
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de   
 میباشد مضموننویسندۀ  شکل بدوش متن وسؤولیت م 
	

 

6تر	1	لھ :د پاڼو شمیره  
german.de-maqalat@afghan  ئلھ موږ سره اړیکھ ټینگھ کړ رابولي.  پھ دغھ پتھښت تاسو ھمکارۍ تھ نپھ درافغان جرمن آنالین  	
ئھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالیږلو مخکې پھ ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یادونھ  

  
  

٢٧/۴/٢٠١٧           فارو  
 
 
 
 
 

انودټولنوفدراسیونگپھ اروپا کی دافغان پناھند  
ان افغان در اروپاگفدراسیون سازمانھای پناھند  
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ثور ٨ثور بھ افتضاح  ٧یداد ھای ھفتھ ھای گذار ازفاجعٔھ رو  

  ثور ٨و  ٧دو سیھ روز  بمناسبت
دوره ھا را تجربھ کرده  ینه را در ذھن ھر افغانی کھ بخشی ازت ثورخاطرات دو دورۀ سیاشدن ھفت و ھش کنزدی
، تداعی میکند. الزمست ھمین اشخاص کھ شھود عینی آن دورانھا اند، خاطرات خود را برای نسل جوان باشد

داشتن این آگاھی نسل جوان امروزی و نسلھای آینده را در درسگیری ازعواقبتحریرکنند.  ثور  ٨و  ٧عمال عاملین ا  
کمک میکند.کھ بانیان بحران کنونی در کشور ما میباشند،  ثور کمتر  ٨بھ  ٧چگونگی حوادث در ھفتھ ھای گذار از   

ثور  ٨ثور بھ افتضاح  ٧صرف آنانی کھ شاھد مستقیم روز ھای گذار از فاجعٔھ قرار ګرفتھ است. مورد تحقیق و تتبع 
روز ھا را بدقت در حافظھ دارند. آنبودند، حوادث بحران آفرین  فھم دقیق از آنچھ درین روزھا اتفاق افتاده است،   

میتواند ما را در شناخت نیروھا واشخاص داخلی کھ بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مسؤلیت شکست پروسھ صلح ملل   
متحد و فروبردن افغانستان در باطالق زارش رویداد ھا، گکند. یک جنگ ویرانگر داخلی را بعھده دارند، کمک   

…))آنچنانکھ درین سطور انعکاس یافتھ است، مبتنی برکتاب ((افغانستان بعد از پیروزی انقالب اسالمی چاپ سال   
در صاحب منصب مسلکی است کھ پشاور، اثردگرجنرال ارکان حرب عبد الرؤف بیگی، است. جنرال بیگی  ١٣٧٩

ثوری ھا، بحیث جنرال اردو کار کرده است و روایتگر چشمدید  ھر دو دوره یعنی حاکمیت ھفت ثوری ھا و ھشت
ھای خود از درون رژیم نجیب ومتعاقبأ حلقات تنظیمھای جمعیت وجنبش است. بر می  قضاوتھای جنرال بیگیالبتھ از  

متمایل بھ طرفداری ازجوانب معین میباشد.آید کھ  فاکتھا وبھ گرفتن ذاشتیم گرا کنار بھ ھمین جھت ما قضاوتھایش   
نبی درھمان سطح تلقی شده نمیتواند چھ موصوف دشمنانھ او نجیب نظرات مورد رژیم بسنده کردیم. حد اقل در

. درین نوشتھ رویداد ھا را بھ ترتیب معرفی نزدیک بودرژیم نجیب هللا  ھعظیمی، نور الحق علومی و آصف دالورب
گرامی این سطور میگذاریم.میکنیم و بعد از یک نتیجھ گیری قضاوت را بھ خوانندگان   

مقدمھ:   زمانیکھ در شوروی گورباچف رویکار آمد،  افغانستان را زخم خونین شوروی خوانده و ببرک کارمل را با   
باید مستقالنھ وبدون عساکر روس از خود دفاعحکومت کابل طرح اینکھ  ین بیدار ساخت. کارمل گکند، ازخواب سن  

اه مسکو برای زمینھ سازی خروج نیروھای خود نجیب هللا را بر اریکھ گو آن با خروج عساکر روس مخالفت نمود
با یک دست١٩٨٨و  ١٩٨٧قدرت بنشاند. روسھا در سالھای  بھ عملیاتھای شدید نظامی علیھ پایگاه ھای مقاومت ضد   

با دست دیگر مشی  ھا گرفتھ شود وایگاه پ ضربھ زدن بر حکومت مزدور از آنآنھا برای روسی دست زدند تا توانائی 
مصالحھ ملی را از طریق نجیب هللا پیشکش کردند. این مشی در آغاز تفاوتی با جبھھ پدروطن کارمل نداشت وبی 

