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   عوامل و عواقب کودتای ثوربرکلی نگاه 
  

ھای آسيای  یافغانستان با موقعيت مھم استراتيژيکی خود واقع درميان مرزھای نيم قاره ھند، جمھور :همقدم 
 .ھا بوده است ميانه، کشورھای حوزه خليج در سراسر قرن نزدھم مرکز مھم رقابت ميان ابر قدرت

بريتانيا که از لحاظ نظامی و ھم اقتصادی در جريان جنگ جھانی دوم، از امريکا کم آورده بود،  در قرن بيستم 
لی به امريکا توصيه نمود تا برای جلوگيری از پس از جنگ جھانی دوم، تصميم گرفت از نيمقاره ھند عقب بکشد و

بر اثر اين توصيه، امريکا پاکستان را مورد توجه . ھا بسوی آبھای گرم، درۀ خيبر را محافظت نمايد پيشرفت روس
پشاور را بحيث ) » سيتو«و » سنتو«( قرار داد و با کشاندن پاکستان در پيمانھای نظامی شرق ميانه و شرق دور

 .ی خود در برابر خطر شوروی قرار دادپايگاه نظام

پاکستان که از آغاز تاسيس، خود را با مخالفت حکومات افغانستان و ھند روبرو ديد تا توانست به تسليح و  
افغانستان با پيروی از سياست عنعنوی بيطرفی، در . ھای اقتصادی امريکا پرداخت تجھيز نظامی خود از طريق کمک

امل نگرديد، اما برای بقای خود در ميان دو ابرقدرت خواھی نخواھی به تقويت نظامی خود پيمانھای سيتو و سنتو ش
. رفع مينمود) امريکا يا شوروی(ھا  ھای يکی از اين ابرقدرت بايستی از طريق کمک احتياج داشت و اين احتياج را می

نستان کم بھا داد و تقاضای حکومت بنابر اين حکومت افغانستان ابتدا به امريکا رجوع کرد مگر امريکا به افغا
 يی را در کابل دعوت نمود و مسأله تقويت اردوی ملی   لويه جرگه١٩۵۵حکومت ھم در سال .افغانستان را نپذيرفت

لويه جرگه به حکومت اختيار داد تا . را به آن پيش کرد» داعيه پشتونستان«افغانستان و خريداری اسلحه و ھمچنان 
 آنسوی خط ديورند را دنبال نمايد و بغرض تقويت نظامی خود، اسلحه مورد نياز را از ھر داعيه حقوق پشتونھای

بنابراين نخستين کاروان اسلحه از کشور چکوسلواکيا، از نوع اسلحه .  تر ممکن باشد، خريداری نمايد کشوريکه نازل
رھای ساخت شوروی وابسته گرديد و  افزا ساخت شوروی به کشور وارد شد و از آن تاريخ به بعد افغانستان به جنگ

بودند به کشور ما سرا زير » ک ـ جی، بی«سيل مشاورين نظامی که تمامی آنھا اعضای شبکۀ جاسوسی معروف 
 .شدند

) U2( با اختراع راکت جديدی توانستند يک فروند طياره جت نوع ١٩۵۶ھا در سال  در عين زمان، شوروی 
به قلمرو فضائی آسيای ميانه اتحاد شوروی داخل شده و در حال پرواز بود، امريکائی را که از فضای افغانستان 

اين حادثه منجر به تغيير استراتيژی امريکا در منطقه گرديد، بدين معنی که امريکا بخاطر حفظ منافعش . سقوط دھند
می آن، ايران را به در حوزه خليج از پشاور به تھران رفت و با در آغوش گرفتن رضا شاه و تقويت اقتصادی و نظا

 .ژاندارم منطقه تبديل نمود

بدينسان گويا امريکا منفذی برای تنفس شوروی بسوی آبھای گرم باز کرد تا بدان وسيله توجه شوروی را از  
شوروی نيز به گسترش مناسبات خود با کشورھای ھند و افغانستان پرداخت .  خيز خليج بدور ساخته باشد حوزه نفت

 رھبران شوروی پس از مسافرت به دھلی سری ھم به افغانستان زدند و ضمن مذاکرات و سخن ١٩۵۶و در دسامبر 
ھای خويش در کابل، ھندوستان را بر سر مسأله کشمير و افغانستان را بر سر مساله پشتونستان ذيحق و مورد  رانی 

