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         پيشگفتار    

 

در کشور، از لحاظ ) ٢٠٠١  تا١٩٧٨(  به ظاھر کوتاه دو دھه اخير ۀ دور    

ھای تاريخ افغانستان است و به  ترين دوره  سياسی، نظامی و اقتصادی، يکی از پر اھميت

ھمان اندازه که اين دو دھه پر از حوادث دردناک سياسی، نظامی است، به ھمان پيمانه 

 .ث و رخدادھای اين دو دھه در خور اھميت وخيلی دشوار استھم نگارش حواد

شرايط دشوار سياسی ـ نظامی مسلط بر کشور طی دو دھه اخير و مخصوصا پس     

ھايی را در برداشته که ممکن   از کودتای ثور، برای ھر نويسنده و مؤرخی sبد محددويت

کده يا روستا اتفاق نبوده است بجز آنچه در ماحولش، در محدوده يک شھر يا يک دھ

ھا و روستاھا دقيقا اطqع  تواند بر حوادث و رخدادھای ساير شھرھا و دھکدهنافتاده، می

 .ھای قابل باور ارائه دھد ھای خود، يادداشت حاصل کند و از برداشت

نخستين دشواری اين است که، چه کسی بايد تاريخ اين دو دھه را به نگارش     

انصاف عدول ننمايد و مورد اعتماد بيشتر واقع گردد؟ کسيکه اش از خط  بنشيند تا نوشته

ھای  ھای حزب بر سر اقتدار گذشته و يا منسوب بيکی از تنظيم منسوب به يکی از جناح

مقاومت ضد شوروی و ضد رژيم قبلی باشد، خواھی نخواھی درباره بازتاب و تحليل و 

ا التزام خواھد کرد که بدان ارزيابی مسائل و رخدادھا جانب حزب، جناح يا تنظيمی ر

رود و محتويات آن  از اين لحاظ، چنين تاريخی ھمواره زير سئوال می. منسوب بوده است

 . گيرد کمتر مورد اعتماد قرار می

ھا و نگارشات آن نويسندگان، مؤرخان،  ھا و تحليل پس در اين راستا، بررسی    

در طی ساليان مورد مطالعه ما يا بدستان مورد باورمندی مردم قرار خواھد گرفت که  قلم

بدون شبھه . طرف بوده يا تا مرز ادغام در حزب يا تنطيمی بجلو نرفته باشد  قطعا بی

ھای تاريخی، سياسی و اجتماعی خويش جانب  چنين کسانی ميتوانند در بررسی

ھا را  ھای پديده بد را بد و خوب را خوب بگويند و علت. تاريخی را بگيرند ھاي واقعيت

 . برمq و آشکار کنند

  دومين دشواری اين است که دادن يک تصوير روشن و جامع و مانع از تمام     
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رخدادھای سياسی و نظامی در کشور، که در برگيرنده ھمه جوانب درگير در تمام اطراف 

و اکناف و حتی خارج کشور باشد، کاری نھايت مشکل است و برای دسترسی به چنين 

 تqش sزم است تا حقايق نگفته و نا شنفته از لوح محفوظات و مأمولی سالھا وقت و

ھای  ھا و نوشته ھا بر روی کاغذ ريختانده شود و سپس از ميان انبوھه سياھه خاطره

ھا دست  آميز و سطحی، حقايق را کشف کرد و به تحرير و تحليل آن دراز و کوتاه و مبالغه

 .يافت

ست که در برخی موارد مانع راست دشواری سوم، ترس از دسپوتيزم شرقی ا    

تواند بنويسد، به سخن  خواھد، نمی شود و انسان آنچه را که می گفتن و حقيقت سفتن می

 .گذارد ھای تاريخی اثر می يا ترس و طمع گاھی بر مؤرخ و بررسی» بيم و اميد«ديگر 

ع خواھم تاکيد کنم تا ثبت و ضبط وقاي ھاست که می با در نظرداشت اين دشواری    

سياسی و نظامی و فرھنگی کشورولو منحصر بيک شھر و يا يک دھکده ھم باشد، از ھم 

ممکن است پس از يک يا دو دھه تqش . اکنون به نگارش گرفته شوند و به نشر برسند

آوری نشريات اين عرصه از سراسر کشور، به ذخيره بزرگی از  پيگير و مستدام در جمع

توانند، وقايع و  اندرکاران عرصه تاريخ می  دستمدارک تاريخی دست يافت و آنگاه

ھای آينده در قالب عناوين  حوادثی را که بر اين کشور و مردم آن گذشته برای نسل

تاريخ مبارزات سياسی مردم افغانستان، يا جنبش مقاومت مردم افغانستان : درشت چون

عناوين به نگارش در برابر يک ابرقدرت، جھاد مردم افغانستان بر ضد شوروی و غيره 

گرفته، عوامل پيروزی مردم افغانستان را بر يک ابر قدرت اشغالگر به تحليل و تشريح 

 .بنشينند

نتيجه چشم ديدھا، ) آمدھای آن يی بر کودتای ثور و پی مقدمه(اثر حاضر     

گر تاريخ است که به ھيچ جناح و ھيچ  ھای يک بررسی ھا، و باورھا و برداشت شنيدنی

و آنچه را در اين جا، به بررسی و تحليل نشسته .  وابستگی نداشته و نداردگروه سياسی

است خالی از حب و بغض سياسی نسبت به اين جناح يا آن جناح و اين رھبر يا آن رھبر 

 .احزاب سياسی در افغانستان است

اين اثر در شرايط ھجرت از وطن به نگارش گرفته شده است و بجز در موارد     

که sزمه آن نشان دادن مأخذ است در موارد ديگر کمتر به مأخذ رجوع شده ارائه ارقام 

است، زيرا اکثريت وقايع عمده در مرکز کشور و در ماحول نگارنده وقوع يافته و 

و آنچه را شنيده و روايت . خودش شاھد عينی برخی از وقايع در شھر کابل بوده است

است تذکر برخی از وقايع برای بعضی از لذا ممکن . ھا باور حاصل کرده است شده بدان
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گی نداشته باشد ولی حتما برای  افراد، بخصوص اعضای حزب دموکراتيک خلق، تازه

 .گی نباشد  و تازه اند، خالی از دلچسپی برده آنھايی که دور از ميھن و دور از کابل بسر می

  و آزادی، امنيت از کشور رخت بر بست١٣۵٧بايد تذکر داد که با کودتای ثور     

ھای فردی منجمله آزادی بيان و عقيده و مطبوعات نيز از روزھای قبل از کودتای ثور،  

 محمد داود در کشور از ميان رفت و پس از کودتای ثور، چنان ١٩٧٣يعنی با کودتای 

 حزبی بر کشور مسلط شد که کمترين اظھار عقيده در مورد  استبداد و اختناق تک

 .آن به اتحاد شوروی، به منزله خودکشی بودسياست رژيم و وابستگی 

را شبانه در » سی بی بی«در نخستين ماھھای کودتای ثور، حتی اگر کسی راديو     

شنيد، نيز مورد پيگرد اعضای حزب بر سر اقتدار، از طريق بازپرسی  منزل خود می

رنده گرفت، بدينگونه نبايد بر نگا قرار می» اکسا«اطفال در مکتب و دستگاه جاسوسی 

ام، چرا در ھمان وقت و ھمان سالھا که  خورده گرفت که آنچه بعد از سقوط رژيم نوشته

نوشتم و بدست يک  ام؟ طبيعی است که اگر در آن وقت می حزب بر سر قدرت بود، ننوشته

نويسم، در  ماندم تا آنچه را که اکنون می افتاد، ديگر زنده نمی رسيده می بدوران  حزبی تازه

 . وطنان خود تقديم نمايمپيشگاه ھم

خواھم خود را در افتخارات   نبايد چنين تصور کرد که با پرداختن به اين کار می    

البته جھاد ملت افغانستان بر ضد تھاجم شوروی تا . مقاومت مجاھدين شريک سازم

خروج آنھا از کشور يک افتخار تاريخی برای ھمه افغانھا است، اما پس از خروج قشون 

شور و بخصوص پس از تصرف و اشغال بدون جنگ کابل و ساير شھرھا سرخ از ک

توسط مجاھدين، ادامه جنگ برادرکشی و ويرانی کشور، برای ھيچکسی به شمول 

 زيرا اين جنگ تمام ھست و بود کشور را به باد فنا داد ،مجاھدين افتخار برانگيز نيست

 . و آنرا تا لب پرتگاه زوال و تجزيه نزديک ساخته است

     qمن با اين نظر پژوھشگر دانشمند ايرانی، آقای دکتر محمود افشار يزدی کام

برای نوشتن تاريخ بايد صبرکرد تا حوادث داغ از گرمی خود بيفتد «: گويد ھمنوايم که می

توان تاريخ انتقادی  و سرد شود، در کشاکش جنگ گرم سپاھی و نزاع سرد سياسی نمی

توان و بايد اصل وقايع را نگاشت که فراموش  ا میتنھ. نقص و بيطرفانه نوشت  بی

١» .نشود
 

نگارنده نيز مدعی نگارش يک کار بلند باsی تاريخی خالی از نقص نيست، اما     

ام، مقدمه يا مدخلی است برای ورود به  آنچه را که من در اينجا ثبت و بررسی کرده

                                                
١
  ١، ج ٢٧۴افغاننامه، ص محمود افشار،-  
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به کqم ديگر در . ھد خوردتاريخ اين دو دھه که حتما يکروزی بدرد تاريخ کشور ما خوا

ميان نکاتی که اينجا بازتاب و مورد بررسی قرار گرفته است، بدون شبھه نکات جالبی 

ھم برای خواندن و آگاھی يافتن است و ھم شرح حوادثی است که در تاريخ فرھنگ 

انعکاس نيافته است و بدون شک برای تاريخ کشور ما ) افغانستان در پنج قرن اخير(

ھای تاريخی را به سود خود يابه  و اما کسانی که نتايج اين بررسی. واھد بودسودمند خ

 از خواندن آن ناراحت خواھند شد و در صدد اعتراض و ًسود گروه خود نمی بينند، طبعا

اما واقعيت ھمان است که بوده و مردم افغانستان خواھی . رد آن خواھند برخاست

 ھنوز ھم اين بار توان فرسا به منزل مقصود نرسيده اند و تا نخواھی بار تحمل آن را برده

 .است

بخشی عمده از اين کتاب وقف وقايع و حوادثی شده که پس از تسلط مجاھدين بر     

طلبی، قومی و مذھبی   کشور و پايتخت آن کابل رخ داده است و ھنوز ھم جنگھای قدرت

 . کند  قمچين میو تنظيمی در کشور ادامه دارد و مداخqت کشورھای منطقه آنرا

ام تا حدودی به ثبت و ضبط وقايع ناھنجار کشور در دو  فق شدهؤاکنون که من م    

دھه اخير و بررسی و تحليل برخی از اين حوادث نا گوار بپردازم، به عنوان يک افغان 

ھا  خواھم به اين سئوال متحسس که دستش با قلم و چشمش با تاريخ آشنائی دارد، فقط می

  :شود کهجواب پيدا ب

   چرا کشور ما افغانستان ويران شد؟ 

  چه کسی آنرا به اين روز سياه کشانيد؟ 

  چه اھدافی با ويرانی کشور ما برآورده شده و خواھد شد؟ 

نقش کشورھای بزرگ جھان، امريکا و شوروی و کشورھای ھمسايه در بحران 

  ست؟آوردھای اين کشورھا چه چيزھايی بوده ا افغانستان چه بوده و دست

در اين . ھای آينده افغان بايد دوستان و دشمنان واقعی وطن خود را بشناسند  نسل

کتاب ضمن شرح وقايع به اين سئواsت پاسخ داده شده است و برخی سئواsت ديگر ھم 

که اشخاص ذيدخل در قضايای اخير کشور بايد به آن پاسخ . پاسخ مانده است مطرح و بی

 . بگويند

تر به اشخاص وارد و حتی ذيدخل در   رای دريافت پاسخ درست در بسی موارد ب    

قضايای سياسی کشور مراجعه شده و وقتی جواب مشابه از زبان چند نفر شنيده شده 

مگر اکثريت رجال و اشخاص به ذکر نام و وظيفه . برای درج تاريخ برگزيده شده است

اند از آنھا نام  واھش نمودهقبلی خود در پای روايتی و بازگويی حقيقتی موافقت نکرده خ
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ام، به استثنای چند تن  شان را نبرده اند نام ام و چنانکه گفته نگيرم، منھم مصلحتا پذيرفته

اند و حتی حاضراند ھر وقتی که sزم باشد سخنان  که خود بذکر نام خود رضايت داشته

 .خود را روياروی نيز تکرار کنند

هللا سعی من   در قضايای سقوط دولت نجيبدر مورد روابط و عملکرد رجال ذيدخل    

ھمواره در اين بوده است تا از ميان انبوه روايات و حکايات فقط آن يکی را انتخاب کنم 

نظر    شخصيت غير متعصب و روايتش غير جانبدار و بی غرض به،که روايتگر

م و ا آميز و يکجانبه پرھيز کرده از آوردن روايات و حکايات تعصب. رسيده است می

اند،  بنابراين ممکن است برخی از افراديکه گويا چشم ديدھای خود را برای من قصه کرده

اين اشخاص . ام، از من آزرده و دلگير بشوند مگر من به ضبط آنھا در اينجا نپرداخته

  . شان باور پيدا بکنم ام بحرف و حکايت بايد مرا ببخشند که من نتوانسته

، اين يا آن گروه سياسی، اين يا آن  آن شخصاي ني به مذاق اتواني را نمخيتار

 از احزاب کيدر افغانستان ھر.  رقم زد قوم وقبيله،دين ومذھب وايدئولوژی، اين يا آن 

 نوشته شود که گروه ی  طورخي  تارخواھنديميا ايدئولوژيک، یاسي سیوگروه ھا

 یقھرمانان اصلعاری از اشتباه ولغزش سياسی و، استمنسوب ای که خود بدان  یاسيس

 را مرتکب نشده اند، ی ضد بشرتي وجناانتي خچگونهي وعمل بوده اند وھاستي سدانيم

 مقابل شان ی ھا درحق ملت، طرف ھای روزاهي وسانتي وختي آن ھمه جنایو عامل اصل

وظيفۀ تاريخ نگار، جستجوی حقيقت است،بايد آنچه به نظرمؤرخ  که یدرحال. بوده اند

 .واسناد وشواھد آنرا تائيد ميکند، به مردم گفته و نشان داده شودحقيقت جلوه ميکند 

  را از مظلوم وم را از صادق وظالني قرار بدھد، خای وجدان خود را قاضدي بایمؤرخ م

  .دي را ننمای گروھچي کس وھچي ازھی وخاطر خواھیحق را از باطل  جدا کند،  وجانبدار

 

 کانديدای اکادميسين سيستانی    

 ١٩٩۵ جون ١۵سوئد ـ     
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  افغانستاناز کلی یشناخت    

     

 : وضعيت جغرافيائی -١    

افغانستان کشوريست کوھستانی ، دارای اقليم نيمه صحرائی و محاط به خشکه ،     

 مليون جمعيت واقع در شرق ٢۵ ھزار کيلومتر مربع ، دارای تخمين٨٠٠به وسعت 

ده آسيای ميانه ، يعنی تاجکستان ،  درشمال آن کشورھای تازه به استقqل رسي٠ايران

ازبکستان و ترکمنستان واقع شده که رودخانه بزرگ آمو آن را از اين کشورھا جدا 

 درجنوب و شرق افغانستان کشور پاکستان قرار دارد که بيش از دوھزار کيلومتر ٠ميکند

 سی در انتھای شمال شرقی افغانستان ،کشور چين با٠با افغانستان، مرز مشترک دارد

  .کيلومترمرز مشترک خود با افغاستان واقع شده است

 در صد خاک افغانستان را کوه ھای سر بفلک کشيده تشکيل ميدھد که از سه ٨٨

 کوه ھای ھندوکش در وسط کشور با ٠ھزار تا شش ھزار متر از سطح دريا بلندی دارد

دره ھريرود در طول شش صدکيلو متر و بلندای سه تا پنج ھزار متر واقع شده که از 

 سلسله کوه ھای سليمان ٠غرب کشور بسوی شرق تا سطح مرتفع پامير ادامه می يابد 

و سفيد کوه از شمال شرق کشور بسوی جنوب تا حوزه سند و بلوچستان امتداد يافته 

 کوه ھای سليمان و سفيد کوه مسطور از ٠است که بيش از ششصد کيلو متر طول دارد

ارای ذخاير مھم در ختان صنوبر و کاج و منبع بزرگ درآمد جنگqت انبوه است که د

 .مردم محل است 

 اما سلسله کوه ھای ھندوکش از سياه کوه در بخش غربی تا پامير در منتھا اليه     

شرقی ، فاقد ھرگونه پوشش گيائی است ،ولی دارای يخچالھای بزرگی است که منابع 

انه ھيرمند و ھريرود و فراه رود و رودخ: دايمی آب رودخانه ھای افغانستان چون 

 سلسله کوه ٠ارغنداب و کوکچه و دريای پنچ و رودخانه کابل و گلبھار و غيره می باشند

ھندوکش کشور را بدو قسمت شمالی و جنوبی تقسيم نموده و با وجودی که با شندگان 

لی در افغانستان را نژادھای مختلف که بصورت مختلط زندگی دارند، تشکيل می دھد، و

در شمال . جنوب ھندوکش بيشتر پشتونھا و بعضی گروپھای دری زبان موجود اند

باشندگان افغانستان .ھندوکش دری زبانان و ترک زبانان و اندکی پشتون تمرکزدارند
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در . مرکزی راکه در دامنه ھای ھندوکش حيات دارند، ھزاره ھا و تاجيکھا تشکيل ميدھند

ناميده، » بام دنيا«ای پامير که مارکوپولو آنراانتھای گوشه شمال شرقی کوه ھ

شھرھای کابل و غزنی قندھار و . تاجيسکتان ، چين و پاکستان باھم اتصال پيدا ميکنند

ھرات وگرديز و جqل آباد درجنوب ھندوکش واقع شده و شھرھای بلخ و قندز و 

 .جوزجان وشبرغان و ميمنه در شمال ھندوکش قراردارند

 که تا ھنوز مطالعات کامل علمی در افغانستان برای شناخت بايد توجه داشت    

: ذخاير طبيعی صورت نگرفته است ، معھذا تاجايی که مطالعات ابتدائی نشان داده است 

درکوه ھای افغانستان معادن sجورد و ياقوت و زمرد و طq و نقره و مس و آھن و 

ر و رخام با رنگ ھای گوگرد و نمک و ذغال سنگ و ذخايرسنگھای زينتی مثل مرم

، ودر دشتھای شمال و ) درکوه خاننشين واقع درھلمند(بسيار مرغوب و زخاير يورانيوم

 . جنوب غرب منابع نفت وگاز وجود دارد

 درصد آن قابل ۶ درصد از خاک افغانستان قابل بھره داری است که آنھم فقط ١٢    

رف ديم کاری صورت کشاورزی است و بقيه دشتھايی است که در بخشی از آنھا ص

 . ميگيرد و امکان آبياری مصنوعی در آنھا ناميسراست 

اقليم افغانستان مانند طبيعت آن ناھمگون است ، گاھی از لھيب گرما در تب و تاب     

 خشکی و برودت ھمراه با باد ھای سخت ٠است و زمانی از نھيب سرما در رنج و عذاب 

ده و کوھساران بلند ، سينه پھن دشت ھای و طوفنده که از پيچاپيچ دره ھای بھم فشر

 برخی از ٠آفتاب سوخته را در می نوردد، حکايتگر آشفتگی طبيعت اين سرزمين است 

مناطق کشور مانند پامير و قسمتی از بدخشان و نورستان که در سطح بلند تری قرار 

 گرفته اند ، زمستانی سرد دارد که بيش از ھفت ماه بطول ميکشد و درجه سردی

 و در برخی مناطق مثل کابل و غزنی و ٠ درجه زير صفر ميرسد ٣٠وبرودت در آنجا تا 

کتواز و ھزاره جات و غور و ھرات ھوای معتدل و چھار فصل مشخص دارد که مقدار 

 اما مناطق نشيب دار چون فراه ٠بارندگی در آن ساsنه تا چھارصد ملی متر ميرسد 

 ملی متر ٢٠٠ که مقدار بارندگی در آنھا ساsنه از ونيمروز و قندھار و ننگرھار و بلخ

 درجه باsی صفر و زمستان ۵٠تجاوز نميکند، دارای تابستان گرم با درجه حرارت 

 .  درجه باsی صفر می باشد٢٠ تا ١۵گوارا با حرارت 

بدينسان کشورما ، فqتی است کوھستانی ، کم آب با اقليم صحرائی و نيز يکی از     

 ھمين مشخصات که از پامير تا .م فتوحات بسوی جنوب وغرب وشمال دھليز ھای مھ
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بين النھرين را احتوا ميکند، نقش و اثرات دور و درازی برتاريخ و جامعه ما گذاشته 

 .است

     sبر اثر خشکی و کم آبی ، مسئله آبياری و کشت و زراعت يکی از پرابلم : ِّاو

 سرانجام دھقان کشور ما ، به کشف ٠دھدھای اقتصادی و اجتماعی کشورما را تشکيل مي

کاريز و ايجاد شبکه آبياری مصنوعی توفيق يافت و اين شبکه آبياری مصنوعی روز 

بروز بر قدرت ميرابان ، اربابان ، حکمرانان و پادشاھان افزود تا آنجا که مارکس يکی 

 . ميدانداز علل پيدايش استبداد خشن شرقی را ھمين سلطه پادشاھان بر شبکه آبياری

وجود اين شبکه آبياری ، يک نتيجه ديگری ھم داشت و آن اينکه وقتی بر اثر ھجوم 

اقوام بيگانه اين شبکه تخريب می شد و يا می خشکيد، ديگر احياء مجدد آن ھا دشوار 

  .بود و رکود اقتصادی عميقی رابر جای ميگذاشت

 و مليت ھای مختلف و در اثر کوھستانی بودن ، ما شاھد جدائی اقوام: ِّثانيا 

 کوه ھای سر بفلک .بقايای زبانھا و لھجه ھا و آداب و رسوم و عنعنات متفاوت ھستيم 

کشيده ، دره ھای تنگ ، دشت ھای فراخ دامن و طوفان زای ، ھيچکدام تشويقی برای 

 فقط سيطره يک سلطان .درھم آميزی فرھنگ ھای مختلف نيست تا قوام ملی تسريع گردد

ن و ايلغار اقوام مھاجم برای مدتی ، اين اقوام را با رشته ھای آھن و خون با قھار و خش

 .ھم ميدوخت و اجزاء را با ھم لحيم ميکرد

     

   مردم افغانستان-  ٢    

 در صد آن در ٨٠از اين تعداد .  مليون است ٢۵ نفوس افغانستان بيشتر از     

.  در صد مردم بی سواد اند٩٠ الی ٨۵ در صد در شھرھا ، ٢٠روستا ھا زندگی دارند و 

شغل مردم در روستا، کشاورزی و گله داری است و در پھلوی اين شغل زنان به بافتن 

در روستا ھای افغانستان اثری از برق و . قالين و گليم و سوزن دوزی می پردازند

تلويزيون و ويديو و يجچال و ساير مظاھر تمدن معاصر وجود ندارد و اکثريت مردم در 

بی سواد اند و خواندن و نوشتن نميدانند و تنھا مqی ده شحص با سواد در ميان دھات 

 . روستا شناخته می شود

 ، در جنب تجارت و داد ستد ، به کارھای ١٩٩٢ و اما مردم در شھرھا تاسال    

: در شھر ھای بزرگ افغانستان مثل . اداری و خدمات دولتی و تحصيل مصروف بودند

ت ، مزارشريف ، و جqل آباد عqوه بر مدارس ابتدائی وليسه ھا و کابل ، قندھار ، ھرا

دبيرستانھا، دانشگاه ھايی نيز وجود داشت که جوانان در آنھا مصروف فراگيری علوم 
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مختلفه بودند ولی در شھر ھای درجه دوم و سوم صرف مدارس ابتدائی و دبيرستان ھا 

 . در خدمت تعليم و تربيت مردم بودند

 ترکيب اجتماعی در افغانستان ، اقوام و گروه ھای مختلف قومی زندگی  از لحاظ    

مثل ، پشتونھا ، تاجيک ھا، اوزبک ھا، ترکمنھا، ھزاره ھا، بلوچھا ، نورستانی : دارند

به عقيده دانشمندان . ھا، پشه ئی ھا، قرغزھا، قزاقھا، ھندوھا و ديگر اقليت ھای قومی

اقوام ھند و ايرانی اند، اما برخی از اقليت ھای ترک جامعه شناسی ، مردم افغانستان از 

ِّدين مردم افغانستان عمدتا اسqم و تعدادی از . نژاد يا مغول نيزدرکنارآنھا زندگی دارند

گرچه تا کنون احصائيه ھای دقيقی وجود . ھندوھا و يھودھا در کشور زندگی ميکردند

مردم مسلمان افغانستان سنی مذھب  در صد از٨۵ تا ٨٠ندارد اما تخمين زده ميشود که 

بزرگترين گروھای قومی در . اند و بقيه شيعه اثنی عشری وشيعه اسماعيليه اند

تازه ترين احصائيه بين المللی . افغانستان پشتونھا و تاجيکھا و ھزاره ھا و اوزبکھا اند 

،  ٪۶ر٣ ٪، ازبکھا ١٨ ٪، ھزاره ھا٢۵ر٣ ، تاجکھا ٪۴٠بيانگر آنست که پشتونھا 

مجله درد دل افغان، .(  باشندگان کشور را تشکيل ميدھد١ر۵ ٪قزلباشھا ٢ر۵ترکمنھا 

، نورستانيھا ، بلوچ ھا ، ايماقھا ، قرغزھا، تاتارھا، عربھا و قزاقھا )٢٧، ص۴٧شماره 

اما تمام اقوام ساکن . ًبنابرکمی تعداد شان عموما در احصائيه ھاذکر نمی شوند

عميق وطنخواھی ، آزادی طلبی ، غرور ملی ، افتخارات درافغانستان دارای احساس 

مشترک تاريخی و خصلت مھمان نوازی اند و از لحاظ قانون دارای حقوق مساوی 

  .شناخته می شوند

 زبان وجود دارد که مردم در محqت مختلف با آن ٢٠ِّ در افغانستان تقريبا     

اوزبکی ، ترکمنی ، بلوچی ، زبان پشتو ، زبان فارسی دری ، : صحبت ميکنند، مانند 

اما دوزبان . ی ، پاميری ، مونجی و غيره ړنورستانی ، پشه ئی ، قرغزی ، واخی ، اورم

پشتو و دری ، زبانھای رسمی کشور اند که در دفاتر دولتی به اين زبانھا کتابت و نشرات 

نی  مگر عموميت زبان دری نسبت به زبان پشتو بيشتر است ، بدين مع.صورت ميگيرد

که زبان دری حتی در مناطق پشتو زبان و ديگر گروه ھای قومی نيز قابل فھم است و 

مردم باآن داد و ستد و معامله می نمايند ، درحالی که زبان پشتو در برخی مناطق مثل 

 .بدخشان و پامير و يا در ميان اوزبکھا و ترکمن ھا و قرغز ھا کمتر قابل فھم است 

ن مثل زبان پشتو دارای لھجه ھای مختلف است ، مانند  زبان دری در افغانستا    

لھجه بدخشی، لھجه ھزاره گی ، لھجه ھراتی و لھجه کابلی که بھترين آن لھجه کابلی 
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و در زبان پشتو لھجه ھای پکتيائی ، قندھاری و ننگرھاری و وردکی به آسانی از . است 

 .يرين و زود فھم تراست ھم قابل تميزاند، ولی از ھمه آنھا لھجه قندھاری خيلی ش

 قابل يادآوری است که تمام کسانی که بزبان فارسی در افغانستان صحبت ميکنند،     

 انتساب اين مردم به ٠تاجيک نيستند، بلکه آنھا را فارسی بان يا فارسيوان می نامند

فارسی ، از آن جھت نيست که گويا ايشان از فارس ايران به افغانستان آمده باشند، بلکه 

از آن جھت است که آنھا بقايای مردمی اند که در روزگاران گذشته دين زرتشتی داشته 

 کلمه پارسی بجای .اند و مردم ديگر که دين زرتشتی نداشتند، آنان را پارسی ميگفتند

زرتشتی بکار ميرفته است ، چنانکه پارسيان ھند ، ھمانا زرتشتيانی اند که از يزد ايران 

لفظ پارسی گاھی به مجموعه اخqق و سنن و . د، نه اينکه از فارسبه ھند پناه برده ان

 : آداب نيز بکار رفته است ، آنجا که فردوسی ميگويد 

  عجم زنده کردم بدين پارسی         بسی رنج بردم درين سال سی    

 مفھوم زبان ، مشتمل است بر بسا ۀلفظ پشتو که عqوه بر افاد  درست مانند    

ِّمثq ھرگاه بکسی گفته شود که پشتو ندارد . نن قومی و نواميس ملی معانی اخqقی و س

 .، مقصود آنست که فاقد غيرت و شجاعت و آداب و سنن پشتونوالی است 

ِّ از لحاظ بوم شناسی ، پشتونھا عموما در جنوب ھندوکش ، در دامنه ھای سلسله     

ت ، و در جنوب غور، در کوه ھای سليمان و سفيد کوه و سياه کوه ، يعنی در وادی ھرا

وادی فراه رود، در وادی ھلمند ، در وادی ارغنداب در قندھار، در وادی ترنک يعنی در 

زابل و در ارزگان و در دره ھای تخت سليمان، در ديره اسماعيل خان و ديره غازيخان و 

ر درمناطق سفلی مصب رود کابل يعنی در پشاور تا رود اتک و در پکتيا ، و پکتيکا و د

ِّننگرھار و کنر ھا و لغمان و پغمان و لوگر و ميدان و وردک و قسما در ميمنه و کندز و 

 تاجيکان ، در پروان و کاپيسا ، و درشمال ھندوکش در ٠سمنگان و نيمروز زندگی دارند

وsيات ، تخار و بدخشان اکثريت باشندگان را تشکيل می دھند، ولی دروsيات ديگر مثل 

 کندز و بلخ و جوز جان ، تاجيکھا گروپ ھای حاشيه وی را تشکيل کابل و بغqن و:

ِّاوزبک ھا و ترکمن ھا عموما در شمال ھندوکش در واsيات فارياب و جوزجان، . ميدھند

 درشمال افغانستان به عنوان قشون ١۵٠۶بنابر گوھای تاريخ ازبکھا در . متراکم اند

 وترکمنھا پس از اشغال ترکمنستان مھاجم بسرکردگی محمدخان شيبانی وارد شده اند

 ٧٩ ميqدی و بخصوص بعد از تسخير مرو در١٩توسط روسھا در نيمه دوم قرن 

 به افغانستان مھاجرت کردند، گروھی از ترکمن ھای ايرساری و تيکه در دھه ١٩٧٨_
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، ھزاره ھا در کوھسار مرکزی کشور  ٢.دوم قرن بيستم وارد شمال افغانستان شده اند

ت ارزگان و باميان و غزنی و درشمال کشور دروsيت سرپل اکثريت باشندگان را دروsيا

بلوچ ھا در . تشکيل داده اند، ولی در کابل و پروان گروپ ھای حاشيه وی را ميسازند

وsيت نيمروز و وsيت ھلمند و بادغيس و نورستانی ھا و پشه ايھا در بخش شمال 

 ھا و مونجی ھا در پامير و واخان زندگی شرقی دروsيت نورستان، واخيھا و قرغز

 . ميکنند

     

 : تاريخ -٣    

.  افغانستان را بنابر موقعيت استراتيژيکی آن گذرگاه کشورگشايان ناميده انده اند    

اين کشور ازسه ھزار قبل بارھا مورد حمله اقوام و ملل مھاجم قرارگرفته است ، مانند 

، )  م٠ ق۴قرن (حمله اسکندر مقدونی ، ) ق م٠۶قرن ( حمله ھخامنشی ھای ايران 

قرن (، حمqت کوشانيان ) م٠ ق۴اوايل قرن(حمله مورياھای ھند و پخش دين بودائی 

، حمqت ) م۵قرن(، حمله ھپتاليان )  م٣قرن ( ، حمqت ساسانيان ايران) م٠اول ق

، و )  م١٣قرن (و حمqت مغولھا ) م١١قرن (ُ، حمqت ترکان غز)  م٧قرن(اعراب 

که ھريکی تکه ھايی از پيکرش )  م١٩درقرن (انجام ھجوم استعمار انگليس و روس سر

در جايش ميخکوب  » BufferStateبيفرستيت «را بريدند و باsخره آن را به عنوان 

 اما بخاطر بايد داشت که اکثر اين مھاجمان با مقاومت سرسختانه مردم روبرو ٠٠٠کردند

آخرين : بگونه مثال. ين کشور نيست و نابود شده اندشده، در دره ھا و کوه پايه ھای ا

 و ١۶خودبرکشور ) ١٨٣٩(اين مھاجمان انگليسھا و روسھا بودند که اولی در يورش 

 نابود شدند و ١٨۴٢ جنوری ١٣ - ۶ًنيم ھزار نيروھای جنگی آن تماما در روزھای 

ادر اين  ھزار قشون خود ر٢۵تا ) ١٩٨٩-١٩٧٩( روسھا نيز در دوران تھاجم خود

 .کشور از دست دادند

اثرات منفی ، : البته اين ھجوم ھا در دورانھای باستان اثرات مختلف داشت     

بصورت در ھم کوفتن تمدن ھای آنزمان ، و اثرات مثبت بصورت انتقال تمدن و فرھنگ 

اين امر به ويژه در مورد سيطره مقدونی ھا از جھت انتقال . ھای اقوام و ملل مھاجم 

، فلسفه و ھنر يونانی و ھجوم مورياھای ھند از لحاظ انتقال فلسفه و آئين و ھنر فرھنگ 

ھمچنان . بودائی و امتزاج اين دو فرھنگ بر کشور ما اثرات دراز مدت داشته است

                                                
٢
  ٢٢٣، ص ...و  ببعد، احمد رشيد، طالبان ، اسqم ، نفت ٢٨٢ ،ص ١غبار ، ج : ديده شود-  
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سيطره اعراب با ايديولوژی اسqم و با آن برابری قبيله ای خود، توانست ضربه قاطعی 

 . لطنتی و اشرافيت فيودالی وارد سازدبر نظام نابرابر حاکميت مطلقه س

در دوره اسqمی گاھی افغانستان با ايران و سرزمين ھای آسيای ميانه ، کشور     

و دوره سامانی ) قرن نھم ميqدی(واحدی تشکيل ميداد، مانند دوره صفاريان سيستان 

 و ١٢قرن ( و دوره غوريان ) قرن يازدھم ميqدی( و دوره غزنوی ) قرن دھم ميqدی(

قرنھای ( دوره صفويان ايران ) قرن پانزدھم ميqدی ( و تيموريان ھرات )  ميqدی١٣

 ) . شانزدھم و ھفدھم تا نيمه قرن ھژدھم ميqدی 

 ميqدی است که افغانستان ١٧۴٧از نيمه قرن ھژدھم ميqدی ببعد يعنی از سال     

حدود سياسی .به عنوان کشور مستقلی بوسيله احمدشاه ابدالی عرض اندام نمود

 از غرب خراسان تا دھلی در شرق و از آمو دريا در شمال تا ١٨افغانستان در قرن 

 بنابر دسايس استعماری انگليس و ١٩دريای عمان در جنوب ميرسيد، ولی از اوايل قرن 

روسيه ، بخش ھايی از شمال و جنوب و غرب افغانستان ازپيکرآن جدا گرديد ، يعنی در 

 و در غرب نيمی از پيکر سيستان و در جنوب و جنوب شرق خاک شمال منطقه پنجده

ھای پشتونستان،از پيشاور تا بلوچستان بشمول ديره جات از پيکر کشور جدا و به 

 ١٩ترتيب به روسيه وايران و حکومن ھند بريتانيائی وصل گرديد تا آنکه در اواخر قرن 

وجوده افغانستان ازطرف پس ازچانه زدنھای بسيار ميان روسيه و انگليس حدود م

 . کشورھای استعماری بزرگ برسميت شناخته شد

.  افغانستان به حال نيمه مستعمره انگليس بحيات خود ادامه ميداد١٩١٩تا سال     

 ، سومين نبرد افغانھا با ١٩١٩با رويکار آمدن شاه امان هللا در افغانستان در سال 

ت گرفت که سر انجام منتج به استرداد انگليسھا بخاطر استقqل کامل سياسی کشور صور

استقqل افغانستان شد و افغانستان پا به مرحله جديدی از حيات سياسی و اجتماعی خود 

شاه امان هللا ، برنامه ھای اصqحی فراوانی برای تحرک جامعه به پيش طرح . گذاشت

 . کرد و به تطبيق آن پرداخت 

حدت ملی افغانھا توجه نمود و به ھمين  شاه امان هللا پيش از ھرچيز ديگر به و    

و بر ) ١٩٢٢(منظور برای نخستين بار در افغانستان به تدوين قانون اساسی پرداخت 

اساس قانون اساسی ، مردم را متساوی الحقوق اعqم داشت و رسم بردگی و بيگار را 

به . و آموزش و پرورش را برای زن و مرد افغان مجانی و اجباری ساخت. لغو نمود

تاسيس مدارس و مکاتب در سرتاسر افغانستان پرداخت و حقوق زنان را با مردان 

مساوی اعqم نمود و به زنان حق داد تا آزادانه و بدون نقاب از خانه بيرون ظاھرشوند 
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او تعدد زوجات را برای . و ھيچکس حق نداشت با دختر صغير و نابالغ ازدواج نمايد

 . چھار زن را مردود اعqم کردمردان منع نمود و رسم گرفتن 

 شاه امان هللا قوانين زيادی در عرصه ھای مختلف حيات سياسی ، اقتصادی و     

اجتماعی و فرھنگی وضع نمود و به تطبيق آن پرداخت ، ولی متأسفانه که با واکنش 

روحانيت متنفذ روبرو شد و شورش ھايی به تحريک روحانيون وابسته به ارتجاع و 

کشور رخداد و رژيم روشنفکرانه امانی را با سقوط مواجه ساخت وبجای او استعمار در 

حبيب هللا کله کانی که مردی بی سواد و در دزدی شھرت داشت قرارگرفت و بدينسان 

 .)١٩٢٩(تمام طرح ھای اصqحی و مدنی مشروطه خواھان نقش برآب گرديد 

عنوان سفير افغانستان  ژنرال نادر خان که از مدتی در فرانسه به ١٩٢٩در سال     

کار ميکرد برای مقابله با رژيم ارتجاعی و عقبگرای پسر سقاو وارد افغانستان شد و با 

حمايت روحانيون متنفذ و مردم قبايل توانست پسرسقاو را سقوط دھد و خود به عنوان 

 نادرشاه چھار سال بعد در يک حادثه سوء ٠پادشاه افغانستان زمام امور را بدست بگيرد

) ١٩٣٣( ساله پادشاه افغانستان اعqم گرديد ١۶قصد کشته شد و پسرش محمد ظاھر 

چون محمد ظاھرشاه دارای تجارب کاری و اداری نبود ، زمام امور افغانستان بدست 

 سردار محمد ھاشم خان ٠عمويش سردار محمد ھاشم خان که صدراعظم بود ، سپرده شد

انستان حکومت نمود و روشنفکران بسياری را مدت پانزده سال با خود کامه گی بر افغ

 سرانجام پس از جنگ جھانی ٠که از شاه امان هللا ھواداری مينمودند، به زندان سپرد

 عموی ديگر محمدظاھرشاه ، موسوم به شاه محمودخان به حکومت ١٩۴۶دوم در 

  شاه محمود خان بر خqف برادرش ، با روشنفکران و دگر٠افغانستان گماشته شد

 در مطبوعات کشور ٠نديشان از در مسالمت پيش آمد و برخی آزاديھا را به مردم دادا

انتقادات و اعتراضqت مردم بر ضد رشوه خواری و حق تلفی کارمندان دولت بازتاب می 

 از آن ٠ جرايد ملی و ھسته ھای احزاب سياسی به دور اين جرايد تشکيل يافت ٠يافت 

ندای «، جريده » حزب ويش زلميان «بلغ انديشه ھای م» انگار«جريده : جمله بودند 

» وطن«مبلغ افکار جوانان تندرو برھبری دکتر عبدالرحمن محمودی و جريده » خلق

مبلغ انديشه ھای دموکراسی و شاھی مشروطه برھبری مير غqم محمد غبار ،که در 

  ٠روشن ساختن افکار مردم نقش موثر داشتند

ير دفاع افغانستان بجای شاه محمود خان به مقام  محمد داود وز١٩۵٣در سال     

 جرايد ملی و ٠و برای مدت ده سال با انضباط و استبداد حکومت کرد. صدارت تکيه زد
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احزاب سياسی و آزادی مطبوعات از ميان رفتند و آنانی که بر اين روش حکومت او 

 . انتقاد ميکردند به زندان سپرده ميشدند

د زنان به آزادی خود رسيدند و توانائی يافتند تا بدون در زمان حکومت محمد داو    

نقاب از منزل بيرون بروند و در دانشگاه با مردان يکجا درس بخوانند و در دفاتر دولتی 

 ھمچنان در اين دوره به تقويت اردوی ملی افغانستان بيش از پيش توجه شد ٠راه يابند

ند تا استعمال و کاربرد سqح ھای و تعدادی از شاگردان به اتحاد شوروی فرستاده شد

 اين جوانان در مدت تحصيل خود در اتحاد شوروی ، ضمن ٠ساخت شوروی را فرا گيرند

لنينيزم نيز مجھز شده بکشور باز _ فراگيری تخنيک نظامی ، با ايديولوژی مارکسيزم 

عqوه برين محمد داود با طرح ھای انکشافی پنج ساله ، در عرصه ھای . ميگشتند

اختمان بندھای ذخيره آب ، استخراج نفت و گاز در شمال کشور توسط کارشناسان س

 - کابل ، و بزرگراه تورغندی -يف شوروی ، ساختن شاھراه ھای اسفالت شده مزارشر

قندھار و شگافتن تونل بزرگ دوکيلومتری سالنگ در ارتفاع يکھزار متر از دل ھندوکش 

نغلو و بند ھای آب درونته و تقويت بند امير در و ساختن بند برق ماھی پر و بند برق 

غزنی و ھمچنان ساختن ميدانھای ھوائی در بگرام کابل و قندھار و شيندند وغيره 

 ولی چون مردی نظامی و مستبدالرأی بود ، مردم .خدمات مھمی برای افغانستان نمود

د، برای باز سخت از او بيم داشتند و شاه که تا آن زمان از سياست کشور منزوی بو

کردن فضای سياسی در کشور ، محمد داود را مجبور به استعفا نمود و بجای او دکتر 

 ).١٩۶٣(محمد يوسف را به عنوان صدراعظم افغانستان برگزيد 

محمد ظاھر شاه گرچه مدت چھل سال در افغانستان پادشاه بود، اما چون سی سال     

ده بودند ، او در حاشيه سياست قرار از اين مدت را عموھا و پسر عموی او حکومت کر

داشت وچندان نقشی برسرنوشت مردم نداشت، ولی پس از کنار زدن محمد داود از 

 محمد . نقش بسيار مثبتی در احياء دموکراسی در کشور بازی نمود١٩۶٣حکومت در 

 ، حقوق و آزادی ھای زيادی به ١٩۶۴ظاھرشاه با تدوين قانون اساسی جديد کشور در 

 زنان در انتخابات پارلمانی حق اشتراک پيداکردند و برخی از زنان در .کشور دادمردم 

 احزاب مختلف با ايديولوژی ھای مختلف چپی و راستی و .پارلمان و کابينه راه يافتند

تندرو و کند رو و ميانه رو در افغانستان ظھور کردند و ھريک با انتشار روزنامه و 

 در افغانستان .نامه ھای خود از ديگران پيشی می جستندجريده يی در تبليغ مرام و بر

اين دوره را که ده سال دوام آورد دوره دموکراسی نام دادند ، اما محمد داود با حمايت 

 کودتايی را بر ضد محمد ١٩٧٣مشتی از افسران تحصيل کرده در اتحادشوروی درسال 

به پيروزی انجاميد و آن را ظاھرشاه که در روم بود، براه انداخت که بدون خونريزی 
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ای آن نظام جام شاھی را در افغانستان لغو و ب محمد داود نظ.کودتای سفيد ناميدند

  .جمھوری را اعqم نمود که با استقبال مردم روبروشد

 -داود دوباره طومار دموکراسی را در ھم پيچيد و با طرح ھای اقتصادی     

ت گام بردارد، اما خود را در تنگنای اجتماعی خود برای انکشاف افغانستان خواس

 برای دريافت کمک بخاطر تحقق برنامه اقتصادی ھفت .مشکqت اقتصادی روبرو ديد

ساله خود به کشور ھای خليج ، به ايران و عربستان و کويت سفر نمود و با استقبال گرم 

 که  دولت کويت چک سفيدی در برابر داود گذاشت.رھبران کشورھای مزبور روبرو شد

 شاه .ھرچه ضرورت دارد بنويسد، بشرط آنکه از وابستگی به شوروی خود را وارھاند

ايران نيز با پيش پرداخت بq عوض سيصد مليون دالر به داود ، خاطر نشان ساخت که 

دوميليارد دالر ديگر در بر نامه ھای اقتصادی افغانستان کمک مينمايد ، بشرط آنکه خود 

  .ھا برھاندرا از زير نفوذ شوروی 

 با اين وعده ھا وقتی داود بکابل برگشت ، به برطرفی برخی از وزراء از کابينه     

اش که به عضويت در حزب دموکراتيک خلق افغانستان منسوب بودند، پرداخت و سپس 

سفری به مسکو نمود تا به بريژنف رھبر اتحاد شوروی خاطر نشان نمايد که جلو تند 

 حمايه خود را در افغانستان بگيرد، و چون افغانستان به رويھای حزب دست چپی تحت

تبعيت از سياست عنعنوی بی طرفی خود ، نياز بکمک ھای اقتصادی کشور ھای غنی 

جھان دارد، نبايد گرفتن اين کمک ھا ، به لغزيدن افغانستان در دامن غرب تعبير شود، 

رف ھای داود ، داود را اما رھبر فرتوت شوروی آقای بريژنف قبل از گوش دادن به ح

تھديد به اخراج کارشناسان کشورھای غربی که مصروف مطالعه منابع نفت و گاز در 

افغانستان بودند، نمود و گفت بايد حکومت افغانستان آنھا را که مصروف جاسوسی اند 

 .از افغانستان اخراج نمايد

زم باشد گرسنه افغانستان اگر s: داود نيز جواب محکمی به بريژنف داد و گفت     

مانده ميتواند ، اما ھرگز بکسی اجازه نخواھد داد که ديگری به آنھا ديکته نمايد که 

چگونه کشور خود را اداره نمايد و سپس ميز جلسه را ترک گفت و بکشور خود باز 

ختم جلسه در فضای غير دوستانه ، رھبرفرتوت شوروی را واداشت تا دستور .گشت 

 حزب مذکور که از مدتھا .يله حزب دموکراتيک خلق ، صادرنمايدسرنگونی داود را بوس

ِّقبل دچار انشعاب شده بود مجددا به ايتqف پرداخت وسپس با ترور شدن يکی از رھبران 

صورت گرفته » کی، جی ، بی«حزب مذکور بنام ميراکبرخيبر، که بدون ترديد بدسيسه 
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 برگزار کرد و ضمن سخنرانی ھای بود، مراسم بخاک سپاری او را با شکوه ھرچه تمام

  .خود دولت داود را مسبب آن وانمود کردند

دولت به دستگيری تعدادی از رھبران حزب دموکراتيک خلق پرداخت ولی فردای     

 ساعت ٢۴ ، خود را با کودتای خونين اپريل روبرو ديد و ظرف ١٩٧٨ اپريل ٢٧آن 

لسل بسته شد و قدرت دولتی به حزب  داود با تمام خانواده خود برگبار مس.سقوط نمود

آن پس سيل مشاورين نظامی و اطqعاتی شوروی به ̃ دموکراتيک خلق انتقال يافت ، از

   .افغانستان آغاز يافت

 بقدرت رسيدن حزب دموکراتيک خلق

ای نمائی حزب مذکور بخاطر تحقق برنامه ھرسيدن وقدرت قدرت ب داستان 

رد ناک تاريخ افغانستان است که منجر به  فصل د،سوسيال امپيرياليستی شوروی

 .فراخواندن يکصد و بيست ھزار قشون سرخ به افغانستان شد 

، نظام اجتماعی مبتنی برمالکيت فيودالی زمين ربا حدوث کودتای ثور درکشو     

يا رژيم روشنفکران (مقام خود را به حيث يک نظام مسلط از دست داد و حاکميت جديد

بخشی خواسته و يا ناخواسته در پھلوی نظام .  بخش تقسيم نمودجامعه را به سه) چپی

جديد ايستادند و بخش ديگر  در مخالفت با رژيم خانه و کاشانه خود را ترک گفتند و 

 و بخش سوم ھمانا اکثريت .راھی ديار ھجرت گرديدند و بارژيم جديد به پيکاربرخاستند

از آن ببعد . آينده دوخته بودند خاموشی بود که نه با اين و نه با آن ، چشم به 

ھواخواھان رژيم جديد مخالفان خود را به نام ضد انقqب تعقيب، زندانی، شکنجه و 

و مخالفان رژيم نيز آنانی را که در تحت حاکميت جديد امرار . سرانجام نابود ميکردند

وژيک معاش وحتی در يک مکتب دھاتی کارميکردند ، ولو ھيچ ارتباط و وابستگی ايدئول

با حزب بر سرقدرت ھم نمي داشتند ، بنام کمونيست و ملحد و کافر درصورت دستگيری 

 . اعدامشان ميکردند و اين عمل خود را يک عمل اسqمی و شرعی می پنداشتند 

 با اين موضع گيری خصمانه و بر اثر اين بينش دگم و تنگ نظرانه و عملکرد     

ر پذيری از تبليغات روانسوز جنگ سرد دو ابر فاجعه آميز ھردو جانب درگير ، با تاثي

 در حدود پنج مليون از مردم کشور راه .قدرت جھانی ، جامعه غرق در فاجعه گرديد

مھاجرت در پيش گرفتند و در حدود يک ونيم مليون افغان ديگر جان ھای خويش را از 

د و افزون بر آن دست دادند و کم ازکم نيم مليوين انسان ديگر ھم معلول و معيوب گرديدن

تمام نھاد ھای اجتماعی و اقتصادی و فرھنگی ونيز تمام تاسيسات عصری و عنعنی 

 . کشاورزی و آثار مدنی در مجموع تخريب و از ميان رفتند 
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وفاق « بجای» نفاق ملی«ر تخم  اما آنچه فاجعه آميز تر از اين ھمه بود ، بذ    

رژيم . ميق آن سعی بيدريغ بجا آوردندبود که ھردو طرف درگير ، در تعميم و تع» ملی

برای تداوم حاکميت خويش نه تنھا از راه پيشکش رشوه ھای کqن به چپی ،روشنفکران 

برخی قوماندانان تنظيم ھا، از مقاومت در برابر متجاوزين شوروی ميکاست ، بلکه آتش 

اين با ايجاد افزون بر . نفاق را در ميان گروه ھای مقاومت ملی نيز روشن نگه ميداشت 

مليشه ھای قومی و دفاع خودی ، اين مليشه ھای قومی را برضد اقوام ديگر به جنگ و 

طورنمونه مليشه ھای قومی دوستم اوزبک با . ًاميداشت که طبعا بسيار فاجعه بار بود

 قندھار و زابل و پکتيا و جqل آباد و غيره مناطق وsياتعمليات وحشت ناک خود در 

ار ھلمندی و رسول بيخدا در صفحات قھرمان جب مليشه ھای قومی کشور و ھمچنان

شمال کشور بر اثر جنگ قوم کشی نفرت و کينه عميقی در ذھن و خاطر مردم آسيب ديده 

 . بجا گذاشتند

 نظام روشنفکران، گرچه از راه فشار، اختناق و زندان و کشتار مخالفان و طرد     

 بين اsفغانی ميخواست شيوه حاکميت خود را تمام گروه ھای دگر انديش و توليد نفاق

دوام ببخشد ، مگر اين راه و روش حکومت کردن که روسھا آنرا ديکته ميکردند مؤثر 

واقع نگرديد وبا وجود حمايت بيدريغ يک ابرقدرت جھانی سر انجام با سقوط 

  .روبروگرديد

 مبدل کنند و از qطمتاسفانه جانيشنان رژيم جديد نيز نتوانستند مس جامعه  را به 

. خود چنان بی کفايتی و ناشايستگی نشان دادند که مردم به کفن کش سابق محتاج شدند 

  .) البته بايد گفت که احتياج به کفن کش سابق ، ھرگز به معنی حقانيت رژيم  قبلی نيست(

 با اينکه افغانھا چھارده سال در راه آزادی خود از چنگ شوروی و رژيم حزب 

ک خلق رزميدند، اما نه تنھا مردم به آزادی نرسيدند و نظم وصلح در کشور دموکراتي

شان تأمين نگشت، بلکه برخورد ھای وحشتناک تنظيمی باعث مرگ ھزاران نفراز مردم 

بيگناه ، تخريب کامل کابل ،غارت و چپاول دارائی ھای عمومی و فردی و دست درازی 

کابل در زمان حکومت مجددی و (پای تخت بمال و ناموس مردم و تعدد مراکز قدرت در 

  .گرديد) ربانی به ده مرکز فرماندھی تقسيم شده بود

و روی کار آمدن تنظيم ھای جھادی ، چپی پس از سقوط حاکميت روشنفکران 

انتقام کشی در ميان گروه ھای اتنيکی وقومی و مذھبی چنان اوج گرفت که از کوبيدن 

 و بريدن پستان زنان و گوش وبينی و لب ودريدن ميخ ھای آھنين برفرق سرقوم ديگر

شکم و مثله زدنھا و سربريدن ھا و به نمايش گذاشتن صحنه ھای رقص مرده ، 
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اين جنايات چنان عظيم وچنان . داستانھای جانکاه و تکاندھنده ئی در کابل حکايت ميشد

  .وش نکنندوحشتناک و بينظير اند که شايد تا چندين نسل آينده مردم ما آنرا فرام

 پيامدکارنامه ھای نفاق افگنی رژيم اسqمی تنظيمی در کشور بجايی رسيد که در         

 دريک روز روشن بيش از دوھزار طالب در شھر مزار شريف ھمراه ١٩٩٧ماه می سال

با تمام پشتونھای کسبه کار و ليqمی فروش ساکن در آن شھر تيرباران گرديدند و 

 ھنگامی که طالبان پشتون بر شھر مزار مسلط ١٩٩٨ت يکسال بعد در ھشتم ماه اگس

ًگرديدند به انتقام آن کشتار قومی، تقريبا ھشت ھزار از مردم ھزاره را تير باران و معدوم 

 زيراکه بذر نفاق ،نمودند و با اين فاجعه المناک فقط دشمنان مردم افغانستان شاد شدند

  .آنرا درويدند آنان بثمر نشسته بود و بدست خود افغانھا ثمر 

بر اثر مداخqت مغرضانه کشورھای ذيدخل در امور افغانستان، تعصبات زبانی و     

 رھبران تنظيم .مذھبی و قومی در افغانستان دامن زده شد و مردم را بجان ھم انداخت

ھای جھادی در افغانستان بدستور حاميان خارجی خود ، تمام آثار باقيمانده از تھاجم 

 يک سان نمودند و بر مصيبت و بدبختی مردم افغانستان بيش از پيش شوروی را باخاک

سر انجام از بطن اين نا بسامانيھا و خود سريھا و بی کفايتی ھای تنظيم ھای . افزودند

جھادی ،گروه طالبان با حمايت پاکستان درتبانی باعربستان سعودی و سيا، وارد صحنه 

 .دث دردناک اين دو دھه مصيبت بار است کتاب حاضر شرح حوا.سياسی افغانستان شدند
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  فصل اول    

 پس منظر و عوامل کودتای ثور    

     

     

     

 :استراتيژی شوروی در افغانستان    

افغانستان با بر خورداری از موقعيت مھم استراتيژيکی و دارا بودن منابع غنی     

 .جھان بوده استھای بزرگ  اقتصادی، از ديرباز مطمح نظر قدرت

 ميqدی تا جنگ جھانی دوم، انگليس در رقابت تنگاتنگ با ١٩از اوايل قرن     

ھای  ھای مکرر بر افغانستان، بيشترين تqش و تلفات و خسارت روسيه و با لشکر کشی

 مالی و جانی را متحمل شد تا براين سرزمين تسلط يابد و مانع ھرگونه پيشروی  ھنگفت

ھا بر اثر روحيه  اما انگليس. ی آبھای گرم و خليج فارس گرددھا بسو احتمالی روس

گان، مجبور  شجاعت و سلحشوری و مقاومت سرسختانه افغانھا در مقابل حاکميت بيگانه

جويی  نشينی از افغانستان شدند، ولی دست بردار از آرزوی جاه طلبی و سلطه به عقب

خان را که با سلطه  هللا امان تچنانکه اعلحضر. ھای حاکم بر آن نشدند خود بر رژيم
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انگليس در افغانستان ضديت داشت، از طريق تزوير و نيرنگ و تحريکات بر ضد او و 

ايجاد اختqفات ملی و مذھبی و اتنيکی سرانجام مجبور به ترک وطن نمودند و بجای او 

 .الطريقی داشت برقرار نمودند دانش که سابقه رھزنی و قطاع سواد و بی يک شخص بی

قاره ھند به دو کشور  اما پس از جنگ جھانی دوم و بخصوص پس از تقسيم نيم    

ھر دو . ھند و پاکستان، افغانستان مرکز مھم رقابت ميان ابر قدرتھا در منطقه واقع شد

شان  ابرقدرت يعنی امريکا و شوروی خواھان حفظ و توسعه نفوذ ملی و فرھنگی و منافع

 .اند در اين کشور بوده

ھای افغانستان، رقابت و جاه  ھا و ويرانی و دھه اخير، علت اصلی جنگدرطی د    

امريکا و شوروی ھر يک منافع استراتيژيکی متفاوتی در . طلبی ابرقدرتھا بوده است

ولی اين کشور برای شوروی بخاطر موقعيت مھم جيوپولتيک و . اند افغانستان داشته

يز کشورھای خليج و ھم مرزی با اش از لحاظ نزديکی به حوزه نفت خ استراتيژيکی

 .ھای آسيای ميانه بيشتر مورد توجه بوده است قاره ھند و جمھوری کشورھای نيمه

در عين حال اين کشور چون محاط به خشکه است و تنھا از طريق دريای آمو که     

توانست با خارج روابط تجارتی و بازرگانی خود  ھا قرار داشت، می در دسترس شوروی

گی  مانده   کند، بدين جھت شوروی با سوء استفاده از اين وضع و عقبرا برقرار

، از لحاظ نظامی و تجاری و تا ١٩۵٠افغانستان سعی کرد اين کشور را از اوايل دھه 

 . خود وابسته نگھدارد ھای اقتصادی و فرھنگی به حدودی کمک

ک لجاجت سياسی عqوتا زمامداران افغانستان از آغاز تقسيم نيمقاره ھند، بنابر ي    

ھا واگذار  پر دردسر با پاکستان، کنترول نقاط کليدی جامعه و اقتصاد کشور را به شوروی

 .کردند

جويی از اختqفات افغانستان و پاکستان، بتدريج از طريق  ھا نيز با بھره شوروی    

  تھيه و تدارک تجھيزات نظامی و تربيت کادرھای اردو و قوای ھوايی و بر قراری

ت تجاری و تفحصات برای دستيابی به ذخاير نفت و گاز، بر تجارت و استخراج مناسبا

 .گاز طبيعی افغانستان کنترول و دسترسی کامل يافتند

ھا با پخش ايدئولوژی مارکسيستی و جذب عناصر تحصيل  در عين حال شوروی    

راد يافته و روشنفکر جامعه، به تاسيس حزب دموکراتيک خلق افغانستان تحت رھبری اف

وابسته به خود دست يازيدند و از اين راه مواضع مھمی در اردو و قشر روشنفکر 

تا روزی از اين مواضع بر مخالفين نفوذ و . جاطلب افغان برای خود دست و پا نمودند

 .سلطه خويش يورش ببرند
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ھنگامی که دولت افغانستان خواست کشور را از وابستگی عميق شوروی     

ود را با کشورھای ھمسايه، ايران و پاکستان که براثر تفتين وارھاند و مناسبات خ

 ثور ٧استعمار تيره و وخيم شده بود، بھبود ببخشد، شوروی با براه انداختن کودتای 

، دولت جمھوری را در افغانستان سرنگون و زمينه ھجوم خود را بر اين کشور ١٣۵٧

 . فراھم ساخت

ن کشور را با ھمياری حزب خواست اوs در صورت امکان اي شوروی می    

دموکراتيک خلق افغانستان به ايالت شانزدھم خود تبديل نمايدو در صورت عدم امکان با 

استقرار حزب مذکور در رأس قدرت، اين کشور را به قمر مسکو تبديل و از آن به حيث 

ی ھا از خو تخته خيز در آبھای گرم استفاده کند، مگر چنين نشد، زيرا اوs شناخت روس

العمل جھانی را در قبال دگرگونی رژيم  افغانھا ناقص بود و ثانيا شدت عکس و خصلت

غرب . جمھوری در افغانستان و مداخqت خويش در اين کشور دقيقا محاسبه نکرده بود

بمنظور مقابله با نفوذ کمونيزم در منطقه از جنبش اسqمی در ايران حمايت کرد و با 

ران، اين رژيم از ھمان آغاز کار مخالفت جدی خود را با رژيم استقرار نظام اسqمی در اي

جويی شوروی ابراز کرد و يکجا با پاکستان که  طرفدار مسکو در کابل و سياست توسعه

خونين داشت، با مجاھدين افغان عمq در برابر نفوذ شوروی  از حکومات افغانستان دل

ھان نيز از اين داعيه پشتيبانی کشورھای منطقه و ج. سنگر نفوذ ناپذيری ايجاد کرد

 .کردند و شوروی را با شکست و ناکامی تاريخی روبرو ساختند

     

 :پشتونستان، ادعايی که افغانستان را تباه ساخت     

يعنی بلوچستان وايالت » ديورند«شکی نيست که سرزمين ھای آنسوی خط     

 ١٨٣٩افغانستان درتا قبل ازنخستين تجاوز انگليس بر ) پشتونستان(سرحد شمال غربی 

بخشی ازسرزمين وقلمرو حاکميت افغانستان بودند و مردمان آن مشترکات زيادی با ما از 

لحاظ زبان و تاريخ و فرھنگ دارند ، اما استعمار انگليس آنرا در مقاطع مختلف زمانی 

از پيکر کشور جدا ساخت و جزو مستعمرات نيم قاره ھند نمود و با امضای اسنادی به 

 قرارداد ھای رسمی بين دولت ھند برتانوی و افغانستان به اين جدائيھا مھر تائيد عنوان

 کيلومتر ١٢۵٠از آن ببعد خط ديورند، سرحد کشور ما را در طول بيش از ) م١٨٩٣(زد 

استقqل کامل سياسی افغانستان در . با قلمرواستعماری بريتانيا درجنوب مشخص ميکرد

مين ھای از دست رفته را دوباره به افغانستان  ميqدی نيز نتوانست سرز١٩١٩

ھيچ کس نميتواند در وطن پرستی اعليحضرت شاه امان هللا و محمود طرزی . برگرداند
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وزير خارجه دولت امانی شک و تردی داشته باشد، آن دو شخصيت وطن پرست با تمام 

پس از عqقمندی خود به سرزمين ومردمان ھم نژاد و ھم کيش آنسوی خط ديورند، 

دوسال چانه زدن بادولت استعماری انگليس سرانجام مجبور شدند برسر برسميت 

که ( شناختن استقqل کامل سياسی افغانستان ، از اعاده سرزمين ھای آنطرف خط ديورند

بخاطر مطلوب اصلی يعنی استقqل کامل سياسی ) البته برای افغانستان کار ناممکنی بود

 که قرارداد ١٩٢١و در پای سند رسمی استقqل کشور در افغانستان صرف نظر نمايند

 .مرزی ديورند را تائيد ميکرد، امضاء گذارند

) پاکستان و ھند(  و تقسيم نيم قاره به دو کشور ١٩۴٧پس از استقqل ھند در     

را » پشتونستان«دولت وقت افغانستان تحت فشار احساسات برخی حلقات مليگرا، داعيه 

که ) اين پشتونستان از ماست( » دا پشتونستان زمونگ«ختن دھل مطرح کرد وبا نوا

دھلی و مسکو برای آن کف ميزدند، نقاضت و دشمنی ھای سياسی بين پاکستان و 

از آن پس پشتونستان بحيث يک قضيه تنش زا چون زخم ناسور . افغانستان را دامن زد

آنجا که در دو دھه بر روابط دوکشور در عرصه ھای مختلف اثر نامطلوب گذاشت تا 

اخير ضربات کشنده ای از ناحيه پاکستان برافغانستان بوسيله خود افغانھا وارد آمده و تا 

ھمين اکنون نيز اين ضربات بازھم بوسيله افغانھا زيرنام طالبان و القاعده و احزاب 

اسqمی تندرو ديگربر افغانستان وارد ميشودو مانع برگشت ثبات سياسی درکشور 

 .ميگردد

     

 :پس منظر تاريخی پشتونستان     

گرديم تا بدانيم پس   ميqدی بر می١٩برای رديابی و درک بھتر موضوع به قرن     

 منظرتاريخی پشتونستان چيست؟ 

ھا بر قندھار حمله  ھا و سيک  ميqدی، شاه شجاع به کمک انگليس١٨٣٢در سال     

سردار دوست . نمودندآورد و سرداران قندھاری از سردار دوست محمدخان استمداد 

يی در کابل پرداخت و از برادرش سردار سلطان محمدخان  خان به تدوير جرگه محمد

آباد خواست تا در اين  اش نواب محمد زمانخان حاکم جqل حکمران پشاور و برادرزاده

اما برادر و برادر زاده امير، شخصا در اين جرگه شرکت نورزيدند و . جرگه شرکت جويند

 .د را به آن جرگه فرستادندپسران خو

خان تصميم گرفت به کمک سرداران قندھاری بشتابد اما قبل  سردار دوست محمد    

آباد لشکر کشيد و  بنابرين ابتدا بر جqل. از آن بايدخود را از پشت سر خاطر جمع مينمود
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نواب محمد زمانخان را پس از يک نبرد سخت اسير گرفت و بکابل فرستاد و بجای او 

در خود سردار امير محمدخان را مقرر و ننگرھا را بکابل ملحق ساخت و سپس به برا

سردار سلطان محمد خان حکمران پشاور از اين اقدامات و . عزم قندھار حرکت نمود

سوقيات سردار دوست محمد خان بر جان خود ترسيد و خود را تحت الحمايه 

ريخ ببعد پشاور عمq در کف از آن تا. سنگ حکمران مقتدر پنجاب قرار داد رنجيت

ھا قرار گرفت و تصرف و الحاق مجدد آن به افغانستان مشکqت و دردسرھای  سيک

 .فراوانی را ببار آورد

 ميqدی امير دوست محمدخان به آرزوی الحاق پشاور به ١٨٣۶در سال     

ور بر خود گذاشت و بر ضد سيکھا بخاطر استر داد پشا» اميرالمومئين«افغانستان، لقب 

» دم و درم و قدم«از چنگ آنان اعqن جھاد داد و از تجار و سوداگران و مردم کابل به 

لذا . فقط پنج لک روپيه از اين اعانه بدست آمد که بسيارنا چيز بود. استعانت خواست

 .بضرب سکه پرداخت

 ھادامير دوست محمد بعزم جنگ و ج«     

 »ـر ببست وبزدسکه ناصرش حق باد کم    

 داد،  ه ميان لشکريان افغان و قوای سيک در آن سوی دره خير رخدر جنگی ک    

ھا،  جاسوس امريکايی سيک» ھارsن«ھای  سيک و تqش بنابر دسايس جواسيس

ھا از جنگ  خان بطرفداری سيک يی از قوای افغانی بسرکردگی سردار سلطان محمد دسته

دسته ديگر ھم که . ردنددست گرفتند و به صف دشمن بپيوستند و پول و امتياز بدست آو

 .خود را ناتوان ميديد از مقابله و مقاتله با دشمن سرباز زد و منھزما بکابل برگشتند

ھا اعqن جھاد   ميqدی دوباره امير دوست محمدخان بر ضد سيک١٨٣٧در سال     

خان و سردار اکبر خان را ھمراه با برادرش سردار  کرد و پسران خود سردار افضل

ھا  ھزار نفر بجنگ سيک ١٢خان در راس  الدين اش سردار شمس رادرزادهخان و ب جبار

ھا با لشکر چندين برابر لشکر افغانی در محل جمرود جلو قشون افغانی را  سيک. فرستاد

در روز . گرفتند و با حمqت پياپی خود تلفات سنگينی را بر قوای افغانی وارد آوردند

خان روبرو شد و در يک جنگ  ک با سردار اکبردوازدھم جنگ اتفاقا سپھساsر قوای سي

. يی زد که از زين بر زمين افتاد و ديگر از جا نجنبيد بتن سردار اکبرخان او را ضربه تن

غريو در لشکريان دشمن افتاد و پشت به لشکر افغان دادند و منھزما خود را تا پشاور 

 و پشاور را تصرف اکبر خان ميخواست دشمن شکست خورده راتعاقب کند. رسانيدند

نمايد اما نواب جبارخان برادر امير دوست محمدخان که مردی سالمند و بی حرارت بود 
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مانع پيشروی قوای افغانی بسوی پشاور شد و حمله بر پشاور را موکول به تصميم و 

يی به امير نوشت و آن را بوسيله پيکی  ھدايت اميردوست محمدخان نمود و بنابرين نامه

 کابل فرستاد و از تلفات جانی قوای افغانی و شکست دشمن تذکر داد و ھدايت تند رو به

خواست، امير دوست محمدخان که نيروی کمکی آماده نبرد در کابل نداشت و ميدانست 

گيرد و طبعا تا آن زمان دشمن نيز  که تدارک يک چنين نيرويی وقت زيادی در بر می

ولی . ، لذا به قوای افغانی دستور بازگشت دادامکانات دفاعی خود را اکمال خواھد نمود

اين بدان معنی نبود که امير از فکر تصرف و الحاق مجدد پشاور به کشور دست گرفته و 

 . منصرف شده باشد

 ميqدی برنس به نمايندگی گورنرجنرال ھند برتانوی ھمراه با ١٨٣٧در سال     

پيرامون ايجاد يک بازار تجارتی کاروان بزرگی وارد کابل شد و با امير دوست محمدخان 

بزرگ در ديره غازيخان و اشتراک تجار کابلی و بخارايی در آن بازار سال يکبار، به 

گفتگو پرداخت، امير دوست محمد خان که می دانست موضوع تجارت و بازار تجارتی 

ھا چيزھايی ديگری است، به سئواsت برنس  محض حرف است و اصq مقصد انگليس

 مناسب داد و بزودی معلوم شد که اھداف و نيات انگليس از فرستادن پرنس به ھای پاسخ

 .دربارش چيز ديگری است

برنس امير را از نيات روس و ايران نسبت به ھرات آگاه ساخت و از او خواست     

امير ھم که تا حدودی در سياست . تا ھمراه با سرداران قندھاری در دفاع از ھرات بپرازد

بود، از برنس خواست تا به اوليای امور ھند بگويد، که او حاضر است تا انگليس وارد 

از ھرات در برابر حمله ايران به دفاع بپردازد، بشرط آنکه بر متحد خود، سيکھا، فشار 

برنس به اين پيشنھاد امير دوست .  تا پشاور را دوباره به افغانستان مسترد نماينددآور

ھند نوشت که  يی به ويسرای  ابراز داشت و ضمن نامهمحمدخان موافقت مقدماتی خود را

تر خواھد ساخت و  دوستی با امير افغان مواضع انگليس را در اين کشور مستحکم

 .بنابرين حکومت ھند بر تانوی بايستی اين شرط امير افغان را بپذيرد

بدربار امير دوست » ويتکوويچ«ھنوز برنس در کابل بود که سفير روس بنام     

امير افغان سفير روس را بطور عادی . ان از طريق قندھار مواصلت ورزيدمحمدخ

مدتی بعد پيام . پذيرفت و از مذاکرات جدی با او تا آمدن جواب انگليس خودداری ورزيد

تا اين وقت امير دوست . ھا به برنس رسيد که ھرچه زودتر به ھندوستان برگردد انگليس

را تمام کرده بود و يک کاپی مذاکرات را به محمدخان با سفير روسيه مذاکرات خود 

 .برنس داد تا به اوليای امور خود آنرا در ميان گذارد
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ھا از نتايج مذاکرات خود با سفير  ھدف اميردوست محمدخان از آگاه کردن انگليس    

ھا و دوستی با خود  ھا را به استرداد پشاور از چنگ سيک روسيه اين بود تا انگليس

زيرا سفير روسيه در مqقات با امير دوست محمدخان کمک دولتش . دتشويق کرده باش

ولی . را به امير برای بدست آوردن مجدد سرزمين از دست رفته پشاور وعده داده بود

ھا که قصد داشتند سرحدات ھند را در صورت امکان تا دريای آمو و در غير آن  انگليس

ی امير افغان را بمثابه دست درازی به ھای ھندوکش وسعت دھند، اين تقاضا اقq تا کوه

 و پخش ١٨٣٨قلمرو ھند برتانوی تلقی نموده و با عقد معاھده سه جانبه در sھور در 

يی پر از دروغ و افترا نسبت به اعمال و نيات امير دوست محمدخان ، دست به  اعqميه

 و جانشين کشی به افغانستان زدند و با بيرون راندن يک رھبر قانونی افغان، لشکر

شجاع بر تخت کابل،  النفس و فاقد وجاھت ملی بنام شاه ساختن يک شخص ضعيف

افتضاح بزرگ تاريخی را براه انداختند که سرانجام نه سرحدات ھند را تا آمو کشانيدند و 

کش، بلکه با تلفات فراوان جانی و خسارات ھنگفت مالی، مجبور به  ھای ھندو نه تا کوه

 .ار از افغانستان شدندب نشينی فضيحت عقب

بدينسان، آرزوی الحاق مجدد پشاور و مناطق قبايلی به افغانستان، نه تنھا تاج و     

او را، ) ١٨۴٢ تا ١٨٣٩(تخت کابل را از امير دوست محمدخان گرفت و مدت چھار سال 

آواره کوه و بيابان و زندانی ديار بيگانگان نمود، بلکه جان فرزند عزيز او، وزير 

زيرا يک سال پس از جنگ اول افغان و .ن، قھرمان ملی ما را ھم از او گرفتاکبرخا

و دوسال پس از ) ١٨۴٣(ھا سند را از دست اميران سند متصرف شدند  انگليس، انگليس

ھا پشاور را ھم از چنگ زمامداران سيک به تصرف خود در  تصرف سند، انگليس

  ، )١٨۴۵(آوردند

 قوايی ١٨۴۵ھا در سال  اور از چنگ سيک وزيراکبرخان برای تصرف مجدد پش

. بدون اجازه پدر به پنجاب فرستاد که در جنگ گجرات شرکت ورزيدند مگر موفق نشدند

خان که در لغمان بر بستر مريضی افتاده بود، بدستور مخفی انگليس  بعدا به وزير اکبر

. ورانده شداش فرستاده شده بود، زھر خ بوسيله طيبب ھندی که از کابل برای معالجه

 . گويا او بجرم الحاق پشاور به افغانستان توسط زھر ترور شد و از جھان در گذشت

ھا که با لشکر کشی و صرف مبالغ ھنگفت و تحمل تلفات بزرگ انسانی  انگليس    

در جنگ اول خود با افغانھا نتوانسته بودند سرحدات ھند برتانوی را sاقل تا ھندوکش 

 و امضای معاھده پاريس با ١٨۵٧له ايران برھرات در سال پس از حم. توسعه ببخشند
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آن کشور دو ضربه مھلک و تاريخی بر پيکر افغانستان وارد کردند و بعد به عقب 

  .نشستند

 ضربه اولی، تشويق کردن ايران به اعمال نفوذ در سيستان و تقسيم آن ناحيه با 

، برای يکصد ١٩٧٢ه تا  بود ک١٨٧٢آب ھيرمند بين دو کشور با حکميت انگليس در 

نژاد و  سال مايه نزاع ميان ايران و افغانستان واقع شد و اين دو کشور ھمسايه و ھم

ھای اقتصادی و فرھنگی  ھمزبان و ھمکيش را از ھم جدا ساخت و مانع رشد ھمکاری

 با گذشتن قرار داد تقسيم آب رودخانه ھلمند از ١٩٧٢سرانجام در . ميان آنان گرديد

گذاری شاه افغانستان و بعدا تائيد پريزدنت داود ، اين زخم ناسور گويا  و صحهپارلمان 

  التيام يافته باشد؟ 

تر از ضربه اولی بود، جداکردن  تر و خون چکان  و اما ضربه دومی که مھلک

بلوچستان شامل سيبی، دارو وچاگی ، کويته ، چمن ، پشين،کرم ، : ھايی چون قسمت

سوات، باجور، بنير ، دير ، چپqس ، چترال، باشگل و غيره از وزيرستان ، پارا چنار، 

 بر طبق معاھده تحميلی گندمک ١٨٧٩پيکر افغانستان و پيوستن آن به ھند برتانوی در 

خان و انگليس بطور دايم از   م بين امير عبدالرحمن١٨٩٣بود که بعدا در معاھده نوامبر 

 .انوی تعلق گرفتافغانستان جدا و توسط خط ديورند به ھند برت

 مجموع مناطق قبايل آن سوی خط ديورند، ازکويته بلوچستان تا ديره جات و     

گيرد که در سالھای  و چترال، سرزمينی را در بر می خيبر پشاور واز بنو و وزيرستان تا

 بعد از به ميان آمدن پاکستان از بطن ١٩۴٧پس از جنگ جھانی دوم و بطور خاص در 

 .مورد ادعای افغانستان با پاکستان واقع گرديد» پشتونستان «نيم قاره ھند بنام

  شاه امان هللا خان و محمودطرزی وزير خارجه افغانستان نيز از جمله شخصيت    

ھای افغانستان  توانستند جدايی قسمتی از خاک پرست ملی بودند که ھرگز نمی  ھای وطن

ميت شناختن استقqل تامه را در آن سوی خط ديورند تحمل کنند، اما در برابر برس

ھا امضاء کردند   با انگليس١٩٢١افغانستان از جانب انگليس، بناچار معاھده کابل را در 

هللا، آشکارا حمايت و پشتيبانی خود  اما شاه امان. و تن به قبول خط تحميلی ديورند دادند

 و ھمين داشت را از قبايل سرحدی آن سوی خط ديورند و آزادی خواھان ھند ابراز می

امر سبب جنبش ھجرت آزادی خواھان ھند به افغانستان گرديد و مورد استقبال گرم شاه 

خان در  هللا اين پيشامد که باعث تقويت اعتبار امان. هللا و مردم افغانستان واقع شدند امان

 . نزد ھندوان ھند گرديده بود باعث بر انگيختن تفتين انگليس بر ضد او شد



 ٣٥       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

ه روحيات ملی و خصوصيات قومی و معتقدات مذھبی افغانھا ھا که ب انگليس    

هللا، بزودی ذھنيت  بخوبی آشنايی داشتند، با کار برد سqح تبليغ و تفتين بر ضد شاه امان

مردم را در تبانی با روحانيون وابسته بخود عليه او تغيير دادند و با سازمان دادن 

که از ( ی مردی معروف به بچه سقاوشورش ھايی در ننگرھار ودر منطقه شمالی برھبر

عرصه را چنان بر شاه ترقی خواه افغان تنگ ساختند که ) بھره بود نعمت سواد ھم بی

ھای اصqحی و مترقی برای وطنش چشم بپوشد و راھی ديار  مجبور شد از آن ھمه پqن

 مردم تفتين انگليس و اثر بخشی آن را بر  اين حادثه قبل از ھمه قوت. بيگانگان گردد

هللا نيز قربانی الحاق  شود که شاه امان بدين سان ديده می. سازد  ساده دل افغان آشکار می

 .ھای قبايل آن سوی خط ديورند يا به اصطqح بعدی پشتونستان شد مجدد سرزمين

     

 :صدارات شاه محمود خان و مسئله پشتونستان     

ھا از ناحيه داعيه   انگليسهللا و روی کار آمدن نادرشاه ، پس از سقوط شاه امان    

خان صدراعظم افغانستان در اين  محمد ھاشم. قبايل سرحدی خاطرجمعی حاصل کردند

زمينه ساکت بود و در داخل کشور مصروف بستن وکشتن و بزندان انداختن افرادی بود 

 .هللا سر بلند ميکردند که به ھوا داری شاه امان

 ١٩۴۶ صدراعظم افغانستان درمی  برسرکار آمدن شاه محمود خان به عنوان    

مصادف بود با پايان رسيدن سلطه چندين قرنه استعمار بريتانيا در نيم قاره ھند و فراھم 

آمدن شرايطی جھت استقqل ھند و ايجاد پاکستان از پيکر نيم قاره ،که پس از اعqن 

  . تخليه ھند از جانب بريتانيا تحقق يافت 

لی ، صدراعظم انگليس پيشنھاد تجزيه نيم قاره وقتی کنت ات١٩۴٧در اوايل جون 

که از مدتھا قبل  ھند را بدو کشور ھند وپاکستان به پارلمان انگليس پيشنھاد کرد، افغانھا

نمودند که به  در آرزوی پيوستن خاک ھای از دست رفته به کشورشان بودند پيشنھاد

ود تا مستقل يا الحاق قاره نيز حق انتخاب راه سومی داده شمپشتونھای مسکون در ني

ولی انگليسھا به اين پيشنھاد توجه نکردندو .ابراز کنند) افغانستان(خود را به کشور مادر

در نظر خواھی که برای الحاق به ھند ويا پاکستان به عمل آمد، در يک جا کتاب مذھبی 

ًبعا برای ھند وھا در جای ديگر قرآن مجيد برای مسلمانان گذاشته شده بودکه ط» گنگ «

انتخاب بين . پشتونھابه استثنای خان عبدالغفارخان برای پيوستن به پاکستان رأی دادند

ھندو پاکستان برای مردم پشتون که ھمه مسلمانان سنی مذھب استند، انتخاب بين کفر 

 . پاکستان رای دادند به نفع اسqم و ًواسqم بود و طبعا پشتونھا
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 = ١٣٢۶( جون ھمان سال ١٣ داشت مورخ ً حکومت شاه محمودخان قبq در ياد    

موضوع سرنوشت قبايل پشتون واقع در آن سوی خط ديورند را بحکومت ) ١٩۴٧

مگرتا اين وقت قانون آزادی ھند از . بريتانيا از طريق سفارت آن در کابل مطرح ساخت

پارلمان بريتانيا گزارش يافته و مقرر شده بود که وضعيت شمال مغرب توسط يک ھمه 

شان به يکی از دوکشور پاکستان يا ھند معين شود و قدرت  سی مبنی بر يکجا شدنپر

بنابراين .  اگست ھمان سال به دو دولت جديد انتقال يابد١۵قاره در  سياسی در نيم

متعاقبا در . موضوع بررسی ادعای افغانستان برای مقامات برتانيه بی اھميت جلوه کرد

ستان در ملل متحد با شرکت و شموليت پاکستان در آن  نماينده افغان١٩۴٧ماه سپتامبر 

سازمان مخالفت خودش را ابراز نمود و از آن تاريخ به بعد مناسبات دو کشور با 

 .ديگر ھمراه شد اعتمادی و بدبينی نسبت بيک بی

جل دولتی و وارد برسوابق قضيه پشتونستان ، ضمن ُسيد قاسم رشتيا، يکی از ر    

 وکيل رياست مستقل مطبوعات ١٩۴٧من درسال «:د ميگويدمصاحبه يی در اين مور

حکومت . بودم ، سالی که موضوع سرحدی ميان ھند برتانوی و افغانستان زير بحث بود

باsخره . افغانستان به سويه عالی مجالسی ترتيب داد و موضوع را زير بحث گرفت 

ی ارضی نمايد، چنين فيصله شدکه چون وقت زيادی گذشته ، افغانستان نبايد ادعا

وسياست دنيا ھم اجازه نمی دادکه تمام معاھدات سرحدی تجديد شود، زيرا در آنصورت 

حق خود «افغانستان تصميم گرفت ، برای ساکنان آنطرف سرحد. نقشه دنيا تغييرميخورد

چون دراين وقت ھند و پاکستان بحيث . بخواھد)) Selfdetermination» اراديت

 آمدند، به مردم سرحد گفته شدکه الحاق خود را به ھند ويا کشورھای مستقل بوجودمی

ًدر نتيجه مردمان سرحد جبرا به . الحاق با ھند غيرممکن بود. پاکستان اعqن نمايند

در عين حال sزم بود به اين معضله نامی داده شود، مطبوعات ھند . پاکستان مدغم شدند

اد ميکردند که اين نام برای ما خيلی در نشرات خود قضيه را به نام قضيه افغانستان ي

بعد . بناميم » پشتونستان«من پيشنھاد نمودم که بجای آن ما بايدآن را . گران تمام شد

ازمنظوری ، وقتا که نشرات افغانی ھم خود و ھم اخباری که از طريق آژانس باختر به 

را انعکاس آژانس ھندوستان و ھندوستان تايمز مخابره می نمودند، نام پشتونستان 

شروع پخش نام پشتونستان سال . دادند، رفته رفته اين نام در مطبوعات جھان عام شد

 » ٣. بود که دوران صدارت شاه محمود خان بود١٩۴٧

                                                
٣
  ۴٠٨، ص ٢رمغان اميد، ج ١-  
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در جرايد افغانستان با آب و ) پشتونستان( موضوع قبايل سرحدی ١٩۴٨در سال     

وز واداشت تا در نورخان صدراعظم را  تاب خاصی عنوان شد و در نتيجه شاه محمود

صدراعظم درآن . آباد نطقی ايراد نمايد ان جqليدر محضر شھر) ١٩۴٩مارچ  (١٣٢٨

با الھام . ھای سرحدی گردن نھد نطق از حکومت پاکستان تقاضا کرد تا به حقوق پشتون

آباد  رانی شاه محمودخان در بعضی از وsيات کشور چون قندھار و کابل و جqل از سخن

. عليه پاکستان براه افتاد و تحريکاتی در دو سوی سرحد نيز صورت گرفتتظاھراتی 

 مطابق جوزای ١٩۴٩بدنبال بحرانی شدن اوضاع، طيارات پاکستانی در جون سال 

، بر مناطق قبايل سرحدی و جنوبی کشور شديدا بمباران کردند که تلفات بسياری ١٣٢٨

 حکومت پاکستان شديدا پروتست حکومت افغانستان در رابطه با آن به. برجای گذاشت

 .داد و از آن به بعد جنگ سرد تبليغاتی بين افغانستان و پاکستان گسترش يافت

 شورای ملی افغانستان که تعدادی از ١٣٢٨ مطابق ١٩۴٩ جوsی ٢۶سپس در     

اعضای حزب ويش زلميان در انتخابات دوره ھفتم به شورای ملی راه يافته بودند با 

کردند،  شامل در شورا که برای آزادی قبايل پشتون سخت پافشاری میديگر روشنفکران 

ًمتعاقبا شورا، روزی را . ای صادر کرد و معاھده خط ديورند را ملغی قلمداد نمود فيصله

 به تصويب ١٩۵١ اگست ٢۶ مطابق ١٣٣١ سنبله٩بتاريخ » روز پشتونستان«بنام 

  ٤.ليل به عمل آيدرسانيد و قرار بر آن شد تا ھر سال از اين روز تج

 تصميم و ١٩۴٩جرگه بزرگ جqل آباد در مارچ «: غبار دراين رابطه مينويسد        

اراده مردم افغانستان را باتفاق سرحدات آزاد افغانی برای استخqص افغانھای ماورای 

 ابطال ١٩۴٩ديورندتا سند به دنيا نشان داد و شورای ملی دوره ھفتم افغانستان در جون 

در ھمين سال بغرض . را اعqم و جرايد کابل منتشر کرد» خط مرده ديورند« و الغای 

دفتر اعانه در کابل باز گرديدو » پشتونستان«امداد در مبارزه آزادی خواھانه مردم 

مجالس متعددی به ھمين مقصد در شھر ھای کشور چون گرديز و قندھار و غيره تشکيل 

تان در راه استخqص تمام افغانھای ماورای شد، و تصاويب آمادگی برای مبارزه با پاکس

( و اما در اين ھنگام در پشتونستان محکوم و آزاد . ديورند تا سواحل سند بعمل آمد

و بلوچستان چه ميگذشت ؟ بعد از آنکه دولت انگليس در ) صوبه سرحدو سرحدات آزاد

م بنو در  ھمين ماه جرگه عظي٢١ اعqميه تخليه ھند را نشر نمود، در ١٩۴٧ جون ٣

آزاد و محکوم و » پشتونستان«پشتونستان محکوم تشکيل شد، و نمايندگان تمام 

خدائی خدمتگاران، جمعيت العلمای سرحد، و زلمی : بلوچستان و احزاب بزرگ از قبيل 

                                                
٤
  ٢افغانستان در پنج قرن اخير، ج فرھنگ،-  
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پشتونھا ، نه ھند ميخواھند و نه پاکستان ، «: پشتون در آن شرکت و فيصله کردندکه 

ر يک حکومت آزاد پشتون بر اساس جمھوريت اسqمی بلکه ميخواھند در اين کشو

به غرض استتارفيصله ھمين جرگه بزرگ ملی بودکه پاکستان به عجله » .تشکيل شود

دست به يک ريفراندوم جعلی زد، و قرآن را پيش کشيد و به تگدی آرا پرداخت ،در حالی 

sھور و امرتسرو که خونريزی داخلی بين ھندو و مسلمان در کلکته و بمبئی و بيھار و

 بيش از يکصد ھزار نفر مسلمان ١٩۴٧در ھمين اگست و سپمبر . جالھندر دوام داشت 

در اين . و ھندو کشته شدند و پاکستان نو احداث در حالت تزلزل و تشنج قرار داشت 

وقت خان عبدالغفار خان مشھور رھبر خدائی خدمتگاران در پشتونستان به پيروی از 

جمعيت رضاکاران زلمی پشتون امرکرد که ازعدم تشدد کار گيرند، در مھاتما گاندی به 

فيصله کرده بود که شمشير از نيام . ھزارمرد مسلح٢۵با داشتن (حالی که اين جمعيت 

 : ، زيرا معتقد بودند که ٥» کشند

 آزادگی به قبضه شمشير بسته اند     

 مردان ھميشه تکيه به شمشير ميکنند

دن و دست به خشونت زدن ، جزئی از خصلت و طبيعت قبايل شمشير گرفتن و شمشير ز    

پشتون است و نمی دانم که چگونه خان مشھور اين قبايل را با فلسفه عدم خشونت که 

رکن اساسی دين ھندوايزم است، عادت داده است که از خشونت دست بردارند و گاندی 

  وار مبارزات خودرا از طريق تحمل مرارت به پيش ببرند؟ 

آباد براه  و فريادی که از آن پس بخاطر آزادی پشتونستان در کابل و قندھار و جqلداد 

افتاد از يکسو و تحريکات محمد داؤد بر ضد عمش سرانجام شاه را بر آن داشت تا  می

 .شاه محمودخان را از کار حکومت سبکدوش و بجايش سردار محمد داود را نصب نمايد

     

 :نستانصدارت داؤدخان و مسئله پشتو    

در ميان زمامداران متاخر محمدزايی افغانستان، داودخان که مردی نظامی و در     

الحکومه  عين حال وطن خواھی بود، قبل از آنکه به صدارت برسد، ھنگامی که نايب

خان ھنوز ھم از  هللا قندھار و رئيس تنظيميه در آن وsيت بود، دريافت که شاه امان

و باز ھنگامی که رئيس قول اردو و . برخوردار استمحبوبيت خاصی در ميان مردم 

هللا با تکريم و حرمت  امان رئيس تنظيميه و والی مشرقی بود نيز درک کرد مردم از شاه

کنند، لذا اين فکر به او دست داد که تمام افتخارات تاريخی خانواده  زياد ياد می
                                                

٥
   ٢٣۴، ص٢در مسيرتاريخ ،ج  -  
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. ان خqصه و ختم شده است، محصل استقqل افغانست هللا امان محمدزايی، در وجود شاه

 .خان بر سر زبانھا بيفتد هللا بنابراين بايد او دست به اقدامی بزند که نام او باsتر از امان

و آزادی قبايل سرحدی، به عنوان يک » داعيه پشتونستان«کشيدن  داود با پيش    

طان اعلی خودسردارسل مسئله ملی و حياتی مردم افغانستان، ميخواست ھم اشتباھات جد

ھای قبايل آن سوی خط  را جبيره کند و ھم احيانا با الحاق مجدد سرزمين٦ خانمحمد

بر دارد و نامی ) خان هللا شاه امان(» اش اودرزاده« ديورند به افغانستان، گامی بلندتر از 

غافل از اينکه نيل به چنين ھدفی بدون زر . گان از خود در تاريخ بگذارد تر از گذشته نامی

تواند چرخ   پويائی خود مردم آن سامان نا ممکن است، و عامل بيرونی فقط میو زور و

خان به ھمين نيت در فضای بالنسبه  داود. تر يا کندتر بحرکت در آورد پروسه را سريع

سری بر  مساعد تنفس و دموکراسی عھد حکومت شاه محمودخان دست به اقدامات نيمه

حزب «و ھمچنان » ويش زلميان«در حزب ضد شاه محمودخان زد و افراد معينی را 

بحرکت انداخت تا با وارد کردن فشار بر شاه محمودخان، » آزادی خواھان پشتونستان

 .زمينه را برای قدرت يابی خود زودتر فراھم سازد

ھای درون ھئيت وزراء و ھمچنان شورای ملی و  شاه محمودخان که از کشمکش    

لی بستوه آمده بود، دوباره از دموکراسی روی ھای غير مطلوب کلوب م نيز از فعاليت

تافت و به قطع نشرات آزاد و زندانی ساختن روشنفکران و اصqح طلبان پرداخت و  بر

گونه، محبوبيتی را که در سالھای اول حکومتش در ميان مردم بدست آورده بود،  بدين

معھذا شاه .  کردھايی را نيز برای شاه فراھم بتدريج از دست داد و تشويش و ناآرامی

محمودخان ھنوز تصميم نداشت از قدرت کنار برود و جايش را برای داودخان خالی نمايد 

 : يی گفته بود و باری در مصاحبه

   تا دامن کفن نکشم زير پای خاک    

 باور مکن که دست ز دامن بدارمت

) ١٣٣٢سنبله  (١٩۵٣ سپتامبر ۶اش، شام روز  ولی درست يکروز پس از نشر مصاحبه    

خان  خبر استعفايش از راديو پخش شد و زمام امور حکومت به حريف قديميش داود

 .سپرده شد

                                                
٦
) ١٨۴۵ تا ١٨٢۶از ( سردار سلطان محمد خان معروف به سلطان محمد خان طqيی، حکمران پشاور     -  

نابر با مخالفت با امير دوست محمدخان، او بود که ب. برادر امير دوست محمد خان و جد اعلی داودخان بود
 تسليم داد و خود بحيث حکمران پشاور ابقا ١٨٣٢ھای پنجاب در  پشاور را به رنجيب سنگ رھبر سيک

  .گرديد
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داودخان پس از تقرر، قضيه پشتونستان را در سر فصل سياست حکومت خود     

قرار داد و بعد از آن، با حرارت و شدت تمام آنرا دنبال نمود، طوريکه سياست داخلی و 

 ايراد يا اعتراض نسبت  ن مساله وقف شده بود و ھرگونهخارجی افغانستان برای حل ھمي

 .شد به آن گناه کبيره و حرکت ضد ملی محسوب می

در دوره حکومت داود، بر سر مساله پشتونستان کار به لشکرکشی و احضارات     

عسکری و قطع روابط با پاکستان و انسداد سرحدات کشيد و مناسبات ميان اين دو کشور 

  در ھمين آوان در اتحاد شوروی نيز تغييرات . تر شده رفت تر و حساس روز تا روز وخيم

 .مھمی رونما گرديد

بدين معنی که با روی کار آمدن خروشچف در رھبری شوروی در مناسبات     

خروشچف که از نگاه خصلت خود . الــمللـی اين کشور نيز تحول چشمگيری وارد شد بين

، بجای انزوا و دوری از کشورھای خارجی، در با رھبر سلفش استالين تفاوت زياد داشت

آمد و سعی  مرحله نخست با کشورھای جھان سوم از در دوستی و گسترش مناسبات پيش

آميز آنھا را مطمئن ساخته و از طريق فراھم آوری  کرد تا با ادعای ھمزيستی مسالمت

 .کمکھای اقتصادی و نظامی در بين آنان نفوذ کند

که حل ) ١٩۶٣ ــ ١٩۵٣ = ١٣۴٢ ــ ١٣٣٢از ( غانستان خان صدراعظم اف داود    

مسئله پشتونستان و انکشاف اقتصادی کشور را به شاه و مردم افغانستان وعده داده 

بود، ابتدا جھت بدست آوردن کمک به امريکا رجوع کرد، اما امريکا که در ماه دسمبر 

تی پاکستان اھميت  کمک نظامی خود را به پاکستان اعqن کرده بود و به دوس١٩۵٣

بيشتر قايل بود، حاضر نشد به حکومت افغانستان، تا زمانيکه با پاکستان بر سر مسئله 

 .پشتونستان اختqف داشته باشد، کمک نمايد

، نيکسون معاون رئيس جمھور امريکا به کابل آمد و با اينکه از ١٩۵۴در سال     

صادی و نظامی خود را برای او ھای اقت او بگرمی پذيرائی گرديد و داودخان نيازمندی

ھای افغانستان را تائيد نکرد  شرح داد، مگر نيکسون قانع نشد و در گزارش خود خواسته

و صرف کمک اقتصادی امريکا به امداد تکنيکی و مالی برای پروژه وادی ھلمند محدود 

بر عکس دولت جديد شوروی از آغاز کار با حکومت افغانستان گرم . و منحصر ماند

 .رفتگ

اما ھر کسی . ھا دريافته بودند که ھر چند داودخان تمايل کمونيستی ندارد شوروی    

ياری رساند، حاضر است ) نظامی و اقتصادی  کمک(که او را در راه رسيدن به ھدفش 

بنابرين مسکو تصميم گرفت تا با او باsتر از تصورش کمک . دست دوستی به او بدھد
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لذا دولت شوروی اعتباری . نه بيش از انتظارش بدست آوردکند تا اعتماد او را به پيما

پزی سيلو برای  مليون دsر جھت ساختن گدام غله و کارخانه نان و نيم بالغ بر سه

  ٧.ھای پايتخت را به عھده گرفت افغانستان منظور کرد و کار قيرريزی جاده

مال خود شوروی با آ  ھا حکومت افغانستان را از ھمراھی اتحاد  اين ھمکاری

 . مطمئن ساخت و روحيه آن را در مقابله با پاکستان تقويت نمود

 تمام ١٩۵۵ مطابق مارچ ١٣٣۴از جانب ديگر حکومت پاکستان از آغاز سال     

اعqن » يونت غربی«مناطق قبايل را جزء تشکيqت جديد اداری خود ساخت و آنرا بنام 

عمل شديد نشان داد و در يک بيانيه محمد داود نسبت به اين طرح پاکستان عکس ال. نمود

 ايراد نمود، شديدا بر پاکستان ١٩۵۵ ش مطابق مارچ ١٣٣۴راديويی که شام حمل 

گيری روابط  در اثر اين موضع. اعتراض کرد و اقدام آنرا غصب حقوق پشتونھا خواند

بين پاکستان و افغانستان بيش از حد تيره شد و کار به سفربری و احضارات عسکری و 

ھای ھمديگر کشيد، که ھمه اين جريانات به تيره  ھا و قونسلگری خانه مله به سفارتح

 .شدن روابط دو کشور منجر گرديد

يی را در کابل منعقد ساخت و مساله پشتونستان را  متعاقبا داود، لويه جرگه    

جرگه طی . باضرورت خريداری اسلحه از خارج جھت تقويت اردو به آن پيشنھاد کرد

 پيشنھادھای حکومت را درباره دنبال ١٩۵۵ نومبر ٢۵ تا ٢٠ خود در روزھای مباحثات

نمودن مسئله پشتونستان و بدست آوردن سqح و مھمات حربی از ھر کشوريکه ميسر 

اندکی پس از انعقاد لويه جرگه ، خروشچف رھبر حزب کمونيست . شود تصويب نمود

 قوس ٢٣ مطابق ١٩۵۵امبر  دس١۵شوروی به اتفاق بولگانين رئيس آن دولت در 

 دسمبر ھمان ١٨ تا ١۶به کابل آمد و در پايان مذاکرات با زمامداران افغانستان از ١٣٣۴

ھا که ماھيت  آن بخش از اين کمک. جانبه کشورش را وعده داد ھای ھمه سال کمک

رشد : ميليون دsری برای کارھای انکشافی چون  اقتصادی داشت به شکل اعتبار يکصد

 تاسيس کارخانه جنگلک، ساختمان ميدان ھوائی کابل و دستگاه توليد برق نغلو زراعت،

در ھمان وقت اعqن شد و ھمراه با آن رھبران شوروی حمايت خود را از افغانستان و 

ھای نظامی آن دولت که در  اما کمک. ھند بر سر مسئله پشتونستان و کشمير ابراز داشتند

وشت افغانستان تاثير انداخت، پس از مدتی اعqن سالھای بعدی بيش از ھمه بر سرن

 ٨.گرديد ولی حدود و مقدار آن معلوم نشد

                                                
٧
  ٦٨٤،٦٦٤،ص ٢فرھنگ، افغانستان درپنج قرن اخبر،ج -  

٨
      ٦٨٠،ص٢فرھنگ،ج -  



 ٤٢       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

 اما آنچه مسلم است اين است که از آن تاريخ به بعد افغانستان بطور کلی به     

جنگ افزارھای ساخت شوروی وابسته شد و ھمراه با آن سيل مشاورين نظامی شوروی 

ھای  تربيت نظامی صدھا محصل افغانی در آموزشگاهعqوتا . به کشور سرازير گرديد

ھای شوروی و حضور  ھای حربی و کاربرد سqح شوروی به منظور فراگيری تکنيک

مشاورين روسی در قطعات نظامی اردوی افغانستان برای بيش از بيست سال متواتر، 

يير شکل و اين تغ. نيروھای مسلح افغانی، اردو و قوای ھوايی، را تغيير شکل داد بکلی

مانده مانند  نوسازی اردو که شوروی در آن نقش مرکزی داشت، در يک جامعه عقب

افزون بر آن . افغانستان، ميتوانست نقش تعيين کننده در سرنوشت دولت داشته باشد

شوروی از ھمان آغاز رخنه نظامی در افغانستان، تنھا به تحويل دادن جنگ افزارھای 

وم که ھنوز متروک و غيرقابل استفاده نبود، اکتفا نکرد، بلکه باقيمانده از جنگ جھانی د

 .اذھان و افکار قشر روشنفکر و تعليم يافته جامعه نيز پرداخت» شوروی ساختن«به 

در سالھای که داود رژيم شاھی را سرنگون و بجای آن رژيم جمھوری را مستقر     

ھائی که توسط  العمل سساخت، يکبار ديگر مساله پشتونستان را مطرح ساخت، اما عک

پاکستان بوسيله برخی افغانھای مخالف داود بر ضد امنيت داخلی کشورسازماندھی شد، 

اش تجديد نظر نمايد و روابطش را با  داود را مبجور ساخت تا بر سياست خارجی

ھای مستقيم ميان  بر اثر تماس. ھمسايگان خود يعنی ايران و پاکستان بھبود ببخشد

 مذکور، داود تصميم گرفت از مسئله پشتونستان صرف نظر نمايد و زعمای کشورھای

اما شوروی که مخالف نزديکی افغانستان با پاکستان و . خط ديورند را برسميت بشناسد

 ثور از جانب حزب وابسته به خود يعنی حزب ٧ايران بود، با سازماندھی کودتای 

ژيم دلخواه خود را در کابل دموکراتيک خلق افغانستان، رژيم داود را سرنگون و ر

 .مستقر ساخت

ھا انداخت، عاقبت   متاسفانه داعيه پشتونستان ھمچنانکه افغانستان را بدام روس    

زيرا برای . تشکيل شود» پشتونستانی «اش را ھم خورد، بدون آنکه  سرداود و خانواده

سازنده رسيدن به چنين ھدفی، تحرک و پويايی خود مردمان آن سوی خط ديورند نقش 

 .داشت و عامل خارجی فقط ميتواند پروسه را تندتر يا کندتر بحرکت آورد

 به افغانستان سفرکرد، ١٩۶٣خان عبدلولی خان پسرخان عبدالغفارخان در سال     

و دربازگشت خود به پاکستان طی مقاله ای دريکی ازجرايد پاکستان موضوع پشتونھای 

 افغانستان يکجا شوند و يا با پاکستان باقی آنطرف سرحد راطرح کرد که آيا بھتراست با

نامبرده در مقاله مثالھای زيادی راجع به پسمانی افغانستان و پيشرفتھای پاکستان .بمانند
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يکی از مثالھايش اين بود که در ھمان سال تعداد شاگردان اناث کالج . ارائه داشته بود

گردان پوھنتون کابل، در  نفر بود، درحاليکه تمام شا٩٠٠٠دخترانه پوھنتون پشاور

واقعيت اينست که زعمای پشتونستان ھيچوقت نميخواستند با  .٩ نفر ميشد٢٠٠٠حدود 

 .افغانستان مدغم گردند 

متاسفانه رھبران و سران قبايل پشتون مقيم پاکستان در زير تاثير مکتب خدعه و     

ا فريب دادند و نيرنگ يکصدو پنجاه ساله سلطه انگليس، سالھا ھم حکومت افغانستان ر

پول گرفتند و ثروت و سرمايه اندوختند و ھم در عين حال از حکومت پاکستان و ھند نيز 

آوردند و داد و فرياد اقوامی را که خود براه انداخته بودند، خاموش  امتياز بدست می

کرده، پی کار خود ميرفتند، اين است که حکومت افغانستان در بدل آن ھمه مصارف 

ھا در حواشی مرزی و  آرامی انگيز بخاطر ايجاد نا  و مالی و تبليغات ھيجانھنگفت پولی

تجھيز و تسليح مردم قبايل، ددر طول سی سال جنگ سرد خود با پاکستان، ھيچ دست 

ھای سياسی دھلی و  آوردی نداشته است، بلکه برعکس، اين داعيه زمينه بھره برداری

خان و  د داعيه پشتونستان، ابتدا سرداودو چنانکه اشاره ش. مسکو را مساعدتر ساخت

خانواده او را خورد و سپس پاکستان انتقام آن ھمه تبليغات و تخريبات شفاھی و عملی 

را از مردم و کشور افغانستان توسط خود مردم افغانستان گرفت و چنان ضربات 

وال و ھqکتباری در دو نيم دھه اخير بر کشور ما وارد ساخت که آنرا در سراشيبی ز

گی قرار داده است و اگرايتqف بين المللی به رھبری امريکا جلو اين  تجزيه و چند پارچه

 .تجزيه را نگيرد، رھبران تنظيمی در تحقق اين نيت تqش دارند

 داعيه پشتونستان به سرابی ميمانست که ھرقدر بيشتر بدنبالش تqش ميشد، به     

بکqم ديگر ، پشتونستان به . پی داشتھمان اندازه بيشتر خستگی و درماندگی در 

ُمردابی ميماند که ھر چه بيشتر در آن پيش بروی ، بيشتر درآن غرق خواھی شد و تqش 

 .در جھت به چنگ آوردن آن ، تqش در جھت نابودی خود است

گيری داودخان و گروه فشار بر پاکستان، در شرايط عدم توانايی  واقعا موضع    

گی  عqقه ھای ترانزيتی پاکستان و بی حال محتاجی براه  عيننظامی و اقتصادی و در

سری محض پنداشته  کار بيھوده و خيره ترديد يک شان، بی رھبران مردم قبايل به استقqل

ھا دالر  شود و نتيجه آن جز تيره شدن مناسبات نيک ھمسايگی و ھدر رفتن ميليون می

 . استھای خارجی و عوايد داخلی چيز ديگری نبوده قرضه

                                                
٩
  ٢۵٧اميد،شماره  ھفته ناتمه -  



 ٤٤       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

ھای  اگر آن ھمه پول ھنگفت در راه عمران کشور و ساختمان بندھای آب و کانال    

ھای توليدی بکار ميرفت، يقينا برای ميليونھا افغان  آبياری و زراعت و تاسيس کارخانه 

شد و مجبور به عرضه تقريبا رايگان نيروی بازوی  کارطلب، کار و لب نانی تھيه می

ثانيا عناصر عظمت طلب بايد متوجه ميشدند که افغانستان خود . شدند خود در خارج نمی

شود چنين  تر از پاکستان است و با دست خالی و زور کم نمی مانده کشور فقيرتر و عقب

  .گی را تحقق بخشيد داعيه

يی را در کابل منعقد ساخت و مساله پشتونستان را باضرورت    داود، لويه جرگه    

جرگه طی مباحثات خود .  تقويت اردو به آن پيشنھاد کردخريداری اسلحه از خارج جھت

 پيشنھادھای حکومت را درباره دنبال نمودن مسئله ١٩۵۵ نومبر ٢۵ تا ٢٠در روزھای 

پشتونستان و بدست آوردن سqح و مھمات حربی از ھر کشوريکه ميسر شود تصويب 

 شوروی به اندکی پس از انعقاد لويه جرگه ، خروشچف رھبر حزب کمونيست. نمود

به کابل ١٣٣۴ قوس ٢٣ مطابق ١٩۵۵ دسامبر ١۵اتفاق بولگانين رئيس آن دولت در 

 دسمبر ھمان سال ١٨ تا ١۶آمد و در پايان مذاکرات با زمامداران افغانستان از 

ھا که ماھيت اقتصادی  آن بخش از اين کمک. جانبه کشورش را وعده داد ھای ھمه کمک

رشد زراعت، : ليون دsری برای کارھای انکشافی چونمي  داشت به شکل اعتبار يکصد

تاسيس کارخانه جنگلک، ساختمان ميدان ھوائی کابل و دستگاه توليد برق نغلو در ھمان 

وقت اعqن شد و ھمراه با آن رھبران شوروی حمايت خود را از افغانستان و ھند بر سر 

می آن دولت که در سالھای ھای نظا اما کمک. مسئله پشتونستان و کشمير ابراز داشتند

بعدی بيش از ھمه بر سرنوشت افغانستان تاثير انداخت، پس از مدتی اعqن گرديد ولی 

١٠.حدود و مقدار آن معلوم نشد
 

 اما آنچه مسلم است اين است که از آن تاريخ به بعد افغانستان بطور کلی به     

ورين نظامی شوروی جنگ افزارھای ساخت شوروی وابسته شد و ھمراه با آن سيل مشا

  .به کشور سرازير گرديد

ھای شوروی به منظور  عqوتا تربيت نظامی صدھا محصل افغانی در آموزشگاه

ھای شوروی و حضور مشاورين روسی در  ھای حربی و کاربرد سqح فراگيری تکنيک

نيروھای مسلح  قطعات نظامی اردوی افغانستان برای بيش از بيست سال متواتر، بکلی

اين تغيير شکل و نوسازی اردو که . ی، اردو و قوای ھوايی، را تغيير شکل دادافغان

مانده مانند افغانستان،   شوروی در آن نقش مرکزی داشت، در يک جامعه عقب

                                                
١٠

  ٢۵٨، ص ٢ ج غبار ،،٦٦٤، ص ٢فرھنگ،ج -  
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افزون بر آن شوروی از . ميتوانست نقش تعيين کننده در سرنوشت دولت داشته باشد

حويل دادن جنگ افزارھای باقيمانده از ھمان آغاز رخنه نظامی در افغانستان، تنھا به ت

جنگ جھانی دوم که ھنوز متروک و غيرقابل استفاده نبود، اکتفا نکرد، بلکه به 

 .اذھان و افکار قشر روشنفکر و تعليم يافته جامعه نيز پرداخت» شوروی ساختن«

نيز بودند با مردم » کا، جی، بی«مشاورين نظامی شوروی که بالتمام اعضای     

ه عناصر جوان و تعليم يافته در تماس آمده به توزيع آثار مارکسيستی در محيط وبالخاص

ھای کوچک مطالعه و مباحثه در شھر کابل تشکيل  پرداختند و به تشويق ايشان حلقه

 . گرديد

لوژی مارکسسيم ـ لنينيسم  در اين حلقه ھا سه نفر بگونه خاص به تبليغ ايدئو    

سرانجام . اکبرخيبر کارمل و مير کی، ببرک تره محمد نور: اينان عبارت بودند از. پرداختند

 موفق به تاسيس حزب دموکراتيک خلق افغانستان در کابل ١٩۶۵اين اشخاص در سال 

ھايش بزودی بجلب و جذب افراد اردو، قوای  حزب مذکور برای استحکام پايه. شدند

 .ھوايی و پوليس پرداخت

گون و بجای آن رژيم جمھوری را مستقر در سالھای که داود رژيم شاھی را سرن    

ھائی که توسط  العمل ساخت، يکبار ديگر مساله پشتونستان را مطرح ساخت، اما عکس

پاکستان بوسيله برخی افغانھای مخالف داود بر ضد امنيت داخلی کشورسازماندھی شد، 

اش تجديد نظر نمايد و روابطش را با  داود را مبجور ساخت تا بر سياست خارجی

ھای مستقيم ميان  بر اثر تماس. ھمسايگان خود يعنی ايران و پاکستان بھبود ببخشد

تر خواھد آمد، داود تصميم گرفت از مسئله  زعمای کشورھای مذکور، چنانکه بعد

اما شوروی که مخالف . پشتونستان صرف نظر نمايد و خط ديورند را برسميت بشناسد

 ثور از جانب حزب ٧ود، با سازماندھی کودتای نزديکی افغانستان با پاکستان و ايران ب

وابسته به خود يعنی حزب دموکراتيک خلق افغانستان، رژيم داود را سرنگون و رژيم 

  . دلخواه خود را در کابل مستقر ساخت

 تصميم و اراده مردم ١٩۴٩جرگه بزرگ جqل آباد در مارچ «: غبار مينويسد         

تا سند  غانی برای استخqص افغانھای ماورای ديورندافغانستان را باتفاق سرحدات آزاد اف

خط «  ابطال و الغای ١٩۴٩به دنيا نشان دادو شورای ملی دوره ھفتم افغانستان در جون 

در ھمين سال بغرض امداد در مبارزه . را اعqم و جرايد کابل منتشر کرد» مرده ديورند

باز گرديدو مجالس متعددی به دفتر اعانه در کابل » پشتونستان«آزادی خواھانه مردم 

ھمين مقصد در شھر ھای کشور چون گرديز و قندھار و غيره تشکيل شد، و تصاويب 
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آمادگی برای مبارزه با پاکستان در راه استخqص تمام افغانھای ماورای ديورندتا سواحل 

صوبه سرحدو ( و آما در اين ھنگام در پشتونستان محکوم و آزاد . سند بعمل آمد

 ١٩۴٧ جون ٣و بلوچستان چه ميگذشت ؟ بعد از آنکه دولت انگليس در )ت آزادسرحدا

 ھمين ماه جرگه عظيم بنو در پشتونستان محکوم ٢١اعqميه تخليه ھند را نشر نمود، در 

آزاد و محکوم و بلوچستان و احزاب بزرگ » پشتونستان«تشکيل شد، و نمايندگان تمام 

العلمای سرحد، و زلمی پشتون در آن شرکت و خدائی خدمتگاران، جمعيت : از قبيل 

پشتونھا ، نه ھند ميخواھند و نه پاکستان ، بلکه ميخواھند در اين «: فيصله کردندکه 

به غرض » .کشور يک حکومت آزاد پشتون بر اساس جمھوريت اسqمی تشکيل شود

جعلی استتارفيصله ھمين جرگه بزرگ ملی بودکه پاکستان به عجله دست بيک ريفرندوم 

زد، و قرآن را پيش کشيد و به تگدی آرا پرداخت ،در حالی که خونريزی داخلی بين ھندو 

در ھمين . و مسلمان در کلکته و بمبئی و بيھار وsھور و امرتسرو جالھندر دوام داشت 

 بيش از يکصد ھزار نفر مسلمان و ھندو کشته شدند و پاکستان ١٩۴٧اگست و سپمبر 

در اين وقت خان عبدالغفار خان مشھور . زل و تشنج قرار داشت نو احداث در حالت تزل

رھبر خدائی خدمتگاران در پشتونستان به پيروی از مھاتما گاندی به جمعيت رضاکاران 

 ٢۵با داشتن (کرد که ازعدم تشدد کار گيرند، در حالی که اين جمعيت  زلمی پشتون امر

ق وو با شمشير احقاق حق، ١١».م کشندفيصله کرده بود که شمشير از نيا ھزار مرد مسلح

آزادگی به قبضه شمشير بسته اند مردان ھميشه تکيه به : کنند، زيرا معتقد بودند که 

 شمشير ميکنند 

شمشير گرفتن و شمشير زدن و دست به خشونت زدن ، جزئی از خصلت و     

سفه عدم طبيعت قبايل پشتون است و نمی دانم که چگونه خان مشھور اين قبايل را با فل

خشونت که رکن اساسی دين ھندوايزم است، عادت داده است که از خشونت دست 

 .ز طريق تحمل مرارت به پيش ببرندبردارند و گاندی وار مبارزات خود ا

ھا انداخت، عاقبت  متاسفانه داعيه پشتونستان ھمچنانکه افغانستان را بدام روس

زيرا برای . تشکيل شود» پشتونستانی «اش را ھم خورد، بدون آنکه  سرداود و خانواده

رسيدن به چنين ھدفی، تحرک و پويايی خود مردمان آن سوی خط ديورند نقش سازنده 

 .داشت و عامل خارجی فقط ميتواند پروسه را تندتر يا کندتر بحرکت آورد

انه رھبران و سران قبايل پشتون مقيم پاکستان در زير تاثير مکتب خدعه و بدبخت

ساله سلطه انگليس، سالھا ھم حکومت افغانستان را فريب دادند و پول نيرنگ يکصد

                                                
١١

    ١٩ ، ص٢٢ فردا، مجلۀ    -  
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ھم در عين حال از حکومت پاکستان و ھند نيز     گرفتند و ثروت و سرمايه اندوختند و 

آوردند و داد و فرياد اقوامی را که خود براه انداخته بودند، خاموش  امتياز بدست می

کومت افغانستان در بدل آن ھمه مصارف کرده، پی کار خود ميرفتند، اين است که ح

ھا در حواشی مرزی و  آرامی  انگيز بخاطر ايجاد نا ھنگفت پولی و مالی و تبليغات ھيجان

تجھيز و تسليح مردم قبايل، در طول سی سال جنگ سرد خود با پاکستان، ھيچ دست 

دھلی و ھای سياسی  آوردی نداشته است، بلکه برعکس، اين داعيه زمينه بھره برداری

خان و  و چنانکه اشاره شد داعيه پشتونستان، ابتدا سرداود. تر ساخت مسکو را مساعد

خانواده او را خورد و سپس پاکستان انتقام آن ھمه تبليغات و تخريبات شفاھی و عملی 

را از مردم و کشور افغانستان توسط خود مردم افغانستان گرفت و چنان ضربات 

ه اخير بر کشور ما وارد ساخت که آنرا در سراشيبی زوال و ھqکتباری در يک و نيم دھ

گی قرار داده است و اگر کشور تجزيه ھم نشود، چنان ضعيف و  تجزيه و چند پارچه

ناتوان شده که ديگر جرئت گرفتن نام خط ديورند را از رھبران فعلی افغان سلب نموده 

خط ديورند را از آرشيف وزارت ھا، اسناد  شود يکی از رھبران تنظيم حتی گفته می. است

امورخارجه افغانستان مخفيانه بيرون برده و ممکن است آنرا در بدل پولی و امتيازات 

 . ديگری بر پاکستان فروخته باشد

گيری داودخان و گروه فشار بر پاکستان، در شرايط عدم توانايی  واقعا موضع    

گی خود  عqقه زيتی پاکستان و بیھای تران حال محتاجی براه نظامی و اقتصادی و در عين

سری محض   کار بيھوده و خيره  ترديد يک شان، بی مردمان مناطق قبايل به استقqل

شود و نتيجه آن جز تيره شدن مناسبات نيک ھمسايگی و ھدر رفتن   پنداشته می

 .ھای خارجی و عوايد داخلی چيز ديگری نبوده است ھا دالر قرضه ميليون

ھای   ھنگفت در راه عمران کشور و ساختمان بندھای آب و کانالاگر آن ھمه پول    

ھای توليدی بکار ميرفت، يقينا برای ميليونھا افغان   آبياری و زراعت و تاسيس فابريکه

شد و مجبور به عرضه تقريبا رايگان نيروی بازوی  کارطلب، کار و لب نانی تھيه می

بايد متوجه ميشدند که افغانستان خود ثانيا عناصر عظمت طلب . شدند خود در خارج نمی

شود چنين  لی و زور کم نمیتر از پاکستان است و با دست خا  مانده کشور فقيرتر و عقب

 .ی را تحقق بخشيدئ  داعيه

 

 آيا مسئله پشتونستان خاتمه يافته است ؟    
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ً ظاھرا مسئله ١٩٩٢با بقدرت رسيدن تنظيم ھای اسqمی درافغانستان در     

ک مسئله خاتمه يافته تلقی ميشد، زيرا رھبران تنظيمی افغان درپاکستان پشتونستان ي

ھريک در صدھا زد و بندسياسی گير افتاده بودند و ھريک سرمايه ھايی در بانکھای 

پاکستان ذخيره داشتند که در صورت سرپيچی از نيات پاکستان ، اين دارائيھا مسدود 

 .نميرسيد ميگرديد و دست اين رھبران به ھيچ جايی ھم 

خط «که جرئت نداشتند نام  بنابرين رھبران تنظيمی چنان از پاکستان ترس داشتند    

ھا، اسناد خط ديورند  شد يکی از رھبران تنظيم حتی گفته می. را برزبان بياورند» ديورند

را از آرشيف وزارت امورخارجه افغانستان مخفيانه بيرون برده و شايد آنرا در بدل پولی 

 . ت ديگری به پاکستان فروخته باشدو امتيازا

به يک حقيقت تبديل   اينک داعيه پشتونستان از صورت يک آرمان ، ميخواھد    

بدين معنی که در پاکستان اکنون دھل اتحاد پشتونھا نواخته ميشود و سيمنار و . شود

کنفرانس داير ميگردد و داعيه چنان است تا از ترکيب پشتونھای آنسوی خط ديورند و 

اين موضوع ما را به ياد طرح تقسيم . ساخته شود» پشتونستان«خط ديورند ن سوی اي

بزرگ می اندازد که يکی از » سه ايالت«افغانستان از سوی داکتر عنايت هللا شھرانی به 

 .نام گذاری شده بود» پشتونستان«اين ايالت ھا بنام 

 را طرح کرد سال جاری اين مسئله)  اکتوبر٢٩(عقرب٨تايمزدر  رسانه آسيا    

گزارشھای رسيده از ايالت سرحد شمال غربی پاکستان و ايالت بلوچستان «: ونوشت

خط «حاکی از احيای مجدد جنبش قومی پشتونھا و فعاليت آنھا روی منطقه حساس 

منطقه مرزی بين افغانستان و پاکستان که به طور مرتب شاھد عمليات . است« ديورند

. چشم نشان دادن از قبايل مخالف حکومت مرکزی استنظامی پاکستان به منظور زھر 

در انتخابات اخير در ايالت سرحد پاکستان ، ائتqفی از شش حزب بنيادگرای حامی طالبان 

بخشی از ائتqف حاکم بلوچستان به قدرت » متحده مجلس عمل«و بن sدن تحت عنوان 

 » . رسيدند

انی صحبت از نقشه جديدی برخی مقامات افغ... «: اين نشريه عqوه ميکند    

ميکنند که در آن شھرھای مھم پاکستان مثل پشاور و کويته جزو افغانستان محسوب 

خان عبدالولی «ًمقامات پاکستانی ھم اخيرا از مqقات ھايی بين حامد کرزی و . ميشوند

رھبر پشتونھا مطلع شده اند که باعث نگرانی آنھا شده است ، بخصوص اينکه » خان

: نشريه ادامه ميدھد» .ند اين مذاکرات با ترغيب امريکايی ھا صورت گرفته استفھميده ا

مqقات اخير ولی خان و حامدکرزی که برخqف روند مذاکرات و سيمنارھای برنامه « 
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را داغ تر از » پشتونستان«ريزی شده در اياsت سرحدو بلوچستان انجام شد، بحث داغ 

ھيات نمايندگی . د حمايت امريکاھم ھستھميشه کرد، موضوعی که به وضوح مور

افغانھای مقيم امريکا و اروپا نيز از پشاور و کويته ، مناطق کليدی مرز ديورند، ديدار و 

آنھا گفتند که مرزديورند نه تنھا . از اتحاد پشتونھای و احقاق حقوق آنان حمايت کردند

به .  تاثير منفی گذاشته استبرتاريخ پشتونھا ، که برشرايط اجتماعی و اقتصادی آنھا نيز

گفته ماکان شينواری، افغان مقيم آلمان، مرز ديورندنتيجه توطئه برای محدود کردن 

  اين اظھار نظرھا سالھاست که در منطقه شنيده نشده و به نظر . قدرت پشتونھا بوده است

 . ميرسد دوباره موجی در حمايت ازپشتونھا در حال شکل گرفتن است 

شوروی سابق برای بھم زدن ثبات منطقه در دھه ھشتاد و در دوران  آخرين بار     

اين ايده رامطرح } و قبل از آن از زمان بقدرت رسيدن خروسچف{ اشغال افغانستان 

کرده بود، اما پس از سقوط شوروی و فروپاشی کمونيسم ، گروه ھای مليگرای پشتون 

کستان با احزاب دست راستی موضوع را خاتمه دادند وبرای نخستين بار در تاريخ پا

پاکستان متحد شدندتا ) مسلم ليگ(جمعيت مسلمانان » نواز شريف«پاکستان مثل حزب 

نشان دھند که مسئله به وجود آمدن سرزمين پشتونھا ريشه بومی در دو کشور ندارد و 

اما حاs با مداخله نظامی پاکستان در آن منطقه و . ھمواره توطئه خارجی بوده است

نيروھای مليگرا تqش ھای شان را برای بوجود » متحده مجلس عمل«مطلق سکوت 

موضوعات . آوردن يک منطقه پشتون نشين از کابل تا پشاورو کويته دوچندان کرده اند

حساس و تحريک آميزی مانند پشتونستان و توسعه بلوچستان ، حربه مناسبی برای 

احيای جنبش . ان است شکست قدرت نظام ھای موجود در افغانستان و پاکست

پشتونگرايی ميتواند باعث تحرک و ايجاد جنبش بين تاجيکھا و ازبک ھای شمال 

حتی ميتواند جنبش ھايی . افغانستان و در نھايت مبارزات فراوان برای تجزيه کشورشود

البته اينھا ھمه عواقب بلند . به راه بيندازد» بزرگتر«و پنجاب » بزرگتر«برای کشمير

نتيجه فوری و مھم مطرح شدن موضوع پشتونستان بی ثباتی در . ستمدت ماجرا

پاکستان، ايران و افغانستان است ، افغانستانی که در عين مواجھه با اغتشاش و بی 

 » .نظمی تمام سعی خودرا ميکند تا بکمک امريکا نفوذش را در منطقه گسترش دھد

اری از حکام فعلی افغانستان بسي«: به اين نکته نيزاشاره ميکند که» آسيا تايمز «    

انگليسی » سرھنری مور تيمور«و » امير عبدالرحمن خان«براين باورندکه توافق بين 

 در خط ديورند به عنوان خط مرزی دوکشور اعتباری صد ساله داشته و ١٨٩٣در سال 
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حاs افغانھا از امريکاميخواھند که مذاکرات جديدی در . منقضی شده است ١٩٩٣در سال 

 » ١٢.ه خطوط مرزی پاکستان ترتيب دھدبار

قرارداد خط ديورند برای مدت يکصد اعتبار داشته :  در مورد اينکه گفته ميشود    

تا آنجايی که تاريخ :  ديگر از اعتبار ساقط شده است ، بايد گفت که ١٩٩٣و در سال 

ان و  بين امير عبدالرحمن خ١٨٩٣ نومبر ١٢گواھی ميدھد، در معاھده خط ديورندکه در 

دديورند وزيرخارجه ھند بريتانيائی به امضاء رسيده است ، در ھيچيک از مواد ھفتگانه 

ً ذکرنشده که اين توافقات برای مدت محدود مثq ده سال يا صد سال ويا تا حضور ،١٣آن

به نظر ميرسد که اين آوازه ھا از طرف . بريتانيا در نيم قاره مدار اعتبار است وغيره

ات نظامی پاکستان سازمان دھی و به دھن برخی از رھبران تنظيمھای دستگاه استخبار

 . افغانی داده شده است

بھترين سند دراين مورد سخنان خود امير عبدالرحمن است که در تاج التواريخ     

 م،نسبت به من تعھد ١٨٨٧تيمورميرزاشاه ، حکمران اسمار درسال ... « :نوشته است 

تا از بيم حمله دشمن  د را تحت حفاظت من درآوردوخاطاعت نموده خود را و مملکت 

قوی خود حمراء خان باجوری ، مطمئن گردد و چون مشاراليه را يک نفراز غqم ھای او 

م، اسمار ١٧٩١مقتول نمود، سپھساsر من جنرال غqم حيدرخان ، درماه دسامبر سال 

يد، زيرا که آنھا به را تصرف نمود و اين امراسباب زيادی تغيير دولت ھندوستان گرد

تمام اين وsيات يعنی چترال وباجور . تمام اين محاsت ياغيستان ، چشم طمع داشتند

و دولت ھندوستان ، اصرارھا  وزيری ، جزوياغيستان می باشد وسوات وبنيرو چپqس و

نمودند که من اسمار را تخليه نمايم ، ولی چون نقطه مذکور در دروازه محqت مملکت 

ُکنر و لمغان و کافرستان وجqل آباد می باشد، و مشرف بر راھھای پاميرو   من يعنی

نگھداشتن اين دروازه معتنای مملکت خودم برای نگھداشتن ھرات . چترال می باشد

و به ھمين قسم دولت . وقندھار وبلخ که درسه گوشه ديگرمملکت من ميباشدsزم بود

 نمايم و در کافرستان و تمام ياغستان ھندوستان اصرار کردندکه چغايی را ھم تخليه

ًوبلوچستان وسمت چمن ھم مامورين سرحدی ھندوستان دايما مداخله می نمودند و 

چيزی که اسباب تعجب من بوداين است که يکطرف دولت ھندوستان ميگفتند مابيشتر از 

تان دولت اين وsياتی را که درسمت افغانستان بوده باشدsزم نداريم ، چون مايليم افغانس

قوی و مستقلی بوده باشد و از طرف ديگر، کوه خوجک را تونل زده راه آھن خود را 
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داخل من نمودند، مثل اينکه کارد به جگر من می زدند وخبرافواھی ھم بودکه دولت 

قندھار بياورند چه به اجازه من و چه بی اجازه من تا  انگليس ميخواھد راه آھن خود را

نتشر و در مجلس پارلمان ھم مطرح مذاکره بود و در اين باب ، م جاو اين خبر درھر 

وکqء من خqصه تمام روزنامه جات را در مسايل متعلقه به افغانستان برای من 

 qع ميدادند ًميفرستادند، مرا متصqاط. 

  عqوه براين دولت روس، در باب وsيت روشان وشغنان ، مشغول فراھم آوردن     

  به جھت قطع وفصل تمام ھمين مناقشات وزحمات بود که سفارتی . داشکاsت برای من بو

را به رياست سرمارتيموردوراند به کابل دعوت نمودم و چون مشاراليه شخص سياسی 

 . که اطمينان باعث اطمينان است} شد{دان ھوشياری بود ملتفت

ديد مشاراليه به جھت سqمتی و محافظت خود به من اعتماد نموده عازم کابل گر    

ومشاراليه به ھمراھی معاونين خود کلنل اليس که يکی از اجزاء اداره نظامی ھندوستان 

بود و کاپيتان ماتريس اسميت و مستر کqرک که يکی از اجزاء وزارت امورخارجه دولت 

ھندوستان بود و دکتر فن ، حکيم باشی فرمانفرما و مستر دانالد و چند نفر از محاسبين 

 م از پيشاور به طرف کابل ١٩٩٣ ھندی به تاريخ نوزدھم سپتامبر و منشيھا و اجزاء

حرکت نمودند و در ورودسفارت مذکور به کابل جنرال من غqم حيدر خان از آنھا 

من اندکی را که عمارت مسکونی پسرم حبيب هللا بود و متصل کابل می . استقبال نمود

ًسمی اول ، فورا مشغول مذاکرات بعد از مجلس ر .باشد، به جھت منزل آنھا تعيين نمودم

، شخص سياسی دان بسيار زيرکی بود وزبان فارسی  دوراند چون سرمارتيمور. گرديدم

در باب خط سرحدی قرار داده ... را ھم خوب ميدانست ، تمام مذاکرات زود اصqح شد

ا شدکه خط مذکور را از چترال و گردنه بروغيل تا پيشاور کشيده مشخص نمايند و از آنج

به اين قسم که واخان و کافرستان واسمار وطايفه . ھم تا کوه ملک سياه معين نمايند

مومند sل پوره ، قدری از وزيرستان جزء مملکت من گرديد و من ادعای حقوق خود 

ُرادر باب استانسيه راه آھن چمن نو و چغايی وباقی وزيرستان وبلند خيل و کرم و 

ھر دو طغرا . ر و چپqس و چترال ترک نمودمافريدی وباجور وسوات وبنير ودي

قراردادنامه را در باب سرحداتی که معين شده بود، خودم و اجزاء سفارت مھر و امضاء 

چون افغانستان به طور دوستی ادعای : نموديم و در قراردادنامه مذکور نيز ذکر شده بود

لھذا به .  قطع نمودًھای خود را درباب بعضی از وsيات چنانکه قبq مذکور شده است

 لک روپيه دولت ھندوستان تا به حال می ١٢عوض اين ھمراھی وجه اعانه که سالی 
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با توجه به اين نوشته امير         »١٤. لک روپيه خواھد داد١٨پرداخت ، بعد از اين سالی 

عبدالرحمن خان ، ھيچگونه اشاره وايمايی ديده نميشود که اعتبار خطر ديورند را برای 

 .سال نشان بدھد ً مثq يکصدمدت معينی

سيدقاسم رشتيا، در مصاحبه ای بجواب اين پرسش که خط ديورند يک قرارداد     

 : بين حکومت ھند برتانوی و افغانستان بود ؟ چنين اظھارنظر ميکند 

 بين امير عبدالرحمن خان ١٨٩٣ نومبر١٢موافقتنامه خط ديورند که به تاريخ «     

عقد شده بود، يک موافقتنامه موقتی نبود، ) ھندبرتانوی(و سرتيمارديورند وزيرخارجه 

انگليسھا ميخواستندحدودی که در تصرف شان بود، بروی . بلکه شکل دايمی داشت

انگليسھا مناطقی که از نظر . ًنقشه تثبيت شود و بعدا بروی زمين تطبيق گردد

ر نزد انگليسھا با اھميتی که خط ديورند د. استراتيژيکی اھميت داشت ، مدنظر داشتند

داشت ، درسالھای بعد که حکومت پاکستان ايجاد شد، وزيرخارجه انگليستان انتونی 

لھذا بحواب آنھايی که .  خط ديورند را سرحد بين المللی اعqن کرد١٩۵٠ايدن، در سال 

ميعاد يکصد ساله خط ديورند اتمام يافته ، بايد گفت که خط ديورند قرارداد : ميگويند

   ١٥» .، بلکه شکل دايمی را داشتموقت نبود

آقای رشتيا در جواب اين سوال که آيا دروقت تجزيه نيم قاره ھند و ايجاد کشور 

بلی ، يکی از اين «: پاکستان ، حکومت افغانستان عکس العمل نشان داد يا خير؟ ميگويد 

ن حکومت افغانستان ادعا داشت که چو. عکس العمل ھا اعqن لغو معاھده ديورند بود

. ًمعاھده ديورند اصq ميان حکومت انگليس و حکومت افغانستان عقد گرديده بود

با ايجاد پاکستان ازبين رفته است ، معاھده خود بخود لغو ) انگلستان(يکطرف معاھده 

حکومت جديدالتشکيل پاکستان اين ادعا را قبول نمی کردو خط ديورند را . شده است 

کش به ھمين خاطر باsی موضوع پشتونستان دوام منازعه وکشم. سرحد تلقی مينمود

  ١٦ ».کرد

يک نوع شمارش معکوس آغاز گرديده :  آقای رشتيا در پاسخ اين پرسش که     

زمانی ما ميخواستيم که پشتونستان ضم افغانستان شود، حاs پاکستان ميخواھد و . است

ن شکی نيست که دراي« : پqن دارد که افغانستان را جزو پشتونستان سازد؟ ميگويد

پاکستان از آغاز چنين مطلبی را در نظر داشت و ادعا ميکرد که پاکستان برادر کqن 
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زعمای پشتون منطقه سرحد مانند ولی خان و . است ، ولی افغانستان خود را کqن ميداند

ديگران چنين ادعايی دارندکه عqقه ھای پشتون نشين افغانستان بايد جزء پشتونستان 

 سال باين طرف وجود داشته و سرحدات آن چندين بار تثبيت ٢۵٠انستان از افغ. باشد

بايد افغانستان به . شده است ، نه مردم افغانستان و نه جامعه جھانی تحمل آنرا ندارند

حيث يک کل با داشتن حکومت مرکزی بدون آنکه کسی درآن رخنه کند، و قسمتی از آنرا 

در ) ھمسايه(کشورھای خارجی. فيايی آن تثبيت گردددوباره حدود وثغور جغرا. جدا نمايد

  ١٧» .آن نفوذ نداشته و سرحدات آن را محترم بشمارد

.  بيائيد واقعبيانه تر موضوع را بررسی کنيم و از مرکب احساسات پائين بياييم     

من به صفت يک افغان منسوب بقوم پشتون که در وطن خواھی خود را از ھيچ پشتون 

 .مارم ، ميخواھم چند نکته را به عرض ھموطنان خود برسانم ديگر کمتر نمی ش

 به اين معنی است که سرزمينھای آنسوی خط ديورند» خط ديورند« قبول نداشتن     

 از پيکر افغانستان جدا شده اند ١٨۴٢که بعد از جنگ اول افغان و انگليس يعنی بعد از 

شمير و سند، و ھمچنان مناطقی که و به ھند برتانوی تعلق گرفته اند ، از قبيل پشاور، ک

بين امير » خط ديورند«براثر معاھده گندمک و سپس براثر قرارداد معروف به 

 به امضا رسيده و شامل اياsت ١٨٩٣عبدالرحمن خان و حکومت ھندبرتانوی در 

به کqم ساده . ميگردد، دوباره به افغانستان تعلق بگيرند بلوچستان و صوبه سرحد

ان تجزيه شود واز پنج ايالت آن چھار ايالت به افغانستان تعلق بگيرد وفقط تريعنی پاکست

آيا چنين کاری ممکن است ؟ و آيا چنين امری ! يک ايالت پنجاپ برايش باقی بماند 

ميتواند عملی باشد؟ وآيا چنين خواستی ، آنھم بعد از يکصد و شصت سال و حد اقل 

 .؟ ھرگز نه يکصد و ده سال جدائی خواست معقولی است 

 با اسناد تاريخوارنشان داديم که بيش ازيکصد و پنجاه سال است که زمامداران     

افغانستان بخاطر بدست آوردن پشاور تمام امکانات خود را بکاربستند تا چنين داعيه ای 

را تحقق بخشند، ولی ھمگی سر خود را در اين راه از دست دادند تا آنجايی که در دھه 

ما اگر مرديم . افغانستان بخطر افتاد و ھنوز اين خطر برطرف نشده است اخير موجوديت 

ًو اگر واقعا وطن پرست ھستيم ،بايد تqش بکنيم که آنچه باقيمانده است ، آنرا از خطر 

نابودی و تجزيه نجات بدھيم ، نه اينکه با دست خالی و شکم گرسنه درحالی که وحدت 

 شده و اردوی ملی ما به مليشه ھای قومی تنزل ملی ما بيش از ھروقت ديگر خدشه دار

برای حفظ امنيت در پايتخت کشور از نيروھای بين  کرده است و ما مجبور شده ايم تا
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المللی ، امنيت گدائی کنيم و حتی رھبری دولت نمی تواند براين مليشه ھای اعتماد داشته 

ام ميکند ، آيا چنين باشد و بناچار برای حفاظت جان خود از خارج باديگارد استخد

 ادعايی بی جا و نا معقول نيست ؟ 

 من از نام پاکستان نفرت دارم، ولی بايد پذيرفت که پاکستان امروز به يک قدرت     

اتمی در منطقه تبديل شده است و يگانه ابر قدرت جھان امريکا برای تحقق نقشه ھای 

پاکستان اگر نخواھد . ل است استراتيژيکی خود به پاکستان بيش از افغانستان اھميت قاي

نه راه ھای ما از دست دزدان وچريکھای طالبان مصئون خواھد بود و نه مال التجاره 

نه وسايل بازسازی کشور تأمين خواھد . افغانی صحيح وسالم وارد افغانستان خواھدشد

پاکستان دشمن قوی پنجه و محيلی است . شد ونه ما افغانھا از جنگ دست خواھيم گرفت 

اگرکمی دقت .و با اين دشمن دست و پنجه نرم کردن به ضرر منافع عليای کشور است 

کنيم افغانستان را استعمارانگليس خنجر زده وبيچاره ساخته است نه پاکستان، زيرا در 

دورانی که انگليس بر منطقه حکومت ميکرد، پاکستانی وجود نداشت ،وقتی پاکستان به 

 افغانستان چنان به کندی ھمراه بود که ھدف تاريخی ما را وجود آمد اقدامات دولت مردان

برآورده نساخت و بنابرين اگر از ھمان اول اوليای امور افغانستان بجای تشنج آفرينی ، 

بفکر روابط حسنه با پاکستان می افتاد، بسيار برای ما مفيد تر بود تااينکه کشمکش و 

يه ما نخواستند و نميخواھند که اين تشنج، اما متاسفانه که برخی از کشورھای ھمسا

 .زخم ناسور اليتام يابد و آب خوش از گلوی مردم ما پائين برود

 ھدف پاکستان از آوازه انداختن خط ديورند اين است تا افغانستان را به چالش     

بطلبد، زيرا ميداند که افغانستان دچار بحران بی ثباتی و امنيت داخلی از دست تفنگ 

خواه و نا آگاه از دسايس پشت پرده است و توانايی مقابله با پاکستان را که ساsران خود 

به ھمين دليل نيروھای پاکستانی به بھانه . اينک دارای سqح ھسته ای است ، ندارد

ھمکاری با نيروھای ايتqف بين المللی برھبری امريکا بخاطرپيگرد طالبان و القاعده و 

فغانستان تا چھل پنجاه کيلومتردر داخل افغانستان پيش جلوگيری از نفوذ شان به داخل ا

آمدند و به ساختن پوسته ھای ديده بانی پرداختندکه با عکس العمل شديد نيروھای دولتی 

به عبارت ديگر دولت افغانستان پس از سقوط .. و مردم افغانستان در منطقه روبرو شدند

 مرزی پاکستان به افغانستان نفوذ طالبان ھمواره مدعی بوده است که طالبان از مناطق

ميکنند و امنيت وثبات را برھم ميزنند ومی بايد پاکستان جلو نفوذ طالبان و القاعده را 

بنابرين پاکستان با عدم جلوگيری ازنفوذ چريک ھای طالبان ميخواھد از افغانھا . بگيرد

چون دولت افغانستان سند و قول بگيرد که مرز پاکستان با افغانستان درکجاقراردارد ؟ و 

ًرسماخط ديورند را قبول ندارد، پس پاکستان ميخواھد با ھمراھی نيروھای امريکايی به 
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بھانه مبارزه با تروريسم تا آن حد بداخل افغانستان پيش بيايد که مردم و دولت افغانستان 

.  آنجاست ًدست به عکس العمل بزنند و بگويند که مرز پاکستان با افغانستان مثq اينجا يا

ًطبعا نيروھای امريکايی نيز ميخواھند بدانند که مرز پاکستان با افغانستان در کجاست تا 

ًبقايای طالبان و القاعده را تا مرز پاکستان دنبال کنند ، براين بنياد افغانستان فعq بادو 

يکی مشکل نفوذ افراطيون . مشکل بزرگ در سرحدات خود باپاکستان روبرو است 

 وبرھم زدن امنيت در مناطق جنوب کشور است و ديگری مسئله مشخص شدن طالبان

که بدون پادرميانی امريکا و سازمان ملل متحد حل آن از توان افغانستان .خط مرزی است

 .بيرون است 

وزارت خارجه افغانستان در مقابل خبرگزاری سازمان ) نومبر٧( عکس العمل     

کميسيون سه جانبه امنيتی افغانستان ، پاکستان ،  «:ملل متحددر اسqم آباد که گفته بود

و امريکا بحث در باره تعيين خطوط مرزی بين دوکشور و اختqف موجوددر اين زمينه 

، از ھمان احساسات افغانی آب ميخوردکه نتيجه ای جز ادامه تشنج » را آغاز کرده اند

 سياسی لطمه ميزند، بفکر ما بدنبال ندارد و افغانستان را در امر بازسازی و تامين ثبات

اين بھترين فرصتی است تا اين کميسيون در رابطه به تعيين نقاط نامشخص مرزی 

بدون پا درميانی . اقدامات مقتضی از راه مسالمت آميز يعنی مذاکره و گفتگو انجام دھند

 سازمان ملل و امريکا در اين قضيه، حل اختqفات مرزی افغانستان و پاکستان از توان

 . خود طرفين ناممکن به نظر ميرسد 

ُ اخيرا جنرال بابر وزير داخله سابق پاکستان در دولت بی نظير بوتو ، در يک      ً

مصاحبه مطبوعاتی در پشاور ضمن حمايت از تحريک طالبان ، در باره خط مرزی 

ھيچ سندی وجود ندارد که اين مرز را «: ميان افغانستان و پاکستان گفت » ديورند«

» خط ديورند«ًاخيرا گفته شده که . رسميت بخشيده باشد) يکصد سال( مدت محدود برای

. داد صد ساله بين انگليس و افغانستان بوده ، ديگر اعتبار نداردرکه حاصل يک قرا

پشتونھای استقqل طلب . افغانھا از امريکا می خواھند که مذاکرات جديد را ترتيب دھد

داد خواھان تعريف جغرافيايی جديد منطقه با تشکيل نيز با استناد انقضای اين قرار

اگر اعتبار خط مرزی ديورندپايان «: بابر افزود که . ھستند» پشتونستان«کشوری به نام 

يافته باشد، پس بايد مرزھای پاکستان ، ھند، افغانستان ، آسيای مرکزی نيز بی اعتبار 

  »١٨.ه استشده باشد، زيرا ھمه اين مرزھا توسط انگليس تعيين شد

                                                
١٨

  ٢٠٠٣ نومبر٢٨  سايت آريائی ، -  
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و کشورما از بحران نجات   اگر آرزو داريم که ثبات و امنيت به کشور برگردد        

يابد، بھتر آنست تا خط ديورند را در بدل يک دست آورد مناسب برسميت بشناسيم و 

سردار محمدداود درسالھای اخير . بيش از اين برای مردم خود درد سر فراھم نسازيم 

پاکستان بر سرموضوع خط ديورند به توافقی رسيده بود دوره رياست جمھوری خود با 

. که اگر عملی ميشد ويا عملی بشود، تا حدودی منافع افغانستان را تأمين خواھد نمود

گفته ميشد که پرزدنت داود با پاکستان به اين توافق رسيده بودند که پاکستان در بندر 

 با يک راه ترانزيتی مال التجاره گوادر بلوچستان برای افغانستان يک بندر تجارتی آزاد

از آن بندرگاه تا افغانستان قبولدار شده بود و در مقابل داود ھم موافقت کرده بود تا خط 

اکنون ھم اگر دولت افغانستان موفق بشود تا چنين .مرزی ديورند را برسميت بشناسد

سور افغانستان امری را بر پاکستان بقبوsند، اين توافق تا حدودی ميتواند بر زخم نا

در غير آن تنش بر سر . بخاطراز دست دادن خاکھای آنسوی خط ديورند مرھم بگذارد

  .خط مرزی ديورند ادامه خواھديافت وبر روابط دوطرف تاثير ناھنجاری خواھد داشت

      

 :خان و احياء مجدد دموکراسی در افغانستان استعفای داود    

ان در دوران حکومت خويش، بيشترين مساله نزاع برانگيز پشتونستان که داودخ    

اش را بدان معطوف کرده بود و از اين رھگذر دردسرھای فراوان برای پاکستان و  توجه

کرد، سرانجام منجر به آزردگی شاه  برعکس برای دولت افغانستان گاه و بيگاه ايجاد می

زيرا از . يد از حکومت افغانستان گرد١٩۶٣از داودخان و بالنتيجه استعفای داودخان در 

 . مساله پشتونستان منجر به قطع روابط سياسی دو کشور شده بود١٩۶٣ تا ١٩۶١

استعفای داود و تقرر دکتور محمد يوسف به حيث صدراعظم جديد و خارج از     

عqوه بر آن تدوين . حلقه دودمان سلطنتی، بسياری از ناظران سياسی را متحير گردانيد

داود از  مشروطه و تحريم خانواده شاھی و خود محمد ھیريزی شا قانون اساسی جديد، پی

 .گيری شاه نرمخوی گرديد مقامات عمده دولتی بيشترمايه حيرت مردم در تصميم

در قانون اساسی .  تصويب گرفته شد١٩۶٣قانون اساسی جديد در لويه جرگه     

شيح آن لھذاشاه مدتی از امضاء و تو. جديد، تاسيس احزاب سياسی وعده داده شده بود

 شمسی ١٣۴٣ ميزان ٩ مطابق ١٩۶۴خود داری ورزيد، مگر سر انجام در اول اکتوبر 

 .شاه آنرا توشيح نمود

مصونيت فردی و آزادی . کرد ھای اساسی مردم را تضمين می قانون اساسی آزادی    

تفکيک قوای ثqثه، انتخابات آزاد و عمومی و . مطبوعات و تشکيل احزاب را وعده ميداد



 ٥٧       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

 با ١٩۶۴قانون اساسی . مستقيم در قانون اساسی جديد در نظر گرفته شده بودسری و 

در نظر داشت شرايط جامعه افغانی، دموکراسی را به پيمانه وسيع و حتی باsتر از 

کرد و ميتوان گفت نسبت به قوانين اساسی کشورھای  ظرفيت و جاغور جامعه تضمين می

متاسفانه . ھای مردم بيشتر توجه کرده بود ادیبه آز) ايران و پاکستان(اسqمی ھمجوار 

ھا به مردمی که در دموکراسی تجاربی نداشتند و عناصر صاحب  ضمانت اين ھمه آزادی

آوردن اميال و اھداف خود سوء استفاده  توانست از آن در جھت بر غرض و گماشته می

احزاب از صحه شاه گرچه قانون . نمايد، در شرايط جامعه افغانی تقريبا قبل از وقت بود

قانون احزاب در ماه اسد از . نگذشت و نافذ نگرديد ولی برخی احزاب تشکيل شده بود

 . شورای ملی گزارش يافته بود

 ٣١ در حدود ١٩٧١ تا١٩۶۵با انفاد قانون مطبوعات در کشور، طی سالھای     

بنابر جريده غير دولتی و شخصی در کابل به نشر ميرسيد که از آن ميان ھفت جريده 

جريده خلق، جريده : اھميت سياسی و نشرات ايديالوژيک خود مشھور بودند از قبيل

پرچم، جريده مساوات، صدای عوام، شعله جاويد، افغان ملت و اتحاد ملی، جرايد ياد شده 

در ميان اين جرايد، . به عنوان ارگان نشراتی احزاب سياسی فعاليت و نشرات ميکردند

 .جاويد بودند يزترين آنھا جرايد خلق و پرچم و شعلهمھمترين و غوغا برانگ

.  خلق قبل از انشعاب حزب، تاسيس و پس از شش شماره از نشر بازماندۀجريد    

 به صاحب امتيازی خيبر و مديريت ١٩۶٨اما جريده پرچم پس از انشعاب در سال 

 . به نشرات خود دوام داد١٩۶٩سليمان sيق تاسيس شد و تا سال 

به صاحب امتيازی دکتور رحيم محمودی » شعله جاويد« جريده ١٩۶٨ در سال     

تاسيس » حزب دموکراتيک نوين«به صفت ارگان ) برادر دکتور عبدالرحمن محمودی(

شعله «پيروی ميکرد و در محيط بنام ) ترندپکن(اين حزب از نظريات مارکسيستی . گرديد

 .شناخته شد» جاويد

حمودی، انجنيرعثمان معروف به لندی،  رھبران اين حزب چون دکتر ھادی م    

ھای جاغوری، در عين  ياری و محمد صادق ياری از خانواده اعيانی ھزاره اکرم محمد

حالی که با دولت ميزرميدند با ساير احزاب و مخصوصا دو جناح خلق و پرچم حزب 

 .دموکراتيک خلق نيز سخت در جنگ بودند

 بنام ١٩۶۴ھا بود که در سال  خوانیاما در مقابل اين احزاب دست چپی، نھضت ا    

رھبران جمعيت عمدتا از استادان دانشکده شرعيات . سر بلند کرد» جمعيت اسqمی«

استاد غqم محمد نيازی رئيس فاکولته شرعيات، استاد : مانند. تشکيل شده بودند
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توانا، استاد سياف، موsنا منھاج الدين گيج  الدين ربانی، استاد محمد موسی برھان

مولوی محمديونس خالص، مولوی فيضانی و قاضی ھدايت نيز » گھيج«موسس جريده 

 .از فعاsن اين نھضت بودند

 تنھا حزب ١٩٧٣ تا ١٩۶۴در ميان احزاب سياسی در دھه دموکراسی از     

حزب دمکراتيک نوين ـ ( و شعله جاويد ) پيرو خط مسکو(دموکراتيک خلق افغانستان 

کار اسqمی در ميان شاگردان و محصqن پوھنتون  و نھضت محافظ) پيرو خط پکن

رخنه کردند ولی ساير احزاب قدرت شناسايی خود را در ميان روشنفکران ) دانشگاھی(

و مردم افغانستان نيافتند و حتی در خارج پايتخت، مردم از وجود آنھا تقريبا بکلی بی 

 .خبر ماندند

 خلق افغانستان توانست در سرانجام يکی از اين احزاب يعنی حزب دموکراتيک    

رھبران حزب .  قدرت دولتی را غصب کند و رقبای سياسی خود را عقب براند١٩٧٨سال 

کی، ببرک کارمل، مير اکبر خيبر، چنانکه  دموکراتيک خلق افغانستان نور محمد تره

اينان بودند . رفتند اشاره شد از نظريه پردازان ايديالوژی مارکسيسم، لنينيسم بشمار می

گان، کارمندان دولتی ، آموزگاران، استادان، و  که در ميان روشنفکران، تحصيل يافته

دکتوران طب و بعضی افراد گمنام ولی جاه طلب به پخش ايديالوژی مارکسيستی، 

 موفق به بنيادگذاری حزب دموکراتيک خلق ١٩۶۵لننيستی پرداختند و در زمستان 

 .افغانستان از طريق دعوت کنگره حزب شدند

کی واقع در کارته  اشخاصی که در نخستين جلسه موسس در منزل نور محمد تره    

کی،  نور محمد تره:  شرکت ورزيده بودند عبارت بودند از١٩۶۵ کابل در اول جنوری ۴

ببرک کارمل، صالح محمد زيری، محمدطاھر بدخشی، سلطانعلی کشتمند، دستگير 

نور، اسمعيل دانش، دکتور شاه ولی، پنجشيری، شھرهللا شھپر، ظاھر افق، نور احمد

بارق شفيعی، دکتور ظاھر، عبدالکريم ميثاق، عبدالحکيم شرعی جوزجانی، سليمان 

الدين تھذيب، عبدالقدوس  sيق، اناھيتا راتب زاد، مq عيسی کارگر، دکتور درمانگر، نظام

ست جلسه کريم، عبدالحکيم ھqلی، آدم خان جاجی که ريا غوربندی، ياور شيرزی، ھادی

 .را موقتا بدوش داشت

و . در اين جلسه اساسنامه حزب دموکراتيک خلق و مرامنامه آن به تصويب رسيد    

اعضای اصلی پوليت بورو، نور . ھمچنان پوليت بوروی و کميته مرکزی را انتخاب کرد

البدل،  کی، ببرک، زيری، بدخشی، کشتمند، شھپر، و پنجشيری و اعضای علی محمدتره

ه ولی، ظاھر افق، دکتورظاھر ، نور احمد نور، کميته مرکزی به نوبه خود نور دکتور شا
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کی را به عنوان منشی عمومی حزب و ببرک کارمل را به عنوان معاون منشی  محمدتره

 . عمومی تعيين کرد

 جريده خلق به نشر ١٩۶۶اپريل ١١مرام حزب چنانکه در شماره اول مورخ     

داری  کراتيک ملی و تعقيب راه رشد غير سرمايهرسيده، تشکيل حکومت جبھه دمکو

معرفی شده است که در آن وقت دستور عمومی مسکو برای احزاب کمونيست در 

اما بعدھا حزب خود را بنام حزب طراز نوين پيشاھنگ طبقه . کشورھای جھان سوم بود

رکزيت و معتقد به اصل م) مارکسيسم ـ لنينسيم(کارگر، مجھز با ايديولوژی دوران ساز 

دموکراتيک که در واقع ديکتاتوری ھيات رھبری در درون حزب است، به رخ مردم 

                ١٩. کرد بخصوص حريفان ايديولوژی خود معرفی می

 

 :کشورمعارف مظاھره سوم عقرب، سر آغاز ھرج و مرج در گستره 

، دکتور محمد يوسف گزارش کار حکومت موقت را به ١٩۶۵ اکتوبر ١۴بتاريخ     

ھنگام گرفتن رأی اعتماد، . کرد و فرمان يافت تا کابينه جديد را تشکيل کندپادشاه پيش 

يی ديگر از اعضای  زاد و عده بعضی از اعضای شورا برھبری ببرک کارمل، آناھيتا راتب

بدگويی وقتی . ولسی جرگه به بدگوئی از صدراعظم موظف و اعضای کابينه پرداختند

 .ز جاھای مخصوص، بدادن شعارھايی پرداختنداوج گرفت که ناظران ا عليه دکتر يوسف

 اکتوبر به شورا رفت ٢١دکتر يوسف که از اين حادثه نگران شده بود، به تاريخ     

و از اعضای آن مجلس تقاضا نمود تا از انتقاد بيجا و سخنان بی اساس حذر کنند و در 

.  سازندمطرح) محاکم(صورت داشتن دsيل موثق، شکايات خود را به مراجع قانونی 

احتماs رفتن . ھای مخصوص ناظران به طرفداری او شعار دادند طرفداران وی از چوکی

 .يی بشمول پادشاه شده بود غير مترقبه صدراعظم به شورا موجب نارضايتی عده

 اکتوبر يعنی ٢۴ببرک کارمل و پيروان وی محصqن را تشويق کردند تا بروز     

.  اعتماد ميگرفت در تاsر شورا حاضر گردندروزيکه دکتر يوسف از ولسی جرگه رای

بدون شبھه ھدف از اين کار، شنيدن بيانيه تند و تيز ببرک و تحت تاثير قرار دادن 

ھای  در آن روز چوکی. شاگردان و محصqن پوھنتون وجلب بيشتر آنان بسوی ببرک بود

ند که و اکثريت آن محصqن پوھنتون بود. مخصوص ناظران کامq اشغال شده بود

 .ھای وکqء را نيز اشغال کرده بودند کرسی

                                                
١٩

  اساسنامه حزب دموکراتيک خلق افغانستان:  رک-  
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دکتر عبدالظاھر رئيس ولسی جرگه ھنگام آغاز جلسه از محصqن خواھش نمود     

اما اين . ھای وکq را به وکqء بگذراند و محصqن تاsر شورا را ترک کنند تا چوکی

شام . qم داشتنتيجه ماند و بنابراين رئيس ولسی جرگه پايان جلسه را اع تقاضاھا بی

 اکتوبر ٢۵ اکتوبرولسی جرگه جلسه رای اعتماد را سری و تاريخ آنرا ٢۴ھمان روز 

 اکتوبر در بيرون تاsر شورا نيز جمعيت بزرگی از ٢۴در آن روز . تعيين و اعqن کرد

يی ھم عليه بعضی از  وعده. مردم عqقمند بجريان رای اعتماد حکومت گرد آمده بود

اوضاع دsلت ميکرد که بايد تحريک و تخريب بزرگی در جريان . ادندد وزراء شعار می

 .اجتماع کنندگان سعی داشتند جريان رای اعتماد را بر ھم بزنند. باشد

ولسی جرگه جلسه سری خود را داير کرد و دکتور ) عقرب٣(  اکتوبر ٢۵روز     

ز نيز محصqن در آن رو. اش جھت اخذ رای اعتماد حاضر گرديد يوسف با اعضای کابينه

خواستند تاsر  ھا به محوطه شورا ريختند و می يی از شاگردان باsيی ليسه پوھنتون و عده

قوای امنيتی نگذاشت محصqن . شورا را اشغال کنند و مانع جريان رای اعتماد گردند

بنابراين تظاھرات شديدی ھمراه با خشونت ولت و کوب پوليس . بداخل تاsر شورا گردند

ن تاsر و در خارج شورا آغاز شد، آوازه برخورد محصqن در بيرون دروازه دربيرو

حکومتی  رسيد و ديری نگذشت که فريادھای ضد) دانشگاه( شورا به سرعت به پوھنتون

العمل در برابر  در دھليزھای پوھنتون کابل بلند شد و شاگردان و محصqن را به عکس

در پيشروی فاکولته علوم جمعتی بزرگ از ظرف کمتر از نيم ساعت . حکومت واداشتند

طب، علوم، ادبيات و علوم بشری، اقتصاد، حقوق، تعليم و تربيه : ھای محصلين فاکولته

. سينا بحرکت افتادند و انجنيری و زراعت گرد آمدند و بعد باستقامت دارالمعلمين و ابن

ل دروس اين ھای تعطي محصلين ھمينکه به دارالمعلمين و ابن سينا رسيدند، زنگ

ھای تعليمی را بصدا در آوردند و با گرفتن شاگردان آن دو مکتب بسوی تخنيک  کانون

يی از محصلين باز بداخل آن مراکز تعليمی دويدند  عده. ثانوی و ليسه غازی براه افتادند

شاگردان صنوف باsئی ليسه غازی، . ھای تعطيل دروس را بصدا در آوردند و زنگ

چيان پوھنتون ھمنوايی کردند و  ی از شاگردان تخنيک ثانوی با مظاھرهھمراه باعده زياد

 .سپس از طريق سرک اول به قصد شورا به مارش خود ادامه دادند

 ليسه رابعه بلخی نيز در آغاز اين جاده قرار داشت، تعدادی از محصلين که گويی     

فرو ريختند و زنگ نقشه و خط سير مظاھره را تعيين کرده بودند، باز بداخل آن ليسه 

تعليمی را بصدا در آوردند تا شاگردان اناث را نيز با خود ھمراه کنند، اما با مخالفت جدی 

مديره آن ليسه روبرو شدند و به سرعت از آن ليسه خارج شده با دادن شعارھای 
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مردم «، » کنيم ما از حقوق سياسی خود دفاع می« ، » آزادی خود را بايد بدست آوريم«

تقريبا ھمان شعارھايی که يکروز قبل در بيرون » را بايد از وظيفه بدور ساختفاسد 

گرديد، در اين روز نيز تکرارا  چپی اجرا می تاsر شورا از جانب برخی عناصر دست

چيان بزودی پل خواجه مq را عبور کردند و در حاليکه پيشروان  مظاھره. شد شنيده می

يی بداخل آن ليسه  ه رسيده بودند، يکبار ديگر عدهمظاھره به مقابل دروازه ليسه حببي

يی زيادی از شاگردان صنوف باsيی آن  رفتند و زنگ تعليمی را بصدا در آورده، عده

ليسه را با خود بيرون آوردند و شامل مظاھره نمودند و بعد به استقامت شورا به راه 

.  پوليس روبرو شدنددر قسمت جنوب ليسه حبيبيه مظاھره چيان با مقاومت. افتادند

پوليس . چيان با پرتاب کردن سنگ بسوی پوليس خواستند ھنگامه آفرينی کنند مظاھره

چيان  بناچار مظاھره. ايکه بود نگذاشت پای محصلين به حريم شورا داخل گردد وسيله بھر

ساعت از . الدين افغانی تجمع نمودند برگشتند و در ساحه پوھنتون در پای قبر سيد جمال

ھای  ازده ظھر گذشته بود، از دور از عقب مکتب تخنيک ثانوی صفوف پوليس با جامهدو

وی بسوی جمعيت محصلين پيش  رنگ فوsدين خود ظاھر گشتند که بطور حلقه تيره

آمدند، وزير دفاع ستر جنرال خان محمد نيز با موتر سياھش از سمت غرب، مقبره  می

شتر «اما وقتی شعار . کرد ا ترصد میالدين ظاھر شد و گويا اوضاع ر سيد جمال

مگر با پيش . را شنيد، بسرعت از محل خود را دور ساخت» خان محمد، مرده باد جنرال

چيان، سخنرانان اعqم داشتند که مظاھره را در حريم  آمدن صف پوليس بسوی مظاھره

م به راه راھی عقب اديتوري چيان بسوی سه دھيم با اين اعqم مظاھره پوھنتون ادامه می

ھای فريدشايان و  از ميان سخنگويان متعدد، فعq نام. افتادند و در آنجا تجمع نمودند

بنابر پيشنھاد طاھربدخشی تصميم گرفته . طاھربدخشی و عبدالبصير رنجبر بخاطرم ھست

گان مبارز ويتنام، ھمان روز را نيز گرسنه بگذرانند و بدون  شد تا محصلين به ياد گرسنه

سپس . زدن بدرقه شد اين پيشنھاد با کف. شان ادامه بدھند  و غذا به مظاھرهخوردن نان

فريد شايان پسر نعيم شايان، از آزادی خواھان و يکی از ھمرزمان داکتر محمودی فقيد 

 :که ھفت ھشت سال در زندان دھمزنگ کابل زندانی بود، قطعه شعری با اين مطلع خواند

 به نوک خامه بر بنياد ھر بيداد آتش زن         زن ز کلک آھنين بر کاخ استبداد آتش    

 اد آتش زنتّبه مضمون و کتاب و کله اس       پوھنتونيکه درسش فکر نو ايجاد نتواند     

 :شعر با اين مقطع ختم شد    

        برقنورزا  دگرگون شددر اين عصريکه دنيا    

 تو ھم دشتی چراغ تيليی اجداد آتش زن     
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ی در محصqن پوھنتون ايجاد کرد و با کف زدنھا بدرقه اين شعر، ھيجان عجيب    

فريد شايان پس از خوانش قطعه . من اين دو سه بيت را از ھمان لحظه به ياد سپردم. شد

چيان را به شھر از طريق دھمزنگ بوسيله پوليس  شعر اعqم کرد که راه نفوذ مظاھره

پروان نفوذ کرد و فرياد و  مسدود است بنابراين ميتوان از راه گردنه سخی به کارته

چيان با  با اين اعqن مظاھره. چيان را بگوش شھروندان کابل رسانيد خواست مظاھره

بعدازظھر بود، بسوی گردنه سخی که کوه شير  ٢شکم گرسنه در حاليکه ساعت قريب 

در چيان  آباد وصل ميکند، براه افتادند، پوليس از مقابله با مظاھره دروازه را با کوه علی

 .آن سمت غافل ماند و مظاھره بداخل شھر راه يافت

چيان جاده مقابل وزارات داخله و وsيت کابل را طی کرده از طريق جاده   مظاھره    

نادرپشتون به جاده ميوند سرازير شدند و سپس باستقامت سينمای پامير براه خويش 

ه مياشت و سپس از سينمای پامير و پل مسجدشاه دوشمشيره بسوی سر. ادامه دادند

. به جاده داراsمان دور خوردند) نگ دھمز(نوآباد ده افغانان و از حوالی منار عبدالوکيل 

چيان توسط پوليس دستگير و زندانی  يی از مظاھره در اينجا اعqن گرديد که چون عده

. شده لذا به قصد رھائی زندانيان مظاھره را در مقابل منزل صدراعظم ادامه ميدھيم

چيان با استقامت منزل صدراعظم واقع در نزديکی پل سرخ بحرکت خود  اين مظاھرهبنابر

ايکه برای محافظت منزل صدراعظم موظف شده بود و در  اما قوای امنيتی. ادامه دادند

چيان قصد حمله بر خانه صدراعظم را  آنجا قبq جابجا شده بودند، بگمان اينکه مظاھره

 رسيدند آنھا شروع به ۴ هکارت ر برابر ماموريت پوليسچيان د  دارند، ھمينکه مظاھره

پوش با سرعت از عقب  در ھمين اثنا يک عراده تانک زره. فيرھای ھوايی نمودند

آور در ميان  گاز اشک چيان رسيد و ھمينکه به آنان نزديک شد، چند تا مرمی مظاھره

ايی و خطائی مقابل آور و صدای فيرھای ھو دودھای گاز اشک. چيان پرتاب نمود مظاھره

 بطرف ۴يی از پھلوی ماموريت پوليس کارته  چيان متفرق شوند، عده سبب شد تا مظاھره

 بسمت شمال پا به فرار ۴ھای کارته  ھا و پس کوچه جنوب دريای کابل و بقيه در کوچه

يکی دو زرھپوش که بعدا گفته ميشد در يکی از آنھا سردار عبدلولی داماد شاه و . نھادند

ديگرش وزير داخله، دکتر عبدالقيوم و قوماندان امنيه کابل سيد بھاءالدين جا داشتند در 

چيان   بحرکت افتادند و به فير بسوی مظاھره۴ھای کارته  چيان در کوچه از عقب مظاھره

خود مورد اصابت مرمی قرار دکان بر اثر اين عمل يک نفر خياط در . فراری پرداختند

حوالی ساعت پنج . و سه نفر از محصلين زخمی و يا کشته شدندگرفته بعدا جان داد و د

 . جمع شد اما صدای آن خفه نشد۴ھای نواحی کارته  بعد از ظھر دامن مظاھره از کوچه
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چنان معلوم ميشد که تظاھرات را قبq پqن کرده بودند و کارمندان سفارت     

 .کردند چيان حرکت می شوروی ھمراه با مظاھره

با مرگ ( مظاھره سوم عقرب که با خشونت آغاز يافت و با خشونت بدينسان بود     

ولی پس از آن ھر سال خاطره سوم عقرب . پايان يافت) دو تن و زخمی شدن چند نفر يکی

گرديد تا آنکه نوبت  ھای پر شور در مرکز و وsيات برگزار می با مظاھرات و ميتنگ

. آغازگر مظاھره سوم عقرب رسيدقدرت به خود حزب دموکراتيک خلق افغانستان، اين 

ولی پس از آن ديگر نه از سوم عقرب کسی ياد ميکرد و نه از مظاھره و افشاگری ضد 

فقط پس از اينکه قشون سرخ شوروی بر افغانستان تجاوز کرد، در . دولتی سراغی بود

ھای ديگر  ليسه با شاگردان اناث)دانشگاه( محصلين و محصqت پوھنتون ١٣۵٩ماه ثور 

دادند که  آميز براه انداختند و در آن فقط شعار می ارشی را بصورت بسيار مسالمتم

 .قشون بيگانه از کشور ما خارج شود

اما قوای امنيتی کمونستی بر روی محصqن و شاگردان آتش گشود و تعداد     

و . نامعلومی را که ده چند و بيست چند حادثه سوم عقرب ميشد، بخاک و خون کشاندند

خستين بار در تاريخ کشور دختران جوان وطن را به گناه آزادی خواھی به برای ن

. ھای غير اخqقی قرار دادند شکنجه    مسلسل بستند يا بزندان کشانيدند و مورد تجاوز و 

شد و ھرگاه لب  ايکه سالھا برای رسيدن به آن شعار داده می اين است نتيجه دموکراسی

بزندانی بی برگشت فرستاده » ضديت با انقqب«ھام شد که چرا اينطور؟ به ات گشوده می

 .ميشد

بھرحال حادثه سوم عقرب باعث تشويش و نگرانی مردم از بازار تا دربار گرديد     

و بعد از آن محمد ھاشم )  اکتوبر٢٩(و سبب سقوط حکومت دکتر محمد يوسف گرديد 

اخذ رای اعتماد ميوندوال موظف به تشکيل کابينه شد و خموشانه و بدون سروصدا به 

 .از شورا موفق برآمد

ميوندوال خود به نمايندگی شاه در مجلس فاتحه محصqن دانشگاه کابل شرکت     

ورزيد و يکی از محصqن وابسته به حزب دموکراتيک افغانستان دستمال سياھی را به 

محصqن بيانيه او را که حاکی از بررسی . نشانه سوگواری در بازوی صدراعظم بست

 قضيه و مجازات مجرمين و رھايی محصqن دستگير شده از زندان بود، با ھلھله عاجل

 .ھای خود بر داشتند اش او را برسم تحسين بر شانه استقبال کردند و در پای بيانيه

محصqن پوھنتون که اکنون مزه پيروزی سياسی را چشيده بودند، حاضر نبودند     

ھای چپی، ھر روزه دايره  ير تحريکات گروهبه آسانی دامن حکومت را رھا کنند و در ز
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تر اقدام  تر و وسيع شان را توسعه داده و برای دستيابی به آن به تظاھرات منظم مطالبات

کردند و با مھارتی که نشانه رھبری خارجی در آن نمايان بود، در پھلوی پافشاری بر  می

اتحاديه محصلين،  عقرب، مطالبات سياسی ديگری مثل حق تشکيل ٣مجازات مجرمين 

تخفيف قيد حاضری و آسان ساختن درس و امتحانات و غيره را مطرح ميساختند که 

طرف را ھم بسوی آنان جلب  بمذاق اکثر محصqن خوشگوار بود و حتی عناصر بی

 .کرد می

عقرب، محصلين ٣چند روز بعد از سکوت حکومت در قضيه مجرمين حادثه     

طاھرات را از سر گرفتند و مارش کنان به صدارت دانشگاه به تحريک اعضای حزب ، ت

ميوندوال در پاسخ به محصqن از اينکه نتوانسته بدsيل غير قابل تشريح به . رفتند

 .عھدش وفا کند، معذرت خواست

محرکين اين موضوع را دستاويزی برای تظاھرات محصلين و تحريم دروس     

 تظاھرات شديدی را ١٩۶۵وامبر ن٣٠ = ١٣۴۴و از اوايل قوس . دانشگاه قرار دادند

مقصد از پرپائی اين تظاھرات بر ھم زدن نظم و دسپلين دانشگاه بود تا از . براه انداختند

ھا را نسبت به  ھا و بدبينی اش جلوگيری کنند و مخالفت برگزاری امتحانات بشکل طبيعی

ھرات را ی پخش و تظا ا حکومت با درک اين روحيه اعqميه. ميوندوال برانگيزانند

ممنوع قرار داد، تا آنکه روزھای موعود امتحانات فرا رسيد و امتحانات ساsنه با آرامی 

ھای عقرب و قوس باز مظاھرات فضای درس و تعليم را  سال بعد در ماه. سپری گرديد

 .مختل کرد

 :ھای خلق و پرچم و آشوبھای که اين جرايد برپاکردند جريده    

ارانش آرزومند بودند تا ھمکاری کشورھای مختلف بدون ترديد ميوندوال و ھمک    

جھان را نسبت به افغانستان جلب کنند و اين کشور را از وابستگی نظامی و اقتصادی 

اين سياست نظر موافق نداشتند و غالبا گفته و  ھا با اما روس. اتحادشوروی برھانند

: گفتند ريکائی میھا به ديپلوماتھای ام شد که در محافل ديپلوماتيک روس شنيده می

 »توفيق با شماست، وابسته شما به قدرت رسيده است

ھای  يکی از نشريه» رامپارتس«خبر مجله ) ١٩۶۶اپريل  (١٣۴۵در اوايل بھار     

در اين مجله از قول يک محصل افغانی ادعا . بسيار گمنام امريـکايی در کابل پخش شد

کاری فرا ميخواند و حتی با محصلين افغانی را به ھم» سی، آی، ای«شده بود که 

 اين مجله توسط سازمان جاسوسی ًظاھرا. مقامات عالی رتبه افغانستان ھم ارتباط دارد

ساعت از امريکا به افغانستان و اکثر نقاط جھان پخش ٢۴در ظرف » کی، جی، بی«
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، ال در اين مقاله ذکر نشده بودو طوريکه گفته ميشد نام ميوند. گرديد و غوغايی برپا کرد

اما ھواخواھان مسکو، نام ميوندوال را بر سر زبانھا انداختند تا از محبوبيت و حرمت او 

ھا از اين کار دو چيز  در عين حال ھدف روس. درميان جوانان و ھموطنان او بکاھند

ھايی که در امريکا تحصيل  اول بدنام ساختن ميوندوال و ساير رجال و شخصيت: بود

 .ردن حکومت از اعزام محصلين افغانی به امريکا بودکرده بودند، ثانيا منع ک

حمل ٢٢به تاريخ » خلق«يی بنام  چند روز از اين خبر نگذشته بود که جريده    

کی و مديريت بارق شفيعی به عنوان ارگان   به صاحب امتيازی نور محمد تره١٣۴۵

 و دوم شماره اول» خلق«. نشراتی حزب دموکراتيک خلق افغانستان به نشرات پرداخت

جريده بھر دو . خود را يکجا نشر کرد و صفحات آن را بمرام نامه حزبی اختصاص داد

اين جريده پس از شش شماره . کرد زبان رسمی کشور، يعنی پشتو و فارسی نشرات می

اش که با شيوه و اسلوب ادبيات حزب توده   بنابر نشرات تند دست چپی١٩۶۶ می ١۶در 

 . مصادره و متوقف شد) جرگه ولسی( ف شورا رسيد، از طر ايران بچاپ می

اين تصميم شورا باعث خشم و انزجار رھبران حزب دموکراتيک خلق و از جمله     

ببرک کارمل و پيروان او در شورا گرديد و او انتقادات خود را متوجه عناصری ساخت 

رمل بر نظر داده بودند، اعتراضات شديد ببرک کا» جريده خلق « که به توقيف و مصادره

يی از وکq آن انتقادات را بر خود توھين و تحقير محاسبه کردند   وکq بجای کشيد که عده

و بدستور سردار عبدالرشيد وکيل پلخمری و علی احمدخان بايانی سناتور پروان و چند 

 qر شورا حمله کردند و بشدت آنان برتن ديگر از وکsببرک کارمل و نور احمد نور در تا

ن سينا بستری گرديد و نور احمد ب که بر اثر آن ببرک در شفاخانه اوب نمودندرا لت وک

 . نور غرض معالجه به چکوسلواکيا رفت

حزب « ارگان نشراتی » مساوات«ای بنام  اندکی پس از توقيف جريده خلق، جريده    

به صاحب امتيازی عبدالشکور رشاد و مديريت محمد شريف ايوبی » دموکرات مترقی

ميوند وال توسط اين جريده يک برنامه . شد يافت که از جانب ميوندوال تمويل میانتشار 

طلبی،  نمود که عناصر اصلی آنرا دين اسqم، شاه التقاطی سياسی و اجتماعی را تبليغ می

 .داد مليت خواھی و دموکراسی تشکيل می

روع در دوره ميوندوال يک تعداد جرايد ديگر براساس قانون مطبوعات کشور، ش    

بود که با مديريت » جريده افغان ملت« از آنجمله يکی ھم . به فعاليت نشراتی کردند

تحت رھبری غqم » افغان سوسيال دموکرات«هللا حداد، بحيث ارگان نشراتی حزب  قدرت

جريده وحدت ملی از طرف حزب وحدت ملی برھبری . محمد فرھاد به نشرات پرداخت
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اين جريده از شاھی مشروطه . ت مولوی خسته انتشار يافتاستاد خليل هللا خليلی و مديري

کرد و پس از خارج شدن خليلی از کشور به عنوان سفير در بغداد  در کشور طرفداری می

 .اين جريده ھم متوقف شد

سالھا بعد جريده وحدت ملی مجددا با مديريت موسی اکرمی به نشرات خود ادامه     

 .ھای نشراتی خود ادامه ميدھد  فعاليتداد و اکنون ھم در خارج از کشور به

 ميوندوال از حکومت استعفی داد و بجای او نور احمد اعتمادی ١٩۶٧در سال     

الدوله فرزند سردار سلطان  خان اعتماد پسر سردار غqم محمدخان ابن سردار عبدالقدوس

اھی از آنجايی که نور احمد اعتمادی با خانواده ش. خان طqيی به حکومت نشست محمد

قرابت خانوادگی داشت، ماموريت خود را در وزارت امور خارجه آغاز کرده بود و در 

در عين حال او . زير نظر سردار محمد نعيم خان به کارھای ديپلوماتيک مصروف بود

گان و روشنفکران چپی بخصوص  شخص با تجربه و پر مطالعه بود و لذا با تعليم يافته

کرد و اين روش او سبب   با آنھا بيش از حد مدارا میگروه پرچم ميانه خوبی داشت و

ھا  خشم و کين جناح خلق و نيز روحانيون وابسته به نھضت اسqمی مشھور به اخوانی

 . گرديد و شايد به ھمين علت امين او را اعدام کرد

، حکومت نوراحمد اعتمادی برای جناح ١٩۶٨ مطابق مارچ ١٣۴۶در ماه حوت     

حوت ٢۵اولين شماره پرچم بتاريخ . را داد» پرچم«يی بنام   جريدهپرچم حزب اجازه نشر

اين جريده از ھمان آغاز نشرات خود، .  مارچ ھمان سال نشر شد١۴مطابق 

زيرا نشرات جريده بيشتر بيان . اش را به سفارت شوروی و مسکو روشن کرد وابستگی

و اين موئدی بود بر ترقيات روسيه و افکار و عقايد بزرگان مارکسيزم، لنينزم بود 

جريده به صاحب امتيازی مير اکبر خيبر و . وابستگی دست اندرکاران جريده به مسکو

 .رسيد وار در مطبعه دولتی به چاپ می مديريت سليمان sيق بصورت ھفته

 صفحه از چاپ ١٢العاده در   جريده مذکور بصورت فوق١٩٧٠در اواخر اپريل     

ھا و تصاوير زندگی  ليل از سالگرد تولد لنين و عکسبرآمد و تمام صفحات آن و قف تج

او شده بود و ھم اشعاری از جانب بارق شفيعی در مدح لنين سروده شده بود که شعار 

روحانيون و جوانان مذھبی منسوب به حزب جمعيت . در آن آمده بود» درود بر لنين«

ھرات وسيع و اسqمی در دانشگاه جريده مذکور را بشدت تقبيح کردند و به تظا

 روز را در مسجد پل خشتی تحصن جستند و به بدگويی ۴٣داری دست زدند و مدت  دامنه

سرانجام حکومت مجبور شد، . از بی مباsتی جريده پرچم و حکومت و رژيم پرداختند
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کاری در موترھا انداخته  شبانه بر مسجد يورش ببرد و روحانيون را از آنجا پس از کتک

 .ان بفرستدش بوsيات مربوطه

 دوپارگی حزب دموکراتيک خلق و اوج گيری مظاھرات    

 ببرک کارمل حين ارزيابی بودجه وزارت دربار پادشاه افغانستان ١٣۴۵در سال     

ترين شاه در ميان ممالک آسيايی خواند و احترامش را واجب  را ستود، و او را مترقی

زارت دربارشاھی قيداست چون شمرد و نيز پيشنھاد کرد تا اصطqحاتيرا که در چوکات و

ھای جديدی بکار گرفته شود و در اين مورد نظر  کھنه شده متروک شود و بجای آن واژه

 .وزارت ماليه نيز گرفته شود

يی بدست مخالفين او در داخل حزب داد تا او  اين سخنان ببرک در پارلمان بھانه    

بنابرين . بی او پا فشاری کنندرا مورد انتقاد و مواخذه قرار دھند و به تنزيل موقف حز

رھبری . اختqفات در درون حزبی سبب شد تا حزب بدو جناح خلق و پرچم انشعاب يابد

 . کی و رھبری گروه پرچم به ببرک کارمل انتقال يافت گروه خلق به نور محمد تره

بدينسان دو حزب با عين مرام و عين ايدئولوژی و عين منبع الھام و حمايت به     

و طرف مقابل را . مد که ھر کدام خود را حزب دموکراتيک خلق افغانستان ميناميدميان آ

. دادند قرار می» سی، آی، ای«مورد اتھام و دشنام و جاسوسی برای دستگاه استخباراتی 

گی نميشد، شايد خواست آن چنين  مسکو نيز شاھد اين وضع بود اما مانع اين دودسته

و حذب اعضای خود را در ميان قشر روشنفکر و تعليم ھر دو جناح حزب، کار جلب . بود

گرم و  زيرا محصلين قشر جوان و خون. يافته، معلمين و متعلمين و محصلين آغاز کردند

امين مدير دارالمعلمين و  هللا در جناح خلق حفيظ. پذيرتر از پدران و بزرگساsن بودند آسيب

لب و جذب شاگردان وsيات افغانستان لذا ج. عده ديگر از معلمين وsيات عضويت داشتند

 .داد ھا را تشکيل می ھدف عمده خلقی

زيرا شاگردان روستانشين . الحق جناح خلق به ذخيره سرشاری دست يافته بود    

پس از فراغت و ختم دوره ابتدايی برای ادامه تحصيqت ثانوی و عالی راھی مکاتب ليليه 

يط آرام و راحت پايتخت شاگردان را به آسانی خانوادگی، مح دوری از حلقه. شدند کابل می

يکی از اين موسسات تعليمی . انداخت و وفادار و متعھد ميگردانيد بدام حلقات حزبی می

که کانون بزرگ تربيه معلمين اطراف شناخته ميشد، دارالمعلمين کابل بود که عده قابل 

ی از اين شاگردان با مqحظه شاگردان وsيات را در خود ساsنه جذب ميکرد و ھر يک

بابا، تخنيک عالی، ليسه  سينا، خوشحالخان، رحمن ابن: ھای ديگر چون شاگردان ليسه

ھای سبز  حربی و غيره تماس مستمر و دايمی داشتند و به آسانی ميشد با جلوه دادن باغ
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و سرخ دنيای سوسياليزم شاگردان خوش باور و پاک دل اطرافی را بدام انداخت و با 

 .راه و وفادار نمودخود ھم

از سوی ديگر جناح پرچم نيز پيگرانه دست و پا ميزد ولی راه آنان درجلب و     

ھا مانند خود که از پايتخت بودند،  پرچمی. کامq متفاوت بود» خلق«جذب اعضا با راه 

اوليای اين محصلين، مامورين و بيوروکراتان . متوجه محصلين پوھنتونھای مرکز شدند

  بودند که طبقه متوسط جامعه را تشکيل ميدادند و نسبت به ماموران دستگاه دولت 

 .اطراف، زندگی نسبتا راحتی داشتند

زيرا . بيشتر مستعدپذيرش افکار جديد ساسيی بودند) دانشگاه(محصلين پوھنتون     

ھای شھرنشين برخاسته بودند که با سياست و دولتمداری آشنايی  شان از خانواده اکثريت

 ميان محصلين، کسانيکه به ايديولوژی جديد جلب و جذب نميشدند، مورد در. داشتند

کار ،  ھا قرار ميگرفتند و با برچسب الفاظ، مرتجع، محافظه طعنه وشماتت حزبی

 .شدند و غيره کلمات اذيت می» اخوانی«

بتدريج شاگردان روستايی و پشتوزبان اطرافی در گروه خلق و شاگردان و     

ھا بود در گروه  شان شھر  و دری زبان که خاستگاه بيشترينمحصلين شھری و مرکز

. شمرد ھر يک از اين دو گروه خود را حزب حقيقی دموکراتيک خلق می. پرچم جمع شدند

شھرت » پرچمی«و » خلقی«گوی آنان بود در ميان مردم به  اما از روی جرايديکه سخن

 .يافتند

عده ديگری به رھبری طاھر » پرچم«و» خلق« بدنبال انشعاب حزب بدو جناح     

بدخشی از بنيان گذران از ھر دو جناح جدا شده و جريان سياسی غير منظم ديگری را 

شھرت يافت، اينان » ستم ملی«بوجود آوردند که عنوان مشخصی نداشت اما در افواه بنام

م اما از شيوه استدsل شفاھی مرا. شان پخش ميگرديد ارگان نشراتی نداشتند تا مرامنامه

آن آشکار بود که با مارکسيسم قطع عqقه نکرده، بلکه مدعی بودند که در شرايط 

افغانستان تضاد عمده در جامعه، تضاد قومی و اتنيکی است نه تضاد طبقاتی و قوم 

ولی بعدھا اين ھم در . شمردند پشتون را در مجموع مسئول ضياع حقوق ساير اقوام می

 ارشد حزب دموکراتيک خلق افغانستان سطح شورای ملی توسط يکی از اعضای

ھا در تقويت بنيه مالی و اکماsتی و اسلحه وی بقايای  افشاء شد که شوروی) مزدک فريد(

مستقيما سھم داشته و دارند و نبايد چنين تصور » سازا«موسوم به » ستم ملی«حزب 

ب کند، رھبران حز شود که تنھا حزب دموکراتيک خلق به دستورات مسکو عمل می
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هللا ظھوری و غيره  محبوب هللا کوشانی و بشير بغqنی و اسحاق کاوه و ظھور» سازا«

 .بودند

ھايی و مخصوصا در اول ماه می زير نام  ھا ھر کدام به مناسبت اين احزاب و گروه    

عقرب ھمه ساله در مرکز و وsيات ٣و سوم عقرب بنام يادبود شھدای » روز کارگر«

انداختند و ضمن آن برھبران حزبی ھمديگر و حکومت  براه میتظاھرات پر سر و صدايی 

از سال . و غيره اتھامات حق و ناحق وارد ميکردند و داد سخن رانی و افشاگری ميدادند

  ببعد پارک زرنگار، ميدان مسابقات سخنرانی و افشاگری و اتھام ١٩۶٧ = ١٣۴۶

 .ھای مخالف بود ھای عجيب و غريب به گروه بستن

 ش پارک زرنگار محل تجمع محصqن و ١٩۶٨ = ١٣۴٧اه عقرب سراسر م    

در يکی از . ھای مرکز و عناصر وابسته به احزاب دست چپی حکومت بود شاگردان ليسه

دفتر دکتر پوپل وزير معارف و معاون صدر اعظم مورد )  عقرب٢٨(روزھای ھمين ماه 

ه بر اثر آن وزير ھای منسوب به خلق و پرچم و غيره واقع شد ک پرانی حزبی سنگ

وارسی امور وزارت معارف استعفی داد، شايعه ميرسانيد که گويا وزير  معارف از عھده

 .ھای دست چپی را در مکاتب و معارف افغانستان بگيرد معارف تصميم داشت جلو فعاليت

 مظاھرات و ھرج و مرج در دانشگاه کابل از ١٣۴٨ ثور ١٩۶٩در اوايل ماه می     

حکومت مجبور شد، . ريان درس و تحصيل را بکلی مختل ساختسر گرفته شد و ج

اما اين اقدام، اوضاع را . يی پوليس به آنجا بفرستد و نظم و آرامش را اعاده نمايد عده

تر ساخت و محصqن به تحريک آشوبگران با پوليس دست و گريبان شدند و به زد  آشفته

فر از افراد پوليس و افسران زخمی در نتيجه چندين محصل و چندين ن. و خورد پرداختند

 .شدند

يی صادر کرد و در آن اظـھار داشت که بر اثر  در اخير ماه ثور حکومت ابqغيه    

ھای عامه وارد شده و  ھای محصqن خسارات زيادی به ملکيت آرامی تظاھرات و نا

بqغيه در اين ا. اند ھای پوليس به شفاخانه جلوگيری کرده محصلين حتی از انتقال زخمی

عمل محصلين خqف قانون و تحريک افراد غير مسئول خوانده شد و تمام مظاھرات به 

ھای  استناد مواد قانون اساسی ممنوع اعqم گرديد، ليکن از آنجا که واقعا افراد و گروه

مختلفی در بر ھم زدن اوضاع و ايجاد نا امنی در دانشگاه دست داشتند، ابqغيه حکومت 

اثير مثبتی نه بخشيد و محصلين و استادان دانشگاه ھمچنان به تحريم و حمله پوليس ت

ھا تنھا در محدوده دانشگاه باقی نماند، بلکه ساير  اين ناآرامی. درس ادامه دادند

ھای مرکز نيز به پشتيبانی از  موسسات تعليمی را نيز متاثر ساخت و شاگردان ليسه
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ضع حکومت را در وضع عجيبی قرار داد اين و. محصqن دانشگاه به تظاھرات پرداختند

سر انجام محصqن و شاگردان در . دانست چه کند تا اوضاع بحال عادی برگردد که نمی

 :برابر خواست حکومت تقاضا کردند که

به حريم پوھنتون مداخله . ھای سياسی آنان در حومه پوھنتون آزاد باشد  فعاليت    

افراد مسئول در . اند رھا گردند انی شدهمحصqنی که در تظاھرات زند. صورت نگيرد 

العمل پوليس نکوھش شود و به آنانی که به مال  عکس. حمله بر پوھنتون مجازات شوند 

 .اند، غرامت پرداخته شود شان بسرقت رفته يا خساره ديده و دارايی

مسلما پذيرقتن اين تقاضاھا به معنی تائيد عمل قبلی و تضمين حرکات محصqن     

توانست آنرا قبول کند و لذا اوضاع ھمچنان   بود و حکومت به ھيچوجه نمیدر آينده

 .متشنج باقی ماند

 اعتمادی صدر اعظم با شورای ١٩۶٩ جون ٢٧ = ١٣۴٨ سرطان ۶به تاريخ،     

عالی پوھنتون جلسه کرد و ھمان شب در يک بيانيه مفصل راديويی اعqم داشت که ديگر 

تحريکات غير قانونی اجازه دھد و نسبت به اخqل تعليم ھا و  تواند به فعاليت حکومت نمی

کسانيکه قانون و اعqميه دولت را ناديده بگيرند و باز ھم به . و تربيه بی تفاوت بماند

 .گری ادامه دھند، شديدا مجازات خواھند شد تحريک و اخqل

ھا را  ھا و بی نظمی آرامی سه روز بعد از اين اعqميه، جريده پرچم اين ھمه نا    

بگردن امپرياليزم و محرکين داخلی و خارجی آن انداخت و از ھوا خواھان خود خواست 

 )١٩۶٩ جون ٣جريده پرچم . (از ھر نوع عمل خqف قانون اساسی خود داری نمايد 

کم به صنوف  بھر صورت در اثر اعqميه حکومت پوھنتون باز شد و محصqن کم    

رفت، زيرا ھنوز ھم برخی افراد  ه پيش نمیھا بطور منظم ب ولی درس. خود رفتند

جويی ميکردند و دليل آنرا حمله پوليس به حريم پوھنتون وبی حرمتی به استادان و  بھانه

بر اثر اين وضع و تحريم درس، سرانجام حکومت مجبور شد . شاگردان وانمود ميکردند

دان ليليه خواست تا تصميم بگيرد تا رسما پوھنتون را مسدود نمايد و بنابراين از شاگر

 .ھای بر گردند ھای خود را ترک گويند و بخانه ليليه

ھای مرکز نيز مسدود شد و تعطيل گرديد و اين بqتکليفی  تقريبا يک ماه بعد ليسه    

، ادامه يافت، در اخير سال ھم شاگردان ١٩۶٩اوايل نومبر  = ١٣۴٨ماه عقرب  تا نيمه

  ٢٠.تر ارتقاء جستند و بيک صنف باsاز آنچه نخوانده بودند امتحان دادند 
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متاسفانه در سالھای بعد تظاھرات در پوھنتون کابل به تصادمات ولت و کوب و     

 ١٣۵١ھای مختلف حزبی منجر شد تا آنجا که در سال  چاقوکشی ميان احزاب و جناح

ھا و رئيس پوھنتون و شورای عالی آن مجبور به استعفا شدند  بعضی از روسای فاکولته

 .نظام تعليم و تحصيلی بکلی مختل گرديدو 

ناتوانی و درماندگی حکومت در جلوگيری از تحريکات عناصر پرچم و خلق و     

بجايی رسيد که اکثرا پوھنتون » ھا اخوانی«شعله جاويد و نھضت اسqمی معروف به 

ھا با گروه  ميدان تبليغات و جنگ زبانی احزاب مختلف شده بود و باsخره شعله يی

qمی در مقابل تعمير فاکولته حقوق بجان ھم افتادند که در نتيجه چند تن از محصلين اس

وابسته به ھر دو طرف شديدا زخمی شدند و به مرگ يکتن محصل منصوب به شعله 

پوليس کابل در رابطه به آن سه نفر محصل از رھبران . جاويد بنام سيدال منجر شد

الرحمن محصل   اين ھا عبارت بودند از حبيب.جمعيت اسqمی را دستگير و زندانی کرد

دو نفر . حکمتيار محصل فاکولته انجنيری و محمد عمر محصل طب تخنيک، انجنير پولی

حکمتيار بعد از يکسال زندان در دوره موسی  ھای کمتر و انجنير از اين زندانيان به فاصله

٢١. شفيق از زندان رھا گرديد
 

و موسسات ) دانشگاه( محتوا در پوھنتون بھرحال تظاھرات مزمن و غالبا بی    

تعليمی در دوران حکومت نوراحمد اعتمادی به اوج خود رسيد و سبب ھرج و مرج 

 مجبور به ١٩٧١گی اوضاع، اعتمادی در ماه می  بر اثر اين آشفته. اوضاع در کشور شد

جرگه که يک شخص آرام و  و بجای او دکتور عبدالظاھر رئيس ولسی. استعفا گرديد

 .کار و در اجرای مشکqت به تأمل و تحمل معتقد بود، قرار گرفت محافظه

 و بدنبال آن قحطی ١٩٧١حادثه بدی که در دوره او بظھور پيوست، خشکسالی     

جات  جانسوزی بود که حاصqت مردم به علت قلت بارندگی به سوخت رفت و نرخ غله

بدخشان، : رکزی کشور چونو در بخش شمال شرقی، شمال غربی و م. خيلی بلند گرديد

ھرات و بادغيس و غورات، عده زيادی مردم از گرسنگی جان دادند و برخی ھم که تا 

مراکز شھرھا خود را رسانده بودند، مجبور شدندتا فرزندان خود را در بدل چند سير گندم 

اين حادثه سبب شد تا مخالفين حکومت و رژيم دست به تبليغات بزنند و . و جو بفروشند

. انگاری متھم بسازند کفايتی و سھل حکومت را در امر تھيه و تدارک مواد خواربار به بی

البته (چنانکه در وsيت غور وقتی معاون صدراعظم جھت وارسی اوضاع سرزد، مردم 

او را با سنگ و کلوخ از خود راندند، سرانجام دکتور عبدالظاھر ) به تحريک احزاب چپی
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 مجبور به استعفا شد و عوض او ١٩٧٢ سپتامبر ٢۴برد، در بدون آنکه کاری از پيش ب

 .محمدموسی شفيق قرار گرفت

از بررسی کارھای که در دوره کوتاه موسی شفيق صورت گرفت چنين استنباط     

يکی اعاده نظم و آرامش که در اثر . ميشود که وی ميخواست دو کار عمده را انجام بدھد

دستخوش ھرج و مرج شده بود و ديگری باز ھای حزبی مخالف رژيم  تحريکات گروه

گرداندن سياست خارجی افغانستان از گرايش مفرط به سوی اتحاد شوروی به خط ميانه 

بيطرفی و احتماs بسوی آمريکا و غرب کار اول را غالبا وی بدوره بعد از شوری دوره 

ای دستيابی اما بر. سيزدھم و پيش از انتخابات شورای دوره چھاردھم محول ساخته بود

ھای قابل مqحظه از ايران و  به مقصد دوم، وی در صدد بر آمد تا از طريق حصول کمک

اما نزديکی . کشورھای غربی از نيازمندی و وابستگی افغانستان به اتحاد شوروی بکاھد

با ايران و کشورھای عربی ايجاب ميکرد تا اختqفات سايسی بين افغانستان و 

 .اکستان را رفع نمايدھمسايگانش، ايران و پ

موسی شفيق در ارتباط به سياست خارجی ابتدا کار را از ايران آغاز کرد و     

موضوع تقسيم آب ھلمند را بر طبق قرارداديکه روی آن قبq زياد کار شده بود، با 

اما اعتراضات و تبليغات . ھای مثبت آن از پارلمان افغانستان تصويب گرفت  توضيح جنبه

 ١٩٧٣ضد او و بر ضد شاه چنان قوت گرفت که زمينه را برای کودتای مخالفين بر 

 .مساعد ساخت

     

 :ھا در آن کودتای داودخان و نفوذ پرچمی    

 که شاه از ناحيه تصويب قرار داد آب ھلمند اطمينان حاصل ١٩٧٣در تابستان     

 بعھده ش شاھزاده احمد شاه نيابت او را کرد، برای استراحت به اروپا رفت و پسر ارشد

و اين . در ھمين ھنگام شايع شد که کودتايی بر ضد رژيم شاه روی دست است. گرفت

اما معلوم نيست که حکومت و جنرال عبدالولی . سی نيز پخش کرد بی شايعه را راديو بی

داماد شاه که امور مربوط به اردو را در غياب شاه نظارت ميکرد در جھت خنثی ساختن 

. عمل آوردند؟ ولی مثل اينکـه اقدام چندان موثری بعمل نياوردندچنين طرحی چه اقدامی ب

 يک تعداد از قطعات ١٩٧٣ جوsی ١٧ مطابق ١٣۵٢ سرطان ٢۶زيرا در نيمه شب 

ھای نظامی کابل به ھدايت محمد داود و رھبری صاحب منصبان  اردو متعلق به قرارگاه

دفاع و جنرال عبدالولی را مربوط به جناح پرچم دست به کودتا برده صدراعظم و وزير 



 ٧٣       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

شان دستگير ساختند و بدون ھيچگونه مخالفت و مقاومتی رژيم شاھی را  ھای در خانه

 .سرنگون و داودخان بجای آن قرار گرفت

ھا به راه   به ھدايت و دستور شوروی١٩٧٣گرچه نميتوان ادعا کرد که کودتای     

فغانستان و ھمچنان قوای اما سلطه شوروی بر حزب دموکراتيک خلق ا. افتاده است

مخصوصا بر افسران تحصيل کرده در شوروی که در عين حال اعضای ( مسلح کشور 

گير بود که بسيار مشکل است برای  بقدری روشن و چشم) حزب مذکور نيز بودند

البته ميتوان گفت که مشاورين . خواه را واگذار کنيم ھا نقش يک ناظر خير شوروی

ات کودتا در افغانستان بودند، مگر عمدا نخواستند شاه را از شوروی شاھد تدارک مقدم

بلکه گذاشتند تا داود با ھمدستی عناصر پرچمی اردو، عملياتش را به . آن آگاه سازند

انجام برساند، ھرگاه کودتا موفق ميشد، اين دگرگونی سياسی به نفع شوروی بود و اگر 

اش ميتوانست ادعا  ام با پنھانی کاریبا شکست روبرو ميشد، شوروی در نتيجه رفتار تو

 .کند که ھرگز در امور داخلی کشورھای ديگر دخالت نميکند

باورکردنی نيست اگر بگوئيم بدون ) ١٩٧٨آپريل (اما در مورد کوتادی ثور     

 .ريزی شده است اطqع و دستور مسکو، نقشه کودتا پی

شدند که بجای  سرطان شنوندگان راديو کابل ملتفت ٢۶ بھرحال صبح روز     

شود و از اين جھت گوش به آواز  ھای نظامی توسط راديو پخش می  عادی، مارش برنامه

. شدند، بعدا اعqم کننده برنامه، شنوندگان را به استعماع بيانيه داودخان دعوت کرد

سردار داود به آواز خودش پخش گرديد که در آن، وی رژيم خطاب به مردم سپس بيانيه 

ص در ده سال اخير، رژيم مطلق العنان و دموکراسی متکی بر قانون شاھی را بخصو

اساسی را دموکراسی قqبی خوانده با اعqن دولت جمھوری، برقراری دموکراسی واقعی 

 اينک متن  بيانيه خطاب به مردم سردار داود خان که از مقالۀ جناب داکتر .را وعده داد

 .در زير می آيد) ٢٠١٠يل ھفته اخير اپر(سياه سنگ منتشرۀ سايت فردا

        

  بيانيۀ خطاب به مردم داودخان
  

  بسـم هللا الـرحمـن الـرحيم

   

  ! خـواھـران و برادران عـزيز سqم

بنده در طول مـدت مسئوليتھـای مختلف در خدمت وطنم ھـميشه در جسـتجـوی 

ـلکت ًھـدفی بودم کـه برای مـردم افغانسـتان، مخصوصا طبقات محـروم و نسل جـوان مم
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مـا، محيط مثبت و واقعی نشـو و نمـای مـادی و معنوی ميسـر گـردد و در آن، ھـمـه 

افـراد بدون تبعيض و امتياز، در راه تعالی و عمـران وطن خـود سھـم گـرفته و احسـاس 

  . مسئوليت نمـايند

مـدتھـا سپری شـد و مسـاعی زيادی به عمـل آمـد تا عوامـلی را کـه نظر به 

ً به شکلھـای مختلف مـانع رسـيدن به چنين ھـدفی ميشـد، تدريجا از ميان برداريم تجارب،

ًو مخصـوصا در ممـلکـت امـنيت قـابل اعتباری قـايم سـازيم که تحـول مثبت اقتصـادی و 

اجتمـاعـی را به صـورت سـالم اجـازه دھـد، به نسـل جـوان احسـاس مصـونيت بخشـد و 

پس از طـی اين مـراحل ديگـر . ی و ارتجـاعـی جلـوگـيری نمـايداز نشـو و نمـای خـراف

علـتی سـراغ نداشـتم که در وطـن مـا صفحـه جــديدی به غـــرض رسـيدن به ھـدف فـوق 

  .باز نگـردد

برای سعادت آينده وطن جز قايم سـاختن يک دمـوکـراسـی واقعی و معقـول کـه 

انسـتان برقرار باشـد، راه ديگـری سـراغ نداشتم اسـاس آن بر خدمت به اکثريت مـردم افغ

به نظر بنده تھـداب اصلی چنين وضع اجتمـاعی تامين کامـل حقوق مـردم و . و ندارم

بايد به دو اصل فـوق ظاھـر يا پوشـيده خلل . اعتراف کامـل به اصل حاکميت ملی اسـت

  . وارد نشـود

سـال قبل مـن و رفقايم پيشنھـاد اين آرزوی مقدس بود کـه مـرا وادار سـاخت ده 

آخری خـود را به حضور شـاه پيش و تطبيق آن را برای خير و سعادت مـلت افغانسـتان 

اينکه آن آرزوی مقـدس چـرا به اين بيسـر و سـامـانی مملکـت مـنجـر گـرديد . تمـنا کنيم

 تعقيب و چـرا آن رفقـای ضعيف النفس از اصل ھـدف مـنصرف شـدند و راه خطا را

 اين وقـت کـوتاه گنجـايش ندارد و  کـردند، داسـتانی اسـت بس طـوsنی کـه تفصيل آن در

  .در فـرصت مسـاعـد الـبته به اطـqع ھـمـوطنان عـزيز رسـانده خـواھـد شـد

به ھـر صورت، نتيجه آن شـد تا آن اميدھـای ديرينه و آن آرزوھـای نيک به يک 

ابتدا تھداب آن بر عقده ھا، مـنافع شخصی و طبقاتی، تقلب، دمـوکـراسـی قqبی که از 

امـا تمـام اينھـمه . دسايس، دروغ، ريا و مردمفـريبی اسـتوار گـرديده بود، مبدل گـرديد

تبليغـات دروغـين در ظـرف ده سـال نتوانسـت حقايق تلـخ را که عـبارت از انحطاط و 

ـتمـاعـی و سـياسـی مملکـت باشـد، از ورشـکسـتگی مطلق وضـع اقتصـادی، اداری، اج

  .انظار ملـت افغانسـتان و دنيای خـارج بپوشـاند

خqصه آنکه دمـوکـراسـی يعنی حکـومت مـردم به يک انارشـيزم، و رژيم 

ھـر کدام از اين قدرتھـا به جان . سـلطنت مشـروطه به يک رژيم مطلق العنانی مبدل شـد

تفـرقه انداز و حکـمرانی "دند و به پيروی از فورمـول مـردم و به جان ھـمـديگـر افتا



 ٧٥       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

آتشـی را در سـراسـر ممـلکت افـروختند تا بتوانند درسـايه اين فضای مـلوث و تيره " کن

و تار و پر از بدبختی و فـقـر و فـqکت، مقاصد شـوم مـادی و مـمـکن سـياسـی خـود را 

  . حـاصل نمـايند

کنار مملکت که بودند اين حالت رقتبار را با يک دنيا وطنپرسـتان در ھـر گـوشه و 

ًمخصوصا اردو، اين درد . تاسف و تالم نگاه ميکـردند و مـراقب احـوال وطن خـود بودند

را از ھـمـه بيشـتر احسـاس ميکـرد و به اميد اينکه امـروز يا فـردا اين دسـتگاه فاسـد و 

ديده و به اصqح خـود خـواھـد کوشيد، فـرسوده با¥خره از وضع بدبخت ملت مطلع گـر

امـا نتيجه ثابت سـاخت که اين اميدھـا به کلی بيجا . انتھـای صبر و تحمل را به خرچ دادند

بودند و رژيم و دسـتگاه دولت به حدی فاسـد گرديده بود که ديگر اميد و انتظاری برای 

وطنپرست افغانسـتان ًلـذا ھـمه وطنپرسـتان خصوصا اردوی . اصqح آن باقی نماند

تصميم گـرفتند کـه به اين نظام فاسـد خاتمـه داده شـود و وطـن از اين ورطه بدبخـتی 

  .رھـايی يابد

بايد به اطqع شمـا برسـانم کـه ديگـر اين نظام از بين رفت و ! ھـمـوطنان عـزيز

ـوافق نظام جديدی کـه عبارت از نظام جمـھـوريت اسـت و با روحيه حقيقی اسqم م

  .ميباشـد، جاگزين آن گـرديد

رفقای مـن و مـن از صميم قلب اين اولين جمھـوريت افغانسـتان عـزيز را به شمـا 

تبريک ميگـوييم و آن را برای سعادت و سرفـرازی افغانسـتان و ملت افغانسـتان مسعود 

   . و ميمـون ميخـواھيم

 و کنار مملکت که ھسـتيد اين اردوی فـداکار افغانسـتان به ھـر کجا و ھـر گـوشه

يقين دارم ھـمچنان به وظايف خـود که عبارت . مـوفقيت را به ھـمه تان تبريک ميگـويم

ًنظام نوين طبعا با خـود . از تامين امـنيت و حفظ حاکميت ملی اسـت، مـواظب خـواھيد بود

 در آينده ريفورمھـای بنيادی دارد که تفصيل آن در اين فـرصت کوتاه ممکن نيسـت و

   .نزديک به اطqع ھـمـوطنان عـزيز خواھـد رسـيد

سـياسـت خارجی افغانسـتان به اسـاس بيطرفی، عـدم انسqک در پيمـانھـای 

سـياسـت بين المـللی . نظامی و قضاوت آزاد خـود مـردم افغانسـتان اسـتوار خـواھـد بود

ـادی و معنوی مـردم مـا مطرح افغانسـتان بر اسـاس تمـنيات مـلی کشـور برای حيات م

  . گـرديده اسـت

از روی مسـاعی و آرزو مـنديھـای ملـی به طور واضح معلوم ميشـود که بر 

ھيچ کشـور جـز . آوردن تمـنيات مـا بيشـتر از ھـمه چيز به صلح جھـانی نيازمـند اسـت

بيشتر از ھـمه چـون مـا . در پرتو صلح گيتی نميتواند به آرزوھای ملی خـود مـوفق شود
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کس خـود را نيازمـند سعی در راه انکشاف مملکـت خـويش ميدانيم، بيشتر از ھـمه کس 

از اينرو پايه نخسـتين سياسـت افغانسـتان، صلح . خـواھـان صلح و سqمت جھـان ھسـتيم

در اين آرزو ھيچگـونه تبعيضی در . خـواھی و دوسـتی با ھـمه مـردم و ملل جھـان اسـت

ھيچ کـشور يا مـردم، چـه خـورد چـه بزرگ، چـه دور و چـه نزديک نزد مـا وجود مـورد 

  . اين اراده مسـتقل از تمـنيات مـردم افغانسـتان سر چشمه ميگيرد. ندارد

عنصری که سـياست بيطـرفانه و عنعـنوی افغانستان را امتياز ميبخشد، صراحت 

. ملی مـردم افغانسـتان نمـايندگی ميکندو صميميت آشکار آن اسـت که از اسـتقqل اراده 

به اين اسـاس روابط مـودت افغانسـتان با دول متحابه بر پايه تزلزل ناپذير اسـتوار 

نگھـداشته شـده و در توسـيع و تشييد مـزيد آن از طريق ديپلومـاسی، تمـاسھـای شخصی 

سـت که از آن  ا اينآرزوی مـا. ايجاد و جلب ھـمکاری بين المللی به عمل خـواھـد آمد

اين نظام اسـاسـات مـنشـور مـلل متحد را کـه ھـدف آن . نتايج مثبت و عملی گرفته شود

   . سعادت و آرامش دنيای بشـری اسـت، مـلحوظ و محترم ميشمـارد

در مـورد روابط با پاکسـتان، يگانه کشـوری که روی قضيه پشتونسـتان با آن 

ن به حـل آن مـوفق نشـده ايم، سـعی دايمی مـا برای يافتن اختqف سياسـی داريم و تا کنو

  .راه حل قضيه پشـتونسـتان دوام خـواھـد کـرد

در خاتمـه، يک بار ديگـر اين مـوفقيت بزرگ مـلی را به ھـمـوطنان عـزيز 

ًخـويش تبريک گفته و از ھـمـه وطنپرسـتان خاصتا اردوی فداکار افغانسـتان کـه از 

 و کـوشش مقـدور و خالصانه دريغ ننمـوده اند، از صميم قلب اظھـار ھيچگـونه سـعی

  . تشکـر و امتنان خـود را تقديم ميکـنم

چـون سـعی و آرزومـندی مـا نميتواند نقطه انجام داشـته باشـد، دوام اين 

ًھـمکاری از طرف ھـمـه افـراد خاصتا طبقه جـوان کشـور از تمـنيات قلبی ھـمه مـاسـت و 

  .ريافتن آن اميد قـوی داريمبه د

٢٢ »!پاينده باد جمـھـوريت!  زنده باد افغانسـتان
  

  
. شنيدن آواز سردار و کلمات او تاثيرات مختلفی در شنوندگان برجای گذاشت

برای عوام الناس جمھوريت داود، يک پادشاه گردشی بود و اما برای روشنفکران و 

ولی برای . آمد ک گام مترقی بشمار میھای خلق و پرچم اين دگرگونی ي مخصوصا گروه

                                                
٢٢

 ١٤٧ و ١٤٦، ١٤٥د داوود پس از پيروزی کـودتا از برگھـای  متن کامل نخسـتين سخنرانی محم-  

" سـال ؟/ پشـاور، پاکـسـتان/ ن شـرقدکـتور محمد حس"/ ری افغانسـتانتاسـيس و تخـريب اولين جمھـو"

  )سياه سنگ. (برگـرفـته شـده اسـت
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شايد بدين دليل که عناصر پرچمی در تبانی ) نھضت اسqمی(» ھا اخوانی«و » ئيھا شعله«

اند و ممکن است سبب تعميق سلطه شوروی در  ھا موفق به تغيير رژيم شده با شوروی

 باز ھم داود نيز از اينکه) ستم ملی(» ستمی ھا«کشور گردد، چندان خوشايند نبود، برای 

در راس قدرت قرار » ديکتاتور مشرب«به عنوان يک پشتون سختگير و با انضباط 

گرفته است طبعا خوشايند تمام نشد، معھذا بزودی مردمان سراسر کشور از رژيم جديد 

حمايت خود را اعqم داشتند و تاثير آنی اين تغيير سياسی sاقل جلو ھرج و مرج و 

 . مورد را در موسسات تعليمی و تحصيلی و صنعتی کشور گرفتتظاھرات پی در پی و بی

 سرطان، داود به عنوان رئيس جمھور دولت افغانستان اعqن گرديد و ٢٧روز     

ايکه صqحيتش باsتر از دولت بود، اعضای حکومت جديد را   اسد کميته١١به تاريخ 

محمد داود، (در فھرست اعضای کابينه، شش تن غير حزبی . تعيين و اعqن کرد

و پنج تن ) عبدالمجيد، انجنيرفايق،عبداقيوم وردک، دکتور نوين، دکتورنظر محمد سکندر

سيد عبدهللا، فيض محمد، باختری، محتاط و پاچاگل (حزبی وابسته يا ھوادار بگروه پرچم 

هللا پژواک،  دو تن ديگر حسن شرق معاون صدارت و نعمت. جا گرفته بود) خلقی(دار  وفا

اما بعدھا معلوم شد که ھر . ارف، ادعای غير وابستگی به گروه پرچم را داشتندوزير مع

ھا عمل ميکردند،  دوی آنھا با گروه پرچم رابطه پنھانی داشتند و مطابق خواست پرچمی

محمد خان جqلر وزير تجارت که بعدا به کابينه داود راه باز کرد، نيز از ھمين قماش بود 

بود و در سفرھای داودخان به کشورھای عربی و ) کا،گی، بیاجنت (و حتی گفته ميشود 

ايران و پاکستان، تمام اسرار سفر او را به سفارت شوروی و ھمچنان رھبران حزب 

ھای فيلم مستند افغانی بنام دو روز پی  در اين زمينه گفته. پرچم او گزارش ميداده است

باط ميگرديد که دولت جديد ايتqفی از مطالعه فھرست کابينه استن. در پی، قابل توجه است

 .است بين شخص داود و گروه پرچم با سھمگيری تقريبا مساوی برای ھر يک از طرفين

ھا که يک تعداد از اعضای آشکار و پنھان خود را اکنون جزء حکومت  پرچمی    

ساخته بودند، در صدد بر آمدند تا در حد ممکن از موقع استفاده نموده در جلب و جذب 

ھای که به آنھا تعلق گرفته بود  ای جديد در ميان اردو و کارمندان وزارت خانهاعض

بپردازند و در فرصت مناسب شخص رئيس دولت را از بين برده قدرت سياسی را بدست 

 .بگيرند

ممکن است داود و پيروان او خيال ميکردند که پس از آنکه رژيم جمھوری     

ھا را عقب زده، رژيم را از  ھا و کمونست رچمیاستقرارش اطمينان بخش گرديد، ميتوان پ

 .شر آنھا نجات بخشيد
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تر از داود بودند، آنھا با سرعت دست به عمل زدند و در قدم  ھا ھوشيار اما پرچمی    

هللا پژواک وزير  معلمان جوان وابسته بگروه خود را به معرفی نعمت    اول صدھا تن از

ھای پر جمعيت کشور مقرر  يک عده و لسوالیمعارف به وزارت داخله انتقال دادند و در 

اين افراد که بيشتر به قشر کم بضاعت و کم در آمد معارف منسوب بودند، در مقام . کردند

قدرت نتوانستند جلو حرص و آز خود را بگيرند و بدست درازی به جان و مال مردمی که 

 در موسی قلعه وsيت ھا يکی از اين. ادعای دفاع از حقوق آنان را داشتند آغاز کردند

خواھی به  ھلمند به عفت زن جوان شوھرداری تجاوز کرد و شوھرعارض که برای داد

کابل آمده بود، چون بداد او کسی گوش نداد، در صحن وزارت عدليه در عمارت 

ھر چند بر اثر اين حادثه رئيس دولت امر داد . داراsمان خود را آتش زد و انتحار نمود

شان برطرف شوند، اما تاثير منفی  منسوب به حزب از کارھای) فرماندارھا(ھا  که ولسوال

کارھای ناجايز اين اشخاص بشکل بدبينی در برابر دولت و سازمانھای پرچم و غيره در 

  .اذھان مردم اطراف به جا ماند

   ظاھـر شـاهبيعت نامـۀ

بيسـت و پنج روز پس از نخسـتين سخنرانی 

غانسـتان، بيعـت نامـه شـاه نخسـتين رييس جمـھـور اف

: ه بودد گفتگفته ميشود داو. پيشـين به رسـانه ھـا داده شـد

ر از سلطنت صرفنظر به اطqع ظاھـر شـاه برسانيد که اگ"

د،  جديدالتاسيس را به رسميت ميشناسميکـند و جمـھـوريت

داده خـواھـد ] به ايتاليا[آنگاه به خانواده اش اجازه سفـر 

  " ٢٣.شـد

  بسم هللا الرحمـن الرحيم            
  !برادرم جqلتمـاب رييس جمھـور  

از مـوقعـی کـه خـبر جـريانات اخير را شـنيدم تا اين دم فکـرم متوجه وطـن مـن 

غـرض کـه دريافـتم مـردم افغانسـتان به  مگـر ھـمين. بوده و برای آينده آن نگـران بودم

ل اسـتقبال نمـوده اند، با  جمھـوريت با اکثريت کاماز رژيمود اداره و آينده امور ملی خ

احترام به اراده مـردم وطنم خـود را از سلطنت افغانسـتان مسـتعفی ميشمـارم و به اين 

در حالی کـه آرزويم سعادت و اعتqی وطن . وسـيله از تصميم خـود به شمـا ابqغ ميکنم

                                                
٢٣

انتشـارات /  داکتر عاصم اکـرم،"سردار محمد داودای  ھتنگاھی به شخصيت، نظريات و سياس"-  

  ،١٨٠ ،ص٢٠٠١کليفورنيا،/ ميزان
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ير سـايه بيرق افغانسـتان قرار عـزيز مـن اسـت، خـود را به حيث يک فـرد افغان ز

دعای مـن اينسـت کـه خداوند بزرگ و توانا ھـمـواره حامی وطن و ھـمـوطنانم . ميدھـم

  . باشـد

  تانمحمد ظاھر پادشاه سابق افغانس

 )١٩٧٣ اگسـت ١٢(١٣٥٢ اسد ٢١/ ايتاليا

وزارت دفاع از آغاز کار دربين عناصر پرچمی و ھواخواھان رئيس جمھور مايه     

ھر چند رئيس دولت عنوان وزارت دفاع را برای خود حفظ نمود، اما . زاع واقع گرديدن

چون مجال رسيدگی به کارھای آن وزارت را عمq نداشت، اداره اردو ميدان رقابت دو 

در يک سمت افسران بلند رتبه که به شخص رئيس . گروه از صاحب منصبان قرار گرفت

گر، صاحب منصابان جوان پائين رتبه که در اثر دولت وفاداری داشتند و در سمت دي

اينان . خواه جناح پرچم بودند شرکت در کودتا به جاه و مقام رسيده، بيشتر عضو يا ھواه

در بدل اين خدمت دفعتا دو رتبه ترفيع حاصل نمودند و برای استفاده مزيد سياسی و 

ا سھيم نبودند، ھم به شخصی يک تعداد از رفيقان و ھمکاران شان را که اصq در کودت

 .مند ساختند عنوان عنصر فعال معرفی نمودند و از امتيازات مزبور بھره

عبدالکريم مستغنی اولين لوی در ستيز جمھوريت که :  بنابر نوشته آقای فرھنگ    

 منصبان پرچمی در مقامات صاحباز ھوا خواھان سردار داود بود ميخواست از تسلط 

يری کند اما چون رئيس دولت از او حمايت نکرد مجبور موثر و حساس در اردو جلوگ

غqم حيدر رسولی که بحيث قوماندان قوای مرکز مقرر . اش استعفا بدھد شد از وظيفه

او با آنکه پيرو ايديولوژی چپی نبود ولی . شد، به استفاده جويی و ارتشاء شھرت داشت

. د را در اردو تقويت نمايندعناصر پرچمی توانستند از راه دادن رشوت به او مواضع خو

که از فعالين کودتا بود و به امر رئيس ) بعدھا وزير دفاع(از آن جمله عبدالقادر پيلوت 

 خاش در نيروی ھوايی برطرف شده و در يک مقام غير موثر يعنی مسل دولت از وظيفه

کار ميکرد به قول يکی از ھمکارانم در آکادمی علوم افغانستان که دوست نزديک 

بدالقادر بود با دادن رشوت به وزير دفاع حيدر رسولی، اندکی بعد دوباره به صفت ع

 از آن موضع نقش قاطعی را ١٩٧٨رئيس ارکان قوای ھوايی مقرر گرديد و در کودتای 

 . بر ضد داود بازی کرد

ھمچنان دگرمن محمد رفيع که انتسابش به حزب آشکار بود، در آستانه کودتای 

 زرھدار رسيد که سرورنورستانی قوما ندان آن ۴لت قوماندانی قوای ثور در حالی بکفا

به دعوت اتحاد شوروی از صحنه خارج شده بود و ھمکارش محمد اسلم وطنجار 

 بر دفتر وزير دفاع ٨١۵کسيکه در روز کودتای ثور نخستين مرمی توپ را از تانک (
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 زرھدار ١۵اندان قوای قوم. در راس کندک تانک قوای مذکور قرار داشت) حواله نمود

