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پیشگفتار  

 

 ( در کشور، از 2001 تا 1978به ظاهر کوتاه دو دهه اخیر ) ۀدور 

های تاریخ ترین دوره لحاظ سیاسی، نظامی و اقتصادی، یکی از پر اهمیت

افغانستان است و به همان اندازه که این دو دهه پر از حوادث دردناک 

سیاسی، نظامی است، به همان پیمانه هم نگارش حوادث و رخدادهای این 

 دو دهه در خور اهمیت وخیلی دشوار است.

 مسلط بر کشور طی دو دهه اخیر و  شرایط دشوار سیاسی ـ نظامی

 مخصوصا پس از کودتای ثور، برای هر نویسنده و مؤرخی البد محددویت

هایی را در برداشته که ممکن نبوده است بجز آنچه در ماحولش، در 

تواند بر حوادث و نافتاده،محدوده یک شهر یا یک دهکده یا روستا اتفاق می

روستاها دقیقا اطالع حاصل کند و از ها و رخدادهای سایر شهرها و دهکده

 های قابل باور ارائه دهد.های خود، یادداشتبرداشت

 نخستین دشواری این است که، چه کسی باید تاریخ این دو دهه را به 

اش از خط انصاف عدول ننماید و مورد اعتماد نگارش بنشیند تا نوشته

حزب بر سر اقتدار های بیشتر واقع گردد؟ کسیکه منسوب به یکی از جناح

های مقاومت ضد شوروی و ضد رژیم گذشته و یا منسوب بیکی از تنظیم

قبلی باشد، خواهی نخواهی درباره بازتاب و تحلیل و ارزیابی مسائل و 

رخدادها جانب حزب، جناح یا تنظیمی را التزام خواهد کرد که بدان منسوب 

رود و ئوال میبوده است. از این لحاظ، چنین تاریخی همواره زیر س

 گیرد. محتویات آن کمتر مورد اعتماد قرار می

 ها و نگارشات آن نویسندگان، ها و تحلیلپس در این راستا، بررسی

بدستان مورد باورمندی مردم قرار خواهد گرفت که در طی مؤرخان، قلم
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طرف بوده یا تا مرز ادغام در حزب یا  سالیان مورد مطالعه ما یا قطعا بی

های ی بجلو نرفته باشد. بدون شبهه چنین کسانی میتوانند در بررسیتنطیم

تاریخی را بگیرند. بد  هايتاریخی، سیاسی و اجتماعی خویش جانب واقعیت

 ها را برمال و آشکار کنند. های پدیدهرا بد و خوب را خوب بگویند و علت

 دومین دشواری این است که دادن یک تصویر روشن و جامع و مانع  

از تمام رخدادهای سیاسی و نظامی در کشور، که در برگیرنده همه جوانب 

درگیر در تمام اطراف و اکناف و حتی خارج کشور باشد، کاری نهایت 

مشکل است و برای دسترسی به چنین مأمولی سالها وقت و تالش الزم است 

ها بر روی کاغذ تا حقایق نگفته و نا شنفته از لوح محفوظات و خاطره

های دراز و کوتاه و ها و نوشتهختانده شود و سپس از میان انبوهه سیاههری

ها دست آمیز و سطحی، حقایق را کشف کرد و به تحریر و تحلیل آنمبالغه

 یافت.

 دشواری سوم، ترس از دسپوتیزم شرقی است که در برخی موارد 

د، خواهشود و انسان آنچه را که میمانع راست گفتن و حقیقت سفتن می

یا ترس و طمع گاهی بر « بیم و امید»تواند بنویسد، به سخن دیگر نمی

 گذارد.های تاریخی اثر میمؤرخ و بررسی

 خواهم تاکید کنم تا ثبت و هاست که میبا در نظرداشت این دشواری

ضبط وقایع سیاسی و نظامی و فرهنگی کشورولو منحصر بیک شهر و یا 

به نگارش گرفته شوند و به نشر برسند.  یک دهکده هم باشد، از هم اکنون

آوری ممکن است پس از یک یا دو دهه تالش پیگیر و مستدام در جمع

نشریات این عرصه از سراسر کشور، به ذخیره بزرگی از مدارک تاریخی 

توانند، وقایع و حوادثی اندرکاران عرصه تاریخ میدست یافت و آنگاه دست

های آینده در قالب عناوین ذشته برای نسلرا که بر این کشور و مردم آن گ

درشت چون: تاریخ مبارزات سیاسی مردم افغانستان، یا جنبش مقاومت 

مردم افغانستان در برابر یک ابرقدرت، جهاد مردم افغانستان بر ضد 
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شوروی و غیره عناوین به نگارش گرفته، عوامل پیروزی مردم افغانستان 

 حلیل و تشریح بنشینند.را بر یک ابر قدرت اشغالگر به ت

 آمدهای آن( نتیجه چشم یی بر کودتای ثور و پیاثر حاضر )مقدمه

گر تاریخ است که به های یک بررسیها، و باورها و برداشتدیدها، شنیدنی

هیچ جناح و هیچ گروه سیاسی وابستگی نداشته و ندارد. و آنچه را در این 

حب و بغض سیاسی نسبت به جا، به بررسی و تحلیل نشسته است خالی از 

این جناح یا آن جناح و این رهبر یا آن رهبر احزاب سیاسی در افغانستان 

 است.

 این اثر در شرایط هجرت از وطن به نگارش گرفته شده است و بجز 

در موارد ارائه ارقام که الزمه آن نشان دادن مأخذ است در موارد دیگر 

یت وقایع عمده در مرکز کشور و کمتر به مأخذ رجوع شده است، زیرا اکثر

در ماحول نگارنده وقوع یافته و خودش شاهد عینی برخی از وقایع در شهر 

ها باور حاصل کرده کابل بوده است. و آنچه را شنیده و روایت شده بدان

است. لذا ممکن است تذکر برخی از وقایع برای بعضی از افراد، بخصوص 

نداشته باشد ولی حتما برای آنهایی  گیاعضای حزب دموکراتیک خلق، تازه

گی و تازه اند، خالی از دلچسپیبردهکه دور از میهن و دور از کابل بسر می

 نباشد.

 ، امنیت از کشور رخت بر بست ۱۳۵۷باید تذکر داد که با کودتای ثور 

های فردی منجمله آزادی بیان و عقیده و مطبوعات نیز از روزهای  و آزادی

محمد داود در کشور از میان  ۱۹۷۳ی ثور، یعنی با کودتای قبل از کودتا

حزبی بر کشور  رفت و پس از کودتای ثور، چنان استبداد و اختناق تک

مسلط شد که کمترین اظهار عقیده در مورد سیاست رژیم و وابستگی آن به 

 اتحاد شوروی، به منزله خودکشی بود.

 را « سیبیبی»رادیو  در نخستین ماههای کودتای ثور، حتی اگر کسی

شنید، نیز مورد پیگرد اعضای حزب بر سر اقتدار، شبانه در منزل خود می
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قرار « اکسا»از طریق بازپرسی اطفال در مکتب و دستگاه جاسوسی 

گرفت، بدینگونه نباید بر نگارنده خورده گرفت که آنچه بعد از سقوط می

ه حزب بر سر قدرت بود، ام، چرا در همان وقت و همان سالها کرژیم نوشته

 نوشتم و بدست یک حزبی تازهام؟ طبیعی است که اگر در آن وقت میننوشته

نویسم، ماندم تا آنچه را که اکنون میافتاد، دیگر زنده نمیرسیده میبدوران

 در پیشگاه هموطنان خود تقدیم نمایم. 

 ود را در خواهم خنباید چنین تصور کرد که با پرداختن به این کار می 

افتخارات مقاومت مجاهدین شریک سازم. البته جهاد ملت افغانستان بر ضد 

تهاجم شوروی تا خروج آنها از کشور یک افتخار تاریخی برای همه افغانها 

است، اما پس از خروج قشون سرخ از کشور و بخصوص پس از تصرف و 

 اشغال بدون جنگ کابل و سایر شهرها توسط مجاهدین، ادامه جنگ

برادرکشی و ویرانی کشور، برای هیچکسی به شمول مجاهدین افتخار 

زیرا این جنگ تمام هست و بود کشور را به باد فنا داد و  ،برانگیز نیست

 آنرا تا لب پرتگاه زوال و تجزیه نزدیک ساخته است. 

 من با این نظر پژوهشگر دانشمند ایرانی، آقای دکتر محمود افشار 

برای نوشتن تاریخ باید صبرکرد تا »گوید: که مییزدی کامال همنوایم 

حوادث داغ از گرمی خود بیفتد و سرد شود، در کشاکش جنگ گرم سپاهی و 

نقص و بیطرفانه نوشت. تنها  توان تاریخ انتقادی بینزاع سرد سیاسی نمی

 1« توان و باید اصل وقایع را نگاشت که فراموش نشود.می

 کار بلند باالی تاریخی خالی از نقص  نگارنده نیز مدعی نگارش یک

ام، مقدمه یا مدخلی نیست، اما آنچه را که من در اینجا ثبت و بررسی کرده

است برای ورود به تاریخ این دو دهه که حتما یکروزی بدرد تاریخ کشور 

ما خواهد خورد. به کالم دیگر در میان نکاتی که اینجا بازتاب و مورد 

بدون شبهه نکات جالبی هم برای خواندن و آگاهی بررسی قرار گرفته است، 

                                                 
 ۱، ج ۲۷۴افغاننامه، ص محمود افشار،- 1
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یافتن است و هم شرح حوادثی است که در تاریخ فرهنگ )افغانستان در پنج 

قرن اخیر( انعکاس نیافته است و بدون شک برای تاریخ کشور ما سودمند 

های تاریخی را به سود خود خواهد بود. و اما کسانی که نتایج این بررسی

از خواندن آن ناراحت خواهند شد و در  ود نمی بینند، طبعا  یابه سود گروه خ

صدد اعتراض و رد آن خواهند برخاست. اما واقعیت همان است که بوده و 

اند و تا هنوز هم این مردم افغانستان خواهی نخواهی بار تحمل آن را برده

 بار توان فرسا به منزل مقصود نرسیده است.

 قایع و حوادثی شده که پس از تسلط بخشی عمده از این کتاب وقف و

مجاهدین بر کشور و پایتخت آن کابل رخ داده است و هنوز هم جنگهای 

طلبی، قومی و مذهبی و تنظیمی در کشور ادامه دارد و مداخالت  قدرت

 کند. کشورهای منطقه آنرا قمچین می

 ام تا حدودی به ثبت و ضبط وقایع ناهنجار فق شدهؤاکنون که من م

و بررسی و تحلیل برخی از این  (2001-1978)در دو دهه اخیر کشور

حوادث نا گوار بپردازم، به عنوان یک افغان متحسس که دستش با قلم و 

ها جواب پیدا خواهم به این سئوالچشمش با تاریخ آشنائی دارد، فقط می

 :بشود که

 چرا کشور ما افغانستان ویران شد؟  

 کشانید؟ چه کسی آنرا به این روز سیاه 

 چه اهدافی با ویرانی کشور ما برآورده شده و خواهد شد؟ 

نقش کشورهای بزرگ جهان، امریکا و شوروی و کشورهای همسایه 

آوردهای این کشورها چه چیزهایی در بحران افغانستان چه بوده و دست

 بوده است؟

های آینده افغان باید دوستان و دشمنان واقعی وطن خود را نسل 

. در این کتاب ضمن شرح وقایع به این سئواالت پاسخ داده شده بشناسند
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پاسخ مانده است. که اشخاص است و برخی سئواالت دیگر هم مطرح و بی

 ذیدخل در قضایای اخیر کشور باید به آن پاسخ بگویند. 

 تر به اشخاص وارد و حتی  در بسی موارد برای دریافت پاسخ درست 

ر مراجعه شده و وقتی جواب مشابه از زبان ذیدخل در قضایای سیاسی کشو

چند نفر شنیده شده برای درج تاریخ برگزیده شده است. مگر اکثریت رجال 

و اشخاص به ذکر نام و وظیفه قبلی خود در پای روایتی و بازگویی حقیقتی 

ام اند از آنها نام نگیرم، منهم مصلحتا پذیرفتهموافقت نکرده خواهش نموده

ام، به استثنای چند تن که خود بذکر نام شان را نبردهاند نامو چنانکه گفته

 اند و حتی حاضراند هر وقتی که الزم باشد سخنان خود رضایت داشته

 خود را رویاروی نیز تکرار کنند.

 ، این یا آن گروه سیاسی، آن شخص ای نیبه مذاق ا توانیرا نم خیتار 

رقم زد. در  قوم وقبیله، ب ودین ومذهاین یا آن ایدئولوژی، این یا آن 

  خواهندیمیا ایدئولوژیک، یاسیس یاز احزاب وگروه ها کیافغانستان هر

، استمنسوب ای که خود بدان  یاسینوشته شود که گروه س یطور  خیتار

وعمل بوده  استیس دانیم یقهرمانان اصلعاری از اشتباه ولغزش سیاسی و

 یتکب نشده اند، و عامل اصلرا مر یضد بشر تیوجنا انتیخ چگونهیاند وه

مقابل شان  یها درحق ملت، طرف ها یروز اهیوس انتیوخ تیآن همه جنا

وظیفۀ تاریخ نگار، جستجوی حقیقت است،باید آنچه به که  یبوده اند. درحال

نظرمؤرخ حقیقت جلوه میکند واسناد وشواهد آنرا تائید میکند، به مردم 

قرار بدهد،  یوجدان خود را قاض دیبا یمؤرخ م گفته و نشان داده شود.

حق را از باطل  جدا کند،   را از مظلوم و مرا از صادق وظال نیخا

 .دیرا ننما یگروه چیکس وه چیازه یوخاطر خواه یوجانبدار

هللا سعی در مورد عملکرد رجال ذیدخل در قضایای سقوط دولت نجیب

کایات فقط آن من همواره در این بوده است تا از میان انبوه روایات و ح

شخصیت غیر متعصب و روایتش غیر  ،یکی را انتخاب کنم که روایتگر
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رسیده است. از آوردن روایات و حکایات نظر می جانبدار و بی غرض به

ام و بنابراین ممکن است برخی از آمیز و یکجانبه پرهیز کردهتعصب

من به اند، مگر افرادیکه گویا چشم دیدهای خود را برای من قصه کرده

ام، از من آزرده و دلگیر بشوند. این اشخاص ضبط آنها در اینجا نپرداخته

 شان باور پیدا بکنم.  ام بحرف و حکایتباید مرا ببخشند که من نتوانسته

 

  کاندیدای اکادمیسین سیستانی

  ۱۹۹۵جون  ۱۵سوئد ـ 
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 افغانستان ازی عموم یشناخت

  

  جغرافیائی: وضعیت  -۱

 افغانستان کشوریست کوهستانی ، دارای اقلیم نیمه صحرائی و محاط به خشکه ، 

ملیون جمعیت واقع در شرق  ۲۵هزار کیلومتر مربع ، دارای تخمین ۸۰۰به وسعت 

درشمال آن کشورهای تازه به استقالل رسیده آسیای میانه ، یعنی تاجکستان ،  ۰ایران

شده که رودخانه بزرگ آمو آن را از این کشورها جدا ازبکستان و ترکمنستان واقع 

درجنوب و شرق افغانستان کشور پاکستان قرار دارد که بیش از دوهزار کیلومتر  ۰میکند

در انتهای شمال شرقی افغانستان ،کشور چین با سی ۰با افغانستان، مرز مشترک دارد

  .کیلومترمرز مشترک خود با افغاستان واقع شده است

د خاک افغانستان را کوه های سر بفلک کشیده تشکیل میدهد که از سه در ص ۸۸

کوه های هندوکش در وسط کشور با  ۰هزار تا شش هزار متر از سطح دریا بلندی دارد

طول شش صدکیلو متر و بلندای سه تا پنج هزار متر واقع شده که از دره هریرود در 

سلسله کوه های سلیمان  ۰یابد  غرب کشور بسوی شرق تا سطح مرتفع پامیر ادامه می

و سفید کوه از شمال شرق کشور بسوی جنوب تا حوزه سند و بلوچستان امتداد یافته 

کوه های سلیمان و سفید کوه مسطور از  ۰است که بیش از ششصد کیلو متر طول دارد

جنگالت انبوه است که دارای ذخایر مهم در ختان صنوبر و کاج و منبع بزرگ درآمد 

 .حل است مردم م

 اما سلسله کوه های هندوکش از سیاه کوه در بخش غربی تا پامیر در منتها الیه  

شرقی ، فاقد هرگونه پوشش گیائی است ،ولی دارای یخچالهای بزرگی است که منابع 

دایمی آب رودخانه های افغانستان چون : رودخانه هیرمند و هریرود و فراه رود و 

سلسله کوه  ۰چ و رودخانه کابل و گلبهار و غیره می باشندارغنداب و کوکچه و دریای پن

هندوکش کشور را بدو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم نموده و با وجودی که با شندگان 

افغانستان را نژادهای مختلف که بصورت مختلط زندگی دارند، تشکیل می دهد، ولی در 

ود اند. در شمال جنوب هندوکش بیشتر پشتونها و بعضی گروپهای دری زبان موج

هندوکش دری زبانان و ترک زبانان و اندکی پشتون تمرکزدارند.باشندگان افغانستان 

مرکزی راکه در دامنه های هندوکش حیات دارند، هزاره ها و تاجیکها تشکیل میدهند. در 

نامیده، « بام دنیا»انتهای گوشه شمال شرقی کوه های پامیر که مارکوپولو آنرا

ن و پاکستان باهم اتصال پیدا میکنند. شهرهای کابل و غزنی قندهار و تاجیسکتان ، چی
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هرات وگردیز و جالل آباد درجنوب هندوکش واقع شده و شهرهای بلخ و قندز و 

 جوزجان وشبرغان و میمنه در شمال هندوکش قراردارند.

 مردم ما از ذخایر پربهای معادن قیمتی  21اوایل قرن باید توجه داشت که تا 

شناخت از لحاظ افغانستان علمی زمین شناسی مطالعات ع درستی نداشتند، ونتایج اطال

معهذا تاجایی که مطالعات ابتدائی نشان از مردم پنهان نگهداشته میشد. ذخایر طبیعی 

معادن الجورد و یاقوت و زمرد و طال و نقره از وجود داده است : درکوه های افغانستان 

و ذغال سنگ و ذخایرسنگهای زینتی مثل مرمر و رخام با و مس و آهن و گوگرد و نمک 

رنگ های بسیار مرغوب و زخایر یورانیوم)درکوه خاننشین واقع درهلمند( ، ودر 

 دشتهای شمال و جنوب غرب منابع نفت وگاز وجود دارد. 

سپتمبروهجوم امریکا ومتحدنینش بر افغانستان وسقوط   11اما پس از حادثه 

تکنولوجی وسایل توسط مدرنترین  2006درسال های نظامی امریکا رژیم طالبان ،نیرو

سانه سپوتنیک در زمین شاسی زخایر زیرزمینی افغانستان را معلوم کردند.رو

افغانستان روی غنی ترین گنج معدنی نشسته »نوشته است که ،گزارشی

 وبعد ادامه میدهد «است

ود آنکه وج با: (24.02.2017؛ 20:00 دیتجد نی)اخر23.02.2017»

کشور  نیا جهان است، اما احتماال   یکشورها نیرتریاز فق یکیافغانستان 

مطابق با  در جهان است. یمعدن یگنج ها نیاز بزرگ تر یکی یدارا

 یزده م نیدالر تخم ونیلیتر کی یمعدن ریذخا نیاطالعات گوناگون، ارزش ا

 شود.

 یان کشور کوچکافغانست Hi-Tech Newsبه نقل از  «کیاسپوتن» گزارش  به

به وجود آمده  ایشبه قاره هند با آس دیتصادم شد جهیاست که در نت یاز مواد معدن یغن

 2004در سال  کایآمر ینظام یپس از آنکه واحدها کایآمر یشناس نیزم سیاست. سرو

مطالعه خاک افغانستان در رابطه با وجود  بهراندند  رونیطالبان را از کشور ب ،یالدیم

 نیزم ینقشه ها کا،یآمر یشناس نیزم سیسرو نیپرداخت. معلوم شد ا یمواد معدن

را  شتریب یسال گذشته و حت 50در  یو محاسبات متخصصان شورو یشورو یشناس

 بدست آورده است.

 هیته یافغانستان برا یهوا شیبه آزما ییکایمحققان آمر یالدیم 2006سال  در

وجود  ،یسیمغناط قاتیپرداختند. تحق یفیو جاذبه و نقشه فراط یسیمغناط ینقشه نگار

به  یجاذبه ا قاتیرا آشکار ساخت و تحق نیسطح زم ریز لومتریک 10تا  یمواد معدن

نور مرتعش  فیط یفیفراط قاتیپرداخت. تحق زبالقوه پر از نفت و گا یحوضه ها نییتع

عالمت  یاز مواد معدن کیهر  یکند تا برا یرا مطالعه م یشده از هر ماده معدن
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ماه  2 یدرصد کشور فقط ط 70از  شیب ینقشه معدن هیشود. ته نییتع یمنحصربفرد

 انجام شد.

 60قرار دادند. در افغانستان حدود  دییرا مورد تأ یشورو یها افتهی محققان

هزار تن عناصر  400و  ونیلیم کیتن آهن ،  ونیلیم 200و  اردیلیم 2تن مس ،  ونیلیم

وجود دارد. ارزش  - ومیتیو ل وهیطال، نفره، ج وم،یمینئود ،میسر م،یالنتان - یمعدن ابیکم

 شود. یزده م نیدالر تخم اردیلیم 89افغانستان  لمندیهدر  نیشیانخرسوبات کربنات 

در  کایآمر یشناس نیبرنامه سازمان زم ریشناس، مد نیزم ن،یمدل جک

 یمواد معدن از یغن یافغانستان کشور» گفت:  «یورسکید» افغانستان در مصاحبه با 

 .«میکرد دایکشور پ نیدر ا یدر سطح جهان ینوع ماده معدن 24ما  است.

کرد، در  یابیدالر ارز اردیلیم 908افغانستان را به  یمعدن ریمتخصص، ذخا گروه

 ریاخ یسال ها یدالر اعالم کرد. ط ونیلیتر 3که دولت افغانستان ارزش آن ها را  یحال

 یشناس نیزم یزهایو آنال قاتیفغانستان بپردازند تحقا یایبه اح دیکه با ییگروه ها

 به انجام رساندند. یادیز

در  داستیدر ارتباط است. پ یدر افغانستان با مشکالت خاص یمعدن ریذخا یابیارز

ممکن نخواهد  هیاول یزیتوان در آنجا رفت و آمد کرد، برنامه ر ینم یکه براحت یکشور

در  یفته شوند. بهر حال رسوبات با ارزش معدندر نظر گر یتیامن طیشرا دیبود. با

بزرگ جهان نسبت  یکشورها یاسیس نفعیذ دیتشد عثبا یتوانند بطور جد یافغانستان م

 "کشور شود. نیبه ا

( https://af.sputniknews.com/economy/201702231163587/) 

 قابل  درصد آن ۶درصد از خاک افغانستان قابل بهره داری است که آنهم فقط  ۱۲

کشاورزی است و بقیه دشتهایی است که در بخشی از آنها صرف دیم کاری صورت 

 میگیرد و امکان آبیاری مصنوعی در آنها نامیسراست . 

 اقلیم افغانستان مانند طبیعت آن ناهمگون است ، گاهی از لهیب گرما در تب و تاب 

راه با باد های سخت خشکی و برودت هم ۰است و زمانی از نهیب سرما در رنج و عذاب 

و طوفنده که از پیچاپیچ دره های بهم فشرده و کوهساران بلند ، سینه پهن دشت های 

برخی از  ۰آفتاب سوخته را در می نوردد، حکایتگر آشفتگی طبیعت این سرزمین است 

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

زمستانی سرد دارد که بیش از هفت ماه بطول میکشد و درجه سردی گرفته اند ، 

و در برخی مناطق مثل کابل و غزنی و  ۰درجه زیر صفر میرسد  ۳۰وبرودت در آنجا تا 

کتواز و هزاره جات و غور و هرات هوای معتدل و چهار فصل مشخص دارد که مقدار 

مناطق نشیب دار چون فراه  اما ۰بارندگی در آن ساالنه تا چهارصد ملی متر میرسد 

ملی متر  ۲۰۰ونیمروز و قندهار و ننگرهار و بلخ که مقدار بارندگی در آنها ساالنه از 
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درجه باالی صفر و زمستان  ۵۰تجاوز نمیکند، دارای تابستان گرم با درجه حرارت 

 درجه باالی صفر می باشد.  ۲۰تا  ۱۵گوارا با حرارت 

 وهستانی ، کم آب با اقلیم صحرائی و نیز یکی از بدینسان کشورما ، فالتی است ک

همین مشخصات که از پامیر تا  .دهلیز های مهم فتوحات بسوی جنوب وغرب وشمال 

بین النهرین را احتوا میکند، نقش و اثرات دور و درازی برتاریخ و جامعه ما گذاشته 

 است.

 عت یکی از پرابلم اوالاِّ : بر اثر خشکی و کم آبی ، مسئله آبیاری و کشت و زرا

سرانجام دهقان کشور ما ، به کشف  ۰های اقتصادی و اجتماعی کشورما را تشکیل میدهد

کاریز و ایجاد شبکه آبیاری مصنوعی توفیق یافت و این شبکه آبیاری مصنوعی روز 

بروز بر قدرت میرابان ، اربابان ، حکمرانان و پادشاهان افزود تا آنجا که مارکس یکی 

 .ایش استبداد خشن شرقی را همین سلطه پادشاهان بر شبکه آبیاری میدانداز علل پید

وجود این شبکه آبیاری ، یک نتیجه دیگری هم داشت و آن اینکه وقتی بر اثر هجوم 

اقوام بیگانه این شبکه تخریب می شد و یا می خشکید، دیگر احیاء مجدد آن ها دشوار 

  .شتبود و رکود اقتصادی عمیقی رابر جای میگذا

اِّ : در اثر کوهستانی بودن ، ما شاهد جدائی اقوام و ملیت های مختلف و  ثانیا

کوه های سر بفلک  .بقایای زبانها و لهجه ها و آداب و رسوم و عنعنات متفاوت هستیم 

کشیده ، دره های تنگ ، دشت های فراخ دامن و طوفان زای ، هیچکدام تشویقی برای 

فقط سیطره یک سلطان  .نیست تا قوام ملی تسریع گردددرهم آمیزی فرهنگ های مختلف 

قهار و خشن و ایلغار اقوام مهاجم برای مدتی ، این اقوام را با رشته های آهن و خون با 

 هم میدوخت و اجزاء را با هم لحیم میکرد.

  

   مردم افغانستان - ۲

 ن در در صد آ ۸۰ملیون است . از این تعداد  30نفوس افغانستان بیشتر از  

در صد مردم بی سواد اند.  ۹۰الی  ۸۵در صد در شهرها ،  ۲۰روستا ها زندگی دارند و 

شغل مردم در روستا، کشاورزی و گله داری است و در پهلوی این شغل زنان به بافتن 

قالین و گلیم و سوزن دوزی می پردازند. در روستا های افغانستان اثری از برق و 

و سایر مظاهر تمدن معاصر وجود ندارد و اکثریت مردم در تلویزیون و ویدیو و یجچال 

دهات بی سواد اند و خواندن و نوشتن نمیدانند و تنها مالی ده شحص با سواد در میان 

 روستا شناخته می شود. 

 ، در جنب تجارت و داد ستد ، به کارهای  ۱۹۹۲و اما مردم در شهرها تاسال 

ودند. در شهر های بزرگ افغانستان مثل : اداری و خدمات دولتی و تحصیل مصروف ب
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کابل ، قندهار ، هرات ، مزارشریف ، و جالل آباد عالوه بر مدارس ابتدائی ولیسه ها و 

دبیرستانها، دانشگاه هایی نیز وجود داشت که جوانان در آنها مصروف فراگیری علوم 

دبیرستان ها  مختلفه بودند ولی در شهر های درجه دوم و سوم صرف مدارس ابتدائی و

 در خدمت تعلیم و تربیت مردم بودند. 

 از لحاظ ترکیب اجتماعی در افغانستان ، اقوام و گروه های مختلف قومی زندگی  

دارند: مثل ، پشتونها ، تاجیک ها، اوزبک ها، ترکمنها، هزاره ها، بلوچها ، نورستانی 

قومی. به عقیده دانشمندان ها، پشه ئی ها، قرغزها، قزاقها، هندوها و دیگر اقلیت های 

جامعه شناسی ، مردم افغانستان از اقوام هند و ایرانی اند، اما برخی از اقلیت های ترک 

اِّ اسالم و تعدادی از  نژاد یا مغول نیزدرکنارآنها زندگی دارند. دین مردم افغانستان عمدتا

دقیقی وجود هندوها و یهودها در کشور زندگی میکردند. گرچه تا کنون احصائیه های 

در صد ازمردم مسلمان افغانستان سنی مذهب  ۸۵تا  ۸۰ندارد اما تخمین زده میشود که 

اند و بقیه شیعه اثنی عشری وشیعه اسماعیلیه اند. بزرگترین گروهای قومی در 

کها اند . تازه ترین احصائیه بین یتاجیکها و هزاره ها و اوزب وشپس افغانستان پشتونها 

 ۶ر۳٪، ازبکها  ۱۸٪، هزاره ها ۲۵ر۳، تاجکها  ٪۴۰نست که پشتونها المللی بیانگر آ

باشندگان کشور را تشکیل میدهد.) مجله درد دل  ۱ر۵٪قزلباشها  ۲ر۵٪، ترکمنها 

(، نورستانیها ، بلوچ ها ، ایماقها ، قرغزها، تاتارها، عربها و ۲۷، ص۴۷افغان، شماره 

ه هاذکر نمی شوند. اما تمام اقوام ساکن قزاقها بنابرکمی تعداد شان عموما  در احصائی

درافغانستان دارای احساس عمیق وطنخواهی ، آزادی طلبی ، غرور ملی ، افتخارات 

مشترک تاریخی و خصلت مهمان نوازی اند و از لحاظ قانون دارای حقوق مساوی 

  .شناخته می شوند

 اِّ   مختلف با آن زبان وجود دارد که مردم در محالت  ۲۰در افغانستان تقریبا

کی ، ترکمنی ، بلوچی ، یصحبت میکنند، مانند : زبان پشتو ، زبان فارسی دری ، اوزب

 ی ، پامیری ، مونجی و غیره . اما دوړنورستانی ، پشه ئی ، قرغزی ، واخی ، اورم

زبان پشتو و دری ، زبانهای رسمی کشور اند که در دفاتر دولتی به این زبانها کتابت و 

مگر عمومیت زبان دری نسبت به زبان پشتو بیشتر است ، بدین  .یگیردنشرات صورت م

معنی که زبان دری حتی در مناطق پشتو زبان و دیگر گروه های قومی نیز قابل فهم است 

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

 و ترکمن ها و قرغز ها کمتر قابل فهم است . بدخشان و پامیر و یا در میان اوزبکها

 زبان دری در افغانستان مثل زبان پشتو دارای لهجه های مختلف است ، مانند  

لهجه بدخشی، لهجه هزاره گی ، لهجه هراتی و لهجه کابلی که بهترین آن لهجه کابلی 

به آسانی از است . و در زبان پشتو لهجه های پکتیائی ، قندهاری و ننگرهاری و وردکی 

 زود فهم تراست . ه آنها لهجه قندهاری هم قابل تمیزاند، ولی از هم
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 قابل یادآوری است که تمام کسانی که بزبان فارسی در افغانستان صحبت میکنند،  

انتساب این مردم به  ۰تاجیک نیستند، بلکه آنها را فارسی بان یا فارسیوان می نامند

یا ایشان از فارس ایران به افغانستان آمده باشند، بلکه فارسی ، از آن جهت نیست که گو

از آن جهت است که آنها بقایای مردمی اند که در روزگاران گذشته دین زرتشتی داشته 

کلمه پارسی بجای  .اند و مردم دیگر که دین زرتشتی نداشتند، آنان را پارسی میگفتند

انا زرتشتیانی اند که از یزد ایران زرتشتی بکار میرفته است ، چنانکه پارسیان هند ، هم

به هند پناه برده اند، نه اینکه از فارس. لفظ پارسی گاهی به مجموعه اخالق و سنن و 

 آداب نیز بکار رفته است ، آنجا که فردوسی میگوید : 

  عجم زنده کردم بدین پارسی         بسی رنج بردم درین سال سی 

 مفهوم زبان ، مشتمل است بر بسا  ۀافاد لفظ پشتو که عالوه بر درست مانند 

معانی اخالقی و سنن قومی و نوامیس ملی . مثالاِّ هرگاه بکسی گفته شود که پشتو ندارد 

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

 اِّ در جنوب هندوکش ، در دامنه های سلسله   از لحاظ بوم شناسی ، پشتونها عموما

ه های سلیمان و سفید کوه و سیاه کوه ، یعنی در وادی هرات ، و در جنوب غور، در کو

وادی فراه رود، در وادی هلمند ، در وادی ارغنداب در قندهار، در وادی ترنک یعنی در 

زابل و در ارزگان و در دره های تخت سلیمان، در دیره اسماعیل خان و دیره غازیخان و 

بل یعنی در پشاور تا رود اتک و در پکتیا ، و پکتیکا و در درمناطق سفلی مصب رود کا

اِّ در میمنه و کندز و  ننگرهار و کنر ها و لغمان و پغمان و لوگر و میدان و وردک و قسما

تاجیکان ، در پروان و کاپیسا ، و درشمال هندوکش در  ۰سمنگان و نیمروز زندگی دارند

تشکیل می دهند، ولی دروالیات دیگر مثل  والیات ، تخار و بدخشان اکثریت باشندگان را

:کابل و بغالن و کندز و بلخ و جوز جان ، تاجیکها گروپ های حاشیه وی را تشکیل 

اِّ در شمال هندوکش در واالیات فاریاب و جوزجان،  میدهند. اوزبک ها و ترکمن ها عموما

عنوان قشون درشمال افغانستان به  ۱۵۰۶متراکم اند. بنابر گوهای تاریخ ازبکها در 

مهاجم بسرکردگی محمدخان شیبانی وارد شده اند وترکمنها پس از اشغال ترکمنستان 

 ۷۹میالدی و بخصوص بعد از تسخیر مرو در ۱۹توسط روسها در نیمه دوم قرن 

به افغانستان مهاجرت کردند، گروهی از ترکمن های ایرساری و تیکه در دهه  ۱۹۷۸_

، هزاره ها در کوهسار مرکزی کشور  2تان شده اند.دوم قرن بیستم وارد شمال افغانس

دروالیات ارزگان و بامیان و غزنی و درشمال کشور دروالیت سرپل اکثریت باشندگان را 

تشکیل داده اند، ولی در کابل و پروان گروپ های حاشیه وی را میسازند. بلوچ ها در 

ایها در بخش شمال  والیت نیمروز و والیت هلمند و بادغیس و نورستانی ها و پشه

                                                 
 ۲۲۳الم ، نفت و ...، ص ببعد، احمد رشید، طالبان ، اس ۲۸۲،ص  ۱دیده شود: غبار ، ج - 2
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شرقی دروالیت نورستان، واخیها و قرغز ها و مونجی ها در پامیر و واخان زندگی 

 میکنند. 

  

  تاریخ : -۳

 افغانستان را بنابر موقعیت استراتیژیکی آن گذرگاه کشورگشایان نامیده انده اند.  

ته است ، مانند این کشور ازسه هزار قبل بارها مورد حمله اقوام و ملل مهاجم قرارگرف

م( ،  ۰ق ۴ق م(، حمله اسکندر مقدونی )قرن  ۰۶حمله هخامنشی های ایران ) قرن 

م(، حمالت کوشانیان )قرن  ۰ق ۴حمله موریاهای هند و پخش دین بودائی )اوایل قرن

م(، حمالت  ۵م( ، حمله هپتالیان )قرن ۳م( ، حمالت ساسانیان ایران) قرن ۰اول ق

م( ، و  ۱۳م( و حمالت مغولها )قرن ۱۱ت ترکان ُغز)قرن م( ، حمال ۷اعراب )قرن

م( که هریکی تکه هایی از پیکرش  ۱۹سرانجام هجوم استعمار انگلیس و روس )درقرن 

در جایش میخکوب «  BufferStateبیفرستیت »را بریدند و باالخره آن را به عنوان 

ت سرسختانه مردم روبرو اما بخاطر باید داشت که اکثر این مهاجمان با مقاوم ۰۰۰کردند

شده، در دره ها و کوه پایه های این کشور نیست و نابود شده اند. بگونه مثال: آخرین 

و  ۱۶( خودبرکشور ۱۸۳۹این مهاجمان انگلیسها و روسها بودند که اولی در یورش )

نابود شدند و  ۱۸۴۲جنوری  ۱۳ - ۶نیم هزار نیروهای جنگی آن تماما  در روزهای 

هزار قشون خود رادر این  ۲۵( تا ۱۹۸۹-۱۹۷۹در دوران تهاجم خود)  روسها نیز

 کشور از دست دادند.

 البته این هجوم ها در دورانهای باستان اثرات مختلف داشت : اثرات منفی ، 

بصورت در هم کوفتن تمدن های آنزمان ، و اثرات مثبت بصورت انتقال تمدن و فرهنگ 

به ویژه در مورد سیطره مقدونی ها از جهت انتقال  های اقوام و ملل مهاجم . این امر

فرهنگ ، فلسفه و هنر یونانی و هجوم موریاهای هند از لحاظ انتقال فلسفه و آئین و هنر 

بودائی و امتزاج این دو فرهنگ بر کشور ما اثرات دراز مدت داشته است. همچنان 

خود، توانست ضربه قاطعی سیطره اعراب با ایدیولوژی اسالم و با آن برابری قبیله ای 

 بر نظام نابرابر حاکمیت مطلقه سلطنتی و اشرافیت فیودالی وارد سازد. 

 در دوره اسالمی گاهی افغانستان با ایران و سرزمین های آسیای میانه ، کشور 

واحدی تشکیل میداد، مانند دوره صفاریان سیستان )قرن نهم میالدی( و دوره سامانی 

و  ۱۲دوره غزنوی ) قرن یازدهم میالدی( و دوره غوریان ) قرن )قرن دهم میالدی( و 

میالدی( و تیموریان هرات ) قرن پانزدهم میالدی ( دوره صفویان ایران ) قرنهای  ۱۳

 شانزدهم و هفدهم تا نیمه قرن هژدهم میالدی ( . 
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میالدی است که افغانستان  ۱۷۴۷از نیمه قرن هژدهم میالدی ببعد یعنی از سال 

نوان کشور مستقلی بوسیله احمدشاه ابدالی عرض اندام نمود.حدود سیاسی به ع

از غرب خراسان تا دهلی در شرق و از آمو دریا در شمال تا  ۱۸افغانستان در قرن 

بنابر دسایس استعماری انگلیس و  ۱۹دریای عمان در جنوب میرسید، ولی از اوایل قرن 

غانستان ازپیکرآن جدا گردید ، یعنی در روسیه ، بخش هایی از شمال و جنوب و غرب اف

شمال منطقه پنجده و در غرب نیمی از پیکر سیستان و در جنوب و جنوب شرق خاک 

های پشتونستان،از پیشاور تا بلوچستان بشمول دیره جات از پیکر کشور جدا و به 

 ۱۹ ترتیب به روسیه وایران و حکومن هند بریتانیائی وصل گردید تا آنکه در اواخر قرن

پس ازچانه زدنهای بسیار میان روسیه و انگلیس حدود موجوده افغانستان ازطرف 

 کشورهای استعماری بزرگ برسمیت شناخته شد. 

 افغانستان به حال نیمه مستعمره انگلیس بحیات خود ادامه میداد.  ۱۹۱۹تا سال 

افغانها با ، سومین نبرد  ۱۹۱۹با رویکار آمدن شاه امان هللا در افغانستان در سال 

انگلیسها بخاطر استقالل کامل سیاسی کشور صورت گرفت که سر انجام منتج به استرداد 

استقالل افغانستان شد و افغانستان پا به مرحله جدیدی از حیات سیاسی و اجتماعی خود 

گذاشت. شاه امان هللا ، برنامه های اصالحی فراوانی برای تحرک جامعه به پیش طرح 

 ق آن پرداخت . کرد و به تطبی

 شاه امان هللا پیش از هرچیز دیگر به وحدت ملی افغانها توجه نمود و به همین  

( و بر ۱۹۲۲منظور برای نخستین بار در افغانستان به تدوین قانون اساسی پرداخت )

اساس قانون اساسی ، مردم را متساوی الحقوق اعالم داشت و رسم بردگی و بیگار را 

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

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

مساوی اعالم نمود و به زنان حق داد تا آزادانه و بدون نقاب از خانه بیرون ظاهرشوند 

ید. او تعدد زوجات را برای و هیچکس حق نداشت با دختر صغیر و نابالغ ازدواج نما

 مردان منع نمود و رسم گرفتن چهار زن را مردود اعالم کرد. 

 شاه امان هللا قوانین زیادی در عرصه های مختلف حیات سیاسی ، اقتصادی و  

اجتماعی و فرهنگی وضع نمود و به تطبیق آن پرداخت ، ولی متأسفانه که با واکنش 

هایی به تحریک روحانیون وابسته به ارتجاع و روحانیت متنفذ روبرو شد و شورش 

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

که مردی بی سواد و در دزدی شهرت داشت قرارگرفت و مشهور به بچۀ سقو هللا  حبیب

 .(۱۹۲۹) بدینسان تمام طرح های اصالحی و مدنی مشروطه خواهان نقش برآب گردید

 ژنرال نادر خان که از مدتی در فرانسه به عنوان سفیر  ۱۹۲۹سال اخیردر 

سقاو وارد افغانستان  بچۀابله با رژیم ارتجاعی و عقبگرای افغانستان کار میکرد برای مق
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سقاو را سقوط دهد و خود به بچۀ ون متنفذ و مردم قبایل توانست شد و با حمایت روحانی

 ۰(1929اکتوبر15)تان زمام امور را بدست بگیردعنوان پادشاه افغانس

نادرشاه چهار سال بعد در یک حادثه سوء قصد کشته شد و پسرش محمد ظاهر  

( چون محمد ظاهرشاه دارای تجارب ۱۹۳۳ساله پادشاه افغانستان اعالم گردید ) ۱۶

 کاری و اداری نبود ، زمام امور افغانستان بدست عمویش سردار محمد هاشم خان که

سردار محمد هاشم خان مدت پانزده سال با خود کامه گی بر  ۰صدراعظم بود ، سپرده شد

افغانستان حکومت نمود و روشنفکران بسیاری را که از شاه امان هللا هواداری 

عموی دیگر  ۱۹۴۶سرانجام پس از جنگ جهانی دوم در  ۰مینمودند، به زندان سپرد

شاه  ۰به حکومت افغانستان گماشته شدمحمدظاهرشاه ، موسوم به شاه محمودخان 

اندیشان از در مسالمت پیش آمد و  محمود خان بر خالف برادرش ، با روشنفکران و دگر

در مطبوعات کشور انتقادات و اعتراضالت مردم بر ضد  .برخی آزادیها را به مردم داد

های  جراید ملی و هسته ۰رشوه خواری و حق تلفی کارمندان دولت بازتاب می یافت 

مبلغ « انگار»از آن جمله بودند : جریده  .احزاب سیاسی به دور این جراید تشکیل یافت 

مبلغ افکار جوانان تندرو « ندای خلق»، جریده « حزب ویش زلمیان »اندیشه های 

مبلغ اندیشه های دموکراسی و « وطن»برهبری دکتر عبدالرحمن محمودی و جریده 

حمد غبار ،که در روشن ساختن افکار مردم نقش شاهی مشروطه برهبری میر غالم م

  .موثر داشتند

 محمود خان به مقام محمد داود وزیر دفاع افغانستان بجای شاه  ۱۹۵۳در سال 

جراید ملی و  ۰حکومت کردجدیت وی مدت ده سال با انضباط و برا صدارت تکیه زد

روش حکومت او  احزاب سیاسی و آزادی مطبوعات از میان رفتند و آنانی که بر این

 شدند. انتقاد میکردند به زندان سپرده 

 در زمان حکومت محمد داود زنان به آزادی خود رسیدند و توانائی یافتند تا بدون 

نقاب از منزل بیرون بروند و در دانشگاه با مردان یکجا درس بخوانند و در دفاتر دولتی 

افغانستان بیش از پیش توجه شد همچنان در این دوره به تقویت اردوی ملی  ۰راه یابند

و تعدادی از شاگردان به اتحاد شوروی فرستاده شدند تا استعمال و کاربرد سالح های 

این جوانان در مدت تحصیل خود در اتحاد شوروی ، ضمن  .ساخت شوروی را فرا گیرند

 شور بازلنینیزم نیز مجهز شده بک -فراگیری تخنیک نظامی ، با ایدیولوژی مارکسیزم 

با طرح های انکشافی پنج ساله ، در عرصه های  خانداود میگشتند. عالوه برین 

ساختمان بندهای ذخیره آب ، استخراج نفت و گاز در شمال کشور توسط کارشناسان 

 -کابل ، و بزرگراه تورغندی  -یف شوروی ، ساختن شاهراه های اسفالت شده مزارشر

از دل  یالنگ در ارتفاع یکهزار مترقندهار و شگافتن تونل بزرگ دوکیلومتری س

هندوکش و ساختن بند برق ماهی پر و بند برق نغلو و بند های آب درونته و تقویت بند 
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امیر در غزنی و همچنان ساختن میدانهای هوائی در بگرام کابل و قندهار و شیندند 

بود ، ولی چون مردی نظامی و مستبدالرأی  .وغیره خدمات مهمی برای افغانستان نمود

مردم سخت از او بیم داشتند و شاه که تا آن زمان از سیاست کشور منزوی بود، برای 

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

 (.۱۹۶۳محمد یوسف را به عنوان صدراعظم افغانستان برگزید )

 ستان پادشاه بود، اما چون سی سال محمد ظاهر شاه گرچه مدت چهل سال در افغان

از این مدت را عموها و پسر عموی او حکومت کرده بودند ، او در حاشیه سیاست قرار 

از  خان ن داودرفتداشت وچندان نقشی برسرنوشت مردم نداشت، ولی پس از کنار 

محمد  .مثبتی در احیاء دموکراسی در کشور بازی نمود نقش ۱۹۶۳حکومت در 

، حقوق و آزادی های زیادی به  ۱۹۶۴دوین قانون اساسی جدید کشور در ظاهرشاه با ت

زنان در انتخابات پارلمانی اشتراک  ،دیموکراسیدهه به  رۀ مشهوردردو .مردم کشور داد

احزاب مختلف با ایدیولوژی های  .کردند و برخی از زنان در پارلمان و کابینه راه یافتند

ه رو در افغانستان ظهور کردند و هریک با انتشار و میان تلف چپی و راستی و تندرومخ

  .روزنامه و جریده یی در تبلیغ مرام و برنامه های خود از دیگران پیشی می جستند

اما در افغانستان این دوره را که ده سال دوام آورد دوره دموکراسی نام دادند ، 

جهانی حقوق بشر،  منشوربرخالف  1964اشتباه بزرگ شاه این بود که در قانون اساسی

اخت. ینده کشور محروم سن را از هرگونه فعالیت سیاسی در آداودخان وبرادرش نعیم خا

واین کار، داودخان را سخت متاثر ساخت وحس انتقام گیری از سلطنت را در وی تقویت 

از افسران تحصیل کرده در اتحادشوروی تعدادی با حمایت  نمود، تا آنجا که ده سال بعد

 ودتاک.کودتایی را بر ضد محمد ظاهرشاه که در روم بود، براه انداخت  ۱۹۷۳درسال 

ام شاهی محمد داود نظ .بدون خونریزی به پیروزی انجامید و آن را کودتای سفید نامیدند

 برو ای آن نظام جمهوری را اعالم نمود که با استقبال مردم روجرا در افغانستان لغو و ب

  .شد

  -دموکراسی را در هم پیچید و با طرح های اقتصادی دوباره طومار  خانداود

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

ت برای دریافت کمک بخاطر تحقق برنامه اقتصادی هف .مشکالت اقتصادی روبرو دید

ا استقبال گرم ایران و عربستان و کویت سفر نمود و ب و ساله خود به کشور های خلیج 

گذاشت  خاندولت کویت چک سفیدی در برابر داود .رهبران کشورهای مزبور روبرو شد

 .رهاند که هرچه ضرورت دارد بنویسد، بشرط آنکه از وابستگی به شوروی خود را وا

، خاطر نشان  خانشاه ایران نیز با پیش پرداخت بال عوض سیصد ملیون دالر به داود

لر دیگر در بر نامه های اقتصادی افغانستان کمک مینماید ، بشرط ساخت که دومیلیارد دا

  .آنکه خود را از زیر نفوذ شوروی ها برهاند
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با این وعده ها وقتی داود بکابل برگشت ، به برطرفی برخی از وزراء از کابینه  

اش که به عضویت در حزب دموکراتیک خلق افغانستان منسوب بودند، پرداخت و سپس 

مسکو نمود تا به بریژنف رهبر اتحاد شوروی خاطر نشان نماید که جلو تند  سفری به

و چون افغانستان به  .مایه خود را در افغانستان بگیردرویهای حزب دست چپی تحت ح

تبعیت از سیاست عنعنوی بی طرفی خود ، نیاز بکمک های اقتصادی کشور های غنی 

 .افغانستان در دامن غرب تعبیر شودیدن جهان دارد، نباید گرفتن این کمک ها ، به لغز

را وی ،  خاناما رهبر فرتوت شوروی آقای بریژنف قبل از گوش دادن به حرف های داود

تهدید به اخراج کارشناسان کشورهای غربی که مصروف مطالعه منابع نفت و گاز در 

سی اند افغانستان بودند، نمود و گفت باید حکومت افغانستان آنها را که مصروف جاسو

 .از افغانستان اخراج نماید

 افغانستان اگر الزم باشد »نیز جواب محکمی به بریژنف داد و گفت :  خانداود

گرسنه مانده میتواند ، اما هرگز بکسی اجازه نخواهد داد که دیگری به آنها دیکته نماید 

ود و سپس میز جلسه را ترک گفت و بکشور خ «.که چگونه کشور خود را اداره نماید

ختم جلسه در فضای غیر دوستانه ، رهبرفرتوت شوروی را واداشت تا دستور .باز گشت 

حزب مذکور که از مدتها  .سرنگونی داود را بوسیله حزب دموکراتیک خلق ، صادرنماید

قبل دچار انشعاب شده بود مجددااِّ به ایتالف پرداخت وسپس با ترور شدن یکی از رهبران 

صورت گرفته « کی، جی ، بی»خیبر، که بدون تردید بدسیسه حزب مذکور بنام میراکبر

بود، مراسم بخاک سپاری او را با شکوه هرچه تمام برگزار کرد و ضمن سخنرانی های 

  .خود دولت داود را مسبب آن وانمود کردند

  داخت ولی فردای دولت به دستگیری تعدادی از رهبران حزب دموکراتیک خلق پر

ساعت  ۲۴ود را با کودتای خونین اپریل روبرو دید و ظرف ، خ۱۹۷۸اپریل  ۲۷آن 

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

آن پس سیل مشاورین نظامی و اطالعاتی شوروی به ̃ از .دموکراتیک خلق انتقال یافت 

  .افغانستان آغاز یافت

 بقدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق

ای نمائی حزب مذکور بخاطر تحقق برنامه هرسیدن وقدرت قدرت ه بداستان  

فصل درد ناک تاریخ افغانستان است که منجر به  ،سوسیال امپیریالیستی شوروی

 .فراخواندن یکصد و بیست هزار قشون سرخ به افغانستان شد 

 زمین ، نظام اجتماعی مبتنی برمالکیت فیودالی ربا حدوث کودتای ثور درکشو 

مقام خود را به حیث یک نظام مسلط از دست داد و حاکمیت جدید)یا رژیم روشنفکران 

چپی( جامعه را به سه بخش تقسیم نمود. بخشی خواسته و یا ناخواسته در پهلوی نظام 

جدید ایستادند و بخش دیگر  در مخالفت با رژیم خانه و کاشانه خود را ترک گفتند و 



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        27 

و بخش سوم همانا اکثریت  .برخاستند رژیم جدید به پیکار و باراهی دیار هجرت گردیدند 

خاموشی بود که نه با این و نه با آن ، چشم به آینده دوخته بودند . از آن ببعد 

هواخواهان رژیم جدید مخالفان خود را به نام ضد انقالب تعقیب، زندانی، شکنجه و 

ا که در تحت حاکمیت جدید امرار سرانجام نابود میکردند. و مخالفان رژیم نیز آنانی ر

معاش وحتی در یک مکتب دهاتی کارمیکردند ، ولو هیچ ارتباط و وابستگی ایدئولوژیک 

هم نمي داشتند ، بنام کمونیست و ملحد و کافر درصورت دستگیری  رادتقابا حزب بر سر

 اعدامشان میکردند و این عمل خود را یک عمل اسالمی و شرعی می پنداشتند . 

 ا این موضع گیری خصمانه و بر اثر این بینش دگم و تنگ نظرانه و عملکرد ب 

فاجعه آمیز هردو جانب درگیر ، با تاثیر پذیری از تبلیغات روانسوز جنگ سرد دو ابر 

در حدود پنج ملیون از مردم کشور راه  .قدرت جهانی ، جامعه غرق در فاجعه گردید

م ملیون افغان دیگر جان های خویش را از مهاجرت در پیش گرفتند و در حدود یک ونی

دست دادند و کم ازکم نیم ملیوین انسان دیگر هم معلول و معیوب گردیدند و افزون بر آن 

تمام نهاد های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ونیز تمام تاسیسات عصری و عنعنی 

 کشاورزی و آثار مدنی در مجموع تخریب و از میان رفتند . 

 وفاق » بجای« نفاق ملی»ر تخم فاجعه آمیز تر از این همه بود ، بذاما آنچه  

بود که هردو طرف درگیر ، در تعمیم و تعمیق آن سعی بیدریغ بجا آوردند. رژیم « ملی

برای تداوم حاکمیت خویش نه تنها از راه پیشکش رشوه های کالن به چپی ،روشنفکران 

بر متجاوزین شوروی میکاست ، بلکه آتش برخی قوماندانان تنظیم ها، از مقاومت در برا

نفاق را در میان گروه های مقاومت ملی نیز روشن نگه میداشت . افزون بر این با ایجاد 

ملیشه های قومی و دفاع خودی ، این ملیشه های قومی را برضد اقوام دیگر به جنگ و 

ستم اوزبک با امیداشت که طبعا  بسیار فاجعه بار بود. طورنمونه ملیشه های قومی دو

قندهار و زابل و پکتیا و جالل آباد و غیره مناطق  والیاتعملیات وحشت ناک خود در 

ار هلمندی و رسول بیخدا در صفحات قهرمان جبکشور و همچنان ملیشه های قومی 

شمال کشور بر اثر جنگ قوم کشی نفرت و کینه عمیقی در ذهن و خاطر مردم آسیب دیده 

 بجا گذاشتند. 

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

تمام گروه های دگر اندیش و تولید نفاق بین االفغانی میخواست شیوه حاکمیت خود را 

دوام ببخشد ، مگر این راه و روش حکومت کردن که روسها آنرا دیکته میکردند مؤثر 

 ابرقدرت جهانی سر انجام با سقوط روبروواقع نگردید وبا وجود حمایت بیدریغ یک 

نیز نتوانستند مس جامعه  را  چپینان رژیم یشجانتنظیمهای جهادی یا متاسفانه  .گردید

مبدل کنند و از خود چنان بی کفایتی و ناشایستگی نشان دادند که مردم به کفن  طالبه 
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، هرگز به معنی  کش سابق محتاج شدند . )البته باید گفت که احتیاج به کفن کش سابق

 حقانیت رژیم  قبلی نیست.( 

با اینکه افغانها چهارده سال در راه آزادی خود از چنگ شوروی و رژیم حزب  

دموکراتیک خلق رزمیدند، اما نه تنها مردم به آزادی نرسیدند و نظم وصلح در کشور 

مردم  شان تأمین نگشت، بلکه برخورد های وحشتناک تنظیمی باعث مرگ هزاران نفراز

بیگناه ، تخریب کامل کابل ،غارت و چپاول دارائی های عمومی و فردی و دست درازی 

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

  .ربانی به ده مرکز فرماندهی تقسیم شده بود( گردید

م های جهادی ، و روی کار آمدن تنظیچپی پس از سقوط حاکمیت روشنفکران 

انتقام کشی در میان گروه های اتنیکی وقومی و مذهبی چنان اوج گرفت که از کوبیدن 

برفرق سرقوم دیگر و بریدن پستان زنان و گوش وبینی و لب انچه  6میخ های آهنین 

ودریدن شکم و مثله زدنها و سربریدن ها و به نمایش گذاشتن صحنه های رقص مرده ، 

و تکاندهنده ئی در کابل حکایت میشد. این جنایات چنان عظیم وچنان داستانهای جانکاه 

  .وحشتناک و بینظیر اند که شاید تا چندین نسل آینده مردم ما آنرا فراموش نکنند

  پیامدکارنامه های نفاق افگنی رژیم اسالمی تنظیمی در کشور بجایی رسید که در  

طالب در شهر مزار شریف همراه دریک روز روشن بیش از دوهزار  ۱۹۹۷ماه می سال

با تمام پشتونهای کسبه کار و لیالمی فروش ساکن در آن شهر تیرباران گردیدند و 

هنگامی که طالبان پشتون بر شهر مزار مسلط  ۱۹۹۸یکسال بعد در هشتم ماه اگست 

وم گردیدند به انتقام آن کشتار قومی، تقریبا  هشت هزار از مردم هزاره را تیر باران و معد

زیراکه بذر نفاق  ،نمودند و با این فاجعه المناک فقط دشمنان مردم افغانستان شاد شدند

 آنان بثمر نشسته بود و بدست خود افغانها ثمر آنرا درویدند .

 بر اثر مداخالت مغرضانه کشورهای ذیدخل در امور افغانستان، تعصبات زبانی و 

رهبران تنظیم  .دم را بجان هم انداختمذهبی و قومی در افغانستان دامن زده شد و مر

های جهادی در افغانستان بدستور حامیان خارجی خود ، تمام آثار باقیمانده از تهاجم 

شوروی را باخاک یک سان نمودند و بر مصیبت و بدبختی مردم افغانستان بیش از پیش 

ی تنظیم های افزودند. سر انجام از بطن این نا بسامانیها و خود سریها و بی کفایتی ها

جهادی ،گروه طالبان با حمایت پاکستان درتبانی باعربستان سعودی و سیا، وارد صحنه 

این دو دهه مصیبت در حوادث دردناک همین کتاب حاضر شرح   .سیاسی افغانستان شدند

 بار است .
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 فصل اول 

  پس منظر و عوامل کودتای ثور

  

  

  

  :استراتیژی شوروی در افغانستان

 افغانستان با بر خورداری از موقعیت مهم استراتیژیکی و دارا بودن منابع غنی 

 های بزرگ جهان بوده است.اقتصادی، از دیرباز مطمح نظر قدرت

 میالدی تا جنگ جهانی دوم، انگلیس در رقابت تنگاتنگ با  ۱۹از اوایل قرن 

های و تلفات و خسارت های مکرر بر افغانستان، بیشترین تالشروسیه و با لشکر کشی

مالی و جانی را متحمل شد تا براین سرزمین تسلط یابد و مانع هرگونه پیشروی  هنگفت

ها بر اثر روحیه ها بسوی آبهای گرم و خلیج فارس گردد. اما انگلیساحتمالی روس

گان، مجبور شجاعت و سلحشوری و مقاومت سرسختانه افغانها در مقابل حاکمیت بیگانه

جویی نشینی از افغانستان شدند، ولی دست بردار از آرزوی جاه طلبی و سلطهبه عقب

خان را که با سلطه هللاامانهای حاکم بر آن نشدند. چنانکه اعلحضرتخود بر رژیم

انگلیس در افغانستان ضدیت داشت، از طریق تزویر و نیرنگ و تحریکات بر ضد او و 

سرانجام مجبور به ترک وطن نمودند و بجای او  ایجاد اختالفات ملی و مذهبی و اتنیکی

 الطریقی داشت برقرار نمودند.دانش که سابقه رهزنی و قطاعسواد و بییک شخص بی

 قاره هند به دو کشور اما پس از جنگ جهانی دوم و بخصوص پس از تقسیم نیم

شد. هر دو  هند و پاکستان، افغانستان مرکز مهم رقابت میان ابر قدرتها در منطقه واقع

شان ابرقدرت یعنی امریکا و شوروی خواهان حفظ و توسعه نفوذ ملی و فرهنگی و منافع

 اند.در این کشور بوده

 های افغانستان، رقابت ها و ویرانی، علت اصلی جنگمورد مطالعهدرطی دو دهه 

وتی و جاه طلبی ابرقدرتها بوده است. امریکا و شوروی هر یک منافع استراتیژیکی متفا

اند. ولی این کشور برای شوروی بخاطر موقعیت مهم جیوپولتیک و در افغانستان داشته
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اش از لحاظ نزدیکی به حوزه نفت خیز کشورهای خلیج و هم مرزی با استراتیژیکی

 های آسیای میانه بیشتر مورد توجه بوده است.قاره هند و جمهوریکشورهای نیمه

 به خشکه است و تنها از طریق دریای آمو که در عین حال این کشور چون محاط 

توانست با خارج روابط تجارتی و بازرگانی خود ها قرار داشت، میدر دسترس شوروی

گی مانده را برقرار کند، بدین جهت شوروی با سوء استفاده از این وضع و عقب

ی و تا ، از لحاظ نظامی و تجار۱۹۵۰افغانستان سعی کرد این کشور را از اوایل دهه 

 خود وابسته نگهدارد.  های اقتصادی و فرهنگی بهحدودی کمک

 سیاسی مساله عالوتا زمامداران افغانستان از آغاز تقسیم نیمقاره هند، بنابر یک 

ها واگذار پر دردسر با پاکستان، کنترول نقاط کلیدی جامعه و اقتصاد کشور را به شوروی

 کردند.

 اختالفات افغانستان و پاکستان، بتدریج از طریق  جویی ازها نیز با بهرهشوروی

 تهیه و تدارک تجهیزات نظامی و تربیت کادرهای اردو و قوای هوایی و بر قراری

مناسبات تجاری و تفحصات برای دستیابی به ذخایر نفت و گاز، بر تجارت و استخراج 

 گاز طبیعی افغانستان کنترول و دسترسی کامل یافتند.

 ها با پخش ایدئولوژی مارکسیستی و جذب عناصر تحصیل ورویدر عین حال ش

یافته و روشنفکر جامعه، به تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان تحت رهبری افراد 

ه وابسته به خود دست یازیدند و از این راه مواضع مهمی در اردو و قشر روشنفکر جا

واضع بر مخالفین نفوذ و سلطه تا روزی از این م افغان برای خود دست و پا نمودند طلب

 خویش یورش ببرند.

 هنگامی که دولت افغانستان خواست کشور را از وابستگی عمیق شوروی 

وارهاند و مناسبات خود را با کشورهای همسایه، ایران و پاکستان که براثر تفتین 

ور ث ۷استعمار تیره و وخیم شده بود، بهبود ببخشد، شوروی با براه انداختن کودتای 

، دولت جمهوری را در افغانستان سرنگون و زمینه هجوم خود را بر این کشور ۱۳۵۷

 فراهم ساخت. 

 یاری حزب در صورت امکان این کشور را با هم خواست اوال  شوروی می

و در صورت عدم امکان با استقرار  به ایالت شانزدهم خود تبدیل نماید دموکراتیک خلق 

کشور را به قمر مسکو تبدیل و از آن به حیث تخته خیز  حزب مذکور در رأس قدرت، این

 ها از خوی و خصلتشناخت روس در آبهای گرم استفاده کند، مگر چنین نشد، زیرا اوال  

العمل جهانی را در قبال دگرگونی رژیم جمهوری در شدت عکس افغانها ناقص بود و ثانیا  

سبه نکرده بود. غرب بمنظور مقابله افغانستان و مداخالت خویش در این کشور دقیقا محا

با نفوذ کمونیزم در منطقه از جنبش اسالمی در ایران حمایت کرد و با استقرار نظام 
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اسالمی در ایران، این رژیم از همان آغاز کار مخالفت جدی خود را با رژیم طرفدار 

ز جویی شوروی ابراز کرد و یکجا با پاکستان که امسکو در کابل و سیاست توسعه

خونین داشت، با مجاهدین افغان عمال در برابر نفوذ شوروی حکومات افغانستان دل

سنگر نفوذ ناپذیری ایجاد کرد. کشورهای منطقه و جهان نیز از این داعیه پشتیبانی 

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

  

  :ی انداختبه کام شوروکه افغانستان را ای داعیهپشتونستان، 

 یعنی بلوچستان وایالت « دیورند»شکی نیست که سرزمین های آنسوی خط 

 ۱۸۳۹سرحد شمال غربی )پشتونستان( تا قبل ازنخستین تجاوز انگلیس بر افغانستان در

بخشی ازسرزمین وقلمرو حاکمیت افغانستان بودند و مردمان آن مشترکات زیادی با ما از 

رند ، اما استعمار انگلیس آنرا در مقاطع مختلف زمانی لحاظ زبان و تاریخ و فرهنگ دا

از پیکر کشور جدا ساخت و جزو مستعمرات نیم قاره هند نمود و با امضای اسنادی به 

عنوان قرارداد های رسمی بین دولت هند برتانوی و افغانستان به این جدائیها مهر تائید 

کیلومتر  ۱۲۵۰در طول بیش از  م( از آن ببعد خط دیورند، سرحد کشور ما را۱۸۹۳زد )

با قلمرواستعماری بریتانیا درجنوب مشخص میکرد. استقالل کامل سیاسی افغانستان در 

میالدی نیز نتوانست سرزمین های از دست رفته را دوباره به افغانستان  ۱۹۱۹

برگرداند. هیچ کس نمیتواند در وطن پرستی اعلیحضرت شاه امان هللا و محمود طرزی 

ارجه دولت امانی شک و تردی داشته باشد، آن دو شخصیت وطن پرست با تمام وزیر خ

عالقمندی خود به سرزمین ومردمان هم نژاد و هم کیش آنسوی خط دیورند، پس از 

دوسال چانه زدن بادولت استعماری انگلیس سرانجام مجبور شدند برسر برسمیت 

زمین های آنطرف خط دیورند) که شناختن استقالل کامل سیاسی افغانستان ، از اعاده سر

البته برای افغانستان کار ناممکنی بود( بخاطر مطلوب اصلی یعنی استقالل کامل سیاسی 

که قرارداد  ۱۹۲۱افغانستان صرف نظر نمایندو در پای سند رسمی استقالل کشور در 

 مرزی دیورند را تائید میکرد، امضاء گذارند.

 یم نیم قاره به دو کشور ) پاکستان و هند( و تقس ۱۹۴۷پس از استقالل هند در 

را « پشتونستان»دولت وقت افغانستان تحت فشار احساسات برخی حلقات ملیگرا، داعیه 

این پشتونستان از ماست( که « ) دا پشتونستان زمونگ»مطرح کرد وبا نواختن دهل 

و دهلی و مسکو برای آن کف میزدند، نقاضت و دشمنی های سیاسی بین پاکستان 

افغانستان را دامن زد. از آن پس پشتونستان بحیث یک قضیه تنش زا چون زخم ناسور 

بر روابط دوکشور در عرصه های مختلف اثر نامطلوب گذاشت تا آنجا که در دو دهه 

اخیر ضربات کشنده ای از ناحیه پاکستان برافغانستان بوسیله خود افغانها وارد آمده و تا 
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ت بازهم بوسیله افغانها زیرنام طالبان و القاعده و احزاب همین اکنون نیز این ضربا

و مانع برگشت ثبات سیاسی درکشور  بر افغانستان وارد میشود اسالمی تندرو دیگر

 میگردد.  

نظری به سوابق مسئله نشان میدهدکه 

که با لشکر در جنگ اول خود با افغانها ها انگلیس

گ کشی و صرف مبالغ هنگفت و تحمل تلفات بزر

انسانی نتوانسته بودند سرحدات هند برتانوی را 

پس از حمله ایران  ،ببخشند الاقل تا هندوکش توسعه

دو ضربه مهلک و تاریخی ، ۱۸۵۷برهرات در سال 

بر پیکر افغانستان وارد کردند و بعد به عقب 

 نشستند.

ضربه اولی، تشویق کردن ایران به اعمال  

ا آب هیرمند بین دو کشور با حکمیت انگلیس در نفوذ در سیستان و تقسیم آن ناحیه ب

بود که برای یکصد سال مایه نزاع میان ایران و افغانستان واقع شد و این دو  ۱۸۷۲

های کشور همسایه و همزبان و همکیش را از هم جدا ساخت و مانع رشد همکاری

تقسیم آب با گذشتن قرار داد  ۱۹۷۲اقتصادی و فرهنگی میان آنان گردید. سرانجام در 

گذاری شاه افغانستان و بعدا تائید پریزدنت داود ، این رودخانه هلمند از پارلمان و صحه

  .التیام یافت اندکیزخم ناسور

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

کرم ، هایی چون: بلوچستان شامل سیبی، دارو وچاگی ، کویته ، چمن ، پشین،قسمت

وزیرستان ، پارا چنار، سوات، باجور، بنیر ، دیر ، چپالس ، چترال، باشگل و غیره از 

معاهده تحمیلی گندمک  بر طبق ۱۸۷۹پیکر افغانستان و پیوستن آن به هند برتانوی در 

خان و انگلیس بطور دایم م بین امیر عبدالرحمن ۱۸۹۳در معاهده نوامبر  هابود که بعد

 ا و توسط خط دیورند به هند برتانوی تعلق گرفت.از افغانستان جد

 مجموع مناطق قبایل آن سوی خط دیورند، ازکویته بلوچستان تا دیره جات و  

گیرد که در سالهای و چترال، سرزمینی را در بر می خیبر پشاور واز بنو و وزیرستان تا

ستان از بطن بعد از به میان آمدن پاک ۱۹۴۷پس از جنگ جهانی دوم و بطور خاص در 

 مورد ادعای افغانستان با پاکستان واقع گردید.« پشتونستان»نیم قاره هند بنام 
 

 صدارات شاه محمود خان و مسئله پشتونستان :

 ها از ناحیه داعیه هللا و روی کار آمدن نادرشاه ، انگلیسپس از سقوط شاه امان

عظم افغانستان در این خان صدراقبایل سرحدی خاطرجمعی حاصل کردند. محمد هاشم
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زمینه ساکت بود و در داخل کشور مصروف بستن وکشتن و بزندان انداختن افرادی بود 

 هللا سر بلند میکردند.که به هوا داری شاه امان

  ۱۹۴۶برسرکار آمدن شاه محمود خان به عنوان صدراعظم افغانستان درمی  

بریتانیا در نیم قاره هند و فراهم  مصادف بود با پایان رسیدن سلطه چندین قرنه استعمار

آمدن شرایطی جهت استقالل هند و ایجاد پاکستان از پیکر نیم قاره ،که پس از اعالن 

 تخلیه هند از جانب بریتانیا تحقق یافت . 

 شاه محمودخان صدراعظم                                                                                                                                                               

موضوع قبایل سرحدی )پشتونستان( در جراید افغانستان با آب و  ۱۹۴۸در سال 

وز خان صدراعظم را واداشت تا در نوری عنوان شد و در نتیجه شاه محمودتاب خاص

آباد نطقی ایراد نماید. صدراعظم درآن ان جاللی( در محضر شهر۱۹۴۹)مارچ  ۱۳۲۸

های سرحدی گردن نهد. با الهام نطق از حکومت پاکستان تقاضا کرد تا به حقوق پشتون

آباد ات کشور چون قندهار و کابل و جاللرانی شاه محمودخان در بعضی از والیاز سخن

تظاهراتی علیه پاکستان براه افتاد و تحریکاتی در دو سوی سرحد نیز صورت گرفت. 

مطابق جوزای  ۱۹۴۹بدنبال بحرانی شدن اوضاع، طیارات پاکستانی در جون سال 

 ، بر مناطق قبایل سرحدی و جنوبی کشور شدیدا بمباران کردند که تلفات بسیاری۱۳۲۸

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

 داد و از آن به بعد جنگ سرد تبلیغاتی بین افغانستان و پاکستان گسترش یافت.

 ای شورای ملی افغانستان فیصله ۱۳۲۸مطابق  ۱۹۴۹جوالی  ۲۶سپس در 

روز »د. متعاقبا  شورا، روزی را بنام صادر کرد و معاهده خط دیورند را ملغی قلمداد نمو

به تصویب رسانید و قرار  ۱۹۵۱اگست  ۲۶مطابق  ۱۳۳۱سنبله ۹بتاریخ « پشتونستان

 3بر آن شد تا هر سال از این روز تجلیل به عمل آید.

افتاد آباد براه میداد و فریادی که از آن پس بخاطر پشتونستان در کابل و قندهار و جالل

بر آن داشت تا شاه محمودخان را از کار حکومت سبکدوش و بجایش سرانجام شاه را 

 سردار محمد داود را نصب نماید.

 

  صدارت داؤدخان و مسئله پشتونستان: 

و آزادی قبایل سرحدی، به عنوان یک « داعیه پشتونستان»کشیدنداود با پیش 

خط دیورند  قبایل آن سویتحریک مسئله ملی و حیاتی مردم افغانستان، میخواست با 

شاهان ه افغانستان، گامی بلندتر از الحاق بقیام وحق تعیین سرنوشت خود واحیانا  رای ب

که نیل به چنین هدفی بدون زر و زور و پویائی خود درحالی در تاریخ بگذارد.  گذشته

                                                 
 ۲افغانستان در پنج قرن اخیر، ج فرهنگ،- 3

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1835800806441415&set=pcb.1835800866441409&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1835800806441415&set=pcb.1835800866441409&type=3
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تر یا تواند چرخ پروسه را سریعمردم آن سامان نا ممکن است، و عامل بیرونی فقط می

خان به همین نیت در فضای بالنسبه مساعد دموکراسی عهد رکت در آورد. داودکندتر بح

 را«حزب آزادی خواهان پشتونستان»زد و  یحکومت شاه محمودخان دست به اقدامات

نماید تا مساله پشتونستان را جدی تر  فشار واردبحرکت انداخت تا بر شاه محمودخان،

و همچنان شورای ملی و نیز کابینه ی درون هاشاه محمودخان که از کشمکش  .دنبال کند

تافت های غیر مطلوب کلوب ملی بستوه آمده بود، دوباره از دموکراسی روی براز فعالیت

و به قطع نشرات آزاد و زندانی ساختن روشنفکران و اصالح طلبان پرداخت و 

ه بود، گونه، محبوبیتی را که در سالهای اول حکومتش در میان مردم بدست آوردبدین

هایی را نیز برای شاه فراهم کرد. معهذا شاه بتدریج از دست داد و تشویش و ناآرامی

 ،محمودخان هنوز تصمیم نداشت از قدرت کنار برود ولی درست یکروز پس از نشر 

( خبر استعفایش از رادیو پخش ۱۳۳۲)سنبله  ۱۹۵۳سپتامبر  ۶اش، شام روز مصاحبه

 خان سپرده شد.ش داودا ف قدیميشد و زمام امور حکومت به حری

 داودخان پس از تقرر، قضیه پشتونستان را در سر فصل سیاست حکومت خود 

قرار داد و بعد از آن، با حرارت و شدت تمام آنرا دنبال نمود، طوریکه سیاست داخلی و 

 خارجی افغانستان برای حل همین مساله وقف شده بود.

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

 عسکری و قطع روابط با پاکستان و انسداد سرحدات کشید و مناسبات میان این دو کشور 

 تر شده رفت. تر و حساسروز تا روز وخیم

 ( که حل مسئله پشتونستان و ۱۹۶۳ــ  ۱۹۵۳)خان صدراعظم افغانستان داود

افغانستان وعده داده بود، ابتدا جهت بدست انکشاف اقتصادی کشور را به شاه و مردم 

کمک نظامی  ۱۹۵۳آوردن کمک به امریکا رجوع کرد، اما امریکا که در ماه دسمبر 

خود را به پاکستان اعالن کرده بود و به دوستی پاکستان اهمیت بیشتر قایل بود، حاضر 

ان اختالف نشد به حکومت افغانستان، تا زمانیکه با پاکستان بر سر مسئله پشتونست

 داشته باشد، کمک نماید.

 بدین معنی که ، مهمی رونما گردیددر همین آوان در اتحاد شوروی نیز تغییرات  

الــمللـی این کشور نیز با روی کار آمدن خروشچف در رهبری شوروی در مناسبات بین

تحول چشمگیری وارد شد. خروشچف که از نگاه خصلت خود با رهبر سلفش استالین 

ت زیاد داشت، بجای انزوا و دوری از کشورهای خارجی، در مرحله نخست با تفاو

آمد و سعی کرد تا با ادعای کشورهای جهان سوم از در دوستی و گسترش مناسبات پیش

آمیز آنها را مطمئن ساخته و از طریق فراهم آوری کمکهای اقتصادی همزیستی مسالمت

 و نظامی در بین آنان نفوذ کند.
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اما هر  ،ند داودخان تمایل کمونیستی نداردا دریافته بودند که هر چهشوروی

نظامی و اقتصادی( یاری رساند، حاضر  کسی که او را در راه رسیدن به هدفش )کمک

است دست دوستی به او بدهد. بنابرین مسکو تصمیم گرفت تا با او باالتر از تصورش 

ظارش بدست آورد. لذا دولت شوروی کمک کند تا اعتماد او را به پیمانه بیش از انت

پزی سیلو برای ملیون دالر جهت ساختن گدام غله و کارخانه نانو نیماعتباری بالغ بر سه

 4های پایتخت را به عهده گرفت.افغانستان منظور کرد و کار قیرریزی جاده

شوروی با آمال خود  ها حکومت افغانستان را از همراهی اتحاداین همکاری 

 ساخت و روحیه آن را در مقابله با پاکستان تقویت نمود.  مطمئن

 تمام مناطق قبایل را جزء  ۱۹۵۵از جانب دیگر حکومت پاکستان از مارچ 

اعالن نمود. محمد داود « یونت غربی»تشکیالت جدید اداری خود ساخت و آنرا بنام 

رادیویی که شام نسبت به این طرح پاکستان عکس العمل شدید نشان داد و در یک بیانیه 

ایراد نمود، شدیدا بر پاکستان اعتراض کرد و اقدام  ۱۹۵۵ش مطابق مارچ  ۱۳۳۴حمل 

گیری روابط بین پاکستان و آنرا غصب حقوق پشتونها خواند. در اثر این موضع

افغانستان بیش از حد تیره شد و کار به سفربری و احضارات عسکری و حمله به 

ای همدیگر کشید، که همه این جریانات به تیره شدن روابط هها و قونسلگریخانهسفارت

 دو کشور منجر گردید.

 یی را در کابل منعقد ساخت و مساله پشتونستان را متعاقبا داود، لویه جرگه

باضرورت خریداری اسلحه از خارج جهت تقویت اردو به آن پیشنهاد کرد. جرگه طی 

پیشنهادهای حکومت را درباره دنبال  ۱۹۵۵نومبر  ۲۵تا  ۲۰مباحثات خود در روزهای 

نمودن مسئله پشتونستان و بدست آوردن سالح و مهمات حربی از هر کشوریکه میسر 

شود تصویب نمود. اندکی پس از انعقاد لویه جرگه ، خروشچف رهبر حزب کمونیست 

قوس  ۲۳مطابق  ۱۹۵۵دسامبر  ۱۵شوروی به اتفاق بولگانین رئیس آن دولت در 

دسمبر همان  ۱۸تا  ۱۶ل آمد و در پایان مذاکرات با زمامداران افغانستان از به کاب۱۳۳۴

ها که ماهیت جانبه کشورش را وعده داد. آن بخش از این کمکهای همهسال کمک

میلیون دالری برای کارهای انکشافی چون: رشد  اقتصادی داشت به شکل اعتبار یکصد

ان هوائی کابل و دستگاه تولید برق نغلو زراعت، تاسیس کارخانه جنگلک، ساختمان مید

در همان وقت اعالن شد و همراه با آن رهبران شوروی حمایت خود را از افغانستان و 

های نظامی آن دولت که در هند بر سر مسئله پشتونستان و کشمیر ابراز داشتند. اما کمک
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مدتی اعالن  سالهای بعدی بیش از همه بر سرنوشت افغانستان تاثیر انداخت، پس از

 5گردید ولی حدود و مقدار آن معلوم نشد.

 اما آنچه مسلم است این است که از آن تاریخ به بعد افغانستان بطور کلی به  

جنگ افزارهای ساخت شوروی وابسته شد و همراه با آن سیل مشاورین نظامی شوروی 

های موزشگاهبه کشور سرازیر گردید. عالوتا تربیت نظامی صدها محصل افغانی در آ

های شوروی و حضور های حربی و کاربرد سالحشوروی به منظور فراگیری تکنیک

مشاورین روسی در قطعات نظامی اردوی افغانستان برای بیش از بیست سال متواتر، 

نیروهای مسلح افغانی، اردو و قوای هوایی، را تغییر شکل داد. این تغییر شکل و بکلی

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

افغانستان، میتوانست نقش تعیین کننده در سرنوشت دولت داشته باشد. افزون بر آن 

شوروی از همان آغاز رخنه نظامی در افغانستان، تنها به تحویل دادن جنگ افزارهای 

ه نبود، اکتفا نکرد، بلکه باقیمانده از جنگ جهانی دوم که هنوز متروک و غیرقابل استفاد

 اذهان و افکار قشر روشنفکر و تعلیم یافته جامعه نیز پرداخت.« شوروی ساختن»به 

 در سالهای که داود رژیم شاهی را سرنگون و بجای آن رژیم جمهوری را مستقر 

هائی که توسط العملساخت، یکبار دیگر مساله پشتونستان را مطرح ساخت، اما عکس

له برخی افغانهای مخالف داود بر ضد امنیت داخلی کشورسازماندهی شد، پاکستان بوسی

اش تجدید نظر نماید و روابطش را با داود را مبجور ساخت تا بر سیاست خارجی

های مستقیم میان همسایگان خود یعنی ایران و پاکستان بهبود ببخشد. بر اثر تماس

پشتونستان صرف نظر نماید و زعمای کشورهای مذکور، داود تصمیم گرفت از مسئله 

خط دیورند را برسمیت بشناسد. اما شوروی که مخالف نزدیکی افغانستان با پاکستان و 

ثور از جانب حزب وابسته به خود یعنی حزب  ۷ایران بود، با سازماندهی کودتای 

دموکراتیک خلق افغانستان، رژیم داود را سرنگون و رژیم دلخواه خود را در کابل 

 اخت.مستقر س

 ها انداخت، عاقبت متاسفانه داعیه پشتونستان همچنانکه افغانستان را بدام روس 

تشکیل شود. زیرا برای «  پشتونستان»ا هم خورد، بدون آنکه اش رسرداود و خانواده

رسیدن به چنین هدفی، تحرک و پویایی خود مردمان آن سوی خط دیورند نقش سازنده 

 ند پروسه را تندتر یا کندتر بحرکت آورد.داشت و عامل خارجی فقط میتوا

   

متاسفانه رهبران و سران قبایل پشتون مقیم پاکستان در زیر تاثیر مکتب خدعه و 

نیرنگ یکصدو پنجاه ساله سلطه انگلیس، سالها هم حکومت افغانستان را فریب دادند و 
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ستان و هند نیز پول گرفتند و ثروت و سرمایه اندوختند و هم در عین حال از حکومت پاک

آوردند و داد و فریاد اقوامی را که خود براه انداخته بودند، خاموش امتیاز بدست می

کرده، پی کار خود میرفتند، این است که حکومت افغانستان در بدل آن همه مصارف 

ها در حواشی مرزی و آرامیانگیز بخاطر ایجاد ناهنگفت پولی و مالی و تبلیغات هیجان

سلیح مردم قبایل، ددر طول سی سال جنگ سرد خود با پاکستان، هیچ دست تجهیز و ت

های سیاسی دهلی و آوردی نداشته است، بلکه برعکس، این داعیه زمینه بهره برداری

خان و مسکو را مساعدتر ساخت. و چنانکه اشاره شد داعیه پشتونستان، ابتدا سرداود

ن همه تبلیغات و تخریبات شفاهی و عملی خانواده او را خورد و سپس پاکستان انتقام آ

را از مردم و کشور افغانستان توسط خود مردم افغانستان گرفت و چنان ضربات 

بر کشور ما وارد ساخت که آنرا در ،57بعد از قتل داودخان درکودتای ثورهالکتباری 

به گی قرار داده است و اگرایتالف بین المللی سراشیبی زوال و تجزیه و چند پارچه

 رهبری امریکا جلو این تجزیه را نگیرد، رهبران تنظیمی در تحقق این نیت تالش دارند. 

های اگر آن همه پول هنگفت در راه عمران کشور و ساختمان بندهای آب و کانال

های تولیدی بکار میرفت، یقینا برای میلیونها افغان آبیاری و زراعت و تاسیس کارخانه 

شد و مجبور به عرضه تقریبا رایگان نیروی بازوی تهیه می کارطلب، کار و لب نانی

شدند. ثانیا عناصر عظمت طلب باید متوجه میشدند که افغانستان خود خود در خارج نمی

شود چنین تر از پاکستان است و با دست خالی و زور کم نمیماندهکشور فقیرتر و عقب

 گی را تحقق بخشید.داعیه

 یی را در کابل منعقد ساخت و مساله پشتونستان را  ، لویه جرگهخانداود 

باضرورت خریداری اسلحه از خارج جهت تقویت اردو به آن پیشنهاد کرد. جرگه طی 

پیشنهادهای حکومت را درباره دنبال  ۱۹۵۵نومبر  ۲۵تا  ۲۰مباحثات خود در روزهای 

یکه میسر نمودن مسئله پشتونستان و بدست آوردن سالح و مهمات حربی از هر کشور

شود تصویب نمود. اندکی پس از انعقاد لویه جرگه ، خروشچف رهبر حزب کمونیست 

قوس  ۲۳مطابق  ۱۹۵۵دسامبر  ۱۵شوروی به اتفاق بولگانین رئیس آن دولت در 

دسمبر همان  ۱۸تا  ۱۶به کابل آمد و در پایان مذاکرات با زمامداران افغانستان از ۱۳۳۴

ها که ماهیت را وعده داد. آن بخش از این کمک جانبه کشورشهای همهسال کمک

میلیون دالری برای کارهای انکشافی چون: رشد  اقتصادی داشت به شکل اعتبار یکصد

زراعت، تاسیس کارخانه جنگلک، ساختمان میدان هوائی کابل و دستگاه تولید برق نغلو 

از افغانستان و  در همان وقت اعالن شد و همراه با آن رهبران شوروی حمایت خود را

های نظامی آن دولت که در هند بر سر مسئله پشتونستان و کشمیر ابراز داشتند. اما کمک
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سالهای بعدی بیش از همه بر سرنوشت افغانستان تاثیر انداخت، پس از مدتی اعالن 

 6.گردید ولی حدود و مقدار آن معلوم نشد

 د افغانستان بطور کلی به اما آنچه مسلم است این است که از آن تاریخ به بع 

جنگ افزارهای ساخت شوروی وابسته شد و همراه با آن سیل مشاورین نظامی شوروی 

 به کشور سرازیر گردید.

های شوروی به منظور عالوتا تربیت نظامی صدها محصل افغانی در آموزشگاه

های شوروی و حضور مشاورین روسی در های حربی و کاربرد سالحفراگیری تکنیک

نیروهای مسلح طعات نظامی اردوی افغانستان برای بیش از بیست سال متواتر، بکلیق

افغانی، اردو و قوای هوایی، را تغییر شکل داد. این تغییر شکل و نوسازی اردو که 

مانده مانند افغانستان،  شوروی در آن نقش مرکزی داشت، در یک جامعه عقب

ت داشته باشد. افزون بر آن شوروی از میتوانست نقش تعیین کننده در سرنوشت دول

همان آغاز رخنه نظامی در افغانستان، تنها به تحویل دادن جنگ افزارهای باقیمانده از 

جنگ جهانی دوم که هنوز متروک و غیرقابل استفاده نبود، اکتفا نکرد، بلکه به 

 ت.اذهان و افکار قشر روشنفکر و تعلیم یافته جامعه نیز پرداخ« شوروی ساختن»

 نیز بودند با مردم « کا، جی، بی»مشاورین نظامی شوروی که بالتمام اعضای 

وبالخاصه عناصر جوان و تعلیم یافته در تماس آمده به توزیع آثار مارکسیستی در محیط 

های کوچک مطالعه و مباحثه در شهر کابل تشکیل پرداختند و به تشویق ایشان حلقه

 گردید. 

  لوژی مارکسسیم ـ لنینیسم بگونه خاص به تبلیغ ایدئودر این حلقه ها سه نفر 

اکبرخیبر. سرانجام کارمل و میرکی، ببرکترهمحمدپرداختند. اینان عبارت بودند از: نور

موفق به تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان در کابل  ۱۹۶۵این اشخاص در سال 

و جذب افراد اردو، قوای هایش بزودی بجلب شدند. حزب مذکور برای استحکام پایه

 هوایی و پولیس پرداخت.

 در سالهای که داود رژیم شاهی را سرنگون و بجای آن رژیم جمهوری را مستقر 

هائی که توسط العملساخت، یکبار دیگر مساله پشتونستان را مطرح ساخت، اما عکس

ندهی شد، پاکستان بوسیله برخی افغانهای مخالف داود بر ضد امنیت داخلی کشورسازما

اش تجدید نظر نماید و روابطش را با داود را مبجور ساخت تا بر سیاست خارجی

های مستقیم میان همسایگان خود یعنی ایران و پاکستان بهبود ببخشد. بر اثر تماس

تر خواهد آمد، داود تصمیم گرفت از مسئله زعمای کشورهای مذکور، چنانکه بعد

یورند را برسمیت بشناسد. اما شوروی که مخالف پشتونستان صرف نظر نماید و خط د
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ثور از جانب حزب  ۷نزدیکی افغانستان با پاکستان و ایران بود، با سازماندهی کودتای 

وابسته به خود یعنی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، رژیم داود را سرنگون و رژیم 

 دلخواه خود را در کابل مستقر ساخت. 

   

ها انداخت، عاقبت تان همچنانکه افغانستان را بدام روستاسفانه داعیه پشتونسم

تشکیل شود. زیرا برای « پشتونستانی »اش را هم خورد، بدون آنکه سرداود و خانواده

رسیدن به چنین هدفی، تحرک و پویایی خود مردمان آن سوی خط دیورند نقش سازنده 

 بحرکت آورد.داشت و عامل خارجی فقط میتواند پروسه را تندتر یا کندتر 

رهبران و سران قبایل پشتون مقیم پاکستان در زیر تاثیر مکتب خدعه و نیرنگ 

یکصدساله سلطه انگلیس، سالها هم حکومت افغانستان را فریب دادند و پول گرفتند و 

هم در عین حال از حکومت پاکستان و هند نیز امتیاز بدست  ثروت و سرمایه اندوختند و 

ریاد اقوامی را که خود براه انداخته بودند، خاموش کرده، پی کار آوردند و داد و فمی

خود میرفتند، این است که حکومت افغانستان در بدل آن همه مصارف هنگفت پولی و 

ها در حواشی مرزی و تجهیز و تسلیح آرامی انگیز بخاطر ایجاد نامالی و تبلیغات هیجان

پاکستان، هیچ دست آوردی نداشته  مردم قبایل، در طول سی سال جنگ سرد خود با

های سیاسی دهلی و مسکو را است، بلکه برعکس، این داعیه زمینه بهره برداری

خان و خانواده او تر ساخت. و چنانکه اشاره شد داعیه پشتونستان، ابتدا سرداود مساعد

دم و را خورد و سپس پاکستان انتقام آن همه تبلیغات و تخریبات شفاهی و عملی را از مر

کشور افغانستان توسط خود مردم افغانستان گرفت و چنان ضربات هالکتباری در یک و 

نیم دهه اخیر بر کشور ما وارد ساخت که آنرا در سراشیبی زوال و تجزیه و چند 

گی قرار داده است و اگر کشور تجزیه هم نشود، چنان ضعیف و ناتوان شده که پارچه

را از رهبران فعلی افغان سلب نموده است. حتی گفته  دیگر جرئت گرفتن نام خط دیورند

ها، اسناد خط دیورند را از آرشیف وزارت امورخارجه شود یکی از رهبران تنظیممی

افغانستان مخفیانه بیرون برده و ممکن است آنرا در بدل پولی و امتیازات دیگری بر 

 پاکستان فروخته باشد. 

 شار بر پاکستان، در شرایط عدم توانایی گیری داودخان و گروه فواقعا موضع

گی خود عالقههای ترانزیتی پاکستان و بیحال محتاجی براهنظامی و اقتصادی و در عین

سری محض  کار بیهوده و خیره تردید یکشان، بیمردمان مناطق قبایل به استقالل

رفتن  همسایگی و هدر خوبنتیجه آن جز تیره شدن مناسبات شود و  پنداشته می

 های خارجی و عواید داخلی چیز دیگری نبوده است.ها دالر قرضهمیلیون

 های اگر آن همه پول هنگفت در راه عمران کشور و ساختمان بندهای آب و کانال

های تولیدی بکار میرفت، یقینا برای میلیونها افغان  آبیاری و زراعت و تاسیس فابریکه
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و مجبور به عرضه تقریبا رایگان نیروی بازوی  شدکارطلب، کار و لب نانی تهیه می

شدند. ثانیا عناصر عظمت طلب باید متوجه میشدند که افغانستان خود خود در خارج نمی

شود چنین تر از پاکستان است و با دست خالی و زور کم نمی ماندهکشور فقیرتر و عقب

 ی را تحقق بخشید.ئ داعیه

 

  در افغانستان: رمحمدیوسفصدارت داکتخان و ی داوداستعفا  

استعفای داود و تقرر دکتور محمد یوسف به حیث صدراعظم جدید و خارج از 

حلقه دودمان سلطنتی، بسیاری از ناظران سیاسی را متحیر گردانید. عالوه بر آن تدوین 

داود از مشروطه و تحریم خانواده شاهی و خود محمدریزی شاهیقانون اساسی جدید، پی

 گیری شاه نرمخوی گردید.عمده دولتی بیشترمایه حیرت مردم در تصمیممقامات 

 تصویب گرفته شد. در قانون اساسی  ۱۹۶4قانون اساسی جدید در لویه جرگه 

شاه مدتی از امضاء و توشیح آن  جدید، تاسیس احزاب سیاسی وعده داده شده بود. لهذا

شمسی  ۱۳۴۳میزان  ۹طابق م ۱۹۶۴خود داری ورزید، مگر سر انجام در اول اکتوبر 

 شاه آنرا توشیح نمود.

 کرد. مصونیت فردی و آزادی های اساسی مردم را تضمین میقانون اساسی آزادی

مطبوعات و تشکیل احزاب را وعده میداد. تفکیک قوای ثالثه، انتخابات آزاد و عمومی و 

با  ۱۹۶۴ساسی سری و مستقیم در قانون اساسی جدید در نظر گرفته شده بود. قانون ا

در نظر داشت شرایط جامعه افغانی، دموکراسی را به پیمانه وسیع و حتی باالتر از 

کرد و میتوان گفت نسبت به قوانین اساسی کشورهای ظرفیت و جاغور جامعه تضمین می

 های مردم بیشتر توجه کرده بود. اسالمی همجوار )ایران و پاکستان( به آزادی

ها به مردمی که در دموکراسی تجاربی نداشتند و ه آزادیمتاسفانه ضمانت این هم

آوردن امیال و اهداف خود توانست از آن در جهت برعناصر صاحب غرض و گماشته می

سوء استفاده نماید، در شرایط جامعه افغانی تقریبا قبل از وقت بود. گرچه قانون احزاب 

یل شده بود. قانون احزاب در از صحه شاه نگذشت و نافذ نگردید ولی برخی احزاب تشک

 ماه اسد از شورای ملی گزارش یافته بود. 

  ۳۱در حدود  ۱۹۷۱تا ۱۹۶۵با انفاد قانون مطبوعات در کشور، طی سالهای 

جریده غیر دولتی و شخصی در کابل به نشر میرسید که از آن میان هفت جریده بنابر 

قبیل: جریده خلق، جریده  اهمیت سیاسی و نشرات ایدیالوژیک خود مشهور بودند از

پرچم، جریده مساوات، صدای عوام، شعله جاوید، افغان ملت و اتحاد ملی، جراید یاد شده 

به عنوان ارگان نشراتی احزاب سیاسی فعالیت و نشرات میکردند. در میان این جراید، 

 جاوید بودند.مهمترین و غوغا برانگیزترین آنها جراید خلق و پرچم و شعله
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خلق قبل از انشعاب حزب، تاسیس و پس از شش شماره از نشر بازماند.  ۀجرید

به صاحب امتیازی خیبر و مدیریت  ۱۹۶۸اما جریده پرچم پس از انشعاب در سال 

 به نشرات خود دوام داد. ۱۹۶۹سلیمان الیق تاسیس شد و تا سال 

 ی به صاحب امتیازی دکتور رحیم محمود« شعله جاوید»جریده  ۱۹۶۸در سال  

تاسیس « حزب دموکراتیک نوین»)برادر دکتور عبدالرحمن محمودی( به صفت ارگان 

شعله »گردید. این حزب از نظریات مارکسیستی )ترندپکن( پیروی میکرد و در محیط بنام 

 شناخته شد.« جاوید

 رهبران این حزب چون دکتر هادی محمودی، انجنیرعثمان معروف به لندی،  

غوری، در عین های جاصادق یاری از خانواده اعیانی هزاره یاری و محمداکرممحمد

میدند با سایر احزاب و مخصوصا دو جناح خلق و پرچم حزب زر حالی که با دولت مي

 دموکراتیک خلق نیز سخت در جنگ بودند.

 بنام  ۱۹۶۴ها بود که در سال اما در مقابل این احزاب دست چپی، نهضت اخوانی

ه شرعیات فاکولتد کرد. رهبران جمعیت عمدتا از استادان سر بلن« جمعیت اسالمی»

تشکیل شده بودند. مانند: استاد غالم محمد نیازی رئیس فاکولته شرعیات، استاد 

توانا، استاد سیاف، موالنا منهاج الدین گیج الدین ربانی، استاد محمد موسیبرهان

قاضی هدایت نیز  مولوی محمدیونس خالص، مولوی فیضانی و ،«گهیج»موسس جریده 

 از فعاالن این نهضت بودند.

 تنها حزب  ۱۹۷۳تا  ۱۹۶۴در میان احزاب سیاسی در دهه دموکراسی از 

دموکراتیک خلق افغانستان )پیرو خط مسکو( و شعله جاوید ) حزب دمکراتیک نوین ـ 

گردان و محصالن پوهنتون کار اسالمی در میان شاپیرو خط پکن( و نهضت محافظ

( رخنه کردند ولی سایر احزاب قدرت شناسایی خود را در میان روشنفکران و )دانشگاه

مردم افغانستان نیافتند و حتی در خارج پایتخت، مردم از وجود آنها تقریبا بکلی بی خبر 

 ماندند.

 سرانجام یکی از این احزاب یعنی حزب دموکراتیک خلق افغانستان توانست در 

د و رقبای سیاسی خود را عقب براند. رهبران حزب قدرت دولتی را غصب کن ۱۹۷۸سال 

کی، ببرک کارمل، میر اکبر خیبر، چنانکه دموکراتیک خلق افغانستان نور محمد تره

رفتند. اینان بودند لنینیسم بشمار می -ظریه پردازان ایدیالوژی مارکسیسماشاره شد از ن

، آموزگاران، استادان، و گان، کارمندان دولتی که در میان روشنفکران، تحصیل یافته

دکتوران طب و بعضی افراد گمنام به پخش ایدیالوژی مارکسیستی، لننیستی پرداختند و 

موفق به بنیادگذاری حزب دموکراتیک خلق افغانستان از طریق  ۱۹۶۵در زمستان 

 دعوت کنگره حزب شدند.
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ارته کی واقع در کاشخاصی که در نخستین جلسه موسس در منزل نور محمد تره

کی، شرکت ورزیده بودند عبارت بودند از: نور محمد تره ۱۹۶۵کابل در اول جنوری  ۴

ببرک کارمل، صالح محمد زیری، محمدطاهر بدخشی، سلطانعلی کشتمند، دستگیر 

پنجشیری، شهرهللا شهپر، ظاهر افق، نور احمدنور، اسمعیل دانش، دکتور شاه ولی، 

میثاق، عبدالحکیم شرعی جوزجانی، سلیمان  بارق شفیعی، دکتور ظاهر، عبدالکریم

الدین تهذیب، عبدالقدوس الیق، اناهیتا راتب زاد، مال عیسی کارگر، دکتور درمانگر، نظام

کریم، عبدالحکیم هاللی، آدم خان جاجی که ریاست جلسه غوربندی، یاور شیرزی، هادی

 را موقتا بدوش داشت.

 ق و مرامنامه آن به تصویب رسید. و در این جلسه اساسنامه حزب دموکراتیک خل

همچنان پولیت بوروی و کمیته مرکزی را انتخاب کرد. اعضای اصلی پولیت بورو، نور 

البدل، کی، ببرک، زیری، بدخشی، کشتمند، شهپر، و پنجشیری و اعضای علیمحمدتره

نور  دکتور شاه ولی، ظاهر افق، دکتورظاهر ، نور احمد نور، کمیته مرکزی به نوبه خود

کی را به عنوان منشی عمومی حزب و ببرک کارمل را به عنوان معاون منشی محمدتره

 عمومی تعیین کرد. 

 جریده خلق به نشر  ۱۹۶۶اپریل ۱۱مرام حزب چنانکه در شماره اول مورخ 

داری رسیده، تشکیل حکومت جبهه دمکوکراتیک ملی و تعقیب راه رشد غیر سرمایه

وقت دستور عمومی مسکو برای احزاب کمونیست در معرفی شده است که در آن 

کشورهای جهان سوم بود. اما بعدها حزب خود را بنام حزب طراز نوین پیشاهنگ طبقه 

کارگر، مجهز با ایدیولوژی دوران ساز )مارکسیسم ـ لنینسیم( و معتقد به اصل مرکزیت 

ه رخ مردم دموکراتیک که در واقع دیکتاتوری هیات رهبری در درون حزب است، ب

 7کرد. بخصوص حریفان ایدیولوژی خود معرفی می  
 

 :کشورمعارف مظاهره سوم عقرب، سر آغاز هرج و مرج در گستره 

 ، دکتور محمد یوسف گزارش کار حکومت موقت را به ۱۹۶۵اکتوبر  ۱۴بتاریخ 

اد، پادشاه پیش کرد و فرمان یافت تا کابینه جدید را تشکیل کند. هنگام گرفتن رأی اعتم

یی دیگر از اعضای زاد و عدهبعضی از اعضای شورا برهبری ببرک کارمل، آناهیتا راتب

ولسی جرگه به بدگوئی از صدراعظم موظف و اعضای کابینه پرداختند. بدگویی وقتی 

 اوج گرفت که ناظران از جاهای مخصوص، بدادن شعارهایی پرداختند.علیه دکتر یوسف

 اکتوبر به شورا رفت  ۲۱نگران شده بود، به تاریخ  دکتر یوسف که از این حادثه

و از اعضای آن مجلس تقاضا نمود تا از انتقاد بیجا و سخنان بی اساس حذر کنند و در 

                                                 
 رک: اساسنامه حزب دموکراتیک خلق افغانستان - 7
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صورت داشتن دالیل موثق، شکایات خود را به مراجع قانونی )محاکم( مطرح سازند. 

دند. احتماال رفتن های مخصوص ناظران به طرفداری او شعار داطرفداران وی از چوکی

 یی بشمول پادشاه شده بود.غیر مترقبه صدراعظم به شورا موجب نارضایتی عده

 اکتوبر یعنی  ۲۴ببرک کارمل و پیروان وی محصالن را تشویق کردند تا بروز 

روزیکه دکتر یوسف از ولسی جرگه رای اعتماد میگرفت در تاالر شورا حاضر گردند. 

شنیدن بیانیه تند و تیز ببرک و تحت تاثیر قرار دادن  بدون شبهه هدف از این کار،

های شاگردان و محصالن پوهنتون وجلب بیشتر آنان بسوی ببرک بود. در آن روز چوکی

مخصوص ناظران کامال اشغال شده بود. و اکثریت آن محصالن پوهنتون بودند که 

 های وکالء را نیز اشغال کرده بودند.کرسی

 ولسی جرگه هنگام آغاز جلسه از محصالن خواهش نمود  دکتر عبدالظاهر رئیس

های وکال را به وکالء بگذراند و محصالن تاالر شورا را ترک کنند. اما این تا چوکی

نتیجه ماند و بنابراین رئیس ولسی جرگه پایان جلسه را اعالم داشت. شام تقاضاها بی

اکتوبر  ۲۵تاریخ آنرا  اکتوبرولسی جرگه جلسه رای اعتماد را سری و ۲۴همان روز 

اکتوبر در بیرون تاالر شورا نیز جمعیت بزرگی از  ۲۴تعیین و اعالن کرد. در آن روز 

یی هم علیه بعضی از مردم عالقمند بجریان رای اعتماد حکومت گرد آمده بود. وعده

دادند. اوضاع داللت میکرد که باید تحریک و تخریب بزرگی در جریان وزراء شعار می

 اجتماع کنندگان سعی داشتند جریان رای اعتماد را بر هم بزنند. باشد.

 عقرب( ولسی جرگه جلسه سری خود را دایر کرد و دکتور ۳اکتوبر )  ۲۵روز 

اش جهت اخذ رای اعتماد حاضر گردید. در آن روز نیز محصالن یوسف با اعضای کابینه

خواستند تاالر ورا ریختند و میها به محوطه شیی از شاگردان باالیی لیسهپوهنتون و عده

شورا را اشغال کنند و مانع جریان رای اعتماد گردند. قوای امنیتی نگذاشت محصالن 

بداخل تاالر شورا گردند. بنابراین تظاهرات شدیدی همراه با خشونت ولت و کوب پولیس 

ه دربیرون تاالر و در خارج شورا آغاز شد، آوازه برخورد محصالن در بیرون درواز

حکومتی شورا به سرعت به پوهنتون) دانشگاه( رسید و دیری نگذشت که فریادهای ضد

العمل در برابر در دهلیزهای پوهنتون کابل بلند شد و شاگردان و محصالن را به عکس

حکومت واداشتند. ظرف کمتر از نیم ساعت در پیشروی فاکولته علوم جمعتی بزرگ از 

ادبیات و علوم بشری، اقتصاد، حقوق، تعلیم و تربیه  های: طب، علوم،محصلین فاکولته

سینا بحرکت افتادند. و انجنیری و زراعت گرد آمدند و بعد باستقامت دارالمعلمین و ابن

های تعطیل دروس این محصلین همینکه به دارالمعلمین و ابن سینا رسیدند، زنگ

ن دو مکتب بسوی تخنیک های تعلیمی را بصدا در آوردند و با گرفتن شاگردان آکانون

یی از محصلین باز بداخل آن مراکز تعلیمی دویدند ثانوی و لیسه غازی براه افتادند. عده

های تعطیل دروس را بصدا در آوردند. شاگردان صنوف باالئی لیسه غازی، و زنگ
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چیان پوهنتون همنوایی کردند و همراه باعده زیادی از شاگردان تخنیک ثانوی با مظاهره

 س از طریق سرک اول به قصد شورا به مارش خود ادامه دادند.سپ

 لیسه رابعه بلخی نیز در آغاز این جاده قرار داشت، تعدادی از محصلین که گویی  

نقشه و خط سیر مظاهره را تعیین کرده بودند، باز بداخل آن لیسه فرو ریختند و زنگ 

ا خود همراه کنند، اما با مخالفت جدی تعلیمی را بصدا در آوردند تا شاگردان اناث را نیز ب

مدیره آن لیسه روبرو شدند و به سرعت از آن لیسه خارج شده با دادن شعارهای 

مردم »، « کنیمما از حقوق سیاسی خود دفاع می» ، « آزادی خود را باید بدست آوریم»

یرون تقریبا همان شعارهایی که یکروز قبل در ب« فاسد را باید از وظیفه بدور ساخت

گردید، در این روز نیز تکرارا چپی اجرا میتاالر شورا از جانب برخی عناصر دست

چیان بزودی پل خواجه مال را عبور کردند و در حالیکه پیشروان شد. مظاهرهشنیده می

یی بداخل آن لیسه مظاهره به مقابل دروازه لیسه حببیه رسیده بودند، یکبار دیگر عده

یی زیادی از شاگردان صنوف باالیی آن را بصدا در آورده، عدهرفتند و زنگ تعلیمی 

لیسه را با خود بیرون آوردند و شامل مظاهره نمودند و بعد به استقامت شورا به راه 

افتادند. در قسمت جنوب لیسه حبیبیه مظاهره چیان با مقاومت پولیس روبرو شدند. 

د هنگامه آفرینی کنند. پولیس چیان با پرتاب کردن سنگ بسوی پولیس خواستنمظاهره

چیان ایکه بود نگذاشت پای محصلین به حریم شورا داخل گردد. بناچار مظاهرهوسیلهبهر

الدین افغانی تجمع نمودند. ساعت از برگشتند و در ساحه پوهنتون در پای قبر سید جمال

های امهدوازده ظهر گذشته بود، از دور از عقب مکتب تخنیک ثانوی صفوف پولیس با ج

وی بسوی جمعیت محصلین پیش رنگ فوالدین خود ظاهر گشتند که بطور حلقهتیره

آمدند، وزیر دفاع ستر جنرال خان محمد نیز با موتر سیاهش از سمت غرب، مقبره می

شتر »کرد. اما وقتی شعار الدین ظاهر شد و گویا اوضاع را ترصد میسید جمال

د، بسرعت از محل خود را دور ساخت. مگر با پیش را شنی« خان محمد، مرده بادجنرال

چیان، سخنرانان اعالم داشتند که مظاهره را در حریم آمدن صف پولیس بسوی مظاهره

راهی عقب ادیتوریم به راه چیان بسوی سهدهیم با این اعالم مظاهرهپوهنتون ادامه می

های فریدشایان و ال نامافتادند و در آنجا تجمع نمودند. از میان سخنگویان متعدد، فع

طاهربدخشی و عبدالبصیر رنجبر بخاطرم هست. بنابر پیشنهاد طاهربدخشی تصمیم گرفته 

گان مبارز ویتنام، همان روز را نیز گرسنه بگذرانند و بدون شد تا محصلین به یاد گرسنه

سپس زدن بدرقه شد. شان ادامه بدهند. این پیشنهاد با کفخوردن نان و غذا به مظاهره

فرید شایان پسر نعیم شایان، از آزادی خواهان و یکی از همرزمان داکتر محمودی فقید 

 که هفت هشت سال در زندان دهمزنگ کابل زندانی بود، قطعه شعری با این مطلع خواند:

  به نوک خامه بر بنیاد هر بیداد آتش زن        ز کلک آهنین بر کاخ استبداد آتش زن 

  اد آتش زنتبه مضمون و کتاب و کلها اس       فکر نو ایجاد نتواند پوهنتونیکه درسش 
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 شعر با این مقطع ختم شد:

        برقنورزا دگرگون شد در این عصریکه دنیا

   تو هم دشتی چراغ تیلیی اجداد آتش زن

 این شعر، هیجان عجیبی در محصالن پوهنتون ایجاد کرد و با کف زدنها بدرقه 

بیت را از همان لحظه به یاد سپردم. فرید شایان پس از خوانش قطعه  شد. من این دو سه

چیان را به شهر از طریق دهمزنگ بوسیله پولیس شعر اعالم کرد که راه نفوذ مظاهره

پروان نفوذ کرد و فریاد و مسدود است بنابراین میتوان از راه گردنه سخی به کارته

چیان با رسانید. با این اعالن مظاهرهچیان را بگوش شهروندان کابل خواست مظاهره

بعدازظهر بود، بسوی گردنه سخی که کوه شیر ۲شکم گرسنه در حالیکه ساعت قریب 

چیان در آباد وصل میکند، براه افتادند، پولیس از مقابله با مظاهرهدروازه را با کوه علی

 آن سمت غافل ماند و مظاهره بداخل شهر راه یافت.

 ه مقابل وزارات داخله و والیت کابل را طی کرده از طریق جاده چیان جاد مظاهره

نادرپشتون به جاده میوند سرازیر شدند و سپس باستقامت سینمای پامیر براه خویش 

ادامه دادند. از سینمای پامیر و پل مسجدشاه دوشمشیره بسوی سره میاشت و سپس 

( به جاده داراالمان دور خوردند. نگنوآباد ده افغانان و از حوالی منار عبدالوکیل )دهمز

چیان توسط پولیس دستگیر و زندانی یی از مظاهرهدر اینجا اعالن گردید که چون عده

شده لذا به قصد رهائی زندانیان مظاهره را در مقابل منزل صدراعظم ادامه میدهیم. 

ت خود چیان با استقامت منزل صدراعظم واقع در نزدیکی پل سرخ بحرکبنابراین مظاهره

ایکه برای محافظت منزل صدراعظم موظف شده بود و در ادامه دادند. اما قوای امنیتی

چیان قصد حمله بر خانه صدراعظم را آنجا قبال جابجا شده بودند، بگمان اینکه مظاهره

رسیدند آنها شروع به  ۴ هکارتچیان در برابر ماموریت پولیس دارند، همینکه مظاهره

پوش با سرعت از عقب دند. در همین اثنا یک عراده تانک زرهفیرهای هوایی نمو

آور در میان گاز اشکچیان رسید و همینکه به آنان نزدیک شد، چند تا مرمیمظاهره

آور و صدای فیرهای هوایی و خطائی مقابل چیان پرتاب نمود. دودهای گاز اشکمظاهره

بطرف  ۴ی ماموریت پولیس کارته یی از پهلوچیان متفرق شوند، عدهسبب شد تا مظاهره

بسمت شمال پا به فرار  ۴های کارته ها و پس کوچهجنوب دریای کابل و بقیه در کوچه

نهادند. یکی دو زرهپوش که بعدا گفته میشد در یکی از آنها سردار عبدلولی داماد شاه و 

ین جا داشتند در دیگرش وزیر داخله، دکتر عبدالقیوم و قوماندان امنیه کابل سید بهاءالد

چیان بحرکت افتادند و به فیر بسوی مظاهره ۴های کارته چیان در کوچهاز عقب مظاهره

خود مورد اصابت مرمی قرار دکان فراری پرداختند. بر اثر این عمل یک نفر خیاط در 
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گرفته بعدا جان داد و دو سه نفر از محصلین زخمی و یا کشته شدند. حوالی ساعت پنج 

 جمع شد اما صدای آن خفه نشد. ۴های نواحی کارته دامن مظاهره از کوچهبعد از ظهر 

 چنان معلوم میشد که تظاهرات را قبال پالن کرده بودند و کارمندان سفارت 

 کردند.چیان حرکت میشوروی همراه با مظاهره

 بدینسان بود مظاهره سوم عقرب که با خشونت آغاز یافت و با خشونت ) با مرگ 

ن و زخمی شدن چند نفر( پایان یافت. ولی پس از آن هر سال خاطره سوم عقرب دو تیکی

گردید تا آنکه نوبت های پر شور در مرکز و والیات برگزار میبا مظاهرات و میتنگ

قدرت به خود حزب دموکراتیک خلق افغانستان، این آغازگر مظاهره سوم عقرب رسید. 

یاد میکرد و نه از مظاهره و افشاگری ضد ولی پس از آن دیگر نه از سوم عقرب کسی 

دولتی سراغی بود. فقط پس از اینکه قشون سرخ شوروی بر افغانستان تجاوز کرد، در 

های دیگر لیسهمحصلین و محصالت پوهنتون )دانشگاه(با شاگردان اناث ۱۳۵۹ماه ثور 

دادند که آمیز براه انداختند و در آن فقط شعار میمارشی را بصورت بسیار مسالمت

 قشون بیگانه از کشور ما خارج شود.

 اما قوای امنیتی کمونستی بر روی محصالن و شاگردان آتش گشود و تعداد 

نامعلومی را که ده چند و بیست چند حادثه سوم عقرب میشد، بخاک و خون کشاندند. و 

برای نخستین بار در تاریخ کشور دختران جوان وطن را به گناه آزادی خواهی به 

های غیر اخالقی قرار دادند. شکنجه مسلسل بستند یا بزندان کشانیدند و مورد تجاوز و 

شد و هرگاه لب ایکه سالها برای رسیدن به آن شعار داده میاین است نتیجه دموکراسی

بزندانی بی برگشت فرستاده « ضدیت با انقالب»شد که چرا اینطور؟ به اتهام گشوده می

 میشد.

 سوم عقرب باعث تشویش و نگرانی مردم از بازار تا دربار گردید بهرحال حادثه 

اکتوبر( و بعد از آن محمد هاشم  ۲۹و سبب سقوط حکومت دکتر محمد یوسف گردید )

میوندوال موظف به تشکیل کابینه شد و خموشانه و بدون سروصدا به اخذ رای اعتماد 

 از شورا موفق برآمد.

 ر مجلس فاتحه محصالن دانشگاه کابل شرکت میوندوال خود به نمایندگی شاه د

ورزید و یکی از محصالن وابسته به حزب دموکراتیک افغانستان دستمال سیاهی را به 

نشانه سوگواری در بازوی صدراعظم بست. محصالن بیانیه او را که حاکی از بررسی 

 لهله عاجل قضیه و مجازات مجرمین و رهایی محصالن دستگیر شده از زندان بود، با ه

 های خود بر داشتند.اش او را برسم تحسین بر شانهاستقبال کردند و در پای بیانیه

 محصالن پوهنتون که اکنون مزه پیروزی سیاسی را چشیده بودند، حاضر نبودند 

های چپی، هر روزه دایره به آسانی دامن حکومت را رها کنند و در زیر تحریکات گروه
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تر اقدام تر و وسیعو برای دستیابی به آن به تظاهرات منظمشان را توسعه داده مطالبات

کردند و با مهارتی که نشانه رهبری خارجی در آن نمایان بود، در پهلوی پافشاری بر می

عقرب، مطالبات سیاسی دیگری مثل حق تشکیل اتحادیه محصلین،  ۳مجازات مجرمین 

ه را مطرح میساختند که تخفیف قید حاضری و آسان ساختن درس و امتحانات و غیر

طرف را هم بسوی آنان جلب بمذاق اکثر محصالن خوشگوار بود و حتی عناصر بی

 کرد.می

 عقرب، محصلین ۳چند روز بعد از سکوت حکومت در قضیه مجرمین حادثه 

دانشگاه به تحریک اعضای حزب ، تطاهرات را از سر گرفتند و مارش کنان به صدارت 

سخ به محصالن از اینکه نتوانسته بدالیل غیر قابل تشریح به رفتند. میوندوال در پا

 عهدش وفا کند، معذرت خواست.

 محرکین این موضوع را دستاویزی برای تظاهرات محصلین و تحریم دروس 

تظاهرات شدیدی را  ۱۹۶۵نوامبر ۳۰=  ۱۳۴۴دانشگاه قرار دادند. و از اوایل قوس 

هرات بر هم زدن نظم و دسپلین دانشگاه بود تا از براه انداختند. مقصد از پرپائی این تظا

ها را نسبت به ها و بدبینیاش جلوگیری کنند و مخالفتبرگزاری امتحانات بشکل طبیعی

ی پخش و تظاهرات را ا میوندوال برانگیزانند. حکومت با درک این روحیه اعالمیه

امتحانات ساالنه با آرامی ممنوع قرار داد، تا آنکه روزهای موعود امتحانات فرا رسید و 

های عقرب و قوس باز مظاهرات فضای درس و تعلیم را سپری گردید. سال بعد در ماه

 مختل کرد.

  دوپارگی حزب دموکراتیک خلق و اوج گیری مظاهرات 

 ببرک کارمل حین ارزیابی بودجه وزارت دربار پادشاه افغانستان  ۱۳۴۵در سال 

اه در میان ممالک آسیایی خواند و احترامش را واجب ترین شرا ستود، و او را مترقی

شمرد و نیز پیشنهاد کرد تا اصطالحاتیرا که در چوکات وزارت دربارشاهی قیداست چون 

های جدیدی بکار گرفته شود و در این مورد نظر کهنه شده متروک شود و بجای آن واژه

 وزارت مالیه نیز گرفته شود.

 یی بدست مخالفین او در داخل حزب داد تا او بهانهاین سخنان ببرک در پارلمان 

را مورد انتقاد و مواخذه قرار دهند و به تنزیل موقف حزبی او پا فشاری کنند. بنابرین 

اختالفات در درون حزبی سبب شد تا حزب بدو جناح خلق و پرچم انشعاب یابد. رهبری 

 کارمل انتقال یافت.  کی و رهبری گروه پرچم به ببرکگروه خلق به نور محمد تره

 بدینسان دو حزب با عین مرام و عین ایدئولوژی و عین منبع الهام و حمایت به 

میان آمد که هر کدام خود را حزب دموکراتیک خلق افغانستان مینامید. و طرف مقابل را 

دادند. قرار می« سی، آی، ای»مورد اتهام و دشنام و جاسوسی برای دستگاه استخباراتی 
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گی نمیشد، شاید خواست آن چنین نیز شاهد این وضع بود اما مانع این دودستهمسکو 

بود. هر دو جناح حزب، کار جلب و حذب اعضای خود را در میان قشر روشنفکر و تعلیم 

گرم و یافته، معلمین و متعلمین و محصلین آغاز کردند. زیرا محصلین قشر جوان و خون

امین مدیر دارالمعلمین و هللابودند. در جناح خلق حفیظ پذیرتر از پدران و بزرگساالنآسیب

عده دیگر از معلمین والیات عضویت داشتند. لذا جلب و جذب شاگردان والیات افغانستان 

 داد.ها را تشکیل میهدف عمده خلقی

 الحق جناح خلق به ذخیره سرشاری دست یافته بود. زیرا شاگردان روستانشین 

ره ابتدایی برای ادامه تحصیالت ثانوی و عالی راهی مکاتب لیلیه پس از فراغت و ختم دو

خانوادگی، محیط آرام و راحت پایتخت شاگردان را به آسانی شدند. دوری از حلقهکابل می

انداخت و وفادار و متعهد میگردانید. یکی از این موسسات تعلیمی بدام حلقات حزبی می

خته میشد، دارالمعلمین کابل بود که عده قابل که کانون بزرگ تربیه معلمین اطراف شنا

مالحظه شاگردان والیات را در خود ساالنه جذب میکرد و هر یکی از این شاگردان با 

بابا، تخنیک عالی، لیسه سینا، خوشحالخان، رحمنهای دیگر چون: ابنشاگردان لیسه

های سبز دادن باغ حربی و غیره تماس مستمر و دایمی داشتند و به آسانی میشد با جلوه

و سرخ دنیای سوسیالیزم شاگردان خوش باور و پاک دل اطرافی را بدام انداخت و با 

 خود همراه و وفادار نمود.

 از سوی دیگر جناح پرچم نیز پیگرانه دست و پا میزد ولی راه آنان درجلب و 

تخت بودند، ها مانند خود که از پایکامال متفاوت بود. پرچمی« خلق»جذب اعضا با راه 

متوجه محصلین پوهنتونهای مرکز شدند. اولیای این محصلین، مامورین و بیوروکراتان 

 دستگاه دولت بودند که طبقه متوسط جامعه را تشکیل میدادند و نسبت به ماموران 

 اطراف، زندگی نسبتا راحتی داشتند.

 ودند. پذیرش افکار جدید ساسیی ب محصلین پوهنتون )دانشگاه( بیشتر مستعد

های شهرنشین برخاسته بودند که با سیاست و دولتمداری شان از خانواده زیرا اکثریت

آشنایی داشتند. در میان محصلین، کسانیکه به ایدیولوژی جدید جلب و جذب نمیشدند، 

کار ، ها قرار میگرفتند و با برچسب الفاظ، مرتجع، محافظهمورد طعنه وشماتت حزبی

 شدند.ات اذیت میو غیره کلم« اخوانی»

 بتدریج شاگردان روستایی و پشتوزبان اطرافی در گروه خلق و شاگردان و 

ها بود در گروه شان شهرمحصلین شهری و مرکز و دری زبان که خاستگاه بیشترین

شمرد. پرچم جمع شدند. هر یک از این دو گروه خود را حزب حقیقی دموکراتیک خلق می

شهرت « پرچمی»و « خلقی»وی آنان بود در میان مردم به گاما از روی جرایدیکه سخن

 یافتند.
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عده دیگری به رهبری طاهر « پرچم»و« خلق»بدنبال انشعاب حزب بدو جناح  

بدخشی از بنیان گذران از هر دو جناح جدا شده و جریان سیاسی غیر منظم دیگری را 

اینان  .شهرت یافت« ملیستم »ر افواه بنامبوجود آوردند که عنوان مشخصی نداشت اما د

اما از شیوه استدالل شفاهی مرام  شان پخش میگردیدند تا مرامنامهارگان نشراتی نداشت

آن آشکار بود که با مارکسیسم قطع عالقه نکرده، بلکه مدعی بودند که در شرایط 

افغانستان تضاد عمده در جامعه، تضاد قومی و اتنیکی است نه تضاد طبقاتی و قوم 

شمردند. ولی بعدها این هم در ا در مجموع مسئول ضیاع حقوق سایر اقوام میپشتون ر

سطح شورای ملی توسط یکی از اعضای ارشد حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

ها در تقویت بنیه مالی و اکماالتی و اسلحه وی بقایای مزدک( افشاء شد که شوروی)فرید

داشته و دارند و نباید چنین تصور  مستقیما سهم« سازا»موسوم به « ستم ملی»حزب 

کند، رهبران حزب شود که تنها حزب دموکراتیک خلق به دستورات مسکو عمل می

هللا ظهوری و غیره محبوب هللا کوشانی و بشیر بغالنی و اسحاق کاوه و ظهور« سازا»

 بودند.

 نام  هایی و مخصوصا در اول ماه می زیرها هر کدام به مناسبتاین احزاب و گروه

عقرب همه ساله در مرکز و والیات ۳و سوم عقرب بنام یادبود شهدای « روز کارگر»

انداختند و ضمن آن برهبران حزبی همدیگر و حکومت تظاهرات پر سر و صدایی براه می

و غیره اتهامات حق و ناحق وارد میکردند و داد سخن رانی و افشاگری میدادند. از سال 

 رنگار، میدان مسابقات سخنرانی و افشاگری و اتهام ببعد پارک ز ۱۹۶۷=  ۱۳۴۶

 های مخالف بود.های عجیب و غریب به گروهبستن

 

 کردند: های خلق و پرچم و آشوبهای که این جراید برپاجریده

 های یکی از نشریه« رامپارتس»( خبر مجله ۱۹۶۶)اپریل  ۱۳۴۵در اوایل بهار 

در این مجله از قول یک محصل افغانی ادعا  بسیار گمنام امریـکایی در کابل پخش شد.

محصلین افغانی را به همکاری فرا میخواند و حتی با « سی، آی، ای»شده بود که 

این مجله توسط سازمان جاسوسی  مقامات عالی رتبه افغانستان هم ارتباط دارد. ظاهرا  

پخش  ساعت از امریکا به افغانستان و اکثر نقاط جهان۲۴در ظرف « کی، جی، بی»

ال در این مقاله ذکر نشده بود، و گردید و غوغایی برپا کرد. طوریکه گفته میشد نام میوند

اما هواخواهان مسکو، نام میوندوال را بر سر زبانها انداختند تا از محبوبیت و حرمت او 

ها از این کار دو چیز درمیان جوانان و هموطنان او بکاهند. در عین حال هدف روس

هایی که در امریکا تحصیل نام ساختن میوندوال و سایر رجال و شخصیتبود: اول بد

 کرده بودند، ثانیا منع کردن حکومت از اعزام محصلین افغانی به امریکا بود.
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حمل ۲۲به تاریخ « خلق»یی بنام چند روز از این خبر نگذشته بود که جریده

یعی به عنوان ارگان کی و مدیریت بارق شفبه صاحب امتیازی نور محمد تره ۱۳۴۵

شماره اول و دوم « خلق»نشراتی حزب دموکراتیک خلق افغانستان به نشرات پرداخت. 

خود را یکجا نشر کرد و صفحات آن را بمرام نامه حزبی اختصاص داد. جریده بهر دو 

کرد. این جریده پس از شش شماره زبان رسمی کشور، یعنی پشتو و فارسی نشرات می

اش که با شیوه و اسلوب ادبیات حزب توده نابر نشرات تند دست چپیب ۱۹۶۶می  ۱۶در 

 جرگه( مصادره و متوقف شد. رسید، از طرف شورا ) ولسیایران بچاپ می

 این تصمیم شورا باعث خشم و انزجار رهبران حزب دموکراتیک خلق و از جمله 

جه عناصری ساخت ببرک کارمل و پیروان او در شورا گردید و او انتقادات خود را متو

نظر داده بودند، اعتراضات شدید ببرک کارمل بر « جریده خلق » که به توقیف و مصادره

یی از وکال آن انتقادات را بر خود توهین و تحقیر محاسبه کردند  وکال بجای کشید که عده

و بدستور سردار عبدالرشید وکیل پلخمری و علی احمدخان بایانی سناتور پروان و چند 

ببرک کارمل و نور احمد نور در تاالر شورا حمله کردند و بشدت آنان بردیگر از وکال تن 

ن سینا بستری گردید و نور احمد بکه بر اثر آن ببرک در شفاخانه ا را لت وکوب نمودند

 نور غرض معالجه به چکوسلواکیا رفت. 

 حزب » ی ارگان نشرات« مساوات»ای بنام اندکی پس از توقیف جریده خلق، جریده

به صاحب امتیازی عبدالشکور رشاد و مدیریت محمد شریف ایوبی « دموکرات مترقی

شد. میوند وال توسط این جریده یک برنامه انتشار یافت که از جانب میوندوال تمویل می

طلبی، نمود که عناصر اصلی آنرا دین اسالم، شاهالتقاطی سیاسی و اجتماعی را تبلیغ می

 داد.کراسی تشکیل میملیت خواهی و دمو

 در دوره میوندوال یک تعداد جراید دیگر براساس قانون مطبوعات کشور، شروع 

بود که با مدیریت « جریده افغان ملت» به فعالیت نشراتی کردند. از آنجمله یکی هم 

تحت رهبری غالم « افغان سوسیال دموکرات»هللا حداد، بحیث ارگان نشراتی حزب قدرت

نشرات پرداخت. جریده وحدت ملی از طرف حزب وحدت ملی برهبری  محمد فرهاد به

استاد خلیل هللا خلیلی و مدیریت مولوی خسته انتشار یافت. این جریده از شاهی مشروطه 

کرد و پس از خارج شدن خلیلی از کشور به عنوان سفیر در بغداد در کشور طرفداری می

 این جریده هم متوقف شد.

   دوال از حکومت استعفی داد و بجای او نور احمد اعتمادی میون ۱۹۶۷در سال 

الدوله فرزند سردار سلطان خان اعتمادپسر سردار غالم محمدخان ابن سردار عبدالقدوس

خان طالیی به حکومت نشست. از آنجایی که نور احمد اعتمادی با خانواده شاهی محمد

خارجه آغاز کرده بود و در  قرابت خانوادگی داشت، ماموریت خود را در وزارت امور

زیر نظر سردار محمد نعیم خان به کارهای دیپلوماتیک مصروف بود. در عین حال او 
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گان و روشنفکران چپی بخصوص شخص با تجربه و پر مطالعه بود و لذا با تعلیم یافته

کرد و این روش او سبب گروه پرچم میانه خوبی داشت و با آنها بیش از حد مدارا می

ها و کین جناح خلق و نیز روحانیون وابسته به نهضت اسالمی مشهور به اخوانیخشم 

 گردید و شاید به همین علت امین او را اعدام کرد. 

 ، حکومت نوراحمد اعتمادی برای جناح ۱۹۶۸مطابق مارچ  ۱۳۴۶در ماه حوت 

حوت ۲۵ را داد. اولین شماره پرچم بتاریخ« پرچم»یی بنام پرچم حزب اجازه نشر جریده

مارچ همان سال نشر شد. این جریده از همان آغاز نشرات خود،  ۱۴مطابق 

اش را به سفارت شوروی و مسکو روشن کرد. زیرا نشرات جریده بیشتر بیان وابستگی

ترقیات روسیه و افکار و عقاید بزرگان مارکسیزم، لنینزم بود و این موئدی بود بر 

و. جریده به صاحب امتیازی میر اکبر خیبر و وابستگی دست اندرکاران جریده به مسک

 رسید.وار در مطبعه دولتی به چاپ میمدیریت سلیمان الیق بصورت هفته

 محل تجمع محصالن و ،ش  ۱۹۶۸=  ۱۳۴۷سراسر ماه عقرب پارک زرنگار در 

های مرکز و عناصر وابسته به احزاب دست چپی حکومت بود. در یکی از شاگردان لیسه

عقرب( دفتر دکتر پوپل وزیر معارف و معاون صدر اعظم مورد  ۲۸ماه ) روزهای همین

های منسوب به خلق و پرچم و غیره واقع شد که بر اثر آن وزیر پرانی حزبیسنگ

وارسی امور وزارت معارف استعفی داد، شایعه میرسانید که گویا وزیر معارف از عهده

 ر مکاتب و معارف افغانستان بگیرد.های دست چپی را دمعارف تصمیم داشت جلو فعالیت

 مظاهرات و هرج و مرج در دانشگاه کابل از  ۱۳۴۸ثور  ۱۹۶۹در اوایل ماه می 

سر گرفته شد و جریان درس و تحصیل را بکلی مختل ساخت. حکومت مجبور شد، 

یی پولیس به آنجا بفرستد و نظم و آرامش را اعاده نماید. اما این اقدام، اوضاع را عده

تر ساخت و محصالن به تحریک آشوبگران با پولیس دست و گریبان شدند و به زد هآشفت

و خورد پرداختند. در نتیجه چندین محصل و چندین نفر از افراد پولیس و افسران زخمی 

 شدند.

 یی صادر کرد و در آن اظـهار داشت که بر اثر در اخیر ماه ثور حکومت ابالغیه

های عامه وارد شده و ن خسارات زیادی به ملکیتهای محصالآرامیتظاهرات و نا

اند. در این ابالغیه های پولیس به شفاخانه جلوگیری کردهمحصلین حتی از انتقال زخمی

عمل محصلین خالف قانون و تحریک افراد غیر مسئول خوانده شد و تمام مظاهرات به 

های ه واقعا افراد و گروهاستناد مواد قانون اساسی ممنوع اعالم گردید، لیکن از آنجا ک

مختلفی در بر هم زدن اوضاع و ایجاد نا امنی در دانشگاه دست داشتند، ابالغیه حکومت 

و حمله پولیس تاثیر مثبتی نه بخشید و محصلین و استادان دانشگاه همچنان به تحریم 

ر ها تنها در محدوده دانشگاه باقی نماند، بلکه سایدرس ادامه دادند. این ناآرامی

های مرکز نیز به پشتیبانی از موسسات تعلیمی را نیز متاثر ساخت و شاگردان لیسه
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محصالن دانشگاه به تظاهرات پرداختند. این وضع حکومت را در وضع عجیبی قرار داد 

 دانست چه کند تا اوضاع بحال عادی برگردد.که نمی

 ند که:سر انجام محصالن و شاگردان در برابر خواست حکومت تقاضا کرد 

 های سیاسی آنان در حومه پوهنتون آزاد باشد . به حریم پوهنتون مداخله صورت فعالیت

اند رها گردند. افراد مسئول در حمله بر نگیرد . محصالنی که در تظاهرات زندانی شده

العمل پولیس نکوهش شود و به آنانی که به مال و پوهنتون مجازات شوند . عکس

 اند، غرامت پرداخته شود.ه یا خساره دیدهشان بسرقت رفتدارایی

 پذیرقتن این تقاضاها به معنی تائید عمل قبلی و تضمین حرکات محصالن  مسلما  

توانست آنرا قبول کند و لذا اوضاع همچنان در آینده بود و حکومت به هیچوجه نمی

 متشنج باقی ماند.

 ظم با شورای اعتمادی صدر اع ۱۹۶۹جون  ۲۷=  ۱۳۴۸سرطان  ۶به تاریخ، 

عالی پوهنتون جلسه کرد و همان شب در یک بیانیه مفصل رادیویی اعالم داشت که دیگر 

ها و تحریکات غیر قانونی اجازه دهد و نسبت به اخالل تعلیم تواند به فعالیتحکومت نمی

و تربیه بی تفاوت بماند. کسانیکه قانون و اعالمیه دولت را نادیده بگیرند و باز هم به 

 گری ادامه دهند، شدیدا مجازات خواهند شد.یک و اخاللتحر

 ها را ها و بی نظمیآرامیسه روز بعد از این اعالمیه، جریده پرچم این همه نا

بگردن امپریالیزم و محرکین داخلی و خارجی آن انداخت و از هوا خواهان خود خواست 

 (۱۹۶۹جون  ۳پرچم  از هر نوع عمل خالف قانون اساسی خود داری نماید . )جریده

 کم به صنوف بهر صورت در اثر اعالمیه حکومت پوهنتون باز شد و محصالن کم

رفت، زیرا هنوز هم برخی افراد ها بطور منظم به پیش نمیخود رفتند. ولی درس

جویی میکردند و دلیل آنرا حمله پولیس به حریم پوهنتون وبی حرمتی به استادان و بهانه

یکردند. بر اثر این وضع و تحریم درس، سرانجام حکومت مجبور شد شاگردان وانمود م

تصمیم بگیرد تا رسما پوهنتون را مسدود نماید و بنابراین از شاگردان لیلیه خواست تا 

 های بر گردند.های خود را ترک گویند و بخانهلیلیه

 تکلیفی های مرکز نیز مسدود شد و تعطیل گردید و این بالتقریبا یک ماه بعد لیسه

، ادامه یافت، در اخیر سال هم شاگردان ۱۹۶۹= اوایل نومبر  ۱۳۴۸ماه عقرب تا نیمه

  8تر ارتقاء جستند.از آنچه نخوانده بودند امتحان دادند و بیک صنف باال

  صفحه از چاپ برآمد و  ۱۲العاده در بصورت فوقپرچم جریده  ۱۹۷۰در اپریل 

ها و تصاویر زندگی او شده رد تولد لنین و عکستمام صفحات آن و قف تجلیل از سالگ

درود بر »بود و هم اشعاری از جانب بارق شفیعی در مدح لنین سروده شده بود که شعار 
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در آن آمده بود. روحانیون و جوانان مذهبی منسوب به حزب جمعیت اسالمی در « لنین

داری دست دامنه دانشگاه جریده مذکور را بشدت تقبیح کردند و به تظاهرات وسیع و

روز را در مسجد پل خشتی تحصن جستند و به بدگویی از بی مباالتی  ۴۳زدند و مدت 

جریده پرچم و حکومت و رژیم پرداختند. سرانجام حکومت مجبور شد، شبانه بر مسجد 

کاری در موترها انداخته بوالیات یورش ببرد و روحانیون را از آنجا پس از کتک

 شان بفرستد.مربوطه

متاسفانه در سالهای بعد تظاهرات در پوهنتون کابل به تصادمات ولت و کوب و 

 ۱۳۵۱های مختلف حزبی منجر شد تا آنجا که در سال چاقوکشی میان احزاب و جناح

ها و رئیس پوهنتون و شورای عالی آن مجبور به استعفا شدند بعضی از روسای فاکولته

 .و نظام تعلیم و تحصیلی بکلی مختل گردید

 ناتوانی و درماندگی حکومت در جلوگیری از تحریکات عناصر پرچم و خلق و 

بجایی رسید که اکثرا پوهنتون « هااخوانی»شعله جاوید و نهضت اسالمی معروف به 

ها با گروه میدان تبلیغات و جنگ زبانی احزاب مختلف شده بود و باالخره شعله یی

ن هم افتادند که در نتیجه چند تن از محصلین اسالمی در مقابل تعمیر فاکولته حقوق بجا

وابسته به هر دو طرف شدیدا زخمی شدند و به مرگ یکتن محصل منصوب به شعله 

جاوید بنام سیدال منجر شد. پولیس کابل در رابطه به آن سه نفر محصل از رهبران 

محصل الرحمن جمعیت اسالمی را دستگیر و زندانی کرد. این ها عبارت بودند از حبیب

حکمتیار محصل فاکولته انجنیری و محمد عمر محصل طب. دو نفر تخنیک، انجنیرپولی

حکمتیار بعد از یکسال زندان در دوره موسی های کمتر و انجنیراز این زندانیان به فاصله

 9شفیق از زندان رها گردید. 

 ت بهرحال تظاهرات مزمن و غالبا بی محتوا در پوهنتون )دانشگاه( و موسسا

تعلیمی در دوران حکومت نوراحمد اعتمادی به اوج خود رسید و سبب هرج و مرج 

مجبور به  ۱۹۷۱گی اوضاع، اعتمادی در ماه می اوضاع در کشور شد. بر اثر این آشفته

جرگه که یک شخص آرام و استعفا گردید. و بجای او دکتور عبدالظاهر رئیس ولسی

 ل و تحمل معتقد بود، قرار گرفت.کار و در اجرای مشکالت به تأممحافظه

 و بدنبال آن قحطی  ۱۹۷۱حادثه بدی که در دوره او بظهور پیوست، خشکسالی 

جات جانسوزی بود که حاصالت مردم به علت قلت بارندگی به سوخت رفت و نرخ غله

خیلی بلند گردید. و در بخش شمال شرقی، شمال غربی و مرکزی کشور چون: بدخشان، 

س و غورات، عده زیادی مردم از گرسنگی جان دادند و برخی هم که تا هرات و بادغی

تا فرزندان خود را در بدل چند سیر  مراکز شهرها خود را رسانده بودند، مجبور شدند
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گندم و جو بفروشند. این حادثه سبب شد تا مخالفین حکومت و رژیم دست به تبلیغات 

انگاری متهم کفایتی و سهلخواربار به بیبزنند و حکومت را در امر تهیه و تدارک مواد 

بسازند. چنانکه در والیت غور وقتی معاون صدراعظم جهت وارسی اوضاع سرزد، مردم 

)البته به تحریک احزاب چپی( او را با سنگ و کلوخ از خود راندند، سرانجام دکتور 

ستعفا شد و مجبور به ا ۱۹۷۲سپتامبر  ۲۴عبدالظاهر بدون آنکه کاری از پیش ببرد، در 

 عوض او محمدموسی شفیق قرار گرفت.

 از بررسی کارهای که در دوره کوتاه موسی شفیق صورت گرفت چنین استنباط 

میشود که وی میخواست دو کار عمده را انجام بدهد. یکی اعاده نظم و آرامش که در اثر 

از های حزبی مخالف رژیم دستخوش هرج و مرج شده بود و دیگری بتحریکات گروه

گرداندن سیاست خارجی افغانستان از گرایش مفرط به سوی اتحاد شوروی به خط میانه 

بیطرفی و احتماال بسوی آمریکا و غرب کار اول را غالبا وی بدوره بعد از شوری دوره 

سیزدهم و پیش از انتخابات شورای دوره چهاردهم محول ساخته بود. اما برای دستیابی 

های قابل مالحظه از ایران و بر آمد تا از طریق حصول کمکبه مقصد دوم، وی در صدد 

کشورهای غربی از نیازمندی و وابستگی افغانستان به اتحاد شوروی بکاهد. اما نزدیکی 

با ایران و کشورهای عربی ایجاب میکرد تا اختالفات سایسی بین افغانستان و 

 همسایگانش، ایران و پاکستان را رفع نماید.

 ارتباط به سیاست خارجی ابتدا کار را از ایران آغاز کرد و  موسی شفیق در

موضوع تقسیم آب هلمند را بر طبق قراردادیکه روی آن قبال زیاد کار شده بود، با 

های مثبت آن از پارلمان افغانستان تصویب گرفت . اما اعتراضات و تبلیغات توضیح جنبه

 ۱۹۷۳زمینه را برای کودتای  مخالفین بر ضد او و بر ضد شاه چنان قوت گرفت که

 مساعد ساخت.برهبری داودخان 

 

 :سرطان  26ودتای ک علل

سرطان برای برچیدن بساط نظام سلطنتی درافغانستان،  26علت اصلی کودتای 

ید تسوعدم توجه شاه به پیشنهادات داوخان برای آوردن یک تحول سیاسی از طریق 

راه اندازی در پرتو این قانون اساسی وتصویب یک قانون اساسی نظام شاهی مشروطۀ و

یکطرف شاه خود میخواست مبتکر چنین که  یک حزب سیاسی ملی بود. این درحالی بود

سردار اقدامی باشد ومنبعد در فعالیت های سیاسی کشور دخیل شود، واز سوی دیگر 

رای زمانی ب وقت و عبدالولی دامادشاه بنای مخالفت با داودخان را گذاشته بود ودر هر

دوادخان این را درک میکرد ومجبور تردید نظریات داودخان موانع  وبهانه میتراشید و 

 به استعفا از عهدۀ صدرات گردید.
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علت دیگری که داودخان را به دشمن درجه یک سلطنت تبدیل نمود،گنجانیدن 

خاندان ی ازعضوداود منحیث  بود که برطبق آن محمد 1964 قانون اساسیدر 24ماده 

 .درکشورمحروم وممنوع شده بود سیاسی های ت از فعالیتسلطن

داکتر کاظم از قول رشتیا نکاتی را نقل میکند که نشان میدهد سید قاسم رشتیا 

 در تحریم داودخان از هرگونه فعالیت سیاسی در اینده بازی کرده است.نقش فعالی 

وم در آن نویسنده میگوید که رشتیا در حکومت عبوری داکتر محمدیوسف، شخص د

یکجا با برادرخود  ،1964در کمیسیون تسوید قانون اساسی  حکومت بشمارمیرفت و

میرمحمدصدیق فرهنگ وسید شمس الدین مجروح یک مثلث قدرت را تشکیل داده بود 

 را میگرفت.به حالت اضطرار  وپیشنهاد تعدیل در مواد مربوط تالش وجلو هرگونه 

بازکردن یک راه آشتی با داودخان چنین داکترکاظم آخرین تالش شاه را برای 

حالت »پادشاه با داکتر یوسف موضوع دیگر شرح میدهد:قبل ازتدویرلویه جرگه بار

 اگرعبارتی به طورمجمل وبدون صراحت:» که  رامطرح کرد و فرمود« اضطرار

حالت غیرعادی"شاه هرشخصی را که مناسب بداند"  [ گنجانیده شود که دره]درمسود

 به نظر« تا زمان رفع حالت اضطرار در رأس حکومت تعیین کرده میتواند.بطور مؤقت 

از سردار نعیم خان  بود وشاید نظریهرشتیا مبتکر اصلی این اقدام عبدالمجید خان زابلی 

وبوسیلۀ نوراحمداعتمادی وعلی محمدخان وزیردربار به پادشاه رسانده شده باشد تا به 

سازی نمایند. بهرحال داکتر یوسف خان با رشتیا نحوی آشتی شاه با سردار را زمینه 

به رشتیا وظیفه سپرد تا بحضور پادشاه موضوع  ومجروح موضوع را در میان گذاشت و

 را توضیح نماید.

روزی که بحضور شاه باریاب شدم، برخالف انتظار... دراتاق » رشتیا مینویسد:

. اعلیحضرت مرا در کوچ کار شاه،علی محمدخان ونوراحمداعتمادی هم حاضر بودند...

د: شما را زحمت دادم تا نظریات تان را در مورد جای داده بدون مقدمه فرمو پهلوی خود

امکان تعدیل فصل حالت اضطرار که به صدراعظم صاحب ارائه نموده بودید، برای ماهم 

باید عرض کنم که از نظر پرنسیپ شرکت ... » رشتیا با اجازه پادشاه گفت: «شرح دهید.

رسم وتحت هرشرایطی که باشد،  عضای خاندان سلطنتی در امور دولت به هراسم وا

پرنسیپ اصلی )تفکیک قواء( را که یگانه تفاوت عمده بین این قانون اساسی وقانون 

اساسی گذشته میباشد، بطور جبران ناپذیری نقص مینماید وتمام آرزوهایی را که از 

ینده کشور چه از طرف اعلیحضرت وچه رای آن یک نظام دموکراتیک مترقی ببوجود آمد

از طرف منورین وبهی خواهان مملکت از یک سال به اینطرف بمیان آمده ... از بین 

پوشاندن اصل حقیقت  اساسی را وسیله بلکه دسیسه برای میبرد. زیرا مردم این قانون

ومسلط  خواهند دانست که درنظر آنها عبارت از همان حکومتهای استبدادی غیر مسئول

برجان ومال مردم خواهد بود که قدرت خود را ازمقام سلطنت گرفته وهیچکس وهیچ 
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مقامی قدرت از بین بردن آنها چه که جرئت بازپرسی اعمال آنها را نخواهد داشت. 

ید ویا یل بظاهر ضمنی وخفی کوشش بعمل آبعیارت دیگر هرقدر برای پوشاندن این تعد

 اده شوند،بازهم مردم از ورای قانون اساسی جدید سرجزئی و بی اهمیت وشکلی نشان د

کرد  کلۀ سردار صاحب را بهمان قسمی که معرفی وشناخته شده است، مشاهده خواهند و

پنجره باشد، داخل صحنه  باردیگر ولو از طریق زود ومتیقن خواهند بود که دیر یا

[ واقتدار را بدست گردیده]اصطالح از پنجره در آمدن مموال  برای دزد اطالق میگردد

بکلی حذف  24خواهند گرفت. ازاین جهت به عقیدۀ عاجزانه هیچ فرقی نمیکند که مادۀ 

خاطرات سیاسی «)نجانیده شود.له ای در فصل مربوط حالت اضطرار گگردد ویا اینکه جم

 10 «(200-196رشتیا، ص

ابراز  نویسنده به ارتباط الفاظ ولحن عبارت آقای رشتیا شک وتردید های خود را

رام ونسبتا  کم حرف بود، الزم به تذکراست که پادشاه شخص آ»کرده وسپس میگوید:

اما خوش نداشت داخل جر  خاموشی او بسا مواقع معنی رضایت خاطرش  را نمیداد و

او یقینا  معنی حرف های رشتیا را درک کرده بود وخوش  وبحث در هرموضوعی شود.

تالش  درحضورش چنین عباراتی بیان شود. نداشت به یکی از اعضای خانواده اش

ایتی پادشاه شد که کلی نتیجه نداد واینکار موجب نارضبه ش 24پادشاه برای تعدیل ماده 

بعدا  به شکل دیگری هنگامی تبارز کرد که جلسۀ رأی اعتماد به داکتر یوسف با حادثۀ 

رویداد  نه رخ داد.عقرب برهم خورد ومباحثات جدید پیرامون شمولیت رشتیا در کابی مسو

های فوق واحساس نارضایتی از آن البته توجه پادشاه را قبال  به محمدهاشم میوندوال به 

تقرر  جلب کرده بود ودر یک موقع حساس بیک واقعیت تبدیل شد. حیث صدراعظم آینده

یث سفراء درخارج حداکتر یوسف خان وهمکاران نزدیکش رشتیا،فرهنگ ومجروح به 

وال صورت گرفت.]معنی این برداشت اقای کاظم اینست که شاه درک کرده نیز به همین ر

بود که همین چهارنفر که در حکومت میوندوال به حیث سفیر از کشور بیرون انداخته 

قانون اساسی وعامل عمده کشیدگی خانواد سلطنت وتنفر  24شدند، طراح اصلی ماده 

 [ستانیداودخان ازنظام بوده اند.س

ینۀ میوندوال میدانست که او در کاب»قول کشککی عالوه میکند که: داکترکاظم از 

( ودرعین حال پادشاه برایش گفته 1964ه)دسمبرددیمحمدیوسف توسط پادشاه مقررگر

کشککی میگوید که ...«ت را به او خواهد سپرد.اربود که بعد از محمدیوسف عهده صد

بحیث سفیر در  1953ه درمیوندوال با سردار محمدنعیم برادر محمدداود هنگامی ک

میوندوال که درهمه مدت با دو  واشنگتن کارمیکرد، از نزدیک همکار و درتماس بود.

برادر روابط صمیمی داشت، درهنگام صدارت خود نیز سعی میکرد تا اختالفاتی را حل 
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 دهه قانون اساسی،«)نماید که بین محمد داود وحکومت )سلطنت( بمیان آمده بود.

 11 (50ص

 :منحیث همه کارۀ لویه جرگۀ رشتیا

 1343اول میزان)با نزذیک شدن تاریخ تدویر لویه جرگه قانون اساسی

گویا » ،رشتیا این آوازه را بگوش دکتور محمدیوسف رسانید که:(1964 سپتمبر23ش/

سردار) داود( گفته است که بروز لویه جرگه شخصا  حضور یافته، انفکاک خود رااز 

افواه دیگراز آمادگی هواخواهان سردار  کرد و الن خواهدعضویت خاندان سلطنت اع

داکتر یوسف این « برای مانع شدن انعقاد لویه جرگه ولو استعمال قوه باشد، خبرمیداد.

موضوع را با شاه درمیان گذاشت.پادشاه خواهان اطالعات بیشتر از رشتیا گردید. وبعد 

وپرسید « افواه خود سردار نیست! این گمان میکنم منبع» خنان رشتیا گفت:از استماع س

اگر چند نفرقابل اعتماد با هدایت »ذکرد؟ رشتیا جواب داد: که چه تدابیری را میتوان اتخا

صریح برای مراقبت دروازه)منزل سردار داودخان( گماشته شوند، هیچکسی نخواهد 

 توانست بدون داشتن کارت عضویت در محوطه داخل شود... اعلیحضرت با تبسم معنی

بدون »:وید رشتیا میگ داری پرسیدند: کسی که درمقابل سردار قدعلم کند کی خواهد بود؟

 ؟؟«.تردد گفتم خودم

بقول داکترصاحب کاظم،به این ترتیب رشتیا به گفته خودش یکی از دوستان قدیم 

وظفیه داد که خانۀ سردار را برای چند روز تاختم «میرحبیب هللا»خود را بنام  وبا اعتماد

از رفت و آمد اشخاص به او اطالع دهند. با این کار در  نظارت بگیرد و ه جرگه زیرلوی

حقیقت رشتیا برعالوۀ امور وزارت مالیه، وزارت مطبوعات، امریت لویه جرگه،عضویت 

در کمیتۀ تسوید قانون اساسی که باید در ردیف سائر اعضا از مسوده دفاع میکرد وبه 

وزارت وط به وزارت داخله،مصئونیت ملی، وظایف مرب سواالت نمایندگان پاسخ میداد،

نفرخاص خود را مامور مراقبت  دفاع را در راه تأمین امنیت لویه جرگه بعهده گرفت و

اید به همه وظایف رسیدگی ب کهیا او یگانه کسی بودآ خانه سردار ساخت که ]معلوم نبود[

ماد سراغ نمیشد ویا شخصی دیگرقابل اعتمحمدیوسف  داکتریا در حکومت میکرد وآ

 12«اینکه اشتیاق به اجرای این همه امور عواملی دیگری داشت؟

داکتر کاظم در یک مقالۀ دیگرخود)داودخان واردو( از قول جنرال زکریا ابوی 

نکاتی را اظهار میکند که نشان میدهد شخص شاه عامل مخالفتها در داخل خانوادۀ 

ود سردار عبدالولی در اردو، وبی توجهی به سلطنتی بوده  وبا رشد روز افزون داماد خ

نظریات و پیشنهادات داودخان، زمینه را برای کنار رفتن داودخان از قدرت فراهم کرده 
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 وفا این و نداشت شاه دربارۀ منفی نظر و نیت سوء خان داؤد »جنرال ابوی میگوید:بود.

 ضربۀ و سیاسی اسلحۀ شاه که جدید اساسی قانون زمان و بعدی جریان تا دوستی و

 قطع با که بود پادشاه. داشت دوام بود، نکرده استعمال لجوج سردار این مقابل کشنده

 خدمتگذار و واقعی دوست یک از [خان داؤد] او زندگانی شاهرگ و سیاسی حیات کردن

 مقابل در صاف دل شروع از پادشاه مگر ساخت، جدی دشمن یک وطن و خود راستین

 عبدالولی سردار خان داؤد با مقابله برای خفا در اما ظاهری وستید وبا نداشت خان داؤد

 13.« .میداد نظامی قدرت آهسته آهسته و نموده صحنه وارد را خود داماد

 نیا »:نگارد که یم یجنرال ابو ش،1352سرطان26کودتا در بارۀ موفقیت 

تجو کرد. در سال قبل از آن جس نیچند» ]فضای[اتمسفیر و ها رویداد در دیموضوع را با

 تمام ۀ] که داؤد خان از صحنه خارج و شاه شخصا ادار 1964[  دیجد یدهه قانون اساس

ها به  یخبریها و ب یها، خودسر یها، رشوت ستان یکنواختیامور را تحت نظر داشت، 

ها را در مقابل  تیو صالح [تشبث به امور ۀزیانگ] فیاتیانس بود، وزرا دهیاوج خود رس

ها و  تیرفته هدا ریبه دوا دسته از دست داده بودند. هرروز وکال دسته رشوتخور یوکال

 قیاصال  مورد تطب ینشاندند. قانون اساس یم یخود را به کرس یقانون ریخواهشات غ

مورد قبول  جایب یتردد ها یرو ایو  یاز سهل انگار اینگرفت و بسا از احکام آن  قرار

اطاعت گشته بود، حکومت از  یاردو متأثر و ب انیپا یها مقام سلطنت واقع نشد. قدمه

وکال و  موردیب یها یو دلخوش یمنحرف و به موضوعات فرع یموضوعات اصل

افغانستان  یبرباد یبرا یپرده و علن ریکه در ز یاناتیقدرتمندان متوجه بود و مقابل جر

و وزارت  حکومت یاستخبارات ی. قدمه هادیو مؤثر نگرد یاقدام راست بودند، قدعلم کرده

را  یقیحق باتیو تخر یکه موضوعات اصل بود اشغال شده یاز طرف اشخاص یدفاع مل

 افتهی جیترو "ُچپ باش" یسیقسما  از پال قیحقا دنینوع پوش نیکردند که ا یافشا نم

 ریدهه وز کیدفاع که  ریشد، توسط شخص وز یم قیبود، خاصتا  در وزارت دفاع تطب

قشقه تازه کردن  یشد و هرسال برا یم هیشخص شاه حما ازطرف و ماند یباق بیرق یب

لباس  یبه رو یهر دو کودتا گرد در و زدیم یبه ماسکو سر رهیو غ یتداو یبه نامها

 ضبط استی.....رافتیدوام  هیو استراحتش در روس یاش ننشست و مانند سابق تداو

ضبط  سیرئ حالت بدتر داشت. [یملک] لیسو یاطالعات گرید یاحواالت و قدمه ها

که توسط او به  یاعتماد یمیخان که از دوستان صم لیاسمع جنرال محمد دیاحوالت جد

ساخت و در خفا  یم کمرنگ را گنگ و یعهده مقرر شده بود، موضوعات اصل نیا

 داؤد یچنانچه بعد از کودتا داد،یبعدا  معلوم شد، آنرا به منفعت داؤد خان دور م کهیطور

 واریبود و درچار د رخواهیو خ میو مقام بجا ماند. شاه حل فهیظو نیبه ع ریتا اخ خان

هم از  لیفام ۀانضباط را در حوز یحت کهیطور بود، آن خسته شده یکنواختیارگ و 
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که  یکردن صدراعظمان بود، آنهم بنحو لیخوب او تبد تیمشغول گانهیدست داده بود و 

 14 «.ندترف یآن با دل پرخون از شاه گوشه م کیهر

توجه به فرازهای نقل شده از تحقیقات داکتر صاحب کاظم میتوان به علت العلل با 

مخالفت داودخان با نظام شاهی وبرچیدن بساط آن از طریق یک کودتا پی برد واینک 

  تاریخی.ادامه بحث براین رویداد 

 

 سرطان  26اعالم پیروزی کودتای 

 آب هلمند اطمینان حاصل که شاه از ناحیه تصویب قرار داد  ۱۹۷۳در تابستان 

ش شاهزاده احمد شاه نیابت او را بعهده کرد، برای استراحت به اروپا رفت و پسر ارشد

گرفت. در همین هنگام شایع شد که کودتایی بر ضد رژیم شاه روی دست است. و این 

سی نیز پخش کرد. اما معلوم نیست که حکومت و جنرال عبدالولی بیشایعه را رادیو بی

د شاه که امور مربوط به اردو را در غیاب شاه نظارت میکرد در جهت خنثی ساختن داما

چنین طرحی چه اقدامی بعمل آوردند؟ ولی مثل اینکـه اقدام چندان موثری بعمل نیاوردند. 

یک تعداد از قطعات  ۱۹۷۳جوالی  ۱۷مطابق  ۱۳۵۲سرطان  ۲۶زیرا در نیمه شب 

بل به هدایت محمد داود و رهبری صاحب منصبان های نظامی کااردو متعلق به قرارگاه

مربوط به جناح پرچم دست به کودتا برده صدراعظم و وزیر دفاع و جنرال عبدالولی را 

شان دستگیر ساختند و بدون هیچگونه مخالفت و مقاومتی رژیم شاهی را هایدر خانه

دقیقه  20و 7سرطان، حوالی ساعت  26صبح سرنگون و داودخان بجای آن قرار گرفت.

 . «اکنون سردار داود بیانیه میدهد:»به وقت کابل، نطاق رادیو افغانستان اعالم داشت که 

د که در آن، وی پخش کر را با آواز خودش از رادیو خودبیانیۀ سپس سردار داود 

رژیم شاهی را بخصوص در ده سال اخیر، رژیم مطلق العنان و دموکراسی متکی بر 

اسی قالبی خوانده با اعالن دولت جمهوری، برقراری دموکراسی قانون اساسی را دموکر

بیانیه سردار داود خان که از مقالۀ جناب داکتر نخستین اینک متن   واقعی را وعده داد.

 ( در زیر می آید.2010سیاه سنگ منتشرۀ سایت فردا)هفته اخیر اپریل 

 

 1352سرطان  26نخستین بیانیۀ داودخان درصبح 
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ستین رئیس جمهور افغانستانداودخان نخ

 بسـم هللا الـرحمـن الـرحیم

  

 خـواهـران و برادران عـزیز سالم! 

بنده در طول مـدت مسئولیتهـای مختلف در خدمت وطنم هـمیشه در جسـتجـوی 

هـدفی بودم کـه برای مـردم افغانسـتان، مخصوصا  طبقات محـروم و نسل جـوان ممـلکت 

نشـو و نمـای مـادی و معنوی میسـر گـردد و در آن، هـمـه مـا، محیط مثبت و واقعی 

افـراد بدون تبعیض و امتیاز، در راه تعالی و عمـران وطن خـود سهـم گـرفته و احسـاس 

 مسئولیت نمـایند. 

مـدتهـا سپری شـد و مسـاعی زیادی به عمـل آمـد تا عوامـلی را کـه نظر به 

دن به چنین هـدفی میشـد، تدریجا  از میان برداریم تجارب، به شکلهـای مختلف مـانع رسـی

و مخصـوصا  در ممـلکـت امـنیت قـابل اعتباری قـایم سـازیم که تحـول مثبت اقتصـادی و 

اجتمـاعـی را به صـورت سـالم اجـازه دهـد، به نسـل جـوان احسـاس مصـونیت بخشـد و 

ید. پس از طـی این مـراحل دیگـر از نشـو و نمـای خـرافی و ارتجـاعـی جلـوگـیری نمـا

علـتی سـراغ نداشـتم که در وطـن مـا صفحـه جــدیدی به غـــرض رسـیدن به هـدف فـوق 

 باز نگـردد.

برای سعادت آینده وطن جز قایم سـاختن یک دمـوکـراسـی واقعی و معقـول کـه 

گـری سـراغ نداشتم اسـاس آن بر خدمت به اکثریت مـردم افغانسـتان برقرار باشـد، راه دی

و ندارم. به نظر بنده تهـداب اصلی چنین وضع اجتمـاعی تامین کامـل حقوق مـردم و 
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اعتراف کامـل به اصل حاکمیت ملی اسـت. باید به دو اصل فـوق ظاهـر یا پوشـیده خلل 

 وارد نشـود. 

اد این آرزوی مقدس بود کـه مـرا وادار سـاخت ده سـال قبل مـن و رفقایم پیشنهـ

آخری خـود را به حضور شـاه پیش و تطبیق آن را برای خیر و سعادت مـلت افغانسـتان 

تمـنا کنیم. اینکه آن آرزوی مقـدس چـرا به این بیسـر و سـامـانی مملکـت مـنجـر گـردید 

و چـرا آن رفقـای ضعیف النفس از اصل هـدف مـنصرف شـدند و راه خطا را تعقیب 

این وقـت کـوتاه گنجـایش ندارد و   بس طـوالنی کـه تفصیل آن در کـردند، داسـتانی اسـت

 در فـرصت مسـاعـد الـبته به اطـالع هـمـوطنان عـزیز رسـانده خـواهـد شـد.

به هـر صورت، نتیجه آن شـد تا آن امیدهـای دیرینه و آن آرزوهـای نیک به یک 

ـنافع شخصی و طبقاتی، تقلب، دمـوکـراسـی قالبی که از ابتدا تهداب آن بر عقده ها، م

دسایس، دروغ، ریا و مردمفـریبی اسـتوار گـردیده بود، مبدل گـردید. امـا تمـام اینهـمه 

تبلیغـات دروغـین در ظـرف ده سـال نتوانسـت حقایق تلـخ را که عـبارت از انحطاط و 

شـد، از ورشـکسـتگی مطلق وضـع اقتصـادی، اداری، اجـتمـاعـی و سـیاسـی مملکـت با

 انظار ملـت افغانسـتان و دنیای خـارج بپوشـاند.

خالصه آنکه دمـوکـراسـی یعنی حکـومت مـردم به یک انارشـیزم، و رژیم 

سـلطنت مشـروطه به یک رژیم مطلق العنانی مبدل شـد. هـر کدام از این قدرتهـا به جان 

فـرقه انداز و حکـمرانی مـردم و به جان هـمـدیگـر افتادند و به پیروی از فورمـول "ت

کن" آتشـی را در سـراسـر ممـلکت افـروختند تا بتوانند درسـایه این فضای مـلوث و تیره 

و تار و پر از بدبختی و فـقـر و فـالکت، مقاصد شـوم مـادی و مـمـکن سـیاسـی خـود را 

 حـاصل نمـایند. 