اين کمک بلندترين رقم . تان دادندحمايت قرار دادند و سپس يک کمک مالی به ميزان يکصد ميليون دالر به افغانس
به » بند اسوان«ھای اتحاد شوروی به کشورھای جھان سوم و بلندتر از کمکی بود که شوروی برای اعمار  کمک

ھای  ًطبعا با اين کمک شوروی حکومت افغانستان بيش از پيش به مناسبات حسن ھمجواری و ھمکاری. مصر داده بود
 .اقتصادی و نظامی شوروی جلب شد

ھای بحری که غرب آنرا مورد  استفاده از وضع عقب مانده کشور و بخاطر دسترسی به راه شوروی نيز با سوء 
ھای نظامی و  ھای نظامی و اقتصادی خود ساخت و بتدريج بر بخش استفاده قرار ميداد، افغانستان را وابسته بکمک
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ًع|وتا با پخش ايديالوژی . کنترول کامل يافتھای کشور  قوای ھوائی، تجارت و استخراج گاز طبيعی و شاھراه
يی از جوانان و روشنفکران افغان را به ھواداری کمونيزم خط مسکو به حرکت آورد و از اين طريق  کمونيستی عده 

  .نيز دولت افغانستان را تحت فشار قرار داد

 :زمينه ھای کودتای ثور

ھای نظامی ـ اقتصادی، فرھنگی و  در بخش گذاری   سال سرمايه٢٠در طول ،١٩٧٨تا١٩٥٦ازشوروی  
سياسی در افغانستان مواضعی را بنيان گذاری نمود تا روزی از اين مواضع بر مخالفين سلطۀ خود يورش ببرد و آنرا 

 آن  براثريک کودتای سفيد بقدرت رسيده بود،١٩٧٣نخستين رئيس جمھورافغانستان که درداودخان،  .نابود کند
ست و مغروری بود که نميتوانست ديکته رھبران خودخواه کرملين را در امور داخلی کشور و وطن دوملی شخصيت 

  رھبرفرتوت شوروی بريژنفه او به مسکو انجام داد، در آخرين سفريک. بپذيرد
ضمن مذاکرات رسمی از روش حکومت افغانستان، مبنی بر افزايش کارشناسان 

ه، اظھار نمود تا آنان را از افغانستان کشورھای عضو ناتو در افغانستان انتقاد کرد
آنچه ھمين حا� بوسيله رھبر «:  اظھار کردداودخان در جواب برژنف. ج نمايدارخا

از نظر افغانھا . اتحاد شوروی گفته شد، ھرگز مورد قبول افغانھا قرار نخواھد گرفت
اجازه ما ھرگز به شما . اين اظھارات دخالت صريح در امور داخلی افغانستان است

نخواھيم داد که به ما ديکته کنيد که چگونه کشور خود را اداره کنيم و چه کسی را در 
اينکه چگونه و در کجا کارشناسان خارجی را استخدام کنيم . افغانستان استخدام نمائيم

افغانستان اگر �زم باشد، فقير . ًانحصارا و کام| حق دولت افغانستان خواھد ماند
  ».گيری خود آزادی خود را حفظ خواھد کرد  در عمل و تصميمخواھد ماند، اما

 :سخنان داودخان اين بيت شاھنامه را به ياد ميدھد که ميگويد 

   که سا�ر باشم کنم بندگی  مرا مرگ بھتر از آن زندگی      

رگشت و خاتمه نيافت و داودخان ناراضی از مسکو به کشور بای بھرحال اين مذاکرات در فضای صميمانه  
ھای  و نفوذ شوروی نجات دھد و کمک بار داود ميخواست افغانستان را از زير. ًمتعاقبا به پاکستان سفر نمود

اما . کشورھای ھمسايه، ايران و پاکستان و عربستان سعودی و مصر و غيره را در جھت عمران کشور جلب نمايد
 را در اوردند، جزئيات مذاکرات سفر  ھمراھی ميکگان شوروی که در اين سفرھا، داودخان را متاسفانه گماشته

کشورھای اس|می منطقه به مقامات شوروی گزارش ميدادند و بنابراين دسايس شوروی بر ضد داود بکار افتاد و با 
 تن خورد و بزرگ ميشدند ١٧اش که بيشتر از داود با خانواده) ١٩٧٨پريل ا٢٧ (١٣۵٧ثور ٧دراجرای کودتا خونين 

 .د گرديدکام| نابو

رھبران کودتای ثور که اعضای حزب دموکراتيک خلق افغانستان بودند، قدرت دولتی را غصب کردند و با طرح  
العمل بر ضد رژيم و  ھای شتابزده و قبل از وقت و اعمال فشار و زورگويی بر مردم، مردم را مجبور به عکس برنامه