در ١٩٧٣ الحال پرچم و از فعالين کودتای  در پلچرخی محمد يوسف فراھی از افراد معلوم

 زرھدار نيز از ۴دوره وزير دفاع رسولی و موs داد فراھی رئيس ارکان قوای 

ھای پر شور و از شرکت کنندگان فعال در کودتای داود، ھمچنان به قوت خود  پرچمی

به اين صورت در ھنگام وقوع کودتا ثور در داخل اردو اوضاع برای اجرای ) باقی بودند

ھا و حزب دموکراتيک خلق طرح ريزی شده بود از ھر جھت  ايکه ازجانب شوروی نقشه

٢٤. آماده بود
 

هللا امين عضو فعال و  ھا در اردو دست کمی نداشتند، حفيظ ھا نيز از پرچمی خلقی    

ای داود و پس از آن در ميان افسران جوان اردو که اکثر ديناميک جناح خلق قبل از کودت

جناح خلق جذب منسوب به مليت پشتون بودند، نفوذ کرده بود و اغلب آنانرا در حلقه 

او . ھای درون اردو بيشتر از عده پرچميان نظامی بود گفت تعداد خلقیميتوان . کرده بود

رد و سرانجام در لحظات قبل از بود که بر نيروی نظامی گروه خلق در اردو حساب ميک

گرفتاری خود، امر و دستور اجرای کودتای ثور را توسط پسرش عبدالرحمن، به 

و سيد محمد گqبزوی در ) بعدھا وزير داخله( انجنيرظريف و از طريق او به فقير محمد 

 ۴ميدان ھوايی خواجه رواش و بالوسيله گqبزوی به صاحب منصبان خلقی فرقه 

پلچرخی منجمله محمداسلم وطنجار و غيره فرستاد و اين بار نقشه اجرای زرھدار در 

 .ھا در اردو به محل اجرا در آمد کودتای ثور به پيشاھنگی خلقی

بھرحال پرچميان که ضرب شصت عناصر اخوانی را در پوھنتون تجربه کرده     

 در وزارت که بر اثر استنطاق توام با شکنجه( بودند، پس از فراغت از کارميوندوال 

شان  متوجه حريف اصلی و عمده) داخله از جانب يکنفر پرچمی جان خود را از دست داد

ھای اسqمی بر آمدند و رئيس دولت را در جھت قلع و قمع آنھا قانع يا وادار  يعنی جمعيت

 .ساختند

محمد  کابل با استاد غqم) دانشگاه(در اين وقت رھبری اين جمعيت در پوھنتون «    

، استاد نيازی گرفتار و ١٩٧٣رئيس فاکولته شرعيات بود، اندکی پس از کودتای نيازی 

اما اکثر آنان با . پوليس جھت دستگيری ساير فعاsن جمعيت اسqمی دست بکار شد

الدين ربانی و از  استاد برھان: اطqع از قضيه دستگيری نيازی، فرار اختيار کردند مانند

تار و احمدشاه مسعود به فرار از چنگ پوليس موفق جمله محصqن فعال، گلبدين حکمي

شدند و در پاکستان جای گرفتند و مورد حمايت جنرال نصيرهللا بابر والی صوبه سر حد 
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ير حکمتيار نانج. آن کشور بغرض ايجاد يک شبکه فعال مخالفين رژيم داود قرار گرفتند

ه قتل يک نفر محصل قبq در دوره شاھی در پايان يک برخورد در پوھنتون کابل ب

معروف است . منسوب به شعله جاويد موسوم به سيدال متھم و بزندان محکوم شده بود

که چون شفيق به صدارت رسيد، گلبدين را از حبس رھا نمود و وی دوباره به فعاليت 

  ٢٥.سياسی آغاز نمود

در پاکستان ذوالفقار علی بوتو صدر اعظم آن کشور که در اين وقت در جنگ     

د تبليغاتی در مساله پشتونستان با سردار محمد داود درگير بود، مقدم اين رھبران را سر

گرامی شمرده، به ايشان موقع داد تا از ساحه پاکستان در عمليات ضد دولت جمھوری 

جويان وابسته به   جماعت اسqمی پاکستان برھبری موsنامودودی، پناه. استفاده کنند

 حمايت خود قرار داد و باsخره اين جمعيت در اول اسد جمعيت اسqمی را نيز مورد

 شورشی را در پنجشير بر ISIً ظاھرا بر طبق تشويق ١٩٧۵ جوsی ١٢ مطابق ١٣۵۴

ضد دولت براه انداختند که البته بسرعت از جانب نيروھای امنيتی دولت سرکوب و 

يی باز ھم  دثه عدهدر پايان اين حا. شورشيان متفرق و دوباره به پاکستان فرار کردند

 .دستگير و بزندان افتادند و برخی براأت حاصل کردند

يک دسته برھبری مولوی . ناکامی اين حرکت سبب انشعاب جمعيت اسqمی شد    

تاسيس نمودند که » حزب اسqمی«يی بنام  خالص و حکمتيار و قاضی وقاد جمعيت تازه

الص و حزب اسqمی گلبدين آنھم بزودی بدو گروه ھمنام تقسيم شد، حزب اسqمی خ

 .حکمتيار

جمعی ديگريکه بدور استاد برھان الدين ربانی باقی ماندند عنوان جمعيت اسqمی     

اما حکومت پاکستان و کشورھای عربی کمک خود را به ھر دو جمعيت . را حفظ کردند

 .دوام دادند

خرم باری حکمتيار توسط افراد گماشته حزب اسqمی خود توانست، علی احمد     

وزير پqن حکومت داود را به قتل برساند و به داود ھوشدار بدھد که ھوشيار جان خود 

معھدا تعداد مخالفين رژيم داود در . داود نيز دستگاه امنيتی دولت را تقويت کرد. باشد

  . کردند نفر تجاوز نمی پاکستان از پنجصد

 

 :تانسياست خارجی دولت و دوستی با ايران و پاکستجديد نظر بر    
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راز او بود، عواقب خطرناک  سردار محمدنعيم خان برادر داودخان که يگانه محرم    

سياستی را که سردار داود در پيش گرفته بود، به او خاطر نشان ساخت و ضرورت 

داودخان نيز مشوره برادر را منطقی يافت و تصميم . اصqح و تعديل آن را گوشزد نمود

بدين معنی که بايستی روابط خود را با .  نظر نمايدگرفت در سياست خارجی خود تجديد

ھمسايگان خود ايران و پاکستان بھبود ببخشد و از شوروی فاصله گرفته با امريکا 

 .تر شود نزديک

بنابرين داود کار را از کابينه خود شروع کرد و تصميم گرفت تا نفوذ عناصر     

ھای  به جای ايشان، شخصيتوابسته به خلق و پرچم را در دستگاه دولت کاھش داده 

پس فيض محمد وزير امور داخله پاچاگل وفادار . خواه خود را بکار بگمارد بيطرف و ھوا

وزير سرحدات، جيqنی باختری وزير زراعت و اصqحات ارضی و عبدالحميد محتاط 

شان کنار زده بسفارت فرستاد و بجای آنھا عبدالقدير  ھای وزير مخابرات را از پست

نی را در وزارت امور داخله و عبدالکريم عطايی را در وزارت مخابرات و نورستا

عزيزهللا واصفی را در وزارت زراعت و اصqحات ارضی و يکی ديگر را در وزارت سر 

 .حدات که عناصر غير سازمانی بودند، مقرر کرد

هللا پژواک از ھواداران  ھمچنان چندی بعد، حسن شرق معاون صدارت و نعمت    

ظاھر  با اين تغييرات اگرچه به. پرچم را نيز تبديل و اولی را بسفارت جاپان فرستادمخفی 

داد که نفوذ حزب مذکور  نفوذ پرچم در دستگاه دولت تخفيف يافت، اما حوادث بعدی نشان

در درجات ميانه و مقامات موثر پائين رتبه محفوظ مانده، ھمراه با نفوذ ھر دو حزب 

ھای خط مسکو انجام  ستگاه پوليس کارھای عمده به سود حزبیخلق و پرچم در اردو و د

 .ميگرفت

معلوم نيست که اھمال در تصفيه اردو و پوليس از بی خبری رئيس جمھور نشات     

ميکرد يا به دsيل ديگری؟ منجمله حمايت بيدريغ شوروی از اين دو حزب که سخت در 

ظاھرا دليل اخير . ودش ميشداردو ريشه دوانيده بودند و تصفيه آن باعث سرنگونی خ

با آنکه تبليغات دو گروه ياد شده در مکاتب وارد و مثل سابق ادامه داشت . موجه مينمايد

گاھی به پخش اسناد مھمی، منجمله اسنادی بمناسبت دھمين سالگرد تاسيس حزب  و گاه

الفتش مبادرت ميورزيدند، معھذا پس از انتشار بيانيه رئيس دولت در ھرات که در آن مخ

ھای خلق و پرچم در يافتند که روزگار نفوذ و  گروه. را با ايديولوژی وارداتی اعqن نمود

اعتبارشان در دستگاه دولت رو به اختتام است و شايد رئيس دولت که از نگاه عقيده به 

در آينده نزديک يا دور به قلع و قمع ايشان مبادرت کند و . مندی نداشت مارکسيسم عqقه
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زيرا از شروع سال .  احتمال مقامات شوروی نيز اين نکته را دريافته بودندبه اغلب

 يک رشته اقدامات در سطح ملی و بين المللی جھت آشتی و اتحاد مجدد خلق و ١٩٧٧

 .پرچم روی دست گرفته شد که اتحاد شوروی در آن نقش مرکزی و قاطع داشت

ارجی خود نيز تجديد نظر بدنبال تغيير در سياست داخلی، داودخان در سياست خ    

در آغاز در سياست خارجی داود، نزديکی با اتحاد شوروی و تعقيب حل مساله . نمود

پشتوستان با پاکستان و دوستی و دوری با امريکا و روابط عادی با کشورھای عربی و 

 مطابق ١٣۵٣به ھمين مناسبت داودخان در ماه جوزای . نمود ايران بسيار برجسته می

ھای مزيد شوروی را برای انکشاف اقتصادی   به مسکو رفت و وعده کمک١٩٧۴جون 

کشور و ھمچنان حمايت آن دولت را برای حل قضيه پشتونستان حاصل کرد و بالمقابل از 

که بريژنف طراح آن پنداشته ميشد، حمايت خود را » امنيت دسته جمعی در آسيا«طرح 

فت که از نظر امنيتی از ايران تا جاپان يی را در بر ميگر اين طرح منطقه. ابراز داشت

 .امتداد داشت

ميلی نشان  اما داود پس از بازگشت از مسکو بيش از بيش نسبت به اين طرح بی    

 درکابل ١٩٧۵داد، چنانکه وقتی از نيکqپادگورنی رئيس دولت شوروی در نھم دسامبر 

سيستم امنيت «ر استقبال کرد، در پاسخ به بيانات مھمانش از اشاره به طرح مشھو

آنچه در ختم مسافرت پدگورنی اعqن گرديد، . خودداری ورزيد» دستـــــه جمعی در آسيا

اما غالبا ھدف . امضای پروتوکول تمديد معاھده بيطرفی و عدم تجاوز بين دو کشور بود

ھا بود  مسافرت پادگورنی مانع شدن داودخان از طرح و اکمال خط آھن بوسيله فرانسوی

 .مک ايران عملی ميشدکه با ک

. از اين تاريخ به بعد شک و ترديد مسکو نسبت به سياست داود بيشتر شده رفت    

زيرا داود تصميم گرفته بود تا روابطش را با ھمسايگانش، ايران و پاکستان بھبود ببخشد 

  .و باحل اختqفات مرزی، کمکھای اقتصادی آنھا را جلب کند

 

داود و نقش محمد رضا شاه در ايجاد استقبال ايران از سياست جديد     

 : تفاھم ميان افغانستان و پاکستان

است که در ايجاد حسن تفاھم و ھمکاری و دوستی ميان ايران و sزم به تذکر    

غازی سفير  محمود خان برادر داودخان و مساعی زلمی افغانستان نقش سردار محمد نعيم

 به ١٣۵٣خان ابتدا در ماه ثور    نعيممحمد. اند افغانستان در تھران بسيار موثر بوده

عنوان نماينده فوق العاده رئيس جمھور افغانستان به تھران مسافرت کرد و با شاه ايران 
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متعاقبا در ماه سرطان ھمان سال . و ساير مقامات آن کشور مqقات و مذاکراتی انجام داد

غانی و طرق ھمکاری يک ھئيت اقتصادی و تجارتی ايران وارد کابل شد و با مقامات اف

بری وزير امور خارجه ايران   مذاکراتی انجام داد در ماه سنبله ھمين سال، آقای خلعت

خان  مسافرتی به کابل انجام داد و ضمن اين مسافرت با رئيس جمھور افغانستان و نعيم

مqقات و مذاکراتی بعمل آورد و تصميم حکومتش را در مورد کمک به افغانستان ابراز 

 .کرد

نزديک شدن تھران با کابل، کشورھای ديگر اسqمی را تشويق کرد تا به     

سپتامبر (١٣۵٣از جمله عربستان سعودی در ماه سنبله . افغانستان مساعدت نمايند

ميليون دsرامريکايی کمک بqعوض و پنجاه ميليون دsر   اعqن کرد که مبلغ ده) ١٩٧۴

 .پردازد  قرضه بدون ربح به افغانستان می

 داودخان به عربستان سعودی سفر کرد ١٩٧۵ مارچ ٢١ =١٣۵۴در آغاز سال     

ھای بيشتر آن کشور را  فيصل مذاکره و مفاھمه نمايد و کمک تا با شاه آن کشور ملک

زاده خود به قتل رسيد، بنابرين داودخان بجای  فيصل توسط برادر جلب کند اما چون ملک

.  و پس از ادای حج عمره، متوجه ايران شدمذاکره در مراسم جنازه او شرکت ورزيد

يی مقابل شد و مذاکرات مفصلی با شاه  سابقه داود در تھران با تشريفات و پذيرايی بی

 )١٣۵۴ثور ۶ = ١٩٧۵آپريل ٢۶(ايران و صدر اعظم آن کشور انجام داد 

ھای  داودخان ضمن مذاکراتش با شاه ايران کمک آن کشور را برای برنامه    

ساله  نده کشور تقاضا کرد، بالمقابل دولت ايران با يک طرح کمک اقتصادی دهانکشافی آي

ساله افغانستان، به داود  پqن انکشافی ھفت  ميليون دsری به٣٠٠مالی عاجل  و يک کمک

ھمچنان ايران حاضر شد . پيشنھاد کرد، که کمک ايران را جانشين کمک شوروی بسازد

در بندرعباس فراھم کند تا اين کشور ناچار نباشد به برای افغانستان تسھيqت بندری را 

و باsخره شاه ايران سعی به عمل آورد تا . ھای ترانزيتی شوروی بستگی داشته باشد راه

  ٢٦.در حل اختqفات افغانستان با پاکستان نقش ميانجی را بازی کند

رعباس را آھن از افغانستان تا بند دوسال بعد حتی ايران حاضر شد تا مصارف راه    

يی ھم بين نمايندگان مختار دوکشور به امضاء  نامه بپردازد و به ھمين منظور موافقت

داد تقسيم  مقابلتا چھار روز بعد از امضای اين موافقتنامه، اسناد مربوط به قرار. رسيد

بری وزير  غازی سفير کبير افغانستان در تھران و آقای خلعت آب ھيرمند بين زلمی محمود

و باب جديد مناسبات دوستانه و حسن . رجه ايران در تھران مبادله گرديدامور خا
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در واقع حکومت ايران وقتی به ھمکاری و کمک اقتصادی با . ھمجواری گشوده شد

 .گذاشته شد افغانستان مصمم شد که قرار داد تقسيمات آب ھيرمند از جانب داود صحه

 مqيمتری در پيش گرفت، داود پس از سفر ايران، در جبھه پاکستان سياست    

که شوروی ھميشه يک جنگ پنھانی بين دو کشور را ترجيح ميداد تا دست کابل  درحالی

ھمواره بسوی مسکو دراز باشد و مسأله پشتونستان وسيله فشاری باشد بر پاکستان تا 

 .از نزديکی با پکن و واشنگتن خودداری ورزد

داود با شاه ايران، دولت ايران يک مرحوم فرھنگ مينويسد که در پايان مذاکرات     

دsر که در تاريخ مناسبات مالی کشورھای جھان سوم  اعتبار ھنگفت بالغ بر دو ميليارد

دsر به غرض اعمار  يک ميليارد و ھفتصدمليون. نظير نداشت، به افغانستان وعده داد

ستان و شاخه خط آھن از سر حد ايران به ھرات و قندھار با امتداد يک شاخه بسر حد پاک

٢٧.ديگر به کابل و سيصد مليون دsر برای ساير پروژھا
 

ايران ، پاکستان و چين که از گسترش نفوذ : در اين رابطه محقق ديگری مينويسد    

شوروی در منطقه بيم داشتند، برای رھانيدن افغانستان از حوزه نفوذ شوروی، 

) به داود( ھای متعدد اقتصادی  مهچين برنا. داری را پيش گرفتند استراتيژی منظم و دامنه

 ميليارد دsر کمک ٣ايران عqوه بر ساختن خط آھن تھران ــ کابل پيشنھاد . پيشنھاد کرد

را بھتر خواھد کرد و » گمرکی«نقدی کرد و پاکستان اعqم داشت که امکانات راھداری 

داشت که آماده افغانستان ھم اظھار . کاsھای صادراتی افغانستان را وارد خواھد ساخت

  ٢٨. است خط ديورند را برسميت بشناسد

پشت سر ايران کويت و عربستان سعودی قرار داشتند که حاضر بودند به     

گفته . ھای ھنگفتی بدھند افغانستان در صورت دوری جستن از اتحاد شوروی کمک

، ميشود امير کويت، چک سفيدی را در اختيار داود گذاشت تا ھر چه ميخواھد بنويسد

ھا و  شايعات ميرساند که تمام اين بخشش. بشرط آنکه از شوروی دوری گزيند

ھای کشورھای ايران و کويت و عربستان سعودی توسط جqلروزير تجارت که  خواست

 . ھمه جا داود راھمراھی ميکرد به مقامات شوروی گزارش داده ميشد

يی  ھرات ، ضمن بيانيهبھرحال داود بqفاصله پس از بازگشت از ايران و ورود به     

اعqن کرد و مقصد او از ايديولوژی » ھای وارداتی ايديولوژی«مخالفت خود را با 

وارداتی ايديولوژی کمونيستی بود که عمq توسط احزاب خلق و پرچم تبليغ ميشد و 
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ممکن است مقصود رئيس دولت از ذکر اين جمله مصمم ساختن ايران به دادن کمک 

 .  بوده باشدمالی به افغانستان

 طرح ١٩٧٨ ـ ١٩٧۵بھرحال شاه ايران در جريان آخرين سالھای سلطنتش     

پرورانيد  تشکيل فدراسيونی از کشورھای اسqمی واقع در مرزھای شوروی را در سر می

يافت و ھرگونه گشاده دستی  و اين مصادف به ايامی بود که قيمت نفت مرتبا افزايش می

خيز، ايران و عربستان سعودی   و کشورھای بزرگ نفترا برای ايران مساعد ميساخت

  ٢٩. ھای منطقه برآمده بودند دار شدن مسئوليت در صدد عھده

ھر چند آرزومندی شاه ايران در اجرای چنين طرحی با موفقيت ھمراه نبود، ولی     

بخصوص که با نگرانی شاھد . نفس اين طرح برای شوروی خيلی نگران کننده بود

يل مرزی افغانستان با ھمسايگانش، ايران و پاکستان بود، بنابراين پيشرفت حل مسا

شوروی نميتوانست بدون ھيچگونه واکنشی شاھد چرخش مثبت در روابط کابل با تھران 

 .آباد باشد و اسqم

بدون شبھه در ايجاد فضای تفاھم ميان رھبران افغانستان و پاکستان نقش شاه     

داود به تھران، شاه ايران به اسqم آباد رفت و با صدر ايران پر اھميت بود، پس از سفر 

بوتو مذاکراتی بعمل آورد که طبعا عادی ساختن روابط با  اعظم آن کشور ذولفقار علی

 .افغانستان تم اصلی مذاکرات آنان بوده است

 بھانه اين واقعه. ان خساراتی ببار آورددر زمستان ھمان سال، زلزله در افغانست    

رسيدگان زلزله در افغانستان پيشنھاد   کمک آن کشور را به مصيبتد تا بوتو يی بدست دا 

داود از اين پيشنھاد پاکستان حسن استقبال نمود و از صدر اعظم پاکستان دعوت . کند

 .کرد تا رسما به کابل مسافر نمايد

 به کابل وارد شد، در حالی که يکروز پيش از آن، خان ١٩٧۶ جون ٧بوتو در     

 روز در ۴بوتو . ارخان رھبر ھواخواھان پشتونستان را از زندان رھا ساخته بودعبدالغف

 .کابل اقامت کرد

مذاکرات در بين سران دو کشور در فضای تفاھم و تصميم به رفع اختqفات     

صورت گرفت و در پايان، مسافرت صدراعظم پاکستان طرفين بر ابqغيه مشترکی 

آميز مطابق  اصل ھمزيستی مسالمت بنای پنجموافقت کردند که حل موضوع را بر م

چون عدم مداخله در امور داخلی ساير . ھای کنفرانس باندونگ توصيه مينمود فيصله
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کشورھا يکی از اصول فيصله مذکور بود، جانب پاکستان تذکار آنرا گام اول در راه 

توجه انصراف افغانستان از مسئله پشتونستان شمرده از آن به بعد بيشتر به جلب 

با اينکه در داخل کشور ھواخواھان سياست شوروی . شخص رئيس دولت ھمت گماشت

ختک با جديت  ھا و گروه فشار پشتونستان برھبری اجمل در افغانستان بخصوص پرچمی

عليه نزديکی افغانستان و پاکستان کار ميکردند، اما رئيس دولت برای انصراف آن به 

 آزادی داخلی به ايالت بلوچستان و سرحد شمال دولت پاکستان، آنھم در صورت دادن

در حاليکه حزب عوامی ملی عبدالولی خان پسر خان . غربی خود را آماده کرده بود

 پاکستان و شرکت در انتخابات بحيث ١٩٧٣عبدالغفارخان با صحه گذاشتن قانون اساسی 

ور مساعد و يک عنصر پاکستانی زمينه را برای قبول يک چنين توافقی در ميان دو کش

 .ھموار ساخته بود

دور دوم مذاکرات در بين سران دو کشور فقط دو ماه بعد در پاکستان صورت     

 رئيس جمھور افغانستان بنابدعوت مقامات پاکستانی به ١٩٧۶ اگست ٢٩بتاريخ . گرفت

پاکستانيان مقدم رئيس جمھور افغانستان را باشأن و شوکت فراوان . آن کشور سفر کرد

کردند و داودخان از پذيرايی گرم و بی سابقه احساسات نيک مردم پاکستان استقبال 

آرزومندی ما را : و در اجتماع بزرگی از شھريان sھور گفت. نسبت بخود تشکر نمود

در . باشد که بطور جاودان و بر پايه حسن نيت استوار بماند برقراری روابط برادرانه می

از جانب دانشگاه کراچی پاکستان برای داود پيشکش اينجا بود که سند دکتورای افتخاری 

در . کردند مقامات پاکستانی برای جلب رضائيت داود از ھر امکانی استفاده می. گرديد

تقويه روحيه «شان را ادامه سياست تنش زدايی با عبارت  پايان مذاکرات طرفين تصميم

  ٣٠ .ثبت نمودند» کابل

.  بکابل سفر کرد و موضوع را دنبال نمود بوتو برای باردوم١٩٧٧در پنجم جون     

شان را از طريق مذاکراه و  رھبران ھر دو کشور در اين وقت ميخواستند تا اختqفات

اما اين کار را به رعايت سياست داخلی ميخواستند گام بگام و بتدريج . تفاھم حل کنند

 .اجرا نمايند

ه مينويسد که ، خارج  مرحوم فرھنگ از قول صمد غوث معين سياسی وزارت    

ملی را از زندان آزاد  فرمول کلی حل مساله اين بود که پاکستان رھبران حزب عوامی

نموده، حقوق فدرال وsيات سرحد شمال غربی و بلوچستان را تصديق نمايند و در مقابل 
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حکومت افغانستان پايان يافتن ادعايش را درباره پشتونستان از طريق لويه جرگه اعqن 

  ٣١.  ديورند را برسميت بشناسدکند و خط

گفتگو ھا بين سران دو کشور حتی بعد از بوتو با جنرال ضياءالحق که در ماه     

از طريق يک کودتای نظامی جانشين بوتو شده بود نيز ادامه يافت و باری ١٩٧٧جوsی 

 مسافرتی به اين منظور به کابل نمود و خواھان حل ١٩٧٧جنرال ضياء در اکتوبر 

 .قضايای مورد اختqف با رئيس جمھور افغانستان شدتر  عاجل

ھای مکرر و مستقيم زعمای اين دو کشور  بدينسان بر اثر رفت و آمدھا و تماس

نزديک بود، صلح و دوستی جانشين دشمنی و کدورت گردد ولی متاسفانه که مخالفت 

اھد پيروزی پنھانی شوروی نگذاشت عمر داود آنقدر در رھبری افغانستان دوام کند که ش

 .حل مسايل مرزی ميان دو کشور ھمجوار گردد

     

 : با بريژنف و سقوط اوخانبرخورد داود    

غوث که ھمراھی داود خان را در سفر  دکتر سيد مخدوم رھين از قول عبدالصمد    

 : به مسکو داشته و شاھد برخورد سياسی داود با برژنف بوده، نوشته است١٩٧٧سال 

ھای پنھانی اتحاديه شوروی به منظور  حاليکه فعاليت در ١٩٧٧در بھار سال «    

متحد ساختن پرچم و خلق ادامه داشت، مقامات رسمی آن کشور درباره روشھای تازه 

دولت جمھوری افغانستان در زمينه سياست داخلی و خارجی سکوت اختيار کرده بودند و 

ند و رابطه اين دو زد بطور معمول از عqقه خود به دوستی شوروی و افغانستان دم می

ھای مختلف اجتماعی و  آميز ميان کشورھای با نظام کشور نمونه کامل ھمزيستی مسالمت

کاری روسھا تا روزی ادامه يافت که حکومت داود  اين فريب. کردند اقتصادی توصيف می

 .بدست کمونيستھا برافتاد

پنھانی خان بطور روزافزون از عمليات  شد داود ھمچنان که زمان سپری می    

دو روز بعد از انتخاب شدنش به حيث . شد روسھا در افغانستان آزرده و ناراحت می

 داود به من و وحيد عبدهللا گفت که وقت آن ١٩٧٧رئيس جمھور در لويه جرگه فبروری 

رسيده که وی شخصا از باsترين مقام دولت اتحاد شوروی يعنی ليونيدبرژنف بپرسد که 

گيرد   شوروی در افغانستان به تائيد و موافقت برژنف صورت میآيا اعمال تخريبی اتحاد

گيرد به  يا بدون اطqع وی؟ وی گفت به بريژنف خواھم گفت که کارھايی که صورت می
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وجه موافق با اظھاراتی نيست که رھبری اتحاد شوروی در باب دوستی و ھمکاری  ھيچ

راحت به من بگويد که مقصود بريژنف بايد به ص. با دولت افغانستان ابراز کرده است

روسھا از دنبال کردن اين راه چيست؟ بر ھمين اساس وقتی که در ماه مارچ روسھا از 

خان دعوت کردند تا برای دومين بار در دوره جمھوری به مسکو مسافرت رسمی  داود

کند، وی با خوشحالی اين دعوت را پذيرفت طی مشوره با روسھا موافقت به عمل آمد که 

 ... صورت بگيرد١٩٧٧مسافرت به تاريخ پانزده اپريل اين 

مقدم گفت، داودخان رشته  ھا خير يی که بريژنف طی آن به افغان پس از چند کلمه    

ھای اتحادشوروی به افغانستان به خصوص از امداد  سخن را به دست گرفت و از کمک

کرد و به رھبر ساله افغانستان قدردانی  آن کشور در پياده کردن نخستين پqن ھفت

شوروی گفت که اگر چه موضوع کمک اقتصادی و تخنيکی اتحاد شوروی به افغانستان 

شان مورد بحث  و مسايل تجارت بين دو کشور بين وزرای افغانستان و ھمتايان شوروی

ورت رسيدن به موافقت بر نرخ رخواھد يکبار ديگر ض  میًقرار خواھد گرفت، او شخصا

سپس . شود، تذکار دھد انستان را که به اتحاد شوروی صادر میباsتر گاز طبيعی افغ

تر با ايران و ممالک   انکشاف روابط افغانستان را با پاکستان و انکشاف روابط نزديک

رئيس جمھور افغانستان گفت که افغانستان به ساختن . عربی را به طور خqصه بيان کرد

وجود آورد برای رسيدن به اين آرمان يی که رفاه ب يک جامعه نو پرداخته است، جامعه

افغانستان ضرورت به کمک بدون شائبه ھمه کشورھای دوست دارد و در جستجوی اين 

او اظھار اميدواری کرد که روابط دوستانه بين افغانستان و اتحاد . ھاست گونه کمک

شوروی که براساس حسن ھمسايگی، احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی 

 .ر استوار است، گسترش بيشتر بيابدھمديگ

خان بر موقف عدم تعھد افغانستان و اھميت آن برای کشور تاکيد کرد و  داود    

ھای غير متعھد به اصول و موازين عدم تعھد، نھضت عدم  افزود که پيوند استوار کشور

اگرچه جلسه غير . تعھد را به عنوان يک نيروی اصيل صلح و ثبات تقويت خواھد کرد

ھای نھضت عدم  الجمله رضايت بخش بود، اما نشان داد که جنبه عھدھا در کولمبو فیمت

تعھد نياز به مطابقت بيشتر با احکام اين نھضت دارد ورنه نھضت مذکور از وظيفه 

اش انحراف نموده به عرصه ديگر مشاجرات تبديل خواھد شد بدون شک روسھا  اصلی

ھايی مانند کيوباست که نھضت عدم تعھد را به خان به کشور متوجه شدند که اشاره داود

 .کشانند جانب حمايت از سياست شوروی می



 ٩٠       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

پادگورنی اظھار نظر کرد که اتحاد شوروی بھبود روابط افغانستان و پاکستان را     

. نمايد کند استقبال می که به عادی شدن روابط ميان کشورھای جنوب شرق آسيا کمک می

از اھميتی که تجديد نظر بر نرخ گاز طبيعی برای گاسگين گفت که اتحاد شوروی 

افغانستان دارد آگاه است و اميدواراست که جانب اتحاد شوروی در آينده نزديک بتواند 

ھا  يی احتماs از طريق کميسيون اقتصادی شوروی و افغانستان به افغان پيشنھاد تازه

 .بدھد

رئيس جمھور محمد داود بر بريژنف که گويا ناگھان از حالت بيھوشی برآمده از     

آورد  سيد که نظرش درباره اين موضوع که شاه ايران مقادير بزرگ سqح را گرد می

چيست؟ او گفت که شاه ايران نبايد از اتحاد شوروی بترسد، در حالی که شوروی مرتبا 

جويانه و دوستانه خود به او اطمينان داده است، آيا ايران بعنوان متحد  از نيات صلح

اsت متحده امريکا قصد دارد از منافع امريکا در خليج حفاظت کند؟ اگر مسئله اين اي

تر ايران  بريژنف پرسيد که آيا ھمسايگان کوچک. عاقqنه است است، اين سياستی غير

 کنند؟ تھديدی از طرف زرادخانه عظيم سqح آن کشور احساس نمی

ای را در منطقه دنبال   کارانهخان پاسخ داد که به نظر من ايران روش تجاوز داود    

داودخان . کند و افغانستان يقين دارد از ناحيه قوت تسليحاتی ايران ترسی وجود ندارد نمی

کنم چرا که  افزود که اگرچه من چنين مصارف گزاف را برای جمع کردن اسلحه تاييد نمی

 و اقتصادی اين کار ايران را از سرمايه مورد احتياج آن کشور برای پيشرفت اجتماعی

 که به ايران رفتم در اين موضوع با شاه و ١٩٧۵سازد اما در مسافرت بھار  محروم می

 .ادامه مذاکرات برای صبح روز بعد ماند. ديگر مقامات ايرانی مذاکره نکردم

بريژنف حضور داشت اما زياد . مھمانی آن شب کرملين يک گردھمايی مجلل بود    

 طرح امنيت دسته جمعی آسيايی سخنانی گفت و در پادگورنی درباره. کرد صحبت نمی

نقش جمھوری افغانستان که در قلب آسيا قرار : اخير با لحنی نسبتا خاصی تاييد کرد که 

اتحاد شوروی و افغانستان در قبال . دارد و سھمگيری مساعد آن بسيار مھم است

اط جھان ديدگاه بسياری از مسايل عاجل در ارتباط با وضع کنونی در آسيا و ساير نق

 .مشترک دارند

ھای حاضر در محفل فکر کردند که اظـھارات پادگورنی در باره  بعضی از افغان    

ھا  اھميت سھمگيری افغانستان در حل مشکqت آسيايی در واقع يک يادآوری به افغان

ف از ارنحشان به اتحاد شوروی به آن کشور اجازه ا بود که نزديکی جغرافيايی کشور
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دھد و از اين جھت بايد  رک دو کشور در قبال بسياری از مسايل عمده نمیروش مشت

 .ھا باشد سھمگيری فعال افغانستان در امور آسيايی ھمگون با مقاصد شوروی

جمعی آسيا اشاره نکرد  اش به امنيت دسته درين دعوت شام داودخان در سخنرانی    

 آميز ،احترام ر ھمزيستی مسالمتاساسات استوا(و بر بيطرفی افغانستان که به قول اوبر 

ھای سياسی و  بندی ی يکديگر و عدم اشتراک در دستهلمتقابل و عدم دخالت در امور داخ

رئيس جمھور افغانستان تاکيد کرد که روابط . ھای نظامی، استوار بود، تکيه نمود بqک

نيک، دوستانه و نيک ھمسايگی ميان افغانستان و شوروی بر مبنای مستحکم ھمسايگی 

داودخان افزود که ملت . صراحت و صداقت، بيغرضی و ھمکاری ارزشمند استوار است

گی ناشی از ارتجاع داخلی يا خارجی در  افغانستان در راه حل ھمه بقايای عقب مانده

ھای مختلف حيات ملی در تqش است تا جامعه نو و پيشرو افغانی را به نفع ھمه  زمينه

 .مردم آبادان سازد

. ھا و نظرات خود را ارايه کند يگر نوبت کشور ميزبان بود که بيانيهروز د    

اگرچه ظاھرا . بريژنف به حيث رئيس ھيئت جانب شوروی رشته سخن را به دست گرفت

کرد و بسيار  صحبت می به نظر ميرسيد، باز ھم به سختی از روز پيشتر کمتر مانده و زله

 مقدم خطاب به رئيس جمھور افغانستان بريژنف چند کلمه به رسم خير. عرق کرده بود

او اظھار مسرت کرد که موافقتنامه ھلسنگی در باب ھمکاری در اروپا امضا شده . گفت

ھا در حال پيشرفت  زدايی است که با وجود دشواری است، اين گام بزرگی در راه تشنج

در ) بانعظمت طل(در ايqت متحده و اروپا و » حلقه ھای نظامی«بريژنف گفت که . است

. اند المللی و تحکيم صلح ھای بين جمھوريت مردم چين موانع اصلی بر سر راه رفع تشنج

اما اين تقصير چين . او گفت که شوروی مايل است که روابط خود را با چين انکشاف دھد

او آرزومندی کشورش را برای سعادت . را در نيافته است) تمايل نيک(است اگر اين 

بريژنف گفت . ھای مزيد اقتصادی و تخنيکی را وعده کرد اشت و کمکافغانستان اظھار د

که بيطرفی و عدم تعھد افغانستان برای اتحاد شوروی مھم و برای پيشرفت صلح در آسيا 

ھا و دسايس امپرياليزم  اساسی است و اظھار اميد کرد که جنبش عدم تعھد قربانی توطئه

ً اودخان نگاه کرد و چيزی گفت که ظاھرادرين لحظه بريژنف مستقيما به طرف د. نشود

مل کلمات أ اما پس از مکث مختصر بادرنگ و ت.گوريلو ترجمان را بسيار نا آرام ساخت

بريژنف شکايت کرد . ه بودبريژنف را ترجمه کرد و آنچه ما شنيديم خشن و غير منتظر

ھمچنان در کنند و  ھای عضو ناتو که در افغانستان کار می  کارشناسان کشورکه شمار

ھای کمکی چند جانبه در افغانستان، به طور قابل  ھای سازمان ملل و ديگر پروره پروژه

دادند که  ھای افغانستان دست کم اجازه نمی تاملی افزايش يافته است در گذشته حکومت
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اما اين روش . ھای شمال کشور مستقر شوند کارشناسان کشورھای عضو ناتو در قسمت

داند و  اتحاد شوروی اين انکشافات را خطرناک و وخيم می.  نشده استديگر دقيقا دنبال

خواھد که اين کارشناسان را که جزء جاسوسان گماشته شده  از حکومت افغانستان می

 .برای پيشبرد مقاصد امپرياليزم ھستند بيرون کند

ھا به طور آشکار شرمنده به  بعضی از روس. سکوت سردی بر فضا مستولی شد    

خان نگاه کردم، صورتش گرفته و  به داود. ھا بسيار ناخشنود رسيدند و افغان نطر می

انگار منتظر جوابی از طرف رئيس . بريژنف صحبتش را قطع کرد. تاريک شده بود

داودخان با صدايی سرد و خشک به جواب بريژنف پرداخت و . جمھور افغانستان بود

. بود که کلمات بريژنف برای ماظاھرا پاسخ او ھمانقدر برای روسھا غيرمنتظره 

داودخان به بريژنف جواب داد که آنچه ھمين حاs به وسيله رھبر اتحاد شوروی گفته شد 

از نظر افغانھا اين اظھارات دخالت صريح . ھرگز مورد قبول افغانھا قرار نخواھد گرفت

وروی ارج داودخان افزود که به عqيق خود با اتحاد ش. در امور داخلی افغانستان است

اند باقی  گذارد، اما اين عqيق بايد به صورت روابط ميان دوجانبی که با ھم مساوی می

 :دقيقا کلمات داودخان را به ياد دارم که خطاب به بريژنف گفت) نگارنده(و من . بماند

ما ھرگز به شما اجازه نخواھيم داد که به ما ديکته کنيد که چگونه «    

اينکه .  و چه کسی را در افغانستان استخدام نماييممملکت خود را اداره کنيم

چگونه و در کجا کارشناسان خارجی را استخدام کنيم انحصارا و کامq حق 

اما . افغانستان اگر sزم باشد فقير خواھد ماند. دولت افغانستان خواھد ماند

  ٣٢ ».گيری خود آزادی خود را حفظ خواھد کرد در عمل و تصميم

عبدهللا معاون وزارت خارجه دستور داده بود  داودخان به وحيدبگفته صمدغوث     

ھدف داودخان از . که يک مqقات خصوصی را دربين او و برژنف در برنامه بگنجاند 

ھای سياسی احزاب خلق و پرچم تحت  اين مqقات خصوصی، مذاکره در باره فعاليت

د داودخان ميخواست بگويد الحمايت مسکو بود که داودخان را به ستوه آورده بودند شاي

ھای احزاب مذکور را در افغانستان که يک کشور اسqمی و  که مسکو جلو تند روی

در . فنتيک و مذھبی است و تحمل تبليغات ايديولوژی ضد اسqمی را ندارد، اندکی بگيرد

غير آن، ادامه اين روش سياسی احزاب مذکور به ضرر نھضت روشنفکران و به ضرر 

 .ستی افغان و شوروی تمام ميشودمناسبات دو

                                                
٣٢

  ١٣۶٩اره سوم سال اول جريده آزادی شم-  
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بھر حال گفتن و نگفتن اينگونه سخنان در گوش ناشنوای بريژنف مفيد واقع     

نميشد و نکته اساسی که مايه نگرانی رھبران شوروی شده بود، تغيير سياست خارجی 

دولت افغانستان بود که داود ميخواست از شوروی فاصله گرفته به کشورھای ھم پيمان 

  ايران و پاکستان و عربستان سعودی نزديکتر شود، و اين چيزی بود که مسکو امريکا، 

 .به ھيچوجه تحمل آنرا نداشت

پيشامد مسکو که از روح آزاد منشی و غرور ملی و افغانی داود منشاء ميگرفت     

از ھمان ساعت رھبر فرتوت و خودخواه شوروی . به قيمت جان او خانواده او تمام شد

. لی کرد که ديگر داود بدرد مسکو نميخورد و بايستی سرنگون شودبه عمال خود حا

داودخان نيز پس از بازگشت از مسکو، برای جلب کمکھای مالی و اقتصادی بخاطر 

 . تحقق پqن ھفت ساله انکشافی کشور دست به يک سلسله مسافرتھا زد

 :فرھنگ از قول صمد غوث مينويسد    

ھور دوره فعاليت ژرف و گسترده  برای رئيس جم١٩٧٨ماھھای اول سال     

مسافرت او به کشورھای ليبيا، يوگوسqويا، ھند و پاکستان، کويت و . ديپلماتيک بود

عربستان سعودی و مصر از نگاه سياسی موفق بود و در ھر جا که مسئله کمک مالی 

برای تطبيق پqن ھفت ساله انکشافی افغانستان مطرح ميشد با جواب مساعد روبرو 

  ٣٣ .يدميگرد

بدون شبھه اين مسافرتھا در زمينه بدست آوردن کمکھای اقتصادی خيلی موثر     

بود، اما از لحاظ سياسی باعث نگرانی شديد شوروی ميشد که در مدت ربع يک قرن 

با افغانستان مناسبات خاص و ھمکاری نزديک داشت و در نتيجه اين )  ببعد١٩۵٣(

 از ھمه در بخش نظامی افغانستان چنان نفوذ مناسبات در بخشھای ايديولوژيک و مھمتر

 . کرده بود که ميتوانست در مواقع ضرورت از اين مواضع بر مخالفين خود يورش ببرد

            

        

        

        

        

        

                                                
٣٣

  ۴۵- ۴۴ فرھنگ ، ھمانجا، ص -  
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 فصل دوم    

  و پيامدھای آن١٣۵٧کودتای ثور     

 

 

  :اتحاد خلق و پرچم بخاطر سقوط داود    

مندی و  رن با حوصلهمواضعی که شوروی در افغانستان در مدت تقريبا ربع يک ق

مصارف گزاف بنا کرده بود، بخاطر آن بود تا روزی از اين مواضع بر مخالفين سلطه 

 .خود در اين کشور حمله کند

ھای ملی و پر غرور و وطن پرست بود که بخاطر بقای  داود يکی از آن شخصيت    

ت به قدرتش در پای ھيچ ابرقدرتی سرخم نکرد و باری در پاسخ بريژنف که ميخواس

ديکته او حکومت افغانستان مانع ھر گونه فعاليت متخصصين غربی در شمال ھندوکش 

شود، جواب محکمی ارائه کرد که به شرمندگی بريژنف و به قيمت جان خود داود و 

 .اش تمام شد خانواده

 به بعد، داود مانع بزرگی در راه استراتيژی مسکو شمرده ١٩٧۵اساسا از سال     

اطعانه تصميم گرفته بود تا از مسکو فاصله گرفته و برای انکشاف زيرا او ق. ميشد

اقتصادی کشورش مناسبات خود را در مرحله اول با کشورھای ھمجوار ايران و پاکستان 

با رفع اختqفات مرزی، دوستانه کند و بجلب کمکھای مالی از ايران و کشورھای عربی 

خصوص امريکا مناسباتش را بيشتر به پردازد و در مرحله دوم با کشورھای غربی، ب

با ھمين آرزومندی داود سفرھای به ايران و پاکستان و کشورھای عربی . دوستانه کند

 .ھای اين کشورھا قرار گرفت انجام داد و مورد استقبال گرم مردمان پايتخت و دولت

داود ضمن سفرھايش به ايران، عربستان سعودی، کويت، مصر، ليبيا، پاکستان،     

ساله انکشافی کشور   ترکيه آمادگی کمک مالی اين کشورھا را در تحقق پqن ھفتھند،

مالی ھنگفت بالغ بر دو مليارد دالرو  دولت ايران با پيکش نمودن يک کمک. بدست آورد
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وعده فراھم نمودن تسھيqت بندری برای افغانستان در بندرعباس گام بزرگ در جھت 

امريکا نيز با تجديد نظر بر . افغانستان بر داشتدوستی و حسن ھمجواری برادرانه با 

بانک . سياست گذشته خود در قبال افغانستان حاضر به کمکھای بيشتر به اين کشور شد

المدت  ھای طويل جھانی و بانک انکشاف آسيايی نيز مصمم شدند تا به اين کشور قرضه

ون مشورت مسکو، بسوی اما اتحاد شوروی که ميديد داود سر برداشته و بد. اعتبار کنند

غرب و کشورھای ھم پيمان امريکا تمايل پيدا کرده و ديگر کمکھای مالی و تکنيکی 

شوروی نميتواند او را قانع يا وادار به اطاعت از مسکو نمايد، لذا تصميم گرفت تا از 

بر داود حمله ببرد و ) احزاب خلق و پرچم و اردو(ھمان مواضع خود در درون افغانستان 

برای تحقق چنين امری، اتحاد . را از صحنه سياست و رھبری افغانستان نابود کندوی 

 .ضرورت بود) ولو موقتی ھم باشد(مجدد احزاب مذکور 

در مدت ده ) ١٩٧٧ تا ھنگام اتحاد مجدد ١٩۶٧(احزاب مذکور از زمان انشعاب     

و تخريب و سال، در عين فعاليت بخاطر جلب و جذب افراد جديد، از ھيچگونه بدگويی 

اتھامات به رھبر يا رھبران جناح ديگر دريغ نميکردند و بدينگونه در طول اين مدت دره 

عميقی از تنفر و بدبينی در ميان دو جناح حزب ايجاد شده بود که اتحاد صادقانه و اعتماد 

 .کامل بر يکديگر در ميان رھبران و اعضای ھر دو جناح تقريبا ناممکن شده بود

ور بھروز دانشمند افغانی و شخصيت وارد و مطلع از جريانات به قول دکت    

روشنگرانه افغان که تقريبا از سی سال به اينطرف در آکادمی علوم مسکو ھمکاری 

کی رھبر جناح خلق و سليمان sيق عضو رھبری جناح پرچم،  علمی دارد، نور محمد تره

ند و دو سه ھفته در منزل اندکی پس از آخرين سفر داودخان به شوروی، وارد مسکو شد

و در عين حال عضو انتيستوت » کی، جی، بی«کارمند برجسته » دوريانکوف«

اين دو نفر افغان بخاطر رفع اختqفات . باش داشتند و شرقشناسی اکادمی علوم مسکو بود

و اتحاد مجدد خلق و پرچم به مسکو آمده بودند و پس از دريافت دستورات sزم مجددا به 

 .ان برگشتندافغانست

الملی از طرف احزاب کمونيست عراق،  ھايی در سطح بين در ھمان َاوان، تqش    

ايران، ھند و پاکستان نيز بمنظور اتحاد مجدد خلق و پرچم البته بنابه توصيه مسکو براه 

سرانجام با سعی پوزانوف سفير شوروی در کابل و کارشناسان کی، گی، بی در . افتاد

و بنابر گفته .  محقق گرديد١٩٧٧جدد خلق و پرچم در ماه جوsی سال افغانستان اتحاد م
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نو . فرھنگ، بعدھا معلوم شد که يکتن از کارمندان سفارت شوروی بنام الکذاندر ای

            .  ٣٤»ش ليکوف در تامين آن نقش داشتوگري

اين رويداد . اين نخستين گامی بود که مسکو در جھت سرنگونی داود برداشت

و اين ھنگامی . ماه پس از آخرين سفر داودخان به مسکو صورت گرفتظاھرا دو نيم 

ھای مستقيم و غير مستقيم زعمای افغانستان و پاکستان با  ھا و تماس بود که مqقات

ميانجيگری شاه ايران برای حل مسايل مورد اختqف مرزی تحرک بيشتر يافته و نزديک 

 .بود به نتايج سودمندی برای طرفين بيانجامد

     

  وخانوادۀ اودسيسه آغاز کودتا و سرنگونی داود    

، سبب  از آنجايی که رفع اختqفات افغانستان با ھمسايگانش، ايران و پاکستان    

يی ميشد و اين امر، جلو نقشه پيشروی شوروی را بسوی  ھمبستگی اسqمی و منطقه

از اعضای  يکی ١٩٧٨ آپريل ١٧ مطابق ۵٧ حمل ٢٧بنابراين شام . آبھای گرم ميگرفت

برجسته حزب موسوم به مير اکبر خيبر در جاده عقب مطبعه دولتی به قتل رسيد که بدون 

شوروی صورت » کا، گی، بی«شبھه اين ترور بوسيله يا به دسيسه و مشوره جواسيس 

 .البته اين دومين گام خطرناک بخاطر نابودی داود، بود. گرفته بود

موسسان حزب دموکراتيک خلق افغانستان خيبر از اھل لوگر و از پيشکسوتان و     

 به اتھام ١٩۵٠حربی به تحصيل پرداخت و در )دانشگاه(خيبر در پوھنتون . بود

التحصيqن، از آن  سوءقصد بجان صدراعظم يا وزير دفاع ھنگام توزيع شھادتنامه فارغ

در دوره صدرات محمدداود از . پوھنتون اخراج و به شش سال حبس محکوم گرديد

 عقرب به ٣ رھايی يافت و در مکتب پوليس بتدريس پرداخت و بر اثر مظاھرات زندان

کی و کارمل و شماری ديگر در مورد ايجاد  سپس بکابل برگشت و با تره. پکتيا تبعيد شد

پس از تاسيس حزب صاحب امتياز جريده ھفته وارد . حزب به بحث و گفتگو پرداخت

ل، جانب کارمل را التزام کرد و در ھئيت کی و کارم و در کشمکش بين تره. پرچم شد

، منجر به تظاھرات بزرگ و ١٩٧٨قتل او در آپريل . رھبری حزب پرچم جا گرفت

کی ھنگام دفن او ،  تره. يی از رھبران حزب و منتج به کودتای ثور شد دستگيری عده

در . فتدولت را متھم به قتل او ساخت و اظھار داشت که انتقام او را از دولت خواھد گر

يی  زيرا اوضاع در کابل آرام بود و ھيچ حادثه. حالی که داود از قتل خيبر اطqعی نداشت

. در کشور در آن سال رخ نداده بود که داود را برآشفته و مجبور به قتل خيبر کرده باشد
                                                

٣٤
  ۵٠ ص ٢ ج ،فرھنگ -  
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فقط پس از قتل خيبر و ھيجانات رھبران حزب دموکراتيک خلق برگور او بود که دولت 

ی از حوادث نا گوار ديگر، البته پس از مشورت قانونی وزارت عدليه، برای جلوگير

 . يی از رھبران حزب زد دست بدستگيری عده

کی،   خبر دستگيری نور محمدتره١٣۵٧ ثور ۵ آپريل مطابق ٢۵راديو کابل شام     

ببرک کارمل، دکتور شاه ولی، محمدحسن ضمير صافی، دستگير پنجشيری، عبدالحکيم 

يعنی حفيظ هللا (هللا امين را پخش کرد، مگر شخص اخيرالذکر،  ، حفيظشرعی جوزجانی

 ثور در منزلش واقع خوشحال منيه دستگير و به ۶يازده ساعت بعد تر يعنی روز ) امين

اين يازده ساعت تاخير در دستگيری امين، به او فرصت . توقيف وsيت کابل سپرده شد

 .ق برساندداد تا نقشه کودتا را به نظاميان جناح خل

 اسلم وطنجار با ١٩٧٨ آپريل ٢٧ مطابق ١٣۵٧ ثور ٧ قبل از ظھر ١٠ساعت     

 و نيم قبل از ظھر ١١ زرھدار بسوی شھر حرکت کرد و ساعت ۴چندين تانک از قوای 

اش در قصر  محمد داود و کابينه. کودتاچيان مقابل قصر رياست جمھوری قرار گرفتند

 بودند و درباره مجازات رھبران خلق و پرچم رياست جمھوری بی تشويش سرگرم جلسه

ھا به گلوله باری شروع کردند و وزارت دفاع را به لرزه  تصميم ميگرفتند که ناگاه تانک

ھای  اعضای کابينه بqدرنگ از دروازه ديگر قصر خارج شده به وزارت خانه. در آوردند

 .خود رفتند

ر کار محمد داود تلفونی به ميگويند عبدالقدير نورستانی وزير داخله از دفت    

کی، ببرک و ساير رھبران حزب را که در  سرمامور پوليس ھدايت داد تا تره) نورگل(

اما او در انجام اين کار تعلل ورزيد و قضيه را . وsيت کابل زندانی بودند، به قتل برساند

ر دست نيست والی کابل بعد از اينکه گفت سند د. با عبدالحکيم والی کابل در ميان گذاشت

و بدستور شفاھی نميتواند عمل کند، کشتن آنان را به تعويق انداخت و اين امر باعث 

 .گرديد تا ايشان نجات يابند و ملت افغان را در خاک و خون کشند

پروائی خود سراسيمه شده بود ھمراه با  رسولی وزير دفاع که از غفلت و بی    

وزارت دفاع به قرغه رفت و به ) ستيزلوی در (جنرال عبدالعزيز رئيس ارکان حرب 

افسران اين فرقه دستور داد تا قوای خود را جھت سرکوبی کودتاچيان بطرف شھر کابل 

اما پس از برگشت او، اين امر بوسيله يک افسر خلقی خنثی گرديد و بجای . حرکت دھند

ھمچنان . اينکه فرقه مذکور به حمايت داود وارد عمل شود، عليه او به فعاليت پرداخت

وزير دفاع بدليل اينکه به قوای ھوائی کابل و بگرام اطمينانی نداشت از نيروی ھوايی 

خواست بکمک داود وارد عمل شود، ولی اين طيارات بعلت بعد مسافه ) سبزوار(شنيدند 
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نميتوانستند بيش از ده دقيقه در فضای کابل باقی بمانند و دوست را از دشمن تفکيک 

بطرفداری داود عمq انجام نيافت و باsخره رسولی و رئيس ارکان او نيز لذا کاری . کنند

 .در جريان اين تپ و تqش بدست کودتاچيان افتادند و کشته شدند

اما گارد جمھوری در کمال شجاعت و پايمردی به مقابله برخاست و نايره جنگ     

ت و رشادت در اطراف قصر رياست جمھوری بشدت شعله ور گرديد که بر اثر مقاوم

ھا بر اثر اصابت مرمی توپ و ماشيندار افراد گارد  نيروھای گارد ملی تعدادی از تانک

پس از چھار ساعت جنگ و پيکار با گارد جمھوری . آتش گرفتند و از بين رفتند

ھا،  ليکن قبل از فرار تانک. کودتاچيان، ايشان را مجبور ساخت تا عقب نشينی کنند

رواش سوار ھليکوپتر   قوای ھوايـی از پايگاه ھوائی خواجهعبدالقادر رئيس ارکان 

ھای خلقی و پرچمی که منتظر  گرديد و خود را به ميدان ھوايی بگرام رسانيد و به پيلوت

 .چنين روزی بودند دستور داد تا فورا کاخ رياست جمھوری را تحت بمباردمان قرار دھند

 ٢٠ھای  و غيره با توپ ٢٢ و ٢١طيارات جت ساخت شوروی معروف به ميک     

ھای ھوا بزمين کاخ رياست جمھوری را زير آتش گرفتند و اين امر  ملی متری و راکت 

داری کنند و بسوی ھدف پيشروی  موجب گرديد تا قوای زمينی از بازگشت و فرار خود

معھذا جنگ و خونريزی در حومه کاخ رياست جمھوری، وزارت دفاع و اطراف . نمايند

 .شدت ادامه يافت و ھوا خواھان محمد داود سرسختانه مقاومت ميکردندراديو کابل ب

شخص محمد داود ھم، آنطور که شاھدان عينی حکايت ميکردند، در لحظات اول     

از افراد و ماھيت کودتاچيان اطqعی نداشت، ولی بعدا از قادر و اسلم وطنجار و بطور 

  .دکلی از اقدام کمونستان و چگونگی کودتا آگاه گردي

بطرفداری » قرغه«انداز   بعد از ظھر قوای توپچی و راکت٢در حوالی ساعت     

و مھتاب » ريشخور«عبدالعلی وردک که چنين ديد به فرقه ھفتم . کودتاچيان برخاست

ليکن اين . ھای اين فرقه و مھتاب قلعه را به دفاع از داودخان سوق داد قلعه رفت و قوت

د حمqت ھوايی و زمينی قرار گرفت و از پيشروی مور» گذرگاه«قوا نيز در نزديک 

ط دادند اما بعلت شدت بمباران و انديشه وگرچه دو طياره را سق. بداخل شھر بازماند

چی  تلفات مردم شھر و از بين رفتن خانه و منازل و نيز حمqت شديد و متواتر قوای توپ

مکی به محمد داود نرسيد و راکت انداز قرغه، مجبور به عقب نشينی شدند و در نتيجه ک

و شخص عبدالعلی وردک و چند افسر عالی رتبه ديگر ھم در اين کارزار به شھادت 

حوالی . از ظھر ھمان روز راديو افغانستان به تصرف کودتاچيان مسلح افتاد بعد. رسيدند

ھمزمان با آن وزارت داخله و وsيت کابل نيز . ھای عادی آن قطع گرديد شام برنامه
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کی و رفقايش بوسيله کودتاچيان از زندان وsيت کابل رھا گرديدند  آنان افتاد و ترهبدست 

   .و به راديو افغانستان برده شدند

  ارگ رياست جمھوری کابل

  

هللا امين رھبران نظامی انقqب را از طريق راديو بمردم   شام حفظ٧تقريبا ساعت 

و از سرنگونی رژيم داود و معرفی نمود و سپس عبدالقادربه حرف زدن آغاز کرد 

بعد اسلم وطنجار سخنان او را به پشتو . يابی حزب دموکراتيک خلق، سخن زد قدرت

 .معھذا داودخان و قوماندان گارد او، صاحب جان دست از مقاومت بر نداشتند. تکرار کرد

 ۴ مليمتری تا ساعت ١٩٠ھای کاليبر  امان ھواپيماھا و شليک توپ بمباران بی    

کاخ رياست جمھوری بدون وقفه ادامه داشت که در نتيجه آن تقريبا يکھزار نفر صبح بر 

روز جمعه ھشتم ثور . از افراد گارد به شھادت رسيدند و بقيه مجبور به تسليم شدند

قوای ريشخور و مھتاب قلعه از سمت جنوب و جنوب شرق خواستند بشھر نفوذ کنند و 

ھا بشھر نرسيده بود که خبر قتل محمد داود از  وتداود را ياری برسانند، اما ھنوز اين ق

ھای خود مراجعت  ھای مزبور دوباره به قرارگاه راديو افغانستان پخش گرديد و قوت

ھای نظامی در حسين کوت، ھرات، قندھار، غزنی،  پس از آن قوماندنان سايرقوت. کردند

qم داشتندپاکتيا و غيره يکی بعد ديگری اطاعت خود را از رژيم جديد اع.  
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 داود و برادرش محمد نعيم ١٣۵٧ ثور ٨بدين ترتيب در ساعات اول روز جمعه 

در . شان به مسلسل بسته شدند و بقتل رسيدند  خان با زنان و کودکان و جوانان خانواده

حاليکه اگر داود زنده نگھداشته ميشد در سالھای بعد که رژيم جديد با خطر سرنگونی 

 از وجودش به نفع نجات خود و صلح وطنی بطور معقولی مواجه بود، ميتوانستند

هللا امين موجوديت  ميگويند ببرک کارمل مخالف کشتن داود بود، اما حفيظ. استفاده نمايند

داود را خطری برای استقرار رژيم جديد وانمود کرده به قتل او پافشاری داشت و به 

دستور داد که داود را ھمانجا سر ايکه مامور فتح ارگ رياست جمھوری بود  نطامی  قطعه

  .به نيست نمايد و آن قطعه نيز چنين کرد

  

 اش  قتل داود و خانواده    

افغانستان در پنج قرن (فرھنگ در اثر خويش 

» ف، لبيب«اش را از قول  حادثه قتل داود و خانواده) اخير

منصب مامور فتح ارگ يک   الدين صاحب که از زبان امام

 .ايت نموده اينظور روايت ميکندھفته بعد برايش حک

من مقابل دروازه شرقی ارگ به حالت  زره پوش«    

 ثور زمانی که قطعات ٨صبح . آمادگی آتش ايستاده بود

گارد يکی بعد ديگری با بيرقھای سفيد تسليمی خود را 

اعqن کردند، برايم امر گرديد که داود را دستگير نمايم 

 خواسته بود با رھبران کودتا، صحبت نمايد که کميته گرچه قبq داود با ما در تماس شده

برای من امر گرديد که داخل . مرکزی نيز پذيرفته و تصميم داشتند چنين کاری را بکنند

در . تک فيرھای پراکنده نيز بگوش ميرسيد  وقتی داخل ارگ شديم صدای تک. ارگ شوم

مطلع بودم که او از نفری من . آقا بود داخل ارگ اولين کسی که مرا مqقات کرد، گل

گل آقا ھمراه با خود مرا بداخل اتاقی که داود در آنجا بود رھنمايی کرد وقتی که با . ماست

افراد معيتی خود و گل آقا وارد آن اتاق شديم، ديدم که داود با ده تن ديگر از ھمراھان و 

 در اين اثنا گل آقا .با خود گفتم که زنده ماندنم محال است. اعضای فاميلش مسلح منتظرند

داود از . افراد کودتايی ميخواھند شما را مqقات کنند: به داود رسم تعظيم کرده و گفت

نظر به امر کميته مرکزی حزب «: من ھم به آواز بلند گفتم. ھمه مقدمتر ايستاده بود

داود جواب . دموکراتيک خلق افغانستان شما سqح خود را بزمين گذاشته تسليم شويد
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شويم و به سرعت بسويم آتش  ھا و مزدوران او ھرگز تسليم نمی  برای کمونست:داد

  من ديگرش را ندانستم صرف يادم ھست که يک آتش جناحی اجرا کردم و بعد از . گشود

٣٥ » وقتی چشم بازکردم در شفاخانه بودم. خود رفتم
  

ارگ باقی درکابينۀ داودخان که در روز قتل داودخان در انجنير کريم عطائی وزير

ھـ ش در ١٣٥٧ ثور٨روز جمعه   «: سال بعد از آن حادثه شوم مينويسد٢٨مانده بود، 

 صبح بود که جqدان گروه خلق و پرچم بعد از مقاومت شديد و قتل ٧حوالی ساعت 

صدھا تن فرزند رشيد افغان ِ گارد جمھوريت،  به داخل ارگ جمھوری راه يافتند و درست 

 نمودن جاغورھای ماشيندار، محمد داود رئيس جمھور را با  صبح با خالی٣٠/٧ساعت 

 تن ازعزيزانش به  شھادت رسانيدند و بزرگترين جنايت بشری را در ملک ما ١٧

او . او درين صبحگاه در برابر شا گردان ابليس مردانه ايستاد و تسليم نشد. مرتکب شدند

او سر خيل .  خود رقم زدت ملتی را درين ايستادن و تسليم نشدن باخونمحماسۀ مقاو

 .روان او شاد و جايش در بھشت برين باد .شھيدان ملت افغانستان در قرن بيست است

 ھـ ش که بدبختی افغانستان آغاز ١٣٥٧  ثور ٨پنج فرزند مرحوم محمد داود درصبح 

يک دخترشان، ميرمن تورپيکی ھمسر شھيد نظام الدين غازی، . گرديد، بشھادت رسيدند

صدمۀ بزرگ زندگی الی آخر حيات کنار آمده نتوانست و تحت فشار روحی قرار که با آن 

از . م در لوزان سويس وفات نمود٢٠٠٠داشت، بعد ازمريضی دامنه دار در سپتمير سال 

فرزندان محمد داود شھيد صرف يکی آن، ميرمن درخانی نور، در قيد حيات است که 

 »٣٦. ن بسر ميبردباشوھرش دکتور توريالی نور و پسرش در لوزا

که در   مقالت خويش اسامی اعضای خانواده سرداود راجناب ولی احمدنوری در

 سردار - ١: ثور به مسلسل بسته شده وقتل عام شدند،  اينطور بدست ميدھد ٨روز 

 ميرمن -٣ ، محمد نعـيـم خان برادر رئيس جمھور-٢ محمد داود خان رئيس جمھور،

 پيغله عايشه -٤ ،)ۀ اعليحضرت محمد ظاھر شاهھمشير(زينب ھمسر رئيس جمھور 

 مرحومه ميرمن بلقيس آصفی خانم سردار تيمورشاه – ۵ ،خواھر معيوب رئيس جمھور

 ميرمن شنکی داود ھمسر زلمی -٦  ،) ھمشيرۀ اعليحضرت محمد ظاھر شاه(آصفی 

نظام  -٧ ـم ھمسر عبدالعـظـيـم محمود غازی، ميرمن زرمـيـنـه نـعـي-٧  ،محمود غازی

 پيغله -  ١١  و-١٠  ،  محمد عـمر داود -٩  ،الدين غازی داماد سردار محمد داود خان

 ويـس - ١٢ ،ھيله عمر و غزال عمر فرزندان محمد عمر، نواسه ھای رئيس جمھور

                                                
٣٥

  ،۵٠ ص ،    ٧٩، ص ٢ فرھنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ايران، ج -  
٣٦

  م٢٠٠٦ی از شھدای ھفت ثور اپريل،  يادجرمن آن�ين،کريم عطائی،- سايت افغان-  
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  حارث  و  ويـگـل ويـس – ١۵ و –١٤  ،ُ ميرمن شيما ھمسر ويـس داود-١٣، داود

 پيغله زرلشت داود – ١٧  ، خالد داود– ١٦،ھور فـرزندان ويـس، نواسه ھای رئيس جم

که شاگرد صنف نھم ليسۀ مqلی و ھمصنفی ثريا نوری دختر (دختر جوان رئيس جمھور 

 پيغله صفورا غازی دختر عبدالعظيم غازی نواسۀ رئيس –١٨ ،)نگارندۀ اين نوشته بود

  ». ٣٧جمھور

  

  :درسی که داودخان به افغانھا داد

ن انقqبيون دو آتشه ودرميان رھبران سياسی چپ وراست   که درميافتميتوان گ

ھيچ يکی را نميتوان سراغ داد که مرگ  ونيزقوماندانان جھادی افغان در سه دھه اخير،

مگر داوودخان، اين رھبرشجاع . را در يک قدمی خود ببيند ولی به دشمن تسليم نشود

ان طيارات وغرش زھره  ساعت تمام در برابر بمبار٢٠ومصمم افغان برای  وپرغرور

 ٨ ثور تاساعت  ٧ ظھر١٢کودتا چيان، از ساعت ٢١ترقان وطاقت شکن طيارات ميک 

صبح فردای آن برسرپا ايستاد واز غرورش نکاست ودر آخرين دقايق حياتش وقتی به او 

ابqغ شد که اگر ميخواھد زنده بماند،بايد تسليم شود، ولی او با شھامت وشجاعت کم 

   ."بجز خدا، ھرگز به کمونيستان تسليم نمی شوم": گفتنظير افغانی 

  

بغير "حقيقت اينست که داؤودخان يک جمله دلنشين بيان کرده وآن گفتن  

ميباشد که خواسته با اين جمله اين درس وطن ." ازخدا،ھرگز به دشمن تسليم نمی شوم

وايمان خود  پرستی را به فرزندان دليروآگاه افغان بدھد که در برابر دشمن عقيده 

  .نبايستی زبون شد و نبايد تسليمی را بخاطر زنده ماندن در ذلت وخفت قبول نمود

استقامت و پايداری داودخان در برابر بمباردمان وحشيانه کودتاچيان درھفتم 

ً وشھامت تسليم ناپذير وی به دژخيمان فاجعه ھفتم ثور،واقعا درتاريخ ١٣۵٧ثور

 گفت داود خان نخستين شھيد سر به کف افغان است که افغانستان بی نظيراست وميتوان

ومرگ مردانه .تا لحظۀ مرگ حاضر نشد  سرتسليم به  دشمنان خود فرود آورد

وشرافتمندانه را برتسليم شدن وبه  اسارت درآمدن درچنگال ذلت رھبران وابسته به 

يرمردان کم بيگانه، با گردن افراخته پذيرفت و نام خود وخانواده خود را در صف  دل

  .نظيرتاريخ ثبت کرد

  :جاذبۀ شخصيت داودخان

                                                
٣٧

  سايت افغان جرمن آنqين،٢٠٠٦ان  سرط٢٤ ولی احمدنوری، زندگی وشخصيت سردار داوود، -  
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ھيچ يکی از رھبران سياسی افغانستان در سه دھۀ اخير به اين پايه ازعزت 

وافتخار ومناعت نفس درميان جامعه تحصيل کرده افغانستان روبرو نشده بود، چنانکه 

 روشنفکران جاذبه شخصيت مرحوم داؤودخان ،درميان. داوودخان با آن روبرو گرديد

 ،افغان،چنان بود که وقتی مصاحبه داکترداودجنبش  با زھره نعيم،خانم برادر داؤودخان

،در بی بی ١٣۵٧ثور ٧شاھدعينی ماجرای قتل وحشيانه داوودخان وخانواده اش درشب 

 " بيفتد کهآنسی انتشاريافت، بqفاصله داکتر سياه سنگ را برآن داشت تا درجستجوی 

 ٢۴چگونه گذشته است؟ وسواس بازشناسی " ندگی داؤودخان ساعت واپسين ز٢۴

داودخان ، داکتر سياه سنگ را واداشت تا دراين رئيس جمھورساعت واپسين زندگی 

 به »وآن گلوله باران بامداد بھار«نام    زيرزمينه يک پژوھش بی  نظيرتاريخی  را

ن را با دقت ھرچه ھموطنان ما عرضه کند،وبا اين کارخود، دوست ودشمن را واداشت آ

داکترسياه سنگ، با توجه به  ھمه  .بيشتر بخوانند و ديدگاه ھای خود را  ابراز کنند

 حتی ،درپايان اثرش عکس العمل ھا، کارش را بطور استوار وخلل ناپذيری ادامه داد و

از آنھايی که برکار او خرده گرفته بودند و اتھاماتی ھم بر او وارد کرده بودند، نيز 

افزود که اگر انتقادات اين ھموطنان نمی بود، شھرت  اسگزاری ياد آوری نمود وباسپ

  !زھی براين سعه صدر. کتابش به شش گوشه جھان نمی رسيد

گ در مورد قتل نامرادانۀ داودخان بدون مجامله بايد گفت که آنچه را سياه سن

 تاريخ نگاران  سياسی-وخانواده اش به بررسی نشسته است، درميان نوشته ھا تاريخی 

  .وتحليل گران کشور ما در سه دھه اخير بی نظير است

می بايد داودخان از جمله آن شخصيت ھای شجاع و وطن پرست افغان است که 

وی را درصف احمدشاه درانی ، وزيرفتح خان واعليحضرت امان هللا خان به حساب 

 دوره صدارتش وچه تqش ھای  وطن پرستانه وی برای اعتq وترقی کشور چه در.آورد

پس از تاسيس نخستين جمھوريت درافغانستان ، جای ھيچ شک وشبھه نيست واقدام 

، يکی از ١٩۵٩مدبرانه وانقqبی  اش درجھت آزادی زنان افغانستان از زندان چادری در

آن اقداماتی است که زنان کشور بايستی بيش از ھرکس ديگری ازاو ممنون 

 .وق وآزادی ھای مدنی  خود  بدانندومشکورباشند واو را حامی حق

 بود که تعصب قومی ومذھبی نمی شناخت وآبادی یدخان شخصيتی وطن دوستداؤ

 ھرخشتی که درگوشه يی از کشورميگذاشت،. وترقی افغانستان بزرگترين آرزوی او بود

احداث شاھراه ھا،اعمار بندھای . برای عمران وابادی خانه مشترک افغانھا می گذاشت

اکز صحی وشفاخانه ھا، پوھنتونھا وپولی تخنيکھا،ساختن ميدان ھای ھوائی بين آب، مر

ماھی پر وبند درونته  بندھای برق نغلو و  وشيندند ھرات، اعمارقندھار المللی درکابل و
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آبياری در ھده وغازی آباد ننگرھار،  در ننگرھار واحداث پروژه ھای انکشافی زراعت و

بندکوکچه، تاسيس شرکت قند بغqن وفابريکه  خان آباد وھلمند و سرده غزنی، پروان و

روغن سپين زر درکندز ونساجی گلبھار و بگرامی و کارخانه کود و برق مزارشريف، 

فابريکه ھای پروسس ميوه و پشيمينه بافی کندھار وتاسيس فابريکه نان پزی سيلوی 

خانه سنگ رخام در کار مرکزی در کابل وقندھار، اعمارفابريکه خانه سازی درکابل و

لشکرگاه واز ھمه مھمتر تقويت اردوی ملی وتامين امنيت سرتاسری درکشور، از جمله 

کارھای ماندگار حکومت اين مرد وطن پرست است که ھمگی در دوره رژيم حزب 

دموکراتيک خلق توسط مجاھدين وقوماندانان جھادی وبه دستور سازمان استخبارات 

 وبنياد منفجر ساخته شدند وسامان آsت آن ھا به توسط از بيخ) ISI(نظامی پاکستان

  .مجاھدين صاحبان به پاکستان برده شد وبه نرخ کاه فروخته شد

در عھد حاکميت داودخان با وجودکاستيھا وبی عدالتی ھای اجتماعی، ھمه  مردم 

ناموس . عزت وشرف شان از تعرض مصئون بود. از امنيت جانی ومالی برخورداربودند

خانه وملکيت ھای شخصی مردم در . يت شان مورد تجاوززورمندان قرار نميگرفتوحيث

کسی اگر ميخواست ھروقت شب ميتوانست به تنھائی با پشتاره ای از پول . امان بود

ازکابل تا مزارشريف ويا ھرات وقندھار وجqل آباد مسافرت کند، کسی نبود که راھش را 

ل ميکند ؟ خqصه مردم اگر ھيچ نداشتند، امنيت ميگرفت و يامی پرسيد که چه باخود حم

متاسفانه با . داشتند وامنيت مھمترين وبا ارزش ترين ارمغان دولت در يک کشوراست

  .کودتای ثور مردم اين با ارزش ترين نعمت زندگی يعنی امنيت خود را از دست دادند

  

  :پيامد قتل داؤودخان 

اؤودخان وخانواده اش، در بامداد ھموطنان ما می دانند که ، قتل سنگدsنه د

، توسط کودتاچيان منسوب به حزب دموکراتيک خلق افغانستان، ١٣۵٧ ثور ٨روز

سرآغازتمام مصيبت ھا وبدبختی ھا وخونريری ھای پايان ناپذير درسه دھه اخيردر 

و اگراين فاجعه دردناک تاريخی رخ نمی داد و يا اگر کودتا رخ داده بود، . افغانستان است

لی از قتل داؤودخان به عنوان يک الترنتيف آينده خود داری ميشد، شايد فاجعه و

افغانستان به اين گستردگی نمی کشيد و موقع به تجاوزشوروی و بالنتيجه  بخون ريزی 

ھای مجاھدين نوبت نميرسيد و شھرتاريخی کابل به دستورحاميان تنظيمھا به ويرانه 

رانسان بيگناه کابل خشت وسنگ  آن شھررا  ھزا۶۵موحشی مبدل نميگرديد و خون 

  . رنگين نميکرد
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ھمه صاحب نظران افغان بدين باوراند که تاروزيکه داؤودخان براريکه قدرت 

افغانستان تکيه داشت ، پاکستان جرئت نميکرد بسوی افغانستان به چشم بد نگاه کند، 

تان توسط جواسيس ولی با از ميان رفتن داؤودخان از صحنه سياسی افغانستان، پاکس

رنگارنگ خود که در لباس رھبران تنظيمی ظاھر شدند،سعی کرد ھمه داروندار وھستی 

اردوی افغانستان را که نيرومند ترين اردوی منطقه . تاريخی افغانستان را به باد فنا بدھد

بود، از بيخ و ريشه از ميان ببرد وتمام وسايل وتجھيزات نظامی را بشمول طيارات 

و ديگرطيارات حمل ونقل نظامی وده ھا ھزاروسايل زرھی ٢٢ و٢١گ جنگی مي

وموتوريزه وغيره را با ذخاير راکت ھای دوربرد سکاد ولونا و ديگرتجھزات ثقيله 

نظامی ھمگی توسط رھبرجمعيت اسqمی ويا رھبرشورای نظار به کشورھای پاکستان 

خته شد و به حساب ھای وتاجيکستان وغيره انتقال گرديد و يا به نرخ کاه ماش فرو

  .شخصی ايشان  ريخت و ذخيره گرديد

پيامد، از ميان رفتن داؤودخان،تنھا به از ميان رفتن اردوی افغانستان خqصه 

نميشود، بلکه درمدت سی سال اخير پيوسته خون افغان توسط افغان ريخته شده، تمام 

ی ومواصqتی و تاسيسات زيربنائی ،اقتصادی وآبياری وبھداشتی وصحی ومخابرات

تعليمی وخدماتی  و غيره وغيره بوسيله اجنت ھا وجواسيس پاکستان درلباس رھبران و 

  .قوماندانان جھادی درافغانستان از ميان رفته واز ميان برده ميشود

اين درحالی است که بدنبال آفت مجاھدين، بqی طالبان را پاکستان بر اين 

 کشور جھان دريک ائتqف ضد ۴٠ر در امريکا،  سپتمب١١کشورنازل کرد و براثر حادثه 

تروريزم برافغانستان حمله آوردند و از زمين وھوا بر اين کشور ويران شده و اين مردم 

 بدينسوبمب ھای چندھزارکيلوئی ميريزند واز ٢٠٠١  سالاکتوبربدبخت  و بq کشيده از 

درحالی که .انداين کشورsبراتوار آزمايش آخرين سqح ھای کشتار جمعی ساخته 

اگرداودخان زنده می بود، بال وپرکسی ميسوخت که بسوی  کشورما به چشم بد نگاه 

  .کند

» کازی چگين ميروsدي«ھا در کودتای ثور از قول  در باره دخالت شورویفرھنگ 

يی با مجله  ی، بی که بعدھا به امريکا پناه برده و مصاحبهجمامور سابق، کی، 

چون دولت محمد «: بعمل آورده، مينگارد) ١٩٨٢ نومبر ٢٢شماره (تايمز  نيويورک

داودخان بدنبال قتل مير اکبر خيبر به گرفتاری رھبران حزب دموکراتيک خلق اقدام 

سفارت در . کرد،اينان با سفارت شوروی در کابل در تماس آمده، طالب ھدايت شدند

از ايشان پشتيبانی خواھد سکو جواب به ايشان اطمينان داد که اگر دست به کودتا بزنند م



 ١٠٦       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

بدينسان ديگر شک و شبھه باقی نميماند که کودتای ثور بخواست و دستور  » ٣٨ . کرد

در مورد دست داشتن شورويھا . مسکو طراحی و به منصه اجرا گذاشته شده است 

لبيب، صاحب منصب نظامی در قوای ھوائی افغانستان، . درطرح وتطبيق کودتا، آقای ف

٣٩ .ت کودتای ثورخود درافغان جرمن آنqين مطالب مفصلی نوشته استدرمقالۀ مقدما
  

  شکی نيست که شوروی ھا در بوجود آوردن شرايط برای کودتا نقش لبه ھرحا

ميتوان گفت اين اولين . داودخان را از صحنۀ سياسی افغانستان برداشتند بازی کردند و

ت سياسی به نفع خود در ھا در مورد وارد نمودن تغييرا خبط بزرگ سياسی شوروی

خبط سياسی . افغانستان بود، بدون آنکه عواقب بس خطرناک آن را ارزيابی کرده باشند

، پياده کردن قشون سرخ برای استقرار رژيم دلخواه مسکو در افغانستان  ھا دوم شوروی

گاه  است که با شکست غير قابل تصوری روبرو شد و کمپ سوسياليزم برای ھميشه تکيه

  .را از دست داد و امپراتوری شوروی نيز دچار فروپاشی و تجزيه شدخود 

  

  کی در رأس قدرت ترهنورمحمد 

 ١٣۵٧= ثور ٧نخستين اعqميه کودتاچيان شام 

 از راديو افغانستان به آوازھای محمد ١٩٧٨ آپريل ٢٧

و متن دری توسط عبدالقادر ) متن پشتو(سلم وطنجار 

ھای ديگری مبنی بر  يهبعد از آن اعqم. پيلوت پخش شد

برقراری حکومت نظامی و قيود شبگردی و منع 

در اول ماه می خبر انتقال . اجتماعات مردم انتشار يافت

قدرت از شورای انقqبی نظامی به شورای انقqبی پخش 

 نورمحمدتره کی                           :گرديد و دولت جديد با ترکيب زير تشکيل شد

 خلقی      کی، رئيس جمھور، صدراعظم و رئيس شورای انقqبی  نور محمد تره    

 پرچمی                                       ببرک کارمل، معاون در ھر سه مقام فوق     

 خلقی                          حفيظ هللا امين، معاون صدراعظم و وزير امور خارجه     

  خلقی                           مخابراتمحمد اسلم وطنجار، معاون صدارت و وزير    

                                                
٣٨

  ۵٠ ،    ٨١ ـ ٨٠ـ ھمان اثر، ص ٢ ، فرھنگ-  
٣٩

  :در افغان جرمن در لينک ذيل ميتوان خواند) مقدمات کودتای ثور(لبيب را تحت عنوان .مقالۀ ف-  
http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/farhad_labib_mokadamate_kodetai_zaur.pdf  
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  پرچمی                                                                  عبدالقادر، وزير دفاع     

 پرچمی                                                    نور احمد نور، وزير امور داخله     

 خلقی                                                دکتور شاه ولی، وزير صحت عامه     

 خلقی                          صالح محمد زبری، وزير زراعت و اصqعات ارضی     

 خلقی                                             غqم دستگير پنجشيری، وزير معارف     

  پرچمی                                              سلطانعلی کشتمند، وزير پqن گذاری    

  خلقی                                                        عبدالکريم ميثاق، وزير ماليه    

  پرچمی                              محمد حسن بارق شفيعی، وزير اطqعات و کلتور    

  پرچمی                                             سليمان sيق، وزير راديو و تلويزيون    

 پرچمی                                   آناھيتاراتب، وزير امور اجتماعی و گرزندوی     

 خلقی                        عبدالحکيم شرعی جوزجانی، وزير عدليه ولويخارنوال     

  خلقی                                      محمد اسماعيل دانش، وزير معادن و صنايع    

  خلقی                                                عبدالقدوس غوربندی، وزير تجارت    

 خلقی                                   محمود سوما، وزير تحصيqت عالی و مسلکی     

  پرچمی                                                       محمد رفيع، وزير فوايد عامه    

 پرچمی                                       الدين تھذيب، وزير سر حدات و قبايل  نظام    

  خلقی                                           محمد منصور ھاشمی، وزير آب و برق    

فھرست باs نشان ميدھد که تعداد وزرای خلقی نسبت به وزارای پرچمی بيشتر     

ھا در اقليت  ھای قدرت را بدست آورده بودند، و پرچمی است و گروه خلق اکثريت کرسی

ھای گروه پرچم برای بدست  اين تفاوت از ھمان آغاز موجب تqش. قرار گرفته بودند

 . آوردن رھبری حزب و حکومت و تشنجاتی در درون حزب گرديد

 در ايجاد ھمکاری سالم تفاوت مذکور در عين حال ناتوانی و نا کامی شوروی را    

ھای خلق و پرچم توجيه ميکند، و اين نکته را مبرھن ميسازد که با وصف  در ميان جناح

مطالعه گسترده در شرايط افغانستان ، شوروی از درک شدت اختqفات قومی و اتنيکی و 

يه السو گرايش افغانھا به انتقام گيری غافل بودند، با آنکه ھر دو گروه خلق و پرچم علی

از دساتير مسکو پيروی ميکردند اما تا آن وقت خلقيان بيشتر طرفدار صراحت بودند و 

 .پرچميان متمايل به پنھان کاری، غالبا اتحاد شوروی روش اخير را ترجيح ميداد
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يی اظھار داشت که حزب دموکراتيک   کی رھبر دولت جديد طی بيانيه نورمحمد تره    

خاص sزم را جھت اجرای وظايف دولتی از رئيس دولت خلق افغانستان در اداره امور اش

بنابراين از ھمان آغاز کار رژيم جديد، تمام مقامات . دار در اختيار دارد گرفته تا عqقه

دولتی از باs تا پائين توسط اعضای حزب دموکراتيک خلق اشغال گرديد و اشخاص فھيم 

ھا  مخالف رژيم جديداند، يا بزنداندار رژيم قبلی، به تصور اينکه  و با تجربه و سابقه

 .ترين عقب زده شدند ھای پائين سپرده شدند و يا از کار برکنار و يا در چوکی

 برخی از اين کارکنان مجرب که دارای تحصيqت تخصصی در کشورھای غربی     

ھا بدوران  زيرا از نظر حزبی. بودند، عاقبت خود را حدس زدند و از کشور بدر رفتند

فراديکه در غرب، يعنی در آلمان و انگلستان و امريکا و فرانسه تحصيل کرده رسيده، ا

ھمان ) جاسوس(» اجنت«بودند و از سطح عالی دانش و کلتور اداره برخوردار بودند، 

کشورھا شناخته ميشدند و با کوچکترين ابراز نظر بر سياست کدری رژيم تک حزبی، 

 . بزندان ميرفتند و برگشت ھم نداشتند

کی در اولين فرمانی که صادر نمود، تحصيل کرده و تحصيل ناکرده را يکسان  رهت    

و اين امر به مذاق اکثريت اعضای حزب که فاقد تحصيqت عالی و . و برابر اعqن نمود

اغلب از صنوف نه و ده بنا بر مکتب گريزی و عدم استعداد فراگيری دروس و ناکامی 

اين فرمان اجازه ميداد تا . ودند، خيلی گوارا آمدھای متواتر از مدارس اخراج شده ب 

تحصيل و کم سويه، بنابر تقرب و ارتباطات شخصی و فاميلی و حزبی با  اشخاص بی

 چنين افراد خانکه در دوره داود(اشخاص بلند پايه حزب، در باsترين مقامات دولتی 

 .برخوردار گردندمقرر شوند و از امتيازات آن ) ممکن نبود بدان مقامات نايل آيند

ميتوان اذعان داشت که کودتای ثور نقش افراد ورزيده و فھيم و تخصصی و     

دارای تحصيqت عالی را در اداره دولت از ميان برد و بجای آن در مرکز و وsيات، اغلب 

افراد کم دانش، کم سويه و کم تجربه و از لحاظ موقعيت اجتماعی پرعقده و بدبين نسبت 

sدست جامعه مقرر شدند که با افراد و اشخاص غير حزبی رژيم قبلی به طبقات با 

برخورد خشن و غيرسالم داشتند و بدينسان ھر روز مردم و اطرافيان خود را مجبور به 

 .فرار و ترک ديار مينمودند

تر کلتور،  زايی در مجموع که دارای سطح عالی ناگفته نبايد گذاشت که نسل محمد    

ورد خوشايند با مردم بودند، ھمزمان با کودتای ثور بتدريج از زندگی و تحصيل و برخ

السيف راه فرار از کشور در پيش  تعدادی زندانی و کشته شدند و بقيه. کابل ناپديد شدند

صرف پنج شش خانواده محمد زايی تا سقوط رژيم جديد در کابل باقيماندند، و . گرفتند
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داکتر اکرم عثمان رئيس : از آنجمله بودند. بعدا آنھا ھم راھی ديار غرب و غربت شدند

اتحاديه نويسندگان و بعدھا جنرال قونسل و وزير مختار افغانستان در تھران، از خانواده 

الحق  بشير رويگر وزير اطqعات و کلتور در حکومت فضل خان عثمان، احمد غqم فاروق

 معاون صدر اعظم و خان، جنرال عبدالحکيم سروری خالقيار، از نوادگان امير شيرعلی

آباد، حميدهللا  تيولدار بھسود جqل  ادخان بارکزائی شاروال کابل، از خانواده سردار رحيمد

هللا از خانواده محمود طرزی مشھور، عبدالحکيم وزير  طرزی وزير ماليه در دولت نجيب

رتر بعد سک(پدر سردار حبيب سراج   جان سراج  ماليه در حکومت خالقيار و سردار سميع

اما صرف دکتر فاروق اعتمادی، با خانمش تا اخير ) اول در سفارت افغانی مقيم دھلی

داکتر اعتمادی يکی . عمر در کابل ماندند، بدون آنکه از مرگ بيمی بخود راه داده باشند

از استادادن ورزيده تاريخ در فاکولته تاريخ و علوم اجتماعی پوھنتون کابل و يکی از 

در دوره » حزب وطن«مرزمان مير غqم محمد غبار و از بنيان گذران خواھان و ھ آزادی

در ماه جون . حکومت شاه محمود خان بود و مدتی مديد در زندان حکومت بسر برد

ھای جمعی شنيدم، روانش   خبر درگذشت اين دانشمند را در کابل، از طريق رسانه١٩٩۵

 .را شاد ميخواھم

ھای افغان  ين است که ھيچيک از اقوام و اتنيکھدف از تذکر اين مطلب در اينجا ا    

اند که  زايی مسکون در کابل آنقدر آسيب پذير نبوده پس از کودتای ثور مانند، طايفه محمد

اند و سرانجام  ھای بدوران رسيده واقع شده اين طايفه مورد غضب و ضرب و شتم حزبی

ز برکات يا عواقب ناگوار اينھم يکی ا. کن گرديدند  بطور کامل مخصوصا از کابل ريشه

 .کودتای ثور در کشور ما بوده است

افزون بر آن کودتای ثور که پايگاه اجتماعيش ضعيف و پشتوانه محکمی در     

العمل منفی مردم شد و زمينه مداخله  ميان مردم نداشت، بزودی مواجه با عکس

. اعد ساختخلی افغانستان مساکشورھای خارجی، منجمله اتحاد شوروی را در امور د

ورود قشون سرخ شوروی تحت ھر نام و ھر عنوانی که بود، سبب قيام سرتاسری مردم 

ھای خونين و ويرانکن و مھاجرت پنج ميليون  افغانستان بر ضد رژيم و بالنتيجه جنگ

افغان به کشورھای ايران و پاکستان و غيره و دو مليون کشته و معلول در داخل کشور 

استحکام رژيم انقqبی ثور کمکی کرده باشد و مخالفان خود را بر گرديد، بدون آنکه به 

 .شان نشانده باشد سر جای

مانده و سنتی مانند   اين حوادث بيانگر اين مطلب است که در يک جامعه عقب    

بند عنعنات محلی، معتقدات مذھبی،  سواد و سخت پای افغانستان که اکثر مردم آن بی
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ده و ھستند و شرايط عينی و ذھنی برای ظھور و استقرار رسوم و آداب قومی و محلی بو

با شعارھای چپی و تند مارکسيستی که با ذايقه مردم » ادعايی«يک رژيم سوسياليستی 

مومن افغانستان ھيچ سازگاری نداشت، آماده نبود و نميتوانست جز خشم و طغيان و 

 بوسيله نيروھای نظامی ھا بار اين قيام  ھای مردم از يک سو، و سرکوبی خشونت قيام

 .يی داشته باشد  دولت از جانب ديگر، ثمره

مداخله نظامی شوروی که ناشی از خبط سياسی رھبران آن کشور و يا ناشی از     

جويی و عقب راندن مرزھای امنيت بخاطر دسترسی به آبھای گرم بود،   سياست توسعه

 شوروی در مدت بيست سال نفوذ فقط اين نکته را قبل از ھر چيز ديگر بر مq ميسازد که

مستقيم خود در افغانستان نتوانسته بود جامعه کثيرالمليت افغانی را با ساختار قبيلوی و 

عقيدتی آن بدرستی بشناسد و تصور ميکرد ھمه مردم آن کشور مانند رھبران حزب 

 حاs. اند دموکراتيک خلق افغانستان، خواھان حضور قشون سرخ شوروی در افغانستان

در (نکه اين تصور و محاسبه از ھمان روز اول فرو ريختن قشون شوروی به افغانستان 

اشتباه محض پنداشته شد و مردم افغانستان و جھان را به ) ١٩٧٩ دسامبر ٢٧

يکصد و چھار دولت مخالف . العمل شديد در برابر شوروی و رژيم جديد واداشت عکس

ا رای ممتنع اتحاد شوروی را در سازمان ملل در برابر ھژده دولت موافق و ھژده دولت ب

متحد بشدت محکوم کردند و خواستار عقب نشينی فوری نيروھای شوروی از افغانستان 

 )١٣۵٨  جدی٢۴ مطابق ١٩٨٠ جنوری، ١۴. (شدند

آميز مسکو، افغانستان را  اين تصميم سازمان ملل متحد در برابر يک عمل اشتباه    

ھنگی و تنگنای اقتصادی قرار داد که جبران ناپذير و اکمال انزوای سياسی و فر شديدا در

آن برای شوروی در دراز مدت غير قابل تحمل بود و يکی از علل عمده فروپاشی رژيم 

 .ھای غربی در برابر افغانستان بود انقqبی، ادامه ھمين سياست کشور

     

 گی دوباره حزب و تفوق گروه خلق بر گروه پرچم دوپاره    

ن و صاحبنظران پوشيده نيست که وحدت مجدد حزب دموکراتيک خلق بر خبرگا    

افغانستان، بنابر دستور و خواست مسکو صورت گرفته بود و نميتوانست پايدار و دير 

ھای قدرت،  بنابرين پس از سقوط داود و اعqم رژيم جديد يکجا با تقسيم کرسی. پای باشد

 . حزب استشمام ميشدگی دوباره ھای جدايی و دوپاره عqيم و نشانه

حتی ھمان زمانيکه برنامه عمل دولت از راديو تلويزيون کابل پخش ميشد، مردم     

مشی، احساس و درک    متن دری خطدنميتوانستند ناراحتی ببرک کارمل را حين خوان
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در . تر گرديد متعاقبا در فاصله کمتر از يکماه پس از کودتا، عqيم اختqف نمايان. نمايند

به نشر » راجع به انقqب ثور«رساله تحت عنوان ) ١٩٧٨ می ٢٢(اه جوزا اوايل م

اما . رسيد که در آن از نام و نقش ببرک کارمل در سازماندھی کودتا سخنی در ميان نبود

فرصت طلبان و مبلغان ترس و شکست که در بحبوحه : آميزی از قبيل اشارات کنايه

ھمراه با انتشار اين . در رساله بچشم ميخوردکاميابی در خيال گريز به روستاھا بودند، 

ھا به شايعه پراکنی پرداختند که گويا اشارات مذکور متوجه ببرک  رساله بعضی از خلقی

کارمل است که در ميدان ھوايی بر کودتا اعتراض نموده، با پيشبينی ناکامی کودتا 

 .پراکنده شدن ھيات رھبری را به اطراف و وsيات پيشنھاد ميکرد

از آن به بعد نشر اخبار و عکس مربوط به رھبران پرچم در جرايد کاھش يافت،     

کی روز بروز افزونی گرفت و ھمراه با القاب  تره  در حاليکه اندازه و تعداد عکس

ھمچنان نام و القاب . ساخت آميز، کيش شخصيت پرستی را در کشور بر قرار می اغراق

 .قqب ثور، در اخبار و جرايد فزونی گرفتامين به عنوان قوماندان ان  هللا حفيظ

ھا در مبارزه درون حزبی در  بگفته آقای فرھنگ، اولين نشانه شکست پرچمی    

اواخر ماه جون ھنگامی بخوبی ظاھر شد که خبر مقرری دو تن از رھبران آن، محمود 

ان و هللا، به ترتيب به عنوان سفير کبير در پاکست و دکتور نجيب) برادر ببرک(بريالی 

اندکی پس از آن خبر تقرر ببرک کارمل به پراگ، نور احمد نور به . ايران انتشار يافت

زاد به بلگراد و عبدالوکيل به لندن، يکی بعد ديگری اعqن شد و  واشنگتن، آناھيتا راتب

 . شان ترک گفتند  اشخاص مذکور بدون سر و صدا کابل را بعزم ماموريت

جمعی از پرچميان در ميدان ھوايی کابل گرد آمده تنھا در ھنگام حرکت کارمل     

الدين کاويانی، يگانه  بقول نجم. شان را با اين پيشآمد خموشانه ابراز داشتند مخالفت

تان بايد  توصيه ببرک کارمل به ھواخواھانش ھنگام وداع اين بود که تمام سعی و تqش

 . متمرکز گردد و بس، امين  کی  در جھت بدنام ساختن و ناکام ساختن رژيم تره

منصبان پرچمی ھم دو تن در اين وقت به سفارت خارج فرستاده  از جمله صاحب    

ھا، راز محمد  پاچاگل وفادار به دھلی جديد و فيص محمد به بغداد و از حساب خلقی. شدند

بعدھا گفته ميشد که دو نفر دومی . پکتين به مسکو و انجنير نظرمحمد به بن مقرر شدند

وابط نزديک خود با دو نفر اولی که منسوب بگروه پرچم بودند از کابل دور به علت ر

ھای  اما روايت دقيق در مورد پاچاگل وفادار اين است که او از جمله خلقی. اند ساخته شده

ھا  منسوب به داکتر زرغون بوده و ھمانقدر مورد خشم و غصب امين بود که پرچمی

 .اند بوده
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 جوsی تغييراتی اعqن شد که به دگرگونی موازنه  ھم در ماه در سطح حزبی    

ھا به  در عين حال خلقی. قدرت در بين دو جناح حزب به سود گروه خلق دsلت ميکرد

وطنجار از . ھا بود مبادرت ورزيدند اشغال مقامات مھم دولتی که قبل از اين سھم پرچمی

 او در وزارت مخابرات پست وزارت مخابرات به وزارت دفاع تبديل شد و گqبزوی بجای

 .جای گرفت و مزدوريار در وزارت داخله مقرر شد

هللا امين به عنوان منشی کميته مرکزی حزب قدرت  از ھمه مھمتر اينکه حفيظ    

شان  در ھمين ھنگام اقدامات گرفتاری کارمندان پرچمی و ھواخواھان    .بيشتری کسب نمود

 عبدالقادر وزير دفاع به جرم توطئه  اگست دفعتا خبر گرفتاری جنرال١٧در . شايع شد

عليه دولت اعqن شد و به تعقيب آن اخبار مربوط به بازدداشت محمد رفيع وزير فوايد 

 سپتامبر جرايد ٢٢يک ماه بعد در . عامه و سلطانعلی کشتمند وزير پqن انتشار يافت

گرفتاری ھای فوق العاده گزارش مفصلی درباره کشف يک توطئه و خبر  کابل در شماره

الذکر، اکنون جنرال شاھپور  عqوه بر اشخاص فوق. کارگردانان آن را به نشر سپردند

لوی در ستيز و دکتور ميرعلی اکبر سرطبيب شفاخانه جمھوريت نيز بحيث  احمدزی

 .رھبران دسيسه معرفی و ھمراه با فوتوکاپی سئوال و جواب ايشان انتشار يافت

اعظمی استفاده نموده به قلع و قمع گروه پرچم امين ميخواست تا از موقع بحد     

ھا يا  کی خواه بعلت خوف از ضعيف شدن حزب يا بعلت ترس از شوروی بپردازد، اما تره

در ھمين آوان يک ھيات . به سبب افزايش قدرت امين نميخواست تن به چنين کاری بدھد

امين به .  وارد شدھا به کابل بلند مرتبه حزبی شوروی غرض آشتی دادن امين با پرچمی

ھا از لحاظ منشاء طبقاتی و خصلت خود بيشتر از  ھيات خاطرنشان ساخت که خلقی

ھا به اصول مارکسيسم ـ لنينيسم وفاداراند و ميتوانند دوستان خوبی برای اتحاد  پرچمی

گيری حاضر به آشتی با رھبران پرچم نشد و به تصفيه  امين با اين موضع. شوروی باشند

 ٢٨کی را وادار کرد تا در گزارش مورخ  اصر پرچمی ادامه داد و سرانجام ترهحزب از عن

 تن ۶به کميته مرکزی، سران پرچم را به شمول ) ١٣۵٧ قوس ۶ (١٩٧٨نومبر 

شان را از حزب   گذاران دسيسه معرفی کند و اخراج  سفيران سابق الذکر بحيث بنيان

ھای خود را به عqمت  اين پيشنھاد دستکميته مرکزی نيز بدون مخالفت با . تقاضا نمايد

 . تائيد بلند کردند

ھا بود  ظاھرا ادعای دسيسه برای کودتا اصq حقيقت نداشت و اين دسيسه روس    

ھيا و از اين طريق اختناق و ترور و استبداد را  امين را مهللا تا زمينه يکه تازی حفيظ

 . مايدھای بعدی خود مسلط ن کشور برای پياده ساختن پqن بر
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ببرک کارمل، نور احمد :  تن از رھبران پرچم ھر يک ۶کی ،  بدنبال گزارش تره    

هللا و بريالی از حزب اخراج و دو تن ديگر  نور، اناھيتاراتب زاد، عبدالوکيل، نجيب

سليمان sيق و بارق شفيعی از بوروی سياسی طرد شدند و برای يک دوره آزمايشی 

اينان ھرچه ميدانستند و ميتوانستند . ران پرچم گرديدندموظف به افشاگری در مورد رھب

قادر و .از بدگويی در حق رھبران پرچمی دريغ نورزيدند و تا مدتی خود را ابقا کردند

هللا  معھذا حفيظ.  سال حبس محکوم گرديدند٢٠اکبر به اعدام و رفيع به  کشتمند و ميرعلی

از ارفاق کار گرفت و اعدام ) اعدام شداکبر که  به استثنای ميرعلی(امين در حق ايشان 

 . سال حبس تخفيف داد١۴آنان را به پانزده سال حبس و رفيع را به 

تعدادی از اعضای گروه پرچم و بسياری ديگر از . اما کار در ھمين جا پايان نيافت    

مردم غير حزبی به اتھام شرکت در توطئه بازداشت شده، بعضی بدون محاکمه از بين 

ھای گروھی کابل در  بنا برگزازش رسانه.  و عده ديگر تحويل زندانھا گرديدندبرده شدند

ھای افغانی را بشرح ذيل ربودند و با خود به  ھمانوقت سفرای مخلوع دارايی سفارتخانه

 :مسکو و کشورھای اروپای شرقی بردند

  دالر از دارايی سفارت افغانی در چکوسلواکيا٧۵٠٠ـ ببرک کارمل، مبلغ ١    

  دالر از دارايی سفارت افغانی در بلگراد٧۶٠٠زاد، مبلغ  اناھيتا راتبـ ٢    

  دالر از دارايی سفارت افغانی در واشنگتن٢١٠٠٠٠ـ نور احمد نور، مبلغ ٣    

  دالر از دارايی سفارت افغانی در لندن ٢٠٠٠ـ عبدالوکيل، مبلغ ۴    

 پاکستان دالر از دارايی سفارت افغانی در ٢۴٠٠ محمود بريالی، مبلغ -۵    

  ٤٠( ميليون لایر از دارايی سفارت افغانی در ايران٢١هللا، مبلغ  دکتور نجيب-۶    

هللا امين پس از کنار زدن رقبای سياسی خود منسوب بگروه پرچم و مقرر  حفيظ    

رتبه که رياست آنرا  کردن اشخاص وفادار بخود را به عوض آنان ھمراه با ھياتی عالی

.  عازم مسکو شد١٩٧٨ دسمبر ٣ مطابق ١٣۵٧ قوس ١٣کی بعھده داشت بتاريخ  تره

بريژنف رھبر شوروی از ھيات افغانی بگرمی پذيرايی کرد و فردای ورود ھيات به 

اش خطاب به رھبر شوروی، سياست آن کشور را در قبال  کی ضمن بيانيه مسکو، تره

کی   تره دسامبر ھمان سال۵کوريای جنوبی و مساله پشتونستان تائيد کرد و بتاريخ 

معاھده حسن ھمجواری را با برژنف در کرملين به امضاء رسانيد که يکسال بعد بر 
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، نيز رجوع شود، به روزنامۀ انيس ١٩٩٤محصول سال » پی در پی«مستند افغانی بنام دو روز فلم -  
  ١٣٥٧وھيواد ماه ھای غقرب وقوس 
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. مبنای آن شوروی به بھانه کمک برادرانه به افغانستان، قشون سرخ خود را پياده کرد

 :در يکی از مواد اين معاھده گفته شده بود که

ه نظامی بر اساس ھا را در ساح طرفين بمنظور تقويت دفاعی، انکشاف ھمکاری«    

 ».ھا دوام خواھند داد موافقت نامه

بر اساس ھمين جمله يکسال بعد در ھمين ماه دسامبر، شوروی به پياده نمودن     

ايکه برای استقqل  در حاليکه ھيچ نشانه. قشون سرخ خود در افغانستان پرداخت

 .يدرس بمشاھده نمی) ١٩٧٩دسامبر (افغانستان خطر تلقی شود، تا اين تاريخ 

هللا امين که اکنون مقام صدرارت و  پس از بازگشت ھيات افغانی به کابل حفظ    

وزارت امورخارجه را در اختيار داشت و وزارت دفاع را نيز سرپرستی مينمود، 

کی معرفی   آنرا به تره١٣۵٨ حمل ١١اش را از افراد ھوادار خود تشکيل و بتاريخ  کابينه

بدينسان تمام اعضای . ان ھمه از جناح خلق بودندنمود که بجز يک عنصر پرچمی ديگر

هللا امين به استثنای بارق شفيعی، ھمه از اعضای جناح خلق بودند و تنھا  حکومت حفيظ

ھای تند و تيزی بر ضد رھبران  يکنفر منسوب به جناح پرچم، شايد بدان علت که بيانيه

ھا، نور محمد   مدح رھبر خلقیتابی در و  نمود و اشعار پرآب ھا ايراد می پرچم در متينگ

  .کی ميسرود، بطور نمايشی ابقا گرديد تره

  

 :  با روحانيت متنفذ » یخلق« رژيم ۀمبارز

رژيم حزب دموکراتيک خلق پس از سرنگونى جمھوريت داود ، در مبارزات خود 

نظربه شرايط خاص حاکم بر افغانستان که يک « : به مبارزه ايديولوژيک اولويت داد

به مبارزه ايديولوژيک ) تره کى( حال انکشاف است، با ابتکار رھبربزرگ ما کشوردر

اقتصادى به مبارزات - طبقاتى ارجحيت داده شدو برخqف دوشکل ديگر مبارزه اجتماعى

  ٤١)١٩٧٩امين، هللا حفيظ ا(» .ًايديولوژيک وسيعا تأکيدگرديد

 را شروع کرد باپيروى از اين تز، حکومت خلقى نخست مبارزه باروحانيون متنفذ

» انقqب برگشت ناپذير ثور«و آنھا را بنام دشمنان آشتى ناپذير ايديولوژى طبقه کارگر و 

ياد مينمود و در پيوند با آن گروه زمينداران » اخوان الشياطين«خطاب کرده به اسم 

 رھبرى حزب باور داشت که .بباد ناسزا ميگرفت» استثمارگران«و » فئوداsن«رابنام 

ن در اتحاد با زمينداران و مqکان مانع تحوsت اجتماعى و اصqحات اند و ھمينھا روحانيا

 بر اساس ھمين باور ،حزبيھا بسرکوبى .بودندکه رژيم تجددطلبانه امانى را از ميان بردند
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   ٢٤٢صاسqم وسياست در افغانستان،ترجمۀ خليل هللا زمر،استا اولسن ،  -  
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رھبران مشھور و پرنفوذ مذھبى يعنى خاندان حضرات مجددى اقدام کرد وتمام خانواده 

اعمال .  سر به نيست نمود١٩٧٩نفر ميرسيد در جنورى  ٧٩را که گفته ميشد به 

کفرو «که مخالفت با رژيم جديد تحت عنوان مبارزه با  تحريک آميز فعالين حزب سبب شد

ياد آورميشودکه بدنبال قيامھاى » ير رواوليو«. در برابر حکومت تنظيم يافت» الحاد

وغيره نقاط کشور  در نورستان ،و بدخشان و نيمروز ١٩٧٨خودجوشى که در سال 

 قيامھا وسعت گرفت و ١٩٧٩بوقوع پيوست ، پس ازسرکوبى رھبران مذھبى در جنورى 

 اپريل ھمان سال در چخچران مرکز وsيت غور مولويھا اعqن کردندکه اصqحات ٢٠در 

 اپريل مردم بر ھيات اصqحات ارضى ٢٧ارضى خqف شريعت اسqم است و بنابرين در 

عين حادثه در ميمنه و درسليمى ھرات در ماه . ھا را بقتل رساندندحمله کرده وتمام آن

 به تحريک چھار نفر مq برسواد آموزى دختران تکرارميشود ،بر ھيات ١٩٧٩فبرورى 

سواد آموزى حمله صورت ميگيرد، رھبر تحريک مq حيدر کشته مى شود و بقيه به کوه 

ريل روحانيون مردم را بر ضد  اپ١٥در ) زابل( در داى چوپان .ھا متوارى ميشوند

 اپريل در يکاولنگ در مرکز ٣٠اصqحات ارضى دعوت به قيام ميکنند و از آن پس در 

ھزاه جات و درمالستان جاغورى برھبرى شيخ شريفى و شيخ احمدى وشيخ فقيھى 

رھبران مذھبى برضد اصqحات ارضى و ھمچنان در دايچوپان از جانب رھبران مذھبى 

  ٤٢ .ى افتند و ادامه مى يابندقيامھا براه م

امين مردم افغانستان طى يک سرکوبى بى امان - ماھه تره کى ١٨در حکومت 

 نفررا که تنھا در زندان پلچرخى درعھد ١٢٠٠٠حکومت کارمل لست . بقتل رسيدند

 به نظر ميرسد که در اين دوره ٠امين کشته شده بودند اعتراف نمود-حکومت تره کى 

بخصوص روحانيت و ( قلع وقمع کامل برخى از طبقات اجتماعى ھدف حکومت بيشتر

 در .را ميتوان نام برد» انتخاب « مواردى از اين .بود تا نسل کشى) اشراف زميندار

 ھمه اعضاى خانواده مجددى که ھنوز درکابل سکونت داشتند بازداشت و ١٩٧٩جنورى 

 .مذکور اعدام گرديدنددر پلچرخى زندانى شدند و سپس تمام اعضاى ذکور خانواده 

ُھچنين سيدبھاءالدين جان پير طريقت نقشبنديه در پرچمن فراه با دو پسرش که نزد 
مدرس (مولوى عqءالدين . اويماقھا از نفوذ و احترام بسيار برخوردار بودند بقتل رسيدند

در  .ھمراه تعدادى از طالبان خود و چندين ده نفر شاگردان ليسه کشته شدند)اصلى ميمنه 

مولوى (با دوتن از روحانيون ) حاجى عبدالغفور(نماينده سابق شورا ) غور(غلمين 

 در قندھار مولوى عبدالرب آخندزاده و مولوى .ناپديد شدند) فضل احمد و خليفه نورمحمد

                                                
٤٢

   ١٤٨- ١٤٦ص اسqم ونوگرائی سياسی در افغانستان، ، ير رواوليو-  
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 ١٩٧٨ بھمين روال سيصد تن از اعضاى فرقه چشتيه در خزان .نورمحمد مفقود شدند

عqوه بر باز داشتھا قتل عام غير نظاميان در . زنگشتند دستگيرشدند که ھرگز بخانه با

. و دره صوف اتفاق افتاده است) خاک سفيد(، در فراه ) کراله(ُسمنگان ، دره کنر

سيد واعظ سر پرست مدرسه محمديه کابل . روحانيت شيعه بيش از ھمه سرکوب گرديد

 ھا روحانى شيعه ده.  با تعدادى از طqب آن مدرسه ناپديد شد٧٩در فبرورى سال 

: سه تن از آنھا(درچارکنت ، دره صوف ، يکاولنگ و جاغورى دستگير و زندانى شدند 

، مگر گروھى از روحانيان موفق )شريفى ، احمدى و فقيھى در ايران درس خوانده بودند

پير تگاو و ھمه پيرھاى وsيت ھرات و نيز شيخ محمد آصف محسنى : به فرار شدند مثل 

   .٤٣ قندھاررھبر شيعيان

اين شيوه سرکوبگرانه باsخره . مجددى درخارج بودند هللاپيرگيqنى و صبغت ا

باعث ظھور سلسله يى از قيامھا محلى در سال ھاى بعدى گرديد که در نھايت به شعله 

ھمين شرايط به ھجوم شوروى در . ور شدن جنگ داخلى در اکثر نقاط کشور انجاميد

شانه ھاى مشروعيت رژيم را درانظار اکثريت مردم  منجر شدکه آخرين ن١٩٧٩دسامبر 

 . ذايل ساخت

 

 :انقqب فرھنگی شتاب در تطبيق برنامه اصqحات و    

وکسب قدرت سياسی، موضوع ) ١٩٧٨اپريل( ش ١٣۵٧پس از کودتای ثور     

 دموکراتيک استحکام رژيم از طريق جلب حمايت دھقانان به نفع حاکميت نوپای حزب

 که دھقانان کثيرالعده ترين نيروی اجتماعی را درکشور زيرا، يدخلق حايز اھميت گرد

قانان تمام ميشد بلکه تحقق سالم تشکيل ميدادند و تحقق  مساله ارضی نه تنھا  به نفع دھ

  .تيک نقش سازنده وتعيين کننده داشتل آن درموفقيت حاکميت حزب دموکراوکام

که به "  افغانستانخطوط اساسی وظايف انقqبی جمھوری دموکراتيک" در 

جھت از بين بردن عقب " :کهبود  انتشار يافت، تصريح شده ١٣۵٧ ثور سال ١٨تاريخ 

ماندگی اقتصادی، ايجاد يک اقتصادملی، تسريع آھنگ رشد وعصری ساختن زراعت 

ومالداری مستلزم آنست که در زودترين زمان ممکن تحوsت بنيادی اقتصادی زير اجر 

  :شود

  ت ارضی دموکراتيک به نفع دھقانان زحمتکش به اشتراک فعال  انجام اصqحا-١

 .اصqح سيستم آبياری وحل مساله چراگاه  ساختن زمين ھای باير، بسط و خودشان وآباد

                                                
٤٣

  ١٦٦- ١٥٣ص ھمان اثر،،یاوليور رو -  
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٤٤. الغای مناسبات کھنه فيودالی وماقبل فيودالی-٢
  

از کنار زدن و تصفيه پس کی و امين   رھبران حزب دموکراتيک خلق، تره

يکباره خود را درگير يک برنامه ، ١٩٧٨مقامات دولتی و حزبی در تابستان ھا از  پرچمی

و » انقqب فرھنگی«اين برنامه عبارت بود از تحقق . العاده مشکل نمودند  اصqحات فوق

يعنی تبديل جامعه افغانی با سنن قبيلوی و ھمبستگی دينی، نژادی به » اصqحات ارضی«

 .يک جامعه سوسيالستی در کوتاه مدت

ُدر مورد لغو قروض و (صدور فرامين پی در پی، بخصوص فرامين شماره ششم     

بدھی دھقانان و ممنوعيت رباخواری و سود برای ھموار کردن راه برای اصqحات 

ارضی که در حاsت عادی و در يک جامعه متحول از عوامل طبيعی اصqحات ارضی 

با صدور فرمان  .ن و بدھکاران شداعتباری دھقانا  بشمار ميرود، ولی بر عکس سبب بی

از چنگال ستم گروی ) بشمول اعضای خانوارشان( ميليون دھقان ١١شماره ششم، 

 ميليارد افغانی سود به سودخوران ٣١خواران رھايی يافتند واز پرداخت  داران وسود

   ٤٥ .معاف گرديدند

قوق و فرمان شماره ھفتم در مورد ممنوع ساختن مھريه عروس که تا حدودی ح

 و رفاه زن را در جامعه افغانی تامين ميکرد و رسم معمول جامعه بود و تحميل ازدواج

ھای اجباری در موارديکه ھنوز داماد نتوانسته بود مبلغ قبول شده مھريه را بپردازد،  

سوادی بطرز بسيار خشن و مستبدانه از قبيل سوادآموزی جبری زنان  مبارزه با بی

 بدون در نظر داشت خواست شوھران و پدران، به منظور شوھردار و دختران جوان

نابود کردن طرز فکر سابق، بخصوص اعتقادات دينی مردم، تحميل ايديولوژی جديدی که 

ھای اقتصادی و اجتماعی به ھيچ چيز ديگر ارج نميگذاشت، تحقير آداب و   بجز ارزش

ه تحميل دولت به عنوان رسومی که جامعه به آن عادت کرده بود و باsخره مھمتر از ھم

تنھا مرجع قدرت در روستاھا و انکار ساختارھای سنتی آن، ھمه حاکی از اين بود که 

ھای اجتماعی افغانستان را دارد،  رژيم جديد قصد نابود کردن گذشته و تاريخ و واقعيت

 .بدون آنکه کمترين مھلتی به مردم که آمادگی پذيرفتن چنين دگرگونی را نداشتند، بدھد

يی از طرز خيلی نادرست سوادآموزی کqن ساsن بشمول زنان و دختران   نمونه    

جوان در وsيت نيمروز و جوزجان سبب واکنش شديد مردم در برابر کارگردانان برنامه 

 .سوادآموزی شد

                                                
٤٤

  ١٣۵٧ ثور ١٨خطوط اساسی وظايف انقqبی جمھوری دموکراتيک افغانستان، منتشره  -  

٤٥
  ١٣۵٧ ميزان ٢۶ ، فرمان شماره ھشتم شورای انقqبی-  
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بر مردم فشار وارد ) بخشدار( ولسوال ،در ولسوالی چھار برحک وsيت نيمروز    

ان خود را به کورس سوادآموزی در پھلوی مردان نامحرم کرد تا زنان و دختران جو

مردم از تعميل اوامر ولسوال سرباز زدند و چون ولسوال خواست آنھا را . حاضر نمايند

اندرکاران برنامه  ولسوال و برخی ديگر از دست. دست به مقاومت زدند. توبيخ کند

 و بقيه از محل خود فرار سوادآموزی کشته و زخمی شدند و تعدادی از مردم نيز دستگير

 .کی و امين دوباره بخانه و کاشانه خود برنگشتند کردند و تا پايان کار دولت تره

 کورس سوادآموزی ٧در ولسوالی سرپل وsيت جوزجان، بر مبنای فرمان شماره     

محل . را ولسوال تاسيس کرد و بر اھالی فشار وارد کرد تا زن و مرد در آن شرکت ورزند

اين . يحيی، قرار داشت  زاده مرس، مسجدی تعيين شد که در جوار زيارت اماتدريس کو

مسجد و اين زيارت که از اماکن مقدسه مردم بشمار ميرفت و مخصوصا اھل تشيع به آن 

زيارت ارادت زياد داشتند، استفاده از اين اماکن مقدس برای پيشبرد مقاصد سياسی و 

ل وقتی خواست با اکراه زنان و دختران را بعد ولسوا. دولتی سبب انزجار مردم شد

بکورس بکشاند، مردم به مخالفت برخاستند و در برخورد بين ايشان و کارمندان دولتی، 

اين خبر به سرعت در مناطق مجاور و حتی کابل پخش شد . يی کشته و زخمی شدند عده

 .و مخالفين رژيم به تحريک مردم عليه رژيم پرداختند

.  اقدامات رھبران جديد، تعويض رنگ بيرق ملی افغانستان بودجنبه تحريک آميز    

، رنگ سياه، سرخ و سبز بيرق ملی لغو ١٣۵٧ ميزان ٢٧ مطابق ١٩٧٨ اکتوبر ١٧در 

برگزيده شد که » خلق«و بجای آن نسخه بدل بيرق سرخ شوروی مزين با ستاره و لفظ 

ايکوبی به نمايش گذاشته طی مراسم پر تجمل و مظاھره توام با دھل و سرنا و رقص و پ

مشاھده رنگ و نمای اين بيرق پيش از ھر پيشامدی ديگر، مردم را به ماھيت دولت . شد

جديد و وابستگی آن به شوروی متوجه ساخت و بنابرين در بسيج نمودن افکار عامه 

 .عليه دولت جديد تاثير عميق داشت

 ملی افغانھا بشمار برخورد بيباکانه نسبت به بيرق ملی که تنھا مظھر وحدت    

آمد و جانشين کردن عqيمی که بکلی برای عامه مردم بيگانه و غيرقابل درک بود و  می

قيد و   فقط ناشی از يک مبارزه بی. ميتوانست مايه تحريکات برای مخالفين رژيم گردد

شرط رھبران رژيم جديد بود برای جا زدن رژيم در صف کشورھای سوسياليستی جھان 

  . يش از وقت بودکه خيلی پ

  :اصqحات ارضیفرمان شماره ھشتم  درمورد 
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گی فرمان شماره ششم و ھفتم بدر نيامده بود که دولت   ھنوز مردم از سرگيچه

 مطابق١٩٧٨ نومبر ٢٨بدون مطالعه و بررسی sزم شرايط، فرمان شماره ھشتم را در

مان، قانون به موجب اين فر.  در مورد اصqحات ارضی اعqن کرد ١٣۵٧س  قو۶

 که در شرايط جامعه افغانی يکی از بھترين قوانين خان داودۀاصqحات ارضی دور

 . ملغی گرديد و بجای آن برنامه ديگر نافذ شد،اصqحات ارضی بشمار ميرفت

يکی قانون اصqحات : برنامه اصqحات ارضی داودخان، شامل دو قانون بود    

 موجب اين قوانين ملکيت شخصی زمين به ارضی و ديگر قانون ماليات مترقی زمين به

 محدود ) ھکتار۴٠(و دوصد جريب زمين للمی ) کتار ھ٢٠(يکصد جريب زمين آبی 

گرديد و مقرر شد که امqک اضافه از نصاب متذکره، در بدل قيمت عادsنه که در مدت 

زمين  سال به اقساط تاديه ميشد، بدولت تعلق بگيرد و دولت آنرا باsی دھقانان بی ٢۵

مقصد از قانون ماليات مترقی، وضع چنان ماليه سنگين . باز ھم به اقساط بفروش برساند

ايکه ساsنه از کشت باز   بر زمينداران بزرگ بود که ايشان را به فروش آن مقدار اراضی

 .ميماند، وادار ميساخت

م ھای بسياری از جانب زمينداران بزرگ بود من در نيمروز شاھد واگذاری زمين    

که امکان تحت کشت درآوردن ھزاران جريب زمين خود را نداشتند ولی مجبور بودند 

بنابراين اکثريت مالکان بزرگ . ساsنه از اراضی غير مزروعی خويش نيز ماليه بپردازند

در نيمروز حاضر شدند در بدل ماليات باقيمانده دولت زمين خود را بدسترس دولت 

 .بگذارند

    qھای  حات ارضی دولت خلقی چنين پيشبينی شده بود که زميناما در برنامه اص

 جريب زمين ۴٠و ) ھکتار۶( جريب زمين آبی ٣٠(اضافه بر نصاب مالکيت شخصی 

. بدون تاديه قيمت مصادره شده، در بين دھقانان بی زمين تقسيم شود)  ھکتار٨(ديمی 

ری ندارد و با رھبری دولت جديد که تصور ميکرد، دھقان بجز زمين ھيچ آرزوی ديگ

ھای دينی و اجتماعی و معنوی صرف نظر  بدست آوردن آن حاضر است از تمام ارزش

. کند و با تصاحب زمين دھقان ميتواند با کار و زحمت خود از آن بھره برداری نمايد

جات وآsت و  غافل از اينکه برای بھره برداری، عqوه بر زمين و کار، آب و تخميانه

قلبه و غيره نيز sزم است و مھمتر از ھمه امنيت مالی و جانی دھقان زنی و  ابزار شخم

و در صورتيکه تدابير تکميلی جھت تطبيق اصqحات مزبور صورت نگيرد، . شرط است

منجر به مختل شدن زندگی روستايی و متفرق شدن دھقانان ميگردد و عqوتا ممکن 
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ت شده است و به عنوان است سبب شورش زميندارانی شود که از آنان سلب مالکي

 .دشمن خلق با آنان رفتار ميگردد

      

کامل  بخاطر محومشعر بود که ) ١٣۵٧ قوس١٢مورخ ( فرمان شماره ھشتم

برخی ازمواد . مناسبات غيرعادsنه فيودالی در کشور از جانب شورای انقqبی صادرشد

  :فرمان را از نظر ميگذرانيم

qبی چنين حکم ميکندماده دوم فرمان شماره ھشتم شورای انق:  

 جريب زمين درجه اول يا معادل آن داشته ٣٠ ھيچ خانوارنمی تواند بيشتر از-١

  .باشد

 جريب زمين باغی يا تاکستان ٣٠ مالکان باغھا وتاکستانھا ميتوانند بيشتر از -٢

. در تصرف داشته باشند، مشروط براينکه تمام ساحۀ آن دارای درختان مثمر يا تاک باشد

اليت باsی زمين ھای باغی وتاکی متذکره توسط قرارداد که بين دولت ومالک طرز فع

  ."متکی برصواب ديد اقتصادی عقد ميگردد، تنظيم ميشود

  :و در مادۀ چھارم فرمان ميخوانيم که 

 جريب زمين درجه اول ٣٠بيش از ( ھيچ شخصی نميتواند زمين مازاد نصاب " 

ام  اين فرمان توزيع ميگردد به گروی واجاره بدھد و زمينی را که طبق احک) يا معادل آن

  ."يا بفروش برساند

  :در مادۀ ھفتم آمده که 

زمين به سه کته گوری وھفت درجه تقسيم گرديده و به منظور تبديل آن بدرجه " 

  .اول ضريب ھای ذيل رعايت ميگردد

  : باغی ، تاکی ودوفصلۀ آبی- کتگوری اول

  )٠/١ضريب ( صلۀ آبیباغی، تاکی دوف: زمين درجه اول

  )٠/ ٨۵ضريب ( دوفصله آبی : زمين درجه دوم

  ):يک فصله آبی( کتگوری دوم

يک فصله آبی که پنجاه فيصد وبيش ازآن ساsنه کشت و يا : زمين درجه سوم

  )٠/ ۶٧ضريب (آبياری ميشود

يک فصله آبی که ازپانزده الی پنجاه فيصد آن ساsنه کشت : زمين درجه چھارم

  )٠/ ۴٠ضريب ( يشودوآبياری م

  ):للمی(کتگوری سوم
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زمين يک فصله آبی که کمتر از پانزده فيصد آن ساsنه کشت ( زمين درجه پنجم

  )٠/ ٢٠ضريب( زمين للمی يک بوره ايکه يکسال درميان کشت ميشود. وآبياری ميشود

ضريب (زمينی دوبوره که دوسال در ميان کشت ميشود( زمين للمی درجه ششم

١۵ /٠(  

زمين للمی که بيشتر از دوسال در ميان کشت ميشود، ( للمی درجه ھفتمزمين 

  )٠/ ١٠ضريب (

می بايد به خانوار مستحق در يکی ازدرجات فوق الذکر يک نمره زمين حد اقل 

  :قرار آتی طور رايگان توزيع شده باشد

  زمين باغی وتاکی درجه اول پنج جريب،-١

 جريب۶ دوفصله آبی درجه دوم -٢

   جريب،٨ه آبی درجه سوم  يک فصل-٣

   جريب،١٢ يک فصله آبی درجه چھارم -۴

   جريب،١۵ فيصد آبياری ميشود، ١۵ يک فصله آبی که ساsنه کمتر از-۵

  جريب،٢۵زمين للمی درجه پنجم -۶

  جريب،٣٣ زمين للمی درجه ششم -٧

   جريب،۵٠ زمين للمی درجه ھفتم -٨

  :ن زمين چنين تصريح شده بوددر مادۀ بيستم فرمان، معيار ھای شناخت مستحقي

  . تابعيت افغانستان را داشته باشد-١

   سن ھجده سالگی را تکميل نموده باشد،-٢

   دھقان بی زمين يا کم زمين، کارگرزراعتی يا کوچی بی بضاعت باشد،-٣

   عايد ديگری غير از عايد دھقانی ومزدوری نداشته باشد،-۴

 به کشت وکار وآبادی زمين توزيع تعھد نمايد که خود يا اعضای خانواده ش-۵

  شده پرداخته واز آن مواظبت نمايد،

  .ًوارث زمين کدام شخص متوفی نبوده و يا از آن کتبا صرف نظرنمايد-۶

  :بنابرماده بيست ويکم درجه قدامت مستحقين قرار ذيل تثبيت ميگرديد

  . دھقان بی زمينی که باsی زمين قابل توزيع مصروف کشت وکارباشد-١

 دھقان بی زمين و کم زمينی که زمين تحت کشت وکارش به منظور منافع -٢

  .عامه از طرف دولت تصرف شده باشد

  :مستحق درجه دوم

  .دھقان بی زمين وکارگر زراعتی قريه ايکه زمين قابل توزيع درآن موجود باشد
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  :مستحق درجه سوم

 به مستحقين دھقان کم زمين قريه ايکه زمين مازاد قابل توزيع بعد از توزيع

  .درجه اول ودوم باقی مانده باشد

  :مستحق درجه چھارم

ًدھقان بی زمينی ولسوالی وکوچی ايکه معموs يک قسمت سال را در ولسوالی که 

  .زمين قابل توزيع در آن موجود است بود وباش داشته باشد

  :حق درجه پنجمتمس

در آن وsيت موجود دھقان بی زمين وکارگر زراعتی وsيتی که زمين قابل توزيع 

  .باشد

  :مستحق درجه ششم

دھقان بی زمين يا کوچی مستحق که بنابرعدم موجوديت زمين قابل توزيع در 

محل زمين دريافت نمی نمايد وداوطلبانه به اخذ زمين در ساير محqت و وsيات حاضر 

  .انتقال وجابجا شدن آن باساس مقررات تنظيم ميگردد. گردد

ت به دھقان کم زمين پلوان شريک، به نوبه دوم به قطعه کوچک زمين نخس

زمينداران پلوان شريک و در غيرآن به زمين داريکه کمترين ساحه زمين را در محل 

  .داشته باشد واز حد نصاب بيشتر نگردد، توزيع ميشود

برطبق مادۀ يازدھم ودوازدھم فرمان، به مستحق درجه اول بدون حکم قرعه 

ه نمرات زمينی که مستحقين باsی آن کار ميکردند وکافی نمی ھرگا. زمين توزيع ميشد

بود، در ھمان قريه يا ولسوالی نخست برای مستحقين درجه اول براساس قرعه زمين 

  .توزيع وتسليم داده می شد

ًھمچنان با در نظرداشت حق تقدم بعدا برای مستحقين درجه دوم، سپس درحاليکه 

ًقين درجه سوم بعدا به مستحقين درجه چھارم ودر نمرات زمين باقی ميماند، به مستح

حال موجوديت نمرات قابل توزيع به مستحقين درجه پنجم وسپس به مستحقين درجه 

  .ششم به اساس حکم قرعه زمين توزيع ميشد

حق قدامت توزيع در بين دھقانان کم زمين نظر به کوچکی ساحۀ زمينداری شان 

  .بل توزيع تثبيت ميگرديديا پلوان شريک بودن شان با زمين قا

  :مستحقين دارای وجايب ذيل شده است: در ماده بيست ودوم

فورمه استحقاق زمين را در ظرف دوماه بعد از تاريخ تسليمی خانه پری وبه -١

  .گروپ عملياتی ادارۀ اصqحات ارضی تسليم نمايد
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ه  مشخصات زمينی را که باsی آن دھقانی مينمايد با شھرت مکمل مالک ب-٢

  .ھيات موظف معلومات دھد

 به مجرد توزيع زمين مستحق مکلف است زمين خود را تصرف نمايد و در -٣

  .ظرف سه ماه به کشت وکارآن اقدام کند

 در تطبيق اصqحات ارضی وآب سھم فعال گرفته به شورای دھقانان قريه -۴

  .شدوادارات مربوطه اصqحات ارضی ولسوالی ووsيات تماس مستقيم داشته با

ً در بqک بندی و نمره بندی زمين قابل توزيع منطقه مربوطه عمq سھم فعاsنه -۵

  .بگيرد

 قرضه بانک انکشاف زراعتی را مطابق به مقررات بانک در وقت وزمانش -۶

  .بپردازد

  . ماليات زمين را در وقت معين بپردازد-٧

م، بانک شرکت کود کيمياوی افغان، شرکت توليد تخ: بنابر مادۀ سی ودوم

انکشاف زراعتی، در ساحاتی که پروگرام اصqحات ارضی تطبيق گرديده است، نمايندگی 

ھای خود را افتتاح می نمايند وتسھيqت sزمه تھيه قرضه وسايل ومواد را به شرايط 

  .مساعد به کسانی که برای شان زمين توزيع گرديده است فراھم می سازد 

  :م آمده است که ودر ماده بيست وس

 به منظور تنظيم شرکت فعال دھقانان در امر تطبيق اصqحات ارضی وآب در -١

تعداد نمايندگان ومدت . جلسه عمومی دھقانان، شورای دھقانان قريه انتخاب می شود

شورای دھقانان قريه رئيس ومعاون خود را . کارآن توسط جلسه عمومی تثبيت ميگردد

  .انتخاب ميکند

نان قريه ميراب ويا ميرآب باشی بحيث نماينده کميته  در ترکيب شورای دھقا-٢

  .دھقانان استفاده کنندگان آب شامل می شوند

 شورای دھقانان قريه نمايندگان قانونی تمام دھقانان قريه درحل مسايل مربوط -٣

 دموکراتيزه ساختن مناسبات ارضی وآب در ،به بھبود استفاده از ساحۀ زمينداری واب

  .قريه می باشد

 .شورای دھقانان  در مقابل ارگان محلی قدرت واداره دولتی مسئول ميباشد-۴

شورای دھقانان قريه کار خود رابا اجراآت ارگان محلی قدرت واداره دولتی -۵

  .وگروپ ھای عملياتی اصqحات ارضی وآب ھم آھنگ ميسازد
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ت  شورای دھقانان قريه درفعاليت ھای خودمطابق به قوانين ومقررات اصqحا-۶

ارضی وآب وساير قوانين ومقررات موضوعه جمھوری دموکراتيک افغانستان اجراآت 

  .مينمايد

 شورای دھقانان قريه منازعات ناشی از تطبيق اصqحات ارضی وآب را حل -٧

ھرگاه يک طرف يا طرفين منازعه به فيصله شوراقانع نباشد، موضوع ازطرف . مينمايد

  .حل ميشودارگان قدرت دولتی واداره ولسوالی 

يا ھر عضو کوپراتيف می تواند الی سی جريب  بنابر ماده شانزدھم، ھرخانوار

ًزمين معادل زمين درجه اول زمين باير را به موافقه اداره اصqحات ارضی جديدا آباد 

   ٤٦ .وصالح الزراعه سازد ومطابق نصاب در تصرف خود داشته باشد

بدين معنی که زمين ھای .بميان آمدبا صدور اين فرمان محدوديت برمالکيت زمين 

زمين درجه اول يا معادل آن بدون پرداخت قيمت از ) جريب٣٠( ھکتار۶اضافه از 

زمينداران اخذ و به دھقانان کم زمين وبی زمين يک يک ھکتار بq عوض توزيع 

 ۶۶۵/ ۶٨٨ً جمعا١٣۵٨ براساس احصائيه ھای موجوده، تا اخير ماه اسد.٤٧ميگرديد

خانوار دھقان بی زمين ويکتعداد دھقانان کم زمين توزيع ۶۶۵ر ۶٨٨رای ھکتار زمين ب

دوره (مشکل است باور نمود که مناسبات ريشه داريک دورۀ طوsنی تاريخی. گرديد

  . ماه از ھم متqشی نمود٨را در ظرف مدت ) فيوداليزم

:" نوشته است که دولت کارمل وزير زراعت واصqحات ارضی دکتور لکنوال 

يه ھای ادارۀ اصqحات وزرارت زراعت واصqحات ارضی نشان ميدھند که احصائ

معلومات در باره زميندران دارندۀ مازاد نصاب، کافی وکامل نبوده وھنوز ھم ھشت ھزار 

خانوار مqک بزرگ موجود اند که در مرحلۀ اول اصqحات ارضی از نزدشان زمين مازاد 

   ٤٨ ."گرفته نشده است

  : برابر اصqحات ارضیواکنش ھای مردم در

رغبت خودحاضر نميشوند دست از  برضائيت و طبقات استثمارگرھرگزچون 

يز بدون ر و تھديد آمبنابران، برخورد خشونت با. دارندمنافع خصوصی وطبقاتی خود بر

 وسنن ملی ومحلی مردم با مالکان زمين،  شتابزدگی، بی تدر نظر داشت رسوم وعنعنا

دھقانان مرفه  ومفروز کردن اراضی مازاد از چنگ مqکان وتجربه گی در باز گيری 

                                                
٤٦

  متن فرمان شماره ھشتم شورای انقqبی : رک، ١٧٩، ص١٣۶٣ زمين وآب به دھقانان، جدی -  

٤٧
  ١٣ -١١فصفحات١٣۶١وآب، جدی اصqحات دموکراتيک ارضی -  

٤٨
  ٢١، ١٣ -١٢ اصqحات دموکراتيک ارضی وآب،صفحات-  
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الحال ومتوسط، عدم آمادگی ذھنی دھقان به اصqحات ارضی وگرفتن زمين بطور 

 تخم بذری، تھيه وسايل شخم دادن: رايگان، عدم کمک بموقع به دھقان از قبيل

مين ھای گری،فقدان آب کافی برای زراعت و عدم تامين وتعيين حقابه برای زوکشت

توزيع شده، عدم آشنائی به خصلت محافظه کارانه فيوداليزم درکشور، عدم آگاھی به 

اشکال زمين وخصوصيات زمينداری وبدتر از ھمه سوء اجراآت برخی ازگروپ ھای 

 وغيره کمبودی ھا از جمله  ،٤٩رفت ودرجه بندی اراضی قابل توزيععملياتی در داد وگ

ا به نفع استحکام اصqحات ارضی در مرحلۀ اول تمام عواملی بشمارميروند که نه تنھ

سوء استفاده ارتجاع داخلی د سبب واکنش مردم شد واين واکنش مورنشد، بلکه 

بالنتيجه پروسۀ بعدی تطبيق اصqحات ارضی وآب وتنطيم مالکيت  گرفت و وخارجی قرار

  .ساختبا ناکامی روبرو زمين را در کشور بغرنج و

چ فرصتی برای مطالعه و بررسی اوضاع جھت تطبيق دولت در حالی که ھي

از قبيل دادن قرضه بانکی، تدارک (اصqحات ارضی نداشت و ھيچيک از تدابير تکميلی 

را به نفع دھقانان به عمل نياورده بود، ) وسايل کشاورزی و آموزش فنی و تامينات

در محل تطبيق اب ھمراه با خشونت وحشتناکی اصqحات ارضی را با شدت و شتبرنامه 

 .گذاشت

آگاه از وضع محيط و  صدھا ھيات توزيع زمين برھبری جوانان حزبی نا    

ھای زراعتی رفته،  اينان مستقيما باsی زمين. احساسات مردم به وsيات فرستاده شدند

گيری ميکردند و بعد بدون آنکه انتخاب   آن را توسط طنابھای ناقص و غير فنی اندازه

را به مالک زمين حق بدھند، کم حاصلخيزترين قطعه را برای مالک نصاب معينه زمين 

زمين ميدادند و بعضا خانه و باغچه متصل سرای مالک را نيز با بقيه اراضی خودسرانه 

ھر گاه مالک . بين دھقانان محل تقسيم مينمودند، و به ايشان سند ملکيت توزيع ميکردند

و يا نواقص کار را وانمود ميکرد، بدون ھيات خورده ميگرفت،  کردلعم ۀزمين بر نحو

توجه بدليل و برھان مالک، او را مورد لت و کوب و توھين قرار داده به پيروی از 

مخالفان را زنده پوست کنيد و اگر سqح نيافتيد «: دستور رھبران خود که گفته بودند

ن او با بی اعتراض کننده را در پيش چشم اقوام و وابستگا» سرشان را به سنگ بکوبيد

 .حرمتی، توھين و تحقير نموده به قتل ميرساندند

                                                
٤٩

بمناسبت ختم علی کشتمند بيانيه سلطان ( ١٣٩،صفحه ١٣۶٣ زمين وآب به دھقانان، جدی -  
  ١٣۶٢ حوت ١٠ -٨سيمنار تطبيق اص�حات ارضی وآب،
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ت با چنان شتاب زدگی ابتدا در وsيات گرمسير و بعد در وsيات عمليااين     

 فقط ھشت ١٩٧٩جوsی  = ١٣۵٨سردسير افغانستان صورت گرفت که در ماه سرطان 

ی توزيع ماه بعد از نشر فرمان شماره ھشتم پايان کار اصqحات ارضی با ادعا

) ٢۴٨٠٠٠(زمين معادل تقريبا ششصدھزار ھکتار برای )  جريب٩٧١،٠٠٠،٢(

  ٥٠.خانواده دھقان اعqن شد

آميز کارمندان دولت    واقعيت اين است که رفتار خشونت بار و مغرورانه و اھانت    

شان اشخاص مسن و در نگاه مردم محترم و با ايشان دارای   با مالکان زمين که بيشترين

ه قومی و خويشاوندی بودند، بر مردم تاثير ناگوار و منفی نموده، موجب شورش رابط

 .زمينداران بشمول دھقانان بر ضد دولت جديد گرديد

ھای ھرات ھيات توزيع زمين يک نفر زميندار سالمند  باری در يکی از ولسوالی    

اندند و از  دم اسب بسته بر روی زمين کشهب: را که بر شيوه توزيع ھيات اعتراض داشت

اھالی از ديدن اين صحنه دلخراش به غضب آمده بر . بردند شکنجه و توھين او لذت می

 .ھيات حمله بردند و ھمه را با ولسوال محل و ساير کارکنان دولت جابجا به قتل رسانيدند

 دھقانان پس از دريافت سند مالکيت زمين، دريافتند که به علت فقدان بذر ًعqوتا    

برداری   ھای که به ايشان داده شده بھره ل کشاورزی نميتوانند از زمينو آب و عوام

بنابراين مشکqت آنھا نسبت بگذشته چند برابر شده، يکجا با مالکان به مخالفت . کنند

که دست به مخالفت زده بر ضد دولت با مالکان قبلی بشورش  دھقاناني. برخاستند

ً دولتی که کشته و يا دستگير ميشدند بعضابرخاسته بودند، ھنگام مقابله با نيروھای 

ھای بدست آمده که تازه از دولت زمين دريافت   اين دھقانان اسناد توزيع زمينجيباز

 .کرده بودند

تر پيوستن دھقانان با مالکان قبلی زمين، بر ضد برنامه   ظاھرا عامل عمده    

وای روحانی و مذھبی دھقانان به مqی ده که پيش. اصqحات ارضی دولت عامل دينی بود

آنان بود، رجوع کردند و از او در اين باره فتوا خواستند و چون مqی ده که از دستر 

خوان ملک نان مفت ميخورد و با تطبيق اصqحات ارضی، اين نان از او گرفته شده بود، 

: يا اينکه گفت» .زمين مذکور مال غصب و عوايد آن شرعا حرام است«: به ايشان گفت

ه زمين را بدون تاديه قيمت تصرف کرده است، نه تنھا عوايد آن حرام است، کسيک«

لذا دھقانان بطور خصوصی به مالکان سابق » .بلکه دفن مرده ھم شرعا در آن نارواست

يا ورثه او رجوع کردند و قرار گذاشتند که زمين را مطابق شرايط قبل از اصqحات 

                                                
٥٠

  ٩۵، ص ٢ ج افغانستان در پنج قرن اخير، فرھنگ،-  
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اين امر .  گذشته بين آنھا تقسيم گرددارضی کشت نموده، محصول آن بر طبق معمول

ھای دولت کارمل را نيز با وجود  برنامه اصqحات ارضی را خنثی ساخت و حتی تqش

وارد کردن تعديqت sزم در مواد فرمان شماره ھشتم، در رابطه به اصqحات ارضی با 

  .ناکامی روبرو نمود

ن شماره ھشتم در باره علی الرغم نواقص واشتباھاتی که به موجب تطبيق فرما     

برمناسبات نفس اصqحات ارضی،  وجود داشت،زمين در مرحلۀ اول اصqحات ارضی 

دھقانان را از خواب قرون  رد وک وارد حکمیغيرعادsنه فيودالی در دھات ضربات م

چنانکه دھقان امروز به ھيچوجه دھقان پيش از کودتای ثور نيست وديگر . بيدار ساخت

  .برده وار استثمار کند ھد بود او راارباب قادر نخوا

ھای برخورد با  مناسبات ارضی و شيوه«ام تحت عنوان   من در اثر جداگانه

ھای دولت را  تمام تqش»  قرن بيستم٨٠ و ٧٠مالکيت زمين و آب در افغانستان سالھای 

د ام عqقمندان به اين موضوع ميتوانن در طی سالھای مورد مطالعه به تفصيل شرح داده

  .)ادامه اين پروسه را در مرحلۀ دوم اصqحات ارضی پی ميگيريم(.بدان مراجعه کنند

 

 قتل سفير امريکا در کابل و آغاز تباھی افغانستان     

ستم « در شھر کابل يک گروه چھارنفری منسوب به ١٩٧٩ فبروری ١۴صبح     

ر کبير سفي» دابس ادلف«صفحات شمال کشور، قدرت دولت را ناديده گرفتند و» ملی

امريکا را ربودند و در ھتل کابل در مرکز شھر زندانی ساختند و در ازاء جان سفير، 

 .را از دولت تقاضا کردند» ستم ملی«رھايی عبدهللا باحث و يکی از رھبران حرکت 

عبداله باحث يکی از رھبران و فعاsن تحريک ضد سلطه پشتونھا در افغانستان     

دخان در شورش بدخشان عليه دولت دستگير و زندانی بود، او در دوره جمھوريت داو

شده بود و بعد به علت مريضی روانی از محبس به شفاخانه عقلی و عصبی انتقال داده 

دکتور اسعد . و سپس توسط ھمکاران و ياران خود از شفاخانه فرار داده شده بود. شد

 . گرديداحسان غبار طبيب معالج او به اتھام فرار دادن اين شخص زندانی

يی پوليس  بھرحال حفيظ هللا امين صدر اعظم با اطqع از قضيه ربودن سفير عده    

مشاورين شوروی نيز در قضيه . ربايان مامور ساخت را برای نجات سفير و سرکوبی آدم

وقتی پوليس به ھوتل کابل . مداخله کردند و استراتژی ضد تروريستی را به اجرا گذاشتند

شماتت اين . فين بکار افتاد، سفير ھمراه با ربايندگان کشته شدورشد و سqح طر حمله
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ھا افتاد ولی مصيبت عظيم بر سر ملت مظلوم افغانستان  ماجرا اگر چه بدوش شوروی

 . نازل گرديد

ھا بود ولی  انگيز برای امريکائی مرگ دابس در حاليکه يک حادثه ناگوار و غم    

 سال تمام ١۶.  بود و بسيار بسيار گران تمام شدانگيز برای افغانستان و رژيم جديد فاجعه

شھر کابل و تمام شھرھا و قصبات و . به انتقام خون دابس، خون افغان ريختانده شد

مردم افغانستان به کفاره گناه . دھات کشور با ھمه دار و ندار خود به ويرانه مبدل شدند

اما معلوم نيست چه . دادندقتل دابس، صدھا ھزار کشته، مليونھا افغان آواره و معلول 

و سqح از آدم کشان . کشی سرد خواھد شد وقت دل امريکا، از اين ھمه آدم کشی و انتقام

 .ترحم افغان خواھد گرفت القلب و بی قصی

تنھا خود رھبران رژيم را  اين است نتيجه يک حرکت عجوsنه و مغرورانه که نه    

شور فقير ما را به تباھی تاريخی کشانيد و گناه و مظلوم و ک نابود ساخت، بلکه مردم بی

 .آوری مبدل کرد سرتاسر آنرا بويرانه وحشت

مسئوليت اين فاجعه تاريخی را کداميک از رھبران حزب دموکراتيک خلق     

پنداشتند  افغانستان بدوش خواھد گرفت؟ رھبرانيکه ھر کدام مسکو را کعبه مراد خود می

ھا نه تنھا قتل دابس برای آنھا بی اھميت  ه روسگی، بی و مشور و بنابر دستورات کا،

جلوه مينمود، بلکه قتل و حبس و شکنجه ھموطنان نيز برای آنھا چندان اھميتی و قيمتی 

مگر ھنگامی که به انتقام قتل دابس، کشور ما دچار جنگ خونين و دولت انقqبی . نداشت

يک از اين مخلصان  ھيچدر سراشيبی سقوط و زوال قرار گرفت، مسکو بداد » ادعائی«

از ھم » حزب طراز نوين، پيشاھنگ طبقه کارگر«دولت سقوط کرد . گوش بفرمان نخورد

و توشه ايکه در جريان فرمانروايی و  فرو پاشيد و ھر يک راه خود را گرفت و با زاد

از ھم پاشيده شدند و چون در آن » شوروی«قدرت نمايی بدست آورده بودند، راھی ديار 

شدند و در آغوش » امپرياليسم« شان گوش فرا نداد راھی ديار کسی به سرنایجا نيز 

دشمن دانا بھتر از دوست نادان و «و سرانجام معلوم شد که . فرو غلتيدند» امپرياليسم«

 .است» نامرد

     

 ھای ديگر شورش ھرات و جرقه    

، ١٩٧٨ مارچ ١۴درست يکماه پس از حادثه قتل سفير امريکا در کابل، در     

خستين شورش سازمان يافته بر ضد سياست ارضی و اصqحات اجتماعی و فرھنگی ن

، در ١٣۵٧ حوت ٢۴چنانکه گفته ميشود روز . دولت از جانب مردم ھرات براه افتاد
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ھزار نفر از مردم شھری و روستائی ھرات در اين شورش شرکت ورزيده  حدود سی

زنان شوھردار و دختران جوان و علت اين قيام اوs آموزش جبری سواد برای . بودند

 :ثانيا تطبيق برنامه اصqحات ارضی قبل از وقت بود، فرھنگ نوشته است

روز نھم حوت ھياتی برای تاسيس کورس سواد آموزی زنان به قريه سليمی     

واقع در نزديکی شھر ھرات وارد شد و براھالی قريه فشار آورد تا زنان و دختران 

مردم قريه نپذيرفتند و چون فشار عمال . کورس بفرستندبزرگسال و جوان خود را ب

در قريه . يی از آنھا نابودگرديدند دولت افزايش يافت، مردم برايشان حمله بردند و عده

غوريان، در نزديکی سرحد ايران اھالی از اھانت ھيات تقسيم اراضی بر ريش سفيدان 

.  نفر را نابود ساخت٧ محل اولسوال. قريه برآشفته اوراق ملکيت زمين را رد کردند

مردم زنده جان نيز بر تقسيم زمين اعتراض کرده ھيات موظف را از آنجا بيرون راندند و 

 .در ولسوالی گذره مردم بر ھيات اصqحات ارضی آتش کردند

ضمنا امامان مساجد و خطيبان و واعظان شھر ھرات نيز مردم را به مقاومت در     

دار   بر تقسيمات اراضی و برنامه سوادآموزی زنان شوھربرابر تطبيق نقشه دولت مبنی

دولت در مقابل بدستگيری علما و مشايخ و روحانيون . شان دعوت کردند و دختران جوان

پرداخت و حضرت عبدالباقی مجددی را با سيد معظم پسر حضرت کرخ و ساير افراد 

 که بعدا اثری از آنھا  نفر از روحانيان را طوری زندانی ساخت۶٠خانواده مجددی جمعا 

 .بدست نيامد

قبل از اين دستگيری، دولت عده ديگر از سران اقوام و ريش سفيدان و معززان     

محمد افضل شھير، مولوی عبدالعزيز خطيب مسجد جامع ھرات، قاری : ھرات چون

ابوبکر مدير معارف، حاجی عبداسqم غوريانی، سيداسحق دلجوی، و خواجه غqم 

 . غيره را دستگير و زندانی کرده بودرسول احراری و

هللا مجددی توسط حاجی  يی از طرف صبغت در چنين اوضاع و احوالی، نامه    

.  حوت به ھرات رسيد که مردم را به قيام عمومی دعوت ميکرد١٨محمدايوب در تاريخ 

نقل اين نامه بسرعت در شھر و قصبات نزديک ھرات پخش گرديد و مولوی بھاءالدين 

 حوت اھالی گذره ٢٣در .  جامع ھرات مردم را به جھاد بر ضد رژيم دعوت کرددر مسجد

برھبری گل محمد تيزانی و مولوی صالح محمد در جنگل روضه باغ جمع شده، در حدود 

 حوت، پس از ادای ٢۴دو ھزار نفر شب را در جنگل مذکور بسر بردند و بامداد روز 

می ضد دولت و ضد شوروی در افغانستان ھای اسq ھای سبز و شعار نماز صبح با بيرق

 .به سوی مرکز شھر روانه شدند
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دستجات ديگر از و لسوالی انجيل به شھر روی آوردند و اھالی شھر اعم از سنی     

الدين ميمند، پھلوان محمد علی، ارباب غqم  و شيعه برھبری سيد مغفور، حاجی جqل

بوسين را که در بين ايشان زندانيان رضا و غيره به ايشان پيوسته وسعی نمودند تا مح

ھا  نيروھای دولتی و حزبی توسط تانکھا و زرھپوش. سياسی موجود بود، رھايی بخشند

بر شورشيان آتش گشودند و مردم با سنگ و چوب و تبر و تبرزين وسيqوه و پيشقبض 

شه در اين ضمن جوانی يک مشت گل بر شي. و چند ميل تفنگ شکاری به مقابله پرداختند

سوراخ شد، جوانی ديگر با استفاده از   ھای ماشنيدار سوراخ تانکی ماليد و خود با گلوله

اين فرصت بر تانک پطرول پاشيد و آنرا آتش زد و به اين صورت اين دو جوان که 

در . ھای خود، تانک و تانکيست را از بين بردند شان بما نرسيده به قيمت جان ھای نام

 ساخت شوروی که از ميدان ھوايی ٢١افکن ميک  يارات بمبحدود دروازه قندھار ط

شنيدند پرواز کرده بودند، بر شورشيان بمب فرو ريختند و تعداد زيادی از مردم را نابود 

 .کردند

 حوت خبر قيام به اطراف و اکناف ھرات رسيده بود، ٢۵فردای آن روز جمعه     

جمعی از اين روستائيان در نزديک . تعداد بيشتری از مردم روستاھا به شھر روی آوردند

پل ريگينه مورد بمباردمان طيارات و توپخانه دولتی قرار گرفته تلفات زيادی را متحمل 

زد . يی بدون برخورد با موانع به شھر وارد شده به شورشيان پيوستند شدند، معھذا عده

ن يک  حوت دوام يافت که ضمن آ٢۵ و ٢۴و خورد با قوای دولتی در تمام روزھای 

آمد،  تعداد از اعضای حزب دموکراتيک خلق و مشاورين شوروی که بدست شورشيان می

 .کشته شدند

ھای پرشور مردم در طول تاريخ ھنگامی به پيروزی رسيده که نيروھای  قيام    

قيام مردم ھرات در روز . اند موظف به سرکوبی قيام کنندگان به حمايت از قيام برخاسته

منصبان و افراد نظامی  در اين روز صاحب. اين مرحله رسيدبه ) مارچ١۶( حوت ٢۶

مکرم قوماندان نظامی در باره بمباران  هللا و سيد فرقه ھرات از تصميم والی ھرات نظيف

نخست سه نفر صاحب منصب در . شھر اطqع حاصل کردند و بجلوگيری از آن پرداختند

sر نانخوری صاحب منصبان حالی که ھر کدام ماشيندار خفيف در دست داشتند به تا

کوت وارد شده افسران حزبی و مشاورين روسی را که در آنجا جلسه داشتند و  زلمی

سپس مرکز قوماندانی فرقه را در باغ .  نفر ميرسيد به آتش بستند۶٠تعدادشان به 

فرامرزخان با مرکز وsيت ھدف گلوله توپخانه قرار دادند که درنتيجه آن والی، قوماندان 

در پيوستن .ری و مشاورين روسی به ميدان ھوايی و از آنجا به شنيدند فرار کردندعسک
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) اکنون امير اسماعيل خان(تورن اسماعيل خان  به قيام کنندگان نقش فعال را فرقه نظامی

جگرن عبدالعزيز، جگتورن نوراحمد، دگرمن محمدانور نصرتی، جگتورن عqءالدين، 

هللا  جگرن سيداسدهللا، جگرن شمشيرخان، ضابط خليلهللا،  جگرن شايسته، تورن نجيب

اينان . باجگرن غqم رسول بلوچ، ضابط سلطان احمد شيرينگل، بصيرخان ايفا کردند

ھا را باز نموده و اسلحه و  بدنبال قلع و قمع عناصر وفادار به دولت دروازه تحويلخانه

کنندگان به شھر روی  يامسپس به اتفاق ق. مھمات موجود را بين شورشيان تقسيم کردند

 .آوردند و اکثر نقاط مقاومت دولتی را ازبين بردند

کنندگان با حمايت  در اين روز قيام.  حوت نقطه اوج قيام ھرات بود٢٧روز     

نظاميان ھرات اکثر نقاط مھم شھر را فتح نموده و تسلط خود را بر نقاط مذکور قايم 

شام . تی شھر را با ساير نقاط قطع کننداما فراموش کردند که خطوط مواصq. نمودند

زرھدار که دولت بصورت عاجل از قندھار به ھرات سوق داده بود، از  ھمان روز قطعه

قوماندان قطعه برای اغفال شورشيان بيرقھای سفيد و . سمت جنوب به شھر وارد شد

ای کمک ھا و موتورھای جنگی تعبيه نموده بود و چنان جلوه داد که بر سبز را بر تانک

اين حيله جنگی بخوبی کارگر افتاد و شورشيان از . به قيام کنندگان به ھرات آمده است

در نتيجه نيروھای خلقی توانستند خود را به . مقابله با قطعه مذکور خودداری نمودند

 .کوت نزديک کنند زلمی

کوت و   حوت جنگھای سختی ميان نيروھای نظامی زلمی٢٩ و ٢٨در روزھای     

 ھرات با ٧افراد فرقه . يی زياد تلف شدند ازه وارد دولتی رخدادکه در آن عدهقوای ت

شجاعت ناشی از ايمان و معنويات اسqمی، در ھر جا در برابر ھجوم ھواخواھان دولت 

اما مداخله نيروھای ھوايی که از پايگاه نظامی شنيدند و بعضا از داخل . مقاومت ميکردند

، نيروی شورشيان را با فرو ريختن بمب و آتش راکت در اتحاد شوروی پرواز مينمودند

يی  ھم کوفت و شورشيان که عرصه را بر خود تنگ يافتند، با قبول تلفات بسيار عده

ھای اطراف پناه ببرند و از آنجا جنگھای چريکی را عليه دولت  موفق شدند تا به کوه

   ٥١.جديد ادامه بدھند

رزيده جنگھای چريکی ھرات که نقش بسيار دو تن از قوماندانان بسيار موفق و و

موثر در بسيج نمودن نيروھای نظامی ھرات به حمايت از شورشيان بازی کرده بودند 

 ساله بر ١۴ھای  الدين خان بودند که در طول جنگ ن عqءړتورن اسماعيل خان و جگ

و در تحت . ضد قشون سرخ شوروی و نيروھای دولتی دست از مبارزه بر نداشتند

                                                
٥١

            ١٢٣ ـ ١٢٠، ص ٢ فرھنگ، ج    -  
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اين دو قوماندان دلير و مجرب . چگونه شرايطی حاضر به صلح با دولت کابل نگرديدندھي

ھا، نظم و آرامش و   ش، قبل از تمام تنظيم١٣٧١زيرک پس از فتح ھرات در سال  و

 برانگيزی در ھرات قايم کردند و در تمام کشور، يگانه وsيتی  امنيت را به نحو تحسين

برد،  ورزيده، در صلح و آرامش بسر میافسری اين دو که از برکت تدبير و خيرانديش

 .ھرات است

تلفات شورشيان ھرات واقعا خيلی زياد بود و رقم آن بين پنج تا سی ھزار نفر     

اشته اند که قيام گداکتر سيد عبدهللا کاظم در مورد قيام ھرات کتابی ن.قلمداد شده است

شايد به ا دسترسی به کتاب نامبرده  عqقمندان بميدھد،ُيات آن شرح ئمذکور را با جز

 دولت پس از .درک نکات بيشتری از قيام ھرات ورھبران اصلی قيام بدست آورند

سرکوبی بيرحمانه قيام کنندگان، آنرا نتيجه مداخqت دولت ايران در امور داخلی 

يی از ايرانيان را در لباس  رھبران مذھبی ايران عده«افغانستان وانمود کرد و گفت 

غانی به ھرات فرستاده تا با دامن زدن به مسايل شيعه و سنی در ميان مردم نفاق توليد اف

 .»کند

مداری، يکی از رھبران   ھای پرشور آيت هللا شريعت علت اين تبليغات دولت، نطق    

بار دولت افغانستان را   مذھبی ايران بود که از فراز منبر روز جمعه اقدامات خشونت

 .محکوم ساخته بود

هللا   در ايران و قرارگرفتن آيت١٩٧٩پيروزی انقqب اسqمی در اوايل سال     

. خمينی در رھبری اين کشور، ضربت ديگری بود بر استحکام رژيم انقqبی در افغانستان

هللا خمينی طی نطق شديداللخنی رژيم افغانستان را يک رژيم ضد اسqمی ناميد و آنرا  آيت

از آن تاريخ به بعد، ايران . د را با اين رژيم قطع نمودمحکوم کرد و ھرگونه روابط خو

 .ھای افغانی بشمار رفت پناھگاه مطمئن برای چريک

امريکا که بنابر توصيه انگليس از حمايت محمدرضا شاه دست گرفته بود تا رژيم     

اسqمی بخاطر ضربه زدن به رژيم انقqبی در افغانستان، در ايران پا بر جا شود، وقتی 

پندارد و حاضرنيست برای آن   که رژيم اسqمی ايران، امريکا را بدتر از شوروی میديد 

کشور در ايران نقش پای بگذارد، بلکه خواھان پولھای نيز ھست که گويا شاه در امريکا 

ذخيره کرده است و برای بدست آوردن آن، ديپلوماتھای امريکايی را گروگان گرفته 

شاه کرده بود، پشيمان شد، ولی اين پشيمانی ديگر است، صدبار از کاريکه در حق 

 دندان روی جگر گذاشت و خود را متسلی به اين ساخت که ايران ًی نداشت و اجبارا فايده

ديگر امريکا منافعش را . ھای افغانی ضد رژيم کابل است پناھگاه خوبی برای چريک
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ومت کارتر را چنان دچار کامq در ايران از دست داد و مساله گروگانھای امريکائی، حک

امريکا مخالف مداخله : گی نموده بود که حتی فراموش کرد به روسھا بگويد سرگيجه

ھا در افغانستان از طريق زور و فشار نظامی است و شوروی ھم برای رسيدن  شوروی

 .به اھداف استراتيژيکيش به افغانستان قشون پياده کرد

انستان، مھاجرت افغانھا به ايران و با پياده شدن قشون سرخ شوروی در افغ    

پاکستان روز افزون گرديد و چون دولت افغانستان، شورش ھرات را نتيجه دسايس 

امپرياليزم و ارتجاع منطقه، يعنی پاکستان و ايران ميدانست، لذا حکومات پاکستان و 

 ايران مقدم مھاجرين و بخصوص مخالفين رژيم جديد افغانستان را گرامی داشته، با

ھای مقاومت ضد رژيم را ايجاد نمودند تا با جنگ و گريز در  پذيرفتن مھاجرين، گروه

نقش گلبدين . داخل کشور، يک جنگ فرسايشی را بر ضد دولت جديد سازمان داده باشند

مسعود و تورن اسماعيل در سازماندھی اينگونه جنگھای پارتيزانی  حکمتيار و احمد شاه

 .و چريکی چشمگير بود

 

 ھای مقاومت در ساير وsيات  هجرق    

پس از شورش مردم ھرات بر ضد سياست فرھنگی و برنامه اصqحات ارضی     

ھای مقاومت بتدريج در ساير وsيات  دولت که با خشونت تمام سرکوب گرديد، ھسته

کشور ايجاد گرديد و مبارزه روستائيان با ھمدستی مqکان و زمينداران با قطع خطوط 

sتی از وqيات آغاز شدمواصsيات به مرکز و از مرکز به و. 

دولت در آغاز قطارھای مسافربری و اکماsتی را بوسيله نيروھای امنيتی و     

اما چون ديد رسيدگی به تمام نقاط کشور، يک کار توان . انتظامی اسکورت مينمود

فرساست و ضمنا متحمل تلفات جانی افراد دولتی نيز ميگردد، از ادامه اين روش 

ھای مواصqتی به مرکز تقريبا در دست  ھا و شاھراه نظر نمود و بالنتيجه راه صرف

دولت ھم بر خشونت خود افزود و روستاھا و مناطق . کنترول مخالفين دولت قرار گرفت

العمل مردم با شديدترين و بدترين  کمترين عکس. شورشی را بشدت بمباردمان ميکرد

تر از شورش ھرات، مردم زمينداور در  نکه اندکی بعدچنا. شيوه مجازات جواب داده ميشد

ھلمند، دست بشورش زدند و از ولسوال تا مدير مکتب و سر معلم و معلم حزبی ھر چه 

قطعه و  شان آمد، از ميان بردند و برخی را مثل گوسفند در زير ساطور قطعه بدست

از مردم شورشی را يی  دولت ھم محqت شورشی را بمباران نمود و عده. ريزريز کردند
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دستگير کرده به قندھار انتقال داد و سپس در محضر عام اھالی، آنھا را در زير چرخھای 

 .سان زھر چشمی به مردم قندھار نيز نشان داد تانک خورد و خمير ساخت و بدين

بدنبال قيام ھرات و شورش زمينداور، در وsيت کنر مردم نورستان و دره پيچ در     

جاده موتر رو را قطع کردند و پايگاه نظامی ) ١٩٧٩ مارچ ٢١ (١٣۵٨روز اول سال 

 .دولت را در اسمار و بريکوت در محاصره قرار دادند

برخی بدين باوراند که مردم دره کامديش نورستان قبل از مردم ھرات، در تاريخ     

حضرت علی و رحمت نبی، با  ديش و مq خان مھر  با رھبری لطيف١٣۵٧ ميزان ١٢

نشينی به بريکوت  ی دولت درگير شدند و نيروھای دولت را مجبور به عقبنيروھا

  ٥٢.ساختند

 جنبش مردم درکنر زمانی قوت گرفت که غندکوھی اسمار به قوماندانی     

. صافی با تمام پرسونل و مھمات و اکماsت خود به مجاھدين جمعيت پيوست عبدالروف

يی گرفت و چون ديد مردم دست از دولت ھم قراء و قصبات کنر را زير بمباران ھوا

 دولت دست به کشتار دسته ١٣۵٨ حمل ٣٠= آپريل ٢٠دارند، روز  مقاومت بر نمی

 .زد» کراله«جمعی اھالی روستای 

مرحوم فرھنگ از قول شاھدان عينی حادثه مذکور را بدينگونه روايت کرده     

وی ملبس به  تن مشاور شور٢٠دو صد نفر سرباز و پوليس حکومتی که توسط «:است

لباس نظامی اردوی افغانستان رھبری ميشدند بدنبال يک حمله نيروی چريکی، مردان 

شان را   ساله در يک نقطه جمع نموده، دستور دادند که آواز١٢ھای  قريه کراله را تا بچه

اما مردم که شعار مذکور را ضد . و ساير شعارھای کمونيستی بلند کنند» ھورا«به شعار 

آنگاه آمر قوا، امر آتش صادر کرد و . اکبر کشيدند مردند، به جای آن نعره هللاش اسqم می

يک ھزار و يکصد و ھفتادتن مرد و پسر جوان در پيش چشم زنان و مادران و 

  ٥٣.شان بخاک و خون غلطيدند کودکان

جمعی مردم و اھالی   متاسفانه بخش بيشتر اين جنايات و کشتارھای دسته    

دور دست و دشوار گذار و در شرايط فقدان ثبت وقايع صورت گرفته که روستاھا در نقاط 

که خود طعمه آتش توپ و بمب و راکت شده، باقی نمانده تا چشم ديد  ھيچکس جز آنانی

 .خود را از مظالم دولت بازگو کنند

                                                
٥٢

  ٨٩ ، ص٣٧ مجله پيام زن، شماره -  
٥٣

  ١٢۵ ص٢،  ج فرھنگ،-  
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جات عمليات دولت با کشتار پيشوايان مذھبی آغاز شد و چون مردم   در ھزاره    

جات بيم داشت  ت بر خاستند، دولت که از اعزام قطعات اردو بداخل ھزارهبمقابله و مقاوم

 .کوشيد تا مردم را از طريق محاصره اقتصادی وادار به تسليم شدن نمايد

مردم بادغيس و جوزجان و سمنگان ) ١٩٧٩مارچ و آپريل  (١٣۵٨در ماه حمل     

شتند و عرصه را بر مردم غور و لوگر سر به شورش بردا) آپريل و می(و در ماه ثور 

 مبارزه با رژيم تقريبا اکثر نقاط ١٣۵٨دولت خلقی تنگ ساختند و پس از آن در تابستان 

ھا را با قھر و خشونت با بمباران  کشور را فرا گرفت و دولت ھم ميکوشيد اين شورش

، احمد شاه ۵٨ماه ثور در اواخر . ھوايی و آتش توپخانه و نيروی زرھدار سرکوب کند

 نفر از مجاھدين به پنجشير وارد شد و پس از مشورت و مصلحت با ۴٣س أدر رمسعود 

ھای پنجشير، آنان را برای مبارزه و مقاومت با رژيم آگاه و آماده ساخت و  مردم دره

غی، خارو و پل کفترخان واقع در دھانه  داری حصه اول، بوله  سپس به فتح عqقه

ی سرکوبی مبارزين پنچشير بحرکت آمدند و نيروھای دولت برا. سالنگ جنوبی موفق شد

جنگ چھل . ھای که ميان آنان صورت گرفت، فراوان از افراد دولتی تلف شدند در برخورد

پنجشير دوام يافت و سرانجام با زخمی شدن احمد شاه مسعود از ناحيه  ھاي روز در دره

٥٤.پا، برای مدتی متوقف گرديد
 

ھمزمان با قيام ھرات مردم دست به عصيان در بدخشان، در ولسوالی کشم تقريبا     

يی از شورشيان را  ھر چند دولت عده. زدند و کارمندان حزبی دولت را نابود کردند

دستگير و بروايتی توسط طيارات نظامی از ارتفاعات بسيار بلند در دريای آمو، 

گريزان ھای پر از سنگqخ رھا کرد، مگر مردم ھر روز بيشتر از پيشتر از رژيم  يادره

 .پرداختند شده به انتقام کشی از کارمندان دولت می

قيام نموده ) ١٩٧٩می (١٣۵٨در دره صوف وsيت سمنگان، اھالی در ماه ثور     

پس از آن دولت دوباره بدره مذکور نفوذ کرد و اھالی را . و عمال دولت را از ميان بردند

. ين روسی تيرباران کردندتن را در زير چشم مشاور) ١۵٠٠(با فريب غافلگير نموده 

جمعی بدستور مشاورين روسی صورت ميگرفت و اجرا کنندگان   غالبا کشتارھای دسته

جنايات، از اينکه بدستور مشاورين ھموطنان خود را دسته جمعی نابود کرده بودند، 

معھذا مردم دست از . ھای خود به عqمت فتح و پيروزی ميکشيدند دست بر سبيل

ھا بشکل جھاد عليه رژيم در آمده، وطن  شتند و بتدريج اين مقاومتمقاومت برنميدا

 .شمول شده ميرفت

                                                
٥٤

  ببعد١٢۵ ص٢،  ج فرھنگ،    -  
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چنين مينمايد که مقاومت مردم تا اين زمان بيشتر در اطراف و در وsيات دور     

دست جريان داشت و پايتخت کشور به علت کنترول شديد و قيودات حکومت نظامی از 

از نيمه سال . اما اينطور نبود. م بی غم بودھای مرد العمل ھا و عکس اين نوع شورش

ھا در کابل و حومه آن بر ضد رژيم رخداد که با خشونت  ھا و ناآرامی  برخی جرقه١٩٧٩

از آن جمله ميتوان از مبارزه استادان پوھنتون . و تلفات سنگين خاموش ساخته شدند

ر يکی تشريح کابل و شورش چند اول و جنبش باsحصار کابل نام برد که مختصرا ھ

  .ميگردد

 شورش چنداول     

چنداول در مرکز کابل، يکی از محqت سکونت ترکان قزلباش شيعه مذھب است     

ھا از بقايای لشکر  قزلباش. ھای شيعه را نيز در خود جای داده است يی از ھزاره که عده

نادر افشار ميباشند که بعنوان يک اقليت اتنيکی از اتحاد صميمانه با ھمديگر 

روشنفکران قزلباش و علمای مذھبی آنان در کابل از شھرت فراوان . رخوردارندب

اول، کسی بود که  سرور واعظ يکی از علما و واعظان نامدار چند سيد. مند بودند بھره

 .مردم قزلباش را به ماھيت رژيم جديد آگاه ساخت و بزودی از جانب دولت گرفتار شد

کی مراجعه  ھبی قزلباش و ھزاره به ترهبه قول فرھنگ، سی تن از علمای مذ    

معذالک چون علما . کی ھم نامبرده را رھا کرد تره. کردند و رھايی واعظ را تقاضا نمودند

از انتقاد از اعمال دولت خودداری نکردند، بزودی سرور واعظ بشمول شيخ محمد امين 

صباح سنگqخی، ناصر، سيدم محمد علی، سيدعلی احمد عالم، سيدعبدالحميد افشار، فتح

ميرحسن رضوانی، شيخ سلطان، اسماعيل مبلغ از روشنفکران ممتاز و شاز ھزاره،  سيد

نھضت  ابراھيم، عالمشاھی حقوقدان، محمد يوسف بينش وکيل سابق، محمد حسين سيد

پسر (منشی سابق شاروالی، سيد ميرزا شاه فضيلت معلم ادبيات، علی آقا استاد پوھنتون 

خان  صابری، نادرعلی دکتور محمدقاسم) از پيشوايان روحانی افشارسيد اسمعيل بلخی 

) نطاق توانای راديو تلويزيون(مھدی ظفر مدنی، محمد جاغوری سناتور سابق، سيدمھدی

 .اsثر شدند وعده بزرگ ديگر، يکی بدنبال ديگری گرفتار و مفقود

 خود کامه ھا اذھان مردم شيعه را بخصوص برای حرکت عليه نظام اين گرفتاری    

ھای جھادی در ايران و پاکستان در  يی ازين مردم با تنظيم  تک حزبی آماده ساخت و عده

مردم محله چند اول اعم از ) ١٩٧٩ جون ٢٣( سرطان ٢تماس آمدند و در نتيجه بروز 

 قبل از ظھر در حصه اول جاده ميوند اجتماع نموده با دادن ١٠قزلباش و ھزاره بساعت 

تی، نخست ماموريت پوليس را اشغال و اسلحه آن را برای دوام مبارزه دول شعارھای ضد
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در عين حال يک تعداد . و سپس در طول جاده ميوند به مظاھره پرداختند. بدست آوردند

بدنبال تظاھر کنندگان دو عراده . از جوانان اوراق تبليغاتی ضد رژيم را توزيع ميکردند

بزودی چندين ھزار نفر از . لح قرار داشتندبس حرکت ميکرد که در بين آن افراد مس

چيان پيوستند و جمعيت  مردم شھری با اسلحه ابتدايی کارد و تبر و غيره به مظاھره

. بار دولت روبرو شد چيان با برخورد خشونت اما بزودی مظاھره. بزرگی تشکيل دادند

باری  اعت گلولهکنندگان آتش گشودند و در پايان چھار س نيروھای مسلح دولتی بر تظاھر

نيروھای دولتی، عده زيادی از مردم که در محاصره قرار گرفته بودند، کشته شدند و 

 .ھای فرعی خود را نجات دادند بقيه السيف از طريق کوچه

مجروحين حادثه که تعدادشان ممکن است به ھزاران نفر ميرسيد، از ھرگونه     

ی دولتی از پذيرفتن ايشان خودداری ھا زيرا شفاخانه. پرستاری و تداوی محروم ماندند

شب ھنگام چند اول توسط نيروھای نظامی . گيری دولت آغاز شد بدنبال آن انتقام. کردند

منصبان به زور و عنف وارد منازل مردم شده جوانان را  دولت محاصره شد و صاحب

تمام اعضای جوان و بالغ . ايکه مجروحی ديده ميشد دستگير و مخصوصا در خانه

بدينگونه بقيه روشنفکران و علمای مذھبی چنداول به . نواده به اسارت گرفته ميشدخا

دکتور علی محمد و : مانند. دليل اتھام شرکت در تظاھرات زندانی و سر به نيست شدند

زاده،  جان رضوی، يونس مھدی رشيدی و دکتور جعفرطاھری، حاجی سيدعلی دکتور

احمد ضياء و  نجاتی، ميرعلی احمد شامل، علی علی لعلی، مولوی نجف عبدالکريم حاجی

 .شان بما نرسيده است ھای محلی که اسم ديگر شخصيت

تعداد تلفات اين حادثه اعم از آنانی که در برخوردھا کشته يا بعدا دستگير و اعدام 

ھای با نام و  خوشبختانه يکی از شخصيت. (ھزار نفر تخمين زده ميشود اند به ده شده

هللا امين در اين   بود که بنابرشناسايی با حفيظ١٣ آصف آھنگ وکيل دوره نشان چند اولی

 در کابل بود و باش ١٣٧١هللا تا  کارمل و نجيب گيرودار زنده ماند و بعدھا در دوره ببرک

داشت و پس از تصرف کابل و آغاز جنگھای مذھبی ميان مجاھدين او به پشاور مھاجرت 

زاده،  ی محمد جعفر واعظ زاده، محمديونس مھدیاز فعاsن اين شورش، اسما. نمود

محمدعمر، پھلوان فرامرز و مير اکبر آقا بر سرزبانھا  ظھورالدين، ميرعلی احمد ضياء

٥٥ .ھا بوده باشد بود و ممکن است تعداد فعاsن جنبش بيشتر از اين
 

 از جمله(ھای اسqمی بيرون مرزی،  بدنبال اين حادثه شايع شد که بعضی از گروه    

اول را با وعده کمک به قيام تشويق کرده بودند اما در عمل از  مردم چند) حزب اسqمی

                                                
٥٥

            ١٣٠ ـ ١٢۶، ص ٢ـفرھنگ، ج     -  



 ١٣٨       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

ھمکاری خود داری نمودند و بالنتيجه چند اوليان بدون محاسبه قوت خود با دولت جديد، 

دست به اقدامی زدند که بيش از ھمه خود را خورد و خمير ساختند بدون آنکه کسی بداد 

ن ضربت شايد در طول زندگی چند اوليان بدترين و فاجعه اي. آنان رسيده باشد

 .برانگيزترين ضربتی بود که پس از کودتای ثور آنھا متحمل شدند

چنداول و چنداوليان باری پس از پيروزی مجاھدين بر رژيم قبلی نيز دچار     

 مطابق جدی ـ دلو ١٩٩٣در زمستان . ضربات وحشتناکی از طرف نيروھای دولتی شدند

الدين ربانی  گلبدين حکمتار در ايتqف با حزب وحدت به مخالفت با حکومت برھان ١٣٧١

برخاست و تمديد يا تعيين مجدد آقای ربانی را از طرف شورای حل و عقد برای دوسال 

ديگر مردود شناخت و بالنتيجه جنگھای شديدی ميان طرفداران دولت ربانی و گلبدين 

به کمک ھواداران چند اولی خود باری از موضع حزب وحدت . حکمتيار به وقوع پيوست

ھای خواجه صفا حمqتی انجام  چند اول و نيروھای دولتی مستقر بر کوه باغ بابر و دامنه

ھا و ارتفاعات کوه خواجه صفا چند اوليان را به  داد و بالمقابل نيروھای دولتی از بلندی

. اول بمب و راکت فروپاشيد  چندآتش توپ و خمپاره بستند و طيارات دولتی بر فراز محله

بدينگونه ضربتی غير قابل تصوری بر چند اول و چند اوليان وارد آمد که تمام مردم 

محله مذکور، متحمل خسارات مالی و جانی فراوان شدند و چند اول ديگر بکلی از وجود 

مروز و جز تلی از خاک و ويرانه ا. افراد وابسته بحزب وحدت و حتی از انسان خالی شد

 .چيز ديگری از آن محله بر جا نمانده است

چنداوليان نمی بايدبدون سنجش و محاسبه قدرتمندی و موقعيت خود دست به     

ھای خود و در مجموع محله تاريخی چنداول را چنين به  عملی ميزدند، که خود و خانواده

فريب ممکن است اين بار ھم چند اوليان . آتش نيستی و نابودی کامل ميکشاندند

 . ھای نيروھای اسqمی درون مرزی، حزب وحدت را خورده باشند وعده

 !جگر اين زمان بگذار تا وقت دگر شرح اين ھجران و اين خون    

     

 بلوای باsحصار و نقاط ديگر    

 بلندی  باsحصار قلعه تاريخی است در جنوب شرق شھر کھنه کابل که بر فراز تپه    

شاھان .  شاھد رخدادھای مھم و غالبا خونينی بوده استبنا يافته و در تاريخ افغانستان

خان تا امير شيرعليخان  درانی بعد از احمدشاه و سلسله محمد زايی از اميردوست محمد

خان تا پايان  از عھداميرعبدالرحمن. اند در اينجا بر تخت سلطنت افغانستان جلوس داشته

ادرشاه مجددا آنرا مرمت کرد و با تاسيس هللا خان، تقريبا متروک بود، اما ن امان کار امير
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پس از انتقال پوھنتون . مکتب حربيه و پوھنتون حربی در آنجا، باsحصار رونق گرفت

 .حربی در پل چرخی، باsحصار محل نظامی نيروھای ضربتی و کوماندو، قرار گرفت

که بيش از چھل روز از حادثه ) ١٣۵٨ اسد ١۴ (١٩٧٩ به تاريخ پنجم اگست     

 اول نگذشته بود،يکبار ديگر کابل و اين بار باsحصار آن به جنبش در آمد و نظاميان چند

 .مخالف دست به بغی و طغيان زدند و تا پای جان رزميدند

آباد ھم به باs حصار  يکروز قبل از قيام، يک قطعه افراد از جqل«: فرھنگ مينويسد    

نصب مربوط به احزاب اسqمی موجود م يی صاحب انتقال يافته بود که در بين ايشان عده
. سوق دادند) مقر رياست جمھوری(شورش کنندگان سه تانک را عليه خانه خلق . بود

در داخل قلعه . ليکن دولت بسرعت اقدام کرده تانکھا را توسط راکت ھليکوپتر از بين برد
ھر طول نبرد شورشيان با نيروھای وفادار دولت از حوالی ظھر تا ساعت چھار بعد از ظ

 نفرتخمين شده است در زير ضربات ١٢٠٠شان  کشيد و در پايان قيام کنندگان که تعداد
 ھنگام در اطراف  ھای توپدار به تسليم مجبور شده ھمه اعدام و شب تانک و ھليکوپتر

حتی اشخاص غيرنظامی که در آن روز در اطراف . کابل به زير خاک مدفون گرديدند
ذکريا از  احمد ذکريا معروف به نينواز و حبيب جمله فضلباsحصار ديده شدند، از 

انداز و گرفتار و بگمان غالب از بين برده  ماموران سابق وزارت خارجه نيز دست
    . »٥٦شدند

بلوای باsحصار را » سازمان رھايی«ھای ديگر، از جمله  اما برخی از سازمان    

بخشی از قيام »  باsحصارقيام«مربوط به مبارزه افراد خود دانسته، مدعی است که 

متشکل از پنج سازمان از (» جبھه مبارزين مجاھد افغانستان«ای بود که توسط  عمومی

و قرار بود ھمزمان . طرح ريزی شده بود) جمله سازمان رھايی و حرکت انقqب اسqمی

ھايی مسلحانه جھت براندازی دولت امين  در بسياری نقاط ديگر کابل و وsيات حرکت

ولی متاسفانه قيام به علت خيانت تنی چند نتوانست به موفقيت بيانجامد و .  آيدبوجود

ھا را تيرباران  فقط در باsحصار، خالد و گل احمد از سازمان رھايی، توانستند اکثر خلقی

ًعqوتا تعداد ديگری از رھبران . و خود ھم پس از شش ساعت درگيری به شھادت برسند

از آن جمله . ھا و جqدان امين، جان باختند ھای روس ر شکنجهقيام که دستگير شدند، زي

بود داود، استاد آکادمی پليس و محسن يکی از روشنفکران نامدار ھزاره که ھر دو 

ھنوز ) زکريا(مجله مدعی است که يکی از برادران »  ٥٧.خارج از باsحصار قرار داشتند

 .ه شورش باsحصار داشتندزنده است و آنان ھم در آن روز وظايفی در ارتباط ب

                                                
٥٦

      ١٣١ھمانجا، ص فرھنگ، -  
٥٧

  ٨٨ ص ٣٧ پيام زن، شماره مسلسل -  
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ھا را سرکوب و صداھا را در  بدينسان دولت، با خشم و غضب فراوان، قيام    

اما نفرت و انزجار مردم نسبت به دولت روز به روز بيشتر شده . ھا خفه ميکرد گلون

 .ميرفت

، مردم پلخمری تسلط دولت را در آن شھر در ھم کوفتند و چند ١٩٧٩در تابستان     

مام امور را در دست گرفتند و در بغqن به ترور اشخاص وابسته به حزب روز، خود ز

، مردم به مرکز حکومتی و در ١٣۵٨ ماه سرطان ١٧در دره پنچشير در . پرداختند

. ھای حصه اول و دوم حمله کرده، سqح و مھمات دولتی را به غنيمت بردند داری عqقه

مبارزه بر ضد رژيم و نيروھای اشغالگر و از آن به بعد پنچشير يکی از دژھای استوار 

 .شوروی در آمد و نقش چشمگيری در پيروزی جنگ آزادی ايفا نمود

     

 )دانشگاه(مبارزه استادان و تصفيه پوھنتون     

يکی ) ١٩٧٣-١٩۶٣(پوھنتون کابل مخصوصا در دھه قانون اساسی مشروطيت     

در .  دولتی بشمار ميرفتھای داغ مظاھرات و مبارزات سياسی بر ضد استبداد از کانون

چپی و دست راستی، از حزب دموکراتيک خلق  اينجا بود که احزاب مختلف دست

نما پرداختند  و يی و غيره به نشو افغانستان گرفته تا احزاب اسqمی و افغان ملتی و شعله

و ھر يک با تبليغات و اشاعه مرام و اھداف خويش صاحب ھويت و شخصيت سياسی 

يافتند و نظريات و  در اينجا بود که جريانات سياسی مجال تنفس می. دندمختص به خود ش

 . افکار خود را ميدادند

ھا و ابراز احساسات   به بعد، پوھنتون ديگر محل ميتنگ١٩٧٣از کودتای     

 مظاھره و اجتماعات نبود، در دوره پنج ساله جمھوريت داود، پوھنتون  سياسی بگونه

دغدغه تحصيلی بود و بqوقفه محصqن و استادان  و بیبرخوردار از يک فضای آرام 

و برعکس دھه مشروطيت که اغلب اوقات . مصروف درس و تحصيل خويش بودند

محتوا، تعطيل بود در اين   ھم و غالبا بی تحصيلی و روند تعليم و تربيت بعلت مظاھرات پی

رمال خود ادامه دوره جريان تعليم و تربيت در موسسات تحصيلی در مسير طبيعی و نو

 .داشت

اما پس از کودتای ثور، ديگر درس و تحصيل و کسب دانش ارزش خود را از     

گرد شديد  استادان و محصqن غير متعھد به حزب دمکراتيک خلق مورد پی. دست داد

کوچکترين تبصره يک استاد در مورد محتوا . اعضای حزب بر سر اقتدار قرار ميگرفتند

 .شد د با بدترين مجازات جواب داده میو استراتيژی رژيم جدي
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شان دارای تحصيqت عالی در کشورھای  استادان مجرب و با دانش که اکثريت    

شدند و غالبا نابود  غربی بودند، حق و ناحق از صحنه تدريس دستگير و زندانی می

 .گرديدند می

تا «: نويسد فرھنگ در مورد سازمانی به ھمت استادادن پوھنتون اشاره کرده می    

جائيکه برای مولف معلوم شده، يکی از اولين سازمانھای که در اين خط کار کرده در ماه 

ماه بعد از کودتا در  يعنی در فاصله تقريبا يک) ١٩٧٨می و جون  (١٣۵٧جوزای 

 :پوھنتون کابل به تثبيت استادان آتی به ميان آمد

اختر   دکتور محمدھاند دکتور محمد عثمان ھاشمی از فاکولته طب، پوھاندوپ    

کاظم از فاکولته اقتصاد، دکتور غqم محمد  عبدهللا مستمندی از فاکولته طب، دکتور سيد

داود يار از  لودين از فاکولته اقتصاد، دکتور محمد هللا نياز از فاکولته اقتصاد، دکتور غزيز

ت که مرام امين فرھنگ از فاکولته اقتصاد، اين جمعي فاکولته اقتصاد و دکتور مير محمد

جويی شوروی در افغانستان  آن تنوير محصqن درباره سياست ضد ملی رژيم و توسعه

رومان از خويشاوندان    در نتيجه نفوذ شخصی بنام محمد گل١٩٧٨بود، در ماه جوsی 

نوراحمد نور وزير داخله پرچمی رژيم کشف شده، اعضای آن بازداشت شدند و پس از 

 ....چرخی زندانی گرديدند  محبس پلتحقيق آميخته با شکنجه در

يی  ھر چند ماه يکبار گروھی از استادان پوھنتون گرفتار، بعضی زندانی و عده    

 ١٩٧٨در دوره بين آپريل ) مورخ امريکايی مقيم کابل(به قول لويدوبری . اعدام ميشدند

صورت گرفت که مھمترين آن در نومبر » تصفيه«بار چنين  ، شش١٩٧٩و دسمبر 

کوشيد تا  شرح تفصيلی اين حرکات به اينجانب نرسيده، زيرا رژيم می. رخداد ١٩٧٨

ھای مبارز بيشتر تلف شده مجال نشر  اخبار مربوط به آن خفه گردد و شخصيت

 ...شان را نيافتند خاطرات

استادانی که در آن وقت توسط دولت ) ذکر اسامی(بنابراين در اينجا به معرفی     

دکتور فتاح  پوھاند: ان غالب از بين برده شدند اکتفا ميکنيمکمونيست گرفتار و به گم

  وی دکتور محمد ھاشم مھربان، پوھند ھمراه، پوھاند دکتور عبدالعظيم مجددی، پوھنوال

رزبان،  دکتور عبدالظاھر دکتور عبدالغفار، پوھنمل جاغوری، پوھنمل دکتور جانعلی

 زمريالی پوھنمل     .د از فاکولته طبکريم دادگر، پوھيالی دکتور عبداsح پوھيالی سيد

قبادی،  محمد  خان امير محمدياد، پوھنيار ستانی، پوھنيار نور  محمدعلم ناصری، پوھنيار 

خانباز، از فاکولته  عبدالرزاق، پوھيالی حيدرمھيب، پوھنيار علی زکريا، پوھنيار  پوھنيار

الرحمن،  حبيب سميعی، پوھندوی هللا نيازی، پوھاند وفی محمد  غqم پوھاند .زبان و ادبيات
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 .احمد از فاکولته شرعيات نصير فاروق، پوھيالی غqم ور، پوھيالی مخه  هللا اياز پوھنمل

عبدالکريم،  محسن، پوھنمل محمد صديق، پوھنمل محمد حسن، پوھيالی محمد  پوھيالی    

شجاعی،  غوت غqم پوھندوی. خيل، از فاکولته انجينری ابراھيم  کريم محمد  پوھندوی

  اجتماعی، پوھندوی عبدالسqم از فاکولته علوم کامکار، پوھنيار دوست محمد پوھنيار

 عبدالغفور هللا از فاکولته حقوق و علوم سياسی، پوھنمل نجيب عارف، پوھنيار محمد

احراری از  فضل احمد  اکبری از فاکولته علوم، پوھنوال يونس محمد  سلطانی، پوھندوی

  ٥٨ ».يار از فاکولته اقتصاد امين هللا عزيز پوھنيارفاکولته دواسازی، 

ھا بشمول  بدون شک تعداد استادان اعدام شده و زندانی از ساير فاکولته    

تخنيک کابل، بمراتب بيشتر از فھرستی بوده که جناب فرھنگ اسامی آنھا را ثبت  پولی

 .نموده است

ردمان کشور که با روشنفکران و دانشمندان و استادان به مثابه چراغ دل م    

خوانده و آموزش ديده و خود را در سطح عالی  ھزاران خون دل مادران و پدران درس

اند، و در راه آگاھاندن جامعه و بدرجه اول شاگردان  آگاھی علمی و فنی رسانده

اند، حق  ھای خود را از دست داده اند و در اين راه جان ھا و مکاتب گام برداشته پوھنتون

از ايشان ھرنويسنده و ھر مورخ با وجدان و وطنخواه ياد کنند و ذکر خيری دارند تا 

روان فرھنگ شادباد که با ياد اسامی . نمايد و با يادکرد نام آنھا، اثر خود را زينت ببخشد

موصوف ضمن يادکرد مبارزات . اين استادان پرشور و از خود گذر ادای دين کرده است

رزه روشنفکران خارج پوھنتون نيز يادآور شده نوشته استادان پوھنتون کابل، از مبا

 :است

حرکت زيرزمينی ديگری که در اين وقت براه افتاد و در شھر و روستا عليه «    

و » سازمان انقqبی مردم افغانستان(» ساما«رژيم کارآيی کرد، جنبشی بود با نامھای 

ر و سازمان پيکار در و گروه اخگ» پرستان افغانستان سازمان انقqبی و طن(» ساوا«

منشأ اصلی اين . و امثال آن در خارج شناخته شده است» ھجاما«و » فازا«داخل و 

ھای  که از طيف. در دوره مشروطيت بود» ستم ملی«و » شعله جاويد«جنبش حرکتھای 

گوناگون مارکسيستی غير خط مسکو تشکيل يافته ھم با دولت و ھم با احزاب خلق و 

 .پرچم مقابله داشت

  در دوره جمھوريت محمدداود اينھا زير فشار قرار گرفته، رھبرانشان زندانی     

                                                
٥٨

            ١٣٨ ـ ١٣٧ ھمان، ص فرھنگ،-  
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ھا از طريق وزارت داخله که در راس آن يکنفر  البته بر اثر پافشاری پرچمی(شدند 

يی را   بقيه آنھا کنگره١٣۵٧ھا، در سنبله  پس از کودتای کمونيست) پرچمی قرار داشت

برھبری » ساما«کانی از  بر رھبری مجيد کله» ساما«در پنجشير تشکيل دادند که در آن 

دکتر ھادی محمودی جدا شده و در کوھدامن، بدخشان و نيمروز به عمليات چريکی دست 

ھای  بعدھا جريان. ھای ھرات و چند اول به پيمانه محدود سھم گرفت و در قيام. زدند

زه را در داخل زير اداره اسqمی وابسته به سازمانھا مقيم پاکستان و ايران، رھبری مبا

سامايی و بقايای شعله جاويد و ستم ملی را از عمليات کوتاه ساخته،  خود گرفته، دست

 .ھا به نشرات در داخل و خارج محدود شد فعاsن آن را از بين بردند و فعاليت سامايی

زمينی اختيار نموده، بعضی از  حزب افغان ملت ھم بدنبال کودتای ثور شکل زير    

ضابطان وابسته و  ردومنصبان و خ  صاحب. صر آن با رژيم جديد به مبارزه پرداختندعنا

ريشخور  ٧متمايل به اين حزب در اکثر قيامھای نظامی اين دوره بخصوص در قيام فرقه 

جمعی اما با حفظ استقqل سازمانی خود  آباد به شکل انفرادی و دسته و حرکت فرقه جqل

فرھاد رھبر  محمد  غqم١٣۵٨اقدامات دولت در ماه ميزان به اثر اين . شرکت نمودند

حزب را با عده ديگر از سران آن گرفتار نمود و منسوبين حزب را مورد تعقيب قرار 

 » ٥٩.داد

ھا و  بدينگونه طوريکه ديده شد، روشنفکران کشور نيز موازی با جنبش    

 اختناق و پيگرد شديد تفاوت به اوضاع نبوده و با وجود شورشھای مردم بر ضد رژيم بی

دولت، در بسيج نمودن افراد عليه رژيم نقش ميھنی و ملی و روشنفکرانه خود را ادا 

 .اند کرده

کارمل و تسلط مستقيم شوروی بر کشور، بقايای  در دوره حکومت ببرک    

کن  که از خط مارکسيستی پکن پيروی ميکردندبکلی ريشه» ساوا«و » ساما«سازمانھای 

جاويد و بقايای آنھا بيشتر از  ھا با گروه شعله ھا و خلقی خالفت پرچمیزيرا م. شدند

» جاويد شعله«دشمنی و مخالفت مسکو با پکن آب ميخورد و ھمينکه عناصر منسوب به 

 .گرديدند شدند، بسرعت نابود می دستگير می

      

  کی  شاگرد با استاد يا پيروزی امين بر تره نبرد     

  شمردن ديگران مرضی است که قبل از ھمه خود  طلبی و ھيچ خودخواھی و جاه

                                                
٥٩

      ١٣٩ھمان، ص فرھنگ، -  
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کی  ھمکاری تره. اعتماد ميسازد عقيده و بی انسان را خورد ميکند و نسبت به ديگران بی

کارمل، بيشتر بخاطر کسب  و امين و مبارزه ايشان بر ضد گروه پرچم و رھبر آن، ببرک

ر بخاطر قرار گرفتن قدرت و رھبری در حزب بود و مخالفت کارمل نيز با اين دو بيشت

 .درراس قدرت دولتی و حزبی بود

تا مدتی مثل دو يار ) کارمل(مشترکشان   کی پس از دور ساختن رقيب امين و تره    

کی و  امين خود را شاگرد تره. دلدار، نسبت بيکديگر ابراز صميميت و اخqص مينمودند

خود » وفادار شاگرد «کی ھم امين را ميناميد و تره» رھبر کبير خلق«او را استاد و 

شاگرد و . اما وقتيکه پای رقابت در ميان آمد، دست رفاقت قطع شد. توصيف مينمود

امين پس از قرارگرفتن در چوکی . استاد ھر دو در پی از ميان بردن يکديگر خود برآمدند

صدارت و سرپرستی امور وزارت دفاع، تا توانست افسران جوان اردو را که اکثرا 

ه مليت پشتون منسوب بودند، بدور خود جمع نمود و آنھا را مورد حمايت اطرافی و ب

 .کی شد خويش قرار داد تا آنجا که سبب نگرانی تره

در عين حال امين تا توانست مخالفين پرچمی خود را از تمامی مقامات دولتی و     

چم و نظامی عقب زد و يا زندانی ساخت و يا وادار به بدگويی و افشاگری از رھبری پر

اين روش امين بزودی پله ھواخواھان امين را در برابر . کی نمود تائيد از خود و تره

تر ساخت و در نتيجه در داخل حزب بر سر اقتدار دو گروه  کی سنگين ھواداران تره

 .به ميان آمد» امينی«و » کی تره«

به کی برای شرکت در کنفرانس کشورھای غير متعھد  در چنين ھوا و فضايی تره    

کی توقفی در مسکو نمود و با برژنف رئيس  در بازگشت تره. ھاوانا پايتخت کوبا رفت

 .حزب کمونيست و دولت شوروی مqقات سری انجام داد

ھا بود و ادامه اين سياست را  ھای امين در برابر پرچمی برژنف که متوجه تندروی    

کی گوشزد  انست، برای ترهبه ضرر استقرار رژيمی که سالھا بروی آن کار کرده بود، ميد

البته مسکو بطور . ھا نرمتر کند ھا و حتی غيرحزبی نمود تا سياستش را در برابر پرچمی

اما پر واضح بود که امين غير . کی، يکی را انتخاب کند خواست بين امين و تره قطع نمی

ين جھـت به ھم. اعتناتر ھای شوروی بی تر از تره کی بود و نسبت به توصيه قابل کنترول

کی را با حمايت خود در مقابل رقيب خطرناکش امين،  خواست موقعيت تره مسکو می

يی نکرد و در  کی فايده اما اين حمايت که صرف در حرف بود، بحال تره. تحکيم نمايد

 .کی شد عوض سبب از بين رفتن فوری تره
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 سيد داود منصبی بود بنام  يکی از افراد مورد اعتماد امين در اين سفر، صاحب    

کی، ھمه حوادثی را که در اطراف  تره) سرياور(ون که اينک به عنوان ياورخاص ړت

اين شخص . امين گزارش ميکرد  هللا کی رخ ميداد، کلمه به کلمه و ھو به ھو، به حفيظ تره

يافته شوروی و با زبان روسی آشنا و  ھوايی و تحصيل منصبان قوای که از جمله صاحب

کی ــ  کی را ھمراھی ميکرد، ھر طوری بود کليات مذاکراک تره ترهھاوانا،  در سفر

برژنف را به امين از مسکو اطqع داده بود، ھر چند شايعات بعدی در کابل ميرساند که 

کی ـ  کی را ھمراھی ميکرد و در مجلس خاص تره شاولی وزير امور خارجه که تره داکتر

کی  مذاکرات خصوصی تره: داده بود کهبرژنف حضور نداشت، به امين از مسکو گزارش 

خوی و  ولی که مردی نرم اما داکتر شاه. ئی بر ضد امين است ـ برژنف، محتوی توطئه

محتاط بود، ممکن است خودش اين گزارش را به امين نرسانده باشد و توسط ترون که 

 است، تر به امين تر بود و احساس ميکرد که مردی مقرب تqش و  تب مردی فعالتر و پر

 .گزارش کرده باشد

کی از مسکو به ھواداران خود و از جمله  بھرحال باری چنين نيز شايع شد که تره    

اسدهللا سروری ھدايت داده بود که تا برگشت او از سفر، ) اکسا(به رئيس پوليس مخفی 

امين را از بين بردارد و سروری گويا طوری پqن کرده بود که امين را در روز برگشت 

کی به کابل در فاصله راه ميان ارگ رياست جمھوری و ميدان ھوايی   تره رودو و

اما امين که از قضيه قبq اطqع حاصل کرده بود، مواضع . المللی کابل از ميان ببرد بين

خود را در درون ارگ و در داخل گارد رياست جمھوری تقويت بخشيد و سپس خود را 

 .اده ساختکی آم نظير از تره برای استقبال بی

 جاده انصاری از ارگ رياست ١٩٧٩ سپتامبر ١٢ مطابق ١٣۵٨ سنبله ٢١روز     

جمھوری تا ميدان ھوايی کابل دوطرفه از افراد ملکی و کارمندان دولتی و شاگردان 

تعدادی از موترھای تشريفاتی و . مکاتب و وابستگان حزب و نظاميان اشباع شده بود

جاده انصاری را به استقامت ميدان ھوايی با سرعت انتظامی و پوليس يکی بعد ديگری 

به نظر نخورد، ) امين(طی ميکردند اما در ھيچيکی از اين موترھا، صدراعظم 

کنجاوی مستقبلين لحظه به لحظه بيشتر شده ميرفت، در ھنگاميکه طياره حامل  حس

ردم کی در فضای کابل ظاھر شد، دوموتر جيپ روسی بطور خيلی سريع از جلوی م تره

امين وقتی به . ھا ديده شد در يکی از اين موتر» رفيق امين«گذشت و زمزمه شد که 

ميدان ھوايی مواصلت کرد متوجه شد که اطراف ميدان و ترمينل تماما از نظاميان ھوادار 

. کی، نيز به خط فرودگاه نزديک شد تا بنشيند طياره حامل تره. کی پر ساخته شده است تره
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 داد تا طياره دوباره از خط فرودگاه بلند شود و تا دستور ثانی در فضای امين فورا ھدايت

  سپس امين ھدايت داد تا افراد امنيتی و نظاميان ھواخواه. کابل به پرواز خود ادامه بدھد

شان را ترک گويند و بجای آنھا افراد ديگری از گارد رياست جمھوری و  کی محل تره

 دقيقه صورت گرفت ٣٠ين عمليات در ظرف کمتر از ھواخواھان خودش جابجا گرديد، ا

طياره بر زمين نشست و . و سپس به پيلوت طياره مخابره شد که ميتواند اکنون فرود آمد

 . در نزديک ترمينل ميدان ھوايی امين و ھمراھان به استقبال پيش رفتند

رود کی که تصور نميکرد ديگر صورت امين را خواھد ديد، وقتی از طياره ف تره    

کی  امين قدم پيش گذاشت و تره. اش امين روبرو ديد آمد، ناگاه خود را با رقيب قوی پنجه

و امين نيز دست ترکی را مثل . او را در آغوش گرفت و رويش را برسم ھميش بوسيد

خوشبختانه توطئه دشمنان خنثی ساخته شد و اينک : ھميش بوسه زد و اظھار داشت که

؟ ولی امين جوابی  کدام توطئه: کی پرسيد تره. ادش را زيارت کندبار ديگر او ميتواند است

ی  کی با ساير اراکين دولت خود مصافحه نمود و سپس در موترھا نداد و بعد تره

خانه «کی به  مخصوص خود قرار گرفته بصوب ارگ رياست جمھوری که در دوره تره

 .مسمی شده بود براه افتادند» خلق

 رياست جمھوری، اعضای بوروی سياسی حزب را مقرکی پس از ورود به  تره    

جلسه بيوروی سياسی آغاز شد و قبل از آنکه . برای ارائه گزارش سفر خود فرا خواند

کی پيشنھاد کردند،  کی به ارائه گزارش سفر خود بپردازد، برخی از ھواخواھان تره تره

تيب داده است به بيوروی کی تر ايی که برای قتل تره هللا امين در مورد توطئه که، حفيظ

کی بر ضد  يی اشاره نمود که ازطرف تره امين ھم به توطئه هللا  حفظ. سياسی جواب بدھد

او طرح شده بود و بعد جلسه را ترک گفت و سايرين نيز ھر يک به محل کار خود 

امين پيشدستی کرد و شام . کی و امين آفتابی شد اکنون ديگر اختqفات ميان تره. برگشتند

اين سه نفر . کی را اعqم نمود عزل سه تن از ھواداران تره) سپتمبر١٣(سنبله ٢٢

 بودنداز اسلم وطنجار وزيردفاع، سيدمحمد گqبزوی وزير مخابرات،  عبارت

مزدوريار وزير داخله، شخص چھارمی ھم که نامش در راديو و تلويزيون برده  شيرجان

) پوليس مخفی(» اکسا« سروری رئيس نشد ولی دستش از کار گرفته شده بود، اسدهللا

 . کی بشمار ميرفت بود که يکی از طرفداران سرسخت تره

به سفارت ) به استثنای شيرجان مزدوريار که گرفتار و زندانی شد(اين چھارتن     

شوروی در کابل پناه بردند و از آن ميان سروری بنابر روايتی بعدا از طرف آن سفارت 

سکو انتقال داده شد و در اينجا ھمراه با رھبران جناح پرچم توسط تابوت سربسته به م
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تن  اند که ھر سه برخی مدعی. متفقا برای از پا درآوردن امين شروع به فعاليت نمودند

امين با برطرفی اين . اند آنھا تا سرنگونی امين در سفارت روسيه در کابل نگھداری شده

 رھبری وزارت دفاع معلوم ميشد که برد گرفت و با بدوش گرفتن کی پيشی اشخاص از تره

با امين است، عqوتا قوماندان گارد و آمر سياسی گارد و لوی در ستيز که در قصر 

 .دلگشا مقر داشت، ھر سه تن از ھواداران امين بودند

آت عاجل امين برآشفته شده و از امين  کی از اين اجرا روايات حاکی است که تره    

روز بعد .  استعفی بدھد، اما امين از قبول آن امتناع ورزيدخواست تا از وزارت دفاع

نزد او بدون سqح بيايد تا در مورد ) قصرگلخانه(کی از امين خواست تا به خانه خلق  تره

در اين وقت الکزندرپوزانف سفير . شان در حضور سفير شوروی مذاکره کنند اختqفات

يان آنھا را بررسی نموده در صورت کی آمده بود تا اختqفات م شوروی نيز نزد تره

امين پس از تماس تلفونی با پوزانف در خانه خلق آمادگی خود . امکان آنھا را آشتی بدھد

کی به امين تلفونی  تره ترون سرياور داود کی ابراز داشت اما سيد را برای مذاکرات با تره

 .جان خود باشد اطqع داد که ھوشيار

 ٢٣سامان ارگ حاکی است که روز جمعه  ن و خانهروايات از قول سرياور امي    

کی در لباس شخصی ھمراه با سه تن ياوران مسلح خود  سنبله امين به تقاضای تره

در باsی . ترون به استقبال برآمد وارد سراچه ارگ شدند، سيدداود) سرور، رشيد، وزير(

او از زينه باs شدند و ياوران امين پيش از . کی پنھان بودند زينه دو نفر از ياوران تره

کی بر روی ايشان آتش کردند که بر اثر آن  چون به طبقه دوم قدم گذاشتند، افسران تره

ديگران باتفاق . يکنفر از ياوران امين موسوم به وزير زخمی و سيدداود ترون کشته شد

خته بدر  اندا ھا لوsن به پايان رسيدند و خود را به موتر تر بودند از زينه امين که عقب

کی  امين به قصر دلگشا بدفتر کار يعقوب لوی در ستيز رفت و در آنجا تلفون تره. رفتند

اند و از امين خواست تا  ھا بدون اجازه او کار نادرستی را مرتکب شده به او رسيد که بچه

کی داد، اما به قوماندان گارد  معلوم نيست امين چه جوابی به تره. دوباره نزد او بيايد

 . وری، جانداد که نفر خودش بود ھدايت داد که رابطه حرمسرا را با خارج قطع کندجمھ

امين انتخاب خودش را بحيث منشی ) سپتمبر١۵(سنبله ٢۴فردای آن، شنبه     

کی اعqم  عمومی کميته مرکزی حزب، رئيس شورای انقqبی و رئيس جمھور به جای تره

کی،  ھای باs را با اخراج تره  مرکز فيصلهپلنيوم کميته) سپتمبر١٧(سنبله ٢۶نمود و در 

وطنجار، مزدوريار، سروری و گqبزوی از کليه مقامات حزبی و دولتی تصويب نمود و 

بجای اين اشخاص در وزارت داخله، فقير محمد، در وزارت مخابرات انجنير ظريف، در 



 ١٤٨       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

وی در ستيز را ل امين برادرزاده خود را و در وزارت دفاع يعقوب رياست اکسا، اسدهللا

 .مقرر کرد

ھائی بودند که در دوره حکومت امين بوزارت  سايروزارء و ارکان دولت ھمان    

بودند و پس از سقوط امين، در بست بزندان پلچرخی  ھای مربوطه معرفی شده خانه

 )نور بود احمد باستثنای بارق شفيعی که خسرنور. (افتادند

باغچه  سرای ارگ به کوتی کی را از حرم امين پس از اين اجراآت امر کرد تا تره    

انتقال ) خان و متصل حرمسراست امير عبدالرحمن که يکی از عمارات بسيار زيبای عھد

 ١٧ يا ١۶ھای  کی مدتی با خانمش در آنجا بسر برد و سه ھفته بعد در تاريخ تره. دھند

سيد، به امر بدادش نر» رھبر کبير«چون ھيچکس از ھواداران )  اکتوبر٨ يا ٧(ميزان 

 .آبچکان در جوار قبر برادرش دفن گرديد امين بوسيله بالشی خفه ساخته شد و در کول

کی در صفحه آخر جرايد کابل به عنوان يک خبر کم ارزش و بی  خبر مرگ تره    

اھميت به نشر رسيد و قبر او يک شب پس از دفن او، توسط اشخاص نا شناخته باز و 

 . جسدش طعمه آتش گرديد

ک او را کند و خود بر اريکه قدرت تکيه َلَينسان شاگرد بر استاد غالب آمد و کبد    

به اين امر اعتراف کرد که » مصونيت، قانونيت و عدالت«پس از آن امين با شعار . زد

اعتنايی به اين سه اصل، حقوق مردم تلف گرديده،  کی در نتيجه بی در دوره زمامداری تره

گناه انباشته شده  ع صورت گرفته و زندانھا از مردم بیکشت و کشتار به پيمانه وسي

بنابراين ھياتی برای وارسی از احوال زندانيان و محکومين و تعيين جزا و احيانا . است

زيرا امين تا دلش خواست . ليکن تعداد زندانيان روز افزون بود. رھايی ايشان مقرر شد

و مخالف » اخوانی«اش   دارودستهاز مخالفين پرچمی خود و ساير افراديکه بزعم او و

. بزندان انداخت و شکنجه داد و معدوم ساخت. اقتدارش تشخيص ميگرديدند، انتقام گرفت

ھا و صدھا زندانی سياسی از محبس پلچرخی بيرون کشيده  روايت ميشد که شبانه ده

ر کشتا. جمعی کشته و يا نيمه زنده با بلدوزر در زير خاک ميگرديدند ميشدند و دسته

گاھی که امين در پلچرخی برای مخالفين سلطه و ايديالش ايجاد کرده بود بنام 

ياد ميشد و شاھدان عينی بعدھا روايت ميکردند که محکومين به اعدام در » پوليگون«

پوليگون که زنده زير خاک شده بودند تا يکی دو روز بعد از زير خاک شدن، نفس 

عqوتا بسا از .  اعدام شدگان ته و باs ميشدميکشيدند و زمين ھم با اين نفس کشيدن

 .متھمين اطراف از طياره بزمين پرتاب ميشدند
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کی غافلگير شده بود، بدون ھيچگونه واکنشی اولين  اتحاد شوروی که در قتل تره    

کشوری بود که دولت امين را تبريک گفت و تبديلی پوزانف سفير کبير خود را از کابل که 

تابيف  د بدون تعلل قبول نمود و بجای آن يکنفر تاتار را بنام فکرتامين تقاضا کرده بو

 .بکابل فرستاد

، ايوانپاولوفسکی، يکی از جنراsن ارشد اردوی شوروی ھمراه ١٩٧٩در اکتوبر     

. با تنی چند از رجل نظامی آن کشور برای بررسی نزديک از منطقه وارد افغانستان شد

جالب توجه . تی منطقه برای آغاز تھاجم شوروی بودماموريت پاولوفسکی ارزيابی عمليا

 طرح تھاجم شوروی را به چکسلواکيا ١٩۶٨است که ھمين شخص بود که در سال 

  ٦٠.ريزی کرد و در محل اجرا گذاشت پی

 کابل شاھد ورود غير منتظره جنرال ويکتورپاپوتين ١٩٧٩در اوايل دسامبر     

به عقيده دکتور ... ه شوروی بودعضو برجسته کا، جی، بی، و معين وزارت داخل

ستاھل، شخصيت وارد در قضايای افغانستان و شوروی، تا اواسط ماه دسامبر . ای .البرت

لشکرھای شوروی مستقر در مناطق نظامی ترکستان و آسيای ميانه بکمک نيروھای 

ين ايکه از آسيای مرکزی اعزام شده بودند، تجديد قوا کردند و ھمراه با آن مشاور ذخيره

نظامی جديدی به نواحی مختلف افغانستان، بخصوص ميدان ھوايی بگرام واقع در پنجاه 

مسلما ماموريت آنان فراھم ساختن مقدمات sزم برای . کيلومتری شمال کابل، اعزام شدند

٦١. فرود آمدن نيروھای شوروی به ميدان ھوايی بگرام بود
 

وروی در افغانستان بيکھزار نفر کی ـ امين، تعداد مشاورين نظامی ش در دوره تره    

ھا،  و اينک در عھد قدرت امين شوروی.  نفر ميرسيد٢۵٠٠و از مشاورين ملکی به 

دانشمند افغانی مرحوم فرھنگ . مشاورين ديگری به ميدان ھوايی بگرام اعزام نمودند

 نومبر وارد کابل شده و تا ٢٨بدين باورست که جنرال پاپوتين در راس ھياتی بتاريخ 

ھزار سرباز ۵پاپوتين به امين پيشنھاد کرد تا يک قطعه . دسامبر در کابل بود١۴اريخ ت

اما امين . شوروی به افغانستان وارد شود تا با مخالفين رژيم او يعنی با مجاھدين برزمد

ھا بی اعتماد شده بود و در صدد  زيرا امين ديگر به شوروی. اين پيشنھاد را نپذيرفت

   .٦٢و امريکا و مصالحه با مجاھدين بودمفاھمه با پاکستان 

   آتشه سفارت امريکا در ھندی، امين چندين بار با  ژورنالست ناير  بقول کلديپ

                                                
٦٠

            ٨٠، ص ١٣٧١ومين سمينار افغانستان، تھران  مجموعه مقاsت د-  
٦١

   ھمان اثر، ھمانجا-  
٦٢

      ١۵٢ فرھنگ، ھمان اثر، ص -  
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   ٦٣.کابل، بدون رضای برژنف مqقات کرد

براستی امين سعی داشت تا در جھت بھبود مناسباتش با امريکا و پاکستان گام 

اش را برای رفع اختqفات   تلويزيونی آمادگیبيانيه بردارد و در نيمه اول ماه دسامبر طی

مرزی با پاکستان اظھار داشت و در مقابل دولت پاکستان نيز عqقمندی خود را برای 

و جنرال ضياء در مصاحبه با يک ژورناليست . مذاکراه با دولت افغانستان ابراز کرد

ين دريافت نموده و يی از ام در اواسط ماه دسامبر پيام صميمانه«: ھندی اظھار داشت که

   ٦٤.حاضر شده که آقاشاھی وزيرخارجه را جھت مذاکرات به کابل بفرستد

ساجد نقوی ضمن مقالتی پيرامون روابط پاکستان و افغانستان مينويسد   سيد    

امين دست به اقداماتی جھت بھتر کردن روابط با پاکستان زد طبق  هللا وقتی حفيظ« :که

ميم گرفت وزيرخارجه خود آقاشاھی را به کابل اعزام خواسته او ژنرال ضياءالحق تص

قرار بود آقاشاھی در کابل پيرامون روابط دو کشور و تاريخ قطعی سفر ژنرال ضيا . دارد

باری شديد در فرودگاه   دسامبر سفر آقاشاھی به کابل بعلت برف٢٢روز . صحبت کند

 دسامبر ٢٧د ولی در تاريخ  اعqم ش١٩٧٩دسامبر ٣٠بعد تاريخ سفر . کابل بتاخير افتاد

 » ٦٥.هللا امين بقتل رسيد  قشون شوروی داخل خاک افغانستان شد و حفيظ١٩٧٩

خواست روابط افغانستان با پاکستان  دھد که شوروی نمی اين حقايق نشان می    

بھبود يابد بنابراين ھم داود و ھم امين ھر دو قربانی سياست نزديکی خود با پاکستان 

 .اند توسط شوروی شده

عمال شوروی از جمله جنرال پاپوتين معاون وزارت داخله آن کشور بر امين     

فشار آورد تا خانه خلق يعنی ارگ رياست جمھوری را که در مرکز شھر واقع بود ترک 

کيلومتری جنوب کابل که در يک محل دنج و خلوت در ١۴بيک واقع در  کند و در تپه تاج

ھدف . هللا خان بود، انتقال نمايد امان وزگاری مقر شاهدامنه کوه قروغ موقعيت داشت و ر

روسھا و مقامات شوروی آن بود تا در ھنگام لزوم بتوانند به آسانی روابط او را با ساير 

و دو . چنانکه ھمين طور ھم کردند. سروصدا او را از بين ببرند نقاط قطع نموده و بی

صورت گرفت، امين را در تپه تاج بيک گی  پاچه کشی که با عجله و دست ھفته پس از کوچ

  .از بين بردند

                                                
٦٣

   فلم مستند افغانی بنام دو روز پی در پی-  
٦٤

  ١۵٣ ص ٢ فرھنگ، ج-  
٦٥

      ٣١۴ ـ مجموعه مقاsت دومين سمينار افغانستان، ص -  
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 امين هللا  اسرار قتل حفيظ

ھا، قبل از ھمه انتقال امين از مقرر ارگ  در پqن از ميان بردن امين توسط روس    

تاج بيک شامل بود، امين بر اثر تب و تqش   به تپه

 پاپوتين ژنرال، کی، جی، بی، سرانجام راضی به کوچ

 ١٩٧٩دسامبر ٢٧روز . بيک شد  ه تاجکشی به تپ 

يی از اعضای پوليت  ، امين عده١٣۵٨ جدی ۵مطابق 

بيروی حزب را با خانمھايشان برای صرف غذای شب 

به روايت . به قصر تپه تاجيک دعوت کرده بود

مھمانان برگشته از قصر مذکور، غذای سوپی که 

) يا تبعه آسياسی ميانه شوروی(توسط آشپزروسی 

انان تھيه شده بود، مسموم شده و به امين و برای مھم

  حفيظ هللا امين            ھنوز برخی از ميھمانان. يی از مھمانان خورانده شد عده

 از اين سوپ نخورده بودند که متوجه شدند، امين و آنھايی که از آن خورده بودند، دچار 

. يزان شده ميرودشان بروی ميز نان يا به عقب آو سرگيجه و سردردی شده، سرھای

دستگير پنجشيری که تازه از مسکو برگشته بود و در زمره مھمانان حضور داشت، 

امين که وضعش بر اثر . جان نکرد متوجه وضع مھمانان شده، از سوپ مذکور نوش

اش را باو بدھد که کار آشپز  تاثير زھر برھم خورده بود، به پسرش ھدايت داد تا تفنگچه

ر عين حال دستور داد تالوی در ستيز جنرال يعقوب افراد گارد را و د. را يکطرفه کند

در ھمين اثنا قوای . پسر امين اوامر پدر را عملی کرد. برای مقابله با خطر آماده سازد

 باری امين که در زير تاثير زھر از ھوش  ور شدند و بر اثر گلوله  مھاجم به قصر حمله

اما زن و دو . انان و افراد خانواده خود کشته شدرفته بود با دوپسر و يک تعداد از مھم

  .دخترش نجات يافتند

جی، بی که بعدھا به امريکا پناه  منصب کا، فرھنگ از قول کوزيچيکين صاحب

هللا امين انجام داده  تايمز مصاحبه در زمينه از بين بردن حفيظ برده و با مجله نيويارک

نيروی نظامی شوروی از ميدان ھوايی دسامبر ٢٧ شام روز ٧بساعت «: چنين مينويسد

 و نداينان نخست مرکز راديو و تلويزيون را بدست آورد. کابل بسوی شھر حرکت کرد

سپس يک دسته مرکب از چند صد کماندو با يک دسته خاص ھجومی کا، جی، بی، ملبس 

  ری افغانی به قصر تپهکموترھای دارای نشان عسبه لباس نظامی افغانستان و سوار بر 



 ١٥٢       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

اينان موظف بودند تا به کسی موقع ندھند که خبر حمله بر قصر را . بيک حمله بردند  تاج

گساری  خانه قصر با دختر زيبای مشغول باده هللا امين که در ساقی حفيظ. به بيرون برساند

  ٦٦.بود، جابجا به قتل رسيد و آثار مداخله از بين برده شد

کرد، ھنگام حمله بر قصر تپه تاجيک در  نيز که عمليات را رھبری می،پاپوتين     

دسامبر خبر مرگ او با اضافه ٢٨برخورد با گارد محافظ امين کشته شد و فردای آن 

سالھا بعد، اسرار قتل . در اخبار پراودای مسکو انتشار يافت» نابھنگام«کلمه 

 .ديدبلنگتون، کشف و افشا گر امين توسط يک سينماگر معروف آمريکايی، جيمز هللا حفيظ

، زير ١٩٩٣ مارچ ١١ مطابق ١٣٧١حوت ٢٠ھفته نامه کابل در شماره مورخ     

مطالب بسيار جالبی از جنايات پوليس مخفی » انفجار انبار رازھای سرخ«عنوان 

رو مسکو را بچاپ  در کشورھای ديگر و در ميان احزاب دنباله) جی، بی ، کی(شوروی 

يژنف و ياران گوش به فرمانش چون برداری از روی دسايس بر رسانيد و ضمن پرده

که از سازماھندگان » پاناماريوف  بوريس«وزير دفاع شوروی و » اوستنيوف«جنرال 

کند که  لم مستندی اشاره میفبه نمايش . ظامی افغانستان بودندپراتيک و تيوريک اشغال ن

بمناسبت سفر رسمی رئيس جمھور روسيه آقای يلتسن به آمريکا از جانب ميزبان 

 . رنامه در کتابخانه کانگرس امريکا به نمايش گذاشته شده بودب

کی، (نفر از گماشتگان  در قسمت دوم اين نمايش مستند، در آغاز چھره دوازده    

ھای پشتو و دری مانند  با شکل و شمايل تقريبا افغانی نشان داده شد که بزبان) جی، بی

ف در لفافه گارد خاص تحت نام اينان بدستور برژن. کردند زبان مادری خود صحبت می

، درست يک ھفته ١٩٧٩دسامبر ٢٠افغانی گروپ ضربتی مخالفين رفيق امين به تاريخ 

به کابل ) اشغال نظامی افغانستان توسط قشون سرخ(قبل از مرحله نوين و تکاملی 

را » امين رفيق«برای گارد خاص توصيه شده بود که يک ثانيه ھم . فرستاده شده بودند

پس از ) دسامبر٢٧ (۵٨  نفره بتاريخ پنجم جدی١٢سرانجام ھمين گروه . نگذارندتنھا 

انگيزتر اينکه به پاداش  شگفت. نوشاندن مشروبات الکلی، امين را به ديار عدم فرستادند

بجرم افشاگری در کابل فردای » اوستينوف«اين عمل موفقانه گارد خاص بدستور 

  ٦٧.حوطه باغ کرملين تيرباران ميگردند میزمين شان به مسکو در زير  بازگشت

: بلنگتون در آغاز اين نمايش سياسی تصويری گفت: نامه کابل مينويسد  ھفته    

  دانستن و دريافت زوايای تاريک تاريخ خونين سده بيستم زمانی ميسر است که برگ«

                                                
٦٦

      ١۵٨ فرھنگ، ھمانجا، ص -  
٦٧

            ٢٠۶ نه صلح، نه جنگ، ص -  
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در قرن موجوديت مرموزشان را   ھای که بيشتر از نيم ھا، ورقپاره برگ کلکسيون دوسيه

کتqگ آرشيف کا، جی، بی اتحاد   ھای سربسته ديپارتمنت ھا و سيف ھا و قفسه الـماری

ھا  ھا و تصوير تحرير. اند، در دسترس بشريت قرار گيرد شوروی سابق در بند گذرانيده

اينھا گواھان و اسناد جنايات کتمان شده و سرچشمه مھمترين . گويند دروغ نمی

 .ھاست تتيس ان و سراپا خيانت و خباثت سوخچه خونچکھا در پيرامون تاري دانستنی

صد عدد سند   بخاطر کمبود وقت ما توانستيم صرف سه: موصوف در پايان گفت

رشيف کميته آکن به نمايش بگذرايم، در حاليکه صد رول فيلم متحرک و سا  با تقريبا پنج

بلنگتون .  دارددوسيه دست نخورده بيشتر از يکصدمليون) ش. ا . ک. ح(مرکزی پيشين 

کند که  ھای حکومت روسيه حاs روی فيلمی کار می با تکيه بر کمکھا و ھمکاری: افزود

 » .نام دارد» ھای افشاء نشده کی، جی، بی در کشورھای جھان پورتره جاسوس«

کاش مردمان افغانستان نيز به اين فيلم مستند تاريخی و سياسی روزی دسترسی     

بوده باشند ) جی، بی کا،(يشروان سياسی افغان را که اگر عضو پيدا کنند تا رھبران و پ

 . و نفرين ابدی خود را بر آنھا نثار کنند٦٨خوبتر بشناسند

 تلويزيون روسيه فيلم مستندی ١٩٩٣ جوsی ٢١ مطابق ١٣٧٢سرطان  ٣١شب     

جی، بی  را در رابطه به چگونگی قتل امين به نمايش گذاشت که سرشناسترين افراد کا،

کالوگين آمر ضداستخبارات  جنرال تورن. کردند ھای خود صحبت می ديد آن از چشمدر 

ايکه موظف به عمليات از بين بردن  گروپ تروريستی: ، بی گفت جی بخش خارجی کا،

. البته در مسکو نام ديگری داشتند. ياد ميشدند» زينت«امين بودن، در کابل بنام 

اين گروپ بايد مانند : ابل اظھار داشتبی در ک الکساندربروزف، معاون کا، جی،

البته اينھا در لباس محافظين . آمبوsنس عاجل در وقت ضرورت به محل حاضر ميگرديد

 .سفارت شوروی وارد کشورھای مورد نظر ميشدند

                                                
٦٨

 انگلستان تسليم کرد  و MI٦خود را به٩٠که در دھه ) بی. گی. کا( جاسوس واسيلی متروخين - 
که توسط » بی درافغانستان. گی.کی« ی نوشته بنام کتاباوبعدھا .بحيث  پناھنده در انگلستان پزيرفته شد

 به نشر ٢٠٠٩ در سال  جرمن آنqين-افغانبه دری ترجمه شد و بطور مسلسل در پورتال دکتورسيماب 
 نويسنده درکتاب خود تعدادی از اعضای بيروی سياسی حزب دموکراتيک خلق را با نام ھای مستعار  .رسيد

  لينک کتاب متروخين در افغان جرمن انqين. شان که معاشخور سفارت شوروی بودند، معرفی کرده است

 http://www.afghan  

-german.net/upload/Tahlilha_PDF/h_simab_kgb_in_afg_١.pdf   

 شوروی اطqعاتی اخير يا درخدمت سرويس ھای بدبختانه اکثريت رھبران سياسی کشورما در سه دھه  
 پاکستان و ) ISI (استخباراتدرخدمت   يا   و)  CIA (بوده اند يا درخدمت سرويس ھای اطqعاتی  امريکا

عوامل استخباراتی ھند وترکيه وچين وانگليس وفرانسه  ده اند و دراين ميان ايران وعربستان سعودی بو
  .در کشور ما داشته اندنيزمعاش بگيران خود را 
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بيک در آنجا  داکتر معالج امين دکتور اليوش که در لحظات حمله به قصر تاج    

ديدم که امين . اشت و صدای فيرھا شنيده ميشدحاضر بود اظھار داشت، جنگ ادامه د

نزديک او . سوزن سيرم در دستش بود. سراسيمه در دھليز قصر در حال دويدن است

. امين با من به بار رفت. رفتم، ايستاده شد و من سوزن را از دستش بيرون آوردم

پترويج  افسر مسلح روسی ويکتور. کنان از پاھای پدر گرفته بود پسرکوچک امين گريه

در اخير دھليز انفجاری صورت . ما در دھليز حرکت کرديم. بما گفت از بار بيرون برويد

کنان از آخر  نفر مسلحی شليک. گرفت و در نزديک ما يک چيزی به شيشه اصابت کرد

ناگاه . دويد، امين خود را بطرف چپ کشيد و ما در اطاق کنفرانس پرتاپ شديم دھليز می

چند نفر مسلح از افراد ما در . شد و متوجه شدم که پترويچ کشته شديی بلند  صدای ناله

بعدھا ما . داخل اطاق شدند و گفتند با ما پائين برويد، به جسد پترويچ ضرورت نيست

 جسد امين را پيدا کرديم اما نديديم که او چگونه تيرباران شد؟

ام تلفونی از کابل باو دفعتا پي. من با اندروپف مqقات داشتم: جنرال کالوگين افزود    

اندروپف مردی . بی گزارش اقدام نظامی را به او داد جی، ايوانف نماينده کا،. رسيد

بمن گفت به کارمل بگوئيد بيانيه بدھد، فوری چيزی بنويسيد و باو بدھيد . احساساتی بود

 .اند کارمل بايد بداند که مردم خواھان تشريح حوادث. تا بخواند

دسته ھای مھاجم  . داخل قصر چھل و سه دقيقه طول کشيدزد و خورد ھا در 

و کوماندو چھارده نفر خويش را از " مسلمانھا"چھار تن، کندک " گروم"و "  زينيت"

 جان" خوديھا"بايد تذکر داده شود اکثر کشته شدگان سھوأ به علت آتش . دست دادند

و سوم که به  قۀ يکصدبه طور مثال شماری از نظاميان فر. شان را از دست دادند ھای

کمک مھاجمين شتافته بودند بدون درک اوضاع به آتش پراگنده و عمدتأ باsی 

ريعۀ بی سيم ذعمليات زمانی به پايان رسيد که جنرال دروزدوف را . پرداختند" خوديھا"

ولی کی ميتوانست تصور کند که ختم اين . از کشته شدن حفيظ هللا امين با خبر ساختند

  ..."بود" آغاز"حقيقت  صرف  يک عمليات در 

 

  چرا و چگونه از بين برد؟ حفيظ هللا امين را کی،

٦٩وsديمير سنيگيريوف: نويسنده 
  

                                                
٦٩

موصوف طی . ل افغانستان مينويسدئ وsديمير سنيگيروف در حدود سی سال است که در بارۀ مسا- 
او . درافغانستان کارکرده استسابق وی سالھای متمادی به حيث خبرنگار روزنامه ھای مرکزی اتحاد شور

 چندين کتاب و يک داستان در  وحتی رسالۀ نامزدی  دوکتورای خود را نيز در مورد افغانستان نوشته است
پلوماتان اسبق يسنيگيريوف ھمين اکنون يکجا با يک تن از د.  تأليف نموده استبارۀ حوادث افغانستان نيز
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  )غوث جانباز: ترجمه (

  

طوفان " عمليات ھجوم بر اقامتگاه رئيس دولت اسبق افغانستان حفيظ هللا امين 

شام به وقت کابل به عمليات مذکور ساعت ھفت و سی دقيقۀ . ناميده شده بود " ٣٣٣

  . آغاز گرديد١٩٧٩ دسمبر ٢٧تاريخ 

ھمزمان از ھمه سو مورد )  مترجم–است تپۀ تاج بيگ ھدف (کاخ حفيظ هللا امين 

 اندکی بعدتر دسته ھای ھجوم تحت .باران مرمی ھای ماشيندارھای چھارميله قرار گرفت

مھاجمين نھايت روشن وظيفۀ . حمايۀ وسايط زره دار به طرف ھدف به پيشروی پرداختند

ھيچگونه گفتگو با ھيچکس به راه نيافتد، ھيچکس اسير گرفته نشود، : و مشخص بود

  .امين از بين برود

به گمان  . ولی درست نخواھد بود اگر فقط ھمان شام را سر آغاز ماجرا دانست

    ...اغلب شام مذکور نقطۀ اوج حوادث بود که مدتھا قبل اتفاق افتاده بودند

دين سال من با اشخاصی که به شکلی از اشکال با حوادث مربوط به قتل طی چن

حفيظ هللا امين پيوندی داشته اند صحبت ھای داشته ام  و از آنھا پرسشھای کرده ام، تا 

ًبدين ترتيب انچه ذيq ارايه . معلومات مستند و عينی را در اين باره به دست بيآورم

                                                                                           .که در نتيجۀ تحقيقات سياسی به دست آمده استميشود در واقعيت معلومات خاصی است 

نظاميان و گروپ )  مترجم- است١٩٧٩ھدف نويسنده سال (در خزان آن سال 

دتھا قبل از اعزام قوا به م. ھای استخباراتی متعدد اتحاد شوروی در کابل جا به جا بودند

افغانستان منسوبين کی جی بی و وزارت داخلۀ شوروی به طور گسترده و آشکار در اين 

در پھلوی حد اقل ھر جګړن اردوی افغانستان يک مشاور شوروی . کشور فعاليت داشتند

مامورين و منسوبين بلند رتبۀ قوای مسلح، کی جی بی و کميتۀ . توظيف گرديده بود

.  حزب کمونيست اتحاد شوروی متواتر و بq انقطاع به افغانستان سفر ميکردندمرکزی 

برعqوه، کارمندان اکتشاف خارجی و ھمچنان ادارۀ عمومی استخبارات قوای مسلح 

)GRU ( از مدتھا قبل در ھمه عرصه ھای جامعۀ افغانستان و در ھمه سطوح حاکميت

  .اشته بودنداين کشور منابع قابل اعتماد اطqعاتی را گم

به اين معنی مسکو به کدام قلت اخبار و اطqعات مؤثق از اين کشور مواجه نبود 

  .و توانائی آنرا داشت تا بر اوضاع مسلط باشد

                                                                                                              
 در سفارت شوروی در کابل ايفای وظيفه مينمود مصروف ١٣٥٧ثور اتحاد شوروی که حين کودتای ھفت 

  )غوث جانباز(. می باشدليف يک کتاب تاريخی در مورد حوادث آنوقت افغانستانأت
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 در افغانستان به وقوع پيوستند حزب دموکراتيک ١٩٧٨تاھای که در اپريل کود

مونيست اتحاد خلق افغانستان را به قدرت رساند، حزبی که تحت نفوذ شديد حزب ک

حادثۀ مذکور از يک طرف موجب خشنودی رھبران آنوقت ما قرار .  شوروی قرار داشت

رفقای افغانی . گرفت، ولی از جانب ديگر سر دردی ھای فراوانی را نيزھمراه داشت

اين . بqفاصله پس از به قدرت رسيدن به دريدن و کوبيدن بی رحمانۀ يکديگر پرداختند

در عين حال ھر يک از . د و خورد ھای خصمانۀ جناحی گرديدحزب بزودی دستخوش ز

" دوستی با اتحاد شوروی" جناح ھای حزب دموکراتيک خلق سوگند ياد ميکرد که به 

ًروش و برخورد حزبی ھای افغانستان رھبری آنوقت شوروی را عمq . وفادار ميباشد

 گروه از اين افغانھا کدام: " رھبران شوروی سخت ميخواستند بدانند. گيچ ساخته بود

مارکسيست ھای واقعی اند؟ کيھا در معضqت به وجود آمده مqمت استند؟ کيھا حق به 

جالب اينکه حتی مشاورين و منسوبين شوروی " جانب اند؟ به کيھا ميشود اعتماد کرد؟ 

بخش عمدۀ : که برای کمک به افغانھا توظيف شده بودند نيز تدريجا ً تقسيم ميشدند

در رأس خلقيھا نور محمد تره کی و حفيظ هللا ( به خلقيھا عqقمند و متمايل بودند نظاميان

، در حاليکه منسوبين شبکه ھای استخباراتی، کی جی بی وغيره )امين قرار داشتند

  ).ببرک کارمل، نجيب هللا(پرچميھا را بر گزيده بودند 

م افغانستان، حوادث طی ماه سپتمبر به شدت به پيچيده گی گرايدند، صدراعظ

 qًحفيظ هللا امين، نخست منشی عمومی حزب دموکراتيک خلق، نور محمد تره کی را، عم

ديگر اين امين بود که در رأس دولت قرار . از ھمه کار ھا کنار زده سپس از بين برد

اختناق، تعدی و توصل به زور عليه آنھای که با خط مشی امين نبودند شدت بی . داشت

. در عين زمان اوضاع عمومی در کشور نيز رو به وخامت نھاده بود. سابقه کسب کرد

گروه ھای پارتيزانی که ھنوز به خوبی مسلح نشده و پراگنده بودند، ارگانھای حاکميت 

با گذشت ھر روز . دولتی را در محqت و در نزديکی ھای کابل مورد حمله قرار ميدادند

 .رات جدی مواجه ميگرديدبا خط)  مترجم- مطابق متن روسی(انقqب ثور

  

  بوريس پونوماريوف

کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی، کانديد عضويت ) منشی(سکرتر

منسوبين استخباراتی ما امين را به داشتن روابط با شبکه ھای "  :بيروی سياسی

شايد اين سوء ظن آنھا از اينکه امين زمانی در امريکا . جاسوسی امريکا متھم ميکردند

 اطqع يافتيم که ١٩٧٩ما در جريان تابستان و خزان ... ًصيل کرده بود منشا ميگرفتتح

امين ھرچه شديدتر و بی رحمانه تر پرچميھا و در مجموع مخالفين سياسی خود را از 
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اين پاليسی را که امين در پيش گرفته بود به حيثيت و ارزشھای انقqب لطمه . بين ميبرد

 ."داده شود"  خاتمه"وی فيصله کردند تا به اين  وضعيت مقامات باsئی شور. ميزد

  

  عبدالکريم ميثاق

   :وزير ماليۀ آنوقت افغانستان

. او يک کمونيست بود. نخير، امين ھيچگاھی جاسوس سی آی ای نبوده است" 

امين از استعداد . او ستالين را بسيار دوست داشت و حتی کوشش ميکرد از او تقليد کند

در عين حال بايد خاطر نشان کنم که امين . ازمان دھنده برخوردار بودبی ھمتای يک س

او ھمچنان . بسيار عجله داشت، او ميخواست بqفاصله نتايج کارھايش را دستياب نمايد

به طور مثال او در يک .  سخت عqقمند بود در مرکز توجه قرار داشته و مشھور شود

 ." د  او حکايت ميکرد، بازی کردفلم نقش يک انقqبی را که در حقيقت از خو

  الکساندر پوزانوف

  :سفير آنوقت اتحاد شوروی در کابل

او از توانايی و پشتکار فراوانی . ، بايد برايتان بگويم شخصی بود عاقل...امين "

 از ماه می .اختمنمن او را به مثابۀ يک نظامی، دولتمرد و سياستمدار ميش. برخوردار بود

تره کی او را شاگرد .  ما با ھمديگر ھر روز بqوقفه ميديديم١٩٧٩ الی نومبر ١٩٧٨

با اين ھمه ميخواھم . نھايت با استعداد و وفادار خود ميناميد و بسيار دوستش داشت

زمانی که ما به چھره و اصليت او پی ! اضافه کنم که امين جqدی بود ظالم و بی رحم

 ."با تمام تفصيqت اطqع داديم) رجم مت–مسکو(برديم، بqوقفه در اين باره به مرکز 

  

  جنرال لياخوفسکی

  :در آن زمان افسر لوی درستيزيت قوای مسلح اتحاد شوروی

آيا امين اجنت شما : " باری من از رئيس اسبق سی آی ای تيورنير پرسيدم"... 