رقتبار را با یک دنیا  توطنپرسـتان در هـر گـوشه و کنار مملکت که بودند این حال

لم نگاه میکـردند و مـراقب احـوال وطن خـود بودند. مخصوصا  اردو، این درد تاسف و تأ

را از هـمـه بیشـتر احسـاس میکـرد و به امید اینکه امـروز یا فـردا این دسـتگاه فاسـد و 

کوشید،  فـرسوده باآلخره از وضع بدبخت ملت مطلع گـردیده و به اصالح خـود خـواهـد

انتهـای صبر و تحمل را به خرچ دادند. امـا نتیجه ثابت سـاخت که این امیدهـا به کلی بیجا 

بودند و رژیم و دسـتگاه دولت به حدی فاسـد گردیده بود که دیگر امید و انتظاری برای 

اصالح آن باقی نماند. لـذا هـمه وطنپرسـتان خصوصا  اردوی وطنپرست افغانسـتان 

فتند کـه به این نظام فاسـد خاتمـه داده شـود و وطـن از این ورطه بدبخـتی تصمیم گـر

 رهـایی یابد.

هـمـوطنان عـزیز! باید به اطالع شمـا برسـانم کـه دیگـر این نظام از بین رفت و 

نظام جدیدی کـه عبارت از نظام جمـهـوریت اسـت و با روحیه حقیقی اسالم مـوافق 

 دید.میباشـد، جاگزین آن گـر
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رفقای مـن و مـن از صمیم قلب این اولین جمهـوریت افغانسـتان عـزیز را به شمـا 

تبریک میگـوییم و آن را برای سعادت و سرفـرازی افغانسـتان و ملت افغانسـتان مسعود 

  و میمـون میخـواهیم. 

اردوی فـداکار افغانسـتان به هـر کجا و هـر گـوشه و کنار مملکت که هسـتید این 

مـوفقیت را به هـمه تان تبریک میگـویم. یقین دارم هـمچنان به وظایف خـود که عبارت 

از تامین امـنیت و حفظ حاکمیت ملی اسـت، مـواظب خـواهید بود. نظام نوین طبعا  با خـود 

ریفورمهـای بنیادی دارد که تفصیل آن در این فـرصت کوتاه ممکن نیسـت و در آینده 

  ـوطنان عـزیز خواهـد رسـید.نزدیک به اطالع هـم

سـیاسـت خارجی افغانسـتان به اسـاس بیطرفی، عـدم انسالک در پیمـانهـای 

نظامی و قضاوت آزاد خـود مـردم افغانسـتان اسـتوار خـواهـد بود. سـیاسـت بین المـللی 

افغانسـتان بر اسـاس تمـنیات مـلی کشـور برای حیات مـادی و معنوی مـردم مـا مطرح 

 گـردیده اسـت. 

از روی مسـاعی و آرزو مـندیهـای ملـی به طور واضح معلوم میشـود که بر 

آوردن تمـنیات مـا بیشـتر از هـمه چیز به صلح جهـانی نیازمـند اسـت. هیچ کشـور جـز 

در پرتو صلح گیتی نمیتواند به آرزوهای ملی خـود مـوفق شود. چـون مـا بیشتر از هـمه 

زمـند سعی در راه انکشاف مملکـت خـویش میدانیم، بیشتر از هـمه کس کس خـود را نیا

خـواهـان صلح و سالمت جهـان هسـتیم. از اینرو پایه نخسـتین سیاسـت افغانسـتان، صلح 

خـواهی و دوسـتی با هـمه مـردم و ملل جهـان اسـت. در این آرزو هیچگـونه تبعیضی در 

د چـه بزرگ، چـه دور و چـه نزدیک نزد مـا وجود مـورد هیچ کـشور یا مـردم، چـه خـور

 ندارد. این اراده مسـتقل از تمـنیات مـردم افغانسـتان سر چشمه میگیرد. 

عنصری که سـیاست بیطـرفانه و عنعـنوی افغانستان را امتیاز میبخشد، صراحت 

گی میکند. و صمیمیت آشکار آن اسـت که از اسـتقالل اراده ملی مـردم افغانسـتان نمـایند

به این اسـاس روابط مـودت افغانسـتان با دول متحابه بر پایه تزلزل ناپذیر اسـتوار 

نگهـداشته شـده و در توسـیع و تشیید مـزید آن از طریق دیپلومـاسی، تمـاسهـای شخصی 

سـت که از آن ا ایجاد و جلب هـمکاری بین المللی به عمل خـواهـد آمد. آرزوی مـا این

ت و عملی گرفته شود. این نظام اسـاسـات مـنشـور مـلل متحد را کـه هـدف آن نتایج مثب

  سعادت و آرامش دنیای بشـری اسـت، مـلحوظ و محترم میشمـارد. 

در مـورد روابط با پاکسـتان، یگانه کشـوری که روی قضیه پشتونسـتان با آن 

سـعی دایمی مـا برای یافتن  اختالف سیاسـی داریم و تا کنون به حـل آن مـوفق نشـده ایم،

 راه حل قضیه پشـتونسـتان دوام خـواهـد کـرد.

در خاتمـه، یک بار دیگـر این مـوفقیت بزرگ مـلی را به هـمـوطنان عـزیز 

خـویش تبریک گفته و از هـمـه وطنپرسـتان خاصتا  اردوی فداکار افغانسـتان کـه از 
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یغ ننمـوده اند، از صمیم قلب اظهـار هیچگـونه سـعی و کـوشش مقـدور و خالصانه در

 تشکـر و امتنان خـود را تقدیم میکـنم. 

چـون سـعی و آرزومـندی مـا نمیتواند نقطه انجام داشـته باشـد، دوام این 

هـمکاری از طرف هـمـه افـراد خاصتا  طبقه جـوان کشـور از تمـنیات قلبی هـمه مـاسـت و 

 به دریافتن آن امید قـوی داریم.

 15 «زنده باد افغانسـتان! پاینده باد جمـهـوریت! 

 

ملغی  1964عمرچهل سالۀ سلطنت پایان گرفت وقانون اساسی  با نشراین بیانیه

 ونظام جمهوری  بجای رژیم سلطنت  درکشور حکمفرما شد.

 شنیدن آواز سردار و کلمات او تاثیرات مختلفی در شنوندگان برجای گذاشت.

ت داود، یک پادشاه گردشی بود و اما برای روشنفکران و برای عوام الناس جمهوری

آمد. ولی برای های خلق و پرچم این دگرگونی یک گام مترقی بشمار میمخصوصا گروه

)نهضت اسالمی( شاید بدین دلیل که عناصر پرچمی در تبانی « هااخوانی»و « ئیهاشعله»

بب تعمیق سلطه شوروی در اند و ممکن است سها موفق به تغییر رژیم شدهبا شوروی

)ستم ملی( نیز از اینکه باز هم داود « ستمی ها»کشور گردد، چندان خوشایند نبود، برای 

س قدرت قرار گرفته است طبعا أتگیر و با انضباط  در ربه عنوان یک پشتون سخ

خوشایند تمام نشد، معهذا بزودی مردمان سراسر کشور از رژیم جدید حمایت خود را 

شتند و تاثیر آنی این تغییر سیاسی الاقل جلو هرج و مرج و تظاهرات پی در پی و اعالم دا

 بی مورد را در موسسات تعلیمی و تحصیلی و صنعتی کشور گرفت.

 

 بیعت نامـۀ ظاهـر شـاه

رییس جمـهـور افغانسـتان، بیعـت نامـه  بیسـت و پنج روز پس از اولین سخنرانی 

ه شـد. گفته میشود داود گفته بود: "به اطالع ظاهـر شـاه شـاه پیشـین به رسـانه هـا داد

برسانید که اگر از سلطنت صرفنظر میکـند و جمـهـوریت جدیدالتاسیس را به رسمیت 

 " 16میشناسد، آنگاه به خانواده اش اجازه سفـر ]به ایتالیا[ داده خـواهـد شـد.

 بسم هللا الرحمـن الرحیم            

                                                 
 147و  146، 145 صفحاتد داوود پس از پیروزی کـودتا ازمتن کامل نخسـتین سخنرانی محم - 15

سـال  /ن شـرق/ پشـاور، پاکـسـتانری افغانسـتان"/از دکـتور محمد حس"تاسـیس و تخـریب اولین جمهـو

 ؟" برگـرفـته شـده اسـت. 

داکتر عاصم اکـرم/ انتشـارات  سردار محمد داود"،ای ه ت"نگاهی به شخصیت، نظریات و سیاس- 16

 ،180 ،ص2001میزان/ کلیفورنیا،
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 رییس جمهـور!برادرم جاللتمـاب  

از مـوقعـی کـه خـبر جـریانات اخیر را شـنیدم تا این 

دم فکـرم متوجه وطـن مـن بوده و برای آینده آن نگـران 

بودم. مگـر هـمین کـه دریافـتم مـردم افغانسـتان به غـرض 

اداره و آینده امور ملی خود از رژیم جمهـوریت با اکثریت 

حترام به اراده مـردم وطنم کامل اسـتقبال نمـوده اند، با ا

خـود را از سلطنت افغانسـتان مسـتعفی میشمـارم و به این 

وسـیله از تصمیم خـود به شمـا ابالغ میکنم. در حالی کـه 

آرزویم سعادت و اعتالی وطن عـزیز مـن اسـت، خـود را به 

حیث یک فـرد افغان زیر سـایه بیرق افغانسـتان قرار میدهـم. 

                           سـت کـه خداوند بزرگ و توانا هـمـواره حامی وطن و هـمـوطنانم باشـد. دعای مـن این

 محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان

 (1973اگسـت  12)1352اسد  21ایتالیا/ 

 

 :وکابینه  رئیس جمهور اعالم 

 د دولت افغانستان اعالم کردی به عنوان رئیس جمهور خانداودسرطان  27روز 

ایکه صالحیتش باالتر از دولت بود، اعضای حکومت جدید را اسد کمیته ۱۱به تاریخ 

تعیین و اعالن کرد. در فهرست اعضای کابینه، شش تن غیر حزبی )محمد داود، 

عبداقیوم وردک، دکتور نوین، دکتورنظر محمد سکندر( و پنج  عبدالمجید، انجنیرفایق،

رچم )سید عبدهللا، فیض محمد، باختری، محتاط و تن حزبی وابسته یا هوادار بگروه پ

هللا دار )خلقی( جا گرفته بود. دو تن دیگر حسن شرق معاون صدارت و نعمتپاچاگل وفا

پژواک، وزیر معارف، ادعای غیر وابستگی به گروه پرچم را داشتند. اما بعدها معلوم شد 

ها عمل بق خواست پرچمیکه هر دوی آنها با گروه پرچم رابطه پنهانی داشتند و مطا

میکردند، محمد خان جاللر وزیر تجارت که بعدا به کابینه داود راه باز کرد، نیز از همین 

قماش بود و حتی گفته میشود )اجنت کا،گی، بی( بود و در سفرهای داودخان به 

کشورهای عربی و ایران و پاکستان، تمام اسرار سفر او را به سفارت شوروی و 

های فیلم مستند ان حزب پرچم او گزارش میداده است. در این زمینه گفتههمچنان رهبر

افغانی بنام دو روز پی در پی، قابل توجه است. از مطالعه فهرست کابینه استنباط 

و گروه پرچم با سهمگیری  خانبین شخص داودبود میگردید که دولت جدید ایتالفی 

 تقریبا مساوی برای هر یک از طرفین.

 که یک تعداد از اعضای آشکار و پنهان خود را اکنون جزء حکومت  هاپرچمی

ساخته بودند، در صدد بر آمدند تا در حد ممکن از موقع استفاده نموده در جلب و جذب 
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های که به آنها تعلق گرفته بود اعضای جدید در میان اردو و کارمندان وزارت خانه

ز بین برده قدرت سیاسی را بدست بپردازند و در فرصت مناسب شخص رئیس دولت را ا

 بگیرند.

معلمان جوان وابسته بگروه خود را به  آنها با سرعت در قدم اول صدها تن از

هللا پژواک وزیر معارف به وزارت داخله انتقال دادند و در یک عده و معرفی نعمت

کم  های پر جمعیت کشور مقرر کردند. این افراد که بیشتر به قشر کم بضاعت ولسوالی

در آمد معارف منسوب بودند، در مقام قدرت نتوانستند جلو حرص و آز خود را بگیرند و 

بدست درازی به جان و مال مردمی که ادعای دفاع از حقوق آنان را داشتند آغاز کردند. 

ها در موسی قلعه والیت هلمند به عفت زن جوان شوهرداری تجاوز کرد و یکی از این

خواهی به کابل آمده بود، چون بداد او کسی گوش نداد، در شوهرعارض که برای داد

صحن وزارت عدلیه در عمارت داراالمان خود را آتش زد و انتحار نمود. هر چند بر اثر 

ها )فرماندارها( منسوب به حزب از این حادثه رئیس دولت امر داد که ولسوال

ن اشخاص بشکل بدبینی در شان برطرف شوند، اما تاثیر منفی کارهای ناجایز ایکارهای

 برابر دولت و سازمانهای پرچم و غیره در اذهان مردم اطراف به جا ماند.

 وزارت دفاع از آغاز کار دربین عناصر پرچمی و هواخواهان رئیس جمهور مایه 

نزاع واقع گردید. هر چند رئیس دولت عنوان وزارت دفاع را برای خود حفظ نمود، اما 

کارهای آن وزارت را عمال نداشت، اداره اردو میدان رقابت دو چون مجال رسیدگی به 

گروه از صاحب منصبان قرار گرفت. در یک سمت افسران بلند رتبه که به شخص رئیس 

دولت وفاداری داشتند و در سمت دیگر، صاحب منصابان جوان پائین رتبه که در اثر 

خواه جناح پرچم بودند. اینان شرکت در کودتا به جاه و مقام رسیده، بیشتر عضو یا هواه

در بدل این خدمت دفعتا دو رتبه ترفیع حاصل نمودند و برای استفاده مزید سیاسی و 

شخصی یک تعداد از رفیقان و همکاران شان را که اصال در کودتا سهیم نبودند، هم به 

 مند ساختند.عنوان عنصر فعال معرفی نمودند و از امتیازات مزبور بهره

 نوشته آقای فرهنگ: عبدالکریم مستغنی اولین لوی در ستیز جمهوریت که بنابر  

منصبان پرچمی در مقامات  صاحباز هوا خواهان سردار داود بود میخواست از تسلط 

موثر و حساس در اردو جلوگیری کند اما چون رئیس دولت از او حمایت نکرد مجبور 

بحیث قوماندان قوای مرکز مقرر  اش استعفا بدهد. غالم حیدر رسولی کهشد از وظیفه

شد، به استفاده جویی و ارتشاء شهرت داشت. او با آنکه پیرو ایدیولوژی چپی نبود ولی 

عناصر پرچمی توانستند از راه دادن رشوت به او مواضع خود را در اردو تقویت نمایند. 

و به امر رئیس از آن جمله عبدالقادر پیلوت )بعدها وزیر دفاع( که از فعالین کودتا بود 

 خاش در نیروی هوایی برطرف شده و در یک مقام غیر موثر یعنی مسلدولت از وظیفه

کار میکرد به قول یکی از همکارانم در آکادمی علوم افغانستان که دوست نزدیک 
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عبدالقادر بود با دادن رشوت به وزیر دفاع حیدر رسولی، اندکی بعد دوباره به صفت 

از آن موضع نقش قاطعی را  ۱۹۷۸ی مقرر گردید و در کودتای رئیس ارکان قوای هوای

 بر ضد داود بازی کرد. 

همچنان دگرمن محمد رفیع که انتسابش به حزب آشکار بود، در آستانه کودتای 

زرهدار رسید که سرورنورستانی قوما ندان آن  ۴ثور در حالی بکفالت قوماندانی قوای 

ده بود و همکارش محمد اسلم وطنجار به دعوت اتحاد شوروی از صحنه خارج ش

بر دفتر وزیر دفاع  ۸۱۵)کسیکه در روز کودتای ثور نخستین مرمی توپ را از تانک 

زرهدار  ۱۵حواله نمود( در راس کندک تانک قوای مذکور قرار داشت. قوماندان قوای 

در ۱۹۷۳الحال پرچم و از فعالین کودتای  در پلچرخی محمد یوسف فراهی از افراد معلوم

زرهدار نیز از  ۴دوره وزیر دفاع رسولی و موال داد فراهی رئیس ارکان قوای 

های پر شور و از شرکت کنندگان فعال در کودتای داود، همچنان به قوت خود پرچمی

باقی بودند( به این صورت در هنگام وقوع کودتا ثور در داخل اردو اوضاع برای اجرای 

زب دموکراتیک خلق طرح ریزی شده بود از هر جهت ها و حایکه ازجانب شوروینقشه

 17آماده بود. 

 هللا امین عضو فعال و ها در اردو دست کمی نداشتند، حفیظها نیز از پرچمیخلقی

دینامیک جناح خلق قبل از کودتای داود و پس از آن در میان افسران جوان اردو که اکثر 

جناح خلق جذب اغلب آنانرا در حلقه منسوب به ملیت پشتون بودند، نفوذ کرده بود و 

های درون اردو بیشتر از عده پرچمیان نظامی بود. او گفت تعداد خلقیکرده بود. میتوان 

بود که بر نیروی نظامی گروه خلق در اردو حساب میکرد و سرانجام در لحظات قبل از 

به گرفتاری خود، امر و دستور اجرای کودتای ثور را توسط پسرش عبدالرحمن، 

انجنیرظریف و از طریق او به فقیر محمد ) بعدها وزیر داخله( و سید محمد گالبزوی در 

 ۴میدان هوایی خواجه رواش و بالوسیله گالبزوی به صاحب منصبان خلقی فرقه 

زرهدار در پلچرخی منجمله محمداسلم وطنجار و غیره فرستاد و این بار نقشه اجرای 

 در اردو به محل اجرا در آمد. هاکودتای ثور به پیشاهنگی خلقی

 

 فرارسران جمعیت اسالمی به پاکستان:

پرچمیان که ضرب شصت عناصر اخوانی را در پوهنتون تجربه کرده بودند، پس 

های اسالمی بر شان یعنی جمعیتاز فراغت از کارمیوندوال متوجه حریف اصلی و عمده

 ا وادار ساختند.آمدند و رئیس دولت را در جهت قلع و قمع آنها قانع ی
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محمد نیازی در این وقت رهبری این جمعیت در پوهنتون کابل با استاد غالم»

، استاد نیازی گرفتار و پولیس ۱۹۷۳رئیس فاکولته شرعیات بود، اندکی پس از کودتای 

جهت دستگیری سایر فعاالن جمعیت اسالمی دست بکار شد. اما اکثر آنان با اطالع از 

الدین ربانی و از جمله ی، فرار اختیار کردند مانند: استاد برهانقضیه دستگیری نیاز

محصالن فعال، گلبدین حکمیتار و احمدشاه مسعود به فرار از چنگ پولیس موفق شدند و 

در پاکستان جای گرفتند و مورد حمایت جنرال نصیرهللا بابر والی صوبه سر حد آن کشور 

یر حکمتیار قبال در ناود قرار گرفتند. انجبغرض ایجاد یک شبکه فعال مخالفین رژیم د

دوره شاهی در پایان یک برخورد در پوهنتون کابل به قتل یک نفر محصل منسوب به 

شعله جاوید موسوم به سیدال متهم و بزندان محکوم شده بود. معروف است که چون 

سی شفیق به صدارت رسید، گلبدین را از حبس رها نمود و وی دوباره به فعالیت سیا

  18آغاز نمود. 

نصیرهللا بابر درمصاحبه خود شرح میدهد که اولین کسیکه نزد من آمد انجنیر 

حبیب الرحمن بود، اواز اوضاع کابل وداودخان برای من شرح داد. ما داودخان را می 

شناختیم که برای پاکستان یک خطر شمرده میشد، من  موضوع را به بوتو 

ما  وبعد به تریننگ آنها پرداختیم. بابر میگوید کهص)صدراعظم پاکستان( بیان کردم 

اجرا  )تخریبی( راتاحمدشاه مسعود را به پنجشیر فرستادیم و در پنجشیر، باالیش عملیا

( تا نشان دهیم که این افراد چقدر ورزیده گي یافته اند. آن عملیات به ١٩٧٥کردیم )

ي گالب ننگرهاري علیه داود خان قبل بر آن باال  داود به حد کافي خساره رسانید . . . .

رجوع شود  «لیوني سردار –سردار دیوانه »یک کتاب نیز نوشته بودیم که عنوانش بود

 به سایت اریائی لینک ذیل:

ariaye.com/dari8/siasi2/eftekhar11.htmlhttp://www. 
در پاکستان ذوالفقار علی بوتو صدر اعظم آن کشور که در این وقت در جنگ 

یغاتی در مساله پشتونستان با سردار محمد داود درگیر بود، مقدم این رهبران را سرد تبل

گرامی شمرده، به ایشان موقع داد تا از ساحه پاکستان در عملیات ضد دولت جمهوری 

جویان وابسته به  استفاده کنند. جماعت اسالمی پاکستان برهبری موالنامودودی، پناه

ت خود قرار داد و باالخره این جمعیت در اول اسد جمعیت اسالمی را نیز مورد حمای

شورشی را در پنجشیر بر ضد  ISIبر طبق تشویق  ۱۹۷۵جوالی  ۱۲مطابق  ۱۳۵۴

دولت براه انداختند که البته بسرعت از جانب نیروهای امنیتی دولت سرکوب و شورشیان 

از هم دستگیر و یی بمتفرق و دوباره به پاکستان فرار کردند. در پایان این حادثه عده

 بزندان افتادند و برخی براأت حاصل کردند.

                                                 
 ۶۴ص ،2جفرهنگ ،  - 18
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ناکامی این حرکت سبب انشعاب جمعیت اسالمی شد. یک دسته برهبری مولوی 

تاسیس نمودند که « حزب اسالمی»یی بنام خالص و حکمتیار و قاضی وقاد جمعیت تازه

المی گلبدین آنهم بزودی بدو گروه همنام تقسیم شد، حزب اسالمی خالص و حزب اس

 حکمتیار.

 برهان الدین ربانی باقی ماندند عنوان جمعیت اسالمی را  جمعی دیگریکه بدور

حفظ کردند. اما حکومت پاکستان و کشورهای عربی کمک خود را به هر دو جمعیت دوام 

باری حکمتیار توسط افراد گماشته حزب اسالمی خود توانست، علی احمد خرم   دادند.

ت داود را به قتل برساند و به داود هوشدار بدهد که هوشیار جان خود وزیر پالن حکوم

باشد. داود نیز دستگاه امنیتی دولت را تقویت کرد. معهدا تعداد مخالفین رژیم داود در 

 کردند. نفر تجاوز نمیپاکستان از پنجصد
 

  سیاست خارجی دولت و دوستی با ایران و پاکستان:تجدید نظر بر

 راز او بود، عواقب خطرناک یم خان برادر داودخان که یگانه محرمسردار محمدنع

سیاستی را که سردار داود در پیش گرفته بود، به او خاطر نشان ساخت و ضرورت 

اصالح و تعدیل آن را گوشزد نمود. داودخان نیز مشوره برادر را منطقی یافت و تصمیم 

عنی که بایستی روابط خود را با گرفت در سیاست خارجی خود تجدید نظر نماید. بدین م

همسایگان خود ایران و پاکستان بهبود ببخشد و از شوروی فاصله گرفته با امریکا 

 تر شود.نزدیک

 بنابرین داود کار را از کابینه خود شروع کرد و تصمیم گرفت تا نفوذ عناصر 

های توابسته به خلق و پرچم را در دستگاه دولت کاهش داده به جای ایشان، شخصی

خواه خود را بکار بگمارد. پس فیض محمد وزیر امور داخله پاچاگل وفادار بیطرف و هوا

وزیر سرحدات، جیالنی باختری وزیر زراعت و اصالحات ارضی و عبدالحمید محتاط 

شان کنار زده بسفارت فرستاد و بجای آنها عبدالقدیر هایوزیر مخابرات را از پست

ر داخله و عبدالکریم عطایی را در وزارت مخابرات و نورستانی را در وزارت امو

عزیزهللا واصفی را در وزارت زراعت و اصالحات ارضی و یکی دیگر را در وزارت سر 

 حدات که عناصر غیر سازمانی بودند، مقرر کرد.

 هللا پژواک از هواداران همچنان چندی بعد، حسن شرق معاون صدارت و نعمت

ظاهر و اولی را بسفارت جاپان فرستاد. با این تغییرات اگرچه بهمخفی پرچم را نیز تبدیل 

داد که نفوذ حزب مذکور نفوذ پرچم در دستگاه دولت تخفیف یافت، اما حوادث بعدی نشان

در درجات میانه و مقامات موثر پائین رتبه محفوظ مانده، همراه با نفوذ هر دو حزب 
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های خط مسکو انجام عمده به سود حزبی خلق و پرچم در اردو و دستگاه پولیس کارهای

 میگرفت.

 معلوم نیست که اهمال در تصفیه اردو و پولیس از بی خبری رئیس جمهور نشات 

میکرد یا به دالیل دیگری؟ منجمله حمایت بیدریغ شوروی از این دو حزب که سخت در 

یل اخیر اردو ریشه دوانیده بودند و تصفیه آن باعث سرنگونی خودش میشد. ظاهرا دل

موجه مینماید. با آنکه تبلیغات دو گروه یاد شده در مکاتب وارد و مثل سابق ادامه داشت 

گاهی به پخش اسناد مهمی، منجمله اسنادی بمناسبت دهمین سالگرد تاسیس حزب و گاه

مبادرت میورزیدند، معهذا پس از انتشار بیانیه رئیس دولت در هرات که در آن مخالفتش 

های خلق و پرچم در یافتند که روزگار نفوذ و وژی وارداتی اعالن نمود. گروهرا با ایدیول

اعتبارشان در دستگاه دولت رو به اختتام است و شاید رئیس دولت که از نگاه عقیده به 

مندی نداشت. در آینده نزدیک یا دور به قلع و قمع ایشان مبادرت کند و مارکسیسم عالقه

وی نیز این نکته را دریافته بودند. زیرا از شروع سال به اغلب احتمال مقامات شور

یک رشته اقدامات در سطح ملی و بین المللی جهت آشتی و اتحاد مجدد خلق و  ۱۹۷۷

 پرچم روی دست گرفته شد که اتحاد شوروی در آن نقش مرکزی و قاطع داشت.

 نظر  بدنبال تغییر در سیاست داخلی، داودخان در سیاست خارجی خود نیز تجدید

نمود. در آغاز در سیاست خارجی داود، نزدیکی با اتحاد شوروی و تعقیب حل مساله 

پشتوستان با پاکستان و دوستی و دوری با امریکا و روابط عادی با کشورهای عربی و 

مطابق  ۱۳۵۳نمود. به همین مناسبت داودخان در ماه جوزای ایران بسیار برجسته می

های مزید شوروی را برای انکشاف اقتصادی ه کمکبه مسکو رفت و وعد ۱۹۷۴جون 

کشور و همچنان حمایت آن دولت را برای حل قضیه پشتونستان حاصل کرد و بالمقابل از 

که بریژنف طراح آن پنداشته میشد، حمایت خود را « امنیت دسته جمعی در آسیا»طرح 

ی از ایران تا جاپان یی را در بر میگرفت که از نظر امنیتابراز داشت. این طرح منطقه

میلی اما داود پس از بازگشت از مسکو بیش از بیش نسبت به این طرح بی  امتداد داشت.

 ۱۹۷۵نشان داد، چنانکه وقتی از نیکالپادگورنی رئیس دولت شوروی در نهم دسامبر 

سیستم »درکابل استقبال کرد، در پاسخ به بیانات مهمانش از اشاره به طرح مشهور 

خودداری ورزید. آنچه در ختم مسافرت پدگورنی اعالن « ـــــه جمعی در آسیاامنیت دست

گردید، امضای پروتوکول تمدید معاهده بیطرفی و عدم تجاوز بین دو کشور بود. اما غالبا 

هدف مسافرت پادگورنی مانع شدن داودخان از طرح و اکمال خط آهن بوسیله 

 .ها بود که با کمک ایران عملی میشدفرانسوی

 از این تاریخ به بعد شک و تردید مسکو نسبت به سیاست داود بیشتر شده رفت. 

زیرا داود تصمیم گرفته بود تا روابطش را با همسایگانش، ایران و پاکستان بهبود ببخشد 

 و باحل اختالفات مرزی، کمکهای اقتصادی آنها را جلب کند.



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        70 

 

  رضا شاه و نقش محمد خاناستقبال ایران از سیاست جدید داود

  در ایجاد تفاهم میان افغانستان و پاکستان

 است که در ایجاد حسن تفاهم و همکاری و دوستی میان ایران و الزم به تذکر

غازی سفیر محمودخان برادر داودخان و مساعی زلمیافغانستان نقش سردار محمد نعیم

به  ۱۳۵۳در ماه ثور  خان ابتدا اند. محمد نعیمافغانستان در تهران بسیار موثر بوده

عنوان نماینده فوق العاده رئیس جمهور افغانستان به تهران مسافرت کرد و با شاه ایران 

و سایر مقامات آن کشور مالقات و مذاکراتی انجام داد. متعاقبا در ماه سرطان همان سال 

ی یک هئیت اقتصادی و تجارتی ایران وارد کابل شد و با مقامات افغانی و طرق همکار

بری وزیر امور خارجه ایران  مذاکراتی انجام داد در ماه سنبله همین سال، آقای خلعت

خان مسافرتی به کابل انجام داد و ضمن این مسافرت با رئیس جمهور افغانستان و نعیم

مالقات و مذاکراتی بعمل آورد و تصمیم حکومتش را در مورد کمک به افغانستان ابراز 

 کرد.

 ن با کابل، کشورهای دیگر اسالمی را تشویق کرد تا به نزدیک شدن تهرا

)سپتامبر ۱۳۵۳افغانستان مساعدت نمایند. از جمله عربستان سعودی در ماه سنبله 

میلیون دالرامریکایی کمک بالعوض و پنجاه میلیون دالر  ( اعالن کرد که مبلغ ده۱۹۷۴

 پردازد. قرضه بدون ربح به افغانستان می

 داودخان به عربستان سعودی سفر کرد  ۱۹۷۵مارچ  ۲۱= ۱۳۵۴در آغاز سال 

های بیشتر آن کشور را فیصل مذاکره و مفاهمه نماید و کمکتا با شاه آن کشور ملک

زاده خود به قتل رسید، بنابرین داودخان بجای فیصل توسط برادرجلب کند اما چون ملک

عمره، متوجه ایران شد.  مذاکره در مراسم جنازه او شرکت ورزید و پس از ادای حج

یی مقابل شد و مذاکرات مفصلی با شاه سابقهداود در تهران با تشریفات و پذیرایی بی

 (۱۳۵۴ثور ۶=  ۱۹۷۵آپریل ۲۶ایران و صدر اعظم آن کشور انجام داد )

 های داودخان ضمن مذاکراتش با شاه ایران کمک آن کشور را برای برنامه

ساله رد، بالمقابل دولت ایران با یک طرح کمک اقتصادی دهانکشافی آینده کشور تقاضا ک

ساله افغانستان، به داود پالن انکشافی هفتمیلیون دالری به ۳۰۰مالی عاجل و یک کمک

پیشنهاد کرد، که کمک ایران را جانشین کمک شوروی بسازد. همچنان ایران حاضر شد 

م کند تا این کشور ناچار نباشد به برای افغانستان تسهیالت بندری را در بندرعباس فراه

های ترانزیتی شوروی بستگی داشته باشد. و باالخره شاه ایران سعی به عمل آورد تا راه

  19در حل اختالفات افغانستان با پاکستان نقش میانجی را بازی کند.

                                                 
  ۲۴۱جلد دوم ، ص درمسیرتاریخ،غبار ،- 19
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آهن از افغانستان تا بندرعباس را دوسال بعد حتی ایران حاضر شد تا مصارف راه

یی هم بین نمایندگان مختار دوکشور به امضاء نامه و به همین منظور موافقت بپردازد

داد تقسیم رسید. مقابلتا چهار روز بعد از امضای این موافقتنامه، اسناد مربوط به قرار

بری وزیر غازی سفیر کبیر افغانستان در تهران و آقای خلعتآب هیرمند بین زلمی محمود

ران مبادله گردید. و باب جدید مناسبات دوستانه و حسن امور خارجه ایران در ته

همجواری گشوده شد. در واقع حکومت ایران وقتی به همکاری و کمک اقتصادی با 

 گذاشته شد.افغانستان مصمم شد که قرار داد تقسیمات آب هیرمند از جانب داود صحه

 ش گرفت، داود پس از سفر ایران، در جبهه پاکستان سیاست مالیمتری در پی

که شوروی همیشه یک جنگ پنهانی بین دو کشور را ترجیح میداد تا دست کابل درحالی

همواره بسوی مسکو دراز باشد و مسأله پشتونستان وسیله فشاری باشد بر پاکستان تا 

 از نزدیکی با پکن و واشنگتن خودداری ورزد.

 ان، دولت ایران یک مرحوم فرهنگ مینویسد که در پایان مذاکرات داود با شاه ایر

دالر که در تاریخ مناسبات مالی کشورهای جهان سوم  اعتبار هنگفت بالغ بر دو میلیارد

دالر به غرض اعمار نظیر نداشت، به افغانستان وعده داد. یک میلیارد و هفتصدملیون

خط آهن از سر حد ایران به هرات و قندهار با امتداد یک شاخه بسر حد پاکستان و شاخه 

 20.گر به کابل و سیصد ملیون دالر برای سایر پروژهادی

 در این رابطه محقق دیگری مینویسد: ایران ، پاکستان و چین که از گسترش نفوذ 

شوروی در منطقه بیم داشتند، برای رهانیدن افغانستان از حوزه نفوذ شوروی، 

قتصادی ) به داود( های متعدد اداری را پیش گرفتند. چین برنامهاستراتیژی منظم و دامنه

میلیارد دالر کمک  ۳پیشنهاد کرد. ایران عالوه بر ساختن خط آهن تهران ــ کابل پیشنهاد 

را بهتر خواهد کرد و « گمرکی»نقدی کرد و پاکستان اعالم داشت که امکانات راهداری 

کاالهای صادراتی افغانستان را وارد خواهد ساخت. افغانستان هم اظهار داشت که آماده 

  21است خط دیورند را برسمیت بشناسد. 

 پشت سر ایران کویت و عربستان سعودی قرار داشتند که حاضر بودند به 

های هنگفتی بدهند. گفته افغانستان در صورت دوری جستن از اتحاد شوروی کمک

میشود امیر کویت، چک سفیدی را در اختیار داود گذاشت تا هر چه میخواهد بنویسد، 

ها و شوروی دوری گزیند. شایعات میرساند که تمام این بخشش بشرط آنکه از

های کشورهای ایران و کویت و عربستان سعودی توسط جاللروزیر تجارت که خواست

 همه جا داود راهمراهی میکرد به مقامات شوروی گزارش داده میشد. 

                                                 
 ۳۹ص  ۲فرهنگ، همان اثر، ج  - 20
 ۳۱۳، ص ۱۳۷۱مجموعه مقاالت دومین سمینار افغانستان، تهران  - 21
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یی نیهبهرحال داود بالفاصله پس از بازگشت از ایران و ورود به هرات ، ضمن بیا

اعالن کرد و مقصد او از ایدیولوژی « های وارداتیایدیولوژی»مخالفت خود را با 

وارداتی ایدیولوژی کمونیستی بود که عمال توسط احزاب خلق و پرچم تبلیغ میشد و 

ممکن است مقصود رئیس دولت از ذکر این جمله مصمم ساختن ایران به دادن کمک 

 مالی به افغانستان بوده باشد. 

 طرح  ۱۹۷۸ـ  ۱۹۷۵بهرحال شاه ایران در جریان آخرین سالهای سلطنتش 

پرورانید تشکیل فدراسیونی از کشورهای اسالمی واقع در مرزهای شوروی را در سر می

یافت و هرگونه گشاده دستی و این مصادف به ایامی بود که قیمت نفت مرتبا افزایش می

خیز، ایران و عربستان سعودی گ نفترا برای ایران مساعد میساخت و کشورهای بزر

  22های منطقه برآمده بودند. دار شدن مسئولیتدر صدد عهده

 هر چند آرزومندی شاه ایران در اجرای چنین طرحی با موفقیت همراه نبود، ولی 

نفس این طرح برای شوروی خیلی نگران کننده بود. بخصوص که با نگرانی شاهد 

تان با همسایگانش، ایران و پاکستان بود، بنابراین پیشرفت حل مسایل مرزی افغانس

شوروی نمیتوانست بدون هیچگونه واکنشی شاهد چرخش مثبت در روابط کابل با تهران 

 آباد باشد.و اسالم

 بدون شبهه در ایجاد فضای تفاهم میان رهبران افغانستان و پاکستان نقش شاه 

شاه ایران به اسالم آباد رفت و با صدر  ایران پر اهمیت بود، پس از سفر داود به تهران،

بوتو مذاکراتی بعمل آورد که طبعا عادی ساختن روابط با اعظم آن کشور ذولفقار علی

 افغانستان تم اصلی مذاکرات آنان بوده است.

  بهانه ان خساراتی ببار آورد. این واقعهدر زمستان همان سال، زلزله در افغانست

رسیدگان زلزله در افغانستان پیشنهاد  آن کشور را به مصیبتکمک یی بدست داد تا بوتو 

کند. داود از این پیشنهاد پاکستان حسن استقبال نمود و از صدر اعظم پاکستان دعوت 

 کرد تا رسما به کابل مسافر نماید.

 به کابل وارد شد، در حالی که یکروز پیش از آن، خان  ۱۹۷۶جون  ۷بوتو در 

روز در  ۴خواهان پشتونستان را از زندان رها ساخته بود. بوتو عبدالغفارخان رهبر هوا

 کابل اقامت کرد.

 مذاکرات در بین سران دو کشور در فضای تفاهم و تصمیم به رفع اختالفات 

صورت گرفت و در پایان، مسافرت صدراعظم پاکستان طرفین بر ابالغیه مشترکی 

آمیز مطابق مزیستی مسالمتاصل هموافقت کردند که حل موضوع را بر مبنای پنج

های کنفرانس باندونگ توصیه مینمود. چون عدم مداخله در امور داخلی سایر فیصله

                                                 
  ۱۹۱نه جنگ نه صلح، ص  - 22
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کشورها یکی از اصول فیصله مذکور بود، جانب پاکستان تذکار آنرا گام اول در راه 

انصراف افغانستان از مسئله پشتونستان شمرده از آن به بعد بیشتر به جلب توجه 

دولت همت گماشت. با اینکه در داخل کشور هواخواهان سیاست شوروی شخص رئیس 

ختک با جدیت ها و گروه فشار پشتونستان برهبری اجملدر افغانستان بخصوص پرچمی

علیه نزدیکی افغانستان و پاکستان کار میکردند، اما رئیس دولت برای انصراف آن به 

ه ایالت بلوچستان و سرحد شمال دولت پاکستان، آنهم در صورت دادن آزادی داخلی ب

غربی خود را آماده کرده بود. در حالیکه حزب عوامی ملی عبدالولی خان پسر خان 

پاکستان و شرکت در انتخابات بحیث  ۱۹۷۳عبدالغفارخان با صحه گذاشتن قانون اساسی 

یک عنصر پاکستانی زمینه را برای قبول یک چنین توافقی در میان دو کشور مساعد و 

 ار ساخته بود.همو

 دور دوم مذاکرات در بین سران دو کشور فقط دو ماه بعد در پاکستان صورت 

رئیس جمهور افغانستان بنابدعوت مقامات پاکستانی به  ۱۹۷۶اگست  ۲۹بتاریخ  گرفت. 

آن کشور سفر کرد. پاکستانیان مقدم رئیس جمهور افغانستان را باشأن و شوکت فراوان 

ان از پذیرایی گرم و بی سابقه احساسات نیک مردم پاکستان استقبال کردند و داودخ

نسبت بخود تشکر نمود. و در اجتماع بزرگی از شهریان الهور گفت: آرزومندی ما را 

باشد که بطور جاودان و بر پایه حسن نیت استوار بماند. در برقراری روابط برادرانه می

اه کراچی پاکستان برای داود پیشکش اینجا بود که سند دکتورای افتخاری از جانب دانشگ

کردند. در گردید. مقامات پاکستانی برای جلب رضائیت داود از هر امکانی استفاده می

تقویه روحیه »شان را ادامه سیاست تنش زدایی با عبارت پایان مذاکرات طرفین تصمیم

  23 ثبت نمودند.« کابل

 د و موضوع را دنبال نمود. بوتو برای باردوم بکابل سفر کر ۱۹۷۷در پنجم جون 

شان را از طریق مذاکراه و رهبران هر دو کشور در این وقت میخواستند تا اختالفات

تفاهم حل کنند. اما این کار را به رعایت سیاست داخلی میخواستند گام بگام و بتدریج 

 اجرا نمایند.

 ل کلی خارجه مینویسد که ، فرموفرهنگ از قول صمد غوث معین سیاسی وزارت 

ملی را از زندان آزاد نموده، حقوق حل مساله این بود که پاکستان رهبران حزب عوامی

فدرال والیات سرحد شمال غربی و بلوچستان را تصدیق نمایند و در مقابل حکومت 

افغانستان پایان یافتن ادعایش را درباره پشتونستان از طریق لویه جرگه اعالن کند و 

  24شناسد. خط دیورند را برسمیت ب

                                                 
 ۴۳۷دسایس و جنایات روس در افغانستان، صداکتر حق شناس، - 23
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گفتگو ها بین سران دو کشور حتی بعد از بوتو با جنرال ضیاءالحق که در ماه 

از طریق یک کودتای نظامی جانشین بوتو شده بود نیز ادامه یافت و باری ۱۹۷۷جوالی 

 مسافرتی به این منظور به کابل نمود و خواهان حل  ۱۹۷۷جنرال ضیاء در اکتوبر 

 با رئیس جمهور افغانستان شد. تر قضایای مورد اختالفعاجل

های مکرر و مستقیم زعمای این دو کشور بدینسان بر اثر رفت و آمدها و تماس

نزدیک بود، صلح و دوستی جانشین دشمنی و کدورت گردد ولی متاسفانه که مخالفت 

 پنهانی شوروی نگذاشت عمر داود آنقدر در رهبری افغانستان دوام کند که شاهد پیروزی 

 یل مرزی میان دو کشور همجوار گردد.حل مسا

  

 :فغانستانبریژنف و سقوط ا هب خانداودپاسخ 

 غوث که همراهی داود خان را در سفر کتر سید مخدوم رهین از قول عبدالصمداد

 به مسکو داشته و شاهد برخورد سیاسی داود با برژنف بوده، نوشته است: ۱۹۷۷سال 

 های پنهانی اتحادیه شوروی به منظور تدر حالیکه فعالی ۱۹۷۷در بهار سال »

متحد ساختن پرچم و خلق ادامه داشت، مقامات رسمی آن کشور درباره روشهای تازه 

دولت جمهوری افغانستان در زمینه سیاست داخلی و خارجی سکوت اختیار کرده بودند و 

ین دو زدند و رابطه ابطور معمول از عالقه خود به دوستی شوروی و افغانستان دم می

های مختلف اجتماعی و آمیز میان کشورهای با نظامکشور نمونه کامل همزیستی مسالمت

کاری روسها تا روزی ادامه یافت که حکومت داود کردند. این فریباقتصادی توصیف می

 بدست کمونیستها برافتاد.

 خان بطور روزافزون از عملیات پنهانی شد داودهمچنان که زمان سپری می

شد. دو روز بعد از انتخاب شدنش به حیث در افغانستان آزرده و ناراحت می روسها

داود به من و وحید عبدهللا گفت که وقت آن  ۱۹۷۷رئیس جمهور در لویه جرگه فبروری 

رسیده که وی شخصا از باالترین مقام دولت اتحاد شوروی یعنی لیونیدبرژنف بپرسد که 

گیرد غانستان به تائید و موافقت برژنف صورت میآیا اعمال تخریبی اتحاد شوروی در اف

گیرد به یا بدون اطالع وی؟ وی گفت به بریژنف خواهم گفت که کارهایی که صورت می

وجه موافق با اظهاراتی نیست که رهبری اتحاد شوروی در باب دوستی و همکاری هیچ

گوید که مقصود با دولت افغانستان ابراز کرده است. بریژنف باید به صراحت به من ب

روسها از دنبال کردن این راه چیست؟ بر همین اساس وقتی که در ماه مارچ روسها از 

خان دعوت کردند تا برای دومین بار در دوره جمهوری به مسکو مسافرت رسمی داود

طی مشوره با روسها موافقت به عمل آمد وکند، وی با خوشحالی این دعوت را پذیرفت 

 صورت بگیرد... ۱۹۷۷اریخ پانزده اپریل که این مسافرت به ت
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مقدم گفت، داودخان رشته ها خیریی که بریژنف طی آن به افغانپس از چند کلمه

های اتحادشوروی به افغانستان به خصوص از امداد سخن را به دست گرفت و از کمک

بر ساله افغانستان قدردانی کرد و به رهآن کشور در پیاده کردن نخستین پالن هفت

شوروی گفت که اگر چه موضوع کمک اقتصادی و تخنیکی اتحاد شوروی به افغانستان 

شان مورد بحث و مسایل تجارت بین دو کشور بین وزرای افغانستان و همتایان شوروی

ورت رسیدن به موافقت بر نرخ رخواهد یکبار دیگر ضمی قرار خواهد گرفت، او شخصا  

شود، تذکار دهد. سپس ه به اتحاد شوروی صادر میباالتر گاز طبیعی افغانستان را ک

تر با ایران و ممالک  انکشاف روابط افغانستان را با پاکستان و انکشاف روابط نزدیک

عربی را به طور خالصه بیان کرد. رئیس جمهور افغانستان گفت که افغانستان به ساختن 

رای رسیدن به این آرمان یی که رفاه بوجود آورد بیک جامعه نو پرداخته است، جامعه

افغانستان ضرورت به کمک بدون شائبه همه کشورهای دوست دارد و در جستجوی این 

هاست. او اظهار امیدواری کرد که روابط دوستانه بین افغانستان و اتحاد گونه کمک

شوروی که براساس حسن همسایگی، احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی 

 ت، گسترش بیشتر بیابد.همدیگر استوار اس

 خان بر موقف عدم تعهد افغانستان و اهمیت آن برای کشور تاکید کرد و داود

های غیر متعهد به اصول و موازین عدم تعهد، نهضت عدم افزود که پیوند استوار کشور

تعهد را به عنوان یک نیروی اصیل صلح و ثبات تقویت خواهد کرد. اگرچه جلسه غیر 

های نهضت عدم الجمله رضایت بخش بود، اما نشان داد که جنبهلمبو فیمتعهدها در کو

تعهد نیاز به مطابقت بیشتر با احکام این نهضت دارد ورنه نهضت مذکور از وظیفه 

اش انحراف نموده به عرصه دیگر مشاجرات تبدیل خواهد شد بدون شک روسها اصلی

کیوباست که نهضت عدم تعهد را به خان به کشورهایی مانند متوجه شدند که اشاره داود

 کشانند.جانب حمایت از سیاست شوروی می

  پادگورنی اظهار نظر کرد که اتحاد شوروی بهبود روابط افغانستان و پاکستان را 

نماید. کند استقبال میکه به عادی شدن روابط میان کشورهای جنوب شرق آسیا کمک می

که تجدید نظر بر نرخ گاز طبیعی برای گاسگین گفت که اتحاد شوروی از اهمیتی 

افغانستان دارد آگاه است و امیدواراست که جانب اتحاد شوروی در آینده نزدیک بتواند 

ها یی احتماال از طریق کمیسیون اقتصادی شوروی و افغانستان به افغانپیشنهاد تازه

 بدهد.

 ر پد محمد داو بریژنف که گویا ناگهان از حالت بیهوشی برآمده از رئیس جمهور

آورد سید که نظرش درباره این موضوع که شاه ایران مقادیر بزرگ سالح را گرد می

چیست؟ او گفت که شاه ایران نباید از اتحاد شوروی بترسد، در حالی که شوروی مرتبا 

جویانه و دوستانه خود به او اطمینان داده است، آیا ایران بعنوان متحد از نیات صلح
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امریکا قصد دارد از منافع امریکا در خلیج حفاظت کند؟ اگر مسئله این  ایاالت متحده

تر ایران عاقالنه است. بریژنف پرسید که آیا همسایگان کوچکاست، این سیاستی غیر

 کنند؟تهدیدی از طرف زرادخانه عظیم سالح آن کشور احساس نمی

 را در منطقه دنبال  ایخان پاسخ داد که به نظر من ایران روش تجاوز کارانهداود

کند و افغانستان یقین دارد از ناحیه قوت تسلیحاتی ایران ترسی وجود ندارد. داودخان نمی

کنم چرا که افزود که اگرچه من چنین مصارف گزاف را برای جمع کردن اسلحه تایید نمی

 این کار ایران را از سرمایه مورد احتیاج آن کشور برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی

که به ایران رفتم در این موضوع با شاه و  ۱۹۷۵سازد اما در مسافرت بهار محروم می

 دیگر مقامات ایرانی مذاکره نکردم. ادامه مذاکرات برای صبح روز بعد ماند.

 مهمانی آن شب کرملین یک گردهمایی مجلل بود. بریژنف حضور داشت اما زیاد 

دسته جمعی آسیایی سخنانی گفت و در  کرد. پادگورنی درباره طرح امنیتصحبت نمی

اخیر با لحنی نسبتا خاصی تایید کرد که : نقش جمهوری افغانستان که در قلب آسیا قرار 

دارد و سهمگیری مساعد آن بسیار مهم است. اتحاد شوروی و افغانستان در قبال 

دگاه بسیاری از مسایل عاجل در ارتباط با وضع کنونی در آسیا و سایر نقاط جهان دی

 مشترک دارند.

 های حاضر در محفل فکر کردند که اظـهارات پادگورنی در باره بعضی از افغان

ها اهمیت سهمگیری افغانستان در حل مشکالت آسیایی در واقع یک یادآوری به افغان

ف از ارنحشان به اتحاد شوروی به آن کشور اجازه ابود که نزدیکی جغرافیایی کشور

دهد و از این جهت باید در قبال بسیاری از مسایل عمده نمی روش مشترک دو کشور

 ها باشد.سهمگیری فعال افغانستان در امور آسیایی همگون با مقاصد شوروی

 جمعی آسیا اشاره نکرد اش به امنیت دستهدرین دعوت شام داودخان در سخنرانی

 آمیز ،احتراممسالمتو بر بیطرفی افغانستان که به قول اوبر )اساسات استوار همزیستی 

های سیاسی و بندی ی یکدیگر و عدم اشتراک در دستهلمتقابل و عدم دخالت در امور داخ

های نظامی، استوار بود، تکیه نمود. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که روابط بالک

دوستانه و نیک همسایگی میان افغانستان و شوروی بر مبنای مستحکم همسایگی نیک، 

ت و صداقت، بیغرضی و همکاری ارزشمند استوار است. داودخان افزود که ملت صراح

گی ناشی از ارتجاع داخلی یا خارجی در افغانستان در راه حل همه بقایای عقب مانده

های مختلف حیات ملی در تالش است تا جامعه نو و پیشرو افغانی را به نفع همه زمینه

 مردم آبادان سازد.

 ها و نظرات خود را ارایه کند. کشور میزبان بود که بیانیهروز دیگر نوبت 

بریژنف به حیث رئیس هیئت جانب شوروی رشته سخن را به دست گرفت. اگرچه ظاهرا 

کرد و بسیار صحبت میبه نظر میرسید، باز هم به سختی  از روز پیشتر کمتر مانده و زله
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ب به رئیس جمهور افغانستان عرق کرده بود. بریژنف چند کلمه به رسم خیر مقدم خطا

گفت. او اظهار مسرت کرد که موافقتنامه هلسنگی در باب همکاری در اروپا امضا شده 

ها در حال پیشرفت زدایی است که با وجود دشواریاست، این گام بزرگی در راه تشنج

در ایالت متحده و اروپا و )عظمت طلبان( در « حلقه های نظامی»است. بریژنف گفت که 

اند. المللی و تحکیم صلحهای بینمهوریت مردم چین موانع اصلی بر سر راه رفع تشنجج

او گفت که شوروی مایل است که روابط خود را با چین انکشاف دهد. اما این تقصیر چین 

است اگر این )تمایل نیک( را در نیافته است. او آرزومندی کشورش را برای سعادت 

های مزید اقتصادی و تخنیکی را وعده کرد. بریژنف گفت افغانستان اظهار داشت و کمک

که بیطرفی و عدم تعهد افغانستان برای اتحاد شوروی مهم و برای پیشرفت صلح در آسیا 

ها و دسایس امپریالیزم اساسی است و اظهار امید کرد که جنبش عدم تعهد قربانی توطئه

 اه کرد و چیزی گفت که ظاهرا  نشود. درین لحظه بریژنف مستقیما به طرف داودخان نگ

مل کلمات أاما پس از مکث مختصر بادرنگ و ت گوریلو ترجمان را بسیار نا آرام ساخت.

ه بود. بریژنف شکایت کرد بریژنف را ترجمه کرد و آنچه ما شنیدیم خشن و غیر منتظر

 کنند و همچنان درهای عضو ناتو که در افغانستان کار میکارشناسان کشور که شمار

های کمکی چند جانبه در افغانستان، به طور قابل های سازمان ملل و دیگر پرورهپروژه

دادند که های افغانستان دست کم اجازه نمیتاملی افزایش یافته است در گذشته حکومت

های شمال کشور مستقر شوند. اما این روش کارشناسان کشورهای عضو ناتو در قسمت

داند و . اتحاد شوروی این انکشافات را خطرناک و وخیم میدیگر دقیقا دنبال نشده است

خواهد که این کارشناسان را که جزء جاسوسان گماشته شده از حکومت افغانستان می

 برای پیشبرد مقاصد امپریالیزم هستند بیرون کند.

 ها به طور آشکار شرمنده به سکوت سردی بر فضا مستولی شد. بعضی از روس

خان نگاه کردم، صورتش گرفته و ها بسیار ناخشنود. به داودافغان رسیدند ونطر می

تاریک شده بود. بریژنف صحبتش را قطع کرد. انگار منتظر جوابی از طرف رئیس 

جمهور افغانستان بود. داودخان با صدایی سرد و خشک به جواب بریژنف پرداخت و 

مات بریژنف برای ما. ظاهرا پاسخ او همانقدر برای روسها غیرمنتظره بود که کل

داودخان به بریژنف جواب داد که آنچه همین حاال به وسیله رهبر اتحاد شوروی گفته شد 

هرگز مورد قبول افغانها قرار نخواهد گرفت. از نظر افغانها این اظهارات دخالت صریح 

در امور داخلی افغانستان است. داودخان افزود که به عالیق خود با اتحاد شوروی ارج 

اند باقی گذارد، اما این عالیق باید به صورت روابط میان دوجانبی که با هم مساویمی

 بماند. و من )نگارنده( دقیقا کلمات داودخان را به یاد دارم که خطاب به بریژنف گفت:

 ما هرگز به شما اجازه نخواهیم داد که به ما دیکته کنید که چگونه »

را در افغانستان استخدام نماییم. اینکه  مملکت خود را اداره کنیم و چه کسی
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چگونه و در کجا کارشناسان خارجی را استخدام کنیم انحصارا و کامال حق 

دولت افغانستان خواهد ماند. افغانستان اگر الزم باشد فقیر خواهد ماند. اما 

  25 «.گیری خود آزادی خود را حفظ خواهد کرددر عمل و تصمیم

 

 مهور افغانستانداودخان نخستین رئیس ج

 

عبدهللا معاون وزارت خارجه دستور داده بود بگفته صمدغوث داودخان به وحید

که یک مالقات خصوصی را دربین او و برژنف در برنامه بگنجاند . هدف داودخان از 

های سیاسی احزاب خلق و پرچم تحت این مالقات خصوصی، مذاکره در باره فعالیت

ان را به ستوه آورده بودند شاید داودخان میخواست بگوید الحمایت مسکو بود که داودخ

های احزاب مذکور را در افغانستان که یک کشور اسالمی و که مسکو جلو تند روی

فنتیک و مذهبی است و تحمل تبلیغات ایدیولوژی ضد اسالمی را ندارد، اندکی بگیرد. در 

ات دوستی افغان و غیر آن، ادامه این روش سیاسی احزاب مذکور به ضرر مناسب

 شوروی تمام میشود.

 بهر حال گفتن و نگفتن اینگونه سخنان در گوش ناشنوای بریژنف مفید واقع 

نمیشد و نکته اساسی که مایه نگرانی رهبران شوروی شده بود، تغییر سیاست خارجی 

دولت افغانستان بود که داود میخواست از شوروی فاصله گرفته به کشورهای هم پیمان 

 یکا، ایران و پاکستان و عربستان سعودی نزدیکتر شود، و این چیزی بود که مسکو امر

 به هیچوجه تحمل آنرا نداشت.

                                                 
 ۱۳۶۹جریده آزادی شماره سوم سال اول - 25
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پیشامد مسکو که از روح آزاد منشی و غرور ملی و افغانی داود منشاء میگرفت 

به قیمت جان او خانواده او تمام شد. از همان ساعت رهبر فرتوت و خودخواه شوروی 

ود حالی کرد که دیگر داود بدرد مسکو نمیخورد و بایستی سرنگون شود. به عمال خ

داودخان نیز پس از بازگشت از مسکو، برای جلب کمکهای مالی و اقتصادی بخاطر 

 تحقق پالن هفت ساله انکشافی کشور دست به یک سلسله مسافرتها زد. 

  فرهنگ از قول صمد غوث مینویسد:

 یس جمهور دوره فعالیت ژرف و گسترده برای رئ ۱۹۷۸ماههای اول سال 

دیپلماتیک بود. مسافرت او به کشورهای لیبیا، یوگوسالویا، هند و پاکستان، کویت و 

عربستان سعودی و مصر از نگاه سیاسی موفق بود و در هر جا که مسئله کمک مالی 

برای تطبیق پالن هفت ساله انکشافی افغانستان مطرح میشد با جواب مساعد روبرو 

  26 میگردید.

از قول  بخش چهارم()«داودخان واردو»داکتر عبدهللا کاظم در مقالۀ زیرعنوان 

قتل ازداودخان ختن در بدنام ساو عمال آن  یپالن شورو میگویدکه  جنرال زکریا ابوی

 ی" جنرال ابووندوالیم یکودتا در مورد اتهام کودتا مسما به " .آغازشد وندوالیم

اردو را مقابلش  نیو منسوب کرد تی که مقابل داودخان عرض انداماولین  بدیخ» :نگاردیم

بود که به جنرال خان  یفرو برد، موضوع کودتا ینیاعتماد نمود و در عمق بدب یب

 اتیآن نظر قتیحق ۀنسبت داده شد که دربار وندوالیم دیو مرحوم شه الیمرست خانمحمد

 تیشناخته شده بود، شخص ۀچهر وندوالی. ماست مختلف بود و تا هنوزهم مختلف مانده

همه به  زیصدارت و ن و مقام یاسیس ،یادار فیبرجسته و معروف در اداوار مختلف وظا

 کیمقام سلطنت آنهم در مقابل  ۀاش در انتخابات شورا به اراد یاو نسبت ناکام

[حسن نظر] داشتند، مگر جنرال خان محمد خان مثل او عاما   یسمپات سوادیب یسماوارچ

اردو و دور از نظار عامه به  چارچوبدر یور و شناخته شده نبود، چه او عمرمشه

 یمشرق اتیوالازگرفتار شدند، بصورت اکثر  تیدو شخص نیبا ا کهیسربرده بود.... کسان

  «بودند. مملکت

 می و کند می اشاره مهم بسیار نکته یک به دشمنان پالن مورد در ابوی جنرال

-بیجنرال نج) بیاو } داود خان { را به سرنوشت نج تندخواسی" دشمنان م:که نویسد

 یمساعد م را نهیو زم . ندیعامر مبتال نما می{ و عبدالحکری، بن بال} رهبر الجزامصر

 یغلط نی. اگرچه او ادندیتراش یقاتل م کیاو و از او  تیمحبوب یامحا یساختند برا

 یتوپچ سیرئ یزیشاه گرد مدراحیم دیجنرال س یو گرفتار یبعد یهایخود را در گرفتار

شده بودند.  وسیو مسلمانان مأ موفق جسته بود، منافقان ریاردو اصالح نمود، مگر ت

                                                 
 ۴۵- ۴۴فرهنگ ، همانجا، ص  - 26
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داؤد خان کوشش داشت با قطعات و صاحب منصبان اردو ارتباط  اناتیجر نیدرضمن ا

موضوع به  نیا یمگر وقت برا کرد،یکوششها م یراه مستغن نیداشته باشد و در میمستق

  «.شد ینم سریم یآسان

عرض اندام  یمقاومتها یمستغن ریگذشت زمان در مقابل تداب با »:دیافزا یاو م

ها که هر روز به تعداد شان افزوده  ستیکمون بردن نیاز ب یاو برا یو کوشش ها کردیم

دولت  سیطرف رئ از او اتیو نظر کردینم تیکفا کردند،یخود را پهن م ۀشد و تنست یم

و به مخالفت ها  کیتحر یب یج یرا عمال ک یو مرحوم رسول دیگرد یقبول نم یبه آسان

دولت را  سیرئ یکشمکشها آرامش روح نیافزودند. ا یم یاو[داؤد خان] و مستغن نیب

تر  یو هر روز عصب کردیارگ مشاهده م ۀدرواز هم خطر را در یبرهم زده بود و مستغن

 سیورق به رئ 14 ود را به داخلالحن خ دیشد داتیوجدان تنق یرهائ یشد، لذا برا یم

افغانستان دهن باز کرده هوشدار داد و  دنیبلع یبرا کهیو او را از خطر میدولت تقد

 27 «.ساخت عتریاو را سر یموضوع برطرف نیممکن ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فصل دوم

  و پیامدهای آن ۱۳۵۷کودتای ثور 

                                                 
 2015داکتر کاظم، مقالۀ داودخان واردو)بخش سوم(،افغان جرمن آنالین،- 27
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 :خاناتحاد خلق و پرچم بخاطر سقوط داود

مندی و ر افغانستان در مدت تقریبا ربع یک قرن با حوصلهمواضعی که شوروی د

مصارف گزاف بنا کرده بود، بخاطر آن بود تا روزی از این مواضع بر مخالفین سلطه 

 خود در این کشور حمله کند.

 های ملی و پر غرور و وطن پرست بود که بخاطر یکی از آن شخصیتخان داود 

م نکرد و باری در پاسخ بریژنف که میخواست بقای قدرتش در پای هیچ ابرقدرتی سرخ

به دیکته او حکومت افغانستان مانع هر گونه فعالیت متخصصین غربی در شمال 

هندوکش شود، جواب محکمی ارائه کرد که به شرمندگی بریژنف و به قیمت جان خود 

 اش تمام شد.داود و خانواده

 راه استراتیژی مسکو  مانع بزرگی در خانبه بعد، داود ۱۹۷۵اساسا از سال 

شمرده میشد. زیرا او قاطعانه تصمیم گرفته بود تا از مسکو فاصله گرفته و برای 

انکشاف اقتصادی کشورش مناسبات خود را در مرحله اول با کشورهای همجوار ایران و 

پاکستان با رفع اختالفات مرزی، دوستانه کند و بجلب کمکهای مالی از ایران و 

پردازد و در مرحله دوم با کشورهای غربی، بخصوص امریکا  کشورهای عربی به

مناسباتش را بیشتر دوستانه کند. با همین آرزومندی داود سفرهای به ایران و پاکستان و 

های این کشورها کشورهای عربی انجام داد و مورد استقبال گرم مردمان پایتخت و دولت

 قرار گرفت.

 بستان سعودی، کویت، مصر، لیبیا، ضمن سفرهایش به ایران، عر خانداود

ساله انکشافی پاکستان، هند، ترکیه آمادگی کمک مالی این کشورها را در تحقق پالن هفت

مالی هنگفت بالغ بر دو ملیارد کشور بدست آورد. دولت ایران با پیکش نمودن یک کمک

بزرگ در دالرو وعده فراهم نمودن تسهیالت بندری برای افغانستان در بندرعباس گام 

جهت دوستی و حسن همجواری برادرانه با افغانستان بر داشت. امریکا نیز با تجدید نظر 

بر سیاست گذشته خود در قبال افغانستان حاضر به کمکهای بیشتر به این کشور شد. 

های بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی نیز مصمم شدند تا به این کشور قرضه

ما اتحاد شوروی که میدید داود سر برداشته و بدون مشورت المدت اعتبار کنند. اطویل

مسکو، بسوی غرب و کشورهای هم پیمان امریکا تمایل پیدا کرده و دیگر کمکهای مالی 

و تکنیکی شوروی نمیتواند او را قانع یا وادار به اطاعت از مسکو نماید، لذا تصمیم 

ب خلق و پرچم و اردو( بر داود گرفت تا از همان مواضع خود در درون افغانستان )احزا
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حمله ببرد و وی را از صحنه سیاست و رهبری افغانستان نابود کند. برای تحقق چنین 

 امری، اتحاد مجدد احزاب مذکور )ولو موقتی هم باشد( ضرورت بود.

 ) در مدت ده ۱۹۷۷تا هنگام اتحاد مجدد  ۱۹۶۷احزاب مذکور از زمان انشعاب (

اطر جلب و جذب افراد جدید، از هیچگونه بدگویی و تخریب و سال، در عین فعالیت بخ

اتهامات به رهبر یا رهبران جناح دیگر دریغ نمیکردند و بدینگونه در طول این مدت دره 

عمیقی از تنفر و بدبینی در میان دو جناح حزب ایجاد شده بود که اتحاد صادقانه و اعتماد 

 ر دو جناح تقریبا ناممکن شده بود.کامل بر یکدیگر در میان رهبران و اعضای ه

 به قول دکتور بهروز دانشمند افغانی و شخصیت وارد و مطلع از جریانات 

روشنگرانه افغان که تقریبا از سی سال به اینطرف در آکادمی علوم مسکو همکاری 

کی رهبر جناح خلق و سلیمان الیق عضو رهبری جناح پرچم، علمی دارد، نور محمد تره

از آخرین سفر داودخان به شوروی، وارد مسکو شدند و دو سه هفته در منزل  اندکی پس

و درعین حال عضو وت شرقشناسی اکادمی علوم مسکو یتیستعضو ان« دوریانکوف»

باش داشتند. این دو نفر افغان بخاطر رفع اختالفات و و بودمعلوم الحال کا .جی .بی، 

د و پس از دریافت دستورات الزم مجددا به اتحاد مجدد خلق و پرچم به مسکو آمده بودن

 افغانستان برگشتند.

 الملی از طرف احزاب کمونیست عراق، هایی در سطح بیندر همان َاوان، تالش

ایران، هند و پاکستان نیز بمنظور اتحاد مجدد خلق و پرچم البته بنابه توصیه مسکو براه 

بل و کارشناسان کی، گی، بی در افتاد. سرانجام با سعی پوزانوف سفیر شوروی در کا

محقق گردید. و بنابر گفته  ۱۹۷۷افغانستان اتحاد مجدد خلق و پرچم در ماه جوالی سال 

فرهنگ، بعدها معلوم شد که یکتن از کارمندان سفارت شوروی بنام الکذاندر ای. نو 

 .  28«ش لیکوف در تامین آن نقش داشتوگری 

برداشت. این رویداد  خانسرنگونی داود این نخستین گامی بود که مسکو در جهت

ظاهرا دو نیم ماه پس از آخرین سفر داودخان به مسکو صورت گرفت. و این هنگامی 

های مستقیم و غیر مستقیم زعمای افغانستان و پاکستان با ها و تماسبود که مالقات

 گری شاه ایران برای حل مسایل مورد اختالف مرزی تحرک بیشتر یافته و میانجي

 نزدیک بود به نتایج سودمندی برای طرفین بیانجامد. 
 

  خانو سرنگونی داود ی ثوردسیسه آغاز کودتا

 ، سبب از آنجایی که رفع اختالفات افغانستان با همسایگانش، ایران و پاکستان

یی میشد و این امر، جلو نقشه پیشروی شوروی را بسوی همبستگی اسالمی و منطقه

                                                 
 ۵۰ص  ۲ج افغانستان در پنج قرن اخیر، ،فرهنگ - 28



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        83 

یکی از اعضای  ۱۹۷۸پریل ا ۱۷مطابق  ۵۷حمل  ۲۷نابراین شام آبهای گرم میگرفت. ب

برجسته حزب موسوم به میر اکبر خیبر در جاده عقب مطبعه دولتی به قتل رسید که بدون 

شوروی صورت « کا، گی، بی»شبهه این ترور بوسیله یا به دسیسه و مشوره جواسیس 

 داود، بود.گرفته بود. البته این دومین گام خطرناک بخاطر نابودی 

 خیبر از اهل لوگر و از پیشکسوتان و موسسان حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

به اتهام  ۱۹۵۰بود. خیبر در پوهنتون )دانشگاه(حربی به تحصیل پرداخت و در 

التحصیالن، از آن سوءقصد بجان صدراعظم یا وزیر دفاع هنگام توزیع شهادتنامه فارغ

س محکوم گردید. در دوره صدرات محمدداود از پوهنتون اخراج و به شش سال حب

عقرب به  ۳زندان رهایی یافت و در مکتب پولیس بتدریس پرداخت و بر اثر مظاهرات 

کی و کارمل و شماری دیگر در مورد ایجاد پکتیا تبعید شد. سپس بکابل برگشت و با تره

فته وارد حزب به بحث و گفتگو پرداخت. پس از تاسیس حزب صاحب امتیاز جریده ه

کی و کارمل، جانب کارمل را التزام کرد و در هئیت پرچم شد. و در کشمکش بین تره

، منجر به تظاهرات بزرگ و ۱۹۷۸رهبری حزب پرچم جا گرفت. قتل او در آپریل 

کی هنگام دفن او ، یی از رهبران حزب و منتج به کودتای ثور شد. ترهدستگیری عده

و اظهار داشت که انتقام او را از دولت خواهد گرفت. در  دولت را متهم به قتل او ساخت

یی حالی که داود از قتل خیبر اطالعی نداشت. زیرا اوضاع در کابل آرام بود و هیچ حادثه

در کشور در آن سال رخ نداده بود که داود را برآشفته و مجبور به قتل خیبر کرده باشد. 

دموکراتیک خلق برگور او بود که دولت فقط پس از قتل خیبر و هیجانات رهبران حزب 

 برای جلوگیری از حوادث نا گوار دیگر، البته پس از مشورت قانونی وزارت عدلیه، 

 یی از رهبران حزب زد. دست بدستگیری عده

 کی، خبر دستگیری نور محمدتره ۱۳۵۷ثور  ۵آپریل مطابق  ۲۵رادیو کابل شام 

یر صافی، دستگیر پنجشیری، عبدالحکیم ببرک کارمل، دکتور شاه ولی، محمدحسن ضم

هللا امین را پخش کرد، مگر شخص اخیرالذکر، )یعنی حفیظ هللا شرعی جوزجانی، حفیظ

ثور در منزلش واقع خوشحال منیه دستگیر و به  ۶امین( یازده ساعت بعد تر یعنی روز 

او فرصت توقیف والیت کابل سپرده شد. این یازده ساعت تاخیر در دستگیری امین، به 

 داد تا نقشه کودتا را به نظامیان جناح خلق برساند.

 اسلم وطنجار با  ۱۹۷۸آپریل  ۲۷مطابق  ۱۳۵۷ثور  ۷قبل از ظهر  ۱۰ساعت 

و نیم قبل از ظهر  ۱۱زرهدار بسوی شهر حرکت کرد و ساعت  ۴چندین تانک از قوای 

اش در قصر بینهکودتاچیان مقابل قصر ریاست جمهوری قرار گرفتند. محمد داود و کا

ریاست جمهوری بی تشویش سرگرم جلسه بودند و درباره مجازات رهبران خلق و پرچم 

ها به گلوله باری شروع کردند و وزارت دفاع را به لرزه تصمیم میگرفتند که ناگاه تانک
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های در آوردند. اعضای کابینه بالدرنگ از دروازه دیگر قصر خارج شده به وزارت خانه

 .خود رفتند

 میگویند عبدالقدیر نورستانی وزیر داخله از دفتر کار محمد داود تلفونی به 

کی، ببرک و سایر رهبران حزب را که در )نورگل( سرمامور پولیس هدایت داد تا تره

والیت کابل زندانی بودند، به قتل برساند. اما او در انجام این کار تعلل ورزید و قضیه را 

در میان گذاشت. والی کابل بعد از اینکه گفت سند در دست نیست با عبدالحکیم والی کابل 

و بدستور شفاهی نمیتواند عمل کند، کشتن آنان را به تعویق انداخت و این امر باعث 

 گردید تا ایشان نجات یابند و ملت افغان را در خاک و خون کشند.

 مراه با پروائی خود سراسیمه شده بود هرسولی وزیر دفاع که از غفلت و بی

جنرال عبدالعزیز رئیس ارکان حرب )لوی در ستیز( وزارت دفاع به قرغه رفت و به 

افسران این فرقه دستور داد تا قوای خود را جهت سرکوبی کودتاچیان بطرف شهر کابل 

حرکت دهند. اما پس از برگشت او، این امر بوسیله یک افسر خلقی خنثی گردید و بجای 

ایت داود وارد عمل شود، علیه او به فعالیت پرداخت. همچنان اینکه فرقه مذکور به حم

وزیر دفاع بدلیل اینکه به قوای هوائی کابل و بگرام اطمینانی نداشت از نیروی هوایی 

شنیدند )سبزوار( خواست بکمک داود وارد عمل شود، ولی این طیارات بعلت بعد مسافه 

بمانند و دوست را از دشمن تفکیک  نمیتوانستند بیش از ده دقیقه در فضای کابل باقی

کنند. لذا کاری بطرفداری داود عمال انجام نیافت و باالخره رسولی و رئیس ارکان او نیز 

 در جریان این تپ و تالش بدست کودتاچیان افتادند و کشته شدند.

 اما گارد جمهوری در کمال شجاعت و پایمردی به مقابله برخاست و نایره جنگ 

ریاست جمهوری بشدت شعله ور گردید که بر اثر مقاومت و رشادت در اطراف قصر 

ها بر اثر اصابت مرمی توپ و ماشیندار افراد گارد نیروهای گارد ملی تعدادی از تانک

پس از چهار ساعت جنگ و پیکار با گارد جمهوری آتش گرفتند و از بین رفتند. 

ها، لیکن قبل از فرار تانککودتاچیان، ایشان را مجبور ساخت تا عقب نشینی کنند. 

رواش سوار هلیکوپتر  عبدالقادر رئیس ارکان قوای هوایـی از پایگاه هوائی خواجه

های خلقی و پرچمی که منتظر گردید و خود را به میدان هوایی بگرام رسانید و به پیلوت

 ند.چنین روزی بودند دستور داد تا فورا کاخ ریاست جمهوری را تحت بمباردمان قرار ده

  ۲۰های و غیره با توپ ۲۲و  ۲۱طیارات جت ساخت شوروی معروف به میک 

های هوا بزمین کاخ ریاست جمهوری را زیر آتش گرفتند و این امر ملی متری و راکت 

داری کنند و بسوی هدف پیشروی  موجب گردید تا قوای زمینی از بازگشت و فرار خود

خ ریاست جمهوری، وزارت دفاع و اطراف نمایند. معهذا جنگ و خونریزی در حومه کا

 رادیو کابل بشدت ادامه یافت و هوا خواهان محمد داود سرسختانه مقاومت میکردند.
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شخص محمد داود هم، آنطور که شاهدان عینی حکایت میکردند، در لحظات اول 

 از افراد و ماهیت کودتاچیان اطالعی نداشت، ولی بعدا از قادر و اسلم وطنجار و بطور

  .کلی از اقدام کمونستان و چگونگی کودتا آگاه گردید

 بطرفداری « قرغه»انداز بعد از ظهر قوای توپچی و راکت ۲در حوالی ساعت 

و مهتاب « ریشخور»کودتاچیان برخاست. عبدالعلی وردک که چنین دید به فرقه هفتم 

سوق داد. لیکن این های این فرقه و مهتاب قلعه را به دفاع از داودخان قلعه رفت و قوت

مورد حمالت هوایی و زمینی قرار گرفت و از پیشروی « گذرگاه»قوا نیز در نزدیک 

ط دادند اما بعلت شدت بمباران و اندیشه وبداخل شهر بازماند. گرچه دو طیاره را سق

چی تلفات مردم شهر و از بین رفتن خانه و منازل و نیز حمالت شدید و متواتر قوای توپ

 نداز قرغه، مجبور به عقب نشینی شدند و در نتیجه کمکی به محمد داود نرسید و راکت ا

و شخص عبدالعلی وردک و چند افسر عالی رتبه دیگر هم در این کارزار به 

از ظهر همان روز رادیو افغانستان به تصرف کودتاچیان مسلح  شهادت رسیدند. بعد

همزمان با آن وزارت داخله و والیت  های عادی آن قطع گردید.افتاد. حوالی شام برنامه

کی و رفقایش بوسیله کودتاچیان از زندان والیت کابل رها کابل نیز بدست آنان افتاد و تره

  گردیدند و به رادیو افغانستان برده شدند.

هللا امین رهبران نظامی انقالب را از طریق رادیو بمردم  شام حفظ ۷تقریبا ساعت 

لقادربه حرف زدن آغاز کرد و از سرنگونی رژیم داود و معرفی نمود و سپس عبدا

یابی حزب دموکراتیک خلق، سخن زد. بعد اسلم وطنجار سخنان او را به پشتو قدرت

 تکرار کرد. معهذا داودخان و قوماندان گارد او، صاحب جان دست از مقاومت بر نداشتند.

صبح بر  ۴لیمتری تا ساعت م ۱۹۰های کالیبر امان هواپیماها و شلیک توپبمباران بی

از افراد  کاخ ریاست جمهوری بدون وقفه ادامه داشت که در نتیجه آن تقریبا یکهزار نفر

گارد به شهادت رسیدند و بقیه مجبور به تسلیم شدند. روز جمعه هشتم ثور قوای 

ریشخور و مهتاب قلعه از سمت جنوب و جنوب شرق خواستند بشهر نفوذ کنند و داود را 

ها بشهر نرسیده بود که خبر قتل محمد داود از رادیو برسانند، اما هنوز این قوت یاری

های خود مراجعت کردند. پس های مزبور دوباره به قرارگاهافغانستان پخش گردید و قوت

های نظامی در حسین کوت، هرات، قندهار، غزنی، پاکتیا و نان سایرقوتااز آن قوماند

 خود را از رژیم جدید اعالم داشتند. غیره یکی بعد دیگری اطاعت

داود و برادرش محمد نعیم  ۱۳۵۷ثور  ۸بدین ترتیب در ساعات اول روز جمعه 

شان به مسلسل بسته شدند و بقتل رسیدند. در  خان با زنان و کودکان و جوانان خانواده

ونی حالیکه اگر داود زنده نگهداشته میشد در سالهای بعد که رژیم جدید با خطر سرنگ

مواجه بود، میتوانستند از وجودش به نفع نجات خود و صلح وطنی بطور معقولی 

هللا امین موجودیت استفاده نمایند. میگویند ببرک کارمل مخالف کشتن داود بود، اما حفیظ



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        86 

داود را خطری برای استقرار رژیم جدید وانمود کرده به قتل او پافشاری داشت و به 

فتح ارگ ریاست جمهوری بود دستور داد که داود را همانجا سر ایکه مامور نطامی قطعه

 به نیست نماید و آن قطعه نیز چنین کرد.

 

 فرهنگ در اثر خویش )افغانستان در پنج قرن اخیر( حادثه قتل داود و  

منصب مامور فتح ارگ  الدین صاحبکه از زبان امام« ف، لبیب»اش را از قول خانواده

 حکایت نموده اینظور روایت میکند.یک هفته بعد برایش 

 من مقابل دروازه شرقی ارگ به حالت آمادگی آتش ایستاده بود. صبح زره پوش»

ثور زمانی که قطعات گارد یکی بعد دیگری با بیرقهای سفید تسلیمی خود را اعالن  ۸

ده کردند، برایم امر گردید که داود را دستگیر نمایم گرچه قبال داود با ما در تماس ش

خواسته بود با رهبران کودتا، صحبت نماید که کمیته مرکزی نیز پذیرفته و تصمیم داشتند 

چنین کاری را بکنند. برای من امر گردید که داخل ارگ شوم. وقتی داخل ارگ شدیم 

تک فیرهای پراکنده نیز بگوش میرسید. در داخل ارگ اولین کسی که مرا  صدای تک

ن مطلع بودم که او از نفری ماست. گل آقا همراه با خود مرا آقا بود. ممالقات کرد، گل

بداخل اتاقی که داود در آنجا بود رهنمایی کرد وقتی که با افراد معیتی خود و گل آقا وارد 

آن اتاق شدیم، دیدم که داود با ده تن دیگر از همراهان و اعضای فامیلش مسلح منتظرند. 

ت. در این اثنا گل آقا به داود رسم تعظیم کرده و با خود گفتم که زنده ماندنم محال اس

گفت: افراد کودتایی میخواهند شما را مالقات کنند. داود از همه مقدمتر ایستاده بود. من 

نظر به امر کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان شما »هم به آواز بلند گفتم: 

ها و مزدوران اد: برای کمونستسالح خود را بزمین گذاشته تسلیم شوید. داود جواب د

شویم و به سرعت بسویم آتش گشود. من دیگرش را ندانستم صرف او هرگز تسلیم نمی

یادم هست که یک آتش جناحی اجرا کردم و بعد از خود رفتم. وقتی چشم بازکردم در 

 29 « .شفاخانه بودم

 

در ارگ باقی درکابینۀ داودخان که در روز قتل داودخان انجنیر کریم عطائی وزیر

هـ ش در 1357ثور 8روز جمعه   »سال بعد از آن حادثه شوم مینویسد: 28مانده بود، 

صبح بود که جالدان گروه خلق و پرچم بعد از مقاومت شدید و قتل صدها  7حوالی ساعت 

تن فرزند رشید افغان ِّ گارد جمهوریت،  به داخل ارگ جمهوری راه یافتند و درست 

الی نمودن جاغورهای ماشیندار، محمد داود رئیس جمهور را با صبح با خ 30/7ساعت 

تن ازعزیزانش به  شهادت رسانیدند و بزرگترین جنایت بشری را در ملک ما مرتکب  17

                                                 
 ،۵۰ ص ، ۷۹، ص ۲فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، ایران، ج  - 29
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. او درین صبحگاه در برابر شا گردان ابلیس مردانه ایستاد و تسلیم نشد. او 30شدند

اخون خود رقم زد. او سر خیل ت ملتی را درین ایستادن و تسلیم نشدن بمحماسۀ مقاو

 روان او شاد و جایش در بهشت برین باد. شهیدان ملت افغانستان در قرن بیست است.

هـ ش که بدبختی افغانستان آغاز  1357ثور   8پنج فرزند مرحوم محمد داود درصبح 

گردید، بشهادت رسیدند. یک دخترشان، میرمن تورپیکی همسر شهید نظام الدین غازی، 

آن صدمۀ بزرگ زندگی الی آخر حیات کنار آمده نتوانست و تحت فشار روحی قرار  که با

م در لوزان سویس وفات نمود. از 2000داشت، بعد ازمریضی دامنه دار در سپتمیر سال 

فرزندان محمد داود شهید صرف یکی آن، میرمن درخانی نور، در قید حیات است که 

 «31لوزان بسر میبرد. باشوهرش دکتور توریالی نور و پسرش در 

که در  مقالت خویش اسامی اعضای خانواده سرداود را جناب ولی احمدنوری در

سردار  - ۱ثور به مسلسل بسته شده وقتل عام شدند،  اینطور بدست میدهد : ۸روز 

میرمن  -۳ ،محمد نعـیـم خان برادر رئیس جمهور -۲ محمد داود خان رئیس جمهور،

پیغله عایشه  -٤ ،مشیرۀ اعلیحضرت محمد ظاهر شاه(زینب همسر رئیس جمهور )ه

مرحومه میرمن بلقیس آصفی خانم سردار تیمورشاه  – ۵ ،خواهر معیوب رئیس جمهور

میرمن شنکی داود همسر زلمی  -٦  ،آصفی )همشیرۀ اعلیحضرت محمد ظاهر شاه( 

نظام  -۷ ـم همسر عبدالعـظـیـم محمود غازی،میرمن زرمـیـنـه نـعـی -۷  ،محمود غازی

پیغله  - ۱۱و  -۱۰  ،محمد عـمر داود   -۹  ،الدین غازی داماد سردار محمد داود خان

ویـس  -۱۲ ،هیله عمر و غزال عمر فرزندان محمد عمر، نواسه های رئیس جمهور

حارث  و  ویـگـل ویـس   – ۱۵و  –۱٤  ،میرمن شیما همسر ویـُس داود -۱۳، داود

پیغله زرلشت داود  – ۱۷  ،خالد داود – ۱٦،س جمهور فـرزندان ویـس، نواسه های رئی

دختر جوان رئیس جمهور )که شاگرد صنف نهم لیسۀ ماللی و همصنفی ثریا نوری دختر 

پیغله صفورا غازی دختر عبدالعظیم غازی نواسۀ رئیس  –۱۸ ،نگارندۀ این نوشته بود(

 «. 32جمهور
 

 :به افغانها داد با مرگ خوددرسی که داودخان 

                                                 
به اشکال مختلفی سربه نیست شدند:تره کی  بزودی وهریک ثور 8وفجایع رهبران کودتای ثور - 30

به قتل رسید  -بدستور حفیظ هللا امین توسط بالش خفه شد. حفیظ هللا امین بوسیلۀ کماندوهای کا،جی ،بی

ز سوی طالبان در وکارمل به سرطان پروستات گرفتارشد ودرکرانۀ های آمو جان داد و بعدها جسدش ا

رودخانۀ آمو انداخته شد.نجیب هللا با برادرش احمدزی، توسط طالبان بدار آویخته شد.رهبران  جهادی مثل 

احمدشاه مسعود وربانی نیز طعمۀ عملیات انتحاری شدند ، گلبدین وسیاف درپس دیوارهای آهنین پنهان 

 اند و منتظرچنین سرنوشتی هستند. 
 م2006یادی از شهدای هفت ثور اپریل،  نالین،کریم عطائی،جرمن آ-سایت افغان - 31

 سایت افغان جرمن آنالین،۲۰۰٦سرطان  ۲٤ ولی احمدنوری، زندگی وشخصیت سردار داوود، - 32
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که درمیان انقالبیون دو آتشه ودرمیان رهبران سیاسی چپ وراست   فتان گمیتو

هیچ یکی را نمیتوان سراغ داد که مرگ  ونیزقوماندانان جهادی افغان در سه دهه اخیر،

را در یک قدمی خود ببیند ولی به دشمن تسلیم نشود. مگر داوودخان، این رهبرشجاع 

در برابر بمباران طیارات وغرش زهره  ساعت تمام ۲۰ومصمم افغان برای  وپرغرور

 ۸ثور تاساعت   ۷ظهر ۱۲کودتا چیان، از ساعت ۲۱ترقان وطاقت شکن طیارات میک 

صبح فردای آن برسرپا ایستاد واز غرورش نکاست ودر آخرین دقایق حیاتش وقتی به او 

کم ابالغ شد که اگر میخواهد زنده بماند،باید تسلیم شود، ولی او با شهامت وشجاعت 

  بجز خدا، هرگز به کمونیستان تسلیم نمی شوم."نظیر افغانی گفت: "

در برابر این دستورکودتاچیان  که  ثور 8درصبح حقیقت اینست که داؤودخان  

بغیر ازخدا،هرگز به "ن بود:جمله چنی وآن بیان کردغرورآفرین  جمله تسلیم شوید،یک 

درس وطن پرستی را به فرزندان  اینخواست با این جمله  او "!دشمن تسلیم نمی شوم

در برابر دشمن عقیده وایمان خود  نبایستی زبون شد و  ،آگاه افغان بدهد که

 نباید تسلیمی را بخاطر زنده ماندن در ذلت وخفت قبول نمود.

داودخان بخاطرحفظ وقار وعزت وشرف خانوادۀ خود، مرگ مردانه را برتسلیمی 

 ین ضرب المثل افغانی باور داشت که:بدست دشمن ترجیح داد، زیرا او به ا

 « زر فدای سر، سرفدای ناموس! »

درنزد افغانها دفاع از ناموس وشرف وعزت خانواده، بزرگترین وظیفۀ یک مرد  

است. او بارها مصداق این ضرب المثل را درمیان افغانهای  «تونولیښپ»ومعراج 

بود، دیده ومشاهده کرده بود.  ننگرهار وقندهار، هنگامی که رئیس تنظیمۀ والیات مذکور

او میدانست که اگر خود و خانواده اش بدست کودتاچیان بیفتد، حتما  مورد هتک حرمت 

وتوهین وتحقیر قرارخواهد گرفت وحتی برای گرفتن اعترافات دروغین،تهدید به تجاوز 

ت برناموس وعزت زنان خانواده اش خواهند شد. بنابرین او تصمیم به مرگ مردانه گرف

وخود وخانواده خود را قربان حفظ  شرافت خانوادگی خود کرد تا کسی فردا نگوید که 

داودخان بخاطر نجات خود، عزت وشرف زنان و دختران خود را پایمال تجاوز کودتاچیان 

 نمود.

دریکی از نوشته های انجنیر کریم عطائی  وزیرمخابرات عهد داودخان که 

ت میکند، من خوانده ام که داودخان خطاب به چشمدید خود را از شب کودتا حکای

فرزندان واهل خانواده گفته بود، من تصمیم خود را گرفته ام، شما میتوانید خود را از 

اما فرزندان واعضای خانواده اش هریک پهلویش ایستاده گفته بودند مرگ نجات دهید، 

وهر افغانیت که به آن ما شما را تنها نمی گذاریم و با شما یکجا میمیریم. چنین است ج

  میگویند.« پشتونولی»
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این توضیح مختصربجواب آنانی است که میگویند: داودخان اگر دیوانه نمی بود، 

برای آنکه  خود وخانواده خود را به کشتن نمیداد. معنی سخن و پیام این افراداینست که:

اودخان از مادر اما د زنده بمانی به دشمن خود تسلیم شو،ولو برناموست تجاوز کند!؟

خود در شیرخوارگی شنیده بود که سر دادن در دفاع از ناموس و وطن افتخارمرد است، 

نه تسلیمی به دشمن ! و این درس زندگی یکجا با شیرمادر وارد خون ورگهای تن 

داودخان شده بود ودر بزرگی  نمیتوانست تحقیر و توهین به خود و ناموس خود را 

 خویش ببیند. بدست دشمن هستی وعقیدۀ

داودخان از جمله آن شخصیت های شجاع و وطن پرست افغان است که می باید 

اعلیحضرت امان هللا خان وزیراکبرخان ووی را درصف احمدشاه درانی ، وزیرفتح خان و

به حساب آورد.تالش های  وطن پرستانه وی برای اعتال وترقی کشور چه در دوره 

ه جمهوریت درافغانستان ، جای هیچ شک وشبهصدارتش وچه پس از تاسیس نخستین 

جهت آزادی زنان افغانستان از زندان چادری  اش درنیست واقدام مدبرانه وانقالبی 

، یکی از آن اقداماتی است که زنان کشور بایستی بیش از هرکس دیگری ازاو ۱۹۵۹در

 آزادی های مدنی  خود  بدانند. او را حامی حقوق و ممنون ومشکورباشند و

بود که تعصب قومی ومذهبی نمی شناخت وآبادی  یاؤدخان شخصیتی وطن دوستد

گوشه یی از هروترقی افغانستان بزرگترین آرزوی او بود. هرخشتی که در

برای عمران وابادی خانه مشترک افغانها می گذاشت. احداث شاهراه  کشورمیگذاشت،

پولی تخنیکها،ساختن ها،اعمار بندهای آب، مراکز صحی وشفاخانه ها، پوهنتونها و

 بندهای برق نغلو و قندهار وشیندند هرات، اعمار میدان های هوائی بین المللی درکابل و

آبیاری در هده  ماهی پر وبند درونته در ننگرهار واحداث پروژه های انکشافی زراعت و

بندکوکچه، تاسیس  وغازی آباد ننگرهار، هلمند و سرده غزنی، پروان وخان آباد و

قند بغالن وفابریکه روغن سپین زر درکندز ونساجی گلبهار و بگرامی و کارخانه شرکت 

کود و برق مزارشریف، فابریکه های پروسس میوه و پشیمینه بافی کندهار وتاسیس 

 فابریکه نان پزی سیلوی مرکزی در کابل وقندهار، اعمارفابریکه خانه سازی درکابل و

مهمتر تقویت اردوی ملی وتامین امنیت  کارخانه سنگ رخام در لشکرگاه واز همه

سرتاسری درکشور، از جمله کارهای ماندگار حکومت این مرد وطن پرست است که 

همگی در دوره رژیم حزب دموکراتیک خلق توسط مجاهدین وقوماندانان جهادی وبه 

( از بیخ وبنیاد منفجر ساخته شدند ISIدستور سازمان استخبارات نظامی پاکستان)

 به پاکستان برده شد وبه نرخ کاه فروخته شد. الت آن ها به توسط مجاهدینآوسامان 

در عهد حاکمیت داودخان با وجودکاستیها وبی عدالتی های اجتماعی، همه  مردم 

از امنیت جانی ومالی برخورداربودند. عزت وشرف شان از تعرض مصئون بود. ناموس 

خانه وملکیت های شخصی مردم در  وحیثیت شان مورد تجاوززورمندان قرار نمیگرفت.
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امان بود. کسی اگر میخواست هروقت شب میتوانست به تنهائی با پشتاره ای از پول 

ازکابل تا مزارشریف ویا هرات وقندهار وجالل آباد مسافرت کند، کسی نبود که راهش را 

منیت میگرفت و یامی پرسید که چه باخود حمل میکند ؟ خالصه مردم اگر هیچ نداشتند، ا

داشتند وامنیت مهمترین وبا ارزش ترین ارمغان دولت در یک کشوراست. متاسفانه با 

 کودتای ثور مردم این با ارزش ترین نعمت زندگی یعنی امنیت خود را از دست دادند.

هیچ یکی از رهبران سیاسی افغانستان در سه دهۀ اخیر به این پایه ازعزت 

حصیل کرده افغانستان روبرو نشده بود، چنانکه وافتخار ومناعت نفس درمیان جامعه ت

شخصیت مرحوم داؤودخان ،درمیان روشنفکران  ۀجاذبداوودخان با آن روبرو گردید. 

 ،افغان،چنان بود که وقتی مصاحبه داکترداودجنبش  با زهره نعیم،خانم برادر داؤودخان

،در بی بی ۱۳۵۷ثور ۷شاهدعینی ماجرای قتل وحشیانه داودخان وخانواده اش درشب 

 بیفتد که" آنسی انتشاریافت، بالفاصله داکتر سیاه سنگ را برآن داشت تا درجستجوی 

 ۲۴" چگونه گذشته است؟ وسواس بازشناسی ساعت واپسین زندگی داؤودخان ۲۴

داودخان ، داکتر سیاه سنگ را واداشت تا دراین رئیس جمهورساعت واپسین زندگی 

به  «وآن گلوله باران بامداد بهار»زیر نام   را زمینه یک پژوهش بی  نظیرتاریخی 

هموطنان ما عرضه کند،وبا این کارخود، دوست ودشمن را واداشت آن را با دقت هرچه 

داکترسیاه سنگ، با توجه به  همه  بیشتر بخوانند و دیدگاه های خود را  ابراز کنند.

حتی  ،درپایان اثرش وعکس العمل ها، کارش را بطور استوار وخلل ناپذیری ادامه داد 

از آنهایی که برکار او خرده گرفته بودند و اتهاماتی هم بر او وارد کرده بودند، نیز 

افزود که اگر انتقادات این هموطنان نمی بود، شهرت  باسپاسگزاری یاد آوری نمود و

 !جهان نمی رسیدکتابش به شش گوشه 

انۀ داودخان وحشیقتل  بدون مجامله باید گفت که آنچه را سیاه سنگ در مورد

سیاسی تاریخ نگاران  -وخانواده اش به بررسی نشسته است، درمیان نوشته ها تاریخی 

  وتحلیل گران کشور ما در سه دهه اخیر بی نظیر است.

البته قبل از داکتر سیاه سنگ، از سوی دانشمندان وقلم بدستان دیگرافغانی از 

دحسن شرق، عبدالصمدغوث،داکتر عاصم اکرم قبیل:انجنیر عبدالکریم عطائی، داکتر محم

واشخاص دیگر در مورد شخصیت وکاردانی وتالش های داودخان  برای ترقی وتعالی 

تحلیلی از جانب  -افغانستان کتابهای مستقلی نوشته شده اند ونیز ده ها مقاله سیاسی

دخلیل هللا نویسندگان سرشناسی چون داکترسید عبدهللا کاظم ،عبدالجمیل جلیلی، داکترسی

هاشمیان وبرخی از مشاوران شوروی عهد حکومت داودخان وغیره در رسانه های 

جمعی افغانی تا کنون به نشر رسیده اند که هریکی ازپالنهای پرثمرپنج سالۀ انکشافی 

واقتصادی افغانستان در عهد او شرح مبسوطی داده اند و  بر وطن پرستی وپاک نفسی 

ظاهرشاه و کارکردهای  ئید زده اند، اما برعکس در موردوپاک دامنی داودخان مهرتا



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        91 

چهل سال سلطنت وی بعد از سقوطش، ما شاهد آثارمستقل اندکی هستیم که شاید از یکی 

 د.واز صباح الدین کشککی ب« دهه دموکراسی»رسالۀ  آن یکیدو رساله تجاوز نکند و
 

 خان : دپیامد قتل داؤ

ثور  ۸روزدخان وخانواده اش، در بامداد داؤو ان ما می دانند که ، قتلهموطن

تمام ، توسط کودتاچیان منسوب به حزب دموکراتیک خلق افغانستان، سرآغاز۱۳۵۷

ی های پایان ناپذیر درسه دهه اخیردر افغانستان است. زمصیبت ها وبدبختی ها وخونری

از قتل دتا رخ داده بود، ولی و اگراین فاجعه دردناک تاریخی رخ نمی داد و یا اگر کو

دخان به عنوان یک الترنتیف آینده خود داری میشد، شاید فاجعه افغانستان به این داؤ

گستردگی نمی کشید و موقع به تجاوزشوروی و بالنتیجه  بخون ریزی های مجاهدین 

نوبت نمیرسید و شهرتاریخی کابل به دستورحامیان تنظیمها به ویرانه موحشی مبدل 

 ان بیگناه کابل خشت وسنگ  آن شهررا رنگین نمیکرد. هزارانس ۶۵نمیگردید و خون 

همه صاحب نظران افغان بدین باوراند که تاروزیکه داؤودخان براریکه قدرت 

بسوی افغانستان به چشم بد نگاه کند،  اشت تادن تکیه داشت ، پاکستان جرئت نافغانستا

ن توسط جواسیس ولی با از میان رفتن داؤودخان از صحنه سیاسی افغانستان، پاکستا

وندار وهستی  رنگارنگ خود که در لباس رهبران تنظیمی ظاهر شدند،سعی کرد همه دار

تاریخی افغانستان را به باد فنا بدهد. اردوی افغانستان را که نیرومند ترین اردوی منطقه 

بود، از بیخ و ریشه از میان ببرد وتمام وسایل وتجهیزات نظامی را بشمول طیارات 

وسایل زرهی  و دیگرطیارات حمل ونقل نظامی وده ها هزار۲۲و ۲۱ جنگی میگ

تجهزات ثقیله  وموتوریزه وغیره را با ذخایر راکت های دوربرد سکاد ولونا و دیگر

نظامی همگی توسط رهبرجمعیت اسالمی ویا رهبرشورای نظار به کشورهای پاکستان 

وخته شد و به حساب های وتاجیکستان وغیره انتقال گردید و یا به نرخ کاه ماش فر

 شخصی ایشان  ریخت و ذخیره گردید.

پیامد، از میان رفتن داؤودخان،تنها به از میان رفتن اردوی افغانستان خالصه 

نمیشود، بلکه درمدت سی سال اخیر پیوسته خون افغان توسط افغان ریخته شده، تمام 

تی و تعلیمی وخدماتی  تاسیسات اقتصادی وآبیاری وبهداشتی وصحی ومخابراتی ومواصال

جنت ها وجواسیس پاکستان درلباس رهبران و قوماندانان یو غیره وغیره بوسیله ا

 جهادی درافغانستان از میان رفته واز میان برده میشود.

 این درحالی است که بدنبال آفت مجاهدین، بالی طالبان را پاکستان بر این کشور

کشور جهان دریک ائتالف ضد  ۴۰ریکا، سپتمبر در ام ۱۱نازل کرد و براثر حادثه 

تروریزم برافغانستان حمله آوردند و از زمین وهوا بر این کشور ویران شده و این مردم 

بدینسوبمب های چندهزارکیلوئی میریزند واز  2001 سال اکتوبربدبخت  و بال کشیده از 
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الی که این کشورالبراتوار آزمایش آخرین سالح های کشتار جمعی ساخته اند.درح

اگرداودخان زنده می بود، بال وپرکسی میسوخت که بسوی  کشورما به چشم بد نگاه 

 کند.

که بعدها به  ،ی، بیجمامور سابق، کی، « کازی چگینمیروالدی»از قول فرهنگ 

( بعمل ۱۹۸۲نومبر  ۲۲تایمز )شماره یی با مجله نیویورکامریکا پناه برده و مصاحبه

لت محمد داودخان بدنبال قتل میر اکبر خیبر به گرفتاری چون دو»آورده، مینگارد: 

رهبران حزب دموکراتیک خلق اقدام کرد،اینان با سفارت شوروی در کابل در تماس 

آمده، طالب هدایت شدند. سفارت در جواب به ایشان اطمینان داد که اگر دست به کودتا 

که کودتای ثور یده میشود دبدینسان  » 33 سکو از ایشان پشتیبانی خواهد کرد .بزنند م

. در مورد دست بخواست و دستور مسکو طراحی و به منصه اجرا گذاشته شده است 

داشتن شورویها درطرح وتطبیق کودتا، آقای ف. لبیب، صاحب منصب نظامی در قوای 

ی نوشته درافغان جرمن آنالین مطالب "مقدمات کودتای ثور"هوائی افغانستان، درمقالۀ 

 34 است.

شکی نیست که شوروی ها در بوجود آوردن شرایط برای کودتا نقش   لحابه هر

میتوان گفت این اولین داودخان را از صحنۀ سیاسی افغانستان برداشتند.  بازی کردند و

ها در مورد وارد نمودن تغییرات سیاسی به نفع خود در خبط بزرگ سیاسی شوروی

را ارزیابی کرده باشند. خبط سیاسی افغانستان بود، بدون آنکه عواقب بس خطرناک آن 

، پیاده کردن قشون سرخ برای استقرار رژیم دلخواه مسکو در افغانستان  هادوم شوروی

گاه است که با شکست غیر قابل تصوری روبرو شد و کمپ سوسیالیزم برای همیشه تکیه

 خود را از دست داد و امپراتوری شوروی نیز دچار فروپاشی و تجزیه شد.

 
 

 کی در رأس قدرتترهمحمد نور

 

 ۲۷ ۱۳۵۷ثور = ۷نخستین اعالمیه کودتاچیان شام 

از رادیو افغانستان به آوازهای محمد سلم  ۱۹۷۸آپریل 

وطنجار )متن پشتو( و متن دری توسط عبدالقادر پیلوت 

های دیگری مبنی بر برقراری پخش شد. بعد از آن اعالمیه

                                                 
 ۸۱ـ  ۸۰ـ همان اثر، ص ۲ ،فرهنگ - 33، ۵۰ 

 واند:مقالۀ ف.لبیب را تحت عنوان )مقدمات کودتای ثور( در افغان جرمن در لینک ذیل میتوان خ- 34

http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/farhad_labib_mokadamate_kodetai_zaur.pdf 
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ماعات مردم انتشار یافت. در اول ماه می خبر حکومت نظامی و قیود شبگردی و منع اجت

 نظامی به شورای انقالبی پخش گردید و دولت جدید   انتقال قدرت از شورای انقالبی

                         نورمحمدتره کی                                                      با ترکیب زیر تشکیل شد:

   خلقی         رئیس شورای انقالبی    مهور، صدراعظم وکی، رئیس جنور محمد تره

  پرچمی                                              ببرک کارمل، معاون در هر سه مقام فوق 

 خلقی                                  حفیظ هللا امین، معاون صدراعظم و وزیر امور خارجه 

 خلقی                                  ت و وزیر مخابراتمحمد اسلم وطنجار، معاون صدار

  پرچمی                                                                          عبدالقادر، وزیر دفاع 

 پرچمی                                                            نور احمد نور، وزیر امور داخله 

 خلقی                                                       ور شاه ولی، وزیر صحت عامه دکت

 خلقی                                 صالح محمد زبری، وزیر زراعت و اصالعات ارضی 

 خلقی                                                   غالم دستگیر پنجشیری، وزیر معارف 

 پرچمی                                                      طانعلی کشتمند، وزیر پالن گذاریسل

 خلقی                                                               عبدالکریم میثاق، وزیر مالیه

 پرچمی                                      محمد حسن بارق شفیعی، وزیر اطالعات و کلتور

 پرچمی                                                    سلیمان الیق، وزیر رادیو و تلویزیون

 پرچمی                                         آناهیتاراتب، وزیر امور اجتماعی و گرزندوی 

 خلقی                             عبدالحکیم شرعی جوزجانی، وزیر عدلیه ولویخارنوال 

 خلقی                                            محمد اسماعیل دانش، وزیر معادن و صنایع

 خلقی                                                              عبدالقدوس غوربندی، وزیر تجارت

 خلقی                                               محمود سوما، وزیر تحصیالت عالی و مسلکی 

 پرچمی                                                                    محمد رفیع، وزیر فواید عامه
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 با پرچم سرخ  خلقی ارگ ریاست جمهوری کابل 

 

 پرچمی                                                الدین تهذیب، وزیر سر حدات و قبایل نظام

 خلقی                                                     محمد منصور هاشمی، وزیر آب و برق

 فهرست باال نشان میدهد که تعداد وزرای خلقی نسبت به وزارای پرچمی بیشتر 

ها در اقلیت های قدرت را بدست آورده بودند، و پرچمیاست و گروه خلق اکثریت کرسی

های گروه پرچم برای بدست گرفته بودند. این تفاوت از همان آغاز موجب تالش قرار

 آوردن رهبری حزب و حکومت و تشنجاتی در درون حزب گردید. 

 تفاوت مذکور در عین حال ناتوانی و نا کامی شوروی را در ایجاد همکاری سالم 

ن میسازد که با وصف های خلق و پرچم توجیه میکند، و این نکته را مبرهدر میان جناح

مطالعه گسترده در شرایط افغانستان ، شوروی از درک شدت اختالفات قومی و اتنیکی و 

السویه گرایش افغانها به انتقام گیری غافل بودند، با آنکه هر دو گروه خلق و پرچم علی

از دساتیر مسکو پیروی میکردند اما تا آن وقت خلقیان بیشتر طرفدار صراحت بودند و 

 رچمیان متمایل به پنهان کاری، غالبا اتحاد شوروی روش اخیر را ترجیح میداد.پ

یی اظهار داشت که حزب دموکراتیک  کی رهبر دولت جدید طی بیانیهنورمحمد تره

خلق افغانستان در اداره امور اشخاص الزم را جهت اجرای وظایف دولتی از رئیس دولت 

بنابراین از همان آغاز کار رژیم جدید، تمام مقامات دار در اختیار دارد. گرفته تا عالقه

دولتی از باال تا پائین توسط اعضای حزب دموکراتیک خلق اشغال گردید و اشخاص فهیم 
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ها اند، یا بزندان دار رژیم قبلی، به تصور اینکه مخالف رژیم جدیدو با تجربه و سابقه

 ترین عقب زده شدند.نهای پائیند و یا از کار برکنار و یا در چوکیافتاد

   برخی از این کارکنان مجرب که دارای تحصیالت تخصصی در کشورهای غربی  

بدوران  یهابودند، عاقبت خود را حدس زدند و از کشور بدر رفتند. زیرا از نظر حزبی

که در غرب، یعنی در آلمان و انگلستان و امریکا و فرانسه تحصیل کرده  رسیده، افرادي

)جاسوس( همان « اجنت»سطح عالی دانش و کلتور اداره برخوردار بودند،  بودند و از

کشورها شناخته میشدند و با کوچکترین ابراز نظر بر سیاست کدری رژیم تک حزبی، 

 بزندان میرفتند و برگشت هم نداشتند. 

 کی در اولین فرمانی که صادر نمود، تحصیل کرده و تحصیل ناکرده را یکسان تره

عالن نمود. و این امر به مذاق اکثریت اعضای حزب که فاقد تحصیالت عالی و و برابر ا

های متواتر از مدارس اخراج شده و ناکامی  گریزیبنا بر مکتب  10و 9اغلب از صنوف 

تحصیل و کم سویه، بنابر بودند، خیلی گوارا آمد. این فرمان اجازه میداد تا اشخاص بی

و حزبی با اشخاص بلند پایه حزب، در باالترین تقرب و ارتباطات شخصی و فامیلی 

چنین افراد ممکن نبود بدان مقامات نایل آیند( مقرر  خانمقامات دولتی )که در دوره داود

 شوند و از امتیازات آن برخوردار گردند.

 میتوان اذعان داشت که کودتای ثور نقش افراد ورزیده و فهیم و تخصصی و 

داره دولت از میان برد و بجای آن در مرکز و والیات، اغلب دارای تحصیالت عالی را در ا

افراد کم دانش، کم سویه و کم تجربه و از لحاظ موقعیت اجتماعی پرعقده و بدبین نسبت 

به طبقات باال دست جامعه مقرر شدند که با افراد و اشخاص غیر حزبی رژیم قبلی 

و اطرافیان خود را مجبور به  برخورد خشن و غیرسالم داشتند و بدینسان هر روز مردم

 فرار و ترک دیار مینمودند.

 تر کلتور، زایی در مجموع که دارای سطح عالیناگفته نباید گذاشت که نسل محمد

با مردم بودند، همزمان با کودتای ثور بتدریج از کابل سالم زندگی و تحصیل و برخورد 

یف راه فرار از کشور در پیش السناپدید شدند. تعدادی زندانی و کشته شدند و بقیه

گرفتند. صرف پنج شش خانواده محمد زایی تا سقوط رژیم جدید در کابل باقیماندند، و 

بعدا آنها هم راهی دیار غرب و غربت شدند. از آنجمله بودند: داکتر اکرم عثمان رئیس 

خانواده  اتحادیه نویسندگان و بعدها جنرال قونسل و وزیر مختار افغانستان در تهران، از

الحق بشیر رویگر وزیر اطالعات و کلتور در حکومت فضلخان عثمان، احمدغالم فاروق

خان، جنرال عبدالحکیم سروری معاون صدر اعظم و خالقیار، از نوادگان امیر شیرعلی

، [آبادتیولدار بهسود جالل] ادخان بارکزائیشاروال کابل، از خانواده سردار رحیمد

هللا از خانواده محمود طرزی مشهور، زیر مالیه در دولت نجیبحمیدهللا طرزی و

پدر سردار حبیب  جان سراج عبدالحکیم وزیر مالیه در حکومت خالقیار و سردار سمیع
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سراج )بعد سکرتر اول در سفارت افغانی مقیم دهلی( اما صرف دکتر فاروق اعتمادی، با 

از مرگ بیمی بخود راه داده باشند. داکتر خانمش تا اخیر عمر در کابل ماندند، بدون آنکه 

اعتمادی یکی از استادادن ورزیده تاریخ در فاکولته تاریخ و علوم اجتماعی پوهنتون 

حزب »خواهان و همرزمان میر غالم محمد غبار و از بنیان گذران کابل و یکی از آزادی

ت بسر برد. در دوره حکومت شاه محمود خان بود و مدتی مدید در زندان حکوم« وطن

های جمعی خبر درگذشت این دانشمند را در کابل، از طریق رسانه ۱۹۹۵در ماه جون 

 شنیدم، روانش را شاد میخواهم.

 های افغان هدف از تذکر این مطلب در اینجا این است که هیچیک از اقوام و اتنیک

اند که یر نبودهزایی مسکون در کابل آنقدر آسیب پذپس از کودتای ثور مانند، طایفه محمد

اند و سرانجام های بدوران رسیده واقع شدهاین طایفه مورد غضب و ضرب و شتم حزبی

کن گردیدند. اینهم یکی از برکات یا عواقب ناگوار  بطور کامل مخصوصا از کابل ریشه

 کودتای ثور در کشور ما بوده است.

 توانه محکمی در ش ضعیف و پشا افزون بر آن کودتای ثور که پایگاه اجتماعي

العمل منفی مردم شد و زمینه مداخله میان مردم نداشت، بزودی مواجه با عکس

خلی افغانستان مساعد ساخت. اکشورهای خارجی، منجمله اتحاد شوروی را در امور د

ورود قشون سرخ شوروی تحت هر نام و هر عنوانی که بود، سبب قیام سرتاسری مردم 

های خونین و ویرانکن و مهاجرت پنج میلیون لنتیجه جنگافغانستان بر ضد رژیم و با

افغان به کشورهای ایران و پاکستان و غیره و دو ملیون کشته و معلول در داخل کشور 

گردید، بدون آنکه به استحکام رژیم انقالبی ثور کمکی کرده باشد و مخالفان خود را بر 

 شان نشانده باشد.سر جای

 مانده و سنتی مانند  لب است که در یک جامعه عقباین حوادث بیانگر این مط

بند عنعنات محلی، معتقدات مذهبی، سواد و سخت پایافغانستان که اکثر مردم آن بی

رسوم و آداب قومی و محلی بوده و هستند و شرایط عینی و ذهنی برای ظهور و استقرار 

ی که با ذایقه مردم با شعارهای چپی و تند مارکسیست« ادعایی»یک رژیم سوسیالیستی 

های افغانستان هیچ سازگاری نداشت، آماده نبود و نمیتوانست جز خشم و طغیان و قیام

ها بوسیله نیروهای نظامی دولت از بار این قیام مردم از یک سو، و سرکوبی خشونت

 یی داشته باشد. جانب دیگر، ثمره

 کشور و یا ناشی از مداخله نظامی شوروی که ناشی از خبط سیاسی رهبران آن 

جویی و عقب راندن مرزهای امنیت بخاطر دسترسی به آبهای گرم بود،  سیاست توسعه

فقط این نکته را قبل از هر چیز دیگر بر مال میسازد که شوروی در مدت بیست سال نفوذ 

مستقیم خود در افغانستان نتوانسته بود جامعه کثیرالملیت افغانی را با ساختار قبیلوی و 

یدتی آن بدرستی بشناسد و تصور میکرد همه مردم آن کشور مانند رهبران حزب عق
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اند. حاال نکه این  ، خواهان حضور قشون سرخ شوروی در افغانستاندموکراتیک خلق

 ۲۷تصور و محاسبه از همان روز اول فرو ریختن قشون شوروی به افغانستان )در 

العمل افغانستان و جهان را به عکس( اشتباه محض پنداشته شد و مردم ۱۹۷۹دسامبر 

دولت 18دولت مخالف در برابر 104شدید در برابر شوروی و رژیم جدید واداشت. 

دولت با رای ممتنع اتحاد شوروی را در سازمان ملل متحد بشدت محکوم 18موافق و 

جنوری،  ۱۴کردند و خواستار عقب نشینی فوری نیروهای شوروی از افغانستان شدند. )

 (۱۳۵۸جدی ۲۴مطابق  ۱۹۸۰

 آمیز مسکو، افغانستان را این تصمیم سازمان ملل متحد در برابر یک عمل اشتباه

انزوای سیاسی و فرهنگی و تنگنای اقتصادی قرار داد که جبران ناپذیر و اکمال  شدیدا در

آن برای شوروی در دراز مدت غیر قابل تحمل بود و یکی از علل عمده فروپاشی رژیم 

 های غربی در برابر افغانستان بود.، ادامه همین سیاست کشورانقالبی

  

  گی دوباره حزب و تفوق گروه خلق بر گروه پرچمدوپاره

 گان و صاحبنظران پوشیده نیست که وحدت مجدد حزب دموکراتیک خلق ه بر خبر

افغانستان، بنابر دستور و خواست مسکو صورت گرفته بود و نمیتوانست پایدار و دیر 

های قدرت، ی باشد. بنابرین پس از سقوط داود و اعالم رژیم جدید یکجا با تقسیم کرسیپا

 گی دوباره حزب استشمام میشد.های جدایی و دوپارهعالیم و نشانه

 حتی همان زمانیکه برنامه عمل دولت از رادیو تلویزیون کابل پخش میشد، مردم 

مشی، احساس و درک  متن دری خط دنمیتوانستند ناراحتی ببرک کارمل را حین خوان

تر گردید. در نمایند. متعاقبا در فاصله کمتر از یکماه پس از کودتا، عالیم اختالف نمایان

به نشر « راجع به انقالب ثور»( رساله تحت عنوان ۱۹۷۸می  ۲۲اوایل ماه جوزا )

نبود. اما رسید که در آن از نام و نقش ببرک کارمل در سازماندهی کودتا سخنی در میان 

آمیزی از قبیل: فرصت طلبان و مبلغان ترس و شکست که در بحبوحه اشارات کنایه

کامیابی در خیال گریز به روستاها بودند، در رساله بچشم میخورد. همراه با انتشار این 

ها به شایعه پراکنی پرداختند که گویا اشارات مذکور متوجه ببرک رساله بعضی از خلقی

ر میدان هوایی بر کودتا اعتراض نموده، با پیشبینی ناکامی کودتا کارمل است که د

 پراکنده شدن هیات رهبری را به اطراف و والیات پیشنهاد میکرد.

 از آن به بعد نشر اخبار و عکس مربوط به رهبران پرچم در جراید کاهش یافت، 

با القاب  کی روز بروز افزونی گرفت و همراهتره در حالیکه اندازه و تعداد عکس

 ساخت. همچنان نام و القاب آمیز، کیش شخصیت پرستی را در کشور بر قرار میاغراق

 امین به عنوان قوماندان انقالب ثور، در اخبار و جراید فزونی گرفت. هللاحفیظ
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ها در مبارزه درون حزبی در بگفته آقای فرهنگ، اولین نشانه شکست پرچمی

ظاهر شد که خبر مقرری دو تن از رهبران آن، محمود اواخر ماه جون هنگامی بخوبی 

هللا، به ترتیب به عنوان سفیر کبیر در پاکستان و بریالی )برادر ببرک( و دکتور نجیب

ایران انتشار یافت. اندکی پس از آن خبر تقرر ببرک کارمل به پراگ، نور احمد نور به 

لندن، یکی بعد دیگری اعالن شد و  زاد به بلگراد و عبدالوکیل بهواشنگتن، آناهیتا راتب

 شان ترک گفتند.  اشخاص مذکور بدون سر و صدا کابل را بعزم ماموریت

 تنها در هنگام حرکت کارمل جمعی از پرچمیان در میدان هوایی کابل گرد آمده 

الدین کاویانی، یگانه شان را با این پیشآمد خموشانه ابراز داشتند. بقول نجم مخالفت

تان باید ک کارمل به هواخواهانش هنگام وداع این بود که تمام سعی و تالشتوصیه ببر

 ، امین متمرکز گردد و بس.  کی در جهت بدنام ساختن و ناکام ساختن رژیم تره

 منصبان پرچمی هم دو تن در این وقت به سفارت خارج فرستاده از جمله صاحب

ها، راز محمد بغداد و از حساب خلقی شدند. پاچاگل وفادار به دهلی جدید و فیص محمد به

پکتین به مسکو و انجنیر نظرمحمد به بن مقرر شدند. بعدها گفته میشد که دو نفر دومی 

به علت روابط نزدیک خود با دو نفر اولی که منسوب بگروه پرچم بودند از کابل دور 

های از جمله خلقیاند. اما روایت دقیق در مورد پاچاگل وفادار این است که او ساخته شده

ها منسوب به داکتر زرغون بوده و همانقدر مورد خشم و غصب امین بود که پرچمی

 اند.بوده

 هم در ماه جوالی تغییراتی اعالن شد که به دگرگونی موازنه  در سطح حزبی

ها به قدرت در بین دو جناح حزب به سود گروه خلق داللت میکرد. در عین حال خلقی

ها بود مبادرت ورزیدند. وطنجار از مهم دولتی که قبل از این سهم پرچمیاشغال مقامات 

پست وزارت مخابرات به وزارت دفاع تبدیل شد و گالبزوی بجای او در وزارت مخابرات 

 جای گرفت و مزدوریار در وزارت داخله مقرر شد.

  هللا امین به عنوان منشی کمیته مرکزی حزب قدرتاز همه مهمتر اینکه حفیظ

شان در همین هنگام اقدامات گرفتاری کارمندان پرچمی و هواخواهان بیشتری کسب نمود.

اگست دفعتا خبر گرفتاری جنرال عبدالقادر وزیر دفاع به جرم توطئه  ۱۷شایع شد. در 

علیه دولت اعالن شد و به تعقیب آن اخبار مربوط به بازدداشت محمد رفیع وزیر فواید 

سپتامبر جراید  ۲۲وزیر پالن انتشار یافت. یک ماه بعد در  عامه و سلطانعلی کشتمند

های فوق العاده گزارش مفصلی درباره کشف یک توطئه و خبر گرفتاری کابل در شماره

الذکر، اکنون جنرال شاهپور کارگردانان آن را به نشر سپردند. عالوه بر اشخاص فوق

خانه جمهوریت نیز بحیث لوی در ستیز و دکتور میرعلی اکبر سرطبیب شفااحمدزی

 رهبران دسیسه معرفی و همراه با فوتوکاپی سئوال و جواب ایشان انتشار یافت.
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امین میخواست تا از موقع بحد اعظمی استفاده نموده به قلع و قمع گروه پرچم 

ها یا کی خواه بعلت خوف از ضعیف شدن حزب یا بعلت ترس از شورویبپردازد، اما تره

قدرت امین نمیخواست تن به چنین کاری بدهد. در همین آوان یک هیات به سبب افزایش 

ها به کابل وارد شد. امین به بلند مرتبه حزبی شوروی غرض آشتی دادن امین با پرچمی

ها از لحاظ منشاء طبقاتی و خصلت خود بیشتر از هیات خاطرنشان ساخت که خلقی

و میتوانند دوستان خوبی برای اتحاد  ها به اصول مارکسیسم ـ لنینیسم وفاداراندپرچمی

گیری حاضر به آشتی با رهبران پرچم نشد و به تصفیه شوروی باشند. امین با این موضع

 ۲۸کی را وادار کرد تا در گزارش مورخ حزب از عناصر پرچمی ادامه داد و سرانجام تره

ن ت ۶( به کمیته مرکزی، سران پرچم را به شمول ۱۳۵۷قوس  ۶) ۱۹۷۸نومبر 

شان را از حزب  گذاران دسیسه معرفی کند و اخراج سفیران سابق الذکر بحیث بنیان

های خود را به عالمت تقاضا نماید. کمیته مرکزی نیز بدون مخالفت با این پیشنهاد دست

 تائید بلند کردند. 

 ها بود ظاهرا ادعای دسیسه برای کودتا اصال حقیقت نداشت و این دسیسه روس

هیا و از این طریق اختناق و ترور و استبداد را  امین را مهللایکه تازی حفیظتا زمینه 

 های بعدی خود مسلط نماید. کشور برای پیاده ساختن پالنبر

 تن از رهبران پرچم هر یک : ببرک کارمل، نور احمد  ۶کی ، بدنبال گزارش تره

حزب اخراج و دو تن دیگر هللا و بریالی از نور، اناهیتاراتب زاد، عبدالوکیل، نجیب

سلیمان الیق و بارق شفیعی از بوروی سیاسی طرد شدند و برای یک دوره آزمایشی 

موظف به افشاگری در مورد رهبران پرچم گردیدند. اینان هرچه میدانستند و میتوانستند 

از بدگویی در حق رهبران پرچمی دریغ نورزیدند و تا مدتی خود را ابقا کردند.قادر و 

هللا سال حبس محکوم گردیدند. معهذا حفیظ ۲۰اکبر به اعدام و رفیع به ند و میرعلیکشتم

اکبر که اعدام شد( از ارفاق کار گرفت و اعدام امین در حق ایشان )به استثنای میرعلی

 سال حبس تخفیف داد. ۱۴آنان را به پانزده سال حبس و رفیع را به 

 دی از اعضای گروه پرچم و بسیاری دیگر از اما کار در همین جا پایان نیافت. تعدا

مردم غیر حزبی به اتهام شرکت در توطئه بازداشت شده، بعضی بدون محاکمه از بین 

های گروهی کابل در برده شدند و عده دیگر تحویل زندانها گردیدند. بنا برگزازش رسانه

دند و با خود به های افغانی را بشرح ذیل ربوهمانوقت سفرای مخلوع دارایی سفارتخانه

 مسکو و کشورهای اروپای شرقی بردند:

  دالر از دارایی سفارت افغانی در چکوسلواکیا ۷۵۰۰ـ ببرک کارمل، مبلغ ۱

  دالر از دارایی سفارت افغانی در بلگراد ۷۶۰۰زاد، مبلغ ـ اناهیتا راتب۲

  دالر از دارایی سفارت افغانی در واشنگتن ۲۱۰۰۰۰ـ نور احمد نور، مبلغ ۳
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 دالر از دارایی سفارت افغانی در لندن  ۲۰۰۰ـ عبدالوکیل، مبلغ ۴

  دالر از دارایی سفارت افغانی در پاکستان ۲۴۰۰محمود بریالی، مبلغ  -۵

   35)میلیون لاير از دارایی سفارت افغانی در ایران ۲۱هللا، مبلغ دکتور نجیب-۶

 ب بگروه پرچم و مقرر هللا امین پس از کنار زدن رقبای سیاسی خود منسوحفیظ

رتبه که ریاست آنرا کردن اشخاص وفادار بخود را به عوض آنان همراه با هیاتی عالی

عازم مسکو شد.  ۱۹۷۸دسمبر  ۳مطابق  ۱۳۵۷قوس  ۱۳کی بعهده داشت بتاریخ تره

بریژنف رهبر شوروی از هیات افغانی بگرمی پذیرایی کرد و فردای ورود هیات به 

اش خطاب به رهبر شوروی، سیاست آن کشور را در قبال بیانیهکی ضمن مسکو، تره

کی دسامبر همان سال تره ۵کوریای جنوبی و مساله پشتونستان تائید کرد و بتاریخ 

معاهده حسن همجواری را با برژنف در کرملین به امضاء رسانید که یکسال بعد بر 

ون سرخ خود را پیاده کرد. مبنای آن شوروی به بهانه کمک برادرانه به افغانستان، قش

 در یکی از مواد این معاهده گفته شده بود که:

 ها را در ساحه نظامی بر اساس طرفین بمنظور تقویت دفاعی، انکشاف همکاری»

 «ها دوام خواهند داد.موافقت نامه

 بر اساس همین جمله یکسال بعد در همین ماه دسامبر، شوروی به پیاده نمودن 

ایکه برای استقالل افغانستان پرداخت. در حالیکه هیچ نشانه قشون سرخ خود در

 رسید.( بمشاهده نمی۱۹۷۹افغانستان خطر تلقی شود، تا این تاریخ )دسامبر 

 هللا امین که اکنون مقام صدرارت و پس از بازگشت هیات افغانی به کابل حفظ

تی مینمود، وزارت امورخارجه را در اختیار داشت و وزارت دفاع را نیز سرپرس

کی معرفی آنرا به تره ۱۳۵۸حمل  ۱۱اش را از افراد هوادار خود تشکیل و بتاریخ کابینه

نمود که بجز یک عنصر پرچمی دیگران همه از جناح خلق بودند. بدینسان تمام اعضای 

هللا امین به استثنای بارق شفیعی، همه از اعضای جناح خلق بودند و تنها حکومت حفیظ

های تند و تیزی بر ضد رهبران ب به جناح پرچم، شاید بدان علت که بیانیهیکنفر منسو

ها، نور محمد تابی در مدح رهبر خلقیو نمود و اشعار پرآبها ایراد میپرچم در متینگ

 کی میسرود، بطور نمایشی ابقا گردید.تره
 

 :  با روحانیت متنفذ«  یخلق»رژیم  ۀمبارز

، در مبارزات خاناز سرنگونى جمهوریت داود رژیم حزب دموکراتیک خلق پس 

نظربه شرایط خاص حاکم بر افغانستان که » خود به مبارزه ایدیولوژیک اولویت داد: 

                                                 
، نیز رجوع شود، به روزنامۀ انیس 1994محصول سال « پی در پی»فلم مستند افغانی بنام دو روز - 35

 1357وهیواد ماه های غقرب وقوس 
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یک کشوردر حال انکشاف است، با ابتکار رهبربزرگ ما )تره کى( به مبارزه 

ى اقتصاد-ایدیولوژیک طبقاتى ارجحیت داده شدو برخالف دوشکل دیگر مبارزه اجتماعى

  36(۱۹۷۹امین، هللا )حفیظ ا« .به مبارزات ایدیولوژیک وسیعا  تأکیدگردید

روحانیون متنفذ را شروع  باپیروى از این تز، حکومت خلقى نخست مبارزه با

انقالب برگشت ناپذیر »کرد و آنها را بنام دشمنان آشتى ناپذیر ایدیولوژى طبقه کارگر و 

یاد مینمود و در پیوند با آن گروه « اخوان الشیاطین»خطاب کرده به اسم « ثور

رهبرى حزب باور  .باد ناسزا میگرفته ب« استثمارگران»و « فئوداالن»زمینداران رابنام 

داشت که روحانیان در اتحاد با زمینداران و مالکان مانع تحوالت اجتماعى و اصالحات 

اساس همین باور  بر .طلبانه امانى را از میان بردند که رژیم تجدد اند و همینها بودند

،حزبیها بسرکوبى رهبران مشهور و پرنفوذ مذهبى یعنى خاندان حضرات مجددى اقدام 

سر به نیست  ۱۹۷۹نفر میرسید در جنورى  ۷۹کرد وتمام خانواده را که گفته میشد به 

 نمود. 

که مخالفت با رژیم جدید تحت عنوان  اعمال تحریک آمیز فعالین حزب سبب شد

که  یاد آورمیشود« ير رواولیو»در برابر حکومت تنظیم یافت. « الحاد کفرو»مبارزه با 

در نورستان ،و بدخشان و نیمروز وغیره  ۱۹۷۸بدنبال قیامهاى خودجوشى که در سال 

قیامها  ۱۹۷۹نقاط کشور بوقوع پیوست ، پس ازسرکوبى رهبران مذهبى در جنورى 

والیت غور مولویها اعالن اپریل همان سال در چخچران مرکز  ۲۰وسعت گرفت و در 

اپریل مردم بر  ۲۷کردندکه اصالحات ارضى خالف شریعت اسالم است و بنابرین در 

هیات اصالحات ارضى حمله کرده وتمام آنها را بقتل رساندند. عین حادثه در میمنه و 

به تحریک چهار نفر مال برسواد آموزى دختران  ۱۹۷۹درسلیمى هرات در ماه فبرورى 

د ،بر هیات سواد آموزى حمله صورت میگیرد، رهبر تحریک مال حیدر کشته تکرارمیشو

اپریل  ۱٥در داى چوپان )زابل( در  .مى شود و بقیه به کوه ها متوارى میشوند

 ۳۰روحانیون مردم را بر ضد اصالحات ارضى دعوت به قیام میکنند و از آن پس در 

اغورى برهبرى شیخ شریفى و اپریل در یکاولنگ در مرکز هزاه جات و درمالستان ج

شیخ احمدى وشیخ فقیهى رهبران مذهبى برضد اصالحات ارضى و همچنان در دایچوپان 

  37 .از جانب رهبران مذهبى قیامها براه مى افتند و ادامه مى یابند

امین مردم افغانستان طى یک سرکوبى بى امان -ماهه تره کى  ۱۸در حکومت 

نفررا که تنها در زندان پلچرخى درعهد  ۱۲۰۰۰بقتل رسیدند. حکومت کارمل لست 

به نظر میرسد که در این دوره  ۰امین کشته شده بودند اعتراف نمود-حکومت تره کى 

هدف حکومت بیشتر قلع وقمع کامل برخى از طبقات اجتماعى )بخصوص روحانیت و 

                                                 
  ۲٤۲صن،ترجمۀ خلیل هللا زمر،اسالم وسیاست در افغانستااستا اولسن ،  - 36
  ۱٤۸- ۱٤٦ص اسالم ونوگرائی سیاسی در افغانستان،،  ير رواولیو- 37
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در  .ردرا میتوان نام ب« انتخاب »مواردى از این  .اشراف زمیندار( بود تا نسل کشى

همه اعضاى خانواده مجددى که هنوز درکابل سکونت داشتند بازداشت و  ۱۹۷۹جنورى 

 .در پلچرخى زندانى شدند و سپس تمام اعضاى ذکور خانواده مذکور اعدام گردیدند

پُرچمن فراه با دو پسرش که نزد هچنین سیدبهاءالدین جان پیر طریقت نقشبندیه در 

مولوى عالءالدین )مدرس . ار برخوردار بودند بقتل رسیدندیماقها از نفوذ و احترام بسیا

در  .اصلى میمنه (همراه تعدادى از طالبان خود و چندین ده نفر شاگردان لیسه کشته شدند

غلمین )غور( نماینده سابق شورا )حاجى عبدالغفور( با دوتن از روحانیون )مولوى 

مولوى عبدالرب آخندزاده و مولوى  در قندهار .فضل احمد و خلیفه نورمحمد( ناپدید شدند

 ۱۹۷۸بهمین روال سیصد تن از اعضاى فرقه چشتیه در خزان  .نورمحمد مفقود شدند

عالوه بر باز داشتها قتل عام غیر نظامیان در .دستگیرشدند که هرگز بخانه با زنگشتند 

. سمنگان ، دره ُکنر)کراله( ، در فراه )خاک سفید( و دره صوف اتفاق افتاده است

روحانیت شیعه بیش از همه سرکوب گردید. سید واعظ سر پرست مدرسه محمدیه کابل 

با تعدادى از طالب آن مدرسه ناپدید شد. ده ها روحانى شیعه  ۷۹در فبرورى سال 

درچارکنت ، دره صوف ، یکاولنگ و جاغورى دستگیر و زندانى شدند )سه تن از آنها: 

خوانده بودند(، مگر گروهى از روحانیان موفق  شریفى ، احمدى و فقیهى در ایران درس

به فرار شدند مثل : پیر تگاو و همه پیرهاى والیت هرات و نیز شیخ محمد آصف محسنى 

 . 38رهبر شیعیان قندهار

مجددى درخارج بودند. این شیوه سرکوبگرانه باالخره  هللاپیرگیالنى و صبغت ا

عدى گردید که در نهایت به شعله باعث ظهور سلسله یى از قیامها محلى در سال هاى ب

ور شدن جنگ داخلى در اکثر نقاط کشور انجامید. همین شرایط به هجوم شوروى در 

منجر شدکه آخرین نشانه هاى مشروعیت رژیم را درانظار اکثریت مردم  ۱۹۷۹دسامبر 

 ذایل ساخت. 
 

  :انقالب فرهنگی شتاب در تطبیق برنامه اصالحات و

 ( وکسب قدرت سیاسی، موضوع ۱۹۷۸ش ) اپریل۱۳۵۷پس از کودتای ثور 

استحکام رژیم از طریق جلب حمایت دهقانان به نفع حاکمیت نوپای حزب دموکراتیک 

 که دهقانان کثیرالعده ترین نیروی اجتماعی را درکشور زیرا، خلق حایز اهمیت گردید

بلکه تحقق سالم  تشکیل میدادند و تحقق  مساله ارضی نه تنها  به نفع دهقانان تمام میشد

 تیک نقش سازنده وتعیین کننده داشت.ل آن درموفقیت حاکمیت حزب دموکراوکام

در "خطوط اساسی وظایف انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان" که به  

"جهت از بین بردن عقب : کهبود انتشار یافت، تصریح شده  ۱۳۵۷ثور سال  ۱۸تاریخ 

                                                 
 ۱٦٦- ۱٥۳ص همان اثر،،یاولیور رو - 38
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ی، تسریع آهنگ رشد وعصری ساختن زراعت ماندگی اقتصادی، ایجاد یک اقتصادمل

ومالداری مستلزم آنست که در زودترین زمان ممکن تحوالت بنیادی اقتصادی زیر اجر 

 شود:

 انجام اصالحات ارضی دموکراتیک به نفع دهقانان زحمتکش به اشتراک فعال  -۱

 راگاه .اصالح سیستم آبیاری وحل مساله چ ساختن زمین های بایر، بسط و خودشان وآباد

 39الغای مناسبات کهنه فیودالی وماقبل فیودالی. -۲

از کنار زدن و تصفیه پس کی و امین  رهبران حزب دموکراتیک خلق، تره

، یکباره خود را درگیر یک برنامه ۱۹۷۸ها از مقامات دولتی و حزبی در تابستان پرچمی

و « انقالب فرهنگی»حقق العاده مشکل نمودند. این برنامه عبارت بود از ت اصالحات فوق

یعنی تبدیل جامعه افغانی با سنن قبیلوی و همبستگی دینی، نژادی به « اصالحات ارضی»

 یک جامعه سوسیالستی در کوتاه مدت.

 صدور فرامین پی در پی، بخصوص فرامین شماره ششم )در مورد لغو قُروض و 

ه برای اصالحات بدهی دهقانان و ممنوعیت رباخواری و سود برای هموار کردن را

ارضی که در حاالت عادی و در یک جامعه متحول از عوامل طبیعی اصالحات ارضی 

با صدور فرمان  اعتباری دهقانان و بدهکاران شد. بشمار میرود، ولی بر عکس سبب بی

میلیون دهقان )بشمول اعضای خانوارشان( از چنگال ستم گروی  ۱۱شماره ششم، 

میلیارد افغانی سود به سودخوران  ۳۱افتند واز پرداخت خواران رهایی ی داران وسود

  40 معاف گردیدند.

و فرمان شماره هفتم در مورد ممنوع ساختن مهریه عروس که تا حدودی حقوق 

 و رفاه زن را در جامعه افغانی تامین میکرد و رسم معمول جامعه بود و تحمیل ازدواج

بود مبلغ قبول شده مهریه را بپردازد،  های اجباری در مواردیکه هنوز داماد نتوانسته

سوادی بطرز بسیار خشن و مستبدانه از قبیل سوادآموزی جبری زنان مبارزه با بی

شوهردار و دختران جوان بدون در نظر داشت خواست شوهران و پدران، به منظور 

نابود کردن طرز فکر سابق، بخصوص اعتقادات دینی مردم، تحمیل ایدیولوژی جدیدی که 

های اقتصادی و اجتماعی به هیچ چیز دیگر ارج نمیگذاشت، تحقیر آداب و  بجز ارزش

رسومی که جامعه به آن عادت کرده بود و باالخره مهمتر از همه تحمیل دولت به عنوان 

تنها مرجع قدرت در روستاها و انکار ساختارهای سنتی آن، همه حاکی از این بود که 

های اجتماعی افغانستان را دارد، شته و تاریخ و واقعیترژیم جدید قصد نابود کردن گذ

 بدون آنکه کمترین مهلتی به مردم که آمادگی پذیرفتن چنین دگرگونی را نداشتند، بدهد.

                                                 
 ۱۳۵۷ثور  ۱۸خطوط اساسی وظایف انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان، منتشره  - 39

 ۱۳۵۷میزان  ۲۶ ،فرمان شماره هشتم شورای انقالبی - 40
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یی از طرز خیلی نادرست سوادآموزی کالن ساالن بشمول زنان و دختران  نمونه

برابر کارگردانان برنامه جوان در والیت نیمروز و جوزجان سبب واکنش شدید مردم در 

 سوادآموزی شد.

 ولسوال )بخشدار( بر مردم فشار وارد  ،در ولسوالی چهار برحک والیت نیمروز

کرد تا زنان و دختران جوان خود را به کورس سوادآموزی در پهلوی مردان نامحرم 

را حاضر نمایند. مردم از تعمیل اوامر ولسوال سرباز زدند و چون ولسوال خواست آنها 

اندرکاران برنامه توبیخ کند. دست به مقاومت زدند. ولسوال و برخی دیگر از دست

سوادآموزی کشته و زخمی شدند و تعدادی از مردم نیز دستگیر و بقیه از محل خود فرار 

 کی و امین دوباره بخانه و کاشانه خود برنگشتند.کردند و تا پایان کار دولت تره

 کورس سوادآموزی  ۷زجان، بر مبنای فرمان شماره در ولسوالی سرپل والیت جو

را ولسوال تاسیس کرد و بر اهالی فشار وارد کرد تا زن و مرد در آن شرکت ورزند. محل 

یحیی، قرار داشت. این  زاده متدریس کورس، مسجدی تعیین شد که در جوار زیارت اما

وصا اهل تشیع به آن مسجد و این زیارت که از اماکن مقدسه مردم بشمار میرفت و مخص

زیارت ارادت زیاد داشتند، استفاده از این اماکن مقدس برای پیشبرد مقاصد سیاسی و 

دولتی سبب انزجار مردم شد. بعد ولسوال وقتی خواست با اکراه زنان و دختران را 

بکورس بکشاند، مردم به مخالفت برخاستند و در برخورد بین ایشان و کارمندان دولتی، 

شته و زخمی شدند. این خبر به سرعت در مناطق مجاور و حتی کابل پخش شد یی کعده

 و مخالفین رژیم به تحریک مردم علیه رژیم پرداختند.

 جنبه تحریک آمیز اقدامات رهبران جدید، تعویض رنگ بیرق ملی افغانستان بود. 

غو ، رنگ سیاه، سرخ و سبز بیرق ملی ل۱۳۵۷میزان  ۲۷مطابق  ۱۹۷۸اکتوبر  ۱۷در 

برگزیده شد که « خلق»و بجای آن نسخه بدل بیرق سرخ شوروی مزین با ستاره و لفظ 

طی مراسم پر تجمل و مظاهره توام با دهل و سرنا و رقص و پایکوبی به نمایش گذاشته 

شد. مشاهده رنگ و نمای این بیرق پیش از هر پیشامدی دیگر، مردم را به ماهیت دولت 

ی متوجه ساخت و بنابرین در بسیج نمودن افکار عامه جدید و وابستگی آن به شورو

 علیه دولت جدید تاثیر عمیق داشت.

 برخورد بیباکانه نسبت به بیرق ملی که تنها مظهر وحدت ملی افغانها بشمار 

آمد و جانشین کردن عالیمی که بکلی برای عامه مردم بیگانه و غیرقابل درک بود و می

قید و  خالفین رژیم گردد. فقط ناشی از یک مبارزه بیمیتوانست مایه تحریکات برای م

شرط رهبران رژیم جدید بود برای جا زدن رژیم در صف کشورهای سوسیالیستی جهان 

 که خیلی پیش از وقت بود. 
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 اصالحات ارضی:فرمان شماره هشتم  درمورد 

  گی فرمان شماره ششم و هفتم بدر نیامده بود که دولت هنوز مردم از سرگیچه

 مطابق۱۹۷۸نومبر  ۲۸بدون مطالعه و بررسی الزم شرایط، فرمان شماره هشتم را در

در مورد اصالحات ارضی اعالن کرد. به موجب این فرمان، قانون   ۱۳۵۷س قو ۶

که در شرایط جامعه افغانی یکی از بهترین قوانین  خانداود ۀاصالحات ارضی دور

 جای آن برنامه دیگر نافذ شد.ملغی گردید و ب ،اصالحات ارضی بشمار میرفت

 برنامه اصالحات ارضی داودخان، شامل دو قانون بود: یکی قانون اصالحات 

ارضی و دیگر قانون مالیات مترقی زمین به موجب این قوانین ملکیت شخصی زمین به 

محدود  (هکتار ۴۰کتار( و دوصد جریب زمین للمی )ه ۲۰یکصد جریب زمین آبی )

امالک اضافه از نصاب متذکره، در بدل قیمت عادالنه که در مدت  گردید و مقرر شد که

سال به اقساط تادیه میشد، بدولت تعلق بگیرد و دولت آنرا باالی دهقانان بی زمین  ۲۵

باز هم به اقساط بفروش برساند. مقصد از قانون مالیات مترقی، وضع چنان مالیه سنگین 

ایکه ساالنه از کشت باز  وش آن مقدار اراضیبر زمینداران بزرگ بود که ایشان را به فر

 میماند، وادار میساخت.

 های بسیاری از جانب زمینداران بزرگ بودم من در نیمروز شاهد واگذاری زمین

که امکان تحت کشت درآوردن هزاران جریب زمین خود را نداشتند ولی مجبور بودند 

ند. بنابراین اکثریت مالکان بزرگ ساالنه از اراضی غیر مزروعی خویش نیز مالیه بپرداز

در نیمروز حاضر شدند در بدل مالیات باقیمانده دولت زمین خود را بدسترس دولت 

 بگذارند.

 های اما در برنامه اصالحات ارضی دولت خلقی چنین پیشبینی شده بود که زمین

جریب زمین  ۴۰هکتار( و ۶جریب زمین آبی ) ۳۰اضافه بر نصاب مالکیت شخصی )

هکتار( بدون تادیه قیمت مصادره شده، در بین دهقانان بی زمین تقسیم شود.  ۸ی )دیم

رهبری دولت جدید که تصور میکرد، دهقان بجز زمین هیچ آرزوی دیگری ندارد و با 

های دینی و اجتماعی و معنوی صرف نظر بدست آوردن آن حاضر است از تمام ارزش

ار و زحمت خود از آن بهره برداری نماید. کند و با تصاحب زمین دهقان میتواند با ک

جات وآالت و غافل از اینکه برای بهره برداری، عالوه بر زمین و کار، آب و تخمیانه

زنی و قلبه و غیره نیز الزم است و مهمتر از همه امنیت مالی و جانی دهقان ابزار شخم

صورت نگیرد،  شرط است. و در صورتیکه تدابیر تکمیلی جهت تطبیق اصالحات مزبور

منجر به مختل شدن زندگی روستایی و متفرق شدن دهقانان میگردد و عالوتا ممکن 

است سبب شورش زمیندارانی شود که از آنان سلب مالکیت شده است و به عنوان 

 دشمن خلق با آنان رفتار میگردد.

  



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        106 

کامل  بخاطر محومشعر بود که ( ۱۳۵۷قوس ۱۲فرمان شماره هشتم) مورخ 

غیرعادالنه فیودالی در کشور از جانب شورای انقالبی صادرشد. برخی ازمواد  مناسبات

 .از نظر میگذرانیمفرمان را 

 ماده دوم فرمان شماره هشتم شورای انقالبی چنین حکم میکند:

جریب زمین درجه اول یا معادل آن داشته  ۳۰هیچ خانوارنمی تواند بیشتر از -۱

 باشد.

جریب زمین باغی یا تاکستان  ۳۰میتوانند بیشتر از  مالکان باغها وتاکستانها -۲

در تصرف داشته باشند، مشروط براینکه تمام ساحۀ آن دارای درختان مثمر یا تاک باشد. 

طرز فعالیت باالی زمین های باغی وتاکی متذکره توسط قرارداد که بین دولت ومالک 

 متکی برصواب دید اقتصادی عقد میگردد، تنظیم میشود."

 مادۀ چهارم فرمان میخوانیم که : و در

جریب زمین درجه اول  ۳۰" هیچ شخصی نمیتواند زمین مازاد نصاب ) بیش از 

یا معادل آن( و زمینی را که طبق احکام  این فرمان توزیع میگردد به گروی واجاره بدهد 

 یا بفروش برساند."

 در مادۀ هفتم آمده که :

یم گردیده و به منظور تبدیل آن بدرجه " زمین به سه کته گوری وهفت درجه تقس

 اول ضریب های ذیل رعایت میگردد.

 باغی ، تاکی ودوفصلۀ آبی: -کتگوری اول

 (۰/۱زمین درجه اول: باغی، تاکی دوفصلۀ آبی) ضریب 

 (۰ /۸۵زمین درجه دوم: دوفصله آبی ) ضریب 

 کتگوری دوم) یک فصله آبی(:

صد وبیش ازآن ساالنه کشت و یا زمین درجه سوم: یک فصله آبی که پنجاه فی

 (۰ /۶۷آبیاری میشود)ضریب 

زمین درجه چهارم: یک فصله آبی که ازپانزده الی پنجاه فیصد آن ساالنه کشت 

 (۰ /۴۰وآبیاری میشود) ضریب 

 کتگوری سوم)للمی(:

زمین درجه پنجم) زمین یک فصله آبی که کمتر از پانزده فیصد آن ساالنه کشت 

 (۰ /۲۰ین للمی یک بوره ایکه یکسال درمیان کشت میشود) ضریبوآبیاری میشود. زم

زمین للمی درجه ششم) زمینی دوبوره که دوسال در میان کشت میشود)ضریب 

۱۵/ ۰) 

زمین للمی درجه هفتم) زمین للمی که بیشتر از دوسال در میان کشت میشود، 

 (۰ /۱۰)ضریب 
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ر یک نمره زمین حد اقل می باید به خانوار مستحق در یکی ازدرجات فوق الذک

 قرار آتی طور رایگان توزیع شده باشد:

 زمین باغی وتاکی درجه اول پنج جریب،-۱

 جریب۶دوفصله آبی درجه دوم  -۲

 جریب، ۸یک فصله آبی درجه سوم  -۳

 جریب، ۱۲یک فصله آبی درجه چهارم  -۴

 جریب، ۱۵فیصد آبیاری میشود،  ۱۵یک فصله آبی که ساالنه کمتر از -۵

 جریب،۲۵زمین للمی درجه پنجم -۶

 جریب،۳۳زمین للمی درجه ششم  -۷

 جریب، ۵۰زمین للمی درجه هفتم  -۸

 در مادۀ بیستم فرمان، معیار های شناخت مستحقین زمین چنین تصریح شده بود:

 تابعیت افغانستان را داشته باشد. -۱

 سن هجده سالگی را تکمیل نموده باشد، -۲

 زمین، کارگرزراعتی یا کوچی بی بضاعت باشد،دهقان بی زمین یا کم  -۳

 عاید دیگری غیر از عاید دهقانی ومزدوری نداشته باشد، -۴

تعهد نماید که خود یا اعضای خانواده ش به کشت وکار وآبادی زمین توزیع -۵

 شده پرداخته واز آن مواظبت نماید،

 اید.وارث زمین کدام شخص متوفی نبوده و یا از آن کتبا  صرف نظرنم-۶

 بنابرماده بیست ویکم درجه قدامت مستحقین قرار ذیل تثبیت میگردید:

 دهقان بی زمینی که باالی زمین قابل توزیع مصروف کشت وکارباشد. -۱

دهقان بی زمین و کم زمینی که زمین تحت کشت وکارش به منظور منافع  -۲

 عامه از طرف دولت تصرف شده باشد.

 مستحق درجه دوم:

 ن وکارگر زراعتی قریه ایکه زمین قابل توزیع درآن موجود باشد.دهقان بی زمی

 مستحق درجه سوم:

دهقان کم زمین قریه ایکه زمین مازاد قابل توزیع بعد از توزیع به مستحقین 

 درجه اول ودوم باقی مانده باشد.

 مستحق درجه چهارم:

سوالی که دهقان بی زمینی ولسوالی وکوچی ایکه معموال  یک قسمت سال را در ول

 زمین قابل توزیع در آن موجود است بود وباش داشته باشد.

 حق درجه پنجم:تمس
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دهقان بی زمین وکارگر زراعتی والیتی که زمین قابل توزیع در آن والیت موجود 

 باشد.

 مستحق درجه ششم:

دهقان بی زمین یا کوچی مستحق که بنابرعدم موجودیت زمین قابل توزیع در 

نمی نماید وداوطلبانه به اخذ زمین در سایر محالت و والیات حاضر محل زمین دریافت 

 گردد. انتقال وجابجا شدن آن باساس مقررات تنظیم میگردد.

قطعه کوچک زمین نخست به دهقان کم زمین پلوان شریک، به نوبه دوم به 

زمینداران پلوان شریک و در غیرآن به زمین داریکه کمترین ساحه زمین را در محل 

 ته باشد واز حد نصاب بیشتر نگردد، توزیع میشود.داش

برطبق مادۀ یازدهم ودوازدهم فرمان، به مستحق درجه اول بدون حکم قرعه 

زمین توزیع میشد. هرگاه نمرات زمینی که مستحقین باالی آن کار میکردند وکافی نمی 

زمین  بود، در همان قریه یا ولسوالی نخست برای مستحقین درجه اول براساس قرعه

 توزیع وتسلیم داده می شد.

همچنان با در نظرداشت حق تقدم بعدا  برای مستحقین درجه دوم، سپس درحالیکه 

نمرات زمین باقی میماند، به مستحقین درجه سوم بعدا  به مستحقین درجه چهارم ودر 

حال موجودیت نمرات قابل توزیع به مستحقین درجه پنجم وسپس به مستحقین درجه 

 اساس حکم قرعه زمین توزیع میشد.ششم به 

حق قدامت توزیع در بین دهقانان کم زمین نظر به کوچکی ساحۀ زمینداری شان 

 یا پلوان شریک بودن شان با زمین قابل توزیع تثبیت میگردید.

 در ماده بیست ودوم: مستحقین دارای وجایب ذیل شده است:

یخ تسلیمی خانه پری وبه فورمه استحقاق زمین را در ظرف دوماه بعد از تار-۱

 گروپ عملیاتی ادارۀ اصالحات ارضی تسلیم نماید.

مشخصات زمینی را که باالی آن دهقانی مینماید با شهرت مکمل مالک به  -۲

 هیات موظف معلومات دهد.

به مجرد توزیع زمین مستحق مکلف است زمین خود را تصرف نماید و در  -۳

 د.ظرف سه ماه به کشت وکارآن اقدام کن

در تطبیق اصالحات ارضی وآب سهم فعال گرفته به شورای دهقانان قریه  -۴

 وادارات مربوطه اصالحات ارضی ولسوالی ووالیات تماس مستقیم داشته باشد.

در بالک بندی و نمره بندی زمین قابل توزیع منطقه مربوطه عمال  سهم فعاالنه  -۵

 بگیرد.

ه مقررات بانک در وقت وزمانش قرضه بانک انکشاف زراعتی را مطابق ب -۶

 بپردازد.
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 مالیات زمین را در وقت معین بپردازد. -۷

بنابر مادۀ سی ودوم: شرکت کود کیمیاوی افغان، شرکت تولید تخم، بانک 

انکشاف زراعتی، در ساحاتی که پروگرام اصالحات ارضی تطبیق گردیده است، نمایندگی 

زمه تهیه قرضه وسایل ومواد را به شرایط های خود را افتتاح می نمایند وتسهیالت ال

 مساعد به کسانی که برای شان زمین توزیع گردیده است فراهم می سازد .

 م آمده است که :ودر ماده بیست وس

به منظور تنظیم شرکت فعال دهقانان در امر تطبیق اصالحات ارضی وآب در  -۱

. تعداد نمایندگان ومدت جلسه عمومی دهقانان، شورای دهقانان قریه انتخاب می شود

کارآن توسط جلسه عمومی تثبیت میگردد. شورای دهقانان قریه رئیس ومعاون خود را 

 انتخاب میکند.

در ترکیب شورای دهقانان قریه میراب ویا میرآب باشی بحیث نماینده کمیته  -۲

 دهقانان استفاده کنندگان آب شامل می شوند.

انونی تمام دهقانان قریه درحل مسایل مربوط شورای دهقانان قریه نمایندگان ق -۳

دموکراتیزه ساختن مناسبات ارضی وآب در  ،به بهبود استفاده از ساحۀ زمینداری واب

 قریه می باشد.

 شورای دهقانان  در مقابل ارگان محلی قدرت واداره دولتی مسئول میباشد.-۴

واداره دولتی  شورای دهقانان قریه کار خود رابا اجراآت ارگان محلی قدرت-۵

 وگروپ های عملیاتی اصالحات ارضی وآب هم آهنگ میسازد.

شورای دهقانان قریه درفعالیت های خودمطابق به قوانین ومقررات اصالحات  -۶

ارضی وآب وسایر قوانین ومقررات موضوعه جمهوری دموکراتیک افغانستان اجراآت 

 مینماید.

یق اصالحات ارضی وآب را حل شورای دهقانان قریه منازعات ناشی از تطب -۷

مینماید. هرگاه یک طرف یا طرفین منازعه به فیصله شوراقانع نباشد، موضوع ازطرف 

 ارگان قدرت دولتی واداره ولسوالی حل میشود.

یا هر عضو کوپراتیف می تواند الی سی جریب  بنابر ماده شانزدهم، هرخانوار

فقه اداره اصالحات ارضی جدیدا  آباد زمین معادل زمین درجه اول زمین بایر را به موا

  41 وصالح الزراعه سازد ومطابق نصاب در تصرف خود داشته باشد.

با صدور این فرمان محدودیت برمالکیت زمین بمیان آمد.بدین معنی که زمین های 

جریب( زمین درجه اول یا معادل آن بدون پرداخت قیمت از ۳۰هکتار) ۶اضافه از 

هقانان کم زمین وبی زمین یک یک هکتار بال عوض توزیع زمینداران اخذ و به د

                                                 
 متن فرمان شماره هشتم شورای انقالبی رک: ، ۱۷۹، ص۱۳۶۳مین وآب به دهقانان، جدی ز - 41
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 ۶۶۵ /۶۸۸جمعا   ۱۳۵۸براساس احصائیه های موجوده، تا اخیر ماه اسد .42میگردید

خانوار دهقان بی زمین ویکتعداد دهقانان کم زمین توزیع ۶۶۵ر ۶۸۸هکتار زمین برای 

تاریخی)دوره  گردید. مشکل است باور نمود که مناسبات ریشه داریک دورۀ طوالنی

 ماه از هم متالشی نمود. ۸فیودالیزم( را در ظرف مدت 

نوشته است که :" دولت کارمل وزیر زراعت واصالحات ارضی دکتور لکنوال 

احصائیه های ادارۀ اصالحات وزرارت زراعت واصالحات ارضی نشان میدهند که 

وهنوز هم هشت هزار  معلومات در باره زمیندران دارندۀ مازاد نصاب، کافی وکامل نبوده

خانوار مالک بزرگ موجود اند که در مرحلۀ اول اصالحات ارضی از نزدشان زمین مازاد 

  43 گرفته نشده است."
 

 :واکنش های مردم در برابر اصالحات ارضی

رغبت خودحاضر نمیشوند دست از  برضائیت و طبقات استثمارگرهرگزچون 

یز بدون ر و تهدید آمن، برخورد خشونت بادارند. بنابرامنافع خصوصی وطبقاتی خود بر

وسنن ملی ومحلی مردم با مالکان زمین،  شتابزدگی، بی  تدر نظر داشت رسوم وعنعنا

دهقانان مرفه  تجربه گی در باز گیری ومفروز کردن اراضی مازاد از چنگ مالکان و

الحال ومتوسط، عدم آمادگی ذهنی دهقان به اصالحات ارضی وگرفتن زمین بطور 

تخم بذری، تهیه وسایل شخم  رایگان، عدم کمک بموقع به دهقان از قبیل: دادن

گری،فقدان آب کافی برای زراعت و عدم تامین وتعیین حقابه برای زمین های وکشت

توزیع شده، عدم آشنائی به خصلت محافظه کارانه فیودالیزم درکشور، عدم آگاهی به 

مه سوء اجراآت برخی ازگروپ های اشکال زمین وخصوصیات زمینداری وبدتر از ه

وغیره کمبودی ها از جمله   ،44رفت ودرجه بندی اراضی قابل توزیععملیاتی در داد وگ

عواملی بشمارمیروند که نه تنها به نفع استحکام اصالحات ارضی در مرحلۀ اول تمام 

سوء استفاده ارتجاع داخلی د سبب واکنش مردم شد واین واکنش مورنشد، بلکه 

بالنتیجه پروسۀ بعدی تطبیق اصالحات ارضی وآب وتنطیم مالکیت  گرفت و ی قراروخارج

 ساخت.با ناکامی روبرو زمین را در کشور بغرنج و

دولت در حالی که هیچ فرصتی برای مطالعه و بررسی اوضاع جهت تطبیق 

اصالحات ارضی نداشت و هیچیک از تدابیر تکمیلی )از قبیل دادن قرضه بانکی، تدارک 

ایل کشاورزی و آموزش فنی و تامینات( را به نفع دهقانان به عمل نیاورده بود، وس

                                                 
 ۱۳ -۱۱فصفحات۱۳۶۱اصالحات دموکراتیک ارضی وآب، جدی - 42

 ۲۱، ۱۳ -۱۲اصالحات دموکراتیک ارضی وآب،صفحات - 43

بمناسبت ختم علی کشتمند ) بیانیه سلطان ۱۳۹،صفحه ۱۳۶۳زمین وآب به دهقانان، جدی  - 44

 ۱۳۶۲حوت  ۱۰ -۸یمنار تطبیق اصالحات ارضی وآب،س
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اب همراه با خشونت وحشتناکی در محل تطبیق اصالحات ارضی را با شدت و شتبرنامه 

 گذاشت.

 آگاه از وضع محیط و  صدها هیات توزیع زمین برهبری جوانان حزبی نا

های زراعتی رفته، نان مستقیما باالی زمیناحساسات مردم به والیات فرستاده شدند. ای

گیری میکردند و بعد بدون آنکه انتخاب  آن را توسط طنابهای ناقص و غیر فنی اندازه

نصاب معینه زمین را به مالک زمین حق بدهند، کم حاصلخیزترین قطعه را برای مالک 

اراضی خودسرانه زمین میدادند و بعضا خانه و باغچه متصل سرای مالک را نیز با بقیه 

بین دهقانان محل تقسیم مینمودند، و به ایشان سند ملکیت توزیع میکردند. هر گاه مالک 

هیات خورده میگرفت، و یا نواقص کار را وانمود میکرد، بدون  کردلعم ۀزمین بر نحو

توجه بدلیل و برهان مالک، او را مورد لت و کوب و توهین قرار داده به پیروی از 

مخالفان را زنده پوست کنید و اگر سالح نیافتید »ان خود که گفته بودند: دستور رهبر

اعتراض کننده را در پیش چشم اقوام و وابستگان او با بی « سرشان را به سنگ بکوبید

 حرمتی، توهین و تحقیر نموده به قتل میرساندند.

 ات ت با چنان شتاب زدگی ابتدا در والیات گرمسیر و بعد در والیعملیااین 

فقط هشت  ۱۹۷۹= جوالی  ۱۳۵۸سردسیر افغانستان صورت گرفت که در ماه سرطان 

ماه بعد از نشر فرمان شماره هشتم پایان کار اصالحات ارضی با ادعای توزیع 

( ۲۴۸۰۰۰جریب( زمین معادل تقریبا ششصدهزار هکتار برای ) ۹۷۱،۰۰۰،۲)

  45خانواده دهقان اعالن شد.

 آمیز کارمندان دولت  ر خشونت بار و مغرورانه و اهانتواقعیت این است که رفتا 

شان اشخاص مسن و در نگاه مردم محترم و با ایشان دارای  با مالکان زمین که بیشترین

رابطه قومی و خویشاوندی بودند، بر مردم تاثیر ناگوار و منفی نموده، موجب شورش 

 زمینداران بشمول دهقانان بر ضد دولت جدید گردید.

 های هرات هیات توزیع زمین یک نفر زمیندار سالمند ی در یکی از ولسوالیبار

دم اسب بسته بر روی زمین کشاندند و از  هرا که بر شیوه توزیع هیات اعتراض داشت: ب

بردند. اهالی از دیدن این صحنه دلخراش به غضب آمده بر شکنجه و توهین او لذت می

 محل و سایر کارکنان دولت جابجا به قتل رسانیدند.هیات حمله بردند و همه را با ولسوال 

 دهقانان پس از دریافت سند مالکیت زمین، دریافتند که به علت فقدان بذر  عالوتا  

برداری  های که به ایشان داده شده بهرهو آب و عوامل کشاورزی نمیتوانند از زمین

جا با مالکان به مخالفت کنند. بنابراین مشکالت آنها نسبت بگذشته چند برابر شده، یک

که دست به مخالفت زده بر ضد دولت با مالکان قبلی بشورش  برخاستند. دهقاناني

                                                 
 ۹۵، ص ۲ج  افغانستان در پنج قرن اخیر،فرهنگ، - 45
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 برخاسته بودند، هنگام مقابله با نیروهای دولتی که کشته و یا دستگیر میشدند بعضا  

های بدست آمده که تازه از دولت زمین دریافت این دهقانان اسناد توزیع زمین جیباز

 ودند.کرده ب

 تر پیوستن دهقانان با مالکان قبلی زمین، بر ضد برنامه  ظاهرا عامل عمده

اصالحات ارضی دولت عامل دینی بود. دهقانان به مالی ده که پیشوای روحانی و مذهبی 

آنان بود، رجوع کردند و از او در این باره فتوا خواستند و چون مالی ده که از دستر 

و با تطبیق اصالحات ارضی، این نان از او گرفته شده بود، خوان ملک نان مفت میخورد 

یا اینکه گفت: « زمین مذکور مال غصب و عواید آن شرعا حرام است.»به ایشان گفت: 

کسیکه زمین را بدون تادیه قیمت تصرف کرده است، نه تنها عواید آن حرام است، »

خصوصی به مالکان سابق  لذا دهقانان بطور« بلکه دفن مرده هم شرعا در آن نارواست.

یا ورثه او رجوع کردند و قرار گذاشتند که زمین را مطابق شرایط قبل از اصالحات 

ارضی کشت نموده، محصول آن بر طبق معمول گذشته بین آنها تقسیم گردد. این امر 

های دولت کارمل را نیز با وجود برنامه اصالحات ارضی را خنثی ساخت و حتی تالش

 دیالت الزم در مواد فرمان شماره هشتم، در رابطه به اصالحات ارضی با وارد کردن تع

 ناکامی روبرو نمود.