تکمیل گردید. بعد از آن بھ تدریج سھم ١٩٨٩فبروری  ١۵آغاز ودر  ١٩٨٨می  ١۵جواب ماند. اخراج قوای روس در
بیشترتوسط نجیب هللا بھ مخالفین مسلح   ش میشد اما بازھم نجیب سھم شیر را برای حزب خود ریزرف کرده پیشک  

بود. طرف مقابل با وجود شکست در جنگ جالل آباد خواستار تقسیم قدرت نھ بلکھ، بھ تشویق پاکستان، خواستار تمام 
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از قدرت بود. موازی بھ ادامھ جنگ بین رژیم و مخالفین مسلح، کوشش ھا برای حل صلح آمیز معضلھ افغانستان 
جانب مؤسسٔھ ملل متحد نیز شدت یافت. اما اردوی رژیم با وصف سرازیر شدن پول، اسلحھ، مھمات ومواد خوراکی و 

سوخت از روسیھ، توان دفاع را از دست میداد و بھ شیؤه اتکا بھ ملیشیاه ھای دوستم، کندکھای قومی تحت رھبری   
در نیروھای مسلح رژیم ستون فقرات آنرا تشکیل میدادند، از  خاد و اربکی ھای وزارت داخلھ رو می آورد. خلقیھا کھ

تنی کھ تبلورخشم ناکام شھنوازجدی بدینسو بھ زیردستان پرچمیھا تبدیل شده و بسیار عقده مند بودند. کودتای  ۶فاجعھ 
یری ھای قبل و بعد از شکست آن ضربھ شدید بھ پیکر ماشین نظامی رژیم بود.گخلقیھا بود ودست ب از جان  

 رائی بھ سرعتگطرفداران ببرک کارمل ، آتش قوم گرائی را در داخل حزب بر سر اقتدار افروختند. این قوم دیگر
کھ از تبعیض طوالنی رنج برده  ،بخصوص ملیشیھ ھای سمت شمال راحزب وطن (دموکراتیک خلق)  بخشی از
رفت.گفرا ، بودند ، اکنون تحت رھبری دوستم متمایل ندتلقی میشدوالیات شمال کھ مرجع امید برای روز مبادای رژیم   

ریزی بودند.گبھ مرکز  دیگر  فکرحفظ سھم شیررا ترک نجیب هللا احساس میکرد کھ زمین از زیرپا ھایش میرود.   
طرح صلح ملل متحد (حکومت مؤقت تحت رھبری رھبران میانھ رو جھادی وروشنفکران مقیم خارج) بھ یگانھ کرد. 

ش مبدل شده بود.راه برون رفت برای بھ دوحصۀذیل تقسیم میکیم: رویدادھای ذیربط را   
ا فروپاشی رژیم از شمال و امید تنظیمھا بھ سقوط قریب الوقوع رژیم: -     

الف تحت عنوان قطعھ اوپراتیفی١٣۶۵انده جنرال دوستم در سال متحت قو ۵٣((فرقٔھ قومی  - جنرال دوستم ایجاد شده   
این فرقھ ان در فاریاب و غفار پھلوان در سرپل بھ آن ملحق گردیدند. بعد از ھر فتوحات لوا ھای ملیشای رسول پھلو

پرسونل وفادار بھ دوستم  ۴٠٠٠٠الی  ٣۵از  و بھ جدید ترین سالح ھا مجھز میشدوغیره ر گدر قندھار، قالت، لو
داشت. تسلیمی تمھای تنظیمھا ھم بھ ھمین فرقھ می پیوستند. از جانب دیگرجنرال دوس   با   جنرال جمعھ نظیمی   
، جنرال ھالل الدین قوماندان غند ھلیکوپترو مستقردر حیرتان ٧٠، جنرال مؤمن قوماندان لوای١٨قوماندان فرقھ 

را این فرد مورد اعتماد نجیب هللا منوکی منگل جنرال جنرال سید جعفرنادری مناسبات نزدیک برقرار نموده بود. 
کرد تا برای تغیر این وضع برخی قوماندانان شمال بھ جنوب تبدیل شده وبرعکس آن  وضع بھ تشویش افگند و پیشنھاد

نیز صورت گیرد. در قدم اول جمعھ نظیمی و جنرال مؤمن بھ جا ھای دیگر تبدیل شدند. مؤمن کھ متحد دوستم بود   
بھ اجازٔه دخول وخروج  امر نجیب هللا را نھ پذیرفت و بھ کابل نرفت. از وظیفٔھ خود ھم کنار نرفت و بھ ھیچکس

والی کابل بود)، یعقوبی وزیر امنیت ١٣٧٠کھ در را  ۵حیرتان را نمیداد. نجیب هللا داکتر کریم بھا(سابق رئیس خاد 
وجنرال رفیع را ری نزد دوستم ومؤمن فرستاد. دوستم رفیع را نھ پذیرفت. رفیع نماینده خاص نجیب هللا گبرای میانجی  