تيورنير با مراعات نزاکتھای معمول در چنين موارد از جواب واضح و مستقيم "  بود؟

بسياری ھا را در جھان به عنوان اجنت ھای امريکا قلمداد : " رفت، ولی گفت که طفره 

من شک دارم . ًمينمايند، در حاليکه امريکا عمq نميتواند به اين تعداد اجنت داشته باشد

که رئيس اسبق دولت افغانستان به صورت مستقيم با استخبارات امريکا ھمکاری 

  ".ميکرد

***  
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 که امين جاسوس کدام شبکۀ استخباراتی خارجی بود، پس اين اگر قبول کنيم"... 

ًشبکه غالبا کی جی بی بوده ميتوانست، طوری که ساير رھبران مشھور حزب 

در پروتوکول ھای ادارۀ خارجی ما . داشتند" ھمکاری"دموکراتيک خلق با شبکۀ مذکور 

 پس از به قتل رسانيدن اما ابرھا باsی امين. ياد شده است" کاظم" امين به اسم مستعار 

بريژنيف از تغيير ناگھانی که در رھبری افغانستان رخ داد .  نور محمد تره کی تيره شدند

ًنه تنھا اظھار تأسف ميکرد بلکه واقعۀ مذکور او را شديدا عصبانی و بی خود نيز ساخته 

ستان در تصور اينکه حفيظ هللا امين با ھمه حرمت و عزت به حيث رئيس دولت افغان. بود

تحمل وضعيت به وجود . کرملين پزيرفته شود برای بريژنيف سخت ناگوار و دشوار بود

به ھمه حال، رھبری شوروی نزاکتھا و تعامqت معمول بين . آمده نيز برايش مشکل بود

در عين حال .الدول را مراعات کرد، تقرر امين را به کرسی ھای جديد به او تبريک گفت

  ."بيآيد" تحولی کلی " وروی فيصله کرد تا در اوضاع ھستۀ اساسی رھبری ش

  !، بايد نابود شودنيستحرفی از عفو در ميان 

صرف اعضای بيروی ( رھبری عالی اتحاد شوروی ١٩٧٩ نومبر ١٢به تاريخ 

در جلسۀ محرمی گرد ھم ) پونوماريوف. ن. سياسی و يک عضو علل البدل به نام ب

. آندروپوف در مورد از بين بردن امين تائيد گرديددر جلسۀ مذکور پqن يوری . آمدند

کميتۀ مرکزی ) منشی(رھبران احتياط کار شوروی با درک نزاکتھای مسئله به سکرتر

چيرنينکو وظيفه دادند تا پروتوکول )  مترجم-مطابق متن روسی(حزب کمونست رفيق 

 پروتوکول جلسۀ در تاريخ جلسات ارگان مذکور اين اولين بار بود که. جلسه را بنويسد

ًمعموs جريان جلسه را تايپست .(  دولتی با دست نوشته شد-اين مھمترين ارگان حزبی

، آنھم دريک نسخه که پروتوکول دربارۀ      )مسلکی به طور سيخرونيک تايپ ميکرد

ناميده )  مترجم-يعنی فغانستان، ولی بدون ذکر نام مکمل وطن ما(» "در الف" اوضاع «

  .شد

در آن فقط تاکيد . مذکور از اعزام قوا به افغانستان حرفی در ميان نبوددر کاغذ 

. تا نظاميان شوروی در امتداد سرحدات با افغانستان جا به جا شوند: " صورت گرفته بود

تغييری که در رھبری افغانستان رخ می داد، بايد ذريعۀ قوتھا و وسايل ايکه در داخل اين 

از ھمين روز به بعد حيات امين روبه پايانی . اخته ميشدکشور قرار داشتند به راه اند

  .اما در شروع بايد يک سلسله کارھا تصفيه می گرديد. نھاد

***  

ًغالبا برگردانيدن ناگھانی پوزانوف به مسکو مانوری بود تا توجه امين را ... 

ًپرچميھا ميدانست و مکررا از رھبری " دوست"امين، پوزانوف را . مختل بسازد
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انعطاف "وی تقاضا ميکرد تا نامبرده به وطنش برگردانيده شود و به جای او فردی شور

بدين ترتيب برای خوابانيدن . به حيث سفير در افغانستان مقرر و فرستاده شود" پذيری

  .گفته شد" لبيک"افکار و رفع  تردد امين باsخره به تقاضاھای مکرر او 

qمنشی اول جمھوری مختار تاتار، فيکريت ً سفير جديد اتحاد شوروی در کابل، قب 

او پس از تقديم اعتماد نامه اش به حفيظ هللا امين با رئيس دولت . تابييف تعيين گرديد

افغانستان به گفتگو پرداخت و يکبار ديگر به امين از سفر قريب الوقوع اش به مسکو 

 سفر رسمی به امين از دير زمانی بود که از مقامات شوروی تقاضای. ياد آوری کرد

جانب شوروی از . آنکشور را مينمود، و اينک آرزوی وی در حال برآورده شدن بود

طريق نمايندۀ با صqحيت خويش موافقت خود را در بارۀ سفر امين به آن کشور ابراز 

 )يک نيرنگ ماھرانۀ ديگری برای سر درگمی امين.( کرد

  

  : ت تابييففيکر

او عقيده . اتحاد شوروی را دوست نداشتامين جمھوری ھای آسيای ميانۀ " 

: " او تاکيد ميکرد. داشت که در منطقۀ مذکور اعمار سوسياليزم بسيار بطی پيش ميرود

باری امين با لحن ." ما در کشور خويش سوسياليزم را طی ده سال پياده خواھيم کرد

"  شوروی من اميدوارم که شما از فعاليت ھای سفير قبلی: " تھديد آميزی به من گفت

در جريان يک ماه پس از تقرر من به حيث سفير، کدام ..." خوبی آموخته ايد" درس ھای

ما ھمه سرگرم آماده گيھا و تدارکات به خاطر سفر امين . واقعۀ مھمی در کابل رخ نداد

مامورين و منسوبين ارگانھا و مؤسسات مختلف شوروی که در آنوقت . درمسکو بوديم

  ."ند از امين و يارانش حمايت ميکردنددر کابل وظيفه داشت

***  

  :ليو گوريلوف 

وقتيکه آندروپوف در بارۀ شخصيت امين از من جويای معلومات گرديد، من به " 

امين شخصی است با اراده، پرکار، ولی او در عين حال نھايت زرنگ و مکار : " او گفتم 

امين چند بار حين . ته استزورگوئی و خود سری ھای گسترده را به راه انداخ. نيز است

گفتگو با من خواھش کرد تا قوای شوروی به افغانستان اعزام شوند، منجمله برای 

او اصرار می ورزيد تا ديدارش با بريژنيف ھرچه زودتر صورت . حفاظت شخص خودش

در آغاز . معلوم شد که نظريات و ارزيابی ھای من مورد پسند کسی قرار نگرفت." بگيرد

  . مسکو احضار گرديدماکتوبر به
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نظاميان شوروی، منجمله افسران عالی رتبه، آنھائيکه با اعزام قوا مخالفت 

در اين جمله  ميتوان از لوی . ميکردند نيز يکی پی ديگر به وطن برگردانيده ميشدند

 .درستيز قوای مسلح اتحاد شوروی  آگارکوف و قوماندان قوای پياده پاولوفسکی نام برد

  

  : qتينواسيلی زاپ

در جلسۀ که وزير دفاع اوستينوف در دفتر کارش در ماه اکتوبر داير کرد ما به " 

sزم است  از امکانات و نفوذی . او گذارش داديم که امين به اتحاد شوروی احترام دارد

از اعزام قوا به افغانستان در . که امين در کشورش دارد به نفع ما استفاده صورت بگيرد

ًما متفقا تاکيد نموديم که اردوی افغانستان قادر است به . فی برنخاستجلسۀ مذکور حر

ً اکتوبر مرا مجددا به ١٠ به تاريخ .طور مستقqنه در برابر اغتشاشيون ايستادگی کند

يکی از .   مرا حيله گرانه فريب دادندبسازم که اينبار بايد خاطر نشان .مسکو فراخواندند

سلح شوروی از طريق بی سيم محرم با من تماس گرفته جنراsن  لوی درستيزيت قوای م

دختر شما به کميتۀ مرکزی حزب مراجعه نموده و تقاضا دارد تا با شما، يعنی : " گفت

شما بايد بqفاصله به . به خواھش دختر شما جواب مثبت داده شده است. پدرش ديدار کند

پس از ." کابل رسيده استطياره برای انتقال شما به وطن به . طرف مسکو پرواز کنيد

  ."رسيدن به مسکو ديگر به افغانستان برنگشتم

***  

ديگر در کابل آن شورويھای باقی مانده بودند که بدون ھرگونه ترددی حاضر 

را منسوبين استخبارات ما به " نقش ھای اساسی. " بودند ھر ھدايت مرکز را اجرأ نمايند

، معاون رياست عمومی .س . ايوانوف ب جنرال-مشاور رئيس کی جی بی: عھده داشتند

 –، آمر نماينده گی کی جی بی در کابل  .آ . کيرپيچينکو و-)کشف خارجی(اول کی جی بی 

اندکی بعدتر آمر ادارۀ کشف . ای.  آسادچی  و–، ريزيدنت دايمی  .پ .جنرال بوگدانوف ل

وبين وزارت منس .نيز به گروه فوق پيوست. ای.  جنرال دروزدوف يو–و عمليات خاص 

 –مشاور جديد در مسايل نظامی : ًدفاع شوروی ذيq برای عمليات آينده توظيف گرديدند

و نمايندۀ . ن . گوسکوف ن–، معاون قوماندان قوای کوماندو  .ک .جنرال محمدوف س

  .س.  کوزمين ی–لوی درستيزيت قوای مسلح شووروی 

افغانستان توظيف گرديده " رھبر مقصر" قوتھا، وسايل و وسايط که برای امحای 

تشکيqت اين قوتھا .  کابل و پايگاه ھوائی بگرام جا به جا شده بودند–بودند در پايتخت 

که در اين ) جی آر يو(گروه تھاجمی خاص ادارۀ عمومی کشف خارجی : قرار ذيل بود

شھرت دارد، کندک پراشوتی کوماندو، دسته " کندک مسلمانھا" عمليات بيشتر به نام 
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 کی جی بی و در حدود پنجاه تن از منسوبين قوای سرحدی شوروی که به  ھای

در شروع دسمبر يک کندک ديگر . سفارت ما در کابل گماشته شده بودند" محافظت"

  .کوماندو نيز به کابل اعزام شد

دسمبر در جلسۀ ھئيت رھبری وزارت دفاع شوروی، اوستينوف به  ١٠به تاريخ 

ظيفه داد تا گروپ جديد نظامی را، يعنی اردو چھل را ايجاد لوی درستيزيت قوای مسلح و

قطعات محدود " اردوی چھل در آغاز به خاطر پوشش مقاصد اصلی به نام (  .نمايد

ی با فعاليت ھای فوق، ببرک کارمل برای احراز زموا). مسما گرديده بود" شوروی

 . به پرچميھا انتقال يابدًقرار بود قدرت عمدتا. کرسی رئيس جديد دولت آماده ساخته ميشد

طی ماه نومبر . با ببرک کارمل يکی از کارمندان کی جی بی در چکوسلواکيا مqقات کرد

يوگوسqويا  ھستۀ اساسی رھبری آيندۀ افغانستان که در  کشور ھای چون چکوسلواکيا،

  .تقال داده شدندنو بلغاريا فراری بودند به مسکو ا

  .ی بگرام انتقال داده شدئمخفيانه به پايگاه ھوا دسمبر ببرک کارمل ٧  تاريخبه

در اين ميان حفيظ هللا امين که در محاصرۀ تنگ مشاورين، محافظين، آشپزھا و 

خويش به مسکو و مqقات با " عنقريب"داکتران شوروی قرار داشت برای سفر 

. ميکشيد با بريژنيف يا رو را  رواو بی صبرانه انتظار ديدار. بريژنيف آمادگی ميگرفت

" رفقای ديگر شوروی "امين حتی در خواب وحشتناک ھم نميتوانست پيش بينی کند که 

  صادر گرديده بود اعدام حکم. ْديک افغانستان را کامq به طوری ديګری ميديدندنزآيندۀ 

  .و طی ساعت ھای نزديک بايد عملی ميشد

  : الکساندر لياخوفسکی

ذريعۀ ) رئيس ادارۀ استخباراتی کام( ۀ او اسدهللاقرار بود امين و برادر زاد"

اجنت وظيفه داشت تا در . اجنتی که در حلقۀ نزديک او گماشته شده بود از بين بروند

طوری پيش بينی گرديده بود . غذای امين مواد مخصوص مسموم کننده را مخلوط نمايد

رپا خواھد که پس از شروع اقدامات مورد نظر  در اقامتگاه، شور و فغان و بی نظمی ب

شد و دسته ھای خاص با استفاده از اين وضعيت از پايگاه ھوايی بگرام حرکت کرده به 

در نيمۀ روز سيزدھم دسمبر . اقامتگاه امين ھجوم ببرند، وی و يارانش را از بين ميبرند

وظيفه " خاص ھجومی"به  دسته ھای . اقدامات مسموم نمودن غذای امين عملی گرديد

اما فقط لحظات بعد ھدايت .  را شروع نمايند"دووب"ات اشغال ھدف داده شد تا عملي

علت به تعليق درآوردن عمليات . ديگری توصل ورزيد که توقف عمليات را امر ميکرد

مذکور در آن بود که زھر مخلوط شده در غذای امين ھيچگونه تأثيری به جا نگذاشته 

اسدهللا . ز بعد احساس ناراحتی کرددر عين حال برادر زادۀ او اسدهللا صرف يک رو. بود
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بعد از تغيير حاکميت در کابل او دستگير و در . را برای تداوی به اتحاد شوروی فرستادند

محبوس گرديد و اندکی بعد به حکومت جديد افغانستان تسليم " ليفورتوه"توقيف خانۀ 

  .پرچميھا او را به زودی اعدام کردند. داده شد

ر دادند که زھر تعبيه شده در غذا گويا ذريعۀ نوشابۀ متخصصين طبی بعد ھا نظ

پس از آنکه جنرال بوگدانوف از ناکامی . کوکاکوs که امين نوشيده بود خنثی گرديده بود

عمليات مذکور به آندروپوف رئيس کی جی بی خبر داد، آندروپوف معاون خود را در 

مادۀ " حشی را در اين فراخواند و امر کرد تا اصqحاتی فا" علم و تخنيک"امور 

  . وارد کند" مخصوص

ھدف نويسنده حفيظ هللا (شايد ناکامی عمليات تسمم نه تنھا زندگی دو افغان را ... 

بلکه حيات بسياری از افسران و سربازان )  مترجم–امين و بردارزاده اش اسدهللا است 

و آماده به جنگ ارگ را دو ھزار نظامی مربوط گارد خاص . ما را نيز نجات داده باشد

حفاظت و مدافعه مينمودند، در حاليکه قرار بود عليه آنھا از دستۀ ناچيز نظاميان 

مسؤولين کی جی بی  و وزارت دفاع . کوماندو و گروپ کوچک کی جی بی استفاده شود

شوروی که در کابل بودند به مسکو خبر دادند که با قوتھا، وسايل و وسايط دست داشته 

  .ن از بين برد و بايد عمليات خاص نظامی به راه انداخته شودامين را نميتوا

ببرک کارمل و يارانش را دوباره مخفيانه الی بھبودی و تحول در اوضاع به 

  .  دسمبر به راه افتد٢٧تqش بعدی قرار بود به تاريخ . قلمرو اتحاد شوروی برگردانيدند

شيۀ شھر کابل  گ که در حابي امين در اين ميان ارگ را ترک گفته و به قصر  تاج

يت دارد و فقط چندی قبل آلمانھا آنرا ترميم اساسی نموده بودند کوچ عدر داراsمان  موق

در " محافظين قصر"تحت پوشش " مسلمانھا"دسته ھای خاص کوماندو و کندک . کرد

ه قوتھا و وسايط اين بار به اندازۀ کافی در نظر گرفت. چھار طرف آن جا به جا شده بودند

 !"اول زھر، سپس ھجوم: اما سناريو از عمليات قبلی بود. شده بودند

  

  شاه ولی

  :عضو بيروی سياسی حزب دموکراتيک خلق، وزير امور خارجه

 دسمبر حفيظ هللا امين به افتخار رھبری عالی کشور  ضيافتی را ٢٧به تاريخ " 

تگير پنجشيری منشی ضيافت مذکور به مناسبت سفر موفقانۀ رفيق دس. در قصر بر پا کرد

به پنجشيری حين اقامتش در مسکو . حزب دموکراتيک خلق به مسکو برگزار شده بود

اطمينان بدھد که اتحاد شوروی به اوشان کمک ھای گستردۀ " رفقا"گفته شده بود تا به 

حفيظ هللا امين در حاليکه ھمۀ مھمانان . نظامی خواھد کرد و آنھا را تنھا نخواھند گذاشت
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من در تماس دايمی با . ھمه چيز ھا به خوبی پيش ميروند: "  نظر گذراند، گفترا از

ما به آن فکر ميکنيم که چطور به صورت بھترتر به جھانيان . رفيق گروميکو قرار دارم

بعد از صرف غذا، ." موضوع کمک ھای نظامی شوروی را به کشور ما ارايه نمائيم

و در ھمين جا بود که يک . ای مشايعت گرديدندمھمانان به تاsر ديگری برای نوشيدن چ

ھمه از پا در می آمدند و به زمين ميافتيدند و خاموش بی . حالت غير مترقبۀ به ميان آمد

 ."حرکت ميگرديدند

  

  :عبدالکريم ميثاق

قکر ميکنم : " من در حاليکه شديدآ احساس ناراحتی مينمودم از امين پرسيدم"

امين در جواب من " ؟ راستی آشپز تو کيست؟!کرده باشندچيزی را بايد در غذای ما گد 

رنگ امين به کلی پريده ." تشويش نکو، آشپز و محافظين من شورويھا استند: " گفت

او با چشمان پر . صرف يک دستگير پنجشيری در ميان ما احساس ناراحتی نميکرد. بود

يگانه کسی بود که آنروز او . از حيرت به حالت فqکتبار و غير قابل تحمل ما مينگريست

 ."به دليل رژيم غذای دست به طعام نبرده بود

  

  الکساندر شکيراندو

  :ترجمان مشاورين نظامی شورويھا

پس از . صحبت ميکرديم، چای مينوشيديم. من در آنروز با افغانھا در قصر بودم" 

خروجی چای زمانی که مھمانان يکی پی ديگر قصر را ترک ميگفتند من نيز به سوی در 

به در نارسيده ھمسايۀ خود را به نام ميخائيل شکواريوک که داکتر نظامی . به راه افتادم

ھدف نويسنده از .( بود و به حيث مشاور رئيس شفاخانۀ کابل ايفای وظيفه ميکرد، ديدم

از او )  مترجم- چھار صد بستر بوده باشد-شفاخانۀ کابل به گمان اغلب شفاخانۀ اردوی

به من وظيفه داده شده است : " او گفت" خائيل تو از کجا به اينجا آمده ای؟مي: " پرسيدم

ميخائيل را دو داکتر و نرسھای ."  از رفيق امين ديدن کنم، او صحتش خوب نيست

معده اش را : اينھا آنروز امين را از مرگ حتمی نجات دادند. شوروی ھمراھی ميکردند

د و محلول ھای مخصوص تقويه کننده را شستند، سيروم را در رگھايش تزريق نمودن

شامگاھان حرارت : مرا نيز نا آرام ساخته بود" زھر" بايد بگويم که . باsيش خوراندند

در ... با دشواری ھای فراوان مرا نيز به حال آوردند. بدن من به چھل درجه صعود کرد

 ."مجموع در شفاخانه ھای گوناگون اضافه از سه ماه را گذراندم
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  ل واليری وستروتينجنرا

  :در آنوقت قوماندان تولی کوماندو

تحت پوشش " مسلمانھا"در اواسط دسمبر، تولی شماره نھم ما يکجا با کندک " 

 دسمبر جنرال ٢٧به تاريخ . محافظت از امين به نزديکی ھای قصر تاج بيگ منتقل شد

شما !  آی ای استحفيظ هللا امين اجنت سی: " کی جی بی دروزدوف ما را فراخوانده گفت

." وظيفه داريد تا او را از بين ببريد و اجازه ندھيد تا نظاميان وفادار به او به قصر برسند

زمان شروع عمليات چند بار ... پس از صحبت جنرال دروزدوف به ھمۀ ما ودکا ريختند

طوفان " دقيقۀ شام ھدايت شروع عمليات ٣٠/٧باsخره ساعت . به تعويق انداخته شد

حرکت " ھدف" ما در وسايط نظامی جابجا شديم و به طرف . به ما مواصلت کرد"  ٣٣٣

  ."کرديم

  :شاه ولی 

حين شروع ھجوم به اقامتگاه امين، که در آنجا برعqوۀ افغانھا، داکتران، 

. ترجمانان و مشاورين کی جی بی برای امنيت امين توظيف گرديده بودند نيز قرار داشتند

  .دارم يکی از داکترھای شوروی کشته شدتا جای که من اطqع 

پسران کوچک امين را نيز به قتل رسانيدند و دخترش . ھمسر من نيز کشته شد

ولی بايد بگويم که ھمۀ .  تعداد کشته شدگان در آن روز بسيار زياد بود. زخمی گرديد

ميتوانستند بدون شليک حتی يک مرمی ) به شمول امين و حلقۀ نزديکش(کشته شدگان 

  .ه آسانی دستگير شوندب

حوالی نيمه شب راديوی کابل خبر داد که حفيظ هللا امين به اساس فيصلۀ محکمۀ 

فردا صبح مرا نيز . انقqبی محکوم به اعدام گرديده و حکم مورد اجرأ قرار گرفته است

 ."دستگير کردند

  

  :الکساندر لياخوفسکی

ع عمليات، ھرکس ھر جا آنعده از داکتران شوروی که در قصر بودند پس از شرو

در آغاز ھجوم ھمه . ميتوانست خود را پنھان کرد تا از آتشھای پراگنده در امان بمانند

. فکر ميکردند که مجاھدين و يا ھم طرفداران نور محمد تره کی به قصر حمله ورشده اند

از زبان مھاجمين به گوش " بخصوص روسی"اما اندکی بعد وقتی دشنام ھای رکيک و 

داکتران امين را که جرقه ھای . است" خوديھا" ھمه درک کردند که اين کار از رسيد
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او در حاليکه زير پيراھنی و . آتش از او بر ميخاستند و در دھليز حرکت ميکرد ديدند

نيکر به تن داشت با دستھای بلند گرفته که در آنھا تيوب سيروم قرار داشت اين سو و 

 بيرون آمده به طرف امين  از مخفيگاه کتر نظامی ، دا ډګرمن الکسييف.آنسو ميرفت

در قدم اول سوزنھای سيروم را از رگھای او خارج کرد و با انگشتانش رگھا را . شتافت

ميز نوشابه (سپس داکتر مذکور امين را الی بار. محکم گرفت تا مانع فوران خون گردد

کان به گوش رسيد و در ھمين اثنا سر و صدای گريۀ کود. مشايعت کرد) ھای الکولی

ازيکی از اتاق ھای ھمجوار پسر پنج سالۀ امين که اشکھا به رويش می ريخت بيرون 

امين سر . طفلک وقتی پدرش را ديد به طرف او دويد و پاھايش را محکم گرفت. آمد

آنھا ھردو برای مدتی . پسرش را در آغوش گرفت و با محبت پدرانه او را به خود فشرد

  . ايستاد ماندنددر پھلوی ديوار

***  

داکتر ھا . در پھلوی ھمين ديوار، ديکتاتور آخرين دقايق حياتش را سپری کرد... 

داکتر الکسييف جان به سqمت برد، در حاليکه يکی از . در تاsر کنفرانس مخفی بودند

داکتران ديگر، ډګرمن کوزنيچينکوف ذريعۀ يکی از نظاميان گروپ خاص که در تاsر 

  .به گلوله باران کورکورانه پرداخته بود به قتل رسيدکنفرانسھا 

دسته ھای مھاجم  . زد و خورد ھا در داخل قصر چھل و سه دقيقه طول کشيد

و کوماندو چھارده نفر خويش را از " مسلمانھا"چھار تن، کندک " گروم"و "  زينيت"

جان " ديھاخو"بايد تذکر داده شود اکثر کشته شدگان سھوأ به علت آتش . دست دادند

به طور مثال شماری از نظاميان فرقۀ يکصد و سوم که به . ھای شان را از دست دادند

کمک مھاجمين شتافته بودند بدون درک اوضاع به آتش پراگنده و عمدتأ باsی 

عمليات زمانی به پايان رسيد که جنرال دروزدوف را ذريعۀ بی سيم . پرداختند" خوديھا"

ولی کی ميتوانست تصور کند که ختم اين . امين با خبر ساختنداز کشته شدن حفيظ هللا 

 ..."بود" آغاز"عمليات در حقيقت  صرف  يک 

  

   آگينتوف- آندری الکساندرف

  :بريژنيف. ای. دستيار ل

يوری : "  تماس تلفونی گرفتم، از او پرسيدم دسمبر من با آندروپوف٢٨صبح 

کس العمل ما در بارۀ آخرين خواھشات ع)  مترجم–نام مکمل آندروپوف ( وsديميروويچ 
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کدام امين؟ از ديشب بدينسو  رئيس دولت : " او در جوابم گفت" امين چگونه خواھد بود؟

٧٠.قوای ما داخل کابل شده اند. در آنجا ببرک کارمل است
  

  

  

   تھاجم شوروی و استقرار کارمل بجای امين        

  

 درباره علل تھاجم شوروی به افغانستان در دسامبر    

ھای مختلفی از جانب ناظرين  ھا و تفسير ، تبصره١٩٧٩

سياسی صورت گرفته که ھر کدام از منطقی در خور توجه و 

ظاھرا تفسير نخستين، متوجه . پذيرفتنی برخوردار است

طلب  حال جاه تصميم بدون مqحظه رھبر سالخورده و در عين

شوروی ميشود که دست به اقدامی زد که بqفاصله ھيجان 

   ببرک کارمل         می را در سراسر جھان برانگيخت و شوروی را ناگھان عمو

از چھره يک دوست ديرينه افغانستان، مبدل به اشغالگر نمود و جنگ بسيار 

کن را بر ملت افغانستان تحميل کرد و در فرجام شکست بزرگ نصيب  خطرناک و تباه

   .خودش شد و امپراطوری شوروی را از ھم متqشی نمود

 

                                                                 :شوروی به اين دودليل تھاجم خود را توجيه ميکرد    

ـ مداخله شوروی، يک کمک برادرانه است که بخاطر حفظ استقqل آن کشور و ١    

 .هللا امين صورت گرفته است به تقاضای دولت افغانستان برياست حفيظ

    ٢qت خارجيان در جنگ داخلی افغانستان ـ مداخqت نظامی شوروی بدنبال مداخ

ثبات  چيدن برای بی و توطئه» ضدانقqبيون«بمنظور تبديل نمودن اين کشور به پايگاه 

 .ساختن شوروی صورت گرفته است

 ١٩٧٨پريل اھای   ماه زيرا در فاصله. ه نيستکنند ولی ھيچيک از اين دو دليل قانع    

يی که خبر از تعرض يا   ھيچگونه نشانه) ١٣۵٨ ـ جدی ۵٧ثور  (١٩٧٩ـ دسامبر 

تجاوز کشورھای منطقه يا متحدين آنھا بدھد و برای استقqل افغانستان خطر تلقی شود، 

گيری نھضت  صرف آنچه برای رژيم جديد خطر جدی پنداشته ميشد، اوج. به نظر نميرسد

حات قبل از وقت اجتماعی و فرھنگی کی ـ امين و اصq مقاومت ملی بر ضد استبداد تره
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شمرد و حتی حاضر نبود يک قطعه  ھا را جدی نمی اما امين اين مقاومت. آنان بود

ھزار نفری سربازان شوروی را برای مقابله با جنبش مقاومت بپذيرد، تا چه رسد به  پنج

 .ھزاری شوروی به افغانستان صد پياده کردن اردوی يک

اشت تا قطعات نظامی خود را به تعداد نامحدودی به پس چرا، مسکو پافشاری د    

  افغانستان بفرستد؟

 اين موضوع را به تحقيق گرفته ودر وsديمير سنيگيروف نويسنده روسی آقای

   :خود چنين مينويسد» افغانستان، شولۀ غير قابل ھضم«بخشی ازمقالۀ 

 "هيصلف"رھبران سالخوردۀ اتحادشوروی از. برميگرديم به سی سال قبل...«

که اتخاذ کرده بودند آنقدر دلھره داشتند و به صحت آن بی باور بودند که متن مصوبۀ اي

ترتيب کردند که به قلم شخص کنستانتين " يک نسخه"فيصلۀ خويش را صرف در

در "شوروی اين سند بی ھمتا و تاريخی را  رھبران اتحاد . نوشته شده بود،چيرنينکو

و اعزام قوا را به آنجا ) افغانستان است،مترجم" الف"ھدف از ( "بارۀ اوضاع در الف

بايد گفته شود که چنين يک طرزالعمل در تاريخ اجراآت کميتۀ . ناميدند" اقدامات"

  .شوروی سابقه نداشت ست اتحاديمرکزی حزب کمون

 با عالی رتبهشوروی ھمزمان چند تن از جنراsن  در وزارت دفاع آنوقت اتحاد

). ًچيزی که قبq ھيچگاھی رخ نداده بود. (کردند ه افغانستان مخالفتپيشنھاد اعزام قوا ب

يکه سکوت ئًآنا  برطرف شدند و آنھا  در اردو از کرسی ھای خويشعالی رتبهمخالفين 

ھا  شديد ترين نفرين" اقدامات"ند در صحبتھای خصوصی، به مبتکرينداختيار کرده بو

  .ھا را نثار ميکردند و دشنام

با رفقای افغان ما از طرف ما جفای بزرگ و بی حرمتی عظيمی از جانب ديگر 

شوراھا به آنھا کمکھای دولت افغانھا که بی صبرانه منتظر بودند تا . صورت گرفت

 ميکردند" دعا"را ھرچه زودتر برسانند و شب و روز در اين باره " انترناسيوناليستی"

ما " ادرانه و انترناسيوناليستیکمکھای بر" در حقيقت اولين کسانی بودند که قربانی و

  .... شدند

ست يبيروی سياسی حزب کمون ١٩٧٩ مارچ ١٩در پروتوکول جلسۀ مورخ 

  :شوروی چنين قيد گرديده است

قqب را در افغانستان صرف به نـا : " می گفتجی بی، يوری آندروپوف رئيس کا

 به مداخلۀ نظامی در ولی ما به ھيچوجھه نبايد. وسيلۀ قوای نظامی ما ميتوان نجات داد

  ." بر دوش گيريمما نمتوانيم چنين يک ريسک را. اين کشور بپردازيم
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در صورت دخول اردوی ما به افغانستان، : " وزير امور خارجه، آندری گروميکو

  ."ما را به نام اشغالگر ياد خواھند کرد

م من ھم مانند ساير رفقا از نظريۀ اعزا " :وزير دفاع، ديميتری اوستينوف

  ."عساکر به آنجا حمايت نميکنم

من با نظر : "ست اتحاد شوروی، ليونيد بريژنيفيمنشی عمومی حزب کمون

  ."اعزام قوا در شرايط کنونی موافق استمعدم اعضای بيروی سياسی در بارۀ 

بخشی از گفتگوی او با ( رئيس شورای وزيران اتحاد شوروی، الکسی کاسيگين 

ميخواھم يکبار ): "١٩٧٩ مارچ ٢٠ انقqبی، مورخ نور محمد تره کی رئيس شورای

و  ديگر تاکيد نمايم که ما مسئلۀ اعزام قوا را از جھات مختلف تحليل و ارزيابی کرديم 

باsخره به اين نتيجه رسيديم که حضور نظاميان ما در کشور شما اوضاع را در آنجا نه 

نبايد از . يشتر خواھد کشانيدتنھا بھبود نخواھد بخشيد، بلکه برعکس به وخامت ھرچه ب

نظر دور داشت که عساکر ما در خاک شما نه تنھا با مداخله گران اجنبی خواھند جنگيد 

طوری . ، بلکه با بخشی از مردم شما نيز مقابل خواھند شد) مترجم-مطابق متن روسی(

  ."خشند بکه شما ملتفت استيد، مردم چنين اعمال را نمی

چه چيزی باعث شد که  ار الی خزان به وقوع پيوست؟ و اما چی اتفاقی ميان بھ

ًدولتمردان مجرب و آبديده عقيدۀ خود را کامq تغيير دادند و در حقيقت خود را به دام 

در اوايل دسمبر به بريژنف ) رئيس کا جی بی( در يادداشتی که آندروپوف ....افگندند

دوی افغانستان فاقد قابليت ار: "  فھرست خطرات به شرح ذيل قيد گرديده بود،فرستاد

از   افغانستان را به عنوان يک دولت، حاکميت اختناق، زور گوئی و تھديد؛استحربی 

د که نامبرده ھرچه بيشتر به طرف نبعضی از اعمال حفيظ هللا امين ميرسان  .بين ميبرد

 -ندتر از گذشته ميشو گروه ھای پارتيزانی اسqمگرا توانمند  وغرب تمايل پيدا نموده

  ."خويش در افغانستان قرار داريم ما در حال از دست دادن مواضع ستراتيژيک: نتيجه 

امين به امريکا در دست  sزم است تذکر يابد که ھيچنوع ثبوتی در بارۀ جاسوسی

چپی به در اين ميان پارتيزانھا روز به روز قويتر ميشدند و ضربات محسوسی .  نيست

ورين اتحاد شوروی که کميت شان در آنوقت در افغانستان مشا. ھای افغان وارد ميکردند

به اضافه از يک ھزار نفر ميرسيد وظيفۀ خود ميدانستند تا ھمه روزه به وزارت دفاع از 

از طرف ديگر اجنت ھای شبکه . وخامت و بدتر شدن اوضاع در اين کشور اطqع بدھند

بلی : " ذيل خبر ميدادند گزارش ھای از" مرکز"ًھای استخباراتی شوروی عمدتا به 

اما  ندند، وپي مشکqت وجود دارند، تصادمات نظامی در وsيات مختلف به وقوع می
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اردوی افغانستان توانائی آنرا دارد تا به طور مستقqنه در برابر گروه ھای پراگندۀ 

٧١ ».مخالفين مسلح ايستادگی کنند
  

  

  شوروی رسيدن به آبھای گرم نبود؟ھدفآيا 

   رسيدن به اھداف غرضی خود را برای يک تھاجم بزرگ که شورو سدبه نظرمير

استراتيژيکش آماده ساخته بود، چه امين موافقه ميکرد، يا نميکرد، تھاجم شوروی بايد 

العمل  آنچه مسلم است اين است که واقعا مسکو عکس. بر افغانستان صورت ميگرفت

دم افغانستان را برای مقاومت در ی و نيز توانمندی فوsدين مرلالمل آميز بين خصومت

  .ناديده گرفته بود» يک ابرقدرت«بار   برابر تجاوز خشونت

 ٢٧قوای اتحاد شوروی به مجرد ورود به کابل به تاريخ « :سنيگيروفبقول 

به اقامتگاه حفيظ هللا امين رئيس دولت آنوقت افغانستان حمله بردند و او  ١٩٧٨دسمبر 

 به قتل رسانيدند و يک تعداد از ، يو. آر.بی و جی. جی.ريعۀ قوتھای خاص کاذرا 

  . نزديکان او را برای سالھای متمادی به زندانھا افگندند

غرب در اين ميان مراتب شديد نارضايتی خويش را از اشغال افغانستان توسط 

درعين حال سياستمداران ورزيده و مامورين .  و آنرا محکوم کردهشوراھا اعqم نمود

بھم استخبارات جھان غرب به صورت پنھانی از خوشی دستھای خويش را کار کشتۀ 

مسکو باsخره به : " ميگفتند که اينھا. راضی بودند" اقدامات شوراھا"ميماليدند و از 

صاحبنظران مسايل سياسی، نظامی و ". دامی افتاد که راه بيرون رفت از آن وجود ندارد

دولت " جزا دادن"برای یانس مناسباستخباراتی غرب به زودی درک کردند که چ

   .  نصيب شان گرديده استشوراھا

نويسان و رژيسورھای غربی سوژۀ انکشاف بعدی  بايد اذعان کرد که سناريو

انتشار يافتۀ " خاطرات"قسميکه از . اوضاع را به شيوۀ عالی آن طرح و اجرا نمودند

د، واشنگتن الی اواسط متقاعدين امور استخباراتی و سناتورھای امريکائی برمی آي

سالھای ھشتاد سدۀ بيستم برای تمويل گروھای مجاھدين صرف از طريق سی آی ای 

کمک ھای عربستان سعودی و . ديرا به مصرف ميرسان ساsنه يک و نيم ميليارد دالر

بايد به خاطر داشت که ارزش .  مبلغ باs تخمين ميشدهًسايرکشورھا نيز تقريبا برابر ب

  .زمان به مراتب بيشتر از حاs بوددالر در آن 

    راھيچيک از جنبش ھای مشابه در طول تاريخ بشريت کمک ھای به اين پيمانه
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کمکھای خارجی به گروه ھای مقاومت در افغانستان صرف يک  .به دست نيآورده بود

عمليات مخفی عليه شوروی نبود، بلکه کار زار و فعاليت عظيم و جھان شمولی بود 

  .و باsخره از بين بردن آننمودن ف برای تضعي

گر به ھمه ي در افغانستان دنبال ميکردند دی ھا را که غربیبه ھرحال، اھداف

ًو اما چيزيکه اغلبا به باد فراموشی سپرده ميشود عبارت از آن است که فقط . بودآشکار

به ، بريژنيف و ھمکاران نزديکش "فغانستانا"چند ماه پيش از فيصلۀ اعزام قوا به 

گر معتقدانه ميگفتند که از مداخلۀ گستردۀ نظامی در افغانستان بايد اجتناب صورت ييکد

٧٢ ».بگيرد
  

نی بر تزاری مب  تھاجم شوروی به افغانستان، ادامه سياست روسيهھدف ًظاھرا

که اينک بدsيل تاريخی و استرتيژيک و ايديولوژيک، ،دسترسی به آبھای گرم بود

ود تا با تھاجم نظامی خود به بھانه خطر استقqل افغانستان، شوروی را وادار ساخته ب

ھای مھم دريايی را که  بتدريج منطقه نفوذ جھان غرب را به عقب براند و کنترول راه

  . دھد، در اختيار خود بگيرد جھان غرب مورد استفاده قرار می

شد  ه میکه برژنف مبتکر آن پنداشت» جمعی در آسيا سيستم امنيت دسته«دکتورين     

شد و تا جاپان  فارس شروع می  ئی را در بر ميگرفت که از ايران و حوزه خليج  و منطقه

شوروی بوسيله . يافت، ھدف آن توسعه حريم امنيت برای شوروی بود  امتداد می

آنکه  خواست برای پيشروی خود استفاده کند، بی ھايی که پيش آمده بود، می فرصت

 .ازمدت باشدنگران عواقب کارھايش در در

انقqب : مانند. ھا فراھم آمده بود بينی شوروی  ھا، بدون پيش برخی از اين فرصت    

گيری اعضای سفارت امريکا در ايران و نگرانی دولت  اسqمی ايران، حادثه گروگان

ھا را  اما بسياری از اين فرصت. گيری نھضت اسqم در منطقه کارتر بدان قضيه و اوج

رخنه نظامی و : از قبيل. چينی کرده بودند سازی و مقدمه هھا زمين خود شوروی

سازی افکار محصلين افغان بوسيله پخش آثار کمونيستی ميان آنھا، وابسته  شوروی

ساختن اين کشور به کمکھای نظامی ـ اقتصادی خود وکنترول برآن، برچيدن بساط 

زی کودتای ثور، ايجاد اندا داودخان بعنوان مانع اھداف استراتيژی شوروی از طريق راه

کی و امين و سپس از ميان  اندازی تره دودستگی حزب دموکراتيک خلق افغانستان، بھم

کردن قشون سرخ و اشغال افغانستان به بھانه خطر استقqل يا  بردن آنھا و باsخره پياده

ھای آسيای ميانه شوروی، ھمه  ثبات شدن اوضاع در جمھوری سقوط انقqب ثور، و بی
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. بينی شوروی صورت نگرفته بود ھا بدون محاسبه و پيش مه اين حوادث و رخدادو ھ

  العمل  بھا داده شده بود، عکس ولی آنچه در اين محاسبه بدان توجه نشده بود و يا بدان کم

المللی، مخصوصا آمريکا و کشورھای منطقه و روحيه  آميز بين شديد و خصومت

 .بار و شرمگين بود در برابر اين تجاوز مرگمقاومت شکست ناپذير مردم افغانستان 

ھا، بوسيله تھاجم نظامی خود، حريم امنيت را تا  شوروی با استفاده از اين فرصت    

فراسوی مرزھای افغانستان با پاکستان و ايران انتقال داد و اين سئوال را در اذھان 

رد؟ آيا افغانستان جھانيان خطور داد که مرز افغانستان و شوروی دقيقا در کجا قرار دا

يک مغولستان جديد است که فقط استقqل ظاھری دارد ولی در حقيقت در اتحاد شوروی 

 از طرف يک ژورناليست مشھور ١٩٨۵ھا در  ادغام شده است؟ اين سئوال

صلح  نه«ھا مطرح شد و سپس ضمن کتاب  در روی روزنامه) کارردانکوس ھلن(فرانسوی

 .روی آنرا انعکاس دادخود در مورد سياست شو» نه جنگ

مqحظه شوروی عqوه بر برژنف  ناظرين سياسی بدين باورند که در اقدام بی    

رھبر سالخورده شوروی، ھمنوايی سوسلوف، ايديولوگ حزب کمونيست و ارايه کننده 

پاناماريوف و  طلبی برژنف، و ژنرال اوستينوف وزير دفاع و باريس دکترين توسعه

 .اند جانی و صميمی برژنف نقش قاطع داشته نیجا گروميکو دوست اندری

کی و امين با عقد قرار داد حسن ھمجواری و ھمکاری نظامی در  بدون ترديد، تره    

 و افزايش مشاورين نظامی و ملکی شوروی در افغانستان، زمينه را ١٩٧٨دسامبر 

ين به برای تجاوز شوروی بر اين کشور آماده ساختند، اما عده اين نظاميان و مشاور

کی و  تره کارمل، رقيب سرسخت و ديرين ھزار نفر نميرسيد، ولی ببرک قول فرھنگ به پنج

امين، بخاطر سرنگونی آن دو و رسيدن به قدرت، حاضر گرديد شوروی ھر قدر لشکر 

کند، مھم اين است که او در ظل حمايت قشون  ميخواھد به افغانستان پياده کند، پروا نمی

هللا  فغانستان حکم براند تا ھم رقبای سياسی خود منجمله حفيظسرخ چند صباحی در ا

امين و ھواداران او را ھمراه با ساير رقبای سياسی خود مخصوصا اعضای شعله جاويد 

ھای مسلح مجاھدين که از پاکستان و ايران تسليح، تجھيز و اعزام ميشدند در ھم  و گروه

ن مستقر نمايد، که چنين نشد و مسکو بر بکوبد و ھم نظام دلخواه مسکو را در افغانستا

 . او خشمگين شده از مقامی که به او داده بود بر کنارش ساخت

ھواخواھان کارمل استدsل ميکنند که ھرگاه کارمل حاضر به قبول رھبری دولت     

ھا  آمد، ممکن بود شوروی افغانستان نميشد و يکجا با قشون سرخ به افغانستان نمی

ھا  گزيدند و آنگاه باز قدرت بدست خلقی پنجشيری را بر می  يا دستگيرزيری و صالح محمد
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افتاد، لھذا برای اينکه چنين نشود، با شرط حضور قشون شوروی در افغانستان او  می

 .مسئوليت رھبری دولت و حزب را قبول و بکشور آمد تا انقqب را نجات ببخشد

هللا،  مان دھندگان سقوط نجيبدر مورد کارمل، روزی آقای کاويانی، يکی از ساز    

ضمن بر شمردن نواقص کودتای ثور، برايم تعريف ميکرد که کارمل، باری خطاب به من 

رفقا فکر ميکنند که قشون سرخ، خود بخود به : و چند نفر ديگر از ارادتمندان خود گفت

ری بار و ھر بار چندين تخته کاغذ را سياه کرده به رھب من سه. اند افغانستان آمده

ام تا باsخره آنھا را قانع ساختم تا اين قشون را به افغانستان اعزام  شوروی تسليم کرده

زيرا کارمل تا آخرين روز . ممکن است اين حرف کاويانی به حقيقت مقرون باشد. نمايند

 ٢۶ در کنگره ١٩٨١حکومتش به خروج قشون شوروی از افغانستان راضی نبود و در 

ترين نشان دولتی  ، عالی)خورشيد(روی، مدال مطqی لمر حزب کمونيست اتحاد شو

افغانستان را بر سينه پر زرق و برق برژنف نصب کرد و از او بخاطر اعزام قشون سرخ 

 . به افغانستان تشکر نمود

، در رابطه به تذکر ١٩٨۵ حزب کمونيست شوروی در ٢٧ کارمل در کنگره     

اگر شوروی بخواھد : ان، اظھار کرده بودگرباچف مبنی بر خروج قشون سرخ از افغانست

عساکرش را از افغانستان خارج نمايد بصراحت گفته ميتوانم که روزی مجبور خواھد شد 

پس بھتر است قشون . برای اشغال مجدد افغانستان يک و نيم ميليون عسکر پياده کند

هللا را ھم  بگويا در ھمان کنگره، گرباچف نظر نجي. سرخ را از افغانستان خارج ننمايد

به نظرم اگر شوروی قشون خود را از افغانستان خارج : هللا ميگويد جويا ميشود و نجيب

تواند از رژيم خود  و حزب ما می. نمايد، جنگ در افغانستان فروکش خواھد نمود

هللا مورد توجه گرباچف قرار ميگيرد و بعد جانشين  از آن روز نجيب. مستقqنه دفاع نمايد

اش نيز مکرر  البته گرباچف بعدھا اين مطلب را در مصاحبه تلويزيونی. رددکارمل ميگ

 .يادآور شد

کشی و انتقال امين از خانه خلق به قصر تپه  حال طرح تھاجم شوروی با کوچ بھر    

 پل ھوايی که از چند روز پيش ١٩٧٩دسامبر ٢٧بتاريخ «تاجيک آماده تطبيق شد و 

کامل مورد استفاده قرارگرفت و طيارات بزرگ برقرار شده بود، بطور ) دسامبر٢۴(

ھوابرد و چھار لشکر پياده زرھی را بر کابل و ساير شھرھا  ١٠٣باربری افراد قوای 

، اين عمليات را ٢٣ و ميک ٢١سکادرانھای ميک . چون، قندھار و ھرات، فرو ريختند

شوروی دفاع  کليه عمليات زير نظر مارشال سکلوف معاون وزارت: حفاظت ميکردند
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 ھزار ٨٠بدينگونه ظرف چند ھفته بيش از . انجام ميگرفت که در بگرام مستقر بود

  ٧٣» .سرباز شوروی سراسر افغانستان را اشغال کردند

  پيکر   دسامبر، شھريان کابل بجز آواز گوشخراش طيارات غول٢٧شام روز     

دای ديگری را رفتند، ص باربری نظامی که در فضای کابل، ھر دقيقه باs و پائين می

امين مصروف  هللا توانستند و راديو کابل نيز با پخش بيانيه يکروز قبل حفيظ شنيده نمی

در چنين . شوروی با حرارت و طمطراق زياد گرفته ميشد بود که در ھر جمله آن نام اتحاد

امين توسط گروه موظف کماندوی مربوط به  هللا ھوا و فضای، عمليات از ميان بردن حفيظ

صدا در يک گوشه دنج و دور افتاده کابل  بی، شوروی، با سرعت و بدون سرو جی، کی،

کارمل از راديو  دقيقه شام مذکور ناگاه آواز ببرک٣٠ و٨در حوالی ساعت . صورت گرفت

تاشکند شنيده شد که مردم افغانستان را به پايان بخشيدن استبداد امين و جاگزين شدن 

گردانندگان سناريو . و شکنجه و استبداد بشارت ميدادنظام دموکراتيک و فارغ از ظلم

فراموش کرده بودندکه نوار ببرک کارمل را ابتدا از راديوکابل پخش نمايند و پس از آن 

چند ساعت بعد صدای ثبت شده کارمل از راديو کابل پخش . از راديو تاشکند نشر کنند

اتی در رھبری دولت افغانستان با گرديد و آنانيکه اين آواز را شنيدند دانستند که تغيير

 .دخالت شوروی صورت گرفته است

بی مبين اين نکته است  جی، از ميان بردن امين توسط گروه موظف کماندوی کی،    

که او ديگر از مسکو اطاعت نميکرد و خودسرانه، ميخواست روابطش را با پاکستان و 

خواست و بالنتيجه سبب و اين چيزی بود که شوروی آنرا نمي. امريکا بھبود بخشد

رحمانه داود و  ھمانطور که او سبب کشتار بی. مـــرگ وحشتناک او و فرزندانش شد

 .اش شده بود خانواده

 وقتی مردم به کوچه و بازار ١٣۵٨جدی  ۶فردای آن تاريخ، يعنی روز جمعه     

روی آوردند، ناگاه متوجه شدند که ھمه جای شھر را قشون سرخ شوروی ھمراه با 

ھنوز روز به نيمه نرسيده بود که سراسر افغانستان . اند پوش اشغال کرده نک و زرهتا

ھا بر افغانستان تجاوز کرده و حکومت جديد يک حکومت  اطqع حاصل کرد که شوروی

شجاع  نشانده شوروی در افغانستان است، نام مرده و فراموش شده شاه پوشالی و دست

نشانده روسھا نه دست   و دست» شجاع ثانی  شاه«دوباره بر سرزبانھا افتاد، منتھا 

 .رپرچمی به کارمل دادند اين نامی بود که بqفاصله افغانھای غي. ھا يسلنشانده انگ

                                                
 ترجمه ١٩٨٨ ـ ١٩٧٨    ـ ماريک سيلونسکی، تاثيرات جنگ بر ساختمان جمعيت افغانستان در سالھای ٧٣

  ٢٨ ـ ٢۶پوھاند سيديوسف علمی، چاپ پشاور، ص 
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هللا   جدی ببرک کارمل در حالی وارد کابل شد که رقيب سرسخت خود حفيظ٧روز     

بنابراين او ھم . امين را بوسيله قشون سرخ برای ھميش از صحنه زندگی بدور کرده بود

 و با جبين گشاده و لبخند بر دھن که حکايتگر پيروزی او بر رقبای  بدون دغدغه

اش بود، به عنوان منشی عمومی حزب و رئيس شورای انقqبی و صدراعظم  سياسی

  افغانستان براريکه قدرت تکيه زد و بqفاصله به تقسيم مقامات عمده دولتی و حزبی ميان 

 . پرداختاعضای دو جناح حزب

     

 ھا دولت کارمل و برازنده شدن برخی پديده    

. اولين برازندگی در دولت کارمل، سنگينی پله جناح پرچم بر جناح خلق بود    

 :چنانکه از ترکيب دولت او بر ميآيد

  پرچمی    اعظم ببرک کارمل، منشی عمومی حزب، رئيس شورای انقqبی و صدر    

 پرچمی                              و وزير پqن کشتمند، معاون اول صدارت سلطانعلی    

 خلقی         انقqبی  شورای سروری، معاون دوم صدارت و معاون رئيس  اسدهللا    

 خلقی                                                 داخله  گqبزوی، وزير امور محمد سيد    

  پرچمی                                                خارجه محمددوست، وزير امور شاه    

 پرچمی                                                               رفيع، وزير دفاع  جنرال    

 پرچمی                                                               عبدالوکيل، وزير ماليه     

 پرچمی                                       و کلتور سربلند، وزير اطqعات  عبدالمجيد    

 پرچمی                                                      صافی، وزير عدليه  عبدالوھاب    

 پرچمی                                                زاد، وزير تعليم و تربيه  راتب اناھيتا    

 خلقی                                                  مخابرات وطنجار، وزير اسلم محمد    

 خلقی                                            گلداد، وزير تحصيqت عالی و مسلکی     

 خلقی                                                           پکتين، وزير برق  محمد راز    

  پرچمی                                                    آبياری يرشاه سرخابی، وز احمد    

 پرچمی                     ارضی  عبدالغفارلکنوال، وزير زراعت و اصqحات داکتر    

 مخفی  پرچمی                                               خان جqلر، وزير تجارت  محمد    

  خلقی                                                عامه وايدمحمد، وزير ف نظر انجنير    
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 خلقی                         ترانسپورت و ھوايی ملکی  مزدوريار، وزير جان شير    

 پرچمی        بزودی درپکتيا به قتل رسيد (محمد، وزير سرحدات و قبايل  فيض    

  پرچمی                  و قبايلسرحدات sيق، رئيس آکادمی علوم و وزير سليمان    

  خلقی                                    معاون و صنايع اسماعيل دانش وزير انجنير    

 حزبی عامه غير پوھاند ابراھيم عظيم، وزير صحت    

 پرچمی                       ) خدمات اطqعات دولتی( هللا، رئيس خاد  نجيب داکتر    

    sديده ميشود، اکثريت اعضای دولت کارمل را عناصر پرچمی چنانکه در لست با 

ھا و مقامات از دست  اعضای جناح پرچم يک بار ديگر به اشغال چوکی. داد تشکيل می

ھايی که وزاری آنھا از جناح پرچم مقرر شده  خانه و در وزارت. داده خويش پرداختند

ھای بلند تاسطح  ت و رتبهھا را عقب زده و خود بجای آنان تمام مقاما بودند، خلقی

 .مديريت را به تصرف خود درآوردند

زده شده، اکثرا بتدريج در وزارت امور داخله که وزير آن از جناح   ھای عقب خلقی    

خلقی و مرد شجاع و متھوری بود جذب شدند و نيروی قابل انديشه را برای دولت کارمل 

ر از حمايت شوروی خود را گqبزوی وزير امور داخله، ھمانقد. به ميان آوردند

 .دار ميديد که کارمل برخوردار بود برخورد

دومين اقدام کارمل رھايی زندانيان سياسی و جنايی زندان پلچرخی کابل و     * * * * 

در ميان اين . ھزار نفر ميرسيد شد تعداد آنھا تقريبا به ده زندانيان وsيات بود که گفته می

  ضای حزب منسوب به جناح پرچم و ھوادارانزندانيان رھا شده، تعداد زيادی از اع

اندازی  سلطانعلی کشتمند و جنرال عبدالقادر وزير دفاع که به اتھام راه. کی نيز بودند تره

ھا دستگير و محکوم به اعدام شده بودند و ھمچنان جنرال رفيع  سلطه خلقی کودتای ضد

 .سال حبس شده بود، نيز رھا گرديدند١۴که محکوم به 

، زندانيان وقتی ديدند که ١٩٧٩ رھايی زندانيان پلچرخی در اوايل جنوری پس از     

ديگر برای آنھا و ھيچکس . جای شھر کابل را قشون سرخ شوروی پر کرده است ھمه

. ديگر شک و ترديد باقی نماند که رژيم جديد يک رژيم دست نشانده اتحاد شوروی است

اغلب .  کارمل خود را مسلح ساختندپس کمر جھاد ببستند و بر ضد قشون سرخ و رژيم

اين زندانيان رھا شده، در جنبش مقاومت ملی، به صفت قوماندانان جھاد تبارز نمودند و 

در برابر رژيم و قشون سرخ شوروی رزميدند و سعی دولت در فرونشاندن خشم و نفرت 

  .آنان دربرابر رژيم بجای نرسيد
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 امين و مخالفين شوروی و رژيم چرخی از وجود ھواداران  متعاقبا زندان پل    

و . و غيره پر ساخته شد) تونگ پيرو ماوتسه(کارمل و اعضای منسوب به شعله جاويد 

با ) خاد يا کام(امين برادرزاده و داماد امين و رئيس پليس مخفی  در وھله اول اسدهللا

جان  پدرش عبدهللا امين و انجنير ظريف وزير مخابرات و والی سفاک قندھار و صاحب

عالميار وزيرپqن و برادرش عارف عالميار که گفته  ، و صديقرصحرايی والی ننگرھا

قوماندان سفاک و   ميشد بدستور امين ميراکبر خيبر را بقتل رسانده بودند، و سيد عبدهللا

خون خوار زندان پلچرخی که گفته ميشد ھر شب گروھی از زندانيان را با بلدوزر زير 

 .گرديدندخاک مينمود، اعدام 

امين بزندان افتادند  هللا اما اکثريت اعضای دولت و دفتر سياسی و ھواداران حفيظ    

هللا در سال  در عھد دکتور نجيب. و تا کارمل بر سراقتدار بود از زندان رھا نگرديدند

هللا از زندان  يی از آنھا از حبس رھا گرديدند و بقيه پس از سقوط دولت نجيب  عده١٩٨٩

 بوسيله ١٣۶٨در اين رھايی، تماما محبوسين سياسی قضيه کودتای حوت  .ندرھا گرديد

 .وزير دفاع، شھنواز تنی که ھمگی ايشان منسوب به جناح خلق بودند نيز رھا گرديدند

 

يکی ديگر از تqش ھای رھبری جديد در مرحلۀ نوين وتکاملی کودتای ثور، * 

 به ود که حضور قشون سرخ آنرا  بتqش براى ترميم اشتباھات رھبران گذشتهوسعی 

 .ًنمود، مخصوصا که رھبرى جديد يکجا با تجاوز دشمن بقدرت رسيده بودميصفر ضرب 

اکنون در استراتيژى حزب با تکيه براين نکته که اسqم از تعرض مصئون است ، تغيير 

 وارد گرديد و از طريق بيانيه ھا ، تشکيل موسسات مذھبى ، مراجعه به علماء و غيره

يا بدين وسيله (براى رژيم اعتبار کمائى شود » مدافعين اسqم«سعى به عمل آمد تا بحيث 

، حزب ١٩٨٠ اپريل ٢٠ در اصول اساسى منتشره.)مشروعيت مذھبى کسب نمايند

احترام به معتقدات مذھبى مردم و رعايت سنن و عنعنات پسنديده «اعضاى خود را به 

 . مکلف ميساخت» آنھا

را در هللا ى جديد، تداوم تqش ھاى وطن پرستانه غازى امان اتqش ھاى رھبر

آزادساختن افغانستان از يوغ امپرياليسم به نمايش ميگذاشت و بر اساس ھمين روحيه ، 

سخن رانيھايى مبنى براينکه چطور توطئه امپرياليزم بر ضد مسلمانان آزادى خواه زير 

ثبات اينکه تغيرات انقqبى با جوھر پرده دفاع از اسqم براه انداخته ميشود، وبراى ا

اسqم و فراخوان تاريخى آن براى عدالت ، برابرى و لغو استثمار انسان از انسان 

 اما اين تqشھا اعتبار چندانى براى مشروعيت رژيم .مغايرت ندارد، صورت ميگرفت

  .کمائى نکرد



 ١٧٧       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

انستان به در ھمين مرحله بود که از طرف مقامات اتحاد شوروی، نقشه افغ* * * *             

منتشر شد و در دفاتر مشاورين  چاپ و عنوان ايالت شانزدھم اتحادشوروی در بلغاريا

اين نقشه در نزد اکادميسين رشاد و کانديد اکادمسين .روسی در افغانستان نصب گرديد

گفته . روھی و کانديد اکادمسين ابراھيم عطائی و سرمحقق زلمی ھيوادمل موجود است

لين افغانی در اتحادشوروی وقتی بر اين اقدام شوروی اعتراض ميشد دو نفر از محص

کردند و اين اعتراض را به رياست انيستيتوت خود در اتحادشوروی ابqغ کردند، آن دو 

. تسليم داده شدندشوروی اخراج و به حکومت افغانستان  محصل افغانی بqفاصله از اتحاد

. ا کشته شوند و شايد ھم کشته شدند به جبھات جنگ سوق داد تًأساحکومت آنھا را ر

خواه بما نرسيده ولی اينقدر گفته ميشد که ھر دوی  متاسفانه نامھای اين دو جوان وطن

 . اند آنھا از منسوبين وزارت داخله بوده

واخان که به بام دنيا شھرت دارد برای نصب موشکھای دورمنزل  ۀ واگذاری قل    * * * * 

اتيژيک آمريکا واقع در بندرگوا در بلوچستان، شوروی به ھدف مقابله با اھداف استر

 .آورد بزرگ روسھا در ھمين مرحله است دست

بدان بسيار توجه و ) مرحله نوين و تکاملی(چيز ديگريکه در اين مرحله     * * * * 

شوروی در » بی ،جی، کی«از نوع » خاد« جاسوسی ۀتوسعه شبکاھميت داده شد، 

ياتی، اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی و سياسی اين شبکه در تمام شئون ح. افغانستان بود

ھای  جامعه گسترده شده بود و تمام گفتار و کردار و حرکات و سکنات مردم را، از تلفن

ھای خصوصی گرفته و از روابط خويشاوندی و نشست و برخاست عادی  شخصی تا نامه

بی و  حتی اعضای ارشد حز٠افراد تا محافل غم و شادی مردم را زير کنترول داشت

 .پايه حکومت نيز تحت مراقبت جدی اين دستگاه قرار داشت ارکان دولت و کارمندان بلند

تقرر اشخاص در مقامات دولتی و حزبی، در مرکز و وsيات، مسافرت به خارج     

بغرض تجارت يا سياحت و يا تداوی و يا انجام امور دولتی و يا مجامع علمی، وابسته به 

ميتوانست اشخاص مورد نظر خود را بھر » خاد«. بود» ادخ«نظر و صوابديد دستگاه 

. ايکه نميخواست بر طرف نمايد جاه و مقامی که بخواھد نصب کند و يا از ھر مقام و رتبه

حتی تقرر افراد دينی و قضائی تا امام مسجد و خطيب جمعه مربوط به موافقت دستگاه 

 .بود» خاد«ھمه جا بود 

ی کا، جی، بی در افغانستان و منطقه بود و از سازمان جاسوس» خاد«در واقع     

 . مسکو کنترول و ھدايت ميشد
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نوبت و  گون مادی، اخذ معاش دو چند ديگران و گرفتن ترفيعات بی امتيازات گونه    

العاده در انحصار منسوبين اين دستگاه بود و به ھمين جھت برخی از کارمندان آن  فوق

کنان به اين شبکه شوم و بدنام، به رخ   افتخارمھابا از چشم مردم، عضويت خود را بی

در حاليکه از نظر مردم چيز فھم و ملی، . مردم غير حزبی و وابستگان خود ميکشيدند

خدمتی بيش نبودند که بخاطر گرفتن امتياز رتبه و مقام و  آنھا نوکران مزدبگير و خوش

يدادند تا سلطه اجنبی در انداختند و بکشتن م مدال، ھموطنان خود را حق و ناحق بدام می

 .کشور عمر بيشتر يابد

ھايی که ھنگام بازپرسی از جانب موظفين اين سازمان از  جزاھا و شکنجه    

رسد، معھذا شنيدن آن  ھای مجاھدين نمی آمد ھر چند به پايه شکنجه متھمين به عمل می

که در اقرار و مثq، متھمی . مو بر اندام آدمی راست ميکند و مغز استخوان را ميسوزاند

ًاعتراف به جرمش از خود مقاومت نشان ميداد و يا واقعا از آنچه به او نسبت داده شده 

بود آلت تناسلی وی را به سيم برق وصل ميکردند تا  بود اطqعی نداشت، اگر مرد می

بود، پستانھايش را به برق نصب ميکردند و شکنجه  ديگر از مردی بيفتد و اگر زن می

 مرد متھم را حاضر ميکردند و برای متھم   در برخی موارد، دختر و خانمو. ميدادند

ميگفتند اگر اعتراف ننمايی، در جلو چشمانت بر زن و دخترت تجاوز صورت ميگيرد، در 

ًصورتی متھم طبعا حاضر ميشد ھر چه دل مستنطق و بازپرس ميخواست به آن  چنين

و کوب با دنده برقی و پاره کردن مقعد لت . اعتراف کند و در زير کاغذ امضاء بگذارد

متھم بوسيله بوتل کوک يا بوتل ودکا و غيره و غيره يک امر عادی بود و خدا کسی را 

  .نميداد و اگر داده بود، ديگر روزگارش سياه و کارش تمام بود» خادی«بدست جqدان 

ای کوته «نويسنده توانمند و سرشناس ايرانی سعيدی سيرجانی در کتاب 

: ھای اطqعاتی و جاسوسی مثال خوبی دارد و ميگويد خود برای سازمان» ينانآست

سازمان . دانی و دستشوئی از ضروريات يک منزل است  ھمانطور که در يک منزل آشغال

 .ھا از ضروريات است جاسوسی ھم برای دولت

هللا سھم عمده در دفاع از  البته بخش دفاعی وزارت امنيت دولتی در عھد نجيب    

  آباد و شھر کابل و ساير شھرھا گرفت و حتی مايه تشويش بزرگ برای  ھر جqلش

 . پاکستان شده بود

 گير شيوع يافت، رشوه جا پديده ديگريکه در اين مرحله چون يک مرض ھمه* * * *     

ستانی در تمام سطوح مملکت بود که مشاورين شوروی آنرا بحد اعلی   خواری و رشوه 

يی نبود ولی ھرگز کسی بدين  ه رشوت در کشور، چيز تازهپديد. در کشور ترويج دادند
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ھای قبلی اين  خواری با دوره فرق اين رشوت. حيائی و پرروئی نديده بود پيمانه و بدين بی

خوار سابق با گرفتن رشوه کوچک احساس ترس و خجالت ميکرد و کار  بود که رشوه

ھا بزرگ شده رفت و  هافراد را با سرعت انجام ميداد، مگر در اين مرحله، رشو

گرفته تا اعضای کابينه، بدون ترس و خجالت در ) بلديه(ستان از مامور شار والی  رشوه

. بدل انجام کاری ميزان و مقدار رشوه را چانه ميزد و معين ميکرد و بعد آنرا ميگرفت

مليون دالر برای صدراعظم و   آريانا مبلغ دهDC١٠ طياره  فروش گفته ميشد از مدرک

 . ير ھوايی ملکی رشوه داده شده بودوز

 در يک جلسه رسمی شورای انقqبی ١٣۶۶ در اوايل سال ،ارنوال عمومیس     

و بيست دوسيه محاکماتی   و قبل از آن، يکصد١٣۶۵اظھار داشت که اين اداره طی سال 

زر کندز وکود و برق مزار شريف  ميليون افغانی اختqس در شرکت سپين به حجم دوھزار

کت افغان کارت و غيره تکميل نموده و آماده تقديم به محکمه دارد و به ھمين و شر

ھا  اما اشخاص شامل اين دوسيه. ھای ديگری تحت بررسی است ميزان اختqس و دوسيه

ھای خارنوالی نيستند و خارنوالی ھم نظر به  اکثرا حاضر به دادن جواب به سئوال

اکنون ميتوان پرسيد، اينان که اينقدر . ان بکندکاری در مورد آن ملحوظاتی نميتواند ھيچ

اختqس کرده و حاضر به جوابدادن نبودند، چه کسانی بجز اعضای ارشد حزب و 

 حکومت ميتوانستند باشند؟

تعليمی و آموزشی در   خيانت بنيادی ديگر در اين مرحله، تغيير دادن نصاب    * * * * 

روی در وزارت تعليم و تربيه، مشاورين شو. لی افغانستان بوديمدارس و موسسات تحص

ھای آموزشی فرانسه و امريکا در   تمام کتب تعليمی سابقه را که به پيروی از سيستمًفورا

ھزار نسخه کتب درسی را که  شدند، ملغی قرار دادند و صدھا مکاتب افغانستان تدريس می

ستم مغلق با مصرف گزاف طبع و تھيه شده بود، بدور انداختند و به طبع کتب درسی سي

محتويات اين کتب بحدی سردرگم و . ھا در افغانستان پرداختد شوروی» سوادسازی بی«

 . پيچيده بود که حتی معلمين و مدرسين ھم از فھم آن عاجز بودند

به شاگردان صنوف اول و دوم و سوم، رياضيات مغلق چند مجھوله تدريس     

و ماترياليزم تاريخی از صنوف شناسی، درسھای مارکسيستی  ميگرديد و زير نام جامعه

انتقال مفاھيم مغلق رياضی برای شاگردان صنوف ابتدائی، .  تا دانشگاه تدريس ميشد۶

کار بسيار دشواری بود و وقتی شاگردان خود را از فھم آن عاجز ميديدند از خواندن 

دلزده ميشدند و تا اخير صنوف ھشتم از مرز جمع و تفريق اعداد بسيط پافراتر 

 .نھادند و از نوشتن يک رقعه مريضی ھم عاجز بودند نمی
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از صنف (ھا، يک نسل تعليمی  ساله تسلط شوروی  ١٠-٩سان در طی دوره  بدين    

ھم رسيده باشند ) دانشگاه(آمدند ولو که برخی تا پوھنتون  سواد بار کامq بی) ١٢ تا ٢

 .ئی نداشتند ولی از سواد عادی بھره

 ساختن نصاب تعليمی و تحصيلی از فردای اشغال در دانشگاه کابل نيز روسی    

کشور آغاز شد، مضمون ھنر اسqمی از نصاب درسی افتاد و بجای آن، ماترياليزم 

روسی و ھسپانوی در  تاريخی و ماترياليزم ديالکتيک، تاريخ کارگر، تاريخ شوروی، زبان

 به دستور ١٩١٩نوين افغانستان پس از استقqل  تاريخ. نصاب تعليمی گنجانيده شد

زيرا مشاورين روسی، . آميز عملی شد مشاورين شوروی تدوين و تدريس آن تحريف

 وانمود ميکردند و گويا طوری ١٩١٧حصول استقqل کشور را مرھون انقqب اکتوبر 

وانمود ميشد که اگر انقqب اکتوبر رخ نميداد، مردم افغانستان به حصول استقqل خود 

 .آمدند نايل نمی

سوادسازی، يکی از اھداف شوروی و اشغال اين کشور بوده   ل شايد بیبھرحا    

سواد يا با حداقل سواد به جامعه تقديم  چه بزعم آنھا، وقتی يک نسل در بسته بی. باشد

. گردد، آنگاه به آسانی ميتوان تمام آن جامعه را به نوکران حلقه بگوش خود تبدل نمود

) شمار باستثنای عده معدود انگشت(دگرفته تا بيسودا اما خوشبختانه که افغانھا از با سوا

ھا را  پرستی برخوردارند و با ھمين احساس توانستند شوروی ھمه از احساس عالی وطن

 .از خاک و کشور خويش بيرون برانند

يعنی (»سويتيزم«يکی ديگر از مسائل مورد توجه دولت کارمل، تاکيد بر* 

خواھی از جانب  بمثابه وطن» تيزميسو« شوروی خواھی و ....بود) شوروی خواھی 

 با ١٣۶۴بدين منظور دولت در سال . رھبری حزب بر سر اقتدار پيوسته تبليغ ميگرديد

يی خواست به حاکميت رژيم و حضور قشون سرخ در کشور مھر تائيد  تدوير لويه جرگه

ول و آميز با شوروی را به عنوان يک عنعنه تاريخی، خواست معق بزند و دوستی اغراق

صميمانه مردم افغانستان وانمود کند و بموجوديت قشون سرخ صبغه قانونی بخشيده، با 

ابراز تشکر از رھبران شوروی، بقای قشون سرخ را در افغانستان، خواست کليه مردم 

ھا و رژيم کابل  ھا در اراده مقاومت وضديت با شوروی اما اين تqش. کشور جلوه بدھد

و باز در ھمين مرحله بود که موضوع افغانستان . د کرده نتوانستتغيير به نفع دولت وار

شمالی و جنوبی بر اثر فشار اپوزيسيون بر کابل زير پرده مطرح شد و با انتقال و 

 .شريف موضوع علنی گرديد استقرار يکی از معاونين صدارت در مزار
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ر گرفت در اين مرحله بود که قانون مکلفيت عسکری مورد جرح و تعديل قرا    * * * * 

و دوره مکلفيت از دوسال به سه سال افزايش يافت و جلب و جذب بخدمت عسکری از 

و دوره احتياط ھمانند دوره . گی پائين آورده شد ساله ١٨ سال تا به سنين ٢٢سن 

ھا بخاطر نجات  سالگی حتمی گرديد، بنابراين اکثريت خانواده ۴٠مکلفيت الی سن 

کری که غالبا در برخوردھا با مجاھدين کشته شان از کشاندن بخدمت عس فرزندان

ميشدند، به ترک خانه و وطن مجبور ميگرديدند، زيرا مشاھده مينمودند که در اطراف 

 ٢۴ تا ١٨يابند و اکثريت آن متعلق به جوانان بين  شھرھا، قبرستانھا بسرعت توسعه می

جانھای شانرا از ساله ميباشند که در جريان مکلفيت عسکری و بنام سپاھيان انقqب 

در اين گورستانھا ھرگز گوری متعلق به فرزندان اعضای بيوروی . دست داده بودند

ھا و اعضای ارشد حزب و حکومت وجود نداشت،  سياسی حزب و اعضای دولت و جنرال

شانرا سپر تير دشمن  ھای فقط و فقط اين فرزندان مردم بيچاره و بيوسيله بودند که سينه

ھای  ھا در آغوش معشوقه نه جان ميدادند تا مشتی تازه بدوران رسيدهميساختند و مردا

 .خود غنوده باشند

در اين مرحله بود که ھر قدر از حاکميت دولتی در اطراف و اکناف کشور     * * * * 

ھا و وزيران مشاور و معاونين  خانه کاسته ميشد به ھمان اندازه بر تعداد وزارت

 اواخر صدارت سلطانعلی کشتمند، تعداد تا آنجا که در. صدراعظم افزوده ميشد

 . درگذشت٨٠خانه و اعضای شورای وزيران از  وزارت

افزون بر اين در تشکيqت دولتی تعديqتی رونما گرديد که بموجب آن، تقرر     * * * * 

از صqحيت و اختيارات ) ھا داری شھر(ھا  واليان و وارسی امور وsيات و شاروالی

يی  خارج و به صدارت تعلق گرفت و اداره) ھا بود به خلقیکه متعلق (وزارت امور داخله 

که اجراآت و گزارشات . با رتبه وزير در صدارت ايجاد گرديد» اداره قدرت دولتی«بنام 

 . مربوط به وsيات را وارسی و به صدر اعظم و معاونين آن گزارش ميکرد

 پيچيده و درھم و اما وضع اداری وsيات به علت تعدد مراجع قدرت دولتی بسيار    

بدين معنی که در ھر وsيت، يکنفر کارمند حزب با صqحيت باsتر از . و برھم بود

صqحيت والی مقرر بود و والی که گويا رئيس کل و مسئول امور وsيت بود، بدون 

موافقت و اجازه منشی حزبی وsيت، ھيچ کاری کرده نميتوانست، از آن که بگذريم، 

وجود داشت که » رئيس خاد يا رئيس امنيت دولتی« بنام قدرت خودمختار ديگری

و اجراآت ھر دو را زير کنترول . صqحيتش باsتر از والی و منشی حزبی وsيت بود

او ميتوانست بدون نظر و مشوره والی و منشی حزبی، ھر که را خواسته باشد، . داشت
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که معموs از ميان ) پوليس(قوماندان امنيه . بزندان بکشاند و يا از زندان رھائی ببخشد

جناح خلق و از طرف وزير امور داخله تعيين و حمايت ميشد، خود را و از و بند اوامر 

والی و منشی حزبی وsيت يا رئيس امنيت نميدانست و ھر طور دلش ميخواست و ھدايت 

ھای قومی و پيوسته بدولت و قوماندان  قوماندان مليشه. مرکز بود، ھمانطور ميکرد

. افعين انقqب نيز ھر يک برای خود کسی بودند و ميتوانستند مردم را مواخذه کنندمد

ھای نظامی قرار  تر از آنچه بر شمرديم، جنراsن و قوماندانان فرقه باsتر و مستقل

سان در ھر وsيت چندين مرجع قدرت و بگير و ببند و بزندان افکن وجود  بدين. داشتند

شان بکدام مرجع قدرت  برای اجرای کار و گشايش مشکلداشت که مردم نميدانستند 

  .تر کداميک مقام را تطميع نمايند رجوع کنند و اول

 

  ايجاد مليشای قومی برای وحدت اقوام يا برای نفاق اقوام ؟* * * * 

محصول » غندھای دفاع خودی«و يا » ھا کندک«ھای قومی زير عنوان  ايجاد مليشه    

ھا ايجاد شده بودند، از دولت  که به مشورت شورویھای قومی  گروه. ھمين مرحله است

سqح و پول ميگرفتند، ظاھرا به اين دليل که از خود دفاع ميکنند، اما در واقع ھدف 

ھای قومی و قبيلوی بمنظور جلوگيری از وحدت ملی  ھا ايجاد و تعميق دشمنی شوروی

قوم خود دفاع ميکردند؟ ھای قومی در برابر چه کسی بايد از خود و  مليشه. افغانھا بود

ھای ضد شوروی و ضد رژيم قرار ميگرفتند و از آنجائيکه  طبعا آنھا در برابر قيام

نمايندگی ميکردند ای شوروی و ضد رژيم نيز از قوم يا قبيله   ھای چريکی ضد گروه

ھا را ميکشتند که  ھای قومی يا کشته ميشدند و يا مليشه بنابراين ھنگام برخورد با مليشه

ھای مقاومت، دشمنی آشتی ناپذيری به  ھای قومی و گروه ر ھر دو صورت ميان مليشهد

ھای قومی   برخی از اين مليشه.ھا بود ن ھر دو کار به نفع شورویو اي. آمد ميان می

بعدھا در برابر دولت مرکزی دست به بغاوت زدند و باعث سقوط دولتی که آنھا را ايجاد 

بند و باری  ھای قومی ايجاد شده بودند، با بی غوند که اين در وsياتی. ود، شدندکرده ب

  .ھای مسافربری ميشدند ھای فراوان برای مردم محل و کاروان خود سبب مزاحمت

ھای تسليمی يا پيوسته بدولت نيز برای مردم  ھای قومی، گروپ  در پھلوی مليشه

ونت و کنترول با آنکه ساحه سک. شھری و روستائی ايجاد دردسر فراوان ميکردند

شان مشخص بود، اما قوماندانان اين   ھای پيوسته بدولت در وsيات مربوطه گروپ

ھای نظامی برای خود  ھا معموs در مراکز شھرھا و پايتخت کشور نيز قرارگاه گروپ

بند ھيچگونه قوانين و دسپلين  داشتند و چون در رفتار خود نسبت به مردم شھری پای
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يک چنين وضعی را ميتوان طی سالھای .  آزار شھريان ميگرديدندنبودند، باعث اذيت و

ھای عصمت مسلم، آمر سيد احمد و داود جوان و گليم   در وجود مليشه١٣۶٨ تا ١٣۶۴

  .ھای اوزبک و غيره در کابل به ياد آورد جمع

 وجلب قوماندان جھادی در بدل از اقدامات دولت دراين مرحله، جذبيکی ديگر * 

جلب ه ب» کى، جى، بى «وابسته » خاد«بوسيله سازمان جاسوسى رژيم . وددريافت پول ب

 بزودى اين سياست به ثمر مينشيند و .و جذب قوماندانان تنظيمھاى مخالف مى پردازد

که پنج سال اقوام اچکزائى را » عصمت مسلم«يکى از قوماندانان جھادى قندھار بنام 

 امتيازات فراوانى بشمول جنرالى و رھبرى کرده بودحاضر به تغيير جھت ميگردد و

کنترول راه قندھار سپين بولدک وگرفتن باج راھدارى از تجار آن نواحى را ازحزب 

کمى بعد از آن در ھرات گروه جھادى داود جوان و . دموکراتيک خلق بدست آورد

سيدمحمد به دولت پيوستند و صاحب مليونھا پول شدند و در مرکز ھرات و شھر کابل 

آنھا ويqھاى مجلل داده شد تا به عياشى بپردازند و در عمليات برضد اپوزيسيون براى 

 روند پيوستن قوماندانان با گروه ھاى تحت فرمان شان به دولت از طريق .شرکت ورزند

ى ابعاد گسترده داشت و تعداد آن ھر روز ، زياد و زياد تر نشان داده ھای دولترسانه 

 زيادى براى بدام انداختن قوماندان احمدشاه مسعود نيز در اين راستا تqشھاى. ميشد

  . بودند  دستگيرى اوز آنھايى بود که در تqش صورت ميگرفت ، اما او زيرکتر ا

از اعضاى ( به ايجاد گروه ھاى دفاع خودى و مدافعين انقqب»خاد«حال در عين 

qح ھاى مخرب زد وھريک از اين گروه ھا را باپول و سدست از اقوام مختلف » حزب

  .مجھز ساخت

ُيکى از اين گروه ھاى قومى، مليشه ھاى ازبک تحت قوماندانى جنرال دوستم بود 

دولت . که بھر جايى روى مى آوردند، بيدريغانه آدم ميکشتند و ازکشته پشته ميساختند

ازاين گروه در مناطق پشتون نشين جنوب و جنوب غربى وشرقى کشوربسيار استفاده 

وه ھاى ديگرى از اقوام پشتون و بلوچ و نورستانى و ھزاره و تاجيک و غيره گر. ميکرد

متشکل از مردم ازبک » گليم جمع«نيز وجود داشت که بعد از دوستم ، گروه معروف به 

، در روز روشن و در زير ريش حزب دموکراتيک خلق ،مردم را در شھرکابل غارت 

 . ت نميگرفتميکردند و ھرگز از اعمال شان بازخواستى صور

تفرقه بينداز و «بدينسان حزب دموکراتيک خلق افغانستان مھارت ھايى را در ھنر

حزب دموکراتيک : حوادث اثبات کردکه « به باور ناظرين .کسب ميکرد» حکومت کن

خود را جمع آورى » تفرقه بينداز و حکومت کن«خلق وقت کافى نيافت تا ثمرات سياست 
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ت پس از خلع حزب مذکور عامل اساسى در تداوم حوادث  اما تاثيرات اين سياس.کند

  .» ٧٤کنونى افغانستان بوده است 

رژيم حزب دموکراتيک خلق ھمانگونه که با تفرقه اندازى ميخواست مردم را  

بجان ھم بيندازد، خودش نيز دچار تفرقه شد و فراکسيون بازى در داخل حزب مذکور 

چنانکه . ھدين زيان آور و خطرناک نبودکمتر از حمqت مجاهللا براى حکومت نجيب ا

 نمونه يى از اين تفرقه و فراکسيون بازى ١٩٩٠در سال ) وزير دفاع رژيم(کودتاى تنى 

 تفرقه ھاى ستيزه جويانه ديگر ازھمان آغاز اقتدار .داخلى حزب دموکراتيک خلق بود

رخنه در صفوف حزب هللا  امين و نجيب ا- کارمل - حزب دموکراتيک خلق ميان تره کى 

نوشته گروھى از دانشمندان انستيتوت » جنگ درافغانستان«کتاب   به استناد.کرده بود

کشاکش ھاى گروه ھاى خلق و پرچم در درون «ميqدى ، ١٩٩١تاريخ نظامى روسيه در 

ستيز فراکسيونى درحزب روى آن . حزب زيان بزرگ وجبران ناپذيرى به انقqب رسانيد

کرسيھا براى  ستند با واگذارى شمار ھرچه بيشترشاخه ميخوا که ھردو ميچرخيد

 دولتى ، اقتصادى و نظامى -نمايندگان فراکسيون خود در کليه سطوح اپارات حزبى 

که در بسيارى از کرسيھاى  اين کار به آن منجر گرديد. مواضع خود را تحکيم نمايند

شايسته گماشته  وزنين عناصر بى صqحيت و در بسا موارد بى کياست و حتى آلوده و نا

و فراخ شدن درز ميان صفوف  اين امر منجر به رويائى يک نھاد با نھاد ديگر.. .. شوند

ميان ارگانھاى نظامى به گونه مثال وزارت داخله و وزارت امنيت . و رھبرى حزب گرديد

 خواستھاى شخصى رھبران، فروگذاشت....دولتى خبرى از ھمنوايى و ھماھنگى نبود

و پيوندھاى خانوادگى، خويشاوندى و خاندانى برانتظام حزبى » يق بارگىفر«ھاى آنان، 

وبر اصول سنتراليسم دموکراتيک چيره شد و سراپاى حزب را فراگرفته بود و در نتيجه 

آن حزب با کردارھاى خود از ھمدردى بخش بيشتر توده ھا محروم گرديد و اتوريته خود 

ع به يک نيروى خود کامه و ديکتاتورى نظامى که در واق را با نيروى اسلحه حفظ ميکرد

  » ٧٥.مبدل گرديده بود

، تفرقه ھاى زبانى هللا ھاى درون حزبى،در عھد نجيب ا در ادامه اين کشمکش

وقومى حتى در سطح دفتر سياسى حزب ميان گروه محمد اسلم وطنجار، پاکتين ومحمد 

،  عبدالوکيل از سوى ديگررفيع از يکسو و دسته فريد احمد مزدک و نجم الدين کاويانى و

 در روند ھمين تفرقه اندازى .بصورت پرخاش ھاى تند قومى مثال ديگر اين تفرقه است

يکى از نتايج مھم آن پيوستن جنرال دوستم ، به مخالفين رژيم يعنى احمدشاه مسعود 

                                                
٧٤

    ٢٥٣ ص اسqم وسياست درافغانستان، استا اولسن ،-  
٧٥

  ٢٧٨انفر،صير ازي ترجمه عزگران،ي ودکفيسرھنگ پ خيدرافغانستان، نوشته دکتورتار جنگ -  
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در دادن پستھا و هللا رعايت حقوق مليتھا از جانب نجيب دوستم دليل اين کار را عدم . بود

و پيوستن او به مخالفين هللا رد، اما اين بريدن دوستم ازنجيب مقامھاى دولتى وانمود ک

که کمر  ايديولوژيک حزب ، جزئى از ثمرات سياست تفرقه انداز و حکومت کن حزب بود

  .رژيم را شکست

 ترين  که فرساينده(ھای چريکی  معھذا جنبش مقاومت افغانھا از طريق جنگ

با نيروھای دولتی و قوای متجاوز شوروی در سراسر ) ر استھا در نيم قرن اخي جنگ

امريکا و پاکستان و ساير کشورھای منطقه ھر يک از دلچسپی به . کشور اوج گرفته بود

مثq، پاکستان نه تنھا ميخواست خطر شوروی را از خود بدور . اين جنگ ھدفی داشت

عربستان سعودی و ساير سازد، بلکه از طريق بدست آوردن کمکھای سرشار امريکا و 

کشورھا، ميخواست بيش از پيش به تقويت نظامی کشورش بپردازد تا در روز مبادا ھم 

در برابر اردوی افغانستان و ھم در برابر ھند که پس از جدايی از آن کشور دوبار مورد 

ھايی از خاک و  ھای شديد قرار گرفته و متحمل خسارات و از دست دادن قسمت ضربه

 .ود شده بود، مقاومت کرده بتواندقلمرو خ

و اما امريکا نه تنھا ميخواست شوروی را در لجنزار جنگ فرساينده در     

افغانستان فرو بکشاند و انتقام شکست خود را در ويتنام از شوروی بگيرد، بلکه 

 را ادامه بدھد و از اين طريق درس  ميخواست برای شکست کامل قشون شوروی جنگ

.  بدھد تا تمام منافع فوری و دورنمايی خود را در منطقه از دست بدھدتاريخی به شوروی

ھا را متوجه اھداف دراز مدت  اما روی کار آمدن گرباچف در رھبری شوروی، شوروی

 .امريکا در اين جنگ ساخت

يی بدست آورد تا قشون خود  شوروی با تحرک بخشيدن به مذاکرات ژنيو، بھانه    

 تحقق ١٩٨٩ فبروری ١۵اين عمليه تا . حله بيرون بکشدرا از افغانستان در دو مر

ھای آقای کوردوويز نماينده خاص سازمان ملل متحد با  در تحقق اين امر تqش. پذيرفت

  . جوانب درگير قابل يادآوری و قابل تقدير است

  

 : عليه تجاوز شورویعکس العمل مردم وجامعه جھانی

ھای غربی و در راس آمريکا، حضور در اين ميان کشورھای منطقه و تمام کشور    

 ١٠۴نظامی شوروی را در افغانستان يک تجاوز صريح تلقی نموده آنرا محکوم کردند و 

کشور عضو سازمان ملل متحد خروج فوری قوای شوروی را از افغانستان تقاضا 

 ١٨ کشور عضو سازمان ملل متحد اقدام شوروی را تائيد نمودند و ١٨البته . نمودند

از آن تاريخ به بعد افغانستان در زير . يگر عضو آن سازمان رای ممتنع دادندکشور د
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آميز سياسی و تبليغاتی و اقتصادی کشورھای منطقه و کشورھای  فشار و مضيقه فاجعه

غربی و در راس امريکا قرار گرفت و با تجھيز و تسليح مجاھدين افغان، جنگ فرساينده 

ت در يک شبانه روز بر ضد رژيم و قشون سرخ  ساعت تبليغا٨۵چريکی را ھمراه با 

شوروی براه انداختند که ادامه اين سياست سرانجام سبب خروج قوای شوروی از 

 . در اين کشور شد» ادعايی«افغانستان و سقوط رژيم انقqبی 

ھای اين  گيری و سرتاسری شدن قيام مردم افغانستان نيز يکی از مشخصه اوج    

ار خودش را بجای امين و اشغال افغانستان را توسط مرحله است کارمل استقر

. سرخ، مرحله نوين و تکاملی انقqب ثور ناميد و سالگرد اول آن را جشن گرفت قشون

 .ولی بعدھا از اين روز تجليل بعمل نياورد

 حوت ٣دو ماه پس از اشغال افغانستان توسط قشون شوروی، درست به تاريخ     

شام . شھريان کابل دست به مظاھره خونباری زدند ١٩٨٠ فبروری ٢۴ مطابق ١٣۵٨

ذان از فراز بامھای آاکبر و دادن  م با فريادھای هللادوم حوت بعداز نماز خفتن مرد

سرخ فرا  ھايشان ھمشھريان را برای مقاومت و شورش بر ضد دولت و قشون خانه

محل ھای پوليس  ھای بزرگ مردم بسوی ماموريت خواندند و سپس با تشکيل دسته

پوليس بر . اما از آنجايی که اھالی آمادگی قبلی نداشتند و فاقد سqح بودند. بحرکت افتادند

نشينی و بازگشت  يی از مردم زخمی شده مجبور به عقب روی مردم آتش گشود و عده

 . حوت ادامه يافت ٣اين وضع تقريبا تا ساعت چھار صبح روز . ھای خود شدند بخانه

ھای دکانھای خود را بر روی مردم مسدود  داران، دروازهحوت دکان ٣صبح روز     

حوت تعداد بسياری از شھريان کابل در  ٣ قبل از ظھر روز ١٠در حوالی ساعت . نمودند

مرگ بر رژيم کمونيست، مرگ بر قشون : جاده ميوند اجتماع نمودند و با دادن شعارھای

ھا را از  اخيزيد، شورویشوروی، مردم مسلمان افغانستان بر ضد کمونيستان بپ سرخ

ميوند،  اما در حوالی چوک. کشور خود بيرون کنيد و غيره شعارھا به مارش پرداختند

چيان از طرف قوای امنيتی پوليس و خاد وارد و گرفته شد و مورد ضربات  جلو مظاھره

برخی ھم دستگير و . يی جان خود را از دست دادند عده زخمی و عده. شديد قرار گرفتند

بس و تاسيسات دولتی و از جمله  چيان چندين عراده ملی مظاھره. دان افتادندبزن

دامنه اين . کتابفروشی بيھقی واقع در جوار وزارت اطqعات و کلتور را به آتش کشيدند

هللا،  آرا، قلعه فتح مينه، شھر منار، جمال دانا، قلعه قاضی، بينی حصار پای مظاھره ده

 .ا در برگرفته بودميوند ر زرنگار، جاده پارک
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درانی، آريانا، مqلی،  عايشه:  شاگردان مکاتب کابل چون١٣۵٩ در اول ثور     

دولتی و ضد موجوديت  ھای شھر بيرون آمدند و فريادھای ضد  زرغونه، سوريا، به جاده

اما تفنگداران رژيم با استعمال سqح گرم مظاھره را خاموش      .قشون روسی سردادند

باری بر روی دوشيزگان مکاتب شھر کابل، دوشيزه ناھيد که  ن گلولهبر اثر اي. کردند

ھديه به ناھيد «يی بنام  بعدھا پژواک، شاعر، نويسنده و سياستمدار معروف کشور رساله

تن دوشيزه ديگر از مکاتب کابل جام شھادت  بنام او نوشته است، ھمراه با سيزده» شھيد

 .نوشيدند

بوسيله » انقqب«و بمنظور بدنام ساختن ضد ھا  از آن پس به ھدايت شوروی    

ذخاير آب نوشيدنی شاگردان مکاتب کابل، مخصوصا » گی، گی، بی«عناصر وابسته به 

ھا شاگرد بر اثر  ھای دختران با زھر مسموم ساخته ميشد و روزانه ده مکاتب و ليسه

 .ميگرديدندھا انتقال داده ميشدند و شايد ھم تلف  نوشيدن آب مسموم شده به شفاخانه

ھای درسی ادويه مسموم کننده پاشيده ميشد و وقتی شاگردان  گاھی در صحن اتاق    

غلتيدند و  ميخواستند داخل اتاق درس خود شوند، از ھوش ميرفتند و روی زمين می

 .شاگردان مکاتب رخصت ميشدند

شايد و ممکن است مخالفين رژيم و ضد شوروی ھر کاريکه به ناکامی رژيم و     

ھا مفيد واقع ميشد از ارتکاب آن صرفه نميکردند، اما تا اخير نه  زدن به شورویضربه 

افگنی دستگير و بمردم روشناس کرد و  دولت کسی را به عنوان مجرم اين اعمال دھشت

ھای  مگر تبصره. وار شدند ھای مخالف اجرای چنين عملی را به خود ذمه نه ھم گروه

پر واضح است که . ر خود دولت است نه از مجاھدينخود مردم کابل چنين بود که اين کا

ھا  افگنی در شھر کابل شيوع يابد، اما آنچه شوروی دولت ھم نميخواست چنين دھشت

ھا و دولتی ھا جرأت آنرا نداشت که بگويد  ميخواستند و ميکردند ھيچ کسی از حزبی

 چرا؟

ه مظاھره  در نھم ثور محصلين پوھنتون کابل نيز در صحن پوھنتون دست ب    

زدند، اما مظاھره بسرعت و بشدت سرکوب و تعدادی از آنان به شمول دختران جوان 

. باتھام محرکين مظاھره دستگير و بزندان افتادند و مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند

زيرا . برده بودند اما مردم ديگر به ماھيت رژيم و اھداف شوروی در افغانستان پی

آمريکا و راديو  و راديو صدای» سی بی بی «و منجمله راديو ھای گروھی غرب  رسانه

تازه و راز نگفته به مردم افغانستان و جھان  ھا مطلب غرب و غيره ھرروز ده آلمان صدای
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فاش مينمودند و مردم را به مقاومت و سرنگونی رژيم و بيرون راندن قشون 

 . شوروی از کشور تشويق و ترغيب مينمودند سرخ

نقش کمتر از کمکھای نظامی امريکا به مجاھدين » سی بی بی «يو واقعا راد    

بر » سی بی بی«تاثير . بمنظور بزانو در آوردن شوروی در افغانستان، بازی نکرده است

سواد و آنھايی که سqح  مردم افغانستان در دوران جھاد بحدی بود که حتی مردم بی

جنگيدند، ولی در آرزوی  د يا نمیجنگيدن دوش بر ضد شوروی و دولت افغانستان می بر

کردند، ولی  سقوط رژيم و شکست قشون شوروی بودند، گاھگاھی نماز را قضا می

 موجوديت ًعqوتا. نمودند نما را قضا نمی  جھان  سی و برنامه جام بی شنيدن اخبار بی

سازی   شان در عمليات جنگی و پاک  سرتاسری قشون شوروی در افغانستان و اشتراک

آور با ساکنان روستاھا و آنھايی که با حزب  زيسيون و برخورد خشونتبار و رعباپو

پيوند نداشتند، بزودی جنبش مقاومت ملی را، وطن شمول ساخت و مردمان کشور از ھر 

يی يا مليتی برای  قوم و ھر مليتی که بودند، بدون تعصبات قومی، مذھبی، اتنيکی، منطقه

لوای جھاد بر ضد کفر و الحاد و تجاوز بيگانگان ھا از کشور در زير  طرد شوروی

ھای مواصqتی و اکماsتی ميان مرکز  جمع شدند و با قطع راھھا و شاھراه) ھا شوروی(

و وsيات، اردوی دولتی و قشون سرخ شوروی را مورد ضربات ھqکتبار چريکی خود 

 .قرار دادند

جگرن،  عبدالحق، سيد سنگی،  اسماعيل، صمد تورنمسعود،  شاه نامھای احمد    

شاه،  محمد لطيف، مqنقيب، مq رحيم و پھلوان رسول، اميرsلی، حاجی فريد، پھلوان استاد

ملنگ و غيره ھر روز با اقدامات تازه بر ضد قشون شوروی و دولت  جگلدلک، مq انور

تيز تبليغات خود را متوجه اعمال   ھا ميرسيد و بالمقابل دولت ھم لبه کارمل بگوش

ربانی کرده  الدين سياف و برھان رسول حکمتيار، حضرت مجددی، مولوی خالص،  بدينگل

تا . رفت و آنان را بيش از پيش در ذھن و دماغ مردم شھری و روستايی روشناس کرد

آنجا که بعضی از فرزندان خود را بجای آنکه شامل انجام خدمت عسکری نمايند، به يکی 

معرفی و تسليم ميکردند تا ھم ثواب و ھم خرما نصيب الذکر  ھای رھبران فوق از تنظيم

 .آنھا گردد

که زمانی وزير دفاع و مدتی ھم باتھام شرکت در کودتای نافرجام ژنرال نظرمحمد 

 برای من حکايت ميکرد ١٩٨۶ مطابق ١٣۶۵شھنواز تنی به زندان افتاد، در اوايل سال 

ھر گاه » . نفر نبوده است۴٠٠ساعت ھيچگاھی کمتر از ٢۴تلفات اردوی ما در ھر «که 

 نفر ٢٠٠حد اوسط اين رقم را در طول مدت موجوديت قشون سرخ در افغانستان، فقط 

از روی اين حساب ميتوان ميزان تلفات .  ساعت از سراسر کشور قبول کنيم٢۴در ھر 
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سال جنگ دوامدار در حدود يک ميليون نفر جوانان ١٣اردوی افغانستان را در مدت 

سال داشتند، تخمين زد و ھرگاه تلفات قشون ٣٠ سال يا کمتر از ٢۴ تا ١٨بين افغان که 

 نفر محاسبه کنيم، در مدت ١٠ ساعت در سراسر افغانستان صرف ٢۴شوروی را در ھر 

 نفر تلفات ٢٥٠٠٠از ده سال تجاوز و تھاجم آنھا با نيروی مقاومت مجاھدين بيش 

 . اند متحمل شده

جويانه  ر مقابل ھر حمله مجاھدين، عمليات انتقامقشون سرخ در افغانستان د    

افکن بر دھات و قصبات و شھرستانھای افغانستان انجام  وحشتناکی بوسيله طيارات بمب

يی از اين عمليات حربی متجاوزين در ميان مردم گفته و  ميدادند که داستاھھای تکاندھنده

 .شنيده ميشود

 و پيرمردان از ترس بمباردمان قوای گفته ميشد، در لوگر باری زنان و کودکان    

ھا  شوروی. دھکده خود را پنھان کردند) کاريز(ھای قنات  شان، در چاه شوروی بر دھکده

بر سر قنات آمدندو چون صدای گريه کودکان را شنيدند، دانستند که در آنجا افراد دھکده 

تش زدند و خود با سپس مقداری پترول در آب قنات فرو ريختند و آنرا آ. اند پنھان شده

داد و فرياد اطفال و مادران در زير . ھای قنات ايستاده شدند اسلحه گرم بر سر چاه

در . زيرا ھمگی جان داده بودند. دھليزھای کاريز درھم پيچيد و ساعتی بعد خاموش شد

ھای کاريز انداخته بودند،  ھا خود را در چاه غزنی و کتواز نيز مردم ھنگام حمله شوروی

ھای کاريز را  ھا و چاه ھا حفره شوروی. ھا نجات يابند گرد روس ن اينکه شايد از پیبگما

ھمچنان گفته ميشد، . گونه فراريان را زنده بگور مينمودند ساختند و بدين با خاک پر می

اغلب قطعات شوروی ھنگام عبور خود از نزديکی محqت مسکونی، با حمqت چريکی 

يا دھکده را در زير ضربات  ھا آن محله رت شورویدر اين صو. مواجه ميگرديدند

توپخانه خود خورد و خمير ميکردند و سپس داخل محله شده تمام مردان و زنان  آتش

عام و حتی حيوانات و مواشی و مرغ و سگ آنجا را نيز نابود و دارايی اھل  دھکده را قتل

ن ھوائی با خاک يکسان روستا را چپاول ميکردند و يا اينکه دھکده را بوسيله بمبارا

 . مينمودند و ميگذشتند

پرسونل در  ھا در افغانستان به کشت ميليونھا ماين ضد افزون بر اين شوروی    

ھای نظامی و خطوط  مزارع و باغستانھا و اطراف روستاھا و اماکن مقدسه و قرارگاه

د و حتی ھای فرعی که به ايران و پاکستان منتھی ميشود، پرداختن مرزی و مسير جاده

  گذاری را نيز ھنگام خروج خود از افغانستان با خود بردند و آنرا به  ھای مين نقشه
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تا کنون ھزاران افغان از اين ناحيه يا کشته و يا . مقامات مسئول افغانی تسليم نکردند

 .اند عضو از اعضای بدن خود را از دست داده بار دوش خانواده خود شده

يک سروی ملل متحد نشان ميدھد که : دسويني خود م١٧٢اميد در شماره     

افغانستان يکی از کشورھای است که ماين بصورت گسترده در آن کاشته شده و به بيش 

 مليون متر مربع افغانستان پر ٧/٢٢ھمين سروی حاکی است . از ده ميليون ماين ميرسد

. ی احتوا ميکندمتر مربع آن را مناطق مسکون  ميليون٨از ماين است که از جمله بيش از 

سروی ميگويد، حداقل در ھر ساعت از روز يک افغان توسط ماين مجروح يا معيوب و 

 که آوارگان کابل دوباره به منازل خود برگشتند، ١٩٩۵در ماه می . يا از بين ميرود

 . اند  واقعه جراحت از ماين راپور داده٣۵٠٠ھا از  شفاخانه

ھای کامل   نقشه:يت سروی ملل متحد گفتيک منبع وزارت دفاع افغانستان به ھئ    

 . گذاری را در اختيار دارد و عندالضرورت آنرا بدسترش موظفين ماين پاکی ميگذارد ماين

ھا سال ديگر ھم از اراضی افغانستان پاک  ھا تا ده معھذا بيم آن ميرود که ماين    

 .نگردند و پيوسته قربانيانی در قبال داشته باشد

قيده بود که با پشتيبانی اتحادشوروی و قشون سرخ آن جنگ ن عيرژيم کارمل بد    

را تاسرکوبی آخرين افغان متمرد و سرکش بايستی دوام داد و ميتوان بدينوسيله قيام 

ھای  کردن نقشه سرتاسری مردم افغانستان را سرکوب و به اطاعت واداشت و بعد به پياده

رين به بمباردمان مناطق قيام بناب. مورد نظر شوروی در اين کشور و منطقه پرداخت

 .کننده اقدام نمود

از آنجايی که جنبش مقاومت منحصر به يک منطقه و يک محل و يک قوم و يک     

وsيت نبود، لذا شوروی خواھی نخواھی خود را مجبور ميديد تا تمام کشور را بمباردمان 

ايی نيست که دھکده و روست آنطوريکه مردم حکايت ميکردند، درسراسر کشور ھيچ. کند

مورد ضربات قوای ھوايی شوروی و عمليات تھاجمی اردوی مشترک دولتی و قشون 

ًعqوه بر اين تقريبا تمام .سرخ قرار نگرفته باشد و به ويرانه موحشی تبديل نشده باشد

سارھا،  ھای سنتی و عصری آبياری، کانالھا، بندھا و سربندھا، کاريزھا و چشمه سيستم

 .اند تاکستانھای مردم تخريب و صدمه کلی ديدهباغھا و مزارع و 

 خود از روی يک منبع رسمی کشور سوئد در اين ١٧٠اخبار اميد در شماره     

ھزار آن کامq ويران شده است،   ھزار روستا در افغانستان، ده٢٢از «رابطه مينويسد که 

اعت از بين ھای مردم با خاک يکسان گرديده و پنجاه درصد سيستم زر ھفتاد درصد خانه

 ».رفته است
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بر اثر اين بمباردمان و اين ضربات مرکباردر سرتاسری کشور، يک و نيم ميليون     

و ) ميليون به پاکستان٣(ميليون انسان ديگر  اند و تقريبا پنج افغان تلف و يا معيوب شده

و تخمين نيم مليون افغان ديگر به کشورھای اروپائی و آمريکايی ) ميليون به ايران٢(

 . مجبور به مھاجرت گرديدند

در مورد تاثيرات جنگ بر » ماريک سيلونسکی«يکی از محققين پولنيدی بنام     

يی از  اش، خqصه ساختمان جمعيت افغانستان رساله محققانه نوشته و در پايان رساله

 :آنچه را تحقيق نموده بدينگونه بيان ميکند

 تکميل گرديد، نشان ميدھد که ١٩٨٧نتيجه بدست آمده از تحقيقی که در اواخر «    

 فيصد مجموع ٣٣ً درصد معيوب و تقريبا ١،٣ درصد نفوس افغانستان کشته شده، ٩

بمباران قراء و . اند  به اينطرف در پاکستان و ايران آواره گرديده١٩٧٨نفوس از کودتای 

  درصد نخستين و۴۶ھای مھاجرين در حال فرار از کشور   اھالی ملکی و کاروان قصبات

پس از آن ولی بيشترين تلفات جانی را آتش . ترين عامل تلفات محسوب ميشود عمده

 ٣ درصد، و ماين ١٢ھای ثقيله و توپ  باران سqح  فيصد، گلوله٣٣ھای خفيفه  سqح

 ٧ًوسعت جنگ که در دوران زمامداری بريژنف نسبتا محدود بود، . آورد فيصد ببار می

. پف و چرنينکو بصورت چشمگير افزايش يافت آندریھزار، در دوران حکمروايی  نفر فی

  . نفر تلف گرديد١۶ در ھر ھزار ١٩٨۴چنانکه از سال 

 

وsيات سمت شمال افغانستان که با اتحاد شوروی سرحد مشترک دارد بيشتر از     

تجزيه و .  درصد مجموع تلفات را تشکيل ميدھد١٢ساير نقاط متأثر شده و اضافه از 

ه مھاجرين تصوير روشنی از استراتيژی شوروی را در اختيار ما قرار تحليل تعداد ساsن

 و ١٩٧٨ايجاد يک کمربند دفاعی نزديک سرحدات پاکستان در بين سالھای . ميدھد

 و کنترول و ١٩٨۵ تا ١٩٨٢ پاکسازی مناطق اطراف پايتخت ميان سالھای ،١٩٨١

شوروی وصل مينمايد از که کابل را با اتحاد ) ؟(انکشاف شاھراه عمده و خطوط آھن 

 بدينسو مھاجرت و کاھش نفوس در مناطق زراعتی و افزايش بيش از حد در ١٩٨۶

  .تعداد نفوس شھری تحوsت بارزی است که جامعه افغانی را متاثر ميسازد

 درصد نفوس در ١١ بدينسو ثلث نفوس ازکشور فرار نموده، ١٩٨٧ از سال 

 فيصد کشته و نفوس روستايی از ٩ه جنگ در نتيج. داخل کشور دست به مھاجرت زده

   فيصد افزايش ٢۴ به ١۵در مناطق شھری نفوس از .  فيصد کاھش يافته است٣٣ به ٨۵
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٧٦» . برابر افزايش يافته است٣يافته، چنانکه نفوس پايتخت 
  

آرد، روغن، : ھای مواد خواربار و مايحتاج عمومی مانند صعود سرسام آور قيمت

باب، تيل خاک و مواد سوخت و محروقاتی، از  اری باب، پارچهشکر، گوشت، برنج، ترک

و پس از آن نيز . ده تا سی مرتبه در مقايسه با سالھای قبل از مختصات اين مرحله است

هللا آرد و روغن بطور مجانی  صرف با اين تفاوت که در دوره نجيب. ھمچنان باsتر رفت

ھای اخير به علت قلت مواد مذکور، مگر در سال. برای منسوبين دولت توزيع ميگرديد

و آنکه در اين ميانه فراوان سود . جوئی ھمراه شده بود توزيع آن با کندی و بھانه

ماه صاحب  داران مواد کوپونی بودند که گفته ميشد ھر يک پس از شش  برد، مغازه می

شان کنترول و بازخواست   موتر و حساب بانکی ميشدند و ھيچ مقامی ھم از اعمال

 .نميکرد

ھای ارتزاقی، ھزاران نفر، زن و مرد و  ھر روز در پيشروی ھر يک از مغازه    

کودک و جوان و پير بخاطر گرفتن مواد کوپونی تجمع ميکردند و تازه بيش از چند نفر 

شان را حاصل نکرده بودند که مامور صاحب مغازه فرياد ميزد، تمام شد،  محدودی حقوق

گشتند و نيمه شب  ھای خود بر می حتاج و ھر دم شھيد بخانهو باز مردم م. فردا بيائيد

دوباره عقب دروازه مغازه ارزاق بنوبت صف ميکشيدند تا مگر فردا زودتر نوبت آنان 

ھا، وقت مردم برای دسترسی  بدين سان ھفته. فرار رسد و دست خالی به خانه بر نگردند

 .بيک بوجی آرد و چند کيلو روغن ضايع ميشد

 در عھد حکومت داکتر حسن شرق قحطی مردم را تھديد ميکرد و ١٩٨٨در سال     

ھا  ھا در عقب درب نانبائی شب زنان و کودکان برای گرفتن نان خشک از نانبائی نيمه

در زمستان ھمان سال، چند کودک منتظر نان خشک در عقب نانبائی، . صف ميکشيدند

 .  را از دست داده بودندھای خود در خيرخانه کابل از اثر سردی توان سوز جان

فرار مغزھا از کشور که ھمزمان با کودتای ثور آغاز شده بود، در اين مرحله     

ترين کارمندان، طبيبان، انجنيران،   بھترين و ورزيده. مدارج تکاملی خود را پيمود

شان  استادان، دانشمندان، شاعران، نويسندگان، نطاقان و ھنرمندان که امکان فرار برای

من .  شده توانست، از کشور بدر رفتند و حيات خود و فرزندان خود را تأمين کردندميسر

  .  تن استاد، کشور را ترک گفته بودند۶٠٠شنيدم که تنھا از پوھنتون کابل در حدود 

  

  اصqحات ارضی  برخورد با مسالۀدولت کارمل و     
                                                

٧٦
 ترجمه پوھاند علمی ،١٩٨٧ ـ ١٩٧٨ ماريک سيلونسکی، جنگ و ساختمان جمعيت در افغانستان -  

  ٢٨ ـ ٢۶ص 
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   آنرا مرحله که(عھدکارمل حزب دموکراتيک خلق ودولت جمھوری افغانستان در 

تنھا ازطريق محو سيستم فيودالی " با اتکا برين امرکه)تکاملی انقqب؟ ثور ميناميد

ميتوان زمينه رشد سريع نيروھای مولده را آماده ساخت وچنان نظامی را مستقر ساخت 

ًکه برمبنای آن دھقانان بتوانند مستقيما از حاصل دسترنج خود استفاده کنند وسطح توليد 

 مشی مساله اصqحات "٧٧.زراعتی را به نفع خود وجامعه افزايش بخشندمحصوsت 

  . ارضی را به اشتراک مستقيم دھقانان ھمچنان تعقيب کرد

ھدف از مناسبات "   کهبوده عمل حزب دموکراتيک خلق آمده در بخشی از برنام

نوين ارضی وتحديد معقول نصاب مالکيت برزمين آنست تا دردھات کشورشرايطی 

 آيد ک براساس آن دھقانان زحمتکش برمبنای عدالت اجتماعی واصول دين بوجود

مقدس اسqم، صاحب قطعات کافی زمين برای تامين زندگی عادی وشايستۀ انسانی خود 

دولت حق مالکيت زمين را تضمين کرده وصاحبان زمين را کمک وتشويق خواھد . گردند

رند وسطح توليد محصوsت را افزايش کرد تا فعاليت ھای زراعتی را با موثريت پيش بب

زمين ثروت مردم است، بنابرين دولت تدابير موثر را جھت آباد ساختن زمين . بخشند

ھای جديد، توسعه ساحۀ تحت زرع وايجاد سيستم ھای جديد که نه تنھا تامين مواد 

ه ارتزاقی مورد ضرورت مردم ، تھيه مواد خام برای صنايع رابھبود خواھد بخشيد، بلک

مزايای تجربه توليد بزرگ ميکانيزه شده را در برابر زحمتکشان نيز قرار خواھد داد، 

   ٧٨ ."توجه جديد مبذول خواھد کرد

در رساله اصqحات دموکراتيک ارضی وآب در جمھوری دموکراتيک افغانستان 

سياست ارضی حزب ودولت انقqبی کشور متکی براين اصل است که :" ميخوانيم که 

وان از راه نابودی کامل مناسبات فيودالی امکانات رشد نيروھای توليدی، تنھا ميت

دگرگونی در نحوۀ مالکيت ارضی واستفاده از زمين به سود دھقانان زحمتکش وبالنتيجه 

وضع محدوديت ھا برمالکيت . تحوsت بنيادی را در دھات وروستاھای کشور تأمين نمود

نان بی زمين وکم زمين منجمله تھيه ارضی مالکان بزرگ وتوزيع زمين به دھقا

معاونتھای مادی وتخنيکی وھمراه با آن تقويت جنبش کوپراتيفی در دھات وروستاھا 

بشموليت داوطلبانه دھقانان در کوپراتيف ھای زراعتی، حل مسالۀ آبياری وتوزيع 

فاده عادsنه وموثر آب در روستاھا وايجاد واحدھای بزرگ ميکانيزه توليد زراعتی با است

از دست آوردھای علم وتخنيک معاصر، عمده ترين ابعاد سياست زراعتی حزب 

                                                
٧٧

   گزارش اساسی پلينوم چھارم کميته مرکزی حزب دموکراتيک خلق افغانستان-  

٧٨
  ، فصل چھارم١٣۶٠ حوت ٢٠دموکراتيک خلقف برنامه عمل حزب -  
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دموکراتيک خلق افغانستان بوده که بمثابۀ راه حل دموکراتيک مسالۀ ارضی وانکشاف 

   ٧٩ ."سريع زراعت در مملکت ارزنده تلقی ميشود

 ت ھای عينی جامعه وتجربه مرحله اولی اصqحات ارضی، دربا درک واقعي

له دوم کودتای ثور، برای بررسی وتحليل ھمه جانبه مساله اصqحات ارضی ورشد مرح

زراعت در کشور کميسيون مشترک کميته مرکزی حزب دموکراتيک خلق وشورای 

وزيران جمھوری افغانستان ايجاد گرديد وبالنتيجه تعديqت پراھميتی در فرمان شماره 

ضی وآب وقانون تنظيم امور زمينداری ھشتم شورای انقqبی وادامۀ اجرای اصqحات ار

   ٨٠ .بعمل آمد واسناد قانونی مھمی مورد تصويب قرارگرفت

ھمچنان بمنظور فراھم آوری تسھيqت بيشتر برای دھقانان وجلوگيری از پارچه 

پارچه گرديدن باغھا وتاکستانھا در فرمان شماره ھشتم در باره زمين تعديل گرديد که 

 افغانی از ھرجريب زمين درجه اول داخل نصاب ٢٠داخت مطابق آن دھقانان از پر

 جريب زمين ٣٠ً افغانی در مقابل انتقال ھرجريب اضافه جريبی اشخاصی که قبq ۵٠٠و

 جريب در ملکيت خود داشتند ولی اسناد مدار ٣٠درجه اول يا معادل آن ويا بيشتر از 

 .ا در تصرف داشته باشند جريب زمين درجه اول يا معادل آنر٣٠حکم نداشتندحق دارند 

 عqوه بر واردکردن تسھيqت فوق در مواد فرمان شماره ھشتم، فرمان ھئيت رئيسه  ٨١

شورای انقqبی جمھوری افغانستان منحيث ضميمه نمبر اول فرمان شماره ھشتم در باره 

زمين به تصويب رسيد که در آن ادامۀ اصqحات دموکراتيک ارضی را مطابق به شرايط 

ھمچنان رعايت جدی اصل ملکيت قانونی زمينداران برزمين . شور تاکيد ميکردخاص ک

ھای مربوطه شان واحترام به سنن وعنعنات دينی وقبيلوی، قدردانی از خدمات برجسته 

سران اقوام وقبايل وافسران قوای مسلح جمھوری افغانستان که در راه دفاع از انقqب 

ويت توليدات ميکانيزه شده در زراعت وحفظ سرحدات وطن مصروف خدمت اند، تق

بخاطر بلندبردن حجم توليدات زراعتی وارتقای سطح زندگی مردم زحمتکش افغانستان، 

٨٢ .ًعميقا مورد توجه وتائيد قرارگرفته است
  

به پيروی از برنامۀ عمل حزب تدابيری روی دست گرفته شد تا در تمام وsيات 

کانال ھا .  بشرکت خود دھقانان انجام يابدکشور امور بھبود واصqح اراضی وآبياری

                                                
٧٩

  ٢٢، ص١٣۶١ اصqحات دموکراتيک ارضی وآب،جدی -  
٨٠

، فرمان ھئيت رئيسه شورای انقqبی در باره تعديل ٢٣٢، ص١٣۶٣  زمين وآب به دھقانان، جدی -  
  .فرمان شماره ھشتم ديده شود

٨١
  ،١۶٢، ص١٣۶٣ زمين وآب به دھقانان، جدی -  

٨٢
  )زمين وآب به دھقانان( يک فرمان شماره ھشتم شورای انقqبیضميمه نمبر :  رک-  
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وکاريزھای جديد احداث وچاه ھای عميق حفر گردند تا ساحۀ زمين ھای آبی گسترش 

  .يابد

 برای دھقانان ومالداران به قيمت عادsنه وبرای تھی دستان مطابق برنامۀ عمل -

ی اصqح حزب از طريق کريدت دولتی، مساعدت ھای زراعتی ، کودکيمياوی، تخم بذر

  .شده وانواع مواشی دارای کيفيت عالی آماده گردد

 به زحمتکشان کوچی مساعدت شود تا ھرجائی که ميل خودشان  است، سکونت -

کوپراتيف ھای تربيه وفروش حيوانات وتوليدات حيوانی تاسيس گردد و . اختياری کنند

لتی جھت به صورت تدريجی به کوچيان زمين توزيع وقروض با تخفيف وکريدت دو

  .اعمار مسکن وساختمان ھای اساسی به آنھا پرداخته شود

 پروگرام ھای کوتاه مدت وطويل المدت برای بھبود وضع زندگی کوچيان طرح -

در مسيرحرکت کوچی ھا جھت جلوگيری از ضايع شدن حيوانات . ًوتدريجا عملی گردد

 مھم در مورد بھبود وبخاطر اب نوشيدنی حفر چاه ھا، خدمات وترنری، آماده وتدابير

  ).خدمات طبی وفرھنگی جزو پروگرام بود( چراگاه ھا ايجاد شود

 کوپراتيف ھای جديد تھيه وفروش محصوsت دھقانی ايجاد وکوپراتيف ھای -

به اين کوپراتيف ھا در قسمت محصوsت زراعتی آنھا وخريداری . موجود تحکيم يابند

ورت شان مساعدت صورت گيرد اجناس صنعتی، ارتزاقی وساير اجناس موردضر

زمين ھای مازاد نصاب . وکوپراتيف ھای استھqکی در دھات وقصبات گسترش يابند

زمينداران بزرگ وزمين ھای خاندان شاھی به دھقانان زحمتکش وکوچيان توزيع گردد 

عين عمل با اراضی ايکه . تا باشد که زمين بکسی تعلق بگيرد که باsی آن کار ميکند

  .ادۀ زراعت گرديده، صورت ميگيردًجديدا آم

و در يک قسمت ديگری از زمين ھای مازاد نصاب، فارمھای زراعتی نمونه وی 

برای دھقانان مراکز صحی، کلتوری وفرھنگی در ولسواليھا ايجاد کورس . ايجاد شود

ھای سواد آموزی در تمام نقاط کشور با در نظرداشت خصوصيات منطقه تدوير گردند تا 

   ٨٣ .تکشان ما از اين مرض مھلک نجات پيدا کنندباشد زحم

  

  :دولت ببرک کارملبرنامه تطبيق اصqحات ارضی در

پروگرام تطبيق اصqحات : در مرحلۀ دوم کودتای ثور، حزب ادعا ميکردکه 

ارضی را بخاطر ايجاد شرايط مساعد برای استفاده معقول وموثر از زمين ورشد 
                                                

٨٣
  ٢٣ ونيز زمين واب به دھقانان ص٢٠ -١٩،صفحات ١٣۶١ اصqحات دموکراتيک ارضی وآب،جدی -  
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 بنياد مادی وھمچنان استفاده بھتر از پيشرفت ھای نيروھای توليدی زراعتی واستحکام

علم وتجربه مترقی، وبمنظور انجام کمک ھای مادی وتخنيکی به زمينداران به نوبه اول 

به دھقانانی که در جريان تطبيق اصqحات ارضی صاحب زمين ميگردند، مساعدت به 

 وفروش محصوsت امر تشکيل کوپراتيف ھای زراعتی وتوسعه فعاليتھای آنھا، انتقال

زراعتی براساس اصول عادsنه، انجام کارھای ساختمانی وترميم سيستم ھا وشبکه ھای 

آبياری وسرکھا، مکاتب،شفاخانه ھا وساير پروژه ھای عام المنفعه، تحکيم ھمبستگی 

واتحاد دھقانان با کار گران وساير اقشار مردم افغانستان در چوکات جبھه ملی وايجاد 

مساعدتربرای وحدت وارتقای شعور دھقانان وفعاليت ھای اجتماعی آنان شرايط ھرچه 

وباsخره بخاطر امحای کامل بقايای نظام فيودالی در زندگی اقتصادی واجتماعی دھقانان 

  : بگونۀ ذيل طرح وعملی نمايد ٨٤کشور وتامين عدالت اجتماعی

نان،  برای حل اساسی مسالۀ اصqحات دموکراتيک ارضی وآب، دھقا- اول"

کوچيان، کارگران زراعتی، زمينداران خرده پا متشکل وبسيج ميگردند تا در پياده کردن 

تصاميم عمدۀ حزب ودولت ومنجمله اصqحات دموکراتيک ارضی وآب سھم فعال ومثبت 

  .بگيرند

ضميمه (  زمين وآب ساحات مازاد نصاب حسب احکام فرمان شماره ھشتم- دوم

طور رايگان از فيوداsن به دھقانان بی زمين، کم زمين و مقررات شماره يک، ) ١نمبر 

به انتقال واسکان دھقانان وکوچيان يک . وکارگران زراعتی وکوچيان توزيع ميگردد

وsيت به وsيت ديگر وقتی مبادرت ورزيده ميشود که وsيت مورد نظر بيشتر از 

  .نيازمندی مردم خود زمين وآب برای توزيع داشته باشد

صدھکتار وبيشتر از ( مازاد نصاب وزمين دولتی که بشکل يک قطعه زمين-سوم

آن بفارم دولتی، کمتر از آن وبيشتر از بيست ھکتار زمين به کوپراتيف زراعتی محل 

وکمتر از بيست ھکتار زمين به دھقانان بی زمين وکم ) مربوط در صورتيکه موجود باشد

  .زمين، کارگران زراعتی وکوچيان توزيع ميگردد

 در بارۀ زمين اضافه جريب وترکه شده از احکام تقسيم امور زمينداری -ارمچھ

  .ومقررات شماره دوم فرمان شماره ھشتم استفاده شود

 قبل از آغاز تشخيص زمين ھای قابل توزيع وتشخيص مستحقين جديد -پنجم 

وضع اصqحات ارضی مرحله اول در سراسر کشور مورد ارزيابی قرار ميگيرد وکسانی 

بخودش و يا اعضای .  زمين توزيع يافته شانرا بشکل غيرقانونی از دست داده باشندکه

                                                
٨٤

  ١٧٨ ونيز زمين وآب به دھقانان، ص٢٧ -٢٣ ھمان منبع، صفحات -  
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به آنعده مستحقين . ًخانواده اش يا در غياب ايشان به مستحق ديگر مجددا اعاده ميگردد

که سند توزيع زمين را  ازدست داده و با اخذ نکرده باشند، سند رسمی ملکيت زمين 

 را ترک گفته ولی دوباره قبل از تطبيق اصqحات ويا در کسانی که زمين. اعطا ميگردد

  .حين تطبيق پروگرام مراجعت ميکنند، داخل نصاب مربوطه بايشان بازگشت ميشود

دفاتر اساس ثبت زمين مستحقين وتوزيع زمين وساير دفاتر، دوسيه ھا وفورمه 

. ب واکمال ميگرددًھای که در ولسوالی ھا حريق ويا از بين برده شده باشند، مجددا ترتي

آن صندوق ھای تعاونی که يک تعداد ويا تمام دھقانان عضو آن زمين دريافت نکرده 

ًاندمجددا باز ميشود ودر امورعملياتی اصqحات ارضی رول عمده برای شان داده 

آن اعضای صندوق تعاونی دھقانی که زمين دريافت کرده اند،پس اندازايشان،به . ميشود

  .يت آن را حاصل کرده اند، انتقال می يابدکوپراتيفی که عضو

برای توزيع زمين، کميته ھای انقqبی دھقانان که درآن برعqوه نمايندگان 

دھقانان، نمايندگان سازمانھای اجتماعی وتمام اقشار ملی ودموکراتيک ومنجمله 

روحانيون وطن پرست اشتراک ميورزند وجھت توزيع آب مطابق قانون آب ومقرره 

ه از آب در زراعت، کميته ھای دھقانی در مناطق تحت پروگرام اصqحات ارضی استفاد

  .واب ايجاد ميگردد

پqن عملياتی اصqحات ارضی وآب قبل از تطبيق آن درسراسر کشور در –ششم 

مرحله نخست در برخی از وsيات کشور که از طرف کميسون کميته مرکزی حزب 

  .يگردد تطبيق شوددموکراتيک خلق وشورای وزيران تعيين م

 دھقانان بی زمين ، کم زمين، کارگران زراعتی وکوچيان که تحت پروگرام –ھفتم 

اصqحات ارضی زمين دريافت کرده ويا ميکنند، از امتيازات وحقوق ذيل استفاده می 

  :برند

   از زمين به نفع خود وخانواده خودبھره برداری مينمايند،-١

نده گی بانک انکشاف زراعتی ميتوانند  برای کشت وزراعت خود از نماي-٢

  ،.قرضه دريافت نمايند و در گرفتن قرضه حق اوليت دارند

   کودکيمياوی، تخم بذری، ادويه جات ، ماشين آsت زراعتی  وساير-٣

ضروريات توليدی زمين خود را از موسسات دولتی طور قرضه حاصل ميکنند و 

  در زمينه حق تقدم دارند،

ی زراعتی بحيث عضوشامل شده واز امتيازات اقتصادی  در کوپراتيف ھا-۴

  واجتماعی آن استفاده معقول مينمايند،
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 توليدات خود را ميتوانند طور آزاد يا از طريق کوپراتيف ھای زراعتی در -۵

  بازار ويا موسسات ، دواير وفابريکه ھا به نرخ عادsنه ومساعد بفروش رسانند،

ی مربوط جھت تضمين ودريافت حقوق مسلم  ميتوانند به محاکم وارگان ھا-۶

  .شان در مقابل شخص يا موسسه ادعا نمايند

 مصونيت اجتماعی واقتصادی شان ازطرف حزب ودولت تضمين ميگردد و در -٧

صورت تھديد مستقيم از طرف دشمنان شان ميتوانند سازمان دفاعی ملکی قريه وساحات 

  زمينداری خود را ايجاد کنند،

ر قسمت استفاده از کمک ھای تخنيکی ومادی وانکشاف زمين  حق دارند د-٨

  .وآب از ارگانھا وموسسات دولتی حق اوليت را دريافت نمايند

 حق انتقال زمين توزيع شده به اعضای خانواده که در آن کارميکنند، بعد -٩

  .ازفوت مستحق محفوظ ميماند

 کردن زمين مساعد  حق دارند که ھريک ساحه زمينداری خود را به اثرآباد– ١٠

به زراعت دولتی ويا اضافه جريبی پلوان شريکی که با آن ضرورت داشته باشد، الی 

طور رايگان و بيشتر از آن درمقابل قيمت مساعد ) ده جريب زمين درجه اول( دوھکتار

 ۶قرضه حسب احکام قانون تنظيم زمينداری ومقررات شماره يک وشماره دوم الی 

  .جه اول انکشاف وتوسعه دھندھکتار زمين معادل در

 به منظور کمک بھتر به دھقانان وزمين داران تاسيسات زير بنائی روستاھا ايجاد -ھشتم

وانکشاف مينمايند تا آنھا در امور زراعتی واجتماعی آگاھانه به نفع استيشن اصلی 

 ميکانيزه زراعتی در مرکز ھروsيت واستيشن فرعی آن در مرکز ھرولسوالی بالتدريج

شعبات تنظيم امور زمينداری وترويج زراعتی، نمايندگی ھای بانک . تاسيس ميگردد

وشرکت کودکيمياوی وتخم بذری اصqح شده، دستگاه ھای ساختمانی انکشاف دھات 

وادارۀ تنظيم آب، ترميم واحياء سيستم موجودۀ آبياری، کلينيک ھای وترنری، مراکز 

ومکاتب وشعبات احياء، حفاظه وانکشاف صحت انسانی وتھيه آب آشاميدنی، مساجد 

فارم ھای . مراکز تربيه حيوانی، علفچرھا وجنگqت در ھرولسوالی کشور احداث ميشود

دولتی تحقيقاتی زراعتی در مناطق عمدۀ زراعتی به حيث مراکز تربيوی وتحقيقاتی 

  .زراعتی برای دھقانان وزارعان منطقه ايجاد ميگردد
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ی وتسھيqت ترانسپورتی وشبکه ھای مخابراتی  در قسمت احداث سرکھای فرع

   ٨٥ ."ولسوالی وقريه جات توجه مبذول ميگردد

پروگرام ادامۀ تطبيق اصqحات ارضی مرتبۀ وزارت زراعت واصqحات ارضی 

اين پروگرام در مورد ارزيابی نتايج مرحله اول . طی سه پqن عملياتی تنظيم گرديده است

شتباھات قبلی، بررسی عادsنه منازعات در مورد زمين اصqحات ارضی، از بين بردن ا

وآب، توزيع مجدد اسناد قانونی زمين ھای اضافی ، ثبت وصدور اسناد ملکيت زمين 

  .ميباشد

پروگرام ادامه تطبيق اصqحات ارضی ھمچنان متضمن انجام کمک تخنيکی ومالی 

رشد توليد زراعتی به دھقانان، کوپراتيف ھای زراعتی وفارم ھای دولتی به منظور 

وبسط ھمه جانبه جنبش کوپراتيفی ميباشد، متاسفانه در مرحله دوم کودتای ثور نيز 

  .پروسۀ حل اصqحات ارضی وآب، آنچنانکه انتظار ميرفت تحقق نيافت

 وsيت کشور در ٢٨بر طبق ارزيابی ايکه از مرحله اول اصqحات ارضی در 

ه از جمله ساحاتيکه براساس اصqحات ارضی  بعمل آمد، معلوم گرديد ک١٣۶٢اخير سال 

 فيصد آن ٣٣ فيصدآن درملکيت دھقانان باقيمانده است و۵٣/ ٢توزيع گرديده، صرف 

 فيصد آن ١٣ًجبرا از تصرف دھقانان کشيده شده ودر ملکيت صاحبان اولی قرارگرفته و

دار در  زمين١٣۶٣۴ھمچنان در نزد. ًاصq بنابر کمبود آب وتخم بذری زرع نشده است

 ھزارھکتار زمين مازاد نصاب بطور غير قانونی ٢٣۶/ ٣ًساحات ارزيابی شده جمعا 

   ٨٦ .حفظ شده است

  

  )داکتر نجيب  (اصqحات ارضیمرحلۀ سوم 

تجارب ھشت ، نه سال رژيم برسرقدرت نشان داد که تطبيق سريع اصqحات 

ر مشکqت تحقق ارضی در کشور، يک پروسه ساده وبسيط نبوده و می بايستی دربراب

اين پروسه وجان سختی ايکه فيوداليزم کھن سال در کشوراز خود نشان ميدھد، با 

تيک برخورد با اين مساله را مرحله انعطاف پذيری معقول کارگرفت وتاکحوصله مندی از

  .بمرحله با دقت وتعمق ھرچه بيشتر ادامه داد

اين مساله برخورد باری درپلينوم بيستم حزب دموکراتيک خلق افغانستان به 

نقادانه صورت گرفت وميتود ھا وشيوه ھای جديد برخورد برای ادامه موفقانه اصqحات 

                                                
٨٥

  ١٧٨ ونيز زمين وآب به دھقانان، ص٢٧ -٢٣ ھمان منبع، صفحات -  

٨٦
  ١٣٩ -١٣٨ھمان اثر، صفحات -  
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دکتور نجيب هللا منشی عمومی کميته مرکزی حزب دموکراتيک خلق ، . اراضی مطرح شد

ما با تخريب مناسبات توليدی نضج :" در قسمتی از گزارش اساسی در پلينوم بيستم گفت

ل نمودن عنعنات ورسوم ورواج مردم، اصqحات ارضی را از نقطه ديگری يافته وپاما

ما در يک کشور دھقانی بطور شايد و بايد مصروف کار با دھقانان نمی .... شروع کرديم

ما سعی  ورزيدم تا چنين مساله حياتی مانند زمين وآب را از طريق توزيع اسناد . باشيم

   ٨٧ ..."مجرد حل وفصل نمائيم

به ارتباط مساله ارضی، دھقانی واصqحات ارضی :"می حزب گفتمنشی عمو

مانبايد فراموش نمائيم که اصqحات ارضی نه يک ژست . وآب برخورد جديد sزم است

عادی ويک لحظه ئی تخنيکی وسياه کردن کاغذ واسناد است، بلکه تحقق دگرگونی ھای 

به شورای . ميباشداقتصادی ويا به عبارت ديگر پروسۀ اجتماعی -عميق اجتماعی

وزيران جمھوری افغانستان وظيفه داده شده تا با در نظر داشت آرزومندی تحقق مشی 

مصالحه ملی اسناد نورماتيفی را که جوابده منافع وخواست ھای تمام اقشار زمينداران، 

   ٨٨ ."دھقانان متوسط، کم زمين وبی زمين باشد، تھيه نمايد

 مصالحه ملی اصqحات ارضی محتوای جديد در شرايط:"دکتور نجيب هللا افزود

حلقۀ اصلی سياست ارضی عبارت از تدوين علمی انديشه ھای :" کسب ميکرد، زيرا

با تدوين سياست ارضی دستاوردھا، تحوsت مترقی وشرايط .... انکشاف زراعت ميباشد

 دورنمائی انکشاف زراعت نه تنھا مدنظر گرفته ميشود، بلکه آنرا در رشد وبازسازی

   ٨٩ ."امور زراعتی تنظيم مينمايد

در ارتباط  به تغيير سياست ارضی ١٣۶۶در اوايل سال " زندگی حزبی"درمجله 

بايد توجه نمود، ھمان طوريکه راه ھای کسب قدرت دولتی بوسيله :"دولت ميخوانيم که

زحمتکشان متنوع اند، راه ھای تعويض مالکيت خصوصی بروسايل توليد نيز متنوع واز 

در زمينه انتخاب اشکال وآھنگ تحوsت وحدود آن، نقش تعيين کننده . فاوت اندھم مت

ًبناء نبايد اين نکته را فراموش کرد . بشرايط مشخص تاريخی اين يا آن کشور تعلق دارد
: که مالکيت خصوصی برزمين درافغانستان يکسان نبوده، بلکه به اشکال گوناگون چون

حاکميت انقqبی افغانستان . ، تبارز می يابدمالکيت خصوصی بزرگ، متوسط وکوچک

                                                
٨٧

  گزارش پلينوم بيستم کمسته مرکزی حزب دموکراتيک خلق افغانستان-  
٨٨

   گزارش پلينوم بيستم کمسته مرکزی حزب دموکراتيک خلق افغانستان-  
٨٩

   ھمان منبع -  
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ضمن تجديد نظر برسياست ارضی وفوند زمين، چگونگی ھريک ازاشکال متذکره را 

   ٩٠ ."مدنظرگرفته وبا آنھا برخورد متناسب مينمايد

:"  متذکر شدکه١٣۶۶داکتر نجيب هللا منشی عمومی حزب در پلينوم ماه جوزای 

 سی جريب بطور مصنوعی اندازۀ زمين را که برای برقراری اندازۀ اعظمی زمينداری

اقتصاد نورمال مفيد نبود وھمچنان مناسبات عنعنوی را تخريب ميکرد، در عين زمان 

با اعqم فرامين مبنی براداره وکنترول . باsی دھقانان متوسط نيز فشار وارد نمود

 ساختن فوری برنصاب زمين از پنج تاسی جريب با تبارز عqقمندی بخاطر اجتماعی

دھات در مرحله معين، قوانين عينی اقتصادی را ناديده گرفتيم و از ھمين سبب است که 

   ٩١ ."ما اکنون نصاب اعظمی زمينداری را به يکصد جريب باs برده ايم

بدين سان قانون جديد تنظيم مناسبات  زمينداری با درنظرداشت شرايط مصالحه 

کار دھقانان باsی زمين وارتقای سطح محصوsت ملی وبخاطر مساعد گردانيدن زمينه 

در اين قانون جمھوری افغانستان با مطالعه دقيق شرايط عينی . ًزراعتی جديدا نافذ گرديد

جامعه ومردم اکنون حد اعظمی نصاب زمينداری را بجای سی جريب قبلی، يکصد جريب 

ای مردم وبلندبردن زمين معادل درجه اول تعيين نموده که بدون شبھه در جلب توده ھ

در . سطح محصوsت کشاورزی وازدياد عوايد حاصله از اين مدرک نقش برجسته دارد

مقدمه قانون تنظيم مناسبات ارضی وآب اھداف مرحلۀ جديدبرخورد با مساله زمين 

  :بگونه ذيل انعکاس يافته است

ی  ايجاد سيستم معقول اقتصادی  مناسبات ارضی وشرايط sزم برای رشد بعد-

  نيروھای مولده،

 تحکيم حق مالکيت تمام اقشار زمينداران برزمين، حق استفاده دھقانان بی -

زمين وکارگران زراعتی از زمين، رعايت اصول دين مقدس اسqم، رسوم وعنعنات مردم 

  .افغانستان 

 فراھم آوری تسھيqت ومساعدساختن شرايط کار برای زمينداران ودھقانان در -

  .زراعت

 بردن حجم توليدات زراعتی بمنظور تھيه غذای کافی ومتنوع بمردم، تھيه  بلند-

  .موادخام برای صادرات زراعتی وصنايع رشد يابنده کشور

  تعميم، تحکيم، وتعميق اتحاد کارگران ودھقانان بمنظور نيرومندی ھرچه بيشتر -

                                                
٩٠

  ٢۵، ص ١٣۶۶، سال ۵ زندگی حزبی، شماره -  

٩١
  ١٣۶۶ گزراش اساسی پليينوم ماه جوزای -  
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  .وحدت مردم در جھت اعمار جامعه نوين درکشور

 مناسبات ارضی، حد نصاب زمينداری يک خانوار درمادۀ چھارم قانون تنظيم

 جريب زمين زراعتی درجه اول يا معادل آن به استثنای موارد چارگانه ذيل تعيين ١٠٠

  :شده است

 باغھا وتاکستانھای ملکيت اشخاص مشروط براينکه تمام ساحه آن دارای -١

  .درختان مثمر يا تاک باشد

: ط به اماکن متبرکه از قبيل قطعات زمين موقوفه اعم ازاوقاف مربو-٢

  .مساجد،مدارس دينی، ومزارات

 زمين آن زميندارانی که در تحقق مشی مصالحه ملی نقش فعال داشته وسھم -٣

قابل  مqحظه درقطع خونريزی وتامين صلح سراسری درکشور داشته، آمادگی قاطع 

  .برای ھمکاری بعدی با حاکميت دولتی ابراز نموده باشد

زايش محصوsت زراعتی وارتقای سطح بازدھی کار درزمين ھای  بمنظور اف-۴

ًزراعتی موجود وزمين ھای که جديدا ًتحت زرع قرارميگيرد،چه در تصرف مالکين 

خصوصی وچه متعلق به دولت باشد، به ايجاد موسسات ميکانيزه زراعتی وفارمھا، 

  .باشدشرکتھای سھامی، خصوصی ومختلط اجازه داده شده وتابع حد نصاب نمي

برطبق مادۀ چھلم قانون تنظيم مناسبات ارضی، توزيع زمين با درنظرداشت 

موجوديت زمين قابل توزيع درمحل، سطح حاصلخيزی وتامين آن از نگاه آب در مطابقت 

  :به متن اين ماده توجه کنيد. با تعداد اعضای فاميل دھقان صورت ميگيرد

 موجوديت فوند زمين ھای قابل توزيع زمين به دھقانان با درنظرداشت: ۴ماده 

توزيع درمحل، سطح حاصلخيزی، تامين بودن زمين به آب، موقعيت زمين ، تعداد 

  :اعضای فاميل وخصوصيات محلی، طبق جدول ذيل صورت ميگيرد

  )١( جدول نمبر

  )رانفـــقــه خـــو( ــواراعضـــای خـــــانــــــــ                          

   نفر وبيشتر١۵نفر        ٩ - ٧نفر         ۶ -۴ نفر       ٣ - ١      درجۀ زمين     

  ٣٠                   ٢٠               ١٢                 ۵      درجه اول      

  ٣۵                   ٢٣               ١۴                 ۶          درجه دوم  

  ۴۵                     ٣٠               ١٨                 ٨     درجه سوم     

  ٧۵                    ۵٠               ٣٠              ١٢      درجه چھارم  

  ١۵٠                  ١٠٠              ۶٠              ٢۵     درجه پنجم     

  ٢٠٠                  ١٣٣              ٨٠              ٣٣     درجه ششم    
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  ٣٠٠                  ٢٠٠            ١٢٠              ۵٠درجه ھفتم         

دولت بايک چنين برخوردی آرزو داشت  زمينه مساعدی را برای حل مساله زمين وآب 

ملتفت بايد بود که برطبق مواد اين . وبلندبردن سطح محصوsت زراعتی فراھم کند

از طريق دولت زمين دريافت مينمودند، ميتوانستند ساحه زمينداری قانون، دھقانانی که 

   ٩٢ .افزايش دھند) يعنی تا يکصدجريب زمين( خود را با خريد زمين اضافی درداخل نصاب

زمين بدست آورده ،ھمچنان آن عده دھقانانی که بعد از پيروزی کودتای ثور

 ميماند ونيز ساحۀ زمينداری وباsی آن کار وفعاليت مينمودند، زمين برای آنھا باقی

 جنگ وخون ريزی، استقرارصلح وآرامش عيی که در تحقق مشی مصالح ملی، قطآنھا

   ٩٣ .درکشور مانقش برازنده وفعال ميداشتند،محدود نميگرديد

قانون ماليه زمين نيزبداخل پنج فصل وسی ) حکومت داکتر نجيب(در مرحله سوم

وجدول نمبر دوم در ) عيين درجات زمين وعوايد آندر موردت( ودو ماده با جدول نمبر يک 

 از ١٣۶٧ جوزای ۶ارتباط به اندازۀ ماليات يک جريب زمين معادل درجه اول بتاريخ 

برای اينکه مقايسه ای ميان . طرف جلسۀ فوق العاده شورای انقqبی به تصويب رسيد

qحات ارضی کرده اندازۀ ماليات مترقی حکومت محمدداود ومقدار ماليات مرحله سوم اص

  .ًباشيم، جدول نمبر دوم قانون ماليۀ زمين ذيq انعکاس داده ميشود

  ٩٤)٢(جدول نمبر 

مقدار زمين به 
 جريب

ماليه فی جريب به افغانی  
  از عضوغير کوپراتيف

ماليه فی جريب به افغانی  از 
 عضوکوپراتيف

دوجــريــب و 
 کمــتــر از آن

 مــعــــاف  از مـالــيـــه
 

 مــــــعـــــاف از مـــالــيــه

جــريب  ٢بيش از
  جريب۵الی 

 جريب  ضرب  ۵ (٧۵
٧۵- ٣٧۵(  

 

 -۶۶ جريب  ضرب ۵ (۶۶
٣٣٠(  

 

 جريب  ۵بيش از
  جريب١٠الی

 جريب ۵تعداد مازاد(١٠٠
)١٠٠ضرب   

جريب ۵تعداد مازاد  (٨٨
)٨٨ضرب   

جريب ١٠بيش از
جريب١۵الی   

 

١٠تعدادمازاد((١٢۵  

)١٢۵جريب ضرب  

 

جريب ١٠تعداد مازاد(١١٠
)١١٠ضرب   

                                                
٩٢

  ٣٣، ماده ١٣۶۶ تنظيم مناسبات ارضی  قانون-  
٩٣

  ھمانجا -  
٩٤

  ٣٠ قانون ماليات مترقی اراضی، ص -  
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جريب ١۵بيش از
جريب٢٠الی  

 

تعداد مازاد (١۵٠
)١۵٠جريب ضرب١۵  

 

جريب ١۵تعداد مازاد(١٣٢
)١٣٢ضرب  

جريب ٢٠بيش از
جريب٢۵الی  

 

 ٢٠تعداد مازاد(٢٠٠
)٢٠٠جريب ضرب  

 

جريب ٢٠تعداد مازاد(١٧۶
)١٧۶ضرب   

 

جريب ٢۵بيش از
جريب٣٠الی  

 

 ٢۵تعداد مازاد(٢۵٠
)٢۵٠ضربجريب   

 

جريب ٣٠تعداد مازاد(٢٢٠
)٢٢٠ضرب  

 

جريب ٣٠بيش از
جريب۵٠الی  

 

جريب ٣٠تعداد مازاد(٣٠٠
)٣٠٠ضرب   

 

جريب ٣٠تعداد مازاد(٢۶۴
)٢۶۴ضرب   

 

-جريب ۵٠بيش از

جريب١٠٠  

 جريب ۵٠تعداد مازاد(۴٠٠
)۴٠٠ضرب  

 

جريب ۵٠تعدادمازاد(٣۵٢
)٣۵٢ضرب  

 

جريب١٠٠بيش از  

جريب ١٠٠مازاد  

جريب ١٠٠دتعدادمازا(۵٠٠
)۵٠٠ضرب  

 

  )۴۴٠تعداد ضرب ( ۴۴٠
جريب١٠٠مازاد  

 
  

 معلوم ميشود که ماليات کسی که تا پنج جريب زمين   فوق جدولبا دقت در

 افغانی ٧۵درتصرف دارد وعضوکوپراتيف نيست از قرار فی جريب زمين درجه اول 

عادل آن  افغانی ميشود وکسی که مالک ده جريب زمين درجه اول يا م٣٧۵ًومجموعا 

 ٨٧۵افغانی جمله ١٠٠ افغانی و از مابقی از قرارفی جريب ٣٧۵باشد از پنج جريب اول 

وبه ھمين ترتيب ماليه عضو کوپراتيف دھقانی برويت جدول . افغانی ماليه خواھد پرداخت

 افغانی وازبقيه پنج جريب از قرار فی ٣٣٠فوق محاسبه ميگردد که از پنج جريب اول 

 افغانی  ميشد وبه اين حساب يک ٧٧٠ً افغانی ومجموعا۴۴٠مله  افغانی ج٨٨جريب 

  .صدافغانی کمتر از ماليه يک فرد غير عضوکوپراتيف می پرداخت

از آنجائی که در مرحله مشی مصالحه ملی، اصqحات ارضی وحل مساله 

ًبناء . زمينداری ستون فقرات مشی اقتصادی دولت جمھوری افغانستان را تشکيل ميداد
 از ويژه گيھای مناسبات ارضی وآب در کشور وخصلت تاريخی واجتماعی آن آگاھی 

  .بخاطر سازماندھی درست امور اقتصاد زراعتی شرط ضروری محسوب ميشد

 اقتصادی کشورما برای تحقق برنامه ھای -جامعه شناسی مناسبات اجتماعی

برخورد . دبجا را تقاضا ميکن مترقی اصqحی، حوصله مندی وانعطاف پذيری معقول و

جدی، دقيق ومتفاوت بنابر خصوصيات روانی، قبيلوی، قومی وعنعنی مردم مادر ھر 
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ولی فراموش .بخش وھرمحل چنين چيزی را از دست اندرکاران اصqحات خواھانست

در طی ساليان . نبايد کردکه عمده ترين پرابلم زراعت درکشور ماپرابلم کمبود آب است

ابرشيوه ھای غيرعادsنه توزيع آب برای اراضی تحت متمادی دھقانان زحمتکش ما بن

کشت خويش، گاه وبيگاه به جان ھم افتاده اند وچه بسا که جان ھای شيرين خود را 

  .برسرحقابۀ زمين خويش گذاشته اند

  :مسالۀ حقابه 

ناگفته پيداست که پايه ھای اساسی اقتصادکشور برزراعت استوار است، ولی 

کشاورزی مايۀ دلبستگی جھت توليد محصوsت کشاورزی  زمين فاقد آب برای ھيچ 

يکی از نواقص عمدۀ تطبيق مرحله اول اصqحات ارضی عبارت بود از عدم حل . نيست

در مرحله دوم کوتای . مساله تعيين حقابه برای دھقانانی که تازه صاحب زمين ميشدند

ت را به نفع دھقانان با ،دولت قانون آب ومقرره استفاده از آب در زراع)دولت کارمل(ثور

  .نظرداشت رسوم وعرف محل به تصويب رساند

قانون آب ومقررۀ استفاده از آب در زراعت، برای دھقانان حق داده  انفاذ پس از

از اين جھت حل عادsنه . ٩٥شد تا در امر توزيع آب بطور مستقيم سھم عملی داشته باشند

 اصqحات  ارضی را تشکيل ميدھد مساله آب در پھلوی زمين بخش مھمی از حل مساله

وبدون حل مسالۀ آب، زمين ارزش اقتصادی خود را ازدست داده، پروسه تحقق 

  .اصqحات ارضی را ناقص ميسازد

از ھمينجاست که در محqت ونقاطی که مشکل کمبود آب محسوس است واراضی 

الۀ توزيع تحت کشت فاقد سربندھای اساسی آب ميباشند، دھقانان با بی رغبتی به مس

تا عرف محل وسنن جاری منطقه را  زمين برخورد مينمايند وکمتر داوطلب ميگردند

بخاطر بدست آوردن قطعه زمين بی آب که برايش نان آورنميشود، زيرپا کند وخطرات 

واما در وsياتی که اراضی مزروعی از آب . احتمالی از جانب مالک قبلی را پذيراشوند

 ھای آبياری نيز برای توزيع آب بصورت فنی آماده شده کافی بھره وراست وسيستم

است، دھقانان برای بدست آوردن يک وجب زمين سرمی شکنند وجان ميدھند ووقتی 

آنرابدست آوردند تا پای جان در برابر ھر پيشامدی وھر متجاوزی ايستادگی ميکنند 

  .وبدينگونه به دژ تسخير ناپذيری برای اصqحات مبدل ميگردند

  

  : وعلل آنت مشی اصqحات ارضیشکس

                                                
٩٥

  ١٣۶٣زمين وآب به دھقانان،  -۵٢-  
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ً اقتصادی، عمدتا يک جامعه عقب - جامعه افغانستان از لحاظ ساختار اجتماعی

افتاده دھقانی وروستا نشين است که پايه ھای عمده اقتصاد روستائی آن برفراورده ھای 

کشاورزی از طريق کاربرد وسايل ابتدائی توليد ومالداری واندکی صنايع دستی استوار 

از اين لحاظ واردکردن تحوsت بنيادی در زراعت ومناسبات ارضی به نفع دھقانان . تاس

در عين حالی که نقش فوق العاده مھمی را در زمينه رشد نيروھای مولده وارتقای سطح 

بدون شبھه آنانی را که منافع خود را از دست ميدھند، . بازدھی کاردر زراعت بدنبال دارد

از اين جھت .ع شان به عکس العمل خشونت بار برمی انگيزاندبرای بقای مواضع ومناف

 اجتماعی جامعه ونحوۀ عکس العمل نيروھای مخالف -بدون درک شرايط اقتصادی

وتناسب نيروھای مخالف وتناسب نيروھای طبقاتی وامکانات ملی وبين المللی ھرنوع 

مھيا نباشد، نه تنھا اقدام عجوsنه در استفاده از اشکال سازماندھی که شرايط آن ھنوز

تحوsت انقqبی را تسريع نمی نمايد، بلکه برعکس در راه آن موانع ايجاد نموده، 

  .سيرطبيعی آنرا بطی ميسازد

، از آنجا شروع شد که بدون در نظرداشت تباه کار رژيم حزب دموکراتيک خلقاش

ی به او تعلق روان شناسی اجتماعی فکر ميکرد دھقان تنھا زمين ميخواھد وھمينکه زمين

آب، بذر، وسايل شخم زنی : گرفت، او از ھمه بدبختيھا نجات يافته وبه چيزديگری چون

وقلبه ومسکن، احتياج ندارد و بطوراتوماتيک به دژ مستحکمی در برابر مالکان 

 .وفيوداsن قرارخواھد گرفت

 اصqحات ارضی نه تنھا قشرمqک استثمارگر را برضد اصqحات قرارداد ، بلکه

روحانيت را که ھمواره از خوان ارباب تغذيه ميکند در صف ارباب ايستاده کرد واوھمه 

جا از نفوذ خود عليه تقسيم زمين استفاده  و دھقانان رابه استرداد زمينھا به صاحبان 

وتصاحب زمين بدون پرداخت قيمت به مالک آن را به مثابه غصب .شان تشويق نمود

  .دوخqف شريعت اسqمی جلوه دا

 اوليورروی ، اسqم شناس وافغانستان شناس معروف فرانسوی درکتابش

در مورد علل شکست  اصqحات ارضی درافغانستان )افغانستان، اسqم ونوگرائی سياسی(

 نظرياتی ارائه کرده که برای تکميل موضوع تحت مطالعه خود ميتوان نکات مھم آن را

ارضی، مبارزه با بيسوادی و تحکيم دستگاه اصqحات " به نظر وی. در اينجا بازتاب داد

رھبران کمونيست بدين . دولت ، سه محور اصلی سياست حزب دموکراتيک خلق بود

باور بودند که انقqب آنھا انقqبی است به نمايندگی از سوی طبقه کارگر تخيلی 

مان آنھا مسحور نمونه قبلی يعنی کارھای ا. ودربرابرکشاورزانی که ھيچ تحرکی ندارند

هللا خان بودند ومعتقد بودند که بايد ھرچه سريعتر وقوی ترضربه را واردکرد، قبل از آن 
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: برای رسيدن به اين ھدف سه راه وجود داشت. بتواند قدراست کند" ضدانقqب"که 

سرکوب ضد انقqب به کمک ارتش  وفادار ومجھز، اصqحات ارضی به نفع دھقانان  

ب خواھد شد ايديولوژی جديد گسترش يابد ونفوذ جامعه ومبارزه با بيسوادی که موج

 .روحانيت برمردم از ميان برود

آشنائی : منعکس است» طرز تفکر خلقی«روی،اشتباھات رژيم دراوليوربه نظر 

سطحی با مارکسيسم، فقدان کامل تحليل موقعيت عينی ونيز اين باور که موفق شده اند 

 که خاص کشورھای جھان سوم است واحتياج به راه جديدی به سوی سوسياليزم بازکنند

ما برای ريشه کن کردن « :برخی از گفته ھای امين چنين بود. مرحله واسطه ای ندارد

ًفئوداليسم می جنگيم، به قسمی که بتوانيم مستقيما از يک جامعه فئودالی به جامعه ای 

لت خلقی ما بھترين دو«، ».برسيم که در آن از استثمار انسان توسط انسان خبری نباشد

امين با اشاره به گفته ھای تره » .واولين نمونۀ يک دولت پرولتاريايی از اينگونه است

رھبر بزرگ انقqب ما نور محمدتره کی عقيده نداشت که بايد به انتظار « :کی ميگويد

نشست تا جنبش مردمی خودمختاری به وجود آمده ورشد کنند تا حزب در رأس آن قرار 

ه عکس معتقد بودکه حزب بايد حمايت فعاsنه وعملی مردم را به سوی خود جلب گيرد، ب

« .با ذکر اين آخرين نمونه از گفته ھای خلقی ھا به اين گفته ھا خاتمه ميدھيم» .کند

رھبربزرگ ما دريافته است که درميان ملتھايی که در راه رشد وتوسعه ھستند به اين 

م را بدست نياورده، نيروی ديگری وجود دارد که دليل که طبقه کارگرھنوز قدرت sز

ميتواند حکومت فئودال استثمارگررا واژگون کند و اين نيرودرافغانستان نيروی ارتش 

به ھمين سبب او با تصميم قاطع دستور داده که ايديولوژی کارگری راميان ارتش . است

افغانستان جامعه ای از نظررژيم ، جامعه ). ١٩٧٩ اپريل١٩کابل تايمز،.(انتشار دھند

اين بدان معنی بود که جھان روستا مرکب بود از تودۀ دھقانان که توسط . فئودالی بود

مذھب دھقانان . ، با ھمدستی جامعۀ روحانيت استثمار ميشوند»خان«مشتی فئودال به نام

 بنابرين اگر بخواھيم آنھا حامی. را ناتوان کرده وآنھا منافع حقيقی خود را نمی شناسند

) اصqحات ارضی را تطبيق کنيم( انقqب شوند کافی است درآن واحد به آنھا زمين بدھيم

درتصورات يک فرد خلقی، دھقان . کنيم» روشن« وبه کمک مبارزه با بيسوادی آنھا را 

چون لوح نا نوشته ای است که فقط به احتياجات آنی خود می انديشد و افکار کسی را که 

حميل کند منعکس ميسازد، چه اين فرد مqی ده باشد وچه معلم بتواند خود را به او ت

  ٩٦ ."مدرسه
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ھدف رسمی اصqحات بوجود آوردن تعداد بيشمار امqک :"اوليور روی ميگويد

از لحاظ نظری يک . از زمين ھای خوب بود)  جريب٣٠ تا ٢٠( ھکتاری۵ تا ٤کوچک 

اما اين کار مستلزم آنست که چنين واحدھايی بھره برداری ،دارای بازده اندک ھستند، 

دھقان به وام دسترسی داشته باشد، زيرا قانون آنھا را از گرو گذاشتن زمين ھای 

وانگھی، يک حساب سرانگشتی نشان ميدھد که وجوه sزم برای . واگذاری منع ميکرد

تجھيز کامل اين امqک وپرداخت قروض آنھا برای دولت چيزی در حدود ده ميليارد 

ھزينه در برداشت، حال آنکه جمع کل پولی که برای ) ک مليون فرانک فرانسهي( افغانی

از سوی .  اختصاص داده شده بود يک ميليارد افغانی بود١٩٧٧قروض دھقانان درسال 

در واقع واحدھای بھره : است) نصاب( جريب زمين فقط يک سقف٣٠ تا ٢٠ديگر، 

qحات ارضی تشکيل داده کامqحد نصاب (   پائين تر از اين سقفًبرداری زراعتی که اص

فقط به اين دليل که جمع کل زمينھايی .  قرار داشتند-  بدون بازدھی محصوsت-)زمينداری

 .که از لحاظ تئوری مشمول اصqحات ارضی شده بودند کفاف ھمه را نميکرد

ًرژيم کامq به اين نکته وقوف داشت که قانون اصqحات ارضی نمی تواند به 

از اين رومراحل اصqحات ارضی را با شتاب پشت سرھم . ادامه دھدحيات خود 

ميگذاشت، چرا که ھدف او تنھا درھم شکستن ساختار ھای سنتی بود ونه ايجاد امqک 

گرچه اصqحات ارضی يک اصqح سبک اشتراکی  نبود، اما . کوچک زنده و پويا

ه سردمداران رژيم بوضوح حرکتی به سوی مرام اشتراکی بود، به ھمين سبب است ک

ًواقعا برای تشکل يک شبکۀ بانکی اعتبار دھنده  کارآ، کوششی بخرج ندادند، چرا که 

فقط وضعی که پيش آمد . اين اقدام می توانست وضعيت اين خرده مالکان را تثبيت کند

اين بود که دھقانانی که از اصqحات ارضی استقبال کرده بودند وقتی به بن بست رسيدند 

  ٩٧ ." اين که به جلو رانده شوند خواھان بازگشت به وضع سابق شدندبه عوض

زمين بيشتر سرچشمه قدرت است تا : اوليورروی، بدين باور است که

بطور کلی مناطقی که اصqحات ارضی درآنھا انجام شد، آنھايی بودند که تعداد .ثروت

تند وروابط متقابل خان ًامqک بزرگ درآنھا زياد بود، جايی که مالکان غالبا حضور نداش

در اين موارد . ودھقان جای خود را به يک رابطۀ ساده بھره برداری اقتصادی سپرده بود

فی المثل خان پشتون ( بسيار اتفاق افتاده بود که خان ودھقان به يک قوم تعلق نداشتند

ًزمينھای مشمول اصqحات ارضی عموما زمين ھايی بودند که ). بوده ودھقان تاجيک
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ًيرا مالکان به لطف سرمايه ھای تجاری تصاحب کرده بودند وھمين امر مبين فقدان اخ

 . سياسی ميان خان ودھقان بوده است-وابستگی ھای اجتماعی

ُاين مناطق عبارت بودند ازھرات ، فراه ، نيمروز، لوگر، کنر،واطراف قندھار 

 ثروتمند شھری بودند ًدر ھمه اين موارد مالکان غالبا تجار. ونيز حواشی بعضی شھرھا

 .که پول خود را در خريد زمين سرمايه گذاری کرده بودند

تعلق ) درانيھا، بلوچھا( چنين به نظر ميرسد که آنجا که مالک به  اشراف محلی

داشت وآنجا که رعيتھا از ھمان گروه قومی بودند، کشاورزان از قبول اصqحات ارضی 

احی که اختqط اقوام مختلف بسيار شديد بود از سوی ديگردر نو. استنکاف می ورزيدند

اصqحات ارضی بھانه ای شد برای تقسيم دوباره قدرت ميان گروه ھايی که از لحاظ 

در ناحيۀ فيض . ھم وجود داشت" نبردطبقاتی"سياسی رقيب ھم بودند، ضمن آنکه جنبه 

وطرفداران طاھر در اين ناحيه زمينھا ميان اقوام . وضع براين منوال بود) بدخشان( آباد

بدخشی مائويست سابق که ازيکی از خاندانھای بزرگ محلی برخاسته است تقسيم شد 

. وخانواده ھايی که به نھضت مقاومت پيوسته بودند زمينھايی خود را ازدست دادند

 يعنی منطقه قبايلی اصqحات موجب شد که -ُھمچنين در درۀ کنر و در ناحيه خوست

طوايف بزرگتر يک قبيله واحد که بطور سنتی وعنعنی قدرت طوايف کوچکتر در مقابل 

بنابرين در ورای نطق . سياسی را در دست داشتند، از موضع بھتری برخوردار شوند

وخطابه ھای رسمی، اين دسته بنديھای سنتی در بازيھای سياسی افغانستان بود که در 

   ٩٨ .قم ميزداجرای اصqحات ارضی حرف آخر را می زدوسرنوشت اصqحات را ر

  

 :اصqحات ارضی وتخريب ساختارھای سنتی 

 روی ، اسqم شناس وافغانستان شناس معروف فرانسوی درکتابشاوليور

شک نيست که نظام ارباب رعيتی  حاکم : می نويسد)افغانستان، اسqم ونوگرائی سياسی(

 بر روابط برافغانستان، عادsنه نبود، ولی به ھرحال نظامی بود که کار ميکرد وحاکم

را از ھم گسست، ) ميان مالک ورعيت(اصqحات ارضی اين روابط دوجانبه . دوجانبه بود

مالکانی . بدون آنکه شکل جديدی از نحوۀ تقسيم بذر، گاوآھن، کود وحقابه را برقرارکند

که امqک شان تقسيم شد از دادن بذر به دھقانان خود سرباز زدند، وام دھندگان سنتی از 

البته ايجاد يک بانک توسعه يا انکشاف زراعتی ويک .  خود داری کردنددادن قرض
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اداره توزيع بذر وکود بصورت طرح روی کاغذ پيش بينی شده بود، اما در زمان اجرا 

يک نمونه واقعی وملموس ثابت . وتطبيق  اصqحات ارضی، ھيچ چيزی آماده نشده بود

ب اصqحات ارضی شده بودند، بيش از ًميکند که چگونه دھقانان فقيری که واقعا مجذو

ھيچ : ھزارکيلومتر از محل زندگی خود دورشدند تا در زمينھای مصادره شده کار کنند

دوباره به خانه  ، آنھا)نه بذر، نه قرضه، نه مسکن( چيز برای آنھا پيش بينی نشده بود

 .ھای خود بازگشتند درحالی که فقيرتر از گذشته بودند

qحات ارضی موجب ميشد که دھقانان از وام دھندگان بنابرين تنھا اعqم ساده اص

تعداد زيادی . وگروی از دادن ھرنوع وامی امتناع ورزند) ربا(سنتی از زمان تعليق سود

به طوری که . از مالکان از ترس مصادره امqک شان از پاشيدن بذر خود داری کردند

آخرين اثر سوء  .قبل سقوط کرد توليدات زراعتی  به يک سوم سال ١٩٧٩دربھار سال 

اصqحات ارضی اين بود که چند ملکيت بزرگ را که به دليل مکانيزه بودن حاصqت 

) جريب٣٠٠(در روستای سنگ بست ھرات يک مالک بزرگ. باsئی داشتند درھم ريخت

 کارگر ويک تراکتور را به گار گرفته ١۵ جريب زمين را به تنھا يک رعيت که خود ١٧٠

مساوی با ھمه ( جريب ۵ه بود، پس ازتقسيم، رعيت مذکور ديگر بيش از بود،سپرد

تراکتورغير قابل استفاده شد وھيچ يک از : زمين نداشت) کارگران کشاورزی روستا

واحدھای کشاورزی بازدھی نداشت، بqفاصله کشاورزان درخواست کردند وضع به حال 

ول شوند، البته بدون درخواست زير نظر مالک مذکور به کشاورزی مشغ سابق برگردد و

 ).١٩٨٢مqحظات شخصی روی، اکتوبر سال (بازگشت مالک غايب

اما آنچه اصqحات ارضی نابود کرد، تنھا يک ساختار ساده اقتصادی نبود، بلکه 

چھارچوب اجتماعی را از ھم پاشيد، نه تنھا چار چوب اجتماعی توليد بل خود ھستی 

ًصراحتا به دولت واگذار شده، ) المثل sيروبی قنواتفی (کار ھای اشتراکی. دھقان را

وظايفی اجتماعی خاص خود را ) ياخان(مالک . دولتی که ناتوان از انجام اين مھم بود

ت ، سا"ارباب "برای رعايا  د ونازی ميکدر روابط دولت نقش واسطه را ب. داشت

د براندازی آن را اربابی که برای رعيت خود حامی و روبنای اجتماعی است، ورژيم قص

  ٩٩.داشت

  

  نتيجه

ھر انسان سليم العقل وحق پسند وصادق در می يابد که سياست اصqحات ارضی 

مترقی بدان معنی که دولت می بايد توده ھای . ، يک سياست مترقی وعادsنه است
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ميليونی زحمتکش کشور يعنی دھقانان را  از رنج ديرينه وتوان فرسای مناسبات فيودالی 

بدھد ،وبرای آنان زمين ، اين کھن ترين منبع روزی وبرکت انسان به مقدار نجات 

ده دھقانی را از لحاظ تھيه مواد غذائی تأمين اوميزانی که بتواند احتياج يک خانو

عادsنه  به اين معنی که تحقق اين امر مغاير اساسات وشعايردين اسqم .نمايد،اعطا کند

نيز خواھان جدی عدالت اجتماعی ومخالف افراط نيست ونبايد باشد، زيراکه اسqم 

 .وتفريط از لحاظ موجوديت  طبقات فقير وغنی در جامعه ميباشد

در کشورما زمين وآب بزرگترين ثروت ملی وعمده ترين وکھن ترين منبع روزی 

 درصد نفوس کشور درکارھای زراعتی  ٨۵ تا ٨٠چه در حدود . و در آمد مردم  است

ولی بنابر عدم رشد sزم نيروھای . ق آن امرار معاش مينمايندمصروف اند واز طري

دائی توليد در زراعت متکی برشيوه توليد تستفاده از آsت وادوات وابزار ابمولده، ا

فيودالی وماقبل فيودالی محصوsت کشاورزی فی واحد کشت در افغانستان در مقايسه با 

ی نيازمندی مردم از جھت مواد کشورھای ديگر بسيار اندک وناچيز است که جوابگو

پس يگانه راه نجات کشور از اين بن . ارتزاقی واز صنايع از لحاظ تھيه مواد خام نيست

ب وخاتمه دادن به تسلط مناسبات آ واجتماعی، انجام اصqحات ارضی وبست اقتصادی

  .توليدی عقب مانده قرون وسطائی در کشوراست

. مت جمھوری محمدداود برداشته شدنخستين گامھا در اين جھت در دورۀ حکو

که، مناسبات کھنه زراعتی  در پروگرام حکومت محمدداود دراين زمينه گفته شده بود

وشيوه ھای بسيار ابتدائی وعقب ماندۀ زراعت که متاسفانه ھنوز در جامعه ما مسلط 

ام است، باعث فقر دھقانان، تنگ بودن بازار ملی، عدم قدرت خريد مردم وکمبود مواد خ

  .زراعتی گرديده است

 نافذ نمود ١٣۵۴ دولت قانون اصqحات ارضی را درسال ،برای تحقق اين مرام

که مطابق  مادۀ دھم آن قانون، استمqک زمين بمقصد اصqحات ارضی از طرف حکومت 

مqک شده مطابق مقررات تاديه قيمت تقيمت زمين اس. در برابر تعويض صورت ميگرفت

 سال در عوض زمين استمqک شده پول آنرا با دو ٢۵مت در مدت تنظيم ميگرديد وحکو

ھمين مدت برای تاديه قروض دھقانانيکه . به مالک زمين می پرداخت) مفاد(فيصد ربح

  .زمين بدست می آوردند، نيز تعيين گرديده بود

در نظر بود تا زمين قابل توزيع به شخصی که تابعيت افغانستان را داشته 

وحق اوليت به . الگی را تکميل نموده وبی زمين باشد، توزيع گرددباشد،وسن ھجده س

دھقانانی که قبل از انفاذ اين قانون باsی زمين مالک مشغول کشاورزی بود وھمچنين به 
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کوچيان بی زمين، دھاقين وکارگران زراعتی وفارغان مکاتب مسلکی زراعت ومالداری 

  :داده شود

  :تعيين مينمودقانون نصاب زمين داری راقرار آتی 

  . ھکتار٢٠- جريب يا معادل آن١٠٠ ساحۀ زمينداری آبی دوفصله -الف

  . ھکتار٢٠- جريب، يا معادل آن ١٠٠ ساحۀ زمينداری باغی-ب

  . ھکتار٣٠ - جريب يا معادل آن١۵٠ ساحۀ زمينداری ابی يک فصله -ج

  . ھکتار۴٠- جريب يا معادل آن ٢٠٠ ساحه زمينداری للمی -د

 نافذ ١٣۵۵ت ارضی بعد از گذشت يک سال يعنی در ماه اسد سال قانون اصqحا

 دولت قانون ماليات مترقی را وضع نمود وبرطبق کيفيت ١٣۵۵در ماه سرطان . ميگرديد

زمين از لحاظ تأمين آب، حاصلخيزی، فاصلۀ آن تا مارکيت ونوعيت زمين بدرجات ھفت 

  . گانه تقسيم وسپس ماليه بندی ميگرديد

مروز شاھد بوده ام که بسياری از مالکين بزرگ حاضر شده بودند من خود در ني

تا قسمتی از اراضی خود را که ساsنه بدون ابياری وبدون بھره گيری مانده بود،و از آن 

حاصلی  برنميداشتند مگربار ماليات مترقی ھرسال  بردوش مالک سنگينی ميکرد،خود 

ليه مترقی، زمين خود را به دولت به دولت رجوع ميکردند و در بدل پول پرداخت ما

به نظر اينجانب اگر . تا به حساب زمين کمتر، ساsنه ماليات کمتر بپردازند.واگذار ميشدند

ھمان قانون اصqحات ارضی محمدداود خان الگوئی برای اصqحات ارضی در دورۀ 

 و حاکميت حزب دموکراتيک قرارداده ميشد،پروسه  اصqحات ارضی شايد بدون درد سر

واکنون نيز اگر دولت روزی .يا باجنجالھای کمتری در سراسر کشور تطبيق ميگرديد

قادرشود تا دست به اصqحات ارضی بزند، قوانين دوره داود بھترين قوانين برای تحقق 

  .اصqحات ارضی شمرده ميشود

پس از روی داد کوتای ثور وکسب قدرت سياسی بوسيلۀ حزب دموکراتيک خلق، 

 اقتصادی درفعاليت ھای حزب –ی وسمت دھی پروسه رشد اجتماعی موضوع رھبر

 قوس ١٢وفرمان شماره ھشتم شورای انقqبی بتاريخ . درافغانستان حايز اھميت گرديد

  . بخاطر محوعاجل مناسبات کھنه فيودالی وماقبل فيودالی درکشور صادر شد١٣۵٧

 معنی که زمين ھای بدين.با صدور اين فرمان محدوديت برملکيت زمين بميان آمد

زمين درجه اول يا معادل آن بدون پرداخت قيمت از )  جريب٣٠( ھکتار۶اضافه از 

. زمينداران اخذ وبه دھقانان کم زمين  وبی زمين يک يک ھکتار بqعوض توزيع گرديد

 ھکتار زمين ۶۶۵/ ۶٨٨ً جمعا١٣۵٨براساس احصائيه ھای موجوده، تا اخير ماه اسد

  .ر دھقان بی زمين ويکتعداد دھقانان کم زمين توزيع گرديدخانوا۶۶۵ر ۶٨٨برای 
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مگر راپور ھای رسمی بيانگر آنست که ھنوز در آن زمان دوھزار خانوار 

ھکتار زمين معادل درجه اول در ملکيت خود داشتند که بعد از ۵٢٠٠٠زميندار بررگ 

 ۴٠  ھکتار زمين آن می بايد برای۴٠٠٠٠ ھزار ھکتار زمين داخل نصاب ١٢٠٠٠

معھذا به موجب تطبيق فرمان .ھزار خانوار دھقان بی زمين وکم زمين توزيع ميگرديد

شماره ھشتم شورای انقqبی در باره زمين در مرحله اول اصqحات ارضی علی الرغم 

نواقص واشتباھاتی که در کار اصqحات ارضی رخداد، برمناسبات غيرعادsنه فيودالی 

رديد ودھقانان را از خواب بی ارادگی قرون بيدار در دھات ضربات مرگباری واردگ

چنانکه دھقان امروز به ھيچوجه دھقان پيش از کودتای ثورنيست وديگر فيودال . ساخت

  .قادر نخواھد بود او را برده واراستثمار کند

 حزب با درک يعنی در دورۀ حاکميت کارمل،،اصqحات ارضی در مرحله دوم 

ارضی، کميسيون مشترک کميته مرکزی حزب وشورای مرحله اول اصqحات ازتجربه 

 در فرمان شماره ی که بالنتيجه تعديqت پراھميتردک ايجاد ١٣۶٠ در جوزای  راوزيران

ھشتم شورای انقqبی وادامه اجرای اصqحات دموکراتيک ارضی وآب وقانون تنظيم 

بطور مثال ماده . امور زمينداری بعمل آمد واسناد قانونی مھمی مورد تصويب قرارگرفت

  : فرمان شماره ھشتم در مورد زمين جھت توزيع به دھقانان بگونه ذيل تعديل گرديد١٢

   زمين باغی وتاکی درجه اول پنج جريب،-١

   جريب،۶ زمين دوفصلۀ آبی درجه دوم -٢

   جريب،٨ زمين يک فصله آبی درجه سوم -٣

   جريب،١٢ زمين يک فصله آبی درجه چھارم -۴

 فيصد آن آبياری شود، ١۵له آبی درجه پنجم که ساsنه کمتر از  زمين يک فص-۵

   جريب،٢۵

   جريب،٢۵ زمين للمی درجه پنجم -۶

   جريب،٣٣ زمين للمی درجه ششم -٧

  . جريب۵٠ زمين للمی درجه ھفتم -٨

،پروسۀ اصqحات ارضی به دليل حضور اصqحات ارضیمگردر مرحله دوم 

عمومی مردم در برابر قوای اشغالگر، قشون متجاوز شوروی در کشورومقاومت 

آنچنانکه انتظار ميرفت، تحقق نيافت وبرطبق ارزيابی ايکه از پروسۀ اصqحات ارضی 

 فيصد ۴٧ بعمل آمد معلوم گرديد که حدود ١٣۶٢ وsيت کشور در اخير سال ٢٨در 

به اراضی ايکه در طول دوره تطبيق اصqحات ارضی به دھقانان توزيع شده بود، دوباره 
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 ھزار ھکتار ٢٢۶/ ٣ً نفرزميندارمجموعا ١٣۶٣۴ًتصرف مالکان اولی در آمده وعqوتا

   ١٠٠ .زمين بيشتراز نصاب بطور غير قانونی برای خود نگھداشته بودند

تجارب ھشت ، نه سال رژيم برسرقدرت نشان داد که تطبيق سريع اصqحات 

ربرابر مشکqت تحقق ارضی در کشور، يک پروسه ساده وبسيط نيست و می بايستی د

اين پروسه وجان سختی ايکه فيوداليزم کھن سال در کشوراز خود نشان ميدھد، با 

حوصله مندی ازانعطاف پذيری معقول کارگرفت وتا کيتيک برخورد با اين مساله را 

  .مرحله بمرحله با دقت وتعمق ھرچه بيشتر ادامه داد

م مناسبات  زمينداری رابا از ھمين روی بودکه داکتر نجيب قانون جديد تنظي

درنظرداشت شرايط مصالحه ملی وبخاطر مساعد گردانيدن زمينه کار دھقانان باsی زمين 

در اين قانون که حد اعظمی نصاب . وارتقای سطح محصوsت زراعتی نافذ ساخت

زمينداری بجای سی جريب قبلی، يکصد جريب زمين معادل درجه اول تعيين شده 

 دوره داود خان بودکه اگر تجاوز اتحاد شوروی وجنگ بخاطر بيرون بود،رجوع به قانون

راندن اشغالگران نمی بود،وبرنامه اصqحات با حوصله مندی ومرحله به مرحله صورت 

ميگرفت، بدون شبھه در جلب توده ھای دھقانی و بالنتيجه دراستحکام رژيم نقش 

  .برجسته بازی ميکرد

براندازی ساختار اجتماعی نظام فيودالی تqش رژيم حزب دموکراتيک خلق در 

اوج گيری  توأم بود با تجاوز قشون سرخ برکشورواز طريق اصqحات ارضی کشور 

  .نھضت مقاومت ملی در برابر متجاوزين وحزب مورد حمايت متجاوزين

  

  توجه به حال زنان 

نباي´د ت´صور ک´رد » بنمودی ھنرش ني´ز بگ´و چونکه عيبش «بحکم اين مقوله که، 

کار مفي´دی ب´ه نف´ع ک´شور و م´ردم ص´ورت نگرفت´ه اس´ت، ن´ه خي´ر    در اين مرحله ھيچکه

ھ́´ای مھم́´ی  ھ́´ای اجتم́´اعی و اقت́´صادی و فرھنگ́´ی گ́´ام در برخ́´ی عرص́´ه. اينط́´ور ني́´ست

  . برداشته شده است

نخستين قربانی ، با آنکه زنان  )١٩٩٢ اپريل -١٩٧٨ازاپريل (دردورۀ کوتای ثور

 حزب برسراقتدار وھم از سوی مخالفان آن بودن´د،حاکميت ھم ازسوی واستبداد خشونت 

تح´´صيل وک´´ار ب´´رای زن´´ان مث´´ل دورۀ ،امکان´´ات  درس´´احات تح´´ت حاکمي´´ت ح´´زبمعھ́´ذا 

جمھوری داودخان فراھم بود و ميتوانستند با روی باز در کار و فعاليت ھاى اجتم´اعى و 
                                                

١٠٠
  ١٣٩، ص١٣۶٣ زمين وآب به دھقانان، -  
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ز زنان تحصيل ک´رده  دراين دوره چندين تن ا.اقتصادى و فرھنگى و سياسى سھم بگيرند

 معصومه عصمتی وصالحه فاروق اعتمادی  به مقامات بلند ، داکتر اناھيتا راتب زاد :مثل

برآم´ده ھ´م رسيدند واز عھدۀ کارھای خ´ود بدرس´تی وکالت دولتی چون وزارت و رياست 

مع́´´´صومه ع́´´´صمتی وص́´´´الحه ف́´´´اروق اعتم́´´´ادی از جمل́´´´ه اع́´´´ضای ح́´´´زب .ميتوان́´´´ستند

ی اناھيتا راتب زاد ،از بلندپايگان حزب دموکراتيک خل´ق ب´ود ودر برسراقتدار نبودند، ول

. جلب وجذب زنان ودختران شھرکابل به جناح پرچم حزب مذکور نقش موثری بازی ک´رد

  .جناح پرچم حزب از محبوبيت خاصی برخوردار بود راتب زاد ،نزدکارمل و اناھيتا

اندي́´شی ب́´ود ک́´ه ب́´رای  اي́´ن زن، بع́´د از ملک́´ه ثري́´ا،دومين خ́´انم روش́´نفکر وآزاد 

آزادی وت́´ساوی حق́´وق زن́´ان افغ́´ان ب́´ا م́´ردان ، ت́´qش زي́´ادی ک́´رد وھ́´زاران ت́´ن از زن́´ان 

́´رای س́´ھم گي´´ری در  ́´ک زن´´ان ج́´ذب نم́´ود و ب ́´ب را درس́´ازمان دموکراتي ́´ران مکات ودخت

مب́´ارزات سياس́´ی وفعالي́´ت ھ́´ای اجتم́´اعی واقت́´صادی ونظ́´امی وادام́´ه تح́´صيqت ع́´الی 

   .ويق وترغيب نمودوکسب مھارت ھای بھتر، تش

  

 منع ازدواج دوم برای اعضای حزب

يکی از امتيازات ديگری که به نفع زنان در آن زمان انجام شد، اين بود که تمامی 
ت رھبری و اع´ضای دفت´ر سياس´ی، ح´ق نداش´تند ھمزم´ان دو أاعضای حزب، از جمله ھي

حزب خارج می زن داشته باشند و اگر چنين چيزی ثابت می شد، مرتکب آن از عضويت 
  . شد و حق دسترسی به مقاما ھای عالی دولتی و حزبی را نداشت

  

  رخصتی  بيشتر برای زنان

 از چھل روز، به سه ماه و بعد حاملهبرای اولين بار، در اين دوره تعطيqت زنان 

́´´´ت ́´´´زايش ياف ́´´´ه ش́´´´ش م́´´´اه اف ́´´´ار در و. ب ́´´´رای نخ́´´´ستين ب ́´´´ن دوره ب ́´´´ار اي در مح́´´´qت ک

دراي´ن دوره جل´ب وج´ذب زن´ان ب´ه پيمان´ه وس´يع در ح´زب ودر .کودکستان ايجاد ش´دزنان،

دخت́´´ران وزن́´´انی ک́´´ه ع́´´ضويت ح́´´زب را داش́´´تند بي́´´شتر ازامتي́´´ازات . اردو آغ́´´از گردي́´´د

کاروبورس ھای تحصيلی بھره مند ميشدند وبه شوروی وسايرکشورھای اقمار ش´وروی 

  .اعزام ميگرديدند

́´ران کاب́´ل ́´اردر ھم́´ين دوره اس́´ت ک́´ه دخت  برض́´د ح́´ضور ق́´شون ب́´رای نخ́´ستين ب

شوروی يکجا بامردان قيام کردند و رژيم اين قيام را که در آن دست ھای عناصر خارجی 

́´ران مکات́´ب کاب́´ل  ́´ا  بگلول́´ه ب́´ستن دخت ́´ا خ́´شونت س́´رکوب ک́´رد وب ني́´ز دخال́´ت داش́´ت، ب

 تن ديگر ١٣داستان شھادت دوشيزه  ناھيد با . بزرگترين جنايت را درحق زنان رواداشت
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 ن´ام مqل´ی ميون´د را ي´ک ب´ار ديگ´ر درخاطرھ´ا ١٣٥٩، در روز اول ث´ور از دختران کاب´ل

́´ده س́´اخت ́´ران قھرم́´ان  درص́´فحات .زن ́´ن دخت ́´ان ٣٦٢- ٣٦٠داس́´تان اي ́´ان افغ ́´اب زن  کت

  .زيرفشارعنعنه وتجدد، خواندنی است

 

 در اردو و پوليسجذب 

در حاکميت حزب دموکراتيک خلق، زنان به مدارج باsيی 
جن́´رال .  در پ́´وليس ني́´ز س́´مت ھ́´ايی داش́´تنددر اردو راه يافتن́´د و

سھيq صديق، که در دولت موقت وعبوری افغانستان ب´ه رھب´ری 
حام́´د ک́´رزی، وزي́´ر ص́´حت عام́´ه  ب́´ود و ھمچن́´ين ژن́´رال خ́´اتول 

و ژن́´رال عزي́´زه، رئ́´يس کن́´ونی اداره پاس́´پورت ) پاراش́´وت ب́´از(
  . افغانستان، از شمار ھمين زنان ھستند

  

 

 راننده، معلم و داکتر

در ) ب´سھای ش´ھری(در ھمين سالھا بود که زنان برای اولين بار راننده سرويس 
شصت درصد معلمان را در آن س´ال ھ´ا زن´ان  ت´شکيل م´ی دادن´د و . داخل شھر کابل شدند

  . شمار زيادی از داکتران و پرستارھای زن نيز در ھمان زمان آموزش ديدند

 

  :درعرصه ھای ديگر

داران ملی و متشبثين خصوصی يکی از آن  رمايهتشويق و حمايت از تجار و س

ھايی است که دولت آنان را از خدمت عسکری معاف ساخته بود و با دادن  عرصه

ھای پولی و اعتبارات ھنگفت مالی، از متشبثين کوچک ظرف يکی دوسال  قرضه

 .دار بزرگ و توانمندی ميساخت سرمايه

صنفی و صنايع ملی، کوپراتيف ھای  در اين مرحله به تاسيس و تشکيل اتحاديه    

وری و غيره زمينه رشد و انکشاف به پيمانه وسيع فراھم  ھای پيشه ھای دھقانی، اتحاديه

در فرمان شماره ھشتم شورای انقqبی در مورد اصqحات ارضی، تغييرات و . آمد

بندی و حقا به و سھميه آب آن تعيين  تعديqت sزم وارد گرديد نه تنھا اراضی درجه

) ولو به دريافت اراضی دولتی ھم موفق شده باشند(رديد، بلکه مستحقين دريافت زمين گ

. بندی و کته گورايز شد و بر مبنای آن به مستحقين اسناد ملکيت توزيع گرديد نيز درجه

در عين حال به کسانيکه زمين دريافت ميکردند، کمکھای پولی و تخنيکی نيز صورت 
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ز زمين داده شده حاصل بگيرد و از طرف مخالفين و ميگرفت و برای آنکه دھقان ا

 .را سازمان داد و حمايت کرد» دفاع خودی«ھای  اپوزيسيون حاصلش تلف نگردد، گروه

ھای  در ھمين مرحله بود که در پھلوی، اردو، پوليس و امنيت دولتی، گروه    

اھان حزب حزب يا ھواخوه مدافعين انقqب در چوکات وزارت داخله از عناصر وابسته ب

 .تشکيل گرديد که وظايف امنيتی را در شھرھا و از طرف شب انجام ميدادند

در عرصه فرھنگی، ايجاد انجمن نويسندگان و شاعران، اتحاديه ژورنالستان،     

ھای ھنرمندان و سينماگران، حقوقدانان و غيره از نھادھای مھم عرصه فرھنگی  اتحاديه

له بنياد گرديدند و ھر يک در بخش کار خود و ھنر در کشور است که در ھمين مرح 

لقب کارمند «ھا  ھای اين عرصه و به بھترين. اند ھای گسترده فرھنگی شده مصدر فعاليت

ھا کتاب شعر و قصه،  ده وچاپ نشر. با امتيازات مادی آن اعطا شد» شايسته فرھنگ

ھا و تدوين  هداستان، فيلمنامه، نمايشنامه، تاليف، ترجمه، تحقيقات علمی نشر مجل

ادبی و عرفانی مرھون توجه ھمين  ھای علمی، محافل ھا، کنفرانس سمينارھا، سمپوزيم

 .مرحله است

ميتوان اذعان داشت که مسئوsن عرصه فرھنگی حزب، درباره نشر و چاپ آثار     

آثار . نظری نداشتند  پردازان، ھنر آفرينان، تقريبا ھيچ تنگ  محققين، شاعران، قصه

ھنری اگر در سطح عالی قرار داشت يا در سطح پائين، ھر دو را موقع نشر فرھنگی و 

و اينجا و آنجا از آنان گله نکند ولی قضاوت را . اند تا صاحب اثر عقده بدل نماند داده

بخوانندگان واگذاشته بودند، ميشود گفت توليدات مطابع در اين مرحله پنجاه برابر 

در سالھای قدرتمندی حزب دموکراتيک خلق . ته بودسالھای قبل از کودتای ثور باs رف

ھايش مطبعه مخصوص ايجاد  ھا و اھداف و برنامه افغانستان، حزب برای تبليغ انديشه

ھای ايديالوژيک در آن مطابع چاپ  کرده بود که بيشترين آثار نويسندگان حزبی و نوشته

 .يافت و انتشار می

سازی بيش از ھر وقت   کامبينات خانهدر عرصه تامينات اجتماعی، حجم توليدات     

بردند،  ديگر بلند رفت و بسياری از کارمندان دولت که از ناحيه نداشتن سرپناه رنج می

در اين . صاحب خانه شدند و يا در انتظار گرفتن خانه و آپارتمان در مکروريانھا بودند

زاد آخرين نور سازی، مخصوصا انجنير عبداللطيف ھای مسئوsن خانه عرصه فعاليت

سازی قابل يادآوری و تمجيداست، دست   شھردار کابل و قبل از آن رئيس عمومی خانه

فقط در اين ساحه بيش از ھمه ساحات محسوس بود، متاسفانه » کودتای ثور«آوردھای 
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باری اپوزيسيون به حومه کابل    بر اثر راکت١٣۶٧المنفعه در سال  اين دستگاه عام

 .عاليت بازماند و ديگر اکمال شده نتوانستحريق شد و تقريبا از ف

تا .  تجديد نظر صورت گرفت١٣۶۴ سعرصه سياست داخلی دولت در ماه قودر     

 .اش در برابر اپوزيسيون يک وجب عقب بنشيند گيری اينوقت دولت حاضر نبود از موضع

ھای   اما در زمستان ھمان سال رھبری حزب با تدوير پلنيوم شانزده، تيزس    

ه را بمنظور جلب اعتماد مردم بسوی رژيم و توسعه پايگاه اجتماعی دولت مطرح گان ده

 .ساخت و برای نخستين مرتبه دم از صلح و آشتی زد

ھای  يی از افراد و شخصيت  ، عده١٩٨۵بتاسی از اين مشی، در دسامبر     

اجتماعی که به حزب وابستگی نداشتند، به عضويت شورای انقqبی و شورای وزيران 

 نفر آن غير وابسته به ۶نفر عضو ھيات رئيسه شورای انقqبی، ٢٢از جمله . ه يافتندرا

 .حزب بودند که از اقشار مختلف جامعه انتخاب گرديده بودند

   يعنی جرگه بررسی عاجل و تصويب قوانين دولت در حالت،اين شورای انقqبی    

شوروی به  سرخپس از کودتای ثور، بخصوص پس از ھجوم قشون . عادی ھای غير

شوروی و رژيم روز تا روز اوج ميگرفت و  افغانستان، جنگ داخلی و مقاومت بر ضد

شورای انقqبی وظيفه پارلمان دولتی را داشت . يک حالت تشنج در کشور حکمفرما بود

 .ھای مختلف دولتمداری را بررسی و تصويب ميکرد که قوانين مربوط به عرصه

ّجبھه ملی پدر «سياسی در اين مرحله، نھادی بنام يکی از نھادھای اجتماعی ـ     

مفھوم اين سازمان و ھدف آن . ناميده شد» جبھه ملی«هللا  بود که در دوره نجيب» وطن

تنھا اينقدر ميتوان گفت که اين سازمان، بعد از حزب . برای ھمگی قابل درک نبود

ھا،  ز تمام انجمندموکراتيک خلق افغانستان، ساير مامورين و کارمندان دولت و ني

کارمندان دولت و اعضای . ھای غير حزبی و غيرمتعھد را شامل ميشد اصناف و اتحاديه

خواستند اعضای جبھه ملی پدر وطن  ھای اجتماعی چه خود ميخواستند يا نمی سازمان

ًو بعضا . ھای آن در تمام وsيات کشور نيز وجود داشت شناخته ميشدند و نمايندگی

ردم برای رھايی زندانيان خود يا تثبيت حقوق ورثه شھدای راه عرايضی را که م

و غيره به مقامات باsيی دولت راجع ميساختند، بايستی تصديق و تأئيد » کودتای ثور«

نمايندگی يا رئيس جبھه ملی پدر وطن محل را ميداشت تا قابل رويت به مراجع مربوط 

وطن، تمام افراد کشور را بنحوی از بدين سان ديده ميشود که جبھه ملی پدر . ميگرديد

انحاء بخود وابسته نگھميداشت ھر چند که چندان نقشی در استحکام رژيم بازی نکرد، 

  .يی از مردم را به خود مصروف کرده بود اما عده
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  تحوsت سياسی در شوروی و 

 هللا در افغانستان کار آمدن داکتر نجيب روی

 ١٩٨٢عوض برژنف در پايان سال » بی جی،کی، «رئيس   پف وابی اندري  قدرت    

پف بيش از يکسال بر سر قدرت  اندری. در افغانستان بيک رشته تغييرات مھم منجر شد

الذکر  بعد از درگذشت اخير. چرنينکوف به قدرت رسيد ماند و پس از مرگ او، کنستانتين

 اتفاق ١٩٨۵ ريل سالپاين واقعه در ا. پف جانشين او شد وگرباچف وارث اندر ميخائيل

 .افتاد

 از آن مقام برکنار و به ١٩٨۵در نومبر ) خاد(اله رئيس پوليس مخفی  دکتر نجيب    

در اوايل . عنوان عضودفتر سياسی و منشی حزب دموکراتيک خلق افغانستان مقرر شد

 عمومی حزب و  بحيث منشی. کارمل هللا بجای ببرک نجيب) ١٣۶۵ثور ١١ (١٩٨۶ ماه می

ببرک کارمل ابتدا از رھبری حزب . يس شورای انقqبی بر سر کار آمدسپس به عنوان رئ

کارمل بدون  برکناری ببرک. و سپس از رھبری دولت بر کنار و در مسکو اقامت گزين شد

هللا  کارمل براين باوراند که اگر نجيب برخی از ھواداران ببرک. سروصدا صورت گرفت

چنان بمقام خودباقی ميماند و نظام دولتی حاضر به جانشينی کارمل نميگرديد، کارمل ھم

ھا صورت  پاشيد، حال آنکه اين تغييرات سياسی بخواست و اراده روس حزب از ھم نمی

ھای  هللا ميخواست و چه نميخواست اما اين تغييرات و دگرگونی گرفته بود چه نجيب

نوشت اردوی شوروی و مشاورين روسی، ھنوز سر. سياسی ماھيت دولت را تغيير نداد

ھای مردم افغانستان  شورش. مقامات و دولت و جنگ را در کشور ما تعيين ميکردند

ھمچنان در اوج خود قرار داشت و بمباردمان شھرھا و قصبات و روستاھا کماکان 

 هللا چه ميکرد؟ صورت ميگرفت و اما نجيب

     

 هللا و مشی آشتی ملی او نجيب    

سلف خود، پس از هللا در ميان رھبران حزبی   نجيبداکتر    

ترين رھبران آن حزب   ترين و فعال  کودتای ثور، يکی از جوان

او که بر زبانھای پشتو و دری تسلط کامل داشت . بشمار ميرفت
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کرده بود، سخنوری سخت موفق و فصيح الکqم  ھای از قرآن عظيم را نيز از بر وپاره

ی مارکسيستی و ھايش را بر خqف رھبران سلفش از سطح درسھا او نطق. بود

شان   ھای ھيجان زده و ديرفھم به سويه مردم عوام الناس افغانستان که اکثريت واره شعار

نشين ساختن و نفوذ دادن   اند، پائين آورد و برای ذھن بھره متاسفانه از نعمت سواد بی

ھايش از ياد ميگفت و ترجمه ميکرد و کqمش را  رانی  نطقش، آيات متعددی را در سخن

 راستای اوامر خداوند ھمساز مينمود و بدون تردد و تزبذب در استqلش، چنان در

پيوسته و بدون سکستگی لفظی و معنوی صحبت ميکرد که ھمه شنوندگان نطقش او را 

 .تائيد و حق بجانب ميدانستند

اين شيوه صحبت او sاقل اين تاثير را در ميان مردم افغانستان وارد کرد که با     

 . او، راديو و تلويزيون خود را خاموش نکنند و آنرا تا اخير بشنوندشنيدن آواز

ھای عنعنوی بزرگان قومی، محلی   هللا پيوسته با مردم از طريق تدوير جرگه نجيب    

يی، از صلح و آشتی ملی، از قطع جنگ برادرکشی، از حل اختqفات از راه  و منطقه

 و تماميت ارضی و حفظ استقqل و اsفغانی، از وطن دوستی مذاکرات مستقيم و بين

ھا و  يسلا انگحاکميت ملی افغانھا، از افتخارات تاريخی و پيروزی افغانھا در نبرد ب

 از اخراج قشون شوروی باز ھم بقوت افغانھا و تدبير خودش ،اخراج آنان از کشور

 .بخشيد صحبت ميکرد و کqمش را با دعای صلح و آشتی ملی خاتمه می

هللا تنھا با حرف با مردم برخورد نداشت، بلکه در يک دست قرآن، و  دکتور نجيب    

نفری و  ھزار او با صراحت ميگفت که اردوی پنچصد. در دست ديگرش سqح گرفته بود

 ٢٣ و ميک ٢١ھای مخرب، طيارات جنگی ميک  آزموده، آماده جنگ دارد، انواع سqح

ه دور منزل ھر کدام با شعاع ھای ثقيل  با آخرين تجھيزات حربی، و سqح٢٩و ميک 

اما برد . تخريبی چندين کيلومتر در اختيار دارد و ميتواند با ھر نيروی مخالف خود بجنگد

زھر طرف که شود کشته باز «زيرا بقول معروف . در اين جنگ افتخاری برای او ندارد

هللا  نجيب معھذا دکتور. و او نميخواھد که خون افغان به ھدر ريخته شود» ھم افغان است

چنانکه در دفاع از شھر . ھا استفاده ميکرد ھنگام ضرورت از اين اردو و اين سqح

 .ھا کار گرفت اsمکان از اين سqح  حتی،آباد، خوست و زابل جqل

» اسکاد«ھای دور منزل نوع  ھا از راکت او پس از ھجوم مجاھدين براين شھر    

عمليات ) ١٩٩١اوايل  (١٣۶٩کمک گرفت و بدنبال سقوط شھر خوست در اواخر 

مان به غاطراف کابل، در لوگر و ميدان و پپاکسازی شديدی را از مخالفين رژيم خود، در 

راه انداخت که در جريان آن صدھا افغان مخالف و موافق رژيم، زندگی خود را از دست 
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ِين مناطق با ھا و يا ترميم يافته ا ھای شوروی ھای باقيمانده از بمباران دادند و تمام قلعه
 .خاک يکسان شدند

    

 هللا ل در خور توجه در دولت نجيبئمسا    

 :گير شده رفت هللا چند مساله چشم در دوره دولتمداری نجيب    

 مذاکرات ژنيو ميان پاکستان و افغانستان، بخاطر پايان بخشيدن به جنگ -١    

امضای افغانھا و خروج نيروھای شوروی، تحرک بيشتر يافت و سرانجام منجر به 

 در ژنيو شد که ١٩٨٨ آپريل ١۴ميان وزرای خارجه ھر دو کشور در  يی نامه موافقت

نامه در پای آن  اتحاد شوروی و امريکا به عنوان تضمين کنندگان مواد اين موافقت

 .امضاء گذاشتند

ھزار نفری خود از  بر طبق اين موافقت اتحاد شوروی به اخراج قشون يکصد    

 ١۵ماه در دو مرحله اقدام کرد و تا تاريخ ٩ ظرف مدت ١٩٨٨ می١۵افغانستان از 

با .  تمام عساکر شوروی از افغانستان خارج شدند١٣۶٧ دلو ٢۶ مطابق ١٩٨٩فبروری 

 آغاز شده بود ١٩٧٩دسامبر ٢٧خروج آخرين سرباز شوروی، اشغال افغانستان که از 

 .پايان يافت

 مجاھدين به ظامی امريکا بهھای ن  خواھان آن بود که قطع کمکًشوروی اساسا    

امريکا نيز تمايل داشت .  خروج قشون شوروی در نظر گرفته شودعنوان شرط اساسی 

  اما ھر دو ابرقدرت بطور غيررسمی به توافق. که شوروی دست از حمايت کابل بردارد

که تا زمانی که رژيم کابل از شوروی کمک دريافت ميکند،   بدين معنی.  رسيدندیھاي

است که » تقارن منفی«ا نيز به مجاھدين کمک نظامی خواھد داد و اين ھمان اصل امريک

هللا به خروج قشون سرخ از  بھرصورت موافقت نجيب. ابتدا از جانب امريکا مطرح شد

افغانستان و دفاع مستقqنه از حاکميت انقqبی، واقعا شھامت سياسی او به حساب ميآيد 

المقدور حمايتش   را نسبت به کارمل برگزيد و حتیهللا نجيب و به ھمين علت گرباچف

 .ميکرد

هللا آنرا به پيش کشيد و در جھت تحقق آن سرانجام  نجيب  مسأله ديگريکه دکتر-٢    

.  آنرا دنبال کرد١٩٨۶جنوری  ١۵بود که از » ملی آشتی«از قدرت کنار رفت، سياست 

ت ائتqفی با مجاھدين و ھای مختلفی بخاطر تقسيم قدرت و ايجاد يک حکوم دولت طرح

الــمللـی جھت دستيابی به يک راه حل سياسی و ھمچنان  نيز طرح تدوير کنفرانس بين

ماھه را بخاطر مساعد  شش طرح تشکيل يک شورای رھبری و نافذ ساختن يک آتش بس
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. شدن زمينه برای انتخابات تحت نظارت سازمان ملل به رھبران اپوزيسيون پيشنھاد کرد

ھای او مورد قبول اپوزيسيون واقع نشد و رھبران  ک از اين پيشنھادات و طرحاما ھيچي

در اين ضمن دولت . ھای جھادی تا اخير حاضر به قبول پيشنھادات دولت او نشدند تنظيم

به قوماندانان جھادی در داخل کشور رجوع کرد و با انعطاف در شيوه برخورد با آنھا، 

 .دادحمqت راکتی را بر شھرھا تخفيف 

ھای  کار با قوماندانان جھادی در داخل کشور ھمراه با پيشکش نمودن رشوه    

ھای متعدد  ھای مجاھدين منجر به پيوستن گروپ بزرگ و غير قابل تصور به سر گروپ

دولت ھم به خلع سqح آنھا نپرداخت و آنان را در . خورد و بزرگ جھادی بدولت شد

 . شان گماشت محqت دلخواه

هللا برای ھموار کردن راه مصالحه کميسيونی جھت تدوين قانون  يبعqوتا نح    

 عضو که ثلث اعضای آن از عناصر آگاه غير حزبی بود موظف ٧۴اساسی مرکب از 

به » دموکراتيک افغانستان جمھوری«ساخت و بر طبق قانون اساسی، نام رژيم را از 

دموکراتيک خلق حزب «و در راستای اين تغييرات، نام » جمھوری افغانستان«

و بيرق حزب را که به تقليد از بيرق حزب کمونيست » وطن حزب«را به » افغانستان

اتحاد شوروی برنگ سرخ و دارای نشان ستاره بود، برنگ آبی با نقشه افغانستان در 

، قانون اساسی جديد را با ١٣۶۶و با تدوير لويه جرگه در ماه قوس . وسط آن، تغيير داد

ملی تصويب گرفت که در آن دين مبين اسqم به عنوان دين رسمی  روحيه مشی آشتی

مردم افغانستان مسجل شده بود و متعاقبا بر طبق قانون انتخابات به تشکيل پارلمان 

بر طبق قانون اساسی دوره رياست جمھوری . پرداخت) جرگه مرکب از سنا و ولسی(

 و با آنکه اعضای پارلمان سال تعيين شده بود سال و دوره وکالت پارلمان پنج ھفت

اکثريت از افراد دلخواه و مورد نظر دولت بودند، اما در جلسات گرفتن رای اعتماد 

خالقيار، انتقادات خيلی تند و تيزی  الحق شرق و حکومت فضل حسن حکومت دکتور محمد

بر شيوه برخورد اعضای حزبی حکومت با مردم و سياست کدری دولت در بخش نظامی 

 :بطور مثال. شدابراز مي

ياد ميشد و منسوب به » شھی«ًيکی از وکيqن شورا که غالبا از بدخشان و بنام     

در جريان مباحثات رأی اعتماد به . امروزه بود» سازابی«سابق و » ملی ستم«حرکت 

مادران صفحات شمال کشور : صدراعظم موظف خالقيار به صراحت اظھار داشت که

زايند تا   شھرخوست دفاع کنند، اما مادران پکتيائی جنرال میعسکر ميزايند تا از پکتيا و

اين . سوار بشوند و امر و نھی کنند و فرزندان ما را بکشتن دھند در موترھای لوکس
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جرگه  زدن بدرقه شد و نشان ميداد که ساير اعضای ولسی  بدخشان با کف اعتراضات وکيل

 . نظامی دارندھايی از سياست کدری دولت در بخش نيز چنين شکايت

هللا سعی کرد تا آزادی نسبی به مطبوعات و جرايد شخصی و  عqوه بر اين نجيب    

نظر را در جرايد و مطبوعات کشور مورد غور  دولتی اعطا کند و انتقادات افراد و صاحب

هللا شاھد زنده اين  نشرات اخبار ھفته، پلوشه و يا حق در دوره نجيب. و مداقه قرار دھد

 .د بودمدعا توان

هللا در جھت آشتی و مصالحه با تعدادی از احزاب مخفی  ن بر اين نجيب افزو    

ھای قبل به دsيلی از حزب دموکراتيک خلق انشعاب کرده بودند و  چپی که در دوران دست

سازمان انقqبی (» سازا«و ) جمعيت انقqبی زحمتکشان افغانستان(» جازا«ھای  بنام

 سازمان(» سفزا«سازمان زحمتکشان افغانستان و (» زاس«و ) زحمتکشان افغانستان

خود را ميناميديند، ) کمونستان جوان افغانستان(» کجا«و ) فدائيان زحمتکشان افغانستان 

کنار آمد و با قبول و دادن برخی امتيازات به رھبری اين سازمانھا، آنھا را در حزب 

تنھا حزب .  نزديک ساختيعنی حزب دموکراتيک خلق افغانستان ادغام يا» مادر«

بغqنی و  کوشانی، بشير هللا تحت رھبری محبوب» ملی ستم«از بقايای حرکت » سازا«

پqن،  وزارت: کاوه استقqل خود را حفظ کرد و چند مقام عمده دولتی مانند اسحاق

 .عدليه، و وزارت معادن و صنايع را بدست آوردند وزارت

 عضو ٧١مرکزی حزب پرداخت و تعداد آنرا از هللا به توسعه کميته  ھمچنان نجيب    

توسعه کميته مرکزی ھر چند بيشتر به سود جناح پرچم . عضو باs برد ١٣٠به تقريبا 

. تمام شد، اما افزايش آن در جھت تحقق مشی مصالحه ملی تاثيرات مثبی ببار نياورد

نوی به توجه به اماکن مقدسه و اعمار مساجد جديد و دادن امتيازات مادی و مع

ھای فرھنگی، تشکيل  ھا و کانون روحانيون و حمايت از متشبثين خصوصی، ايجاد انجمن

 ١٣۶٩احزاب سياسی دست راستی، تعديل برخی مواد قانون اساسی از طريق لويه جرگه 

آشتی ملی  هللا برای ھموار ساختن زمينه تحقق مشی و غيره از اقدامات مھم دکتر نجيب

ظم غيرحزبی و جادادن تعدادی از وزيران غيرحزبی در حکومت بود و حتی تعيين صدراع

تاسيس .  ملی صورت گرفت آشتی فقط و فقط به ھمين منظور يعنی نيل به تحقق مشی 

 . پوھنتون تحقيقات اسqمی نيز گامی در اين راستا بود

هللا از جانب کارمل و ھواخواھان او نه تنھا تائيد  دکتر نجيب» ملی مشی آشتی«اما     

هللا  به ھمين دليل نجيب. شد، بلکه مورد انتقاد شديد و حتی تخريب قرار ميگرفت نمی

باری به تفتيش عقايد درون حزب پرداخت و برخی از ھواخواھان کارمل را که مشی 
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ملی او را تأئيد نکرده بودند، بازشناسی و از وظايف مھم دولتی دست آنھا را  مصالحه

کارمل ھم دريغ  بريالی برادر ببرک اختن آنھا بشمول محمودکوتاه نمود و حتی از زندانی س

اين برخورد دره عميقی از تنفر و بدبينی ميان رئيس جمھور و ھواخواھان . نورزيد

 .کارمل ايجاد کرد

  :جنگ جqل آباد ودفاع مستقqنه از کشور

بايستی از حاکميت رژيم   هللا می  با خروج قوای شوروی از کشور دولت نجيب

qنه دفاع نمايدانقqبندھای  بنابرين دولت به تحکيم شھرھا پرداخت و کمر. بی مستق

چنانکه کمربند دفاعی شھر کابل را که . دفاعی مستحکمی در اطراف شھرھا ايجاد کرد

روز پس از خروج قشون  ٢٠ . کيلومتر توسعه بخشيد۶٠ داشت به کيلومتر وسعت ٣٠

آباد مورد ھجوم   شھر جqل١٣۶٧حوت  ١۶  مطابق١٩٨٩مارچ  ٧شوروی، دقيقا بتاريخ 

 و بنابر راپوھای خاص وزارت امنيت دولتی بروايت ،١٠١ھزار مجاھد مسلح   ۴٠شديد

نظامی  ١٨ و ١١ھای  ھزار مجاھد مسلح که از طرف فرقه ۵٢جqل بايانی مورد ھجوم 

صری  اعراب سودانی، الجزايری و م ازيی  پاکستان حمايت و اکمال ميگرديد بشمول عده

 .اجير و ميلشای پاکستانی واقع شد

در آغاز حمqت . هللا مجبور بود از حاکميت رژيم مستقqنه دفاع نمايد دولت نجيب    

مجاھدين نزديک بود آن شھر سقوط کند، ولی بر اثر شدت عمل مجاھدين در برابر 

 يی  سابقه  اردوی دولتی به مقاومت و پايداری بی، عام اسراء اسرای جنگی و قتل

 .آباد عقيم ساختند جqل پرداختند وعمليات جنگی مجاھدين را در تصرف شھر

آباد خيلی زياد بود و گفته  تلفات جانی ھر دو طرف و خسارات مالی شھريان جqل    

 بر اين شھر شليک ميشد و جنگ ۶٠ھزار مرمی راکت سکر ميشد روزانه از ده تا پانزده

اما شدت جنگ بعداز يکماه کاھش يافت و . افتبيش از دوماه در اطراف اين شھر ادامه ي

  در ماه دوم نيروھای دولتی بر مجاھدين غلبه حاصل کردند و مجاھدين مجبور به عقب

  .نشينی تا مواضع قبل از جنگ شدند

 شھر جqل آباد واھداف کيژي استراتتي جنگ جqل آباد واھماتيدر مورد جزئ 

 ني ، خانم نسریھنگردپلومات ورزيده شمند و شھر، دانني وپاکستان از حمله براکايامر

 کوsري دولت سکي نبرد نينخست« تحت عنوانی محققانه وعالمانه ااري بسیکتونا،مقالت

                                                
١٠١

مجموعه مقاsت (    ، اندازی بر راه حل سياسی آن چو، وضعيت حاکم بر افغانستان و چشم  وانگ وی-  

  ))))    ٣٩٨ ـ ٣٩٣دومين سمينار افغانستان، ص 



 ٢٢٥       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

 گري اثردچي آن را تا کنون در ھرينوشته است که من نظ» و القاعدهیبا جھادگران سلف

  . قوت وصqبت نخوانده امنيبد

 ی دارا، شرق شناس ، ی دوکتور علوم نظام کتونا، ني خانم نسر، مقالهسندهي نو

   یھا  سالی ملل متحد طتي و عضو ھيیاي آسی در کشور ھاکيسوابق کار دپلومات

 مولف چند جلد کتاب و صد ھا مقاله در مطبوعات ، افغانستان یاي در قضاستميب قرن ٩٠

 یسينگل وای روسی عqوه برزبانھایو. باشدي  می و روسیسي و انگلی مجاریبه زبانھا

 ی علوم نظامی اکادمزهي مقاله را که جاني است و امسلط زي نی پشتو و دری زبانھاهب

  نموده وآنرا ه ترجمراي روان وگاتي  با ادبی در را گرفته است،  خودش بهیکشورھنگر

قسمتی از من .  استدهي فرستاده که  در سه قسمت به نشر رسیائي آرتي نشربه  سایبرا

را دراينجا نقل ميکنم تا قوت تحليل وبررسی  اين نويسنده را در   آن مقالهشگفتاريپ

 متن توانندي میعqقمندان امور نظام .بازتاب يک رخداد نظامی  درک وسنجيده بتوانيم

  . مطالعه کنندیائي آرتيکامل ترجمه را در سا

  :سدينوي مقاله مشگفتاري در پسندهينو

 از افغانستان، ١٩٨٩ر سال  در بھای شوروی خروج قوتھاليپس از تکم -١«

 یروھاي را بکمک نی در پشاور حمqت گسترده امي مقن،ي افغان بنام مجاھدانيشورش

 شھر ی بن sدن، در سه جبھه باsیمسلح پاکستان، سازمان قھار القاعده تحت رھبر

 .دنديجqل آباد در شرق افغانستان تدارک د

 تختيکابل، تورخم، که پا شاھراه ري در مستي با موقعکيژي شھر ستراتنيا

 ني در ان برھه  سومت،ي با دوصدوپنجاه ھزار جمعکند،يافغانستان را به پشاور وصل م

 .شھر بزرگ افغانستان بود

 بود با حرکات افتهي آغاز ١٩٨٩ اشغال جqل آباد که در ماه مارچ سال یژيسترات

 و یني  زملي ثقۀح انواع اسلن،ي سنگی ھای و محاصره که با آتش باریگسترده، تھاجم

 و ی چھار ماه با خونباری حدود، بشمول ستنگر توآم بود يی ضد ھوایراکت ھا

  ني مدافعۀ قھرمانانی ھای در اثر رشادت و جانبازتي  در نھا، افتي تداوم یرانگريو

  ۀ شرکت داشته در آن با شکست مفتضحانی ھمه قوتھاف،ي اکتۀجqل آباد و با  مدافع

 .ديس راني بپانيمجاھد

 دھد که پس ی را بدست می از جنگ جqل آباد، رھنمودیري گجهي ھا و نتآموزش

 .شودي م انتظار آن برده م٢٠١٤از 

 ني که جنگ جqل آباد، اولنستي ارد،ي مورد توجه قرار گدي درس که باني مھمتر

 اني و سازمان القاعده، و نظامی تندروان اسqمی جنگ معاصر، از سوۀويتھاجم به ش
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 آن در ھمان موقع تي آمدھا و اھمی پج،ياگر نتا.  بودکوsري دولت سکي یستان باsپاک

 شد به احتمال ی قرار داده مهي و تجزلي مورد تحلتيqن با عق،ی المللني بۀ جامعیاز سو

 . افتادی، اتفاق نم٢٠٠١ سپتامبر ١١ ۀ حادثیقو

 اسيھا، در مق جنگ ني از بزرگتریکي دوم، جنگ جqل آباد ی از جنگ جھانپس

 ی ھااتي  افغانستان  بوده که با عملخي در طول تاری بالستگۀ محاربني ترمي و عظیجھان

 . توام بودی و اطqعاتی استخباراتۀديچيگسترده و پ

 بعد از یفي کراتي تغراموني پ،ی کارشناسان نظاماني در می اکنون بحث ھاھم

م است که سرنوشت افغانستان بعد از در تداو) سافيآ( ناتو کا،ي امری خروج قوتھاليتکم

 شورشگران اي شکل خواھد گرفت؟ آی منطقوراتي چه تغد؟ي به کجا خواھد انجام٢٠١٤

 کي قي از طراي ، خواھند شد  مي سھدرت گفتمان ثمربخش در قکي قيافغان از طر

 ی ھاهي و ھمسا،ی منطقو،ی نو ظھور چند قطبی قدرت ھایژي  استرات؟ی نظامیروزيپ

 اوضاع دارند؟ ، ري تغی نفوذ شان را براۀ قصد توسعايتان چه خواھد بود؟ آافغانس

 بارک ۀ ادارشود،ي مکي خود نزداني در افغانستان بپای المللني بیھمزمان تعھد نظام

ً مسلح افغانستان، قبq یروھاي کشور به نتي امنی ھاتياوباما، از انتقال کامل مسئول

 . نموده استیبانيشتيپ

 دورنما، مورد کي در تي تا وضعکندي جنگ جqل آباد کمک می ھایري گجهينت

 مي مسلح دولت که به آن  رژیروھاي با نی جھادگران فعلايمطالعه قرار داده شود که آ

  د؟ي را تداوم خواھند بخشی نظامۀ مقابلکنند،يدست نشانده اطqق م

 ی ھااتي و عمل،ی به امکانات استخباراتازي با ن،ی کنونۀ و تداوم پروسیداريپا

 ی خارجی به کمک ھای سازد، بستگی مسري نظام را می بقای که فرصت ھا،ینظام

 محاصره و جنگ جqل آباد جي از حوادث، و نتایستي اند که بایلي ھا درست مسانيدارد، ا

 .  درس ھا و آموزش ھا استخراج گردد

 ی ارزشمنداز»  ھا یھنگر«   ما ی حوادث نبرد جqل آباد برايۀ و تجزليتحل

 داشته، و ی افغانستان و منطقه، ابعاد فرا منطقه ئی ثباتی براي برخوردار است زی اژهيو

 آمد یپ.  بالقوه خواھد داشتراتي اروپا، و کشور ما، تاثيۀ اتحادی آن باsی آمد ھایپ

 جرائم ،ی فرامنطقوسمي ترور،ی المللني برتباطات ای آن قبل از ھمه باsیھا

 ۀ در قار،ی استخباراتی ھاتي فعالۀاچاق و تجارت مواد مخدره توسع قافته،يسازمان

 .اروپا، اثر گذار خواھد بود

 منظم ی ھاروي با ن١٩٨٩ جھادگر مانند سال ی شورشی اواخر گروھانيدرا

 ی  آن برای تجارب جنگ جqل آباد و آموزش ھای رو بازنگرنياز ھم. باشنديروبرو م
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 ی برا،ی ضد شورشی ھااتي عملی و سازماندھیئ گورsی جنگ ھاتي ماھیفھم بھتر

 . برخوردار استیاس استي از اھمندهي آی برادي نقشه ممد و مفکي نيتدو

 دگروال ۀ استوار است، در نوشتی جنگ جqل آباد که بر منابع محدودی ھاتيروا

 ۀ از آنکه صبغشي حامد، پی و مصطفني   درونشور و اشتنن سني بارنت روبوسف،ي

 . نگاشته شده استیفي توصۀاشته باشند، بگون دیليتحل

 

 :  جنگ جqل آباد-  ٢

a -یغاتي و تبلی استخباراتی ھااتي عمل 

 متحده اsتي ای مراجع استخبارات،ی شوروی ھاروي خروج نلي از تکمپس

 سقوط نده،ي شش ماه آی سه الی هللا طبي تصور بودند که دولت داکتر نجني به اکا،يامر

 ی ملتي امنی شورا١٩٨٩ ی فبرور٩ مورخ ی رو در جلسه سرنيماز ھ. خواھد کرد

 افغان ني به مجاھدکاي امریھا بر تداوم کمک ی متحده، به جورج بوش، مبناsتيا

 الرغم آنکه، ی افغانستان علی چپ گرامي حال رژنياما در ع.  شده بودهيمشوره  ارا

 دهي قطع گردشيم برا١٩٨٩ ی از اول ماه جنوری اتحاد شوروی و نظامی مالیکمک ھا

 شبا حضور پرتوان.  بھره مند بودی گسترده ای و نظامی مادر،يبود، از مورال بلند و ذخا

 .دي رسی بر سقوط آن بمشاھده نمی مبنی عqئمچيدر صحنه ھ

 ٢٥٠ حدود ی قومی ھاشهي ملی مسلح افغان در آن مقطع به استثنای قوتھاتيکم

 مسلح، یروھاي است که ننيفاکتور قابل توجه ا.  داده بودلي ھزار نفر را تشک٢٦٠تا 

 ی و آگاھی آن از لحاظ داشتن تجارب رزمی و مدافعه ھوائی ھوائیروھايمنجمله ن

 از راني منطقه بخصوص پاکستان و امسلح ی ھاروي با نسهي در مقا،ی ضد جھادیاسيس

 اني پا١٩٨٩ ی در پنجم فبروری شورویخروج قوتھا.  برخوردار بودی قابل توجھتيفيک

 مواجه ی مسلح افغان نه تنھا به فرار و فروپاشی برخqف انتظارات غرب، قوارفت،يپذ

و . داد اش را ارتقا ی و مورال،ی و وضع روحستاد،ي خودش ای پاھای بلکه رودينگرد

 . نمودندی تصور می دست نشانده ندانسته، حافظ منافع ملیروي نکيمردم افغانستان آنرا 

 ی و پاکستان نه تنھا کمک ھاکاي متحده امراsتي ا،ی شوروی از خروج قواپس

 نياستمرار چن.  بودنددهي بخشدي شان را تشدتي نداده، بلکه حمااني پانيشان را به مجاھد

 جبران ی هللا برابيحکومت داکتر نج.  آورده بوداني قدرت را بمی عدم موازنه ،یوضع

 بود ، تا پروتوکول و دهي صدد آن گرددر) یمصالحه مل (ی دهيچي پاستي سبيوضع با تعق

 نقش مؤثر خود را بر استي سني ؟ به انجام برساند، ای را با فرماندھان محلیموافقه ھا

 بر راکت باران شھر ھا، و ی پاکستان مبنیژي، استرات١٩٨٨ دوم سال مهيجا گذاشت، تا ن
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 ۀ نبود، ادار برخورداریچندان  تي از موثر،ی دولتیروھاي نی  ومصروف سازتخت،يپا

 ی حمله باsی را برای از فرماندھان محلکي چي ھ،ی اس آی پاکستان آیاستخبارات نظام

 مي هللا از جqل آباد و تقسبي نقاط کشور، جھت انحراف توجه دولت داکتر نجگريد

 دنياما دولت کابل، در کشان.  مجبور گردانده نتوانستگري دی به استقامت ھاشيروھاين

 ی بر عدم تعرض بر قوای و کسب توافق آنھا مبنی طرفی موقف بکي بیفرماندھان محل

 . بوددهي موفق گردی و باز نگھداشتن شاھراه ھا  تا حدودیدولت

 یکي ، دي ورزی مدي تاکی نظامیروزي پی باز ھم باsکاي متحده امراsتي احکومت

 اني از شورش بزرگ،ی بود که گروھاني ساخته بود، اني که او را خشمگی ھازهياز انگ

در .  مؤقت با دولت کابل امضا نموده بودندی پروتوکول ھااي شده ميجھادگر به دولت تسل

) یمصالحه مل( مواضع شان به رييبا تغ) نيمجاھد (انيشآنزمان حدود ده ھزار نفر شور

 از دsئل حمله یکي در حال مذاکره با دولت بودند، که گري از ده ھزار دشي و  بوستهيپ

sل آباد جلوگ جیباqبه دولت بود) اني شورشوستنيپ( پروسه، ني از تداوم ھمیري. 