بار کارداران حزبی ھمراه با توھين، تحقير، حبس،   ورد خشونتبرخ. عمال و کارداران کم تجربه و پر عقده آن نمود
 .شکنجه و مصادره دارايی مردم و قتل و زورگويی، سبب مھاجرت مردم از کشور به کشورھای ايران و پاکستان گرديد

 و جناح خلق بر قدرت دچار دو پارچگی و انشعاب شددر عين حال حزب بر سر اقتدار بزودی پس از کسب  
. هللا امين رھبران جناح پرچم را به عنوان سفير از کشور خارج نمود رچم تفوق خود را حاصل نمود و حفيظ جناح پ

چندی بعد مسکو ابتدا . رھبری جناح پرچم که بيشتر مورد توجه مسکو بود، از چکوسکواکيا به مسکو رجوع کرد
ين را که مانع استراتيژی مسکو ميشد، بوسيله گروه هللا ام  و سپس حفيظاز بين بردهللا امين  کی را بوسيله حفيظ  تره

با از ميان . اشتاز ميان برد) ١٣۵٨ جدی ٦(١٩٧٩ دسامبر ٢٧در ) کا، جی، بی(کماندوی موظف از طرف دستگاه 
برداشتن امين و جاگزينی ببرک کارمل، مسکو ديگر برای ھمجوم و تجاوز خود به افغانستان ھيچ مانعی را در برابر 

 به پياده کردن قشون سرخ خود از طريق ھوا و زمين پرداخت و ظرف يک ١٩٧٩ دسامبر ٢٧يد، لھذا در خود نمي د
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کابل، ھرات، قندھار و غيره نقاط فرو : الجيشی افغانستان چون  ھزار سرباز خود را در نقاط سوق٨۵ھفته بيش از 
  لی و قيام سرتاسری مردم افغانستان روبرو شد و المل آميز بين العمل ھيجان اما اين اقدام اتحاد شوروی با عکس  .ريخت

 .رژيم جديد افغانستان در انزوای شديد سياسی و اقتصادی قرار گرفت

. ھمچنان تھاجم شوروی بر افغانستان، منافع امريکا و متحدين او را در منطقه با خطر جدی مواجه ساخت 
د نفت جاپان از کشورھای حوزه خليج تامين  درص٧٠ درصد نفت امريکا و کشورھای غربی و ۶٠زيرا، تقريبا 

شان به حمايت، تجھيز و  بنابراين ايا�ت متحده امريکا و متحدين او و کشورھای منطقه برای حفظ منافع . ميگردد
 .تسليح مجاھدين افغان پرداختند

 روبرو گشت جنگ مقاومت افغانھا با بمباردمان شديد ھوايی و زمينی نيروھای دولتی و قوای ھوايی شوروی 
 تمام باغستانھا و تاکستانھا و مزارع مردم ،که بر اثر آن تمام تاسيسات آبياری سنتی و عصری، تمام شھرھا و قصبات

 به کشورھای ايران و پاکستان آواره ومھاجرشدند و بيش ھا ميليون افغان بر اثر اين بمباردمان ًع|وتا پنج. تخريب شد
 . و در حدود نيم ميليون افغان ديگر معيوب و معلول گرديدنداز يک مليون ديگر به قتل رسيدند

ھا در نيم قرن اخيرشمرده  ترين جنگ که فرساينده (ھای چريکی  معھذا جنبش مقاومت افغانھا از طريق جنگ 
امريکا و پاکستان و ساير کشورھای . با نيروھای دولتی و قوای متجاوز شوروی در سراسر کشور اوج گرفت) شده

مث|، پاکستان نه تنھا ميخواست خطر شوروی را از خود بدور . ھر يک از دلچسپی به اين جنگ ھدفی داشتمنطقه 
سازد، بلکه از طريق بدست آوردن کمکھای سرشار امريکا و عربستان سعودی و ساير کشورھا، ميخواست بيش از 

افغانستان و ھم در برابر ھند که پس از پيش به تقويت نظامی کشورش بپردازد تا در روز مبادا ھم در برابر اردوی 
ھايی از خاک و  ھای شديد قرار گرفته و متحمل خسارات و از دست دادن قسمت جدايی از آن کشور دوبار مورد ضربه