رفتن راپور ھا از تاج محمد رئیس امنیت بلخ مبنی بر مالقاتھای دوستم با قوماندانھای جھادی، گدر شمال مقرر شد. با 
)١۶-١٣جنرال رفیع مشوش شده و با گزارشی روانھ کابل و سپس بھ بھانھ مریضی عازم چکوسلواکیا شد.)) (ص   

ب: را عامل اینھمھ تشنجات در شمال  ((دکتور نجیب هللا در جلسھ فعالین حزبی شھر کابل کارمل، کاویانی و پیگیر  
معرفی نموده و گفت کھ آنھا میخواھند شمال را از مرکز جدا نمایند وحکومت جداگانھ را در شمال بوجود آورند.)) 

)١۶(ص   
علم خان در بلخ و حفیظ ارباب در فاریاب بھ نمایندگی از جمعیت اسالمی و حاجی مسعب : ١٣٧٠ج: ((آغاز ھفتٔھ آخر 
د. مذاکرات با قوماندانان جمعیت، الن ھمکاری کردناسالمی خود را بھ دوستم نزدیک نموده و اع از حزب وحدت

)١٧وحدت، حرکت و حزب اسالمی آغاز میشود. قوتھای این تنظیمھا خود را بھ شھر مزار نزدیک میکنند.)) (ص   
نرال عبدالفتاح قوماندان قوای د: ((جنرال آصف دالور لوی درستیز، جنرال نبی عظیمی معاون اول وزیر دفاع و ج

و پیشنھاد  راه با او بھ دفتر نجیب هللا رفتندھوائی و مدافعٔھ ھوائی نخست بھ دفتر یعقوبی وزیر امنیت رفتھ سبس ھم
اتخاذ روش جدید در مورد وضع شمال میکنند. نجیب هللا تصمیم گرفت پیگیر و عظیمی را برای مطالعھ وضع از 

بفرستد. صحبت ھای عظیمی و پیگیر با قوماندانھای دولتی در شمال بی نتیجھ میماند. ھمھ  و جوزجاننزدیک بھ مزار
ند. با وصف آنکھ مؤمن دست پروردٔه نبی عظیمی بوده وبھ پیشنھاد او قوماندان دوستم اعالم کرداز پشتیبانی خود را 

کھ در مزار بماند. از پیگیردر  ی خواست، حتی بھ استقبال عظیمی ھم نرفت. نجیب هللا از عظیماین لوا مقرر شده بود
.)).کابل نرفتبھ دیگر ھم د و او شدشبرغان استقبال خوبی    

و: ((با نزدیک شدن قوای تنظیمی بھ شھر، وضع مزارشریف نظامی از کابل بخاطر کمک بھ  ۴٠٠بی ثبات گردید و   
وپیشنھاد کرد کھ بھ قوای دوستم اجازه زارش داده گمزار دیسانت شدند. عظیمی انکشافات اوضاع را بھ نجیب الھ 
منگل، جمعھ اڅک وروسول بیخدا با . منوکی ّپذیرفتدخول بھ شھرمزار داده شود. نجیب هللا ناچار پیشنھاد عظیمی را 

طیاره و جنرال دریا قوماندان عمومی دفاع انقالب وزارت داخلھ با تغیر قیافھ از راه زمین فرار نمودند. قوای دوستم   
متعاقبأ جلسھ نظامیان شمال و ) . ١٩ند. )) (ص یدوبر آن شھر مسلط گرد شدهین تنظیمی اش وارد مزارو متحد
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قوماندانھای جھادی (مرکب ازنسیم مھدی از حزب اسالمی/فھیم، داکتر مشاھد وعلم خان از جمعیت اسالمی/ نجیب هللا 
غیان از گروه کار/انجنیر طجنیر احمد وفضل احمد مسیر، نور هللا تالقانی، جنرال مؤمن وجنرال ھالل از حزب وطن/ ان

ابرار از سازا/وحاجی مسعب از حزب وحدت) در خانھ سیدمنصور نادری بھ ریاست جنرال دوستم دایر وشورای 
د.گردینظامی  بریاست جنرال دوستم برای ادارٔه والیات ذیربط انتخاب    

خواستھ شد تا قومانده بلندشدن جنده شاه ف مانده بود کھ درمزارشریاز جنرال عظیمی  ١٣٧١ز: ((در مراسم نوروز
ونھ یاد آوری از حکومت مرکزی سال نو را تبریک گفت. ھمھ گبدون ھیچمانده داد وقووالیتمآب را بدھد. عظیمی 