 زرفي از آنھا بعنوان ری اما شماردند،ي منحل گرد١٩٨٨ در سال ی قبائلیشايمل

بود ) یاوزبک جوزجان (ی ھاشهي آنھا ملني تررومندي ماندند، که نی دولت باقکيژياسترات

 و در چوکات جزو تام بزرگ به دهيشکل گرد متی و محل،ی قومیکه بر اساس فاکتور ھا

 جمھور سي رئمي تحت امر مستقمي رژکيژيترات اسزرفي رثي دولت بح٥٣اسم فرقه 

 .کردي متيفعال

 ی طرفدار آن دارای ھاشهي مسلح دولت افغانستان و ملی  قوتھا١٩٨٩ سال در

 . بودندليسqح و وسائط ذ

 ١٥٦٨           ٥٢-T – ٥٥-T یتانک ھا.       ١

٥٠٠.       ٢                                             BMP 

٨٢٨ .      ٣                           BTR, BRMD 

 ٢٩٠٠٠                         هيوسائط نقل.       ٤

 ٤٨٨٠             مختلف       یطوپ ھا.       ٥

  :ی جنگی ھاجت

  بال٢٢٠   – ٢٧و  و  س٧ سو - ٢٥ و ٢١ گي م– ھا کيم

  بال         ١٧٠                       ١٧  یو م  ٨ ی کوپتر ھا    میھل

  بال٦٠           ١٢-٣٢-٢٦ -ان  (   – ی ترانسپورتاراتي ط

 . فعال، مورد استفاده قرار داشتاراتيبال ط ٤٥٠ً جمعا
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 ، سکاد  ،  ناي  و دو وچوراي  پیراکت ھا (یني و زمی مدافعه ھوائی راکتريذخا

 .ديرسي مري ف٥٠٠ از  شي، به ب)لونا، بشمول اورگان

 مسلح ی که در قطعات قوای شوروني آنعده مشاور،ی از خروج قطعات شوروبعد

  کي نيدر چن.  افغانستان را ترک نموده بودندجي دولت حضورداشتند  به تدریو ارگانھا

 آن که ی و تخصصی مسلکیا را کادر ھمي رژی ھا و ثروت دفاعزرفي رني  بزرگتریحال

 داده لي بودند ، تشکدهي گرددهي و القاعده آبدر جھادگی ھای دھه با سلفکي یدر نبرد ھا

 . نمودندی خدمت میفاي مسلح ای در قوتھاھني به میبود که با وفادار

 ريسف) Robert Boaklez (ی بوتو، صدراعظم پاکستان، رابرت اوکلري نظیب

 اتخاذ نموده بودند  که بخاطر تصرف جqل ميسqم آباد، تصم در اکاي متحده امراsتيا

 یري و القاعده جلوگن،ي مجاھدی گروھااني و افتراق مسلط، در م،یآباد، از پراگنده گ

بعد از .  ندي نماعي کابل را تسرمي و سقوط رژی فروپاش،ی ھمگانجيبعمل آورده، با بس

 در برابر افغانستان کايحده امر متاsتي ایژي استرات،ی شورویروھاي خروج نليتکم

 و کاي امرد،ي ورزی اسرار می نظامقي و القاعده از طرني مجاھدیروزي نکرده، به پريتغ

 وهي مکي مانند انستان افغتختي که با سقوط جqل آباد، کابل پاکردنديپاکستان تصور م

 را نيمجاھد فرماندھان و رھبران م،يپخته بدست شان خواھد افتاد، آنھا در اتخاذ تصام

 ۀ نظر بود که از محاصرني به اني فرماندھان مجاھدني از با نفوذ تریکي دادند،يشرکت نم

 ھا یکائي ھم امری ولد،ي ورزی بدست نخواھد آمد، بآن مخالفت میتيجqل آباد، کدام موفق

 یکائيو با تصرف شھر جqل آباد، امر.  بودندی نظامیروزي ھا خواستار پیو ھم پاکستان

 فرود آورده با ی شوروی امپراطوری خنجر را بر بدن زخمنيآخر. واسته بودندھا خ

 .ندي نمارشيسقوط دادن متحد افغانش تحق

 در ١٩٨٨ پاکستان در ماه دسامبر ی که به مھندسني حکومت مؤقت مجاھددر

 ثي جqل آباد بحد،ي گردجادي خارجه اري وزافي صدراعظم و سثي بحاريوجود حکمت

بدون ( پشاور مي مقمي حکومت مؤقت از ھفت تنظنيا. نظر گرفته شده بود آن در تختيپا

 و در خدمت ده،ي گردليتشک)  فعال بودندراني افغان که در اهي شعميشرکت ھشت تنظ

 .منافع پاکستان قرار داشتند

 پاکستان ی پرقدرت استخباsت نظامۀ حمله بر جqل آباد بر عھده اداریسازماندھ

 شھزاده ی ھم که تحت سرپرستیه بود شعبات استخبارات  سعود گذاشته شدی اس آیآ

 گسترده فعال ۀبگون. کردي متي و استخبارات آنکشور فعالتي امنري وزصليطارق بن ف

 ی ھااتي  توأم با عملیفي اوپراتۀ اقدامات گسترد،ی ، استخباراتی ھااتيقبل از عمل. بود

)disinformation (ل آباد و خری قدرت دولتميو نفوذ دادن، اجنت ھا به حرqیداري ج 
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 ،یغاتي تبلعاتيمحراق، شا.  افتاده بوداني و پرداخت رشوه در جرعي آنھا، تطمیو وفادار

 توافق ني هللا با مجاھدبينج جمھور داکتر سي رئاي بود که گودهي مسئله گردکيمعطوف ب

 ھا تي بر ذھن،یعاتي شانيپخش چن. دھدي ممي تسلشانينموده است که جqل آباد را برا

 . بوجود آورده بودی دولتی افراد رھبری را در عملکرد ھای منفراتيرخنه نموده و تاث

 ی رھبری دفاعی پنج نفری شوراۀلي ننگرھار بوستي وsی آن برش زماندر

 ی سرفرازمومند منشت،ي وsی محمد اعظم والليوک ( کي آن را ھر ی اعضاد،يگرديم

   ١،١٠٢ نمبر ی قوماندان قول اردویبارکز حزب وطن  جنرال یتي وsیشورا

 قوماندان ی نوبھارجنرال،  ١٠٣ ی دولتتي امنسيجنرال محمد عمر معلم رئ

 اعظم با ليوک.  داده بودليتشک) سيپول (یارندوڅ قوماندان لي جنرال جبارخ،یسرحد

 مي مقن،ي مجاھدۀ ھفت گانی ھامي از تنظیکي خالص، ی در حزب اسqمتي عضوۀسابق

ً مجددا ی بود، در ماه فبروروستهي به دولت پ،ی ملۀ مصالحاستي سرشيبا پذپشاور که 

 ی دستخوشزي نی جنرال نوبھاری تحت فرماندھی قومی ھاشهي ملوست،ين پيبه مجاھد

 گذاشته شي را به نمای ثباتی نوع بکي که دند،ي متفرق گردده،يتوطئه ھا، و رشوت گرد

 .بود

b- ل آباد یسازماندھqدفاع از ج  

 و اقدامات را مطالبه في وظاعي وسفي طی دفاع از جqل آباد، اجرایژيتراتس

 .کرده بود

 جمھور و  سي هللا، رئبي داکتر نجی مسلح تحت رھبری قوای اعلی    قوماندان-١

 کشور ھمسرحد با ی شرقۀ  دفاع از جqل آباد را که درواز، عي جنرال محمد رفتيمعاون

 وظائف که یگسترده گ. ظائف مبرم خود برشمرده بود از ویکي. شديپاکستان محسوب م

 ی فرماندھی منسوبان و کادر ھاعي وسفي دوش طبر را یني شد، بار سنگی انجام مديبا

 مجرب ی و اعزام کادر ھا،ی مسلکی افسران با مھارت ھای و جابجائليگذاشته بود،  گس

 وظائف، بر مي جنگ جqل آباد و تقسی در  سمت و سویو متخصص به وظائف دفاع

 . ھا افروده بودتي فعالی و ثمر بخشیسودمند

                                                
١٠٢

 ی ھایکي که  تا نزدی والقاعده و عساکر پاکستانی سلفی  در تھاجم  اول  گروه  ھای جنرال بارکز- 
 و جسورانه  به  تي  با قاطعني را  تحت اشغال در آورده بودند  او بخاطر دفع و طرد  مھاجميی ھوادانيم
.   گرداند ی جانش  عقب  زده و  آنھا را  متوارمتي را به قني سر با زانش پر داخت وتعرض  مھاجمجيبس

  . دست داد  را ازرشي از مدافعان  دلیکيبا مرگ او جqل آباد 
١٠٣

  . محمد عمر معلم، فعq در دنمارک مھاجر است -  
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  به یاسي و سی نظامی افسران، مجرب و کارکشته، از ارگانھای گروپ ھااعزام

 ومورال  منسوبان  و هي و روحیاسي وسی احضارات محاربویجqل آباد  توجه  به ارتقا

 گسترده  ی بذل کمک ھا آنھا به قرارگاه ھا، در خطوط مقدم جبھه، وی کمک از سوهيارا

  مھمات و مواد  ، قطعات از لحاظ پرسونل ال  اکم، ی  ملکیبه مردم و ارگان ھا

 ی ھای و مراقبت از پرسونل، از دلچسپدي   رفع مشکqت و نواقص، بازدیکيلوژست

 . بوددهي مسلح محسوب گردی قوای اعلیقوماندان

 ، داخله ، دفاع یزارت ھا وی مبرم قرارگاھافي جبھه به وظاليسي پوتانتي تقو

 جنرال  ی وزارت دفاع تحت رھبروني اوپراساستي ر، شده بود لي تبدی دولتتيوامن

 جنراsن نشي   و معاونی از نخبگان مجرب  نظامیکي» استاد « محمد انور معروف به 

  تحت ی راھبردی ھاتي جنگ را با فعالجبھه  دهللاي وردک و جنرال عبليمحمد اسماع

 .رار داده بودند مواظبت ق

 ی نگھداشتن شاھراه کابل، جqل آباد که شاھرگ اکماsت، مھمات و مواد مادباز

 شاھراه که از کابل آغاز، با عبور از شھر جqل آباد به پشاور، ني اشد،يجبھه پنداشته م

 سازمان مخوف القاعده قرار داشت، ی و قرارگاھاني مجاھدۀ ھفت گانی ھامي تنظکهيجائ

 با عبور از جqل شود،ي مبدل می خروشاند به رورشيمس کابل که در یايدر. ديرسيم

 . گرددي مکجاي سند یاي اتک با درۀ در ساحمودهي خود را در خاک پاکستان پريآباد، مس

 . استدهي بخشکيوپولوتي ژتي و شاھراه به جqل آباد اھماي  در،وجود ھردو 

 یروزي پی شرط ھاشي از پیکيت،  دولی شاھراه کابل جqل آباد برابازنگھداشتن

 در ی متشکل از کار آگاھان نظام،یفي منظور گروپ اوپراتنيبه ا. ديگرديمحسوب م

نگھداشتن، شاھراه مذکور را، که فرقه   بازۀفي تحت امر جنرال گلرنگ که وظیسروب

 شاھراه ني ایبخش کابل تا سروب. کردي مفاي   در آن مستقر بود، اادهي پ٩   و ٦٠ یھا

 تا یبخش از سروب. کرديمحافظت م  ١٠٤ محمد،ري جنرال فقۀ تحت قوماند٦٠ا، فرقه ر

 جنرال زمان که از کنرھا به آنجا آورده ی تحت فرماندھ٩درونته و جqل آباد را فرقه 

 .شده بود، تحت محافظت داشت

 حزب ی مرکزی در شورایکار گذار ارشد نظام  ١٠٥ دي عبدالقدوس سدي سجنرال

 جھت مسدود نگھداشتن دي شدی نبرد ھاکهي جنگ جqل آباد، آوانۀوطن، در آستان

 در استمرار بود، و در ی اس آی القاعده و آ،ی محتلف جھادی گروھایشاھراه از سو

 ني اکيژي ستراتتياھم)  کابلیجنگ ھا( در کتابش تحت عنوان ده،ي گردیآنجا زخم

                                                
١٠٤

   .کندي می مھا جرت را در دنمارک سپری محمد، زند ه گري جنرال فق-  
١٠٥

  . در آلمان مھا جر است د،ي عبدالقدوس سدي س-  
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 از یکيچرا؟ احمد شاه مسعود  را که یشاھراه را مورد بحث قرار داده، و ھمچنان دsئل

 گرفته است، در ی در مسدود کردن آن سھم نگرفت به بررس،ی اسqمتيفرماندھان جمع

 . خوردی بچشم نمگراني دی است که در آثار و نوشته ھای شگرفی موضوعنيواقع ا

٣  -sل آباد که تي لغمان با موقعتي وqبخش شاھراه کابل، تورخم کي در شمال ج 

 تي وsتي امننيتأم.  بودی استثنائتي اھمی در جنگ جqل آباد داراکنديماز آن عبور 

 یمنش  ١٠٦ی هللا  توده اقي آن شفی که  منشتي دفاع وsیلغمان را در  انبرھه شورا

 حزب ،ی حزباني سپاھ،ی دولتتي امنس،ي با قطعات پول، حزب وطن بودیتي وsیشورا

 ی متراکم، گروھای الرغم فشار ھای بعھده داشتند، علی دفاع خودیوطن، و گروھا

 آن تا به آخر در دست دولت افغانستان ني و القاعده، لغمان به ھمت مدافعی سلف،یجھاد

 در آنصورت خنجر شد،يم ري تسخني مجاھدیًاگر احتماs لغمان بدست گروھا.  ماندیباق

ا بمشکqت  آمد، و دفاع از جqل آباد ری جqل آباد فرود مکري از شمال بر پیبرنده ا

 .کرديمواجه م

   دفاع از جqل آباد-  ٤

 تي امناستي و ر١ نمبر ی مربوط قول اردو١١ ۀ دفاع از جqل آباد به فرقۀفيوظ

 جنرال ی بود، و در آن برش زماندهي محول گرد،ی سرحدی لواس،ي پولی قوا،یدولت

 ،ی دولتتيمن ااستي، و جنرال محمد عمر معلم، ر١ نمبر ی قول اوردوی فرماندھ،یبارکز

 را سي پولی قوایفرماندھ ١٠٧ ی قاسم برھاننرال و ج،ی سرحدی قواني الداميو جنرال ق

 .بعھده داشتند

 در اطراف ،ی و القاعده، و پاکستانی جھادی تحرکات، و تقرب گروھاشي افزابا

 جھت دفاع ی به اقدامات نظامزيدور دست شھر، جھت اشغال شھر جqل آباد، دولت ن

 کماندو، ٣٧ ی مانند لوا،ی اقدام قطعات کمکنيدر نخست.  بوددهيمتوصل گردجqل آباد، 

  کي و ،ی جنرال رحمت هللا رووفی تحت فرماندھرد گای جنرال اسدهللا، و لوایتحت رھبر

  حزب وطن  و ی  حزبی دفاع وطن را تحت اداره نواحاني سپاھی ھزار نفرميگردان  دو ن

 رسول قھرمان به جqل آباد اعزام کرد، ،ۀ تحت قوماند رای ئشهيحدود پنصد نفر افراد مل

 جي دفاع از جqل آباد بسدر اکمال، و ،یو جمع قطعات را از لحاظ مھمات، و مواد ماد

 .کرد

                                                
١٠٦

  . در ھالند مھاجر است ی توده ا-  
١٠٧

  . در دنمارک مھا جر است ی جنرال قاسم برھان-  
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 اني واحد، قطعات مدافع جqل آباد توجه مبذول کرد و نظامۀ  به سوق ادار- دوم

 کرد، لي جبھه جنگ گسیدھارشد از قرارگاه وزارت دفاع را بگونه متناوب به فرمان

 قطعات، ی که در جابجائزي درستیمعاون لو ١٠٨ روند بار اول جنرال عبدالغفور خاننيدر

 قطعات، ی مساعکي ارتباطات و تشرسي تاسه، مؤثر مدافعی ھاستمي سجاديا

 در دفاع از شھر، و ی ادارات ملکی ھمگانجي کابل بس-بازنگھداشتن شاھراه جqل آباد 

ًمتعاقبا در مرحله ، را انجام داد  یشي به مردم وظائف قابل ستایجتماع خدمات اهيارا

 ی دفاع شھر، و ارتقایھ را که در سازماندزي درستیلو  ،١٠٩ جنرال آصف   دsور ،یبعد

 دي درخشتي در خطوط اول محاربه با قاطعمي پرسونل و شرکت مستقیاحضارات محاربو

 جبھه ی دفاع را به فرماندھرياون وزمع  ١١٠ یمي عظی جنرال محمد نبیو در دور بعد

 و سوق اداره قوت ھا ی نقش قرارگاه در انسجام امور محاربوی در ارتقازي نیفرستاد، و

 یکه کرس  ١١١ھمچنان جنرال محمد ھاشم قاھر .  بخرج دادی مساعفي اکتۀو مدافع

ه  ارکان جبھسي  رئثي از جنگ بحی را به عھده داشت در مقاطعهي و تربمي تعلاستير

 و في مدافعه اکتجادي در سوق اداره قوتھا، ای کار آگاه نظامکي ثي بحیو.   کرد ليگس

 قرارگاھا و جي در خطوط اول جبھه جنگ و بسميق آتش و حضور مستستمي سیبرقرار
                                                

١٠٨
  .  در کابل وفات کرده است ]بلوچ[ور خان جنرال غف-  

١٠٩
 تqفي  الهي خ  بوس١٣٧١ سال لي جنرال آصف دsور با شکست پqن صلح سازمان ملل در اوا-  

 تي  جمعني جناح مجاھدکي  کابل بی قطعات نظامیمي شمال ورود آنھا به کابل و در تسلۀشي وملیجھاد
 سال در کنار و و از آن به بعد حدود ددينقش آفر  )  ی رباننيا حمد شاه مسعود و بر ھان الد ( یاسqم

 است و بعد ھا در ري آن چشمگیرانگري  که تلفات وودي جنگاري حکمتیلشکر مسعود بر ضد حزب اسqم
 در کشور ی اسqمی جمھورري سفثي پاداش بحافتي با در ٢٠٠١ بعد از  سال نيحکومت دوم مجاھد

  .ت  کار کرد و فعq در کابل اسنياوکرا
١١٠

 دفاع و ري معاون وزثي بح، ارشد دولت کابل  بود اني از نظامیکي در آن برھه  یمي عظی جنرال نب-  
 که ی پqن صلح ملل متحد، نقشی با آغاز اقدامات جھت ناکام، کردي خدمت میفاي کابل ازونيقوماندان گارن

 شد نه تنھا شنھادي او پدبهمتح جھت نجات طرح صلح ملل واني سنيني بی  ملل متحد  آغاندهي نمایاز سو
 دوستم و احمد شاه دي عبدالرشی تحت رھبری  و جھادشهي گران ملهي از توطی بلکه به جانبداررفت،ينپذ

 جنگ را در کابل به نفع یماندھ فرماي کرد و مستقمي کابل را به آنھا تسلیمسعود برخاست و قطعات نظام
  ، بود بدست گرفت دهي کابل مسلط گردیکه در بخش ھا  اري حکمتی و بر ضد حزب اسqمی اسqمتيجمع
»     بکابل کاري آمدن احمد شاه مسعود از چھاریال«   جنگ را ی  فرماندھی که وی حدود سه ھفته ایط

 ھزار نفر از کي  روزانه ، استيکتاب اردو و س) ۵٨۴( خودش  در صفحه ريدر دست داشت بقرار تحر
 با ی  به مسکو رفت  و مدتی اسqمعتي جميۀ و ھدنهي متعا قبأ او به ھز . د شدنیشھروندان کابل کشته م

 در مسکو بعدأ  در  تاشکند با ی  سفارت دولت اسqمی از   امکانات و خانه ھایازي امتیاستفاده ا
  نزد خانواده ی رسمۀزي کرد  وسال بعد با وی زندگی دوستم  خانه و موتر مدتدي  رشی جنبش ملازاتيامت

 قرار گرفت و با ترک ھالند مجددأ به بي تحت تعقی جنگتيدر ھالند به اتھام جنا. ھالند پناھنده شد اش در 
  .تاشکند  بازگشت و فع¶ در آنجا اقامت دارد 

١١١
  . آلمان است مي جنرال محمد ھاشم قاھر مق-  
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 سيرئ  ١١٢جنرال محمد ظاھر  سوله مل . دي نقش آفرنيپرسونل در دفع و طرد مھاجم

 ارکان جبھه  به جqل آباد سي رثي بحزيرت دفاع ن وزای  طوپچی عمومیارکان قوماندان

   متخصصان   خبره ثيھردو  بح ١١٣ وردکليفرستاده شده بود او و جنرال محمد اسماع

 مواضع و خطوط دني  و کوبی  طوپچی آتش ھاتي در سوق اداره و مؤثر،ی  نظامیا

 . کردند فاي اژهي ن  نقش وورشگراي یتھاجم

 مسلح ی قوای اعلی مورد توجه قوماندانزي آباد ن شھر جqلی ملکۀ ادارميتحک

 حزب یتي وsی شورای و منشی والثيبح  ١١٤ منگل یقرار گرفته بود، دوکتور مانوک

   قبل ی  معاون  وثيبح   ١١٥  حزب وطنqتي تشکۀ  معاون شعبني مبني عبدالمب،وطن 

 . فرستاده شده بودندباداز آغاز  جنگ بر جqل آ

بات در ھمه مراحل جنگ، قرارگاھا و فرماندھان قطعات  بازخواست و مطالسطح

 هللا گذارشات جبھه جنگ بي جمھور داکتر نجسيو ارگانھا ارتقا داده شده بود، شخص رئ

 و آنرا تي و اقدامات را ھداريً استماع و شخصا تدابیرا ساعت به ساعت شبانه روز

 .کرديکنترول م

 ارتباط، ی خندق ھا، خندق ھالهي بوسی دورتر از شھر، خطوط دفاعلومتري ک٢٠ 

 . بودافتهي مي ترصد تحکی برج ھای و نقاط تqش،یري انجنماتي خاردار و تحکميموانع س

 از یکي بودند، دهي داخل موضع آتش گردی ھوائداني دافع ھوا در جوار مقطعات

 سqح ن،ي مھاجمۀ حملني قرارداشت، حی ھوائداني میکيمواضع پرتاب راکت لونا در نزد

 جqل آباد از سqح نيمدافع.  شددهي عقب کشی به منطقه سروبیمذکور به خطوط عقب

، اورگان که در BM،BM١٤  ٢١ ھا، ک خود، طوپ ھا ھاوانھا، تانليداخل تشک

 . نمودندی بود استفاده میمجموع ساخت شورو

 وطن، کارمندان اني سپاھ،ی حزبی دفاع از جqل آباد مردم شھر مفرزه ھادر

) ريش( فعال سھم اري سھم بسکات،ي دانشگاھا، کارگران فابرنياستادان، و محصل ،یدولت

 ی  شھروندان ملکغي دری بتي مسلح، از حمایروھايرا انجام داده بودند، و در مجموع ن

   ١١٦».بھره مند بودند

                                                
١١٢

  . طالبان کشته شد لهي جنرال ظاھر سوله مل  بوس-  
١١٣

  . مھاجر است هيروس وردک فعq در لي جنرال اسماع-  
١١٤

   .کندي می مھاجرت را  سپری زندگی منگل در ناروی داکتر مانوک-  
١١٥

  .  ،فع¶ در دنمارک اقامت دارد ني مبني عبدالمب-  
١١٦

  ٢٠١٤نسرين کتونا، نخستين نبرد يک دولت سيکوsر باجھادگران سلفی، سايت آريائی،می  -  
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آباد، نيرومندی دولت و اردوی افغانستان  جqل عدم موفقيت مجاھدين در فتح شھر    

و از آن تاريخ به بعد پاکستان و امريکا و ساير . م برجسته ساخترا در ميان مرد

ھای ذيد خل، حل معضله افغانستان را از طريق نظامی ناممکن و راه سياسی آن را  کشور

 .گوشتزد کردند

 : تغيير سياست پاکستان و امريکا در قبال مسأله افغانستان

ت پاکستان و امريکا در ناظرين سياسی معتقداند که مھمترين دليل تغيير سياس    

قبال مسأله افغانستان، عدم موفقيت نظامی مجاھدين بر رژيم کابل پس از خروج نيروھای 

دليل مھم ديگر در تغيير سياست پاکستان و امريکا، . شوروی از آن کشور بوده است

فروپاشی ائتqف وسيع ضد روسی کشورھای منطقه است که بدنبال تھاجم نظامی 

روسی،  دو محور اصلی اين ايتqف ضد. نستان در منطقه ظھور کرده بودشوروی به افغا

ايران و چين بودند که پس از خروج نيروھای شوروی از افغانستان، درصدد عادی 

 .ساختن روابط خود با مسکو برآمدند

بوتو دليل ديگری برای تغيير سياست آن دو  نظير  عqوه بر اين، وجود خانم بی    

وزريد تا روابط آن کشور با امريکا را از  زيرا خانم بوتو سعی می. کشور شماره ميشود

خارج ساخته ) ارسال تجھيزات نظامی به مجاھدين از طريق پاکستان(چوپ يک بعدی  چار

 اين ھمکاری و کمک نظامی به مجاھدين از ١٩٨٩تا نيمه سال . به آن وسعت ببخشد

  ١١٧.رج در برداشته است ميليارد دالر مخا٢٠١طريق پاکستان برای امريکا 

المللی  رانيش در دومين سمينار بين آقاشاھی وزير خارجه پاکستان ضمن سخن    

دو راه حل برای بيرون رفت از ) ١٩٨٩ اکتوبر ۴-٢منعقده تھران (معضله افغانستان 

وقت برای «: بست معضله افغانستان برای رھبران مجاھدين خاطرنشان ساخت و گفت بن

اگر آنان نتوانند بدون تأمل و درنگ حيطه دولت موقت را / گ استرھبران مجاھدين تن

وسعت دھند تا به نماينده واقعی مردم افغانستان تبديل شود، افغانھا ديگر خود را بدست 

المللی به منظور رھايی و  زيرا از ھم اکنون مجامع بين. تقدير و سرنوشت نخواھند سپرد

 .ھای سياسی ھستند حل راه يکدی افغانستان به دنبال دستيابی آزا

ظاھر . ھا به نقشی که ظاھرشاه ميتواند ايفا کند بستگی دارد يکی از اين راه حل    

ھای با نفوذ افغان، رھبران قبايل و  شاه عنصری است که قادر است بسياری از شخصيت

فرماندھان نھضت مقاومت را بدور خود جمع کند تا دولت مؤقت افغانستان را تشکيل 
                                                

١١٧
ـ ٢٨٣افغانستان، ص     اsت دومين سمينارموعه مقمج( مشاھد حسين، افغانستان و کشورھای ھمسايه - 

٢٨۴(  
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ن دولت تا برگزاری انتخابات و تشکيل دولت ميتواند روند امور را در دست اي. دھد

 .بگيرد

اگر مجاھدين اين راه حل را نپذيرند و خود نيز نتوانند حيطه قدرت خويش را     

يعنی پاکستان و ايران فشار آورند تا . حل ديگری اتخاذ کرد گسترش دھند، ميتوان راه

در ھر دو . موکراتيک خلق دولتی ايتqفی تشکيل دھندمجاھدين ھمراه با نمايندگان حزب د

 .حالت، دولت مؤقت افغانستان مستقر در پشاور از بين خواھد رفت

  به منظور جبران اين مسأله که مجاھدين حاضر به قبول نمايندگان ايتqف     

حزب » مسلمانان خوب«پرست و نيز  ھشتگانه تھران، افغانھای سرشناس و وطن

 ای بتواند ما را به ھدف  نيستند، پيشنھاد شده است که شايد روش منطقهدموکراتيک خلق 

به نظر نميرسد بتوان به توافقی دست يافت تا از آن طريق . مان برساند  مطلوب

ھای سياسی در قبال افغانستان با يک ديگر  کليه کشورھای منطقه در اتخاذ روش

سعودی با  د و ايران و عربستانيی پاکستان و ھن بعqوه منافع منطقه. ھمکاری کنند

جو که با  گر و بھره پاکستان ھمچنين بايد در برابر نيروھای سلطه. يکديگر درتضاد است

بدين ترتيب، ايجاد اتحاد ميان . يی وارد صحنه ميشوند، مقاومت کند اتخاذ روش منطقه

اشد که شايد بھتر آن ب. تر و دشوارتر بسازد جناحھای مجاھدين شايد وضع را پيچيده

المللی ويژه افغانستان دخالت کند و اگر sزم باشد  ھای منطقه صرفا در مسايل بين کشور

 .به حمايت از احزاب مختلف افغانی برخيزند

ميليون پناھنده را   ده سال است که پاکستان و ايران با صبر و بردباری، پنج    

ی نبوده، بلکه تا حدودی اين مخارج صرفا مال. اند پذيرفته، و متحمل مخارج زيادی شده

شود که امنيت و آرامش داخلی  گير مواد مخدر و قاچاق سqح ناشی می از گسترش چشم

بعqوه منافع ملی دوکشور اقتضا ميکند که ايران و پاکستان . دو کشور را بر ھم زده است

  ١١٨.بيش از اين گروگانان ناتوانی رھبران مجاھدين نباشند

جه پاکستان به رھبران مجاھدين و دولت ايران، بيانات آقاشاھی وزير خار    

ھنگامی گوشتزد ميشد که چندين ماه قبل ايران و چين حل معضله افغانستان را از طريق 

نشان و اظھار عقيده کرده بودند که رژيم کابل  سياسی و عدم مداخله خارجی خاطر

هللا و يارانش  بنجي ميتواند در دولت آينده افغانستان شرکت کند، در صورتيکه دکتور

 .نقشی در آن دولت به عھده نداشته باشند

                                                
١١٨

            ٣۶٩ ـ ٣۶٨ آقاشاھی، خروج از بن بست، ھمان مجموعه، ص -  
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 و ديدار ١٩٨٩سفر آقای رفسنجانی رئيس جمھور ايران به مسکو در جوsی     

وزيرخارجه شوروی آقای شواردنادزه از تھران در اول اگست ھمان سال و متعاقبا ديدار 

 افغانستان در کابل در شواردنادزه با وزير دفاع، وزير امورداخله و وزير امنيت دولتی

آگست ھمان ماه، ھمگی دال بر تحول مھم در موضعگيری سياسی ايران در قبال بحران  ۶

افغانستان مبنی بر مذاکره ميان طرفين درگير و موافقت تھران به شرکت مجاھدين در 

) هللا و يارانش نجيب باستثنای دکتر(دولت ايتqفی آينده بشمول حزب دموکراتيک خلق 

 .شدميبا

با آنکه وزير امور خارجه ايران آقای دکتر وsيتی بدنبال سفرش به مسکو، در     

 عازم پاکستان شد تا مقامات آن دولت بر دولت مؤقت مستقر در ١٩٨٩ جوsی ٢۵

پشاور از نظر سياسی فشار وارد کند تا احزاب ھشتگانه شيعه مقيم تھران را شامل شود، 

و ايران در قبال مسأله افغانستان اختqف نظرھايی اما چنان معلوم ميشد که پاکستان 

 :داشتند و اين اختqف از دو منبع اساسی آب ميخورد

 اوs پاکستان به حمايت خود از دولت مؤقت مستقر در پشاور پافشاری داشت،     

حاsنکه ايران به اين دولت مؤقت بخاطر بيرون گذاشتن اتحاد ھشتگانه مستقر در 

ثانيا، پاکستان سياست خود را با سياست امريکا در قبال مسأله . شتتھران، اعتقادی ندا

افغانستان انطباق داده بود، در حاليکه ايران به قبول نقش و نفوذ امريکا در آينده 

از سوی ديگر پاکستان در قبال شوروی انعطاف ناپذير . افغانستان حاضر نبود و نيست

از افغانستان درصدد بھبود روابط خود با اما ايران پس از خروج نيروھای شوروی . بود

ًعqوتا پاکستان دريافته بود که پس از خروج نيروھای شوروی از . شوروی برخاست

يی نه چندان قابل اھميت زياد تبديل  افغانستان اکنون از نظر امريکا، افغانستان به منطقه

ل واشنگتن مبنی بر و اين عدم توجه عميق امريکا به افغانستان ناشی از تماي. شده است

لھذا با درک » مسلمانان ريشدار«بجای » ريش مسلمانان بی«تشکيل دولتی است از 

 سفری به امريکا کرد و ١٩٨٩نظر امريکا بود که خانم بوتو در اوايل جون  ھمين نقطه

هللا در حال تحقق است  نشان ساخت که سياست آشتی ملی داکتر نجيب به آقای بوش خاطر

  . آن نشأت کرده ميتواندو طرح ذيل از

 

  :ھای بيطرف يی مرکب از تکنوکرات  طرح کابينه    

بس ھمه جانبه دست يافت و سپس با کمک   بر اساس اين طرح ابتدا بايد به آتش

ھای بيطرف، نمايندگان اقوام و تنی  مرکب از شخصيت» دولت مؤقتی«متحد  سازمان ملل
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اين دولت بايد در . يک خلق تشکيل شودھای غير نظامی رژيم حزب دموکرات چند از مقام

 .ھای وسيع انتقال بدھد آينده قدرت را بدولت جديد با پايه

نامه  متحد، ھنگام امضای موافقت ديه گوکوردوويز، نماينده خاص سازمان ملل    

ھنگام سفر خانم بوتو به امريکا اين طرح با . ژنيونيز يک چنين طرحی راپيشنھاد کرد

د مورد بررسی قرار گرفت و صدراعظم پاکستان پيشنھاد کرد که متح منشی سازمان ملل

طرح مذکور ابتدا توسط سازمان ملل متحد ارايه شود و پاکستان نيز از آن حمايت کند، 

گيری کند تا قدرت به دولت  هللا از مقام خود کناره خانم بوتو ھمچنين پيشنھاد کرد که نجيب

گانه با اين  برخی از عناصر تندرو ھفت. شودمؤقت مورد حمايت ايتqف ھفتگانه منتقل 

ًطبعا مؤسسات مربوطه امريکا و شوروی را در جريان قرار داده . طرح مخالفت ورزيدند

العملی نسبت به اين طرح ارائه شده نشان ندادند، مگر  بودند ولی ھر دوکشور عکس

يی داشته گمان ميرفت، اين دو کشور در خصوص چگونگی انتقال قدرت، اختqف نظرھا

 .بوده باشند

يی برای مذاکرات   فقره بھرحال ديری نگذشت که سازمان ملل متحد طرح پنج    

طرفين درگير معضله افغانستان پيش کرد، گرچه برخی مواد اين طرح حاکميت رژيم 

هللا بدون درنگ با اين طرح موافقت خود  برد، مگر دکتور نجيب هللا را زير سئوال می نجيب

مگر رھبران . ت، طرح در مجموع حاوی محتويات طرح خانم بوتو بودرا ابراز داش

در پqن مذکور . جھادی با برخی مواد اين طرح ملل متحد مخالفت خود را ابراز داشتند

تاکيد شده بود بر ضرورت صيانت حاکميت ملی، تماميت ارضی، استقqل سياسی، 

ظام اقتصادی و سياسی و شناسايی حق مردم افغانستان برای تعيين شکل حکومت و ن

اجتماعی ايشان بدون مداخله و تحريک و فشار از ھر قبيل که باشد و تشکيل حکومت 

 .وسيع البنياد

ھای خويش در جھت  سيوان نماينده خاص سرمنشی ملل متحد به تqش معھذا بنين    

مساعد ساختن زمينه برای مذاکرات بين دولت افغانستان و سران مجاھدين افزود و 

آباد و کابل و تھران و رياض نمود و حدود  ھای متعددی بين نيويارک و اسqم فرتمسا

ھای  ھا و تماس ھا را بوسيله طياره طی کرد و بر اثر مqقات يک ميليون کيلومتر مسافه

ھا  در پی با رھبران جھادی و حکومات پاکستان و ايران و افغانستان، ھر يک از طرف پی

 .شان نمود در موضعگيریھای  را وادار به انعطاف

هللا بر تحقق مشی آشتی  ناپذير بنين سيوان و پافشاری نجيب ھای خستگی تqش    

 و پس از آن بخاطر قطع جنگ و ايجاد يک حکومت فراگير ايتqفی ١٩٩١ملی، در سال 
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که انتقال قدرت را بدون خونريزی تحقق ببخشد بمرحله جدی خود نزديک شده ميرفت و 

ا تقويت ميکرد که عنقريب کبوتر صلح بر شھر و ديار افغانستان که از اين اميدواری ر

 سال به اين طرف در آتش جنگ برادرکشی سوخته و خاکستر شده ميرفت، بال و پر ١۴

خواھد گشود و مردم رنجديده افغانستان از بqی جنگ و ويرانی و فقر و گرسنگی نجات 

هللا و مشی آشتی ملی او  ن و دکتور نجيباما متاسفانه که دشمنان صلح وط. خواھند يافت

در وجود برخی از پيشروان سياسی حزب دموکراتيک خلق افغانستان يعنی حزب وطن بر 

آن شدند تا پروسه صلح و پqن ملل متحد را ناکام سازند و با سقوط قبل از وقت دولت 

هللا با   تا نجيبهللا بر آتش دل پر حسرت خود آب بريزند و با اين عمل خود نگذارند نجيب

تحقق سياست آشتی ملی، در تاريخ نام نيکی کمايی کند که نسبت به رھبران کمونست 

پس با ناکام ساختن پqن ملل متحد يکبار ديگر خود را . تر بنمايد پيش از خود برجسته

بدنام تاريخ ساختند و بر بدبختی مردم افغانستان و مخصوصا مردم پايتخت افزودند و 

ا جمعيت دوميليون آن در چنان تنوری از آتش سوختند که تاريخ نظير آن را به کابل را ب

 .ياد ندارد

      

 هللا سقوط کرد؟ چرا و چگونه نجيبب    

قبل از ھر عامل ديگر و ھر دليل و برھان ديگر ميتوان گفت که اختqفات و نفاق     

ھای ناپاک   دستاين اختqفات را. هللا را به سقوط مواجه کرد درون رھبری حزبی نجيب

ھا در افغانستان در  ترين گروه ضد نجيب و ضد سلطه پشتون روس در تبانی با افراطی

رھبری  حزبی و درون من از عمق و ابعاد اختqفات درون. رھبری حزب ايجاد کرده بود

حزب دموکراتيک خلق افغانستان در حد يک نفر عضو حزب يا عضو ارشد حزب 

ھا و   و ھمه جانبه ندارم ولی برداشتی که از شکايتدموکراتيک خلق اطqع وسيع

ھای اعضای حزب، منسوب به اين جناح يا آن جناح و تقرر و تبدل اعضای ارشد  حکايت

توانم بگويم که عدم اعتماد ميان  حزب به اين مقام يا آن مقام دولتی و حزبی دارم، می

ان انشعاب اول حزب اعضای جناح خلق و جناح پرچم بحيث يک مرض مزمن از روزگار

هللا ھمچنان به قوت خود باقی بود و از اين لحاظ حزب  تا دوران فروپاشی دولت نجيب

 .پذير شده بود مذکور بسيار آسيب

رژيم حزب دموکراتيک خلق که پايگاه اجتماعيش در ميان مردم چندان قوی نبود،     

. يات خود ادامه ميدادبه ح» خاد«با تکيه بر نيروی مليتاريستی و دستگاه ھمه جا بود 

سرنوشت جنگ و بمباران شھرھا و قصبات و عملکرد دولت را مشاورين شوروی تعيين 
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و حتی اختqفات درون جناحی را » خلقی و پرچمی«اختqفات درون حزبی بنام . ميکردند

نجيبی و غيره نيز مشاورين روسی دامن ميزدند و    ھای تحت نامھای کار ملی و بگروپ

بر » کن اختqف بينداز و حکومت«و با کاربرد سqح کھنه انگيسی . مودندتشديد مين

 .ی خود بر پيروان حزبی خود ادامه ميدادندئسلطه خويش در کشور و به آقا

گنديدگی اين عملکرد مشاورين شوروی تا آنجا باs گرفت که، مشاورين نيز خود     

ی که مثq در وزارت امور آن عده مشاورين روس. بدوگروه خلقی و پرچمی تقسيم شدند

 رتق و فتق امور بودند، راپورھايی به مسکو گزارش  داخله و وزارت دفاع مصروف

ميکردند که حاکی از برتری جناح خلق نسبت به جناح پرچم در سطح دولتی بود و آن 

عده از مشاورين که در وزارت امنيت دولتی و کميته مرکزی حزب و صدارت مصروف 

ھا را   بودند در تحت تاثير خدمات صادقانه آمرين اين موسسات، پرچمیفعاليتھای سياسی

بدون . فرستادند ھايی در مورد آنان به مسکو می ھا برتر ميشمردند و گزارش برخلقی

گيری در کرملين ميشد و در چنين  ھا سبب سردرگمی تصميم گی اين گزارش شبھه دوگونه

رکن کوچکی از » خاد«که دستگاه جاسوسی معتبر بود » بی جی، کی،«ًحاsتی طبعا نظر 

 .آن در افغانستان بود

     

 هللا نارضايتی جناح خلق از نجيب    

يکی از (نارضايتی در جناح خلق که با بيرون رفتن گqبزوی وزير امور داخله     

ھا  ھا بر ضد پرچمی بگونه قيام خلقی) هللا عناصر سرسپرده خلقی بر ضد رژيم نجيب

 .تر شد  و برجستهتر زمزمه ميشد، علنی

ھا به  بر مشورت و تجويز روس هللا در زير تاثير مکتب پرچم و يا بنا نجيب    

شان خلقی بودند چندان  که اکثريت) اردو و پوليس(ھای دفاعی و مسلح کشور  قوت

گفته ميشد امتيازات و . اعتمادی نداشت و فقط روی گارد خاص خود حساب ميکرد

ولتی، دوچند معاش و امتيازات افسران و سربازانی بود اعاشه منسوبين وزارت امنيت د

از طرف وزارت دفاع و وزارت امور داخله ) آباد مثq در جنگ جqل(که در عين جبھه 

هللا بودند، و يکی از دsيل مخالفت وزير دفاع  موظف به مقابله و دفاع از رژيم نجيب

هللا که   بر ضد نجيب١٣۶٨حوت ١۶ (١٩٩٠ مارچ ٧اندازی کودتای  و راه) شھنوازتنی(

ھمين مسأله بود، بنابرين نارضائيتی منسوبين اردو و پوليس از اين . به ناکامی انجاميد

 .آمد شيوه برخورد رھبری دولت يک امر کامq طبيعی به نظر می
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گی  گانه ظاھرا برای جلوگيری از اتحاد و يکپارچه اتخاذ چنين شيوه برخورد دو    

ھای متکی برسيستم اداره جاسوسی و  بادا در برابر دولتنيروھای مسلح در روز م

اما در روزھای دشوار که دولت . ديکتاتوری، نوع دولتمداری مسکو تجويز شده بود

ھيچيک » افراد خاد«هللا در سراشيبی سقوط و زوال قرار داشت، نه گارد ملی و نه  نجيب

 ھر کدام از ديگری پيشی بدرد او نخوردند و حتی ممکن است در تسريع پروسه سقوط او

 .گرفته باشند

  هللا در دل منسوبين اردو، قوايی  بھرحال کدورتی که از اين شيوه برخورد نجيب    

اندازی کودتای تحت رھبری جناح  ھوايی و پوليس ايجاد شده بود، سرانجام منجر به راه

 .شد که به موفقيت نانجاميد) شھنوازتنی(خلق و به سرکردگی وزير دفاع 

  ھای   عين حال شنيده ميشد که اجرای کودتا در آعاز به اجازه و مشوره روسدر    

انجاميد، خود را  ھا، در مسکو صورت گرفته بود ولی چون به موفقيت نه طرفدار خلقی

 .اھميت از مسکو پخش کردند چپ گرفتند و چند شب بعد خبر آن را به عنوان يک خبر کم

    qهللا، برای  فات خلق و پرچم و کارمل و نجيبعناصر آگاه و وارد در قضايای اخت

ِاند که، جناح خلق ھمراھی و ھمکاری و موافقت کارمل را نيز در به  من قصه کرده
 .اندازی اين کودتا حاصل کرده بودند راه

که برخی از عناصر خلقی تا ھنوز آنرا رد (بھرحال در اثر اين کودتای ناکام     

تعدادی از شھريان کابل جانھای )  تنی کودتا ميکرد؟هللا بر ضد ميکنند و ميگويند نجيب

 .خود را از دست دادند و خسارات مالی زيادی ھم برجای گذاشت

وزير دفاع و قوماندان عمومی ھوايی و مدافعه ھوايی و قوماندان ھوايی     

به پاکستان بوسيله ) فراھی تنی جنرال اکاخيل، و جنرال ميرحمزه بالترتيب شھنواز(

يی ھم از رھبران جناح خلق چون دستگير پنجشيری، جنرال  عده. فتندھليکوپتر ر

محمد، عبدالرشيدآرين، صالح محمدزيری، شازراليوال، و چند تن ديگر زندانی شدند  نظر

و برخی ديگر از صاحب منصبان و جنراsن منسوب به جناح خلق به تقاعد سوق 

 .گرديدند

گروھی بنام . گی شد دسته ندبدينسان يکبار ديگر، حزب دچار انشعاب و چ    

يی بنام خلقی از اعتماد رھبری دولت  دسته. ھواداران کارمل مورد کم لطفی قرار گرفت

هللا  محروم گشتند و بقيه عناصر خلقی و پرچمی نسبت به موفقيت و استحکام رژيم نجيب

د چندان دلگرمی و عqقمندی ابراز نميکردند و محض برای گرفتن معاش و امتيازات خو

 .گذرانی مينمودند روز
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 هللا  کشی کارمل از نجيب  جناح پرچم و انتقام دوپارگی    

  کارمل از قدرت، يک درز مھم  هللا و کنار رفتن ببرک با روی کار آمدن دکتور نجيب    

تر از درزی بود  تر و وسيع و اما اين درز يا شکاف، عميق. در جناح پرچم حزب ايجاد شد

کی و باs آمدن امين بطور غيرمستقيم از جانب  ميان رفتن ترهکه در جناح خلق پس از 

 . ھا ايجاد شده بود شوری

هللا پس از بيرون رفتن کارمل از کابل و اشغال کرسی رياست جمھوری  نجيب    

مشی مصالحه ملی را به عنوان سياست عمده دولت خويش به پيش کشيد و در اين جھت 

. کارمل و ھواداران او در کابل چندان تائيد نميشدگام برميداشت، اما اين مشی از جانب 

بنابراين رھبری حزب به تفتيش عقايد درون حزبی پرداخت و از اين طريق مخالفين 

مشی مصالحه ملی را دريافت و به برطرفی آنھا از مقامات دولتی و حزبی اقدام کرد، و 

ودبريالی برادر گوی کارملی را بشمول محم برخی از طرفداران تندرو و رک و راست

چندی بعد اين افراد وادار به تائيد از مشی مصالحه ملی . کارمل بزندان پلچرخی قرستاد

 .شدند و از زندان رھا گرديدند

هللا به تqفی مآفات پرداخت و به تقرر اشخاص مذکور در  اگر چه دکتور نجيب    

اما .  صدارت مقرر کردمقامات بلند دولتی اقدام نمود و محمود بريالی را بحيث معاون اول

کدورتی که در دل اين اشخاص از برخورد رھبری حزب نسبت به آنھا ايجاد شده بود با 

 . ھا نميشد فراموش گردد اين مقرری

تقاضای بازگشت . هللا، کارمل از مسکو وارد کابل شد کشی از نجيب برای انتقام    

هللا يکی از  نعمت يرکارمل به وطن، ضمن پلنيوم کميته مرکزی حزب از جانب انجن

هللا ھم آنرا پذيرفت و برايش  هللا صورت گرفته بود و نجيب نجيب ھواداران کارمل به دکتور

پلينوم  تلفونی به مسکو اطqع دادند، تا آنجا که معلوم بود، تبعيد کارمل بر اساس فيصله

کميته کميته مرکزی صورت نگرفته بود تا دوباره بازگردانی او ھم بر مبنای تصويب 

ھا بودکه بايد او برای اجرای نقشی  مرکزی صورت ميگرفت، فقط اين بازی سياسی روس

اما ھمينکه او به کابل وارد شد، شام ھمان روز، محمود بريالی برادرش از . آمد بکابل می

هللا  اين عمل رئيس جمھور نحيب. نشين گرديد مقام معاونيت صدارت سبکدوش و خانه

گفته ميشد . مل را دامن زد، و تاثير ناگوار برجای گذاشتانزجار ھواداران کار

 .يی بوده که بدستور او صورت گرفته بود نامه بريالی بر اثر پخش شب سبکدوشی
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به . پرور بود باز و رفيق کارمل نيز مردی سياست محمود بريايی برادر ببرک    

شناسی و  عهمطالعه و کتاب و سياست عqقمند بود و در مورد اقتصاد سياسی و جام

ايديولوژيک مقاsت مھمی در جريده پرچم و اخبار حقيقت انقqب ثور از او بچاپ رسيده 

او در ايام غيابت برادرش کارمل، از جناح پرچم و بخصوص آنانيکه وفاداری خود . است

هللا نقشی  را به کارمل ابراز ميکردند، مواظبت و حمايت ميکرد و در سقوط نجيب

 .چشمگير داشت

ينکه خبر بازگشت کارمل بکابل و سبکدوشی محمود بريالی بگوش ھواداران ھم    

ھای او نزد  تک آنان برای تجديد تعھد به وفاداری به کارمل و انديشه آنھا رسيد، تک

. کارمل و محمود بريالی رفته، آمادگی خود را به او ساير برادران ابراز کرده بر ميگشتند

بر رفت و آمد اشخاص و افراد وضع کرد که کنترول جدی » خاد«ھرچند دستگاه 

 .هللا نداشت ميخواستند با کارمل ديدار نمايند، مگر اين قيودات تاثير چندانی به نفع نجيب

بمديريت نور احمد ستانيزی و جريده » پلوشه« چون یدر عين حال جرايد شخص    

 افشاگری درپی خود به محسنی با نشرات تند و تيز وپی بمديريت آقای بصير» ياحق«

علی کشتمند که اکنون ديگر صدراعظم  کارمل و سلطان آميز و ناگفتنی ببرک اعمال اسرار

 .نبود، پرداختند

ھا که جز تنی چند از رھبران حزبی، ديگر کسی از آن اطqع  محتويات اين نوشته    

دقيقی نداشت و جزو اسرار شمرده ميشد ولی مديران جرايد مذکور بر آن دست يافته 

پاشيد و ھواداران  کشتمند نمک می کارمل و سلطانعلی  از پيش بر زخم ببرک ، بيشبودند

آن دو را تخريش و متحسس ميساخت، گفته ميشد اين معلومات را درباره کارمل و 

پايه در اختيار جرايد مذکور ميگذاشت  به استشاره مقامات بلند»  خاد٧رياست «کشتمند 

 .نشر رسانده ميشدو به ھدايت و دستور آن دستگاه به 

کارمل و سلطانعلی کشتمند دست زير اsشه نگذاشته و ساکت بر جای    ببرکًطبعا    

آنھا ھم در ميان حزب و کميته مرکزی آن حزب، طرفداران و . خود نشسته نبودند

تر و  هللا پخته نجيب ھواخواھانی داشتند که از لحاظ سياسی نسبت به ھواخواھان دکتور

هللا انتقام  آنھا نيروی خود را بکار گرفتند تا از نحيب. تر بودند ورزيدهکارتر و کار کھنه

 .بکشند

ھای درون حزبی از يکسو و فشار حمqت مجاھدين  از اين تاريخ به بعد مخالفت    

ھا و دسايس کشورھای  بر شھرھای خوست، گرديز، زابل و قندھار از جانب ديگر، توطئه
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هللا را بيشتر  پذيری رژيم نحيب م داده، آسيبمنطقه بخصوص پاکستان دست در دست ھ

 .ساخت

ھای حلقات سياسی در کابل، بازگشت مجدد کارمل به کابل بر اساس  بنابر تبصره    

. پqن آن بخش از رھبری شوروی که کودتای سرنگونی گرباچف را سازمان داده بود

شار خبر کودتايی ھا، ھنگامی نزديک به باور شد که با انت اين تبصره. صورت گرفته بود

رتبه نظامی شوروی فردای آن وارد کابل شد و تا  ضد گرباچف در مسکو، يک ھيئت عالی

در عين حال ھواداران کارمل از اين . معلوم شدن سرنوشت گرباچف در کابل توقف داشت

ديگر تبريک ميگفتند و  خيلی خوشحال بودند و بيک) که تحقق نپذيرفت(دگرگونی سياسی 

 يک فروشنده مشروبات الکلی در مکروريان اول شنيده شده بود که نامبرده باری از قول

ھمان شبی که خبر سرنگونی گرباچف در مسکو انتشار يافت، از مدرک فروش 

اين عqيم و اشارات ميرساند که . مشروبات بيش از يک مليون افغانی نفع کرده بود

ضدگرباچف در مسکو به تحقق کارمل، مشت خالی به کابل برنگشته بود و اگر کودتای 

هللا ھم در کابل مواجه با سقوط بود و شايد که کارمل دوباره  پيوست، بدون شبھه نجيب می

ولی . افتاد نسيه می هللا با مجاھدين به طاق آشتی ملی نجيب بر تخت قدرت تکيه ميزد و مش

کامی تاريخی و هللا را با سقوط و نا بھرحال، کارمل از راه ديگری کارش را کرد و نجيب

ور و  فرار نافرجام مواجه ساخت و کابل و کابليان را بدست مجاھدين در تنور شعله

 .سوز و بی نظير تاريخ افکند ھستی

ھنگامی که بازار افشاگری در مورد کارمل و : موضوع را اندکی تشريح ميکنيم    

سال  مان دهھای خود که در ز کشتمند در کابل گرم بود، اوs کشتمند در ميان ھزاره

صدارتش از ھيچگونه مساعدت مادی و معنوی به منسوبان آن قوم دريغ نورزيده بود، 

منصور نادری، رھبر فرقه اسماعيله در افغانستان که بيشترين  رفت و مqقاتی با سيد

ھای شمالی ھندوکش تشکيل ميدھد، انجام داد و  ھای دامنه پيروان اين فرقه را ھزاره

اما چندی بعد سلطانعلی .  در آنجا به قرار و مداری رسيده باشدشايد. بکابل برگشت

 قصدی قرار گرفت و زخمی نامطلوب وجھی برداشت و از  کشتمند در کابل مورد سوء

 .کشور خارج شد و در لندن اقامت گزين گرديد

هللا گرفته تا صفحات  ثانيا ھواخواھان کارمل از زير ريش رئيس جمھور نجيب    

يکی از اين .  داشتند و ھنوز به دستورات کارمل گوش به فرمان بودندشمال کشور نفوذ

هللا به تناور  که در دوره نجيب» خاد«ھای دست نشانده عھد کارمل در دستگاه  نھال

دوستم . درخت برومند مبدل گشت، عبدالرشيد دوستم قوماندان مليشای اوزبک بود
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گر سياسی صفحات شمال کشور که پيگير، رجل دي  دستورات خود را از طريق سيداکرام

 .از سرسپردگان و ھواخواھان شماره يک ببرک کارمل بود، ميگرفت

بعداز کارمل مدتی به (پيگير رئيس دفتر خاص کارمل در کميته مرکزی حزب بود     

صفت وزير عودت کنندگان و سپس در شورای وزيران بحيث وزير مشاور در صدارت 

هللا ميسر که از نظر  احمدطغيان سابق والی کابل و نجيب عqوه بر پيگير فضل). کار ميکرد

 .هللا و تحريکات بر ضد او سعی بليغ بخرج ميدادند افتاده بودند، در تخريب نجيب

هللا و مشی آشتی ملی او، از پايتخت گرفته تا وsيات  کار در جھت ناکامی نجيب    

يافت و نيروی عمده بلخ، بغqن، فارياب، جوزجان و شبرغان و غيره بشدت جريان 

فرقه « تحت فرماندھی جنرال دوستم و ۵٣هللا ھمانا فرقه قومی  مقاومت در برابر نجيب

 . نادری بود زير فرمان سيدجعفر» ٨٠قومی 

      

 : ملل متحد سازمانطرح صلحسبوتاژ 

در طرح صلح ملل متحد، بر ضروت صيانت حاکميت ملی، تماميت ارضی،     

مردم افغانستان برای تعيين شکل حکومت و نظام استقqل سياسی، شناسائی حق 

اقتصادی و سياسی و اجتماعی ايشان بدون مداخله و تحريک و فشار از ھر قبيل که باشد 

 .و تشکيل يک حکومت وسيع البنياد تاکيد شده بود

 ديپلومات افغانی که ھيات افغانی را در مذاکرات ژنو ،١١٩ آقای داکتر جqل بايانی    

سويدن ھنگامی که در کمپ مھاجرين در حومۀ شھر گوتنبرگ است، در ھمراھی ميکرده 

 :اين مورد برايم توضيح دادباھم بوديم،در

                                                
١١٩

، سابق عضو حزب وطن، يکی از ديپلوماتان آگاه و وارد افغان در قضايای سياسی  داکتر جqل بايانی -  

اعيانی پروان يعنی خانواده والی فروتن ھای  او منسوب به يکی از خانواده. کشور بعد از کودتای ثور است
وی تحصيqت عالی خود را در کشور ترکيه به پايان رسانده، . بايانی و سناتور علی احمد بايانی است

المللی حزب توظيف  سپس مدتی در فاکولته حقوق پوھنتون کابل تدريس نموده، بعد در شعبه روابط بين
 امنيت دولتی در بخش ديپلوماتيک بکار گماشته شده و از سال از آنجا به رياست اول وزارت. گرديده است

من با ايشان در .  بحيث جنرال قونسل افغانی در کراچی پاکستان ايفای وظيفه نموده است١٣۶۶ تا ١٣۶۴
 .کشور سوئد معرفت حاصل کردم و از معلومات او فيض بردم

ه کار و فرماندھی سازمان جاسوسی بايانی بر ذخيره بزرگی از اسرار عناصر ارشد حزب وطن و شيو    

او در مدت کارھای ديپلوماتيکش بر اسرار ضد منافع ملی برخی از .  بی در افغانستان دسترسی دارد گی، کا،
عناصر در رھبری حزب وطن آگاھی حاصل کرده که از عضويت خود به حزب مذکور سخت پشيمان شده 

 وقتی ميتوانسته از اين راه بر گردد که مرگ خود و اما ديگر از راه رفته برگشتی نداشته و صرف. است

حزب (بايانی از انتساب خود به حزب دموکراتيک خلق افغانستان     .زن و فرزندان خود را قبول ميکرده است
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بنابر طرح صلح ملل متحد که ميکانيزم تحقق آن در ژنو ميان نمايندگان ذيصqح     

تمام جوانب ذيربط در قضيه افغانستان طراحی شده بود، قرار بود در ترکيب ھيات رھبری 

سھم داده شود و حتی سھم متحدين » حزب وطن«افغانستان بيش از يک ثلث به آينده 

ھا به  کرسی حزب وطن نيز در رھبری آينده مد نظر گرفته شده بود و از بقيه نيم

عqوتا موافقه . کراتان افغانی مقيم غرب تعلق ميگرفت اپوزيسيون و نيم ديگر آن به تکنو

 رھبران حزب وطن تحت حمايت ملل متحد در سويس و يی از  هللا با عده شده بود تا نجيب

 . يا يکی از کشورھای منطقه انتقال داده شوند

هللا سه نفر آنان  رھبری جديد تماما به ھند گرد آيند و پس از ديداری کوتاه با نجيب    

مجددی بکابل   هللا حامد و پروفيسور صبغت مشتمل بر دکتور محمد يوسف، دکتور صمد 

اردوی .  تسليم شوند و سپس بقيه اعضای رھبری بکابل انتقال يابندرفته قدرت را

شان را کماکان اجرا   افغانستان تا زمان برقرار نظم و امنيت سراسری در کشور وظايف

 .مينمودند

 قرار بود موضوع تجاوز شوروی بر افغانستان در محکمه :دافزو بايانی    

ور متجاوز محکوم به پرداخت ی sھه پيش گردد و شوروی بحيث يک کشلالمل بين

شوروی که اکنون ديگر از ھم .  ميليارد دالر به افغانستان شود٨٠غرامات جنگی تخمين 

پاشيده شده بود و روسيه به عنوان ميراث خوار آن شناخته ميشد نميتوانست چنين 

المللی و تاريخی قبول کند، لھذا در صدد  غرامت عظيم پولی را ھمراه با بدنامی بين

 .هللا از قدرت برآمد وتاژ طرح صلح ملل متحد و سرنگونی نحيبسب

 بوريس پانکين وزير امور خارجه شوروی سابق و يکی از گردانندگان سياست     

  روسيه با اطqع از اين موضوع يکطرف به مقامات » کن برداری انداز و بھره تفرقه«شوم 

زيسيون افغانی استقبال نمايد پاکستانی حالی کرد که مسکو حاضر است تا از رھبران اپو

ھا وارد مسکو شدند و با مقامات  و بنابرين ديری نگذشت که ھياتی از رھبران تنظيم

در اعqميه مشترکی که . گو پرداختند و  هللا به گفت روسيه پيرامون انتقال قدرت از نجيب

 تن ٨٠ند ا پس از مذاکرات مسکو منتشر شد، نمايندگان افغانی اعqم داشتند که آماده

در مقابل نمايندگان شوروی نيز اعqم داشتند که . اسرای نظامی شوروی را آزاد کنند

                                                                                                              
شمار عناصری در  سخت پشيمان است و اکنون با اعتراف به اشتباھات فراوان حزب و جنايات بی) وطن

وی در نظر دارد روزی رساله يا کتابی پيرامون جنايات . ا آرامش ببخشدرھبری حزب ميخواھد وجدانش ر
 موفقيت او را در انجام چنين دين ملی، خواھانيم. عناصر خاين به وطن بنويسد
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حاضراند دولت موقت اسqمی افغانستان را برسميت بشناسند و ھمچنين وعده دادند که 

 . آخرين مشاورين نظامی شوروی را از افغانستان فرا خوانند

وليه از طرف دولت فداراتيف قطع کمکھای اقتصادی و مواد ا در ھمين وقت

هللا و نرسيدن مواد کوپونی برای کارمندان و قوای مسلح کشور و  روسيه به رژيم نجيب

هللا را از ادامه تqش  کمبود مواد سوخت و پترول برای حرکت ماشين جنگی دولت، نجيب

برای حفظ قدرت آنھم در فضای شدت اختqفات درون رھبری حزب، دلسرد و از حرارت 

هللا در رھبری حزب  از طرف ديگر روسيه به مخالفين و رقبای سياسی نجيب.رانداختب

»دستور«
هللا توانايی و امکانات خود را بکار گيرند و   داد تا برای سرنگوی نجيب ١٢٠

 .نگذارند تا طرح صلح ملل متحد در عمل پياده شود

        qھای خود  شدر عين حال رقبای سياسی رئيس جمھور مانند مارھای زخمی به ت

هللا و ناکامی پqن صلح ملل متحد افزودند و شعار انتقال قدرت  در جھت سرنگونی نجيب

به ) يافت که بيش از ثلث آن به حزب وطن اختصاص می(را بجای طرح مجوزه ملل متحد 

 .رھبران جھادی مقيم پشاور به پيش کشيدند

ر سطح رھبری دکسانی که در ناکامی طرح صلح ملل متحد ومشی داکترنجيب،

مزدک و برادرش يارمحمد،   کارمل و برادرش بريالی، فريد  ببرک: فعال بودندحزبی

در صف اول قرار کاويانی و وکيل وزير امورخارجه و شھنواز تنی وزير دفاع  الدين نجم

  .داشتند

 پس از خروج قوی  هللادکتور نجيبعمده ترين علت اين مخالفت اين بودکه ،

روز خروج کامل قشون سرخ از ( دلو ٢۶فبروری مطابق  ١۵ روز ن افغانستاشوروی از 

                                                
١٢٠

به اين دليل در اينجا بکار رفته که اکثريت اعضای رھبری حزب دموکراتيک خلق » دستور«کلمه  -  
. بی، بودند گی، کی،«ھا، وابسته به سازمان جاسوسی  ه از جانب روسافغانستان بگواھی اسناد افشاء شد

 يکی از ١٩٩١در دسامبر . پس يک آقا ھمواره به نوکرش دستور ميدھد که چنين بکن و چنان مکن
او با خود اخباری . افغانان مقيم آمريکا بنام ضياء نصری سری بکابل زد تا سقوط رژيم کابل در کابل بود

را داشته بودند، از » بی گی کی«ھای اعضای ارشد حزب وطن که عضويت سازمان  ر آن نامآورده بود که د
يک شماره از  و او يک. ھای فارسی و انگليسی ترجمه و در امريکا چاپ شده بود روی منابع روسی بزبان

اھيم عطايی ھا بدست آقای ابر يکی از اين شماره. اخبار مذکور را برای کسانيکه بديدن او ميرفتند، ميداد
نويسنده معروف افغانی رسيده بود و او برايم گفت و بعد من نيز بر يک شماره آن اخبار دست يافتم و آنرا 

در ) يا نووی وريميه(» عصر نوين«عqوه بر اين در يک مجله روسی زبان بنام . مطالعه و حفظ کردم
رخی از اعضای ارشد حزب وطن  مقالت مفصلی پيرامون وابستگی ب١٩٩١سال ) ۴۵ تا ۴١(ھای  شماره

کسانيکه طالب اطqعات بيشتر در . بچاپ رسيده است» کی، گی، بی«و ھمکاری آنان با سازمان جاسوسی 
  .اين زمينه باشند، ميتوانند به آن مجله رجوع کنند
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 اعqم داشت وطی فرمانی دستور داد ھر ساله از آن »روز نجات ملی«را بنام ) افغانستان

 .تجليل بعمل آورند

اين اقدام داکتر نجيب  به اين معنی بود که دراين روز ھرساله  با تدوير ميتنگ ھا 

کارمل باشد، يکجا با ببرک که  به تجاوزقشون سرخ را عاملين دعوت ،وکنفرانسھا

ازاينست که ھم روسھا وھم . شوروی ھا مورد نکوھش وناسزاگوئی قرار بدھند

ھواداران کارمل ، برای ناکام کردن طرح صلح ملل متحد وسقوط نجيب هللا دست بکار 

معاون منشی  ، فريد مزدک وزيرخارجه،وکيل    به عناصر وابسته به خود، از قبيل  شدند و

 الدين کاويانی  و نجم معاون اول وزارت امنيت دولتیو برادرش يارمحمد عمومی حزب ،

 اطمينان  باون دوم وزارت امنيت دولتی،اباقر فرين مع ،معاون دوم منشی عمومی حزب

 .هللا از قدرت دست بکار شدند ھا دريافته بودند برای سقوط نجيب ايکه از روس  دل پریو

  

 :نواز تنیدتای شھوک

  در » بی گی، کا،«ھای جواسيس   آقای بايانی که اطqعات وسيعی از اسرار فعاليت    

 :افغانستان و روابط خاص اعضای ارشد حزب دموکراتيک دارد، ميگفت

ھا اين است که در عين  آميز سياسی روس  ھای تفتين بايد دانست که يکی از بازی    

نند و باs ميکشند، ھمزمان با آن شخص يا حالی که يکنفر يا يک گروه را حمايت ميک

اشخاص ديگری را در پشت پرده برای رقابت و جاگزينی با آن اولی تربيت ميکنند تا 

ھمينکه نقش اولی به پايان برسد و يا احيانا از دستورات ايشان انحراف بنمايد، توسط 

کی و امين  مورد ترهدر . افراد ديگری از ھمان قماش او را خنثی کنند و از ميان بردارند

هللا را  ای کار گرفتند و ھنگامی که نجيب ھا از چين شيوه هللا نيز روس و کارمل و نجيب

الدين کاويانی، وکيل و شھنواز تنی و عده  مزدک، نجم  بجای کارمل نصب کردند، فريد

 و هللا حمايت و تشويق ميکردند و به آنھا طوری وانمود ديگر را مخفيانه در مقابل نجيب

 .گوشزد ميساختند که رھبری آينده کشور از آن شماست

يافتند، فورا قيافه  ھا می اين افراد وقتی خود را مورد نوازش و ستايش روس    

سازی در  بازی و فرکسيون بجانب بخود ميگرفتند و لذا ھر يک می پرداخت به گروپ حق

ھای سياسی  بازی هللا از اين دسته و با آنکه رئيس جمھور نجيب. درون رھبری حزب

: آلود است، نميتوانست بگويد يافت، اما چون ميدانست که، آب از کجا گل اطqع می

تا آنجا که . لھذا آنان ھر روز بيش از پيش جسورتر ميشدند» باsی چشم شما ابروست«
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باری شھنواز تنی تقريبا برای سه ماه در عمارت وزارت دفاع واقع در داراsمان تحصن 

 .مر و نھی رئيس جمھور تمرد ورزيدجست و از ا

ھا ظاھرا به وساطت پرداختند و در سفارت روسيه در کابل ھر دو را احضار  روس    

و توصيه نمودند و آشتی دادند، اما در خفا به وزير دفاع اجازه دادند تا دست به کودتا 

هللا نيز از  زيرا نجيب. وزير دفاع چنان کرد، مگر موفق نشد. بزند و زور خود را بيازمايد

طرح يک کودتا بر ضد خودآگاھی داشت و تمام امکانات خود را برای خنثی ساختن آن 

ولی در از بين بردن کودتاچيان مخصوصا وزير دفاع و ھمراھانش، نتوانست . بکار بست

 .ھا مانع او از انجام چنين کاری شدند زيرا روس. دست به اقدام جدی بزند

سيم وزارت دفاع در تماس با مرکز  کونسی راديو بیبگفته ھمان ديپلومات، فري    

سيم وزارت امورخارجه تمام   ترمذ در خاک ازبکستان بوسيله چينل بی سيم راديو بی

عمليات کودتا و رھبری آن را کشف و ثبت ساخته بود و ھنگامی که خط پرواز و ارتفاع 

ری شد و دستور گي و سرعت طياره حامل کودتاچيان توسط راھدار، رديابی و نشانه

هللا خواسته شد، رئيس جمھور مانع سقوط طياره حامل کودتاچيان  سقوط طياره از نجيب

  .گرديد

 :حکمتياراکستان و پتqش ھای نجيب برای بھبود روابط با 

 از تفتيش و کنترول داکتر نجيب هللا که اين رويۀ دوگانۀ روسھا را ديد،

ھا و  کابل امتناع ورزيد و نيز خط انتقال نامهھا در  ھای ديپلوماتيک بوسيله روس پوسته

افزون بر اين نجيب . انتخاب کردرا ھای ملی و بين المللی را به جای مسکو، دھلی  پوسته

را بنام ) روز خروج کامل قشون سرخ از افغانستان( دلو ٢۶فبروری مطابق  ١۵هللا روز 

 .از آن تجليل بعمل آورندروز نجات ملی اعqم داشت وطی فرمانی دستور داد ھر ساله 

 سياست ضد روسی و ضد شوروی او تلقی شد و ۀاين اقدام رئيس جمھور به مثاب    

گيری ملی و   هللا يک موضع گيری نجيب گران سياسی اذعان ميکردند که اين موضع  تحليل

به معنی محکوم کردن شوروی به تجاوز بر حاکميت ملی و استقqل سياسی افغانستان 

 واقع بساط قدرت خود را ھم جمع هللا با صدور اين فرمان در نجيبداکتر و تلقی ميشود

 .دنکمي

تqش بازيھای اوپراتيفی روسھا دارد واز داکتر بايانی که اطqعات وسيع پيرامون 

مطلع وترکيه  بھبود روابطش با پاکستان وحکمتيارتحقق صلح و ھای داکتر نحيب برای 

هللا در صدد بھبود روابط خود با پاکستان،  نجيبدفاع ، بعد از کودتای وزير ،گفت کهاست

  .حکمتيار افتاد  اسqمی  ترکيه، ھند و حزب
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د که يک ھيات بلندپايه ترکی تحت رياست صدرالدين داتوضيح  ،بايانی

وارد کابل شد و ميخواست ) ١٩٩٠ جون ٨ (١٣۶٨جوزای  ١٨اوغلو، بتاريخ  احمد

موضوع اول، . هللا پيرامون دو موضوع مذاکراه کند بطور بسيار محرمانه با دکتور نجيب

دعوت افغانستان به شرکت در کنفدريشن متشکل از کشورھای، ترکيه، ايران، پاکستان، 

و موضوع دوم در صورت رد موضوع اول، اجرای نقش . ديش و افغانستان بود  بنگله

ر چھارمين روز د. گری ترکيه بين دولت افغانستان و اپوزيسيون افغانی بود  ميانجی

هللا با ھيات مذکور به مذاکراه نشست، ھيات مطالب ذيل را به رئيس  ورود ھيات نجيب

 .هللا ارايه کرد جمھور نجيب

پيشنھاد ميگردد تا افغانستان در کنفدريشن کشورھای مزبور شامل گردد و از     

فغانستان ديگر البته عجالتا با قبول اين پيشنھادات ا: شمار آن برخوردار شود مزايای بی

ـ سرحدات ١: محتويات پيشنھاد اين بود. رقيب يا دشمنی بنام اپوزيسيون نخواھد داشت

 بيرق واحدی در سراسر اين کشورھا به -٢. از ميان کشورھای عضو برداشته خواھد شد

 پول واحدی بين - ۴.  اردوی ھمکار تشکيل خواھد شد- ٣. اھتراز در خواھد آمد

فرقی نميکند اين پول لایر ايرانی باشد يا افغانی، يا . د شدکشورھای عضو رايج خواھ

. کلدار يا ليره و يا پول ديگری اما پس از يک رفراندم نوعيت اين پول معين خواھد شد

يعنی مواد .  تمام کشورھای عضو از سيستم اقتصاد ھماھنگ برخوردار خواھند شد-۵

ن در تمام کشورھای عضو خام يک کشور اگر در کشور ديگری پخته شود، محصول آ

 .بيک قيمت عرضه خواھد شد

 جرگه را در افغانستان مرجع تصميم  هللا از قبول اين طرح طفره رفت ولويه نجيب    

گيری وانمود کرد و نيز مساله پشتونستان را که گويا يک مساله ملی افغانستان است و  

ه جرگه را قبول کرد اما در ھيات تدويرلوي.  آورد افغانھا از آن در نخواھند گذشت بھانه

هللا وعده خواست و در مورد قضيه  مورد نتايج آن که حتما بايد مثبت باشد از نجيب

له اساسی معضله خود افغانستان است که بدينگونه حل ميشود و  پشتونستان گفت، مسأ

ھرگاه شما وعده . موضوع پشتونستان در مقايسه با افغانستان ناچيز و کوچک است

 اين کنفدريشن را بدھيد، تمام مشکqت افغانستان حل شده پنداشته ميشود و شرکت در

هللا از قبول آن  معھذا باز ھم نجيب. ضرورتی برای مذاکراه با اپوزيسيون ديده نميشود

گری خود  خودداری ورزيد و به ھيات خاطرنشان ساخت که بھتر است ترکيه به ميانجی

 . توجه بيشتر مبذول داردبين اپوزيسيون افغانی و رژيم کابل 
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ھای اپوزيسيون، حزب اسqمی برھبری حکمتيار  از آنجايی که در ميان گروه    

نوع مذاکره با دولت افغانستان نبود، ترکيه سعی کرد حزب اسqمی را   حاضر به ھيچ

نخستين مqقات جانب افغانی با نمايندگان حزب اسqمی در بغداد . حاضر به مذاکره بنمايد

ھqل و  الدين رفت و دومين مذاکرات بين معاونين گلبدين آقايان کرياب، قطبصورت گ

ھاتف و يعقوبی وزير امنيت  غيرت داماد گلبدين در دمشق با سليمان sيق عبدالرحيم

 .ھر دوی اين مذاکرات تحت نظر ھيات ترکيه صورت گرفته بود. صورت گرفت

ھور با رھبر حزب اسqمی يی بود برای ديدار رئيس جم  اين مذاکرات مقدمه    

هللا به مذاکره بنشيند، اما نه در  باsخره حکمتيار حاضر شد با نجيب. گلبدين حکمتيار

 بايانی می افزايد. هللا ھند را پيشنھاد نمود، باز ھم حکمتيار آنرا نپذيرفت سوريه، نجيب

 هللا بطور محرمانه به پاکستان سفر کرد و با حکمتيار و سرانجام نجيب: که

اما مخالفان رئيس جمھور . خان رئيس جمھور پاکستان نيز ديدار نمود اسحق غqم

برخی از ھواداران نجيب هللا (. هللا اين سفر او را خيانت بحزب وطن تبليغ کردند نجيب

کليد حل اين سوال در دست آقای توخی .روايت سفر داکتر نحيب به پاکستان را نمی پذيرند

 )، دستيار داکتر نجيب است

هللا را  آباد نميخواست، تمايqت نجيب مسکو که بھبودی روابط کابل را با اسqم    

يابی به يک راه حل   ًبرای مذاکره با مقامات پاکستانی و اپوزيسيون افغانی و احيانا دست

هللا  ده در جھت سرنگونی نجيبنمواندازی خود تلقی   عادsنه، خqف پاليسی تفرقه

هللا و طرح صلح ملل متحد را  واھان خود دستور ناکامی نجيبپافشاری کرد و به ھواخ

 .داد

بدين . ميتوان حدس زد که نجيب نيز شايد قربانی مسأله پشتونستان شده باشد    

هللا حاضر نشد بخاطر پشتونستان، پيشنھاد ترکيه را مبنی بر شموليت  معنی که نجيب

روی بپذيرد و خود را از شر مرز با شو  افغانستان در کنفدريشن کشورھای اسqمی ھم

و آنگاھی که تمايلی برای نزديکی با پاکستان از . اپوزيسيون و شوروی نجات ببخشد

ھا که مخالف نزديکی و دوستی با پاکستان بودند روبرو  خود نشان داد، با دسايس روس

 .گرديد و سقوط نمود

         

 در سقوط نجيب هللا فريد مزدک، کاويانی و عبدالوکيل نقش     

چنانکه قبq اشاره شد، فريد مزدک و کاويانی و وکيل از جمله مدعيان جانشينی     

آنان در عين حالی که از دست پروردگان کارمل بودند، . هللا خود را بشمار ميگرفتند نجيب
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هللا و ھواخواھان او دريغ  اما از ھيچگونه بدگويی و تخريب کارمل در نزد نجيب

لدين کاويانی ھر دو از تاجيکان و از جانب مادرپنجشيری ا فريدمزديک و نجم. نميورزيدند

اما وکيل گويا پسرخاله کارمل يا بريالی و از . هللا در امور حزب بودند و از معاونان نجيب

او پس از کودتای . تاجيکان قريه کمری و بروايتی از تاجيکان شمالی مربوط کابل بود

هللا امين بر ببرک و   چند ماه بعد که حفيظثور، بحيث سفير افغانستان در لندن مقرر شد و

ياران او بخشم آمد و آنھا را از وظايفشان سبکدوش نمود و بکابل خواست، وکيل با ته 

دالر از دارايی سفارت افغانی در لندن به ياران ديگرش در ٢٠٠٠جيب زدن مبلغ 

ور شد يوگوسqوی يا مسکو پيوست و چندی بعد ھمراه با قشون سرخ شوروی وارد کش

هللا به  و در کابينه کارمل بحيث وزير ماليه و سفير ويتنام و پس از کارمل در دولت نجيب

هللا و جناح خلق بحيث وزير امور  سبب ابراز مخالفت خود با کارمل و ھمنوايی با نجيب

  .ھا مقرب شد و دم از سياست ميزد خارجه افغانستان مقرر و به شوروی

اما از اوايل . شناخت  کسی نمی٨٠د را تا آغاز دھه فريد مزدک و برادرش يارمحم

 آن دو در صحنه سياسی و استخباراتی کشور دفعتا سر برآوردند و چنان با ٨٠دھه 

  .پيمودند»  ساله را يکشبهينه چندار«سرعت رشد کردند که بقول معروف 

عمومی حزب دموکراتيک خلق   مزدک بحيث معاون منشی٨٠در اواسط دھه 

 برگزيده شد و بدنبال آن يارمحمد برادرش به عنوان معاون اول وزير امنيت افغانستان

 .دولتی نصب گرديد

در » ،گی، بی کی«ھا از برکت سازمان جاسوسی شوروی معروف به  اين    

 کار آنان تا بدانجا باs گرفت که ٨٠افغانستان به نام و نوايی رسيدند و در اواخر دھه 

بردند و برخی ھم بقای خود  ر به جاه و مقام آنان رشک میدا ھای سابقه بسياری از حزبی

 می» تازه پشت لب سياه کرده«را وابسته به لطف و گوشه چشمی از آن دو برادر 

 .پنداشتند

  مردی خوش.هللا در بخش تشکيqت حزب الدين کاويانی، معاون نجيب اما نجم    

کابل تحصيqتش را به او در پولی تخنيک . برخورد و خوش صحبت اما درون گرا بود

پايان رسانده و در زمينه مسايل اجتماعی و ماترياليزم تاريخی، آثاری چند از او بچاپ 

 .رسيده است

هللا، سفرھای چندی به کشورھای آسيايی و اروپايی و  سالھای اخير قدرت نجيب در    

هللا نقش  او از مبلغين و نطاقان حزب بود و در پروسه سقوط نجيب. افريقايی داشته است

 .انکار ناپذيری داشت
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و اسلم وطنجار، ) جنرال زمان آرزو( باری يکی از معينان وزارت امنيت دولتی    

بايانی ديپلومات افغانی جداگانه برايم حکايت  هللا و جqل آخرين وزير دفاع رژيم نجيب

 احمدشاه الدين کاويانی از مدتھا قبل با اند که، فريد مزدک و برادرش يارمحمد و نجم کرده

مسعود رابطه قايم کرده بودند و اکثر اطqعات سری و راپورھای خاص در مورد 

      ١٢١.مسعود را آنھا برای مسعود گزارش ميدادند احمدشاه

ھای حزبی در  آوری و توحيد گزارش تر اينکه، فريد مزدک مسئول جمع  طرفه

ش يارمحمد سطح کميته مرکزی حزب به رھبری دولت و سرمشاور روسی بود و برادر

خارجه و ارگانھای وزارت امنيت دولتی  ھای وزارت آوری و توحيد گزارش مسئول جمع

طبعا ھر راپوری را که بسيار محرم و جدی بود برای خود نگھميداشت و صرف . بود

برای سر مشاور روسی و در صورت لزوم به احمد شاه مسعود انتقال ميداد و به رھبری 

هللا راپورھای که در درجه دوم اھميت قرار داشتند انتقال  وزارت امنيت دولتی و نجيب

هللا تقريبا از اطqعات دقيق ارگانھای امنيت دولتی در رابطه به  از اينجا نجيب. ميگرديد

ولی احمد شاه . ھای دشمنان و مخالفين خود بی خبر گذاشته ميشد دسايس و توطئه

رنوشت خودش قبل از ھر اقدام مسعود از تمام تصاميم سری و جدی دولت در مورد س

منسوبين و مسئولين ارگانھای امنيتی اطqع کسب ميکرد و در دفع به موقع پqن دشمن 

 .پرداخت خود می

الدين  هللا به فريد مزدک و برادش يارمحمد و نجم پايان نجيب  شايد اين اعتماد بی     

دگوئی و افشاگری در مورد کاويانی از اين جا نشأت کرده باشد که اين افراد از ھيچگونه ب

مند ساخته  هللا را نسبت خود باور گونه نجيب هللا دريغ نميکردند و بدين کارمل نزد نجيب

 .بودند

مسعود را  هللا نيز ميخواست در تبانی با اين افراد، احمدشاه در عين حال نجيب    

ازد و مانند شکار کند، يعنی از طريق اين افراد او را وادار به نزديکی با دولت خود س

ساير قوماندانان پيوسته بدولت او را با پول و امتياز تطميع کند و احيانا اگر ممکن باشد 

هللا  ھا و اھداف نجيب مسعود از تمام پqن  شاه مگر احمد. وی را از صحنه نابود نمايد

اين وضع ادامه يافت تا آنکه . آگاھی حاصل ميکرد و به موقع آنھا را خنثی مينمود

                                                
١٢١

  نا وقتاري که بس) دراستانه بغاوت شمال ( اخری در روز ھایعقوبي  «: نويسندۀ قتل يعقوبی ميگويد-
 عمدتأ در مورد احمد شاه مسعود را یفي اطqعات با ارزش اوپراتارمحمديشده بود با خبر شد که ، جنرال 

 ني که ، روس ھا افتيګ اوم.دھدي مذارشگ یاني به مزدک و کاومي  و مستقکندي پنھان  کرده و میاز نظر و
سايت  (. » کردندليتحم» ما «یرا باs)  محمد بوداري ھدفش مزدک و (» بدبخت« دو برادر 

  )یعقوبي قتل داکترۀمقال،٢٩/۶/٢٠٠٩،یائيار
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آباد و  هللا بعد از مقاومت در جنگ جqل زيرا نجيب. هللا رو گردان شدند ھا از نجيب روس

عدم پيروزی مجاھدين برای تصرف آن شھر، ميخواست ابراز وجود کند و از استقqل 

 . نسبی خود دم بزند

ھا که از قبل افرادی را در داخل رھبری حزب برای مقابله و طغيان در برابر  روس    

تربيت کرده بودند، اينک فرصت آن رسيده بود تا آنھا را در مقابل رئيس جمھور هللا  نجيب

 .تحريک و تشجيع کند

 دل اطمينان والدين کاويانی، با وکيل، فريد مزدک و برادرش يارمحمد و نجم    

هللا از قدرت و انتقال آن ظاھرا به  ھا دريافته بودند برای سقوط نجيب ايکه از روس ریپ

 .يی دست بکار شدند د به اميد امتيازات تازهشاه مسعو احمد

جنرال مؤمن يکی از تاجيکان اندراب، برای تمرد و طغيان و احيانا قربانی طرح     

 .وی از ھواخواھان فريدمزدک و کاويانی بود. هللا انتخاب شد سرنگونی دولت نجيب

 او بر ذخيره.  سرحدی در بندر حيرتان بود٧٠جنرال مؤمن، قوماندان لوای     

بزرگی از مواد ارتزاقی ـ گندم و روغن و پترول و اموال التجاره افغانی حاکميت داشت و 

واقعا اگر تمام اين ذخيره بکابل . بدون اجازه او يک گرام ھم بطرف کابل ارسال نميگرديد

به موقع و با امانتداری انتقال ميگرديد، اقq تا يکسال ديگر ھم ماشين جنگی دولت را 

بدستور مزدک و شرکاء انتقال مواد ارتزاقی و پترول با کندی . ميتوانستبحرکت آورده 

 .مواجه شد و در عوض به اموال تجارتی افراد بيشتر اھميت قايل شدند

شکايت مامورين و کارمندان دولت واردو بعلت عدم توزيع مواد کوپونی     

حيرتان يعنی  بندرشان باs گرفت و دولت تجويز گرفت تا قوماندان سرحدی  ھای بخانواده

اتفاقا اين شخص ھم مانند . جنرال مومن را تبديل و عوضش شخص ديگری را مقرر کند

اش در اين بود که  جنرال مومن يکی از کارمندان وزارت امنيت دولتی بود، اما بدی

منسوب به مليت پشتون بود و از مدتی قبل موجوديت کارمندان پشتون در صفحات شمال 

 قرار گرفته بود و مخالفين رئيس جمھور از جمله کارمل و ھواداران کشور مورد سئوال

هللا ميسر و برخی ديگر در ضديت با  احمدطغيان، پيگير و نجيب او بخصوص فضل

موجوديت کارمندان پشتون در وsيات صفحات شمال دست به تحريکات ميزدند و مردم را 

 .هللا تشويق مينمودند يبنج» گويافاشيستی«به شورش واغوا عليه دولت و سياست 

قوماندان جديد وقتی وارد محل ماموريت خود شد، از جانب جنرال مومن حبس     

فريد مزدک بگفته . کرديد و سپس جنرال مومن از فريدمزدک تلفونی ھدايت خواست

رئيس رياست (آقا  بصير معنوی، عنصر بسيار صادق و شريف حزب وطن از منزل خان
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ی ھدايت داد تا مقاومت کند و از فرمان رئيس جمھور تمرد در کابل به و) حوزه اول

جنرال اصک قوماندان تنظيميه سمت شمال و والی بلخ . مومن ھمچنان کرد. ورزد

خواست بزور متوسل شود و فرمان رئيس جمھور را تعميل نمايد، اما رئيس جمھور مانع 

پس از مذاکرات . تاداعمال فشار گرديد و افرادی را غرض مذاکره با جنرال مومن فرس

اش را به قوماندان جديد  ھيات مرکز با جنرال مومن، وی حاضر شد بمرکز بيايد و وظيفه

گران  اما ھمينکه جنرال مومن در ھليکوپتر قرار گرفت، ناگاه آتش بجان توطئه. تسليم کند

جمعی بسوی ھليکوپتر يورش  طلب بطور دسته افتاد و عناصر صاحب غرض و آشوب

جنرال مومن از طياره فرود آمد و دوباره به محل . کوپتر شدند مانع پرواز ھلیبردند و 

 . برگشت٧٠لوای  قومانده

  ، جنرال سيدجعفر نادری پسر سيد منصور ٨٠از اين طرف قوماندان فرقه قومی     

نادری رھبر فرقه اسماعيله حمايت خود را از جنرال مؤمن اعqم داشت و تعدادی از 

  .حمايت از او بسوی بندر حيرتان گسيل نمودافراد خود را به 

  

 : در سقوط نجيب هللا ١٢٢نقش جنرال دوستم

                                                
 درجمله :در مورد دوستم چنين نوشته بود٢٢/٢/٢٠٠٨تاريخدر  مزاری ايشان قلھموطنی بنام  -  ١٢٢

ستند رشيد دوستم آسيب پذير ترين اجنگسا'رانی که از طرف سازمان ملل متحد متھم به جنايات جنگی 
 - جی -کا ( تم کسی است که پ1ن صلح ملل متحد را بنا به ھدايت روسيه دوس. شخص در بين آنھا است 

 سيد منصور نادری رھبر فرقه اسماعليه و بخشی از - شورای نظار -در زدوبند با جمعيت اس1می ) بی 
مي1دی شخص رشيد دوستم ميباشد ١٩٩٠مقصر اصلی جنگ ھای داخلی دھه . حزب وحدت ناکام ساخت 

در زمان کمونيست ھا از کارگر عادی تفحصات . امرد و بی نھايت معامله گر می باشد نامبرده خيلی ن. 
اين نامرد که ھيچ چيز کمبود . نفت و گاز شبرغان رتبه دگر جنرالی و مقام قھرمانی برايش داده شد 

وفا به مسعود نيز . نداشت در معامله گری و زد و بند با احمد شاه مسعود کشور را به خاک و خون کشيد
نکرده خود را به دامن گلب الدين حکمتيار انداخت و ھمراه با آن يکبار ديگر شھر کابل را به ويرانه 

 پھلوان رسول برادر - از قتل نزديکترين ھمکاران خود مثل جنرال مومن قوماندان حيرتان . مبدل ساخت
به ) جنرال نبی ظفر( ص خود  از زايش طالبان توسط اعزام نماينده خا بعد.جنرال ملک نيز دريغ نورزيد 

افسران و )  آی - اس -آی ( به ھدايت مستقيم . پاکستان ارتباط خود را با طالبان نيز برقرار نمود
انجنيران و تخنيکران سامان آ'ت تخنيکی ھواپيما ھای نظامی و وسايط زرھی را مدت چندين ماه غرض 

ع1وه بر . ھمکاری طالبان به قندھار فرستادترميم وسايط مذکور تحت امر يکی از جنرا'ن خود غرض 
که قب1 از ازبکستان فرار کرده و به پاکستان اقامت داشت به حمايت از ) پان ترکيسم (آن آزاد بيگ رھبر 

موصوف از جمله کسانی است که خيال الحاق و'يات ازبک . دوستم سفر ھای متعددی به شبرغان داشت
با . تان داشت  و از اين طريق ميخواست افغانستان را تجزيه نمايدنشين شمال کشور را به کشور ازبکس

و از جانبی ھم چون پھلوان رسول برادر جنرال ملک به . پ1ن تجزيه افغانستان جنرال ملک مخالف بود
 پھلوان غفار و جنرال مجيد معاون دوستم در تفاھم با - جنرال ملک ،تحريک دوستم به قتل رسيده بود
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ھا در افغانستان در دوران تجاوز خود،  يکی از دسايس بنيادی و تاريخی روس    

ميان ) قومی ـ نژادی(دامن زدن به مسايل ملی و عميق ساختن اختqفات کوچک اتنيکی 

تامين «ھای قومی به بھانه  از طريق ايجاد مليشهاقوام مختلف ساکن در کشور بود که 

 .صورت گرفت» خودی  دفاع«زير نام » ھا حقوق مليت

ھا و اقوام ساکن  ھا ميخواستند با تسليح و تجھيز مليت واقعيت اين است که روس    

در افغانستان اوs صف متحد ملت افغان را بر ضد تجاوز شوروی از ھم بشکنانند و ثانيا 

ھای قومی ياغندھای قومی، در ميان ملت تفرقه و اختqف بيندازند و وحدت  تبا ايجاد قو

ملی افغانھا را تضعيف نمايند تا خود آسانتر و بھتر بتوانند، ملت را به اسارت و بردگی 

 .بکشانند

ھای سرسپرده بدستورات  ھا قبل از ھمه به برخی حزبی برای اين منظور روس    

ده بودند، طوری تفھيم کردند که به تجھيز مليت خود شوروی که بجاه و مقامی ھم رسي

ھا در پشت سرآنھا قرار دارد و از آنھا در بدست آوردن اين حق  بپردازند و اينک شوروی

 . کنند حمايت و پشتيبانی می

لوح فريب اين اغواگری را خوردند و   ھای پرعقده و ساده بزودی برخی از حزبی    

ھای پول،  وام خود رجوع کردند و با پيشکش کردن بوجیجوی اق به سران يا افراد ماجرا

 .به تشکيل غندھای قومی پرداختند

شبه نظاميانی بودند که دارای تربيت و ) ھای قومی يا مليشه(غندھای قومی     

دسپلين نظامی نبودند و فقط در بدل پول سqح بدوش ميگرفتند و با ھر که دولت يا 

کشتند يا کشته ميشدند و  پرداختند و می و مقاتله میقوماندان قومی ميخواست به مقابله 

شان ميخواست روا ميداشتند و دولت ھيچگونه  بر جان و مال طرف مقابل ھر چه دل

 .آورد شان بعمل نمی بازخواست و مخالفتی ھم از اعمال

                                                                                                              
 - آی -سی ( سازمان استخباراتی امريکا . وستم قيام نمودند که دوستم به ترکيه فرار نمودطالبان عليه د

قبل از سقوط طالبان دوستم را اجير و به نواحی ولسوالی شولگره و'يت بلخ ديسانت نمودند که ) ای 
بخش معاون آغای کرزی در ( فع1 در دولت دست نشانده افتخار رياست ارکان قوای مسلح را دارد 

  . )نظامی ميباشد 

ھفته گذشته تلويزيون آريانا که از . مطلب فوق قطره ای بود از دريا که در مورد رشيد دوستم ارائه شد 
امريکا نشر ميشود فلم تلويزيونی مستندی را به نمايش گذاشت که دوستم به ھمراه قوماندانان مربوطه 

. در شھر شبرغان بود) ھای روسپی رقاصه ( اش مصروف شراب نوشی و رقصاندن زنان روسپی 
 شير - مزار شريف - قصر ھای شبرغان ،دوستم که يک کارگر عادی بود و از پدر ھم سرمايه دار نبود

 ھزاران جريب زمين و مليونھا دالر که در بانکھا ذخيره نموده از - ھواپيما ھای مسافر بری - پور کابل 
 )٢٠٠٨فبروری ٢٢افغان جرمن آن1ين،(کجا بدست آورده است ؟
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ھا که با روند تاريخی نظام  ھای قومی به دستور و مشورت روس ايجاد مليشه    

، سازگاری و مطابقت نداشت، منجر به اوضاع و احوالی شد که در داری کشور  مملکت

ھای قومی مختلفی در تبانی با قوای  سراسر کشور در پھلوی اردو و پوليس و خاد، قوت

ظھور نمايند و ھر يک سلطان مطلق العنان ) گانه اردو و پوليس و امنيت دولتی مسلح سه

بری و موادخواربار  التجاره و مسافر ای مالھ مردم را مصادره نمايند، کاروان. خود باشند

ھا برگردانند و حيف و ميل نمايند و دولت ھم خوشحال بود که پروا  را از مسير جاده

ھا را ميتوان بر ضد مجاھدين بکار گرفت و در سرکوبی جنبش مقاومت  اين قوت. ندارد

ھای  ھا قوت وسچنانکه استفاده ھم کرد و به مشورت ر. شود استفاده کرد از آنھا می

 . قومی را يکی به مقابل ديگر استعمال کرد

ھای ازبک تحت قوماندانی  ھای قومی، مليشه ترين قوت  بايد گفت، يکی از بزرگ    

آنرا ايجاد و سازماندھی و ) امنيت دولتی(» خاد«عبدالرشيد دوستم بود که دستگاه 

يدش و با دادن امتيازات تقويت کرد و از يک کندک قومی تا سطح يک فرقه قومی باs کش

پی در پی مادی و معنوی از يک فرد عادی يک قھرمان نامی و يک جنرال موفق نظامی 

 نظامی برخورددار استبداد وحشونت قوی يک دکتاتورساخت بدون ترديد رشيد دوستم از

  .بود

دولت بر طبق مشوره مشاورين روسی از اين فرقه در سرکوبی جنبش مقاومت 

قندھار، ھرات، زابل، خوست، گرديز، :  در وsيات متعددی چونملی بر ضد رژيم

شريف، شبرغان، جوزجان، فارياب  پغمان، سمنگان، قندز، تخار، مزار آباد، ميدان،  جqل

و کابل به حد اعظمی استفاده کرد و در عين حالی که مخالفين خود را سرکوب مينمود، 

ندگان منطقه قيام کننده با مليشای اوزبک را نيز ميان باش) مليتی(دشمنی قومی و اتنيکی 

ھای قومی  ھای که عبدالرشيد دوستم در عمليات جنگی قوت اما موفقيت. تشديد مينمود

) اوزبک(آورد، بتدريج او را شخصيت داد تا ھم مرجع اميد مليت خود  خويش بدست می

  .گردد و ھم دولت به خواست و نظر او اعتنايی بيشتر معطوف نمايد

گرم و داوطلب به شرکت در  م افراد خود را از ميان طبقه جوان و خون دوست    

جنگ انتخاب ميکرد و چون تمامی آنھا از قوم و نژاد اوزبک بودند، سخت از اوامر 

جنگيدند و به پيش ميرفتند  دوستم اطاعت ميکردند و در جبھات جنگ تا پای پيروزی می

مدند و يا ھمگی جان خود را از دست و بدينسان يا کامياب و فاتح از ميدان می برآ

ُھای تحت فرمان دوستم در عمليات جنگی  کمتر اتفاق افتاده است که قوت. ميدادند

ھای جنگ و ستيز را   راه دوستم خودش نيز اين کوره. نشينی اختيار کرده باشند عقب
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ھذا اکثر مع. بارھا پيموده و آزموده بود و افراد او ھم از قوماندان خود پيروی ميکردند

افراد او معتاد به مواد مخدر و قماربازی بودند و از غارت اموال مردم تحت کنترول خود 

ھای ازبک را بنام  و رھگذاران دريغ نميورزيدند و اين امر سبب شده بود تا مردم مليشه

ياد کنند و از ديدن و يا موجوديت آنھا در محل زندگی دچار تشويش و » جمع گلم«

 .اضطراب باشند

ھا آنرا سازماندھی و تجھيز  ھای قومی سمت شمال که روس يکی ديگر از قوت    

ھای قومی   ملی شمال کشور محسوب ميشد، قوت کردند و متحد دوستم و بخشی از جنبش

نادری رھبر فرقه اسماعيليه بود که امنيت شاھراه  نادری پسر سيد منصور جعفر سيد

 .سالنگ تا بندر حيرتان را بعھده داشت

، ھنگامی که شھر گرديز بدنبال سقوط شھر ١٩٩١ مطابق ١٣٧٠در تابستان      

خوست مرکز وsيت پکتيا مورد حمqت شديد مجاھدين قرار گرفت، رئيس جمھور 

ولی جنرال دوستم از . خواست تا از مليشای اوزبک باز در دفاع آن شھر استفاده کند

 را در دوران سقوط شھر ھای قومی خويش به گرديز که تلفات سنگينی اعزام قوت

خوست متحمل شده بود، ابا ورزيد و باری اظـھار داشته بود که اگر وزير دفاع 

توان دفاع از وsيت خود را ندارد، او را از وظيقه سبکدوش و مرا عوض ) وطنجار اسلم(

ھای قومی خود را بفرستم، در غير آن   به دفاع از ھر شھری قوتًاو مقرر کند تا بعدا

يی از مليشای  معھذا با وساطت سيداکرام پيگير عده. ه قبول چنين امر نيستمحاضر ب

اوزبک در دفاع از شھر گرديز شرکت ورزيديد و جنرال دوستم ھم پس از شرکت در 

مند از کابل عازم   عمليات پاکسازی اطراف کابل بر ضد مخالفين رژيم، نارضائيت

 .امت در کابل اجتناب ورزيدشبرغان که قرارگاه نظامی او بود رفت و از اق

هللا که ھنوز ھم به نيروی جنرال دوستم برای سرکوبی   رئيس جمھور نجيب    

ھای مردم شمال ھندوکش احتياج داشت، با رفتن جنرال دوستم به شبرغان  شورش

 .ھای سياسی بود که ميرفت حادتر شود مگر متوجه نزاکت. مخالفت و ممانعت نکرد

جنرال دوستم باستر جنرال اثک قوماندان و رئيس ديری نگذشت که مخالفت     

تنظميه سمت شمال در شيوه عمليات جنگی در ولسوالی خواجه غار وsيت تخار و 

ی را يآباد وsيت بلخ باs گرفت و سعی دولت در رفع اين اختqفات جا ولسوالی دولت

ختqفات و يی از ا  خبرھای تکاندھنده) اوايل خزان(از اين تاريخ به بعد . نگرفت

ھا  برخوردھای قومی و نژادی ميان پشتونھا و اوزبکان و تاجيکان سمت شمال بگوش

به مسايل ضد وحدت ملی افغانھا ميرسيد که البته از نظر مردم چيز فھم کشور دامن زدن 
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کوم و نفرين ميشد و اما رھبران حزبی که حاکميت و امتيازات خود را محکوم به مح

 .ِ ھر کس ديگر به اختqفات زبانی، مذھبی و اتنيکی دامن ميزدندزوال ميديدند، بيش از

» پqن قبq تنظيم شده«کرام پيگير نيز با  ھمزمان با اين اوضاع و احوال، سيدا    

هللا نزد جنرال دوستم به شبرغان رفت و جز به سفارت از جانب جنرال  سقوط نجيب

 .هللا دوباره برنگشت دوستم نزد نجيب

ثبات  گيری بی  کارمل به کابل و موضع  يشد که پس از بازگشت ببرکچنين معلوم م    

اش، در ميان صاحب منصبان و افسران غير  رئيس جمھور در برابر رقبای سياسی

هللا مسير، دھنشين و سيد اکرام ب احمد طغيان، نجي مال بوسيله فضلپشتون در صفحات ش

ای صورت گرفته بود و رھبران  دهھای سياسی گستر پيگر و غيره ھواداران کارمل فعاليت

نادری والی بغqن و قوماندان فرقه  سيدجعفر: ھای مختلف قومی آن سمت چون قوت

 تحت ٧٠ و لوای سرحدی ۵٣ و جنرال دوستم به عنوان قوماندان فرقه قومی ٨٠قومی 

 .قومانده جنرال مومن مستقر در بندر جترتان با ھم به قرار و مداری رسيده بودند

ين آوان، جنرال مومن قوماندان لوای سرحدی بندر حيرتان که از حمايت در ھم    

فريد مزدک سخت برخوردار بود و باعث مشکqتی در ارسال مواد غذايی بکابل شده بود 

که از ) خاد(توسط فرمان رئيس جمھور تبديل و بجای او يکی از کارمندان امنيت دولتی 

دسته به تبر رقبای سياسی رئيس جمھور اين تبديلی . مليت پشتون بود مقرر گرديد

انداخت و آنھا ھم تبديلی يک جنرال نامدار تاجيک را به منزله پيراھن حضرت عثمان 

و جنرال مومن را به اغوا و تمرد از . هللا کشيدند به رخ فرد فرد از مخـالفين نجيب) رض(

گفته ميشود فرمان رئيس جمھور واداشتند و او ھمچنان کرد و سرانجام ھم چنانکه 

 .اش سقوط داده شد و از بين رفت بوسيله متحد خود جنرال دوستم طياره

به بعد بحرانی شده ميرفت ) ١٣٧٠زمستان  (١٩٩٢اوضاع کشور از آغاز سال     

ھای حزبی به سمت شمال اقدام کرد، مگر  ھا و شخصيت و رئيس جمھور به اعزام ھيت

باری رئيس .  نداده بکابل عودت کردندھيچکدام آنھا کاری به نفع ثبات اوضاع انجام

جمھور خواست خودش با جنرال دوستم ذريعه تلفون تماس بگيرد، اما جنرال دوستم 

از گرفتن تماس تلفونی با او خودداری ورزيد و مخالفت خود ) بگفته خود رئيس جمھور(

بنام  ده دادی ١٨را با موجوديت جنرال اثک رئيس تنظيمه سمت شمال و قوماندان فرقه 

جنرال رسول و رئيس امنيت دولتی وsيت بلخ که ھمه از مليت پشتون بودند بوسيله 

وقتی رئيس جمھور حاضر شد اين تقاضای . اعزام ھيئتی به رئيس جمھور ابراز داشت
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جنرال دوستم را به پذيرد، چنانکه پذيرفت و به تبديلی اين اشخاص از آن وsيت اقدام 

 .تقاضای ديگری را در ميان گذاشتاما جنرال دوستم پای . کرد

سعی رئيس جمھور در ايجاد تفاھم با جنرال دوستم با ناکامی مواجه شد زيرا پqن     

 .  دست مخالفان شده بود مخالفان چنين بود و دوستم آله

ھای  هللا با تدوير جلسات حزبی کميته مرکزی حزب و سخنرانی بعدا نجيب    

يی از اعضای  می حزب والزاماتی که بر عدهشديداللحن خويش به عنوان منشی عمو

الدين کاويانی و ھمچنان سيد منصور  بيوروی سياسی و مخصوصا فريد مزدک و نجم

ھای تجزيه طلبانه آنان در  نادری در ارتباط به روابط پنھانی آنھا با ببرک کارمل و فعاليت

اختqفات : يدادصفحات شمال کشور وارد ميکرد و خود را مطلع از اعمال آنان نشان م

 ٨٠(ھای نظامی  ھای قوماندانان فرقه درون حزبی و درون رھبری را از يکسو و مخالفت

تر ساخت و  را با رئيس تنظيمه سمت شمال شديدتر و علنی) ٧٠ ولوای سرحدی ۵٣و 

اگرچه . ھا و اختqفات درون رھبری حزب فايده ننمود ديگر تqش برای رفع کدورت

باری در پرده تلويزيون ظاھر ) د، فريد مزدک و سليمان sيقمحم نظر(منشيان حزب 

اما مردم ديگر به . شدند و از وحدت و يکپارچگی حزب وطن و رھبری آن داد سخن دادند

  .فروپاشی حزب و زوال حاکميت آن بيشتر باورمند بودند تا به وحدت به حرف آنھا

برداشته مينويسد دپلومات امريکائی، پيتر تامسن نيز از اين حوادث پرده 

 ، محفلی متq طم و مملو  چھاردھم اپريل، در]از استعفايش[قبلروزدو نجيب هللا، «:که

ن محفل دو تن از جنراsن آصر رياست جمھوری داير نمود و در شفتگی را در قآاز

مجاھدين    اظھار داشت که انھا با عناصر و افراد مربوط  و خويش را به خيانت متھم 

اصف دsور لوی درستيز اردو و نبی عظيمی  اين دو جنرال ،.انه داشتندمذاکرات مخفي

دsور و عظيمی ھردو مانند مسعود  .معاون وزارت دفاع و ريئس گارنيزيون کابل بودند

دوری ھردو جنرال کليدی رژيم از نجيب غير منتظره و غير قابل . از مليت تاجک بودند

مربوط مليت پشتون نيز دست به چنين خيانتی جنراsن رده باsی نظامی . پيشبينی نبود

انھا تماس ھا و مذاکرات مخفی خويشرا با رقيب سرسخت مسعود و اکستريميست  .زدند

وابستگی عنعنوی قومی در افغانستان که  .مشھور ، گلبدين حکمتيار پشتون داشتند

 کارکنان و بعضی ھا انرا خيانت ميدانند تاثيرات منفی خويش را در داخل کابينه نجيب و

عضای کابينه اش در جستجوی شامل تعدادی از ا. کادرھای ح د خ ا عميقا بر جا گذاشت

، با ) تاجک- وکيل(وزير امور خارجه . شدن درتقسيم قدرت بعد از سقوط رژيم حاکم بودند
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معاون، تاجک نجيب در حزب وطن، بصورت مطمئن . دsور ، عظيمی و مسعود پيوست

  "١٢٣.نجيب بايد برود" الستان گفت که ندر مصاحبه ای با ژور

 

  :بھانۀ جنرال دوستم برای بغاوت

نه ناسيوناليست تنگ نظر  و بودديکتارتورهللا امين  هللا نه مانند حفيظ کتور نجيبد

يا عظمت طلبی که جز مليت و قوم خود به ديگران به چشم کم بنگرد و تا آنجا که اطqع 

ال نبی عظيمی تاجيک، بر اثر توجه و تشويق او داريم، جنرال رشيد دوستم ازبک و جنر

تر و بھتر از رجال منسوب به مليت پشتون رشد کردند و بمدارج عالی نظامی ارتقا  سريع

  .نمودند

جنرال (اکنون سئوالی مطرح ميشود که، چه چيزی ميتوانست، دو رقيب ديرينه     

اجه غار وsيت تخار با ھم را که تا يک ماه قبل در ولسوالی خو) مسعود شاه دوستم و احمد

جنگيدند، با ھم آشتی دھد و متحد سازد؟ آيا ھر دو از يک مليت و يک نژاد بودند؟ آيا  می

شان مشترک بود و بعد از   ھر دو صاحب يک عقيده و يک مفکوره بودند؟ آيا منافع

  . پاسخ اين سوال، مثبت نيستهللا قدرت به اين دو تعلق ميگرفت؟ سقوط نجيب

هللا، موضوع تقرر اشخاص  علنی شدن بغاوت جنرال دوستم در برابر نجيبقبل از 

هللا سئوال  منسوب به مليت پشتون در صفحات شمال کشور، در ميان مخالفان دولت نجيب

و ھمينکه جنرال دوستم مخالفت خود را با موجوديت کارمندان عالی . برانگيز شده بود

 رئيس جمھور بناچار زير بار رفت و مامورين هللا خاطر نشان کرد، رتبه پشتون به نجيب

اما اين زمانی بود که جنرال . مورد نظر جنرال دوستم را از مزار شريف تبديل نمود

مومن قوماندان لوای سرحدی حيرتان در برابر فرمان رئيس جمھور تمرد ورزيده و گويا 

  .اتحاد مخالفين تحقق يافته بود

د، اما بايد توجه داشت که اين امر نيز يکی از انگيزه ايتqف ھر چه ميخواھد باش    

ھا در افغانستان بود تا بدين بھانه وحدت ملی افغانھا بر ھم  ھای تفرقه افگنی روس طرح

بخورد و جنگ ھای قومی، مذھبی و لسانی چنان افغانھا را از ھم بدور و دشمن يک 

 .ا نيفتدھ ديگر بسازد که ديگر کسی بفکر گرفتن نام غرامات جنگی از روس

هللا سعی  ھای ايتqف در حاليکه ظاھرا برای سقوط نجيب بھرحال رھبران جناح    

شان نقشه و طرح خود را داشتند تا در صورت  بکار بسته بودند، اما در باطن ھر کدام

 .امکان قدرت را خود بدست آورند و حريف را کنار بزنند

                                                
١٢٣

   عزيز جرئت،آرشيف مقاsت سياسیازبصيرھمت، مقالۀ پادشاه گردشی، سايت آريائی،-  
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ی قوماندان گارنيزيون عظيم نبی) در ستيز لوی(در مرکز، ظاھرا آصف دsور     

ملی، عبدالفتاح قوماندان قوای ھوايی و مدافعه  سعيد قوماندان گارد  کابل، سيداعظم

در ھمبستگی و تفاھم کامل با کارمل و ]باقر فرين معاون دوم وزارت امينت،[ھوايی 

الدين  مزدک، نجم اما فريد. گردانی قدرت به کارمل بودند بريالی ھواخواه دوباره محمود

يی  اويانی، يارمحمد معاون اول وزارت امنيت دولتی، وکيل، وزيرامورخارجه با عدهک

  .ديگر از جنراsن و افسران تاجيک، خواھان انتقال قدرت به احمدشاه مسعود بودند

 

 نجيب هللاسقوط در احمدشاه مسعود نقش     

يکی از قوماندانان مشھور ومطرح در جنگ مقاومت عليه شوروی سابق 

مسعود فرزند يک افسر اردوی افغانستان بود، در ليسه . استاحمدشاه مسعود وطالبان 

. تخنيک کابل به تحصيqتش ادامه داده است استقqل کابل درس خوانده و سپس در پولی

اما قبل از آنکه تحصيqتش را تمام کند، علم بغاوت در برابر رژيم داود بر افراشت و از 

 . تخنيک دست شسته استاکمال تحصيل در انيستيتوت پولی

بدستور استخبارات ) ١٩٧۵اواخر جون  (١٣۵۴مسعود از اوايل ماه سرطان 

اما شورش او از طرف نيروھای دولتی . عليه رژيم داود ، دست به شورش زدپاکستان 

بدنبال شورش ھرات مسعود در . سرکوب گرديد و خودش مجبور شد به پاکستان برگردد

 .د کشور شد و در رأس قيام مردم پنجشير قرار گرفت، دوباره وار)١٩٧٩آپريل (

قشون سرخ شوروی، نکته اوج شھرت در زم´´ان حض́´´ورمبارزات و نبردھای مسعود     

 .اوست

 کتاب خود را نا آگاھانه از روی روايات ١٨٩ و١٨٨ اتمن صفحمتاسفانه  

ثر نموده ام که بعدھا درااو خويشاوندان احمدشاه مسعود،وقف توصيف کارنامه ھای 

انتشار کتابھای جنراsن روسی و نويسندگان امريکائی که احمدشاه مسعود را از نزديک 

ند ومطالبی بسيار با اھميتی در بارۀ کارکردھا وروابط چند جانبۀ وی با ه امی شناخت

نوشته اند، من از آن نوشته ھايم سخت پشيمان کشورھای منطقه سازمانھای استخباراتی 

 کتاب آن سخنانم را پس بگيرم وکتاب را ی چاپ بعددرودم تادراين انديشه ب شدم و

پاک نمايم، سرانجام دريک مقالۀ جداگانه زيرنام در وصف يک جاسوس  یگازآلود

به ("کودتای ثور وپيامد آن درافغانستان"کتاب  ١٨٩ و١٨٨صفحات تکمله ای بر:

شتم، اکنون جرمن گذا در پورتال افغان ٢٠٠٦ نوشتم ودرسال )ارتباط شخصيت مسعود

  .مھمان مقاله را در زيرمی آور
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يکی از چھره ھای مطرح در جنگ مقاومت عليه شوروی سابق وطالبان «

ً قرن گذشته من جدا در جستجوی چھره ھای ٩٠تا اوايل دھۀ  .احمدشاه مسعود است

تابناک جنبش مقاومت در برابر ابرقدرت شوروی ميگشتم تا بر مبنای کارنامه ھای 

 درس ھايی تاريخی آماده کنم، مگرھرقدر درميان رھبران تنظيمھای جھادی ماندگار شان

پرس وپال کردم، کسی را که ازلحاظ وطن پرستی، غرورملی، درايت سياسی، استقqل 

فکری وعملکرد مستقل خود در مقابله با قشون شوروی کارنامه آفريده باشد،نيافتم تا 

اما در ميان قوماندانان . بدھمبرای نسل ھای آينده وطنم سرمشق والگو قرار

ازآن ميان احمدشاه مسعود پنجشيری، عqء . جھادی،چنين چھره ھايی سراغ ميشدند

الدين خان ھراتی وعبدالحق ننگرھاری ، گل آقا شيرزوی وچند تای ديگرمشھورتر و نام 

آورتراز ديگران بودند و مسعود بلندآوازه ترين ھمه بود،زيرا رسانه ھای معتبر بين 

راديو بی بی سی، صدای امريکا وصدای آلمان و راديو بين المللی فرانسه : لمللی چون ا

وغيره ھر وقتی که از افغانستان نام برده ميشد،در توصيف وتمجيد احمدشاه مسعود 

پس من ھم در زير تاثير تبليغات . ومقاومت او در برابر قشون سرخ داد سخن می دادند

ًينی ودلبستگی پيدا کردم، و او را به عنوان يک چھره اين رسانه ھا به مسعود خوش ب
تابناک مقاومت در برابر تجاوز بيگانه برکشور، در محفوظات ذھنم نگھداشتم و بعدھا که 

کودتای ثوروپيامدھای آن «از کشور مجبور به مھاجرت شدم، در کتابی که زيرنام 

 عنصر مستقل و با  نوشتم،از او به عنوان يک١٩٩٣ -٩۵طی سالھای» درافغانستان

 سياسی يادکردم که بدون وابستگی علنی يامخفی با کدام کشورخارجی، -درايت نظامی 

خود مستقqنه عمل ميکرده است و بارھا قشون شوروی را در شاھراه سالنگ مورد 

  . ضربات مرگبارنيروھای خود قرارميداده است

می شوروی وذيدخل اما درآثار وکتاب ھای که بعدھا از سوی رجال سياسی ونظا

در قضايای افغانستان نوشته و انتشار يافتند، ديده ميشود که متاسفانه بر عکس تبليغات 

  .بس نامطلوب  از آب بدرآمد» قھرمان پنجشير«رسانه ھای معتبرغرب، چھره اين 

، از ١٩٩٨ تا ١٩٩٢ به سخن ديگر بعد از فروپاشی اتحادشوروی، طی سالھای

 ارشد روسی ذيدخل در قضايای افغانستان کتب بسياری سوی مشاورين  وجنرالھای

  :نوشته و منتشرشدند، که از آنجمله اند

 جنگ درافغانستان،نوشتۀ گروھی ازصاحب منصاب ارتش روسيه ، انستيتوت -١

  ١٩٩٢تاريخ نظامی روسيه، 

  ١٩٩٤ ارتش سرخ درافغانستان، جنرال بوريس گرومف، چاپ مسکو،-٢

  ١٩٩۵جنرال لياخفسکی، چاپ مسکو، طوفان درافغانستان ، -٣
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اين کتاب به زبان (  تراژيدی وشھامت افغان، تاليف ستر جنرال لياخوفسکی،-٤

  )انگليسی ترجمه شده وبروس ريچاردسن، ژورناليست آزاد امريکائی برآن نقدی نوشته

 افغانستان، مسايل جنگ وصلح، نوشته گروھی ازدانشمندان روسی ،اکادمی -۵

  ١٩٩٦علوم مسکو، 

 افغانستان،پس از بازگشت سپاھيان شوروی،نوشته محمودقارييف، -٦

  ١٩٩٨سرمشاورنظامی داکترنجيب، چاپ ،

 در پشت پرده ھای جنگ درافغانستان، نوشتۀ جنرال الکساندر مايوروف، -٧

 -١٩٨٠چشمديدھای نويسنده در سالھای ( سرمشاور نظامی قشون سرخ درافغانستان

  ).خ تاليف وسال چاپ نداردازافغانستان است، تاري١٩٨١

 توسط عزيز آريانفرترجمه و ٤ شش کتاب از کتب مذکوربه استثنای کتاب شماره

 نيز ٤شايد کتاب شماره . ، در اروپا انتشار يافته اند١٩٩۵بعد از چاپ کتاب من درسال 

مه شده باشد،مگر نويسندۀ اين سطوربرآن دسترسی جيا کسی ديگر تر توسط آريانفر

  .نيافته است

در تمام اين آثار دربارۀ رھبران حزب دموکراتيک خلق ورھبران تنظيمھا وشخص 

ودربرخی از اين . مسعود مطالبی نوشته شده وقضاوت ھايی صورت گرفته است

آثارازعقد قراردادھای مخفی بين سپاه چھلم شوروی واحمدشاه مسعود پرده برداشته 

لی، قراردادی است که ازسوی از جمله اين قراردادھای خqف مصالح م. شده است

  :قوماندان سپاه چھلم واحمدشاه مسعود به امضا رسيده، به متن آن در زير توجه کنيد

  مناسبات باھمی بين زعامت قوای شوروی مقيم درافغانستان

   وقوای  مسلح مخالف مقيم پنجشير

 در مورد شرايط روابط دوجانبه بين رھبری قوای اشغالی درافغانستان ومخالفين

پنجشير بانيات نيک وبه آرزوی تحکيم صلح درافغانستان، طرفين عاقدين با پذيرش 

  .وجايب ذيل معاھده را امضاء می نمايند

 گروه مسلح پنجشير کليه عمليات نظامی خود را درسالنگ جنوبی ومناطق -١

حيرتان، بشمول استعمال ھرگونه اسلحه درمناطقی که _ ھمجوار متصل به شاھراه کابل

 قوای مسلح پنجشير قراردارد، عليه مواضع قوای شوروی، قوای افغانی، بدست

  .متوقف سازد) Tsarandoi(وسارندوی) MGB(محافظين سرحدی
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 گروه مسلح پنجشير مسئوليت حفظ خطوط مخابراتی بين تاجيکان -٢

)Tadzhikan (وچاگانی) Chaugani ( رابدوش گرفته ومانع حمله، قطاع الطريقی

  .مانه عليه قوای شوروی وافغانی گرددوساير اعمال خص

   طرف شوروی طبق موافقه دوجانبه مسوليت تھيه تدارکات، ضروريات فوری -٣

وسايرمواد مورد احتياج رابرای تقويه ونگھداری پنجشير وساير مناطق متعلقه 

  .برحسب وقت تعيين شده بدوش ميگيرد

شد تا در مناطق  به سايرگروه ھا ودسته جات مسلح اجازه داده نخواھد -٤

مربوطه داخل شده وعليه قوای شوروی وقوای افغانی دست به حمqت تروريستی 

  .وتخريبی زده وپايپ sين را منھدم نمايند

 تبادله معلومات ومساعی مشترک درجھت پيداکردن اتباع شوروی وافغانی که -۵

  .درمنطقه  مورد بحث مفقودشده اند صورت خواھدگرفت

ج تشنج، مشاوره sزم درمورد اجتناب عمليات جنگی  درصورت خلق واو-٦

  .وبرقراری صلح در منطقه مورد نظر بين دوجانب بعمل خواھدآمد

 کيلومتری در ھردوسمت خطوط ٣٠ ساحۀ اين پروتوکول در سرتاسرقلمرو-٧

در ماورای اين قلمرو، . مواصqت بين تاجيکان وچاگانی امتداد واعتبارخواھد داشت

ی مسلح پنجشيرحق دارند تا عملياتی به منظور امحای گروه ھا قوای شوروی وقوا

وقطعات مسلح مربوط به تنظيم ھای ديگر که عمليات نظامی را عليه ھردو جانب 

  .متعاقدين متوقف نساخته است، انجام دھد

  . پروتوکول حاضر از لحظه امضا وصحه گذاشتن به آن مرعی اsجرميشود-٨

اين سند ( ١٩٨٨درافغانستان، دسامبر  - MOSSSR- عمليات گروه: منبع

 Shebarshin) (بوسيله جنرال گروموف، جنرال تنی واحمدشاه مسعود امضائ گرديده

، ٣٢-٣١، ص٦۵ميرعبدالرحيم عزيز، درد دل افغان، شماره:رک)(٢١٤- ١٧٧شبارشين

  )مقاله دومعاھده ودو خيانت

به مسعود فرستاده اما روسھا قبل ار عقد اين موافقت نامه، متن پروتوکولی را 

بودند وبعد آنرا بامسعود امضاکردند که برطبق آن تمام وsيات شمال ھندوکش تحت ادارۀ 

ًمستقيم مسعود قرارميگرفت وعمq افغانستان به شمال وجنوب تجزيه ميشد،آن 

  :   دارای  مواد آتی بودپروتوکول

   )١: (پروتوکول شماره

   : شوروي تائيد گرديده قرار ذيل اندمحتويات سندي که از طرف فرماندھي سپاه 
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 تأسيس محqت تاجيک نشين با خودمختاري داخلي قوم تاجيک به داخل چوکات ١ 

ضي وsيات بدخشان، تخار، کندز، بغqن، قسمت ھاي    افغانستان متحد، به شمول ساحه ارا

   .داخل اين ساحه پروان و کاپيسا و ھمچنين اقسام حکومت ھاي خود مختار به 

 نمايند گي از قوم تاجيک و اشغال مقامات مشخص دولتي بداخل ارگان ھاي ٢ 

   .وزراي افغانستان رياست جمھوري، پارلمان ملي و کابينه 

 شناخت رسمي جمعيت اسqمي افغانستان متعلق به رباني بحيث يک حزب ٣ 

   افغانستان  مستقل و داراي حقوق مساوي در 

جيک به اساس تشکيqت جمعيت اسqمي  تأسيس يک قواي نظامي منظم تا۴ 

افغانستان تعريف و توضيح اھداف اين قواي نظامي به  افغانستان و شمول آن در اردوي 

اھداف عمومي حکومتي به  به ارتباط ) مقصد از منافع تاجيک است(ارتباط منافع ملي 

   .   کابل–شمول حفاظت شاھراه حيرتان 

مختاري قوم تاجيک و تاسيس شرايطي براي به داخل چوکات خود     تأمين صلح۵ 

   .بازگشت زندگي عادي براي تاجيک

در منطقه شمال شرق، ھمکاري از جانب دولت    موضوعات انکشاف اقتصادي    ۶ 

کمک ھاي چند جانبه به شمول کمک ھاي اقتصادي،  افغانستان درين موضوع، ھمچنان 

      .رحديطبي و انواع ديگر کمک ھا ھمچنان انکشاف تجارت س

 اي –سند متذکره توسط سفير کبير شوروي يوري ورانتسوف و توسط جنرال وي 

آنھا به نوبه خود اين موضوعات را از مqحظه و    بودووارنيکوف مطرح و موافقه شده

   .ندا جمھوري افغانستان گذشتانده رھبریمنظوري 

   : د ازعبارت بودنھيأت شوروي در آن زمان که اسناد را تبادله کردند 

 وارنيکوف   –   آي – سفير کبير شوروي، جنرال وي ،ام ورانتسوف–  يوري 

رجوع شود به توفان در (   .دفاع شوروي قوماندان گروپ عملياتي نظامي وزارت 

احمدشاه ھوتکی، احمدشاه ، ٢١٣ -٢١٢افغانستان، از الکساندرلياخوفسکی، صفحات 

 مقاله دشمنان استقqل ملی ونجاتگران تجزيه شاه محمودمستمند،مسعود در آئينه تاريخ، 

  )طلب، در افغان جرمن آنqين

  

به مqحظه ميرسد که احمدشاه » ارتش سرخ در افغانستان«   با مراجعه به کتاب 

  . ،  نيز با ارتش سرخ معاھده ای بسته بود١٩٨٨مسعود شش سال قبل از معاھده 

در اين مورد » فغانستانارتش سرخ درا«جنرال بوريس گروموف، مولف کتاب 

ما توانستيم با .  ماتوانستيم به مھمترين ھدف خود نايل گرديم١٩٨٢درسال « :مينويسد
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احمدشاه مسعود تماس ھای بس پايدار برپا کنيم که تا پايان خروج نيروھای اتحاد 

طی زمان حضورنظامی ما درافغانستان کار ما با . شوروی از افغانستان تداوم يافتند

با اين حال فرماندھی نيروھای شوروی . با موفقيت ھای متناوبی ادامه يافتمسعود 

 نماينده سپاه چھلم ١٩٨٢فعاليت دار ودستۀ او را زير کنترول داشت به ويژه درسال 

وشخص احمدشاه مسعود موافقتنامه ای را به امضاء رسانيدند که درآن مسعود تعھد 

وروی درسالنگ جنوبی به جايی که سپرده بود به روی کاروانھای نظامی ارتش ش

برپايه اين معاھده مسعود به  اعضای . فرمانروای بی چون وچرای آن بود، آتش نکشايد

گروھش دستور داد تا از فعاليت شديد برضد نيروھای دولتی دست کشيده و مبارزه 

 جنرال ١٢٤».مسلحانه را برضد سازمانھای مخالف جمعيت اسqمی افغانستان پيش ببرند

 از روندکار ما با مسعود KGB.ماموران« :يس گروموف درادامه سخنانش ميگويدبور

  ».ودورنماھای آن به ميزان sزم باخبر بودند

ساده لوحانه خواھد بوداگر بپنداريم که ... «: گروموف جای ديگری مينويسد

 qًارتش فرانيرومند شوروی توانائی آن را نداشت که دار ودسته مسعود را کام

رھبری نظامی شوروی درافغانستان ھرگونه امکانات را دراختيار داشت که ....رکندتاروما

ً شخصا نزد من ھيچگاھی .ساختيم می نابود ھرگاه لزومی پيش می آمد ما مسعود را

مسعود خود به خوبی . دراين زمينه ترديدی پيدانشده بود واکنون ھم بدين باورھستيم

امر درسياست ھا وبرخورد وی با نظاميان وضعيت خود رادرک ميکرد که طبعا اين 

او ھمواره ميدانست که چه چيزی به او اجازه داده ميشود وبه . شوروی تاثير ميگذاشت

١٢٥» .خاطر چه چيزی به شدت تنبيه خواھد گشت
  

که از جنراsن شجاع وباشھامت ) صافی( جنرال خوشحال پيروز    من از زبان

 ويک هتفآباد در دفاع از وطن سھم فعال گر qل در جنگ ج اردوی ملی افغانستان بود و

شد و پس  پايش را از دست داد وبعد از سوی رژيم داکتر نجيب  به لقب قھرمان شناخته  

. از سقوط رژيم داکتر نجيب مجبور به مھاجرت شده ،اکنون درکشور سوئد زندگی ميکند

  در مورد ی وسيعدر ديدارھای که باوی داشته ام ميتوانم بگويم که  وی اطqعات

مجيد کله کانی وبحرالدين باعث  احمدشاه مسعود،: رژيم داودخان ار قبيل مخالفان 

کوھدامن و پروان و کاپيسا و شمال کشور  وگلبدين حکمتيار ودر مجموع  درباره مردم 

ی دراين مناطق وظيفه اجرانموده وتمام  دره ھا ی  زياددارد ، زيراکه خودش سالھا

                                                
١٢٤

  ١١٩جنرال بوريس گروموف، ارتش سرخ درافغانستان،ص-  
١٢٥

  ١٢٢ -١٢١ھمان اثر، ص -  
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بچشم سرديده  و به  ود خانه ھا ووادی ھای شمال وشمال شرق کشور راوجلگه ھا و ر 

   .ودست  اول ميباشد اين ارتباط صاحب معلومات دقيق 

درسال : وی  روزی در مورد احمدشاه مسعود از چشم ديد خود ميگفت که 

مشترک قشون سرخ واردوی دولتی  دريکی از عملياتھای ) ١٩٨٢(=١٣٦١

 در قلعه ای درمحاصره افتاد وھنگامی که نيروھای دولتی برپنجشير،احمدشاه مسعود

اطراف قلعه را تصفيه وميخواستند به قلعه واردشوند ومحصورين را دستگير کنند،از  

ھدايت رسيد که بقيه عمليات را به کماندوھای قشون سرخ  سوی رھبری قشون شوروی 

 فتح قلعه، تلفات زيادی به صاحب منصبان اردوی افغانستان که تا رسيدن ! واگذارشويد

بھرحال کماندوھای شوروی با .داده بودند، از اين دستورشورويھا سخت ناراحت شدند

ھليکوپتر سر رسيدند و به قلعه نفوذ کردند و پنج شش نفر از اسراء داخل قلعه را که  

اما بجای اسارت . خود در ھليکوترسوارکرده بردند يکی ازآنھا احمدشاه مسعود بود با 

خوشحال افزود که  جنرال . عود خبر فرار وزنده بودن او از امام صاحب پخش شدمس

مسعود  بعد از امضای آتش بس باشورويھا در مدت سه سالی که متعھد به آتش بس 

   .اتحادشوروی سفرکرده بود و در آنجا آموزش ھای sزم ديده است بود، به 

ه مسعود با امضای است ک بدينسان بعد ازدستگيری مسعود توسط شورويھا

قرارداد ھمکاری با سپاه چھلم شوروی تن درميدھد وشورويھا او را به عنوان الترنتيف 

 GRUبعدی حاکميت درافغانستان زير چترحمايت خود ميگيرند ودونفر بادی گارد

را برای حفاظت مسعود ميگمارند که تا فرار مسعود به ) استخبارات نظامی شوروی(

در آغاز من به اين سخنان باورنميکردم تا .  مسعود قرار داشتندتالقان وتخاردر کنار

اينکه کتاب جنرال بوريس گرومف را ديدم وتوافقات مسعود را باسپاه چھلم درآن کتاب 

  .خواندم، ديگر شک وترديدم از اين روايت آگاھان حزبی برطرف شد

*        *      *  

ر مورد افغانستان،صرف نظر افزون براين، اگر از کتب نويسندگان اروپائی د

) سيا(کنيم، از سوی نويسندگان مستقل وھمچنان ماموران ادارۀ اطqعات مرکزی امريکا

نيز کتابھايی در باره افغانستان وجنگ با قشون شوروی نوشته شده وبه نشر رسيده اند 

که درآنھا به وابستگی ھای مسعود با سازمانھای استخباراتی  کشورھای غربی نيز 

  .ره شده استاشا

ازجمله افغانستان شناسان معروف امريکائی يکی ھم آقای بروس ريچارد سن 

Bruce.Richardson سياست روسيه درماورای قفقاز، آسيای ميانه « است که کتاب

در اين کتاب نيز ارتباط وھمکاری مسعود با سازمان .را نوشته است» وافغانستان
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در دوران ) مثل ساير کتب فوق الذکر(تاب  برمq شده است و چون اين کKGBجاسوسی 

حيات مسعود نوشته شده و توسط پوھاند داکتر سيدخليل هللا ھاشميان ترجمه گرديده 

است، بنابرين اھميت مطالب ومحتوای آن بيشتر ازھمه آثاری است که درغياب مسعود 

طات دراين کتاب نکات ومطالب بسياری ازھمکاری وارتبا. به نگارش گرفته شده اند

 وارتش سرخ درافغانستان ديده ميشود وجای تعجب اين است که خود KGBمسعودبا 

مسعود ھرگز در رد مطالب آن کتاب، لب نکشوده وحتی درکدام مصاحبه ئی ھم به ترديد 

آيا آنچه را ريچاردسن نوشته بود، .مطالب مندرج درمورد خود اشاره ئی نکرده است

 ترديد آن بپردازد و يا اينکه از نظر مسعود اين حقيقت داشت که مسعود نميتوانست به

نوشته ھا آنقدر بی اھميت بودند که تصور ميکرد کسی به اين حرفھا توجھی نميکند و يا 

ه تاريخ سپرده ميشوند غافل از اينکه اين نوشته ھا ب. اگر توجه کند باور نخواھدکرد

  .مورد وی صادر ميکندنای ھمين بازمانده ھا قضاوت وحکم خود را در بوتاريخ برم

آخر چرا يک محقق امريکائی که نه با مسعود کدام رقابت سياسی، زبانی ، تباری 

ودينی دارد، و نه رقابت جانشينی وسلطه جوئی، خواب راحت را برخود حرام ميکند، 

رخت سفر برمی بندد واز امريکا بلند ميشود وبا مصارف خود به روسيه ميرود وبا رجال 

يدخل روسی در جنگ افغانستان مصاحبه ھايی انجام ميدھد وسپس به وشخصيت ھای ذ

امريکا برميگردد و با مراجعه به اطqعات واثار متعدد در بارۀ تجاوز شوروی 

اواز نوشتن . برافغانستان، کتاب مينويسد و آنرا از ھرجھت مستند ومستدل ارائه ميکند

اينکارخود حکومت و مردم کتابش چه ھدفی داشت؟ مگرنه اين است که خواسته با 

امريکا وشايد مردم جھان رابا سياست روسيه آشنا بسازد؟ و نمونه ئی از اين سياست را 

در ماورای قفقاز وآسيای ميانه وافغانستان، دروجود احمدشاه مسعود پنجشيری به 

نمايش بگذارد؟ اما مسعود چنان مست قدرت وشھرت خود است که با وجود باخبری از 

اين سکوت ميرساند که حرفھا . کتاب، حتی يک جمله در ترديدآن اظھار نميکندمحتويات 

وسخنان ريچاردسن امريکائی بی اساس وبدون دليل وبرھان قوی نبوده است وشايد 

اگرمسعود حرفی برخqف مطالب کتاب در مورد خودميگفت، ممکن بود ريچاردسن از 

ای خود را که از رجال وشخصيت امريکا بلند شود واسناد ومصاحبه ھای وياد داشتھ

ھای ذيدخل در قضايای افغانستان دراختيار او گذاشته بودند، در جلو مسعود ميگذاشت و 

برای اثبات ادعای خود تا پای ميز دادگاه ھم با مسعود ميرفت و جنرالھا واشخاصی راکه 

 مسعود درمورد مسعود به او معلومات داده بودند، به پای ميز شھادت رويا روئی  با

ريچاردسن برای ايقان خود وخوانندگان اثرش حتی باشخص گرباچف . قرارميداد

رھبراتحاد شوروی سابق نيز دررابطه به ھمکاری ووابستگی احمدشاه مسعود با 
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سازمان استخبارتی شوروی مصاحبه کرده است وگرباچف بصراحت اظھار داشته است 

يچاردسن اين مطلب را ضمن مقالتی و ر» .بلی مسعود برای ما کارميکرده است« :که

بنابرين .درسال گذشته به چاپ رسانده است» افغان رساله«دربخش انگليسی جريدۀ 

ريچاردسن برای اثبات ادعای خود، شاھدی چون گرباچف راميتواند حاضر کند، اما 

  مسعود وھوادارانش برای ترديد چنين اتھامی چه کسی را به شھادت خواھند طلبيد؟

که )QUID PRO QUO( اردسن در يکی از مقاsت خودتحت عنوانبروس ريچ

در ) ٢٠٠٦، اپريل ٨٤شماره ( مجلۀ آئينۀ افغانستان ونيز در افغان رساله١٠٣درشماره 

بخش انگليسی به چاپ رسيده ، سند ديگری از قلم شارژدافرسفارت امريکا درکابل را در 

آقای بروس «: ھد و مينويسد پيرامون سازشھای احمدشاه مسعود  بدست ميد١٩٨٦سال

شارژدافر وقت امريکا در کابل درکتابی تحت Bruce Amstutzامستتز 

 ٣۵٠تقاضای مبلغ : نوشته است" افغانستان، پنج سال اول اشغال شوروی"عنوان

، ھنگامی که قرارداد ١٩٨٣ھزاردالر دربدل تجديد قراردادآتش بس سر ازماه فروری 

 خاتمه يافت، مسعود برای انعقاد يک قرارداد ١٩٨٤آتش بس مذکور در ماه فبروری 

  : جديد سه شرط را به شورويھا پيش کرد

   دوبرابر پول سابق،-١

   دوام تماس ومشوره مستقيم باقوماندانان شوروی-٢

  ) کتاب مذکور٢٩٢صفحه(  تسلط وادارۀ مستقل درۀ پنجشير توسط خودش-٣

 اداره استخبارات  آمرDr.Alexander Fedotovداکترالکزاندرفيدوتوف 

 ١٩٩٢نوامبر ٢٢ ضميمه شد، دريک مکاتبه شخصی مورخ KGBًاوکراين که بعدا به 

 موسوم به کرنيل زاکين قديروف KGBافشاء کرده است که يک صاحب منصب 

)Col.Zakin Kadyrov( ًشخصا مبلغ چندصدھزار دالر نقد را درسال اول جنگ

رداد آتش بس به احمدشاه مسعود رسانده شوروی منحيث قسمتی از تاديات مربوط به قرا

بروس ) ٣٧افغانستان، انجام تسلط تروريستی شوروی، ص .( وتسليم داده است

ريچاردسن می افزايد که به قراراسنادی که از ادارۀ استخبارات نظامی شوروی افشاء 

شده، قبل از عقب نشينی سپاه شوروی يک ھيات مختلط وزارتھای خارجه و دفاع 

جنرال "و "شينکوف"و" کريچکوف"و"  شوارد نادزه" ر نظر وزير خارجهشوروی زي

به حيث ترجمان ھيات، " کاپيتان رژنوف گوچاروک"به معيت " پسکوف"و " خارملوف

از طريق ارتباطات قبلی که با مسعود قايم شده بود، قراردادی را با احمدشاه مسعود 

 برای عبور سپاه شوروی از بامضاء رساندند که به موجب آن امنيت شاھراه سالنگ

طرف احمدشاه مسعود تضمين شده بود ودر بدل اين خدمات برای مسعود يک ميليون 
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وقتی سپاه شوروی  عقب نشينی را شروع کرد درتخطی با آن قرارداد، . دالر داده شد

حمqت ھوائی وتوپخانه زمينی وراکتی باsی قريه جات واقع دوطرف شاھراه سالنگ 

لفات سنگينی به مردم بی دفاع محل وارد آمد، مسعود به ارتباط اين حمqت انجام داد وت

فرستاد و » Vorontsovورانتسف«توسط مشاور روسی خود نامه ای به سفيرشوروی 

او را به اقدامات انتقامی تھديد کرد، مگرحمqت توسط سپاه شوروی ادامه يافت ومسعود 

آئينۀ ."(  زيادی به او داده شده بودھيچگونه اقدامی ننمود، چونکه بار ديگر پول

  )٢٤، ص١٠٢افغانستان، شماره 

 I is for Infidel-From Holy War to-بروس ريچاردسن به استناد کتاب 

Holy Terrror-) کاتی گانون"نوشتۀ )١٠صفحهKathy Gannon " ١٨که مدت 

نويسد سال درمورد افغانستان مطلب نوشته، در مورد سياست پشتون زدائی مسعود مي

مسعود يک شخص پراگماتيک بود وقراردادھای زيادی با اتحادشوروی امضاء کرد « :که

ودرسالھای اول تجاوز واشغال شوروی گروه ھای قوم پشتون را از دره ھای متصل به 

کوه ھای ھندوکش که وطن آبائی  اوبود، نابود ساخت تا قدرت وتسلط مستقل خود را 

آئينۀ ( ». که تاجکھا درشمال کشور بی رقيب ميباشنددرشمال مستقر سازد ونشان بدھد

  )٤٩، ص١٠١افغانستان، شماره 

تراژيدی وشھامت " بروس ريچاردسن ازقول جنرال لياخوفسکی مولف کتاب

 تصويراز جنگ ٣٤٠ صفحه و٨٠٠که به زبان انگليسی ترجمه شده و شامل "(افغان

مام نامه ھای خصوصی آن کتاب ت٦٧٤ تا٦٣٠ودرصفحات ) شوروی درافغانستان است

: مينويسد که.... وقراردادھای رسمی احمدشاه مسعود  با اوليای امور شوروی درج است

تا کشور . احمدشاه مسعود پqن تجزيه افغانستان را از ابتدا روی دست داشت"

، ١٠٠آئينه افغانستان،شماره ." ( راتحت زعامت خود تاسيس کند" تاجکستان بزرگ"

  .اردسن درختم اين مقاله بيايدمتن مقالۀ ريچ)١٦ص

*  *  *  

 درامريکا، مقاsت وکتابھای بيشتری در ارتباط ٢٠٠١ سپتامبر١١ پس از حادثه 

  : به  افغانستان وتجاوز شوروی برآن انتشار يافتند،از جمله ميتوان از کتب زيرنام برد 

  .بوش درجنگ، نوشتۀ ودوارد_ ١

  )ياعضوس(جنگ ھای نامرئی، نوشتۀ ستيف کول_ ٢

  )عضو سيا(اsشه شکن،نوشتۀ گری برنتسن_ ٣

٤-I is for Infidel-From Holy War to Holy Terrrorنوشتۀ کاتی گانون  

  .ژورناليست موظف درامور افغانستان
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-٢٠٠٢End.Behrozkhan,Newsline  جنگ بی پايان، نوشتۀ بھروزخان، نيوزلين-۵

March٢٠٠٢ War without  

  

 اول اشغال شوروی، نوشته بروس امستتزشارژ دافرسفارت افغانستان در پنج سال-٦

 ١٩٩٦امريکادرکابل در سال 

)Afghanistan,The first five years of Soviet Occupation. Bruce Amstutz.١٩٩٦(  

  

 مطالب دلچسپی به ٢٠٠٤ فبروری٢٣ و٢٢روزنامه واشنگتن پوست درتاريخ 

يا کشتن بن sدن توسط احمدشاه مسعود به  در بدام انداختن و CIAارتباط  فعاليت ھای 

است که "”Steve Cohlنويسنده اين مقاsت ژورناليست معروف امريکائی. نشر سپرد

" وی مولف کتاب . مطالب مھمی در مسايل مربوط به افغانستان تا کنون نوشته است

م ، افغانستان وبن sدن از تھاجم شوروی تا دھCIAجنگ ھای نامرئی تاريخ محرمانه 

  "٢٠٠١سپتامبر

)Ghost Wars,The Secret Histori of the CIA,Afghanistan And 

Bin Ladden,From the Soviet InvasionTo September ١٠.٢٠٠١) (

  . ميابشد

  

نويسنده وطن پرست وحقيقت نويس افغان مير عبدالرحيم عزيز، حقايق مھم 

ن نويس کرده و درپايان بيرو)جنگ ارواح(» Ghost Wars«وتکاندھنده ای از کتاب 

 فبروری واشنگتن پوست افزوده است که برای روشن ٢٣ و٢٢ترجمه مقاsت مورخ 

دراين .شدن مسايل وشناختن سيمای اصلی احمدشاه مسعود کمک ميکند

گفته ميشود که احمدشاه مسعود، گلبدين حکمتيار، برھان الدين ) ١١٤درصفحه(کتاب

 سردارمحمدداود به پاکستان فرارنمودند و ربانی وسايرين درزمان رياست جمھوری

نصيرهللا بابر رئيس سازمان جاسوسی .مورد استقبال زعامت آن کشور قرارگرفتند

، احمدشاه مسعود را به پنجشير فرستاد تا عليه رژيم داودخان دست به ISIپاکستان 

 تذکار ١٩٠ودرصفحه . خرابکاری بزند، اما بعد از ناکامی دوباره به پاکستان فرارنمود

از سيا دريافت » ISI« دالر را بدون اطqع ٢٠٠٠٠٠رفته که مسعودچگونه ماھانه مبلغ 

ميکرده است، زيرا استخبارات پاکستان نيز سخاوتمندانه پول کافی دراختيار احمدشاه 

 ٣١ دالر را بتاريخ ۵٠٠٠٠٠، سيا٢١٣طبق مندرجات صفحه . مسعود ميگذاشت

در . پنھان کرد» ISI«مسعود تحويل داد وآنرا از نزد احمدشاه ] برادر[ به١٩٩٠جنوری 
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 درپاکستان برعqوه CIA اجنت سيا» گری شرون«کتاب آمده است که ١٩٨صفحه 

دالر ديگرھم به برادرمسعود، احمدضيا دربدل خدمات ٩٠٠٠٠٠ دالرمبلغ ۵٠٠٠٠٠

 ٦_MIآمده است که سازمان جاسوسی انگليس١٢٣در صفحه . جاسوسی داده بود

 با احمدشاه مسعود داخل تماس شده به وی پول، اسلحه و آsت ١٩٨٠ًل دھه دراواي

مامورين سازمان جاسوسی انگليس به عبدهللا وزير امورخارجه . مخابرات تحويل ميداد

ترجمانی ) MI٦(درس دادند تا بتواند برای احمدشاه مسعود وسازمان جاسوسی انگليس

  .د کمک قابل توجھی ميکردسازمان جاسوسی فرانسه نيز به مسعو. نمايد

 فبروری روزنامه واشنگتن پوست که ٢٣ و٢٢ اکنون برويم بر محتوای مقاsت 

 را از آن CIA جناب داکتر مير عبدالرحيم عزيز مطالب مربوط به احمد شاه مسعود با

  . به نشر سپرده است) ٢٠٠٤اپريل _مارچ(روزنامه ترجمه کرده ودر افغان رساله 

يک تيم «:حيم عزيز با اتکا به روزنامۀ واشنگتن پوست مينويسدآقای داکترعبدالر

 از مرکز ضدفعاليت ھای تروريستی اين اداره ١٩٩٩ درماه اکتوبر CIA از کارکنان سيا

اين تيم به اسم مستعار . بسوی دوشنبه مرکز تاجيکستان پروازنمودند

Jawbreaker_شه شکن(٥sياد ميشد که بوسيله ريچ)اRichدن در، آمرشعبه بs ن 

CIAريچ يک کارآزموده درسازمان امنيت امريکا يعنی. ، رھبری ميگرديد CIA 

. ًشناخته ميشد که قبq درالجزاير وساير کشورھای جھان سوم ھم ايفای وظيفه کرده بود

ايشان در يکی از ميدانھای دورافتاده دوشنبه فرود آمدند وبعد ذريعه يک ھليکوپتر 

ھدف اين بود که .  و پربرف شمال افغانستان سرازيرشدندروسی بسوی قله ھای باريک

روابط جنگی وجاسوسی را با احمدشاه مسعود رھبر جنگجويان ژوليدۀ ائتqف شمال 

 به احمدشاه  مسعود CIAرھبر تيم . ًاحياء نموده تا مشترکا عليه بن sدن مبارزه نمايند

  ....مما يک دشمن مشترک داريم بيائيد باھم ھمکاری نمائي:گفت

رئيس مرکز ضد جاسوسی امريکا اميد وار بود که KoferBlackکوفر بليک

  .احمدشاه مسعود بن sدن راکشته و يا دستگيرکرده بغرض محکمه تحويل خواھد داد

، احمدشاه مسعود به ١٩٩٩دريکی از خانه ھای تاريک دره پنجشير درماه اکتوبر

 ل وجان عqقمند به ھمکاری باگفت که وی از د» اsشه شکن«يعنی CIA اعضای ھيئت

CIAاحمدشاه مسعود به اين نکته اشاره .ميباشد، اما در مورد محدوديت خود ذکرکرد

نمود که بن sدن اکثر اوقات را درقندھار سپری مينمايد،sکن بعضی مواقع به جqل 

احمدشاه مسعود ار طريق . آبادھم سفر ميکند که نزديک به خطوط ائتqف شمال است

ًنش عبدهللا که فعqبحيث وزير خارجه نظام انتقالی ايفای وظيفه ميکند، به ھيئت ترجما

امريکا تمام . پاليسی امريکا نسبت به افغانستان محکوم به شکست خواھد شد: گفت
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توجه خود را بر بن sدن وھمکاران وی متمرکز ساخته درحالی که معضله وسيع تر 

طالبان چه؟ در مورد حاميان طالبان در دستگاه درمورد . ازاين است که شما فکر ميکنيد

جاسوسی پاکستان چه؟ وباsخره در مورد کشورھای کمک دھنده آنھا يعنی عربستان 

سعودی وامارات متحده عربی چه؟ حتی اگر ما دراجرای اوامر تان موفق گرديم، اين 

فتند، ما با مامورين سيا به احمدشاه مسعود گ. ھمکاری معضله بزرگتر راحل نخواھد کرد

سيا ... انتقادات شما موافق استيم، sکن ما دساتير ديگری داريم که بايست عملی نمائيم

CIA به مسعود کمک نمود،اما رابطه آنھا نسبت اتکای ١٩٨٣بار اول درسال CIA بر 

سازمان جاسوسی . پاکستان در جريان جنگ ھای افغانھا عليه شوروی برھم خورد

نسبت اينکه وی عليه گلبدين حکمتيار به جنگ اقدام کرده نفرت از مسعود )ISI(پاکستان

گروه تندروان حزب اسqمی حکمتيار از حمايت خاص پاکستان درآن وقت . عميق داشت

 در مورد مبلغ ١٩٩٠ با احمدشاه مسعود درسال CIAرابطه مخفی . برخورداربودند

از ماموران يکی ) Gary Schroen(شرون گری.  دالر به سردی گرائيد۵٠٠٠٠٠

CIAم آباد اين مبلغ را به برادر مسعودqتحويل داد به اين ) ضيا احمد( مستقر دراس

اطمينان که احمدشاه مسعود بايد قوای رژيم مارکسيستی افغانستان را در امتداد شاھراه 

گری «. اما قوای احمدشاه مسعود از جا تکان نخورد. سالنگ مورد حمله قراردھد

 ھزار دالر ۵٠٠ معتقد شدند که مسعود و برادرش مبلغ CIA ينوساير مامور» شرون

 به کابل آمد، مسعود به وی گفت ١٩٩٦را ماھرانه دزديدند، اما حينی که گری شرون در 

به برادر مسعود تحويل » گری «يعنی پولی را که . ھزار دالر را نگرفته است۵٠٠که او

  . راخدا ميداندداده بود بدست احمدشاه مسعود نرسيده بود ،حقيقت 

درين وقت .  در مرکز جديدش درتالقان ديد١٩٩٧ دوباره مسعود را در بھار ،گری

احمدشاه .طالبان کابل را متصرف شده واحمدشاه مسعود را به مناطق شمال رانده بودند

 مسعود غرض جلب توجه امريکا در مجادله عليه طالبان حاضر به ھرنوع ھمکاری با

CIA برای اری راکت ھای ستنگرشد و شروع به خريد CIAوی . درشمال کشور کرد

تيم ھای خفيه . اطqع دھدCIA ھمچنان موافقه نمود که از محل اختفای بن sدن به

CIA ت جاسوسی واعطای مبلغsقات به ديد و بازديد  دالر درھر  ھزار٢۵٠ با آqم

بود که درسال » ١ Nalt_١نالت«نام رمز دسته اول . مسعود در درۀ پنجشير آغاز کردند

سه تيم ديگر ھم  . ذريعه ھليکوپتر مسعود از دوشنبه بسوی پنجشير پرواز نمودند١٩٩٧

 داخل پنجشير گرديدند وآsت جاسوسی را غرض تعقيب مخابرات ١٩٩٩درتابستان 

علی الرغم شک و ترديد ادارۀ کلنتن در مورد . قراردادند راديوئی طالبان دراختيار مسعود

با وجود حيوانيت ووحشی  .با وی عميق ترساخت رابطۀ خود راCIA ،احمدشاه مسعود
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احمدشاه مسعود، اداره کلنتن آماده شدتا با مسعود درمسايل مروبط به جاسوسی  گری

بعضی از اعضای اداره . ھمکاری نمايد، اما حاضر به مسلح کردن ائتqف شمال نگرديد

رای شاھراه سالنگ، ازاين ھراس امنيت ملی قصر سفيد با ياد آوری از عمليات نا اج

 را گرفته اما کاری انجام ندھد ، CIA داشتند که احمدشاه مسعود چند بار ديگرپول

   .درنھايت اداره امنيت ملی، ھمکاری با مسعود را تصويب کرد

 ،مرکز ضدجاسوسی٥-Jawbreakerاز پروازھای متناوب تيم چند ماه بعد

CIAدن دريکیs ع بدست آورد که بنqل ( از کمپ ھای القاعده در درونتهاطqنزديک ج

دراين کمپ ، القاعده يک مکتب غرض تربيه کدرنخبه تاسيس نموده وحتی . رسيد) آباد

سيا آsت جاسوسی به خطوط جنوب مسعود CIA . مصروف ساختن اسلحه کيمياوی بود

 سيا، يک محل مشاھداتی رابرایCIA ارسال نمود و عمال مسعود با کمک کارکنان 

مسعود يک تعداد از راکت ھای،کاتوشای روسی را . نظارت کمپ بن sدن تاسيس کردند

برقاطرھا بار نمود وبا کماندوھای خود به تپه ھای مافوق کمپ بن sدن در درونته 

 اطqع داد که کمپ بن sدن را با آتش CIA احمدشاه مسعود طور فريب آميز به . فرستاد

با اين ماموريت نظر به CIA جود مخالفت مامورين سيابا و. راکت درھم خواھد کوبيد

 اما سيا. دsيل مختلف، مسعود ادعا نمودکه کمپ درونته را مورد حمله راکتی قرارداد

CIA دنs ًبعدا فھميد که چنين اتفاقی نيفتاده ومسعود حتی يک راکت ھم بسوی کمپ بن

  ....د آگاه گرديديک بار ديگر به مکر وفريب مسعوCIA سيا. پرتاب نکرده است

 سيا] در بندرعدن٢٠٠٠بعد از حمله تروريستی بر کشتی امريکائی دراکتبر[

CIA ًمجددا به مسعود رجوع کرد و کمک ھای وسيع تر وکشنده تری دراختيار مسعود

برعqوه پول نقد غرض اعطای رشوه به قوماندانان ومقابله با ثروت روز . قرارداد

ود به sريھا، ھليکوپترھا، اسلحه خفيفه، مھمات، لباس، افزون طالبان با پول عرب،مسع

مسعود به طيارات جنگی ضرورتی . غذا و شايد ھم گلوله  و توپخانه ضرورت داشت

 ١۵٠ تا۵٠قيمت تمام شد اين نوع کمک ھای مخفی بين . نداشت و تانک ھم مطرح نبود

م اندازه از خود اشتياق ميليون دالر تخمين ميشد ومربوط  بود به اينکه قصر سفيد تا کدا

 يک مرکز دايمی در درۀ پنجشير تاسيس CIAطبق اين پqن سيا . و حرارت نشان ميداد

، آمرشعبه بن sدن مناقشه نمود که مامورين سيا بايست طور دايم درآن Richکرد و ريچ

سيا ميخواست بی اعتمادی را که نسبت به . منطقه باشند وبا عمال مسعودھمکاری نمايند

مدشاه مسعود در مورد پول خوری اش خلق شده بود از بين برده و روی اين منظور اح

ًدر نظر داشت که کارکنان سيا مستقيما داخل صحنه شده وبا ائتqف شمال در بدست 

آنھا نميخواستند که اين بارھم .آوردن معلومات از محل اختفای بن sدن ھمکاری نمايند
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ه يک حالت خجالت آور ديگری مانند قضيه درونته فريب احمدشاه مسعود را خورده و ب

  .مواجه گردند

ھنگامی که مسعود درفرانسه دعوت شده بود تا درپارلمان اروپائی ٢٠٠١درسال 

به پاريس مسافرت کردند تا به مسعود اطمينان »  ريچ«و» گری شرون«صحبت کند، 

 چھار صد ھزار دالر را دھند که با وجود مشکqت در واشنگتن مشتاقانه مايل اند تا مبلغ

مسعود با . طور منظم درقبال تبادل معلومات جاسوسی به احمدشاه مسعود اعطا نمايند

اگر : گفتCIAپذيرفتن اين پول ووعدۀ ھمکاری جاسوسی به آھستگی به ماورين 

ًامريکا کاری برای وی انجام ندھد، وضعش کامq خراب شده و مقاومتش ھم بزودی 

حمدشاه مسعود ھمچنان به خبرنگاران درشھر اشتراسبورگ ا. درھم خواھد شکست

فرانسه گفت که اگر امريکا ما را کمک ننمايد، اين تروريستھا امريکا واروپا را صدمه 

  . خواھند زد

 اطqع CIA  مامورين امنيت مسعود به مرکز ضد تروريستی٢٠٠١درسپتامبر

ساحوی ائتqف شمال را دادند که دو ژورناليست تلويزيون عرب ازسوی کابل خطوط 

متمرکز براعراب وخارجيان CIA تبادلۀ معلومات بين مسعود و. عبور نمودند

 CIAدرافغانستان بود، اما اين دو ژورناليست عرب مورد عqقه شعبه ضدجاسوسی 

 ٢٠٠١ سپتامبر٩وسرانجام درتاريخ ) جرمن آنqين_سايت افغان: رک(».واقع نشد

 ژورناليست گماشته شده از سوی القاعده ترور شد و احمدشاه مسعود توسط  ھمان دو

 سپتامبر رخ داد که به مرگ بيش از ١١دو روز بعد از ترور مسعود، حادثۀ تکاندھندۀ 

سه ھزار امريکائی و سرنگونی برجھای تجارت جھانی درنيويارک وتخريب بخشی از 

  .وزارت دفاع امريکا در واشنگتن انجاميد

نکته مھم در اين گزارش، : ه آمديم ميتوان دريافت که  با کمی مکث برآنچه گفت

يعنی يک سال بعد از اعqم ھمکاری ١٩٨٣ در CIA استخدام مسعود از سوی سيا

 از CIA است، مگراين آمادگی مسعود با) استخبارات نظامی شوروی(GRUمسعود با

 و بار.  پاکستان برسرمخالفت مسعود با رھبرحزب اسqمی برھم ميخوردISIسوی 

 دالر به برادرمسعود در پاکستان از ۵٠٠٠٠٠ با پرداخت مبلغ ١٩٩٠ديگرسيا درسال 

او ميخواھد تا شاھراه سالنگ را بر روی قطار ھای اکماsتی رژيم کابل ببندد، اما چون 

مسعود با سپاه چھلم قشون سرخ ووزير دفاع رژيم کابل معاھده ای را امضا کرده بود که 

 سوی افراد اواقدامی صورت نگيرد،لذا مسعودھيچ حرکتی عليه بر قطارھای اکماsتی از

در کتاب .رژيم در سالنگ نکرد و بنابرين پنجصد ھزار دالرپول سياه به ھدر رفت

آن تذکررفته است که گری شرون عqوه ) ١٩٨درصفحه (» جنگھای نامرئی«
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طبيعی . دھزار دالر ديگر ھم به برادر مسعود پرداخته بو٩٠٠ھزار دالر مبلغ ۵٠٠بر

 ديگر نميتوانست به قول و قرارھای مسعود اعتماد کند و بنابرين CIAاست که سيا 

 دوباره به مسعود رجوع ميکند CIAسيا١٩٩٧درسال . روابطش را با مسعود قطع کرد

اکنون که مسعود کابل را از دست داده و . تا در دستگيری بن sدن آنھا راکمک نمايد

 ميشود باسيا دراين راه گام بردارد ، بشرط آنکه امريکا نيز درتالقان مستقر است، حاضر

برپاکستان وکشورھای عربی فشار وارد نمايد تا دست از حمايت طالبان بردارند، اما سيا 

 ھزار دالر ٢۵٠آنرا خارج از حوزه ماموريت خود وانمود ميکند، ولی با پرداخت مبلغ 

ن دستگاه ھای جاسوسی را درخطوط درھرمqقات به مسعود از او ميخواھند تا آخري

نزديک به درونته، جايی که گفته ميشد مرکز تربيوی القاعده و ساختن اسلحه کيمياوی 

مسعود آن را می پذيرد . در انجا صورت ميگيرد، نصب واز طرف افراد سيا کنترول گردد

ھد که و بعد با انتقال چند قاطر راکت  برکوه ھای مشرف به درونته به سيا گزارش ميد

کمپ القاعده را در درونته نابود کرده است، حاsنکه سيا از طريق کانالھای خصوصی  

ديگر اطqع بدست آورد که مسعود اصq دست به چنين کاری نزده است واين دومين 

  . باری بود که سيا گول مسعود را خورده و پولش را باخته بود

اين مرتبه با قبول اين امر که سيا برای سومين مرتبه  به مسعود رجوع کرد،  در

 در پنجشير بصورت دايم حضور داشته باشند، به مسعود CIA می بايستی اعضای سيا

 تا ۵٠کمک ھای پولی وتسھيqت ديگری وعده داده شد که قميت مجموعی آن کمکھا از

 ميليون دالرميرسيد وچنين مبلغی را بايد قصر سفيد تصويب ميکرد، که به وعده ١۵٠

اين وعده ھا توام بود با پرداخت ماھانه چھارصد ھزار دالر که .ود باور نداشتھای مسع

از طرف گری شرون وريچ به مسعود در اشتراس بورگ  فرانسه در بدل تبادل اطqعات 

اما انسان نميداند که آيا سيا . مخفی در مورد بن sدن از سوی مسعود  وعده داده شد

ومھمات جنگی  کمک کند، يا اينکه با استقرار اجنت ميخواست اين بار ھم به مسعود پول 

ھای سيا در درۀ پنجشير زمينه نابودی مسعود رافراھم کنند وانتقام گول خوردن ھای 

  خود را از مسعود بکشند؟

  

از بقيه داستان مسعود وسيا، به اين نتيجه ميرسيم که مسعود، زيرکانه باچندين 

شوروی، سازمان KGB امريکا، CIAن ، پاکستاISI: سرويس استخباراتی،از قبيل

، سازمان اطqعات مخفی فرانسه، ھمکاری داشته است، ٦-MIاطqعات مخفی انگليس

طرد طالبان (بدل يک پاداش بزرگ  با سيا ميخواسته بن sدن را در واما در پيوند

کند، ولی چون سيا دراين مورد تعھدی به وی  شکار)  وقرارگرفتن خودش بجای شان
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اختيار اجنت ھای سيا ميگذاشت و   مسعود ھم اطqعات کجدار و مريزی درنميداد،

باsخره مشتش نزد سيا باز ومعلوم گرديد که با وجود گرفتن پول از سيا، آنھا را فريب 

به نظر ميرسد که سياھم عوض آن ھمه پول و وقت کشی وخجالت زدگی، ضربۀ . ميدھد

نزديکانش برمسعود وارد کرده باشد ًخود را بصورت غير مستقيم واحتماs توسط 

وعاقبت با نابودکردن احمدشاه مسعود از صحنه سياسی ونظامی افغانستان ، مسئوليت 

  . ترور وی به گردن دوتن ژورناليست عرب تبارافتاد که بااو يکجا نابود شدند

  

کسی نبوده، جز يک عنصر وابسته  به » شير پنجشير«بدينسان ديده ميشود که 

ن که بخاطر شھرت ورسيدن بقدرت بسی از مجاھدين تنظيمھای رقيب ونيز بيگانه گا

ھزاران کس ازشھريان بيگناه کابل را خانه خراب و سر به نيست کرده است وسرانجام 

  . قربانی اين جاه طلبی مفرط خود شد نيز خود

  

  :درا بيشتر بشناسياو شورای نظار وآمر صاحب 

، ه ديگری که بر دامن مسعود ديده ميشود افزون بر آنچه گفته آمديم، لکه سيا

غارت صدھا وھزاران تن sجورد ولعل وزمرد وسنگ ھای قيميتی از کوه ھای پنجشير 

وبدخشان است که توسط افرادشورای نظار از معادن افغانستان که سرمايه ملی است و 

ارھای به تمام ملت تعلق دارد،بدون ھيچگونه مجوز قانونی بيرون کشيده شده و درباز

پاکستان وفرانسه ودبی وکشورھای عربی وسويس وايتاليا وتايلند وغيره به فروش 

باری در عھدحکومت .رسيده وپول آن به حسابھای مسعود وربانی ريخته شده است

داکترنجيب هللا، فيلمی از غارت وقاچاق معادن افغانستان توسط دssن شورای نظار 

نرسيده تا در اين مورد  شته شد،آيا آن روز فراوجمعيت اسqمی درکابل به نمايش گذا

يا غايب اند، محکوم کنند تا درس  پرس وپال صورت گيرد وعاملين را اگرحضوردارند و

  . دزدان ثروتھای ملی عبرتی باشد برای ديگر

درسايت (» فغانیا«وضد » ملی« ً دستگير پنجشيری ًدر مقالت کامq ضدً  اخيرا

  زمرد، sجورد، ياقوت،آھن،  ور دارم که ھمه معادنمن با«: نوشته بود)آريائی

مس،آبھای مست وخروشان عناصر طبيعی، ميراثھای تاريخی، فرھنگی وبيک سخن 

زير زمين وروی زمين افغانستان ، به ھمه گروھھای   ثروتھای مادی فرھنگی تاريخی 

يرد  تعلق ميگ  و تجزيه ناپذير ما وطن واحد قومی واقليتھای ملی ومذھبی ساکن 

اگر او به اين قول خودصادق است، چرا  ».وثروتھای مادی وفرھنگی سرشار مردم ما اند
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به عنوان يک عنصر وطنخواه، براين غارت آشکار ثروتھای ملی که از سوی شورای 

نظار به تاراج برده شده، اعتراض نميکند؟ آيا اين خاموشی شان جز ترس از دشمنی 

ال وطنداران پنجشيری اش معنی ديگری ميتواند باسران شورای نظار و يا رعايت ح

داشته باشد؟ آيا از نظر ايشان ساير اقوام کشور ھم اجازه دارند تا منابع طبيعی زير زمين 

وروی زمين را که در محل سکونت شان قرار دارد، به بھانۀ ضعف حکومت مرکزی 

 شخصی خود غارت کنند و به خارج انتقال داده بفروشند وپول آن را در حسابھای

  بريزند؟

کيلومتر در ٦- ۵ تخمين زده ميتواند که از تونلی که بطول آيااکادميسين پنجشيری،

دل کوه ھای sجورد بدخشان توسط شورای نظار وجمعيت کنده شده، چه مقدار sجورد 

غارت شده و پول آن به حساب کدام اشخاص سرازير شده است؟ واگر اين کارھا بدون 

نه صورت گرفته باشد، نام اين دستبردھا را خيانت به ثروتھای ملی مجوزقانونی خودسرا

ميدانند يا خدمت به شورای نظار؟ اين ھمه غارت ثروت ھای ملی و تاراج گنجينه ھای 

فرھنگی برای سران شورای نظار کافی نبود که سرانجام لقب قھرمان ملی را ھم از چنگ 

د که با ھيچ معيارقانونی، انقqبی، ملت غارت کردند وآن را به نام کسی پيوند زدن

  . کودتائی، جھادی،جز با معيار غارت  ودزدی برابر نيست

را بيشتر ومسعودجمعيت اسqمی وشورای نظار "درمقاله ای تحت عنوان 

و ساير  در مورد غارت و فروش sجـورد« :ُبقلم بريالی دربابائی می خوانيم که"بشناسيم

  صنايع کيھانی؛ مثل زمـرد توسط مسعود وباند وطنسنگ ھای قيمتی و مواد کار آمد

:  نقل کرد١٩٨١ سپتمبر١٠مورخه» اسوشيتدپرس « فروشش، می بايد از گزارش

؛ ويا از »مسعود به کـان زمـرد درهء خنـج دست يافت ١٩٨٠دراگست «

 که در بخشی از آن ٣٩ تا ٢٦، صفحات ١٩٩١بھار٢٧ شماره» جيمزوجيمولوژی«مجله

شاه مسعود از راه فروش sجـورد، کوارتـز و  در آمد ساsنۀ احمد«: دهاين خبر درج ش

 احمد شاه :رک«؛ »دالر امريکايی می رسد سنگ ھای گرانبھای ديگر به يک صد ميليون

١٢٦». پنجشيرۀزمـرد در در مسعود و انحصار گری پنج ھـزار کـان s جـورد و
  

، در )رين پريزدنت کرزیوزيرخارجه وسابق يکی از مشاو(باری آقای دادفرسپنتا

آن کوھستانی سنگ فروش نمی تواند :"يک اجتماع مردم بر قبر مرحوم غبار گفته بود

منظور آقای سپنتا احمدشاه مسعود بود که بعدھا در نشرات برون ." قھرمان ملی شود

                                                
١٢٦

  ٢٠٠٦ سايت دعوت نت ،اگست -  
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مرزی واز جمله در ھفته نامه اميد سروصدای فراوان ايجاد کرد وبا الفاظ بسيار رکيک و 

  .ی برشخصيت سپنتا تاخت وتاز صورت گرفتبازار

  

مطبوعات پشتيبان مافيای شورای « :آقای حسين شکوھی نيزدرمقاله ای مينويسد

نظار و جمعيت مدعی است که گويا آنھا عامل اصلی شکست اتحاد شوروی در افغانستان 

 که آقای مسعود خود موقعی که در تخار بود اعتراف کرد!)يک فکاھی بی خنده( بوده اند

اين آقايان که  شکست اتحاد .فقط ھشت ھزار نفر طالب و پاکستانی عليه او ميجنگند

شوروی را نتيجه جنگ خود و قوماندان مظلوم ھميشه فراری شان ميدانند ، از خود 

نميپرسند که اين چگونه است که شکست دھندگان يک ابر قدرت در مقابل ھشت ھزارنفر 

 بی خبر و نا آشنا ، چنان ترس بر ايشان غلبه ميکند طالب و پاکستانی از اراضی شمال

را برای فرار امن ترين جای برای ) منطقه خواجه بھاوالدين ( که ساحل دريای آمو

در ) sجورد وزمرد(جنگ مسعود در واقع، دفاع مافيای سنگھای قيمتی.  خويش می يابند

نافع خود در مقابل درجه اول، و در درجه دوم مافيای موادمخدر شمال، برای حفظ م

مافيای مواد مخدر در جنوب و شرق کشور بود که در آغاز گلبدين در راس آن بود و بعدا 

١٢٧».طالبان تيکه داری آن را بدوش گرفتند
  

  :مينويسد»  سنگفروش يا قھرمان ؟"آقای عرفان در مقاله ئی تحت عنوان

دشمنان ما ــ و مقام افسر ارشد سی آی ای مايکل شيوور در کتاب خود ـ از ديدگاه «

که بزبان دری و پشتو خوب تکلم مينمود در کتاب خود  ) گيری شرودر(ارشد سی آی ای 

در کتاب خود ـ ) ستيو کول(  ـ  نخستين دخول ـ و ھمچنين ايديتر روزنامۀ واشنگتن تايمز 

ھمين بازی دوطرفۀ جنگساsر مسعود ) جنگ ھای ارواح ـ اين راز ھا را افشأ ساخته اند

   ١٢٨ " .بود که موجب قتل او گرديد 

اين نوشته ھای انتقاد آميز واين کتاب ھای معتبر ومقاsت متعدد ديگر در مورد 

مسعود، تمام اميدھا وآرزوھای مرا بخاطردريافت چھره ھای که بتوان از آنھا به عنوان 

شخصيت ھای مستقل ملی و غير وابسته به سازمانھای استخباراتی کشور ھای منطقه 

 -و بنابرين با دريغ وافسوس ميخواھم يادآورشوم که جنگ افغان. يادکرد، برباد داد

شوروی، برخqف جنگ ھای اول ودوم وسوم افغان و انگليس، ھيچ شخصيت برازندۀ 

ملی در دامن خود پرورش نداد تا عملکرد وتدبير ودرايتش درسی برای تاريخ کشور 

تمام رھبران و . نسل ھای آينده وطن باشدوالگوئی از خود گذری وميھن دوستی برای 

                                                
١٢٧

  )جرمن آنqين-داکتر اسپنتا وھستری تماميت خواھان،سايت افغان -  
١٢٨

  ٧٩شماره  افغان رساله، احمدشاه ھوتکی، -  
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قوماندانان تنظيمھای جھادی متاسفانه درسازمانھای جاسوسی کشور ھای منطقه 

متعھدانه راجستر شده بودند و پس از سقوط دولت مورد حمايت شوروی، بدستور 

درمسابقه  ويرانی وطن وکشت وکشتار ھم ميھنان خود شرکت  کشورھای حامی خود

مين خاطر است که باو جود دومليون شھيد، تخمين يک ميليون معيوب، پنج به ھ. جستند

 سپتامبر ١١واگرحادثه .  ميليون آواره، کشورما از آزادی وثبات و امنيت بھره مند نشد

رخ نميداد و جامعه بين المللی در يک ائتqف وسيع به بھانۀ مبارزه با تروريزم، کشورما 

تنظيمھای جھادی وطالبانی نجات نميداد وبا قربانی را از چنگ آدم کشی و ويرانگری 

دادن فرزندان خود ثبات نسبی را در ميھن ما برقرار نمی ساختند، خدا ميداند که 

سرنوشت وطن ما که تا لبۀ نابودی کشانيده شده بود،از دست اين رھبران وجنگ 

 وبی ساsران سفاک بکجا می کشيد؟ ويرانه ھای شھرکابل، سند سنگ دلی وشقاوت

 شوروی، را - پس قھرمانان جنگ افغان. کفايتی ھمه رھبران وفرماندھان جھادی است

  . نبايد از ميان رھبران تنظيمھا وقوماندانان تنظيمی جستجوکرد

  

عاملين کشتار وويرانی شھر کابل، احمدشاه مسعـوددرکنار چپ جنرال حميدگل، 

حکمتيار درکنارترکی فيصل و گلبدين ) ISI(رئيس سازمان جاسوسی نظامی پاکستان 

رئيس سازمان استخبارات عربستان سعودی با چھره ھای بشاش از قرارگرفتن خود 

  .درکنار روسای استخبارات کشورھای بيگانه ديده ميشوند

  

 شوروی، آن سپاھيان گمنامی اند که تاريخ ميھن نه - قھرمانان جنگ افغان 

با اين وضعيت واين برداشتھا ازمدتھا  . نشانی ازگور آنھا دارد و نه نامی درحافظۀ خود
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بدينسو برآن بودم تا به تجديد نظر کتابم بپردازم، اماشوربختانه تا کنون چنين فرصتی 

  ١٩١ -١٨٨بنابرين من اين نوشته را به عنوان  تکمله ای بر صفحات . بمن دست نداد

    .کتابم پيشکش خوانندگان ارجمند ميکنم

 ٢٠٠٦می ١٣ختم 

  

  :  فرين وديگر رجال ارشد نظامی در سقوط داکتر نجيبنقش باقر 

  

چند سال قبل  فيلمی مستند از کار روائيھای جنرالھا واعضای ارشد حزب 

دموکراتيک خلق  برای سقوط  رژيم داکتر نجيب در تلويزيونھای برون مرزی افغانھا به 

ن دوم وزارت نمايش گذاشته شد که در آن جنرال نبی عظيمی وجنرال باقر فرين، معاو

من تا ديدن اين فيلم از .امنيت دولتی نقش چشمگير وبسيار سرنوشت ساز داشتند

موثريت جنرال فرين  در سقوط نجيب هللا اطاعی نداشتم، ولی بعد از آن در صدد برآمدم تا 

سری به آرشيف مقاsت . در بارۀ وی معلومات بيشتری بدست آورم و به نشر بسپارم

ًزدم اتفاقا در فاروم آن سايت يک مقالۀ جالب ) ت آقای عزيز جرئتبمدير(سايت آريائی 

، آنرا دراين جا بازتاب ميدھم تا  در مورد آقای فرين به نظرميخورد که بسيار جالب بود

در يوتيوب نيز بخش ھای مختلف اين فيلم در لينک ذيل قابل ديد .سندی برای تاريخ باشد

  )٩CnJGM-https://www.youtube.com/watch?v=tIht :(است

 با شجاعت به نشر ی ھا انترنتتي از سای قبل تعدادیچند«:آقای جرئت مينگارد

 ی ، جمھوریدست اول دولت  نيولؤ از مسيی که در ان عد ه دندي مبادرت ورزیاسناد

 یھا  روي نني و خونخوار ترني تراهي نا مقدس و خفت بار با ستqفي اکيافغانستان در 

 انرا مساعد ی ھانهي افغانستان را سقوط دادند و زمی جمھورتيکم ، حای اسqمیجھاد

 انھا به بھانه مخالفت با داکتر ٠ شونددهيافغانستان به خاک و خون کش ساختند تا ملت 

    ٠رفتندګ  ملت انتقام کي هللا در اصل از بينج

 خلق کي حزب وطن ، سابق حزب دموکراتی قاطع اعضاتي نظر اکثراز

(  افغا نستانیجنراsن ستاره دار دولت جمھور  فاجعه ني ای اصلنيلافغانستان، مسو

 بابه ن،يِمشھور به باقر فر  اني محسننيِ محمد، باقـرفــراري دsور، فتاح، دوستم، ،یميعظ

،  ( ....  انھایاسيو رھبران س) ...ی علومانجنرال رزاق، برادر. دي اعظم سديجان ، س

 ستي نی مسله اني ا.ھستند) ....ريګي اکرام پدي سل،يوک ،یاني کاوني مزدک، نجم الدديفر

 « ی sر معروف و قاتل ھزاران حزبساګ جنی ادعا مطرح شود حتکي که صرف در حد 

 از ی و افغانیل الملني با مطبوعات بشيخو  مصاحبه نيخود در چند» احمد شاه مسعود
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 هللا و ناکام بينج تر  داکمي جنراsن در سقوط رژ ني کننده اني قاطع و نقش تعتيحما

 ني ازیادي زی اظھار شکران کرده است که قسمت ھااري حکمتنيلبدګ یساختن کودتا

   . نشر شده وجود داردی ھاويديھا در و مصاحبه 

 ی از به اصطqح چپی بخشاتي جنای ھا در رابطه با افشاويدي وني پخش ابمجرد

 فروخته شده را که در نيو موظف انهيګمعاش خوار ب  ني مامورني ، ایھا متشکل افغان

 ريترس محاکمه و قضاوت ب  ، از کردندينقش ستون پنجم در داخل حزب وطن عمل م

جالب   اري بار بسني نامه مجبور ساخت ، اما انچه که ابي ھا به نشر چند اکاذیحمانه  حزب

  افغانستان مانندی جمھورتي ضد حاکمی کو دتای اصلیو قابل توجه بود پرسوناژ ھا

 عمل ني نمودند تا ای انکار نکردند بلکه سعتي سقوط حاکمهيدر توط  ھا از شرکت ذشتهګ

   .نديي نماهي خود را توجتکارانهي و جناعيشن

 و شي ھا خویريزگ از نا ی کود تا را ناشی شرکت در رھبریمي عظی جمله اقااز

 ی سعشير شده خو با وجود که در مصاحبه نشی علومیقاآ  عنوان کرد ، نيلبدگمقابله با 

 سقوط دادن امګ شد که در ھنیمدع  و دي و شرکا جدا نمایميکرد تا حساب خود را با عظ

داکتر   ھمکارانشان کار نکهي ا بعد ازايوگ افغاستنان در کابل نبودند و یدولت جمھور

ز مخصوص به صوب کابل حرکت او ساختند با عجله وبا پرکطرفهي را مي هللا و رژبينج

 انکار نکرده و اقدام خود را تحت عنوان اني با کو دتا چی از ھمکارزين  شانيا اکردند، ام

 نباري که الي وکی کرده است، اقاحي توجليقب  ني از ھمی ھایريزګدفاع از مردم کابل و نا 

خته  دم توپ ساوشتګ  بمثابه شي خواراني ساده لوحانه از جانب ی مانند دفعات قبلزين

 مqقات اني بنام جريی جعلنامه ر برائت، با نشلي دsهيه و ارا مسالحي توضیشد به جا

 فيرح در کودتا را تشي ھاتف تqش نمود تا شرکت خومي با محترم عبدالرحوانيس  نينب

  .ديننما

 ھا، که در ويدي افشا شده در واني کودتاچريګ دی از پرسوناژ ھایکي نباريما اا

 نشان یتي امنيی نظار در پوسته ھای شورایا ھروي نيیجابجا  کابل در حال يی ھوادانيم

 ني تر اقيدق( انهي برادي با ارهګ کنیپالتاک  در اطاق ٢٠١٠ ستګ ا١٣ خي به تارشوديداد م

چند سند کھنه و   شده و هي از قبل تھيی ندادند بلکه به قرأت مقاله انيهي بشانياست که ا

 حزب رهګکن« تحت عنوان ) تند  پرداخ...رګي شده و فاقد اعتبار، نھضت فرا ري تخيتار

  .دنديمبادرت ورز»  داد خواه و وطندوستی ھارويامر مشترک ن واحد، 

 sزم است تا مي مکث نمانيِ باقر فری آقای مقاله ی در مورد محتوانکهي ازقبل

   . را بشناسندني فریاقا  ھم ی کمیکي محترم انګخوانند 
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 باختر سهيده است، در ل شګ متولد و بزر في در شھر مزارشرني فرِباقر

 د،يردګ به باکو اعزام ی عالqتيبعدآ غرض تحص  درس خواند و ١٢ تا صنف فيمزارشر

در فابربکه کود و برق   ، و از آن پس ی در شھر پلخمری سمنت غورکهيبعدآ در فابر

 پس از آن کارمند ف،ي در مزارشرازګ ترانسپورت تفحصات نفت و ري بعد مدف،يمزار شر

 تي معاون وزارت امنري خاد در کابل و در اخ۴ اداره سيي بعدآ رف،يمزارشرخاد در  

   ٠ بود ه استیدولت

 ی پرچمل،ي تحصاني ، در جردي عضو شعله جاوی در زمان متعلمیاسي لحاظ ساز

 محترم تاج بنابر روبط قي که از طرني فریاقا( یخلق  ی کار در پلخمرانيشد در جر

بود در ھمه مظاھرات و مارش   مقرر شده ی سمنت پلخمرکهي معاون فابرثي بحګیخانواد

 یشعار ھا  و کي رکی و از جمله دشنام ھاده اشتراک فعال نموی ھا در پلخمری خلقیھا

 به ٠دادي سر متاي شاد روان ببرک کارمل و داکتر صا حب اناھهيدور از عفت کqم بر عل

 بنابر تسلط ی جد۶، بعد از ) که از بغqن ھستند مراجعه شودیدار پرچم  سابقه یرفقا

 محترم روپګ و شامل ی دوباره پرچمیشورو  ی رفقاتي و به ھدایاش به زبان روس

 لي جل،یاني کاویبه اقا  تواني مني فریاسي در مورد سوابق س.ديردګ کشتمند یسلطان عل

 دي ، سی صادقنياسي ر،ګ کاري طاھر شاه پدي سر،ګ کارمي سل،ی هللا توده اقيپرشور، شف

 شتري بغqن مراجعه نموده و معلومات بتي از وsی پرچمی رفقاري و ساريګياکرام پ 

  .بدست اورد 

 سر سخت شاد روان ببرک کارمل ني از مخالفیکي ھژدھم نومي بلري تدواني جردر

 حزب بشمول شاد روان ی تعداد از اعضایرګي دستانيجر  که نديويګ و بعد ھا مديردګ

   ٠ديرديګ میمحمد رھبر  اري و ني از جانب فریولت دتي در امنیاليمحمود بر

 اري مثل ريګ با تعداد دکجاي حزب ی از اعضایادي ھمچنان از جانب تعداد زنيفر

 ري نقش اخ٠ متھم استزي نی باقدي و شھیعقوبي ديشھ  دنيبه بشھادت رساندرمحمد 

 اني ، محسنیدر زمان متعلم  باقر که ٠ نداردحي ضرورت به تو ضريګ در کودتا دشانيا

اصل   دو باره به تين شد و پس از سقوط حاکمي حزب فرتي در زمان حاکمکرد،يتخلص م

 هي بود بعد از توطني که فریِ باقر در زمانی که آقانديويګ م. وستي پاني محسنیعنيخود 

 متي کابل به تاشکند عزی ھواداني از ممآي پول مستقفتګ ھنريبا مقاد  یعقوبي ديقتل شھ

 کابل بلکه دانينتوانستند از م) اني کو دتادچیحت  ( ی رھبران حزبري ساکهي حالدر( کرد 

  )  فرار کردندفي مزار شرقيازطر

  :  کهکنمي جمله اضافه مکي صرف نجايدر:نويسنده می افزايد
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 ) اني جھادتيدر زمان حاکم(  کابلیروھګ اني می ھاګ جنی شھداانګ بازماندايا

 نظار به شھادت ی شورایتي امنی پوسته ھایشايمل وسط شان تزياد که بدون شک تعداد 

 ی که از پول اھدائی حزب وحدت اسqمیتوسط سqح ھا  شان ريګ اند و تعداد دهديرس

 یعقوبي دي شھی خانواده ھاانګماند  اند ، باز دهي به شھادت رسدهيردګ داري خرنيباقر فر

افراد را به   ني مساعد چنطيا شرکي حزب حق ندارند که در ی اعضاري و سای باقديو شھ

 از ی و تعدادی حزبی از رفقای به بنده معلوم است، عده اکهييمحاکمه بکشانندـ ؟ تا جا

 اسناد ، مدارک و شواھد ھستند که بتوانند در موقع ،یف جمع اورومصر  کابل انيشھر

 ريګل د است که شامل حای امر حقوقکي نيا  البته .ندي نماهيsزم ان را به محکمه ارا

 اسناد یجمع اور ف و سال است مصرکي بآي افراد که تقرني اردد،يګ مزي نانيکودتاچ

 روزي دني از فعالی تعدادشاني انيدر ب. دھندي انجام مقيھستند کار خود را منظم و دق

 داده اند لي را تشکيی تهي انھا کم.رند داتي شھدا عضوانګ از باز ماند یه ا حزب و عد 

١٢٩».ديينماي می حقوقیابيارزش  شده را یورکه اسناد جمع ا
  

  

  :نقش جنرال نبی عظيمی در سقوط نجيب هللا

من ھرگز نبى عظيمى را از نزديک نديده ام ، اما در دوره حکومت  دکتور نجيب 

که او قوماندان گارنيزيون کابل و معاون وزير دفاع بود، من ھم مثل ساير شھريان هللا ا

 اقل ھفت بار ازطرف شب در جريان پخش اخبار و  s ایبه غم نشسته کابل، ھفته

رويدادھاى نظامى ، چھـره نبى عظيمى را با آن قد درازش، درصفحه تلويزيون مى ديدم 

سته ھاى نظامى اطراف کابل و در حال نشان دادن ُوکه در حال باsرفتن و پائين آمدن از پ

يشد مجاھدين درآنجا نقاط ھدف گيرى قوت ھاى تحت فرمانش بسوى اھدافى که تصور م

مخفى شده اند، يا او را در حال مشاھده کردن دود و آتش سوزى قلعه ھا و دھکده ھاى 

ويران شده اطراف کابل چون پغمان ، ميدان ، لوگر، ده سبز و غيره نقاطى مى ديدم که 

و گاھى . بدستور او بر اثر شليک توپخانه مجھز با سqح ھاى مدرن ، در آتش ميسوختند

ا در حالى مى ديدم که پاداش آدم کشيھا و ويرانگريھاى وحشت آور خود را ميگرفت او ر

و مدال و نشان ديگرى بر مدالھا و نشانھاى آدم کشى او برسينه اش نصب ميگرديد و او 

با غرور ، يک بار ديگرسوگند کشتار بازھم بيشتر مردم آزادى خواه ميھن را تا آخرين 

 ھم که سوگند خورده بود، بازھم بکشتارھاى دسته جمعى فرد تکرار مينمود و ھمانطور

  . مردم مى پرداخت 

                                                
١٢٩

   اصلی کودتای ضد داکتر نجيب وبيوگرافی باقرفرينعزيز جرئت، سايت آريائی،فاروم، مقالۀ پرسوناژ-  
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يکى از عملياتھاى آدم کشى و » اردو وسياست«جنرال عظيمى خود درکتاب 

عمليات شروع شد، ضربات «: حشيانه خود را در حومه کابل اينطور بتصوير ميکشد

ام چھل با مرمى . وراگان يا ب انداختھاى ده دستگاه ا.  ثور وارد گرديد٣آتشى به تاريخ 

و کوه ھاى اطراف آن برپا کرده بود، ھمه جا در حال ) وغجان(تخريب ، قيامتى در تنگى 

اين پيروزى ھا در کابل درحلقه قواى مسلح و در مطبوعات خارج براى اين . سوختن بود

 خوش بينى بيشتر شد و شايعات. حقير سراپا تقصيرشھرت و اعتبار فراوانى بخشيد

 »١٣٠...اع ميشوم دھن بدھن نقل گرديدبه زودى وزيردف» نگارنده«مربوط به آنکه 

جنرال عظيمى، براى نابودى انسان و حيوان و ھمه چيز تنگى وغجان، ازچه وسايل 

در چنين شرايطى « :کشتار جمعى و قوتھاى تباھکن کار گرفته است ؟ خودش مينويسد

از ھوا تمام دشوارى ھا را از ميان مى بايست نيروى قوى آتش چه از زمين و چه 

ما چنين امکاناتى داشتيم، بر عqوه توپچى جبھه لوگرکه حدود سى ميل بود، . برميداشت

 از اطراف گارنيزيون کابل ٣١بيست ضرب توپچى شامل دستگاه رياکتيفى ب ام 

ه ُبرعqوه چھار دستگاه اراگان ، شش دستگا. گرديد و به لوگر انتقال شد) تھيه(تصرف

ًاراگان ديگر نيز در منطقه چھار آسياب منتقل شد، جمعا ده دستگاه بر عqوه مھمات  ُ

تمام پروازھاى . عادى خويش با پنجصد فير مھمات حجيمى يا تخريب تغذيه گرديدند

 پرواز محاربوى ميرسيد، نيز به قوت آتشى ٩٠ھوائى کشور که روزانه در آن موقع به 

تھا از جبھه وارد ميگرديد، قطعات تورنجنرال ضربه اصلى قو. جبھه عqوه شد

 کيلو ١٢عمق عمليات . عبدالرشيد دوستم از بابوس لوگر ضربه جناحى وارد ميکردند

   ١٣١». کيلو متر تخمين گرديده بود٨متر و عرض اان 

اين بيان، سند معتبر و اعترافنامه صريح وروشنى است بر کشتار دسته جمعى 

 ٣٠ير و درمانده و از ھرسو نا اميد تنگى وغجان واقع در چندين صد خانواده ازمردم فق

 کيلومترى جنوب کابل که توسط جنرال عظيمى براه انداخته شده بود تاباشدکه در ٤٠-

با آنکه ازشدت عمليات هللا پاداش آن، مقام وزارت دفاع را کمائى کند ، ولى نجيب ا

نرا کوچک جلوه داد تا از وحشيانه بر ضد باشندگان بى گناه تنگى وغجان آگاه بود، آ

جنرال عظيمى نه نوشته است که بعد از آن ھمه . اشتھاى وزير شدن عظيمى کاسته باشد

  ضربات زمينى و ھوائى بر تنگى وغجان ،توانست امنيت شھر کابل را تضمين کند؟ 

در بدل » سترجنرال«بدين سان جنرال نبى عظيمى ، رتبه ھاى جنرالى خود را تا 

 مردم بى دفاع افغان و ويرانى قلعه ھا و روستاھاى مردم بدست آورده کشتار بى دريغ

                                                
١٣٠

  ٤١٧اردو وسياست، ص-  
١٣١

  ٤٦٩ اردو وسياست،ص -  
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زيرا او يکى ! است ، نه از جنگ با متجاوزين و اشغالگران شوروى و قشون سرخ آن 

از نوکران حلقه بگوش شوروى و دشمن سرسخت مردم افغانستان بود، و ھر وقتى که 

وبرو مى ديد، گردنش خم و با ھرات ر١٧خود را با جنرال يا مشاور شوروى درفرقه 

اجراى يک سqم نظامى در برابر باداران شوروى خود، چشمش بزمين دوخته ميشد و 

  . مانند مجسمه يى در برابر جنراsن شوروى بر جايش ميخکوب ميگرديد

نبى عظيمى ، يکى از عناصر خون آشام حزب دموکراتيک » ستر جنرال«بنابرين 

ه جمعى مردم افغانستان ، دستانش تا شانه در خون مردم خلق است که درکشتار ھاى دست

که گناھى جز آزادى خواھى و دفاع مشروع از شرف وناموس وطن و ضديت ( بى گناه 

  . رنگين وآلوده است ) آشتى ناپذيربا متجاوزين بيگانه و بيگانه پرستان نداشتند

 پرچم و جنرال عظيمى ، يکى از اعضاى برجسته حزب دموکراتيک خلق درجناح

مدافع سرسخت رژيم پوشالى در افغانستان وبالنتيجه يکى از مجرمين درجه اول جنايات 

 ساله در افغانستان است، که ھرگاه روزى دادگاھى بخاطر محاکمه مجرمين ١٤جنگ 

جنگ در افغانستان تشکيل بشود، جنرال نبى عظيمى از جمله نخستين جانيان و آدم 

درنزد بسيارى از مردم .  به آن دادگاه کشانده شودکشان مردم افغانستان بايستى

افغانستان تا ھنوز فيلمھاى آدم کشى و دستورات ويرانگرانه جنرال عظيمى موجود است 

و انتظار روزى را ميکشند که چنين محاکمه اى براى جنايتکاران جنگى افغانستان داير 

  . ندگردد تا آن اسناد انکار ناپذير را به آن دادگاه تقديم گن

عظيم معروف به برگدعظيمو، کارمند فابريکه  جنرال نبی عظيمی، نواسه محمد    

 خواھان اول را به امير  حربی است و او ھمان کسی است که اسرار مشروطه

آلودی روبر  خواھان با سرنوشت مرگ خان گزارش داد و انعام گرفت و مشروط هللا حبيب

  . ١٣٢شدند

ن مشروطه خواھان اول نام دونفر از مرحوم غبار در جمله راپوردھندگا 

يکی مqمنھاج الدين و ديگری  : حبيب هللا خان را می برد وميگويدجواسيس امير

 که به امير حبيب هللا خان راپور دادند و  بودعظيم معروف به برگيدعضيمواستادمحمد 

بنابرآن مشروطه خواھان به سرنوشت مرگ آلودی روبروشدند و جواسيس مذکور 

نويسنده کتاب سياست و (محمدنبی عظيمی. بلغ ھزار روپيه از اميرانعام گرفتندھريک م

نواسه ھمان برگيد عظيمو است که در رژيم داکتر نجبيب هللا از تمام جنراsن و ) اردو

صاحب منصبان اردو نزد نجيب هللا قرب و منزلتی بلند تر داشت و تا رتبه سترجنرالی 

                                                
١٣٢

  ٧١جنبش مشروطيت در افغانستان، ص -  
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، مگر در فرجام نسبت به اين ولی نعمت خود خيانت ومعاونيت وزارت دفاع ارتقا جست

ب هللا را با پيشه کرد و دست در دست جنرال دوستم و ائتqف شمال گذاشت و داکتر نجي

  .ر اسکاپ ملل متحد روبرو ساخت سقوط و فرار به دفت

دشنه ھای سرخ از فقير «  اين جنرال باری در يکی از رساsتش بجواب کتاب 

کودتای « اين تذکر غبارکه من نيزآن مطلب را دريکی از صفحات کتابدر رد» محمد ودان

 نامه ای بقلم اعلحضرت نشرکر شده بودم ، با متذ» ثور و پيامد ھای آن در افغانستان

خان عنوانی محمدعظيم خان ، مدعی شده که محمدعظيم خان از جمله جواسيس  امان هللا

د، امير امان هللا خان اورا با نامه خود دولت امير حبيب هللا خان نبوده و اگر می بو

در آن وقت که مشروطه خواھان اول به : بجواب جنرال عظيمی بايد گفت که . نمينواخت 

 ساله ١٧جرم توطئه عليه امير حبيب هللا خان به توپ پرانده شدند، امان هللا خان جوان 

فقط پس  سال بعد او ده ٠ای بود که ھنوز از سياست و مشروطه خواھی بوئی نمی برد

 بود که با محمودطرزی ١٩١٣از ازدواج با ملکه ثريا دختر محمود طرزی در سال 

ّمستقيما از نزديک درتماس آمد و از صحبت ھا و سخنان محمودطرزی تاثير پذيرفت و 

بتدريج از مشروطه خواھان پرشورگرديد و بنابر ھمين بی اطqعی بود که پس از تکيه 

مq منھاج الدين شنواری را چندی مدير جريده امان افغان مقرر بر اريکه پادشاھی ، 

سليمان وزير معارف او را  نمود ولی با احتجاج مشروطه خواھان روبروگرديد و محمد

 اسناد باقيمانده از آن دوران در .از آن وظيفه موقوف و به مزارشريف تبعيد نمود

اد محمدعظيم يکی از جواسيس آرشيف ھای موزيم لندن بيانگر اين حقيقت است که است

جنبش «  پوھاند سيد سعدالدين ھاشمی در کتاب ٠عھد اميرحبيب هللا خان بوده است

از روی اسنادمحرم  ) ٢٩٢ ، ص ١٣٨٠جلد اول، چاپ ( » مشروط خواھی در افغانستان

استاد محمدعظيم و مq « : در آرشيف ھای لندن اين موضوع را تشريح کرده، می نويسد 

و امير بھر  خان آورده شدند لدين ، راپوردھندگان توطئه بحضور اميرحبيب هللامنھاج ا

کدام شان مبلغ يک يک ھزار روپيه ، بخشش داد و نيز فرمان داد که ساsنه مبلغ يک 

 : ١٩٠٩اسناد محرمانه انديا آفس، لندن ( ١٣٣».نيک ھزار روپيه برای شان تاديه شو

)L.ps.١٠.٢٢(  

د که مرحوم غبار در بيان اين حقايق بخطا نام جاسوس  بدين حساب معلوم ميشو

  . بکسی نمی داده است

                                                
١٣٣

جنبش «  )١٠.٢٢.L.ps : (١٩٠٩، لندن  اسناد محرمانه انديا آفس ھاشمی،سيد سعد الدين .- 

  ٢٩٢ ، ص ١٣٨٠ جلد اول، چاپ ،» مشروط خواھی در افغانستان



 ٢٨٩       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

که کسى که از وطن فروشى و جنايت خود خجالت نکشد و نوکرى  بايد افزود

شورويھا را بزرگترين افتخار براى خود بشمارد و طرح ھاى کشتار دسته جمعى قشون 

زانه ملت با شھامت افغان را مايه سرخ را در کشور، تقدير و تمجيد کند و مقاومت جانبا

نگذارد و به ھيچ بشمارد و شکست مفتضح شوروى را در افغانستان مزد شصت يک 

ًونيم ميليون قربانى ھموطنان آزاديخواه به حساب نياورد، واقعا آدم پر روى و بى حيايى 

 مثل جنرال عظيمى خواھد بودکه از ھيچ عمل زشت وطنفروشانه ، خجالت نمى کشد وبا

شده و » طيب و دستان پاکيزه؟« ارتکاب جنايات بيشمار درحق ھموطنانش مدعى وجدان

در پشت سر ايديولوژى کمونيسم خود را پنھان و آن ايديولوژى را بدنام ميکند، زيرا در 

ھيچ کجاى اھداف اين ايديولوژى ، آدم کشى و جنايت عيله بشريت و عليه ھموطنان تائيد 

اما جنرال عظيمى تا توانست در .عالى انسان زحمتکش است نشده است ، بلکه ھدفش ت

افغانستان ، انسانھاى زحمتکش را سرکوب نمود و خانه و کاشانه شان را در آتش 

سوخت و مجبور به آوارگى ساخت تا مدال و رتبه و مقام کمائى کند وبه وزارت دفاع 

 . ارتقا نمايد که چنين نشد و مباد که چنين بشود

  عناصر آگاه و وارد حزب وطن ميگويند که اگر کارمل در صدد انتقامبسياری از        

در به بغوت وتمرد در ھمدستی با نبی عظيمی آمد، و دوستم را  هللا بر نمی کشی از نجيب

و . هللا به اين زودی مواجه با سقوط نميشد وانميداشت، شايد نجيبداکتر نجيب هللا برابر 

ھا از دست وکيل و مزدک و کاويانی در  ھا و خيانت یيی ھم ميگويند، اين ھمه خراب عده

ھای مردم افغانستان  ھا و بدبختی هللا و حزب وطن سرزد و مسئول تمام ويرانی حق نجيب

 .اند در سال ھای اخير ھمين سه نفر اخير بوده

» شورای نظامی شمال«در ھر صورت نيروھای ايتqف کننده پس از تشکيل 

 افتادند و از اينظرف دولت، جنرال نبی عظيمی قوماندان برای فتح مزارشريف بحرکت

گارنيزيون کابل را برای سرپرستی و ايجاد تفاھم ممکن ميان دولت و جنرال دوستم به 

جنرال نبی عظيمی که گفته ميشد از ھواداران درجه اول کارمل بود . مزار شريف فرستاد

، بدون ھيچگونه مقاومتی در برابر هللا را از خدا آرزو ميکرد و ناکامی و سرنگونی نجيب

ھای ايتqف شمال بازگذاشت و شھر  ھای شھر را بر روی قوت نيروھای مھاجم دروازه

 به تصرف جنرال دوستم و ١٣٧٠حوت ٢٨ مطابق ١٩٩٢مارچ ١٨مزار شريف روز 

شريف را به مثابه سقوط کابل و  هللا که سقوط مزار بھرحال نجيب    .متحدين او در آمد

 ضمن بيانيه تلويزيونی ١٣٧٠حوت  ٢٨ی ميکرد، دچار اضطراب شد و شام خودش تلق

 .متحد از قدرت کنار برود اعqم داشت که حاضر است بر طبق طرح سازمان ملل
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شريف  مزاروسقوط کردن يا تسليم دادن   هللا بغاوت جنرال دوستم در برابر نجيب    

تضعيف شدن روحيه تحقق  شمال، سبب  نيروھای ايتqفجنرال نبی عظيمی به توسط 

متحد باری به  بنين سيوان نماينده خاص سرمنشی ملل. طرح صلح سازمان ملل گرديد

مزارشريف به ديدن جنرال دوستم که تازه آنجا را اشغال کرده بود، رفت و پس از مذاکره 

با وی واپس به کابل و بعد به پاکستان و ژنيو برگشت و جريان ماوقع را به سرمنشی 

هللا به  از آن به بعد روند مذاکرات پيرامون انتقال قدرت از نجيب.  ملل گزارش دادسازمان

 .البنياد آينده افغانستان تضعيف گرديد رھبری وسيع

هللا ارائه  ھيات افغانی نيز پس از بازگشت خود از ژنيو گزارشی که بدکتور نجيب    

يشتر برجسته ساخته داد، جھات منفی و مايوس کننده روند تحقق صلح را در کشور ب

ضمير رئيس رياست اول  داکتر: جqل بايانی يکی از ھمراھان ھيات افغانی ميگفت. بود

تر بود،  هللا مقرب وزارت امنيت دولتی که حتی از يعقوبی وزير امنيت دولتی نزد نجيب

هللا حواله کرد و چنان مشوره دلسرد کننده و پر از مايوسی به او  آخرين تير را بر نجيب

گی و از خود گمی گرديد و بدون درنگ تصميم  هللا دچار سرگيجه ارائه نمود که نجيب

جنرال باقی رئيس رياست پنج و . گيری از قدرت گرفت و استعفايش را اعqم نمود بکناره

هللا را بکرسی بنشانند و خودشان شکار  يعقوبی وزير امنيت ھم نتوانستند نظر نجيب

      .حريفان خود شدند

 از ديپلوماتان افغان در سفارت افغانی در مسکو حکايت  ديگرسولی، يکیآقای ر    

هللا به ميدان ھوايی مسکو  ميکرد که برای استقبال يکی از سازماندھندگان سقوط نجيب

انداخته با ) ھا گونی(ھا  ھای دالر را در بوجی برای اولين بار متوجه شدم که پول. رفتم

ميگويند افغانستان کشور فقيری : دان برای من گفتپوليس مي. خود انتقال داده بودند

اين چگونه کشور فقيری است که يکنفر تبعه آن اينقدر دالر با خود حمل ميکند؟ . است

برای پوليس چيزی نگفتم ولی با خود گفتم علت فقر کشور ما ھم ھمين است که يکنفر 

  .رسنه ميمانندھمه دارايی ملت را غارت ميکند و بخارج انتقال ميدھد و بقيه گ

 رسولی نام اين دزد دارائی مردم را نبرد ولی بدون ترديد اين غارتگر دارايی 

 يل وزيراموروک يا  عظيمی  نبی :مردم افغانستان يکی از جمله اين چھار نفر خواھد بود

 که گفته ميشد پس  ویيار محمد معاون اول وزارت امنيت دولتی  مزدک و يا ھمخارجه،

تمام خزينه وزارت امنيت را متصرف و با خود به مسکو آورده بود، از مرگ يعقوبی 

 .بوده است 
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مصروف فتح وsيات شمال    بھرصورت در حاليکه نيروھای ايتqف شمال    

) ١٩٩٢ اپريل ١۵ -١۴ - ١٣ (١٣٧١ حمل ٢۵، ٢۴، ٢٣ھندوکش بودند، در روزھای 

 پنجاه کيلومتری شمال کابل السراج و چاريکار مرکز پروان و ميدان ھوائی بگرام در جبل

 .مسعود افتاد شاه به تصرف نيروھای احمد

هللا استعفايش را اعqم و با صاحب منصبان   دکتور نجيب٧١ حمل ٢۶در تاريخ     

هللا و  اما يک شب قبل، نجيب. ارشد قوای مسلح ضمن يک محفل رسمی خداحافظی نمود

 پرده تلويزيون ظاھر شدند و متحد ھر دو در بنين سيوان نماينده خاص سرمنشی ملل

نشان  هللا به مردم خاطر برای مردم افغانستان مژده صلح و امنيت سراسری دادند و نجيب

گيری او از قدرت بخاطر تامين صلح و امنيت در کشور صورت گرفته  ساخت که کناره

است و تاريخ و گذشت زمان به مردم افغانستان ثابت خواھد ساخت که قلب چه کسی 

 طپيده است؟  مردمان کشورش و قطع جنگ و ويرانی میبرای

پس از آن بھرحال، خداحافظی رئيس جمھور با صاحب منصبان ارشد اردو،    

صورت گرفت که وی از ميان تمام جنراsن ارشد حزب دموکراتيک خلق، جنرال نبی 

ل نمود، درحالی جنرای افغانستان بجای خود تعيين عظيمی را بحيث قواندان اعلی اردو

اين گزينش واين . جار وزيردفاع ملی ھم حضور داشتندمحمدرفيع معاون او جنرال وطن

 به منزله انحqل قوای مسلح کشور تلقی شد و صاحب منصبان قوای مسلح خداحافظی 

ھمه وبه جنرال عظيمی اعتمادی نداشتند،که قوماندان اعلی خود را از ميان رفته ديدند، 

و . بران و قوماندانان جھادی را نسبت بخود جلب کننددر تqش افتادند تا ترحم رھ

بنابراين سعی بکار بردند تا در تسليمی قطعات نظامی مربوطه خويش ھر يکی از ديگر 

 .سبقت نمايند

منصبان مربوط به جناح خلق در تسليمی قطعات و سqح   دار صاحب  معلوم    

ح پرچم بر طبق فيصله ھای خود به حزب اسqمی و صاحب منصبان منسوب به جنا کوت

يا (ھای خود به شورای نظار  رھبران خود در تسليمی ذخاير اسلحه و مھمات و قرارگاه

 .پرداختند) ايتqف شمال

حزب دموکراتيک خلق (بدينسان معلوم ميگردد که يکبار ديگر حزب وطن     

ای ھ بدوجناح عمده اما غير مستقل تقسيم شد و به الجاء و حمايت تنظيم) افغانستان

در آمدند و با اين عمل خود ظاھرا خود را » جمعيت اسqمی«و » اسqمی حزب«جھادی 

نشين و اھل پيشه و حرفه کابل  غرض و خوش نجات دادند ولی مردم بيطرف و رعيت بی

  .را بر باد و خانه خراب و آواره ساختند
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  داکتر نجيب به دفتر ملل متحد درکابل پناه بردن 