 .قلمرو خود شده بود، مقاومت کرده بتواند

بکشاند و انتقام شکست و اما امريکا نه تنھا ميخواست شوروی را در لجنزار جنگ فرساينده در افغانستان فرو  
 را ادامه بدھد و از اين  خود را در ويتنام از شوروی بگيرد، بلکه ميخواست برای شکست کامل قشون شوروی جنگ

اما روی کار . طريق درس تاريخی به شوروی بدھد تا تمام منافع فوری و دورنمايی خود را در منطقه از دست بدھد
 .ھا را متوجه اھداف دراز مدت امريکا در اين جنگ ساخت آمدن گرباچف در رھبری شوروی، شوروی

 يی بدست آورد تا قشون خود را از افغانستان در دو مرحله  شوروی با تحرک بخشيدن به مذاکرات ژنيو، بھانه 
ھای آقای کوردو ويز نماينده  در تحقق اين امر ت|ش.  تحقق پذيرفت١٩٨٩ فبروری ١۵اين عمليه تا . بيرون بکشد

اما رژيم کابل ھنوز مورد حمايت و پشتيبانی . ازمان ملل متحد با جوانب درگير قابل يادآوری و قابل تقدير استخاص س
به » تقارن منفی«امريکا نيز با پيروی از اصل . مسکو قرار داشت و کمکھای نظامی و مالی از مسکو دريافت ميکرد

 . ارسال کمکھای نظامی خود به مجاھدين افغان ادامه داد

با بيرون رفتن قشون شوروی از افغانستان، امريکا، پاکستان و مجاھدين به مرحله اول پيروزی خود بر  
و چون اين حکومت مؤقت به . ھای ھفتگانه در پاکستان به تشکيل حکومت مؤقتی پرداختند شوروی نايل آمدند و گروه

باعث نگرانی و نارضايتی ھشتگانه تھران شد و ھای ھشتگانه مقيم تھران سھم و جايی در نظر نگرفت، اين امر  گروه
آباد صورت  پايه اس|م ھای در جھت سھم دادن به ھشتگانه تھران از جانب مقامات عاليرتبه ايران با مقامات بلند  ت|ش

اند و  گرفت، مگر اتحاد ھفتگانه باين دليل که ھشتگانه در مبارزه برضد شوروی و ضد  رژيم کابل سھم عملی نگرفته
ظاھرا سھمی را که . گر گرفته ھم باشند، اندک و چشمگير نبوده است تا اخير از قبول سھمی به ھشتگانه ابا ورزيدندا

ھای ديگر شيعه بنام  در عين حال يکی از گروه. ھای قدرت دولتی بود  درصد چوکی٢۵برای ھشتگانه تقاضا ميشد 
شيعه قندھار از ايران بريد و از تھران به پاکستان مشھورآصف محسنی از علمای  تحت رھبری شيخ» حرکت اس|می«

از . ھای سياسی خود را با آنان ھمساز و ھمگام ساخت رفت و بزودی با رھبران ھفتگانه در پشاور کنار آمد و فعاليت
را ايجاد و تحت رھبری  » حزب وحدت«ھای شيعه مذھب مقيم تھران معروف به ھشتگانه  آن طرف بقيه گروه

 . ھای سياسی خود را سازمان دادند اری فعاليتعبدالعلی مز

  پاکستان که اکنون از خطر تجاوز شوروی خود را خاطر جمع ساخته بود، ميخواست بمرحله ديگر از پيروزي 
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 اجرا ۀآباد بوسيله مجاھدين به منص ج|لھايش قدم نھد، بنابرين طرح يک حمله عمومی و برق آسا را بر شھر 
سپس . ز اين عمليات موافقت پيتر تامسن، سفير سيار امريکا را در امور مھاجرين افغان گرفتگذاشت، اما قبل از آغا

 اردوی پاکستان آنھا را ١٨ و ١١ھای  چھل تا پنجاه ھزار مجاھد مسلح را برای يک حمله سريع بر ج|ل آباد که فرقه
پاکستان در اجرای اين طرح نقش جنرال حميد گل رئيس سازمان استخبارات نظامی . حمايت ميکردند بسيج نمود

جنگ در اطراف اين شھر .  خود، ھجوم را دفع کردانۀاما اردوی دولتی افغانستان با مقاومت سر سخت. مرکزی داشت
آباد سبب تغيير  ناکامی مجاھدين در فتح شھر ج|ل. آباد نشدند ماه دوام آورد اما مجاھدين موفق به فتح ج|ل حدود چھار
از آن تاريخ به بعد، حل بحران افغانستان از طريق سياسی مطمح نظر قرار . اکستان و امريکا شد گيری پ در موضع