 علی الرغم نواقص واشتباهاتی که به موجب تطبیق فرمان شماره هشتم در باره  

برمناسبات نفس اصالحات ارضی،  وجود داشت،زمین در مرحلۀ اول اصالحات ارضی 

دهقانان را از خواب قرون  رد وکوارد  حکمیات مغیرعادالنه فیودالی در دهات ضرب

بیدار ساخت. چنانکه دهقان امروز به هیچوجه دهقان پیش از کودتای ثور نیست ودیگر 

 برده وار استثمار کند. ارباب قادر نخواهد بود او را

های برخورد با مناسبات ارضی و شیوه»ام تحت عنوان  من در اثر جداگانه

های دولت را تمام تالش« قرن بیستم ۸۰و  ۷۰افغانستان سالهای  مالکیت زمین و آب در

ام عالقمندان به این موضوع میتوانند در طی سالهای مورد مطالعه به تفصیل شرح داده

 )ادامه این پروسه را در مرحلۀ دوم اصالحات ارضی پی میگیریم.(بدان مراجعه کنند.

 

  نستان قتل سفیر امریکا در کابل و آغاز تباهی افغا

ستم »در شهر کابل یک گروه چهارنفری منسوب به  ۱۹۷۹فبروری  ۱۴صبح 

سفیر کبیر « دابس ادلف»صفحات شمال کشور، قدرت دولت را نادیده گرفتند و« ملی

 117در اطاق تل کابل در مرکز شهروربودند و در هدراخیر جادۀ طره بازخان امریکا را 

ستم »ایی عبدهللا باحث و یکی از رهبران حرکت زندانی ساختند و در ازاء جان سفیر، ره

 را از دولت تقاضا کردند.« ملی
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عبداله باحث یکی از رهبران و فعاالن تحریک ضد سلطه پشتونها در افغانستان 

بود، او در دوره جمهوریت داودخان در شورش بدخشان علیه دولت دستگیر و زندانی 

به شفاخانه عقلی و عصبی انتقال داده  شده بود و بعد به علت مریضی روانی از محبس

شد. و سپس توسط همکاران و یاران خود از شفاخانه فرار داده شده بود. دکتور اسعد 

 احسان غبار طبیب معالج او به اتهام فرار دادن این شخص زندانی گردید.

 یی پولیس بهرحال حفیظ هللا امین صدر اعظم با اطالع از قضیه ربودن سفیر عده

 ربایان مامور ساخت. برای نجات سفیر و سرکوبی آدمون ړرکردگی سید داوود تبسرا 

مشاورین شوروی نیز در قضیه مداخله کردند و استراتژی ضد تروریستی را به اجرا 

ګرچه  تر از پنج دقیقه به طول انجامید کشته شد.گذاشتند. سفیر امریکا در عملیاتی که کم

افتاد ولی مصیبت عظیم بر سر ملت مظلوم افغانستان ها شماتت این ماجرا بدوش شوروی

 نازل گردید. 

 ها بود ولی انگیز برای امریکائیمرگ دابس در حالیکه یک حادثه ناگوار و غم

سال تمام  ۱۶انگیز بود و بسیار بسیار گران تمام شد. برای افغانستان و رژیم جدید فاجعه

. شهر کابل و تمام شهرها و قصبات و به انتقام خون دابس، خون افغان ریختانده شد

دهات کشور با همه دار و ندار خود به ویرانه مبدل شدند. مردم افغانستان به کفاره گناه 

قتل دابس، صدها هزار کشته، ملیونها افغان آواره و معلول دادند. اما معلوم نیست چه 

و سالح از آدم کشان کشی سرد خواهد شد. وقت دل امریکا، از این همه آدم کشی و انتقام

 ترحم افغان خواهد گرفت.القلب و بیقصی

 تنها خود رهبران رژیم را این است نتیجه یک حرکت عجوالنه و مغرورانه که نه

گناه و مظلوم و کشور فقیر ما را به تباهی تاریخی کشانید و نابود ساخت، بلکه مردم بی

 آوری مبدل کرد.سرتاسر آنرا بویرانه وحشت

 یت این فاجعه تاریخی را کدامیک از رهبران حزب دموکراتیک خلق مسئول

پنداشتند افغانستان بدوش خواهد گرفت؟ رهبرانیکه هر کدام مسکو را کعبه مراد خود می

ها نه تنها قتل دابس برای آنها بی اهمیت گی، بی و مشوره روسو بنابر دستورات کا،

ان نیز برای آنها چندان اهمیتی و قیمتی جلوه مینمود، بلکه قتل و حبس و شکنجه هموطن

نداشت. مگر هنگامی که به انتقام قتل دابس، کشور ما دچار جنگ خونین و دولت انقالبی 

یک از این مخلصان  در سراشیبی سقوط و زوال قرار گرفت، مسکو بداد هیچ« ادعائی»

از هم « رحزب طراز نوین، پیشاهنگ طبقه کارگ»گوش بفرمان نخورد. دولت سقوط کرد 

و توشه ایکه در جریان فرمانروایی و  فرو پاشید و هر یک راه خود را گرفت و با زاد

از هم پاشیده شدند و چون در آن « شوروی»قدرت نمایی بدست آورده بودند، راهی دیار 

شدند و در آغوش « امپریالیسم»شان گوش فرا نداد راهی دیارجا نیز کسی به سرنای
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دشمن دانا بهتر از دوست نادان و »لتیدند. و سرانجام معلوم شد که فرو غ« امپریالیسم»

 است.« نامرد

  

  های دیگرشورش هرات و جرقه

 ، ۱۹۷۸مارچ  ۱۴درست یکماه پس از حادثه قتل سفیر امریکا در کابل، در 

نخستین شورش سازمان یافته بر ضد سیاست ارضی و اصالحات اجتماعی و فرهنگی 

، در ۱۳۵۷حوت  ۲۴هرات براه افتاد. چنانکه گفته میشود روز دولت از جانب مردم 

هزار نفر از مردم شهری و روستائی هرات در این شورش شرکت ورزیده حدود سی

بودند. علت این قیام اوال آموزش جبری سواد برای زنان شوهردار و دختران جوان و 

 ته است:ثانیا تطبیق برنامه اصالحات ارضی قبل از وقت بود، فرهنگ نوش

 روز نهم حوت هیاتی برای تاسیس کورس سواد آموزی زنان به قریه سلیمی 

واقع در نزدیکی شهر هرات وارد شد و براهالی قریه فشار آورد تا زنان و دختران 

بزرگسال و جوان خود را بکورس بفرستند. مردم قریه نپذیرفتند و چون فشار عمال 

یی از آنها نابودگردیدند. در قریه بردند و عدهدولت افزایش یافت، مردم برایشان حمله 

غوریان، در نزدیکی سرحد ایران اهالی از اهانت هیات تقسیم اراضی بر ریش سفیدان 

نفر را نابود ساخت.  ۷قریه برآشفته اوراق ملکیت زمین را رد کردند. اولسوال محل 

آنجا بیرون راندند و مردم زنده جان نیز بر تقسیم زمین اعتراض کرده هیات موظف را از 

 در ولسوالی گذره مردم بر هیات اصالحات ارضی آتش کردند.

 ضمنا امامان مساجد و خطیبان و واعظان شهر هرات نیز مردم را به مقاومت در 

دار برابر تطبیق نقشه دولت مبنی بر تقسیمات اراضی و برنامه سوادآموزی زنان شوهر

در مقابل بدستگیری علما و مشایخ و روحانیون شان دعوت کردند. دولت و دختران جوان

پرداخت و حضرت عبدالباقی مجددی را با سید معظم پسر حضرت کرخ و سایر افراد 

نفر از روحانیان را طوری زندانی ساخت که بعدا اثری از آنها  ۶۰خانواده مجددی جمعا 

 بدست نیامد.

 یش سفیدان و معززان قبل از این دستگیری، دولت عده دیگر از سران اقوام و ر

هرات چون: محمد افضل شهیر، مولوی عبدالعزیز خطیب مسجد جامع هرات، قاری 

ابوبکر مدیر معارف، حاجی عبداسالم غوریانی، سیداسحق دلجوی، و خواجه غالم 

 رسول احراری و غیره را دستگیر و زندانی کرده بود.

 جددی توسط حاجی هللا میی از طرف صبغتدر چنین اوضاع و احوالی، نامه

حوت به هرات رسید که مردم را به قیام عمومی دعوت میکرد.  ۱۸محمدایوب در تاریخ 

نقل این نامه بسرعت در شهر و قصبات نزدیک هرات پخش گردید و مولوی بهاءالدین 
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حوت اهالی گذره  ۲۳در مسجد جامع هرات مردم را به جهاد بر ضد رژیم دعوت کرد. در 

زانی و مولوی صالح محمد در جنگل روضه باغ جمع شده، در حدود برهبری گل محمد تی

حوت، پس از ادای  ۲۴دو هزار نفر شب را در جنگل مذکور بسر بردند و بامداد روز 

های اسالمی ضد دولت و ضد شوروی در افغانستان های سبز و شعارنماز صبح با بیرق

 به سوی مرکز شهر روانه شدند.

 لی انجیل به شهر روی آوردند و اهالی شهر اعم از سنی دستجات دیگر از و لسوا

الدین میمند، پهلوان محمد علی، ارباب غالم و شیعه برهبری سید مغفور، حاجی جالل

رضا و غیره به ایشان پیوسته وسعی نمودند تا محبوسین را که در بین ایشان زندانیان 

ها وسط تانکها و زرهپوشسیاسی موجود بود، رهایی بخشند. نیروهای دولتی و حزبی ت

بر شورشیان آتش گشودند و مردم با سنگ و چوب و تبر و تبرزین وسیالوه و پیشقبض 

و چند میل تفنگ شکاری به مقابله پرداختند. در این ضمن جوانی یک مشت گل بر شیشه 

سوراخ شد، جوانی دیگر با استفاده از  های ماشنیدار سوراختانکی مالید و خود با گلوله

ین فرصت بر تانک پطرول پاشید و آنرا آتش زد و به این صورت این دو جوان که ا

های خود، تانک و تانکیست را از بین بردند. در شان بما نرسیده به قیمت جانهاینام

ساخت شوروی که از میدان هوایی  ۲۱افکن میک حدود دروازه قندهار طیارات بمب

بمب فرو ریختند و تعداد زیادی از مردم را نابود  شنیدند پرواز کرده بودند، بر شورشیان

 کردند.

 حوت خبر قیام به اطراف و اکناف هرات رسیده بود،  ۲۵فردای آن روز جمعه 

تعداد بیشتری از مردم روستاها به شهر روی آوردند. جمعی از این روستائیان در نزدیک 

فته تلفات زیادی را متحمل پل ریگینه مورد بمباردمان طیارات و توپخانه دولتی قرار گر

یی بدون برخورد با موانع به شهر وارد شده به شورشیان پیوستند. زد شدند، معهذا عده

حوت دوام یافت که ضمن آن یک  ۲۵و  ۲۴و خورد با قوای دولتی در تمام روزهای 

آمد، تعداد از اعضای حزب دموکراتیک خلق و مشاورین شوروی که بدست شورشیان می

 د.کشته شدن

 های پرشور مردم در طول تاریخ هنگامی به پیروزی رسیده که نیروهای قیام

اند. قیام مردم هرات در روز موظف به سرکوبی قیام کنندگان به حمایت از قیام برخاسته

منصبان و افراد نظامی مارچ( به این مرحله رسید. در این روز صاحب۱۶حوت ) ۲۶

مکرم قوماندان نظامی در باره بمباران هللا و سیدفرقه هرات از تصمیم والی هرات نظیف

شهر اطالع حاصل کردند و بجلوگیری از آن پرداختند. نخست سه نفر صاحب منصب در 

حالی که هر کدام ماشیندار خفیف در دست داشتند به تاالر نانخوری صاحب منصبان 

ه داشتند و کوت وارد شده افسران حزبی و مشاورین روسی را که در آنجا جلسزلمی

نفر میرسید به آتش بستند. سپس مرکز قوماندانی فرقه را در باغ  ۶۰تعدادشان به 
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فرامرزخان با مرکز والیت هدف گلوله توپخانه قرار دادند که درنتیجه آن والی، قوماندان 

عسکری و مشاورین روسی به میدان هوایی و از آنجا به شنیدند فرار کردند.در پیوستن 

تورن اسماعیل خان )اکنون امیر اسماعیل خان( ه قیام کنندگان نقش فعال را ب فرقه نظامی

جگرن عبدالعزیز، جگتورن نوراحمد، دگرمن محمدانور نصرتی، جگتورن عالءالدین، 

هللا هللا، جگرن سیداسدهللا، جگرن شمشیرخان، ضابط خلیلجگرن شایسته، تورن نجیب

شیرینگل، بصیرخان ایفا کردند. اینان باجگرن غالم رسول بلوچ، ضابط سلطان احمد 

ها را باز نموده و اسلحه و بدنبال قلع و قمع عناصر وفادار به دولت دروازه تحویلخانه

کنندگان به شهر روی مهمات موجود را بین شورشیان تقسیم کردند. سپس به اتفاق قیام

 آوردند و اکثر نقاط مقاومت دولتی را ازبین بردند.

 کنندگان با حمایت ه اوج قیام هرات بود. در این روز قیامحوت نقط ۲۷روز 

نظامیان هرات اکثر نقاط مهم شهر را فتح نموده و تسلط خود را بر نقاط مذکور قایم 

نمودند. اما فراموش کردند که خطوط مواصالتی شهر را با سایر نقاط قطع کنند. شام 

به هرات سوق داده بود، از  زرهدار که دولت بصورت عاجل از قندهارهمان روز قطعه

سمت جنوب به شهر وارد شد. قوماندان قطعه برای اغفال شورشیان بیرقهای سفید و 

ها و موتورهای جنگی تعبیه نموده بود و چنان جلوه داد که برای کمک سبز را بر تانک

به قیام کنندگان به هرات آمده است. این حیله جنگی بخوبی کارگر افتاد و شورشیان از 

مقابله با قطعه مذکور خودداری نمودند. در نتیجه نیروهای خلقی توانستند خود را به 

 کوت نزدیک کنند.زلمی

 کوت و حوت جنگهای سختی میان نیروهای نظامی زلمی ۲۹و  ۲۸در روزهای 

هرات با  ۷یی زیاد تلف شدند. افراد فرقه قوای تازه وارد دولتی رخدادکه در آن عده

ایمان و معنویات اسالمی، در هر جا در برابر هجوم هواخواهان دولت شجاعت ناشی از 

مقاومت میکردند. اما مداخله نیروهای هوایی که از پایگاه نظامی شنیدند و بعضا از داخل 

اتحاد شوروی پرواز مینمودند، نیروی شورشیان را با فرو ریختن بمب و آتش راکت در 

یی تنگ یافتند، با قبول تلفات بسیار عدههم کوفت و شورشیان که عرصه را بر خود 

های اطراف پناه ببرند و از آنجا جنگهای چریکی را علیه دولت موفق شدند تا به کوه

  46جدید ادامه بدهند.

دو تن از قوماندانان بسیار موفق و ورزیده جنگهای چریکی هرات که نقش بسیار 

شورشیان بازی کرده بودند  موثر در بسیج نمودن نیروهای نظامی هرات به حمایت از

ساله بر  ۱۴های الدین خان بودند که در طول جنگن عالءړتورن اسماعیل خان و جگ

ضد قشون سرخ شوروی و نیروهای دولتی دست از مبارزه بر نداشتند. و در تحت 

                                                 
46 -  ۳2۱ـ  0۱۲، ص ۲فرهنگ، ج  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هیچگونه شرایطی حاضر به صلح با دولت کابل نگردیدند. این دو قوماندان دلیر و مجرب 

ها، نظم و آرامش و ش، قبل از تمام تنظیم ۱۳۷۱از فتح هرات در سال زیرک پس  و

برانگیزی در هرات قایم کردند و در تمام کشور، یگانه والیتی  امنیت را به نحو تحسین

برد، ورزیده، در صلح و آرامش بسر میافسرکه از برکت تدبیر و خیراندیشی این دو 

 هرات است.

 لی زیاد بود و رقم آن بین پنج تا سی هزار نفر تلفات شورشیان هرات واقعا خی

اشته اند که قیام گداکتر سید عبدهللا کاظم در مورد قیام هرات کتابی نقلمداد شده است.

شاید به  عالقمندان با دسترسی به کتاب نامبرده میدهد،ُیات آن شرح ئمذکور را با جز

دولت پس از  ورند.درک نکات بیشتری از قیام هرات ورهبران اصلی قیام بدست آ

سرکوبی بیرحمانه قیام کنندگان، آنرا نتیجه مداخالت دولت ایران در امور داخلی 

یی از ایرانیان را در لباس رهبران مذهبی ایران عده»افغانستان وانمود کرد و گفت 

افغانی به هرات فرستاده تا با دامن زدن به مسایل شیعه و سنی در میان مردم نفاق تولید 

 «.کند

 مداری، یکی از رهبران  های پرشور آیت هللا شریعتعلت این تبلیغات دولت، نطق

بار دولت افغانستان را  مذهبی ایران بود که از فراز منبر روز جمعه اقدامات خشونت

 محکوم ساخته بود.

 هللا در ایران و قرارگرفتن آیت ۱۹۷۹پیروزی انقالب اسالمی در اوایل سال 

ن کشور، ضربت دیگری بود بر استحکام رژیم انقالبی در افغانستان. خمینی در رهبری ای

هللا خمینی طی نطق شدیداللخنی رژیم افغانستان را یک رژیم ضد اسالمی نامید و آنرا آیت

محکوم کرد و هرگونه روابط خود را با این رژیم قطع نمود. از آن تاریخ به بعد، ایران 

 ی بشمار رفت.های افغانپناهگاه مطمئن برای چریک

 امریکا که بنابر توصیه انگلیس از حمایت محمدرضا شاه دست گرفته بود تا رژیم 

اسالمی بخاطر ضربه زدن به رژیم انقالبی در افغانستان، در ایران پا بر جا شود، وقتی 

پندارد و حاضرنیست برای آن  دید که رژیم اسالمی ایران، امریکا را بدتر از شوروی می

ران نقش پای بگذارد، بلکه خواهان پولهای نیز هست که گویا شاه در امریکا کشور در ای

ذخیره کرده است و برای بدست آوردن آن، دیپلوماتهای امریکایی را گروگان گرفته 

است، صدبار از کاریکه در حق شاه کرده بود، پشیمان شد، ولی این پشیمانی دیگر 

اشت و خود را متسلی به این ساخت که ایران دندان روی جگر گذ ی نداشت و اجبارا  فایده

های افغانی ضد رژیم کابل است. دیگر امریکا منافعش را پناهگاه خوبی برای چریک

کامال در ایران از دست داد و مساله گروگانهای امریکائی، حکومت کارتر را چنان دچار 

الف مداخله گی نموده بود که حتی فراموش کرد به روسها بگوید: امریکا مخسرگیجه
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ها در افغانستان از طریق زور و فشار نظامی است و شوروی هم برای رسیدن شوروی

 به اهداف استراتیژیکیش به افغانستان قشون پیاده کرد.

 با پیاده شدن قشون سرخ شوروی در افغانستان، مهاجرت افغانها به ایران و 

رات را نتیجه دسایس پاکستان روز افزون گردید و چون دولت افغانستان، شورش ه

امپریالیزم و ارتجاع منطقه، یعنی پاکستان و ایران میدانست، لذا حکومات پاکستان و 

ایران مقدم مهاجرین و بخصوص مخالفین رژیم جدید افغانستان را گرامی داشته، با 

های مقاومت ضد رژیم را ایجاد نمودند تا با جنگ و گریز در پذیرفتن مهاجرین، گروه

ر، یک جنگ فرسایشی را بر ضد دولت جدید سازمان داده باشند. نقش گلبدین داخل کشو

مسعود و تورن اسماعیل در سازماندهی اینگونه جنگهای پارتیزانی حکمتیار و احمد شاه

 و چریکی چشمگیر بود.

 

  های مقاومت در سایر والیات جرقه

 ارضی  پس از شورش مردم هرات بر ضد سیاست فرهنگی و برنامه اصالحات

های مقاومت بتدریج در سایر والیات دولت که با خشونت تمام سرکوب گردید، هسته

کشور ایجاد گردید و مبارزه روستائیان با همدستی مالکان و زمینداران با قطع خطوط 

 مواصالتی از والیات به مرکز و از مرکز به والیات آغاز شد.

 بوسیله نیروهای امنیتی و  دولت در آغاز قطارهای مسافربری و اکماالتی را

انتظامی اسکورت مینمود. اما چون دید رسیدگی به تمام نقاط کشور، یک کار توان 

فرساست و ضمنا متحمل تلفات جانی افراد دولتی نیز میگردد، از ادامه این روش 

های مواصالتی به مرکز تقریبا در دست ها و شاهراهنظر نمود و بالنتیجه راهصرف

فین دولت قرار گرفت. دولت هم بر خشونت خود افزود و روستاها و مناطق کنترول مخال

العمل مردم با شدیدترین و بدترین شورشی را بشدت بمباردمان میکرد. کمترین عکس

تر از شورش هرات، مردم زمینداور در شیوه مجازات جواب داده میشد. چنانکه اندکی بعد

دیر مکتب و سر معلم و معلم حزبی هر چه هلمند، دست بشورش زدند و از ولسوال تا م

قطعه و شان آمد، از میان بردند و برخی را مثل گوسفند در زیر ساطور قطعهبدست

یی از مردم شورشی را ریزریز کردند. دولت هم محالت شورشی را بمباران نمود و عده

زیر چرخهای دستگیر کرده به قندهار انتقال داد و سپس در محضر عام اهالی، آنها را در 

 سان زهر چشمی به مردم قندهار نیز نشان داد.تانک خورد و خمیر ساخت و بدین

 بدنبال قیام هرات و شورش زمینداور، در والیت کنر مردم نورستان و دره پیچ در 

( جاده موتر رو را قطع کردند و پایگاه نظامی ۱۹۷۹مارچ  ۲۱) ۱۳۵۸روز اول سال 

 ر محاصره قرار دادند.دولت را در اسمار و بریکوت د
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برخی بدین باوراند که مردم دره کامدیش نورستان قبل از مردم هرات، در تاریخ 

حضرت علی و رحمت نبی، با دیش و مالخان مهربا رهبری لطیف ۱۳۵۷میزان  ۱۲

نشینی به بریکوت نیروهای دولت درگیر شدند و نیروهای دولت را مجبور به عقب

  47ساختند.

 درکنر زمانی قوت گرفت که غندکوهی اسمار به قوماندانی  جنبش مردم 

صافی با تمام پرسونل و مهمات و اکماالت خود به مجاهدین جمعیت پیوست. عبدالروف

دولت هم قراء و قصبات کنر را زیر بمباران هوایی گرفت و چون دید مردم دست از 

به کشتار دسته دولت دست  ۱۳۵۸حمل  ۳۰آپریل = ۲۰دارند، روز مقاومت بر نمی

 زد.« کراله»جمعی اهالی روستای 

 مرحوم فرهنگ از قول شاهدان عینی حادثه مذکور را بدینگونه روایت کرده 

تن مشاور شوروی ملبس به  ۲۰دو صد نفر سرباز و پولیس حکومتی که توسط »است:

لباس نظامی اردوی افغانستان رهبری میشدند بدنبال یک حمله نیروی چریکی، مردان 

شان را ساله در یک نقطه جمع نموده، دستور دادند که آواز ۱۲های ریه کراله را تا بچهق

و سایر شعارهای کمونیستی بلند کنند. اما مردم که شعار مذکور را ضد « هورا»به شعار 

اکبر کشیدند. آنگاه آمر قوا، امر آتش صادر کرد و شمردند، به جای آن نعره هللااسالم می

صد و هفتادتن مرد و پسر جوان در پیش چشم زنان و مادران و یک هزار و یک

  48شان بخاک و خون غلطیدند.کودکان

 جمعی مردم و اهالی متاسفانه بخش بیشتر این جنایات و کشتارهای دسته 

روستاها در نقاط دور دست و دشوار گذار و در شرایط فقدان ثبت وقایع صورت گرفته که 

مه آتش توپ و بمب و راکت شده، باقی نمانده تا چشم دید که خود طعهیچکس جز آنانی

 خود را از مظالم دولت بازگو کنند.

 جات عملیات دولت با کشتار پیشوایان مذهبی آغاز شد و چون مردم  در هزاره

جات بیم داشت بمقابله و مقاومت بر خاستند، دولت که از اعزام قطعات اردو بداخل هزاره

 طریق محاصره اقتصادی وادار به تسلیم شدن نماید.کوشید تا مردم را از 

 ( مردم بادغیس و جوزجان و سمنگان ۱۹۷۹)مارچ و آپریل  ۱۳۵۸در ماه حمل 

و در ماه ثور )آپریل و می( مردم غور و لوگر سر به شورش برداشتند و عرصه را بر 

ا اکثر نقاط مبارزه با رژیم تقریب ۱۳۵۸دولت خلقی تنگ ساختند و پس از آن در تابستان 

ها را با قهر و خشونت با بمباران کشور را فرا گرفت و دولت هم میکوشید این شورش

، احمد شاه ۵۸ماه ثور هوایی و آتش توپخانه و نیروی زرهدار سرکوب کند. در اواخر 

                                                 
 ۸۹، ص۳۷مجله پیام زن، شماره  - 47
 ۱۲۵ص۲،ج فرهنگ، - 48
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نفر از مجاهدین به پنجشیر وارد شد و پس از مشورت و مصلحت با  ۴۳س أمسعود در ر

ر، آنان را برای مبارزه و مقاومت با رژیم آگاه و آماده ساخت و های پنجشیمردم دره

غی، خارو و پل کفترخان واقع در دهانه داری حصه اول، بوله سپس به فتح عالقه

سالنگ جنوبی موفق شد. نیروهای دولت برای سرکوبی مبارزین پنچشیر بحرکت آمدند و 

افراد دولتی تلف شدند. جنگ چهل های که میان آنان صورت گرفت، فراوان از در برخورد

پنجشیر دوام یافت و سرانجام با زخمی شدن احمد شاه مسعود از ناحیه  هايروز در دره

 49پا، برای مدتی متوقف گردید.

 در بدخشان، در ولسوالی کشم تقریبا همزمان با قیام هرات مردم دست به عصیان 

یی از شورشیان را دولت عده زدند و کارمندان حزبی دولت را نابود کردند. هر چند

دستگیر و بروایتی توسط طیارات نظامی از ارتفاعات بسیار بلند در دریای آمو، 

های پر از سنگالخ رها کرد، مگر مردم هر روز بیشتر از پیشتر از رژیم گریزان یادره

 پرداختند.شده به انتقام کشی از کارمندان دولت می

 ( قیام نموده ۱۹۷۹)می ۱۳۵۸در ماه ثور  در دره صوف والیت سمنگان، اهالی

و عمال دولت را از میان بردند. پس از آن دولت دوباره بدره مذکور نفوذ کرد و اهالی را 

( تن را در زیر چشم مشاورین روسی تیرباران کردند. ۱۵۰۰با فریب غافلگیر نموده )

را کنندگان جمعی بدستور مشاورین روسی صورت میگرفت و اج غالبا کشتارهای دسته

جنایات، از اینکه بدستور مشاورین هموطنان خود را دسته جمعی نابود کرده بودند، 

های خود به عالمت فتح و پیروزی میکشیدند. معهذا مردم دست از دست بر سبیل

ها بشکل جهاد علیه رژیم در آمده، وطن مقاومت برنمیداشتند و بتدریج این مقاومت

 شمول شده میرفت.

 ماید که مقاومت مردم تا این زمان بیشتر در اطراف و در والیات دور چنین مین

دست جریان داشت و پایتخت کشور به علت کنترول شدید و قیودات حکومت نظامی از 

های مردم بی غم بود. اما اینطور نبود. از نیمه سال العملها و عکساین نوع شورش

ه آن بر ضد رژیم رخداد که با خشونت ها در کابل و حومها و ناآرامیبرخی جرقه ۱۹۷۹

و تلفات سنگین خاموش ساخته شدند. از آن جمله میتوان از مبارزه استادان پوهنتون 

کابل و شورش چند اول و جنبش باالحصار کابل نام برد که مختصرا هر یکی تشریح 

 میگردد.

  شورش چنداول 

 ش شیعه مذهب است چنداول در مرکز کابل، یکی از محالت سکونت ترکان قزلبا

ها از بقایای لشکر های شیعه را نیز در خود جای داده است. قزلباشیی از هزارهکه عده

                                                 
49 -  ببعد۱۲۵ص۲،ج فرهنگ، 
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نادر افشار میباشند که بعنوان یک اقلیت اتنیکی از اتحاد صمیمانه با همدیگر 

برخوردارند. روشنفکران قزلباش و علمای مذهبی آنان در کابل از شهرت فراوان 

اول، کسی بود که سرور واعظ یکی از علما و واعظان نامدار چند سیدمند بودند. بهره

 مردم قزلباش را به ماهیت رژیم جدید آگاه ساخت و بزودی از جانب دولت گرفتار شد.

 کی مراجعه به قول فرهنگ، سی تن از علمای مذهبی قزلباش و هزاره به تره

رده را رها کرد. معذالک چون علما کی هم نامبکردند و رهایی واعظ را تقاضا نمودند. تره

از انتقاد از اعمال دولت خودداری نکردند، بزودی سرور واعظ بشمول شیخ محمد امین 

ناصر، سیدمصباح سنگالخی، محمد علی، سیدعلی احمد عالم، سیدعبدالحمیدافشار، فتح

ه، میرحسن رضوانی، شیخ سلطان، اسماعیل مبلغ از روشنفکران ممتاز و شاز هزارسید

نهضت ابراهیم، عالمشاهی حقوقدان، محمد یوسف بینش وکیل سابق، محمد حسینسید

منشی سابق شاروالی، سید میرزا شاه فضیلت معلم ادبیات، علی آقا استاد پوهنتون )پسر 

خان صابری، نادرعلیسید اسمعیل بلخی از پیشوایان روحانی افشار( دکتور محمدقاسم

 مهدی ظفر)نطاق توانای رادیو تلویزیون( مدنی، محمدیجاغوری سناتور سابق، سیدمهد

 االثر شدند.وعده بزرگ دیگر، یکی بدنبال دیگری گرفتار و مفقود

 ها اذهان مردم شیعه را بخصوص برای حرکت علیه نظام خود کامه این گرفتاری

ن در های جهادی در ایران و پاکستایی ازین مردم با تنظیم تک حزبی آماده ساخت و عده

( مردم محله چند اول اعم از ۱۹۷۹جون  ۲۳سرطان ) ۲تماس آمدند و در نتیجه بروز 

قبل از ظهر در حصه اول جاده میوند اجتماع نموده با دادن  ۱۰قزلباش و هزاره بساعت 

دولتی، نخست ماموریت پولیس را اشغال و اسلحه آن را برای دوام مبارزه شعارهای ضد

طول جاده میوند به مظاهره پرداختند. در عین حال یک تعداد بدست آوردند. و سپس در 

از جوانان اوراق تبلیغاتی ضد رژیم را توزیع میکردند. بدنبال تظاهر کنندگان دو عراده 

بس حرکت میکرد که در بین آن افراد مسلح قرار داشتند. بزودی چندین هزار نفر از 

چیان پیوستند و جمعیت به مظاهرهمردم شهری با اسلحه ابتدایی کارد و تبر و غیره 

بار دولت روبرو شد. چیان با برخورد خشونتبزرگی تشکیل دادند. اما بزودی مظاهره

باری کنندگان آتش گشودند و در پایان چهار ساعت گلولهنیروهای مسلح دولتی بر تظاهر

دند و نیروهای دولتی، عده زیادی از مردم که در محاصره قرار گرفته بودند، کشته ش

 های فرعی خود را نجات دادند.بقیه السیف از طریق کوچه

 مجروحین حادثه که تعدادشان ممکن است به هزاران نفر میرسید، از هرگونه 

های دولتی از پذیرفتن ایشان خودداری پرستاری و تداوی محروم ماندند. زیرا شفاخانه

چند اول توسط نیروهای نظامی گیری دولت آغاز شد. شب هنگام کردند. بدنبال آن انتقام

منصبان به زور و عنف وارد منازل مردم شده جوانان را دولت محاصره شد و صاحب

ایکه مجروحی دیده میشد. تمام اعضای جوان و بالغ دستگیر و مخصوصا در خانه
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خانواده به اسارت گرفته میشد. بدینگونه بقیه روشنفکران و علمای مذهبی چنداول به 

شرکت در تظاهرات زندانی و سر به نیست شدند. مانند: دکتور علی محمد و  دلیل اتهام

زاده، جان رضوی، یونس مهدیرشیدی و دکتور جعفرطاهری، حاجی سیدعلیدکتور

احمد ضیاء و نجاتی، میرعلی احمد شامل، علیعلیلعلی، مولوی نجفعبدالکریمحاجی

 ت.شان بما نرسیده اسهای محلی که اسمدیگر شخصیت

تعداد تلفات این حادثه اعم از آنانی که در برخوردها کشته یا بعدا دستگیر و اعدام 

های با نام و هزار نفر تخمین زده میشود. )خوشبختانه یکی از شخصیتاند به دهشده

هللا امین در این بود که بنابرشناسایی با حفیظ ۱۳نشان چند اولی آصف آهنگ وکیل دوره 

در کابل بود و باش  ۱۳۷۱هللا تا کارمل و نجیبو بعدها در دوره ببرک گیرودار زنده ماند

داشت و پس از تصرف کابل و آغاز جنگهای مذهبی میان مجاهدین او به پشاور مهاجرت 

زاده، نمود. از فعاالن این شورش، اسمای محمد جعفر واعظ زاده، محمدیونس مهدی

ن فرامرز و میر اکبر آقا بر سرزبانها محمدعمر، پهلواظهورالدین، میرعلی احمد ضیاء

 50 .ها بوده باشدبود و ممکن است تعداد فعاالن جنبش بیشتر از این

 های اسالمی بیرون مرزی، )از جمله بدنبال این حادثه شایع شد که بعضی از گروه

اول را با وعده کمک به قیام تشویق کرده بودند اما در عمل از حزب اسالمی( مردم چند

ی خود داری نمودند و بالنتیجه چند اولیان بدون محاسبه قوت خود با دولت جدید، همکار

دست به اقدامی زدند که بیش از همه خود را خورد و خمیر ساختند بدون آنکه کسی بداد 

آنان رسیده باشد. این ضربت شاید در طول زندگی چند اولیان بدترین و فاجعه 

 تای ثور آنها متحمل شدند.برانگیزترین ضربتی بود که پس از کود

 چنداول و چنداولیان باری پس از پیروزی مجاهدین بر رژیم قبلی نیز دچار 

مطابق جدی ـ دلو  ۱۹۹۳ضربات وحشتناکی از طرف نیروهای دولتی شدند. در زمستان 

الدین ربانی گلبدین حکمتار در ایتالف با حزب وحدت به مخالفت با حکومت برهان ۱۳۷۱

ید یا تعیین مجدد آقای ربانی را از طرف شورای حل و عقد برای دوسال برخاست و تمد

دیگر مردود شناخت و بالنتیجه جنگهای شدیدی میان طرفداران دولت ربانی و گلبدین 

حکمتیار به وقوع پیوست. حزب وحدت به کمک هواداران چند اولی خود باری از موضع 

های خواجه صفا حمالتی انجام بر و دامنهچند اول و نیروهای دولتی مستقر بر کوه باغ با

ها و ارتفاعات کوه خواجه صفا چند اولیان را به داد و بالمقابل نیروهای دولتی از بلندی

اول بمب و راکت فروپاشید. آتش توپ و خمپاره بستند و طیارات دولتی بر فراز محله چند

ارد آمد که تمام مردم بدینگونه ضربتی غیر قابل تصوری بر چند اول و چند اولیان و

محله مذکور، متحمل خسارات مالی و جانی فراوان شدند و چند اول دیگر بکلی از وجود 

                                                 
50 -  ۱۳۰ـ  ۱۲۶، ص ۲ـفرهنگ، ج  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افراد وابسته بحزب وحدت و حتی از انسان خالی شد. و جز تلی از خاک و ویرانه امروز 

 چیز دیگری از آن محله بر جا نمانده است.

 تمندی و موقعیت خود دست به چنداولیان نمی بایدبدون سنجش و محاسبه قدر

های خود و در مجموع محله تاریخی چنداول را چنین به عملی میزدند، که خود و خانواده

آتش نیستی و نابودی کامل میکشاندند. ممکن است این بار هم چند اولیان فریب 

 های نیروهای اسالمی درون مرزی، حزب وحدت را خورده باشند. وعده

  !جگر این زمان بگذار تا وقت دگرن خونشرح این هجران و ای

  

  بلوای باالحصار و نقاط دیگر

 بلندی  باالحصار قلعه تاریخی است در جنوب شرق شهر کهنه کابل که بر فراز تپه

بنا یافته و در تاریخ افغانستان شاهد رخدادهای مهم و غالبا خونینی بوده است. شاهان 

خان تا امیر شیرعلیخان ایی از امیردوست محمددرانی بعد از احمدشاه و سلسله محمد ز

خان تا پایان اند. از عهدامیرعبدالرحمندر اینجا بر تخت سلطنت افغانستان جلوس داشته

هللا خان، تقریبا متروک بود، اما نادرشاه مجددا آنرا مرمت کرد و با تاسیس امانکار امیر

ق گرفت. پس از انتقال پوهنتون مکتب حربیه و پوهنتون حربی در آنجا، باالحصار رون

 حربی در پل چرخی، باالحصار محل نظامی نیروهای ضربتی و کوماندو، قرار گرفت.

 ( که بیش از چهل روز از حادثه ۱۳۵۸اسد  ۱۴) ۱۹۷۹به تاریخ پنجم اگست  

چند اول نگذشته بود،یکبار دیگر کابل و این بار باالحصار آن به جنبش در آمد و نظامیان 

 دست به بغی و طغیان زدند و تا پای جان رزمیدند.مخالف 

 آباد هم به باال حصار یکروز قبل از قیام، یک قطعه افراد از جالل»فرهنگ مینویسد: 

منصب مربوط به احزاب اسالمی موجود یی صاحبانتقال یافته بود که در بین ایشان عده

جمهوری( سوق دادند.  بود. شورش کنندگان سه تانک را علیه خانه خلق )مقر ریاست

لیکن دولت بسرعت اقدام کرده تانکها را توسط راکت هلیکوپتر از بین برد. در داخل قلعه 

نبرد شورشیان با نیروهای وفادار دولت از حوالی ظهر تا ساعت چهار بعد از ظهر طول 

نفرتخمین شده است در زیر ضربات  ۱۲۰۰شان کشید و در پایان قیام کنندگان که تعداد

هنگام در اطراف  های توپدار به تسلیم مجبور شده همه اعدام و شبانک و هلیکوپترت

کابل به زیر خاک مدفون گردیدند. حتی اشخاص غیرنظامی که در آن روز در اطراف 

ذکریا از احمد ذکریا معروف به نینواز و حبیبباالحصار دیده شدند، از جمله فضل
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انداز و گرفتار و بگمان غالب از بین برده ماموران سابق وزارت خارجه نیز دست

 «. 51شدند

 بلوای باالحصار را « سازمان رهایی»های دیگر، از جمله اما برخی از سازمان

بخشی از قیام « قیام باالحصار»مربوط به مبارزه افراد خود دانسته، مدعی است که 

پنج سازمان از  )متشکل از« جبهه مبارزین مجاهد افغانستان»ای بود که توسط عمومی

جمله سازمان رهایی و حرکت انقالب اسالمی( طرح ریزی شده بود. و قرار بود همزمان 

هایی مسلحانه جهت براندازی دولت امین در بسیاری نقاط دیگر کابل و والیات حرکت

بوجود آید. ولی متاسفانه قیام به علت خیانت تنی چند نتوانست به موفقیت بیانجامد و 

ها را تیرباران حصار، خالد و گل احمد از سازمان رهایی، توانستند اکثر خلقیفقط در باال

و خود هم پس از شش ساعت درگیری به شهادت برسند. عالوتا  تعداد دیگری از رهبران 

ها و جالدان امین، جان باختند. از آن جمله های روسقیام که دستگیر شدند، زیر شکنجه

و محسن یکی از روشنفکران نامدار هزاره که هر دو بود داود، استاد آکادمی پلیس 

مجله مدعی است که یکی از برادران )زکریا( هنوز «  52خارج از باالحصار قرار داشتند.

 زنده است و آنان هم در آن روز وظایفی در ارتباط به شورش باالحصار داشتند.

 را در ها را سرکوب و صداها بدینسان دولت، با خشم و غضب فراوان، قیام

ها خفه میکرد. اما نفرت و انزجار مردم نسبت به دولت روز به روز بیشتر شده گلون

 میرفت.

 ، مردم پلخمری تسلط دولت را در آن شهر در هم کوفتند و چند ۱۹۷۹در تابستان 

روز، خود زمام امور را در دست گرفتند و در بغالن به ترور اشخاص وابسته به حزب 

، مردم به مرکز حکومتی و در ۱۳۵۸ماه سرطان  ۱۷شیر در پرداختند. در دره پنچ

های حصه اول و دوم حمله کرده، سالح و مهمات دولتی را به غنیمت بردند. داریعالقه

و از آن به بعد پنچشیر یکی از دژهای استوار مبارزه بر ضد رژیم و نیروهای اشغالگر 

 فا نمود.شوروی در آمد و نقش چشمگیری در پیروزی جنگ آزادی ای

  

  مبارزه استادان و تصفیه پوهنتون )دانشگاه(

 ) یکی ۱۹۷۳-۱۹۶۳پوهنتون کابل مخصوصا در دهه قانون اساسی مشروطیت (

های داغ مظاهرات و مبارزات سیاسی بر ضد استبداد دولتی بشمار میرفت. در از کانون

خلق  چپی و دست راستی، از حزب دموکراتیکاینجا بود که احزاب مختلف دست

نما پرداختند ویی و غیره به نشوافغانستان گرفته تا احزاب اسالمی و افغان ملتی و شعله

                                                 
 ۱۳۱همانجا، ص فرهنگ، - 51 
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و هر یک با تبلیغات و اشاعه مرام و اهداف خویش صاحب هویت و شخصیت سیاسی 

یافتند و نظریات و مختص به خود شدند. در اینجا بود که جریانات سیاسی مجال تنفس می

 د. افکار خود را میدادن

 ها و ابراز احساسات به بعد، پوهنتون دیگر محل میتنگ ۱۹۷۳از کودتای 

مظاهره و اجتماعات نبود، در دوره پنج ساله جمهوریت داود، پوهنتون  سیاسی بگونه

دغدغه تحصیلی بود و بالوقفه محصالن و استادان برخوردار از یک فضای آرام و بی

س دهه مشروطیت که اغلب اوقات مصروف درس و تحصیل خویش بودند. و برعک

محتوا، تعطیل بود در این هم و غالبا بی تحصیلی و روند تعلیم و تربیت بعلت مظاهرات پی

دوره جریان تعلیم و تربیت در موسسات تحصیلی در مسیر طبیعی و نورمال خود ادامه 

 داشت.

 ز اما پس از کودتای ثور، دیگر درس و تحصیل و کسب دانش ارزش خود را ا

گرد شدید دست داد. استادان و محصالن غیر متعهد به حزب دمکراتیک خلق مورد پی

اعضای حزب بر سر اقتدار قرار میگرفتند. کوچکترین تبصره یک استاد در مورد محتوا 

 شد.و استراتیژی رژیم جدید با بدترین مجازات جواب داده می

 ت عالی در کشورهای شان دارای تحصیالاستادان مجرب و با دانش که اکثریت

شدند و غالبا نابود غربی بودند، حق و ناحق از صحنه تدریس دستگیر و زندانی می

 گردیدند.می

 تا »نویسد: فرهنگ در مورد سازمانی به همت استادادن پوهنتون اشاره کرده می

 جائیکه برای مولف معلوم شده، یکی از اولین سازمانهای که در این خط کار کرده در ماه

ماه بعد از کودتا در ( یعنی در فاصله تقریبا یک۱۹۷۸)می و جون  ۱۳۵۷جوزای 

 پوهنتون کابل به تثبیت استادان آتی به میان آمد:

 اختر هاند دکتور محمد عثمان هاشمی از فاکولته طب، پوهاند دکتور محمدوپ

ور غالم محمد کاظم از فاکولته اقتصاد، دکتعبدهللامستمندی از فاکولته طب، دکتور سید

داود یار از لودین از فاکولته اقتصاد، دکتور محمدهللانیاز از فاکولته اقتصاد، دکتور غزیز

امین فرهنگ از فاکولته اقتصاد، این جمعیت که مرام فاکولته اقتصاد و دکتور میر محمد

جویی شوروی در افغانستان آن تنویر محصالن درباره سیاست ضد ملی رژیم و توسعه

رومان از خویشاوندان  در نتیجه نفوذ شخصی بنام محمد گل ۱۹۷۸د، در ماه جوالی بو

نوراحمد نور وزیر داخله پرچمی رژیم کشف شده، اعضای آن بازداشت شدند و پس از 

 .چرخی زندانی گردیدند...تحقیق آمیخته با شکنجه در محبس پل

 یی عضی زندانی و عدههر چند ماه یکبار گروهی از استادان پوهنتون گرفتار، ب

 ۱۹۷۸اعدام میشدند. به قول لویدوبری )مورخ امریکایی مقیم کابل( در دوره بین آپریل 
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صورت گرفت که مهمترین آن در نومبر « تصفیه»بار چنین ، شش۱۹۷۹و دسمبر 

کوشید تا رخداد. شرح تفصیلی این حرکات به اینجانب نرسیده، زیرا رژیم می ۱۹۷۸

های مبارز بیشتر تلف شده مجال نشر ن خفه گردد و شخصیتاخبار مربوط به آ

 شان را نیافتند...خاطرات

 بنابراین در اینجا به معرفی )ذکر اسامی( استادانی که در آن وقت توسط دولت 

دکتور فتاح کمونیست گرفتار و به گمان غالب از بین برده شدند اکتفا میکنیم: پوهاند

 ویدکتور محمد هاشم مهربان، پوهندم مجددی، پوهنوالهمراه، پوهاند دکتور عبدالعظی

رزبان،  دکتور عبدالظاهردکتور عبدالغفار، پوهنملجاغوری، پوهنملدکتور جانعلی

 زمریالیپوهنمل  کریم دادگر، پوهیالی دکتور عبداالحد از فاکولته طب.پوهیالی سید

قبادی، محمد خاندیاد، پوهنیارامیر محمستانی، پوهنیارنور محمدعلمناصری، پوهنیار

خانباز، از فاکولته عبدالرزاق، پوهیالیحیدرمهیب، پوهنیارعلیزکریا، پوهنیار پوهنیار

الرحمن، حبیبسمیعی، پوهندویهللانیازی، پوهاند وفیمحمد غالمپوهاند زبان و ادبیات.

 احمد از فاکولته شرعیات.رنصیفاروق، پوهیالیغالمور، پوهیالیمخه هللا ایازپوهنمل

 عبدالکریم، محسن، پوهنملمحمدصدیق، پوهنملمحمدحسن، پوهیالیمحمد پوهیالی

شجاعی، غوتغالمخیل، از فاکولته انجینری. پوهندویابراهیم کریممحمد پوهندوی

 اجتماعی، پوهندویعبدالسالم از فاکولته علومکامکار، پوهنیاردوست محمدپوهنیار

 عبدالغفورهللا از فاکولته حقوق و علوم سیاسی، پوهنملنجیبعارف، پوهنیارمحمد

احراری از فضل احمد اکبری از فاکولته علوم، پوهنوالیونسمحمد سلطانی، پوهندوی

  53 «یار از فاکولته اقتصاد.امینهللاعزیزفاکولته دواسازی، پوهنیار

 ها بشمول زندانی از سایر فاکولتهبدون شک تعداد استادان اعدام شده و 

تخنیک کابل، بمراتب بیشتر از فهرستی بوده که جناب فرهنگ اسامی آنها را ثبت پولی

 نموده است.

 روشنفکران و دانشمندان و استادان به مثابه چراغ دل مردمان کشور که با 

عالی  خوانده و آموزش دیده و خود را در سطحهزاران خون دل مادران و پدران درس

اند، و در راه آگاهاندن جامعه و بدرجه اول شاگردان آگاهی علمی و فنی رسانده

اند، حق های خود را از دست دادهاند و در این راه جانها و مکاتب گام برداشتهپوهنتون

دارند تا از ایشان هرنویسنده و هر مورخ با وجدان و وطنخواه یاد کنند و ذکر خیری 

نام آنها، اثر خود را زینت ببخشد. روان فرهنگ شادباد که با یاد اسامی  نماید و با یادکرد

این استادان پرشور و از خود گذر ادای دین کرده است. موصوف ضمن یادکرد مبارزات 
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استادان پوهنتون کابل، از مبارزه روشنفکران خارج پوهنتون نیز یادآور شده نوشته 

 است:

 وقت براه افتاد و در شهر و روستا علیه حرکت زیرزمینی دیگری که در این »

و « )سازمان انقالبی مردم افغانستان« ساما»رژیم کارآیی کرد، جنبشی بود با نامهای 

و گروه اخگر و سازمان پیکار در « پرستان افغانستان)سازمان انقالبی و طن« ساوا»

صلی این و امثال آن در خارج شناخته شده است. منشأ ا« هجاما»و « فازا»داخل و 

های در دوره مشروطیت بود. که از طیف« ستم ملی»و « شعله جاوید»جنبش حرکتهای 

گوناگون مارکسیستی غیر خط مسکو تشکیل یافته هم با دولت و هم با احزاب خلق و 

 پرچم مقابله داشت.

 در دوره جمهوریت محمدداود اینها زیر فشار قرار گرفته، رهبرانشان زندانی 

ها از طریق وزارت داخله که در راس آن یکنفر اثر پافشاری پرچمی شدند )البته بر

یی را بقیه آنها کنگره ۱۳۵۷ها، در سنبله پرچمی قرار داشت( پس از کودتای کمونیست

برهبری « ساما»کانی از بر رهبری مجید کله« ساما»در پنجشیر تشکیل دادند که در آن 

بدخشان و نیمروز به عملیات چریکی دست دکتر هادی محمودی جدا شده و در کوهدامن، 

های های هرات و چند اول به پیمانه محدود سهم گرفت. بعدها جریانزدند. و در قیام

اسالمی وابسته به سازمانها مقیم پاکستان و ایران، رهبری مبازه را در داخل زیر اداره 

ات کوتاه ساخته، سامایی و بقایای شعله جاوید و ستم ملی را از عملیخود گرفته، دست

 ها به نشرات در داخل و خارج محدود شد.فعاالن آن را از بین بردند و فعالیت سامایی

 زمینی اختیار نموده، بعضی از  حزب افغان ملت هم بدنبال کودتای ثور شکل زیر

ضابطان وابسته و  ردومنصبان و خ عناصر آن با رژیم جدید به مبارزه پرداختند. صاحب

ریشخور ۷ین حزب در اکثر قیامهای نظامی این دوره بخصوص در قیام فرقه متمایل به ا

جمعی اما با حفظ استقالل سازمانی خود آباد به شکل انفرادی و دستهو حرکت فرقه جالل

فرهاد رهبر محمدغالم ۱۳۵۸شرکت نمودند. به اثر این اقدامات دولت در ماه میزان 

ار نمود و منسوبین حزب را مورد تعقیب قرار حزب را با عده دیگر از سران آن گرفت

 « 54داد.

 ها و بدینگونه طوریکه دیده شد، روشنفکران کشور نیز موازی با جنبش

تفاوت به اوضاع نبوده و با وجود اختناق و پیگرد شدید شورشهای مردم بر ضد رژیم بی

خود را ادا دولت، در بسیج نمودن افراد علیه رژیم نقش میهنی و ملی و روشنفکرانه 

 اند.کرده
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کارمل و تسلط مستقیم شوروی بر کشور، بقایای در دوره حکومت ببرک

کن که از خط مارکسیستی پکن پیروی میکردندبکلی ریشه« ساوا»و « ساما»سازمانهای 

جاوید و بقایای آنها بیشتر از ها با گروه شعلهها و خلقیشدند. زیرا مخالفت پرچمی

« جاویدشعله»با پکن آب میخورد و همینکه عناصر منسوب به  دشمنی و مخالفت مسکو

 گردیدند.شدند، بسرعت نابود میدستگیر می

  

  کی شاگرد با استاد یا پیروزی امین بر ترهنبرد 

 شمردن دیگران مرضی است که قبل از همه خود طلبی و هیچخودخواهی و جاه

کی اعتماد میسازد. همکاری ترهه و بیعقیدانسان را خورد میکند و نسبت به دیگران بی

کارمل، بیشتر بخاطر کسب و امین و مبارزه ایشان بر ضد گروه پرچم و رهبر آن، ببرک

قدرت و رهبری در حزب بود و مخالفت کارمل نیز با این دو بیشتر بخاطر قرار گرفتن 

 درراس قدرت دولتی و حزبی بود.

 شترکشان )کارمل( تا مدتی مثل دو یار م کی پس از دور ساختن رقیبامین و تره

کی و دلدار، نسبت بیکدیگر ابراز صمیمیت و اخالص مینمودند. امین خود را شاگرد تره

خود « وفادارشاگرد»کی هم امین را مینامید و تره« رهبر کبیر خلق»او را استاد و 

شاگرد و توصیف مینمود. اما وقتیکه پای رقابت در میان آمد، دست رفاقت قطع شد. 

استاد هر دو در پی از میان بردن یکدیگر خود برآمدند. امین پس از قرارگرفتن در چوکی 

صدارت و سرپرستی امور وزارت دفاع، تا توانست افسران جوان اردو را که اکثرا 

اطرافی و به ملیت پشتون منسوب بودند، بدور خود جمع نمود و آنها را مورد حمایت 

 کی شد.که سبب نگرانی تره خویش قرار داد تا آنجا

 در عین حال امین تا توانست مخالفین پرچمی خود را از تمامی مقامات دولتی و 

نظامی عقب زد و یا زندانی ساخت و یا وادار به بدگویی و افشاگری از رهبری پرچم و 

کی نمود. این روش امین بزودی پله هواخواهان امین را در برابر تائید از خود و تره

تر ساخت و در نتیجه در داخل حزب بر سر اقتدار دو گروه کی سنگینداران ترههوا

 به میان آمد.« امینی»و « کیتره»

 کی برای شرکت در کنفرانس کشورهای غیر متعهد به در چنین هوا و فضایی تره

کی توقفی در مسکو نمود و با برژنف رئیس هاوانا پایتخت کوبا رفت. در بازگشت تره

 نیست و دولت شوروی مالقات سری انجام داد.حزب کمو

 ها بود و ادامه این سیاست را های امین در برابر پرچمیبرژنف که متوجه تندروی

کی گوشزد به ضرر استقرار رژیمی که سالها بروی آن کار کرده بود، میدانست، برای تره

. البته مسکو بطور ها نرمتر کندها و حتی غیرحزبینمود تا سیاستش را در برابر پرچمی
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کی، یکی را انتخاب کند. اما پر واضح بود که امین غیر خواست بین امین و ترهقطع نمی

اعتناتر. به همین جهـت های شوروی بیتر از تره کی بود و نسبت به توصیهقابل کنترول

کی را با حمایت خود در مقابل رقیب خطرناکش امین، خواست موقعیت ترهمسکو می

یی نکرد و در کی فایدهنماید. اما این حمایت که صرف در حرف بود، بحال ترهتحکیم 

 کی شد.عوض سبب از بین رفتن فوری تره

 منصبی بود بنام سید داود  یکی از افراد مورد اعتماد امین در این سفر، صاحب

کی، همه حوادثی را که در اطراف ون که اینک به عنوان یاورخاص )سریاور( ترهړت

امین گزارش میکرد. این شخص  هللاکی رخ میداد، کلمه به کلمه و هو به هو، به حفیظتره

یافته شوروی و با زبان روسی آشنا و هوایی و تحصیلمنصبان قوایکه از جمله صاحب

کی ــ کی را همراهی میکرد، هر طوری بود کلیات مذاکراک ترههاوانا، تره در سفر

طالع داده بود، هر چند شایعات بعدی در کابل میرساند که برژنف را به امین از مسکو ا

کی ـ کی را همراهی میکرد و در مجلس خاص ترهشاولی وزیر امور خارجه که ترهداکتر

کی برژنف حضور نداشت، به امین از مسکو گزارش داده بود که: مذاکرات خصوصی تره

خوی و ولی که مردی نرمهئی بر ضد امین است. اما داکتر شاـ برژنف، محتوی توطئه

محتاط بود، ممکن است خودش این گزارش را به امین نرسانده باشد و توسط ترون که 

تر به امین است، تر بود و احساس میکرد که مردی مقربتالشوتبمردی فعالتر و پر

 گزارش کرده باشد.

 و از جمله  کی از مسکو به هواداران خودبهرحال باری چنین نیز شایع شد که تره

به رئیس پولیس مخفی )اکسا( اسدهللا سروری هدایت داده بود که تا برگشت او از سفر، 

امین را از بین بردارد و سروری گویا طوری پالن کرده بود که امین را در روز برگشت 

کی به کابل در فاصله راه میان ارگ ریاست جمهوری و میدان هوایی تره و ورود

ز میان ببرد. اما امین که از قضیه قبال اطالع حاصل کرده بود، مواضع المللی کابل ابین

خود را در درون ارگ و در داخل گارد ریاست جمهوری تقویت بخشید و سپس خود را 

 کی آماده ساخت.نظیر از ترهبرای استقبال بی

 جاده انصاری از ارگ ریاست  ۱۹۷۹سپتامبر  ۱۲مطابق  ۱۳۵۸سنبله  ۲۱روز 

میدان هوایی کابل دوطرفه از افراد ملکی و کارمندان دولتی و شاگردان جمهوری تا 

مکاتب و وابستگان حزب و نظامیان اشباع شده بود. تعدادی از موترهای تشریفاتی و 

انتظامی و پولیس یکی بعد دیگری جاده انصاری را به استقامت میدان هوایی با سرعت 

صدراعظم )امین( به نظر نخورد، طی میکردند اما در هیچیکی از این موترها، 

کنجاوی مستقبلین لحظه به لحظه بیشتر شده میرفت، در هنگامیکه طیاره حامل حس

کی در فضای کابل ظاهر شد، دوموتر جیپ روسی بطور خیلی سریع از جلوی مردم تره

ها دیده شد. امین وقتی به در یکی از این موتر« رفیق امین»گذشت و زمزمه شد که 
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وایی مواصلت کرد متوجه شد که اطراف میدان و ترمینل تماما از نظامیان هوادار میدان ه

کی، نیز به خط فرودگاه نزدیک شد تا بنشیند. کی پر ساخته شده است. طیاره حامل ترهتره

امین فورا هدایت داد تا طیاره دوباره از خط فرودگاه بلند شود و تا دستور ثانی در فضای 

 ادامه بدهد. سپس امین هدایت داد تا افراد امنیتی و نظامیان هواخواهکابل به پرواز خود 

شان را ترک گویند و بجای آنها افراد دیگری از گارد ریاست جمهوری و کی محلتره

دقیقه صورت گرفت  ۳۰هواخواهان خودش جابجا گردید، این عملیات در ظرف کمتر از 

اکنون فرود آمد. طیاره بر زمین نشست و و سپس به پیلوت طیاره مخابره شد که میتواند 

 در نزدیک ترمینل میدان هوایی امین و همراهان به استقبال پیش رفتند. 

 کی که تصور نمیکرد دیگر صورت امین را خواهد دید، وقتی از طیاره فرود تره

کی اش امین روبرو دید. امین قدم پیش گذاشت و ترهآمد، ناگاه خود را با رقیب قوی پنجه

او را در آغوش گرفت و رویش را برسم همیش بوسید. و امین نیز دست ترکی را مثل 

همیش بوسه زد و اظهار داشت که: خوشبختانه توطئه دشمنان خنثی ساخته شد و اینک 

؟ ولی امین جوابی کی پرسید: کدام توطئهبار دیگر او میتواند استادش را زیارت کند. تره

ی اراکین دولت خود مصافحه نمود و سپس در موترهاکی با سایر نداد و بعد تره

خانه »کی به مخصوص خود قرار گرفته بصوب ارگ ریاست جمهوری که در دوره تره

 مسمی شده بود براه افتادند.« خلق

 ریاست جمهوری، اعضای بوروی سیاسی حزب را  کی پس از ورود به مقرتره

وروی سیاسی آغاز شد و قبل از آنکه برای ارائه گزارش سفر خود فرا خواند. جلسه بی

کی پیشنهاد کردند، کی به ارائه گزارش سفر خود بپردازد، برخی از هواخواهان ترهتره

کی ترتیب داده است به بیوروی ایی که برای قتل ترههللا امین در مورد توطئهکه، حفیظ

کی بر ضد طرف ترهیی اشاره نمود که ازامین هم به توطئههللا سیاسی جواب بدهد. حفظ

او طرح شده بود و بعد جلسه را ترک گفت و سایرین نیز هر یک به محل کار خود 

کی و امین آفتابی شد. امین پیشدستی کرد و شام برگشتند. اکنون دیگر اختالفات میان تره

کی را اعالم نمود. این سه نفر سپتمبر( عزل سه تن از هواداران تره۱۳سنبله )۲۲

از اسلم وطنجار وزیردفاع، سیدمحمد گالبزوی وزیر مخابرات، بودند عبارت

مزدوریار وزیر داخله، شخص چهارمی هم که نامش در رادیو و تلویزیون برده شیرجان

)پولیس مخفی( « اکسا»نشد ولی دستش از کار گرفته شده بود، اسدهللا سروری رئیس 

 کی بشمار میرفت. بود که یکی از طرفداران سرسخت تره

 ین چهارتن )به استثنای شیرجان مزدوریار که گرفتار و زندانی شد( به سفارت ا

شوروی در کابل پناه بردند و از آن میان سروری بنابر روایتی بعدا از طرف آن سفارت 

توسط تابوت سربسته به مسکو انتقال داده شد و در اینجا همراه با رهبران جناح پرچم 

تن اند که هر سهشروع به فعالیت نمودند. برخی مدعیمتفقا برای از پا درآوردن امین 
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اند. امین با برطرفی این آنها تا سرنگونی امین در سفارت روسیه در کابل نگهداری شده

گرفت و با بدوش گرفتن رهبری وزارت دفاع معلوم میشد که برد کی پیشیاشخاص از تره

و لوی در ستیز که در قصر  با امین است، عالوتا قوماندان گارد و آمر سیاسی گارد

 دلگشا مقر داشت، هر سه تن از هواداران امین بودند.

 آت عاجل امین برآشفته شده و از امین کی از این اجراروایات حاکی است که تره

خواست تا از وزارت دفاع استعفی بدهد، اما امین از قبول آن امتناع ورزید. روز بعد 

ه خلق )قصرگلخانه( نزد او بدون سالح بیاید تا در مورد کی از امین خواست تا به خانتره

شان در حضور سفیر شوروی مذاکره کنند. در این وقت الکزندرپوزانف سفیر اختالفات

کی آمده بود تا اختالفات میان آنها را بررسی نموده در صورت شوروی نیز نزد تره

انف در خانه خلق آمادگی خود امکان آنها را آشتی بدهد. امین پس از تماس تلفونی با پوز

کی به امین تلفونی ترهترون سریاورداودکی ابراز داشت اما سیدرا برای مذاکرات با تره

 جان خود باشد.اطالع داد که هوشیار

  ۲۳سامان ارگ حاکی است که روز جمعه روایات از قول سریاور امین و خانه

راه با سه تن یاوران مسلح خود کی در لباس شخصی همسنبله امین به تقاضای تره

ترون به استقبال برآمد. در باالی )سرور، رشید، وزیر( وارد سراچه ارگ شدند، سیدداود

کی پنهان بودند. یاوران امین پیش از او از زینه باال شدند و زینه دو نفر از یاوران تره

ند که بر اثر آن کی بر روی ایشان آتش کردچون به طبقه دوم قدم گذاشتند، افسران تره

یکنفر از یاوران امین موسوم به وزیر زخمی و سیدداود ترون کشته شد. دیگران باتفاق 

انداخته بدر  ها لوالن به پایان رسیدند و خود را به موترتر بودند از زینهامین که عقب

ی کرفتند. امین به قصر دلگشا بدفتر کار یعقوب لوی در ستیز رفت و در آنجا تلفون تره

اند و از امین خواست تا ها بدون اجازه او کار نادرستی را مرتکب شدهبه او رسید که بچه

کی داد، اما به قوماندان گارد دوباره نزد او بیاید. معلوم نیست امین چه جوابی به تره

 جمهوری، جانداد که نفر خودش بود هدایت داد که رابطه حرمسرا را با خارج قطع کند. 

 سپتمبر( امین انتخاب خودش را بحیث منشی ۱۵سنبله )۲۴شنبه فردای آن، 

کی اعالم عمومی کمیته مرکزی حزب، رئیس شورای انقالبی و رئیس جمهور به جای تره

کی، های باال را با اخراج ترهسپتمبر( پلنیوم کمیته مرکز فیصله۱۷سنبله )۲۶نمود و در 

مات حزبی و دولتی تصویب نمود و وطنجار، مزدوریار، سروری و گالبزوی از کلیه مقا

بجای این اشخاص در وزارت داخله، فقیر محمد، در وزارت مخابرات انجنیر ظریف، در 

لوی در ستیز را امین برادرزاده خود را و در وزارت دفاع یعقوبریاست اکسا، اسدهللا

 مقرر کرد.
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بوزارت هائی بودند که در دوره حکومت امین سایروزارء و ارکان دولت همان

بودند و پس از سقوط امین، در بست بزندان پلچرخی های مربوطه معرفی شدهخانه

 نور بود(احمدافتادند. )باستثنای بارق شفیعی که خسرنور

 باغچه سرای ارگ به کوتیکی را از حرمامین پس از این اجراآت امر کرد تا تره

ان و متصل حرمسراست( انتقال خامیر عبدالرحمنکه یکی از عمارات بسیار زیبای عهد

 ۱۷یا  ۱۶های کی مدتی با خانمش در آنجا بسر برد و سه هفته بعد در تاریخدهند. تره

بدادش نرسید، به امر « رهبر کبیر»اکتوبر( چون هیچکس از هواداران  ۸یا  ۷میزان )

 د.آبچکان در جوار قبر برادرش دفن گردیامین بوسیله بالشی خفه ساخته شد و در کول

 کی در صفحه آخر جراید کابل به عنوان یک خبر کم ارزش و بی خبر مرگ تره

اهمیت به نشر رسید و قبر او یک شب پس از دفن او، توسط اشخاص نا شناخته باز و 

 جسدش طعمه آتش گردید. 

 ک او را کند و خود بر اریکه قدرت تکیه لَ بدینسان شاگرد بر استاد غالب آمد و کَ 

به این امر اعتراف کرد که « مصونیت، قانونیت و عدالت»امین با شعار زد. پس از آن 

اعتنایی به این سه اصل، حقوق مردم تلف گردیده، کی در نتیجه بیدر دوره زمامداری تره

گناه انباشته شده کشت و کشتار به پیمانه وسیع صورت گرفته و زندانها از مردم بی

حوال زندانیان و محکومین و تعیین جزا و احیانا است. بنابراین هیاتی برای وارسی از ا

رهایی ایشان مقرر شد. لیکن تعداد زندانیان روز افزون بود. زیرا امین تا دلش خواست 

و مخالف « اخوانی»اش از مخالفین پرچمی خود و سایر افرادیکه بزعم او و دارودسته

نجه داد و معدوم ساخت. اقتدارش تشخیص میگردیدند، انتقام گرفت. بزندان انداخت و شک

ها و صدها زندانی سیاسی از محبس پلچرخی بیرون کشیده روایت میشد که شبانه ده

جمعی کشته و یا نیمه زنده با بلدوزر در زیر خاک میگردیدند. کشتار میشدند و دسته

گاهی که امین در پلچرخی برای مخالفین سلطه و ایدیالش ایجاد کرده بود بنام 

میشد و شاهدان عینی بعدها روایت میکردند که محکومین به اعدام در  یاد« پولیگون»

پولیگون که زنده زیر خاک شده بودند تا یکی دو روز بعد از زیر خاک شدن، نفس 

میکشیدند و زمین هم با این نفس کشیدن اعدام شدگان ته و باال میشد. عالوتا بسا از 

 متهمین اطراف از طیاره بزمین پرتاب میشدند.

 کی غافلگیر شده بود، بدون هیچگونه واکنشی اولین اتحاد شوروی که در قتل تره

کشوری بود که دولت امین را تبریک گفت و تبدیلی پوزانف سفیر کبیر خود را از کابل که 

تابیف امین تقاضا کرده بود بدون تعلل قبول نمود و بجای آن یکنفر تاتار را بنام فکرت

 بکابل فرستاد.
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، ایوانپاولوفسکی، یکی از جنراالن ارشد اردوی شوروی همراه ۱۹۷۹ر در اکتوب

با تنی چند از رجل نظامی آن کشور برای بررسی نزدیک از منطقه وارد افغانستان شد. 

ماموریت پاولوفسکی ارزیابی عملیاتی منطقه برای آغاز تهاجم شوروی بود. جالب توجه 

هاجم شوروی را به چکسلواکیا طرح ت ۱۹۶۸است که همین شخص بود که در سال 

  55ریزی کرد و در محل اجرا گذاشت.پی

 کابل شاهد ورود غیر منتظره جنرال ویکتورپاپوتین  ۱۹۷۹در اوایل دسامبر 

عضو برجسته کا، جی، بی، و معین وزارت داخله شوروی بود... به عقیده دکتور 

، تا اواسط ماه دسامبر ای. ستاهل، شخصیت وارد در قضایای افغانستان و شورویالبرت.

لشکرهای شوروی مستقر در مناطق نظامی ترکستان و آسیای میانه بکمک نیروهای 

ایکه از آسیای مرکزی اعزام شده بودند، تجدید قوا کردند و همراه با آن مشاورین ذخیره

نظامی جدیدی به نواحی مختلف افغانستان، بخصوص میدان هوایی بگرام واقع در پنجاه 

ی شمال کابل، اعزام شدند. مسلما ماموریت آنان فراهم ساختن مقدمات الزم برای کیلومتر

 56فرود آمدن نیروهای شوروی به میدان هوایی بگرام بود. 

 کی ـ امین، تعداد مشاورین نظامی شوروی در افغانستان بیکهزار نفر در دوره تره

ها، امین شوروی نفر میرسید. و اینک در عهد قدرت ۲۵۰۰و از مشاورین ملکی به 

مشاورین دیگری به میدان هوایی بگرام اعزام نمودند. دانشمند افغانی مرحوم فرهنگ 

نومبر وارد کابل شده و تا  ۲۸بدین باورست که جنرال پاپوتین در راس هیاتی بتاریخ 

هزار سرباز ۵دسامبر در کابل بود. پاپوتین به امین پیشنهاد کرد تا یک قطعه ۱۴تاریخ 

افغانستان وارد شود تا با مخالفین رژیم او یعنی با مجاهدین برزمد. اما امین  شوروی به

ها بی اعتماد شده بود و در صدد این پیشنهاد را نپذیرفت. زیرا امین دیگر به شوروی

  .57مفاهمه با پاکستان و امریکا و مصالحه با مجاهدین بود

آتشه سفارت امریکا در  هندی، امین چندین بار با ژورنالست نایر بقول کلدیپ

  58کابل، بدون رضای برژنف مالقات کرد.

براستی امین سعی داشت تا در جهت بهبود مناسباتش با امریکا و پاکستان گام 

اش را برای رفع اختالفات بیانیه تلویزیونی آمادگیبردارد و در نیمه اول ماه دسامبر طی

کستان نیز عالقمندی خود را برای مرزی با پاکستان اظهار داشت و در مقابل دولت پا

مذاکراه با دولت افغانستان ابراز کرد. و جنرال ضیاء در مصاحبه با یک ژورنالیست 

                                                 
 ۸۰، ص ۱۳۷۱مجموعه مقاالت دومین سمینار افغانستان، تهران  - 55 
 همان اثر، همانجا - 56
 ۱۵۲فرهنگ، همان اثر، ص  - 57 
 فلم مستند افغانی بنام دو روز پی در پی - 58
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یی از امین دریافت نموده و در اواسط ماه دسامبر پیام صمیمانه»هندی اظهار داشت که: 

  59حاضر شده که آقاشاهی وزیرخارجه را جهت مذاکرات به کابل بفرستد.

 ساجد نقوی ضمن مقالتی پیرامون روابط پاکستان و افغانستان مینویسد سید 

امین دست به اقداماتی جهت بهتر کردن روابط با پاکستان زد طبق هللاوقتی حفیظ»که:

خواسته او ژنرال ضیاءالحق تصمیم گرفت وزیرخارجه خود آقاشاهی را به کابل اعزام 

روابط دو کشور و تاریخ قطعی سفر ژنرال ضیا دارد. قرار بود آقاشاهی در کابل پیرامون 

باری شدید در فرودگاه دسامبر سفر آقاشاهی به کابل بعلت برف ۲۲صحبت کند. روز 

دسامبر  ۲۷اعالم شد ولی در تاریخ  ۱۹۷۹دسامبر ۳۰کابل بتاخیر افتاد. بعد تاریخ سفر 

 « 60ید.هللا امین بقتل رسقشون شوروی داخل خاک افغانستان شد و حفیظ ۱۹۷۹

 خواست روابط افغانستان با پاکستان دهد که شوروی نمیاین حقایق نشان می

بهبود یابد بنابراین هم داود و هم امین هر دو قربانی سیاست نزدیکی خود با پاکستان 

 اند.توسط شوروی شده

 عمال شوروی از جمله جنرال پاپوتین معاون وزارت داخله آن کشور بر امین 

خانه خلق یعنی ارگ ریاست جمهوری را که در مرکز شهر واقع بود ترک فشار آورد تا 

کیلومتری جنوب کابل که در یک محل دنج و خلوت در ۱۴بیک واقع در کند و در تپه تاج

هللا خان بود، انتقال نماید. هدف اماندامنه کوه قروغ موقعیت داشت و روزگاری مقر شاه

نگام لزوم بتوانند به آسانی روابط او را با سایر روسها و مقامات شوروی آن بود تا در ه

سروصدا او را از بین ببرند. چنانکه همین طور هم کردند. و دو نقاط قطع نموده و بی

گی صورت گرفت، امین را در تپه تاج بیک پاچهکشی که با عجله و دستهفته پس از کوچ

 از بین بردند.

 

 امینهللا اسرار قتل حفیظ

 ها، قبل میان بردن امین توسط روس در پالن از

تاج بیک شامل  از همه انتقال امین از مقرر ارگ به تپه

بود، امین بر اثر تب و تالش پاپوتین ژنرال، کی، جی، 

بیک شد.  کشی به تپه تاج بی، سرانجام راضی به کوچ

، امین ۱۳۵۸جدی  ۵مطابق  ۱۹۷۹دسامبر ۲۷روز 

 را با خانم یی از اعضای پولیت بیروی حزبعده

هایشان برای صرف غذای شب به قصر تپه تاجیک 

                                                 
 ۱۵۳ص  ۲فرهنگ، ج- 59

 ۳۱۴ـ مجموعه مقاالت دومین سمینار افغانستان، ص  - 60 
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دعوت کرده بود. به روایت مهمانان برگشته از قصر مذکور، غذای سوپی که توسط 

آشپزروسی )یا تبعه آسیاسی میانه شوروی( برای مهمانان تهیه شده بود، مسموم شده و 

از این سوپ نخورده   همانانیی از مهمانان خورانده شد. هنوز برخی از میبه امین و عده

بودند که متوجه شدند، امین و آنهایی که از آن خورده بودند، دچار سرگیجه و سردردی 

شان بروی میز نان یا به عقب آویزان شده میرود. دستگیر پنجشیری که شده، سرهای

تازه از مسکو برگشته بود و در زمره مهمانان حضور داشت، متوجه وضع مهمانان 

جان نکرد. امین که وضعش بر اثر تاثیر زهر برهم خورده سوپ مذکور نوش شده، از

اش را باو بدهد که کار آشپز را یکطرفه کند. و در بود، به پسرش هدایت داد تا تفنگچه

عین حال دستور داد تالوی در ستیز جنرال یعقوب افراد گارد را برای مقابله با خطر آماده 

ور  عملی کرد. در همین اثنا قوای مهاجم به قصر حمله سازد. پسر امین اوامر پدر را

باری امین که در زیر تاثیر زهر از هوش رفته بود با دوپسر و یک  شدند و بر اثر گلوله

 تعداد از مهمانان و افراد خانواده خود کشته شد. اما زن و دو دخترش نجات یافتند.

بعدها به امریکا پناه جی، بی که منصب کا،فرهنگ از قول کوزیچیکین صاحب

هللا امین انجام داده تایمز مصاحبه در زمینه از بین بردن حفیظبرده و با مجله نیویارک

دسامبر نیروی نظامی شوروی از میدان هوایی ۲۷شام روز  ۷بساعت »چنین مینویسد: 

و  ندکابل بسوی شهر حرکت کرد. اینان نخست مرکز رادیو و تلویزیون را بدست آورد

ک دسته مرکب از چند صد کماندو با یک دسته خاص هجومی کا، جی، بی، ملبس سپس ی

 ری افغانی به قصر تپهکموترهای دارای نشان عسبه لباس نظامی افغانستان و سوار بر 

بیک حمله بردند. اینان موظف بودند تا به کسی موقع ندهند که خبر حمله بر قصر را  تاج

گساری خانه قصر با دختر زیبای مشغول بادهن که در ساقیهللا امیبه بیرون برساند. حفیظ

  61بود، جابجا به قتل رسید و آثار مداخله از بین برده شد.

 کرد، هنگام حمله بر قصر تپه تاجیک در نیز که عملیات را رهبری می،پاپوتین 

دسامبر خبر مرگ او با اضافه ۲۸برخورد با گارد محافظ امین کشته شد و فردای آن 

در اخبار پراودای مسکو انتشار یافت. سالها بعد، اسرار قتل « نابهنگام»مه کل

 بلنگتون، کشف و افشا گردید.امین توسط یک سینماگر معروف آمریکایی، جیمزهللاحفیظ

 ، زیر ۱۹۹۳مارچ  ۱۱مطابق  ۱۳۷۱حوت ۲۰هفته نامه کابل در شماره مورخ 

ر جالبی از جنایات پولیس مخفی مطالب بسیا« انفجار انبار رازهای سرخ»عنوان 

رو مسکو را بچاپ جی، بی( در کشورهای دیگر و در میان احزاب دنباله،شوروی )کی

برداری از روی دسایس بریژنف و یاران گوش به فرمانش چون رسانید و ضمن پرده

که از سازماهندگان « پاناماریوف بوریس»وزیر دفاع شوروی و « اوستنیوف»جنرال 

                                                 
 ۱۵۸فرهنگ، همانجا، ص  - 61 
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کند که لم مستندی اشاره میفظامی افغانستان بودند. به نمایش تیوریک اشغال ن پراتیک و

بمناسبت سفر رسمی رئیس جمهور روسیه آقای یلتسن به آمریکا از جانب میزبان 

 برنامه در کتابخانه کانگرس امریکا به نمایش گذاشته شده بود. 

 از گماشتگان )کی، نفر در قسمت دوم این نمایش مستند، در آغاز چهره دوازده

های پشتو و دری مانند جی، بی( با شکل و شمایل تقریبا افغانی نشان داده شد که بزبان

کردند. اینان بدستور برژنف در لفافه گارد خاص تحت نام زبان مادری خود صحبت می

، درست یک هفته ۱۹۷۹دسامبر ۲۰افغانی گروپ ضربتی مخالفین رفیق امین به تاریخ 

ه نوین و تکاملی )اشغال نظامی افغانستان توسط قشون سرخ( به کابل قبل از مرحل

را « امینرفیق»فرستاده شده بودند. برای گارد خاص توصیه شده بود که یک ثانیه هم 

دسامبر( پس از ۲۷) ۵۸نفره بتاریخ پنجم جدی ۱۲تنها نگذارند. سرانجام همین گروه 

انگیزتر اینکه به پاداش م فرستادند. شگفتنوشاندن مشروبات الکلی، امین را به دیار عد

بجرم افشاگری در کابل فردای « اوستینوف»این عمل موفقانه گارد خاص بدستور 

  62محوطه باغ کرملین تیرباران میگردند. یزمینشان به مسکو در زیر بازگشت

 نامه کابل مینویسد: بلنگتون در آغاز این نمایش سیاسی تصویری گفت:  هفته

 ن و دریافت زوایای تاریک تاریخ خونین سده بیستم زمانی میسر است که برگدانست»

قرن موجودیت مرموزشان را در  های که بیشتر از نیمها، ورقپارهبرگ کلکسیون دوسیه

کتالگ آرشیف کا، جی، بی اتحاد  های سربسته دیپارتمنتها و سیفها و قفسهالـماری

ها ها و تصویردر دسترس بشریت قرار گیرد. تحریر اند،شوروی سابق در بند گذرانیده

گویند. اینها گواهان و اسناد جنایات کتمان شده و سرچشمه مهمترین دروغ نمی

 هاست.تتیسان و سراپا خیانت و خباثت سوها در پیرامون تاریخچه خونچکدانستنی

ند صد عدد س موصوف در پایان گفت: بخاطر کمبود وقت ما توانستیم صرف سه

رشیف کمیته آکن به نمایش بگذرایم، در حالیکه صد رول فیلم متحرک و سا با تقریبا پنج

دوسیه دست نخورده دارد. بلنگتون مرکزی پیشین )ح. ک. ا . ش( بیشتر از یکصدملیون

کند که های حکومت روسیه حاال روی فیلمی کار میافزود: با تکیه بر کمکها و همکاری

 « نام دارد.« فشاء نشده کی، جی، بی در کشورهای جهانهای اپورتره جاسوس»

 کاش مردمان افغانستان نیز به این فیلم مستند تاریخی و سیاسی روزی دسترسی 

جی، بی( بوده باشند پیدا کنند تا رهبران و پیشروان سیاسی افغان را که اگر عضو )کا،

 و نفرین ابدی خود را بر آنها نثار کنند. [63]خوبتر بشناسند

                                                 
 ۲۰۶نه صلح، نه جنگ، ص  - 62 
انگلستان تسلیم کرد  و  MI6خود را به90جاسوس )کا. گی. بی( که در دهه  واسیلی متروخین - 63

که توسط « ی. بی درافغانستانکی.گ»ی نوشته بنام کتاببحیث  پناهنده در انگلستان پزیرفته شد.اوبعدها 

به نشر  2009در سال  جرمن آنالین -افغانبه دری ترجمه شد و بطور مسلسل در پورتال دکتورسیماب 
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تلویزیون روسیه فیلم مستندی  ۱۹۹۳جوالی  ۲۱مطابق  ۱۳۷۲سرطان ۳۱شب 

جی، بی را در رابطه به چگونگی قتل امین به نمایش گذاشت که سرشناسترین افراد کا،

کالوگین آمر ضداستخبارات جنرالکردند. تورنهای خود صحبت میدیددر آن از چشم

ایکه موظف به عملیات از بین بردن تی، بی گفت: گروپ تروریسجیبخش خارجی کا،

یاد میشدند. البته در مسکو نام دیگری داشتند. « زینت»امین بودن، در کابل بنام 

بی در کابل اظهار داشت: این گروپ باید مانند الکساندربروزف، معاون کا، جی،

ن آمبوالنس عاجل در وقت ضرورت به محل حاضر میگردید. البته اینها در لباس محافظی

 سفارت شوروی وارد کشورهای مورد نظر میشدند.

 بیک در آنجا داکتر معالج امین دکتور الیوش که در لحظات حمله به قصر تاج

حاضر بود اظهار داشت، جنگ ادامه داشت و صدای فیرها شنیده میشد. دیدم که امین 

او سراسیمه در دهلیز قصر در حال دویدن است. سوزن سیرم در دستش بود. نزدیک 

رفتم، ایستاده شد و من سوزن را از دستش بیرون آوردم. امین با من به بار رفت. 

پترویج کنان از پاهای پدر گرفته بود. افسر مسلح روسی ویکتورپسرکوچک امین گریه

بما گفت از بار بیرون بروید. ما در دهلیز حرکت کردیم. در اخیر دهلیز انفجاری صورت 

کنان از آخر زی به شیشه اصابت کرد. نفر مسلحی شلیکگرفت و در نزدیک ما یک چی

دوید، امین خود را بطرف چپ کشید و ما در اطاق کنفرانس پرتاپ شدیم. ناگاه دهلیز می

یی بلند شد و متوجه شدم که پترویچ کشته شد. چند نفر مسلح از افراد ما در صدای ناله

پترویچ ضرورت نیست. بعدها ما  داخل اطاق شدند و گفتند با ما پائین بروید، به جسد

 جسد امین را پیدا کردیم اما ندیدیم که او چگونه تیرباران شد؟

 جنرال کالوگین افزود: من با اندروپف مالقات داشتم. دفعتا پیام تلفونی از کابل باو 

بی گزارش اقدام نظامی را به او داد. اندروپف مردی جی،رسید. ایوانف نماینده کا،

د. بمن گفت به کارمل بگوئید بیانیه بدهد، فوری چیزی بنویسید و باو بدهید احساساتی بو

 اند.تا بخواند. کارمل باید بداند که مردم خواهان تشریح حوادث

زد و خورد ها در داخل قصر چهل و سه دقیقه طول کشید. دسته های مهاجم  

نفر خویش را از "زینیت"  و "گروم" چهار تن، کندک "مسلمانها" و کوماندو چهارده 

                                                                                                                   
نویسنده درکتاب خود تعدادی از اعضای بیروی سیاسی حزب دموکراتیک خلق را با نام های مستعار  .رسید

 . لینک کتاب متروخین در افغان جرمن انالینشان که معاشخور سفارت شوروی بودند، معرفی کرده است

 http://www.afghan 

-german.net/upload/Tahlilha_PDF/h_simab_kgb_in_afg_1.pdf  

شوروی  اطالعاتیاخیر یا درخدمت سرویس های بدبختانه اکثریت رهبران سیاسی کشورما در سه دهه  

پاکستان و  (ISI)استخباراتدرخدمت  یا  و ( CIA)دمت سرویس های اطالعاتی  امریکابوده اند یا درخ

عوامل استخباراتی هند وترکیه وچین وانگلیس وفرانسه ایران وعربستان سعودی بوده اند و دراین میان 

 در کشور ما داشته اند.نیزمعاش بگیران خود را 

http://www.afghan/
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 دست دادند. باید تذکر داده شود اکثر کشته شدگان سهوأ به علت آتش "خودیها" جان

و سوم که به  شان را از دست دادند. به طور مثال شماری از نظامیان فرقۀ یکصد های

کمک مهاجمین شتافته بودند بدون درک اوضاع به آتش پراگنده و عمدتأ باالی 

ریعۀ بی سیم ذلیات زمانی به پایان رسید که جنرال دروزدوف را "خودیها" پرداختند. عم

از کشته شدن حفیظ هللا امین با خبر ساختند. ولی کی میتوانست تصور کند که ختم این 

 عملیات در حقیقت  صرف  یک "آغاز" بود..."

 

 چرا و چگونه از بین برد؟ حفیظ هللا امین را کی،

 نویسنده : والدیمیر سنیگیریوف

 (مه : غوث جانبازترج)

 

ل افغانستان ئوالدیمیر سنیگیروف در حدود سی سال است که در بارۀ مسا]

مینویسد. موصوف طی سالهای متمادی به حیث خبرنگار روزنامه های مرکزی اتحاد 

درافغانستان کارکرده است. او حتی رسالۀ نامزدی  دوکتورای خود را نیز سابق شوروی 

چندین کتاب و یک داستان در بارۀ حوادث افغانستان  و ستدر مورد افغانستان نوشته ا

پلوماتان اسبق ی. سنیگیریوف همین اکنون یکجا با یک تن از دتألیف نموده است نیز

در سفارت شوروی در کابل ایفای وظیفه  1357اتحاد شوروی که حین کودتای هفت ثور 

می  فغانستانلیف یک کتاب تاریخی در مورد حوادث آنوقت اأمینمود مصروف ت

 [غوث جانباز.باشد

طی چندین سال من با اشخاصی که به شکلی از اشکال با حوادث مربوط به قتل 

حفیظ هللا امین پیوندی داشته اند صحبت های داشته ام  و از آنها پرسشهای کرده ام، تا 

 معلومات مستند و عینی را در این باره به دست بیآورم. بدین ترتیب انچه ذیال  ارایه

                                                                                            میشود در واقعیت معلومات خاصی است که در نتیجۀ تحقیقات سیاسی به دست آمده است.

مترجم( نظامیان و گروپ  -است ۱۹۷۹در خزان آن سال )هدف نویسنده سال 

اد شوروی در کابل جا به جا بودند. مدتها قبل از اعزام قوا به های استخباراتی متعدد اتح

افغانستان منسوبین کی جی بی و وزارت داخلۀ شوروی به طور گسترده و آشکار در این 

کشور فعالیت داشتند. در پهلوی حد اقل هر جګړن اردوی افغانستان یک مشاور شوروی 

قوای مسلح، کی جی بی و کمیتۀ توظیف گردیده بود. مامورین و منسوبین بلند رتبۀ 

مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی متواتر و بال انقطاع به افغانستان سفر میکردند.  

برعالوه، کارمندان اکتشاف خارجی و همچنان ادارۀ عمومی استخبارات قوای مسلح 

(GRU از مدتها قبل در همه عرصه های جامعۀ افغانستان و در همه سطوح حاکمیت )

 ر منابع قابل اعتماد اطالعاتی را گماشته بودند.این کشو
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به این معنی مسکو به کدام قلت اخبار و اطالعات مؤثق از این کشور مواجه نبود 

 و توانائی آنرا داشت تا بر اوضاع مسلط باشد.

در افغانستان به وقوع پیوستند حزب دموکراتیک  ۱۹۷۸تاهای که در اپریل کود

رساند، حزبی که تحت نفوذ شدید حزب کمونیست اتحاد خلق افغانستان را به قدرت 

شوروی قرار داشت.  حادثۀ مذکور از یک طرف موجب خشنودی رهبران آنوقت ما قرار 

گرفت، ولی از جانب دیگر سر دردی های فراوانی را نیزهمراه داشت. رفقای افغانی 

ر پرداختند. این بالفاصله پس از به قدرت رسیدن به دریدن و کوبیدن بی رحمانۀ یکدیگ

حزب بزودی دستخوش زد و خورد های خصمانۀ جناحی گردید. در عین حال هر یک از 

جناح های حزب دموکراتیک خلق سوگند یاد میکرد که به " دوستی با اتحاد شوروی" 

وفادار میباشد. روش و برخورد حزبی های افغانستان رهبری آنوقت شوروی را عمال  

شوروی سخت میخواستند بدانند: " کدام گروه از این افغانها گیچ ساخته بود. رهبران 

مارکسیست های واقعی اند؟ کیها در معضالت به وجود آمده مالمت استند؟ کیها حق به 

جانب اند؟ به کیها میشود اعتماد کرد؟ " جالب اینکه حتی مشاورین و منسوبین شوروی 

ا   تقسیم میشدند: بخش عمدۀ که برای کمک به افغانها توظیف شده بودند نیز تدریج

نظامیان به خلقیها عالقمند و متمایل بودند )در رأس خلقیها نور محمد تره کی و حفیظ هللا 

امین قرار داشتند(، در حالیکه منسوبین شبکه های استخباراتی، کی جی بی وغیره 

 پرچمیها را بر گزیده بودند )ببرک کارمل، نجیب هللا(.

ه شدت به پیچیده گی گرایدند، صدراعظم افغانستان، حوادث طی ماه سپتمبر ب

حفیظ هللا امین، نخست منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق، نور محمد تره کی را، عمال  

از همه کار ها کنار زده سپس از بین برد. دیگر این امین بود که در رأس دولت قرار 

ی امین نبودند شدت بی داشت. اختناق، تعدی و توصل به زور علیه آنهای که با خط مش

سابقه کسب کرد. در عین زمان اوضاع عمومی در کشور نیز رو به وخامت نهاده بود. 

گروه های پارتیزانی که هنوز به خوبی مسلح نشده و پراگنده بودند، ارگانهای حاکمیت 

دولتی را در محالت و در نزدیکی های کابل مورد حمله قرار میدادند. با گذشت هر روز 

 مترجم( با خطرات جدی مواجه میگردید. -ب ثور)مطابق متن روسیانقال

 

 بوریس پونوماریوف

سکرتر)منشی( کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی، کاندید عضویت 

" منسوبین استخباراتی ما امین را به داشتن روابط با شبکه های  بیروی سیاسی:

ا از اینکه امین زمانی در امریکا جاسوسی امریکا متهم میکردند. شاید این سوء ظن آنه

اطالع یافتیم که  ۱۹۷۹تحصیل کرده بود منشا  میگرفت... ما در جریان تابستان و خزان 

امین هرچه شدیدتر و بی رحمانه تر پرچمیها و در مجموع مخالفین سیاسی خود را از 
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نقالب لطمه بین میبرد. این پالیسی را که امین در پیش گرفته بود به حیثیت و ارزشهای ا

 میزد. مقامات باالئی شوروی فیصله کردند تا به این  وضعیت "خاتمه"  داده شود."

 

 عبدالکریم میثاق

  وزیر مالیۀ آنوقت افغانستان:

" نخیر، امین هیچگاهی جاسوس سی آی ای نبوده است. او یک کمونیست بود. 

کند. امین از استعداد او ستالین را بسیار دوست داشت و حتی کوشش میکرد از او تقلید 

بی همتای یک سازمان دهنده برخوردار بود. در عین حال باید خاطر نشان کنم که امین 

بسیار عجله داشت، او میخواست بالفاصله نتایج کارهایش را دستیاب نماید. او همچنان 

سخت عالقمند بود در مرکز توجه قرار داشته و مشهور شود.  به طور مثال او در یک 

 قش یک انقالبی را که در حقیقت از خود  او حکایت میکرد، بازی کرد." فلم ن

 الکساندر پوزانوف

 سفیر آنوقت اتحاد شوروی در کابل:

شخصی بود عاقل. او از توانایی و پشتکار فراوانی برخوردار بود. من  "امین ...،

الی نومبر  ۱۹۷۸از ماه می  اختم.ناو را به مثابۀ یک نظامی، دولتمرد و سیاستمدار میش

تره کی او را شاگرد نهایت با استعداد و ما با همدیگر هر روز بالوقفه میدیدیم.  ۱۹۷۹

وفادار خود مینامید و بسیار دوستش داشت. با این همه میخواهم اضافه کنم که امین 

جالدی بود ظالم و بی رحم! زمانی که ما به چهره و اصلیت او پی بردیم، بالوقفه در این 

 مترجم( با تمام تفصیالت اطالع دادیم." –مرکز )مسکو باره به

 

 جنرال لیاخوفسکی

 در آن زمان افسر لوی درستیزیت قوای مسلح اتحاد شوروی:

"... باری من از رئیس اسبق سی آی ای تیورنیر پرسیدم: " آیا امین اجنت شما 

و مستقیم  بود؟"  تیورنیر با مراعات نزاکتهای معمول در چنین موارد از جواب واضح

طفره رفت، ولی گفت که : " بسیاری ها را در جهان به عنوان اجنت های امریکا قلمداد 

مینمایند، در حالیکه امریکا عمال  نمیتواند به این تعداد اجنت داشته باشد. من شک دارم 

که رئیس اسبق دولت افغانستان به صورت مستقیم با استخبارات امریکا همکاری 

 ".میکرد

*** 

. اگر قبول کنیم که امین جاسوس کدام شبکۀ استخباراتی خارجی بود، پس این "..

شبکه غالبا  کی جی بی بوده میتوانست، طوری که سایر رهبران مشهور حزب 

دموکراتیک خلق با شبکۀ مذکور "همکاری" داشتند. در پروتوکول های ادارۀ خارجی ما 
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برها باالی امین پس از به قتل رسانیدن امین به اسم مستعار " کاظم" یاد شده است. اما ا

نور محمد تره کی تیره شدند.  بریژنیف از تغییر ناگهانی که در رهبری افغانستان رخ داد 

نه تنها اظهار تأسف میکرد بلکه واقعۀ مذکور او را شدیدا  عصبانی و بی خود نیز ساخته 

رئیس دولت افغانستان در بود. تصور اینکه حفیظ هللا امین با همه حرمت و عزت به حیث 

کرملین پزیرفته شود برای بریژنیف سخت ناگوار و دشوار بود. تحمل وضعیت به وجود 

آمده نیز برایش مشکل بود. به همه حال، رهبری شوروی نزاکتها و تعامالت معمول بین 

الدول را مراعات کرد، تقرر امین را به کرسی های جدید به او تبریک گفت.در عین حال 

 ۀ اساسی رهبری شوروی فیصله کرد تا در اوضاع " تحولی کلی " بیآید."هست

 

 ، باید نابود شود!نیستحرفی از عفو در میان 

رهبری عالی اتحاد شوروی )صرف اعضای بیروی  ۱۹۷۹نومبر  ۱۲به تاریخ 

ن. پونوماریوف( در جلسۀ محرمی گرد هم سیاسی و یک عضو علل البدل به نام ب. 

مذکور پالن یوری آندروپوف در مورد از بین بردن امین تائید گردید. آمدند. در جلسۀ 

رهبران احتیاط کار شوروی با درک نزاکتهای مسئله به سکرتر)منشی( کمیتۀ مرکزی 

مترجم( چیرنینکو وظیفه دادند تا پروتوکول  -حزب کمونست رفیق )مطابق متن روسی

اولین بار بود که پروتوکول جلسۀ جلسه را بنویسد. در تاریخ جلسات ارگان مذکور این 

دولتی با دست نوشته شد.) معموال  جریان جلسه را تایپست  -این مهمترین ارگان حزبی

مسلکی به طور سیخرونیک تایپ میکرد(، آنهم دریک نسخه که پروتوکول دربارۀ      

یده مترجم( نام -)یعنی فغانستان، ولی بدون ذکر نام مکمل وطن ما« اوضاع " در الف"»

 شد.

در کاغذ مذکور از اعزام قوا به افغانستان حرفی در میان نبود. در آن فقط تاکید 

صورت گرفته بود: " تا نظامیان شوروی در امتداد سرحدات با افغانستان جا به جا شوند. 

تغییری که در رهبری افغانستان رخ می داد، باید ذریعۀ قوتها و وسایل ایکه در داخل این 

اشتند به راه انداخته میشد. از همین روز به بعد حیات امین روبه پایانی کشور قرار د

 نهاد. اما در شروع باید یک سلسله کارها تصفیه می گردید.

*** 

... غالبا  برگردانیدن ناگهانی پوزانوف به مسکو مانوری بود تا توجه امین را 

را  از رهبری مختل بسازد. امین، پوزانوف را "دوست" پرچمیها میدانست و مکر

شوروی تقاضا میکرد تا نامبرده به وطنش برگردانیده شود و به جای او فردی "انعطاف 

پذیری" به حیث سفیر در افغانستان مقرر و فرستاده شود. بدین ترتیب برای خوابانیدن 

 افکار و رفع  تردد امین باالخره به تقاضاهای مکرر او "لبیک" گفته شد.
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ی در کابل، قبال  منشی اول جمهوری مختار تاتار، فیکریت سفیر جدید اتحاد شورو 

تابییف تعیین گردید. او پس از تقدیم اعتماد نامه اش به حفیظ هللا امین با رئیس دولت 

افغانستان به گفتگو پرداخت و یکبار دیگر به امین از سفر قریب الوقوع اش به مسکو 

مات شوروی تقاضای سفر رسمی به یاد آوری کرد. امین از دیر زمانی بود که از مقا

آنکشور را مینمود، و اینک آرزوی وی در حال برآورده شدن بود. جانب شوروی از 

طریق نمایندۀ با صالحیت خویش موافقت خود را در بارۀ سفر امین به آن کشور ابراز 

 کرد.) یک نیرنگ ماهرانۀ دیگری برای سر درگمی امین(

 

 ت تابییف: فیکر

های آسیای میانۀ اتحاد شوروی را دوست نداشت. او عقیده " امین جمهوری 

داشت که در منطقۀ مذکور اعمار سوسیالیزم بسیار بطی پیش میرود. او تاکید میکرد: " 

ما در کشور خویش سوسیالیزم را طی ده سال پیاده خواهیم کرد." باری امین با لحن 

یت های سفیر قبلی شوروی " تهدید آمیزی به من گفت: " من امیدوارم که شما از فعال

درس های" خوبی آموخته اید..." در جریان یک ماه پس از تقرر من به حیث سفیر، کدام 

واقعۀ مهمی در کابل رخ نداد. ما همه سرگرم آماده گیها و تدارکات به خاطر سفر امین 

درمسکو بودیم. مامورین و منسوبین ارگانها و مؤسسات مختلف شوروی که در آنوقت 

 کابل وظیفه داشتند از امین و یارانش حمایت میکردند." در

*** 

 لیو گوریلوف :

" وقتیکه آندروپوف در بارۀ شخصیت امین از من جویای معلومات گردید، من به 

او گفتم : " امین شخصی است با اراده، پرکار، ولی او در عین حال نهایت زرنگ و مکار 

را به راه انداخته است. امین چند بار حین  نیز است. زورگوئی و خود سری های گسترده

گفتگو با من خواهش کرد تا قوای شوروی به افغانستان اعزام شوند، منجمله برای 

حفاظت شخص خودش. او اصرار می ورزید تا دیدارش با بریژنیف هرچه زودتر صورت 

ر آغاز بگیرد." معلوم شد که نظریات و ارزیابی های من مورد پسند کسی قرار نگرفت. د

 اکتوبر به مسکو احضار گردیدم.

نظامیان شوروی، منجمله افسران عالی رتبه، آنهائیکه با اعزام قوا مخالفت 

میکردند نیز یکی پی دیگر به وطن برگردانیده میشدند. در این جمله  میتوان از لوی 

 برد.درستیز قوای مسلح اتحاد شوروی  آگارکوف و قوماندان قوای پیاده پاولوفسکی نام 

 

 واسیلی زاپالتین: 
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" در جلسۀ که وزیر دفاع اوستینوف در دفتر کارش در ماه اکتوبر دایر کرد ما به 

او گذارش دادیم که امین به اتحاد شوروی احترام دارد. الزم است  از امکانات و نفوذی 

در که امین در کشورش دارد به نفع ما استفاده صورت بگیرد. از اعزام قوا به افغانستان 

جلسۀ مذکور حرفی برنخاست. ما متفقا  تاکید نمودیم که اردوی افغانستان قادر است به 

اکتوبر مرا مجددا  به  ۱۰به تاریخ  طور مستقالنه در برابر اغتشاشیون ایستادگی کند.

باید خاطر نشان بسازم که اینبار مرا حیله گرانه فریب دادند.  یکی از  مسکو فراخواندند.

درستیزیت قوای مسلح شوروی از طریق بی سیم محرم با من تماس گرفته  جنراالن  لوی

گفت: " دختر شما به کمیتۀ مرکزی حزب مراجعه نموده و تقاضا دارد تا با شما، یعنی 

پدرش دیدار کند. به خواهش دختر شما جواب مثبت داده شده است. شما باید بالفاصله به 

ل شما به وطن به کابل رسیده است." پس از طرف مسکو پرواز کنید. طیاره برای انتقا

 رسیدن به مسکو دیگر به افغانستان برنگشتم."

*** 

دیگر در کابل آن شورویهای باقی مانده بودند که بدون هرگونه ترددی حاضر 

بودند هر هدایت مرکز را اجرأ نمایند. " نقش های اساسی" را منسوبین استخبارات ما به 

س.، معاون ریاست عمومی  جنرال ایوانوف ب. -کی جی بی عهده داشتند: مشاور رئیس

 –، آمر نماینده گی کی جی بی در کابل  آ. کیرپیچینکو و. -اول کی جی بی )کشف خارجی(

آسادچی  و. ای. اندکی بعدتر آمر ادارۀ کشف  –، ریزیدنت دایمی  پ. جنرال بوگدانوف ل.

منسوبین وزارت  ه فوق پیوست.جنرال دروزدوف یو. ای. نیز به گرو –و عملیات خاص 

 –دفاع شوروی ذیال  برای عملیات آینده توظیف گردیدند: مشاور جدید در مسایل نظامی 

ن. و نمایندۀ  گوسکوف ن. –، معاون قوماندان قوای کوماندو  ک. جنرال محمدوف س.

 کوزمین ی. س. –لوی درستیزیت قوای مسلح شووروی 

ای " رهبر مقصر" افغانستان توظیف گردیده قوتها، وسایل و وسایط که برای امح

کابل و پایگاه هوائی بگرام جا به جا شده بودند. تشکیالت این قوتها  –بودند در پایتخت 

قرار ذیل بود: گروه تهاجمی خاص ادارۀ عمومی کشف خارجی )جی آر یو( که در این 

وماندو، دسته عملیات بیشتر به نام " کندک مسلمانها" شهرت دارد، کندک پراشوتی ک

های کی جی بی و در حدود پنجاه تن از منسوبین قوای سرحدی شوروی که به  

"محافظت" سفارت ما در کابل گماشته شده بودند. در شروع دسمبر یک کندک دیگر 

 کوماندو نیز به کابل اعزام شد.

دسمبر در جلسۀ هئیت رهبری وزارت دفاع شوروی، اوستینوف به  10به تاریخ 

یزیت قوای مسلح وظیفه داد تا گروپ جدید نظامی را، یعنی اردو چهل را ایجاد لوی درست

) اردوی چهل در آغاز به خاطر پوشش مقاصد اصلی به نام " قطعات محدود  نماید.

ی با فعالیت های فوق، ببرک کارمل برای احراز زشوروی" مسما گردیده بود(. موا
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 ر بود قدرت عمدتا  به پرچمیها انتقال یابد.کرسی رئیس جدید دولت آماده ساخته میشد. قرا

با ببرک کارمل یکی از کارمندان کی جی بی در چکوسلواکیا مالقات کرد. طی ماه نومبر 

یوگوسالویا  هستۀ اساسی رهبری آیندۀ افغانستان که در  کشور های چون چکوسلواکیا،

 تقال داده شدند.نو بلغاریا فراری بودند به مسکو ا

 ی بگرام انتقال داده شد.ئسمبر ببرک کارمل مخفیانه به پایگاه هواد ۷ تاریخ به

در این میان حفیظ هللا امین که در محاصرۀ تنگ مشاورین، محافظین، آشپزها و 

داکتران شوروی قرار داشت برای سفر "عنقریب" خویش به مسکو و مالقات با 

. با بریژنیف میکشید و رایا ر رو بریژنیف آمادگی میگرفت. او بی صبرانه انتظار دیدار

رفقای دیگر شوروی"  امین حتی در خواب وحشتناک هم نمیتوانست پیش بینی کند که "

 صادر گردیده بود اعدام  دیک افغانستان را کاماْل به طوری دیګری میدیدند. حکمنزآیندۀ 

 و طی ساعت های نزدیک باید عملی میشد.

 الکساندر لیاخوفسکی: 

ۀ او اسدهللا )رئیس ادارۀ استخباراتی کام( ذریعۀ ادر زادقرار بود امین و بر"

اجنتی که در حلقۀ نزدیک او گماشته شده بود از بین بروند. اجنت وظیفه داشت تا در 

غذای امین مواد مخصوص مسموم کننده را مخلوط نماید. طوری پیش بینی گردیده بود 

فغان و بی نظمی برپا خواهد که پس از شروع اقدامات مورد نظر  در اقامتگاه، شور و 

شد و دسته های خاص با استفاده از این وضعیت از پایگاه هوایی بگرام حرکت کرده به 

اقامتگاه امین هجوم ببرند، وی و یارانش را از بین میبرند. در نیمۀ روز سیزدهم دسمبر 

 اقدامات مسموم نمودن غذای امین عملی گردید. به  دسته های "خاص هجومی" وظیفه

داده شد تا عملیات اشغال هدف "دووب" را شروع نمایند. اما فقط لحظات بعد هدایت 

دیگری توصل ورزید که توقف عملیات را امر میکرد. علت به تعلیق درآوردن عملیات 

مذکور در آن بود که زهر مخلوط شده در غذای امین هیچگونه تأثیری به جا نگذاشته 

سدهللا صرف یک روز بعد احساس ناراحتی کرد. اسدهللا بود. در عین حال برادر زادۀ او ا

را برای تداوی به اتحاد شوروی فرستادند. بعد از تغییر حاکمیت در کابل او دستگیر و در 

توقیف خانۀ "لیفورتوه" محبوس گردید و اندکی بعد به حکومت جدید افغانستان تسلیم 

 داده شد. پرچمیها او را به زودی اعدام کردند.

ین طبی بعد ها نظر دادند که زهر تعبیه شده در غذا گویا ذریعۀ نوشابۀ متخصص

کوکاکوال که امین نوشیده بود خنثی گردیده بود. پس از آنکه جنرال بوگدانوف از ناکامی 

عملیات مذکور به آندروپوف رئیس کی جی بی خبر داد، آندروپوف معاون خود را در 

د تا اصالحاتی فاحشی را در این " مادۀ امور "علم و تخنیک" فراخواند و امر کر

 مخصوص" وارد کند. 
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... شاید ناکامی عملیات تسمم نه تنها زندگی دو افغان را )هدف نویسنده حفیظ هللا 

مترجم( بلکه حیات بسیاری از افسران و سربازان  –امین و بردارزاده اش اسدهللا است 

مربوط گارد خاص و آماده به جنگ  ما را نیز نجات داده باشد. ارگ را دو هزار نظامی

حفاظت و مدافعه مینمودند، در حالیکه قرار بود علیه آنها از دستۀ ناچیز نظامیان 

کوماندو و گروپ کوچک کی جی بی استفاده شود. مسؤولین کی جی بی  و وزارت دفاع 

ه شوروی که در کابل بودند به مسکو خبر دادند که با قوتها، وسایل و وسایط دست داشت

 امین را نمیتوان از بین برد و باید عملیات خاص نظامی به راه انداخته شود.

ببرک کارمل و یارانش را دوباره مخفیانه الی بهبودی و تحول در اوضاع به 

 دسمبر به راه افتد.  ۲۷قلمرو اتحاد شوروی برگردانیدند. تالش بعدی قرار بود به تاریخ 

شیۀ شهر کابل  بیگ که در حا و به قصر  تاجامین در این میان ارگ را ترک گفته 

یت دارد و فقط چندی قبل آلمانها آنرا ترمیم اساسی نموده بودند کوچ عدر داراالمان  موق

کرد. دسته های خاص کوماندو و کندک "مسلمانها" تحت پوشش "محافظین قصر" در 

کافی در نظر گرفته چهار طرف آن جا به جا شده بودند. قوتها و وسایط این بار به اندازۀ 

 شده بودند. اما سناریو از عملیات قبلی بود: اول زهر، سپس هجوم!"

 

 شاه ولی

 عضو بیروی سیاسی حزب دموکراتیک خلق، وزیر امور خارجه:

دسمبر حفیظ هللا امین به افتخار رهبری عالی کشور  ضیافتی را  ۲۷" به تاریخ 

موفقانۀ رفیق دستگیر پنجشیری منشی  در قصر بر پا کرد. ضیافت مذکور به مناسبت سفر

حزب دموکراتیک خلق به مسکو برگزار شده بود. به پنجشیری حین اقامتش در مسکو 

گفته شده بود تا به "رفقا" اطمینان بدهد که اتحاد شوروی به اوشان کمک های گستردۀ 

مۀ مهمانان نظامی خواهد کرد و آنها را تنها نخواهند گذاشت. حفیظ هللا امین در حالیکه ه

را از نظر گذراند، گفت: " همه چیز ها به خوبی پیش میروند. من در تماس دایمی با 

رفیق گرومیکو قرار دارم. ما به آن فکر میکنیم که چطور به صورت بهترتر به جهانیان 

موضوع کمک های نظامی شوروی را به کشور ما ارایه نمائیم." بعد از صرف غذا، 

ری برای نوشیدن چای مشایعت گردیدند. و در همین جا بود که یک مهمانان به تاالر دیگ

حالت غیر مترقبۀ به میان آمد. همه از پا در می آمدند و به زمین میافتیدند و خاموش بی 

 حرکت میگردیدند."

 

 عبدالکریم میثاق:

"من در حالیکه شدیدآ احساس ناراحتی مینمودم از امین پرسیدم: " قکر میکنم 

د در غذای ما گد کرده باشند!؟ راستی آشپز تو کیست؟" امین در جواب من چیزی را بای
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گفت: " تشویش نکو، آشپز و محافظین من شورویها استند." رنگ امین به کلی پریده 

بود. صرف یک دستگیر پنجشیری در میان ما احساس ناراحتی نمیکرد. او با چشمان پر 

ما مینگریست. او یگانه کسی بود که آنروز از حیرت به حالت فالکتبار و غیر قابل تحمل 

 به دلیل رژیم غذای دست به طعام نبرده بود."

 

 الکساندر شکیراندو

 ترجمان مشاورین نظامی شورویها:

" من در آنروز با افغانها در قصر بودم. صحبت میکردیم، چای مینوشیدیم. پس از 

ن نیز به سوی در خروجی چای زمانی که مهمانان یکی پی دیگر قصر را ترک میگفتند م

به راه افتادم. به در نارسیده همسایۀ خود را به نام میخائیل شکواریوک که داکتر نظامی 

بود و به حیث مشاور رئیس شفاخانۀ کابل ایفای وظیفه میکرد، دیدم.) هدف نویسنده از 

او  مترجم( از -چهار صد بستر بوده باشد -شفاخانۀ کابل به گمان اغلب شفاخانۀ اردوی

پرسیدم: " میخائیل تو از کجا به اینجا آمده ای؟" او گفت: " به من وظیفه داده شده است 

از رفیق امین دیدن کنم، او صحتش خوب نیست."  میخائیل را دو داکتر و نرسهای 

شوروی همراهی میکردند. اینها آنروز امین را از مرگ حتمی نجات دادند: معده اش را 

هایش تزریق نمودند و محلول های مخصوص تقویه کننده را شستند، سیروم را در رگ

باالیش خوراندند. باید بگویم که " زهر" مرا نیز نا آرام ساخته بود: شامگاهان حرارت 

بدن من به چهل درجه صعود کرد. با دشواری های فراوان مرا نیز به حال آوردند... در 

 گذراندم." مجموع در شفاخانه های گوناگون اضافه از سه ماه را

 جنرال والیری وستروتین

 در آنوقت قوماندان تولی کوماندو:

" در اواسط دسمبر، تولی شماره نهم ما یکجا با کندک "مسلمانها" تحت پوشش 

دسمبر جنرال  ۲۷محافظت از امین به نزدیکی های قصر تاج بیگ منتقل شد. به تاریخ 

 امین اجنت سی آی ای است! شما کی جی بی دروزدوف ما را فراخوانده گفت: " حفیظ هللا

وظیفه دارید تا او را از بین ببرید و اجازه ندهید تا نظامیان وفادار به او به قصر برسند." 

پس از صحبت جنرال دروزدوف به همۀ ما ودکا ریختند... زمان شروع عملیات چند بار 

یات "طوفان دقیقۀ شام هدایت شروع عمل 30/7به تعویق انداخته شد. باالخره ساعت 

" به ما مواصلت کرد. ما در وسایط نظامی جابجا شدیم و به طرف " هدف" حرکت  ۳۳۳

 کردیم."

 شاه ولی :



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        147 

حین شروع هجوم به اقامتگاه امین، که در آنجا برعالوۀ افغانها، داکتران، 

ترجمانان و مشاورین کی جی بی برای امنیت امین توظیف گردیده بودند نیز قرار داشتند. 

 ای که من اطالع دارم یکی از داکترهای شوروی کشته شد.تا ج

همسر من نیز کشته شد. پسران کوچک امین را نیز به قتل رسانیدند و دخترش 

زخمی گردید. تعداد کشته شدگان در آن روز بسیار زیاد بود.  ولی باید بگویم که همۀ 

ک حتی یک مرمی کشته شدگان )به شمول امین و حلقۀ نزدیکش( میتوانستند بدون شلی

 به آسانی دستگیر شوند.

حوالی نیمه شب رادیوی کابل خبر داد که حفیظ هللا امین به اساس فیصلۀ محکمۀ 

انقالبی محکوم به اعدام گردیده و حکم مورد اجرأ قرار گرفته است. فردا صبح مرا نیز 

 دستگیر کردند."

 الکساندر لیاخوفسکی:

ودند پس از شروع عملیات، هرکس هر جا آنعده از داکتران شوروی که در قصر ب

میتوانست خود را پنهان کرد تا از آتشهای پراگنده در امان بمانند. در آغاز هجوم همه 

فکر میکردند که مجاهدین و یا هم طرفداران نور محمد تره کی به قصر حمله ورشده اند. 

ین به گوش اما اندکی بعد وقتی دشنام های رکیک و "بخصوص روسی" از زبان مهاجم

رسید همه درک کردند که این کار از "خودیها" است. داکتران امین را که جرقه های 

آتش از او بر میخاستند و در دهلیز حرکت میکرد دیدند. او در حالیکه زیر پیراهنی و 

نیکر به تن داشت با دستهای بلند گرفته که در آنها تیوب سیروم قرار داشت این سو و 

بیرون آمده به طرف امین  از مخفیگاه  ، داکتر نظامی من الکسییفډګر آنسو میرفت.

شتافت. در قدم اول سوزنهای سیروم را از رگهای او خارج کرد و با انگشتانش رگها را 

محکم گرفت تا مانع فوران خون گردد. سپس داکتر مذکور امین را الی بار)میز نوشابه 

صدای گریۀ کودکان به گوش رسید و  های الکولی( مشایعت کرد. در همین اثنا سر و

ازیکی از اتاق های همجوار پسر پنج سالۀ امین که اشکها به رویش می ریخت بیرون 

آمد. طفلک وقتی پدرش را دید به طرف او دوید و پاهایش را محکم گرفت. امین سر 

پسرش را در آغوش گرفت و با محبت پدرانه او را به خود فشرد. آنها هردو برای مدتی 

 در پهلوی دیوار ایستاد ماندند.

*** 

... در پهلوی همین دیوار، دیکتاتور آخرین دقایق حیاتش را سپری کرد. داکتر ها 

در تاالر کنفرانس مخفی بودند. داکتر الکسییف جان به سالمت برد، در حالیکه یکی از 

الر داکتران دیگر، ډګرمن کوزنیچینکوف ذریعۀ یکی از نظامیان گروپ خاص که در تا

 کنفرانسها به گلوله باران کورکورانه پرداخته بود به قتل رسید.
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زد و خورد ها در داخل قصر چهل و سه دقیقه طول کشید. دسته های مهاجم  

"زینیت"  و "گروم" چهار تن، کندک "مسلمانها" و کوماندو چهارده نفر خویش را از 

به علت آتش "خودیها" جان دست دادند. باید تذکر داده شود اکثر کشته شدگان سهوأ 

های شان را از دست دادند. به طور مثال شماری از نظامیان فرقۀ یکصد و سوم که به 

کمک مهاجمین شتافته بودند بدون درک اوضاع به آتش پراگنده و عمدتأ باالی 

"خودیها" پرداختند. عملیات زمانی به پایان رسید که جنرال دروزدوف را ذریعۀ بی سیم 

شدن حفیظ هللا امین با خبر ساختند. ولی کی میتوانست تصور کند که ختم این از کشته 

 64عملیات در حقیقت  صرف  یک "آغاز" بود..."

 

    تهاجم شوروی و استقرار کارمل بجای امین

روی قدرت آمدن کارمل مصادف با تجاوز 

 6)مطابق  1979دسمبر 27اتحادشوروی برافغانستان در 

ل پسرجنرال محمدحسین خان از کارم( است.1358جدید 

قریۀ کمری کابل است که گفته میشود پدران شان از کشمیر 

به کابل آمده ودراین محل اقامت اختیارکرده اند. کارمل از 

فارغان فاکولتۀ حقوق بود ودر اتحادیۀ محصالن پوهنتون 

دست حرکاتی زد که منجر به زندانی شدن وی گردید واز آن 

ی افغانستان شخص مطرحی پس در حلقات روشنفکر

 ببرک کارمل          شد.بعدها او رهبرجناح پرچم حزب دموکراتیک خلق وصاحب

امتیاز جریده  ای بنام پرچم گردید. اوسخنورماهر بود ودر دورۀ سیزدهم شوری  

    وکیل مردم کابل گردید.

    ها و ، تبصره۱۹۷۹درباره علل تهاجم شوروی به افغانستان در دسامبر 

های مختلفی از جانب ناظرین سیاسی صورت گرفته که هر کدام از منطقی در خور تفسیر

توجه و پذیرفتنی برخوردار است. ظاهرا تفسیر نخستین، متوجه تصمیم بدون مالحظه 

طلب شوروی میشود که دست به اقدامی زد که حال جاهرهبر سالخورده و در عین

ن برانگیخت و شوروی را ناگهان از چهره بالفاصله هیجان عمومی را در سراسر جها

کن  یک دوست دیرینه افغانستان، مبدل به اشغالگر نمود و جنگ بسیار خطرناک و تباه

را بر ملت افغانستان تحمیل کرد و در فرجام شکست بزرگ نصیب خودش شد و 

  امپراطوری شوروی را از هم متالشی نمود.

                                                                   ه میکرد:شوروی به این دودلیل تهاجم خود را توجی
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ـ مداخله شوروی، یک کمک برادرانه است که بخاطر حفظ استقالل آن کشور و ۱

 هللا امین صورت گرفته است.به تقاضای دولت افغانستان بریاست حفیظ

 جنگ داخلی افغانستان ـ مداخالت نظامی شوروی بدنبال مداخالت خارجیان در ۲

ثبات چیدن برای بیو توطئه« ضدانقالبیون»بمنظور تبدیل نمودن این کشور به پایگاه 

 ساختن شوروی صورت گرفته است.

  ۱۹۷۸پریل اهای ماه ه نیست. زیرا در فاصلهکنندولی هیچیک از این دو دلیل قانع

ه خبر از تعرض یا یی ک ( هیچگونه نشانه۱۳۵۸ـ جدی  ۵۷)ثور  ۱۹۷۹ـ دسامبر 

تجاوز کشورهای منطقه یا متحدین آنها بدهد و برای استقالل افغانستان خطر تلقی شود، 

گیری نهضت به نظر نمیرسد. صرف آنچه برای رژیم جدید خطر جدی پنداشته میشد، اوج

کی ـ امین و اصالحات قبل از وقت اجتماعی و فرهنگی مقاومت ملی بر ضد استبداد تره

شمرد و حتی حاضر نبود یک قطعه ها را جدی نمی. اما امین این مقاومتآنان بود

هزار نفری سربازان شوروی را برای مقابله با جنبش مقاومت بپذیرد، تا چه رسد به پنج

 هزاری شوروی به افغانستان.صدپیاده کردن اردوی یک

 ودی به پس چرا، مسکو پافشاری داشت تا قطعات نظامی خود را به تعداد نامحد

این موضوع را به تحقیق  والدیمیر سنیگیروف نویسنده روسی آقای افغانستان بفرستد؟

  خود چنین مینویسد:« افغانستان، شولۀ غیر قابل هضم»گرفته ودر بخشی ازمقالۀ 

 "هبرمیگردیم به سی سال قبل. رهبران سالخوردۀ اتحادشوروی از"فیصل»...

داشتند و به صحت آن بی باور بودند که متن مصوبۀ که اتخاذ کرده بودند آنقدر دلهره ای

فیصلۀ خویش را صرف در"یک نسخه" ترتیب کردند که به قلم شخص کنستانتین 

شوروی این سند بی همتا و تاریخی را "در  رهبران اتحاد نوشته شده بود. ،چیرنینکو

به آنجا  )هدف از "الف" افغانستان است،مترجم( و اعزام قوا را بارۀ اوضاع در الف"

"اقدامات" نامیدند. باید گفته شود که چنین یک طرزالعمل در تاریخ اجراآت کمیتۀ 

 شوروی سابقه نداشت. ست اتحادیمرکزی حزب کمون

با  عالی رتبهشوروی همزمان چند تن از جنراالن  در وزارت دفاع آنوقت اتحاد

هیچگاهی رخ نداده بود(.  کردند. )چیزی که قبال   پیشنهاد اعزام قوا به افغانستان مخالفت

یکه سکوت ئآنا   برطرف شدند و آنها در اردو از کرسی های خویش عالی رتبهمخالفین 

ها  ند در صحبتهای خصوصی، به مبتکرین"اقدامات" شدید ترین نفرینداختیار کرده بو

 ها را نثار میکردند. و دشنام

بی حرمتی عظیمی از جانب دیگر با رفقای افغان ما از طرف ما جفای بزرگ و 

شوراها به آنها کمکهای دولت صورت گرفت. افغانها که بی صبرانه منتظر بودند تا 

 "انترناسیونالیستی" را هرچه زودتر برسانند و شب و روز در این باره "دعا" میکردند
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در حقیقت اولین کسانی بودند که قربانی "کمکهای برادرانه و انترناسیونالیستی" ما  و

 ...شدند. 

ست یبیروی سیاسی حزب کمون ۱۹۷۹مارچ  ۱۹در پروتوکول جلسۀ مورخ 

 شوروی چنین قید گردیده است:

 قالب را در افغانستان صرف به نـ: "ا می گفت جی بی، یوری آندروپوف رئیس کا

وسیلۀ قوای نظامی ما میتوان نجات داد. ولی ما به هیچوجهه نباید به مداخلۀ نظامی در 

 ."بر دوش گیریم ما نمتوانیم چنین یک ریسک رااین کشور بپردازیم. 

وزیر امور خارجه، آندری گرومیکو: " در صورت دخول اردوی ما به افغانستان، 

 ما را به نام اشغالگر یاد خواهند کرد."

" من هم مانند سایر رفقا از نظریۀ اعزام  :وزیر دفاع، دیمیتری اوستینوف

 عساکر به آنجا حمایت نمیکنم."

ست اتحاد شوروی، لیونید بریژنیف: "من با نظر یمی حزب کمونمنشی عمو

 اعزام قوا در شرایط کنونی موافق استم."عدم اعضای بیروی سیاسی در بارۀ 

رئیس شورای وزیران اتحاد شوروی، الکسی کاسیگین ) بخشی از گفتگوی او با 

یکبار (: "میخواهم ۱۹۷۹مارچ  ۲۰نور محمد تره کی رئیس شورای انقالبی، مورخ 

و  دیگر تاکید نمایم که ما مسئلۀ اعزام قوا را از جهات مختلف تحلیل و ارزیابی کردیم 

باالخره به این نتیجه رسیدیم که حضور نظامیان ما در کشور شما اوضاع را در آنجا نه 

تنها بهبود نخواهد بخشید، بلکه برعکس به وخامت هرچه بیشتر خواهد کشانید. نباید از 

ت که عساکر ما در خاک شما نه تنها با مداخله گران اجنبی خواهند جنگید نظر دور داش

مترجم(، بلکه با بخشی از مردم شما نیز مقابل خواهند شد. طوری  -)مطابق متن روسی

 خشند."ب که شما ملتفت استید، مردم چنین اعمال را نمی

ث شد که چه چیزی باع و اما چی اتفاقی میان بهار الی خزان به وقوع پیوست؟ 

دولتمردان مجرب و آبدیده عقیدۀ خود را کامال  تغییر دادند و در حقیقت خود را به دام 

در یادداشتی که آندروپوف )رئیس کا جی بی( در اوایل دسمبر به بریژنف  ...افگندند.

فهرست خطرات به شرح ذیل قید گردیده بود: " اردوی افغانستان فاقد قابلیت  ،فرستاد

از  افغانستان را به عنوان یک دولت ، حاکمیتناق، زور گوئی و تهدیداخت ؛حربی است

د که نامبرده هرچه بیشتر به طرف نبعضی از اعمال حفیظ هللا امین میرسان  .بین میبرد

 -تر از گذشته میشوند گروه های پارتیزانی اسالمگرا توانمند و غرب تمایل پیدا نموده

 خویش در افغانستان قرار داریم." ستراتیژیک نتیجه : ما در حال از دست دادن مواضع

امین به امریکا در دست  الزم است تذکر یابد که هیچنوع ثبوتی در بارۀ جاسوسی

چپی به نیست.  در این میان پارتیزانها روز به روز قویتر میشدند و ضربات محسوسی 

ر افغانستان های افغان وارد میکردند. مشاورین اتحاد شوروی که کمیت شان در آنوقت د
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به اضافه از یک هزار نفر میرسید وظیفۀ خود میدانستند تا همه روزه به وزارت دفاع از 

وخامت و بدتر شدن اوضاع در این کشور اطالع بدهند. از طرف دیگر اجنت های شبکه 

گزارش های ذیل خبر میدادند: " بلی  ازهای استخباراتی شوروی عمدتا  به "مرکز" 

اما  ندند، وپی د، تصادمات نظامی در والیات مختلف به وقوع میمشکالت وجود دارن

اردوی افغانستان توانائی آنرا دارد تا به طور مستقالنه در برابر گروه های پراگندۀ 

 65 «مخالفین مسلح ایستادگی کنند.

 

 رسیدن به آبهای گرم نبود؟از تهاجم ،شوروی  هدفآیا 

 رسیدن به اهداف  غرضاجم بزرگ ی خود را برای یک تهکه شورو به نظرمیرسد

یا نمیکرد، تهاجم شوروی باید  ساخته بود، چه امین موافقه میکرداستراتیژیکش آماده 

العمل بر افغانستان صورت میگرفت. آنچه مسلم است این است که واقعا مسکو عکس

 ی و نیز توانمندی فوالدین مردم افغانستان را برای مقاومت درلالملآمیز بینخصومت

 نادیده گرفته بود.« یک ابرقدرت»بار  برابر تجاوز خشونت

 ۲۷قوای اتحاد شوروی به مجرد ورود به کابل به تاریخ »: سنیگیروفبقول 

به اقامتگاه حفیظ هللا امین رئیس دولت آنوقت افغانستان حمله بردند و او  ۱۹۷۸دسمبر 

یدند و یک تعداد از به قتل رسان ،یو .آر .بی و جی.جی .ریعۀ قوتهای خاص کاذرا 

 نزدیکان او را برای سالهای متمادی به زندانها افگندند. 

غرب در این میان مراتب شدید نارضایتی خویش را از اشغال افغانستان توسط 

و آنرا محکوم کرد. درعین حال سیاستمداران ورزیده و مامورین  هشوراها اعالم نمود

بهم انی از خوشی دستهای خویش را کار کشتۀ استخبارات جهان غرب به صورت پنه

میگفتند که : "مسکو باالخره به  . اینهامیمالیدند و از "اقدامات شوراها" راضی بودند

دامی افتاد که راه بیرون رفت از آن وجود ندارد". صاحبنظران مسایل سیاسی، نظامی و 

 دولت"جزا دادن" برای یاستخباراتی غرب به زودی درک کردند که چانس مناسب

  . نصیب شان گردیده است شوراها

نویسان و رژیسورهای غربی سوژۀ انکشاف بعدی  باید اذعان کرد که سناریو

اوضاع را به شیوۀ عالی آن طرح و اجرا نمودند. قسمیکه از "خاطرات" انتشار یافتۀ 

متقاعدین امور استخباراتی و سناتورهای امریکائی برمی آید، واشنگتن الی اواسط 

تاد سدۀ بیستم برای تمویل گروهای مجاهدین صرف از طریق سی آی ای سالهای هش

د. کمک های عربستان سعودی و یرا به مصرف میرسان ساالنه یک و نیم میلیارد دالر
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مبلغ باال تخمین میشد. باید به خاطر داشت که ارزش  هسایرکشورها نیز تقریبا  برابر ب

 د.دالر در آن زمان به مراتب بیشتر از حاال بو

  را هیچیک از جنبش های مشابه در طول تاریخ بشریت کمک های به این پیمانه

کمکهای خارجی به گروه های مقاومت در افغانستان صرف یک  به دست نیآورده بود.

عملیات مخفی علیه شوروی نبود، بلکه کار زار و فعالیت عظیم و جهان شمولی بود 

 آن.و باالخره از بین بردن نمودن برای تضعیف 

گر به همه یدر افغانستان دنبال میکردند د ی هارا که غرب یبه هرحال، اهداف

.و اما چیزیکه اغلبا  به باد فراموشی سپرده میشود عبارت از آن است که فقط بود آشکار

"، بریژنیف و همکاران نزدیکش به فغانستانچند ماه پیش از فیصلۀ اعزام قوا به "ا

از مداخلۀ گستردۀ نظامی در افغانستان باید اجتناب صورت گر معتقدانه میگفتند که ییکد

 66 «بگیرد.

تزاری مبنی بر  تهاجم شوروی به افغانستان، ادامه سیاست روسیههدف ظاهرا  

که اینک بدالیل تاریخی و استرتیژیک و ایدیولوژیک، ،دسترسی به آبهای گرم بود

انه خطر استقالل افغانستان، شوروی را وادار ساخته بود تا با تهاجم نظامی خود به به

های مهم دریایی را که بتدریج منطقه نفوذ جهان غرب را به عقب براند و کنترول راه

 دهد، در اختیار خود بگیرد. جهان غرب مورد استفاده قرار می

 شد که برژنف مبتکر آن پنداشته می« جمعی در آسیاسیستم امنیت دسته»دکتورین 

شد و تا جاپان فارس شروع می یگرفت که از ایران و حوزه خلیجئی را در بر م و منطقه

یافت، هدف آن توسعه حریم امنیت برای شوروی بود. شوروی بوسیله  امتداد می

آنکه خواست برای پیشروی خود استفاده کند، بیهایی که پیش آمده بود، میفرصت

 نگران عواقب کارهایش در درازمدت باشد.

 ها فراهم آمده بود. مانند: انقالب بینی شوروی ها، بدون پیشبرخی از این فرصت

گیری اعضای سفارت امریکا در ایران و نگرانی دولت اسالمی ایران، حادثه گروگان

ها را گیری نهضت اسالم در منطقه. اما بسیاری از این فرصتکارتر بدان قضیه و اوج

. از قبیل: رخنه نظامی و چینی کرده بودندسازی و مقدمهها زمینهخود شوروی

سازی افکار محصلین افغان بوسیله پخش آثار کمونیستی میان آنها، وابسته شوروی

ساختن این کشور به کمکهای نظامی ـ اقتصادی خود وکنترول برآن، برچیدن بساط 

اندازی کودتای ثور، ایجاد داودخان بعنوان مانع اهداف استراتیژی شوروی از طریق راه

کی و امین و سپس از میان اندازی ترهزب دموکراتیک خلق افغانستان، بهمدودستگی ح

کردن قشون سرخ و اشغال افغانستان به بهانه خطر استقالل یا بردن آنها و باالخره پیاده
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های آسیای میانه شوروی، همه ثبات شدن اوضاع در جمهوریسقوط انقالب ثور، و بی

بینی شوروی صورت نگرفته بود. حاسبه و پیشها بدون مو همه این حوادث و رخداد

 العمل بها داده شده بود، عکسولی آنچه در این محاسبه بدان توجه نشده بود و یا بدان کم

المللی، مخصوصا آمریکا و کشورهای منطقه و روحیه مقاومت آمیز بینشدید و خصومت

 رمگین بود.بار و ششکست ناپذیر مردم افغانستان در برابر این تجاوز مرگ

 ها، بوسیله تهاجم نظامی خود، حریم امنیت را تا شوروی با استفاده از این فرصت

فراسوی مرزهای افغانستان با پاکستان و ایران انتقال داد و این سئوال را در اذهان 

جهانیان خطور داد که مرز افغانستان و شوروی دقیقا در کجا قرار دارد؟ آیا افغانستان 

جدید است که فقط استقالل ظاهری دارد ولی در حقیقت در اتحاد شوروی یک مغولستان 

از طرف یک ژورنالیست مشهور  ۱۹۸۵ها در ادغام شده است؟ این سئوال

صلح نه»ها مطرح شد و سپس ضمن کتاب کارردانکوس( در روی روزنامهفرانسوی)هلن

 خود در مورد سیاست شوروی آنرا انعکاس داد.« نه جنگ

 مالحظه شوروی عالوه بر برژنف یاسی بدین باورند که در اقدام بیناظرین س

رهبر سالخورده شوروی، همنوایی سوسلوف، ایدیولوگ حزب کمونیست و ارایه کننده 

پاناماریوف و طلبی برژنف، و ژنرال اوستینوف وزیر دفاع و باریسدکترین توسعه

 اند.داشته جانی و صمیمی برژنف نقش قاطعجانیگرومیکو دوستاندری

 کی و امین با عقد قرار داد حسن همجواری و همکاری نظامی در بدون تردید، تره

و افزایش مشاورین نظامی و ملکی شوروی در افغانستان، زمینه را  ۱۹۷۸دسامبر 

برای تجاوز شوروی بر این کشور آماده ساختند، اما عده این نظامیان و مشاورین به 

کی و ترهکارمل، رقیب سرسخت و دیرینر نمیرسید، ولی ببرکهزار نفقول فرهنگ به پنج

امین، بخاطر سرنگونی آن دو و رسیدن به قدرت، حاضر گردید شوروی هر قدر لشکر 

کند، مهم این است که او در ظل حمایت قشون میخواهد به افغانستان پیاده کند، پروا نمی

هللا سیاسی خود منجمله حفیظ سرخ چند صباحی در افغانستان حکم براند تا هم رقبای

امین و هواداران او را همراه با سایر رقبای سیاسی خود مخصوصا اعضای شعله جاوید 

های مسلح مجاهدین که از پاکستان و ایران تسلیح، تجهیز و اعزام میشدند در هم و گروه

سکو بر بکوبد و هم نظام دلخواه مسکو را در افغانستان مستقر نماید، که چنین نشد و م

 او خشمگین شده از مقامی که به او داده بود بر کنارش ساخت. 

 هواخواهان کارمل استدالل میکنند که هرگاه کارمل حاضر به قبول رهبری دولت 

ها آمد، ممکن بود شورویافغانستان نمیشد و یکجا با قشون سرخ به افغانستان نمی

ها یدند و آنگاه باز قدرت بدست خلقیگزپنجشیری را بر میزیری و یا دستگیرصالح محمد

افتاد، لهذا برای اینکه چنین نشود، با شرط حضور قشون شوروی در افغانستان او می

 مسئولیت رهبری دولت و حزب را قبول و بکشور آمد تا انقالب را نجات ببخشد.
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هللا، در مورد کارمل، روزی آقای کاویانی، یکی از سازمان دهندگان سقوط نجیب

ن بر شمردن نواقص کودتای ثور، برایم تعریف میکرد که کارمل، باری خطاب به من ضم

و چند نفر دیگر از ارادتمندان خود گفت: رفقا فکر میکنند که قشون سرخ، خود بخود به 

بار و هر بار چندین تخته کاغذ را سیاه کرده به رهبری اند. من سهافغانستان آمده

خره آنها را قانع ساختم تا این قشون را به افغانستان اعزام ام تا باالشوروی تسلیم کرده

زیرا کارمل تا آخرین روز  ،حرف کاویانی به حقیقت مقرون باشدنمایند. ممکن است این 

 ۲۶در کنگره  ۱۹۸۱حکومتش به خروج قشون شوروی از افغانستان راضی نبود و در 

ترین نشان دولتی عالیحزب کمونیست اتحاد شوروی، مدال مطالی لمر )خورشید(، 

افغانستان را بر سینه پر زرق و برق برژنف نصب کرد و از او بخاطر اعزام قشون سرخ 

 به افغانستان تشکر نمود. 

 ، در رابطه به تذکر ۱۹۸۵حزب کمونیست شوروی در  ۲۷کارمل در کنگره  

بخواهد گرباچف مبنی بر خروج قشون سرخ از افغانستان، اظهار کرده بود: اگر شوروی 

عساکرش را از افغانستان خارج نماید بصراحت گفته میتوانم که روزی مجبور خواهد شد 

برای اشغال مجدد افغانستان یک و نیم میلیون عسکر پیاده کند. پس بهتر است قشون 

هللا را هم سرخ را از افغانستان خارج ننماید. گویا در همان کنگره، گرباچف نظر نجیب

هللا میگوید: به نظرم اگر شوروی قشون خود را از افغانستان خارج جویا میشود و نجیب

تواند از رژیم خود نماید، جنگ در افغانستان فروکش خواهد نمود. و حزب ما می

هللا مورد توجه گرباچف قرار میگیرد و بعد جانشین مستقالنه دفاع نماید. از آن روز نجیب

اش نیز مکرر لب را در مصاحبه تلویزیونیکارمل میگردد. البته گرباچف بعدها این مط

 یادآور شد.

 کشی و انتقال امین از خانه خلق به قصر تپه حال طرح تهاجم شوروی با کوچبهر

پل هوایی که از چند روز پیش  ۱۹۷۹دسامبر ۲۷بتاریخ »تاجیک آماده تطبیق شد و 

یارات بزرگ دسامبر( برقرار شده بود، بطور کامل مورد استفاده قرارگرفت و ط۲۴)

هوابرد و چهار لشکر پیاده زرهی را بر کابل و سایر شهرها ۱۰۳باربری افراد قوای 

، این عملیات را ۲۳و میک  ۲۱چون، قندهار و هرات، فرو ریختند. سکادرانهای میک 

دفاع شوروی حفاظت میکردند: کلیه عملیات زیر نظر مارشال سکلوف معاون وزارت

هزار  ۸۰مستقر بود. بدینگونه ظرف چند هفته بیش از  انجام میگرفت که در بگرام

 67«سرباز شوروی سراسر افغانستان را اشغال کردند.

                                                 
ترجمه  ۱۹۸۸ـ۱۹۷۸ ـ ماریک سیلونسکی، تاثیرات جنگ بر ساختمان جمعیت افغانستان در سالهای 67

 ۲۸ـ  ۲۶سف علمی، چاپ پشاور، ص پوهاند سیدیو
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پیکر دسامبر، شهریان کابل بجز آواز گوشخراش طیارات غول ۲۷شام روز 

رفتند، صدای دیگری را باربری نظامی که در فضای کابل، هر دقیقه باال و پائین می

امین مصروف هللاو رادیو کابل نیز با پخش بیانیه یکروز قبل حفیظ توانستندشنیده نمی

شوروی با حرارت و طمطراق زیاد گرفته میشد. در چنین بود که در هر جمله آن نام اتحاد

امین توسط گروه موظف کماندوی مربوط به هللاهوا و فضای، عملیات از میان بردن حفیظ

صدا در یک گوشه دنج و دور افتاده کابل سروبی، شوروی، با سرعت و بدون جی،کی،

کارمل از رادیو دقیقه شام مذکور ناگاه آواز ببرک۳۰و ۸صورت گرفت. در حوالی ساعت 

تاشکند شنیده شد که مردم افغانستان را به پایان بخشیدن استبداد امین و جاگزین شدن 

گردانندگان سناریو نظام دموکراتیک و فارغ از ظلم و شکنجه و استبداد بشارت میداد.

فراموش کرده بودندکه نوار ببرک کارمل را ابتدا از رادیوکابل پخش نمایند و پس از آن 

از رادیو تاشکند نشر کنند. چند ساعت بعد صدای ثبت شده کارمل از رادیو کابل پخش 

گردید و آنانیکه این آواز را شنیدند دانستند که تغییراتی در رهبری دولت افغانستان با 

 دخالت شوروی صورت گرفته است.

 بی مبین این نکته است جی،از میان بردن امین توسط گروه موظف کماندوی کی،

که او دیگر از مسکو اطاعت نمیکرد و خودسرانه، میخواست روابطش را با پاکستان و 

امریکا بهبود بخشد. و این چیزی بود که شوروی آنرا نمیخواست و بالنتیجه سبب 

رحمانه داود و تناک او و فرزندانش شد. همانطور که او سبب کشتار بیمـــرگ وحش

 اش شده بود.خانواده

 وقتی مردم به کوچه و بازار  ۱۳۵۸جدی ۶فردای آن تاریخ، یعنی روز جمعه 

روی آوردند، ناگاه متوجه شدند که همه جای شهر را قشون سرخ شوروی همراه با 

وز روز به نیمه نرسیده بود که سراسر افغانستان اند. هنپوش اشغال کردهتانک و زره

ها بر افغانستان تجاوز کرده و حکومت جدید یک حکومت اطالع حاصل کرد که شوروی

شجاع نشانده شوروی در افغانستان است، نام مرده و فراموش شده شاهپوشالی و دست

روسها نه دست نشانده  و دست« شجاع ثانی شاه»دوباره بر سرزبانها افتاد، منتها 

 ها. این نامی بود که بالفاصله افغانهای غیرپرچمی به کارمل دادند.یسلنشانده انگ

  هللا جدی ببرک کارمل در حالی وارد کابل شد که رقیب سرسخت خود حفیظ ۷روز 

امین را بوسیله قشون سرخ برای همیش از صحنه زندگی بدور کرده بود. بنابراین او هم 

جبین گشاده و لبخند بر دهن که حکایتگر پیروزی او بر رقبای  و با بدون دغدغه

اش بود، به عنوان منشی عمومی حزب و رئیس شورای انقالبی و صدراعظم سیاسی

افغانستان براریکه قدرت تکیه زد و بالفاصله به تقسیم مقامات عمده دولتی و حزبی میان 

 اعضای دو جناح حزب پرداخت.

 



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        156 

  هارازنده شدن برخی پدیدهکارمل و ب رویکارآمدن 

اولین برازندگی در دولت کارمل، سنگینی پله جناح پرچم بر جناح خلق بود. 

 چنانکه از ترکیب دولت او بر میآید:

 پرچمی     اعظمببرک کارمل، منشی عمومی حزب، رئیس شورای انقالبی و صدر

 پرچمی                             کشتمند، معاون اول صدارت و وزیر پالن سلطانعلی

  خلقی         انقالبی شورایسروری، معاون دوم صدارت و معاون رئیس اسدهللا

  خلقی                                                داخله وزیر امور گالبزوی،محمدسید

  پرچمی                                                 خارجهمحمددوست، وزیر امورشاه

  پرچمی                                                               رفیع، وزیر دفاع جنرال

  پرچمی                                                               عبدالوکیل، وزیر مالیه 

  پرچمی                                       سربلند، وزیر اطالعات و کلتور عبدالمجید

  پرچمی                                                      صافی، وزیر عدلیه عبدالوهاب

  پرچمی                                                زاد، وزیر تعلیم و تربیه راتباناهیتا

  خلقی                                                 وطنجار، وزیر مخابرات اسلممحمد

  خلقی                                            گلداد، وزیر تحصیالت عالی و مسلکی 

  خلقی                                                           پکتین، وزیر برق محمدراز

  پرچمی                                                     آبیاریشاه سرخابی، وزیراحمد

  پرچمی                     ارضی عبدالغفارلکنوال، وزیر زراعت و اصالحاتداکتر

  مخفی پرچمی                                              خان جاللر، وزیر تجارت محمد

  خلقی                                                   عامهمحمد، وزیر فوایدنظرانجنیر

  خلقی                         ترانسپورت و هوایی ملکی مزدوریار، وزیرجانشیر

  پرچمی           محمد، وزیر سرحدا و قبایل )بزودی درپکتیا به قتل رسید فیض

  رچمیپ                  سرحدات و قبایلالیق، رئیس آکادمی علوم و وزیرسلیمان

  خلقی                                     معاون و صنایعاسماعیل دانش وزیرانجنیر

  حزبیغیر                                    عامه پوهاند ابراهیم عظیم، وزیر صحت

  پرچمی                       هللا، رئیس خاد ) خدمات اطالعات دولتی( نجیبداکتر

 لست باال دیده میشود، اکثریت اعضای دولت کارمل را عناصر پرچمی  چنانکه در

ها و مقامات از دست داد. اعضای جناح پرچم یک بار دیگر به اشغال چوکیتشکیل می

هایی که وزاری آنها از جناح پرچم مقرر شده خانهداده خویش پرداختند. و در وزارت
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های بلند تاسطح مام مقامات و رتبهها را عقب زده و خود بجای آنان تبودند، خلقی

 مدیریت را به تصرف خود درآوردند.

 زده شده، اکثرا بتدریج در وزارت امور داخله که وزیر آن از جناح  های عقبخلقی

خلقی و مرد شجاع و متهوری بود جذب شدند و نیروی قابل اندیشه را برای دولت کارمل 

ه، همانقدر از حمایت شوروی خود را به میان آوردند. گالبزوی وزیر امور داخل

 دار میدید که کارمل برخوردار بود.برخورد

 * دومین اقدام کارمل رهایی زندانیان سیاسی و جنایی زندان پلچرخی کابل و 

هزار نفر میرسید. در میان این شد تعداد آنها تقریبا به دهزندانیان والیات بود که گفته می

 ادی از اعضای حزب منسوب به جناح پرچم و هوادارانزندانیان رها شده، تعداد زی

اندازی کی نیز بودند. سلطانعلی کشتمند و جنرال عبدالقادر وزیر دفاع که به اتهام راهتره

ها دستگیر و محکوم به اعدام شده بودند و همچنان جنرال رفیع سلطه خلقیکودتای ضد

 .سال حبس شده بود، نیز رها گردیدند۱۴که محکوم به 

 ، زندانیان وقتی دیدند که ۱۹۷۹پس از رهایی زندانیان پلچرخی در اوایل جنوری  

جای شهر کابل را قشون سرخ شوروی پر کرده است. دیگر برای آنها و هیچکس همه

دیگر شک و تردید باقی نماند که رژیم جدید یک رژیم دست نشانده اتحاد شوروی است. 

رخ و رژیم کارمل خود را مسلح ساختند. اغلب پس کمر جهاد ببستند و بر ضد قشون س

این زندانیان رها شده، در جنبش مقاومت ملی، به صفت قوماندانان جهاد تبارز نمودند و 

در برابر رژیم و قشون سرخ شوروی رزمیدند و سعی دولت در فرونشاندن خشم و نفرت 

 آنان دربرابر رژیم بجای نرسید.

 هواداران امین و مخالفین شوروی و رژیم  چرخی از وجود متعاقبا زندان پل

تونگ( و غیره پر ساخته شد. و کارمل و اعضای منسوب به شعله جاوید )پیرو ماوتسه

خاد( با یاامین برادرزاده و داماد امین و رئیس پلیس مخفی )کامدر وهله اول اسدهللا

جان ر و صاحبپدرش عبدهللا امین و انجنیر ظریف وزیر مخابرات و والی سفاک قندها

عالمیار وزیرپالن و برادرش عارف عالمیار که گفته ، و صدیقرصحرایی والی ننگرها

قوماندان سفاک و  میشد بدستور امین میراکبر خیبر را بقتل رسانده بودند، و سید عبدهللا

 خون خوار زندان پلچرخی که گفته میشد هر شب گروهی از زندانیان را با بلدوزر زیر 

 ود، اعدام گردیدند.خاک مینم

 امین بزندان افتادند هللااما اکثریت اعضای دولت و دفتر سیاسی و هواداران حفیظ

هللا در سال و تا کارمل بر سراقتدار بود از زندان رها نگردیدند. در عهد دکتور نجیب

 هللا از زندانیی از آنها از حبس رها گردیدند و بقیه پس از سقوط دولت نجیبعده ۱۹۸۹

بوسیله  ۱۳۶۸در این رهایی، تماما محبوسین سیاسی قضیه کودتای حوت  رها گردیدند.

 وزیر دفاع، شهنواز تنی که همگی ایشان منسوب به جناح خلق بودند نیز رها گردیدند.
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یکی دیگر از تالش های رهبری جدید در مرحلۀ نوین وتکاملی کودتای ثور، * 

به  بود که حضور قشون سرخ آنرا  ان گذشتهتالش براى ترمیم اشتباهات رهبروسعی 

 .نمود، مخصوصا  که رهبرى جدید یکجا با تجاوز دشمن بقدرت رسیده بودمیصفر ضرب 

اکنون در استراتیژى حزب با تکیه براین نکته که اسالم از تعرض مصئون است ، تغییر 

ماء و غیره وارد گردید و از طریق بیانیه ها ، تشکیل موسسات مذهبى ، مراجعه به عل

براى رژیم اعتبار کمائى شود )یا بدین وسیله « مدافعین اسالم»سعى به عمل آمد تا بحیث 

، حزب ۱۹۸۰اپریل  ۲۰در اصول اساسى منتشره .مشروعیت مذهبى کسب نمایند(

احترام به معتقدات مذهبى مردم و رعایت سنن و عنعنات پسندیده »اعضاى خود را به 

 مکلف میساخت. « آنها

را در هللا ش هاى رهبرى جدید، تداوم تالش هاى وطن پرستانه غازى امان اتال

آزادساختن افغانستان از یوغ امپریالیسم به نمایش میگذاشت و بر اساس همین روحیه ، 

سخن رانیهایى مبنى براینکه چطور توطئه امپریالیزم بر ضد مسلمانان آزادى خواه زیر 

د، وبراى اثبات اینکه تغیرات انقالبى با جوهر پرده دفاع از اسالم براه انداخته میشو

اسالم و فراخوان تاریخى آن براى عدالت ، برابرى و لغو استثمار انسان از انسان 

اما این تالشها اعتبار چندانى براى مشروعیت رژیم  .مغایرت ندارد، صورت میگرفت

 .کمائى نکرد

    ، نقشه افغانستان به در همین مرحله بود که از طرف مقامات اتحاد شوروی*

منتشر شد و در دفاتر مشاورین  چاپ و عنوان ایالت شانزدهم اتحادشوروی در بلغاریا

روسی در افغانستان نصب گردید.این نقشه در نزد اکادمیسین رشاد و کاندید اکادمسین 

روهی و کاندید اکادمسین ابراهیم عطائی و سرمحقق زلمی هیوادمل موجود است. گفته 

نفر از محصلین افغانی در اتحادشوروی وقتی بر این اقدام شوروی اعتراض میشد دو 

کردند و این اعتراض را به ریاست انیستیتوت خود در اتحادشوروی ابالغ کردند، آن دو 

تسلیم داده شدند. شوروی اخراج و به حکومت افغانستان محصل افغانی بالفاصله از اتحاد

سوق داد تا کشته شوند و شاید هم کشته شدند.  به جبهات جنگ أسا  حکومت آنها را ر

خواه بما نرسیده ولی اینقدر گفته میشد که هر دوی متاسفانه نامهای این دو جوان وطن

 اند. آنها از منسوبین وزارت داخله بوده

 * واخان که به بام دنیا شهرت دارد برای نصب موشکهای دورمنزل ۀ واگذاری قل

اهداف استراتیژیک آمریکا واقع در بندرگوا در بلوچستان، شوروی به هدف مقابله با 

 آورد بزرگ روسها در همین مرحله است.دست

 * چیز دیگریکه در این مرحله )مرحله نوین و تکاملی( بدان بسیار توجه و 

شوروی در « بی،جی،کی»از نوع « خاد»جاسوسی  ۀتوسعه شبکاهمیت داده شد، 
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مام شئون حیاتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی افغانستان بود. این شبکه در ت

های جامعه گسترده شده بود و تمام گفتار و کردار و حرکات و سکنات مردم را، از تلفن

های خصوصی گرفته و از روابط خویشاوندی و نشست و برخاست عادی شخصی تا نامه

ای ارشد حزبی و حتی اعض ۰افراد تا محافل غم و شادی مردم را زیر کنترول داشت

 پایه حکومت نیز تحت مراقبت جدی این دستگاه قرار داشت.ارکان دولت و کارمندان بلند

 تقرر اشخاص در مقامات دولتی و حزبی، در مرکز و والیات، مسافرت به خارج 

بغرض تجارت یا سیاحت و یا تداوی و یا انجام امور دولتی و یا مجامع علمی، وابسته به 

میتوانست اشخاص مورد نظر خود را بهر « خاد»بود. « خاد»دستگاه  نظر و صوابدید

ایکه نمیخواست بر طرف نماید. جاه و مقامی که بخواهد نصب کند و یا از هر مقام و رتبه

حتی تقرر افراد دینی و قضائی تا امام مسجد و خطیب جمعه مربوط به موافقت دستگاه 

 بود.« خاد»همه جا بود 

 زمان جاسوسی کا، جی، بی در افغانستان و منطقه بود و از سا« خاد»در واقع 

 مسکو کنترول و هدایت میشد. 

 نوبت و گون مادی، اخذ معاش دو چند دیگران و گرفتن ترفیعات بیامتیازات گونه

العاده در انحصار منسوبین این دستگاه بود و به همین جهت برخی از کارمندان آن فوق

کنان به این شبکه شوم و بدنام، به رخ ویت خود را افتخارمهابا از چشم مردم، عضبی

مردم غیر حزبی و وابستگان خود میکشیدند. در حالیکه از نظر مردم چیز فهم و ملی، 

خدمتی بیش نبودند که بخاطر گرفتن امتیاز رتبه و مقام و آنها نوکران مزدبگیر و خوش

و بکشتن میدادند تا سلطه اجنبی در  انداختندمدال، هموطنان خود را حق و ناحق بدام می

 کشور عمر بیشتر یابد.

 هایی که هنگام بازپرسی از جانب موظفین این سازمان از جزاها و شکنجه

رسد، معهذا شنیدن آن های مجاهدین نمیآمد هر چند به پایه شکنجهمتهمین به عمل می

ال، متهمی که در اقرار و مو بر اندام آدمی راست میکند و مغز استخوان را میسوزاند. مث

اعتراف به جرمش از خود مقاومت نشان میداد و یا واقعا  از آنچه به او نسبت داده شده 

بود آلت تناسلی وی را به سیم برق وصل میکردند تا بود اطالعی نداشت، اگر مرد می

بود، پستانهایش را به برق نصب میکردند و شکنجه دیگر از مردی بیفتد و اگر زن می

مرد متهم را حاضر میکردند و برای متهم  میدادند. و در برخی موارد، دختر و خانم

میگفتند اگر اعتراف ننمایی، در جلو چشمانت بر زن و دخترت تجاوز صورت میگیرد، در 

صورتی متهم طبعا  حاضر میشد هر چه دل مستنطق و بازپرس میخواست به آن چنین

گذارد. لت و کوب با دنده برقی و پاره کردن مقعد اعتراف کند و در زیر کاغذ امضاء ب

متهم بوسیله بوتل کوک یا بوتل ودکا و غیره و غیره یک امر عادی بود و خدا کسی را 

 نمیداد و اگر داده بود، دیگر روزگارش سیاه و کارش تمام بود.« خادی»بدست جالدان 
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ی کوته ا»نویسنده توانمند و سرشناس ایرانی سعیدی سیرجانی در کتاب 

های اطالعاتی و جاسوسی مثال خوبی دارد و میگوید: خود برای سازمان« آستینان

دانی و دستشوئی از ضروریات یک منزل است. سازمان  همانطور که در یک منزل آشغال

 ها از ضروریات است.جاسوسی هم برای دولت

 دفاع از  هللا سهم عمده درالبته بخش دفاعی وزارت امنیت دولتی در عهد نجیب

آباد و شهر کابل و سایر شهرها گرفت و حتی مایه تشویش بزرگ برای شهر جالل

 پاکستان شده بود. 

   گیر شیوع یافت، رشوهجاپدیده دیگریکه در این مرحله چون یک مرض همه*

ستانی در تمام سطوح مملکت بود که مشاورین شوروی آنرا بحد اعلی  خواری و رشوه

یی نبود ولی هرگز کسی بدین دند. پدیده رشوت در کشور، چیز تازهدر کشور ترویج دا

های قبلی این خواری با دورهحیائی و پرروئی ندیده بود. فرق این رشوتپیمانه و بدین بی

خوار سابق با گرفتن رشوه کوچک احساس ترس و خجالت میکرد و کار بود که رشوه

ها بزرگ شده رفت و رحله، رشوهافراد را با سرعت انجام میداد، مگر در این م

ستان از مامور شار والی )بلدیه( گرفته تا اعضای کابینه، بدون ترس و خجالت در رشوه

بدل انجام کاری میزان و مقدار رشوه را چانه میزد و معین میکرد و بعد آنرا میگرفت. 

اعظم و ملیون دالر برای صدرآریانا مبلغ ده DC10طیاره  فروشگفته میشد از مدرک

 وزیر هوایی ملکی رشوه داده شده بود. 

 در یک جلسه رسمی شورای انقالبی  ۱۳۶۶در اوایل سال  ،ارنوال عمومیس 

و بیست دوسیه محاکماتی و قبل از آن، یکصد ۱۳۶۵اظهار داشت که این اداره طی سال 

شریف زر کندز وکود و برق مزار میلیون افغانی اختالس در شرکت سپینبه حجم دوهزار

و شرکت افغان کارت و غیره تکمیل نموده و آماده تقدیم به محکمه دارد و به همین 

ها های دیگری تحت بررسی است. اما اشخاص شامل این دوسیهمیزان اختالس و دوسیه

های خارنوالی نیستند و خارنوالی هم نظر به اکثرا حاضر به دادن جواب به سئوال

ر مورد آنان بکند. اکنون میتوان پرسید، اینان که اینقدر کاری دملحوظاتی نمیتواند هیچ

اختالس کرده و حاضر به جوابدادن نبودند، چه کسانی بجز اعضای ارشد حزب و 

 حکومت میتوانستند باشند؟

 * تعلیمی و آموزشی در  خیانت بنیادی دیگر در این مرحله، تغییر دادن نصاب

شاورین شوروی در وزارت تعلیم و تربیه، لی افغانستان بود. میمدارس و موسسات تحص

های آموزشی فرانسه و امریکا در تمام کتب تعلیمی سابقه را که به پیروی از سیستم فورا  

هزار نسخه کتب درسی را که شدند، ملغی قرار دادند و صدهامکاتب افغانستان تدریس می

ب درسی سیستم مغلق با مصرف گزاف طبع و تهیه شده بود، بدور انداختند و به طبع کت



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        161 

ها در افغانستان پرداختد. محتویات این کتب بحدی سردرگم و شوروی« سوادسازیبی»

 پیچیده بود که حتی معلمین و مدرسین هم از فهم آن عاجز بودند. 

 به شاگردان صنوف اول و دوم و سوم، ریاضیات مغلق چند مجهوله تدریس 

ارکسیستی و ماتریالیزم تاریخی از صنوف شناسی، درسهای ممیگردید و زیر نام جامعه

تا دانشگاه تدریس میشد. انتقال مفاهیم مغلق ریاضی برای شاگردان صنوف ابتدائی،  ۶

کار بسیار دشواری بود و وقتی شاگردان خود را از فهم آن عاجز میدیدند از خواندن 

راتر دلزده میشدند و تا اخیر صنوف هشتم از مرز جمع و تفریق اعداد بسیط پاف

 نهادند و از نوشتن یک رقعه مریضی هم عاجز بودند.نمی

 ها، یک نسل تعلیمی )از صنف ساله تسلط شوروی ۱۰-۹سان در طی دوره بدین

آمدند ولو که برخی تا پوهنتون )دانشگاه( هم رسیده باشند سواد بار( کامال بی۱۲تا  ۲

 ئی نداشتند.ولی از سواد عادی بهره

 نیز روسی ساختن نصاب تعلیمی و تحصیلی از فردای اشغال  در دانشگاه کابل

کشور آغاز شد، مضمون هنر اسالمی از نصاب درسی افتاد و بجای آن، ماتریالیزم 

روسی و هسپانوی در تاریخی و ماتریالیزم دیالکتیک، تاریخ کارگر، تاریخ شوروی، زبان

به دستور  ۱۹۱۹ستقالل نوین افغانستان پس از انصاب تعلیمی گنجانیده شد. تاریخ

آمیز عملی شد. زیرا مشاورین روسی، مشاورین شوروی تدوین و تدریس آن تحریف

وانمود میکردند و گویا طوری  ۱۹۱۷حصول استقالل کشور را مرهون انقالب اکتوبر 

وانمود میشد که اگر انقالب اکتوبر رخ نمیداد، مردم افغانستان به حصول استقالل خود 

 د.آمدننایل نمی

 سوادسازی، یکی از اهداف شوروی و اشغال این کشور بوده  بهرحال شاید بی

سواد یا با حداقل سواد به جامعه تقدیم باشد. چه بزعم آنها، وقتی یک نسل در بسته بی

گردد، آنگاه به آسانی میتوان تمام آن جامعه را به نوکران حلقه بگوش خود تبدل نمود. 

شمار( از با سوادگرفته تا بیسودا )باستثنای عده معدود انگشتاما خوشبختانه که افغانها 

ها را پرستی برخوردارند و با همین احساس توانستند شورویهمه از احساس عالی وطن

 از خاک و کشور خویش بیرون برانند.

یعنی «)سویتیزم»* یکی دیگر از مسائل مورد توجه دولت کارمل، تاکید بر

خواهی از جانب بمثابه وطن« تیزمیسو»خواهی و  شوروی .شوروی خواهی ( بود

با  ۱۳۶۴رهبری حزب بر سر اقتدار پیوسته تبلیغ میگردید. بدین منظور دولت در سال 

یی خواست به حاکمیت رژیم و حضور قشون سرخ در کشور مهر تائید تدویر لویه جرگه

خواست معقول و آمیز با شوروی را به عنوان یک عنعنه تاریخی، بزند و دوستی اغراق

صمیمانه مردم افغانستان وانمود کند و بموجودیت قشون سرخ صبغه قانونی بخشیده، با 

ابراز تشکر از رهبران شوروی، بقای قشون سرخ را در افغانستان، خواست کلیه مردم 
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ها و رژیم کابل ها در اراده مقاومت وضدیت با شورویکشور جلوه بدهد. اما این تالش

دولت وارد کرده نتوانست. و باز در همین مرحله بود که موضوع افغانستان  تغییر به نفع

شمالی و جنوبی بر اثر فشار اپوزیسیون بر کابل زیر پرده مطرح شد و با انتقال و 

 شریف موضوع علنی گردید.استقرار یکی از معاونین صدارت در مزار

 * تعدیل قرار گرفت در این مرحله بود که قانون مکلفیت عسکری مورد جرح و 

و دوره مکلفیت از دوسال به سه سال افزایش یافت و جلب و جذب بخدمت عسکری از 

گی پائین آورده شد. و دوره احتیاط همانند دوره ساله۱۸سال تا به سنین  ۲۲سن 

ها بخاطر نجات سالگی حتمی گردید، بنابراین اکثریت خانواده۴۰مکلفیت الی سن 

بخدمت عسکری که غالبا در برخوردها با مجاهدین کشته  شان از کشاندنفرزندان

میشدند، به ترک خانه و وطن مجبور میگردیدند، زیرا مشاهده مینمودند که در اطراف 

 ۲۴تا  ۱۸یابند و اکثریت آن متعلق به جوانان بین شهرها، قبرستانها بسرعت توسعه می

ن انقالب جانهای شانرا از ساله میباشند که در جریان مکلفیت عسکری و بنام سپاهیا

دست داده بودند. در این گورستانها هرگز گوری متعلق به فرزندان اعضای بیوروی 

ها و اعضای ارشد حزب و حکومت وجود نداشت، سیاسی حزب و اعضای دولت و جنرال

شانرا سپر تیر دشمن هایفقط و فقط این فرزندان مردم بیچاره و بیوسیله بودند که سینه

های ها در آغوش معشوقهند و مردانه جان میدادند تا مشتی تازه بدوران رسیدهمیساخت

 خود غنوده باشند.