استعفای رئيس جمھور، راديو تلويزيون افغانستان با صدای شب بعد از اعqن  يک

رئ´يس » دزدانه«عبدالوکيل وزير امورخارجه طی اعqميه رسمی از فرار به اصطqح او 

قومان́´دان گ́´ارنيزيون کاب́´ل جمھ́´ور و ممانع́´ت او از اينک́´ار بوس́´يله جن́´رال نب́´ی عظيم́´ی 

  )١٣٧١ حمل ٢٨شب . (گزارش داد

 کاب´ل از پ´نج س´مت ب´شمول ر نجيب به دفتر ملل متح´د،پناه بردن داکنبا پخش خبر

ميگوين´د اف´راد جن´رال . ھای مجاھدين و اي´تqف ش´مال ق´رار گرف´ت فضا مورد ھجوم دسته

́´ان ب́´ردن  ́´د و ق́´صد از مي ́´ه ارگ رياس́´ت جمھ́´وری نف́´وذ ک́´رده بودن دوس́´تم ھم́´ان ش́´ب ب

ب´ی ارگ خ´ود را نج´ات هللا با آگاھی از قضيه از دروازه عق مگر نجيب. هللا را داشتند نجيب

 .داده بدفتر ملل متحد در کابل پناه برد

برخی ميپرسند، با آنکه رئيس جمھور مخالفان و تخريبکاران اصلی دولت خود را     

شناخت، چرا قبل از آنکه سقوط نمايد و يا مجبور شود بدفتر ملل متحد پناه ببرد، به  می

. يافتند کابل از مرگ و تباھی نجات میآنھا ضربه نزد و آنھا را نابود نکرد؟ تا شھريان 

سازی رھبری حزب و از ميان بردن مخالفين سياسی خود  آيا اگر رئيس جمھور به پاک

که ھنوز ھمگی در کابل بودند، دست ميزد، آيا نميتوانست از يک توطئه خونين ملی 

د ھا مانع ھرگونه اقدام تدافعی و تعرضی او بر ض جلوگيری کند؟ آيا ھنوز ھم روس

هللا توان اجرای ھرگونه اقدام تدافعی را نداشت، چرا اينقدر  مخالفين او ميشدند؟ اگر نجيب

نازيد و آن ھمه امتيازات برای منسوبين گارد  به قوت خود و نيروی گارد خاص خود می

خاص برای چه بود؟ گفته ميشود قوماندان گارد خاص از اوامر رئيس جمھور سرپيچی 

 است؟ کرده بود، آيا درست 

هللا روزی اگر از زندان رھا شد بايد به مردم  اند که خود نجيب اين ھمه سواsتی    

کفايتی در  اما برداشت ما اين است که رئيس جمھور مشاورين بزدل و بی. پاسخ بگويد

هللا ھم  خود نجيب. کنار خود داشت که جرئت ھرگونه عمل جدی را از او سلب کرده بودند

گيری  ط شھر خوست و متعاقبا مزارشريف ، ديگر قدرت تصميمدر روزھای پس از سقو

و ابتکار عمل را از دست داده بود و در برابر رقبای سياسی خود با سرنوشتی دچار شد 

 . خان در برابر پسر سقاو شده بود هللا که غازی امان

متحد عبدالوکيل  جمھور به دفتر ملل بعد از پخش خبر پناه بردن رئيس    

مسعود رفت و پس از مqقات با  شاه نزد احمد) مرکز پروان(ارجه به چاريکار خ امور وزير
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او بکابل برگشت و ضمن مصاحبه مطبوعاتی تلويحا گلبدين حکمتيار را از ھجوم بر کابل 

بر حذر داشت و حتی اضافه کرد که شورای ايتqف شمال توانايی دورساختن حکمتيار و 

مدتھا بعد داکتر عبدهللا سخنگوی . از کابل داردنيروھای او را تا فواصل خيلی دور 

تسليمی دولت را برای  وزارت دفاع اين مطلب را افشا نمود که عبدالوکيل سند

رفيع معاون رئيس جمھور  روز بعد، جنرال محمد. مسعود به چاريکار آورده بود شاه احمد

  او به کابل توسط ھليکوپتر به چھار آسياب نزد حکمتيار رفت و پس از مqقات با 

  .بازگشت و در يک کنفرانس مطبوعاتی سھم گرفت

 ھای جھادی در جھت سقوط مسعود که اينک از ساير تنظيم  شاه  بھرحال احمد

ی لالمل ھای گروھی بين رژيم پيشی گرفته بود از چاريکار مرکز پروان به وسيله رسانه

بخاطر . ميشدند ابqغ ميکردھا که بکابل نزديک  پيوسته به قوماندانان جھادی ساير تنظيم

تخت وارد  ريزی در کابل نبايد قبل از ورود رھبران جھادی به پای  جلوگيری از خون

  . شوند

ھا و احزاب اسqمی مقيم پشاور تقاضا نمود تا  مسعود ھمچنان از رھبران تنظيم    

تخت رھبری دولت را تعيين و  برای اشغال قدرت و جلوگيری از ھرج و مرج در پای

 بحيث رئيس مؤقت دولت ١٣٧١ثور  ۴هللا مجددی در تاريخ  باsخره صبغت. زام نماينداع

ھای  ثور وارد کابل گرديد و با ورود او جنگ ٧و شام . اسqمی در پشاور تعيين شد

 ۵٢ ثور قدرت به شورای ٨و فردای آن . تنظيمی و قدرت طلبی از ھمان روز آغاز گرديد

 .نفری جھادی منتقل شد

مسعود پس از آن در دولت مجددی بحيث وزير دفاع و قوماندان   هاحمدشا    

ھای مختلف تنظيمی بر کابل و اشغال  اما ھجوم گروه. گارنيزيون کابل مقرر شد

ھای عامه و افراد  ھای دولتی، ھمراه با چور و چپاول دارائی خودسرانه دواير و ساختمان

ھا، امنيت و   ازبک و غيره تنظيمھای ھا و مليشه ھا بوسيله افراد تنظيم و خانواده

آھسته در ميان   جان و مال مردم را در خطر انداخت و از محبويتش آھسته مصونيت

  .ه شدشھريان کابل کاست

ھای  تخت با آن شکل و شمايل ترسناک، آتش جنگ یبا ورود مجاھدين مسلح به پا    

 روز و ماه سه که از آنتنظيمی و نژادی و مذھبی کابل و مردمان آنرا فرا گرفت و اکنون 

ھای جنگ قدرت  رد، کابل پايتخت دومليون جمعيتی افغانستان ھمچنان در شعلهذسال ميگ

هللا ھمانگونه که پيشبينی،  و دکتور نجيب. طلبی ميسوزد و خاک و خاکستر شده ميرود

نی ھای خيابا آيد و آنگاه جنگ کرده بود با کنار رفتن او از قدرت، خqی قدرت به ميان می
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ھمين طور ھم شد و خودش نيز . ھا بر سرقدرت، کابل را به حمام خون تبديل ميکند تنظيم

تا ھنوز از اين حمام خون بيرون نيامده است و ممکن است از استعفای قبل از وقت و 

  .ولی اکنون اين پشيمانی سودی ندارد. قبل از نجات خود صدبار پشيمان ھم شده باشد

  به دفترملل متحد در کابل پناھنده شد؟ ،چرا دوکتور نجيب هللا 

  )نجيب هللادکتور دستيار ،اسحاق توخیاز قلم (

اسحاق توخی، نزديک ترين کس به نجيب هللا بود اوتا روز مرگ داکتر نجيب هللا، 

گامه گيروگرفت  داکتر نجيب وبرادرش از جا ودر يک محل زندگی کردند،در ھنبا او يک

انست جان خود را ازچنگ دژخيمان آی اس آی وطالبان دفتر ملل متحد درکابل، او تو

نجات دھد و خود را به اروپا برساند واينک خاطرات خود را ازوضعيت ايجاد شده توسط 

مخالفان داکتر نجيب هللا ضمن مقالتی تشريح ميکند، بنابراھميت موضوع ما آن نوشته را 

  .در زير اقتباس ميکنيمبا کمی اختصار

اردو « انندگان محترم اطqع دارند و به احتمال قوی کتاب خو «:توخی مينويسد

در اثر مذکور . نوشته جنرال محمد نبی عظيمی را خوانده خواھند بود» وسياست 

 ( ١٣٧١نويسنده تqش نموده تا نقشی را که او وھمدستانش در حوادث بدفرجام حمل 

ھان نمايند و در عين حال و عواقب فاجعه بار آن داشته اند، از ديده ھا پن) ١٩٩٢اپريل 

مطلوب خويش را در کتاب مذکور نه تنھا مبرا از ھرنوع مسئوليت جلوه (!) قھرمان 

دھند، بلکه آنان را بحيث انقqبيون واقعی معرفی و بار اشتباھات تاريخی و خيانت ھای 

  .شانرا بدوش ديگران بيندازند

اظر انکشاف اوضاع  خوشبختانه شخصيت ھائيکه در جربيان حوادث مذکورن     

در آن سالھا بودند، ادعای نادرست و بی اساس جنرال عظيمی را در کتب و مقاsت و 

بخصوص در . مصاحبه ھای خود با ارايه اسناد، مدارک و دsيل منطقی رد نموده اند

نگاھی به تاريخ حزب « نوشته محترم فقيرمحمد ودان و » دشنه ھای سرخ « کتاب 

نوشته محترم عبدالقدوس غوربندی بر گذشته ھای تاريک » نستان ديموکراتيک خلق افغا

 روشنی انداخته شده و به سواsت زيادی در ١٩٩٢ا و حوادث فاجعه بار اپريل .خ.د.ح

  .مورد پس منظرو عوامل حوادث مذکور پاسخ ھای روشن ارايه گرديده است
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»  آزادی « نشريه ای ۴١جنرال عظيمی در نوشته يی منتشره در شماره مسلسل 

 بازھم تqش نموده است »! روزگار غريبی است، نازنين « چاپ دنمارک تحت عنوان 

بخصوص خواننده (بوسيله ای بازی با کلمات به زعم خويش دsيلی را به خورد خواننده 

بدھد که اين او و ھمدستان او ) ھای محترمی که که از جريان حوادث بدور بوده اند

 ملل متحد را در افغانستان ناکام نمودند بلکه رئيس جمھور نبودند که عمليه ای صلح

سابق دوکتور نجيب هللا بود که اگر به دفترملل متحد پناھنده نمی شد، عمليه ای صلح 

او خواسته است حقيقت . سازمان مذکور تطبيق ميگرديد و دنيا گل و گلزارميبود

، يک مسئله ای مربوط به خود پناھگزينی دوکتور نجيب هللا را به دفتر اسگاپ ملل متحد

ھيچکس و ھيچ « : جنرال عظيمی در نوشته ای خود ادعا ميکند که. او وانمود سازد

را مجبور نساخته بود که به اجبار استعفا بدھد ويا ) رئيس جمھور نجيب هللا(قدرتی وی 

متحد پناه به اجبار آمادگی اش را برای انتقال قدرت اعqم بدارد ويا به اجبار به دفتر ملل 

  »ببرد، اينطور نيست ؟ 

 لطفا توجه نمائيد که جنرال عظيمی تا کدام حد ديده درا و پررو      ! عزيرۀخوانند

امله و مطابق سناريوی او و يارانش ارگان ھای دولتی شمال کشور را در يک مع. است

  خارجی، در اختيار جنرال دوستم ، شورای نظار، حزب وحدت و عده ای ازتھيه شدۀ

ان و سالنگ ھا، پرو. قوماندانان وابسته به سرويس ھای مخصوص خارجی ، قرار دادند

 حمل ٢٥بتاريخ .  شان در تصرف احمدشاه مسعود درآمدميدان ھوايی بگرام بوسيله 

توسط محمود بريالی، بدون اجازه ای رئيس جمھوربرحال و قوماندان اعلی قوای مسلح، 

نظار را ذريعه ای طياره به کابل انتقال داده و افراد شورشی جنرال دوستم وشورای 

تيلفون ھای رئيس جمھور را قطع . ميدان ھوايی پايتخت را در اشغال شان قرار دادند

کردند و در نتيجه ای انکشاف اوضاع ناشی از اقدامات کودتايی آنھا ، رئيس جمھور 

 کودتاچی ھا از او در غير آن چنانچه. مجبورشد به دفتر اسگاب ملل متحد پناھنده شود

 .بايست بحيث وسيله يی جھت تطبيق توطئه ھای شان قرار ميگرفت خواسته بودند، می

. مسئوليت تخريب عملية صلح ملل متحد و عواقب خونبار آن را بگردن او می انداختند

در اواخر او را ھم مانند غqم فاروق يعقوبی وزير امنيت دولتی به قتل ميرساندند وبعدا 

  .بطور قطع پqن شان چنين بود. مينمودند که رئيس جمھورخود کشی کرداعqم 

بنان سيوان بصورت روشن « : در قسمت ديگر جنرال عظيمی نوشته است که 

از فرار نافرجام نجيب هللا در باره ترک کشور به او ) شش روز قبل( اپريل ٢٠بتاريخ 
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 امنيتی کامq عادی بود، اطمينان داده بود و در مدت ھمين شش روز که درکابل وضع

  ». دوکتور نجيب هللا آمادگی خويش را برای ترک گفتن کشور تکميل ميکند

زيرا او مصاحبه بنان " درغگوحافظه ندارد : " محمدنبی عظيمی بايد بپذيرد که 

از پناھنده " شش روز قبل "  انجام داده بود، ١٩٩٢ اپريل ٢٠سيوان را که بتاريخ 

 محاسبه ميکند، به گفت او رئيس جمھور نجيب هللا بايد بتاريخ شدن رئيس جمھور سابق

در حاليکه دوکتور نجيب هللا که .  بدفترملل متحد پناھنده شده باشد١٩٩٢ اپريل ٢۶

 مجبور گرديد بدفتر ملل متحد پناه ببرد، ١٩٩٢ اپريل ١۵نگارنده ھم با او بودم، بتاريخ 

 اپريل در تاsر ٢٠اھنده شدن ما، يعنی بنان سيوان شش روز بعد از پن.  اپريل٢۶نه 

انترکانتی ننتل در برابر خبرنگاران اظھارکرد که خروج مصئون رئيس جمھور سابق از 

يعنی بعد ازينکه جنرال عظيمی و ياران .  ای صلح ملل متحد بود کشور بخشی از عمليه

ن اين اظھارات را او کودتا را انجام داده وقدرت را عمq در دست گرفته بودند، بنان سيوا

  .بعمل آورده بود نه قبل از کودتای آنھا

اگر با وجود فشار کودتا چيان، اين محال ممکن : برای يک لحظه فرض کنيم که 

جمھور را کودتا چيان مانند غqم فاروق يعقوبی وزير امنيت دولتی، از ميبود که رئيس 

بين نبرده و او می خواست در کشور بماند، آيا در آنصورت عمليه ای صلح ملل متحد 

 نفری ادارة موقت اجازه ورود به ١۵تطبيق ميشد ؟ آيا از جانب کودتاچيان به شورای 

جواب را ھمه کس بشمول جنرال عظيمی کابل داده ميشد تا قدرت را بدست بگيرند؟ 

 صلح ئيس جمھور نه، بلکه برضد عمليۀزيرا کودتا اصq عليه ر! ميداند که ھرگز نه 

رئيس جمھور بھر حال کناره گيری از قدرت را . مذکور سازمان دھی و عملی گرديده بود

طر صلح  بنابرين کودتا عليه کسيکه خود بخا  .بخاطر تامين صلح در کشور پذيرفته بود

کنار رفتن خود را از قدرت وحتی خروج خويش از کشور را پذيرفته بود، دليل 

  .نميتوانست داشته باشد

 در ھمان ساعتی ١٣٧١ حمل ٢۶جنرال عظيمی بايد به ياد داشته باشد که بتاريخ 

که مليشه ھای شورشی دوستم ذريعة طياره به کابل انتقال ميشدند، نگارنده ھم به دفتر 

ور حاضر بودم که رازمحمد پکتين وزير داخله از پياده شدن مليشه ھای رئيس جمھ

دوستم به رئيس جمھور تيلفونی اطqع داد و رئيس جمھور از جنرال عظيمی ، آصف 

دsور لوی درستيز و جنرال عبدالفتاح قوماندان ھوايی و مدافعه ھوايی تيلفونی پرسيد که 
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 شوند؟ رئيس جمھور به جنرال ھای مذکور کی به آنھا اجازه داده است که وارد کابل

. ورود بعدی شانرا توقف دھند ھدايت داد تا آنھايی را که فرود آمده اند از ميدان خارج و

چرا ھدايت رئيس جمھور را اطاعت و تطبيق نکردند ؟ سوال مھم اين است ، در حاليکه 

وای مسلح کشور، جنرال عبد الرشيد دوستم از اوامر رئيس جمھور و قوماندان اعلی ق

تمرد نموده بود، به اطمينان کدام مقام سياسی و نظامی افراد خود را به کابل اعزام نمود؟ 

پاسخ روشن است که او از جانب جنرال عظيمی ، آصف دsور و جنرال فتاح قوماندان 

قوای ھوايی و مدافعه ھوايی و در راس محمود بريالی اطمينان حاصل نموده بود که 

نرال عظيمی و بنابران ج. شی و باغی خود را به پايتخت کشور، اعزام نمايدنيروی شور

 شمال ھم پيمان و ھم نظر بودند، بغاوتی که نه تنھا منجر به ھمدستانش با بغاوت مليشه

پس . تخريب عملية صلح ملل متحد شد، بلکه کشور را در حمام خون غوطه ور ساخت

نکه عمليه صلح ملل متحد توسط جنرال رئيس جمھور دوکتور نجيب هللا با درک اي

و زندگی او معروض به خطر گرديد ، حق ] شده[عظيمی و ھمدستانش عقيم ساخته 

داشت به دفتر اسگاب ملل متحد پناھندگی اختيار نمايد، تا در نتيجه کودتاچيان نتوانند به 

مبنی اين آرزوی شان برسند که رئيس جمھور را بحيث وسيله تطبيق توطئه ھای خويش 

. بر انداختن مسئوليت عمليه صلح ملل متحدو عواقب خونبار آن بدوش او، بکار گيرند

بنابر ھمين دليل بود که کودتاچيان و دارودسته شورای نظارشان باsی رئيس جمھور 

  .نجيب هللا عاصی بودند که چرا به دفتر ملل متحد پناھنده شده بود

نفرانس مطبوعاتی که فردای پناھنده طوريکه عبدالوکيل وزير خارجه آنوقت در ک

شدن دوکتور نجيب هللا شرکت نمود، با رنگ پريده و لب و دھن گريخته او را به باد 

ناسزا گرفته و حساب شده اتھام وارد نمود که رئيس جمھور نجيب هللا می خواست با 

ھمچنان سرپرست وزارت امور خارجه . کنار کشيدن خود، خqی قدرت ايجاد نمايد

در يک مqقات خود با نماينده ملل متحد، در ) آقای لفرايی(ومت برھان الدين ربانی حک

مورد دليل عدم موافقه حکومت مجاھدين به خروج دکتور نجيب هللا از کشور، افاده 

نموده بود که چرا او مانند بعضی مقامات رھبری حزب وطن، خود را به دولت اسqمی 

پيمانان  تور نجيب هللا مورد خصومت کودتاچيان و ھمبھمين علت دوک. تسليم نکرده است

که با پناھنده شدنش در دفتر ملل متحد، . جديد سفارش شده ای شان، قرار گرفته بود

  .بخش مھم و نھايی سناريوی قبq تنظيم و ديکته شده بر آنان نا تمام مانده بود
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. فته شده بود عمليه صلح ملل متحد از جانب تنظيم ھای مجاھدين نيز پذير     

بخاطر آمادگی به پروسه ای قبول شده ای مذکور بود و نگارنده حاضر بودم که چنين 

تصميم در تفاھم با خود معاونين رئيس جمھور و مطابق با پروگرام عمليه ای صلح ملل 

 در صورت  زيرا. متحد اتخاذ و بخشی از آمادگی برای انتقال قدرت به شورای موقت بود

س جمھوراز قدرت ، معاونين رئيس جمھوربحيث معاونين چه کسی، کنار رفتن رئي

. اجرای وظيفه ميکردند؟ ادامة وظيفة آنھا بحيث معاونين شورای موقت که ممکن نبود

بنابرين رئيس جمھور آمادگی خود را برای انتقال قدرت به شورای موقت گرفته بود، که 

يم ھای مجاھدين، و گذشت زمان صحت کودتاچيان مانع آن شدند ، نه انتقال قدرت به تنظ

چنانکه يک تعداد زياد مقامات رھبری حزب وطن و دولت . تصميم او را نيز ثابت نمود

مراسم انتقال قدرت « بشمول عبد الرحيم ھاتف معاون اول رئيس جمھور، از اشتراک در 

د و به مجاھدين که در تضاد با مفاد عمليه ای صلح ملل متحد بود ، خود داری کردن

متباقی اعضای حکومت به شمول فضل حق خالقيار تحت فشار سرنيزة کودتاچيان به 

بعدا وزير تجارت (مراسم مذکور برده شدند ولی عبد الواحد سرابی معاون رئيس جمھور 

و عبدالحميد محتاط معاون ديگر رئيس ) حکومت مجاھدين از موضع حزب وحدت

تند درمراسم مذکور شرکت نموده بودند ، نه جمھور که ھر دو با توطئه گران تفاھم داش

  .عبدالرحيم ھاتف که عظيمی در کتاب خود از اشتراک او نوشته است

در لجن دست و پا زدن فقط يک نتيجه ميتواند داشته باشد ، !  آقای عظيمی     

غرق شدن بيشتر، خوشبختانه اکنون ھمه ميدانند که شما ويک تعداد جنرال ھای ھمدست 

بوديد که نه تنھا نھضتی را برباد داديد ، و ملتی » بازی بزرگی«  مھره ھای شما پيچ و

را با تمام ھست وبود آن به آتش و خون کشيديد بلکه آن آتش مطابق به پيش بينی دکتور 

( بی جھت نيست که رھبر سياسی تان . نجيب هللا شھيد دامن خود شمار را نيز گرفت

با کشتی که به ملل متحد و نجيب داديم « : ده است که بار ھا اعتراف نمو) محمود بريالی 

  ». ، خود ما مات شديم 

 مردم شاھدند که بمجرد پناھنده شدن دوکتور نجيب هللا به دفتر ملل متحد     

فلتر « جنرال نورالحق علومی ذريعه طياره از جمھوری اتحادی آلمان با عبور از 

 وکدام وظيفه ای بالفعل نظامی ھم نداشت در حاليکه در احتياط قرار داشت... » مسکو؟

 به مجرد ورود، به ھوتل انترکانتی ننتل رفت و  .درطی يکنيم روز خود را به کابل رسانيد

در کنفرانس مطبوعاتی بلند باsيی از قبل پqن شده که برايش سازمان داده بودند شرکت 
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«  کدام شرايط به شما تحت:  او در برابر اين پرسش خبرنگار بی بی سی که  .کرد

. ائتqف ھای بزرگ ما را تسليم نگوئيد: تسليم شديد؟ چنين پاسخ داد » جميعت اسqمی 

من ھمين حاs از . ما ائتqف کرده ايم، تسليم نشده ايم. افغان به افغان تسليم نميشود

وsيات غربی، جنوب غرب ، شرق کشور در مورد وضع امنيتی وsيات مذکور اطمينان 

  ....وغيره وغيره ... مودم حاصل ن

جنرال نورالحق علومی به کدام :  نکته ای درخور توجه اين پرسش است که     

اطمينان از جانب کدام قدرتی، با چه تعھداتی درچنين يک موقعيت بحرانی بسرعت خود 

وقتی محاسبات کودتاچيان برھم خورد و کنترول اوضاع از : را به کابل رسانيد؟ بايد گفت 

شان خارج گرديد، جنرال نورالحق علومی، ترجيح داد تا به ھمان سرعتی که به دست 

کشور برگشته بود بازھم وطن را ترک بگويد وگرنه ، با اطمينان کامل فرستاده شده بود 

تا به پندار خودش ويا سناريست ھای توطئه، تاريخ تکرار شود و او نقش جنرال محمد 

ولی اگر منظور جنرال نورالحق علومی .... ی نمايدباز» نجات وطن« نادرخان را برای 

وبا جنرال عظيمی ، برادرش » گارنيزيون کابل « برای برگشت به افغانستان آن بود تا به 

و چند جنرال ديگر، انتظار توام با حقارت برای موکب احمد ) جنرال عبدالحق علومی(

وب به جنرال عظيمی، اثر منس» اردو و سياست « :رجوع شود [ شاه مسعود رابکشد 

خويش به او اطمينان بدھد و به يقين که (!) تا از انجام خدمات ] ۶٠٠ و ۵٩٩صفحات 

جنرال نورالحق علومی به ھيچ صورت رنج آن سفر را برخود ھموار نميکرد، زيرا قرار 

اظھار شاھدان عينی، او با محمود بريالی، جنرال نبی عظيمی و برادرش جنرال عبدالحق 

خاطر سازندگی غير دقيق آنھا جھت تطبيق پqن کودتا و ائتqف مورد نظرشان علومی ب

  .پرخاش نموده بود

 در عين حال موازی با کنفرانس مطبوعاتی جنرال نورالحق علومی،      

و در مورد » يک شبه رة صد ساله رفت « عبدالوکيل طی کنفرانس مطبوعاتی ديگری، 

واھيد ديد که ما چگونه با برادران مجاھد خود از شما خ:  خود گفت   »برادران مجاھد « 

دوکتور نجيب هللا مصالحه نميکرد، فقط حرف ميزد، . ھمشھريان کابل دفاع خواھيم کرد 

من امروز با . مصالحه با کی ؟ در کجا ؟ شما ديديد که ما چگونه مصالحه کرديم

و ... .. رای نظار برادر مجاھد و بزرگوار آمر صاحب شو.... برادرمسعود مqقلت کردم

  ......چنين و چنان 
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 آيا امکان دارد در ھمان چند ساعتی که رئيس جمھور به  ! خوانندگان عزيز    

دفتر ملل متحد پناھنده شد، جنرال عظيمی و ھمدستانش يک معامله بزرگ را از بلخ تا 

 مصالحه کابل، از بدخشان تا جوزجان و از باميان تا پروان، سازمان بدھند و اسم آنرا

  !بگذارند؟ ھرگز نه 

منسوب به خويش » !نازنين «  کتاب ۴٩۶ بھتر است جناب شان به صفحه 

مراجعه نمايند و يک بار ديگر آن اعتراف نامه ای خويش را مطالعه ) اردو و سياست(

نمايند که چگونه ماه ھا قبل بخاطر مصلحت ھای فرکسيونی از مqقات خود با فريد احمد 

روحش ضربه ای بزرگی را متحمل شده بود « :  که به گفته خودش مزدک در مسکو

، به کسی چيزی » زيرا مزدک از توطئه و دسيسه ای بزرگی پرده برداشته برداشته بود 

آيا وی . نگفت و نه تنھا باsی آن پرده افگند بلکه سرانجام خود نيز درآن شرکت نمود 

ی عالی رتبه نميدانست که بحيث عضو شورای مرکزی حزب وطن و يک فرد نظام

دسيسه ای مذکور چه حوادث خونبار و نتايج وخيمی را در قبال داشت؟ مگر سکوت و 

پشت پرده نبود؟ آيا خودش سکوت را » بازی بزرگ« خاموشی او ناشی از شرکت او در 

 او را وادار به اين سکوت نموده بود   يا شبکه ھائيکه با آن ارتباط داشت، ت ديد وحمصل

 جای ديگر از تبصره ای مورد بحث خود ، جنرال عظيمی از مصاحبه پيتر تامسن ، ؟ در

در نتيجه نجيب هللا آمادگی نشان داد که ... « : سفير امريکا نزد مجاھدين ، که گفته بود 

ولی اين پqن . به مجرد به قدرت رسيدن يک اداره درکابل از قدرت کنار خواھد رفت

، چنين نتيجه گيری » ....  مجاھدين داخل کابل گرديدند بخاطری خنثی شد که در اخير

بايد گفت ھنگاميکه دوکتور نجيب هللا دست به فرار نافرجام زد يعنی ساعت « : ميکند 

پس اين پqن .... ، يکنفر مجاھد ھم داخل شھر کابل نشده بود ١٣٧١ حمل ٢۶يک شب 

   » خورده باشد، درست ؟  برھم  بايد به نسبت مخالفت مجاھدين بنيادگرا در پشاور،

نخست بايد گفت که عدم موجوديت مجاھدين را در شب کودتای شان که باعث پناھنده 

زيرا پرسونل شورای . شدن دوکتور نجيب هللا به دفتر سازمان ملل گرديد، دروغ ميگويد

يکجا با پرسونل دوستم و تحت ) مجاھدين(نظار و ديگر نيروھای شامل ائتqف شمال

به کابل توسط کودتاچی ھا انتقال گرديده بودند بنابرين بی جھت نيست که پوشش آن، 

و دوم اينکه عظيمی . در اخير وارد کابل گرديدند ، به کار برده است« پيترتامسن مفھوم 

عمليه ای صلح به نسبت مخالفت مجاھدين بنيادگرا « : بار ديگر آگاھانه دروغ ميگويد که

قيقت اينست که اکثر تنظيم ھای مجاھدين مقيم ح. »در پشاور برھم خورده باشد

حزب اسqمی ـ گلبدين « و » جميعت اسqمی « پشاوربشمول دو تنطيم بنياد گرای 
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 و عظيمی نيز در ھمان وقت   »گردن نھاده بودند « به عمليه صلح ملل متحد » حکمتيار 

  . داشت ازآن اطqع

اری سالھا بخصوص بعد از  بايد ميدانست که مجاھدين از بسي آقای عظيمی     

خروج نيروھای شوروی ، ميخواستند تا فاتحانه وارد کابل شوند، ولی تا زمانيکه در 

داخل حزب و قوای مسلح خيانت نشده بود ، نه تنھا آنھا موفق به اين آرزوی ديرينه ای 

شان نشدند ، بلکه شکست ھای شديدی را در جqل اباد، کqت، گرديز، کندوز يک تعداد 

و بعد از شکست ھای مذکور بود که تنظيم ھای جھادی . قاط ديگر نيز متحمل گرديندن

مجاھدين عمليه : ادعای عظيمی که. مجبورشدند تن به عمليه ای صلح ملل متحد بدھند

وقتی آنھا نتوانستند : ای صلح ملل متحد را تخريب نمودند بخاطری ھم واقعيت ندارد که 

  يتوانستند عمليه ای صلح ملل متحد را تخريب نمايند؟دولت را سقوط بدھند، چگونه م

چرا عظيمی و ھمدستان سياست بازشان اين حقيقت را پنھان ميکنند که ميخواستند کسی 

استعمال » انگشت ششم « را که می بايست در ائتqف شان بمثابه ) احمدشاه مسعود(

 توانست خود شانرا   ،نمايند، او زرنگ تر و با پشتوانه مطمئن تر خارجی از ايشان 

فقط با انکشاف . مورد استفاده قرار دھد و روی شانه ھای شان خود را به کابل برساند

اين وضع بود که کودتاچيان متوجه شدند که محاسبات شان کامq غلط بود در نتيجه 

کنترول اوضاع ازدست شان خارج شد وساير قوت ھای مجاھدين نيزبرای ورود به کابل 

  . شدنددست به کار

 منظور رئيس جمھورنجيب هللا از اقدامات يک تعداد حلقات و نيروھا ، که در      

نامه ای شان به سرمنشی ملل متحد تذکر داده است، ھمان حلقات فرکسيونی ضد مصالحه 

   .و ضد عمليه ای صلح ملل متحد در داخل حزب وطن بود، نه اپوزيسيون خارج حزب

ب هللا در مورد تخريب عمليه ای صلح ملل متحد بوسيله بايد تذکر داد که دوکتور نجي

بلکه برعکس دوکتور نجيب هللا، بنان سيوان را از . مجاھدين از بنان سيوان اطqع نيافت

زيرا . کودتای جنرال عظيمی وشرکايش دربرابر عمليه ای صلح ملل متحد مطلع ساخت

روازه ھای قلعه را از داخل اين جنرال عظيمی و ھمدستانش بودند که بحيث ستون پنجم د

. بروی بخشی از مجاھدين که با اشاره ای بيگانگان در معامله قرار گرفته بودند، گشودند

آيا از بلخ تا به گارنيزيون کابل که مقر فرماندھی جناب شان بود کدام مقاومت و جنگی 

ا بطور در برابر شورای نظار و دوستم صورت گرفته بود ؟ کی ھا افراد شورای نظار ر

مخفی پيش از پناھنده شدن رئيس جمھور به ملل متحد ، در کمر بندھای امنيتی جابجا 
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نموده بودند؟ بنابرين طوريکه ادعا ميکنند، مجاھدين فاتحانه وارد کابل نشدند، بلکه 

  .بخشی از آنھا، در يک زدوبند با عظيمی و ھمدستان او، وارد کابل شدند

ردپناھنده شدن اجباری دوکتور نجيب هللا به ملل  ھمه شاھد بودند که به مج     

نيزيون کابل، جنرال فتاح قوماندان ھوايی و مدافع رمتحد جنرال عظيمی قوماندان گا

ھوايی و جنرال عظيم زرمتی قوماندان عمومی اوپراتيفی وزارت داخله در پشت پرده ای 

ھموطنان « : داد که تلويزيون کابل ظاھر شدند و نخست از ھمه جنرال عظيمی داد سخن 

ھمان مانع صلح که جنرال » .... آخرين مانع صلح از روی صحنه کنار زده شد! عزيز 

عظيمی کنار کشيدن او را به مردم مژده داد، حاs در مقاله ای خود او را متھم ميکند که 

چرا آنھا را تنھا گذاشت؟ کسيکه گويا مانع صلح و آرامش بود، چگونه ميتوانست بازھم 

اگر به گفته ای عظيمی . جا داشته باشد(!) » قھرمان صلح ووطنپرستی«  کنار اين در

برعکس با . اوآخرين مانع صلح بود، بايد با کنارکشيدن او صلح تامين ميشد، که نشد

کنار رفتن او، ھمانطوريکه خودش بارھا پيش بينی کرده بود، بحران سياسی کشور 

بنابران دوکتور . ر کسب کرد که تا حال ادامه داردعميق تر شد و ابعاد جديد و خطرناک ت

نجيب هللا مانع صلح نبود، بلکه عظيمی مانع صلح بودند که او را از پشت خنجر زدند در 

غير آن او با موجوديت خود در قدرت، الی انتقال قدرت به اداره موقت مطابق عمليه ای 

دsنه را تامين نمايد، تا چنين صلح ملل متحد، می توانست با دستان نيرومند يک صلح عا

  .فاجعه ای ملی بوجود نمی آمد

 جنرال عظيمی باsی اين موضوع انگشت انتقاد گذاشته است که چرا رئيس      

جمھور به مقامات ملل متحد برای کنار رفتن، يکسال قبل اظھار آمادگی نموده بوده و چه 

مگر جنرال عظيمی فراموش . ندقربان گرديد» سرھای نازنينی که در طول اين يکسال « 

کرده است که دوکتور نجيب هللا يکسال نه بلکه، شش سال قبل از پناھنده شدن خويش 

او مسئوليت . برای کنار رفتن به نفع صلح و آرامش در کشورش اظھار آمادگی کرده بود

رھبری حزب و دولت را بخاطر آن پذيرفت تا بتواند در خروج نيروھای نظامی 

ی از کشور نقش خويش را علی الرغم مخالفت ديگران ايفا نمايد وراه را اتحادشورو

برای ايجاد شرايط جھت انتخاب يک زعامت سياسی و دولتی قابل قبول برای مردم و 

توافق اکثريت از طرف ھای درگير، ھموار سازد و کشور را از بحران عميق سياسی 

 را درآن جھت متمرکز نموده بود تا او از روز احراز قدرت، تمام مساعی اش. نجات دھد 

تنش ھايی را که در نتيجه موجوديت قوای شوروی و سياست ھای تند و تيز اسqفش در 
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جامعه بوجود آمده بود، با اقدامات واقعبينانه، توام با ابتکارات و عمل صادقانه کاھش 

، آزادی مطبوعات، ١٣۶٩ و ١٣۶۶دھد، که قانون اساسی مصوب لويه جرگه ھای 

پلوراليزم سياسی، رفع قيودات از مسافرت اتباع کشوربخارج، تشويق تشبثات 

خصوصی، تشکيل حکومت از تکنوکراتھا ی غيرحزبی وغيره برجسته ترين نمونه ای 

تجربه ھم نشان داد که بخش بزرگ از حزب وطن ، روشنفکران وتحصيل . آن بود

دان و اقشار مختلف مردم ،  غير حزبی، تاجران،روحانيون ومشران و ريش سفي  کردگان

سياست ھا و عمل کردھای اورا مورد تائيد و حمايت قرارميدادند و مردم با اين قضاوت 

ای کاش از اول اين کار ھای خوب صورت می « : ساده اما پرمفھوم عاميانه که ميگفتند 

رضائيت خود را از طرز اداره، سياست ھا و عمل کردھای او ابراز می » .. گرفت 

غير » اردو وسياست « دند، چنانکه جنرال عظيمی ھم ناگزير و به اکراه در کتاب نمو

مستقيم اعتراف نموده است که بعد از ورود مجاھدين به کابل مردم حسرت دوران نجيب 

 واضح است که مردم باsی پروگرام ھای سياسی    .را می خوردند، نه حسرت خودش را

دوران . نند نه در مورد خود سياست مدارو عملکردھای سياستمداران قضاوت ميک

دوکتور نجيب هللا يعنی دوران سياست ھای ملی مستقل و اقدامات معقول، نه دوران 

  .عظيمی ھا و فخر فروختن آنھا بر مردم» لم دادن « سترجنرالی و در مقام

 دوکتور نجيب هللا ھيچگاه ھمرزمان و حزب خود را رھا نکرده بود و      

و رھا کردن حزب خود را ميداشت، دو ھفته قبل » فرار«اگر او قصد .  کندنميخواست رھا

نگارنده . ، از جانب حزب کانگرس رسما به ھند دعوت شده بود»ستون پنجم« ازکودتای 

بعد از مqحظة دعوتنامه گفتند . دعوتنامه ای مقامات ھند را غرض اخذ ھدايت شان بردم

برای انجنير نظرمحمد . س مذکور شرکت نمايدنميتواند درين مقطع حساس در کنفران: 

معاون رئيس حزب وطن، وظيفه دادند تا بعوض شان به ھند سفر نموده و در مراسم 

قبل ازآنھم سفرھايی به . سالگرد حزب کانگرس از حزب وطن و از ايشان نمايندگی نمايد

  .سويس و ھند داشتند که ميتوانستند به کشور برنگردند

 تن ديگر با نزديکی به مرحوم غqم فاروق يعقوبی اعتماد او را  عظيمی و چند     

جلب نموده و رئيس جمھور نيز به اطمينان ھای وزير امنيت دولتی مبنی براينکه آنھا به 

متاسفانه . ارمان مصالحه و به تطبيق عمليه ای صلح ملل متحد، متعھد اند، باور ميکرد

بی، کسيکه تا آخر آنھا را علی الرغم عظيمی و افراد مذکور به غqم فاروق يعقو

ھوشدارھای يک تعداد اعضای رھبری و کادر ھای حزبی، مورد شک قرار نميداد، ھم 
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او را که جنرال عظيمی » دوستی«جفا کردند، او را ناجوانمردانه به قتل رسانيدند و حق 

ديلی چھره  جنرال يعقوبی غافل ازاينکه عظيمی در تب .اعاده نموده است، ھم ادا کردند

ُست «چنان ماھر و چيره دست شده بود که در چندين تغيير نظام سھم گرفت و به اصطqح

  .بيرون برآمد» ُلــفد

 در مورد ادعای بی اساس ديگر جنرال عظيمی در مورد تشکيل شورای       

: نظامی که گويا شورای نظامی مذکور مفکوره ای دوکتور نجيب هللا بود، بايد گفت 

حاضر بودم که بنان سيوان در دفتر سازمان ملل متحد در کابل از مفکوره ای نگارنده 

دوکتور نجيب . محمود بريالی در مورد شورای نظامی به دوکتور نجيب هللا ياد آوری کرد

شورای نظامی مورد نظرآنھا، بخشی از توطئه کودتاچيان : هللا به جواب او گفت که 

لح ملل متحد واقعا صادق اند، بفرمايند پشتيبانی اگر آنھا به تطبيق عمليه ای ص. است

عام وتام خود را از تطبيق عمليه ای صلح ملل متحد بطور رسمی و علنی ابراز نموده و 

از ھمه مھم ترقوای مسلح افغانستان را غير سياسی اعqن نمايند و اين مطلب را 

 حزب وطن و تمام دراعqميه خود بصراحت اعqم بدارند که قوای مسلح افغانستان از

تنظيم ھای مجاھدين فاصله ای مساوی خواھند داشت، وظيفه ای آن حفظ تماميت ارضی، 

در غير آن شورای مذکور پوششی است برای . استقqل و تامين امنيت در کشور است

 وقتی جنرال عظيمی به دفترملل متحد آمد، نجيب هللا عين مطلب را  .اقدامات کودتايی آنھا

برای آنکه جلو جنگ گرفته شود و ھزاران کادر مسلکی : و استدsل نمود برايش گفت 

قوای مسلح که سرمايه ملی کشور اند، حفظ گردند، قوای مسلح ميدان رقابت سياست 

بازان نگردد و تنظيم ھای جھادی سلب بھانه گردند، بايد شورای نظامی شما قبل از ھمه 

ظاھر سرتائيد تکان ميداد، ولی اين کار را او . قوای مسلح را غير سياسی اعqن نمايد

چگونگی « از اينکه دوکتور نجيب هللا درنامه اش عنوانی سرمنشی ملل متحد از . نکرد

در مورد « : تاسيس شورای نظامی تذکر داده است، منظورش ازين مسئله که » 

د، نموده بو» مشوره «با نماينده ای خاص سرمنشی ملل متحد » چگونگی شورای نظامی

ھمان غير سياسی ساختن قوای مسلح بود که به بنان سيوان گفته بود، نه تاسيس 

  .شورای نظامی که عظيمی آنرا عنوان کرده است

با نتيجه گيری از عملکرد کودتاچيان ميتوان گفت که آنھا با سبوتاژ عمليه صلح 

تار ھزاران ملل متحد را به مرحله ای جديدی از بحران سوق نمودند که نتيجه ای آن کش

تن ديگر از مردم افغانستان، غارت و چپاول تمام ھستی مادی و معنوی کشور، اخqل 
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دستگاه دولتی منجمله قوای مسلح ، ضياع کادر ھای مسلکی ، ملکی و نظامی و نھاد 

آنھا با سبوتاژ . ھای اقتصادی وويرانی وطن بود که متاسفانه فاجعه ھنوز ادامه دارد

گيری از خروج مصئون نجيب هللا از کشور که بخشی ازعمليه ای عمليه ای صلح و جلو

مذکور بود، حزب وطن، بخش بزرگی ازروشنفکران و مردم افغانستان را از وجود يک 

در نتيجه ای خيانت ھمين ھا بود که . شخصيت توانمند و پرقدرت سياسی محروم ساختند

. ام طالبان به شھادت رسيد يک مشت جنايتکاران بن دوکتور نجيب هللا سرانجام بدست

دوکتور نجيب هللا در داغ ترين حوادث و رويداد ھای متراکم سياسی، با استعدادی که 

امروز بجز از . داشت توانست بحيث يک سياست مدار جسور، دراک وزيرک تبارز نمايد

عظيمی و چند ھمدست انگشت شمار او، مخالفين دوکتور نجيب هللا در داخل حزب وطن، 

 به اين حقيقت پی   رون از آن و حتی در ميان کادر ھا و رھبران تنظيم ھای جھادیدر بي

نگارنده شاھد . برده اند که دوکتور نجيب هللا در انديشه و ھم در اقدامات خود برحق بود

آن ھستم، ھنگاميکه پروفيسور برھان الدين ربانی و معاون او دوکتور محمد موسی 

د، دوکتورتوانا برای ادای نماز جمعه به مسجد پل خشتی توانا شاديانه داخل کابل شدن

رفت و در جريان وعظ که از تلويزيون کابل پخش ميشد و ما آنرا در دفتر ملل متحد 

دوکتور نجيب اکنون درچنگ ما « مشاھده ميکرديم، در مورد دوکتور نجيب هللا گفت که 

سخت ديروز دوکتور ولی ھمان دوکتور محمد موسی توانا دشمن سر» ...اسير است 

» تاريخ شفاھی افغانستان در قرن بيستم« نجيب هللا در مصاحبه ای خود با بی بی سی 

خودم در ھمين لحظات تا جايی که خبردارم دوکتور «: نظر کنونی خود را چنين بيان کرد

اگر ما به او پاسخ مثبت . نجيب هللا بخاطر اسqم و به نفع اسqم خيلی گذشت ھا داشت

من اين گپ ھا را حاs می فھمم و درک . يم ما به اين مصيبت گرفتار نمی شديمميداد

ُميکنم، sکن اينکه چه چيز مانع شد فکر ميکنم که يک فيصدی آنرا نداشتن بعد نظر ما و 

  »....درعين حال تاثير ديگران و فيصدی بيشتر از پاکستان بود

ف ديروز دوکتور نجيب  از جنرال صاحب عظيمی خواھشمندم حرف ھای اين مخال

او بحيث يک مخالف و يک انسان واقع بين به اشتباه سياسی . هللا را با دقت بخواند

 شجاعانه اعتراف نمود، ولی آقای   ديروز خود، از طريق يک راديوی بين المللی،

عظيمی تا ھنوز ھم در تqش آنست تا خاک به چشم مردم بزند و حقيقت را پنھان و يا حد 

 ». نمايداقل تحريف

   خانواده اشی هللا عنوانبي دکتور نجی شخصۀ از ناميی ھارگب
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    ]ونقش جنرال عظيمی درکودتا عليه نجيب[

 مسلح ی ھر سه قوانيبا تمام جنراsن و مسئول) ١٣٧١ حمل ٢٣ (کشنبهي روز«

 چي که اصq ً به ھطرفي بتهءي کمکي گفتم که بروز جمعه شاني کردم و براريجلسه دا

 شوند و ی وارد کابل ممي ھمه بشمول ما با آنھا توافق نموده ای ولستندي نميحزب و تنظ

 نفر شان ١٨ نفر ٣۵از .  گردندی را تسلسم مقدرت که من داده ام هءيمطابق به اعqم

 خود کدام اردو بي افراد با خود و در جني آمدن بکابل آماده شده اند، ایبروز جمعه برا

 مسلح وادارهء دولت ی قوای باsريز ناگاورند،يندارند که ب را یتي قوت امناي ژاندارم اي

 ملل متحد نکهي اگري و ددي کنیمکار خواھند زد و شما ھم صادقانه با او شان ھهيشما تک

 هيلو( ھمه افغان ھا يی روز گردھمآ۴۵بعد از . ردي گی در کنار آنھا و شما قرار مزين

 توافق کمدتي یکومت موقت را براجلسه نموده ح) ی افغانی شورااي مجلس ايجرگه 

 و بي موقت را تصوی سال بوجود آورده، قانون اساسمي و نکي اي سال کيشدهء 

 ی من برارد،يپذي و جنگ خاتمه مني صلح تأمبي ترتنيبه ا.  اندازندی را براه مخاباتانت

که  دي ھوش کند،ي مانی خود میشما ھمه به جا.  و گذشتن از اقتدار حاضر شده امیقربان

. دي سوزی که اول خودتان مدي را سازمان ندھيی و کدام کودتاديدست به کدام ماجرا نزن

 یً که بعدا شما خواھیخي تارهءياني ب- شده است اما نشر نشدبت مفصل که ثهءياني بکي

 چرا پqن ھا دي بگوئديشا.  داشتمی از پqن ھا آگاھرايز( شانرا باز کردم یگوش ھا. ديد

 بردم در ی مري دوباره دست به شمشی را بکنم ولنکاري توانستم ای م.ی نکردیرا خنث

 داده بودم، باز مردم و جھان و ملل متحد قبل کماهي خود را ی استعفاهءي من اعqمکهيحال

 سپردن قدرت را بخاطر ی برای آمادگکسوياز .  گفتی دروغ مبي گفتند که نجیو ھمه م

 برد و ی مري حفظ قدرت دست به شمشی براگري دی کرد و از سوی صلح ابراز منيتام

 در داخل و ھا قدرت طلب است نه صلح طلب و قوت کياو .  گذراندی مغيمردم را از دم ت

 به دوش یخي ھا از لحاظ تاری ھمه خرابتي ساختند و مسئولیخارج وضع را خراب تر م

در .  استدهيت کاران افسهي گران و دسهي توطگران،يمثل که امروز بدوش د.  افتادیمن م

 در برابر تيمسئول... گري دی بود و ده ھا مطلب منفیآن وقت ملل متحد ھم با من نم

 یول)  گفتمی در برابر جھان و ملل متحد چه جواب مميدادي چه جواب مرا خيمردم و تار

    .متاسفانه قبول نکردند

 و  سرخود به گارنيزيون کابل رفتندی صبح روز چھار شنبه مزدک و کاويانفردا

ً عمq او یيعن. انجا اعqن کردند که گويا ما تمام صqحيت ھا را ديشب از نجيب گرفتيم

 قانون - لويه جرگه–ھيئت اجرائيه يک حزب چه حق دارد .  (خلع قدرت شده است
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 آن مھم نبود زيرا کودتا داشت حلقات یيک.  دولت و حکومت چه شدی و نورم ھایاساس

  ) يت قانونيت چه بود ؟ شد و ضرورت برعایآن تکميل م

 نزدم آمد يا روانه اش کرده بودند و خواستار ی بجه عظيم١١حدود ساعت 

 ايد، ھر اقدام من بعد از یجواب باز ھمان بود که امروز بينان سيوان م.  من شدیاستعفا

    .د شوی انجام میصحبت با و

*****    

 متعدد ی ھا طيارهی سياسی سرقوماندان به دستور بيوروۀ وقت بدون اجازصبح

 تکميل یً دفاع کابل و اصq برایًبه بلخ پرواز کرده بود تا افراد دوستم را گويا ظاھرا برا

 ی فتاح تيلفون،ی ھوايۀ و مدافعیاز قوماندان ھواي.  کابل کنندیکودتا وارد ميدان ھواي

.  ی مرکزۀتي از کمی سياسیگفت به امر بيورو. ی اين کار را کردیپرسيدم به امر ک

 عنان قدرت را بدست ی سياسیم، سر قوماندان چه شد، دولت چه شد که باز بيوروگفت

 ميدان یصاحب ھمه طياره ھا پر از نفر باs: گفت. هًفورا طياره ھا را دوباره بخوا. گرفت

ً مشترکا وارد ميدان کابل ھم ی اسqمتبه اين ترتيب افراد دوستم و جمعي. کابل رسيدند

    .شدند

****    

وکيل به دفتر من آمد که گويا ) ١٣٧١ حمل ٢۶شام روز چھارشنبه ( شام ینزديک

صرف دوستم نه مخالفين نيز با او .  جنگ کردم، ھمه چيز را تسليم کردندیمن با بريال

 ھا و اشک ريختن ھا کرد و مرا به اغوش ی ھا و پشيمانیو اظھار دوست. يکجا امدند

فيصله کرد که حساب توخو   اش خوی نجيب يکهدل گفتم ک در.  کردیکشيد و خدا حافظ

 کند که ما منتظر بينان یدرين ميان پيوسته وکيل به خانه تيلفون م. . . امشب تمام است

ديدند که من . . .  کند که در خانه استم يا نه یًاصq مرا چک م. سيوان ھستيم امد، نامد

    ... شورنخورديمی خود مستقر استم و بجايیمانند سنگ در جا

*****    

 در دفتر خورديم و بطرف خانه امديم تادر آنجا ی و احمدزی شب را با توخننا

از طرف ديگر پيوسته با بينان سيوان از کابل . معطل امدن و مqقات بينان سيوان باشيم

را به ) کميته غير جانبدار(به پاکستان در تماس استيم و او اطمينان ميدھد که کار کميته 

ًابل ميرسد و ضمنا بينن سيوان تقاضا کرده که کميته خواھش انجام رسانيده و امشب به ک

و . يد کابل را ترک گويدنجيب با) ١٣٧١ حمل ٢٨(دارد که قبل از امدن ما بروز جمعه 

    ... اين شب و يا روز پنجشنبه اينکار بايد صورت گيردیيعناست  شب پنجشنبه اکنون 
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 خود حدس زده باشند که مبادا به اين فکر افتادند و شايد نزد) کودتاچيان( ھا اين

 ینجيب از بينان سيوان نخواھد که يک چند صد نفر عسکر ملل متحد وارد ميدان ھواي

    .  گويا موفق شان ناکام نشودیکابل نشود و کودتا

 صاحب تيلفون کرد و بمن یخدا ببخشد يعقوب) شب پنجشنبه( دوازده ونيم ساعت

.  آيدیکه کميته اماده شده است و روز جمعه ماطمينان داد که از پاکستان اطqع رسيده 

گفتم خبر دارم و از نزد من استعفا ميخواھند آنرا اماده ساخته ام و اينکار را انجام 

 ی و يک نظامی معاون بينان سيوان در کابل دو سياسسه. ديدم ساعت دو شب شد. ميدھم

مده، طياره اش را وارد قصر نمبر يک شدند و گفتند که بينان سيوان بميدان کابل ا

. د که پياده شود و اصرار دارند که دوباره پرواز کندن گذاریويرا نم. محاصره کرده اند 

 موتر خود شوم من و جفسر طلبدون آنکه مع. به تلفون ھا رفتم که ھمه قطع شده بودند

 ملل متحد شده با معاونين آنھا يکجا خواستيم به ی سوار موترھای و توخیو احمدز

 ستادي مارا ایدر چھار راھ.  مانندیيون برويم تا معلوم کنيم چرا بينان سيوان را نمگارنيز

 شناسيم گويند ميی مينمائيم، میخود را معرف. نام شب ميدھيم کس توجه نميکند. کردند

ًدفعتا ھمه پروت کردند وگيت . که رئيس صاحب استيد، پس بگذاريد برويم ، اجازه نيست 

 به خيالم ی تاکیبا واک. فضل خداوند که موتر ھا از ملل متحد است تفنگ را کشيدند ویھا

 گرفتند و اين ھا ميگويند که موتر ھا از ملل متحد است و از آنجا یبا گارنيزيون تماس م

 ملل متحد مسئوليت کqن دارد بعد از معطل ی موتر ھای دھند که فير باsیامر فير نم

ً خانه قطع بودند تصادفا امديم دفتر یتيلفون ھاشدن چند دقيقه دوباره برگشتيم و چون 

 یوقت. امديم به اسکاپ.  با گار نيزيون تماس بگيريمیاپ که تيلفونکسملل متحد در ا

    .  برداشتیظيمًازينجا تيلفون کردم تصادفا ع

 ی را در ميدان ھوايی نمايندة سرمنشی کنيد مختاريد ولی گفتم که ھر چه مبرايش

.  شومی  به تماس می اينک از دفتر ملل متحد من با سرمنشمعطل نگھداشته ايد و

. نان سيوان بدفتر نرسد بدوش شما خواھد بوديمسئوليت و عواقب تمام مسايل اگر ب

 ميکنند، اينک من ودsور ی فھمم چیلچک ھا امده اند، نم! برايم گفت که نميدانم صاحب

 بنان سوان را از ميدان رخصت اين ھا ميخواستند. (ميرويم و بينان سيوان را ميآوريم

 که ھيچ در فکر ی به داد بنده حقير و فقير برسند که بنده چيزیًکنند و بعدا با خاطر جمع

 منتظر بنان سيوان در خانه مما نبود به آنجا امده بوديم که گويا تيلفون بکنيم و بروي

ن سوان را با اسگاپ شد و بنا وارد ی چھار بجة صبح عظيمیديديم که طرف ھا.)  باشيم

بخاطر امنيت شما دو تانک و ! رسم تعظيم بجا آورد و خواھش کرد که صاحب. وردآخود 
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چند زره پوش و يک قوت به اطراف اسگاپ اورده ام تا شما در اينجا مصئون باشيد و 

    ...  مانديم ی کنيم که از اينجا خارج نشويد و به اين ترتيب مادر اسگاپ باقی مواھشخ

*****    

 ما و ی شب دوشنبه سالنگ رادر سازش تسليم کردند وقوت ھایشنبه يعن يکشام

شب سه شنبه و صبح آن جبل السراج . مخالفين يکجا شدند، دوشنبه آرام بودند

 تسليم و اشغال کردند، تمام فشار را روز سه یوچاريکار را يکجاي) ٢گارنيزيون فرقه (

 غافل ار آنکه درآنجا نيز سازش صورت  کنيمظ بگرام را حفیشنبه انداختيم تا ميدان ھواي

ًفعq ( و با به جان قھرمان یتمام روز سه شنبه را از دsور گرفته تا عظيم. گرفته بود

 شود اما ساعت دوازده ونيم یبمن اطمينان ميدادند که بگرام دفاع م) قومندان گارنيزيون

ًه قبq گفتم که در بغير از انجنير نظر ک) که فردايش چھار شنبه است(شب چھار شنبه 

 ی سياسی البدل بيروی و علی اصلی به ھند در سفر بود ديگر تمام اعضایراس ھيئت

 ی شدند و گفتند که ما ھمه بعد از جرو بحث طوsنیوارد دفتر کار من در رياست جمھور

    .  و رسيدن به يک فيصله نزد شما آمده ايمیدر کميتة مرکز

    ! يد چه فيصله با خود آورده ابفرمائيد

.  عامی به حيث نطاق شان اول صحبت کرد و مقدمه و تمھيدگذاشت سخن ھاsيق

گفتم مقصدت را نفھميدم، . راستش را پرسان کنيد من نفھميدم که مقصدش چيست

فريد مزدک سخن گفتن را شروع کرد بعد از صحبت از من خواست تا . مشخص بگوئيد

 تنظيم و نشر نمايد و موقف خود حزبائية اجازه بدھم فردا اعqميه را از جانب ھيئت اجر

 یفردا اعqميه را م.  اعqميه کار کنيدیمن برايشان گفتم شما برويد رو. را ابراز کنند

 ی آيد و بدون مشوره باوی که فردا میقبل از آمدن بينان سوان نمايندة سرمنش. بينم 

    . اعqميه را چاپ و نشر نکنيد

 است و گفت که ی را برداشتم ، ديدم عظيمیگوش.  وقت زنگ تيلفون آمددرين

    .  که بشما داده بوديم ، بگرام نيز سقوط کردیمتاسفانه باوجود تمام اطمينان ھا

 اطqع تيلفون سقوط بگرام را ھم ھمينطور تنظيم کرده بودند تا در وقت دادن

  زنگ زده شود و ھمه در حضور ھم از مسئله آگاه شويم تای سياسی بيوروۀنشست جلس

 در پرتو اين مسئله که گويا وضع خطرناک شده است ی سياسی ديگر بيورویاعضا

جنرال .  طرح کنند و بر من تحميل نماينداپيشنھادات ديگر قبq آماده شده و فيصله شده ر

 بگرام را از کار انداخت تا یبايد خط رنو) بخيالم اوازعمق مسائل خبر نبود(رفيع گفت 

ًوکيل وزير خارجه فورا .  کابل صورت نگيردیردمان باs جھت بمبای ھوايیپرواز ھا

 ی بيوروی از اعضای من باs است من جنگ نميکنم اگر کسیدست ھا! گفت که رفقا
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 ما با مخالفين در جبل السراج و چاريکار بشکل یقوت ھا.  جنگند بگويد ی میسياس

 تفاھم یل از روبايد ھمه مساي. مسالمت آميز يکجا کار ميکنند ضرورت به جنگ نيست

ديدم معجزه واقع شده در يک شب ... حل شود بايد با مخالفين مصالحه کرد، ائتqف کرد

چقدر خوب آنھم وزير خارجه که .  ھا به پايان رسيده استحهکار ائتqف ھا و مصال

 ی به يک بارگیول. ی داخلیکارش بايد با خارج و ملل متحد بايد باشد نه با قوماندان ھا

    . ه مقدم شده است، مبارکش باشددرين عرص

.  ھم مخالفت نکرد ھمه خاموش نشسته بودند ی سياسی بيوروی از اعضایيک

 رشتة سخن را گرفته سرانجام پيشنھاد کرد که اگر نجيب صqحيت ھا را بما یکاويان

 که از مدت بيشتر از چھل روز بلخ را تسليم یگفتم کدام صqحيت ھا؟ وقت. منتقل سازند

 ھر روز داير است بدون ی مرکزميته در کی سياسیًد عمq جلسة بيوروکرده اي

در ( حل مسايل شمال مصروف کار استيد یموجوديت نجيب، و گويا با صqحيت برا

حاليکه درين مدت اين پرابلم شمال و مزار را نه تنھا حل نکرده بودند بلکه آنرا تقويت و 

کميل کرده بودند که يکايک تطبيق ان حلقات ديگر اززنجير توطيه ھا وسازش ھا را ت

 ی آيد ما ھمه در پایفردا بينان سوان م. گفتم چرا اينقدر وارخطا استيد ) شروع شده بود

پqن ملل متحدو اعqمية صادرة اينجانب امضا نموده ايم، حاsپqن ديگر، سازش با 

ن ملل متحد بوده  قوت ھا وغيره ھمه در حقيقت کودتا در برابر پqی تسليم–قوماندان ھا 

    ...  خود تان است و یوزير پا نمودن امضا ھا

 آمد ما نميتوانيم ی آمد تا حاsبايد می ملل متحد می گفت اگر نمايندة سرمنشوکيل

 یبما اجازه بدھيد که برويم پqن ھا. زياد معطل بنشينيم، ھم از زاغ ميمانيم ھم از رزاغ

اما .  آغاز يافته بودی شدنش از چندیشت عملکه دا( سازيم یخود را با قوماندانھا عمل

 اجازة من اينکار را رکqم کنند که فردا اگر خوب شد خود شان هصرف ميخواستند که ب

کرده و مرامجبور ساخته بودند و اگر نشد بگويد کار نجيب بود، ازيک طرف با پqن ملل 

 ائتqف شده و در مقابل متحد موافقه کرد و در عمل دستور داد که باقوماندان ھا ما داخل

 من که تاکنون انجام ميدادم ی ھمه سياست ھایرااين ديگر ب) پqن ملل متحد کودتا کنيم

 ھم با ی سياسیزھر قاتل بود، تصميم گرفتم که به اين راه نروم خدا کند يک نفر بيورو

    !پريد  شما را تقاضا دارند اگر انرا بما بسی گفت که مخالفين استعفایبريال. من نباشد
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 ايشان گفتم که تمام اقدامات من بعد از مشوره با بينان سوان انجام خواھد به

 نامه نيا.( شما برويد يک روز ديگر ھم معطل باشيد و رخصت شان کرديم. پذيرفت

      ١٣٤»  نگاشته شده است١٩٩٣/٧/١٣=١٣٧٢ سرطان ٢٢ خيبتار

  

 هللا خqصه دsيل و عوامل سقوط نجيب

در تبانی » کا، گی، بی «ھای ، هللا سقوط نمايد و تqش د نجيبـ روسھا ميخواستن١    

طلب در رھبری حزبی و دولتی افغانستان چنان اختqفاتی  با عناصر خودخواه و قدرت

ايجاد کرد که رفقای ھمسنگر و ھمرزم دفعتا بجان ھم افتادند و ھر کدام بيشتر و محکمتر 

 .از ديگری تيشه بريشه ھمديگر زدند

اردو و پوليس و امنيت (ھای مسلح کشور  هللا با قوت د دوگانه نجيبـ برخور٢    

) تنی(ھا، سبب نارضائيتی جناح خلق و وزير دفاع  به دستور يا به مشورت روس) دولتی

با رئيس جمھور و سرانجام منجر به کودتای نافرجامی شد که بر اثر آن وزير دفاع و 

کستان پناه بردند و بقيه رھبران خلقی قوماندان عمومی ھوايی و مدافعه ھوايی به پا

بار ديگر حزب دچار انشعاب و تفرقه شد و افسران  از اينجا يک. بزندان کشانده شدند

اله  شان منسوب به اين جناح بودند، ديگر نميخواستند از نجيب اردو و پوليس که اکثريت

از افغانستان، ھای خارجی حتی قبل از خروج قشون شوروی  قدرت. و رژيم او دفاع کنند

ھا دوباره قدرت را  چنين شايعه پراکنی کرده بودند که پس از خروج قوای شوروی، خلقی

اين آوازه زمينه بدگمانی و حتی روياروئی اين دو جناح . ھا بدست ميگيرند از پرچمی

 .تر ميساخت حزب را حتمی

ح سو و اختqفات درون جناحی پرچم در سط ـ اختqفات درون حزبی از يک٣    

هللا، بيش از ھر عامل ديگر پروسه سقوط  رھبری بين ھواداران کارمل و طرفداران نجيب

نادری پسر  جنرال دوستم و جنرال مومن و جنرال سيدجعفر. هللا را سرعت بخشيد نجيب

الدين  مزدک و نجم فرقه اسماعيليه افغانستان در تبانی با فريد منصورنادری، رھبر سيد

 وجنرال سيداعظم سيد،دsور و  ل نبی عظيمی و جنرال آصفکاويانی، وکيل و جنرا

وباقر فرين معاون دوم جنرال يارمحمد معاون اول وزارت امنيت دولتی قوماندان گارد،

شورای ايتqف شمال با «ايجاد ه بدستور و ھدايت کا، گی، بی، و کارمل بامنيت دولتی ،

و با . هللا برافراشتند در مقابل نجيبدست يازيدند و علم بغاوت » مسعود  شاه ھمدستی احمد

                                                
١٣٤

  برگرفته از سايت پيام افغان-  



 ٣١٢       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

هللا ھم سقوط کرد  شريف و تصرف ميدانھای ھوايی کابل وبگرام، نجيب سقوط شھر مزار

  . متحد پناھنده شد و در دفتر ملل

فاروق يعقوبی وزير امنيت دولتی اعqن گرديد  در ھمين تاريخ خبر خودکشی غqم

 يعقوبی و جنرال باقی رئيس رياست پنج امنيت بنابر شايعات،. که مردم بدان باور نداشتند

هللا بودند، در داخل وزارت امنيت دولتی ترور  دولتی که ھر دو از ھواخواھان داکتر نجيب

   .شده بودند

دراستانه بغاوت « خرآيعقوبی در روز ھای      :نويسنده مقالۀ قتل يعقوبی ميگويد

رال يارمحمد اطqعات با ارزش ، جن بود با خبر شد کهکه بسيار نا وقت شده » شمال 

و  ند کرده و ميک  اوپراتيفی عمدتأ در مورد احمد شاه مسعود را از نظر وی پنھان 

« اين دو برادر ... فت که ، روس ھای گارش ميدھد اوميگزمستقيم به مزدک و کاويانی 

١٣٥»تحميل کردند» ما« را باsی » مزدک و يار محمد (»دبختب
  

خود درجناح پرچم حزب »کاجی بی«يله دست پروردگان  بدين سان روسيه،  بوس 

يک کودتای درون حزبی عليه داکتر نجيب، پروسۀ صلح سازماندھی دموکراتيک خلق،با 

سپس با برکشيدن گروه ھای مورد حمايت خود بر  سازمان ملل متحد را سبوتاژ نمود و

افغانھا از  « زيزداکتر ميرعبدالرحيم عسرير قدرت و مشتعل ساختن جنگ داخلی ، بقول 

   .محروم ساخته شدند» افتخارات جھاد و پيروزی شان برقوای سرخ

ف رانی و بدبختی شھريان کابل، يکطبنابراين اگر مسئوول تمام آن ھمه وير

الدين کاويانی، عبدالوکيل  مزدک، نجم کارمل، فريد  هللا يعنی ببرک رقبای سياسی نجيب

  عظيمی و جنرال آصف نبیيارمحمد وجنرال رال خارجه، جنرال دوستم و جن امور  وزير

هللا و  درطرف ديگر اين مسئوليت شخص نجيب.  باقر فرين وغيره ميباشندجنرال دsور و

بدون تدوير (ياوران و مشاوران او قرار دارند که تصميم به استعفای قبل از وقت خود 

 گيری او از  کنارهگرفت و با آنکه ميدانست ) لويه جرگه و بدون استحضاری پارلمان

 برگشته کابل  قدرت چه مصيبت عظيمی بر سر مردم افغانستان و بخصوص شھريان بخت

 انديشانه دفاع شھر کابل و  فرود ميآورد، اردو را منحل ساخت و حاضر نگرديد مصلحت

مردم آنرا به وزارت دفاع و وزارت امور داخله و وزارت امنيت دولتی بر طبق فيصله 

بدينگونه . واگذار شود)  تدوير فوری لويه جرگه ناممکن به نظر ميرسيداگر(پارلمان 

                                                
١٣٥

  صبور. م، مقاله قتل داکتريعقوبی،٢٩/۶/٢٠٠٩اريائی،سايت :رک-  
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ملی و تطبيق  اش قبل از تحقق مشی آشتی هللا توسط رقبای سياسی رئيس جمھور نجيب

پqن صلح ملل متحد سقوط کرد و با انحqل اردو قبل از ھمه خودش در دام افتاد و بعد 

  .يده شدندشھريان کابل به ماتم جنگ خانمانسوز کشان

هللا و انتقال قدرت به مجاھدين و  حال بايد پرسيد که با وجود سرنگونی نجيب

ريزی و  بخصوص به جمعيت اسqمی تحت رھبری برھان الدين ربانی، چرا جنگ و خون

 يابد؟  ويرانی در افغانستان پايان نمی

لل متحد ھای م  کابل پيوسته ويران شده ميرود؟ چرا تqشھاسال  چرا در ظرف اين    

ميستری باز ھم با ناکامی مواجه ميشود؟ چرا جنبش شمال،  و نماينده خاص آن محمود

جنگد و زمانی با حزب وحدت  گاھی از جمعيت اسqمی حمايت ميکند و با مخالفين آن می

 و حزب اسqمی حکمتيار، شورای ھماھنگی ميسازد و بر ضد جمعيت قرار ميگيرد؟ 

سياسی درست است که بحران افغانستان تا زمانيکه منافع گران   آيا اين نظر تحليل    

روسيه و پاکستان در افغانستان تضمين نگردد، ھمچنان ادامه خواھد داشت؟ چه کسی 

  بايد چنين تضمينی را به اين کشورھا بدھد؟

 کابل از پنج سمت بشمول پناه بردن داکنر نجيب به دفتر ملل متحد،با پخش خبر

ميگويند افراد جنرال . ای مجاھدين و ايتqف شمال قرار گرفتھ فضا مورد ھجوم دسته

دوستم ھمان شب به ارگ رياست جمھوری نفوذ کرده بودند و قصد از ميان بردن 

هللا با آگاھی از قضيه از دروازه عقبی ارگ خود را نجات  مگر نجيب. هللا را داشتند نجيب

  .داده بدفتر ملل متحد در کابل پناه برد

پرسند، با آنکه رئيس جمھور مخالفان و تخريبکاران اصلی دولت خود  ميبرخی            

شناخت، چرا قبل از آنکه سقوط نمايد و يا مجبور شود بدفتر ملل متحد پناه ببرد،  را می

. يافتند به آنھا ضربه نزد و آنھا را نابود نکرد؟ تا شھريان کابل از مرگ و تباھی نجات می

ی رھبری حزب و از ميان بردن مخالفين سياسی خود ساز آيا اگر رئيس جمھور به پاک

که ھنوز ھمگی در کابل بودند، دست ميزد، آيا نميتوانست از يک توطئه خونين ملی 

ھا مانع ھرگونه اقدام تدافعی و تعرضی او بر ضد  جلوگيری کند؟ آيا ھنوز ھم روس

 را نداشت، چرا اينقدر هللا توان اجرای ھرگونه اقدام تدافعی مخالفين او ميشدند؟ اگر نجيب

نازيد و آن ھمه امتيازات برای منسوبين گارد  به قوت خود و نيروی گارد خاص خود می

خاص برای چه بود؟ گفته ميشود قوماندان گارد خاص از اوامر رئيس جمھور سرپيچی 

 کرده بود، آيا درست است؟ 
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 شد بايد به مردم هللا روزی اگر از زندان رھا اند که خود نجيب اين ھمه سواsتی    

کفايتی در  اما برداشت ما اين است که رئيس جمھور مشاورين بزدل و بی. پاسخ بگويد

هللا ھم  خود نجيب. کنار خود داشت که جرئت ھرگونه عمل جدی را از او سلب کرده بودند

گيری  در روزھای پس از سقوط شھر خوست و متعاقبا مزارشريف ، ديگر قدرت تصميم

 را از دست داده بود و در برابر رقبای سياسی خود با سرنوشتی دچار شد و ابتکار عمل

 . خان در برابر پسر سقاو شده بود هللا که غازی امان

ھای جھادی در جھت سقوط رژيم  مسعود که اينک از ساير تنظيم شاه  بھرحال احمد    

لملی پيوسته ا ھای گروھی بين پيشی گرفته بود از چاريکار مرکز پروان به وسيله رسانه

بخاطر . ھا که بکابل نزديک ميشدند ابqغ ميکرد به قوماندانان جھادی ساير تنظيم

تخت وارد  ريزی در کابل نبايد قبل از ورود رھبران جھادی به پای جلوگيری از خون

  . شوند

ھا و احزاب اسqمی مقيم پشاور تقاضا نمود تا  مسعود ھمچنان از رھبران تنظيم

تخت رھبری دولت را تعيين و   و جلوگيری از ھرج و مرج در پایبرای اشغال قدرت

بحيث رئيس در پشاور  ١٣٧١ثور  ۴هللا مجددی در تاريخ  باsخره صبغت. اعزام نمايند

 ثور قدرت ٨ثور وارد کابل گرديد و فردای آن  ٧ و شام دگرديتعيين مؤقت دولت اسqمی 

منتقل  نفری جھادی ۵٢ی به شورااز سوی داکتر سرابی وعبدالحميد محتاط 

 .)عبدالرحيم ھاتف معاون اول داکتر نجيب دراين انتقال قدرت سھم نگرفت(.شد

مسعود پس از آن در دولت مجددی بحيث وزير دفاع و قوماندان   احمدشاه    

 ھای مختلف تنظيمی بر کابل و اشغال خود اما ھجوم گروه. گارنيزيون کابل مقرر شد

ھای عامه و افراد و  ی دولتی، ھمراه با چور و چپاول دارائیھا سرانه دواير و ساختمان

  ھا، امنيت و مصونيت ھای ازبک و غيره تنظيم ھا و مليشه ھا بوسيله افراد تنظيم خانواده

آھسته در ميان شھريان کابل  جان و مال مردم را در خطر انداخت و از محبويتش آھسته

 .کاست

ھای  ا آن شکل و شمايل ترسناک، آتش جنگتخت ب با ورود مجاھدين مسلح به پای    

و ماه سه تنظيمی و نژادی و مذھبی کابل و مردمان آنرا فرا گرفت و اکنون که از آن روز 

ھای جنگ قدرت  رد، کابل پايتخت دومليون جمعيتی افغانستان ھمچنان در شعلهذسال ميگ

ونه که پيشبينی، هللا ھمانگ و دکتور نجيب. طلبی ميسوزد و خاک و خاکستر شده ميرود

ھای خيابانی  آيد و آنگاه جنگ کرده بود با کنار رفتن او از قدرت، خqی قدرت به ميان می

ھمين طور ھم شد و خودش نيز . ھا بر سرقدرت، کابل را به حمام خون تبديل ميکند تنظيم
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تا ھنوز از اين حمام خون بيرون نيامده است و ممکن است از استعفای قبل از وقت و 

  .ولی اکنون اين پشيمانی سودی ندارد. ل از نجات خود صدبار پشيمان ھم شده باشدقب

  

هللا و انتقال قدرت به مجاھدين و  حال بايد پرسيد که با وجود سرنگونی نجيب

ريزی و  ربانی، چرا جنگ و خونبرھان الدين بخصوص به جمعيت اسqمی تحت رھبری 

 کابل پيوسته ويران شده ھاسال  ا در ظرف اينچر يابد؟ ويرانی در افغانستان پايان نمی

ميستری باز ھم با ناکامی  ھای ملل متحد و نماينده خاص آن محمود ميرود؟ چرا تqش

، گاھی از جمعيت اسqمی حمايت ميکند و با مخالفين  رال دوستممواجه ميشود؟ چرا جن

اھنگی ميسازد جنگد و زمانی با حزب وحدت و حزب اسqمی حکمتيار، شورای ھم آن می

 و بر ضد جمعيت قرار ميگيرد؟ 

گران سياسی درست است که بحران افغانستان تا زمانيکه منافع   آيا اين نظر تحليل    

روسيه و پاکستان در افغانستان تضمين نگردد، ھمچنان ادامه خواھد داشت؟ چه کسی 

  بايد چنين تضمينی را به اين کشورھا بدھد؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طq تپه ،بزرگترين خدمت داکتر نجيبگنجينه  صيانت از
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  در کابله اینيگنج

 دندي نگردبي را که طا لبان نصی اۀخزان
 

 ـري هللا زرظيرحفيانجن: مترجم                  کوژانکيان: ندهينوس

  

 : افغـانھاري کبراثي مۀ دوبـارتولـد

 جمھور دوکتور سيند،رئيـرک بگو گرفته اند افغــانستان را تمي ھا تصمیشورو

 تي شخصني او نخستکندي می مملکت را رھبــری حساس ودشوارطيـرا هللا درشبينج

 .دينماي احساس مدرکي مدي افغانھا راتھدی وکلتوری ملهيام که سـریـراست که، خط

 اوھمه ١٩٨٩ درسالني مجــاھـدی کابل نسبت حمqت راکتمي ازبسته شدن موزقبل

 ــرهي ذخکهي جای بانک مرکزی خانه ھاري خودش به زميرمستقتحت  نظ آثــار طـqتپه را

 تي جمھور صqحسي تنھا رئکهي منتقل ودراتاق مخصوصميشود،ظ طq مملکت حفـ

 که باسکـرتـر سيـام افغانستان در سو بنمي مــوزسيرئ .دھديبازکردن آنرادارد ،قرار م

 بنا تي ھئکي بي در ترکسي سوردولتيپول بوشرPaul Buchererـور خارجه ام

 :ـديوگير نموده م هللا به افغانستان سفـبيبدعوت دوکتور نج

 ھا نيتــري را که در داخـل ویبــاي هللا ابتدأ آثار فوق العــاده زبي جمھور نجسيرئ

ًبعدا اومارا  و  بما نشان داد، گذاشته شده بودشي بنمای جمھوراستيردرطبقه اول قصـر 

 با خــود یديدام کلبودند وھرکـ  آنجا ھفت نفر منتظرما.ـرد کـیائ رھنمـیني زمــريبطرف ز

 ميماتوانست و دي وباsخره دروازه بازگردچـــرخانــدي بنــوبه داخل قفـــل دروازه مهداشت ک

 !طqتپه  آثارزاستي چه شگفت انگم؛يئ نمای و عکس بردارمينيبب

 ...) الفیقاآ( اسمش افشأ گرددخواھدي که نمی ازکارمنـدان بانک مرکزیکي

 یکي پاکت پqستده،داخليچيھرقلم مال را باپخته پ:(...کندي ماني بنيـراتش راچنخاطـ

 .مي آنھاراداخل گاو صندوقھا قراردادکي بکي و ميردگذاشته اطـراف آنرا اسکوچ کـ

 رقابلي فــرسوده وغی پول ھای جعبه ھاني دربًوبعـــدا دهيا sک ومھر گردصندوقھـ

 نمبر ۀبامـراعات سلسل(ـــديدرب اتاق تــوسط ھفت حلقه کل. مي ساختیخفاستفاده وباطل م

 دروازه ساخت کشور نيا.  شدمي نفــر معتمـــد تسلکيب دي وھــرکلــديقفل گرد) ـدھايکلـ
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 یعن ي. شـدههي درآن تعبی و حفاظتیکي تخنشـرفتهي مغلق و پاري بسستميآلمان است که س

 آن دروازه قفل ري مراعات گردد،در غدھاي نمبر کلۀلسلس ديدر باز وبسته نمـودن آن با

  ......)گردديوباز نم

 سوم ـانهــرخيز در  ی در چنـد قــدمگنج: شده کهحي مضمون ھمچنان توضدر

بــآن  )ی جمھوراستيررقصـ( ارگ قير راه آن ازطــکي که یـزساختمـان بانک مرکـ

 شـرفتــهيً کامq پـزاتي تجھبا ـز،ي آم اسـرارني دروازه سنگـني درعقب ھمديردگي میمنتھ

که  . بوددهـي مطلق خوابیکي سکوت وتـارکي ناراحت کننــده درــزي دھلکي یدرانتھا

 ...شودي سکوت شکستانده مني ا٢٠٠٤اکنون بھار سال 

ً آنھا بداخل قفل وبعدا ــدنيچرخان  ھا وـدي آواز چکاچک کلــزي دھلی چنـد قدمدر

 وقلب  ـدهي گردـدي ھا قنهيتنفس درس ....شدي مدهيکاس آواز آدمھا شنباز شدن دروازه وانع

 هي وثانقي ،دقاديکشيم را ی حساسۀ وانتظـار لحظـديطپي گـروپ بشدت می از اعضاکيھر

 .....کندي حرکت میھا به کند

sمخصوص ی انـد،ھر صنـدوق با بـــورــدهي کشـرونيـدوقھا را ب گاو صنحا   

 داخل آن ی جـدول پـروتـوکول و فھــرست محتواکي است وهـدي پوش گـردیزرگــر

 .ـدي گردافتيدر)  هللابيدوکتور نج(وقت   جمھورسير ونامه رئبامھـ

 ! استماندهي ودست ناخورده باقداکردهي غارتگران نجات پی از ھمه تqشھاگنج

   کي نيـده چنبا مشاھـ؟  نمودیرـي از احساسـات خود جلوگتـواني مچگـونه

 ــروني بنيازعمق زم دستـان خود آنـرا  خودت بای که زمانیـزرگ بنهيورد وگنجـادست

 را تصوربـــرآن بود هًبعــــــدا ھم!! واما بعـــــد....ی جابجاه ساخته اميوز ودرمی ادهـيکش

 رفته  ازدستشهي ھمی براتي بــرۀ ھمـري کبراثي میانو بـزرگ افسنـهي گنجنيکه ا

 دينماي وراحت می احساس خوشمانهي حالت انسان به چه پنيودر...دهيود گردومفقــ

 ! استشي سر جازي ھمه چنديبي مکهيوقت

 ی با پستانھاتي افرودیبـاي زۀ،مجسمی گل طـqئـليآن اکل: بــدون کم وکاستھمه

 که ی طــqئ؛تــاجیئنـاي چنهي،آئ) باستانونـاني عشق و محبت ۀالھ(بــرآمـــده اش 

 ی ھالي بشکل سر آھــو؛حمای طـqئی ھاــده؛دستبنــديدرخشي می اۀلک بـر فـرق میزمــان

 است با شيھمه ســر جا!یبل.........گري دــوراتي و ھـــزاران قطعه زــروزهياقـوت؛فيار 

 ھا،نقص حقــوق ـني ھا، توھمي رژــريھـا،تغي متعــدد،غارتگـری داخلـیوجـــــود جنگ ھـا

 .....رهي وغرهي وغا،کشتـارھاتش زدن ھ ھا آیــــرانيبشـر،فرارھا،و

 در مجموع آرزو ــاني جھانکهي بــود ھمان طـــورشيھمه ســـر جا !یبل

 ! مانده استی ومشھور طq تپه دست ناخورده باقمي عظبـردنـد؛گنجيم
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 Hiebert Fredrik کتـــوري به چشمـان ویکائي شنـاس جـوان امـرباستـان

 ھــــردو نفــر ظاھـــر ی به لبھای و تبسمنــديبی  مۀ لحظی بـراکيدري  فربرتيھ

 کار درترکمنستــان را داشته ام یاوشناسـائ  من باــکهي کسکتوريو:( ــديگوي مشوداويم

 باآثار شهي ھمیبرا نام او  ھست وزيان من ن استـاد منست قھـرمنکهي بــراqوهع

 بـرآنست تا بعـد از ثبت ميتصم ــديافـزاي میو......) خواھد شدمهي طq تپه ضمیافسانو

 . گذاشته شودشي بنماکاي متحده امراsتي درای المللــني بشگاهيوراجستـر آثار در نمـا

 دربــرابر خبـر نگاران ظاھــر شده اظھار ـرشـيد وز با چنـیرز جمھور کـسيرئ

 نيبدون کوچکتر.)  استماندهي طq تپه محفوظ ودست ناخورده باقنهيگنج( کهکنـديم

 !شتري بحاتيتوض

   آنھا از دست برد دزدان وغارتگران یـروت بزرگ مل افغانھا وثـري کبراثـيم! یبل

 کيو! شخصکي یاريآنھم به شھامت وھوش!افتـهي نجات یرفو وقاچبـران حرحميب

 بــود ودر لحظـات تشي حاکمی روزھانيــر هللا ،او که آخبيدوکتور نج!ور جمھــسيرئ

 کشورش ی ثروت ملنيرار داشت بفکــر نجات بزرگتــــر قــــزبشسقوط دولت وح

١٣٦.دھدي ونجات می کامل مخفیاري وآنراباھوشافتـــديم
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  فصل سوم

  

   نقش واھداف کشور ھای منطقه وفرامنطقه     

   در جنگ افغانھا با شوروی

  

 د؟دا شکست  در افغانستان راشورویامريکا چگونه 

تاريخ سخن  « رادمرد، در سلسله مقا'تی زيرنامای کشورآقنويسنده با بصيرت

 جيمي كارتر اولين ١٩٧٩درسوم جو'ي : در بخش ھفتم آن سلسله مينويسد» ميگويد

و به اين ترتيب خواست تا با . امضاكرد فرمان كمكھاي پنھاني به مخالفين دولت كابل را

  بعداز ورود.  درآردحمايت از مقاومت مردمي درمقابل ارتش سرخ اين قدرت را به زانو

قواي ارتش سرخ به افغانستان برژنسكي مشاور امنيت وقت دولت آمريكا سفري به 

درآن روزھا سيل مردم مسلمان افغانستان، خصوصآ احزاب . پاكستان داشت نمود

دولت پاكستان كه درپياده . جھادي مخالف دولت كابل به پاكستان مھاجرت ميكردند

نقش اساسي اش راايفامينمود تنظيم ھا و رھبران جريان نمودن سياست ھاي آمريكا 

ھاي جھادي را گرد ھم آورده و زمينه ديدار مستقيم آنھارابا مشاور امنيت آمريكا 

برژنسكي در ديدار بارھبران جھادي چون پدري مھربان ازرسالت عظيم  . مساعد نمود

 شرمي تمام به گلدسته مجاھدين درقبال كشور، دين و تاريخ افغانھا حرف ميزند وبا بي

در راه  : "ھاي مساجد اشاره نموده وبالحن موعظه گرانه اي به رھبران جھادي ميگويد

وظيفه تان كه ھمانا آزادي خاك افغانستان از چنگال شوروي غاصب است مستحكم 

باشيد و درين راه حفظ دين و ارزش ھاي تان مطمئن باشيد زيرا ھمانا خداوند با 

بر ضد شوروي استفاده ميكند و ازآنھا  انان ين آمريكا از احساسات اين چن ". شماست

.  استفاده مي نمايد–به عنوان پيش مھره ھاي شطرنج در بازي قدرت آمريكا و شوروي
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مھره ھاي كه ھرآن حاضرند بخاطر بدست آوردن موقيعت استراتيژيك آنھا را قرباني 

   )يف مقا'ت سياسیسايت اريائی ،ارش«.كنند و يا از صحنه خارج كنند

هللا  اسرار جنگ سری امريکا با شوروی در افغانستان، پس از آنکه دولت نجيب    

 پاکستانی  يوسف)  کلنل(سقوط نمود و بجای آن مجاھدين به قدرت رسيدند، توسط دگروال 

 ١٩٩٢سری را رھبری ميکرد، در ماه جون  ، آن جنگ١٩٨٧ تا سال ١٩٨٣که از سال 

 .در انگلستان و پاکستان افشاء گرديد» تله خرس«فصلی تحت عنوان با انتشار مقاله م

و » سيا«نامبرده شرحی با جزئيات فراوان پيرامون نقش ، آی، اس، آی،     

رئيس دستگاه اطqعاتی » کيسی«وی اشاره ميکند که چگونه . داده است» پنتاگون«

مک به مجاھدين را آغاز به مرز پاکستان و افغانستان رفت و برنامه جديد ک) سيا(امريکا 

مجاھدين افغان به عملياتی در خاک شوروی دست ميزدند » سيا«و بر اساس طرح . کرد

و در عين حال به قتل و ترور افسران روسی که يکی از اھداف اين طرح بود مبادرت 

 .ميورزيدندو اين کار اضطراب شديدی را بوجود آورد

ھای ناسيوناليستی را  رآن و اعqميهّدگروال يوسف که مسئوليت برنامه ارسال ق    

ميانه شوروی و ھمچنان حمqت چريکی به تاسيسات  ھای آسيای بطور سری به جمھوری

: ھا و انبارھای اسلحه در داخل خاک شوروی را بر عھده داشت، ميگويد نظامی، کارخانه

ا صدا مساله کشاندن جنگ سری افغانستان به خاک شوروی ر سرو امريکا باsخره بی

ھا خيلی  يی بود و از شوروی کله يوسف عqوه ميکند که، کيسی، آدم بی. کنار گذاشت

ھای شوروی برای پيروزی بر مجاھدين را در ظرف  معھذا امريکا، طرح. نفرت داشت

 .دوسال با شکست مواجه ساخت

مقامات غربی و ھمچنان نمايندگان کنگره ميگويند اگر ريگان، دستورالعمل     

ای مخفی نظامی به مجاھدين را امضاء نکرده بود، ارتش شوروی ھ افزايش کمک

تصميم به افزايش کمک نظامی به مجاھدين، تقريبا مصادف      .مجاھدين را شکست ميداد

» استنگر«ھای بسيار پيشرفته ضدھوايی  شد با اعqم پر سر و صدای تسليم دھی راکت

 .به مجاھدين افغان

يی زير نام   کاس يافته است ابتدا بصورت رسالهايکه مطالب فوق در آن انع  مقاله    

و سپس ) ٢١۵در شماره ( در کيھان لندن ١٩٩٢در لندن و بعد در جوsی » تله خرس«

بنابر . در امريکا بازتاب يافته است) ١٩٩٢-٢۶شماره مسلسل (در مجله آئينه افغانستان 

 چه مقاله مذکور بر .ھای مھم آنرا در اينجا انعکاس ميدھيم اھميت و جالبيت آن قسمت
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ھای طوsنی با دگروال يوسف و ده دوازده تن از مقامات غربی نوشته  اساس مصاحبه

 .شده است

، اندکی پس از آنکه نيروھای شوروی برای حمايت حکومت ١٩٨٠در سال «    

کارتر نخستين و تا سالھای بعد تنھا  گرای طرفدار مسکو وارد افغانستان شوند، جيمی چپ

رئيس » دستور«. س جمھوری امريکا را در مورد افغانستان صادر کردرئي» دستور«

بندی شده محرمانه است که بر اساس قوانين اياsت متحده برای  جمھور يک سند طبقه

بگفته کسانيکه با دستور کارتر آشنايی دارند، اين . انجام عمليات مخفيانه sزم ميباشد

ای اسلحه در اختيار  پول و پاره» سيا«سند عمدتا اجازه ميداد که امريکا از طريق 

اماعمليات روزانه و تماس . مجاھدين افغان بگذارد و بطور کلی ھم از آنان حمايت نمايد

 .گذاشته شده بود ) I.S.I(مستقيم با مجاھدين به عھده سازمان اطqعاتی پاکستان 

تان عربستان سعودی موافقت کرد که ھمچون اياsت متحده به مجاھدين افغانس    

. ھا را مستقيما به سازمان اطqعاتی ارتش پاکستان تحويل دھد کمک مالی کند و اين کمک

فروخت و مقداری اسلحه مستقيما در » سيا«ھايی را به ھمين منظور به  چين سqح

ھا و نقش چين در اين ماجرا يکی از اسرار  اما دامنه کمک. اختيار پاکستان قرار داد

 . سری است بشدت محفوظ جنگ

ميليارد دالر اسلحه  ٢رويھم رفته به گفته مقامات امريکايی اياsت متحده بيش از     

برنامه افغانستان، بزرگترين . و پول در سالھای دھه ھشتاد در اختيار مجاھدين گذاشت

ھا، يعنی  بخش عمده سqح» سيا«. عمليات مخفی امريکا از زمان جنگ جھانی دوم بود

را از ) SA٧(ھواپيما  ھای سبک ضد نداز، انواع مين و سqحا ھای جنگی، نارنجک تفنگ

ھا قابل مqحظه  حجم اين سqح. دولت چين خريد و ترتيب انتقال آنھا را به پاکستان داد

اما در مقابل آنچه . ١٩٨٣ تن سqح و مھمات در سال  ھزار يوسف، ده بگفته دکروال. بود

 .آمد ری بيش به حساب نمیدر سالھای بعد به افغانستان ارسال شد، مختص

ای را با  ، نيروھای شوروی در افغانستان تجربيات تازه١٩٨۴از آغاز سال     

ھای  تر، عليه خطوط مواصqتی و راه ھای نوين و تھاجمی استفاده از تاکتيک

حمqت عليه اين خطوط، بر اساس استفاده از . رسانی به مجاھدين آغاز کردند اسلحه

کوپتر استفاده  بود که در عمليات خودشان از ھلی» اسپتناز «يی بنام نيروھای ويژه

از آنجا که اين عمليات با موفقيت روبرو شد، فرماندھان شوروی ھرچه بيشتر . ميکردند

تا جايی که بعضی از نمايندگان کنگره امريکا که ھمراه مجاھدين در .به آن متوسل شدند

نماينده دموکرات تکزاس و سناتور » چارلزويلسون«افغانستان سفر ميکردند، از جمله 
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به اين نتيجه رسيدند که احتمال » نيوھميشير«خواه  نماينده جمھوری» ھمفری گوردن«

 .دارد روند جنگ به زيان مجاھدين تمام شود

 بدولت ١٩٨۵ و ١٩٨۴منابع غربی ميگويند بر اساس اطqعاتی که در سال     

رداشت کرملين بنا شده بود که پای ريگان رسيد تاکتيک تازه شوروی بر اساس اين ب

ارتش سرخ در افغانستان در خطر فرو رفتن در گل است و در نتيجه ضروری است تا 

اين منابع . ھای برداشته شود تا جنگ ھر چه زودتر و با پيروزی شوروی پايان يابد گام

ميگويند به موجب اطqعات مذکور که از سطوح باsيی وزارت دفاع شوروی بدست 

آوردند تا طرحی برای به پيروزی رساندن ارتش  مد، تندروان بر آن کشور فشار میميآ

منابع اطqعاتی . سرخ در افغانستان در ظرف دوسال تھيه و به اجرا گذاشته شود

متحده بدقت اين  مقامات اياsت) وزارت دفاع امريکا(» پنتاگون«در : امريکايی ميگويند

ھای برای خنثی کردن عمليات تھاجمی شوروی  اطqعات را بررسی ميکردند و طرح

 .ميريختند

ھا يافتند،  پاسخی که آنان برای مقابله با شوروی: يک مقام امريکائی ميگويد    

شامل ايجاد خطوط امن ارتباطی و مخابراتی برای شورشيان افغان، از ميان بردن و 

 بخشيدن ھای شوروی، بھبود ساقط کردن ھواپيماھای جنگی و پوشش ھوايی نيروی

يی برای  ھای نفوذ مجاھدين در صفوف ارتش سرخ، استفاده از اطqعات ماھواره راه

دشواری قضيه بگفته . ھای افغان بود شناسايی دشمن و افزايش آموزش چريک

ھا تھاجم خود را  آن بود که در محلی که شوروی» سيا«مامور عملياتی » کانسترار سنت«

sھای بسيار دلير را به  ت متحده فقط آنقدر بود که آدمافزايش ميدادند، ميزان کمک ايا

زيرا مجاھدين را تشويق ميکرد که بجنگند اما وسايل پيروزی در جنگ را در . کشتن دھد

را بخشی از » سيا«کاران در دولت ريگان و در کنگره،  محافظه. اختيارشان نميگذاشت

 واقعا تمايلی به افزودن به براستی و» سيا«دريافت که » جفری«. مشکل کار ميدانستند

 .ھا نداشت کيفيت حمايت از شورشيان افغان برای مقابله يا افزايش عمليات ضد شوروی

 امنيت ملی را امضاء کرد و ١۶۶ ريگن دستورالعمل شماره ١٩٨۵در ماه مارچ     

يک متمم مفصل بر آن امضاء نمود که » فارلين رابرت مک«رئيس شورای امنيت ملی 

دستورالعمل جامع و .  اصلی کارتر را در مورد افغانستان گسترش ميدادابعاد دستور

جديد، ريگن بزبان جدی، ساده و صريح صادر شده بود و بر افزايش کمک ھای مخفی 

متحده به مجاھدين تاکيد ميکرد و آشکارا ميگفت که جنگ مخفی افغانستان  نظامی اياsت
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 در افغانستان از راه عمليات مخفی و شکست دادن نيروھای شوروی. يی دارد ھدف تازه

 .وادار کردن شوروی به بيرون بردن قشون خود از آن کشور

ھای  گير محموله متحده با افزايش چشم رسانی اياsت عمليات جديد و مخفی کمک    

جريان مداومی از اسلحه به افغانستان سرازير شد که تا : يوسف ميگويد. سqح آغاز شد

بگفته او ھمچنان جريان پايان . تن در سال ميرسيد ھزار ۶۵ ميزانش به ١٩٨٧سال 

امريکا به پاکستان و ستادھای عملياتی » پنتاگون«و » سيا«ناپذيری از متخصصان 

آمدند و با مأموران اطqعاتی پاکستان ديدار ميکردند  سازمان اطqعاتی ارتش پاکستان می

» سيا«اتی ارتش پاکستان بوسيله يازده تيم سازمان اطqع. و آنھا را آموزش ميدادند

آموزش ديدند تا مجاھدين را در آن سوی مرز ھمراھی کنند و حمqت آنان را سرپرستی 

ھای دقيق از  ئی و نقشه ھای ماھواره عکس» پنتاگون«و » سيا«متخصصان . نمايند

ھا در سراسر افغانستان را در اختيار ماموران  ھای نظامی و محل استقرار شوروی ھدف

ھا و مخابرات نيروھای  آباد، گفتگو در اسqم» سيا«رئيس ايستگاه . اکستان ميگذاشتندپ

 » ...آورد ھا جنگ ضبط شده بود فراھم می شوروی را که در ميدان

، در آغاز اجرای يک طرح ١٩٨۴در مقاله ھمچنان آمده است که، در اکتوبر     

آباد   در جنوب اسqمرئيس سيا وارد يک پايگاه ھوايی» کيسی« استراتيژيک سری

را به اردوگاه آموزشی مخفی در نزديکی » کيسی«ھليکوپترھا . پايتخت پاکستان شد

ھای سنگين را به صورت  مرزھای افغانستان بردند که در آن مجاھدين افغان سqح

ھايی که سازمان مرکزی اطqعات  آزمايشی شليک ميکردند و با مواد منفجره و چاشنی

  .اختيار آنان گذاشته بود، بمب ميساختنددر ) سيا(آمريکا 

با پيشنھاد کشاندن جنگ افغانستان به سرزمين » کيسی«در خqل اين ديدار،     

» کيسی«. جماھيرشوروی، ميزبانان خود را شگفت زده ساخت دشمن يعنی به خود اتحاد

ھای  یميخواست مواد تبليغاتی خرابکارانه و تحريک کننده را از راه افغانستان به جمھور

بزودی ھزاران جلد » سيا«ھا موافقت کردند و  پاکستانی. نشين شوروی بفرستد مسلمان

ھايی در  ھا در ازبکستان و اعqميه ھايی را پيرامون جنايات شوروی قرآن و ھمچنان کتاب

  . تجليل از قھرمانان ناسيوناليست ازبک به پاکستان فرستاد

ما ميتوانيم «: ور داشت، کيسی گفتبه گفته دگروال يوسف که در آن مqقات حض

پيش در آمد » کيسی«بگفته مقامات غربی، سفر » شوروی بزنيم ھای بسيار به اتحاد لطمه

دستور اجرای « بود که در ١٩٨۵اجرای يک تصميم سری دولت ريگان در ماه مارچ 

در بازتاب يافته بود و بر اساس آن عمليات مخفی اياsت متحده »  امنيت ملی١۶۶شماره 
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گروه ريگان مخفيانه تصميم گرفت که سياست . يافت افغانستان بايد بشدت افزايش می

ھا و وسايل بسيار پيشرفته و  تھديد ساده اشغالگران روسی را رھا کند و سيلی از سqح

ھای جنگ افغانستان سرازير کنند تا از اين طريق بشود،  متخصصان نظامی را به ميدان

. روی را مورد حمله قرار دھد و روحيه آنان را تضعيف کندفرماندھان و سربازان شو

ای ميديد که در آن ميشد امپراتوری بيش از حد  اين ماجرا را فرصت يگانه» کيسی«

١٣٧.پذير را مورد حمله قرار دھد بزرگ و بالقوه آسيب
 

     

 
William Casey (left, with glasses) and General Akhtar Abdur 

Rahman (center) touring Afghan training camps in the ١٩٨٠s 

 

شوروی ديگر وجود ندارد و  از پاکستان، اتحاد» کيسی«ھشت سال بعد از ديدار      

افغانھا خودشان . تا دندان مسلح افتاده استافغانستان نيز بدست ياغيان برادرکش 

 . ھا پيروز شدند مردند و باsخره در نبرد خود عليه شوروی جنگيدند و می می

ھای  ھا، دست بدينسان ديده ميشود که در پشت پرده جنگ افغانھا با شوروی    

با ھای ميکشيده و  ھا و نقشه اش، چه طرح امريکا برای بزانو در آوردن حريف قوی پنجه

ھای مخرب و ويرانکن به افغانستان چگونه يک جنگ تمام  سرازير کردن سيل سqح

برده است و سرانجام حريف را  عيار ولی مخفی را با شوروی در افغانستان به پيش می

 .نشينی از افغانستان مينمايد مواجه با شکست و مجبور به عقب

     

                                                
١٣٧

        ١٩٩٢، ٢۶ آئينه افغانستان، چاپ آمريکا، شماره مسلسل مجله     -  
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 ود؟ نقش و اھداف پاکستان در جنگ افغان و شوروی چه ب    

اند و در يک مقطع زمانی  پاکستان و ھند، ھر دو پرورده استعمار دو قرنه انگليس    

اند و از لحاظ اقتصادی نيز چندان تفاوتی از ھم  ھر دو به استقqل سياسی خود دست يافته

ندارند، اما چرا در ھند دموکراسی به معنی واقعی کلمه احترام و رعايت ميشود و قانون 

ھا بدون اجازه و تصويب پارلمان حتی آب خود را  يکند، و حکومتدر آنجا حکومت م

اش  آيد و پس از تکميل دوره توانند و پس از ھر چارسال صدراعظمی می خورده نمی

جمھورھا ھم به عنوان  رئيس. بدون دردسری کنار ميرود و ديگری جايش را پر ميکند

يده ميشوند و غالبا پس از ختم شمندان و فqسفه برگزنسمبول تشريفات دولتی از ميان دا

آيند و بخانه خود بر  اش، با چوب عصای دستش از کاخ رياست جمھوری بيرون می دوره

ولی در پاکستان برعکس، ھمواره زور حکومت ميکند و از دموکراسی جز . ميگردند

نامی در روی کاغذ، اثری در رفتار و کردار دولتمردان آن کشور ديده نميشود، و تمام 

 .اند اند و يا از ميدان رفته ھا با حربه کودتا به ميدان آمده متحکو

پرست با  نکته جالب اين است که آن کشور از چشم ما مسلمانان، يک کشور بت    

ھای فردی و اجتماعی زندگی  ھا و آزادی ھزار و يک معبودش، چگونه در اوج دموکراسی

دين، در حضيض ديکتاتوری و دارد و اين کشور، يک کشور اسqمی و يکتاپرست و يکتا

طلبی و بر سر ھم کوبيدن زندگی ميکند؟ راز اين دو نگانگی دولتمداری آن دو  تفوق

اند و بر  يی حکومت کرده قاره به شيوه ھا بر اين گوشه از نيم کشور در چيست؟ آيا انگليس

 آن گوشه بطريق ديگری؟

  کودتا بازی و ديکتاتورھا به دولتمردان اسqمی درس به کqم ديگر، آيا انگليس    

اند، و به دولتمردان ھند و، رسم و آئين دموکراسی، دادگستری و برابری در  سازی داده

 اند؟ برابر قانون را آموخته

) بوتو بجز در دوره حکومت ذولفقارعلی(پاکستان از روز استقqش تا امروز     

ودتا در آن کشور به ھا با حربه ک سايه دموکراسی را بر سر خود نديده و تمام حکومت

برای اثبات اين ادعا، فھرستی از زمامداران پاکستان و چگونگی بقدرت . اند ميدان آمده

 :شانرا از نظر ميگذرانيم رسيدن

جناح رھبر حزب مسلم ليگ، به  علی ، محمد١٩۴٧پس از استقqل پاکستان در     

شدن  ت جناح و کشتهبعد از درگذش. شالوده دولت پاکستان را ريخت» اعظم قائد«عنوان 

الدين بجای او به صفت  نظام ، خواجه ١٩۵١خان در اکتوبر  علی صدراعظم آن لياقت

» فرماندارکل«خان، عنوان  و غqم محمد. صدراعظم آن کشور منصوب گشت
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بعد از آشوب مذھبی که جمعيت احرار با تکفير فرقه احمديه بر پا . گرفت) جمھور رئيس(

ميرزا، وزير   ايالت پنجاب را فرا گرفت، اسکندر١٩۵٣يکه در ا کردند و کشتار و فتنه

الدين را  نظام ، خواجه» فرماندارکل«دفاع پاکستان، اعqن حکومت نظامی داد و جناب 

يی  علی بگوگرا را به صدراعظمی برداشت و مجلس ملی پاکستان ھم چاره معزول و محمد

ھا را  سليم فرود آورد و اين انتصابنداشت جز اينکه در برابر تصميم اسکندرميرزا سر ت

 .مھر تائيد بگذارد

» فرمانروائی کل«ميرزا بر مسند  ، ژنرال اسکندر١٩۵۵دو سال بعد در اگست     

 با صدور يک حکم ١٩۵٨ سال بعد در اوايل اکتوبر  سه جلوس خسروانه زد و دو 

می را قضايی، تمام احزاب را منحل و ھم دموکراسی بازی را موقوف و حکومت نظا

. خان را به حيث فرماندار نظامی تعيين کرد اعqم نمود و رفيق نظامی خود، جنرال ايوب

خان با دو   اکتوبر ھمان سال، جنرال ايوب٢٧به پاداش اين حسن انتخاب در غروب روز 

و با بجا آوردن رسم تعظيم نظامی، به . قطار ديگرش به ديدن اسکندر ميرزا رفتند ھم

استعفا بدھيد ھرچه زودتر جل و پوست خود . ند که، بازی تمام شدعرض مبارکش رساند

 .و ھمينطور ھم شد. لندن تشريف ببريد را جمع کنيد و به

خان، خود خويشتن را به عنوان رئيس جمھور پاکستان انتخاب و  جنرال ايوب    

 ماه ديگر ادامه يابد و بحکم سنت پسنديده ۴۴اعqن کرد و فرمود حکومت نظامی برای 

 .کودتاگری، نظاميان، تمام مشاغل و مقامات بلند و حساس حکومت را اشغال کردند

جنرال ايوب که از ديکتاتوری سرشار و از دموکراسی بيزار بود، باری به ھم     

گران پاکستان براه   انتخاباتی را به شيوه خاص نظامی١٩۶٠چشمی رقيبان ھندی در 

 رای دادند و ھياتی را از خبرگان و اھل  درصد به نفع او٩٨شناس  انداخت که ملت حق

انتصاب نمود تا در مورد نوع حکومت نظرات » شورای اھل حل و عقد«بصيرت از نوع 

برسانند و جناب ايشان در رد يا ) يعنی خودش(مشورتی خود را به عرض فرمانروای کل 

 حکومتی و سرانجام حاصل مشورتھا منجر به اعqم. قبول کليه پيشنھادات مختار باشند

 »دموکراسی آميخته با نظم و دسپلين«شد به عنوان 

سالی دوام آورد تا با جنگ  اين دموکراسی توأم با سر نيزه نظاميان، ھشت نه    

مختصری که بر سر کشمير ميان ھند و پاکستان درگرفت، شر چندين ھزار نانخور اضافی 

ان دو قسمت شرقی و غربی جنرال ايوب که ميديد فاصله مي. از سر پاکستان کوتاه گرديد

ھر روز بيشتر شده ميرود، در رفراندمی ديگريکه به قصد بستن دھان مدعيان و تائيد 
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. اش در جنگ با ھنديان، انجام داد باز ھم برنده مطلق شد شکست البته پيروزمندانه

 )١٩۶۵جنوری (

 آمده خان به ستوه گران و ديکتاتوری ايوب تازی نظامی سرانجام مردم که از يکه    

اعظم، گرد آمدند و بر ضد حکومت  جناح، خواھر قايد بودند، در زير علم خانم فاطمه

خان مجبور شد حکومت نظامی را اعqم  ايوب. نظامی ايوب خان داد و فرياد براه انداختند

مگر اعqم لغو حکومت نظامی بر جسارت مخالفان افزود و نوبت به خان ديگری . کند

قوای مسلح پاکستان بود و سرخور ولی ) رئيس ستاد ارتش (رسيد که لوی در ستيز

 .خان نعمتش ايوب

خان بود که به عنوان رئيس جمھوری بر تخت قدرت  آری، اين خان، جنرال يحيی    

تکيه زد، و با اظھار تاسف از لغو چند روزه حکومت نظامی، بار ديگر بساط بگير و ببند 

ه اصل خود رجوع کند و دوباره حکومت نظامی ئی نداشت جز آنکه ب  را داير کرد و چاره

 )١٩۶٩ مارچ ٢۵. (را اعqم نمايد

اما اکنون چشم فتنه بيدار شده است و مدعی ديگری در پاکستان شرقی قد علم     

 کرسی پارلمان ٣٠٠ از ١٩٧٠الرحمن، تا در انتخابات دسامبر  مجيب کرده است بنام شيخ

 کرسی برنده ايالت ٨٣ علی بوتو که با  کرسی را تصاحب کند و عليه ذوالفقار١۶٧

 .غربی شده است دعوی استقqل کند

ھای  از جنگ. بقيه قضايا، يکی داستانی است پر از آب چشم، که ھمه بخاطر دارند    

گناه بنگال شرقی، تا آنجا که مسلمانان  ميليون مردم بی ٣داخلی و کشتارھای بيرحمانه 

برند و سرانجام   به سايه ترحم ھندوان پناه میبنگالی از رگبار مسلسل مسلمان پنجابی

الرحمن  مجيب برھبری شيخ» ديش بنگله«ايالت شرقی تبديل به کشوری ميشود بنام 

، خودش وزنش و کسانش بر اثر يک ١٩٧۵ اگست ۵که چند سال بعد در ) ١٩٧١(

يان کودتای ديگر که دست پاکستان در آن دخيل بود، برگبار مسلسل بسته ميشوند و از م

 .ميروند

بر عھده ١٩٥٦   به دليل نبود قانون اساسي مدون، اداره پاكستان تا سال     

گورنرعمومي قرار داشت كه بعد از تصويب قانون اساسي اين مقام به رييس جمھوري 

 چھارصاحب  در مجموع از ابتداي تاسيس جمھوري اسqمي پاكستان، تاكنون .  تبديل شد

 يازده   سه كفيل رييس جمھوري در  ھوري رسمي ،  ده رييس جم  ،صqحيت عمومي

بعد از استقqل پاكستان محمد . اند دوره انتخاباتي رھبري اين كشور را برعھده داشته
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   علي جناح رھبر و نخستين ريس جمھور اين كشور شد ، اما بعد از مدت يكسال در سن 

  .سالگي به دليل بيماري فوت كرد٧٢

الدين ، ملك غqم محمد و  به ترتيب خواجه نظام١٩٥٦ ،   تا ١٩٤٨   از سال 

مارچ ٢٣  درسال . جنرال اسكندر ميرزا به عنوان مسوولين پاكستان انتخاب شدند

اولين انتخابات رياست جمھوري پاكستان برگزار و اسكندر ميرزا به عنوان ١٩٥٦، 

  .نخستين رييس جمھوري پاكستان انتخاب شد

كندر ميرزا و ارتش پاكستان ، جنرال ايوب خان رييس با ايجاد اختqفات بين اس

با انجام كودتاي نظامي، اسكندر ميرزا را بركنار و ١٩٥٨  مارچ ٢٥   وقت ارتش ،در 

   در . اين مقام را در اختيار داشت١٩٦٩خود اداره كشور را برعھده گرفت كه تا سال  

ن رييس جمھوري جنرال يحيي خان  رييس اردو مشترك به عنوا١٩٦٩  مارچ ٢٥

ذوالفقار علي بوتو مقام رييس جمھوري ١٩٧١   در سال . پاكستان سوگند ياد كرد

به دليل اختqفات عمده ١٩٧١  د سامبر ٢٠   پاكستان را بر عھده گرفت كه درنھايت در 

ھمزمان با برقراري نظام پارلماني در پاكستان ١٩٧٣  ميان وي و اردوي پاكستان ، در 

  اين مقام تا . ي  به عنوان رييس جمھوري پاكستان انتخاب شدچوھدري فض الھ

د سامبر ١٩دراختيار  چوھدري فض الھي قرار داشت تا اينكه در  ١٩٧٨   سپتامبر ١٦

الحق  به تدريج با در اختيار گرفتن اداره كشور خود را آماده مقام  جنرال ضياء١٩٧٨

با برگزاري يك ١٩٨٤   سپس جنرال ضياء الحق در سال .  رييس جمھوري كرد

حادثه سقوط ھواپيما، . تمديد كرد١٩٨٨  رفراندوم، مدت رياست جمھوري خود را تا سال 

منجر به كشته شدن جنرال ضياء شد و در نتيجه براساس قانون اساسي غqم اسحاق 

  .خان رييس وقت سنا، كفيل رييس جمھوري شد

ييس جمھوري را در اختيار غqم اسحاق خان مقام ر١٩٨٨  ،   دسامبر ١٣   از 

بعد از بركنار كردن دولت نوازشريف، وي ١٩٩٣   جنوري ١٨  داشت تا اين كه درتاريخ 

از مقام خود استعفا كرد و  وسيم سجاد رييس سنا به طور موقت، مقام رياست جمھوري 

نوامبر ھمين سال مسووليت ١٣  تا ١٩٩٣    ١٩ جنوري  وي از . را در اختيار گرفت 

انتخابات رياست جمھوري پاكستان ١٩٩٣   در سال .  جمھوري را برعھده داشت رييس

به عنوان نھمين رياست جمھوري ١٩٩٣  نوامبر ١٣   برگزار شد و  فاروق لغاري  در 

فاروق احمد خان لغاري از سمت رياست ١٩٩٧   در دوم دسامبر . سوگند ياد كرد

م رياست جمھوري را بطور موقت در جمھوري استعفا كرد و بار ديگر وسيم سجاد مقا

  .اختيار گرفت
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 رفيق تارربه رياست جمھوري ٢٠٠١سپتامبر   ٢٠   تا ١٩٩٨   از اول جنوري 

با انجام كودتاي نظامي ١٩٩٢   اكتبر ١٢   جنرال  پرويز مشرف  در . پاكستان انتخاب شد

   اپريل   ٣٠دولت نواز شريف را بركنار و خود اداره كشور را برعھده گرفت و در 

بعد از بازنشسته شدن رفيق تارر جنرال مشرف با برگزاري رفراندوم، ھمزمان با ٢٠٠٢

  حفظ مسووليت اردو و رييس جمھوري را نيز در اختيار گرفت

بوتو با رأی مردم به عنوان  برای نخستين بار در تاريخ پاکستان ذوالفقار علی

مگر . خان خاتمه داد نرال يحيیرئيس جمھور آن کشور برگزيده شد و به حکومت ج

ھای   انتخاباتی انجام دھد و در مقابل احزاب و فرقه١٩٧٧تقديرش چنان بود که در سال 

 کرسی بدست ٣۶و فقط (که به عنوان اتحاد ملی به مخالفت با او برخاسته بودند 

و سر انجام .  کرسی پارلمان را بدست آورد٢٠٠ کرسی از ١۵۵حزب او، ) بودند آورده

. ر مبارزه قدرت با کودتای جنرال ضياء الحق سرنگون و دو سال بعد اعدام گرديدد

اند که نميگذارد نھال  گويی گل اين کشور را با خميره کودتا سرشته، ١٣٨)١٩٧٩آپريل ۴(

 .دمـوکراسی در آن قد برافرازد

بدين سان يک بار ديگر پاکستان در چنگ نظاميان خودکامه افتاد و تا ده يازده     

در دوران ھمين جنرال . ھای آنان قرار داشت ھمچنان در زير چکمه) ١٩٨٨تا ( بعد سال

ئی بدست نظاميان  ضياءالحق بود که قشون شوروی بر افغانستان ھجوم آورد و بھانه

 .دش را از افغانستان بگيرند پاکستان داد تا قصد از دست دادن بنگله

امی بزرگ مجاھدين افغان و بدون ترديد، پاکستان در ميان کشورھای منطقه ح    

برای اتخاذ اين . پايگاه مطمئنی جھت مبارزه بر ضد تجاوز شوروی در افغانستان بود

اوs، پاکستان از آغاز تاسيس خود، خود را با : سياست، پاکستان دsيلی و اھدافی داشت

مخالفت و دشمنی دولتمداران افغانستان بر سر خط مرزی ديورند و قضيه پشتونستان 

ديد که قلبا  تر يعنی ھند ھم مرز می ثانيا در شرق خود را با دشمن ديرينه. وبرو ميديدر

آرزومند نابودی پاکستان بود و ھمواره بدھل پشتونستان که از کابل نواخته ميشد، 

ھا از  ئی باقی نمانده بود که ھدف روس ثالثا برای پاکستان جای شک و شبھه. ميرقصيد

، رسيدن به آبھای گرم است و در گام بعدی پاکستان ١٩٧٩ تجاوز بر افغانستان، در

 .خواھی نخواھی پايمال آمال و نيات شوروی ميگردد

ھا، رھبران پاکستان برای بقای کشورشان، تصميم گرفتند  بنابراين حقايق و فاکت    

sیًتا با حمايت، تجھيز و تسليح مجاھدين افغان، اوqروسھا را از سر خود دفع نمايند،   ب

                                                
١٣٨

            ١٠٩،١١١، ص ١٩٩٢ـ سعيدی سيرجانی، ای کوته آستينان، چاپ سوئد،  
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آوری و مقاومت و پايداری در  آنھم بوسيله نيروی کشور ثالثی که از لحاظ روحيه جنگ

و ثانيا پس از دفع . اند برابر سلطه بيگانگان، دارای تاريخ طوsنی مبارزه و افتخارات

بqی روس، با استفاده از تضادھای قومی و نژادی و عقيده وی و مذھبی افغانستان را 

 خراب و ويران و ضعيف و ناتوان بسازد که ديگر نامی از خط توسط خود افغانھا چنان

و چنانکه گذشت زمان ثابت ساخت، . ديورند و مساله پشتونستان بر زبان نياورند

 .پاکستان به اين ھر دو ھدف خود رسيده است

يوسف  يکی از عناصر آگاه و فعال در قضايای سياسی دو کشور، دگروال محمد    

رحی با جزئيات فراوان پيرامون نقش خودش و جنرال اختر يی ش است که ضمن رساله

رھبر نظامی پاکستان در رابطه با مجاھدين  پاکستان و جنرال ضياء) آی، اس، آی رئيس(

ھا برای اخراج قشون سرخ از  افغان و حمايت پاکستان از آنھا بخاطر مبارزه با شوروی

 . افغانستان داده است

ت که چگونه رھبران نظامی پاکستان با درک شرايط در اين اثر نشان داده شده اس    

سياسی و موقعيت جغرافيايی کشور خويش تصميم به حمايت از مجاھدين افغان ميگيرند 

 . و اھداف و نيات رھبران پاکستان از اين حمايت، چه چيزھای بوده است

جنرال اختر، معتقد بود اگر ضياءالحق کامq سری و «: يوسف بگفته دگروال    

يانه از جنگ افغانھا پشتيبانی و حمايت نمايد، اين جنگ ميتواند به چنان يک جنگ مخف

بزرگ چريکی تبديل شود که نه تنھا گام برداشته شده روسھا را به عقب بزند، بلکه آنھا 

ميتوان از افغانستان : وی مصممانه گفت. را مجبور به خروج از افغانستان نيز بسازد

ھا در ويتنام مواجه  ا با فرجامی روبر ساخت که امريکائیھا ر ويتنامی ديگر، و روس

او به ضياءالحق مشوره داد تا راه نظامی را در پيش گرفته و پنھانی به مجاھدين . شدند

امر . افغان معاونت رساند و به آنھا کمکھای مالی و سqح و مھمات و تربيت نظامی بدھد

ه سرحد و بلوچستان به مھاجرين و مھم برای تحقق اين کار اين بود تا سرحدات صوب

١٣٩. گزينی باز گذاشته شود مجاھدين افغان جھت پناه
 

ھا در  بدينگونه رھبران نظامی پاکستان به ايجاد خط اول دفاعی در برابر روس    

سرحدات شمال غربی آن کشور پرداختند و مخفيانه با مجاھدين سqح و مھمات کمک 

گ مقاومت با يک شدت محدود در افغانستان ضياءالحق در آغاز ميخواست جن. کردند

 .ھا موقع آنرا نيابند که عليه پاکستان دست به اقدامات نظامی بزنند ادامه يابد تا روس

                                                
١٣٩

            ۴١،۴٢، ص ١٣٧٢ محمد يوسف، سرباز خاموش، طبع sھور پاکستان، حمل -  
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کارتر در گير معضله گروگانان امريکايی در تھران بود و  در آن موقع، جيمی

 و به اين پنداشتند افغانستان را يک بازی باخته شده می» پنتاگون«و » سيا«مقامات 

عقيده بودند که قشون سرخ ظرف چند ھفته افغانستان را کامq تحت کنترول خود خواھند 

لذا کمک به . ھا گير افتاده است آورد و افغانستان کشوريست که از قبل در دام روس

ھا ثمره ديگری  مجاھدين، جز ھدر دادن دارايی و سرمايه و جز آزرده ساختن روس

١٤٠ .ندارد
 

) جنرال اختر عبدالرحمن(اب، ضمن معرفی شخصيت مرکزی اثرش نويسنده کت    

ھای عربستان سعودی و  بوضاحت نشان ميدھد که او چگونه برای نجات کشورش، کمک

ھای جاسوسی آن دو کشور به مجاھدين افغان جلب ميکند و  امريکا را از طريق سازمان

و » سيا«رئيس » کيسی يامويل«چنان مثلثی از ھمکاری پولی و مالی ميان جنرال اختر و 

سعودی تشکيل ميگردد تا عمليات تخريبی  ترکی فيصل رئيس سازمان جاسوسی عربستان

 .وسيعی را در افغانستان بکار بندند

ھای تسليحاتی  ابتدا ذخيره) رئيس دستگاه جاسوسی پاکستان(جنرال اختر     

ھای ضد تانک   ماين بر،٣٠٣ھا ھزار تفنگ  پاکستان را زير و رو کرد و از آن ميان ده

. اندازھای چينايی را دستياب و بدسترس مجاھدين افغان قرار داد ساخت انگليس و راکت

تن  و سپس با جلب حمايت عربستان سعودی و امريکا از مجاھدين، توانست ھفته يکھزار

 .سqح و مھمات بداخل افغانستان انتقال نمايد

ده جھاد افغانھا بر ضد شوروی نبود، دھن  بگفته مؤلف، جنرال اختر، تنھا سازمان    

بلکه چھره حاکم و مسلط در عقب اين جھاد بود، زيرا اھداف اساسی او از اين جھاد، 

ھا يا  از طرف روس(نجات دايمی پاکستان از ھر نوع خطر احتمالی از جبھه غرب 

 بود و عامل مذھبی روپوشی برای برآوردن اميال نظاميان پاکستان) حکومت افغانستان

 .بود

از نظر نويسنده کتاب، نبوغ نظامی جنرال اختر، در اين بود که استراتيژی تخريب     

زيرا از ديدگاه . اختراع کرد» ھزاران زخم راکت«دايمی و کامل کابل را با وارد کردن 

آمد، چه کابل به نظر او، بحيث  جنرال مذکور، کابل کليد موفقيت و پيروزی بشمار می

در آن . ھای سياسی، تعليمی و آموزشی، اقتصادی و نظامی بوده پايتخت، مرکز فعاليت

ھا  عqوتا تمام راه. ھا و قرارگاه ارتش قرار داشت ھا، سفارتخانه ھا، دانشگاه خانه وزارت

روی ھمين دsيل کابل بايد پيوسته مورد حمqت ... در افغانستان به کابل منتھی ميشد 
                                                

١٤٠
            ٣۴يوسف، ھمان اثر، ص  محمد -  
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ر برای سوختن و به آتش کشيدن کابل، از انواع جنرال اخت. راکتی و تخريبی قرار گيرد

 ۶٠چنيايی و سکر ) ٧-S A( يی  ھای خوشه جمعی از جمله راکت ھا کشتار دسته راکت

 .وسيعا استفاده کرد» آی، اس، آی«امريکايی توسط مجاھدين و عمال 

ھا ھمواره ناآرام و متضرر و ماتمدار  واقعا شھريان کابل از جھت شليک اين راکت    

ھای دور، کابل را  ھر کدام ميتوانست از فاصله ۶٠  و۴٠، ٣٠ھای سکر  راکت. ندبود

 .تھديد نمايد

پqن ما آن بود که تعداد زياد قوماندانان را برای حمله «: دگرواليوسف ميگويد    

سqح را . راکتی آماده نمائيم و به آنھا در داخل شھر کابل اھداف معين را مشخص بسازيم

منظور اساسی از اين اقدام اين بود تا کابل . شان بگماريم  به وظايفتامين و ھر يک را

ھا بخصوص شاھراه  ميدان ھوايی و شاھراه. ماه زير حمqت راکتی باشد سال دوازده

عqوه از . شمال تا دريای آمو مسدود و شاھراه سالنگ ھدف حمqت دايمی باشد

ا فرستادن افراد تخريبکار گيری مراکز نظامی و دولتی با حمqت راکتی، ب نشانه

  ١٤١ ».ھای نيز آماج حمqت واقع شوند فابريکه

» سيا« ويليام کيسی رئيس اداره ١٩٨۴در سال : مؤلف در جای ديگری مينويسد    

بازديد کرد و از حسن عمليات مجاھدين، انتقال سqح و از نظم » آی، اس، آی«از اداره 

به اثر گزارش کيسی، . تبريک گفتھای افغانی به جنرال اختر  درست تربيت چريک

 وجوه خاص نظامی خويش به جھاد افغانستان را به دوبرابر ١٩٨۵امريکا در سال 

جنرال اختر ثابت ساخت که مجاھدين افغان نه تنھا از خويش دفاع کرده . افزايش داد

ميتوانند، بلکه بر خqف حدس و گمان ديگران در ميدان جنگ قدرت شکست دادن به 

  ١٤٢».  نيز دارنددشمن را

ضياء را به  ھای جنرال اختر بتدريج جنرال نويسنده با توجه به اين امر که تqش    

گانه را بوجود   شخصا اتحاد ھفت١٩٨۴پيروزی پاکستان معتقد ساخت و ضياء در سال 

ھا را بخاطر  شد تا رھبران تنظيم آورد و بصراحت ميگويد که ضياء بعضا مجبور می

اختر اعتماد  ولی رھبران اتحاد از ھمه بيشتر به جنرال. ھديد کنداشتراک در اتحاد ت

شدند تا مشکqت خود را با خود در ميان گذارند، ھر کدام  داشتند و در حاليکه حاضر نمی

به قول مولف، جنرال اختر . نمود قضاوت می» صادقانه«کردند و او  به اختر مراجعه می

يعی جلب کرد و آن کشور به ھراند ازه پولی مساعدت عربستان سعودی را به پيمانه وس

                                                
١٤١

            ۵٢ محمد يوسف، ھمانجا، ص -  
١٤٢

                ٨٢مان اثر، ص  محمد يوسف، ھ-  
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پرداخت، نقدا به اداره استخبارات  جھت خريداری اسلحه برای مجاھدين می» سيا«که 

رود که بيشترين بخش اين پولھا در راه تقويت نظامی  احتمال می. داد پاکستان تحويل می

 . خود پاکستان بکار رفته باشد

ھا دالر بنام کمک به جھاد افغانھا به  يز مليونداران شرق ميانه ن عqوتا سرمايه    

ھای بسيار پيشرفته ضدھوايی موسوم  ميqدی راکت١٩٨۶در سال . پرداختند پاکستان می

ھا بر طيارات  وارد معرکه شدند و بدون ترديد استعمال و کاربرد اين راکت» استنگر«به 

 دريافتند که در جنگ با ھا جنگی سبب تغيير موازنه جنگ به نفع مجاھدين گرديد و روس

ھای ديپلوماتيک خود  بنابراين دولت شوروی به تqش. افغانھا ھيچگاه برنده نخواھند شد

 .افزود تا قشون سرخ را از خطر نابودی و ناکامی کامل در جنگ افغانھا نجات بدھد

دشمن شماره يک کابل واردوی » آی، اس، آی«بھرحال جنرال اختر رئيس     

 در يک حادثه ھوايی ھمراه با جنرال ضياءالحق و سفير ١٩٨٨اه می افغانستان، در م

امريکا در پاکستان بشمول ھشت جنرال ديگر پاکستانی از بين رفت و آرزوی نمازگزاردن 

اما جانشينان . را ھر دو جنرال پاکستانی با خود به گور بردند» ھای کابل بر خرابه«

 .ز کابل و شھريان کابل کشيدندجنرال اختر و جنرال ضياء انتقام آنان را ا

پس از آنکه شوروی نيروھای خود را از افغانستان خارج نمود و بعد از آنکه     

گی رھبران حزبی و دولتی آنھم بنا بر دسايس  هللا بر اثر اختqف و دو دسته دولت نجيب

ھای مسلح مجاھدين  سقوط کرد و قدرت به تنظيم» کی، گی، بی«و » آی، اس، آی«

آنان شھر کابل و مردمان آن را چنان به آتش توپ و راکت و خمپاره و غيره .يافتانتقال 

ھای از آن شھر زيبای دومليون  ھای ثقيل و خفيف بستند که امروز جز خاک توده سqح

جمعيتی چيزی بر جای نمانده است و مردمان آن ھم آواره و دربدر به ديار پاکستان و 

 . روسيه و غيره شدند

ست پاکستان، تمام تاسيسات صنعتی و توليدی و اقتصادی، فرھنگی در بنابر سيا    

کابل و شھرھای بزرگ نزديک به پاکستان تخريب و تجھيزات فابريکات به پاکستان 

انتقال داده شد و امروز افغانستان به بازار فروش امتعه و کاsی پاکستانی تبديل شده 

گی بود و از لحاظ نيرومندی و اردوی افغانستان که دارای تجارب عظيم جن. است

ھای عصری ثقيله و خفيفه مايه تشويش بزرگ برای  حاکميت بر استعمال انواع سqح

ھای قومی، قبيلوی، مذھبی و  پاکستان شمرده ميشد کامq از بين رفته و بر اثر جنگ

ھای جھادی، افغانستان را در دو سال اخير چنان خراب و ناتوان  طلبی ميان تنظيم قدرت
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بردن خط ديورند و يا پشتونستان نيست و اين   ساخته که ديگر ھيچکسی را توان نام

  . به تحقق پيوستجنرال اختر بود که بعد از مرگشآرزوی يگانه جنرال ضياء و 

 

  يک ابرقدرت و اثرات جھانی آن نقش افغانھا در شکست         

 و ساير شکی نيست که امريکا و پاکستان، چين و عربستان سعودی و ايران    

کشورھای اروپای غربی در ضديت با تجاوز شوروی بر افغانستان، مجاھدين را با پول و 

اما نبايد فراموش نمود که اين خود . اند اسلحه و تبليغات خود کمک و مساعدت کرده

 و دشمن را ضربه ميزدند تا سرانجام جنگيدند و کشته ميشدند دند که میافغانھا بو

 . قشون خود از افغانستان گرديدندھا مجبور به خروج روس

جوئی و طغيان بر ضد سلطه بيگانگان،   خواھی و ستيزه پويائی و تحرک و آزادی    

جوئی و مقاومت   انصافی خواھد بود اگر روحيه ستيزه بی. جوھر تاريخ ملت افغان است

 ناپذيری مردم افغانستان را در برابر تجاوز يک ابرقدرت يعنی شوروی ناديده  شکست

و فقط نقش امريکا و پاکستان را در شکست . بگيريم يا ارج کمتر به آن قايل شويم

اگر کمکھای امريکا، به تنھاييی ميتوانست ضامن . شوروی عامل تعيين کننده بشماريم

و » نيکاراگوا«گرائی  ھای چپ پيروزی باشد، پس چرا يک چنين پيروزی به حکومت

  نيامد؟از طريق نظامی و جنگ بدست» کمپوچيا«

 نديين کننده خود مردمان يک کشور ابنابرين معلوم ميشود که عامل اساسی و تع    

تر يا تندتر، از اين طريق يا آن طريق و  ھای بيرونی ميتواند روند حوادث را کند و عامل

 .بدين صورت يا آن صورت عملی کند

 ھا با آنکه بيش از ربع يک قرن مستقيما با برخی روشنفکران و شوروی    

محصqن افغانی در تماس بودند و مستشرقين آن مقاsت و کتابھای زيادی درباره 

افغانستان تحقيق و تاليف کرده بودند، اما آنچنانکه sزم است ھنوز افغانھا را نشناخته 

بودند و تصور ميکردند که عامه مردم افغان نيز مانند برخی از رھبران حزب دموکراتيک 

و با اين عدم شناخت خود . ھا است سلط شوروی بر کشور افغانخلق افغانستان خواھان ت

بر افغانستان ھجوم بردند ولی باچنان مقاومت شکست ناپذيری از جانب مردم شجاع، 

دوست افغان مواجه شدند که آن ھمه روياھای طqئی دسترسی به  پرست و آزادی وطن

سال بمباردمان شھرھا،   شکسته پس از ده شان پريد و ناکام و سر  آبھای گرم از کله

ھا، روستاھا، تاسيسات آبياری و منابع توليدی افغانستان، واپس بکشور خود  دھکده
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عودت نمودند و گناه اين خبط بزرگ تاريخی و سياسی را بگردن مردگان قبرستان 

 .انداختند

اند، فطرتا آزادمنش، شجاع، عصيانگر،  روسھا بايد ميدانستند که افغانھا مردمانی    

دار، مغرور و سرکش در برابر  اند ديندار، ناموس جويان بيگانه و مردمی شمن سلطهد

بند به  نوازی، پای زورگويی با رسوم و عنعنات قومی، قبيلوی، مذھبی، سيالداری، مھمان

 . عھد و ميثاق و مدافع سرسخت از وطن و مايملک خود

ايکه بودند در  محلهبا چنين خصلت و خصوصياتی افغانھا از ھر قوم و قبيله و     

برابر تجاوز شوروی قيام نمودند و چون دشمن در قمع و قلع شورشيان از استعمال 

زای دريغ نميکرد، مردم مبجور شدند به پاکستان و ايران  ھيچگونه سqح مخرب و آتش

ھای مقاومت و جھاد  مھاجرت نمايند و در نوار مرزی افغانستان با ايران و پاکستان ھسته

 .تجاوزين را ايجاد نمايندبر ضد م

 پاکستان و ايران که بخوبی درک مينمودند پس از تسخير کامل افغانستان نوبت     

ھای  آنھا ھم فرار ميرسد، به حمايت از مجاھدين و شورشيان افغان پرداختند و زمينه

 .جنگھای فرساينده چريکی را با نيروھای دولتی و قشون سرخ فراھم ساختند

عداد مھاجرين افغان به کشورھای ايران و پاکستان در دوران تھاجم از آنجايی که ت    

 نفر مھاجر فقط ٢٠ميليون نفر ميرسيد، لھذا اگر از ھر   شوروی بر افغانستان به پنج

نام شده باشند، ميتوان گفت   يکنفر برای شرکت در جنگ ضد شوروی حاضر به ثبت

ه بودند، و چون برخی از  افغان در جنگ عليه نيروھای شوروی بسيج شد٢۵٠٠٠٠

ھای دست يازيده   رھبران جنبش مقاومت قبq در پاکستان به تاسيس احزاب و تنظيم

بستند بايستی در يکی از اين احزاب و  بودند، لھذا افغانھايی که برای جھاد کمر می

ام ن  ھا که تعداد آنھا در پاکستان به ھفت و در ايران به ھشت تنظيم رسيده بود، ثبت تنظيم

 و دند و تربيت نظامی و جنگھای چريکینموت دريافت ميميکردند، تا سqح و مھما

 .گرفتند  ميھای جديد را فرا استعمال سqح

ھا، حزب اسqمی برھبری  ترين اين تنظيم طوريکه شنيده ميشود بزرگترين و قوی    

می حزب اسq. الدين ربانی بودند  برھانتيار و جمعيت اسqمی برھبریگلبدين حکم

ھای  مولوی خالص و حزب حرکت انقqب اسqمی برھبری مولوی محمدی در ميان گروه

البته حزب وحدت مرکب از ھشت . مقيم پاکستان در درجات دوم و سوم قرار ميگرفتند

تر و سپس حزب  مزاری از لحاظ تعداد بزرگ  حزب شيعه مقيم ايران برھبری عبدالعلی

حزب حرکت اسqمی بنا .  محسنی قرار ميگرفتهللا آصف حرکت اسqمی برھبری آيت
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برمخالفتھای سياسی، مذھبی با رھبران ايران، از ايران به پاکستان ھجرت نمود و 

 .سياست اسqمی ملی را در پھلوی ساير احزاب مقيم پاکستان تعقيب ميکرد

ھای  ھا وجود دارد و آن اينکه تنظيم يک نوع تقسيم ديگری نيز در رابطه به تنظيم    

اسqمی مولوی  رو يا معتدل، حزب اسqمی حکمتيار، حزب ھای ميانه و تنظيم» بنيادگرا«

ھای  و تنظيم» بنيادگراھا«در گروه » حزب وحدت«خالص و حزب اتحاد اسqمی سياف و 

 .رو منسوبند  ديگر به گروه ميانه

به قول منابع موثق پاکستانی يعنی دگروال يوسف عضو برجسته دستگاه     

اتی نظامی پاکستان که مسئول پيشبرد جنگھای چريکی در افغانستان بود، استخبار

 ٢٠و فقط » بنيادگرا«ھای  ھای مختلف امريکايی، چينايی بدسترس تنظيم درصد سqح٧٠

من بحيث کسی «: وی ميگويد. ھای ديگر قرار ميگرفت  سqح به دسترس تنظيم درصد

ميتوانم اذعان نمايم که توزيع سqح که ھمه ساله برای مجاھدين سqح توزيع ميکردم 

  ١٤٣» .صرف از روی کارنامه جنگی ھر تنظيم صورت ميگرفت

طرفدار جدی حکومت » آی، اس، آی«ھا معتقد بودند که رئيس  اما امريکائی    

در کابل است و بنابرين در توزيع سqح امريکايی به بنيادگراھا، » بنيادگرا«مسلمانان 

ھا در حاليکه طرفدار شکست روس و  ن جھت امريکائیبه ھمي. ترجيحاتی قايل است

خروج آنان از افغانستان بودند ھيچگاه حاکميت بنيادگرايان را بر کابل نميخواستند و بيم 

 . داشتند که مبادا در افغانستان مانند ايران يک حکومت کامq بنيادگرا بميان آيد

ھا با ھم نزديک   و روسھا دراين مورد نظرات امريکائی«: دگروال يوسف ميگويد    

ھا نيز از تاسيس يک حکومت کامq اسqمی در کابل به تشويش بودند و  زيرا روس. بود

از اين در ھراس بودند که با ايجاد اينگونه حکومت در افغانستان احساسات ملی و 

ميانه به جوش و طغيان خواھد  ھا در آسيای  اشغال روس ھای تحت مذھبی در جمھوری

  ١٤٤» .آمد

 سياف و عبدالرب رسولحزب اتحاد اسqمی برھبری » بنيادگرا«در ميان احزاب     

حزب اھل (حزب اسqمی برھبری مولوی خالص از بنياد و ريشه شرکت حزب وحدت 

را در حکومت و انتخابات آينده برای ايجاد دولت رد ) ھا تحت حمايت ايران تشيع ھزاره

دارات دولتی و موسسات فرھنگی ممنوع ميکنند، ھمچنانکه زنان را از حق کار در ا

 .شمارند می

                                                
١٤٣

                ٨٤ھمان اثر، ص  محمد يوسف، -  
١٤٤

                ١٠٧ھمان اثر، ص  محمد يوسف، -  
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ھا، در بزانو  در دوران قيام عمومی بر ضد شوری، ھر يک از احزاب و تنظيم    

و . اند ھای بسيار آفريده ھا و عقيم ساختن اردوی دولتی، کارنامه درآوردن روس

: اند مانند ھای خويش پرورش داده قوماندانان خيلی ورزيده و موفق و نامداری در تنظيم

احمدگرگ و  خان، فضل عqءالدين خان و جنرال اسماعيل  احمدشاه مسعود، جنرال

qل نقيب مqپور، صوفی محمد سعيد  هللا، علم سياه، آرين ذبيح بدخشی، معلم قندھاری، ج

حيدر، قوماندان  هللا، گل  داکتر فضل  تورن  جاويد کوھستانی،شتل، مسلم پنجشيری،

 حکمتياراز حزب اسqمی .  جمعيت اسqمیمنسوب بهی، زوجو، عارف قند حق

 داکتر محمد، عطا نسيم، سرکاتب شير و انجنير محمود، انجيز فريد، انجنيز عبدالصبور

کرياب،   رسول الدين ھqل، محمد هللا، قطب امان سياه، تورن آقا، کريم شاھرخ، داکتر خان 

 . عاصم و غيره انجنير

از حزب اتحاد . الدين حقانی جqل قدير و مولویاز حزب مولوی خالص، حاجی     

پغمانی، قوماندان عبدالحق، مولوی عبدالجميل   شيرعلی اسqمی سياف مq راکتی، 

پغمانی از حزب حرکت انقqب اسqمی مولوی محمدی، نسيم  نورستانی و مq حضرت

دان خجو، بابا در غزنی، قومان آخندزاده در ھلمند، قاری عبدالمتين مشھور به قاری

قندھاری و غيره از حزب نجات  خيرمحمد، گل آقا شيرزوی فراھی، حاجی شاه محمد مولوی

زمان و از محاذ ملی مربوط  مجددی، قوماندان شمالی کوچی و حاجی هللا ملی مربوط صبغه

و غيره، از ) ؟(قندھاری  وردک و ضابط خاکسار، اميرsلی گيqنی، رحيم احمد به پير سيد

انوری و از  حسين محسنی، قوماندان بqل و سيد آصف شيخ سqمی مربوط به حزب حرکت ا

وحدت، سيدجگرن و قاری يک دست و کريم خليلی و غيره که متاسفانه من با نام و  حزب

ھا بيش از ديگران بر سر زبانھا  شھرت ھمگی ايشان آشنايی دقيق ندارم ولی اين نام

ھای نامبرده صحت داشته  وق به احزاب و تنظيماميدوارم انتساب فرماندھان ف. اند بوده

شان اشتباھی رخ داده باشد، معذرت  باشد و اگر در اسم و يا حزب و تنظيم مربوطه

 .ھای آينده، فھرست فوق تکميل گردد ميخواھم و اميدوارم در چاپ

 کابل  ھای جھادی، آنکه بيش از ھمه برای رژيم گفته ميشود از ميان رھبران تنظيم    

اسqمی ميباشد که افراد  حکمتيار رھبر حزب آور و نگران کننده بود، گلبدين تشويش

 .منسوب بحزب او از دسپلين و نظم خاص برخوردار بودند

ھا و رژيم ھواخواه مسکو، ھرگز و در ھيچ  حکمتيار در مبارزه با شوروی گلبدين    

 خويش گيری خويش تجديد نظر نميکرد و بحدی در تصاميم نظری بر موضع  نقطه
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جمھور امريکا و ضياءالحق رئيس دولت  گيری سرسختانه داشت که حتی به رئيس موضع

 .پاکستان ھم سر خم نميکرد

. حکمتيار، يک رھبر بنيادگرای افغان است گلبدين«: يوسف مينويسد که دگروال    

   از مqقات با رونالد١٩٨۵وی از آنجايی که در ھنگام سفرش به سازمان ملل متحد در 

ھا  ن رئيس جمھور وقت اياsت متحده امريکا خودداری ورزيده بود، نزد امريکائیريگ

 دوبار به جنرال اختر ھدايت داد تا ًضياءالحق اقq. بحيث شخص ناپسنديده تلقی گرديد

که پاکستان وی را رھبر «:  تنبيه نمايد و گفت برايش بگوًحکمتيار را شديدا گلبدين

» .وش خود تجديد نظر ننمايد پاکستان سبق ھم داده ميتوانداگر به ر. افغانھا ساخته است

ھر . يوسف عqوه ميکند، اختر با مqيمت کامل اين پيام را رسانيد ولی ھيچ اثری نداشت

به نظر . ا تغيير دھدنمود، ھيچکسی نميتوانست آنر تصميمی را که انجنير گلبدين اتخاذ می

  ١٤٥».تر است  شدو چند از ھر افغان ديگر سرکً من وی فطرتا

گلبدين با چنين کرکتری بر مواضع دشمن امر حمله ميداد و افراد او ھم آنرا به     

ھا و رژيم کابل  حزب اسqمی در عين حالی که با شوروی. منصه اجرا ميگذاشتند

رزميد و گويا ميدان را برای آينده خود صاف و  جنگيد، با مخالفان تنظيمی خود نيز می می

 . پاک مينمود

مسعود بود که از سالھای قبل   شاه زرگترين حريف و رقيب گلبدين حکمتيار، احمدب    

 ميان آن دو برخوردھای مسلحانه و پرخشونتی بوقوع پيوست و تا ھنوز ھم ١٩٨١از 

ھای آندو در زمان داود از پاکستان آغاز  مخالفت. چنين برخوردھای ميان آنان دوام دارد

 . شده است

ھای جھادی تا زمانيکه شوروی را مجبور به اخراج از کشور  بھرحال تمام تنظيم    

شان تقريبا مشترک و صف آنان متحد بود، ولی ھمينکه شوروی از  ساختند، ھدف

افغانستان خارج شد و دولت کابل ھم مواجه با سقوط گرديد و نوبت به تصاحب قدرت 

 وحشتناک ھای رسيد، اختqفات گروھی احزاب اسqمی قوت گرفت و منجر به جنگ

قومی، لسانی و مذھبی گرديد و ھزاران افغان منسوب به اين مليت يا آن مليت، به اين 

ھای شيرين خود را از دست دادند و  مذھب يا آن مذھب و به اين تنظيم يا آن تنظيم جان

ما در فصل بعدی جزئيات . کابل پايتخت افغانستان نيز بويرانه موحشی تبديل شده است

 .از نظر ميگذرانيماين حوادث را 

      
                                                

١٤٥
            ١٠٨ ھمان، ص -  
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  ،چه کسی شوروی را درھم شکست

  ؟ُ، گرباچف يا سيامجاھدين          

درافغانستان ھم باوجود وضع نامطلوب امنيتی که کابل را از برگزاری مراسم 

ھشتم ثور منصرف کرد، ولی در وsيت بلخ وبرخی وsيات ديگر به نظرميرسد که  آنھمه 

 بخاطرگراميداشت شھامت ودليری آن مجاھدينی نيست که با تمجيد و تجليل از ھشتم ثور،

فدا کردن جانھای شيرين خود،وطن را از کام اژدھای سرخ نجات دادند، بلکه ياد دھانی 

از ھمسوئی  وھمدلی رھبران نوکر منش ائتqف شمال با امريکا است که دست از حمايت 

رالھای امريکائی بدست آورده شان برندارد و مقاماتی را که در بدل وطن فروشی از جن

      . اند از دست شان نگيرد

 ثور،با آنکه رسانه ھای گروھی منجمله تلويزيونھای ٨روز نکبت بارھرسال در

افغانی در امريکا وبسياری ازسايت ھای انترنتی داخل وخارج کشور در نکوھش اين 

ند، ولی سران ناممي  ثور٧ ثور را روز بدتر از ٨ند و روزھدميروز مصيبت بار داد سخن 

درآمد دولتی  در رژيم فاسد ومافيائی کرزی  لميده اند،  ائتqف شمال که برمقامات پر

ند و با زپرداميبه تجليل از ھشتم ثور  برخی از وsيات کشور ھرچند نه در مرکز ولی در

رژه رفتن نيروھای نظامی وسخنرانيھا بازھم برزخم ھای مصيبت ديدگان اين روز شوم 

  . پاشيدندنمک

 آنرا ٢٠٠٩سالدرکه می اندازد مشاھدۀ اين صحنه ھا مرا به ياد مقاله يی 

شوروی « درپورتال وزين افغان جرمن آنqين از قلم  آقای حبيب هللا غمخور زير عنوان 

آقای غمخوراين . خوانده بودم) اتحادشوروی را کی نابودکرد؟(» نظام چا ړنگ کړ؟ 

که کتاب خاطرات ادوارد شواردنادزه، سابق ( روسی زبانمقاله را ازروی يک روزنامۀ 

، ترجمه ودرسايتھای انترنتی )وزيرامور خارجه اتحادشوروی ،را معرفی کرده بود

با مطالعه اين مقاله  . افغانی گذاشته بود که بسيارجالب ونکات تازه ای درآن ديده ميشود

روی و زوال کمونيسم  را  از اين فکر به انسان دست ميدھد که آنانی که سقوط اتحادشو

افتخارات جھاد افغانستان ميدانند، بايد براين طرز تلقی و برداشت خود تجديد نظرکنند، 

روشن، ميخائيل گرباچف ،منشی عمومی حزب  زيرا در آن مقاله بصورت صريح و

بيروی سياسی حزب کمونيست  کمونيست  وشواردنازه ، و وsديمير ياکولف عضو

ان عاملين اصلی سقوط کمونيسم و تجزيه  اتحادشوروی شناخته شده شوروی  به عنو

  .اند
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آق´´ای غمخ´´ور پ´´س از گ´´زارش  خ´´اطرات ش´´واردنادزه، پيرام´´ون م´´شورتھای او 

باگرباچف قبل از انتخاب وی به سمت منشی عمومی حزب کمونيست ش´وروی در بحي´ره 

 م´تن س´خن ران´ی  مين کنگره حزب کموني´ست ش´وروی ،٢٧سياه و اعqم اين تصميم در 

گرباچف را که  بعد از فروپاش´ی ش´وروی ، در انق´ره  پايتخ´ت ترکي´ه اي´راد ک´رده ب´ود، از 

 ١٣٧٨، س́´´ال ۵٧۵ش́´´مارۀ ) ارگ́´´ان  ح́´´زب ت́´´ودۀ اي́´´ران"(نام́´´ۀ  م́´´ردم "روی  ن´´شريۀ 

 :، چنين نقل ميکند١٩٩٩/

  

 »!ھدف من درزنده گی سرنگونی کمونيسم بود«:گرباچف 

́´´ل گرب´´´اچف ،آخ́´´رين   ́´´ر اول ح´´´زب کموني´´´ست  ميخائي رھب´´´ر اتحادش´´´وروی ودبي

راحت بی سابقه با ص) انقره ( امريکايي  انکارا شوروي طی  يک سخنراني در دانشگا ه 

ھدف زند گي من درھم شک´ستن  کموني´سم ب´ود ک´ه ي´ک ديکت´اتوري «: اعتراف  کرد که  

ب´يش از . وداين عقيده را ھمسر مرح´ومم درم´ن تقوي´ت ک´رده ب´. درد اور  براي مردم بود

زماني که با .ھمه مايل بودم اين کار را زماني انجام دھم که به باs ترين مقام رسيده باشم 

غرب وايده ھاي آن  اشنا شدم اين عقيده درمن قطعي وقوي تر شد که من  مي بايد راھ´م  

را از بقيه رھبران شوروی وح´زب کموني´ست ج´دا ک´نم ،وھ´م چن´ين ديگ´ر رھب´ران ک´شور 

اي́´´ده ال م´´ن  راه سوس´´يال دموکراس́´´ی  . ال´´ستي  را ب´´ه اي́´´ن ک´´ار وادار ک´´نم  ھ´´اي سوسي

. بود،اقتصاد برنامه ای جلو قدرت مردم  راسد کرده بود ومردم نميتوانستند پيشرفت کنند

م´ن  ب´راي رس´يدن ب´ه اي´ن ھ´دف . تنھا ق´درت ب´ازار ميتوان´د ب´ه پي´شرفت م´ردم  بيانجام´د 

، ک́´ه س́´ھم عم́´ده اي »ي́´اکولف وش́´واردنا دزه « اول ھمک́´اراني را پي́´دا ک́´ردم ، در درج́´ه

م´ن ي´ک آرزو داش´تم ک´ه ، ش´وروي درداخ´ل مرزھ´اي خ´ود . درشکست کمونيسم  داشتند 

من موفق نشدم ،يلت´سين  ب´ا ح´التي بيمارگون´ه . ولي بامحتوي دمو کراتيک ،متوقف شود

́´ک نداش́´ت  ́´ک حکوم´´ت دموکراتي ́´ه ي ́´ادي ب ́´درت ب´´ود،ھيچ اعتق ́´ال ق ́´ه دنب حادي´´ه او ات. ب

کشورھاي سو سيالستي را منحل کرد وبدين وسيله باعث  ھرج وم´رج وتم´ام  ض´عف ھ´ا 

روسيه بدون اوک´رائين ،قزاق´ستان  وک´شور ھ´اي ناحي´ه قفق´از ي´ک ق´درت جھ´اني . گرديد 

در اينجا بايدايده . اين کشورھا فاقد ايده اند. نبود و در نھايت  سبب  ھرج ومرج  مي شود

زماني که يلتسين  اتحاد .  ،بازار وحقوق  بشر حکم فرمايي کند ھا ي غرب ، دموکراسی

́´رون انداخت´´ه ش´´دم ، ص´´دھا روزنام´´ه نگ´´ار  ش́´وروي را منح´´ل ک´´رد وم´´ن از ک´´رملين بي

ادعاکردند که من گريه کردم ،ولي من گريه نکردم ، به دليل انک´ه م´ن ب´ه ھ´دف اص´لي ام 

» پرولت´ر «از ن´شريه  س´ويدي ب´ه نق´ل ( » درھم شکستن کمونيسم ،دست يافته ب´ودم  «،

  :آقای غمخوربعد ازنقل مطلب فوق چنين ادامه ميدھد)١٩٩٩  دسامبر ۵،٢٢شماره
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ايارښتياھم  دشوروی نظام په ړنگيدو اوله افغان´ستان څخ´ه دش´وروي پ´وځ پ´ه " 

وتلوک´´ښي دغ´´ه ک́´´سان چ´´ي اوس ھ´´ره ورځ  پ́´´ر برٻت´´و sس تي´´روی  اوددي کاردس́´´رته 

لود؟  زه پدې باور ي´م چ´ې  واقيع´ت ب´ل څ´ه وو، ددغوک´سانو رسېدو sفی وھی  رول  در

زه ھغه . اويوشمير نورو په ھڅونه کښې ھم يوچا رول درلود ) گرباچف او شوردنا دزه (

وخت په شوروي کښي وم ،ھلت´ه  ب´ه ځين´و دنظ´ر خاون´دانو پ´ه خپل´و خب´رو ک´ې وي´ل چ´ي 

ظام ئ´ي ړن´گ ک´ړ  ، دوي وه  چې  دا ن )  CIA(دامريکا دجاسوسی  ادارې سي آي ايې  

ډير پخوا آن دځوانۍ په وخت کې ئي  له مخائيل  گرباچف سره اړيکې نيولې وې اوځينو 

ھم´دا ډول ل´ه ش´وردنا دزه .به بيا د اړيکو ليکه  حتا دگرباچف  تر کورنۍ پ´وري رس´ولې 

دوي ب´ه  وي´ل دغ´ې دجاسوس´ی  .  سره  ئې ھم  دياد شوی سازمان  د اړيکوخبر ي کولې 

پ´ه وس´يله  » راي´سا ماک´سيموفنا گرب´اچفوا «  تqښ ک´اوه گرب´اچف دخپل´ي ميرمن´ې  ادارې

ديادولو وړ ده چې دگرباچف ميرمنې دھغه پ´ه . دشوروي نظام ړنگېدو ته  ھڅول کېده 

ټول´و کاروک́´ښې م́´دا خل´ه ک́´ول اوھغ́´ه ئ´ي کنت́´روsوه  اوsزم́´ې sرښ´ودنې اوم́´شوري ئ́´ي 

روس´انو ب´ه دس´ي .  تنھا په سفر ن´شو ت´qي ورکولې ،ځکه خو گرباچف ھيڅ کوم ځاي ته

اي ايې  دپيژندل شوي کارمند برژينسکي په يوه مشھور کتاب کښي دا ټکۍ دخپلو خب´رو 

شوروي نظام په زورنشي ړنگېداي  اړينه ده « :دپخلی لپاره ياداول  چي ھغه ليکلې وه 

ا خب́´ره  ،دبرژين́´سکي د»چ́´ې دنظ́´ام پ́´ه دنن́´ه ک́´ښي دھغ́´ه دړنگې́´دو امکان́´ات براب́´ر ش́´ي 

روسي څېړونکو داسي تعبيره ول چي برژنسکی په دغه پروژه خبر وچ´ې ي´وه ورځ ب´ه 

دې پqن يوله مشھوروکسانو څخه دانظام  له دننه څخه دمشرتابه پوسيله ړنگېږي ھغه د

   . دی

دو دوھمه مرحله د باريس يلتسن  يړنگ ر صاحب ليکی چی دشوروي نظام دغمخو

١٤٦."پيل شوهاودھغه دطرفدارانو په وسيله 
  

 بدينسان ديده مي´شود ک´ه نظ´ام سوسيالي´ستی اتحادش´وروی توس´ط رھب´ران ح´زب 

 ط´ی ي´ک پروس´ۀ  ط´وsنی ازھ´م )CIA(کمونيست در تبانی با سازمان جاسوسی  امريکا

  .و گام ھای نخستين اين پروسه خروج قشون سرخ از کشورما بوده است. فروپاشيد

اگر سيل « اری با صراحت نوشته بود که استاد غqم علي آئين، دانشمند افغان ب

کمکھاي مالي ولوژيستيکي و تبليغات رسانه ھاي غرب و در رأس  امريکا بخاطر انتقام 

کشي از روسھا در جنگ ويتنام نمي بود، و سqح ھاي استنگررا در اختيار مجاھدين 

                                                
١٤٦

  ٢٠٠٩ نظام چا ړنگ کړ؟غمخور، مقالۀ شوروی  جرمن آنqين،حبيب هللا-پورتال افغان-  
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دانشمند را اين گفته آن ."(قرارنميداد، شکست اتحادشوروي درافغانستان کار آساني نبود

  )چند سال قبل من در ھفته نامۀ اميد خوانده بودم

در تائيد اين سخن استاد آئين بايد گفت که بدون حمايت امريکا  وکشورھای 

منطقه بخصوص پاکستان حتی شکست دادن رژيم حزب دموکراتيک خلق ھم توسط 

ي دراختيار مجاھدين  ناممکن بود، زيرا آن رژيم اردوي مجھز و مجرب و تعليم ديده ي

يکي از اين . داشت که بارھا مجاھدين را در نبردھاي رو در روي  شکست داده بود

 بعد از خروج قشون ١٩٨٩نبردھاي تاريخي  جنگ جqل آباد بود که درمارچ  سال 

  . شوروي صورت گرفت و کارنامه ھاي جنگي مجاھدين  را به صفر ضرب کرد

آباد مورد ھجوم  شھر جqل) ١٩٨٩مارچ  ٧(= ١٣۶٧حوت  ١۶به کqم ديگر، در

و بنابر روايت جqل باياني معاون رياست اول وزارت امنيت (ھزار مجاھد مسلح    ۴٠

مورد )  برايم تعريف ميکرد١٩٩۵دولتي که  در کمپ مھاجرين ساگوسن سويدن در سال 

نظامي پاکستان  ١٨ و ١١ھاي  ھزار مجاھد مسلح واقع شد که از طرف فرقه ۵٢ھجوم 

يي اعراب سوداني، الجزايري و مصري و ميلشه ھاي پاکستاني حمايت و  ول عده بشم

در آغاز حمqت مجاھدين نزديک بود  شھرجqل آباد سقوط کند، ولي . اکمال ميگرديد

 يي پرداختند وعمليات جنگي مجاھدين را  سابقه اردوي دولتي به مقاومت و پايداري بي

واز آن ببعد بود که . ر به عقب نشيني ساختندآباد عقيم و وادا جqل در تصرف شھر

پاکستان وامريکا در سياست خود نسبت به دولت کابل انعطاف نشان دادند وحاضر به 

تشکيل يک حکومت ائتqفي از تمام جناح ھاي درگير افغاني شدند که اگر طرح صلح  ملل 

قق مي يافت و ًمتحد از جانب خود اعضاي ارشد حزب سبوتاژ نمي شد، آن طرح حتما تح

  .s اقل شھر کابل  وباشندگان آن از سياه روزي حاکميت تنظيمھا نجات مي يافت 

 

 تاثيرات جھانی جنگ افغان و شوروی    

صاحب نظرافغان آقای رادمرد، درمقالۀ ممتعی زيرعنوان تاريخ سخن ميگويد،          

 اولين  جيمي كارتر١٩٧٩درسوم جو'ي : در بخش ھفتم سلسله نوشته ھايش مينويسد

درين ميان نقش . فرمان كمكھاي پنھاني رابراي مخالفين دولت كابل به امضاء رسانيد

پاكستان و عربستان سعودي دو متحد اصلي ايا'ت متحده درمسائل سياسي خاورميانه 

پاكستان باموقيعت جغرافيائي و ھمسايگي افغانستان  . وافغانستان براي آمريكا مھم بود

ا براي كاخ سفيد بازي ميكرد ودرپھلو منافع اين كشور در نقش وزير در شطرنج ر

پاكستان نيز . ارتباط با مسائل پشتونستان باافغانستان بامنافع آمريكا گره خورده بود
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بادرك موقيعت و نقش حساسش ميخواست بھره كافي را درين سياست بازار ازآن خود 

د سياست ھاي ايا'ت متحده به زيراميديدكه درخاور ميانه تنھاكشوريست كه ميتوان. كند

و اين موقيعت با فروپاشي نظام شاھي تحت حمايت آمريكا در ايران و . اجرابگذارد

بوجود آمدن نظام جمھوري اس1مي و مخالف آمريكا درھمسايگي افغانستان حساس 

ترگرديده بود و آمريكا نيز به خوبي ميدانست كه تنھا از طريق اين كشور ميتواند به 

لذا حتي بر سوء استفاده ھاي پاكستان چشم .  درخاور ميانه جامه عمل بپوشانداھدافش

پوشيد و حتي آمريكا كه قب1 پاكستان را بخاطر نظامي بودن پروژه اتمي آن تحت فشار 

قرارداده بود و قتي پاي منافع خودش بميان بود از پروگرام اتمي پاكستان نيزچشم 

 رابراي ١٦-Fتري شامل تانك ھا و طياره ھاي پوشي نمود وحتي كمك ھاي نظامي بيش

 در معامله برسرملتي اين دو كشور .تشويق اين كشور به ھمكاري دراختيارش گذاشت

آري اين معامله اي بود كه بر سر ملت . كه جزء منافع خويش چيزي نميشناختند

ده كام مردمش را تلخ گردانيمظلومي انجام ميشد كه سالھا طعم تلخ مداخ1ت خارجي 

  )سايت آريائی(.بااين معام1ت پاي سند بدبختي و جنگ درين كشور امضاء ميشدبود و

 و تا قبل از روی کار آمدن گرباچف در رھبری اتحاد شوروی، اين ١٩٨۵تا سال 

 و بعد از تحويل دھی ١٩٨۵اما پس از . آمد کشور يکی از دو ابر قدرت جھان بشمار می

 برای مجاھدين افغانی، و ١٩٨۶استنگر در اوايل ھای بسيار پيشرفته ضدھوايی  راکت

کاربرد دقيق اين اسلحه بر ضد نيروھای ھوايی شوروی در افغانستان، بزودی 

ھا را متوجه اين نکته ساخت که پيروزی کامل بر مجاھدين و شورشيان افغان  شوروی

بيشتر غير ممکن است و بنابراين مقامات ديپلوماتيک شوروی به مذاکرات ژنيو اھميت 

قايل شدند تا شکست قطعی قشون سرخ را در افغانستان، در زير پوشش توافقات ژنيو، 

صبغه موفقيت سياسی برای خود جلوه بدھد و خروج لشکرھای خود را رعايت 

 .موافقتنامه ژنيو قلمداد نمايد

شکن اردوی سرخ   اما واقعيت اين بود که شوروی ديگر نميتوانست مخارج کمر    

   ١٤٧.تامين کند» ميليون دالر مصرف داشت۴که روزانه «ستان را در افغان

ساله شوروی در افغانستان که ھيچگونه موفقيتی به   اکمال و ادامه جنگ ده    

بقول محمودگارييف، .ھمراه نداشت، روز تا روز کمر اقتصاد شوروی را خم کرده ميرفت

افغانستان معادل به  ١٩٨٩ –١٩٨١ ی سالھای طیاتحادشورو« سرمشاورداکترنجيب هللا

.  فرستاده است ی ميليارد دالر جنگ افزار، ساز و برگ و تجھيزات نظام١٥، ١٩٧

                                                
١٤٧

  ٧، ص ١٧٠ ھفته نامه اميد، شماره -  
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بر عqوه ، سپاه چھلم ساsنه نزديک ) .  شامل اين رقم نميشوند ی و بشری مالیکمکھا(

 "١٤٨.  ميليارد دالرھزينه برميداشت ١٢، ٥٢٠به 

جھانی را برای بشريت  و رھبری جديد شوروی با درک اين موضوع ادعای صلح

ھای دور منزل و ميانه منزل و امضای يک سلسله  پيش کشيد و با قبول کاھش مرمی

تعھدات ديگر با اياsت متحده امريکا خود را مجبور ديد تا قبل از موعد معينه قشون خود 

بار اظھار داشت  گرباچف در سفر خود به ھند برای اولين. را از افغانستان بيرون بکشد

 .تجاوز بر افغانستان يک خطای سياسی زمامداران شوروی بودکه 

، زير ھر نام و عنوانی که بود، ١٩٨٩خروج قشون شوروی از افغانستان در     

ھای ملل اروپای شرقی را نسبت به سيطره شوروی برانگيخت و  ھا و کومپلکس عقده

ستی در آن کشور رومانی نخستين کشوری بود که مردم آن برای سرنگونی رژيم کموني

کشور دست به قيام زدند و با قبول تلفات بزرگ انسانی، رھبر ديکتاتور آن کشور 

 .را مجبور به فرار و بعد دستگير و تيرباران کردند» شسکو چای«

متعاقبا داعيه وحدت آلمان اوج گرفت و به از ميان رفتن ديوار برلين انجاميد و     

ھمزمان با تحوsت . وباره يکجا گرديدندسال جدايی د ھر دو آلمان پس از چھل و پنج

 باری در انتخابات پارلمانی، ١٩۶٨سياسی در آلمان شرق، کشور چکوسلواکيا که در 

آلود شوروی  خون تر شده بود و با غضب و خشم پله برد مردم بر حزب کمونيست سنگين

م داشت ی شوروی اعq ھا روبرو گرديده بود، مجددا آرزوی رھايی خود را از زير چکمه

عالی پيشرفت و فرھنگ برخوردار بودند، بدون  از آنجايی که مردمان اين کشور از سطح

وار تمام ھست و بود کشور را ميان ھم  آنکه کار به قيام و خونريزی بيانجامد، برادر

ھای، چک، وسلواک بوجود آوردند و اينک ھر دو  تقسيم نمودند و دو کشور جداگانه بنام

ھمچنان کشور ھنگری که صدای اعتراض .  و امنيت بسر ميبرندکشور در فضای صلح

 بلند کرده بود و از طرف شوروی ١٩۴٨خود را بر ضد سيطره حزب کمونيست در سال 

به سختی گوشمالی داده شده بود، مجددا پس از شکست شوروی در افغانستان، يعنی 

مردم بلغاريا . شدند، به تاسيس نظام دلخواه خود موفق ١٩۴٨چھل سال بعدتر از قيام 

نيز بدون آنکه استقرار نظامی دموکراسی در آن کشور با خونريزی ھمراه شود، ديگر 

پولند نيز از . دستور العمل شوروی را کنار گذاشته و خود سرنوشت خود را بدست گرفتند

 . قيد نظام کمونيستی خود را نجات بخشيد

                                                
١٤٨

  فارسی ١٦٨افغانستان پس ازبازگشت سپاھيان شوروی،ص -  
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ونيزم، آن را تا زوال و فروپاشی متاسفانه تنھا کشور يوگوسqويا که دسپوتيزم کم    

 دچار تجزيه و ١٩٩٢اتحاد شوروی به عنوان يک کشور واحد حفظ کرده بود، از اوايل 

ھا، باز ھم  ھا و تجزيه طلبی عامل اصلی اين جنگ. ھای خيلی وحشتناک گرديد جنگ

ھای،  بر اثر تحريکات روسيه اين کشور به پنچ قست کوچک بنام. ھاھستند روس

يا جديد مشتمل بر بلگراد به عنوان پايتخت آن، کروشيا، مکدونيا، سلويانا، يوگوسqو

بوسنيا و ھرزگوئنيا تقسيم شده و جنگ بر سر تصرف بوسنيا ميان صربھا و مسلمانان 

وارد سومين سال خود شده است و با آنکه ملل متحد و امريکا برای حل اين معضله وارد 

آن جزاير ادامه دارد، ظاھرا علت آن تحريک اما تا اکنون جنگ در . عمل شده است

سازی آن کشور از وجود مسلمانان بوسنی است که  پرستی صربھا و پاک احساسات نژاد

 . باشند ھامی  مورد حمايت روس

 شرقی که بگذريم، پس از خروج نيروھای شوروی از از کشورھای اروپاي    

ابتدا سه .  شوروی بحرکت آمدطلبی در ميان خود ملل مختلف  افغانستان، موج استقqل

طلبی خود را بلند   ايالت بالتيک يعنی استونيا، ليتوانيا و ليتوا، صدای آزادی و استقqل

کردند که مورد حمايت و پشتيبانی امريکا و کشورھای بزرگ اروپای غربی قرار گرفت و 

 در حدود ھای بين المللی در يکروز سپس مردم آذربايجان قيام کردند و بر طبق گزارش

اين اقدام ترس و وحشت فراوان ميان . دو ھزار روس را در مرکز آن جمھوريت کشتند

ھای  ساير ساکنين روسی آن جمھوريت ايجاد کرد، تا آنجا که زنان افسران روسی خانه

ھا قوام بيشتر  طلبی آذری بتدريج جنبش آزادی. خود را رھا کرده بسوی مسکو فرار کردند

. ھا انجاميد و بيش از سه سال دوام آورد کردن قراباغ از چنگ ارمنگرفت و بجنگ آزاد 

 .اراديت نمود نيز از جا جنبيد و ادعای خود ارمنستان

ھای آزادی خواھی در گوشه و کنار امپراتوری بيش از حد بزرگ  بدنبال جرقه    

شوروی، جمھوری روسيه برھبری يلتسن خواھان جدائی و استقqل خود از اتحاد 

ھای  بزودی امپراتوری شوروی از ھم فرو پاشيد و ھر يک از جمھوريت. شدندشوروی 

چنان معلوم ميشود که مسايل ملی در داخل . سابق به کشوری مستقل عرض اندام نمود

ھای حقارت و محروميت ھر يک از ملل  اتحاد شوروی سابق حل نگرديده بود و عقده

واقعا اتحاد . ھا آماده ساخته بود سمحکوم را برای عصيان و قيام در برابر تحکم رو

شوروی به ببر کاغذی ميماند که تا قبل از شکست خو در افغانستان، حتی مايه ترس 

امريکا و ساير کشورھای غربی شده بود، اما پس از شکست و اخراج از افغانستان، 

ل بزودی ماھيت آن که از درون پوک و پوسيده شده و برای از ھم پاشيدن بيک تيله معط
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ابتدا کشورھای اروپای شرقی يکی بعد ديگر جدايی و عدم دنباله روی . بود، بر مq گرديد

خود را از آن ابراز داشتند و سپس ملل داخل آن داعيه استقqل طلبی را تا مرز قيام 

 .اظھار کردند و به آزادی خود رسيدند

جاد شده بود، از که در مقابل پيمان نظامی ناتو اي» وارسا«متعاقبا پيمان نظامی     

ھزار عسکر خود را از منگوليا، آلمان و کوبا و غيره جايھا  و شوروی صدھا. ميان رفت

با فروپاشی اتحاد شوروی، کاخ جھانی کمونيزم از ھم متqشی شد و ديگر . بيرون کشيد

آيی رھبران و سران احزاب کمونيست صورت  گوشه و کنار دنيا کنگره و گرد ھم در ھيچ

رو کشورھای سوسياليستی نام احزاب خود را تغيير  تی برخی احزاب چپنگرفت و ح

 .دادند

ساله امريکا را به دوستی   از لحاظ سياسی جنگ افغانھا با شوروی، دشمنی پنجاه    

مبدل ساخت ) اجزای سابق اتحاد شوروی(با روسيه و کشورھای تازه به استقqل رسيده 

.  اقتصادی امريکا و غرب را نصيب ميشوندو اين کشورھا امروز بيشترين کمک مالی و

ھمچنان کشورھای اروپای شرقی نيز شامل اين حسن نيت امريکا و ھم پيمانان او 

آلمان فدرال نيز نيمی از پيکر خود را باز يافت و ديوار برلين که برای تقريبا . اند گرديده

 از بين برده شد و اين قرن به عنوان سد نفوذ ناپذيری در برابر اين کشور قرار داشت، نيم

چين ھم پس از شکست شوروی در افغانستان، دست از . دو ملت دوباره بھم رسيدند

ھای سابقه برداشت و روابط خود را با اين کشور عادی ساخت و بعداز فروپاشی  دشمنی

ھای  اتحاد شوروی، روابط اقتصادی و تجارتی چين با روسيه فدراتيف و ديگر جمھوريت

 .قqل رسيده آسيای ميانه بھبودی بی سابقه يافته استتازه به است

 از افغانستان درصدد بھبودی روابط  ايران نيز پس از خروج نيروھای شوروی    

خود با روسيه برآمد و اينک با خريداری دو کوره اتومی از روسيه و نصب آن در بندر 

اقدام باعث بوشھر نه تنھا بجلب ھمکاری نظامی روسيه پرداخته است، بلکه اين 

  .ناراحتی شديد اسرائيل و امريکا نيز شده است

 

 از بحران افغانستانمنطق وفرا منطقه برداری کشورھای  بھره     

اين مسأله ديگر برای مردم ما و جھان ثابت شده که عqوه بر آمريکا در ميان     

ت کشورھای منطقه سه کشور، يعنی ايران، پاکستان و عربستان سعودی در جنبش مقاوم

ھا و نھضت مقاومت افغانستان را  اند و گروه افغانھا در برابر شوروی نقش فعال داشته

اند و از اين رھگذر در  در مقابله با يک ابرقدرت متجاوز کمک و مساعدت فراوان کرده
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تربيت خويش طرفدارانی ھم برای خود ميان مجاھدين و پناھندگان افغانی در کشورھای 

 . دارندھوای آنھا را اند و اکنون ھم کرده 

ناگفته نبايد گذشت که روسيه نيز تا ھنوز حاميانی برای منافع خود در افغانستان     

آنچه مسلم است اين است که ھر يکی از اين کشورھا، ھر وقتيکه خواسته باشند، . دارد

 .ميتوانند صلح و امنيت را در افغانستان بر ھم بزنند

ھای منطقه تاثير و  ابل، ھر يکی از کشور مجاھدين بر رژيم کدر آغاز پيروزی    

نفوذ خود را در افغانستان به آزمايش گرفتند تا در صورت امکان، اين کشور را در حوزه 

 تاسنبلۀ ١٩٩٢ازثور(ھای دوسال و نيم اخير اما جنگ و زور آزمائی. نفوذ خود در آورند

 به تنھايی  در پايتخت اين کشور، نشان داد که ھيچيک از اين سه کشور)م١٩٩٦

معھذا . نميتوانند افغانستان را در انحصار عقيدتی و اقتصادی و سياسی خود داشته باشند

اند،  ھا و احزاب سياسی کرده ايکه در ميان تنظيم گذاری  اين کشورھا از سرمايه

 :مثq. اند آوردھايی نيز داشته دست

  :پاکستان    

 )١٩٧٨دسامبر(افغانستانتجاوز شوروی بربعد از پاکستان آورد بزرگترين دست

پاکستان نه تنھا  .است پولی وتسليحاتی غرب بسوی آن کشور آسایسيلجلب کمک ھای 

ميخواست خطر شوروی را از خود بدور سازد، بلکه از طريق بدست آوردن کمکھای 

سرشار امريکا و عربستان سعودی و ساير کشورھا، ميخواست بيش از پيش به تقويت 

 تا در روز مبادا ھم در برابر اردوی افغانستان و ھم در برابر ھند نظامی کشورش بپردازد

ھای شديد قرار گرفته و متحمل خسارات  که پس از جدايی از آن کشور دوبار مورد ضربه

  .ھايی از خاک و قلمرو خود شده بود، مقاومت کرده بتواند و از دست دادن قسمت

ی نيرومند و با مھارت آورد مھم ديگر پاکستان، در ھم شکستن اردو دست    

ھای حربی در طول  ھای مخرب و مدرن و تکنيک افغانستان بود که در کاربرد انواع سqح

ساله، صاحب تجارب و مھارت جنگی چشمگير و قابل انديشه برای پاکستان  ١۴جنگ 

 .شده بود

آورد پاکستان، پس از ميان بردن اردو و رژيم دست چپی در  سومين دست    

زيرا . ديل کردن افغانستان به بازار فروش کاsھای مصرفی پاکستانی استافغانستان، تب

با تسلط مجاھدين بر پايتخت، تمام تاسيسات توليدی و اقتصادی کشور تخريب و وسايل و 

آباد، لغمان، خوست،  تجھيزات آن به پاکستان برده شد و بنابران امروز شھرھای جqل
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ھای فروش امتعه  ه و گرديز عينا به مارکيتگا غزنی، کابل، پروان، قندھار و لشگر

 .اند کيفيت پاکستانی تبديل شده مصرفی بی

دستاورد مھم ديگر پاکستان، برسميت شناختن خط تحميلی ديورند به عنوان مرز     

 . سياسی ميان دو کشور است

هللا بر سر برسميت  پاکستان از آغاز ايجاد و تاسيس تا پايان کار دولت نجيب    

اکنون با . ھای با دولت و حکومت افغانستان داشته است ن خط جار و جنجالشناختن اي

سقوط رژيم حزب دموکراتيک خلق افغانستان و روی کار آمدن دولت مجاھدين که عمری 

اند، پاکستان ھيچ مانعی در برسميت شناختن اين  در پاکستان اعاشه و اباته و حمايه شده

مخصوصا که . بيند انب حکومت افغانستان نمیآميز و فاجعه برانگيز از ج خط تفتين

مشاھد ميکند، ديگر آن اردوی قوی و با مھارت و تعليم يافته در افغانستان وجود ندارد و 

ھای بر سر قدرت در افغانستان نيز سراغ  ھا و گروه ثانيا اتحاد نظر و عمل ميان تنظيم

 .نميشود تا مانع استراتيژی پاکستان در افغانستان گردد

آورد بسيار مھم ديگر برای پاکستان باز نمودن راھی بسوی   سرانجام دستو    

زيرا اين کشور حيثيت دروازه ورودی . بازارھای آسيای ميانه از طريق افغانستان است

پاکستان از . ھای تازه به استقqل رسيده آسيای ميانه را برای پاکستان دارد به جمھوريت

ھا را  ومندی ورود به بازارھای اين جمھوريت به اين سو سخت آرز١٩٩١آغاز سال 

اما تداوام جنگ برای سقوط رژيم گذشته و ادامه آن برای کسب قدرت ميان . داشته است

 .ھا شده است تر پاکستان به اين بازار  ھای جھادی مانع رسيدن عاجل و سريع تنظيم

مراه با بر ھداخله پاکستان، آقای نصيرهللا با وزير امور ١٩٩۴در سپتامبر     

سفرای امريکا، انگلستان، ايتاليا، چين و کوريای جنوبی عازم کندھار و سپس ھرات و 

ھای ترکمنستان، تاجکستان،  اش به جمھوريت تا به سفر طوsنی. تورغندی شد

موصوف طی سخنانی در مرز افغانستان . قرغزستان، قزاقستان و ازبکستان ادامه بدھد

د آزمايشی کاروانھای تجارتی پاکستان از طريق اين جاده با ترکمنستان گفت که رفت و آم

متعاقبا بر طبق پqن حکومت پاکستان . آغاز شود) ١٩٩۴اکتوبر (ميتواند از ماه آينده 

ـ  ) sری( کاميون ١٣٠التجاره پاکستانی شامل  اولين کاروان مال از طريق جاده چمن

دون آنکه برای عبور و مرور اين ب) نوامبر٧(قندھار ـ تورغندی عازم ترکمنستان گرديد 

  و يا اجازه و موافقت. کاروانھا، يک افغانی و يا يک کلدار بدولت افغانستان پرداخته باشد

زيرا پاکستان ديگر خود کوزه و . نامه قبلی آن با حکومت افغانستان امضاء شده باشد

 .گر است خود کوزه



 ٣٤٩       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

وله نفت از ترکمنستان به ھمين اکنون پاکستان مشغول بررسی طرح انتقال يک ل    

آھن از  ھمچنان ايجاد يک خط. است) مناطق جنوب غربی(پاکستان از طريق افغانستان 

مقامات پاکستانی مصارف اين خط آھن را در . پاکستان به ترکمنستان پيشينی شده است

يم اند که ترم اين منابع ھمچنان گفته. اند ميليون دالر امريکايی محاسبه کرده حدود ھشتصد

. شاھراه چمن ـ تورغندی حدود سه صد ميليون دالر امريکايی مصرف را ايجاد ميکند

زيرا تداوم جنگ و ناامنی و . ميانه مينگردد پاکستان با نگرانی به آينده خود در آسيای

خرابی راه، منافع بزرگ پاکستان را در بازارھای آسيای ميانه با خطر مواجه ساخته 

ستان نميتواند ديگر انتظار پايان جنگ را در افغانستان بکشد و از اين است که پاک. است

 .لذا بخاطر منافعش دست بکار شده است

شاه مھمند، کمشنر افغان    خود، از قول رستم١٧٠نامه اميد در شماره  ھفته    

مھاجرين در پاکستان، در رابطه به منافعی که از مدرک مھاجران افغانستان نصيب مردم 

اثرات مثبت آمدن مھاجران افغان به پاکستان، فھرست «: ت مينويسدپاکستان شده اس

 موسسه ٧۵در اينجا برای اسکان مھاجران و کمک به آنان . طويلی را تشکيل ميدھد

 نفر پاکستانی شرايط کار ٢٠٠٠٠امدادی مشغول فعاليت بود که در اين موسسات برای 

تعداد آنانی که . ام گرديدند نفر استخد١۵٠٠٠در کمشنری مھاجرين افغان . ميسر شد

 . بصورت غير مستقيم از اين جريان بھره بردند، حتی تخمينی نيز دشوار است

يک . داران کراچی و پنجاب، مخصوصا sھور ميلياردھا کلدار سود بردند  کارخانه    

از کويته . صد ميليون کلدار حاصل کردم  که از برکت اين جھاد يک: دار بمن گفت  کارخانه

و در تھيه . شاور برای صدھا و حتی ھزارھا کمپ، پنج قلم مواد اوليه بايد تھيه ميشدتا پ

خاک، خيمه،  آن صدھا ھزار نفر مصروف کار بودند، گندم، روغن، چای، شيرخشک، تيل

بوت، لباس و ساير لوازم از سراسر جھان برای مھاجرين آمدند، وقتی برای مھاجرين 

فروختند تا اشيای مورد ضرورت ديگری  ازار برده میھا آنرا به ب توزيع ميشد، بعضی

اين حالت موجب ترقی سريع اقتصاد پاکستان شد، تحت پوشش کمشنری . خريداری نمايند

 امتحت پروگر. علم بکار گماشته شدندھزار مکتب، چندين ھزار م در پنج. مھاجرين افغان

 ». ميسر گرديدھا برای ھزاران نفر امکانات کار حفظ الصحه و ساير پروگرام

. کار، نيروی کار رايگان بدست آورده بود افزون بر اين، پاکستان از لحاظ بازار    

گفته ميشود ھزاران افغان محتاج و مستعد به کار، در بدل مزد ناچيزی، حاضر به فروش 

 .ھا و کارفرمايان بودند نيروی کار خود به صاحبان کارخانه

   در واقع محصول ،ر مدرن در پشاور استشھر حيات آباد که نمونه تپيک يک شھ    
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 .ريزی کارگران افغان در بدل مزد ناچيز است عرق

باsخره نيرومندی نظامی پاکستان نيز ماحصل بحران افغانستان و موجوديت     

  .يد قشون سرخ در آن کشور به شمار ميآ

 :ايران

غانستان، اما دستاورد ايران در اين راستا چيست؟ ايران از ازمنه ديرين با اف    

مشترکات تاريخی، فرھنگی، دينی و نژادی و زبانی داشته و دارد و مردمان ھر دو کشور 

متاسفانه از نيمه دوم قرن . برادرانه داشته و دارندنزديکی نسبت به ھمديگر احساس 

آميز بر مسأله تقسيم سيستان و آب  نوزدھم ميqدی، استعمار انگليس با حکميت تفتين

بر مناسبات برادرانه دو کشور گرد کدورت پاشيد که تا يکصد سال بعد رودخانه ھلمند، 

 .بر عqيق و حسن ھمجواری اين دو کشور سايه انداخته بود) ١٩٧٣ تا ١٨٧٢از (

 و صحه ١٩٧٢با گذشتن قرارداد تقسيم آب ھلمند از پارلمان افغانستان در     

س از تائيد داودخان بر آن نامه و مخصوصا پ گذاشتن شاه افغانستان در پای اين موافقت

، گويا اين کدورت رفع شده پنداشته شد و دولت شاھنشاھی ايران با پيشکش ١٩٧۵در 

 ميليون دالر کمک بqعوض و وعده کمک دوميليارد دالر ديگر به دولت ٣٠٠نمودن 

 .، گام بزرگ حسن نيت و حسن ھمجواری برادرانه را برداشت١٩٧۵افغانستان در سال 

  ھای اغراض، روابط برادرانه اين دو ملت ھمدين، ھمزبان و ھم دستواقعا اگر     

ساخت، بدون شبھه افغانستان ميتوانست از امکانات مادی و معنوی  نژاد را مکدر نمي

التجاره خود از پاکستان و  کشور ايران فراوان سود ببرد و از احتياجی راه ترانزيتی مال

 .نياز باشد اتحاد شوروی بی

چپی در افغانستان، ايران پناھگاه تخمين دو ميليون  تسلط رژيم دستدر سالھای     

ساله با عراق، خسارات بزرگ مالی و   در حاليکه جنگ فرساينده ھشت. آواره افغانی بود

گفته ميشود بيش از نيم . جانی را بر اين کشور و اين ملت با شھامت مسلمان تحميل کرد

. ھا بودند ھا، ھزاره  تشکيل ميداد که اکثريت آنمھاجران افغانی در ايران را، اھل تشيع

عشری و معدودی ھم بمذھب اسماعيليه  اثنی شان شيعه  ھای افغانستان که بيشترين ھزاره

ھای  اند و اين سازمان معتقداند، از ديرباز در سازمانھای سری مذھبی با ھم متشکل بوده

 . اند يشدهمذھبی اھل تشيع در افغانستان، از داخل ايران رھبری م

ھا بر افغانستان، فرصت خيلی کافی برای انسجام ھر چه  دوران تجاوز شوروی    

در اينجا بود که . بھتر و بيشتر اين تشکيqت سری مذھبی افغانھای شيعه در ايران بود

ھای ھشتگانه در تھران به ظھور پيوستند و  ھای ھفتگانه پشاور، تنظيم در برابر تنظيم
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گانه پشاور  ھای ھفت مگر تنظيم. ت آينده افغانستان برای خود شدندخواھان سھمی در دول

ھای  حتی از پذيرش ھشتگانه در دولت مؤقت پشاور ھم ظاھرا به اين دليل که گروه

سر باز : اند ھشتگانه چندان سھم عملی در جھاد افغانستان بر ضد شوروی نگرفته

ترسب کرده رفت و نتيجه آن  تگانه از اينجا بتدريج کدورت از ھفتگانه در دل ھش. ميزدند

ھای خونين و سخت وحشتناکی ميان آنان، پس از سقوط رژيم حزب  شد که باعث جنگ

 .دموکراتيک خلق افغانستان در کابل گرديد

ھا  ھای افغان بيشتر از ھزاره ھای اھل تشيع افغان که گويا قزلباش يکی از تنظيم    

ھای مجاھد و  هللا محسنی از شيعه  بری آيهدر آن سھم دارند، تنظيم حرکت اسqمی برھ

مبارز قندھار است که مدتھا قبل از ھشتگانه بريد و از تھران به پاکستان رفت و چون 

الکqم است، توانست در پاکستان توجه برخی از    مردی دانشمند و سخنوری فصيح

 و تفاھم را ھای ھمکاری ھای اھل تسنن مقيم پشاور را بخود جلب نمايد و زمينه تنظيم

 . فراھم سازد

ھا تشکيل ميدھند،  ھای شيعه مذھب که بيشترين آنھا را ھزاره اما در تھران گروه    

حزب وحدت يکی از احزاب مقتدر اھل . را ساختند» وحدت حزب«با ھم يکجا شدند و 

اين حزب . مزاری عمل ميکرد تشيع در افغانستان بشمار ميرود که تحت رھبری  عبدالعلی

ھای پس از پيروزی مجاھدين بر دولت کابل، در برخوردھای مسلحانه متعدد با در سال

حزب اتحاد اسqمی تحت رھبری عبدالرسول سياف و جمعيت اسqمی تحت رھبری استاد 

مسعود، خواسته است ھويت سياسی و نيرومندی خود را در  شاه ربانی و فرماندھی احمد

مگر با از دست . ربانی به اثبات برساند می مقام دولتی در حکومت اسqبدست آوردن چند 

 ١٩٩۴ و ١٩٩٣دادن برخی مواضع مھم خود در غرب کابل و در داخل شھر در سالھا 

گی حزب وحدت به دو  عqوتا انشعاب و دوپارچه. اش زير سئوال رفته است نيرومندی

، نه بار ميان پيروان آن دو مدعی  ھای خشونت و درگيری» مزاری«و » اکبری«گروه 

تنھا باعث تلفات بسيار زياد انسانی و خسارات ھنگفت مالی در ھر دو طرف درگير شده 

ھايی را در جھته  ايران تqش. است، بلکه توانمندی آنرا از ريشه متزلزل ساخته است

ھای حزب وحدت بکار بست، ولی از آنجايی که يک جناح  قطع جنگ ميان اعضا و جناح

با حکومت ربانی حمايت ميکند و جناح ديگر منسوب به را آقای حکمتيار در ضديت 

 محسنی و حزب اتحاد اسqمی برھبری استاد  حزب حرکت اسqمی برھبریاکبری را،

سياف و دولت ربانی پشتيبانی و ھمراھی ميکند، مساعی ايران به نتيجه دلخواه برای 

 .وحدت مجدد حزب تا کنون نه انجاميده است
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    qش دارد تا از طريق حزب وحدت سياست مذھبی و منافع دولت ايران، ظاھرا ت

در سه سال اخير ايران تا توانسته است . خود را در افغانستان تحقق ببخشد عقيدتی وملی

حزب وحدت را تشويق، تجھيز و تقويت نمود تا آنرا در صورت امکان به قدرت برساند و 

ر سرنوشت دولت افغانستان يا در سطحی باs بکشد که ھر وقت اراده کند نقش موثری د

 .بازی کرده بتواند

  شاه نشان داد که حزب وحدت در برابر احمد) ١٩٩۵(اما حوادث سالھای اخير     

توانی  ھا فکر ميکردند و نيز کم تر از آن بود که بعضی  توان  مسعود از لحاظ نظامی، کم

شکار يک ) مزاری عبدالعلی (شد که رھبر آن حزب از اين ھويدا سياسی حزب وحدت 

 .گرديد که از پاکستان سرازير شده بودند» طالبان«وارد سياسی بنام  گروه تازه

ھا  درصد آن ٨٠تعقيب سياست مذھبی ايران در ميان باشندگان افغانستان که تقريبا     

مذھب سنی دارند، بدون شک عواقب نامطلوب در ميان ساکنان افغانستان برجای خواھد 

ور ساختن جنگھای مذھبی ميان اھل تسنن و اھل تشيع  علهو نتيجه آن جز ش. گذاشت

دار به حال اقليت  در افغانستان چيز ديگری نخواھد بود و معلوم) ھا بخصوص ھزاره(

مذھبی در اين کشور بسيار خطرناک تمام خواھد شد و آنگاه ايران کدام درد اين مردم را 

 زودتر عqج خواھد نمود؟

نی در يکی از مقاsتش سياست ايران را در مورد چنگيز پھلوان نويسنده ايرا    

. ايران تا کنون در افغانستان درست عمل نکرده است«: افغانستان اينطور توضيح ميکند

ھای ايران در اساس با اتکا به شخص آقای مزاری  پس از پيروزی مجاھدان، سياست

ھا در اساس،  استاين سي. بعد ايران به حمايت از حکمتيار و دوستم پرداخت. شکل گرفت

گاه نظر خوبی به ايران نداشت، از صحنه پس  حکمتيار که ھيچ. امروز ناکام شده است

اين نوشته قبل از کشته (آقای مزاری در موقعيتی نامطلوب قرار دارد . رانده شده است

ترديد ھمآھنگ با  و دوستم در بحران، بی) شدن مزاری بدست طالبان بچاپ رسيده است

 ...خواھد کردايران عمل ن

در حاليکه افغانستان از ھر نظر نزديکترين کشور به ايران است، مگر امروز     

کمترين بستگی را به ايران دارد، اساس سياست خارجی ايران در ارتباط به افغانستان 

گيری حکومتی ملی در  شکل. ھای تمدنی و فرھنگی سامان داده شود بايد بر پايه نگرش

ھای آينده تمدنی و   سود اين کشور است بلکه به نفع ھمکاریافغانستان نه تنھا به

به ھمين سبب نبايد سياست جامع تمدنی و فرھنگی ايران، فدای . فرھنگی در منطقه است
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ايران بايد از منافع کوتاه مدت در افغانستان صرف نظر . يک شخص يا چند گروه شود

 .عqقه نشان بدھدکند و به آينده تمدن مشترکی که در منطقه وجود دارد 

ھای معينی شکل بگيرد در  ھر سياستی که مبتنی بر منافع زودگذر ملی يا سياست    

ھای ژرف آسيب خواھد  اندازھای ھمکاری نھايت به شکست خواھد انجاميد و به چشم

ام که افغانستان ملی و نيرومند که ھمه نيروھا به نحو متناسب و با  بارھا نوشته. رساند

.  در ساختار قدرت سھم داشته باشند به سود تمدن مشترک ما خواھد بودپذيرش واقعيات

ھای سياسی در افغانستان، بخصوص با توسل به کارگزارانی  از اين رو دخالت در بازی

ھای ماندگار ميدان  فھمی ناآزموده و کم تجربه، کاری است نادرست که فقط به بد

نبھايی برای شرکت در ساختار قدرت ھای گرا شيعيان افغانستان امروز فرصت...ميدھد

به ھمين سبب تشويق آنان در ساختار ملی اين کشور سياستی است . اند بدست آورده

با تبعيت . طلبی را دامن ميزند ھايی که انزوا نه تشويق آنان به پيروی از سياست. درست

يد شيعيان ھر کشور با. ھای خاص حکومتی غالب در ايران را رواج ميدھند از نگرش

يی از يک  بتوانند با توجه به موقعيت خاص خود عمل کنند و بصورت عامل وابسته

ھای عميق تمدنی ميتواند به تحکيم  ارتباط فرھنگی و ھمبستگی. جريان شيعی در نيايند

سنی ـ  ھای شيعی روابط شيعيان با يکديگر مدد برساند و از اين گذشته به ھمکاری

  ١٤٩».بيانجامد

ايران در دوران جھاد «افزايد که  ليل چنگيز پھلوان میدر ادامه اين تح    

ھای اين دو کشور  اما امروز واقعيت اين است که سياست. ھای با پاکستان داشت آھنگی ھم

پاکستان سعی دارد ايران را . در افغانستان نميتواند با ھم به آسانی به ھمآھنگی برسد

ھايی   راه رسمی و ديگر از راه سازماناين کار را از دو جھت ميکند، يکی از. بازی بدھد

در حاليکه پاکستان با ايران توافق کرده بود که در . که به نحوی با ايران ارتباط دارند

ايران را » طالبان«انداختن جريان  ناگاه با براه. امور جاری افغانستان ھمآھنگ عمل کند

ھای امنيتی   دستگاهدر طول اين مدت نيز پاکستان که متکی به. در تنگنا قرار داد

نيرومندی است سعی داشته اطqعات نادرست و نادقيق بصورت مستقيم و غير مستقيم 

 » .در اختيار مقامات ايران قرار بدھد

 ان ميدر اين رابطه ديپلومات و نويسنده صاحب نظر افغانی، دکتور اکرم عثم    

ی و غربی ما وسعت ھای شرق  تنافر سياسی بين ھمسايهۀچنان مينمايد که در«: نويسد

پاکستان . پيمايند ای را می ھای جداگانه يی راه ھای منطقه گرفته و ھر دو در کارزار رقابت

                                                
١٤٩

  ٣ ص ١٧۴نامه اميد شماره  ھفته-  
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ھای  ھمچنين با توجه به زمينه. ھيچگاه در بدل دوستی با ايران، غرب را نفروخته است

اند در  متفاوت و حتی متعارض منافع ھر دو کشور در افغانستان، طرفين سعی کرده

ھای قومی و فرھنگی را به  ھا و ساختارھای سنتی موقعيت ای، بافت ھای جداگانه هحوز

شايد پاکستان در ايجاد يک ... سود خويش تغيير دھند و منافع متفاوتی را دنبال نمايند 

نشانده در افغانستان ناکام شده باشد و ديگر نتواند از منابع انسانی و  حکومت دست

 نوار مزرھای جنوب و شرق افغانستان استفاده وسيع کند و ھای استراتيژيک در موقعيت

. گاه نظامی در صورت يک جنگ احتمالی با ھند بھره برد از کشور ما به مثابه يک عقب

شکستھای متواتر پاکستان با ھند، آن کشور را به بازنگری و حتی تجديد نظر بر 

   ١٥٠ .ھايش مجبور کرده است سياست

  

ی ميرحسين مھدوی در مورد سياست ايران از ديد افغان آقاديگر صاحب نظر 

   :مينويسد »يران و صدور وsيت مطلقه فقيه به افغانستانا«ديگری مينگرد وزير عنوان

́´´ه حکوم´´´ت « ́´´ت اس´´´qم علي ́´´ا محوري ́´´ردم افغان´´´ستان، ب ́´´ام م´´´سلحانه م آغ́´´از قي

 م´ی اي´ن ھمزم´انی. کمونيستی، تقريبا ھمزمان بود با پي´روزی انق´qب اس´qمی در اي´ران

به دليل اسqم گرايی ھر دو حرکت، سران انقqب اسqمی . تواند معانی زيادی داشته باشد

ايران، آغوش خ´ود را ب´روی مجاھ´دين گ´شوده و ب´ا ش´عار ص´دور اس´qم ن´اب محم´دی و 

مب´ارزه ب́´ا کف́´ر در سراس´ر جھ́´ان، حماي́´ت ھ́´ای نظ´امی، اقت́´صادی و سياس́´ی خ́´ود را از 

از يک ط´رف . کت ايران، دچار پيچيدگی سياسی شده بوداين حر. مجاھدين اعqم نمودند

ب´ه اقت´دار رس´يده " جھ´ان خ´وار"آنان با شعار مرگ با آمريک´ا ب´ا مب´ارزه ب´ا اي´ن ق´درت 

بودند و از سوی ديگر با حمايت از مجاھدين افغان در برابر اتحاد جماھير شوروی باي´د 

وی ھای بلند پروازانه، سر پس از فرو کش کردن شعار گرايی و تندر. ايستاده می شدند

انج´ام آن́´ان ب́´ا اتح́´اد جم́´اھير ش́´وروی رابط´ه گرم́´ی را ايج́´اد ک́´رده و در ع́´ين کم́´ک ب́´ه 

  .مجاھدين با دولت کمونيستی ھم رفت و آمد پيدا کرد

́´ام  دول́´ت اي́´ران در نخ́´ستين پ́´qن گ́´ذاری خ́´ود ب́´رای افغان́´ستان مرک́´زی را ب́´ه ن

 مھ́´´دی ھاش´´می، دام́´´اد آي́´´ت هللا ايج´´اد ک́´´رد ک´´ه در راس آن" جنب´´شھای آزادی بخ́´´ش"

اين مرکز با يک حرکت افراطی کار را روی گروه ھای شيعه مذھب . منتظری قرار داشت

آنان در قدم نخست سازمان نصر افغانستان به رھبری عبدالعلی مزاری . افغان آغاز کرد

مطلقه را مورد حمايت قرار دادند و اين سازمان را وظيفه دادند که برای استقرار وsيت 

                                                
١٥٠

  ١٧۴نامه اميد شماره  ھفته-  
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در ھمين حال، شورای انقqبی اتف´اق اس´qمی ب´ه رھب´ری . فقيه در افغانستان مبارزه کند

سيد علی بھشتی، مورد غضب ايران ق´رار گرف´ت و ب´ه ھم´ين دلي´ل، اي´ن دو گ´روه ش´يعه 

 ١٣٥٩-١٣٦٠در ح́´دود س́´الھای . م́´ذھب نب́´رد ش́´ديدی را علي́´ه ھ́´م ديگ́´ر آغ́´از کردن́´د

سيد علی بھشتی از .  اين دو گروه به وقوع پيوستھجری شمسی، جنگھای فراوانی بين

اندکی بعد گروه ھای خرد . ناحيه پاکستان و آقای مزاری از طرف ايران حمايت می شدند

و کqن ديگر و به حمايت مرکز جنبش ھای آزادی بخش ايران تاسيس شده و در ت´شديد 

ه ن´شين ب´يش از جنگھای بين گروھ´ی در من´اطق ش´يع. جنگھای داخلی سھم فعال گرفتند

ھ́´شت س́´ال دوام ياف́´ت و ب́´ر اث́´ر آن ھ́´زاران نف́´ر ک́´شته و معل́´ول گردي́´ده و نظ́´م و نظ́´ام 

تا اين زمان دولت ايران توج´ه عم´ده ای روی گ´روه . زندگی در ھزاره جات مختل گرديد

ھای شيعه مذھب داش´ت و تقريب´ا پ´qن اساس´ی ب´رای حماي´ت از گ´روه ھ´ای س´نی م´ذھب 

́´ه س́´نی م́´ذھب مق́´يم پاک́´ستان  و زمان١٣٦٧در . نداش́´ت ح́´زب (يک́´ه گ́´روه ھ́´ای ھفتگان

قصد داشتند دولت موقت شان را رسميت جھانی ببخشند، ...) اسqمی، جمعيت اسqمی و 

́´ان  ́´دگان آن ́´ا نماين ́´ذھب خ́´ود داری نم́´وده و ب ́´روه ھ́´ای ھ́´شتگانه ش́´يعه م ́´ذيرش گ از پ

 ادغ´ام گ´روه ھ´ای اين مسئله باعث شد که اي´ران ب´ه فک´ر. برخورد نا شايسته ای نمودند

البته در اين ايام روابط جمعيت اسqمی ب´ه رھب´ری . شيعه و ايجاد يک حزب شيعی بيفتد

سر انجام گروه ھای ھشتگانه . برھان الدين ربانی ھم با دولت ايران بسيار گرم شده بود

شيعه، حزب وحدت را به وجود آوردند و اين حزب توانست با گروه ھای ھفتگانه که از 

  . کستان حمايت می شدند به توافقات نسبی دست يابدسوی پا

. در اين زمان ايران از صدور وsيت فقيه به افغانستان احساس خستگی می ک´رد

چون حاصل اين صادرات، ورود مرگ و فاجعه به افغانستان بود و برای دولت ايران ھم 

  .  اقتصادی پيامدھای چندان مثبتی نداشت–از نظر سياسی 

ا، سياست خارجی دولت ايران در مورد افغانستان توس´ط پ´نج مرک´ز در اين سالھ

، وزارت ام´ور خارج´ه، )سپاه ق´دس(سپاه پاسداران انقqب اسqمی . عمده تعيين می شد

. و وزارت داخله ايران و دفتر رھبر ايران در ام´ور افغان´ستان) اطqعات(وزارت امنيت 

گر اختqف نظر بين رھبران رده باsی متعدد شدن مراکز تصميم گيری در ايران، روايت 

با روی . ايران بود و البته اين اختqفات نتايج خشونت باری برای مردم افغانستان داشت

کار آمدن حکومت جھادی در کابل، دولت ايران س´عی م´ی ک´رد ت´ا از رقي´ب توانمن´د خ´ود 

ط´ه ی ب´سيار به ھم´ين دلي´ل راب. در ساختار سياسی دولت مجاھدين پس نماند) پاکستان(

نزديکی را با جمعيت اسqمی و شورای نظار ايجاد کرد کمک ھای گسترده ايرانی ھا ب´ه 

ب´ا ش´روع جن´گ ب´ين جمعي´ت اس´qمی و ح´زب وح´دت، . دامن جمعيت اسqمی م´ی ريخ´ت
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س´پاه پاس´داران، دفت´ر رھب´ر اي´ران، . دول´ت اي´ران در ي´ک موقعي´ت ن´اگواری ق´رار گرف´ت

 اي́´ران ب́´ا تم́´ام ت́´وان خ́´ود از جمعي́´ت اس́´qمی ب́´ه حماي́´ت وزارت امني́´ت و وزارت داخل́´ه

دقيق´ا . برخاستند و دفتر افغانستان وزارت امور خارجه ايران به حمايت از ح´زب وح´دت

در يک زمان، دولت ايران به دو طرف جبھه جنگ کمک سياسی اقتصادی و نظامی می 

ی ج´ای افغان´ستان کرد و اين جنگ عبث به قربانی شدن ھزاران نفر در غرب کابل و ج´ا

در اين شرايط آقای مزاری رھبر ح´زب وح´دت، ن´سبت ب´ه . انجاميد، سالھا به طول کشيد

ب´ا . سياست ھای ايران خشمگين شده و حتی س´فير اي´ران را م´ورد ل´ت و ک´وب ق´رار داد

شکست دولت جھادی استقرار دولت طالبان، ايران ھمچنان حمايت ھای خود را از حزب 

 اس́´´qمی ادام́´´ه داد در زم́´´انی ک́´´ه طالب́´´ان ب́´´ه کم́´´ک –ش مل́´´ی وح́´´دت، جمعي́´´ت و جن́´´ب

مستشاران نظامی پاکستان، جبھات جنگ وسيعی را عليه جبھه متحد گشوده بود، دولت 

ايران با ھفته ای ھفت سورتی پرواز به بدخشان، چھار سورتی به باميان و پنج سورتی 

. ب´ان حماي´ت م´ی نم´ودپرواز به مزار شريف، اين سه حزب عم´ده را در جن´گ علي´ه طال

توسط اين پروازھا مھمات، سqح ھای ثقيله و خفيفه و ديگ´ر امکان´ات در اختي´ار گ´روه 

  . ھای مورد نظر قرار می گرفت

در طول اين سالھا البته سياست سخت گيرانه و برخوردھ´ای غي´ر ان´سانی دول´ت 

ر روزه ش´اھد ايران عليه مھاجرين افغان، زندگی را بر مھ´اجرين تن´گ نم´وده و آن´ان ھ´

دولت ايران دو اردوگاه مرگبار برای ش´کنجه و آزار . توھين، تحقير، ظلم و تعدی بودند

 م´شھد و زاھ́´دان –و اذي´ت افغانھ´ای فاق´د م´درک در دو نقط´ه م́´رزی خ´ود ب´ا افغان´ستان 

  .ايجاد کرده بود که شايد بعضی از ايام بی شباھت به اردوگاه ھای آلمان نازی نبود

ط فعلی نيز دولت ايران ھمچنان به تعقيب سياست ھای غير انسانی البته در شراي

صدور وsيت مطلقه فقي´ه، ص´دور انق´qب، حماي´ت . خود در افغانستان مبادرت می ورزد

مجاھدين، ايجاد حکومت اسqمی در افغانستان، ش´عارھای فريبن´ده ای ب´ود ک´ه باب´ت ھ´ر 

نف´اق، ب´دبينی و خ´شونت را در ب´ين کدام از آنھا، عل´ی ال´رغم ص´دھا ھ´زار قرب´انی، تخ´م 

   ١٥١».مردم ما پاشيد

اما ايران پس از ظھور طالبان در صحنه سياسی افغانستان و بخصوص پس از     

مرگ عبدالعلی مزاری بوسيله طالبان، سياستش را در قبال حکومت کابل بگونه 

 ١۶ره شما(» اsوسط شرق«ھفته نامه اميد به نقل از جريده . يی تغيير داد سابقه بی

                                                
١٥١

  )يران و صدور وsيت مطلقه فقيه به افغانستانا(سايت کابل ناتھه، مقالۀ ميرحسين مھدوی:رک-  



 ٣٥٧       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

مينويسد که، ايران در مقابل نقشه پاکستان يک سياست جديدی را در ) ١٩٩۵جوsی 

 .مورد افغانستان اتخاذ نموده است

، ايران برای اولين بار، معبر بندرعباس را سياسی غير منتظرهدر يک حرکت     

 هللا و با حمايت از اين سياست ماھرانه، آيت. التجاره افغانستان باز کرد بروی مال

برای اولين بار رئيس . ای اعqن کرد، جنگ بر ضد حکومت ربانی حرام است خامنه

جمھور ايران و دستگاه روحانيت انقqب اسqمی يک سياست ھمآھنگ را در مورد 

در گذشته نھادھای انقqبی ايران از حزب وحدت و ديگر . افغانستان اتخاذ نمودند

کومت رفسنجانی تا حد زيادی از موقعيت اما ح. رو طرفداری ميکردند ھای تند گروه

 .حکومت کابل حمايت مينمود

بھر صورت سياست جديد ايران در مورد افغانستان ناشی از سياست تازه پاکستان     

 .و متحدين عرب و غربی آن برای عودت ظاھر شاه در افغانستان ميباشد

د با عودت ھا قصد دارن ھا و غربی جريده عqوه ميکند که، شکی نيست که عرب    

شاه سابق، از افغانستان آينده به عنوان پايگاه تبليغاتی و نظامی عليه ايران استفاده 

ديدار اخير رئيس جمھور امريکا با شاھزاده رضا پھلوی در واشنگتن و فشار . نمايند

فزاينده کانگرس امريکا برای اتخاذ سياست جديد دگرگونی رژيم اسqمی در ايران با 

 .وsت سياسی در اطراف افغانستان بخصوص در ملل متحد ارتباط داردشدت افزايش تح

١٥٢   

واقعيت اين است که ھر دو کشور در پی حفظ منافع خود در افغانستان عمل     

برای . نه ايران عاشق روی ربانی است و نه پاکستان عاشق لنگوته بلند طالبان. ميکنند

افع زودرس يا ديرس آنھا خوبتر آنھا مھم اين است که چه کسی در افغانستان از من

تا چند ماه پيش ايران با حمايت از حزب وحدت وحکمتيار بر ضد . ميتواند حمايت کند

اما امروز که پاکستان طالبان را حمايت ميکند تا در صورت . حکومت ربانی قرار داشت

رضائيت ميانه دسترسی پيدا بکند و ھم  موفقيت آنان در افغانستان ھم به بازارھای آسيای

خاطر غرب را کمايی نمايد، ايران بخاطر جلوگيری از عودت احتمالی شاه سابق 

بيند تا از حکومت  طلبی در ايران، به نفع خود می ًافغانستان و احيانا بيداری ذھنيت شاه

 .ربانی که مخالف بازگشت ظاھر شاه به افغانستان است، پشتيبانی و حمايت نمايد

ھای رقيب در داخل   ھمسايگان افغانستان از جناحدار است که حمايت معلوم    

ريزی را  افغانستان، تضادھای قومی، اتنيکی و مذھبی را دامن ميزند و عمر جنگ و خون

                                                
١٥٢

   اگست٧، ١٧٢فته نامه اميد شماره ھ-  
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برای ما بھتر آن بود تا ھمسايگان ما در امور داخلی کشور . تر ميسازد در کشور طوsنی

ھا و  فاھم با رھبران تنظيمما مداخله نميکردند و ميگذاشتند تا مساعی ملل متحد در ت

سران احزاب، بزرگان اقوام و سياستمداران افغان، منجر به تامين صلح و ايجاد يک 

  .ھای وسيع ميگرديد حکومت با پايه

 

 :عربستان سعودی    

ساله  ١۶ھای  گذاری در جنگ اکنون بايد ديد عربستان سعودی از سرمايه    

بازترين   عربستان سعودی دست و دلآوردی داشته است؟ بدون شک افغانستان چه دست

از آنجا که عربستان . ملی بوده است کشور حامی مجاھدين افغان در جنبش مقاومت

و امريکا بخاطر درھم . سعودی کشور اسqمی است و نيز دوست و ھم پيمان امريکا

ھای آخرين سيستم تخريبی  شکستن شوروی و سقوط رژيم ھواخواه مسکو، سيل سqح

 پاکستان در اختيار مجاھدين، قرار ميداد و گفته ميشود امريکا تا اکتوبر را از طريق

بار   چندين ميليارد دالر کمک نظامی به مجاھدين افغان به منظور شکست فضيحت١٩٨٩

شوروی در افغانستان کرده بود، بنابراين احتمال دارد که عربستان سعودی نيز يک رقم 

 .از طريق پاکستان سرازير کرده باشددرشت و ھنگفت پولی را بسوی مجاھدين 

ھای پولی عربستان  اما شايعات ھمواره چنين بوده است که بيشترين کمک    

ّسعودی به حزب اتحاد اسqمی که مبلغ و مروج وھابيت در افغانستان است، تکيه  ّ

تدوير پوھنتون اسqمی برای افغانھای مھاجر در پاکستان از ھمين منبع . ميکرده است

شود که ھر يک از  عqوتا گفته می.  سعودی تمويل و به پيش برده ميشدعربستان

دالر معاش ميگرفتند در حالی که ساير  تا شصت اعضای حزب اتحاد اسqمی ماھانه پنجاه

اما حزب اتحاد اسqمی . ھا، توان پرداخت چنين معاشی را به اعضای خود نداشتند تنظيم

 . اکنون ھم ميکنداز جيب خليفه سعودی چنين خرج ميکرد و

ھای مذھب وھابی در ميان بوميان قبايل افغان در  از لحاظ تاريخی، نخستين جرقه    

 ميqدی که اصq ١٨۶۵تأليف در » حيات افغانی«کتاب . نيمه قرن گذشته ديده شده است

ترين اثری است که  ھا بر نيمقاره تاليف شده و جامع بزبان اردو و در ھنگام تسلط انگليس

د اقوام و قبايل و رسوم و آداب و پيداوار و خصوصيات ملی و محلی افغانھا در مور

 .معلومات ميدھد

در اين کتاب ظھور وھابيت را در ميان قبايل سرحدی افغانستان به مثابه يک خطر     

جدی به مردم ياد آور ميشود و برخی اصول اين مذھب را متذکر ميگردد که با دستورات 
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از آنجائيکه در افغانستان مردم عمدتا به مذاھب سنی . رت داردمذاھب سنی و شيعه مغاي

اند، بنابرين جلب و  اند و قرنھا از دستورات مذاھب متذکره پيروی کرده و شيعه گرويده

پس وھابيت . جذب مردم به مذھب وھابی از طريق تبليغ و وعظ خيلی مشکل مينمايد

بدين . پول يا به زور متوسل ميگرددبرای نفوذ خود در ميان پيروان ساير مذاھب يا به 

گری در افغانستان در طی سالھای جنگ به استثنای وsيت کنرھا، در ساير  ملحوظ وھابی

 .وsيات چندان پيشرفتی نداشته است و در اين وsيت نيز با خشونت ھمراه بوده است

طلبی مردم افغانستان را خاکسترنشين  ھای قدرت در ھر حال، اکنون که جنگ    

گذاری فرزندان خود حاضر  اخته و ھر کس از پی بدست آوردن لقمه نانی، به رھنس

اند، شکی نيست که مردم بسياری، بخاطر بدست آوردن پولی و رفع حوايج زندگی،  شده

بسوی وھابيت رجوع خواھند کرد و اين يگانه فرصتی است که ميتواند بر تعداد پيروان و 

 .افزايش بعمل آوردگرويدگان اين مذھب در افغانستان 

حزب مورد (آميز ميان حزب وحدت  بار و فاجعه بھرصورت، برخوردھای خشونت    

در غرب ) حزب مورد حمايت عربستان سعودی(و حزب اتحاد اسqمی ) حمايت ايران

 وساحه پوھنتون و ٣کابل، در نواحی دشت برچی، قلعه شاده، ميرويس ميدان، کارته 

ھای  تاد ربانی، نه تنھا سبب ويرانی بسياری از ساختمانغيره نقاط در دوران حکومت اس

شخصی و دولتی شد، بلکه باعث جنايات غيرقابل تصور در حق پيروان مذاھب شيعه و 

 .ھای پشتون و تاجيک و ھزاره نيز گرديد سنی و مليت

وار، بدون تعصبات ملی، مذھبی و اتنيکی در  مردمان مظلوم افغانستان که برادر    

اند و ھرگز جنگ وجدلی به نام شيعه و سنی يا پشتون و  گر زندگی نمودهپھلوی ھمدي

ھزاره و تاجيک و غيره نديده بودند، بر اثر مداخqت مغرضانه خارجی پس از سقوط 

هللا، چنان بجان ھم افتادند و ھمديگر را کشتند و سوختند و مثله زدند و بر  دولت نجيب

انجام . يدند که تاريخ نظير آنرا به ياد نداردديگر خود ميخ کوبيدند و شکم در فرق يک

بلکه به آنھا آموختند و تحميل کردند . چنين جنايات تکاندھنده را خود افغانھا ياد نداشتند

 .اند و احساس انسانی و اسqمی را در وجود عاملين آن نابود کرده

 در جريان جنگھای مذھبی و نژادی و قومی ميان احزاب متذکره، تعدادی از    

اعراب سعودی و سودانی و فلسطينی و الجزايری و مصری و غيره دستگير شدند و رھا 

ترديد  کنند؟ بی اينھا، چه کسانی بودند؟ و چه ميخواستند و در کشور ما چه می. گرديدند

کشان حرفه ای ھستند که فاقد احساس انسانی و ترحم  ھا اعراب ارھابی و يا آدم اين
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پول آدم ميکشند، بر محqت مسکونی شھر راکت فير مينمايند و اند و فقط در بدل  اسqمی

 .ھای درگير ميگردند بس ميان گروه  اغلب عامل نقض آتش

کشی و به اسارت کشيدن زن و فرزند مردم و تجاوز بر آنھا، يک   برای آنھا آدم    

اين تروريستان که به کشور و اوطان خويش راه . آيد عمل عادی و نورمال به حساب می

و جاھی ندارند، خوش دارند، آتش جنگ در کشور ما ھمچنان مشتعل باشد تا نان آنھا 

سال اخير در کابل و حومه آن   مثال تاريخی در دونيم  جنايات بی. بدان گرم و پخته باشد

القلب و سفاک صورت گرفته و  عاطفه وقصی کشان بی  به مشوره و ابتکار اين آدم

، ھنگامی که پاکستان تصميم به اخراج اعراب ظاھرا ١٩٩۴در اوايل آپريل . ميگيرد

 . نفر عرب تروريست وارد افغانستان شدند٢۵٠تروريست از آن کشور گرفت، در حدود 

 :ھند    

ھند بطور سنتی از ھمان روز استقqل خود سر مخالفت با پاکستان برداشت و با     

 با اتحاد شوروی اوs دوستی ھند. افغانستان و اتحاد شوروی روابط حسنه برقرار نمود

در معامله سqح بخاطر تقويت دستگاه دفاعی آن کشور، و ثانيا به جھت حمايت اتحاد 

 .شوروی از حق حاکميت ھند بر کشمير، ناشی ميگردد

اما دوستی و حسن مناسبات ھند با افغانستان، بيشتر از جھت تحت فشار قرار     

شتونستان و تا حدودی مبادsت تجارتی دادن پاکستان از سوی افغانستان بخاطر داعيه پ

گرای کابل، ھند محتاطانه نگران  پس از پيروزی مجاھدين بر دولت چپ. شود ناشی می

ھای جھادی در رأس  اوضاع در افغانستان بود تا معلوم شود کداميک از رھبران تنظيم

 .قدرت دولتی قرار ميگيرد

 رھبران بنيادگرای افغان که ھند با دقت متوجه بود که مبادا حکمتيار، يکی از    

قرار داشت، » I S I«ًمورد حمايت نظاميان و مخصوصا سازمان امنيت نظامی پاکستان 

در آن صورت ممکن ميشد افغانستان شامل . در راس قدرت در افغانستان قرار بگيرد

طرح فدريشن پاکستان شود و دردسرھای فراوان برای ھند بر سر مسأله کشمير ايجاد 

به ھمين جھت ھند حمايت خود را از دولت ربانی پنھان نداشت و ھمينکه ديد . نمايد

شاه مسعود کابل را در تصرف خود در آورد و نيروھای مخالفين خود را از  احمد

ھای کابل عقب زده است، به تحکيم بيشتر روابط خود با دولت کابل پرداخت و  دروازه

 ٣۵ه ميدان ھوايی بگرام اعزام کرد و نيز يی از متخصصين و کارمندان فنی خود را ب عده

 .بورس تحصيلی برای تربيت کادرھای افغانی بدولت کابل اعتبار نمود
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ًپاکستان البته قلبا از اين نزديکی کابل ـ دھلی راضی نيست و باری به تفتيش و     

دوری جستن امريکا از . بری بين کابل ـ دھلی، در پشاور پرداخت بررسی طيارات مسافر

ستان و ھمچنان سرد شدن روابط سياسی ايران با پاکستان، سبب نزديک شدن ھند با پاک

ھند ميخواھد از طريق ايران کاsھايش را به . ايران يا بر عکس ايران با ھند شده است

 .و پاکستان را در انزوای سياسی و اقتصادی قرار دھد. ميانه فرو ريزد بازارھای آسيای

  :چين    

شوروی شامل شد و  م شوروی به افغانستان در ايتqف ضدچين از آغاز تھاج    

جوئی شوروی را بشدت تقبيح نمود و ھر گونه مناسبات با شوروی را تا  اعمال توسعه

 .خروج قشون سرخ از افغانستان قطع نمود

دستاورديکه چين از بحران افغانستان داشته است، مبالغ ھنگفت پول دالری بود     

جھته ادامه مقاومت افغانھا بر ضد » سيا«ای خود برای ھ که از مدرک فروش سqح

 .شوروی بدست آورد

ھزار تن سqح و مھمات از قبيل  ۶٠ ببعد چين ساsنه بيش از ١٩٨۵از سال     

ھای ضد تانک و ضد پرسونل و غيره  انداز، مين ھای زمين بزمين، نارنجک راکت

ود، آماده ميکرد و در بدل پولی العبور افغانستان ب ھای که قابل حمل به نقاط صعب سqح

 .ميگرفت، آنھا را به مقامات مسئول پاکستانی تحويل ميداد» سيا«که از 

 ١٩٨٩ تا ١٩٨٠اگر اين گفته دگروال يوسف باورکردنی باشد که امريکا از سال     

در حدود دو ميليارد دالر مھمات جنگی به مجاھدين از طريق پاکستان کمک کرده است، 

ھای   داد که بيش از يک ميليارد دالر امريکائی از مدرک فروش سqحميتوان احتمال

 جنگی به جيب چين ريخته است

شوروی  گيری چين در برابر اتحاد با خارج شدن قشون سرخ از افغانستان، موضع    

در قبال بحران افغانستان از جوشش خود افتاد و با سفر گرباچف به چين پس از خروج 

. نستان، روابط اين دو کشور رو به بھبود نھاد و عادی شدنيروھای شوروی از افغا

آوردھايی است که پيروزی جھاد  عادی شدن روابط چين با شوروی نيز يکی از دست

 . افغانھا بر ضد شوروی در برداشته است

زمانيکه پاکستان اھميت استراتيژيک خود را برای امريکا از دست داد و امريکا     

ھای مالی و نظامی خود را  غول ساختن سqح اتومی است، کمکبدليل اينکه پاکستان مش

 .به اين کشور قطع کرد، به نظر ميرسد که چين بر نفوذ خود در منطقه افزوده است
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از پاکستان و ) ١٩٩١(در ماه اکتوبر » کون يانگ شانگ«رئيس جمھور چين     