اه کوتبھ قوماندانان جنرال دوستم ومجاھدینی کھ از والیات شمال آمده بودند، درین مراسم اشتراک داشتند)). بدینترتیب 
.داده شدوضاحت توسط عظیمی شدن دست حکومت مرکزی از شمال کشوربگونٔھ سمبولیک   

٢ درین آوان در کابل چھ میگذشت؟ -  
بعد از در کابل قحطی و قیمتی کارد را بھ استخوان مردم رسانیده بود. نجیب هللا قادر بھ حل این مشکالت نبود. الف: 

در قضیھ افغانستان بصدا آمد. ((رفت و آمد ھای بنین سیوان بھ یر گحوادث شمال زنگ خطر برای ھمھ مراجع در
خواستاربرکناری بدون قید وشرط نجیب هللا از قدرت در مذاکرات با بنین سیوان پشاور و کابل ازدیاد یافت. مجاھدین 

اینده سرمنشی ملل نمانتقال یافتھ از طریق وعدم اشتراک او در انتخابات آینده شدند. نجیب هللا در جواب این پیشنھاد 
متحد ابالغیھ ای بھ نشر سپرد کھ طی آن کناره گیری و عدم اشتراک خود در انتخابات آینده را مشروط ساخت بھ دو 
شرط: ایجاد یک حکومت انتقالی و تضمین انتقال قدرت بھ آن/این حکومت امنیت و تأمین صلح درکشور را با تضمین 

نین سیوان را بھ کابل دعوت کرد تا در تشکیل حکومت مؤقت سرعت بعمل آید)). بین المللی بدوش بگیرد. نجیب هللا ب
)٢١(ص   

دستگیر والی سمنگان این والیت را بھ قوای نظامی شمال و مقداری اسلحھ را بھ مولوی ١٣٧١حمل  ٨ب: ((بتاریخ 
)٢١ظاھر جمعیت تسلیم میدھد)). (ص   

د. ز. ربانی از احتمال سقوط قریب الوقوع کابل حرف شدپاکستان ج: بنین سیوان بعد از دو روز توقف در کابل عازم 
)٢٢(ص   

د: ((بعضی از کدر ھای حزبی و نزدیکان رئیس جمھور دارائی ھای شان را در معرض لیالم قرارداده و با بکس ھای 
ُمھرشده از کابل خارج شدند)). ن معلوم میشد ((افسران و سربازان ھنوز در سنگر ھای شان بودند اما از وضع چنی  

. ھر عضو بیروی سیاسی تالش میکرد تا با رھبران و قوماندانان کھ رھبری دولت دیگر قادر بھ ادارٔه مملکت نمیباشد
)٢٢جھادی مذاکره نماید)). (ص   

کھ مشکالت آنزمان افغانستان با رھبری مدبرانھ حل شده  گفتو: ((ظاھر شاه، شاه سابق در مصاحبھ با بی بی سی 
، در صورتیکھ قاطبھ ملت با من باشند، بنیادگرایان گفتدر جواب مخالفت بنیاد گرایان با آمدن او، ظاھر شاه  میتواند.

کاری کرده نمیتوانند)). )٢٢(ص     
سرمنشی ملل متحد طی اعالمیھ ای از توافق سران تنظیمھا و حکومت کابل بھ سپردن  ١٣٧١حمل  ٢١ز: ((بتاریخ 

)٢٢کھ بتواند شرایط تشکیل یک حکومت مؤقت را مساعد سازد، اطالع داد)). (صنفری  ١۵قدرت بھ یک کمسیون   
بنین سیوان١٣٧١حمل  ٢۵ح: ((بتاریخ  نفری کمسیون مورد نظر را برای کسب موافقھ بھ پاکستان برد. در  ۵١لیست   

طارق دوست نزدیک وپیوست عین روزپرسونل امنیتی سالنگھا و قوماندان گروپ اوپراتیفی پروان بھ جمعیت اسالمی 
).٢٢نجیب هللا اول بھ بگرام و سپس بھ کابل فرارکرد.)) (ص   

میدان ھوائی بگرام را بھ جمعیت سپرده و در مشوره با شورای نظامی مصطفی قھرمان ١٣٧١حمل  ٢۶ط: ((بتاریخ 
)٢٣از دارالمعلمین پروان الی بگرام را مقامات بھ حاجی الماس حزب اسالمی سپردند))(ص  

. ((تنظیمھا از چھار طرف بخاطر داخل شدن بھ کابل حرکت کردند. آورد ھا بھ وجد شدنھا یمھا را تسلیمی: تنظ
حکمتیار از نزدیک شدن جمعیت بھ کابل ھراسان شده و بعوض اشتراک در جلسات پشاور کھ در رابطھ با طرح ملل 