يی را برای مذاکرات مستقيم سران مجاھدين با دولت کابل و تشکيل يک  سازمان ملل متحد پ|ن پنج فقره   .گرفت
ھای خود  د در اين راستا به ت|شبنين سيوان نماينده خاص سر منشی ملل متح. حکومت ايت|فی را پيشنھاد کرد

 .پرداخت

هللا به سرکردگی   بر ضد رژيم نجيب یآباد، کودتاي  مجاھدين بر ج|لۀ درست يکسال بعد از حمل١٩٩٠ سال در 
در کابل چنين تصوری موجود بود که کودتای مذکور به مشوره . ناکامی انجاميده وزير دفاع شھنوازتنی براه افتاد که ب

و تائيد وزارت دفاع شوروی براه افتاده است، اما شواھد و اسناد بعدی نشان داد که اين اقدام به تحريک و توطئه 
نشعاب حزب بر سر اقتدار بھرحال اين حادثه يک بار ديگر باعث ا. سازمان استخباراتی کا، گی، بی سازمان يافته بود

گرديد و رھبران جناح خلق دستگير و بزندان افتادند و بقيه اعضای آن که بيشترين آن در اردو جای داشتند چندان 
 . هللا نداشتند دلچسپی به بقا و دوام دولت نجيب

ادار ببرک پذير شده بود، مخصوصا که برخی از اعضای آن که ھو جناح پرچم حزب نيز از مدتھا قبل آسيب  
ھا افتاده بودند، نيز  هللا شمرده ميشدند و مدتی از کار بر کنار و در زندان کارمل بودند و مخالف مشی آشتی ملی نجيب

ھا زمانی به نفرت آن بخش از عناصر  اين آزردگی. از رژيم نجيب هللا آزرده خاطر و در آرزوی سقوط دولت بودند
طرفی محمود بريالی برادر   با ورود ببرک کارمل از مسکو به کابل، دست به برهللا ھمزمان  پرچمی تبديل شد که نجيب

کارمل زد و به افشاءگری برخی از اعمال و اسرار ببرک کارمل و سلطانعلی کشتمند توسط جرايدی بظاھر شخصی 
 .پلوشه بمديريت زمان ستانيزی و يا جريدۀ حق بمديريت محسنی زد: چون

ی خود را در جھت سقوط دولت نجيب هللا بکار گرفتند و يکی از ھواداران مقتدر کارمل و ھوادارانش، نيرو 
 برضد دولت نجيب هللا دست به  در اتحاد با سيد منصور نادری رھبر فرقه اسماعيليه در افغانستان جنرال دوستمکارمل

 را از قبيل ک دموکراتيحزبجناح پرچم  ايت|ف با احمد شاه مسعود که تعدادی از اعضای ارشد ی در و.بغاوت زد
فريدمزدک، معاون منشی عمومی حزب، نجم الدين کاويانی معاون دوم منشی عمومی حزب، يار محمد معاون اول 

. ائت|ف سمت شمال را سازمان و ايجاد نمودند و علم بغاوت بر ضد دولت را برافراشتندھمراه داشت،ب وزارت امنيت،
ل بجايی نرسيد و در حاليکه انتظار ميرفت پ|ن صلح ملل متحد در ايجاد سعی دولت در فرونشاندن غايله سمت شما

، بنا بر دسايس پاکستان و خيانت برخی از عناصر در رھبری حزبی ـ يابد تحقق بزودی يک حکومت ائت|فی فراگير،
وزارت دفاع توسط  جنرال دوستم وھمنوائی جنرال نبی عظيمی معاون  هللا، دولتی و مخالفت ببرک کارمل با نجيب

وقوماندان گارنيزيون کابل،سيد اعظم سعيد قوماندان گارد رياست جمھوری با تعداد ديگری از جنرا�ن  قوای مسلح 
پريل ا ٢۵ مطابق ١٣٧١ مواجه با سقوط شد و در پنجم ثور هللا نجيب حمل ٢۶ مطابق ١٩٩٢پريل ا ١۶ کشور، در

  ھای قدرت  ثور يکجا با ورود صبغت هللا مجددی به کابل ، جنگ٧ کابل از طرف مجاھدين اشغال شد و شام روز ١٩٩٢
ونان او داکترسرابی ا بوسيلۀ مع ثور قدرت دولتی از دولت نجيب هللا٨روز .ھا شروع گرديد طلبی ميان برخی از تنظيم