و رھبران پاکستان کون  شانگ يکی از موضعات مورد مذاکره بين يانگ. ايران ديدار نمود

و ايران طبق معمول، نگرانی از نقش حاکم امريکا در مسايل داخلی ديگر کشورھای 

جھان به بھانه حمايت از حقوق بشر و کاھش توليدات نظامی بود که از آن ابراز نگرانی 

 .کردند

 :ازبکستان    

اير در ميان کشورھای تازه به استقqل رسيده آسيای ميانه، ازبکستان بيش از س    

ازبکستان حتی . برداری از بحران افغانستان برآمده است  ھا در صدد بھره اين جمھوريت

زبان صفحات شمال  ھای ترکی هللا داعيه دفاع حقوق مليت قبل از سقوط رژيم نجيب

 .افغانستان را مطرح ساخت

اين امر قبل از ھر سخن ديگر بيانگر حمايت ازبکستان و در رأس اسqم کريموف     

در عين حال . هللا بود گيری جنرال دوستم در برابر دولت نجيب  آن کشور از موضعرھبر

اين انديشه را در محافل سياسی افغان دامن زد که ازبکستان خواھان جدا شدن وsيات 

اوs : و دsيلی ھم برای اينکار ازبکستان وجود دارد. شمال ھندوکش از افغانستان است

 . ازبکستان ساحه منافع خود ميشماردساحه وsيات شمال ھندوکش را

س ازبکستان، برای اين از جنرال أميانه و در ر نژاد آسيای  ثانيا، کشورھای ترک    

ثالثا، . اند  دوستم حمايت ميکنند که رھبران اين کشورھا و جنرال دوستم از يک نژاد

ھای رھبران اين کشورھا و جنرال دوستم دارای سابقه عضويت در حزب کمونيست کشور

شان نميخواھند که اوضاعی مشابه اوضاع    اين کشورھا و رھبرانًرابعا. خوداند

پس اين کشورھا برای جلوگيری . شان گردد تاجيکستان و افغانستان دامنگير کشورھای

المقدور بدادن کمک مالی و مھمات جنگی بطور مخفی به  از يک چنين احتمالی، حتی

سد مستحکم در برابر طوفان بنيادگرائی بسوی جنرال دوستم و به منظور ايجاد يک 

نژاد آسيای ميانه  چنانکه ھمين اکنون نيروھای مشترک کشورھای ترک. پردازند شمال می

از سرحدات تاجکستان برای جلوگيری از نفوذ بنيادگرايان اسqمی با جان و مال دفاع 

 ساکن در اين کشورو روسيه فدراتيف نيز عمq بخاطر حمايت ميليونھا روس . مينمايند

 . ھا، اين مشی را تائيد و پشتيبانی ميکند

ازبکستان و در رأس اسqم کريموف از يک جھت ديگر نيز جنرال دوستم را     

حمايت ميکند، و آن اينکه، ازبکستان از اين بيم دارد که مبادا در افغانستان قدرت به 

ن و شھرھای بخارا و ھای تاجيکستا و چون در سرزمين. مسعود تکيه کند شاه احمد
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مسعود، ارادت و  شاه اند، نسبت به احمد سمرقند و خجند که اکثريت مردمان آن تاجيک

وحدت کامل و سرتاسری  ًدر اين صورت ھمينکه مسعود احيانا. باور عميق وجود دارد

گرايانه تاجيکان  ھای ملی تاجيکان شمال و جنوب آمودريا را عنوان کند، بزودی موج قيام

ھا کار بسيار دشوار و  آيد و آنگاه خاموش کردن اين قيام ک ازبکستان به حرکت میدر خا

ھايی را به  حتی ممکن است اسqم کريموف خطر احتمالی چنين قيام. ناممکن خواھد بود

نژاد آسيای ميانه،   ھای ترک ھا روس ساکن در ازبکستان و ساير جمھوريت ضرر ميليون

و بنابراين دsيل روسيه خود را مجبور و مکلف . ه باشدبرای روسيه نيز خاطرنشان کرد

 .به پاسداری از مرزھای تاجيکستان ميداند

  :روسيه    

ور نگھداشتن جنگ داخلی افغانستان،  ھمين اکنون نقش روسيه فدراتيف در شعله    

روسيه درک ميکند که . از نقش کشورھای منطقه در ادامه بحران افغانستان بيشتر ھست

اسqمی روی کار شود، نه تنھا طالب ملی فغانستان يک دولت مقتدر و با ثبات ھرگاه در ا

غرامات جنگی و خسارات ناشی از آن از روسيه ميگردد، بلکه در صورت عدم قبول 

ھای افغانی به مرزھا و قلمرو  روسيه به پرداخت غرامات جنگی، احتمال اعزام چريک

مام منافع خود را در کشورھای اسqمی روسيه حتمی پنداشته ميشود و آنگاه روسيه ت

 .تازه به استقqل رسيده آسيای ميانه از دست خواھد داد

 : مينويسدن مورد از قول داکتر روستار تره کی مستمند، دراي آقای شاه محمود    

 کهيني ح١٩٩١ در ی ربانني برھان الدموsنا : کهنگاردي مني چنی روستا تره کمحترم    «

 ی از راه تھران به شوروی در پشاور بود مسافرتنيومت مجاھد وزارت خارجه حکليوک

 موافقتنامه ني به حکومت مجاھدستي در رابطه به انتقال قدرت از حکومت کمونیو. کرد

 اني مه بی عقد نمود ، که دران از غرامات جنگ ذکری ماده با شورو١٠ ی را طيی

 به توافق یادي موضوع بنکي ی روی با شوروی که ربانديًبعدا معلوم گرد.  بودامدهين

 از مطالبه غرامات جنگ در صورت ی است و آن انصراف طرف افغاندهي رسیشفاھ

 ھمان نيا.  استی از جانب شوروستي مسلمان ـ کمونندهي آی حکومت ائتqفيیشناسا

 صلح  م، م ، م کودتا شد و فصل نو خشونت و پqن هي آن عللي است که با تشکیحکومت

 .که تا کنون ادامه دارد ديجنگ باز گرد

 . شودي کودتا شناخته مني اکي ساله شر١٠ مسئول غرامات جنگ یشورو

 و ی در م ، م ، م  که از توافق شفاھی حکومت موsنا ربانندهي نما١٩٩٢  در 

 راموني اطqع نداشت ، ضمن بحث پی در رابطه به تاوان جنگ با شوروی ربانیپنھان
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 سابق ی ، مطالبه جبران خسارات جنگ را  از شوروی افغانستان در مجمع عمومهيقض

 استي به ری افغانًاتي که ما در رابطه با ھت قدر گفني در جواب ھمی شوروندهينما. کرد

  . مي ادهيبه توافق رس ً قبqیربان

 با ی مصاحبه مطبوعاتکي یً در راس اداره کابل قرار گرفت طی موsنا ربانی  وقت

:  ھا تازه کرد و گفتی گذشته را با شوروی توافق شفاھ ھا در کابل ،ستيژورنال

 برائت ی داراهي روسديحکومت جد.  است ی جنگ بدوش نظام گذشته شوروتيمسئول«

 مطلع ساخته هي در م ، م ، م از اصل قضان افغانستندهي نمابي ترتني به ا .»ذمه است 

  "١٥٣ .شد

فزارھای روسی مجھز و ا   ھای درگير که به جنگ بنابراين روسيه به تمام طرف

جات   سqح و مھمات ميفروشد و ھم پرزه اند در جنگ داخلی افغانستان، ھم  محتاج

لھذا بحران افغانستان . ھای متخاصم قرار ميدھد ترميمی وسايل زرھی را در اختيار گروه

ھا و ارسال مھمات جنگی از جانب روسيه فدراتيف و ازبکستان و  تا زمانيکه کمک

ھای متخاصم در افغانستان ادامه داشته باشد، ھمچنان ادامه  طقه به گروهکشورھای من

المقدور به نفع کشورھای ذيدخل در سرنوشت  و ادامه اين وضع حتی. خواھد داشت

 .افغانستان ميباشد

ايکه روسيه را وادار ميکند در امور افغانستان ذيدخل باشد،  ترين نکته اساسی    

بدين جھت .  دسته رفته قشون او در افغانستان استجبران شکست و اعاده حيثيت از

ھای درگير در افغانستان اوs ميخواھد تا آنجا که  ھا با دادن مھمات جنگی به گروه روس

ممکن باشد جنگ در اين کشور ادامه پيدا کند تا افغانھا با کشتن ھمديگر و تباھی شھرھا 

 تشکيل يک دولت مقتدر مرکزی ھا به وحدت ملی نرسند و قادر نگردند تا به و آبادی

خوی،  ثانيا اينکه روسيه ميخواھد افغانھا را مردمان وحشی صفت، درنده. دست يابند

ھای خطرناک به جھانيان و بالخاصه به کشورھای تازه به  کش، چپاولگر و تروريست آدم

ھا تا مردمان اين کشورھا و در راس حکومات آن. استقqل رسيده آسيای ميانه معرفی کند

نگر کمکھای نظامی روسيه باقی بمانند و نتوانند به استقqل کامل  ھمواره محتاج و دست

 .سياسی ـ نظامی خود نايل آيند

روسيه تقريبا به اين ھدف خود رسيده است و کشورھای تازه به استقqل رسيده     

ھمين لحاظ از . ميانه بشدت بيم دارند از اينکه دچار وضعی مانند افغانستان نگردند آسيای
                                                

  »ثور وپيامد ھای آنمقدمه يی برکودتای « شاه محمودمستمند، دعوت نت، مقالۀ نقدی برکتاب-١٥٢
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اند و امروز در  است که حضور نظامی روسيه را در مرزھای خود با افغانستان پذيرا شده

 سرباز روسی از مرزھای تاجکستان و ازبکستان و ترکمنستان با ٢۵٠٠٠حدود 

اين تعداد نيروی آماده باش روسی به آسانی ميتوانند . افغانستان نگھداری ميکنند

سيده آسيای ميانه را در صورتيکه بخواھند از زير نفوذ ھای تازه به آزادی ر حکومت

 .روسيه خود را بيرون بکشند، بشدت و بسرعت گوشمالی بدھند

اند که عساکر روسی،  از سوی ديگر مقامات نظامی روسيه بدرستی متوجه شده    

ند اند و آنطوريکه انتظار دارند، نميتوان روحيه رزمی خود را در برابر افغانھا کامq باخته

. ھای افغانی و تاجيک که از خاک افغانستان حمله ميکنند مقاومت نمايند در برابر چريک

روی اين دليل بر طبق اظھارات برخی از افغانھای که با مقامات نظامی روسيه در 

 به منظور انتقام کشی و تقويت روحيه ١٩٩۴اند، قرار بود باری در اواخر سال  تماس

ز تاجکستان يک حمله عمومی ھوايی بر شھرھای عمده سربازان روسی مستقر در مر

افغانستان بشمول کابل اجرا شود، اما بروز جنگ چيچن اين نيت شوم مقامات روسی را 

آسای ھوائی نيروھای روسيه بر شھر تالقان  معھذا يک حمله برق. نقش بر آب ساخت

يی مردم بود و بر  وsيت تخار در مرز تاجکستان ھنگامی اجرا شد که روز بازار عنعنه

نفر از افراد ملکی کشته و بيش از يکصد نفر زخمی گرديدند  اثر اين حمله ناگھانی يکصد

ھا و دکانھای مردم حريق شدند و چند دھکده نيز با خاک يکسان  و تعداد زيادی از خانه

. وsيت بدخشان نيز ھمواره آماج حمqت و فيرھای نيروھای روسی قرار دارد. گرديد

ساله در افغانستان و تھديد امنيت تاجکستان، کشورھای  ھای سه  در نتيجه جنگخqصه

شود،  ميانه از خوف افتادن بدامن بنيادگرائی که با تروريسم ھمرديف پنداشته می آسيای

 .اند ھا انداخته از مسلمانی بيزار شده و دوباره خود را در آغوش حمايت روس

  :آمريکا    

 سھم کشورھای بزرگ غربی،  که بگذريم،از مداخqت کشورھای منطقه    

 ساله افغانستان ١۶انگليس و فرانسه بشمولی اتحاد شوروی سابق در بحران امريکا،

 .گير است بسيار چشم

کردن شکست خودش در ويتنام که  کشی از شوروی و تqفی  امريکا، بخاطر انتقام    

ھای   تا توانست سqحعلت آن را حمايت و کمک شوروی به مردم شجاع ويتنام ميدانست،

مدرن آخرين سيستم تخريبی و زورآزمايی با شوروی را به افغانستان سرازير ساخت و 

البته که انگليس و فرانسه و چين و غيره کشورھا نيز ./ در افغانستان به آزمايش گرفت
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سان کشور  ھای مخرب خود در کشور ما نشستند، و بدين به تماشای تجربه آخرين سqح

 .ھا مبدل شد ھای تخريبی ابرقدرت ھای مدرن و به sبراتوار تجربه سqح نبار سqحما به ا

ھا ھزار تن بمب و موشک و خمپاره، اورگان ولونا  تا کنون ھزاران تن و بلکه ده    

يی ضد انسان و حيوان ھمراه با صدھا و   ھای خوشه واسکاد و ستنگر و بلوپايپ و بمب

امی بر سر مردم مظلوم افغان و تأسيسات دولتی و ھزاران توپ و تانک و طيارات نظ

آوردھای عمرانی و  ھای شخصی فرو ريخته است و ميتوان گفت تمام دست ساختمان

شاه   سال پس از تاسيس دولت احمد٢۵٠اقتصادی و خدماتی و فرھنگی که در طول 

کشور به درانی در افغانستان بوجود آمده بود، از ميان رفته و اکثريت شھرھا و قصبات 

 . اند ھای موحشی تبديل شده ھا و ويرانه خاک توده

آورد آمريکا از جنگ افغانھا با شوروی و شکست اين کشور، بسيار  و اما دست    

امريکا تا قبل از پيروزی افغانھا بر نيروھای . چشمگير و غير قابل پيشبينی بوده است

راه تبليغات ضد شوروی و ضد شوروی در افغانستان، ساsنه ھزاران ميليون دالر را در 

اما پس از شکست شوروی در افغانستان ديگر . کمونيزم در جھان به مصرف ميرسانيد

 .کند ھای کمونيستی در جھان مصرف نکرده و نمی يک دالر ھم در جھت تخريب نظام

شوروی و در مجموع کمپ  زمينه فروپاشی اتحاد: ثانيا، جنگ افغانھا با شوروی    

 جمھوريت تجزيه و از ھم جدا ١۴اتحاد شوروی به بيش از . راھم ساختسوسياليزم را ف

ھای تازه به استقqل رسيده، برای برسميت شناختن  ھر يک از اين جمھوريت. شد

استقqل خود به امريکا دست نياز دراز کردند و امريکا ھم با خوشحالی و نوازش از 

ا دادن کمک، خود را ديگر از خطر استقqل اين کشورھا استقبال نمود و با وعده کمک ي

غم و  ئی حتی با اجزای اتحاد شوروی سابق ھم بی احتمالی ھر نوع جنگ تباھکن ھسته

 .خاطرجمع ساخته است

آورد امريکا که بطور غيرمستقيم مزد خون افغانھای مجاھد و سر بکف  اين دست    

دالر نميشد امريکا   در مقاومت بر ضد سلطه و تجاوز شوروی ميباشد، و با صدھا ميليون

 اين مسئوليت را بر دوش ًکند، اکنون اخqقا چنين خاطرجمعی را از اتحاد شوروی کمايی

زده را از ياد نبرد که ممکن است باز ھم   امريکا ميگذارد تا افغانھا و افغانستان جنگ

ن روزی افغانھا بدرد او بخورند و بخاطر تامين منافع امريکا در اين قسمت از جھان خو

 . خود را بريزند

خواه اين موضوع را درک  خوشبختانه امروز در امريکا نيز عناصر آگاه و بشر    

کلنتن گوشزد ميکنند که نبايد امريکا بيش از اين نسبت به جنگ  کرده و به حکومت بيل
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امريکا به عنوان يک ابرقدرت يگانه در جھان . تفاوت باشد  جاری در افغانستان بی

 ذيدخل در بحران افغانستان را مانند، روسيه، پاکستان، ايران، ميتواند کشورھای

طلب زمينه ايجاد يک  ھای جنگ سعودی، ترکيه و ھند بشمول رھبران تنظيم  عربستان

 .حکومت ملی مورد حمايت و تائيد اکثريت مردم افغانستان را فراھم سازد

 و بعد ١٩٨٨ھای گيری سال اتفاقا در اين اواخر حکومت امريکا دوباره به موضع    

بار ديگر  و يک. چپی کابل برگشته است از آن تا قبل از پيروزی مجاھدين بر رژيم دست

در » مسلمانان ريشدار«بجای » ريش مسلمانان بی«خواھان استقرار حکومتی از 

 منظور معاون وزارت امورخارجه امريکا در امور جنوب  به ھمين. افغانستان شده است

آباد  ل  سری به افغانستان زد و در ج١٩٩۴qبين را فايل در ماه نوامبر خانم را آسيا محترم

. ھای دوسال اخير را مشاھده کرد و سپس به پاکستان مراجعت نمود وضع آوارگان جنگ

خانم رافايل با مقامات حکومت پاکستان روی قضيه افغانستان مذاکره نمود و حمايت و 

، حق خود اراديت و حاکميت ملی افغانستان پشتيبانی جدی امريکا را از تماميت ارضی

اظھار داشت و از جانب پاکستان تقاضا نمود تا در راه استقرار صلح و امنيت در 

متحد را که مورد حمايت حکومت  افغانستان صادقانه ھمکاری کند و مساعی ملل

 .امريکاست، ارج گذارد

بستان سعودی شد و با آباد، عازم عر خانم رافايل پس از ديدار با مقامات اسqم    

ملک فھد پادشاه عربستان و ساير مقامات مھم آن کشور مqقات و تبادل نظر نمود و از 

طلب و ويرانگر در  ھای جنگ مقامات آن کشور تقاضا بعمل آورد تا از مساعدت با گروه

افغانستان خودداری کرده، از داعيه ملت افغان مبنی بر تامين صلح و قطع جنگ و 

موضوف سپس عازم مسکو .  ملل متحد در ھمين راستا، حمايت صادقانه نمايدھای تqش

ھا ومذاکرات او را با مقامات آن کشور نيز قضيه افغانستان  شد و طبعا محور صبحت

 افغانستان، نگيری کشورش را در قبال بحرا موضعدر آنجا نيز خانم رافايل . تشکيل ميداد

 و قطع مداخqت کشورھای خارجی در امور حمايت از مساعی ملل متحد در اين راه

خارجه امريکا، از مسکو به روم پرواز  سپس معاون وزارت امور.افغانستان توضيح کرد

 . به مذاکره و تبادل نظر پرداخت١٩٩۴ نوامبر ٢٠شاه، روز  ظاھر کرد و با محمد

 بدون شبھه ھدف اين مذاکرات با شاه سابق افغانستان، دعوت مجدد امريکا، از    

ممکن است حمايت . (شاه به سھمگيری جدی در پروسه صلح افغانستان بوده است

حکومت امريکا را از شاه سابق، بخاطر اعاده صلح در اين کشور در برداشته بوده 

در حاليکه ھر دو جانب از مساعی ملل متحد در راه تامين صلح کشور ما، حمايت .) باشد
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رای دوام مساعی مشترک در جھت نيل به صلح خود را ابراز کردند، اظھار اميدواری ب

در افغانستان نمودند و از کشورھای منطقه و ذيدخل تقاضا کردند تا از مداخله در امور 

 . افغانستان جدا خودداری ورزند

بعدا خانم رافايل به کانگرس امريکا ضمن گزارش سفر خود، خاطرنشان ساخت     

ريزی در افغانستان قطع گردد و يک دولتی که اکنون زمان آن فرا رسيده تا جنگ و خون

اخبار واصله ميرساند که . در آن کشور استقرار يابد که برای ھمه افغانھا قابل قبول باشد

در ارتباط به » مايکل کويکسکی«نماينده حزب دموکرات و عضو کانکرس امريکا آقای 

ده و در آنھا کلنتن فرستا بحران افغانستان دو نامه شخصی عنوانی رئيس جمھور بل

تقاضا نموده تا حکومت امريکا در قبال قضيه افغانستان مسئوليت اخqقی و بشری خود 

آوری استقرار يک حکومت سالم، به تدوير  را درک نموده در راه قطع جنگ و فراھم

سعودی،  المللی به سطح عالی از کشورھای پاکستان، ايران، عربستان کنفرانس بين

گيری قطع  ھا بپردازد و با تصميم امريکا بشمول سران تنظيمترکيه، ھند، روسيه و 

ھا، بگذارند شرايط برای به ميان آمدن يک  خارجی و اعمال فشار بر سران تنظيم مداخqت

 .حکومت ملی و مورد حمايت مردم افغانستان مساعد گردد

که در اين » گولدن«يکی از مامورين سابق سفارت امريکا در کابل، آقای     

ديش در  ھا بحيث مسئول امور کشورھای پاکستان و افغانستان و بنگله گی تازه
ھای مسلح در  ھر کشوريکه به تنظيم: خارجه امريکا مقرر شده است، ميگويد وزارت

پردازد، بدون شک در راه اعاده صلح در اين  افغانستان کمک ميکند و به تقويت آنھا می
ھای قبلی خود، يکبار  امريکا به تعقيب اطqعيهاياsت متحده . کشور موانع ايجاد مينمايد

مستيری نماينده خاص  ھای محمود ديگر حمايت و پشتيبانی جدی خود را از تqش
متحد برای قضيه افغانستان، ابراز ميدارد و از کشورھای جھان و منطقه نيز ميخواھد  ملل

 .در اين جھت از ھمکاری دريغ نورزند

      

  

  

  

  

  



 ٣٦٩       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

  

  

  

 مچھارفصل 

 ھای تازه ی مجاھدين و آغاز جنگ پيروز    

  بخاطر قدرت    

    

 

 توافق نامۀ حکومت را امضاء ميکنندرھبران تنظيم ھای ساخت پاکستان     

 

  اشغال کابل و ھرج و مرج در پايتخت    

 ھای امنيتی گزمه  رئيس جمھور و ممانعت اوتوسط ھمزمان باپخش خبر فرار    

در ھمين . طرف مورد ھجوم مجاھدين قرار گرفت ، کابل از چھارتحت فرمان نبی عظيمی 

َاثنا نيروھای جنرال دوستم از طريق ھوا بر ميدان ھوايی کابل فرو ريختند و آنرا 
و بطرف ميدان شاه مسعود در حاليکه پروان را متصرف  ھای احمد قوت. متصرف شدند

ھای گروھی  ھوايی بگرام پيشروی ميکردند، خود مسعود از چاريکار بوسيله رسانه

ی پيوسته به قوماندانان جھادی ساير احزاب که به کابل نزديک ميشدند، ابqغ لالمل بين

ميکرد که بخاطر جلوگيری از خونريزی در کابل نبايد قبل از ورود رھبران جھادی به 

د و ھمچنان از رھبران احزاب اسqمی مقيم پشاور نيز تقاضا نمود تا پايتخت وارد شون
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برای اشغال قدرت و جلوگيری از ھرج و مرج در پايتخت رھبر دولت را تعيين و اعزام 

 .کنند

 حمل بعد از پخش خبر پناه بردن رئيس جمھور بدفتر ملل متحد عبدالوکيل ٢٩در     

شاه مسعود رفت و پس از مqقات با او و  دنزد احم) مرکز پروان(وزير امور خارجه به 

ً هللا بکابل برگشت و ضمن مصاحبه مطبوعاتی تلويحا ارائه سند تسليمی دولت نجيب

 ماه ٣٠روز بعد . گلبدين حکمتيار را از ھجوم بر کابل بر حذر داشت و گويا اخطار داد

ب نزد حمل جنرال محمد رفيع معاون رئيس جمھور ذريعه ھليکوپتر به چھار آسيا

حکمتيار رفت و پس از مqقات با وی بکابل بازگشت و در يک کنفرانس مطبوعاتی سھم 

در ھمين تاريخ خبر انتحار وزير امنيت دولتی فاروق يعقوبی اعqن گرديد که . گرفت

 . ناباورکردنی بود

در عين حال چون خqی قدرت بر کشور مسلط شده بود، پارلمان افغانستان طی     

ک مجلسين، عبدالرحيم ھاتف معاون رئيس جمھور را که شخص بسيار يک جلسه مشتر

ّفھيم و خير و غير حزبی بود به عنوان سرپرست تعيين نمود تا از امور دولت وارسی و 
چرخی  آقای ھاتف اولين فرمانی که صادر کرد رھايی بقيه زندانيان پل. سرپرستی نمايد

چرخی را شکستانده و فرار کرده  ای زندان پلھ گرچه گفته ميشد زندانيان قبq دروازه. بود

 . بودند

 ثور ۴=  ١٩٩٢پريل ا ٢۴باsخره بتاريخ . وضع نامطلوبی در کابل حکمفرما بود    

فيصل  ھا تحت نظر نواز شريف صدراعظم پاکستان و ترکی  جلسه سران تنظيم١٣٧١

ورت خارجه ايران در پشاور ص رئيس استخبارات عربستان سعودی و معاون وزارت

ھا از يک ديگر خيلی متفاوت بود و نميشد بر  نظريات و پيشنھادات سران تنظيم. گرفت

شريف صدراعظم پاکستان بکرسی  سرانجام طرح نواز. مبنای آن اتفاق نظری به ميان آيد

نفری تحت رياست آقای مجددی موظف شد بکابل   ۵١بر طبق اين طرح شورای . نشست

 طبق اين طرح آقای مجددی برای دو ماه رياست دولت را بر. رفته قدرت را تسليم شوند

بر عھده داشت و سپس آقای ربانی رھبر تنظيم جمعيت اسqمی برای چھار ماه قدرت را 

بدست ميگرفت و در طول اين مدت امور صدارت بدست آقای حکمتيار قرار ميگرفت و 

 .افتاد بعد از آن انتخابات برای حکومت آينده براه می

، قبل از آنکه جای حکومت ساخت شوروی را حکومت ساخت پاکستان بھرحال    

ھای مختلف مجاھدين شھر  گروه) ١٩٩٢آپريل  ٢۵ (١٣٧١اشغال نمايد، روز پنجم ثور 

يی را در  خانه ھر دسته يا گروھی از مجاھدين که موسسه يا وزارت. کابل را اشغال کردند
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ا تنظيم مربوطه خودش مانع ورود يا تصرف خود آورده بودند با بلند کردن بيرق حزب ي

چون . ھای جھادی به آن موسسه و اداره ميگرديد نزديک شدن ساير احزاب و تنظيم

ھا برای تصرف قدرت وارد کابل نشده بود، مجاھدين در  ھنوز ھيچيک از رھبران تنظيم

ر قدم ھای مامورين و ساير وسايل انتقاsتی دولتی و د قدم اول موترھای تيز رفتار و بس

ُقوای مسلح در ھر سه بعد . دوم تجھيزات و مفروشات دولتی را چپاول و تاراج کردند
ھمراه با گارد ملی که ) پوليس، اردو، و افراد منسوب به وزارت امنيت دولتی(خود 

العاده به آن، روی آن خيلی حساب ميکرد، يکباره  رئيس جمھور با اعطای امتيازات فوق

يی آب شد و در زمين فرو  نفری قطره و گويی اردوی پنجصدھزارتخمش در کابل گم شد، ت

 .رفت

ببرک کارمل به شبرغان نزد جنرال دوستم رفت و سپس به بندر حيرتان نزد     

محمود بريالی در کابل . جنرال مومن رفته در جوار قونسولگری روسيه رحل اقامت افگند

ھای ازبک به تماشا  ليشهماند و چور و غارت و کشتار مردم را توسط مجاھدين و م

وکيل، فريد مزدک و بردارش يار محمد، با کاويانی به مسکو رفتند و ساير . نشست

اعضای ارشد حزب که از قبل برای فرار آمادگی گرفته بودند، طی ھمان ھفته اول از کابل 

آھسته راھی ديار ھندوستان، پاکستان، ازبکستان و روسيه  پريدند و بقيه ھم آھسته

برخی از اعضای حزب باز ھم بدنبال چوکی و مقام تازه افتادند و با ارائه . يف شدندفدرات

ھای ھمکاری قبلی خود با گروه معينی از مجاھدين، در وزارت امور  اسناد و تصديقنامه

خارجه جای پای يافتند و به عنوان سکرتر اول و دوم و سوم در اين يا آن کشور اسqمی 

  .ندمقرر شدند و پرواز نمود

صبغت هللا مجددی،  کابل پس از اشغال توسط مجاھدين، در روز ورود حضرت    

 يکبار ديگر بخون نشست و بر ١٣٧١ثور  ٧نخستين رئيس موقت دولت اسqمی، شام 

اثر اختqفات ميان احزاب جھادی بخصوص حزب اسqمی و جمعيت اسqمی و مليشای 

ھای برق  شد که بر اثر آن، شبکهاوزبک مدت سه روز جنگ خيابانی شديدی را متحمل 

و نل آب نوشيدنی قطع گرديد و شھريان کابل در ماتم عزيزان از دست داده خويش 

قدرت دولتی را از ) ١٣٧١ثور ٨(حضرت مجددی فردای ورود خود بکابل . نشستند

معاون رئيس جمھور سابق آقای داکتر سرابی تسليم شد و ھياتی را برای صلح موظف 

ھای متخاصم  بس ميان گروه  تqش برخی از رھبران جھادی بزودی آتشبر اثر. ساخت

 آھسته کابل دوباره زنده شد و مردم به کوچه و بازار  بس آھسته پس از آتش. نافذ شد

 .برآمدند
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روھا و روی ديوارھای رودخانه تشنه لب کابل، بازار فروش   ھا و پياده جاده    

چادر، : خريداری البسه پاکستانی از قبيل. ديدکيفيت پاکستانی گر  کاsھای مصرفی و بی

دستمال زنانه، پيراھن و تنبان، چيلک و کqه پکول ساخت پاکستان در صدر کاsھای 

اکثرا يا تخريب و ) بس ملی(ھای شھری  چون بس. مورد نياز روز مردم کابل قرار گرفت

نواحی دور خيلی يه به پاکستان برده شده بود و وسايل حمل و نقل شھری از مرکز تا 

ھای تنگ کابل، چھره شھر را تغيير داده  کمياب بود پياده روی و بايسکل سواری در جاده

بس توسط افراد پاکستانی در حرکت و رفت  ھا چند عراده مينی تنھا درلين مکروريان. بود

 .و آمد بود و کرايه را ھر طور دل دريوران پاکستانی ميخواست، از راکبين ميگرفتند

ونيتی در ھر قدم و ھر کوچه و ھر راھرو، در روز و شب ئمص منی و بیناا    

ھر يک از افراد مسلح پکول دار که خود را مجاھد ميناميد، ميتوانست در . حکمفرما بود

پول و ساعت و بايسکل و موتر شخصی . تqشی نمايد. ھر قدم رھگذران را متوقف سازد

ع شکايت وجود نداشت و مقامی که امرش مرج. افراد را بدون چون و چرا تصاحب نمايد

قتل، ترور، دزدی، جنايت و تجاوز بر . بر مجاھدين ساری و جاری باشد، سراغ نميشد

ناموس مردم غارت اموال و دارايی ديگران ھر شب در ھرگوشه و کنار شھر شيوع 

داشت و فقط مردم ميتوانستند آن را به عنوان دsيل ضعف و ناتوانی حکومت مجددی 

 .ای ھمديگر قصه کنند و برتری نسبی رژيم گذشته را بر آن برشمارندبر

    qشنيکوف و ماشيندار ثقيل و خفيف و  ھر شب ھزاران و شايد مليونھا مرمی ک

و خمپاره از داخل محqت مسکونی شھر به ھوا فير ) ئی سرشانه(بعضا راکت ميانه 

وح و يا تلف ميشدند و وزارت ھا انسان در منازل خويش مجر ميگرديد که بر اثر آن، ده

ھای متعددی مبنی بر  عامه و گارنيزيون شھری از طريق راديو و تلويزيون ابqغيه صحت

شنيد و بدان  منع فيرھای ھوايی پخش مينمودند ولی کجا بود گوش شنوايی که آنرا می

 عمل ميکرد؟

ای نظامی و ھ مسدود گرديد و به قرارگاه) ھا دانشگاه(مکاتب، مدارس، پوھنتونھا     

مامورين و کارمندان کمتر به وظايف خويش . ھای جھادی مبدل شدند محل قومانده تنظيم

حاضر ميشدند و اگر به وظيفه ميرفتند چون دفتر و ميز و چوکی برای نشستن نداشتند، 

انگيز خود به  ھای شگفت ھا و شنيدنی بناچار پس از امضای حاضری و تبادله ديدنی

تر شده ميرفت، زيرا  شھر ھر روز کثيف. ھای خويش بر ميگشتند نهھمديگر دوباره بخا

ھم به يغما برده شده بود و بنابر آن، بوی و ) شھرداری(موترھای تنظيفاتی شاروالی 
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فقط تعداد محدود موترھای در . ھای شھر متصاعد ميشد يی از کوچه تفعن اذيت کننده

 .  حمل و نقل ميکردندھا در رفت و آمد بودند که مجاھدين مسلح را جاده

ھا، در موترھای پيکپ جاپانی و تويوتا و  مجاھدين مسلح ھنگام عبور از جاده    

ئی خود  ھای سرگشاده در حالی که دست باsی ماشه ماشنيدار يا راکت سرشانه جيپ

ھا را عبور ميکردند و  گرفته و آنرا بطرف مردم شھر متوجه ساخته بودند، جاده

 .در دل ساکنان شھر ايجاد ميکردندسان ترس و رعب  بدين

چون فرھنگ ده و قريه بر فرھنگ شھر مسلط شده بود، بنابر آن افراد و     

يی مراجعه ميکرد،  خانه آمد و به وزارت اشخاصی که ملبس بادريشی از خانه بيرون می

آميز روبرو ميشد و در بعضی  خانه با برخورد توھين از طرف مجاھدين مسلح آن وزارت

 امور خارجه که سھم  مانع ورود چنين اشخاص ميگرديدند، به استثنای وزارتجايھا 

ھای ديپلوماتيک و  پسر پير گيqنی رسيده بود و خودش نيز ملبس با دريشی در مqقات

خارجه نيز ھدايت داده بود تا  امور در پرده تلويزيون ظاھر ميشد و به کارمندان وزارت

ده باsی وظايف خويش حاضر باشند و مامورين ملبس بادريشی و سر و ريش اصqح ش

ھا و موسسات دولتی کمتر نشانی  خانه در ساير وزارت. و کارمندان آن ھم چنان ميکردند

از پوشيدن دريشی و حضور در وظيفه بمqحظه ميرسيد و مامورين بيچاره ھم بخاطر 

ش ميگذاشتند آنکه مورد توھين مجاھدين ريشدار و پکول دار واقع نشوند، ناگزير ري

و با پيراھن و تنبان . وپکول بر سر مينمودند تا ھمرنگ جماعت مqھا و مqنماھا باشند

ھای خود باز  و پتو باsی وظايف خويش برای چند دقيقه حاضر ميشدند و دوباره بخانه

چون مواد کوپونی برای کارمندان توزيع نميشد، مامورين اجناس و اشياء . ميگشتند

نشستند و به قيمت نازلتر از نيم قيمت خريد  روھا می گرفته در کنار پيادهمنازل خود را 

 .شان را اعاشه مينمودند سان خود را و اطفال ميفروختند و بدين

مجددی آنچنانکه ديده . بدينسان دوره دو ماھه حکومت حضرت مجددی گذشت    

سط مجاھدين را ھا و چپاول دارای مردم تو ھا، غارت جنگ. شد، آدم رک و راستگوی بود

محکوم ميکرد و بصراحت اعتراف ميکرد که از اين لحاظ او خجالت ميکشد که خود را 

امنيتی را در شھر کابل به گردن  نظمی و بی در عين حال آن ھمه بی. مجاھد بشمارد

شاه مسعود که قوماندان گارنيزيون کابل و وزير دفاع بود  گارنيزيون کابل و احمد

حتی . من امر ميکنم و فرمان ميدھم اما کسی بدان عمل نميکند: تاو ميگف. انداخت می

ھا و مصاحبات من در تلويزيون سانسور ميگردد و از نشر کامل آن جلوگيری  خطابه

او بارھا از ناتوانی حکومت مجاھدين و عدم تامين امنيت در شھر کابل بوسيله . ميگردد
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ی و ھستی خود و وابستگان خود را از موظفين امنيتی اعتراف کرد و از آنھايی که داراي

چه کارھای که نشد وهللا اگر «: دست داده بودند با اظھار تاسف معذرت خواست و گفت 

ھا کرده باشند يا ھيچکس ديگر، وهللا ما  روس اين کارھا را کرده باشد وهللا اگر کمونيست

د داده بود بزمين عزتی را که خداوند به مجاھ. خجالت ميکشيم که نام مجاھد را بگيريم

 ».زده شد

شھر ) جون ٢۶(سرطان  ۶معھذا دو روز قبل از ختم دوره قدرتش يعنی بتاريخ     

روز از طرف حزب اسqمی مورد ضربات موشکی قرار گرفت  کابل مجددا برای يک شبانه

گفته . و صدھا انسان، پير و جوان و کودک ھمراه با منازل دولتی و شخصی از ميان رفت

پرانی بر شھر اين بود که حضرت مجددی در روزھای اخير   اين موشکميشد دليل

حکومتش تqش ميورزيد تا دوره حکومت خود را برای مدتی ديگر تمديد کند، ولی حزب 

اسqمی که متوجه اوضاع بود، دست به اقدام زد و حضرت مجددی ھم سر وقت از چوکی 

ه از آنجا برای حکومت کابل آمده دولت اسqمی فرود آمد و دوباره به ھمانجايی رفت ک

نشينی مجددی نواز شريف صدراعظم پاکستان به کابل آمد و در  در روز دوم تخت. بود

دالر را  ھای ضدھوائی بدرقه شد چک حاوی ده ميليون حاليکه طياره حامل او با فير مرمی

 به حضرت مجددی در دوره زمانداری خويش. به مجددی تسليم داد و واپس پرواز نمود

و ھمچنان به جنبش ملی اسqمی افغانستان تحت ) ھا حزب اھل تشيع ھزاره(حزب وحدت 

و در روزھای . رھبری جنرال دوستم، در شورای جھادی پنج پنج کرسی معين کرد و داد

مگر با پس شدن او از قدرت . اخير قدرتش معاش مامورين دولت را دو چند اعqن نمود

 . شد که عواقب ناگوار بدنبال داشتاين فرامين او ناديده گرفته

گلبدين حکمتيار که چوکی صدارت به او تعلق داشت از ورود بکابل و اشغال     

کرسی صدارت به اين دليل که نظاميان کمونيست و بخصوص ميلشای اوزبک در کابل 

قدرت دارند تا زمانيکه ھمه آنھا خلع قدرت نشوند، او به کابل وارد نخواھد شد، 

 .زيدخودداری ور

هللا محسنی رھبر حزب حرکت اسqمی،  ھا، آيت در ميان رھبران جھادی احزاب و تنظيم    

اش که ھر ھفته در مسجد محمديه ايراد ميکرد و از تلويزيون  ھای عالـمانه بخاطر خطابه

و راديو پخش ميشد و ھمچنان پير سيداحمد گيqنی رھبر محاذ ملی، بخاطر عدم تعصبش 

 کارمندان رژيم سابق و عدم حساسيت در برابر پوشيدن دريشی و در برابر مامورين و

اش بيشتر مورد تائيد شھريان کابل  کتر روشنفکرانه لباس اروپائی و تراشيدن ريش و کر

  .بودند
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 ھای قومی و مذھبی در کابل   ربانی و آغاز جنگبرھان الدينحکومت     

هللا مجددی، نوبت به  بر طبق فيصله پشاور، پس از دوره دوماھه حکومت صبغت    

آقای ربانی پس از اعqن خط مشی حکومت خود، حزب وحدت و . استاد ربانی رسيد

ايکه آقای مجددی برای آنھا مشخص کرده بود،  اسqمی را از مقامات دولتیـ  ملی جنبش

 .محروم ساخت

 استاد ربانی با اين کار خود، گويا به انبار باروت آتش زد و بqفاصله چنان آتشی    

 .ترين حوادث را ببار آورد آميز ور گشت که فاجعه در غرب کابل شعله

وقتی ) ھا که از طرف ايران حمايت ميشود حزب اھل تشيع ھزاره(حزب وحدت     

خود را با بی التفاتی دولت استاد ربانی مواجه ديد، خواست واقعيت خود را از طريق 

مسعود در  شاه که احمد(وزارت دفاع در وھله اول از اوامر . توسل بزور به اثبات برساند

شان از داخل محqت مسکونی شھر ابا  مبنی بر ترک مواضع) رأس آن قرار داشت

 .ورزيدند و به مقاومت دست زدند

دولت در نظر داشت تا برای تامين نظم و آرامش در کابل، مجاھدين مسلح را از     

ع سqح افراد مسلح به ھمين منظور عساکر دولتی به خل. داخل شھر بيرون بکشد

در ھر . ھای دولتی اين عمليات را حفاظت ميکردند پوش ھا و زره تانک. پرداختند

ھای مختلف در اختيار داشتند، به  ايکه عمارات دولتی و يا منازل شخصی را تنظيم نقطه

آمد، مورد  آنھا امر ميشد تا تخليه کنند و در صورتيکه از اين امر سرپيچی بعمل می

، مرکز تداوی ٧١ سرطان ١٢ = ٩٢ جوsی ٢روز . و راکت قرار ميگرفتضربه توپ 

معيوبين که توسط متخصصين ملل متحد تداوی صورت ميگرفت و در تصرف مجاھدين 

مسلح بود، در برابر قوای دولتی به مقاومت پرداخت قوای دولتی مرکز را تحت آتش 

رسيد ھمگی توانستند سالم از نفرمي ٢۵شان به  مامورين ملل متحد که تعداد. راکت گرفت

محل حادثه فرار نمايند، اما اشغالگران پس از آنکه يکنفر کشته دادند و مجاھد ديگری 

َواحدھای رشيد دوستم و . مجروح شد، حاضر گرديدند مرکز را تخليه کنند
سازی نقش عمده  مسعود در اين عمليات پاک شاه نادری و جنرال مومن و احمد منصور سيد

 از آنجا که نيروھای حکمتيار در اين عمليات پاکسازی شرکت نداشت، عمليات با .داشتند

زيرا به پندار حزب اسqمی ھدف پاکسازی خارج کردن نيروھای . مقاومت روبرو ميشد

حکمتيار از شھر بود و ھنگامی که داکتر قاسم يکی از قوماندانان معروف حزب اسqمی 

 .رسيد، غضب حزب اسqمی را دامن زددر روز اول عمليات پاکسازی به قتل 
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احمد شاه وزير داخله حکومت که داکتر قاسم به معيت او بوده و کشته شده بود،     

در عمليات پاکسازی بايد نمايندگان تمام «: بر شيوه عمليات پاکسازی انتقاد کرده گفت

احزاب اسqمی اشتراک ميداشت اما چونکه اعqن موضوع نا وقت صورت گرفت، 

شاه  انجنير احمد» .فاھم رخداد ولی اميد است که واحد مختلط را فردا بکار اندازيمسوءت

 .وزير داخله منسوب به حزب اتحاد اسqمی بود

طوريکه گفتيم مرگ داکتر قاسم قوماندان حزب اسqمی غضب حکمتيار را دامن     

 راکت حزب اسqمی از سمت جنوب کابل به پرتاب) سرطان ١۴(جوsی  ۴زد و رو شنبه 

 نفر  باsی کابل شروع کرد و قوای دولتی مجبوربه مقابله با آن پرداخت و بالنتيجه پنجاه

بنابر گزارش . مقتول و صدھا نفر مجروح و صدھا خانه شخصی ويران و خراب گرديد

ھا در داخل ارگ در نزديک اتاق رئيس جمھور ربانی  ريوتر، در ھمين روز يکی از راکت

باش استاد ربانی زخمی و حدود سه  ر آن باديگارد و دو نفر حاضراصابت کرد که بر اث

ھمچنان بين قوای حکمتيار و نيروھای فرقه . نفر ديگر در شھر کابل مجروح شدند صد

 عبدالرشيد دوستم در باs حصار جنگی رخداد که متعاقبا مواضع مختلف در شھر ۵٣

 نزديکی ھوتل آريانا و استيشن اسqمی در ھای حزب راکت. تحت حمqت راکتی قرار گرفت

ھمچنان . نفر زخمی بر جای گذاشت ۵٠ نفر مقتول و ٣٢بس اصابت کرد که بالنتيجه  ملی

 قرار داشت اصابت نمود که به ۵٣ھا بداخل باs حصار که در تصرف فرقه  يکی از راکت

ر و تعداد ديگری از مردم د.  نفر مليشه انجاميد٣ نفر مليشه و مجروح شدن ١٠قتل 

 .اطراف باsحصار جان خود را از دست دادند

بسيار متاسفم که اين حمqت صورت «: استاد ربانی در يک پيام راديويی گفت    

 »...ميگرد، من سعی کردم نظم و آرامش در کابل قايم شود و مردم احساس مصونيت کنند

د که پرانی، يک راکت ھم بر وزارت سابقه مخابرات اصابت کر در ادامه اين راکت    

الـمللی اعqم   بين احمر شفاخانه صليب. نفر انجاميد و تعدادی را ھم زخمی نمود به قتل پنج

داشت که ده نفر مجروح حين مواصلت به شفاخانه جان دادند و ھشتاد نفر ديگر برای 

 .اند تداوی آورده شده

ه چنين به نظر ميرسد که تعداد تلفات و مجروحين چندين برابر ارقامی باشد ک    

پرانی بمقابل حزب  اند زيرا قوای دولتی نيز به راکت سی گزارش داده ريوترو بی بی

در شفاخانه ميوند بحد . پرداختند و اين امر سبب تلفات زيادتر ميگرديد اسqمی می

ھای صحن شفاخانه افتاده بودند که داکتران فرياد  ھا پھلوی ھم بر روی سرک زخمی

ريم، پس چطور اينقدر زخمی را تداوی کنيم؟ اين جنگ ما برق، آب و دوا ندا: ميزدند



 ٣٧٧       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

جوsی ھنگامی صورت گرفت که آوازه ورود ۴شديد و تلفات بزرگ بروز شنبه 

اما صدراعظم . صدراعظم موظف معلم فريد به کابل زمزمه ميشد که فردا يکشنبه ميآيد

د مسلح بسوی مذکور دو روز بعد از اين راکت باران شھر کابل، ھمراه با دو ھزار مجاھ

خانه، قوای دولتی مانع ورود صدراعظم با آن  اما در عقب گردنه خير. کابل سرازير شد

 نفر از ھواخواھان خود وارد کابل ٣٠٠ھمه قوا گرديد و فقط اجازه داد صدر اعظم با 

بھرحال معلم فريد در حاليکه چندين عراده موتر سايکل بشمول تانک و زرھدار او . شود

مشی حکومت  ينمودند، وارد کابل شد و پس از ايراد بيانيه راديويی و خطرا محافظت م

خود در ضيافتی که از طرف رئيس دولت اسqمی به افتخارش ترتيب يافته بود شرکت 

 .جست

معلم فريد وظيفه داشت تا لست جديد اعضای کابينه را در مشورت با استاد ربانی     

 او موفق به چنين کاری نشد و دو ھفته پس از اما. ترتيب داده به شورای قيادی پيش کند

مورد حمايت عربستان (ورود او در غرب کابل بين حزب وحدت و حزب اتحاد اسqمی 

خوردی خونين صورت گرفت که عواقب بس  سياف بر  عبدالرسول برھبری استاد) سعودی

اضع ھر دو حزب با استعمال سqح خفيفه و ثقيله بر مو. خطرناک و وحشتناکی داشت

، ۴ ، کارته٣ يک ديگر در نواحی خوشحال مينه، کارته مامورين، کوته سنگی، کارته

ھای دور منزل و نزديک  برچی،قلعه شاده، دادخونريزی دادند و با پرتاب موشک دشت

منزل و شليک توپ و تانک و خمپاره و ماشيندار خفيف و ثقيل باعث تلفات انسانی و 

ھای مذھبی و قومی و  جنگ. ھای دولتی شدند مانتخريب صدھا منزل رھايشی و ساخت

ھای تن بتن خيابانی و کوچه بکوچه، ميان شيعه و سنی  نژادی و به عبارت ديگر جنگ

ھا از سوی ديگر در تمام نواحی متذکره چنان  ھا و ھزاره از يک سو و جنگ ميان پشتون

 غرب کابل درست شبيه قسمت. مشتعل شد که تاريخ نظير آن را در افغانستان به ياد ندارد

ھا، اعراب سودانی و  گفته ميشد در اين جنگ. ميدان جنگھای لبنان و بيروت شده بود

 .مصری و الجزايری نيز شرکت جسته بودند

در اين زدوخورد که مدت يکھفته با شدت وحدت تمام برای قدرت نمايی و در ھم     

ماتم از دست دادن فرزندان، کوبيدن قدرت طرف مقابل ادامه يافت، ھزاران خانواده به 

ھر دو طرف به دستگيری و . پدران، مادران و دختران جوان و دارايی خود نشستند

زندانی ساختن و شکنجه دادن افراد منسوب به مليت يا مذھب و تنظيم طرف ديگر 

و چه بسا کسانی که از مرگ بوسيله موشک و خمپاره نجات يافته بودند، ولی . پرداختند

دژخيمان متعصب اين دو حزب، ھستی خود را از دست دادند و رھسپار ديار در چنگال 

 .عدم گرديدند
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و ) ٧١ سرطان ٣٠( جوsی ٢٠المللی به تاريخ  ھای گروھی بين به گفته رسانه    

 جوsی تلفات جنگ در دو روز اول ميان حزب وحدت و حزب اتحاد اسqمی سخت ٢١

 نفر ٣٠٠د مقتولين به يکصد نفر و مجروحين به بقول راديو فرانسه تعدا. دھنده بود تکان

 نفر و ۴٠٠صدای امريکا، تعداد مقتولين را دوصد نفر و مجروحين را حدود . ميرسيد

اما شاھدان عينی تعداد . تر از اين دو منبع را نشر کردند سی، ارقامی متفاوت بی بی

. يت ميکردند نفر روا١٢٠٠ نفر و تعداد مجروحين را بيشتر از ٧٠٠گان را  کشته

ھا  ًھای مخروبه بعدا جان دادند، تا مدتھا کسی از آن ھا که در زير خانه بسياری از زخمی

نھادند و آنھايی که  ھا پا بفرار می زيرا با اصابت مرمی توپ يا راکت، زنده. اطqع نداشت

ند و افتادند، يا ھمانجا تلف ميشد زخمی و يا در زير ديوار خانه و يا خاک و چوپ گير می

 .ھا جان ميدادند يا از عدم وارسی و انتقال به شفاخانه

ًعqوتا کشتارھای دسته جمعی که ھيچکس نميتواند رقم آن را تثبيت نمايد، نيز     

 .ھای متخاصم روايت ميشد بوسيله گروه

داستانھای جانکاھی از بيرحمی و قساوت ھر يکی از اين دو گروه مجاھد و تشنه     

ھای با احساس راست ميکند و  يشد که مو بر اندام انسانبخون ھمديگر روايت م

مثq، روايت ميشد که در ميرويس ميدان و دشت . گويی ھم نيست و واقعيت داشت اضافه

ی و خوشحال مينه که در تصرف حزب وحدت بود، افراد رھگذر منسوب به مليت چبر

د و چون تعداد افراد نرھای بدون منفذ زندانی ميگذاشتن يکديگر را دستگير و در کانتی

دستگير شده در ھر محلی بسيار زياد بود، آنھا را مانند خشت پھلوی ھم قطار ايستاده 

ھای سرطان و  ميکردند و بعد دروازه آنرا از عقب قفل ميزدند و چون ھوا در کابل در ماه

اسد به منتھای گرمی خود ميرسد، پس از چند دقيقه يا نيم ساعت بعد وقتی دروازه 

نر باز ميشد تا افراد ديگری در آن جابجاشود، بسا ديده شده که ھمه افراد زندانی  تیکان

البته در مورد خشم حزب وحدت (گاھی ھم قھر و غيض گروه مخالف . اند شده جان داده

نرھا پترول و نفت  بحدی غليان مينمود که بر افراد زندانی در داخل کانتی) روايت ميشد

نر  سان انسانھای روز برگشته در داخل کانتی آتش ميزدند تا بدينپاشيدند و بعد آنرا  می

ھای  ور، ذوب و گداخته شوند يا در برخی نقاط انسانھای اسير را زنده در داش شعله

و يا افراد طرف مقابل يا مليت ديگر را دستگير کرده با کوبيدن . انداختند پزش می خشت

جوئی طرف  توزی و انتقام نھا، آتش کينه اينچ در پيشانی و فرق سر آ۶ تا ۴ھای  ميخ

 . ور تر ميساختند مقابل را شعله
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بريدن گوش و بينی و .  وضع از اين ھم بدتر شده بود١٣٧١در جنگھای زمستان     

و . دندان و بريدن پستان زنان و دختران و تجاوز بر آنانشکست دھن وکشيدن چشم و 

ھا، ھمقفس  نداختن اجساد لخت بر سرکھا رھا ساختن و ا  جاده لخت کردن و برھنه روی

ھای متخاصم  مره گروه وحش کار عادی و روز کردن اسيران با شير و پلنگ در باغ

 . شمرده ميشد

در ساحه پوھنتون کابل که در تصرف حزب وحدت قرار داشت روايت ميشد که     

ر، گردن فشاشان در ا  مردان پنجشيری و افراد حزب اتحاد اسqمی را به انتقام جنايات

از انسانھای . ھای بدون سر احساس لذت و شادمانی ميکردندجسد ميزدند و از حرکات 

. زنی ميساختند و ھر نقطه از بدن اسير روز برگشته را نشانه ميگرفتند  زنده تخته نشانی

ھا آويزان  بوری مردان را سر ميزدند و از يک پا مثل گوسفند بدرخت در تفرجگاه ده

ھای ارسی بيرون  يی دھمزنگ، زنان پستان بريده را از دريچهدر گوs. ميکردند

بسا از زنان بدبخت را در آنجا در . دريدند تا جان بدھند آويختند و برخی را شکم می می

ھای رياست ترافيک کابل صليب ميزدند و باsی سر آنان از خون شعار و  پنجره اتاق

رای اسيران گوشت اسيران را جوش روايت ميشد که ب. دشنام به طرف مقابل مينوشتند

داده ميخوراندند و اسيری که آب ميخواست، مجبورش ميساختند تا از طريق گذاشتن 

ريزه  قيف در دھن اسير تشنه ادرار خود را رھا سازند و ھر وقتيکه ادرار از سر قيف سر

يشد از يک نوع جزای ديگر به اسراء روايت م. مينمود ميگفتند، اکنون سيراب شده است

مثq برای اسير تشنه چای داغ فراوان ميدادند و بعدا اسير را . دھنده بود که واقعا تکان

و سپس مجرای ادرار مرد اسير را با . بستند دست بسته بدرخت يا پايه و ستون خانه می

ترکيد و بمرگ پر از عذاب اسير  بستند، يکی دو ساعت بعد مثانه اسير می نخ محکم می

ھا را بخورند  بستند تا از گرسنگی گوشت مرده ھا می دھا اسيران را با مردهبع. انجاميد می

برخی از اسيران را زنده پوست مينمودند و يا آلت تناسلی وی را قطع . و خود نيز بميرند

 .ھای بريده حمايل ميساختند از گوش. ميکردند

بريده زنان ھای  ھای پر از پستان از بيرل) ميرويس ميدان(سنگی  در نواحی کوته    

روايت شده و نيز گفته شده است که گاھی مجاھدين مقيم ميرويس ميدان و خوشحال 

مينه، عابرينی که برای خريدن نان خشک از محqت دورتر بدانجا رفته بودند، فرياد 

او بيا در نان ته خشک نخور، بيا اين گوشت را بگير و ببر و پخته کن و «: ميزدند که

عابر بيچاره که از ترس » .ه تا خانه سر اين خريطه را باز نکنیدار ک اما ھوش. بخور

ميلرزيد با تشکر خريطه گوشت را گرفته از محل دور ميشد و چون چنين توقعی از 
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مجاھد نداشت که به او کمک کند، دورتر از چشم مردم وقتی سر خريطه را باز ميکرد، 

ستان زنان در خريطه جابجا شده ميديد که مقدار يک يا دو کيلو چشم و گوش و بينی و پ

ھای پاکستان جھت تداوی رفتند و اين  بسياری از اينگونه قربانيان در شقاخانه. است

گيری يک  ھای بعد گروگان در ماه. ھا را برای دکتوران و مردمان آنجا ميکردند حکايت

روه مخالف بودند چه از گ منبع درآمد پولی برای عاملين آن شد و افرادی را که پولدار می

بود، دستگير و محکوم به پرداخت جريمه گزاف از پنج ميليون تا پنجاه  بود يا نمی می

 .و وای بحال کسی که توان پرداخت مبلغ جريمه را نميداشت. نمودند مليون می

سيلی از زنان و ) ١٣٧١در اسد (ھای متخاصم  در ايام درگيری جنگ ميان گروه    

مردان و کودکان بسوی شھر سرازير شدند و چنان با مردان و جوانان و اطفال و پير

وحشت محل مسکونی خود را ترک گفته پا به فرار نھاده بودند که در مسير حرکت آنان 

ک زنانه و طفqنه افتاده بود و فرار کنندگان حتی فرصت رار ھزاران بوت و چپلھنگام ف

گيری  ز محل جنگ و گروگانبرداشتن بوت خود را ھم نيافته بودند و پای برھنه خود را ا

بدينسان در مدت يک ھفته اول از ماه اسد محشری از کشتار انسان و . دور ساخته بودند

ھای در نواحی خوشحال مينه، ميرويس ميدان،  سوزی منازل و ساختمان تخريب و آتش

دشت برچی، کارته مامورين بر پا بود و مردم و کسانی که از آن نواحی جان بسqمت 

ھای ثقيله طرفين کامq  ودند، قصه ميکردند که چھره اين نواحی بر اثر فير سqحبرده ب

ھا، ھمان نواحی معمور و زيبای چند  عوض شده و به مشکل ميتوان باور کرد که اين

 .اند اند که بدين شکل درآمده روز قبل کابل بوده

اضر شد پس از اين ھمه کشت و کشتار و وحشت و تخريب بود که استاد ربانی ح    

دوباره حقوق حزب وحدت را در دولت خويش برسميت بشناسد و سه کرسی وزارت در 

رھبران ھر دو . اختيار آن حزب بگذارد، و غايله برادرکشی را در کابل خاموش نمايد

حزب در ختم اين جنگ خود را بی خبر از اين درگيری وانمود کردند و حاضر شدند تا 

 يک قطعه از عساکر دولتی در خط فاصل مواضع آن دو برای جلوگيری از تصادمات بعدی

وزارت دفاع فورا اين طرح را در آن ناحيه . حزب در ناحيه خوشحال مينه متمرکز گردد

قولی  عھدی و بد زيرا تجارب گذشته بد. بس باور نداشتند پياده کرد ولی مردم به دوام آتش

 . رھبران را در اين موارد به اثبات رسانده بود

ھای اتنيکی و  نظير جنگ  ز گليم ماتمداری شھريان کابل از اين فاجعه بیھنو    

مذھبی جمع نشده بود که حزب اسqمی برھبری آقای حکمتيار به دولت ربانی اخطار داد 

َکه دولت بايد مليشان اوزبک مربوط عبدالرشيد دوستم را که در گذشته مجاھدين را در 
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رژيم کمونيستی سابق حمايت ميکرده است، از مواقع و مواضع مختلف ضربه زده و از 

منصبان اردوی سابق از مقامات دولتی  کابل اخراج نمايد و ھمزمان با آن بايد تمام صاحب

در غير اين صورت دست به سqح خواھد برد و خود به تصفيه آنھا . محروم ساخته شوند

 .خواھد پرداخت

   ملی م که خود را رئيس جنبشُاين اخطاريه حزب اسqمی سبب شد تا جنرال دوست    

اسqمی افغانستان و رئيس شورای نظامی سمت شمال اعqم کرده بود، نيروھای بيشتری 

َاين اقدام جنرال دوستم طبعا مايه غضب . توسط ھواپيماھای نظامی به کابل اعزام دارد

 بيشتر حزب اسqمی شد و مخصوصا پس از آنکه وزارت دفاع دولت اسqمی، توضيح داد

اند، حزب منع پروازھای طيارات  که مليشای اوزبک، جزو اردوی اسqمی افغانستان

اش از  و چون ديد به اخطاريه. نظامی و ملکی را در ميدان ھوايی کابل مجدا اخطار نمود

اگست  ٨شود، در صبح روز  طرف دولت ربانی و مليشای اوزبک وقعی گذاشته نمی

بانی قصد داشت به تھران پرواز نمايد ميدان  که آقای ر١٣٧١اسد  ١٨مطابق = ١٩٩٢

 و غيره قرار گرفت و بزودی دو طياره ۶٠ھای سکر ھوايی کابل زير بمباری راکت

الـمللـی آريانا از   طياره و يک طياره مسافربری بين۴بری داخلی باختر از جمله  مسافر

ن طيارات به آتش  فروند ھمراه با چند طياره باربری نظامی يکجا با ذخاير بنزي٣جمله 

 .کشيده شد

اما از بد بدترش . ای کاش حزب اسqمی به ھمين خسارات وارده بسنده ميکرد    

 ماه اسد درست سرساعت پنج صبح که ھنوز کسی از ١٩صبح روز . توجه کنيد! توبه

منزل خود بيرون نيامده بود و شايد بسياری از شھريان کابل ھنوز در خواب بودند که 

از جنوب و شرق کابل به استقامت ميدان ھوايی ) موشکی(ان راکتی ام آتش جنگ بی

مھر و،  بی مرنجان، تپه بی کابل، ارگ رياست جمھوری، وزارت دفاع، وزير اکبرخان، تپه

 ساعت ١۴شام برای مدت ٧باsحصار، کوه تلويزيون آغاز شد و بدون وقفه تا ساعت 

 .sينقطع ادامه يافت

 راکت و ۶٠٠ در ھر دقيقه ده راکت و در ھر ساعت ھای متعدد بر طبق قيدگيری    

 راکت از جانب حزب اسqمی حکمتيار بر شھر کابل و ٧٢٠٠ ساعت جمعا ١۴در ظرف 

نقاط متذکره فير شد و ھرگاه فيرھای متقابل نيروھای دولتی و مليشای اوزبک را که 

اضع حزب  و غيره بر مو٢١ و بيم ١٣بوسيله، توپ و اورگان ولونا و راکت و بيم 

ھای فير شده حزب اسqمی محاسبه کنيم،  اسqمی صورت گرفته اقq چھار برابر موشک

 ھزار فيرھای ثفيله بر شھر و حومه آن پرتاب شده که بدون شبھه ٣۵ تا ٣٠تخمين 
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تلفات جانی ناشی از آن به ھزاران انسان بالغ ميشد و خسارات مالی از ناحيه تخريب و 

 . خصی و دولتی به ھزاران مليون دالر بالغ ميشدآتش سوزی ساختمانھای ش

 روز ٢١افروزی و تخريب و ويرانگری ناشی از آن، برای  اين جنگ و آتش    

  متواتر با کمی تفاوت از روز اول ادامه يافت و در مقايسه با تلفات جانی و خسارات مالی 

 . تخمين زد روزه را٢٠ھای وحشتناک  روز آغاز اين جنگ، ميتوان خسارات و ويرانی

از ھمان روز اول جنگ تمام تاسيسات توليدی و اقتصادی و خدماتی و فرھنگی     

تمام . شبکه آبرسانی و برق و مخابرات و تلويزيون فلج گرديد. کشور حريق شده رفت

ھا انباشته شده رفت و عمليات  ھا از sش مرده شفاخانه. ذخاير نفتی و سوخت آتش گرفت

معھذا صدھا . ھوشی صورت ميگرفت  کاربرد ادويه بیجراحی مريضان زخمی بدون

ھا اکثرا در  مرده. زخمی از بی دوايی و عدم معالجه و رسيدگی عاجل جان سپردند

ھا گنديده شده کرم زده بودند و چون اقارب آنھا برای بردن جسد مرده خويش  شفاخانه

 .خته شدجمعی آنھا پردا حاضر نميشدند، بناچار در صحن شفاخانه بدفن دسته

ھای مختلف شھر را در بر ميگرفت و وسايل  از آنجايی که شعاع جنگ قسمت    

ھا وجود نداشت، ھرگز احصائيه و آمار دقيقی از  ھا به شفاخانه ھا و مرده انتقال زخمی

مقتولين و مجروحين جنگ تھيه شده نتوانست و بدون شبھه ھزاران کشته و مجروح 

 ٢۵٠٠الـمللـی قربانيان اين حادثه خونين را  ن بينگرچه گزارشگرا. بدنبال داشته است

مگر . اند ھا و مجروحين را تخمين کرده  نفر زخمی۵٠٠٠اند و در حدود نفر وانمود کرده

 روزه ميتوان قربانيان آن را ٢١آسای  گون و سيل کم از کم در جنگ وحشتناک و طوفان

 . ھزار نفر تخمين زد٢٠تا 

ھا،  باغ بابر، باsحصار، تپه مرنجان، مکرورياندر اين جنگ نواحی چھلستون،     

باغ عمومی و اطراف ارگ رياست جمھوری، ميدان  مھر و، وزير اکبرخان، پل  بی تپه بی

گی از اين سوی شھر به آن  مردم اين نواحی با سراسيمه. ھوايی بشدت تخريب شدند

نواحی شرق و جمعی شھريان کابل از  مھاجرت و فرار دسته. سوی شھر فرار ميکردند

تعدادی از مردم شھر که توان . خانه بشدت جريان يافت جنوب و غرب بسوی ناحيه خير

 .آباد و مزار شريف و قندھار رخت مھاجرت بستند و رفتند مالی داشتند بسوی جqل

ديدگان  چور و چپاول دارايی مردم به حد اعلی خود رسيد و در بسا موارد مصيبت    

رده دفن ميکردند و برميگشتند، مشاھده ميکردند که دارايی تا مرده خود را بيرون ب

شان بغارت رفته است و دردآورتر اينکه بعضا مالک منزل را با زور سرنيزه و  باقيمانده

تھديد بمرگ مجبور مينمودند تا خود اثاثيه و اموال منزل خود را بدوش گرفته در موتر 
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ستون و ميرويس ميدان حدوث اين  ھلنو و چ در نواحی کارته. غارتگران جابجا نمايد

ھای خود را در داخل حويلی  مردمان اين واحی اکثرا مرده. واقعات را روايت ميکردند

برخی از اطفال و کودکان که در نزديکی آنھا مرمی توپ و راکت . خويش دفن مينمودند

ر وحشت از باردار بر اث زنان. ھا کر ميشدند اصابت کرده بود، از زبان گنگ و يا از گوش

 .صدای ھيبتناک راکت و خمپاره قبل از وقت معينه بار برزمين ميگذاشتند

سوز، محشر  امان و ھستی  روز در کابل بر اثر آتش جنگ بی٢١بدين سان مدت     

صغرا برپا بود و از طلوع آفتاب تا غروب مردم در زير آتش راکت و توپ و اورگان و 

رھنه از آن سوی شھر به اين سوی شھر ھای ثقيل و مھيب، با پای ب غيره سqح

البته آنانی که پول داشتند با کرايه گزاف sری و . شتافتند و فرياد ميزدند و ميگريستند می

ھای خود يا بسمت شمال يا شرق کابل رو به فرار  کاميون کرايه ميکردند و با زن و بچه

ود و از اقارب خqصه ھرکس در غم خود و خانواده خود از خطر جنگ ب. مينھادند

 .نزديک و خويشاوندان خود در نواحی ديگر اطqعی نداشت

يی   اگست ضمن اعqميه١٣ اسد مطابق ٢٣پنج روز بعد حزب اسqمی بتاريخ     

قوای مليشه : نشان ساخت و متذکر شد که شرايط خود را بحکومت آقای ربانی خاطر

ابل تشکيل گردد، شورای انی مشترک دفاعی شھر کدقومان. اوزبک از کابل خارج شوند

. قيادی مجددا احياء گردد يعنی مانند دوره مجددی از اختيارات عام و تام برخوردار شود

. و از وسايل اطqعات جمعی، استفاده مشترک صورت گيرد. انتخابات بزودی براه بيفتد

يار مسعود اين شرايط را نپيذيرفت و آمادگی خود را برای مقابله با حکمت شاه اما احمد

ھای  اين اعqميه ھنگامی پخش گرديد که بنا بر گزارش راديو کابل و رسانه. ابراز داشت

 حکمتيار حمله برده و تلفات سنگينی عَشيد دوستم بر مواضالـمللـی طيارات ر گروھی بين

نشينی  و در چند جبھه حزب اسqمی عقب. به نيروھای حزب اسqمی وارد ساخته بود

 . ھايی بود ب اسqمی مدعی پيشرفتکرده بود، ھر چند حز

پرانی  ھای راکت بابر که در آنجا دستگاه باغ واقعا تا ھنگامی که بلندترين قله کوه    

گلبدين حکمتيار نصب شده بود، توسط قوای دولتی فتح نشده بود، و تا زمانيکه تونل 

ا وقتيکه مسعود نيفتاده بود و خqصه ت شاه درون کوه عقب آن برج بدست نيروھای احمد

ستون بسوی شھر مورد بمباردمان  ھای کوه چھل آخرين سنگرھای پرتاب راکت از بلندی

 حکمتيار ھرگز حاضر به ،طيارات دولتی قرار نگرفت و آن سنگرھا فلج ساخته نشد

ولی تا فتح اين سنگرھا، مدت زيادی را در برگرفت و . گرديد بس نمی مصالحه و آتش

 خطا نميشد، لھذا اکثريت نقاط کليدی و استراتيژيکی چون ھيچ فيری از آن سنگرھا
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دولتی مورد ضربات شديد قوای حکمتيار قرار داشت و نيرومندی حکمتيار را بر 

 نشان ميداد، مگر با فتح اين سنگرھا بدست قوای دولتی ھمينکه احساس  ھای دولتی قوت

 ديگری فتح کرده مسعود و متحدين او مواضع حزب اسqمی را يکی پی شاه شد که احمد

پيدا شد و ) احمد حسين گل و قاضی جنرال حميد(ھا  ميروند، ناگاه سرو کله پاکستانی

سنبله  ٨( .نامه صلح ميان حزب اسqمی و رھبر جمعيت اسqمی به امضاء رسيد موافقت

١٣٧١ ( 

زيرا ميخواستند که اين دو . نامه کم دوام راضی نبودند  مردم کابل از اين موافقت    

ب تا آخر با ھم بزنند تا برنده و بازنده معلوم گردد و بار ديگر شھر و مردمان آن را رقي

بس نقض شد و  طور نشد و چندی بعد باز آتش براکت و توپ نبندند مگر متاسفانه که اين

ھر دو طرف خود را . پرانی آغاز کردند باز ھم اين دو حزب بر مواضع يکديگر به راکت

 اين بار ھم جز مردم کسی ديگر بازنده ، زيرام راست ميگفتندبرنده ميگفتند، شايد ھ

 .نبود

متحد بدرخواست سرمنشی ملل  اسد، شورای امنيت ملل ٢۴اگست،  ١۴بتاريخ     

تا طرفين . شورای امنيت سفارش کرد. متحد باsی موضوع افغانستان بحث نمود

ی اعqم گردد و بس فور مناقشات خود را از طريق مفاھمه و مذاکره حل کنند و آتش

 .بخارجيان مقيم کابل فرصت داده شود که سqمت از معرکه بيرون برآيند

بس قبq موافقت خود را ابراز داشته بود و گفته بود  حکمتيار فقط بيک روز آتش    

که خارجيان صرف ميتوانند از راه زمين از کابل خارج شوند، نه از طريق ھوا، زيرا 

د به بعد مسدود شده بود و پيوسته زير آتش راکت قرار  اس١٨ميدان ھوايی از تاريخ 

معھذا پس از خروج اعضای . داشت تا نيروھای نظامی دوستم از آنجا فرود نيايند

آباد، سفير شوروی و اعضای آن سفارت از ميدان  کورديپلوماتيک از کابل از طريق جqل

 شوروی در ميدان ھوائی ھوايی کابل در حالی پرواز نمودند که دو طياره نظامی باربری

کابل فرود آمدند و پنج دقيقه بعد يکی از آنھا مورد اصابت راکت نيروھای گلبدين 

در ھمين اثنا و در ظرف کمتر از . حکمتيار قرار گرفت و دود آن به آسمان بلند شد

دقيقه طياره دومی شوروی از ميدان ھوايی بلند شد و گويا سفير و کارمندان سفارت  پنج

چه يکروز قبل بر . باری نجات دادند  نفر بودند از بqی راکت٢٠ در حدود بيش از را که

اثر پرتاب راکت در داخل سفارت شوروی در کابل، سه نفر کارمند سفارت مقتول و سه 

 .نفر ديگر زخمی شده بودند
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ھمچنين دو نفر کارمند افغانی ملل متحد که يکی بنام انجنير حليم ضياء ناميده     

 استاد پوھنتون کابل و مرد حساس و با درد و صاحب قلم بود نيز در اثر اصابت شد و می

راکت در چھارراھی انصاری به ھqکت رسيدند و سازمان ملل اعqم داشت که اداره خود 

ھای بشری خود را در آنجا به آوارگان جنگ  را از کابل به مزار شريف انتقال دھد و کمک

 .کردکابل ادامه بدھد و بعد چنين 

 ھزار ٢٠متاسفانه در ظرف کمتر از پنجاه روز حکومت استاد ربانی در حدود     

ھای  جنگ. نفر از شھريان کابل سqمت جسمی و روحی و دارائی خود را از دست دادند

طلبی و قدرت نمائی تبديل شده رفت  آھسته به جنگ قدرت اتنيکی، قومی و مذھبی آھسته

 تا دسامبر ٩٢نيم اخير يعنی از جون  و نين در دو سالھای خو و از آن به بعد تمام جنگ

ھای معروف به   ھمگی بر محور قدرت طلبی و قدرت نمايی ميان احزاب و تنظيم١٩٩۴

ھای فراوان برای مردم و کشور افغانستان  ھا وسياه روزی مجاھدين ادامه يافت و بدبختی

 .به ارمغان آورد

اعqن نمود ولی متاسفانه که اين  ماه اسد را روز ماتم ملی ١٩دولت روز     

 .ماتمداری تا ھنوز خاتمه نيافته است

ترين  بار از خود، بدترين و نابخشودنی مجاھدين با نشان دادن سيمای بس خشونت    

ھای رژيم گذشته را برأت دادند و مردم و آنانی که برای سقوط رژيم گذشته دعا  حزبی

آفرين افغان ترجيح  اھدين جنگ افروز و مرگھای رژيم قبلی را بر مج ميخواندند، بدترين

زيرا ميديدند که مجاھدين جز کشتن و چپاول و غارت و راکت زدن و . ميدادند

دار و ندار وطن، بفکر حکومت کردن و آرامی  افروزی و ويران کردن شھر و ھمه آتش

 .اوضاع و امنيت و مردم نبودند و نيستند

تند و آرزومند بودند که با آمدن آنان و مردم از مجاھدين انتظارات ديگری داش    

استقرار حکومت اسqمی، دامن جنگ و خونريزی و برادرکشی يکباره برچيده ميشود، 

ديگر صدای وحشتناک راکت و خمپاره، خواب آرام کودکان آنان را بر ھم نميزند و از 

لرزند و مادران ديگر به داغ فرزندان و  بار آن اطفال بخود نمی صدای وحشت

شوند و چادر سياه  زنان تازه عروس بزودی بيوه نمی. سوزند ھای خويش نمی جگرگوشه

بندد و  ديگر فقر و گرسنگی و ماتمداری از ديار ما رخت بر می. بر سر نخواھند گذاشت

گان دوباره بخانه و کاشانه خويش  رفته. شکفد ھا می بجای آن خنده شادمانی بر لب

مواد خواربار . ادابی و بازسازی ميھن پرداخته ميشودبرميگردند و به کار عمران و ش
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اميدی و  اما متاسفانه که اين آرزو به ياس و نا. تر و فراوان تر از گذشته ميگردد ارزان

 . درد بيکران مردم مبدل شد

نگارنده نيز که جزو شھريان کابل بودم انتظار داشتم پس از انتقال قدرت به     

 دو ماه بعد امنيت و ثبات سياسی کشور را فرا ميگيرد رھبران جنبش مقاومت ملی، يکی

گان ميسر ميشود، ديگر نشانی از بی باز خواستی و زورگويی  و فضای تنفس برای ھمه

طبعا از . گی در دستگاه دولت به مشاھده نخواھد رسيد و حق تلفی و ناروايی و خودکامه

کردم و در ھيچ  را نمیمشاھده اين وضع که ھرگز و ھرگز تصور چنين وحشت و دھشت 

کتاب تاريخ و جنايات بشر داستانی و مطلبی بدينگونه که ديدم و شنيدم، نديده بودم، 

 .زده شده بودم سخت وحشت

ھا عنوان  بار حريق شد و ده  ھای قدرت نمائی، مطبعه دولتی سه در جريان جنگ    

ھای  من نيز بنامدو عنوان کتاب طبع شده . آن حريق شد آsت  کتاب چاپ شده با ماشين

 من به ھمان اندازه که .قبل از خروج از مطبعه حريق شدند» مردم شناسی سيستان«

ھای  انديشيدم، برای داشته ھايم می بر خانه واوsدو خمپارهراکت پی  در   فيرھای پی بخاطر

 مسلح قرار فرھنگی جامعه خود که در معرض تباھی بيباکانه قدرتمندان و قدرت طلبان

چه ميديدم که ھيچيک از رھبران و قدرتمندان در فکر .  مشوش بودمبود نيزگرفته 

ھای  مباsتی بسا از گنجينه بر اثر اين بی. ھا از يغما وچپاول نيستند حفاظت و صيانت آن

آتش راکت شد يا به يغما برده شدند آنچه اکنون مينويسم،  فرھنگی کشور يا طعمه

 سال به اين سو پيوسته ١٧شوری است که از مدت خاطرات دردآلود نگارنده از اوضاع ک

ھای جانکاه و  ويران شده ميرود و تا ھنوز حاکميت ملی در آن استحکام نيافته تا زخم

  .خونچکان اين کشور التيام يايد

 

 سوزد؟ چرا کابل پيوسته در آتش می

کابل شھر دو ميليون جمعيتی و پايتخت افغانستان چرا پيوسته در آتش جنگ     

انسوز مجاھدين ميسوزد و خاکستر شده ميرود؟ چرا ھيچکسی از مدعيان قدرت خانم

 سوزد؟ دلش بحال اين شھر زيبا و تاريخی و مردم روز برگشته آن نمی

تر و  ور است، سوزنده  در دل اين شھر شعله)١٩٩٦- ١٩٩٢در(آتشی که امروز    

. افروخته شده بودھا در آن  تر از آتشی است که در قرن گذشته بدست انگليس ويرانکن

بازار و چند تا دکانی را سوختاند و بزودی خاموش گشت و آتش   زيرا آن آتش اگر يک

اما اين آتش شھری را با آدمھايش . افروزان ھم از کوی و برزن وطن بيرون رانده شدند
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و دردآورتر اين است که ھر يکی خود . سوختانده ميرود و فرزاندان آن بدان دامن ميزنند

 .تر وانمود ميکنند  بدست آوردن آن از ديگری دلسوزتر و مستحقرا در

شنوم، چندين  بينم و از طريق امواج راديوھای جھان می  اما تا آنجا که من می    

سابقه در جھت ويران کردن و خراب ساختن و به آتش  حزب جھادی، در يک مسابقه بی

رب و شمال و جنوب کشيدن ھمه چيز اين شھر که روزی گذرگاه تمدنھای شرق و غ

 . دھند ريزی می اند و داد ويرانگری و خون آمد، شرکت ورزيده بشمار می

        

  توسط يک تن از فعالين سازمان جاسوسی » سرباز خاموش« اخيرا کتابی بنام         

نظامی پاکستان که مدت چھار سال عمليات تخريبی را در افغانستان رھبری ميکرد، به 

ت مفصلی در مورد نقش پاکستان و اھداف آن در جھاد نگارش آمده و در آن توضيحا

جنرال «ھا، بر مq ميگردد که  بر اساس اين نوشته. ھا داده است ھا بر ضد شوروی افغان

  .پاکستان چگونه طرح ويرانی کابل را ريخته بود) رئيس آی، اس، آی(» اختر

.  و بسوزدبر مبنای اين طرح، کابل بايد پيوسته تحت ضربات موشکی قرار بگيرد

فرمول . آمد بشمار می» آی، اس، آی«زيرا ويرانی و خرابی کابل، کليد پيروزی برای 

راکت و بمب و توپخانه از اختراعات » ھزاران زخم«سرنگونی کابل با وارد ساختن 

ھای جھادی افغان از ده سال پيش  که متاسفانه از طرف تنظيم. جنرال اختر پاکستانی است

هللا، اينک آنرا از  ر مدت پس از پيروزی مجاھدين بر رژيم نجيببکار گرفته شد و د



 ٣٨٨       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

اند که ديگر کامq از  تر، چنان خراب و ويران ساخته گيری دقيق تر و نشانه فواصل نزديک

 .اھميت سياسی و اقتصادی و فرھنگی گذشته خود فرو افتاده است

 :که گفته استاين گفته شاعر ايرانی در حق شھر و وطن ما بدرستی صدق ميکند     

               وطن ويرانه از يار است يا اغيار يا ھر دو 

 ھاست يا کفار يا ھردو؟ مصيبت از مسلمان

               دانم  نمي خـواھی زنند اما ن ھمه sف وط    

 وطنخواھی بگفتار است يا کردار يا ھردو؟

 تمام تاسيسات بحديکه تمام شھرھا،. آری، وطن ما افغانستان، امروزه ويران است    

ھای  المنفعه، تمام موسسات توليدی و اقتصادی و خدماتی و فرھنگی، تمام سيستم عام

ھای مدرن که با مصرف  سنتی و عصری و عنعنوی آبياری در روستاھا، و پروژه

ريزی ھزاران فرزند رشيد اين آب و خاک به ثمر رسيده و ھر يک به  مليونھا دالر و عرق

  .ن وطن، آب و نانی تھيه ميکرد صدمه کلی و بنيادی ديده استھزار انسان اي ھا ده

  

   
  

شھيد قھار عاصى خرابى ھاى وحشت بارکابل را در يک رباعى اينطور به تصوير 

  : کشيد

ُون از بر و دوش آسمان گل بـدھد            فـريـاد زميـن قيـامــت کــخ   ـل بـدھدــُ

  ُا تشبــيـه کـوچکى زکابل بـدھدـوزد            تـبـايـــــد ســدوزخ چـقــــــدر بلـند 

 عاصی وقتى وحشت وقساوت مجاھدين را در تجاوز برمال و ناموس مردم کابل 

  : ديد ،در وصف مجاھدين اينطور سرود

  ور گرديد کـه بسيار عـذابش کرديدـ    ک در به در خاک بسرکشته کبابش کرديد     

  خرابش کرديد که خستيد و       مرگتان باد   يدن بـودرستـســزاوار پـخانـه اى را که 

   گيسوانـش بـبـريديد و عتـابش کرديد        مادرى را که به جزرنج به سربرنکشيد 
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  اتمى داده  و بـا زخم مجابـش کرديد م           نايى داشـتـھرکسى را که اميدى و تم

  ر داغ  به خـونابه حجابش کرديد داغ د        خواھرى را که دعاگوى جوانى تان بود 

  مذابش کرديد   طعـمۀ آتـشى از سـرب    کودکى کو بلب ازخنده چراغى افروخت      

       اندرين شھربيک ھيچ حسابش کرديد    آنچه که بـود زفـرھنگ و شــرف آدم را 

           وحشت بجھان کس نبديد   که ازسر و آنچ

 ابـش کردــب آوريـديـد بـه  ايـن خـطـه  و 

ھا کيست؟ امريکاست يا شوروی؟ يا رھبران  ھا و ويرانی مسئول اين ھمه خرابی    

حزب دموکراتيک خلق افغانستان؟ يا داودخان بخاطر داعيه پشتونستان و يا رھبران 

ھا و يا ھمگی آنھايی که بنحوی از  ؟ يا انگليسآی . اس.  بدستور آیھای جھادی تنظيم

 اند؟  ببعد ذيدخل بوده١٣۵٧تان از کودتای ثور انحا، در مسأله افغانس

و اما بزعم من، قبل از ھمه فرزندان خود اين وطن که خود را يار و ياور و     

غمخوار آن وانمود ميکنند و سنگ وطنخواھی بر سينه ميکوبند، مسئول ويرانی 

 .اند وطن

را عليه ممکن است گفته شود، دستانی نامرئی اغيار و بيگانگان است که برادر     

برادر و فرزند را عليه پدر و قومی را عليه قوم ديگر و مليتی را بر ضد مليت ديگر 

خانه و دارايی يک ديگر را . تحريک و تجھيز و تسليح ميکند تا خون ھمديگر را بريزند

به آتش بکشند و بر مغلوبيت و مرده برادر يا ھموطن خود افتخار نمايند و باد در گلوی 

اين حرفھا درست .  و وطن را به اين حال زار و به اين روز نزار در آورندخويش بيندازند

اند که آله دست اغراض اغيار  است ولی فراموش نبايد کرد که اين فرزندان خود اين وطن

 .گرديده و در ويرانی و تباھی ھمه چيز وطن تqش بخرج ميدھند

ھا را به  ، انگليساگر شاه شجاع بخاطر بدست آوردن قدرت و تاج و تخت کابل    

ھا خود جرئت تخطی به خاک افغانھا  اشغال افغانستان تشويق و رھنمايی نميکرد، انگليس

را نداشتند و مدت چھار سال حيثيت، شرف و ھستی و ناموس وطن را در زير پاشنه 

 .ساختند آھنين خويش خورد و خمير نمی

ھمه sف وطن پرستی و باز ھم اگر رھبران حزب دموکراتيک خلق افغانستان با     

ھا را به اشغال کشور تشويق و راھنمايی  خويش، بخاطر حفظ قدرت، شوروی

ھا با اين عقل و ھمت کم خود جرئت تجاوز و تھاجم به  نمودند، ممکن نبود شوروی نمی

ترين وسايل جنگی و تخريبی، به ويران ساختن  وطن ما را بنمايند و ده سال تمام با مدرن

ه دار و نداريکه در طول يکصد سال امنيت و آرامش در کشور فراھم و تباه نمودن ھم
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شده بود، بپردازند و سرانجام بر اثر قيام سرتاسری مردم باديانت و با شھامت افغان، 

 .سرافکنده و ناکام به وطن خود مراجعت کنند

اکنون ھم احزاب مختلف جھادی، با آنکه قشون دشمن را وادار به اخراج از     

ژيم ھواخواه مسکو را در کابل با سقوط مواجه نمودند، به خاطر کسب قدرت و کشور و ر

آيا اين آتش را . اند  ھای مذھبی و قومی و نژادی کشيده تاج و تخت کابل را به آتش جنگ

ھای اغيار در کابل، پايتخت وطن، روشن ننموده و به وسيله فرزندان خود  ھمان دست

زنند؟ تا  ، ازبک، ھزاره، شيعه و سنی بدان دامن نمیھای پشتون و تاجيک اين وطن، بنام

اس، آی بکام  ھای دستوری آی، ھا و راکت پرانی ھستی باقيمانده از بمباردمان شوروی

و آيا اين آتش افروزی، زمينه را برای تجزيه کشور که خواست . نيستی و تباھی فرو رود

ھای اغيار برای بلعيدن  ستقلبی اغيار است، مساعد نميگرداند؟ و در آن صورت آيا د

 قطعات تجزيه شده کشور دراز نخواھد شد؟

فھم افغانستان و جھان ميدانند که اگر آمريکا و کشورھای منطقه که  مردم چيز    

روزی خود را غمخوار و ياور مردم افغانستان وانمود ميکردند و جنگ مقاومت افغانی 

ينمودند، امروز ھم بخواھند و را در برابر قشون سرخ شوروی و رژيم کابل تقويت م

ھای اين آتش را خاموش نمايند و ھزاران انسان  توانند شعله اراده کنند به زودی می

 خواھند، چرا؟ ولی نمی. مظلوم و محتاج افغان را از مرگ حتمی نجات بدھند

 شايد برای آنکه نيروی افغانی و اسqمی در اين کشور چنان خورد و خمير شود    

 .ی تجزيه اين کشور از ھر جھت فراھم گرددتا زمينه برا

مليون مھاجر افغان  متحد پس از سقوط رژيم کابل، برای عودت پنج سرمنشی ملل    

 مليون دالر از کشورھای عضو سازمان ١٨۵به کشورشان و اعمار افغانستان، صرف 

تفاوتی از جانب کشورھای عضو آن  ملل متحد تقاضا کرد، اما اين خواست او با بی

از اينجا ميتوان به کم بھا دادن مردم و جامعه افغانی از نظر . زمان روبرو شدسا

زيرا اين مردم و اين جامعه نقشی را که . کشورھای ثروتمند و صاحب غرض پی برد

تاريخ بدوش آنھا گذاشته شود تا کمونيزم و اتحاد شوروی و رژيم کابل را با شکست 

ھا را به زانو  ی و مالی و وطنی، شورویمواجه ساخته و با قبول ھرگونه خطر جان

ديگر با ناکام ساختن کمونيزم در افغانستان و . درآورند و از کشور خود خارج نمايند

ھا از اين کشور و سقوط رژيم قبلی، اين نقش تاريخی ايفا شده و اضافه  اخراج شوروی

ين کشور و مردم از اين، کشورھای ثروتمند و غنی غرب و منطقه به آبادی و يا ويرانی ا

 .يی ندارند آن دلچسپی و عqقه
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، به ھوش تنظيم ھای جھادی پس بايد خود مردم اين کشور و قبل از ھمه رھبران     

بيايند و بيش از اين به تخريب و ويرانی کشور و پايتخت آن، کابل بخاطر کسب قدرت 

می نمايد و چند روزه تqش نورزند که تاريخ لحاظ و رعايت ھيچکس و ھيچ شخصی را ن

  .در موقعش نقش مثبت و منفی ھر کسی را به آيندگان بر مq ميسازد

  

   :ادیھجرھبران  توسط ISIبدستور کابل ويرانی 

،جنرال ضياءرئيس جمھور ١٩٧٩پس از تجاوز شوروی برافغانستان در دسمبر

نظامی پاکستان برای نجات کشورش از دست آژدھای سرخ،غرض ايجادسدی در برابر 

وی  ابتدا به چند تن . قشون سرخ  جنبش مقاومت افغانی را،ايجاد نمودپيشروی

که حلقۀ غqمی )  ربانی، حکمتيار، مولوی خالص و مسعود( ازعناصرجاه طلب  افغان

ًرا قبq در زمان حکومت ذوالفقار علی بوتو )  ISI(دستگاه استخبارات  نظامی  آنکشور 

ن راجستر کردن پناھندگان افغان دراردوگاه وظيفه سپرد تا ضم به گردن انداخته بودند

آنھا اينکار راکردند و بعد . ھای مھاجرين اطراف خط ديورند، دست به سربازگيری بزنند

مولوی محمدی، مجددی، ، پيرگيqنی وسياف : امتياز طلب از قبيل نوبت به عناصرديگر

 افغان دست   به جلب وجذب تعدادی از آوارگانisiرسيد وھريک شان مطابق نسخه  

زدند وافراد خود را تحت نظريک يا چندنفرقوماندان برای جھاد دراختيار سازمان 

سازمان استخبارات نظامی پاکستان ھم برای تربيت . استخبارات نظامی پاکستان گذاشتند

ازين روی کمک ھای . وتسليح وتجھيز اين افراد ازغرب وشرق پول واسلحه گرفت 

المان غرب،چين،  عربستان سعودی ،و ھمچنان سرمايه آمريکا، انگليس، فرانسه، 

  . داران سخاوت مند اعراب کشورھای خليج برای مجاھدين به سوی پاکستان سرازيرشد

قوماندانان مقتدر ھريک ده ھا وصدھا ميليون دالر را به اسم  رھبران تنظيم ھا و

 شار اندوختندحقوق ومعاشات  خانواده ھای  مجاھدين به جيب زدند و مال وثروت سر

. خيرات سرمجاھدين گمنام ھريک صاحب آرگاه وبارگاه واردوھای شخصی  شدند واز

مگرمجاھدين را با شکم ھای گرسنه به حساب دسترخوان مردم داخل کشور،راھی ميدان 

به ) ای. اس.آی ( ھای جنگ با قشون سرخ ميکردند تا مطابق ھدايت جواسيس پاکستان 

ده ھا، بندھای آب وتاسيسات زيربنائی افغانستان  بپردازند و با تخريب  مکاتب ، پلھا ،جا

پرتاب راکت به داخل محqت مسکونی شھرھا وروستا ھا ، به کشتارمردم اعم از نظامی 

نمونه مجسم اين تخريبات  ويرانی کامل  شھر کابل پايتخت .وغير نظامی مبادرت ورزند
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آی پاکستان و خواست .اس. رئيس آی افغانستان است که مطابق دستورعبدالرحمن اختر،

  . ژنرال ضياء الحق ويران گرديد

پqن ما «: ای پاکستان مينويسد. اس. دگروال يوسف آمر عمليات تخريبکاری آی

آن بود که تعداد زياد قوماندانان را برای حمله راکتی آماده نمائيم و به آنھا در داخل شھر 

شان   ا تامين و ھر يک را به وظايفسqح ر. کابل اھداف معين را مشخص بسازيم

ماه زير حمqت راکتی  منظور اساسی از اين اقدام اين بود تا کابل سال دوازده . بگماريم

ھا به خصوص شاھراه شمال تا دريای آمو مسدود و  ميدان ھوايی و شاھراه. باشد

دولتی با گيری مراکز نظامی و   عqوه از نشانه. شاھراه سالنگ ھدف حمqت دايمی باشد

ھای نيز آماج حمqت واقع   حمqت راکتی، با فرستادن افراد تخريبکار فابريکه

   ١٥٤».شوند

 ثور با تبخترميگويند که  کمر ٨اما بسياری ازرھبران مجاھدين بمناسبت 

اتحادشوروی را مجاھدين افغان  شکستند وسر انجام  سبب فروپاشی  نظام کمونيستی 

اين سخن . ندآسيای ميانه واروپای شرقی آزادی بخشيددرجھان  شدند و به کشورھای 

يند و قابل پذيرش باشد، ولی  چنانکه در باs اعترافات گرباچف آدر نظراول شايد خوش 

با ) CIA( را ديديم در واقع  کمر اتحادشوروی وکمونيسم را ، سازمان اطqعات امريکا

 ھيئت رئيسۀ اتحادشوروی با برنامه ريزی ھای  حساب شده و دقيق روی گرباچف، صدر

سابق وشواردنادزه وزيرامورخارجه آنکشور و برخی عناصر مھم در رھبری حزب 

مجاھدين افغان در طول دورۀ مقاومت . کمونيست شوروی شکستند، نه مجاھدين افغان

بحيث ھيزم آتش جنگ برضد شوروی بکار رفتند وھمينکه قشون شوروی از افغانستان 

مجاھدين چنان بی برنامه و . ز نظرغرب خاتمه يافته تلقی گرديدخارج شد، وظيفۀ شان ا

عاری ازتفکر حکومت داری بودند که حضور شان در افغانستان به غارت وچپاول دارائی 

عامه وتجاوز برمال وناموس مردم وتخريب تاسيسات اقتصادی واجتماعی  وفرھنگی 

. ی رقيب خqصه شده بودوخدمات شھری و راکت پرانی بر محqت  تحت تسلط گروه ھا

به ھمين خاطر شھرزيبای کابل در نخستين ماه ھای حکومت مجاھدين به ويرانه موحشی 

 ھزار باشندگان پايتخت شھيد شدند ودر حدود يک ميليون ٦٥مبدل گشت و بيش از 

  .انسان ديگراز شھرکابل  دوباره آواره گرديدند

  را نميتوان  افغانھا : "اندسخن معروفي است از سياست مداران غربي که گفته 

  ھمسايه در دوران تجاوز شوروي  بنابرين کشورھاي ." خريد، ولي ميتوان اجير کرد

                                                
١٥٤

  ۵٢، ص ١٣٧٢محمد يوسف، سرباز خاموش، sھور دگروال -  
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وتيشه بدست آنھا دادند تا ريشه ھاي اقتصادي  ،رھبران تنظيمھا را اجير کردند  

قدرت رسيدن  ھمبستگي ملي خود را قطع کنند و چنانکه ديديم آنھا پس از به  وفرھنگي و 

ھا ساختند وشھرھا را به ويرانه ھا مبدل  ين کار را عميق تر انجام دادند، از کشته پشته ا

ديگر از آن وحدت ويکپارچگي در طرد دشمن خارجی يعنی  ساختند وامروز 

   . اتحادشوروي اثري ديده نميشود 

به نظر برخی از تحليل گران در واقع جھاد افغانھا يک جھاد امريکائی  بود که 

شوروی وايد يالوژی کمونيستی براه افتاده بود، در حالی که اگر جھاد برضدکفار  برضد 

بنابر تعريفی که از جھاد  می شود،يک امر دينی باشد،می بايد امروز ھم   رھبران 

 ۴٦ امريکا با ھمدستي  زيرا،. جھادی ، از جھاد برضد امريکا وانگليس سخن  ميزدند

ه به بھانۀ مبارزه با تروريزم پيوسته برسرافغانھا کشور ديگر جھان مدت ده سال است ک

راکت وتوپ  وبمب ميريزد وھر روز خبر کشت وکشتار افغانھای  در نيمي از افغانستان 

بيگناه رابراثر اين بمباردمانھا از طريق راديوھا وتلويزيونھا ميشنويم، چرااين مجاھدين  

يا بمباردمان شورويھا جان به کمک ھموطنان تحت بمباردمان خود نمي شتابند؟  آ

انسانھا را ميگرفت ولي  بمباردمان امريکا وناتو به مردم ما جان دوباره  ونان و روزي  

  نميکند؟ پس کجاشد آن sف وپتاقی که مجاھدين ما دم از آن ميزنند ؟ ارزاني ميکند که 

،  دراينجاست که انسان درک ميکند که جھاد برضد شوروی يک جھاد افغانی نبود 

بلکه يک جھاد امريکائی بود که با سر ازيرکردن سيل  دالر وپوند و لایر وکلدار به 

حساب سران  ورھبران خود فروخته  تنظيمھای جھادی، عده يی از افغانھای مھاجر 

بيکار ومحتاج  يک لقمه نان  را بازور  واکراه از کمپ ھای  آوارگان  در پاکستان راھی 

کشته . ون لقمۀ گوشت به دھن توپ شوروی ھا می انداختندميدانھای جنگ ميکردند و چ

شدن ونابودی آنھا برای رھبران تنظيمھا وسازمان ھای استخباراتی پاکستان وامريکا 

آنچه . وانگليس وغيره  برنامه سازان جنگ برضد شوروی کدام ارزش و اھميتی نداشت

وی در افغانستان به  برای امريکا وھمدستانش اھميت داشت، شکست  دادن اتحادی شور

  .انتقام شکست امريکا درجنگ ويتنام بود

 امروز ھم اکثريت ھمان رھبران تنظيمی جھادی در افغانستان  موجود وصاحب 

ا کفار نمی زنند؟ يرا سخن از جھاد برضد اشغالگران  اردوھای شخصی اند، ولی چ

ميليون دالر ودادن  ٧٠بخاطراينکه امريکا در آغاز يورش به افغانستان،  باپرداختن 

  . مقامات پردر آمد به سران ورھبران جھادی ائتqف شمال دھن شان را بسته است

من مخالف عمليات دھشت افگنی بشمول جھاد ھستم، ولی برای اينکه درک شود 

که رھبران تظيمھای جھادی از روز اول ھم بفکر دفاع  از دين اسqم و ناموس وطن 
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بلکه فقط برای بدست آوردن پول، دين را وسيله می سازند نبودند واکنون ھم نيستند، 

از اين روی به اين نتيجه . خود ثروت می اندوزند ومردم را به جنگ می اندازند و

ميرسيم که آنھا نوکران حلقه بگوش امريکا، پاکستان وعربستان سعودی وانگليس و 

ز ترس امريکا  وجود ديگر کشورھای پيرو امريکا استند و امروزکسی يا کشور ديگری ا

ُندارد که سرکيسه را شل کند و به حساب آنھا پول بريزد و آنھا را به مقابل نيروھای 

  .خارجی به جنگ وجھاد تشويق نمايد

نه تنھا از وجود تنظيم ھای جھادی  ) ISI( سازمان استخبارات نظامی پاکستان 

 بحيث وسيله و ابزاری  نيزاز وجود طالبانبرای اھداف خود استفاده کرده وميکند، بلکه 

برای باج گيری از امريکا و کشورھای غربی استفاده ميکند تا پول و امتيازات بيشتری 

چنانکه پاکستان تنھا از امريکا تا کنون بيش از ھژده ميليارددالر گرفته . بدست آورد

وريستان است و بازھم ساsنه يک ونيم ميليارد دالر ديگر از امريکا ميگيرد، اما برضد تر

 پاکستان با وجود دريافت کمک ھای .آنطورکه  sزم است اقدام نمی کندطالبی والقاعده 

  .ميدارد هامتشنج نگھمچنان سرشار مالی از امريکا  وضعيت را 

ھای موجود در افغانستان و حزب بر سر  از ديدگاه مردم غير وابسته به تنظيم        

ھا، عمل ميکنند و برای  و خواست خارجیھايی که امروز بدستور  اقتدار گذشته تنظيم

بدست آوردن قدرت بيشتر، به کشت و کشتار مردم بيگناه شھری و روستايی و ويران 

ھای شخصی افراد که  کردن و به آتش کشيدن شھر کابل و تاسيسات دولتی و ساختمان

 رژيم پردازند، چندان فرقی با رھبران اند، می ھر يک با ھزاران رنج و مشقت اعمار شده

از نظر مردم آگاه، . گذشته که از دستورات مسکو اطاعت و پيروی ميکردند، ندارند

ھيچ فرقی ندارد که . کشتار، کشتار است و ويرانی، ويرانی است و غارت ھم غارت است

ھا انجام گرفته باشد، يا به ھدايت و دستور  اين کشتار و ويرانی و غارت بدستور روس

 .ورت بگيردکشورھای اسqمی منطقه ص

ھا غارت يا نابود شده باشد،  سرمايه ملی و فرھنگی کشور چه بخواست شوروی    

و چه اکنون به امر و اشاره کشورھای منطقه و ھمجوار غارت و تخريب و نابود شده و 

مھم اين است که افغانستان خراب ميگردد، مردم آن به قتل . ميشود، با ھم فرقی ندارد

بيند و کشور را بسوی نابودی تاريخی و تجزيه سوق   میميرسند و فرھنگ آن صدمه

 . ميدھد

شايد بزرگترين جرم و گناه رھبران حزب دموکراتيک خلق افغانستان اين باشد که     

بدستورات مسکو گردن مينھادند و حيات و بقای خود را بر اريکه قدرت کابل، مرھون 
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ر گرديدند اردوی سرخ به لطف و کمک و حمايت مسکو ميدانستند و به ھمين علت حاض

تا آنھا چند روزی در سايه قشون سرخ . کشور ما ھجوم بياورند و ھر چه بخواھند بکنند

مگر با خشم و عصيان مردم کشور خود . و توپ و تانک و بمب افکن آنھا حکومت کنند

روبرو شدند و مورد شماتت و مqمت ھموطنان خود و جھانيان قرار گرفتند و سرانجام 

 .رت سرنگون شدنداز قد

ھای جھادی افغان نيز  يک چنين وجه تشابھی را ميتوان در ميان برخی از تنظيم    

تازی در ميدان سياست، بنابر دستورات حاميان  مشاھده کرد که برای کسب قدرت و يکه

خارجی خود، تqش ميورزند تا وطن خود را چنان ويران و تباه کنند که خشتی بر روی 

  .ری از تمدن قرون بچشم نخوردخشتی نماند و آثا

  

  دشمنی با قصرداراsمان ؟

با عظمت  تاريخی دورۀ امانی که مدرن و قصر پرشکوه داراsمان، اين يگانه آبدۀ 

در نخستين ماه ھای تسلط حکومت مجاھدين نظير آنرا در ھيچ گوشۀ افغانستان نداشتيم، 

 ويران ١٩٩٢ در سال وحزب اسqمی حکمتيار در جنگ  ميان جمعيت اسqمی ربانی

  . انسان وطن دوست را جريحه  دار ميسازد گرديد که ديدن آن امروز قلب  ھر

، نه محل )١٩٩٣ -١٩٩٢سالھای ( کابل  شديدقصر داراsمان،در دوران جنگ ھای      

دريار برھان الدين ربانی بود و نه پناھگاه گلبدين حکمتيار، ولی چرا اين قصر که  در 

بمباردمان و  طرف  دو رقيب عمده،  ھدف فتاده  از پايتخت واقع  بود، ازيک گوشه دور ا

ھای مخرب قرارگرفت  و تا وتوپ ثقيل و  گلوله باری توپ و راکت  و انواع سqحھای

  .سو تغيير نخورد ًکامq  ويران نگرديد، ميدان جنگ نيز از آن

ين قصر را مورد ا) آی اس آی( علت آن اين بود که ھر دو طرف جنگ مطابق پqن 

  . ضربات پرتاب ھزاران راکت و توپ  خود قرار دادند و تباه  ساختند

از قول " سرباز خاموش" پاکستان درکتاب )آی اس آی( افسر،دگروال يوسف

کابل بايد با فيرھزاران :"رئيس آن سازمان اخترعبدالرحمن متذکر ميشود که گفته بود

صد در صد در عمل د وربانی اين دستور را و حکمتيار ومسعو!"راکت وبمب ويران گردد

  .  پياده  کردند

اکثريت ما بخاطرداريم که در کشورايران ھم انقqب اسqمی صورت گرفت، اما از سوی 

ھيچ شھری در آن کشور  آبدۀ تاريخی  و روحانيون ايران ھيچ  قصر و کاخ سلطنتی و

، شھرکابل به ويرانۀ دی جھاھای ميافغانستان با ورود تنظ ويران نگرديد، اما در
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وحشتناکی مبدل شد و تمام  وسايل و امکانات دفاعی وتاسيسات اقتصادی کشور ويران و 

نابود گرديد، زيرا آی اس آی  چنين ميخواست و تنظيمھای جھادی ابزاری برای عملی 

  .بودند) سازمان استخبارات نظامی پاکستان(کردن اين خواست 

  

  
  مجاھدين حزب اسqمی وجمعيتيب توسط قصرداراsمان ،قبل از تخر

  

ھفتمين  بھشتديارمن يقين من ، "اعتراف ميکنم که وقتی فرھاد دريا آھنگ 

خانه خانه آرشی، بخانه خانه ب: " را در درون اين قصر ويرانه ميخواند وميگويد" من

بq درنگ سقف زحم خورده و سوراخ سوراخ  شده و فروريختۀ سالون  و" رستمی

ويران که مايۀ مباھات  برای  صر نشان داده ميشود، من از ديدن آن قصربزرگ آن ق

ھرافغان وطن دوست بود، خجالت زده می شوم و با خود ميگويم  کاشکی منسوب  به 

  .اين مردم نمی بودم

 شعر اين آھنگ را قھارعاصی بنام احمدشاه مسعود سروده است و آقای فرھاد دريا آنرا 

 آنرا در داخل ٢٠١٠کومت نجيب هللا باربار ميخواند و درسال تصنيف نموده  و درعھد ح

  .و اطراف اين قصر دوباره لبخوانی نموده است
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  بعد از تخريب توسط مجاھدين تنظيمیقصرداراsمان  

  

آن آھنگ،حکايتگر پيام تلخی از ويرانگری اب اين قصر برای لبخوانی دوبارۀ انتخ

کارانی چون مسعود و  کردن غارتگران وجنايتآخر تشبيه . ھای جھادی است ھای تنظيم

، آن  دونماد  وطن "رستم" و" آرش" گلبدين و ربانی  و سياف و امثال شان  به 

   ؟  دور از انصاف نيستپرستی،  يک تشبيه بيجا و

  

 :کشور حاکمان خوباز مثالی 

  از تاريخ کشور خود مثال ميزنيم تا ديده شود که بزرگ مردان وطن، چگونه     

اند تا خون مردم به ھدر  طر ھموطنان خويش از قدرت و از تاج و تخت در گذشتهبخا

 .ريخته نشود و در تاريخ نام بدی از خود باقی نمانده باشند

رويم، در ھمين قرن بيستم سيمای غازی مرد نامدار شاه  خيلی بدور نمی    

شاھان افغانستان خواھی در ميان رھبران و  دوستی و وطن خان از لحاظ مردم هللا  امان 

 .درخشش خاصی دارد

او که شاه و شاھزاده بود و در ناز و نعمت پادشاھی بزرگ شده بود و تمام     

ھا کنار  ھای زندگی برای عيش و آرامی و تنعم او فتح شده بود، ھرگاه با انگليس قله

ولی . آمد، ممکن بود تا آخر عمر به عنوان پادشاه افغانستان بر تخت کابل باقی بماند می

داد و در  او که آزادی و سربلندی وطنش را بر زندگی در ناز و نعمت سلطنت ترجيح می
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نخستين روزھای پس از اعqن پادشاھی، پای جھاد بر ضد انگليس بخاطر استرداد 

استقqل وطن را بجلو گذاشت و از ملت افغان خواست تا در اين راه نيروی افغانی و 

 .اسqمی خود را بکار گيرند

ملت با شھامت و مسلمان افغان ھم اين ندای بر حق امير افغان را لبيک گفت و با     

ھای پاک خويش آزادی و استقqل را برای وطن خود از کام استعمار انگليس  ريختن خون

 .بدست آوردند

خان با وجود آنکه ھمراھی و ھمياری کشورھای بزرگ  هللا امان اعليحضرت غازی    

ھای   و رجال کار فھم و مجرب در کشور نيز اندک بودند، برنامهجھان را با خود نداشت

در عين حال آشکارا قبايل . اصqحی فراوانی طرح کرد و برخی را در محل اجرا گذاشت

ھا را  ھمين مساله انگليس. ھا تشويق و حمايت ميکرد سرحدی را در مبارزه با انگليس

ھا که بخوبی با  انگليس. تين بزنندواداشت تا بر ضد اميرافغان دست به تحريکات و تف

روحيات و خصوصيات مذھبی و ملی افغانھا آشنايی داشتند، با کاربرد سqح تبليغ و 

خان، بزودی ذھنيت مردم را عليه او تغيير دادند و با سازمان  هللا امان توطئه بر ضد شاه

قا و که الھويه معروف به بچه س دادن شورشی در منطقه شمالی برھبری مردی مجھول

الطريقی بود، چنان عرصه را بر او تنگ ساخت که مجبور شد  مصروف رھزنی و قطاع

اين حادثه . ھای مترقی اصqحی خود چشم پوشد و راھی ديار غربت شود از آن ھمه پqن

دل افغان  قبل از ھمه، قوت تفتين استعمار انگليس و اثر بخشی آن را بر مردم ساده

 .آشکار ميسازد

ن مطلب در اين است که، ھمراھان بچه سقا و پس از رخنه به کابل اندک و اما جا    

 نفری در زير فرمان داشت و ميتوانست با سوق يک فوج،  ھزار ۶٠بودند و شاه اردوی 

خان که تاب مشاھده ريختن خون  هللا اما غازی امان. شورشيان را سرکوب و پراکنده کند

ت سلطنت درگذشت و طريق قندھار در پيش افغان توسط افغان را نداشت از تاج و تخ

در اين وقت به شاه پيشنھاد شد که نيروی بچه سقاو اندک است و ميتوان . گرفت

شاه جواب داد که اين طيارات برای . يی را برای پراکندن شورشيان توطيف نمود طياره

 مردم اند، نه برای بمباران بمباران و سرکوبی دشمنان خاک و آزادی وطن خريداری شده

يی ھم با او  افغانستان و بچه سقاو ھم مردی از مردم غيور افغانستان است و عده

 .شاه اين را گفت و به عزم قندھار براه افتاد. اند که نميخواھم کشته شوند ھمراه

دوستی يک رھبر وطنخواه که خون افغان برايش از  يی از مردم اين است نمونه    

 .تر بود تاج و تخت با ارزش
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برخی از روشنفکران ما تحت تاثير جريانات فکری «گفته دکتور اکرم عثمان به     

ًصادر شده از ماورای مرزھای کشور ما، از شورش و بلوای پسر سقاء که اساسا در 

اند و به  ھای بدست داده ضديت با اقدامات مدنی و مترقی سازمان يافته بود، چنان تحليل

به کqم . کرده است شان ايجاب می ای مورد عqقهھ اند که ايديولوژی ھای رسيده دريافت

ديگر، بغاوت بسيار عقب روانه و ارتجاعی پسر سقاء را به عنوان جنبش پيشروانه و 

دھند که جز گمراھی در شناخت واقعی  کنند و بخورد نوجوانان کشور می مترقی قالب می

ھفته نامه اميد، (» .داردھای اتنيکی جامعه، ثمره ديگری ن تاريخ و ايجاد شکاف ميان sيه

ھای مکاتب و مدارس را بر  مقاله گويا اولين اقدام پسر سقاء اين بود که دروازه... شماره

روی فرزندان مردم افغانستان بست و سپس ماليات را که يگانه منبع عوايد دولت بود 

 نطقش پسر سقاء در اولين. اما چند ماه بعد دو چند آنرا از مردم بزور گرفت. لغو کرد

گری حکومت سابق را ديده برای خدمت دين کمر بستم  من اوضاع بی دينی وsتی«: گفت

المال را به تعمير و مدرسه  آينده من پول بيت. گری نجات دھم تا شما را از کفر وsتی

 ».ضايع نکرده به عسکر و مq ميدھم که نماز و عبادت کنند

 او شخصی از مردم شمالی را به ھای طرز اداره او اين بود که يکی از نمونه    

صفت والی با ميان مقرر کرد، والی وقتی به باميان رفت ديد شخص ديگری به عنوان 

ھر دو والی پس از . السلطنه تازه مقرر شده و در آنجا حضور دارد والی از جانب نايب

ن مشوره موضوع را به پسر سقاء بکابل گزارش دادند و منتظر ھدايت از مرکز در باميا

پسر سقاء وقتی از موضوع اطqع يافت، ھدايت داد آن دو والی با ھم کشتی . ماندند

ايکه از جانب پسر سقاء تعيين شده  اتفاقا والی. بگيرند، ھر که مغلوب شد به کابل بيايد

پسر سقاء از او . بود، در اين مسابقه کم آمد و مغلوب شد و بکابل نزد پسر سقاء برگشت

والی کم زور : پسر سقاء گفت. ان برگشتی؟ والی جريان را گزارش دادپرسيد چرا از بامي

اش را گرفت و چند مرمی بر والی حواله  خورد، بعد تفنگچه و مغلوب شده بدرد من نمی

 .نمود و او را کشت

هللا  يک مثال ديگر، معروف است که به پسر سقاء حالی کردند که شاه امان    

کرد،  پذيرفت و با آنھا مqقات می  به حضور میگاھی سفرای کشورھای خارجی را گاه

 .کند که تو نيز چنان بکنی دولتمداری ايجاب می

سفراء ھم فردا به . گفت، خيلی خوب فردا سفراء را به حضور من حاضر کنيد    

بعد : پسر سقاء پس از احوالپرسی خطاب به سفراء گفت. حضور پسر سقاء حاضر شدند

کرد، سفراء  بيچاره پسر سقاء فکر می» !تان دوچند اشاز اين کارتان ھمان کار و مع
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خنديدند،  سفرا در حاليکه در دل بريش او می. بگير دولت او ھستند معاش خور و حقوق

از اينگونه کارھای مضحکه پسر . ھای خود برگشتند خانه ارگ را ترک گفتند و به سفارت

 .سقاء زياد دارد

فرھنگ ھر سه مورخ نامدار   صديقميرغqم محمد غبار، کھزاد و مير محمد    

اند از نعمت سواد  الطريق دانسته گفته هللا پسر سقاء را راھزن و قطاع کشور، حبيب

بھره بود و با دادن القاب کرنيل خود مختار و جرنيل خود مختار به ھمکاران دوران  بی

 .کرد اش، خود دولتش را استھزا می دزدی

آوريم که در تاريخ  اين غازيمرد مردم دوست میهللا،  مثال ديگر درباره شاه امان    

 :مثال است ھای شرق و غرب بی فرمانفرمايی

هللا به قندھار مواصلت کرد، مردم قندھار بدور او جمع شدند  امان ھنگامی که شاه    

و حمايت خود را با جان و مال از رھبری و پادشاھی او اعqم داشتند و او را مجبور 

 . ای استرداد تاج و تخت حرکت کندکردند تا بسوی کابل بر

ھزار لشکر قومی قندھاری و ھزاره تحت قيادت شاه  ده  ش١٣٠٨در بھار     

سپاه زابل و مقر را عبور کرد و بسوی غزنی پيش . خان بسوی کابل حرکت نمود هللا امان

در مسير راه بنا بر دسايس انگليس بوسيله برخی عناصر مشکوک و روحانی . آمد

داران  تن از طqيه انگيزش و آويزش قبايل درانی و غلجائی بيست ی به غرضنمايان داخل

گان  شده کشته ھای پاره درانی در منطقه سکونت غلجائيان کشته شده و نعش کشاف فراھی

: ھای کج شده تلفون انداخته بودند و بر کاغذی با خط بد مqيی نوشته بودند را بر پايه

شاه با مشاھده » .هللا است امان ائی برای درانيان و شاهاين مھمانی از جانب اقوام غلج«

 . اين وضع اسفناک و فجيع، لشکريان را بدور خود خواند و گفت

خواھند در بين قبايل ما فساد و جنگ اندازند تا ما  اکنون ثابت شد که دشمنان می«    

 باز با دست خود يکديگر را بکشيم و مسبب اين عمل ناجايز من خواھم بود که برای

يقين ! پس ای مردم عزيز من. گرفتن تخت و تاج، کشت و خونريزی روی خواھد داد

و . شکن جنگ داخلی و قبيلوی را تحمل کرده نميتوانم بدانيد که من اين مناظر دل

پس بايد من از . خواھم شما برای بازگشت تخت و تاج من به چنين کارھا دست يازيد نمی

 .شتار و خونريزی نباشمميان شما بروم تا موجب چنين ک

شما ملت عزيزم، زنده و افغانستان باقی خواھد ماند، ولی روسياھی ابدی و     

در حاليکه من از روز اول شاھی . مسئوليت اين ھنگامه ناشايست بنام من ثبت ميشود
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خود تعھد سپرده بودم، که برای حفظ استقqل و تماميت مملکت و سعادت و وحدت شما 

 .کار کنممردم افغانستان 

ھای سابق تاريخ اين بود که شھزادگان برای  علت بدبختی مردم ما در دوره! ببينيد    

اند و در اين بين شما مردم را با  ھا داشته بدست آوردن مقام شاھی با ھمديگر جنگ

من ميخواستم دوره . اند ھای قبيلوی برانگيخته ھا و عداوت يکديگر بجنگ و دشمنی

بجای اينکه مردم را به جنگ يک ديگر سوق دھم، بايد منادی شاھی من چنين نباشد و 

بينم که  چون اکنون می. دوستی و وحدت و سعادت و اخوت تمام مردم افغانستان باشم

آئيد، اينک من ميخواھم ميدان را به مردم خود  شما بجنگ داخلی قبيلوی گرفتار می

من . با ھمديگر جور بياييدشما . افغانستان اعم از موافقان و مخالفان خود، بگذارم

. مسئوليت جنگ خانگی شما را برای باز ستانی تخت شاھی بدوش خود گرفته نميتوانم

يک او درزاده من درپاره چنار رسيده و ديگر برادر روحانی من در ھمين جا نشسته و 

ولی من مرد اين کار نيستم و توصيه من بشما اين است که با . جنگ خانگی را در ميدھند

ديگر کنار بياييد، اتفاق کنيد، استقqل خود را نگھداريد، و وطن خود را بدشمنان ھم

منديد، عين سعادت و مسرت  من فردی از شما ھستم، اگر شما سعادت! خارجی مسپاريد

ولی اگر اينچنين بخاک و خون بغلتيد، موجب بدبختی و مqل دايمی من خواھد . منست

دوست اين دو بيت واقف sھوری را  خواه و مردم سپس شاه نيکدل و حساس و خير.بود

 :ريزان خواند اشک

  ! وطن    

 چه نيــرنگ است  من بقـربــانت اين        جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است 

 .اگــــر از نام من تـــرا ننـگ است            ميـــــروم تا تـو نشنــوی نــــامـــم     

 *».هللا امان فی:  و بعد گفت     

حبيبی از چشم ديد خود در مورد آن  ن بود حکايتی که مرحوم عqمهاي    

ص (» ترقيخواه و روشنفکر و وطن دوست در کتاب جنبش مشروطيت در افغانستان شاه

نوشته است و صادقانه شھادت ميدھد که مردم بسيار به او ارادت و باور ) ١٧١-١٧٠

 با روبرو شدن آن حادثه دلخراش، داشتند و ميخواستند شاھی را بدو باز گردانند،اما شاه

با لشکر آماده پيکار از حوالی غزنی واپس به قندھار برگشت و از آنجا راھی ديار غربت 

 .شد تا مرگ ھموطنان خود را نبيند

خواھی و مردم دوستی از يک رھبر دلسوز و مردم  چنين است دو نمونه وطن    

ح نداد و مردانه از آن در گذشت دوست که تاج و تخت و قدرت را بر مرگ ھموطنان ترجي
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حقا که . ريز نام نبرد طلب، خودخواه و خون تا تاريخ از او به عنوان يک رھبر قدرت

 .باد روانش شاد و يادش گرامی. تاريخ وطن از او امروز به نيکويی ياد ميکند

ھا و  ھای تاريخی ميتواند سرمشق خوبی برای رھبران تنظيم ھر يک از اين مثال    

 .اسqمی موجود در کشور باشداحزاب 

خواھند تاريخ از آنھا به نام چنگيز  اند و نمی کسانيکه خواھان نيکنامی تاريخی    

ھای  ثانی، تيمورلنگ ثانی و شاه شجاع ثانی و غيره ياد کند و برای نسل ثانی و ھqکوی 

 شده زده و ويران آينده خود مايه سرفرازی و مباھات باشد، sزم است به حال وطن جنگ

ھای ناسور مردم کشور خويش  و مردم مظلوم و ستمکشيده افغان رحم آورد و بر زخم

  .مرھم بگذارند

بختی و سفاکی و  ايستد و ھر چه باشد، اگر ظلم و تيره خوشبختانه زمان نمی

  آشامی ھمراه داشته باشد و اگر با سعادت و خوشبختی، دارايی و قدرتمندی و تخت خون

فقط آنچه . از ھم ميگذرد و نوبت بديگر ميرسد و از ديگری به ديگرینشينی توام باشد ب

ھای تاريخ  از مردان بزرگ و رھبران جامعه بجا ميماند، کارکردھای آنانست که درس

پس . ميگردند و آيندگان بر عاملين آن کارکردھا يا آفرين ميفرستند و يا نفرين ميگويند

د در حق مردم خود را داشته باشد، چه در صورتيکه انسان توان انجام کارھای مفي

ضرورتی خواھد بود تا مردم را به پرتگاه نيستی سوق بدھد و با کشتار و ويرانگری نام 

  .کند و چند صباحی حکم براند و بيداد نمايد زشتی کمائی

        

  ھای فرھنگی کابل تاراج گنجينه    

امنيتی  ضای بیھای قدرت طلبی در دوسال اخير، ايجاد ف يکی از مظاھر شوم جنگ    

پروائی نسبت به حفظ آثار فرھنگی و  و عدم مصونيت جانی و مالی افراد و اشخاص و بی

 .ملی است

 به بعد چون ١٩٩٢طلبی از جوsی  ھای قدرت نمايی و قدرت در دوران جنگ    

  ھای فرھنگی در کشور نبود، بنابراين فرصت ھيچکسی در فکرصيانت و حفاظت داشته

ملی واقع داراsمان که آثار فرھنگی   ويان دست به دستبرد آثار موزيمج طلبان و استفاده

آوری و  ھای باستانشناسی جمع مثال آن در طول نيم قرن گذشته از بازيافته گرانبھا و بی

 .و از کشور بدر ساخته شد. محافظت ميشد به تاراج رفت

  س و پربھا از ھمچنان آرشيف ملی افغانستان که گنجينه غنامند ھزاران نسخه نفي    
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کريم که با آب طq درطی  ھای خطی قرآن آثار قلمی نفيس قرون پيشين بشمول نسخه

 .ھای پس از اسqم خطاطی شده بودند نيز بغارت رفته است سده

ممکن است تصور شود که ميتوان پس از بدست آوردن قدرت و استقرار اوضاع     

 به اعمار مجدد چند شفاخانه و چند ھا را جبران کرد و ھا و ويرانی دوباره اين خرابی

فابريکه و چند ھوتل و دفتر و يا خريداری چند عراده موتر و طياره و تانک و غيره 

ھای فرھنگی جامعه را چگونه  اما تباھی حيات انسان و يا از دست دادن داشته. پرداخت

 ميتوان احياء کرد؟

ھای فرھنگی را که  افتهبدون ترديد با ھيچ قدرت سياسی و اقتصادی نميشود بازي    

ترين دارايی ملی يک جامعه است و محصول تفکر و تجارب و عمل   مھمترين و پرارج

 صدھا ھزار انسان در طول تاريخ تکامل بشری است، دوباره آنرا باز سازی کرد؟

: بگونه مثال، در آرشيف ملی، ھزاران نسخه پر بھای خطی و ھنری، از قبيل    

 امراء چندين صدسال قبل افغانستان، دواوين شعراء کتب اسناد و فرامين شاھان و

اخqقی و فلسفه اسqمی و دينی چون قرآن کريم و احاديث نبوی و تفاسير خطاطی شده و 

ای از قرآن کريم را در آرشيف ملی داشتم  منجمله من سراغ نسخه. غيره نگھداری ميشد

الشان با ھنر خط ھفت   عظيم ورق بود و در ھر ورق آن يک پاره قرآن  سیًکه مجموعا

ديدن اين نسخه و توجھی . کاری شده بود قلم، خطاطی و با آب طq ھر صفحه آن تذھيب

که در خطاطی نمودن و گنجانيدن يک پاره قرآن در ھر ورق آن به عمل آمده بود، انسان 

 .را غرق حيرت ميکرد

ر ھنری و دينی نظي انگيز و بی اکنون چه کسی ميتواند برای چنين پديده حيرت    

قيمتی واقعی تعيين کند؟ و چگونه احياء مجدد چنين اعجوبه اسqمی و افغانی ممکن 

 است؟

نظير ھنری و فرھنگی کشور ما، سنگ ھفت قلم زيارت  يکی ديگر از آثار بی    

قلم اسqمی  شريف ھرات است که با ھنر خط ھفت  انصاری واقع در گازرگاه   عبدهللا خواجه

مشاھده اين اعجوبه ھنر اسqمی که آفريده . اند هللا را در آن نقش کرده آياتی از کqم

ھا انسان را غرق توانمندی  سرانگشتان ظريف و ھنرپرور برادران ھراتی ماست، ساعت

گفته ميشود اين اعجوبه ھنری جھان . فکری و فرھنگی فرزندان اين آب و خاک ميساخت

اين سنگ باری توسط ھيات . بغارت رفته استاسqم نيز از رواق آن زيارت کنده شده و 

يعنی که ھيآت .  مليون دالر قيمت گذاری شده بود۴٧شناس امريکائی به مبلغ  باستان

حاضر بود آن سنگ ھفت قلم را خريداری و با خود به امريکا انتقال نمايند، مگر مقامات 
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دالر ممکن است پيدا  مليون ۴٧زيرا ميدانستند که . افغانی از فروش آن امتناع ورزيدند

دانه است و دومش در جھان  قلم بدان پايه صرف يک شود، اما سنگ ھنری و متبرک ھفت

 .شود، بگذار مايه افتخار فرھنگی خود مردمان اين کشور باشد پيدا نمی

متاسفانه جنگ منحوس به خاطر کسب قدرت چند روزه باعث تباھی ھزاران اثر     

گويند  می. ی نظير و پربھای فرھنگی ما شده و ميشودھنری و از ميان رفتن بسا آثارب

اند  شد، نيز دزديده خرقه مبارک را از قندھار که در گذشته با احترام فراوان نگھداری می

يی از تاراجگران ھستی کشور با  اينک شبکه. اند و آنرا به کويته پاکستان برده فروخته

اند به اين قصه   فرھنگی افغانستاناستفاده از وضعی که پيش آمده، مصروف قاچاق آثار

 .توجه کنيد

     

 اکبرخان سرنوشت تفنگچه وزير محمد    

اخبار «آلود کابل را دور از کابل و ميھن مينوشتم  ھنگامی که من سرگذشت غم    

که در دھلی جديد به نشر ميرسد، بدستم رسيد، در پھلوی ساير مطالب » افغانستان

سرنوشت تفنگچه وزير «ب کرد که تحت عنوان دلچسب اين نشريه مضمونی نظرم را جل

از آنجايی که اين مضمون دارای اھميت تاريخی است و . کليشه شده بود» خان اکبر محمد

به موضوع تحت مطالعه کامq رابطه مستقيم دارد، به اقتباس آن در اينجا مبادرت شد تا 

، مورد ھای ضد فرھنگ ملی را بشناسند و اگر روزش برسد ھموطنان ما چھره

 :اين موضوع با اين مقدمه آغاز ميشود. بازخواست قانونی قرار بدھند

گويا ...موزه کابل که در ابتدای انقqب اسqمی، توسط چند تن تفنگ بدستان «    

مورد حمايت قرار داشت از طرف محافظين آثار و اجناس آن بغارت رفته و باsی دو نفر 

ھا شھر کابل دکان انتيک فروشی دارند  وچه مرغامين و پھلوان رجب که در ک: به نامھای

نو بوده اکثر مردم  فروشان قديمی شھر اين دو نفر از عتيقه. به فروش رسانيده شده است

امين و پھلوان رجب اين آثار را باsی پسران حاجی تيمور . شناسند محل آنان را می

ری بنام کاکارؤوف و شاه و ھمچنان شخص ديگ شاه و کاووس زلمی، حبيب ھای حاجی بنام

ھا پيشنه انتيک فروشی  پسرانش پسران حسن باستان که نامبردگان نيز در کوچه مرغ

 .دارند، بفروش رسانيده است

ھا به پاکستان انتقال داده و در سه باب دکان   اموال را توسط sری اشخاص فوق    

فروش باsی اشخاص وابسته ب» شينواری پqزای پشاور«انتيک فروشی در سرای 

ميرسانند بايد گفت که اينھا در گذشته نيز به اين شغل مصروف بودند ولی بعد از انقqب 
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شاه و  شاه و حبيب ھای کاووس سه نفر از ايشان بنام. اند اسqمی زمينه خوبتری يافته

دستگير شدند ولی با دادن رشوه ھنگفت ) ١٣٧٢(امين يک مرتبه توسط دولت در سال 

 .آزاد شدند

 اجناس تاريخی سرقت شده توسط اشخاص فوق معموs بعد از ورود به آثار و    

يزدانی که بزرگترين انتيک فروش آثار عتيقه  پشاور باsی يکنفر ايرانی بنام فريدون

. کشور ما افغانستان است در لندن توسط خاينين ملی و جنايتکار فروخته ميشود

شاه بدست آورده، ماھانه  و حبيبيزدانی اين آثار را بخصوص توسط حاجی زلمی  فريدون

آنچه مورد پسند اين ايرانی . آورد حدود يک مليون دالر امريکائی از اين مدرک بدست می

شاه عينک بفروش رسانيده  گل، جانباز و احمد گل، عمرگل، ظاھر نباشد باsی موسی

 .ميشود

ايه ملی و ترين سرم  آباد که از جمله بزرگترين و با اھميت استوپه ھده در جqل    

آثار اينجا نيز توسط . چيزی مينويسم» از گاو غدود«. تاريخی کشور محسوب ميگردد

بار توسط اشخاص و  گل با کار مشقت گل، جانباز و ظاھر زلمی، موسی حاجی: شاه حبيب

اند با پرداخت دستمزد ناچيز بدست آورده شده از طريق  يی نان افرادی که محتاج لقمه

گل  گل و عمر ش رسيده و مثل فقره قبلی مابقی آن توسط موسیفريدون يزدانی بفرو

گل و جانباز طرف امريکا انتقال داده شده و به فروش  بطرف پاريس و توسط ظاھر

 .ميرسد

  ناياب.  را که در جنوب کشور قرار دارد شنيده باشيد»کهميرز«ممکن نام خزانه     

ورات و ظروف، چندين صد کيلو کيلوگرام سکه و زي  تر از ششصد  ھا اضافه ترين سکه

در . سکه و ظروف نقره که تعيين قيمت آن مشکل است در اين بخش کشور وجود داشت

الذکر به اضافه  انتقال و فروش اين خزينه بزرگ نيز مانند ھده به ياری اشخاص فوق

دو . اند  sل و برادرش شريک غوت، امين محمد  خان، حاجی خان و برادرش فيروز  روزی

گل و زاھد بگه و شخص ديگری بنام خان که دو نفر   ھا بنامھای ھميشه  از پاکستانینفر

 .پردازند  ھای ملی افغانستان می اولی در پشاور انتيک فروشی دارد به ليqم سرمايه

ھزار سکه و مقدار زياد زيورات و ظروف طqيی که در  در انتقال و فروش دو    

ھای وقت حفريات شده بود ولی  بار توسط دولت  نزديک شھر قندز وجود دارد و چندين

موفق به استخراج آن نشده بودند، بار ديگر سه ھزار نفر باsی آن کار کرد و مقدار فوق 

ھا نظير اجناس مناطق باختری تا کنون در جھان ديده  بنا بر روايت بعضی. بدست آمد

ھا توسط   سکهقسمتی از اجناس فوق بدست اشخاص معلوم افتاده، ولی. نشده است
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الذکر به عqوه ميرزا منظور پاکستانی در سرای شينواری پqزای پشاور  اشخاص فوق

 .بفروش ميرسد

نيز در فروش و به ... انجلس است يکی از سرشناسان کابل که فعq باشنده sس    

قابل يادآوری است که زاھد بگه و . کردن اين آثار سھم زيادی دارد  اصطqح آب

چند مراتبه بنا بر قاچاق آثار عتيقه دستگير و در تلويزيون پاکستان منظور  ميرزا

و کارھای عتيقه فروشی در پشاور و ديگر شھرھای . شان افشاء گرديده است ھای چھره

انجلس به شکل سری وطنی به فروش  پاکستان، لندن، پاريس، فرانکفورت و sس

دولتی نيست که توان . اند لصاحب ما مشغو ھای ملی و آثار تاريخی کشور بی سرمايه

جلوگيری سرقتھای متواتر اين آثار را بکند و دلسوزی ھم نداريم در جھان که بفکر ما 

زده ما تا کی فدای منافع شخصی شده در خدمت  ببينيم منافع ملی کشور مصيب. باشد

 .ھايشان افزوده ميشود قرار داشته و به سرمايه... بيگانگان و با داران

ر ارزشمند تاريخی سرقت شده از موزه کابل تفنگچه دست وزير يکی از آثا    

غازی بود که اکثريت ھموطنان ما با آن آشنايی دارند و يکی از دشمنان  خان اکبر محمد

غدار و متجاوز کشور ما يعنی مکناتن انگريز توسط سردار دلير و مجاھد بزرگ وزير 

 تفنگچه تاريخی نيز توسط محافظان اين. غازی به جھنم فرستاده شده بود خان اکبر محمد

 فروشی کوچه مرغھا فروخته شده و  تفنگ بدست از موزه کابل سرقت شده باsی انتيک

متاسفانه . شاه به پشاور آورده شده، باsی ھميشه گل به فروش رسيد بعدا توسط کاووس

اء امض. از سرنوشت بعدی آن اطqعی نداريم و در صورت آگاھی برايتان خواھم نوشت

  ١٥٥».محفوظ

مضمون باs قبل از ھر چيز ديگر، محبت و عqقمندی عميق نويسنده آن را به     

ھای گرانبھای فرھنگی کشور ما ثابت ميسازد و سپس آشکار ميکند که چگونه  ميراث

ھای بحرانی و جنگ  شبکه قاچاق آثار آنتيک و پربھای وطن ما را با استفاده از فرصت

لت مرکزی را زير سئوال برده، دست در دست ھم داده، از قدرت طلبی که موجوديت دو

انجلس ميرساند و از اين مدرک ماھانه  کابل و از کوچه مرغھا به لندن و پاريس وsس

 .مليونھا دالر در جيب خود ميريزند

 لعنتی و ھای فرھنگی و اقتصادی و عمرانی، زير سر جنگ اين ھمه بدبختی    

 کسب قدرت يا حفظ قدرت، امنيت و صلح و  که برایمنحوس سالھای اخير است

 .دار ساخته است ھای فرھنگی را سخت جريحه داشته

                                                
١٥٥

  ١٩٩۴ نوامبر ١۵ھای پنجم و ششم  هاخبار افغانستان، شمار -  
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انگيز کشور ما است، کشوريکه در آن سوی  ھای غم داستان ذيل، نيز از قصه    

 .قرون تمدنی شگوفان داشته و اکنون آن تمدن بر باد داده ميشود

و اشاعه خبر غارت اين اخبار وفا، رسالت عظيم و تاريخی خود را در معرفی 

 سرطان ٢٢ در شماره ١٩٩۴سرمايه فرھنگی کشور بجا آورده و در ماه جوsی 

خود مقاله مفصلی پيرامون کار حفريات غير فنی و غير سالم و غيرمجاز ) ١٣٧٣

الـمللی و منجمله  به نشر رسانده و توجه موسسات فرھنگی بين» ميرزکه«ھای  تپه

 .ستيونسکو را بدان جلب کرده ا

از اينکه چقدر و چه نوع آثار از خزانه ميرز که تا «: نويسنده مقالت ميگويد    

کنون بدست آمده، معلومات دقيق در دست نيست، فقط اينقدر ميدانم که مسکوکات طqيی 

که بر يک رخ آن تصوير انسان در حال سواری بر اسب ديده ميشود و مسکوکات ديگری 

رخ آن تصوير مرد و بر رخ ديگر آن تصوير زن نقش در آن ميان ديده شده که بر يک 

ھای طq، حيوانات چون سگ و نھنگ از طq،  ھمچنان مارھای طqيی، جام. شده است

 .ئی و غيره بدست آمده است ھای مسی و نقره کارد و تير طqيی، ھمراه با سکه

رز که به نويسنده ميافزايد که، تا کنون مبالغ ذيل از مدرک فروش آثار فرھنگی مي    

 .جيب سران تفنگدار محل ريخته است

بيست ميليون  از قرارفی کلدار يکصد افغانی معادل يکصدو(ھزار لک کلدار  ١٢ـ ١    

 )افغانی

 )مليون افغانی  معادل پنجصد(ھزار لک کلدار  ـ پنجاه٢    

اين معامله با يکی از اقوام پکتيا صورت گرفت که بعدا (ھزار لک افغانی  ١٢ـ ٣    

 .ھزار لک معامله خاتمه يافت ٣ھای متعدد به  يد و پس از مذاکرات و جرگهبجنگ کش

 )مليون افغانی  پنجصد. (ـ پنجاه لک کلدار۵    

ھمچنان يکی از بزرگان قومی قسمتی از اشياء مکشوفه از خزانه ميرزکه را که     

 و برای فروش به پشاور آورده بود برای نويسنده مقالت نشان داده بود که حاوی مقدار

 :انواع آثار فرھنگی ذيل بود

 ) کيلوگرم ط٢١۵٠qدر حدود ( من زر سرخ ٣۵٠ـ ١    

 کيلو طq، اجناس متفرقه ١٧٠ـ ٢    

 ـ ھفتاد عدد تير طqيی و کارد طqيی٣    

 ھای نقره  عدد سکه٨٣ـ ۴    
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 ھای مسی  عدد سکه١٣٠ـ ۵    

  عدد توله و بقيه اشيای طqيی١٢ـ ۶    

 ھای سرخ  عدد سکه٧٠ـ ٧    

 ھای طqيی عدد جام ٢٣ـ ٨    

 عدد مار ۴ـ ٩    

 ـ يک سگ طqيی١٠    

نويسنده عqوه ميکند که مالکان و سھمداران خزانه ميرزکه، تمام اشيای بدست     

نر حفظ نموده و نگھداری ميکنند و ھنگامی که خريداری از  آمده را در يک کانتی

خريدار اجناس . ز ميکنندنر را با کلدار دروازه کانتی در بدل يکصد. پاکستان به آنجا بيايد

تا کنون ھمه خريداران . پردازد نر را مqحظه ميکند و بعد به بيع و شرای می داخل کانتی

 اعqم نمود که ١٩٩۴يونسکو باری بتاريخ اول آپريل . اند ھا بوده اشياء عتيقه پاکستانی

دکانداران از بازارھای اروپايی از آثار عتيقه افغانی مملو شده است، و تقاضا ميشود تا 

 .خريد آنھا خودداری ورزند

يی از سوداگران و  ھای عده باز ھم نام)  خود١٧٢در شماره (ھفته نامه اميد     

 .بران آثار باستانی افغانستان را به نشر سپرده و نوشته است قاچاق

 اسامی برخی از افراديکه در خريد و فروش و قاچاق آثار باستانی افغانستان دست     

 :دارند    

ـ پسران حاجی تيمور چاريکاری ھر يک حبيب شاه، زلمی و کھوس شاه ١    

 )کاووس شاه(

 ـ پسران حاجی اول خان از پکتيا ھر يک عمر گل و موسی گل٢    

 .ـ محمود مسکين که در اين اواخر قصر عصمت مسلم را نيز خريده است٣    

 ـ سنائی از غزنی۴    

 ـ روؤف تا شقر غانی۵    

 ـ جانباز ازپکتيا۶    

 يخان و برادرش ظاھرجان از پکتياـ عل٧    

 ـ مالک مارکيت شنواری به نام حاجی شينواری٨    

 ـ امين ھزاره٩    
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ھای موزيم کابل در نزدشان موجود  غانی که فعq تفنگ ـ عباد و عبيد تا شقر١٠    

 است 

 ـکاکارؤوف و پسرانش١١    

 ـ حاجی محمد غوث و پسرش غqم غوث ١٢    

 شان ان و برادرانش فيروز از غزنی و گروپخ ـ حاجی خليل از غزنی و روزی١٣    

 ـ بگه پاکستانی١۴    

 ـ ميرزا چاچه پاکستانی١۵    

 ـ ھميشه گل پاکستانی١۶    

 ـ يحيی خياط ھزاره، فعq در کابل١٧    

 ـ امين گل و برادرانش، فعq در شينواری مارکيت پشاور١٨    

 ٣٧ل در شماره مسلس» پست فرنتير«به حواله ) ۴٠ص (ھمچنان مجله پيام زن    

و » بازار کوچی«بر اثر حمله پوليس پاکستان بر مارکيت زرگری «نويسد که  خود می

 عدد تفنگ از عھد مغل، ١۶ مجسمه، ٣۴مقدار زياد آثار موزيم کابل شامل » گلبھار«

ھای قيمتی، ياقوت زرد، قالين و ديگر   شمشير و انواع خنجرھا، سنگ٢٣ھمراه با 

 .اجناس انتيک بدست آمد

افزايد که بنا بر گفته اھل بازار انتيک فروشی، قيمت اشياء تاريخی در  یمجله م    

ای، به ميليون  ھا دالر بالغ ميشود، اما در بازارھای منطقه المللی به ميليون بازارھای بين

 .کلدار تخمين زده ميشود

در شش ماه اخير آثار تاريخی موزيم کابل به پيمانه زيادی در بازارھای منطقه     

در يک » ويليم ريو«سی در کابل، آقای  بی خبرنگار بی. روش عرضه شده استبرای ف

آثار باستانی که از موزيم کابل ربوده شده، در : مصاحبه تلويزيونی خود گفت که

 ».ھای پشاور بفروش ميرسد بازار

سازمان فرھنگی يونسکو نيز با تأثر اعqم داشت که چپاولگران موزيم کابل را     

آباد را خراب و برخی از آثار آن در غرب  موزيم جqل. اند تاريخی خالی کردهکامq از آثار 

  .ترين صدمه رسيده است سان به تمدن آسيايی، بزرگ به فروش رسيده بدين

  

 : وسرگذشت آنگنجينه طq تپه     
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کشف طq تپه در شمال افغانستان، جھان را به حيرت انداخت، زيرا در ھيچ بخشی         

ھای گوناگون کھن باشد بروز  گنجينه ارزشمندی که انباشته از تمدناز دنيای امروزی 

شناسان اين گنجينه را با غنايم فراعنه مصر پادشاه تت  باستان. نکرده است

 . قابل مقايسه ميدانندKeng Tatankhamunخامون

عqوتا آثار طqتپه، نموداری از ذخاير روم قديم، يونان باستان، چين کھن، پارس     

ھا   و ھند پيشين ميباشد و طq يگانه افتخار تاريخ کھن ما و سرتاج تمدن کوشانیپارينه،

 .است

طq،  طq، قوچ تاج: مھمترين آثار طqيی که از کاوش قبرھا بدست آمده عبارتنداز    

طq  بند ھای طq، پای ، سکه)طq چمکلی(طq   طq، شلشله طq، گوشواره بند گردن

 بدست آمده و ۶اين تاج از قبر شماره (طq   طq، تاج q، انگشترط  ، ماتيکه)طq زيب پای(

qدست  طوق) تپه ميباشد يکی از شاھکارھای غنايم ط ،qبازو  بند  ط ،qمو بند ط ،qبند  ط

عاج،  طq، شانه دار  طq، مرتبان سرپوش آرايش  طq، صندوقچه  طq، قاب  طq، شنگوله

  ھای طq، دولفين  دسته  طqيی، شمشير  پوش  طq، خنجر  مردانه  طq، کمربند  چوب دست

النوع شراب و دختر پادشاه از   ھای رب آناھيتا، ھيکل  طq   طqئی، الھه بالدار   طqيی، الھه

شناسان برخی از اين اشياء را از لحاظ ھنری   باستان. طqيی الھه آتينه و غيره طq، مھر

 .اند بدينگونه شرح کرده

اندر   شناسان را بحيرت   اين يکی از اشيای گرانبھای است که باستان: طqيیتاج     

متر است و طوری ديزاين  سانتی ١٣بلندی تاج . ساخته

. گرديده که به آسانی به شش، پرچه تجزيه شده ميتواند

ملکه يا نجيبه ميتواند اين تاج را ھنگام سفر به آسانی قات 

 به خورجين اسب خود نموده و يک بسته کوچک ساخته آنرا

  .جا بدھد

 

ھای  اکثر آثار طq تپه از آثار وارده از تمدن    

ھای طq به شکل شلشله ساخته شده،  توته طq که از چندين صد اما تاج. اند دست دور

و . اند ھای مستقل و آزادی داشته نشانگر صنعت خالص باختريان بوده که از خود دولت

 .ای بلند ايستاده و جاودانه درخشش داردھ اين سر تاج تاجھا مانند نخل

ھای  در تاج طq، جواھرات کمتر ديده ميشود زن تاجدار بر عqوه دارای گوشواره    

 .باشد طq و چوب دست طq می بند طq، پای بند طq، دست
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    q٢١ درجملۀھای بسيار پر بھای فرھنگی ما، گنجينهيکی با ارزش ترين ،تاج ط 

گوشه دنيا تا کنون  ھا در ھيچ کشوفه از طq تپه است که نظير آنه طqی ناب متھزار تو

اتحاد شناسان افغانی و  ی مشترک باستانھا اين آثار بر اثر کاوش. ديده نشده است

ارگ رياست جمھوری   از شبرغان کشف گرديد و در کوتی باغچه١٩٧٨شوروی در سال 

په در ھمان آغاز بکمک يک آلبوم رنگی از آثار مکشوفه در طqت. نگھداری ميشد

ھا انسان را   بچاپ رسيده بود که مشاھده آن واقعا ساعتجاپانھا در کشور  شوروی

اکنون شنيده ميشود که آن گنجينه . محظوظ و غرق افتخارات تاريخی کشور ميساخت

تپه از لحاظ ھنری صحبت   اندکی در مورد آثار عمده طq.طqيی نيز به تاراج رفته است

  .ھموطنان ما به ارزش آن بھتر پی ببرندميکنيم تا 

 

             

      تاج طq                               شلشلۀ طq                         الھه افروديت

  

يونان قديم الھه ) اسطوره(در ميتولوژی   :Aphroditeالھه طqيی افروديت 

نان و روم، الھه بصورت بالدار ديده در اساطير يو. افروديت، خدای عشق و زيبايی است

الھه افرودت دارای بال  تپه  در آثار طq. شده است

بوده و خال پيشانی سبک ھندی دارد که مجموعه 

 .يونان و باختری را نمايان ميسازد آرت و ھنر

مجسمه رب :  Dionysasالنوع شراب  رب

 دختر پادشاه Ariadneالنوع شراب با آريادنه  

عاشق و . ت معاشقه ديده ميشودمينوس در حال

شان پيش  معشوق باsی اسپ باختری سواراند در حاليکه شخصی باده شراب را برای 

درآرت يونان، قرار بر آن . ميکند که نشانه صنعت يونانی، باختری را وانمود ميسازد

النوع شراب  بوده است که معاشقه باsی پلنگ يا ببر صورت بگيرد، اما در اينجا رب 

  . باختری را اختيار نموده است جای پلنگ، اسپب
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در تاريخ باستانی ما الھه آناھيتا خيلی مورد احترام بوده  : Anahita الھه اناھيتا  

يونانيان الھه آناھيتا را در . از ديدگاه زرتشيان، فرشته نجات و فراوانی و آبياری است

اند، در کشفيات طq تپه،  ه رديف الھه افروديت يا الھه عشق و زيبايی محسوب ميکرد

اناھيتا که دور و برش را حيوانات وحشی احاطه کرده در يک رواق معلق طوری ظاھر 

ھيکل اناھيتا يکی از . ھا باشد ميشود که او حکمفرمای زمين، ابحار، و آسمان

 .سيتی را تبارز ميدھد  ـ  شاھکارھای يونان

تری مانند ظاھر ميشود که با  اين الھه در يک مھر انگش:Athenaالھه اتينه  

باsی مھر نام الھه اتنه با خط يونانی واضح و برجسته . خود نيزه و سپر را حمل مينمايد

  نوشته 

خداوندگار اين الھه يونانی که مظھر حسن و زيبای است در ميتولوژی يونانی . شده است

 .ستالھه آتنه دختر زئوس پادشاه يونان ا. جنگ، دانايی و مشوره ميباشد

بندھای طq که ھر کدام دوپوند وزن دارد، از قبر شماره دوم   دست :بند طq دست  

م و يکصد بعد از ميqد تخمين  . سال ق شناسان بين يکصد پيدا شده که قدامت آنرا باستان

شان  ھا و سم  ھا و شاخ بدو کنار دست بند آھوان با چشمان درشت ياقوتی، گوش. ميکنند

 .زه برجسته مزين شده است که صنعت شيت سايبريائی را نمايان ميسازدھای فيرو بادانه

طq تپه ديده شده يک جوره دولفين مرواريد چشم که » کنوز«يگريکه در  آثار د 

ھا ميباشد بصورت برھنه  باsی آن الھه، مرغوله موی کيوپد که خدای محبت رومی

 شکل که سرپوش آن مانند انار دار طqيی استوانه ھمچنان مرتبان سرپوش . نشسته است

گاو دو کوھانه خيالی که باsی نگين گرانبھا کنده . مزين گرديده در اين آثار ديده ميشود

نما تزئين يافته   ھای قلب  غوزه طq که با فيروزه. کاری شده گواه کلتور ھندی است 

يی خاص سکه که با زنجير بافی ط٩qکمربند مرد جنگجو، طqيی بوده و دارای . است

ھا که باsی شيرغران سوار و شيرھای   النوع بر روی سکه مرتبط ميشود و ھيکل رب

 گرام وزن دارد و بشکل ۶٣٨و باsخره ميرسيم به قاب طq که  .ديگری نيز در پھلو دارد

 .صدف ساخته شده و زير سر مرد جنگجو گذاشته بود

 ١٩٧٩ فبروری شناسان شوروی در داکتر سريانيدی، رئيس ھيات باستان 

ھنگامی که از حفريات طq تپه و يمشی تپه واقع در جوار شبرغان فارغ گشت، ضمن 

به مجرد کشف . از گسيل غنايم طq تپه که بکجا ميباشند اطqعی ندارم«: گزارشی نوشت

qآثار ط qمن . تپه به روسيه برده شده است تپه شايعات بر آن بود که آثار گرانقدر ط

تپه به  دھم که آثار طq به جھانيان آگاھی می) شناسی باستان(م ارکيالوجی بحيث رئيس تي
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ی بر آن بعمل آمده وابسته به  اينکه حاs بکجا ميباشد و چه واقعه. کابل موجود ميباشد

 ».جامعه ملل ميباشد

به نظر من بايد اين آثار گرانبھا تحت مطالعات دقيق «داکتر سريانيدی عqوه ميکند که  

و بايد مردم دنيا از اين غنايم ارزشمند ديدن نمايند تا ھمه از . ين قرار گيرندمتخصص

شناس  باستان» .برازندگی کلتور و شاھکار نياکان اين مرز و بوم آگاه و متمتع گردند

داستان طq تپه در ھمين جا به پايان نميرسد چه اين : ... شوروی متذکر ميگردد که

ھا تعلق نميگيرد، بلکه بايد اين شاھکار  ھا و يا يونانی  روسگنجينه تنھا به افغانھا و يا

  (١٥٦".آنھا بخشی از تاريخ تمدن بشراندزيرا . تاريخ به تمام بشريت تعلق بگيرد

مثال طqيی را در کوتی باغچه ارگ در عھد دولتمداری   من دوبار اين گنجينه بی 

يی از ژورنالستان خارجی  عده ام و باری ھم برای  هللا ديده کارمل و دکتورنجيب ببرک

در ) ١٩٩١ (١٣٧٠ھای خارج در کابل در زمستان  ھای مطبوعاتی سفارتخانه واتشه

ھمان محل سابقه به نمايش گذاشته شد و ھمراه با خبر آن از تلويزيون از موجوديت آن 

اين ھمزمان با افواھاتی بود که گويا آثار طq تپه را  .جمعی داده شد به مردم خاطر

 .اند اند و اشياء تقلبی بجای آن گذاشته ھاھنگام خروج خود ازافغانستان برده وسر

ھای ارگ  ، تمام ساختمان١٩٩٢ در آغاز اشغال کابل بوسيله مجاھدين در اپريل 

حکمتيار افتاده بود و بعد مليشای ازبک و جمعيت  رياست جمھوری بدست قوای انجنير

بتن سرانجام ارگ رياست جمھوری و  ھای تن  نگاسqمی بر آنجا حمله بردند و پس از ج

در آن . ھای دوستم و اعضای جمعيت اسqمی درآمد تعمير وزارت دفاع بدست مليشه

زمان نزد اکثر اھل خبره و فرھنگيان کابل تشويش تلف شدن و بغارت رفتن اين آثار 

ن به صاحب توسط جنگجويا و حتی زمزمه ميشد که گويا اين گنجينه بی. موجود بود

اما يک سال بعد من از شخص وزير اطqعات و فرھنگ وقت، . تاراج رفته است

رويگر در مورد سرنوشت آثار طq تپه پرسيدم و او جواب داد که پس از  احمدبشير

، تمام آن آثار ١٩٩١آخرين نمايش آثار مذکور برای ديپلوماتان خارجی در اواخر سال 

اميد است .  بانک مرکزی سپرده شده استھايی مخصوص قفل و مھر و به در صندوق

  . کسی از راز آن آگاه نشده باشد

درسالھای قدرت يابی وسلطه مجاھدين وسپس طالبان برکابل که ھردو گروه از  

درک وفھم ارزش ميراث ھای فرھنگی عاجز بودند و بنابرين ھريک از قوماندانان 

را به بھای اندکی دراختيارقاچاق جھادی يا طالبان حاضربودند گرانبھا ترين اثرتاريخی 

                                                
١٥٦

    ٢٧۴ -٢٧٠ کودتای ثور وپيامد ھای آن درافغانستان، از اين قلم، صفحات -  
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چيان آثار تاريخی وفرھنگی بگذارند،اين تشويش نزد فرھنگيان کشور ونيز سازمان 

فرھنگی يونسکو موجود بود که ممکن است گنيجينه طqتپه نيز مثل بسا آثار ارزشمند 

تاريخی موزيم ملی از سوی قوماندانان جھادی بخصوص قوماندانان شورای نظار بغارت 

زيرا بار ديگر شايعاتى در مورد سرقت و فروش اين گنجينه در لندن، پاريس . فته باشدر

  ، سويس و ساير کشورھايى که قاچاق بين المللى آثار ھنرى در آنھا رواج داشت پخش 

 .شد که اين بار ارکان عمده دولت رئيس جمھور ربانى در اين امر دست داشته اند

در يک مصاحبه » ويليم ريو«ى در کابل،س بى  درھمان زمان  خبرنگار بى

ھاى پشاور بفروش  آثار باستانى که از موزيم کابل ربوده شده، در بازار: تلويزيونى گفت

سازمان فرھنگى يونسکو نيز با تأثر اعqم داشت که چپاولگران موزيم کابل را » .ميرسد

 برخى از آثار آن در غرب آباد را خراب و موزيم جqل. اند کامq از آثار تاريخى خالى کرده

١٥٧.ترين صدمه رسيده است  سان به تمدن آسيايى، بزرگ  به فروش رسيده بدين
 

،وتسلط طالبان برکابل، ١٩٩۶ پس از فرار ربانی ومسعود از کابل درسپتمبر

 تن طqى ٢٦طالبان اعqم داشتند که بانکھاى افغانستان از ھرگونه ثروتى تھى است و 

 بانک نيز از طرف دولت ربانى بغارت رفته است ، بنابرين سرنوشت پشتوانه د افغانستان

 تن طqى پشتوانه دافغانستان بانک بستگى داشت واين ٢٦گنجينه طqتپه با سرنوشت 

گرچه اين شايعات توسط . ذھنيت را خلق کرده بود که اين گنجينه ھم بسرقت رفته است

  .نميکرددولت سيار ربانی رد ميگرديد ولی کسی بدان باور 

اماخوشبختانه، قبل ازاينکه گنجينه تاريخی طqتپه توسط تفنگداران تنظيمی يا 

طالبی تباه گردد ،مردی فرھنگ دوست ووطن پرستی چون عمراخان مسعودی از 

کارمندان رياست باستان شناسی وزارت اطqعات وفرھنگ وقت، بادور انديشی به اين 

ھای فرھنگی کشور کليديا کليدھای صندوقی که فکر می افتد تا برای حفظ وحراست ميراث

ه طqی تاريخی طqتپه در آنھا جابجا شده بود ، در داخل قفل  شکستانده ک ھزار ت٢٢

وی اين نظرخود را باسايراعضای ھيات نگھداری کليدھا درميان ميگذارد . شود

 که وخوشبختانه که ھمگی نظر وی راتائيد و صحه ميگذارند وبا ھم تعھد ميسپارند

ھرگون خطرناشی ازاين عملکرد را بجان بخرند و راز آن را تا فرارسيدن زمان مناسب 

  . به ھيچکسی فاش نکنند

ھريک از قدرت . روزھای وماه ھا وسالھای پرخطريکی پی ديگر سپری ميگردد

مندان با تفنگ وماشيندار ميخواھند قفل  اين صندوق را باز و محتويات آنرا تصاحب 

                                                
١٥٧

  ٣٧مجله پيام زن، شماره  -  
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 نميگردند  تا آنکه دوره غارت وچپاولگری تنظيمھای جھادی با دوره کنندولی موفق

سياه فرھنگ ستيزی طالبان به پايان ميرسد وگليم قدرت طالبان از کشور برچيده ميشود 

ياران کليدبان .وزمان برای  پيدايش وتولد دوباره اين گنيجينه فرھنگی فراھم ميگردد

ه خارج  فرار ميکنند ويا در وطن کشته عمراخان از اثر جنگ ھای ميان تنظمی يا ب

عمراخان مسعودی  که آن ھمه ناھنجاريھا را پشت سرگذاشته . وسربه نيست ميشوند

 ميqدی اسرار ناگفته گنجينه طq تپه را به ٢٠٠٣ودرکابل باقی مانده بود، درسال 

 ٢۵روز . مقامات ذيصqح دولت حامدکرزی در زيرزمينی بانک مرکزی بشارت ميدھد

 يکی از روزھای پرميمنت برای فرھنگ دوستان وشيفتگان گنجينه طqتپه  ٢٠٠٣گستا

ميھن ما افغانستان است که به ھمت ودرايت اين فرزند فداکار افغان گنجينه طqتپه دوباره 

کشف و با شکستن قفل صندوق مورد نظرتوسط کارشناسی از جرمنی،چشم فرھنگ 

زمينی بانک مرکزی روشن ميگردد واينک بخشی دوستان دوباره به آثار طqتپه در زير

ازاين گنجينه بازيافته در معرض ديد وقضاوت جھانيان درشھرھای پاريس ونيويارک 

  .وواشنگتن دی سی به نمايش گذاشته شده است

که با سعی و است  خصيت وطن پرست وفرھنگ دوستی، " خان مسعودیاعمر"

 مجاھدان و دورۀ طالبان، بيش از ھای ميان گروھی تqش شخصی خود در دوران جنگ

در به پاس اين خدمت بزرگ فرھنگی و .از خطرنابودی نجات دادبيست ھزار اثر موزه را 

گنجينۀ طqتپه نصيب ھلند را به خاطر نجات دادن " کqوس شاھزاده" جايزۀ ١٣٨۴سال 

  .دش

ً احسنت وافتخار به عمراخان مسعودی ، اين شخصيت واقعا وطن پرست 

دوست  که خطر کرد وگنجينه بزرگی از ميراثھای فرھنگی افغانستان را وفرھنگ 

جھانيان امروز از . ازتباھی ونابودی از چنگ چپاولگران و دزدان چراغ بکف نجات داد

ديدن و تماشای اين اثار انگشت حيرت به دندان ميگزند وبه گذشته تاريخی افغانستان به 

  . ديده قدر می نگرند

ھای ريزه  متر از پارچه سانتی شلشله طq که بطول چھل): طq يا چمکلی(شلشله 

طq و دانه نشان ياقوت و فيروزه تشکل يافته، در اطراف يخن پيراھن زن نجيبه دوخته 

باشد که دارای  شلشله مذکور از قرن پنجم بدست آمده و مربوط بزنی می. شده است

  .زيب طq بوده است ای و پای ھای فيروزه گوشواره

  Dionysasالنوع شراب  رب    
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 دختر پادشاه مينوس در حالت Ariadneالنوع شراب با آريادنه  مجسمه رب    

عاشق و معشوق باsی اسپ باختری سواراند در حاليکه شخصی . معاشقه ديده ميشود

. شان پيش ميکند که نشانه صنعت يونانی، باختری را وانمود ميسازد باده شراب را برای

اما در .  بر آن بوده است که معاشقه باsی پلنگ يا ببر صورت بگيرددرآرت يونان، قرار

  .باختری را اختيار نموده است النوع شراب بجای پلنگ، اسپ اينجا رب

 :Anahitaالھه آناھيتا     

در تاريخ باستانی ما الھه آناھيتا خيلی مورد احترام بوده از ديدگاه زرتشيان،     

يونانيان الھه آناھيتا را در رديف الھه افروديت يا . تفرشته نجات و فراوانی و آبياری اس

اند، در کشفيات طq تپه، آناھيتا که دور و برش را  الھه عشق و زيبايی محسوب ميکرده

حيوانات وحشی احاطه کرده در يک رواق معلق طوری ظاھر ميشود که او حکمفرمای 

سيتی را تبارز   ـ  ارھای يونانھيکل آناھيتا يکی از شاھک. ھا باشد زمين، ابحار، و آسمان

 .ميدھد

اين الھه در يک مھر انگشتری مانند ظاھر ميشود که با : Athenaالھه اتينه     

باsی مھر نام الھه اتنه با خط يونانی واضح و برجسته . خود نيزه و سپر را حمل مينمايد

يونانی اين الھه يونانی که مظھر حسن و زيبای است در ميتولوژی . نوشته شده است

 .الھه آتنه دختر زئوس پادشاه يونان است. گار جنگ، دانايی و مشوره ميباشد خداوند

بندھای طq که ھر کدام دوپوند وزن دارد از قبر شماره دوم  دست: بند طq دست    

م و يکصد بعد از ميqد تخمين  .سال ق شناسان بين يکصد پيدا شده که قدامت آنرا باستان

شان  ھا و سم ھا و شاخ ست بند آھوان با چشمان درشت ياقوتی، گوشبدو کنار د. ميکنند

 .ھای فيروزه برجسته مزين شده است که صنعت شيت سايبريائی را نمايان ميسازد بادانه

ُکنوز«يگريکه در  آثار د     طq تپه ديده شده يک جوره دولفين مرواريد چشم که » ُ

ھا ميباشد بصورت برھنه   رومیباsی آن الھه، مرغوله موی کيوپد که خدای محبت

دار طqيی استوانه شکل که سرپوش آن مانند انار  ھمچنان مرتبان سرپوش. نشسته است

گاو دو کوھانه خيالی که باsی نگين گرانبھا . مزين گرديده در اين آثار ديده ميشود

 يافته نما تزئين ھای قلب غوزه طq که با فيروزه. کاری شده گواه کلتور ھندی است کنده

سکه که با زنجير بافی طqيی خاص ٩کمربند مرد جنگجو، طqيی بوده و دارای . است

ھا که باsی شيرغران سوار و شيرھای  النوع بر روی سکه مرتبط ميشود و ھيکل رب

 .ديگری نيز در پھلو دارد
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 گرام وزن دارد و بشکل صدف ساخته شده ۶٣٨و باsخره ميرسيم به قاب طq که     

 .ر مرد جنگجو گذاشته بودو زير س

 ھنگامی ١٩٧٩شناسان شوروی در فروری  داکتر سريانيدی، رئيس ھيات باستان    

که از حفريات طq تپه و يمشی تپه واقع در جوار شبرغان فارغ گشت، ضمن گزارشی 

به مجرد کشف آثار . از گسيل غنايم طq تپه که بکجا ميباشند اطqعی ندارم«: نوشت

qتپه شايعات  طqمن بحيث . تپه به روسيه برده شده است بر آن بود که آثار گرانقدر ط

تپه به کابل  دھم که آثار طq به جھانيان آگاھی می) شناسی باستان(رئيس تيم ارکيالوجی 

ی بر آن بعمل آمده وابسته به جامعه  اينکه حاs بکجا ميباشد و چه واقعه. موجود ميباشد

 ».ملل ميباشد

به نظر من بايد اين آثار گرانبھا تحت مطالعات «ی عqوه ميکند که داکتر سريانيد    

و بايد مردم دنيا از اين غنايم ارزشمند ديدن نمايند تا ھمه . دقيق متخصصين قرار گيرند

شناس  باستان» .از برازندگی کلتور و شاھکار نياکان اين مرز و بوم آگاه و متمتع گردند

ان طq تپه در ھمين جا به پايان نميرسد چه اين داست: ... شوروی متذکر ميگردد که

ھا تعلق نميگيرد، بلکه بايد اين شاھکار  ھا و يا يونانی گنجينه تنھا به افغانھا و يا روس

   ١٥٨.زيرا آنھا بخشی از تاريخ تمدن بشراند. تاريخ به تمام بشريت تعلق بگيرد

نه طqيی آشنايی پيدا اکنون که اندکی به اھميت و ارزش تاريخی و ھنری اين گنجي    

اند تعيين کنند و  شناسان نتوانسته کرديم بايد بدانيم که قيمت واقعی آنھا را تا کنون باستان

 .ھاست اند که قيمت آن باsتر از تمام قيمت صرف گفته

ھزار تکه طqی ناب، تاريخی و  ٢١ولی بيائيد فرض کنيم که اگر ھر تکه از اين     

 ميليارد دالر ميگردد که با اين ٢١ارزش داشته باشد جمعا ھنری مثq يک مليون دالر 

مبلغ ميتوان افغانستان را پنج بار اگر مثل امروز ھم خراب شود، دوباره اعمار و آباد 

اما از . کرد و برای مردم آن زندگی بمراتب بھتر از سالھای قبل از جنگ را فراھم نمود

يعنی بمراتب باsتر . ينه طqيی خواھد بودنظر ديرين شناسان اين اندکترين قيمت اين گنج

 . ميليارد دالر ارزش مادی دارد٢١و بيشتر از 

پس با اندک محاسبه و سنجش ميتوان تصور کرد که اگر خدای نخواسته اين     

گنجينه به يغما رفته باشد چقدر مصيب بزرگی ھم از لحاظ فرھنگی و ھم از جھت مادی 

 .پذير نخواھد بود ھرگز جبرانمتوجه مردم افغانستان گرديده که 

                                                
١٥٨

  ١٢۴-١٢١ ـ صفحات ١٩٩٢، ٢۶ مسلسل مريکا، شماره مجله آئينه افغانستان، چاپ ا-  
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مثال طqيی را در کوتی باغچه ارگ در عھد دولتمداری  من دوبار اين گنجينه بی    

يی از ژورنالستان خارجی  ام و باری ھم برای عده هللا ديده کارمل و دکتورنجيب ببرک

 در ھمان محل ١٣٧٠ھای خارج در کابل در زمستان  ھای مطبوعاتی سفارتخانه واتشه

ه به نمايش گذاشته شد و ھمراه با خبر آن از تلويزيون از موجوديت آن به مردم سابق

 .جمعی داده شد خاطر

اند و اشياء  ھا برده اين ھمزمان با افواھاتی بود که گويا آثار طq تپه را روس    

ھای ارگ  در آغاز اشغال کابل بوسيله مجاھدين، تمام ساختمان. اند تقلبی بجای آن گذاشته

حکمتيار افتاده بود و بعد مليشای ازبک و جمعيت  جمھوری بدست قوای انجنيررياست 

بتن سرانجام ارگ رياست جمھوری و  ھای تن اسqمی بر آنجا حمله بردند و پس از جنگ

در آن زمان . ھای ازبک و اعضای جمعيت اسqمی درآمد تعمير وزارت دفاع بدست مليشه

شويش تلف شدن و بغارت رفتن اين آثار موجود نزد اکثر اھل خبره و فرھنگيان کابل ت

صاحب توسط جنگجويان به تاراج رفته  و حتی زمزمه ميشد که گويا اين گنجينه بی. بود

رويگر در  اما يک سال بعد من از شخص وزير اطqعات و کلتور وقت احمدبشير. است

ش آثار مذکور مورد سرنوشت آثار طq تپه پرسيدم و او جواب داد که پس از آخرين نماي

ھايی مخصوص  ، تمام آن آثار در صندوق١٣٧٠برای ديپلوماتان خارجی در اواخر سال 

اميد است کسی از راز آن آگاه نشده . قفل و مھر و به بانک مرکزی سپرده شده است

 .باشد

انگيز آثار فرھنگ باستان کشور ما، کشف خزانه طq و  ھای حيرت يکی از گنجينه    

وsيت پکتيا و در نزديکی گرديز » ميرزکه«اس زرين و سيمين در ديگر اشياء و اجن

 .است

      

   در کابل١٩٩۴ و ١٩٩٣ در سالھای ینظری به جنايات جنگ    

 

هللا مجددی   بدنبال حکومت پروفيسر صبغه١٣٧١سرطان  ٨حکومت ربانی که از     

آنجايی که اما از . بايست در ھشتم ماه ميزان ھمان سال تعويض ميشد آغاز شده بود، می

شورای قيادی دو ماه ديگر نيز به دوره حکومت وی تمديد بعمل آورد، بنا بر آن آقای 

و  اھل حل «اش ادامه داد و سپس با دعوت شورای  ربانی تا ماه جدی بر قدرت دولتی

 .خواست رھبری آينده را تعيين نمايد» عقد
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 و پس از جرح و در اواخر ماه جدی در کابل تشکيل شد» اھل حل و عقد«شورای     

ھای ممتد سرانجام آقای ربانی را برای مدت دوسال ديگر بحيث رئيس جمھور دولت  بحث

 .اسqمی افغانستان برگزيد

. اما اين گزينش با واکنش و مخالفت جدی حزب اسqمی و حزب وحدت مواجه شد    

 گزارش داد که حزب ١٣٧١ جدی ٢٩ (١٩٩٣ جنوری ١٩راديو صدای امريکا شام 

حزب اھل تشيع  (حکمتيار در ايتqف با حزب وحدت  گلبدين ی به رھبری انجنيراسqم

ربانی اعتراض کرده و مدعی است که در  بر شيوه انتخاب پروفيسر) ھای افغانستان ھزاره

کاری صورت گرفته و بنابرين بايد آقای ربانی از قدرت دولتی کنار برود و  آن شورا جعل

 ماه آينده انتخابات برای تشکيل حکومت   ششجای آنرا شورايی بگيرد و ظرف

دولت ھم برای تصفيه نيروھای حزب اسqمی و حزب وحدت از حومه . اندازی گردد راه

شھر کابل که بزعم دولت، آن دو حزب ھمواره سبب بر ھم زدن نظم و آرامش در کابل 

ر ديگر آميزی زده است و بدين سان شھر کابل يکبا ميگردند، دست به عمليات خشونت

 .آماج بمباران موشکی و توپخانه طرفين واقع شد

 نفر ٧۵ نفر کشته و ٧٢) ١٣٧١ جدی ٢٩(در نخستين روز برخورد طرفين     

ھای فراوانی نيز به ھمراه  زخمی از اھالی غيرنظامی در شھر گزارش داده شد که خرابی

 .داشته است

ی و افراد حزب به قول ھمين منابع، جنگ با شدت تمام ميان نيروھای دولت    

اسqمی و حزب وحدت در شرق و جنوب و جنوب غرب و غرب کابل بوسيله موشک و 

ھای ثقيله برای چھارمين ھفته بدون وقفه ادامه يافت که بر اثر آن  خمپاره و سqح

ھزاران انسان، شامل زن، مرد، کودک، جوان و پير يا کشته شدند و يا عضوی از 

 .ند و برای تمام عمر معيوب و معلول گرديدنداعضای بدن خود را از دست داد

ھا حاکی است که ھزاران نفر کشته و ھزاران نفر زخمی اين جنگ بر جای  گزارش    

ھا ھزار از ساکنين کابل با وجود سردی توان فرسای زمستان مجبور به  گذاشته و ده

شريف و آباد و پاکستان و يا بطرف مزار  ترک خانه و کاشانه خود شده و بسوی جqل

اند و در آنجا  اند و آنھايی ھم که امکان فرار از شھر را نيافته روسيه فدراتيف فرار کرده

اند، در منازل بدون وسايل حرارتی و بدون برق و آب و حتی بدون  ھنوز اجبارا باقيمانده

شود  ھا ھيچ ساختمانی در شھر يافت نمی زيرا برا ثر فير راکت. برند غذای کافی بسر می

صدمه کلی نديده باشد و احيانا اگر ساختمانی از اصابت راکت و توپ خطا شده باشد، که 

ھای آن از اثر فيرھای ثقيله در نزديک آن، ھمگی از ھم فرو ريخته است و  اما شيشه
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اند تا اندکی از سردی  ھا نصب کرده ھای نخی را روی پنجره مردم بجای شيشه، تکه

 . جانسوز ھوا جلو گرفته باشد

ين تنھا نيست، دزدی، قتل، غارت دارايی مردم تحت سلطه يک حزب توسط افراد ا    

ھيچکسی به . حزب مخالف و تجاوز بر ناموس مردم يک کار عادی جنگجويان است

و ھيچ قدرتی توان جلوگيری اين ھمه جنايات و کشت و کشتار و غارت . کسی تن نميدھد

شان قرار  ست ھمه مجاھدين بر ماشه سqحد. باری را در شھر ندارد و بند و اختطاف و بی

باکی و اشتباھی، آتش جنگھای مذھبی، قومی و مليتی در ميگيرد  ترين بی دارد و با اندک

ھای کشورھای  بر اثر ادامه و شدت اين جنگ، تمام سفارتخانه. آورد ھا دوام می و تا ھفته

ر کابل مسدود شده و متحابه، بشمول سفارتخانه پاکستان و ايران و عربستان سعودی د

خدمات امدادی . اند ھا دوباره به کشورھای خود مراجعت کرده کارمندان آن سفارتخانه

المللی در اين شھر متوقف شده و مجروحين جنگ  متحد و ساير موساسات خيريه بين ملل

به علت فقدان ادويه و معالجه و نبودن برق برای عمليات جراحی آنھا، اکثرا تلف شده و 

 .ندميشو

) ١٣٧١ دلو ٢۶ (١٩٩٣ فبروری ١۶بنابر گزارش راديو صدای امريکا در شام     

گل، سابق رئيس اداره استخبارات  که بر اثر وساطت جنرال حميد(بس  در دومين روز آتش

يی از زنان محله افشار واقع در غرب کابل مربوط  عده) مرکزی پاکستان، در کابل نافذ شد

نو کابل تجمع نموده از قتل مردان و جوانان  متحد در شھر لبه حزب وحدت، مقابل دفتر مل

خود و از تجاوز بر ناموس زنان و دختران جوان محله و چپاول دارايی مردم آن محل 

کن گرفته شود تا بيش از  شکايت کردند و خواستند که ھر چه زودتر جلو اين جنگ تباه

 .اين مردم مظلوم شھر بدبخت نگردند

ھای درگير، در اين جنگ موفقيت چشمگيری جز   از طرفدر حاليکه ھيچيک    

کشتار و ويرانی نداشتند، طرف مقابل خود را ملزم به اعمال وحشيانه و جنايات ناديدنی 

 .پاليدند و نابخشيدنی مينمودند و دليل و توجيھی برای اعمال بالمثل خود می

چھار ھفته ادامه بنابر گزارش خبرگزاری فرانسپرس، اين جنگ که بq وقفه برای     

ھزار مجروح بر جای گذاشته و در حدود يک ميليون  ھزار کشته و بيست يافت، اقq پنج

از اين ارقام ميتوان وحشت و . اند نفر از ساکنان کابل مجبور به مھاجرت از شھر شده

 . را حدس زد١٣٧١شدت جنايات جنگ ماه دلو 

احمد رھبر  ل و قاضی حسين جنرال حميد گ٩٣ فبروری ١٢ دلو مطابق ٢٢بتاريخ     

جماعت اسqمی پاکستان با چند شخصيت عربی وارد کابل شدند و با جوانب درگير به 
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 ١۵بس موقت به تاريخ  ھای متعدد خويش سرانجام يک آتش تماس آمدند و طی مqقات

بس به شھريان کابل فرصت داد تا بھر وسيله  اين آتش.  دلو، نافذ شد٢۵فبروری مطابق 

متحد  رسانی ملل د را از تيررس جنگ بدر بکشند و به کارکنان خدماتی و کمکممکن خو

المللی امکان داد تا به کمکھای بشر دوستانه خويش در اين شھر  احمر بين و صليب

 .زده و گرسنه ادامه بدھند و تعدادی از مجروحين جنگ را از شھر خارج نمايند جنگ

و نيروی کافی جنگی برخوردارند و شکی نيست که ھر دو طرف درگير از تجارب     

اما اين دsيل و اين تجارب . دsيلی ھم برای ادامه جنگ و کسب قدرت موقت خود دارند

جنگی اکنون که نه رژيم کمونيستی بر سر کار است و نه قشون سرخ شوروی در کشور 

يب نبايد برتر از حيات ھزاران انسان اين وطن و باsتر از تباھی و تخر. وجود دارد

ھزاران ساختمان شخصی و دولتی و تاسيسات اقتصادی و خدماتی و فرھنگی اين کشور 

 .پنداشته شود

و اما چشم مردم کابل پيش از ھمه متوجه کشورھای اسqمی منطقه و توجه     

متحد است تا مساعی خود را در جھت قطع عاجل جنگ و اعاده  خواھانه سازمان ملل بشر

 .ھا بکار گيرندصلح و امنيت در کشور افغان

، پادشاه عربستان سعودی، قطع فوری ١٩٩٣در نخستين ھفته جنگ جنوری     

اکرات ذمود و رفع اختqفات را از طريق مجنگ را در کابل از طرفھای درگير تقاضا ن

 .مستقيم در مکه معظمه خواستار شد

د، شريف صدراعظم پاکستان تائيد و پشتيبانی گردي گرچه اين تقاضا از طرف نواز    

 .يک از طرفين درگير جنگ حاضر به تعميل اين تقاضا نگرديد  مگر ھيچ

متعاقبا پادشاه سابق افغانستان مقيم ايتاليا، پس از يک خاموشی طوsنی،     

ئی پخش و در آن جنگ بخاطر قدرت را محکوم کرد و پيشنھاد نمود تا يک لويه  اعqميه

 و اين لويه جرگه رھبری موقت جرگه اضطراری از سران و مشران افغان داير گردد

سپس قانون اساسی و قانون انتخابات تدوين شود و بر . دولت افغانستان را تعيين نمايد

. طبق آن انتخابات تحت نظارت سازمان ملل برای حکومت آينده افغانستان صورت گيرد

، مگر اگرچه اين پيشنھاد شاه سابق در ميان خود افغانھای درگير با استقبال روبرو نشد

 . در ميان افغانھای مقيم پاکستان دلچسب واقع شد و از آن حمايت خود را ابراز داشتند

ھای مسلح تنظيمی حاضر به خلع سqح  واقعيت اين است که تا زمانی که قوت    

و اين خلع . آيد نگردند، امکان صلح دايمی و سرتاسری در افغانستان بعيد به نظر می

ھا و احزاب مسلح، از صميم  ه ميتواند که رھبران تنظيمسqح عمومی ھنگامی ممکن شد
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قلب نسبت بيکديگر باور و اعتماد پيدا کنند و سqح دست داشته خود را به وزارت دفاع 

و اين اعتماد نسبت به ھمديگر زمانی حاصل شده ميتواند که . ملی افغانستان تسليم نمايند

ھای  ی جھادی از ميان شخصيتھا رھبری کشور به غير از رھبران احزاب و تنظيم

المللی باشد و به ھيچيک از احزاب حاليه و سابقه  اجتماعی که دارای وجاھت ملی و بين

افغانستان منسوب نباشد و از طرف لويه جرگه عنعنوی و تاريخی افغانستان در تحت 

 .نظارت نماينده خاص ملل متحد برگزيده شده باشد

زيرا اين . شود ر ملی، مشکل افغانستان حل نمیمعھذا با تعيين يا انتخاب يک رھب    

ھای مسلح احتياج دارد و ممکن است ھنگامی به اين  رھبر به ھمکاری صميمانه تنظيم

ھای  ھمکاری تن در داده شود که در دولت موقت اقq يک يک نماينده از احزاب و تنظيم

ريک و مکلف و ھا و تصاميم دولت خود را ش جھادی عضويت داشته باشد تا در فيصله

 سال وقت داشته ٣ تا ٢بايد کم از کم از  عqوتا يک چنين دولتی می. مسول احساس کنند

باشد تا ھمزمان با تدوين قانون اساسی و قانون انتخابات، به تشکيل اردوی ملی بپردازد 

آوری سqح ثقيله و تذخير آن در محلی مناسب اقدام کند و پس از  و در عين حال به جمع

در .  اين کارھا، انتخابات برای حکومت آينده تحت نظارت ملل متحد صورت گيردتحقق

ھای موقتی و کم دوام قادر به تامين صلح در کشور نيست ولو  غير اين صورت حکومت

زيرا ساير احزاب ھر کدام تا دندان . ترين حزب جھادی رھبری گردد از جانب قوی

العمل را در برابر   اقتدار، بزرگترين عکساند و با کوچکترين اشتباه حزب بر سر مسلح

دار  آن نشان خواھند داد و بدينسان اجبارا دولت متوسل به زور ميگردد و صلح خدشه

 .ميشود

الدين  بھرحال ھمزمان با اعqميه شاه سابق، احزاب اپوزيسيون دولت برھان    

حزب گيری حزب اسqمی در ايتqف با  ربانی، يعنی شش حزب ديگريکه از موضع

و طی دو روز جلسات . آباد گرد ھم آمدند وحدت، جانبداری ميکردند، در شھر جqل

خويش که با حضور داشت سفرای پاکستان و عربستان سعودی در آن شھر برگزار شد، 

يی صادر کردند که در آن توقف فوری جنگ در کابل تقاضا شده بود و احياء  نامه فيصله

رد و اشتراک پروفسير ربانی را در مذاکرات صرف شورای قيادی دولت را توصيه ميک

به عنوان رھبر جمعيت اسqمی شرط ميگذاشت و ظرف يکسال انتخابات را برای رياست 

نامه به حال مردم و شھريان کابل  متاسفانه که اين فيصله. دولت اسqمی قيد کرده بود

فته ديگر ادامه يافت تخت کشور تا سه ھ ای نکرد و جنگ با تمام شدت خود در پای فايده

 .و سبب ويرانی کلی شھر و کشتن و مجروح شدن ھزاران انسان مفيد جامعه شد
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ھای درگير تقاضا نمود  حکومت پاکستان از جناح) حوت۶( فبروری ٢۵به تاريخ     

در عين حال يک چنين تقاضای از جانب . شان به پاکستان بيايند تا برای رفع اختqفات

ھا و رھبران افغانی بشمول آقای  نيز بعمل آمد و برخی تنظيمجمھوری اسqمی ايران 

ھا در  سرانجام رھبران تنظيم. گی خود را به مذاکرات تھران ابراز نمودند حکمتيار، آماد

 روز جرح و بحث ۶به پاکستان رفتند و پس از ) ٧١حوت ١٠( مطابق ١٩٩٣اول مارچ 

ای در منزل نواز شريف  پنج فقرهدر پای يک موافقتنامه )  حوت١۶( مارچ ٧به تاريخ 

صدراعظم پاکستان در حاليکه ترکی فيصل رئيس استخبارات عربستان سعودی و آقای 

اين . بروجردی معاون وزارت خارجه ايران ھم حاضر بودند، امضاء گذاشتند

 :نامه، حکم ميکرد که موافقت

ر بحيت جمھور و آقای حکمتيا  ماه ديگر بحيت رئيس١٨ـ آقای ربانی برای ١    

 .صدراعظم افغانستان شناخته شوند

اش را به مشوره  نامه، صدراعظم کابينه  ـ ظرف دو ھفته پس از امضای موافقت٢    

 .ھا تشکيل و اعqن خواھد نمود رئيس جمھور و رھبران تنظيم

ايکه کمسيون انتخابات  بگونه.  ماه آينده بايد براه انداخته شود١٨ـ انتخابات تا ٣    

البته کمسيون . ھا شرکت داشته باشند مل تشکيل گردد و در آن ھمه تنظيمبا صqحيت کا

 ماه بعد از امضای توافقات ١٨مذکور مجلس موسسان را تشکيل ميدھد که در مدت 

قانون اساسی را تدوين و انتخابات برای انتخاب رئيس جمھور و پارلمان به راه انداخته 

 .خواھد شد

اين شورا وظيفه . نفری رھبری خواھد شد ١٨ـ وزارت دفاع توسط يک شورای ۴    

آوری و به وزارت دفاع  ھای ثقيله را جمع دارد تا اوs اردوی ملی را ايجاد و تمام سqح

ھا تامين کند، ثالثا از وجوه پولی وزارت دفاع  تسليم نمايد، ثانيا امنيت را در شاھراه

ای تامين منافع شخصی و کنترول به عمل آورد تا از بودجه آن وزارت ھيچ تنظيمی بر

 .و رابعا وظايف يومی وزارت دفاع را به پيش ببرد. مستخدمين مسلح استفاده ننمايد

 .ـ رھايی اسراء از ھر جناحی که باشد، بدون قيد و شرط از طرف جوانب درگير۵    

ھای شخصی و دولتی به مالکان اصلی که از طرف  ـ باز گردانيدن ملکيت۶    

نامه تصريح ميکند که کميسيونی برای  مواد ديگر اين موافقت. دھا تصرف شده باش تنظيم

ھمچنان کمسيونی . ارزيابی نظام پولی در کشور بر طبق قوانين بانکی موظف خواھد شد

برای رفع مشکqت شھريان کابل از لحاظ مواد خواربار و محروقات گماريده خواھد شد و 
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به شمول نمايندگان سازمان کنفرانس ھا  باsخره کميسيون با صqحيتی از تمام تنظيم

 .بس موظف خواھد شد کشورھای اسqمی برای نظارت بر آتش

نامه با داشتن اين مواد سودمند برای تحقق صلح دايمی در کشور از   اين موافقت    

 مارچ ٧عصر روز ) به استثنای مولوی خالص(ھای جھادی  طرف تمام رھبران تنظيم

 مارچ تمام ٨فردای آن يعنی به تاريخ . مضاء رسيد به ا١٣٧١ حوت ١۶ مطابق ١٩٩٣

رھبران افغانی با صدراعظم پاکستان توسط طياره مخصوص عازم عربستان سعودی 

در عربستان سعودی اين رھبران با ملک فھد پادشاه آن کشور مqقات و روی . شدند

 .نامه صحبت کردند مواد موافقت

راعظم جديد آقای حکمتيار روی آن ايکه رئيس جمھور ربانی با صد نکته اساسی    

. مسعود در مقام وزارت دفاع افغانستان بود  شاه اختqف نظر داشتند، بودن و نبودن احمد

شاه مسعود را در پست وزارت دفاع ميخواست ولی صدراعظم  رئيس جمھور بقای احمد

ھد اين روز مشاجره و ميانجيگری ملک ف برطرفی او را از اين پست، سرانجام پس از پنج

معضله گويا حل گرديد و بنابر تقاضای رئيس جمھور، پادشاه عربستان سعودی و 

صدراعظم پاکستان به عنوان تضمين کنندگان صلح دايمی در افغانستان در پای اين 

 )ش١٣٧١ حوت ٢١ مطابق ١٩٩٣ مارچ ١٢(نامه امضاء گذاشتند  موافقت

نامه  ھران در پای اين موافقتدر ت) مارچ١٣(ھمچنان دولت ايران نيز يکروز بعد     

 کننده امضاء گذاشت و ضمن آرزومندی از سران افغانی بخاطر قطع  به عنوان تضمين

مخاصمت، از کشورھای کنفرانس اسqمی تقاضا نمود تا ايران را در اعزام عساکر صلح 

 مگر اين پيشنھاد ايران از جانب مولوی خالص و آقای سياف. به افغانستان ياری رسانند

١٥٩.رھبر اتحاد اسqمی با مخالفت روبرو شد و جامه عمل نپوشيد
 

دار ميساخت، اين بود که در اين  نامه را ضعيف و خدشه آنچه اعتبار اين موافقت    

نامه برای جنبش ملی ـ اسqمی افغانستان تحت رھبری عبدالرشيد دوستم نقشی  موافقت

ی ـ اسqمی امروزه يک قدرت  که جنبش مل قايل و در نظر گرفته نشده بود در حالی

پنداشته ميشود و احتمال داشت برای احقاق حقوق خود متوسل به زور گردد و مجددا 

 .گيری در کابل مشتعل گردد آتش جنگھای مليتی و قومی و قدرت

هللا و انتقال قدرت به مجاھدين نقش  زيرا جنرال دوستم در سقوط دولت نجيب    

 .غيرقابل انکاری بازی کرده است

                                                
١٥٩

  ١٢۴-١٢١ ـ صفحات ١٩٩٢، ٢۶ مجله آئينه افغانستان، ، شماره مسلسل -  
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، گره از مشکل ١٩٩٢ پشاور در آپريل  آباد مثل فيصله بھرحال توافقات اسqم    

.  روز ديگر اعqن نگرديد۴۵نمايی نگشود و کابينه جديد تا   جنگ قدرت طلبی و قدرت

باsخره مذاکرات در حاليکه جنگ در کابل ادامه داشت برای تشکيل حکومت آقای 

ادی آن وsيت آغاز شد و پس از سه ھفته آباد به دعوت شورای جھ حکمتيار در جqل

انگيز مانند پست وزارت دفاع  گفتگو توافق بر کابينه جديد حاصل شد و مسايل جنجال بر

مسعود از وزارت دفاع استعفا داد و در  شاه احمد. و وزارت داخله عجالتا حل گرديد

 . آھسته در کابل خاموش شده رفت السراج سنگر گرفت و جنگ آھسته جبل

ربايی بشدت  پرانی بر کابل قطع شد، اما اختطاف و آدم  سان در حاليکه راکت  بدين    

تجاوزات نامشروع و ضداخqقی و ضد اسqمی، اختطاف دختران بالغ و . خود باقی ماند

ھای متحارب و  ھای تازه جوان کار عادی و روزمره گروه نابالغ، ربودن پسر بچه

تا آنکه ناگھان در صبحدم بسيار . ادامه داشت ١٣٧٢اين وضع تا قوس . متخاصم بود

ناگاه جنگ بين نيروھای ) ٧٢ جدی  ١١ (١٩٩٤سرد زمستان در تاريخ اول جنوری 

جنبش ملی ـ اسqمی در ائتqف با حزب اسqمی و حزب وحدت از يک سو و نيروھای 

ا دولتی و حزب اتحاد اسqمی و حرکت اسqمی از جانب ديگر در گرفت و شھر کابل ر

جنگ اول . يکبار ديگر در حاليکه سردی زمستان بيداد ميکرد، به آتش و خون کشيد

نقاط درگير جنگ، . ساعت پنج صبح شروع شد) ٧٣ جدی ١١برابر با  (١٩٩۴جنوری 

راديو تلويزيون، منطقه ارگ، ميدان ھوايی، چارراھی پشتونستان، جاده نادر پشتون، 

 .وحش و ساير نقاط بود ، باغباsحصار، جاده مکروريان، تپه مرنجان

ھا فير راکت و توپ و اورگان صورت ميگرفت که  گفته ميشود در ھر دقيقه ده    

در . آوردند بيشتر آن به منازل مسکونی ساکنان شھر اصابت ميکردند و فاجعه به بار می

 زخمی انتقال گرديد که به علت ١٧٠٠ًسرخ تقريبا   روز اول جنگ در شفاخانه صليب

ھای سرد پھلوی ھم قرار داده  ر و چپرکت در دھليزھای شفاخانه روی سنگفرشعدم بست

 .ھا از عدم وارسی و معالجه فوری تلف شدند  درصد از اين زخمی٩٩. ميشدند

بس نمود اما کسی به  ھای درگير تقاضای آتش سفارت ايران در کابل از طرف    

 طيارات شورای ايتqف  جنوری مواضع دولتی بوسيله٧روز . تقاضای سفير گوش نداد

بمباران گرديد و گفته شد اين جنگ تا زمانی ادامه خواھد داشت که آقای ربانی از قدرت 

 کودکان و مادران ٢٠٠٠بر اثر اين بمباران زمينی و ھوايی در حدود . دولتی استعفا بدھد

اريخ بت. ھای مرکز يعنی جمھوريت روغتون و وزير اکبرخان پناه برده بودند در شفاخانه

ھای درگير تقاضا بعمل آورد تا  يی پخش و از طرف   جنوری حکومت امريکا اعqميه٨
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ھای درگير نيز  طرف. مسائل متنازع فيه خود را از طريق مذاکره و مفاھمه حل نمايند

بس را قبول کردند و مجددا بجنگ   برای خروج اتباع خارجی صرف يکروز آتش

 .پرداختند

 ١٠تحد و سکرتر جنرال کنفرانس کشورھای اسqمی در م  متعاقبا سرمنشی ملل    

سوزی  در يازدھم جنوری خبر آتش. بس نمودند ھای درگير خواھش آتش جنوری از طرف

ھمراه با غارت و چپاول ) ترين مرکز تبادله اسعار خارجی در کابل عمده(سرای شھزاده 

 .ميليونھا دالر امريکايی از آنجا گزارش داده شد

  ترين و ھولناک متحد ظرف ده روز اول جنگ که سنگين  منابع مللبنابر گزارش    

آباد و  ھزار نفر از کابل خارج شده راه جqل ۶٠ترين جنگھا در کابل خوانده شده، حدود 

پاکستان در پيش گرفتند و يکروز بعد از آمادگی پاکستان برای ميانجيگری ميان طرفھای 

 ).٩۴جنوری ١٣(جرين افغانی مسدود کرد درگير، پاکستان سرحد خود را بر روی مھا

ھزار  ھای ملل متحد ظرف سه ھفته اول جنگ در کابل حدود يکصد بنابر گزارش    

جنوری رئيس  ١٨در تاريخ . ھای کابل به پاکستان داخل شده بودند نفر از فراريان جنگ

فھد ضمن اعqميه  سعودی ملک ن و پادشاه عربستا) لغاری فاروق(جمھور پاکستان 

اما ھيچيک از . بس نمودند شترکی در رياض از طرف ھای جنگ در کابل تقاضای آتشم

 .نعمت اعتنايی نکردند ھای درگير به اين تقاضای دو زعيم ولی طرف

ھای اخير در  المللی در کابل گزارش دادند که بر اثر جنگ احمر بين  منابع صليب    

 نفر زخمی از اھالی غير ٨٠٠٠ نفر کشته و ۶٠٠، ١٩٩۴ جنوری ٢٢کابل تا تاريخ 

 .نظامی صدمه ديده است

ھای شديدی در بغqن،  جنوری گزارش داد که جنگ ٣١سی، شام  بی راديو بی    

 روز ماه ٣٠ھای  جوزجان، فارياب ميان نيروھای مخالف رخ داده است و بر اثر جنگ

، ١٩٩۴تنھا روز اول فبروری . اند  نفرر زخمی و يا تلف شده١١٠٠٠جنوری در کابل 

 نفر کشته يا زخمی بدنبال داشته ۴۶٠ راکت بر شھر کابل فير شد که بدون مبالغه ۴۶٠

 .است

ھفته  ھای پنج در جنگ: يی گفت سی، ضمن تبصره بی  فبروری بی۶به تاريخ     

بدينگونه استنباط . اند  نفر زخمی شده٨٠٠٠ نفر کشته و ١٠٠٠٠گذشته در کابل، تعداد 

ود پنجصد تن از شھريان را مجروح يابد يار عدم ميگردد که جنگ در ھر روز حد

تر کسب نمود و  به سخن ديگر جنگ از آغاز ماه فبروری ابعاد گسترده. ميفرستاده است

 . ھزار باs رفت١٨ھزار، ظرف يکھفته بعدتر به  ھا از يازده رقم مجموعی تلفات و زخمی
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پوری در مورد  ضمن را»داکتر ارماکورا«رئيس کمسيون حقوق بشر ملل متحد،     

ھای فعلی در کابل در  جنگ:  به بعد گفت١٩٩۴نقض حقوق بشر در افغانستان از جنوری 

 روز جنگ از ماه ۴۵در جريان . نظير ميباشد  لحاظ بی سال گذشته از ھر١۴قايسه با م

 ھزار نفر از باشندگان کابل مجبور به ترک خانه و کاشانه ۴٠٠جنوری گذشته به بعد، 

يکی از دsيل امکان . آباد فرار کرده بودند ھزار نفر به جqل ٢۵٠ از جمله اند و خود شده

يی بود  بس يک ھفته آباد يا قندھار و غيره نقاط دور و نزديک، آتش فرار از کابل به جqل

ھای متخاصم نافذ   فبروری ميان گروه١۵ھای مولوی حقانی از تاريخ  که بر اثر تqش

ود که ملل متحد ھياتی را تحت رياست محمود مستيری و اين مصادف به ايامی ب. شد

 . فبروری تعيين کرده بود١٣غرض بررسی بحران افغانستان بتاريخ 

ترين جنگ  ترين و سنگين  ھا که به قول راديوھای جھان وحشتناک در اين جنگ    

شھيد، جاده ميوند، خرابات و بارانه، شوربازار،   در کابل خوانده شده، مناطق، شاه

مينه، قلعه   شاه د مرنجان، نورمحم  نادر پشتون، دروازه sھوری، باغ عليمردان، تپه هجاد

مھر و شديدا صدمه ديده، ھزاران خانه ويران يا حريق   بی زمانخان، مکروريانھا و بی

  .و ھزاران نفر کشته و يا مجروح برجای گذاشته است. شده است

        

            

  از ويرانه ھای کابل براثر جنگ ھای تنظيمیگوشه يی 

شورای «ھای کابل آغاز يافته از جانب  سوز که بر سر خرابه اين جنگ ھستی

تا ھنگامی ادامه خواھد يافت که ) حکمتيار و جنرال دوستم يا ايتqف (» عالی ھمآھنگی

طرفی  در اين جنگ حزب وحدت در آغاز بی.  استعفی بدھدرئيس جمھور ربانی از قدرت

 بر ضد قوای ٢٠ و ١٢ھای   در تاريخ١٩٩۴خود را حفظ نمود، اما در ماه فبروری 
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 او را در جبھه ًدولتی در دھمزنگ و ساحه پوھنتون به عملياتی دست زد که اجبارا

 .آھنگی سوق ميداد  شورای ھم

اند که قبل از آغاز جنگ ماه جنوری،   ساختهھای گروھی اين نکته را فاش  رسانه    

اسqمی و يکی از معاونان جنرال دوستم  نامه بين ھمايون جرير نماينده حزب يک موافقت

ھا مسلم شد و بر طبق آن  در ازبکستان به امضاء رسيده بود که بر اساس آن، ائتqف آن

جنگی دوستم قرار داد حزب اسqمی دشت سقاوه واقع چھار آسياب را در اختيار طيارات 

ھای  گيری از آن استفاده نموده و به سھولت بتواند ھدف ھای دوستم در سوخت تا جنگنده

 .اسqمی رد شده است ولی اين موضوع از جانب حزب. خود را در کابل بمباردمان نمايد

بھرحال، مشکل است باور کرد که دو دشمن ديرينه و از لحاظ انديشه و تفکر دو     

ھا و اشغال مقامات مھم  د، بدون توافق قبلی و مشخص ساختن حدود صqحيتقطب متضا

در يک صف قرار ) البته در صورتيکه موفق به شکست دولت ربانی ميشدند(دولتی 

 .گيرند و با نيروھای دولتی به جنگ بپردازند

 عامخون افشانی و کشتاربدستور وقوماندۀ احمدشاه مسعود و ربانی وسياف، 

تعداد تلفات صورت گرفت، )م١٩٩٣ فبروی ١١و١٠(در دو روزکه  ابلمردم افشارک

 - ١٣٧١(»کابل جنگ ھای« کتاب .انسانی را بيشتر ازچھار ھزار انسان برشمرده اند

شرحی مفصل ودقيقی ازاين جنايت ھولناک را  ، تاليف جنرال سيد عبدالقدوس )ش١٣٧٥

ميکند، آنانی که از ظلم وستم مو براندام آدمی راست « باز گو نموده است که خواندن آ

 تا امير عبدالرحمن خان در حق ھزاره ھا سخن ميزنند، يک بار اين کتاب را ورق بزنند

 سياف و شيخ آصف - مسعود - ربانی  از عمق فاجعۀ حکومت اسqمی برھان الدين

جنرال  را از قلم  فاجعه افشار برگھای از .دن شومحسنی  و شرکای ديگر شان بھتر آگاه

  :نقل ميکنيمد عبدالقدوس سيد،سي

 ی وپرمخافتني خونخي مبرھــن است که شھروندان کابل ،تار :فاجعه افشار  «

 کرده یسپر) یدي خورش١٣٧٥-١٣٧١ (ني مجاھدیمھاي تنظی جنگھاانيرا درجر

 یکي١٣٧١ ماه دلوسال ٢٢ و٢١ قتل عــام درافشارکابل مورخ اني منياند،درا

 . آنھاستنيتر بار  ودھشتنيازغمبارتر

نسل  » ديژنوسا« انجام شده تا سرحد عي وفجااهگنـي بیدرافشارکشتارانسانھا

 . استدهي انجامیکش

 ی توان به بخشی وتھاجم برافشار می محاربواتي عملاني دنبال نمودن جربا

 چنان گسترده است ی رحمی برد،ابعاد قساوت وبی پوستهي که درآنجا به وقوع پیاتيازجنا
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 زنان ،مردان،کودکان کند،ي آن، انسان را به وحشت اندر مۀتن ھرواقعکه خواندن ونوش

 افشارجان به سqمت برده اند،با زخم ۀ ازفاجعکهيي کشته شده ،آنھایرحمي به بروجوانيپ

 .دھـندي ادامه می به زندگ،اکنونی با دشواری وروانی روحقي عمیھا

وپھناورترازخود جنگ  ارگستردهي تھاجم به افشاراتفاق افتاده بساني درجرآنچه

 ني ازدی ابزارۀبا استفاد)   ؟ نيمجاھد( سران وفرماندھــان نجايوقلمرو آن است،درا

 بخاطر حفظ جqل وجبروت شان،دست ی وقومی مذھبی ھاتي عصبختنيومذھب وبرانگ

 را کي ،پشتون وتاجعي تسنن را دربرابر  تشیبيبا خدعه وعوامفر.به قتل عــام زده اند

 ، ی کشتارجمعۀدامن.  واداشته اندني خونی ھـــایره به انتقام کشدربرابر ھزا

 ارفراتري بسۀاني وحشی ،اسارت وعملکردھایريتجاوزبرزنان ،چوروچپاول ،گروگانگ

 جنگ اتيجنان مولف زيرعنوا . شده استدهي کشيی قرون وسطایازشکنجه ھـا

  : ادامه ميدھددرافشــــار کــابل

  مسعود-ی ربانکسوي ،ازني مجاھدبي رقیھا جناحاني جنگ درافشارکابل م

 ازبرھـــه یکي،» حزب وحدتی رھبرئتي وھیمزار «گري دی وازسوی ومحسنافيوس

 جنگ مولود جنون عظمت نيا.  کابل استی وفاجعه بارجنگھـــاکي تزاژیھـــا

 یزيخونر ر ادری وحشتناکالي ،پوتنسی وقومی مذھبی ھاتي وعصب،تعصبیطلب

 مدافعان حقوق بشرنشان قاتي وتحقیبررس.  ازخود نشان دادناهگيوکشتارھموطنان ب

 با قرارگاه حزب سهي مردم درمقای جنگ درافشار،محqت مسکوناني که درجردھديم

 یشتري بی ھــای قرارداشت،ھدف آتشباری علوم اجتماعتوتي که درانستیوحدت اسqم

شانگرآنست که  مسئله ننيا.  استرارگرفته ،راکت وتانک قی ،توپچلي ثقۀاسلح

 برافشاربوده ی تھاجماتي عملی منبع اصلــی وقومی مذھبــی ھـــايیانتقامجو

 ۀ ساحـــــکي بودن وسکونت درعــــهي نداشتند ،به جــرم شی که تعلق جنگی،شھـــروندان

  .  انددهي کـشتــارگردعـــانهي فجني نشعـــهيش

 ١٣٧١ دلو سال ٢٢ و٢١ برافشار، مورخ افتهي سازمان ی تھاجــماتي   عمل

 ني ارائه داد،دراگريکدي هي علني مجاھددني جنگۀوي را درشیدي تحول جدیديخورش

 اني ھا که درميید،انتقامجوي کام¶ مشھود گردی ونــژادی مذھــبیجنگ فاکتورھا

 شي شکل آن به نمانيرترين وکم نظي ترانهي بودبه وحشافتهي شدت ني مجاھدیگروھھــا

  .  گذاشته شد

 ديچشمد ،ی مــدافع حقـــوق بــشر جھـــانی به گـــزارشات سازمانھایا نگاھــ  ب

 اند،انسان را به دهيا را درافشارد جنگھا وکشتارھاني که خود جــری کسانیاتي وروااھ
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 جنگ تبھکارانه کي ومعــصوم درگناهيروندان ب سازد،شھـیواجه م میات دردناکواقعـ

  .  دنديگرد یـربان ھـولناک قیريگوانتقام 

ن جــوان  نوباوه،ھـــزاراۀزي   ھـــزاران زن ومرد،ھـــزاران فــرزند دلبــند و دوش

 ھا وھجــوم ی ازاثرآتشباراي ،انهي وحشیريـانه شان دراثرانتقامگنورسته درخانه وکاشـ

ــرارگرفتند،مـــردان به  قـی شده ومورد تجـــاوز جنسرگرفتهي اسايھـــا کشته شده،

 سمي فاشی اردوگاھــاهي ومسعود شبافي مربوط سی کارشاقه واجباریاه ھــااردوگ

  .   به انتظارمرگ فرستاده شدندیھــتلر

 در ان،فع¶ مھاجــر حمدهللا ،حقوقدیآقااز سوی (یگزارش رسم کي به اساس 

 ی که دارارشدهيتن افــراد اس» ٨٠٠« جنگ ازجمله ني ازا،)آلمـان فرانکفورت شھر

 نيدرا. مرده انداي دهينفر آنھا دراسارت به قتل رس » ٧٥٠«اله بودند  س٣٥- ١٠ نيسن

 افشارکشته شده بودند ی که درکوچه ھا وسرکھاانيرنظامينفرغ» ٨٠«راپوررقم 

  .  شده استداده گزارش زيخانه ن» ٥٠٠٠«وچوروچپاول 

 افي مسعود وسیروھاي نۀلي انجام شده به وسعيـام وفجــا قتل عی گستردگ

 یقيبلند رفته است ،متأسفانه آماردق » ديژنوسا « کيرافشارکابل که تا سطح  دیومحسن

 درافشارکابل ی کشتارجمعی باورنکردنزاني تا مستي جنگ درافشاردردست نانيربانازقـ

ا  بی ومنظر نظــامدگــاهياما ھرگاه ازد.  شوده دلو دانست٢٢-٢١دوسه روز جنگ  در

 اجــرا شده، ازسه استقامت درشبھا یتش ھـــا آۀارانتوجــه برحجم پرکثافت وتبھکـ

 را درخود جا داده بود،وھجــوم لشکر یادي افشارکه نفوس زی باsــاتي عملیوروز ھـــا

 ی تلفات انسانتي وسعت وکمرت ،درآنصوميانتقامجــو وچپاولگــر به داخل افشارنگاه کن

  . شودي ماني ترنماقيدق

 کارانه، جنگ تبھنيآنست که حد اقل دراگرننشا قلـم ني صاحب ایا ھی   بررس

 که آنرا با ی با ارقامیعني اند،دهي گـــردی قربانگناهي بیا از پنجھـزار انسانھشيب

برعqوه تعداد .  داردی ارائه داده است ھمخوانی ارزگـــانیرسخيگرانجني دۀپژوھنــد

 »١٦٠. انددهي ومعلول گردی معصوم ،زخمیگر،انسانھايدوچند د

 سال قبل، تاھنوز فرياد ١٢١ه نويسندگان  ھزاره ،از ظلم اميردر کاست عجيب 

 سال قبل افشار، در برابر قاتqن زندۀ مردم ھزاره، sل شده ٢١ميکشند ولی ازفاجعۀ 

 افــشا زيـدت را ن حـزب وحتيا ازجنیا افــشار،گــوشـه ھۀفاجـعکه مولف مينويسد اند؟

  :کرد

                                                
١٦٠

نوشتۀ جنرال سيد عبدالقدوس،زير عنوان فاجعه افشار ديده )ش١٣٧٥ -١٣٧١(جنگ ھای کابل،-  
  شود
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 حقوق دبانينگ افشارشرکت داشت،به د که درجی ازافــراد اتحاد اسqمیکي

را اشغال  ) ی علوم اجتماعتوتيانست(  آنھا قرارگاه حزب وحدتیبشرگفته است،وقت

 گفتند توسط افراد حزب وحدت به آنان ی که مافتندي زن را درآنجا نينمودند،آنان چند

  .    افتندي زي را نی زندانان اززنیاديتجــاوز شده است،آنان تعداد ز

 مرد را که به علت شکنجه ی زندان٢٥ ازاجساد مردان ویتعدادی گري ددراتاق

 شي بۀ شان بخاطرشکنجافتند،ھمهيدست داده بودند  د اعصاب شان را از ازحـشيب

 شتردرآنجــايارکرده است که نتوانسته ب شخص اظھـني شده بودند ،اهوانـي¶ دازحــد کام

 » ١٦١.ـرارکرده است فـروني بد به بیاند،بخاطربوبم

 سپتمبر ٢١در شماره (به قول ھفته نامه ابزرواتور که در فرانسه نشر ميشود 

از زمان ورود مجاھدين تا حاs پنج جنگ عمده و پی در پی در کابل رخ داده «) ١٩٩۴

 ھزار نفر ۴۵٠ ھزار نفر به پاکستان آواره و ٣٠٠ھای ماه جنوری اقq  در جنگ. است

بعد از ) جوزا(در ماه جون . اند شان شده خانه و کاشانهدر داخل شھر، مجبور به فرار از 

آنکه رئيس جمھور ربانی از پائين شدن از قدرت ابا ورزيد، جنگھا شدت و وسعت بيشتر 

 .يافت و کابل به ميدان تروريزم مبدل شد

. يی نيست که از شر باران بم و راکت و آتش توپ در امان مانده باشد  ھيچ منطقه    

سرخ يا راکت  ر صد بستر ، اطراف شفاخانه جمھوريت، عمارت صليببه شفاخانه چھا

چندين منطقه شھر کامq ھموار شده است و زنده جانی در . خورده است يا ھم افتاده است

ھايی که به شھر منتھی ميشوند  از اواخر ماه جون به اين سو تمام راه. آن نمانده است

، نه دوا و نه غذا را ميگذراند که به ھيچ چيز. توسط مخالفان حکومت بسته شده است

 .شھر آورده شود

 متذکر ميگردد که مردم کم بضاعت و بيچاره ) خود٣٧در شماره (مجله پيام زن     

کابل با پای پياده به مناطق تحت کنترول حزب اسqمی برای خريداری مايحتاج خود 

کابل مجاھدين زنان و آباد  در منطقه دوغ. ًمخصوصا برای تھيه نان خشک يا آرد ميرفتند

ھا را مورد  پسران نوجوان را از مسير راه ميگشتاندند و دو يا سه شب آن روز برگشته

شان مواد خود را خريداری و  تجاوز جنسی قرار ميدادند و بعد ميگذاشتند تا از منطقه

 .)بکابل ببرند

ا شان ر مشکل اصلی مردم کابل اين است که چطور شکم گرسنه خود و خانواده    

نفری يکصد و پنجاه   مصرف خوراک يک خانواده ھفت١٩٩۴در ماه مارچ . سير کنند
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 s٣٠٠برای اعاشه ھفت نفر ماھانه ) ١٩٩۴در ماه سپتامبر (ھزار افغانی بود و حا 

 .ھزار افغانی ھم کفايت نميکند که مبلغ ھنگفت و بيرون از توان مردم است

منبع اصلی در . اند ترين مردمان  و بيچارهترين اند بی وسيله کسانيکه به کابل مانده    

شان مانده  ھا دو چيز را که برای کابلی. فروشی و طوافيگری است ھا فعq کھنه آمد کابلی

ھای خورد به مجردی که دست چپ و  بچه. است ميفروشند تا نان و چای بخرند

جنگ .  استزندگی در کابل يک فاجعه. شان را شناختند در پی يافتن کار ميگردند راست

شان به استثنای رشيد دوستم فقط در يک نقطه با  ھمه. اند ساsران مسئول اين تيره روزی

ھم توافق دارند و آن ايجاد يک حکومت اسqمی است و درباره ھمه مسايل ديگر با ھم 

ھا،  زرادخانه. بعد قومی بر ساير ابعاد جنگ غلبه کرده است. اختqف و سر جنگ دارند

آباد و تھران و  آوران از سqح جنگی تا بام انباشته است و اسqم  جنگسqح کوتھای

پاکستان افغانستان را متھم . رياض و تاشکند در عقب صحنه بازيگران را ھدايت ميکنند

ميسازد که ھمواره متحد و ھم پيمان ھندوستان بوده است، مخالف ايجاد يک دولت قوی 

 .و مستقر در کابل است

مسؤول سازمان » بل اندريو ايزه«رانسوی ابزرواتور از قول خانم خبرنگار مجله ف    

 :خيريه داکتران بدون سرحد ميگويد

اما حاs وقت آنست که جھان بيدار . تا وقتی که ما را بگذراند، ما به کابل ميمائيم    

او پيشنھاد ميکند که برای نجات جان مردمان ملکی مواد اوليه وطنی . شود و کاری بکند

 ھوا به وسيله طياره به اندازه کافی و به صورت مساويانه در مناطق تحت از طريق

اما .  گيردو اين کار ھر چه زودتر صورت. ھای مختلف در کابل انداخته شود کنترول تنظيم

  ١٦٢ر کابل ميگذرد، دارد؟بچه کسی، پروای آنچه  که 

اور چاپ ارگان نشراتی اتحاديه نويسندگان آزاد افغانستان که در پش» وفا«    

از قول مجله ھفته وار و ) ١٩٩۴دسامبر ( مطابق ١٣٧٣ قوش ٢٣در شماره . ميگردد

، مطالبی بس مھم در رابطه ١٩٩۴ نوامبر ٢۵شماره (» سايت دی«پر تيراژ آلمانی بنام 

 در کابل به نشر رسانده که قسمتی از آن اينجا اقتباس ١٩٩۴کن  ھای تباه به جنگ

 :ميگردد

 اين سو که دور جديد عمليات و جنگھای شورای ھمآھنگی از اول جنوری به«    

از شروع سال . عليه رژيم آغاز يافته است ، نيم ميليون نفر از کابل آواره شده است

فقط در دو ماه اخير چھل ھزار نفر .  نفر در کابل کشته شده است١٢٠٠٠عيسوی تا حال 
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  ٨  ص١٣٧٣ ميزان ١٣وفا، اخبار-  
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اند، مال و آل و خانه و  پنجاه درصد کسانيکه زنده مانده. اند در کابل زخمی شده

در عمارتھای سوخته، بی در و دروازه و بی ارسی، . اند شان را از دست داده کاشانه

 .مکاتب و مساجد شب را صبح ميکنند

 ميليون دالر را برای کمک ۶٧سازمان ملل متحد از کشورھای عضو در خواست     

ط نصف آن مبلغ را دريافت  ميليون يعنی فق٢۶اما تا حال . به مردم افغانستان نموده بود

 .داشته است

مثq . يی نداشته است يی و بيھوده کابل از ماھھا به اين طرف برنده ھای وقفه جنگ    

يک طرف بعد از کشتار و تلفات زياد سينمای بريکوت و يا مرکز کلتوری شوروی سابق 

فات فراوان اما بعد از چند ساعت گروه فراری باز حمله کرده پس از دادن تل. را ميگيرد

آنچه که بدون وقفه جريان دارد باران راکت و . تفنگنداران گروه اول را از آنجا ميراند

يک ديپلومات غربی که حوادث کابل را تعقيب ميکند . بمب بر مناطق مسکونی شھر است

ھای متخاصم باور داشته باشند که به زور غالب شده ميتوانند،  ميگويد تا زمانی که گروه

آنھا برای گرفتن تخت قدرت تا زمانی که يکنفر . س واقعی تن در نخواھند دادب به آتش

 .زنده و يک سنگ به روی سنگ ديگر سالم مانده باشد، خواھند جنگيد

شورای ھمآھنگی برای سه سال جنگ سqح و مھمات دارد و حريفان او ھر کدام     

qح زياد دارند که به ھر دو طرف آن قدر س. اند به روی انبارھای بزرگ اسلحه نشسته

حتما اگر ذخاير موجود ھم ته بکشد، . اند کمبود جنگجو برای استفاده از آن مواجه

اند که ھر قدر سqح و رگبار sزم باشد، به  قدرتھای عqقمند خارجی، آماده نشسته

 .افغانستان روان کنند

نستان که بود، به قول يکی از متخصصين امور افغا اگر مداخله اين قدرتھا نمی    

کشورھای ذيدخل و صاحب غرض به اين باورند که اگر . اصq از انگلستان است

 . نميتوانند قلب آسيا را تسخير کنند بايد آن را تا حد امکان ضعيف نگھدارند

متحد، محمود مستيری که برای صلح در افغانستان  نماينده خاص سرمنشی ملل    

: يی مثل او توقع ميرود، ميگويد لومات حرفهتqش ميکند با اندک خوشبينی که از يک ديپ

ھای او برای صلح به دليل اينکه  دور دوم فعاليت. ايم متر پيشرفت کرده ما چندين سانتی

در دور سوم او بدون . جوانب درگير حاضر به مذاکره با يک ديگر نشدند، به جای نرسيد

ھای  ھای شخصيت ھا و توصيه تاکيد به حضور جنگ ساsران با استفاده از مشوره

سرشناس افغان، از طريق ادامه يک برنامه ھمه جانبه برای اعاده صلح و آرامش در 

بس سرتاسری و فراگير، ايجاد يک   جديد شامل آتش پqن. رود افغانستان به پيش می
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شورای با صqحيت و انتقال قدرت سياسی به آن، تدويرلويه جرگه عنعنوی و تشکيل يک 

 . زار نفری استھ ٢٠قوای امنيتی 

متحد را به  بانی از طرح ملل ھمه رھبران و قوماندانان مجاھدين و عده پشتی    

ھای دو نيم سال اخير نشان داده است که وعده آنھا  اما جنگ. اند محمود مستيری داده

مردم افغانستان مجاھدين را مانع عمده در راه اعاده صلح و . چقدر قابل اطمينان است

 غرب ھمچنان که در برابر اين واقعيت که افغانستان بزرگترين توليد .آرامش ميدانند

شايد در . کننده مواد مخدر و منبع عمده صدور تروريست ھاست، زياد ناراحت نشده است

ھا و گرسنگی جان  تفاوت بماند که در کابل چه کسانی از جنگ برابر اين مسأله ھم بی

 ».خواھند داد

ھای اطراف کابل نشسته  ھای کوه که برف روی قلهنامه ھمچنان مينويسد  ھفته    

در کابل .  درجه زير صفر خواھد رسيد٢٠است و بزودی برودت در شھر نزديک به 

ھای محروم  آذوقه برای سير کردن شکم مردم و يا مواد سوخت برای گرم کردن خانه

يکه در کابل ھزار نفر ٨٠٠متحد نگران است که از جمله  سازمان ملل. کابليان وجود ندارد

از اين زمستان زنده بدر ) يعنی از ھر چھار، نفر يک نفر(اند، دوصد ھزار نفر  مانده

 سال اول جنگ کامq سqمت مانده بود از زمان غلبه ١۴کابل که در . نخواھند شد

ھای متخاصم بر سر قدرت و برای  ھای که ميان گروه مجاھدين به اين سو در اثر جنگ

 . زيادتر و کامq ويران شده استغارت در گرفته است،

    qدادن  مجاھدين که خود را ناجيان شھر کابل و افغانستان ميناميدند، امروز به ج

اند و برای گرفتن قدرت شھر و ھمه چيز آن را به توپ  شھروندان کابل مبدل شده

اه تا کشتار و تباھی آن قدر زياد است که تنھا در شفاخانه جمھوريت روزانه پنج. اند بسته

شش اتاق عمليات اين شفاخانه بطور . آورند ھای خود می ھفتاد زخمی را مردم روی شانه

 .دايم فعال است

المللی در کابل، تنھا در ماه سپتامبر  احمر بين بنابر گزارش مسوولين صليب    

اند و به ھمين تعداد   نفر زخمی گرديده٢٢٠٠٠ ھزار و يکصد نفر تلف شده و ١٩٩۴

 .اند دويه حاصل کردهمريضان ديگر ا

از آغاز جنگ ماه ) ١٩٩۴ اکتوبر ١۵شماره (» اخبار افغانستان«بنابر گزارش     

 .اند  نفر کشته و زخمی شده٧٠٠٠٠جنوری سال جاری تا کنون 

ھای تازه ميان افراد حزب  جمعی، جنگ و درگيری يکی از علل کشتارھای دسته    

ھای گروه  ب بدو شعبه عمده تحت نامو انشعاب آن حز) ھا ھزاره حزب اھل تشيع(وحدت 
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ماه سپتامبر به بعد بخاطر کسب ١۴مزاری است که از  محمد اکبری و گروه عبدالعلی

 .رھبری آن حزب، منجر به زد و خوردھای تکاندھنده و غيرمنتظره شد

محسنی بحمايت از اکبری وارد   آصف  هللا  بزودی حزب حرکت اسqمی برھبری آيه    

واضع حزب وحدت آنچه ممکن بود ضربه زدند و بالمقابل حزب وحدت معرکه شد و بر م

المقدور به مواضع طرف مقابل خود که مواضع ھر دو تنظيم در داخل محqت  نيز حتی

ھای تقيل و خفيف ضربه  با سqح. مسکونی شھر در غرب و جنوب غرب کابل واقع است

 .وارد نمود

الـمللـی بدفتر خود در ژنيو اطqع   بين احمر بنابر گزارش صدای امريکا، صليب    

ھای تازه کابل که ميان احزاب شيعه از سه ھفته بدينسو در غرب  داده است که در جنگ

اند و ھزاران نفر جان و   نفر ملکی زخمی و معلول شده٣٧٠٠٠آن شھر ادامه دارد، 

 . اند خانمان خود را از دست داده

ھنتون کابل جنگ ميان طرفداران سی در ساحه پو بی بر طبق گزارش راديو بی    

حزب وحدت و حزب حرکت اسqمی بحدی شدت يافت که طرفين از مواضع خود بيرون 

در حاليکه ھزاران مرمی توپ و ھاوان و . برآمدند و با سرنيزه بجان ھمديگر افتادند

ھا  راکت بسوی منازل شخصی مثل باران فير ميشد و سيلی از اھالی غيرنظامی در کوچه

 .دويدند سو می ھای اين نواحی بھر کوچهو پس 

سنگی،  نو، کوته مينه، ساحه پوھنتون، ده کشتار و ويرانی زمانی در محqت جمال    

ھای ثقيل   به اوج وحشت خود رسيد که طيارات و سqح۴ و کارته ٣دشت برچی، کارته 

تيار محسنی و طيارات و اسلحه ثقيل حزب اسqمی حکم آصف دولت ربانی به حمايت شيخ

به پشتيبانی حزب وحدت، به عمليات تخريبی مبادرت ورزيدند و مواضع احزاب اھل 

 .تشيع را مورد ضربات خود قرار دادند

رضا حدادی  جويانه غqم ھای صلح المـللـی بعد از ناکامی تqش طبق اطqعات بين    

آقای زده کابل برياست  سفير کبير ايران در کابل، يک کميسيون صلح در مناطق جنگ

اين کميسيون . صالحی ترکمنی عضو شورای عالی نظارت حزب وحدت بوجود آمده است

اکبری و ھمچنان با سفير کبير ايران در کابل مqقات و مذاکره  چند بار با مزاری و محمد

ھای درگير حزب وحدت، مجددا وحدت بوجود آورد، مگر آنطور  نموده تا در ميان گروه

 .ن کميسيون موفق از کارش بدر نيامدکه انتظار برده ميشد، اي

هللا  ھای مذھبی شيعه افغانی مقيم ايران مانند آيت يی از شخصيت ھمچنان عده    

ھای جداگانه بدون اينکه کدام طرف را محکوم  هللا موفق و غيره طی اعqميه فاضل و آيت
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ه از تمام و يا از کدام طرف پشتيبانی به عمل آورند، جنگ جاری در کابل را محکوم نمود

 .قوماندانان و طرفھای درگير تقاضا نمودند تا از جنگ دست بردارند

ھای درگير، طرف مقابل خود را مسئوول جنگ وانمود ميکنند و  ھر يک از طرف    

متاسفانه بر اثر اصابت راکتی . خود را مظلوم و در عين حال برنده دفاع وانمود ميکنند

در قلعه . يی ھم زخم برداشتند کشته شدند و عدهدر تاsر پوھنتون ده نفر از استادان 

هللا که نفوذ اھل تشيع در آنجا نسبت به شھرنو بيشتر است، در مراسم اجرای يک  فتح

دفتر .  نفر زخمی گرديد٧٠ زن و طفل و ۴٠عروسی راکتی فير شد که منجر به قتل 

و تقبيح نمود و ھای ماه سپتامبر را محکوم  يی جنگ متحد در پاکستان طی اعqميه ملل

 .خواستار قطع عاجل آن گرديد

قبq تصوری موجود بود که ھرگاه جنرال رشيد دوستم حمايت خود را از دولت     

ھای  ولی جنگ. ربانی دريغ نمايد، دولت استاد ربانی بزودی با سقوط مواجه خواھد شد

 داد که نه  با آنکه تلفات جانی و خسارات مالی فراوان به ھمراه داشت، نشان١٩٩۴سال 

تنھا حزب اسqمی به تنھايی توان از پا در آوردن دولت ربانی را ندارد، بلکه حتی در 

ايتqف با نيروھای جنرال دوستم و حزب وحدت که ھر دو از شھرت جنگی فراوان و 

 .کافی برخورداراند، نيز اين توانايی را نداشته است

 برای يک دوره طوsنی از طرفی ھم معلوم ميشود که آقای ربانی، خود را    

از ھمين . حکومت در افغانستان کانديد کرده بود و حاضر نبود به آسانی جا خالی کند

جاست که در طول دو نيم سال قبل تا توانسته است به تقويت نظامی خود پرداخته و 

مواضع خود را در قبال حزب اسqمی و سايرين تقويت بخشيده است و حاضر به 

 .ضع خود در برابر مخالفين نيستنشينی از موا عقب

ھای آن به   تنھا به کابل منحصر نماند، بلکه شعله١٩٩۴بدبختانه جنگ جنوری     

اکثر وsيات کشور زبانه کشيد و مردم را که ھمه اميد خود را به مجاھدين و حکومت 

 شان نشين و بماتم از دست دادن فرزندان و اطفال و دارايی اسqمی بسته بودند، خاکستر

 :مثq. نشاند

ھای پنجم و ششم جنوری، دھم می و چھارم اگست مورد  شريف در تاريخ مزار    

جوزجان، . ھای متخاصم قرار گرفت و متحمل خساراتی شد ضربات ھوائی و زمينی گروه

فبروری در  ٢٧ فبروری و ۶جنوری،  ٣١ جنوری، ٢١فارياب و سمنگان در روزھای 

کندز، بغqن و شيرخان بندر در . صم سوختھای متخا ھای آتش گروه ميان شعله

سپتامبر  ٢٩اگست،  ٣٠اگست،  ١۶مارچ،  ١٠مارچ،  ۴جنوری،  ۵جنوری،  ٣١ھای  تاريخ
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 مورد ضربات کشنده قوای دولتی و شورای ھمآھنگی قرار گرفتند و ١٩٩۴دسمبر  ١٩و 

که از کندز تا يی بود  اين خسارات عqوه بر بqی زلزله. تلفات انسانی بسيار متحمل شدند

نفر زخمی،  ١٨٠٠نفر کشته،  ۶۶ تکان داد و بر اثر آن، ١٩٩۴بدخشان را در دھم می 

 . باب مسجد ويران شد٨٠ باب مکتب و ١۵ خانه، ١٨٠٠٠

نومبر،  ١۵اکتوبر و  ١۴سپتامبر،  ٢١اگست،  ٢۶ھای  ھمچنان قندھار در تاريخ    

ست، پروان و چارده غوربند در اگ ٢۶جون، وردک در دھم دسمبر، ميدان در  ۴ھرات در 

ماه می، لغمان  ١۴می و  ١٠مارچ،  ١٢می، پلخمری در  ۴اکتوبر، سروبی و تگاو در   ٢٣

سپتامبر و ۴نوامبر، لوگر در  ٢٠ سپتامبر و ۴جون و  ١۵جوsی، ننگرھار در  ٢٩در 

ھای  مورد آتش باری گروه) ١٩٩۴(ھا و ھمين سال  غزنی و پکتيا نيز طی ھمين ماه

 .خاصم قدرت طلب قرار گرفتند و منتج به مرگ صدھا انسان مفيد جامعه افغانی شدندمت

ھای  يی بوسيله آژانس در نيمه ماه اکتوبر ھمين سال خبر تازه و غير مترقبه    

اين گروه به نام . پخش شد» طالبان«المللی در مورد يک گروه تازه بنام  رسانی بين خبر

ھا از طريق پاکستان از سپين  نگ قدرت طلبان تنظيمیداعيه نجات افغانستان از بqی ج

 اکتوبر در ناحيه تخته پل قندھار مقاومت برخی از ١۴بولدک وارد کشور شد و در 

قوماندانان جھادی آن وsيت را در ھم کوفتند و سپس شھر قندھار را از چنگ نيروھای 

ه و قوماندان منصور گفته ميشود امير sلی زخمی شد. تنظيمی به تصرف خود در آوردند

qنقيب در لباس بدل خود را از معرکه نجات داده است کشته و م. 