)٢٣متحد بود، بھ لوگر آمده و قوتھای خود را بھ طرف کابل سوق داد.)) (ص   
 /امنیت(رازمحمد) /داخلھ(وطنجار) نجیب هللا کمیتھ نظامی مرکب از وزرای دفاع ١٣٧١حمل  ٢۵/٢۶ک: شب 
/معاونین رئیس جمھورومنشی ھای حزب وطن راتشکیل داده و صالحیت اتخاذ تمام تصامیم نظامی و سیاسی (یعقوبی)

را بھ آنھا واگذار نموده خودش استعفا کرد. جنرال دوستم با ارسال شفری ابراز آمادگی کرد کھ برای حفظ نظم و تأمین 
بل بفرستد. در ھمین تاریخ کمیتٔھ نظامیامنیت خانواده ھای ھیأت رھبری قسمتی از قشون خود را بھ کا این پیشنھاد را   

نویسنده (جنرال بیگی) فرید مزدک و عبدالوکیل باپا درمیانی در قدم اول رد اما بعد از  .ندپیشنھاد مذکورموافقت کرد     
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مالقات با بھ مزار فرستاده شده و متعاقب  ٣٢جنرال بیگی و عالم رزم با ده پروند طیاره ال : ١٣٧١حمل  ٢۶ل: 
جنگنده دوستم تحت رھبری جنرال مجید روزی بھ کابل بر گشتند. این قوا ٧٠٠دوستم با در مناطق کلیدی و میدان   

)٢۴ھوائی کابل جابجا شدند.))(ص   
نجیب هللا کوشید ھمراه با بنین سیوان نماینده سرمنشی ملل متحد بھ دھلی فرار کند اما در قسمت : ((١٣٧١حمل  ٢٧م: 

میدان ھوائی کابل نیروھای جنرال دوستم مانع او شدند. نجیب هللا بعد از آن مستقیمأ بھ دفتر سازمان ملل متحد  دروازهٔ 
د.شدر کابل رفتھ و پناھنده  در حالیکھ یک شب قبل از استعفای خودنجیب هللا در بیانیھ ئی گفتھ بود کھ : نجیب   

رار نماید. باشنیدن خبر فرار نجیب هللا با خود گفتم انسانھا ولو منگیستوھالیو مریم نیست کھ وطن خود را ترک کرده وف
ادعای با ارادگی ھم داشتھ باشند، زمانی اراده خود را از دست داده و بھ کاری دست میزنند کھ شایستھ مقام شان 

)٢۴نیست)). (ص   
زمانیکھ یعقوبی: ١٣٧١حمل  ٢٨ن:  فرار نجیب هللا خبرکوشش ناکام  محمد معاون اول خودرا از جنرال یار   شنید،   

امر داد تا تمام قوتھای وزارت امنیت تحت امر یارمحمد وظایف خود را ادامھ بدھند وخودش در دفتر خویش با تفنگچھ 
خودکشی کرد. درھمین روزجنرال باقی رئیس ادارٔه پنج وزارت امنیت دولتی نیزخودکشی کرد. ھردو خودکشی بھ 

)٢۴.)) (ص ندطرز مرموزی انجام شد  
تحت رھبری جنرال رحمت  ۴بھ ھدایت سرقوماندانی اعلی، قوای دولتی در ھرات (قول اردوی : ١٣٧١حمل  ٢٩س: 

ی قندھار بھ مال نقیب پیوستند. رؤفی سبکدوش شد اما جنرال اکرم رئیس ل اردوهللا رؤفی) بھ اسماعیل خان و قو
)٢۴ی جھادی قندھار شدند. (ص تنظیمیٔھ قندھار و جنرال منیر قوماندان قول اردو عضو شورا  

ع: اعضای شورای نظامی شمال تحت ریاست جنرال دوستم بخاطرگفتگو در مورد تنظیم امور نظامی در کابل بھ جبل 
السراج رفتھ و طی جلسھ ئی با احمدشاه مسعود، روی تشکیل شورای جھادی افغانستان صحبت کردند. مسعو د بحیث 

شت از جبل گردید. بعد از بازگتائید توسط مسعود ر شورای جھادی افغانستان رئیس و دوستم در پست معاون او د
السراج کمیتٔھ نظامی شمال بھ جنبش ملی اسالمی تغیر نام داده و در رأس آن دوستم انتخاب گردیده ودر لیست معاونین 

)٢۶دوستم نامھای عطا محمد نور و حاجی محمد محقق نیز بھ چشم میخورد. (ص  
طبق ھدایت سر قوماندانی اعلی، قندز توسط جنرال فضل احمد قوماندان قول اردوی شش قندز بھ : ١٣٧١ف: اول ثور 

امیر چوغھ ئی قوماندان اتحاد اسالمی، گردیزتوسط جنرال امام الدین قوماندان قول اردوی پکتیا بھ جالل الدین حقانی و 
)٣٢قوماندان جمعیت تسلیم داده شد. (ص بدخشان توسط جنرال ھمایون فوزی والی آن والیت بھ بصیرخالد   

ین بود، با نشر ابالغیھ ای خواستار گحکمتیار کھ از تسلیمدھی والیات بھ جمعیت اسالمی خشم: ١٣٧١ص: دوم ثور
تسلیمی بدون قید وشرط کابل بھ حزب اسالمی شد.   