 .وعبدالرحيم ھاتف به رھبران تنظيمھای جھادی انتقال يافت

داری با خود نداشتند، سبب ھرج و  برنامه سياسی برای مملکت اشغال کابل بوسيله مجاھدين که ھيچگونه  
سوزی و ويرانی، آدم ربائی، عدم امنيت مالی و جانی و تجاوز به حقوق و دارايی و ناموس  مرج، قتل و غارت، آتش

 مردم شد و حکومتی که امر و نھی آن در سراسر کشور قابل قبول و مورد اطاعت باشد تا سالھای سقوط شان توسط
   مايۀ اميد فراوان و مورد احترام و تکريم ١٩٩٢مجاھدين تا قبل از ورود آنھا به کابل در اپريل  .طالبان بميان نيامد
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  نمیفراوان بودند اما با تصاحب قدرت واعمال خشونت وجنايت،به ھمان چيزی مبدل شدند که از اول بودند ومردم 

مادران، :  طلبی در کشور، نه تنھا ھزاران انسان مفيد جامعه شامل ھای تباھکن و ويرانگر قدرت بر اثر جنگ .دانستند
پدران، زنان، کودکان، جوانان، پيرمردان، استادان، دانشمندان، نويسندگان، ھنرمندان، شاعران، سياستمداران و 

ی و اند، بلکه تمام نھادھای سودمند اجتماع متخصصان و کارمندان ورزيده و مجرب کشور کشته يا معلول شده
ھای آبرسانی و مواص|تی و  ھا، موسسات تحصيلی و آموزشی، سيستم شفاخانه: اقتصادی و فرھنگی کشور از قبيل

ھای توليدی و تحقيقاتی و سرانجام سبب خرابی و ويرانی کابل پايتخت افغانستان گرديد که بالنتيجه  مخابراتی، دستگاه
ويران شده و ھای ند و يا مجبور به ترک خانه و کاشانه ول شدشھر يا کشته و زخمی و معلھا ھزار باشنده اين  ده

چپاول شده خود گرديده به کشورھای ايران، پاکستان و ھند و تاجکستان و ازبکستان و روسيه قدراتيف و ساير 
 .ندی اروپائی و امريکائی مھاجر شدکشورھا

فت جنگ را نداشتند، با تحمل ھزاران و اما مشتی مردم بيچاره و پر و بال شکسته که توان بيرون رفت از آ 
بردند و انتظار  ھای نمناک و يا در پناه ديوارھای شکسته بسر می دم شھيدی در زير زمين گونه رنج و بدبختی و ھر

و آنان را از چنگ گرسنگی و قحطی و چنگال مرگ و جنگ » دستی از غيب در آيد و کاری بکند«روزی را داشتند تا 
در کشور افغانھا » غير«ھای  که ھمانا دست ملل متحد باشد، دست» ھای غيب دست«نه که بجایمتاسفا. نجات ببخشد

تنھا کاريکه  در آن روزھا در وطن .  انجام بگيردری به نفع صلح و امنيت در کشوربکار افتاده بود و نميگذاشت کا
گريه زنان و مادران . وسط افغان بودافغانھا به آسانی صورت ميگرفت، جنگ بود، ويرانگری بود، ريختن خون افغان ت

 پناه و مجروحان بی دوا بود که ناله و ضجه آنان را ھيچکسی از  غذا و يتيمان بی داغديده و سوگوار و کودکان بی
 .کردند شنودند و يا اعتنايی به آن نمی طلبان و قدرتمندان نمی  قدرت

بکجا روی آورند و به که استغاثه کنند تا جلو جنگ و دانستند که  ًدم شھيد کابل واقعا نمي  مردم مستاصل وھر 
ريزی و اين ھمه ويرانی در کشور گرفته شود؟ و معلوم نبود اين جنگ و ويرانی و تباھی تا کی و تا چه وقت در  خون

 کشور ادامه خواھد يافت؟

 جوئی  انتقامبرتری خواھی و . ھای عمده حاضر نبودند يک وجب از مواضع خود عقب بروند رھبران تنظيم 
ر انتخابات و آنھا ھر يک در حالی که خود را طرفدا. بودنابود کرده حس مردم دوستی و وطن خواھی را در وجود آنھا 