 * در این مرحله بود که هر قدر از حاکمیت دولتی در اطراف و اکناف کشور 

ها و وزیران مشاور و معاونین خانهکاسته میشد به همان اندازه بر تعداد وزارت

نجا که در اواخر صدارت سلطانعلی کشتمند، تعداد صدراعظم افزوده میشد. تا آ

 درگذشت. ۸۰خانه و اعضای شورای وزیران از وزارت

 * افزون بر این در تشکیالت دولتی تعدیالتی رونما گردید که بموجب آن، تقرر 

ها( از صالحیت و اختیارات داریها )شهروالیان و وارسی امور والیات و شاروالی

یی ها بود( خارج و به صدارت تعلق گرفت و ادارهکه متعلق به خلقیوزارت امور داخله )

با رتبه وزیر در صدارت ایجاد گردید. که اجراآت و گزارشات « اداره قدرت دولتی»بنام 

 مربوط به والیات را وارسی و به صدر اعظم و معاونین آن گزارش میکرد. 

 لتی بسیار پیچیده و درهم و اما وضع اداری والیات به علت تعدد مراجع قدرت دو

و برهم بود. بدین معنی که در هر والیت، یکنفر کارمند حزب با صالحیت باالتر از 

صالحیت والی مقرر بود و والی که گویا رئیس کل و مسئول امور والیت بود، بدون 

موافقت و اجازه منشی حزبی والیت، هیچ کاری کرده نمیتوانست، از آن که بگذریم، 

وجود داشت که « رئیس خاد یا رئیس امنیت دولتی»تار دیگری بنام قدرت خودمخ

صالحیتش باالتر از والی و منشی حزبی والیت بود. و اجراآت هر دو را زیر کنترول 
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داشت. او میتوانست بدون نظر و مشوره والی و منشی حزبی، هر که را خواسته باشد، 

ان امنیه )پولیس( که معموال از میان بزندان بکشاند و یا از زندان رهائی ببخشد. قوماند

جناح خلق و از طرف وزیر امور داخله تعیین و حمایت میشد، خود را و از و بند اوامر 

والی و منشی حزبی والیت یا رئیس امنیت نمیدانست و هر طور دلش میخواست و هدایت 

ماندان های قومی و پیوسته بدولت و قومرکز بود، همانطور میکرد. قوماندان ملیشه

مدافعین انقالب نیز هر یک برای خود کسی بودند و میتوانستند مردم را مواخذه کنند. 

های نظامی قرار تر از آنچه بر شمردیم، جنراالن و قوماندانان فرقهباالتر و مستقل

سان در هر والیت چندین مرجع قدرت و بگیر و ببند و بزندان افکن وجود داشتند. بدین

شان بکدام مرجع قدرت یدانستند برای اجرای کار و گشایش مشکلداشت که مردم نم

 تر کدامیک مقام را تطمیع نمایند.رجوع کنند و اول

 

  ایجاد ملیشای قومی برای وحدت اقوام یا برای نفاق اقوام ؟*

 محصول « غندهای دفاع خودی»و یا « هاکندک»های قومی زیر عنوان ایجاد ملیشه

ها ایجاد شده بودند، از دولت های قومی که به مشورت شورویهمین مرحله است. گروه

سالح و پول میگرفتند، ظاهرا به این دلیل که از خود دفاع میکنند، اما در واقع هدف 

های قومی و قبیلوی بمنظور جلوگیری از وحدت ملی ها ایجاد و تعمیق دشمنیشوروی

از خود و قوم خود دفاع میکردند؟ های قومی در برابر چه کسی باید افغانها بود. ملیشه

های ضد شوروی و ضد رژیم قرار میگرفتند و از آنجائیکه طبعا آنها در برابر قیام

نمایندگی میکردند ای شوروی و ضد رژیم نیز از قوم یا قبیله  های چریکی ضدگروه

شتند که ها را میکهای قومی یا کشته میشدند و یا ملیشهبنابراین هنگام برخورد با ملیشه

های مقاومت، دشمنی آشتی ناپذیری به های قومی و گروهدر هر دو صورت میان ملیشه

های قومی برخی از این ملیشه .ها بودآمد. و این هر دو کار به نفع شورویمیان می

بعدها در برابر دولت مرکزی دست به بغاوت زدند و باعث سقوط دولتی که آنها را ایجاد 

بند و باری های قومی ایجاد شده بودند، با بیغوندر والیاتی که این کرده بود، شدند. د

 های مسافربری میشدند.های فراوان برای مردم محل و کاروانخود سبب مزاحمت

های تسلیمی یا پیوسته بدولت نیز برای مردم های قومی، گروپدر پهلوی ملیشه 

ه ساحه سکونت و کنترول شهری و روستائی ایجاد دردسر فراوان میکردند. با آنک

شان مشخص بود، اما قوماندانان این  های پیوسته بدولت در والیات مربوطهگروپ

های نظامی برای خود ها معموال در مراکز شهرها و پایتخت کشور نیز قرارگاهگروپ

بند هیچگونه قوانین و دسپلین داشتند و چون در رفتار خود نسبت به مردم شهری پای

عث اذیت و آزار شهریان میگردیدند. یک چنین وضعی را میتوان طی سالهای نبودند، با
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های عصمت مسلم، آمر سید احمد و داود جوان و گلیم در وجود ملیشه ۱۳۶۸تا  ۱۳۶۴

 های اوزبک و غیره در کابل به یاد آورد.جمع

وجلب قوماندان جهادی در بدل  از اقدامات دولت دراین مرحله، جذب* یکی دیگر 

جلب ه ب« کى، جى، بى »وابسته « خاد»بوسیله سازمان جاسوسى افت پول بود. رژیم دری

بزودى این سیاست به ثمر مینشیند و  .و جذب قوماندانان تنظیمهاى مخالف مى پردازد

که پنج سال اقوام اچکزائى را « عصمت مسلم»یکى از قوماندانان جهادى قندهار بنام 

میگردد و امتیازات فراوانى بشمول جنرالى و  رهبرى کرده بودحاضر به تغییر جهت

کنترول راه قندهار سپین بولدک وگرفتن باج راهدارى از تجار آن نواحى را ازحزب 

دموکراتیک خلق بدست آورد. کمى بعد از آن در هرات گروه جهادى داود جوان و 

ابل سیدمحمد به دولت پیوستند و صاحب ملیونها پول شدند و در مرکز هرات و شهر ک

براى آنها ویالهاى مجلل داده شد تا به عیاشى بپردازند و در عملیات برضد اپوزیسیون 

روند پیوستن قوماندانان با گروه هاى تحت فرمان شان به دولت از طریق  .شرکت ورزند

ى ابعاد گسترده داشت و تعداد آن هر روز ، زیاد و زیاد تر نشان داده های دولترسانه 

ا تالشهاى زیادى براى بدام انداختن قوماندان احمدشاه مسعود نیز میشد. در این راست

 بودند.  صورت میگرفت ، اما او زیرکتر از آنهایى بود که در تالش  دستگیرى او

به ایجاد گروه هاى دفاع خودى و مدافعین انقالب)از اعضاى  «خاد»حال در عین 

باپول و سالح هاى مخرب زد وهریک از این گروه ها را دست از اقوام مختلف « حزب

  .مجهز ساخت

یکى از این گروه هاى قومى، ملیشه هاى ازبک تحت قوماندانى جنرال دوستُم بود 

که بهر جایى روى مى آوردند، بیدریغانه آدم میکشتند و ازکشته پشته میساختند. دولت 

ازاین گروه در مناطق پشتون نشین جنوب و جنوب غربى وشرقى کشوربسیار استفاده 

میکرد. گروه هاى دیگرى از اقوام پشتون و بلوچ و نورستانى و هزاره و تاجیک و غیره 

متشکل از مردم ازبک « گلیم جمع»نیز وجود داشت که بعد از دوستم ، گروه معروف به 

 ، در روز روشن و در زیر ریش حزب دموکراتیک خلق ،مردم را در شهرکابل غارت 

 خواستى صورت نمیگرفت. میکردند و هرگز از اعمال شان باز

تفرقه بینداز و »بدینسان حزب دموکراتیک خلق افغانستان مهارت هایى را در هنر

حوادث اثبات کردکه : حزب دموکراتیک »به باور ناظرین  .کسب میکرد« حکومت کن

خود را جمع آورى « تفرقه بینداز و حکومت کن»خلق وقت کافى نیافت تا ثمرات سیاست 

ت این سیاست پس از خلع حزب مذکور عامل اساسى در تداوم حوادث اما تاثیرا .کند

 .« 68کنونى افغانستان بوده است 

                                                 
   ۲٥۳ص  اسالم وسیاست درافغانستان،استا اولسن ، - 68
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رژیم حزب دموکراتیک خلق همانگونه که با تفرقه اندازى میخواست مردم را  

بجان هم بیندازد، خودش نیز دچار تفرقه شد و فراکسیون بازى در داخل حزب مذکور 

حمالت مجاهدین زیان آور و خطرناک نبود. چنانکه  کمتر ازهللا براى حکومت نجیب ا

نمونه یى از این تفرقه و فراکسیون بازى  ۱۹۹۰کودتاى تنى )وزیر دفاع رژیم( در سال 

تفرقه هاى ستیزه جویانه دیگر ازهمان آغاز اقتدار  .داخلى حزب دموکراتیک خلق بود

صفوف حزب رخنه  درهللا امین و نجیب ا -کارمل -حزب دموکراتیک خلق میان تره کى 

نوشته گروهى از دانشمندان انستیتوت « جنگ درافغانستان»کتاب  به استناد .کرده بود

کشاکش هاى گروه هاى خلق و پرچم در درون »میالدى ، ۱۹۹۱تاریخ نظامى روسیه در 

حزب زیان بزرگ وجبران ناپذیرى به انقالب رسانید. ستیز فراکسیونى درحزب روى آن 

کرسیها براى  شاخه میخواستند با واگذارى شمار هرچه بیشتر که هردو میچرخید

دولتى ، اقتصادى و نظامى  -نمایندگان فراکسیون خود در کلیه سطوح اپارات حزبى 

که در بسیارى از کرسیهاى  مواضع خود را تحکیم نمایند. این کار به آن منجر گردید

شایسته گماشته  آلوده و ناوزنین عناصر بى صالحیت و در بسا موارد بى کیاست و حتى 

و فراخ شدن درز میان صفوف  .. این امر منجر به رویائى یک نهاد با نهاد دیگر.شوند. 

و رهبرى حزب گردید. میان ارگانهاى نظامى به گونه مثال وزارت داخله و وزارت امنیت 

 دولتى خبرى از همنوایى و هماهنگى نبود....خواستهاى شخصى رهبران، فروگذاشت

و پیوندهاى خانوادگى، خویشاوندى و خاندانى برانتظام حزبى « یق بارگىفر»آنان،  هاى

وبر اصول سنترالیسم دموکراتیک چیره شد و سراپاى حزب را فراگرفته بود و در نتیجه 

آن حزب با کردارهاى خود از همدردى بخش بیشتر توده ها محروم گردید و اتوریته خود 

که در واقع به یک نیروى خود کامه و دیکتاتورى نظامى  را با نیروى اسلحه حفظ میکرد

 69«مبدل گردیده بود.

، تفرقه هاى زبانى هللا هاى درون حزبى،در عهد نجیب ا در ادامه این کشمکش

وقومى حتى در سطح دفتر سیاسى حزب میان گروه محمد اسلم وطنجار، پاکتین ومحمد 

، کاویانى و عبدالوکیل از سوى دیگررفیع از یکسو و دسته فرید احمد مزدک و نجم الدین 

در روند همین تفرقه اندازى  .بصورت پرخاش هاى تند قومى مثال دیگر این تفرقه است

یکى از نتایج مهم آن پیوستن جنرال دوستم ، به مخالفین رژیم یعنى احمدشاه مسعود 

پستها و  در دادنهللا رعایت حقوق ملیتها از جانب نجیب بود. دوستم دلیل این کار را عدم 

و پیوستن او به مخالفین هللا رد، اما این بریدن دوستم ازنجیب مقامهاى دولتى وانمود ک

که کمر  ایدیولوژیک حزب ، جزئى از ثمرات سیاست تفرقه انداز و حکومت کن حزب بود

  رژیم را شکست.

                                                 
 ۲۷۸انفر،صیرا زیترجمه عز گران،یود کفیسرهنگ پ خیجنگ درافغانستان، نوشته دکتورتار - 69
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ترین  های چریکی )که فرسایندهمعهذا جنبش مقاومت افغانها از طریق جنگ

م قرن اخیر است( با نیروهای دولتی و قوای متجاوز شوروی در سراسر ها در نیجنگ

کشور اوج گرفته بود. امریکا و پاکستان و سایر کشورهای منطقه هر یک از دلچسپی به 

این جنگ هدفی داشت. مثال، پاکستان نه تنها میخواست خطر شوروی را از خود بدور 

امریکا و عربستان سعودی و سایر سازد، بلکه از طریق بدست آوردن کمکهای سرشار 

کشورها، میخواست بیش از پیش به تقویت نظامی کشورش بپردازد تا در روز مبادا هم 

در برابر اردوی افغانستان و هم در برابر هند که پس از جدایی از آن کشور دوبار مورد 

و هایی از خاک های شدید قرار گرفته و متحمل خسارات و از دست دادن قسمتضربه

 قلمرو خود شده بود، مقاومت کرده بتواند.

 و اما امریکا نه تنها میخواست شوروی را در لجنزار جنگ فرساینده در 

افغانستان فرو بکشاند و انتقام شکست خود را در ویتنام از شوروی بگیرد، بلکه 

را ادامه بدهد و از این طریق درس  میخواست برای شکست کامل قشون شوروی جنگ

به شوروی بدهد تا تمام منافع فوری و دورنمایی خود را در منطقه از دست بدهد.  تاریخی

ها را متوجه اهداف دراز مدت اما روی کار آمدن گرباچف در رهبری شوروی، شوروی

 امریکا در این جنگ ساخت.

 یی بدست آورد تا قشون خود شوروی با تحرک بخشیدن به مذاکرات ژنیو، بهانه

تحقق  ۱۹۸۹فبروری  ۱۵در دو مرحله بیرون بکشد. این عملیه تا  را از افغانستان

های آقای کوردوویز نماینده خاص سازمان ملل متحد با پذیرفت. در تحقق این امر تالش

 جوانب درگیر قابل یادآوری و قابل تقدیر است. 
 

 :علیه تجاوز شوروی عکس العمل مردم وجامعه جهانی

 نطقه و تمام کشورهای غربی کشورهای منستان، همزمان با تهاجم شوروی برافغا

س آمریکا، حضور نظامی شوروی را در افغانستان یک تجاوز صریح تلقی نموده أو در ر

کشور عضو سازمان ملل متحد خروج فوری قوای شوروی را  ۱۰۴آنرا محکوم کردند و 

وروی را کشور عضو سازمان ملل متحد اقدام ش ۱۸از افغانستان تقاضا نمودند. البته 

 کشور دیگر عضو آن سازمان رای ممتنع دادند.  ۱۸تائید نمودند و 

آمیز سیاسی و تبلیغاتی از آن تاریخ به بعد افغانستان در زیر فشار و مضیقه فاجعه

و اقتصادی کشورهای منطقه و کشورهای غربی و در راس امریکا قرار گرفت و با 

ساعت تبلیغات  ۸۵چریکی را همراه با  تجهیز و تسلیح مجاهدین افغان، جنگ فرساینده

در یک شبانه روز بر ضد رژیم و قشون سرخ شوروی براه انداختند که ادامه این 

سیاست سرانجام سبب خروج قوای شوروی از افغانستان و سقوط رژیم انقالبی 

 در این کشور شد. « ادعایی»
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های این خصهگیری و سرتاسری شدن قیام مردم افغانستان نیز یکی از مشاوج

کارمل استقرار خودش را بجای امین و اشغال افغانستان را توسط  .مرحله است

سرخ، مرحله نوین و تکاملی انقالب ثور نامید و سالگرد اول آن را جشن گرفت. قشون

 ولی بعدها از این روز تجلیل بعمل نیاورد.

 حوت  ۳خ دو ماه پس از اشغال افغانستان توسط قشون شوروی، درست به تاری

شهریان کابل دست به مظاهره خونباری زدند. شام  ۱۹۸۰فبروری  ۲۴مطابق  ۱۳۵۸

ذان از فراز بامهای آاکبر و دادن م با فریادهای هللادوم حوت بعداز نماز خفتن مرد

سرخ فرا هایشان همشهریان را برای مقاومت و شورش بر ضد دولت و قشونخانه

های پولیس محل بزرگ مردم بسوی ماموریت هایخواندند و سپس با تشکیل دسته

بحرکت افتادند. اما از آنجایی که اهالی آمادگی قبلی نداشتند و فاقد سالح بودند. پولیس بر 

نشینی و بازگشت یی از مردم زخمی شده مجبور به عقبروی مردم آتش گشود و عده

 ت ادامه یافت. حو۳های خود شدند. این وضع تقریبا تا ساعت چهار صبح روز بخانه

 های دکانهای خود را بر روی مردم مسدود حوت دکانداران، دروازه۳صبح روز 

حوت تعداد بسیاری از شهریان کابل در ۳قبل از ظهر روز  ۱۰نمودند. در حوالی ساعت 

جاده میوند اجتماع نمودند و با دادن شعارهای: مرگ بر رژیم کمونیست، مرگ بر قشون 

ها را از سلمان افغانستان بر ضد کمونیستان بپاخیزید، شورویشوروی، مردم مسرخ

میوند، کشور خود بیرون کنید و غیره شعارها به مارش پرداختند. اما در حوالی چوک

چیان از طرف قوای امنیتی پولیس و خاد وارد و گرفته شد و مورد ضربات جلو مظاهره

از دست دادند. برخی هم دستگیر و یی جان خود را شدید قرار گرفتند. عده زخمی و عده

بس و تاسیسات دولتی و از جمله چیان چندین عراده ملیبزندان افتادند. مظاهره

کتابفروشی بیهقی واقع در جوار وزارت اطالعات و کلتور را به آتش کشیدند. دامنه این 

هللا، تحآرا، قلعه فمینه، شهرمنار، جمالدانا، قلعه قاضی، بینی حصار پایمظاهره ده

 میوند را در برگرفته بود.زرنگار، جادهپارک

 درانی، آریانا، ماللی، شاگردان مکاتب کابل چون: عایشه ۱۳۵۹در اول ثور  

دولتی و ضد موجودیت های شهر بیرون آمدند و فریادهای ضدزرغونه، سوریا، به جاده

م مظاهره را خاموش اما تفنگداران رژیم با استعمال سالح گر  قشون روسی سردادند.

باری بر روی دوشیزگان مکاتب شهر کابل، دوشیزه ناهید که کردند. بر اثر این گلوله

هدیه به ناهید »یی بنام بعدها پژواک، شاعر، نویسنده و سیاستمدار معروف کشور رساله

تن دوشیزه دیگر از مکاتب کابل جام شهادت بنام او نوشته است، همراه با سیزده« شهید

 یدند.نوش
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بوسیله « انقالب»ها و بمنظور بدنام ساختن ضد از آن پس به هدایت شوروی

ذخایر آب نوشیدنی شاگردان مکاتب کابل، مخصوصا « گی، گی، بی»عناصر وابسته به 

ها شاگرد بر اثر های دختران با زهر مسموم ساخته میشد و روزانه دهمکاتب و لیسه

 انتقال داده میشدند و شاید هم تلف میگردیدند. هانوشیدن آب مسموم شده به شفاخانه

 های درسی ادویه مسموم کننده پاشیده میشد و وقتی شاگردان گاهی در صحن اتاق

غلتیدند و میخواستند داخل اتاق درس خود شوند، از هوش میرفتند و روی زمین می

 شاگردان مکاتب رخصت میشدند.

 ی هر کاریکه به ناکامی رژیم و شاید و ممکن است مخالفین رژیم و ضد شورو

ها مفید واقع میشد از ارتکاب آن صرفه نمیکردند، اما تا اخیر نه ضربه زدن به شوروی

افگنی دستگیر و بمردم روشناس کرد و دولت کسی را به عنوان مجرم این اعمال دهشت

ی هاوار شدند. مگر تبصرههای مخالف اجرای چنین عملی را به خود ذمهنه هم گروه

خود مردم کابل چنین بود که این کار خود دولت است نه از مجاهدین. پر واضح است که 

ها افگنی در شهر کابل شیوع یابد، اما آنچه شورویدولت هم نمیخواست چنین دهشت

ها و دولتی ها جرأت آنرا نداشت که بگوید میخواستند و میکردند هیچ کسی از حزبی

 چرا؟

 نتون کابل نیز در صحن پوهنتون دست به مظاهره در نهم ثور محصلین پوه 

زدند، اما مظاهره بسرعت و بشدت سرکوب و تعدادی از آنان به شمول دختران جوان 

باتهام محرکین مظاهره دستگیر و بزندان افتادند و مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند. 

ه بودند. زیرا برداما مردم دیگر به ماهیت رژیم و اهداف شوروی در افغانستان پی

آمریکا و رادیو و رادیو صدای« سیبیبی»های گروهی غرب و منجمله رادیو رسانه

تازه و راز نگفته به مردم افغانستان و جهان ها مطلبغرب و غیره هرروز دهآلمانصدای

فاش مینمودند و مردم را به مقاومت و سرنگونی رژیم و بیرون راندن قشون 

 شویق و ترغیب مینمودند. شوروی از کشور تسرخ

 نقش کمتر از کمکهای نظامی امریکا به مجاهدین « سیبیبی»واقعا رادیو 

بر « سیبیبی»بمنظور بزانو در آوردن شوروی در افغانستان، بازی نکرده است. تاثیر 

سواد و آنهایی که سالح مردم افغانستان در دوران جهاد بحدی بود که حتی مردم بی

جنگیدند، ولی در آرزوی جنگیدند یا نمید شوروی و دولت افغانستان میدوش بر ضبر

کردند، ولی سقوط رژیم و شکست قشون شوروی بودند، گاهگاهی نماز را قضا می

موجودیت  نمودند. عالوتا  نما را قضا نمی جهان سی و برنامه جامبیشنیدن اخبار بی

سازی  شان در عملیات جنگی و پاک سرتاسری قشون شوروی در افغانستان و اشتراک

آور با ساکنان روستاها و آنهایی که با حزب اپوزیسیون و برخورد خشونتبار و رعب

پیوند نداشتند، بزودی جنبش مقاومت ملی را، وطن شمول ساخت و مردمان کشور از هر 
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برای  یی یا ملیتیقوم و هر ملیتی که بودند، بدون تعصبات قومی، مذهبی، اتنیکی، منطقه

ها از کشور در زیر لوای جهاد بر ضد کفر و الحاد و تجاوز بیگانگان طرد شوروی

های مواصالتی و اکماالتی میان مرکز ها( جمع شدند و با قطع راهها و شاهراه)شوروی

و والیات، اردوی دولتی و قشون سرخ شوروی را مورد ضربات هالکتبار چریکی خود 

 قرار دادند.

 جگرن، عبدالحق، سیدسنگی، اسماعیل، صمدتورنمسعود، هشانامهای احمد

شاه، محمدلطیف، مالنقیب، مالرحیم و پهلوان رسول، امیراللی، حاجیفرید، پهلواناستاد

ملنگ و غیره هر روز با اقدامات تازه بر ضد قشون شوروی و دولت جگلدلک، مالانور

تیز تبلیغات خود را متوجه اعمال  ها میرسید و بالمقابل دولت هم لبهکارمل بگوش

ربانی کرده الدینسیاف و برهانرسولحکمتیار، حضرت مجددی، مولوی خالص، گلبدین

رفت و آنان را بیش از پیش در ذهن و دماغ مردم شهری و روستایی روشناس کرد. تا 

یکی آنجا که بعضی از فرزندان خود را بجای آنکه شامل انجام خدمت عسکری نمایند، به 

الذکر معرفی و تسلیم میکردند تا هم ثواب و هم خرما نصیب های رهبران فوقاز تنظیم

 آنها گردد.

که زمانی وزیر دفاع و مدتی هم باتهام شرکت در کودتای نافرجام ژنرال نظرمحمد 

برای من حکایت میکرد  ۱۹۸۶مطابق  ۱۳۶۵شهنواز تنی به زندان افتاد، در اوایل سال 

هر گاه « نفر نبوده است. ۴۰۰ساعت هیچگاهی کمتر از ۲۴ی ما در هر تلفات اردو»که 

نفر  ۲۰۰حد اوسط این رقم را در طول مدت موجودیت قشون سرخ در افغانستان، فقط 

ساعت از سراسر کشور قبول کنیم. از روی این حساب میتوان میزان تلفات  ۲۴در هر 

دود یک میلیون نفر جوانان سال جنگ دوامدار در ح۱۳اردوی افغانستان را در مدت 

سال داشتند، تخمین زد و هرگاه تلفات قشون ۳۰سال یا کمتر از  ۲۴تا  ۱۸افغان که بین 

نفر محاسبه کنیم، در مدت  ۱۰ساعت در سراسر افغانستان صرف  ۲۴شوروی را در هر 

نفر تلفات  25000از ده سال تجاوز و تهاجم آنها با نیروی مقاومت مجاهدین بیش 

 اند. شدهمتحمل 

 جویانه  قشون سرخ در افغانستان در مقابل هر حمله مجاهدین، عملیات انتقام

افکن بر دهات و قصبات و شهرستانهای افغانستان انجام وحشتناکی بوسیله طیارات بمب

یی از این عملیات حربی متجاوزین در میان مردم گفته و میدادند که داستاههای تکاندهنده

 شنیده میشود.

 ه میشد، در لوگر باری زنان و کودکان و پیرمردان از ترس بمباردمان قوای گفت

ها های قنات )کاریز( دهکده خود را پنهان کردند. شورویشان، در چاهشوروی بر دهکده

بر سر قنات آمدندو چون صدای گریه کودکان را شنیدند، دانستند که در آنجا افراد دهکده 

رول در آب قنات فرو ریختند و آنرا آتش زدند و خود با اند. سپس مقداری پتپنهان شده
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های قنات ایستاده شدند. داد و فریاد اطفال و مادران در زیر اسلحه گرم بر سر چاه

دهلیزهای کاریز درهم پیچید و ساعتی بعد خاموش شد. زیرا همگی جان داده بودند. در 

های کاریز انداخته بودند، چاه ها خود را درغزنی و کتواز نیز مردم هنگام حمله شوروی

های کاریز را ها و چاهها حفرهها نجات یابند. شورویگرد روسبگمان اینکه شاید از پی

گونه فراریان را زنده بگور مینمودند. همچنان گفته میشد، ساختند و بدینبا خاک پر می

ت چریکی اغلب قطعات شوروی هنگام عبور خود از نزدیکی محالت مسکونی، با حمال

یا دهکده را در زیر ضربات ها آن محلهمواجه میگردیدند. در این صورت شوروی

توپخانه خود خورد و خمیر میکردند و سپس داخل محله شده تمام مردان و زنان آتش

عام و حتی حیوانات و مواشی و مرغ و سگ آنجا را نیز نابود و دارایی اهل دهکده را قتل

و یا اینکه دهکده را بوسیله بمباران هوائی با خاک یکسان  روستا را چپاول میکردند

 مینمودند و میگذشتند. 

پرسونل در ها در افغانستان به کشت میلیونها ماین ضدافزون بر این شوروی

های نظامی و خطوط مزارع و باغستانها و اطراف روستاها و اماکن مقدسه و قرارگاه

ان و پاکستان منتهی میشود، پرداختند و حتی های فرعی که به ایرمرزی و مسیر جاده

گذاری را نیز هنگام خروج خود از افغانستان با خود بردند و آنرا به های میننقشه

مقامات مسئول افغانی تسلیم نکردند. تا کنون هزاران افغان از این ناحیه یا کشته و یا 

 اند.دهعضو از اعضای بدن خود را از دست داده بار دوش خانواده خود ش

 د: یک سروی ملل متحد نشان میدهد که سوینخود می ۱۷۲امید در شماره 

افغانستان یکی از کشورهای است که ماین بصورت گسترده در آن کاشته شده و به بیش 

ملیون متر مربع افغانستان پر  ۷/۲۲از ده میلیون ماین میرسد. همین سروی حاکی است 

متر مربع آن را مناطق مسکونی احتوا میکند. یلیونم ۸از ماین است که از جمله بیش از 

سروی میگوید، حداقل در هر ساعت از روز یک افغان توسط ماین مجروح یا معیوب و 

که آوارگان کابل دوباره به منازل خود برگشتند،  ۱۹۹۵یا از بین میرود. در ماه می 

 اند. واقعه جراحت از ماین راپور داده ۳۵۰۰ها از شفاخانه

 های کامل نقشه :منبع وزارت دفاع افغانستان به هئیت سروی ملل متحد گفت یک

 گذاری را در اختیار دارد و عندالضرورت آنرا بدسترش موظفین ماین پاکی میگذارد. ماین

 ها سال دیگر هم از اراضی افغانستان پاک ها تا دهمعهذا بیم آن میرود که ماین

 ل داشته باشد.نگردند و پیوسته قربانیانی در قبا

 ن عقیده بود که با پشتیبانی اتحادشوروی و قشون سرخ آن جنگ یرژیم کارمل بد

را تاسرکوبی آخرین افغان متمرد و سرکش بایستی دوام داد و میتوان بدینوسیله قیام 

های کردن نقشهسرتاسری مردم افغانستان را سرکوب و به اطاعت واداشت و بعد به پیاده
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در این کشور و منطقه پرداخت. بنابرین به بمباردمان مناطق قیام مورد نظر شوروی 

 کننده اقدام نمود.

 از آنجایی که جنبش مقاومت منحصر به یک منطقه و یک محل و یک قوم و یک 

والیت نبود، لذا شوروی خواهی نخواهی خود را مجبور میدید تا تمام کشور را بمباردمان 

دهکده و روستایی نیست که د، درسراسر کشور هیچکند. آنطوریکه مردم حکایت میکردن

مورد ضربات قوای هوایی شوروی و عملیات تهاجمی اردوی مشترک دولتی و قشون 

سرخ قرار نگرفته باشد و به ویرانه موحشی تبدیل نشده باشد.عالوه بر این تقریبا  تمام 

سارها، ا و چشمههای سنتی و عصری آبیاری، کانالها، بندها و سربندها، کاریزهسیستم

 اند.باغها و مزارع و تاکستانهای مردم تخریب و صدمه کلی دیده

 خود از روی یک منبع رسمی کشور سوئد در این  ۱۷۰اخبار امید در شماره 

هزار آن کامال ویران شده است، هزار روستا در افغانستان، ده ۲۲از »رابطه مینویسد که 

سان گردیده و پنجاه درصد سیستم زراعت از بین های مردم با خاک یکهفتاد درصد خانه

 «رفته است.

 بر اثر این بمباردمان و این ضربات مرکباردر سرتاسری کشور، یک و نیم میلیون 

میلیون به پاکستان( و ۳میلیون انسان دیگر )اند و تقریبا پنجافغان تلف و یا معیوب شده

ر به کشورهای اروپائی و آمریکایی میلیون به ایران( و تخمین نیم ملیون افغان دیگ۲)

 مجبور به مهاجرت گردیدند. 

 در مورد تاثیرات جنگ بر « ماریک سیلونسکی»یکی از محققین پولنیدی بنام 

یی از اش، خالصهساختمان جمعیت افغانستان رساله محققانه نوشته و در پایان رساله

 آنچه را تحقیق نموده بدینگونه بیان میکند:

 تکمیل گردید، نشان میدهد که  ۱۹۸۷آمده از تحقیقی که در اواخر  نتیجه بدست»

فیصد مجموع  ۳۳درصد معیوب و تقریبا   ۱،۳درصد نفوس افغانستان کشته شده،  ۹

اند. بمباران قراء و به اینطرف در پاکستان و ایران آواره گردیده ۱۹۷۸نفوس از کودتای 

درصد نخستین و  ۴۶ال فرار از کشور های مهاجرین در حاهالی ملکی و کاروان قصبات

ترین عامل تلفات محسوب میشود. پس از آن ولی بیشترین تلفات جانی را آتش عمده

 ۳درصد، و ماین  ۱۲های ثقیله و توپ باران سالحفیصد، گلوله ۳۳های خفیفه سالح

 ۷آورد. وسعت جنگ که در دوران زمامداری بریژنف نسبتا  محدود بود، فیصد ببار می

 پف و چرنینکو بصورت چشمگیر افزایش یافت. هزار، در دوران حکمروایی آندرینفر فی

 نفر تلف گردید. ۱۶در هر هزار  ۱۹۸۴چنانکه از سال 

 والیات سمت شمال افغانستان که با اتحاد شوروی سرحد مشترک دارد بیشتر از 

میدهد. تجزیه و درصد مجموع تلفات را تشکیل  ۱۲سایر نقاط متأثر شده و اضافه از 
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تحلیل تعداد ساالنه مهاجرین تصویر روشنی از استراتیژی شوروی را در اختیار ما قرار 

و  ۱۹۷۸میدهد. ایجاد یک کمربند دفاعی نزدیک سرحدات پاکستان در بین سالهای 

و کنترول و  ۱۹۸۵تا  ۱۹۸۲پاکسازی مناطق اطراف پایتخت میان سالهای  ،۱۹۸۱

طوط آهن )؟( که کابل را با اتحاد شوروی وصل مینماید از انکشاف شاهراه عمده و خ

بدینسو مهاجرت و کاهش نفوس در مناطق زراعتی و افزایش بیش از حد در  ۱۹۸۶

 تعداد نفوس شهری تحوالت بارزی است که جامعه افغانی را متاثر میسازد.

درصد نفوس در  ۱۱بدینسو ثلث نفوس ازکشور فرار نموده،  ۱۹۸۷از سال  

فیصد کشته و نفوس روستایی از  ۹کشور دست به مهاجرت زده. در نتیجه جنگ  داخل

 فیصد افزایش  ۲۴به  ۱۵فیصد کاهش یافته است. در مناطق شهری نفوس از  ۳۳به  ۸۵

 70« .برابر افزایش یافته است ۳یافته، چنانکه نفوس پایتخت 

آرد، روغن،  های مواد خواربار و مایحتاج عمومی مانند:صعود سرسام آور قیمت

باب، تیل خاک و مواد سوخت و محروقاتی، از شکر، گوشت، برنج، ترکاری باب، پارچه

ده تا سی مرتبه در مقایسه با سالهای قبل از مختصات این مرحله است. و پس از آن نیز 

هللا آرد و روغن بطور مجانی همچنان باالتر رفت. صرف با این تفاوت که در دوره نجیب

ن دولت توزیع میگردید. مگر در سالهای اخیر به علت قلت مواد مذکور، برای منسوبی

جوئی همراه شده بود. و آنکه در این میانه فراوان سود توزیع آن با کندی و بهانه

ماه صاحب داران مواد کوپونی بودند که گفته میشد هر یک پس از شش برد، مغازهمی

شان کنترول و بازخواست  از اعمالموتر و حساب بانکی میشدند و هیچ مقامی هم 

 نمیکرد.

 های ارتزاقی، هزاران نفر، زن و مرد و هر روز در پیشروی هر یک از مغازه

کودک و جوان و پیر بخاطر گرفتن مواد کوپونی تجمع میکردند و تازه بیش از چند نفر 

ام شد، شان را حاصل نکرده بودند که مامور صاحب مغازه فریاد میزد، تممحدودی حقوق

گشتند و نیمه شب های خود بر میفردا بیائید. و باز مردم محتاج و هر دم شهید بخانه

دوباره عقب دروازه مغازه ارزاق بنوبت صف میکشیدند تا مگر فردا زودتر نوبت آنان 

ها، وقت مردم برای دسترسی فرار رسد و دست خالی به خانه بر نگردند. بدین سان هفته

 ند کیلو روغن ضایع میشد.بیک بوجی آرد و چ

 در عهد حکومت داکتر حسن شرق قحطی مردم را تهدید میکرد و  ۱۹۸۸در سال 

ها ها در عقب درب نانبائیشبزنان و کودکان برای گرفتن نان خشک از نانبائی نیمه

صف میکشیدند. در زمستان همان سال، چند کودک منتظر نان خشک در عقب نانبائی، 

 های خود را از دست داده بودند. از اثر سردی توان سوز جاندر خیرخانه کابل 

                                                 
ترجمه پوهاند علمی ص  ،۱۹۸۷ـ  ۱۹۷۸ماریک سیلونسکی، جنگ و ساختمان جمعیت در افغانستان  - 70

 ۲۸ـ  ۲۶
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فرار مغزها از کشور که همزمان با کودتای ثور آغاز شده بود، در این مرحله 

ترین کارمندان، طبیبان، انجنیران،  مدارج تکاملی خود را پیمود. بهترین و ورزیده

شان ندان که امکان فرار برایاستادان، دانشمندان، شاعران، نویسندگان، نطاقان و هنرم

میسر شده توانست، از کشور بدر رفتند و حیات خود و فرزندان خود را تأمین کردند. من 

 تن استاد، کشور را ترک گفته بودند.  ۶۰۰شنیدم که تنها از پوهنتون کابل در حدود 
 

 اصالحات ارضی  برخورد با مسالۀدولت کارمل و

 )که آنرا مرحله عهدکارمل ی افغانستان در حزب دموکراتیک خلق ودولت جمهور

تکاملی انقالب؟ ثور مینامید(با اتکا برین امرکه" تنها ازطریق محو سیستم فیودالی 

میتوان زمینه رشد سریع نیروهای مولده را آماده ساخت وچنان نظامی را مستقر ساخت 

ده کنند وسطح تولید که برمبنای آن دهقانان بتوانند مستقیما  از حاصل دسترنج خود استفا

مشی مساله اصالحات  "71محصوالت زراعتی را به نفع خود وجامعه افزایش بخشند.

 ارضی را به اشتراک مستقیم دهقانان همچنان تعقیب کرد. 

" هدف از مناسبات  که بوده عمل حزب دموکراتیک خلق آمده در بخشی از برنام

تا دردهات کشورشرایطی  نوین ارضی وتحدید معقول نصاب مالکیت برزمین آنست

بوجود آید ک براساس آن دهقانان زحمتکش برمبنای عدالت اجتماعی واصول دین 

مقدس اسالم، صاحب قطعات کافی زمین برای تامین زندگی عادی وشایستۀ انسانی خود 

گردند. دولت حق مالکیت زمین را تضمین کرده وصاحبان زمین را کمک وتشویق خواهد 

زراعتی را با موثریت پیش ببرند وسطح تولید محصوالت را افزایش  کرد تا فعالیت های

بخشند. زمین ثروت مردم است، بنابرین دولت تدابیر موثر را جهت آباد ساختن زمین 

های جدید، توسعه ساحۀ تحت زرع وایجاد سیستم های جدید که نه تنها تامین مواد 

یع رابهبود خواهد بخشید، بلکه ارتزاقی مورد ضرورت مردم ، تهیه مواد خام برای صنا

مزایای تجربه تولید بزرگ میکانیزه شده را در برابر زحمتکشان نیز قرار خواهد داد، 

  72 توجه جدید مبذول خواهد کرد."

در رساله اصالحات دموکراتیک ارضی وآب در جمهوری دموکراتیک افغانستان 

ی براین اصل است که میخوانیم که :" سیاست ارضی حزب ودولت انقالبی کشور متک

تنها میتوان از راه نابودی کامل مناسبات فیودالی امکانات رشد نیروهای تولیدی، 

دگرگونی در نحوۀ مالکیت ارضی واستفاده از زمین به سود دهقانان زحمتکش وبالنتیجه 

تحوالت بنیادی را در دهات وروستاهای کشور تأمین نمود. وضع محدودیت ها برمالکیت 

                                                 
 گزارش اساسی پلینوم چهارم کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان - 71

 ، فصل چهارم۱۳۶۰حوت  ۲۰برنامه عمل حزب دموکراتیک خلقف - 72
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ان بزرگ وتوزیع زمین به دهقانان بی زمین وکم زمین منجمله تهیه ارضی مالک

معاونتهای مادی وتخنیکی وهمراه با آن تقویت جنبش کوپراتیفی در دهات وروستاها 

بشمولیت داوطلبانه دهقانان در کوپراتیف های زراعتی، حل مسالۀ آبیاری وتوزیع 

یکانیزه تولید زراعتی با استفاده عادالنه وموثر آب در روستاها وایجاد واحدهای بزرگ م

از دست آوردهای علم وتخنیک معاصر، عمده ترین ابعاد سیاست زراعتی حزب 

دموکراتیک خلق افغانستان بوده که بمثابۀ راه حل دموکراتیک مسالۀ ارضی وانکشاف 

  73 سریع زراعت در مملکت ارزنده تلقی میشود."

 ه اولی اصالحات ارضی، درت های عینی جامعه وتجربه مرحلبا درک واقعی

مرحله دوم کودتای ثور، برای بررسی وتحلیل همه جانبه مساله اصالحات ارضی ورشد 

زراعت در کشور کمیسیون مشترک کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق وشورای 

وزیران جمهوری افغانستان ایجاد گردید وبالنتیجه تعدیالت پراهمیتی در فرمان شماره 

بی وادامۀ اجرای اصالحات ارضی وآب وقانون تنظیم امور زمینداری هشتم شورای انقال

  74 بعمل آمد واسناد قانونی مهمی مورد تصویب قرارگرفت.

همچنان بمنظور فراهم آوری تسهیالت بیشتر برای دهقانان وجلوگیری از پارچه 

د که پارچه گردیدن باغها وتاکستانها در فرمان شماره هشتم در باره زمین تعدیل گردی

افغانی از هرجریب زمین درجه اول داخل نصاب  ۲۰مطابق آن دهقانان از پرداخت 

جریب زمین  ۳۰افغانی در مقابل انتقال هرجریب اضافه جریبی اشخاصی که قبال   ۵۰۰و

جریب در ملکیت خود داشتند ولی اسناد مدار  ۳۰درجه اول یا معادل آن ویا بیشتر از 

 زمین درجه اول یا معادل آنرا در تصرف داشته باشند. جریب ۳۰حکم نداشتندحق دارند 

عالوه بر واردکردن تسهیالت فوق در مواد فرمان شماره هشتم، فرمان هئیت رئیسه   75

شورای انقالبی جمهوری افغانستان منحیث ضمیمه نمبر اول فرمان شماره هشتم در باره 

رضی را مطابق به شرایط زمین به تصویب رسید که در آن ادامۀ اصالحات دموکراتیک ا

خاص کشور تاکید میکرد. همچنان رعایت جدی اصل ملکیت قانونی زمینداران برزمین 

های مربوطه شان واحترام به سنن وعنعنات دینی وقبیلوی، قدردانی از خدمات برجسته 

سران اقوام وقبایل وافسران قوای مسلح جمهوری افغانستان که در راه دفاع از انقالب 

حدات وطن مصروف خدمت اند، تقویت تولیدات میکانیزه شده در زراعت وحفظ سر

بخاطر بلندبردن حجم تولیدات زراعتی وارتقای سطح زندگی مردم زحمتکش افغانستان، 

 76 عمیقا  مورد توجه وتائید قرارگرفته است.

                                                 
 ۲۲، ص۱۳۶۱اصالحات دموکراتیک ارضی وآب،جدی  - 73
 ، فرمان هئیت رئیسه شورای انقالبی در باره تعدیل۲۳۲، ص۱۳۶۳زمین وآب به دهقانان، جدی   - 74

 فرمان شماره هشتم دیده شود.
 ،۱۶۲، ص۱۳۶۳زمین وآب به دهقانان، جدی  - 75
 رک: ضمیمه نمبر یک فرمان شماره هشتم شورای انقالبی) زمین وآب به دهقانان( - 76
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به پیروی از برنامۀ عمل حزب تدابیری روی دست گرفته شد تا در تمام والیات 

بهبود واصالح اراضی وآبیاری بشرکت خود دهقانان انجام یابد. کانال ها  کشور امور

وکاریزهای جدید احداث وچاه های عمیق حفر گردند تا ساحۀ زمین های آبی گسترش 

 یابد.

برای دهقانان ومالداران به قیمت عادالنه وبرای تهی دستان مطابق برنامۀ عمل  -

راعتی ، کودکیمیاوی، تخم بذری اصالح حزب از طریق کریدت دولتی، مساعدت های ز

 شده وانواع مواشی دارای کیفیت عالی آماده گردد.

به زحمتکشان کوچی مساعدت شود تا هرجائی که میل خودشان  است، سکونت  -

اختیاری کنند. کوپراتیف های تربیه وفروش حیوانات وتولیدات حیوانی تاسیس گردد و 

یع وقروض با تخفیف وکریدت دولتی جهت به صورت تدریجی به کوچیان زمین توز

 اعمار مسکن وساختمان های اساسی به آنها پرداخته شود.

پروگرام های کوتاه مدت وطویل المدت برای بهبود وضع زندگی کوچیان طرح  -

وتدریجا  عملی گردد. در مسیرحرکت کوچی ها جهت جلوگیری از ضایع شدن حیوانات 

خدمات وترنری، آماده وتدابیر مهم در مورد بهبود وبخاطر اب نوشیدنی حفر چاه ها، 

 چراگاه ها ایجاد شود) خدمات طبی وفرهنگی جزو پروگرام بود(.

کوپراتیف های جدید تهیه وفروش محصوالت دهقانی ایجاد وکوپراتیف های  -

موجود تحکیم یابند. به این کوپراتیف ها در قسمت محصوالت زراعتی آنها وخریداری 

ارتزاقی وسایر اجناس موردضرورت شان مساعدت صورت گیرد  اجناس صنعتی،

وکوپراتیف های استهالکی در دهات وقصبات گسترش یابند. زمین های مازاد نصاب 

زمینداران بزرگ وزمین های خاندان شاهی به دهقانان زحمتکش وکوچیان توزیع گردد 

عمل با اراضی ایکه تا باشد که زمین بکسی تعلق بگیرد که باالی آن کار میکند. عین 

 جدیدا  آمادۀ زراعت گردیده، صورت میگیرد.

و در یک قسمت دیگری از زمین های مازاد نصاب، فارمهای زراعتی نمونه وی 

ایجاد شود. برای دهقانان مراکز صحی، کلتوری وفرهنگی در ولسوالیها ایجاد کورس 

طقه تدویر گردند تا های سواد آموزی در تمام نقاط کشور با در نظرداشت خصوصیات من

  77 باشد زحمتکشان ما از این مرض مهلک نجات پیدا کنند.

 

 :دولت ببرک کارملبرنامه تطبیق اصالحات ارضی در

در مرحلۀ دوم کودتای ثور، حزب ادعا میکردکه : پروگرام تطبیق اصالحات 

ارضی را بخاطر ایجاد شرایط مساعد برای استفاده معقول وموثر از زمین ورشد 

                                                 
 ۲۳ونیز زمین واب به دهقانان ص ۲۰ -۱۹،صفحات ۱۳۶۱اصالحات دموکراتیک ارضی وآب،جدی  - 77
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وهای تولیدی زراعتی واستحکام بنیاد مادی وهمچنان استفاده بهتر از پیشرفت های نیر

علم وتجربه مترقی، وبمنظور انجام کمک های مادی وتخنیکی به زمینداران به نوبه اول 

به دهقانانی که در جریان تطبیق اصالحات ارضی صاحب زمین میگردند، مساعدت به 

وسعه فعالیتهای آنها، انتقال وفروش محصوالت امر تشکیل کوپراتیف های زراعتی وت

زراعتی براساس اصول عادالنه، انجام کارهای ساختمانی وترمیم سیستم ها وشبکه های 

آبیاری وسرکها، مکاتب،شفاخانه ها وسایر پروژه های عام المنفعه، تحکیم همبستگی 

جبهه ملی وایجاد واتحاد دهقانان با کار گران وسایر اقشار مردم افغانستان در چوکات 

شرایط هرچه مساعدتربرای وحدت وارتقای شعور دهقانان وفعالیت های اجتماعی آنان 

وباالخره بخاطر امحای کامل بقایای نظام فیودالی در زندگی اقتصادی واجتماعی دهقانان 

 بگونۀ ذیل طرح وعملی نماید:  78کشور وتامین عدالت اجتماعی

ات دموکراتیک ارضی وآب، دهقانان، برای حل اساسی مسالۀ اصالح -"اول

کوچیان، کارگران زراعتی، زمینداران خرده پا متشکل وبسیج میگردند تا در پیاده کردن 

تصامیم عمدۀ حزب ودولت ومنجمله اصالحات دموکراتیک ارضی وآب سهم فعال ومثبت 

 بگیرند.

زمین وآب ساحات مازاد نصاب حسب احکام فرمان شماره هشتم) ضمیمه  -دوم

( و مقررات شماره یک، طور رایگان از فیوداالن به دهقانان بی زمین، کم زمین ۱نمبر 

وکارگران زراعتی وکوچیان توزیع میگردد. به انتقال واسکان دهقانان وکوچیان یک 

والیت به والیت دیگر وقتی مبادرت ورزیده میشود که والیت مورد نظر بیشتر از 

 توزیع داشته باشد.نیازمندی مردم خود زمین وآب برای 

زمین مازاد نصاب وزمین دولتی که بشکل یک قطعه)صدهکتار وبیشتر از  -سوم

آن بفارم دولتی، کمتر از آن وبیشتر از بیست هکتار زمین به کوپراتیف زراعتی محل 

مربوط در صورتیکه موجود باشد( وکمتر از بیست هکتار زمین به دهقانان بی زمین وکم 

 تی وکوچیان توزیع میگردد.زمین، کارگران زراع

در بارۀ زمین اضافه جریب وترکه شده از احکام تقسیم امور زمینداری  -چهارم

 ومقررات شماره دوم فرمان شماره هشتم استفاده شود.

قبل از آغاز تشخیص زمین های قابل توزیع وتشخیص مستحقین جدید  -پنجم 

زیابی قرار میگیرد وکسانی وضع اصالحات ارضی مرحله اول در سراسر کشور مورد ار

که زمین توزیع یافته شانرا بشکل غیرقانونی از دست داده باشند. بخودش و یا اعضای 

خانواده اش یا در غیاب ایشان به مستحق دیگر مجددا  اعاده میگردد. به آنعده مستحقین 

 که سند توزیع زمین را  ازدست داده و با اخذ نکرده باشند، سند رسمی ملکیت زمین
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اعطا میگردد. کسانی که زمین را ترک گفته ولی دوباره قبل از تطبیق اصالحات ویا در 

 حین تطبیق پروگرام مراجعت میکنند، داخل نصاب مربوطه بایشان بازگشت میشود.

دفاتر اساس ثبت زمین مستحقین وتوزیع زمین وسایر دفاتر، دوسیه ها وفورمه 

برده شده باشند، مجددا  ترتیب واکمال میگردد. های که در ولسوالی ها حریق ویا از بین 

آن صندوق های تعاونی که یک تعداد ویا تمام دهقانان عضو آن زمین دریافت نکرده 

اندمجددا  باز میشود ودر امورعملیاتی اصالحات ارضی رول عمده برای شان داده 

ازایشان،به میشود. آن اعضای صندوق تعاونی دهقانی که زمین دریافت کرده اند،پس اند

 کوپراتیفی که عضویت آن را حاصل کرده اند، انتقال می یابد.

برای توزیع زمین، کمیته های انقالبی دهقانان که درآن برعالوه نمایندگان 

دهقانان، نمایندگان سازمانهای اجتماعی وتمام اقشار ملی ودموکراتیک ومنجمله 

طابق قانون آب ومقرره روحانیون وطن پرست اشتراک میورزند وجهت توزیع آب م

استفاده از آب در زراعت، کمیته های دهقانی در مناطق تحت پروگرام اصالحات ارضی 

 واب ایجاد میگردد.

پالن عملیاتی اصالحات ارضی وآب قبل از تطبیق آن درسراسر کشور در –ششم 

مرحله نخست در برخی از والیات کشور که از طرف کمیسون کمیته مرکزی حزب 

 ک خلق وشورای وزیران تعیین میگردد تطبیق شود.دموکراتی

دهقانان بی زمین ، کم زمین، کارگران زراعتی وکوچیان که تحت پروگرام  –هفتم 

اصالحات ارضی زمین دریافت کرده ویا میکنند، از امتیازات وحقوق ذیل استفاده می 

 برند:

 از زمین به نفع خود وخانواده خودبهره برداری مینمایند، -۱

برای کشت وزراعت خود از نماینده گی بانک انکشاف زراعتی میتوانند  -۲

 قرضه دریافت نمایند و در گرفتن قرضه حق اولیت دارند.،

 کودکیمیاوی، تخم بذری، ادویه جات ، ماشین آالت زراعتی  وسایر -۳

ضروریات تولیدی زمین خود را از موسسات دولتی طور قرضه حاصل میکنند و 

 دم دارند،در زمینه حق تق

در کوپراتیف های زراعتی بحیث عضوشامل شده واز امتیازات اقتصادی  -۴

 واجتماعی آن استفاده معقول مینمایند،

تولیدات خود را میتوانند طور آزاد یا از طریق کوپراتیف های زراعتی در  -۵

 بازار ویا موسسات ، دوایر وفابریکه ها به نرخ عادالنه ومساعد بفروش رسانند،

میتوانند به محاکم وارگان های مربوط جهت تضمین ودریافت حقوق مسلم  -۶

 شان در مقابل شخص یا موسسه ادعا نمایند.



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        178 

مصونیت اجتماعی واقتصادی شان ازطرف حزب ودولت تضمین میگردد و در  -۷

صورت تهدید مستقیم از طرف دشمنان شان میتوانند سازمان دفاعی ملکی قریه وساحات 

 ا ایجاد کنند،زمینداری خود ر

حق دارند در قسمت استفاده از کمک های تخنیکی ومادی وانکشاف زمین  -۸

 وآب از ارگانها وموسسات دولتی حق اولیت را دریافت نمایند.

حق انتقال زمین توزیع شده به اعضای خانواده که در آن کارمیکنند، بعد  -۹

 ازفوت مستحق محفوظ میماند.

زمینداری خود را به اثرآباد کردن زمین مساعد  حق دارند که هریک ساحه – ۱۰

به زراعت دولتی ویا اضافه جریبی پلوان شریکی که با آن ضرورت داشته باشد، الی 

دوهکتار) ده جریب زمین درجه اول( طور رایگان و بیشتر از آن درمقابل قیمت مساعد 

 ۶م الی قرضه حسب احکام قانون تنظیم زمینداری ومقررات شماره یک وشماره دو

 هکتار زمین معادل درجه اول انکشاف وتوسعه دهند.

به منظور کمک بهتر به دهقانان وزمین داران تاسیسات زیر بنائی روستاها ایجاد  -هشتم

وانکشاف مینمایند تا آنها در امور زراعتی واجتماعی آگاهانه به نفع استیشن اصلی 

در مرکز هرولسوالی بالتدریج  میکانیزه زراعتی در مرکز هروالیت واستیشن فرعی آن

تاسیس میگردد. شعبات تنظیم امور زمینداری وترویج زراعتی، نمایندگی های بانک 

وشرکت کودکیمیاوی وتخم بذری اصالح شده، دستگاه های ساختمانی انکشاف دهات 

وادارۀ تنظیم آب، ترمیم واحیاء سیستم موجودۀ آبیاری، کلینیک های وترنری، مراکز 

ی وتهیه آب آشامیدنی، مساجد ومکاتب وشعبات احیاء، حفاظه وانکشاف صحت انسان

مراکز تربیه حیوانی، علفچرها وجنگالت در هرولسوالی کشور احداث میشود. فارم های 

دولتی تحقیقاتی زراعتی در مناطق عمدۀ زراعتی به حیث مراکز تربیوی وتحقیقاتی 

 د.زراعتی برای دهقانان وزارعان منطقه ایجاد میگرد

در قسمت احداث سرکهای فرعی وتسهیالت ترانسپورتی وشبکه های مخابراتی  

  79 ولسوالی وقریه جات توجه مبذول میگردد."

پروگرام ادامۀ تطبیق اصالحات ارضی مرتبۀ وزارت زراعت واصالحات ارضی 

طی سه پالن عملیاتی تنظیم گردیده است. این پروگرام در مورد ارزیابی نتایج مرحله اول 

اصالحات ارضی، از بین بردن اشتباهات قبلی، بررسی عادالنه منازعات در مورد زمین 

وآب، توزیع مجدد اسناد قانونی زمین های اضافی ، ثبت وصدور اسناد ملکیت زمین 

 میباشد.
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پروگرام ادامه تطبیق اصالحات ارضی همچنان متضمن انجام کمک تخنیکی ومالی 

ی وفارم های دولتی به منظور رشد تولید زراعتی به دهقانان، کوپراتیف های زراعت

وبسط همه جانبه جنبش کوپراتیفی میباشد، متاسفانه در مرحله دوم کودتای ثور نیز 

 پروسۀ حل اصالحات ارضی وآب، آنچنانکه انتظار میرفت تحقق نیافت.

والیت کشور در  ۲۸بر طبق ارزیابی ایکه از مرحله اول اصالحات ارضی در 

بعمل آمد، معلوم گردید که از جمله ساحاتیکه براساس اصالحات ارضی  ۱۳۶۲اخیر سال 

فیصد آن  ۳۳فیصدآن درملکیت دهقانان باقیمانده است و ۵۳ /۲توزیع گردیده، صرف 

فیصد آن  ۱۳جبرا  از تصرف دهقانان کشیده شده ودر ملکیت صاحبان اولی قرارگرفته و

زمیندار در  ۱۳۶۳۴ست. همچنان در نزداصال  بنابر کمبود آب وتخم بذری زرع نشده ا

هزارهکتار زمین مازاد نصاب بطور غیر قانونی  ۲۳۶ /۳ساحات ارزیابی شده جمعا  

  80 حفظ شده است.

 

 (داکتر نجیب  )اصالحات ارضیمرحلۀ سوم 

تجارب هشت ، نه سال رژیم برسرقدرت نشان داد که تطبیق سریع اصالحات 

یط نبوده و می بایستی دربرابر مشکالت تحقق ارضی در کشور، یک پروسه ساده وبس

این پروسه وجان سختی ایکه فیودالیزم کهن سال در کشوراز خود نشان میدهد، با 

تیک برخورد با این مساله را مرحله انعطاف پذیری معقول کارگرفت وتاکحوصله مندی از

 بمرحله با دقت وتعمق هرچه بیشتر ادامه داد.

دموکراتیک خلق افغانستان به این مساله برخورد باری درپلینوم بیستم حزب 

نقادانه صورت گرفت ومیتود ها وشیوه های جدید برخورد برای ادامه موفقانه اصالحات 

اراضی مطرح شد. دکتور نجیب هللا منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق ، 

سبات تولیدی نضج در قسمتی از گزارش اساسی در پلینوم بیستم گفت:" ما با تخریب منا

یافته وپامال نمودن عنعنات ورسوم ورواج مردم، اصالحات ارضی را از نقطه دیگری 

شروع کردیم.... ما در یک کشور دهقانی بطور شاید و باید مصروف کار با دهقانان نمی 

باشیم. ما سعی  ورزیدم تا چنین مساله حیاتی مانند زمین وآب را از طریق توزیع اسناد 

  81 وفصل نمائیم..."مجرد حل 

منشی عمومی حزب گفت:"به ارتباط مساله ارضی، دهقانی واصالحات ارضی 

وآب برخورد جدید الزم است. مانباید فراموش نمائیم که اصالحات ارضی نه یک ژست 

عادی ویک لحظه ئی تخنیکی وسیاه کردن کاغذ واسناد است، بلکه تحقق دگرگونی های 

ه عبارت دیگر پروسۀ اجتماعی میباشد. به شورای اقتصادی ویا ب-عمیق اجتماعی
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وزیران جمهوری افغانستان وظیفه داده شده تا با در نظر داشت آرزومندی تحقق مشی 

مصالحه ملی اسناد نورماتیفی را که جوابده منافع وخواست های تمام اقشار زمینداران، 

  82 دهقانان متوسط، کم زمین وبی زمین باشد، تهیه نماید."

ر نجیب هللا افزود:"در شرایط مصالحه ملی اصالحات ارضی محتوای جدید دکتو

کسب میکرد، زیرا:" حلقۀ اصلی سیاست ارضی عبارت از تدوین علمی اندیشه های 

انکشاف زراعت میباشد.... با تدوین سیاست ارضی دستاوردها، تحوالت مترقی وشرایط 

، بلکه آنرا در رشد وبازسازی دورنمائی انکشاف زراعت نه تنها مدنظر گرفته میشود

  83 امور زراعتی تنظیم مینماید."

در ارتباط  به تغییر سیاست ارضی ۱۳۶۶درمجله "زندگی حزبی" در اوایل سال 

دولت میخوانیم که:"باید توجه نمود، همان طوریکه راه های کسب قدرت دولتی بوسیله 

ل تولید نیز متنوع واز زحمتکشان متنوع اند، راه های تعویض مالکیت خصوصی بروسای

هم متفاوت اند. در زمینه انتخاب اشکال وآهنگ تحوالت وحدود آن، نقش تعیین کننده 

بشرایط مشخص تاریخی این یا آن کشور تعلق دارد. بناء  نباید این نکته را فراموش کرد 

که مالکیت خصوصی برزمین درافغانستان یکسان نبوده، بلکه به اشکال گوناگون چون: 

کیت خصوصی بزرگ، متوسط وکوچک، تبارز می یابد. حاکمیت انقالبی افغانستان مال

 ضمن تجدید نظر برسیاست ارضی وفوند زمین، چگونگی هریک ازاشکال متذکره را 

  84 مدنظرگرفته وبا آنها برخورد متناسب مینماید."

متذکر شدکه:"  ۱۳۶۶داکتر نجیب هللا منشی عمومی حزب در پلینوم ماه جوزای 

رقراری اندازۀ اعظمی زمینداری سی جریب بطور مصنوعی اندازۀ زمین را که برای ب

اقتصاد نورمال مفید نبود وهمچنان مناسبات عنعنوی را تخریب میکرد، در عین زمان 

باالی دهقانان متوسط نیز فشار وارد نمود. با اعالم فرامین مبنی براداره وکنترول 

تبارز عالقمندی بخاطر اجتماعی ساختن فوری برنصاب زمین از پنج تاسی جریب با 

دهات در مرحله معین، قوانین عینی اقتصادی را نادیده گرفتیم و از همین سبب است که 

  85 ما اکنون نصاب اعظمی زمینداری را به یکصد جریب باال برده ایم."

بدین سان قانون جدید تنظیم مناسبات  زمینداری با درنظرداشت شرایط مصالحه 

وبخاطر مساعد گردانیدن زمینه کار دهقانان باالی زمین وارتقای سطح محصوالت ملی 

زراعتی جدیدا  نافذ گردید. در این قانون جمهوری افغانستان با مطالعه دقیق شرایط عینی 

جامعه ومردم اکنون حد اعظمی نصاب زمینداری را بجای سی جریب قبلی، یکصد جریب 
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ه که بدون شبهه در جلب توده های مردم وبلندبردن زمین معادل درجه اول تعیین نمود

سطح محصوالت کشاورزی وازدیاد عواید حاصله از این مدرک نقش برجسته دارد. در 

مقدمه قانون تنظیم مناسبات ارضی وآب اهداف مرحلۀ جدیدبرخورد با مساله زمین 

 بگونه ذیل انعکاس یافته است:

رضی وشرایط الزم برای رشد بعدی ایجاد سیستم معقول اقتصادی  مناسبات ا -

 نیروهای مولده،

تحکیم حق مالکیت تمام اقشار زمینداران برزمین، حق استفاده دهقانان بی  -

زمین وکارگران زراعتی از زمین، رعایت اصول دین مقدس اسالم، رسوم وعنعنات مردم 

 افغانستان .

ان ودهقانان در فراهم آوری تسهیالت ومساعدساختن شرایط کار برای زمیندار -

 زراعت.

بلند بردن حجم تولیدات زراعتی بمنظور تهیه غذای کافی ومتنوع بمردم، تهیه  -

 موادخام برای صادرات زراعتی وصنایع رشد یابنده کشور.

 تعمیم، تحکیم، وتعمیق اتحاد کارگران ودهقانان بمنظور نیرومندی هرچه بیشتر -

 ور.وحدت مردم در جهت اعمار جامعه نوین درکش

درمادۀ چهارم قانون تنظیم مناسبات ارضی، حد نصاب زمینداری یک خانوار 

جریب زمین زراعتی درجه اول یا معادل آن به استثنای موارد چارگانه ذیل تعیین  ۱۰۰

 شده است:

باغها وتاکستانهای ملکیت اشخاص مشروط براینکه تمام ساحه آن دارای  -۱

 درختان مثمر یا تاک باشد.

زمین موقوفه اعم ازاوقاف مربوط به اماکن متبرکه از قبیل: قطعات  -۲

 مساجد،مدارس دینی، ومزارات.

زمین آن زمیندارانی که در تحقق مشی مصالحه ملی نقش فعال داشته وسهم  -۳

 قابل  مالحظه درقطع خونریزی وتامین صلح سراسری درکشور داشته، آمادگی قاطع 

 براز نموده باشد.برای همکاری بعدی با حاکمیت دولتی ا

بمنظور افزایش محصوالت زراعتی وارتقای سطح بازدهی کار درزمین های  -۴

زراعتی موجود وزمین های که جدیدا   تحت زرع قرارمیگیرد،چه در تصرف مالکین 

خصوصی وچه متعلق به دولت باشد، به ایجاد موسسات میکانیزه زراعتی وفارمها، 

 زه داده شده وتابع حد نصاب نمیباشد.شرکتهای سهامی، خصوصی ومختلط اجا

برطبق مادۀ چهلم قانون تنظیم مناسبات ارضی، توزیع زمین با درنظرداشت 

موجودیت زمین قابل توزیع درمحل، سطح حاصلخیزی وتامین آن از نگاه آب در مطابقت 

 با تعداد اعضای فامیل دهقان صورت میگیرد. به متن این ماده توجه کنید:
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زمین به دهقانان با درنظرداشت موجودیت فوند زمین های قابل  : توزیع۴ماده 

توزیع درمحل، سطح حاصلخیزی، تامین بودن زمین به آب، موقعیت زمین ، تعداد 

 اعضای فامیل وخصوصیات محلی، طبق جدول ذیل صورت میگیرد:

 (۱جدول نمبر) 

 ر(اـقــه خـــواعضـــای خـــــانــــــــــوار) نفــ                          

 نفر وبیشتر ۱۵نفر        ۹ -۷نفر         ۶ -۴نفر        ۳ -۱درجۀ زمین           

 ۳۰                   ۲۰               ۱۲                 ۵      درجه اول      

 ۳۵                   ۲۳               ۱۴                 ۶        درجه دوم    

 ۴۵                     ۳۰               ۱۸                 ۸     ه سوم     درج

 ۷۵                    ۵۰               ۳۰              ۱۲      درجه چهارم  

 ۱۵۰                  ۱۰۰              ۶۰              ۲۵     درجه پنجم     

 ۲۰۰                  ۱۳۳              ۸۰              ۳۳     درجه ششم    

 ۳۰۰                  ۲۰۰            ۱۲۰              ۵۰درجه هفتم         

دولت بایک چنین برخوردی آرزو داشت  زمینه مساعدی را برای حل مساله زمین وآب 

مواد این  وبلندبردن سطح محصوالت زراعتی فراهم کند. ملتفت باید بود که برطبق

قانون، دهقانانی که از طریق دولت زمین دریافت مینمودند، میتوانستند ساحه زمینداری 

  86 خود را با خرید زمین اضافی درداخل نصاب) یعنی تا یکصدجریب زمین( افزایش دهند.

زمین بدست آورده ،همچنان آن عده دهقانانی که بعد از پیروزی کودتای ثور

مینمودند، زمین برای آنها باقی میماند ونیز ساحۀ زمینداری وباالی آن کار وفعالیت 

جنگ وخون ریزی، استقرارصلح وآرامش  عیی که در تحقق مشی مصالح ملی، قطآنها

  87 درکشور مانقش برازنده وفعال میداشتند،محدود نمیگردید.

( قانون مالیه زمین نیزبداخل پنج فصل وسی حکومت داکتر نجیبدر مرحله سوم)

ده با جدول نمبر یک ) در موردتعیین درجات زمین وعواید آن( وجدول نمبر دوم در ودو ما

از  ۱۳۶۷جوزای  ۶ارتباط به اندازۀ مالیات یک جریب زمین معادل درجه اول بتاریخ 

طرف جلسۀ فوق العاده شورای انقالبی به تصویب رسید. برای اینکه مقایسه ای میان 

ود ومقدار مالیات مرحله سوم اصالحات ارضی کرده اندازۀ مالیات مترقی حکومت محمددا

 باشیم، جدول نمبر دوم قانون مالیۀ زمین ذیال  انعکاس داده میشود.

 جدول نمبر )۲(88 

                                                 
 ۳۳، ماده ۱۳۶۶قانون تنظیم مناسبات ارضی  - 86
 همانجا - 87
 ۳۰قانون مالیات مترقی اراضی، ص  - 88
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مقدار زمین به 

 جریب

مالیه فی جریب به افغانی  

از عضوغیر کوپراتیف   

مالیه فی جریب به افغانی  از 

 عضوکوپراتیف

دوجــریــب و 

 کمــتــر از آن

 مــعــــاف  از مـالــیـــه

 

 مــــــعـــــاف از مـــالــیــه

جــریب  ۲بیش از

جریب ۵الی   

جریب  ضرب   ۵) ۷۵

۷۵- ۳۷۵)  

 

 -۶۶جریب  ضرب  ۵) ۶۶

۳۳۰)  

 

جریب   ۵بیش از

جریب ۱۰الی  

جریب  ۵)تعداد مازاد۱۰۰

(۱۰۰ضرب   

جریب ۵)تعداد مازاد  ۸۸

(۸۸ضرب   

جریب ۱۰بیش از

جریب۱۵الی   

 

۱۰))تعدادمازاد۵۱۲  

(۱۲۵جریب ضرب  

 

جریب ۱۰)تعداد مازاد۱۱۰

(۱۱۰ضرب   

جریب ۱۵بیش از

جریب۲۰الی  

 

)تعداد مازاد ۱۵۰

(۱۵۰جریب ضرب۱۵  

 

جریب ۱۵)تعداد مازاد۱۳۲

(۱۳۲ضرب  

جریب ۲۰بیش از

جریب۲۵الی  

 

 ۲۰)تعداد مازاد۲۰۰

(۲۰۰جریب ضرب  

 

جریب ۲۰)تعداد مازاد۱۷۶

(۱۷۶ضرب   

 

جریب ۲۵بیش از

جریب۳۰الی  

 

 ۲۵)تعداد مازاد۲۵۰

(۲۵۰جریب ضرب  

 

جریب ۳۰)تعداد مازاد۲۲۰

(۲۲۰ضرب  

 

جریب ۳۰بیش از

جریب۵۰الی  

 

جریب ۳۰)تعداد مازاد۳۰۰

(۳۰۰ضرب   

 

جریب ۳۰)تعداد مازاد۲۶۴

(۲۶۴ضرب   

 

-جریب ۵۰بیش از

جریب۱۰۰  

جریب  ۵۰)تعداد مازاد۴۰۰

(۴۰۰ضرب  

 

جریب ۵۰)تعدادمازاد۳۵۲

(۳۵۲ضرب  

 

بجری۱۰۰بیش از  

جریب ۱۰۰مازاد  

جریب ۱۰۰)تعدادمازاد0۵۰

(۵۰۰ضرب  

 

 ( ۴۴۰) تعداد ضرب ۴۴۰

جریب۱۰۰مازاد  
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معلوم میشود که مالیات کسی که تا پنج جریب زمین   فوق جدول با دقت در

افغانی  ۷۵درتصرف دارد وعضوکوپراتیف نیست از قرار فی جریب زمین درجه اول 

لک ده جریب زمین درجه اول یا معادل آن افغانی میشود وکسی که ما ۳۷۵ومجموعا  

 ۸۷۵افغانی جمله ۱۰۰افغانی و از مابقی از قرارفی جریب  ۳۷۵باشد از پنج جریب اول 

افغانی مالیه خواهد پرداخت. وبه همین ترتیب مالیه عضو کوپراتیف دهقانی برویت جدول 

ب از قرار فی افغانی وازبقیه پنج جری ۳۳۰فوق محاسبه میگردد که از پنج جریب اول 

افغانی  میشد وبه این حساب یک  ۷۷۰افغانی ومجموعا   ۴۴۰افغانی جمله  ۸۸جریب 

 صدافغانی کمتر از مالیه یک فرد غیر عضوکوپراتیف می پرداخت.

از آنجائی که در مرحله مشی مصالحه ملی، اصالحات ارضی وحل مساله 

را تشکیل میداد. بناء   زمینداری ستون فقرات مشی اقتصادی دولت جمهوری افغانستان

آگاهی  از ویژه گیهای مناسبات ارضی وآب در کشور وخصلت تاریخی واجتماعی آن 

 بخاطر سازماندهی درست امور اقتصاد زراعتی شرط ضروری محسوب میشد.

اقتصادی کشورما برای تحقق برنامه های  -جامعه شناسی مناسبات اجتماعی

بجا را تقاضا میکند. برخورد  یری معقول ومترقی اصالحی، حوصله مندی وانعطاف پذ

جدی، دقیق ومتفاوت بنابر خصوصیات روانی، قبیلوی، قومی وعنعنی مردم مادر هر 

بخش وهرمحل چنین چیزی را از دست اندرکاران اصالحات خواهانست.ولی فراموش 

ن نباید کردکه عمده ترین پرابلم زراعت درکشور ماپرابلم کمبود آب است. در طی سالیا

متمادی دهقانان زحمتکش ما بنابرشیوه های غیرعادالنه توزیع آب برای اراضی تحت 

کشت خویش، گاه وبیگاه به جان هم افتاده اند وچه بسا که جان های شیرین خود را 

 برسرحقابۀ زمین خویش گذاشته اند.

 : مسالۀ حقابه

ت، ولی ناگفته پیداست که پایه های اساسی اقتصادکشور برزراعت استوار اس

زمین فاقد آب برای هیچ کشاورزی مایۀ دلبستگی جهت تولید محصوالت کشاورزی  

یکی از نواقص عمدۀ تطبیق مرحله اول اصالحات ارضی عبارت بود از عدم حل نیست. 

مساله تعیین حقابه برای دهقانانی که تازه صاحب زمین میشدند. در مرحله دوم کوتای 

ومقرره استفاده از آب در زراعت را به نفع دهقانان با  ،دولت قانون آب)دولت کارمل(ثور

 نظرداشت رسوم وعرف محل به تصویب رساند.

قانون آب ومقررۀ استفاده از آب در زراعت، برای دهقانان حق داده  انفاذ پس از

. از این جهت حل عادالنه 89شد تا در امر توزیع آب بطور مستقیم سهم عملی داشته باشند

لوی زمین بخش مهمی از حل مساله اصالحات  ارضی را تشکیل میدهد مساله آب در په

                                                 
 ۱۳۶۳زمین وآب به دهقانان،  -۵۲- 89
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وبدون حل مسالۀ آب، زمین ارزش اقتصادی خود را ازدست داده، پروسه تحقق 

 اصالحات ارضی را ناقص میسازد.

از همینجاست که در محالت ونقاطی که مشکل کمبود آب محسوس است واراضی 

ند، دهقانان با بی رغبتی به مسالۀ توزیع تحت کشت فاقد سربندهای اساسی آب میباش

تا عرف محل وسنن جاری منطقه را  زمین برخورد مینمایند وکمتر داوطلب میگردند

بخاطر بدست آوردن قطعه زمین بی آب که برایش نان آورنمیشود، زیرپا کند وخطرات 

از آب  احتمالی از جانب مالک قبلی را پذیراشوند. واما در والیاتی که اراضی مزروعی

کافی بهره وراست وسیستم های آبیاری نیز برای توزیع آب بصورت فنی آماده شده 

است، دهقانان برای بدست آوردن یک وجب زمین سرمی شکنند وجان میدهند ووقتی 

آنرابدست آوردند تا پای جان در برابر هر پیشامدی وهر متجاوزی ایستادگی میکنند 

 ای اصالحات مبدل میگردند.وبدینگونه به دژ تسخیر ناپذیری بر
 

 : وعلل آن شکست مشی اصالحات ارضی

اقتصادی، عمدتا  یک جامعه عقب  -جامعه افغانستان از لحاظ ساختار اجتماعی

افتاده دهقانی وروستا نشین است که پایه های عمده اقتصاد روستائی آن برفراورده های 

ی واندکی صنایع دستی استوار کشاورزی از طریق کاربرد وسایل ابتدائی تولید ومالدار

است. از این لحاظ واردکردن تحوالت بنیادی در زراعت ومناسبات ارضی به نفع دهقانان 

در عین حالی که نقش فوق العاده مهمی را در زمینه رشد نیروهای مولده وارتقای سطح 

میدهند، بازدهی کاردر زراعت بدنبال دارد. بدون شبهه آنانی را که منافع خود را از دست 

برای بقای مواضع ومنافع شان به عکس العمل خشونت بار برمی انگیزاند.از این جهت 

اجتماعی جامعه ونحوۀ عکس العمل نیروهای مخالف  -بدون درک شرایط اقتصادی

وتناسب نیروهای مخالف وتناسب نیروهای طبقاتی وامکانات ملی وبین المللی هرنوع 

ال سازماندهی که شرایط آن هنوزمهیا نباشد، نه تنها اقدام عجوالنه در استفاده از اشک

تحوالت انقالبی را تسریع نمی نماید، بلکه برعکس در راه آن موانع ایجاد نموده، 

 سیرطبیعی آنرا بطی میسازد.

اشتباه کار رژیم حزب دموکراتیک خلق، از آنجا شروع شد که بدون در نظرداشت 

نها زمین میخواهد وهمینکه زمینی به او تعلق روان شناسی اجتماعی فکر میکرد دهقان ت

گرفت، او از همه بدبختیها نجات یافته وبه چیزدیگری چون: آب، بذر، وسایل شخم زنی 

وقلبه ومسکن، احتیاج ندارد و بطوراتوماتیک به دژ مستحکمی در برابر مالکان 

 وفیوداالن قرارخواهد گرفت.

ا برضد اصالحات قرارداد ، بلکه اصالحات ارضی نه تنها قشرمالک استثمارگر ر

روحانیت را که همواره از خوان ارباب تغذیه میکند در صف ارباب ایستاده کرد واوهمه 
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جا از نفوذ خود علیه تقسیم زمین استفاده  و دهقانان رابه استرداد زمینها به صاحبان 

صب شان تشویق نمود.وتصاحب زمین بدون پرداخت قیمت به مالک آن را به مثابه غ

 وخالف شریعت اسالمی جلوه داد.

 اولیورروی ، اسالم شناس وافغانستان شناس معروف فرانسوی درکتابش

)افغانستان، اسالم ونوگرائی سیاسی(در مورد علل شکست  اصالحات ارضی درافغانستان 

نظریاتی ارائه کرده که برای تکمیل موضوع تحت مطالعه خود میتوان نکات مهم آن را 

زتاب داد. به نظر وی" اصالحات ارضی، مبارزه با بیسوادی و تحکیم دستگاه در اینجا با

دولت ، سه محور اصلی سیاست حزب دموکراتیک خلق بود. رهبران کمونیست بدین 

باور بودند که انقالب آنها انقالبی است به نمایندگی از سوی طبقه کارگر تخیلی 

سحور نمونه قبلی یعنی کارهای امان ودربرابرکشاورزانی که هیچ تحرکی ندارند. آنها م

هللا خان بودند ومعتقد بودند که باید هرچه سریعتر وقوی ترضربه را واردکرد، قبل از آن 

که "ضدانقالب" بتواند قدراست کند. برای رسیدن به این هدف سه راه وجود داشت: 

ان  سرکوب ضد انقالب به کمک ارتش  وفادار ومجهز، اصالحات ارضی به نفع دهقان

ومبارزه با بیسوادی که موجب خواهد شد ایدیولوژی جدید گسترش یابد ونفوذ جامعه 

 روحانیت برمردم از میان برود.

منعکس است: آشنائی « طرز تفکر خلقی»روی،اشتباهات رژیم دراولیوربه نظر 

سطحی با مارکسیسم، فقدان کامل تحلیل موقعیت عینی ونیز این باور که موفق شده اند 

دیدی به سوی سوسیالیزم بازکنند که خاص کشورهای جهان سوم است واحتیاج به راه ج

ما برای ریشه کن کردن » مرحله واسطه ای ندارد. برخی از گفته های امین چنین بود:

فئودالیسم می جنگیم، به قسمی که بتوانیم مستقیما  از یک جامعه فئودالی به جامعه ای 

دولت خلقی ما بهترین »، «توسط انسان خبری نباشد. برسیم که در آن از استثمار انسان

امین با اشاره به گفته های تره « واولین نمونۀ یک دولت پرولتاریایی از اینگونه است.

رهبر بزرگ انقالب ما نور محمدتره کی عقیده نداشت که باید به انتظار » کی میگوید:

تا حزب در رأس آن قرار نشست تا جنبش مردمی خودمختاری به وجود آمده ورشد کنند 

گیرد، به عکس معتقد بودکه حزب باید حمایت فعاالنه وعملی مردم را به سوی خود جلب 

» با ذکر این آخرین نمونه از گفته های خلقی ها به این گفته ها خاتمه میدهیم.« کند.

رهبربزرگ ما دریافته است که درمیان ملتهایی که در راه رشد وتوسعه هستند به این 

یل که طبقه کارگرهنوز قدرت الزم را بدست نیاورده، نیروی دیگری وجود دارد که دل

میتواند حکومت فئودال استثمارگررا واژگون کند و این نیرودرافغانستان نیروی ارتش 

است. به همین سبب او با تصمیم قاطع دستور داده که ایدیولوژی کارگری رامیان ارتش 

(. از نظررژیم ، جامعه افغانستان جامعه ای ۱۹۷۹ریلاپ ۱۹انتشار دهند.)کابل تایمز،

فئودالی بود. این بدان معنی بود که جهان روستا مرکب بود از تودۀ دهقانان که توسط 
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، با همدستی جامعۀ روحانیت استثمار میشوند. مذهب دهقانان «خان»مشتی فئودال به نام

بنابرین اگر بخواهیم آنها حامی را ناتوان کرده وآنها منافع حقیقی خود را نمی شناسند. 

انقالب شوند کافی است درآن واحد به آنها زمین بدهیم) اصالحات ارضی را تطبیق کنیم( 

کنیم. درتصورات یک فرد خلقی، دهقان « روشن» وبه کمک مبارزه با بیسوادی آنها را 

ی را که چون لوح نا نوشته ای است که فقط به احتیاجات آنی خود می اندیشد و افکار کس

بتواند خود را به او تحمیل کند منعکس میسازد، چه این فرد مالی ده باشد وچه معلم 

  90 مدرسه."

اولیور روی میگوید:"هدف رسمی اصالحات بوجود آوردن تعداد بیشمار امالک 

جریب( از زمین های خوب بود. از لحاظ نظری یک  ۳۰تا  ۲۰هکتاری) ۵تا  ٤کوچک 

اری ،دارای بازده اندک هستند، اما این کار مستلزم آنست که چنین واحدهایی بهره برد

دهقان به وام دسترسی داشته باشد، زیرا قانون آنها را از گرو گذاشتن زمین های 

واگذاری منع میکرد. وانگهی، یک حساب سرانگشتی نشان میدهد که وجوه الزم برای 

در حدود ده میلیارد  تجهیز کامل این امالک وپرداخت قروض آنها برای دولت چیزی

افغانی) یک ملیون فرانک فرانسه( هزینه در برداشت، حال آنکه جمع کل پولی که برای 

اختصاص داده شده بود یک میلیارد افغانی بود. از سوی  ۱۹۷۷قروض دهقانان درسال 

جریب زمین فقط یک سقف)نصاب( است: در واقع واحدهای بهره  ۳۰تا  ۲۰دیگر، 

اصالحات ارضی تشکیل داده کامال  پائین تر از این سقف)  حد نصاب برداری زراعتی که 

قرار داشتند. فقط به این دلیل که جمع کل زمینهایی  -بدون بازدهی محصوالت -زمینداری(

 که از لحاظ تئوری مشمول اصالحات ارضی شده بودند کفاف همه را نمیکرد.

ت ارضی نمی تواند به رژیم کامال  به این نکته وقوف داشت که قانون اصالحا

حیات خود ادامه دهد. از این رومراحل اصالحات ارضی را با شتاب پشت سرهم 

میگذاشت، چرا که هدف او تنها درهم شکستن ساختار های سنتی بود ونه ایجاد امالک 

کوچک زنده و پویا. گرچه اصالحات ارضی یک اصالح سبک اشتراکی  نبود، اما 

شتراکی بود، به همین سبب است که سردمداران رژیم بوضوح حرکتی به سوی مرام ا

واقعا  برای تشکل یک شبکۀ بانکی اعتبار دهنده  کارآ، کوششی بخرج ندادند، چرا که 

این اقدام می توانست وضعیت این خرده مالکان را تثبیت کند. فقط وضعی که پیش آمد 

وقتی به بن بست رسیدند  این بود که دهقانانی که از اصالحات ارضی استقبال کرده بودند

  91 به عوض این که به جلو رانده شوند خواهان بازگشت به وضع سابق شدند."

                                                 
 ۱۳۱، ص ۱۳۶۹ن سرومقدم، چاپ مشهد، اولیور روی، افغانستان، اسالم ونوگرائی،ترجمه ابوالحس - 90
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اولیورروی، بدین باور است که: زمین بیشتر سرچشمه قدرت است تا 

ثروت.بطور کلی مناطقی که اصالحات ارضی درآنها انجام شد، آنهایی بودند که تعداد 

یی که مالکان غالبا  حضور نداشتند وروابط متقابل خان امالک بزرگ درآنها زیاد بود، جا

ودهقان جای خود را به یک رابطۀ ساده بهره برداری اقتصادی سپرده بود. در این موارد 

بسیار اتفاق افتاده بود که خان ودهقان به یک قوم تعلق نداشتند) فی المثل خان پشتون 

عموما  زمین هایی بودند که  بوده ودهقان تاجیک(. زمینهای مشمول اصالحات ارضی

اخیرا  مالکان به لطف سرمایه های تجاری تصاحب کرده بودند وهمین امر مبین فقدان 

 سیاسی میان خان ودهقان بوده است. -وابستگی های اجتماعی

این مناطق عبارت بودند ازهرات ، فراه ، نیمروز، لوگر، ُکنر،واطراف قندهار 

این موارد مالکان غالبا  تجار ثروتمند شهری بودند  ونیز حواشی بعضی شهرها. در همه

 که پول خود را در خرید زمین سرمایه گذاری کرده بودند.

چنین به نظر میرسد که آنجا که مالک به  اشراف محلی) درانیها، بلوچها( تعلق 

داشت وآنجا که رعیتها از همان گروه قومی بودند، کشاورزان از قبول اصالحات ارضی 

می ورزیدند. از سوی دیگردر نواحی که اختالط اقوام مختلف بسیار شدید بود  استنکاف

اصالحات ارضی بهانه ای شد برای تقسیم دوباره قدرت میان گروه هایی که از لحاظ 

سیاسی رقیب هم بودند، ضمن آنکه جنبه "نبردطبقاتی" هم وجود داشت. در ناحیۀ فیض 

این ناحیه زمینها میان اقوام وطرفداران طاهر  آباد) بدخشان( وضع براین منوال بود. در

بدخشی مائویست سابق که ازیکی از خاندانهای بزرگ محلی برخاسته است تقسیم شد 

وخانواده هایی که به نهضت مقاومت پیوسته بودند زمینهایی خود را ازدست دادند. 

شد که  یعنی منطقه قبایلی اصالحات موجب -همچنین در درۀ ُکنر و در ناحیه خوست

طوایف کوچکتر در مقابل طوایف بزرگتر یک قبیله واحد که بطور سنتی وعنعنی قدرت 

سیاسی را در دست داشتند، از موضع بهتری برخوردار شوند. بنابرین در ورای نطق 

وخطابه های رسمی، این دسته بندیهای سنتی در بازیهای سیاسی افغانستان بود که در 

  92 را می زدوسرنوشت اصالحات را رقم میزد. اجرای اصالحات ارضی حرف آخر

 

 : اصالحات ارضی وتخریب ساختارهای سنتی

 اولیورروی ، اسالم شناس وافغانستان شناس معروف فرانسوی درکتابش

می نویسد:شک نیست که نظام ارباب رعیتی  حاکم  )افغانستان، اسالم ونوگرائی سیاسی(

نظامی بود که کار میکرد وحاکم بر روابط  برافغانستان، عادالنه نبود، ولی به هرحال

دوجانبه بود. اصالحات ارضی این روابط دوجانبه )میان مالک ورعیت( را از هم گسست، 
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بدون آنکه شکل جدیدی از نحوۀ تقسیم بذر، گاوآهن، کود وحقابه را برقرارکند. مالکانی 

وام دهندگان سنتی از  که امالک شان تقسیم شد از دادن بذر به دهقانان خود سرباز زدند،

دادن قرض خود داری کردند. البته ایجاد یک بانک توسعه یا انکشاف زراعتی ویک 

اداره توزیع بذر وکود بصورت طرح روی کاغذ پیش بینی شده بود، اما در زمان اجرا 

وتطبیق  اصالحات ارضی، هیچ چیزی آماده نشده بود. یک نمونه واقعی وملموس ثابت 

دهقانان فقیری که واقعا  مجذوب اصالحات ارضی شده بودند، بیش از  میکند که چگونه

هزارکیلومتر از محل زندگی خود دورشدند تا در زمینهای مصادره شده کار کنند: هیچ 

دوباره به خانه  چیز برای آنها پیش بینی نشده بود) نه بذر، نه قرضه، نه مسکن(، آنها

 ذشته بودند.های خود بازگشتند درحالی که فقیرتر از گ

بنابرین تنها اعالم ساده اصالحات ارضی موجب میشد که دهقانان از وام دهندگان 

سنتی از زمان تعلیق سود)ربا( وگروی از دادن هرنوع وامی امتناع ورزند. تعداد زیادی 

از مالکان از ترس مصادره امالک شان از پاشیدن بذر خود داری کردند. به طوری که 

ولیدات زراعتی  به یک سوم سال قبل سقوط کرد.آخرین اثر سوء  ت ۱۹۷۹دربهار سال 

اصالحات ارضی این بود که چند ملکیت بزرگ را که به دلیل مکانیزه بودن حاصالت 

جریب( ۳۰۰باالئی داشتند درهم ریخت. در روستای سنگ بست هرات یک مالک بزرگ)

کتور را به گار گرفته کارگر ویک ترا ۱۵جریب زمین را به تنها یک رعیت که خود  ۱۷۰

جریب )مساوی با همه  ۵بود،سپرده بود، پس ازتقسیم، رعیت مذکور دیگر بیش از 

کارگران کشاورزی روستا( زمین نداشت: تراکتورغیر قابل استفاده شد وهیچ یک از 

واحدهای کشاورزی بازدهی نداشت، بالفاصله کشاورزان درخواست کردند وضع به حال 

نظر مالک مذکور به کشاورزی مشغول شوند، البته بدون درخواست زیر  سابق برگردد و

 (.۱۹۸۲بازگشت مالک غایب)مالحظات شخصی روی، اکتوبر سال 

اما آنچه اصالحات ارضی نابود کرد، تنها یک ساختار ساده اقتصادی نبود، بلکه 

چهارچوب اجتماعی را از هم پاشید، نه تنها چار چوب اجتماعی تولید بل خود هستی 

دهقان را. کار های اشتراکی)فی المثل الیروبی قنوات( صراحتا  به دولت واگذار شده، 

دولتی که ناتوان از انجام این مهم بود. مالک )یاخان( وظایفی اجتماعی خاص خود را 

ت ، سبرای رعایا "ارباب "ا د ونازی میکداشت. در روابط دولت نقش واسطه را ب

روبنای اجتماعی است، ورژیم قصد براندازی آن را  اربابی که برای رعیت خود حامی و

  93داشت.
 

 نتیجه

                                                 
 ۱۳۸ -۱۳۷همان اثر، ص  -۵۱- 93



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        190 

هر انسان سلیم العقل وحق پسند وصادق در می یابد که سیاست اصالحات ارضی 

، یک سیاست مترقی وعادالنه است. مترقی بدان معنی که دولت می باید توده های 

ن فرسای مناسبات فیودالی میلیونی زحمتکش کشور یعنی دهقانان را  از رنج دیرینه وتوا

نجات بدهد ،وبرای آنان زمین ، این کهن ترین منبع روزی وبرکت انسان به مقدار 

ده دهقانی را از لحاظ تهیه مواد غذائی تأمین اومیزانی که بتواند احتیاج یک خانو

نماید،اعطا کند.عادالنه  به این معنی که تحقق این امر مغایر اساسات وشعایردین اسالم 

ست ونباید باشد، زیراکه اسالم نیز خواهان جدی عدالت اجتماعی ومخالف افراط نی

 وتفریط از لحاظ موجودیت  طبقات فقیر وغنی در جامعه میباشد.

در کشورما زمین وآب بزرگترین ثروت ملی وعمده ترین وکهن ترین منبع روزی 

های زراعتی  درصد نفوس کشور درکار ۸۵تا  ۸۰و در آمد مردم  است. چه در حدود 

مصروف اند واز طریق آن امرار معاش مینمایند. ولی بنابر عدم رشد الزم نیروهای 

دائی تولید در زراعت متکی برشیوه تولید تستفاده از آالت وادوات وابزار ابمولده، ا

فیودالی وماقبل فیودالی محصوالت کشاورزی فی واحد کشت در افغانستان در مقایسه با 

یار اندک وناچیز است که جوابگوی نیازمندی مردم از جهت مواد کشورهای دیگر بس

ارتزاقی واز صنایع از لحاظ تهیه مواد خام نیست. پس یگانه راه نجات کشور از این بن 

ب وخاتمه دادن به تسلط مناسبات آبست اقتصادی واجتماعی، انجام اصالحات ارضی و

 تولیدی عقب مانده قرون وسطائی در کشوراست.

گامها در این جهت در دورۀ حکومت جمهوری محمدداود برداشته شد.  نخستین

که، مناسبات کهنه زراعتی  در پروگرام حکومت محمدداود دراین زمینه گفته شده بود

وشیوه های بسیار ابتدائی وعقب ماندۀ زراعت که متاسفانه هنوز در جامعه ما مسلط 

قدرت خرید مردم وکمبود مواد خام  است، باعث فقر دهقانان، تنگ بودن بازار ملی، عدم

 زراعتی گردیده است.

نافذ نمود  ۱۳۵۴دولت قانون اصالحات ارضی را درسال  ،برای تحقق این مرام

که مطابق  مادۀ دهم آن قانون، استمالک زمین بمقصد اصالحات ارضی از طرف حکومت 

تادیه قیمت مالک شده مطابق مقررات تدر برابر تعویض صورت میگرفت. قیمت زمین اس

سال در عوض زمین استمالک شده پول آنرا با دو  ۲۵تنظیم میگردید وحکومت در مدت 

فیصد ربح)مفاد( به مالک زمین می پرداخت. همین مدت برای تادیه قروض دهقانانیکه 

 زمین بدست می آوردند، نیز تعیین گردیده بود.

ستان را داشته در نظر بود تا زمین قابل توزیع به شخصی که تابعیت افغان

باشد،وسن هجده سالگی را تکمیل نموده وبی زمین باشد، توزیع گردد. وحق اولیت به 

دهقانانی که قبل از انفاذ این قانون باالی زمین مالک مشغول کشاورزی بود وهمچنین به 
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کوچیان بی زمین، دهاقین وکارگران زراعتی وفارغان مکاتب مسلکی زراعت ومالداری 

 داده شود:

 ون نصاب زمین داری راقرار آتی تعیین مینمود:قان

 هکتار. ۲۰-جریب یا معادل آن ۱۰۰ساحۀ زمینداری آبی دوفصله  -الف

 هکتار. ۲۰-جریب، یا معادل آن  ۱۰۰ساحۀ زمینداری باغی -ب

 هکتار. ۳۰ -جریب یا معادل آن ۱۵۰ساحۀ زمینداری ابی یک فصله  -ج

 هکتار. ۴۰-دل آن جریب یا معا ۲۰۰ساحه زمینداری للمی  -د

نافذ  ۱۳۵۵قانون اصالحات ارضی بعد از گذشت یک سال یعنی در ماه اسد سال 

دولت قانون مالیات مترقی را وضع نمود وبرطبق کیفیت  ۱۳۵۵میگردید. در ماه سرطان 

زمین از لحاظ تأمین آب، حاصلخیزی، فاصلۀ آن تا مارکیت ونوعیت زمین بدرجات هفت 

 ه بندی میگردید. گانه تقسیم وسپس مالی

من خود در نیمروز شاهد بوده ام که بسیاری از مالکین بزرگ حاضر شده بودند 

تا قسمتی از اراضی خود را که ساالنه بدون ابیاری وبدون بهره گیری مانده بود،و از آن 

حاصلی  برنمیداشتند مگربار مالیات مترقی هرسال  بردوش مالک سنگینی میکرد،خود 

یکردند و در بدل پول پرداخت مالیه مترقی، زمین خود را به دولت به دولت رجوع م

واگذار میشدند.تا به حساب زمین کمتر، ساالنه مالیات کمتر بپردازند. به نظر اینجانب اگر 

همان قانون اصالحات ارضی محمدداود خان الگوئی برای اصالحات ارضی در دورۀ 

اصالحات ارضی شاید بدون درد سر و حاکمیت حزب دموکراتیک قرارداده میشد،پروسه  

یا باجنجالهای کمتری در سراسر کشور تطبیق میگردید.واکنون نیز اگر دولت روزی 

قادرشود تا دست به اصالحات ارضی بزند، قوانین دوره داود بهترین قوانین برای تحقق 

 اصالحات ارضی شمرده میشود.

حزب دموکراتیک خلق، پس از روی داد کوتای ثور وکسب قدرت سیاسی بوسیلۀ 

اقتصادی درفعالیت های حزب  –موضوع رهبری وسمت دهی پروسه رشد اجتماعی 

قوس  ۱۲درافغانستان حایز اهمیت گردید. وفرمان شماره هشتم شورای انقالبی بتاریخ 

 بخاطر محوعاجل مناسبات کهنه فیودالی وماقبل فیودالی درکشور صادر شد. ۱۳۵۷

ت برملکیت زمین بمیان آمد.بدین معنی که زمین های با صدور این فرمان محدودی

جریب( زمین درجه اول یا معادل آن بدون پرداخت قیمت از  ۳۰هکتار) ۶اضافه از 

زمینداران اخذ وبه دهقانان کم زمین  وبی زمین یک یک هکتار بالعوض توزیع گردید. 

هکتار زمین  ۶۶۵ /۶۸۸جمعا   ۱۳۵۸براساس احصائیه های موجوده، تا اخیر ماه اسد

 خانوار دهقان بی زمین ویکتعداد دهقانان کم زمین توزیع گردید.۶۶۵ر ۶۸۸برای 

مگر راپور های رسمی بیانگر آنست که هنوز در آن زمان دوهزار خانوار 

هکتار زمین معادل درجه اول در ملکیت خود داشتند که بعد از ۵۲۰۰۰زمیندار بررگ 
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 ۴۰هکتار زمین آن می باید برای  ۴۰۰۰۰هزار هکتار زمین داخل نصاب  ۱۲۰۰۰

هزار خانوار دهقان بی زمین وکم زمین توزیع میگردید.معهذا به موجب تطبیق فرمان 

شماره هشتم شورای انقالبی در باره زمین در مرحله اول اصالحات ارضی علی الرغم 

ی نواقص واشتباهاتی که در کار اصالحات ارضی رخداد، برمناسبات غیرعادالنه فیودال

در دهات ضربات مرگباری واردگردید ودهقانان را از خواب بی ارادگی قرون بیدار 

ساخت. چنانکه دهقان امروز به هیچوجه دهقان پیش از کودتای ثورنیست ودیگر فیودال 

 قادر نخواهد بود او را برده واراستثمار کند.

رک حزب با د یعنی در دورۀ حاکمیت کارمل،،اصالحات ارضی در مرحله دوم 

مرحله اول اصالحات ارضی، کمیسیون مشترک کمیته مرکزی حزب وشورای ازتجربه 

در فرمان شماره  یرد که بالنتیجه تعدیالت پراهمیتکایجاد  ۱۳۶۰در جوزای  را وزیران

هشتم شورای انقالبی وادامه اجرای اصالحات دموکراتیک ارضی وآب وقانون تنظیم 

نی مهمی مورد تصویب قرارگرفت. بطور مثال ماده امور زمینداری بعمل آمد واسناد قانو

 فرمان شماره هشتم در مورد زمین جهت توزیع به دهقانان بگونه ذیل تعدیل گردید: ۱۲

 زمین باغی وتاکی درجه اول پنج جریب، -۱

 جریب، ۶زمین دوفصلۀ آبی درجه دوم  -۲

 جریب، ۸زمین یک فصله آبی درجه سوم  -۳

 جریب، ۱۲چهارم  زمین یک فصله آبی درجه -۴

فیصد آن آبیاری شود،  ۱۵زمین یک فصله آبی درجه پنجم که ساالنه کمتر از  -۵

 جریب، ۲۵

 جریب، ۲۵زمین للمی درجه پنجم  -۶

 جریب، ۳۳زمین للمی درجه ششم  -۷

 جریب. ۵۰زمین للمی درجه هفتم  -۸

،پروسۀ اصالحات ارضی به دلیل حضور اصالحات ارضیمگردر مرحله دوم 

متجاوز شوروی در کشورومقاومت عمومی مردم در برابر قوای اشغالگر،  قشون

آنچنانکه انتظار میرفت، تحقق نیافت وبرطبق ارزیابی ایکه از پروسۀ اصالحات ارضی 

فیصد  ۴۷بعمل آمد معلوم گردید که حدود  ۱۳۶۲والیت کشور در اخیر سال  ۲۸در 

هقانان توزیع شده بود، دوباره به اراضی ایکه در طول دوره تطبیق اصالحات ارضی به د

هزار هکتار  ۲۲۶ /۳نفرزمیندارمجموعا   ۱۳۶۳۴تصرف مالکان اولی در آمده وعالوتا  

  94 زمین بیشتراز نصاب بطور غیر قانونی برای خود نگهداشته بودند.

                                                 
 ۱۳۹، ص۱۳۶۳زمین وآب به دهقانان،  - 94
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تجارب هشت ، نه سال رژیم برسرقدرت نشان داد که تطبیق سریع اصالحات 

ساده وبسیط نیست و می بایستی دربرابر مشکالت تحقق ارضی در کشور، یک پروسه 

این پروسه وجان سختی ایکه فیودالیزم کهن سال در کشوراز خود نشان میدهد، با 

حوصله مندی ازانعطاف پذیری معقول کارگرفت وتا کیتیک برخورد با این مساله را 

 مرحله بمرحله با دقت وتعمق هرچه بیشتر ادامه داد.

که داکتر نجیب قانون جدید تنظیم مناسبات  زمینداری رابا از همین روی بود

درنظرداشت شرایط مصالحه ملی وبخاطر مساعد گردانیدن زمینه کار دهقانان باالی زمین 

وارتقای سطح محصوالت زراعتی نافذ ساخت. در این قانون که حد اعظمی نصاب 

ل تعیین شده زمینداری بجای سی جریب قبلی، یکصد جریب زمین معادل درجه او

بود،رجوع به قانون دوره داود خان بودکه اگر تجاوز اتحاد شوروی وجنگ بخاطر بیرون 

راندن اشغالگران نمی بود،وبرنامه اصالحات با حوصله مندی ومرحله به مرحله صورت 

میگرفت، بدون شبهه در جلب توده های دهقانی و بالنتیجه دراستحکام رژیم نقش 

 برجسته بازی میکرد.

ش رژیم حزب دموکراتیک خلق در براندازی ساختار اجتماعی نظام فیودالی تال

اوج گیری  توأم بود با تجاوز قشون سرخ برکشورواز طریق اصالحات ارضی کشور 

 نهضت مقاومت ملی در برابر متجاوزین وحزب مورد حمایت متجاوزین.

 

 توجه به حال زنان 

نبایود تصوور کورد « رش نیوز بگووبنموودی هنوچونکه عیبش »بحکم این مقوله که، 

کوار مفیودی بوه نفوع کشوور و موردم صوورت نگرفتوه اسوت، نوه خیور  که در این مرحله هویچ

هووای مهمووی های اجتموواعی و اقتصووادی و فرهنگووی گاماینطووور نیسووت. در برخووی عرصووه

 برداشته شده است. 

بوانی نخسوتین قر(، با آنکوه زنوان  1992اپریل  -1978دردورۀ کوتای ثور)ازاپریل 

 واستبداد هم ازسوی حاکمیت حزب برسراقتدار وهم از سووی مخالفوان آن بودنود،خشونت 

تحصووویل وکوووار بووورای زنوووان مثووول دورۀ ،امکانووات  درسووواحات تحوووت حاکمیوووت حوووزبمعهووذا 

جمهوری داودخان فراهم بود و میتوانستند با روی باز در کوار و فعالیوت هواى اجتمواعى و 

دراین دوره چندین تون از زنوان تحصویل کورده  بگیرند.اقتصادى و فرهنگى و سیاسى سهم 

مثل:  داکتر اناهیتا راتب زاد، معصومه عصمتی وصالحه فاروق اعتمادی  به مقامات بلنود 

رسویدند واز عهودۀ کارهوای خوود بدرسوتی هوم برآموده وکالت دولتی چون وزارت و ریاست 

ضووووای حووووزب میتوانستند.معصووووومه عصوووومتی وصووووالحه فوووواروق اعتمووووادی از جملووووه اع

برسراقتدار نبودند، ولی اناهیتا راتب زاد ،از بلنودپایگان حوزب دموکراتیوک خلوق بوود ودر 
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جلب وجذب زنان ودختران شهرکابل به جناح پرچم حزب مذکور نقوش مووثری بوازی کورد. 

 اناهیتا راتب زاد ،نزدکارمل و جناح پرچم حزب از محبوبیت خاصی برخوردار بود.

ریووا،دومین خووانم روشوونفکر وآزاد اندیشووی بووود کووه بوورای  ایوون زن، بعوود از ملکووه ث

آزادی وتسوواوی حقوووق زنووان افغووان بووا مووردان ، تووالش زیووادی کوورد وهووزاران توون از زنووان 

ودختووران مکاتووب را درسووازمان دموکراتیووک زنووان جووذب نمووود و بوورای سووهم گیووری در 

عووالی  مبووارزات سیاسووی وفعالیووت هووای اجتموواعی واقتصووادی ونظووامی وادامووه تحصوویالت

  وکسب مهارت های بهتر، تشویق وترغیب نمود.
 

 منع ازدواج دوم برای اعضای حزب

یکی از امتیازات دیگری که به نفع زنان در آن زمان انجام شد، این بود که تموامی 

ت رهبوری و اعضوای دفتور سیاسوی، حوق نداشوتند همزموان دو أاعضای حزب، از جمله هیو

ابت می شد، مرتکب آن از عضویت حوزب خوارج موی زن داشته باشند و اگر چنین چیزی ث

 شد و حق دسترسی به مقاما های عالی دولتی و حزبی را نداشت. 

 

 رخصتی  بیشتر برای زنان

از چهل روز، به سه مواه و بعود  حاملهبرای اولین بار، در این دوره تعطیالت زنان 

ت کووووار در محووووالایوووون دوره بوووورای نخسووووتین بووووار در وبووووه شووووش موووواه افووووزایش یافووووت. 

دراین دوره جلووب وجووذب زنووان بووه پیمانووه وسوویع در حووزب ودر کودکسووتان ایجوواد شوود.زنان،

اردو آغووواز گردیووود. دختوووران وزنوووانی کوووه عضوووویت حوووزب را داشوووتند بیشوووتر ازامتیوووازات 

کاروبورس های تحصیلی بهره مند میشدند وبه شووروی وسایرکشوورهای اقموار شووروی 

 اعزام میگردیدند.

همووین دوره اسووت کووه دختووران کابوول برضوود حضووور قشووون  بوورای نخسووتین بوواردر

شوروی یکجا بامردان قیام کردند و رژیم این قیام را که در آن دست های عناصور خوارجی 

نیووز دخالووت داشووت، بووا خشووونت سوورکوب کوورد وبووا  بگلولووه بسووتن دختووران مکاتووب کابوول 

تون دیگور  13با  بزرگترین جنایت را درحق زنان رواداشت. داستان شهادت دوشیزه  ناهید

نام ماللی میوند را یک بار دیگر درخاطرها زنوده  1359از دختران کابل، در روز اول ثور 

کتووووواب زنوووووان افغوووووان  362- 360ساخت.داسوووووتان ایووووون دختوووووران قهرموووووان  درصوووووفحات 

 زیرفشارعنعنه وتجدد، خواندنی است.

 

 در اردو و پولیسجذب 
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ج بواالیی در اردو راه یافتنود و در در حاکمیت حزب دموکراتیک خلق، زنان به مدار

پولیس نیز سمت هایی داشتند. جنرال سهیال صدیق، کوه در دولوت 

موقت وعبوری افغانسوتان بوه رهبوری حامود کورزی، وزیور صوحت 

عاموووه  بوووود و همچنوووین ژنووورال خووواتول )پاراشووووت بووواز( و ژنووورال 

عزیزه، رئیس کنوونی اداره پاسوپورت افغانسوتان، از شومار هموین 

 تند. زنان هس
 

 

 راننده، معلم و داکتر

در همین سالها بود که زنان برای اولین بوار راننوده سورویس )بسوهای شوهری( در 

داخل شهر کابل شدند. شصت درصود معلموان را در آن سوال هوا زنوان  تشوکیل موی دادنود و 

 شمار زیادی از داکتران و پرستارهای زن نیز در همان زمان آموزش دیدند. 

 

 گر:درعرصه های دی

داران ملی و متشبثین خصوصی یکی از آن تشویق و حمایت از تجار و سرمایه

هایی است که دولت آنان را از خدمت عسکری معاف ساخته بود و با دادن عرصه

های پولی و اعتبارات هنگفت مالی، از متشبثین کوچک ظرف یکی دوسال قرضه

 دار بزرگ و توانمندی میساخت.سرمایه

 های صنفی و صنایع ملی، کوپراتیف به تاسیس و تشکیل اتحادیهدر این مرحله 

وری و غیره زمینه رشد و انکشاف به پیمانه وسیع فراهم های پیشههای دهقانی، اتحادیه

آمد. در فرمان شماره هشتم شورای انقالبی در مورد اصالحات ارضی، تغییرات و 

حقا به و سهمیه آب آن تعیین  بندی وتعدیالت الزم وارد گردید نه تنها اراضی درجه

گردید، بلکه مستحقین دریافت زمین )ولو به دریافت اراضی دولتی هم موفق شده باشند( 

بندی و کته گورایز شد و بر مبنای آن به مستحقین اسناد ملکیت توزیع گردید. نیز درجه

رت در عین حال به کسانیکه زمین دریافت میکردند، کمکهای پولی و تخنیکی نیز صو

میگرفت و برای آنکه دهقان از زمین داده شده حاصل بگیرد و از طرف مخالفین و 

 را سازمان داد و حمایت کرد.« دفاع خودی»های اپوزیسیون حاصلش تلف نگردد، گروه

 های در همین مرحله بود که در پهلوی، اردو، پولیس و امنیت دولتی، گروه

حزب یا هواخواهان حزب ه عناصر وابسته ب مدافعین انقالب در چوکات وزارت داخله از

 تشکیل گردید که وظایف امنیتی را در شهرها و از طرف شب انجام میدادند.

 در عرصه فرهنگی، ایجاد انجمن نویسندگان و شاعران، اتحادیه ژورنالستان، 

های هنرمندان و سینماگران، حقوقدانان و غیره از نهادهای مهم عرصه فرهنگی اتحادیه



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        196 

نر در کشور است که در همین مرحله بنیاد گردیدند و هر یک در بخش کار خود و ه

لقب کارمند »ها های این عرصهاند. و به بهترینهای گسترده فرهنگی شدهمصدر فعالیت

ها کتاب شعر و قصه، دهوچاپ  با امتیازات مادی آن اعطا شد. نشر« شایسته فرهنگ

ها و تدوین ، ترجمه، تحقیقات علمی نشر مجلهداستان، فیلمنامه، نمایشنامه، تالیف

ادبی و عرفانی مرهون توجه همین های علمی، محافلها، کنفرانسسمینارها، سمپوزیم

 مرحله است.

 میتوان اذعان داشت که مسئوالن عرصه فرهنگی حزب، درباره نشر و چاپ آثار 

نظری نداشتند. آثار  پردازان، هنر آفرینان، تقریبا هیچ تنگ محققین، شاعران، قصه

فرهنگی و هنری اگر در سطح عالی قرار داشت یا در سطح پائین، هر دو را موقع نشر 

اند تا صاحب اثر عقده بدل نماند. و اینجا و آنجا از آنان گله نکند ولی قضاوت را داده

بخوانندگان واگذاشته بودند، میشود گفت تولیدات مطابع در این مرحله پنجاه برابر 

های قبل از کودتای ثور باال رفته بود. در سالهای قدرتمندی حزب دموکراتیک خلق سال

هایش مطبعه مخصوص ایجاد ها و اهداف و برنامهافغانستان، حزب برای تبلیغ اندیشه

های ایدیالوژیک در آن مطابع چاپ کرده بود که بیشترین آثار نویسندگان حزبی و نوشته

 یافت.و انتشار می

 سازی بیش از هر وقت  تامینات اجتماعی، حجم تولیدات کامبینات خانهدر عرصه 

بردند، دیگر بلند رفت و بسیاری از کارمندان دولت که از ناحیه نداشتن سرپناه رنج می

صاحب خانه شدند و یا در انتظار گرفتن خانه و آپارتمان در مکروریانها بودند. در این 

نورزاد آخرین ، مخصوصا انجنیر عبداللطیفسازیهای مسئوالن خانهعرصه فعالیت

سازی قابل یادآوری و تمجیداست، دست  شهردار کابل و قبل از آن رئیس عمومی خانه

فقط در این ساحه بیش از همه ساحات محسوس بود، متاسفانه « کودتای ثور»آوردهای 

مه کابل باری اپوزیسیون به حو بر اثر راکت ۱۳۶۷المنفعه در سال این دستگاه عام

 حریق شد و تقریبا از فعالیت بازماند و دیگر اکمال شده نتوانست.

 تجدید نظر صورت گرفت. تا  ۱۳۶۴ سعرصه سیاست داخلی دولت در ماه قودر 

 اش در برابر اپوزیسیون یک وجب عقب بنشیند.گیریاینوقت دولت حاضر نبود از موضع

 های لنیوم شانزده، تیزساما در زمستان همان سال رهبری حزب با تدویر پ 

گانه را بمنظور جلب اعتماد مردم بسوی رژیم و توسعه پایگاه اجتماعی دولت مطرح ده

 ساخت و برای نخستین مرتبه دم از صلح و آشتی زد.

 های یی از افراد و شخصیت ، عده۱۹۸۵بتاسی از این مشی، در دسامبر 

رای انقالبی و شورای وزیران اجتماعی که به حزب وابستگی نداشتند، به عضویت شو

نفر آن غیر وابسته به  ۶نفر عضو هیات رئیسه شورای انقالبی، ۲۲راه یافتند. از جمله 

 حزب بودند که از اقشار مختلف جامعه انتخاب گردیده بودند.
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 یعنی جرگه بررسی عاجل و تصویب قوانین دولت در حالت ،این شورای انقالبی

شوروی به ی ثور، بخصوص پس از هجوم قشون سرخعادی. پس از کودتاهای غیر

شوروی و رژیم روز تا روز اوج میگرفت و افغانستان، جنگ داخلی و مقاومت بر ضد

یک حالت تشنج در کشور حکمفرما بود. شورای انقالبی وظیفه پارلمان دولتی را داشت 

 د.های مختلف دولتمداری را بررسی و تصویب میکرکه قوانین مربوط به عرصه

 جبهها ملی پدر »یکی از نهادهای اجتماعی ـ سیاسی در این مرحله، نهادی بنام 

نامیده شد. مفهوم این سازمان و هدف آن « جبهه ملی»هللا بود که در دوره نجیب« وطن

برای همگی قابل درک نبود. تنها اینقدر میتوان گفت که این سازمان، بعد از حزب 

ها، مامورین و کارمندان دولت و نیز تمام انجمن دموکراتیک خلق افغانستان، سایر

های غیر حزبی و غیرمتعهد را شامل میشد. کارمندان دولت و اعضای اصناف و اتحادیه

خواستند اعضای جبهه ملی پدر وطن های اجتماعی چه خود میخواستند یا نمیسازمان

داشت. و بعضا   های آن در تمام والیات کشور نیز وجودشناخته میشدند و نمایندگی

عرایضی را که مردم برای رهایی زندانیان خود یا تثبیت حقوق ورثه شهدای راه 

و غیره به مقامات باالیی دولت راجع میساختند، بایستی تصدیق و تأئید « کودتای ثور»

نمایندگی یا رئیس جبهه ملی پدر وطن محل را میداشت تا قابل رویت به مراجع مربوط 

ن دیده میشود که جبهه ملی پدر وطن، تمام افراد کشور را بنحوی از میگردید. بدین سا

انحاء بخود وابسته نگهمیداشت هر چند که چندان نقشی در استحکام رژیم بازی نکرد، 

 یی از مردم را به خود مصروف کرده بود.اما عده

 

 تحوالت سیاسی در شوروی و 

 هللا در افغانستانکار آمدن داکتر نجیبروی

  ۱۹۸۲عوض برژنف در پایان سال « بیکی، جی،»رئیس  پفوابی اندری قدرت

پف بیش از یکسال بر سر قدرت در افغانستان بیک رشته تغییرات مهم منجر شد. اندری

الذکر چرنینکوف به قدرت رسید. بعد از درگذشت اخیرماند و پس از مرگ او، کنستانتین

اتفاق  ۱۹۸۵ریل سال پشد. این واقعه در ا پف جانشین اووگرباچف وارث اندرمیخائیل

 افتاد.

 از آن مقام برکنار و به  ۱۹۸۵اله رئیس پولیس مخفی )خاد( در نومبر دکتر نجیب

عنوان عضودفتر سیاسی و منشی حزب دموکراتیک خلق افغانستان مقرر شد. در اوایل 

عمومی حزب و  کارمل. بحیث منشیهللا بجای ببرک( نجیب۱۳۶۵ثور ۱۱) ۱۹۸۶ماه می

سپس به عنوان رئیس شورای انقالبی بر سر کار آمد. ببرک کارمل ابتدا از رهبری حزب 

کارمل بدون و سپس از رهبری دولت بر کنار و در مسکو اقامت گزین شد. برکناری ببرک
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هللا کارمل براین باوراند که اگر نجیبسروصدا صورت گرفت. برخی از هواداران ببرک

نی کارمل نمیگردید، کارمل همچنان بمقام خودباقی میماند و نظام دولتی حاضر به جانشی

ها صورت پاشید، حال آنکه این تغییرات سیاسی بخواست و اراده روسحزب از هم نمی

های هللا میخواست و چه نمیخواست اما این تغییرات و دگرگونیگرفته بود چه نجیب

روی و مشاورین روسی، هنوز سرنوشت سیاسی ماهیت دولت را تغییر نداد. اردوی شو

های مردم افغانستان مقامات و دولت و جنگ را در کشور ما تعیین میکردند. شورش

همچنان در اوج خود قرار داشت و بمباردمان شهرها و قصبات و روستاها کماکان 

 هللا چه میکرد؟صورت میگرفت و اما نجیب

  

  هللا و مشی آشتی ملی اونجیب

 هللا در میان رهبران حزبی سلف خود، پس از  نجیبداکتر

ترین رهبران آن حزب  ترین و فعال کودتای ثور، یکی از جوان

بشمار میرفت. او که بر زبانهای پشتو و دری تسلط کامل داشت 

کرده بود، سخنوری سخت های از قرآن عظیم را نیز از بروپاره

ف رهبران هایش را بر خالموفق و فصیح الکالم بود. او نطق

های هیجان زده وارهسلفش از سطح درسهای مارکسیستی و شعار

شان  و دیرفهم به سویه مردم عوام الناس افغانستان که اکثریت

نشین ساختن و نفوذ دادن  اند، پائین آورد و برای ذهنبهرهمتاسفانه از نعمت سواد بی

و ترجمه میکرد و کالمش را هایش از یاد میگفت رانی نطقش، آیات متعددی را در سخن

در راستای اوامر خداوند همساز مینمود و بدون تردد و تزبذب در استاللش، چنان 

پیوسته و بدون سکستگی لفظی و معنوی صحبت میکرد که همه شنوندگان نطقش او را 

 تائید و حق بجانب میدانستند.

 ن وارد کرد که با این شیوه صحبت او الاقل این تاثیر را در میان مردم افغانستا

 شنیدن آواز او، رادیو و تلویزیون خود را خاموش نکنند و آنرا تا اخیر بشنوند.

 های عنعنوی بزرگان قومی، محلی  هللا پیوسته با مردم از طریق تدویر جرگهنجیب

یی، از صلح و آشتی ملی، از قطع جنگ برادرکشی، از حل اختالفات از راه و منطقه

االفغانی، از وطن دوستی و تمامیت ارضی و حفظ استقالل و بین مذاکرات مستقیم و

ها و یسلا انگحاکمیت ملی افغانها، از افتخارات تاریخی و پیروزی افغانها در نبرد ب

از اخراج قشون شوروی باز هم بقوت افغانها و تدبیر خودش  ،اخراج آنان از کشور

 بخشید.اتمه میصحبت میکرد و کالمش را با دعای صلح و آشتی ملی خ
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هللا تنها با حرف با مردم برخورد نداشت، بلکه در یک دست قرآن، و دکتور نجیب

نفری و هزاردر دست دیگرش سالح گرفته بود. او با صراحت میگفت که اردوی پنچصد

 ۲۳و میک  ۲۱های مخرب، طیارات جنگی میک آزموده، آماده جنگ دارد، انواع سالح

های ثقیله دور منزل هر کدام با شعاع هیزات حربی، و سالحبا آخرین تج ۲۹و میک 

تخریبی چندین کیلومتر در اختیار دارد و میتواند با هر نیروی مخالف خود بجنگد. اما برد 

زهر طرف که شود کشته باز »در این جنگ افتخاری برای او ندارد. زیرا بقول معروف 

هللا نجیبهدر ریخته شود. معهذا دکتورو او نمیخواهد که خون افغان به « هم افغان است

ها استفاده میکرد. چنانکه در دفاع از شهر هنگام ضرورت از این اردو و این سالح

 ها کار گرفت.االمکان از این سالححتی ،آباد، خوست و زابلجالل

 « اسکاد»های دور منزل نوع ها از راکتاو پس از هجوم مجاهدین براین شهر

( عملیات ۱۹۹۱)اوایل  ۱۳۶۹بال سقوط شهر خوست در اواخر کمک گرفت و بدن

مان به غاطراف کابل، در لوگر و میدان و پپاکسازی شدیدی را از مخالفین رژیم خود، در 

راه انداخت که در جریان آن صدها افغان مخالف و موافق رژیم، زندگی خود را از دست 

ها و یا ترمیم یافته این مناطقِّ با شورویهای های باقیمانده از بمباراندادند و تمام قلعه

 خاک یکسان شدند.

 

  هللال در خور توجه در دولت نجیبئمسا

  گیر شده رفت:هللا چند مساله چشمدر دوره دولتمداری نجیب

 مذاکرات ژنیو میان پاکستان و افغانستان، بخاطر پایان بخشیدن به جنگ  -۱

شتر یافت و سرانجام منجر به امضای افغانها و خروج نیروهای شوروی، تحرک بی

در ژنیو شد که  ۱۹۸۸آپریل  ۱۴میان وزرای خارجه هر دو کشور در یینامهموافقت

نامه در پای آن اتحاد شوروی و امریکا به عنوان تضمین کنندگان مواد این موافقت

 امضاء گذاشتند.

 خود از  هزار نفریبر طبق این موافقت اتحاد شوروی به اخراج قشون یکصد

 ۱۵ماه در دو مرحله اقدام کرد و تا تاریخ ۹ظرف مدت  ۱۹۸۸می۱۵افغانستان از 

تمام عساکر شوروی از افغانستان خارج شدند. با  ۱۳۶۷دلو  ۲۶مطابق  ۱۹۸۹فبروری 

آغاز شده بود  ۱۹۷۹دسامبر ۲۷خروج آخرین سرباز شوروی، اشغال افغانستان که از 

 پایان یافت.

 مجاهدین به  های نظامی امریکا به هان آن بود که قطع کمکخوا شوروی اساسا  

خروج قشون شوروی در نظر گرفته شود. امریکا نیز تمایل داشت  عنوان شرط اساسی 

 که شوروی دست از حمایت کابل بردارد. اما هر دو ابرقدرت بطور غیررسمی به توافق
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روی کمک دریافت میکند، که تا زمانی که رژیم کابل از شو رسیدند. بدین معنی یهای

است که « تقارن منفی»امریکا نیز به مجاهدین کمک نظامی خواهد داد و این همان اصل 

هللا به خروج قشون سرخ از ابتدا از جانب امریکا مطرح شد. بهرصورت موافقت نجیب

افغانستان و دفاع مستقالنه از حاکمیت انقالبی، واقعا شهامت سیاسی او به حساب میآید 

المقدور حمایتش هللا را نسبت به کارمل برگزید و حتینجیببه همین علت گرباچفو 

 میکرد.

 هللا آنرا به پیش کشید و در جهت تحقق آن سرانجام نجیبمسأله دیگریکه دکتر -۲

آنرا دنبال کرد.  ۱۹۸۶جنوری ۱۵بود که از « ملیآشتی»از قدرت کنار رفت، سیاست 

تقسیم قدرت و ایجاد یک حکومت ائتالفی با مجاهدین و  های مختلفی بخاطردولت طرح

الــمللـی جهت دستیابی به یک راه حل سیاسی و همچنان نیز طرح تدویر کنفرانس بین

ماهه را بخاطر مساعد ششطرح تشکیل یک شورای رهبری و نافذ ساختن یک آتش بس

یسیون پیشنهاد کرد. شدن زمینه برای انتخابات تحت نظارت سازمان ملل به رهبران اپوز

های او مورد قبول اپوزیسیون واقع نشد و رهبران اما هیچیک از این پیشنهادات و طرح

های جهادی تا اخیر حاضر به قبول پیشنهادات دولت او نشدند. در این ضمن دولت تنظیم

به قوماندانان جهادی در داخل کشور رجوع کرد و با انعطاف در شیوه برخورد با آنها، 

 ت راکتی را بر شهرها تخفیف داد.حمال

 های کار با قوماندانان جهادی در داخل کشور همراه با پیشکش نمودن رشوه

های متعدد های مجاهدین منجر به پیوستن گروپبزرگ و غیر قابل تصور به سر گروپ

خورد و بزرگ جهادی بدولت شد. دولت هم به خلع سالح آنها نپرداخت و آنان را در 

 شان گماشت. خواهمحالت دل

 هللا برای هموار کردن راه مصالحه کمیسیونی جهت تدوین قانون عالوتا نحیب

عضو که ثلث اعضای آن از عناصر آگاه غیر حزبی بود موظف  ۷۴اساسی مرکب از 

به « دموکراتیک افغانستانجمهوری»ساخت و بر طبق قانون اساسی، نام رژیم را از 

حزب دموکراتیک خلق »ستای این تغییرات، نام و در را« جمهوری افغانستان»

و بیرق حزب را که به تقلید از بیرق حزب کمونیست « وطنحزب»را به « افغانستان

اتحاد شوروی برنگ سرخ و دارای نشان ستاره بود، برنگ آبی با نقشه افغانستان در 

ی جدید را با ، قانون اساس۱۳۶۶وسط آن، تغییر داد. و با تدویر لویه جرگه در ماه قوس 

ملی تصویب گرفت که در آن دین مبین اسالم به عنوان دین رسمی روحیه مشی آشتی

مردم افغانستان مسجل شده بود و متعاقبا بر طبق قانون انتخابات به تشکیل پارلمان 

جرگه( پرداخت. بر طبق قانون اساسی دوره ریاست جمهوری )مرکب از سنا و ولسی

سال تعیین شده بود و با آنکه اعضای پارلمان رلمان پنجسال و دوره وکالت پاهفت

اکثریت از افراد دلخواه و مورد نظر دولت بودند، اما در جلسات گرفتن رای اعتماد 
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خالقیار، انتقادات خیلی تند و تیزی الحقشرق و حکومت فضلحسنحکومت دکتور محمد

دولت در بخش نظامی  بر شیوه برخورد اعضای حزبی حکومت با مردم و سیاست کدری

 ابراز میشد. بطور مثال:

 یاد میشد و منسوب به « شهی»یکی از وکیالن شورا که غالبا  از بدخشان و بنام 

امروزه بود. در جریان مباحثات رأی اعتماد به « سازابی»سابق و « ملیستم»حرکت 

 صدراعظم موظف خالقیار به صراحت اظهار داشت که: مادران صفحات شمال کشور

زایند تا عسکر میزایند تا از پکتیا و شهرخوست دفاع کنند، اما مادران پکتیائی جنرال می

سوار بشوند و امر و نهی کنند و فرزندان ما را بکشتن دهند. این در موترهای لوکس

جرگه زدن بدرقه شد و نشان میداد که سایر اعضای ولسیبدخشان با کف اعتراضات وکیل

 ی از سیاست کدری دولت در بخش نظامی دارند.هاینیز چنین شکایت

 هللا سعی کرد تا آزادی نسبی به مطبوعات و جراید شخصی و عالوه بر این نجیب

نظر را در جراید و مطبوعات کشور مورد غور دولتی اعطا کند و انتقادات افراد و صاحب

 شاهد زنده این هللاو مداقه قرار دهد. نشرات اخبار هفته، پلوشه و یا حق در دوره نجیب

 مدعا تواند بود.

 هللا در جهت آشتی و مصالحه با تعدادی از احزاب مخفی ن بر این نجیبافزو 

های قبل به دالیلی از حزب دموکراتیک خلق انشعاب کرده بودند و چپی که در دوراندست

بی )سازمان انقال« سازا»)جمعیت انقالبی زحمتکشان افغانستان( و « جازا»های بنام

 )سازمان« سفزا»)سازمان زحمتکشان افغانستان و « سزا»زحمتکشان افغانستان( و 

)کمونستان جوان افغانستان( خود را مینامیدیند، « کجا»فدائیان زحمتکشان افغانستان( و 

کنار آمد و با قبول و دادن برخی امتیازات به رهبری این سازمانها، آنها را در حزب 

اتیک خلق افغانستان ادغام یا نزدیک ساخت. تنها حزب یعنی حزب دموکر« مادر»

بغالنی و کوشانی، بشیرهللاتحت رهبری محبوب« ملیستم»از بقایای حرکت « سازا»

پالن، کاوه استقالل خود را حفظ کرد و چند مقام عمده دولتی مانند: وزارتاسحاق

 عدلیه، و وزارت معادن و صنایع را بدست آوردند.وزارت

 عضو  ۷۱هللا به توسعه کمیته مرکزی حزب پرداخت و تعداد آنرا از ن نجیبهمچنا

عضو باال برد. توسعه کمیته مرکزی هر چند بیشتر به سود جناح پرچم ۱۳۰به تقریبا 

تمام شد، اما افزایش آن در جهت تحقق مشی مصالحه ملی تاثیرات مثبی ببار نیاورد. 

د و دادن امتیازات مادی و معنوی به توجه به اماکن مقدسه و اعمار مساجد جدی

های فرهنگی، تشکیل ها و کانونروحانیون و حمایت از متشبثین خصوصی، ایجاد انجمن

 ۱۳۶۹احزاب سیاسی دست راستی، تعدیل برخی مواد قانون اساسی از طریق لویه جرگه 

ی ملی آشتهللا برای هموار ساختن زمینه تحقق مشیو غیره از اقدامات مهم دکتر نجیب

بود و حتی تعیین صدراعظم غیرحزبی و جادادن تعدادی از وزیران غیرحزبی در حکومت 
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ملی صورت گرفت. تاسیس  آشتیفقط و فقط به همین منظور یعنی نیل به تحقق مشی 

 پوهنتون تحقیقات اسالمی نیز گامی در این راستا بود. 

 هواخواهان او نه تنها تائید هللا از جانب کارمل و دکتر نجیب« ملیمشی آشتی»اما 

هللا شد، بلکه مورد انتقاد شدید و حتی تخریب قرار میگرفت. به همین دلیل نجیبنمی

باری به تفتیش عقاید درون حزب پرداخت و برخی از هواخواهان کارمل را که مشی 

ملی او را تأئید نکرده بودند، بازشناسی و از وظایف مهم دولتی دست آنها را مصالحه

کارمل هم دریغ بریالی برادر ببرکوتاه نمود و حتی از زندانی ساختن آنها بشمول محمودک

نورزید. این برخورد دره عمیقی از تنفر و بدبینی میان رئیس جمهور و هواخواهان 

 کارمل ایجاد کرد.

 جنگ جالل آباد ودفاع مستقالنه از کشور:

بایستی از حاکمیت رژیم  هللا میبا خروج قوای شوروی از کشور دولت نجیب 

بندهای انقالبی مستقالنه دفاع نماید. بنابرین دولت به تحکیم شهرها پرداخت و کمر

دفاعی مستحکمی در اطراف شهرها ایجاد کرد. چنانکه کمربند دفاعی شهر کابل را که 

روز پس از خروج قشون ۲۰ .کیلومتر توسعه بخشید ۶۰داشت به  کیلومتر وسعت۳۰

آباد مورد هجوم شهر جالل ۱۳۶۷حوت ۱۶مطابق  ۱۹۸۹مارچ ۷قا بتاریخ شوروی، دقی

و بنابر راپوهای خاص وزارت امنیت دولتی بروایت  ،95هزار مجاهد مسلح  ۴۰شدید

نظامی ۱۸و  ۱۱های هزار مجاهد مسلح که از طرف فرقه۵۲جالل بایانی مورد هجوم 

اعراب سودانی، الجزایری و مصری  از یی پاکستان حمایت و اکمال میگردید بشمول عده

 اجیر و میلشای پاکستانی واقع شد.

 هللا مجبور بود از حاکمیت رژیم مستقالنه دفاع نماید. در آغاز حمالت دولت نجیب

مجاهدین نزدیک بود آن شهر سقوط کند، ولی بر اثر شدت عمل مجاهدین در برابر 

یی  سابقهاومت و پایداری بیاردوی دولتی به مق ،عام اسراء اسرای جنگی و قتل

 آباد عقیم ساختند.جاللپرداختند وعملیات جنگی مجاهدین را در تصرف شهر

 آباد خیلی زیاد بود و گفته تلفات جانی هر دو طرف و خسارات مالی شهریان جالل

بر این شهر شلیک میشد و جنگ  ۶۰هزار مرمی راکت سکرمیشد روزانه از ده تا پانزده

اه در اطراف این شهر ادامه یافت. اما شدت جنگ بعداز یکماه کاهش یافت و بیش از دوم

 در ماه دوم نیروهای دولتی بر مجاهدین غلبه حاصل کردند و مجاهدین مجبور به عقب

 نشینی تا مواضع قبل از جنگ شدند.

                                                 
)مجموعه مقاالت  ، اندازی بر راه حل سیاسی آنچو، وضعیت حاکم بر افغانستان و چشموانگ وی - 95

 ۳۹۸ـ  ۳۹۳ص  دومین سمینار افغانستان،) 
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شهر جالل آباد واهداف  کیژیاسترات تیجنگ جالل آباد واهم اتیدر مورد جزئ 

 نی، خانم نسر یهنگردپلومات ورزیده شهر، دانشمند و نیستان از حمله براوپاک کایامر

 کوالریدولت س کینبرد  نینخست»تحت عنوان یمحققانه وعالمانه ا اریبس یکتونا،مقالت

 گریاثرد چیآن را تا کنون در ه رینوشته است که من نظ«و القاعده یبا جهادگران سلف

 قوت وصالبت نخوانده ام. نیبد

 یدارا ٬شرق شناس  ٬ یکتونا،  دوکتور علوم نظام نیخانم نسر ٬مقاله هسندینو 

   یها سال یملل متحد ط تیو عضو ه ییایآس یدر کشور ها کیسوابق کار دپلومات

مولف چند جلد کتاب و صد ها مقاله در مطبوعات  ٬افغانستان  یایدر قضا ستمیب قرن 90

 یسیوانگل یروس یعالوه برزبانها یو .باشدیم  یو روس یسیو انگل یمجار یبه زبانها

 یعلوم نظام یاکادم زهیمقاله را که جا نیاست و ا مسلط زین یپشتو و در یزبانها هب

نموده وآنرا   هترجم رایروان وگ اتیبا ادب  یدر را گرفته است،  خودش به یکشورهنگر

قسمتی از  است. من دهیفرستاده که  در سه قسمت به نشر رس یائیآر تینشربه  سا یبرا

را دراینجا نقل میکنم تا قوت تحلیل وبررسی  این نویسنده را در آن مقاله  شگفتاریپ

متن  توانندیم یعالقمندان امور نظام بازتاب یک رخداد نظامی  درک وسنجیده بتوانیم.

 مطالعه کنند. یائیآر تیکامل ترجمه را در سا

 :سدینویمقاله م شگفتاریدر پ سندهینو

از افغانستان،  1989در بهار سال  یشورو یخروج قوتها لیپس از تکم -1»

 یروهایرا بکمک ن یدر پشاور حمالت گسترده ا میمق ن،یافغان بنام مجاهد انیشورش

شهر  یبن الدن، در سه جبهه باال یمسلح پاکستان، سازمان قهار القاعده تحت رهبر

 .دندیجالل آباد در شرق افغانستان تدارک د

 تختیشاهراه کابل، تورخم، که پا ریدر مس تیبا موقع کیژیشهر سترات نیا

 نیدر ان برهه  سوم ت،یبا دوصدوپنجاه هزار جمع کند،یافغانستان را به پشاور وصل م

 شهر بزرگ افغانستان بود.

بود با حرکات  افتهیآغاز  1989اشغال جالل آباد که در ماه مارچ سال  یژیسترات

و  ینیزم  لیثق ۀانواع اسلح ن،یسنگ یها یش بارو محاصره که با آت یگسترده، تهاجم

و  یچهار ماه با خونبار یحدود ٬بشمول ستنگر توآم بود  ییضد هوا یراکت ها

  نیمدافع ۀقهرمانان یها یدر اثر رشادت و جانباز تیدر نها  ٬ افتیتداوم  یرانگریو

  ۀمفتضحان شرکت داشته در آن با شکست یهمه قوتها ف،یاکت ۀجالل آباد و با  مدافع

 .دیرس انیبپا نیمجاهد

دهد که پس  یرا بدست م یاز جنگ جالل آباد، رهنمود یریگ جهیها و نت آموزش

 .شودیم انتظار آن برده م 2014از 
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 نیکه جنگ جالل آباد، اول نستیا رد،یمورد توجه قرار گ دیدرس که با نیمهمتر 

 انیزمان القاعده، و نظامو سا یتندروان اسالم یجنگ معاصر، از سو ۀویتهاجم به ش

آن در همان موقع  تیآمدها و اهم یپ ج،یبود. اگر نتا کوالریدولت س کی یپاکستان باال

شد به احتمال  یقرار داده م هیو تجز لیمورد تحل تیالنبا عق ،یالملل نیب ۀجامع یاز سو

 افتاد. ی، اتفاق نم2001سپتامبر  11 ۀحادث یقو

 اسیجنگ ها، در مق نیاز بزرگتر یکیل آباد دوم، جنگ جال یاز جنگ جهان پس

 یها اتیافغانستان  بوده که با عمل  خیدر طول تار یبالستگ ۀمحارب نیتر میو عظ یجهان

 توام بود. یو اطالعات یاستخبارات ۀدیچیگسترده و پ

بعد از  یفیک راتیتغ رامونیپ ،یکارشناسان نظام انیدر م یاکنون بحث ها هم

( در تداوم است که سرنوشت افغانستان بعد از سافیناتو )آ کا،یمرا یخروج قوتها لیتکم

شورشگران  ایشکل خواهد گرفت؟ آ یمنطقو راتیچه تغ د؟یبه کجا خواهد انجام 2014

 کی قیاز طر ای ٬خواهند شد   میسه درتگفتمان ثمربخش در ق کی قیافغان از طر

 یها هیو همسا ،یمنطقو ،ینو ظهور چند قطب یقدرت ها یژیاسترات  ؟ینظام یروزیپ

اوضاع دارند؟ ،  ریتغ ینفوذ شان را برا ۀقصد توسع ایافغانستان چه خواهد بود؟ آ

 بارک ۀادار شود،یم کیخود نزد انیدر افغانستان بپا یالملل نیب یهمزمان تعهد نظام

مسلح افغانستان، قبال   یروهایکشور به ن تیامن یها تیاوباما، از انتقال کامل مسئول

 نموده است. یبانیشتیپ

دورنما، مورد  کیدر  تیتا وضع کندیجنگ جالل آباد کمک م یها یریگ جهینت

 میمسلح دولت که به آن  رژ یروهایبا ن یجهادگران فعل ایمطالعه قرار داده شود که آ

  د؟یرا تداوم خواهند بخش ینظام ۀمقابل کنند،یدست نشانده اطالق م

 یها اتیو عمل ،یبه امکانات استخبارات ازینبا  ،یکنون ۀو تداوم پروس یداریپا

 یخارج یبه کمک ها یسازد، بستگ یم سرینظام را م یبقا یکه فرصت ها ،ینظام

محاصره و جنگ جالل آباد  جیاز حوادث، و نتا یستیاند که با یلیها درست مسا نیدارد، ا

 درس ها و آموزش ها استخراج گردد.  

 یاز ارزشمند« ها  یهنگر»  ما  یاد براحوادث نبرد جالل آب یۀو تجز لیتحل

داشته، و  یافغانستان و منطقه، ابعاد فرا منطقه ئ یثبات یب رایبرخوردار است ز یا ژهیو

آمد  یبالقوه خواهد داشت. پ راتیاروپا، و کشور ما، تاث یۀاتحاد یآن باال یآمد ها یپ

جرائم  ،ینطقوفرام سمیترور ،یالملل نیب رتباطاتا یآن قبل از همه باال یها

 ۀدر قار ،یاستخبارات یها تیفعال ۀقاچاق و تجارت مواد مخدره توسع افته،یسازمان

 اروپا، اثر گذار خواهد بود.

منظم روبرو  یها رویبا ن 1989جهادگر مانند سال  یشورش یاواخر گروها نیدرا

م فه یآن برا  یتجارب جنگ جالل آباد و آموزش ها یرو بازنگر نی. از همباشندیم
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 نیتدو یبرا ،یضد شورش یها اتیعمل یو سازمانده یگورالئ یجنگ ها تیماه یبهتر

 برخوردار است. یاساس تیاز اهم ندهیآ یبرا دینقشه ممد و مف کی

دگروال  ۀاستوار است، در نوشت یجنگ جالل آباد که بر منابع محدود یها تیروا

 ۀاز آنکه صبغ شی، پحامد یو مصطف نیدرونشور و اشتنن س   نیبارنت روب وسف،ی

 نگاشته شده است. یفیتوص ۀداشته باشند، بگون یلیتحل

 

 :جنگ جالل آباد  - 2

a - یغاتیو تبل یاستخبارات یها اتیعمل 

متحده  االتیا یمراجع استخبارات ،یشورو یها رویخروج ن لیاز تکم پس

سقوط  نده،یآشش ماه  یسه ال یهللا ط بیتصور بودند که دولت داکتر نج نیبه ا کا،یامر

 یمل تیامن یشورا 1989 یفبرور 9مورخ  یرو در جلسه سر نیخواهد کرد. از هم

افغان  نیبه مجاهد کایامر یهابر تداوم کمک  یمتحده، به جورج بوش، مبن االتیا

الرغم آنکه،  یافغانستان عل یچپ گرا میحال رژ نیشده بود. اما در ع هیمشوره  ارا

 دهیقطع گرد شیم برا1989 یاز اول ماه جنور یشورو اتحاد یو نظام یمال یکمک ها

 شبهره مند بود. با حضور پرتوان یگسترده ا یو نظام یماد ر،یبود، از مورال بلند و ذخا

 .دیرس یبر سقوط آن بمشاهده نم یمبن یعالئم چیدر صحنه ه

 250حدود  یقوم یها شهیمل یمسلح افغان در آن مقطع به استثنا یقوتها تیکم

مسلح،  یروهایاست که ن نیداده بود. فاکتور قابل توجه ا لیهزار نفر را تشک 260تا 

 یو آگاه یآن از لحاظ داشتن تجارب رزم یو مدافعه هوائ یهوائ یروهایمنجمله ن

از  رانیمنطقه بخصوص پاکستان و ا مسلح یها رویبا ن سهیدر مقا ،یضد جهاد یاسیس

 انیپا 1989 یدر پنجم فبرور یشورو یهابرخوردار بود. خروج قوت یقابل توجه تیفیک

مواجه  یمسلح افغان نه تنها به فرار و فروپاش یبرخالف انتظارات غرب، قوا رفت،یپذ

. و داداش را ارتقا  یو مورال ،یو وضع روح ستاد،یخودش ا یپاها یبلکه رو دینگرد

 نمودند. یم تصور یدست نشانده ندانسته، حافظ منافع مل یروین کیمردم افغانستان آنرا 

 یو پاکستان نه تنها کمک ها کایمتحده امر االتیا ،یشورو یاز خروج قوا پس

 نیبودند. استمرار چن دهیبخش دیشان را تشد تینداده، بلکه حما انیپا نیشان را به مجاهد

جبران  یهللا برا بیآورده بود. حکومت داکتر نج انیقدرت را بم یعدم موازنه  ،یوضع

بود ، تا پروتوکول و  دهی( در صدد آن گردی)مصالحه مل ی دهیچیپ ستایس بیوضع با تعق

نقش مؤثر خود را بر  استیس نی؟ به انجام برساند، ا یرا با فرماندهان محل یموافقه ها

بر راکت باران شهر ها، و  یپاکستان مبن یژی، استرات1988دوم سال  مهیجا گذاشت، تا ن

 ۀبرخوردار نبود، ادار یچندان  تیاز موثر ،یدولت یروهاین یومصروف ساز  تخت،یپا

 یحمله باال یرا برا یاز فرماندهان محل کی چیه ،یاس آ یپاکستان آ یاستخبارات نظام
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 میهللا از جالل آباد و تقس بینقاط کشور، جهت انحراف توجه دولت داکتر نج گرید

 دنیل، در کشانمجبور گردانده نتوانست. اما دولت کاب گرید یبه استقامت ها شیروهاین

 یبر عدم تعرض بر قوا یو کسب توافق آنها مبن یطرف یموقف ب کیب یفرماندهان محل

 بود. دهیموفق گرد یو باز نگهداشتن شاهراه ها  تا حدود یدولت

 یکی،  دیورز یم دیتاک ینظام یروزیپ یباز هم باال کایمتحده امر االتیا حکومت

 انیبزرگ، از شورش یبود که گروها نیود، اساخته ب نیکه او را خشمگ یها زهیاز انگ

مؤقت با دولت کابل امضا نموده بودند. در  یپروتوکول ها ایشده  میجهادگر به دولت تسل

( یمواضع شان به )مصالحه مل ریی( با تغنی)مجاهد انیشآنزمان حدود ده هزار نفر شور

از دالئل حمله  یکیه در حال مذاکره با دولت بودند، ک گریاز ده هزار د شیو  ب وستهیپ

 ( به دولت بود.انیشورش وستنیپروسه، )پ نیاز تداوم هم یریجالل آباد جلوگ یباال

 زرفیاز آنها بعنوان ر یاما شمار دند،یمنحل گرد 1988در سال  یقبائل یشایمل

( بود ی)اوزبک جوزجان یها شهیآنها مل نیتر رومندیماندند، که ن یدولت باق کیژیاسترات

و در چوکات جزو تام بزرگ به  دهیمتشکل گرد یو محل ،یقوم یفاکتور ها که بر اساس

جمهور  سیرئ میتحت امر مستق میرژ کیژیتراتاس زرفیر ثیدولت بح 53اسم فرقه 

 .کردیم تیفعال

 یطرفدار آن دارا یها شهیمسلح دولت افغانستان و مل یقوتها  1989سال  در

 بودند. لیسالح و وسائط ذ

 T-55 – T-52           1568 یا.       تانک ه1

2       .500                                             BMP 

3      . 828                           BTR, BRMD 

 29000                         هی.       وسائط نقل4

 4880            مختلف        ی.       طوپ ها5

 : یجنگ یها جت

 بال 220   – 27و  سو  7سو  - 25و  21 گیم –ا ه کیم

 بال          ۱۷۰                       ۱۷  یو م  ۸ یکوپتر ها    م یهل

 بال 60           12-32-26 -ان )    – یترانسپورت اراتیط 

 فعال، مورد استفاده قرار داشت. اراتیبال ط 450 جمعا  

 ٬سکاد   ٬  نایو دو و  چورایپ  یاکت ها)ر ینیو زم یمدافعه هوائ یراکت ریذخا

 .دیرسیم ریف 500از   شی، به ب(لونا، بشمول اورگان

مسلح  یکه در قطعات قوا یشورو نیآنعده مشاور ،یاز خروج قطعات شورو بعد

  کی نیافغانستان را ترک نموده بودند. در چن جیدولت حضورداشتند  به تدر یو ارگانها

آن که  یو تخصص یمسلک یرا کادر ها میرژ یو ثروت دفاعها  زرفیر نیبزرگتر  یحال
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داده  لیبودند ، تشک دهیگرد دهیو القاعده آبد رجهادگ یها یدهه با سلف کی یدر نبرد ها

 نمودند. یخدمت م یفایمسلح ا یدر قوتها هنیبه م یبود که با وفادار

 ری( سفRobert Boaklez) یبوتو، صدراعظم پاکستان، رابرت اوکل رینظ یب

اتخاذ نموده بودند  که بخاطر تصرف جالل  میدر اسالم آباد، تصم کایمتحده امر االتیا

 یریو القاعده جلوگ ن،یمجاهد یگروها انیو افتراق مسلط، در م ،یآباد، از پراگنده گ

.  بعد از ندینما عیکابل را تسر میو سقوط رژ یفروپاش ،یهمگان جیبعمل آورده، با بس

در برابر افغانستان  کایمتحده امر االتیا یژیاسترات ،یشورو یروهایخروج ن لیتکم

و  کایامر د،یورز یاسرار م ینظام قیو القاعده از طر نیمجاهد یروزینکرده، به پ ریتغ

 وهیم کیمانند  انستانافغ تختیکه با سقوط جالل آباد، کابل پا کردندیپاکستان تصور م

را  نیفرماندهان و رهبران مجاهد م،یتصامپخته بدست شان خواهد افتاد، آنها در اتخاذ 

 ۀنظر بود که از محاصر نیبه ا نیفرماندهان مجاهد نیاز با نفوذ تر یکی دادند،یشرکت نم

ها  یکائیهم امر یول د،یورز یبدست نخواهد آمد، بآن مخالفت م یتیجالل آباد، کدام موفق

 یکائیهر جالل آباد، امربودند. و با تصرف ش ینظام یروزیها خواستار پ یو هم پاکستان

فرود آورده با  یشورو یامپراطور یخنجر را بر بدن زخم نیها خواسته بودند. آخر

 .ندینما رشیسقوط دادن متحد افغانش تحق

در  1988پاکستان در ماه دسامبر  یکه به مهندس نیحکومت مؤقت مجاهد در

 ثیالل آباد بحج د،یگرد جادیخارجه ا ریوز افیصدراعظم و س ثیبح اریوجود حکمت

پشاور )بدون  میمق میحکومت مؤقت از هفت تنظ نیآن در نظر گرفته شده بود. ا تختیپا

و در خدمت  ده،یگرد لیفعال بودند( تشک رانیافغان که در ا هیشع میشرکت هشت تنظ

 منافع پاکستان قرار داشتند.

پاکستان  یپرقدرت استخباالت نظام ۀحمله بر جالل آباد بر عهده ادار یسازمانده

شهزاده  یهم که تحت سرپرست یگذاشته شده بود شعبات استخبارات  سعود یاس آ یآ

گسترده فعال  ۀ. بگونکردیم تیو استخبارات آنکشور فعال تیامن ریوز صلیطارق بن ف

 یها اتیتوأم با عمل  یفیاوپرات ۀاقدامات گسترد ،ی، استخبارات یها اتیبود. قبل از عمل

(disinformationو ) یداریجالل آباد و خر یقدرت دولت مینفوذ دادن، اجنت ها به حر 

 ،یغاتیتبل عاتیافتاده بود. محراق، شا انیو پرداخت رشوه در جر عیآنها، تطم یو وفادار

توافق  نیهللا با مجاهد بینججمهور داکتر  سیرئ ایبود که گو دهیمسئله گرد کیمعطوف ب

ها  تیبر ذهن ،یعاتیشا نی. پخش چندهدیم میتسل شانینموده است که جالل آباد را برا

 بوجود آورده بود. یدولت یافراد رهبر یرا در عملکرد ها یمنف راتیرخنه نموده و تاث
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 یرهبر یدفاع یپنج نفر یشورا ۀلیننگرهار بوس تیوال یآن برش زمان در

 یسرفرازمومند منش ت،یوال یمحمد اعظم وال لی) وک کیآن را هر  یاعضا د،یگردیم

  1،96نمبر  یقوماندان قول اردو یحزب وطن  جنرال بارکز یتیوال یوراش

قوماندان  ینوبهار جنرال،  97 یدولت تیامن سیجنرال محمد عمر معلم رئ

اعظم با  لیداده بود. وک لی( تشکسی)پول یارندوڅقوماندان  لیجنرال جبارخ ،یسرحد

 میمق ن،یمجاهد ۀانهفت گ یها میاز تنظ یکیخالص،  یدر حزب اسالم تیعضو ۀسابق

مجددا   یبود، در ماه فبرور وستهیبه دولت پ ،یمل ۀمصالح استیس رشیپشاور که با پذ

 یدستخوش زین یجنرال نوبهار یتحت فرمانده یقوم یها شهیمل وست،ین پیبه مجاهد

گذاشته  شیرا به نما یثبات ینوع ب کیکه  دند،یمتفرق گرد ده،یتوطئه ها، و رشوت گرد

 بود.

b- دفاع از جالل آباد  یماندهساز 

و اقدامات را مطالبه  فیوظا عیوس فیط یدفاع از جالل آباد، اجرا یژیسترات

 کرده بود.

جمهور و   سیهللا، رئ بیداکتر نج یمسلح تحت رهبر یقوا یاعل یقوماندان    -1

کشور همسرحد با  یشرق ۀدفاع از جالل آباد را که درواز  ٬ عیجنرال محمد رف تیمعاون

وظائف که  یاز وظائف مبرم خود برشمرده بود. گسترده گ یکی. شدیاکستان محسوب مپ

 یفرمانده یمنسوبان و کادر ها عیوس فیدوش ط بررا  ینیشد، بار سنگ یانجام م دیبا

مجرب  یو اعزام کادر ها ،یمسلک یافسران با مهارت ها یو جابجائ لیگذاشته بود،  گس

وظائف، بر  میجنگ جالل آباد و تقس یو سو در  سمت یو متخصص به وظائف دفاع

 ها افروده بود. تیفعال یو ثمر بخش یسودمند

به   یاسیو س ینظام یافسران، مجرب و کارکشته، از ارگانها یگروپ ها اعزام

ومورال  منسوبان  و  هیو روح یاسیوس یاحضارات محاربو یجالل آباد  توجه  به ارتقا

گسترده   یاه ها، در خطوط مقدم جبهه، و بذل کمک هاآنها به قرارگ یکمک از سو هیارا

مهمات و مواد    ٬قطعات از لحاظ پرسونل  الاکم  ٬ یملک  یبه مردم و ارگان ها

 یها یو مراقبت از پرسونل، از دلچسپ دیرفع مشکالت و نواقص، بازد   یکیلوژست

 بود. دهیمسلح محسوب گرد یقوا یاعل یقوماندان

                                                 
 یها یکیکه  تا نزد یوالقاعده و عساکر پاکستان یسلف یدر تهاجم  اول  گروه  ها  یجنرال بارکز - 96

و جسورانه  به   تیبا قاطع  نیرا  تحت اشغال در آورده بودند  او بخاطر دفع و طرد  مهاجم ییهوا دانیم

گرداند .   یش  عقب  زده و  آنها را  متوارجان متیرا به ق نیسر با زانش پر داخت وتعرض  مهاجم جیبس

 را از دست داد . رشیاز مدافعان  دل یکیبا مرگ او جالل آباد 
 محمد عمر معلم، فعال در دنمارک مهاجر است . - 97
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 ٬داخله  ٬دفاع  یوزارت ها یمبرم قرارگاها فیه به وظاجبه لیسیپوتان تیتقو 

جنرال   یوزارت دفاع تحت رهبر ونیاوپراس استیر ٬شده بود  لیتبد یدولت تیوامن

جنراالن  نشیو معاون   یاز نخبگان مجرب  نظام یکی« استاد » محمد انور معروف به 

تحت   یراهبرد یها تیجنگ را با فعال جبهه  دهللایوردک و جنرال عب لیمحمد اسماع

 مواظبت قرار داده بودند .

 ینگهداشتن شاهراه کابل، جالل آباد که شاهرگ اکماالت، مهمات و مواد ماد باز

شاهراه که از کابل آغاز، با عبور از شهر جالل آباد به پشاور،  نیا شد،یجبهه پنداشته م

القاعده قرار داشت، سازمان مخوف  یو قرارگاها نیمجاهد ۀهفت گان یها میتنظ کهیجائ

با عبور از جالل  شود،یمبدل م یخروشان دبه رو رشیمسکابل که در  یای. دردیرسیم

.  گرددیم کجایسند  یایاتک با در ۀدر ساح مودهیخود را در خاک پاکستان پ ریآباد، مس

 است. دهیبخش کیوپولوتیژ تیو شاهراه به جالل آباد اهم ایدر  ٬وجود هردو 

 یروزیپ یشرط ها شیاز پ یکیدولت،  یراه کابل جالل آباد براشاه بازنگهداشتن

در  یمتشکل از کار آگاهان نظام ،یفیمنظور گروپ اوپرات نی. به ادیگردیمحسوب م

نگهداشتن، شاهراه مذکور را، که فرقه  باز ۀفیتحت امر جنرال گلرنگ که وظ یسروب

شاهراه  نیا یکابل تا سروب . بخشکردیم فایدر آن مستقر بود، ا   ادهیپ 9و    60 یها

تا  ی. بخش از سروبکردیمحافظت م  98محمد، ریجنرال فق ۀتحت قوماند 60را، فرقه 

جنرال زمان که از کنرها به آنجا آورده شده  یتحت فرمانده 9درونته و جالل آباد را فرقه 

 بود، تحت محافظت داشت.

حزب  یمرکز یرادر شو یکار گذار ارشد نظام  99 دیعبدالقدوس س دیس جنرال

جهت مسدود نگهداشتن  دیشد ینبرد ها کهیجنگ جالل آباد، آوان ۀوطن، در آستان

در استمرار بود، و در  یاس آ یالقاعده و آ ،یمحتلف جهاد یگروها یشاهراه از سو

 نیا کیژیسترات تیکابل( اهم یدر کتابش تحت عنوان )جنگ ها ده،یگرد یآنجا زخم

از  یکیرا که چرا؟ احمد شاه مسعود  یاده، و همچنان دالئلشاهراه را مورد بحث قرار د

گرفته است، در  یدر مسدود کردن آن سهم نگرفت به بررس ،یاسالم تیفرماندهان جمع

 خورد. یبچشم نم گرانید یاست که در آثار و نوشته ها یشگرف یموضوع نیواقع ا

راه کابل، تورخم بخش شاه کیدر شمال جالل آباد که  تیلغمان با موقع تیوال - 3

 تیوال تیامن نیبود. تأم یاستثنائ تیاهم یدر جنگ جالل آباد دارا کندیاز آن عبور م

 یمنش  100یهللا  توده ا قیآن شف یکه  منش تیدفاع وال یلغمان را در  انبرهه شورا

حزب  ،یحزب انیسپاه ،یدولت تیامن س،یبا قطعات پول ،حزب وطن بود یتیوال یشورا

                                                 
 . کندیم یمها جرت را در دنمارک سپر یمحمد، زند ه گ ریجنرال فق - 98
 در آلمان مها جر است . د،یعبدالقدوس س دیس - 99

 در هالند مهاجر است . یتوده ا - 100



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        210 

 یمتراکم، گروها یالرغم فشار ها یبعهده داشتند، عل یدفاع خود یوطن، و گروها

آن تا به آخر در دست دولت افغانستان  نیو القاعده، لغمان به همت مدافع یسلف ،یجهاد

در آنصورت خنجر  شد،یم ریتسخ نیمجاهد یماند. اگر احتماال  لغمان بدست گروها یباق

آمد، و دفاع از جالل آباد را بمشکالت  یجالل آباد فرود م کریاز شمال بر پ یبرنده ا

 .کردیمواجه م

 دفاع از جالل آباد  - 4

 تیامن استیو ر 1نمبر  یمربوط قول اردو 11 ۀدفاع از جالل آباد به فرق ۀفیوظ

جنرال  یبود، و در آن برش زمان دهیمحول گرد ،یسرحد یلوا س،یپول یقوا ،یدولت

 ،یدولت تیامن استینرال محمد عمر معلم، ر، و ج1نمبر  یقول اوردو یفرمانده ،یبارکز

را  سیپول یقوا یفرمانده 101 یقاسم برهان نرالو ج ،یسرحد یقوا نیالد امیو جنرال ق

 بعهده داشتند.

در اطراف  ،یو القاعده، و پاکستان یجهاد یتحرکات، و تقرب گروها شیافزا با

جهت دفاع  ینظام به اقدامات زیدور دست شهر، جهت اشغال شهر جالل آباد، دولت ن

کماندو،  37 یمانند لوا ،یاقدام قطعات کمک نیبود. در نخست دهیجالل آباد، متوصل گرد

  کیو  ،یجنرال رحمت هللا رووف یتحت فرمانده ردگا یجنرال اسدهللا، و لوا یتحت رهبر

حزب وطن  و   یحزب  یدفاع وطن را تحت اداره نواح انیسپاه یهزار نفر میگردان  دو ن

رسول قهرمان به جالل آباد اعزام کرد،  ،ۀرا تحت قوماند یئ شهیپنصد نفر افراد مل حدود

 جیدفاع از جالل آباد بس دراکمال، و  ،یو جمع قطعات را از لحاظ مهمات، و مواد ماد

 کرد.