تسلیمدھی کابل بھ شورای عبدالرحیم عاطف سر پرست ریاست جمھوری آمادگی خود را برای : ((١٣٧١ق: دوم ثور 
مجاھدین اعالن کرد. اما سران تنظیمھا با وصف جلسات متواتر در رسیدن بھ توافق باالی یک شورای مؤقت  ھنوزھم 

)٣٣مشکل داشتند)). (ص   
جالل آباد از طرف جنرال افضل لودین آمر زون شرق بھ حاجی قدیرتسلیم داده شد. لغمان ابتدا : ((١٣٧١ر: سوم ثور
)٣٣اسالمی وسپس بھ ناصرمنصورحزب اسالمی تسلیم داده شد)). (ص  بھ حرکت  

ردید تعین گنفری تحت ریاست صبغت هللا مجددی برای دوماه  ۵٠سر انجام شورای مؤقت جھادی : ١٣٧١ثور ۶ش: 
تا جای حکومت کابل را بگیرند. درین شورا صبغت هللا در سمت رئیس دولت، حکمتیار صدراعظم، احمدشاه 

، جنرال (اعضای این کمیتھ: قدیر/رحیم وردک/داکترعبدالرحمن) ر دفاع و رئیس کمیتھ امنیت شھرکابلمسعودوزی
ارنیزیون شھر کابل گمعاون اول وزیردفاع و قوماندان بحیث لوی درستیز وجنرال نبی عظیمی بحیث آصف دالور 

)٣٣تعین شده بودند.(ص   
ت: موازی با انکشاف مندرج (ش) اعضای شورای نظامی یری کند، وگتا حدی جلو خونریزی تت کھ میتوانست از تش  

 قتمؤحزب وطن در تالش امتیاز گیری ھای شخصی وامتیاز دادن بھ تنظیمھای ھم تبارخود بوده و تشکیل شورای 
((جنرال رفیع با حکمتیار و عبدالوکیل وزیرخارجھ با مسعود مالقات کردند. رفیع زمینھ را جھادی را نادیده گرفتند

ی داخل شدن نیروھای حزب اسالمی مساعد ساخت و قوتھای جمعیت (با زمینھ سازی عبدالوکیل وزیرخارجھ ) از برا
استقامت قره باغ وارد کابل شدند. با ورود قوای جمعیت بھ کابل، حکمتیارتعداد زیادی از قوتھای خود را بھ توافق 

الح داخل کابل نموده در جا ھای کلیدی چون وزارت جنرال رفیع، وطنجار وزیردفاع و رازمحمد وزیر داخلھ بدون س
ناحیھ شھر کابل وتپھ بی بی مھرو جابجا نموده ودر آنجا مسلح شدند.  درین میان  ١٢داخلھ، والیت کابل، قصردلکشاه، 

). ٣۴نیروھای جنرال دوستم دروازه زندان پلچرخی را بھ روی ھمھ زندانیان سیاسی وجنائی بازکردند.)) (ص 
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قومی کھ تحت حمایت خاد فعالیت داشتند، ھمھ بھ تنظیم متعلق بھ قوم خود راه را باز کردند. کابل بھ مناطق  کندکھای
نفوذ تنظیمھا تقسیم شد.   

ث: ((من از مزار بھ کابل برگشتم و بھ خواھش داکتر عبدالرحمن بھ خیرخانھ نزد جنرال بابھ جان رفتھ در تنظیم امور 
فرقٔھ او دم. جریان چور وچپاول موتر ھا واموال مردم را از نزدیک مشاھده کردم. از یکطرف دوام با او ھمکاری کر  

زد وخوردھا بین نیروھای جمعیت و حزب اسالمی و از طرف دیگر انتقال اموال چپاول شدٔه مردم و ادارات دولتی بھ 
)٣۴جانب قره باغ ولوگرمردم را سخت نگران ساختھ بود.)) (ص   

حزب اسالمیغ: ((از طرف دیگر  از استقامت سروبی بھ حمالت خود آغاز نموده مکرویان کھنھ، قلعھ زمانخان،   
ارنیزیون انکشاف گمخابره را اشغال کرده و کوشید تعرض خود را بسوی رادیو افغانستان، و  ۵٣فرقھ دافع ھوا و غند 