احساس از . ت|فی وانمود ميکردند، ت|ش داشتند خود در رأس قدرت دولتی قرار داشته باشندئمی و ااس|يک حکومت 
 در .ًثررھبران تنظيم قطعا وجود نداشت و اعتماد بر يک ديگر در ميان اکخودگذری، وحدت، اخوت اس|می و افغانی

ای   اس|م را دوست نداشتند و افغانستان را دوست نداشتند و ميخواستند وطن تجزيه شود و ھر يک در گوشهواقع آنھا
. ن بنشاند وجود نداشت شا ھای سرکش را بر سر جای بدبختانه  قدرتی که بتواند تنظيم. امارتی جداگانه تشکيل دھند

ديدند تا ملل متحد در  ھا و احزاب که نه س|حی داشتند و نه رھبری، خاموشانه می  مردم عادی و غير وابسته به تنظيم
 ھای مسلح افغان قرار ميگيرد يا خير؟ ھا و قوت حق آنھا چه تصميمی ميگيرد و اين تصميم آيا مورد قبول تنظيم

ھای مسلح بخاطر کسب قدرت وانحصارقدرت، از جنگ و  ن واقعيت که تنظيمسازمان ملل متحد با درک اي 
 ١٩٩۴ گر افغانستان را بسوی نابودی ميکشاند، در مارچ  ھای بيگانه و مداخله ويرانی دست بردار نيستند و دست

ان را ھيات خاصی را تحت سرکردگی سفير محمود مستيری، سابق وزير خارجه تونس موظف ساخت تا بحران افغانست
ھای در گير و مردم افغانستان به  از نزديک مورد بررسی قرار بدھد و طرح صلح جامع و قابل قبول برای ھمه طرف

ھای متعدد به داخل افغانستان و م|قات و مذاکرات با رھبران  ھيأت خاص پس از مسافرت. سازمان ملل متحد ارائه کند
ملی، روشنفکران و سياستمداران و کارمندان مجرب و ھمچنان پس از ھای آزاد  ھا، قوماندانان جھادی، شخصيت تنظيم
 نھايی کار خود را به سر منشی   گزارش١٩٩۴ نومبر ٢٣ھای مستقيم با مقامات کشورھای منطقه، در تاريخ  تماس

 ای از  شورای امنيت ملل متحد ضمن اع|ميه. ملل متحد و از طريق سرمنشی به شورای امنيت ملل متحد را ارائه کرد
مساعی محمود مستيری تمجيد و طرح صلح ھيات خاص سازمان ملل متحد را برای افغانستان تائيد نموده و از 

خود کشورافغانھا و حمايت و تقويت گروه بخصوصی در افغانستان کشورھای منطقه تقاضا کرد تا از مداخله در امور 
   بس دايمی را در افغانستان رعايت  آورد تا ھر چه زودتر آتشھا خواھش بعمل  داری ورزند و نيز از تمام رھبران تنظيم

 .و عملی کنند
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ھای خود جھت تحقق  ً محمود مستيری مجددا وارد پاکستان و افغانستان شد و به ت|ش١٩٩۵در اوايل سال  
 ٢۶ورای ھا و دولت کابل را برای ايجاد يک ش سرانجام مستيری موافقت تمام تنظيم. پ|ن صلح ملل متحد پرداخت

وابسته که از طرف ملل متحد  ھای غير ھا و نيم ديگر آن مرکب از شخصيت نفری که نيم آن مرکب از نمايندگان تنظيم
 قدرت دولتی از آقای ربانی به اين شورا ١٩٩۵ ماه فبروری ١٨تاريخ ه  به بودتعيين شده بود، حاصل کرد و قرار شد

 فبروری ١۶در » گروه طالبان« موعد معينه، گروه شبه نظامی معروف به انتقال گردد، اما دو روز قبل از فرا رسيدن
پس از آنکه مقاومت نيروھای حزب اس|می و حزب وحدت را در ميدان شھر در ھم شکستند، وارد چھار آسياب واقع 

 .ليم داده شودکيلومتری جنوب شھر کابل شدند و ب|وقفه به دولت ربانی اخطار دادند تا قدرت حاکمه به آنھا تس١٠در 

يی در شورای جديد دولتی نمود اما  محمود مستيری با آنکه با آنھا در تماس آمد و از آنھا نيز تقاضای نماينده  
گروه طالبان از اعزام نماينده و حتی قبول طرح صلح ملل متحد امتناع ورزيد و مجددا تقاضای تسليمی دولت ربانی را 