 انیواحد، قطعات مدافع جالل آباد توجه مبذول کرد و نظام ۀبه سوق ادار  -دوم

کرد،  لیجبهه جنگ گس یاع را بگونه متناوب به فرماندهارشد از قرارگاه وزارت دف

قطعات،  یکه در جابجائ زیدرست یمعاون لو 102روند بار اول جنرال عبدالغفور خان نیدر

قطعات،  یمساع کیارتباطات و تشر سیتاس ه،مؤثر مدافع یها ستمیس جادیا

فاع از شهر، و در د یادارات ملک یهمگان جیکابل بس -بازنگهداشتن شاهراه جالل آباد 

متعاقبا  در مرحله ٬را انجام داد   یشیبه مردم وظائف قابل ستا یخدمات اجتماع هیارا

 یدفاع شهر، و ارتقا یهرا که در سازماند زیدرست یلو  ،103جنرال آصف   دالور  ،یبعد

                                                 
 در دنمارک مها جر است . یجنرال قاسم برهان - 101

 در کابل وفات کرده است .  ]بلوچ[جنرال غفور خان - 102

 تالفیا  لهیخ  بوس ۱۳۷۱سال  لیجنرال آصف دالور با شکست پالن صلح سازمان ملل در اوا - 103

 تیجمع  نیجناح مجاهد کیکابل ب  یقطعات نظام یمیشمال ورود آنها به کابل و در تسل ۀشیومل یجهاد

سال در کنار  وو از آن به بعد حدود د دی(  نقش آفر  یربان نی) ا حمد شاه مسعود و بر هان الد یاسالم

است و بعد ها در  ریآن چشمگ یرانگریکه تلفات وو  دیجنگ اریحکمت یلشکر مسعود بر ضد حزب اسالم
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 دیدرخش تیدر خطوط اول محاربه با قاطع میپرسونل و شرکت مستق یاحضارات محاربو

جبهه  یدفاع را به فرمانده ریمعاون وز  104 یمیعظ یجنرال محمد نب یو در دور بعد

و سوق اداره قوت ها  ینقش قرارگاه در انسجام امور محاربو یدر ارتقا زین یفرستاد، و

 یکه کرس  105بخرج داد. همچنان جنرال محمد هاشم قاهر  یمساع فیاکت ۀو مدافع

ارکان جبهه  سیرئ  ثیاز جنگ بح یرا به عهده داشت در مقاطع هیو ترب میتعل استیر

و  فیمدافعه اکت جادیدر سوق اداره قوتها، ا یکار آگاه نظام کی ثیبح یکرد . و  لیگس

قرارگاها و  جیدر خطوط اول جبهه جنگ و بس میقآتش و حضور مست ستمیس یبرقرار

 سیرئ  106. جنرال محمد ظاهر  سوله مل دینقش آفر نیپرسونل در دفع و طرد مهاجم

ارکان جبهه  به جالل آباد  سیر ثیبح زیوزارت دفاع ن یطوپچ  یعموم یقوماندان ارکان

متخصصان   خبره    ثیهردو  بح 107وردک لیفرستاده شده بود او و جنرال محمد اسماع

مواضع و خطوط  دنیو کوب  یطوپچ  یآتش ها تیدر سوق اداره و مؤثر ،ینظام  یا

 .کردند  فایا ژهین  نقش و ورشگرای یتهاجم

مسلح  یقوا یاعل یمورد توجه قوماندان زیشهر جالل آباد ن یملک ۀادار میتحک

حزب  یتیوال یشورا یو منش یوال ثیبح  108منگل  یقرار گرفته بود، دوکتور مانوک

                                                                                                                   
در کشور  یاسالم یجمهور ریسف ثیپاداش بح افتیبا در  ۲۰۰۱ بعد از  سال نیحکومت دوم مجاهد

 کار کرد و فعال در کابل است . نیاوکرا
دفاع و  ریمعاون وز ثیبح ٬ارشد دولت کابل  بود  انیاز نظام یکیدر آن برهه   یمیعظ یجنرال نب - 104

که  ین صلح ملل متحد، نقشپال یبا آغاز اقدامات جهت ناکام ٬ کردیخدمت م یفایکابل ا زونیقوماندان گارن

شد نه تنها  شنهادیاو پ دبهجهت نجات طرح صلح ملل متح وانیس نینیب یملل متحد  آغا  ندهینما یاز سو

دوستم و احمد شاه  دیعبدالرش یتحت رهبر یو جهاد  شهیگران مل هیاز توط یبلکه به جانبدار رفت،ینپذ

جنگ را در کابل به نفع  یماندهفر مایکرد و مستق میکابل را به آنها تسل یمسعود برخاست و قطعات نظام

  ٬بود بدست گرفت  دهیکابل مسلط گرد یکه در بخش ها  اریحکمت یو بر ضد حزب اسالم یاسالم تیجمع

«   بکابل   کاریآمدن احمد شاه مسعود از چهار یال»  جنگ را  یفرمانده  یکه و یحدود سه هفته ا یط

هزار نفر از  کیروزانه   ٬ استیکتاب اردو و س( ۵۸۴در صفحه )  خودش ریدر دست داشت بقرار تحر

با  یبه مسکو رفت  و مدت  یاسالم عتیجم یۀو هد نهی.  متعا قبأ او به هز دشدن یشهروندان کابل کشته م

در مسکو بعدأ  در  تاشکند با  یسفارت دولت اسالم  یاز   امکانات و خانه ها یازیامت یاستفاده ا

نزد خانواده   یرسم ۀزیکرد  وسال بعد با و یزندگ یدوستم  خانه و موتر مدت دیرش  یش ملجنب ازاتیامت

قرار گرفت و با ترک هالند مجددأ به  بیتحت تعق یجنگ تیاش در هالند پناهنده شد . در هالند به اتهام جنا

 تاشکند  بازگشت و فعأل در آنجا اقامت دارد .
 ان است .آلم میجنرال محمد هاشم قاهر مق - 105
 طالبان کشته شد . لهیجنرال ظاهر سوله مل  بوس - 106
 مهاجر است . هیوردک فعال در روس لیجنرال اسماع - 107
 . کندیم یمهاجرت را  سپر یزندگ یمنگل در نارو یداکتر مانوک - 108
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قبل    یمعاون  و  ثیبح   109حزب وطن  التیتشک ۀمعاون شعب  نیمب نیعبدالمب ٬وطن 

 بودند. فرستاده شده باداز آغاز  جنگ بر جالل آ

بازخواست و مطالبات در همه مراحل جنگ، قرارگاها و فرماندهان قطعات  سطح

هللا گذارشات جبهه جنگ  بیجمهور داکتر نج سیو ارگانها ارتقا داده شده بود، شخص رئ

و آنرا  تیو اقدامات را هدا ریاستماع و شخصا  تداب یرا ساعت به ساعت شبانه روز

 .کردیکنترول م

ارتباط،  یخندق ها، خندق ها لهیبوس یورتر از شهر، خطوط دفاعد لومتریک 20 

 بود. افتهی میترصد تحک یبرج ها یو نقاط تالش ،یریانجن ماتیخاردار و تحک میموانع س

از  یکیبودند،  دهیداخل موضع آتش گرد یهوائ دانیدافع هوا در جوار م قطعات

سالح  ن،یمهاجم ۀحمل نیشت، حقراردا یهوائ دانیم یکیمواضع پرتاب راکت لونا در نزد

جالل آباد از سالح  نیشد. مدافع دهیعقب کش یبه منطقه سروب یمذکور به خطوط عقب

، اورگان که در BM،BM14  21ها،  کخود، طوپ ها هاوانها، تان لیداخل تشک

 نمودند. یبود استفاده م یمجموع ساخت شورو

وطن، کارمندان  انیاهسپ ،یحزب یدفاع از جالل آباد مردم شهر مفرزه ها در

( ریفعال سهم )ش اریسهم بس کات،یدانشگاها، کارگران فابر نیاستادان، و محصل ،یدولت

 یشهروندان ملک  غیدر یب تیمسلح، از حما یروهایرا انجام داده بودند، و در مجموع ن

  110«بهره مند بودند.

 وی افغانستان آباد، نیرومندی دولت و اردجاللعدم موفقیت مجاهدین در فتح شهر

را در میان مردم برجسته ساخت. و از آن تاریخ به بعد پاکستان و امریکا و سایر 

های ذید خل، حل معضله افغانستان را از طریق نظامی ناممکن و راه سیاسی آن را کشور

 گوشتزد کردند.

 

 تغییر سیاست پاکستان و امریکا در قبال مسأله افغانستان: 

 د که مهمترین دلیل تغییر سیاست پاکستان و امریکا در ناظرین سیاسی معتقدان

قبال مسأله افغانستان، عدم موفقیت نظامی مجاهدین بر رژیم کابل پس از خروج نیروهای 

شوروی از آن کشور بوده است. دلیل مهم دیگر در تغییر سیاست پاکستان و امریکا، 

ال تهاجم نظامی فروپاشی ائتالف وسیع ضد روسی کشورهای منطقه است که بدنب

روسی،  شوروی به افغانستان در منطقه ظهور کرده بود. دو محور اصلی این ایتالف ضد

ایران و چین بودند که پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان، درصدد عادی 

 ساختن روابط خود با مسکو برآمدند.

                                                 
 ،فعأل در دنمارک اقامت دارد .  نیمب نیعبدالمب - 109
 2014والر باجهادگران سلفی، سایت آریائی،می نسرین کتونا، نخستین نبرد یک دولت سیک - 110
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سیاست آن دو بوتو دلیل دیگری برای تغییر نظیر عالوه بر این، وجود خانم بی

وزرید تا روابط آن کشور با امریکا را از کشور شماره میشود. زیرا خانم بوتو سعی می

چوپ یک بعدی )ارسال تجهیزات نظامی به مجاهدین از طریق پاکستان( خارج ساخته چار

این همکاری و کمک نظامی به مجاهدین از  ۱۹۸۹به آن وسعت ببخشد. تا نیمه سال 

  111میلیارد دالر مخارج در برداشته است. ۲۰۱امریکا  طریق پاکستان برای

 المللی رانیش در دومین سمینار بینآقاشاهی وزیر خارجه پاکستان ضمن سخن

( دو راه حل برای بیرون رفت از ۱۹۸۹اکتوبر  ۴-۲معضله افغانستان )منعقده تهران 

وقت برای » بست معضله افغانستان برای رهبران مجاهدین خاطرنشان ساخت و گفت:بن

رهبران مجاهدین تنگ است/ اگر آنان نتوانند بدون تأمل و درنگ حیطه دولت موقت را 

وسعت دهند تا به نماینده واقعی مردم افغانستان تبدیل شود، افغانها دیگر خود را بدست 

المللی به منظور رهایی و تقدیر و سرنوشت نخواهند سپرد. زیرا از هم اکنون مجامع بین

 های سیاسی هستند.حلراه یکغانستان به دنبال دستیابی دی افآزا

 ها به نقشی که ظاهرشاه میتواند ایفا کند بستگی دارد. ظاهر یکی از این راه حل

های با نفوذ افغان، رهبران قبایل و شاه عنصری است که قادر است بسیاری از شخصیت

ت افغانستان را تشکیل فرماندهان نهضت مقاومت را بدور خود جمع کند تا دولت مؤق

دهد. این دولت تا برگزاری انتخابات و تشکیل دولت میتواند روند امور را در دست 

 بگیرد.

 اگر مجاهدین این راه حل را نپذیرند و خود نیز نتوانند حیطه قدرت خویش را 

حل دیگری اتخاذ کرد. یعنی پاکستان و ایران فشار آورند تا گسترش دهند، میتوان راه

دین همراه با نمایندگان حزب دموکراتیک خلق دولتی ایتالفی تشکیل دهند. در هر دو مجاه

 حالت، دولت مؤقت افغانستان مستقر در پشاور از بین خواهد رفت.

  به منظور جبران این مسأله که مجاهدین حاضر به قبول نمایندگان ایتالف 

حزب « انان خوبمسلم»پرست و نیز هشتگانه تهران، افغانهای سرشناس و وطن

 ای بتواند ما را به هدف دموکراتیک خلق نیستند، پیشنهاد شده است که شاید روش منطقه

مان برساند. به نظر نمیرسد بتوان به توافقی دست یافت تا از آن طریق  مطلوب

های سیاسی در قبال افغانستان با یک دیگر کلیه کشورهای منطقه در اتخاذ روش

سعودی با یی پاکستان و هند و ایران و عربستانمنافع منطقه همکاری کنند. بعالوه

جو که با گر و بهرهیکدیگر درتضاد است. پاکستان همچنین باید در برابر نیروهای سلطه

یی وارد صحنه میشوند، مقاومت کند. بدین ترتیب، ایجاد اتحاد میان اتخاذ روش منطقه

                                                 
ـ ۲۸۳افغانستان، ص  االت دومین سمینارمشاهد حسین، افغانستان و کشورهای همسایه )مجموعه مق - 111

۲۸۴) 
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شوارتر بسازد. شاید بهتر آن باشد که تر و دجناحهای مجاهدین شاید وضع را پیچیده

المللی ویژه افغانستان دخالت کند و اگر الزم باشد های منطقه صرفا در مسایل بینکشور

 به حمایت از احزاب مختلف افغانی برخیزند.

 میلیون پناهنده را  ده سال است که پاکستان و ایران با صبر و بردباری، پنج

اند. این مخارج صرفا مالی نبوده، بلکه تا حدودی شده پذیرفته، و متحمل مخارج زیادی

شود که امنیت و آرامش داخلی گیر مواد مخدر و قاچاق سالح ناشی میاز گسترش چشم

دو کشور را بر هم زده است. بعالوه منافع ملی دوکشور اقتضا میکند که ایران و پاکستان 

  112.بیش از این گروگانان ناتوانی رهبران مجاهدین نباشند

 بیانات آقاشاهی وزیر خارجه پاکستان به رهبران مجاهدین و دولت ایران، 

هنگامی گوشتزد میشد که چندین ماه قبل ایران و چین حل معضله افغانستان را از طریق 

نشان و اظهار عقیده کرده بودند که رژیم کابل سیاسی و عدم مداخله خارجی خاطر

هللا و یارانش نجیبکت کند، در صورتیکه دکتورمیتواند در دولت آینده افغانستان شر

 نقشی در آن دولت به عهده نداشته باشند.

 و دیدار  ۱۹۸۹سفر آقای رفسنجانی رئیس جمهور ایران به مسکو در جوالی 

وزیرخارجه شوروی آقای شواردنادزه از تهران در اول اگست همان سال و متعاقبا دیدار 

امورداخله و وزیر امنیت دولتی افغانستان در کابل در شواردنادزه با وزیر دفاع، وزیر 

آگست همان ماه، همگی دال بر تحول مهم در موضعگیری سیاسی ایران در قبال بحران ۶

افغانستان مبنی بر مذاکره میان طرفین درگیر و موافقت تهران به شرکت مجاهدین در 

هللا و یارانش( نجیبکتردولت ایتالفی آینده بشمول حزب دموکراتیک خلق )باستثنای د

 میباشد.

 با آنکه وزیر امور خارجه ایران آقای دکتر والیتی بدنبال سفرش به مسکو، در 

عازم پاکستان شد تا مقامات آن دولت بر دولت مؤقت مستقر در  ۱۹۸۹جوالی  ۲۵

پشاور از نظر سیاسی فشار وارد کند تا احزاب هشتگانه شیعه مقیم تهران را شامل شود، 

چنان معلوم میشد که پاکستان و ایران در قبال مسأله افغانستان اختالف نظرهایی  اما

 داشتند و این اختالف از دو منبع اساسی آب میخورد:

 اوال پاکستان به حمایت خود از دولت مؤقت مستقر در پشاور پافشاری داشت،  

مستقر در  حاالنکه ایران به این دولت مؤقت بخاطر بیرون گذاشتن اتحاد هشتگانه

تهران، اعتقادی نداشت. ثانیا، پاکستان سیاست خود را با سیاست امریکا در قبال مسأله 

افغانستان انطباق داده بود، در حالیکه ایران به قبول نقش و نفوذ امریکا در آینده 

افغانستان حاضر نبود و نیست. از سوی دیگر پاکستان در قبال شوروی انعطاف ناپذیر 

                                                 
 ۳۶۹ـ  ۳۶۸آقاشاهی، خروج از بن بست، همان مجموعه، ص  - 112 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ان پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان درصدد بهبود روابط خود با بود. اما ایر

شوروی برخاست. عالوتا  پاکستان دریافته بود که پس از خروج نیروهای شوروی از 

یی نه چندان قابل اهمیت زیاد تبدیل افغانستان اکنون از نظر امریکا، افغانستان به منطقه

کا به افغانستان ناشی از تمایل واشنگتن مبنی بر شده است. و این عدم توجه عمیق امری

لهذا با درک « مسلمانان ریشدار»بجای « ریشمسلمانان بی»تشکیل دولتی است از 

سفری به امریکا کرد و  ۱۹۸۹نظر امریکا بود که خانم بوتو در اوایل جون همین نقطه

در حال تحقق است هللا نشان ساخت که سیاست آشتی ملی داکتر نجیببه آقای بوش خاطر

 و طرح ذیل از آن نشأت کرده میتواند.

 

  :های بیطرفیی مرکب از تکنوکرات طرح کابینه

بس همه جانبه دست یافت و سپس با کمک بر اساس این طرح ابتدا باید به آتش 

های بیطرف، نمایندگان اقوام و تنی مرکب از شخصیت« دولت مؤقتی»متحد سازمان ملل

ی غیر نظامی رژیم حزب دموکراتیک خلق تشکیل شود. این دولت باید در هاچند از مقام

 های وسیع انتقال بدهد.آینده قدرت را بدولت جدید با پایه

 نامه متحد، هنگام امضای موافقتدیه گوکوردوویز، نماینده خاص سازمان ملل

ن طرح با ژنیونیز یک چنین طرحی راپیشنهاد کرد. هنگام سفر خانم بوتو به امریکا ای

متحد مورد بررسی قرار گرفت و صدراعظم پاکستان پیشنهاد کرد که منشی سازمان ملل

طرح مذکور ابتدا توسط سازمان ملل متحد ارایه شود و پاکستان نیز از آن حمایت کند، 

گیری کند تا قدرت به دولت هللا از مقام خود کنارهخانم بوتو همچنین پیشنهاد کرد که نجیب

گانه با این حمایت ایتالف هفتگانه منتقل شود. برخی از عناصر تندرو هفت مؤقت مورد

طرح مخالفت ورزیدند. طبعا  مؤسسات مربوطه امریکا و شوروی را در جریان قرار داده 

العملی نسبت به این طرح ارائه شده نشان ندادند، مگر بودند ولی هر دوکشور عکس

گی انتقال قدرت، اختالف نظرهایی داشته گمان میرفت، این دو کشور در خصوص چگون

 بوده باشند.

 یی برای مذاکرات فقره بهرحال دیری نگذشت که سازمان ملل متحد طرح پنج

طرفین درگیر معضله افغانستان پیش کرد، گرچه برخی مواد این طرح حاکمیت رژیم 

طرح موافقت خود  هللا بدون درنگ با اینبرد، مگر دکتور نجیبهللا را زیر سئوال مینجیب

را ابراز داشت، طرح در مجموع حاوی محتویات طرح خانم بوتو بود. مگر رهبران 

جهادی با برخی مواد این طرح ملل متحد مخالفت خود را ابراز داشتند. در پالن مذکور 

تاکید شده بود بر ضرورت صیانت حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقالل سیاسی، 

تان برای تعیین شکل حکومت و نظام اقتصادی و سیاسی و شناسایی حق مردم افغانس
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اجتماعی ایشان بدون مداخله و تحریک و فشار از هر قبیل که باشد و تشکیل حکومت 

 وسیع البنیاد.

 های خویش در جهت سیوان نماینده خاص سرمنشی ملل متحد به تالشمعهذا بنین

ن و سران مجاهدین افزود و مساعد ساختن زمینه برای مذاکرات بین دولت افغانستا

آباد و کابل و تهران و ریاض نمود و حدود های متعددی بین نیویارک و اسالممسافرت

های ها و تماسها را بوسیله طیاره طی کرد و بر اثر مالقاتیک میلیون کیلومتر مسافه

ها فدر پی با رهبران جهادی و حکومات پاکستان و ایران و افغانستان، هر یک از طرپی

 شان نمود.های در موضعگیریرا وادار به انعطاف

 هللا بر تحقق مشی آشتی ناپذیر بنین سیوان و پافشاری نجیبهای خستگیتالش

و پس از آن بخاطر قطع جنگ و ایجاد یک حکومت فراگیر ایتالفی  ۱۹۹۱ملی، در سال 

ک شده میرفت و که انتقال قدرت را بدون خونریزی تحقق ببخشد بمرحله جدی خود نزدی

این امیدواری را تقویت میکرد که عنقریب کبوتر صلح بر شهر و دیار افغانستان که از 

سال به این طرف در آتش جنگ برادرکشی سوخته و خاکستر شده میرفت، بال و پر  ۱۴

خواهد گشود و مردم رنجدیده افغانستان از بالی جنگ و ویرانی و فقر و گرسنگی نجات 

هللا و مشی آشتی ملی او ما متاسفانه که دشمنان صلح وطن و دکتور نجیبخواهند یافت. ا

در وجود برخی از پیشروان سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان یعنی حزب وطن بر 

آن شدند تا پروسه صلح و پالن ملل متحد را ناکام سازند و با سقوط قبل از وقت دولت 

هللا با زند و با این عمل خود نگذارند تا نجیبهللا بر آتش دل پر حسرت خود آب برینجیب

تحقق سیاست آشتی ملی، در تاریخ نام نیکی کمایی کند که نسبت به رهبران کمونست 

تر بنماید. پس با ناکام ساختن پالن ملل متحد یکبار دیگر خود را پیش از خود برجسته

م پایتخت افزودند و بدنام تاریخ ساختند و بر بدبختی مردم افغانستان و مخصوصا مرد

کابل را با جمعیت دومیلیون آن در چنان تنوری از آتش سوختند که تاریخ نظیر آن را به 

 یاد ندارد.

   

  هللا سقوط کرد؟چرا و چگونه نجیبب

 قبل از هر عامل دیگر و هر دلیل و برهان دیگر میتوان گفت که اختالفات و نفاق 

های ناپاک ط مواجه کرد. این اختالفات را دستهللا را به سقودرون رهبری حزبی نجیب

ها در افغانستان در ترین گروه ضد نجیب و ضد سلطه پشتونروس در تبانی با افراطی

رهبری حزبی و درونرهبری حزب ایجاد کرده بود. من از عمق و ابعاد اختالفات درون

حزب حزب دموکراتیک خلق افغانستان در حد یک نفر عضو حزب یا عضو ارشد 

ها و دموکراتیک خلق اطالع وسیع و همه جانبه ندارم ولی برداشتی که از شکایت



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        217 

های اعضای حزب، منسوب به این جناح یا آن جناح و تقرر و تبدل اعضای ارشد حکایت

توانم بگویم که عدم اعتماد میان حزب به این مقام یا آن مقام دولتی و حزبی دارم، می

م بحیث یک مرض مزمن از روزگاران انشعاب اول حزب اعضای جناح خلق و جناح پرچ

هللا همچنان به قوت خود باقی بود و از این لحاظ حزب تا دوران فروپاشی دولت نجیب

 پذیر شده بود.مذکور بسیار آسیب

 رژیم حزب دموکراتیک خلق که پایگاه اجتماعیش در میان مردم چندان قوی نبود، 

به حیات خود ادامه میداد. « خاد»دستگاه همه جا بود با تکیه بر نیروی ملیتاریستی و 

سرنوشت جنگ و بمباران شهرها و قصبات و عملکرد دولت را مشاورین شوروی تعیین 

و حتی اختالفات درون جناحی را « خلقی و پرچمی»میکردند. اختالفات درون حزبی بنام 

روسی دامن میزدند و نجیبی و غیره نیز مشاورین های تحت نامهای کار ملی وبگروپ

بر « کن اختالف بینداز و حکومت»تشدید مینمودند. و با کاربرد سالح کهنه انگیسی 

 ی خود بر پیروان حزبی خود ادامه میدادند.ئسلطه خویش در کشور و به آقا

 گندیدگی این عملکرد مشاورین شوروی تا آنجا باال گرفت که، مشاورین نیز خود 

سیم شدند. آن عده مشاورین روسی که مثال در وزارت امور بدوگروه خلقی و پرچمی تق

رتق و فتق امور بودند، راپورهایی به مسکو گزارش  داخله و وزارت دفاع مصروف

میکردند که حاکی از برتری جناح خلق نسبت به جناح پرچم در سطح دولتی بود و آن 

صدارت مصروف  عده از مشاورین که در وزارت امنیت دولتی و کمیته مرکزی حزب و

ها را فعالیتهای سیاسی بودند در تحت تاثیر خدمات صادقانه آمرین این موسسات، پرچمی

فرستادند. بدون هایی در مورد آنان به مسکو میها برتر میشمردند و گزارشبرخلقی

گیری در کرملین میشد و در چنین ها سبب سردرگمی تصمیمگی این گزارششبهه دوگونه

رکن کوچکی از « خاد»معتبر بود که دستگاه جاسوسی « بیجی،کی،»نظر  حاالتی طبعا  

 آن در افغانستان بود.

  

  هللانارضایتی جناح خلق از نجیب

 نارضایتی در جناح خلق که با بیرون رفتن گالبزوی وزیر امور داخله )یکی از 

ها پرچمیها بر ضد هللا( بگونه قیام خلقیعناصر سرسپرده خلقی بر ضد رژیم نجیب

 تر شد.تر و برجستهزمزمه میشد، علنی

 ها به بر مشورت و تجویز روسهللا در زیر تاثیر مکتب پرچم و یا بنانجیب

شان خلقی بودند چندان های دفاعی و مسلح کشور )اردو و پولیس( که اکثریتقوت

 اعتمادی نداشت و فقط روی گارد خاص خود حساب میکرد. گفته میشد امتیازات و

اعاشه منسوبین وزارت امنیت دولتی، دوچند معاش و امتیازات افسران و سربازانی بود 
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آباد( از طرف وزارت دفاع و وزارت امور داخله که در عین جبهه )مثال در جنگ جالل

هللا بودند، و یکی از دالیل مخالفت وزیر دفاع موظف به مقابله و دفاع از رژیم نجیب

هللا که بر ضد نجیب ۱۳۶۸حوت ۱۶) ۱۹۹۰مارچ  ۷ی کودتای انداز)شهنوازتنی( و راه

به ناکامی انجامید. همین مسأله بود، بنابرین نارضائیتی منسوبین اردو و پولیس از این 

 آمد.شیوه برخورد رهبری دولت یک امر کامال طبیعی به نظر می

 گی رچهگانه ظاهرا برای جلوگیری از اتحاد و یکپااتخاذ چنین شیوه برخورد دو

های متکی برسیستم اداره جاسوسی و نیروهای مسلح در روز مبادا در برابر دولت

دیکتاتوری، نوع دولتمداری مسکو تجویز شده بود. اما در روزهای دشوار که دولت 

هیچیک « افراد خاد»هللا در سراشیبی سقوط و زوال قرار داشت، نه گارد ملی و نه نجیب

ن است در تسریع پروسه سقوط او هر کدام از دیگری پیشی بدرد او نخوردند و حتی ممک

 گرفته باشند.

 هللا در دل منسوبین اردو، قوایی بهرحال کدورتی که از این شیوه برخورد نجیب

اندازی کودتای تحت رهبری جناح هوایی و پولیس ایجاد شده بود، سرانجام منجر به راه

 که به موفقیت نانجامید. خلق و به سرکردگی وزیر دفاع )شهنوازتنی( شد

 های در عین حال شنیده میشد که اجرای کودتا در آعاز به اجازه و مشوره روس

انجامید، خود را ها، در مسکو صورت گرفته بود ولی چون به موفقیت نهطرفدار خلقی

 اهمیت از مسکو پخش کردند.چپ گرفتند و چند شب بعد خبر آن را به عنوان یک خبر کم

 هللا، برای گاه و وارد در قضایای اختالفات خلق و پرچم و کارمل و نجیبعناصر آ

اند که، جناح خلقِّ همراهی و همکاری و موافقت کارمل را نیز در به من قصه کرده

 اندازی این کودتا حاصل کرده بودند.راه

 بهرحال در اثر این کودتای ناکام )که برخی از عناصر خلقی تا هنوز آنرا رد 

هللا بر ضد تنی کودتا میکرد؟( تعدادی از شهریان کابل جانهای و میگویند نجیب میکنند

 خود را از دست دادند و خسارات مالی زیادی هم برجای گذاشت.

 وزیر دفاع و قوماندان عمومی هوایی و مدافعه هوایی و قوماندان هوایی 

پاکستان بوسیله  فراهی( بهتنی جنرال اکاخیل، و جنرال میرحمزه)بالترتیب شهنواز

یی هم از رهبران جناح خلق چون دستگیر پنجشیری، جنرال هلیکوپتر رفتند. عده

محمد، عبدالرشیدآرین، صالح محمدزیری، شازرالیوال، و چند تن دیگر زندانی شدند نظر

و برخی دیگر از صاحب منصبان و جنراالن منسوب به جناح خلق به تقاعد سوق 

 گردیدند.

 گی شد. گروهی بنام دستهدیگر، حزب دچار انشعاب و چند بدینسان یکبار

یی بنام خلقی از اعتماد رهبری دولت هواداران کارمل مورد کم لطفی قرار گرفت. دسته
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هللا محروم گشتند و بقیه عناصر خلقی و پرچمی نسبت به موفقیت و استحکام رژیم نجیب

ی گرفتن معاش و امتیازات خود چندان دلگرمی و عالقمندی ابراز نمیکردند و محض برا

 گذرانی مینمودند.روز

  

  هللا کشی کارمل از نجیب جناح پرچم و انتقامدوپارگی

 کارمل از قدرت، یک درز مهم هللا و کنار رفتن ببرکبا روی کار آمدن دکتور نجیب

بود تر از درزی تر و وسیعدر جناح پرچم حزب ایجاد شد. و اما این درز یا شکاف، عمیق

کی و باال آمدن امین بطور غیرمستقیم از جانب که در جناح خلق پس از میان رفتن تره

 ها ایجاد شده بود. شوری

 هللا پس از بیرون رفتن کارمل از کابل و اشغال کرسی ریاست جمهوری نجیب

مشی مصالحه ملی را به عنوان سیاست عمده دولت خویش به پیش کشید و در این جهت 

اشت، اما این مشی از جانب کارمل و هواداران او در کابل چندان تائید نمیشد. گام برمید

بنابراین رهبری حزب به تفتیش عقاید درون حزبی پرداخت و از این طریق مخالفین 

مشی مصالحه ملی را دریافت و به برطرفی آنها از مقامات دولتی و حزبی اقدام کرد، و 

گوی کارملی را بشمول محمودبریالی برادر تبرخی از طرفداران تندرو و رک و راس

کارمل بزندان پلچرخی قرستاد. چندی بعد این افراد وادار به تائید از مشی مصالحه ملی 

 شدند و از زندان رها گردیدند.

 هللا به تالفی مآفات پرداخت و به تقرر اشخاص مذکور در اگر چه دکتور نجیب

بریالی را بحیث معاون اول صدارت مقرر کرد. اما  مقامات بلند دولتی اقدام نمود و محمود

کدورتی که در دل این اشخاص از برخورد رهبری حزب نسبت به آنها ایجاد شده بود با 

 ها نمیشد فراموش گردد. این مقرری

 هللا، کارمل از مسکو وارد کابل شد. تقاضای بازگشت کشی از نجیببرای انتقام

هللا یکی از نعمتته مرکزی حزب از جانب انجنیرکارمل به وطن، ضمن پلنیوم کمی

هللا هم آنرا پذیرفت و برایش هللا صورت گرفته بود و نجیبنجیبهواداران کارمل به دکتور

پلینوم تلفونی به مسکو اطالع دادند، تا آنجا که معلوم بود، تبعید کارمل بر اساس فیصله

انی او هم بر مبنای تصویب کمیته کمیته مرکزی صورت نگرفته بود تا دوباره بازگرد

ها بودکه باید او برای اجرای نقشی مرکزی صورت میگرفت، فقط این بازی سیاسی روس

آمد. اما همینکه او به کابل وارد شد، شام همان روز، محمود بریالی برادرش از بکابل می

هللا نشین گردید. این عمل رئیس جمهور نحیبمقام معاونیت صدارت سبکدوش و خانه

انزجار هواداران کارمل را دامن زد، و تاثیر ناگوار برجای گذاشت. گفته میشد 

 یی بوده که بدستور او صورت گرفته بود.نامهبریالی بر اثر پخش شبسبکدوشی
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پرور بود. به باز و رفیقکارمل نیز مردی سیاستمحمود بریایی برادر ببرک

شناسی و ر مورد اقتصاد سیاسی و جامعهمطالعه و کتاب و سیاست عالقمند بود و د

ایدیولوژیک مقاالت مهمی در جریده پرچم و اخبار حقیقت انقالب ثور از او بچاپ رسیده 

است. او در ایام غیابت برادرش کارمل، از جناح پرچم و بخصوص آنانیکه وفاداری خود 

 نقشی هللارا به کارمل ابراز میکردند، مواظبت و حمایت میکرد و در سقوط نجیب

 چشمگیر داشت.

 همینکه خبر بازگشت کارمل بکابل و سبکدوشی محمود بریالی بگوش هواداران 

های او نزد تک آنان برای تجدید تعهد به وفاداری به کارمل و اندیشه آنها رسید، تک

کارمل و محمود بریالی رفته، آمادگی خود را به او سایر برادران ابراز کرده بر میگشتند. 

کنترول جدی بر رفت و آمد اشخاص و افراد وضع کرد که « خاد»د دستگاه هرچن

 هللا نداشت.میخواستند با کارمل دیدار نمایند، مگر این قیودات تاثیر چندانی به نفع نجیب

 بمدیریت نور احمد ستانیزی و جریده « پلوشه»چون  یدر عین حال جراید شخص

درپی خود به افشاگری تند و تیز وپی محسنی با نشراتبمدیریت آقای بصیر« یاحق»

علی کشتمند که اکنون دیگر صدراعظم کارمل و سلطانآمیز و ناگفتنی ببرکاعمال اسرار

 نبود، پرداختند.

 ها که جز تنی چند از رهبران حزبی، دیگر کسی از آن اطالع محتویات این نوشته

ذکور بر آن دست یافته دقیقی نداشت و جزو اسرار شمرده میشد ولی مدیران جراید م

پاشید و هواداران کشتمند نمک میکارمل و سلطانعلیاز پیش بر زخم ببرک بودند، بیش

آن دو را تخریش و متحسس میساخت، گفته میشد این معلومات را درباره کارمل و 

پایه در اختیار جراید مذکور میگذاشت به استشاره مقامات بلند« خاد ۷ریاست »کشتمند 

 دایت و دستور آن دستگاه به نشر رسانده میشد.و به ه

 کارمل و سلطانعلی کشتمند دست زیر االشه نگذاشته و ساکت بر جای  ببرک طبعا  

خود نشسته نبودند. آنها هم در میان حزب و کمیته مرکزی آن حزب، طرفداران و 

تر و پختههللا نجیبهواخواهانی داشتند که از لحاظ سیاسی نسبت به هواخواهان دکتور

هللا انتقام تر بودند. آنها نیروی خود را بکار گرفتند تا از نحیبکارتر و کارورزیدهکهنه

 بکشند.

 های درون حزبی از یکسو و فشار حمالت مجاهدین از این تاریخ به بعد مخالفت

ها و دسایس کشورهای بر شهرهای خوست، گردیز، زابل و قندهار از جانب دیگر، توطئه

هللا را بیشتر پذیری رژیم نحیببخصوص پاکستان دست در دست هم داده، آسیبمنطقه 

 ساخت.
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های حلقات سیاسی در کابل، بازگشت مجدد کارمل به کابل بر اساس بنابر تبصره

پالن آن بخش از رهبری شوروی که کودتای سرنگونی گرباچف را سازمان داده بود. 

نزدیک به باور شد که با انتشار خبر کودتایی ها، هنگامی صورت گرفته بود. این تبصره

رتبه نظامی شوروی فردای آن وارد کابل شد و تا ضد گرباچف در مسکو، یک هیئت عالی

معلوم شدن سرنوشت گرباچف در کابل توقف داشت. در عین حال هواداران کارمل از این 

بریک میگفتند و دیگر تدگرگونی سیاسی )که تحقق نپذیرفت( خیلی خوشحال بودند و بیک

باری از قول یک فروشنده مشروبات الکلی در مکروریان اول شنیده شده بود که نامبرده 

همان شبی که خبر سرنگونی گرباچف در مسکو انتشار یافت، از مدرک فروش 

مشروبات بیش از یک ملیون افغانی نفع کرده بود. این عالیم و اشارات میرساند که 

برنگشته بود و اگر کودتای ضدگرباچف در مسکو به تحقق  کارمل، مشت خالی به کابل

هللا هم در کابل مواجه با سقوط بود و شاید که کارمل دوباره پیوست، بدون شبهه نجیبمی

افتاد. ولی نسیه میهللا با مجاهدین به طاقآشتی ملی نجیببر تخت قدرت تکیه میزد و مش

هللا را با سقوط و ناکامی تاریخی و نجیب بهرحال، کارمل از راه دیگری کارش را کرد و

ور و فرار نافرجام مواجه ساخت و کابل و کابلیان را بدست مجاهدین در تنور شعله

 سوز و بی نظیر تاریخ افکند.هستی

 موضوع را اندکی تشریح میکنیم: هنگامی که بازار افشاگری در مورد کارمل و 

سال های خود که در زمان دهمیان هزاره کشتمند در کشتمند در کابل گرم بود، اوال  

صدارتش از هیچگونه مساعدت مادی و معنوی به منسوبان آن قوم دریغ نورزیده بود، 

منصور نادری، رهبر فرقه اسماعیله در افغانستان که بیشترین رفت و مالقاتی با سید

جام داد و های شمالی هندوکش تشکیل میدهد، انهای دامنهپیروان این فرقه را هزاره

بکابل برگشت. شاید در آنجا به قرار و مداری رسیده باشد. اما چندی بعد سلطانعلی 

قصدی قرار گرفت و زخمی نامطلوب وجهی برداشت و از  کشتمند در کابل مورد سوء

 کشور خارج شد و در لندن اقامت گزین گردید.

 رفته تا صفحات هللا گهواخواهان کارمل از زیر ریش رئیس جمهور نجیب ثانیا  

شمال کشور نفوذ داشتند و هنوز به دستورات کارمل گوش به فرمان بودند. یکی از این 

هللا به تناور که در دوره نجیب« خاد»های دست نشانده عهد کارمل در دستگاه نهال

درخت برومند مبدل گشت، عبدالرشید دوستم قوماندان ملیشای اوزبک بود. دوستم 

پیگیر، رجل دیگر سیاسی صفحات شمال کشور که  طریق سیداکرامدستورات خود را از 

 از سرسپردگان و هواخواهان شماره یک ببرک کارمل بود، میگرفت.

 پیگیر رئیس دفتر خاص کارمل در کمیته مرکزی حزب بود )بعداز کارمل مدتی به 

صفت وزیر عودت کنندگان و سپس در شورای وزیران بحیث وزیر مشاور در صدارت 
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هللا میسر که از نظر احمدطغیان سابق والی کابل و نجیبر میکرد(. عالوه بر پیگیر فضلکا

 هللا و تحریکات بر ضد او سعی بلیغ بخرج میدادند.افتاده بودند، در تخریب نجیب

 هللا و مشی آشتی ملی او، از پایتخت گرفته تا والیات کار در جهت ناکامی نجیب

و شبرغان و غیره بشدت جریان یافت و نیروی عمده  بلخ، بغالن، فاریاب، جوزجان

فرقه »تحت فرماندهی جنرال دوستم و  ۵۳هللا همانا فرقه قومی مقاومت در برابر نجیب

 نادری بود. زیر فرمان سیدجعفر« ۸۰قومی 

  

 از سوی هواداران کارمل:ملل متحد سازمان طرح صلحسبوتاژ 

 اکمیت ملی، تمامیت ارضی، ت صیانت حردر طرح صلح ملل متحد، بر ضرو

استقالل سیاسی، شناسائی حق مردم افغانستان برای تعیین شکل حکومت و نظام 

اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایشان بدون مداخله و تحریک و فشار از هر قبیل که باشد 

 و تشکیل یک حکومت وسیع البنیاد تاکید شده بود.

های خود مارهای زخمی به تالشدر عین حال رقبای سیاسی رئیس جمهور مانند 

هللا و ناکامی پالن صلح ملل متحد افزودند و شعار انتقال قدرت در جهت سرنگونی نجیب

 را بجای طرح مجوزه ملل متحد  به رهبران جهادی مقیم پشاور به پیش کشیدند.

در سطح رهبری کسانی که در ناکامی طرح صلح ملل متحد ومشی داکترنجیب،

مزدک و برادرش یارمحمد،  کارمل و برادرش بریالی، فریدببرک :فعال بودند حزبی

 .در صف اول قرار داشتندکاویانی و وکیل وزیر امورخارجه الدیننجم

به سخن دیگر این رهبران وبلندپایگان حزبی با احمدشاه مسعود همدست شدند 

بل جاری وپروسۀ انتقال قدرت مسالمت آمیز را ناکام ساختند و جوهای خون را درکا

درفیسبوک آقای محمود حیدری گذاشته که ویدیوکلیپ احمدشاه مسعود دریک ساختند.

فقط یک روز مانده بود که پالن ملل متحد تطبیق » شده است، مسعود اعتراف میکند که

شود]پالنی که حکومتی از تکنوکراتان  بیطرف را بجای رژیم نجیب هللا برقرارمیکرد[ ما 

با همکاری مردم پروان وکاپیسا]منظورش افراد بلند پایه منسوب  توانستیم آن پالن را 

 1371حمل 27این دووالیت در دولت نجیب هللا است[ ناکام وخنثی سازیم.میگوید : روز 

وکیل وزیرخارجه پیشنهاد یک حکومت ائتالفی را برایم آورد ومن نپذیرفتم ویک روزبعد 

« کابل را در پروان به من سپرد.حمل باردیگر نزدم آمد وسند تسلیمی حکومت  28

 مسعود را بش بشنوید:  )درلینک ذیل سخنان

https://www.facebook.com/azizahmad.azizi.18/posts/1440208792774946 

خواننده وشنونده دراین ویدیو کیلیپ به اسانی درک میکند که عامل اصلی تخریب 

وچی چتیاتی  کام ساخته است ؟کی نا را پروسۀ صلح آمیز انتقال قدرت به مجاهدین ،

برای توجیه این عمل ضدملی وضد انسانی خود بیان میکند؟ معلومدار است که این کار 
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ورت گرفت تا درافغانستان حکومتی روی کار صوتوسط هواداران کارمل بدستور روسیه 

 .مطالبه کنداز روسیه  را غرامات جنگ وخسارات وارده برافغانستان نیاید تا 

فبروری ۱۵اینست که نجیب هللا روز  وآن اشاره کرد دیگر نیز بایدت علیک به 

 «روز نجات ملی»دلو )روز خروج کامل قشون سرخ از افغانستان( را بنام  ۲۶مطابق 

این اقدام داکتر  اعالم داشت وطی فرمانی دستور داد هر ساله از آن تجلیل بعمل آورند.

له  با تدویر میتنگ ها وکنفرانسها، عاملین نجیب  به این معنی بود که دراین روز هرسا

دعوت به تجاوزقشون سرخ را که ببرک کارمل باشد، یکجا با شوروی ها مورد نکوهش 

وناسزاگوئی قرار بدهند. ازاینست که هم روسها وهم هواداران کارمل ، برای ناکام کردن 

ته به خود، از طرح صلح ملل متحد وسقوط نجیب هللا دست بکار شدند و به عناصر وابس

 و برادرش یارمحمدمعاون منشی عمومی حزب ، ، فرید مزدک وزیرخارجه، وکیل قبیل 

 ،معاون دوم منشی عمومی حزب الدین کاویانیو نجم معاون اول وزارت امنیت دولتی

ها دریافته ایکه از روسدل پری اطمینان و با باقر فرین معاون دوم وزارت امنیت دولتی،

 هللا از قدرت دست بکار شدند.وط نجیببودند برای سق

 دیپلومات افغانی که هیات افغانی را در مذاکرات ژنو  ،113آقای داکتر جالل بایانی 

در حومۀ شهر ساگوسن سویدن هنگامی که در کمپ مهاجرین همراهی میکرده است، در 

 این مورد برایم توضیح داد:گوتنبرگ باهم بودیم،در

  ه میکانیزم تحقق آن در ژنو میان نمایندگان ذیصالح بنابر طرح صلح ملل متحد ک

                                                 
و وارد افغان در قضایای سیاسی ، سابق عضو حزب وطن، یکی از دیپلوماتان آگاه داکتر جالل بایانی - 113

های اعیانی پروان یعنی خانواده والی فروتن کشور بعد از کودتای ثور است. او منسوب به یکی از خانواده

بایانی و سناتور علی احمد بایانی است. وی تحصیالت عالی خود را در کشور ترکیه به پایان رسانده، 

المللی حزب توظیف ریس نموده، بعد در شعبه روابط بینسپس مدتی در فاکولته حقوق پوهنتون کابل تد

گردیده است. از آنجا به ریاست اول وزارت امنیت دولتی در بخش دیپلوماتیک بکار گماشته شده و از سال 

بحیث جنرال قونسل افغانی در کراچی پاکستان ایفای وظیفه نموده است. من با ایشان در  ۱۳۶۶تا  ۱۳۶۴

 معرفت حاصل کردم و از معلومات او فیض بردم.سن در حومه یوتی بوری درکمپ ساگوکشور سوئد 

 بایانی بر ذخیره بزرگی از اسرار عناصر ارشد حزب وطن و شیوه کار و فرماندهی سازمان جاسوسی 

بی در افغانستان دسترسی دارد. او در مدت کارهای دیپلوماتیکش بر اسرار ضد منافع ملی برخی از  گی،کا،

رهبری حزب وطن آگاهی حاصل کرده که از عضویت خود به حزب مذکور سخت پشیمان شده عناصر در 

است. اما دیگر از راه رفته برگشتی نداشته و صرف وقتی میتوانسته از این راه بر گردد که مرگ خود و 

)حزب بایانی از انتساب خود به حزب دموکراتیک خلق افغانستان  زن و فرزندان خود را قبول میکرده است.

شمار عناصری در وطن( سخت پشیمان است و اکنون با اعتراف به اشتباهات فراوان حزب و جنایات بی

رهبری حزب میخواهد وجدانش را آرامش ببخشد. وی در نظر دارد روزی رساله یا کتابی پیرامون جنایات 

 عناصر خاین به وطن بنویسد. موفقیت او را در انجام چنین دین ملی، خواهانیم
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تمام جوانب ذیربط در قضیه افغانستان طراحی شده بود، قرار بود در ترکیب هیات رهبری 

سهم داده شود و حتی سهم متحدین « حزب وطن»آینده افغانستان بیش از یک ثلث به 

ها به کرسییه نیمحزب وطن نیز در رهبری آینده مد نظر گرفته شده بود و از بق

کراتان افغانی مقیم غرب تعلق میگرفت. عالوتا موافقه اپوزیسیون و نیم دیگر آن به تکنو

یی از رهبران حزب وطن تحت حمایت ملل متحد در سویس و  هللا با عدهشده بود تا نجیب

 یا یکی از کشورهای منطقه انتقال داده شوند. 

 هللا سه نفر آنان و پس از دیداری کوتاه با نجیبرهبری جدید تماما به هند گرد آیند 

مجددی بکابل  هللاحامد و پروفیسور صبغتمشتمل بر دکتور محمد یوسف، دکتور صمد 

رفته قدرت را تسلیم شوند و سپس بقیه اعضای رهبری بکابل انتقال یابند. اردوی 

ن را کماکان اجرا شا افغانستان تا زمان برقرار نظم و امنیت سراسری در کشور وظایف

 مینمودند.

 قرار بود موضوع تجاوز شوروی بر افغانستان در محکمه  د:افزوبایانی 

ی الهه پیش گردد و شوروی بحیث یک کشور متجاوز محکوم به پرداخت لالملبین

به افغانستان شود. شوروی که اکنون دیگر از هم  میلیارد دالر ۸۰ غرامات جنگی تخمین

وسیه به عنوان میراث خوار آن شناخته میشد نمیتوانست چنین پاشیده شده بود و ر

المللی و تاریخی قبول کند، لهذا در صدد غرامت عظیم پولی را همراه با بدنامی بین

 هللا از قدرت برآمد.سبوتاژ طرح صلح ملل متحد و سرنگونی نحیب

  ت بوریس پانکین وزیر امور خارجه شوروی سابق و یکی از گردانندگان سیاس

 روسیه با اطالع از این موضوع یکطرف به مقامات « کنبرداریانداز و بهرهتفرقه»شوم 

پاکستانی حالی کرد که مسکو حاضر است تا از رهبران اپوزیسیون افغانی استقبال نماید 

ها وارد مسکو شدند و با مقامات و بنابرین دیری نگذشت که هیاتی از رهبران تنظیم

گو پرداختند. در اعالمیه مشترکی که و هللا به گفتال قدرت از نجیبروسیه پیرامون انتق

تن  80اند پس از مذاکرات مسکو منتشر شد، نمایندگان افغانی اعالم داشتند که آماده

اسرای نظامی شوروی را آزاد کنند. در مقابل نمایندگان شوروی نیز اعالم داشتند که 

ا برسمیت بشناسند و همچنین وعده دادند که حاضراند دولت موقت اسالمی افغانستان ر

 آخرین مشاورین نظامی شوروی را از افغانستان فرا خوانند. 

قطع کمکهای اقتصادی و مواد اولیه از طرف دولت فداراتیف  در همین وقت

هللا و نرسیدن مواد کوپونی برای کارمندان و قوای مسلح کشور و روسیه به رژیم نجیب

هللا را از ادامه تالش پترول برای حرکت ماشین جنگی دولت، نجیبکمبود مواد سوخت و 

برای حفظ قدرت آنهم در فضای شدت اختالفات درون رهبری حزب، دلسرد و از حرارت 

هللا در رهبری حزب برانداخت.از طرف دیگر روسیه به مخالفین و رقبای سیاسی نجیب
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امکانات خود را بکار گیرند و  هللا توانایی وداد تا برای سرنگوی نجیب 114»دستور»

 نگذارند تا طرح صلح ملل متحد در عمل پیاده شود.  

 

 دتای شهنواز تنی:وک

  در « بیگی،کا،»های جواسیس آقای بایانی که اطالعات وسیعی از اسرار فعالیت 

 افغانستان و روابط خاص اعضای ارشد حزب دموکراتیک دارد، میگفت:

 ها این است که در عین آمیز سیاسی روس های تفتینزیباید دانست که یکی از با

حالی که یکنفر یا یک گروه را حمایت میکنند و باال میکشند، همزمان با آن شخص یا 

اشخاص دیگری را در پشت پرده برای رقابت و جاگزینی با آن اولی تربیت میکنند تا 

شان انحراف بنماید، توسط همینکه نقش اولی به پایان برسد و یا احیانا از دستورات ای

کی و امین افراد دیگری از همان قماش او را خنثی کنند و از میان بردارند. در مورد تره

هللا را ای کار گرفتند و هنگامی که نجیبها از چین شیوههللا نیز روسو کارمل و نجیب

نی و عده الدین کاویانی، وکیل و شهنواز تمزدک، نجم بجای کارمل نصب کردند، فرید

هللا حمایت و تشویق میکردند و به آنها طوری وانمود و دیگر را مخفیانه در مقابل نجیب

 گوشزد میساختند که رهبری آینده کشور از آن شماست.

 یافتند، فورا قیافه ها میاین افراد وقتی خود را مورد نوازش و ستایش روس

سازی در بازی و فرکسیونگروپ بجانب بخود میگرفتند و لذا هر یک می پرداخت بهحق

های سیاسی بازیهللا از این دستهدرون رهبری حزب. و با آنکه رئیس جمهور نجیب

آلود است، نمیتوانست بگوید: یافت، اما چون میدانست که، آب از کجا گلاطالع می

لهذا آنان هر روز بیش از پیش جسورتر میشدند. تا آنجا که « باالی چشم شما ابروست»

اری شهنواز تنی تقریبا برای سه ماه در عمارت وزارت دفاع واقع در داراالمان تحصن ب

 جست و از امر و نهی رئیس جمهور تمرد ورزید.

 ها ظاهرا به وساطت پرداختند و در سفارت روسیه در کابل هر دو را احضار روس

تا دست به کودتا و توصیه نمودند و آشتی دادند، اما در خفا به وزیر دفاع اجازه دادند 

هللا نیز از بزند و زور خود را بیازماید. وزیر دفاع چنان کرد، مگر موفق نشد. زیرا نجیب

طرح یک کودتا بر ضد خودآگاهی داشت و تمام امکانات خود را برای خنثی ساختن آن 

                                                 
به این دلیل در اینجا بکار رفته که اکثریت اعضای رهبری حزب دموکراتیک خلق « دستور»کلمه  - 114

بی، بودند. گی،کی،»ها، وابسته به سازمان جاسوسی افغانستان بگواهی اسناد افشاء شده از جانب روس

سی زبان بنام پس یک آقا همواره به نوکرش دستور میدهد که چنین بکن و چنان مکن. در یک مجله رو

مقالت مفصلی پیرامون  ۱۹۹۱( سال ۴۵تا  ۴۱های ))یا نووی وریمیه( در شماره« عصر نوین»

بچاپ « کی، گی، بی»وابستگی برخی از اعضای ارشد حزب وطن و همکاری آنان با سازمان جاسوسی 

 رجوع کنند.رسیده است. کسانیکه طالب اطالعات بیشتر در این زمینه باشند، میتوانند به آن مجله 
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بکار بست. ولی در از بین بردن کودتاچیان مخصوصا وزیر دفاع و همراهانش، نتوانست 

 ها مانع او از انجام چنین کاری شدند.اقدام جدی بزند. زیرا روس دست به

 سیم وزارت دفاع در تماس با مرکز بگفته همان دیپلومات، فریکونسی رادیو بی

سیم وزارت امورخارجه تمام ترمذ در خاک ازبکستان بوسیله چینل بی سیمرادیو بی

هنگامی که خط پرواز و ارتفاع  عملیات کودتا و رهبری آن را کشف و ثبت ساخته بود و

گیری شد و دستور و سرعت طیاره حامل کودتاچیان توسط راهدار، ردیابی و نشانه

هللا خواسته شد، رئیس جمهور مانع سقوط طیاره حامل کودتاچیان سقوط طیاره از نجیب

 گردید.

 :حکمتیاربا مذاکره تالش های نجیب برای 

از تفتیش و کنترول  ۀ روسها را دید،داکتر نجیب هللا که این رویۀ دوگان

ها و ها در کابل امتناع ورزید و نیز خط انتقال نامههای دیپلوماتیک بوسیله روسپوسته

انتخاب کرد. افزون بر این نجیب را های ملی و بین المللی را به جای مسکو، دهلی پوسته

افغانستان( را بنام دلو )روز خروج کامل قشون سرخ از  ۲۶فبروری مطابق ۱۵هللا روز 

 روز نجات ملی اعالم داشت وطی فرمانی دستور داد هر ساله از آن تجلیل بعمل آورند.

 سیاست ضد روسی و ضد شوروی او تلقی شد و  ۀاین اقدام رئیس جمهور به مثاب

گیری ملی و  هللا یک موضعگیری نجیبگران سیاسی اذعان میکردند که این موضع تحلیل

م کردن شوروی به تجاوز بر حاکمیت ملی و استقالل سیاسی افغانستان به معنی محکو

هللا با صدور این فرمان در واقع بساط قدرت خود را هم جمع نجیبداکترتلقی میشود و 

 د.نکمی

تالش بازیهای اوپراتیفی روسها دارد واز داکتر بایانی که اطالعات وسیع پیرامون 

مطلع وترکیه  ود روابطش با پاکستان وحکمتیاربهبتحقق صلح و های داکتر نحیب برای 

هللا در صدد بهبود روابط خود با پاکستان، نجیببعد از کودتای وزیردفاع ،  ،گفت کهاست

 حکمتیار افتاد.اسالمی  ترکیه، هند و حزب

د که یک هیات بلندپایه ترکی تحت ریاست صدرالدین داتوضیح  ،بایانی

( وارد کابل شد و میخواست ۱۹۹۰جون  ۸) ۱۳۶۸جوزای ۱۸اوغلو، بتاریخ احمد

هللا پیرامون دو موضوع مذاکراه کند. موضوع اول، بطور بسیار محرمانه با دکتور نجیب

دعوت افغانستان به شرکت در کنفدریشن متشکل از کشورهای، ترکیه، ایران، پاکستان، 

اجرای نقش دیش و افغانستان بود. و موضوع دوم در صورت رد موضوع اول،  بنگله

گری ترکیه بین دولت افغانستان و اپوزیسیون افغانی بود. در چهارمین روز  میانجی

هللا با هیات مذکور به مذاکراه نشست، هیات مطالب ذیل را به رئیس ورود هیات نجیب

 هللا ارایه کرد.جمهور نجیب
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از  پیشنهاد میگردد تا افغانستان در کنفدریشن کشورهای مزبور شامل گردد و

شمار آن برخوردار شود: البته عجالتا با قبول این پیشنهادات افغانستان دیگر مزایای بی

 رقیب یا دشمنی بنام اپوزیسیون نخواهد داشت. محتویات پیشنهاد این بود:

 ـ سرحدات از میان کشورهای عضو برداشته خواهد شد.۱ 

 آمد.بیرق واحدی در سراسر این کشورها به اهتراز در خواهد  -۲ 

 اردوی همکار تشکیل خواهد شد. -۳ 

پول واحدی بین کشورهای عضو رایج خواهد شد. فرقی نمیکند این پول لاير  -۴ 

ایرانی باشد یا افغانی، یا کلدار یا لیره و یا پول دیگری اما پس از یک رفراندم نوعیت این 

 پول معین خواهد شد.

برخوردار خواهند شد. یعنی تمام کشورهای عضو از سیستم اقتصاد هماهنگ  -۵ 

مواد خام یک کشور اگر در کشور دیگری پخته شود، محصول آن در تمام کشورهای 

 عضو بیک قیمت عرضه خواهد شد.

  جرگه را در افغانستان مرجع تصمیم هللا از قبول این طرح طفره رفت ولویهنجیب

ملی افغانستان است و  گیری وانمود کرد و نیز مساله پشتونستان را که گویا یک مساله

آورد. هیات تدویرلویه جرگه را قبول کرد اما در  افغانها از آن در نخواهند گذشت بهانه

هللا وعده خواست و در مورد قضیه مورد نتایج آن که حتما باید مثبت باشد از نجیب

له اساسی معضله خود افغانستان است که بدینگونه حل میشود و پشتونستان گفت، مسأ

ضوع پشتونستان در مقایسه با افغانستان ناچیز و کوچک است. هرگاه شما وعده مو

شرکت در این کنفدریشن را بدهید، تمام مشکالت افغانستان حل شده پنداشته میشود و 

هللا از قبول آن ضرورتی برای مذاکراه با اپوزیسیون دیده نمیشود. معهذا باز هم نجیب

گری خود ان ساخت که بهتر است ترکیه به میانجیخودداری ورزید و به هیات خاطرنش

 بین اپوزیسیون افغانی و رژیم کابل توجه بیشتر مبذول دارد. 

 های اپوزیسیون، حزب اسالمی برهبری حکمتیار از آنجایی که در میان گروه

نوع مذاکره با دولت افغانستان نبود، ترکیه سعی کرد حزب اسالمی را  حاضر به هیچ

کره بنماید. نخستین مالقات جانب افغانی با نمایندگان حزب اسالمی در بغداد حاضر به مذا

هالل و الدینصورت گرفت و دومین مذاکرات بین معاونین گلبدین آقایان کریاب، قطب

هاتف و یعقوبی وزیر امنیت غیرت داماد گلبدین در دمشق با سلیمان الیق عبدالرحیم

این  نظر هیات ترکیه صورت گرفته بود. صورت گرفت. هر دوی این مذاکرات تحت

 یی بود برای دیدار رئیس جمهور با رهبر حزب اسالمی گلبدین حکمتیار. مذاکرات مقدمه

 هللا را آباد نمیخواست، تمایالت نجیبمسکو که بهبودی روابط کابل را با اسالم

ابی به یک راه حل ی برای مذاکره با مقامات پاکستانی و اپوزیسیون افغانی و احیانا  دست

هللا ده در جهت سرنگونی نجیبنمواندازی خود تلقی  عادالنه، خالف پالیسی تفرقه
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هللا و طرح صلح ملل متحد را پافشاری کرد و به هواخواهان خود دستور ناکامی نجیب

 داد.

 میتوان حدس زد که نجیب نیز شاید قربانی مسأله پشتونستان شده باشد. بدین 

هللا حاضر نشد بخاطر پشتونستان، پیشنهاد ترکیه را مبنی بر شمولیت معنی که نجیب

مرز با شوروی بپذیرد و خود را از شر  افغانستان در کنفدریشن کشورهای اسالمی هم

اپوزیسیون و شوروی نجات ببخشد. و آنگاهی که تمایلی برای نزدیکی با پاکستان از 

یکی و دوستی با پاکستان بودند روبرو ها که مخالف نزدخود نشان داد، با دسایس روس

 گردید و سقوط نمود. 

 

 نجیب هللا: در برابر  115جنرال دوستم وتابغ

                                                 
درجمله  در مورد دوستم چنین نوشته بود:22/2/2008تاریخدر  مزاری ایشان قلهموطنی بنام  - 115

ستند رشید دوستم آسیب پذیر ترین اجنگساالرانی که از طرف سازمان ملل متحد متهم به جنایات جنگی 

 -جی  -یت روسیه ) کا شخص در بین آنها است . دوستم کسی است که پالن صلح ملل متحد را بنا به هدا

ی از سید منصور نادری رهبر فرقه اسماعلیه و بخش -شورای نظار  -بی ( در زدوبند با جمعیت اسالمی 

. میالدی شخص رشید دوستم میباشد1990اصلی جنگ های داخلی دهه رحزب وحدت ناکام ساخت .مقص

یست ها از کارگر عادی تفحصات نفت نامبرده خیلی نامرد و بی نهایت معامله گر می باشد . در زمان کمون

و گاز شبرغان رتبه دگر جنرالی و مقام قهرمانی برایش داده شد . این نامرد که هیچ چیز کمبود نداشت 

در معامله گری و زد و بند با احمد شاه مسعود کشور را به خاک و خون کشید. به مسعود نیز وفا نکرده 

ت و همراه با آن یکبار دیگر شهر کابل را به ویرانه مبدل خود را به دامن گلب الدین حکمتیار انداخ

پهلوان رسول برادر جنرال  -ساخت. از قتل نزدیکترین همکاران خود مثل جنرال مومن قوماندان حیرتان 

از زایش طالبان توسط اعزام نماینده خاص خود ) جنرال نبی ظفر( به   ملک نیز دریغ نورزید .بعد

آی ( افسران و  -اس  -با طالبان نیز برقرار نمود. به هدایت مستقیم ) آی پاکستان ارتباط خود را 

انجنیران و تخنیکران سامان آالت تخنیکی هواپیما های نظامی و وسایط زرهی را مدت چندین ماه غرض 

ترمیم وسایط مذکور تحت امر یکی از جنراالن خود غرض همکاری طالبان به قندهار فرستاد. عالوه بر 

بیگ رهبر )پان ترکیسم ( که قبال از ازبکستان فرار کرده و به پاکستان اقامت داشت به حمایت از  آن آزاد

دوستم سفر های متعددی به شبرغان داشت. موصوف از جمله کسانی است که خیال الحاق والیات ازبک 

یه نماید. با نشین شمال کشور را به کشور ازبکستان داشت  و از این طریق میخواست افغانستان را تجز

پالن تجزیه افغانستان جنرال ملک مخالف بود. و از جانبی هم چون پهلوان رسول برادر جنرال ملک به 

پهلوان غفار و جنرال مجید معاون دوستم در تفاهم با  -جنرال ملک  ،تحریک دوستم به قتل رسیده بود

 -آی  -زمان استخباراتی امریکا ) سی طالبان علیه دوستم قیام نمودند که دوستم به ترکیه فرار نمود. سا

ای ( قبل از سقوط طالبان دوستم را اجیر و به نواحی ولسوالی شولگره والیت بلخ دیسانت نمودند که 

فعال در دولت دست نشانده افتخار ریاست ارکان قوای مسلح را دارد ) معاون آغای کرزی در بخش 

 . نظامی میباشد (

ا که در مورد رشید دوستم ارائه شد . هفته گذشته تلویزیون آریانا که از مطلب فوق قطره ای بود از دری

امریکا نشر میشود فلم تلویزیونی مستندی را به نمایش گذاشت که دوستم به همراه قوماندانان مربوطه 
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ها در افغانستان در دوران تجاوز خود، یکی از دسایس بنیادی و تاریخی روس

دامن زدن به مسایل ملی و عمیق ساختن اختالفات کوچک اتنیکی )قومی ـ نژادی( میان 

تامین »های قومی به بهانه کن در کشور بود که از طریق ایجاد ملیشهاقوام مختلف سا

 صورت گرفت.« خودی دفاع»زیر نام « هاحقوق ملیت

 ها و اقوام ساکن ها میخواستند با تسلیح و تجهیز ملیتواقعیت این است که روس

ثانیا  در افغانستان اوال صف متحد ملت افغان را بر ضد تجاوز شوروی از هم بشکنانند و

های قومی یاغندهای قومی، در میان ملت تفرقه و اختالف بیندازند و وحدت با ایجاد قوت

ملی افغانها را تضعیف نمایند تا خود آسانتر و بهتر بتوانند، ملت را به اسارت و بردگی 

 بکشانند.

 های سرسپرده بدستورات ها قبل از همه به برخی حزبیبرای این منظور روس

جاه و مقامی هم رسیده بودند، طوری تفهیم کردند که به تجهیز ملیت خود شوروی که ب

ها در پشت سرآنها قرار دارد و از آنها در بدست آوردن این حق بپردازند و اینک شوروی

 کنند. حمایت و پشتیبانی می

 لوح فریب این اغواگری را خوردند و  های پرعقده و سادهبزودی برخی از حزبی

های پول، جوی اقوام خود رجوع کردند و با پیشکش کردن بوجیافراد ماجرابه سران یا 

 به تشکیل غندهای قومی پرداختند.

 های قومی( شبه نظامیانی بودند که دارای تربیت و غندهای قومی )یا ملیشه

دسپلین نظامی نبودند و فقط در بدل پول سالح بدوش میگرفتند و با هر که دولت یا 

کشتند یا کشته میشدند و پرداختند و میمیخواست به مقابله و مقاتله میقوماندان قومی 

شان میخواست روا میداشتند و دولت هیچگونه بر جان و مال طرف مقابل هر چه دل

 آورد.شان بعمل نمیبازخواست و مخالفتی هم از اعمال

 م ها که با روند تاریخی نظاهای قومی به دستور و مشورت روسایجاد ملیشه

داری کشور، سازگاری و مطابقت نداشت، منجر به اوضاع و احوالی شد که در  مملکت

های قومی مختلفی در تبانی با قوای سراسر کشور در پهلوی اردو و پولیس و خاد، قوت

گانه اردو و پولیس و امنیت دولتی( ظهور نمایند و هر یک سلطان مطلق العنان مسلح سه

بری و موادخواربار التجاره و مسافرهای ماله نمایند، کاروانخود باشند. مردم را مصادر

ها برگردانند و حیف و میل نمایند و دولت هم خوشحال بود که پروا را از مسیر جاده

                                                                                                                   
اش مصروف شراب نوشی و رقصاندن زنان روسپی ) رقاصه های روسپی ( در شهر شبرغان بود. 

شیر  -مزار شریف  -قصر های شبرغان  ،عادی بود و از پدر هم سرمایه دار نبود دوستم که یک کارگر

هزاران جریب زمین و ملیونها دالر که در بانکها ذخیره نموده از  -هواپیما های مسافر بری  -پور کابل 

 (2008فبروری 22)افغان جرمن آنالین،کجا بدست آورده است ؟
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ها را میتوان بر ضد مجاهدین بکار گرفت و در سرکوبی جنبش مقاومت ندارد. این قوت

های ها قوتم کرد و به مشورت روسشود استفاده کرد. چنانکه استفاده هاز آنها می

 قومی را یکی به مقابل دیگر استعمال کرد. 

 های ازبک تحت قوماندانی های قومی، ملیشهترین قوت باید گفت، یکی از بزرگ

)امنیت دولتی( آنرا ایجاد و سازماندهی و « خاد»عبدالرشید دوستم بود که دستگاه 

فرقه قومی باال کشیدش و با دادن امتیازات  تقویت کرد و از یک کندک قومی تا سطح یک

پی در پی مادی و معنوی از یک فرد عادی یک قهرمان نامی و یک جنرال موفق نظامی 

نظامی برخورددار  استبداد وحشونت قوی یک دکتاتورساخت بدون تردید رشید دوستم از

 بود.

ومت مشاورین روسی از این فرقه در سرکوبی جنبش مقات دولت بر طبق مشور

ملی بر ضد رژیم در والیات متعددی چون: قندهار، هرات، زابل، خوست، گردیز، 

شریف، شبرغان، جوزجان، فاریاب پغمان، سمنگان، قندز، تخار، مزارآباد، میدان، جالل

و کابل به حد اعظمی استفاده کرد و در عین حالی که مخالفین خود را سرکوب مینمود، 

ی( را نیز میان باشندگان منطقه قیام کننده با ملیشای اوزبک دشمنی قومی و اتنیکی )ملیت

های قومی های که عبدالرشید دوستم در عملیات جنگی قوتتشدید مینمود. اما موفقیت

آورد، بتدریج او را شخصیت داد تا هم مرجع امید ملیت خود )اوزبک( خویش بدست می

 عطوف نماید.گردد و هم دولت به خواست و نظر او اعتنایی بیشتر م

 گرم و داوطلب به شرکت در دوستم افراد خود را از میان طبقه جوان و خون 

جنگ انتخاب میکرد و چون تمامی آنها از قوم و نژاد اوزبک بودند، سخت از اوامر 

جنگیدند و به پیش میرفتند دوستم اطاعت میکردند و در جبهات جنگ تا پای پیروزی می

تح از میدان می برآمدند و یا همگی جان خود را از دست و بدینسان یا کامیاب و فا

های تحت فرمان دوستُم در عملیات جنگی میدادند. کمتر اتفاق افتاده است که قوت

های جنگ و ستیز را راه نشینی اختیار کرده باشند. دوستم خودش نیز این کورهعقب

پیروی میکردند. معهذا اکثر  بارها پیموده و آزموده بود و افراد او هم از قوماندان خود

افراد او معتاد به مواد مخدر و قماربازی بودند و از غارت اموال مردم تحت کنترول خود 

های ازبک را بنام و رهگذاران دریغ نمیورزیدند و این امر سبب شده بود تا مردم ملیشه

یش و یاد کنند و از دیدن و یا موجودیت آنها در محل زندگی دچار تشو« جمعگلم»

 اضطراب باشند.

 ها آنرا سازماندهی و تجهیز های قومی سمت شمال که روسیکی دیگر از قوت

های قومی ملی شمال کشور محسوب میشد، قوت کردند و متحد دوستم و بخشی از جنبش

نادری رهبر فرقه اسماعیلیه بود که امنیت شاهراه نادری پسر سید منصورجعفرسید

 را بعهده داشت. سالنگ تا بندر حیرتان



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        231 

 ، هنگامی که شهر گردیز بدنبال سقوط شهر ۱۹۹۱مطابق  ۱۳۷۰در تابستان  

خوست مرکز والیت پکتیا مورد حمالت شدید مجاهدین قرار گرفت، رئیس جمهور 

در دفاع آن شهر استفاده کند. ولی جنرال دوستم  ردیگرلیشای اوزبک باخواست تا از م

گردیز که تلفات سنگینی را در دوران سقوط شهر  های قومی خویش بهاز اعزام قوت

خوست متحمل شده بود، ابا ورزید و باری اظـهار داشته بود که اگر وزیر دفاع 

وطنجار( توان دفاع از والیت خود را ندارد، او را از وظیقه سبکدوش و مرا عوض )اسلم

رستم، در غیر آن های قومی خود را بفبه دفاع از هر شهری قوت او مقرر کند تا بعدا  

یی از ملیشای حاضر به قبول چنین امر نیستم. معهذا با وساطت سیداکرام پیگیر عده

اوزبک در دفاع از شهر گردیز شرکت ورزیدید و جنرال دوستم هم پس از شرکت در 

مند از کابل عازم  عملیات پاکسازی اطراف کابل بر ضد مخالفین رژیم، نارضائیت

 امی او بود رفت و از اقامت در کابل اجتناب ورزید.شبرغان که قرارگاه نظ

 هللا که هنوز هم به نیروی جنرال دوستم برای سرکوبی  رئیس جمهور نجیب

به شبرغان  های مردم شمال هندوکش احتیاج داشت، با رفتن جنرال دوستمشورش

 های سیاسی بود که میرفت حادتر شود.مگر متوجه نزاکت ،مخالفت و ممانعت نکرد

 دیری نگذشت که مخالفت جنرال دوستم باستر جنرال اثک قوماندان و رئیس 

تنظمیه سمت شمال در شیوه عملیات جنگی در ولسوالی خواجه غار والیت تخار و 

ی را یآباد والیت بلخ باال گرفت و سعی دولت در رفع این اختالفات جاولسوالی دولت

یی از اختالفات و  های تکاندهندهنگرفت. از این تاریخ به بعد )اوایل خزان( خبر

ها برخوردهای قومی و نژادی میان پشتونها و اوزبکان و تاجیکان سمت شمال بگوش

به مسایل ضد وحدت ملی افغانها میرسید که البته از نظر مردم چیز فهم کشور دامن زدن 

ه کوم و نفرین میشد و اما رهبران حزبی که حاکمیت و امتیازات خود را محکوم بمح

 زوال میدیدند، بیش از هر کسِّ دیگر به اختالفات زبانی، مذهبی و اتنیکی دامن میزدند.

 « پالن قبال تنظیم شده»کرام پیگیر نیز با همزمان با این اوضاع و احوال، سیدا

هللا نزد جنرال دوستم به شبرغان رفت و جز به سفارت از جانب جنرال سقوط نجیب

 برنگشت. هللا دوبارهدوستم نزد نجیب

 ثبات گیری بی کارمل به کابل و موضع چنین معلوم میشد که پس از بازگشت ببرک

اش، در میان صاحب منصبان و افسران غیر رئیس جمهور در برابر رقبای سیاسی

هللا مسیر، دهنشین و سید اکرام ب احمد طغیان، نجیمال بوسیله فضلپشتون در صفحات ش

ای صورت گرفته بود و رهبران های سیاسی گستردهفعالیت پیگر و غیره هواداران کارمل

نادری والی بغالن و قوماندان فرقه های مختلف قومی آن سمت چون: سیدجعفرقوت

تحت  ۷۰و لوای سرحدی  ۵۳و جنرال دوستم به عنوان قوماندان فرقه قومی  ۸۰قومی 

 ری رسیده بودند.قومانده جنرال مومن مستقر در بندر جترتان با هم به قرار و مدا
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در همین آوان، جنرال مومن قوماندان لوای سرحدی بندر حیرتان که از حمایت 

فرید مزدک سخت برخوردار بود و باعث مشکالتی در ارسال مواد غذایی بکابل شده بود 

توسط فرمان رئیس جمهور تبدیل و بجای او یکی از کارمندان امنیت دولتی )خاد( که از 

قرر گردید. این تبدیلی دسته به تبر رقبای سیاسی رئیس جمهور ملیت پشتون بود م

انداخت و آنها هم تبدیلی یک جنرال نامدار تاجیک را به منزله پیراهن حضرت عثمان 

هللا کشیدند. و جنرال مومن را به اغوا و تمرد از )رض( به رخ فرد فرد از مخـالفین نجیب

د و سرانجام هم چنانکه گفته میشود فرمان رئیس جمهور واداشتند و او همچنان کر

 اش سقوط داده شد و از بین رفت.بوسیله متحد خود جنرال دوستم طیاره

 ( به بعد بحرانی شده میرفت ۱۳۷۰)زمستان  ۱۹۹۲اوضاع کشور از آغاز سال 

های حزبی به سمت شمال اقدام کرد، مگر ها و شخصیتو رئیس جمهور به اعزام هیت

ه نفع ثبات اوضاع انجام نداده بکابل عودت کردند. باری رئیس هیچکدام آنها کاری ب

جمهور خواست خودش با جنرال دوستم ذریعه تلفون تماس بگیرد، اما جنرال دوستم 

)بگفته خود رئیس جمهور( از گرفتن تماس تلفونی با او خودداری ورزید و مخالفت خود 

ده دادی بنام  ۱۸اندان فرقه را با موجودیت جنرال اثک رئیس تنظیمه سمت شمال و قوم

جنرال رسول و رئیس امنیت دولتی والیت بلخ که همه از ملیت پشتون بودند بوسیله 

اعزام هیئتی به رئیس جمهور ابراز داشت. وقتی رئیس جمهور حاضر شد این تقاضای 

جنرال دوستم را به پذیرد، چنانکه پذیرفت و به تبدیلی این اشخاص از آن والیت اقدام 

 . اما جنرال دوستم پای تقاضای دیگری را در میان گذاشت.کرد

 سعی رئیس جمهور در ایجاد تفاهم با جنرال دوستم با ناکامی مواجه شد زیرا پالن 

 دست مخالفان شده بود.  مخالفان چنین بود و دوستم آله

 های هللا با تدویر جلسات حزبی کمیته مرکزی حزب و سخنرانیبعدا نجیب

یی از اعضای خویش به عنوان منشی عمومی حزب والزاماتی که بر عدهاللحن شدید

الدین کاویانی و همچنان سید منصور بیوروی سیاسی و مخصوصا فرید مزدک و نجم

های تجزیه طلبانه آنان در نادری در ارتباط به روابط پنهانی آنها با ببرک کارمل و فعالیت

ع از اعمال آنان نشان میداد: اختالفات صفحات شمال کشور وارد میکرد و خود را مطل

 ۸۰های نظامی )های قوماندانان فرقهدرون حزبی و درون رهبری را از یکسو و مخالفت

تر ساخت و ( را با رئیس تنظیمه سمت شمال شدیدتر و علنی۷۰ولوای سرحدی  ۵۳و 

چه ها و اختالفات درون رهبری حزب فایده ننمود. اگردیگر تالش برای رفع کدورت

محمد، فرید مزدک و سلیمان الیق( باری در پرده تلویزیون ظاهر منشیان حزب )نظر

شدند و از وحدت و یکپارچگی حزب وطن و رهبری آن داد سخن دادند. اما مردم دیگر به 

 فروپاشی حزب و زوال حاکمیت آن بیشتر باورمند بودند تا به وحدت به حرف آنها.
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 :بهانۀ جنرال دوستم برای بغاوت

نه ناسیونالیست تنگ نظر  و بوددیکتارتورهللا امین هللا نه مانند حفیظدکتور نجیب

یا عظمت طلبی که جز ملیت و قوم خود به دیگران به چشم کم بنگرد و تا آنجا که اطالع 

داریم، جنرال رشید دوستم ازبک و جنرال نبی عظیمی تاجیک، بر اثر توجه و تشویق او 

ال منسوب به ملیت پشتون رشد کردند و بمدارج عالی نظامی ارتقا تر و بهتر از رجسریع

 نمودند.

 اکنون سئوالی مطرح میشود که، چه چیزی میتوانست، دو رقیب دیرینه )جنرال 

مسعود( را که تا یک ماه قبل در ولسوالی خواجه غار والیت تخار با هم شاهدوستم و احمد

؟ آیا هر دو از یک ملیت و یک نژاد بودند؟ آیا جنگیدند، با هم آشتی دهد و متحد سازدمی

شان مشترک بود و بعد از  هر دو صاحب یک عقیده و یک مفکوره بودند؟ آیا منافع

 پاسخ این سوال، مثبت نیست. هللا قدرت به این دو تعلق میگرفت؟سقوط نجیب

 هللا، موضوع تقرر اشخاصقبل از علنی شدن بغاوت جنرال دوستم در برابر نجیب

هللا سئوال منسوب به ملیت پشتون در صفحات شمال کشور، در میان مخالفان دولت نجیب

برانگیز شده بود. و همینکه جنرال دوستم مخالفت خود را با موجودیت کارمندان عالی 

هللا خاطر نشان کرد، رئیس جمهور بناچار زیر بار رفت و مامورین رتبه پشتون به نجیب

ا از مزار شریف تبدیل نمود. اما این زمانی بود که جنرال مورد نظر جنرال دوستم ر

مومن قوماندان لوای سرحدی حیرتان در برابر فرمان رئیس جمهور تمرد ورزیده و گویا 

 اتحاد مخالفین تحقق یافته بود.

 انگیزه ایتالف هر چه میخواهد باشد، اما باید توجه داشت که این امر نیز یکی از 

ها در افغانستان بود تا بدین بهانه وحدت ملی افغانها بر هم روس های تفرقه افگنیطرح

بخورد و جنگ های قومی، مذهبی و لسانی چنان افغانها را از هم بدور و دشمن یک 

 ها نیفتد.دیگر بسازد که دیگر کسی بفکر گرفتن نام غرامات جنگی از روس

 هللا سعی وط نجیبهای ایتالف در حالیکه ظاهرا برای سقبهرحال رهبران جناح

شان نقشه و طرح خود را داشتند تا در صورت بکار بسته بودند، اما در باطن هر کدام

 امکان قدرت را خود بدست آورند و حریف را کنار بزنند.

 عظیمی قوماندان گارنیزیون در ستیز( نبیدر مرکز، ظاهرا آصف دالور )لوی

الفتاح قوماندان قوای هوایی و مدافعه ملی، عبد سعید قوماندان گارد کابل، سیداعظم

در همبستگی و تفاهم کامل با کارمل و ]باقر فرین معاون دوم وزارت امینت،[هوایی 

الدین مزدک، نجم گردانی قدرت به کارمل بودند. اما فریدبریالی هواخواه دوباره محمود

یی ه با عدهکاویانی، یارمحمد معاون اول وزارت امنیت دولتی، وکیل، وزیرامورخارج

 دیگر از جنراالن و افسران تاجیک، خواهان انتقال قدرت به احمدشاه مسعود بودند.
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دپلومات امریکائی، پیتر تامسن نیز از این حوادث پرده برداشته مینویسد 

چهاردهم اپریل ، محفلی متال طم و مملو  قبل]از استعفایش[، درروزدو نجیب هللا، »که:

ن محفل دو تن از جنراالن آت جمهوری دایر نمود و در شفتگی را در قصر ریاسآاز

مجاهدین  اظهار داشت که انها با عناصر و افراد مربوط   و خویش را به خیانت متهم 

اصف دالور لوی درستیز اردو و نبی عظیمی  این دو جنرال ،مذاکرات مخفیانه داشتند.

عظیمی هردو مانند مسعود دالور و  .معاون وزارت دفاع و ریئس گارنیزیون کابل بودند

از ملیت تاجک بودند. دوری هردو جنرال کلیدی رژیم از نجیب غیر منتظره و غیر قابل 

پیشبینی نبود. جنراالن رده باالی نظامی مربوط ملیت پشتون نیز دست به چنین خیانتی 

انها تماس ها و مذاکرات مخفی خویشرا با رقیب سرسخت مسعود و اکستریمیست  زدند.

وابستگی عنعنوی قومی در افغانستان که  ر ، گلبدین حکمتیار پشتون داشتند.مشهو

بعضی ها انرا خیانت میدانند تاثیرات منفی خویش را در داخل کابینه نجیب و کارکنان و 

کادرهای ح د خ ا عمیقا بر جا گذاشت. تعدادی از اعضای کابینه اش در جستجوی شامل 

تاجک(، با  -یم حاکم بودند. وزیر امور خارجه )وکیلشدن درتقسیم قدرت بعد از سقوط رژ

تاجک نجیب در حزب وطن، بصورت مطمئن در  ور ، عظیمی و مسعود پیوست. معاوندال

 "116مصاحبه ای با ژورنالستان گفت که " نجیب باید برود.

 

  در سقوط نجیب هللافرید مزدک، کاویانی و عبدالوکیل  نقش  

از ولی ز دست پروردگان کارمل بودند، ز جمله افرید مزدک و کاویانی و وکیل ا

ورزیدند.  هللا و هواخواهان او دریغ نميهیچگونه بدگویی و تخریب کارمل در نزد نجیب

الدین کاویانی هر دو از تاجیکان و از جانب مادرپنجشیری و از فریدمزدیک و نجم

ارمل یا بریالی و از هللا در امور حزب بودند. اما وکیل گویا پسرخاله کمعاونان نجیب

تاجیکان قریه کمری و بروایتی از تاجیکان شمالی مربوط کابل بود. او پس از کودتای 

هللا امین بر ببرک و ثور، بحیث سفیر افغانستان در لندن مقرر شد و چند ماه بعد که حفیظ

ته شان سبکدوش نمود و بکابل خواست، وکیل با  یاران او بخشم آمد و آنها را از وظایف

دالر از دارایی سفارت افغانی در لندن به یاران دیگرش در ۲۰۰۰جیب زدن مبلغ 

یوگوسالوی یا مسکو پیوست و چندی بعد همراه با قشون سرخ شوروی وارد کشور شد 

سفیر ویتنام و پس از کارمل در دولت بعد بحیث وزیر مالیه و ابتدا و در کابینه کارمل 

هللا و جناح خلق بحیث خود با کارمل و همنوایی با نجیبهللا به سبب ابراز مخالفت نجیب

 ها مقرب شد و دم از سیاست میزد.وزیر امور خارجه افغانستان مقرر و به شوروی

                                                 
 عزیز جرئت،آرشیف مقاالت سیاسی ازت آریائی،بصیرهمت، مقالۀ پادشاه گردشی، سای- 116
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شناخت. اما از اوایل کسی نمی ۸۰فرید مزدک و برادرش یارمحمد را تا آغاز دهه 

ردند و چنان با آن دو در صحنه سیاسی و استخباراتی کشور دفعتا سر برآو ۸۰دهه 

  پیمودند.« ساله را یکشبهصد ه ار»سرعت رشد کردند که بقول معروف 

عمومی حزب دموکراتیک خلق مزدک بحیث معاون منشی ۸۰در اواسط دهه 

افغانستان برگزیده شد و بدنبال آن یارمحمد برادرش به عنوان معاون اول وزیر امنیت 

 دولتی نصب گردید.

 در « ،گی، بیکی»جاسوسی شوروی معروف به ها از برکت سازمان این

کار آنان تا بدانجا باال گرفت که  ۸۰افغانستان به نام و نوایی رسیدند و در اواخر دهه 

بردند و برخی هم بقای خود دار به جاه و مقام آنان رشک میهای سابقهبسیاری از حزبی

می « سیاه کرده تازه پشت لب»را وابسته به لطف و گوشه چشمی از آن دو برادر 

 پنداشتند.

  مردی خوش، هللا در بخش تشکیالت حزبون نجیبالدین کاویانی، معااما نجم

برخورد و خوش صحبت اما درون گرا بود. او در پولی تخنیک کابل تحصیالتش را به 

پایان رسانده و در زمینه مسایل اجتماعی و ماتریالیزم تاریخی، آثاری چند از او بچاپ 

 ت.رسیده اس

 هللا، سفرهای چندی به کشورهای آسیایی و اروپایی و سالهای اخیر قدرت نجیبدر

هللا نقش افریقایی داشته است. او از مبلغین و نطاقان حزب بود و در پروسه سقوط نجیب

 انکار ناپذیری داشت.

 باری یکی از معینان وزارت امنیت دولتی) جنرال زمان آرزو( و اسلم وطنجار، 

بایانی دیپلومات افغانی جداگانه برایم حکایت هللا و جاللیر دفاع رژیم نجیبآخرین وز

الدین کاویانی از مدتها قبل با احمدشاه اند که، فرید مزدک و برادرش یارمحمد و نجمکرده

مسعود رابطه قایم کرده بودند و اکثر اطالعات سری و راپورهای خاص در مورد 

 117عود گزارش میدادند.مسعود را آنها برای مساحمدشاه 

های حزبی در آوری و توحید گزارشتر اینکه، فرید مزدک مسئول جمع طرفه

سطح کمیته مرکزی حزب به رهبری دولت و سرمشاور روسی بود و برادرش یارمحمد 

خارجه و ارگانهای وزارت امنیت دولتی های وزارتآوری و توحید گزارشمسئول جمع

ه بسیار محرم و جدی بود برای خود نگهمیداشت و صرف بود. طبعا هر راپوری را ک

                                                 
نا وقت  اریکه بس (دراستانه بغاوت شمال  )اخر یدر روز ها یعقوبی  »نویسندۀ قتل یعقوبی میگوید: -117

عمدتأ در مورد احمد شاه مسعود را  یفیاطالعات با ارزش اوپرات ارمحمدیشده بود با خبر شد که ، جنرال 

 نیکه ، روس ها ا فتیګاوم .دهدیم ذارشگ یانیبه مزدک و کاو میو مستق  ندکیپنهان  کرده و م یاز نظر و

سایت ) «. کردند لیتحم« ما» یمحمد بود( را باال اریهدفش مزدک و  )« بدبخت» دو برادر 

 ی(عقوبیقتل داکتر ۀمقال،۲۹/۶/۲۰۰۹،یائیار
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برای سر مشاور روسی و در صورت لزوم به احمد شاه مسعود انتقال میداد و به رهبری 

هللا راپورهای که در درجه دوم اهمیت قرار داشتند انتقال وزارت امنیت دولتی و نجیب

گانهای امنیت دولتی در رابطه به هللا تقریبا از اطالعات دقیق ارمیگردید. از اینجا نجیب

های دشمنان و مخالفین خود بی خبر گذاشته میشد. ولی احمد شاه دسایس و توطئه

مسعود از تمام تصامیم سری و جدی دولت در مورد سرنوشت خودش قبل از هر اقدام 

منسوبین و مسئولین ارگانهای امنیتی اطالع کسب میکرد و در دفع به موقع پالن دشمن 

 پرداخت.میخود 

 الدین هللا به فرید مزدک و برادش یارمحمد و نجمپایان نجیب شاید این اعتماد بی 

 کاویانی از این جا نشأت کرده باشد که این افراد از هیچگونه بدگوئی و افشاگری در مورد 

مند ساخته هللا را نسبت خود باورگونه نجیبهللا دریغ نمیکردند و بدینکارمل نزد نجیب

 بودند.

 مسعود را هللا نیز میخواست در تبانی با این افراد، احمدشاهدر عین حال نجیب

شکار کند، یعنی از طریق این افراد او را وادار به نزدیکی با دولت خود سازد و مانند 

سایر قوماندانان پیوسته بدولت او را با پول و امتیاز تطمیع کند و احیانا اگر ممکن باشد 

هللا ها و اهداف نجیبمسعود از تمام پالن شاهنه نابود نماید. مگر احمدوی را از صح

آگاهی حاصل میکرد و به موقع آنها را خنثی مینمود. این وضع ادامه یافت تا آنکه 

آباد و هللا بعد از مقاومت در جنگ جاللهللا رو گردان شدند. زیرا نجیبها از نجیبروس

آن شهر، میخواست ابراز وجود کند و از استقالل  عدم پیروزی مجاهدین برای تصرف

 نسبی خود دم بزند. 

 از آغاز برپشتونها اعتماد نداشتند،و تاجیکها را برپشتونها ترجیح ها که روس

بحیث دراعظم مقررکنند یا نجیب هللا احمدزی را بجای اینکه بحیث صداکترمیدادند، 

[ مقررکردند تا ،یا شکنجه گاه دولتیدوزیرخارجه، او را به حیث وزیر امنیت دولتی )خا

او را از همان آغاز دولت کارمل ، در اذهان جامعه]بخصوص پشتونها[ بحیث یک 

یا  ت خاداشخص ظالم وشکنجه گروجالد جلوه داده باشند. روسها که درتمام شعبات وادار

، حرف اول را میزدند، دست به تشکیل گروه های دفاع خودی وکندکها دولتی امنیت

غوندهای قومی زدند و این غوندهای قومی را برای سرکوبی شورشیان مناطق پشتون و

جالل آباد و لوگرو میدان وردک پکتیکا وخوست واز قبیل قندهار  وزابل وپکتیا و ننشی

پشتون نشین بیشتر آدم میکشتند مناطق میفرستادند وهرقدر این غوندهای قومی در 

مورد تقدیر وزارت امنیت دولتی وبا اعطای  ، به همان پیمانهویرانگری میکردندو

مدالهای افتخار وارتقای رتبه های نظامی تشویق میشدند وبه هراندازه که این نشانها 

ومدالها برگردن رجالی چون دوست ونبی عظیمی بیشتر آویخته میشد، به همان پیمانه 

است که لحاظ ن نفرت مردم از رئیس خاد]داکترنجیب هللا احمدزی[ بیشتر میشد. از همی
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بعد از قرارگرفتن به جای ببرک کارمل، هرقدر سعی میکرد خود را یک  هللا  نجیب

دهد،اما نه نزد وطن پرست جلوه پشتون ویک چهره ملی برجسته شخصیت سیاسی 

پیوسته از او به عنوان رئیس خاد  پشتونها ونه نزد تاجیکها به این درجه نایل نگردید و

 ره نامها یاد میشد ویاد میشود.وشکنجه گر  وآدمکش وغی

روسها درعین تحقق اهداف سوء خود در حق روشنفکران پشتون ودر حق نجیب 

هللا تربیت کرده افرادی را در داخل رهبری حزب برای مقابله و طغیان در برابر نجیبهللا ، 

 فرصت آن رسیده بود تابعد از اعالم روز نجات ملی،از سوی نجیب هللا،اینک وبودند، 

 آنها را در مقابل رئیس جمهور تحریک و تشجیع کند.

 دل  اطمینان و الدین کاویانی، باوکیل، فرید مزدک و برادرش یارمحمد و نجم

هللا از قدرت و انتقال آن ظاهرا به ها دریافته بودند برای سقوط نجیبایکه از روسریپ

 یی دست بکار شدند.شاه مسعود به امید امتیازات تازهاحمد

 جنرال مؤمن یکی از تاجیکان اندراب، برای تمرد و طغیان و احیانا قربانی طرح 

 هللا انتخاب شد. وی از هواخواهان فریدمزدک و کاویانی بود.سرنگونی دولت نجیب

 سرحدی در بندر حیرتان بود. او بر ذخیره  ۷۰جنرال مؤمن، قوماندان لوای 

ول و اموال التجاره افغانی حاکمیت داشت و بزرگی از مواد ارتزاقی ـ گندم و روغن و پتر

بدون اجازه او یک گرام هم بطرف کابل ارسال نمیگردید. واقعا اگر تمام این ذخیره بکابل 

به موقع و با امانتداری انتقال میگردید، اقال تا یکسال دیگر هم ماشین جنگی دولت را 

ارتزاقی و پترول با کندی بحرکت آورده میتوانست. بدستور مزدک و شرکاء انتقال مواد 

 مواجه شد و در عوض به اموال تجارتی افراد بیشتر اهمیت قایل شدند.

 شکایت مامورین و کارمندان دولت واردو بعلت عدم توزیع مواد کوپونی 

حیرتان یعنی شان باال گرفت و دولت تجویز گرفت تا قوماندان سرحدی بندرهایبخانواده

ش شخص دیگری را مقرر کند. اتفاقا این شخص هم مانند جنرال مومن را تبدیل و عوض

اش در این بود که جنرال مومن یکی از کارمندان وزارت امنیت دولتی بود، اما بدی

منسوب به ملیت پشتون بود و از مدتی قبل موجودیت کارمندان پشتون در صفحات شمال 

له کارمل و هواداران کشور مورد سئوال قرار گرفته بود و مخالفین رئیس جمهور از جم

هللا میسر و برخی دیگر در ضدیت با احمدطغیان، پیگیر و نجیباو بخصوص فضل

موجودیت کارمندان پشتون در والیات صفحات شمال دست به تحریکات میزدند و مردم را 

 هللا تشویق مینمودند.نجیب« گویافاشیستی»به شورش واغوا علیه دولت و سیاست 

 ی وارد محل ماموریت خود شد، از جانب جنرال مومن حبس قوماندان جدید وقت

کردید و سپس جنرال مومن از فریدمزدک تلفونی هدایت خواست. فرید مزدک بگفته 

آقا )رئیس ریاست بصیر معنوی، عنصر بسیار صادق و شریف حزب وطن از منزل خان

جمهور تمرد حوزه اول( در کابل به وی هدایت داد تا مقاومت کند و از فرمان رئیس 
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ورزد. مومن همچنان کرد. جنرال اصک قوماندان تنظیمیه سمت شمال و والی بلخ 

خواست بزور متوسل شود و فرمان رئیس جمهور را تعمیل نماید، اما رئیس جمهور مانع 

اعمال فشار گردید و افرادی را غرض مذاکره با جنرال مومن فرستاد. پس از مذاکرات 

اش را به قوماندان جدید ، وی حاضر شد بمرکز بیاید و وظیفههیات مرکز با جنرال مومن

گران تسلیم کند. اما همینکه جنرال مومن در هلیکوپتر قرار گرفت، ناگاه آتش بجان توطئه

جمعی بسوی هلیکوپتر یورش طلب بطور دستهافتاد و عناصر صاحب غرض و آشوب

یاره فرود آمد و دوباره به محل کوپتر شدند. جنرال مومن از طبردند و مانع پرواز هلی

 برگشت. ۷۰لوای قومانده

  ، جنرال سیدجعفر نادری پسر سید منصور ۸۰از این طرف قوماندان فرقه قومی 

نادری رهبر فرقه اسماعیله حمایت خود را از جنرال مؤمن اعالم داشت و تعدادی از 

 افراد خود را به حمایت از او بسوی بندر حیرتان گسیل نمود.

 

 نجیب هللاسقوط دراحمدشاه مسعود  قش ن

یکی از قوماندانان مشهور ومطرح در جنگ مقاومت علیه شوروی سابق وطالبان 

مسعود فرزند یک افسر اردوی افغانستان بود، در لیسه استقالل . استاحمدشاه مسعود 

از تخنیک کابل به تحصیالتش ادامه داده است. اما قبل کابل درس خوانده و سپس در پولی

دستگیری به ازقبل ت و قرارگرفرژیم داود مورد سوء ظن آنکه تحصیالتش را تمام کند، 

بعد از پاکستان فرارکرد وتحت تربیت دستگاه استخبارات نظامی پاکستان قرارگرفت و

به داخل افغانستان به  گذشتاندن دورۀ پرکتیک خودبرایآموزش های تخریب کاری 

بر وزیرداخلۀ پاکستان این موضوع را درمصاحبه ای . نصیرهللا باشد پنجشیر فرستاده

  چنین توضیح داده است:

داود خان کودتا کرد، در اکتوبر همین سال، نزد ١٩٧٣پس از این که در اگست 

من، خدا بیامرز، انجنیر حبیب الرحمن آمد. با من صحبت و مطالبه نمود که مرا نزد 

یم وضع کابل و حکومت داود خان را مرحوم حبیب الرحمن برا  بوتو صاحب ببر. . . .

داود خان براي ما شناخته شده بود و چنان صحبت ها  بیان کرد و خواستار کمک شد.

میکرد که ازآن بوي خطر)خطر برای پاکستان( مي آمد.... من به بوتو صاحب  گفتم که 

 با اینها )حبیب الرحمن و دارو دسته اش( چي پیشامدي باید کرد؟

 1352) ماه میزان 1973از اکتوبر نخستین مجاهدین نهضت رابه این لحاظ من 

ترنینگ و تعلیمات نظامي دادم و در آن  ١٩٧٧خورشیدی دوماه پس از کودتای داود( تا

زمان قیادت شان همین جا بود، آنان از یونیورستي و پوهنتون ها ي کابل پسران جوان 

الیات مربوط شان میفرستادیم تا را مي آوردند و ما برایشان تریننگ میدادیم و پس به و

 در آنجا به دیگران تعلیمات بدهند ما در اینجا به هر کدام کارهاي جدا جدا میسپاریدیم.
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رباني شبنامه ها و امثال آنرا مینویشت و حکمتیار امور ارتباطي انجام    برهان الدین

حکمتیار، بعداً  ، باز گلبدین]حبیب الرجمن[میداد. . . اینجا، نخست انجنیر عبدالرحمن

احمد شاه مسعود آمد. متعاقباً چهار پنج تن دیگر آمدند. ما براي شان گفتیم که مطابق 

خواست شما ما برایتان ترینینگ میدهیم و کامیابي تان را میخواهیم. ولي سوال این 

است که وقتي کامیاب شدید، حاالت را کي کنترول خواهد کرد، شما که نوجوانان 

؟ آنان گفتند که با ما کادر ها و بزرگان موجود است. گفتیم: معرفي بدارید )هلکان( استید

نزد من آمده  ١٩٧٨در   وآنگاه نام استاد برهان الدین رباني را بر زبان آوردند. . . .

گفتند: که پول و هیچ چیز دیگر نداریم و در بد حال هستیم. منسوبین هم از ما توقعاتي 

یران پیشنهادي فرستادم که براي اینان که ما ترینینگ داده ایم، دارند. من، اوالً به شاه ا

کمک کنید. فکر مي کنم در ماه سپتمبر یا اکتوبر من با بي بي )نصرت بوتو( هم در این 

 زمینه نشستي داشتم. شاه ایران پاسخ فرستاد که طي سه روز کاري خواهد کرد. . . 

در حالیکه خودم از صوبه سرحد  آنگاه من، آنان را به امریکاییان راجع ساختم

خارج شده نمي توانستم، دوستي داشتم در اسالم آباد که با هم خانه میساختیم لذا من 

این مجاهدین را به منزل وي اعزام مي کردم و چون به شفر برایش مي گفتم که 

بیجلي واال )برقي(آمد، احمدشاه  –)گلکار(آمد، هدف حکمتیار بود، چون مي گفتم 

)مجاهدین مخلوق و مولود  ١٩٧٩منظور مي بود.... سفارت امریکا در ماه مي مسعود 

پاکستان را پذیرا شد( با ایشان کمک ها را شروع کرد. من به ایشان گفتم که اجندا و 

پروگرامتان را بسازید و براي من هم گفته شد که تو هم پروگرام خویش را به ایشان 

 بده!

اما امریکاییها قبل از آمدن روسها در )ماه آمدند.  ١٩٧٩در دسمبر   روس ها

مي( به کمک هاي مالي و غیره به مجاهدین شروع کرده بودند، . . . .ضرورت اصلي 

این بود که به مجرد آمدن روسها امریکا و ضیاء الحق براي مجاهدین حکومت جالي 

ه این وطن درست مي کردند. . . . مگر آنها این کار را)براي مجاهدین( نکردند و ب

 خوش بودند که مجاهدین متفرق باشند.

شما با مسعود از قبل هم آشنا بودید و ارتباطاتي با هم داشتید، آیا از آن  –س 

زمان نیز چنین شک هایي در مورد شخصیت وي و یا در مورد ارتباطات وي نزد شما 

 بود؟

ده. آن روس ها بسیار پسان واقع ش ببین ! این چیزها و پروتوکول وي با –ج    

وقت هم ما در حکومت بودیم، مگر در وقت داود ما چنان کردیم که مي خواستیم به 

 داود یک درس بدهیم . . . ما خواستیم که به داود یک پیغام بدهیم: 

 و در پنجشیر، باالیش عملیات اجرا. . . ما احمدشاه مسعود را به پنجشیر فرستادیم   

افراد چقدر ورزیده گي یافته اند. آن عملیات به  ( تا نشان دهیم که این١٩٧٥کردیم )در
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قبل بر آن باالي گالب ننگرهاري علیه داود خان   داود به حد کافي خساره رسانید . . . .

دوام این )  «لیوني سردار –سردار دیوانه »یک کتاب نیز نوشته بودیم که عنوانش بود

میتوان «جهاد فی سبیل هللا! جنگ صلیبی یا»  واره مصاحبه و حقایق بیشتر را در کتاب

 (http://www.ariaye.com/dari8siasi/2eftekhar/11.html  ) (مطالعه کرد

بدستور ( ۱۹۷۵)اواخر جون  ۱۳۵۴مسعود از اوایل ماه سرطان بدینسان 

دست به شورش زد. اما شورش او از  در پنجشیرژیم داود ،علیه راستخبارات پاکستان 

دد. بدنبال طرف نیروهای دولتی سرکوب گردید و خودش مجبور شد به پاکستان برگر

(، دوباره وارد کشور شد و در رأس قیام مردم ۱۹۷۹پریل اشورش هرات مسعود در )

رخ شوروی، قشون سحضور درزمان مبارزات و نبردهای مسعود   پنجشیر قرار گرفت.

 نکته اوج شهرت اوست.

 

  وابط مخفی احمدشاه مسعود با سازمانهای استخراتیر

وقف توصیف کارنامه های  را 189و 188 اتصفحدرچاپ اول این کتاب، من 

که ازروشنفکران پنجشیرکرده بودم .آنها باوجود آنچند تن از روی روایات مسعود 

مگر بنابر روابط خویشاوندی وقومی ند، شتدا را حزب دموکراتیک خلقسابقۀ عضویت 

سخنان مبالغه آمیزی در وصف احمدشاه بیان می نمودند که منهم بخشی از روایات آنها 

 کتابهای جنراالن روسی و نویسندگان امریکائیکه بعدها  را در کتابم منعکس ساختم.

خفی مروابط  مطالب بسیار با اهمیتی در بارۀ کارکردها وانتشار یافتند معلوم شد 

. بعد  نوشته اندوفرمنطقه کشورهای منطقه با سازمانهای استخباراتی احمدشاه مسعود 

 دردراین اندیشه بودم تا من از آن نوشته هایم سخت پشیمان شدم و از مطالعه این کتابها 

در وصف یک جاسوس  یگازآلودکتاب آن سخنانم را پس بگیرم وکتاب را  یچاپ بعد

کتاب  189و 188صفحات تکمله ای برمقالۀ جداگانه زیرنام : سرانجام دریک اک نمایم.پ

نوشتم ودرسال  )به ارتباط شخصیت مسعود("کودتای ثور وپیامد آن درافغانستان"

 م.جرمن گذاشتم، اکنون همان مقاله را در زیرمی آوردر پورتال افغان  2006

یکی از چهره های مطرح در جنگ مقاومت علیه شوروی سابق وطالبان »

قرن گذشته من جدا  در جستجوی چهره های  ۹۰تا اوایل دهۀ  مدشاه مسعود است.اح

تابناک جنبش مقاومت در برابر ابرقدرت شوروی میگشتم تا بر مبنای کارنامه های 

ماندگار شان درس هایی تاریخی آماده کنم، مگرهرقدر درمیان رهبران تنظیمهای جهادی 

پرستی، غرورملی، درایت سیاسی، استقالل پرس وپال کردم، کسی را که ازلحاظ وطن 

فکری وعملکرد مستقل خود در مقابله با قشون شوروی کارنامه آفریده باشد،نیافتم تا 

برای نسل های آینده وطنم سرمشق والگو قراربدهم. اما در میان قوماندانان 

جهادی،چنین چهره هایی سراغ میشدند. ازآن میان احمدشاه مسعود پنجشیری، عالء 
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لدین خان هراتی وعبدالحق ننگرهاری ، گل آقا شیرزوی وچند تای دیگرمشهورتر و نام ا

آورتراز دیگران بودند و مسعود بلندآوازه ترین همه بود،زیرا رسانه های معتبر بین 

المللی چون : رادیو بی بی سی، صدای امریکا وصدای آلمان و رادیو بین المللی فرانسه 

نستان نام برده میشد،در توصیف وتمجید احمدشاه مسعود وغیره هر وقتی که از افغا

ومقاومت او در برابر قشون سرخ داد سخن می دادند. پس من هم در زیر تاثیر تبلیغات 

این رسانه ها به مسعود خوش بینی ودلبستگی پیدا کردم، و او را به عنوان یک چهره  

ات ذهنم نگهداشتم و بعدها که تابناک مقاومت در برابر تجاوز بیگانه برکشور، در محفوظ

کودتای ثوروپیامدهای آن »از کشور مجبور به مهاجرت شدم، در کتابی که زیرنام 

نوشتم،از او به عنوان یک عنصر مستقل و با  ۱۹۹۳ -۹۵طی سالهای« درافغانستان

سیاسی یادکردم که بدون وابستگی علنی یامخفی با کدام کشورخارجی،  -درایت نظامی 

نه عمل میکرده است و بارها قشون شوروی را در شاهراه سالنگ مورد خود مستقال

 ضربات مرگبارنیروهای خود قرارمیداده است. 

اما درآثار وکتاب های که بعدها از سوی رجال سیاسی ونظامی شوروی وذیدخل 

در قضایای افغانستان نوشته و انتشار یافتند، دیده میشود که متاسفانه بر عکس تبلیغات 

 بس نامطلوب  از آب بدرآمد.« قهرمان پنجشیر»های معتبرغرب، چهره این  رسانه

، از ۱۹۹۸تا  ۱۹۹۲به سخن دیگر بعد از فروپاشی اتحادشوروی، طی سالهای 

سوی مشاورین  وجنرالهای ارشد روسی ذیدخل در قضایای افغانستان کتب بسیاری 

 نوشته و منتشرشدند، که از آنجمله اند:

ن،نوشتۀ گروهی ازصاحب منصاب ارتش روسیه ، انستیتوت جنگ درافغانستا -۱

 ۱۹۹۲تاریخ نظامی روسیه، 

 ۱۹۹٤ارتش سرخ درافغانستان، جنرال بوریس گرومف، چاپ مسکو، -۲

 ۱۹۹۵طوفان درافغانستان ، جنرال لیاخفسکی، چاپ مسکو، -۳

تراژیدی وشهامت افغان، تالیف ستر جنرال لیاخوفسکی،) این کتاب به زبان  -٤

 گلیسی ترجمه شده وبروس ریچاردسن، ژورنالیست آزاد امریکائی برآن نقدی نوشته(ان

افغانستان، مسایل جنگ وصلح، نوشته گروهی ازدانشمندان روسی ،اکادمی  -۵

 ۱۹۹٦علوم مسکو، 

افغانستان،پس از بازگشت سپاهیان شوروی،نوشته محمودقارییف،  -٦

 ۱۹۹۸سرمشاورنظامی داکترنجیب، چاپ ،

شت پرده های جنگ درافغانستان، نوشتۀ جنرال الکساندر مایوروف، در پ -۷

 -۱۹۸۰سرمشاور نظامی قشون سرخ درافغانستان) چشمدیدهای نویسنده در سالهای 

 ازافغانستان است، تاریخ تالیف وسال چاپ ندارد(.۱۹۸۱
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توسط عزیز آریانفرترجمه و  ٤شش کتاب از کتب مذکوربه استثنای کتاب شماره 

نیز  ٤، در اروپا انتشار یافته اند. شاید کتاب شماره ۱۹۹۵اپ کتاب من درسال بعد از چ

مه شده باشد،مگر نویسندۀ این سطوربرآن دسترسی جیا کسی دیگر تر توسط آریانفر

 نیافته است.

در تمام این آثار دربارۀ رهبران حزب دموکراتیک خلق ورهبران تنظیمها وشخص 

هایی صورت گرفته است. ودربرخی از این مسعود مطالبی نوشته شده وقضاوت 

آثارازعقد قراردادهای مخفی بین سپاه چهلم شوروی واحمدشاه مسعود پرده برداشته 

شده است. از جمله این قراردادهای خالف مصالح ملی، قراردادی است که ازسوی 

 .یده، به متن آن در زیر توجه کنیدقوماندان سپاه چهلم واحمدشاه مسعود به امضا رس

 

 مناسبات باهمی بین زعامت قوای شوروی مقیم درافغانستان

 وقوای  مسلح مخالف مقیم پنجشیر 

در مورد شرایط روابط دوجانبه بین رهبری قوای اشغالی درافغانستان ومخالفین 

پنجشیر بانیات نیک وبه آرزوی تحکیم صلح درافغانستان، طرفین عاقدین با پذیرش 

 ی نمایند.وجایب ذیل معاهده را امضاء م

گروه مسلح پنجشیر کلیه عملیات نظامی خود را درسالنگ جنوبی ومناطق  -۱

همجوار متصل به شاهراه کابل_ حیرتان، بشمول استعمال هرگونه اسلحه درمناطقی که 

بدست قوای مسلح پنجشیر قراردارد، علیه مواضع قوای شوروی، قوای افغانی، 

 ( متوقف سازد.Tsarandoi( وسارندوی)MGBمحافظین سرحدی)

گروه مسلح پنجشیر مسئولیت حفظ خطوط مخابراتی بین تاجیکان  -۲

(Tadzhikan(وچاگانی ) Chaugani رابدوش گرفته ومانع حمله، قطاع الطریقی ) 

 وسایر اعمال خصمانه علیه قوای شوروی وافغانی گردد.

  طرف شوروی طبق موافقه دوجانبه مسولیت تهیه تدارکات، ضروریات فوری -۳

وسایرمواد مورد احتیاج رابرای تقویه ونگهداری پنجشیر وسایر مناطق متعلقه 

 برحسب وقت تعیین شده بدوش میگیرد.

به سایرگروه ها ودسته جات مسلح اجازه داده نخواهد شد تا در مناطق  -٤

مربوطه داخل شده وعلیه قوای شوروی وقوای افغانی دست به حمالت تروریستی 

 الین را منهدم نمایند. وتخریبی زده وپایپ

تبادله معلومات ومساعی مشترک درجهت پیداکردن اتباع شوروی وافغانی که  -۵

 درمنطقه  مورد بحث مفقودشده اند صورت خواهدگرفت.

درصورت خلق واوج تشنج، مشاوره الزم درمورد اجتناب عملیات جنگی  -٦

 د.وبرقراری صلح در منطقه مورد نظر بین دوجانب بعمل خواهدآم
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کیلومتری در هردوسمت خطوط  ۳۰ساحۀ این پروتوکول در سرتاسرقلمرو -۷

مواصالت بین تاجیکان وچاگانی امتداد واعتبارخواهد داشت. در ماورای این قلمرو، 

قوای شوروی وقوای مسلح پنجشیرحق دارند تا عملیاتی به منظور امحای گروه ها 

ت نظامی را علیه هردو جانب وقطعات مسلح مربوط به تنظیم های دیگر که عملیا

 متعاقدین متوقف نساخته است، انجام دهد.

 پروتوکول حاضر از لحظه امضا وصحه گذاشتن به آن مرعی االجرمیشود. -۸

) این سند ۱۹۸۸درافغانستان، دسامبر  - MOSSSR-منبع: عملیات گروه

 Shebarshinبوسیله جنرال گروموف، جنرال تنی واحمدشاه مسعود امضائ گردیده( )

، ۳۲-۳۱، ص٦۵میرعبدالرحیم عزیز، درد دل افغان، شمارهرک:()۲۱٤-۱۷۷شبارشین

 مقاله دومعاهده ودو خیانت(

اما روسها قبل ار عقد این موافقت نامه، متن پروتوکولی را به مسعود فرستاده 

بودند وبعد آنرا بامسعود امضاکردند که برطبق آن تمام والیات شمال هندوکش تحت ادارۀ 

قیم مسعود قرارمیگرفت وعمال  افغانستان به شمال وجنوب تجزیه میشد،آن مست

 دارای  مواد آتی بود:   پروتوکول

 (۱پروتوکول شماره: )

 محتویات سندي که از طرف فرماندهي سپاه شوروي تائید گردیده قرار ذیل اند: 

تأسیس محالت تاجیک نشین با خودمختاري داخلي قوم تاجیک به داخل  - ۱

ضي والیات بدخشان، تخار، کندز، بغالن، چوکات افغانستان متحد، به شمول ساحه ارا

داخل این قسمت هاي پروان و کاپیسا و همچنین اقسام حکومت هاي خود مختار به 

 ساحه.

نمایند گي از قوم تاجیک و اشغال مقامات مشخص دولتي بداخل ارگان هاي  -۲

 وزراي افغانستان.بینه ریاست جمهوري، پارلمان ملي و کا

شناخت رسمي جمعیت اسالمي افغانستان متعلق به رباني بحیث یک حزب  -۳

 افغانستان مستقل و داراي حقوق مساوي در 

تأسیس یک قواي نظامي منظم تاجیک به اساس تشکیالت جمعیت اسالمي  ۴

قواي نظامي به  افغانستان تعریف و توضیح اهداف اینافغانستان و شمول آن در اردوي 

اهداف عمومي حکومتي به ارتباط منافع ملي )مقصد از منافع تاجیک است( به ارتباط 

 .کابل –شمول حفاظت شاهراه حیرتان 

به داخل چوکات خودمختاري قوم تاجیک و تاسیس شرایطي براي  تأمین صلح - ۵

 بازگشت زندگي عادي براي تاجیک.
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در منطقه شمال شرق، همکاري از جانب دولت  اديموضوعات انکشاف اقتص- ۶

کمک هاي چند جانبه به شمول کمک هاي اقتصادي، افغانستان درین موضوع، همچنان 

  طبي و انواع دیگر کمک ها همچنان انکشاف تجارت سرحدي.

اي  –سند متذکره توسط سفیر کبیر شوروي یوري ورانتسوف و توسط جنرال وي 

آنها به نوبه خود این موضوعات را از مالحظه و  بودو موافقه شدهوارنیکوف مطرح و 

 ند.اجمهوري افغانستان گذشتانده  رهبریمنظوري 

 : عبارت بودند ازهیأت شوروي در آن زمان که اسناد را تبادله کردند 

وارنیکوف  –آي  –سفیر کبیر شوروي، جنرال وي  ،ام ورانتسوف–یوري 

)رجوع شود به توفان در  دفاع شوروي.اتي نظامي وزارت قوماندان گروپ عملی

احمدشاه هوتکی، احمدشاه ، 213 -212افغانستان، از الکساندرلیاخوفسکی، صفحات 

شاه محمودمستمند، مقاله دشمنان استقالل ملی ونجاتگران تجزیه مسعود در آئینه تاریخ، 

 طلب، در افغان جرمن آنالین(

 

به مالحظه میرسد که احمدشاه « رتش سرخ در افغانستانا»با مراجعه به کتاب    

 ،  نیز با ارتش سرخ معاهده ای بسته بود. ۱۹۸۸مسعود شش سال قبل از معاهده 

در این مورد « ارتش سرخ درافغانستان»جنرال بوریس گروموف، مولف کتاب 

تیم با ماتوانستیم به مهمترین هدف خود نایل گردیم. ما توانس ۱۹۸۲درسال » مینویسد:

احمدشاه مسعود تماس های بس پایدار برپا کنیم که تا پایان خروج نیروهای اتحاد 

شوروی از افغانستان تداوم یافتند. طی زمان حضورنظامی ما درافغانستان کار ما با 

مسعود با موفقیت های متناوبی ادامه یافت. با این حال فرماندهی نیروهای شوروی 

نماینده سپاه چهلم  ۱۹۸۲ر کنترول داشت به ویژه درسال فعالیت دار ودستۀ او را زی

وشخص احمدشاه مسعود موافقتنامه ای را به امضاء رسانیدند که درآن مسعود تعهد 

سپرده بود به روی کاروانهای نظامی ارتش شوروی درسالنگ جنوبی به جایی که 

عود به  اعضای فرمانروای بی چون وچرای آن بود، آتش نکشاید. برپایه این معاهده مس

گروهش دستور داد تا از فعالیت شدید برضد نیروهای دولتی دست کشیده و مبارزه 

جنرال  118«مسلحانه را برضد سازمانهای مخالف جمعیت اسالمی افغانستان پیش ببرند.

از روندکار ما با مسعود  KGBماموران.» بوریس گروموف درادامه سخنانش میگوید:

 «زم باخبر بودند.ودورنماهای آن به میزان ال

ساده لوحانه خواهد بوداگر بپنداریم که »... گروموف جای دیگری مینویسد: 

ارتش فرانیرومند شوروی توانائی آن را نداشت که دار ودسته مسعود را کامال  

تارومارکند....رهبری نظامی شوروی درافغانستان هرگونه امکانات را دراختیار داشت که 

                                                 
 119جنرال بوریس گروموف، ارتش سرخ درافغانستان،ص- 118
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شخصا  نزد من هیچگاهی  ساختیم. می نابود مد ما مسعود راهرگاه لزومی پیش می آ

دراین زمینه تردیدی پیدانشده بود واکنون هم بدین باورهستیم. مسعود خود به خوبی 

وضعیت خود رادرک میکرد که طبعا این امر درسیاست ها وبرخورد وی با نظامیان 

اجازه داده میشود وبه شوروی تاثیر میگذاشت. او همواره میدانست که چه چیزی به او 

 119« خاطر چه چیزی به شدت تنبیه خواهد گشت.

تحصیل کرده وبا تحربۀ جنرال خوشحال پیروز)صافی( که از جنراالن   من از زبان

آباد در دفاع از وطن سهم فعال در جنگ جالل  وباشهامت اردوی ملی افغانستان بود و

رژیم داکتر نجیب مجبور به مهاجرت و پس از سقوط  هویک پایش را از دست داد هتفگر

در دیدارهای که باوی داشته ام میتوانم بگویم  ،،اکنون درکشور سوئد زندگی میکند شده

 رژیم داودخان ار قبیل: احمدشاه مسعود،در مورد مخالفان   یکه  وی اطالعات وسیع

کوهدامن و مجید کله کانی وبحرالدین باعث وگلبدین حکمتیار ودر مجموع  درباره مردم 

ی دراین مناطق ی  زیادکه خودش سالها پروان و کاپیسا و شمال کشور دارد ، زیرا

وادی های شمال وشمال  وجلگه ها و رود خانه ها ووظیفه اجرانموده وتمام  دره ها 

ودست  اول بچشم سردیده  و به این ارتباط صاحب معلومات دقیق  شرق کشور را

 میباشد.

حمدشاه مسعود از چشم دید خود میگفت که : درسال وی  روزی در مورد ا

 پنجشیر، مشترک قشون سرخ واردوی دولتی بر( دریکی از عملیاتهای ۱۹۸۲)=۱۳٦۱

اطراف قلعه احمدشاه مسعود در قلعه ای درمحاصره افتاد وهنگامی که نیروهای دولتی 

سوی رهبری  را تصفیه ومیخواستند به قلعه واردشوند ومحصورین را دستگیر کنند،از

هدایت رسید که بقیه عملیات را به کماندوهای قشون سرخ واگذارشوید! قشون شوروی 

به فتح قلعه، تلفات زیادی داده بودند، از صاحب منصبان اردوی افغانستان که تا رسیدن 

هلیکوپتر سر این دستورشورویها سخت ناراحت شدند.بهرحال کماندوهای شوروی با 

نفوذ کردند و پنج شش نفر از اسراء داخل قلعه را که یکی ازآنها رسیدند و به قلعه 

خود در هلیکوترسوارکرده بردند. اما بجای اسارت مسعود خبر احمدشاه مسعود بود با 

خوشحال افزود که مسعود  بعد از فرار وزنده بودن او از امام صاحب پخش شد. جنرال 

تعهد به آتش بس بود، به امضای آتش بس باشورویها در مدت سه سالی که م

 اتحادشوروی سفرکرده بود و در آنجا آموزش های الزم دیده است.

است که مسعود با امضای  بدینسان بعد ازدستگیری مسعود توسط شورویها

قرارداد همکاری با سپاه چهلم شوروی تن درمیدهد وشورویها او را به عنوان الترنتیف 

 GRUمایت خود میگیرند ودونفر بادی گاردبعدی حاکمیت درافغانستان زیر چترح

)استخبارات نظامی شوروی( را برای حفاظت مسعود میگمارند که تا فرار مسعود به 

                                                 
 122 -121همان اثر، ص - 119



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        246 

تالقان وتخاردر کنار مسعود قرار داشتند. در آغاز من به این سخنان باورنمیکردم تا 

رآن کتاب اینکه کتاب جنرال بوریس گرومف را دیدم وتوافقات مسعود را باسپاه چهلم د

 خواندم، دیگر شک وتردیدم از این روایت آگاهان حزبی برطرف شد.

*        *      * 

افزون براین، اگر از کتب نویسندگان اروپائی در مورد افغانستان،صرف نظر 

کنیم، از سوی نویسندگان مستقل وهمچنان ماموران ادارۀ اطالعات مرکزی امریکا)سیا( 

نستان وجنگ با قشون شوروی نوشته شده وبه نشر رسیده اند نیز کتابهایی در باره افغا

که درآنها به وابستگی های مسعود با سازمانهای استخباراتی  کشورهای غربی نیز 

 اشاره شده است.

ازجمله افغانستان شناسان معروف امریکائی یکی هم آقای بروس ریچارد سن 

Bruce.Richardson  ی قفقاز، آسیای میانه سیاست روسیه درماورا»است که کتاب

را نوشته است.در این کتاب نیز ارتباط وهمکاری مسعود با سازمان « وافغانستان

برمال شده است و چون این کتاب )مثل سایر کتب فوق الذکر( در دوران  KGBجاسوسی 

داکتر سیدخلیل هللا هاشمیان ترجمه گردیده است،  ات مسعود نوشته شده و توسط حی

طالب ومحتوای آن بیشتر ازهمه آثاری است که درغیاب مسعود به بنابرین اهمیت م

نگارش گرفته شده اند. دراین کتاب نکات ومطالب بسیاری ازهمکاری وارتباطات 

وارتش سرخ درافغانستان دیده میشود وجای تعجب این است که خود  KGBمسعودبا 

ه ئی هم به تردید مسعود هرگز در رد مطالب آن کتاب، لب نکشوده وحتی درکدام مصاحب

مطالب مندرج درمورد خود اشاره ئی نکرده است.آیا آنچه را ریچاردسن نوشته بود، 

حقیقت داشت که مسعود نمیتوانست به تردید آن بپردازد و یا اینکه از نظر مسعود این 

نوشته ها آنقدر بی اهمیت بودند که تصور میکرد کسی به این حرفها توجهی نمیکند و یا 

ه تاریخ سپرده میشوند کند باور نخواهدکرد. غافل از اینکه این نوشته ها ب اگر توجه

 نای همین بازمانده ها قضاوت وحکم خود را در مورد وی صادر میکند.بوتاریخ برم

آخر چرا یک محقق امریکائی که نه با مسعود کدام رقابت سیاسی، زبانی ، تباری 

، خواب راحت را برخود حرام میکند، ودینی دارد، و نه رقابت جانشینی وسلطه جوئی

رخت سفر برمی بندد واز امریکا بلند میشود وبا مصارف خود به روسیه میرود وبا رجال 

وشخصیت های ذیدخل روسی در جنگ افغانستان مصاحبه هایی انجام میدهد وسپس به 

امریکا برمیگردد و با مراجعه به اطالعات واثار متعدد در بارۀ تجاوز شوروی 

فغانستان، کتاب مینویسد و آنرا از هرجهت مستند ومستدل ارائه میکند. اواز نوشتن برا

کتابش چه هدفی داشت؟ مگرنه این است که خواسته با اینکارخود حکومت و مردم 

امریکا وشاید مردم جهان رابا سیاست روسیه آشنا بسازد؟ و نمونه ئی از این سیاست را 

فغانستان، دروجود احمدشاه مسعود پنجشیری به در ماورای قفقاز وآسیای میانه وا
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نمایش بگذارد؟ اما مسعود چنان مست قدرت وشهرت خود است که با وجود باخبری از 

محتویات کتاب، حتی یک جمله در تردیدآن اظهار نمیکند. این سکوت میرساند که حرفها 

وشاید  وسخنان ریچاردسن امریکائی بی اساس وبدون دلیل وبرهان قوی نبوده است

اگرمسعود حرفی برخالف مطالب کتاب در مورد خودمیگفت، ممکن بود ریچاردسن از 

امریکا بلند شود واسناد ومصاحبه های ویاد داشتهای خود را که از رجال وشخصیت 

های ذیدخل در قضایای افغانستان دراختیار او گذاشته بودند، در جلو مسعود میگذاشت و 

ی میز دادگاه هم با مسعود میرفت و جنرالها واشخاصی راکه برای اثبات ادعای خود تا پا

درمورد مسعود به او معلومات داده بودند، به پای میز شهادت رویا روئی  با مسعود 

قرارمیداد. ریچاردسن برای ایقان خود وخوانندگان اثرش حتی باشخص گرباچف 

ه مسعود با رهبراتحاد شوروی سابق نیز دررابطه به همکاری ووابستگی احمدشا

سازمان استخبارتی شوروی مصاحبه کرده است وگرباچف بصراحت اظهار داشته است 

و ریچاردسن این مطلب را ضمن مقالتی « بلی مسعود برای ما کارمیکرده است.» که:

درسال گذشته به چاپ رسانده است.بنابرین « افغان رساله»دربخش انگلیسی جریدۀ 

شاهدی چون گرباچف رامیتواند حاضر کند، اما  ریچاردسن برای اثبات ادعای خود،

 مسعود وهوادارانش برای تردید چنین اتهامی چه کسی را به شهادت خواهند طلبید؟

 

که (QUID PRO QUO) بروس ریچاردسن در یکی از مقاالت خودتحت عنوان

( در ۲۰۰٦، اپریل ۸٤مجلۀ آئینۀ افغانستان ونیز در افغان رساله)شماره  ۱۰۳درشماره 

خش انگلیسی به چاپ رسیده ، سند دیگری از قلم شارژدافرسفارت امریکا درکابل را در ب

آقای بروس »پیرامون سازشهای احمدشاه مسعود  بدست میدهد و مینویسد:  ۱۹۸٦سال

 شارژدافر وقت امریکا در کابل درکتابی تحت عنوانBruce Amstutzامستتز 

هزاردالر  ۳۵۰ه است: تقاضای مبلغ "افغانستان، پنج سال اول اشغال شوروی" نوشت

، هنگامی که قرارداد آتش بس ۱۹۸۳آتش بس سر ازماه فروری  دربدل تجدید قرارداد

خاتمه یافت، مسعود برای انعقاد یک قرارداد جدید سه  ۱۹۸٤مذکور در ماه فبروری 

 شرط را به شورویها پیش کرد: 

 دوبرابر پول سابق، -۱

 اقوماندانان شورویدوام تماس ومشوره مستقیم ب -۲

 کتاب مذکور( ۲۹۲تسلط وادارۀ مستقل درۀ پنجشیر توسط خودش) صفحه -۳

آمر اداره استخبارات  Dr.Alexander Fedotovداکترالکزاندرفیدوتوف 

 ۱۹۹۲نوامبر ۲۲ضمیمه شد، دریک مکاتبه شخصی مورخ  KGBاوکراین که بعدا  به 

کرنیل زاکین قدیروف  موسوم به KGBافشاء کرده است که یک صاحب منصب 

(Col.Zakin Kadyrov شخصا  مبلغ چندصدهزار دالر نقد را درسال اول جنگ)
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شوروی منحیث قسمتی از تادیات مربوط به قرارداد آتش بس به احمدشاه مسعود رسانده 

( بروس ۳۷وتسلیم داده است.) افغانستان، انجام تسلط تروریستی شوروی، ص 

اراسنادی که از ادارۀ استخبارات نظامی شوروی افشاء ریچاردسن می افزاید که به قر

شده، قبل از عقب نشینی سپاه شوروی یک هیات مختلط وزارتهای خارجه و دفاع 

شوروی زیر نظر وزیر خارجه" شوارد نادزه"  و"کریچکوف" و"شینکوف"و "جنرال 

، خارملوف" و "پسکوف" به معیت "کاپیتان رژنوف گوچاروک" به حیث ترجمان هیات

از طریق ارتباطات قبلی که با مسعود قایم شده بود، قراردادی را با احمدشاه مسعود 

بامضاء رساندند که به موجب آن امنیت شاهراه سالنگ برای عبور سپاه شوروی از 

طرف احمدشاه مسعود تضمین شده بود ودر بدل این خدمات برای مسعود یک میلیون 

نشینی را شروع کرد درتخطی با آن قرارداد،  دالر داده شد. وقتی سپاه شوروی  عقب

حمالت هوائی وتوپخانه زمینی وراکتی باالی قریه جات واقع دوطرف شاهراه سالنگ 

انجام داد وتلفات سنگینی به مردم بی دفاع محل وارد آمد، مسعود به ارتباط این حمالت 

ستاد و فر« Vorontsovورانتسف»توسط مشاور روسی خود نامه ای به سفیرشوروی 

او را به اقدامات انتقامی تهدید کرد، مگرحمالت توسط سپاه شوروی ادامه یافت ومسعود 

هیچگونه اقدامی ننمود، چونکه بار دیگر پول زیادی به او داده شده بود.") آئینۀ 

 (۲٤، ص۱۰۲افغانستان، شماره 

 I is for Infidel-From Holy War to-بروس ریچاردسن به استناد کتاب 

Holy Terrror- (نوشتۀ "کاتی گانون۱۰)صفحهKathy Gannon ۱۸" که مدت 

سال درمورد افغانستان مطلب نوشته، در مورد سیاست پشتون زدائی مسعود مینویسد 

مسعود یک شخص پراگماتیک بود وقراردادهای زیادی با اتحادشوروی امضاء کرد » که:

ن را از دره های متصل به ودرسالهای اول تجاوز واشغال شوروی گروه های قوم پشتو

کوه های هندوکش که وطن آبائی  اوبود، نابود ساخت تا قدرت وتسلط مستقل خود را 

آئینۀ «) درشمال مستقر سازد ونشان بدهد که تاجکها درشمال کشور بی رقیب میباشند.

 (٤۹، ص۱۰۱افغانستان، شماره 

وشهامت بروس ریچاردسن ازقول جنرال لیاخوفسکی مولف کتاب" تراژیدی 

تصویراز جنگ  ۳٤۰صفحه و ۸۰۰افغان")که به زبان انگلیسی ترجمه شده و شامل 

آن کتاب تمام نامه های خصوصی ٦۷٤تا ٦۳۰شوروی درافغانستان است( ودرصفحات 

وقراردادهای رسمی احمدشاه مسعود  با اولیای امور شوروی درج است.... مینویسد که: 

ن را از ابتدا روی دست داشت. تا کشور "احمدشاه مسعود پالن تجزیه افغانستا

، ۱۰۰"تاجکستان بزرگ" راتحت زعامت خود تاسیس کند." ) آئینه افغانستان،شماره 

 متن مقالۀ ریچاردسن درختم این مقاله بیاید.(۱٦ص

*  *  * 
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درامریکا، مقاالت وکتابهای بیشتری در ارتباط  ۲۰۰۱سپتامبر ۱۱پس از حادثه  

 وروی برآن انتشار یافتند،از جمله میتوان از کتب زیرنام برد : به  افغانستان وتجاوز ش

 _ بوش درجنگ، نوشتۀ ودوارد.۱

 _ جنگ های نامرئی، نوشتۀ ستیف کول)عضوسیا(۲

 _ االشه شکن،نوشتۀ گری برنتسن)عضو سیا(۳

٤-I is for Infidel-From Holy War to Holy Terrror نوشتۀ کاتی گانون 

 افغانستان. ژورنالیست موظف درامور

-۲۰۰۲End.Behrozkhan,Newsline جنگ بی پایان، نوشتۀ بهروزخان، نیوزلین -۵

March2002 War without 

 

افغانستان در پنج سال اول اشغال شوروی، نوشته بروس امستتزشارژ دافرسفارت -٦

 ۱۹۹٦امریکادرکابل در سال 

(Afghanistan,The first five years of Soviet Occupation. Bruce Amstutz.1996) 

 

مطالب دلچسپی به  ۲۰۰٤فبروری ۲۳و ۲۲روزنامه واشنگتن پوست درتاریخ 

در بدام انداختن و یا کشتن بن الدن توسط احمدشاه مسعود به  CIAارتباط  فعالیت های 

"است که ”Steve Cohlنشر سپرد. نویسنده این مقاالت ژورنالیست معروف امریکائی

مربوط به افغانستان تا کنون نوشته است. وی مولف کتاب " مطالب مهمی در مسایل 

، افغانستان وبن الدن از تهاجم شوروی تا دهم CIAجنگ های نامرئی تاریخ محرمانه 

 "۲۰۰۱سپتامبر

(Ghost Wars,The Secret Histori of the CIA,Afghanistan And 

Bin Ladden,From the Soviet InvasionTo September 10.2001)) 

 میابشد. 

دهنده ای  نویسنده حقیقت نویس افغان میر عبدالرحیم عزیز، حقایق مهم وتکان

)جنگ ارواح(بیرون نویس کرده و درپایان ترجمه مقاالت « Ghost Wars»از کتاب 

فبروری واشنگتن پوست افزوده است که برای روشن شدن مسایل  ۲۳و ۲۲مورخ 

( گفته ۱۱٤)درصفحه کند.دراین کتابوشناختن سیمای اصلی احمدشاه مسعود کمک می

میشود که احمدشاه مسعود، گلبدین حکمتیار، برهان الدین ربانی وسایرین درزمان 

ریاست جمهوری سردارمحمدداود به پاکستان فرارنمودند و مورد استقبال زعامت آن 

، احمدشاه مسعود ISIنصیرهللا بابر رئیس سازمان جاسوسی پاکستان  کشور قرارگرفتند.

ا به پنجشیر فرستاد تا علیه رژیم داودخان دست به خرابکاری بزند، اما بعد از ناکامی ر

چگونه ماهانه مبلغ  تذکار رفته که مسعود ۱۹۰دوباره به پاکستان فرارنمود. ودرصفحه 

از سیا دریافت میکرده است، زیرا استخبارات « ISI»دالر را بدون اطالع  ۲۰۰۰۰۰
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ول کافی دراختیار احمدشاه مسعود میگذاشت. طبق مندرجات پاکستان نیز سخاوتمندانه پ

به]برادر[ احمدشاه  ۱۹۹۰جنوری  ۳۱دالر را بتاریخ  ۵۰۰۰۰۰، سیا۲۱۳صفحه 

کتاب آمده است که ۱۹۸پنهان کرد. در صفحه « ISI»مسعود تحویل داد وآنرا از نزد 

دالر ۹۰۰۰۰۰دالرمبلغ  ۵۰۰۰۰۰درپاکستان برعالوه  CIA اجنت سیا« گری شرون»

آمده ۱۲۳دیگرهم به برادرمسعود، احمدضیا دربدل خدمات جاسوسی داده بود. در صفحه 

با احمدشاه مسعود داخل  ۱۹۸۰دراوایل دهه   MI-6است که سازمان جاسوسی انگلیس

تماس شده به وی پول، اسلحه و آالت مخابرات تحویل میداد. مامورین سازمان جاسوسی 

خارجه درس دادند تا بتواند برای احمدشاه مسعود وسازمان انگلیس به عبدهللا وزیر امور

( ترجمانی نماید. سازمان جاسوسی فرانسه نیز به مسعود کمک MI6جاسوسی انگلیس)

 قابل توجهی میکرد.

احمد شاه مسعود جاسوسی جناب داکتر میر عبدالرحیم عزیز مطالب مربوط به 

ترجمه کرده ودر فبروری  ۲۳و ۲۲مورخه  روزنامه واشنگتن پوستاز  CIA رای ب

 ( به نشر سپرده است.۲۰۰٤اپریل -افغان رساله )مارچ

  

.... »آقای داکترعبدالرحیم عزیز با اتکا به روزنامۀ واشنگتن پوست مینویسد:

هنگامی که مسعود درفرانسه دعوت شده بود تا درپارلمان اروپائی صحبت ۲۰۰۱درسال 

ت کردند تا به مسعود اطمینان دهند که با به پاریس مسافر«  ریچ»و« گری شرون»کند، 

وجود مشکالت در واشنگتن مشتاقانه مایل اند تا مبلغ چهار صد هزار دالر را طور منظم 

درقبال تبادل معلومات جاسوسی به احمدشاه مسعود اعطا نمایند. مسعود با پذیرفتن این 

ریکا کاری گفت: اگر امCIAورین مپول ووعدۀ همکاری جاسوسی به آهستگی به ما

برای وی انجام ندهد، وضعش کامال  خراب شده و مقاومتش هم بزودی درهم خواهد 

شکست. احمدشاه مسعود همچنان به خبرنگاران درشهر اشتراسبورگ فرانسه گفت که 

 اروپا را صدمه خواهند زد.  اگر امریکا ما را کمک ننماید، این تروریستها امریکا و

اطالع  CIA ت مسعود به مرکز ضد تروریستیمامورین امنی ۲۰۰۱درسپتامبر

دادند که دو ژورنالیست تلویزیون عرب ازسوی کابل خطوط ساحوی ائتالف شمال را 

متمرکز براعراب وخارجیان CIA عبور نمودند. تبادلۀ معلومات بین مسعود و

 CIAدرافغانستان بود، اما این دو ژورنالیست عرب مورد عالقه شعبه ضدجاسوسی 

 ۲۰۰۱سپتامبر ۹رک: سایت افغان_جرمن آنالین( وسرانجام درتاریخ «).واقع نشد

احمدشاه مسعود توسط  همان دو ژورنالیست گماشته شده از سوی القاعده ترور شد و 

سپتامبر رخ داد که به مرگ بیش از  ۱۱دو روز بعد از ترور مسعود، حادثۀ تکاندهندۀ 

نی درنیویارک وتخریب بخشی از سه هزار امریکائی و سرنگونی برجهای تجارت جها

 وزارت دفاع امریکا در واشنگتن انجامید.
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با کمی مکث برآنچه گفته آمدیم میتوان دریافت که: نکته مهم در این گزارش،   

یعنی یک سال بعد از اعالم همکاری ۱۹۸۳در  CIA استخدام مسعود از سوی سیا

از  CIA دگی مسعود با)استخبارات نظامی شوروی( است، مگراین آماGRUمسعود با

پاکستان برسرمخالفت مسعود با رهبرحزب اسالمی برهم میخورد. و بار  ISIسوی 

دالر به برادرمسعود در پاکستان از  ۵۰۰۰۰۰با پرداخت مبلغ  ۱۹۹۰دیگرسیا درسال 

او میخواهد تا شاهراه سالنگ را بر روی قطار های اکماالتی رژیم کابل ببندد، اما چون 

ه چهلم قشون سرخ ووزیر دفاع رژیم کابل معاهده ای را امضا کرده بود که مسعود با سپا

بر قطارهای اکماالتی از سوی افراد اواقدامی صورت نگیرد،لذا مسعودهیچ حرکتی علیه 

رژیم در سالنگ نکرد و بنابرین پنجصد هزار دالرپول سیاه به هدر رفت.در کتاب 

است که گری شرون عالوه  ( آن تذکررفته۱۹۸)درصفحه « جنگهای نامرئی»

هزار دالر دیگر هم به برادر مسعود پرداخته بود. طبیعی ۹۰۰هزار دالر مبلغ ۵۰۰بر

دیگر نمیتوانست به قول و قرارهای مسعود اعتماد کند و بنابرین  CIAاست که سیا 

دوباره به مسعود رجوع میکند  CIAسیا۱۹۹۷روابطش را با مسعود قطع کرد. درسال 

ی بن الدن آنها راکمک نماید. اکنون که مسعود کابل را از دست داده و تا در دستگیر

درتالقان مستقر است، حاضر میشود باسیا دراین راه گام بردارد ، بشرط آنکه امریکا نیز 

برپاکستان وکشورهای عربی فشار وارد نماید تا دست از حمایت طالبان بردارند، اما سیا 

هزار دالر  ۲۵۰وانمود میکند، ولی با پرداخت مبلغ آنرا خارج از حوزه ماموریت خود 

درهرمالقات به مسعود از او میخواهند تا آخرین دستگاه های جاسوسی را درخطوط 

نزدیک به درونته، جایی که گفته میشد مرکز تربیوی القاعده و ساختن اسلحه کیمیاوی 

د آن را می پذیرد در انجا صورت میگیرد، نصب واز طرف افراد سیا کنترول گردد. مسعو

و بعد با انتقال چند قاطر راکت  برکوه های مشرف به درونته به سیا گزارش میدهد که 

کمپ القاعده را در درونته نابود کرده است، حاالنکه سیا از طریق کانالهای خصوصی  

دیگر اطالع بدست آورد که مسعود اصال دست به چنین کاری نزده است واین دومین 

 سیا گول مسعود را خورده و پولش را باخته بود. باری بود که 

سیا برای سومین مرتبه  به مسعود رجوع کرد،  دراین مرتبه با قبول این امر که 

در پنجشیر بصورت دایم حضور داشته باشند، به مسعود  CIA می بایستی اعضای سیا

تا  ۵۰زکمک های پولی وتسهیالت دیگری وعده داده شد که قمیت مجموعی آن کمکها ا

میلیون دالرمیرسید وچنین مبلغی را باید قصر سفید تصویب میکرد، که به وعده  ۱۵۰

های مسعود باور نداشت.این وعده ها توام بود با پرداخت ماهانه چهارصد هزار دالر که 

از طرف گری شرون وریچ به مسعود در اشتراس بورگ  فرانسه در بدل تبادل اطالعات 

از سوی مسعود  وعده داده شد. اما انسان نمیداند که آیا سیا مخفی در مورد بن الدن 

میخواست این بار هم به مسعود پول ومهمات جنگی  کمک کند، یا اینکه با استقرار اجنت 
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های سیا در درۀ پنجشیر زمینه نابودی مسعود رافراهم کنند وانتقام گول خوردن های 

 خود را از مسعود بکشند؟

وسیا، به این نتیجه میرسیم که مسعود، زیرکانه باچندین از بقیه داستان مسعود 

شوروی، سازمان KGBامریکا،  CIAپاکستان ، ISIسرویس استخباراتی،از قبیل: 

، سازمان اطالعات مخفی فرانسه، همکاری داشته است، MI-6اطالعات مخفی انگلیس

د طالبان بدل یک پاداش بزرگ )طر با سیا میخواسته بن الدن را در واما در پیوند

کند، ولی چون سیا دراین مورد تعهدی به وی  وقرارگرفتن خودش بجای شان(  شکار

اختیار اجنت های سیا میگذاشت و  نمیداد، مسعود هم اطالعات کجدار و مریزی در

باالخره مشتش نزد سیا باز ومعلوم گردید که با وجود گرفتن پول از سیا، آنها را فریب 

سیاهم عوض آن همه پول و وقت کشی وخجالت زدگی، ضربۀ میدهد. به نظر میرسد که 

خود را بصورت غیر مستقیم واحتماال  توسط نزدیکانش برمسعود وارد کرده باشد 

وعاقبت با نابودکردن احمدشاه مسعود از صحنه سیاسی ونظامی افغانستان ، مسئولیت 

 ود شدند. ترور وی به گردن دوتن ژورنالیست عرب تبارافتاد که بااو یکجا ناب

کسی نبوده، جز یک عنصر وابسته  به « شیر پنجشیر»بدینسان دیده میشود که 

بیگانه گان که بخاطر شهرت ورسیدن بقدرت بسی از مجاهدین تنظیمهای رقیب ونیز 

هزاران کس ازشهریان بیگناه کابل را خانه خراب و سر به نیست کرده است وسرانجام 

 ط خود شد. قربانی این جاه طلبی مفر نیز خود

 

 :درا بیشتر بشناسیاو شورای نظار وآمر صاحب 

، افزون بر آنچه گفته آمدیم، لکه سیاه دیگری که بر دامن مسعود دیده میشود 

غارت صدها وهزاران تن الجورد ولعل وزمرد وسنگ های قیمیتی از کوه های پنجشیر 

سرمایه ملی است و  شورای نظار از معادن افغانستان که وبدخشان است که توسط افراد

به تمام ملت تعلق دارد،بدون هیچگونه مجوز قانونی بیرون کشیده شده و دربازارهای 

پاکستان وفرانسه ودبی وکشورهای عربی وسویس وایتالیا وتایلند وغیره به فروش 

باری در عهدحکومت  ریخته شده است.برادرانش رسیده وپول آن به حسابهای مسعود و

یلمی از غارت وقاچاق معادن افغانستان توسط دالالن شورای نظار داکترنجیب هللا، ف

. اخیرا  باردیگر تلویزیون الجزیرۀ انگلیسی سالمی درکابل به نمایش گذاشته شدوجمعیت ا

مستندی از غارت معدن زمرد پنجشیر را به نمایش گذاشت وسایت همبستگی آن فلم را با 

  ترجمۀ فارسی آن منتشرساخت ونوشت:

 

 دالری پنجشیر ی از چپاول معادن یک میلیاردمستند
 احمر :نویسنده
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( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ثروت زیرزمینی افغانستان بیش از یک تریلیون دالر )

مراتب بیشتر از آن است. هرچند، بعضی از متخصصان این ثروت را بهتخمین زده شده

به نقل از  ای درمورد معادن افغانستانمقالهپندارند. پروفیسر میشل شوسودفسکی در می

 دفیص ۲تواند تولیدات معدن عینک به تنهایی خود می»نویسد که تحلیل بانک جهانی می

 نماید:و در ادامه عالوه می« عاید مارکیت ساالنه جهان را به دست گیرد.

موجودیت  ۱۹۸۰و آغاز  ۱۹۷۰های جیولوژیکی اتحاد شوروی در دهه سروی»

کند که ها در یوریشیا است( را تثبیت میذخایر بزرگ معدنیات )که از جمله بزرگترین

، باریم، سرب، جست، فلورایت، شامل آهن، سنگ دارای کرومیوم، یورانیوم، بیروج

شود. )افغانستان، مرور ساالنه معدنیات، مجله باکسایت، تانتیلیوم، زمرد، طال و نقره می

دارد ارزش واقعی این معادن به مراتب ها اظهار می(. این سروی۱۹۸٤معدنیات، جون 

بیشتر از یک تریلیون است که در مطالعات وزارت دفاع امریکا، "مرکز سروی 

 «است.یولوژیکی ایاالت متحده" و "یو.ایس.اید" تخمین شدهج

باشد. الماس می افغانستان سرشار از زمرد است که دومین سنگ گرانبها پس از

ی دوم و رود و در ردهشمار میها بهزمرد افغانستان در سطح جهان از جمله بهترین

ه اندازه زمرد افغانستان سوم زمرد کلمبیا و برازیل قرار دارد. هیچ زمردی در جهان ب

رسد، های اخیر میرنگ سبز و بلورین ندارد. قدمت استخراج زمرد در افغانستان به دهه

زمانی که احمدشاه مسعود به افرادش امر استخراج و قاچاق این سنگ گرانبها را از 

 های پنجشیر داد.کوه

انسوی ، دو فلمساز فر«های گرانبهای پنهان: بُعد وحشتسنگ»در مستند 

)ایریک دی الوارینی و ویرانیک ماودی( یکجا با تاجر فرانسوی به نام رافایل شوباب که 

در گذشته آموزگار نظامی در افغانستان بوده، یکجا شده و به دیدار معدنچیان پنجشیر 

روند. قسمی که از نام مستند هویداست، در این فلم از بُعد وحشت مصایب معدنچیان، می

انه در استخراج زمرد، سود فراوان مافیای این تجارت، بخصوص افراد برخورد ستمکار

 شود.شورای نظار پرده برداشته می

http://www.hambastagi.org/new/fa/translations/247-the-war-is-worth-waging-afghanistan-s-vast-reserves-of-minerals-and-natural-gas.html
http://www.hambastagi.org/new/fa/translations/247-the-war-is-worth-waging-afghanistan-s-vast-reserves-of-minerals-and-natural-gas.html
http://www.hambastagi.org/new/fa/translations/247-the-war-is-worth-waging-afghanistan-s-vast-reserves-of-minerals-and-natural-gas.html
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آید. م معدنچیان روی پرده میهای متعدد از زجر و آالدر این مستند، صحنه

ساعت کار  ۱۸ی شان مجبورند برای معدنچیانی که روزانه به دور از خانه و کاشانه

زنند؛ معدنچیانی که گرد و ها را نبش میترین شرایط دل کوهکنند؛ معدنچیانی که در ناامن

ها خرهو با خرید خطر مرگ به جان شان، ص خاک حتا دور حدقه چشمان شان حلقه زده

برند؛ اما در رنج می دهند؛ معدنچیانی که از امراض مزمن تنفسی و گردهرا انفجار می

 شود.افغانی نصیب شان می ۳۵۰۰تقریبا  فرجام فقط هفته

نیز نمایش داده شده، « الجزیره انگلیسی»در این مستند که از طریق تلویزیون 

از طریق پاکستان و هند صورت گردد از قاچاق زمرد افغانستان که بیشتر ادعا می

 د و درریزهای حریص میمیلیون دالر به جیب این انسان ۱۵۰گیرد، ساالنه می

میلیارد دالر  یکپیش برده شود، در حدود  مسلکی به شیوهکه این صنعت بهصورتی

تواند. اما از آنجایی که تجارت و قاچاق این سنگ قیمتی نصیب دولت این کشور شده می

کند. تر میها شکم آنان را چاقغانستان در دست افراد شورای نظار است، این پولدر اف

گیرد و از وزارت صنایع و معادن صورت می استخراج معادن در عدم حضور نماینده

 دهد.کسی به دولت گزارشی نمیهای تجاری زمرد، هیچپا گرفته تا غول تاجران خرده

 



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        255 

 

 های قیمتیاحمدشاه مسعود حین فروش سنگ

خواهد از معادن زمانی که رافایل شوباب )تاجر فرانسوی زمرد در افغانستان( می

در احمدشاه مسعود( در دفتر زمرد پنجشیر دیدار نماید، وی نزد احمدولی مسعود )برا

کند. در ضمن، احمدولی رفته و از او اجازه دیدار معادن را دریافت می« بنیاد مسعود»

هر کاری که از »کند: مسعود با اعتماد کامل در زمینه کار و بار زمرد به رافایل تاکید می

اینجا باشد، خواهی، به دوستان در بنیاد ]مسعود[ بگو که مشکل را حل کنند. در ما می

 «پنجشیر یا کدام والیت دیگر. ما برایت کمک خواهیم کرد.

 

«بنیاد مسعود»احمدولی مسعود حین دیدار با تاجر زمرد در  » 
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رود که محمد گل نام دارد. محمد گل زمرد میبه سراغ غول تجارت  بعدفلمساز

با مسعود را خود های مشترک خود را راننده پیشین احمدشاه مسعود معرفی نموده عکس

مسعود وی را به این ماموریت گسیل داشت تا  ۱۹۸۰گوید که در دهه دهد، مینشان می

ش برساند. امروز مقداری از زمرد را از نزد معدنچیان به دست آورده و در خارج به فرو

شود. این راننده پیشین مسعود که او بر این باور است که این تجارت مربوط خودش می

امروز به تاجر فربه مبدل شده، انحصار بخش اعظم بازار را در اختیار دارد و کسی است 

 کند.که قیمت یاقوت، یاقوت آبی و زمرد را تعیین می

  

محمد گل، راننده پیشین احمد شاه مسعود، که به امر وی به قاچاق زمرد 

استپرداخت و امروز به غول بازار زمرد افغانستان مبدل شده . 

 

را « وزارت صنایع و معادن»ی تفاوتها، در اینجا بیباوجود تمام این نابسامانی

لوکس را بلد  های دیگر پوشیدن دریشیتوان دید که سخنگویش فقط مثل دولتینیز می

 ۲کند و نه چیزی بیشتر. در وار تکرار می است و بس. او چند ماده قانون را طوطی

گزارش داد که در حال حاضر ساحه سه هزار معدن « طلوع»، تلویزیون ۱۳۹۴سرطان 

 مورد چپاول قرار دارد.« های مسلح غیرمسوولگروه» از سوی

کند، منابع ای از منابع زیرزمینی وافر افغانستان را برمال میاین مستند گوشه

سرشاری که چپاولگران جنگساالر بر آن سینه انداخته بدون ترس از بازپرس این 

وی افغانستان س کنند. معادنی که کشورهای زورگو را بههای ملی را غارت میداشته

ی چنین دولت پوشالی بر سرنوشت ملت شوربخت ما سایه کشانده و تا زمانی که سیطره

های ما کاهش نخواهد های آتی هم حسرترسد که در سالپهن کرده باشد، به نظر می

 یافت.
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 ستگی همبسایت  :منبع

http://www.hambastagi.org/new/fa/farsi-received-articles/1275-a-

documentary-of-lootings-of-billion-dollar-mines-in-panjshir.html 

 

 

 جشیر ازبدخشان بقصدپاکستانتن سنگ الجوردکه توسط یکی از جنگساالران پن 1400

میلیون دالرتخمین  20تا گمرک کابل رسیده.روزنامه محور،قیمت این مقدارالجوردرا 

هزاردالر به دولت تکس میپردازد.)فیسبوک  شفیق  20ازاین مبلغ صرف که  زده است.

 هللا میرکی(

 

: ه بودنوشت()درسایت آریائی یدر مقالتدستگیر پنجشیری اکادمیسین  چندی پیش

مس،آبهای مست وخروشان  زمرد، الجورد، یاقوت،آهن،  من باور دارم که همه معادن»

عناصر طبیعی، میراثهای تاریخی، فرهنگی وبیک سخن ثروتهای مادی فرهنگی تاریخی 

زیر زمین وروی زمین افغانستان ، به همه گروههای قومی واقلیتهای ملی ومذهبی  

تعلق میگیرد وثروتهای مادی وفرهنگی سرشار   و تجزیه ناپذیر ما وطن واحد ساکن 

 « مردم ما اند.

، براین غارت آشکار ثروتهای روشنفکربه عنوان یک عنصر پنجشیری اما اقای 

ملی که از سوی شورای نظار به تاراج برده شده، اعتراض نمیکند؟ آیا از نظر ایشان 

روی زمین را که در محل  سایر اقوام کشور هم اجازه دارند تا منابع طبیعی زیر زمین و

http://www.hambastagi.org/new/fa/farsi-received-articles/1275-a-documentary-of-lootings-of-billion-dollar-mines-in-panjshir.html
http://www.hambastagi.org/new/fa/farsi-received-articles/1275-a-documentary-of-lootings-of-billion-dollar-mines-in-panjshir.html
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سکونت شان قرار دارد، به بهانۀ ضعف حکومت مرکزی غارت کنند و به خارج انتقال 

 داده بفروشند وپول آن را در حسابهای شخصی خود بریزند؟

این همه غارت ثروت های ملی و تاراج گنجینه های فرهنگی برای سران شورای 

را هم از چنگ ملت غارت کردند وآن را به نظار کافی نبود که سرانجام لقب قهرمان ملی 

نام کسی پیوند زدند که با هیچ معیارقانونی، انقالبی، کودتائی، جهادی،جز با معیار غارت  

 ودزدی برابر نیست. 

را بیشتر ومسعوددرمقاله ای تحت عنوان "جمعیت اسالمی وشورای نظار 

و سایر  غارت و فروش الجـورددر مورد » بشناسیم"بقلم بریالی ُدربابائی می خوانیم که:

 سنگ های قیمتی و مواد کار آمد صنایع کیهانی؛ مثل زمـرد توسط مسعود وباند وطن

نقل کرد:  ۱۹۸۱سپتمبر ۱۰مورخه« اسوشیتدپرس » فروشش، می باید از گزارش

؛ ویا از «مسعود به کـان زمـرد درهء خنـج دست یافت ۱۹۸۰دراگست »

که در بخشی از آن  ۳۹تا  ۲٦، صفحات ۱۹۹۱بهار۲۷ شماره« جیمزوجیمولوژی»مجله

شاه مسعود از راه فروش الجـورد، کوارتـز و  در آمد ساالنۀ احمد»این خبر درج شده: 

احمد شاه  رک:»؛ «دالر امریکایی می رسد سنگ های گرانبهای دیگر به یک صد میلیون

 120«شیر.پنج ۀزمـرد در در مسعود و انحصار گری پنج هـزار کـان ال جـورد و

وزیرخارجه ویکی از مشاورین پریزدنت کرزی(، در سابق باری آقای دادفرسپنتا)

یک اجتماع مردم بر قبر مرحوم غبار گفته بود:"آن کوهستانی سنگ فروش نمی تواند 

قهرمان ملی شود." منظور آقای سپنتا احمدشاه مسعود بود که بعدها در نشرات برون 

 د سروصدای فراوان ایجاد کرد وبا الفاظ بسیار رکیک و مرزی واز جمله در هفته نامه امی

 بازاری برشخصیت سپنتا تاخت وتاز صورت گرفت.

مطبوعات پشتیبان مافیای شورای » آقای حسین شکوهی نیزدرمقاله ای مینویسد:

نظار و جمعیت مدعی است که گویا آنها عامل اصلی شکست اتحاد شوروی در افغانستان 

بی خنده!(آقای مسعود خود موقعی که در تخار بود اعتراف کرد که بوده اند) یک فکاهی 

فقط هشت هزار نفر طالب و پاکستانی علیه او میجنگند.این آقایان که  شکست اتحاد 

شوروی را نتیجه جنگ خود و قوماندان مظلوم همیشه فراری شان میدانند ، از خود 

قدرت در مقابل هشت هزارنفر نمیپرسند که این چگونه است که شکست دهندگان یک ابر 

طالب و پاکستانی از اراضی شمال بی خبر و نا آشنا ، چنان ترس بر ایشان غلبه میکند 

که ساحل دریای آمو) منطقه خواجه بهاوالدین ( را برای فرار امن ترین جای برای 

خویش می یابند.  جنگ مسعود در واقع، دفاع مافیای سنگهای قیمتی)الجورد وزمرد( در 

رجه اول، و در درجه دوم مافیای موادمخدر شمال، برای حفظ منافع خود در مقابل د

                                                 
 ۲۰۰٦سایت دعوت نت ،اگست  - 120
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مافیای مواد مخدر در جنوب و شرق کشور بود که در آغاز گلبدین در راس آن بود و بعدا 

 121«طالبان تیکه داری آن را بدوش گرفتند.

 مینویسد:« آقای عرفان در مقاله ئی تحت عنوان" سنگفروش یا قهرمان ؟

افسر ارشد سی آی ای مایکل شیوور در کتاب خود ـ از دیدگاه دشمنان ما ــ و مقام »

که بزبان دری و پشتو خوب تکلم مینمود در کتاب خود ارشد سی آی ای )گیری شرودر( 

)ستیو کول( در کتاب خود ـ ـ  نخستین دخول ـ و همچنین ایدیتر روزنامۀ واشنگتن تایمز 

ها را افشأ ساخته اند( همین بازی دوطرفۀ جنگساالر مسعود  جنگ های ارواح ـ این راز

  122 "بود که موجب قتل او گردید.

 

این نوشته های انتقاد آمیز واین کتاب های معتبر ومقاالت متعدد دیگر در مورد 

مسعود، تمام امیدها وآرزوهای مرا بخاطردریافت چهره های که بتوان از آنها به عنوان 

ملی و غیر وابسته به سازمانهای استخباراتی کشور های منطقه شخصیت های مستقل 

 -یادکرد، برباد داد. و بنابرین با دریغ وافسوس میخواهم یادآورشوم که جنگ افغان

شوروی، برخالف جنگ های اول ودوم وسوم افغان و انگلیس، هیچ شخصیت برازندۀ 

سی برای تاریخ کشور ملی در دامن خود پرورش نداد تا عملکرد وتدبیر ودرایتش در

 والگوئی از خود گذری ومیهن دوستی برای نسل های آینده وطن باشد. 

تمام رهبران و قوماندانان تنظیمهای جهادی متاسفانه درسازمانهای جاسوسی 

کشور های منطقه متعهدانه راجستر شده بودند و پس از سقوط دولت مورد حمایت 

قه  ویرانی وطن وکشت وکشتار هم شوروی، بدستور کشورهای حامی خود درمساب

میهنان خود شرکت جستند. به همین خاطر است که باو جود دوملیون شهید، تخمین یک 

میلیون معیوب، پنج میلیون آواره، کشورما از آزادی وثبات و امنیت بهره مند نشد.  

ۀ سپتامبر رخ نمیداد و جامعه بین المللی در یک ائتالف وسیع به بهان ۱۱واگرحادثه 

مبارزه با تروریزم، کشورما را از چنگ آدم کشی و ویرانگری تنظیمهای جهادی 

وطالبانی نجات نمیداد وبا قربانی دادن فرزندان خود ثبات نسبی را در میهن ما برقرار 

نمی ساختند، خدا میداند که سرنوشت وطن ما که تا لبۀ نابودی کشانیده شده بود،از دست 

 سفاک بکجا می کشید؟ این رهبران وجنگ ساالران 

ویرانه های شهرکابل، سند سنگ دلی وشقاوت وبی کفایتی همه رهبران 

شوروی، را نباید از میان رهبران  -وفرماندهان جهادی است. پس قهرمانان جنگ افغان

 تنظیمها وقوماندانان تنظیمی جستجوکرد. 

 

                                                 
 جرمن آنالین-داکتر اسپنتا وهستری تمامیت خواهان،سایت افغان - 121
 79شماره افغان رساله،  احمدشاه هوتکی، - 122
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ال حمیدگل، رئیس عاملین کشتار وویرانی شهر کابل، احمدشاه مسعـوددرکنار چپ جنر

( و گلبدین حکمتیار درکنارترکی فیصل رئیس سازمان ISIسازمان جاسوسی نظامی پاکستان )

استخبارات عربستان سعودی با چهره های بشاش از قرارگرفتن خود درکنار روسای استخبارات 

 کشورهای بیگانه دیده میشوند.

 

ه تاریخ میهن نه شوروی، آن سپاهیان گمنامی اند ک -قهرمانان جنگ افغان 

نشانی ازگور آنها دارد و نه نامی درحافظۀ خود. با این وضعیت واین برداشتها ازمدتها  

بدینسو برآن بودم تا به تجدید نظر کتابم بپردازم، اماشوربختانه تا کنون چنین فرصتی 

  ۱۹۱ -۱۸۸بمن دست نداد. بنابرین من این نوشته را به عنوان  تکمله ای بر صفحات 

      بم پیشکش خوانندگان ارجمند میکنم.کتا

 (۲۰۰٦می ۱۳ختم )

 

 : نقش باقر فرین ودیگر رجال ارشد نظامی در سقوط داکتر نجیب

 

چند سال قبل  فیلمی مستند از کار روائیهای جنرالها واعضای ارشد حزب 

 دموکراتیک خلق  برای سقوط  رژیم داکتر نجیب در تلویزیونهای برون مرزی افغانها به

نمایش گذاشته شد که در آن جنرال نبی عظیمی وجنرال باقر فرین، معاون دوم وزارت 

امنیت دولتی نقش چشمگیر وبسیار سرنوشت ساز داشتند.من تا دیدن این فیلم از 

موثریت جنرال فرین  در سقوط نجیب هللا اطاعی نداشتم، ولی بعد از آن در صدد برآمدم تا 
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دست آورم و به نشر بسپارم. سری به آرشیف مقاالت در بارۀ وی معلومات بیشتری ب

زدم اتفاقا  در فاروم آن سایت یک مقالۀ جالب )بمدیرت آقای عزیز جرئت( سایت آریائی 

، آنرا دراین جا بازتاب میدهم تا  در مورد آقای فرین به نظرمیخورد که بسیار جالب بود

ین فیلم در لینک ذیل قابل دید در یوتیوب نیز بخش های مختلف اسندی برای تاریخ باشد.