ھا  گروه طالبان پس از تسلط بر شھر قندھار، به خلع سqح افراد باقيمانده تنظيم    

ھای اطراف و مخصوصا جاده سپين بولدک ـ  پرداختند و امنيت را در شھر و شاھراه

التجاره پاکستانی را که بقصد ترکمنستان راھی  روان مالو يک کا. تورغندی تامين نمودند

ھا قرار گرفته بود، تا  ھای مسلح تنظيم بودند و در نزديکی تخته پل مورد دستبرد گروه

 .دsرام فراه ھمراھی و بدرقه نمودند

ھا فتح نموده متصرف شدند و با  در عين حال وsيت ھلمند را نيز از چنگ تنظيم    

ھا  ھای موجود از نزد تنظيم آوری سqح  برای آن وsيت به جمعتعيين گروه رھبری

ھا و شھرھا شده، موجب  اين حرکت طالبان که منجر به تامين امنيت در راه. پرداختند

ماه قبل مردم از ترس  زيرا در طی دوسال و شش. خرسندی عامه مردم گرديده است

خود را از دست داده بودند و از ھای مسلح مجاھد ھمه دار و ندار و ھستی و زندگی  گروه

داران خونخوار و بيباک را گق تفبسميکردند که مردانی پيدا شوند تا خدا روزی را آرزو 

 .بدھند
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گروه طالبان پس از تسخير ھلمند و زابل وارزگان و نيمروز، بq درنگ بسوی     

اومت شھر نيروھای تنظيمی در غزنی بعد از اندک مق. غزنی به پيشروی خود ادامه دادند

طالبان در شھر غزنی بعد از گرفتن اداره آن وsيت بدست . را به طالبان تسليم نمودند

بابا والی غزنی که مربوط به  قاری. آوری اسلحه از نزد مجاھدين پرداختند خود، به جمع

حرکت انقqب اسqمی بود، البته قبل از رسيدن گروه طالبان آمادگی خود را برای 

 . طالبان اعqم داشته بودھمکاری با گروه

در ميدان شھر با مقاومت شديد . طالبان با سرعت ممکنه بسوی کابل کشيدند    

حزب اسqمی در اتحاد با حزب وحدت روبرو شدند، اما پس از نبرد شديد، نيروھای حزب 

 .نشينی کردند اسqمی و حزب وحدت با دادن تلفات سنگين مواضع خود را ترک داده عقب

، چھار آسياب مقر فرماندھی حزب اسqمی را ١٩٩۵فبروری  ١۶ر طالبان د    

متصرف شدند و متعاقبا بدولت آقای ربانی اعqم داشتند که قدرت دولتی را به آنھا بدون 

 نفری ٢۶فبروری قدرت را بيک شورای  ١٨دولت ربانی که قرار بود در . جنگ واگذارد

که گروه طالبان در پروسه صلح شامل متحد واگذارد به اين دليل  مطابق پqن صلح ملل

 ماه ٢١نبودند و اکنون بايد شامل شوند، از نماينده خاص ملل متحد آقای مستيری تا 

 مھلت خواست و آقای مستيری جز قبول اين مھلت چاره ١٣٧۴مارچ مطابق اول حمل 

ت رسانی بکابل باز و نرخ مواد خواربار نسب ھای آذوقه با آمدن طالبان، راه. نداشت

 .بگذشته خيلی ارزان شد

 وضع نظامی بر اثر موجوديت گروه ١٩٩۵ فبروری ٢۶ تا ٢٢ھای  در تاريخ    

حزب وحدت که از جنوب خود را با طالبان . طالبان در جنوب کابل تغييرات زيادی ديد

مقابل ميديد و در شمال و غرب با نيروھای دولتی و حزب اتحاد اسqمی مجبور شد 

و مھمات خود را تسليم و از طالبان و سايل حمل و نقل خود را بگروه طالبان سqح 

جمعی بر مواضع حزب  ھای دولت ربانی بطور دسته در ھمين آوان قوت. تقاضا نمايد

وحدت حمله آوردند و از زمين و ھوا بر سنگرھای حزب وحدت و مناطق تحت اشغال آن 

ا سرعت تمام، مواضع و ھای خفيف و ثقيل بکار برده شد و ب بمب و خمپاره و سqح

محqت حزب وحدت در کنترول نيروھای شورای نظار درآمد و آن حزب تلفات سنگين را 

ھای آن حزب، نيز از  يی از قوماندان مزاری با عده رھبر حزب وحدت عبدالعلی. متحمل شد

گفته ميشود يکروز تمام در مناطق تحت اشغال حزب وحدت، ميان افراد . ميان برده شدند

بدينسان بر اثر . بتن محشری برپا بود ھای تن حزب و نيروھای دولتی بر اثر جنگآن 

 ھزار نفر ۴۵ تا ۴٢طلبی در دو نيم سال اخير حدود  ھای وحشيانه تنظيمی و قدرت کشتار



 ٤٣٩       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

اند و حدود يک ميليون از   نفر زخمی و معلول شده١٣٠٠٠٠ تا ١٢٠٠٠٠مقتول و از 

زار وحشتناکی  اند و کابل به خرابه  کاشانه خود شدهساکنان کابل مجبور به ترک خانه و

 .تبديل شده است» آی، اس، آی « مطابق ميل و نظر

     

  موارد نقض حقوق بشر در افغانستان    

  ھای متخاصم  سوز که بخاطر احراز قدرت، ميان گروه ھای تباھکن و ھستی جنگ    

ھزاران انسان بيگناه و مفيد تنظيمی در افغانستان جريان دارد نه تنھا باعث قتل و کشتار 

مادران، کودکان، جوانان، استادان، دانشمندان، نويسندگان، : جامعه افغانی، شامل

شاعران، ھنرمندان، سياستمداران، متخصصان و کارمندان ورزيده و مجرب کشور 

گرديده، بلکه باعث ويرانی و بربادی تمام نھادھای مفيد و سودمند اجتماعی و اقتصادی 

ھا، موسسات تحصيلی و آموزشی،  گی از قبيل تخريب مکاتب، مدارس، شفاخانهو فرھن

ھای توليد انرژی برق، و تحقيقات علمی و  ھای مخابراتی و مواصqتی، دستگاه سيستم

ھا ھزار  سرانجام سبب خرابی کابل پايتخت کشور محبوب افغانھا گرديد، که بالنتيجه ده

اند و يا مجبور به ترک خانه و کاشانه   معلول شدهباشنده اين شھر يا کشته و يا زخمی و

ويران شده و چپاول شده خود گرديده، به کشورھای پاکستان، ايران، ھند، روسيه 

. اند فدراتيف، ازبکستان و تاجکستان و ساير کشورھای اروپائی و امريکايی مھاجر شده

شر به وقوع پيوسته ھا موارد فراوانی مبنی بر نقض حقوق ب براستی در جريان اين جنگ

 .است که در ھيچ نقطه دنيا نميتوان نظير آنرا سراغ داد

آور و سنگين در مورد حوادث کشور ما از راپور ساsنه  ھای شرم گيری اين نتيجه    

المللی مندرج در شماره اول اخبار افغانستان منتشره  سازمان عفو بين) ١٩٩٣سپتامبر(

 .وددھلی جديد در اينجا انعکاس داده ميش

ھای مسلحانه  بر اساس اين گزارش در ماه می سال گذشته طی درگيری«    

ھزار  صم در کابل و اطراف آن بيش از يکھزار نفر ھqک و زياده از پنجاھای متخ گروپ

المللی آمده است که حکومت مرکزی و ساير  در گزارش عفو بين. اند نفر زخمی گرديده

طق تحت تسلط خود زندانی و در اسارت خود ھای مجاھد مخالفين خود را در منا گروپ

اند و بخاطر رھايی آنھا از يک ديگر مبالغ گزاف پول، اسلحه و حتی واگذاری  نگھداشته

 .ساحات تحت تسلط را مطالبه ميکنند

سلطه مخالفين چنان   در مناطق تحت تسلط و حاکميت دولت و در مناطق تحت    

رت گرفت اند که از آن نه تنھا آور صو واقعات و رويدادھای وحشتناک و شرم
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اند، بلکه اشخاص بيطرف و مردم  ھای سياسی مخالف بدور نبوده ھای گروپ خانواده

 .اند عادی و زنان نيز نجات نيافته

ھای مسلح مجاھدين به يک   گروه١٩٩٣مطابق اخبار واصله در طی سال     

را مورد تجاور جنسی خانه زنانه در کابل ھجوم برده و زنان مريض آن شفاخانه  ديوانه

خانه زنانه نيز از  در چنان عمل قبيح انتقامگيری که حتی ديوانه. جمعی قرار دادند دسته

نزد آن دسته از مجاھدين که به اين عمل دست زدند، حتی اين تصور . آن مصوون نماند

موجود نبود که شوھر، برادر، يا پسر کدام زن مربوط کدام گروپ از مجاھدين 

 .ميباشدشان  مخالف

در . اند دسته به قتل رسانيده شده  هللا نيز دسته حاميان رئيس جمھور سابق نجيب    

در اواسط . اند ھا نفر از اعضای حزب وطن به قتل رسيده  ده١٩٩٣ الی می ١٩٩٢آپريل 

 دو صد عضو حزب وطن مربوط به جناح خلق در وsيت ھلمند از بين برده ١٩٩٣سال 

گرای افغان بنام  د مربوط به جمعيت اسqمی يک رھبر حزب ملیآباد افرا در جqل. شدند

 .خان و چند نفر از نظاميان سابق را بعد از چند ماه زندان به قتل رسانيدند روزی

 منازل ھای بدون ھدف باsی در مرکز کشور کابل بمباران کورکورانه و راکت    

زاران نفر از شھريان د صورت ميگيرد که در نتيجه آن ھجھا و مسا مسکونی، شفاخانه

 .گناه منجمله زنان، اطفال و پيرمردان يا کشته و يا زخمی شدند بی

افراد مسلح مجاھدين، يک گروپ ديگر مجاھدين را مورد حمله قرار داده، به     

شان را مورد تجاوز قرار ميدھند و   برند، آنرا آتش ميزنند، زنان شان ھجوم می ھای خانه

  . ام به قتل ميرسانندشان را در محضر ع  پسران

 -ربانی(دار به دولت المللی نيروھای وفا مطابق به گزارش سازمان عفو بين

منازل ) ١٩٩٣( فبروری سال گذشته دھم در نخستين حمله انتقامجويانه خود در)مسعود

شان   مسکونی اھل تشيع را در افشار مورد ھجوم قرار داده، افراد آن را در داخل منازل

شان تجاوز جنسی صورت   ، پسران و زنان آنان را اسير و به دختران جوانعام نمود قتل

المللی ابراز نظر ميکند که دليل  سازمان عفو بين. شان را به آتش کشيدند  گرفته و منازل

عمده نقص حقوق بشر در چنان ابعاد وسيع و خشن در اينست که در افغانستان يک 

کنترول دولت مرکزی در کابل فقط در . ارندحکومت نی بلکه چندين ده حکومتی وجود د

ھای مسلح مخالف قرار  حدود چند ناحيه محدود است و باقی حصص در کنترول گروپ

 . دارند
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ھای مسلح در مناطق تحت کنترول خويش  در بعضی وsيات رھبران گروپ    

اند و بر اساس آن جزاھای را به مخالفين خودشان اعمال  محاکمی را ايجاد نموده

اين محاکم حين اتخاذ تصميم خود بيشتر به اين اصل توجه ميکنند که متھم به . مايندمين

شان چيست و از کدام عقيده پيروی  ھای مجاھد مربوط بوده، مليت کداميک از گروپ

 » .ميکند

يی از جنايات و موارد نقض حقوق بشر در   المللی، فقط به شمه سازمان عفو بين    

ميخواھم عqوه کنم که، جناياتی که در حق مردم . ذشته استافغانستان اشاره کرده و گ

ھای متخاصم مجاھدين،   در غرب و جنوب کابل از طرف گروه١٩٩٢کابل در ماه جوsی 

بخصوص از طرف حزب وحدت و حزب اتحاد اسqمی در مورد افراد رھگذر منسوب به 

، نه تنھا در تاريخ اين مليت يا آن مليت و يا اھل اين مذھب يا آن مذھب اعمال شده

کوبيدن : مثq. جنايات بشر نظير ندارد، بلکه در جھان معاصر ھم سراغ شده نميتواند

ھای  انچه در پيشانی و بر فرق انسانھا، انداختن انسانھای زنده در کوره ۴  ھای ميخ

پزی، زندانی گذاشتن اسيران در قفس حيوانات درنده و افعی و مارھای کشنده،  خشت

نر و  ھا در کانتينرھای فلزی و پاشيدن پترول بر سر و زير کانتی ودن آدمجابجا نم

جمعی بر  زدنھای زنان، تجاوز دسته ھا و صليب جمعی انسانھا، شکم دريدن زدن دسته آتش

ھا،  زنان اسير، عريان کردن و لخت نمودن زنان پس از تجاوز و رھا کردن آنھا به جاده

 آن به اسيران ديگر، مسدود کردن مجرای بولی پختن گوشت انسان و خوراندن جبری

اسيران، مجبور ساختن اسير به خوردن مواد فضله خود يا ديگران، مثله زدن و بريدن 

کردن زبان، گوش، بينی، دست و آلت تناسلی مردان و شکستن دندان و  پستان زنان، قطع

تن موترو پول کشيدن چشم، و پوست کردن انسانھا، تصاحب جبری زنان شوھردار و گرف

بشر  قابل انجام افراد و اشخاص، آيا در زمره نقض حقوق و ساعت و جريمه کردنھای غير

 .آيد در افغانستان به حساب نمی

ھا، دختران جوان و افراد صاحب نام و نشان، داخل شدن جبری  بچه اختطاف پسر    

برای گرفتن آخرين زدن تا مرز مرگ  و خودسرانه به منازل افراد و چپاول دارايی و قنداق

آوری اثاثيه و در موترھای چپاولگران جابجا کردن بوسيله خود  پول مالک منزل و جمع

ساله که  ١۶بشر در افغانستان نيست؟ مجبور شدن دختری  مالکان منازل، آيا نقض حقوق

 مکروريان بزير انداخت و جان داد، نقص ۵از ترس تجاوز بناموسش خود را از منزل 

ھای فرھنگی، تاراج موزيم ملی، قاچاق آثار  ست؟ آيا غارت گنجينهحقوق بشر ني

ھای  کردن دروازه ھا، مسدود گرانبھای آرشيف ملی، گالری ملی ، سوختن کتب و کتابخانه
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ھا بر روی فرزندان، حريق کردن مطابع، برھم زدن سيستم  موسسات تعليمی و دانشگاه

ھا  پارچه کردن تانک تان، و پارچهخدمات شھری و بردن صدھا ملی بس شھری به پاکس

ھای توليدی و غارت و سايل و تجھيزات فابريکات و  ھا، تخريب دستگاه پوش و زره

 تاسيسات اقتصادی بخارج کشور نقض حقوق بشر نيست؟

رسانی به شھريان  ھای مواصqتی به پايتخت و منع آذوقه آيا مسدود کردن راه    

گی، نقض حقوق بشر  سنگی و تنگدستی و فاقهکابل و قرار دادن شھريان در عسرت گر

 نيست؟

ھای مردم بيدفاع کابل و بالنتيجه  آيا، بمباردمان شھرھا و به آتش کشيدن خانه    

گی از خانه و کاشانه و از دست  ھزار آدم اين شھر به مھاجرت و آواره ساختن صدھا وادار

کت در محفل جشن دادن دارايی و ھستی خويش، نقض حقوق بشر نيست؟ آيا پرتاب را

اند، نقض  عروسی و يا در جمع عزاداران و سوگوارانيکه مرده خود را بگورستان برده

 حقوق بشر نيست؟ 

 ملل ١٩٩۴الـمللـی حقوق بشر به مجمع عمومی   در گزارش رسمی کميته بين    

متحد، تصويری از زندگی اجتماعی افغانھا داده شده که در آن قتل و کشتار، زورگويی، 

گيری و رھزنی،  شی، چور و چپاول، تجاوز به ناموس زنان و نوجوانان، راهک حق

ھای  بندی، قحطی و قيمتی بدون درآمد، بيکاری و بيگاری، ويرانی خانه باجگيری و راه

نظمی به قانون طبيعی  شان، بدامنی و بی ھای مردم، فرار اجباری مردم از منازل و خانه

صاحب، بی دروازه و  وبار و بی بند نستان به کشور بیزندگی انسانھا درآمده است و افغا

کس و بيچاره که ھر که زور دارد، ھمه چيز دارد، ھر که سqح و تفنگ دارد، نان  بی

دارد، خانه دارد، موتر دارد، ھستی و دارای و ھمه چيز دارد، و فقط آنچه که ندارد قانون 

 .و دولت مقتدر مرکزی است

ھا يا تمام آن در اينجا  زارش بدسترس نيست تا قسمتمتاسفانه متن کامل اين گ    

 خود مختصر گزارش سازمان ١٣٧٣ دلو ١١بازتاب داده ميشد، اخبار وفا در شماره 

الـمللی را در رابطه به نقض حقوق بشر در افغانستان به نشر رسانده که نکات  عفو بين

 :عمده آن در اينجا ذکر ميگردد

ھايی با مھاجرين افغانی در مرز پاکستان  حبهگزارش مذکور که بر مبنای مصا    

ھای مسلح مجاھدين، ژورنالستان و خبرنگاران  تنظيم شده است بيان ميکند که گروه

دھند و حتی محکوم بمرگ مينمايند که چرا،  الـمللـی را دستگير ميکنند و شکنجه می بين

از . ج گزارش ميدھندآنھا را پورھايی پيرامون موارد نقض حقوق بشر در افغانستان بخار
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ستون از طرف گروھی مسلح به  سی در ناحيه چھل بی آن جمله ميرويس جليل خبرنگار بی

ھای خبرنگار که اصq انگليس بوده، در ناحيه تحت تسلط  عqوتا يکی از خانم. قتل رسيد

يی انتقال داده ميشود که ھشت نفر مسلح در آنجا   حزب وحدت دستگير و به پوسته

پس به خانم گوشزد ميگردد که در صورتی از مرگ نجات خواھد يافت که دسته س. بودند

ما   جمعی مورد تجاوز قرار بگيرد در غير اين صورت، چون تو برای گروه مخالف

خانم ميخواھد در بدل پرداخت . آوری مينمائی، بنا بر آن بايد کشته شوی اطqعات جمع

گر اين خواست او قبول نميشود و مورد پول گزاف جان خود را خريده و نجات يابد، م

. کند يی، اين مساله را افشاء می  بعد او ضمن مصاحبه. تجاوز دسته جمعی قرار ميگيرد

اند، خود  آباد موظف گزارش اشاره ميکند که مجاھدينی که برای امنيت راه کابل ـ جqل

آيند،  آباد می لشوند و از عابرين و مھاجرينی که از کابل به جq امنيتی می مؤجد بی

تقاضای پول خيلی زياد، در ھر پوسته ميکنند و در صورتيکه توان پرداخت موجود 

 . نباشد، مورد لت و کوب و حتی مرگ قرار ميگيرند

ھمچنان در گزارش داستان مرد دريوری است که روزی در کابل خانمی را در     

سنگی از طرف گروه   تهتکسی خود به ميرويس ميدان انتقال ميداده است، در ناحيه کو

شوند و بعد به اتاقی  مسلح حزب وحدت توقف داده ميشود و از موتر پائين کشيده می

شود که روی کاغذ از فروش تکسی خود  سپس به دريور امر می. يابند دورتر انتقال می

باsی يکی از افراد پوسته بنويسد، چون دريور ميخواھد از انجام اين امر انکار کند، به 

 گوشت آدم خورانده ميشود و سپس مجبور به نوشتن چيزی ميشود که آنھا ً جبرااو

 .بعد دريور را رھا و زن بيچاره را تصاحب ميکنند. خواسته بودند

المللی را در   خود گزارش ساsنه سازمان عفو بين١٧٠جريده اميد در شماره     

 ١٩٩۵ جوsی ٨يخ  که در تار١٩٩۴رابطه به نقض حقوق بشر در افغانستان در سال 

ادامه منازعات مسلحانه . از راديو صدای امريکا نيز پخش گرديد، به نشر رسانده ميگويد

ھای تخطی از حقوق بشر را در داخل  ثباتی سياسی تصديق و تفريق گزارش و بی

ھای که تازه از افغانستان به پاکستان وارد  اما افغان. افغانستان مشکل ساخته است

ه سرحدی در مورد يک مصيبت تخطی از حقوق بشر گواھی ميدادند که ميشدند در منطق

شان بيجا شده و يا به  ھای ھزار افغان داخل کشور از خانه صدھا. در حال تکوين است

 .اند کشورھای مجاور فرار کرده

  در ماه فبروری قوای مربوط اتحاد گلبدين حکمتيار و جنرال دوستم راه کاروان    

المللی را که بسوی کابل در حرکت بودند سد  وط موسسات خيريه بينھای مواد غذايی مرب
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المللی کمک در مورد قطحی در کابل برای  ھای مکرر ادارات بين با وجود ھوشدار. کردند

سازمان داده بود نتوانست بکابل . م. چندين ھفته شش عراده sری مواد غذايی که م

 ۶ھا اجازه يافت بتاريخ  ه از اين sریالمللی سه عراد به تعقيب تقاضاھای بين. برسد

خانه کابل که مردم جھت  مارچ بکابل مواصلت نمايد اما بتاريخ ھفتم مارچ در منطقه خير

يی قوای مربوط حکمتيار  ھای خوشه  بودند، ھدف حمqت بم دريافت مواد غذايی جمع شده

. روح گرديدند نفر کشته شده و سی تن ديگر مج طبق گزارش حداقل شش. قرار گرفتند

در مورد نقض حقوق بشر در . م. گزارشگر خاص م. راھبندان تا ماه دسمبر ادامه يافت

بار از افغانستان ديدن کرد و گزارش خود را در ماه نومبر به مجمع  افغانستان چندين

ترين  بشر در افغانستان ارائه نموده گفت که اساسی در مورد نقض حقوق. م. عمومی م

 .شود بشری که براھالی قابل تطبيق باشد در افغانستان تطبيق نمیعناصر قوانين 

المللی حاکی است که جنگ بر سر کنترول قلمرو، ميان دو جناح  گزارش عفو بين    

. شد متخاصم اھالی را عمدا ھدف قوای توپخانه قرار ميداد که باعث قتل ھزاران نفر می

شان و يا در محqتی  ای کابل، يا در منازلھ يی بودند که يا در جاده اکثريت قربانيان اھالی

ساير اھالی بنا بر سوءظن . شان به آن پناه برده بودند کشته شدند که بعد از تخريب منازل

شان کشته  ھای داخل جنگ در منازل به پشتيبانی از مخالفين توسط اعضای يکی از جناح

 به وsيات ١٩٩۴ريان شريف منحصر بود، در ج جنگ و حمqت که به کابل و مزار. شدند

گزارش مشعر است که . قندز، ھرات، قندھار، بغqن، بادغيس و ننگرھا، توسعه يافت

 قوای مشترک جنرال دوستم و حکمتيار بر ارگ و وزارت ١٩٩۴بتاريخ اول جنوری 

قوای رقيب در دو طرف دريای کابل در مناطق مسکونی سنگر گرفتند . دفاع حمله کردند

حمqت . ن تميز اکثريت ساکنين غير مسلح مناطق مسکونی کشته شدندو در اثر آتش بدو

در ماه . ھا نفر کشته ميشد ھا روزانه ده بر کابل در طول سال جريان داشت و طبق گزارش

نفر مريض کشته  باری قرار گرفت که طی آن سی اگست سه شفاخانه در کابل ھدف راکت

المللی اعانه داده بودند از بين  يه بينشد و يک گدام ذخيره وسايل طبی که موسسات خير

 .رفت

نويسد که در ماه سپتمبر جنگ  المللی در گزارش ساsنه خود می سازمان عفو بين    

 دو جناح شيعه حزب وحدت طرفدار حکمتيار و حرکت اسqمی طرفدار ربانی آغاز  بين

گمان برده . دھا صدھا نفر کشته و ھزاران نفر ديگر زخمی شدن در جريان اين جنگ. يافت

شود که  گفته می. ميشود که يک عده مردم عمدا و بصورت خودسرانه کشته شده باشند

 ھزار نفر ١٧ اکتوبر ھشتصد نفر در کابل کشته شده و بيش از ١٢ سپتمبر و ١٢بين 

زخمی گرديده، چندين صد نفر اعم از زن و مرد و طفل توسط اشخاص مسلح در 
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بتاريخ .  گمان برده ميشد که به گروه رقيب مربوط بودندزيرا. شان کشته شدند ھای خانه

باری قوای توپخانه در اطراف پوھنتون، دھمزنگ و کوه     اکتوبر از اثر گلوله٢١

دو روز بعدتر دور جديدی از .  نفر مجروح شدند١۵٠ نفر مقتول و ۴۵تلويزيون حداقل 

 اکتوبر حداقل ٢۴تاريخ  تن ديگر شد و ب۴٣ نفر و جراحات ١۵حمqت راکتی باعث قتل 

) شايد سی( بيش از سه ١٩٩۴تا ختم سال .  تن مجروح گرديدند٩٨ نفر کشته و ٣۵

 .ھزار نفر کشته شده بودند

ھای مردم  ھای مسلح بخانه المللی مشعر است که اعضای دسته گزارش عفو بين    

ب داخل شده اعضای خانواده را که مقاومت ميکردند کشته و اموال خانه را تصاح

ھای رقيب مظنون ھستند  طبق گزارش مردم غيرمسلح که به ربط داشتن گروه. نمود می

لت . اند صدھا زن، دختر و پسر شکنجه شده و مورد تجاوز قرار گرفته. شکنجه ميشوند

ھای مسلح مردم را برای مدتھای زياد  طبق گزارش تمام گروه.  اجرا ميشودًو کوب وسيعا

ھا بسته  اند ميگويند که برای مدتھا با اجساد مرده  رھا شدهآنھايی که. زندانی ميسازند

و توسط قنداق تفنگ . شده بودند و مجبور ساخته شده بودند تا گوشت انسان را بخورند

شان تحت قشار قرار  ھای بعضی از زندانيان خصی ميشدند و خصيه. لت و کوب ميشدند

کسانيکه پول کافی . اند ان دادهطبق گزارش بسياری زندانيان تحت شکنجه ج. داده ميشد

 .شدند برای رھايی خود نداشتند عمدا کشته می

در کابل زندانيان در مراکز مخفی شکنجه ميشدند : المللی ميگويد سازمان عفو بين    

آباد و ھرات مردم در زندانھا رسمی نگھداری  و حداقل در سه شھر مزار شريف، جqل

بدsيل قومی و يا دليل ارتباط به گروه مخالف زندانی گفته ميشد اکثريت زندانيان . ميشدند

ھا به خارج افغانستان انتقال داده شده و  بعضی از زندانيان از محابس گروه. شده بودند

) زندانی( خبرنگار را توقيف ١٢ھای مختلف مجاھدين حداقل  گروه. زندانی گرديده بودند

ار داده شده بود تا در مورد دست به خبرنگاران ھوشد. و مورد اذيت قرار داده بودند

١٦٣».ھای مسلح در خريد و فروش اسلحه و مواد مخدره گزارش ندھند داشتن گروه
  

  

  اقدامات ملل متحد و کنفرانس کشورھای اسqمی

 در رابطه به بحران افغانستان 

                                                
ميتوان درکتاب جنگ ١٣٧١دلو ٢١ مطابق١٩٩٣ سال ی فبرور١٠خ  را درتاريجنگ افشار داستان  - ١٦٣

 .ھای کابل از قلم جنرال سيد عبدالقدوس سيد مطالعه کرد
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متحد غرض  ، باsخره شورای امنيت سازمان ملل١٩٩۴آميز سال  ھای فاجعه بر اثر جنگ    

مستيری يکی از  حران افغانستان ھيات خاصی را تحت رياست محمودبررسی ب

ھای مجرب کشور تونسونس، سابق وزير خارجه آن کشور، تعيين کرد تا به  ديپلومات

افغانستان سفر نمايد و بحران اين کشور را از نزديک مورد بررسی و ارزيابی قرار بدھد 

 .متحد ارائه دھد لو گزارش کار خود را در زمينه به شورای امنيت مل

ھای را برای حل معضله  دوست چنگ زد و اميدواری اين خبر بدلھای افغانان وطن    

ھا و قوماندانان به اشاره  اما برخی تنظيم. افغانستان از طريق سياسی بوجود آورد

اندازی نمايند و قبل از  کشورھای حامی خود خواستند در راه ھيات خاص ملل متحد سنگ

. گری و تماس با جوانب درگير نمودند ور، گروھی را موظف به ميانجیورود آن به کش

اما پرواضح بود که آنان در رفع بحران افغانستان کاری از پيش برده نميتوانستند و 

صرف نمايشی بود که ميخواستند چنين وانمود کنند که افغانھا خود بجای وساطت ملل 

مگر ھر اقدام و . آميز دارند طريق مسالمتمتحد توانايی کنار آمدن و از خودگذری را از 

گروه ميانجی ناکام . ھر گامی که با صداقت و باورمندی ھمراه نباشد، به منزل نميرسد

 وارد افغانستان شد و با رئيس دولت ١٩٩۴برگشت و آقای مستيری در اوايل آپريل سال 

ا و ھمچنان با ھ شاه مسعود، قوماندانان جھادی و رھبران تنظيم آقای ربانی و احمد

ھا و اقشار مختلف مردم از نزديک مqقات کرده و نظريات و پيشنھادات و  شخصيت

 .ھای مختلفی را دريافت نمود طرح

ريزی و  آقای مستيری به وضاحت دريافت که مردم افغانستان از جنگ و خون    

 ايجاد اند و مجاھدين توانايی ھای متخاصم در کشور کامq به ستوه آمده ويرانی تنظيم

سی گفت  بی يی با نماينده راديو بی حتی او ضمن مصاحبه. دولت فراگير و با ثبات را ندارند

اند و برای کسب قدرت دولتی و  کش و بانديت مسلط شده آدم که، در افغانستان مشتی

ھای ثقيله  گناه افغانستان و شھر کابل را به توپ و آتش سqح انحصار آن، مردم بی

 ...ن آن را ھم ندارند که زمام امور را بدرستی کنترول نمايند واند و توا بسته

ھمچنان آقای مستيری، نماينده خاص ملل متحد دريافت که مداخqت کشورھای     

منطقه و ذيدخل، افغانستان را به تباھی و نيستی کشانده و قبل از ھر اقدام ديگر بايستی 

و از آنھا تقاضا گردد تا از . ه شودھای ذيدخل در بحران افغانستان تماس گرفت با دولت

زيرا، افغانستان با ثبات و غير . مداخqت خويش در امور افغانستان خودداری ورزند

به اين منظور آقای محمود مستيری پس از . متعھد به نفع صلح در منطقه و جھان است

سفر به افغانستان و بازديد از وضع امنيتی، نظامی و جنگی شھرھای چون کابل، 
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شريف، ھرات، قندھار به پاکستان و ايران و عربستان سعودی و روسيه  آباد، مزار جqل

 به نيويارک برگشت و گزارش مطالعات و ١٩٩۴فدراتيف مسافرت کرد و در نھم می 

جون به سر منشی ملل متحد آقای  ٢۵ھای خود را از وضع افغانستان به تاريخ  بررسی

 .غالی تقديم نمود پطروس

ا، ارگان نشراتی اتحاديه نويسندگان افغانستان آزاد که در وضع فعلی جريده وف    

رسالت بزرگ تاريخی را در امر آگاھی ھموطنان از اوضاع بحرانی کشور به عھده 

متحد را ترجمه و در شماره  گرفته، نتايج و پيشنھادات گزارش ھيات خاص ملل

 : اينجا بازتاب داده ميشود خود آنرا به نشر رسانده که نکات عمده آن١٣٧٣سرطان  ٢٨

  اند که جنگ امروزی افغانھا يک جنگ قدرت اکثريت مردم افغانستان بدين عقيده«    

 ١٩٩۴جنگ اخير که در جنوری . نتايج اين جنگ بسيار وخيم خواھد بود. طلبی است

آباد و  يی گرديد که در اثر توافقات و مذاکرات اسqم آغاز يافت مانع اجرای وظايف اداره

 .آباد در افغانستان فعاليت مينمود qلج

ھيات خاص ملل متحد نه تنھا از طرف افغانھا استقبال شد، بلکه نتايج کار و     

فعاليت ھيات خاص و پيشنھادات آن بسيار مھم و يک راه حل سيستماتيک بخاطر قطع 

 جنگ در افغانستان باعث خشم و نفرت زياد ناظرين آن. جنگ در افغانستان خواھد بود

ای، پشتيبانی خود را از تماميت ارضی،  ھای ناحيه اما با وجود آن تمام قوت. شده است

 .اند ملی، و استقqل افغانستان اعqن نموده حاکميت

امروز افغانستان بزرگترين توليد کننده ترياک و مواد مخدره در جھان است که از     

شود ولی معلوم است که بابت کشت اين مواد به زارعين اصلی آن پول اندک داده مي

علت اصلی کشت و زرع مواد . قسمت اعظم اين سرمايه به جايھای ديگر منتقل ميگردد

مخدره در کشور نبودن يک اداره واحد و مستحکم مرکزی در افغانستان است و اين امر 

باعث ميشود تا در مزارع مواد مخدره بيشتری زرع شده، به سبب نبودن موانع در 

 .از کشور صادر گرددسرحدات بخارج 

وضع خراب اقتصاد و فقدان سرمايه باعث دوام منازعات فعلی در افغانستان     

ھا را عقيده بر اين است که در قدم اول ضرورت  در خارج از افغانستان بسياری. است

است تا صلح در افغانستان تامين شود و بعدا کار و فعاليت جھت احيای مجدد کشور آغاز 

ھای سياسی و  ت خاص بررسی مسايل افغانی بدين عقيده است که فعاليتليکن ھيا. گردد

اند و اين دو بايد طوری با ھم ربط داده شوند تا باعث تامين  ديگر اقتصادی وابسته بيک

بايد گفت در جاھای که به اين دو پروسه توجه مبذول شده، باعث . صلح در کشور گردد
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ھای اقتصادی، رھبری سياسی و  فعاليت. استتامين امنيت و صلح در آن مناطق گرديده 

 ...يک اداره فعال را بوجود آورده است

واضح است که در شرايط فعلی بايد جوامع بشری و ملل متحد بيشتر از ھر وقت     

موضوع صلح بسيار مھم . ديگر به مسأله صلح و برقراری آن در افغانستان توجه نمايند

امروز ملت افغان متوجه شده است که راه حل . ودبوده در قدم اول در تامين صلح سعی ش

ھا تنھا و تنھا با پا در ميانی ملل متحد صورت پذيرفته ميتواند  و برون رفت از اين پرابلم

ولی نبايد چنين تصور کرد که اين . اند و افغانھا چشم اميد به اين موسسه جھانی دوخته

ھای  ت و استواری و از گزينش طريقهکار بسيار ساده است، بلکه بايد با صبر و تحمل ثبا

ھا  سيستماتيک و سياسی در حل اين موضوع کار گرفت و ممکن است اختيار اين شيوه

در قدم نخست مسايل ذيل بخاطر . بتواند نيروی محرک جھت تامين صلح را ايجاد نمايد

 :اند ھای ملل متحد ضروری جلب ھمکاری

ھای مختلف بايد کار   فعال باشد و سازماناداره ملل متحد بايد در افغانستان/ الف     

اگر فعاليت چنين ادارات درکابل ممکن . و فعاليت خود را دوباره در کابل آغاز نمايند

آباد يک مرکز مؤقتی ھمراه با نمايندگان سياسی افغانی فعال  نباشد، پس بايد در جqل

sيات آماده سازندگردد تا بتواند امکانات بازديد از شھر کابل را مانند ديگر و. 

 ملل متحد به بسيار UNDPادارات و موسسات بخصوص موسسات انکشافی     

زودی به افغانستان برخواھد گشت تا در جھت احياء مجدد و اعمار افغانستان فعاليت کنند 

 .و سعی گردد تا يک دولت مستحکم در آن کشور تاسيس شود

غانستان تقاضا گردد و ھم تقاضای المللی در اف کار و فعاليت ھر چه بيشتر بين/ ب     

يک مرکز بررسی مسايل افغانستان با يک گروه کار متشکل از آن افراد کشور که 

اين گروپ بايد ملل متحد را مستقيما در تامين صلح . اند بوجود آيد عqقمند به تامين صلح

 .دالمللی را در افغانستان مھيا ساز کمک نموده زمينه داير شدن يک کنفرانس بين

توضيح شود تا ملل متحد بطور بسيار جدی با رھبران احزاب مختلف افغانی / ج     

 . بس رعايت گردد صحبت نموده به فيصله برسند تا آتش

در خواست شود تا آتش بس در سرتاسر کشور مراعات شود و ھم اينکه / د     

يقه آن صورت بخاصر انتخابات آزاد شرايط آماده شود و اين انتخابات بايد به بھترين طر

گيرد تا در آن اقشار مختلف سھيم باشند و ھمچنان سعی شود تا زمينه بخاطر تدوير لويه 

 ».جرگه و ديگر انتخابات مساعد گردد
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اين بود نتايج گزارش و پيشنھادات ھيات خاص ملل متحد که بخاطر داشتن نکات     

بس، فراھم کردن  المللی، تامين آتش بسيار سودمندش منجمله تدوير يک کنفرانس بين

زمينه برای انتخابات و سھم دادن به تمام اقشار جامعه افغانی در آن، بايد مورد حمايت 

ھر چند که اين پيشنھادات کافی به نظر . دوست قرار گيرد ھمه جانبه افغانھای صلح

 . آيند نمی

توقع ميرفت تا ھيأت خاص ملل متحد در دوره دوم بررسی خود از افغانستان و     

تر برای حل معضله افغانستان به شورای  تر و قابل عملی تر و جامع قه طرح مشخصمنط

چه چشم اميد اکثريت خاموش مردم فغانستان بسوی ملل . امنيت آن سازمان ارايه دھد

مخصوصا توجه و غمخواری پنج عضو دايمی . متحد و شورای امنيت آن سازمان است

بس دايمی و تدوير يک لويه جرگه  امين آتشآن شورا، از طريق قطع مداخqت خارجی و ت

آوری  عنعنوی برای انتخاب يک زعامت ملی و ايجاد حکومت عبوری و سپس جمع

ھا و احزاب سياسی در بدل قيمت مناسب، تشکيل اردوی ملی،  اسلحه ثقيله از نزد تنظيم

عملی تدوين قانون اساسی و قانون انتخابات و از اين طريق مساعد نمودن زمينه برای 

ساختن انتخابات آزاد و سری و مستقيم برای حکومت آينده ميتوانند فضای مطمئن برای 

 .صلح در کشور فراھم سازد

زيرا پس از تحقق اين نيازھای اوليه اکثريت قاطع مردم افغانستان، ساير     

ھا برای اعمار مجدد کشور و تدارک امکانات برگشت مھاجرين بوطن و پاکسازی  فعاليت

ز وجود ميليونھا ماين ضد پرسونل بکمک مساعدت سازمان ملل و ساير کشور ا

 .کشورھای ذيعqقه امکان پذير است

بھرحال آقای مستيری مجددا به منطقه برگشت و از ازبکستان نيز بازديد نمود و     

طبعا با مقامات آن کشور در مورد تامين صلح در افغانستان تبادل نظر نموده به 

ھا تقاضا بعمل آورد  رفت و سپس به پاکستان برگشت و از سران تنظيمافغانستان دوباره 

ھا،  آباد شرکت ورزند، اما برخی از رھبران تنظيم تا در يک کنفرانس صلح در اسqم

ملی ـ اسqمی  بشمول آقای ربانی از شرکت در اين کنفرانس بدليل اشتراک نماينده جنبش

ھای نماينده خاص ملل متحد منجر به  ه تqشافغانستان در آن خودداری ورزيد و بالنتيج

ھا ھرگز به قول و  ناکامی شد، آقای مستيری بصراحت اعqم داشت که رھبران تنظيم

 .وعده خود وفا نميکنند و لھذا او راه ديگری را جستجو خواھد کرد

خان والی  متحد، امير اسماعيل ھمزمان با دور دوم مساعی نماينده خاص ملل    

عمومی حوزه جنوب غرب کشور، با تشکيل يک شورای عالی اسqمی در ھرات و امير 
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بست جنگ فرمولی  ھرات در اواخر ماه سرطان سعی ورزيد برای نجات کشور از بن

در اين شورا که برای اولين مرتبه حدود يکصدتن از روشنفکران افغان مقيم . کشف کند

گه عنعنوی را کليد حل بحران اروپا و امريکا شرکت ورزيده بودند، تدوير يک لويه جر

 . افغانستان تشخيص و سفارش نمودند که تدوير ھم نشد

متحد آقای مستيری در اين برجسته  متاسفانه دشواری کار برای نماينده خاص ملل    

ھايی تشکيل ميدھند که  ھای مقابل اين ديپلومات مجرب تونسی را چھره ميگردد که طرف

و احساس مسئوليت را در چوکات اصول اقدامات بيشتر آنھا کمترين آگاھی سياسی 

ھنوز نماينده خاص سازمان ملل متحد در صدد تدارک کنفرانس . ديپلوماتيک نميدانند

آباد بود که سکرتر جنرال کنفرانس کشورھای اسqمی آقای داکتر الغابد در اوايل  اسqم

ری بزند يا برخی از و قبل از آنکه به افغانستان س.  وارد پاکستان شد١٩٩۴ماه جوsی 

يکه دامنگير کشور  ھای افغانی در پاکستان راجع به وضع حساس و خطيری شخصيت

 .است تبادل افکار نمود

خواه افغان مقيم پاکستان مانند پروفيسر رسول  خوشبختانه عناصر آگاه و وطن    

غان امين، آقای داکتر طاھربورگی، قانون دان معروف کشور با تنی چند از اھل خبره اف

ضمن مqقاتی با آقای الغابد به وی خاطر نشان ساختند که اگر کنفرانس اسqمی خواستار 

متحد  ھای خود را با مساعی ملل آميز قضيه افغانستان باشد، بايد تqش راه حل مسالمت

در غير آن مسئوليت عواقب وخيم جنگ در افغانستان بدوش آن . ھمگام و ھمگون سازد

ھا در تبانی  اند که برخی از رھبران تنظيم ھای آگاه متوجه زيرا افغان. کنفرانس خواھد بود

ھای حامی خود، درصدد ناکامی ھيات خاص ملل متحد در مورد بررسی بحران  با کشور

اند و ميخواھند باز ھم جنگ در اين کشور ادامه يابد تا از صلح و آمدن يک  افغانستان

 . اين يا آن کشور جلو گرفته باشندرھبری آگاه و غير وابسته و غير متعھد به

خيلو رئيس شورای تفاھم و وحدت ملی به  الحديث مولوی تره در اين رابطه شيخ    

از چندين سال به اينطرف، «: سکرتر جنرال کنفرانس کشورھای اسqمی گوشزد کرد که

اند تا سران ھفت تنظيم را با  ھای مختلف، حتی سران حکومات خواسته ھياتھا و شخصيت

ھا اينان را بمکه معظمه بردند و آنھا در مکه معظمه سوگند  م آشتی دھند و حتی بعضیھ

ھا مواجه با  مگر ھمه اين تqش. ياد نمودند تا ديگر از مخالفت و دشمنی با ھم درگذرند

کنندگان مصلحت ھمه وقته  ھا اين تواند بود که تqش ش علت ناکامی اين تq. ناکامی شد

 تن ۶٠٠من خود در محضر . ھا را مطرح ميسازند ن، سران تنظيمعوض مردم افغانستا

ام و آنھا را به مکه مکرمه با خود بردم و برای تاکيد در  عالم دين به ايشان سوگند داده
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يی در ھمان مکه معظمه عھد را نقض  مگر عده. حضور علمای عرب نيز حلف ياد کردند

آنھا . ند و بعد آنرا فراموش کردندبند عھد خود بود کردند و شما ری تا پشاور پای

شان وفا نکرده به  اند اما به عھد ھای خود را ملغی نموده بار تنظيم چندين

من بحيث يک . اند خود را حفظ کرده اند و موقف تنظيمی  شان دوام داده ھای بازی تنظيم

 :افغان بشما ميگويم که

فصل ميسازيد بايد به مردم ـ اگر شما واقعا از ته دل موضوع افغانستان را حل و ١    

 .ھا و سران آن افغانستان رجوع کنيد، نه به تنظيم

آميز قضيه افغانستان باشد،  ـ اگر کنفرانس اسqم خواستار راه حل مسالمت٢    

متحد  بايد مساعی خود را با مساعی آقای محمود مستيری نماينده خاص سر منشی ملل می

ھم و مساعدت ھمديگر درباره به فعاليت درباره افغانستان ھمگام ساخته و با تفا

متحد جداگانه به فعاليت خود ادامه بدھد، به سران  اگر شما جداگانه و ملل. بپردازند

متحد را خواھند پذيرفت و  جويی و حيله پيدا ميشود، بعضی طرح ملل ھا زمينه بھانه تنظيم

د و مردم و برخی طرح کنفرانس کشورھای اسqمی را و موضوع sينحل خواھد مان

 » ١٦٤.کشور ويران شده رو به نابودی خواھد رفت

من «: خيل گفت الحديث مولوی تره بالمقابل آقای الغابد در ارتباط به سخنان شيخ    

: ھای شما موافق ھستم، اما بايد گفت تمام ارشادات شما را بدقت گوش دادم، من با گفته

ھای اين دو  ه کارھا و فعاليتبلک. متحد در رقابت نيست که کنفرانس اسqمی با ملل

ھای آقای محمود  کنفرانس کشورھای اسqمی از فعاليت. سازمان مکمل يکديگراند

ھا شاکی استند  جای شک نيست که مردم از رھبران تنظيم. مستيری پشتيبانی کرده است

اگر آنھا در پروسه شامل نباشند . توانيم آنھا را ناديده بگيريم الوصف ما نمی ولی مع

ما در صدد استيم تا رھبران را . ردسرھای جدی و مشکqت فراوان ايجاد کرده ميتوانندد

بس موافقه بنمايند و با ھم بنشينند اما درباره اينکه نظر ملت  متقاعد سازيم که بيک آتش

ايشان تدوير لويه جرگه را پيشنھاد . چگونه تبارز نمايد ما با آقای مستيری موافق ھستيم

پذيريم، اما برای اينکه به مقصد برسيم بايد زمينه را مساعد  اين نظر را میاند، ما  کرده

متعاقبا سکرتر جنرال ) وفا ھمان شماره. (بسازيم تا اين چنين يک جرگه داير شود

ھا و قواماندانان مqقات  کنفرانس اسqمی به افغانستان سری زد و با برخی رھبران تنظيم

دوباره به پاکستان . ت يا دايمی دست يافته باشدمؤق کرد و بدون آنکه به آتش بس

 .برگشت

                                                
١٦٤

  ١٣٧٣ سرطان ٢٢خبار وفا،  -  
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  اعqميه شورای امنيت    

 رئيس شورای امنيت سازمان ملل متحد در جلسه ١٩٩۴ اگست ١١بتاريخ     

   آن شورا به ارتباط بحث و غور روی مسأله افغانستان، اعqميه آتی را از طرف ٣۵١۴

 .شورای امنيت، صادر کرد

مال قدردانی از مساعی ھيات خاص ملل متحد در افغانستان شورای امنيت با ک«    

تحت رياست سفير محمود ) ۴٨ مجمع عمومی ٢٠٨باساس فيصله نامه شماره (

 اسناد شورای ٧۶۶ که تحت شماره ١٩٩۴مستيری، از گزارش تاريخی اول جوsی 

 آن گزارش، حسن ۴٠ھای حاوی فقره  امنيت صادر شده و بطور خاص از توصيه

 .ل ميکنداستقبا

اند  شورای امنيت از ھمکاری که مردم و رھبران افغانستان با ھيات خاص نموده    

شورای امنيت از ھمه افغانان تقاضا ميکند تا به ھمکاری با ھيات . اظـھار قدردانی ميکند

آميز سياسی را  خاص ادامه دھند که در صدد کمک به افغانھاست تا يک عمليه مسالمت

 .شان آغاز نمايند به اختqفاتبمنظور خاتمه دادن 

شورای امنيت از تداوم جنگ داخلی در افغانستان که باعث تلفات مردم و تخريب     

افغانستان شده و تھديدی را متوجه ثبات و امنيت ساير کشورھای منطقه ساخته، اظھار 

شورای امنيت از ھمه جوانب منازعه تقاضا ميکند تا به . تاسف کرده است

ن خاتمه داده در پروسه مصالحه سياسی، بازسازی و رشد و انکشاف شا ھای مخالفت

 .شامل گردند

شورای امنيت از ھمه دول تقاضا ميکند تا به مقصد ايجاد و تقويت صلح در     

و . ھای sزم را گذاشته و جريان انتقال سqح را به جوانب درگير قطع کنند افغانستان قدم

المللی جدا تقاضا  مچنان شورای امنيت از جامعه بينھ. به اين مقابله تباھکن خاتمه دھند

شان برای بازسازی کشور تباه شده، به ھر اندازه که  ميکند تا افغانان را در مساعی

 .شرايط ميسر شود، مساعدت نمايند

دوستانه ملل متحد را در افغانستان  شورای امنيت مساعی ادارات کمک بشر    

مام دول sزم است تا به کمکشان دراين مساعی ادامه تحسين نموده و تاکيد ميکند که بر ت

 .دھند
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شان  شورای امنيت آمادگی خود را برای مساعدت به مردم افغانستان در مساعی    

برای عودت صلح و حالت عادی در کشورشان مجددا تائيد نموده و کشورھای ھمسايه 

 .ه دھندکند تا مساعی خويش را به اين منظور ادام افغانستان را تشويق می

شورای امنيت تعھد خود را به حاکميت و تماميت ارضی افغانستان مجددا اعqم     

      »١٦٥.ميکنند

     

 اجqس کويته يا دور سوم مساعی ملل متحد    

دور سوم مساعی سازمان ملل متحد برياست آقای محمود مستيری بمنظور     

يافت که دور جديدی دستيابی راه حل برون رفت از بحران کنونی افغانستان، زمانی آغاز 

ھای باز ھم بيشتری  ور گرديده و تلفات انسانی و خسارات مالی و ويرانی از جنگ شعله

 .را مخصوصا در کابل سبب شده است

گروه «ھای افغان بنام  دور سوم اين مساعی که با شرکت گروھی از شخصيت    

گامی مثبت در شھرت يافته و در کويته پاکستان بکار آغاز نمود، در واقع » مشاوران

 .ھای دراز مدت اين سازمان برای حل معضله افغانستان بشمار ميرود سلسله تqش

مساعی جاری با استقبال زياد مردم بq کشيده افغانستان روبر گرديده و انتظار     

ھيات خاص ملل متحد اين بار حرکت . نتايج موثر آن را مردم دقيقه شماری ميکنند

ھای مسلح متخاصم در محراق  ھا که عمدتا تنظيم خqف گذشتهجديدی را آغاز نموده و بر

در اين نوبت سازمان ملل متحد و ھيات خاص آن، توانست . ھای آن قرار داشت فعاليت

نظر از  را از ميان رجال سرشناس و تا حدی با نفوذ افغان صرف» گروه مشاوران«

جاست که مايه از ھمين . ھای گوناگون فکری آنان بدور ھم جمع کند وابستگی

در اين اجqس . ھای زياد برای حل سياسی بحران افغانستان به حساب ميرود اميدواری

 :ھای ذيل شرکت ورزيده بودند شخصيت

  وقاد، پوھاند امين يوسف سابق صدر اعظم افغانستان، قاضی محمد دکتور محمد    

يون آصفی، رسول امين رئيس اتحاديه نويسندگان افغانستان آزاد مقيم پشاور، ھما

علی آئين، پوھاند عبدالسqم عظيمی، سابق رئيس پوھنتون کابل،  پروفيسر غqم

حامد، عبداsحد کرزی، دکتور احمديوسف  غازی، داکتر عبدالصمد محمود سلطان

 عبدالحکيم ياری، جنرال سابق وزير عدليه، حاجی سليمان سيرت نورستانی، عبدالستار

                                                
١٦٥

  ١٣٧٣ ـ سنبله ١٩٩۴تامبر  اول، سپاخبار افغانستان، شماره -  
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وردک،  عبدالرحيم شاه، جنرال ی، قوماندان عبدالحق، غqمرسول الدين داکتر سراج. کتوازی 

 واصفی،  هللا عبدالحسين مقصودی، عزيز مايار، حاجی هللا احسان فراھی، انجنير نعيم محمد

هللا  شاه، نعمت سلجوقی، علم صادق رشيد تره خيل، محمد يزدانی، کريم زارع، مولوی کاظم

عالم فيضی،  هللا غايب، محمد ف حسين، حبيبشھرانی، عبدالکريم مخدوم، امير sلی، شري

و ھئيت . الدين مجروح، تورن ميربانشاه شمس آغا شيرزوی، سيد محمود بلوچ، گل شاه

موسوريس، فرانس اوکيلو،  يوس خاص ملل متحد شامل محمود مستيری، سوتير

 .ھاری کويرک، چارلز ساترس دگروال

 شھر کويته برای دستيابی  در١٩٩۴ اکتوبر ١۶ سپتمبر تا ٢٩اين اشخاص از     

ھای درگير قضيه افغانستان در  يک راه حل سياسی عادsنه و مورد قبول ھمه گروه

ـ ۴ـ کميته قوای امنيتی ٣بس  ـ کميته آتش٢ـ کميته سياسی، ١چوکات چھار کميته يعنی، 

ھا و مذاکرات و پيشنھادات  کميته ھمآھنگی و انسجام، شروع بکار نمودند و نتايج بحث

ورتی خود را به منظور برون رفت از بحران کنونی افغانستان به آقای سفير محمود مش

 .مستيری تقديم نمودند

ھای  از رھبران تنظيم» گروه مشاوران«در عين حال آقای مستيری به مشوره     

افغانی نيز دعوت بعمل آورد تا خود يا نماينده خود را غرض اشتراک در اين اجqس 

نبی محمدی، و  گيqنی، نماينده مولوی محمد بالنتيجه، پيرسيد احمد. ندمعرفی و اعزام نماي

 محسنی، و يک ھئيت نمايندگی از طرف دولت ربانی، و ھمچنان ھيت  آصف نماينده شيخ

در روزھای اخير اجqس وارد کويته شدند و » شورای ھمآھنگی«ديگری به نمايندگی از 

س مشورتی مذاکره و تبادل نظر به عمل با رئيس ھئيت موسسه ملل متحد و اعضای مجل

ھا موافقت خود را از مساعی ملل متحد در راه  ھای تنظيم ظاھرا تمام نماينده. آوردند

 .رسيدن به صلح دايمی در افغانستان ابراز داشتند

اند، قطع ھرگونه  روی آن مکث نموده» گروه مشاوران«ايکه  نکات اساسی    

سايه و منطقه بشمول روسيه فدراتيف است که مداخqت خارجی، بخصوص کشورھای ھم

ھای  تا ھنوز ھم به تجھيز و ارسال سqح و مھمات و کمکھای مادی و پولی به گروه

بس و صلح پايدار در  متخاصم در افغانستان ادامه ميدھند و مانع عمده در راه تامين آتش

ضا بعمل آمده متحد و مخصوصا شورای امنيت جدا تقا از سازمان ملل. کشور ميگردند

است تا با وارد کردن فشار بر کشورھای ذيدخل در بحران افغانستان، مانع مداخqت آنھا 

 .در امور افغانستان گردند

  بس دايمی در  نکتهء ديگر، قطع بدون قيد و شرط جنگ و برقراری آتش    
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ق که بايستی تمام نيروھای درگير و غيره به اين خواست معقول و برح. افغانستان است

 .قاطبه مردم افغانستان گردن نھند

ھزار نفری بخاطر تامين امنيت در شھر کابل و  ٢٠تشکيل يک اردوی ملی     

ھا و وsيات جزء وظايف اين  ھا، تامين امنيت شاھراه آوری سqح ثقيله از نزد تنظيم جمع

تشکيل يک حکومت انتقالی برای دوسال، بخاطر تحقق صلح سراسری . اردو خواھد بود

مساعد ساختن زمينه برای تصويب قانون اساسی، تدوير لويه جرگه و انتخاب زعامت و 

متحد، محتوای  ھا به ھمکاری مستقيم سازمان ملل آوری اسلحه از نزد تنظيم آينده و جمع

پس از ختم جلسه کويته آقای مستيری رئيس ھيات خاص . سازد کلی اجqس کويته را می

ان عازم نيويارک شد تا گزارش کار دو ماھه دور سوم سازمان ملل متحد برای افغانست

 نوامبر ٢۵ماموريت خود را در افغانستان به مجمع عمومی سازمان ملل که بتاريخ 

 .داد، تقديم نمايد  تشکيل می١٩٩۴

آقای مستيری پس از اجqس کويته سری به افغانستان زد و ضمن ديدارھای     

ھای درگير، طرح صلح جامع و عملی  ھای مختلف و جناح خويش با رھبران تنظيم

ھا از دادن پاسخ سريع به او  سازمان ملل متحد را به آنان تسليم نمود، اما برخی از جناح

 .خودداری نمودند

سی در اوايل نوامبر گفت که  بی يی با راديو بی سفير محمود مستيری در مصاحبه    

 شورای که در آن ھمه احزاب ھای افغان درباره ضرورت به ميان آوردن يک با تمام جناح

ولی ھنوز مشکqتی . ھای برجسته حضور داشته باشند، صحبت کرده است و شخصيت

وی درباره ترکيب اين شورا گفت که خواھان تشکيل شورای است که در آن . وجود دارد

شورای برای ھمکاری احزاب . ھای مستقل حضور داشته باشند ھمه احزاب و شخصيت

وی گفت که نظر ما در مورد ترکيب .  منافع يک حزب خاص و معينبا يک ديگر نه به

وی در پاسخ به اين سئوال که شورای مورد نظر . شورا با نظر حکومت کابل يکی نيست

فعq زمان برای تشکيل چنين : چه وقت اولين جلسه خود را تشکيل خواھد داد گفت

) ١٩٩۴(تا پايان سال جاری يی تعيين نشده است، ولی اميدوار است که اين جلسه  جلسه

اولين وظيفه اين شورا، انتقال : وی در مورد وظايف اصلی شورا گفت. تشکيل گردد

بس است، سومين وظيفه بوجود آوردن حکومت  دومين وظيفه برقراری آتش. قدرت است

 .جرگه است انتقالی و باsخره چھارمين وظيفه شورا تشکيل لويه

ھای مختلف ارائه شده بود، گفته شده  که به جناحدر پيشنھاد سازمان ملل متحد     

که در شورای پيشنھادی نظارت بر جريان انتقال قدرت، پنج نماينده از جانب حکومت 
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ھای بيطرف و سيزده نماينده  کابل، پنج نماينده از جانب مخالفين، سه نماينده از شخصيت

به گزارش .  انتخاب ميکنديعنی به تعداد مساوی آن، افغانھای خواھند بود که ملل متحد

 :پرس، از کابل انتقال قدرت به دو شکل از جانب ملل متحد پيشنھاد شده است فرانس

ـ در صورت نخست کميسيون نظارت بر جريان انتقال قدرت و انتخابات، يک ١    

ماھه را تشکيل خواھد داد، که در اين مدت  ماھه و يا دوازده حکومت موقت شش

انتخابات ملی که رئيس دولت آينده را تعيين نمايد سازمان داده جرگه عنعنوی يا  لويه

 .خواھد شد

ـ در صورت دوم کميسيون نظارت بر انتقال قدرت و انتخابات تمام سازماندھی و ٢    

ماه يک حکومت مؤقت ديگر را   تشکيل لويه جرگه را انجام خواھد داد که ظرف ده

 .تخاب خواھد شدانتخاب کند که رئيس جمھور آن برای دو سال ان

ويارک مواصلت نمود و گزارش کار خود را به آقای يباsخره آقای مستيری به ن    

سرمنشی سازمان ملل در راپو ساsنه خود به مجمع . سرمنشی سازمان ملل تسليم نمود

آن . عمومی پيشنھادات ذيل را ارائه کرد که مورد تائيد اعضای مجمع عمومی قرار گرفت

 :ظر ميگذرانيمپيشنھادات را از ن

     

  متحد به مجمع عمومی  پيشنھادات سرمنشی ملل    

، دورنمای صلح در ١٩٩۴سعی و تqش ھئيت خاص ملل متحد، از مارچ     

اين ھيات از راه تدوير جلسات کويته توانست که يک . افغانستان را بھبود بخشيده است

دھند و ھم با گروه به  بازتاب ًھا را که نظريات مردم افغانستان را وسيعا دسته شخصيت

خصوصی وابسته پنداشته نميشدند، يکجا جمع سازد، پيشنھادھای ناشی از آن جلسات 

بس  تر قدرت به يک شورای با صqحيت، تنفيذ يک آتش  پيرامون انتقال ھرچه سريع

 امنيت در کابل و متعاقب آن تشکيل يک حکومت عبوری  سراسری، تشکيل قوای تامين

جرگه، چارچوبی را فراھم ساخته است که در محدوده آن ميتوان در  با تدوير يک لويه

 .ه افغانستان دست يافتلض و پايدار برای حل معفرجام به يک راه حل جامع

به نحويکه با . جلسات کويته يک دسته نظرات قابل پذيرش ھمگان را تثبيت کرد    

به . ت افغانی آب ميخوردھای عنعنا از ريشه. گيری وسيع البنياد سازگار ميباشد اصل سھم

ھا پيشنھادھای  بخشد و بيک کqم که بر مبنای آن ملل متحد يک موقف غير جانبدارانه می

 .عملی صلح تبارز و جامه عمل پوشيده ميتواند
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کليه پيشرفت در جھت صلح در تشکيل ھر چه زودتر شورای با صqحيت نھفته     

حاء موافقت خود را به موضوع نشان تمام جوانب درگير در معضله به نحوی از ان. است

شان برای مطالعه نظريات ناشی شده از جلسات کويته و بحث  با آن که چندتای. اند داده

بسيار احتمال دارد که روی ترکيب شوری، موضوع . اند روی جزئيات آنھا وقت خواسته

مندی ھای زيادی در زمينه نياز بنابران به مشوره. شکل متنازع فيه را بخود بگيرد

ھا بايد به عھده ھئيت خاص  يک امر واضح است که اجرای مشوره. احساس ميشود

 را پابرجا نگھدارم و از ص ملحوظ من در صدد آنم که ھئيت خابنابر ھمين. سپرده شود

رئيس آن آقای محمود مستيری تقاضا کنم که در اواسط ماه دسمبر به غرض از سرگيری 

گونه از او خواھش خواھد شد که به  به ھمين. دماموريت خود به افغانستان برگرد

طرفھای گفتگو حالی سازد که تشکيل ھرچه زودتر شورای با صqحيت به مثابه محک 

البته آمادگی جامعه . آزمايش تعھد رھبران افغانی به پروسه صلح تلقی خواھد گرديد

بنای آن استوار المللی به ادامه سعی و تqش در راه تامين صلح در افغانستان بر م بين

ھای ھئيت خاص روشن گردد بqدرنگ  ھر وقتی که نتايج اين مرحله فعاليت. خواھد بود

 .به مجمع عمومی گزارش داده خواھد شد

سعی و تqش ھئيت خاص ملل متحد در افغانستان مخصوصا توانايی آقای     

ن عقيده را مستيری به سفر در اکثر نقاط و مذاکره با اشخاص مختلف آن کشور در من اي

راسخ ساخته است که بايد موجوديت سياسی ملل متحد در افغانستان احياء گردد تا از آن 

متحد و رھبران  طريق به نمايندگی مخصوص در امر برقراری نگھداشتن تماس بين ملل

مختلف داخل آن کشور ياری sزم صورت گرفته بتواند با در نظر داشت ھمين منظور 

ره کوچکی را پيشنھاد مينمايم که از يک آمر، يک مامور سياسی، است که من تاسيس ادا

اين اداره در گام نخست در . دو مشاور نظامی و يک تعداد کارمندان کمکی متشکل باشد

متحد در افغانستان و  ملل وظايف سياسی اداره خاص سرمنشی. آباد افتتاح گردد جqل

. آباد ـ کابل سپرده خواھد شد داره جqلآباد قرار دارد، به ا پاکستان که فعq در اسqم

به غرض ) و عندالزوم به ديگر کشورھای ھمسايه(اعضای اداره جديد به پاکستان 

ھای  امور فعاليت. مذاکره و مشوره با رھبران افغانی مقيم آنجا سفر خواھند کرد

ھای بشری ملل متحد  بشردوستانه ملل متحد مانند سابق از طرف اداره انسجام کمک

 .رھنمايی خواھد گرديد

اين اداره به زودی ممکن به افغانستان برخواھد گشت، با درنظرداشت اين     

  تغييرات و پا بر جا نگھداری ھئيت خاص فکر ميکنم که به داشتن يک نماينده شخصی 
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 .برای افغانستان و پاکستان به سويه معاون سرمنشی ديگر نيازی احساس نخواھد گرديد

مه پيشنھاد شده در باs طبق معمول به زودی به اسامبله عمومی بودجه مالی برنا    

مذاکرات و مشاورتھای ھئيت خاص در جريان مرحله سوم بيانگر آن . پيش خواھد شد

است که ھرگاه شورای با صqحيت تشکيل گردد و آن شورا به منظور تطبيق پيشنھاد به 

ل دارد که آن شورا از ملل متحد ايجاد قوای بيطرفی برای امنيت کابل موافقه کند احتما

 .تقاضا کند که از اين شورا حمايه مالی بنمايد

طوريکه در باs تذکر داده شد رئيس ھئيت ھنوز در اين مورد به تعھدی مبادرت     

ھا اين موضوع  ام که در مرحله ديگر مذاکرات و مشوره نورزيده است من از او خواسته

يی وجود ندارد  قيم ملل متحد از قوای صلح سابقهمالی مست را روشن سازد که برای کمک

ھای افغانی از ملل متحد توقع برده ميتواند تاسيس يک صندوق امدادی  و چيزی که طرف

البته برای تمويل آن از ھمان اعضای ملل متحد تقاضای کمک بعمل . داوطلبانه ميباشد

با آنھم ھرگاه قوای . ندخواھد آمد که به حمايه پروسه صلح در افغانستان عqقمندی دار

آباد ـ کابل ھدايت  صلح تشکيل گردد و شورای با صqحيت تقاضا کند، من به اداره جqل

 .خواھم داد که در تھيه مشاوران نظامی يا پوليس و امداد تخنيکی با آن قوا ھمکاری کند

يک مسأله ديگر ھم موجود است که آن اگرچه از ساحه مکلفيت ھئيت خاص به     

من ميخواھم که توجه مجمع عمومی را به آن مبذول بنمايم آن مسأله . باشددور مي

. هللا، رئيس جمھور سابق است که ھنوز حل نگرديده است عبارت از رھايی داکتر نجيب

 از کابل به دھلی ١٩٩۴توانسته که در سال ) يک خانم و سه طفل(چھار عضو معيتی او 

 تا کنون در محوطه ١٩٩٢ديگر او از اپريل هللا و سه ھمسفر  بروند مگر داکتر نجيب

من . اند سر منشی ملل متحد برای افغانستان و پاکستان در کابل باقی مانده) معاون(اداره 

ام و ھم آن را با يک  پيرامون موضوع رھايی آنھا ھم به رئيس جمھور ربانی نگاشته

با . ر را انجام داده استنماينده خاص من عين کا. ام تعداد طرفھای درگير در ميان گذاشته

ھا در زمينه تا کنون به نتيجه  تان رسانيده ميشود که تمام تqش کمال تاسف به استعماع

هللا و  ھای شديد در کابل حيات داکتر نجيب چون با ادامه جنگ. مطلوب نرسيده است

يارانش در معرض خطر جدی قرار دارد و من از اين نگاه تشويش زيادی ميکنم بنابرآن 

ھای جھادی افغان نفوذ دارند التجا مينمايم که در راه  من از تمامی اعضايی که باsی گروه

من کامq . هللا و يارانش با ملل متحد از ھيچگونه ھمکاری دريغ ننمايند رھايی داکتر نجيب

آماده آن ميباشم که برای رسيدن به اين ھدف دفاتر حسن نيت خود را به منظور فراھم 

 .مذاکرات و رسيدن به يک موافقتنامه پيشکش کنمآوری زمينه 
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در فرجام من باور دارم که سعی و تqش ھيئت خاص به اين واقعيت مھرتائيد     

ميزند به ايفای نقش ملل متحد در امر پايان دادن به جنگ در افغانستان نيازمندی شديدی 

 به ھر وقت موجود است و ھمچنان باور دارم که شرايط پيشرفت در اين راستا نسبت

 .ديگر مساعدتر ميباشد

با نظرداشت ھر دو واقعيت باs من از مجمع عمومی تقاضا مينمايم که برنامه     

پيشنھاد شده در اين گزارش را به تصويب برساند و در ضمن از ھمه کشورھا التجابه 

ی ھا آيد که ھم از پروسه صلح نو بنياد حمايت کنند و ھم به تقاضای تمويل تqش عمل می

  ١٦٦ .دوستانه و انکشافی ملل متحد در افغانستان پاسخ سخاوتمندانه بدھند گوناگون بشر

     

 بيانيه رئيس شورای امنيت ملل متحد در رابطه به بحران افغانستان     

 داير گرديده ١٩٩۴نومبر سال  ٣٠مين جلسه شورای امنيت که بتاريخ  ۴٧۴در     

ی از شورا، بيانيه ذيل را تحت عنوان بود، رئيس شورای امنيت ملل متحد به نمايندگ

 :ايراد نمود» اوضاع افغانستان«

  ھای کار ھيئت خاص ملل متحد  شورای امنيت ملل متحد با قدردانی از پيشرفت    

برای افغانستان که توسط سفير محمود مستيری اداره ميشد، راپور کار و فعاليت مورخ 

 .را مqحظه نمود) ٦٨٨ ٤٩ A (١٩٩۴ نومبر سال ٢٣

ھای وسيع با نمايندگان  شورای امنيت از ماموريت خاصی که به اساس مشوره    

ھای گروھی ايجاد پروسه،  دادن به جنگ  ھای ايشان به خاطر پايان افغانی و پيشنھاد

ًمصالحه سياسی و آغاز کار احيا و اعمار مجدد افغانستان بنا يافته، وسيعا حمايت 

اند  ھای افغانی قبول نموده ھای جنگنده و شخصيت مشورای امنيت از آن که تنظي. مينمايد

پروسه مرحله به مرحله آشتی ملی را از طريق تأسيس يک شورای با صqحيت 

البنياد که بتواند بصورت عام و تام از مردم افغانستان نمايندگی کند، تعميل بدارند،  وسيع

 :اين شورا امور ذيل را انجام خواھد داد. استقبال مينمايد

 .بس  برقراری و نظارت از آتشـ١    

آوری سqح ثقيله جھت تامين  ـ ايجاد قوای امنيتی به خاطر نگھداری و جمع٢    

 .امنيت در سرتاسر کشور

                                                
١٦٦

  ١٣٧٣  جدی١٠وفا، شماره  اخبار-  
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ـ تشکيل يک حکومت عبوری جھت مساعد ساختن زمينه برای حکومتی که ٣    

ند گيری مان احتماs از ساختارھای عنعنوی تصميم. بصورت دموکراتيک منتخب شده باشد

متحد با توجه زياد مqحظه مينمايد با  شورای امنيت ملل. استفاده خواھد شد» لويه جرگه«

ھای جنگجو در افغانستان باعث ادامه  وصف آنکه ادامه خصومت و دشمنی در بين گروه

رنج و تکاليف، مرگ و مير و تھيدستی اھالی معصوم و بيگناه در کشور ميگردد، 

 .ھدف و مخرب است وری اين جنگ بیشورای امنيت خواستار قطع ف

ھا خواستار آن است تا قدمھای اساسی را بخاطر  شورای امنيت از تمام دولت    

ھای  تامين صلح در افغانستان بردارند و مانع تسليمدھی سqح و مھمات جنگی به گروه

درک اين موضوع که . ند و به اين جنگ مخرب بايست پايان داده شود جنگی افغانی گرد

شود به  زده بصورت کلی مربوط می ای مجدد، اعمار و انکشاف مجدد افغانستان جنگاحي

ھا  بس دايمی و انکشاف پروسه سياسی، شورای امنيت ملل متحد تمام دولت پروسه آتش

متحد به خاطر تامين صلح در  را وادار به آن ميسازد تا از پيشنھادات ھيئت خاص ملل

 .اوليه به خاطر پروسه تامين صلح را درک نمايندافغانستان پشتيبانی نموده ضرورت 

ھا خواستار آن ميباشد تا به حاکميت ملی،  شورای امنيت ملل متحد از تمام دولت    

تماميت ارضی، افغانستان احترام داشته جدا از مداخله در امور داخلی افغانستان 

ت خود را تعيين خودداری نمايند و به حقوق افغانھا احترام داشته تا آنھا خود سرنوش

  ١٦٧ .نمايند و آنھا را کمک نمايند تا صلح را در کشور خود تامين بدارند

     

  در جھت عقيم ساختن طرح صلح ملل متحد تqش    

گيری مساعی ھئيت خاص ملل متحد برای افغانستان که با  ھمزمان با شکل    

خی از ھای ديگر نيز از جانب بر ھای مردم ما ھمراه بوده است، تqش اميدواری

کشورھای ھمسايه و جھان برای دسترسی به نوعی حل و فصل بحران افغانستان براه 

ھا دعوت بعمل آورد تا در  افتاده و سوھارتو رئيس جمھور اندونيزی از رھبران تنظيم

وی . جاگارتا با ھم بنشينند و مشکqت شانرا از طريق مذاکره و تفاھم حل و فصل نمايند

ر کشورھای کنفرانس اسqمی از سر منشی آن تقاضا نمود تا برای بحرکت آوردن بيشت

اين . بس در کابل افزايش بخشد ھای خود را بخصوص در سمت تامين يک آتش فعاليت

تقاضا زمانی صورت گرفت که حکومت اندونيزيا يک فروند طياره نظامی ترانسپورتی 

                                                
١٦٧

  ١٣٧٣وفا، شماره دھم جدی اخبار -  
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ه کابل، به پاکستان المللی صليب سرخ ب ھای طبی کميته بين خود را برای انتقال کمک

 .فرستاد

محمود  از جانب ديگر يک ھيئت بلند پايه جمھوری اسqمی ايران تحت رياست مير    

موسوی مسئول امور افغانستان در وزارت امور خارجه ايران برای يک سلسله مذکرات 

بس وارد کابل  ھای جھادی، بخصوص طرفھای درگير برای تامين يک آتش با سران تنظيم

آصف محسنی مqقات نموده و  هللا شيخ احمد گيqنی و آيت يأت متذکره با پير سيدھ. گرديد

مستقيم ميان  نامه رئيس جمھور آن کشور را برای انجام مذاکرات به اصطqح غير دعوت

ھای  گفته شده که از ھمه رھبران تنظيم. ھای درگير در تھران به آنان تسليم داد تنظيم

 .عمل آمده است ات دعوت بهمسلح برای انجام اين مذاکر

ھای اندونيزيا و ايران درست زمانی تشديد يافت که سازمان ملل متحد طرح  تqش    

يی را براه انداخته و با مساعی برای جلب ھمکاری ھمه جامعه  وسيع و ھمه جانبه

که از مساعی  افغانھا در حالی. المللی در راه تحقق آن مساعی جميله به خرج ميدھد بين

ضانه و بشرخواھانه ھمه جھانيان بخصوص کشورھای ھمسايه و اسqمی در راه غر بی

تامين صلح دوا مدار و پايدار استقبال ميکند، آرزو دارند تا اين مساعی در جھت 

چه تجربه سالھای متمادی نشان . ھمکاری و ھمياری با مساعی ملل متحد سازگار باشد

رزھای کشور نتايج مثبتی ببار نياورده و ھا در بيرون م ھای تنظيم داده است که نشست

آباد، مکه معظمه و تھران  ھای راولپندی، اسqم اجqس. آزموده را نبايد باز آزمود

 .ھای بارز اين امر است نمونه

ھای جھادی و يا  ًآيی صرفا رھبران تنظيم از جانب ديگر، نشست و گرد ھم    

 ھم گردد، مؤقت و شکننده خواھد بس ھای متخاصم بدور يک ميز ولو منتج به آتش گروه

. مسلح خواھد بود بود و نيز جفای بزرگ در حق ملت افغانستان و اکثريت خاموش غير

متحد فرصت داد تا طرح صلح جامع و وسيع البنياد سازمان ملل  بايست به مساعی ملل

تحقق يابد و از ھر نوع تشبثات تک روانه و حمايت از تنظيم يا حزب و حرکت 

 .ًجدا اجتناب گرددبخصوصی 

ھای  گيری ھای بنيادگرای مسلح با موضع ھا و چھره متاسفانه برخی از گروه    

ھا   نامه  نظرانه و با اظھارات غير مسئوsنه و صدور فيصله ھای تنگ خصمانه و مخالفت

ھای  اندازی جنگھای جديد سعی ميورزند تا با ھر قيمتی که باشد در راه تqش و حتی راه

ه سازمان ملل متحد موانع ايجاد کنند و در صورت ممکن اين مساعی را عقيم جويان صلح

گيری در مورد  ھای مسلح جھادی حق تصميم ھا ميخواھند صرفا تنظيم اين گروه. سازند
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ھای  اين گرايش در وجود برخی از گروه. سرنوشت آينده ملت و وطن ما را داشته باشند

قط در دستان خود داشته باشند، روند صلح را با مسلح بنيادگرا که ميخواھند قدرت را ف

 .مخاطره جدی روبرو ساخته است

اند و مايل نيستند تا  ھای شديد برای کسب قدرت ھا درگير رقابت  رھبران اين گروه    

به عقيده ناظران سياسی، حتی اگر . ھای کوچکی ھم برای تامين صلح انجام دھند گذشت

عده زيادی از قوماندانان و نيروھای مسلح به صورت اين رھبران قانع ھم ساخته شوند، 

. انفرادی مايل نخواھند بود تا مناطق تحت نفوذ و موقف خويش را از دست بدھند

اند که در صورت قطع جنگ و تامين صلح آنان  بسياری از اين جنگجويان مسلح نگران

عث شده است که اين حالت با. يگانه راه عوايد سرشار را در کشور از دست خواھند داد

ھای خارجی و ناظرين   با وجود دستاوردھای اخير آقای مستيری و ھئيت صلح، ديپلومات

ھا با شک و ترديد بنگرند، و  امور افغانستان در مورد امکانات تامين صلح به اين زودی

 . در مورد آينده کشور نيز چندان خوشبين نباشند

لح ملل متحد به منطقه برنگشته ھنوز سفير محمود مستيری برای تحقق پqن ص    

در صحنه نظامی و سياسی کشور ظاھر گشتند و » طالبان«بود که گروھی تازه بنام 

 .صلح سازمان ملل ايجاد نمودند ھای را در راه تحقق پqن  نگرانی

 sری کاsھای پاکستانی ١٣٠ھای تازه زمانی درگرفت که يک کاروان حاوی  جنگ    

ر نزديک تخته پل قندھار توسط گروھای مسلح متوقف و اموال که عازم ترکمنستان بود د

يی از نيروھای تنظيمی از جمله قوماندان  در طی اين نبردھا عده. آن به غارت برده شد

يی چون قوماندان سرکاتب، اميرsلی و برخی ديگر از مواضع  منصور کشته و عده

 و وsيت قندھار يک ھا بعد از تسلط بر شھر سپس گروه طالب. خويش عقب نشستند

 . نفری را تاسيس نموده اداره آنرا در دست گرفتند شورای ھشت

که از » ھا طالب«ناظرين اوضاع افغانستان، پيدا شدن نيروھای تازه جنگی را بنام     

ھای نظامی کشور گامی ديگر در  اند، در صحنه درگيری پاکستان به کشور سرازير شده

 .حران افغانستان ارزيابی ميکنندھا و تشنج بيشتر ب جھت ناآرامی

پس از تصرف شھر و وsيت قندھار، بر ھلمند و زابل نيز بزودی » گروه طالبان«    

شھرھای مقر و غزنی و وردک . تسلط يافتند و بسوی غزنی به پيشروی خود ادامه دادند

گروه «و ميدان يکی بعد ديگر پس از اندک مقاومتی از طرف نيروھای تنظيمی، بدست 

افتاد و درست ھنگامی که محمود مستيری پqن صلح ملل متحد را برای رھبران » بانطال

 ١٨ھا ارايه کرد و موافقت ھمه رھبران را بشمول دولت به غرض انتقال قدرت در  تنظيم
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 نفری حاصل کرده بود، يک يا دو روز قبل از ٢۶ به يک شورای ١٩٩۵ماه فبروری 

ھای حزب اسqمی و  بان بعد از درھم شکستن قوتتطبيق پqن صلح ملل متحد، گروه طال

حزب وحدت در ميدان شھر، وارد مقر فرماندھی حزب اسqمی حکمتيار در چھار آسياب 

واقع در ده کيلومتری جنوب کابل شدند و بqوقفه بدولت ربانی ابqغ نمودند، قدرت دولتی 

يا دليل شرکت گروه طالبان را برای آنھا واگذار کند، اين امر سبب شد تا دولت به بھانه 

در شورای جديد قدرت دولتی، از تسليمدھی قدرت به شورای مجوزه خودداری ورزد و 

مستيری نيز که برای تحقق .  مھلت بخواھد١٣٧٣از سفير محمود مستيری تا ختم سال 

پqن صلحش زحمات بسياری کشيده و انتظار تطبيق آن را داشت، بناچار به اين خواست 

 .ت موافقت کردرئيس دول

ئی تغيير داد که آقای ربانی حتی پس از ختم سال  اما حوادث بعدی وضع را بگونه    

زيرا آقای ربانی درک کرده بود که دست پاکستان در .  نيز از قدرت کنار نرفت١٣٧٣

پشت سر طالبان بشدت کار ميکند و اگر بدون شرط تسليم اخطار طالبان گردد، ديگر آن 

 .در ساختار آينده کشور نقش بر آب خواھد بودھای او  ھمه تqش

درباره وابستگی حرکت طالبان با مقامات استخباراتی پاکستان و ھدايت و رھبری     

دار و مجرب  آنھا به وسيله نصيرهللا با بر وزير داخله پاکستان که يکی از جنراsن سابقه

در شماره » اميد«نامه    ھفتهًاست، اخيرا» پشتونستان«پاکستانی در قضايای مربوط به 

مقالت بسيار محققانه و مستندی به قلم آقای سيد ) ١٩٩۵ فبروری ۶مؤرخ ( خود ١۴۶

طيب جواد به نشر رسانده که نکاتی از آن مقاله در رابطه به گروه طالبان در اينجا 

 .انعکاس داده ميشود

ايی، خان اچکز يکی از بزرگان قومی بلوچستان، محمود«نويسنده مدعی است که     

در تائيد . در اين اواخر مدعی شد که پاکستان به ھر طالب ماه سه صد دالر معاش ميدھد

و روزنامه لوموند چاپ فرانسه نوشتند که، طالبان » فارايسترن اکانوميک«ھمين مدعا 

العلمای  ارتباط نزديک طالبان با جمعيت. شوند به وسيله سفارت پاکستان ھدايت می

 حزب بنيادگرا و ناسيوناليست و ھم پيمان حزب مردم خانم بوتو اسqمی پاکستان که يک

است، نشان ميدھد که بر عqوه مقامات امنيتی و استخباراتی، وزارت خارجه و دولت 

 . نواست خانم بوتو نيز با اين تحريک کامq ھم

او بر خqف قاضی . کند الرحمن ھدايت می العلمای پاکستان را موsنا فضل جمعيت    

. با دولت پاکستان ميانه بسيار خوب دارد) رھبر جماعت اسqمی(احمد حسين 
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 خود يادآور شد که در ميان ١٩٩۴در گزارش مفصل در يازدھم دسامبر » فرنتيرپوست«

 .طالبان تعداد زيادی مليشه سرحدی پاکستانی موجود است

 کفايتی اداری و سياسی و سوء  شکی نيست که خستگی مردم از بی در اين ھيچ    

شان نقش موثر  ھا و قوماندانان وابسته ھای اقتصادی و بدسلوکی رھبران تنظيم استفاده

چنانچه بنابر يک گزارش، طالبان در نواحی . در موفقيت نھضت طالبان داشته است

ھای عامه اقq ھشت طياره جنگی را که قوماندانھای سابق در  قندھار از جمله دارائی

 .بودند، بيرون کشيدندقqع و مزارعشان پنھان کرده 

برای يک ناظر دقيق و نگران اوضاع، پذيرفتن اين گفته ساده که طالبان، بدون     

. شان باشد، اين ھمه ره صد ساله را يک شبه بپيمايند، آسان نيست آنکه دستی در عقب

بابر شخصا   نصيرهللا... افتد که از آستين غيب دستی بيرون آيد در سياست کمتر اتفاق می

چنانچه به جواب يک ژورناليست . کند ست داشتن مستقيم در تحريک طالبان انکار میاز د

اما بعدا » .طالبان مسئله خودتان است و از مقصد آنھا خدا خبر است«: افغان گفت

نشينيد که  شما افغانھا تا ابد انتظار می. تا چه وقت ما بايد منتظر باشيم«صريحا گفت که 

 حرف نشانه عجله پاکستان است برای يافتن يک راه بھتر و اين» .کسی از آسمان بيايد

برد  زودتر که آسان و ارزان باشد و گواھی است بر اين مدعا که پاکستان کامq گمان می

در حاليکه . که بدون رھبری و ھدايت آن کشور معضله افغانستان حل نخواھد شد

 .دانند میمداخqت ھمسايگان را مايه و مادر اين طفل شرور و گريان 

کنم تحريک طالبان در عقيم نمودن يا اقq معطل ساختن پqن صلح  من تصور می    

چنانچه نصيرهللا بابر در ھمان مصاحبه در جواب خبرنگار . سازمان ملل نقش عمده دارد

گويد که ملل  کند، با مھارت نعل وارونه زده و می افغان که از مداخqت خارجی شکايت می

و به نظر بابر آن . کند جی است که در مسائل افغانستان مداخله میمتحد يک قدرت خار

افغانستان را ) کلچر و سوسايتی به زبان خود بابر(المللی، فرھنگ و جامعه  سازمان بين

 که به فرھنگتان آشنا نيست احتياج  شما به کسی«: گويد او به خبرنگار می. شناسند نمی

» کلچر و سوسايتی«خ کشيدن آشنايی شخصی او به اين ادعا را بابر به قصد بر» .نداريد

او بدين وسيله ماھرانه پاکستان را اصq قدرت خارجی نه بلکه جزء . و زبان ميگويد

 . کند قلمداد می) در واقع برعکس آن يعنی افغانستان را جزء پاکستان(افغانستان 

خارجيان را ما مداخله «: در قندھار در مسير راه بر روی يک بيرق نوشته بودند    

بابر به مجرد خواندن آن جمله به والی قندھار گفت که در اين مورد من با » .خواھيم نمی

  شما کامq موافقم يعنی بابر تميز داخل و خارج را در مورد افغانستان و پاکستان نميکند و 
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 .يا نميخواھد بکند

ن نکته ھم بی  نصيرهللا بابر به ھرات ، ذکر اي١٩٩۴درباره مسافرت ماه سپتمبر     

ھا از يکطرف و افتتاح  شاھراه  ميليون دالری بازسازی ١۶مورد نيست که بابر قرارداد 

قونسلگری پاکستان در ھرات را از جانب ديگر در حالی انجام داد که در کابينه پاکستان 

سه وزير با صqحيت يعنی وزير خارجه، وزير راه و ارتباطات و وزير تجارت موجود 

ابر که وزير داخله است کامq بيرون از صqحيت عمل کرده، مثل اينکه اما ب. است

افغانستان در ميان پنج ايالت پاکستان، ايالت ششم باشد، به قندھار و ھرات سفر و 

ھای داخلی  بابر ھمه گرفتاری. قراردادھای مھم تجارتی و ترانزيتی را منعقد ساخت

 مثل يک رئيس جمھور مورد استقبال قرار پاکستان را مانده به قندھار و ھرات ميرود و

خان والی ھرات مثل اينکه از نقش ديرين و آشنايی نصيرهللا بابر در  اسمعيل. ميگيرد

کمک به رھبران گروھھای اسqمی و قضايای افغانستان آگاه باشد، در نطق مراسم افتتاح 

اری در ميان حرکت بيد«: در ھرات گفت ١٩٩۴قونسلگری پاکستان در ماه سپتمبر سال 

تر اينکه حاکم تورغندی  و طرفه» ذوالفقار علی بوتو شروع شد«مسلمانان آسيا از زمان 

آواز وحدت «: در ضيافتی که در آن شھرک سرحدی برای بابر ترتيب يافته بود گفت

 ».کشورھای آسيايی در زمان بوتو بلند شد

ھای  فغانستان انگيزهتحريک طالبان بوسيله نصيرهللا بابر برای سرازير شدن به ا    

ھای اخير در کراچی و اجنسی ملکند نشان  ناآرامی... داخلی پاکستان را با خود دارد

نصيرهللا بابر با . ميدھد که مدارس و طالبان پاکستانی خواھان حق و امتيازات بيشتراند

ھم . تحريک طالبان به قصد جھاد و انفاذ شريعت در افغانستان با يک تير دو فاخته ميزند

ھای جوان و   و ارزان تامين ميکند و ھم پاکستان را از شر طلبه منافع پاکستان را آسان

کارآيی نظامی طالبان در افغانستان باعث نگرانی . پرشور و مسلح فارغ ميسازد

چنانچه مفسر روزنامه نيوز در اين اواخر نوشت که . روشنفکران پاکستان نيز شده است

ا جواب بدھد که در مدارس آن ايالت چه نوع تعليمات به دولت صوبه سر حد بايد بم«

و اين سئوال در کشوريکه ھزاران مدرسه دينی در آن است کامq » .طالبان داده ميشود

 ....بجاست

تا زمان . اند طالبان فاقد مھارت اداری و اقتصادی و فارغ از وسعت نظر سياسی    

ه اند و شايد بزودی رژيم کابل نيز نوشتن اين سطور طالبان در بيست کروھی کابل رسيد

از ھمين حاs ميتوان تصور کرد که رژيمی که آنھا بر . به آنھا تسليم و ملحق شود

ھای  من بخشی از برنامه. سان رژيمی خواھد بود افغانستان تحميل خواھند کرد، چه
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يک کارشناس خارجی مسايل » جرالدبروک«طالبان را برای آينده افغانستان از قول 

 :آورم فغانستان میا

ھا را از ھمه کارھا، بشمول پرستاری و دايگی  در قندھار طالبان از يکطرف زن«    

اند، از جانب ديگر معالجه زنان را بوسيله داکتران نامحرم امر غير شرعی  منع کرده

ھا اجازه ندارند که  زن. اند، در نتيجه تعداد زيادی از زنھا در وقت زايمان ميميرند خوانده

شان کامq   تن شان باشد و ھم مگر اينکه مردی بحيث محرم ھمراه.  خانه بيرون شونداز

زنانی که از اين حکم تخلف ورزند شqق زده ميشوند و . پنھان باشد» برقع«در 

دکاندارانی که به زنان بدون محرم مرد، سودا بفروشند بندی ميشوند و شqق زده 

فوتبال را اول حرام و منع قرار دادند، اما . تشطرنج غير شرعی اعqم شده اس. ميشوند

مولوی عباس آخند يکی از اعضای متنفذ . بعد از مراجعه و شکايت مردم آنرا اجازه دادند

شورای حکومتی طالبان در قندھار مخالفت صريح طالبان را با طرح صلح سازمان ملل 

اينده مخصوص سازمان ما به نم«: متحد پنھان نکرده و به جرالد بروک، آشکارا ميگويد

ھمه . ھا راه حل مسئله افغانستان نيست ايم که تقسيم قدرت در ميان گروه ملل متحد گفته

 ».ھا بايد بما تسليم شوند احزاب و گروه

     

  نيست؟تجزيه افغانستان ،ل متحد  سبوتاژ طرح صلح ملھدفآيا     

 که را در فرصتی» گروه طالبان«ناظرين سياسی امور افغانستان، حضور     

البنياد انتقال ميداد، يک بار  بايستی رئيس جمھور ربانی قدرت را به شورای وسيع می

زيرا پاکستان در عقيم ساختن و . ديگر سبوتاژ پqن صلح ملل متحد ارزيابی ميکنند

ھای صلح ملل متحد در رابط به بحران افغانستان تجاربی دارد و شکی نيست  تخريب پqن

با ناکام ساختن پqن صلح ملل متحد، نيات و اھداف خود را در بار نيز خواست  که اين

 .مورد کشور ما و سرنوشت ملت افغان تحقق ببخشد

بايد خاطرنشان ساخت که يکی از اھداف نظامی ـ سياسی پاکستان، تجزيه     

نشين ھم مرز با پاکستان به پاکستان و نواحی ھم مرز  افغانستان و الحاق مناطق پشتون

 ايران و بخش شمالی ھندوکش به ازبکستان و در صورت عدم امکان رسيدن با ايران به

به اين ھدف، sاقل تضعيف افغانستان و روی کار آوردن رھبری تنظيمی در اين کشور 

 .ميباشد که ھر چه پاکستان بخواھد، ھمانطور شود

که در آغاز برای امنيت راه چمن ـ » ھا گروه طالب«جالب توجه است که     

 وارد کشور شدند و يکی از کاروانھای تجارتی پاکستان را تا مرز تورغندی با تورغندی
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ھای دست يافتند،  ترکمنستان بدرقه نمودند، ھمينکه در قندھار و اطراف آن به پيروزی

ذوق فتح کابل و ساير وsيات در دل آنھا زنده شد و از آنجائيکه مردم و ھمچنان 

 ساله در کشور بشدت خسته شده بودند، يا ١۶ جنگ ھا نيز از ھای منسوب به تنظيم گروه

مقاومت اندک نمودند و بعد تسليم و خلع سqح شدند يا بدون مقاومت سqح و مھمات 

اما ھمينکه اين گروه به کابل . ھا تحويل دادند و پی کار خود رفتند خود را به گروه طالب

رد که بدون قيد و شرط بايد رسيد و در چھار آسياب سنگر گرفت و به دولت کابل اخطار ک

خواسته » ھا طالب«کابل را به آنھا تسليم نمايد، جنرال دوستم اعqم داشت که ھرگاه 

باشند بسوی شمال پيشروی نمايند، او جدائی صفحات شمال ھندوکش را اعqن خواھند 

اين اعqميه خاطرات تجزيه کشور را مطابق پqن پاکستان و ازبکستان قبل از . کرد

 خود در اين ١٦٨»آئينه افغانستان«مجله . هللا در اذھان تداعی ميکند ط دولت نجيبسقو

  :رابطه مينويسد

از قول يک ) چاپ تھران(بر طبق گزارش خبرنگار اعزامی روزنامه رسالت     

پاکستان برای تجزيه افغانستان تqش : ديپلومات مستقر در کابل اين راز افشا شد که

. طق جنوب و جنوب شرقی افغانستان به پاکستان استميکند و ھدف آن الحاق منا

گزارش ميرساند که ارتش پاکستان طراح اصلی سياست تجزيه افغانستان و تصرف 

مناطق جنوبی که پشتونھا در اين مناطق ساکن ھستند بوده و اقدامات تاکتيکی مختلف و 

ليل کلی اظھار ديپلومات مزبور در يک تح. گاه متضادی را در افغانستان انجام ميدھد

 نواز وزير مشاور در  داشته که، سياست فوق زمانی جنبه عملی بخود گرفت که آصف

ھای  ای به آسيای ميانه از جمھوری امور خارجی پاکستان در يک سفر دوره

در اين سفر . تاجکستان،ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان و ترکمنستان ديدار کرد

ھای  تان در ايجاد ارتباط و گسترش روابط با جمھوریمقامات پاکستانی به اھميت افغانس

 .آسيای ميانه پی برده و در صدد بر آمدند که مشکل افغانستان را برای ھميشه حل کنند

ای در مورد افغانستان دست يافتند و  در اين سفر با ازبکستان به توافق محرمانه    

 . آمدسناريوی را تنظيم کردند که چند ماه بعد از آن به اجرا در

بر اساس اين توافق نيروھای شبه نظامی ازبک در شمال افغانستان عليه رژيم     

هللا شورش کرده و وی را سرنگون کردند و اين امر حساسيت پشتونھا را  نجيب

 .برانگيخت و مساله شمال و جنوب و امکان تجزيه افغانستان را بوجود آورد

                                                
١٦٨

  ٩٢ سال ٢۶شماره مسلسل آئينۀ افغانستان، -  
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آباد بيشترين و بھترين روابط را با  اين منبع اضافه ميکند که در حال حاضر اسqم    

به تاشکند ) ای پی(گی منظم شرکت ھواپيمائی پاکستان  ازبکستان دارد و پروازھای ھفته

تا قبل از (افزايد، عليرغم مخالفت حکمتيار با جنرال دوستم  برقرار است گزارشی می

ل و مليشای ازبک، حزب اسqمی از طريق مسئول اين حزب در شما) ١٩٩۴جنوری 

شايد مقصود خبرنگار انجنير نسيم ازبک باشد (افغانستان که او نيز يک ازبک ميباشد 

از طرف ديگر آزادبيک يکی از . با دوستم روابط خوبی دارد) که بعدھا با دوستم يکجا شد

بيک رئيس  ھای اوزبک که در جھاد مشارکت داشت و از نزديکان اسلم رھبران گروه

پاکستان ميباشد ھم اکنون با دوستم ھمکاری ميکند و ) زلوی درستي(سابق ستاد ارتش 

 .دکتور ارغون معاون آزاد بيک مشاور سياسی جنرال دوستم ميباشد

نظير  بی) ١٩٩١ سال در(ديپلومات مقيم کابل يادآور شده که حدود يک سال قبل     

سأله بوتو صدراعظم پاکستان تجزيه افغانستان را مطرح کرده بود و گفته بود برای حل م

مرز با پاکستان به پاکستان و مناطق  افغانستان بھترين راه آنست که مناطق جنوبی و ھم

غربی و ھم مرز با ايران به ايران ملحق گردد و بقيه مناطق به عنوان کشورافغانستان 

١٦٩ .باقی بماند
 

، وزير امور داخله پاکستان آقای نصيرهللا ١٩٩۴بايد يادآور شد که در سپتامبر     

يی از سفرای کشورھای خارجی از طريق چمن وارد قندھار شد و بعد از  نيز با عدهبابر 

ھای  اش به جمھوری ای راه سرحد تورغندی به ترکمنستان داخل گرديد و به سفر دوره

ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان و قزاقستان پرداخت و ھمينکه از اين 

ھا در افغانستان پيدا شد و ھنگامی که قرار بود  بسفر به پاکستان برگشت، سر و کله طال

ھا به يک شورای رھبری  پqن صلح ملل متحد در کشور پياده شود، و قدرت از تنظيم

ھا در دروازه کابل رسيدند و مانع تحقق پqن صلح ملل متحد در  انتقال يابد، گروه طالب

گروه «ه فرار رسيدن از اينجا ميتوان حدس زد ک. شدند) دلو٢٨( فبروری ١٨تاريخ 

بايد بر طبق پqن قبq  در کابل در يک موقع خيلی حساس و باريک اصوs می» طالبان

هللا  تنظيم شده پاکستان صورت گرفته باشد چه پاکستان در وھله اول سقوط رژيم نجيب

اگر نتوانست به تجزيه رسمی افغانستان و احيانا الحاق مناطق مورد نظرش به پاکستان 

ردد، اما تا توانست کشور را ضعيف و قدرت مرکزی را لطمه زد تا نتواند وحدت موفق گ

نشين تقسيم  بالنتيجه افغانستان عمq به چندين امارت. سياسی کشور را تامين نمايد

ھای کوچک از دولت مرکزی چندان اطاعت نميکنند و  گرديده که ھيچيک از اين امارت

                                                
١٦٩

  ۶٧، ص ١٩٩٢، ٢۶تان، شماره مسلسل مجله آيينه افغانس -  
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سال اخير  نمايی فراوانی در طول دو نيم رتبالنتيجه سبب جنگھای قدرت طلبی و قد

حتی مولوی خالص خودش را رئيس جمھور اعqن کرد، بدون آنکه آقای . گرديده است

 .ربانی از قدرت کنار رفته باشد

اينک بدنبال اخطاريه شورای ھمآھنگی مبنی بر ايجاد حکومت جداگانه در ماه     

حکمتيار و آقای جنرال دوستم از ، که رھبران اين شورا ھر يک آقای ١٩٩۴سپتامبر 

در کابل، » گروه طالبان«اند، يکبار ديگر با پيدا شدن  دوستان خيلی نزديک پاکستان

بسمت شمال، او » گروه طالبان«جنرال دوستم اعqم داشته است که در صورت پيشروی 

و اين ھمان چيزی است که در آخرين . جدائی صفحات شمال کشور را اعqن خواھد کرد

 .حليل دو کشور پاکستان و ازبکستان آنرا ميخواستندت

ازبکستان بخاطر ايجاد سد مستحکم در برابر پيشروی موج بنيادگرايی بسوی     

ميانه، بدون شک اولين کشوری خواھد بود که دولت جنرال دوستم  ھای آسيای جمھوری

ل ھای ترک نژاد آسيای ميانه بشمو و ساير جمھوری. را برسميت خواھد شناخت

از » ترکيزم پان«نژادی و تقويت روحيه  تاجکستان و آذربايجان و حتی ترکيه بخاطر ھم

اين اقدام جنرال دوستم حسن استقبال خواھد نمود، و او را در استقرار دولتش با پول و 

و پاکستان ھم بخاطر آنکه ديگر خود . سqح و وسايل جنگی حمايت و تقويت خواھد نمود

افغان و افغانستان خqص کرده باشد، آرزو دارد ابتدا اين کشور را برای دايم از شر 

ھای غربی به ايران و  نظير بوتو، بخش تجزيه شود و سپس بر طبق گفته خانم بی

شايد خطراتيکه اين تجزيه در آينده . ھای ھم مرز با پاکستان به پاکستان ملحق شود بخش

 پاکستانی مورد تحليل و تجزيه قرار دامنگير پاکستان خواھد نمود، نيز از نظر جنراsن

يگانه چيزی که تا کنون مانع عمليات جدی و نظامی پاکستان در مورد . گرفته باشد

افغانستان شده است، ھمانا موقف امريکا در قبال تماميت ارضی و حاکميت ملی 

هللا امريکا و شورای امنيت ملل  زيرا از ھمان آغاز سقوط رژيم نجيب. افغانستان است

بار مطرح ساخته حمايت خود  متحد مساله تماميت ارضی و حاکميت ملی افغانھا را چندين

ولی ممکن . اند را از موجوديت افغانستان بشکل فعلی در روی نقشه جھان ابراز داشته

است پاکستان در حال حاضر طرح ديگری برای رسيدن به ھدف خود در مورد افغانستان 

 پاکستان راه خود را از افغانستان به بازارھای آسيای ميانه اما حتمی است تا. داشته باشد

  .ھای خونين ديگری ھم تمام شود باز نمايد، ولو به قيمت ويرانی افغانستان و ادامه جنگ

متاسفانه که طرح تجزيه افغانستان شمالی و جنوبی پس از ھجوم قشون شوروی     

ران افغانستان راه يافت و حتی به افغانستان، باری در دوره دولت کارمل، به کله رھب
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محل اداره و حکومت افغانستان شمالی در بلخ و در شھر مزار شريف معين شده بود و 

. هللا مسير نيز به آنجا اعزام و مستقر گرديد يکی از معاونين حکومت کشتمند بنام نجيب

 .هللا اين طرح بھم ريخت و عملی نگرديد اما با روی کار شدن نجيب

از قول اداره » ايزويستيا« در ماه سپتمبر در روزنامه پر تيراژ ١٩٩۴در سال     

استخبارات خارجی روسيه مطلبی پيرامون، طرح تجزيه افغانستان و الحاق بخش شمالی 

به نشر رسيد ) فارسی زبان(آن با تاجکستان بمنظور ايجاد يک دولت جديد تاجيکی زبان 

نمای خود نشر کرد و سروصداھای زيادی  سی آنرا در سرويس جام جھان بی که راديو بی

بر اساس اين خبر، ھم . را درحلقات مختلف افغانان مقيم داخل و خارج کشور برپا نمود

جنبش ملی ـ اسqمی تحت رھبری جنرال دوستم اين شايعه را رد کرد و ھم دولت کابل 

 . تحت رھبری استاد ربانی

مرزھا و ھم از داخل جريان دارد ھايی درين جھت ھم از خارج  اما بدبختانه تqش    

و چنان مينمايد که ھرگاه طرح صلح ملل متحد در افغانستان اين بار ھم به ناکامی 

ھای خارجی فقط برای تجزيه افغانستان و حتی محو کردن آن  بيانجامد، بدون ترديد دست

ما ا. از نقشه جھان، فعاليت دارند و نميخواھند ديگر افغانستانی وجود داشته باشد

خوشبختانه که مردم افغانستان با ھمه مشکqت موجوده، تجزيه کشور را تحمل نخواھند 

نمود و کشورھای که در اين راستا تqش دارند، بزودی خود دچار سرنوشت بدتر 

 . ازافغانستان خواھند شد

ن داکتر شريف فايض مقيم امريکا، ضمن مقالتی بس ممتع و عالمانه زير عنوا    

ھای   بحثی پيرامون ماجراجوئی، ھفته نامه اميددر» ھمسايگان شمالافغانستان و «

ھا ناسيوناليستی آن کشور را در جھت رھبری کشورھای  ازبکستان نموده و تqش

ھای شمالی ھندوکش به آن  نژاد آسيای ميانه و تجزيه افغانستان و الحاق بخش ترک

 :نگارد کشور با دقت بررسی نموده می

ال که در مدت ھفتاد سال نظام ديکتاتوری کمونيسم در ماورای ھمسايگان شم... «    

پرده آھنين اتحاد شوروی از روابط عادی ھمسايگی با افغانستان و ديگر دول اسqمی 

از برکت غير مستقيم (شوروی   پس از سقوط اتحاد١٩٩١در خqل سال . محروم بودند

اين . شان نايل گرديدند رضیبه حصول استقqل و تماميت ا) جھاد افغانھا بر ضدشوروی

سه کشور ھمسايه که شامل تاجکستان و ازبکستان و ترکمنستان ميباشد برای افغانستان 

اما در عين زمان، ھر . امکانات و تسھيqت بزرگ تجارتی واقتصادی فراھم خواھند کرد
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يک از اين کشورھا، بخصوص ازبکستان ميتواند با تحريک احساسات قومی و زبانی 

 . ستان را در خطر تجزيه قرار دھدافغان

اند،  در شرايط کنونی ھمانطوريکه رھبران حکومت کابل مکررا ھوشدار داده    

اش از رشيد دوستم مشکqت افغانستان را دو چند  ازبکستان با حمايت سياسی و نظامی

اما کشور کوچک پنج مليونی تاجکستان که از . ساخته و به خطر تجزيه آن افزوده است

اش ميسوزد و تخريب ميگردد توان قدرت  سال به اينطرف در آتش جنگ داخلی نچندي

نمايی و توسعه طلبی نداشته و بنابر آن خطری از اين ناحيه متوجه افغانستان نخواھد 

ھمچنان کشور کوچکتر ترکمنستان با منابع عظيم گاز و نفت در انتظار يک . بود

ھای انتقال گاز و نفت از طريق  مديد لولهافغانستان آرام و امن است تا بتواند با ت

 ...ھای جنوب شرق آسيا راه يابد افغانستان به مارکيت

ھای  ھای مھم ديگر جمھوريت  ميليونی ازبکستان با حضور اقليت٢٠اما کشور     

ًآسيای ميانه که جمعا پنجاه فيصد نفوس منطقه را تشکيل ميدھد و با منابع ھنگفت معدنی 

ن و غيره موقعيت مھم استراتيژيک، تاريخ و فرھنگ غنی و ممتاز چون طq و مس و آھ

پذير  طلبی ميتواند برای افغانستان متفرق و آسيب جويی و توسعه و روحيه قديم سلطه

خطرات و تھديدھای وخيم سياسی و نظامی ايجاد نمايد، و در صورت فقدان وحدت ملی و 

 . قرار بدھدقيادت نيرومند مرکزی، آنرا در ورطه تجزيه ارضی 

حکومت کابل بصورت مستمر از ) ١٩٩۵ و ١٩٩۴در جريان سال (در اين اواخر     

مداخqت سياسی و نيمه نظامی ازبکستان شکايت کرده حتی تعدادی از رھبران افغان، 

 .اند تر از دسايس پاکستان خوانده طلب و جسور شمال را وخيم خطر ھمسايه جاه

ريانات سياسی افغانستان تا کنون خطر گران ج متاسفانه مورخان و تحليل    

ھای درگير و نقش پاکستان در  شانرا به گروه اند و بيشتر توجه ازبکستان را جدی نگرفته

 ...اند امور افغانستان معطوف ساخته

ھای  المللی به درجه پرستی به عنوان واکنشی عليه کمونيسم بين  موج مليت    

شوروی سابق  در گذشته به دور محور اتحادمختلف دامنگير تمام کشورھای گرديده که 

نژادی و يا  پرستی در يوگوسqويا به فاشيسم صربی و تطھير اين مليت. حرکت ميکردند

 .قلع و قمع نژادھای غير صربی مبدل گرديده است

پرستی مغولی در اسطوره چنگيرخان احياء گرديده و حزبی   در مغولستان مليت    

ھا در عوض مجسمه لنين ھيکل ديو مانند چنگيز را  مغول. بنام وی تاسيس شده است
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شانرا  اند و با اين سمبول قدرت جھانگشايی و بربريت تمايqت نھفته تاريخی برافراشته

 .تمثيل ميکنند

در ازبکستان، مجسمه تيمور آن جھانگشای بزرگ که در پی فتوحات بزرگش کله     

راعظم با درايت ازبک در عھد و مجسمه امير علی شيرنوايی صد(منارھا بجای گذاشت 

ھا و مظاھر قدرت، ھمسايگان  با نمايش اين سمبول. اند را بر افراشته) تيموريان ھرات

طلبی اين  اما خطر توسعه. کوچک تاجک و ترکمن و قرغز را به ھراس انداخته است

ھای  تری اختيار نمايد، منجر به بحران ھمسايه نيرومند که شايد در آينده ايجاد خطر وسيع

 .مھلک قومی و زبانی در منطقه خواھد شد

بايد تذکر داد که مليت خواھی در ازبکستان حتی در اوج اختناق کمونيسم زنده     

گرائی بود که با داران کمونيست کرملين ھميشه ميانه خوبی  بنابر ھمين روحيه ملی. بود

برژنف تکميل المعارف شوروی ازبکستان که در زمان  در دايره. با ازبکھا نداشتند

از اينکه دانشمندان ازبک، . تيمور گرديده است گرديده صفحات زيادی وقف توصيف امير

لنين را در مقايسه با تيمور کمتر توصيف کرده بودند، بشدت مورد انتقاد مسکو قرار 

 .گرفتند

ھای مھم در تاجکستان، افغانستان و ترکمنستان و ديگر  ازبکستان با داشتن اقليت    

ھای حکومات منطقه نفوذ کند و با   آسيای مرکزی توانسته است بر سياستکشورھای

ھا به پيشبرد منافع سياسی و اقتصادی  استفاده از فشارھای نظامی و سياسی اين اقليت

 .خود بپردازد

العملی است در مقابل گفتارھا و اعمال  ھای ازبکستان، عکس از جانب ديگر تھديد    

ھای تندرو در مورد صدور انقqب اسqمی به آسيای  غير مسئوsنه بعضی از گروه

ھای مجاور به اين بھانه نزديک به  ھا و قدرتمندان کمونيستی جمھوری مرکزی، روس

ھای روسی در امتداد  شانرا تحت فرماندھی قوماندان ھزار نيروھای مشترک ٣٠

اگرايان شان با افغانستان متمرکز ساخته و تحت پوشش جلوگيری از نفوذ بين سرحدات

ھا  اسqمی به صدھا تن از ساکنين مناطق سرحدی افغانستان را با فير گلوله و پرتاب بم

بھانه ازبکستان از دخالت در امور افغانستان و . ھا قريه را ويران ساخته است کشته و ده

حمايت از رشيد دوستم به اساس اين تشويش است که بنيادگرايان اسqمی قصد دارند 

اما انگيزه ازبکستان برای نفوذ در . شانرا در آسيای مرکزی پياده کنند یانقqب اسqم

افغانستان بر اساس يک ستراتيژی بزرگتر و خطرناکتر در منطقه است که در صورت 

ملی، از خطر  فقدان يک زعامت نيرومند مرکزی در افغانستان و گسيختگی شيرازه
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 و ازبکستان برای ناپايدار ساختن زير تqش جوانب پاکستان. تر خواھد بود پاکستان وخيم

ھای  بنای مرکزيت که در کابل رو به رشد و استقرار ميباشد، و تعويض آن توسط گروه

دست نشانده، افغانستان را از دو طرف تحت نفوذ مستقيم اين دو قدرت مجاور قرار 

 .خواھد داد

 مقابل ظھور مشکل اساسی افغانستان، فقدان نشنليسم فعال و سازمان يافته در    

در صورت وجود وحدت اسqمی در بين . موج پر تکاپوی نشنليسم در ازبکستان ميباشد

ولی ما در مقابل کشورھايی . کشورھای مسلمان مفکوره نشنليسم مردود و منحط است

قرار داريم که با تشيد احساسات قومی در پی نابودی ما بحيث يک ملت قوی و متحد در 

 .منطقه ميباشند

اش، در حفظ و تحکيم  پرستی با ھمه خصوصيات تبعيض و فاشيستی  مليتاما     

در اثر پانزده سال جنگ و . تماميت ارضی و منافع ملی، بعضی کشورھا ممد بوده است

خواھی در حاليکه وحدت اسqمی را  افکنی و حکومت ساsری و محکوم کردن مليت تفرقه

 اسqمی ما ضعيف و متqشی گرديده و به اند، پيوندھای ملی و به معنی تشدد تعبير کرده

طلب منطقه فرصت داده تا با گسترش ادامه جنگ و مسلح ساختن دست  ھای منفعت قدرت

ھا و باداران خارجی  جنگ ساsر. شان، کشور را در مسير تجزيه قرار دھند ھای نشانده

 ھای منطقه بخصوص آنھا، افغانستان را در محاصره سياسی و حتی نظامی قدرت

 .اند ازبکستان، پاکستان و ايران قرار داده

در چنين شرايطی پيوندھای ملی ما دستخوش اغراض بيگانگان و تعصبات     

ھای چند جانبه  ھای وحدت اسqمی ما به جريان قبيلوی و زبانی قرار گرفته و وصله

تعدد قوميت از محور و مرکزيت افغانی آن منحرف . اسqمی سياسی مبدل گرديده است

   »١٧٠ .پرستی و تجليل شقاوتگری مبدل شده است ه و وطندوستی به جنگ ساsرشد
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  فصل پنجم

  

  تسلط  طالبان بر افغانستان 

)٢٠٠١-١٩٩٦(  

  

 البان، چگونه در افغانستان ظھور کردند؟ط

 زير عنوان فوق مقالت خيلی ممتع ١٩٩۵نھم مارچ درروزنامه کيھان چاپ لندن     

 در آن نقش پاکستان و امريکا در جنگ داخلی افغانستان بدقت به نشر رسانده است که

 . ًبرای حفظ امانت متن آن عينا اينجا انعکاس داده ميشود. توضيح گرديده است

پاتريک «در مقدمه مقاله آمده است که اين مطالب با استفاده ازگزارش مفصل     

» ليبراسيون« در »ژان پير پرن«ھای  در روزنامه پيکار، و گزارش» دوسنت اگزوپری

 .پاريس و منابع بيطرف افغان گردآورده شده است

، انفجار صدھا کيلو مواد منفجره در پارکينگ مرکز ١٩٩٣ فبروری ٢۶شب «    

 ھزار نفر را در خود جای ميدھند، ١٣٠ طبقه را که ١١٠رک اين دو برج ابازرگانی نيوي

 کشته و بيش از ھزار ۶ سوءقصدی که امريکا را در حيرت فرو برد. به لرزه درآورد

ھا در خاک امريکا به چنين نماد  اين نخستين بار بود که تروريست. زخمی بر جای گذاشت

تا آن زمان امريکا خود را از حمqت تروريستی مصؤون . بردند قدرت امريکا حمله می

مردم امريکا بايد «: در پيامی به ملت گفت. واکنش بيل کلنتن بيدرنگ بود. ميدانست

  ».نند که ما ھر چه در توان داريم برای محاظت آنان بکار خواھيم بردبدا

در واشنگتن با » عقاب پنجشير«شاه مسعود  يک ھفته پيش فرستادگان احمد

مير، کاردار کنونی افغانستان در  داود. مقامات وزارت دفاع امريکا مqقات کرده بودند

) چاپ فرانسه(امه فيگارو شاه مسعود به روزن پاريس و مرد مورد اطمينان احمد

ھای تروريستی که در طول جنگ با شوروی در  ما نگرانی خود را از شبکه«: گويد می
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ھا رسانديم مداخqت وخيم پاکستان و  افغانستان ايجاد شده بود به آگاھی امريکايی

از آموزش مزدوران . اسqمی ايران را در امور افغانستان برای آنان شرح داديم جمھوری

 و پاکستانی توسط بنيادگرايان افغانی در ارتباط با تروريسيم برای آنان سخن گفتيم عرب

رک منفجر يايک ھفته پس از ھشدارھای ما، مرکز بازرگانی نيو. و گوش شنوا نيافتيم

 ».شد

.  حمله نيروھای شوروی به افغانستان، جھان را غافلگير کرد١٩٧٩در دسامبر     

اما از . گرفت از نيروھای مقاومت افغانستان پشتيبانی کندپس از چند ماه، امريکا تصميم 

در نتيجه ميلياردھا . شناخت، مايل بمداخله مستقيم نبود آنجا که افغانستان را خوب نمی

. ھای امريکا، از طريق سازمان امنيت پاکستان ميان مجاھدين افغان توزيع شد دsر کمک

 يکی از رھبران ،ی در جوانی با مودودیو. ھا، گلبدين حکمتيار بود نورچشمی پاکستانی

رھبر پر نفوذ » قاضی حسين احمد«مذھبی پاکستان روابطی نزديک داشت و دوست

رئيس » حميدگل«و به ويژه روابطی نيکو با . پاکستان بشمار ميرفت» جماعت اسqمی«

 ھا او را به عنوان شخصی بنابراين پاکستانی.  پاکستان داشتستخبارات نظامیسازمان ا

ھا معرفی کردند و اينان پذيرفتند تا بخش اصلی  کامq مورد اطمينان به امريکائی

 .ھای مالی و تسليحاتی خود را در اختيار او بگذارند کمک

ھای جديدی مجال  ھای افغانستان جنگ به چھره در کوه و دره... سالھا گذشت    

. مشھور شد» جشيرعقاب پن«آسايش به   فرمانده مسعود با استراتيژی برق.بروز داد

ھای مھمی کسب  خان، پيروزی الدين و اسماعيل کسانی ديگری چون عبدالحق، جqل

و گو با خبرنگاران خارجی   وی در گفت    . اما رويه حکمتيار سوءظن برانگيز بود،کردند

در بنيادگرايی او جای شکی باقی نمانده . گاه بسيار تند ميرفت و به غرب حمله ميکرد

) پاکستان(ھا در پشاور ، قتل اتباع غربی در افغانستان و قتل افغان١٩٨۶از سال . بود

. فزونی گرفت و ھر بار انگشت اتھام به سوی سوگلی امريکا، حکمتيار گرفته ميشد

ايکه در اختيار او قرار ميگرفت، حتی يک   ھا، به رغم انبوه پول و اسلحه عqوه بر اين

ولی در عوض، مدام با ديگر . او ثبت نشدپيروزی در مقابل ارتش سرخ در کارنامه 

ھای امريکائی تحت تاثير اطqعات غلط سازمان امنيت  اما ديپلومات. جنگيد ھا می گروه

ای کوتاه مدت اختيار کرده بود  نيز برنامه» سيا«سازمان . ديدند  پاکستان، واقعيت را نمی

تراند  با ارتش سرخ موثرھای بنيادگرا در مقابله  و چنين استدsل ميکرد که چون گروه

 .بايد از آنان استفاده کرد
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ھای  فقط گروه. ھای افغان باکی نبود  در غرب، کسی را از بنيادگرائی در گروه    

ما «: داودمير کاردار افغانستان در پاريس ميگويد. رو افغانی خطر را حس ميکردند ميانه

ھای خود است، مزدوران   پی برده بوديم که حکمتيار مشغول تنيدن شبکه١٩٨۴از سال 

از سال » پيوستند آمدند و بيشتر آنان به حکمتيار می گروه به افغانستان می  خارجی گروه

کم نگران   ھا نيز کم  سال بيرون رفتن نيروھای شوروی از افغانستان، امريکائی١٩٨٩

 در ماه فوريه، نيروھای شوروی افغانستان را ترک کردند و کابل در دست رژيم. شدند

  .هللا باقی ماند کمونيستی نجيب

 مارچ، حکمتيار برگ آخر را بر زمين زد و برای يکسره کردن کار به ۶در     

کشته فراوان بر .  ماه به درازا کشيد۴جنگ . آباد دومين شھر افغانستان حمله کرد جqل

سيل اسلحه را بسوی حکمتيار ) آی آی اس(و سازمان مخفی پاکستان » سيا«جای ماند

آباد با شکست کامل حکمتيار پايان   جنگ جqل٨٩ولی سرانجام در جون . ر کردندسرازي

ھای اطqعاتی امريکا و پاکستان به  اين شکست، شکستی بزرگ برای سازمان. يافت

در واشنگتن، مسئوsن سياسی کشور از ارتباطات گلبدين حکمتيار با . آمد شمار می

آباد، صدھا  طی جنگ جqل. گران شده بودندھای تروريستی بنيادگرايان اسqمی ن شبکه

داوطلب عرب از مصر، سودان، الجزاير، عراق، پاکستان و کشورھای ديگر به کمک 

 .حکمتيار شتافته بودند

، حکمتيار روابط پيگيری با جمھوری اسqمی ١٩٨٩در سال «: داودمير ميگويد    

 زيرا برای نخستين ، بودھای بنيادگرای سنی داشت و اين بسيار خطرناک  ايران و گروه

 .بار کسی حلقه ارتباطی ميان شيعيان و سنيان ميشد

نبود ولی باز ھم با وجود ھشدارھای ما، سيا » سيا«اين موضوع البته دلخواه     

، چھارده عضو کنگره از ١٩٩٠ جنوری ٣١در . بست چشم خود را بر روی واقعيت، می

ايندگان امريکاست، نامه محکمی به که اکنون رئيس مجلس نم» گريچ گين  نيوت«جمله 

جرج بوش رئيس جمھور امريکا نوشتند و از اظھارات متناقض مراجع مختلف مانند 

سفير امريکا در پاکستان، سيا و وزارت خارجه ابراز شگفتی کردند و از جورج بوش 

ھای امريکا به مجاھدين افغان پايان   خواستند که به کنترول انحصاری پاکستان بر کمک

 ».دھد و خواھان دعوت فرمانده مسعود به امريکا شدند

. آباد اميدھای را که به مجاھدين افغان بسته شده بود، بر باد داد شکست جqل    

غرب افغانستان را به فراموشی سپرد و کشور بکام ھرج و مرج . عقب نشست» سيا«

 حدود ده حکمتيار از اين اوضاع بھره جست، شبکه خود را گسترش داد و. فرو رفت
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چاپ » جنيز«به نوشته مجله دفاعی (ھزاران مسلمان بنيادگرا . اردوگاه نظامی برپا کرد

. ھا به فراگيری تروريسم و فنون جنگ پرداختند  در اين اردوگاه) ھزار نفر انگلستان چھل

 .امريکا ديگر آفريده خود را در کنترول نداشت

دولت کمونيستی کابل را ، پس از آنکه احمد شاه مسعود ١٩٩٣در فبروری     

سرنگون کرده بود داودمير مرد مورد اطمينان وی، با مقامات وزارت خارجه امريکا در 

به آنان گفتم شما با پول و . به خشم آمدم«: وی به فيگارو ميگويد. واشگتن مqقات کرد

که اکنون . بعد تقصير آن را بگردن پاکستان انداختيد. ھای خود حکمتيار را ساختيد کمک

 »؟کنيد مسعود در کابل قدرت را بدست گرفته، چرا بما کمک نمی

مير . رک ھمه چيز را تغيير دادايک ھفته بعد افنجار بمب در مرکز بازرگانی نيوي    

در ھتل مان در » ای اف، بی،«ماموران . اين انفجار اوضاع را زير و رو کرد«: ميگويد

تروريستی پرسش ميکردند، در حالی که ھای   درباره شبکه. رک به ديدن ما آمدندانيوي

تحقيقات » .ده روز پيش از آن، در وزارت خارجه ھيچکس به حرف ما گوش نميداد

 ای، ظرف چند ماه ھويت سوء قصد  سيا و اف، بی. امريکا به سرعت به نتيجه رسيد

 در ھمه آنھا به افغانستان مربوط ميشدند و تقريبا ھمه آنھا. کنندگان را شناسايی کردند 

 .ھای حکمتيار دوره ديده بودند  اردوگاه

    *** 

 کارشناس به ٢٠شخصا با حدود » سيا«، جيمز ولزی، مدير ١٩٩٣ آپريل ١٣در     

از جمله شيخ » عرب افغانستان«صدھا ) دوسيه(قاھره رفت و تحقيقات درباره پرونده 

امريکا او را و به ھمين دليل وقتی (عمرعبدالرحمن که روابط نزديکی با حکمتيار داشت 

محکوم به اخراج از آن کشور نمود، در ميان کشورھای اسqمی فقط حکمتيار اعqم 

 آپريل دو تيم اف، بی، ای و سيا برای تعميق ١۶در . آغاز شد) پذيرد داشت او را می

. بخش بود  نتيجه تحقيقات بسيار رضايت. اطqعات بدست آمده رھسپار پشاور شدند

 که در افغانستان دوره تعليمات نظامی، ديده بودند شناسايی شدند حدود صد تن از اعرابی

 .ھمه آنان به نحوی با انفجار مرکز بازرگانی نيويرک ارتباط داشتند

 آپريل ھواپيمايی از قاھره ٢٠در . آنگاه عمليات برای دستگيری آنان شروع شد    

و ھواپيما در دوم ماه . دھا ھمکاری نکردن اما پاکستانی. برای انتقال آنان وارد پشاور شد

می دست خالی به قاھره بازگشت فشارھای واشنگتن و سيا و قاھره بر دولت نواز 

امريکا ھشدار داد که نام پاکستان را در فھرست کشورھای حامی . شريف بی نتيجه ماند

اما دولت نواز شريف با روحانيونی که منافع عظيم حاصل از . تروريسم قرار خواھد داد
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تا اينکه در انتخابات اکتبر . مواد مخدر را کنترول ميکردند، ارتباط نزديک داشتقاچاق 

ھای مجلس را بدست آورد و وی  نظير بوتو، اکثريت مطلق کرسی ، حزب خانم بی٩٣

. وزيری رسيد و تمايل خود را به ھمکاری با واشنگتن نشان داد برای بار دوم به نخست

بر اساس فھرستی که امريکا در اختيار .  شدندھای تروريستی بر کنار حاميان گروه

با . ھای مخفی پاکستان، اخراج شدند پاکستان گذاشت، شماری از افراد ناباب در سرويس

. آباد و واشنگتن نيازمند مذاکراتی طوsنی بود اين حال ھنوز نزديکی روابط اسqم

ل ھمکاری، خواھان آباد که با مشکqت فراوان دست و پنجه نرم ميکرد، در مقاب اسqم

احزاب مذھبی فشار سنگينی بر دولت وارد ميکردند و قاچاق مواد . امتيازات متقابل بود

 ای  روابط با ھند تيره بود و پاکستان بدليل برنامه ھسته. مخدر در ھمه جا جريان داشت

 .اش تحت تحريم نظامی و اقتصادی امريکا قرار داشت 

شاه مسعود در  ا رھا کند ولی به اين شرط که احمدآباد حاضر بود حکمتيار ر  اسqم    

مسعود تاجيک است و   احمدشاه«: علی ميگويد آصف احمد. افغانستان به قدرت نرسد

به گفته وی ، » . و با پاکستان مخالف،ھا بطور سنتی به ھند و روسيه نزديکند  تاجيک

کمتيار که اکنون نخست ح. مسعود را بزرگترين مانع صلح تلقی ميکند  شاه پاکستان، احمد

 جنگ با مسعود و با حکومت ربانی را ٩۴وزير دولت ربانی ھم شده بود، از اول جنوری 

 .آغاز کرد و کابل را به موشک بست

 :راه ابريشم    

 جون دولت پاکستان اعqم کرد که عزم جزم کرده است راه پاکستان به ١٣ در     

. العاده برخوردار است  از اھميتی فوقاين راه برای پاکستان. آسيای مرکزی را بگشايد

بخش بزرگی از توليدات فراوان صنعتی پاکستان بی بازار مانده و کشورھای آسيای 

از اينجا . اما اين راه از افغانستان آشوبزده ميگذرد. مرکزی بازار مھمی بشمار ميرود

ن قفل اين  فقط به شاه کليدی برای گشود،پيوندد  منافع پاکستان و امريکا به ھم می

 .مشکل نياز است

امريکا و پاکستان تصميم ميگيرند جنبش جديدی برای جايگزينی حکمتيار به     

گروھی از آنان طqب افغانی در پاکستان . وجود آورند و بدين ترتيب طالبان ظھور ميکنند

گروھی ديگر، از جنگجويانی ھستند که پس از خروج نيروھای شوروی حاضر . ھستند

اينان نگران سرنوشت کشور خود بودند و از ھرج . چ يک از احزاب بپيوندندنشدند به ھي

و مرج و آشوبی که افغانستان را دستخوش خود کرده بود و از دزدی و غارت و 

کشيدند و فرصت نگاه ميداشتند تا اوضاع را  ھای مختلف بشدت رنج مي باجگيری گروه
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ا داشتن تجھيزات کافی، آموزش خوب ، ب٩۴اين گروه از اکتبر . بنحوی به سامان بکشند

و امکانات مالی فراوان، ناگھان در صحنه سياسی افغانستان ظاھر شدند و ظرف چند ماه 

 .يک سوم مساحت کشور را از شر باندھای مسلح پاک کردند

 :شاه کليد    

امريکا خواھان آسوده . از نظر امريکا و پاکستان، طالبان شاه کليد قفل مشکqتند    

ھای تروريستی است؟ طالبان دارو دسته حکمتيار را از ھم  ر حکمتيار و شبکهشدن از ش

 .آباد خواھان مبارزه با قاچاق مواد مخدر ھستند واشنگتن و اسqم. پاشاندند

 درصد ٨٠. (سوزانند طالبان بطور سيستماتيک ھمه مزارع خشخاش را می    

آباد خواھان حفظ نفوذ  اسqم) ھروئين غرب از مزارع خشخاش افغانستان تھيه ميشود

پاکستان با حکومت . طالبان ارتباط تنگاتنگ با پاکستان دارند. خود در افغانستان است

طالبان رقيبی جديد در مقابل او ھستند، . بر افغانستان مخالف است» عقاب پنجشير«

 .طالبان اين مھم را انجام ميدھند. آباد خواھان گشودن راه آسيای مرکزی است اسqم

، نصيرهللا بابر وزير کشور پاکستان ماشين جنگی جديد را ١٩٩۴ سپتامبر ٢١ در    

در اين روز وی از شامان واقع در مرز پاکستان وافغانستان ديدن کرد و . به حرکت آورد

اکنون موقع آن است . ما وقت زيادی برای گشودن راه آسيای مرکزی تلف کرديم«: گفت

چند روز بعد طالبان وارد عمل شدند و در اول .. .».که اين کار بطور جدی انجام گيرد

نظير  در ھمين ماه بی. ای را درست در مقابل پشت مرزی شامان تصرف کردند اکتبر قريه

خان که ھرات را در چنگ دارد و  بوتو به ترکمنستان رفت و از دو رھبر افغان اسماعيل

 در اواخر اکتبر، قندھار طالبان. ژنرال دوستم ازبک قول گرفت که به مسعود کمک نکنند

شھرھای غزنه، . سومين شھر افغانستان را گرفتند و پيشروی بدون توقف آنان آغاز شد

 .يکی پس از ديگری بدست طالبان افتاد» ميدانشھر«ھلمند، دشت لوگر و 

، ويليام پری وزير دفاع امريکا به اسqم آباد رفت و پاکستان ٩۵ جنوری ١٢در     

اين در حالی است که يکسال پيش، . دانست»  در جھان اسqمنمونه ميانه روی«را 

کميسيون . پاکستان در آستانه ورود به فھرست کشورھای تروريست پرور قرار داشت

 معلق شده بود، نيز کار ٩٠ھای نظامی و امنيتی پاکستان که از سال  مشترک ھمکاری

 .خود را از سر گرفت

يکی از » احمد رمزی يوسف«کرد که  بيل کلنتن شخصا اعqم ٩۵ فبروری ٨در     

عامqن اصلی بمبگذاری در مرکز بازرگانی نيويورک، در پاکستان دستگير و به امريکا 

ای پاکستانی به نام  وی عراقی تبار است اما ھنگام دستگيری گذرنامه. مسترد شده است
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منابع، به گفته برخی . ای صادره از بلوچستان پاکستان داشت و شناسنامه» علی بسيط«

در زمان حضور نيروھای شوروی در افغانستان وی مانند شيخ عمر عبدالرحمن، از 

 .داوطلب جنگ در افغانستان استخدام ميکرد» سيا«کسانی بود که برای 

 فبروری، طالبان قريه چھار آسياب مقر فرماندھی حکمتيار را ١۴ روز بعد در ۶    

در سروبی  او(يه خود گريخت و ناپديد شداو با بر جا گذاشتن اسباب و اثاث. تصرف کردند

در حال حاضر طالبان و مسعود رو در . طالبان به پشت دروازه کابل رسيدند) عقب نشست

با قطع .  کيلومتر طالبان را از کابل جدا ميسازد١۵نواری به عرض . اند رو قرار گرفته

زاق در پايتخت محاصره کابل، که از يک سال پيش توسط حکمتيار ادامه داشت، بھای ار

مردم از طالبان پشتيبانی ميکنند و آنھا را تنھا اميد رھايی از چنگ عفريت . سقوط کرد

١٧١».الدين و مسعود ادامه دارد مذاکرات ميان طالبان و برھان. ميدانند] تنظيمھا[جنگ 
  

برھان الدين ربانی ظھور طالبان را در صحنۀ سياسی افغانستان به فال نيک 

احمدشاه مسعود ھم به پيشواز طالبان تا چوک . رشته ھای نجات ناميدگرفت وآنھا را ف

ارغنده شتافت وپس از مذاکرات کوتاه به طالبان اطمينان داد که او حاضراست سqح خود 

را برزمين بگذارد، بشرطی که طالبان ابتدا از نزد حزب وحدت برھبری عبدالعلی ھزاره 

د با اظھارھمنوائی با طالبان توانست زنده به داحمدشاه مسعو. سqح ومھمات را جمع کند

  .کابل برگردد

با شکستن نيروھای طالبان و در آغازشاه مسعود  در اين شکی نيست که احمد     

ھای حکمتيار از اطراف کابل، پيروزی  متqشی ساختن حزب وحدت و دور کردن قوت

کميت او کامل و اما اين پيروزی برای حا. بزرگی را بر مخالفان خود نصيب شده است

در .  زيرا مھم تحکيم حاکميت و تعميم آن در سراسر کشور است،دمآ نمیکافی به نظر 

حاليکه ھنوز مخالفان مسعود در چند کيلومتری غرب و جنوب و شرق کابل و ھمچنان در 

 .ھای سالنگ سنگر دارند و خود را برای عمليات جنگی آماده ميکنند پشت کوه

ًاصل که در مشرق زمين و مخصوصا در کشور ما، قدرتی که با در نظر داشت اين     

بنابراين مخالفين . المقدور با زور نگھداشته ميشود با اعمال زور بدست آمده باشد، حتی

مسعود که در حال حاضر مناطقی از کشور را با زور متصرف شده و تحت کنترول خود 

ت و گروه طالبان در غرب جنرال دوستم که در شمال بر پنج شش وsي: دارند، مانند

کشور به نه ده وsيت و در شرق نيروھای حکمتيار و حزب اسqمی مولوی خالص بر 

سه چھار وsيت کنترول دارند، پيروزی بر اين مخالفان که ھر کدام از تجارب و طاقت 
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و . از طريق جنگ و زور، کار بسيار دشوار و مشکل است. جنگی چشمگير برخوردارند

  .درکشی را خيلی طوsنی ميسازدعمر جنگ برا

 

  :ندکسانی اه طالبان چ    

شان، ھنوز شاگردان مدارس دينی ھستند که  طالبان از لحاظ موقف علمی

اند و بسيار وقت sزم است تا بدرجات مولوی و   ی را به پايان نرساندهدينتحصيqت علوم 

، نميتوان از آنھا موsنا و شيخ و غيره برسند و وقتی ھم بدرجات بلند دينی رسيدند

البته شايد آنھا برويت کتب دينی . داری بروش معمول امروزه را داشت انتظار حکومت

 سال قبل در عربستان مروج بوده، اکنون در ١۴٠٠وفقه، سيستم حکومتی را که 

 .سرزمين افغانستان تطبيق نمايند

 طالبان در به قول احمد رشيد ژورناليست نامدار پاکستان، بسيارى از جنگجويان    

تان توسط شوروى جوانتر از آن بودند که بتوانند عليه اشغالگران اشغال افغانس زمان 

اما آنھا در اردوگاه ھاى پناھندگان افغانى در بلوچستان و ايالت شمال غربى  بجنگند ، 

ده ھا مدرسه دينى متعلق به جمعيت علماى پاکستان به افغانھاى . يافتند پاکستان رشد 

بنابرين . آموزش رايگان ، تحصيل قرآن کريم و قوانين اسqمى را مى داد صت جوان فر

در اين محيط قبيله اى . افغان جوان بيشتر پاکستان شده بود تا افغانستان وطن ھزاران 

نخستين تأثير مذھبى و ايديولوژيکى را از . تاثيرات عمده اى پذيرفتند پاکستانى ، طالبان 

ھردو . جمعيت علماى اسqم مشترکات زيادى با طالبان دارند. تندگرف جمعيت علماى اسqم 

طالبان با . که در مرز بين افغانستان و بلوچستان در تردد مى باشند از قبايل درانى ھستند 

جھان داشتند ، وارد مدرسه ھاى جمعيت علماى اسqم گرديدند و  ارتباط محدودى که با 

ى برخوردار شدند و به زودى به ديو بندى ھاى تنگ نظر روستائ فقط از دانش مqھاى 

   .تبديل گشتند سر سخت و متعصب 

فعالين جمعيت علماى اسqم ،ديوبندى ھايى ھستند که پيروان يک گروه بنيادگرا 

را به طرز افراطى ) به ويژه اوامر و نواھى آن در مورد زنان(و اسqم و  مى باشند 

به عqوه ديوبنديھا ضديت عميقى با . انسانھا ندارداعتقادى به مساوات  و . تفسير ميکنند

دارند و آنان را کافر مى شمارند و در نتيجه ضد ايران نيز بشمار مى  مسلمانان شيعه 

   : افزايد احمدرشيد مى . آيند

، نفوذ جمعيت علماى اسqم بر پشتونھاى درانى جنوب از ١٩٨٠در اواخر دھه 

چونکه مخالف اولين دولت . ن ناديده گرفته شدسازمان اطqعات نظامى پاکستا طرف 
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باقى مانده ) ١٩٩٣- ١٩٩٠(و اولين دولت نواز شريف ) ١٩٩٠ -١٩٨٨(  بينظير بوتو 

، يک موقعيت سياسى جديد براى جمعيت علماى اسqم تحت ١٩٩٣  اما در سال . بود

سqم با حزب براى اولين مرتبه جمعيت علماى ا. الرحمن فراھم گرديد رھبرى موsنا فضل 

برھبرى خانم بى نظير بوتو که به پيروزى رسيده بود متحد گرديد و جزئى  مردم پاکستان 

دسترسى تازه قوام يافته جمعيت علماى اسqم به قدرت ، به آن اجازه . شد از ائتqف حاکم 

نزديک با ارتش پاکستان و سازمان اطqعات نظامى و وزارت داخله  دادکه پيوندھاى 

بنابرين جمعيت علماى . برقرار سازد» ُبابرهللا نصيرا«ژنرال باز نشسته  ئوليت تحت مس

نگرش ھاى دولت مرکزى به درانى ھا و طالبان را تحت نفوذ قرار  اسqم مى توانست 

  .دھد

خانم بوتو نيز در مبارزه با جماعت اسqمى برھبرى قاضى حسين   در عين حال 

يف که از مخالفين او بودند ، يک متحد اسqمى ليگ برھبرى نواز شر احمد و حزب مسلم 

موsنا فضل الرحمن به رياست کميته دايمى مجلس ملى براى امور خارجه  . پيدا کرده بود

گرديد، موقعيتى که وى را قادر مى ساخت سياست خارجى را تحت نفوذ خود در  منصوب 

 و ارتش پاکستان ، مدتھا قبل از ظھور طالبان ، عناصر پشتون در دولت بوتو . آورد

 قندھار و ھرات در - تأمين يک راه تجارتى به آسياى ميانه را از طريق کويته  مفکوره 

به نظر احمد رشيد، در آن زمان پاکستان چشم به بازارھاى اقتصادى . پروراندند سر مى 

ميانه داشت و مانع عمده دسترسى به اين بازارھا ، عدم ثبات سياسى در  آسياى 

تدوام جنگ داخلى بود ، پس پاکستان تصمم گرفت تا سياست خودرا با  ن بر اثر افغانستا

   . فشار عملى سازد

، يک ماه قبل از آنکه طالبان وارد صحنه شوند، وزير داخله ١٩٩٤در اکتوبر

اين . ُبابر شش سفيرکشور ھاى غربى را به قندھار و ھرات بردهللا نصير ا پاکستان، 

: ُبابرگفت . ارات راه آھن ، بزرگ راه ھا و تلفن و برق بودمقامات ارشد اد ھيئت شامل 

 ميليون دsر از آژانسھاى بين المللى براى باز سازى شاھراه کويته ٣٠٠  وى ميخواسته 

ميليون ديگر براى کشيدن يک راه آھن و سيستم تلفن ماھواره اى که   ٨٠٠ ھرات و -

 والى ھرات به ھيئت اطميان داد که اسماعيل خان. وصل سازد، بگيرد يکصد شھر را بھم 

 اکتوبر، بوتو ٢٨در . محض برقرارى صلح در کشور شروع کنند ميتوانند کار را به 

عشق آباد ترکمنستان با اسماعيل خان و ژنرال دوستم مqقات  صدراعظم پاکستان در 
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 ترکمنستان صفرمرادوف، مصرانه از آن دوتن خواستند به و او با رئيس جمھور . کرد

   ١٧٢.بتواند اين پروژه را به اجرا درآورد راه حلى برسند تا پاکستان 

 پاکستان به بھانه بدرقۀ يک کاروان sری کاsى ١٩٩٤ نوامبر ٢بنابرين در

طالبان تحت . به بازار ھاى آسياى ميانه گروه طالبان را وارد افغانستان نمود تجارتى خود 

 وانعى را که از طرف والى قندھار مو ھميارى مq ربانى» مqمحمدعمر«  رھبرى 

طالبان . ايجاد شده بود ، از سر راه کاروان کاsھاى پاکستانى برداشتند » اميرsلى«

 ساعت فتح نمودند و اميرsلى را بدار آويختند و ساير فرماندھان ٢٤  قندھار را ظرف 

 به مرز پس از رساندن کاروان کاsھاى پاکستان. اى خزيدند قندھار ھريک بگوشه 

سياسى افغانستان باقى ماندند و ظرف چند روز عqيم  ترکمنستان ، طالبان درصحنه 

ّمحمدغوث يکى از بنيان گذاران طالبان که بعدا وزير  مq . استقqل خود را ابراز داشتند

پاکستان در آينده با فرستادن :  اظھار داشت١٩٩٤   نوامبر ١٦خارجه طالبان شد، در 

وکابل را نبايد ناديده بگيرد و نبايد با تک تک  ى کاs، دولتھاى قندھار کاروان sريھا

ھمچنين ھشدار دادکه طالبان اجازه نخواھند داد  او . فرماندھان جنگى رابطه برقرار کند

درھرحال . توسط sريھاى پاکستانى حمل شود کاsھايى که مخصوص افغانستان است ، 

اسقبال جمعيت علماى اسqم و دولت بی  د تصرف قندھار توسط طالبان بسيارمور

   . نظيربوتو قرار گرفت 

فکر روی «: پاکستان باری درلندن گفته بود  بينظيربوتو صدراعظم فقيد

ازانگليسھا بود، مديريت آنرا امريکايی ھا کردند، ھزينه آنرا سعودی ھا  کارآوردن طالبان 

طالبان که از حمايت ھمه » اجرا کردم اسباب آنرا فراھم آوردم و طرح را  پرداختند و من 

 »جميعت علمای اسqم«فی او يعنی خانم بی نظير بوتو، و شريک دولت ائتq جانبه دولت 

برخوردار بود و توانست در عرض کمتر از سه ماه کنترول چھارده ) طالبان پدر خوانده (

ديگر توقف ناپذير پس از اين پيروزيھا طالبان .سي ودو وsيت را بدست گيرد  وsيت از 

دسامبر، يعنى درست چھار ھفته پس از گرفتن قندھار، آنھا وsيات ھلمند و   ٧بودند، تا 

. راگرفتند و بطرف فراه در غرب و زابل و غزنى درشمال به پيشروى پرداختند ارزگان 

آنھا قاچاقچيان مواد مخدر را بيرون راندند و کشت خاشخاش را ممنوع اعqم  در ھلمند 

موضع گيرى طالبان ، ھيجان زيادى را در سفارت امريکا در اسqم آباد ايجاد  اين . شتنددا

. بدنبال آن عqيم آشکارى از حمايت ديپلوماتان امريکايى از طالبان مشاھده گرديد کرد و 
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،احمدرشيد،طالبان،نفت ١٢٣ ،١١٢ھاى جھانى ، صص سياست  ويليام ميلى ، افغانستان، طالبان و -  
  وبازی بزرگ جديد درآسيا
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امريکائيھا در آن زمان به اميد پاکسازى مزارع کشت خشخاش توسط طالبان فکر  

   : که  ميکردند 

نظمى را که طالبان در قندھار و ساير مناطق جنوبى افغانستان بر قرار کرده  - ١ 

   در تمام کشور بر قرار خواھند ساخت ،  بودند ، 

    اردوگاه ھاى آموزش تروريزم را از بين خواھند برد، -  ٢ 

    راه را براى بازگشت شاه سابق ، ظاھرشاه ھموار خواھند نمود، -  ٣ 

   .ليه منافع روسيه و ايران در افغانستان عمل خواھند کرد به عنوان يک سد ع-  ٤ 

 يک ارتباط ضمنى براى متحد امريکا يعنى پاکستان فراھم خواھند کرد تا از -  ٥ 

   . روابط تجارى با جمھوريھاى آسياى ميانه منافع سرشار ببرد راه 

ه در ماه دسامبر اولين کاروان منظم پاکستانى شامل پنجا: بگفته احمدرشيد 

 ھزار کلدار عوارض گمرکى به طالبان ، ٢٠٠پنبه، پس از پرداخت مبلغ  ) sری(کاميون

در ھمين موقع طالبان يک گدام مھم اسلحه را که متعلق به . کويته رسيد از ترکمنستان به 

 ١٨٠٠٠اين گدام اسلحه داراى . متصرف شدند» سپين بولدک«بود در  گلبدين حکمتيار 

در ھمين فرصت .  قطعه توپ و مقادير زياد مھمات بود١٢٠و کqشينکوف  ميل تفنگ 

پشتون که در مدرسه ھاى دينى ايالت شمال غربى پاکستان درس  ھزاران جوان 

سرازيرشدند تا به طالبان بپيوندند و بدنبال آنھا سيل عظيم  ميخواندند ، به قندھار 

روى آوردند و تا اوايل مذھبى پاکستان به سمت قندھار  داوطلبان پاکستانى از مدارس 

 طلبه افغانى و پاکستانى در صفوف طالبان ١٢٠٠٠   ، در حدود ١٩٩٥جنورى 

  . ١٧٣پيوستند

  که دروازه ھا را براى  مھمتر از ھمه اينکه ، طالبان در آن زمان وعده داده بودند

ذخاير گاز ونفت  . يک خط لوله نفت از آسياى مرکزى به پاکستان باز کنند کشيدن 

از نظر کميت و » يشلر«نزديک به مرز افغانستان و ترکمنستان در منطقه  ستان ترکمن

منابع کويت نيست و احتمال دارد که منطقه سرحدى افغانستان موازى  کيفيت کمتر از 

   . ھمچو ذخاير بزرگ  نفت و گاز برخوردار باشد از وجود » يشلر«

 سعودى ، -  امريکائىمدعى اصلى مشارکت در احداث خط لوله نفت ، يک ائتqف

بودند که قرارداد تعمير دولوله نفت و » دلتا«و شرکتھاى نفتى » يونوکال«  به نام 

   .  را از طريق افغانستان در واشنگتن امضاء کرده بودند گازترکمنستان 
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رابين (بر اثر پيش بينى ھاى فوق يک مقام امريکائى در وزارت خارجه آن کشور 

مھمترين وظيفه طالبان عبارت بود از ايجاد امنيت براى «: ت خاطر نشان ساخ ) رافايل

بطور بالقوه براى خطوط لوله نفت و گاز که کشور ھاى آسياى ميانه را به بازار  راه ھا و 

   ) ببعد١٤٢ويليام ميلى ، ھمان اثر، ص ( » .المللى وصل ميکرد ھاى بين 

 -ھراه بزرگ تورغندى  شھر مھم ھرات را که شا١٩٩٥ طالبان درپنجم سپتامبر  

 توانستند کابل پايتخت ١٩٩٦ سپتامبر ٢٦از آن ميگذشت تصرف کردند و در قندھار 

   . نيز ازدست مخالفان خود متصرف شوند افغانستان را 

  

   :تسلط طالبان برکابل واعدام داکتر نجيب هللا

 در مورد بيرون کشيدن» جنگ درافغانستان(پيتر تامسن، در فصل اول کتاب خود

 شب  در نيمه«:داکتر نجيب a وبرادرش احمدزی از دفتر ملل متحد درکابل مينويسد

ھزاران طالب با جنگجويان پاکستانی و عرب ، از شھر ھا و   ،١٩٩٦ سپتيمبر ٢٦

فقط چند ساعت قبل ، اخرين افراد مسعود کابل را  .ساحات جنوبی داخل کابل گرديدند

 .وشی ھولناکی بر شھر کابل مستولی گرديدبقصد وادی پنجشير ترک نمودندو خام

انبوھی از افراد در تاريکی به کوچه ھا .بيشتر طالبان با پای پياده داخل کابل گرديدند

 سياه سوار برپيکاپ ھا در   طالبان جنگجو با ريش ھای انبوه و دستار ھای. ريختند

 با دنيای از شھريان کابل .ميان انبوھی از سربازان پياده بطرف شھر سرازير شدند

شک و ترديد از کلکين ھای خانه ھای شان بطرف اين پيروزمندان ميديدند و می 

  .انديشيدند که اين جنگ اوران پيروزمند چه ارمغانی برای مردم خواھند اورد

،بشمول يک افسر ای اس ای اراسته با ،بنا بگفته يکی از افغان ھا چھار طالب 

وظيفه .انی مستقيما به مجتمع سازمان ملل راندندقيافه طالبان ، توسط يک داتسن جاپ

  اصلی انھا فريب دادن رئيس جمھور سابق و خارج ساختن وی از دفتر دپلوماتيک

  .سازمان ملل بود

 برادرش احمد زی ، جنرال توخی و جفسر مشتاقانه منتظر رسيدن ونجيب 

 مسعود،    توسط بل کا ھاشم پکتيانی ، که با سقوط.طالبان در دفتر سازمان ملل بودند

به پشاور رفته بود ، طور دوامدار به کابل به ديدن نجيب ميامد و مواد غذائی و ساير 

  . مواد ضروری نجيب را تامين مينمود

در تماس دوامدار با افسران استخباراتی   يک منبع اگاه افغان، پکتيانی  بقول

ای ودند که به نجيب صدمه پاکستان در پشاور بود و پاکستانی ھا به وی اطمنان داده ب
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در دھلی جديد اطمنان داده بود که وی   خانم نجيب نيزاھمچنان پکتيانی ب.نخواھد رسيد

  .با نجيب ھمواره در تماس است

ملل  طالب در حاليکه دريور شان در خارج منتظر بود داخل مجتمع سازمانسه 

يت سويسی برايشان نانرا استقبال نموده و يک پاکت چاکلآنجيب با گرمی . گرديدند

 وبشوخی اظھار نمود که اين تنھا تحفه ايست که در دسترسش قرار دارد  تعارف نمود

ھر سه طالب عقب يکديگر قرار گرفته بزمين زانو زدند و ھرکدام .و تقديم انھا مينمايد

بعدا طالبان وی را دعوت .  بوسه زدند به ترتيب دست نجيب را گرفته برسم عنعنوی

  .نجيب با گرمی اين دعوت را پذيرفت.ا انھا به قصر رياست جمھوری برود نمودند تا ب

ارج مجتمع سازمان ملل منتظر بود، داخل دفتر سازمان ملل  خ که درتسنادموتر 

 .شد و نجيب در سيت پيشروی ، توخی ، جفسر و سه طالب در عقب داتسن قرار گرفتند

زديک قصر رياست جمھوری ، ن. احمد زی در داخل مجتمع سازمان ملل باقی ماند

ھسته نموده رو بطرف توخی و جفسر نموده گفت که انھا بايد دوباره  آدريور موتر را

. در داخل قصر ديگر به باديگارد ضرورت نيست ، زيران ملل برگردندبه دفتر سازما

رئيس جمھور ما با شما است ، بدون اجازه رئيس جمھور ما "توخی در پاسخ گفت 

او . نمايدهدريور ھدايت داد تا موتر را ايستاده نجيب ب. تر را ترک کنيمنميتوانيم مو

نھا بايد آ.ندارد بطرف توخی و جفسر صدا کرد که وی به دفاع انھا در داخل قصر نياز

در  .توخی و جفسر دوباره به دفتر سازمان ملل بر گشتند.به دفتر سازمان ملل بروند

او ملبس با دريشی در انتظار . روحيه عالی ديدندنھا احمد زی را باآدفتر سازمان ملل، 

  .رفتن به قصر رياست جمھوری بود

به دفتر سازمان ملل ديری از نيمه شب نگذ شته بود که ، گروپ دوم طالبان 

نھا بعد از طعن و لعن آ. ه گروپ اولی کمتر مھربان بودندنھا نسبت بآرسيدند، ولی 

توخی و جفسر با عجله مجتمع . يرون نمودند زياد، احمد زی را از دفتر سازمان ملل ب

و از طريق جاده ھای فرعی و مارپيچ مانند شھر کابل فرار  سازمان ملل را ترک گفتند

  .نمودند

را بداخل قصر رياست جمھوری و بعدا به نزديک اتاقی  نجيببرادر  احمدزی

 و بعدا ه  گرفتاتاقی که در انجا نجيب وحشيانه مورد لت و کوب قرار. راھنمائی نمودند

 وسيله طنابی بدنبال موتری بسته گرديده بود  جسد وی در حاليکه .وی را از بين بردند

  . ، دورادور ساحه قصر کشانده می شد

 ، اجساد خونين نجيب و برادرش، احمدزی، در ١٩٩٦ دسامبر ٢٧در صبحدم 

 گرديد و بسته پايه بلند ترافيک، بيرون تر از ديوار ھای قصر رياست جمھوری، اويزان
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ای از بانک نوت ھای اتحاد شوروی وقت و سگرت بداخل دھن و بينی جسد سوراخ 

  . شده و لرزان نجيب فرو برده شده بود

گرفتاری محي1نه و اعدام وحشيانه نجيب نشانه از عمليات تمام عيار ، اگاھانه 

افته و محتاطانه طالبان به تنھائی نميتوانستند چنين عمليات سازمان ي.استخباراتی بود

را که از يکطرف نجيب و برادرش را از دفتر دپلوماتيک سازمان ملل خا رج ساخته و 

  .بعدا وی را بقتل رسانيدند، انجام دھند

پاکستان با اين عمل ، يکباره خود را از تشويش اينکه مبادا نجيب در اينده در 

 »١٧٤.  رھا نمودتبانی با دشمن سابقه پاکستان ،ھند،درد سر پاکستان گردد ،

 ماه برنيمى از کشور تسلط خود را قايم کردند، و خواھان ٢٠طالبان ظرف 

ّبرسميت شناختن خود از جانب کشورھاى جھان و مخصوصا سازمان ملل شدند، اما بجز  

پاکستان و عربستان سعودى و امارات متحده عرب ھيچ کشور ديگرى طالبان را  

از تصرف کابل چھره متعصب و پر ازخشونت خود را نشاختند، زيرا طالبان پس  برسميت 

گرچه امريکا طالبان را برسميت نشناخت ، اما روابط گرم کارى . نشان دادند به مردم 

 يک ھيئت ١٩٩٧شرکت يونوکال در نومبر. وشرکت يونوکال برقرارشد ميان طالبان 

 را در دانشگاه امريکا دعوت کرد و در دسمبرھمان سال يک مرکز آموزشى طالبان را به 

 تکنيسين افغان ١٣٧جھت آموزش )  Nebraska (در ايالت نبرسکا )  Omaha (اوماھا 

از جانب ديگر سياست کنترول عراق . امور ساختمان لوله ھاى نفت و گاز افتتاح کرد در 

ايران که از طرف دولت بيل کلنتن طراحى شده بود، بتدريج کارآئى خود را از دست  و 

براى کنار گذاشتن و منزوى ساختن ايران، از طريق گسترش قدرت طالبان ، کوشش  . داد

   .نتيجه معکوس در برداشته است 

بر بخش اعظم   ميqدى مدت ھفت سال ٢٠٠١ تا دسامبر ١٩٩٤نومبر از  طالبان  

برھبرى  تسلط يافتند و گروه مخالف طالبان )  درصد از خاک کشور٩٠(افغانستان 

 ١٠(پنجشير بر بخش شمال شرقى کشوريعنى فيض آباد و درۀ احمدشاه مسعود فقط 

   .تسلط داشت) درصد از خاک کشور

  

   :کارنامه ھای طالبان 

گرچه طالبان در مناطق تحت کنترل خود امنيت را قايم وبه خلع سqح نيروھای 

پرداختند وکشت ترياک راممنوع کردند ولی با سختگيريھاى تعصب آميز مذھبى  تنظيمی 

                                                
١٧٤

   ٢٠١١ - اکتوبرجنگ افغانستان:ار فصل اول کتاب» یپادشاه گردش«سايت آريائی،بصيرھمت،مقالۀ  -  
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. زندگى را براى مردم تحت تسلط خويش بخصوص زنان بدتر از جھنم ساخته بودند خود 

. آنھا بى باکانه دست به تخطى از حقوق بشر زدند و قيودات شديدى بر زنان وضع کردند 

   . زنان را از رفتن به مدارس و دانشگاه و از مراجعه به نزدداکترمرد محروم ساختند 

لويزيون و سينما و رقص و شادمانى و ورزش طالبان شنيدن موسيقى و ديدن ت

کردند و بر طرزلباس پوشيدن وريش گذاشتن مردان و خارج نشدن زنان از  را ممنوع 

طرز راه رفتن زنان قيود وضع کردند که نه تنھا در افغانستان سابقه نداشت  خانه و حتى 

مجامع بين صريح از موازين حقوق بشر بشمار ميرفت و سبب اعتراض  ، بلکه تخلف 

  .بشر ملل متحدگرديدوسازمانھاى حقوق  المللى 

  

  برخورد طالبان بازنان  در بيرون از منزل

  

 ناولد، رئيس سازمان   خود، متن نامه داکتر پيرار١٧٢ھفته نامه اميد در شماره 

 عنوانی مولوی عبدالرحمن ١٩٩۵ جوsی ٢٧المللی بخش فرانسه را که بتاريخ  عفو بين

پشاور فرستاده به چاپ رسانده که بازتاب » ضياء المدارس«ارالعلوم ذھاب رئيس د

نامه بدين مضمون آغاز . شان است دھنده روش دولتمداری طالبان در مناطق تحت تسلط

با اين نامه عنوانی شما، نفرت و انزجار عميق خويش را در رابطه به برخورد «: ميشود

من اعدام زندانيان، . طالبان ابراز ميکنمبا زندانيان و متھمين در مناطق تحت کنترول 

قطع نمودن اعضای بدن متھمين را که باساس حکم قضات مربوطه شما در آن مناطق 

ھمچنان ميخواھم تشويش عميق خويش را در . صورت ميگيرد، شديدا تقبيح مينمايم
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ارتباط با سھم گرفتن و دخيل بودن دکتوران وپرسونل طبی در اين جرم بخاطر قطع 

از آنجايی که اعدام . ضای بدن انسانھا که خود خqف قانون طب ميباشد، اظھار ميدارماع

کردن و قطع اعضای بدن اسيران خqف حقوق بشر است، بناء من مخالفت خويش را با 

از شما تقاضا ميکنم بنام عدالت و بنام بشريت اين اعمال ظالـمانه و ضد . آن اعqم ميکنم

ه طالبان در مناطق تحت کنترول خود انجام ميدھند، بعد از اين بشری را که مسئولين گرو

 ».ممنوع سازند

 ھستند که رفتن دختران را به مکتب يیھای متعصب و بنيادگرا اسqميست،طالبان     

به و مدرسه و رفتن زنان را به نزد دکتر غرض معالجه يا ادارات دولتی و توليدی و حتی 

شرعی، حرام ميدانند و به متخلفين جزاھای مطابق رم بيرون از منزل بدون ھمراھی مح

 .دستورات قرون اوليه اسqمی ميدھند

. طالبان ورزش و منجلمه، فوتبال و شطرنج و بسکتبال را غير شرعی ميدانند    

سازی، نمايشات سينما، تلويزيون و موسيقی و رقص از نظر آنان  نقاشی، مجسمه

  . نارواست

افغانستان بوسيله طالبان تطبيق  ى که اسqم در  در ھيچ گوشه جھان ، با خشونت

حقوق خود محروم شدند و حتى  زنان و مردان از ابتدائى ترين . ميشد ، عملى نمى گرديد

با بريدن دست و پاى و  . کسى اختيار ريش خود را نداشت که بتراشد يا کوتاه کند

. تنگ و تنگ تر ميشد  سنگسار انسانھا در مqء عام ، ھر روز حلقه زندگى برگردن مردم

ھاى بيجان که ھيچ  طالبان نه تنھا انسانھاى خqف کار را گردن ميزدند ، بلکه مجسمه 

سال قبل بودند ، نيز  کارخqفى ھم نکرده بودند ، و شھکار دست ھنر پرور بشر دوھزار 

اھى در حقيقت نا آگ ضديت با فرھنگ قبل از اسqم کشور، . سر زده شدند و نابود گرديدند

گذاشت و آنان را بيش  وبى فرھنگى رژيم متحجر و قرون وسطائى طالبان را به نمايش 

طالبان پس از تسخيرکابل، شماری از فرامين در  .ازپيش از جھان متمدن تجريد کرد

طريق رياست عمومی امربالمعروف ونھی از منکر  ارتباط به زنان ومسايل فرھنگی از 

   :ازفرامين طالبان در مورد زنان   اينک دو سه نمونه.صادر کردند

  

   :، کابل١٩٩۶فرمان ماه نومبر-١ 

اگر ازخانه خارج شديد،نبايدمانند .  شما زنان بيرون از خانه خود قدم نگذاريد 

پيش از ظھوراسqم باشيد که با لباس زينتی وآرايش در مقابل ھرمرددر  زنان فيشنی 

 از اسqم از آزادی بيشتری نسبت به دوره معلوم ميشود زنان پيش.(ميشدند بيرون ظاھر 
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اسqم به صفت يک دين ناجی، مقام ووقارخاص به زنان تعيين !) برخوردار بودند اسqمی 

زنان نبايد زمينه را مساعد گردانند تا . ومردم وھدايات قيمتدار ارزانی فرموده است نموده 

. ظر نميکنند، جلب نمايندمردم بيھوده وبی عرضه را که به زنان به چشم خوب ن توجه 

شوھر، برادر وپدر . حيثيت رھنما وانسجام دھنده خانواده ھای خود را دارند زنان 

اگر زنان بنابر . بايدضروريات خانواده را از قبيل خوراکه، لباس وغيره تھيه بدارند 

ضرورت تحصيل، امور اجتماعی ويا خدمات اجتماعی از خانه ھای خود خارج ميگردند،  

اگرزنان با لباس ھای فيشنی، . يد خود رامطابق ارشادات شريعت اسqم بپوشانندبا 

زيورات، لباس تنگ وفريبنده خود رادر بيرون از خانه به نمايش ميگذارند، آنھا مورد  

تمام . لعنت ونفرين شريعت اسqمی قرارگرفته وانتظار دخول به جنت را نبايد داشته باشند 

ًما از ھمه تقاضا داريم که جدا . مان دراين مورد مسئوليت دارندکqنھای فاميل وھر مسل 

درغير آن اين زنان وبزرگان . متوجه بوده کنترول خود رابرفاميلھا خود برقرارگردانند 

خانواده ھای شان مورد تھديد وبازجوئی قرارگرفته وبه سختی از جانب پوليس جزا می  

با مشکqت اجتماعی تازمانی مجادله نمايد که پليس مذھبی مسئوليت ووظيفه دارد، .بينند 

   .بديھا  از جامعه  زدوده  شود 

  

    کابل-١٩٩۶ فرمان ماه نومبر-٢ 

طرزالعمل ومقررات شفاخانه ھای دولتی  وکلينيک ھای شخصی به اساس اصول 

   :شريعت اسqمی از جانب وزارت صحت عامه به نمايندگی مq عمر، اميرالمومنين

درصورتيکه مرد ضرورت باشد، زن . يض نزد داکتر زن برودبايد زن مر-١ 

   .نزديکترين عضوفاميلش ھمرائی کند مريض را 

   .ھنگام معاينه، زن مريض وداکترمرد، ھردوبايد بالباس اسqمی ملبس باشند-٢ 

 داکتر مردنبايد به قسمت ھای ديگربدن زن مريض، بجز ھمان نقطه درد دار -٣ 

   .بزند را دست 

  زنان مريض، بايد بصورت اطمينانی مصئون باشد ق انتظاراتا-۴ 

    شخصی که دراتاق انتظار زنان مريض، نوبت را کنترل ميکند، بايد زن باشد-۵ 

   . ھنگام شب داکترمرد نميتواند دراتاق زنان مريض بدون اجازه داخل گردد-۶ 

نين اگر چ. نشستن وصحبت کردن ميان داکتر مرد وزن مريض اجازه  نيست-٧ 

   .ضرورت افتد، بايدصحبت با حجاب اسqمی صورت گيرد چيزی 

پوشيدن لباس ھای شيک واستعمال .  داکتر زن بايدلباس ساده در بر نمايد-٨ 

   .وميکپ، اجازه نيست آرايش 
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 داکترزن ونرس زن  اجازه ندارنددر اتاق مردان مريض در شفاخانه داخل -٩ 

   .گردند

ت مرتب، نمازھای خود را درمساجد دراوقات معين  کارمندان شفاخانه بصور-١٠ 

   .نمايند ادا 

 پليس مذھبی صqحيت داردبخاطر کنترل، به اتاق مريضان مرد در شفاخانه -١١ 

   .ھرشخصی که از مقررات عدول کند مطابق اصول شرعی جزا می بيند. گردد داخل 

  

   : کابل- ١٩٩٨فرمان ماه ددسمبر-٣ 

اء فريفتن وبی حجابی زنان، ھيچ دريوری مجاز نيست  بخاطر جلوگيری از اغو-١ 

در صورت .را که از چادرايرانی استفاده ميکنند، بموتر اجازۀ سوارشدن بدھند زنانی 

اگر چنين زنی درجاده ديده شود، خانه اش را پيداميکنيم .دريور محبوس ميگردد تخلف، 

  اشته باشد، ومحرمی اگرزنی لباس فريبنده وتحريک آميزد. راجزا ميدھيم وشوھرش 

   .او را اجازه سوار شدن ندھند) رانندگان( دريوران ھمرايش نباشد، 

شنيدن ونواختن موسيقی در دوکانھا وھوتلھا :  بمنظور جلوگيری از موسيقی-٢ 

. ممنوعيت موسيقی در جريان پنج روز تعقيب گردد.وريگشاھا ممنوع است وعراده ھا 

دوکانی بدست آمد، دوکاندار محبوس ودوکان مسدود ونوارھای موسيقی در  اگر کستھا 

مجرم بعد از حبس خqص . بعد ازتضمين پنج نفر، دوکان باز ميگردد . ساخته ميشود

اگر پنج . در موتری پيدا گردد، دريوروخود موتر توقيف ميشوند اگر کستی . ميشود

   .ازحبس رھا ودريورمجرم بعد تر نجات پيدا ميکند نفرضامن شوند، موتر 

 جلوگيری ازتراش وکوتاه کردن ريش، بعد ازيک ونيم ماه اگر کسی ديده شد -٣ 

تازمانی که ريشش . خود را تراشيده ويا کوتاه کرده، محبوس ساخته ميشود که ريش 

   .ومعيار را پوره کند انبوه شود 

بعد از . در ده روز اينده  اين عمل بايد توقف داده شود: جلوگيری از گفتر بازی-۴ 

   . کفتر ويا ھر پرنده ديگر کشته ميشود. موضوع تعقيب ميشود آن 

   .دوکانھای فروش گدی پران درشھر تخريب  ميگردد:  منع گدی پران بازی-۵ 

گذاشتن عکس وپورتريت درموتر، خانه، دوکان، ھوتل :  منع بت پرستی-۶

   .کنترول کننده گان ھمه را پاره ونابود ميسازند . ممنوع است

بکمک پليس مذھبی، محال قماربازی تشخيص، قماربازان :  قماربازی منع-٧ 

   .وبرای مدت يک ماه محبوس ميگردند گرفتار 



 ٤٩٢       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

معتادان بايد محبوس گردند وتوسط تحقيق وبازجوئی تھيه :  منع اعتياد-٨ 

درآنجا موھای سرشان تراش .فروش مواد نشه آور تشخيص شود کنندگان ومنابع 

   .داخت پول اجرت سلمانی مجبور ساخته  ميشوندپر مجرمان به . ميگردد

گرفتن سود از پول قرض، گرفتن مقداری پول از تبديل کردن :  منع سود-١٠ 

به نوتھای خورد ويا برعکس واخذ مقداری پول از انتقال پول از يکجا به  نوتھای کqن 

درصورت تخلف، مجرمين به حبس ھای درازمدت محکوم . است جای ديگرممنوع 

   .گردندمي

متخلفين به : منع شستن لباس توسط دختران خوردسن درجوھای شھر-١١ 

   .اسqمی گرفتار و شوھران به جزای شديد محکوم ميگردند اساس احترام 

درصورت تخلف، رئيس خانوا :  منع موسيقی وپای کوبی در محافل موسيقی-١٢ 

   .ده گرفتار  وجزا داده ميشود

  اگر شخصی . ختن دھل از راه راديو اعqن ميشودمنع نوا:  منع طبل ودھل-١٣ 

   .گرفتار شد، سرنوشت آن به فيصله علمای دينی سپرده ميشود بعد ازآن 

اگرمجله زن ويا :  منع دوختن لباس زنانه وگرفتن قد واندام زنان توسط خياط-١۴ 

   .فيشن در دوکانی بدست ايد، خياط بايد بندی شود مجلۀ 

 کتاب واوراق جادوگری به آتش کشيده ميشود تمام: منع جادوگری-١۵ 

   .در حبس نگھداری ميشوند که توبه بدارند وجادوگران تا وقتی 

در وقت نماز تمام . ادای نماز در اوقات معين صورت ميگيرد: منع بی نمازی-١۶ 

اگرجوانان . توقف داده ميشود وھمه مردم مکلف اند که درمساجد حاضرگردند موترھا 

   ١٧٥. در دوکان ديده شوند، محبوس ساخته ميشوندنماز دروقت 

اسqم نوع طالبی چنان خشن است که از يکطرف دين اسqم «: احمدرشيد مينويسد

ساخته ، از سوی ديگرتعاليم واsی اسqم راکه مبتنی برصلح ، مدارا و تحمل  را بدنام 

ن شکل نو تعصب طالبا. ظرفيت ھمزيستی را با اديان ديگردارد، نفی نموده است است و 

بنيادگرائی را که با ارزشھا و ساختار اسqمعنعنوی سازگار نيست ، به ماورای  و 

زن در نزد طالبان منبع وسوسه است ... پاکستان و آسيای ميانه ، القا نموده اند سرحدات 

از صراط مستقيم باز ميدارد، به ھمين خاطربزرگان و رھبران طالبان از ديدن  و مردان را 

  » ١٧٦ .نامه نگاران زن و انجام مصاحبه با آنھا خود داری می نمايند رو با روب

                                                
١٧٥

  ٣٢٧ -٣٢۵ بزرگ نو در آسيای ميانه، ص، نفت و بازی  اسqم طالبان ، احمدرشيد،-  
١٧٦

  ١۴ ، ص ...، نفت و احمدرشيد، طالبان، اسqم   -  



 ٤٩٣       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

تداوم بى ثباتى اوضاع سياسى در افغانستان شمارى از مقامات امريکارا به تجديد 

آنھاپشتيبانى ازطالبان و پروژه انتقال گاز را يک اشتباه : داورى شان کشاند نظردر 

وپ تالبوت، معاون وزيرخارجه امريکا به تاريخ از جمله آقاى ستر. کردند سياسى تلقى 

امکان زياد وجود داردکه اين منطقه به « :  چنين ھوشدار داد١٩٩٧   جوsى ٢١

 مذھبى و صحنه يک جنگ بزرگ - گھواره بنيادگرائى سياسى  پروشگاه تروريستھا، 

ن يکى از عوامل اين نگرانى حضور اسامه بن sدن در افغانستا»    ١٧٧ .مبدال شود

 در افغانستان جاگرفته بود و شبکه القاعده را در افغانستان ايجاد و ١٩٩٦از  بودکه 

   . ميکرد رھبرى 

  

   :تحريمھای ملل متحد وامريکا عليه طالبان 

 مصادف به ھشتمين سالگرد ورود اردوى امريکا به ١٩٩٨ اگست ٧در 

يکا را در نايروبى عربستان به درخواست ملک فھد ، دو انفجار ھمزمان دو سفارت امر

از جمله (  نفر٢١٣انفجار اولى منجر به قتل . تخريب کرد) تانزانيا(دارالسqم  و ) کينيا(

 تن و ١١انفجار دومى سبب مرگ .  زخمى گرديد٤٥٠٠و بيش از ) امريکائى  تن ١٢

مقامات امريکائى بدون ). در اين حادثه ھيچ امريکائى شامل نبود( نفرشد٨٥  زخمى شدن 

 ببعد در ١٩٩٦چون بن sدن از . بqترديد بن sدن را متھم به انفجار ساختند  و وقفه

سکونت اختيار کرده بود، رژيم طالبان را تحت فشار قرار داد تا بن sدن را  افغانستان 

رژيم طالبان از امريکا سند اثبات جرم خواست و امريکا يا در . امريکاتسليم کنند بدولت 

بل رويت نداشت و يا اگر داشت ، روى کردن چنين اسنادى را به رژيم اسناد قا اين مورد 

 روز بعد از حوادث بمگذارى ١٣پاکستان براى خود کسرشأن ميدانست ، بنابرين  ساخت 

سفارتھاى امريکا در افريقا ، بيل کلينتن دستور شليک موشکھاى کروز را ازناوگان  در 

ى در سودان و ھمچنان بر افغانستان صادر کرد پيمابر مستقر درآبھاى خليج به اھداف ھوا 

که از طرف بن sدن سرپرستى » کمپ البدر« راکت کروز برمراکز تربيتى ٧٠درنتيجه  و 

که از جانب » معاويه«و کمپ » خالد بن وليد«ميشد در منطقه خوست و برکمپ ھاى  

از جمله : وزان اsنصار سرپرستى ميگرديد، برجqل آباد شليک شد و عده يى از جنگ آم 

 نفر ٢٠ نفر يمنى، دونفر مصرى، يک عربستانى، و يکنفر ترکى ، چندين پاکستانى و ٣  

  . تخريب گرديد و در سودان يک مرکز داروسازى .  ١٧٨افغانى تلف شدند 

                                                
١٧٧

    ٩ ص -١٠شماره  آينده ،  مجلۀ -  
١٧٨

  ١٩٩ ، ص...، نفت و احمدرشيد، طالبان، اسqم   -  



 ٤٩٤       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

از  بن sدن طى مصاحبه يى از مخفى گاه خود در افغانستان در عين حالى که 

ببعد  از اين تاريخ . دست داشتن خود را درآن رد نمودحادثه مذکور اظھار شادمانى کرد، 

بن sدن در ميان گروه ھاى مذھبى پاکستان و کشورھاى عربى خليج به يک چھره 

، امريکا براى سر اسامه پنج ١٩٩٨در ماه نومبر  . محبوب مقاومت عليه امريکامبدل شد 

مان ملل به تحريم رژيم آن شوراى امنيت ساز ميليون دالر جايزه تعيين نمود و بدنبال 

نخستين تحريم . دو تھديدھا وقعى نگذاشتن تحريمھا طالبان پرداخت، ولى طالبان به اين 

ُشد که طالبان از تسليم دھى اسامه به  ، زمانى نافذ ١٩٩٩عليه طالبان در ماه نوامبر 

اين تحريم .  نافذ شد ٢٠٠١آغاز سال  ّاياsت متحده مطلقا ابا ورزيدند و دومين تحريم در 

نوردى دولتى آريانا و منجمد کردن  ھا شامل منع پرواز ھاى بين المللى شرکت ھوا 

سرمايه گذارى خارجى در افغانستان  پولھاى طالبان در حسابھاى خارجى و ھم چنان منع 

تأثير اين تحريم ھا با در نظر داشت  . و بسته شدن دفتر نمايندگى طالبان در امريکابود

زندگى براى مردم عادى افغانستان، ثمره  ى ھاى متواتر جز دشوار کردن بحران خشکسال

   . ديگرى در بر نداشته است 

ّحکومت ھا و کشورھا غربى با اتخاذ سياست تحريم و تجريد طالبان، عمq مردم 

متعارف افغانستان را مورد شکنجه قرار دادند، زيرا طالبان با لجاجت باز ھم  عادى و 

ود با فيصله ھاى سازمان ملل متحد و نماينده ھاى آن سازمان و بضديت خ بيشتر 

خيريه خارجى پرداختند و امکان ھرگونه مساعدت موسسات خيريه بين  سازمانھاى 

 کشورھمسايه ٦ نمايندگان ١٩٩٧در سال . افغانستان را از ميان بردند المللى به مردم 

يکجا با روسيه ) کستان و ترکمنستانپاکستان، چين ، ازبکستان، تاج ايران ، (افغانستان 

 تحت نظارت ملل متحد و فرستاده خاص آن در امور ٢+٦  و امريکا، به نام گروه 

اين گروه وظيفه داشت پس از آن ھمه تqشھاى ناکام ، . کرد افغانستان به کار خود آغاز 

قاى کارل پس از نزديکى ايران با روسيه آ. افغانستان جستجو کند راه حلى براى معضله 

سفير خاص وزارت خارجه امريکا در امور آسيا به )  KarlInderfurth (  اندرفوت 

درجريان آن ديدارمواضع روسيه و امريکا .  عازم مسکو شد١٩٩٩   مارچ ١٢تاريخ 

امريکا و روسيه ميتوانند براى خاموش ساختن : اذعان گرديد که  خيلى نزديک شد و 

آرى، جنگى که روسيه در مشتعل نگداشتن آن . ارى نمايندھمک جنگ در افغانستان با ھم 

 ١٩به تاريخ . به ايتqف شمال نقش بارزى را ايفا ميکرد از طريق کمک ھاى وسيع 

براى نخستين بار نمايندگان طالبان . در تاشکند داير شد  ٢+٦ جلسه گروه ١٩٩٩جوsى 

 درصدخاک ٩٠ى کنترول طالبان که ادعا. ميزنشستند و ايتqف شمال با ھم دور يک 

جلسه تاشکند . تqف شمال را در مذاکرات رد کردندئا افغانستان را داشتند، مشروعيت 



 ٤٩٥       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

ساختار دپلوماتيک براى حل معضله افغانستان باقى   به حيث ٢+٦ناکام شد، ولى گروه 

 سپتمبرشوراى امنيت ملل متحد قطعنامه ١٥تاريخ  بدنبال ناکامى جلسه تاشکند در .ماند

   . طالبان و توقيف بن sدن صادر کرد  را مبنى بروضع تعزيرات عليه يى

واشنگتن با وجود پافشاريھايش براى گرفتارى بن sدن از سوى طالبان ، به 

به تشويق امريکا در . در جھت يافتن يک راه حل سياسى ادامه داد اقدامات خود 

لويه جرگه «دايرشد تا از سوى محمدظاھر، شاه سابق در روم   جلسه يى ١٩٩٩نومبر

  . نمايد را دعوت » اضطرارى

 آقاى اندرفورت به پاکستان رفت تا با زمامدار جديد آن ٢٠٠٠ جنورى ٢٠بتاريخ 

وى در اين سفر با دونماينده با صqحيت طالبان مqقات . کشور، پرويز مشرف ديدار نمايد 

ا به ما بدھيد، ما در بدل آن بن sدن ر« نمود و تقاضاى امريکا را با آنان تکرار کرد؛  

  »١٧٩.کليدعادى شدن روابط بين کابل وجامعه بين المللى را به شما مى دھيم 

 عبدالرحمن زاھد، معين وزارت خارجه طالبان ٢٠٠٠ سپتمبر١٧به تاريخ   

اگرما برسميت « : درتاsرانستيتوت شرق ميانه واشنگتن در کنفرانس مطبوعاتيش گفت 

 سپتمبر ھمين سال به ٣٠در » . بن sدن حل و فصل خواھد شدشناخته شويم، موضوع 

ابتکار ايران در قبرس کنفرانسى برگزار گرديد که افراد مربوط به گلبدين حکمتيار نيز  

در قبرس ائتqف شمال با نمايند گان شاه سابق رابطه برقرار . درآن شترکت داشتند 

مشترک نمايندگان ھردو گردھمائى ه اين تماسھا منجر به برگزارى نخستين جلس . کردند

   .  شد٢٠٠١ اپريل ٦به تاريخ ) قبرس روم و (

 يک گروه کارشناسان و ديپلوماتان درجه دوم را ٢+٦ گروه ٢٠٠١در بھار 

درکار جلسات اين گروه که در . ساخت تا در باره حل معضله افغانستان کارکند موظف 

. کا، روسيه ، ايران و پاکستان شرکت داشتندبرگزارميگرديد، تنھا نمايندگان امري برلين 

جلسات از سوى امريکا، آقايان روبرت اوکلى ، سفيرسابق امريکا درپاکستان  درين 

شرکت يونوکال، تام سايمونس، سفيرسابق امريکا و آخرين نماينده امريکا در  ومامور 

ابق وزيرخارجه رسمى دوجانبه با طالبان ، از سوى پاکستان آقاى نيازنيک، س مذاکرات 

از سوى روسيه آقاى نيکوsى کوزيروف ، سابق فرستاده خاص آن کشور به  پاکستان و 

از سوى ايران آقاى سيدرجائى خراسانى، سفيراسبق آن کشوردر ملل متحد  افغانستان و 

   . شرکت داشتند

                                                
١٧٩

  ٩، ص ١٠آيندهمجلۀ -  



 ٤٩٦       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

درجريان دوجلسه اول اين گروه که مذاکرات مستقيم بين طالبان و ايتqف شمال 

ما موضوع تعھد بين المللى را با طالبان «:ميساخت ، آقاى نيازنيک اظھارداشت ماده را آ

کرديم تا آنان مواضع خود را در رابطه با حقوق بشرو استقرار يک حکومت با  مطرح 

ًدر نظر داشتيم تابعدا به آنھا تفھيم کنيم که . وسيع بطور مشخص ارايه بدارند پايه ھاى 

» .جامعه بين المللى ، انعام بزرگى در انتظار آنھا خواھد بودپذيرش برنامه  درصورت 

منظورما از اين برنامه نخست استقرارصلح و ثبات سياسى در « : ميدھد نيازنيک ادامه 

پس ازآن به سررسانى پروژه انتقال گاز که ميلياردھا دالرکميشن به آنان  افغانستان بود و 

آقاى .وى موضوع اسامه بن sدن پافشارى داشتندامريکائيان بيشتر ر. گرفت تعلق خواھد 

اگر طالبان بن sدن را تسليم ميکردند يا حد اقل مذاکرات جدى را در « :گفت سايمونس 

مينمودند، ما آماده بوديم تا يک برنامه وسيع را در رابطه با باسازى  زمينه آغاز 

   ».کنيم افغانستان مطرح 

وافزايش نقش شرکتھاى نفتى ) رج دبليوبوشجو( با آمدن حاکميت جديد درامريکا 

سومين اجqس بازھم در شھر برلين . درقدرت، موضوع انتقال گازاھميت بيشترکسب کرد

دراين اجqس متوکل، وزيرخارجه طالبان و .  صورت گرفت ٢٠٠١ جوsى ١٧  بتاريخ 

 راه به اما اين اجqس نيز نتوانست.وزيرخارجه ايتqف شمال نيز شرکت داشتند هللا عبدا

 به اروپا و دادن کمک نظامى ٢٠٠١ببرد، زيرا سفراحمدشاه مسعود در اپريل  جائى 

اين درحالى بود . او، طالبان رانسبت به کشورھاى غربى خشمگين ساخته بود فرانسه به 

ذي نفع در « کشور ٢١ھمين ماه يک جلسه سرى به اشتراک نمايندگان  که در آغاز 

ن،عربستان سعودى، چين ، مصر، امريکا، روسيه، ھند، برآلما مشتمل (»افغانستان

ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، پاکستان، ھالند، ايران،  ايتاليا، جاپان، قزاقستان ، 

دراين . درحومه لندن دايرشده بود) سازمان کنفرانس اسqمى انگلستان، سويدن، ترکيه و 

) بشمول نماينده ايتqف شمال ( محمدظاھرشاه از سوى شرکت کنندگان اجqس واريانت 

ما ازاين طريق خواستيم به طالبان «: آقاى نيازنيک ميگويد. قرارگرفت مورد تائيد 

» .آماده ھمکارى نيستند، ما راه حل ظاھرشاه را در اختيار داريم بفھمانيم که اگرآنان 

ث خشم تائيد طالبان قرارنگرفت و اين موضع گيرى طالبان باع برنامه مطروحه مورد 

عليه طالبان را » حمqت رسمى«طرح » توم سايمونس«بار امريکا شد و براى نخستين 

   .تاجکستان پيش کشيد از طريق ازبکستان و 

اعضاى ھيئت پاکستان گفته ھاى سفير امريکا را به مقامات حکومت خود گزارش 

طالبان انتقال به يقين اين اطqعات سرى از طريق استخبارات پاکستان به رھبرى  . دادند

 آوازۀ جنگ، رھبرى پاکستان و مقامات نظامى آنکشور را ٢٠٠١در پايان جوsى  . يافت
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معين وزارت خارجه امريکا در امورآسياى جنوبى ،براى » کرستينا روکا«خانم . فراگرفت 

در مqقاتى با سفيرطالبان در پاکستان تqش ورزيد تا ) ٢٠٠١ جوsى ٢٩در (آخرين بار 

برخى حلقات دپلوماتيک چنين زمزمه .  بن sدن را بدست آورد، ولى موفق نشدتسليمى 

ميکنند که بن sدن پس از اطqع يافتن از تصميم امريکا براى حمله به افغانستان،  

بدست گرفت و در نيمه ماه اگست شبکه اش را فعال ساخت که منجر به فاجعه  ابتکاررا 

راديو بى بى سى از قول يک مقام پاکستانى خبر در ھمان آوان، . ١٨٠سپتامبرگرديد  ١١

ً و غالبا تا نيمه ماه اکتوبر، توسط امريکا و ٢٠٠١پايان سال  سقوط طالبان را تاقبل از 

   ١٨١ .گزارش داد جانشينى محمدظاھرشاه 

    

    سپتامبروحمله امريکا بر طالبان ١١حادثۀ 

ن المللى يا دو آسمان  سپتامبر که دومرکز تجارت بي١١حادثه ناگوارتروريستى 

در نيويارک و واشنگتن ) وزارت دفاع امريکا( طبقه ئى را با پنتاگون ١١٠بزرگ  خراش 

ساخت و باعث مرگ بيش ازسه ھزار نفرگرديد، امريکا را برآن داشت تا بصورت  ويران 

مبارزه با تروريزم و بخصوص اسامه بن sدن مظنون اصلى اين حوادث را آغاز  جدى 

 مليون دالر را براى سر بن sدن جايزه تعيين کرده ٢٥در حالى که اين بار (مريکا ا . کند

 اکتوبر ٧عمليات نظامى خود را برضد طالبان و محو آن رژيم از افغانستان در تاريخ )بود 

 آغاز نمود و با پرتاب پنجاه موشک کروز ازعرشه کشتى ھوا پيما برامريکائى ٢٠٠١  

يزبا فرو ريختن بمب ھاى واقع در خليج عمان و ن 

اتم بزرگترين  که بعد از بمب (ھفت ھزار کيلوگرامى 

 و ١٦ F بوسيله ميگ ھاى ) بمب بحساب ميرود 

 B ل   برمواضع طالبان در ٥٢qشھرھاى کابل، ج

آباد، مزار شريف ، ھرات و تالقان و قندھار، 

آورد وديرى نگذشت که  ضربات شديدى وارد 

ر اثر بمباران بى امان طالبان مواضع خود را ب

   .دادند  امريکا از دست 

شھر مزار شريف . طالبان از مزارشريف عقب نشستند و بسوى قندز روى آوردند

 ٢٠ّتصرف نيروھاى جنرال دوستم درآمد و متعاقبا شھر قندز که پناھگاه بيش از  به 

فته بود و به مليشه ھاى طالبان فرارى از تالقان و مزارشريف و سمنگان قرار گر ھزار 
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خود ادامه ميدادند نيز بر اثر بمباردمان بمب افگن ھاى امريکائى سقوط نمود و  مقاومت 

 نفر از اسراى طالبان از مزارشريف به شبرغان ٣٥٠٠ّقسما تسليم و بيش از  طالبان 

ھاى سربسته انتقال گرديد و در مسير راه ھمه بقتل رسيدند و بطور دسته  توسط کانتنر 

ھمزمان با سقوط شھر مزارشريف، ھرات نيز . رگودالھاى بزرگ دفن گرديدندد جمعى 

نمود و اسماعيل خان قسمت ھاى غرب کشور را از وجود طالبان پاک ساخت و  سقوط 

 نومبر طالبان کابل را تخليه ١٢در تاريخ . نيمروز را در تحت تصرف خود گرف فراه و 

طالبان درقندھار سنگرگرفتند، و به . فتادکابل بدست نيروھاى ايتqف شمال ا کردند و 

 نفر از نيروھاى امريکائى و انگليسى در ١٥٠٠بيھوده خود ادامه دادند تا آنکه  مقاومت 

ميدان ھوائى قندھار فرود آمدند و با ھمراھى نيروھاى ضد طالبان شھر قندھار  اطراف 

  .باسقوط گرديد نيز مواجه 

    

   :از ميان رفتن طالبان  پيامد

ُمزمان با بمباردمان قندھار، در آلمان در شھربن کنفرانسى تحت نظارت سازمان ھ
 روز ٩متحد مرکب از نمايندگان چھارگروه افغان بطور عاجل دايرگرديد و بعد از  ملل 

 بجاى طالبان ٢٠٠١پيرامون ترکيب اعضاى اداره مؤقت باsخره در پنجم دسامبر  بحث 

جنبش ملى جنرال دوستم و اسماعيل خان ( ئتqف شمال موقتى مرکب از مجاھدين ا ادارۀ 

ُبرھبرى حامدکرزى ساخته شد که پست ھاى کليدى ) شوراى نظار و شوراى ننگرھار و 
دراين اداره مؤقت نکته عجيب . درآن حکومت را نمايندگان شوراى نظارتصاحب کردند 

 اين امر سبب شد تا اين بود که اعضاى اداره مؤقت ، رئيس اداره را انتخاب کردند و 

به ھرحال دوره . رئيس اداره موقت براعمال اعضاى ادارۀ خود کمتر تاثير داشته باشد 

 تدوير ٢٠٠٢شش ماھه ادارۀ موقت سپرى گرديد و لويه جرگه اضطرارى درماه جون  

   شد 

 ناظران به اين باور بودند که دراين لويه جرگه محمدظاھر، سابق پادشاه  

عنوان رئيس دولت انتقالى و حامدکرزى به حيث رئيس حکومت انتقالی  افغانستان به 

شد، اما با تخريب کاريھاى که قبل از تدوير لويه جرگه صورت گرفت ،  برگزيده خواھند 

از قبول ھرگونه مسئوليتى در دوره انتقالى خود دارى نمود و حامد  محمدظاھر شاه 

 ماه آينده پيشنھاد نمود و ١٨قالى براى خود براى رياست اداره انت کرزى را از جانب 

جرگه به اکثريت آراء آقاى کرزى را به رياست دولت انتقالى  بنابرين اعضاى لويه 

ُھم باقبول واگذارى پست ھاى کليدى به نمايندگان برجسته  پذيرفتند و آقاى کرزى باز 
ًساsرى جدا اعqم داشت، ولى اظھار نمود که با تفنگ  شوراى نظار کابينه خود را 
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اما متأسفانه که . درکشور با آن مبارزه خواھد کرد مخالف است وبراى آوردن ثبات 

مسلح وابسته به ائتqف شمال وتصفيه حسابھای  بخاطر موجوديت گروه ھاى تادندان 

زيرا ثبات وامنيت وقتی بکشور .کشوربرنگشت ميان تنظميمی امنيت وثبات به 

مگر با دريغ .ھای تنظيمی جمع آوری ميگرديد راد وگروه بازميگرديد که سqح از نزداف

   .ھنوزتحقق نيافته است  که خلع سqح عمومی درکشور تا 

 در دوره حکومت انتقالی ، برخوردھای ميان گروھی دراکثر نقاط بخصوص در  

برخوردھای تباه کن جناحی دربين جميعت . شمال غرب کشور جريان يافت شمال و 

ملی و بين جميعت و حزب وحدت و بين جناح خليلی و جناح اکبری جنبش  اسqمی و 

و برخورد ھای اين جناح ھا باحزب حرکت اسqمی شيخ آصف محسنی  درحزب وحدت 

عقده قدرت طلبی و انتقام کشی گروه ھای موتلفه شمال است که از زمان  وغيره، بيانگر 

   .استالدين ربانی در افغانستان برجای مانده  اقتدار برھان 

اين درحالی بود که گروه ھای بنيادگرای طالبان و القاعده و حکمتيار به 

خود پرداخته و پيوسته برمواضع نيروھای ائتqف بين المللی و دولتی  سازماندھی مجدد 

بنابرين  اوضاع امنيتی .شرق حمله ميکردند واکنون ھم حمله ميکنند در جنوب و جنوب 

کشور تعريفی ندارد و درکابل در آن زمان باوجود حضور مناطق  نيز در اکثر شھرھا و 

   .دزدی ، قتل ، اختطاف و تجاوز برناموس مردم صورت ميگرفت  قوای ايساف ھر شب 

ناظران  سياسی براين عقيده اند که بحران نا امنی،بحران فساد اداری ،بحران 

بی عدالتی وقانون وقاچاق مواد مخدر،بحران حمqت تروريستی   وباsخره  بحران  کشت 

گريزی، ھمگی پيامد دوباره بقدرت رساندن ائتqف شمال وحمايت امريکا از آنھا در  

بخصوص دادن امتيازات فوق العاده به سران شورای نظاراز . سال گذشته است  ھشت 

بخشيدن لقب قھرمان ملی  به احمدشاه مسعود و دادن رتبه مارشالی به قسيم  : قبيل

 ھردوقوماندان جزجنگ و گريزاز دست طالبان ھيچ ميدان نبردی را فتح که درحالی (فھيم

بدون ترديد باعث  نارضائيتی مردم از حکومت کرزی وخشم طوفانزای طالبان  ) نکرده اند

امريکا وائتqف شمال شده  وآنھا را برای انتقام کشی از دشمن خود تا سرحد  در برابر 

   .انتحاری وادار ساخته است عمليات 

  

   :خيزش مجدد طالبان 

 پاکستان از گروه طالبان براى دست يابى به نفت و گاز آسياى ميانه ٩٠در دھه   

و ھند ، روسيه و ايران از ائتqف شمال در جنگ با طالبان حمايت . ميکرد حمايت 

اينک پس ازسقوط طالبان ، با رژيم کابل که در آن ايتqف شمال نقش محورى  ميکردند و 



 ٥٠٠       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

اين سياست ھا زنگ ھاى خطر را در اسqم آباد بصدا در .وابط نزديکى دارندر دارد، 

بھعقيدۀ ناظران سياسى، اين يکى از علل اساسى حمايت پاکستان از طالبان  آورده و 

   .است

 سپتمبروحمله امريکا به افغانستان، گاو ١١ازنظر اين قلم، با حدوث حادثه 

لی وتسليحاتی غرب  را بسوی پاکستان   دوباره زائيد وسيل کمک ھای پو پاکستان 

   -  . دوچندان سرا زيرساخت

Error!

  

  طالبان مسلح سواربرموترسايکل به عزم جنگ در افغانستان

     

کشور زائيد  آن  گاو) ١٩٧٨دسامبر(ر اول باتجاوز شوروی برافغانستانالبته با

 اينبارھم -. کمک ھای پولی وتسليحاتی غرب را بسوی آن کشور سرازير ساخت که سيل 

به بھانه پيوستن به ائتqف بين المللی ضد تروريزم کمک ھای مالی فراوانی را  پاکستان 

ته ميشود پاکستان  در دوره حکومت بوش، گف.امريکا وکشورھای غربی بدست آورد از 

ميلياردالر از امريکا کمک دريافت کرد واينک رئيس جمھورجديد امريکا آقای ١٠بيش از  

بخاطرسھم ( اوباما،نيز تعھد سپرده است که ساsنه مبلغ يک ونيم ميليارد دالر به پاکستان 

رين دولتمردان بناب. مساعدت ميکند) گيری آن کشور در مبارزه برضد تروريسم 

وبخصوص نظاميان پاکستان که نبض غرب را در دست دارند وميدانند که غرب چقدر از  

دھشت افگنی القاعده وطالبان وحشت دارند، ھرگز به حضور طالبان والقاعده   

نقطه پايان نخواھندگذاشت، زيرا از برکت وجودھمين افراطگرايان اسqمی  درپاکستان 
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پس دولتمردان . يازات ديگرغرب بسوی پاکستان جريان يافته استپول وامت است که سيل 

احمق نيستند که اين گاو شيری بخشکد وجريان بدون ) نظامی وچه ملکی چه (پاکستان

پس بازی دوگانه پاکستان مبنی برحفظ .کشور شان قطع گردد وقفه پول برای  

 برای ترساندن غرب درمنطقه ھم برای فشار برھند وھم افراطگرايان اسqمی طالبان 

خواھد کرد تا آنکه ھند برسرکشمير با اين  وگرفتن امتيازات اقتصادی  دوام 

   .ھستی تھی کند کشورترورزيم پرور تصادم نمايد ووی را از 

در ھرحال، بقاياى طالبان و القاعده ھمراه با گلبدين حکمتيار ومولوی حقانی،در 

استخبارات پاکستان در مرزھاى قبايلی ايتqف ضد امريکائى با حمايت سازمان  يک 

تجديد سازمان دھى کردند وبر حمqت خود بر مواضع ايتqف بين المللى برھبرى  پاکستان 

ھمه روزه بر ٢٠٠٣ازاوايل ماه  فبروری  . و نيز اھداف دولتى شدت بخشيدند امريکا 

جqل آباد و نيروھاى امريکائى مستقر در خوست وگرديز و پکتيا و کنر و پايگاه ھاى 

ھلمندو قندھار و شھرک سپين بولدک طالبان حمqتی اجرا کردند و عرصه را  روزگان و 

   . امنيتى پرمخاطره  ساختند برنيروھاى 

بعد از حمله امريکا وبريتانيا برعراق،طالبان  نه تنھا حمqت خود را بيشتر 

لھام از روش عمليات تاکتيک ھای جنگی خود را نيزتغيير دادند  وبا ا ساختند، بلکه 

طالبان با مجھز نمودن پسران . ،در افغانستان نيز آنرا بکاربستند انتحاری  درعراق 

واسکت ھای انتحاری  ونيز استخدام افراد بيکار وفقير برای  نوجوان  مدارس دينی با 

موتر ھای مملو از مواد منفنجره و حمله به کاروانھای  حمqت انتحاری بوسيله  

شھرھای بزرگ چون کابل وقندھار وننگرھار وکنر وخوست   خارجی در اطراف نيروھای 

عمليات انتحاری را بکار بسته اند که تلفات انسانی فروانی  وغيره شھرھا ده ھا وصدھا 

است که با کارگذاری بمب ھای کنار جاده ئی نيز ھرروز  اين درحالی . را بجا گذاشته اند

 يک صد ٢٠٠۶تنھا در سال .  تلفاتی تحميل ميکنندخارجی به  پوليس ملی ونيروھای 

وکمتر روزی است که رسانه ھا، . صورت گرفته است حمله انتحاری در وsيت قندھار 

دروsيات جنوبی وجنوب شرقی  نداشته باشند و اين  خبری از حمله انتحاری يا انفجار 

   .غانستان استپيچيده ناامنی فزاينده در جنوب اف خود نشانه ای واضح از معضل 

 حمله انتحارى ١٣٧ ميqدى، ٢٠٠٧طى سال : بنابر گزارش خبرگزاری پژواک 

 تن از نظاميان خارجی ودولتی ١٧٣٤مناطق مختلف کشور رخ داده که در نتيجه آن  در  

 حمله انتحارى در ١٤١ ميqدى ٢٠٠٦در سال . وافراد ملکی  کشته و مجروح شده اند 

   . کشته و مجروح برجاگذاشت١١٦٦رفته بود که حدود مناطق مختلف کشور صورت گ 
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 حمله ١٣٧به اساس ارقام جمع آورى شده توسط خبرگزاری پژواک، در اين 

  تن ٧٥٧ کشته و ٣٠٠ غيرنظامى کشته و مجروح شده که از جمله ١٠٥٧  انتحارى 

ته  حمله کننده انتحارى نيز کش١٤٠ حمله انتحارى، ١٣٧در اين . شده اند شان مجروح 

مطبوعاتى نيروھاى ناتو در کابل به آژانس خبرى پژواک گفته که در سال  دفتر . شده اند

 ١٤٠ حمله انتحارى صورت گرفته است که١٢٧ميqدى، قرار احصائيه آنھا،   ٢٠٠٧

رھبری نظامی .  درحمqت انتحارى، انفجارات  و درگيرى ھا، کشته شده اند سرباز آنھا 

دريافت  پيکارجويان طالبان از طريق پاکستان پول و اسلحه : گويدامريکادرافغانستان  می  

   . می کنند

يکی ازبد ترين عمليات طالبان درافغانستان، ضديت آنھا با مکتب ومدرسه ھای 

تا کنون صدھا مکتب  . وکلينيک ھای صحی وآتش زدن آنھا در جنوب کشوراست عصری 

ھامعلم  از اثرحمله طالبان  کشته شده وکلينيک صحی توسط طالبان سوختانده شده و ده  

ھمين کارھا سبب شده  تا مردم بگويند که اينھا طالبان افغانستان نی، بلکه اجنتان .اند 

ًبه گفته وزيروتعليم تربيه دروsيات جنوبی کشور تقريبا ھفتصد باب مکتب . پاکستانی اند 

تنھا )  جو٢٠sشام (بگزارش تلويزيون آريانا.  بروی فرزندان وطن بسته شده اند 

اين شيوه عمليات طالبان .   مکتب بروی شاگردان مسدود شده اند١٨٠غزنی  دروsيت 

جھاد با شورويھا نيز معمول بود،  يکی از برنامه ھای حساب شده سازمان  که در دوران 

نظامی پاکستان است، زيراسازماندھندگان اين عمليات بخوبی ميدانندکه وقتی  استخبارات 

فرزندان  افغان بيسواد بار آيند، درآينده براثر بيکاری دچار فقرميشوند و به  ی از نسل

   .شبکه ھای جنگ واعمال تروريستی ميگردند آسانی شکار 

اين مسئله ديگرحاجت به اثبات ندارد که طالبان ھيچگونه احساس پشتونولی 

 پشتونھای اينسوی خط ندارند، زيرا که اگر ميداشتند ،زندگی عادی وفقيرانه وافغانيت 

آخر .مکتبھا را نمی سوختاندند، و معلمان ما را نميکشتند. نمی کردند ديورند را تباه 

و در . مکاتب فقط علم وسواد ياد ميگيرند تا بد را ازخوب  تميز بدھند فرزندان ما دراين 

ن اقتصادی و اجتماعی وسياسی کشور خود سھم بگيرند وبرای وط اينده در فعاليتھای 

شوند  واز اين راه امکانات  يک زندگی ارام وخوشبخت برای خود  خود مصدر خدمت 

اينھا فرزندان ما را  از نعمت سواد وتعليم محروم ميسازند؟  رافراھم کنند، پس چرا 

فرزندان افغان در وطن خود به تحصيل علوم عصری  بخاطری که پاکستان نميخواھد 

سازمان  استخبارات نظامی  پاکستان .ره مند شوندبھ بپردازند و از تکنالوژی عصری 

وجاھل مکاتب ما را ميسوزاند، معلمان وعلما  توسط طالبان نادان ) اي. اس.آي (

مکاتب را مسدود ميکند تا فرزندان افغان بی  ومشران قومی را ميکشد ودروازه ھای 
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ليم تربيه وقت حنيف اتمروزيرتع.محروم بمانند سواد وجاھل بار ايند واز علوم عصری 

ھزار نفرشاگرد ٣٠٠  مدرسه تعطيل و درحدود ۶٠۶    ، ٢٠٠٧در سال :،دربيانيه ای گفت 

  معلم و شاگرد از سوي طالبان به قتل رسيدند و ١۵٢    . از ادامه تحصيل محروم شدند

 ٢٠٠٨نومبر١٨وزيرجديد تعليم وتربيه فاروق وردک  روز . اند نفر ھم مجروح شده ٢٠٠

در مناطق جنوب وجنوب غربی کشور بروی اطفال مسدود   مکتب ۶٧۴ که اعqم کرد

از جمله حمqت .وsيات ھلمند وکندھاروزابل وارزگان اند شده وپنجصدوپنجاه باب آن در 

وثبات در کشور، ميتوان ازحمله برھوتل سيرنای کابل،  خطرنا ک طالبان برضد امنيت  

 ھند درجوار وزارت امورداخله ، حمله حمله برسفارت درجوار ارگ رياست جمھوری، 

اطqعات وفرھنگ  ووزارت معارف ورياست محابس کابل  بروزارت عدليه ووزارت 

 با تمام آمادگی ھای امنيتی  وحمله ١٣٨٧زدن جشن ھشتم ثور  درمرکز شھر کابل، برھم 

ه حمله برپايگاه ھوائی امريکا در بگرام، حمله برقرارگا بر زندان عمومی قندھار، 

وقندھار وميدان ھوائی ھرات  وغيره وغيره نام برد که  نيروھای امريکائی در خوست 

   .بزرگ انسانی به ھمراه داشته است خسارات عظيم مالی  وتلفات 

  

   :نه پاکستان انقش دوگ

ً سپتمبر،پرويز مشرف در تحت فشار امريکا، ظاھرا دست ١١پس از حمqت 

جبھه ضد تروريزم ايستاده شد ،ولى از حضور و طالبان گرفت ودرصف مقدم  ازحمايت 

که به حيث دوست ھند و دشمن پاکستان تلقى (شمال درحکومت کرزی  نفوذ ايتqف 

حکومت کابل نا راضی بود وبه ھمين علت به حمايت محتاطانه خود از  ، از )ميگردد

   .  طالبان ادامه داد

کستان اعتراف ميکنند ويکی برخی ازمقامات معتبر پاکستان نيز به نقش دوگانه پا

مقامھا موsنا فضل الرحمن  سکرتر جنرال  متحده  مجلس  عمل پاکستان  است که  از اين 

حکومت پاکستان ، امريکا و : دريک  کنفرانس  مطبوعاتی در شھر sھور افشا کرد باری 

ی ممالک غربی  را  فريب ميدھد  و جنگجويان را مسلح ساخته  با آنان  ھمکاری  م 

ف  دراين  موصو. تا  از طريق  وزيرستان  پاکستان  داخل خاک  افغانستان گردند  نمايد 

ھمچنان گفت که پاکستان بايدھويت جنگ جويانی  که داخل  افغانستان  کنفرانس   

موsنا  . افشا ء سازد  واين که چرا به  چنين  کاری مبادرت  ميورزد  بيان کند  ميگردند  

مسئولين  دولت پاکستان  ھمچنان  بايد  ھويت  انھائيکه  از :"qوه کرد الرحمن  ع فضل  

او " وزيرستان  به کمپ ھای  نظامی  در شھر  مانسره  منتقل  ميشوند  افشاء  نمايد  
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ھمچنان  گفته است  که اين   منافقت  است  که حکام  نه تنھا تqش  دارند  که امريکا  و  

   .بلکه ملت   پاکستان  را نيز فريب  ميدھند جھان غرب  را فريب  دھند   

 qنا فضل الرحمن  گفته  بود  که اگر تحت  فشار  قرار گيرد   صندوق  "   قبsمو

ما  ھمچنان  از حکام  : موsنا فضل الرحمن  اظھار داشت  . را  باز خواھد کرد  اسرار  

ای شخصی  از طريق  ميخواھيم  تا ھويت  اشخاصی  را که  توسط  موتر ھ پاکستان 

وزير ستان  به افغانستان  منتقل  ميشوند  افشا نمايد  و ھمچنان  واضح  )    کالی سرک (

ھا  سرپرستی  ورود  بی زحمت  اين   اشخاص را  به افغانستان  به عھده   سازد  که کی 

د  با گروه به ارتباط  اينکه دولت  پاکستان  ميخواھ.  ان را  توضيح  دھد دارند  و دsيل  

ما :  ھمکاری نمايد  ويا کمپ  ھای آنھا را  مسدود  سازد ، موصوف گفت ھای  جھادی  

به طور  واضح  بگوئيم  که به  حمايت  از گروه  ھای  جھادی  ادامه   بايد  به جھان  

انھا را ميگيريم ؟ ما  ديگر  اين  منافقت  را ادامه  داده نمی توانيم  ميدھيم  ويا جلو  

ھمچنان  وزير اطqعات  پاکستان  شيخ  رشيد احمد  را متھم  به  وsنا فضل الرحمن  م.