بست گرديد و دور جديدی از جنگ و  اينجا، يکبار ديگر بحران افغانستان دچار بن از . به حرکت طالبان تکرار نمودند
 .ويرانی در کابل آغاز شد

را در ميدان سياست و جنگ، سبوتاژی تازه برای تحقق » گروه شبه نظامی طالبان«ناظرين سياسی، ورود  
تان قرار داشت و يکی از اھداف پاکستان، در پشت سر گروه طالبان باز ھم پاکس. پ|ن صلح ملل متحد ارزيابی کردند

ھا به آن کشور بود، ودرصورت عدم تحقق اين پ|ن، روی کار ساختن  ًاو� تجزيه افغانستان و الحاق برخی قسمت
پاکستان را در افغانستان و دساتير  بود که فقط آنکشور )آی اس آی(دست آموزان استخبارات نظامیعناصری از 

 .منطقه عملی کند و بس

ند تا شتند، مسئوليت دابودگان کشور در ھر کجايی که  بره روشنفکران، دانشمندان و خدر چنين وضعيتی  
مندان و قدرت  صدای اعتراض خود و مردم مظلوم و رنجديده افغانستان را بگوش جھانيان برسانند و بگوش قدرت 

ا منافع عليای وطن را بخاطر تکيه زدن بر اريکه ند برسانند تدطلبان که خود را افغان و خدمتگزار افغانستان ميخوان
دارند تا با قلم و زبان و داشتند وروشنفکران با درد وظيفه وجدانی . قدرت چند روزه، فدای اغراض بيگانگان نسازند

طلب را قانع و متقاعد سازند که جنگ و ويرانگری، راه و   منطق و صدای رسای خود، زورمندان و زورگويان قدرت
ه ھمين توان تا دراز مدت ب عقول حکومت کردن نيست و قدرتی را که با کشتار و ويرانگری بدست بيايد، نمیروش م

 .خواھند نگريستمساعد نو جھانيان متمدن به چنين قدرتی و حکومتی به نظر  روش و ھمين شيوه نگھداشت

مت کرد و آنان را به اطاعت شود بر مردم حکو  ديگر با اعمال زور و آدمکشی و ويرانگری نمی حاضرعصردر
ھای خلق  ھا دوام داد، شايد حکومت  آدمکشی ميشد به عمر حکومتشکنجه ووسرکوب اگر با . چون و چرا واداشت بی

ًو پرچم تا ابد بر مردم افغانستان حکومت ميکردند، ولی مردم افغانستان او� از لحاظ  روحيات خود مثل مردمان ساير 
ًر تسليم شوند و ثانيا ھر آنچه با زورگوئی به آنھا ديکته شود، ولو متون مقدسه ھم باشد، از کشورھا نيستند که با زو

شوند، پس تنھا راھی که باقی ميماند، ھمانا راه مفاھمه و مذاکره   پيچند و به زور رعيت و منقاد نمی قبول آن سر می
شمنی ميتوان عمری در کنار ھم زيست و با ترک مخاصمت و د. وايجاد فضای اعتماد و قطع خصومت و دشمنی است

 .يی ھم در کنار ھم باقی ماند  اما در غير اين صورت نميتوان لحظه

يگانه راه ترک مخاصمت و دشمنی و جلب اعتماد بر يکديگر و امکان در آن زمان طرح صلح ملل متحد،  
مساعی ھمه جانبه صورت ،اين طرح در جھت تحقق ومی بايد . دمانع خطر تجزيه کشور پنداشته ميشزيست با ھمی و 

 زيرا چشم اميد مليونھا افغان دربدر و رنجديده بسوی پ|ن صلح ملل متحد بود و اين يگانه روزنه نجات از فت،گرمي
را در » گروه طالبان«ظھورناظران امورسياسی افغانستان،  . به شمار ميرودريزی و ويرانی و نابودی جنگ و خون 

زيرا پاکستان در عقيم ساختن و تخريب . بمثابۀ سبوتاژ پ|ن صلح ملل متحد ارزيابی کردند صحنۀ سياسی افغانستان
ست با ناکام خوایم بار نيز  ھای صلح ملل متحد در رابطه به بحران افغانستان تجاربی دارد و شکی نيست که اين پ|ن

  شت ملت افغان تحقق ببخشد اما به اين ساختن پ|ن صلح ملل متحد، نيات و اھداف خود را در مورد کشور ما و سرنو

  پايان   !وھرگز مباد که به ارزوھای شومش برسد .آرزوی خود نرسيد

  