 (https://www.youtube.com/watch?v=tIht-9CnJGM است:)

با شجاعت به نشر  یها انترنت تیاز سا یقبل تعداد یچند»آقای جرئت مینگارد:

 ی، جمهور یدست اول دولت نیولؤاز مس ییکه در ان عد ه  دندیمبادرت ورز یاسناد

 یها روین نیو خونخوار تر نیتر اهیخفت بار با س نا مقدس و تالفیا کیافغانستان در 

انرا مساعد  یها نهیافغانستان را سقوط دادند و زم یجمهور تی، حاکم یاسالم یجهاد

انها به بهانه مخالفت با داکتر  ۰شوند دهیافغانستان به خاک و خون کشساختند تا ملت 

   ۰رفتندګملت انتقام  کیهللا در اصل از  بینج

خلق  کیحزب وطن ، سابق حزب دموکرات یقاطع اعضا تیکثرنظر ا از

افغا نستان)  یجنراالن ستاره دار دولت جمهورفاجعه  نیا یاصل نیافغانستان، مسول

بابه  ن،یمشهور به باقِّر فر انیمحسن نیمحمد، باقِّـرفــر اریدالور، فتاح، دوستم،  ،یمیعظ

، انها) ....  یاسی( و رهبران س...یعلوم ان. جنرال رزاق، برادردیاعظم س دیجان ، س

 ستین یمسله ا نیا .( هستند....ریګیاکرام پ دیس ل،یوک ،یانیکاو نیمزدک، نجم الد دیفر

»  یالر معروف و قاتل هزاران حزب ساګجن یادعا مطرح شود حت کیکه صرف در حد 

از  یانو افغ یلالمل نیبا مطبوعات ب شیخومصاحبه  نیخود در چند« احمد شاه مسعود

هللا و ناکام  بینجداکتر  میجنراالن در سقوط رژ  نیکننده ا نیقاطع و نقش تع تیحما

 نیاز یادیز یاظهار شکران کرده است که قسمت ها اریحکمت نیلبدګ یساختن کودتا

  .نشر شده وجود دارد یها ویدیها در ومصاحبه 

 یز به اصطالح چپا یبخش اتیجنا یها در رابطه با افشا ویدیو نیپخش ا بمجرد

فروخته شده را که در  نیو موظف انهیګمعاش خوار ب نیمامور نی، ا یها متشکل افغان

 ریترس محاکمه و قضاوت ب، از  کردندینقش ستون پنجم در داخل حزب وطن عمل م

جالب  اریبار بس نینامه مجبور ساخت ، اما انچه که ا بیها به نشر چند اکاذ یحمانه  حزب

افغانستان مانند  یجمهور تیضد حاکم یکو دتا یاصل یجه بود پرسوناژ هاو قابل تو

عمل  نینمودند تا ا یانکار نکردند بلکه سع تیسقوط حاکم هیدر توطها از شرکت  ذشتهګ

  .ندیینما هیخود را توج تکارانهیو جنا عیشن

و  شیها خو یریزگاز نا  یکود تا را ناش یشرکت در رهبر یمیعظ یجمله اقا از

 یسع شیبا وجود که در مصاحبه نشر شده خو یعلوم یقاآعنوان کرد ،  نیلبدگمقابله با 

سقوط دادن  امګشد که در هن یمدعو  دیو شرکا جدا نما یمیکرد تا حساب خود را با عظ

داکتر همکارانشان کار  نکهیا بعد از ایوگافغاستنان در کابل نبودند و  یدولت جمهور
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ز مخصوص به صوب کابل حرکت اوساختند با عجله وبا پر کطرفهیرا  میهللا و رژ بینج

انکار نکرده و اقدام خود را تحت عنوان  انیبا کو دتا چ یاز همکار زین شانیکردند، اما ا

 نباریکه ا لیوک یکرده است، اقا حیتوج لیقب نیاز هم یها یریزګدفاع از مردم کابل و نا 

خته دم توپ سا وشتګبمثابه  شیخو ارانیز جانب ساده لوحانه ا یمانند دفعات قبل زین

مالقات  انیبنام جر ییجعلنامه  ربرائت، با نش لیدال هیمساله و ارا حیتوض یشد به جا

 فیرحدر کودتا را ت شیهاتف تالش نمود تا شرکت خو میبا محترم عبدالرح وانیس نینب

 .دیننما

ها، که در  ویدیا شده در وافش انیکودتاچ ریګد یاز پرسوناژ ها یکی نباریما اا

نشان  یتیامن یینظار در پوسته ها یشورا یها روین ییجابجاکابل در حال  ییهوا دانیم

 نیتر ا قی) دقانهیب رادیبا ا رهګکن یپالتاکدر اطاق  ۲۰۱۰ ستګا ۱۳ خیبه تار شودیداد م

ند سند کهنه و چشده و  هیاز قبل ته ییندادند بلکه به قرأت مقاله  انیهیب شانیاست که ا

حزب  رهګکن» پرداختند ( تحت عنوان  ...رګیشده و فاقد اعتبار، نهضت فرا  ریت خیتار

 .دندیمبادرت ورز« داد خواه و وطندوست یها رویامر مشترک نواحد، 

الزم است تا  میمکث نما نیباقِّر فر یآقا یمقاله  یدر مورد محتوا نکهیاز قبل

  .را بشناسند نیفر یقااهم  یکم یکیمحترم  انګخوانند 

باختر  سهیشده است، در ل ګمتولد و بزر  فیدر شهر مزارشر نیفر باقِّر

 د،یردګبه باکو اعزام  یعال التیبعدآ غرض تحصدرس خواند و  ۱۲تا صنف  فیمزارشر

در فابربکه کود و برق ، و از آن پس  یدر شهر پلخمر یسمنت غور کهیبعدآ در فابر

پس از آن کارمند  ف،یدر مزارشر ازګترانسپورت تفحصات نفت و  ریبعد مد ف،یمزار شر

 تیمعاون وزارت امن ریخاد در کابل و در اخ ۴اداره  سییبعدآ ر ف،یخاد در مزارشر

  ۰بود ه است یدولت

 یپرچم ل،یتحص انی، در جر دیعضو شعله جاو یدر زمان متعلم یاسیلحاظ س از

محترم تاج بنابر روبط  قیکه از طر نیفر ی) اقایخلق یکار در پلخمر انیشد در جر

بود در همه مظاهرات و مارش مقرر شده  یسمنت پلخمر کهیمعاون فابر ثیبح ګیخانواد

 یشعار هاو  کیرک یو از جمله دشنام ها دهاشتراک فعال نمو یها در پلخمر یخلق یها

به  ۰دادیسر م تایشاد روان ببرک کارمل و داکتر صا حب اناه هیدور از عفت کالم بر عل

بنابر تسلط  یجد ۶که از بغالن هستند مراجعه شود(، بعد از  یدار پرچمسابقه  یرفقا

سلطان  روپګو شامل  یدوباره پرچم یشورو یرفقا تیو به هدا یاش به زبان روس

پرشور،  لیجل ،یانیکاو یبه اقا توانیم نیفر یاسیدر مورد سوابق س .دیردګکشتمند  یعل

اکرام  دی، س یصادق نیاسی ر،ګ کاریطاهر شاه پ دیس ر،ګکار میسل ،یا هللا توده قیشف

بدست اورد  شتریبغالن مراجعه نموده و معلومات ب تیاز وال یپرچم یرفقا ریو سا ریګیپ

. 
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سر سخت شاد روان ببرک کارمل  نیاز مخالف یکیهژدهم  نومیبل ریتدو انیجر در

حزب بشمول شاد روان  یتعداد از اعضا یرګیدست انیجرکه  ندیویګو بعد ها م دیردګ

  ۰دیردیګم یمحمد رهبر اریو  نیاز جانب فر یدولت تیدر امن یالیمحمود بر

 اریمثل  ریګبا تعداد د کجایحزب  یاز اعضا یادیهمچنان از جانب تعداد ز نیفر

 رینقش اخ ۰متهم است زین یباق دیو شه یعقوبی دیشه دنیبه بشهادت رساندرمحمد 

 انی، محسن یدر زمان متعلمباقر که  ۰ندارد حیضرورت به تو ض ریګر کودتا دد شانیا

اصل دو باره به  تین شد و پس از سقوط حاکمیحزب فر تیدر زمان حاکم کرد،یتخلص م

 هیبود بعد از توط نیکه فر یباقِّر در زمان یکه آقا ندیویګم . وستیپ انیمحسن یعنیخود 

 متیکابل به تاشکند عز یهوا دانیاز م مآیپول مستق فتګهن ریبا مقاد یعقوبی دیقتل شه

کابل بلکه  دانی( نتوانستند از مانیکو دتادچ یحت)  یرهبران حزب ریسا کهیکرد ) در حال

 فرار کردند(  فیمزار شر قیازطر

 که:  کنمیجمله اضافه م کیصرف  نجایدرنویسنده می افزاید:

(  انیجهاد تیکابل) در زمان حاکم یروهگ انیم یها گجن یشهدا انگبازماند ایا

نظار به شهادت  یشورا یتیامن یپوسته ها یشایملشان توسط زیاد که بدون شک تعداد 

 یکه از پول اهدائ یحزب وحدت اسالم یتوسط سالح هاشان  ریګاند و تعداد د هدیرس

 یعقوبی دیشه یخانواده ها انگمانداند ، باز  دهیبه شهادت رس دهیردگ داریخر نیباقر فر

افراد را به  نیمساعد چن طیشرا کیحزب حق ندارند که در  یاعضا ریو سا یباق دیو شه

از  یو تعداد یحزب یاز رفقا یبه بنده معلوم است، عده ا کهییمحاکمه بکشانندـ ؟ تا جا

اسناد ، مدارک و شواهد هستند که بتوانند در موقع  ،یف جمع اورومصرکابل  انیشهر

 ریگاست که شامل حال د یامر حقوق کی نیاالبته  .ندینما هیمحکمه اراالزم ان را به 

اسناد  یجمع اورف وسال است مصر کی بآیافراد که تقر نیا ردد،یګم زین انیکودتاچ

 روزید نیاز فعال یتعداد شانیا نی. در بدهندیانجام م قیهستند کار خود را منظم و دق

داده اند  لیرا تشک یی تهیانها کم .دارند تیضوشهدا ع انگاز باز ماند  یه احزب و عد 

 123«.دیینمایم یحقوق یابیارزششده را  یکه اسناد جمع اور

 

 نقش جنرال نبی عظیمی در سقوط نجیب هللا:

من هرگز نبى عظیمى را از نزدیک ندیده ام ، اما در دوره حکومت  دکتور نجیب 

اع بود، من هم مثل سایر شهریان که او قوماندان گارنیزیون کابل و معاون وزیر دفهللا ا

ال اقل هفت بار ازطرف شب در جریان پخش اخبار و  ای به غم نشسته کابل، هفته

رویدادهاى نظامى ، چهـره نبى عظیمى را با آن قد درازش، درصفحه تلویزیون مى دیدم 
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ادن سته هاى نظامى اطراف کابل و در حال نشان دوکه در حال باالرفتن و پائین آمدن از پُ 

نقاط هدف گیرى قوت هاى تحت فرمانش بسوى اهدافى که تصور میشد مجاهدین درآنجا 

مخفى شده اند، یا او را در حال مشاهده کردن دود و آتش سوزى قلعه ها و دهکده هاى 

ویران شده اطراف کابل چون پغمان ، میدان ، لوگر، ده سبز و غیره نقاطى مى دیدم که 

پخانه مجهز با سالح هاى مدرن ، در آتش میسوختند. و گاهى بدستور او بر اثر شلیک تو

او را در حالى مى دیدم که پاداش آدم کشیها و ویرانگریهاى وحشت آور خود را میگرفت 

و مدال و نشان دیگرى بر مدالها و نشانهاى آدم کشى او برسینه اش نصب میگردید و او 

ردم آزادى خواه میهن را تا آخرین با غرور ، یک بار دیگرسوگند کشتار بازهم بیشتر م

فرد تکرار مینمود و همانطور هم که سوگند خورده بود، بازهم بکشتارهاى دسته جمعى 

 مردم مى پرداخت . 

یکى از عملیاتهاى آدم کشى و « اردو وسیاست»جنرال عظیمى خود درکتاب 

ربات عملیات شروع شد، ض»حشیانه خود را در حومه کابل اینطور بتصویر میکشد: 

ثور وارد گردید. انداختهاى ده دستگاه اوراگان یا ب . ام چهل با مرمى  ۳آتشى به تاریخ 

تخریب ، قیامتى در تنگى )وغجان( و کوه هاى اطراف آن برپا کرده بود، همه جا در حال 

سوختن بود. این پیروزى ها در کابل درحلقه قواى مسلح و در مطبوعات خارج براى این 

صیرشهرت و اعتبار فراوانى بخشید. خوش بینى بیشتر شد و شایعات حقیر سراپا تق

جنرال  «124اع میشوم دهن بدهن نقل گردید...به زودى وزیردف« نگارنده»مربوط به آنکه 

عظیمى، براى نابودى انسان و حیوان و همه چیز تنگى وغجان، ازچه وسایل کشتار 

در چنین شرایطى مى » د:جمعى و قوتهاى تباهکن کار گرفته است ؟ خودش مینویس

بایست نیروى قوى آتش چه از زمین و چه از هوا تمام دشوارى ها را از میان 

برمیداشت. ما چنین امکاناتى داشتیم، بر عالوه توپچى جبهه لوگرکه حدود سى میل بود، 

از اطراف گارنیزیون کابل  ۳۱بیست ضرب توپچى شامل دستگاه ریاکتیفى ب ام 

به لوگر انتقال شد. برعالوه چهار دستگاه اُراگان ، شش دستگاه  تصرف)تهیه( گردید و

اُراگان دیگر نیز در منطقه چهار آسیاب منتقل شد، جمعا  ده دستگاه بر عالوه مهمات 

عادى خویش با پنجصد فیر مهمات حجیمى یا تخریب تغذیه گردیدند. تمام پروازهاى 

حاربوى میرسید، نیز به قوت آتشى پرواز م ۹۰هوائى کشور که روزانه در آن موقع به 

جبهه عالوه شد. ضربه اصلى قوتها از جبهه وارد میگردید، قطعات تورنجنرال 

کیلو  ۱۲عبدالرشید دوستم از بابوس لوگر ضربه جناحى وارد میکردند. عمق عملیات 

  125«کیلو متر تخمین گردیده بود. ۸متر و عرض اان 
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ح وروشنى است بر کشتار دسته جمعى این بیان، سند معتبر و اعترافنامه صری

 ۳۰چندین صد خانواده ازمردم فقیر و درمانده و از هرسو نا امید تنگى وغجان واقع در 

کیلومترى جنوب کابل که توسط جنرال عظیمى براه انداخته شده بود تاباشدکه در  ٤۰-

لیات با آنکه ازشدت عمهللا پاداش آن، مقام وزارت دفاع را کمائى کند ، ولى نجیب ا

وحشیانه بر ضد باشندگان بى گناه تنگى وغجان آگاه بود، آنرا کوچک جلوه داد تا از 

اشتهاى وزیر شدن عظیمى کاسته باشد. جنرال عظیمى نه نوشته است که بعد از آن همه 

 ضربات زمینى و هوائى بر تنگى وغجان ،توانست امنیت شهر کابل را تضمین کند؟ 

در بدل « سترجنرال»رتبه هاى جنرالى خود را تا  بدین سان جنرال نبى عظیمى ،

کشتار بى دریغ مردم بى دفاع افغان و ویرانى قلعه ها و روستاهاى مردم بدست آورده 

است ، نه از جنگ با متجاوزین و اشغالگران شوروى و قشون سرخ آن ! زیرا او یکى 

هر وقتى که  از نوکران حلقه بگوش شوروى و دشمن سرسخت مردم افغانستان بود، و

هرات روبرو مى دید، گردنش خم و با ۱۷خود را با جنرال یا مشاور شوروى درفرقه 

اجراى یک سالم نظامى در برابر باداران شوروى خود، چشمش بزمین دوخته میشد و 

 مانند مجسمه یى در برابر جنراالن شوروى بر جایش میخکوب میگردید. 

از عناصر خون آشام حزب دموکراتیک نبى عظیمى ، یکى « ستر جنرال»بنابرین 

خلق است که درکشتار هاى دسته جمعى مردم افغانستان ، دستانش تا شانه در خون مردم 

بى گناه ) که گناهى جز آزادى خواهى و دفاع مشروع از شرف وناموس وطن و ضدیت 

 آشتى ناپذیربا متجاوزین بیگانه و بیگانه پرستان نداشتند( رنگین وآلوده است . 

جنرال عظیمى ، یکى از اعضاى برجسته حزب دموکراتیک خلق درجناح پرچم و 

مدافع سرسخت رژیم پوشالى در افغانستان وبالنتیجه یکى از مجرمین درجه اول جنایات 

ساله در افغانستان است، که هرگاه روزى دادگاهى بخاطر محاکمه مجرمین  ۱٤جنگ 

یمى از جمله نخستین جانیان و آدم جنگ در افغانستان تشکیل بشود، جنرال نبى عظ

کشان مردم افغانستان بایستى به آن دادگاه کشانده شود. درنزد بسیارى از مردم 

افغانستان تا هنوز فیلمهاى آدم کشى و دستورات ویرانگرانه جنرال عظیمى موجود است 

ایر و انتظار روزى را میکشند که چنین محاکمه اى براى جنایتکاران جنگى افغانستان د

 گردد تا آن اسناد انکار ناپذیر را به آن دادگاه تقدیم گنند. 

 عظیم معروف به برگدعظیمو، کارمند فابریکه جنرال نبی عظیمی، نواسه محمد

خواهان اول را به امیر  حربی است و او همان کسی است که اسرار مشروطه

آلودی روبر وشت مرگخواهان با سرنخان گزارش داد و انعام گرفت و مشروطهللاحبیب

 126شدند. 
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مرحوم غبار در جمله راپوردهندگان مشروطه خواهان اول نام دونفر از  

: یکی مالمنهاج الدین و دیگری  حبیب هللا خان را می برد ومیگویدجواسیس امیر

که به امیر حبیب هللا خان راپور دادند و  بود استادمحمد عظیم معروف به برگیدعضیمو

خواهان به سرنوشت مرگ آلودی روبروشدند و جواسیس مذکور بنابرآن مشروطه 

هریک مبلغ هزار روپیه از امیرانعام گرفتند. محمدنبی عظیمی)نویسنده کتاب سیاست و 

اردو( نواسه همان برگید عظیمو است که در رژیم داکتر نجبیب هللا از تمام جنراالن و 

تر داشت و تا رتبه سترجنرالی  صاحب منصبان اردو نزد نجیب هللا قرب و منزلتی بلند

ومعاونیت وزارت دفاع ارتقا جست، مگر در فرجام نسبت به این ولی نعمت خود خیانت 

پیشه کرد و دست در دست جنرال دوستم و ائتالف شمال گذاشت و داکتر نجیب هللا را با 

 .سقوط و فرار به دفتر اسکاپ ملل متحد روبرو ساخت 

دشنه های سرخ از فقیر » رساالتش بجواب کتاب این جنرال باری در یکی از  

کودتای »در رد این تذکر غبارکه من نیزآن مطلب را دریکی از صفحات کتاب« محمد ودان

نامه ای بقلم اعلحضرت  نشرمتذکر شده بودم ، با « ثور و پیامد های آن در افغانستان

ن از جمله جواسیس خان عنوانی محمدعظیم خان ، مدعی شده که محمدعظیم خا امان هللا

دولت امیر حبیب هللا خان نبوده و اگر می بود، امیر امان هللا خان اورا با نامه خود 

نمینواخت . بجواب جنرال عظیمی باید گفت که : در آن وقت که مشروطه خواهان اول به 

ساله  ۱۷جرم توطئه علیه امیر حبیب هللا خان به توپ پرانده شدند، امان هللا خان جوان 

فقط پس  او ده سال بعد ۰ی بود که هنوز از سیاست و مشروطه خواهی بوئی نمی بردا

بود که با محمودطرزی  ۱۹۱۳از ازدواج با ملکه ثریا دختر محمود طرزی در سال 

ا از نزدیک درتماس آمد و از صحبت ها و سخنان محمودطرزی تاثیر پذیرفت و  مستقیما

بنابر همین بی اطالعی بود که پس از تکیه بتدریج از مشروطه خواهان پرشورگردید و 

بر اریکه پادشاهی ، مال منهاج الدین شنواری را چندی مدیر جریده امان افغان مقرر 

سلیمان وزیر معارف او را  نمود ولی با احتجاج مشروطه خواهان روبروگردید و محمد

دوران در  اسناد باقیمانده از آن .از آن وظیفه موقوف و به مزارشریف تبعید نمود

آرشیف های موزیم لندن بیانگر این حقیقت است که استاد محمدعظیم یکی از جواسیس 

جنبش » پوهاند سید سعدالدین هاشمی در کتاب  ۰عهد امیرحبیب هللا خان بوده است

( از روی اسنادمحرم  ۲۹۲، ص  ۱۳۸۰جلد اول، چاپ « ) مشروط خواهی در افغانستان

استاد محمدعظیم و مال » ع را تشریح کرده، می نویسد : در آرشیف های لندن این موضو

و امیر بهر  خان آورده شدند منهاج الدین ، راپوردهندگان توطئه بحضور امیرحبیب هللا

کدام شان مبلغ یک یک هزار روپیه ، بخشش داد و نیز فرمان داد که ساالنه مبلغ یک 
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:  ۱۹۰۹اندیا آفس، لندن  ) اسناد محرمانه127«ن.یک هزار روپیه برای شان تادیه شو

(L.ps.10.22) 

بدین حساب معلوم میشود که مرحوم غبار در بیان این حقایق بخطا نام جاسوس  

 . بکسی نمی داده است

که کسى که از وطن فروشى و جنایت خود خجالت نکشد و نوکرى  باید افزود

جمعى قشون شورویها را بزرگترین افتخار براى خود بشمارد و طرح هاى کشتار دسته 

سرخ را در کشور، تقدیر و تمجید کند و مقاومت جانبازانه ملت با شهامت افغان را مایه 

نگذارد و به هیچ بشمارد و شکست مفتضح شوروى را در افغانستان مزد شصت یک 

ونیم میلیون قربانى هموطنان آزادیخواه به حساب نیاورد، واقعا  آدم پر روى و بى حیایى 

خواهد بودکه از هیچ عمل زشت وطنفروشانه ، خجالت نمى کشد وبا  مثل جنرال عظیمى

شده و « طیب و دستان پاکیزه؟» ارتکاب جنایات بیشمار درحق هموطنانش مدعى وجدان

در پشت سر ایدیولوژى کمونیسم خود را پنهان و آن ایدیولوژى را بدنام میکند، زیرا در 

ایت عیله بشریت و علیه هموطنان تائید هیچ کجاى اهداف این ایدیولوژى ، آدم کشى و جن

نشده است ، بلکه هدفش تعالى انسان زحمتکش است .اما جنرال عظیمى تا توانست در 

افغانستان ، انسانهاى 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 نماید که چنین نشد و مباد که چنین بشود. 

  بسیاری از عناصر آگاه و وارد حزب وطن میگویند که اگر کارمل در صدد انتقام 

در به بغوت وتمرد در همدستی با نبی عظیمی آمد، و دوستم را هللا بر نمیکشی از نجیب

ودی مواجه با سقوط نمیشد. و هللا به این زوانمیداشت، شاید نجیبداکتر نجیب هللا برابر 

ها از دست وکیل و مزدک و کاویانی در ها و خیانتیی هم میگویند، این همه خرابیعده

های مردم افغانستان ها و بدبختیهللا و حزب وطن سرزد و مسئول تمام ویرانیحق نجیب

 اند.در سال های اخیر همین سه نفر اخیر بوده

« شورای نظامی شمال»نده پس از تشکیل در هر صورت نیروهای ایتالف کن

برای فتح مزارشریف بحرکت افتادند و از اینظرف دولت، جنرال نبی عظیمی قوماندان 

گارنیزیون کابل را برای سرپرستی و ایجاد تفاهم ممکن میان دولت و جنرال دوستم به 

ارمل بود مزار شریف فرستاد. جنرال نبی عظیمی که گفته میشد از هواداران درجه اول ک

هللا را از خدا آرزو میکرد، بدون هیچگونه مقاومتی در برابر و ناکامی و سرنگونی نجیب

های ایتالف شمال بازگذاشت و شهر های شهر را بر روی قوتنیروهای مهاجم دروازه

                                                 
جنبش مشروط »  (L.ps.10.22: ) ۱۹۰۹اسناد محرمانه اندیا آفس، لندن  هاشمی، سید سعد الدین .- 127
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به تصرف جنرال دوستم و  ۱۳۷۰حوت ۲۸مطابق  ۱۹۹۲مارچ ۱۸مزار شریف روز 

شریف را به مثابه سقوط کابل و هللا که سقوط مزاریببهرحال نج متحدین او در آمد.

ضمن بیانیه تلویزیونی  ۱۳۷۰حوت ۲۸خودش تلقی میکرد، دچار اضطراب شد و شام 

 متحد از قدرت کنار برود.اعالم داشت که حاضر است بر طبق طرح سازمان ملل

 شریف ارمزوسقوط کردن یا تسلیم دادن   هللابغاوت جنرال دوستم در برابر نجیب

شمال، سبب تضعیف شدن روحیه تحقق  نیروهای ایتالفجنرال نبی عظیمی به توسط 

متحد باری به طرح صلح سازمان ملل گردید. بنین سیوان نماینده خاص سرمنشی ملل

مزارشریف به دیدن جنرال دوستم که تازه آنجا را اشغال کرده بود، رفت و پس از مذاکره 

به پاکستان و ژنیو برگشت و جریان ماوقع را به سرمنشی  با وی واپس به کابل و بعد

هللا به سازمان ملل گزارش داد. از آن به بعد روند مذاکرات پیرامون انتقال قدرت از نجیب

 البنیاد آینده افغانستان تضعیف گردید.رهبری وسیع

 ئه هللا اراهیات افغانی نیز پس از بازگشت خود از ژنیو گزارشی که بدکتور نجیب

داد، جهات منفی و مایوس کننده روند تحقق صلح را در کشور بیشتر برجسته ساخته 

ضمیر رئیس ریاست اول بود. جالل بایانی یکی از همراهان هیات افغانی میگفت: داکتر

تر بود، هللا مقربوزارت امنیت دولتی که حتی از یعقوبی وزیر امنیت دولتی نزد نجیب

 حواله کرد و چنان مشوره دلسرد کننده و پر از مایوسی به او هللاآخرین تیر را بر نجیب

گی و از خود گمی گردید و بدون درنگ تصمیم هللا دچار سرگیجهارائه نمود که نجیب

گیری از قدرت گرفت و استعفایش را اعالم نمود. جنرال باقی رئیس ریاست پنج و بکناره

 را بکرسی بنشانند و خودشان شکار هللایعقوبی وزیر امنیت هم نتوانستند نظر نجیب

 حریفان خود شدند. 

 از دیپلوماتان افغان در سفارت افغانی در مسکو حکایت  دیگر آقای رسولی، یکی

هللا به میدان هوایی مسکو میکرد که برای استقبال یکی از سازماندهندگان سقوط نجیب

ها( انداخته با ها )گونیجیهای دالر را در بورفتم. برای اولین بار متوجه شدم که پول

خود انتقال داده بودند. پولیس میدان برای من گفت: میگویند افغانستان کشور فقیری 

است. این چگونه کشور فقیری است که یکنفر تبعه آن اینقدر دالر با خود حمل میکند؟ 

برای پولیس چیزی نگفتم ولی با خود گفتم علت فقر کشور ما هم همین است که یکنفر 

 همه دارایی ملت را غارت میکند و بخارج انتقال میدهد و بقیه گرسنه میمانند.

رسولی نام این دزد دارائی مردم را نبرد ولی بدون تردید این غارتگر دارایی  

 یل وزیراموروکیا  عظیمینبی : مردم افغانستان یکی از جمله این چهار نفر خواهد بود

که گفته میشد پس  وی ون اول وزارت امنیت دولتییار محمد معا مزدک و یا همخارجه،

از مرگ یعقوبی تمام خزینه وزارت امنیت را متصرف و با خود به مسکو آورده بود، 

 بوده است .
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مصروف فتح والیات شمال  بهرصورت در حالیکه نیروهای ایتالف شمال

( ۱۹۹۲اپریل  ۱۵ -۱۴ -۱۳) ۱۳۷۱حمل  ۲۵، ۲۴، ۲۳هندوکش بودند، در روزهای 

السراج و چاریکار مرکز پروان و میدان هوائی بگرام در پنجاه کیلومتری شمال کابل جبل

 مسعود افتاد.شاهبه تصرف نیروهای احمد

 هللا استعفایش را اعالم و با صاحب منصبان دکتور نجیب ۷۱حمل  ۲۶در تاریخ 

هللا و جیبارشد قوای مسلح ضمن یک محفل رسمی خداحافظی نمود. اما یک شب قبل، ن

متحد هر دو در پرده تلویزیون ظاهر شدند و بنین سیوان نماینده خاص سرمنشی ملل

نشان هللا به مردم خاطربرای مردم افغانستان مژده صلح و امنیت سراسری دادند و نجیب

گیری او از قدرت بخاطر تامین صلح و امنیت در کشور صورت گرفته ساخت که کناره

زمان به مردم افغانستان ثابت خواهد ساخت که قلب چه کسی  است و تاریخ و گذشت

 طپیده است؟برای مردمان کشورش و قطع جنگ و ویرانی می

 پس از آن بهرحال، خداحافظی رئیس جمهور با صاحب منصبان ارشد اردو،

صورت گرفت که وی از میان تمام جنراالن ارشد حزب دموکراتیک خلق، جنرال نبی 

نمود، درحالی جنرال ی افغانستان بجای خود تعیین ندان اعلی اردوعظیمی را بحیث قوا

جار وزیردفاع ملی هم حضور داشتند. این گزینش واین محمدرفیع معاون او جنرال وطن

به منزله انحالل قوای مسلح کشور تلقی شد و صاحب منصبان قوای مسلح  خداحافظی 

همه جنرال عظیمی اعتمادی نداشتند،وبه که قوماندان اعلی خود را از میان رفته دیدند، 

در تالش افتادند تا ترحم رهبران و قوماندانان جهادی را نسبت بخود جلب کنند. و 

بنابراین سعی بکار بردند تا در تسلیمی قطعات نظامی مربوطه خویش هر یکی از دیگر 

 سبقت نمایند.

 سالح  منصبان مربوط به جناح خلق در تسلیمی قطعات و دار صاحب معلوم

های خود به حزب اسالمی و صاحب منصبان منسوب به جناح پرچم بر طبق فیصله کوت

های خود به شورای نظار )یا رهبران خود در تسلیمی ذخایر اسلحه و مهمات و قرارگاه

 ایتالف شمال( پرداختند.

 بدینسان معلوم میگردد که یکبار دیگر حزب وطن )حزب دموکراتیک خلق 

های ناح عمده اما غیر مستقل تقسیم شد و به الجاء و حمایت تنظیمافغانستان( بدوج

در آمدند و با این عمل خود ظاهرا خود را « جمعیت اسالمی»و « اسالمیحزب»جهادی 

نشین و اهل پیشه و حرفه کابل غرض و خوشنجات دادند ولی مردم بیطرف و رعیت بی

 را بر باد و خانه خراب و آواره ساختند.

 

 داکتر نجیب به دفتر ملل متحد درکابل دن پناه بر
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شب بعد از اعالن استعفای رئیس جمهور، رادیو تلویزیون افغانستان با صودای یک

رئویس « دزدانوه»عبدالوکیل وزیر امورخارجه طی اعالمیه رسمی از فرار بوه اصوطالح او 

کابوول  قومانوودان گووارنیزیونجمهووور و ممانعووت او از اینکووار بوسوویله جنوورال نبووی عظیمووی 

 (۱۳۷۱حمل  ۲۸گزارش داد. )شب 

کابول از پونج سومت بشومول  پناه بردن داکنر نجیب بوه دفتور ملول متحود،با پخش خبر

های مجاهودین و ایوتالف شومال قورار گرفوت. میگوینود افوراد جنورال فضا مورد هجوم دسوته

دوسووتم همووان شووب بووه ارگ ریاسووت جمهوووری نفوووذ کوورده بودنوود و قصوود از میووان بووردن 

هللا بوا آگواهی از قضویه از دروازه عقبوی ارگ خوود را نجوات  را داشتند. مگر نجیبهللانجیب

 داده بدفتر ملل متحد در کابل پناه برد.

 برخی میپرسند، با آنکه رئیس جمهور مخالفان و تخریبکاران اصلی دولت خود را 

اه ببرد، به شناخت، چرا قبل از آنکه سقوط نماید و یا مجبور شود بدفتر ملل متحد پنمی

یافتند. آنها ضربه نزد و آنها را نابود نکرد؟ تا شهریان کابل از مرگ و تباهی نجات می

سازی رهبری حزب و از میان بردن مخالفین سیاسی خود آیا اگر رئیس جمهور به پاک

که هنوز همگی در کابل بودند، دست میزد، آیا نمیتوانست از یک توطئه خونین ملی 

ها مانع هرگونه اقدام تدافعی و تعرضی او بر ضد یا هنوز هم روسجلوگیری کند؟ آ

هللا توان اجرای هرگونه اقدام تدافعی را نداشت، چرا اینقدر مخالفین او میشدند؟ اگر نجیب

نازید و آن همه امتیازات برای منسوبین گارد به قوت خود و نیروی گارد خاص خود می

ان گارد خاص از اوامر رئیس جمهور سرپیچی خاص برای چه بود؟ گفته میشود قوماند

 کرده بود، آیا درست است؟ 

 هللا روزی اگر از زندان رها شد باید به مردم اند که خود نجیباین همه سواالتی

کفایتی در پاسخ بگوید. اما برداشت ما این است که رئیس جمهور مشاورین بزدل و بی

هللا هم از او سلب کرده بودند. خود نجیبکنار خود داشت که جرئت هرگونه عمل جدی را 

گیری در روزهای پس از سقوط شهر خوست و متعاقبا مزارشریف ، دیگر قدرت تصمیم

و ابتکار عمل را از دست داده بود و در برابر رقبای سیاسی خود با سرنوشتی دچار شد 

 خان در برابر پسر سقاو شده بود. هللاکه غازی امان

 متحد عبدالوکیل جمهور به دفتر مللناه بردن رئیسبعد از پخش خبر پ

مسعود رفت و پس از مالقات با شاهخارجه به چاریکار )مرکز پروان( نزد احمداموروزیر

او بکابل برگشت و ضمن مصاحبه مطبوعاتی تلویحا گلبدین حکمتیار را از هجوم بر کابل 

وانایی دورساختن حکمتیار و بر حذر داشت و حتی اضافه کرد که شورای ایتالف شمال ت

نیروهای او را تا فواصل خیلی دور از کابل دارد. مدتها بعد داکتر عبدهللا سخنگوی 

تسلیمی دولت را برای وزارت دفاع این مطلب را افشا نمود که عبدالوکیل سند
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رفیع معاون رئیس جمهور مسعود به چاریکار آورده بود. روز بعد، جنرال محمدشاهاحمد

 هلیکوپتر به چهار آسیاب نزد حکمتیار رفت و پس از مالقات با او به کابل  توسط

 بازگشت و در یک کنفرانس مطبوعاتی سهم گرفت.

های جهادی در جهت سقوط مسعود که اینک از سایر تنظیم شاهبهرحال احمد 

ی لالملهای گروهی بینرژیم پیشی گرفته بود از چاریکار مرکز پروان به وسیله رسانه

ها که بکابل نزدیک میشدند ابالغ میکرد. بخاطر پیوسته به قوماندانان جهادی سایر تنظیم

تخت وارد ریزی در کابل نباید قبل از ورود رهبران جهادی به پای جلوگیری از خون

 شوند. 

 ها و احزاب اسالمی مقیم پشاور تقاضا نمود تا مسعود همچنان از رهبران تنظیم

تخت رهبری دولت را تعیین و و جلوگیری از هرج و مرج در پایبرای اشغال قدرت 

بحیث رئیس مؤقت دولت  ۱۳۷۱ثور ۴هللا مجددی در تاریخ اعزام نمایند. باالخره صبغت

های ثور وارد کابل گردید و با ورود او جنگ۷اسالمی در پشاور تعیین شد. و شام 

 ۵۲ثور قدرت به شورای  ۸دای آن تنظیمی و قدرت طلبی از همان روز آغاز گردید. و فر

 نفری جهادی منتقل شد.

 مسعود پس از آن در دولت مجددی بحیث وزیر دفاع و قوماندان  احمدشاه

های مختلف تنظیمی بر کابل و اشغال گارنیزیون کابل مقرر شد. اما هجوم گروه

امه و افراد های عهای دولتی، همراه با چور و چپاول دارائیخودسرانه دوایر و ساختمان

ها، امنیت و های ازبک و غیره تنظیمها و ملیشهها بوسیله افراد تنظیمو خانواده

آهسته در میان جان و مال مردم را در خطر انداخت و از محبویتش آهسته مصونیت

 .ه شدشهریان کابل کاست

 های تخت با آن شکل و شمایل ترسناک، آتش جنگیبا ورود مجاهدین مسلح به پا

روز و ماه سه  نظیمی و نژادی و مذهبی کابل و مردمان آنرا فرا گرفت و اکنون که از آنت

های جنگ قدرت رد، کابل پایتخت دوملیون جمعیتی افغانستان همچنان در شعلهذسال میگ

هللا همانگونه که پیشبینی، طلبی میسوزد و خاک و خاکستر شده میرود. و دکتور نجیب

های خیابانی آید و آنگاه جنگاو از قدرت، خالی قدرت به میان میکرده بود با کنار رفتن 

ها بر سرقدرت، کابل را به حمام خون تبدیل میکند. همین طور هم شد و خودش نیز تنظیم

تا هنوز از این حمام خون بیرون نیامده است و ممکن است از استعفای قبل از وقت و 

 . ولی اکنون این پشیمانی سودی ندارد.قبل از نجات خود صدبار پشیمان هم شده باشد

 

 به دفترملل متحد در کابل پناهنده شد؟ ،چرا دوکتور نجیب هللا 

 (نجیب هللادکتوردستیار  ،اسحاق توخی)از قلم 
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اسحاق توخی، نزدیک ترین کس به نجیب هللا بود اوتا روز مرگ داکتر نجیب هللا، 

گیروگرفت  داکتر نجیب وبرادرش از گامه جا ودر یک محل زندگی کردند،در هنبا او یک

دفتر ملل متحد درکابل، او توانست جان خود را ازچنگ دژخیمان آی اس آی وطالبان 

نجات دهد و خود را به اروپا برساند واینک خاطرات خود را ازوضعیت ایجاد شده توسط 

شته را مخالفان داکتر نجیب هللا ضمن مقالتی تشریح میکند، بنابراهمیت موضوع ما آن نو

 در زیر اقتباس میکنیم.با کمی اختصار

اردو » خوانندگان محترم اطالع دارند و به احتمال قوی کتاب  »توخی مینویسد:

نوشته جنرال محمد نبی عظیمی را خوانده خواهند بود. در اثر مذکور « وسیاست 

)  ۱۳۷۱نویسنده تالش نموده تا نقشی را که او وهمدستانش در حوادث بدفرجام حمل 

( و عواقب فاجعه بار آن داشته اند، از دیده ها پنهان نمایند و در عین حال ۱۹۹۲اپریل 

قهرمان )!( مطلوب خویش را در کتاب مذکور نه تنها مبرا از هرنوع مسئولیت جلوه 

دهند، بلکه آنان را بحیث انقالبیون واقعی معرفی و بار اشتباهات تاریخی و خیانت های 

 یندازند.شانرا بدوش دیگران ب

خوشبختانه شخصیت هائیکه در جربیان حوادث مذکورناظر انکشاف اوضاع      

در آن سالها بودند، ادعای نادرست و بی اساس جنرال عظیمی را در کتب و مقاالت و 

مصاحبه های خود با ارایه اسناد، مدارک و دالیل منطقی رد نموده اند. بخصوص در 

نگاهی به تاریخ حزب » رم فقیرمحمد ودان و نوشته محت« دشنه های سرخ » کتاب 

نوشته محترم عبدالقدوس غوربندی بر گذشته های تاریک « دیموکراتیک خلق افغانستان 

روشنی انداخته شده و به سواالت زیادی در  ۱۹۹۲ح.د.خ.ا و حوادث فاجعه بار اپریل 

 مورد پس منظرو عوامل حوادث مذکور پاسخ های روشن ارایه گردیده است.

« آزادی » نشریه ای  ۴۱جنرال عظیمی در نوشته یی منتشره در شماره مسلسل 

بازهم تالش نموده است « روزگار غریبی است، نازنین ! » چاپ دنمارک تحت عنوان 

بوسیله ای بازی با کلمات به زعم خویش دالیلی را به خورد خواننده )بخصوص خواننده 

وده اند( بدهد که این او و همدستان او های محترمی که که از جریان حوادث بدور ب

نبودند که عملیه ای صلح ملل متحد را در افغانستان ناکام نمودند بلکه رئیس جمهور 

سابق دوکتور نجیب هللا بود که اگر به دفترملل متحد پناهنده نمی شد، عملیه ای صلح 

حقیقت  سازمان مذکور تطبیق میگردید و دنیا گل و گلزارمیبود. او خواسته است

پناهگزینی دوکتور نجیب هللا را به دفتر اسگاپ ملل متحد، یک مسئله ای مربوط به خود 

هیچکس و هیچ » او وانمود سازد. جنرال عظیمی در نوشته ای خود ادعا میکند که: 

قدرتی وی )رئیس جمهور نجیب هللا( را مجبور نساخته بود که به اجبار استعفا بدهد ویا 

ش را برای انتقال قدرت اعالم بدارد ویا به اجبار به دفتر ملل متحد پناه به اجبار آمادگی ا

 «ببرد، اینطور نیست ؟ 
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لطفا توجه نمائید که جنرال عظیمی تا کدام حد دیده درا و پررو      عزیر! ۀخوانند

امله و مطابق سناریوی است. او و یارانش ارگان های دولتی شمال کشور را در یک مع

ی، در اختیار جنرال دوستم ، شورای نظار، حزب وحدت و عده ای از خارج تهیه شدۀ

ان و قوماندانان وابسته به سرویس های مخصوص خارجی ، قرار دادند. سالنگ ها، پرو

حمل  25شان در تصرف احمدشاه مسعود درآمد. بتاریخ  میدان هوایی بگرام بوسیله 

و قوماندان اعلی قوای مسلح،  توسط محمود بریالی، بدون اجازه ای رئیس جمهوربرحال

افراد شورشی جنرال دوستم وشورای نظار را ذریعه ای طیاره به کابل انتقال داده و 

میدان هوایی پایتخت را در اشغال شان قرار دادند. تیلفون های رئیس جمهور را قطع 

کردند و در نتیجه ای انکشاف اوضاع ناشی از اقدامات کودتایی آنها ، رئیس جمهور 

جبورشد به دفتر اسگاب ملل متحد پناهنده شود. در غیر آن چنانچه کودتاچی ها از او م

 بایست بحیث وسیله یی جهت تطبیق توطئه های شان قرار میگرفت. خواسته بودند، می

مسئولیت تخریب عملیة صلح ملل متحد و عواقب خونبار آن را بگردن او می انداختند. 

فاروق یعقوبی وزیر امنیت دولتی به قتل میرساندند وبعدا در اواخر او را هم مانند غالم 

 اعالم مینمودند که رئیس جمهورخود کشی کرد. بطور قطع پالن شان چنین بود.

بنان سیوان بصورت روشن » در قسمت دیگر جنرال عظیمی نوشته است که : 

ر به او اپریل )شش روز قبل( از فرار نافرجام نجیب هللا در باره ترک کشو ۲۰بتاریخ 

اطمینان داده بود و در مدت همین شش روز که درکابل وضع امنیتی کامال عادی بود، 

 «دوکتور نجیب هللا آمادگی خویش را برای ترک گفتن کشور تکمیل میکند. 

محمدنبی عظیمی باید بپذیرد که : " درغگوحافظه ندارد " زیرا او مصاحبه بنان 

جام داده بود، " شش روز قبل " از پناهنده ان ۱۹۹۲اپریل  ۲۰سیوان را که بتاریخ 

شدن رئیس جمهور سابق محاسبه میکند، به گفت او رئیس جمهور نجیب هللا باید بتاریخ 

بدفترملل متحد پناهنده شده باشد. در حالیکه دوکتور نجیب هللا که  ۱۹۹۲اپریل  ۲۶

لل متحد پناه ببرد، مجبور گردید بدفتر م ۱۹۹۲اپریل  ۱۵نگارنده هم با او بودم، بتاریخ 

اپریل در تاالر  ۲۰اپریل. بنان سیوان شش روز بعد از پناهنده شدن ما، یعنی  ۲۶نه 

انترکانتی ننتل در برابر خبرنگاران اظهارکرد که خروج مصئون رئیس جمهور سابق از 

ای صلح ملل متحد بود. یعنی بعد ازینکه جنرال عظیمی و یاران   کشور بخشی از عملیه

ا را انجام داده وقدرت را عمال در دست گرفته بودند، بنان سیوان این اظهارات را او کودت

 بعمل آورده بود نه قبل از کودتای آنها.

برای یک لحظه فرض کنیم که : اگر با وجود فشار کودتا چیان، این محال ممکن 

تی، از میبود که رئیس جمهور را کودتا چیان مانند غالم فاروق یعقوبی وزیر امنیت دول

بین نبرده و او می خواست در کشور بماند، آیا در آنصورت عملیه ای صلح ملل متحد 

نفری ادارة موقت اجازه ورود به  ۱۵تطبیق میشد ؟ آیا از جانب کودتاچیان به شورای 
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کابل داده میشد تا قدرت را بدست بگیرند؟ جواب را همه کس بشمول جنرال عظیمی 

صلح  ئیس جمهور نه، بلکه برضد عملیۀکودتا اصال علیه رمیداند که هرگز نه ! زیرا 

مذکور سازمان دهی و عملی گردیده بود. رئیس جمهور بهر حال کناره گیری از قدرت را 

بنابرین کودتا علیه کسیکه خود بخاطر صلح   بخاطر تامین صلح در کشور پذیرفته بود.

پذیرفته بود، دلیل کنار رفتن خود را از قدرت وحتی خروج خویش از کشور را 

 نمیتوانست داشته باشد.

در همان ساعتی  ۱۳۷۱حمل  ۲۶جنرال عظیمی باید به یاد داشته باشد که بتاریخ 

که ملیشه های شورشی دوستم ذریعة طیاره به کابل انتقال میشدند، نگارنده هم به دفتر 

ه های رئیس جمهور حاضر بودم که رازمحمد پکتین وزیر داخله از پیاده شدن ملیش

دوستم به رئیس جمهور تیلفونی اطالع داد و رئیس جمهور از جنرال عظیمی ، آصف 

دالور لوی درستیز و جنرال عبدالفتاح قوماندان هوایی و مدافعه هوایی تیلفونی پرسید که 

کی به آنها اجازه داده است که وارد کابل شوند؟ رئیس جمهور به جنرال های مذکور 

ورود بعدی شانرا توقف دهند.  ا که فرود آمده اند از میدان خارج وهدایت داد تا آنهایی ر

چرا هدایت رئیس جمهور را اطاعت و تطبیق نکردند ؟ سوال مهم این است ، در حالیکه 

جنرال عبد الرشید دوستم از اوامر رئیس جمهور و قوماندان اعلی قوای مسلح کشور، 

و نظامی افراد خود را به کابل اعزام نمود؟ تمرد نموده بود، به اطمینان کدام مقام سیاسی 

پاسخ روشن است که او از جانب جنرال عظیمی ، آصف دالور و جنرال فتاح قوماندان 

قوای هوایی و مدافعه هوایی و در راس محمود بریالی اطمینان حاصل نموده بود که 

ل عظیمی و نرانیروی شورشی و باغی خود را به پایتخت کشور، اعزام نماید. بنابران ج

شمال هم پیمان و هم نظر بودند، بغاوتی که نه تنها منجر به  همدستانش با بغاوت ملیشه

تخریب عملیة صلح ملل متحد شد، بلکه کشور را در حمام خون غوطه ور ساخت. پس 

رئیس جمهور دوکتور نجیب هللا با درک اینکه عملیه صلح ملل متحد توسط جنرال 

و زندگی او معروض به خطر گردید ، حق ]شده[ خته عظیمی و همدستانش عقیم سا

داشت به دفتر اسگاب ملل متحد پناهندگی اختیار نماید، تا در نتیجه کودتاچیان نتوانند به 

این آرزوی شان برسند که رئیس جمهور را بحیث وسیله تطبیق توطئه های خویش مبنی 

ن بدوش او، بکار گیرند. بر انداختن مسئولیت عملیه صلح ملل متحدو عواقب خونبار آ

بنابر همین دلیل بود که کودتاچیان و دارودسته شورای نظارشان باالی رئیس جمهور 

 نجیب هللا عاصی بودند که چرا به دفتر ملل متحد پناهنده شده بود.

طوریکه عبدالوکیل وزیر خارجه آنوقت در کنفرانس مطبوعاتی که فردای پناهنده 

نمود، با رنگ پریده و لب و دهن گریخته او را به باد  شدن دوکتور نجیب هللا شرکت

ناسزا گرفته و حساب شده اتهام وارد نمود که رئیس جمهور نجیب هللا می خواست با 

کنار کشیدن خود، خالی قدرت ایجاد نماید. همچنان سرپرست وزارت امور خارجه 



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        275 

اینده ملل متحد، در حکومت برهان الدین ربانی )آقای لفرایی( در یک مالقات خود با نم

مورد دلیل عدم موافقه حکومت مجاهدین به خروج دکتور نجیب هللا از کشور، افاده 

نموده بود که چرا او مانند بعضی مقامات رهبری حزب وطن، خود را به دولت اسالمی 

پیمانان  تسلیم نکرده است. بهمین علت دوکتور نجیب هللا مورد خصومت کودتاچیان و هم

شده ای شان، قرار گرفته بود. که با پناهنده شدنش در دفتر ملل متحد،  جدید سفارش

 بخش مهم و نهایی سناریوی قبال تنظیم و دیکته شده بر آنان نا تمام مانده بود.

عملیه صلح ملل متحد از جانب تنظیم های مجاهدین نیز پذیرفته شده بود.      

د و نگارنده حاضر بودم که چنین بخاطر آمادگی به پروسه ای قبول شده ای مذکور بو

تصمیم در تفاهم با خود معاونین رئیس جمهور و مطابق با پروگرام عملیه ای صلح ملل 

در صورت   متحد اتخاذ و بخشی از آمادگی برای انتقال قدرت به شورای موقت بود. زیرا

کنار رفتن رئیس جمهوراز قدرت ، معاونین رئیس جمهوربحیث معاونین چه کسی، 

رای وظیفه میکردند؟ ادامة وظیفة آنها بحیث معاونین شورای موقت که ممکن نبود. اج

بنابرین رئیس جمهور آمادگی خود را برای انتقال قدرت به شورای موقت گرفته بود، که 

کودتاچیان مانع آن شدند ، نه انتقال قدرت به تنظیم های مجاهدین، و گذشت زمان صحت 

چنانکه یک تعداد زیاد مقامات رهبری حزب وطن و دولت  تصمیم او را نیز ثابت نمود.

مراسم انتقال قدرت » بشمول عبد الرحیم هاتف معاون اول رئیس جمهور، از اشتراک در 

به مجاهدین که در تضاد با مفاد عملیه ای صلح ملل متحد بود ، خود داری کردند و 

یزة کودتاچیان به متباقی اعضای حکومت به شمول فضل حق خالقیار تحت فشار سرن

مراسم مذکور برده شدند ولی عبد الواحد سرابی معاون رئیس جمهور )بعدا وزیر تجارت 

حکومت مجاهدین از موضع حزب وحدت( و عبدالحمید محتاط معاون دیگر رئیس 

جمهور که هر دو با توطئه گران تفاهم داشتند درمراسم مذکور شرکت نموده بودند ، نه 

 عظیمی در کتاب خود از اشتراک او نوشته است.عبدالرحیم هاتف که 

آقای عظیمی ! در لجن دست و پا زدن فقط یک نتیجه میتواند داشته باشد ،     

غرق شدن بیشتر، خوشبختانه اکنون همه میدانند که شما ویک تعداد جنرال های همدست 

دید ، و ملتی بودید که نه تنها نهضتی را برباد دا« بازی بزرگی» شما پیچ و مهره های 

را با تمام هست وبود آن به آتش و خون کشیدید بلکه آن آتش مطابق به پیش بینی دکتور 

نجیب هللا شهید دامن خود شمار را نیز گرفت. بی جهت نیست که رهبر سیاسی تان ) 

با کشتی که به ملل متحد و نجیب دادیم » محمود بریالی ( بار ها اعتراف نموده است که : 

 «مات شدیم .  ، خود ما

مردم شاهدند که بمجرد پناهنده شدن دوکتور نجیب هللا به دفتر ملل متحد     

فلتر » جنرال نورالحق علومی ذریعه طیاره از جمهوری اتحادی آلمان با عبور از 

در حالیکه در احتیاط قرار داشت وکدام وظیفه ای بالفعل نظامی هم نداشت « ... مسکو؟
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به مجرد ورود، به هوتل انترکانتی ننتل رفت و   ا به کابل رسانید.درطی یکنیم روز خود ر

در کنفرانس مطبوعاتی بلند باالیی از قبل پالن شده که برایش سازمان داده بودند شرکت 

» او در برابر این پرسش خبرنگار بی بی سی که : شما تحت کدام شرایط به   کرد.

: ائتالف های بزرگ ما را تسلیم نگوئید. تسلیم شدید؟ چنین پاسخ داد « جمیعت اسالمی 

افغان به افغان تسلیم نمیشود. ما ائتالف کرده ایم، تسلیم نشده ایم. من همین حاال از 

والیات غربی، جنوب غرب ، شرق کشور در مورد وضع امنیتی والیات مذکور اطمینان 

 حاصل نمودم ... وغیره وغیره ....

است که : جنرال نورالحق علومی به کدام نکته ای درخور توجه این پرسش     

اطمینان از جانب کدام قدرتی، با چه تعهداتی درچنین یک موقعیت بحرانی بسرعت خود 

را به کابل رسانید؟ باید گفت : وقتی محاسبات کودتاچیان برهم خورد و کنترول اوضاع از 

سرعتی که به دست شان خارج گردید، جنرال نورالحق علومی، ترجیح داد تا به همان 

کشور برگشته بود بازهم وطن را ترک بگوید وگرنه ، با اطمینان کامل فرستاده شده بود 

تا به پندار خودش ویا سناریست های توطئه، تاریخ تکرار شود و او نقش جنرال محمد 

بازی نماید.... ولی اگر منظور جنرال نورالحق علومی « نجات وطن» نادرخان را برای 

وبا جنرال عظیمی ، برادرش « گارنیزیون کابل » ه افغانستان آن بود تا به برای برگشت ب

)جنرال عبدالحق علومی( و چند جنرال دیگر، انتظار توام با حقارت برای موکب احمد 

اثر منسوب به جنرال عظیمی، « اردو و سیاست :» شاه مسعود رابکشد ] رجوع شود 

خویش به او اطمینان بدهد و به یقین که [ تا از انجام خدمات)!(  ۶۰۰و  ۵۹۹صفحات 

جنرال نورالحق علومی به هیچ صورت رنج آن سفر را برخود هموار نمیکرد، زیرا قرار 

اظهار شاهدان عینی، او با محمود بریالی، جنرال نبی عظیمی و برادرش جنرال عبدالحق 

ورد نظرشان علومی بخاطر سازندگی غیر دقیق آنها جهت تطبیق پالن کودتا و ائتالف م

 پرخاش نموده بود.

در عین حال موازی با کنفرانس مطبوعاتی جنرال نورالحق علومی،      

و در مورد « یک شبه رة صد ساله رفت » عبدالوکیل طی کنفرانس مطبوعاتی دیگری، 

خود گفت : شما خواهید دید که ما چگونه با برادران مجاهد خود از   «برادران مجاهد » 

ل دفاع خواهیم کرد . دوکتور نجیب هللا مصالحه نمیکرد، فقط حرف میزد، همشهریان کاب

مصالحه با کی ؟ در کجا ؟ شما دیدید که ما چگونه مصالحه کردیم. من امروز با 

برادرمسعود مالقلت کردم.... برادر مجاهد و بزرگوار آمر صاحب شورای نظار ... .. و 

 چنین و چنان ......

آیا امکان دارد در همان چند ساعتی که رئیس جمهور به   خوانندگان عزیز!    

دفتر ملل متحد پناهنده شد، جنرال عظیمی و همدستانش یک معامله بزرگ را از بلخ تا 



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        277 

کابل، از بدخشان تا جوزجان و از بامیان تا پروان، سازمان بدهند و اسم آنرا مصالحه 

 بگذارند؟ هرگز نه !

منسوب به خویش !« نازنین » کتاب  ۴۹۶بهتر است جناب شان به صفحه  

)اردو و سیاست( مراجعه نمایند و یک بار دیگر آن اعتراف نامه ای خویش را مطالعه 

نمایند که چگونه ماه ها قبل بخاطر مصلحت های فرکسیونی از مالقات خود با فرید احمد 

روحش ضربه ای بزرگی را متحمل شده بود » مزدک در مسکو که به گفته خودش : 

، به کسی چیزی « یرا مزدک از توطئه و دسیسه ای بزرگی پرده برداشته برداشته بود ز

نگفت و نه تنها باالی آن پرده افگند بلکه سرانجام خود نیز درآن شرکت نمود . آیا وی 

بحیث عضو شورای مرکزی حزب وطن و یک فرد نظامی عالی رتبه نمیدانست که 

تایج وخیمی را در قبال داشت؟ مگر سکوت و دسیسه ای مذکور چه حوادث خونبار و ن

پشت پرده نبود؟ آیا خودش سکوت را « بازی بزرگ» خاموشی او ناشی از شرکت او در 

او را وادار به این سکوت نموده بود   یا شبکه هائیکه با آن ارتباط داشت، ت دید وحمصل

پیتر تامسن ،  ؟ در جای دیگر از تبصره ای مورد بحث خود ، جنرال عظیمی از مصاحبه

در نتیجه نجیب هللا آمادگی نشان داد که » ... سفیر امریکا نزد مجاهدین ، که گفته بود : 

به مجرد به قدرت رسیدن یک اداره درکابل از قدرت کنار خواهد رفت. ولی این پالن 

، چنین نتیجه گیری « بخاطری خنثی شد که در اخیر مجاهدین داخل کابل گردیدند .... 

باید گفت هنگامیکه دوکتور نجیب هللا دست به فرار نافرجام زد یعنی ساعت » : میکند 

، یکنفر مجاهد هم داخل شهر کابل نشده بود .... پس این پالن ۱۳۷۱حمل  ۲۶یک شب 

  «برهم خورده باشد، درست ؟   باید به نسبت مخالفت مجاهدین بنیادگرا در پشاور،

ن را در شب کودتای شان که باعث پناهنده نخست باید گفت که عدم موجودیت مجاهدی

شدن دوکتور نجیب هللا به دفتر سازمان ملل گردید، دروغ میگوید. زیرا پرسونل شورای 

نظار و دیگر نیروهای شامل ائتالف شمال)مجاهدین( یکجا با پرسونل دوستم و تحت 

نیست که  پوشش آن، به کابل توسط کودتاچی ها انتقال گردیده بودند بنابرین بی جهت

در اخیر وارد کابل گردیدند ، به کار برده است. و دوم اینکه عظیمی » پیترتامسن مفهوم 

عملیه ای صلح به نسبت مخالفت مجاهدین بنیادگرا » بار دیگر آگاهانه دروغ میگوید که: 

حقیقت اینست که اکثر تنظیم های مجاهدین مقیم «. در پشاور برهم خورده باشد

حزب اسالمی ـ گلبدین » و « جمیعت اسالمی » طیم بنیاد گرای پشاوربشمول دو تن

و عظیمی نیز در همان وقت   «گردن نهاده بودند » به عملیه صلح ملل متحد « حکمتیار 

 داشت.  ازآن اطالع

آقای عظیمی باید میدانست که مجاهدین از بسیاری سالها بخصوص بعد از      

اتحانه وارد کابل شوند، ولی تا زمانیکه در خروج نیروهای شوروی ، میخواستند تا ف

داخل حزب و قوای مسلح خیانت نشده بود ، نه تنها آنها موفق به این آرزوی دیرینه ای 
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شان نشدند ، بلکه شکست های شدیدی را در جالل اباد، کالت، گردیز، کندوز یک تعداد 

تنظیم های جهادی نقاط دیگر نیز متحمل گردیند. و بعد از شکست های مذکور بود که 

مجبورشدند تن به عملیه ای صلح ملل متحد بدهند. ادعای عظیمی که: مجاهدین عملیه 

ای صلح ملل متحد را تخریب نمودند بخاطری هم واقعیت ندارد که : وقتی آنها نتوانستند 

  دولت را سقوط بدهند، چگونه میتوانستند عملیه ای صلح ملل متحد را تخریب نمایند؟

ی و همدستان سیاست بازشان این حقیقت را پنهان میکنند که میخواستند کسی چرا عظیم

استعمال « انگشت ششم » )احمدشاه مسعود( را که می بایست در ائتالف شان بمثابه 

توانست خود شانرا   نمایند، او زرنگ تر و با پشتوانه مطمئن تر خارجی از ایشان ،

ان خود را به کابل برساند. فقط با انکشاف مورد استفاده قرار دهد و روی شانه های ش

این وضع بود که کودتاچیان متوجه شدند که محاسبات شان کامال غلط بود در نتیجه 

کنترول اوضاع ازدست شان خارج شد وسایر قوت های مجاهدین نیزبرای ورود به کابل 

 دست به کار شدند.

حلقات و نیروها ، که در منظور رئیس جمهورنجیب هللا از اقدامات یک تعداد      

نامه ای شان به سرمنشی ملل متحد تذکر داده است، همان حلقات فرکسیونی ضد مصالحه 

  و ضد عملیه ای صلح ملل متحد در داخل حزب وطن بود، نه اپوزیسیون خارج حزب.

باید تذکر داد که دوکتور نجیب هللا در مورد تخریب عملیه ای صلح ملل متحد بوسیله 

از بنان سیوان اطالع نیافت. بلکه برعکس دوکتور نجیب هللا، بنان سیوان را از مجاهدین 

کودتای جنرال عظیمی وشرکایش دربرابر عملیه ای صلح ملل متحد مطلع ساخت. زیرا 

این جنرال عظیمی و همدستانش بودند که بحیث ستون پنجم دروازه های قلعه را از داخل 

ای بیگانگان در معامله قرار گرفته بودند، گشودند.  بروی بخشی از مجاهدین که با اشاره

آیا از بلخ تا به گارنیزیون کابل که مقر فرماندهی جناب شان بود کدام مقاومت و جنگی 

در برابر شورای نظار و دوستم صورت گرفته بود ؟ کی ها افراد شورای نظار را بطور 

کمر بندهای امنیتی جابجا  مخفی پیش از پناهنده شدن رئیس جمهور به ملل متحد ، در

نموده بودند؟ بنابرین طوریکه ادعا میکنند، مجاهدین فاتحانه وارد کابل نشدند، بلکه 

 بخشی از آنها، در یک زدوبند با عظیمی و همدستان او، وارد کابل شدند.

همه شاهد بودند که به مجردپناهنده شدن اجباری دوکتور نجیب هللا به ملل      

نیزیون کابل، جنرال فتاح قوماندان هوایی و مدافع ریمی قوماندان گامتحد جنرال عظ

هوایی و جنرال عظیم زرمتی قوماندان عمومی اوپراتیفی وزارت داخله در پشت پرده ای 

هموطنان » تلویزیون کابل ظاهر شدند و نخست از همه جنرال عظیمی داد سخن داد که : 

همان مانع صلح که جنرال « زده شد.... عزیز ! آخرین مانع صلح از روی صحنه کنار 

عظیمی کنار کشیدن او را به مردم مژده داد، حاال در مقاله ای خود او را متهم میکند که 

چرا آنها را تنها گذاشت؟ کسیکه گویا مانع صلح و آرامش بود، چگونه میتوانست بازهم 
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ه گفته ای عظیمی جا داشته باشد. اگر ب« )!( قهرمان صلح ووطنپرستی» در کنار این 

اوآخرین مانع صلح بود، باید با کنارکشیدن او صلح تامین میشد، که نشد. برعکس با 

کنار رفتن او، همانطوریکه خودش بارها پیش بینی کرده بود، بحران سیاسی کشور 

عمیق تر شد و ابعاد جدید و خطرناک تر کسب کرد که تا حال ادامه دارد. بنابران دوکتور 

انع صلح نبود، بلکه عظیمی مانع صلح بودند که او را از پشت خنجر زدند در نجیب هللا م

غیر آن او با موجودیت خود در قدرت، الی انتقال قدرت به اداره موقت مطابق عملیه ای 

صلح ملل متحد، می توانست با دستان نیرومند یک صلح عادالنه را تامین نماید، تا چنین 

 فاجعه ای ملی بوجود نمی آمد.

جنرال عظیمی باالی این موضوع انگشت انتقاد گذاشته است که چرا رئیس      

جمهور به مقامات ملل متحد برای کنار رفتن، یکسال قبل اظهار آمادگی نموده بوده و چه 

قربان گردیدند. مگر جنرال عظیمی فراموش « سرهای نازنینی که در طول این یکسال » 

سال نه بلکه، شش سال قبل از پناهنده شدن خویش کرده است که دوکتور نجیب هللا یک

برای کنار رفتن به نفع صلح و آرامش در کشورش اظهار آمادگی کرده بود. او مسئولیت 

رهبری حزب و دولت را بخاطر آن پذیرفت تا بتواند در خروج نیروهای نظامی 

راه را اتحادشوروی از کشور نقش خویش را علی الرغم مخالفت دیگران ایفا نماید و

برای ایجاد شرایط جهت انتخاب یک زعامت سیاسی و دولتی قابل قبول برای مردم و 

توافق اکثریت از طرف های درگیر، هموار سازد و کشور را از بحران عمیق سیاسی 

نجات دهد . او از روز احراز قدرت، تمام مساعی اش را درآن جهت متمرکز نموده بود تا 

وجودیت قوای شوروی و سیاست های تند و تیز اسالفش در تنش هایی را که در نتیجه م

جامعه بوجود آمده بود، با اقدامات واقعبینانه، توام با ابتکارات و عمل صادقانه کاهش 

، آزادی مطبوعات، ۱۳۶۹و  ۱۳۶۶دهد، که قانون اساسی مصوب لویه جرگه های 

یق تشبثات پلورالیزم سیاسی، رفع قیودات از مسافرت اتباع کشوربخارج، تشو

خصوصی، تشکیل حکومت از تکنوکراتها ی غیرحزبی وغیره برجسته ترین نمونه ای 

آن بود. تجربه هم نشان داد که بخش بزرگ از حزب وطن ، روشنفکران وتحصیل 

غیر حزبی، تاجران،روحانیون ومشران و ریش سفیدان و اقشار مختلف مردم ،   کردگان

ائید و حمایت قرارمیدادند و مردم با این قضاوت سیاست ها و عمل کردهای اورا مورد ت

ای کاش از اول این کار های خوب صورت می » ساده اما پرمفهوم عامیانه که میگفتند : 

رضائیت خود را از طرز اداره، سیاست ها و عمل کردهای او ابراز می « گرفت .. 

غیر « و وسیاست ارد» نمودند، چنانکه جنرال عظیمی هم ناگزیر و به اکراه در کتاب 

مستقیم اعتراف نموده است که بعد از ورود مجاهدین به کابل مردم حسرت دوران نجیب 

واضح است که مردم باالی پروگرام های سیاسی    را می خوردند، نه حسرت خودش را.

و عملکردهای سیاستمداران قضاوت میکنند نه در مورد خود سیاست مدار. دوران 
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دوران سیاست های ملی مستقل و اقدامات معقول، نه دوران  دوکتور نجیب هللا یعنی

 عظیمی ها و فخر فروختن آنها بر مردم.« لم دادن » سترجنرالی و در مقام

دوکتور نجیب هللا هیچگاه همرزمان و حزب خود را رها نکرده بود و      

فته قبل و رها کردن حزب خود را میداشت، دو ه« فرار»نمیخواست رها کند. اگر او قصد 

، از جانب حزب کانگرس رسما به هند دعوت شده بود. نگارنده «ستون پنجم» ازکودتای 

دعوتنامه ای مقامات هند را غرض اخذ هدایت شان بردم. بعد از مالحظة دعوتنامه گفتند 

: نمیتواند درین مقطع حساس در کنفرانس مذکور شرکت نماید. برای انجنیر نظرمحمد 

، وظیفه دادند تا بعوض شان به هند سفر نموده و در مراسم معاون رئیس حزب وطن

سالگرد حزب کانگرس از حزب وطن و از ایشان نمایندگی نماید. قبل ازآنهم سفرهایی به 

 سویس و هند داشتند که میتوانستند به کشور برنگردند.

 عظیمی و چند تن دیگر با نزدیکی به مرحوم غالم فاروق یعقوبی اعتماد او را     

جلب نموده و رئیس جمهور نیز به اطمینان های وزیر امنیت دولتی مبنی براینکه آنها به 

ارمان مصالحه و به تطبیق عملیه ای صلح ملل متحد، متعهد اند، باور میکرد. متاسفانه 

عظیمی و افراد مذکور به غالم فاروق یعقوبی، کسیکه تا آخر آنها را علی الرغم 

ی رهبری و کادر های حزبی، مورد شک قرار نمیداد، هم هوشدارهای یک تعداد اعضا

او را که جنرال عظیمی « دوستی»جفا کردند، او را ناجوانمردانه به قتل رسانیدند و حق 

جنرال یعقوبی غافل ازاینکه عظیمی در تبدیلی چهره   اعاده نموده است، هم ادا کردند.

ُست »ظام سهم گرفت و به اصطالحچنان ماهر و چیره دست شده بود که در چندین تغییر ن

 بیرون برآمد.« لــُفد

در مورد ادعای بی اساس دیگر جنرال عظیمی در مورد تشکیل شورای       

نظامی که گویا شورای نظامی مذکور مفکوره ای دوکتور نجیب هللا بود، باید گفت : 

مفکوره ای  نگارنده حاضر بودم که بنان سیوان در دفتر سازمان ملل متحد در کابل از

محمود بریالی در مورد شورای نظامی به دوکتور نجیب هللا یاد آوری کرد. دوکتور نجیب 

هللا به جواب او گفت که : شورای نظامی مورد نظرآنها، بخشی از توطئه کودتاچیان 

است. اگر آنها به تطبیق عملیه ای صلح ملل متحد واقعا صادق اند، بفرمایند پشتیبانی 

را از تطبیق عملیه ای صلح ملل متحد بطور رسمی و علنی ابراز نموده و  عام وتام خود

از همه مهم ترقوای مسلح افغانستان را غیر سیاسی اعالن نمایند و این مطلب را 

دراعالمیه خود بصراحت اعالم بدارند که قوای مسلح افغانستان از حزب وطن و تمام 

شت، وظیفه ای آن حفظ تمامیت ارضی، تنظیم های مجاهدین فاصله ای مساوی خواهند دا

استقالل و تامین امنیت در کشور است. در غیر آن شورای مذکور پوششی است برای 

وقتی جنرال عظیمی به دفترملل متحد آمد، نجیب هللا عین مطلب را   اقدامات کودتایی آنها.

مسلکی  برایش گفت و استدالل نمود : برای آنکه جلو جنگ گرفته شود و هزاران کادر



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        281 

قوای مسلح که سرمایه ملی کشور اند، حفظ گردند، قوای مسلح میدان رقابت سیاست 

بازان نگردد و تنظیم های جهادی سلب بهانه گردند، باید شورای نظامی شما قبل از همه 

قوای مسلح را غیر سیاسی اعالن نماید. او ظاهر سرتائید تکان میداد، ولی این کار را 

چگونگی » تور نجیب هللا درنامه اش عنوانی سرمنشی ملل متحد از نکرد. از اینکه دوک

در مورد » تاسیس شورای نظامی تذکر داده است، منظورش ازین مسئله که : « 

نموده بود، « مشوره »با نماینده ای خاص سرمنشی ملل متحد « چگونگی شورای نظامی

ه بود، نه تاسیس همان غیر سیاسی ساختن قوای مسلح بود که به بنان سیوان گفت

 شورای نظامی که عظیمی آنرا عنوان کرده است.

با نتیجه گیری از عملکرد کودتاچیان میتوان گفت که آنها با سبوتاژ عملیه صلح 

ملل متحد را به مرحله ای جدیدی از بحران سوق نمودند که نتیجه ای آن کشتار هزاران 

تی مادی و معنوی کشور، اخالل تن دیگر از مردم افغانستان، غارت و چپاول تمام هس

دستگاه دولتی منجمله قوای مسلح ، ضیاع کادر های مسلکی ، ملکی و نظامی و نهاد 

های اقتصادی وویرانی وطن بود که متاسفانه فاجعه هنوز ادامه دارد. آنها با سبوتاژ 

عملیه ای صلح و جلوگیری از خروج مصئون نجیب هللا از کشور که بخشی ازعملیه ای 

کور بود، حزب وطن، بخش بزرگی ازروشنفکران و مردم افغانستان را از وجود یک مذ

شخصیت توانمند و پرقدرت سیاسی محروم ساختند. در نتیجه ای خیانت همین ها بود که 

یک مشت جنایتکاران بنام طالبان به شهادت رسید.   دوکتور نجیب هللا سرانجام بدست

ث و رویداد های متراکم سیاسی، با استعدادی که دوکتور نجیب هللا در داغ ترین حواد

داشت توانست بحیث یک سیاست مدار جسور، دراک وزیرک تبارز نماید. امروز بجز از 

عظیمی و چند همدست انگشت شمار او، مخالفین دوکتور نجیب هللا در داخل حزب وطن، 

به این حقیقت پی   در بیرون از آن و حتی در میان کادر ها و رهبران تنظیم های جهادی

برده اند که دوکتور نجیب هللا در اندیشه و هم در اقدامات خود برحق بود. نگارنده شاهد 

آن هستم، هنگامیکه پروفیسور برهان الدین ربانی و معاون او دوکتور محمد موسی 

توانا شادیانه داخل کابل شدند، دوکتورتوانا برای ادای نماز جمعه به مسجد پل خشتی 

ر جریان وعظ که از تلویزیون کابل پخش میشد و ما آنرا در دفتر ملل متحد رفت و د

دوکتور نجیب اکنون درچنگ ما » مشاهده میکردیم، در مورد دوکتور نجیب هللا گفت که 

ولی همان دوکتور محمد موسی توانا دشمن سرسخت دیروز دوکتور ...« اسیر است 

« تاریخ شفاهی افغانستان در قرن بیستم» نجیب هللا در مصاحبه ای خود با بی بی سی 

خودم در همین لحظات تا جایی که خبردارم دوکتور »نظر کنونی خود را چنین بیان کرد: 

نجیب هللا بخاطر اسالم و به نفع اسالم خیلی گذشت ها داشت. اگر ما به او پاسخ مثبت 

ی فهمم و درک میدادیم ما به این مصیبت گرفتار نمی شدیم. من این گپ ها را حاال م
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میکنم، الکن اینکه چه چیز مانع شد فکر میکنم که یک فیصدی آنرا نداشتن بُعد نظر ما و 

 «درعین حال تاثیر دیگران و فیصدی بیشتر از پاکستان بود....

از جنرال صاحب عظیمی خواهشمندم حرف های این مخالف دیروز دوکتور نجیب  

ف و یک انسان واقع بین به اشتباه سیاسی هللا را با دقت بخواند. او بحیث یک مخال

شجاعانه اعتراف نمود، ولی آقای   دیروز خود، از طریق یک رادیوی بین المللی،

عظیمی تا هنوز هم در تالش آنست تا خاک به چشم مردم بزند و حقیقت را پنهان و یا حد 

 «اقل تحریف نماید.

 اده اشخانو یهللا عنوان بیدکتور نج یشخص ۀاز نام ییها رگب

 ]ونقش جنرال عظیمی درکودتا علیه نجیب[
مسلح  یهر سه قوا نیبا تمام جنراالن و مسئول( ۱۳۷۱حمل  ۲۳) کشنبهی روز»

 چیکه اصال   به ه طرفیب تهءیکم کیگفتم که بروز جمعه  شانیکردم و برا ریجلسه دا

شوند و  یل موارد کاب میهمه بشمول ما با آنها توافق نموده ا یول ستندین میحزب و تنظ

نفر شان  ۱۸نفر  ۳۵گردند. از  یرا تسلسم م قدرتکه من داده ام  هءیمطابق به اعالم

 ایخود کدام اردو  بیافراد با خود و در ج نیآمدن بکابل آماده شده اند، ا یبروز جمعه برا

 مسلح وادارهء دولت شما یقوا یباال ریزناگ اورند،یرا ندارند که ب یتیقوت امن ایژاندارم 

 زیملل متحد ن نکهیا گریو د دیکن یمکارخواهند زد و شما هم صادقانه با او شان ه هیتک

 ایجرگه  هیهمه افغان ها )لو ییروز گردهمآ ۴۵. بعد از ردیگ یدر کنار آنها و شما قرار م

 کیتوافق شدهء  کمدتی ی( جلسه نموده حکومت موقت را برایافغان یشورا ایمجلس 

را براه  خاباتو انت بیموقت را تصو یبوجود آورده، قانون اساسسال  میو ن کی ایسال 

و گذشتن  یقربان یمن برا رد،یپذیو جنگ خاتمه م نیصلح تأم بیترت نیاندازند. به ا یم

که دست به کدام  دیهوش کن د،یمان یخود م یاز اقتدار حاضر شده ام. شما همه به جا

 هءیانیب کی. دیسوز یکه اول خودتان م دیرا سازمان نده ییو کدام کودتا دیماجرا نزن

. گوش دید یکه بعدا  شما خواه یخیتار هءیانیب -شده است اما نشر نشد بتمفصل که ث

 یچرا پالن ها را خنث دیبگوئ دیداشتم. شا یاز پالن ها آگاه رایشانرا باز کردم )ز یها

من  کهیدر حال بردم یم ریدوباره دست به شمش یرا بکنم ول نکاریتوانستم ا ی. مینکرد

 یداده بودم، باز مردم و جهان و ملل متحد و همه م قبل کماهیخود را  یاستعفا هءیاعالم

صلح  نیسپردن قدرت را بخاطر تام یبرا یآمادگ کسویگفت. از  یدروغ م بیگفتند که نج

برد و مردم را از دم  یم ریحفظ قدرت دست به شمش یبرا گرید یکرد و از سو یابراز م

در داخل و خارج وضع  هاقدرت طلب است نه صلح طلب و قوت  کیگذراند. او  یم غیت

 یبه دوش من م یخیها از لحاظ تار یهمه خراب تیساختند و مسئول یرا خراب تر م

است. در آن وقت  دهیکاران افت سهیگران و دس هیتوط گران،یافتاد. مثل که امروز بدوش د

در برابر مردم و  تی... مسئولگرید یمنف بود و ده ها مطلب یملل متحد هم با من نم
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متاسفانه  یگفتم( ول یدر برابر جهان و ملل متحد چه جواب م میدادیچه جواب م را خیتار

 قبول نکردند.

سرخود به گارنیزیون کابل رفتند و  یصبح روز چهار شنبه مزدک و کاویان فردا

عمال  او  یجیب گرفتیم. یعنانجا اعالن کردند که گویا ما تمام صالحیت ها را دیشب از ن

قانون  -لویه جرگه –خلع قدرت شده است.  )هیئت اجرائیه یک حزب چه حق دارد 

آن مهم نبود زیرا کودتا داشت حلقات  یدولت و حکومت چه شد. یک یو نورم ها یاساس

 شد و ضرورت برعایت قانونیت چه بود ؟(  یآن تکمیل م

وانه اش کرده بودند و خواستار نزدم آمد یا ر یبجه عظیم ۱۱حدود ساعت 

اید، هر اقدام من بعد از  یمن شد. جواب باز همان بود که امروز بینان سیوان م یاستعفا

 .دشو یانجام م یصحبت با و

***** 

متعدد  یطیاره ها یسیاس یسرقوماندان به دستور بیورو ۀوقت بدون اجاز صبح

تکمیل  یدفاع کابل و اصال  برا یهرا  برابه بلخ پرواز کرده بود تا افراد دوستم را گویا ظا

 یفتاح تیلفون ،یهوای ۀو مدافع یکابل کنند. از قوماندان هوای یکودتا وارد میدان هوای

.  یمرکز ۀتیاز کم یسیاس ی. گفت به امر بیورویاین کار را کرد یپرسیدم به امر ک

قدرت را بدست عنان  یسیاس یگفتم، سر قوماندان چه شد، دولت چه شد که باز بیورو

میدان  ی. گفت: صاحب همه طیاره ها پر از نفر باالهگرفت. فورا  طیاره ها را دوباره بخوا

مشترکا  وارد میدان کابل هم  یاسالم تکابل رسیدند. به این ترتیب افراد دوستم و جمعی

 شدند.

**** 

 وکیل به دفتر من آمد که گویا( ۱۳۷۱حمل  ۲۶شام )شام روز چهارشنبه  ینزدیک

جنگ کردم، همه چیز را تسلیم کردند. صرف دوستم نه مخالفین نیز با او  یمن با بریال

ها و اشک ریختن ها کرد و مرا به اغوش  یها و پشیمان ییکجا امدند. و اظهار دوست

فیصله کرد که حساب توخو  اش خو ینجیب یک هدل گفتم ک کرد. در یکشید و خدا حافظ

کند که ما منتظر بینان  یپیوسته وکیل به خانه تیلفون م امشب تمام است. . . درین میان

کند که در خانه استم یا نه . . . دیدند که من  یسیوان هستیم امد، نامد. اصال  مرا چک م

 شورنخوردیم... یخود مستقر استم و بجای یمانند سنگ در جا

***** 

تادر آنجا در دفتر خوردیم و بطرف خانه امدیم  یو احمدز یشب را با توخ نان

معطل امدن و مالقات بینان سیوان باشیم. از طرف دیگر پیوسته با بینان سیوان از کابل 

به پاکستان در تماس استیم و او اطمینان میدهد که کار کمیته )کمیته غیر جانبدار( را به 

انجام رسانیده و امشب به کابل میرسد و ضمنا  بینن سیوان تقاضا کرده که کمیته خواهش 
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ید کابل را ترک گوید. و نجیب با( ۱۳۷۱حمل  ۲۸د که قبل از امدن ما بروز جمعه )دار

 این شب و یا روز پنجشنبه اینکار باید صورت گیرد... ییعناست شب پنجشنبه  اکنون 

ها )کودتاچیان( به این فکر افتادند و شاید نزد خود حدس زده باشند که مبادا  این

 ییک چند صد نفر عسکر ملل متحد وارد میدان هواینجیب از بینان سیوان نخواهد که 

 گویا موفق شان ناکام نشود.  یکابل نشود و کودتا

صاحب تیلفون کرد و بمن  یدوازده ونیم )شب پنجشنبه( خدا ببخشد یعقوب ساعت

آید.  یاطمینان داد که از پاکستان اطالع رسیده که کمیته اماده شده است و روز جمعه م

از نزد من استعفا میخواهند آنرا اماده ساخته ام و اینکار را انجام گفتم خبر دارم و 

 یو یک نظام یمعاون بینان سیوان در کابل دو سیاس سهمیدهم. دیدم ساعت دو شب شد. 

وارد قصر نمبر یک شدند و گفتند که بینان سیوان بمیدان کابل امده، طیاره اش را 

ه شود و اصرار دارند که دوباره پرواز کند. د که پیادنگذار یمحاصره کرده اند . ویرا نم

موتر خود شوم من و جفسر  طلبه تلفون ها رفتم که همه قطع شده بودند. بدون آنکه مع

ملل متحد شده با معاونین آنها یکجا خواستیم به  یسوار موترها یو توخ یو احمدز

 ستادیمارا ا یهار راهمانند. در چ یگارنیزیون برویم تا معلوم کنیم چرا بینان سیوان را نم

 شناسیمگویند می یمینمائیم، م یکردند. نام شب میدهیم کس توجه نمیکند. خود را معرف

که رئیس صاحب استید، پس بگذارید برویم ، اجازه نیست . دفعتا  همه پروت کردند وگیت 

لم به خیا یتاک یتفنگ را کشیدند وفضل خداوند که موتر ها از ملل متحد است. با واک یها

گرفتند و این ها میگویند که موتر ها از ملل متحد است و از آنجا  یبا گارنیزیون تماس م

ملل متحد مسئولیت کالن دارد بعد از معطل  یموتر ها یدهند که فیر باال یامر فیر نم

خانه قطع بودند تصادفا  امدیم دفتر  یشدن چند دقیقه دوباره برگشتیم و چون تیلفون ها

 یبا گار نیزیون تماس بگیریم. امدیم به اسکاپ. وقت یاپ که تیلفونکسملل متحد در ا

 برداشت.  یظیمازینجا تیلفون کردم تصادفا  ع

 یرا در میدان هوای ینمایندة سرمنش یکنید مختارید ول یگفتم که هر چه م برایش

شوم.  یبه تماس م  یمعطل نگهداشته اید و اینک از دفتر ملل متحد من با سرمنش

نان سیوان بدفتر نرسد بدوش شما خواهد بود. برایم ییت و عواقب تمام مسایل اگر بمسئول

میکنند، اینک من ودالور  یفهمم چ یگفت که نمیدانم صاحب! لچک ها امده اند، نم

میرویم و بینان سیوان را میآوریم. )این ها میخواستند بنان سوان را از میدان رخصت 

که هیچ در فکر  یاد بنده حقیر و فقیر برسند که بنده چیزبه د یکنند و بعدا  با خاطر جمع

منتظر بنان سیوان در خانه  مما نبود به آنجا امده بودیم که گویا تیلفون بکنیم و بروی

اسگاپ شد و بنان سوان را با وارد  یچهار بجة صبح عظیم یباشیم.(  دیدیم که طرف ها

احب! بخاطر امنیت شما دو تانک و ورد. رسم تعظیم بجا آورد و خواهش کرد که صآخود 
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چند زره پوش و یک قوت به اطراف اسگاپ اورده ام تا شما در اینجا مصئون باشید و 

 ماندیم ...  یکنیم که از اینجا خارج نشوید و به این ترتیب مادر اسگاپ باق یم واهشخ

***** 

ا و م یشب دوشنبه سالنگ رادر سازش تسلیم کردند وقوت ها ییکشنبه یعن شام

مخالفین یکجا شدند، دوشنبه آرام بودند. شب سه شنبه و صبح آن جبل السراج 

تسلیم و اشغال کردند، تمام فشار را روز سه  یوچاریکار را یکجای( ۲)گارنیزیون فرقه 

کنیم غافل ار آنکه درآنجا نیز سازش صورت  ظبگرام را حف یشنبه انداختیم تا میدان هوای

و با به جان قهرمان )فعال   یشنبه را از دالور گرفته تا عظیمگرفته بود. تمام روز سه 

شود اما ساعت دوازده ونیم  یقومندان گارنیزیون( بمن اطمینان میدادند که بگرام دفاع م

شب چهار شنبه )که فردایش چهار شنبه است( بغیر از انجنیر نظر که قبال  گفتم که در 

 یسیاس یالبدل بیرو یو عل یاصل یعضابه هند در سفر بود دیگر تمام ا یراس هیئت

 یشدند و گفتند که ما همه بعد از جرو بحث طوالن یوارد دفتر کار من در ریاست جمهور

 و رسیدن به یک فیصله نزد شما آمده ایم.  یدر کمیتة مرکز

 چه فیصله با خود آورده اید!  بفرمائید

عام.  یت سخن هابه حیث نطاق شان اول صحبت کرد و مقدمه و تمهیدگذاش الیق

راستش را پرسان کنید من نفهمیدم که مقصدش چیست. گفتم مقصدت را نفهمیدم، 

مشخص بگوئید. فرید مزدک سخن گفتن را شروع کرد بعد از صحبت از من خواست تا 

تنظیم و نشر نماید و موقف خود  حزباجازه بدهم فردا اعالمیه را از جانب هیئت اجرائیة 

 یاعالمیه کار کنید. فردا اعالمیه را م یایشان گفتم شما بروید رورا ابراز کنند. من بر

 یآید و بدون مشوره باو یکه فردا م یبینم . قبل از آمدن بینان سوان نمایندة سرمنش

 اعالمیه را چاپ و نشر نکنید. 

است و گفت که  یرا برداشتم ، دیدم عظیم یوقت زنگ تیلفون آمد. گوش درین

 که بشما داده بودیم ، بگرام نیز سقوط کرد.  یاطمینان ها متاسفانه باوجود تمام

اطالع تیلفون سقوط بگرام را هم همینطور تنظیم کرده بودند تا در وقت  دادن

زنگ زده شود و همه در حضور هم از مسئله آگاه شویم تا  یسیاس یبیورو ۀنشست جلس

ناک شده است در پرتو این مسئله که گویا وضع خطر یسیاس یدیگر بیورو یاعضا

طرح کنند و بر من تحمیل نمایند. جنرال  اپیشنهادات دیگر قبال آماده شده و فیصله شده ر

بگرام را از کار انداخت تا  یرفیع گفت )بخیالم اوازعمق مسائل خبر نبود( باید خط رنو

کابل صورت نگیرد. وکیل وزیر خارجه فورا   یجهت بمباردمان باال یهوای یپرواز ها

 یبیورو یاز اعضا یمن باال است من جنگ نمیکنم اگر کس یرفقا! دست هاگفت که 

ما با مخالفین در جبل السراج و چاریکار بشکل  یجنگند بگوید . قوت ها یم یسیاس

تفاهم  یمسالمت آمیز یکجا کار میکنند ضرورت به جنگ نیست. باید همه مسایل از رو
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رد... دیدم معجزه واقع شده در یک شب حل شود باید با مخالفین مصالحه کرد، ائتالف ک

ها به پایان رسیده است. چقدر خوب آنهم وزیر خارجه که  حهکار ائتالف ها و مصال

 یبه یک بارگ ی. ولیداخل یکارش باید با خارج و ملل متحد باید باشد نه با قوماندان ها

 درین عرصه مقدم شده است، مبارکش باشد. 

مخالفت نکرد همه خاموش نشسته بودند .  هم یسیاس یبیورو یاز اعضا ییک

رشتة سخن را گرفته سرانجام پیشنهاد کرد که اگر نجیب صالحیت ها را بما  یکاویان

که از مدت بیشتر از چهل روز بلخ را تسلیم  یمنتقل سازند. گفتم کدام صالحیت ها؟ وقت

دون هر روز دایر است ب یمرکز میتهدر ک یسیاس یکرده اید عمال  جلسة بیورو

حل مسایل شمال مصروف کار استید )در  یموجودیت نجیب، و گویا با صالحیت برا

حالیکه درین مدت این پرابلم شمال و مزار را نه تنها حل نکرده بودند بلکه آنرا تقویت و 

حلقات دیگر اززنجیر توطیه ها وسازش ها را تکمیل کرده بودند که یکایک تطبیق ان 

 یآید ما همه در پا یینقدر وارخطا استید . فردا بینان سوان مشروع شده بود( گفتم چرا ا

پالن ملل متحدو اعالمیة صادرة اینجانب امضا نموده ایم، حاالپالن دیگر، سازش با 

قوت ها وغیره همه در حقیقت کودتا در برابر پالن ملل متحد بوده  یتسلیم –قوماندان ها 

 خود تان است و ...  یوزیر پا نمودن امضا ها

آمد ما نمیتوانیم  یآمد تا حاالباید م یملل متحد م یگفت اگر نمایندة سرمنش وکیل

 یزیاد معطل بنشینیم، هم از زاغ میمانیم هم از رزاغ. بما اجازه بدهید که برویم پالن ها

آغاز یافته بود. اما  یشدنش از چند یسازیم )که داشت عمل یخود را با قوماندانها عمل

اجازة من اینکار را رکالم کنند که فردا اگر خوب شد خود شان  هبصرف میخواستند که 

کرده و مرامجبور ساخته بودند و اگر نشد بگوید کار نجیب بود، ازیک طرف با پالن ملل 

متحد موافقه کرد و در عمل دستور داد که باقوماندان ها ما داخل ائتالف شده و در مقابل 

من که تاکنون انجام میدادم  یهمه سیاست ها یرابپالن ملل متحد کودتا کنیم( این دیگر 

هم با  یسیاس یزهر قاتل بود، تصمیم گرفتم که به این راه نروم خدا کند یک نفر بیورو

 شما را تقاضا دارند اگر انرا بما بسپرید ! یگفت که مخالفین استعفا یبریالمن نباشد. 

نان سوان انجام خواهد ایشان گفتم که تمام اقدامات من بعد از مشوره با بی به

نامه  نیپذیرفت. شما بروید یک روز دیگر هم معطل باشید و رخصت شان کردیم.) ا

   128«نگاشته شده است  ۱۹۹۳/۷/۱۳=۱۳۷۲سرطان  ۲۲ خیبتار

 

 هللاخالصه دالیل و عوامل سقوط نجیب

                                                 
 برگرفته از سایت پیام افغان- 128
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در تبانی « کا، گی، بی »های ،هللا سقوط نماید و تالشـ روسها میخواستند نجیب۱

طلب در رهبری حزبی و دولتی افغانستان چنان اختالفاتی با عناصر خودخواه و قدرت

ایجاد کرد که رفقای همسنگر و همرزم دفعتا بجان هم افتادند و هر کدام بیشتر و محکمتر 

 از دیگری تیشه بریشه همدیگر زدند.

 نیت های مسلح کشور )اردو و پولیس و امهللا با قوتـ برخورد دوگانه نجیب۲

ها، سبب نارضائیتی جناح خلق و وزیر دفاع )تنی( دولتی( به دستور یا به مشورت روس

با رئیس جمهور و سرانجام منجر به کودتای نافرجامی شد که بر اثر آن وزیر دفاع و 

قوماندان عمومی هوایی و مدافعه هوایی به پاکستان پناه بردند و بقیه رهبران خلقی 

بار دیگر حزب دچار انشعاب و تفرقه شد و افسران اینجا یک بزندان کشانده شدند. از

اله شان منسوب به این جناح بودند، دیگر نمیخواستند از نجیباردو و پولیس که اکثریت

های خارجی حتی قبل از خروج قشون شوروی از افغانستان، و رژیم او دفاع کنند. قدرت

ها دوباره قدرت را وای شوروی، خلقیچنین شایعه پراکنی کرده بودند که پس از خروج ق

ها بدست میگیرند. این آوازه زمینه بدگمانی و حتی رویاروئی این دو جناح از پرچمی

 تر میساخت.حزب را حتمی

 سو و اختالفات درون جناحی پرچم در سطح ـ اختالفات درون حزبی از یک۳

عامل دیگر پروسه سقوط  هللا، بیش از هررهبری بین هواداران کارمل و طرفداران نجیب

نادری پسر هللا را سرعت بخشید. جنرال دوستم و جنرال مومن و جنرال سیدجعفرنجیب

الدین مزدک و نجمفرقه اسماعیلیه افغانستان در تبانی با فریدمنصورنادری، رهبرسید

 وجنرال سیداعظم سید،دالور و کاویانی، وکیل و جنرال نبی عظیمی و جنرال آصف

وباقر فرین معاون دوم جنرال یارمحمد معاون اول وزارت امنیت دولتی ان گارد،قوماند

شورای ایتالف شمال با »ایجاد ه بدستور و هدایت کا، گی، بی، و کارمل بامنیت دولتی ،

هللا برافراشتند. و با دست یازیدند و علم بغاوت در مقابل نجیب« مسعود شاههمدستی احمد

هللا هم سقوط کرد صرف میدانهای هوایی کابل وبگرام، نجیبشریف و تسقوط شهر مزار

 متحد پناهنده شد. و در دفتر ملل

فاروق یعقوبی وزیر امنیت دولتی اعالن گردید در همین تاریخ خبر خودکشی غالم

که مردم بدان باور نداشتند. بنابر شایعات، یعقوبی و جنرال باقی رئیس ریاست پنج امنیت 

هللا بودند، در داخل وزارت امنیت دولتی ترور ز هواخواهان داکتر نجیبدولتی که هر دو ا

  شده بودند.
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دراستانه بغاوت » خرآیعقوبی در روز های   نویسنده مقالۀ قتل یعقوبی میگوید:

، جنرال یارمحمد اطالعات با ارزش  که بسیار نا وقت شده بود با خبر شد که« شمال 

و  کرده و میکند  اه مسعود را از نظر وی پنهان اوپراتیفی عمدتأ در مورد احمد ش

» فت که ، روس های ... این دو برادر گارش میدهد اومیگزمستقیم به مزدک و کاویانی 

 129«تحمیل کردند« ما»را باالی « مزدک و یار محمد  )«بدبخت

 خود درجناح پرچم حزب «کاجی بی»بدین سان روسیه،  بوسیله دست پروردگان  

یک کودتای درون حزبی علیه داکتر نجیب، پروسۀ صلح سازماندهی ق،با دموکراتیک خل

سپس با برکشیدن گروه های مورد حمایت خود بر  سازمان ملل متحد را سبوتاژ نمود و

افغانها از »  داکتر میرعبدالرحیم عزیزسریر قدرت و مشتعل ساختن جنگ داخلی ، بقول 

  روم ساخته شدند.مح« افتخارات جهاد و پیروزی شان برقوای سرخ

ف رانی و بدبختی شهریان کابل، یکطبنابراین اگر مسئوول تمام آن همه ویر

الدین کاویانی، عبدالوکیل مزدک، نجم کارمل، فرید هللا یعنی ببرکرقبای سیاسی نجیب

 عظیمی و جنرال آصفنبییارمحمد وجنرال خارجه، جنرال دوستم و جنرال امور وزیر

هللا و قر فرین وغیره میباشند. درطرف دیگر این مسئولیت شخص نجیببا جنرال دالور و

یاوران و مشاوران او قرار دارند که تصمیم به استعفای قبل از وقت خود )بدون تدویر 

گیری او از  لویه جرگه و بدون استحضاری پارلمان( گرفت و با آنکه میدانست کناره

برگشته کابل  و بخصوص شهریان بخت قدرت چه مصیبت عظیمی بر سر مردم افغانستان

اندیشانه دفاع شهر کابل و  فرود میآورد، اردو را منحل ساخت و حاضر نگردید مصلحت

مردم آنرا به وزارت دفاع و وزارت امور داخله و وزارت امنیت دولتی بر طبق فیصله 

ینگونه پارلمان )اگر تدویر فوری لویه جرگه ناممکن به نظر میرسید( واگذار شود. بد

ملی و تطبیق اش قبل از تحقق مشی آشتیهللا توسط رقبای سیاسیرئیس جمهور نجیب

پالن صلح ملل متحد سقوط کرد و با انحالل اردو قبل از همه خودش در دام افتاد و بعد 

 شهریان کابل به ماتم جنگ خانمانسوز کشانیده شدند.

تقال قدرت به مجاهدین و هللا و انحال باید پرسید که با وجود سرنگونی نجیب

ریزی و بخصوص به جمعیت اسالمی تحت رهبری برهان الدین ربانی، چرا جنگ و خون

 یابد؟ ویرانی در افغانستان پایان نمی

 های ملل متحد کابل پیوسته ویران شده میرود؟ چرا تالش هاسال چرا در ظرف این

جه میشود؟ چرا جنبش شمال، میستری باز هم با ناکامی مواو نماینده خاص آن محمود

جنگد و زمانی با حزب وحدت گاهی از جمعیت اسالمی حمایت میکند و با مخالفین آن می

 و حزب اسالمی حکمتیار، شورای هماهنگی میسازد و بر ضد جمعیت قرار میگیرد؟ 

                                                 
 م. صبور، اکتریعقوبیمقاله قتل د،۲۹/۶/۲۰۰۹اریائی،سایت رک:- 129
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گران سیاسی درست است که بحران افغانستان تا زمانیکه منافع  آیا این نظر تحلیل

پاکستان در افغانستان تضمین نگردد، همچنان ادامه خواهد داشت؟ چه کسی  روسیه و

 باید چنین تضمینی را به این کشورها بدهد؟

کابل از پنج سمت بشمول  پناه بردن داکنر نجیب به دفتر ملل متحد،با پخش خبر

های مجاهدین و ایتالف شمال قرار گرفت. میگویند افراد جنرال فضا مورد هجوم دسته

ستم همان شب به ارگ ریاست جمهوری نفوذ کرده بودند و قصد از میان بردن دو

هللا با آگاهی از قضیه از دروازه عقبی ارگ خود را نجات هللا را داشتند. مگر نجیبنجیب

 داده بدفتر ملل متحد در کابل پناه برد.

   ود برخی میپرسند، با آنکه رئیس جمهور مخالفان و تخریبکاران اصلی دولت خ

شناخت، چرا قبل از آنکه سقوط نماید و یا مجبور شود بدفتر ملل متحد پناه ببرد، را می

یافتند. به آنها ضربه نزد و آنها را نابود نکرد؟ تا شهریان کابل از مرگ و تباهی نجات می

سازی رهبری حزب و از میان بردن مخالفین سیاسی خود آیا اگر رئیس جمهور به پاک

در کابل بودند، دست میزد، آیا نمیتوانست از یک توطئه خونین ملی که هنوز همگی 

ها مانع هرگونه اقدام تدافعی و تعرضی او بر ضد جلوگیری کند؟ آیا هنوز هم روس

هللا توان اجرای هرگونه اقدام تدافعی را نداشت، چرا اینقدر مخالفین او میشدند؟ اگر نجیب

ازید و آن همه امتیازات برای منسوبین گارد نبه قوت خود و نیروی گارد خاص خود می

خاص برای چه بود؟ گفته میشود قوماندان گارد خاص از اوامر رئیس جمهور سرپیچی 

 کرده بود، آیا درست است؟ 

 هللا روزی اگر از زندان رها شد باید به مردم اند که خود نجیباین همه سواالتی

کفایتی در جمهور مشاورین بزدل و بی پاسخ بگوید. اما برداشت ما این است که رئیس

هللا هم کنار خود داشت که جرئت هرگونه عمل جدی را از او سلب کرده بودند. خود نجیب

گیری در روزهای پس از سقوط شهر خوست و متعاقبا مزارشریف ، دیگر قدرت تصمیم

دچار شد و ابتکار عمل را از دست داده بود و در برابر رقبای سیاسی خود با سرنوشتی 

 خان در برابر پسر سقاو شده بود. هللاکه غازی امان

 های جهادی در جهت سقوط رژیم مسعود که اینک از سایر تنظیمشاهبهرحال احمد 

الملی پیوسته های گروهی بینپیشی گرفته بود از چاریکار مرکز پروان به وسیله رسانه

یک میشدند ابالغ میکرد. بخاطر ها که بکابل نزدبه قوماندانان جهادی سایر تنظیم

تخت وارد ریزی در کابل نباید قبل از ورود رهبران جهادی به پایجلوگیری از خون

 شوند. 

ها و احزاب اسالمی مقیم پشاور تقاضا نمود تا مسعود همچنان از رهبران تنظیم

تخت رهبری دولت را تعیین و برای اشغال قدرت و جلوگیری از هرج و مرج در پای

بحیث رئیس در پشاور  ۱۳۷۱ثور ۴هللا مجددی در تاریخ عزام نمایند. باالخره صبغتا
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ثور قدرت  ۸ثور وارد کابل گردید و فردای آن ۷و شام  دگردیتعیین مؤقت دولت اسالمی 

منتقل نفری جهادی  ۵۲به شورای از سوی داکتر سرابی وعبدالحمید محتاط 

 جیب دراین انتقال قدرت سهم نگرفت.()عبدالرحیم هاتف معاون اول داکتر نشد.

 مسعود پس از آن در دولت مجددی بحیث وزیر دفاع و قوماندان  احمدشاه

 های مختلف تنظیمی بر کابل و اشغال خودگارنیزیون کابل مقرر شد. اما هجوم گروه

های عامه و افراد و های دولتی، همراه با چور و چپاول دارائیسرانه دوایر و ساختمان

 ها، امنیت و مصونیتهای ازبک و غیره تنظیمها و ملیشهها بوسیله افراد تنظیمنوادهخا

آهسته در میان شهریان کابل جان و مال مردم را در خطر انداخت و از محبویتش آهسته

 کاست.

 های تخت با آن شکل و شمایل ترسناک، آتش جنگبا ورود مجاهدین مسلح به پای

و ماه سه ی کابل و مردمان آنرا فرا گرفت و اکنون که از آن روز تنظیمی و نژادی و مذهب

های جنگ قدرت رد، کابل پایتخت دوملیون جمعیتی افغانستان همچنان در شعلهذسال میگ

هللا همانگونه که پیشبینی، طلبی میسوزد و خاک و خاکستر شده میرود. و دکتور نجیب

های خیابانی آید و آنگاه جنگت به میان میکرده بود با کنار رفتن او از قدرت، خالی قدر

ها بر سرقدرت، کابل را به حمام خون تبدیل میکند. همین طور هم شد و خودش نیز تنظیم

تا هنوز از این حمام خون بیرون نیامده است و ممکن است از استعفای قبل از وقت و 

 انی سودی ندارد.قبل از نجات خود صدبار پشیمان هم شده باشد. ولی اکنون این پشیم

هللا و انتقال قدرت به مجاهدین و حال باید پرسید که با وجود سرنگونی نجیب

ریزی و ربانی، چرا جنگ و خونبرهان الدین بخصوص به جمعیت اسالمی تحت رهبری 

کابل پیوسته ویران شده  هاسال چرا در ظرف این یابد؟ویرانی در افغانستان پایان نمی

میستری باز هم با ناکامی ای ملل متحد و نماینده خاص آن محمودهمیرود؟ چرا تالش

، گاهی از جمعیت اسالمی حمایت میکند و با مخالفین  رال دوستممواجه میشود؟ چرا جن

جنگد و زمانی با حزب وحدت و حزب اسالمی حکمتیار، شورای هماهنگی میسازد آن می

 و بر ضد جمعیت قرار میگیرد؟ 

 گران سیاسی درست است که بحران افغانستان تا زمانیکه منافع  آیا این نظر تحلیل

روسیه و پاکستان در افغانستان تضمین نگردد، همچنان ادامه خواهد داشت؟ چه کسی 

 باید چنین تضمینی را به این کشورها بدهد؟
 

 

 

 صیانت از گنجینه طال تپه ،بزرگترین خدمت داکتر نجیب

 در کابل ه اینیگنج
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 ـریهللا زر ظیرحفیمترجم: انجن                 کوژان کی: انندهینوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :افغـانها ریکب راثیم ۀدوبـار تولـد

جمهور دوکتور  سیند،رئیـرک بگوگرفته اند افغــانستان را ت میها تصم یشورو

 تیشخص نیاو نخست کندیم یمملکت را رهبــر یحساس ودشوار طیـراهللا درش بینج

 .دینمایاحساس م درکیم دیافغانها راتهد یوکلتور یمل هیامکه سـر یـراست که، خط

اوهمه  1989درسال نیمجــاهـد یکابل نسبت حمالت راکت میازبسته شدن موز قبل

 ــرهیذخ کهیجا یبانک مرکز یخانه ها ریخودش به ز میتحت  نظرمستق آثــار طـالتپه را

 تیجمهور صالح سیتنها رئ کهیمنتقل ودراتاق مخصوص میشود،ظ حفـطال مملکت 

که باسکـرتـر  سیـام افغانستان در سوبن میمــوز سیرئ .دهدیبازکردن آنرادارد ،قرار م

بنا  تیهئ کی بیدر ترک سیسو ردولتیپول بوشرPaul Buchererـور خارجه ام

 :ـدیوگیر نموده مهللا به افغانستان سفـ بیبدعوت دوکتور نج

ها  نیتــریرا که در داخـل و یبــایهللا ابتدأ آثار فوق العــاده ز بیجمهور نج سیرئ

بعدا  اومارا  و بما نشان داد ،گذاشته شده بود شیبنما یجمهور استیردرطبقه اول قصـر 

با خــود  یدیدام کلبودند وهرکـ آنجا هفت نفر منتظرما .کــرد یائرهنمـ ینیزم ــریبطرف ز

 میماتوانست و دیوباالخره دروازه بازگرد چـــرخانــدیبنــوبه داخل قفـــل دروازه م هداشت ک

 طالتپه! آثار زاستیچه شگفت انگ م؛یئنما یو عکس بردار مینیبب
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 الف...( یاسمش افشأ گردد)آقا خواهدیکه نم یازکارمنـدان بانک مرکز یکی

 یکیپاکت پالست ده،داخلیچیپ:)...هرقلم مال را باپخته کندیم انیب نیخاطــراتش راچن

 .میآنهاراداخل گاو صندوقها قرارداد کیب کیو  میگذاشته اطـراف آنرا اسکوچ کـرد

 رقابلیفــرسوده وغ یپول ها یجعبه ها نیدرب وبعـــدا   دهیصندوقهـا الک ومهر گرد

ر نمب ۀ)بامـراعات سلسلـــدی. درب اتاق تــوسط هفت حلقه کلمیساخت یاستفاده وباطل مخف

دروازه ساخت کشور  نیشد. ا مینفــر معتمـــد تسل کیب دیوهــرکل ــدی( قفل گردـدهایکلـ

 یعنی شـده. هیدرآن تعب یو حفاظت یکیتخن شـرفتهیمغلق و پ اریبس ستمیآلمان است که س

آن دروازه قفل  ریمراعات گردد،در غ دهاینمبر کل ۀسلسل دیدر باز وبسته نمـودن آن با

 .....(. گرددیوباز نم

سوم  ـانهــرخیزدر   یدر چنـد قــدم گنجشده که: حیمضمون همچنان توض در

بــآن  (یجمهور استیارگ )قصـرر قیراه آن ازطــر کیکه  یـزساختمـان بانک مرکـ

 شـرفتــهیکامال  پ ـزاتیتجه با ـز،یاسـرار آم نیدروازه سنگ ـنیدرعقب هم دیردگیم یمنته

که  بود. دهـیمطلق خواب یکیسکوت وتـار کیکننــده در ناراحت ــزیدهل کی یدرانتها

 ...شودیسکوت شکستانده م نیا 2004اکنون بهار سال 

آنها بداخل قفل وبعدا   ــدنیچرخان ها و ـدیآواز چکاچک کل ــزیدهل یچنـد قدم در

وقلب   ـدهیگرد ـدیها ق نهیتنفس درس ....شدیم دهیباز شدن دروازه وانعکاس آواز آدمها شن

 هیوثان قی،دقا دیکشیمرا  یحساس ۀوانتظـار لحظ ـدیطپیگـروپ بشدت م یاز اعضا کیهر

 .....کندیحرکت م یها به کند

 مخصوص  یانـد،هر صنـدوق با بـــور ــدهیکش ـرونیـدوقها را بگاو صن حاال

داخل آن  یجـدول پـروتـوکول و فهــرست محتوا کیاست و ـدهیپوش گـرد یزرگــر

 .ـدیگرد افتیهللا( در بیوقت )دوکتور نج جمهور سیرئ ر ونامهبامهـ

 !است ماندهیودست ناخورده باق داکردهیغارتگران نجات پ یاز همه تالشها گنج

  کی نیـده چنبا مشاهـ؟ نمود یرـیاز احساسـات خود جلوگ تـوانیم چگـونه

 ــرونیب نیازعمق زم دستـان خود آنـرا خودت با یکه زمان یـزرگب نهیـاورد وگنجدست

را تصوربـــرآن بود  ه....واما بعـــــد!! بعــــــدا  همیجابجاه ساخته ا میوزودرم یا دهـیکش

رفته  ازدست شهیهم یبرا تیبــر ۀهم ـریکب راثیم یانوبـزرگ افس نـهیگنج نیکه ا

 دینمایوراحت م یاحساس خوش مانهیحالت انسان به چه پ نی...ودردهیود گردومفقــ

 است! شیسر جا زیهمه چ دنیبیم کهیوقت

 یبا پستانها تیافرود یبـایز ۀ،مجسمیگل طـالئ ـلیبــدون کم وکاست:آن اکل همه

که  یطــالئ ؛تــاجیئنـایچ نهیباستان(،آئ ونـانیعشق و محبت  ۀبــرآمـــده اش )اله

 یها لیبشکل سر آهــو؛حما یطـالئ یها ــده؛دستبنــدیدرخشیم یا ۀبـر فـرق ملک یزمــان

است با  شی!همه ســر جای.........بلگرید ــوراتیو هـــزاران قطعه ز ــروزهیاقـوت؛فیر ا
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ها،نقص حقــوق  ـنیها، توه میرژ ــریهـا،تغیمتعــدد،غارتگـر یداخلـ یوجـــــود جنگ هـا

 .....رهیوغ رهیوغ ا،کشتـارهاها آتش زدن ه یــــرانیبشـر،فرارها،و

 یدر مجموع آرزو م ــانیجهان کهیان طـــوربــود هم شیهمه ســـر جا !یبل

 مانده است! یمشهور طال تپه دست ناخورده باق و میعظ گنج بـردنـد؛

 Hiebert Fredrik کتـــوریبه چشمـان و یکائیشنـاس جـوان امـر باستـان

هــــردو نفــر ظاهـــر  یبه لبها یو تبسم نــدیبی م ۀلحظ یبـرا کیدریفر  برتیه

کار درترکمنستــان را داشته ام  یاوشناسـائ من با ــکهیکس کتوری:) وــدیگویم شوداویم

باآثار  شهیهم یبرا نام او هست و زیاستـاد منست قهـرمان من ن نکهیبــرا الوهع

بـرآنست تا بعـد از ثبت  میتصم ــدیافـزایم یوخواهد شد......( مهیطال تپه ضم یافسانو

 گذاشته شود. شیبنما کایمتحده امر االتیدرا یالملل ــنیب شگاهیوراجستـر آثار در نمـا

دربــرابر خبـر نگاران ظاهــر شده اظهار  ــرشیبا چنـد وز یجمهور کـرز سیرئ

 نیاست.( بدون کوچکتر ماندهیطال تپه محفوظ ودست ناخورده باق نهیکه)گنج کنـدیم

 !شتریب حاتیتوض

 از دست برد دزدان وغارتگران  آنها یافغانها وثـروت بزرگ مل ـریکب ـراثی! میبل

 کیشخص!و کی یاری!آنهم به شهامت وهوشافتـهینجات  یوقاچبـران حرفو رحمیب

بــود ودر لحظـات  تشیحاکم یروزها نیهللا ،او که آخــر بیجمهــور!دوکتور نج سیرئ

کشورش  یثروت مل نیقـرار داشت بفکــر نجات بزرگتــــر ـــزبشسقوط دولت وح

  130.دهدیونجات م یکامل مخف یارینراباهوشوآ افتـــدیم

 

  کلی بر خصلت و کرکتر حاکمیت حزب دموکراتیک خلقاهی نگ

 این یک واقعیت انکار ناپذیر است که حزب دموکراتیک خلق افغانستان، یک حزب 

نینزم بود. به همین دلیل از ـ لهای مارکسیزمو پیرو اندیشه چپگرای وابسته به شوروی

کار دست راستی و نیز با  های احزاب محافظهیت سیاسی خود با مخالفتهمان آغاز فعال

معروف به « حزب دموکراتیک نوین»مخالفت حزب تندرو دست چپی دیگر موسوم به 

 )پیر و خط فکری مائو( روبرو گردید.« شعله جاوید»

 حزب از لحاظ ترکیب خود مشتمل بر عناصر دهاتی و شهری و به کالم دیگر 

های دیگر بود. و در حالیکه هر دو ها و برخی اقلیتب از پشتونها و تاجیکعمدتا  مرک

گیری بودند، اما دارای خصلت عنصر پیرو یک ایدیولوژی و یک منبع الهام و مشوره

شان روستاهای متضاد شهری و دهاتی بود. تضاد میان عناصر دهاتی حزب که خاستگاه

شان ، با عناصر شهری که عمدتا  خاستگاهاطراف و بیشتر منسوب به ملیت پشتون بودند
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شهر کابل و مراکز والیات بود و از موقعیت اجتماعیی ممتازتری برخوردار بودند، چنین 

 مینماید که یک امر کامال طبیعی بود.

 و از همین جهت هنگام انشعاب، اکثریت روشنفکران شهری و فارسی زبان در 

شنفکران اطرافی، فرزندان روستائیان تحت رهبری ببرک کارمل و رو« پرچم»جناح 

کی، که خود از روستازادگان تحت رهبری نور محمد تره« جناح خلق»زرق و برق، در بی

 گمنام اطراف غزنی و منسوب به ملیت پشتون بود، تشکل کردند.

 ها، خود را حزب واقعی در دوران انشعاب و دوپارگی حزب، هر یک از جناح

بل را متهم به خیانت و جاسوسی به دستگاه اطالعاتی امریکا وانمود میکرد و طرف مقا

ای از مینمود. و با وارد کردن اتهامات راست و غلط به رهبری جناح مقابل خود، دره

تنفر و بدبینی میان همدیگر ایجاد نمودند. تا آنجا که جناح پرچم، عالمه مخصوصی برای 

بدین معنی که، هرگاه یکنفر  تحقیر و توهین منسوبین جناح خلق وضع کرده بود.

نعل اسب یا »ها به همدیگر عالمه از دور یا نزدیک پیدایش میشد، پرچمی« خلقی»

را با دست وانمود میکردند و بسرعت موضوع سخن خود را تغییر « حیوان باربر

)پرحیله( مینامیدند. ولی روی « پُرچمی»ها را ها نیز بین خود پرچمیمیدادند، البته خلقی

کشیدند و روی همدیگر را بوسه ست، هر دو جناح همدیگر خود را در آغوش میسیا

خطاب میکردند. افزون بر این، جناح پرچم در مجموع به « رفیق»میزدند و به همدیگر 

مسامحه کاری، مدارا، برخورد خوش با مردم و جناح خلق در مجموع به برخورد بی 

 اقت شهرت داشتند.کاری و صدتکلف و تا حدی خشک، و عدم پنهان

 پس از قدرت یا بی حزب و هجوم شوروی بر افغانستان، شوروی پرستی و 

پرستی تبلیغ و ترویج میشد و حصول رضائیت و شوروی خواهی تا مرز برادری و وطن

وارتقا به  بدست آوردن دل مشاورین شوروی وظیفه اساسی و دهلیز عمده پیشرفت

آن مقام برای یک عضو حزب بشمار میرفت و در این مقامات پر درآمد دولتی و ابقا در 

 های حزب در جریان بود.ها میان اعضای ارشد هر یک از جناحجهت رقابت

 )به منزله « انسان شوروی»از نظر برخی از رهبران حزب، رسیدن به پایه 

انسان سرمد و متکامل و عالی در روی کره زمین( هدف غایی حزب وانمود میشد. به 

تا مرز برادری و خون شریکی، بشدت تبلیغ « سوتیزم»ت شوروی خواهی و همین جه

خواهی، بمعنی خیانت به حزب و خیانت میگردید و تساهل در ابراز احساسات شوروی

بوطن تلقی میشد. لهذا بی جهت نبود که در میان اعضای ارشد حزب، برای اثبات 

ش داشت تا از راه پیشکش خواهی رقابت تنگاتنگ در جریان بود و هر یک تالشوروی

 های مجلل و شبهای گرانبها و ترتیب میهمانیهای بزرگ و تحفهنمودن رشوه

های رنگین، برای مشاورین شوروی، برای خود اعتبار کسب کنند و در مقامات نشینی

 بلند و پر درآمد دولتی ارتقاء نمایند یا بقای خود را تضمین نمایند.
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استقبال از تهاجم شوروی که به بر بادی مردم و ویرانی )« دریادلی»حزب با همه 

هم داشت که هرگز حاضر نبود به مخالفین سیاسی  )؟(کشور انجامید(، یک عیب کوچک

)حزب پیرو خط پکن( و « هائیشعله»و یا مخالفین عقیدتی و ایدیولوژیک خود مانند 

)هواخواهان افغانستان « هاافغان ملتی»گرایان( و )نهضت اسالمی یا اسالم« هااخوانی»

)حرکت ستم ملی( مجال نفس کشیدن و ابراز وجود بدهد. « هاستمی»مستقل و متحد( و

حتی به آنهایی که عضویت هیچ جریان سیاسی مخالفی را هم نداشتند، اجازه نمیداد، در 

مورد شیوه کار و سیاست کدری حزب و یا شیوه برخورد اعضای آن با مردم و قوانین 

سری چنین کاری میکرد، فورا  کشور ابراز نظر کنند. و اگر کسی از روی خیرهجاری 

متهم به طرفداری و ارتباط به این یا آن گروه سیاسی مخالف حزب میشد و بزندان 

تر از مرگ، اعتراف میکرد که بلی های صد مرتبه سختمیرفت تا در زیر شکنجه

فالن تنظیم و فالن گروه و فالن  همانظور که شما میفرمائید، من عضو فالن حزب و

شبکه و غیره و غیره هستم تا دوسیه جرمش هر چه زودتر تکمیل و به محکمه سپرده 

 میشد.

 بطور کلی، حزب حاضر نبود به مخالفین خود حقی قایل شود و لذا تا توانست به 

سرکوبی و نابودی آنان پرداخت و همینکه عناصر مخالف خود را دستگیر میکرد، با 

زار و یک دلیل و برهان در قلع و قمع آن سعی میورزید. بدون آنکه با خود فکر کنند ه

اند و مثل آنها حق دارند درباره اند و مثل آنها انسانکه مخالفین آنها هم از همین وطن

سرنوشت کشور خود و نحوه حکومت و نظام اجتماعی خود نظر خود را ابراز بدارند و 

یک کشور، مثل اعضای حزب مذکور بیندیشند. از این لحاظ  حتمی نیست که تمام مردم

خان خان بود. چه هاشمکرکتر حاکمیت حزب، بدتر از حاکمیت استبدادی عهد هاشم

کشت. اما حزب پس از زندانی انداخت و بزودی نمیمخالفین سیاسی خود را بزندان می

 کرد.کردن مخالفین خود، بزودی آنان را سر به نیست می

 ها گی و خودخواهی حزب، از طرز اداره و طرز تفکر شورویاین خودکامه ا  غالب

سرچشمه میگرفت. یعنی هر طور مشاورین شوروی مشوره میدادند، اعضای حزب بر 

ها یار سر اقتدار در حق هموطنان خود همانطور روا میداشتند، غافل از اینکه شوروی

بکام مخالفان بچرخد و نوبت  روزگار سختی نیستند و ممکن است چرخ زمان روزی

کشی به مخالفان برسد و آنگاه روسها بدرد هیچیکی از حواریون خود نخواهند انتقام

 خورد.

 متاسفانه حزب حاضر نبود از اعمال و کردار اعضای آن کسی انتقاد کند. فقط 

وقتی ممکن و مجاز بود انتقادی صورت بگیرد که انتقاد کننده اول به عضویت حزب در 

آمد و شاید آنگاه میتوانست انتقاد خود را تحریری و بدون آنکه شخص ثالثی از متن یم

 و محتوای انتقاد او چیزی بداند، به سازمان مربوط خود ارائه کند.
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ها انجام ها، تصور میکردند که هرچه آنها، به مشورت و دستور شورویحزبی

روی نافهمی و نارسایی و یا اغوا و  میدهند، یگانه راه معقول دولتمداری است و مردم از

 تحریک دشمنان، از دستورات و مشی حزب سرپیچی میکنند. 

 های بر سر قدرت، این گناه مردم بود که به مخالفت با رژیم از نظر حزبی

 برمیخاستند و خود را بکشتن میدادند.« انقالبی»

 میکردند و هر چه دفاع ن« انقالب برگشت ناپذیر ثور»این گناه مردم بود که، از 

 رهبران حزب میفرمودند، بدان عمل نمیکردند.

 این گناه مردم بود که بر خالف فرامین سلب مالکیت خصوصی زمین و الغای 

های مهریه زن و کشاندن اجباری زنان شوهردار و دختران جوان روستایی به کورس

های ریان برنامهآموزی، دست به مقاومت میزدند و یا خود کشته میشدند، یا مجسواد

 کشتند.اصالحات ارضی و سوادآموزی را می

 )؟( سالح بر دوش نگرفتند و « انقالب»این گناه مردم بود که در صف سپاهیان 

 رهبران حزب مجبور شدند قشون سرخ را به کمک انقالب دعوت کنند.

  این گناه مردم بود که دست به مقاومت بر ضد قشون سرخ شوروی و رژیم حزب 

ها و رژیم قرار گرفتند و کراتیک خلق زدند و بالنتیجه مورد خشم و غضب شورویدمو

 خود و دهکده و مزرعه و باغ و کاریز و جوی و تمام هست و بود خود را از دست دادند. 

 این گناه مردم بود که چرا به ایدیولوژی حزب، پیشآهنگ طبقه کارگر، ایمان 

و عنعنات ملی و آداب و رسوم مذهبی خود  آوردند و حاضر به ترک سنن تاریخینمی

 شدند؟نمی

 ها، دموکراسی، این بود که هر چه رهبری آنها بعد از مشورت با از نظر حزبی

میلیونی،  ۱۵ها صالح میدید و تجویز میکرد، باید تمام مردم، یعنی یک کشور روس

یکصد هزار نفری های یک اقلیت )تخمین پنجاه تا بدون چون و چرا، به نظریات و فیصله

نهادند و بدان عمل های دفاتر و عمله تنظیفاتی شاروالی( گردن میبه استثنای پیاده

 مینمودند. در غیر آن باید سر به نیست و یا الاقل راهی زندانهای بی برگشت میشدند.

 تا هنوز هم، بسیاری از اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، حاضر نیستند 

رند تا نواقص کار و عمل خود را از زبان دیگران بشنوند. تا هنوز هم و تحمل آنرا ندا

اکثریت آنها از اعمال خود که منجر به آمدن یا آوردن قشون یکصد هزار نفری شوروی 

میلیون افغان پریشان و  شان، وطن ویران و پنجبه کشور گردید و بر اثر این اشتباه

 د.آواره دیار بیگانگان شدند، پشیمان نیستن

  تا هنوز هم بسیاری از اعضای حزب اعمال خود را با اعمال مجاهدین که اکثریت

 خواهی و ضدیت با بیگانگاناند، اما سرشار از غرور وطنشان از سواد عادی محروم
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اند، در ترازوی مقایسه میگذارند و آنگاه پله گناهان خود را سبکتر میشمارند. حاالنکه 

ها و بگریبان انصاف فرو کنند، در خواهند یافت که جنگای سر اگر وجدانا  لحظه

ها بدوران های امروزه در کشور، نتیجه کردار و رفتار خشن حزبیکشتارها و ویرانی

 رسیده دیروزی است.

 )یا ویران « دوران ساز»اگر حزبیان دیروزه، که خود را مجهز با ایدئولوژی 

وام و روسای قبایل و عشایر را که با مردم ساز( جا میزدند، مردم و معززین و بزرگان اق

و اهل ده و روستای خود پیوندهای خونی و قومی و خویشاوندی داشتند، مورد توهین و 

 های غیر انسانی قرار نمیدادند.تحقیر و هتک حرمت و شکنجه

 اگر حزبیان بر سر اقتدار دیروزه، دهقانان و کارگران ساده را زنده با بلدوزر 

آب »کردند و یا مخالفین ایدلوژی خود را از طیاره در دریای آمو و یبزیر خاک نم

سواد اما مؤمن روستائی نمودند، و یا اگر روستائیان بیغزنی پرتاب نمی« ایستاده

بجای فریاد « اکبرهللا»سمنگان را بجرم گفتن شعار « دره صوف»در کنر و یا « کراله»

ها بخارج از کشی از حزبیردم برای انتقامدسته جمعی به قتل نمیرسانیدند، م« هورا»

 شدند.ها، سر برنمیداشتند و بر ضد رژیم مسلح نمیها و کمرها و درهمرزها یا به کوه

 اگر دهات و قصبات معمور و پرجمعیت وطن بمباران نمیگردید و جوی و کاریز و 

به طغیان  باغ و باغچه و منابع نعمات زندگی مردم با خاک یکسان نمیشد، مردم دست

 های سرخ جامه و شخ بروت را دستگیر و قطعه قطعه نمیکردند.نمیزدند، و حزبی

 های طبیعی مردم یعنی حق بیان و حق اگر مجال تنفس به مردم داده میشد و آزادی

شنیدن را از آنان نمیگرفتند و الاقل دموکراسی را آزاد نوشتن و حق انتقاد کردن و انتقاد

غرض بجای هادات مردم کشور مجاز میشمردند، شاید مردم بیدر سطح شنیدن پیشن

پرداختند و آنگاه شاید ها میخاموشی گزیدن و یا به صف مخالفان خزیدن به بیان واقعیت

پیوستند. نمودند و به صف مخالفان نمیاین همه روشنفکران کشور خود را ترک نمی

جنگیدند و این همه خون میگرفتند و بر ضد رژیم نشاید این همه مردم سالح نمی

 ریختانده نمیشد. 

 بود، باید درک میکرد که اگر حزب از درایت و هوشیاری کافی برخوردار می

شان محروم ساخت. نمیتوان تا دراز مدت با زور نمیتوان تا دراز مدت مردم را از حقوق

که با هزار و  و کشتار و بزندان کشیدن مردم، به سلطه خود دوام داد. نمیتوان مردمی را

های دنیوی خود اند و عاقبت را نیز مزد محرومیتیک پیوند به گذشته خود وابسته

 های جدید و دیر فهم میدانند، به یکباره واداشت تا طرز فکر خود را تغییر دهند و با ایده

 بیگانه خود را همآهنگ سازند.
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هللا به این امر نجیبدر میان رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان، فقط دکتور 

متوجه شد و با وارد کردن یک سلسله تعدیدیالت در اساسنامه حزب و تدوین قانون 

تازی و خودبینی و  اساسی و ایجاد پارلمان افغانستان روش دولمتداری حزب را از یکه

خودخواهی به دموکراسی نزدیک ساخت و امکانات آزادی قلم و بیان و ارائه نظریات و 

ت اشخاص و افراد بیطرف و بیغرض را در مطبوعات فراهم نمود. و خود از پیشنهادا

سان در انتقادات مردم بر شیوه دولتمداری و سیاست کدری دولت بر آشفته نمیشد و بدین

های دموکراسی آهسته آهسته داشت در کشور پروبال میگشود. مگر سالهای اخیر اندیشه

 ان حزب روبرو شد و سقوط نمود.با مخالفت و دشمنی شدید بزرگان و رهبر

 سال بعد، پس از آن همه کشت و  ۱۴آیا بهتر نبود رهبران حزب، دولتی را که 

کشتار و ویرانی و بمباری وحشتناک کشور، آنرا به مخالفین خود تسلیم کردند، در همان 

ا از سالهای اول، مثال دو یا پنج سال بعد از گرفتن قدرت آنرا به مردم واگذار میکردند ت

 های جبران ناپذیر اندکی جلو گرفته میشد.کشتارهای بی هوده و ویرانی

 واقعیت این است که حزب در آن موقع و پس از آن از خود هیچگونه اختیار و 

ها ایجاب میکرد، همانگونه عمل یی نداشت و هر چه منافع رهبران حزب و شورویاراده

 مینمود.

 ها، تمام رهبران آن مسئول تمام بدبختی خالصه در یک کالم، حزب و مخصوصا  

های است که در سه سال اخیر و ها و تباهیها، ویرانگریها و وحشیگریجنایات، سفاکی

 سال گذشته گریبانگیر مردم کشور شده است. ۱۷مجموعا  در 

 ها، آرائیها، صفطلبی ها، جاهخواهیهمین رهبران حزب بودند که بنابر خود

ها، وطن را به چنین روز گریها، معاملهاندازیها، تفرقهسازیفرکسیون ها،گروپ بازی

سیاه سر دچار ساختند. همین رهبران و سرکردگان حزب بودند که فریفته شوروی 

پرست افغان که ها، از ملت غیور و وطنپرستی شده بودند و سرانجام بدستور روس

 ند، انتقام کشیدند.ها را سرشکسته از وطن خود بیرون رانده بودروس

  ۱۴کشی از همدیگر خود، دولتی را که  همین رهبران حزب بودند که برای انتقام

هزار جوان میهن، خواسته و سال تمام در راه استقرار و استحکام آن خون صدها

ناخواسته، از مخالف و موافق، ریختانده شده بود و ملیونها انسان وطن مجبور به ترک 

ود شده بودند و بسیار بسیار برای آن قیمت پرداخته شده بود، خود دو خانه و کاشانه خ

گیری بودند، در دسته آنرا برای مخالفین خود تسلیم کردند. مخالفین هم که تشنه انتقام

ها را گریها و وحشیها و رسوائیتبانی با عناصری از سطح رهبری حزب، چنان سفاکی

 وف حزب انجام دادند که در قاموس جنایات بشر در حق مردم مظلوم و بیدفاع بشمول صف

 نظیر آن دیده و شنیده نشده است. 
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این تنها نظر و برداشت من از کرکتر حزب نیست، بلکه همه روشنفکران 

طرف و با درک کشور یک چنین عقیده و باوری نسبت به حاکمیت حزب دموکراتیک بی

 خلق دارند.

و سرشناس کشور، ضمن مقالتی بسیار  منجمله رهنورد زریاب، نویسنده توانا

( به ۱۳۷۴سرطان ــ)جوزا« وفا»که در اخبار « دور قمر»شان زیر نام  ممتع و عالمانه

چاپ رسیده تصویر کاملی از خصلت و کرکتر حزب دموکراتیک خلق داده که ما چند 

 پراگراف آنرا به عنوان حسن ختام در اینجا نقل میکنیم:

 ( نقاب انسانی و ۶۰که در دوره دموکراسی )دههحزب دموکراتیک خلق »

گفت و ایجاد یک یی بر چهره داشت، از آزادی عدالت و حقوق مردم سخن میمعصومانه

داد. پس از اینکه قدرت دولتی را آرمانشهر زیبا، خوشایند و رها از بیداد را مژده می

سر سهمناکی را هزاراش فرو افتاد و مردم اژدهای بدست گرفت، ناگهان نقاب از چهره

بارید. تمام دیدند که هزار تا دهن داشت و از هر دهنش آتش و خاکستر سوزان می

آزادیها، عدالت، حقوق اساسی مردم و امنیت و مصؤونیت در این آتش سوختند و زیر 

خاکستر شدند چنانکه دگر از هیچگونه آزادی خبری نبود، بر لبها قفل ترس نهاده شد، 

به زنجیر بستند، بر چشمها پرده ارعاب افکندند و در گوشها پنبه تهدید فرو ها را اندیشه

نالیدند و ها میکرد و دلها تنها در فضای تنگ سینهکردند. بر دلها درد و رنج سنگینی می

رسیدند. چنین خوردند و بجایی نمیها میها و فریادهایشان به دیوارهای کوچک سینهناله

اندازد که روزگاری گفته بود: د سخنان خردمندانه کارل پوپر میحالتی، آدمی را به یا

کنند بهشتی به روی زمین خواهند ساخت، جهان را به جهنمی مبدل آنانی که ادعا می

 خواهند کرد. 

 حزب دموکراتیک خلق چنین بهشتی را وعده داده بود، ولی جهنم سوزان 

آن گروه عظیمی سوختند و رنج دیدند  هولناکی ایجاد کرد و در این جهنم، بیشتر از همه،

که بهروزی و سعادت آنان را شعار خویش ساخته بود، نادارترین و بینواترین مردم 

 کشور.

                                                              *** 

 در این جا شایسته خواهد بود اگر این نکته یادآوری شود که پس از کودتای ماه 

و بعدا پس از اشغال کشور بدست نیروهای سرخ، کسانی زیادی بنابر  ۱۳۵۷سال  ثور

 های گونه گون به حزب روی آوردند.انگیزه

 الف: گروه بزرگی به طمع جاه و مقام بسوی حزب رفتند. در میان این گروه 

 محمد داود را نیز « انقالب ملی»کسانی بودند که پیش از این افتخار عضویت در حزب 

 ست آورده بودند.بد
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ب: شمار دگری از آن رو راه حزب را برگزیدند که در داخل حزب بودن را نسبت 

 دانستند.تر میبه بیرون بودن از حزب عمال سودمند

 ای هم یا به اجبار و اکراه به حزب کشانیده شدند یا خواستند با رفتن به ج: عده

ینان، غالبا، احساس نوعی گناه و حزب از اتهام ضد انقالب بودن در امان بمانند. ا

 کردند.پشیمانی هم می

 پنداشتند که حزب به راستی کاری د: شماری هم به حزب روی آوردند چون می

 برای بهروزی و پیشرفت مردم و کشور انجام خواهد داد.

 روی همرفته گروه بزرگی از افراد مشمول این چهار دسته به جهان حزب باوری 

چند شان از دانش و فرهنگ کمونیزم بسیار اندک و محدود بود. هرتنداشتند و اطالعا

 نمیتوان همه این عناصر و افراد را به یک چشم نگریست و به یک ترازو سنجید. 

 بندی شان، برای نخستین بار، چنین تفکیک و دسته... مردم ما، در درازای تاریخ

را « رفیق»شان آویزه که نامهایکردند ــ یک اقلیت ممتاز یی را تجربه میستمگرانه

 را نداشتند.« رفیق»شان آویزه داشت، و یک اکثریت عظیم بدون امتیاز که نامهای

 حزب، همواره، این توده عظیم غیرحزبی را به چشم خاینان بالقوه و عناصر 

آنان را بدست « خیانت»ورزید تا برگه و سندی دال بر نگریستند و تالش میمشکوک می

ن دادگاهی که برگه و سند را بررسی کند و بر سخن متهم گوش نهد، سراغ آرد. چو

گران و دژخیمان سپرده شد، بسیار آسان بود که عناصر مشکوک به دست شکنجهنمی

 شوند.

 گذشته از این، هر موجود سفله و سفیهی، با داشتن کارت سرخ حزب، توان این 

محابا توبیخ، از این کارت نداشت، بیداشت که هر آدم شریف و با دانشی را که را می

گون بر پشتش بزند. روشن است که چنین سرزنش و اهانت کند و مهرهای گونه

 توانستند داشت.مهرهایی فرجام خوشی نمی

 در فرهنگ سرخ حزب، نه تنها آزاد اندیشی و آزادانه سخن گفتن گناهی بزرگ 

الفت و ناسازگاری با حزب و راه بود، بل، گوش دادن به گپ و سخنی که از آن طنین مخ

رفت. همچنان خواندن هر نکته و شد، خیانت و جرم بشمار میو روش آن شنیده می

داشت، سزاوار بازپرسی و کیفر سخنی که بوی بیگانه با آموزشهای دبستان حزب می

بود. بدین صورت، حزب مردم را از دسترسی به فرهنگ، دانش و رویدادهای می

های جهان، بویژه در غیر کمونیست محروم میساخت و حتی شنیدن رادیو گون جهانگونه

کی ــ امین، میتوانست همچون برگه معتبری برای اثبات ضد انقالب عهد نامیمون تره

 بودن بکار رود و شنونده تیره بخت را روانه زندان یا حتی کشتارگاه سازد.

  اخته بود، مردم کشور: آوری که حزب سانگیز و رنجسان، در قفس ماللبدین
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 الف: آزادی عقیده و بیان نداشتند.

  توانستند پرداخت.های آزاد فرهنگی نمیب: به فعالیت

  توانستند کرد.ج: آزدانه مسافرت نمی

  د: حق انتخاب نماینده نداشتند.

  بهره بودند.ه: از حق دفاع از خویشتن بی

  د نداشتند.هایشان وجوو: زمینه برای تکامل آزاد شخصیت

  بودند.آمیز روبرو میز: هر دم با رفتارها و برخوردهای اهانت

  توانستند کرد.شان را مطالبه نمیح: حق

  بودند.ءشان پیوسته در خطر میط: مصؤونیت خانه و خانواده

 ی: حق رسیدن به کرسیها بلند دولتی را نداشتند، چون این کرسیها در انحصار 

 حزب بودند.

  بردند.ایهء ترس و اضطراب همیشگی بسر میک: در س

  رفت که بازداشت شوند.رفتند و هر لحظه بیم آن میل: گناهکاران بالقوه به شمار می

 بر این بنیاد، حزب دموکراتیک خلق، با زیر پانهادن اصلهای تسجیل شده در 

به اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی سیمای خودش را 

 حیث سازمانی مستبد و ضد حقوق بشر، در برابر مردم کشور و جهانیان آشکار ساخت.

 سنگدلی و خشونت، از آن جا که استبداد و سنگدلی برادران همزاد هستند و  -۲

یابد، حزب دموکراتیک خلق نیز استبداد شان باشد، دیگری هم حضور میهر جا که یکی

تر فضای هولناکی را که ایجاد کرده بود، تیره را با سنگدلی و خشونت در آمیخت تا

 ساخت.

 از سوی دگری، این حزب از رهبران جهانی که کمونیزم آموخته بود که با 

که قبال در  -دشمنان طبقاتی نباید گذشت و مدارا کرد. این اصل فکری دبستانی کمونیزم 

ــ حزب را مجاز  روسیه، چین و دیگر کشورهای کمونیست بر زمینه عمل پیاده شده بود

داد تا هر بیگناهی را که خواسته باشد، دشمن طبقاتی بنامد و تیغ باز میمیساخت و دست

 پروا، بر سر او فرود آورد...بران و اخته سنگدلی و خشونت را، بی

 برم، زیرا دستگاههای امنیتی را ناچار بکار می« دستگیر شدگان»در این جا واژه 

داشتند. وارد اتهام روشنی علیه این دستگیرشدگان نمیآن زمان در بسیاری از م

 گفتند: زدند و میگران بیمار و آشفته روان، دستگیر شده را میشکنجه

  کشید:دستگیر شده ناتوان و بینوا فریاد می     ــ بگو!

  گفتند:زدند و میباز هم او را می       ــ چی بگویم؟
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 ــ بگو!

 های کشتارهای گروهی، نابود ساختن فرآورده بمباران بیدریغ روستاها،

ها، باغها و تا کستانها، از کشاورزی و حیوانات روستائیان، ویران کردن قلعه

توانند رفت. این حزب، به های بسیار سنگدالنه حزب دموکراتیک خلق بشمار میکارنامه

سر دوره کرد. در واقع، در سراگناه هیچ رحمی نمیکودکان، زنان و پیرمردان بی

گونه ارزشی نداشت. در فرهنگ حزب فرمانروایی حزب، آدمیان و زندگی آدمیان، هیچ

شد. به هایی چون ترحم، نرمدلی و دلسوزی سراغ نمیدموکراتیک خلق، انگار مقوله

رسید که حزب، نه تنها کشور را ملک مطلق خویش به شمار میآورد، بلکه، نظر می

گان خود میدید و با آنان همان برخوردی را یزان و بردهمردمان کشور را نیز به چشم کن

 گانشان داشتند.های میانه با کنیزان و بردهکرد که شاهان خودکامه سدهمی

 ها و خشونتهای حزب دموکراتیک خلق گذشته از این، همین ستمگریها، سنگدلی

ره و دربدر های دور و نزدیک، آوابود که میلیونها تن از مردم کشور را، درسرزمین

گی و ساخت. مهاجرتی چنین گسترده و عظیم، در چنین مدت کوتاه، به منظور نجات زنده

نظیری نظیر، روسیاهی بیآرمان، شاید در تاریخ جهان نظیر نداشته باشد. این رویداد بی

 «131برای حزب دموکراتیک خلق باید به ارمغان آورده باشد.

 

وآیندگان باشد، افشای عامل خیانت  به  اگر هدف تاریخ درس عبرت برای دیگران

به مردم وطن درهرسطحی که باشد، یک عمل وطن پرستانه ومنطبق با اصول  وطن  و

 راستگوئی است. صداقت و انسانیت، چونکه یکی از خصوصیات .است انسانیافغانی و

متاسفانه ویروس ایدیولوژی، ریشه های تفکر سالم  ومستقل را در انسان می 

کور وعقل را زایل میسازد تا آنچه در اطراف انسان میگذرد بدرستی  چشم را خشکاند و

آنرا به حساب عملکرد رفقای  حزب وگروه وابسته به ایدیولوژی خود نادیده  نبیند و

بگیرد. ورنه کیست که دعوت قشون شوروی را به افغانستان خیانت به وطن نشمارد؟ 

نستان شدند،  و برکرسی قدرت تکیه زدند، آنانی که سوار برتانکهای روسی وارد افغا

با هیچ استدالل ایدیولوژیک یا  مسبب اصلی بدبختی های آتیۀ کشور به حساب می آیند و

 سیاسی  نمیتوان آنان را در محکمۀ تاریخ برائت داد.

کسی که رسالت تاریخ نگاری رابدوش دارد و میخواهد واقعیت های تاریخی 

 ؟گونه میتواند از بیان حقایق چشم بپوشدبازتاب دهد، چ افغانستان را

"در پشت پرده های جنگ افغانستان" نوشتۀ جنرال الکساندرمایوروف 

در افغانستان، اثری است ماندگار از سوی یکی  1981درسال سرمشاور نظامی شوروی 

                                                 
 ، مقالۀ دور قمر، از اعظم رهنورد1374وسرطان اخبار وفا، جوزا - 131
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از باوجدان ترین جنراالن روسی که من نظیر آن درمیان جنراالن روسی سراغ ندارم. 

که وزیر دفاع شوروی،"اوستینف" از سرمشاور نظامی نشان داده میشود دراین کتاب

، می پرسد:"آیا افغانستان به زودی به جمهوریت ۱۹۸۰)الکساندرمایوروف( در 

 سپس این سرمشاورمذکور از جنایات رهبران رژیم  "132شانزدهم مبدل خواهدگرید یا نه

مسئول آن همه ن میدهد که ونشا مطالب تکاندهنده ای مینویسد ۱۶۰تا  ۱۵۱صفحات در

 جنایات در حق مردم ما کی بوده است؟ 

جنایات قشون سرخ را برای شمه یی از ،سرمشاورنظامی شوروی درافغانستان

قبل از  ۱۱ساعت ۱۹۸۱فبروری ۱۴روز   رهبری خود چین گزارش میدهد:

نفرسرباز شوروی که مشغول گزمه در حومۀ جالل آباد بودند تصمیم میگیرند ۱۱ظهر

گوسفندی را بربایند وکباب نمایند.هنگامی که وارد یکی ازباغچه ها )یا سراچه های( 

تن اززنان جوان افغان می افتد که آنطرف دو پیرمرد  ۳محل میشوند، چشم شان بر 

ساله نیز دیده میشدند. سرکردۀ سربازان  بقصد تجاوزبرزنان  ۶-۷هفت کودک  –وشش 

 بررفقای خودصدا میزند:

زنهای زیبائی! سخنان سرکردۀ گروه مثل آذرخش در خرمن دیگران  اوه ! چه» 

آتش می افگند ودر برابر چشم پیرمردان وکودکان، سربازان انترناسیونالیست تا 

توانستند برزنان تجاوزکردند. کودکان داد وفریادمیکردند وبدین سان میکوشیدند به 

یکردند واز خدا کمک میخواستند مادران خود یاری رسانند. پیرمردان با ترس ولرز دعا م

آنان رانجات بخشد. پس از پایان کارسرکرده فرمان میدهد: آتش! ... وخود پیش از 

دیگران برزنی آتش میگشاید که از اوکام گرفته بود. بسرعت همه را تیرباران کردند. 

سپس روی کشته شدگان بنزین پاشیدند وهرچه ازجامه وپارچه و چوب بدست شان رسید 

ن ریختند وآتش زدند. سپس برای پنهان کردن جنایت شان چند گوسفند به عنوان برآ

 «133تحفه به مناسبت روز ارتش شوروی با خود به قرارگاه بردند. 

ساله که برادر یکی از  ۱۱بعد از دورشدن سربازان از محل جنایت، یک پسر  

کردۀ گروه را کشته شدگان بود، ودرگوشه ای پنهان وصحنه های جنایت رادیده  وسر

نشانی کرده بود، همسایه ها راخبر میکند ومردم محل دسته جمعی به مسئولین افغانی 

شکایت میبرند وموضوع بگوش مشاورین نظامی شوروی میرسد وهمان پسرک، 

سرکردۀ گروه جنایتکار را به موظفین نشان میدهد. جریان چگونگی این جنایت به 

یکی « سامویلنکو»ل مایوروف( میرسد واو فورا  سرمشاور نظامی شوروی در کابل)جنرا

از افسران مورد اعتماد خودرا برای معلوم کردن حقایق به جالل اباد میفرستد. وی 

جریان حادثه را تحقیق واعترافات سربازان را میگیرد وبه کابل برمیگردد وبه سرمشاور 

                                                 
 42، ص نوشتۀ جنرال الکساندرمایوروف ،در پشت پرده های جنگ افغانستان - 132
 ۱۸۲-۱۸۳ص  ،در پشت پرده های جنگ افغانستان - 133
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ایندگی از ملت نظامی گزارش میدهد.سرمشاور تصمیم میگیرد بخاطر این جنایت به نم

افغانستان با شرمساری ازکشتمند )صدراعظم ( پوزش بخواهد، ولی وقتی فردای 

آنروزبه دفتر کشمتند داخل میشود، پیش از اینکه سرمشاور لب به سخن بگشاید،کشتمند 

چندلحظه پیش بمن گزارش دادند: جنایت، کار گروهی از » ... به سرمشاور میگوید:

 «پوشیده بودند.... هیان شوروی رادشمنهاست که یونیفرم سپا

این جنایت کار  ولی این جنرال با وجدان برای کشتمند میگوید: "

باورکرده بود، میگوید:" باید  KGBکه به دروغ  کشتمند سپاهیان ماست."

دیگر همه چیز رابررسی کرد." سرمشاور میگوید "همین امروز این  بار

ز معاونین خود را شامل در ترکیب هیئت یکی ا کار را میکنم  وشما

وسپس از جنایتی که درحق مردم بیگناه افغان در جالل آباد  سازید...."

اما کشتمند برای اینکه ،134با زبان خودمعذرت خواست  صورت گرفته بود

بار مسئولیت این جنایت را بدوش  ازشرمساری سرمشاور کاسته باشد،

 "135 از شما پوزش بخواهم.افغانها انداخته  میگوید:" منهم باید ازاین بابت 

یقین دارم که با خواندن آن جنایت که یگانه جنایت قشون سرخ در افغانستان 

شرف حزب ، صد بار از انتساب خود در آن حزب با همان  با نبوده، هرعضو با وجدان و

 رهبری خجالت خواهد کشید و دیگر از آن رژیم دفاع نخواهد کرد.

نه مردم پا برهنه ویخن پارۀ افغان بخاطر دفاع باور دارم که اگر مقاومت سرسختا

ازناموس خویش نمیبود، افغانستان به عنوان جمهوریت شانزدهم کشورشوراها در می 

  آمد و آنگاه هیچکسی بخاطر چنین جنایاتی از مردم ما معذرت نمیخواست.

خود « پادشاه گردشی »پیتر تامسن، دپلومات امریکایی در کتاب 

چهارده ساله ح د خ ا ، رژیم که از جانب اتحاد  حاکمیت:»مینویسد 

مخروبه ای با، در   شوروی دفاع میگردید ، دیگر به اخر رسید و کشور

 5ملیون نفوس ، یک ملیون کشته، چند ملیون زخمی و معلول ،  25حدود 

ملیون بیجا شده گان داخلی و در حدود  5ملیون مهاجر در خارج ، بتعداد 

اشغال  ش شده در سرزمین این کشور بجا گذاشت.ملیون مین های فر 25

افراطیون مسلمان که از   راه را برای نفوذ 1979اتحاد شوروی در سال 

  جانب پاکستان و عربستان سعودی تقویه میگردیدند باز نمود. مسلمانان

                                                 
 ۱۸۷-۱۸۹صفحات ،در پشت پرده های جنگ افغانستان - 134
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رادیکال افغان ،پاکستانی و عرب بشمول بن الدن ، پایگاهای رزمی در 

رق و جنوب و نوار مرزی پاکستان و ساحات پشتون نشین، در ش

در نتیجه پاکستان و افغانستان به مرکز  افعانستان، تاسیس نمودند و

 136 «تروریزم جهانی مبدل گردیدند.
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 نقش واهداف کشور های منطقه وفرامنطقه  

  در جنگ افغانها با شوروی

 

 د؟دات شکس در افغانستان را شورویامریکا چگونه 

تاریخ سخن » رادمرد، در سلسله مقاالتی زیرنام کشورآقای نویسنده با بصیرت

جیمي كارتر اولین  1979درسوم جوالي در بخش هفتم آن سلسله مینویسد: « میگوید

امضاكرد. و به این ترتیب خواست تا با  فرمان كمكهاي پنهاني به مخالفین دولت كابل را

  ل ارتش سرخ این قدرت را به زانو درآرد. بعداز ورودحمایت از مقاومت مردمي درمقاب

قواي ارتش سرخ به افغانستان برژنسكي مشاور امنیت وقت دولت آمریكا سفري به 

پاكستان داشت نمود. درآن روزها سیل مردم مسلمان افغانستان، خصوصآ احزاب 

رپیاده جهادي مخالف دولت كابل به پاكستان مهاجرت میكردند. دولت پاكستان كه د

نمودن سیاست هاي آمریكا نقش اساسي اش راایفامینمود تنظیم ها و رهبران جریان 

هاي جهادي را گرد هم آورده و زمینه دیدار مستقیم آنهارابا مشاور امنیت آمریكا 

برژنسكي در دیدار بارهبران جهادي چون پدري مهربان ازرسالت عظیم  مساعد نمود. 

تاریخ افغانها حرف میزند وبا بي شرمي تمام به گلدسته مجاهدین درقبال كشور، دین و 

در راه  هاي مساجد اشاره نموده وبالحن موعظه گرانه اي به رهبران جهادي میگوید: "

وظیفه تان كه همانا آزادي خاك افغانستان از چنگال شوروي غاصب است مستحكم 

مانا خداوند با باشید و درین راه حفظ دین و ارزش هاي تان مطمئن باشید زیرا ه

بر ضد شوروي استفاده میكند و ازآنها  انان این چنین آمریكا از احساسات  شماست". 

استفاده مي نماید.  –به عنوان پیش مهره هاي شطرنج در بازي قدرت آمریكا و شوروي

مهره هاي كه هرآن حاضرند بخاطر بدست آوردن موقیعت استراتیژیك آنها را قرباني 

  سایت اریائی ،ارشیف مقاالت سیاسی(»نه خارج كنند.كنند و یا از صح

افغانستان نیز بیان داشته است که نشان  حزب همبستگیمردم این مطلب را سایت 

میدهد امریکا خود پالن کشیدن پای روسیه را به افغانستان طرح کرده بود تا انتقام 

 بگیرد.روسیه شکست خود را ویتنام را از 

 

 ؟مجاهدین را ساختیم چطور جیمی کارتر و من 
 ژینسکی با مجلۀ فرانسویمصاحبه بر /1395سرطان 29همبستگی:
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جمهوری جیمی مشاور امنیت ملی امریکا در ریاستزیبیگنیو برژینسکی، 

های منفور کارتر، در کنار چارلی ولسن )سناتور امریکایی( و چند تن دیگر از چهره

ی پرودهی بنیادگرای اخوانی دستهامدافعان آشکار کمک دولت امریکا به تنظیم

رفت. در این مصاحبه، برای اولین بار یک مقام آی به شمار میاسای و آیآیسی

دارد که بنیادگرایان افغان را در برابر شوروی و رسمی امریکا با صراحت اظهار می

طور عمدی خواهان کشانیدن پای نمودند و بهرژیم پوشالی خلق و پرچم حمایت می

های اشغالگر روسی به داخل افغانستان بودند تا انتقام شکست پرافتضاح شان در وینیر

 ...ویتنام را بگیرند.

 ؟چطور جیمی کارتر و من مجاهدین را ساختیم

 مترجم: سمیر« | ی نوینبیننده»ی برژنسکی با مجله فرانسوی مصاحبه

 ١٩٩٨جنوری  ١۵، «مشت متقابل –کاونتر پنچ »نشریه انترنیتی منبع: 

 

از میان ]»ای، در کتاب سرگذشت خود آیسوال: رابرت گیتس، رییس پیشین سی

به مجاهدین های شان های استخباراتی امریکا کمکدارد که سازماناظهار می«[ هاسایه

افغانستان را شش ماه قبل از مداخله شوروی آغاز کردند. در این زمان، شما مشاور 

جمهور کارتر بودید. بنابر این، شما نقشی در این عرصه ایفا نمودید. امنیت ملی رییس

 آیا این درست است؟

ای به مجاهدین آیهای سیبرژینسکی: بلی. براساس نسخه رسمی تاریخ، کمک

 ۲۴شروع شد، یعنی پس از اشغال افغانستان توسط قشون شوروی در  ١٩٨۰در 

داشته شده، کامال چیز دیگری . ولی حقیقت که تا به حال مخفی نگه١٩٧٩دسامبر 

http://www.counterpunch.org/1998/01/15/how-jimmy-carter-and-i-started-the-mujahideen/
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جمهور کارتر اولین رهنمود کمک پنهان به رییس ١٩٧٩جوالی  ٣است: در واقع، در 

همان روز یادداشتی به  مخالفان رژیم کابل طرفدار شوروی را امضا کرد. درست در

جمهور نوشتم و شرح دادم که به نظر من کمک مذکور، شوروی را به مداخله رییس

 نظامی وا خواهد داشت.

سوال: باوجود خطر، شما مبلغ این اقدام سری بودید. گویا این که خود شما میل 

رسد که باعث برافروختن آن ورود شوروی به جنگ را داشتید و چنین به نظر می

 شدید؟

ها جهت مداخله فشار نیاوردیم، برژینسکی: به کلی این طور نیست. ما بر روس

 طور آگاهانه احتمال این کار را افزایش دادیم.ولی به

کردند که ها مداخله شان را با این دفاعیه توجیه میسوال: زمانی که شوروی

های ، کسی حرفها در افغانستان استقصد شان جنگیدن علیه دخالت مخفی امریکایی

کرد. هرچند، مبنایی برای این واقعیت وجود داشته است. امروز، هیچ آنان را باور نمی

 از این کار پشیمان نیستید؟

برژینسکی: پشیمان از چه؟ این که عملیات مخفی یک نظر عالی بود. تاثیرش 

ن باشم؟ خواهید که پشیماها را به تلک افغان کشاند و شما از من میاین بود که روس

جمهور کارتر نوشتم: اکنون ها رسما از مرز عبور کردند، به رییسروزی که شوروی

فرصت آن را داریم که به اتحاد جماهیر شوروی جواب جنگ ویتنام شان را بدهیم. در 

سال مسکو جنگی را پیش برد که حمایت دولت را نداشت، نبردی که  ١۰حقیقت، برای 

 و در فرجام منجر به شکست امپراتوری شوروی گردید.باعث تضعیف روحیه آنان شده 

سوال: و هیچ پشیمان از حمایت بنیادگرای اسالمی نیستید، شما اسلحه و 

 اطالعات را در خدمت تروریستان آتی گذاشتید؟

برژینسکی: برای تاریخ جهان چه چیز اهمیت دارد؟ طالبان یا سقوط امپراتوری 

 شده یا آزادی اروپای مرکزی و پایان جنگ سرد؟ای از مسلمانان تحریکشوروی؟ عده

گردد: شود و تکرار هم میشده؟ ولی گفته می سوال: یک عده مسلمانان تحریک

 گردد؟امروز بنیادگرایی اسالمی تهدیدی برای جهان تلقی می

شود که غرب یک سیاست جهانی در برابر برژینسکی: یک حرف پوچ! گفته می

سوی اسالم از دید است. هیچ اسالم سرتاسری وجود ندارد. به اسالم داشت. این احمقانه

منطق بنگرید، بدون عوامفریبی و احساسات. اسالم یک دین پیشتاز جهان است با 

ونیم میلیارد پیرو. لیکن چه چیز مشترک درمیان بنیادگرایی عربستان سعودی، یک

سیکوالریزم آسیای میانه گرا، مصر متمایل به غرب یا رو، پاکستان نظامیمراکش میانه

سازد.)منبع ای که کشورهای عیسوی را متحد میچیز بیشتر از نکتهوجود دارد. نه هیچ

 :سایت حزب همبستگی(
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هللا اسرار جنگ سری امریکا با شوروی در افغانستان، پس از آنکه دولت نجیب

پاکستانی  وسف( یسقوط نمود و بجای آن مجاهدین به قدرت رسیدند، توسط دگروال )کلنل

 ۱۹۹۲سری را رهبری میکرد، در ماه جون ، آن جنگ۱۹۸۷تا سال  ۱۹۸۳که از سال 

 در انگلستان و پاکستان افشاء گردید.« تله خرس»با انتشار مقاله مفصلی تحت عنوان 

 و « سیا»نامبرده شرحی با جزئیات فراوان پیرامون نقش ، آی، اس، آی، 

رئیس دستگاه اطالعاتی « کیسی»میکند که چگونه داده است. وی اشاره « پنتاگون»

امریکا )سیا( به مرز پاکستان و افغانستان رفت و برنامه جدید کمک به مجاهدین را آغاز 

مجاهدین افغان به عملیاتی در خاک شوروی دست میزدند « سیا»کرد. و بر اساس طرح 

طرح بود مبادرت  و در عین حال به قتل و ترور افسران روسی که یکی از اهداف این

 میورزیدندو این کار اضطراب شدیدی را بوجود آورد.

 های ناسیونالیستی را دگروال یوسف که مسئولیت برنامها ارسال قرآن و اعالمیه

میانه شوروی و همچنان حمالت چریکی به تاسیسات های آسیایبطور سری به جمهوری

شوروی را بر عهده داشت، میگوید: ها و انبارهای اسلحه در داخل خاک نظامی، کارخانه

صدا مساله کشاندن جنگ سری افغانستان به خاک شوروی را سروامریکا باالخره بی

ها خیلی یی بود و از شورویکلهکنار گذاشت. یوسف عالوه میکند که، کیسی، آدم بی

های شوروی برای پیروزی بر مجاهدین را در ظرف نفرت داشت. معهذا امریکا، طرح

 ل با شکست مواجه ساخت.دوسا

 مقامات غربی و همچنان نمایندگان کنگره میگویند اگر ریگان، دستورالعمل 

های مخفی نظامی به مجاهدین را امضاء نکرده بود، ارتش شوروی افزایش کمک

تصمیم به افزایش کمک نظامی به مجاهدین، تقریبا مصادف   مجاهدین را شکست میداد.

« استنگر»های بسیار پیشرفته ضدهوایی ی تسلیم دهی راکتشد با اعالم پر سر و صدا

 به مجاهدین افغان.

 یی زیر نام  ایکه مطالب فوق در آن انعکاس یافته است ابتدا بصورت رساله مقاله

( و سپس ۲۱۵در کیهان لندن )در شماره  ۱۹۹۲در لندن و بعد در جوالی « تله خرس»

( در امریکا بازتاب یافته است. بنابر ۱۹۹۲-۲۶در مجله آئینه افغانستان )شماره مسلسل 

های مهم آنرا در اینجا انعکاس میدهیم. چه مقاله مذکور بر اهمیت و جالبیت آن قسمت

های طوالنی با دگروال یوسف و ده دوازده تن از مقامات غربی نوشته اساس مصاحبه

 شده است.

 مایت حکومت ، اندکی پس از آنکه نیروهای شوروی برای ح۱۹۸۰در سال »

کارتر نخستین و تا سالهای بعد تنها گرای طرفدار مسکو وارد افغانستان شوند، جیمیچپ

رئیس « دستور»رئیس جمهوری امریکا را در مورد افغانستان صادر کرد. « دستور»
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بندی شده محرمانه است که بر اساس قوانین ایاالت متحده برای جمهور یک سند طبقه

ه الزم میباشد. بگفته کسانیکه با دستور کارتر آشنایی دارند، این انجام عملیات مخفیان

ای اسلحه در اختیار پول و پاره« سیا»سند عمدتا اجازه میداد که امریکا از طریق 

مجاهدین افغان بگذارد و بطور کلی هم از آنان حمایت نماید. اماعملیات روزانه و تماس 

 ( گذاشته شده بود. I.S.Iاتی پاکستان )مستقیم با مجاهدین به عهده سازمان اطالع

 عربستان سعودی موافقت کرد که همچون ایاالت متحده به مجاهدین افغانستان 

ها را مستقیما به سازمان اطالعاتی ارتش پاکستان تحویل دهد. کمک مالی کند و این کمک

ر فروخت و مقداری اسلحه مستقیما د« سیا»هایی را به همین منظور به چین سالح

ها و نقش چین در این ماجرا یکی از اسرار اختیار پاکستان قرار داد. اما دامنه کمک

 سری است. بشدت محفوظ جنگ

 میلیارد دالر اسلحه ۲رویهم رفته به گفته مقامات امریکایی ایاالت متحده بیش از 

رین و پول در سالهای دهه هشتاد در اختیار مجاهدین گذاشت. برنامه افغانستان، بزرگت

ها، یعنی بخش عمده سالح« سیا»عملیات مخفی امریکا از زمان جنگ جهانی دوم بود. 

( را از SA7هواپیما )های سبک ضدانداز، انواع مین و سالحهای جنگی، نارنجکتفنگ

ها قابل مالحظه دولت چین خرید و ترتیب انتقال آنها را به پاکستان داد. حجم این سالح

. اما در مقابل آنچه ۱۹۸۳تن سالح و مهمات در سال  هزاروسف، دهیبود. بگفته دکروال

 آمد.در سالهای بعد به افغانستان ارسال شد، مختصری بیش به حساب نمی

 ای را با ، نیروهای شوروی در افغانستان تجربیات تازه۱۹۸۴از آغاز سال 

های اهتر، علیه خطوط مواصالتی و رهای نوین و تهاجمیاستفاده از تاکتیک

رسانی به مجاهدین آغاز کردند. حمالت علیه این خطوط، بر اساس استفاده از اسلحه

کوپتر استفاده بود که در عملیات خودشان از هلی« اسپتناز»یی بنام نیروهای ویژه

میکردند. از آنجا که این عملیات با موفقیت روبرو شد، فرماندهان شوروی هرچه بیشتر 

جایی که بعضی از نمایندگان کنگره امریکا که همراه مجاهدین در به آن متوسل شدند.تا 

نماینده دموکرات تکزاس و سناتور « چارلزویلسون»افغانستان سفر میکردند، از جمله 

به این نتیجه رسیدند که احتمال « نیوهمیشیر»خواه نماینده جمهوری« همفریگوردن»

 دارد روند جنگ به زیان مجاهدین تمام شود.

 بدولت  ۱۹۸۵و  ۱۹۸۴ع غربی میگویند بر اساس اطالعاتی که در سال مناب

ریگان رسید تاکتیک تازه شوروی بر اساس این برداشت کرملین بنا شده بود که پای 

ارتش سرخ در افغانستان در خطر فرو رفتن در گل است و در نتیجه ضروری است تا 

شوروی پایان یابد. این منابع  های برداشته شود تا جنگ هر چه زودتر و با پیروزیگام

میگویند به موجب اطالعات مذکور که از سطوح باالیی وزارت دفاع شوروی بدست 

آوردند تا طرحی برای به پیروزی رساندن ارتش میآمد، تندروان بر آن کشور فشار می
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سرخ در افغانستان در ظرف دوسال تهیه و به اجرا گذاشته شود. منابع اطالعاتی 

متحده بدقت این )وزارت دفاع امریکا( مقامات ایاالت« پنتاگون»میگویند: در امریکایی 

های برای خنثی کردن عملیات تهاجمی شوروی اطالعات را بررسی میکردند و طرح

 میریختند.

 ها یافتند، یک مقام امریکائی میگوید: پاسخی که آنان برای مقابله با شوروی

براتی برای شورشیان افغان، از میان بردن و شامل ایجاد خطوط امن ارتباطی و مخا

های شوروی، بهبود بخشیدن ساقط کردن هواپیماهای جنگی و پوشش هوایی نیروی

یی برای های نفوذ مجاهدین در صفوف ارتش سرخ، استفاده از اطالعات ماهوارهراه

های افغان بود. دشواری قضیه بگفته شناسایی دشمن و افزایش آموزش چریک

ها تهاجم خود را آن بود که در محلی که شوروی« سیا»مامور عملیاتی « انسترارکسنت»

های بسیار دلیر را به افزایش میدادند، میزان کمک ایاالت متحده فقط آنقدر بود که آدم

کشتن دهد. زیرا مجاهدین را تشویق میکرد که بجنگند اما وسایل پیروزی در جنگ را در 

را بخشی از « سیا»کاران در دولت ریگان و در کنگره، هاختیارشان نمیگذاشت. محافظ

براستی و واقعا تمایلی به افزودن به « سیا»دریافت که « جفری»مشکل کار میدانستند. 