پیھم در ساحھٔ دو روز  گدھد اما با حملھ متقابل نیروھای جمعیت و دوستم مواجھ شد. این جن مکروریان اول ادامھ   
داشت کھ بھ اثر ان خانھ ھای مکروریان اول تخریب شده و مردم آن متواری گردیده و اموال شان تاراج شد. جمعی از 

مرنجان مکروریان کھنھ و میدان ھوائی را ھدف آتش  ھخمی شدند. قوتھای حزب اسالمی از تپٔ اھالی منطقھ کشتھ وز
دادند وبخش دیگری از نیروھای این حزب باالی تپھ ھای خیر آبادحملھ وتمام مھمات دیپو ھای انجا  اسلحٔھ ثقیلھ قرار

را بطرف چھارآسیاب انتقال دادند. آنعده ازقوتھای این حزب کھ در داخل شھرموضع دفاعی گرفتھ بودند، منتظر 
رسیدن قوا از جانب داراالمان بودند)).  

جنبش متحدأ تعرض را باالی مواضع حزب اسالمی درتپٔھ مرنجان شروع نموده قوتھای جمعیت و : ١٣٧١ثور  ٧ذ: 
وبعد ازیک جنگ شدید، تپھ مرنجان را اشغال نموده وتپھ بی بی مھرو را زیر فشار قرار دادند. حزب اسالمی بطرف 

چھارصدبسترعقب نشینی کرد.  
گانھ شھرکابل، تعمیر والیت کابل و  ١٢ثورجمعیت و جنبش باالی مواضع حزب اسالمی در نواحی  ٨ض: بھ تاریخ 

شکستھ وآنھا را بھ عقب نشینی بھ جانب را اومت انھا قھای شدید مگاه وزارت داخلھ حملھ ور شده و بعد از جنگقرار
دھمزنگ وادارساختند. مردم بدبخت کابل مجبور شدند بطرف ُپل خمری، مزار و جالل آباد وپاکستان فرار کنند. در 

ی توپ وتانک و ضجھ وزاری زخمی ھا کھ زیر آوار ویرانی ھا مانده بودند، چیزدیگری شنیده شھر غیر از صدا
نمیشد. در بعضی خانھ ھا اطفال در گھواره باقیمانده و پدر ومادر شان فرار نموده بودند. قوای امنیتی وجود نداشت کھ 

جلو اینھمھ بی بند وباریھا را بگیرد(چرا؟ ھنوزکھ نیافتھ بود). در ھر چھار راھی گروپھای تنظیمی قدرت رسمأ انتقال   
با کالشنیکوف و راکت انداز بخاطر نظارت ایستاده بودند. بخشی از آنھا خانھ ھای مردم و مکاتب را برای خود 

قرارگاه ساختھ بودند.   
ترھا، نفری با کاروان مو ۵١ساعت چھارعصر: صبغت هللا مجددی با بعضی از اعضای کمسیون  ١٣٧١ثور  ٨ظ: ((

علیرغم اخطار و انداخت ام توسط حزب حکمتیار، سالمت بھ کابل رسیده و بر اریکھ ریاست دولت تکیھ زد)). اما  ٢١-
اعتبار ھفت تنظیمی کھ مجددی از آنھا نمایندگی میکرد، قبل از ورودش در اذھان مردم افغانستان بطور ترمیم نا 

فاقد نیروھای امنیتی و غرق در جنگ تنظیمھای کھ قبأل بھ کابل نفری یک شھر  ۵٠پذیری صدمھ دیده بود. بھ کمیتھ 
راه داده شده بودند، تسلیم داده شد. مجددی در نخستین حرکت ازحد صالحیت خود تجاوز نموده و از طریق تلویزیون 

عفوه عمومی را اعالن نمود.   
)، جنرال خان آقا (سابق رئیس در احمدشاه مسعود وزیردفاع با جنرال مؤمن (جنرال حزب وطن: ((١٣٧١ثور ١۵غ: 

خاد) ویکتعداد قوماندانھای جمعیت وجنبش کھ با وسایط زرھی تقویھ بودند، بعد از جنگھای شدید درشھرک ورباط با 
).٣٩و  ٣٨اه خود را در وزارت امنیت دولتی قرار داد)) (ص گحزب اسالمی ، بھ کابل رسید. مسعود قرار   

ر خواھد بود. از سطور باال بھ این نتایج گشت ثوری موضوع یک نوشتھ تحقیقی دیبقیھ غمنامھ دوران تنطیمھای ھ
میرسیم کھ:  

عقبی رژیم خود میدانستند. بدین معنی کھ ھرگاه شرایط امنیتی در دھلیزببرک کارمل ونجیب هللا والیات شمال را  -
االی اشخاصی چون دوستم، نجیب هللا کابل برایشان تنگ گردد، پایتخت را بھ مزارشریف انتقال دھند. بھمین جھت ب