جھادی  در اسqم آباد  برای  تربيه جنگجويان  در  جنگ کشمير   راه اندازی  يک کمپ  

اضافه کرد  که  دولت پاکستان  علمای  دين را  متھم  به بنياد  گرايی   موصوف  .  نمود 

می نمايد  اما  علما  نقش فعالی  را  در تامين صلح  و آرامش  در   و دھشت   افگنی 

   ) ٢٠٠۵ اگست ١٠/بی بی سی.(مناطق  قبايلی  ايفا ميکنند 

 در يک گزارش ويژه درباره ٢٠٠٨روزنامه نيويارک تايمز،در اوايل ماه سپتمبر

مان قبايلی پاکستان، به بررسی پيشينه رسوخ بنيادگرايی در ارتش و ساز مناطق 

و دsيل بی ميلی اين دو سازمان به برخورد با ستيزه جويان ) آی آی اس (جاسوسی 

برای يافتن پاسخ به اين پرسش اساسی، گزارشگر روزنامه، به  . طالبان پرداخته است

منطقه افسار گسيخته ای رفته است  که اکنون تبديل به پايگاه  داخل مناطق قبايلی ،يعنی  

جويان اسqمگرا برای حمله به نيروھای امريکايی و افغان در آن  ه غيرقابل کنترول ستيز

در داخل اين مناطق، طالبان ھمه کاره ھستند و با کنار . است سوی  خط ديورند شده 

دولتی، برداشت سختگيرانه خود از اسqم را بر مردم تحميل می  گذاشتن دولت و قوانين 

طق قبايلی پاکستان درجوsن اند، بلکه جنگجويان نيستند که در منا اين فقط طالبان .  کنند

مخفيگاه ھای خود در  پاکستان، به تجديدقوا پرداخته اند و از  و رھبران القاعده نيزدر 

   . توطئه عليه امريکا و اروپا ھستند آنجا سرگرم طرح ريزی 

نيويارک تايمز به نقل از بروس ھافمن، استاد مطالعات امنيتی دانشگاه جورج 

 ميqدی تاکنون، سرنخ شش توطئه حمله بزرگ ٢٠٠۴می نويسد، از سال  ن آمريکا تاو

از جمله حمqت انتحاری به شبکه حمل و نقل لندن در ( آمريکا و اروپا  تروريستی عليه 
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گزارشگر روزنامه می پرسد، آيا پاکستان . به پاکستان رسيده است) ٢٠٠۵  ماه جوsی 

لقاعده و طالبان در مناطق قبايلی را کنترل کند؟ و آيا خواھد استحکامات ا ًواقعا می 

   را دارد؟  توانايی اين کار 

پس از ) رئيس جمھور پيشين پاکستان(پرويز مشرف : نيويارک تايمزنوشت که 

و دست به يک . سپتامبر، ھمکاری ھايی با آمريکا در جنگ با تروريسم انجام داد١١  

 مناطق قبايلی زد، اما در ازاء اين ھمکاری ھا،  حمqت عليه مواضع شورشيان در رشته 

 ٢٠٠١و دولتش، کمک ھای سخاوتمندانه ای از امريکادريافت کردند و از سال  مشرف 

با وجود اين ، نظاميان حاکم و .  ميليارد دsر از امريکا گرفته اند١٠بيش از   ٢٠٠٨تا

آنھا با زنده نگه . گرفته اندغيرنظامی کنونی پاکستان، بازی دوگانه ای را در پيش  دولت 

گروه طالبان، کاری می کنند که از يکسو پولھای سرشار و کمک ھای تسليحاتی  داشتن 

پاکستان ھمچنان ادامه داشته باشد و از سوی ديگر، ھر از گاھی، حمqتی به  غرب به 

   . انجام می دھند تا آمريکا را ازخود خشنود کنند مناطق قبايلی 

 تايمز، سپس به نقل از يک مقام بازنشسته دولت پاکستان، گزارشگرنيويارک

اين مقام سابق گفته است . برای حمايت اسqم آباد از طالبان ذکر کرده است دليل ديگری 

 سپتامبر، رھبران پاکستان به اين نتيجه رسيدند که زنده نگه داشتن ١١  پس از حوادث 

ردھا دsر کمک غرب است که پاکستان مطمئن ترين راه برای کسب ميليا گروه طالبان، 

اين مقام بازنشسته پاکستانی که به شرط افشا . ايستادن خود، به آن نياز دارد برای سرپا 

روزنامه نگار نيويورک تايمز مصاحبه کرده، رابطه پيچيده دولت پاکستان  نشدن نامش با 

پاکستان : "ته استتشبيه کرده و گف" يک بازی استراتژيک"طالبان  را به  با رھبران 

اقتصاد پاکستان . آمريکاست، پولی که حاصل اين بازی با طالبان است وابسته به پول 

   ". می کند بدون اين پول سقوط 

نويسنده ھمچنين با توجه به رقابت سنتی پاکستان با ھند و با اشاره به اينکه 

ود را در شھرھای نخستين ماه ھای پس از سقوط طالبان، قنسولگری ھای خ دھلی نو از 

پاکستان از "گشود و کمک ھای خود را به اين کشور آغاز کرده، می نويسد  افغانستان 

   ." عنوان وزنه تعادل در منطقه استفاده می کند طالبان، به 

مساله ديگر اين است که برای رھبران پاکستان، چه مشرف و چه اشفاق کيانی 

م، بسيج ارتش و سازمان آی اس آی عليه و چه غيرنظاميان حاک) کل ارتش فرمانده (

چرا که اردو اکنون به طور فزاينده ای . گروه ھای تندرو، مشکل است طالبان و ديگر 

اين باور که ارتش و سازمان جاسوسی . افسران اسqمگرا اداره می شود تحت کنترول 

  شيان ، ھمزمان با دريافت کمک از امريکا، به طالبان و شور)آی آی اس (پاکستان 
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اين رابطه از زمان : کنند، زياد ھم دور از واقعيت نيست ھمفکر خود کمک می 

سرازير شدن ميلياردھا دsر کمک اياsت متحده و  اشغال افغانستان توسط شوروی و 

   . مجاھدين آغاز شد و ھنوز ھم ادامه دارد عربستان سعودی به گروه ھای 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٠٧       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

  

  

 

     مشش فصل     

      

   مھای ايدئولوژيکنظا

  فاجعه بار است برای جامعه 
  

  

  : ثور درافغانستان٨  و٧ روزھایاشارتی به فجايع 

 ثور درتاريخ کشورما از جمله روزھای خونين وفاجعه بارو ٨ و٧روزھای ھای 

چونکه ھر . پرازنحوست ومصيبت اند وھمه مردم ما بدرجات متفاوت ازآنھا نفرت دارند

 مصيبت و بدبختی ودرد بيکران از دست دادن ھمه دار و دو روز برای ملت ما جز

شکی نيست که ھنوز معدود . ندارشخصی وملی چيز ديگری به ارمغان نداشته است

در فرايند اين » بگير وببند وبکش«کسانی وجود دارند که بابھره گيری از ھرج ومرج 

غبغب می اندازند،بدون روز، با نوعی افتخار از اين روزھا ياد دھانی ميکنند و باد در دو

  . ترديد تعداد اين افراد از يک درصد کل مردم افغانستان تجاوز نخواھد کرد

 اين دو سياه روز تاريخی، يکی متعلق به رژيم حزب دموکراتيک خلق

مورد حمايت ( ديگری مربوط به تنظيمھای اسqمی  است و) موردحمايت شوروی سابق(

  .است) مسلمين مصرپاکستان ،عربستان سعودی واخوان ال

رھبران حزب دموکراتيک خلق، براثر خود خواھی ھا و قدرت طلبی ھای خود که 

 ثور، يک نظام قانونی را که بطور ٧ با راه اندازی کودتای ،شوروی آنرا پکه ميزد

نورمال به حرکت خود بسوی انکشاف ادامه ميداد، سرنگون کردند و سپس ھر کسی را 

. ش حکومت داری آنھا مخالف است، سر به نيست مينمودندکه تصور ميشد باراه و رو

وچون ديدند مردم با زور و با بگيرو بکش، حاضر به تبعيت از دساتير رژيم برسرقدرت 

از دست امپرياليزم جھانخوار، ولی درواقع بخاطرحفظ » انقqب؟«نيستند، به بھانه نجات 

راى تجاوز به کشور فرا قدرت  شخصی وگروھى خود، حاضر شدند قشون بيگانه را ب
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بدون ترديد اگر . بخوانند تا خود چند صباحی زير چتر بيگانه بر افغانستان حکومت کنند

قشون سرخ بر افغانستان تجاوز نميکرد، مجاھدی ھم ظھور نمی نمود و تنظيم ھای 

بنيادگرای اسqمی نيز به رسميت شناخته نميشد و برای مقابله با کمونيزم به کشور 

ما به ميدان جنگ مبدل و به sنۀ بنيادگرائی وتروزيزم القاعده   ميگرديد، و کشورگسيل ن

  .و بن sدن و طالب مبدل نميشد

 ثور ٨ سال و ازآغاز ويرانی کابل در ٣٥، ١٣۵٧امروز که از کودتای ثور 

 سال ميگذرد، ھرکس بخوبی ميتواند پيامدھای آن دو روز شوم را بر ٢٢، ١٩٩٢

 ثور به مقايسه بگيرد ٨ و٧د و نتايج آنرا با دوران قبل و بعد ازسرنوشت کشور بسنج

ھر افغان غير وابسته به آن احزاب ميتواند عملکرد رھبران حزب . وقضاوت کند

دموکراتيک خلق وعملکرد رھبران تنظيمھای جھادی را در دوران حاکميت شان  مورد 

مھای ايديولوژيک، ھيچگونه نقد و بررسی قرار بدھد و دريک کqم بگويد که در آن رژي

حقوق اساسی مردم که در اعqميه جھانی حقوق بشر سازمان ملل تسجيل شده، احترام 

نميشد و آزادى بيان و آزادی مطبوعات و آزادی ھای مدنی از قبيل تشکل احزاب و گروه 

ھای سياسی مخالف دولت وجود نداشت و حقوق بشراز بسياری جھات نقض و پايمال 

  . ميشد

، تصويرکلی از » دور قمر« ای رھنورد زرياب در يک نوشتۀ بلند تحت عنوان آق

عملکردحزب موکراتيک خلق بدست ميدھد که ما يکی دو پراگراف آنرا در اينجا نقل مى 

نقاب انسانى و ) ٦٠ ۀدھ(تيک خلق که در دوره دموکراسى حزب دموکرا« :کنيم

، و حقوق مردم سخن ميگفت و ايجاد معصومانه يى بر چھره داشت ، از آزادى ، عدالت 

پس از اينکه قدرت دولتى . يک آرمانشھر زيبا ، خوش آيند و رھا از بيداد را مژده ميداد

را بدست گرفت ، ناگھان نقاب از چھره اش فروافتاد و مردم اژدھاى ھزار سر سھمناکى 

تمام . ريدرا ديدند که ھزار تا دھن داشت و از ھر دھنش آتش و خاکستر سوزان مى با

آزادى ھا ، عدالت ، حقوق اساسى مردم و امنيت و مصئونيت در اين آتش سوختند و زير 

  ....خاکستر شدند 

بمباران بيدريغ روستاھا ، کشتارھاى گروھى ، نابودکردن فرآورده ھاى 

کشاورزى و حيوانات روستائيان ، ويران کردن قلعه ھا ، باغ ھا و تاکستانھا ، از کارنامه 

 در سراسر دوره .سيار سنگدsنه حزب دموکراتيک خلق بشمار ميتوانند رفتھاى ب

 به نظر ميرسيد که .فرمانروائى حزب ، آدميان و زندگى آدميان، ھيچگونه ارزشى نداشت

حزب ، نه تنھا کشور را ملک طلق خويش به شمار مى آورد ، بلکه مردمان کشور را نيز 

ا آنان بر خوردى را مى کرد که شاھان خود کامه بچشم کنيزان و بردگان خود مى ديد و ب
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 گذشته از اين ، ھمين ستمگريھا، .سده ھاى ميانه با کنيزان و بردگان شان داشتند

سنگدلى ھا و خشونت ھاى حزب دموکراتيک خلق بود که ميليونھا تن از مردم کشور را، 

گسترده وعظيم، مھاجرتى چنين . در سرزمين ھاى دور و نزديک ، آواره و دربدر ساخت

در چنين مدتی کوتاه ، به منظور نجات زندگى و آرمان، شايد در تاريخ جھان نظير 

مقدمه يى برکودتاى ثور وپيامدھاى آن در افغانستان،از اين قلم ، سوئد، (» .نداشته باشد

  ) ٣٨٠، ص ١٩٩٦

 دولت اسqمی، بغت هللا مجددی، نخستين رئيسبا ورود ص  ثور٨واما در

ه يک شھر سالم دو ميليون جمعيتی بود براثر راکت باری تنظيم ھای جھادی شھرکابل ک

 شھريان کابل در ماتم عزيزان از دست داده ونشست وخاکستر بخون ،بر مواضع يکـديگر

قدرت دولتی را از معاون رئيس ) ١٣٧١ثور٨(حضرت مجددی روز. خويش نشستند

ه جنگ خيابانی درکوچه ھای جمھور سابق آقای داکتر سرابی درحالی تسليم گرفت ک

تی را برای صلح موظف ساخت و دو روز بعد أاو ھمان روز ھي. کابل جريان داشتشھر 

  .ھای متخاصم نافذ شد، امافضای نا امنی برشھر حکفرما بود بس ميان گروه  آتش

ھای سرگشاده  ھا، در موترھای پيکپ و جيپ مجاھدين مسلح ھنگام عبور از جاده

ئی خود گرفته و آنرا بطرف   باsی ماشه ماشنيدار يا راکت سرشانهدر حالی که دست 

سان ترس و رعب در   ھا را عبور ميکردند و بدين مردم شھر متوجه ساخته بودند، جاده

  .دل ساکنان شھر ايجاد ميکردند

مصؤونيتی درھر قدم و ھرکوچه و ھر راھرو، در روز و شب  نا امنی و بی 

راد مسلح پکول دار که خود را مجاھد ميناميد، ميتوانست در ھر يک از اف. حکمفرما بود

پول و ساعت و بايسکل و موتر شخصی . تqشی نمايد. ھر قدم رھگذران را متوقف سازد

مرجع شکايت وجود نداشت و مقامی که امرش . افراد را بدون چون و چرا تصاحب نمايد

 دزدی، جنايت و تجاوز بر قتل، ترور،. بر مجاھدين ساری و جاری باشد، سراغ نميشد

گوشه و کنار شھر شيوع  ناموس مردم، غارت اموال و دارايی ديگران ھر شب در ھر

داشت و فقط مردم ميتوانستند آن را به عنوان دsيل ضعف و ناتوانی حکومت اسqمی 

 .برای ھمديگر خودقصه کنند و برتری نسبی رژيم گذشته را بر آن برشمارند

شنيکوف و ماشيندار ثقيل و خفيف و  د ميليونھا مرمی کqھر شب ھزاران و شاي

و وتوپ از داخل محqت مسکونی شھر به ھوا فير ) ئی  سرشانه(ًبعضا راکت ميانه 

 ھا انسان در منازل خويش مجروح و يا تلف ميشدند و وزارت  ميگرديد که بر اثر آن، ده

ھای متعددی مبنی بر  qغيهعامه و گارنيزون شھری از طريق راديو و تلويزيون اب صحت
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شنيد و بدان   منع فيرھای ھوايی پخش مينمودند، ولی کجا بود گوش شنوايی که آنرا می

 عمل ميکرد؟

ھای نظامی و محل  ھا مسدود گرديد و به قرارگاه مکاتب، مدارس، پوھنتون

مامورين و کارمندان کمتر به وظايف خويش . ھای جھادی مبدل شدند قوماندۀ تنظيم

ر ميشدند و اگر به وظيفه ميرفتند چون دفتر و ميز و چوکی برای نشستن نداشتند، حاض

انگيز خود به  ھای شگفت  ھا و شنيدنی بناچار پس از امضای حاضری و تبادلۀ ديدنی

اذيت وآزار رھگذران،خالی کردن جيب  .ھای خويش بر ميگشتند ھمديگر دوباره بخانه

رھروان، غارت وچپاول منازل ودارائی  شده برعابرين، فروش اجباری اموال دزديده 

مردم،تصاحب دارائيھای دولتی وتخريب وسايط زرھی وموسسات توليدی و زيربنائی 

وانتقال ماشين آsت فابريکات به پاکستان وفروش آن به نرخ آھن پاره واختطاف افراد 

فت ثروتمند ھرشب در محqت مختلف شھر صورت ميگرفت ودر بدل پرداخت پول ھنگ

 .اختطاف شدگان حيات خود وفرزندان خود را ميخريدند

مجددی آنچنانکه ديده . بدينسان دورۀ دو ماھۀ حکومت حضرت مجددی گذشت

ھا و چپاول دارائی مردم توسط مجاھدين  ھا، غارت جنگ. شد، آدم رک و راستگويی بود

شد که خود را محکوم ميکرد و بصراحت اعتراف مينمود که از اين لحاظ او خجالت ميک

 امنيتی را در شھر کابل به گردن  نظمی و بی درعين حال آن ھمه بی . را مجاھد بشمارد

او بارھا از ناتوانی . انداخت مقام بود، می عھده دار آن شاه مسعود وزارت دفاع که احمد

حکومت اسqمی و عدم تامين امنيت در شھر کابل بوسيله موظفين امنيتی اعتراف کرد و 

ی که دارايی و ھستی خود و وابستگان خود را از دست داده بودند با اظھار از آنھاي

چه کارھای که نشد وهللا اگر روس اين کارھا را کرده «:تاسف معذرت خواست و گفت

ھا کرده باشند يا ھيچکس ديگر، وهللا ما خجالت ميکشيم که نام  باشد وهللا اگر کمونيست

  » . به مجاھد داده بود بزمين زده شدعزتی را که خداوند. مجاھد را بگيريم

با بقدرت نشستن برھان الدين ربانی بجای صبغت هللا مجددی ، اوضاع بدتر از 

راکت پرانی وشليک توپ وبمباران مناطق زير سلطۀ گلبدين حکمتيار به . پيشتر گرديد

استقامت چھلستون و داراsمان و باsحصار وکارتۀ نو،ازسوی نيروھای دولتی تحت 

مانده احمدشاه مسعود ازيکسو، وپرتاب راکت وتوپ وسqح ھای ثقيله از ساحه متعلق قو

مجاھدين با نشان دادن . به حکمتيار برمرکز شھرکابل، دماراز روزگار مردم برآورد

ھای رژيم گذشته را  ترين حزبی سيمای بس خشونتبار از خود، بدترين و نابخشودنی 

ھای رژيم  ای سقوط رژيم گذشته دعا ميخواندند، بدترينبرائت دادند و مردم و آنانی که بر

زيرا ميديدند که . آفرين افغان ترجيح ميدادند قبلی را بر مجاھدين جنگ افروز و مرگ 
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افروزی و ويران کردن شھر  مجاھدين جز کشتن و چپاول و غارت و راکت زدن و آتش

  .ودند و نيستنددار و ندار وطن، بفکر آرامی اوضاع و امنيت  مردم نب وھمه 

 براثر جنگ ھای تباھکن قدرت طلبی، مذھبی و ١٩٩٦ -١٩٩٢سالھاى  طى

غير نظامى در کابل کشته و  قومی  وزبانی، بيش از شصت ھزار انسان بيگناه از مردم

کدام عملکرد ميتواند  . از ساختمانھای شھر کابل به ويرانه مبدل شدند% ٧٠بيش از

 ن تنظيم ھاى افراطى باشد که در جامه دين و پاسدارى ازجنايت بار تر از اين عمل رھبرا

 اسqم، مردم مسلمان تحت ساحه تنظيم مخالف خود را به توپ و راکت و بمباران بستند،

پستان زنان مسلمان گروه . برزنان گروه ھاى مخاف خود تجاوز دسته جمعى نمودند

ديگر ميخھاى شش انچه بريدند و بر سر مسلمانان منسوب به گروه يا قوم  مخالف را

دريدند و نعش مخالفان را از چنگگ قصابى آويختند و زنان شوھردار را  کوبيدند و شکم

ِفرماندھان خود در آوردند؟ حيثيت و آبروى وعرض مسلمانان و مال و  بزور به نکاح
عامه بدست غارت سپرده شد و يا منابع  دارائى ھاى شخصى مسلمانان و دارائيھاى

گرديد و موترھاى ملى بس و تانک ھاى  وليدى کشور از بيخ و بنيان نابوداقتصادى و ت

داده شد و به نرخ آھن پاره به فروش  محاربوى و سرمايه ھاى ملى آن به پاکستان انتقال

  رسيد؟

مردم کابل شاھد صدھا و ھزاران ناروائى ھاى شرم آور گروه ھاى مسلح وابسته 

لى بود که روزانه از زمين و ھوا باران مسلسل اين در حا. به تنظيمھاى جھادى استند

توپ و راکت و بمب ھاى تباھکن بر سر مردم مى باريد و خانه و کاشانۀ شان را به 

مراکز قدرت متعدد بود و ھيچ قوماندانى از ھيچ مرجعى دستور نمى . ويرانى ميکشانيد

وه ھاى جھادى پذيرفت و به ھمين علت وقتى دختران و زنان شوھردار مورد اختطاف گر

قرار ميگرفتند، مرجعى که به شکايات مردم رسيدگى کند، و جلو اين ھرج و مرج و 

انارشى را بگيرد، وجود نداشت و تنھا پرداخت مبالغ ھنگفت پول ميتوانست حqل 

وبنا برين بسيارى از مردم پايتخت و شھرھاى بزرگ کشور با رويکار . مشکqت باشد

، مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند و به پاکستان و يا آمدن نظام اسqمى مجاھدين

ايران و تاجکستان و يا روسيه و يا در داخل کشور به مزارشريف يا جqل آباد که از 

امنيت بيشتر برخوردار بود، فرار کردند تا s اقل جان خود را از چنگ عدالت اسqمى 

  . تنظيمھا نجات داده باشند

قيقت ياد آوری ازيک ماتم ملی ويک سوگواری عمومی  ثور در ح٨تجليل از 

 ثور که جز بدبختی، جز ويرانگری وجز آواره گی ورنج بيکران برای مردم ٨روز. است

فقط چند گروه از تنظيھای اسqمی که در اين روز به قدرت . ما چيزی دربر نداشته است
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به اين روز دلبستگی رسيده و ازغارت دارائی ھای عامه صاحب ثروت بيکران شده اند، 

دارند و به آن می بالند، درحالی که اکثريت مردم افغانستان که سھم فعالی در جھاد برضد 

شوروی داشته اند، از اين روز دل خوش ندارند و تجليل از آن به مثابۀ  نمک پاشيدن 

برزخم ھای جانکاه مردم کابل و کسانی است که شاھد خودکامه گی و زورگوئی واجحاف 

م گسيختۀ جمعيت اسqمی،شورای نظارو حزب وحدت مزاری، حزب اسqمی حکمتيار لجا

 بوده اند و به نحوی از انحاء ١٩٩٦- ١٩٩٢وديگر افراطيون مذھبی، طی سالھای 

ضربت جانکاه حاکميت رژيم غارت و تجاوز وھتک حرمت را برھستی و دارائی خود و 

م پارلمان افغانستان است تا از تجليل وظيفه مبر. خويشاوندان و وابستگان خود ديده اند

 ثور که در واقع روز تذليل مردم کابل وسراسر افغانستان است، صرف نظرکند و ٨روز 

بجای آن روز ديگری را که آحاد افراد ملت خود را در خوشی آن سھيم بدانند، برگزيند 

  . عمل آيد اسد به عنوان روز نجات افغانستان تکريم وتجليل ب٢٨واز آن مانند روز 

  

  : به بار می آورندنظام ھای ايدئولوژيک ی کهمصايب

تجربه سی سال گذشته ازنظام ھاى سياسى در افغانستان ثابت ساخت که 

بدبختى و رنج بيکران مردم و فاجعه،ايدئولوژيک ساختن نظام سياسی کشور، بجز 

 . ويرانى ھاى وحشت ناک ، ثمره ديگرى بدنبال نداشته است

در سی سال اخير در کشور بقدرت رسيدند ) چپ و راست(ولوژيک دوجريان ايدي

و مزه تلخ حاکميت  ھردو جريان را مردم چشيدند و تا ھنوز درد و رنج ناشى از حاکميت 

اين دوجريان سياسى و ايديولوژيک را با پوست و گوشت و استخوان خود حس ميکنند 

  . مينمايندو از ھردوى آنھا بدرجات متفاوت اظھار انزجار و تنفر

با حدوث کودتای ثور درکشور، نظام اجتماعی مبتنی برمالکيت فيودالی زمين مقام 

) يا رژيم روشنفکران چپی(خود را به حيث يک نظام مسلط از دست داد و حاکميت جديد

بخشی خواسته و يا ناخواسته در پھلوی نظام جديد . جامعه را به سه بخش تقسيم نمود

در مخالفت با رژيم خانه و کاشانه خود را ترک گفتند و راھی ايستادند و بخش ديگر  

 و بخش سوم ھمانا اکثريت .ديار ھجرت گرديدند و بارژيم جديد به پيکاربرخاستند

  .خاموشی بود که نه با اين و نه با آن ، چشم به آينده دوخته بودند 

 تعقيب،  از آن ببعد ھواخواھان رژيم جديد مخالفان خود را به نام ضد انقqب

و مخالفان رژيم نيز آنانی را که در تحت . زندانی، شکنجه و سرانجام نابود ميکردند

حاکميت جديد امرار معاش وحتی در يک مکتب دھاتی کارميکردند ، ولو ھيچ ارتباط و 

وابستگی ايدئولوژيک با حزب بر سرقدرت ھم نمي داشتند ، بنام کمونيست و ملحد و 
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شان ميکردند و اين عمل خود را يک عمل اسqمی و  دامکافر درصورت دستگيری اع

 . شرعی می پنداشتند 

 با اين موضع گيری خصمانه و بر اثر اين بينش دگم و تنگ نظرانه و عملکرد  

فاجعه آميز ھردو جانب درگير ، با تاثير پذيری از تبليغات روانسوز جنگ سرد دو ابر 

در حدود پنج مليون از مردم کشور راه  .قدرت جھانی ، جامعه غرق در فاجعه گرديد

مھاجرت در پيش گرفتند و در حدود يک ونيم مليون افغان ديگر جان ھای خويش را از 

دست دادند و کم ازکم نيم مليوين انسان ديگر ھم معلول و معيوب گرديدند و افزون بر آن 

 عنعنی تمام نھاد ھای اجتماعی و اقتصادی و فرھنگی ونيز تمام تاسيسات عصری و

 . کشاورزی و آثار مدنی در مجموع تخريب و از ميان رفتند 

وفاق ملی « بجای» نفاق ملی« اما آنچه فاجعه آميز تر از اين ھمه بود ، بذر تخم  

رژيم . بود که ھردو طرف درگير ، در تعميم و تعميق آن سعی بيدريغ بجا آوردند» 

يت خويش نه تنھا از راه پيشکش برای تداوم حاکم) کمونيست ھا (روشنفکران مترقی 

رشوه ھای کqن به برخی قوماندانان تنظيم ھا، از مقاومت در برابر متجاوزين شوروی 

. ميکاست ، بلکه آتش نفاق را در ميان گروه ھای مقاومت ملی نيز روشن نگه ميداشت 

رضد افزون بر اين با ايجاد مليشه ھای قومی و دفاع خودی ، اين مليشه ھای قومی را ب

طورنمونه مليشه ھای . ًاقوام ديگر به جنگ و اميداشت که طبعا بسيار فاجعه بار بود

قومی دوستم اوزبک با عمليات وحشت ناک خود در وsيات قندھار و زابل و پکتيا و 

جqل آباد و غيره مناطق کشور و ھمچنان مليشه ھای قومی قھرمان جبار ھلمندی و 

ر بر اثر جنگ قوم کشی نفرت و کينه عميقی در ذھن رسول بيخدا در صفحات شمال کشو

 . و خاطر مردم آسيب ديده بجا گذاشتند

 نظام روشنفکران، گرچه از راه فشار، اختناق و زندان و کشتار مخالفان و طرد  

تمام گروه ھای دگر انديش و توليد نفاق بين اsفغانی ميخواست شيوه حاکميت خود را 

 و روش حکومت کردن که روسھا آنرا ديکته ميکردند مؤثر دوام ببخشد ، مگر اين راه

 واقع نگرديد وبا وجود حمايت بيدريغ يک ابرقدرت جھانی سر انجام با سقوط روبرو

 متاسفانه جانيشنان رژيم چپی نيز نتوانستند مس جامعه  را به طq مبدل کنند و از .گرديد

. م به کفن کش سابق محتاج شدند خود چنان بی کفايتی و ناشايستگی نشان دادند که مرد

 .) البته بايد گفت که احتياج به کفن کش سابق ، ھرگز به معنی حقانيت رژيم  قبلی نيست(

پس از سقوط حاکميت روشنفکران و روی کار آمدن تنظيم ھای جھادی ، انتقام  

ی کشی در ميان گروه ھای اتنيکی وقومی و مذھبی چنان اوج گرفت که از کوبيدن ميخ ھا
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آھنين برفرق سرقوم ديگر و بريدن پستان زنان و گوش وبينی و لب و شکم دريدن و 

مثله زدنھا و سربريدن ھا و به نمايش گذاشتن صحنه ھای رقص مرده ، داستانھای 

اين جنايات چنان عظيم وچنان وحشتناک و . جانکاه و تکاندھنده ئی در کابل حکايت ميشد

  .ل آينده مردم ما آنرا فراموش نکنندبينظير اند که شايد تا چندين نس

کارنامه ھای نفاق افگنی رژيم اسqمی تنظيمی در کشور بجايی رسيد که در   پيامد  

 دريک روز روشن بيش از دوھزار طالب در شھر مزار شريف ھمراه ١٩٩٧ماه می سال

 با تمام پشتونھای کسبه کار و ليqمی فروش ساکن در آن شھر تيرباران گرديدند و

 ھنگامی که طالبان پشتون بر شھر مزار مسلط ١٩٩٨يکسال بعد در ھشتم ماه اگست 

ًگرديدند به انتقام آن کشتار قومی، تقريبا ھشت ھزار از مردم ھزاره را تير باران و معدوم 

نمودند و با اين فاجعه المناک فقط دشمنان مردم افغانستان شاد شدند، زيراکه بذر نفاق 

 .ود و بدست خود افغانھا ثمر آنرا درويدند آنان بثمر نشسته ب

در ارتباط به خشونت ھايی که از دست » نگارگر. ا.م «انديشمند ومتفکرافغان

ما در « : روشنفکران در کشورھای کم رشد و از جمله درکشورما سر زده ، مينگارد 

تيم و خqل اين فاجعه دراز مدت خون و آتش که بر کشور خود مستولی کرديم تبر بر داش

نخبگان ، تعليم يافتگان و ارباب فکر و . درختان به ثمر رسيده باغ خود را از پا افگنديم 

آيا گاھی از . نه يک تا،نه دوتا، نه سه تا بلکه صدھاتا را . فرھنگ جامعه خود را کشتيم 

اين ھمه بگير ... خود پرسيده ايم که اين ھمه را کيھا کشتند ؟ و بخاطر چه چيز کشتند ؟ 

 ببر و بکش برای چی ؟ آخر اگر ھرگونه بحث اخqقی و منطقی را کنار بگذاريم باز و

نمی توانيم گريبان خود را از چنگ اين حقيقت بديھی برھانيم که ما سرمايه جامعه خود 

در تربيت ھريک از آن کشته گان صدھا معلم خون دل خورده بودند . رابه آب ريخته ايم 

تھی و محقر خويش پول خرج کرده بود ولی مادر خرمن و جامعه ما از کيسه نيمه 

من . رسيده جامعه خود آتش افگنديم و محصول يک عمر تqش خود را يک شبه سوختيم

آيا آنانی که سرب تيره تفنگ و تفنگچه را در مغز روشن برادر : بارھا از خود پرسيده ام 

نور اين پرسش در ذھن ِھموطن خود خالی کردند وبه نرخ آب جو خون ريختند يک بار 

ھايشان که با قير تعصب و خويشتن پرستی سياه گرديده بود برق زد که از اين ھمه 

کشتارھا چه ميخواستند ؟ اينان را چه کسانی کشتند ؟ اينان را تره کی کشت ، امين کشت 

، ببرک کشت ، نجيب کشت ، گلبدين کشت ، مسعود کشت ، ربانی کشت ، طالب کشت و 

: ھمه را دريک کلمه خqصه ميکنيم . ر که مجال ذکرنام شان نيست کشتندده ھای ديگ

چون اين او بود که به عنوان قافله ساsر درصدر اين کشندگان . اينان را روشنفکر کشت 

شما ھرکسی را که مqمت می شماريد اختيار داريد ولی من از ھمين . اخذ موقع کرده بود
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و گريبان او رابه عنوان مجرم اصلی دو دسته می مqمت اصلی يعنی روشنفکرنمی گذرم 

ّمگر تره کی روشنفکر نبود ؟ ببرک و امين را با نطق ھای غرا و پرطمطراق . چسپم 

. شان بياد بياوريد که صحبت ھای شان برسرتعميق و گسترش دموکراسی می چرخيد 

حاله نمودند باز اگر اينان ملعبه قدرت ھای بيگانه شدند و به محمل ھای تجاوز اجنبی است

روشنفکر بودند و استعمار ھم اگر مانند زاھدان ريا کار دام خود را دردل دانه نھان ميکند 

تا وقتی که ما علت بدبختی . تا شکار را غافلگير نمايد ، ھدف شکار او روشنفکر است

ھای خود را در درون خود نپاليم و برآن علت غلبه ننماييم انگشت مqمت به سوی 

١٨٢»... دراز کردن يااسترحام از بيگانگان ، گره کار ما را گشوده نمی تواندديگران
  

مجاھدين كرام با بيخى پاكيزه از استنجا و دل آگنده از "  بقول آقای سخاورز

گندگى، اگر روزى در راه خدا رزميدند، روز ديگر ھم در از بين بردن مردم وطن خود 

اى يگانه ادا ميكردند در عين حال طرح از  اين مردمان كه دوگانه را بر.…تqش كردند

ميرزا  .بين بردن ھمگنان خود را ميريختند؛ ھمگنانى كه در صف اسqم مي جنگيدند

  :اسدهللا خان غالب سالھا پيش در وصف اين گروه گفته بود

  از حد گذشت شمله و دستار و ريش شيخ       

  "دمـــــــيــم ما حيران اين درازى يال و

  ) کابل ناتھه -۴ بخش - بليزکشوريکه درجغرافيه وجود نداشت سخاورز، (

  :وشاعری ديگر گويد

   محتسب دزد است و قاضی رشوتی            م1 دمبکی وست اشيخ شيطان 

به تائيد از گفته ھای اين ھموطن بادرک ميخواھم ياد آور شوم که پس از تجاوز 

يان سياسی در ديوارھای وزارت  ھزار زندان١٢شوروی برکشور و نابودی امين، ليست 

امور داخله نصب گرديد که گويا در ظرف يکصد روز قدرت امين سر به نيست شده 

به سخن ديگر در ھر روز يکصد و بيست نفر در قتلگاه پلچرخی نابود ميشده اند . بودند

که به اين حساب در ھرساعت پنج نفرقربانی ھوس قدرتمندان رژيم روشنفکران 

  .ميشددرافغانستان 

مرحله نوين و تکاملی انقqب  (١٣۵٨ بخاطر بايد داشت که پس از ششم جدی  

نيزنه تنھا جلو اين کشتارھا گرفته نشد ، بلکه بر تعداد  شکنجه گاه ھای رژيم در ) ثور؟

دستگاه شکنجه و ترور . نقاط مختلف شھرکابل و شھرھای ديگر افغانستان افزوده شد

. وض کرد و برتشکيqت و پرسونل آن افزايش بعمل آمدنام ع» خاد«به ) کام (امين 
                                                

١٨٢
 محمود، ترجمه ازدکتور ذکی نجيب» نگرانيھا از روشنفکران«ديده شود تقريظ آقای نگارگربرکتاب -

   غqم صفدر پنجشيری
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امتيازات و رتبه ھای آن از ملکی به نظامی تغيير يافت و تعداد رياستھای آن ازحساب 

قدرت ھريک از اين رياستھا از قدرت وزير ھروزارت خانه بلندتر و . بيرون گشت 

فته ميشد اين رياستھا گ. صqحيت آنھا فوق العاده تر از وزارت ھای داخله و دفاع بود

کار ميکردند و بودجه و امتيازات  »KGB«ًمستقيما تحت دستور سازمان گشتاپوئی 

ميگرفتند و خqصه کسی که در اين » کی، جی، بی «خود را از طرف سازمان جاسوسی 

سازمان کار ميکرد در واقع برای شوروی خدمت می نمود و از منافع شوروی بايد دفاع 

. با سواد بود يا بی سواد» خاد«فرق نمی کرد که کارمند» کی جی بی «برای . مينمود

بجرم وطن خواھی (ًشرط عمده غالبا آن بود که کارمند او روزانه چقدر افغان بی گناه را 

دراين دستگاه  .متھم کرده و راپور داده می توانست ) يا بجرم نفرت از شورويھا 

فتخاری و بخشش ھای نقدی ، بسته به ميزان ترفيعات فوق العاده و مدالھا و نشانھای ا

اکثريت قريب به . راپورھای راست و دروغی بود که کارمند خاد به آمر مافوق خود ميداد

دموکراسی ، آزادی ، : نه معنای مقوsتی چون » وطن«نه معنای » خاد«اتفاق اعضای 

نستند ولی حقوق فرد، حقوق جامعه ، نواميس ملی و حاکيت ملی ، ھيچيک را نمی دا

پيوسته آنانی را که صاحب دانش و تحصيل بيشتر و نيز آنانی را که دارای روحيه ملی و 

ضد بيگانه پرستی بودند ، ھمواره مورد پيگرد بq وقفه خويش قرار ميدادند تا مھر 

خموشی برلب نھند و از دستورات و فرامين رژيم تبعيت نمايند و يا از وطن از طريق 

) ھمه جابود(و وای برحال آن روز برگشته ايکه بچنگ جواسيس . مايندغير مجاز فرار ن

دراين خصوص از پوھاند داکتر حسن کاکر و پوھاند ھاله استادان . می افتاد» خاد«

پوھنتون کابل بايد پرسيد که ھردو ھنگام خروج از کشور دستگير و بزندان پلچرخی 

ت و غيره نديدند؟ و اگر فشار سپرده شدند و چھا که از شکنجه و توھين و ھتک حرم

نامه ھای پيھم سازمان عفو بين المللی به آدرس رياست جمھوری و اعضای شورای 

انقqبی وغيره ارگانھای ذيربط نمی بود، خدا ميداند که چه محشری بر روزگار شان می 

 آوردند؟ 

  در مورد سازمان ،»کرباس پوشان برھنه پا«داکتر حسن شرق در کتاب 

در زمان جمھوری محمد داؤود اداره استخباراتی بنام « : می نويسد » خاد«جاسوسی 

اکنون مشاورين روسی . ساsنه سی ميليون افغانی بودجه بر ميداشت » مصئونيت ملی«

با مصرف سی ميليارد افغانی ، سی ھزار مرتبه به مصارف و تشکيqت اين دستگاه در 

اداره ديروزی فرزندان وطن ، دشمنان وطن را با فرق اينکه در .افغانستان افزوده بودند 
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می پاليدند و به دستگاه امروزی ، دشمنان وطن و اشغالگران ، فرزندان وطن را بجرم 

١٨٣ ».وطن پرستی و عشق به آزادی شان دستگير و شکنجه ميکنند
  

در اداره استخبارات ديروزی ، فرزندان « : توجه کنيد داکتر شرق چه بجا ميگويد

 را می پاليدند ولی در دستگاه خاد امروزی دشمنان و اشغالگران وطن وطن دشمنان

   ره از کجا ست تا بکجا؟ببين تفاوت » .،فرزندان وطن را تعقيب ميکنند

 مq ميسازد و آن اينکه ر را بیفکر ميکنم اين سخنان داکتر شرق راز بزرگ

ود و اينکه حزب ً کامq در دست شورويھا بیسرنوشت مردم افغانستان با تجاوز شورو

   .  بيش نبوده است یدموکراتيک خلق ، دم از استقqل و خود اراديت ميزد ، گزافه گوي

   

  :وضعيت زنان  درنظامھای ايديالوژيک

در ھردو نظام ايدئولوژيک، زنان که نيم جامعه ما را تشکيل ميدھند،نخستين 

زنان ھم بخاطر . ندقربانی خشونت لجام گسيخته زورمندان تازه به دوران رسيده بود

زندانی شدن ويا کشته شدن شوھران، برادران وپدران وفرزندان خود، متحمل رنج ودرد 

بيکران شدند، وھم خود به جرم ھمسربودن و مادربودن و خواھربودن زندانی متھم، 

  .مورد شکنجه ھای ھولناک فزيکی و جسمی روحی قرارمی گرفتند

داشت که زنان افغان اگر در عمر خود نفسی اما از اظھار اين واقعيت نبايد ابا 

براحت کشيده باشند، اين نفس راحت را در نظام سلطنت ظاھرشاھی  مملو از امنيت 

رت داودخان بعد از آنکه فرصت يافتند تا از زيرچادری اجانی و بخصوص در دوران صد

سانى ، کشيده اند واز آن پس ، زنان از حقوق شايسته مدنی و ان)١٩۵٩(سربدرآورند

خود برخوردار شدند و ميتوانستند دوشادوش مردان با روی باز به تحصيل بپردازند و 

دوشادوش مردان در کار و فعاليت ھاى اجتماعى و اقتصادى و فرھنگى و سياسى سھم 

بگيرند و نقش خود را در پيشبرد امور مختلف زندگى به طور شايسته ودر عرصه 

البته در نظام جمھوری داودخان . زى ايفا نمايندآموزش وپرورش به نحو تحسين برانگي

و حتی بعد ازآن دردوره حاکميت  حزب دموکراتيک خلق نيز زنان از حقوق مدنی تحصيل 

وارتقا به مقامات بلند دولتی ونظامی وسازمانھای سياسی برخوردار بودند و نقش 

  .موثری در تعليم وتربيت اوsد وطن داشتند

ز سياست وکاردولت مداری جدا بود، وھيچ مq وموsنای در اين نظامھا که دين ا

در رأس وزارتخانه ای قرار نداشت، کسى براى پوشيدن لباس اروپائى و يا گذاشتن ريش 

                                                
١٨٣

  ٢٣٠داکترحسن شرق، کرباس پوشان برھنه پا،ص-  
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وبروت يا به تن کردن پيراھن و تنبان و يا بيرون رفتن زن از منزل، مورد باز خواست و 

. عه عصرى و مدرن ميماندتنبيه قرار نمي گرفت و سيماى عمومى جامعه به يک جام

. مراجع قانونى رسيدگى به شکايات مردم معلوم و صqحيت ھر ارگان دولتى مشخص بود

شھر کابل بحيث پايتخت کشور از طريق فعاليت ھاى شھرسازی و پروژه خانه سازى و 

مسکن با توسعه مکروريانھاى بلند منزل در سيماى يک شھر مدرن جان ميگرفت و 

يدی ورشد صناع دستی درمرکز وsيات نويد از توسعه صنايع ملى کارخانه جات تول

موسسات تحصيلی وآموزشی باسيرنورمال خود زمينه رشد استعدادھاى جوانان و . ميداد

  .پژوھشگران افغان را در عرصه ھاى مختلف به نمايش ميگذاشت 

ھر  اما در نظام اسqمى تنظيمھاى جھادى، نه تنھا تمام مظاھر تمدن غرب از ش

ھا واز ادارات  دولتی پاک روفته و غارت شد، بلکه حيثيت زنان  بيش از ھرچيز ديگردر 

زنان بيش از ھرکس ديگر نه تنھا بخاطر از دست دادن شوھر . معرض خطر قرار گرفت 

يا برادر و پسر خود در جنگ ھاى ميان تنظيمى داغدار شدند، بلکه ھنگام بيرون رفتن از 

 خود را ازنظرمردان پنھان ميکردند،مگر اکثرا ًمورد تحقير و منزل با آنکه سروصورت

توھين و آزار و اذيت افراد مسلح وابسته به تنظيمھاى جھادى قرارميگرفتند، يا به 

اسارت ميرفتند و مورد تجاوزجنسى قرار ميگرفتند و اگر اين زن بدبخت شناخته ميشد 

 جنسى براو، پستان ھايش نيز قطع که به تنظيم جھادى رقيب تعلق دارد، برعqوه تجاوز

مردم کابل شاھد . ميگرديد و تيرباران ميشد و بعد لخت و برھنه به جاده پرتاب ميگرديد

صدھا و ھزاران ناروائى ھاى شرم آور گروه ھاى مسلح وابسته به تنظيمھاى جھادى 

بمب اين در حالى بود که روزانه از زمين و ھوا باران مسلسل توپ و راکت و . استند

مراکز . ھاى تباھکن بر سر مردم مى باريد وخانه و کاشانه شان را به ويرانى ميکشانيد

قدرت متعدد بود و ھيچ قوماندانى از ھيچ مرجعى دستور نمى پذيرفت و به ھمين علت 

وقتى دختران و زنان شوھردار مورد اختطاف گروه ھاى جھادى قرار ميگرفتند، مرجعى 

ى کند، و جلو اين ھرج و مرج و انارشى را بگيرد، وجود که به شکايات مردم رسيدگ

وبنابرين . نداشت و تنھا پرداخت مبالغ ھنگفت پول ميتوانست حqل مشکqت باشد

بسيارى از مردم پايتخت و شھرھاى بزرگ کشور با رويکار آمدن نظام اسqمى 

ران وتاجکستان مجاھدين، مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند و به پاکستان و يا اي

و يا روسيه فدراتيف ويا در داخل کشور به مزارشريف يا جqل آباد که از امنيت نسبی 

بھتر برخوردار بود، فرار کردند، تا s اقل جان خود را از چنگ احزاب اسqمى تنظيمھا 

  . نجات داده باشند 
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  ربانی اسqمی  مسئلۀ حجاب  در دولت 

» زنان افغان زير فشار عنعنه وتجدد«اظم در کتاب داکتر عبدهللا کدانشمند افغان،

داراsفتاء و مطالعات ستره محکمه دولت اسqمی، " رياست ،در مورد حجاب مينويسد که

فتوای شرعی "فتوای ذيل را تحت عنوان) ١٩٩٣سپتمبر(١٣٧٢ سنبله پنجمبه تاريخ 

   .صادر وانرا جھت تطبيق به رئيس دولت اسqمی ارائه کرد" ستر وحجاب

  

  :فتوا در باب ستر وحجاب

منکرآن کافر . ستر وحجاب زنان فرض است: "که  فتوا بطور کل حکم ميکند

اين ." ومرتکب آن فاسق و ارتکاب آن گناه کبيره است که به نصوص قطعی ثابت است

  :حکم به استناد آيات مبارکه صادرشده که ترجمه دری آن چنين است

اعی را، پس طلب کنيد از ايشان از بيرون وچون خواھيد از زنان پيامبرمت" -١

سورۀ ."( پرده واين سوال بيرون پرده پاک کننده تراست برای دلھای شما ودلھای ايشان

  )٥٣احزاب، آيۀ 

ای زنان مسلمان قرار بگيريد درخانه ھای خود وظاھرنکنيدزينت وتجمل  " -٢

  )٣٣ۀسورۀ احزاب، آي."(خود را مانند آشکارکردن عدت جاھليت پيشينه

ای پيامبربگو برزنان خود ودختران خود وزنان مسلمانان که فروگذارند  " -٣

سورۀ ."(برخود چيزی از چادرھای خود،اين نزديکتر است به آن که شناخته شوند

  )٩٥احزاب، آيۀ 

وبگو برای زنان مومنه که پائين اندازند برخی نظرھای خود را يعنی  "-٤

ردان اجنبی وبپوشند چادرھای کqن تا روی وبدن چشمھای خود را از نظرشھوانی به م

آنھا آشکار نشود ونگھدارند شرمگاه خود را وظاھر نکنند آرايش خود رامگرآنچه ظاھر 

است از آن وبايد فروگذارند چادرھای خود برگريبان ھای خود وظاھر نکنند زينت 

شوھران خويش مستورخود را مگر به شوھران خود و يا به پدران خويش و يا به پدران 

  )٣١سورۀ نور، آيه."(و يا به پسران خود و يا به پسران شوھران خويش

  

  :در باب تعليم زنان

استناد کلی فتوا در مورد تعليم زنان برمبنای حديث مبارک استواراست که 

طلب کنيد علم را : "وھمچنان." طلب علم برمرد وزن مسلمان فرض است ":ميفرمايد

آنھم .توا علم برزنان فقط درساحۀ علم دين محدود شده است درف."اگرچه درچين باشد

ازاينکه بدون تعليم مسايل اسqمی رسيدن به درک :"تحت شرايط خاص به اين شرح که 
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حقايق حqل از حرام امکان پذير نيست وتمام علمای امت مسلمه دراين مسئله اتفاق دارند 

چومردان sزم است، اما طريقۀ راه که فرضيت علم حqل وحرام با دsيل شرعی برزنان ھم

وتعليم وتعلم فرق بسزا دارند، زيرا به نسبت تحفظ شرافت، حيثيت،عزت وعفت زن، ستر 

پس امرsزمی وحتمی است که مراعات ھمه . وحجاب فرض عين گشته استنه برمردان

يعنی زنان مسلمان علم ضروريه  واوليه . فرايض وواجبات شرعی مرعی وتعميل گردد

 را نزد اقارب قريبه خود بياموزند، زيرا شرح اسqم مواضع تعليم ومدارس را برای دينی

  ."زنان خانه ھای شان و با اقارب شان ومحرم شان قرار داده است

ًخواندن علوم جديده برای کودکان خصوصا : "درتفسيراحکام القرآن آمده است

: وحتی گفته شده که ." استتعلم وخواندن علم دين ممنوع ] از[دختران درمکاتب بيش او

چون تدارک تمام : "ونيز گفته ميشود که."تعليم وکتابت زنان حرام قرار داده شده است"

لوازم وضروريات حياتی زنان بدوش مردان است، پس زن ھيچ احتياجی به برآمدن 

وبغرض کسب وپيشه ندارد وتنھا زن مکلفيت دارد در امورات داخل خانه بازوج خود 

١٨٤."ھمکارباشد
  

سپس مؤلف مينويسدکه ،اعضای مسلکی ستره محکمه درختم فتوا به دولت 

کار زنان با مردان در دفاتر وشھرھا وتعليم وتعلم آنان در : " اسqمی چنين توصيه کردند

ًو پيروی ازغرب ونظامھای sدينی  بوده شرعا ) شريعت(مکاتب عصری،خqف مشروع

مان است و برای پياده ساختن نظام اسqمی افغانستان يک مملکت مسل. حرام قطعی است

بسيار ....  سال جھاد مسلحانه نموده وتعداد زياد قربانی داده اند١٤و احکام الھی مدت 

 ماه به اينطرف زنھای مسلمان دولت اسqمی ما کمافی ١٦جای تأسف است که  از مدت 

راند و نيز در السابق در دفاتر حکومت اسqمی ومکاتب و راديو وتلويزيون دست بکا

ولی ھر .  بدون حجاب گشت وگذارميکنند وھيچ تغييری از سابق به نظرنميرسد٠بازارھا

ًروز از راديو کابل شنيده ميشودکه در افغانستان حکم الھی خصوصا ستر وحجاب عملی 

ًاز مسئولين دولت وحکومت جدا و اکيدا خواسته ميشود که تمام احکام الھی .شده است ً

جاب را علی الفور عملی گردانند و زنھا راا ز دفاتر بيرون  رانده ًخصوصا ستر وح

 وھم از راديو مکاتب زنھا را که در حقيقت مراکز زنا وفحشا است، مسدود نمايندو

وتلويزيون ايشان را بيرون کشيده تا برای ادعای ايشان برتنفيذ احکام الھی مصداق 

   ١٨٥ )فتاءنفراعضای مسلکی رياست دار١١sامضای ."( پيداکند

                                                
١٨٤

  ٤٢٥ -٤٢٤ص ص نان افغان زيرفشار عنعنه وتجدد، زداکتر سيد عبدهللا کاظم،-  
١٨٥

  ٤٢٦ -٤٢٢ صصنان افغان زيرفشار عنعنه وتجدد،  ز-  
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که  دراين فتوا،علمای دينی ستره محکمه دولت :مينويسد  مؤلف به ارتباط فتوا
در دفاتر وگشت وگذار آنھا را در بازارھا وھمچنان تعليم  اسqمی ربانی، کار زنان را

دانسته اند  "مراکز زنا وفحشا" وتربيت آنھا را درمکاتب عصری منع کرده ومکاتب را
وسيلۀ تحريک شھوت مردان  زن را از مقام انسانی او خارج کرده وخود  که با اين تعبير

  .  کرده اند و منبع فساد وفتنه درجامعه  قلمداد

وتعبير وترجمۀ  تفسير مؤلف در تبصره خود براين فتوا، زيرعنوان مشکل در
تفسير احکام مذکور اعتراض دارد،مدعی است  و تعبير احکام اسqمی، عqوه براينکه بر

 سخن اغلب آيه ھای منقول از سورۀ احزاب مختص به زنان پيامبراکرم است که روی
    ١٨٦ .وتعبير آن آيات بطورعام برھمه زنان مسلمان مرعی اsجرا پنداشته نميشود

  

تفکر علمای دينی ستره محکمه دولت طرزاين طرز برداشت و  اين که من ندانستم 

  رس ديوبندی پاکستان دارد؟  طرز تفکر  طالبان مدا  چه فرقی با، ربانیاسqمی

خوشبختانه که دولت ربانی آنقدر در جنگ ھای قدرت طلبی ميان تنظيمای جھادی 

  .درگير بود که فرصت نيافت اين فتوا را درعمل پياده کند

 ناميدن از سوی مجمع علمای دينی يک دولت "مرکز زنا وفحشا "مکتب را

ن محسوب ميشود، بلکه توھين ودشنام اسqمی نه تنھا توھينی بزرگ به مقام انسانی ز

بزرگی به تمام کشورھای اسqمی  نيز می باشد که در آن زنان ميتوانند به تحصqت عالی 

درھمان وقتی که اين . در دانشگاه ھا بپردازند وبه مقامات عالی اداری وسياسی بر سند

ی به عنوان فتوا از طرف دولت اسqمی ربانی صادرميشد، سه تا زن درکشورھای اسqم

بی ترکيه، صدراعظم  تانسوچيلر: اينان عبارت بودند از.صدراعظم ايفای وظيفه ميکردند

 به مراتب  بنگqدش که ھريکصدراعظم   شيخ حسينه وپاکستان نظيربوتو صدراعظم 

  .تحصيل کرده تر ودانشمند تر ازاعضای ادارۀ افتاء افغانستان بودند

 اخوانی ربانی،  تنھا به صدورھمين فتوا اسqمی تنظيمی جھادی وکاش دولت   

بريدن پستان زنان وتجاوزات دسته جمعی : اکتفا ميکرد واز فجايع ديگری چون

برشفاخان زنان عقلی وعصبی وياانداختن اجساد  لخت وبرھنه زنان بر روی سرک ھا 

 جلو بعد از تجاوز برآنھا ،ياشکم دريدن شان ويا مجبورکردن زنان حامله برای زائيدن در

  .چشم مردان جھادی وغيره اعمال جنايتکارانه جلوميگرفت که نگرفت

  :  ايديولوژيک طالباندرنظام

                                                
١٨٦

  ٤٣٠ -٤٢٨ صصنان افغان زيرفشار عنعنه وتجدد،  ز-  
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در نظام ايديولوژيک طالبان، قوانينى که درنظام اسqمى دولت ربانى وضع شده 

دود از دمار » امر بالمعروف ونھى از منکر« بود، بشدت مورد تطبيق قرارگرفت و ادارۀ 

نان از حق تحصيل وکار در ادارات دولتی محروم ساخته شدند و حتى ز. زنان برآورد

پوشيدن لباس اروپائى . قيودات شديدى بر بيرون رفتن زن از منزل وضع گرديد

وتراشيدن ريش براى مردان ممنوع گرديد وتمام مردان مجبور ساخته شدند ريش 

منزل ھمراه با ديدن شنيدن موسيقى در موتر و ھوتل و رستورانھا و حتى در . بگذارند

قوانين سنگسار و دست وپاى . تلويزيون و شادمانى کردن با خنده بلند ممنوع شد

بريدنھاى اسqمى رونق گرفت و استديوم ملى بجاى ورزش و مسابقات سپورتی ، به 

دروازه حمام ھاى عمومى بسته شد وپوشيدن لباس پاک . ميدان قصابى انسانھا مبدل شد

گرفتن عکس ممنوع گرديد و رفتن زن مريض به نزد دکتور . ه ميشدو تميزگناه پنداشت

مرد قدغن شد، و اکثر مادران در ھنگام زايمان به علت عدم وارسى دکتوران مرد جان 

رانندگان تاکسى و بس ھا اجازه نداشتند زنانى را درموتر خود سوار کنند که . ميدادند

ھر مردى اگر . رانى استفاده ميکردندچادرى نپوشيده و بجاى آن از روسرى يا چادر اي

باخانمى بيرون ميرفت، بايد اسنادى که محرميت زن و مرد را ثابت ميکرد باخود 

ميداشت، در غير اينصورت به عنوان زن و مرد بدکاره با سرنوشت شومى روبرو ميشد، 

ن بدينسان زنانى که محرم شرعى نداشتند حتى براى خريد مايحتاج خود دچار رنج فراوا

معھذا اگر زنى با محرم شرعى خود بيرون ميرفت، حق نداشت دست به آرايش . بودند

کارمندان . خود بزند ولباس فيشنى و تميز بپوشد تا مبادا مردان بالغ دچار وسوسه نشوند

دولتى مجبور بودند در وقت نمازظھر با جماعت نمازگزارند و اگر داکترى دراتاق عمل 

ز را مى شنيد، مجبور بود کار عمل جراحى را ترک کند، برود جراحى مى بود و آذان نما

  .اول نماز بخواند و بعد به عمل جراحى خود ادامه بدھد

بدينسان کشور ما در چنگ . مردان مکلف به اداى نماز درمسجد بودندھمه جا 

گروه مذھبی تاريک انديش و کوتاه بينی افتاد که تصور ميکردند علت تمام بدبختی ھای 

ه ما بخاطر کوتاھی ريش و رفتن زن به مکتب و مدرسه و رواج لباس اروپائی و جامع

 اين گروه متعصب و عقبگرا که از .شنيدن موسيقی و ديدن تلويزيون و ويدئو است

مظاھر تکنالوجی ومدنيت جديد بي خبر و از نعمت سواد sزم بی بھره بودند ، بدبختی 

مداخله اجانب دامنگير جامعه ما شده بود، ھمه ھای را که براثر ادامه جنگ برادرکشی و 

را تقدير مردم بيدفاع و بی دوا و بی نوای افغان ميدانستند و حاضر نبودند از موضع خود 

يک وجب برگردند و زمينه صلح و ثبات و امنيت را فراھم کنند درحاليکه ميدانستند 

  .توانائی حکومت کردن بر مردم را تا دراز مدت ندارند



 ٥٢٣       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

ُکه طالبان سقوط داده شدند و برمبناى کنفرانس بــن، بجاى آن يک حکومت با آن
عبورى به ميان آمد ، اما از آنجايى که بخش عمده اين حکومت از نيروھاى عقبگراى 

ائنqف شمال تشکيل يافت، وضعيت اجتماعی، اقتصادی وامنيتی نسبت به زمان طالبان 

قوط طالبان  اين بود که قوماندانان خطای بزرگ  امريکا،پس از س. بدتر شده رفت

وفرماندھان ائتqف شمال را که سوابق نامطلوبی در ارتکاب جرايم جنگی داشتند، 

آنان که جز از .  ومسبب اصلی ظھورطالبان بودند، دوباره  برگردۀ مردم سوار کرد

ايجادھرج ومرج و پرکردن جيب خود از راه غارت دارائيھای عامه و شخصی به چيزی 

گری نمی انديشند،  بعد از احراز قدرت، بq فاصله دست به اعمال ضد حقوق بشری دي

ميان جنرال دوستم ) از شمال تا غرب کشور(زدند و با درگيريھای مسلحانه رقابتی 

وجنرال عطا درمزارشريف از يک طرف وميان جنرال اسماعيل خان وامان هللا درھرات 

بخش ديگر اين ائتqف يعنی . ه مخاطره انداختند صلح وامنيت را درکشور ب،ازجانب ديگر

شورای نظار با اشغال کابل وچنگ اندازی برکرسی ھای پر درآمد اقتصادی و نظامی 

  .بحران نا امنی را درکشوربشدت  دامن زدند

باحضور نيروھای ايساف،   گفته ميشد نيروھای امنيتی وابسته به شورای نظار

رائی ھای افراد واختطاف اشخاص پولدار وسرمايه شب ھنگام  دست به دزدی وغارت دا

داران برگشته ازخارج ميزدند و با شکنجه کردن اختطاف شدگان، مبالغ ھنگفت باج از 

اين . آنھا ميگرفتند و بدينسان وضع امنيتی پايتخت را روزتا روز بد و بد ترکرده رفتند

  . ر رانده نشده بودندًدرحالی بود که ھنوز بقايای القاعده وطالبان کامq از کشو

 به علت حضور گسترده رھبران ٢٠٠٣در لويه جرگه قانون اساسی درسال 

درعنوان نظام سياسی " اسqمی"تنظيمی در آن جرگه سرنوشت ساز، با چسپاندن کلمه 

از آن ببعد ھراز . نظام سياسی را ايديولوژيک کردند) جمھوری اسqمی افغانستان(کشور 

آزادی بيان وانديشه ورسانه ھای جمعی و افراد از سوی مراجع گاھی فتوا ھايی برضد 

دينی  درافغانستان صادر ميشود که فرياد واعتراض جدی مدافعان  حقوق بشر وحقوق 

محکوم کردن روشنفکران و ژورناليستان به . زنان وآزادی بيان را بدنبال داشته است

 کردن آن ويا چاپ قرآن مجيد اشد مجازات،  بخاطر خواندن يک مقاله در انترنت وپرنت

با متن فارسی که در ديگر کشورھا به زبان غير از عربی چاپ و تکثيرشده وھيچ کسی 

بخاطر اين کارمحکوم نشده است، بربنياد ايدلوژيک بودن نظام صورت گرفته وميگيرد 

  . که برای قشرجوان وروشنفکر افغان بسيار نگران کننده است

م سياسی درکشور، ازدياد خشونت درحق زنان در بخاطر ايديولوژيک شدن نظا

خانواده ھا وازدواج ھای اجباری دختران صغير با مردان مسن، سبب رواج پديدۀ شوم 
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خود سوزی درميان زنان گرديده وزنان بسياری تا کنون در وsيات ھرات  وفراه وھلمند 

. زی زده اند وقندھار وغيره بعلت خشونت از سوی شوھران واقارب خود دست بخود سو

  ساله از سوی مردان مسلح تا تبادله دختران جوان با ٧، ۶، ۵، ۴تجاوز بردخترکان 

سگ جنگی در دروsيات شمال کشور بدون آنکه عاملين آن مورد پيگرد قانونی  

ومجازات علنی قرارداده شده باشند و غصب ملکيت ھاى شخصی، تخريب منازل مردم با 

بزندان کشيدن افراد در زندانھاى خصوصى ، سرباز گيرى اعمال فشار، دزدى ، قتل، 

جبرى و اخذ ماليات ھاى خود سرانه از اشخاص و اختطاف پسران و تجاوز برجان ومال 

در چنين شرايطى . وناموس مردم ازمرکزتا وsيات کشوربيشتر از زمان طالبان شده است

ندارد بدون چادرى پا به ترس بر جامعه زن افغان چنان مستولى است که ھيچ زنى جرئت 

  .بيرون از خانه بگذارد

در قانون اساسی افغانستان با وجود برسميت شناختن اعqميه جھانی حقوق بشر، 

واشاره به تساوی حقوق زن ومرد، قيد شده است که تمام قوانين جاری درکشور مطابق 

 مواد ديگری که با شريعت اسqمی قابل تطبيق است، يعنی که با ذکر ھمين قيد مفاد تمام

برمبنای اعqمه جھانی حقوق بشر و سايرميثاق ھای بين المللی رفع تبعيض جنسيتی 

با ھمين تمسک است که قانون شرعی احوال . وعقيدتی  ذکرشده ، نقض گرديده است

شخصيه اھل تشيع تنظيم شده واز مجرای ولسی جرگه بدون جروبحث روی مواد آن 

کرزی ھم رسانده شد که  مورد اعتراض جامعه بين گذشت و به امضای رئيس جمھور 

  . المللی قرار گرفت  وبه باز نگری سپرده شد

  

  : اسqم سياسی درافغانستان

) ايديولوژی بنيادگرائی اخوان المسلمين  مصر(پديده اسqم سياسی يا اخوانيزم

تاده  به بعد از سوی آن عده افغانھای که برای تحصيل به مصر فرس١٩۶٠درکشورما از 

از جمله فارغان پوھنتون جامع اsزھر مصر يکی ھم برھان الدين .شده بودند آورده شد

 ربانی بود که بعد ازعضويت درشبکه اخوان المسلمين مصر به افغانستان بازگشت

را بنيان » جمعيت اسqمی«يا» برادران مسلمان«وسپس در افغانستان  حزب ).١٩۵٩(

 فعاليت ھای سياسی خود را در دھه دموکراسی ربانی با ساير اعضای حزبش.گذاشت

موضع گيری خشن ودھشت افگنی  اخوانيان افغانستان زمانی به مردم کابل  .شروع کرد

به روی زنان ودختران روی برھنه کابل مبادرت ) تيزاب( افشا گرديد که به پاشيدن اسيد

ون کابل پاره ورزيدندويا با چاقو شکم بعضی از محصلين وجوانان چپی را در پوھنت

  . کردند
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بياد داريم، ھمينکه حزب دموکراتيک خلق افغانستان  قدرت سياسى را از طريق 

 تصاحب کرد، و اين حزب دست به خشونت برد وبه ١٩٧٨يک کودتاى نظامى دراپريل 

بستن وبزندان سپردن سران قومی و روشنفکران تحصيل کرده درغرب پرداخت  کشتن و

 حفظ جان وحيات خود به پاکستان فرار کنند واز آنجا دست به ، مردم مجبور شدند برای

رژيم جديد که پايگاه محکمى در ميان جامعه . عمليات تخريبی ومقاومت آميز بزنند

نداشت، و باکشمکش درونی برسرقدرت نيز دچار بود، براى حفظ مواضع خود ازحامى 

 ١٩٧٩ھم در دسامبرايديولوژيک خويش، اتحاد شوروى يارى خواست و اتحاد شوروى 

با اعزام يکصد وبيست ھزار قشون خود به افغانستان ،در واقع کشور را اشغال کرد و به 

با سرازيرشدن قشون بيگانه به افغانستان . حمايت از حزب دموکراتيک خلق پرداخت

طالع گروه ھای اخوانی  نيز به اصطqح گل کرد  وغرب را به حمايت از آنان واداشت تا 

سى را از چنگ رژيم مورد حمايت اتحادشوری خارج کرده دراختيار آنان قدرت سيا

  .قراربدھد

غرب درتبانی با پاکستان و حمايت تنظيمھاى جھادى درفضای جنگ سرد به زور 

آزمائی  با اتحادشوروی پرداخت و افغانان را تجھيز و تسليح کرد و براى مبارزه با 

 گسيل داشت تا انتقام شکست خود را درجنگ قشون سرخ و رژيم کابل ، بداخل افغانستان

افغانھا در تحت ھدايت تنظيم ھاى جھادى با مقاومت قھرمانانه . ويتنام از شورويھا بگيرد

خود سرانجام توانستند، بازى را به نفع غرب ببرند ونه تنھا شوروى را وادار به خروج 

ب شوند، بلکه زمينه قشون خود از افغانستان نمايند و افتخار بزرگ تاريخى را نصي

فروپاشى امپراطورى شوروى و استقqل کشورھاى آسياى ميانه را نيز فراھم کنند،اما 

متاسفانه که پس از اين پيروزى،ھنگامى که نوبت به تنظيمھای اسqمی رسيد و برمسند 

قدرت نشستند، چنان روزگارى بسر مردم افغانستان آوردند که بqفاصله ھمگى مردم از 

وگردان شدند و به ياد کفن کش سابق افتادند وبرای دوران حاکميت حزب ايشان ر

  .دموکراتيک خلق افسوس ميخوردند

 با ورود تنظيمھاى اسqمى، جنگھاى تباھکن تنظيمى در کابل بخاطر اشغال 

محqت و ادارات دولتى و غارت اموال و دارائى ھاى عامه آغاز يافت و با پرتاب بمب و 

qحھاى خفيفه و ثقيله از يکسو بسوى ديگر شھر ، آباديھا را به ويرانه راکت و انواع س

مبدل ساختند و از وحشت و دھشت و کشت و کشتار مردم کارنامه ھاى فراموش نشدنى 

  . آفريدند

جنگ ھای داخلی، فرقه گرائی، تضادھای قومی ونژادی وچند قطبی شدن، دولت 

نسلھای اطفال . معه مدنی را برباد دادمملکت را به تباھی کشانيد وجا.را ناکام ساخت



 ٥٢٦       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

بدون داشتن ريشه وھويت بزرگ گرديدند وھيچ دليلی بخاطر زنده ماندن بجز جنگ 

بزرگان درتعذيب وتھديد قرار داشته ھيچ چيز را بغير از قدرت جنگ ساsران . نداشتند

 دولت ما بايک: " لخضر ابراھيمی، ميانجی سازمان ملل متحد اظھار نمود. نمی شناسند

حتی نميدانيم از کدام قسمت آن ، پاکسازی را . ناکام ويک زخم ناسور روبرو ھستيم

   ١٨٧."شروع کنيم

تخريب . تمام نفوس افغانستان نه يکبار بلکه چندين بار بيجا ساخته شده اند

اثری بنام زيربنا . آلمان مبدل ساخت" Dresdenفزيکی کابل، شھررا بمانند شھر درسدن

کميتۀ .ای جامعه راحتی در پايان ترين سطح غربت تضمين کند، وجود نداردکه بتواند بقاي

، تعداد خانوده ھائی را که درکابل توسط بيوه ھا ١٩٩٨صليب سرخ بين المللی در سال 

 ھزارخانواده، وشمار فاميل ھا راکه رؤسای آن ھا اشخاص ٩٨سرپرستی ميشدند 

زارآن در ھمان سال بنام مجروحين  ھ۴۵ ھزار فاميل قلمداد نمود که ۶٣معيوب ھستند

کسانی که به قتل رسيده اند، تعداد دقيق  آن حتی بصورت تخمين . جنگ تداوی گرديدند

ھم وجود ندارد، يگانه فابريکه ھای فعال درافغانستان، دستگاه ھای است که اعضای 

   ١٨٨ .مصنوعی بدن انسان راميسازند

ور افغانستان، تعصبات زبانى و بر اثر مداخqت مغرضانه کشورھاى ذيدخل در ام

رھبران تنظيم . مذھبى و قومى در افغانستان دامن زده شد و مردم را بجان ھم انداخت

ھاى جھادى در افغانستان بدستور حاميان خارجى خود، تمام آثار باقيمانده از تھاجم 

ش شوروى را باخاک يک سان نمودند و بر مصيبت و بدبختى مردم افغانستان بيش از پي

سر انجام از بطن اين نا بسامانيھا و خود سريھا و بى کفايتى ھاى تنظيم ھاى . افزودند

جھادى ،گروه طالبان با حمايت پاکستان درتبانى باعربستان سعودى و سيا، وارد صحنه 

 . سياسى افغانستان شدند

در دوره تطبيق شريعت غراى محمدى طالبان، تمام مظاھر تمدن و فرھنگ پيش 

 اسqم نابودگرديد ، سران جھادی  تا توانستند آثار گرانبھای تمدن قبل از اسqم و پس از

افغانستان را از موزيم ھاى کشور  به يغما بردند و در خارج به حراج گذاشتند، مگر 

طالبان کرام، آنچه دربيرون از موزيم ھا بصورت طبيعى  وجود داشت نيز با بمبگذارى 

و کارنامه فرھنگ زدائى خود را با نابودى بتـھاى باميان از دل کوه ھا به ھوا پرتاب 

  .کامل کردند

                                                
١٨٧

  ٣١٠ ص احمدرشيد،طالبان، نفت وبازی بزرگ جديد،-  
١٨٨

  ھمانجا-  
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بدينسان اسqم سياسی درافغانستان درجھت تمدن زدائى و فرھنگ ستيزى سير 

نمود و بجاى تحول و ترقى، کشور را بسوى بدبختى تاريخى سوق داد و باحمايت از بن 

ل کرد که متاسفانه حادثه شوم و sدن کشور را به sنه پرورش تروريستان القاعده مبد

 سپتمبر که به مرگ بيش از سه ھزار انسانھاى بيگناه در امريکا انجاميد، ١١ناگوار 

  .نتيجه اسqم سياسى يا بنيادگرائى اعqم شد

 امريکا براى انتقام کشى ازافراط گرايان طالبان و تروريستان القاعده وبن sدن 

 بدست آورد و بر ضد تروريزم دست به مبارزه بى وحاميان شان، حمايت بين المللي را

طالبان و گروه القاعده را در افغانستان سرکوب ورژيم طالبان . امان در افغانستان زد 

دستگير نشدند، ) مqعمر(و رھبرطالبان) بن sدن(راساقط کرد، مگر رھبر گروه القاعده 

qمى درآنجا نفوذ بسيار دارند، و درمناطق قبايل سرحدى پاکستان که احزاب بنيادگراى اس

پناه جستند و از آنجا بکمک برخى از حلقات نظامى پاکستان و تندروان اسqمى نيروھاى 

خود را سازمان ميدھند و با حمqت پيھم خويش تلفات جانى چشم گيرى بر نيروھاى 

افزون برين حزب اسqمى حکمتيار ومولوی . ائتqف بين المللى و دولتى وارد ميکنند

حقانی  از داخل خاک پاکستان به تقويت بيش از پيش بنيادگرايان طالب افزوده است، اين 

درحالى است که تا کنون پيروان اسqم سياسى در کشور تفنگ از شانه پس نکرده اند و 

ھريک از فرماندھان تنظيمى قصد دارند نھال بنياد گرائى راکه بدست بيگانه غرص شده 

آبيارى کنند، و اين سير قھقرائى تحول را تا تجزيه و نابودى است با خون ھموطنان ما 

  . کشور و فقر استخوان سوز جامعه ادامه دھند

 سال به اينسو ۵٠با توجه به آنچه تا کنون گفته آمديم ، من به عنوان کسيکه از 

ناظر اوضاع سياسى و اجتماعى کشور بوده ام و خوبى و زشتى روزگاران دھه  شاھد و

ظاھرشاه و جمھوريت داود و رژيم حزب دموکراتيک خلق و حاکميت اسqمى دموکراسى 

و تا کنون با ھيچ حزب و گروه و . تنظيمھاى جھادى را با تمام وجودم حس کرده ام

سازمان سياسى چپ يا راست ، تندرو يا کندرو وابستگى نداشته ام ، ميخواھم به 

يک چه اسqمی وچه غيراسqمی ھموطنانم خاطر نشان نمايم که حکومت ھای ايدئولوژ

حکومتی که توسط گروه طالبان يا گلبدين ويا .برای مردم کشور فاجعه آفرين بوده است

ربانی وسياف ومحسنی وشرکاء، بار ديگر در اين کشور استقراريابد ، فاتحه اين کشور 

اسى را بايد خواند، زيرا در سرشت اخوانيزم ، بنياد گرائى نھفته است و چون اسqم سي

نميتواند خود را با شرايط ونيازمندى انکار ناپذير عصر و زمان تطابق دھد، براى جبران 

ھمان تروريسمى که مردم ما و جھان متمدن . شکست خود ناچار به تروريسم پناه مى برد

  .از آن نفرت دارند و براى ريشه کن کردن آن دست اتحاد بھم داده اند
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 و سنگسارھا و حد زدنھا و تعزيرھايش جز اسqم سياسى  که با دست بريدنھا

توشه گران فقر و جھل و فساد وبيمارى و عقب ماندگى چيزى براى مردم تحت سلطه 

اش به ارمغان نياورده، تا چه وقت ميتواند، به نياز ھاى آشکار و اجتناب ناپذير زمان، 

  فقط با گردن زدنھا واعدامھا وآدم کشيھاى مقدس پاسخ بدھد؟ 

 اسی که در سيماى نظام طالبان با بستن يا سوختن مکتب ومدرسه براسqمى سي

می يابد، جز بی سوادی و فقر روزافزون توده ھاى ميليونى ،  زنان تبلور روی دختران و

ًراه به ھيچ بھشتى نمى برد و ھريک از اين گونه نظامھا جدا دچار ورشکستگى سياسى 

  .سى جھان مترقى قراردارندو اقتصادى است و امروز درتحت فشار مطلق سيا

ًباوجود ھمه سخت گيری ھای دنيای اسqمی، در دھه نود قرن بيستم ، چه در 
ًو چه در دوره تطبيق ) ١٩٩٦ ـ ١٩٩٢(ًدوره حکومت اسqمی برھان الدين ربانی 

، بر اثر جنگ ھا وآدم کشی ھای )٢٠٠١ -١٩٩۶(طالبان» اسqم ناب محمدی«شريعت 

ھزار از ٩٠ت ميان طالبان و تنظيم ھای جھادی، حدود وحشتناک بخاطر کسب قدر

مسلمانان مھاجر افغانی در پاکستان ـ که اميد خود را از بازگشت امنيت و آرامش در 

حکومت اسqمی طالبانی از دست داده بودند ـ ازدين اسqم به دين مسيح روی آوردند و 

رھبران . اکستان بدر رفتندخود را ازچنگ مجازات پيشوايان اسqمی نجات دادند و از پ

اسqمی افغانستان نيز از اين ناحيه ھيچگونه ابراز نگرانی نکردند ، شايد درک کرده 

ًبودند که برگشتن مردم از اسqم ، نتيجه تحجرفکری  و جزم انديشی بنياد گرايان 
 .اسqميست

شد ًبه گفته داکتر شفا، مشکل در اين است که درچنين دوران بی سابقه ای از ر

ًنه تنھا مطلقا امکان آنرا ندارند که بخش غير » بنياد گرايان« فکری بشريت مترقی، 

ًمسلمان جھان را، به قانون اسqم درآورند ، بلکه درمحدوده دنيای اسqمی خود نيز روز 
بنيادگرائي ھائيکه به نام خدا و اسqم . بروز بيشتر با واقعيتھای جھانی فاصله ميگيرند

سر اين مجتمع بيش از يک ميليارد نفری ـ گاه از جانب خود حکومت ھا و برتقريبا سرا

گاه از جانب افراط گرايانی غير مسئول ـ حکمفرماست ، درھمه جا پاسخھای غلطی است 

پرسش صحيح اينست که برای تعديل شرايط ظالمانه و . که به پرسش صحيح داده ميشود

دم آنرا قربانی گرفته است ، چه می بايد بيرحمانه اقتصادی جھان امروزکه بخش اعظم مر

کرد ؟ و پاسخ غلط اين تصور است که با آدم کشی ھای مقدس يا از طريق رژيمھای از 

  »١٨٩.نوع وsيت فقيه و طالبان ميتوان چنين مشکلی راحل کرد

                                                
١٨٩

  ٣٧دکتر شفا، تولدی ديگر،ص -  
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بنابرين مردم نبايد فريب سخنان پر طنطنه مqھاى سياسى را بخورند، تا دوباره  

بايد پذيرفت که علت اين .  خون اشام در لباس مدعيان اسqم ناب نيفتندبدام اين جqدان

ھمه عصيانھا و از دين بيزارشدنھا و نا ھنجارى ھا زير سرھمين رھبران اسqم سياسى 

جوئى و منفعت  است که از دين متاع پر سودى براى خود شان ساخته اند و به سود

  . پرستى پرداخته اند

ان سودجوياني که از دين به عنوان  ابزاری جھت فريب برای بی رونق ساختن دک

دادن مردم  يا بزرگ جلوه دادن خود و کوچک نمودن ديگران و تحت تاثير در آوردن 

عواطف و احساسات انسانھا سوء استفاده می کنند، بھترين وسيله آموزش علم و دانش 

 که دين چيست و ًبرای بيدار کردن و آگاه ساختن مردم است تا ھرکس  شخصا بفھمد

بداند که برای چه آنرا احترام می کند؟ و واعظان دين چرا به آنچه تبليغ می کنند ، خود 

  کمتربدان عمل ميکنند؟ 

می بايد رھبران  بنيادگرای  وابسته به کشورھای بيگانه را که مسببان اصلی  

به چنگ درصورت امکان آنھا را ويرانی کشور و ناقضين حقوق بشر اند  افشا کرد و

عدالت سپرد تا فرزندان ما از دست ايشان نجات يابند و آينده نيکى در پيشرو داشته 

بر روشنفکران و آگاھان و عناصر وطنخواه و چيز فھم است تا به اختqف سليقه .باشند

ای خود پايان دھند و براى عقيم ساختن روحانيت بنيادگرا که اينک مورد تنفر مجامع بين 

ر دارد، دست به مبارزه پيگير سياسى بزنند و کشور شان را از چنگ المللى نيز قرا

اھريمن بنيادگرائى نجات بخشند، زيرا بنيادگرائى قصد دارد که روشنفکران ھمچنان از 

کشور بدور باشند و تجربه و خرد و امکانات فنى خود را در جھت عمران وطن بکار 

ن حال امکانات مالى و اقتصاديى را که نگيرند، تا ميدان براى شان خالى بماند ، در عي

دول پيشرفته جھان براى عمران و دوباره سازى افغانستان وعده داده اند خنثى کند، و 

ًاحيانا جامعه متمدن را از پرداخت کمک به اين کشور جنگ زده و ويران وفقير دلسرد 

  !وپشيمان نمايند، که ھرگز چنين مباد

  

  :جھان بينی نظامھای ايدئولوژيک 

  يکی از ھموطنان صاحب نظر، آقای ھجاگو ننگرھاری، در مورد جھان بينی نظام 

 - در افغان"نجات دھندگان را نجات دھيد"ھای ايدئولوژيک،مقالتی ممتع زيرعنوان 

   :اومينويسد. دراينجا بازتاب ندھم جرمن آنqين به نشررسانده که حيفم می آيد آنرا
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به اصطqح ديموکراتيک (راست، جمھوری  پيامدھای متوالی دو حاکميت چپ و "

 تا چند نسل ديگر انديشه و رفتار انسانھای آزاد افغان ... و جمھوريھای اسqمی،) خلق

  .را خواھد آزرد

ھمين دو گرايش سياسی چپ و راست ، در افغانستان در سی سال گذشته با 

 ه را بدبخت وبزرگگرايشھای توتاليتاريستی ،تام گرايی ،منم منم کردنھا ،مردم و جامع

ھردوگرايش چپ و راست، با افکار توتاليتاريستی وتام گرايی . ترين ضربه برجامعه زدند

جريان مشروعيت خود را دريک جبر  ھردو. شان ،دارای يک جھانبينی شفابخش ھستند

اين جبرنه براساس واقعيات . جبر تاريخی ،طبقاتی ،الھی ،نژادی وغيره: می دانند

اين جھانبينی يا ايده . وی يک ايديالوژی ،يک جھانبينی ،بنا شده استاجتماعی که برر

برای . برای آنھا حقيقت مطلق است ،که تنھا دست يافتن انسان به آرمانشھر آنھاست

جھانبينی شان مطلق . تطبيق افکارخود ازھروسيله ای بھره می جويند،حتی ازقھرعريان

  .وجھانشمول است

. موارکننده گان راه رسيدن به ھدف شان می باشندپيروان اين ايده ھای مطلق ھ

چون حقيقت آنھا مطلق است ،پس دو راه بيشتر وجود ندارد ،سفيد و سياه ،  سايه  

دنيا به دودنيای دوست ودشمن تقسيم می . يا مطلق درست يا غلط . روشن بی معنی است

ملحد ، کافر ،يھودی دشمن از نظر اين دونظام می تواند  ضدانقqب ،خرده بورژوا ،.شود 

  .، نامسلمان وغيره باشد

ھمه چيز در دست رھبر است ، افکارديگر ازنظرآنھا فاسد وانحرافی ، ضد 

برای ازبين بردن ھويت  .انقqبی ،خرده بورژوايی ، غيراسqمی و غيره ارزيابی ميگردد

ات می خواھند انسان جديدی ساخته شود که تصور. فرد و شخصيت فردی تqش می کنند

  .او،ھمان تصورات حزب و رھبر باشد

       حزب و راھبر تعين کننده ٔ افکار، عقايد و رفتار و کردار شھروندان می 

برای اطاعت مطلق از حزب ،رھبر وحکومت نابودی کامل . شوند وآنرا کنترول می کنند

  . فرديت و شخصيت فردی ضروری می گردد

يت کنند، انسان ناب اسqم سياسی، درھمچونظام ھا می خواھند انسان نوين ترب

محتوا راحزب وسران حزب تعيين . سوسياليست نوين ، کمونيست نوين بايد تربيت شوند 

ھدف ازانسان نوين نزد آنھا،يعنی اينکه مطلقا سرسپرده وفرمانبرباشد،عقل . می کنند

ندارد، رای و خرد فردی را ممنوع می کنند  انديشيدن مستقل وجود . تابع داشته باشند

. فقط درچارچوب برنامه ھا،سياستھا، معيارھا وارزشھای ازپيش تعين شده مجاز است

مخالفين از نظر آنھا توانايی درک حقيقت .خواست شھروندان دراين دو نظام مطرح نيست
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اينھا خودراھمواره توجيه آرمانی می کنند،بنام ميل و اراده ٔ .را ندارند،پس منحرف اند

د و ويرانی جامعه راضرورت تاريخی ،طبعيی يا الھی برای رسيدن ھمگانی حرف می زنن

آنھا اراده گرايان ايده آليستی ھستند که می خواھند چرخ تاريخ .به ھدف بيان می کنند

. رھبردراين ھردونظام سمبول جھانبينی آن است. رابنا برميل و اراده ٔ خود بگردانند 

رھبر خدشه ناپذير می شود ، . مت استرھبر مظھر وحدت و يگانگی افراد جامعه وحکو

رھبر مقدس می شود، . قدرت سياسی تقسيم ناپذير ميشود و در راس رھبر قرار دارد

قدرت رھبر بايد ھمواره از راه مدرنترين شيوه ھای مغز شويی وعوام فريبی وبا اعمال 

  .قھرو خشونت ،حفظ وگسترش پيدا می کند

 فردی واجتماعی ،ضد ليبراليزم ، ھردو حاکميت چپ و راست، ضد آزادی ھای

ضد ھومانيسم ،ضد روشنفکران و روشنگری ،ضد ديموکراسی ھای ليبرال ، ضد عقل 

وخردگرايی ،مخالف ارزشھای نوين ،ضد حقوق بشر ، عليه تقسيم قوا و کنترول آن 

کسانی که از . توسط شھروندان ، ضد پلوراليسم اجتماعی و غيره بودند و ھستند

  .ز سياستھای مجاز پيروی نکنند،نزد آنھا دشمن تلقی می شوندجھانبينی و ا

در ھمين دو شيوه تفکر، چپ و راست فردی که مستقل بينديشد وبه دنبال 

فرد در نظام، در جمع، در طبقه يا حزب .ارزشھای فردی خود برود ،اصوs جايی ندارد

. ن جا تقبيح می شودکارفکری دراي. ،در امت يا حزب هللا، در اين وآن نژاد حل می شود

راه و روش زندگی فرد ،ھمان راه و روشی است که حزب ،رھبر و حکومت از باs تعين 

بخاطريکه حقيقت نزد آنھا يکی است، . پلوراليسم اجتماعی اصوs نفی می شود.می کند

  .وآن حقيقت حزب ،حکومت و رھبر است

زب موجود ح. ھردو گرايش سياسی چپ و راست به يک حزبی اعتقاد دارند

رھبر در راس حزب قرار دارد و سمبول اتحاد و .  ،حزب حاکم ، حزب حکومتگران 

برای سرکوب ھرنوع مقاومت در .ھمبستگی حزب است  و رھبر و حزب خطا ناپذير است

درون جامعه از دو ابزار اساسی سرکوب استفاده می شود،پوليس مخفی و ايجاد رعب 

تا ھيچ فردی احساس اطمينان به فردای خود . ت ووحشت توسط توده ھای طرفدار حکوم

در اين جا بی قانونی تنھا تعريف قانون می .نداشته باشند و ھمواره در ترس زندگی کنند

ماموران ايديالوژيک .رسانه ھای گروھی در انحصار حزب و حکومت قرار دارد.  شود

د به يک نوع ھمه باي. آنھا در ھمه جاحاضرند،امنيت زندگی خصوصی ازبين می رود

  .فکرکنند،آن نوعی که حزب و حکومت تعين می کند

ادبيات ، شعر، نقاشی، سينما، تياتر، و . ھردو گرايش سياسی عمدتا سنت گرا اند

محتوای آنھا بايد ھمان ارزشھای تعين شده از طرف . ھمه بايد دارای يک محتوا باشند 
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کران اند ،زيرا که ھردوگرايش ضد روشنگری و روشنف.حزب و حکومتگران باشد

توانايی ، استعداد وخqقيت وتخصص .روشنگری نقطه ٔ مقابل تاريک انديشی آنھاست 

برای آنھا ايمان تعين کننده .فقط دررابطه با محتوا واھداف حزب و حکومتگران معنا دارد

  .است، ايمان به ايده و اعتقاد به حکومتگران 

qسياف ، مqخليلی ، مq مسعود و درحاکميت مqربانی، مqعمر، مqگلبدين ، م

قوه  قضايی ،نه ...عيره ،ھدف ايجاد جامعه قسط اسqمی ، جامعه  ناب اسqم سياسی 

و . تارگان مستقل از حکومت گران ،بلکه يکی از ابزار اصلی تحقق اھداف آنھاس

ترور و تروريسم سيستماتيک تبديل به نھادی سازمان  .ابزاری است به سوی آرمانشھر

 فته با پشتيبانی حزب و حکومتگران ، برای سرکوب دشمنان و مطيع ساختن ومطيعيا

 ، ھمواره در طول تاريخ وجود داشته است ،ترور. نگھداشتن شھروندان می شود

يعنی ترور محصول اين دو نظام . بخصوص درقرون وسطی ودر دوران انگيزاسيون 

می شود  و به عنوان يکی از ابزار اما دراين دو نظام ابعاد آن وسيع وتوده ای . نيست

اين دو گرايش سياسی چپ و . ھای اصلی حکومت و حزب ھمواره بکار گرفته می شود

راست تqش می کنند ، از راه تبليغات و ترور ،تعليم وتربيت يا رعب و وحشت ،جامعه را 

 يکدست وھماھنگ کنند  تا راه و روش زندگی شھروندان و انديشه ٔ آنھا يکی شود ،

در اين رابطه محدوده ٔ فردی و .سوسياليست و کمونيست نوين و مسلمان ناب سياسی

زندگی خصوصی از ميان می رود ، فرد بايد قربانی جمع شود و زندگی او فقط در جمع و 

اينھا ھميشه دشمن تراشی می کنند و ھمواره نيازمند . برای اھداف آن معنا داشته باشد 

دشمن . ين رقم وحدت ميان توده ھا و رھبری از ميان نروديک دشمن خارجی اند تا به ا

طبقاتی ، خرده بورژوا ، امپرياليسم ، ضدانقqب ،يھوديان ، کافر ، نا مسلمان و 

 غيرھدراين دو سيستم دوزخی تعريف دشمن حزب و نظام ، در انحصار حزب و حکومت

عوامل امپرياليست،  ضد ضد انقqب ، خرده بورژوا ، نماينده ٔ فيودال ھا ، . گران است

اسqم ، ضد شريعت و غيره را فقط حزب حاکم و حکومتگران تعريف و معين می 

ويران می کنند تا به . اين دو گرايش دوزخی در اساس ،ذات و نفس خود ويرانگرند.کنند

ھردو نظام در برابر حکومت .روی ويرانه ھا ، جامعه ٔ جديد توحيدی ايشان را بنا کنند

جنگ قدرت جناحھا ، . دشمنان نظام و حزب حاکم ، وحدت ويگانگی دارندشوندگان و

  .اختqفات ميان آنھا و رھبران حزبی ھمواره موجود بوده است

جھانبينی اسqميست ھا ، اسqم ناب سياسی ، يعنی برداشت بخصوص و 

ارزشھای اين جھانبينی مطلق و  .بنيادگرايانه از يک مذھب و ايده آلھای آن است

نشمول اند ، مکتب آنھا کامل و مقدس است و برای ھرچيز ، از پيش از تولد تا پس جھا
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جنبش سياسی بنيادگرايی، متعصب و شبه نظامی است که . از مرگ ،دستورالعمل دارد

. ھدفش ايجاد امپراطوری اسqمی وبازگشت به دوران با عظمت شگوفايی آن است

.  يک آپارتايد فرھنگی ،سياسی و مذھبی استاسqميستھا ،بنيادگراھا و بنيادگرايی آنھا

مرد مان را ،بر اساس اعتقادات دينی مذھبی آنھا ، به خوب و بد و بد وبدتر ،تا سزاوار 

اينھا برای ھمه مسايل  اجتماعی، پاسخھايی ساده انديشانه،عوام . مرگ تقسيم می کنند

. ه عقل و منطق نيستدر اين جا نياز زيادی ب. پسند پوپوليستی ،اما قابل فھم دارد

مبارزه ٔ ساختگی و پوچ ارزشھا بر عليه ضدارزشھا دامن زده می شود ، مجموعه ای 

از تصورات و پيش قضاوتی ھای پوسيده و نادرست بر عليه افراد گروھھا واقشار 

ھردو گرايش چپ و راست بر عقب افتاده .اجتماعی ديگر سامان و سازمان داده می شود

اعی و سياسی تکيه می کنند و برای ھدايت توده ھا نياز  چندانی به ترين نيروھای اجتم

می بايد به نيازھای روحی و روانی آنھا پاسخ . عقل و استدsل ،منطق و برھان نيست 

و تبليغات ومغز شويی اين دو گرايش حرفی ندارد و به آسانی توده ھا را به . مثبت داد

  . حرکت می آورند

اب عqقه ٔ به شنيدن،تجزيه و تحليلھای علمی و پيچيده اعضا وتوده ھای اين احز

برای آنھا تبليغات ساده ،يکسان . به آنھا بايد دوست ودشمن را نشان بدھند. ندارند

قوانين جاری اين دو حاکميت ،که وسيله ای . تکراری وقابل فھم مرتبا تکرار می شود

بی اعتمادی و عدم امنيت برای حفظ و تحکيم قدرت آنھا ساخته شده است،آنچنان جوی 

قضايی بوجود می آورند که با جان و شرف ومال ھرکس ودر ھر زمان ،بنابر اراده و 

  " hejahgo@yahoo.com.ميل حزب،رھبر ومتشرع  می توانند بازی بی رحمانه کنند

با اين شرح ميتوان درک نمود که براى جامعه عقب مانده و بدبخت افغانستان يک 

    .چقدر تراژيک وفاجعه بارو دور ازخردگرائی است نظام ايدئولوژيک 

  

 جنايت کار کيست؟ 

ھرکس بدون حکم محکمۀ با صqحيت،کسی يا گروھی را کشته باشد، يا به دارائی 

آنانی که گروھی .خيانت کرده باشد، جنايت کار استھای ملی به نفع شخصی يا بيگانه ھا 

د وجنسيت،حين جنگ به قتل آورده باشند، را بنابر اختqف دين وعقيده و يا اختqف نژا

آنچه . مجرمين جنگی گفته ميشوند ومی بايد بجرم جنايت عليه بشريت محاکمه شوند

آقاى دراينجا بدان اشاره شد، با ورود تنظيمھای جھادی به کابل بار بار صورت گرفت و 

اول تجاوز، غارت و چپقتل ومجددى در دوره حکومت دوماھه اش بارھا زورگويى ، 
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 توسط مجاھدين رامحکوم ميکرد و به  وغارت دارائی ھای ملی،مردمشخص يى ادار

  .از اين لحاظ او خجالت ميکشد که نام مجاھد را برزبان آورد : صراحت ميگفت 

که شھر کابل از طرف حکمتيار براى ١٩٩٢ جون ٢٦ سرطان مطابق ٦در روز 

ود را از دست دادند ، آقاى يک شبانه روز به راکت بسته شد و صدھا انسان جان خ

اگر روس هللا چه کارھايى که نشد، وا«: ی کرد وگفتانرسخنمجددى در مسجد پل خشتى 

ما هللا اگر کمونيست ھا کرده باشند يا ھيچکس ديگر، واهللا اين کارھا را کرده باشد، وا

عزتى را که خداوند به مجاھد داده بودبزمين . خجالت ميکشيم که نام مجاھد را بگيريم 

 پخش گرديددولتی از راديو و تلويزيون سخنان مجددی ھمان شب » ١٩٠. شدزده

 قدرت آقای مجددی،کھ١٣٧١روز ھشتم ثور آقای مجددی خود شاھد است که 

آباد بود، در تمام دولتى را از رژيم پيشين تسليم مى شد، شھر کابل يک شھر سالم و 

ربانی  خراب  ی حکمتيار وراکت پرانيھاى تنظيم ھای جھاد  ويران از اثرۀشھر ده خان

 تنظيم ھاى جھادى جنگ داخلى بر سر قدرت دولتى شروع شد دوديده نميشد، ولى با ور

مردمش  .وشھر دو مليون جمعيتى کابل در دوره حکومت ربانى به خاکدان تبديل گرديد

در غم از دست دادن فرزندان و عزيزان خود ماتمدار و بيخانه و در بدر به پاکستان و 

بيش از پنجاه ھزار نفراز باشندگان کابل . ن يا روسيه و يا در داخل کشور آواره شدندايرا

و ده ھاھزاران منزل شخصى وساختمان ھاى دولتى  .کشته ودو چند آن معلول گشتند

خاک يکسان گرديد که امروز خاک توده ھاى انھا   ھزار منزل با٧٠غارت شد و بيش از 

  . در ھربخش آن شھربچشم ميخورد

گزارشگر بين المللى بى بى سى که » ويليام ريو«به گفته شاھدان عينى از جمله 

خود حاضر و ناظر جنگ ھاى دوره حکومت اسqمى ربانى و شرکاء بوده از چشم 

در اثر جنگھا که نزديک به پنجسال ادامه داشت ، بخش وسيعى از  :ديدھاى خود ميگويد

خاطره ) WilamRive(ويليام ريو. شدندده ھا ھزار نفرکشته  شھر کابل ويران شد و

خوب به ياد دارم که صبح يکى از « :يک شب از اين جنگھا را اينطور بيان ميکند

که در اثر صداھاى مھيب و  ميqدى بود١٩٩٤روزھاى اولين ھفته ماه ژانويه سال 

انفجارھاى وحشتناک از خواب بيدارشدم، تصورھرچيزى مى رفت، ولى نتيجه اين بود 

رال دوستم از حمايت برھان الدين ربانى رئيس جمھور وقت دست برداشته وبا که ژن

افراد اين دو برسنگرھاى سربازان . نخست وزيرناراضى گلبدين حکمتيارائتqف کرده بود

حامى آقاى ربانى و فرمانده مسعودحمله کرده بودند، جنگ سختى بود که صدھا نغرغير 

                                                
١٩٠

  ٢٣٥ صين مولف،ااز ... دتاى ثورمقدمه برکو-  



 ٥٣٥       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

ترس و وحشت کابل را فراگرفته بود، . دنظامى در آن کشته يا مجروح شده بودن

بيمارستان ھا مملو از مجروحان و کشته شدگان بود، شھروندان کابل در حالى که کوله 

بارھايى از بساط روزانه شان را به دوش مى کشيدند، در جستجوى محل امنى بودند، اما 

و گلوله ھاى ھر طرف راکت مى خورد، ھواپيماھا بمباران ميکردند . ھيچ جا ايمن نبود

  » .سربى ھم بدون تبعيض سينه ھا را ميشگافت

 ده سال قبل، شھرکابل به پايگاه ھاو سنگرھاى گروه ھاى ،بگفته ويليام ريو

درگير تقسيم شده بود، در محqت جنوب افراد وابسته به حزب اسqمى گلبدين حکمتيار، 

 مندگان تحتدر سمت غرب نيروھاى حزب وحدت اسqمى، در مناطق جنوب غرب رز

 و در قسمت شمال شرق شھر افراد جمعيت اسqمى به رھبرى فرمان ژنرال دوستم،

اين گروه ھا با سنگين . داشتند برھان الدين ربانى وبه فرماندھى احمدشاه مسعود قرار

 . کوبيدند درھم مي ترين سqح ھا از ھوا و زمين مواضع يک ديگر را

 ١٩٩٤درپايان سال «:  چنين ميگويدخبر نگار بى بى سى ،از نتيجه آن جنگ

ميqدى ، ما به کمک صليب سرخ جھانى ارقام دقيقى را يافتيم که نشان ميداد درآن سال، 

در اثر جنگ ميان گروه ھاى اسqمى رقيب ، از ھرشش نفرشھروند کابل يک نفر کشته 

دھد که آمار دقيق نشان مي.  در صد تخريب شده بود٧٠يا زخمى شده بودند و شھر کابل 

تلفات افراد غير نظامى بيشتر از نيروھاى نظامى بود و تنھا در ھمين سال پنجاه 

  »١٩١ ..ھزارغير نظامى از شھروندان کابل کشته شده بود

  

   کی ھا اند؟ درافغانستاناصلی جنايت عليه بشريت مجرمين
  

اگر قرار باشد مجرمين جنايت عليه بشريت در افغانستان نشانی ومورد پيگرد 

وجنراsن ارشد قوای مسلح خلق حزب دموکراتيک رھبران ربگيرند،ميتوان گفت که قرا

تنظيم ھای قوماندانان  رھبران وھمچنان و ) خاد(اردو، پوليس، و وزارت امنيت دولتی

ھا و  ھا، ويرانگری  و وحشيگریھا ھا، تمام جنايات، سفاکی تمام بدبختیجھادی ، مسئول 

 گريبانگير )٢٠٠١-١٩٧٨(ھای ًخير و مجموعا در سال ادو دھه ھای است که در تباھی

 .مردم کشور شده است

به رھبری حزب دموکراتيک خلق  )١٩٧٨اپريل (١٣۵٧کودتای ھفتم ثور 

انقqب «افغانستان، با قتل رئيس جمھورداود خان وخانواده اش به پيروزی رسيد و 

                                                
١٩١

  ٢٠٠٤ ژانويه ٣ شنبه فارسیبى بى سى، -  
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 و شور رخت بر بستمصئونيت از ک با حدوث کودتای ثور، امنيت و. ناميده شد» ثور؟

چنان بر کشور مسلط شد ،»خاد« از طريق سازمان جاسوسی حزبی  استبداد و اختناق تک

 در مورد سياست رژيم و وابستگی آن به اتحاد شوروی، مخالفتو نظر که کمترين اظھار

خاد به عنوان ستون پنجم دولت، با دستور پذيری مستقيم از . کشی بود منزله خودبه 

اين  .  بود کشورًکا جی بی مسکو، عمq مسلط برجان ومال وھستی  مردمسازمان مخوف 

ترکيب يافته بود،  نوکرمنش و فرومايه، از افراد وعناصر کم سواداغلب سازمان که 

 بزندان  بزيربکشد وھرمقام وموقفی که داشت،ميتوانستاز ھرکس را که ميخواست 

راھی چوبۀ  افات دروغين بگيرد و از وی اعترشکنجه ھای وحشت آور در زير بيندازد و

 .دار نمايد

دروغ ھمين افراد  بيشتر متکی به راپورھای راست و ،پرچم خلق ورھبران 

را قلعه ھا تصميم ميگرفتند و دستور قتل يا بزندان سپردن افراد يا بمباردمان روستاھا و

  .ميدادند ومردم بيگناه را با  سياه روزی يا فرار از کشور روبرو ميساختند

ھرکه با آنا شورويھا، دستوربنابر   بودند که ی و سرکردگان حزباين رھبران 

حذف فزيکی تبعيد يا دست به با غرور و تکبر فعل تصورکرده النبود، آنھا را دشمن با

 خودغرور و اين رھبران حزبی، براثرسرانجام . ميزدندبھترين عناصر وطن پرست 

 ھا، تفرقه سازی  ھا، فرکسيون  گروپ بازیھا، آرائی ھا، صف طلبی  ھا، جاه اھیخو

ھمين رھبران .  سياه سر دچار ساختندھای روزارا بھا، وطن  گری  ھا، معامله اندازی 

 سال تمام در راه ١۴کشی از ھمديگر خود، دولتی را که   حزب بودند که برای انتقام

، از مخالف و ھزار جوان ميھن، خواسته و ناخواسته استقرار و استحکام آن خون صدھا

موافق، ريختانده شده بود و مليونھا انسان وطن مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده 

بودند و بسيار بسيار برای آن قيمت پرداخته شده بود، خود دو دسته آنرا برای مخالفين 

  . خود تسليم کردند

با عناصری گيری بودند، در تبانی   ھم که تشنه انتقاممجاھدين رھبران يا مخالفين 

  چنان سفاکیودستور پذيری از کشورھای حامی خود،، دموکراتيکاز سطح رھبری حزب

ھا را در حق مردم مظلوم و بيدفاع بشمول صفوف حزب  گری ھا و وحشی ھا و رسوائی 

ھمين رھبران . انجام دادند که در قاموس جنايات بشر نظير آن ديده و شنيده نشده است

پرست افغان که   ، از ملت غيور و وطنکشورھای حامی خودربدستوتنظيمھا بودند که 

  .ھا را سرشکسته از وطن خود بيرون رانده بودند، انتقام کشيدند روس

رھبران تنظيمھای ساخت پاکستان وايران،بشمول  بدينسان ميتوان گفت، تمام 

  ومجرمين جنگی  ند، رسيدشھرت ه ب شوروی، - جنگ افغان قوماندانان معروف که در
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ھای عامه   خانه ھای مردم ودارائی .ند که دستان شان بخون ملت آلوده ااندنايت کارانی ج

خارجی   ھريک به دستگاه ھای اطqعاتی کشورھای .غارت کرده اند راوثروتھای ملی 

مردم تجاوز کرده  وابسته بوده اند و بدستور حاميان خارجی خود برجان ومال  و ناموس 

و از غارت . ارمغان آوردند درد بيکران به  تان مصيبت ورنج واند و برای مردم افغانس

دارائی ھای عامه  اکنون صاحب آرگاه و 

خدم و حشم شده اند و القاب بلند  بارگاه و 

پس کسانی . باsيی ھم برخود گذاشته اند

مصيبت برای ملت افغان   فاجعه و که جز 

قصبات ونابودی  و ويرانی شھرھا و

دی کشور کاری نداشته زيربنايھای اقتصا 

اند متھم به جنايت عليه بشريت اند، ھمه 

شخصيت  ونبايد به ھيچ عنوان به نامھای 

وطنی، وغيره ناميده  ھای ملی ويا فرا

   . شوند

قسيم فھيم، مانند عبدالرب الرسول سياف، ايت کارانی در سراسر کشور، جن

 که در جريان اجی محمد محقق، ح عبدالرشيد دوستم و کريم خليلیاسماعيل خان،عطانور،

جنگی اند تا  جنگ ھای داخلی در اوايل سالھای ھفتاد خورشيدی متھم به ارتکاب جنايات  

   .ند و به سوء استفاده از قدرت خود ادامه می دھندات بلند ودلتی کنون صاحب مقام

  يگانه خواست ملت 

  )کمباور کابلی( 
  

  ــق را به پشت کوه راندنخليلی را رھــا کردن به آمــو         محق

     ورا باsی خــرسر چپه شاندن  اف     تراشيــدن سراپا ريش سي

  ا تـپاندنن         به مابـين قــفس تنھـقسيم فتـنه را عريان و گريا

  گـرفتن         ورا تا چــوک ارغندی دواندن دھان محسنی را گــچ 

  ندنـشـر او رھا ز ا       خqيـق ر    زرد کردن بسرگين روی دوستم

        ورا تا دادگـاه با سر کشانــدن چو اشـتر پای حکمتيار بستن   

  گqبـزوی و تـنی را تا قيامت         به روی آتـــش منـقـل نشاندن

  يکايک خواستھای ملت ماست         

  صـــدای مردم باغيرت ماست
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   :اتحادجنگساsران يا ائتqف شمال

 ١٩٩٢کابل توسط تنظيم ھای جھادی درماه ثور اشغال با کشور،در ادبيات سياسی

ميان حکمتيار با ھمدستی عبدالعلی مزاری وجنرال دوستم  وآغازجنگ برای کسب قدرت 

مسعود با حمايت سياف و اکبری وشيخ آصف محسنی  ومولوی  از يکسو و احمدشاه 

ھی کامل کابل ، که به تخريب وتبا١٩٩٦-١٩٩٢ديگر طی سالھای  محمدی از سوی 

 ھزار از اھالی پايتخت وآوارگی بيش از يک ميليون نفر ديگر ٦٠زياده تر از وکشته شدن 

 در رسانه ھای گروھی کاربرد ) warlord (اصطqح جنگساsر ازشھريان کابل انجاميد، 

ما با شنيدن آن کلمه سيمای خشونت بار جنايتکاران جنگی را در  واکنون  مردم . پيدا کرد

  ميسازند و بخوبی ميدانند که جنگساsر کيست؟ وخصوصيات اوچيست؟ خود مجسم ذھن 

سيم وقتی ازائتqف شمال نام برده ميشود، بصورت آنی در ذھن انسان،نامھای ق

، عطامحمدنور، دوستم، اسماعيل خان ،حاجی  عبدهللادهللابقانونی،ع فھيم ،يونس  

زيرعنوان  پيام زن  ًخيرا مجلۀ ا. دمحمدمحقق، کريم خليلی ،سياف وربانی برق ميزن 

مختلف اين  در مقاله مبسوطی ابعاد " شمه ای راجع به عطا محمد و جنايتھايش"

 اين جنايتکار آن مقاله چون شqق عبرت برفرق  .  برشمرده است جنايتکارجنگی را 

نی رسوائی آنھا نيز رسيد نوبت  جنگی کوبيده شده و ھمگنانش را نيز ھوشدار ميدھد که 

   .است تا در پيشگاه محاکمه تاريخ رسوا و روسياه گردند

" افغانستان آغشته بخون"فـين کتاب داکتر ميرعبدالرحيم عزيز،ازقـول مؤل

 :مينويسد  ) James Ingallsو جيمز انگالز (Sonali Kolhatkar) سونالی كول ھاتكر(

قۀ جنايات، بيرحمی ھا قـدرت  دادن به قـومندانان منطقـوی و مليشه ھای مسلح با ساب"

امريكا غـرض . و  تخلفات از حقـوق بشر در عمق پاليسی امريكا در افغانستان قـرار دارد

.  جلب كمك آنھا، ھـر عمل ضد كرامت انسانی گروھھای جنايت كار را ناديده گرفـته است

ماعـيل تمام رھـبران ائتqف شمال مانند دوستم، احمد شاه مسعود، برھان الدين ربانی، اس

ھكذا، رھـبران خود .  خان و سائر قـومندانان شمال مورد تفـقـد امريكا قـرار گرفـتند

. ساختۀ ھـزاره ھم از نعماتی كه امريكا برای شان ارزانی كرده بود استفاده  كردند

 از روسيه، ايران و ھـند كمك ١٩٩۶ ـ ١٩٩٢رھـبران ائتqف شمال بين سال ھای 

 رابطۀ خود را با احمد شاه مسعود ٢٠٠١ ای تا ماه سپتمبر سی آی.  دريافـت كردند

، ادارۀ كلنتن با احمد شاه مسعود داخل مذاكره ١٩٩٩در فبروری .  محفـوظ نگھداشت

sكن احمد شاه . شد، به اميد اينكه بتواند در دستگيری و يا كشتن بن sدن كمك نمايد
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 بقـتل ٢٠٠١ سپتمبر ٩ر روز مسعود خود قـربانی توطئۀ القاعـده قـرار گرفـت و د

   ١٩٢."رسيد

،رھبران ٢٠٠١پس از تھاجم امريکا برافغانستان و سقوط طالبان در دسمبر

شھرھا  که طالبان آنھا را درھمه جبھات جنگ شکست داده واز (وقوماندانان جھادی 

مقامات مھم  ، دوباره بکمک امريکائی بقدرت رسيدند وبا اشغال )فراری ساخته بودند

مردم خسته ودرمانده  ت پردرآمد، بار ديگر به غارت وچپاول وتجاوز به حقوق ووsيا

شمال دست به اسلحه برضد  وبازھم قوماندانان ائتqف . ازدو دھه جنگ دست يازيدند

 دوستم ومحمدمحقق در شھر يکديگرخود بردند وجنگ ميان عطامحمد نور و رشيد 

عله ورگرديد  وھمچنان ميان ش مزارشريف برای تصرف ساحات بيشتر، آتش جنگ 

ًريزی آغاز و ادامه يافت ومدت تقريبا  اسماعيل خان وامان هللا شيندندی، نيز جنگ وخون 

قوماندانان، باران مرميھای انواع سqح ھای  دوسال ھر روز برسرمردم تحت سلطۀ اين 

د درجريان آن بسياری از مردم ھستی وعزت و حيات  خو سبک وسنگين می باريد، که 

وتوصيه ھا اخqقی نھادھای حقوق بشرسازمان ملل متحد و بازديد ھای  را از دست دادند 

از ھريکی ازاين قوماندانان ) سفيرونماينده فوق العاده امريکا درافغانستان(زاد خليل 

بيشتر  بجای اينکه به توقف جنگ بيانجامد، بيشتر آنھا را مغرور  ميساخت  و جنگ را  

  .وگرم تر ميکرد

ناظران  سياسی براين عقيده اند که بحران نا امنی،بحران فساد اداری ،بحران  

حمqت  کشت وقاچاق مواد مخدر، بحران بی عدالتی وقانون گريزی و باsخره بحران  

امريکا از آنھا   ائتqف شمال و حمايت  تروريستی،  ھمگی پيامد دوباره بقدرت رساندن

العاده به ھريک از سران  صوص دادن امتيازات فوق بخ. بعد از سقوط طالبان بوده است

مارشالی به قسيم فھيم وبخشيدن لقب  دادن رتبه : وقوماندانان ائتqف شمال، از قبيل

ھردوقوماندان جز گريزاز دست طالبان ھيچ  درحالی که ( به احمدشاه مسعود  ملیھرمانق

نترول زون شمال به جنرال ، دادن پست لوی درستيز وک)اند ميدان نبردی را فتح نکرده 

امارت مستقل در غرب کشور به جنرال اسماعيل، وسپردن سرنوشت  دوستم، بخشيدن 

پردرآمد حيرتان به عطامحمدنور، بدون ترديد باعث  نارضائيتی اکثريت مردم  بلخ با بندر 

 وآنھا را حکومت کرزی وخشم طوفانزای طالبان در برابر امريکا وائتqف شمال شده   از 

   .است برای انتقام کشی از دشمن خود تا سرحد عمليات انتحاری وادار ساخته 

                                                
  جرمن آنqين-  افغان-افغانستان آغشته درخونداکترميرعبدالرحيم عزيز، - ١٩٢
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را  صفحه ای خود ١۶٨گزارش " پروژه عدالت برای افغانستان"نھاد موسوم به 

 روز ، سال گذشته در افغانستان ٢۵نقض حقوق بشر در   ودر مورد جرايم جنگی

  .منتشر کرد) جوsی١٧(يکشنبه 

) انتصاب( افغانستان پيشنھاد شده است که ھنگام تقرر در اين گزارش به دولت

افراد به پستھای دولتی بايد سابقه آنھا را در نظر بگيرد و افرادی که متھم به نقض 

تا زمانی که دولت .  حقوق بشر در گذشته ھستند نبايد به پست ھای دولتی منصوب شوند

کند، از ھيچ کسی به عنوان خود با ايجاد کميسيون ھای حقيقت ياب مسايل را بررسی ن

  .حقوق بشر نام برده نخواھد شد ناقض

دستگيری ھا، شکنجه در زندان ھا، اعدام ھای دسته جمعی، بمباران مناطق 

مسکونی، سرکوب اعتراض ھای مردم در ھرات و کابل در زمان رژيم خلق و پرچم، 

نی، کشتار، حضور نيروھای شوروی سابق در افغانستان، شليک راکت به مناطق مسکو

شکنجه، تجاوز جنسی، قتل عام در زمان حکومت مجاھدين در کابل، قتل عام زندانيان 

طالبان در مزار شريف و قتل عام غيرنظاميان توسط طالبان در سرپل، باميان و يکاولنگ 

، از مواردی است که در اين "شمالی"و ويران کردن و سوزاندن منازل و کشتزارھا در 

  . وجه بيشتر شده استگزارش به آنھا ت

دولتى، آيا به معنى پشيمان ساختن  به مقام ھاى ارشد تقرر برخى ازعناصر بدنام

ديدگانى نيست که درطول سه دھه  مردم از انتخاب شان ونمک پاشيدن برزخم مصيبت

  مندان شده است؟ گذشته حقوق شان پايمال زورگوئى تفنگ داران و قدرت

افغانستان  درحالى که: شرافغانستان آمده استدرگزارش کميسيون مستقل حقوق ب

 گامھاى مھمى درجھت ثبات، امنيت وتامين دموکراسى برداشته است، مشورۀ ملى

 سال گذشته ٢٣انعکاس دھنده درد ھا و بدبختى ھاى مردم در دوران جنگ ھاى تباھکن 

ظرخواھى اکثر مردم درجريان اين ن. و بيانگر برداشت شان از عدالت وتطبيق آنست بوده

و معتقداند که اين .  سال اخير ميدانند٢٣را قربانيان تخطى ونقض حقوق بشردر خود

جنايات ھنوزھم ادامه داشته و يک تعداد افراد با گذشتۀ تاريک ودستان خون آلودکه به 

نحوى درکشتارھاى دسته جمعى نقش داشتند، دروظايف وپست ھاى عمده تعيين شده 

در .  و درميان مھاجرين درايران و پاکستان انجام شده است  وsيت٣٢در نظرخواھى. اند

 تن مھاجر درپاکستان ٤٠٠ تن درداخل کشور، ٣٤٥١ نفرو از آن جمله ٤١٥١مجموع 

٪مردم گفته اندکه ٦٩از اين جمله . درنظرخواھى سھم گرفتند  تن مھاجر درايران٣٠٠و 

حقوق بشردر سه دھه به نحوى قربانى جنايات ونقض  خود وى يا يکى ازاقارب شان

مردم سوال شد که چه زمانى شما ازتخطى ھاى  درجريان نظرخواھى از. گذشته شده اند
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٪ در دوران تسلط ١٦: آتى جواب داده اند حقوق بشر متاثر ومتضرر شده ايد؟مردم طور

٪ در ھردو درزمان ٨مجاھدين،   ٪ درزمان حکومت١٨شوروى وحاکميت خلق وپرچم، 

 ٪ پاسخ دھندگان به ٦٣ ھمچنان.  ٪ در ھرسه زمان١٧م طالبان و٪ در دوران نظا١١،

اساس  )١٩٩٦-١٩٩٢(اين باوراند که جنگ افغانستان در دوران جنگ ھاى داخلى 

ايران  قومى نداشته، بلکه بوسيله قوماندانان، جنگ ساsران وقدرتھاى خارجى بشمول

  . وپاکستان دامن زده شده بود

محاکمه چه تاثيرى برجريان   جنايت کاران جنگى بهاز مردم سوال شد که کشانيدن

کاران به ثبات و امنيت  ٪ جواب دادند که محاکمه جنايت٧٦. ٤عدالت خواھد داشت؟ 

 ٪ ٨٥. راتھديد ميکند ٪اظھار داشته اندکه ثبات راکاھش داده وامنيت٦.٧.کمک ميکند

 ٪نظر ١١و. نمايدمي پاسخ داھندگان ھمچنان فرکرکه محاکمه مجرمين به آشتى ملى کمک

بامردم ، کمسيون  درجريان مباحثات.دادند که محاکمه به آشتى ملى کمک نخواھد کرد

مفھوم عدالت  مستقل حقوق بشر افغانستان از افراد حواست تا برداشتھاى خويش رااز

عدالت يک مفھوم  اشتراک کنندگان اظھار داشتند که براى مردم افغانستان،. بيان دارند

راراھى براى  مردم عدالت.  از محاکمه مجرمين وجنايتکاران فراتر ميرودوسيع است که

معنى ترويج  براى تعدادى عدالت به. بھبود جنبه ھاى گوناگون زندگى خود دانسته اند

جنس،  حقوق اساسى بشراست که شامل آزادى بيان ، رفع تبعيض براساس نژاد، زبان ،

 عدالت رابه مفوه دموکراسى اقتصادىبرخى ديگر.وحق اشتراک در انتخابات ميباشد

 براى يک تعدادديگر، عدالت مفھوم وسيعترى داشته که شامل رفاه عمومى ،.پنداشتنه اند

يک تعداد از . وحدت ملى، برابرى، بازسازى، ترويج معارف ورفع بيسوادى است

 کنندگان به اين عقيده اند که عزل جنگ ساsران وناقضان حقوق بشراز وظايف اشتراک

اشتراک کنندگان خواھان تحقيق درخصوص کسانى . عدالت را تأمين خواھد کرد دولتى،

گرديدند که بااستفاده از بيت المال وبه قيمت جان مردم، قصرھاى مجلل ساخته، 

  .ًوقسما به خارج فرارنموده اند موترھاى لوکس خريده

يت زندانھاى شخصى وبازداشتھاى خود سرانه شکا آنھا ھمچنان از تاسيس

ذريعه اجانب وعمال شان، خيانت ملى تلقى  را داشته ودامن زدن به کشمکش ھاى قومى

پيشنھادات متعددى راغرض تطبيق  کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان .نمودند

و از رئيس . تقديم کرده است استراتيژى تامين عدالت به دولت افغانستان وملل متحد

تدابيرسمبوليک به  اى اجرى يک سلسله ازبر جمھورافغانستان تقاضا شده است تا

طريق استراتيژى  جھت رسيدگى به جرايم گذشته از منظور حمايت از قربانيان اقدام کند و

  .تعھدنمايد برکنارى ميباشد، طويل المدت که شامل جبران خساره، عدالت جزائى و
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 نائى دولت بايستى سعى ورزد تا پست ھاى مھم وکليدى را به افراديکه سابقه ج

 و با کميسيون درھنگام مقرريھا. به حقوق بشراحترام نميگذارند، نسپارد داشته باشد و

کليه اشخاصى که مقرر ميشوند بايد سوگند . درسطح عالى ادارات دولتى مشوره کند

. يا فساد را درگذشته مرتکب نشده و درآينده ھم نخواھد شد نقض حقوق بشر يادکنند که

ه ايجاد يک نھاد داخلى براى محاکمه مجرمين گذشته آمده ک درگزارش ھمچنان

خواست مردم قبل از بھبود نظام عدلى وقضائى ضرورى  درافغانستان بادرنظرداشت

  .است

وجامعه جھانى تقاضا  بشرافغانستان ازسازمان ملل متحد کميسيون مستقل حقوق

ه پاسخگوئى رادرمورد عملى ساختن اين استرتيژى تشويق ب ميکند که دولت افغانستان

ملل متحد . استراتيژى حمايت سياسى ومالى نمايد وحسابدھى کرده واز تطبيق اين

sزم رابه منظورعدم تقرر يا برطرفى ناقضان  وجامعه جھانى بايست فشار ھاى سياسى

نھاد داخلى براى تطبيق مجازات مجرمين  بدنام حقوق بشر وارد نموده و از ايجاد يک

ھاى منظمى را درخصوص پيشرفت  ًا دولت بخواھد تاگزارشوضمن. حمايت تخنيکى کند

حقوق بشرافغانستان ھمچنان  کميسيون مستقل. استرتيژى عدالت دراختيارآنھاقرار بدھد

حقوق بشررا مستند ساخته  از جوامع مدنى ملى وبين المللى تقاضا داردکه موارد نقض

شرافغانستان وجامعه جھانى ب وآنھا رابه اطqع دولت افغانستان، کميسيون مستقل حقوق

  »١٩٣.برساند

که مورد تائيد (ارائه اين گزارش به مقام رياست جمھورى افغانستان،  پس از 

با وجوداينکه اسامى نقض کنندگان حقوق بشر ) نيزقرارگرفته است سازمان ملل متحد

است، برخى از رھبران تنظيمى متھم به نقض حقوق  دراين گزارش ذکر نشده

درآن برھان الدين ربانى، با اعتراف به برخى  نفرانسى ترتيب دادند وبشر،درکابل ک

مردم وتھيه گزارش، نه تنھا کميسيون مستقل  اشتباھات تنظيمھا ،در مورد دادخواھى

بلکه تھديد نمود که تحقق اين گزارش  حقوق بشرافغانستان را فاقد صqحيت خواند ،

با جرئت بيشتراز ربانى اظھار داشت  افالبته استادسي. ثبات را درکشور برھم خواھدزد

اشتباه «او افزود که ما. اشتباھى نکرده ايم که ما در امر تخريب و کشتار مردم کابل ھيچ

  ».و از محاکمه نيز ھيچ باکى نداريم. کرديم نکرديم، بلکه سنجيده و دانسته عمل

ھاى سال انگشت اشارت مردم کابل بيشتر بسوى رھبران تنظيم ھايى است که طى

  مرتکب ويرانى شھر کابل وکشتار بيش از شصت ھزار نفرمردم١٩٩٦ -١٩٩٢

                                                
١٩٣

  ٨٥جريدۀ مردم، رحيم وحدت، منشرۀ امريکا، شماره -  
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کدام عملکرد   . غيرنظامى وبالنتيجه مسبب اصلى جنايت عليه بشريت شده اند

ميتواندجنايت بارتر از اين عمل رھبران تنظيم ھاى افراطى باشد که در جامه دين و 

م مخالف خود را به توپ و راکت و اسqم ، مردم مسلمان تحت ساحه تنظي پاسدارى از

پستان زنان . برزنان گروه ھاى مخاف خود تجاوز دسته جمعى نمودند بمباران بستند،

بريدند وبر سرمسلمانان منسوب به گروه يا قوم ديگرميخھاى  مسلمان گروه مخالف را

دريدند و نعش مخالفان را از چنگگ قصابى آويختند و زنان  شش انچه کوبيدند و شکم

فرماندھان خود در آوردند؟ مگر در قرآن خدا مسلمانان برادر  شوھردار را بزور به نکاح

ِچراحيثيت و آبروى وعرض مسلمانان و مال و دارائى ھاى  ھم گفته نشده است؟ پس
عامه بدست غارت سپرده شد و يا منابع اقتصادى و  شخصى مسلمانان و دارائيھاى

رديد و موترھاى ملى بس و تانک ھاى محاربوى و گ توليدى کشور از بيخ وبنيان نابود

داده شد و به نرخ آھن پاره به فروش رسيد؟ تاکى  سرمايه ھاى ملى آن به پاکستان انتقال

اين ھمه ناروائيھا و اين ھمه ويران گريھا و  :مردم جرئت نداشته باشند که بگويند

 است که بخاطر کسب افراطى افغان نھفته اينھمه کشتارھا زير سر رھبران تنظيمھاى

بخود را بجاى برادرى وتفاھم و گذشت ،  قدرت بيشتر ويا حفظ آن، ھريک افراد وابسته

اين ھمان رھبران اند که .کرده اند بسوى نفاق و برادر کشى و غارت و چپاول تشويق

اين ھمان رھبرانى اند که ميليونھا . شکستند سوگند در خانه خدا را در بيرون ازآن خانه

کننده به مجاھدين را در حسابھاى بانکى خود واريز  و پوند و لایر کشور ھاى کمکدالر 

راھى ميدانھاى مرگبار جھاد ميکردند،بدون آنکه  و مجاھدين را با شکم گرسنه.ميکردند

خانواده ھاى آواره مجاھدين بجاى حقوق و مزد  دينارى از آن پولھاى باد آورده را به

پولھاست که اکنون ھريک لشکر شخصى  از برکت ھماناين رھبران . خون شان بدھند

بى خبر وفقير، براى خود اعتبار  براى خود درست کرده اند تا بازھم بحساب اين نوکران

آگاھان جامعه، اعمال اين آقايان را به  حال اگر کسى از ميان. و جاه و مقام کمائى کنند

ھين به مقدسات دينى قلمداد ميکنند و اسqم و تو انتقاد بکشد، انتقاد از خود را، توھين به

الحادوکمونيستى نسبت ميدھند و داد و واويq راه مى اندازند تا  ًفورا گوينده را به کفر و

 چنانکه آقاى ربانى در .از ادامه چنين انتقاداتى جلوگيرى کنند ديگران را بترسانند و

که ميگويند، آناني«: گفت٢٠٠٣  سپتمبر٨دومين ھمايش مسعود شناسى درتاريخ 

يکسال بعد » .دشمنان اسqم اند مجاھدين شھر کابل را خراب کرده، دشمنان مجاھدين و

گزارش کميسيون مستقل حقوق  از اين سخنان آقاى ربانى، سياف نيز درارتباط به

ميکند، از دايره اسqم خارج  کسيکه مجاھدين را متھم به جنايت«: بشرافغانستان، گفت
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شکايت از ھرگونه اتھامى   درائيھا، اين است تا مردم کابل زبانھدف اين ديده» .است

  ؟!عليه آدمکشى و تجاوز تنظيمھاى ايشان ببندند 

مردم " ًدر جريده" خاين خايف است"آقای حميد انوری مقالتی زير نام 

مردم «:به نشر سپرده ودرآن با شھامت کم نظيری نوشته است) ٩١شماره" (افغانستان

 وحشت بار جنگ ساsران، قوماندانان نام نھادجھادی، اميران افغانستان جنايت

خودساخته، مليشه ھای کثيف وگلم جم وجنراsن وسترجنراsن روس پرست، 

وزيرصاحبان خادم روس وخاديستان جاسوس وشکنجه گر را دربيست وشش سال اخير 

وخاين با گوشت وپوست واستخوان خويش لمس کرده اند وخوب ميدانند که خادم کيست 

حيف نام ( و اما جنگ ساsران وقوماندان صاحبان به اصطqح جھادی... کدام است؟

ازنخستين لحظاتی که چون مور وملخ ازچھارطرف وشش جھت به کابل سرازير ) جھاد

ُاين وحشی صفتان ملک بی صاحب گفته ھمه ھستی . شدند، دست به تاراج وچپاول زدند
با  زن وفرزند مردم را. خqيق دست يازيدندو زندگی مردم راچور کرده به کشتار

ھرقومندان دارای خانه ھای گران قيمت، . زورتفنگ ربوده وبه ناموس شان تجاوزکردند

اين قومندانان .سرايھای تجارتی وبلند مزلھا گرديده وھرکدام دارای شش ھفت زن

از ھيچ فرمايشی ويا تنظيمی ھرکدام درساحه تحت فرمان شان، اميرخودمختار بودندو 

چشم کشيدنھا، . جنايت ورزالتی درحق مردم شريف وبی دفاع افغانستان دريغ نکردند

سينه بريدنھا، گوش وبينی بريدنھا، برفرق سر ميخ کوبيدنھا، رقص مرده ورقص زنده ، 

وھزاران جنايت ديگراز مشغوليت ھای ... نگھداری زنان برھنه در زيرزمينی ھاو 

  . شباروزی شان بود

 مسعود، يکی از ھزاران ھزار مردمی که زنان -مان حاکميت ربانیباری درز

ودختران شان بوسيله ھمين قوماندانان جنايتکارتنظيمی ربوده شده بود، با ھزار وسيله 

و واسطه خود را به جناب ربانی رسانيد وعريضه ً خود راپيش کردکه فqن قومندان شما 

ودنگھداری ميکند، ازشما ميشود وازخدا زن نکاحی مرابزور تفنگ ربوده و درقرارگاه خ

آقای ربانی به حيث رييس . جلو اين جنايت رابگيريد که مساله ننگ وناموس است

محترم قومندان «: در زير ورقه عرض آن بخت برگشته نوشت) دولت اسqمی(جمھور 

معلوم نيست که آن قومندان جنايتکار » تشکر. صاحب، زن عارض را برايش مسترد کنيد

زن بدبخت را به شوھرش برگشتاند يا خير، ولی مسلم است که فرجام آن جنايت برای آن 

زن مطلوم نيز فاجعه بار بوده است وشوھر گويا برای پاک کردن لکه بدنامی از دامن 

برای رييس دولت اسqمی اگر به اسqم   .ًخانواده اش، زنش راحتما کشته خواھدبود
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ا قوماندانش را در مqی عام به دار ميزد تادرس واسqميت ايمان داشت ، sزم بود ت

  .عبرتی ميشد برای ساير قومندانانی که دست به چنين اعمال جنايت کارانه ميزدند

بشمول تنظيم حرکت اسqمی   تنظيم جمعيت ربانی و تنظيم اتحاد اسqمی سياف

که در  دمحسنى در تبانى با ديگرجنگ ساsران، بخشى ازتنظيمھای  افراطى انهللا آيت ا

ومتحد او  ھنگام قدرت دولتى، دريک جبھه متحد برضد نيروھاى تنظيم افراطى حکمتيار

 جنرال دوستم و حزب وحدت مزاری جنگ را تا سطح کوچه ھاى کابل، درجمال مينه و

ماه ١٢ و١١چنداول ومنطقه افشار و ديگر نقاط شھر گسترش دادند، و در تاريخ ھای

مردم بى گناه افشار را درکابل بوسيله توپ و مسلسل تخمين چھار ھزار ١٩٩٣فبرورى 

اين جنايت جنگى يکى از شواھد انکار ناپذيرى . امان خود قتل عام کردند و بمباردمان بى

مردم کابل و مردم افشار که اھل آن بيشتر ھزاره اند و قربانى اين قتل عام  است که تمام

١٩٤. کرده اندالمناک شده اند، آنرا تا ھنوز فراموش ن و فاجعه
  

 چندين ھزار نفر ازمليشه ھاى ١٩٩٤جنورى  جدى مطابق اول١١ًعqوتا در روز 

ھمچنان قتل . نيروھاى ربانى قتل عام شدند ازبک در ساحه ارگ تا پل محمود خان توسط

عام دوھزار طالب در شھر 

بوسيله  ١٩٩٧ مزارشريف در مى

نيروھاى تحت فرمان حاجى محمد 

تل عام حدود محقق وجنرال ملک و ق

ازمردم ھزاره در  ھشت ھزار

مزارشريف توسط مq محمد حسن 

آخند درتاريخھاى ھشتم و نھم 

وکوچ دادن اجبارى  ،١٩٩٨اگست 

مردم کوھدامن و به آتش کشيدن 

خانه وباغ وتاکستان مردم شمالى 

طالبان بدستور مqعمر و  توسط

تخريب بت ھاى معروف باميان 

، و قتل ٢٠٠١مرز وبوم بدستور مqعمر در مارچ  دم اينوساير ميراث ھاى فرھنگى مر

فجيع سه ھزار اسيرطالب توسط جنرال دوستم در داخل کانتينرھاى دربسته در دشت ليلى 

  اينھاھمه اعمال جنايت عليه بشريت اند که مجرمين آن بايد  ،٢٠٠١شبرغان در دسامبر 

                                                
١٩٤

  ٩١م افغانستان، چاپ امريکا،شمارهٌپروژه دادخواھی افغانستان ، جريده مرد:  ديده شود-  
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  . جنگى سپرده شوند به محکمه بين المللى جنايات

  ماه٢٨وم تصفيه ھاى قومى توسط اسماعيلخان والى ھرات در در تدا

 ٣٨ نيروھايش برچند روستاى پشتون در باsمرغاب حمله کردند و ٢٠٠٣اپريل

در اوايل . و دو کودک را کشتند و دارائى مردم مسلمانرا غارت کردند  زن٣نفربشمول 

 تن کشته   پنجاه بدر برخوردھاى جناحى در وsيت بادغيس و فاريا ،٢٠٠٣ماه مى سال

ازترس خود را در رودخانه باsمرغاب پرت کردند و غرق   زن و کودک پشتون١٥و 

 مى، سايت آريائى ٥. (قريه جات پشتون غارت شدند وخانه ھا و فروشگاه ھاى. شدند

جنگساsراسماعيل خان زشتى ودنايت را بحدى رساندکه زنان  افزون براين)  اپريل٢٨

ويا مردان خود از منزل بيرون ميرفتند، مورد پيگرد قرار   اقاربشريف ھرات را که با

را که يک امر بسيار خصوصى است، مورد تست  ميداد وموضوع باکره بودن شان

نظر او دراين آزمون پست ناکام بيرون مى  ومعاينات طبى قرار ميداد، وآنانى را که از

ن و تحقير قرار ميکرفتند و مورد توھي ًآمدند، به زندان مى سپرد وطبعا اقارب شان

خانه را نداشتند، مجبور ميشدند خود را  که ديگر روى بازگشت به» متھم«بالنتيجه زنان 

يک چنين . ھمسايگان خود را راحت کنند آتش بزنند و ازشر سرزنش فاميل واقارب و

ر مھاجم بيگانه اى نه ديده بودند، مگ توھينى را مردم ھرات در طول تاريخ، ازسوى ھيچ

اسماعيل خان تا قبل از . ديدند درزمان امارت خود ساخته اسماعيل خان مردم ھرات

ولى پس ازشکست و فرار  شکست و فرار ازدست طالبان آدم درست وقابل احترامى بود،

انداخت و بعد از سقوط  به ايران او زنجير غqمى سازمان اطqعات ايران را برگردن

افغانستان تبديل شد و   به مدافع جدى منافع ايران درطالبان و اشغال دوباره ھرات، او

 .اجرآت او درھرات حتى از دربسى موارد دست رژيم طالبان را از پشت  بسته بود

خودسر  دولت کرزی جھت رفع فساد گسترده و مھار جنگساsران و مليشاھای 

  .انجام دھدتqش در جھت تحقق عدالت انتقالی  ھرگز جرئت نکرد

  

   قربانيان را خاموش نگھداشت؟یميتوان صدا چه وقت تا

 در مقاله ای که ی عبدالرحمن زمانداکترمحقق ونويسندۀ دقيق افغان،آقای 

 ھا و اسناد راپور«  : فوق مينويسدسوالبه ارتباط زيزعنوان ھفتم وھشتم ثور، 

 ، مؤسسات ی و افغانی المللني حقوق بشر بیمؤسسات ملل متحد، سازمان ھا

 ھفتم و ھشتم ثور، مملو از ی ھادادي در رابطه با رون،ي و محققنگاران،خبر بشردوست،

 ني بني حقوق بشر و قوانعي وسی ھای وتخطھولناک اتيذکر واقعات تکان دھنده جنا

 توسط ١٣٥٧ سال ثور  که از ھفتیاتي ھا و جنایتخط. باشندي در افغانستان میالملل
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  د رافت،ي داوود خان آغاز مي سقوط رژ سابق سردار محمدداوودخان و باني متحدیکودتا

 درپاکستان و ني احزاب ھفت گانه و ھشت گانه مجاھدیروزي با پ١٣٧١ ثور سال ھشتم

 . ادامه دارد یگري و تا امروز ھم به اشکال دگشت، نيه نو وارد مرحلرانيا

 حقوق بشر ملل متحد تحت عنوان ی عالی کمشنر٢٠٠٥ راپور سال کي در
 سال لي اپر٢٧ نشر بازماند، آمده است که از از  جنگ کهاتي جنایگزارش نقشه بردار

.  شده اندی جنگاتيجنا  مسلح مرتکبی تمام گروه ھا٢٠٠١ دسمبر سال ٢٢ تا ١٩٧٨
 ی ملل متحد برای دفتر ھمکاروناما،ي تي سابي در وی مدت کوتاھی راپور که برانيا

 ی ذکر نامھااي که گویتي شکا وکيپلوماتي نشرشده بود، بعد از ھوشدار دافغانستان،
 ی المللني بدي شدمي در رابطه با ارتکاب جراافغانستان  و مھم حکومتهي بلند پانيمامور

 تيً فورا از آن سا( ملل متحد در افغانستان صدمه خواھد رساند،یاسي ستيبه مامور
وق  حقني خاص فعالی حلقه ھاني آن بی ھای راپور، که بعد ھا کاپني در)١٩٥برداشته شد
 آنرا بدست آورده است، نوشته شده زي قلم نني دست بدست گشت، و ای خارجو بشرافغان
چه را که بر افغانھا گذشته است، بصورت کامل  آنتواندي نمی راپورچيھ :است که 

 ی را براشي ھای از رنج و قربانی ھائقصه  اي از خود قصه و یھر افغان. انعکاس دھد
 ھا، ايشي ، ملیعسکر یروھاي آن رنج ھا مثل ننيبار ه عاملآنھا ھمچنان در . گفتن دارد 

 گريکدي با کهي دارند، آنھائی ھم داستان ھائ)یافغان و خارج(قوماندانان، و افراد مسلح 
 از ی بعضدند،يجنگ ی پول و انتقام م،یاسي قدرت سیعني شان،ي خواست ھاخاطر به

ه خشونت خود  دورني ھم درتکاراني از جنایبعض  شدند، ولي تبدتکاراني به جناانيقربان
 ». که سرعت آن کم شده، اما تاحال ادامه داردیلسل شدند، دوره مسیقربان

"  منازعه افغانستانميترس" ھم گزارش یکيه اسناد مھم و سانسور شده  جملدر

 اتي جزئی و حاوده،ي گردهي بشر افغانستان تھحقوق  مستقلونيسيبود که از طرف کم

 یحکومت آقا. بود  حقوق بشرىني و نام ھاى ناقضري اخۀ سه دھنقض حقوق بشر در

ه آن نه تنھا جي کرد، و در نتیري گزارش جلوگني معلوم از نشر الي بنا بر دsۍکرز

 قانونى قرار نگرفتند، بلکه گردي بشر در افغانستان افشا نشدند و مورد پحقوق نيناقض

 سال گذشته زدهيکردند و حاs ھم مثل س ديکاند زين  مختلفیخود را در انتخابات دوره ھا

 ،ی و شخصعامه ی ھای به غصب دارائی دولتیبا وارد شدن در ارگانھا تqش دارند

 حقوق بشر کماکان ادامه ی ھایاختqس، فساد ادارى، قاچاق موادمخدر، و تخط

  »١٩٦.دھند

  

                                                
١٩٥

 - Una Moore, the Pearls of Mapping Afghanistan Conflict, Oct 19, 2010  
  ٢٠١٤ داکتر زمانی، ھفتم وھشتم ثور، افغان جرمن آنqين،می -  ١٩٦
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  :زمينه ساز رشد بنيادگرائی درمنطقهافغانستان، شوروی بر تجاوز

  

با شعارھای چپی وبر خورد حزب دموکراتيک خلق ،رژيم ر آمدن با روی کا

خشونت باربا کارمندان تحصيل يافته در غرب وعناصر ملی غير وابسته به آن  حزب 

: بالترتيب (سبب فرار مغزھا از کشورشد وبا صدور فرمانھای ششم وھفتم وھشتم 

بخشيدن رھن وگروی، تعيين شيربھا يا 

باعث عکس  ، ارضیمھرزن واصqحات

العمل فيوداsن، زميندران ، خوانين  و 

رژيم اين عکس العمل ھا . روحانيون گرديد

را نتيجه دخالت کشورھای ھمسايه می 

       چشم کمک" انقqب"دانست و برای نجات 

 بسوی حامی ايدئولوژيک خود اتحاد 

شوروی داشت و در اين راستا قرارداد 

دوستی ھم با اتحاد شوروی به امضاء 

                                             .رساند
                                  ١٩٧٩دسمبر٢٧تجاوزشوروی بر افغانستان 

را به کودتای ثور که قدرت دولتی 

حزب دموکراتيک انتقال داده بود، نتوانست مرض مزمن اختqف وخود خواھی رھبران 

. آن را از ميان ببرد، بلکه بزودی ھريک از اين رھبران بخون يکديگر خود تشنه شدند

تره کی درصدد از ميان بردن امين شد وامين در تqش نابودی تره کی وکارمل درفکر 

 بعد از کودتای ثور، امين، تره کی را ازميان برداشت وسه  ماه١٧. نابودی ھردو افتاد

کارمل از عقب يکصدھزارقشون ) ١٣۵٨جدی ۶= ١٩٧٩ دسامبر٢٧(ماه بعد از آن

، ازتاشکند وارد کابل گرديد )بعد از نابودی امين توسط کماندوھای شوروی( سرخ

  . وبرجای امين جلوس نمود

ھزار قشون خود ١٢٠با " ثورانقqب "ًاتحادشوروی ظاھرا به بھانۀ نجات 

:  الجيشی افغانستان چون  برافغانستان حمله نمود  و ظرف يک ھفته  تمام نقاط سوق

کابل، ھرات، قندھار وننگرھار وغيره جاھا را درتصرف خود گرفت، اما ھدف نھائی آن 

جنرال .کشور ادغام نمودن افغانستان به عنوان ايالت شانزدھم  در کشورشوراھا بود

، درکتاب ١٩٨٠ ١٩٨١-اندرمايوروف، سرمشاور نظامی شوروی در افغانستان در الکس

ُژنرال اوستينوف، : می نويسد که) ۴٢ص"( در پشت پرده ھای جنگ افغانستان"خود 



 ٥٤٩       ثور٨ثور وفجايع ٧مقدمه يی برکودتای 

آيا افغانستان به زودی به جمھوريت شانزدھم :"وزير دفاع شوروی از وی  پرسيده بود

 شوروی با قيام سرتا سری مردم افغانستان اين اقدام اتحاد" مبدل خواھد گرديد يا نه؟

 المللی  روبرو شد و رژيم تحت حمايت شوروی در انزوای  آميز بين العمل ھيجان وعکس 

 .شديد سياسی و اقتصادی قرار گرفت

تھاجم شوروی بر افغانستان، منافع امريکا و متحدين او را در منطقه با خطر 

 ٧٠ نفت امريکا و کشورھای غربی و  در صد۶٠جدی مواجه ساخت، زيرا، تقريبا 

بنابراين اياsت متحده امريکا . درصد نفت جاپان از کشورھای حوزه خليج تامين ميگردد

شان به حمايت، تجھيز و تسليح  و متحدين او و کشورھای منطقه برای حفظ منافع 

ی جنگ مقاومت افغانھا با بمباردمان شديد ھوايی و زمين. مجاھدين افغان پرداختند

نيروھای دولتی و قوای ھوايی شوروی روبرو گشت که بر اثر آن تمام تاسيسات آبياری 

سنتی و عصری، تمام شھرھا و قصبات ،تمام باغستانھا و تاکستانھا و مزارع مردم 

ميليون افغان بر اثر اين بمباردمان به کشورھای ايران و پاکستان  ًعqوتا پنج . تخريب شد

ک ونيم مليون ديگر به قتل رسيدند و در حدود نيم ميليون افغان آواره شدند و بيش از ي

                                                                .ديگر معيوب و معلول گرديدند

ترين  که فرساينده (ھای چريکی  معھذا جنبش مقاومت افغانھا از طريق جنگ

ولتی و قوای متجاوز شوروی در سراسر با نيروھای د) ھا در نيم قرن اخير است جنگ

امريکا و پاکستان و ساير کشورھای منطقه ھر يک از دلچسپی به اين . کشور اوج گرفت

امريکا ميخواست نه تنھا شوروی را در لجنزار جنگ : ًمثq. جنگ اھدافی داشتند

گيرد، فرساينده در افغانستان فرو بکشاند و انتقام شکست خود را در ويتنام از شوروی ب

 را ادامه بدھد و از اين طريق  بلکه ميخواست برای شکست کامل قشون شوروی جنگ

درس تاريخی به شوروی بدھد تا تمام منافع فوری و دورنمايی خود را در منطقه از دست 

  .بدھد

بدون ترديد اگر مقاومت سرسختانه مردم پا برھنه ولی دلير افغان بخاطر دفاع 

ن نمی بود، افغانستان به عنوان جمھوريت شانزدھم ازناموس وطن ومعتقدات شا

ًکشورشوراھا در می آمد، مخصوصا که تqش رھبران حزب دموکراتيک خلق در مرحلۀ 

تکاملی انقqب ثور در راستای سرسپردگی به سويتزم، عيار شده بود، مگرشورويھا 

  .براثر جانبازی ھای مردم افغانستان به اين آرزوی خود نرسيدند

سال در راه آزادى خود از چنگ شوروى و رژيم مورد حمايت ١۴که افغانھا با اين

آن رزميدند، اما نه تنھا مردم به آزادى نرسيدند و نظم وصلح در کشور شان تأمين 

، سبب ھرج و مرج، قتل و ١٩٩٢نگشت، بلکه اشغال کابل بوسيله مجاھدين درپنجم ثور 
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امنيت مالی و جانی و تجاوز به حقوق و  سوزی و ويرانی، آدم ربائی، عدم  غارت، آتش

برخورد ھاى وحشتناک تنظيمى باعث مرگ ده ھا ھزارانسان از مردم . دارايی مردم شد 

بيگناه ، تخريب کامل کابل، چور و چپاول دارائى ھاى عمومى و فردى و دست درازى به 

جددى و کابل در زمان حکومت م(مال و ناموس مردم و تعدد مراکز قدرت در پاى تخت 

 . گرديد) ربانى به ده مرکز فرماندھى تقسيم شده بود

بر اثر مداخqت مغرضانه کشورھاى ھمسايه در امور افغانستان، تعصبات زبانى 

رھبران تنظيم . و مذھبى و قومى در افغانستان دامن زده شد و مردم را بجان ھم انداخت

م آثار باقيمانده از تھاجم ھاى جھادى در افغانستان بدستور حاميان خارجى خود، تما

شوروى را باخاک يک سان نمودند و بر مصيبت و بدبختى مردم افغانستان بيش از پيش 

سر انجام از بطن اين نا بسامانيھا و خود سريھا و بى کفايتى ھاى تنظيم ھاى . افزودند

د جھادى ،گروه متحجرطالبان با حمايت پاکستان درتبانى باعربستان سعودى و سيا، وار

 . صحنه سياسى افغانستان شدند

طالبان در آن زمان وظيفه داشتند تا ثبات را به افغانستان برگردانند و دروازه ھا 

. را براى کشيدن  خطوط لوله ھای  نفت وگاز از آسياى مرکزى به پاکستان باز کنند

  سعودى ، به نام-مدعى اصلى مشارکت در احداث خط لوله نفت ، يک ائتqف امريکائى

بودند که قرارداد تعمير دولوله نفت و گازترکمنستان » دلتا«و شرکتھاى نفتى » يونوکال«

  .  را از طريق افغانستان در واشنگتن امضاء کرده بودند

يک مقام بلند پايه امريکائى در وزارت خارجه آن کشوردرھمان )رابين رافايل(

 از ايجاد امنيت براى راه مھمترين وظيفه طالبان عبارت بود«:زمان  خاطر نشان ساخت

ھا و بطور بالقوه براى خطوط لوله نفت و گاز که کشور ھاى آسياى ميانه را به بازار 

  » .ھاى بين المللى وصل ميکرد

گرچه امريکا طالبان را برسميت نشناخت ، اما روابط گرم کاری ميان طالبان 

 تا دسامبر ١٩٩٤بر طالبان پس از تسخير قندھار در نوم. وشرکت يونوکال برقرارشد

)  درصد از خاک کشور٩٠( ميqدى مدت ھفت سال بر بخش اعظم افغانستان ٢٠٠١

تسلط يافتند و گروه مخالف طالبان برھبرى احمدشاه مسعود فقط بر بخش شمال شرقى 

 .تسلط داشت)  درصد از خاک کشور١٠(کشوريعنى فيض آباد و درۀ پنجشير

ختن ايران، از طريق گسترش قدرت  کوشش برای کنار گذاشتن و منزوی سا

ايران انتقام خود را از طالبان وامريکا از . طالبان ، نتيجه معکوس در برداشته است

ايران با حمايت از ائتqف ضد طالبان،وسرا زير ساختن سيل پول و . طريق ديگری گرفت
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شت تا وسايل جنگی به احمدشاه مسعود، تنورجنگ داخلی را درافغانستان  شعله ورنگھدا

  جائی که 

 صاحبان کمپنی يونوکال از تأمين امنيت در افغانستان نا اميد شدند و از طرح -١

خود مبنی برکشيدن خطوط لوله ھای گاز و نفت از اسيای ميانه به پاکستان از طريق 

 . افغانستان صرف نظرکردند

نستان  طالبان را که مبالغ ھنگفتی از مدرک حفظ وترانزيت گاز و نفت در افغا-٢

 .نصيب می شدند، محروم ساخت 

 پاکستان را که از طالبان حمايت ميکرد، از منافع سرشار نفت و گاز آسيای -  ٣ 

 .ميانه که از افغانستان عبور ميکرد و به پاکستان منتھی ميشد، محروم نمود 

 ضربه محکم وغير مستقيم  به امريکا اين بود  که امريکا وقتی ديد طالبان - ۴ 

ً وعqوتا -يستند امنيت را برای کشيدن خطوط لوله گاز و نفت ترکمنستان تأمين کنندقادر ن

 از -ميلياردر مغضوب عربستان ، اسامه بن sدن در مناطق تحت تسلط طالبان بسرمی برد

 . پشتی بانی طالبان دست کشيد

اکنون ھم ايران بطور جدی مصمم است تا به ھر قيمتی که شده، نگذارد پروژه 

 ھای نفت وگاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان بگذرد، بلکه خود ميخواھد تا لولۀ

ابتدا ذخاير گاز خود را وسپس گازونفت حوزه دريای خزر را به کمک کمپنی گاز پروم 

  .روسيه  به پاکستان وھند صادر نمايد 

  

  پيامد تجاوز شوروی برافغانستان

  انستان،تخريب زيربناھای اقتصادی يکی از پيامد ھای سوء تجاوز شوروی برافغ

،چاق کردن تفرقه ھای قومی ،بمباردمان دھات وروستا و کشتار بی امان مردم 

ومھاجرت کتلوی افغانھا از وطن شان، فقدان مصئونيت جانی ومالی  وعدم استقرارثبات 

پيامد ديگر اين تجاوز نه تنھا به قيمت به . سياسی درکشورما از سه دھه به اينسوست

 به  آن مين خوردن اعتباربين المللی  ابرقدرت شوروی تمام شد،بلکه باعث فروپاشیز

خطرناک ديگراين تجاوز، ھمانا رشد افراط گرائی  پيامد. پانزده کشور جداگانه گرديد

ظھور جمھوری اسqمی  ايران از يکسو و رويکارآمدن ضياء .اسqمی در منطقه است

 پاکستان از سوی ديگر،بشدت منطقه را اسqميزه الحق رھبرنظامی اما سخت بنيادگرای

  . ساخت
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احمد رشيد ژورناليست صاحب نظر پاکستانى اطqعات پر اھميتى در باره رشد 

ويليام «: افراط گرائی  اسqمی  به عنوان رزمندگان جھادى توضيح ميکند و مينويسد

يکال اسqمى کيسى، رئيس اداره سيا، ابتکار پاکستان را در استخدام جوانان راد

دستگاه . ازسراسرجھان بخاطراشتراک در جھادعليه اتحادشوروى تائيد وحمايت کرد

، موضوع سھيم ساختن ١٩٨٢استخبارات نظامى پاکستان، آى اس آى ، از سال 

در آن وقت . افراطيون اسqمى را در نظرداشت و استخدام شانرا تشويق مينمود

جنرال ضياء پqن داشت . نظردsيلى داشت ھربازيگرعمده صحنه جھاد براى قبول اين

اتحاد اسqمى را مستقرو محکم گرداند و پاکستان را در رھبرى جھان اسqم قراردھد و 

واشنگتن خيال داشت که به . يک جبھه اسqمى مخالف را در آسياى ميانه تشويق کند

ھاکه از حمايت جھان اسqم نشان دھد که تمام مسلمانان عليه اتحاد شوروى درکنار افغان

سعوديھا ميخواستندکه ھم وھابيت را از اين طريق . ميجنگند. امريکابرخوردارھستند

ترويج و توسعه دھند و ھم افراطيون و متعصبين و ناراضيان خود را از عربستان دور 

اين بازيکنان دوم اين انديشه نبودند که اين رضاکاران افراطى با  ھيچيک از. نگھدارد

 افغانستان از خود اجندا و پqن جداگانه دارند که در اخير بغض ، کينه و قبول آمدن به

نفرت خود عليه اتحاد شوروى را بضد رژيم ھاى خود در کشورھاى شان و عليه امريکا، 

 » ١٩٧ .بکار خواھند برند

اين ژورناليست آگاه ، پيامد خطرناک تشويق افراطيون اسqمى را به جھاد با دقت 

نفرمسلمان ٣٥٠٠٠ در حدود ١٩٩٢و ١٩٨٢در بين سالھاى « :نويسددنبال کرده ، مي

 کشوراسqمى شرق ميانه، شمال افريقا، آسياى ميانه و شرق دور، ميزان ٣٣افراطى از 

ده . اسqميت خود را درکنارمجاھدين در زيرآتش جنگ ثابت کردند و غسل تمعيد نمودند

 آوردند و در صدھامدرسه جديد ھا ھزار مسلمان افراطى خارجى ديگربه پاکستان روى

اsحداث در پاکستان و مناطق سرحدى که رژيم نظامى جنرال ضياءآنھا را تمويل ميکرد، 

باsخره بيش از يکصد ھزارراديکال اسqمى زيرتاثيرجھاد، با پاکستان و . شامل شدند

يک اين راديکالھا در کمپھاى نزد. افغانستان در تماس و ارتباط مستقيم قرارگرفتند

پشاورو در داخل افغانستان ، براى بار اول با ھم ديدند، يکجا درس خواندند، تربيه جمعى 

آنھا فرصت يافتندتا در باره نھضت ھاى اسqمى در . شدند و درکنارھم جنگيدند

کشورھاى ھمديگرمعلومات حاصل کنند و رابطه مفکوره وى و تاکتيکى که در آينده 

ھا در حقيقت براى شان حيثيت دانشگاه ھا راپيدا نمود که کمپ. بکارشان آيد، قايم کردند

                                                
١٩٧

  ١٩٣ -١٩١احمدرشيد، طالبان،نفت وبازی بزرگ نودر آسيای ميانه، ص-  
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ھيچکدام از اداره ھاى استخباراتى مربوطه و .در آن افراط گرائى اسqمى را فراگيرند

شامل درقضايا نخواستند متوجه پى آمد و پس لگد تجمع ھزاران افراطى اسqمى از 

دند و متوجه پى آمدتجمع اين امريکائى ھا زمانى بيدارش. تمامى کشورھاى اسqمى باشند

ھمه جنگاوران اسqمى تربيه شده درافغانستان گرديدند که مرکزتجارت جھانى 

 ديگر ، منفجرساخته شد، و درآن شش نفرکشته و يکھزار١٩٩٣درنيويارک درسال 

اکثريت تندروان اسqمى سوال ميکردند که جھاد افغانى، ابر قدرت .... مجروح گرديدند

 شکست داد، آيا نمى توانندابرقدرت ديگر، امريکاو رژيم ھاى کشورھاى اتحادشوروى را

خودرا نابودگردانند؟ امريکا سقوط اتحاد شوروى راناکامى سيستم کمونيستى ميداند، در 

براى رزمندگان . صورتيکه اکثريت مسلمانان ، آن شکست را پيروزى اسqم تلقى ميدارند

ر ھيجان آور بود که مسلمانھا در قرن ھفتم و اسqمى اين نوع باور و طرز تلقى بسيا

اين رزمندگان معتقد بودندکه از . ھشتم توانستند خود را به گوشه ھاى دور جھان برسانند

اين قربانيھا و خون ريختنھاى نسل جوان و قبول شھادت، امت نو اسqمى به وجود مى 

   ١٩٨».آيدکه سبب پيروزى ھاى بيشترميگردد

ھزار ١٠٠بيش از ) ١٩٩٢ تا ١٩٨٢از(ر آن سالھا به گفته احمد رشيد د

اسqمگرای افراطی از طريق برنامه سيا بطور مستقيم يا غير مستقيم با پاکستان و 

ھدف سيا آن بود که آموزش ھای چريکی را با تعاليم اسqم در . افغانستان مرتبط شدند

د که از آن ميان احمد رشيد تخمين می زن.  توليد کند» چريکھای اسqمی«ھم آميزد و 

 کشور اسqمی در کنار مجاھدين افغانی ۴٣ ھزار مسلمان افراطی از ٣۵حدود 

 . ١٩٩جنگيدند

چھار "که پيامدھای جھاد افغانستان در " sس آنجلس تايمز"گروه خبرنگاران 

را بررسی کرده ، به اين نتيجه رسيده است که رھبران کليدی تمام عمليات " قاره جھان

تی، از نيويارک تا اسqم آباد، از فرانسه تا عربستان سعودی، از و حمqت تروريس

برای تعليم داوطلبان شرکت در جھاد " سيا"اسپانيا تا کينيا بدون استثنا در اردوگاه ھای 

 .افغانستان آموزش ديده اند

خqصه نطفه ايکه جھاد افغانستان برضد شوروی در بطن خود پرورش داد 

  .ائيدسرانجام از آن القاعده ز

   مسعود از اسامه بن sدن رھبر القاعده دعوت کردند به - ربانی١٩٩۶در ماه می 

                                                
١٩٨

  ١٩٣ - ١٩١صص، ھمان اثراحمدرشيد، -  
١٩٩

  ١٩٢، ص ھماناحمدرشيد، -  
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 مسعود به اسامه وسايرکدرھای رھبری القاعده -افغانستان بيايد وبنابرين دولت ربانی

پاسپورت ھای افغانی و حتی تذکره ھای افغانی ارسال کرده  آنھا را از سودان به 

qُاسامه پس از جابجا شدن درافغانستان .ل آباد جابجا کردندافغانستان خواستند و درج

ياد مي شدند، » افغان«تمام کسانى را که آموزش دھشت افگنى ديده بودند و اکنون به نام 

از مصر ، سودان، يمن ، تونس، اردن، مراکش، لبنان، عربستان، ايران ،اندونيزيا، 

وبه سازماندھی ورھبری شبکه دھشت ماليزيا،ھند و پاکستان و ديگر کشورھا، فراخواند 

  .پ رداخت"القاعده"افگنى 

مديربررسى انجمن مطالعه نبردھاى استراتيژيک ، "( يوسف بودانسکى"به قول 

آى  اس « ):و مشاور عالى مقام در وزارت دفاع امريکا و وزارت امورخارجه آنکشور

 ژور خوست در آى،  و استخبارات ايران، زيربناى ساختار ھاى دھشت افگنى را در

آموزش دھشت افگنى تروريستان " بھشت"اينجا با سرعت به . افغانستان ريختند

تاجيکستان، چيچنيا، بوسنى ھرزه گوئين، فلسطين ، فليپين ،مولداويا، اوکراين و تاتاران 

از . قرارداشت) آى. اس . آى (سرنخ تمام اين شبکه به دست خبره گان جنگى . بدل شد

در . افغانستان گسيل مي شدند" دھليز"رزان به سراسر جھان ازاينجا بود که مبا

گوھر انديشه و ايديولوژى " بن sدن"  دايرشد، ١٩٩۶کنفرانس تھران که در پايان سال 

حاs ديگر او در افغانستان بر . ارائه داشت » اعqن جنگ با امريکا«اش را با 

. ين شاھنشاھى را تغذيه ميکردا. آى. اس. آى. دھشت افگنى فرمان ميراند" شاھنشاھى"

   "٢٠٠.را راھى کشمير ميساختند" چريکان اسqمى"ازھيمنجا 

تداوم بى ثباتى اوضاع سياسى در افغانستان، شمارى از مقامات امريکارا به 

آنھا پشتيبانى ازطالبان و پروژه انتقال گاز از آسيای : تجديد نظردر داورى شان کشاند

از جمله آقاى ستروپ تالبوت، . ک اشتباه سياسى تلقى کردندميانه ازطريق افغانستان را ي

امکان زياد « :  چنين ھوشدار داد١٩٩٧ جوsى ٢١معاون وزيرخارجه امريکا به تاريخ 

 مذھبى و -وجود داردکه اين منطقه به پروشگاه تروريستھا، گھواره بنيادگرائى سياسى 

  » ٢٠١ .صحنه يک جنگ بزرگ مبدال شود

م امريکائی بزودی به حقيقت پيوست ، زيرا با استقرار بن sدن پيش بينی اين مقا

درافغانستان برای تربيه وآموزش شبکه القاعده در منطقه خوست ومنطقه کانال درونته  

چون بن sدن ھيچگاھی دشمنی خود را از حضور امريکا . مراکزی ايجاد گرديد

 برسفارت با دوانفجار١٩٩٧درعربستان سعودی پنھان نميکرد، بنابرين بن sدن درسال 
                                                

٢٠٠
  ١٥، ص ١٥ روشنى ، شماره يۀ نشر-  

٢٠١
  ٩ ص -١٠نشريه آينده ، شماره -  
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امريکا دست بن .ھای امريکا درکينيا وتانزانيا ضربات محکمی برمنافع امريکا وارد نمود

sدن را در پشت اين انفجار می ديد واز حکومت طالبان خواستار تسليم دادن بن sدن 

 .شدند، اماطالبان از امريکا سند خواستند وحاضر به تحويل دادن بن sدن نگرديدند

  . ھزاردالری گذاشت٢۵امريکا طالبان را مورد تحريم قرارداد و برای سر بن sدن جايزه 

 ٤٤ سپتامبردر نيوريارک وواشنگتن سبب گرديد تا امريکا باھمياری ١١ حادثه 

کشور جھان به افغانستان ھجوم آورد وجنگ عليه بن sدن وشبکه تروريستی القاعده 

s با آنکه رژيم طالبان . دن شمرده ميشوند، به پيش ببردوافرطيون طالبان راکه حامی بن

درافغانستان سقوط داده شدند،اما جنگ طالبان با نيروھای ائتqف بين المللی به رھبری 

امريکا با گذشت ھفت سال، وکاربرد انواع مختلف جنگ افزارھای مدرن در کشورما 

غانستان به پاکستان ودر اين ابعاد پيچيده تری بخود گرفته است وبتدريج دامنه اش از اف

  .اواخر به ھند نيز گسترش يافته است

ناگفته پيداست که پاکستان حامی درجه اول افراطگرايی و يکی از کانون ھای 

 ھزار مدرسه ٣٠ھمين اکنون بيش از . پرورش بنيادگرائی و تروريستی در منطقه است

مسايل مذھبی ، به شاگردان دينی در پاکستان وجود دارد که در آنھا در پھلوی تدريس 

شيوه ھای بکارگيری سqحھای تروريستی آموزش داده می شود، طالبان نيز دست 

 .پروردگان و تربيت ديدگان مدارس ديوبندی پاکستان اند 

ھمين اکنون مناطق قبايلی شمال غرب پاکستان به حيث sنه وپرورشگاه 

 القاعده و طالبان وساير گروه ھای بنيادگرائی و تروريزم محل ستر و اختفای تروريستان

ھرروز وھرھفته عمليات گروه ھای افراطی بيت هللا مسعود . بنياد گرای اسqمی است

ومولوی فضل هللا در وزيرستان جنوبی ودرۀ سوات تلفات سنگين انسانی ومالی بردولت 

ان در  دسمبرگزارش داد که طالب٢۵تلويزيون آريانا از کابل شام . آن کشور واردميکند

 مکتب را انفجار داده اند و دختران را از رفتن به ١٢٠دره سوات پاکستان تا کنون 

مدرسه ممنوع کرده اند وگفته اند که بعد ازاين در دره سوات  شريعت اسqمی تطبيق 

ميگردد و ھيچکس حق ندارد تلويزيون ببيند ياموسيقی بشنود و ريش خود را اصqح 

  .نمايد

بر جماعت اسqمی پاکستان و موsنا فضل الرحمن رھبر  قاضی حسين احمد رھ

جمعيت العلمای پاکستان و ژنرال حميدگل رئيس پيشين سازمان جاسوسی ارتش پاکستان 

با حکمتيار و مq عمر رھبر پيشين طالبان ، بيت هللا مسعود رھبر تحريک طالبان 

لبان در دره سوات پاکستان در وزيرستان جنوبی، ومولوی فضل هللا رھبرگروه ديگرطا

ومنگل باغ رھبر لشکر اسqم درکرم ايجنسی، ھمگی در مناطق قبايل آزاد پاکستان 
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. مصروف توطئه و تبليغ عليه دولت افغانستان ونيرو ھای بين المللی برھبری امريکا اند

اما حکومت پاکستان با دروغ و ترفند خود را ھم پيمان امريکا در نبرد عليه تروريزم به 

  .می آورد و از امريکا پول و امتياز ميگيردحساب 

 تروريستان لشکر طيبه  وگروه افراطی جماعت الدعوة  پاکستان در کشمير 

ھمواره مشغول عمليات تخريب کارانه عليه ھند استند واز جانب سازمان استخبارات 

عمليات تروريستی اخيرماه نومبر .کمک لوژيستيکی ميگردند) ISI( نظامی آنکشور

 طيبه پاکستان درشھربمبئی ھند ومنجمله در ھوتل تاج محل در مدت چھارروز نه لشکر

 تن را مجروح ساخت، بلکه با وجود انکار ٣٠٠ نفر را گرفت وبيش از ١٧١تنھا جان 

پاکستان از دست داشتن دراين عمليات تروريستی سرانجام يکی از دستگيرشدگان 

 سازمان استخبارات نظامی پاکستان اعتراف نمود که که گروه لشکر طيبه با حمايت

اين عمليات وحشيانه که اعتراض شديد مردم . طراح ومجری اين دھشت افگنی بوده اند

ھند را نسبت به نيروھای امنيتی آنکشور در پی داشت، تشنج ميان ھند و پاکستان را تا 

براثرفشار امريکابر . لبه پرتگاه يک جنگ تمام عيار ذروی  محتمل ساخته است

پاکستان، آن کشور مجبورگرديد تا برمراکز پرورش لشکر طيبه حمله ببرد و تعدادی از 

 تن از رھبران شبکه ٢٠ھند نام . رھبران اين سازمان افراطی اسqمی را دستگير کند

ھای افراطی اسqمی را به پاکستان ارائه کرده تا آنھا را دستگير نموده به ھند تحوبل 

  .دھد

 ملل متحد نيز لشکر طيبه و گروه افراطی جماعت الدعوه شورای امنيت سازمان

وابسته به لشکر طيبه را،در لست تروريستان شامل نموده واز پاکستان خواسته است 

. فعاليتھای اين گروه ھارا نيزغير قانونی اعqم کرده به دستگيری رھبران شان بپردازد

  .ت الدعوه را داده استپاکستان ظاھرا امرمسدود ساختن کمپ ھای لشکرطيبه وجماع

خqصه تجاوز شوروی برافغانستان،پيامد بس ناگوار برکل منطقه وحتی جھان 

داشته است وتمام مصيبت ھا وبدبختی ھای که دامنگير کشور ما وکشورھای منطقه 

وحتی بيرون از منطقه شده، از اثر تجاوز شوروی برکشورما نشأت کرده است و اين 

 ٧٠ - ۶٠ عqمه اقبال sھوری را به خاطر تداعی ميکند که پيامدھا، آن سخن داھيانه

 : سال قبل گفته بود

  آسيا يک پيکر آب وگل است          ملت افغان در آن پيکر دل است

 از فـساد او فـسـاد آســـــــــيا           از گـشـــاد او گشـــاد آســــــــيا
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غانستان ، ھمه آسيا در امن وثبات بلی ھمانطور که تاريخ ثابت ساخته، از ثبات اف

بسرميبرد واز بی ثباتی و فساد نا امنی درافغانستان ،ھمه کشورھای آسيای ميانه وحتی 

  . کشورھای دور تر روسيه وچين نيز به اشوب وفساد کشانده خواھند شد

   

  : تجاوز شوروی برافغانستان ورشد بنيادگرائی 

وجھاد ) ١٩٨٩ تا فبروری ١٩٧٩از دسمبر(دھه تجاوز شوروی برافغانستان

برضد آن کشور،دھه اوج  بنياد گرائی در سراسرمنطقه وبه خصوص درميان قبايل 

جنرال ضيا ًالحق جھاد در افغانستان را به مثابه . پشتون در دوسوی خط ديورند است

وی که ميخواست به رژيمش مشروعيت . بخشی از اولويت ھای رژيمش انکشاف داد

اسqم گرائی  مناطق مرزی را به مرکز پرورش افراطيون اسqمی مبدل ببخشد، با حمايت 

نه تنھا رژيم نظامی ضياء اين روند را حمايت کرد، بلکه امريکا نيز برای انتقام . نمود

  .کشی از اتحادشوروی،بسيار زياد به بنيادگرائی بھا داد وآنرا تقويت نمود

:" م در اسqم آباد، مينويسدپرويز ھودبھوی استاد فيزيک درپوھنتون قائد اعظ

ًائتqف دولت با اسqم وبنياد گرايان سابقه ای نيم قرنه دارد واساسا از بدو استقqل و به 

ويژه بعد از کودتای ايوب خان به عنوان اھرمی در خدمت تحکيم قدرت، حفظ توازن قوا 

اما . ار ميگرفتمورد استفاده قر] برابرادعای افغانستان[ با ھند و نيز حفظ پاکستان در

بنا بر . در دوره جنگ با اشغال شوروی اين روند يک جھت جنون آميز به خود گرفت

يکی از تحليل ھای نشريه اکونوميست سنت فراموش شدۀ جھاد بعد از قرن ھا به ھمت 

امريکا در پاکستان و در خدمت جنگ جھادی در افغانستان دوباره به عرصۀ زندگی 

 و پائين با چنان فشاری اسqم را به اين جامعه تزريق کرد که از امريکا از باs. بازگشت

اسqمی کردن جامعه پاکستان به امری که امروز ھمه ميدانند، .  ھيچ پيامبری ساخته نبود

يعنی تقويت تعدادی گروه جھادی و استفاده از بن sدن ھا در جنگ با شوروی 

   ٢٠٢." در پاکستان جھادی کردسياست امريکا، دولت و جامعه مدنی را. منحصرنبود

به تشويق سيا،اسqم گرايان افراطی نه فقط از کشورھای اسqمی مانند الجزاير، 

عربستان سعودی، مصر و اندونزيا، بلکه از ميان جوامع مسلمان خود اياsت متحده و 

يکی از نمونه ھای معروف  اين . بريتانيا روانه اردوگاه ھای نظامی در پاکستان شدند

qنقش بسياراساسی در به  راه ١٩٨٠م گرايان شيخ عبدهللا اعظم است که در سالھای اس 

لورنس رايت در مجله نيويورکر در . انداختن جھاد آمريکايی در جھان اسqم را بازی کرد

                                                
٢٠٢  - http://www.roshangari.net / 
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شيخ عبدهللا اعظم، روحانی فلسطينی، دارنده دکترا در حقوق «: باره او چنين می نويسد

او برای تدريس به پوھنتون سلطان عبدالعزيز . ھر قاھره استاسqمی از پوھنتون اsز

اعظم تحت حمايت » .در جده رفت و در آنجا اسامه بن sدن يکی از دانشجويان او بود

سيا به سراسر جھان سفر می کرد، در تلويزيون عربستان سعودی و در گردھمايی ھا و 

 . يافتتظاھراتی که در اياsت متحده برگزار می شد، حضور می 

در آن سالھا، شيخ اعظم يکی از دارايی ھای سيا و نماد و تبلور جھادگران مورد 

شرکت در جھاد نه فقط يک وظيفه سياسی بلکه : پيام اعظم روشن بود. عqقه آمريکا بود

نبوده ) در آن زمان روسھا(ھدف از جھاد تنھا کشتن دشمن . يک وظيفه مذھبی است

فقط جھاد «: فرمول شيخ اعظم برای جھاد ساده بود. ستنيز ھ» شھادت«بلکه دعوت به 

و اين ھمان ھدفی بود که دولت ريگن و » و تفنگ، نه مذاکره، نه کنفرانس و نه گفتگو

سازمان ھای اطqعاتی آمريکا و پاکستان در ارتباط با حضور نيروھای شوروی در 

 .  افغانستان دنبال می کردند

خرين جھاد مسلحانه در جھان اسqم می در آنموقع نزديک به صد سال از آ

اما سيا مصمم بود برای رسيدن به ھدف خود در افغانستان، در دوران جديد يک . گذشت

در تاريخ اسqم چھار جھاد مسلحانه بمثابه جنگ عادsنه در . جھاد مسلحانه راه بياندازد

د عليه متجاوزين اول، جھا: وجود دارد) مسلمان يا کافر(برابر متجاوزين و اشغالگران 

جھاد عليه غير (صليبی در قرن دوازدھم ميqدی و به رھبری صqح الدين ايوبی 

؛ دوم، جھاد مسلحانه صوفيان عليه اريستوکراسی تاجران برده در )مسلمانان اشغالگر

؛ سوم جھاد وھابی )جھاد عليه مسلمانان ستمگر(غرب آفريقا در قرن ھفدھم ميqدی 

جھاد عليه (مانی در شبه جزيره عربستان در قرن ھجدھم ميqدی عليه استعمارگران عث

؛ و چھار، مبارزات ضد استعماری مھدی در سودان عليه قدرتھای )مسلمانان اشغالگر

جھاد عليه اشغالگران مسلمان و غير (مصر و انگليس در قرن نوزدھم ميqدی -عثمانی

  ).مسلمان

د افغانستان اين بود که يک ميليارد  ھدف اول اياsت متحده از براه انداختن جھا

ھدف دوم آمريکا . مسلمان جھان را در يک جنگ مقدس  عليه اتحاد شووری متحد کند

دامن زدن به اختqف بين شيعه و سنی و از آن طريق مقابله با نفوذ اسqم سياسی 

ست ھدايت جھاد افغانستان را به د١٩٨۶ويليام کيسی رئيس  سيا در سال . وانقqبی بود

گام اول سيا متقاعد کردن کنگره آمريکا به سرعت بخشيدن به دخالت آمريکا در . گرفت

افغانستان از طريق اعزام مشاوران نظامی به ميان مجاھدين و دادن راکتھاي  ضدھوايی 

گام دوم گسترش جنگ چريکی به درون جمھوريتھای تاجيکستان و . ستينگر به آنھا بود
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د که تنھا بعد از تھديد شوروی به حمqت تqفی جويانه ازبکستان اتحاد شوروی بو

گام سوم بسيج و جلب . بدرون خاک پاکستان، سيا اين بخش از نقشه خود را رھا کرد

افراطيون اسqم گرا از سراسر جھان و آموزش آنھا در پاکستان برای جنگيدن در کنار 

  . مجاھدين بود

ومت راست افراطی اسqمگرا از قبل از جھاد افغانستان، بخش خارج از حک...

ًنظر اجتماعی و تشکيqتی عمq منزوی و ناتوان بود، و در يک بن بست تاريخی بسر می 

برد، نه از امکان جلب حمايت عمومی برخوردار بود، نه می توانست به منابع مادی sزم 

را از دولت ريگان راست افراطی اسqمگرا . برای فعاليت ھای مورد نظر خود دست يابد

جھاد آمريکايی در عمل با ايجاد زيرساخت مادی ترور و . اين بن بست تاريخی نجات داد

با استفاده از نمادھای اسqمی برای رسوخ به شبکه ھا و جوامع اسqمی، موجب 

  . خصوصی سازی خشونت در سطح گسترده ای شد

  

  : نقش مدارس مذھبی در رشددھشت افگنی

ھندی که در لندن زندگی می کند در باره مواد درسی  ديليپ ھيرو، روزنامه نگار 

تم ھای «: در آن تعليم می ديدند چنين گزارش می دھد...مدارس مذھبی که جھادگران 

سياسی کامل است، اينکه اسqم از -غالب اين بود که اسqم يک ايدئولوژی اجتماعی

 مردم مسلمان طرف سربازان بی خدای شوروی مورد تجاوز قرار گرفته است، و اينکه

افغانستان می توانند با سرنگون کردن رژيم چپگرای افغانستان استقqل خود را بدست 

مدارس مذھبی پاکستان نه فقط درھای خود را بروی اسqمگرايان افراطی » .آورند

سراسر جھان گشودند، بلکه اين موضوع را آموزش می دادند که انقqب اسqمی در 

ر انقqب ھای اسqمی در کشورھايی که اکثريت جمعيت آنھا افغانستان پيش درآمدی ب

در اواخر ). بويژه جمھوری ھای مسلمان اتحاد شوروی(مسلمانان ھستند خواھد شد

ًمنحصرا داوطلبان افراطی از آسيای «، مدارس عمده ديوبندی پاکستان ١٩٨٠سالھای 

» .صيلی می دادندمرکزی را می پذيرفتند و به آنھا آموزش رايگان و کمک ھزينه تح

  . طالبان از ميان اين طلبه ھا سربرآوردند

پرويز ھودبھوی ضمن گزارشی در باره برخی از کتب درسی مورد استفاده 

» يو اس ايد«سيا از طريق : می گويد" مرکز آموزشی افغانستان"مدارس تحت کنترول 

ن دالری انتشار کتب قرارداد پنجاه  ميليو) سرويس اياsت متحده برای توسعه بين المللی(

استفاده از اين . درسی مورد نظر خود را به انتشارات پوھنتون نبراسکا واگذار کرد
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يکی از مسائل کتاب رياضيات سال سوم .  شروع شد١٩٨۶کتابھا بطور رسمی در سال

 ٢٠در آن حمله . سرباز روسی حمله می کنند۵٠يک گروه از مجاھدين به «: می پرسد

کتاب رياضيات سال » چند نفر روسی فرار می کنند؟. ی شوندسرباز روسی کشته م

چھارم از اينھم پيشتر رفته و مسائل رياضی را برای نوآموزان مھاجرافغانی و پاکستانی 

اگر يک .  متر در ثانيه است٨٠٠سرعت يک گلوله کqشينکوف«: چنين طرح می کند

ر روسی را ھدف قرار متری از يک مجاھد باشد، و آن مجاھد س٣٢٠٠روسی در فاصله 

اين » .دھد، حساب کنيد چند ثانيه طول خواھد کشيد تا گلوله به پيشانی روسی اصابت کند

کتاب ھای درسی چاپ آمريکا، که کودکان « خاتمه يافت اما ١٩٩۴ًبرنامه رسما در سال 

افغانی را تشويق می کرد چشمان دشمنان شان را از حدقه درآورند و يا گوش و پای آنھا 

ا قطع کنند، ھنوز ھم بطور وسيع در افغانستان و پاکستان در شکل اوليه شان وجود ر

 » .دارند

به دو گروه مجاھدين افغانی و ) دولتی و خصوصی( مربيان اين مدارس 

دگروال يوسف، که بمدت چھار سال سرپرستی . جھادگران غير افغانی تقسيم می شدند

طی چھار سال «: را عھده دار بود می گويدبخش افغانستان سازمان اطqعاتی پاکستان

  ». ھزار مجاھد آموزش ديدند٨٠من، حدود 

 کشور ۴٣ ھزار مسلمان افراطی از ٣۵ احمد رشيد تخمين می زندکه حدود 

خروج نيروھای شوروی .  در کنار مجاھدين افغانی جنگيذند١٩٩٢ تا ١٩٨٢اسqمی از

ج نيروھای شوروی در فبروري بين خرو. موجب متوقف شدن فعاليت اين مدارس نشد

 داوطلب خارجی ديگر در ٢۵٠٠ حداقل١٩٩٢ تا سقوط دولت نجبيب هللا دراپريل١٩٨٩

ھزار ١٠٠به گفته احمد رشيد در آن سالھا بيش از . اين مراکز آموزش نظامی ديدند

اسqمگرای افراطی از طريق برنامه سيا بطور مستقيم يا غير مستقيم با پاکستان و 

آنچه که به شرايط امروز پاکستان مربوط می شود اين است که .  مرتبط شدندافغانستان

اکثر فارغ التحصيqن اين مدارس برای شرکت در رقابت ھای سياسی پاکستان تربيت می 

ھدف سيا آن بود که آموزش ھای چريکی را با تعاليم اسqم در ھم آميزد و . شدند

 ٢٢۵ مدرسه ساsنه حدود ٢۵٠٠ علی به نظر طارق. توليد کند» چريکھای اسqمی«

ھزار فارغ التحصيل تحويل جامعه می دادند، فارغ التحصيqنی که الفبای زبان ھای اردو 

يعنی » خ«يعنی کqشينکوف، » کاف«يعنی توپ، » ت«: و دری را چنين ياد گرفته بودند

  . يعنی جھاد» جيم«خون و 

چھار « جھاد افغانستان در که پيامدھای» sس آنجلس تايمز«گروه خبرنگاران 

جھان را بررسی کرده به اين نتيجه رسيده است که رھبران کليدی تمام عمليات و » قاره
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حمqت تروريستی، از نيويارک تا اسqم آباد، از فرانسه تا عربستان سعودی، از اسپانيا 

افغانستان تا کنيا بدون استثنا در اردوگاه ھای سيا برای تعليم داوطلبان شرکت در جھاد 

» کميته نيروھای مسلح سنا«بينفورد پری، در برابر . اچ. جنرال جی. آموزش ديده اند

آنکشور که انفجار ظھران عربستان را بررسی می کرد انفجاری که موجب کشته 

:  در تاييد اين واقعيت گفت-  نفر ديگر شد٢۵٠ نظامی آمريکايی و زخمی شدن ١٩شدن

 ملی بوده ايم که از افراط گرايان اسqمی متعصبی -ی فراًاخيرا ما شاھد رشد گروه ھا«

تشکيل می شوند که اکثر آنھا در افغانستان جنگيدند و اکنون با ھدف تاسيس رژيم ھای 

 غرب از طريق بی ثبات کردن دولت ھای سنتی و حمله به ھدفھای -بنيادگرای ضد

ند مھفود بنون، جامعه ديگران، مان» .آمريکايی و غربی، به کشورھای ديگر رفته اند

در الجزيره مصاحبه کرده است، » sس آنجلس تايمز«شناس الجزايری، که با خبرنگار 

شانزده ھزار ! خود شما اين ھيوs را آفريديد«: خيلی رک و راست حقيقت  را گفته اند

عربی که در افغانستان آموزش داديد، يک ماشين قتل و کشتار بود که اکنون خود شما را 

 » . قرار داده استھدف

آسيب واقعی که سيا وارد کرد اين بود که عqوه بر تأمين پول و اسلحه 

اين کار . اسqمگرايان افراطی، اطqعات برای توليد و گسترش خشونت را خصوصی کرد

از طريق ايجاد ميليشاھای خصوصی که قادر به ايجاد ترور و دھشت بودند، صورت 

  . گرفت

د که تعليمات سيا در اردوگاه ھا و پايگاه ھای اياsت کوولی خاطرنشان می کن

متحده از شيوه ھای رسوخ برای آزاد کردن زندانی يا اسلحه از پشت خطوط دشمن تا 

مھارت ھايی که به داوطلبان منتقل می شد شامل . را در برمی گرفت» شيوه مرگبار«۶٠

، سqح ھای خودکار با چاشنی ھای بمب، بمب ھا و مواد منفجره ساعتدار«استفاده از 

سيا به اين » .مھمات ضدتانک، دستگاھای به کاراندازی مين و بمب از راه دور می شد

مھارت ھا شيوه ھای بومی خاص افغانستان مانند بريدن سر و قطع اعضای بدن را 

٢٠٣.اضافه کرد
  

  

  :افغانستان معبر القاعده به آسياي ميانه

 عظيم انرژي، چشمان بسياري از به نظرتحليلگران آسياي ميانه با منابع

  . دولتمردان طماع و توسعه طلب منطقه و جھان را به سوي خود جلب كرده است

                                                
  آرشيف مقاsت سايت آريائی،مقالۀ مروری برروابط پيچيده  افغانستان وپاکستان- ٢٠٣
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در سطح منطقه كشورھايي مانند ھند، پاكستان، عربستان و تركيه و در سطح فرا 

منطقه اي امريكا، انگليس، روسيه و برخي كشورھاي ديگر تqش مي كنند تا در جريان 

د سياسي، ايدئولوژيكي و اقتصادي نفوذ و قدرت بيشتري بر حوزه ھاي نفت يك رقابت تن

اگرچه اين منطقه، جزو حوزۀ نفوذ . و گاز اين منطقه مھم و استراتژيك داشته باشند

سنتي روسيه محسوب مي شود ولي در سالھاي اخير كشورھائي مانند امريكا، عربستان 

ستدھاي اقتصادي جايگاه مھمي را در   و و تركيه به طور عمده از كانال تجارت و داد

  . برخي از جمھوري ھاي پنج گانه آسياي ميانه كسب كرده اند

خطر فوق در برابر خطر ديگري كه اين منطقه را تھديد مي كند ناچيز است و در 

حقيقت بزرگترين خطري كه در حال حاضر امنيت دولت ھاي حاكم بر آسياي ميانه به 

كستان را تھديد مي كند خطر القاعده و تروريسم برخاسته از ويژه ازبكستان و تاجي

پاكستان است كه با تبديل کردن افغانستان به صحنه جنگ و نبرد، اكنون گروه ھاي 

مسلح وابسته به اين شبكه خود را در نزديكي مرزھاي جنوبي اين دو جمھوري در شمال 

  . شرق افغانستان رسانيده اند

نه براي حفظ امنيت جمعي خود، از يكسو با روسيه اگرچه كشورھاي آسياي ميا

پيمان ھاي مشترك نظامي و سياسي منعقد كرده اند و از جانب ديگر در پيمان شانگھاي 

نيز عضويت دارند با اين حال احتمال نفوذ گروه ھاي مسلح طالبان و القاعده از طريق 

ان آسياي ميانه ربوده خاك افغانستان به اين جمھوري ھا، خواب را از چشمان دولتمرد

اين درحالي است كه جمھوري فدارتيف روسيه نيز به شدت نگران گسترش موج . است

تروريسم در داخل قلمرو روسيه از طريق چچن و آسياي ميانه است، يعني از منطقه اي 

  . كه دروازه جنوبي روسيه و نقطه آسيب پذير آن محسوب مي شود

ق قبايلي پاكستان و پس از آن كه روسيه و بعد از اوج گرفتن نبردھا در مناط

جمھوري ھاي ازبكستان و تاجيكستان اجازه ترانزيت كاروان ھاي حامل وسايل نظامي و 

لوژستيكي ناتو را از طريق روسيه و آسياي ميانه به افغانستان صادر كردند گروه ھاي 

ده در مناطق مسلح چچني، ازبكستاني و تاجيكستاني كه در قالب تشكيqت شبكه القاع

قبايلي پاكستان و جنوب افغانستان مستقر بودند به تدريج از طريق وsيات غزني ، لوگر  

و كاپيسا و ھمچنين از راه وsيت نورستان  خود را به وsيت شمالي قندز  رسانيده و در 

اي  تخار  ج-  بغqن  و قندز-نواحي چاردره ، علي آباد ، خان آباد  و در امتداد جاده قندز 

  . گرفتند

طبق اظھارات شاھدان عيني، گروه ھاي مسلح چچني، ازبكستاني و تاجيكستاني 

 درصد مناطق وsيت ٧٠به عھده دارد در " طاھر يولداش "كه قيادت و رھبري آن ھا را 
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اين گروھھا با . قندز و حتي در پنج كيلومتري مركز اين وsيت حضور مسلحانه دارند

م دامنۀ فعاليت خود را ابتدا در وsيت بغqن و سپس در وsيت حمايت طالبان محلي، كم ك

تخار و قندز، پاشنه آشيل جمھوري كم جمعيت و ضعيف تاجيكستان . تخار گسترش دادند

ھستند زيرا تنھا يك رودخانه، مرز مشترك تاجيكستان با اين دو وsيت شمال شرقي 

  . افغانستان را تشكيل مي دھد

ھاي ازبكستان و تاجيكستان را تھديد مي كند حضور خطر مھمتري كه جمھوري 

. تعداد بيشمار ھواداران گروه ھاي وابسته به شبكۀ القاعده در داخل اين كشورھا است

كه از سوي برخي گروه ھاي عربستان سعودي و ساير شيخ نشين " حزب التحرير "

  . دھاي عرب تغذيه و حمايت مي شود در اين كشورھا ھواداران ويژه اي دار

مبارزه براي سرنگون ساختن رژيم ھاي حاكم بر آسياي ميانه و ايجاد امارت ھاي 

. وابسته به عربستان سعودي مھمترين ھدف مبارزين حزب التحرير در اين منطقه است

شاخه فعال تر وابسته به شبكه القاعده در آسياي ميانه، حركت اسqمي به رھبري طاھر 

زديكان اسامه بن sدن و ايمن الظواھري و فرد مورد يولداش ازبكستاني است كه از ن

اعضاي حركت اسqمي كه در افغانستان نيز . اعتماد آنھا در كل منطقه آسياي ميانه است

در كنار طالبان عليه دولت افغانستان و نيروھاي ناتو مي جنگند تqش دارند تا از طريق 

حركت اسqمي . كستان برسانندمرزھاي شمالي افغانستان خود را به تاجيكستان و ازب

طاھر يولداش نيز مانند حزب التحرير در داخل قلمرو آسياي ميانه ھزاران ھوادار بالقوه 

دارد اما به دليل سركوب ھاي خونين و نظام استبدادي حاكم بر ازبكستان، ھواداران اين 

نظامي تا ھنوز نتوانسته اند فعاليت ھاي چشمگير " اندي جان "حزب بعد از واقعه 

  . داشته باشند

در جمھوري تاجيكستان نيز يك شاخه از حزب نھضت اسqمي، به شدت طرفدار 

. شبكه القاعده واستقرار نظام طالباني در اين كشور از طريق نيروھاي نظامي است

اعضاي فعال تر و جنگجويان مسلح اين سه حزب سياسي و ايدوئولوژيك آسياي ميانه در 

ن، كشمير و مناطق قبايلي پاكستان مشغول فعاليت ھاي نظامي و حال حاضر در افغانستا

مسلحانه ھستند اما درعين حال ھسته ھاي پنھان اين گروھھا در داخل جمھوري ھاي 

حضور گسترده . ازبكستان و تاجيكستان به فعاليت ھاي سري و مخفيانه مشغول ھستند

از يك سو، و موجوديت نظام نيروھاي ارتش روسيه در مرزھاي تاجيكستان با افغانستان 

خشن و سركوب گر در ازبكستان از جانب ديگر باعث شده است كه جنگجويان چچني، 

ازبكستاني و تاجيكستاني به عنوان پيش مرگان شبكه تروريستي القاعده نتوانند در اين 

با اين حال پيشروي به سمت آسياي ميانه از طريق افغانستان . جمھوري ھا نفوذ كنند
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ھداف اصلي و استراتيژيك سازمان القاعده در اين منطقه از جھان است و اين دقيقا جزو ا

ھمان چيزي است كه مسكو را وادار كرده است تا براي مبارزه با طالبان والقاعده در 

  .افغانستان به رغم ميل باطني خود با اياsت متحده و ناتو ھمكاري كند

  

  دموکراتيک خلقکلی بر خصلت و کرکتر حاکميت حزب اھی نگ

اين يک واقعيت انکار ناپذير است که حزب دموکراتيک خلق افغانستان، يک حزب     

به ھمين دليل از . ـ لينينزم بود ھای مارکسيزم چپگرای وابسته به شوروی و پيرو انديشه

کار دست راستی و نيز با   ھای احزاب محافظه ھمان آغاز فعاليت سياسی خود با مخالفت

معروف به » حزب دموکراتيک نوين«تندرو دست چپی ديگر موسوم به مخالفت حزب 

 .روبرو گرديد) پير و خط فکری مائو(» شعله جاويد«

حزب از لحاظ ترکيب خود مشتمل بر عناصر دھاتی و شھری و به کqم ديگر     

و در حاليکه ھر دو . ھای ديگر بود ھا و برخی اقليت ًعمدتا مرکب از پشتونھا و تاجيک

گيری بودند، اما دارای خصلت  يرو يک ايديولوژی و يک منبع الھام و مشورهعنصر پ

شان روستاھای  تضاد ميان عناصر دھاتی حزب که خاستگاه. متضاد شھری و دھاتی بود

شان  ًاطراف و بيشتر منسوب به مليت پشتون بودند، با عناصر شھری که عمدتا خاستگاه

يت اجتماعيی ممتازتری برخوردار بودند، چنين شھر کابل و مراکز وsيات بود و از موقع

 .مينمايد که يک امر کامq طبيعی بود

و از ھمين جھت ھنگام انشعاب، اکثريت روشنفکران شھری و فارسی زبان در     

تحت رھبری ببرک کارمل و روشنفکران اطرافی، فرزندان روستائيان » پرچم«جناح 

کی، که خود از روستازادگان   محمد ترهتحت رھبری نور» جناح خلق«زرق و برق، در  بی

 .گمنام اطراف غزنی و منسوب به مليت پشتون بود، تشکل کردند

ھا، خود را حزب واقعی  در دوران انشعاب و دوپارگی حزب، ھر يک از جناح    

وانمود ميکرد و طرف مقابل را متھم به خيانت و جاسوسی به دستگاه اطqعاتی امريکا 

ای از  دن اتھامات راست و غلط به رھبری جناح مقابل خود، درهو با وارد کر. مينمود

تا آنجا که جناح پرچم، عqمه مخصوصی برای . تنفر و بدبينی ميان ھمديگر ايجاد نمودند

بدين معنی که، ھرگاه يکنفر . تحقير و توھين منسوبين جناح خلق وضع کرده بود

نعل اسب يا «ھمديگر عqمه ھا به  از دور يا نزديک پيدايش ميشد، پرچمی» خلقی«

را با دست وانمود ميکردند و بسرعت موضوع سخن خود را تغيير » حيوان باربر

ولی روی . ميناميدند) پرحيله(» ُپرچمی«ھا را  ھا نيز بين خود پرچمی ميدادند، البته خلقی
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کشيدند و روی ھمديگر را بوسه  سياست، ھر دو جناح ھمديگر خود را در آغوش می

افزون بر اين، جناح پرچم در مجموع به . خطاب ميکردند» رفيق«و به ھمديگر ميزدند 

مسامحه کاری، مدارا، برخورد خوش با مردم و جناح خلق در مجموع به برخورد بی 

 .کاری و صداقت شھرت داشتند تکلف و تا حدی خشک، و عدم پنھان

تی و پس از قدرت يا بی حزب و ھجوم شوروی بر افغانستان، شوروی پرس    

پرستی تبليغ و ترويج ميشد و حصول رضائيت و  شوروی خواھی تا مرز برادری و وطن

 وارتقا به  بدست آوردن دل مشاورين شوروی وظيفه اساسی و دھليز عمده پيشرفت

مقامات پر درآمد دولتی و ابقا در آن مقام برای يک عضو حزب بشمار ميرفت و در اين 

 .ھای حزب در جريان بود ر يک از جناحھا ميان اعضای ارشد ھ جھت رقابت

به منزله (» انسان شوروی«از نظر برخی از رھبران حزب، رسيدن به پايه     

به . ھدف غايی حزب وانمود ميشد) انسان سرمد و متکامل و عالی در روی کره زمين

تا مرز برادری و خون شريکی، بشدت تبليغ » سوتيزم«ھمين جھت شوروی خواھی و 

خواھی، بمعنی خيانت به حزب و خيانت  اھل در ابراز احساسات شورویميگرديد و تس

لھذا بی جھت نبود که در ميان اعضای ارشد حزب، برای اثبات . بوطن تلقی ميشد

خواھی رقابت تنگاتنگ در جريان بود و ھر يک تqش داشت تا از راه پيشکش  شوروی

  ھای مجلل و شب انیھای گرانبھا و ترتيب ميھم ھای بزرگ و تحفه نمودن رشوه

ھای رنگين، برای مشاورين شوروی، برای خود اعتبار کسب کنند و در مقامات  نشينی

 .بلند و پر درآمد دولتی ارتقاء نمايند يا بقای خود را تضمين نمايند

رانی استقبال از تھاجم شوروی که به بر بادی مردم و وي(» دريادلی«حزب با ھمه     

 ھم داشت که ھرگز حاضر نبود به مخالفين سياسی )؟(چک، يک عيب کو)کشور انجاميد

و ) حزب پيرو خط پکن(» ھا ئی شعله«و يا مخالفين عقيدتی و ايديولوژيک خود مانند 

ھواخواھان افغانستان (» ھا افغان ملتی«و ) گرايان نھضت اسqمی يا اسqم(» ھا اخوانی«

. شيدن و ابراز وجود بدھدمجال نفس ک) حرکت ستم ملی(» ھا ستمی«و) مستقل و متحد

حتی به آنھايی که عضويت ھيچ جريان سياسی مخالفی را ھم نداشتند، اجازه نميداد، در 

مورد شيوه کار و سياست کدری حزب و يا شيوه برخورد اعضای آن با مردم و قوانين 

ًسری چنين کاری ميکرد، فورا  و اگر کسی از روی خيره. جاری کشور ابراز نظر کنند

به طرفداری و ارتباط به اين يا آن گروه سياسی مخالف حزب ميشد و بزندان متھم 

تر از مرگ، اعتراف ميکرد که بلی  ھای صد مرتبه سخت ميرفت تا در زير شکنجه

ھمانظور که شما ميفرمائيد، من عضو فqن حزب و فqن تنظيم و فqن گروه و فqن 
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زودتر تکميل و به محکمه سپرده شبکه و غيره و غيره ھستم تا دوسيه جرمش ھر چه 

 .ميشد

بطور کلی، حزب حاضر نبود به مخالفين خود حقی قايل شود و لذا تا توانست به     

سرکوبی و نابودی آنان پرداخت و ھمينکه عناصر مخالف خود را دستگير ميکرد، با 

د بدون آنکه با خود فکر کنن. ھزار و يک دليل و برھان در قلع و قمع آن سعی ميورزيد

اند و مثل آنھا حق دارند درباره  اند و مثل آنھا انسان که مخالفين آنھا ھم از ھمين وطن

سرنوشت کشور خود و نحوه حکومت و نظام اجتماعی خود نظر خود را ابراز بدارند و 

از اين لحاظ . حتمی نيست که تمام مردم يک کشور، مثل اعضای حزب مذکور بينديشند

خان  چه ھاشم. خان بود از حاکميت استبدادی عھد ھاشمکرکتر حاکميت حزب، بدتر 

اما حزب پس از زندانی . کشت انداخت و بزودی نمی مخالفين سياسی خود را بزندان می

 .کرد کردن مخالفين خود، بزودی آنان را سر به نيست می

ھا  گی و خودخواھی حزب، از طرز اداره و طرز تفکر شوروی  اين خودکامهًغالبا    

يعنی ھر طور مشاورين شوروی مشوره ميدادند، اعضای حزب بر . يگرفتسرچشمه م

ھا يار  سر اقتدار در حق ھموطنان خود ھمانطور روا ميداشتند، غافل از اينکه شوروی

روزگار سختی نيستند و ممکن است چرخ زمان روزی بکام مخالفان بچرخد و نوبت 

چيکی از حواريون خود نخواھند کشی به مخالفان برسد و آنگاه روسھا بدرد ھي انتقام

 .خورد

فقط . متاسفانه حزب حاضر نبود از اعمال و کردار اعضای آن کسی انتقاد کند    

وقتی ممکن و مجاز بود انتقادی صورت بگيرد که انتقاد کننده اول به عضويت حزب در 

تن آمد و شايد آنگاه ميتوانست انتقاد خود را تحريری و بدون آنکه شخص ثالثی از م می

 .و محتوای انتقاد او چيزی بداند، به سازمان مربوط خود ارائه کند

ھا انجام  ھا، تصور ميکردند که ھرچه آنھا، به مشورت و دستور شوروی حزبی    

ميدھند، يگانه راه معقول دولتمداری است و مردم از روی نافھمی و نارسايی و يا اغوا و 

 .  ميکنندتحريک دشمنان، از دستورات و مشی حزب سرپيچی

ھای بر سر قدرت، اين گناه مردم بود که به مخالفت با رژيم  از نظر حزبی    

 .برميخاستند و خود را بکشتن ميدادند» انقqبی«

دفاع نميکردند و ھر چه » انقqب برگشت ناپذير ثور«اين گناه مردم بود که، از     

 .رھبران حزب ميفرمودند، بدان عمل نميکردند
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 که بر خqف فرامين سلب مالکيت خصوصی زمين و الغای اين گناه مردم بود    

ھای  مھريه زن و کشاندن اجباری زنان شوھردار و دختران جوان روستايی به کورس

ھای  آموزی، دست به مقاومت ميزدند و يا خود کشته ميشدند، يا مجريان برنامه سواد

 .کشتند اصqحات ارضی و سوادآموزی را می

سqح بر دوش نگرفتند و ) ؟(» انقqب« در صف سپاھيان اين گناه مردم بود که    

 .رھبران حزب مجبور شدند قشون سرخ را به کمک انقqب دعوت کنند

اين گناه مردم بود که دست به مقاومت بر ضد قشون سرخ شوروی و رژيم حزب     

ھا و رژيم قرار گرفتند و  دموکراتيک خلق زدند و بالنتيجه مورد خشم و غضب شوروی

 . و دھکده و مزرعه و باغ و کاريز و جوی و تمام ھست و بود خود را از دست دادندخود 

اين گناه مردم بود که چرا به ايديولوژی حزب، پيشآھنگ طبقه کارگر، ايمان     

آوردند و حاضر به ترک سنن تاريخی و عنعنات ملی و آداب و رسوم مذھبی خود  نمی

 شدند؟ نمی

ين بود که ھر چه رھبری آنھا بعد از مشورت با ھا، دموکراسی، ا از نظر حزبی    

 ميليونی، ١۵ھا صqح ميديد و تجويز ميکرد، بايد تمام مردم، يعنی يک کشور  روس

تخمين پنجاه تا يکصد ھزار نفری (ھای يک اقليت  بدون چون و چرا، به نظريات و فيصله

ھادند و بدان عمل ن گردن می) ھای دفاتر و عمله تنظيفاتی شاروالی به استثنای پياده

 .در غير آن بايد سر به نيست و يا sاقل راھی زندانھای بی برگشت ميشدند. مينمودند

تا ھنوز ھم، بسياری از اعضای حزب دموکراتيک خلق افغانستان، حاضر نيستند     

تا ھنوز ھم . و تحمل آنرا ندارند تا نواقص کار و عمل خود را از زبان ديگران بشنوند

از اعمال خود که منجر به آمدن يا آوردن قشون يکصد ھزار نفری شوروی اکثريت آنھا 

 ميليون افغان پريشان و  شان، وطن ويران و پنج به کشور گرديد و بر اثر اين اشتباه

 .آواره ديار بيگانگان شدند، پشيمان نيستند

  تا ھنوز ھم بسياری از اعضای حزب اعمال خود را با اعمال مجاھدين که اکثريت    

 خواھی و ضديت با بيگانگان اند، اما سرشار از غرور وطن شان از سواد عادی محروم

حاsنکه . اند، در ترازوی مقايسه ميگذارند و آنگاه پله گناھان خود را سبکتر ميشمارند 

ھا و  ای سر بگريبان انصاف فرو کنند، در خواھند يافت که جنگ ًاگر وجدانا لحظه

ھا بدوران  زه در کشور، نتيجه کردار و رفتار خشن حزبیھای امرو کشتارھا و ويرانی

 .رسيده ديروزی است
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يا ويران (» دوران ساز«اگر حزبيان ديروزه، که خود را مجھز با ايدئولوژی     

جا ميزدند، مردم و معززين و بزرگان اقوام و روسای قبايل و عشاير را که با مردم ) ساز

و قومی و خويشاوندی داشتند، مورد توھين و و اھل ده و روستای خود پيوندھای خونی 

 .ھای غير انسانی قرار نميدادند تحقير و ھتک حرمت و شکنجه

اگر حزبيان بر سر اقتدار ديروزه، دھقانان و کارگران ساده را زنده با بلدوزر     

آب «کردند و يا مخالفين ايدلوژی خود را از طياره در دريای آمو و  بزير خاک نمی

سواد اما مؤمن روستائی  نمودند، و يا اگر روستائيان بی ی پرتاب نمیغزن» ايستاده

ياد بجای فر» اکبر هللا«سمنگان را بجرم گفتن شعار » دره صوف«در کنر و يا » کراله«

ھا بخارج از  کشی از حزبی رسانيدند، مردم برای انتقامدسته جمعی به قتل نمي» ھورا«

 .شدند  سر برنميداشتند و بر ضد رژيم مسلح نمیھا، ھا و کمرھا و دره مرزھا يا به کوه

اگر دھات و قصبات معمور و پرجمعيت وطن بمباران نميگرديد و جوی و کاريز و     

باغ و باغچه و منابع نعمات زندگی مردم با خاک يکسان نميشد، مردم دست به طغيان 

 .دندھای سرخ جامه و شخ بروت را دستگير و قطعه قطعه نميکر نميزدند، و حزبی

ھای طبيعی مردم يعنی حق بيان و حق  اگر مجال تنفس به مردم داده ميشد و آزادی    

شنيدن را از آنان نميگرفتند و sاقل دموکراسی را  آزاد نوشتن و حق انتقاد کردن و انتقاد

غرض بجای  در سطح شنيدن پيشنھادات مردم کشور مجاز ميشمردند، شايد مردم بی

پرداختند و آنگاه شايد  ھا می  مخالفان خزيدن به بيان واقعيتخاموشی گزيدن و يا به صف

. پيوستند نمودند و به صف مخالفان نمی اين ھمه روشنفکران کشور خود را ترک نمی

جنگيدند و اين ھمه خون  گرفتند و بر ضد رژيم نمی شايد اين ھمه مردم سqح نمی

 . ريختانده نميشد

بود، بايد درک ميکرد که  رخوردار میاگر حزب از درايت و ھوشياری کافی ب    

نميتوان تا دراز مدت با زور . شان محروم ساخت نميتوان تا دراز مدت مردم را از حقوق

نميتوان مردمی را که با ھزار و . و کشتار و بزندان کشيدن مردم، به سلطه خود دوام داد

ی دنيوی خود ھا اند و عاقبت را نيز مزد محروميت يک پيوند به گذشته خود وابسته

ھای جديد و دير فھم  ميدانند، به يکباره واداشت تا طرز فکر خود را تغيير دھند و با ايده

 .بيگانه خود را ھمآھنگ سازند

هللا به اين امر  در ميان رھبران حزب دموکراتيک خلق افغانستان، فقط دکتور نجيب    

زب و تدوين قانون متوجه شد و با وارد کردن يک سلسله تعديديqت در اساسنامه ح

تازی و خودبينی و   اساسی و ايجاد پارلمان افغانستان روش دولمتداری حزب را از يکه
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خودخواھی به دموکراسی نزديک ساخت و امکانات آزادی قلم و بيان و ارائه نظريات و 

و خود از . پيشنھادات اشخاص و افراد بيطرف و بيغرض را در مطبوعات فراھم نمود

سان در  م بر شيوه دولتمداری و سياست کدری دولت بر آشفته نميشد و بدينانتقادات مرد

مگر . ھای دموکراسی آھسته آھسته داشت در کشور پروبال ميگشود سالھای اخير انديشه

 .با مخالفت و دشمنی شديد بزرگان و رھبران حزب روبرو شد و سقوط نمود

د، پس از آن ھمه کشت و  سال بع١۴آيا بھتر نبود رھبران حزب، دولتی را که     

کشتار و ويرانی و بمباری وحشتناک کشور، آنرا به مخالفين خود تسليم کردند، در ھمان 

سالھای اول، مثq دو يا پنج سال بعد از گرفتن قدرت آنرا به مردم واگذار ميکردند تا از 

 .ھای جبران ناپذير اندکی جلو گرفته ميشد کشتارھای بی ھوده و ويرانی

 اين است که حزب در آن موقع و پس از آن از خود ھيچگونه اختيار و واقعيت    

ھا ايجاب ميکرد، ھمانگونه عمل  يی نداشت و ھر چه منافع رھبران حزب و شوروی اراده

 .مينمود

ھا، تمام  ًخqصه در يک کqم، حزب و مخصوصا رھبران آن مسئول تمام بدبختی    

ھای است که در سه سال اخير و  ھا و تباھی ھا، ويرانگری ھا و وحشيگری جنايات، سفاکی

 . سال گذشته گريبانگير مردم کشور شده است١٧ًمجموعا در 

ھا،  آرائی ھا، صف طلبی  ھا، جاه خواھی ھمين رھبران حزب بودند که بنابر خود    

ھا، وطن را به چنين روز  گری ھا، معامله اندازی ھا، تفرقه سازی ھا، فرکسيون گروپ بازی

ھمين رھبران و سرکردگان حزب بودند که فريفته شوروی . دچار ساختندسياه سر 

پرست افغان که  ھا، از ملت غيور و وطن پرستی شده بودند و سرانجام بدستور روس

 .ھا را سرشکسته از وطن خود بيرون رانده بودند، انتقام کشيدند روس

 ١۴دولتی را که کشی از ھمديگر خود،   ھمين رھبران حزب بودند که برای انتقام    

ھزار جوان ميھن، خواسته و  سال تمام در راه استقرار و استحکام آن خون صدھا

ناخواسته، از مخالف و موافق، ريختانده شده بود و مليونھا انسان وطن مجبور به ترک 

خانه و کاشانه خود شده بودند و بسيار بسيار برای آن قيمت پرداخته شده بود، خود دو 

گيری بودند، در  مخالفين ھم که تشنه انتقام. ی مخالفين خود تسليم کردنددسته آنرا برا

ھا را  گری ھا و وحشی ھا و رسوائی تبانی با عناصری از سطح رھبری حزب، چنان سفاکی

در حق مردم مظلوم و بيدفاع بشمول صفوف حزب انجام دادند که در قاموس جنايات بشر 

 . نظير آن ديده و شنيده نشده است
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ن تنھا نظر و برداشت من از کرکتر حزب نيست، بلکه ھمه روشنفکران اي    

طرف و با درک کشور يک چنين عقيده و باوری نسبت به حاکميت حزب دموکراتيک  بی

  .خلق دارند

منجمله رھنورد زرياب، نويسنده توانا و سرشناس کشور، ضمن مقالتی بسيار 

به ) ١٣٧۴سرطان ـ ـ جوزا(» وفا«خبار که در ا» دور قمر«شان زير نام   ممتع و عالمانه

چاپ رسيده تصوير کاملی از خصلت و کرکتر حزب دموکراتيک خلق داده که ما چند 

 :پراگراف آنرا به عنوان حسن ختام در اينجا نقل ميکنيم

نقاب انسانی و ) ۶٠ دھه(حزب دموکراتيک خلق که در دوره دموکراسی «    

گفت و ايجاد يک  عدالت و حقوق مردم سخن میيی بر چھره داشت، از آزادی  معصومانه

پس از اينکه قدرت دولتی را . داد آرمانشھر زيبا، خوشايند و رھا از بيداد را مژده می

سر سھمناکی را  اش فرو افتاد و مردم اژدھای ھزار بدست گرفت، ناگھان نقاب از چھره

تمام . باريد یديدند که ھزار تا دھن داشت و از ھر دھنش آتش و خاکستر سوزان م

آزاديھا، عدالت، حقوق اساسی مردم و امنيت و مصؤونيت در اين آتش سوختند و زير 

خاکستر شدند چنانکه دگر از ھيچگونه آزادی خبری نبود، بر لبھا قفل ترس نھاده شد، 

ھا را به زنجير بستند، بر چشمھا پرده ارعاب افکندند و در گوشھا پنبه تھديد فرو  انديشه

ناليدند و  ھا می کرد و دلھا تنھا در فضای تنگ سينه ر دلھا درد و رنج سنگينی میب. کردند

چنين . رسيدند خوردند و بجايی نمی ھا می ھا و فريادھايشان به ديوارھای کوچک سينه ناله

: اندازد که روزگاری گفته بود حالتی، آدمی را به ياد سخنان خردمندانه کارل پوپر می

ند بھشتی به روی زمين خواھند ساخت، جھان را به جھنمی مبدل کن آنانی که ادعا می

 . خواھند کرد

حزب دموکراتيک خلق چنين بھشتی را وعده داده بود، ولی جھنم سوزان     

ھولناکی ايجاد کرد و در اين جھنم، بيشتر از ھمه، آن گروه عظيمی سوختند و رنج ديدند 

د، نادارترين و بينواترين مردم که بھروزی و سعادت آنان را شعار خويش ساخته بو

 .کشور

                                                                 *** 

در اين جا شايسته خواھد بود اگر اين نکته يادآوری شود که پس از کودتای ماه     

 و بعدا پس از اشغال کشور بدست نيروھای سرخ، کسانی زيادی بنابر ١٣۵٧ثور سال 

 .ای گونه گون به حزب روی آوردندھ انگيزه
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در ميان اين گروه . گروه بزرگی به طمع جاه و مقام بسوی حزب رفتند: الف    

محمد داود را نيز » انقqب ملی«کسانی بودند که پيش از اين افتخار عضويت در حزب 

 .بدست آورده بودند

را نسبت شمار دگری از آن رو راه حزب را برگزيدند که در داخل حزب بودن : ب    

 .دانستند تر می به بيرون بودن از حزب عمq سودمند

ای ھم يا به اجبار و اکراه به حزب کشانيده شدند يا خواستند با رفتن به  عده: ج    

اينان، غالبا، احساس نوعی گناه و . حزب از اتھام ضد انقqب بودن در امان بمانند

 .کردند پشيمانی ھم می

پنداشتند که حزب به راستی کاری  دند چون میشماری ھم به حزب روی آور: د    

 .برای بھروزی و پيشرفت مردم و کشور انجام خواھد داد

روی ھمرفته گروه بزرگی از افراد مشمول اين چھار دسته به جھان حزب باوری     

چند  ھر. شان از دانش و فرھنگ کمونيزم بسيار اندک و محدود بود نداشتند و اطqعات

 . اصر و افراد را به يک چشم نگريست و به يک ترازو سنجيدنميتوان ھمه اين عن

بندی  شان، برای نخستين بار، چنين تفکيک و دسته مردم ما، در درازای تاريخ...     

را » رفيق«شان آويزه  کردند ــ يک اقليت ممتاز که نامھای يی را تجربه می ستمگرانه

 .را نداشتند» رفيق«آويزه شان  داشت، و يک اکثريت عظيم بدون امتياز که نامھای

حزب، ھمواره، اين توده عظيم غيرحزبی را به چشم خاينان بالقوه و عناصر     

آنان را بدست » خيانت«ورزيد تا برگه و سندی دال بر  نگريستند و تqش می مشکوک می

چون دادگاھی که برگه و سند را بررسی کند و بر سخن متھم گوش نھد، سراغ . آرد

گران و دژخيمان سپرده  آسان بود که عناصر مشکوک به دست شکنجهشد، بسيار  نمی

 .شوند

گذشته از اين، ھر موجود سفله و سفيھی، با داشتن کارت سرخ حزب، توان اين     

محابا توبيخ،  داشت که ھر آدم شريف و با دانشی را که از اين کارت نداشت، بی را می

روشن است که چنين . بزندگون بر پشتش  سرزنش و اھانت کند و مھرھای گونه

 .توانستند داشت مھرھايی فرجام خوشی نمی

در فرھنگ سرخ حزب، نه تنھا آزاد انديشی و آزادانه سخن گفتن گناھی بزرگ     

بود، بل، گوش دادن به گپ و سخنی که از آن طنين مخالفت و ناسازگاری با حزب و راه 

مچنان خواندن ھر نکته و ھ. رفت شد، خيانت و جرم بشمار می و روش آن شنيده می

داشت، سزاوار بازپرسی و کيفر  سخنی که بوی بيگانه با آموزشھای دبستان حزب می
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بدين صورت، حزب مردم را از دسترسی به فرھنگ، دانش و رويدادھای . بود می

ھای جھان، بويژه در  گون جھان غير کمونيست محروم ميساخت و حتی شنيدن راديو گونه

کی ــ امين، ميتوانست ھمچون برگه معتبری برای اثبات ضد انقqب  عھد ناميمون تره

 .بودن بکار رود و شنونده تيره بخت را روانه زندان يا حتی کشتارگاه سازد

 : آوری که حزب ساخته بود، مردم کشور انگيز و رنج سان، در قفس مqل بدين    

 .آزادی عقيده و بيان نداشتند: الف    

 .توانستند پرداخت فرھنگی نمیھای آزاد  به فعاليت: ب    

 .توانستند کرد آزدانه مسافرت نمی: ج    

 .حق انتخاب نماينده نداشتند: د    

 .بھره بودند از حق دفاع از خويشتن بی: ه    

 .ھايشان وجود نداشتند زمينه برای تکامل آزاد شخصيت: و    

 .بودند آميز روبرو می ھر دم با رفتارھا و برخوردھای اھانت: ز    

 .توانستند کرد ان را مطالبه نمیش حق: ح    

 .بودند ءشان پيوسته در خطر می مصؤونيت خانه و خانواده: ط    

حق رسيدن به کرسيھا بلند دولتی را نداشتند، چون اين کرسيھا در انحصار : ی    

 .حزب بودند

 .بردند در سايهء ترس و اضطراب ھميشگی بسر می: ک    

رفت که بازداشت  ھر لحظه بيم آن میرفتند و  گناھکاران بالقوه به شمار می: ل    

 .شوند

بر اين بنياد، حزب دموکراتيک خلق، با زير پانھادن اصلھای تسجيل شده در     

اعqميه جھانی حقوق بشر و ميثاق جھانی حقوق مدنی و سياسی سيمای خودش را به 

 .حيث سازمانی مستبد و ضد حقوق بشر، در برابر مردم کشور و جھانيان آشکار ساخت

 سنگدلی و خشونت، از آن جا که استبداد و سنگدلی برادران ھمزاد ھستند و -٢    

يابد، حزب دموکراتيک خلق نيز استبداد  شان باشد، ديگری ھم حضور می ھر جا که يکی

تر  را با سنگدلی و خشونت در آميخت تا فضای ھولناکی را که ايجاد کرده بود، تيره

 .ساخت

ان جھانی که کمونيزم آموخته بود که با از سوی دگری، اين حزب از رھبر    

 که قبq در - اين اصل فکری دبستانی کمونيزم . دشمنان طبقاتی نبايد گذشت و مدارا کرد
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روسيه، چين و ديگر کشورھای کمونيست بر زمينه عمل پياده شده بود ــ حزب را مجاز 

بقاتی بنامد و تيغ داد تا ھر بيگناھی را که خواسته باشد، دشمن ط باز می ميساخت و دست

 ...پروا، بر سر او فرود آورد بران و اخته سنگدلی و خشونت را، بی

برم، زيرا دستگاھھای امنيتی  را ناچار بکار می» دستگير شدگان«در اين جا واژه     

. داشتند آن زمان در بسياری از موارد اتھام روشنی عليه اين دستگيرشدگان نمی

 : گفتند زدند و می ، دستگير شده را میگران بيمار و آشفته روان شکنجه

 !ــ بگو    

 :کشيد دستگير شده ناتوان و بينوا فرياد می    

 ــ چی بگويم؟    

 :گفتند زدند و می باز ھم او را می    

 !ــ بگو    

ھای  بمباران بيدريغ روستاھا، کشتارھای گروھی، نابود ساختن فرآورده    

ا، باغھا و تا کستانھا، از ھ کشاورزی و حيوانات روستائيان، ويران کردن قلعه

اين حزب، به . توانند رفت ھای بسيار سنگدsنه حزب دموکراتيک خلق بشمار می کارنامه

در واقع، در سراسر دوره . کرد گناه ھيچ رحمی نمی کودکان، زنان و پيرمردان بی

در فرھنگ حزب . گونه ارزشی نداشت فرمانروايی حزب، آدميان و زندگی آدميان، ھيچ

به . شد ھايی چون ترحم، نرمدلی و دلسوزی سراغ نمی اتيک خلق، انگار مقولهدموکر

رسيد که حزب، نه تنھا کشور را ملک مطلق خويش به شمار ميآورد، بلکه،  نظر می

گان خود ميديد و با آنان ھمان برخوردی را  مردمان کشور را نيز به چشم کنيزان و برده

 .گانشان داشتند نه با کنيزان و بردهھای ميا کرد که شاھان خودکامه سده می

ھا و خشونتھای حزب دموکراتيک خلق  گذشته از اين، ھمين ستمگريھا، سنگدلی    

ھای دور و نزديک، آواره و دربدر  بود که ميليونھا تن از مردم کشور را، درسرزمين

 گی و مھاجرتی چنين گسترده و عظيم، در چنين مدت کوتاه، به منظور نجات زنده. ساخت

نظيری  نظير، روسياھی بی اين رويداد بی. آرمان، شايد در تاريخ جھان نظير نداشته باشد

  »٢٠٤.برای حزب دموکراتيک خلق بايد به ارمغان آورده باشد

اگر ھدف تاريخ درس عبرت برای ديگران وآيندگان باشد، افشای عامل خيانت  به 

  تانه ومنطبق با اصول به مردم وطن درھرسطحی که باشد، يک عمل وطن پرس وطن  و

                                                
٢٠٤

  ، مقالۀ دور قمر، از اعظم رھنورد١٣٧٤وسرطان اخبار وفا، جوزا -  
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  . صداقت وراستگوئی است انسانيت، چونکه يکی از خصوصيات. استانسانیافغانی و

متاسفانه ويروس ايديولوژی، ريشه ھای تفکر سالم  ومستقل را در انسان می 

کور وعقل را زايل ميسازد تا آنچه در اطراف انسان ميگذرد بدرستی  چشم را خشکاند و

ب عملکرد رفقای  حزب وگروه وابسته به ايديولوژی خود ناديده آنرا به حسا نبيند و

ورنه کيست که دعوت قشون شوروی را به افغانستان خيانت به وطن نشمارد؟ . بگيرد

آنانی که سوار برتانکھای روسی وارد افغانستان شدند،  و برکرسی قدرت تکيه زدند، 

ا ھيچ استدsل ايديولوژيک يا ب مسبب اصلی بدبختی ھای آتيۀ کشور به حساب می آيند و

  .سياسی  نميتوان آنان را در محکمۀ تاريخ برائت داد

کسی که رسالت تاريخ نگاری رابدوش دارد و ميخواھد واقعيت ھای تاريخی 

  ؟بازتاب دھد، چگونه ميتواند از بيان حقايق چشم بپوشد افغانستان را

خيانت به ودستور افغانی رعايت دود بخاطر را کشور  من کتمان حقايق تلخ تاريخ 

 افشای عناصری که بجای وطن پرستی ، بيگانه پرستی را پيشه کرده .انسانيت ميدانم

و تنظيم ھای جھادی چه  منسوب به حزب دموکراتيک خلق باشد، چه منسوب به ( بودند 

 يعنی ضديت با سلطۀ تاز اصول افغاني) طالبان وچه منسوب  به تجزيه طلب وغيره

  .طن می دانم، نه عدول از دستور پشتونولی وافغانيتبيگانه در و

ندرمايوروف نوشتۀ جنرال الکسا" در پشت پرده ھای جنگ افغانستان "

 افغانستان، اثری است ماندگار از سوی يکی  در١٩٨١سال درسرمشاور نظامی شوروی 

sن روسی سراغ ندارمناز باوجدان ترين جنراsروسی که من نظير آن درميان جنرا . 

از سرمشاور نظامی " اوستينف"وزير دفاع شوروی،که دراين کتاب نشان داده ميشود

آيا افغانستان به زودی به جمھوريت :"، می پرسد١٩٨٠در ) الکساندرمايوروف(

  سپس اين سرمشاورمذکور از جنايات رھبران رژيم "٢٠٥شانزدھم مبدل خواھدگريد يا نه

مسئول آن ھمه ونشان ميدھد که  ينويسد مطالب تکاندھنده ای م١۶٠ تا ١۵١صفحات در

  جنايات در حق مردم ما کی بوده است؟ 

جنايات قشون سرخ را برای شمه يی از ،سرمشاورنظامی شوروی درافغانستان

 قبل از ١١ساعت ١٩٨١ فبروری١۴روز   :رھبری خود چين گزارش ميدھد

يم ميگيرند نفرسرباز شوروی که مشغول گزمه در حومۀ جqل آباد بودند تصم١١ظھر

) يا سراچه ھای(ھنگامی که وارد يکی ازباغچه ھا .گوسفندی را بربايند وکباب نمايند

 تن اززنان جوان افغان می افتد که آنطرف دو پيرمرد ٣محل ميشوند، چشم شان بر 
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سرکردۀ سربازان  بقصد تجاوزبرزنان .  ساله نيز ديده ميشدند۶-٧ ھفت کودک –وشش 

  :بررفقای خودصدا ميزند

سخنان سرکردۀ گروه مثل آذرخش در خرمن ديگران ! چه زنھای زيبائی! اوه « 

آتش می افگند ودر برابر چشم پيرمردان وکودکان، سربازان انترناسيوناليست تا 

کودکان داد وفريادميکردند وبدين سان ميکوشيدند به . توانستند برزنان تجاوزکردند

 ولرز دعا ميکردند واز خدا کمک ميخواستند پيرمردان با ترس. مادران خود ياری رسانند

وخود پيش از ! ... آتش: پس از پايان کارسرکرده فرمان ميدھد. آنان رانجات بخشد

. بسرعت ھمه را تيرباران کردند. ديگران برزنی آتش ميگشايد که از اوکام گرفته بود

ان رسيد سپس روی کشته شدگان بنزين پاشيدند وھرچه ازجامه وپارچه و چوب بدست ش

سپس برای پنھان کردن جنايت شان چند گوسفند به عنوان . برآن ريختند وآتش زدند

  »٢٠٦. تحفه به مناسبت روز ارتش شوروی با خود به قرارگاه بردند

 ساله که برادر يکی از ١١ بعد از دورشدن سربازان از محل جنايت، يک پسر 

راديده  وسرکردۀ گروه را کشته شدگان بود، ودرگوشه ای پنھان وصحنه ھای جنايت 

نشانی کرده بود، ھمسايه ھا راخبر ميکند ومردم محل دسته جمعی به مسئولين افغانی 

شکايت ميبرند وموضوع بگوش مشاورين نظامی شوروی ميرسد وھمان پسرک، 

جريان چگونگی اين جنايت به . سرکردۀ گروه جنايتکار را به موظفين نشان ميدھد

يکی » سامويلنکوً«ميرسد واو فورا) جنرال مايوروف(ر کابلسرمشاور نظامی شوروی د

وی . از افسران مورد اعتماد خودرا برای معلوم کردن حقايق به جqل اباد ميفرستد

جريان حادثه را تحقيق واعترافات سربازان را ميگيرد وبه کابل برميگردد وبه سرمشاور 

جنايت به نمايندگی از ملت سرمشاور تصميم ميگيرد بخاطر اين .نظامی گزارش ميدھد

پوزش بخواھد، ولی وقتی فردای ) صدراعظم (افغانستان با شرمساری ازکشتمند 

آنروزبه دفتر کشمتند داخل ميشود، پيش از اينکه سرمشاور لب به سخن بگشايد،کشتمند 

جنايت، کار گروھی از : چندلحظه پيش بمن گزارش دادند... « :به سرمشاور ميگويد

  »....پوشيده بودند يونيفرم سپاھيان شوروی رادشمنھاست که 

 اين جنايت کار سپاھيان : "ولی اين جنرال با وجدان برای کشتمند ميگويد

ديگر ھمه چيز  بايد بار:" ، ميگويد باورکرده بودKGBکه به دروغ   کشتمند."ماست

 در ترکيب ھمين امروز اين کار را ميکنم  وشما"سرمشاور ميگويد ." رابررسی کرد

وسپس از جنايتی که درحق مردم بيگناه  ...."ھيئت يکی از معاونين خود را شامل سازيد
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اما کشتمند برای ،٢٠٧با زبان خودمعذرت خواست  افغان در جqل آباد صورت گرفته بود

بار مسئوليت اين جنايت را بدوش افغانھا  اينکه ازشرمساری سرمشاور کاسته باشد،

  "٢٠٨ .ازاين بابت از شما پوزش بخواھممنھم بايد :" انداخته  ميگويد

يقين دارم که با خواندن آن جنايت که يگانه جنايت قشون سرخ در افغانستان 

شرف حزب ، صد بار از انتساب خود در آن حزب با ھمان  با نبوده، ھرعضو با وجدان و

  .د کردديگر از آن رژيم دفاع نخواھرھبری خجالت خواھد کشيد و 

اومت سرسختانه مردم پا برھنه ويخن پارۀ افغان بخاطر دفاع باور دارم که اگر مق

ازناموس خويش نميبود، افغانستان به عنوان جمھوريت شانزدھم کشورشوراھا در می 

   .آمد و آنگاه ھيچکسی بخاطر چنين جناياتی از مردم ما معذرت نميخواست

 سدخود مينوي» پادشاه گردشی « در کتاب يیامريکاپيتر تامسن، دپلومات 

حاکميت چھارده ساله ح د خ ا ، رژيم که از جانب اتحاد شوروی دفاع ميگرديد ، «:

 مليون نفوس ، يک مليون ٢٥ مخروبه ای با، در حدود  ديگر به اخر رسيد و کشور

 مليون بيجا ٥ مليون مھاجر در خارج ، بتعداد ٥کشته، چند مليون زخمی و معلول ، 

 مين ھای فرش شده در سرزمين اين کشور بجا  مليون٢٥شده گان داخلی و در حدود 

 افراطيون مسلمان که   راه را برای نفوذ١٩٧٩اشغال اتحاد شوروی در سال  .گذاشت

 راديکال  مسلمانان. از جانب پاکستان و عربستان سعودی تقويه ميگرديدند باز نمود

 نشين، در افغان ،پاکستانی و عرب بشمول بن 'دن ، پايگاھای رزمی در ساحات پشتون

در نتيجه پاکستان  شرق و جنوب و نوار مرزی پاکستان و افعانستان، تاسيس نمودند و

٢٠٩ ».و افغانستان به مرکز تروريزم جھانی مبدل گرديدند
  

   کتابپايان 
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