 ها نداشت.کیفیت حمایت از شورشیان افغان برای مقابله یا افزایش عملیات ضد شوروی

 ملی را امضاء کرد و امنیت  ۱۶۶ریگن دستورالعمل شماره  ۱۹۸۵در ماه مارچ 

یک متمم مفصل بر آن امضاء نمود که « فارلینرابرت مک»رئیس شورای امنیت ملی 

ابعاد دستور اصلی کارتر را در مورد افغانستان گسترش میداد. دستورالعمل جامع و 

جدید، ریگن بزبان جدی، ساده و صریح صادر شده بود و بر افزایش کمک های مخفی 

به مجاهدین تاکید میکرد و آشکارا میگفت که جنگ مخفی افغانستان  متحدهنظامی ایاالت

یی دارد. شکست دادن نیروهای شوروی در افغانستان از راه عملیات مخفی و هدف تازه

 وادار کردن شوروی به بیرون بردن قشون خود از آن کشور.

 های گیر محمولهمتحده با افزایش چشمرسانی ایاالتعملیات جدید و مخفی کمک

سالح آغاز شد. یوسف میگوید: جریان مداومی از اسلحه به افغانستان سرازیر شد که تا 

تن در سال میرسید. بگفته او همچنان جریان پایان هزار۶۵میزانش به  ۱۹۸۷سال 

امریکا به پاکستان و ستادهای عملیاتی « پنتاگون»و « سیا»ناپذیری از متخصصان 

آمدند و با مأموران اطالعاتی پاکستان دیدار میکردند ن میسازمان اطالعاتی ارتش پاکستا

« سیا»و آنها را آموزش میدادند. یازده تیم سازمان اطالعاتی ارتش پاکستان بوسیله 

آموزش دیدند تا مجاهدین را در آن سوی مرز همراهی کنند و حمالت آنان را سرپرستی 

های دقیق از ئی و نقشهههای ماهوارعکس« پنتاگون»و « سیا»نمایند. متخصصان 

ها در سراسر افغانستان را در اختیار ماموران های نظامی و محل استقرار شورویهدف
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ها و مخابرات نیروهای آباد، گفتگودر اسالم« سیا»پاکستان میگذاشتند. رئیس ایستگاه 

 « آورد...ها جنگ ضبط شده بود فراهم میشوروی را که در میدان

 ، در آغاز اجرای یک طرح ۱۹۸۴آمده است که، در اکتوبر  در مقاله همچنان

آباد رئیس سیا وارد یک پایگاه هوایی در جنوب اسالم« کیسی» استراتیژیک سری

را به اردوگاه آموزشی مخفی در نزدیکی « کیسی»پایتخت پاکستان شد. هلیکوپترها 

را به صورت های سنگین مرزهای افغانستان بردند که در آن مجاهدین افغان سالح

هایی که سازمان مرکزی اطالعات آزمایشی شلیک میکردند و با مواد منفجره و چاشنی

 آمریکا )سیا( در اختیار آنان گذاشته بود، بمب میساختند.

 با پیشنهاد کشاندن جنگ افغانستان به سرزمین « کیسی»در خالل این دیدار، 

« کیسی»د را شگفت زده ساخت. جماهیرشوروی، میزبانان خودشمن یعنی به خود اتحاد

های میخواست مواد تبلیغاتی خرابکارانه و تحریک کننده را از راه افغانستان به جمهوری

بزودی هزاران جلد « سیا»ها موافقت کردند و نشین شوروی بفرستد. پاکستانیمسلمان

هایی در ها در ازبکستان و اعالمیههایی را پیرامون جنایات شورویقرآن و همچنان کتاب

 تجلیل از قهرمانان ناسیونالیست ازبک به پاکستان فرستاد. 

ما میتوانیم »به گفته دگروال یوسف که در آن مالقات حضور داشت، کیسی گفت: 

پیش در آمد « کیسی»بگفته مقامات غربی، سفر « شوروی بزنیمهای بسیار به اتحادلطمه

دستور اجرای »بود که در  ۱۹۸۵اجرای یک تصمیم سری دولت ریگان در ماه مارچ 

بازتاب یافته بود و بر اساس آن عملیات مخفی ایاالت متحده در « امنیت ملی ۱۶۶شماره 

یافت. گروه ریگان مخفیانه تصمیم گرفت که سیاست افغانستان باید بشدت افزایش می

و  ها و وسایل بسیار پیشرفتهتهدید ساده اشغالگران روسی را رها کند و سیلی از سالح

های جنگ افغانستان سرازیر کنند تا از این طریق بشود، متخصصان نظامی را به میدان

فرماندهان و سربازان شوروی را مورد حمله قرار دهد و روحیه آنان را تضعیف کند. 

ای میدید که در آن میشد امپراتوری بیش از حد این ماجرا را فرصت یگانه« کیسی»

 137مورد حمله قرار دهد.پذیر را بزرگ و بالقوه آسیب

                                                 
137 -  ۱۹۹۲، ۲۶مجله آئینه افغانستان، چاپ آمریکا، شماره مسلسل  
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William Casey (left, with glasses) and General Akhtar Abdur 

Rahman (center) touring Afghan training camps in the 1980s 

 

 شوروی دیگر وجود ندارد و از پاکستان، اتحاد« کیسی»سال بعد از دیدار هشت  

افغانستان نیز بدست یاغیان برادرکش تا دندان مسلح افتاده است. افغانها خودشان 

 ها پیروز شدند. مردند و باالخره در نبرد خود علیه شورویجنگیدند و میمی

 های ها، دستها با شورویبدینسان دیده میشود که در پشت پرده جنگ افغان

های میکشیده و با ها و نقشهاش، چه طرحامریکا برای بزانو در آوردن حریف قوی پنجه

های مخرب و ویرانکن به افغانستان چگونه یک جنگ تمام سرازیر کردن سیل سالح

برده است و سرانجام حریف را عیار ولی مخفی را با شوروی در افغانستان به پیش می

 نشینی از افغانستان مینماید.با شکست و مجبور به عقبمواجه 

  

  نقش و اهداف پاکستان در جنگ افغان و شوروی چه بود؟ 

 اند و در یک مقطع زمانی پاکستان و هند، هر دو پرورده استعمار دو قرنه انگلیس

ز هم اند و از لحاظ اقتصادی نیز چندان تفاوتی اهر دو به استقالل سیاسی خود دست یافته

ندارند، اما چرا در هند دموکراسی به معنی واقعی کلمه احترام و رعایت میشود و قانون 

ها بدون اجازه و تصویب پارلمان حتی آب خود را در آنجا حکومت میکند، و حکومت

اش آید و پس از تکمیل دورهتوانند و پس از هر چارسال صدراعظمی میخورده نمی

جمهورها هم به عنوان دیگری جایش را پر میکند. رئیسبدون دردسری کنار میرود و 

شمندان و فالسفه برگزیده میشوند و غالبا پس از ختم نسمبول تشریفات دولتی از میان دا

آیند و بخانه خود بر اش، با چوب عصای دستش از کاخ ریاست جمهوری بیرون میدوره
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د و از دموکراسی جز میگردند. ولی در پاکستان برعکس، همواره زور حکومت میکن

نامی در روی کاغذ، اثری در رفتار و کردار دولتمردان آن کشور دیده نمیشود، و تمام 

 اند.اند و یا از میدان رفتهها با حربه کودتا به میدان آمدهحکومت

 پرست با نکته جالب این است که آن کشور از چشم ما مسلمانان، یک کشور بت

های فردی و اجتماعی زندگی ها و آزادیر اوج دموکراسیهزار و یک معبودش، چگونه د

دارد و این کشور، یک کشور اسالمی و یکتاپرست و یکتادین، در حضیض دیکتاتوری و 

طلبی و بر سر هم کوبیدن زندگی میکند؟ راز این دو نگانگی دولتمداری آن دو تفوق

اند و بر یی حکومت کردهیوهقاره به شها بر این گوشه از نیمکشور در چیست؟ آیا انگلیس

ها به دولتمردان اسالمی درس کودتا به کالم دیگر، آیا انگلیس  آن گوشه بطریق دیگری؟

اند، و به دولتمردان هند و، رسم و آئین دموکراسی، سازی داده بازی و دیکتاتور

 اند؟دادگستری و برابری در برابر قانون را آموخته

 بوتو( امروز )بجز در دوره حکومت ذولفقارعلیپاکستان از روز استقالش تا 

ها با حربه کودتا در آن کشور به سایه دموکراسی را بر سر خود ندیده و تمام حکومت

اند. برای اثبات این ادعا، فهرستی از زمامداران پاکستان و چگونگی بقدرت میدان آمده

 شانرا از نظر میگذرانیم: رسیدن

جناح رهبر حزب مسلم لیگ، به علی، محمد۱۹۴۷پس از استقالل پاکستان در 

شدن شالوده دولت پاکستان را ریخت. بعد از درگذشت جناح و کشته« اعظمقائد»عنوان 

الدین بجای او به صفت نظام، خواجه ۱۹۵۱خان در اکتوبر علیصدراعظم آن لیاقت

« فرماندارکل»خان، عنوان صدراعظم آن کشور منصوب گشت. و غالم محمد

جمهور( گرفت. بعد از آشوب مذهبی که جمعیت احرار با تکفیر فرقه احمدیه بر پا رئیس)

میرزا، وزیر ایالت پنجاب را فرا گرفت، اسکندر ۱۹۵۳ایکه در کردند و کشتار و فتنه

الدین را نظام، خواجه« فرماندارکل»دفاع پاکستان، اعالن حکومت نظامی داد و جناب 

یی ا را به صدراعظمی برداشت و مجلس ملی پاکستان هم چارهعلی بگوگرمعزول و محمد

ها را نداشت جز اینکه در برابر تصمیم اسکندرمیرزا سر تسلیم فرود آورد و این انتصاب

 مهر تائید بگذارد.

 « فرمانروائی کل»میرزا بر مسند ، ژنرال اسکندر۱۹۵۵دو سال بعد در اگست 

با صدور یک حکم  ۱۹۵۸ر اوایل اکتوبر سال بعد د سهجلوس خسروانه زد و دو 

قضایی، تمام احزاب را منحل و هم دموکراسی بازی را موقوف و حکومت نظامی را 

خان را به حیث فرماندار نظامی تعیین کرد. اعالم نمود و رفیق نظامی خود، جنرال ایوب

با دو  خاناکتوبر همان سال، جنرال ایوب ۲۷به پاداش این حسن انتخاب در غروب روز 

و با بجا آوردن رسم تعظیم نظامی، به  یگرش به دیدن اسکندر میرزا رفتندقطار دهم
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استعفا بدهید هرچه زودتر جل و پوست خود  ،مبارکش رساندند که، بازی تمام شدعرض 

 و همینطور هم شد. لندن تشریف ببریدجمع کنید و به را

 هور پاکستان انتخاب و خان، خود خویشتن را به عنوان رئیس جمجنرال ایوب

م سنت پسندیده ماه دیگر ادامه یابد و بحک ۴۴اعالن کرد و فرمود حکومت نظامی برای 

 تمام مشاغل و مقامات بلند و حساس حکومت را اشغال کردند. کودتاگری، نظامیان

 جنرال ایوب که از دیکتاتوری سرشار و از دموکراسی بیزار بود، باری به هم 

گران پاکستان براه انتخاباتی را به شیوه خاص نظامی ۱۹۶۰در  چشمی رقیبان هندی

ی دادند و هیاتی را از خبرگان و اهل أدرصد به نفع او ر ۹۸شناس ملت حقانداخت که 

انتصاب نمود تا در مورد نوع حکومت نظرات « شورای اهل حل و عقد»بصیرت از نوع 

سانند و جناب ایشان در رد یا مشورتی خود را به عرض فرمانروای کل )یعنی خودش( بر

قبول کلیه پیشنهادات مختار باشند. و سرانجام حاصل مشورتها منجر به اعالم حکومتی 

 «دموکراسی آمیخته با نظم و دسپلین»شد به عنوان 

 سالی دوام آورد تا با جنگ  این دموکراسی توأم با سر نیزه نظامیان، هشت نه

پاکستان درگرفت، شر چندین هزار نانخور اضافی مختصری که بر سر کشمیر میان هند و 

از سر پاکستان کوتاه گردید. جنرال ایوب که میدید فاصله میان دو قسمت شرقی و غربی 

هر روز بیشتر شده میرود، در رفراندمی دیگریکه به قصد بستن دهان مدعیان و تائید 

 دم برنده مطلق شاش در جنگ با هندیان، انجام داد باز هشکست البته پیروزمندانه

 .(۱۹۶۵)جنوری 

 خان به ستوه آمده گران و دیکتاتوری ایوبتازی نظامیسرانجام مردم که از یکه

اعظم، گرد آمدند و بر ضد حکومت جناح، خواهر قایدبودند، در زیر علم خانم فاطمه

عالم خان مجبور شد حکومت نظامی را انظامی ایوب خان داد و فریاد براه انداختند. ایوب

کند. مگر اعالم لغو حکومت نظامی بر جسارت مخالفان افزود و نوبت به خان دیگری 

رسید که لوی در ستیز )رئیس ستاد ارتش( قوای مسلح پاکستان بود و سرخور ولی 

 خان.نعمتش ایوب

 خان بود که به عنوان رئیس جمهوری بر تخت قدرت آری، این خان، جنرال یحیی

تاسف از لغو چند روزه حکومت نظامی، بار دیگر بساط بگیر و ببند تکیه زد، و با اظهار 

باره حکومت نظامی ئی نداشت جز آنکه به اصل خود رجوع کند و دو را دایر کرد و چاره

 .(۱۹۶۹مارچ۲۵) را اعالم نماید

 اما اکنون چشم فتنه بیدار شده است و مدعی دیگری در پاکستان شرقی قد علم 

کرسی  ۳۰۰از  ۱۹۷۰الرحمن، تا در انتخابات دسامبر مجیب کرده است بنام شیخ

 کرسی برنده  ۸۳کرسی را تصاحب کند و علیه ذوالفقار علی بوتو که با  ۱۶۷پارلمان 
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 ایالت غربی شده است دعوی استقالل کند.

 های بقیه قضایا، یکی داستانی است پر از آب چشم، که همه بخاطر دارند. از جنگ

گناه بنگال شرقی، تا آنجا که مسلمانان میلیون مردم بی۳ی بیرحمانه داخلی و کشتارها

ند و سرانجام دبرجابی به سایه ترحم هندوان پناه بنگالی از رگبار مسلسل مسلمان پن

الرحمن مجیببرهبری شیخ« دیشبنگله»ایالت شرقی تبدیل به کشوری میشود بنام 

ش وزنش و کسانش بر اثر یک ، خود۱۹۷۵اگست  ۵( که چند سال بعد در ۱۹۷۱)

ند و از میان دن دخیل بود، برگبار مسلسل بسته شکودتای دیگر که دست پاکستان در آ

 ند.فتر

 بر عهده 1956 به دلیل نبود قانون اساسي مدون، اداره پاكستان تا سال  

گورنرعمومي قرار داشت كه بعد از تصویب قانون اساسي این مقام به رییس جمهوري 

چهارصاحب   تبدیل شد.  در مجموع از ابتداي تاسیس جمهوري اسالمي پاكستان، تاكنون

یازده   سه كفیل رییس جمهوري در  ، ده رییس جمهوري رسمي  ،صالحیت عمومي

دوره انتخاباتي رهبري این كشور را برعهده داشتهاند. بعد از استقالل پاكستان محمد 

   علي جناح رهبر و نخستین ریس جمهور این كشور شد ، اما بعد از مدت یكسال در سن

  .سالگي به دلیل بیماري فوت كرد72

به ترتیب خواجه نظامالدین ، ملك غالم محمد و جنرال 1956  ،  تا1948  از سال 

اولین 1956، مارچ23  اسكندر میرزا به عنوان مسوولین پاكستان انتخاب شدند. درسال

انتخابات ریاست جمهوري پاكستان برگزار و اسكندر میرزا به عنوان نخستین رییس 

  .جمهوري پاكستان انتخاب شد

با ایجاد اختالفات بین اسكندر میرزا و ارتش پاكستان ، جنرال ایوب خان رییس 

با انجام كودتاي نظامي، اسكندر میرزا را بركنار و خود 1958  مارچ25  وقت ارتش ،در 

   اداره كشور را برعهده گرفت كه تا سال  1969این مقام را در اختیار داشت. در

جنرال یحیي خان  رییس اردو مشترك به عنوان رییس جمهوري 1969  مارچ25

ذوالفقار علي بوتو مقام رییس جمهوري 1971   پاكستان سوگند یاد كرد. در سال

به دلیل اختالفات عمده 1971  د سامبر20   پاكستان را بر عهده گرفت كه درنهایت در

همزمان با برقراري نظام پارلماني در پاكستان 1973  میان وي و اردوي پاكستان ، در

  چوهدري فیض الهي  به عنوان رییس جمهوري پاكستان انتخاب شد. این مقام تا

دراختیار  چوهدري فض الهي قرار داشت تا اینكه در  19د سامبر 1978   سپتامبر16

جنرال ضیاءالحق  به تدریج با در اختیار گرفتن اداره كشور خود را آماده مقام 1978

با برگزاري یك رفراندوم، 1984   رییس جمهوري كرد.  سپس جنرال ضیاء الحق در سال

تمدید كرد. حادثه سقوط هواپیما، منجر به 1988  مدت ریاست جمهوري خود را تا سال
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كشته شدن جنرال ضیاء شد و در نتیجه براساس قانون اساسي غالم اسحاق خان رییس 

  .وقت سنا، كفیل رییس جمهوري شد

غالم اسحاق خان مقام رییس جمهوري را در اختیار 1988  ،   دسامبر13  از 

بعد از بركنار كردن دولت نوازشریف، وي 1993   جنوري18  داشت تا این كه درتاریخ

از مقام خود استعفا كرد و  وسیم سجاد رییس سنا به طور موقت، مقام ریاست جمهوري 

نوامبر همین سال مسوولیت 13  تا1993   جنوري 19  را در اختیار گرفت . وي از

انتخابات ریاست جمهوري پاكستان 1993   رییس جمهوري را برعهده داشت . در سال

به عنوان نهمین ریاست جمهوري 1993  نوامبر13   برگزار شد و  فاروق لغاري  در

فاروق احمد خان لغاري از سمت ریاست 1997   سوگند یاد كرد. در دوم دسامبر

جمهوري استعفا كرد و بار دیگر وسیم سجاد مقام ریاست جمهوري را بطور موقت در 

 138اختیار گرفت .

 پاکستان یاسینظام س

 شده است که هر  لیتشک التیپاکستان فدرال است و از چهار ا یحکومت ستمیس 

تابع  یخارج استیو س یباشند و در امور دفاع یتقل مخود مس یکدام در امور داخل

شده است و در هر  لیتشک یهستند. قوه مقننه از دو مجلس سنا و مل یحکومت مرکز

 هیجمهور در راس قوه مجر سیوجود دارد. رئ یالتیمجلس ا کی زیها ن التیاز ا کی

. قوه شود  یمجلس مشخص م تیاز طرف احزاب اکثر ریقرار گرفته است. نخست وز

 قرار دارد. ییقضا یعال یو در راس آن شورا باشدیمستقل م هییقضا

کشور حاکم بوده اند،  نیبر ا انیپاکستان نظام خیتار یآنجا که در اکثر سالها از

متمرکز بوده است و صدراعظم جمهور و  سیستاد ارتش ، رئ سیکشور در رئ نیقدرت ا

در پاکستان بر اساس آنچه در قانون باشند. ساختار حکومت  یقدرت م یسه محور اصل

 یرهبر جمهور یقانون اساس نیباشد . بر طبق ا یم یآن ذکر شده است پارلمان یاساس

 یحکومت در پاکستان پارلمان ستمیخواهد بود . چون س یجمهور سیپاکستان رئ یاسالم

 رینخست وزصدراعظم یا محدود است و مرکز قدرت  اریجمهور بس سیاست، قدرت رئ

هشتم در قانون  هیشود . البته اصالح یملت تصور م یو اوست که رهبر واقع است

او را به  نهیو کاب رینخست وز یکند و اجازه برکنار ین وضع را دگرگون میا یاساس

در پاکستان پنج  یجمهور استیمدت ر یدهد . بر اساس قانون اساس یجمهور م سیرئ

سمت  نیا یبرا یاز دو دوره متوال شیتواند ب ینم یجمهور سیرئ چیباشد و ه یسال م

آن به  یاست که ده کرس یندگینما یکرس 237 یپاکستان دارا یانتخاب شود. مجلس مل

مردم اختصاص دارد که بصورت  هیبق ندگانیمانده به نما یباق یکرس 207ها و  تیاقل

                                                 
 ۱۰۹،۱۱۱، ص ۱۹۹۲ـ سعیدی سیرجانی، ای کوته آستینان، چاپ سوئد،  138 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مجلس بر  تینفر زن را به عضو 20شوند و سپس خود  یتوسط آنان انتخاب م میمستق

 .نندیگزیم

شوند  یانتخاب م رینفر عضو است که به قرار ز 87 یدارا زیسنا ن مجلس

کنند و  ینفر را انتخاب م 8 یا لهینفر و مناطق قب 19چهارگانه  یالتیهرکدام از مجالس ا

 یندگیشوند . دوره نما یم دهیبرگز یالتیمجالس ا لهیاز مناطق فدرال بوس گرینفر د 3

شوند . پاکستان در طول  یآنها بازنشسته م 3/1ر دو سال سال است و ه 6مجلس سنا 

 1993و  1990،  1988،  1985،  1977،  1970 یبار در سالها 6خود تنها  خیتار

 بوده است. میانتخابات مستق یشاهد برگزار

سکوالر داشته اند و تنها ژنرال  التیپاکستان از ابتدا تاکنون تما یها دولت

مسئله امروزه  نینمود . ا استیدر س عتیاحکام شر یقراردر بر یسع یمدت اءالحقیض

 یشده است که با آگاه یمردم مسلمان انیدر م یپاکستان استمدارانیس نییپا تیبه مشروع

 انی. اسالمگراباشندیجهان خواهان بدست آوردن حقوق خود م یکنون تیاز وضع افتنی

حمله به  یبرا کایمشرف به آمر زیدر پاکستان خصوصا  پس از کمک دولت پرو

کشور به  نیدر ا ینیمراکز د هیدولت بر عل یاعمال شده از سو تیافغانستان و محدود

برخورد  نیمسجد الل در اسالم آباد آخر یآورده اند که ماجرا یمقابله با دولت مشرف رو

 اریبحران بس نیرسد دامنه ا یبه نظر م ینوع بوده است که با دخالت قبائل شمال نیاز ا

 شود. نیده تر از اگستر

تاکنون نتوانسته اند با  یاسالم یهاپاکستان، احزاب وگروه یاسیس خیتار در

با  یاسالم یهاپاکستان به قدرت برسند. چرا که تکثر گروه یدر انتخابات پارلمان یروزیپ

در  انینظام ینیدر پاکستان، نقش آفر یاسالم یهاسالئق مختلف، عدم انسجام گروه

در تحوالت  یو غرب یعرب یاعم از کشورها یرجخا یو دخالت کشورها ییگراافراط

نتوانند به  یاسالم یاست که باعث شده است تا گروها یلیپاکستان از جمله دال یداخل

و احزاب  انیپاکستان ظاهر شوند، اما نظام یاسیقدرت موثر در تحوالت س کیعنوان 

سال  68در  یکشور اسالم کیدار دارند، سکان یاسالم ریغ کردیپاکستان که رو یاسیس

حزب مردم و مسلم  رینظ یاسیمهم است که هم احزاب س نکهیاند. البته ذکر اگذشته بوده

 یاسالم یهاگروه یبه مسند قدرت برسند به همکار نکهیا یبرا انینواز و هم نظام گیل

تانه قدرت پاکستان در آس یهااست که کانون طیشرا نیمند هستند و با درک هم ازین

در صدد  ،یاسالم یهاگسترده خود با رهبران گروه یهایزنیبا را ،یمانانتخابات پارل

 برآمدند. یجلب نظر احزاب اسالم

پاکستان  یاقتصاد یو حت یتیامن ،یاسیدر همه ابعاد س انیآنجا که نظام از

ست ا سیو انگل کایمطلوب آمر ان،ینظام یغرب بر رو یایدن یگذار هیسرما رگذارند،یتاث

کشور را باال  نیخود در ا یهاتیدادن به ارتش، ظرف دانیاند تا با مکرده یو همواره سع
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تا نظام  کنندیم یداشته و سع یمنف کردیارتش رو یاببرند؛ هرچند که نسبت به کودت

جهت  نیحرکت کند. به هم برالیل –به سمت سکوالر  یاز هر زمان شیپاکستان ب یاسیس

نکرد، آن هم  تیسوال بردن انتخابات پاکستان حما ریو ز فیشرنواز  یغرب از استعفا

دولت  یجد یهمکاربحران افغانستان به  تیریمد یبرا یغرب یکه کشورها یطیدر شرا

 هستند. ازمندین فینواز شر

 نینخست یپاکستان در زمان مقرر برگزار شد و برا یهر حال انتخابات پارلمان به

)حزب مردم(  یدولت حزب کیپاکستان  لیتشک خیدر تار س،یو انگل کایآمر تیبار با حما

 یعنی گریرسانده و به حزب د انیکشور به پا نیتوانست دوره پنج ساله خود را در ا

 لیاست که از بدو تشک تینظر حائز اهم نیموضوع از ا نیدهد. ا لیتحو زنوا گیلمسلم

نتوانسته بود دوره پنج  یحزب چیکشور غلبه داشته و تاکنون ه نیبر ا انیپاکستان نظام

 ف،یدولت نواز شر لیپس از تشک یببرد. اما کم انیکشور به پا نیساله خود را در ا

 فیشروع شد که نواز شر یزمان راضاتدولت شروع شد. اعت هیعل یاسیاعتراضات س

 نیقصد داشت تا روابط دولتش را با هند بدون مشورت با ارتش بهبود ببخشد و همچن

 شده بود. یزیرصلح با طالبان پاکستان طرح یهاکه گفتگو یزمان

 بدون تردید، پاکستان در میان کشورهای منطقه حامی بزرگ مجاهدین افغان و 

پایگاه مطمئنی جهت مبارزه بر ضد تجاوز شوروی در افغانستان بود. برای اتخاذ این 

د، خود را با سیاست، پاکستان دالیلی و اهدافی داشت: اوال، پاکستان از آغاز تاسیس خو

مخالفت و دشمنی دولتمداران افغانستان بر سر خط مرزی دیورند و قضیه پشتونستان 

دید که قلبا تر یعنی هند هم مرز میروبرو میدید. ثانیا در شرق خود را با دشمن دیرینه

آرزومند نابودی پاکستان بود و همواره بدهل پشتونستان که از کابل نواخته میشد، 

ها از ئی باقی نمانده بود که هدف روسثا برای پاکستان جای شک و شبههمیرقصید. ثال

، رسیدن به آبهای گرم است و در گام بعدی پاکستان ۱۹۷۹تجاوز بر افغانستان، در 

 خواهی نخواهی پایمال آمال و نیات شوروی میگردد.

 تند ها، رهبران پاکستان برای بقای کشورشان، تصمیم گرفبنابراین حقایق و فاکت

روسها را از سر خود دفع نمایند، بالی تا با حمایت، تجهیز و تسلیح مجاهدین افغان، اوال  

آوری و مقاومت و پایداری در آنهم بوسیله نیروی کشور ثالثی که از لحاظ روحیه جنگ

اند. و ثانیا پس از دفع برابر سلطه بیگانگان، دارای تاریخ طوالنی مبارزه و افتخارات

با استفاده از تضادهای قومی و نژادی و عقیده وی و مذهبی افغانستان را بالی روس، 

توسط خود افغانها چنان خراب و ویران و ضعیف و ناتوان بسازد که دیگر نامی از خط 

دیورند و مساله پشتونستان بر زبان نیاورند. و چنانکه گذشت زمان ثابت ساخت، 

 پاکستان به این هر دو هدف خود رسیده است.
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یوسف یکی از عناصر آگاه و فعال در قضایای سیاسی دو کشور، دگروال محمد

یی شرحی با جزئیات فراوان پیرامون نقش خودش و جنرال اختر است که ضمن رساله

رهبر نظامی پاکستان در رابطه با مجاهدین آی، اس، آی( پاکستان و جنرال ضیاء)رئیس

ها برای اخراج قشون سرخ از رزه با شورویافغان و حمایت پاکستان از آنها بخاطر مبا

 افغانستان داده است. 

 در این اثر نشان داده شده است که چگونه رهبران نظامی پاکستان با درک شرایط 

سیاسی و موقعیت جغرافیایی کشور خویش تصمیم به حمایت از مجاهدین افغان میگیرند 

 یزهای بوده است. و اهداف و نیات رهبران پاکستان از این حمایت، چه چ

 جنرال اختر، معتقد بود اگر ضیاءالحق کامال سری و »یوسف: بگفته دگروال

مخفیانه از جنگ افغانها پشتیبانی و حمایت نماید، این جنگ میتواند به چنان یک جنگ 

بزرگ چریکی تبدیل شود که نه تنها گام برداشته شده روسها را به عقب بزند، بلکه آنها 

روج از افغانستان نیز بسازد. وی مصممانه گفت: میتوان از افغانستان را مجبور به خ

ها در ویتنام مواجه ها را با فرجامی روبر ساخت که امریکائیویتنامی دیگر، و روس

شدند. او به ضیاءالحق مشوره داد تا راه نظامی را در پیش گرفته و پنهانی به مجاهدین 

مالی و سالح و مهمات و تربیت نظامی بدهد. امر  افغان معاونت رساند و به آنها کمکهای

مهم برای تحقق این کار این بود تا سرحدات صوبه سرحد و بلوچستان به مهاجرین و 

 139گزینی باز گذاشته شود. مجاهدین افغان جهت پناه

 ها در بدینگونه رهبران نظامی پاکستان به ایجاد خط اول دفاعی در برابر روس

ن کشور پرداختند و مخفیانه با مجاهدین سالح و مهمات کمک سرحدات شمال غربی آ

کردند. ضیاءالحق در آغاز میخواست جنگ مقاومت با یک شدت محدود در افغانستان 

 ها موقع آنرا نیابند که علیه پاکستان دست به اقدامات نظامی بزنند.ادامه یابد تا روس

یکایی در تهران بود و کارتر در گیر معضله گروگانان امردر آن موقع، جیمی

پنداشتند و به این افغانستان را یک بازی باخته شده می« پنتاگون»و « سیا»مقامات 

عقیده بودند که قشون سرخ ظرف چند هفته افغانستان را کامال تحت کنترول خود خواهند 

ها گیر افتاده است. لذا کمک به آورد و افغانستان کشوریست که از قبل در دام روس

ها ثمره دیگری دین، جز هدر دادن دارایی و سرمایه و جز آزرده ساختن روسمجاه

 140ندارد.

 نویسنده کتاب، ضمن معرفی شخصیت مرکزی اثرش )جنرال اختر عبدالرحمن( 

های عربستان سعودی و بوضاحت نشان میدهد که او چگونه برای نجات کشورش، کمک

                                                 
 ۴۱،۴۲، ص ۱۳۷۲محمد یوسف، سرباز خاموش، طبع الهور پاکستان، حمل  - 139 
 ۳۴یوسف، همان اثر، ص محمد  - 140 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شور به مجاهدین افغان جلب میکند و های جاسوسی آن دو کامریکا را از طریق سازمان

و « سیا»رئیس « کیسیویلیام»چنان مثلثی از همکاری پولی و مالی میان جنرال اختر و 

سعودی تشکیل میگردد تا عملیات تخریبی ترکی فیصل رئیس سازمان جاسوسی عربستان

 وسیعی را در افغانستان بکار بندند.

 های تسلیحاتی ن( ابتدا ذخیرهجنرال اختر )رئیس دستگاه جاسوسی پاکستا

های ضد تانک بر، ماین ۳۰۳ها هزار تفنگ پاکستان را زیر و رو کرد و از آن میان ده

اندازهای چینایی را دستیاب و بدسترس مجاهدین افغان قرار داد. ساخت انگلیس و راکت

 تن و سپس با جلب حمایت عربستان سعودی و امریکا از مجاهدین، توانست هفته یکهزار

 سالح و مهمات بداخل افغانستان انتقال نماید.

 دهنده جهاد افغانها بر ضد شوروی نبود، بگفته مؤلف، جنرال اختر، تنها سازمان

بلکه چهره حاکم و مسلط در عقب این جهاد بود، زیرا اهداف اساسی او از این جهاد، 

ها یا طرف روسنجات دایمی پاکستان از هر نوع خطر احتمالی از جبهه غرب )از 

حکومت افغانستان( بود و عامل مذهبی روپوشی برای برآوردن امیال نظامیان پاکستان 

 بود.

 از نظر نویسنده کتاب، نبوغ نظامی جنرال اختر، در این بود که استراتیژی تخریب 

اختراع کرد. زیرا از دیدگاه « هزاران زخم راکت»دایمی و کامل کابل را با وارد کردن 

آمد، چه کابل به نظر او، بحیث ذکور، کابل کلید موفقیت و پیروزی بشمار میجنرال م

های سیاسی، تعلیمی و آموزشی، اقتصادی و نظامی بوده. در آن پایتخت، مرکز فعالیت

ها ها و قرارگاه ارتش قرار داشت. عالوتا تمام راهها، سفارتخانهها، دانشگاهخانهوزارت

ی میشد ... روی همین دالیل کابل باید پیوسته مورد حمالت در افغانستان به کابل منته

راکتی و تخریبی قرار گیرد. جنرال اختر برای سوختن و به آتش کشیدن کابل، از انواع 

 ۶۰( چنیایی و سکر S A-7یی ) های خوشهجمعی از جمله راکتها کشتار دستهراکت

 تفاده کرد.وسیعا اس« آی، اس، آی»امریکایی توسط مجاهدین و عمال 

 ها همواره ناآرام و متضرر و ماتمدار واقعا شهریان کابل از جهت شلیک این راکت

های دور، کابل را هر کدام میتوانست از فاصله۶۰و ۴۰، ۳۰های سکر بودند. راکت

پالن ما آن بود که تعداد زیاد قوماندانان را برای »دگروالیوسف میگوید:   تهدید نماید.

اده نمائیم و به آنها در داخل شهر کابل اهداف معین را مشخص بسازیم. حمله راکتی آم

شان بگماریم. منظور اساسی از این اقدام این بود سالح را تامین و هر یک را به وظایف

ها بخصوص ماه زیر حمالت راکتی باشد. میدان هوایی و شاهراهتا کابل سال دوازده

راه سالنگ هدف حمالت دایمی باشد. عالوه از شاهراه شمال تا دریای آمو مسدود و شاه
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گیری مراکز نظامی و دولتی با حمالت راکتی، با فرستادن افراد تخریبکار نشانه

  141 «های نیز آماج حمالت واقع شوند.فابریکه

 « سیا»ویلیام کیسی رئیس اداره  ۱۹۸۴مؤلف در جای دیگری مینویسد: در سال 

د و از حسن عملیات مجاهدین، انتقال سالح و از نظم بازدید کر« آی، اس، آی»از اداره 

های افغانی به جنرال اختر تبریک گفت. به اثر گزارش کیسی، درست تربیت چریک

وجوه خاص نظامی خویش به جهاد افغانستان را به دوبرابر  ۱۹۸۵امریکا در سال 

دفاع کرده افزایش داد. جنرال اختر ثابت ساخت که مجاهدین افغان نه تنها از خویش 

میتوانند، بلکه بر خالف حدس و گمان دیگران در میدان جنگ قدرت شکست دادن به 

  142«دشمن را نیز دارند. 

 ضیاء را به های جنرال اختر بتدریج جنرالنویسنده با توجه به این امر که تالش

گانه را بوجود شخصا اتحاد هفت ۱۹۸۴پیروزی پاکستان معتقد ساخت و ضیاء در سال 

ها را بخاطر شد تا رهبران تنظیمرد و بصراحت میگوید که ضیاء بعضا مجبور میآو

اختر اعتماد اشتراک در اتحاد تهدید کند. ولی رهبران اتحاد از همه بیشتر به جنرال

شدند تا مشکالت خود را با خود در میان گذارند، هر کدام داشتند و در حالیکه حاضر نمی

نمود. به قول مولف، جنرال اختر قضاوت می« صادقانه»او  کردند وبه اختر مراجعه می

مساعدت عربستان سعودی را به پیمانه وسیعی جلب کرد و آن کشور به هراند ازه پولی 

پرداخت، نقدا به اداره استخبارات جهت خریداری اسلحه برای مجاهدین می« سیا»که 

ین پولها در راه تقویت نظامی رود که بیشترین بخش اداد. احتمال میپاکستان تحویل می

 خود پاکستان بکار رفته باشد. 

 ها دالر بنام کمک به جهاد افغانها به داران شرق میانه نیز ملیونعالوتا سرمایه

های بسیار پیشرفته ضدهوایی موسوم میالدی راکت۱۹۸۶پرداختند. در سال پاکستان می

ها بر طیارات ال و کاربرد این راکتوارد معرکه شدند و بدون تردید استعم« استنگر»به 

ها دریافتند که در جنگ با جنگی سبب تغییر موازنه جنگ به نفع مجاهدین گردید و روس

های دیپلوماتیک خود افغانها هیچگاه برنده نخواهند شد. بنابراین دولت شوروی به تالش

 نجات بدهد.افزود تا قشون سرخ را از خطر نابودی و ناکامی کامل در جنگ افغانها 

 دشمن شماره یک کابل واردوی « آی، اس، آی»بهرحال جنرال اختر رئیس 

در یک حادثه هوایی همراه با جنرال ضیاءالحق و سفیر  ۱۹۸۸افغانستان، در ماه می 

امریکا در پاکستان بشمول هشت جنرال دیگر پاکستانی از بین رفت و آرزوی نمازگزاردن 

                                                 
 ۵۲محمد یوسف، همانجا، ص  - 141 
 ۸۲محمد یوسف، همان اثر، ص  - 142 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جنرال پاکستانی با خود به گور بردند. اما جانشینان را هر دو « های کابلبر خرابه»

 جنرال اختر و جنرال ضیاء انتقام آنان را از کابل و شهریان کابل کشیدند.

 پس از آنکه شوروی نیروهای خود را از افغانستان خارج نمود و بعد از آنکه 

نا بر دسایس گی رهبران حزبی و دولتی آنهم بهللا بر اثر اختالف و دو دستهدولت نجیب

های مسلح مجاهدین سقوط کرد و قدرت به تنظیم« کی، گی، بی»و « آی، اس، آی»

انتقال یافت.آنان شهر کابل و مردمان آن را چنان به آتش توپ و راکت و خمپاره و غیره 

های از آن شهر زیبای دوملیون های ثقیل و خفیف بستند که امروز جز خاک تودهسالح

نمانده است و مردمان آن هم آواره و دربدر به دیار پاکستان و  جمعیتی چیزی بر جای

 روسیه و غیره شدند. 

 بنابر سیاست پاکستان، تمام تاسیسات صنعتی و تولیدی و اقتصادی، فرهنگی در 

کابل و شهرهای بزرگ نزدیک به پاکستان تخریب و تجهیزات فابریکات به پاکستان 

ه بازار فروش امتعه و کاالی پاکستانی تبدیل شده انتقال داده شد و امروز افغانستان ب

است. اردوی افغانستان که دارای تجارب عظیم جنگی بود و از لحاظ نیرومندی و 

های عصری ثقیله و خفیفه مایه تشویش بزرگ برای حاکمیت بر استعمال انواع سالح

، مذهبی و های قومی، قبیلویپاکستان شمرده میشد کامال از بین رفته و بر اثر جنگ

های جهادی، افغانستان را در دو سال اخیر چنان خراب و ناتوان طلبی میان تنظیمقدرت

بردن خط دیورند و یا پشتونستان نیست و این  ساخته که دیگر هیچکسی را توان نام

 به تحقق پیوست. جنرال اختر بود که بعد از مرگشآرزوی یگانه جنرال ضیاء و 

 

    ت یک ابرقدرت و اثرات جهانی آن نقش افغانها در شکس

 شکی نیست که امریکا و پاکستان، چین و عربستان سعودی و ایران و سایر 

کشورهای اروپای غربی در ضدیت با تجاوز شوروی بر افغانستان، مجاهدین را با پول و 

اند. اما نباید فراموش نمود که این خود اسلحه و تبلیغات خود کمک و مساعدت کرده

جنگیدند و کشته میشدند و دشمن را ضربه میزدند تا سرانجام ا بودند که میافغانه

 ها مجبور به خروج قشون خود از افغانستان گردیدند.روس

 جوئی و طغیان بر ضد سلطه بیگانگان،  خواهی و ستیزهپویائی و تحرک و آزادی

جوئی و مقاومت  انصافی خواهد بود اگر روحیه ستیزهجوهر تاریخ ملت افغان است. بی

ناپذیری مردم افغانستان را در برابر تجاوز یک ابرقدرت یعنی شوروی نادیده  شکست

بگیریم یا ارج کمتر به آن قایل شویم. و فقط نقش امریکا و پاکستان را در شکست 

شوروی عامل تعیین کننده بشماریم. اگر کمکهای امریکا، به تنهاییی میتوانست ضامن 
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و « نیکاراگوا»گرائی های چپچرا یک چنین پیروزی به حکومتپیروزی باشد، پس 

 از طریق نظامی و جنگ بدست نیامد؟« کمپوچیا»

  ندبنابرین معلوم میشود که عامل اساسی و تعیین کننده خود مردمان یک کشور ا

 تر یا تندتر، از این طریق یا آن طریق و های بیرونی میتواند روند حوادث را کندو عامل

 صورت یا آن صورت عملی کند. بدین

 ها با آنکه بیش از ربع یک قرن مستقیما با برخی روشنفکران و شوروی

محصالن افغانی در تماس بودند و مستشرقین آن مقاالت و کتابهای زیادی درباره 

افغانستان تحقیق و تالیف کرده بودند، اما آنچنانکه الزم است هنوز افغانها را نشناخته 

ر میکردند که عامه مردم افغان نیز مانند برخی از رهبران حزب دموکراتیک بودند و تصو

ها است. و با این عدم شناخت خود خلق افغانستان خواهان تسلط شوروی بر کشور افغان

بر افغانستان هجوم بردند ولی باچنان مقاومت شکست ناپذیری از جانب مردم شجاع، 

د که آن همه رویاهای طالئی دسترسی به دوست افغان مواجه شدنپرست و آزادیوطن

سال بمباردمان شهرها،  شکسته پس از دهشان پرید و ناکام و سر آبهای گرم از کله

ها، روستاها، تاسیسات آبیاری و منابع تولیدی افغانستان، واپس بکشور خود دهکده

ان عودت نمودند و گناه این خبط بزرگ تاریخی و سیاسی را بگردن مردگان قبرست

 انداختند.

 اند، فطرتا آزادمنش، شجاع، عصیانگر، روسها باید میدانستند که افغانها مردمانی

دار، مغرور و سرکش در برابر اند دیندار، ناموسجویان بیگانه و مردمیدشمن سلطه

بند به نوازی، پایزورگویی با رسوم و عنعنات قومی، قبیلوی، مذهبی، سیالداری، مهمان

 و مدافع سرسخت از وطن و مایملک خود.  عهد و میثاق

 ایکه بودند در با چنین خصلت و خصوصیاتی افغانها از هر قوم و قبیله و محله

برابر تجاوز شوروی قیام نمودند و چون دشمن در قمع و قلع شورشیان از استعمال 

ن زای دریغ نمیکرد، مردم مبجور شدند به پاکستان و ایراهیچگونه سالح مخرب و آتش

های مقاومت و جهاد مهاجرت نمایند و در نوار مرزی افغانستان با ایران و پاکستان هسته

 بر ضد متجاوزین را ایجاد نمایند.

 پاکستان و ایران که بخوبی درک مینمودند پس از تسخیر کامل افغانستان نوبت  

های ینهآنها هم فرار میرسد، به حمایت از مجاهدین و شورشیان افغان پرداختند و زم

 جنگهای فرساینده چریکی را با نیروهای دولتی و قشون سرخ فراهم ساختند.

 از آنجایی که تعداد مهاجرین افغان به کشورهای ایران و پاکستان در دوران تهاجم 

نفر مهاجر فقط  ۲۰میلیون نفر میرسید، لهذا اگر از هر  شوروی بر افغانستان به پنج

نام شده باشند، میتوان گفت  وروی حاضر به ثبتیکنفر برای شرکت در جنگ ضد ش
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افغان در جنگ علیه نیروهای شوروی بسیج شده بودند، و چون برخی از  ۲۵۰۰۰۰

های دست یازیده  رهبران جنبش مقاومت قبال در پاکستان به تاسیس احزاب و تنظیم

احزاب و بستند بایستی در یکی از این بودند، لهذا افغانهایی که برای جهاد کمر می

نام  ها که تعداد آنها در پاکستان به هفت و در ایران به هشت تنظیم رسیده بود، ثبتتنظیم

و  دند و تربیت نظامی و جنگهای چریکینمومیکردند، تا سالح و مهمات دریافت می

 گرفتند. مي های جدید را فرااستعمال سالح

 ا، حزب اسالمی برهبری هترین این تنظیمطوریکه شنیده میشود بزرگترین و قوی

الدین ربانی بودند. حزب اسالمی گلبدین حکمتیار و جمعیت اسالمی برهبری برهان

های مولوی خالص و حزب حرکت انقالب اسالمی برهبری مولوی محمدی در میان گروه

مقیم پاکستان در درجات دوم و سوم قرار میگرفتند. البته حزب وحدت مرکب از هشت 

تر و سپس حزب مزاری از لحاظ تعداد بزرگ ران برهبری عبدالعلیحزب شیعه مقیم ای

هللا آصف محسنی قرار میگرفت. حزب حرکت اسالمی بنا حرکت اسالمی برهبری آیت

برمخالفتهای سیاسی، مذهبی با رهبران ایران، از ایران به پاکستان هجرت نمود و 

 تعقیب میکرد. سیاست اسالمی ملی را در پهلوی سایر احزاب مقیم پاکستان

 های ها وجود دارد و آن اینکه تنظیمیک نوع تقسیم دیگری نیز در رابطه به تنظیم

اسالمی مولوی رو یا معتدل، حزب اسالمی حکمتیار، حزبهای میانهو تنظیم« بنیادگرا»

های و تنظیم« بنیادگراها»در گروه « حزب وحدت»خالص و حزب اتحاد اسالمی سیاف و 

 رو منسوبند. میانه دیگر به گروه

 به قول منابع موثق پاکستانی یعنی دگروال یوسف عضو برجسته دستگاه 

استخباراتی نظامی پاکستان که مسئول پیشبرد جنگهای چریکی در افغانستان بود، 

 ۲۰و فقط « بنیادگرا»های های مختلف امریکایی، چینایی بدسترس تنظیمدرصد سالح۷۰

من بحیث کسی »های دیگر قرار میگرفت. وی میگوید: سالح به دسترس تنظیم  درصد

که همه ساله برای مجاهدین سالح توزیع میکردم میتوانم اذعان نمایم که توزیع سالح 

  143« صرف از روی کارنامه جنگی هر تنظیم صورت میگرفت.

 طرفدار جدی حکومت « آی، اس، آی»ها معتقد بودند که رئیس اما امریکائی

در کابل است و بنابرین در توزیع سالح امریکایی به بنیادگراها، « گرابنیاد»مسلمانان 

ها در حالیکه طرفدار شکست روس و ترجیحاتی قایل است. به همین جهت امریکائی

خروج آنان از افغانستان بودند هیچگاه حاکمیت بنیادگرایان را بر کابل نمیخواستند و بیم 

 ران یک حکومت کامال بنیادگرا بمیان آید. داشتند که مبادا در افغانستان مانند ای

                                                 
 4۸همان اثر، ص محمد یوسف،  - 143 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ها با هم نزدیک ها و روسدراین مورد نظرات امریکائی»دگروال یوسف میگوید: 

ها نیز از تاسیس یک حکومت کامال اسالمی در کابل به تشویش بودند و بود. زیرا روس

ملی و  از این در هراس بودند که با ایجاد اینگونه حکومت در افغانستان احساسات

میانه به جوش و طغیان خواهد ها در آسیایاشغال روس های تحتمذهبی در جمهوری

  144« آمد.

 سیاف و  عبدالرب رسولحزب اتحاد اسالمی برهبری « بنیادگرا»در میان احزاب 

حزب اسالمی برهبری مولوی خالص از بنیاد و ریشه شرکت حزب وحدت )حزب اهل 

ن( را در حکومت و انتخابات آینده برای ایجاد دولت رد ها تحت حمایت ایراتشیع هزاره

میکنند، همچنانکه زنان را از حق کار در ادارات دولتی و موسسات فرهنگی ممنوع 

 شمارند.می

 ها، در بزانو در دوران قیام عمومی بر ضد شوری، هر یک از احزاب و تنظیم

اند. و بسیار آفریده هایها و عقیم ساختن اردوی دولتی، کارنامهدرآوردن روس

اند مانند: های خویش پرورش دادهقوماندانان خیلی ورزیده و موفق و نامداری در تنظیم

 نقیباحمدگرگ و مالخان، فضلعالءالدینخان و جنرالاسماعیلاحمدشاه مسعود، جنرال

ل، مسلم پور، صوفی محمد سعید شتهللا، علم سیاه، آرینذبیحبدخشی، معلمقندهاری، جالل

جو، عارف حیدر، قوماندان حقهللا، گلداکتر فضل تورن  جاوید کوهستانی،  پنجشیری،

فرید، عبدالصبور حکمتیارجمعیت اسالمی. از حزب اسالمی  منسوب بهزی، وقند

آقا، شاهرخ، داکتر خان داکتر محمد،عطانسیم، سرکاتبشیر و انجنیرمحمود، انجیزانجنیز

 عاصم و غیره. کریاب، انجنیر رسولالدین هالل، محمدهللا، قطبامانسیاه، تورنکریم

 الدین حقانی. از حزب اتحاد جاللاز حزب مولوی خالص، حاجی قدیر و مولوی

پغمانی، قوماندان عبدالحق، مولوی عبدالجمیل  شیرعلیاسالمی سیاف مال راکتی، 

سالمی مولوی محمدی، نسیم پغمانی از حزب حرکت انقالب انورستانی و مال حضرت

بابا در غزنی، قوماندان خجو، آخندزاده در هلمند، قاری عبدالمتین مشهور به قاری

قندهاری و غیره از حزب نجات خیرمحمد، گل آقا شیرزویفراهی، حاجیشاهمحمدمولوی

زمان و از محاذ ملی مربوط مجددی، قوماندان شمالی کوچی و حاجیهللاملی مربوط صبغه

قندهاری )؟( و غیره، از وردک و ضابط خاکسار، امیراللیگیالنی، رحیماحمدبه پیر سید

انوری و از حسینمحسنی، قوماندان بالل و سیدآصفشیخحزب حرکت اسالمی مربوط به 

وحدت، سیدجگرن و قاری یک دست و کریم خلیلی و غیره که متاسفانه من با نام و حزب

ها بیش از دیگران بر سر زبانها دقیق ندارم ولی این نام شهرت همگی ایشان آشنایی

های نامبرده صحت داشته اند. امیدوارم انتساب فرماندهان فوق به احزاب و تنظیمبوده

                                                 
 107همان اثر، ص محمد یوسف،  - 144 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شان اشتباهی رخ داده باشد، معذرت باشد و اگر در اسم و یا حزب و تنظیم مربوطه

 میل گردد.های آینده، فهرست فوق تکمیخواهم و امیدوارم در چاپ

 کابل  های جهادی، آنکه بیش از همه برای رژیمگفته میشود از میان رهبران تنظیم

اسالمی میباشد که افراد حکمتیار رهبر حزبآور و نگران کننده بود، گلبدینتشویش

 منسوب بحزب او از دسپلین و نظم خاص برخوردار بودند.

 هواخواه مسکو، هرگز و در هیچ  ها و رژیمحکمتیار در مبارزه با شورویگلبدین

گیری خویش تجدید نظر نمیکرد و بحدی در تصامیم خویش نظری بر موضع نقطه

جمهور امریکا و ضیاءالحق رئیس دولت گیری سرسختانه داشت که حتی به رئیسموضع

 پاکستان هم سر خم نمیکرد.

 فغان است. حکمتیار، یک رهبر بنیادگرای اگلبدین»یوسف مینویسد که: دگروال

 از مالقات با رونالد ۱۹۸۵وی از آنجایی که در هنگام سفرش به سازمان ملل متحد در 

ها ریگن رئیس جمهور وقت ایاالت متحده امریکا خودداری ورزیده بود، نزد امریکائی

دوبار به جنرال اختر هدایت داد تا  بحیث شخص ناپسندیده تلقی گردید. ضیاءالحق اقال  

که پاکستان وی را رهبر »تنبیه نماید و گفت برایش بگو:  ر را شدیدا  حکمتیاگلبدین

« افغانها ساخته است. اگر به روش خود تجدید نظر ننماید پاکستان سبق هم داده میتواند.

یوسف عالوه میکند، اختر با مالیمت کامل این پیام را رسانید ولی هیچ اثری نداشت. هر 

ا تغییر دهد. به نظر نمود، هیچکسی نمیتوانست آنرذ میتصمیمی را که انجنیر گلبدین اتخا

  145«.تر است دو چند از هر افغان دیگر سرکش من وی فطرتا  

 گلبدین با چنین کرکتری بر مواضع دشمن امر حمله میداد و افراد او هم آنرا به 

ها و رژیم کابل منصه اجرا میگذاشتند. حزب اسالمی در عین حالی که با شوروی

رزمید و گویا میدان را برای آینده خود صاف و ید، با مخالفان تنظیمی خود نیز میجنگمی

 پاک مینمود. 

 مسعود بود که از سالهای قبل  شاهبزرگترین حریف و رقیب گلبدین حکمتیار، احمد

میان آن دو برخوردهای مسلحانه و پرخشونتی بوقوع پیوست و تا هنوز هم  ۱۹۸۱از 

های آندو در زمان داود از پاکستان آغاز آنان دوام دارد. مخالفت چنین برخوردهای میان

 شده است. 

 های جهادی تا زمانیکه شوروی را مجبور به اخراج از کشور بهرحال تمام تنظیم

شان تقریبا مشترک و صف آنان متحد بود، ولی همینکه شوروی از ساختند، هدف

قوط گردید و نوبت به تصاحب قدرت افغانستان خارج شد و دولت کابل هم مواجه با س

های وحشتناک رسید، اختالفات گروهی احزاب اسالمی قوت گرفت و منجر به جنگ

                                                 
 ۱۰۸همان، ص  - 145 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قومی، لسانی و مذهبی گردید و هزاران افغان منسوب به این ملیت یا آن ملیت، به این 

 های شیرین خود را از دست دادند ومذهب یا آن مذهب و به این تنظیم یا آن تنظیم جان

کابل پایتخت افغانستان نیز بویرانه موحشی تبدیل شده است. ما در فصل بعدی جزئیات 

 این حوادث را از نظر میگذرانیم.

  

 ،چه کسی شوروی را درهم شکست

 ؟ ، گرباُچف یا سیامجاهدین

درافغانستان هم باوجود وضع نامطلوب امنیتی که کابل را از برگزاری مراسم 

در والیت بلخ وبرخی والیات دیگر به نظرمیرسد که  آنهمه  هشتم ثور منصرف کرد، ولی

تمجید و تجلیل از هشتم ثور، بخاطرگرامیداشت شهامت ودلیری آن مجاهدینی نیست که با 

فدا کردن جانهای شیرین خود،وطن را از کام اژدهای سرخ نجات دادند، بلکه یاد دهانی 

با امریکا است که دست از حمایت از همسوئی  وهمدلی رهبران نوکر منش ائتالف شمال 

شان برندارد و مقاماتی را که در بدل وطن فروشی از جنرالهای امریکائی بدست آورده 

     اند از دست شان نگیرد. 

ثور،با آنکه رسانه های گروهی منجمله تلویزیونهای  8روز نکبت بارهرسال در

ج کشور در نکوهش این افغانی در امریکا وبسیاری ازسایت های انترنتی داخل وخار

نامند، ولی سران میثور  7ثور را روز بدتر از  8ند و روزهدمیروز مصیبت بار داد سخن 

درآمد دولتی  در رژیم فاسد ومافیائی کرزی  لمیده اند،  ائتالف شمال که برمقامات پر

ا ند و بزپردامیبه تجلیل از هشتم ثور  برخی از والیات کشور هرچند نه در مرکز ولی در

رژه رفتن نیروهای نظامی وسخنرانیها بازهم برزخم های مصیبت دیدگان این روز شوم 

 نمک پاشیدند.

آنرا  2009سالدرکه می اندازد مشاهدۀ این صحنه ها مرا به یاد مقاله یی 

شوروی » درپورتال وزین افغان جرمن آنالین از قلم  آقای حبیب هللا غمخور زیر عنوان 

تحادشوروی را کی نابودکرد؟( خوانده بودم. آقای غمخوراین )ا« نظام چا ړنگ کړ؟ 

مقاله را ازروی یک روزنامۀ روسی زبان) که کتاب خاطرات ادوارد شواردنادزه، سابق 

وزیرامور خارجه اتحادشوروی ،را معرفی کرده بود(، ترجمه ودرسایتهای انترنتی 

میشود. با مطالعه این مقاله   افغانی گذاشته بود که بسیارجالب ونکات تازه ای درآن دیده

این فکر به انسان دست میدهد که آنانی که سقوط اتحادشوروی و زوال کمونیسم  را  از 

افتخارات جهاد افغانستان میدانند، باید براین طرز تلقی و برداشت خود تجدید نظرکنند، 

روشن، میخائیل گرباچف ،منشی عمومی حزب  زیرا در آن مقاله بصورت صریح و

بیروی سیاسی حزب کمونیست  مونیست  وشواردنازه ، و والدیمیر یاکولف عضوک
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شوروی  به عنوان عاملین اصلی سقوط کمونیسم و تجزیه  اتحادشوروی شناخته شده 

 اند.

آقوووای غمخوووور پوووس از گوووزارش  خووواطرات شوووواردنادزه، پیراموووون مشوووورتهای او 

مونیسوت شووروی در بحیوره باگرباچف قبل از انتخاب وی به سمت منشی عموومی حوزب ک

مین کنگوره حوزب کمونیسوت شووروی ، موتن سوخن رانوی  ۲۷سیاه و اعالم این تصمیم در 

گربواچف را کوه  بعود از فروپاشوی شووروی ، در انقووره  پایتخوت ترکیوه ایوراد کورده بووود، از 

 ۱۳۷۸، سوووال ۵۷۵روی  نشوووریۀ "ناموووۀ  موووردم ")ارگوووان  حوووزب توووودۀ ایوووران( شووومارۀ 

 میکند: ، چنین نقل1999/
 

 «هدف من درزنده گی سرنگونی کمونیسم بود!:»گرباچف 

میخائیووول گربووواچف ،آخوووورین  رهبووور اتحادشووووروی ودبیوووور اول حوووزب کمونیسووووت  

راحت بی سوابقه امریکایي  انکارا ) انقره ( با صشوروي طی  یک سخنراني در دانشگا ه 

یوک دیکتواتوري  هدف زند گي مون درهوم شکسوتن  کمونیسوم بوود کوه»اعتراف  کرد که  : 

درد اور  براي مردم بود. این عقیوده را همسور مرحوومم درمون تقویوت کورده بوود. بویش از 

همه مایل بودم این کار را زماني انجام دهم که به باال ترین مقام رسیده باشم .زماني که با 

غرب وایده هاي آن  اشنا شدم این عقیده درمن قطعي وقوي تر شد که من  موي بایود راهوم  

را از بقیه رهبوران شووروی وحوزب کمونیسوت جودا کونم ،وهوم چنوین دیگور رهبوران کشوور 

هووواي سوسیالسوووتي  را بوووه ایووون کوووار وادار کووونم  . ایوووده ال مووون  راه سوسووویال دموکراسوووی  

بود،اقتصاد برنامه ای جلو قدرت مردم  راسد کرده بود ومردم نمیتوانسوتند پیشورفت کننود. 

یشوورفت مووردم  بیانجاموود . موون  بووراي رسوویدن بووه ایوون هوودف تنهووا قوودرت بووازار میتوانوود بووه پ

، کووه سووهم عمووده اي «یوواکولف وشووواردنا دزه »همکوواراني را پیوودا کووردم ، در درجووه اول 

درشکست کمونیسم  داشوتند . مون یوک آرزو داشوتم کوه ، شووروي درداخول مرزهواي خوود 

التي بیمارگونوه ولي بامحتوي دمو کراتیک ،متوقف شود. مون موفوق نشودم ،یلتسوین  بوا حو

بووه دنبووال قوودرت بووود،هیچ اعتقووادي بووه یووک حکومووت دموکراتیووک نداشووت . او اتحادیووه 

کشورهاي سو سیالستي را منحل کرد وبدین وسیله باعوث  هورج ومورج وتموام  ضوعف هوا 

گردید . روسویه بودون اوکورائین ،قزاقسوتان  وکشوور هواي ناحیوه قفقواز یوک قودرت جهواني 

رج ومرج  مي شود. این کشورها فاقد ایده اند. در اینجا بایدایده نبود و در نهایت  سبب  ه

ها ي غرب ، دموکراسی ،بازار وحقوق  بشر حکم فرمایي کند . زمواني کوه یلتسوین  اتحواد 

شووووروي را منحووول کووورد ومووون از کووورملین بیووورون انداختوووه شووودم ، صووودها روزناموووه نگوووار 

بوه دلیول انکوه مون بوه هودف اصولي ام ادعاکردند که من گریه کردم ،ولي من گریه نکردم ، 

« پرولتور »بوه نقول از نشوریه  سوویدي « ) درهم شکستن کمونیسوم ،دسوت یافتوه بوودم  »،

 (آقای غمخوربعد ازنقل مطلب فوق چنین ادامه میدهد:۱۹۹۹دسامبر   ۵،۲۲شماره
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" ایارښتیاهم  دشوروی نظام پوه ړنگیودو اولوه افغانسوتان څخوه دشووروي پوو  پوه 

کسان چي اوس هره ور   پر برېتو الس تیروی  اوددي کاردسرته رسوددو  وتلوکښي دغه

الفی وهی  رول  درلود؟  زه پدې باور یم چو   واقیعوت بول څوه وو، ددغوکسوانو )گربواچف 

او شوردنا دزه ( اویوشمیر نورو په هڅونه کښ  هم یوچا رول درلوود . زه هغوه وخوت پوه 

نو پووه خپلووو خبوورو کوو  ویوول چووي دامریکووا شوووروي کښووي وم ،هلتووه  بووه رینووو دنظوور خاونوودا

(  وه  چ   دا نظام ئي ړنوگ کوړ  ، دوي ډیور پخووا  CIAدجاسوسی  ادارې سي آي ای   )

آن دروانۍ په وخت ک  ئي  له مخائیل  گربواچف سوره اړیکو  نیوول  وې اورینوو بوه بیوا د 

سوره  ئو  اړیکو لیکه  حتا دگرباچف  تر کورنۍ پوري رسول  .همودا ډول لوه شووردنا دزه 

هووم  دیوواد شوووی سووازمان  د اړیکوووخبر ي کووول  .  دوي بووه  ویوول دغوو  دجاسوسووی  ادارې  

پوه وسویله  دشووروي « رایسا ماکسیموفنا گرباچفوا »تالښ کاوه گرباچف دخپلي میرمن   

نظووام ړنگدوودو تووه  هڅووول کدووده . دیووادولو وړ ده چوو  دگربوواچف میرمنوو  دهغووه پووه  ولووو 

ه ئي کنتوروالوه  اوالزمو  الرښوودن  اومشووري ئوي ورکوول  کاروکښ  مدا خله کول اوهغ

،رکه خو گرباچف هیڅ کوم راي توه تنهوا پوه سوفر نشوو توالي . روسوانو بوه دسوي اي ایو   

دپیژندل شوي کارمند برژینسکي په یووه مشوهور کتواب کښوي دا  کوۍ دخپلوو خبورو دپخلوی 

گدووداي  اړینوه ده چوو  شووروي نظوام پووه زورنشوي ړن:» لپواره یواداول  چووي هغوه لیکلوو  وه 

،دبرژینسوکي دا خبوره  روسوي «دنظام پوه دننوه کښوي دهغوه دړنگدودو امکانوات برابور شوي 

څدړونکو داسي تعبیره ول چي برژنسکی په دغه پروژه خبر وچ  یوه ور  به دانظام  لوه 

 .  دې پالن یوله مشهوروکسانو څخه دیدننه څخه دمشرتابه پوسیله ړنگدږي هغه د

دو دوهمه مرحله د بواریس یلتسون  یړنگ ی چی دشوروي نظام دغمخور صاحب لیک

 146اودهغه دطرفدارانو په وسیله پیل شوه."

بدینسوان دیووده میشوود کووه نظوام سوسیالیسووتی اتحادشووروی توسووط رهبوران حووزب  

طوی یوک پروسوۀ  طووالنی ازهوم  (CIAکمونیست در تبانی با سازمان جاسوسوی  امریکوا)

 این پروسه خروج قشون سرخ از کشورما بوده است.فروپاشید. و گام های نخستین 

اگر سیل » استاد غالم علي آئین، دانشمند افغان باری با صراحت نوشته بود که 

کمکهاي مالي ولوژیستیکي و تبلیغات رسانه هاي غرب و در رأس  امریکا بخاطر انتقام 

ار مجاهدین کشي از روسها در جنگ ویتنام نمي بود، و سالح هاي استنگررا در اختی

قرارنمیداد، شکست اتحادشوروي درافغانستان کار آساني نبود.")این گفته آن دانشمند را 

 چند سال قبل من در هفته نامۀ امید خوانده بودم(

در تائید این سخن استاد آئین باید گفت که بدون حمایت امریکا  وکشورهای 

ک خلق هم توسط منطقه بخصوص پاکستان حتی شکست دادن رژیم حزب دموکراتی
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مجاهدین  ناممکن بود، زیرا آن رژیم اردوي مجهز و مجرب و تعلیم دیده یي دراختیار 

داشت که بارها مجاهدین را در نبردهاي رو در روي  شکست داده بود. یکي از این 

بعد از خروج قشون  ۱۹۸۹نبردهاي تاریخي  جنگ جالل آباد بود که درمارچ  سال 

 نامه هاي جنگي مجاهدین  را به صفر ضرب کرد. شوروي صورت گرفت و کار

آباد مورد هجوم ( شهر جالل۱۹۸۹مارچ ۷)= ۱۳۶۷حوت ۱۶به کالم دیگر، در

هزار مجاهد مسلح  )و بنابر روایت جالل بایاني معاون ریاست اول وزارت امنیت  ۴۰

ورد برایم تعریف میکرد( م ۱۹۹۵دولتي که  در کمپ مهاجرین ساگوسن سویدن در سال 

نظامي پاکستان ۱۸و  ۱۱هاي هزار مجاهد مسلح واقع شد که از طرف فرقه۵۲هجوم 

یي اعراب سوداني، الجزایري و مصري و میلشه هاي پاکستاني حمایت و بشمول عده 

اکمال میگردید. در آغاز حمالت مجاهدین نزدیک بود  شهرجالل آباد سقوط کند، ولي 

یي پرداختند وعملیات جنگي مجاهدین را  سابقهبي اردوي دولتي به مقاومت و پایداري

آباد عقیم و وادار به عقب نشیني ساختند. واز آن ببعد بود که جاللدر تصرف شهر

پاکستان وامریکا در سیاست خود نسبت به دولت کابل انعطاف نشان دادند وحاضر به 

اگر طرح صلح  ملل  تشکیل یک حکومت ائتالفي از تمام جناح هاي درگیر افغاني شدند که

متحد از جانب خود اعضاي ارشد حزب سبوتاژ نمي شد، آن طرح حتما  تحقق مي یافت و 

 ال اقل شهر کابل  وباشندگان آن از سیاه روزي حاکمیت تنظیمها نجات مي یافت .

 

  تاثیرات جهانی جنگ افغان و شوروی

  یخ سخن میگوید، صاحب نظرافغان آقای رادمرد، درمقالۀ ممتعی زیرعنوان تار 

جیمي كارتر اولین  1979درسوم جوالي در بخش هفتم سلسله نوشته هایش مینویسد: 

فرمان كمكهاي پنهاني رابراي مخالفین دولت كابل به امضاء رسانید. درین میان نقش 

پاكستان و عربستان سعودي دو متحد اصلي ایاالت متحده درمسائل سیاسي خاورمیانه 

پاكستان باموقیعت جغرافیائي و همسایگي افغانستان  یكا مهم بود. وافغانستان براي آمر

نقش وزیر در شطرنج را براي كاخ سفید بازي میكرد ودرپهلو منافع این كشور در 

ارتباط با مسائل پشتونستان باافغانستان بامنافع آمریكا گره خورده بود. پاكستان نیز 

را درین سیاست بازار ازآن خود بادرك موقیعت و نقش حساسش میخواست بهره كافي 

كند. زیرامیدیدكه درخاور میانه تنهاكشوریست كه میتواند سیاست هاي ایاالت متحده به 

اجرابگذارد. و این موقیعت با فروپاشي نظام شاهي تحت حمایت آمریكا در ایران و 

بوجود آمدن نظام جمهوري اسالمي و مخالف آمریكا درهمسایگي افغانستان حساس 

دیده بود و آمریكا نیز به خوبي میدانست كه تنها از طریق این كشور میتواند به ترگر

اهدافش درخاور میانه جامه عمل بپوشاند. لذا حتي بر سوء استفاده هاي پاكستان چشم 

پوشید و حتي آمریكا كه قبال پاكستان را بخاطر نظامي بودن پروژه اتمي آن تحت فشار 
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ع خودش بمیان بود از پروگرام اتمي پاكستان نیزچشم قرارداده بود و قتي پاي مناف

رابراي  F-16پوشي نمود وحتي كمك هاي نظامي بیشتري شامل تانك ها و طیاره هاي 

در معامله برسرملتي این دو كشور  .تشویق این كشور به همكاري دراختیارش گذاشت

سر ملت  كه جزء منافع خویش چیزي نمیشناختند. آري این معامله اي بود كه بر

مظلومي انجام میشد كه سالها طعم تلخ مداخالت خارجي كام مردمش را تلخ گردانیده 

 )سایت آریائی(بود وبااین معامالت پاي سند بدبختي و جنگ درین كشور امضاء میشد.

و تا قبل از روی کار آمدن گرباچف در رهبری اتحاد شوروی، این  ۱۹۸۵تا سال 

و بعد از تحویل دهی  ۱۹۸۵آمد. اما پس از بشمار می کشور یکی از دو ابر قدرت جهان

برای مجاهدین افغانی، و  ۱۹۸۶های بسیار پیشرفته ضدهوایی استنگر در اوایل راکت

کاربرد دقیق این اسلحه بر ضد نیروهای هوایی شوروی در افغانستان، بزودی 

یان افغان ها را متوجه این نکته ساخت که پیروزی کامل بر مجاهدین و شورششوروی

غیر ممکن است و بنابراین مقامات دیپلوماتیک شوروی به مذاکرات ژنیو اهمیت بیشتر 

قایل شدند تا شکست قطعی قشون سرخ را در افغانستان، در زیر پوشش توافقات ژنیو، 

صبغه موفقیت سیاسی برای خود جلوه بدهد و خروج لشکرهای خود را رعایت 

 موافقتنامه ژنیو قلمداد نماید.

 شکن اردوی سرخ اما واقعیت این بود که شوروی دیگر نمیتوانست مخارج کمر 

  147تامین کند.« میلیون دالر مصرف داشت۴که روزانه »را در افغانستان 

 ساله شوروی در افغانستان که هیچگونه موفقیتی به اکمال و ادامه جنگ ده 

.بقول محمودگارییف، رفتهمراه نداشت، روز تا روز کمر اقتصاد شوروی را خم کرده می

به افغانستان معادل  1989 –1981 یسالها یط یاتحادشورو» سرمشاورداکترنجیب هللا

فرستاده است .  یمیلیارد دالر جنگ افزار، ساز و برگ و تجهیزات نظام 15، 197

شامل این رقم نمیشوند ( . بر عالوه ، سپاه چهلم ساالنه نزدیک  یو بشر یمال ی)کمکها

 "148میلیارد دالرهزینه برمیداشت .  21، 520به 

جهانی را برای بشریت و رهبری جدید شوروی با درک این موضوع ادعای صلح

های دور منزل و میانه منزل و امضای یک سلسله پیش کشید و با قبول کاهش مرمی

تعهدات دیگر با ایاالت متحده امریکا خود را مجبور دید تا قبل از موعد معینه قشون خود 

بار اظهار داشت از افغانستان بیرون بکشد. گرباچف در سفر خود به هند برای اولین را

 که تجاوز بر افغانستان یک خطای سیاسی زمامداران شوروی بود.

 ، زیر هر نام و عنوانی که بود، ۱۹۸۹خروج قشون شوروی از افغانستان در 

شوروی برانگیخت و های ملل اروپای شرقی را نسبت به سیطره ها و کومپلکسعقده

                                                 
 ۷، ص ۱۷۰هفته نامه امید، شماره  - 147
 فارسی 168افغانستان پس ازبازگشت سپاهیان شوروی،ص - 148
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کشور رومانی نخستین کشوری بود که مردم آن برای سرنگونی رژیم کمونیستی در آن 

کشور دست به قیام زدند و با قبول تلفات بزرگ انسانی، رهبر دیکتاتور آن کشور 

 را مجبور به فرار و بعد دستگیر و تیرباران کردند.« شسکوچای»

 و به از میان رفتن دیوار برلین انجامید و  متعاقبا داعیه وحدت آلمان اوج گرفت

سال جدایی دوباره یکجا گردیدند. همزمان با تحوالت هر دو آلمان پس از چهل و پنج

باری در انتخابات پارلمانی،  ۱۹۶۸سیاسی در آلمان شرق، کشور چکوسلواکیا که در 

لود شوروی آخونتر شده بود و با غضب و خشمپله برد مردم بر حزب کمونیست سنگین

ی شوروی اعالم داشت هاروبرو گردیده بود، مجددا آرزوی رهایی خود را از زیر چکمه

عالی پیشرفت و فرهنگ برخوردار بودند، بدون از آنجایی که مردمان این کشور از سطح

وار تمام هست و بود کشور را میان هم آنکه کار به قیام و خونریزی بیانجامد، برادر

های، چک، وسلواک بوجود آوردند و اینک هر دو دو کشور جداگانه بنام تقسیم نمودند و

کشور در فضای صلح و امنیت بسر میبرند. همچنان کشور هنگری که صدای اعتراض 

بلند کرده بود و از طرف شوروی  ۱۹۴۸خود را بر ضد سیطره حزب کمونیست در سال 

وی در افغانستان، یعنی به سختی گوشمالی داده شده بود، مجددا پس از شکست شور

، به تاسیس نظام دلخواه خود موفق شدند. مردم بلغاریا ۱۹۴۸چهل سال بعدتر از قیام 

نیز بدون آنکه استقرار نظامی دموکراسی در آن کشور با خونریزی همراه شود، دیگر 

دستور العمل شوروی را کنار گذاشته و خود سرنوشت خود را بدست گرفتند. پولند نیز از 

 نظام کمونیستی خود را نجات بخشید.  قید

 متاسفانه تنها کشور یوگوسالویا که دسپوتیزم کمونیزم، آن را تا زوال و فروپاشی 

دچار تجزیه و  ۱۹۹۲اتحاد شوروی به عنوان یک کشور واحد حفظ کرده بود، از اوایل 

هم ها، باز ها و تجزیه طلبیهای خیلی وحشتناک گردید. عامل اصلی این جنگجنگ

های، هاهستند. بر اثر تحریکات روسیه این کشور به پنچ قست کوچک بنامروس

یوگوسالویا جدید مشتمل بر بلگراد به عنوان پایتخت آن، کروشیا، مکدونیا، سلویانا، 

بوسنیا و هرزگوئنیا تقسیم شده و جنگ بر سر تصرف بوسنیا میان صربها و مسلمانان 

آنکه ملل متحد و امریکا برای حل این معضله وارد  وارد سومین سال خود شده است و با

عمل شده است. اما تا اکنون جنگ در آن جزایر ادامه دارد، ظاهرا علت آن تحریک 

سازی آن کشور از وجود مسلمانان بوسنی است که پرستی صربها و پاکاحساسات نژاد

 باشند. هامیمورد حمایت روس

 ، پس از خروج نیروهای شوروی از شرقی که بگذریم از کشورهای اروپاي

طلبی در میان خود ملل مختلف شوروی بحرکت آمد. ابتدا سه  افغانستان، موج استقالل

طلبی خود را بلند  ایالت بالتیک یعنی استونیا، لیتوانیا و لیتوا، صدای آزادی و استقالل

قرار گرفت و کردند که مورد حمایت و پشتیبانی امریکا و کشورهای بزرگ اروپای غربی 
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های بین المللی در یکروز در حدود سپس مردم آذربایجان قیام کردند و بر طبق گزارش

دو هزار روس را در مرکز آن جمهوریت کشتند. این اقدام ترس و وحشت فراوان میان 

های سایر ساکنین روسی آن جمهوریت ایجاد کرد، تا آنجا که زنان افسران روسی خانه

ها قوام بیشتر طلبی آذریسوی مسکو فرار کردند. بتدریج جنبش آزادیخود را رها کرده ب

ها انجامید و بیش از سه سال دوام آورد. گرفت و بجنگ آزاد کردن قراباغ از چنگ ارمن

 ارادیت نمود.نیز از جا جنبید و ادعای خود  ارمنستان

  بزرگ های آزادی خواهی در گوشه و کنار امپراتوری بیش از حد بدنبال جرقه

شوروی، جمهوری روسیه برهبری یلتسن خواهان جدائی و استقالل خود از اتحاد 

های شوروی شدند. بزودی امپراتوری شوروی از هم فرو پاشید و هر یک از جمهوریت

سابق به کشوری مستقل عرض اندام نمود. چنان معلوم میشود که مسایل ملی در داخل 

های حقارت و محرومیت هر یک از ملل عقدهاتحاد شوروی سابق حل نگردیده بود و 

ها آماده ساخته بود. واقعا اتحاد محکوم را برای عصیان و قیام در برابر تحکم روس

شوروی به ببر کاغذی میماند که تا قبل از شکست خو در افغانستان، حتی مایه ترس 

ستان، امریکا و سایر کشورهای غربی شده بود، اما پس از شکست و اخراج از افغان

بزودی ماهیت آن که از درون پوک و پوسیده شده و برای از هم پاشیدن بیک تیله معطل 

بود، بر مال گردید. ابتدا کشورهای اروپای شرقی یکی بعد دیگر جدایی و عدم دنباله روی 

خود را از آن ابراز داشتند و سپس ملل داخل آن داعیه استقالل طلبی را تا مرز قیام 

 به آزادی خود رسیدند.اظهار کردند و 

 که در مقابل پیمان نظامی ناتو ایجاد شده بود، از « وارسا»متعاقبا پیمان نظامی 

هزار عسکر خود را از منگولیا، آلمان و کوبا و غیره جایها میان رفت. و شوروی صدها

بیرون کشید. با فروپاشی اتحاد شوروی، کاخ جهانی کمونیزم از هم متالشی شد و دیگر 

آیی رهبران و سران احزاب کمونیست صورت گوشه و کنار دنیا کنگره و گرد همیچدر ه

رو کشورهای سوسیالیستی نام احزاب خود را تغییر نگرفت و حتی برخی احزاب چپ

 دادند.

 ساله امریکا را به دوستی  از لحاظ سیاسی جنگ افغانها با شوروی، دشمنی پنجاه

ل رسیده )اجزای سابق اتحاد شوروی( مبدل ساخت با روسیه و کشورهای تازه به استقال

و این کشورها امروز بیشترین کمک مالی و اقتصادی امریکا و غرب را نصیب میشوند. 

همچنان کشورهای اروپای شرقی نیز شامل این حسن نیت امریکا و هم پیمانان او 

رلین که برای تقریبا اند. آلمان فدرال نیز نیمی از پیکر خود را باز یافت و دیوار بگردیده

قرن به عنوان سد نفوذ ناپذیری در برابر این کشور قرار داشت، از بین برده شد و این نیم

دو ملت دوباره بهم رسیدند. چین هم پس از شکست شوروی در افغانستان، دست از 

های سابقه برداشت و روابط خود را با این کشور عادی ساخت و بعداز فروپاشی دشمنی
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های شوروی، روابط اقتصادی و تجارتی چین با روسیه فدراتیف و دیگر جمهوریتاتحاد 

 تازه به استقالل رسیده آسیای میانه بهبودی بی سابقه یافته است.

 از افغانستان درصدد بهبودی روابط  ایران نیز پس از خروج نیروهای شوروی

سیه و نصب آن در بندر خود با روسیه برآمد و اینک با خریداری دو کوره اتومی از رو

بوشهر نه تنها بجلب همکاری نظامی روسیه پرداخته است، بلکه این اقدام باعث 

 ناراحتی شدید اسرائیل و امریکا نیز شده است.

 

  از بحران افغانستانمنطق وفرا منطقه برداری کشورهای بهره 

 در میان  این مسأله دیگر برای مردم ما و جهان ثابت شده که عالوه بر آمریکا

کشورهای منطقه سه کشور، یعنی ایران، پاکستان و عربستان سعودی در جنبش مقاومت 

ها و نهضت مقاومت افغانستان را اند و گروهافغانها در برابر شوروی نقش فعال داشته

اند و از این رهگذر در در مقابله با یک ابرقدرت متجاوز کمک و مساعدت فراوان کرده

تربیت ناهندگان افغانی در کشورهای خویش طرفدارانی هم برای خود میان مجاهدین و پ

 دارند. هوای آنها را اند و اکنون همکرده 

 ناگفته نباید گذشت که روسیه نیز تا هنوز حامیانی برای منافع خود در افغانستان 

دارد. آنچه مسلم است این است که هر یکی از این کشورها، هر وقتیکه خواسته باشند، 

 توانند صلح و امنیت را در افغانستان بر هم بزنند.می

 های منطقه تاثیر و در آغاز پیروزی مجاهدین بر رژیم کابل، هر یکی از کشور

نفوذ خود را در افغانستان به آزمایش گرفتند تا در صورت امکان، این کشور را در حوزه 

تاسنبلۀ  1992)ازثورخیرهای دوسال و نیم انفوذ خود در آورند. اما جنگ و زور آزمائی

در پایتخت این کشور، نشان داد که هیچیک از این سه کشور به تنهایی  م(1996

نمیتوانند افغانستان را در انحصار عقیدتی و اقتصادی و سیاسی خود داشته باشند. معهذا 

اند، ها و احزاب سیاسی کردهایکه در میان تنظیمگذاری این کشورها از سرمایه

 اند. مثال:ایی نیز داشتهآوردهدست

  پاکستان:

 (۱۹۷۸تجاوز شوروی برافغانستان)دسامبربعد ازپاکستان  آوردبزرگترین دست

پاکستان نه تنها  .استپولی وتسلیحاتی غرب بسوی آن کشور آسای سیلجلب کمک های 

میخواست خطر شوروی را از خود بدور سازد، بلکه از طریق بدست آوردن کمکهای 

کا و عربستان سعودی و سایر کشورها، میخواست بیش از پیش به تقویت سرشار امری

نظامی کشورش بپردازد تا در روز مبادا هم در برابر اردوی افغانستان و هم در برابر هند 
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های شدید قرار گرفته و متحمل خسارات که پس از جدایی از آن کشور دوبار مورد ضربه

 مرو خود شده بود، مقاومت کرده بتواند.هایی از خاک و قلو از دست دادن قسمت

 آورد مهم دیگر پاکستان، در هم شکستن اردوی نیرومند و با مهارت دست

های حربی در طول های مخرب و مدرن و تکنیکافغانستان بود که در کاربرد انواع سالح

ساله، صاحب تجارب و مهارت جنگی چشمگیر و قابل اندیشه برای پاکستان ۱۴جنگ 

 ود.شده ب

 آورد پاکستان، پس از میان بردن اردو و رژیم دست چپی در سومین دست

افغانستان، تبدیل کردن افغانستان به بازار فروش کاالهای مصرفی پاکستانی است. زیرا 

با تسلط مجاهدین بر پایتخت، تمام تاسیسات تولیدی و اقتصادی کشور تخریب و وسایل و 

آباد، لغمان، خوست، بنابران امروز شهرهای جالل تجهیزات آن به پاکستان برده شد و

های فروش امتعه گاه و گردیز عینا به مارکیتغزنی، کابل، پروان، قندهار و لشگر

 اند.کیفیت پاکستانی تبدیل شدهمصرفی بی

 دستاورد مهم دیگر پاکستان، برسمیت شناختن خط تحمیلی دیورند به عنوان مرز 

 سیاسی میان دو کشور است. 

 هللا بر سر برسمیت پاکستان از آغاز ایجاد و تاسیس تا پایان کار دولت نجیب

های با دولت و حکومت افغانستان داشته است. اکنون با شناختن این خط جار و جنجال

سقوط رژیم حزب دموکراتیک خلق افغانستان و روی کار آمدن دولت مجاهدین که عمری 

اند، پاکستان هیچ مانعی در برسمیت شناختن این دهدر پاکستان اعاشه و اباته و حمایه ش

بیند. مخصوصا که آمیز و فاجعه برانگیز از جانب حکومت افغانستان نمیخط تفتین

مشاهد میکند، دیگر آن اردوی قوی و با مهارت و تعلیم یافته در افغانستان وجود ندارد و 

قدرت در افغانستان نیز سراغ های بر سر ها و گروهثانیا اتحاد نظر و عمل میان تنظیم

 نمیشود تا مانع استراتیژی پاکستان در افغانستان گردد.

 آورد بسیار مهم دیگر برای پاکستان باز نمودن راهی بسوی و سرانجام دست

بازارهای آسیای میانه از طریق افغانستان است. زیرا این کشور حیثیت دروازه ورودی 

سیده آسیای میانه را برای پاکستان دارد. پاکستان از های تازه به استقالل ربه جمهوریت

ها را به این سو سخت آرزومندی ورود به بازارهای این جمهوریت ۱۹۹۱آغاز سال 

داشته است. اما تداوام جنگ برای سقوط رژیم گذشته و ادامه آن برای کسب قدرت میان 

 ها شده است.بازار تر پاکستان به این های جهادی مانع رسیدن عاجل و سریعتنظیم

 بر همراه با داخله پاکستان، آقای نصیرهللا باوزیر امور  ۱۹۹۴در سپتامبر 

سفرای امریکا، انگلستان، ایتالیا، چین و کوریای جنوبی عازم کندهار و سپس هرات و 

های ترکمنستان، تاجکستان، اش به جمهوریتتورغندی شد. تا به سفر طوالنی
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زبکستان ادامه بدهد. موصوف طی سخنانی در مرز افغانستان قرغزستان، قزاقستان و ا

با ترکمنستان گفت که رفت و آمد آزمایشی کاروانهای تجارتی پاکستان از طریق این جاده 

( آغاز شود. متعاقبا بر طبق پالن حکومت پاکستان ۱۹۹۴میتواند از ماه آینده )اکتوبر 

امیون )الری( از طریق جاده چمن ـ ک ۱۳۰التجاره پاکستانی شامل اولین کاروان مال

نوامبر( بدون آنکه برای عبور و مرور این ۷قندهار ـ تورغندی عازم ترکمنستان گردید )

 کاروانها، یک افغانی و یا یک کلدار بدولت افغانستان پرداخته باشد. و یا اجازه و موافقت

دیگر خود کوزه و  نامه قبلی آن با حکومت افغانستان امضاء شده باشد. زیرا پاکستان

 گر است.خود کوزه

 همین اکنون پاکستان مشغول بررسی طرح انتقال یک لوله نفت از ترکمنستان به 

آهن از پاکستان از طریق افغانستان )مناطق جنوب غربی( است. همچنان ایجاد یک خط

پاکستان به ترکمنستان پیشینی شده است. مقامات پاکستانی مصارف این خط آهن را در 

اند که ترمیم اند. این منابع همچنان گفتهمیلیون دالر امریکایی محاسبه کردهحدود هشتصد

شاهراه چمن ـ تورغندی حدود سه صد میلیون دالر امریکایی مصرف را ایجاد میکند. 

میانه مینگردد. زیرا تداوم جنگ و ناامنی و پاکستان با نگرانی به آینده خود در آسیای

بزرگ پاکستان را در بازارهای آسیای میانه با خطر مواجه ساخته خرابی راه، منافع 

است. از این است که پاکستان نمیتواند دیگر انتظار پایان جنگ را در افغانستان بکشد و 

 لذا بخاطر منافعش دست بکار شده است.

 شاه مهمند، کمشنر افغان  خود، از قول رستم ۱۷۰نامه امید در شماره هفته

پاکستان، در رابطه به منافعی که از مدرک مهاجران افغانستان نصیب مردم مهاجرین در 

اثرات مثبت آمدن مهاجران افغان به پاکستان، فهرست »پاکستان شده است مینویسد: 

موسسه  ۷۵طویلی را تشکیل میدهد. در اینجا برای اسکان مهاجران و کمک به آنان 

نفر پاکستانی شرایط کار  ۲۰۰۰۰رای امدادی مشغول فعالیت بود که در این موسسات ب

نفر استخدام گردیدند. تعداد آنانی که  ۱۵۰۰۰میسر شد. در کمشنری مهاجرین افغان 

 بصورت غیر مستقیم از این جریان بهره بردند، حتی تخمینی نیز دشوار است. 

 داران کراچی و پنجاب، مخصوصا الهور میلیاردها کلدار سود بردند. یک  کارخانه

صد میلیون کلدار حاصل کردم. از کویته  دار بمن گفت: که از برکت این جهاد یک نهکارخا

تا پشاور برای صدها و حتی هزارها کمپ، پنج قلم مواد اولیه باید تهیه میشد. و در تهیه 

خاک، خیمه، آن صدها هزار نفر مصروف کار بودند، گندم، روغن، چای، شیرخشک، تیل

از سراسر جهان برای مهاجرین آمدند، وقتی برای مهاجرین بوت، لباس و سایر لوازم 

فروختند تا اشیای مورد ضرورت دیگری ها آنرا به بازار برده میتوزیع میشد، بعضی

خریداری نمایند. این حالت موجب ترقی سریع اقتصاد پاکستان شد، تحت پوشش کمشنری 
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 امگماشته شدند. تحت پروگر علم بکارهزار مکتب، چندین هزار ممهاجرین افغان. در پنج

 «ها برای هزاران نفر امکانات کار میسر گردید.حفظ الصحه و سایر پروگرام

 کار، نیروی کار رایگان بدست آورده بود. افزون بر این، پاکستان از لحاظ بازار

گفته میشود هزاران افغان محتاج و مستعد به کار، در بدل مزد ناچیزی، حاضر به فروش 

 ها و کارفرمایان بودند.ر خود به صاحبان کارخانهنیروی کا

 در واقع محصول  ،شهر حیات آباد که نمونه تپیک یک شهر مدرن در پشاور است

باالخره نیرومندی نظامی پاکستان نیز  ریزی کارگران افغان در بدل مزد ناچیز است.عرق

 ید.میآماحصل بحران افغانستان و موجودیت قشون سرخ در آن کشور به شمار 

 ایران:

 اما دستاورد ایران در این راستا چیست؟ ایران از ازمنه دیرین با افغانستان، 

مشترکات تاریخی، فرهنگی، دینی و نژادی و زبانی داشته و دارد و مردمان هر دو کشور 

برادرانه داشته و دارند. متاسفانه از نیمه دوم قرن نزدیکی نسبت به همدیگر احساس 

آمیز بر مسأله تقسیم سیستان و آب ، استعمار انگلیس با حکمیت تفتیننوزدهم میالدی

رودخانه هلمند، بر مناسبات برادرانه دو کشور گرد کدورت پاشید که تا یکصد سال بعد 

 ( بر عالیق و حسن همجواری این دو کشور سایه انداخته بود.۱۹۷۳تا  ۱۸۷۲)از 

 و صحه  ۱۹۷۲افغانستان در  با گذشتن قرارداد تقسیم آب هلمند از پارلمان

نامه و مخصوصا پس از تائید داودخان بر آن گذاشتن شاه افغانستان در پای این موافقت

، گویا این کدورت رفع شده پنداشته شد و دولت شاهنشاهی ایران با پیشکش ۱۹۷۵در 

میلیون دالر کمک بالعوض و وعده کمک دومیلیارد دالر دیگر به دولت  ۳۰۰نمودن 

 ، گام بزرگ حسن نیت و حسن همجواری برادرانه را برداشت.۱۹۷۵تان در سال افغانس

  های اغراض، روابط برادرانه این دو ملت همدین، همزبان و همواقعا اگر دست

ساخت، بدون شبهه افغانستان میتوانست از امکانات مادی و معنوی  نژاد را مکدر نمي

التجاره خود از پاکستان و راه ترانزیتی مالکشور ایران فراوان سود ببرد و از احتیاجی 

 نیاز باشد.اتحاد شوروی بی

 چپی در افغانستان، ایران پناهگاه تخمین دو میلیون در سالهای تسلط رژیم دست

ساله با عراق، خسارات بزرگ مالی و  آواره افغانی بود. در حالیکه جنگ فرساینده هشت

مت مسلمان تحمیل کرد. گفته میشود بیش از نیم جانی را بر این کشور و این ملت با شها

ها بودند. ها، هزارهمهاجران افغانی در ایران را، اهل تشیع تشکیل میداد که اکثریت آن

عشری و معدودی هم بمذهب اسماعیلیه اثنیشان شیعه های افغانستان که بیشترینهزاره

 های اند و این سازمانکل بودهمعتقداند، از دیرباز در سازمانهای سری مذهبی با هم متش

 اند. مذهبی اهل تشیع در افغانستان، از داخل ایران رهبری میشده
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ها بر افغانستان، فرصت خیلی کافی برای انسجام هر چه دوران تجاوز شوروی

بهتر و بیشتر این تشکیالت سری مذهبی افغانهای شیعه در ایران بود. در اینجا بود که 

های هشتگانه در تهران به ظهور پیوستند و ی هفتگانه پشاور، تنظیمهادر برابر تنظیم

گانه پشاور های هفتخواهان سهمی در دولت آینده افغانستان برای خود شدند. مگر تنظیم

های حتی از پذیرش هشتگانه در دولت مؤقت پشاور هم ظاهرا به این دلیل که گروه

اند: سر باز بر ضد شوروی نگرفتههشتگانه چندان سهم عملی در جهاد افغانستان 

ترسب کرده رفت و نتیجه آن میزدند. از اینجا بتدریج کدورت از هفتگانه در دل هشتگانه 

های خونین و سخت وحشتناکی میان آنان، پس از سقوط رژیم حزب شد که باعث جنگ

 دموکراتیک خلق افغانستان در کابل گردید.

 ها های افغان بیشتر از هزارهه گویا قزلباشهای اهل تشیع افغان کیکی از تنظیم

های مجاهد و هللا محسنی از شیعه در آن سهم دارند، تنظیم حرکت اسالمی برهبری آیه

مبارز قندهار است که مدتها قبل از هشتگانه برید و از تهران به پاکستان رفت و چون 

توجه برخی از  الکالم است، توانست در پاکستان مردی دانشمند و سخنوری فصیح

های همکاری و تفاهم را های اهل تسنن مقیم پشاور را بخود جلب نماید و زمینهتنظیم

 فراهم سازد. 

 ها تشکیل میدهند، های شیعه مذهب که بیشترین آنها را هزارهاما در تهران گروه

را ساختند. حزب وحدت یکی از احزاب مقتدر اهل « وحدتحزب»با هم یکجا شدند و 

مزاری عمل میکرد. این حزب در افغانستان بشمار میرود که تحت رهبری  عبدالعلی تشیع

در سالهای پس از پیروزی مجاهدین بر دولت کابل، در برخوردهای مسلحانه متعدد با 

حزب اتحاد اسالمی تحت رهبری عبدالرسول سیاف و جمعیت اسالمی تحت رهبری استاد 

واسته است هویت سیاسی و نیرومندی خود را در مسعود، خشاهربانی و فرماندهی احمد

ربانی به اثبات برساند. مگر با از دست بدست آوردن چند مقام دولتی در حکومت اسالمی 

 ۱۹۹۴و  ۱۹۹۳دادن برخی مواضع مهم خود در غرب کابل و در داخل شهر در سالها 

وحدت به دو گی حزب اش زیر سئوال رفته است. عالوتا انشعاب و دوپارچهنیرومندی

بار میان پیروان آن دو مدعی، نه  های خشونتو درگیری« مزاری»و « اکبری»گروه 

تنها باعث تلفات بسیار زیاد انسانی و خسارات هنگفت مالی در هر دو طرف درگیر شده 

هایی را در جهته است، بلکه توانمندی آنرا از ریشه متزلزل ساخته است. ایران تالش

های حزب وحدت بکار بست، ولی از آنجایی که یک جناح و جناح قطع جنگ میان اعضا

را آقای حکمتیار در ضدیت با حکومت ربانی حمایت میکند و جناح دیگر منسوب به 

اکبری را، حزب حرکت اسالمی برهبری محسنی و حزب اتحاد اسالمی برهبری استاد 

نتیجه دلخواه برای  سیاف و دولت ربانی پشتیبانی و همراهی میکند، مساعی ایران به

 وحدت مجدد حزب تا کنون نه انجامیده است.
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دولت ایران، ظاهرا تالش دارد تا از طریق حزب وحدت سیاست مذهبی و منافع 

خود را در افغانستان تحقق ببخشد. در سه سال اخیر ایران تا توانسته است عقیدتی وملی

صورت امکان به قدرت برساند و حزب وحدت را تشویق، تجهیز و تقویت نمود تا آنرا در 

یا در سطحی باال بکشد که هر وقت اراده کند نقش موثری در سرنوشت دولت افغانستان 

 بازی کرده بتواند.

  شاه) نشان داد که حزب وحدت در برابر احمد۱۹۹۵اما حوادث سالهای اخیر (

توانی ند و نیز کمها فکر میکردتر از آن بود که بعضی توان مسعود از لحاظ نظامی، کم

مزاری( شکار یک شد که رهبر آن حزب )عبدالعلیسیاسی حزب وحدت از این هویدا 

 گردید که از پاکستان سرازیر شده بودند.« طالبان»وارد سیاسی بنام گروه تازه

 ها درصد آن۸۰تعقیب سیاست مذهبی ایران در میان باشندگان افغانستان که تقریبا 

دون شک عواقب نامطلوب در میان ساکنان افغانستان برجای خواهد مذهب سنی دارند، ب

ور ساختن جنگهای مذهبی میان اهل تسنن و اهل تشیع گذاشت. و نتیجه آن جز شعله

دار به حال اقلیت ها( در افغانستان چیز دیگری نخواهد بود و معلوم)بخصوص هزاره

گاه ایران کدام درد این مردم را مذهبی در این کشور بسیار خطرناک تمام خواهد شد و آن

 زودتر عالج خواهد نمود؟

 چنگیز پهلوان نویسنده ایرانی در یکی از مقاالتش سیاست ایران را در مورد 

ایران تا کنون در افغانستان درست عمل نکرده است. »افغانستان اینطور توضیح میکند: 

به شخص آقای مزاری های ایران در اساس با اتکا پس از پیروزی مجاهدان، سیاست

ها در اساس، شکل گرفت. بعد ایران به حمایت از حکمتیار و دوستم پرداخت. این سیاست

گاه نظر خوبی به ایران نداشت، از صحنه پس امروز ناکام شده است. حکمتیار که هیچ

رانده شده است. آقای مزاری در موقعیتی نامطلوب قرار دارد )این نوشته قبل از کشته 

تردید همآهنگ با اری بدست طالبان بچاپ رسیده است( و دوستم در بحران، بیشدن مز

 ایران عمل نخواهد کرد...

 در حالیکه افغانستان از هر نظر نزدیکترین کشور به ایران است، مگر امروز 

کمترین بستگی را به ایران دارد، اساس سیاست خارجی ایران در ارتباط به افغانستان 

گیری حکومتی ملی در های تمدنی و فرهنگی سامان داده شود. شکلشباید بر پایه نگر

های آینده تمدنی و افغانستان نه تنها به سود این کشور است بلکه به نفع همکاری

فرهنگی در منطقه است. به همین سبب نباید سیاست جامع تمدنی و فرهنگی ایران، فدای 

کوتاه مدت در افغانستان صرف نظر یک شخص یا چند گروه شود. ایران باید از منافع 

 کند و به آینده تمدن مشترکی که در منطقه وجود دارد عالقه نشان بدهد.
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های معینی شکل بگیرد در هر سیاستی که مبتنی بر منافع زودگذر ملی یا سیاست

های ژرف آسیب خواهد اندازهای همکارینهایت به شکست خواهد انجامید و به چشم

ام که افغانستان ملی و نیرومند که همه نیروها به نحو متناسب و با شتهرساند. بارها نو

پذیرش واقعیات در ساختار قدرت سهم داشته باشند به سود تمدن مشترک ما خواهد بود. 

های سیاسی در افغانستان، بخصوص با توسل به کارگزارانی از این رو دخالت در بازی

های ماندگار میدان فهمیکه فقط به بد ناآزموده و کم تجربه، کاری است نادرست

های گرانبهایی برای شرکت در ساختار قدرت میدهد...شیعیان افغانستان امروز فرصت

اند. به همین سبب تشویق آنان در ساختار ملی این کشور سیاستی است بدست آورده

با تبعیت  طلبی را دامن میزند.هایی که انزوادرست. نه تشویق آنان به پیروی از سیاست

های خاص حکومتی غالب در ایران را رواج میدهند. شیعیان هر کشور باید از نگرش

یی از یک بتوانند با توجه به موقعیت خاص خود عمل کنند و بصورت عامل وابسته

های عمیق تمدنی میتواند به تحکیم جریان شیعی در نیایند. ارتباط فرهنگی و همبستگی

سنی ـهای شیعیمدد برساند و از این گذشته به همکاریروابط شیعیان با یکدیگر 

  149«بیانجامد.

 ایران در دوران جهاد »افزاید که در ادامه این تحلیل چنگیز پهلوان می

های این دو کشور های با پاکستان داشت. اما امروز واقعیت این است که سیاستآهنگیهم

گی برسد. پاکستان سعی دارد ایران را در افغانستان نمیتواند با هم به آسانی به همآهن

هایی بازی بدهد. این کار را از دو جهت میکند، یکی از راه رسمی و دیگر از راه سازمان

که به نحوی با ایران ارتباط دارند. در حالیکه پاکستان با ایران توافق کرده بود که در 

ایران را « طالبان»جریان انداختن امور جاری افغانستان همآهنگ عمل کند. ناگاه با براه

های امنیتی در تنگنا قرار داد. در طول این مدت نیز پاکستان که متکی به دستگاه

نیرومندی است سعی داشته اطالعات نادرست و نادقیق بصورت مستقیم و غیر مستقیم 

 « در اختیار مقامات ایران قرار بدهد.

  ، دکتور اکرم عثمان ميدر این رابطه دیپلومات و نویسنده صاحب نظر افغانی

های شرقی و غربی ما وسعت تنافر سیاسی بین همسایه ۀچنان مینماید که در»نویسد: 

پیمایند. پاکستان ای را میهای جداگانهیی راههای منطقهگرفته و هر دو در کارزار رقابت

های هیچگاه در بدل دوستی با ایران، غرب را نفروخته است. همچنین با توجه به زمینه

اند در متفاوت و حتی متعارض منافع هر دو کشور در افغانستان، طرفین سعی کرده

های قومی و فرهنگی را به ها و ساختارهای سنتی موقعیتای، بافتهای جداگانهحوزه

سود خویش تغییر دهند و منافع متفاوتی را دنبال نمایند ... شاید پاکستان در ایجاد یک 

                                                 
 ۳ص  ۱۷۴نامه امید شماره هفته- 149
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فغانستان ناکام شده باشد و دیگر نتواند از منابع انسانی و نشانده در احکومت دست

های استراتیژیک در نوار مزرهای جنوب و شرق افغانستان استفاده وسیع کند و موقعیت

گاه نظامی در صورت یک جنگ احتمالی با هند بهره برد. از کشور ما به مثابه یک عقب

ازنگری و حتی تجدید نظر بر شکستهای متواتر پاکستان با هند، آن کشور را به ب

  150 هایش مجبور کرده است.سیاست

 

صاحب نظر دیگرافغان آقای میرحسین مهدوی در مورد سیاست ایران از دید  

  مینویسد: «یران و صدور والیت مطلقه فقیه به افغانستانا»دیگری مینگرد وزیر عنوان

حکوموووت  آغووواز قیوووام مسووولحانه موووردم افغانسوووتان، بوووا محوریوووت اسوووالم علیوووه»

کمونیستی، تقریبا همزموان بوود بوا پیوروزی انقوالب اسوالمی در ایوران. ایون همزموانی موی 

تواند معانی زیادی داشته باشد. به دلیل اسالم گرایی هر دو حرکت، سران انقالب اسالمی 

ایران، آغووش خوود را بوروی مجاهودین گشووده و بوا شوعار صودور اسوالم نواب محمودی و 

سوور جهووان، حمایووت هووای نظووامی، اقتصووادی و سیاسووی خووود را از مبووارزه بووا کفوور در سرا

مجاهدین اعالم نمودند. این حرکت ایران، دچار پیچیدگی سیاسی شوده بوود. از یوک طورف 

آنان با شوعار مورگ بوا آمریکوا بوا مبوارزه بوا ایون قودرت "جهوان خووار" بوه اقتودار رسویده 

ابر اتحواد جمواهیر شووروی بایود بودند و از سوی دیگر با حمایت از مجاهدین افغان در بر

ایستاده می شدند. پس از فرو کش کردن شعار گرایی و تندروی های بلنود پروازانوه، سور 

انجووام آنووان بووا اتحوواد جموواهیر شوووروی رابطووه گرمووی را ایجوواد کوورده و در عووین کمووک بووه 

 مجاهدین با دولت کمونیستی هم رفت و آمد پیدا کرد.

ری خووود بوورای افغانسووتان مرکووزی را بووه نووام دولووت ایووران در نخسووتین پووالن گووذا

س آن مهووودی هاشووومی، دامووواد آیوووت هللا أای آزادی بخوووش" ایجووواد کووورد کوووه در ر"جنبشوووه

منتظری قرار داشت. این مرکز با یک حرکت افراطی کار را روی گروه های شیعه مذهب 

زاری افغان آغاز کرد. آنان در قدم نخست سازمان نصر افغانستان به رهبوری عبودالعلی مو

را مورد حمایت قرار دادند و این سازمان را وظیفه دادند که برای استقرار والیوت مطلقوه 

فقیه در افغانستان مبارزه کند. در همین حوال، شوورای انقالبوی اتفواق اسوالمی بوه رهبوری 

سید علی بهشتی، مورد غضوب ایوران قورار گرفوت و بوه هموین دلیول، ایون دو گوروه شویعه 

هجوری  1359-1360علیه هم دیگر آغاز کردند. در حدود سالهای  مذهب نبرد شدیدی را

شمسی، جنگهای فراوانی بین این دو گروه به وقوع پیوست. سید علوی بهشوتی از ناحیوه 

پاکستان و آقای موزاری از طورف ایوران حمایوت موی شودند. انودکی بعود گوروه هوای خورد و 

تاسویس شوده و در تشودید کالن دیگر و به حمایوت مرکوز جنوبش هوای آزادی بخوش ایوران 

جنگهای داخلی سهم فعال گرفتنود. جنگهوای بوین گروهوی در منواطق شویعه نشوین بویش از 

                                                 
 ۱۷۴مید شماره نامه اهفته- 150
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هشووت سووال دوام یافووت و بوور اثوور آن هووزاران نفوور کشووته و معلووول گردیووده و نظووم و نظووام 

زندگی در هزاره جات مختل گردید. تا این زموان دولوت ایوران توجوه عموده ای روی گوروه 

ب داشوت و تقریبوا پوالن اساسوی بورای حمایوت از گوروه هوای سونی موذهب های شیعه موذه

و زمانیکووه گووروه هووای هفتگانووه سوونی مووذهب مقوویم پاکسووتان )حووزب  1367نداشووت. در 

اسالمی، جمعیت اسالمی و ...( قصد داشتند دولت موقت شان را رسمیت جهانی ببخشند، 

بووا نماینوودگان آنووان  از پووذیرش گووروه هووای هشووتگانه شوویعه مووذهب خووود داری نموووده و

برخورد نا شایسته ای نمودند. این مسئله باعث شود کوه ایوران بوه فکور ادغوام گوروه هوای 

شیعه و ایجاد یک حزب شیعی بیفتد. البته در این ایام روابوط جمعیوت اسوالمی بوه رهبوری 

برهان الدین ربانی هم با دولت ایران بسیار گرم شده بود. سر انجام گوروه هوای هشوتگانه 

عه، حزب وحدت را به وجود آوردند و این حزب توانست با گروه هوای هفتگانوه کوه از شی

 سوی پاکستان حمایت می شدند به توافقات نسبی دست یابد. 

در این زمان ایران از صدور والیت فقیه به افغانستان احساس خسوتگی موی کورد. 

ای دولت ایوران هوم چون حاصل این صادرات، ورود مرگ و فاجعه به افغانستان بود و بر

 اقتصادی پیامدهای چندان مثبتی نداشت.  –از نظر سیاسی 

در این سالها، سیاست خارجی دولت ایوران در موورد افغانسوتان توسوط پونج مرکوز 

عمده تعیین می شد. سپاه پاسداران انقالب اسوالمی )سوپاه قودس(، وزارت اموور خارجوه، 

و دفتور رهبور ایوران در اموور افغانسوتان. وزارت امنیت )اطالعات( و وزارت داخله ایران 

متعدد شدن مراکز تصمیم گیری در ایران، روایت گر اختالف نظر بین رهبوران رده بواالی 

ایران بود و البته این اختالفات نتایج خشونت باری برای مردم افغانستان داشوت. بوا روی 

یوب توانمنود خوود کار آمدن حکومت جهادی در کابل، دولوت ایوران سوعی موی کورد توا از رق

بسویار  ن پوس نمانود. بوه هموین دلیول رابطوه )پاکستان( در سواختار سیاسوی دولوت مجاهودی

کمک های گسترده ایرانی ها بوه  هنزدیکی را با جمعیت اسالمی و شورای نظار ایجاد کرد

دامن جمعیت اسوالمی موی ریخوت. بوا شوروع جنوگ بوین جمعیوت اسوالمی و حوزب وحودت، 

عیووت نوواگواری قوورار گرفووت. سووپاه پاسووداران، دفتوور رهبوور ایووران، دولووت ایووران در یووک موق

وزارت امنیووت و وزارت داخلووه ایووران بووا تمووام توووان خووود از جمعیووت اسووالمی بووه حمایووت 

برخاستند و دفتر افغانستان وزارت امور خارجه ایوران بوه حمایوت از حوزب وحودت. دقیقوا 

ی اقتصوادی و نظوامی موی در یک زمان، دولت ایران به دو طرف جبهه جنگ کمک سیاس

کرد و این جنگ عبث به قربانی شدن هزاران نفور در غورب کابول و جوای جوای افغانسوتان 

انجامید، سالها به طول کشید. در این شرایط آقای موزاری رهبور حوزب وحودت، نسوبت بوه 

سیاست های ایران خشمگین شوده و حتوی سوفیر ایوران را موورد لوت و کووب قورار داد. بوا 

هادی استقرار دولت طالبان، ایران همچنان حمایت های خود را از حوزب شکست دولت ج

اسوووالمی اداموووه داد در زموووانی کوووه طالبوووان بوووه کموووک  –وحووودت، جمعیوووت و جنوووبش ملوووی 
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مستشاران نظامی پاکستان، جبهات جنگ وسیعی را علیه جبهه متحد گشووده بوود، دولوت 

رتی به بامیان و پنج سوورتی ایران با هفته ای هفت سورتی پرواز به بدخشان، چهار سو

پرواز به مزار شریف، این سوه حوزب عموده را در جنوگ علیوه طالبوان حمایوت موی نموود. 

توسط این پروازها مهمات، سالح هوای ثقیلوه و خفیفوه و دیگور امکانوات در اختیوار گوروه 

  151«...های مورد نظر قرار می گرفت. 

 انستان و بخصوص پس از اما ایران پس از ظهور طالبان در صحنه سیاسی افغ

مرگ عبدالعلی مزاری بوسیله طالبان، سیاستش را در قبال حکومت کابل بگونه 

 ۱۶)شماره « االوسطشرق»یی تغییر داد. هفته نامه امید به نقل از جریده سابقهبی

( مینویسد که، ایران در مقابل نقشه پاکستان یک سیاست جدیدی را در ۱۹۹۵جوالی 

 تخاذ نموده است.مورد افغانستان ا

 ، ایران برای اولین بار، معبر بندرعباس را سیاسی غیر منتظرهدر یک حرکت 

هللا التجاره افغانستان باز کرد. و با حمایت از این سیاست ماهرانه، آیتبروی مال

ای اعالن کرد، جنگ بر ضد حکومت ربانی حرام است. برای اولین بار رئیس خامنه

روحانیت انقالب اسالمی یک سیاست همآهنگ را در مورد جمهور ایران و دستگاه 

افغانستان اتخاذ نمودند. در گذشته نهادهای انقالبی ایران از حزب وحدت و دیگر 

رو طرفداری میکردند. اما حکومت رفسنجانی تا حد زیادی از موقعیت های تندگروه

 حکومت کابل حمایت مینمود.

 افغانستان ناشی از سیاست تازه پاکستان  بهر صورت سیاست جدید ایران در مورد

   152 و متحدین عرب و غربی آن برای عودت ظاهر شاه در افغانستان میباشد.

 واقعیت این است که هر دو کشور در پی حفظ منافع خود در افغانستان عمل 

میکنند. نه ایران عاشق روی ربانی است و نه پاکستان عاشق لنگوته بلند طالبان. برای 

مهم این است که چه کسی در افغانستان از منافع زودرس یا دیرس آنها خوبتر آنها 

میتواند حمایت کند. تا چند ماه پیش ایران با حمایت از حزب وحدت وحکمتیار بر ضد 

حکومت ربانی قرار داشت. اما امروز که پاکستان طالبان را حمایت میکند تا در صورت 

میانه دسترسی پیدا بکند و هم رضائیت ارهای آسیایموفقیت آنان در افغانستان هم به باز

خاطر غرب را کمایی نماید، ایران بخاطر جلوگیری از عودت احتمالی شاه سابق 

بیند تا از حکومت طلبی در ایران، به نفع خود میافغانستان و احیانا  بیداری ذهنیت شاه

 ی و حمایت نماید.ربانی که مخالف بازگشت ظاهر شاه به افغانستان است، پشتیبان

  های رقیب در داخل دار است که حمایت همسایگان افغانستان از جناحمعلوم

                                                 
 (یران و صدور والیت مطلقه فقیه به افغانستانارک:سایت کابل ناتهه، مقالۀ میرحسین مهدوی)- 151
 اگست ۷، ۱۷۲فته نامه امید شماره ه- 152
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ریزی را افغانستان، تضادهای قومی، اتنیکی و مذهبی را دامن میزند و عمر جنگ و خون

تر میسازد. برای ما بهتر آن بود تا همسایگان ما در امور داخلی کشور در کشور طوالنی

ها و یکردند و میگذاشتند تا مساعی ملل متحد در تفاهم با رهبران تنظیمما مداخله نم

سران احزاب، بزرگان اقوام و سیاستمداران افغان، منجر به تامین صلح و ایجاد یک 

 های وسیع میگردید.حکومت با پایه

 

  عربستان سعودی:

 ساله ۱۶های گذاری در جنگاکنون باید دید عربستان سعودی از سرمایه

بازترین آوردی داشته است؟ بدون شک عربستان سعودی دست و دلافغانستان چه دست

ملی بوده است. از آنجا که عربستان کشور حامی مجاهدین افغان در جنبش مقاومت

سعودی کشور اسالمی است و نیز دوست و هم پیمان امریکا. و امریکا بخاطر درهم 

های آخرین سیستم تخریبی یل سالحشکستن شوروی و سقوط رژیم هواخواه مسکو، س

را از طریق پاکستان در اختیار مجاهدین، قرار میداد و گفته میشود امریکا تا اکتوبر 

بار چندین میلیارد دالر کمک نظامی به مجاهدین افغان به منظور شکست فضیحت ۱۹۸۹

یک رقم شوروی در افغانستان کرده بود، بنابراین احتمال دارد که عربستان سعودی نیز 

 درشت و هنگفت پولی را بسوی مجاهدین از طریق پاکستان سرازیر کرده باشد.

 های پولی عربستان اما شایعات همواره چنین بوده است که بیشترین کمک

ج وهابیت در افغانستان است، تکیه  سعودی به حزب اتحاد اسالمی که مبلاغ و مروا

های مهاجر در پاکستان از همین منبع میکرده است. تدویر پوهنتون اسالمی برای افغان

شود که هر یک از عربستان سعودی تمویل و به پیش برده میشد. عالوتا گفته می

دالر معاش میگرفتند در حالی که سایر تا شصتاعضای حزب اتحاد اسالمی ماهانه پنجاه

سالمی ها، توان پرداخت چنین معاشی را به اعضای خود نداشتند. اما حزب اتحاد اتنظیم

 از جیب خلیفه سعودی چنین خرج میکرد و اکنون هم میکند.

 های مذهب وهابی در میان بومیان قبایل افغان در از لحاظ تاریخی، نخستین جرقه

میالدی که اصال  ۱۸۶۵تألیف در « حیات افغانی»نیمه قرن گذشته دیده شده است. کتاب 

ترین اثری است که تالیف شده و جامع ها بر نیمقارهبزبان اردو و در هنگام تسلط انگلیس

در مورد اقوام و قبایل و رسوم و آداب و پیداوار و خصوصیات ملی و محلی افغانها 

 معلومات میدهد.

 در این کتاب ظهور وهابیت را در میان قبایل سرحدی افغانستان به مثابه یک خطر 

یگردد که با دستورات جدی به مردم یاد آور میشود و برخی اصول این مذهب را متذکر م

مذاهب سنی و شیعه مغایرت دارد. از آنجائیکه در افغانستان مردم عمدتا به مذاهب سنی 
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اند، بنابرین جلب و اند و قرنها از دستورات مذاهب متذکره پیروی کردهو شیعه گرویده

جذب مردم به مذهب وهابی از طریق تبلیغ و وعظ خیلی مشکل مینماید. پس وهابیت 

نفوذ خود در میان پیروان سایر مذاهب یا به پول یا به زور متوسل میگردد. بدین برای 

گری در افغانستان در طی سالهای جنگ به استثنای والیت کنرها، در سایر ملحوظ وهابی

 والیات چندان پیشرفتی نداشته است و در این والیت نیز با خشونت همراه بوده است.

 طلبی مردم افغانستان را خاکسترنشین قدرت هایدر هر حال، اکنون که جنگ

گذاری فرزندان خود حاضر ساخته و هر کس از پی بدست آوردن لقمه نانی، به رهن

اند، شکی نیست که مردم بسیاری، بخاطر بدست آوردن پولی و رفع حوایج زندگی، شده

پیروان و  بسوی وهابیت رجوع خواهند کرد و این یگانه فرصتی است که میتواند بر تعداد

 گرویدگان این مذهب در افغانستان افزایش بعمل آورد.

 آمیز میان حزب وحدت )حزب  بار و فاجعه بهرصورت، برخوردهای خشونت

مورد حمایت ایران( و حزب اتحاد اسالمی )حزب مورد حمایت عربستان سعودی( در 

وساحه پوهنتون  ۳غرب کابل، در نواحی دشت برچی، قلعه شاده، میرویس میدان، کارته 

ربانی، نه تنها سبب ویرانی بسیاری از  برهان الدین و غیره نقاط در دوران حکومت

های شخصی و دولتی شد، بلکه باعث جنایات غیرقابل تصور در حق پیروان ساختمان

 های پشتون و تاجیک و هزاره نیز گردید.مذاهب شیعه و سنی و ملیت

 ار، بدون تعصبات ملی، مذهبی و اتنیکی در ومردمان مظلوم افغانستان که برادر

اند و هرگز جنگ وجدلی به نام شیعه و سنی یا پشتون و پهلوی همدیگر زندگی نموده

هزاره و تاجیک و غیره ندیده بودند، بر اثر مداخالت مغرضانه خارجی پس از سقوط 

له زدند و بر هللا، چنان بجان هم افتادند و همدیگر را کشتند و سوختند و مثدولت نجیب

دیگر خود میخ کوبیدند و شکم دریدند که تاریخ نظیر آنرا به یاد ندارد. انجام فرق یک

چنین جنایات تکاندهنده را خود افغانها یاد نداشتند. بلکه به آنها آموختند و تحمیل کردند 

 اند.و احساس انسانی و اسالمی را در وجود عاملین آن نابود کرده

 مذهبی و نژادی و قومی میان احزاب متذکره، تعدادی از در جریان جنگهای 

اعراب سعودی و سودانی و فلسطینی و الجزایری و مصری و غیره دستگیر شدند و رها 

تردید کنند؟ بیگردیدند. اینها، چه کسانی بودند؟ و چه میخواستند و در کشور ما چه می

فاقد احساس انسانی و ترحم کشان حرفه ای هستند که ها اعراب ارهابی و یا آدماین

اند و فقط در بدل پول آدم میکشند، بر محالت مسکونی شهر راکت فیر مینمایند و اسالمی

 های درگیر میگردند.بس میان گروه اغلب عامل نقض آتش

 کشی و به اسارت کشیدن زن و فرزند مردم و تجاوز بر آنها، یک  برای آنها آدم

آید. این تروریستان که به کشور و اوطان خویش راه یعمل عادی و نورمال به حساب م

و جاهی ندارند، خوش دارند، آتش جنگ در کشور ما همچنان مشتعل باشد تا نان آنها 
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سال اخیر در کابل و حومه آن  مثال تاریخی در دونیم بدان گرم و پخته باشد. جنایات بی

ب و سفاک صورت گرفته و القلعاطفه وقصیکشان بی به مشوره و ابتکار این آدم

، هنگامی که پاکستان تصمیم به اخراج اعراب ظاهرا ۱۹۹۴میگیرد. در اوایل آپریل 

 نفر عرب تروریست وارد افغانستان شدند. ۲۵۰تروریست از آن کشور گرفت، در حدود 

  هند:

 هند بطور سنتی از همان روز استقالل خود سر مخالفت با پاکستان برداشت و با 

ن و اتحاد شوروی روابط حسنه برقرار نمود. دوستی هند با اتحاد شوروی اوال افغانستا

در معامله سالح بخاطر تقویت دستگاه دفاعی آن کشور، و ثانیا به جهت حمایت اتحاد 

 شوروی از حق حاکمیت هند بر کشمیر، ناشی میگردد.

 قرار  اما دوستی و حسن مناسبات هند با افغانستان، بیشتر از جهت تحت فشار

دادن پاکستان از سوی افغانستان بخاطر داعیه پشتونستان و تا حدودی مبادالت تجارتی 

گرای کابل، هند محتاطانه نگران شود. پس از پیروزی مجاهدین بر دولت چپناشی می

های جهادی در رأس اوضاع در افغانستان بود تا معلوم شود کدامیک از رهبران تنظیم

 د.قدرت دولتی قرار میگیر

 هند با دقت متوجه بود که مبادا حکمتیار، یکی از رهبران بنیادگرای افغان که 

قرار داشت، « I S I»مورد حمایت نظامیان و مخصوصا  سازمان امنیت نظامی پاکستان 

در راس قدرت در افغانستان قرار بگیرد. در آن صورت ممکن میشد افغانستان شامل 

ی فراوان برای هند بر سر مسأله کشمیر ایجاد طرح فدریشن پاکستان شود و دردسرها

نماید. به همین جهت هند حمایت خود را از دولت ربانی پنهان نداشت و همینکه دید 

شاه مسعود کابل را در تصرف خود در آورد و نیروهای مخالفین خود را از احمد

رداخت و های کابل عقب زده است، به تحکیم بیشتر روابط خود با دولت کابل پدروازه

 ۳۵یی از متخصصین و کارمندان فنی خود را به میدان هوایی بگرام اعزام کرد و نیز عده

 بورس تحصیلی برای تربیت کادرهای افغانی بدولت کابل اعتبار نمود.

 پاکستان البته قلبا  از این نزدیکی کابل ـ دهلی راضی نیست و باری به تفتیش و 

ـ دهلی، در پشاور پرداخت. دوری جستن امریکا از  بری بین کابلبررسی طیارات مسافر

پاکستان و همچنان سرد شدن روابط سیاسی ایران با پاکستان، سبب نزدیک شدن هند با 

ایران یا بر عکس ایران با هند شده است. هند میخواهد از طریق ایران کاالهایش را به 

 یاسی و اقتصادی قرار دهد.میانه فرو ریزد. و پاکستان را در انزوای سبازارهای آسیای

 

  چین: 

  شوروی شامل شد و چین از آغاز تهاجم شوروی به افغانستان در ایتالف ضد
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جوئی شوروی را بشدت تقبیح نمود و هر گونه مناسبات با شوروی را تا اعمال توسعه

 خروج قشون سرخ از افغانستان قطع نمود.

 ت، مبالغ هنگفت پول دالری بود دستاوردیکه چین از بحران افغانستان داشته اس

جهته ادامه مقاومت افغانها بر ضد « سیا»های خود برای که از مدرک فروش سالح

 شوروی بدست آورد.

 هزار تن سالح و مهمات از قبیل ۶۰ببعد چین ساالنه بیش از  ۱۹۸۵از سال 

های ضد تانک و ضد پرسونل و غیره انداز، مینهای زمین بزمین، نارنجکراکت

العبور افغانستان بود، آماده میکرد و در بدل پولی های که قابل حمل به نقاط صعبسالح

 میگرفت، آنها را به مقامات مسئول پاکستانی تحویل میداد.« سیا»که از 

  ۱۹۸۹تا  ۱۹۸۰اگر این گفته دگروال یوسف باورکردنی باشد که امریکا از سال 

مجاهدین از طریق پاکستان کمک کرده است، در حدود دو میلیارد دالر مهمات جنگی به 

های میتوان احتمال داد که بیش از یک میلیارد دالر امریکائی از مدرک فروش سالح

 جنگی به جیب چین ریخته است

 شوروی گیری چین در برابر اتحادبا خارج شدن قشون سرخ از افغانستان، موضع

سفر گرباچف به چین پس از خروج  در قبال بحران افغانستان از جوشش خود افتاد و با

نیروهای شوروی از افغانستان، روابط این دو کشور رو به بهبود نهاد و عادی شد. 

آوردهایی است که پیروزی جهاد عادی شدن روابط چین با شوروی نیز یکی از دست

 افغانها بر ضد شوروی در برداشته است. 

 ی امریکا از دست داد و امریکا زمانیکه پاکستان اهمیت استراتیژیک خود را برا

های مالی و نظامی خود را بدلیل اینکه پاکستان مشغول ساختن سالح اتومی است، کمک

 به این کشور قطع کرد، به نظر میرسد که چین بر نفوذ خود در منطقه افزوده است.

 ( از پاکستان و ۱۹۹۱در ماه اکتوبر )« کونیانگ شانگ»رئیس جمهور چین 

کون و رهبران پاکستان شانگنمود. یکی از موضعات مورد مذاکره بین یانگ ایران دیدار

و ایران طبق معمول، نگرانی از نقش حاکم امریکا در مسایل داخلی دیگر کشورهای 

جهان به بهانه حمایت از حقوق بشر و کاهش تولیدات نظامی بود که از آن ابراز نگرانی 

 کردند.

  ازبکستان:

 ازه به استقالل رسیده آسیای میانه، ازبکستان بیش از سایر در میان کشورهای ت

برداری از بحران افغانستان برآمده است. ازبکستان حتی  ها در صدد بهرهاین جمهوریت

زبان صفحات شمال های ترکیهللا داعیه دفاع حقوق ملیتقبل از سقوط رژیم نجیب

 افغانستان را مطرح ساخت.
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گر بیانگر حمایت ازبکستان و در رأس اسالم کریموف این امر قبل از هر سخن دی

هللا بود. در عین حال گیری جنرال دوستم در برابر دولت نجیبرهبر آن کشور از موضع

این اندیشه را در محافل سیاسی افغان دامن زد که ازبکستان خواهان جدا شدن والیات 

ازبکستان وجود دارد: اوال شمال هندوکش از افغانستان است. و دالیلی هم برای اینکار 

 ساحه والیات شمال هندوکش را ازبکستان ساحه منافع خود میشمارد.

 س ازبکستان، برای این از جنرال أمیانه و در رنژاد آسیای ثانیا، کشورهای ترک

اند. ثالثا،  دوستم حمایت میکنند که رهبران این کشورها و جنرال دوستم از یک نژاد

و جنرال دوستم دارای سابقه عضویت در حزب کمونیست کشورهای رهبران این کشورها 

شان نمیخواهند که اوضاعی مشابه اوضاع  این کشورها و رهبران خوداند. رابعا  

شان گردد. پس این کشورها برای جلوگیری تاجیکستان و افغانستان دامنگیر کشورهای

جنگی بطور مخفی به  المقدور بدادن کمک مالی و مهماتاز یک چنین احتمالی، حتی

جنرال دوستم و به منظور ایجاد یک سد مستحکم در برابر طوفان بنیادگرائی بسوی 

نژاد آسیای میانه پردازند. چنانکه همین اکنون نیروهای مشترک کشورهای ترکشمال می

از سرحدات تاجکستان برای جلوگیری از نفوذ بنیادگرایان اسالمی با جان و مال دفاع 

 و روسیه فدراتیف نیز عمال بخاطر حمایت میلیونها روس ساکن در این کشور مینمایند.

 ها، این مشی را تائید و پشتیبانی میکند. 

 ازبکستان و در رأس اسالم کریموف از یک جهت دیگر نیز جنرال دوستم را 

حمایت میکند، و آن اینکه، ازبکستان از این بیم دارد که مبادا در افغانستان قدرت به 

های تاجیکستان و شهرهای بخارا و مسعود تکیه کند. و چون در سرزمینشاهمداح

مسعود، ارادت و شاهاند، نسبت به احمدسمرقند و خجند که اکثریت مردمان آن تاجیک

وحدت کامل و سرتاسری  باور عمیق وجود دارد. در این صورت همینکه مسعود احیانا  

گرایانه تاجیکان های ملین کند، بزودی موج قیامتاجیکان شمال و جنوب آمودریا را عنوا

ها کار بسیار دشوار و آید و آنگاه خاموش کردن این قیامدر خاک ازبکستان به حرکت می

هایی را به ناممکن خواهد بود. حتی ممکن است اسالم کریموف خطر احتمالی چنین قیام

نژاد آسیای میانه،  ترک هایها روس ساکن در ازبکستان و سایر جمهوریتضرر میلیون

برای روسیه نیز خاطرنشان کرده باشد. و بنابراین دالیل روسیه خود را مجبور و مکلف 

 به پاسداری از مرزهای تاجیکستان میداند.

   روسیه:

 ور نگهداشتن جنگ داخلی افغانستان، همین اکنون نقش روسیه فدراتیف در شعله

افغانستان بیشتر هست. روسیه درک میکند که  از نقش کشورهای منطقه در ادامه بحران

اسالمی روی کار شود، نه تنها طالب ملی هرگاه در افغانستان یک دولت مقتدر و با ثبات 
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غرامات جنگی و خسارات ناشی از آن از روسیه میگردد، بلکه در صورت عدم قبول 

ها و قلمرو های افغانی به مرزروسیه به پرداخت غرامات جنگی، احتمال اعزام چریک

روسیه حتمی پنداشته میشود و آنگاه روسیه تمام منافع خود را در کشورهای اسالمی 

 تازه به استقالل رسیده آسیای میانه از دست خواهد داد.

 روسیه ومعضله تادیه غرامات »درمقاله تحت عنوانداکتر روستار تره کی آقای 

 » مینویسد: (2007اگست  7ین ،افغان جرمن آنال«)بعد حقوقی قضیه ،جنگ به افغانستان 

 یوپیشر مناتما یایو رو منطقه سیاست تتآثیرنوسانا تحت سیهرو سو ینا بهم 2005از 

 را  نفغانستاا به  دخو وضقر لحصو عموضو یههگاگا   افغانستاندر سابق یروشو

 تمااغر یهدتا بغرنج قضیه توماتیکا رتبصو عموضو ینا حطر.  است ساخته حمطر

 موقف لمعمو طبق ]کرزی[دموجو حکومت.  مینماید عیاتد فغانیا جانب بهرا  جنگ

 جانب توجه  آمده بدست مساعد ایه فرصتاز    نستهانتوو  شتهدا مینهدر ز پاسیف

 غرامات جنگی است،جلب کند.  مبنا چیزی مدعی نیز فغانیا فطر ینکهرا در ا مقابل

 [.ستا یافته صختصاا قضیه مینه حقوقی یها پهلو حالجی به یدسترو نمضمو

 

ثابت بررسی نموده وسپس آقای تره کی موضوع را از لحاظ حقوقی وتاریخی 

ساخته است که روسیه فدراتیف وارث اتحاد شوروی سابق است واگر آن کشور به 

نظامی خود باشد، افغانستان اد شوروی سابق طالب قروض تجهیزات عنوان وارث اتح

 موالنا» ید:گومی در بخشی  و .کشور مطالبه کند نیز میتواند غرامات جنگ را ازاین

در پشاور  نیوزارت خارجه حکومت مجاهد لیوک کهینیح 1991در  یربان نیبرهان الد

در رابطه به انتقال قدرت از حکومت  یکرد. و یاز راه تهران به شورو یبود مسافرت

قد نمود ، که ع یماده با شورو 10 یرا ط ییموافقتنامه  نیبه حکومت مجاهد ستیکمون

 یبا شورو یکه ربان دیبود. بعدا  معلوم گرد امدهین انیم هب یدران از غرامات جنگ ذکر

از  یاست و آن انصراف طرف افغان دهیرس یبه توافق شفاه یادیموضوع بن کی یرو

از  ستیمسلمان ـ کمون ندهیآ یحکومت ائتالف ییمطالبه غرامات جنگ در صورت شناسا

صلح  م، م ، م  پالن هیآن عل لیاست که با تشک یهمان حکومت نیاست. ا یجانب شورو

 که تا کنون ادامه دارد. دیکودتا شد و فصل نو خشونت و جنگ باز گرد

 . شودیکودتا شناخته م نیا کیساله شر 10مسئول غرامات جنگ  یشورو

و  یدر م ، م ، م  که از توافق شفاه یحکومت موالنا ربان ندهینما 1992در   

 رامونیاطالع نداشت ، ضمن بحث پ یدر رابطه به تاوان جنگ با شورو یربان ینپنها

سابق  ی، مطالبه جبران خسارات جنگ را  از شورو یافغانستان در مجمع عموم هیقض

 استیبه ر یافغان ا تیکه ما در رابطه با ه تقدر گف نیدر جواب هم یشورو ندهیکرد. نما

 .  میا دهیبه توافق رس قبال   یربان
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با  یمصاحبه مطبوعات کی یدر را س اداره کابل قرار گرفت ط یموالنا ربان یوقت  

ها تازه کرد و گفت:  یگذشته را با شورو یها در کابل ، توافق شفاه ستیژورنال

برائت  یدارا هیروس دیاست . حکومت جد یجنگ بدوش نظام گذشته شورو تیمسئول»

مطلع ساخته  هیدر م ، م ، م از اصل قض انتافغانس ندهینما بیترت نیبه ا  «.ذمه است 

 153« شد.

افزارهای روسی مجهز و  های درگیر که به جنگبنابراین روسیه به تمام طرف

جات سالح و مهمات میفروشد و هم پرزه اند در جنگ داخلی افغانستان، هم محتاج

حران افغانستان های متخاصم قرار میدهد. لهذا بترمیمی وسایل زرهی را در اختیار گروه

ها و ارسال مهمات جنگی از جانب روسیه فدراتیف و ازبکستان و تا زمانیکه کمک

های متخاصم در افغانستان ادامه داشته باشد، همچنان ادامه کشورهای منطقه به گروه

المقدور به نفع کشورهای ذیدخل در سرنوشت خواهد داشت. و ادامه این وضع حتی

 افغانستان میباشد.

 ایکه روسیه را وادار میکند در امور افغانستان ذیدخل باشد، ترین نکتهاسیاس

جبران شکست و اعاده حیثیت از دسته رفته قشون او در افغانستان است. بدین جهت 

های درگیر در افغانستان اوال میخواهد تا آنجا که ها با دادن مهمات جنگی به گروهروس

پیدا کند تا افغانها با کشتن همدیگر و تباهی شهرها ممکن باشد جنگ در این کشور ادامه 

ها به وحدت ملی نرسند و قادر نگردند تا به تشکیل یک دولت مقتدر مرکزی و آبادی

خوی، دست یابند. ثانیا اینکه روسیه میخواهد افغانها را مردمان وحشی صفت، درنده

ه به کشورهای تازه به های خطرناک به جهانیان و بالخاصکش، چپاولگر و تروریستآدم

استقالل رسیده آسیای میانه معرفی کند. تا مردمان این کشورها و در راس حکومات آنها 

نگر کمکهای نظامی روسیه باقی بمانند و نتوانند به استقالل کامل همواره محتاج و دست

 سیاسی ـ نظامی خود نایل آیند.

 ی تازه به استقالل رسیده روسیه تقریبا به این هدف خود رسیده است و کشورها

میانه بشدت بیم دارند از اینکه دچار وضعی مانند افغانستان نگردند. از همین لحاظ آسیای

اند و امروز در است که حضور نظامی روسیه را در مرزهای خود با افغانستان پذیرا شده

سرباز روسی از مرزهای تاجکستان و ازبکستان و ترکمنستان با  ۲۵۰۰۰حدود 

انستان نگهداری میکنند. این تعداد نیروی آماده باش روسی به آسانی میتوانند افغ

                                                 

 (2007اگست  7)افغان جرمن آنالین ،دکتور روستار تره کی -152

- http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rosta_taraki_roosia_wa_mazela.pdf 
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های تازه به آزادی رسیده آسیای میانه را در صورتیکه بخواهند از زیر نفوذ حکومت

 روسیه خود را بیرون بکشند، بشدت و بسرعت گوشمالی بدهند.

 ه عساکر روسی، اند کاز سوی دیگر مقامات نظامی روسیه بدرستی متوجه شده

اند و آنطوریکه انتظار دارند، نمیتوانند روحیه رزمی خود را در برابر افغانها کامال باخته

های افغانی و تاجیک که از خاک افغانستان حمله میکنند مقاومت نمایند. در برابر چریک

روی این دلیل بر طبق اظهارات برخی از افغانهای که با مقامات نظامی روسیه در 

به منظور انتقام کشی و تقویت روحیه  ۱۹۹۴اند، قرار بود باری در اواخر سال ستما

سربازان روسی مستقر در مرز تاجکستان یک حمله عمومی هوایی بر شهرهای عمده 

افغانستان بشمول کابل اجرا شود، اما بروز جنگ چیچن این نیت شوم مقامات روسی را 

ی هوائی نیروهای روسیه بر شهر تالقان آسانقش بر آب ساخت. معهذا یک حمله برق

یی مردم بود و بر والیت تخار در مرز تاجکستان هنگامی اجرا شد که روز بازار عنعنه

نفر از افراد ملکی کشته و بیش از یکصد نفر زخمی گردیدند  اثر این حمله ناگهانی یکصد

نیز با خاک یکسان  ها و دکانهای مردم حریق شدند و چند دهکدهو تعداد زیادی از خانه

گردید. والیت بدخشان نیز همواره آماج حمالت و فیرهای نیروهای روسی قرار دارد. 

ساله در افغانستان و تهدید امنیت تاجکستان، کشورهای  های سهخالصه در نتیجه جنگ

شود، میانه از خوف افتادن بدامن بنیادگرائی که با تروریسم همردیف پنداشته میآسیای

 اند.ها انداختهمانی بیزار شده و دوباره خود را در آغوش حمایت روساز مسل

  آمریکا:

 سهم کشورهای بزرگ غربی،  از مداخالت کشورهای منطقه که بگذریم،

ساله افغانستان  ۱۶انگلیس و فرانسه بشمولی اتحاد شوروی سابق در بحران امریکا،

 گیر است.بسیار چشم

 کردن شکست خودش در ویتنام که شوروی و تالفی کشی از امریکا، بخاطر انتقام

های علت آن را حمایت و کمک شوروی به مردم شجاع ویتنام میدانست، تا توانست سالح

مدرن آخرین سیستم تخریبی و زورآزمایی با شوروی را به افغانستان سرازیر ساخت و 

غیره کشورها نیز  در افغانستان به آزمایش گرفت./ البته که انگلیس و فرانسه و چین و

سان کشور های مخرب خود در کشور ما نشستند، و بدینبه تماشای تجربه آخرین سالح

 ها مبدل شد.های تخریبی ابرقدرتهای مدرن و به البراتوار تجربه سالحما به انبار سالح

 ها هزار تن بمب و موشک و خمپاره، اورگان ولونا تا کنون هزاران تن و بلکه ده

یی ضد انسان و حیوان همراه با صدها و  های خوشهو ستنگر و بلوپایپ و بمبواسکاد 

هزاران توپ و تانک و طیارات نظامی بر سر مردم مظلوم افغان و تأسیسات دولتی و 

آوردهای عمرانی و های شخصی فرو ریخته است و میتوان گفت تمام دستساختمان
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شاه ل پس از تاسیس دولت احمدسا ۲۵۰اقتصادی و خدماتی و فرهنگی که در طول 

درانی در افغانستان بوجود آمده بود، از میان رفته و اکثریت شهرها و قصبات کشور به 

 اند. های موحشی تبدیل شدهها و ویرانهخاک توده

 آورد آمریکا از جنگ افغانها با شوروی و شکست این کشور، بسیار و اما دست

ست. امریکا تا قبل از پیروزی افغانها بر نیروهای چشمگیر و غیر قابل پیشبینی بوده ا

شوروی در افغانستان، ساالنه هزاران میلیون دالر را در راه تبلیغات ضد شوروی و ضد 

کمونیزم در جهان به مصرف میرسانید. اما پس از شکست شوروی در افغانستان دیگر 

 کند.ده و نمیهای کمونیستی در جهان مصرف نکریک دالر هم در جهت تخریب نظام

 شوروی و در مجموع کمپ زمینه فروپاشی اتحاد ثانیا، جنگ افغانها با شوروی:

جمهوریت تجزیه و از هم جدا  ۱۴سوسیالیزم را فراهم ساخت. اتحاد شوروی به بیش از 

های تازه به استقالل رسیده، برای برسمیت شناختن شد. هر یک از این جمهوریت

ت نیاز دراز کردند و امریکا هم با خوشحالی و نوازش از استقالل خود به امریکا دس

استقالل این کشورها استقبال نمود و با وعده کمک یا دادن کمک، خود را دیگر از خطر 

غم و ئی حتی با اجزای اتحاد شوروی سابق هم بیاحتمالی هر نوع جنگ تباهکن هسته

 خاطرجمع ساخته است.

 مستقیم مزد خون افغانهای مجاهد و سر بکف آورد امریکا که بطور غیراین دست

دالر نمیشد امریکا  در مقاومت بر ضد سلطه و تجاوز شوروی میباشد، و با صدها میلیون

این مسئولیت را بر دوش  کند، اکنون اخالقا  چنین خاطرجمعی را از اتحاد شوروی کمایی

رد که ممکن است باز هم زده را از یاد نب امریکا میگذارد تا افغانها و افغانستان جنگ

روزی افغانها بدرد او بخورند و بخاطر تامین منافع امریکا در این قسمت از جهان خون 

 خود را بریزند. 

 خواه این موضوع را درک خوشبختانه امروز در امریکا نیز عناصر آگاه و بشر

ت به جنگ کلنتن گوشزد میکنند که نباید امریکا بیش از این نسبکرده و به حکومت بیل

تفاوت باشد. امریکا به عنوان یک ابرقدرت یگانه در جهان  جاری در افغانستان بی

میتواند کشورهای ذیدخل در بحران افغانستان را مانند، روسیه، پاکستان، ایران، 

طلب زمینه ایجاد یک های جنگسعودی، ترکیه و هند بشمول رهبران تنظیم عربستان

 ائید اکثریت مردم افغانستان را فراهم سازد.حکومت ملی مورد حمایت و ت

 و بعد  ۱۹۸۸گیری سالهای اتفاقا در این اواخر حکومت امریکا دوباره به موضع

بار دیگر چپی کابل برگشته است. و یکاز آن تا قبل از پیروزی مجاهدین بر رژیم دست

در « مسلمانان ریشدار»بجای « ریشمسلمانان بی»خواهان استقرار حکومتی از 

منظور معاون وزارت امورخارجه امریکا در امور جنوب  افغانستان شده است. به همین

آباد لسری به افغانستان زد و در جال ۱۹۹۴خانم رابین را فایل در ماه نوامبر آسیا محترم
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های دوسال اخیر را مشاهده کرد و سپس به پاکستان مراجعت نمود. وضع آوارگان جنگ

مقامات حکومت پاکستان روی قضیه افغانستان مذاکره نمود و حمایت و خانم رافایل با 

پشتیبانی جدی امریکا را از تمامیت ارضی، حق خود ارادیت و حاکمیت ملی افغانستان 

اظهار داشت و از جانب پاکستان تقاضا نمود تا در راه استقرار صلح و امنیت در 

را که مورد حمایت حکومت  متحدافغانستان صادقانه همکاری کند و مساعی ملل

 امریکاست، ارج گذارد.

 آباد، عازم عربستان سعودی شد و با خانم رافایل پس از دیدار با مقامات اسالم

ملک فهد پادشاه عربستان و سایر مقامات مهم آن کشور مالقات و تبادل نظر نمود و از 

طلب و ویرانگر در های جنگمقامات آن کشور تقاضا بعمل آورد تا از مساعدت با گروه

افغانستان خودداری کرده، از داعیه ملت افغان مبنی بر تامین صلح و قطع جنگ و 

های ملل متحد در همین راستا، حمایت صادقانه نماید. موضوف سپس عازم مسکو تالش

ها ومذاکرات او را با مقامات آن کشور نیز قضیه افغانستان شد و طبعا محور صبحت

افغانستان،  نگیری کشورش را در قبال بحراموضعآنجا نیز خانم رافایل تشکیل میداد. در 

حمایت از مساعی ملل متحد در این راه و قطع مداخالت کشورهای خارجی در امور 

خارجه امریکا، از مسکو به روم پرواز افغانستان توضیح کرد.سپس معاون وزارت امور

 ه مذاکره و تبادل نظر پرداخت.ب ۱۹۹۴نوامبر  ۲۰شاه، روز ظاهرکرد و با محمد

 بدون شبهه هدف این مذاکرات با شاه سابق افغانستان، دعوت مجدد امریکا، از 

شاه به سهمگیری جدی در پروسه صلح افغانستان بوده است. )ممکن است حمایت 

حکومت امریکا را از شاه سابق، بخاطر اعاده صلح در این کشور در برداشته بوده 

ه هر دو جانب از مساعی ملل متحد در راه تامین صلح کشور ما، حمایت باشد.( در حالیک

خود را ابراز کردند، اظهار امیدواری برای دوام مساعی مشترک در جهت نیل به صلح 

در افغانستان نمودند و از کشورهای منطقه و ذیدخل تقاضا کردند تا از مداخله در امور 

 افغانستان جدا خودداری ورزند. 

 نم رافایل به کانگرس امریکا ضمن گزارش سفر خود، خاطرنشان ساخت بعدا خا

که اکنون زمان آن فرا رسیده تا جنگ و خونریزی در افغانستان قطع گردد و یک دولتی 

در آن کشور استقرار یابد که برای همه افغانها قابل قبول باشد. اخبار واصله میرساند که 

در ارتباط به « مایکل کویکسکی»یکا آقای نماینده حزب دموکرات و عضو کانکرس امر

کلنتن فرستاده و در آنها بحران افغانستان دو نامه شخصی عنوانی رئیس جمهور بل

تقاضا نموده تا حکومت امریکا در قبال قضیه افغانستان مسئولیت اخالقی و بشری خود 

تدویر آوری استقرار یک حکومت سالم، به را درک نموده در راه قطع جنگ و فراهم

سعودی، المللی به سطح عالی از کشورهای پاکستان، ایران، عربستانکنفرانس بین

گیری قطع ها بپردازد و با تصمیمترکیه، هند، روسیه و امریکا بشمول سران تنظیم
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ها، بگذارند شرایط برای به میان آمدن یک خارجی و اعمال فشار بر سران تنظیممداخالت

 مردم افغانستان مساعد گردد. حکومت ملی و مورد حمایت

 که در این « گولدن»یکی از مامورین سابق سفارت امریکا در کابل، آقای 

دیش در ها بحیث مسئول امور کشورهای پاکستان و افغانستان و بنگلهگیتازه

های مسلح در خارجه امریکا مقرر شده است، میگوید: هر کشوریکه به تنظیموزارت

پردازد، بدون شک در راه اعاده صلح در این و به تقویت آنها می افغانستان کمک میکند

های قبلی خود، یکبار کشور موانع ایجاد مینماید. ایاالت متحده امریکا به تعقیب اطالعیه

مستیری نماینده خاص های محموددیگر حمایت و پشتیبانی جدی خود را از تالش

و از کشورهای جهان و منطقه نیز میخواهد متحد برای قضیه افغانستان، ابراز میدارد ملل

 در این جهت از همکاری دریغ نورزند.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مچهارفصل 

  های تازهپیروزی مجاهدین و آغاز جنگ 
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 بخاطر قدرت 

 

 

  توافق نامۀ حکومت را امضاء میکنندساخت پاکستان رهبران تنظیم های 

 

  اشغال کابل و هرج و مرج در پایتخت 

  های امنیتیگزمه همزمان باپخش خبر فرار رئیس جمهور و ممانعت اوتوسط 

طرف مورد هجوم مجاهدین قرار گرفت. در همین ، کابل از چهارتحت فرمان نبی عظیمی 

یق هوا بر میدان هوایی کابل فرو ریختند و آنرا اثنا نیروهای جنرال دوَستم از طر

شاه مسعود در حالیکه پروان را متصرف و بطرف میدان های احمدمتصرف شدند. قوت

های گروهی هوایی بگرام پیشروی میکردند، خود مسعود از چاریکار بوسیله رسانه

میشدند، ابالغ ی پیوسته به قوماندانان جهادی سایر احزاب که به کابل نزدیک لالملبین

میکرد که بخاطر جلوگیری از خونریزی در کابل نباید قبل از ورود رهبران جهادی به 

پایتخت وارد شوند و همچنان از رهبران احزاب اسالمی مقیم پشاور نیز تقاضا نمود تا 

برای اشغال قدرت و جلوگیری از هرج و مرج در پایتخت رهبر دولت را تعیین و اعزام 

 کنند.

 حمل بعد از پخش خبر پناه بردن رئیس جمهور بدفتر ملل متحد عبدالوکیل  ۲۹در 

شاه مسعود رفت و پس از مالقات با او و وزیر امور خارجه به )مرکز پروان( نزد احمد

 هللا بکابل برگشت و ضمن مصاحبه مطبوعاتی تلویحا  ارائه سند تسلیمی دولت نجیب

ماه  ۳۰ذر داشت و گویا اخطار داد. روز بعد گلبدین حکمتیار را از هجوم بر کابل بر ح

حمل جنرال محمد رفیع معاون رئیس جمهور ذریعه هلیکوپتر به چهار آسیاب نزد 

حکمتیار رفت و پس از مالقات با وی بکابل بازگشت و در یک کنفرانس مطبوعاتی سهم 
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ید که گرفت. در همین تاریخ خبر انتحار وزیر امنیت دولتی فاروق یعقوبی اعالن گرد

 ناباورکردنی بود. 

 در عین حال چون خالی قدرت بر کشور مسلط شده بود، پارلمان افغانستان طی 

یک جلسه مشترک مجلسین، عبدالرحیم هاتف معاون رئیس جمهور را که شخص بسیار 

فهیم و خیار و غیر حزبی بود به عنوان سرپرست تعیین نمود تا از امور دولت وارسی و 

چرخی آقای هاتف اولین فرمانی که صادر کرد رهایی بقیه زندانیان پلسرپرستی نماید. 

چرخی را شکستانده و فرار کرده های زندان پلبود. گرچه گفته میشد زندانیان قبال دروازه

 بودند. 

 ثور  ۴= ۱۹۹۲پریل ا ۲۴وضع نامطلوبی در کابل حکمفرما بود. باالخره بتاریخ 

فیصل ر نواز شریف صدراعظم پاکستان و ترکیها تحت نظجلسه سران تنظیم ۱۳۷۱

خارجه ایران در پشاور صورت رئیس استخبارات عربستان سعودی و معاون وزارت

ها از یک دیگر خیلی متفاوت بود و نمیشد بر گرفت. نظریات و پیشنهادات سران تنظیم

بکرسی  شریف صدراعظم پاکستانمبنای آن اتفاق نظری به میان آید. سرانجام طرح نواز

نفری تحت ریاست آقای مجددی موظف شد بکابل  ۵۱نشست. بر طبق این طرح شورای 

رفته قدرت را تسلیم شوند. بر طبق این طرح آقای مجددی برای دو ماه ریاست دولت را 

بر عهده داشت و سپس آقای ربانی رهبر تنظیم جمعیت اسالمی برای چهار ماه قدرت را 

مدت امور صدارت بدست آقای حکمتیار قرار میگرفت و بدست میگرفت و در طول این 

 افتاد.بعد از آن انتخابات برای حکومت آینده براه می

 بهرحال، قبل از آنکه جای حکومت ساخت شوروی را حکومت ساخت پاکستان 

های مختلف مجاهدین شهر ( گروه۱۹۹۲آپریل ۲۵) ۱۳۷۱اشغال نماید، روز پنجم ثور 

یی را در خانههر دسته یا گروهی از مجاهدین که موسسه یا وزارت کابل را اشغال کردند.

تصرف خود آورده بودند با بلند کردن بیرق حزب یا تنظیم مربوطه خودش مانع ورود یا 

های جهادی به آن موسسه و اداره میگردید. چون نزدیک شدن سایر احزاب و تنظیم

ارد کابل نشده بود، مجاهدین در ها برای تصرف قدرت وهنوز هیچیک از رهبران تنظیم

های مامورین و سایر وسایل انتقاالتی دولتی و در قدم قدم اول موترهای تیز رفتار و بس

دوم تجهیزات و مفروشات دولتی را چپاول و تاراج کردند. قوای مسلح در هر سه بعُد 

لی که خود )پولیس، اردو، و افراد منسوب به وزارت امنیت دولتی( همراه با گارد م

العاده به آن، روی آن خیلی حساب میکرد، یکباره رئیس جمهور با اعطای امتیازات فوق

یی آب شد و در زمین فرو نفری قطرهتخمش در کابل گم شد، تو گویی اردوی پنجصدهزار

 رفت.

 ببرک کارمل به شبرغان نزد جنرال دوستم رفت و سپس به بندر حیرتان نزد 

قونسولگری روسیه رحل اقامت افگند. محمود بریالی در کابل  جنرال مومن رفته در جوار
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های ازبک به تماشا ماند و چور و غارت و کشتار مردم را توسط مجاهدین و ملیشه

نشست. وکیل، فرید مزدک و بردارش یار محمد، با کاویانی به مسکو رفتند و سایر 

طی همان هفته اول از کابل اعضای ارشد حزب که از قبل برای فرار آمادگی گرفته بودند، 

آهسته راهی دیار هندوستان، پاکستان، ازبکستان و روسیه پریدند و بقیه هم آهسته

فدراتیف شدند. برخی از اعضای حزب باز هم بدنبال چوکی و مقام تازه افتادند و با ارائه 

مور های همکاری قبلی خود با گروه معینی از مجاهدین، در وزارت ااسناد و تصدیقنامه

خارجه جای پای یافتند و به عنوان سکرتر اول و دوم و سوم در این یا آن کشور اسالمی 

 مقرر شدند و پرواز نمودند.

 صبغت هللا مجددی، کابل پس از اشغال توسط مجاهدین، در روز ورود حضرت

یکبار دیگر بخون نشست و بر  ۱۳۷۱ثور ۷نخستین رئیس موقت دولت اسالمی، شام 

ات میان احزاب جهادی بخصوص حزب اسالمی و جمعیت اسالمی و ملیشای اثر اختالف

های برق اوزبک مدت سه روز جنگ خیابانی شدیدی را متحمل شد که بر اثر آن، شبکه

و نل آب نوشیدنی قطع گردید و شهریان کابل در ماتم عزیزان از دست داده خویش 

( قدرت دولتی را از ۱۳۷۱ثور ۸نشستند. حضرت مجددی فردای ورود خود بکابل )

معاون رئیس جمهور سابق آقای داکتر سرابی تسلیم شد و هیاتی را برای صلح موظف 

های متخاصم بس میان گروهساخت. بر اثر تالش برخی از رهبران جهادی بزودی آتش

آهسته کابل دوباره زنده شد و مردم به کوچه و بازار  بس آهستهنافذ شد. پس از آتش

 برآمدند.

 روها و روی دیوارهای رودخانه تشنه لب کابل، بازار فروش  ها و پیادهدهجا

کیفیت پاکستانی گردید. خریداری البسه پاکستانی از قبیل: چادر،  کاالهای مصرفی و بی

دستمال زنانه، پیراهن و تنبان، چیلک و کاله پکول ساخت پاکستان در صدر کاالهای 

بس( اکثرا یا تخریب و های شهری )ملی. چون بسمورد نیاز روز مردم کابل قرار گرفت

یه به پاکستان برده شده بود و وسایل حمل و نقل شهری از مرکز تا نواحی دور خیلی 

های تنگ کابل، چهره شهر را تغییر داده کمیاب بود پیاده روی و بایسکل سواری در جاده

پاکستانی در حرکت و رفت  بس توسط افرادها چند عراده مینیبود. تنها درلین مکروریان

 و آمد بود و کرایه را هر طور دل دریوران پاکستانی میخواست، از راکبین میگرفتند.

 ونیتی در هر قدم و هر کوچه و هر راهرو، در روز و شب ئمصناامنی و بی

حکمفرما بود. هر یک از افراد مسلح پکول دار که خود را مجاهد مینامید، میتوانست در 

ذران را متوقف سازد. تالشی نماید. پول و ساعت و بایسکل و موتر شخصی هر قدم رهگ

افراد را بدون چون و چرا تصاحب نماید. مرجع شکایت وجود نداشت و مقامی که امرش 

بر مجاهدین ساری و جاری باشد، سراغ نمیشد. قتل، ترور، دزدی، جنایت و تجاوز بر 

شب در هرگوشه و کنار شهر شیوع ناموس مردم غارت اموال و دارایی دیگران هر 
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داشت و فقط مردم میتوانستند آن را به عنوان دالیل ضعف و ناتوانی حکومت مجددی 

 برای همدیگر قصه کنند و برتری نسبی رژیم گذشته را بر آن برشمارند.

 شنیکوف و ماشیندار ثقیل و خفیف و هر شب هزاران و شاید ملیونها مرمی کال

ئی( و خمپاره از داخل محالت مسکونی شهر به هوا فیر شانهبعضا راکت میانه )سر

ها انسان در منازل خویش مجروح و یا تلف میشدند و وزارت میگردید که بر اثر آن، ده

های متعددی مبنی بر عامه و گارنیزیون شهری از طریق رادیو و تلویزیون ابالغیهصحت

شنید و بدان شنوایی که آنرا میمنع فیرهای هوایی پخش مینمودند ولی کجا بود گوش 

 عمل میکرد؟

 های نظامی و ها( مسدود گردید و به قرارگاهمکاتب، مدارس، پوهنتونها )دانشگاه

های جهادی مبدل شدند. مامورین و کارمندان کمتر به وظایف خویش محل قومانده تنظیم

شستن نداشتند، حاضر میشدند و اگر به وظیفه میرفتند چون دفتر و میز و چوکی برای ن

انگیز خود به های شگفتها و شنیدنیبناچار پس از امضای حاضری و تبادله دیدنی

تر شده میرفت، زیرا  های خویش بر میگشتند. شهر هر روز کثیفهمدیگر دوباره بخانه

موترهای تنظیفاتی شاروالی )شهرداری( هم به یغما برده شده بود و بنابر آن، بوی و 

های شهر متصاعد میشد. فقط تعداد محدود موترهای در یی از کوچههتفعن اذیت کنند

 ها در رفت و آمد بودند که مجاهدین مسلح را حمل و نقل میکردند. جاده

 ها، در موترهای پیکپ جاپانی و تویوتا و مجاهدین مسلح هنگام عبور از جاده

ئی خود سرشانه های سرگشاده در حالی که دست باالی ماشه ماشنیدار یا راکتجیپ

ها را عبور میکردند و گرفته و آنرا بطرف مردم شهر متوجه ساخته بودند، جاده

 سان ترس و رعب در دل ساکنان شهر ایجاد میکردند.بدین

 چون فرهنگ ده و قریه بر فرهنگ شهر مسلط شده بود، بنابر آن افراد و 

یی مراجعه میکرد، خانهتآمد و به وزاراشخاصی که ملبس بادریشی از خانه بیرون می

آمیز روبرو میشد و در بعضی خانه با برخورد توهیناز طرف مجاهدین مسلح آن وزارت

امور خارجه که سهم  جایها مانع ورود چنین اشخاص میگردیدند، به استثنای وزارت

های دیپلوماتیک و پسر پیر گیالنی رسیده بود و خودش نیز ملبس با دریشی در مالقات

خارجه نیز هدایت داده بود تا امورده تلویزیون ظاهر میشد و به کارمندان وزارتدر پر

ملبس بادریشی و سر و ریش اصالح شده باالی وظایف خویش حاضر باشند و مامورین 

ها و موسسات دولتی کمتر نشانی خانهو کارمندان آن هم چنان میکردند. در سایر وزارت

ه بمالحظه میرسید و مامورین بیچاره هم بخاطر از پوشیدن دریشی و حضور در وظیف

آنکه مورد توهین مجاهدین ریشدار و پکول دار واقع نشوند، ناگزیر ریش میگذاشتند 

وپکول بر سر مینمودند تا همرنگ جماعت مالها و مالنماها باشند. و با پیراهن و تنبان 

های خود باز بخانه و پتو باالی وظایف خویش برای چند دقیقه حاضر میشدند و دوباره
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میگشتند. چون مواد کوپونی برای کارمندان توزیع نمیشد، مامورین اجناس و اشیاء 

نشستند و به قیمت نازلتر از نیم قیمت خرید روها میمنازل خود را گرفته در کنار پیاده

 شان را اعاشه مینمودند.سان خود را و اطفالمیفروختند و بدین

 حکومت حضرت مجددی گذشت. مجددی آنچنانکه دیده بدینسان دوره دو ماهه 

ها و چپاول دارای مردم توسط مجاهدین را ها، غارتشد، آدم رک و راستگوی بود. جنگ

محکوم میکرد و بصراحت اعتراف میکرد که از این لحاظ او خجالت میکشد که خود را 

کابل به گردن امنیتی را در شهر نظمی و بیمجاهد بشمارد. در عین حال آن همه بی

شاه مسعود که قوماندان گارنیزیون کابل و وزیر دفاع بود گارنیزیون کابل و احمد

انداخت. او میگفت: من امر میکنم و فرمان میدهم اما کسی بدان عمل نمیکند. حتی می

ها و مصاحبات من در تلویزیون سانسور میگردد و از نشر کامل آن جلوگیری خطابه

ز ناتوانی حکومت مجاهدین و عدم تامین امنیت در شهر کابل بوسیله میگردد. او بارها ا

موظفین امنیتی اعتراف کرد و از آنهایی که دارایی و هستی خود و وابستگان خود را از 

چه کارهای که نشد وهللا اگر »دست داده بودند با اظهار تاسف معذرت خواست و گفت : 

ها کرده باشند یا هیچکس دیگر، وهللا ما ونیستروس این کارها را کرده باشد وهللا اگر کم

خجالت میکشیم که نام مجاهد را بگیریم. عزتی را که خداوند به مجاهد داده بود بزمین 

 «زده شد.

 جون( شهر ۲۶سرطان )۶معهذا دو روز قبل از ختم دوره قدرتش یعنی بتاریخ 

ات موشکی قرار گرفت روز از طرف حزب اسالمی مورد ضربکابل مجددا برای یک شبانه

و صدها انسان، پیر و جوان و کودک همراه با منازل دولتی و شخصی از میان رفت. گفته 

پرانی بر شهر این بود که حضرت مجددی در روزهای اخیر میشد دلیل این موشک

حکومتش تالش میورزید تا دوره حکومت خود را برای مدتی دیگر تمدید کند، ولی حزب 

اوضاع بود، دست به اقدام زد و حضرت مجددی هم سر وقت از چوکی  اسالمی که متوجه

دولت اسالمی فرود آمد و دوباره به همانجایی رفت که از آنجا برای حکومت کابل آمده 

نشینی مجددی نواز شریف صدراعظم پاکستان به کابل آمد و در بود. در روز دوم تخت

دالر را بدرقه شد چک حاوی ده میلیون های ضدهوائیحالیکه طیاره حامل او با فیر مرمی

به مجددی تسلیم داد و واپس پرواز نمود. حضرت مجددی در دوره زمانداری خویش به 

ها( و همچنان به جنبش ملی اسالمی افغانستان تحت حزب وحدت )حزب اهل تشیع هزاره

های رهبری جنرال دوستم، در شورای جهادی پنج پنج کرسی معین کرد و داد. و در روز

اخیر قدرتش معاش مامورین دولت را دو چند اعالن نمود. مگر با پس شدن او از قدرت 

 این فرامین او نادیده گرفته شد که عواقب ناگوار بدنبال داشت.

 گلبدین حکمتیار که چوکی صدارت به او تعلق داشت از ورود بکابل و اشغال 

میلشای اوزبک در کابل  کرسی صدارت به این دلیل که نظامیان کمونیست و بخصوص
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قدرت دارند تا زمانیکه همه آنها خلع قدرت نشوند، او به کابل وارد نخواهد شد، 

 خودداری ورزید.

 حضرت صبغت هللا مجددی بخاطر سخنرانی ها، در میان رهبران جهادی احزاب و تنظیم

تعصبش و همچنان پیر سیداحمد گیالنی رهبر محاذ ملی، بخاطر عدم های بی پیرایه اش 

در برابر مامورین و کارمندان رژیم سابق و عدم حساسیت در برابر پوشیدن دریشی و 

اش بیشتر مورد تائید شهریان کابل کتر روشنفکرانهلباس اروپائی و تراشیدن ریش و کر

 بودند.