مسیر وامثالھم سرمایھ گذاری کرده و بخش عمدٔه ذخایر استراتیژیک خود را درھمان گدامھای بندر حیرتان نگھداری 
حزب دموکراتیک خلق (حزب وطن) چنان دست پاچھ رھبران میکردند. با چرخش دوستم و مؤمن علیھ نجیب هللا، 

رت شان نظیرآنرا بیاد نداشت. چھ وفاداری ملیشیھ ھای جنرال دوستم بھ شخص او بود نھ بھ سالٔھ قد ١۴شدند کھ تاریخ 
با عصری ترین مجھزرژیم بود،  برایکشتارعظیم کھ یکی از ماشینھای نفری  ۴٠٠٠٠ی حکومت نجیب. این ملیشیا

بوده با تاراج مناطق مفتوحھ سرشارغنایم بود،بھاسلحھ  رژیم را  خود،یعنی خالقشد کھ سر انجام سرمبدل اژٰدھائی  
.خورد  
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ریخت، بعد از سقوط شمال و کم وبم سال تمام برای حفظ قدرت خود با بیرحمی خون  ١۴حزب دموکراتیک خلق کھ  -
شدن کمکھای بیحساب روسھا از این قدرت چنان بیزار شده بود کھ میخواست ھرچھ عاجلتر خود را از شر آن خالص 

قدرت بود، اکنون بھ روزنھ ئی برای قسمتی از رای نجیب هللا راھی برای حفظ کند. برنامھ صلح ملل متحد کھ قبأل ب
فرارشخص خودش بھ ھندوستان مبدل شد. در حالیکھ در پاکستان تنظیمھا درگیر پروسٔھ مشکل زایمان یک کمسیون   

قوای مسلح را بھ مؤقت برای ُپر ساختن خالٔء حکومت نجیب بودند، سرقوماندانی اعلی رژیم نجیب والیتھا و قطعات 
خویش اھدا میکردند. بیشترین والیات بھ جمعیت اسالمی تسلیم داده شد زیرا اکثریت  معاملۀ قوماندانھای تنظیمی مورد

اعضای شورای نظامی با این تنظیم در سازش بودند.  
لیمدھی قدرت مؤقت تحت ریاست صبغت هللا تشکیل شده بودو دورنمای تسجھادی ثور شورای  ۶در حالیکھ بتاریخ  -

بھ این شورا، کھ عبدالرحیم عاطف وعدٔه آنرا داده بود، تشکیل شد و تسلیمی قدرت میتوانست طی یکی دو روز انجام 
ؤقت را نکشندبلکھ خود دست بھ انتظار آمدن شورای جھادی مشود، اعضای شورای نظامی نجیب هللا ترجیح دادند 

خود امتیاز بگیرند. معامالت خیانتبار عبدالوکیل وزیر خارجھ (بھ از طریق معاملھ با تنظیمھا برای شخص کارشده 
از طریق لوی درستیز آصف دالور وجنراالن نبی عظیمی و نورالحق علومی) او ادامھ تماس ھای قبلی با احمدشاه   

مسعود و معاملھ جنرال رفیع (در تبانی با وطنجاروزیر دفاع   این دو  ورازمحمد وزیر داخلھ) برای دخول نظامیان  
نفری بھ کابل، کابل را قبل از تسلیمی رسمی قدرت بھ کام جنگ تنظیمی  ۵١شورای جھادی  مواصلت گروه قبل از

فرو برد.   
البتھ رھبران ھمھ تنظیمھا در حد مخالفت شان با برنامھ صلح ملل متحد، براه اندختن جنگھا درشھرتا سرحد تخریب  -

 ٩٠خورشیدی ( ٧٠درنیمھ اول سالھای فیھ قومی مناطق تحت کنترول شان و تصکشتارغیر نظامیان این شھر، کابل 
،میالدی) فراموش نباید کرد کھ رھبری حزب وطن (حزب دموکراتیک  . امااز اعمال خویش مسؤلیت کامل دارند  

ی قبل خلق) کھ منشی ھای آن در کمسیون نظامی نجیب هللا اشتراک داشتند، با اعمال غیر مسؤالنھ خویش در ھفتھ ھا
از تسلیمدھی قدرت، زمینھ را طوری برای بحران و جنگ قدرت آماده ساختند کھ جنگ قبل از تسلیمدھی رسمی قدرت 

آن تسلیم را بھ (خود نجیب هللا و شورای نظامی ئی کھ قدرت  نیز بھ شورای مجاھدین بشدت آغاز گردید. این رھبران
شانھ خالی کرده ھا گاین جنی، تاریخی، جزائی و حق العبدی رد)، بحیث زمینھ ساز این جنگھا، از مسؤلیت سیاسک

نمیتوانند.   

فارو"اجراییھ  ھیأت"  

 