 

  های قومی و مذهبی در کابل ربانی و آغاز جنگ برهان الدینحکومت 

 هللا مجددی، نوبت به دوره دوماهه حکومت صبغت بر طبق فیصله پشاور، پس از

استاد ربانی رسید. آقای ربانی پس از اعالن خط مشی حکومت خود، حزب وحدت و 

ایکه آقای مجددی برای آنها مشخص کرده بود، اسالمی را از مقامات دولتیـملیجنبش

 محروم ساخت.

 زد و بالفاصله چنان آتشی  استاد ربانی با این کار خود، گویا به انبار باروت آتش

 ترین حوادث را ببار آورد.آمیزور گشت که فاجعهدر غرب کابل شعله

 ها که از طرف ایران حمایت میشود( وقتی حزب وحدت )حزب اهل تشیع هزاره

خود را با بی التفاتی دولت استاد ربانی مواجه دید، خواست واقعیت خود را از طریق 

مسعود در شاهد. در وهله اول از اوامر وزارت دفاع )که احمدتوسل بزور به اثبات برسان

شان از داخل محالت مسکونی شهر ابا رأس آن قرار داشت( مبنی بر ترک مواضع

 ورزیدند و به مقاومت دست زدند.

 دولت در نظر داشت تا برای تامین نظم و آرامش در کابل، مجاهدین مسلح را از 

منظور عساکر دولتی به خلع سالح افراد مسلح  داخل شهر بیرون بکشد. به همین

های دولتی این عملیات را حفاظت میکردند. در هر پوشها و زرهپرداختند. تانک

های مختلف در اختیار داشتند، به ایکه عمارات دولتی و یا منازل شخصی را تنظیمنقطه

آمد، مورد ل میآنها امر میشد تا تخلیه کنند و در صورتیکه از این امر سرپیچی بعم

، مرکز تداوی ۷۱سرطان  ۱۲=  ۹۲جوالی  ۲ضربه توپ و راکت قرار میگرفت. روز 

معیوبین که توسط متخصصین ملل متحد تداوی صورت میگرفت و در تصرف مجاهدین 

مسلح بود، در برابر قوای دولتی به مقاومت پرداخت قوای دولتی مرکز را تحت آتش 

نفرمیرسید همگی توانستند سالم از ۲۵شان به که تعدادراکت گرفت. مامورین ملل متحد 

محل حادثه فرار نمایند، اما اشغالگران پس از آنکه یکنفر کشته دادند و مجاهد دیگری 

مجروح شد، حاضر گردیدند مرکز را تخلیه کنند. واحدهای رشید دوَستم و 
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سازی نقش عمده اکمسعود در این عملیات پشاهنادری و جنرال مومن و احمدمنصورسید

داشتند. از آنجا که نیروهای حکمتیار در این عملیات پاکسازی شرکت نداشت، عملیات با 

مقاومت روبرو میشد. زیرا به پندار حزب اسالمی هدف پاکسازی خارج کردن نیروهای 

حکمتیار از شهر بود و هنگامی که داکتر قاسم یکی از قوماندانان معروف حزب اسالمی 

 ل عملیات پاکسازی به قتل رسید، غضب حزب اسالمی را دامن زد.در روز او

 احمد شاه وزیر داخله حکومت که داکتر قاسم به معیت او بوده و کشته شده بود، 

در عملیات پاکسازی باید نمایندگان تمام »بر شیوه عملیات پاکسازی انتقاد کرده گفت: 

ع نا وقت صورت گرفت، احزاب اسالمی اشتراک میداشت اما چونکه اعالن موضو

شاه انجنیر احمد« سوءتفاهم رخداد ولی امید است که واحد مختلط را فردا بکار اندازیم.

 وزیر داخله منسوب به حزب اتحاد اسالمی بود.

 طوریکه گفتیم مرگ داکتر قاسم قوماندان حزب اسالمی غضب حکمتیار را دامن 

ز سمت جنوب کابل به پرتاب راکت سرطان( حزب اسالمی ا۱۴جوالی )۴زد و رو شنبه 

نفر  باالی کابل شروع کرد و قوای دولتی مجبوربه مقابله با آن پرداخت و بالنتیجه پنجاه

مقتول و صدها نفر مجروح و صدها خانه شخصی ویران و خراب گردید. بنابر گزارش 

ربانی ها در داخل ارگ در نزدیک اتاق رئیس جمهور ریوتر، در همین روز یکی از راکت

باش استاد ربانی زخمی و حدود سه اصابت کرد که بر اثر آن بادیگارد و دو نفر حاضر

نفر دیگر در شهر کابل مجروح شدند. همچنان بین قوای حکمتیار و نیروهای فرقه صد

عبدالرشید دوستم در باال حصار جنگی رخداد که متعاقبا مواضع مختلف در شهر  ۵۳

اسالمی در نزدیکی هوتل آریانا و استیشن های حزب. راکتتحت حمالت راکتی قرار گرفت

نفر زخمی بر جای گذاشت. همچنان ۵۰نفر مقتول و  ۳۲بس اصابت کرد که بالنتیجه ملی

قرار داشت اصابت نمود که به  ۵۳ها بداخل باال حصار که در تصرف فرقه یکی از راکت

و تعداد دیگری از مردم در  نفر ملیشه انجامید. ۳نفر ملیشه و مجروح شدن  ۱۰قتل 

 اطراف باالحصار جان خود را از دست دادند.

 بسیار متاسفم که این حمالت صورت »استاد ربانی در یک پیام رادیویی گفت: 

 «میگرد، من سعی کردم نظم و آرامش در کابل قایم شود و مردم احساس مصونیت کنند...

 ت سابقه مخابرات اصابت کرد که پرانی، یک راکت هم بر وزاردر ادامه این راکت

الـمللی اعالم بین احمرنفر انجامید و تعدادی را هم زخمی نمود. شفاخانه صلیببه قتل پنج

داشت که ده نفر مجروح حین مواصلت به شفاخانه جان دادند و هشتاد نفر دیگر برای 

 اند.تداوی آورده شده

 ندین برابر ارقامی باشد که چنین به نظر میرسد که تعداد تلفات و مجروحین چ

پرانی بمقابل حزب اند زیرا قوای دولتی نیز به راکتسی گزارش دادهریوترو بی بی

پرداختند و این امر سبب تلفات زیادتر میگردید. در شفاخانه میوند بحد اسالمی می
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های صحن شفاخانه افتاده بودند که داکتران فریاد ها پهلوی هم بر روی سرکزخمی

ند: ما برق، آب و دوا نداریم، پس چطور اینقدر زخمی را تداوی کنیم؟ این جنگ میزد

جوالی هنگامی صورت گرفت که آوازه ورود ۴شدید و تلفات بزرگ بروز شنبه 

صدراعظم موظف معلم فرید به کابل زمزمه میشد که فردا یکشنبه میآید. اما صدراعظم 

ل، همراه با دو هزار مجاهد مسلح بسوی مذکور دو روز بعد از این راکت باران شهر کاب

خانه، قوای دولتی مانع ورود صدراعظم با آن کابل سرازیر شد. اما در عقب گردنه خیر

نفر از هواخواهان خود وارد کابل  ۳۰۰همه قوا گردید و فقط اجازه داد صدر اعظم با 

و زرهدار او  شود. بهرحال معلم فرید در حالیکه چندین عراده موتر سایکل بشمول تانک

مشی حکومت را محافظت مینمودند، وارد کابل شد و پس از ایراد بیانیه رادیویی و خط

خود در ضیافتی که از طرف رئیس دولت اسالمی به افتخارش ترتیب یافته بود شرکت 

 جست.

 معلم فرید وظیفه داشت تا لست جدید اعضای کابینه را در مشورت با استاد ربانی 

شورای قیادی پیش کند. اما او موفق به چنین کاری نشد و دو هفته پس از ترتیب داده به 

ورود او در غرب کابل بین حزب وحدت و حزب اتحاد اسالمی )مورد حمایت عربستان 

خوردی خونین صورت گرفت که عواقب بس سیاف برعبدالرسولسعودی( برهبری استاد

سالح خفیفه و ثقیله بر مواضع خطرناک و وحشتناکی داشت. هر دو حزب با استعمال 

، ۴، کارته۳یک دیگر در نواحی خوشحال مینه، کارته مامورین، کوته سنگی، کارته

های دور منزل و نزدیک برچی،قلعه شاده، دادخونریزی دادند و با پرتاب موشکدشت

منزل و شلیک توپ و تانک و خمپاره و ماشیندار خفیف و ثقیل باعث تلفات انسانی و 

های مذهبی و قومی و های دولتی شدند. جنگصدها منزل رهایشی و ساختمان تخریب

های تن بتن خیابانی و کوچه بکوچه، میان شیعه و سنی نژادی و به عبارت دیگر جنگ

ها از سوی دیگر در تمام نواحی متذکره چنان ها و هزارهاز یک سو و جنگ میان پشتون

نستان به یاد ندارد. قسمت غرب کابل درست شبیه مشتعل شد که تاریخ نظیر آن را در افغا

ها، اعراب سودانی و میدان جنگهای لبنان و بیروت شده بود. گفته میشد در این جنگ

 مصری و الجزایری نیز شرکت جسته بودند.

 در این زدوخورد که مدت یکهفته با شدت وحدت تمام برای قدرت نمایی و در هم 

یافت، هزاران خانواده به ماتم از دست دادن فرزندان، کوبیدن قدرت طرف مقابل ادامه 

پدران، مادران و دختران جوان و دارایی خود نشستند. هر دو طرف به دستگیری و 

زندانی ساختن و شکنجه دادن افراد منسوب به ملیت یا مذهب و تنظیم طرف دیگر 

فته بودند، ولی پرداختند. و چه بسا کسانی که از مرگ بوسیله موشک و خمپاره نجات یا

در چنگال دژخیمان متعصب این دو حزب، هستی خود را از دست دادند و رهسپار دیار 

 عدم گردیدند.
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( و ۷۱سرطان  ۳۰جوالی ) ۲۰المللی به تاریخ های گروهی بینبه گفته رسانه

جوالی تلفات جنگ در دو روز اول میان حزب وحدت و حزب اتحاد اسالمی سخت  ۲۱

نفر  ۳۰۰. بقول رادیو فرانسه تعداد مقتولین به یکصد نفر و مجروحین به دهنده بودتکان

نفر و  ۴۰۰میرسید. صدای امریکا، تعداد مقتولین را دوصد نفر و مجروحین را حدود 

تر از این دو منبع را نشر کردند. اما شاهدان عینی تعداد سی، ارقامی متفاوتبیبی

نفر روایت میکردند.  ۱۲۰۰را بیشتر از نفر و تعداد مجروحین  ۷۰۰گان را کشته

ها های مخروبه بعدا  جان دادند، تا مدتها کسی از آنها که در زیر خانهبسیاری از زخمی

نهادند و آنهایی که ها پا بفرار میاطالع نداشت. زیرا با اصابت مرمی توپ یا راکت، زنده

ادند، یا همانجا تلف میشدند و افتزخمی و یا در زیر دیوار خانه و یا خاک و چوپ گیر می

 ها جان میدادند.یا از عدم وارسی و انتقال به شفاخانه

 عالوتا  کشتارهای دسته جمعی که هیچکس نمیتواند رقم آن را تثبیت نماید، نیز 

 های متخاصم روایت میشد.بوسیله گروه

 تشنه داستانهای جانکاهی از بیرحمی و قساوت هر یکی از این دو گروه مجاهد و 

های با احساس راست میکند و بخون همدیگر روایت میشد که مو بر اندام انسان

گویی هم نیست و واقعیت داشت. مثال، روایت میشد که در میرویس میدان و دشت اضافه

ی و خوشحال مینه که در تصرف حزب وحدت بود، افراد رهگذر منسوب به ملیت چبر

دون منفذ زندانی میگذاشتند و چون تعداد افراد نرهای بیکدیگر را دستگیر و در کانتی

دستگیر شده در هر محلی بسیار زیاد بود، آنها را مانند خشت پهلوی هم قطار ایستاده 

های سرطان و میکردند و بعد دروازه آنرا از عقب قفل میزدند و چون هوا در کابل در ماه

ساعت بعد وقتی دروازه اسد به منتهای گرمی خود میرسد، پس از چند دقیقه یا نیم 

نر باز میشد تا افراد دیگری در آن جابجاشود، بسا دیده شده که همه افراد زندانی کانتی

اند. گاهی هم قهر و غیض گروه مخالف )البته در مورد خشم حزب وحدت شده جان داده

ت نرها پترول و نفروایت میشد( بحدی غلیان مینمود که بر افراد زندانی در داخل کانتی

نر سان انسانهای روز برگشته در داخل کانتیپاشیدند و بعد آنرا آتش میزدند تا بدینمی

های ور، ذوب و گداخته شوند یا در برخی نقاط انسانهای اسیر را زنده در داششعله

انداختند. و یا افراد طرف مقابل یا ملیت دیگر را دستگیر کرده با کوبیدن پزش میخشت

جوئی طرف توزی و انتقامینچ در پیشانی و فرق سر آنها، آتش کینها ۶تا  ۴های میخ

 ور تر میساختند. مقابل را شعله

 وضع از این هم بدتر شده بود. بریدن گوش و بینی و  ۱۳۷۱در جنگهای زمستان 

دندان و بریدن پستان زنان و دختران و تجاوز بر آنان. و شکست دهن وکشیدن چشم و 

ها، همقفس ها رها ساختن و انداختن اجساد لخت بر سرکجاده یلخت کردن و برهنه رو
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های متخاصم مره گروهوحش کار عادی و روزکردن اسیران با شیر و پلنگ در باغ

 شمرده میشد. 

 در ساحه پوهنتون کابل که در تصرف حزب وحدت قرار داشت روایت میشد که 

فشار، گردن شان در ا تقام جنایاتمردان پنجشیری و افراد حزب اتحاد اسالمی را به ان

های بدون سر احساس لذت و شادمانی میکردند. از انسانهای جسد میزدند و از حرکات 

زنی میساختند و هر نقطه از بدن اسیر روز برگشته را نشانه میگرفتند.  زنده تخته نشانی

ا آویزان هبوری مردان را سر میزدند و از یک پا مثل گوسفند بدرختدر تفرجگاه ده

های ارسی بیرون میکردند. در گوالیی دهمزنگ، زنان پستان بریده را از دریچه

دریدند تا جان بدهند. بسا از زنان بدبخت را در آنجا در آویختند و برخی را شکم میمی

های ریاست ترافیک کابل صلیب میزدند و باالی سر آنان از خون شعار و پنجره اتاق

ینوشتند. روایت میشد که برای اسیران گوشت اسیران را جوش دشنام به طرف مقابل م

داده میخوراندند و اسیری که آب میخواست، مجبورش میساختند تا از طریق گذاشتن 

ریزه قیف در دهن اسیر تشنه ادرار خود را رها سازند و هر وقتیکه ادرار از سر قیف سر

ای دیگر به اسراء روایت میشد مینمود میگفتند، اکنون سیراب شده است. از یک نوع جز

دهنده بود. مثال برای اسیر تشنه چای داغ فراوان میدادند و بعدا اسیر را که واقعا تکان

بستند. و سپس مجرای ادرار مرد اسیر را با دست بسته بدرخت یا پایه و ستون خانه می

عذاب اسیر ترکید و بمرگ پر از بستند، یکی دو ساعت بعد مثانه اسیر مینخ محکم می

ها را بخورند بستند تا از گرسنگی گوشت مردهها میانجامید. بعدها اسیران را با مردهمی

و خود نیز بمیرند. برخی از اسیران را زنده پوست مینمودند و یا آلت تناسلی وی را قطع 

 های بریده حمایل میساختند.میکردند. از گوش

 های بریده زنان های پر از پستانیرلسنگی )میرویس میدان( از بدر نواحی کوته

روایت شده و نیز گفته شده است که گاهی مجاهدین مقیم میرویس میدان و خوشحال 

مینه، عابرینی که برای خریدن نان خشک از محالت دورتر بدانجا رفته بودند، فریاد 

کن و او بیا در نان ته خشک نخور، بیا این گوشت را بگیر و ببر و پخته »میزدند که: 

عابر بیچاره که از ترس « دار که تا خانه سر این خریطه را باز نکنی.بخور. اما هوش

میلرزید با تشکر خریطه گوشت را گرفته از محل دور میشد و چون چنین توقعی از 

مجاهد نداشت که به او کمک کند، دورتر از چشم مردم وقتی سر خریطه را باز میکرد، 

یلو چشم و گوش و بینی و پستان زنان در خریطه جابجا شده میدید که مقدار یک یا دو ک

های پاکستان جهت تداوی رفتند و این است. بسیاری از اینگونه قربانیان در شقاخانه

گیری یک های بعد گروگانها را برای دکتوران و مردمان آنجا میکردند. در ماهحکایت

بودند چه از گروه مخالف پولدار می منبع درآمد پولی برای عاملین آن شد و افرادی را که
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بود، دستگیر و محکوم به پرداخت جریمه گزاف از پنج میلیون تا پنجاه بود یا نمیمی

 نمودند. و وای بحال کسی که توان پرداخت مبلغ جریمه را نمیداشت.ملیون می

 ( سیلی از زنان و ۱۳۷۱های متخاصم )در اسد در ایام درگیری جنگ میان گروه

ن و جوانان و اطفال و پیرمردان و کودکان بسوی شهر سرازیر شدند و چنان با مردا

وحشت محل مسکونی خود را ترک گفته پا به فرار نهاده بودند که در مسیر حرکت آنان 

ک زنانه و طفالنه افتاده بود و فرار کنندگان حتی فرصت رار هزاران بوت و چپلهنگام ف

گیری دند و پای برهنه خود را از محل جنگ و گروگانبرداشتن بوت خود را هم نیافته بو

دور ساخته بودند. بدینسان در مدت یک هفته اول از ماه اسد محشری از کشتار انسان و 

های در نواحی خوشحال مینه، میرویس میدان، سوزی منازل و ساختمانتخریب و آتش

نواحی جان بسالمت  دشت برچی، کارته مامورین بر پا بود و مردم و کسانی که از آن

های ثقیله طرفین کامال برده بودند، قصه میکردند که چهره این نواحی بر اثر فیر سالح

ها، همان نواحی معمور و زیبای چند عوض شده و به مشکل میتوان باور کرد که این

 اند.اند که بدین شکل درآمدهروز قبل کابل بوده

 ریب بود که استاد ربانی حاضر شد پس از این همه کشت و کشتار و وحشت و تخ

دوباره حقوق حزب وحدت را در دولت خویش برسمیت بشناسد و سه کرسی وزارت در 

اختیار آن حزب بگذارد، و غایله برادرکشی را در کابل خاموش نماید. رهبران هر دو 

حزب در ختم این جنگ خود را بی خبر از این درگیری وانمود کردند و حاضر شدند تا 

جلوگیری از تصادمات بعدی یک قطعه از عساکر دولتی در خط فاصل مواضع آن دو  برای

حزب در ناحیه خوشحال مینه متمرکز گردد. وزارت دفاع فورا این طرح را در آن ناحیه 

قولی عهدی و بدبس باور نداشتند. زیرا تجارب گذشته بدپیاده کرد ولی مردم به دوام آتش

 اثبات رسانده بود.  رهبران را در این موارد به

 های اتنیکی و نظیر جنگ هنوز گلیم ماتمداری شهریان کابل از این فاجعه بی

مذهبی جمع نشده بود که حزب اسالمی برهبری آقای حکمتیار به دولت ربانی اخطار داد 

که دولت باید ملیشان اوزبک مربوط عبدالرشید دوَستم را که در گذشته مجاهدین را در 

اضع مختلف ضربه زده و از رژیم کمونیستی سابق حمایت میکرده است، از مواقع و مو

منصبان اردوی سابق از مقامات دولتی کابل اخراج نماید و همزمان با آن باید تمام صاحب

محروم ساخته شوند. در غیر این صورت دست به سالح خواهد برد و خود به تصفیه آنها 

 خواهد پرداخت.

  ملی می سبب شد تا جنرال دوُستم که خود را رئیس جنبشاین اخطاریه حزب اسال

اسالمی افغانستان و رئیس شورای نظامی سمت شمال اعالم کرده بود، نیروهای بیشتری 

توسط هواپیماهای نظامی به کابل اعزام دارد. این اقدام جنرال دوستَم طبعا مایه غضب 

ع دولت اسالمی، توضیح داد بیشتر حزب اسالمی شد و مخصوصا پس از آنکه وزارت دفا
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اند، حزب منع پروازهای طیارات که ملیشای اوزبک، جزو اردوی اسالمی افغانستان

اش از نظامی و ملکی را در میدان هوایی کابل مجدا اخطار نمود. و چون دید به اخطاریه

اگست ۸شود، در صبح روز طرف دولت ربانی و ملیشای اوزبک وقعی گذاشته نمی

که آقای ربانی قصد داشت به تهران پرواز نماید میدان  ۱۳۷۱اسد ۱۸بق = مطا۱۹۹۲

و غیره قرار گرفت و بزودی دو طیاره  ۶۰های سکرهوایی کابل زیر بمباری راکت

الـمللـی آریانا از طیاره و یک طیاره مسافربری بین ۴بری داخلی باختر از جمله مسافر

نظامی یکجا با ذخایر بنزین طیارات به آتش فروند همراه با چند طیاره باربری  ۳جمله 

 کشیده شد.

 ای کاش حزب اسالمی به همین خسارات وارده بسنده میکرد. اما از بد بدترش 

ماه اسد درست سرساعت پنج صبح که هنوز کسی از  ۱۹توبه! توجه کنید. صبح روز 

ب بودند که منزل خود بیرون نیامده بود و شاید بسیاری از شهریان کابل هنوز در خوا

امان راکتی )موشکی( از جنوب و شرق کابل به استقامت میدان هوایی آتش جنگ بی

مهر و، بیمرنجان، تپه بیکابل، ارگ ریاست جمهوری، وزارت دفاع، وزیر اکبرخان، تپه

ساعت  ۱۴شام برای مدت ۷باالحصار، کوه تلویزیون آغاز شد و بدون وقفه تا ساعت 

 الینقطع ادامه یافت.

 راکت و  ۶۰۰های متعدد در هر دقیقه ده راکت و در هر ساعت بر طبق قیدگیری

راکت از جانب حزب اسالمی حکمتیار بر شهر کابل و  ۷۲۰۰ساعت جمعا  ۱۴در ظرف 

نقاط متذکره فیر شد و هرگاه فیرهای متقابل نیروهای دولتی و ملیشای اوزبک را که 

و غیره بر مواضع حزب  ۲۱و بیم  ۱۳بوسیله، توپ و اورگان ولونا و راکت و بیم 

های فیر شده حزب اسالمی محاسبه کنیم، اسالمی صورت گرفته اقال چهار برابر موشک

هزار فیرهای ثفیله بر شهر و حومه آن پرتاب شده که بدون شبهه  ۳۵تا  ۳۰تخمین 

و  تلفات جانی ناشی از آن به هزاران انسان بالغ میشد و خسارات مالی از ناحیه تخریب

 آتش سوزی ساختمانهای شخصی و دولتی به هزاران ملیون دالر بالغ میشد. 

 روز  ۲۱افروزی و تخریب و ویرانگری ناشی از آن، برای این جنگ و آتش

 متواتر با کمی تفاوت از روز اول ادامه یافت و در مقایسه با تلفات جانی و خسارات مالی 

 روزه را تخمین زد. ۲۰های وحشتناک یروز آغاز این جنگ، میتوان خسارات و ویران

 از همان روز اول جنگ تمام تاسیسات تولیدی و اقتصادی و خدماتی و فرهنگی 

کشور حریق شده رفت. شبکه آبرسانی و برق و مخابرات و تلویزیون فلج گردید. تمام 

ت ها انباشته شده رفت و عملیاها از الش مردهذخایر نفتی و سوخت آتش گرفت. شفاخانه

هوشی صورت میگرفت. معهذا صدها جراحی مریضان زخمی بدون کاربرد ادویه بی

ها اکثرا در زخمی از بی دوایی و عدم معالجه و رسیدگی عاجل جان سپردند. مرده
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ها گندیده شده کرم زده بودند و چون اقارب آنها برای بردن جسد مرده خویش شفاخانه

 جمعی آنها پرداخته شد.بدفن دستهحاضر نمیشدند، بناچار در صحن شفاخانه 

 های مختلف شهر را در بر میگرفت و وسایل از آنجایی که شعاع جنگ قسمت

ها وجود نداشت، هرگز احصائیه و آمار دقیقی از ها به شفاخانهها و مردهانتقال زخمی

مقتولین و مجروحین جنگ تهیه شده نتوانست و بدون شبهه هزاران کشته و مجروح 

 ۲۵۰۰الـمللـی قربانیان این حادثه خونین را داشته است. گرچه گزارشگران بینبدنبال 

اند. مگر ها و مجروحین را تخمین کردهنفر زخمی ۵۰۰۰اند و در حدودنفر وانمود کرده

روزه میتوان قربانیان آن را  ۲۱آسای گون و سیلکم از کم در جنگ وحشتناک و طوفان

 هزار نفر تخمین زد. ۲۰تا 

 ها، این جنگ نواحی چهلستون، باغ بابر، باالحصار، تپه مرنجان، مکروریان در

باغ عمومی و اطراف ارگ ریاست جمهوری، میدان مهر و، وزیر اکبرخان، پل بیتپه بی

گی از این سوی شهر به آن هوایی بشدت تخریب شدند. مردم این نواحی با سراسیمه

جمعی شهریان کابل از نواحی شرق و ستهسوی شهر فرار میکردند. مهاجرت و فرار د

خانه بشدت جریان یافت. تعدادی از مردم شهر که توان جنوب و غرب بسوی ناحیه خیر

 آباد و مزار شریف و قندهار رخت مهاجرت بستند و رفتند.مالی داشتند بسوی جالل

 ن دیدگاچور و چپاول دارایی مردم به حد اعلی خود رسید و در بسا موارد مصیبت

تا مرده خود را بیرون برده دفن میکردند و برمیگشتند، مشاهده میکردند که دارایی 

شان بغارت رفته است و دردآورتر اینکه بعضا مالک منزل را با زور سرنیزه و باقیمانده

تهدید بمرگ مجبور مینمودند تا خود اثاثیه و اموال منزل خود را بدوش گرفته در موتر 

ستون و میرویس میدان حدوث این نو و چهلد. در نواحی کارتهغارتگران جابجا نمای

های خود را در داخل حویلی واقعات را روایت میکردند. مردمان این واحی اکثرا مرده

خویش دفن مینمودند. برخی از اطفال و کودکان که در نزدیکی آنها مرمی توپ و راکت 

باردار بر اثر وحشت از یشدند. زنانها کر ماصابت کرده بود، از زبان گنگ و یا از گوش

 صدای هیبتناک راکت و خمپاره قبل از وقت معینه بار برزمین میگذاشتند.

 سوز، محشر امان و هستیروز در کابل بر اثر آتش جنگ بی ۲۱بدین سان مدت 

صغرا برپا بود و از طلوع آفتاب تا غروب مردم در زیر آتش راکت و توپ و اورگان و 

ای ثقیل و مهیب، با پای برهنه از آن سوی شهر به این سوی شهر هغیره سالح

شتافتند و فریاد میزدند و میگریستند. البته آنانی که پول داشتند با کرایه گزاف الری و می

های خود یا بسمت شمال یا شرق کابل رو به فرار کامیون کرایه میکردند و با زن و بچه

خانواده خود از خطر جنگ بود و از اقارب مینهادند. خالصه هرکس در غم خود و 

 نزدیک و خویشاوندان خود در نواحی دیگر اطالعی نداشت.
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یی اگست ضمن اعالمیه ۱۳اسد مطابق  ۲۳پنج روز بعد حزب اسالمی بتاریخ 

نشان ساخت و متذکر شد که: قوای ملیشه  شرایط خود را بحکومت آقای ربانی خاطر

انی مشترک دفاعی شهر کابل تشکیل گردد، شورای داناوزبک از کابل خارج شوند. قوم

قیادی مجددا احیاء گردد یعنی مانند دوره مجددی از اختیارات عام و تام برخوردار شود. 

انتخابات بزودی براه بیفتد. و از وسایل اطالعات جمعی، استفاده مشترک صورت گیرد. 

د را برای مقابله با حکمتیار مسعود این شرایط را نپیذیرفت و آمادگی خوشاهاما احمد

های ابراز داشت. این اعالمیه هنگامی پخش گردید که بنا بر گزارش رادیو کابل و رسانه

حکمتیار حمله برده و تلفات سنگینی  عشید دوَستم بر مواضالـمللـی طیارات رگروهی بین

شینی نبه نیروهای حزب اسالمی وارد ساخته بود. و در چند جبهه حزب اسالمی عقب

 هایی بود. کرده بود، هر چند حزب اسالمی مدعی پیشرفت

 پرانی های راکتبابر که در آنجا دستگاهباغ  واقعا تا هنگامی که بلندترین قله کوه

گلبدین حکمتیار نصب شده بود، توسط قوای دولتی فتح نشده بود، و تا زمانیکه تونل 

ود نیفتاده بود و خالصه تا وقتیکه مسعشاهدرون کوه عقب آن برج بدست نیروهای احمد

ستون بسوی شهر مورد بمباردمان های کوه چهلآخرین سنگرهای پرتاب راکت از بلندی

حکمتیار هرگز حاضر به  ،طیارات دولتی قرار نگرفت و آن سنگرها فلج ساخته نشد

گردید. ولی تا فتح این سنگرها، مدت زیادی را در برگرفت و بس نمیمصالحه و آتش

ون هیچ فیری از آن سنگرها خطا نمیشد، لهذا اکثریت نقاط کلیدی و استراتیژیکی چ

دولتی مورد ضربات شدید قوای حکمتیار قرار داشت و نیرومندی حکمتیار را بر 

نشان میداد، مگر با فتح این سنگرها بدست قوای دولتی همینکه احساس  های دولتیقوت

اضع حزب اسالمی را یکی پی دیگری فتح کرده مسعود و متحدین او موشاهشد که احمد

احمد( پیدا شد و حسینگل و قاضیها )جنرال حمیدمیروند، ناگاه سرو کله پاکستانی

سنبله ۸)نامه صلح میان حزب اسالمی و رهبر جمعیت اسالمی به امضاء رسید.موافقت

۱۳۷۱ ) 

 میخواستند که این دو  نامه کم دوام راضی نبودند. زیرا مردم کابل از این موافقت

رقیب تا آخر با هم بزنند تا برنده و بازنده معلوم گردد و بار دیگر شهر و مردمان آن را 

بس نقض شد و طور نشد و چندی بعد باز آتشبراکت و توپ نبندند مگر متاسفانه که این

را پرانی آغاز کردند. هر دو طرف خود باز هم این دو حزب بر مواضع یکدیگر به راکت

این بار هم جز مردم کسی دیگر بازنده  ، زیرابرنده میگفتند، شاید هم راست میگفتند

 نبود.

 متحد بدرخواست سرمنشی ملل اسد، شورای امنیت ملل۲۴اگست، ۱۴بتاریخ 

متحد باالی موضوع افغانستان بحث نمود. شورای امنیت سفارش کرد. تا طرفین 
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بس فوری اعالم گردد و کره حل کنند و آتشمناقشات خود را از طریق مفاهمه و مذا

 بخارجیان مقیم کابل فرصت داده شود که سالمت از معرکه بیرون برآیند.

 بس قبال موافقت خود را ابراز داشته بود و گفته بود حکمتیار فقط بیک روز آتش

که خارجیان صرف میتوانند از راه زمین از کابل خارج شوند، نه از طریق هوا، زیرا 

اسد به بعد مسدود شده بود و پیوسته زیر آتش راکت قرار  ۱۸دان هوایی از تاریخ می

داشت تا نیروهای نظامی دوستم از آنجا فرود نیایند. معهذا پس از خروج اعضای 

آباد، سفیر شوروی و اعضای آن سفارت از میدان کوردیپلوماتیک از کابل از طریق جالل

که دو طیاره نظامی باربری شوروی در میدان هوائی هوایی کابل در حالی پرواز نمودند 

کابل فرود آمدند و پنج دقیقه بعد یکی از آنها مورد اصابت راکت نیروهای گلبدین 

حکمتیار قرار گرفت و دود آن به آسمان بلند شد. در همین اثنا و در ظرف کمتر از 

ر و کارمندان سفارت دقیقه طیاره دومی شوروی از میدان هوایی بلند شد و گویا سفیپنج

باری نجات دادند. چه یکروز قبل بر نفر بودند از بالی راکت ۲۰را که در حدود بیش از 

اثر پرتاب راکت در داخل سفارت شوروی در کابل، سه نفر کارمند سفارت مقتول و سه 

 نفر دیگر زخمی شده بودند.

 حلیم ضیاء نامیده همچنین دو نفر کارمند افغانی ملل متحد که یکی بنام انجنیر 

شد و استاد پوهنتون کابل و مرد حساس و با درد و صاحب قلم بود نیز در اثر اصابت می

راکت در چهارراهی انصاری به هالکت رسیدند و سازمان ملل اعالم داشت که اداره خود 

های بشری خود را در آنجا به آوارگان جنگ را از کابل به مزار شریف انتقال دهد و کمک

 ل ادامه بدهد و بعد چنین کرد.کاب

 هزار  ۲۰متاسفانه در ظرف کمتر از پنجاه روز حکومت استاد ربانی در حدود 

های نفر از شهریان کابل سالمت جسمی و روحی و دارائی خود را از دست دادند. جنگ

طلبی و قدرت نمائی تبدیل شده رفت آهسته به جنگ قدرتاتنیکی، قومی و مذهبی آهسته

تا دسامبر  ۹۲نیم اخیر یعنی از جون وهای خونین در دو سالن به بعد تمام جنگو از آ

های معروف به همگی بر محور قدرت طلبی و قدرت نمایی میان احزاب و تنظیم ۱۹۹۴

های فراوان برای مردم و کشور افغانستان ها وسیاه روزیمجاهدین ادامه یافت و بدبختی

 به ارمغان آورد.

 ماه اسد را روز ماتم ملی اعالن نمود ولی متاسفانه که این  ۱۹دولت روز 

 ماتمداری تا هنوز خاتمه نیافته است.

 ترین بار از خود، بدترین و نابخشودنیمجاهدین با نشان دادن سیمای بس خشونت

های رژیم گذشته را برأت دادند و مردم و آنانی که برای سقوط رژیم گذشته دعا حزبی

آفرین افغان ترجیح های رژیم قبلی را بر مجاهدین جنگ افروز و مرگنمیخواندند، بدتری

میدادند. زیرا میدیدند که مجاهدین جز کشتن و چپاول و غارت و راکت زدن و 
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دار و ندار وطن، بفکر حکومت کردن و آرامی افروزی و ویران کردن شهر و همهآتش

 اوضاع و امنیت و مردم نبودند و نیستند.

 اهدین انتظارات دیگری داشتند و آرزومند بودند که با آمدن آنان و مردم از مج

استقرار حکومت اسالمی، دامن جنگ و خونریزی و برادرکشی یکباره برچیده میشود، 

دیگر صدای وحشتناک راکت و خمپاره، خواب آرام کودکان آنان را بر هم نمیزند و از 

ن دیگر به داغ فرزندان و لرزند و مادرابار آن اطفال بخود نمیصدای وحشت

شوند و چادر سیاه سوزند. زنان تازه عروس بزودی بیوه نمیهای خویش نمیجگرگوشه

بندد و بر سر نخواهند گذاشت. دیگر فقر و گرسنگی و ماتمداری از دیار ما رخت بر می

گان دوباره بخانه و کاشانه خویش شکفد. رفتهها میبجای آن خنده شادمانی بر لب

گردند و به کار عمران و شادابی و بازسازی میهن پرداخته میشود. مواد خواربار برمی

امیدی و تر و فراوان تر از گذشته میگردد. اما متاسفانه که این آرزو به یاس و ناارزان

 درد بیکران مردم مبدل شد. 

 نگارنده نیز که جزو شهریان کابل بودم انتظار داشتم پس از انتقال قدرت به 

ران جنبش مقاومت ملی، یکی دو ماه بعد امنیت و ثبات سیاسی کشور را فرا میگیرد رهب

گان میسر میشود، دیگر نشانی از بی باز خواستی و زورگویی و فضای تنفس برای همه

گی در دستگاه دولت به مشاهده نخواهد رسید. طبعا از و حق تلفی و ناروایی و خودکامه

کردم و در هیچ ز تصور چنین وحشت و دهشت را نمیمشاهده این وضع که هرگز و هرگ

کتاب تاریخ و جنایات بشر داستانی و مطلبی بدینگونه که دیدم و شنیدم، ندیده بودم، 

 زده شده بودم.سخت وحشت

 ها عنوان بار حریق شد و ده های قدرت نمائی، مطبعه دولتی سهدر جریان جنگ

های . دو عنوان کتاب طبع شده من نیز بنامآن حریق شدآالت کتاب چاپ شده با ماشین

من به همان اندازه که  قبل از خروج از مطبعه حریق شدند.« مردم شناسی سیستان»

های اندیشیدم، برای داشتههایم میبر خانه واوالد و خمپارهراکت پی در بخاطر فیرهای پی

مسلح قرار  ت طلبانفرهنگی جامعه خود که در معرض تباهی بیباکانه قدرتمندان و قدر

مشوش بودم. چه میدیدم که هیچیک از رهبران و قدرتمندان در فکر  گرفته بود نیز

های مباالتی بسا از گنجینهها از یغما وچپاول نیستند. بر اثر این بیحفاظت و صیانت آن

آتش راکت شد یا به یغما برده شدند آنچه اکنون مینویسم، فرهنگی کشور یا طعمه

سال به این سو پیوسته  ۱۷دآلود نگارنده از اوضاع کشوری است که از مدت خاطرات در

های جانکاه و ویران شده میرود و تا هنوز حاکمیت ملی در آن استحکام نیافته تا زخم

 خونچکان این کشور التیام یاید.

 

 سوزد؟چرا کابل پیوسته در آتش می
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ا پیوسته در آتش جنگ کابل شهر دو میلیون جمعیتی و پایتخت افغانستان چر

خانمانسوز مجاهدین میسوزد و خاکستر شده میرود؟ چرا هیچکسی از مدعیان قدرت 

 سوزد؟دلش بحال این شهر زیبا و تاریخی و مردم روز برگشته آن نمی

 تر و ور است، سوزندهدر دل این شهر شعله (1996-1992)درآتشی که امروز

ها در آن افروخته شده بود. ته بدست انگلیستر از آتشی است که در قرن گذشویرانکن

بازار و چند تا دکانی را سوختاند و بزودی خاموش گشت و آتش  زیرا آن آتش اگر یک

افروزان هم از کوی و برزن وطن بیرون رانده شدند. اما این آتش شهری را با آدمهایش 

است که هر یکی خود  سوختانده میرود و فرزاندان آن بدان دامن میزنند. و دردآورتر این

 تر وانمود میکنند.را در بدست آوردن آن از دیگری دلسوزتر و مستحق

 شنوم، چندین بینم و از طریق امواج رادیوهای جهان میاما تا آنجا که من می 

سابقه در جهت ویران کردن و خراب ساختن و به آتش حزب جهادی، در یک مسابقه بی

ی گذرگاه تمدنهای شرق و غرب و شمال و جنوب کشیدن همه چیز این شهر که روز

 دهند. ریزی میاند و داد ویرانگری و خونآمد، شرکت ورزیدهبشمار می

 

   توسط یک تن از فعالین سازمان جاسوسی « سرباز خاموش»اخیرا کتابی بنام  

نظامی پاکستان که مدت چهار سال عملیات تخریبی را در افغانستان رهبری میکرد، به 

گارش آمده و در آن توضیحات مفصلی در مورد نقش پاکستان و اهداف آن در جهاد ن

جنرال »ها، بر مال میگردد که ها داده است. بر اساس این نوشتهها بر ضد شورویافغان

 )رئیس آی، اس، آی( پاکستان چگونه طرح ویرانی کابل را ریخته بود.« اختر
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ت ضربات موشکی قرار بگیرد و بسوزد. بر مبنای این طرح، کابل باید پیوسته تح

آمد. فرمول بشمار می« آی، اس، آی»زیرا ویرانی و خرابی کابل، کلید پیروزی برای 

راکت و بمب و توپخانه از اختراعات « هزاران زخم»سرنگونی کابل با وارد ساختن 

ال پیش های جهادی افغان از ده سجنرال اختر پاکستانی است. که متاسفانه از طرف تنظیم

هللا، اینک آنرا از بکار گرفته شد و در مدت پس از پیروزی مجاهدین بر رژیم نجیب

اند که دیگر کامال از تر، چنان خراب و ویران ساختهگیری دقیقتر و نشانهفواصل نزدیک

 اهمیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی گذشته خود فرو افتاده است.

  وطن ما بدرستی صدق میکند که گفته است:این گفته شاعر ایرانی در حق شهر و 

              وطن ویرانه از یار است یا اغیار یا هر دو 

 هاست یا کفار یا هردو؟ مصیبت از مسلمان

               دانم  نمي خـواهی زنند اما ن همه الف وط

 وطنخواهی بگفتار است یا کردار یا هردو؟

 است. بحدیکه تمام شهرها، تمام تاسیسات  آری، وطن ما افغانستان، امروزه ویران

های المنفعه، تمام موسسات تولیدی و اقتصادی و خدماتی و فرهنگی، تمام سیستمعام

های مدرن که با مصرف سنتی و عصری و عنعنوی آبیاری در روستاها، و پروژه

ک به ریزی هزاران فرزند رشید این آب و خاک به ثمر رسیده و هر یملیونها دالر و عرق

 هزار انسان این وطن، آب و نانی تهیه میکرد صدمه کلی و بنیادی دیده است.هاده

 

  

 

شهید قهار عاصى خرابى هاى وحشت بارکابل را در یک رباعى اینطور به تصویر 

 کشید: 

 ـل بـدهدــون از بر و دوش آسمان ُگل بـدهد            فـریـاد زمیـن قیـامــت کُ ــخ

 ا تشبــیـه کـوچکى زکابُل بـدهدـبـایـــــد ســوزد            تــدر بلـند دوزخ چـقـــــ
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عاصی وقتى وحشت وقساوت مجاهدین را در تجاوز برمال و ناموس مردم کابل  

 دید ،در وصف مجاهدین اینطور سرود: 

 در به در خاک بسرکشته کبابش کردید          کـور گردید کـه بسیار عـذابش کردید

 خرابش کردید که خستید و رستـیدن بـود         مرگتان بادســزاوار پـاى را که خانـه 

 مادرى را که به جزرنج به سربرنکشید          گیسوانـش بـبـریدید و عتـابش کردید

 ماتمى داده  و بـا زخم مجابـش کردید   نایى داشـت         ـهرکسى را که امیدى و تم

 داغ در داغ  به خـونابه حجابش کردید  ى تان بود        خواهرى را که دعاگوى جوان

 مذابش کردید کودکى کو بلب ازخنده چراغى افروخت           طعـمۀ آتـشى از سـرب 

 آنچه که بـود زفـرهنگ و شــرف آدم را          اندرین شهربیک هیچ حسابش کردید

 وحشت بجهان کس نبدید            که ازسر و آنچ

 ابـش کردــب یـد بـه  ایـن خـطـه  و آوریـد

      ها کیست؟ امریکاست یا شوروی؟ یا ها و ویرانیمسئول این همه خرابی

بزعم من، قبل از همه تنظیمهای جهادی ؟ رهبران حزب دموکراتیک خلق  یا پاکستان یا 

فرزندان خود این وطن که خود را یار و یاور و غمخوار آن وانمود میکنند و سنگ 

 اند.طنخواهی بر سینه میکوبند، مسئول ویرانی وطنو

که برادر را علیه برادر و فرزند را پاکستان دست باالیی در ویرانی کشورما دارد 

علیه پدر و قومی را علیه قوم دیگر و ملیتی را بر ضد ملیت دیگر تحریک و تجهیز و 

را به آتش بکشند و بر  تسلیح میکند تا خون همدیگر را بریزند. خانه و دارایی یک دیگر

مغلوبیت و مرده برادر یا هموطن خود افتخار نمایند و باد در گلوی خویش بیندازند و 

وطن را به این حال زار و به این روز نزار در آورند. این حرفها درست است ولی 

اند که آله دست اغراض اغیار گردیده و فراموش نباید کرد که این فرزندان خود این وطن

 ویرانی و تباهی همه چیز وطن تالش بخرج میدهند.در 

 ها را به اگر شاه شجاع بخاطر بدست آوردن قدرت و تاج و تخت کابل، انگلیس

ها خود جرئت تخطی به خاک افغانها اشغال افغانستان تشویق و رهنمایی نمیکرد، انگلیس

زیر پاشنه را نداشتند و مدت چهار سال حیثیت، شرف و هستی و ناموس وطن را در 

 ساختند.آهنین خویش خورد و خمیر نمی

 و باز هم اگر رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان با همه الف وطن پرستی 

ها را به اشغال کشور تشویق و راهنمایی خویش، بخاطر حفظ قدرت، شوروی

 ها با این عقل و همت کم خود جرئت تجاوز و تهاجم بهنمودند، ممکن نبود شوروینمی

ترین وسایل جنگی و تخریبی، به ویران ساختن وطن ما را بنمایند و ده سال تمام با مدرن

و تباه نمودن همه دار و نداریکه در طول یکصد سال امنیت و آرامش در کشور فراهم 
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شده بود، بپردازند و سرانجام بر اثر قیام سرتاسری مردم بادیانت و با شهامت افغان، 

 وطن خود مراجعت کنند.سرافکنده و ناکام به 

 اکنون هم احزاب مختلف جهادی، با آنکه قشون دشمن را وادار به اخراج از 

کشور و رژیم هواخواه مسکو را در کابل با سقوط مواجه نمودند، به خاطر کسب قدرت و 

اند. آیا این آتش را  های مذهبی و قومی و نژادی کشیدهتاج و تخت کابل را به آتش جنگ

های اغیار در کابل، پایتخت وطن، روشن ننموده و به وسیله فرزندان خود همان دست

زنند؟ تا های پشتون و تاجیک، ازبک، هزاره، شیعه و سنی بدان دامن نمیاین وطن، بنام

اس، آی بکام های دستوری آی،ها و راکت پرانیهستی باقیمانده از بمباردمان شوروی

آتش افروزی، زمینه را برای تجزیه کشور که خواست نیستی و تباهی فرو رود. و آیا این 

های اغیار برای بلعیدن قلبی اغیار است، مساعد نمیگرداند؟ و در آن صورت آیا دست

 قطعات تجزیه شده کشور دراز نخواهد شد؟

 فهم افغانستان و جهان میدانند که اگر آمریکا و کشورهای منطقه که  مردم چیز

مردم افغانستان وانمود میکردند و جنگ مقاومت افغانی  روزی خود را غمخوار و یاور

را در برابر قشون سرخ شوروی و رژیم کابل تقویت مینمودند، امروز هم بخواهند و 

های این آتش را خاموش نمایند و هزاران انسان توانند شعلهاراده کنند به زودی می

 خواهند، چرا؟مظلوم و محتاج افغان را از مرگ حتمی نجات بدهند. ولی نمی

  شاید برای آنکه نیروی افغانی و اسالمی در این کشور چنان خورد و خمیر شود

 تا زمینه برای تجزیه این کشور از هر جهت فراهم گردد.

 ملیون مهاجر افغان متحد پس از سقوط رژیم کابل، برای عودت پنجسرمنشی ملل

از کشورهای عضو سازمان ملیون دالر  ۱۸۵به کشورشان و اعمار افغانستان، صرف 

تفاوتی از جانب کشورهای عضو آن ملل متحد تقاضا کرد، اما این خواست او با بی

سازمان روبرو شد. از اینجا میتوان به کم بها دادن مردم و جامعه افغانی از نظر 

کشورهای ثروتمند و صاحب غرض پی برد. زیرا این مردم و این جامعه نقشی را که 

ا گذاشته شود تا کمونیزم و اتحاد شوروی و رژیم کابل را با شکست تاریخ بدوش آنه

ها را به زانو مواجه ساخته و با قبول هرگونه خطر جانی و مالی و وطنی، شوروی

درآورند و از کشور خود خارج نمایند. دیگر با ناکام ساختن کمونیزم در افغانستان و 

این نقش تاریخی ایفا شده و اضافه  ها از این کشور و سقوط رژیم قبلی،اخراج شوروی

از این، کشورهای ثروتمند و غنی غرب و منطقه به آبادی و یا ویرانی این کشور و مردم 

 یی ندارند.آن دلچسپی و عالقه

 ، به هوش تنظیم های جهادی پس باید خود مردم این کشور و قبل از همه رهبران 

و پایتخت آن، کابل بخاطر کسب قدرت بیایند و بیش از این به تخریب و ویرانی کشور 
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چند روزه تالش نورزند که تاریخ لحاظ و رعایت هیچکس و هیچ شخصی را نمی نماید و 

 در موقعش نقش مثبت و منفی هر کسی را به آیندگان بر مال میسازد.

 

 : ادیهجرهبران توسط  ISIبدستور کابل ویرانی 

جنرال ضیاءرئیس جمهور ،1979پس از تجاوز شوروی برافغانستان در دسمبر

نظامی پاکستان برای نجات کشورش از دست آژدهای سرخ،غرض ایجادسدی در برابر 

پیشروی قشون سرخ  جنبش مقاومت افغانی را،ایجاد نمود.وی  ابتدا به چند تن 

ازعناصرجاه طلب  افغان) ربانی، حکمتیار، مولوی خالص و مسعود(  که حلقۀ غالمی 

(  را قبال  در زمان حکومت ذوالفقار علی بوتو ISIمی  آنکشور )دستگاه استخبارات  نظا

وظیفه سپرد تا ضمن راجستر کردن پناهندگان افغان دراردوگاه  به گردن انداخته بودند

های مهاجرین اطراف خط دیورند، دست به سربازگیری بزنند. آنها اینکار راکردند و بعد 

لوی محمدی، مجددی، ، پیرگیالنی وسیاف امتیاز طلب از قبیل: مو نوبت به عناصردیگر

به جلب وجذب تعدادی از آوارگان افغان دست   isiرسید وهریک شان مطابق نسخه  

زدند وافراد خود را تحت نظریک یا چندنفرقوماندان برای جهاد دراختیار سازمان 

یت استخبارات نظامی پاکستان گذاشتند. سازمان استخبارات نظامی پاکستان هم برای ترب

وتسلیح وتجهیز این افراد ازغرب وشرق پول واسلحه گرفت . ازین روی کمک های 

آمریکا، انگلیس، فرانسه، المان غرب،چین،  عربستان سعودی ،و همچنان سرمایه 

 داران سخاوت مند اعراب کشورهای خلیج برای مجاهدین به سوی پاکستان سرازیرشد. 

ک ده ها وصدها میلیون دالر را به اسم قوماندانان مقتدر هری رهبران تنظیم ها و

 حقوق ومعاشات  خانواده های  مجاهدین به جیب زدند و مال وثروت سرشار اندوختند

خیرات سرمجاهدین گمنام هریک صاحب آرگاه وبارگاه واردوهای شخصی  شدند.  واز

مگرمجاهدین را با شکم های گرسنه به حساب دسترخوان مردم داخل کشور،راهی میدان 

ای جنگ با قشون سرخ میکردند تا مطابق هدایت جواسیس پاکستان ) آی .اس. ای( به ه

تخریب  مکاتب ، پلها ،جاده ها، بندهای آب وتاسیسات زیربنائی افغانستان  بپردازند و با 

پرتاب راکت به داخل محالت مسکونی شهرها وروستا ها ، به کشتارمردم اعم از نظامی 

.نمونه مجسم این تخریبات  ویرانی کامل  شهر کابل پایتخت وغیر نظامی مبادرت ورزند

افغانستان است که مطابق دستورعبدالرحمن اختر، رئیس آی .اس.آی پاکستان و خواست 

 ژنرال ضیاء الحق ویران گردید. 

پالن ما »دگروال یوسف آمر عملیات تخریبکاری آی. اس. ای پاکستان مینویسد: 

انان را برای حمله راکتی آماده نمائیم و به آنها در داخل شهر آن بود که تعداد زیاد قوماند

شان  کابل اهداف معین را مشخص بسازیم. سالح را تامین و هر یک را به وظایف

ماه زیر حمالت راکتی بگماریم. منظور اساسی از این اقدام این بود تا کابل سال دوازده 
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شمال تا دریای آمو مسدود و  ها به خصوص شاهراهباشد. میدان هوایی و شاهراه

گیری مراکز نظامی و دولتی با  شاهراه سالنگ هدف حمالت دایمی باشد. عالوه از نشانه

  154«های نیز آماج حمالت واقع شوند. حمالت راکتی، با فرستادن افراد تخریبکار فابریکه

ثور با تبخترمیگویند که  کمر  8اما بسیاری ازرهبران مجاهدین بمناسبت 

ادشوروی را مجاهدین افغان  شکستند وسر انجام  سبب فروپاشی  نظام کمونیستی اتح

درجهان  شدند و به کشورهای آسیای میانه واروپای شرقی آزادی بخشیدند. این سخن 

یند و قابل پذیرش باشد، ولی  چنانکه در باال اعترافات گرباچف آدر نظراول شاید خوش 

( با CIAوکمونیسم را ، سازمان اطالعات امریکا)  را دیدیم در واقع  کمر اتحادشوروی

با برنامه ریزی های  حساب شده و دقیق روی گرباچف، صدر هیئت رئیسۀ اتحادشوروی 

سابق وشواردنادزه وزیرامورخارجه آنکشور و برخی عناصر مهم در رهبری حزب 

اومت کمونیست شوروی شکستند، نه مجاهدین افغان. مجاهدین افغان در طول دورۀ مق

بحیث هیزم آتش جنگ برضد شوروی بکار رفتند وهمینکه قشون شوروی از افغانستان 

خارج شد، وظیفۀ شان از نظرغرب خاتمه یافته تلقی گردید. مجاهدین چنان بی برنامه و 

عاری ازتفکر حکومت داری بودند که حضور شان در افغانستان به غارت وچپاول دارائی 

مردم وتخریب تاسیسات اقتصادی واجتماعی  وفرهنگی عامه وتجاوز برمال وناموس 

وخدمات شهری و راکت پرانی بر محالت  تحت تسلط گروه های رقیب خالصه شده بود. 

به همین خاطر شهرزیبای کابل در نخستین ماه های حکومت مجاهدین به ویرانه موحشی 

ک میلیون هزار باشندگان پایتخت شهید شدند ودر حدود ی 65مبدل گشت و بیش از 

 انسان دیگراز شهرکابل  دوباره آواره گردیدند.

را نمیتوان سخن معروفي است از سیاست مداران غربي که گفته اند: "افغانها 

 همسایه در دوران تجاوز شوروي خرید، ولي میتوان اجیر کرد." بنابرین کشورهاي 

شه هاي اقتصادي وتیشه بدست آنها دادند تا ری،رهبران تنظیمها را اجیر کردند  

قدرت رسیدن همبستگي ملي خود را قطع کنند و چنانکه دیدیم آنها پس از به وفرهنگي و 

ها ساختند وشهرها را به ویرانه ها مبدل این کار را عمیق تر انجام دادند، از کشته پشته 

دیگر از آن وحدت ویکپارچگي در طرد دشمن خارجی یعنی ساختند وامروز 

 ثري دیده نمیشود. اتحادشوروي ا

به نظر برخی از تحلیل گران در واقع جهاد افغانها یک جهاد امریکائی  بود که 

برضد شوروی واید یالوژی کمونیستی براه افتاده بود، در حالی که اگر جهاد برضدکفار  

بنابر تعریفی که از جهاد  می شود،یک امر دینی باشد،می باید امروز هم   رهبران 

 ۴6امریکا با همدستي  جهاد برضد امریکا وانگلیس سخن  میزدند. زیرا،جهادی ، از 

کشور دیگر جهان مدت ده سال است که به بهانۀ مبارزه با تروریزم پیوسته برسرافغانها 

                                                 
 ۵۲، ص ۱۳۷۲محمد یوسف، سرباز خاموش، الهور دگروال - 154
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راکت وتوپ  وبمب میریزد وهر روز خبر کشت وکشتار افغانهای در نیمي از افغانستان 

ریق رادیوها وتلویزیونها میشنویم، چرااین مجاهدین  بیگناه رابراثر این بمباردمانها از ط

به کمک هموطنان تحت بمباردمان خود نمي شتابند؟  آیا بمباردمان شورویها جان 

انسانها را میگرفت ولي  بمباردمان امریکا وناتو به مردم ما جان دوباره  ونان و روزي 

 اهدین ما دم از آن میزنند ؟نمیکند؟ پس کجاشد آن الف وپتاقی که مجارزاني میکند که 

دراینجاست که انسان درک میکند که جهاد برضد شوروی یک جهاد افغانی نبود،  

بلکه یک جهاد امریکائی بود که با سر ازیرکردن سیل  دالر وپوند و لاير وکلدار به 

حساب سران  ورهبران خود فروخته  تنظیمهای جهادی، عده یی از افغانهای مهاجر 

تاج  یک لقمه نان  را بازور  واکراه از کمپ های  آوارگان  در پاکستان راهی بیکار ومح

میدانهای جنگ میکردند و چون لقمۀ گوشت به دهن توپ شوروی ها می انداختند. کشته 

شدن ونابودی آنها برای رهبران تنظیمها وسازمان های استخباراتی پاکستان وامریکا 

رضد شوروی کدام ارزش و اهمیتی نداشت. آنچه وانگلیس وغیره  برنامه سازان جنگ ب

برای امریکا وهمدستانش اهمیت داشت، شکست  دادن اتحادی شوروی در افغانستان به  

 انتقام شکست امریکا درجنگ ویتنام بود.

امروز هم اکثریت همان رهبران تنظیمی جهادی در افغانستان  موجود وصاحب  

ا کفار نمی زنند؟ یاد برضد اشغالگران  اردوهای شخصی اند، ولی چرا سخن از جه

میلیون دالر ودادن  70بخاطراینکه امریکا در آغاز یورش به افغانستان،  باپرداختن 

 مقامات پردر آمد به سران ورهبران جهادی ائتالف شمال دهن شان را بسته است. 

من مخالف عملیات دهشت افگنی بشمول جهاد هستم، ولی برای اینکه درک شود 

رهبران تظیمهای جهادی از روز اول هم بفکر دفاع  از دین اسالم و ناموس وطن که 

نبودند واکنون هم نیستند، بلکه فقط برای بدست آوردن پول، دین را وسیله می سازند 

خود ثروت می اندوزند. از این روی به این نتیجه  ومردم را به جنگ می اندازند و

ریکا، پاکستان وعربستان سعودی وانگلیس و میرسیم که آنها نوکران حلقه بگوش ام

دیگر کشورهای پیرو امریکا استند و امروزکسی یا کشور دیگری از ترس امریکا  وجود 

ندارد که سرکیسه را ُشل کند و به حساب آنها پول بریزد و آنها را به مقابل نیروهای 

 خارجی به جنگ وجهاد تشویق نماید.

نه تنها از وجود تنظیم های جهادی (  ISIن )سازمان استخبارات نظامی پاکستا 

بحیث وسیله و ابزاری  نیز از وجود طالبانبرای اهداف خود استفاده کرده ومیکند، بلکه 

برای باج گیری از امریکا و کشورهای غربی استفاده میکند تا پول و امتیازات بیشتری 

ژده میلیارددالر گرفته بدست آورد. چنانکه پاکستان تنها از امریکا تا کنون بیش از ه

است و بازهم ساالنه یک ونیم میلیارد دالر دیگر از امریکا میگیرد، اما برضد تروریستان 
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پاکستان با وجود دریافت کمک های  .طالبی والقاعده آنطورکه  الزم است اقدام نمی کند

 میدارد. هامتشنج نگهمچنان سرشار مالی از امریکا  وضعیت را 

  های موجود در افغانستان و حزب بر سر غیر وابسته به تنظیم از دیدگاه مردم

ها، عمل میکنند و برای هایی که امروز بدستور و خواست خارجیاقتدار گذشته تنظیم

بدست آوردن قدرت بیشتر، به کشت و کشتار مردم بیگناه شهری و روستایی و ویران 

های شخصی افراد که مانکردن و به آتش کشیدن شهر کابل و تاسیسات دولتی و ساخت

پردازند، چندان فرقی با رهبران رژیم اند، میهر یک با هزاران رنج و مشقت اعمار شده

گذشته که از دستورات مسکو اطاعت و پیروی میکردند، ندارند. از نظر مردم آگاه، 

کشتار، کشتار است و ویرانی، ویرانی است و غارت هم غارت است. هیچ فرقی ندارد که 

ها انجام گرفته باشد، یا به هدایت و دستور کشتار و ویرانی و غارت بدستور روساین 

 کشورهای اسالمی منطقه صورت بگیرد.

 ها غارت یا نابود شده باشد، سرمایه ملی و فرهنگی کشور چه بخواست شوروی

و چه اکنون به امر و اشاره کشورهای منطقه و همجوار غارت و تخریب و نابود شده و 

د، با هم فرقی ندارد. مهم این است که افغانستان خراب میگردد، مردم آن به قتل میشو

بیند و کشور را بسوی نابودی تاریخی و تجزیه سوق میرسند و فرهنگ آن صدمه می

 میدهد. 

 شاید بزرگترین جرم و گناه رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان این باشد که 

حیات و بقای خود را بر اریکه قدرت کابل، مرهون  بدستورات مسکو گردن مینهادند و

لطف و کمک و حمایت مسکو میدانستند و به همین علت حاضر گردیدند اردوی سرخ به 

کشور ما هجوم بیاورند و هر چه بخواهند بکنند. تا آنها چند روزی در سایه قشون سرخ 

مردم کشور خود  و توپ و تانک و بمب افکن آنها حکومت کنند. مگر با خشم و عصیان

روبرو شدند و مورد شماتت و مالمت هموطنان خود و جهانیان قرار گرفتند و سرانجام 

 از قدرت سرنگون شدند.

 های جهادی افغان نیز یک چنین وجه تشابهی را میتوان در میان برخی از تنظیم

یان تازی در میدان سیاست، بنابر دستورات حاممشاهده کرد که برای کسب قدرت و یکه

خارجی خود، تالش میورزند تا وطن خود را چنان ویران و تباه کنند که خشتی بر روی 

 خشتی نماند و آثاری از تمدن قرون بچشم نخورد.
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 چوک دهمزنگ ومنار عبدالوکیل
 

 

 ی از جاده ای میوندبخش

 دشمنی با قصرداراالمان ؟

عظمت  تاریخی دورۀ امانی که  بامدرن و قصر پرشکوه داراالمان، این یگانه آبدۀ 

در نخستین ماه های تسلط حکومت مجاهدین نظیر آنرا در هیچ گوشۀ افغانستان نداشتیم، 

http://3.bp.blogspot.com/-IICs800GABs/T3x39g9PHZI/AAAAAAAAA2M/X1eiAZLgbmA/s1600/kabul10%255B1%255D.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-qAP3d9rftPQ/T3x4JdYwxNI/AAAAAAAAA2k/Wu4B6wRoUiE/s1600/kabul%255B1%255D.jpg
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ویران  1992در سال  وحزب اسالمی حکمتیار در جنگ  میان جمعیت اسالمی ربانی

 انسان وطن دوست را جریحه  دار میسازد.  گردید که دیدن آن امروز قلب  هر

(، نه محل 1993 -1992کابل )سالهای  شدید اراالمان،در دوران جنگ هایقصر د      

دریار برهان الدین ربانی بود و نه پناهگاه گلبدین حکمتیار، ولی چرا این قصر که  در 

یک گوشه دور افتاده  از پایتخت واقع  بود، از طرف  دو رقیب عمده،  هدف بمباردمان و 

های مخرب قرارگرفت  و تا وتوپ الحهای ثقیل و گلوله باری توپ و راکت  و انواع س

 کامال   ویران نگردید، میدان جنگ نیز از آن سو تغییر نخورد.

علت آن این بود که هر دو طرف جنگ مطابق پالن) آی اس آی( این قصر را مورد  

 ،ضربات پرتاب هزاران راکت و توپ  خود قرار دادند و تباه  ساختند. دگروال یوسف

پاکستان درکتاب "سرباز خاموش" از قول رئیس آن سازمان  (س آیآی ا)افسر

 اخترعبدالرحمن متذکر میشود که گفته بود:"کابل باید با فیرهزاران راکت وبمب ویران 

 گردد!"و حکمتیار ومسعود وربانی این دستور را صد در صد در عمل پیاده  کردند. 

 

ب اسالمی صورت گرفت، اما از سوی اکثریت ما بخاطرداریم که در کشورایران هم انقال

آبدۀ تاریخی  و هیچ شهری در آن کشور  روحانیون ایران هیچ  قصر و کاخ سلطنتی و

، شهرکابل به ویرانۀ جهادی های میافغانستان با ورود تنظ ویران نگردید، اما در

 وحشتناکی مبدل شد و تمام  وسایل و امکانات دفاعی وتاسیسات اقتصادی کشور ویران و

نابود گردید، زیرا آی اس آی  چنین میخواست و تنظیمهای جهادی ابزاری برای عملی 

 کردن این خواست )سازمان استخبارات نظامی پاکستان( بودند.
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 قصرداراالمان ،قبل از تخریب توسط مجاهدین حزب اسالمی وجمعیت
 

 

 1371در بعد از تخریب توسط مجاهدین تنظیمیقصرداراالمان  

هفتمین  بهشتدیارمن یقین من ، یکنم که وقتی فرهاد دریا آهنگ "اعتراف م

" را در درون این قصر ویرانه میخواند ومیگوید: " بخانه خانه آرشی، بخانه خانه من

بال درنگ سقف زحم خورده و سوراخ سوراخ  شده و فروریختۀ سالون  رستمی" و

که مایۀ مباهات  برای  ویران بزرگ آن قصر نشان داده میشود، من از دیدن آن قصر
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هرافغان وطن دوست بود، خجالت زده می شوم و با خود میگویم  کاشکی منسوب  به 

 این مردم نمی بودم.

شعر این آهنگ را قهارعاصی بنام احمدشاه مسعود سروده است و آقای فرهاد  

آنرا  2010دریا آنرا تصنیف نموده  و درعهد حکومت نجیب هللا باربار میخواند و درسال 

 در داخل و اطراف این قصر دوباره لبخوانی نموده است.

انتخاب این قصر برای لبخوانی دوبارۀ آن آهنگ،حکایتگر پیام تلخی از ویرانگری 

کارانی چون مسعود و  های جهادی است. آخر تشبیه کردن غارتگران وجنایت های تنظیم

"، آن  دونماد  وطن "رستم گلبدین و ربانی  و سیاف و امثال شان  به " آرش" و

 ؟ دور از انصاف نیست پرستی،  یک تشبیه بیجا و

تر قوی  اریبسکه قصاید  شعر دری از سلیمان الیق ی است درشهکا،سوگنامه کابل 

کم  ییبا توانا دهیقص نی.ادر باره شهر غزنین است یستانیس یفرخ دهیتر از قص حیوفص

 دهیکش ریبه تصو  یجهاد یمهایتنظ بار کابل را در دوران هجوم  بتیمص تیوضع یرینظ

برهه  کی انیخود را در ب ییشعرگو ییتوانا گریبار د کی قیال یجهت آقا نیاست. از ا

ومعاصر افغانستان به اثبات   نهیکابل بر شاعران وسخنوران پار  زیغم انگ خیاز تار

 .دیرسان

ود را بر خ ی شهیواند یقلم یستگیشا گریبار د کیاش  دهیقص نیبا ا قیال یآقا

 یها ییشمردن دارا متیو برضد چور و چپاول  وغن یجهاد رانگریو یضد گروه ها

آنرا برای  ) که هدف عمده جهاد است(  متبارز ساخته است. منیعامه ودولت

 .شعردوستان دراینجا نقل میکنم

« کابل یسوگنامه »  

قیال مانیسل  

۱۹۹۴ یفبرور اول  

بزرگ کهن شعر  ی ندهیگو زیغم انگکابل را به اقتفا از شهکار  ی سوگنامه

خود ادبار  رینظ یافگنده ام. او با نبوغ ب یپ یستانیس یافغانستان استاد فرخ

 انهیالدوله محمود آبستن آن بود، داه نیمیبا رحلت  نیرا که غزن یاندوهبار

 یگ ژهیو و میا ردهعبور ک یکرد. گرچه ما از زمان شعر خراسان ینیشبیپ
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 ریرنگها در تصو فیظر اریآن شعر، با کاربرد بس یو زبان یفرهنگ یها

از ثقلت تکرار  یریبه هدف جلوگ حیمل یاستفاده از نوع سکته ها عت،یطب

 شیمدح و ذم و غلو در ستا یبه عرصه  یشعر یها ناتوریوزن، کشاندن م

 کنیباشد، ل یم نه یکاربرد شعر معاصر در ی طهیدر ح ره،یو نکوهش و غ

افغانستان، وارثان و ادامه دهنده گانِّ  یاعران کنونش دیبدون هرگونه ترد

به  کرانیآنان اند. با ارادت ب ی ختهیو اسالف فره یخراسان شکسوتانیپ

ره آورد را که از خون و  نیوطن، ا یخاموش شده  یجرس ها شکسوتانیپ

بزرگ و  یها رکتآتش رنگ گرفته، به شهر کابل، شهر گذشته ها و ب

 یگ ختهیو فره یآزاد ،یوارسته گ ،یرده و به بزرگکه ما را پرو یمدرسه ا

 .کنمیاهدا م دست،یفرزند ته زِّ یرهنمون شده، چون ارمغان ناچ

 

پار دمیکابل نه همان است که من د شهر  

فرهنگِّ بزرگ و شرف و فر و وقار شهرِّ   

ریکب یو کنشکا دیعزتِّ جمش وارثِّ   

و تخار وایسننِّ بلخ و هر پاسبانِّ   

مردان بزرگ یآموزش و گهواره  مهد  

عصر به عصرِّ هنر استمرار مکتبِّ   

ریزردشت کب ییفکرِّ اهورا یداع  

تکرار یمبتکرِّ ب نیبلخِّ گز وارثِّ   

عشاق صفا منزلِّ دلباخته گان شهرِّ   

ارینور خدا مکتبِّ مردان ع مهبطِّ   

پدران شیپرورش مذهب و ک ی خانه  

نوروز و بهار یگاهان و نگارنده  مهد  

یدر کانون یدیخورش یهست حافظِّ   
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ادب، فخرِّ تبار بِّ یفرهنگِّ کهن، ز گنجِّ   

و داد یآزاد یعشق و هنر، خانه  مزرع  

و استعمار یو بنده گ یبرده گ دشمنِّ   

وطن یابنا یکامروز ز گمراه آه  

کابل نه همان است که بودست پرار شهر  

که بود ستیاو ن یو مضمون خداداده  شکل  

اریخواهد  یعشاق نه آنست که م یکو  

که هنگام بهار ستیآن ندگر  آسمانش  

ابر آزار یز هر قطره  ختیر یم الله  

شام یبانو رهنیآتش به تن پ ابر  

کار یلیزر نکشد بر فلک ن زورق  

صبح یز پرافشان دیمجنون نفزا شور  

نزند رنگ شکوه شبِّ تار الیل زلف  

ساز یشور خرابات و رگ ناله  یجادو  

سخنِّ عشق و سرود اسرار دینسرا  

باروت بلند یرابر گذران چت یجا  

همه جا راکتبار یباران بهار یجا  

گل ی دهیآدم چکد از هر رگ ببر خون  

آتش جهد از سوخته کابوس چنار خشم  

نیشاد به مرگِّ پسران سوگ نش مردم  

گروه ابرار ریاشرار گلوگ غیت  

ماتم باال یشور و شعف آوازه  یجا  

اشک خونبار یهمه گان غرقه  یشاد یجا  

اهینمرود سسبز چمن از آتش  شال  
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پروردن خار یها منفعل از باز باغ  

وطن از باغ وطن در پرواز بلبالن  

ز عطر ٓنٓفس مستِّ نگار یها خال رسته  

اهل دل و اهل نظر یها مقبره  کوچه  

و کنار یگل غرقه به خون است همه کو یجا  

از آتش یها گل زده بر هر سر کو بمب  

ها تا بازار چهیها برده ز خون جو توپ  

سلسله داران جهاد« شرف» لیطف به  

شده از خون ورق آتشبار یآب گلِّ   

هاتیه یسراغ ستیز امان ن ییجا چیه v 

بهار یبارد عوض آب مصفا سرب  

شهر یبر سر هر کوچه  رهنانیگل پ یجا  

درازان نظار شیر یاز هر وجب زدیخ  

نیشده پابند زم ییقدم سروِّ رسا هر  

واریشده نقش د یوجب خونِّ جوان هر  

اشک دنیور شد از وفرت بارها ک چشم  

ها سنگ شد از وحشت مرگ تکرار قلب  

ها خشک شده در دهن معترضان حرف  

ز ترس کشتار نهیزده در س خیها  ناله  

جهاد یشرم آور ابنا یکار هیس از  

ست دمار دهیاز مسجد و محراب کش کفر  

مردان خداست یکه پرستشگه  یمصل هر  

واریتا د نیزم ریبرداشته از ز رخنه  

ست به کنج دهیشهر که دزدانه خز یفصو  
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جامع مسجد شده چون فاسق پار تارک  

و زور یکار هیتاراج و س یها عرصه  جاده  

مرگ و جنون و کشتار یها دامگه  چوک  

گل و عطر سر زلف خوبان یبو یجا   

جسد و دود و غبار یز بو زیلبر شهر  

غزاالن نتراود از شهر یآوا دگر  

گ بهارنه گردد سمر رن واریو د در  

ارمان غزاالن شده آن شهر بهشت گور  

فر و وقار یب خته،یو رو باخته، پر ر رنگ  

مرگ یشاد چنان غرق به خاموش کابل  

افتاده تر اندر اقطار یز و ینینب که  

هنر غارت و آهنگ فساد« اخوان» شیک  

اریو د رید یاو سوختن زنده گ شوق  

به جز از کشتن و چور یاسالم جهاد ستین  

نداریاف و کالهِّ نمد و ماشتا ن شیر  

*** 

مردان خرد یکه از تنه  میدیشن ما  

و ربودند کاله و دستار دندیبرد سر  

غزاالن چمن لیکه بر خ میدیشن ما  

گروه اشرار لیشبخون زده سرخ موج  

خدا یکه در صحن مصال میدیشن ما  

« و بازار قمار دانچهیساخته م «انیغاز  

میکتب خانه و آثار قد میدیشن ما  

عطار سیغارت شده تا دست نو ههم  
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که با برمه و باروت و کلنگ میدیشن ما  

و پست و چوتار تگریدزد و جنا ی عده  

سر الجورد و لعل و زمرد چون مور بر  

و بربودند هزاران خروار ختندیر  

جهاد یادیبزرگان ا میدیشن ما  

کردند زر و مال و منال سرکار چور  

گرگان فرنگ یبه همدست میدیشن ما  

ادوار سیچه بوده ست ز آثار نف آن  

بگرفتند و ربودند به غرب «متیغن» به  

ز طال و تلوار ن،یسالط ثیموار با  

ز برون یجهاد یملخ ها میدیشن ما   

بم و گرز و جبل با همه نوع افزار با  

بتون یپل و پلچک و سربند و ستون ها بر  

و بشکستند هزاران هزار ختندیر  

ٓرودٓ  نیسقف و جدار پل و ماش آهن  

اریتوپ و الوانداز تو ارهیو ط تانک  

خیانگالرن و سندان و جبل قلفک و م خیس  

و انبور دکان، تا چکش آهنکار چیپ  

برق و ستون ها و همه آهن باب ی هیپا  

اریکردند و ببردند به پنجاب د خرد  

جهاد «ضیف»افغان وطن از  یباره  استخوان  

شده و غارت نوت کلدار المیل نقد  

کابل چه توان یشرف و هستحفظِّ  فکر  

لشکر دزد و طرار نیتوان خواست از چه  
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*** 

آن مرد مجاهد که نزد راه جهاد ستیک  

که نشد آدمخوار یآن آدم غاز ستیک  

که به ناموس وطن یآن مرد پکول ستیک  

آلوده نکرد و نشده لعنت بار دامن  

فرزانه که در محضر عام یآن شهر ستیک  

ان خرکارحرمت نشد از دست قوماند هتک  

آن رهرو فرزانه ز ارباب سخن ستیک  

نشده بر سر دار قتیسر حرف حق کز  

و جوانمرد و جسور اریع یآن شهر ستیک  

و هدف شتم و شعار رینشد خرد و خم که  

یخانه نشد از ستم ربان یب ستیک  

اریبچه نشد از غضب حکمت یب ستیک  

از کفتار دیکو غارت ناموس ند ستیک  

بد کردار ،یربدگه ،یخبر یخدا ب آن  

و چور یرانیو و یشهوت و بدکار ی تشنه  

افسار یب ،یوطن یب ،یناخلف ،ییوحش  

زر، مذهب او چور وطن ی سهیاو ک نید  

اریاو کشتن افغانِّ وطنخواه و ع کار  

ز قومندان ستمکار زمان میچه گو تا  

زاریبه کس ماند و در پا پ زارینه ا که  

تاراج وطن شگریامن و نما دشمن  

هر مرز و مدار رانگرِّ یشهوت و و ی تشنه  

نیقیقاتل ارباب  ن،یافروزتر آتش  
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عهد و وفا، ناقض هر قول و قرار منکر  

شت نفاق یکشتن و غارتگر خصلتش و کِّ  

صفت و بد کردار یو وحش یدل و جان بد  

چه افسانه گران گفته ز ارباب ستم آن  

ست نزار یاژدر ظالم پرِّ کاه نیا نزد  

ن داد که اودر خور او داد سخ نتوان  

زاریجنگ است و ز آدم ب یطاغوت باد  

به جواب میبگو ستیز من او ک یبپرس گر  

شر طلبِّ آدمخوار یخاکستر گرگ  

خصال ویادب و د یب ،یخر کله  نیاز یوا  

ارید گانهیو ب گانهینوکر ب نیاز یوا  

عفتِّ آدم دشمن یب یوحش نیاز یوا  

قاتل فرهنگ کشِّ خلق آزار نیاز یوا  

ادبان یخردان، ب یهنران، ب یب نیاز یوا  

و بهار دیاهرمنان، دشمنِّ خورش نیاز یوا  

نیشهر غم نیگرسنه گان که در نیاز یوا  

و نکردند انکار دندیبدر وسفی تن  

روز که بر مسند گردان وطن نیاز یوا  

گرگان بنشست و پسران کفتار لیخ  

سود ی زهیخاک فروشان که به انگ نیاز یوا  

در بازار کشد المیبه ل شیخو وطن  

یاثر یما خشک شد از ب ی دهیدر د اشک  

عار یزده از تلخ خیما  ی نهیدر س ناله  

زبان رفت چو رفتند از شهر غیاز ت جوهر  
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نثاران وطن سر به کفان و احرار جان  

اریب نهیو از آن آتش پار زیخ ایساق  

نگنجد دگر اندوه روان سوز خمار که  

شرق یوزد از واد یسبا م اضیف عطر  

وصل دلدار یو نه آماده  میه مستن ما  

یدرون با مددِّ آتشِّ م میینشو گر  

داریبخت دکجا و شرف قربت و ما  

میگروگان شده گان غم عالم نره ما  

آتش وار یِّ تلخِّ م یجز از معجزه  به  

ایعالم نتوان خواست به سالوس و ر ریخ  

ار خانهیما و در م سرِّ  و شرب دوا  

یتمس یاپیو پ انیو عص دنیو نوش عشق  

کاریو جان شعله شدن تا دم مردن پ تن  

خون یدو سه باز یغمایما رفته به  عمر   

ازان نقد هدر رفته به مرگ تکرار یوا  

عمر یبده تا بِّرهم از غم برباد یم  

مهلت بگذشته سر آورد دوبار نتوان  

یو م یگردون چه بود گر مدد مست جور  

منزل شودا با دف و چنگ و مزمار خضر  

امیخ اضیظ، خم فغش حاف یب سخن  

جانبخش دوتار ینغمه  ،یرودِّ هر ساحل  

یازان روز که گردون ندهد رخصت م یوا  

ماریخود را ت یجگر تشنه  نتوانم  

گوش خنک نشنود آهنگ رباب دگرم  
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و بار خانهیپا نرود تا درِّ م دگرم  

حجاز یکشدم سو یریموسم پ آفت  

مسجد دهد و استغفار ینسخه  محتسب  

ترک یز جوان آهو ابمیبوسه ن ی غنچه  

به شوقش ز بهشت و انهار میدیبر که  

خزان پرور عمر یازان روز که سرما یوا  

ثاریدل و دستِّ ا ارانیز ع دیبربا  

ز جا رفتم و گفتم به خط حرف خنُک ین  

گردون نشود باعث مرگ افکار جور  

وطن ارانیع یببارد ز هوا رو گر  

و نهان را فلک نکبتبار دایپ سنگ  

آن یآتش پنهان نیمبجوشد ز ز ای  

دوزخ شود و مرگ شود فرماندار خاک  

بر درِّ دونان زمان نیجب میینسا ما  

شکار میو نگرد میریاز دام نگ دانه  

که به خون داد زبان منصور یداغ حرف  

انداخت در ارکان نظام خونخوار لرزه  

کهن رفت و کهن ها رفتند یها داستان  

ز ذهن اعصار فتادیزنده ن سخن  

میسخن یو خدا میر زمانکه منصو ما  

اظهار میکه کرد میدم مرگ بر آن تا  

به عقل میدیکه گز یز راه مینگرد یمِّ   

داریب دیکه ببا ییبه جا مینخواب یمِّ   

به شوق میکه ببست یز عهد مینگرد یمِّ   
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ز رزم و جدل و استمرار میستینه ا یمِّ   

و نبرد ریشمش هنیچه کفر است که در م نیا  

ماریو ب یطشود سرد و ب خیتار نبض  

شیاوج عقابان فتد از شوکت خو منزل  

عبرتبار یشود مزبله  دیخورش عرش  

ز خواب اعصار دهیکابلِّ خواب یشو ا پا  

استکبار یلعنت شده  یبلده  یشو ا پا  

که چه سان سلسله داران بهشت نیشو و ب پا  

و کنار یآتش و خون ساخته از کو دوزخ  

انیدر دست و اناالحق گو یآدمکش غیت  

لبش حرف جهاد و هدفش استحمار بر  

عرب دیو عبا ها که به تقل نیها ب شیر  

عمامه به سر بسته سه رخت شلوار یجا  

ز همه جنس و جناح یآراسته گان ظاهر  

ظفآار وخیتا به ش یامامان قم از  

آن یو همه گونه  یفرنگ سیجواس از  

اریو امام محل و دزد د یو قار خیش  

د از جور ستمرو یکه چه ها م نیشو و ب پا  

و مستهلک و خوار چارهیسر مردم ب بر  

و کمرند غیدزدان که کنون مالک ت لیخ  

افروخته در غزنه و بلخ و فرخار آتش  

ینمانده ست که جوشد ز غم دهیدر د اشک  

نمانده ست که نالد ناچار نهیدر س آه  

ذلت مرگ نیبه تو ا بدیشو از جا که نز پا  
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داریب نیفروزان زم دیتو خورش به  

نینو زیشهر به خون خفته که چنگ یشو ا پا  

تاتار لیتو را بسته به س واریو د در  

سرِّ ُکه، که زمان وارید یشو از الشه  پا  

به جا مانده، نه سنگر، نه حصار هیدران پا نه  

شو آتش بزن آن را که ترا سوخته است پا  

شکار تینگردد به مروت دل عفر که  

رقزمان پرور ش خیمادر تار یشو ا پا  

فصل سقوط و ادبار نیبگذار بر نقطه  

۱۹۹۴ یفبرور اول /قیال مانیسل  

 

 کشور: حاکمان خوبمثالی  از

 از تاریخ کشور خود مثال میزنیم تا دیده شود که بزرگ مردان وطن، چگونه 

اند تا خون مردم به هدر بخاطر هموطنان خویش از قدرت و از تاج و تخت در گذشته

 نام بدی از خود باقی نمانده باشند.ریخته نشود و در تاریخ 

 رویم، در همین قرن بیستم سیمای غازی مرد نامدار شاه خیلی بدور نمی

خواهی در میان رهبران و شاهان افغانستان دوستی و وطنخان از لحاظ مردمهللاامان

 درخشش خاصی دارد.

 د و تمام او که شاه و شاهزاده بود و در ناز و نعمت پادشاهی بزرگ شده بو

ها کنار های زندگی برای عیش و آرامی و تنعم او فتح شده بود، هرگاه با انگلیسقله

آمد، ممکن بود تا آخر عمر به عنوان پادشاه افغانستان بر تخت کابل باقی بماند. ولی می

داد و در او که آزادی و سربلندی وطنش را بر زندگی در ناز و نعمت سلطنت ترجیح می

های پس از اعالن پادشاهی، پای جهاد بر ضد انگلیس بخاطر استرداد نخستین روز

استقالل وطن را بجلو گذاشت و از ملت افغان خواست تا در این راه نیروی افغانی و 

 اسالمی خود را بکار گیرند.

 ملت با شهامت و مسلمان افغان هم این ندای بر حق امیر افغان را لبیک گفت و با 

خویش آزادی و استقالل را برای وطن خود از کام استعمار انگلیس های پاک ریختن خون

 بدست آوردند.
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خان با وجود آنکه همراهی و همیاری کشورهای بزرگ هللااماناعلیحضرت غازی

های جهان را با خود نداشت و رجال کار فهم و مجرب در کشور نیز اندک بودند، برنامه

محل اجرا گذاشت. در عین حال آشکارا قبایل  اصالحی فراوانی طرح کرد و برخی را در

ها را ها تشویق و حمایت میکرد. همین مساله انگلیسسرحدی را در مبارزه با انگلیس

ها که بخوبی با واداشت تا بر ضد امیرافغان دست به تحریکات و تفتین بزنند. انگلیس

د سالح تبلیغ و روحیات و خصوصیات مذهبی و ملی افغانها آشنایی داشتند، با کاربر

خان، بزودی ذهنیت مردم را علیه او تغییر دادند و با سازمان هللاامانتوطئه بر ضد شاه

الهویه معروف به بچه سقا و که دادن شورشی در منطقه شمالی برهبری مردی مجهول

الطریقی بود، چنان عرصه را بر او تنگ ساخت که مجبور شد مصروف رهزنی و قطاع

های مترقی اصالحی خود چشم پوشد و راهی دیار غربت شود. این حادثه ناز آن همه پال

دل افغان قبل از همه، قوت تفتین استعمار انگلیس و اثر بخشی آن را بر مردم ساده

 آشکار میسازد.

 و پس از رخنه به کابل اندک در این است که، همراهان بچه سقا و اما جان مطلب

ی در زیر فرمان داشت و میتوانست با سوق یک فوج، نفر هزار۶۰بودند و شاه اردوی 

خان که تاب مشاهده ریختن خون هللاشورشیان را سرکوب و پراکنده کند. اما غازی امان

افغان توسط افغان را نداشت از تاج و تخت سلطنت درگذشت و طریق قندهار در پیش 

است و میتوان گرفت. در این وقت به شاه پیشنهاد شد که نیروی بچه سقاو اندک 

یی را برای پراکندن شورشیان توطیف نمود. شاه جواب داد که این طیارات برای طیاره

اند، نه برای بمباران مردم بمباران و سرکوبی دشمنان خاک و آزادی وطن خریداری شده

یی هم با او افغانستان و بچه سقاو هم مردی از مردم غیور افغانستان است و عده

 میخواهم کشته شوند. شاه این را گفت و به عزم قندهار براه افتاد.اند که نهمراه

 دوستی یک رهبر وطنخواه که خون افغان برایش از یی از مردماین است نمونه

 تر بود.تاج و تخت با ارزش

 برخی از روشنفکران ما تحت تاثیر جریانات فکری »به گفته دکتور اکرم عثمان 

شور ما، از شورش و بلوای پسر سقاء که اساسا  در صادر شده از ماورای مرزهای ک

اند و به های بدست دادهضدیت با اقدامات مدنی و مترقی سازمان یافته بود، چنان تحلیل

کرده است. به کالم شان ایجاب میهای مورد عالقهاند که ایدیولوژیهای رسیدهدریافت

به عنوان جنبش پیشروانه و  دیگر، بغاوت بسیار عقب روانه و ارتجاعی پسر سقاء را

دهند که جز گمراهی در شناخت واقعی کنند و بخورد نوجوانان کشور میمترقی قالب می

)هفته نامه امید، « های اتنیکی جامعه، ثمره دیگری ندارد.تاریخ و ایجاد شکاف میان الیه

مدارس را بر  های مکاتب وشماره... مقاله گویا اولین اقدام پسر سقاء این بود که دروازه

روی فرزندان مردم افغانستان بست و سپس مالیات را که یگانه منبع عواید دولت بود 
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لغو کرد. اما چند ماه بعد دو چند آنرا از مردم بزور گرفت. پسر سقاء در اولین نطقش 

گری حکومت سابق را دیده برای خدمت دین کمر بستم من اوضاع بی دینی والتی»گفت: 

المال را به تعمیر و مدرسه گری نجات دهم. آینده من پول بیتکفر والتیتا شما را از 

  «ضایع نکرده به عسکر و مال میدهم که نماز و عبادت کنند.

های طرز اداره او این بود که او شخصی از مردم شمالی را به یکی از نمونه

به عنوان صفت والی با میان مقرر کرد، والی وقتی به بامیان رفت دید شخص دیگری 

السلطنه تازه مقرر شده و در آنجا حضور دارد. هر دو والی پس از والی از جانب نایب

مشوره موضوع را به پسر سقاء بکابل گزارش دادند و منتظر هدایت از مرکز در بامیان 

ماندند. پسر سقاء وقتی از موضوع اطالع یافت، هدایت داد آن دو والی با هم کشتی 

ایکه از جانب پسر سقاء تعیین شده وب شد به کابل بیاید. اتفاقا والیبگیرند، هر که مغل

بود، در این مسابقه کم آمد و مغلوب شد و بکابل نزد پسر سقاء برگشت. پسر سقاء از او 

پرسید چرا از بامیان برگشتی؟ والی جریان را گزارش داد. پسر سقاء گفت: والی کم زور 

اش را گرفت و چند مرمی بر والی حواله د تفنگچهخورد، بعو مغلوب شده بدرد من نمی

 نمود و او را کشت.

 هللا یک مثال دیگر، معروف است که به پسر سقاء حالی کردند که شاه امان

گاهی سفرای کشورهای خارجی را به حضور گاه

کرد، دولتمداری ایجاب پذیرفت و با آنها مالقات میمی

 کند که تو نیز چنان بکنی.می

 خیلی خوب فردا سفراء را به حضور من  گفت،

حاضر کنید. سفراء هم فردا به حضور پسر سقاء حاضر 

شدند. پسر سقاء پس از احوالپرسی خطاب به سفراء 

« تان دوچند!گفت: بعد از این کارتان همان کار و معاش

کرد، سفراء معاش خور و بیچاره پسر سقاء فکر می

حالیکه در دل بگیر دولت او هستند. سفرا در حقوق

خندیدند، ارگ را ترک گفتند و به بریش او می

 های خود برگشتند. از اینگونه کارهای مضحکه پسر سقاء زیاد دارد.خانهسفارت

 فرهنگ هر سه مورخ نامدار میرغالم محمد غبار، کهزاد و میر محمد صدیق

از نعمت سواد  اندالطریق دانسته گفتههللا پسر سقاء را راهزن و قطاعکشور، حبیب

بهره بود و با دادن القاب کرنیل خود مختار و جرنیل خود مختار به همکاران دوران بی

 کرد.اش، خود دولتش را استهزا میدزدی
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آوریم که هللا، این غازیمرد مردم دوست میمثال دیگر درباره شاه امان

 مثال است:های شرق و غرب بیدر تاریخ فرمانفرمایی

 

 هللا غازی  شاه امان 

 هللا به قندهار مواصلت کرد، مردم قندهار بدور او جمع شدند امانهنگامی که شاه

و حمایت خود را با جان و مال از رهبری و پادشاهی او اعالم داشتند و او را مجبور 

 کردند تا بسوی کابل برای استرداد تاج و تخت حرکت کند. 

 اری و هزاره تحت قیادت شاه هزار لشکر قومی قندهدهش ۱۳۰۸در بهار 

خان بسوی کابل حرکت نمود. سپاه زابل و مقر را عبور کرد و بسوی غزنی پیش هللاامان

آمد. در مسیر راه بنا بر دسایس انگلیس بوسیله برخی عناصر مشکوک و روحانی 

داران تن از طالیهانگیزش و آویزش قبایل درانی و غلجائی بیستنمایان داخلی به غرض

گان شده کشتههای پارهدرانی در منطقه سکونت غلجائیان کشته شده و نعشاف فراهیکش

های کج شده تلفون انداخته بودند و بر کاغذی با خط بد مالیی نوشته بودند: را بر پایه

شاه با مشاهده « هللا است.اماناین مهمانی از جانب اقوام غلجائی برای درانیان و شاه»

 فجیع، لشکریان را بدور خود خواند و گفت. این وضع اسفناک و 

 خواهند در بین قبایل ما فساد و جنگ اندازند تا ما اکنون ثابت شد که دشمنان می»

با دست خود یکدیگر را بکشیم و مسبب این عمل ناجایز من خواهم بود که برای باز 

یقین  گرفتن تخت و تاج، کشت و خونریزی روی خواهد داد. پس ای مردم عزیز من!

شکن جنگ داخلی و قبیلوی را تحمل کرده نمیتوانم. و بدانید که من این مناظر دل
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خواهم شما برای بازگشت تخت و تاج من به چنین کارها دست یازید. پس باید من از نمی

 میان شما بروم تا موجب چنین کشتار و خونریزی نباشم.

 ، ولی روسیاهی ابدی و شما ملت عزیزم، زنده و افغانستان باقی خواهد ماند

مسئولیت این هنگامه ناشایست بنام من ثبت میشود. در حالیکه من از روز اول شاهی 

خود تعهد سپرده بودم، که برای حفظ استقالل و تمامیت مملکت و سعادت و وحدت شما 

 مردم افغانستان کار کنم.

 شهزادگان برای  های سابق تاریخ این بود کهببینید! علت بدبختی مردم ما در دوره

اند و در این بین شما مردم را با ها داشتهبدست آوردن مقام شاهی با همدیگر جنگ

اند. من میخواستم دوره های قبیلوی برانگیختهها و عداوتیکدیگر بجنگ و دشمنی

شاهی من چنین نباشد و بجای اینکه مردم را به جنگ یک دیگر سوق دهم، باید منادی 

بینم که عادت و اخوت تمام مردم افغانستان باشم. چون اکنون میدوستی و وحدت و س

آئید، اینک من میخواهم میدان را به مردم خود شما بجنگ داخلی قبیلوی گرفتار می

افغانستان اعم از موافقان و مخالفان خود، بگذارم. شما با همدیگر جور بیایید. من 

اهی بدوش خود گرفته نمیتوانم. مسئولیت جنگ خانگی شما را برای باز ستانی تخت ش

یک او درزاده من درپاره چنار رسیده و دیگر برادر روحانی من در همین جا نشسته و 

جنگ خانگی را در میدهند. ولی من مرد این کار نیستم و توصیه من بشما این است که با 

شمنان همدیگر کنار بیایید، اتفاق کنید، استقالل خود را نگهدارید، و وطن خود را بد

مندید، عین سعادت و مسرت خارجی مسپارید! من فردی از شما هستم، اگر شما سعادت

منست. ولی اگر اینچنین بخاک و خون بغلتید، موجب بدبختی و مالل دایمی من خواهد 

دوست این دو بیت واقف الهوری را خواه و مردمبود.سپس شاه نیکدل و حساس و خیر

 ریزان خواند:اشک

  وطن! 

 چه نیــرنگ است من بقـربــانت این        تو صلح و صلح تو جنگ است  جنگ

  اگــــر از نام من تـــرا ننـگ است.           میـــــروم تا تـو نشنــوی نــــامـــم  

  «*هللا.امانو بعد گفت : فی 

 حبیبی از چشم دید خود در مورد آن این بود حکایتی که مرحوم عالمه

)ص « اه و روشنفکر و وطن دوست در کتاب جنبش مشروطیت در افغانستانترقیخوشاه

( نوشته است و صادقانه شهادت میدهد که مردم بسیار به او ارادت و باور ۱۷۰-۱۷۱

داشتند و میخواستند شاهی را بدو باز گردانند،اما شاه با روبرو شدن آن حادثه دلخراش، 

به قندهار برگشت و از آنجا راهی دیار غربت با لشکر آماده پیکار از حوالی غزنی واپس 

 شد تا مرگ هموطنان خود را نبیند.
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خواهی و مردم دوستی از یک رهبر دلسوز و مردم چنین است دو نمونه وطن

دوست که تاج و تخت و قدرت را بر مرگ هموطنان ترجیح نداد و مردانه از آن در گذشت 

ریز نام نبرد. حقا که ، خودخواه و خونطلبتا تاریخ از او به عنوان یک رهبر قدرت

 باد.تاریخ وطن از او امروز به نیکویی یاد میکند. روانش شاد و یادش گرامی

 ها و های تاریخی میتواند سرمشق خوبی برای رهبران تنظیمهر یک از این مثال

 احزاب اسالمی موجود در کشور باشد.

 اهند تاریخ از آنها به نام چنگیز خواند و نمیکسانیکه خواهان نیکنامی تاریخی

های ثانی، تیمورلنگ ثانی و شاه شجاع ثانی و غیره یاد کند و برای نسلثانی و هالکوی 

زده و ویران شده آینده خود مایه سرفرازی و مباهات باشد، الزم است به حال وطن جنگ

ور خویش های ناسور مردم کشو مردم مظلوم و ستمکشیده افغان رحم آورد و بر زخم

 مرهم بگذارند.

بختی و سفاکی و ایستد و هر چه باشد، اگر ظلم و تیرهخوشبختانه زمان نمی

 آشامی همراه داشته باشد و اگر با سعادت و خوشبختی، دارایی و قدرتمندی و تختخون

نشینی توام باشد باز هم میگذرد و نوبت بدیگر میرسد و از دیگری به دیگری. فقط آنچه 

های تاریخ بزرگ و رهبران جامعه بجا میماند، کارکردهای آنانست که درس از مردان

میگردند و آیندگان بر عاملین آن کارکردها یا آفرین میفرستند و یا نفرین میگویند. پس 

در صورتیکه انسان توان انجام کارهای مفید در حق مردم خود را داشته باشد، چه 

اه نیستی سوق بدهد و با کشتار و ویرانگری نام ضرورتی خواهد بود تا مردم را به پرتگ

 کند و چند صباحی حکم براند و بیداد نماید.زشتی کمائی

 

  های فرهنگی کابل تاراج گنجینه

 امنیتی های قدرت طلبی در دوسال اخیر، ایجاد فضای بییکی از مظاهر شوم جنگ

به حفظ آثار فرهنگی و پروائی نسبت و عدم مصونیت جانی و مالی افراد و اشخاص و بی

 ملی است.

 به بعد چون  ۱۹۹۲طلبی از جوالی های قدرت نمایی و قدرتدر دوران جنگ

 های فرهنگی در کشور نبود، بنابراین فرصتهیچکسی در فکرصیانت و حفاظت داشته

ملی واقع داراالمان که آثار فرهنگی  جویان دست به دستبرد آثار موزیمطلبان و استفاده

آوری و های باستانشناسی جمعمثال آن در طول نیم قرن گذشته از بازیافتهها و بیگرانب

 محافظت میشد به تاراج رفت. و از کشور بدر ساخته شد.

  همچنان آرشیف ملی افغانستان که گنجینه غنامند هزاران نسخه نفیس و پربها از 
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ه با آب طال درطی کریم کهای خطی قرآنآثار قلمی نفیس قرون پیشین بشمول نسخه

 های پس از اسالم خطاطی شده بودند نیز بغارت رفته است.سده

 ممکن است تصور شود که میتوان پس از بدست آوردن قدرت و استقرار اوضاع 

ها را جبران کرد و به اعمار مجدد چند شفاخانه و چند ها و ویرانیدوباره این خرابی

ی چند عراده موتر و طیاره و تانک و غیره فابریکه و چند هوتل و دفتر و یا خریدار

های فرهنگی جامعه را چگونه پرداخت. اما تباهی حیات انسان و یا از دست دادن داشته

 میتوان احیاء کرد؟

 های فرهنگی را که بدون تردید با هیچ قدرت سیاسی و اقتصادی نمیشود بازیافته

محصول تفکر و تجارب و عمل ترین دارایی ملی یک جامعه است و  مهمترین و پرارج

 صدها هزار انسان در طول تاریخ تکامل بشری است، دوباره آنرا باز سازی کرد؟

 بگونه مثال، در آرشیف ملی، هزاران نسخه پر بهای خطی و هنری، از قبیل: 

اسناد و فرامین شاهان و امراء چندین صدسال قبل افغانستان، دواوین شعراء کتب 

می و دینی چون قرآن کریم و احادیث نبوی و تفاسیر خطاطی شده و اخالقی و فلسفه اسال

ای از قرآن کریم را در آرشیف ملی داشتم غیره نگهداری میشد. منجمله من سراغ نسخه

الشان با هنر خط هفت ورق بود و در هر ورق آن یک پاره قرآن عظیم سی که مجموعا  

شده بود. دیدن این نسخه و توجهی  کاریقلم، خطاطی و با آب طال هر صفحه آن تذهیب

که در خطاطی نمودن و گنجانیدن یک پاره قرآن در هر ورق آن به عمل آمده بود، انسان 

 را غرق حیرت میکرد.

نظیر هنری و دینی انگیز و بیاکنون چه کسی میتواند برای چنین پدیده حیرت

می و افغانی ممکن قیمتی واقعی تعیین کند؟ و چگونه احیاء مجدد چنین اعجوبه اسال

نظیر هنری و فرهنگی کشور ما، سنگ هفت قلم زیارت یکی دیگر از آثار بی است؟

قلم اسالمی شریف هرات است که با هنر خط هفتانصاری واقع در گازرگاه  عبدهللا خواجه

اند. مشاهده این اعجوبه هنر اسالمی که آفریده هللا را در آن نقش کردهآیاتی از کالم

ها انسان را غرق توانمندی گشتان ظریف و هنرپرور برادران هراتی ماست، ساعتسران

 فکری و فرهنگی فرزندان این آب و خاک میساخت.
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 رگزاری میزان :بخ 

"سنگ هفت قلم" از نفیس ترین آثار هنری دوران تیموریان در هرات است که  

بسیاری از باستان شناسان بر این باورند که نظیر آن در جهان وجود ندارد. سنگ هفت 

قلم یکی از آثار تاریخی و مهم ترین میراث هنری دوران تیموریان است که اینک در 

مزار "خواجه عبدهللا انصاری" در هرات بر سر مزار "غریب میرزا" فرزند جوان جوار 

 "سلطان حسین بایقرا" قرار دارد. 

این اثر هنری از شاهکارهای صنعت سنگ تراشی و حجاری در جهان محسوب 

شود که به دست هنرمندان مشهور تیموری چون "کمال الدین بهزاد" و "شمس می

است و  آغازشده  ق-هجری 902ست.حکاکی سنگ در سال الدین حکاک" خلق شده ا

 مرقد خواجه عبدهللا انصاری قرار دارد. در قسمت شمالیاکنون 

سال به  7این سنگ هنری که به درخواست سلطان حسین بایقرا ساخته شد مدت 

طول انجامید و این سلطان فرهنگ پرور قصد داشت تا آن را بر سر مزار خود بگذارد که 

رزند جوانش، غریب میرزا، از دنیا رفت و این سنگ بر سر مزار وی قرار ناگهان ف

سنگ هفت قلم؛ شاهکار حکاکی )گرفت که تا کنون نیز از گزند حوادث به دور مانده است.

 ( ۱۳۹۴/۰۶/۲۸-خبرگزاری فارس، جهان در افغانستان

یمت ملیون دالر ق ۴۷شناس امریکائی به مبلغ این سنگ باری توسط هیات باستان

گذاری شده بود. یعنی که هیآت حاضر بود آن سنگ هفت قلم را خریداری و با خود به 

امریکا انتقال نمایند، مگر مقامات افغانی از فروش آن امتناع ورزیدند. زیرا میدانستند که 

قلم بدان پایه صرف ملیون دالر ممکن است پیدا شود، اما سنگ هنری و متبرک هفت ۴۷

شود، بگذار مایه افتخار فرهنگی خود مردمان مش در جهان پیدا نمیدانه است و دویک

 این کشور باشد.

 گویند خرقه مبارک را از قندهار که در گذشته با احترام فراوان نگهداری می

یی از اند. اینک شبکهاند و آنرا به کویته پاکستان برده فروختهشد، نیز دزدیدهمی

از وضعی که پیش آمده، مصروف قاچاق آثار  تاراجگران هستی کشور با استفاده

 اند به این قصه توجه کنید.فرهنگی افغانستان

  

  اکبرخانسرنوشت تفنگچه وزیر محمد

 اخبار »آلود کابل را دور از کابل و میهن مینوشتم هنگامی که من سرگذشت غم

طالب که در دهلی جدید به نشر میرسد، بدستم رسید، در پهلوی سایر م« افغانستان

سرنوشت تفنگچه وزیر »دلچسب این نشریه مضمونی نظرم را جلب کرد که تحت عنوان 

کلیشه شده بود. از آنجایی که این مضمون دارای اهمیت تاریخی است و « خاناکبرمحمد
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به موضوع تحت مطالعه کامال رابطه مستقیم دارد، به اقتباس آن در اینجا مبادرت شد تا 

د فرهنگ ملی را بشناسند و اگر روزش برسد، مورد های ضهموطنان ما چهره

 بازخواست قانونی قرار بدهند. این موضوع با این مقدمه آغاز میشود:

 موزه کابل که در ابتدای انقالب اسالمی، توسط چند تن تفنگ بدستان ...گویا »

ر مورد حمایت قرار داشت از طرف محافظین آثار و اجناس آن بغارت رفته و باالی دو نف

ها شهر کابل دکان انتیک فروشی دارند به نامهای: امین و پهلوان رجب که در کوچه مرغ

نو بوده اکثر مردم فروشان قدیمی شهربه فروش رسانیده شده است. این دو نفر از عتیقه

شناسند. امین و پهلوان رجب این آثار را باالی پسران حاجی تیمور محل آنان را می

شاه و همچنان شخص دیگری بنام کاکارؤوف و شاه و کاووسحبیب زلمی،های حاجیبنام

ها پیشنه انتیک فروشی پسرانش پسران حسن باستان که نامبردگان نیز در کوچه مرغ

 دارند، بفروش رسانیده است.

 ها به پاکستان انتقال داده و در سه باب دکان اموال را توسط الری اشخاص فوق

باالی اشخاص وابسته بفروش « اری پالزای پشاورشینو»انتیک فروشی در سرای 

میرسانند باید گفت که اینها در گذشته نیز به این شغل مصروف بودند ولی بعد از انقالب 

شاه و شاه و حبیبهای کاووساند. سه نفر از ایشان بناماسالمی زمینه خوبتری یافته

با دادن رشوه هنگفت  ( دستگیر شدند ولی۱۳۷۲امین یک مرتبه توسط دولت در سال )

 آزاد شدند.

 آثار و اجناس تاریخی سرقت شده توسط اشخاص فوق معموال بعد از ورود به 

یزدانی که بزرگترین انتیک فروش آثار عتیقه پشاور باالی یکنفر ایرانی بنام فریدون

کشور ما افغانستان است در لندن توسط خاینین ملی و جنایتکار فروخته میشود. 

شاه بدست آورده، ماهانه دانی این آثار را بخصوص توسط حاجی زلمی و حبیبیزفریدون

آورد. آنچه مورد پسند این ایرانی حدود یک ملیون دالر امریکائی از این مدرک بدست می

شاه عینک بفروش رسانیده گل، جانباز و احمدگل، عمرگل، ظاهرنباشد باالی موسی

 میشود.

 ترین سرمایه ملی و  از جمله بزرگترین و با اهمیت آباد کهاستوپه هده در جالل

چیزی مینویسم. آثار اینجا نیز توسط « از گاو غدود»تاریخی کشور محسوب میگردد. 

بار توسط اشخاص و گل با کار مشقتگل، جانباز و ظاهرزلمی، موسیشاه: حاجیحبیب

ت آورده شده از طریق اند با پرداخت دستمزد ناچیز بدسیی نانافرادی که محتاج لقمه

گل گل و عمرفریدون یزدانی بفروش رسیده و مثل فقره قبلی مابقی آن توسط موسی

گل و جانباز طرف امریکا انتقال داده شده و به فروش بطرف پاریس و توسط ظاهر

 میرسد.
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 را که در جنوب کشور قرار دارد شنیده باشید. نایاب «کهمیرز»ممکن نام خزانه 

کیلوگرام سکه و زیورات و ظروف، چندین صد کیلو  تر از ششصد ا اضافههترین سکه

سکه و ظروف نقره که تعیین قیمت آن مشکل است در این بخش کشور وجود داشت. در 

الذکر به اضافه انتقال و فروش این خزینه بزرگ نیز مانند هده به یاری اشخاص فوق

اند. دو  الل و برادرش شریکت، امینغومحمد خان، حاجیخان و برادرش فیروز روزی

گل و زاهد بگه و شخص دیگری بنام خان که دو نفر  ها بنامهای همیشهنفر از پاکستانی

 پردازند. های ملی افغانستان میاولی در پشاور انتیک فروشی دارد به لیالم سرمایه

 ه در هزار سکه و مقدار زیاد زیورات و ظروف طالیی کدر انتقال و فروش دو

های وقت حفریات شده بود ولی بار توسط دولت نزدیک شهر قندز وجود دارد و چندین

موفق به استخراج آن نشده بودند، بار دیگر سه هزار نفر باالی آن کار کرد و مقدار فوق 

ها نظیر اجناس مناطق باختری تا کنون در جهان دیده بدست آمد. بنا بر روایت بعضی

ها توسط اجناس فوق بدست اشخاص معلوم افتاده، ولی سکهنشده است. قسمتی از 

الذکر به عالوه میرزا منظور پاکستانی در سرای شینواری پالزای پشاور اشخاص فوق

 بفروش میرسد.

 انجلس است... نیز در فروش و به یکی از سرشناسان کابل که فعال باشنده الس

یادآوری است که زاهد بگه و کردن این آثار سهم زیادی دارد. قابل  اصطالح آب

منظور چند مراتبه بنا بر قاچاق آثار عتیقه دستگیر و در تلویزیون پاکستان میرزا

شان افشاء گردیده است. و کارهای عتیقه فروشی در پشاور و دیگر شهرهای هایچهره

انجلس به شکل سری وطنی به فروش پاکستان، لندن، پاریس، فرانکفورت و الس

اند. دولتی نیست که توان صاحب ما مشغولملی و آثار تاریخی کشور بیهای سرمایه

جلوگیری سرقتهای متواتر این آثار را بکند و دلسوزی هم نداریم در جهان که بفکر ما 

زده ما تا کی فدای منافع شخصی شده در خدمت باشد. ببینیم منافع ملی کشور مصیب

 هایشان افزوده میشود.رمایهبیگانگان و با داران... قرار داشته و به س

 یکی از آثار ارزشمند تاریخی سرقت شده از موزه کابل تفنگچه دست وزیر 

غازی بود که اکثریت هموطنان ما با آن آشنایی دارند و یکی از دشمنان خاناکبرمحمد

غدار و متجاوز کشور ما یعنی مکناتن انگریز توسط سردار دلیر و مجاهد بزرگ وزیر 

غازی به جهنم فرستاده شده بود. این تفنگچه تاریخی نیز توسط محافظان خاناکبرمحمد

فروشی کوچه مرغها فروخته شده و  تفنگ بدست از موزه کابل سرقت شده باالی انتیک

شاه به پشاور آورده شده، باالی همیشه گل به فروش رسید. متاسفانه بعدا توسط کاووس
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در صورت آگاهی برایتان خواهم نوشت. امضاء  از سرنوشت بعدی آن اطالعی نداریم و

  155«محفوظ.

 مضمون باال قبل از هر چیز دیگر، محبت و عالقمندی عمیق نویسنده آن را به 

های گرانبهای فرهنگی کشور ما ثابت میسازد و سپس آشکار میکند که چگونه میراث

ی بحرانی و جنگ هاشبکه قاچاق آثار آنتیک و پربهای وطن ما را با استفاده از فرصت

قدرت طلبی که موجودیت دولت مرکزی را زیر سئوال برده، دست در دست هم داده، از 

انجلس میرساند و از این مدرک ماهانه کابل و از کوچه مرغها به لندن و پاریس والس

 ملیونها دالر در جیب خود میریزند.

 لعنتی و  های فرهنگی و اقتصادی و عمرانی، زیر سر جنگاین همه بدبختی

که برای کسب قدرت یا حفظ قدرت، امنیت و صلح و  منحوس سالهای اخیر است

 دار ساخته است.های فرهنگی را سخت جریحهداشته

 انگیز کشور ما است، کشوریکه در آن سوی های غمداستان ذیل، نیز از قصه

 قرون تمدنی شگوفان داشته و اکنون آن تمدن بر باد داده میشود.

، رسالت عظیم و تاریخی خود را در معرفی و اشاعه خبر غارت این اخبار وفا

سرطان  ۲۲در شماره  ۱۹۹۴سرمایه فرهنگی کشور بجا آورده و در ماه جوالی 

( خود مقاله مفصلی پیرامون کار حفریات غیر فنی و غیر سالم و غیرمجاز ۱۳۷۳

للی و منجمله الـمبه نشر رسانده و توجه موسسات فرهنگی بین« میرزکه»های تپه

 یونسکو را بدان جلب کرده است.

 از اینکه چقدر و چه نوع آثار از خزانه میرز که تا »نویسنده مقالت میگوید: 

کنون بدست آمده، معلومات دقیق در دست نیست، فقط اینقدر میدانم که مسکوکات طالیی 

ات دیگری که بر یک رخ آن تصویر انسان در حال سواری بر اسب دیده میشود و مسکوک

در آن میان دیده شده که بر یک رخ آن تصویر مرد و بر رخ دیگر آن تصویر زن نقش 

های طال، حیوانات چون سگ و نهنگ از طال، شده است. همچنان مارهای طالیی، جام

 ئی و غیره بدست آمده است.های مسی و نقرهکارد و تیر طالیی، همراه با سکه

 مبالغ ذیل از مدرک فروش آثار فرهنگی میرز که به  نویسنده میافزاید که، تا کنون

 جیب سران تفنگدار محل ریخته است.

 بیست میلیون هزار لک کلدار )از قرارفی کلدار یکصد افغانی معادل یکصدو۱۲ـ ۱

 افغانی(

  ملیون افغانی( هزار لک کلدار )معادل پنجصدـ پنجاه۲

                                                 
 ۱۹۹۴نوامبر  ۱۵های پنجم و ششم هاخبار افغانستان، شمار - 155
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اقوام پکتیا صورت گرفت که بعدا  هزار لک افغانی )این معامله با یکی از۱۲ـ ۳

 هزار لک معامله خاتمه یافت.۳های متعدد به بجنگ کشید و پس از مذاکرات و جرگه

  ملیون افغانی( ـ پنجاه لک کلدار. )پنجصد۵

 همچنان یکی از بزرگان قومی قسمتی از اشیاء مکشوفه از خزانه میرزکه را که 

سنده مقالت نشان داده بود که حاوی مقدار و برای فروش به پشاور آورده بود برای نوی

 انواع آثار فرهنگی ذیل بود:

  کیلوگرم طال( ۲۱۵۰من زر سرخ )در حدود  ۳۵۰ـ ۱

  کیلو طال، اجناس متفرقه۱۷۰ـ ۲

  ـ هفتاد عدد تیر طالیی و کارد طالیی۳

  های نقرهعدد سکه ۸۳ـ ۴

  های مسیعدد سکه ۱۳۰ـ ۵

  ی طالییعدد توله و بقیه اشیا ۱۲ـ ۶

  های سرخعدد سکه ۷۰ـ ۷

  های طالییعدد جام ۲۳ـ ۸

  عدد مار۴ـ ۹

  ـ یک سگ طالیی۱۰

 نویسنده عالوه میکند که مالکان و سهمداران خزانه میرزکه، تمام اشیای بدست 

نر حفظ نموده و نگهداری میکنند و هنگامی که خریداری از آمده را در یک کانتی

نر را باز میکنند. خریدار اجناس کلدار دروازه کانتیر بدل یکصدپاکستان به آنجا بیاید. د

پردازد. تا کنون همه خریداران نر را مالحظه میکند و بعد به بیع و شرای میداخل کانتی

اعالم نمود که  ۱۹۹۴اند. یونسکو باری بتاریخ اول آپریل ها بودهاشیاء عتیقه پاکستانی

افغانی مملو شده است، و تقاضا میشود تا دکانداران از بازارهای اروپایی از آثار عتیقه 

 خرید آنها خودداری ورزند.

 یی از سوداگران و های عدهخود( باز هم نام ۱۷۲هفته نامه امید )در شماره 

 بران آثار باستانی افغانستان را به نشر سپرده و نوشته است.قاچاق

 آثار باستانی افغانستان دست  اسامی برخی از افرادیکه در خرید و فروش و قاچاق

  دارند:

 ـ پسران حاجی تیمور چاریکاری هر یک حبیب شاه، زلمی و کهوس شاه ۱

 )کاووس شاه(

  ـ پسران حاجی اول خان از پکتیا هر یک عمر گل و موسی گل۲
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 ـ محمود مسکین که در این اواخر قصر عصمت مسلم را نیز خریده است.۳

  ـ سنائی از غزنی۴

  تا شقر غانی ـ روؤف۵

  ـ جانباز ازپکتیا۶

  ـ علیخان و برادرش ظاهرجان از پکتیا۷

  ـ مالک مارکیت شنواری به نام حاجی شینواری۸

  ـ امین هزاره۹

 های موزیم کابل در نزدشان موجود غانی که فعال تفنگـ عباد و عبید تا شقر۱۰

 است 

  ـکاکارؤوف و پسرانش۱۱

  م غوث ـ حاجی محمد غوث و پسرش غال۱۲

  شانخان و برادرانش فیروز از غزنی و گروپـ حاجی خلیل از غزنی و روزی۱۳

  ـ بگه پاکستانی۱۴

  ـ میرزا چاچه پاکستانی۱۵

  ـ همیشه گل پاکستانی۱۶

  ـ یحیی خیاط هزاره، فعال در کابل۱۷

  ـ امین گل و برادرانش، فعال در شینواری مارکیت پشاور۱۸

  ۳۷در شماره مسلسل « پستفرنتیر»( به حواله ۴۰همچنان مجله پیام زن)ص 

و « بازارکوچی»بر اثر حمله پولیس پاکستان بر مارکیت زرگری »نویسد که خود می

عدد تفنگ از عهد مغل،  ۱۶مجسمه،  ۳۴مقدار زیاد آثار موزیم کابل شامل « گلبهار»

ن و دیگر های قیمتی، یاقوت زرد، قالیشمشیر و انواع خنجرها، سنگ ۲۳همراه با 

 اجناس انتیک بدست آمد.

 افزاید که بنا بر گفته اهل بازار انتیک فروشی، قیمت اشیاء تاریخی در مجله می

ای، به میلیون ها دالر بالغ میشود، اما در بازارهای منطقهالمللی به میلیونبازارهای بین

 کلدار تخمین زده میشود.

 پیمانه زیادی در بازارهای منطقه  در شش ماه اخیر آثار تاریخی موزیم کابل به

در یک « ویلیم ریو»سی در کابل، آقای بیبرای فروش عرضه شده است. خبرنگار بی

مصاحبه تلویزیونی خود گفت که: آثار باستانی که از موزیم کابل ربوده شده، در 

 «های پشاور بفروش میرسد.بازار
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چپاولگران موزیم کابل را سازمان فرهنگی یونسکو نیز با تأثر اعالم داشت که 

آباد را خراب و برخی از آثار آن در غرب اند. موزیم جاللکامال از آثار تاریخی خالی کرده

 ترین صدمه رسیده است.سان به تمدن آسیایی، بزرگبه فروش رسیده بدین

 

  وسرگذشت آن: گنجینه طال تپه 

  اخت، زیرا در هیچ بخشی کشف طال تپه در شمال افغانستان، جهان را به حیرت اند

های گوناگون کهن باشد بروز از دنیای امروزی گنجینه ارزشمندی که انباشته از تمدن

شناسان این گنجینه را با غنایم فراعنه مصر پادشاه تت نکرده است. باستان

 قابل مقایسه میدانند. Keng Tatankhamunخامون

 م، یونان باستان، چین کهن، پارس عالوتا آثار طالتپه، نموداری از ذخایر روم قدی

ها پارینه، و هند پیشین میباشد و طال یگانه افتخار تاریخ کهن ما و سرتاج تمدن کوشانی

 است.

 طال، طال، قوچمهمترین آثار طالیی که از کاوش قبرها بدست آمده عبارتنداز: تاج

طال بند، پایهای طالطال(، سکهطال )چمکلی طال، شلشلهطال، گوشوارهبندگردن

بدست آمده و  ۶طال )این تاج از قبر شماره  طال، تاجطال، انگشتر طال(، ماتیکهزیب)پای

بند طال، موبند طال، بازو بند طال، دست تپه میباشد( طوقیکی از شاهکارهای غنایم طال

عاج، انهطال، شدار طال، مرتبان سرپوشآرایش طال، صندوقچه طال، قاب طال، شنگوله

 هایطال، دولفین دسته طالیی، شمشیر پوش طال، خنجر مردانه طال، کمربند چوب دست

النوع شراب و دختر پادشاه از  های ربآناهیتا، هیکل طال طالئی، الههبالدار طالیی، الهه

حاظ هنری شناسان برخی از این اشیاء را از ل طالیی الهه آتینه و غیره. باستانطال، مهر

 اند.بدینگونه شرح کرده

 تاج طالیی: این یکی از اشیای گرانبهای است که  

اندر ساخته. بلندی تاج  شناسان را بحیرت باستان

متر است و طوری دیزاین گردیده که به آسانی به سانتی۱۳

شش، پرچه تجزیه شده میتواند. ملکه یا نجیبه میتواند این 

نی قات نموده و یک بسته کوچک تاج را هنگام سفر به آسا

 ساخته آنرا به خورجین اسب خود جا بدهد.

 

 طال که از چندین اند. اما تاجدستهای دوراکثر آثار طال تپه از آثار وارده از تمدن

های طال به شکل شلشله ساخته شده، نشانگر صنعت خالص باختریان بوده که از توتهصد
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های بلند ایستاده اند. و این سر تاج تاجها مانند نخلتههای مستقل و آزادی داشخود دولت

 و جاودانه درخشش دارد.

 های  در تاج طال، جواهرات کمتر دیده میشود زن تاجدار بر عالوه دارای گوشواره

 باشد.طال و چوب دست طال میبندطال، پایبندطال، دست

  ۲۱ درجملۀرهنگی ما،های بسیار پر بهای فگنجینهیکی با ارزش ترین ،تاج طال

گوشه دنیا تا کنون ها در هیچه طالی ناب مکشوفه از طال تپه است که نظیر آنتهزار تو

اتحاد شناسان افغانی و ی مشترک باستانهادیده نشده است. این آثار بر اثر کاوش

ارگ ریاست جمهوری از شبرغان کشف گردید و در کوتی باغچه ۱۹۷۸شوروی در سال 

د. یک آلبوم رنگی از آثار مکشوفه در طالتپه در همان آغاز بکمک نگهداری میش

ها انسان را بچاپ رسیده بود که مشاهده آن واقعا ساعت جاپانها در کشور شوروی

محظوظ و غرق افتخارات تاریخی کشور میساخت. اکنون شنیده میشود که آن گنجینه 

تپه از لحاظ هنری صحبت ده طالاندکی در مورد آثار عم طالیی نیز به تاراج رفته است.

 میکنیم تا هموطنان ما به ارزش آن بهتر پی ببرند.
 

            

 تاج طال                               شلشلۀ طال                         الهه افرودیت    

 

در میتولوژی )اسطوره( یونان قدیم الهه  : Aphroditeالهه طالیی افرودیت 

یت، خدای عشق و زیبایی است. در اساطیر یونان و روم، الهه بصورت بالدار دیده افرود

الهه افرودت دارای بال تپه شده است. در آثار طال

بوده و خال پیشانی سبک هندی دارد که مجموعه 

 یونان و باختری را نمایان میسازد.آرت و هنر

:مجسمه رب   Dionysasالنوع شراب رب

دختر پادشاه  Ariadneریادنه النوع شراب با آ

مینوس در حالت معاشقه دیده میشود. عاشق و 

شان پیش معشوق باالی اسپ باختری سواراند در حالیکه شخصی باده شراب را برای 
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میکند که نشانه صنعت یونانی، باختری را وانمود میسازد. درآرت یونان، قرار بر آن 

النوع شراب رت بگیرد، اما در اینجا رب بوده است که معاشقه باالی پلنگ یا ببر صو

  باختری را اختیار نموده است. بجای پلنگ، اسپ

در تاریخ باستانی ما الهه آناهیتا خیلی مورد احترام بوده  : Anahitaالهه اناهیتا   

از دیدگاه زرتشیان، فرشته نجات و فراوانی و آبیاری است. یونانیان الهه آناهیتا را در 

اند، در کشفیات طال تپه، فرودیت یا الهه عشق و زیبایی محسوب میکرده ردیف الهه ا

اناهیتا که دور و برش را حیوانات وحشی احاطه کرده در یک رواق معلق طوری ظاهر 

ها باشد. هیکل اناهیتا یکی از میشود که او حکمفرمای زمین، ابحار، و آسمان

 سیتی را تبارز میدهد.ـ  شاهکارهای یونان

: این الهه در یک مهر انگشتری مانند ظاهر میشود که با Athenaه اتینه اله 

خود نیزه و سپر را حمل مینماید. باالی مهر نام الهه اتنه با خط یونانی واضح و برجسته 

 نوشته 

خداوندگار شده است. این الهه یونانی که مظهر حسن و زیبای است در میتولوژی یونانی 

 اشد. الهه آتنه دختر زئوس پادشاه یونان است.جنگ، دانایی و مشوره میب

بندهای طال که هر کدام دوپوند وزن دارد، از قبر شماره دوم بند طال: دست دست  

م و یکصد بعد از میالد تخمین سال ق. شناسان بین یکصدپیدا شده که قدامت آنرا باستان

شان ها و سم ها و شاخشمیکنند. بدو کنار دست بند آهوان با چشمان درشت یاقوتی، گو

 های فیروزه برجسته مزین شده است که صنعت شیت سایبریائی را نمایان میسازد.بادانه

طال تپه دیده شده یک جوره دولفین مروارید چشم که « کنوز»یگریکه در آثار د 

ها میباشد بصورت برهنه باالی آن الهه، مرغوله موی کیوپد که خدای محبت رومی

دار طالیی استوانه شکل که سرپوش آن مانند انار همچنان مرتبان سرپوش  نشسته است.

مزین گردیده در این آثار دیده میشود. گاو دو کوهانه خیالی که باالی نگین گرانبها کنده 

نما تزئین یافته های قلب  کاری شده گواه کلتور هندی است. غوزه طال که با فیروزه

سکه که با زنجیر بافی طالیی خاص ۹ی بوده و دارای است. کمربند مرد جنگجو، طالی

ها که باالی شیرغران سوار و شیرهای النوع بر روی سکه مرتبط میشود و هیکل رب

گرام وزن دارد و بشکل  ۶۳۸و باالخره میرسیم به قاب طال که  دیگری نیز در پهلو دارد.

 صدف ساخته شده و زیر سر مرد جنگجو گذاشته بود.

 ۱۹۷۹شناسان شوروی در فبروری انیدی، رئیس هیات باستانداکتر سری 

هنگامی که از حفریات طال تپه و یمشی تپه واقع در جوار شبرغان فارغ گشت، ضمن 

از گسیل غنایم طال تپه که بکجا میباشند اطالعی ندارم. به مجرد کشف »گزارشی نوشت: 

به روسیه برده شده است. من  تپهتپه شایعات بر آن بود که آثار گرانقدر طالآثار طال

تپه به دهم که آثار طالشناسی( به جهانیان آگاهی میبحیث رئیس تیم ارکیالوجی )باستان
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ی بر آن بعمل آمده وابسته به کابل موجود میباشد. اینکه حاال بکجا میباشد و چه واقعه

 «جامعه ملل میباشد.

این آثار گرانبها تحت مطالعات دقیق به نظر من باید »داکتر سریانیدی عالوه میکند که  

متخصصین قرار گیرند. و باید مردم دنیا از این غنایم ارزشمند دیدن نمایند تا همه از 

شناس باستان« برازندگی کلتور و شاهکار نیاکان این مرز و بوم آگاه و متمتع گردند.

یرسد چه این شوروی متذکر میگردد که: ... داستان طال تپه در همین جا به پایان نم

ها تعلق نمیگیرد، بلکه باید این شاهکار ها و یا یونانیگنجینه تنها به افغانها و یا روس

  156"آنها بخشی از تاریخ تمدن بشراند.تاریخ به تمام بشریت تعلق بگیرد. زیرا 

مثال طالیی را در کوتی باغچه ارگ در عهد دولتمداری من دوبار این گنجینه بی  

یی از ژورنالستان خارجی ام و باری هم برای عده هللا دیدهدکتورنجیبکارمل و ببرک

( در ۱۹۹۱) ۱۳۷۰های خارج در کابل در زمستان های مطبوعاتی سفارتخانهواتشه

همان محل سابقه به نمایش گذاشته شد و همراه با خبر آن از تلویزیون از موجودیت آن 

افواهاتی بود که گویا آثار طال تپه را این همزمان با  جمعی داده شد.به مردم خاطر

 اند.اند و اشیاء تقلبی بجای آن گذاشتههاهنگام خروج خود ازافغانستان بردهروس

های ارگ ، تمام ساختمان۱۹۹۲در آغاز اشغال کابل بوسیله مجاهدین در اپریل  

یت حکمتیار افتاده بود و بعد ملیشای ازبک و جمعریاست جمهوری بدست قوای انجنیر

بتن سرانجام ارگ ریاست جمهوری و های تن اسالمی بر آنجا حمله بردند و پس از جنگ

های دوستم و اعضای جمعیت اسالمی درآمد. در آن تعمیر وزارت دفاع بدست ملیشه

زمان نزد اکثر اهل خبره و فرهنگیان کابل تشویش تلف شدن و بغارت رفتن این آثار 

صاحب توسط جنگجویان به ه گویا این گنجینه بیموجود بود. و حتی زمزمه میشد ک

تاراج رفته است. اما یک سال بعد من از شخص وزیر اطالعات و فرهنگ وقت، 

رویگر در مورد سرنوشت آثار طال تپه پرسیدم و او جواب داد که پس از احمدبشیر

ثار ، تمام آن آ۱۹۹۱آخرین نمایش آثار مذکور برای دیپلوماتان خارجی در اواخر سال 

هایی مخصوص قفل و مهر و به بانک مرکزی سپرده شده است. امید است در صندوق

 کسی از راز آن آگاه نشده باشد. 

درسالهای قدرت یابی وسلطه مجاهدین وسپس طالبان برکابل که هردو گروه از  

درک وفهم ارزش میراث های فرهنگی عاجز بودند و بنابرین هریک از قوماندانان 

لبان حاضربودند گرانبها ترین اثرتاریخی را به بهای اندکی دراختیارقاچاق جهادی یا طا

چیان آثار تاریخی وفرهنگی بگذارند،این تشویش نزد فرهنگیان کشور ونیز سازمان 

فرهنگی یونسکو موجود بود که ممکن است گنیجینه طالتپه نیز مثل بسا آثار ارزشمند 

                                                 
   ۲۷۴ -۲۷۰کودتای ثور وپیامد های آن درافغانستان، از این قلم، صفحات  - 156
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دی بخصوص قوماندانان شورای نظار بغارت تاریخی موزیم ملی از سوی قوماندانان جها

رفته باشد. زیرا بار دیگر شایعاتى در مورد سرقت و فروش این گنجینه در لندن، پاریس 

 ، سویس و سایر کشورهایى که قاچاق بین المللى آثار هنرى در آنها رواج داشت پخش 

 شته اند.شد که این بار ارکان عمده دولت رئیس جمهور ربانى در این امر دست دا

در یک مصاحبه « ویلیم ریو»سى در کابل،بى درهمان زمان  خبرنگار بى

هاى پشاور بفروش تلویزیونى گفت: آثار باستانى که از موزیم کابل ربوده شده، در بازار

سازمان فرهنگى یونسکو نیز با تأثر اعالم داشت که چپاولگران موزیم کابل را « میرسد.

آباد را خراب و برخى از آثار آن در غرب اند. موزیم جالللى کردهکامال از آثار تاریخى خا

 157ترین صدمه رسیده است.سان به تمدن آسیایى، بزرگ  به فروش رسیده بدین

،وتسلط طالبان برکابل، ۱۹۹۶پس از فرار ربانی ومسعود از کابل درسپتمبر 

تن طالى  ۲٦ى است و طالبان اعالم داشتند که بانکهاى افغانستان از هرگونه ثروتى ته

پشتوانه د افغانستان بانک نیز از طرف دولت ربانى بغارت رفته است ، بنابرین سرنوشت 

تن طالى پشتوانه دافغانستان بانک بستگى داشت واین  ۲٦گنجینه طالتپه با سرنوشت 

ذهنیت را خلق کرده بود که این گنجینه هم بسرقت رفته است. گرچه این شایعات توسط 

 ار ربانی رد میگردید ولی کسی بدان باور نمیکرد.دولت سی

اماخوشبختانه، قبل ازاینکه گنجینه تاریخی طالتپه توسط تفنگداران تنظیمی یا 

طالبی تباه گردد ،مردی فرهنگ دوست ووطن پرستی چون عمراخان مسعودی از 

ن کارمندان ریاست باستان شناسی وزارت اطالعات وفرهنگ وقت، بادور اندیشی به ای

فکر می افتد تا برای حفظ وحراست میراثهای فرهنگی کشور کلیدیا کلیدهای صندوقی که 

ه طالی تاریخی طالتپه در آنها جابجا شده بود ، در داخل قفل  شکستانده کهزار ت ۲۲

شود. وی این نظرخود را باسایراعضای هیات نگهداری کلیدها درمیان میگذارد 

ید و صحه میگذارند وبا هم تعهد میسپارند که وخوشبختانه که همگی نظر وی راتائ

هرگون خطرناشی ازاین عملکرد را بجان بخرند و راز آن را تا فرارسیدن زمان مناسب 

 به هیچکسی فاش نکنند. 

روزهای وماه ها وسالهای پرخطریکی پی دیگر سپری میگردد. هریک از قدرت 

باز و محتویات آنرا تصاحب  مندان با تفنگ وماشیندار میخواهند قفل  این صندوق را

کنندولی موفق نمیگردند  تا آنکه دوره غارت وچپاولگری تنظیمهای جهادی با دوره 

سیاه فرهنگ ستیزی طالبان به پایان میرسد وگلیم قدرت طالبان از کشور برچیده میشود 

وزمان برای  پیدایش وتولد دوباره این گنیجینه فرهنگی فراهم میگردد.یاران کلیدبان 

عمراخان از اثر جنگ های میان تنظمی یا به خارج  فرار میکنند ویا در وطن کشته 
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وسربه نیست میشوند. عمراخان مسعودی  که آن همه ناهنجاریها را پشت سرگذاشته 

میالدی اسرار ناگفته گنجینه طال تپه را به  ۲۰۰۳ودرکابل باقی مانده بود، درسال 

 ۲۵زمینی بانک مرکزی بشارت میدهد. روز مقامات ذیصالح دولت حامدکرزی در زیر

یکی از روزهای پرمیمنت برای فرهنگ دوستان وشیفتگان گنجینه طالتپه   ۲۰۰۳اگست

میهن ما افغانستان است که به همت ودرایت این فرزند فداکار افغان گنجینه طالتپه دوباره 

نگ کشف و با شکستن قفل صندوق مورد نظرتوسط کارشناسی از جرمنی،چشم فره

دوستان دوباره به آثار طالتپه در زیرزمینی بانک مرکزی روشن میگردد واینک بخشی 

ازاین گنجینه بازیافته در معرض دید وقضاوت جهانیان درشهرهای پاریس ونیویارک 

 وواشنگتن دی سی به نمایش گذاشته شده است.

که با سعی و است  خصیت وطن پرست وفرهنگ دوستیخان مسعودی"،  ا"عمر

های میان گروهی مجاهدان و دورۀ طالبان، بیش از ش شخصی خود در دوران جنگتال

در به پاس این خدمت بزرگ فرهنگی و از خطرنابودی نجات داد.بیست هزار اثر موزه را 

گنجینۀ طالتپه نصیب کالوس" هلند را به خاطر نجات دادن  جایزۀ "شاهزاده ۱۳۸۴سال 

 د.ش

دی ، این شخصیت واقعا  وطن پرست احسنت وافتخار به عمراخان مسعو 

وفرهنگ دوست  که خطر کرد وگنجینه بزرگی از میراثهای فرهنگی افغانستان را 

ازتباهی ونابودی از چنگ چپاولگران و دزدان چراغ بکف نجات داد. جهانیان امروز از 

ه دیدن و تماشای این اثار انگشت حیرت به دندان میگزند وبه گذشته تاریخی افغانستان ب

 دیده قدر می نگرند. 

های ریزه متر از پارچهسانتیطال(: شلشله طال که بطول چهلشلشله )یا چمکلی

دوخته  نجیبهطال و دانه نشان یاقوت و فیروزه تشکل یافته، در اطراف یخن پیراهن زن 

باشد که دارای شده است. شلشله مذکور از قرن پنجم بدست آمده و مربوط بزنی می

 زیب طال بوده است.ای و پایفیروزه هایگوشواره

   Dionysas النوع شرابرب

  دختر پادشاه مینوس در حالت  Ariadneالنوع شراب با آریادنه مجسمه رب

معاشقه دیده میشود. عاشق و معشوق باالی اسپ باختری سواراند در حالیکه شخصی 

تری را وانمود میسازد. شان پیش میکند که نشانه صنعت یونانی، باخباده شراب را برای

درآرت یونان، قرار بر آن بوده است که معاشقه باالی پلنگ یا ببر صورت بگیرد. اما در 

 باختری را اختیار نموده است.النوع شراب بجای پلنگ، اسپاینجا رب

  :Anahitaالهه آناهیتا 
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تشیان، در تاریخ باستانی ما الهه آناهیتا خیلی مورد احترام بوده از دیدگاه زر

فرشته نجات و فراوانی و آبیاری است. یونانیان الهه آناهیتا را در ردیف الهه افرودیت یا 

اند، در کشفیات طال تپه، آناهیتا که دور و برش را الهه عشق و زیبایی محسوب میکرده

حیوانات وحشی احاطه کرده در یک رواق معلق طوری ظاهر میشود که او حکمفرمای 

سیتی را تبارز  ـ ها باشد. هیکل آناهیتا یکی از شاهکارهای یونانآسمانزمین، ابحار، و 

 میدهد.

 : این الهه در یک مهر انگشتری مانند ظاهر میشود که با Athenaالهه اتینه 

خود نیزه و سپر را حمل مینماید. باالی مهر نام الهه اتنه با خط یونانی واضح و برجسته 

نی که مظهر حسن و زیبای است در میتولوژی یونانی نوشته شده است. این الهه یونا

 گار جنگ، دانایی و مشوره میباشد. الهه آتنه دختر زئوس پادشاه یونان است.خداوند

 بندهای طال که هر کدام دوپوند وزن دارد از قبر شماره دوم دست بند طال:دست

د بعد از میالد تخمین م و یکصسال ق.شناسان بین یکصدپیدا شده که قدامت آنرا باستان

شان ها و سمها و شاخمیکنند. بدو کنار دست بند آهوان با چشمان درشت یاقوتی، گوش

 های فیروزه برجسته مزین شده است که صنعت شیت سایبریائی را نمایان میسازد.بادانه

 طال تپه دیده شده یک جوره دولفین مروارید چشم که « ُکنُوز»یگریکه در آثار د

ها میباشد بصورت برهنه آن الهه، مرغوله موی کیوپد که خدای محبت رومی باالی

دار طالیی استوانه شکل که سرپوش آن مانند انار نشسته است. همچنان مرتبان سرپوش

مزین گردیده در این آثار دیده میشود. گاو دو کوهانه خیالی که باالی نگین گرانبها 

نما تزئین یافته های قلبغوزه طال که با فیروزهکاری شده گواه کلتور هندی است. کنده

سکه که با زنجیر بافی طالیی خاص ۹است. کمربند مرد جنگجو، طالیی بوده و دارای 

ها که باالی شیرغران سوار و شیرهای النوع بر روی سکهمرتبط میشود و هیکل رب

 دیگری نیز در پهلو دارد.

 م وزن دارد و بشکل صدف ساخته شده گرا ۶۳۸و باالخره میرسیم به قاب طال که 

 و زیر سر مرد جنگجو گذاشته بود.

 هنگامی  ۱۹۷۹شناسان شوروی در فروری داکتر سریانیدی، رئیس هیات باستان

که از حفریات طال تپه و یمشی تپه واقع در جوار شبرغان فارغ گشت، ضمن گزارشی 

ندارم. به مجرد کشف آثار از گسیل غنایم طال تپه که بکجا میباشند اطالعی »نوشت: 

تپه به روسیه برده شده است. من بحیث تپه شایعات بر آن بود که آثار گرانقدر طالطال

تپه به کابل دهم که آثار طالشناسی( به جهانیان آگاهی میرئیس تیم ارکیالوجی )باستان

ته به جامعه ی بر آن بعمل آمده وابسموجود میباشد. اینکه حاال بکجا میباشد و چه واقعه

 «ملل میباشد.
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به نظر من باید این آثار گرانبها تحت مطالعات »داکتر سریانیدی عالوه میکند که 

دقیق متخصصین قرار گیرند. و باید مردم دنیا از این غنایم ارزشمند دیدن نمایند تا همه 

شناس انباست« از برازندگی کلتور و شاهکار نیاکان این مرز و بوم آگاه و متمتع گردند.

شوروی متذکر میگردد که: ... داستان طال تپه در همین جا به پایان نمیرسد چه این 

ها تعلق نمیگیرد، بلکه باید این شاهکار ها و یا یونانیگنجینه تنها به افغانها و یا روس

   158تاریخ به تمام بشریت تعلق بگیرد. زیرا آنها بخشی از تاریخ تمدن بشراند.

 به اهمیت و ارزش تاریخی و هنری این گنجینه طالیی آشنایی پیدا  اکنون که اندکی

اند تعیین کنند و شناسان نتوانستهکردیم باید بدانیم که قیمت واقعی آنها را تا کنون باستان

 هاست.اند که قیمت آن باالتر از تمام قیمتصرف گفته

 ناب، تاریخی و  هزار تکه طالی۲۱ولی بیائید فرض کنیم که اگر هر تکه از این 

میلیارد دالر میگردد که با این  ۲۱هنری مثال یک ملیون دالر ارزش داشته باشد جمعا 

مبلغ میتوان افغانستان را پنج بار اگر مثل امروز هم خراب شود، دوباره اعمار و آباد 

کرد و برای مردم آن زندگی بمراتب بهتر از سالهای قبل از جنگ را فراهم نمود. اما از 

دیرین شناسان این اندکترین قیمت این گنجینه طالیی خواهد بود. یعنی بمراتب باالتر  نظر

 میلیارد دالر ارزش مادی دارد. ۲۱و بیشتر از 

 پس با اندک محاسبه و سنجش میتوان تصور کرد که اگر خدای نخواسته این 

هت مادی گنجینه به یغما رفته باشد چقدر مصیب بزرگی هم از لحاظ فرهنگی و هم از ج

 پذیر نخواهد بود.متوجه مردم افغانستان گردیده که هرگز جبران

 مثال طالیی را در کوتی باغچه ارگ در عهد دولتمداری من دوبار این گنجینه بی

یی از ژورنالستان خارجی ام و باری هم برای عدههللا دیدهکارمل و دکتورنجیبببرک

در همان محل  ۱۳۷۰در کابل در زمستان های خارج های مطبوعاتی سفارتخانهواتشه

سابقه به نمایش گذاشته شد و همراه با خبر آن از تلویزیون از موجودیت آن به مردم 

 جمعی داده شد.خاطر

 اند و اشیاء ها بردهاین همزمان با افواهاتی بود که گویا آثار طال تپه را روس

های ارگ له مجاهدین، تمام ساختماناند. در آغاز اشغال کابل بوسیتقلبی بجای آن گذاشته

حکمتیار افتاده بود و بعد ملیشای ازبک و جمعیت ریاست جمهوری بدست قوای انجنیر

بتن سرانجام ارگ ریاست جمهوری و های تناسالمی بر آنجا حمله بردند و پس از جنگ

مان های ازبک و اعضای جمعیت اسالمی درآمد. در آن زتعمیر وزارت دفاع بدست ملیشه

نزد اکثر اهل خبره و فرهنگیان کابل تشویش تلف شدن و بغارت رفتن این آثار موجود 

صاحب توسط جنگجویان به تاراج رفته بود. و حتی زمزمه میشد که گویا این گنجینه بی

                                                 
 ۱۲۴-۱۲۱ـ صفحات  ۱۹۹۲، ۲۶مسلسل  اپ امریکا، شمارهمجله آئینه افغانستان، چ - 158
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رویگر در است. اما یک سال بعد من از شخص وزیر اطالعات و کلتور وقت احمدبشیر

رسیدم و او جواب داد که پس از آخرین نمایش آثار مذکور مورد سرنوشت آثار طال تپه پ

هایی مخصوص ، تمام آن آثار در صندوق۱۳۷۰برای دیپلوماتان خارجی در اواخر سال 

قفل و مهر و به بانک مرکزی سپرده شده است. امید است کسی از راز آن آگاه نشده 

 باشد.

 ور ما، کشف خزانه طال و انگیز آثار فرهنگ باستان کشهای حیرتیکی از گنجینه

والیت پکتیا و در نزدیکی گردیز « میرزکه»دیگر اشیاء و اجناس زرین و سیمین در 

 است.

   

  در کابل ۱۹۹۴و  ۱۹۹۳در سالهای  ینظری به جنایات جنگ
 

 هللا مجددی بدنبال حکومت پروفیسر صبغه ۱۳۷۱سرطان ۸حکومت ربانی که از 

ماه میزان همان سال تعویض میشد. اما از آنجایی که  بایست در هشتمآغاز شده بود، می

شورای قیادی دو ماه دیگر نیز به دوره حکومت وی تمدید بعمل آورد، بنا بر آن آقای 

و اهل حل »اش ادامه داد و سپس با دعوت شورای ربانی تا ماه جدی بر قدرت دولتی

 خواست رهبری آینده را تعیین نماید.« عقد

 در اواخر ماه جدی در کابل تشکیل شد و پس از جرح و « عقد اهل حل و»شورای 

های ممتد سرانجام آقای ربانی را برای مدت دوسال دیگر بحیث رئیس جمهور دولت بحث

 اسالمی افغانستان برگزید.

 اما این گزینش با واکنش و مخالفت جدی حزب اسالمی و حزب وحدت مواجه شد. 

گزارش داد که حزب  ۱۳۷۱جدی  ۲۹) ۱۹۹۳جنوری  ۱۹رادیو صدای امریکا شام 

حکمتیار در ایتالف با حزب وحدت )حزب اهل تشیع  گلبدیناسالمی به رهبری انجنیر

ربانی اعتراض کرده و مدعی است که در های افغانستان( بر شیوه انتخاب پروفیسرهزاره

کنار برود و کاری صورت گرفته و بنابرین باید آقای ربانی از قدرت دولتی آن شورا جعل

ماه آینده انتخابات برای تشکیل حکومت  جای آنرا شورایی بگیرد و ظرف شش

اندازی گردد. دولت هم برای تصفیه نیروهای حزب اسالمی و حزب وحدت از حومه راه

شهر کابل که بزعم دولت، آن دو حزب همواره سبب بر هم زدن نظم و آرامش در کابل 

آمیزی زده است و بدین سان شهر کابل یکبار دیگر میگردند، دست به عملیات خشونت

 آماج بمباران موشکی و توپخانه طرفین واقع شد.
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نفر  ۷۵نفر کشته و  )۷۲ ۱۳۷۱جدی  ۲۹در نخستین روز برخورد طرفین (

های فراوانی نیز به همراه زخمی از اهالی غیرنظامی در شهر گزارش داده شد که خرابی

 داشته است.

 نابع، جنگ با شدت تمام میان نیروهای دولتی و افراد حزب به قول همین م

اسالمی و حزب وحدت در شرق و جنوب و جنوب غرب و غرب کابل بوسیله موشک و 

های ثقیله برای چهارمین هفته بدون وقفه ادامه یافت که بر اثر آن خمپاره و سالح

یا عضوی از  هزاران انسان، شامل زن، مرد، کودک، جوان و پیر یا کشته شدند و

 اعضای بدن خود را از دست دادند و برای تمام عمر معیوب و معلول گردیدند.

 ها حاکی است که هزاران نفر کشته و هزاران نفر زخمی این جنگ بر جای گزارش

ها هزار از ساکنین کابل با وجود سردی توان فرسای زمستان مجبور به گذاشته و ده

آباد و پاکستان و یا بطرف مزار شریف و سوی جاللترک خانه و کاشانه خود شده و ب

اند و در آنجا اند و آنهایی هم که امکان فرار از شهر را نیافتهروسیه فدراتیف فرار کرده

اند، در منازل بدون وسایل حرارتی و بدون برق و آب و حتی بدون هنوز اجبارا باقیمانده

شود ها هیچ ساختمانی در شهر یافت نمیبرند. زیرا برا ثر فیر راکتغذای کافی بسر می

که صدمه کلی ندیده باشد و احیانا اگر ساختمانی از اصابت راکت و توپ خطا شده باشد، 

های آن از اثر فیرهای ثقیله در نزدیک آن، همگی از هم فرو ریخته است و اما شیشه

از سردی  اند تا اندکیها نصب کردههای نخی را روی پنجرهمردم بجای شیشه، تکه

 جانسوز هوا جلو گرفته باشد. 

 این تنها نیست، دزدی، قتل، غارت دارایی مردم تحت سلطه یک حزب توسط افراد 

حزب مخالف و تجاوز بر ناموس مردم یک کار عادی جنگجویان است. هیچکسی به 

کسی تن نمیدهد. و هیچ قدرتی توان جلوگیری این همه جنایات و کشت و کشتار و غارت 

شان قرار باری را در شهر ندارد. دست همه مجاهدین بر ماشه سالحوبندتطاف و بیو اخ

باکی و اشتباهی، آتش جنگهای مذهبی، قومی و ملیتی در میگیرد ترین بیدارد و با اندک

های کشورهای آورد. بر اثر ادامه و شدت این جنگ، تمام سفارتخانهها دوام میو تا هفته

تخانه پاکستان و ایران و عربستان سعودی در کابل مسدود شده و متحابه، بشمول سفار

اند. خدمات امدادی ها دوباره به کشورهای خود مراجعت کردهکارمندان آن سفارتخانه

المللی در این شهر متوقف شده و مجروحین جنگ متحد و سایر موساسات خیریه بینملل

عملیات جراحی آنها، اکثرا تلف شده و به علت فقدان ادویه و معالجه و نبودن برق برای 

 میشوند.

 ( ۱۳۷۱دلو  ۲۶) ۱۹۹۳فبروری  ۱۶بنابر گزارش رادیو صدای امریکا در شام 

گل، سابق رئیس اداره استخبارات بس )که بر اثر وساطت جنرال حمیددر دومین روز آتش

ب کابل مربوط یی از زنان محله افشار واقع در غرمرکزی پاکستان، در کابل نافذ شد( عده
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نو کابل تجمع نموده از قتل مردان و جوانان متحد در شهربه حزب وحدت، مقابل دفتر ملل

خود و از تجاوز بر ناموس زنان و دختران جوان محله و چپاول دارایی مردم آن محل 

کن گرفته شود تا بیش از شکایت کردند و خواستند که هر چه زودتر جلو این جنگ تباه

 ظلوم شهر بدبخت نگردند.این مردم م

 های درگیر، در این جنگ موفقیت چشمگیری جز در حالیکه هیچیک از طرف

کشتار و ویرانی نداشتند، طرف مقابل خود را ملزم به اعمال وحشیانه و جنایات نادیدنی 

 پالیدند.و نابخشیدنی مینمودند و دلیل و توجیهی برای اعمال بالمثل خود می

 اری فرانسپرس، این جنگ که بال وقفه برای چهار هفته ادامه بنابر گزارش خبرگز

هزار مجروح بر جای گذاشته و در حدود یک میلیون هزار کشته و بیستیافت، اقال پنج

اند. از این ارقام میتوان وحشت و نفر از ساکنان کابل مجبور به مهاجرت از شهر شده

 را حدس زد. ۱۳۷۱شدت جنایات جنگ ماه دلو 

 احمد رهبر جنرال حمید گل و قاضی حسین ۹۳فبروری  ۱۲دلو مطابق  ۲۲ بتاریخ

جماعت اسالمی پاکستان با چند شخصیت عربی وارد کابل شدند و با جوانب درگیر به 

 ۱۵بس موقت به تاریخ های متعدد خویش سرانجام یک آتشتماس آمدند و طی مالقات

ریان کابل فرصت داد تا بهر وسیله بس به شهدلو، نافذ شد. این آتش ۲۵فبروری مطابق 

متحد رسانی مللممکن خود را از تیررس جنگ بدر بکشند و به کارکنان خدماتی و کمک

المللی امکان داد تا به کمکهای بشر دوستانه خویش در این شهر احمر بینو صلیب

 زده و گرسنه ادامه بدهند و تعدادی از مجروحین جنگ را از شهر خارج نمایند.جنگ

 شکی نیست که هر دو طرف درگیر از تجارب و نیروی کافی جنگی برخوردارند و 

دالیلی هم برای ادامه جنگ و کسب قدرت موقت خود دارند. اما این دالیل و این تجارب 

جنگی اکنون که نه رژیم کمونیستی بر سر کار است و نه قشون سرخ شوروی در کشور 

ن انسان این وطن و باالتر از تباهی و تخریب وجود دارد. نباید برتر از حیات هزارا

هزاران ساختمان شخصی و دولتی و تاسیسات اقتصادی و خدماتی و فرهنگی این کشور 

 پنداشته شود.

 و اما چشم مردم کابل پیش از همه متوجه کشورهای اسالمی منطقه و توجه 

ل جنگ و اعاده متحد است تا مساعی خود را در جهت قطع عاجخواهانه سازمان مللبشر

 صلح و امنیت در کشور افغانها بکار گیرند.

 ، پادشاه عربستان سعودی، قطع فوری ۱۹۹۳در نخستین هفته جنگ جنوری 

اکرات ذمود و رفع اختالفات را از طریق مجنگ را در کابل از طرفهای درگیر تقاضا ن

 مستقیم در مکه معظمه خواستار شد.
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ف صدراعظم پاکستان تائید و پشتیبانی گردید، شریگرچه این تقاضا از طرف نواز

 یک از طرفین درگیر جنگ حاضر به تعمیل این تقاضا نگردید.مگر هیچ

 متعاقبا پادشاه سابق افغانستان مقیم ایتالیا، پس از یک خاموشی طوالنی، 

ئی پخش و در آن جنگ بخاطر قدرت را محکوم کرد و پیشنهاد نمود تا یک لویه اعالمیه

اضطراری از سران و مشران افغان دایر گردد و این لویه جرگه رهبری موقت جرگه 

دولت افغانستان را تعیین نماید. سپس قانون اساسی و قانون انتخابات تدوین شود و بر 

طبق آن انتخابات تحت نظارت سازمان ملل برای حکومت آینده افغانستان صورت گیرد. 

خود افغانهای درگیر با استقبال روبرو نشد، مگر اگرچه این پیشنهاد شاه سابق در میان 

 در میان افغانهای مقیم پاکستان دلچسب واقع شد و از آن حمایت خود را ابراز داشتند. 

 های مسلح تنظیمی حاضر به خلع سالح واقعیت این است که تا زمانی که قوت

ید. و این خلع آنگردند، امکان صلح دایمی و سرتاسری در افغانستان بعید به نظر می

ها و احزاب مسلح، از صمیم سالح عمومی هنگامی ممکن شده میتواند که رهبران تنظیم

قلب نسبت بیکدیگر باور و اعتماد پیدا کنند و سالح دست داشته خود را به وزارت دفاع 

ملی افغانستان تسلیم نمایند. و این اعتماد نسبت به همدیگر زمانی حاصل شده میتواند که 

های های جهادی از میان شخصیتکشور به غیر از رهبران احزاب و تنظیم رهبری

المللی باشد و به هیچیک از احزاب حالیه و سابقه اجتماعی که دارای وجاهت ملی و بین

افغانستان منسوب نباشد و از طرف لویه جرگه عنعنوی و تاریخی افغانستان در تحت 

 باشد. نظارت نماینده خاص ملل متحد برگزیده شده

 شود. زیرا این معهذا با تعیین یا انتخاب یک رهبر ملی، مشکل افغانستان حل نمی

های مسلح احتیاج دارد و ممکن است هنگامی به این رهبر به همکاری صمیمانه تنظیم

های همکاری تن در داده شود که در دولت موقت اقال یک یک نماینده از احزاب و تنظیم

ها و تصامیم دولت خود را شریک و مکلف و د تا در فیصلهجهادی عضویت داشته باش

سال وقت داشته  ۳تا  ۲باید کم از کم از مسول احساس کنند. عالوتا یک چنین دولتی می

باشد تا همزمان با تدوین قانون اساسی و قانون انتخابات، به تشکیل اردوی ملی بپردازد 

آن در محلی مناسب اقدام کند و پس از آوری سالح ثقیله و تذخیر و در عین حال به جمع

تحقق این کارها، انتخابات برای حکومت آینده تحت نظارت ملل متحد صورت گیرد. در 

های موقتی و کم دوام قادر به تامین صلح در کشور نیست ولو غیر این صورت حکومت

ترین حزب جهادی رهبری گردد. زیرا سایر احزاب هر کدام تا دندان از جانب قوی

العمل را در برابر اند و با کوچکترین اشتباه حزب بر سر اقتدار، بزرگترین عکسمسلح

دار آن نشان خواهند داد و بدینسان اجبارا دولت متوسل به زور میگردد و صلح خدشه

 میشود.
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الدین بهرحال همزمان با اعالمیه شاه سابق، احزاب اپوزیسیون دولت برهان

گیری حزب اسالمی در ایتالف با حزب ه از موضعربانی، یعنی شش حزب دیگریک

آباد گرد هم آمدند. و طی دو روز جلسات وحدت، جانبداری میکردند، در شهر جالل

خویش که با حضور داشت سفرای پاکستان و عربستان سعودی در آن شهر برگزار شد، 

د و احیاء یی صادر کردند که در آن توقف فوری جنگ در کابل تقاضا شده بونامهفیصله

شورای قیادی دولت را توصیه میکرد و اشتراک پروفسیر ربانی را در مذاکرات صرف 

به عنوان رهبر جمعیت اسالمی شرط میگذاشت و ظرف یکسال انتخابات را برای ریاست 

نامه به حال مردم و شهریان کابل دولت اسالمی قید کرده بود. متاسفانه که این فیصله

تخت کشور تا سه هفته دیگر ادامه یافت با تمام شدت خود در پایای نکرد و جنگ فایده

 و سبب ویرانی کلی شهر و کشتن و مجروح شدن هزاران انسان مفید جامعه شد.

 های درگیر تقاضا نمود حوت( حکومت پاکستان از جناح۶فبروری ) ۲۵به تاریخ 

نین تقاضای از جانب شان به پاکستان بیایند. در عین حال یک چتا برای رفع اختالفات

ها و رهبران افغانی بشمول آقای جمهوری اسالمی ایران نیز بعمل آمد و برخی تنظیم

ها در گی خود را به مذاکرات تهران ابراز نمودند. سرانجام رهبران تنظیمحکمتیار، آماد

روز جرح و بحث  ۶( به پاکستان رفتند و پس از ۷۱حوت ۱۰مطابق ) ۱۹۹۳اول مارچ 

ای در منزل نواز شریف حوت( در پای یک موافقتنامه پنج فقره ۱۶مارچ ) ۷خ به تاری

صدراعظم پاکستان در حالیکه ترکی فیصل رئیس استخبارات عربستان سعودی و آقای 

 بروجردی معاون وزارت خارجه ایران هم حاضر بودند، امضاء گذاشتند. این موافقت

 نامه، حکم میکرد که:

 جمهور و آقای حکمتیار بحیت ماه دیگر بحیت رئیس ۱۸ـ آقای ربانی برای ۱

 صدراعظم افغانستان شناخته شوند.

 اش را به مشوره نامه، صدراعظم کابینه ـ ظرف دو هفته پس از امضای موافقت۲

 ها تشکیل و اعالن خواهد نمود.رئیس جمهور و رهبران تنظیم

 ایکه کمسیون انتخابات بگونه ماه آینده باید براه انداخته شود. ۱۸ـ انتخابات تا ۳

ها شرکت داشته باشند. البته کمسیون با صالحیت کامل تشکیل گردد و در آن همه تنظیم

ماه بعد از امضای توافقات  ۱۸مذکور مجلس موسسان را تشکیل میدهد که در مدت 

 قانون اساسی را تدوین و انتخابات برای انتخاب رئیس جمهور و پارلمان به راه انداخته

 خواهد شد.

 نفری رهبری خواهد شد. این شورا وظیفه ۱۸ـ وزارت دفاع توسط یک شورای ۴

آوری و به وزارت دفاع های ثقیله را جمعدارد تا اوال اردوی ملی را ایجاد و تمام سالح

ها تامین کند، ثالثا از وجوه پولی وزارت دفاع تسلیم نماید، ثانیا امنیت را در شاهراه
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آورد تا از بودجه آن وزارت هیچ تنظیمی برای تامین منافع شخصی و  کنترول به عمل

 مستخدمین مسلح استفاده ننماید. و رابعا وظایف یومی وزارت دفاع را به پیش ببرد.

  ـ رهایی اسراء از هر جناحی که باشد، بدون قید و شرط از طرف جوانب درگیر.۵

 کان اصلی که از طرف های شخصی و دولتی به مالـ باز گردانیدن ملکیت۶

نامه تصریح میکند که کمیسیونی برای ها تصرف شده باشد. مواد دیگر این موافقتتنظیم

ارزیابی نظام پولی در کشور بر طبق قوانین بانکی موظف خواهد شد. همچنان کمسیونی 

برای رفع مشکالت شهریان کابل از لحاظ مواد خواربار و محروقات گماریده خواهد شد و 

ها به شمول نمایندگان سازمان کنفرانس خره کمیسیون با صالحیتی از تمام تنظیمباال

 بس موظف خواهد شد.کشورهای اسالمی برای نظارت بر آتش

 نامه با داشتن این مواد سودمند برای تحقق صلح دایمی در کشور از  این موافقت

مارچ  ۷ر روز های جهادی )به استثنای مولوی خالص( عصطرف تمام رهبران تنظیم

مارچ تمام  ۸به امضاء رسید. فردای آن یعنی به تاریخ  ۱۳۷۱حوت  ۱۶مطابق  ۱۹۹۳

رهبران افغانی با صدراعظم پاکستان توسط طیاره مخصوص عازم عربستان سعودی 

شدند. در عربستان سعودی این رهبران با ملک فهد پادشاه آن کشور مالقات و روی 

 نامه صحبت کردند.مواد موافقت

 ایکه رئیس جمهور ربانی با صدراعظم جدید آقای حکمتیار روی آن نکته اساسی

مسعود در مقام وزارت دفاع افغانستان بود.  شاهاختالف نظر داشتند، بودن و نبودن احمد

شاه مسعود را در پست وزارت دفاع میخواست ولی صدراعظم رئیس جمهور بقای احمد

روز مشاجره و میانجیگری ملک فهد این م پس از پنجبرطرفی او را از این پست، سرانجا

معضله گویا حل گردید و بنابر تقاضای رئیس جمهور، پادشاه عربستان سعودی و 

صدراعظم پاکستان به عنوان تضمین کنندگان صلح دایمی در افغانستان در پای این 

 ش(۱۳۷۱حوت  ۲۱مطابق  ۱۹۹۳مارچ  ۱۲نامه امضاء گذاشتند )موافقت

 نامه مارچ( در تهران در پای این موافقت۱۳ن دولت ایران نیز یکروز بعد )همچنا

کننده امضاء گذاشت و ضمن آرزومندی از سران افغانی بخاطر قطع  به عنوان تضمین

مخاصمت، از کشورهای کنفرانس اسالمی تقاضا نمود تا ایران را در اعزام عساکر صلح 

هاد ایران از جانب مولوی خالص و آقای سیاف به افغانستان یاری رسانند. مگر این پیشن

 159رهبر اتحاد اسالمی با مخالفت روبرو شد و جامه عمل نپوشید.

 دار میساخت، این بود که در این نامه را ضعیف و خدشهآنچه اعتبار این موافقت

نامه برای جنبش ملی ـ اسالمی افغانستان تحت رهبری عبدالرشید دوستم نقشی موافقت

که جنبش ملی ـ اسالمی امروزه یک قدرت  ر نظر گرفته نشده بود در حالیقایل و د

                                                 
 ۱۲۴-۱۲۱ـ صفحات  ۱۹۹۲، ۲۶مجله آئینه افغانستان، ، شماره مسلسل  - 159



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        421 

پنداشته میشود و احتمال داشت برای احقاق حقوق خود متوسل به زور گردد و مجددا 

زیرا جنرال دوستم در  گیری در کابل مشتعل گردد.آتش جنگهای ملیتی و قومی و قدرت

 هدین نقش غیرقابل انکاری بازی کرده است.هللا و انتقال قدرت به مجاسقوط دولت نجیب

 ، گره از مشکل ۱۹۹۲پشاور در آپریل  آباد مثل فیصلهبهرحال توافقات اسالم

روز دیگر اعالن نگردید.  ۴۵نمایی نگشود و کابینه جدید تا  جنگ قدرت طلبی و قدرت

ی باالخره مذاکرات در حالیکه جنگ در کابل ادامه داشت برای تشکیل حکومت آقا

آباد به دعوت شورای جهادی آن والیت آغاز شد و پس از سه هفته حکمتیار در جالل

انگیز مانند پست وزارت دفاع گفتگو توافق بر کابینه جدید حاصل شد و مسایل جنجال بر

مسعود از وزارت دفاع استعفا داد و در شاهو وزارت داخله عجالتا حل گردید. احمد

 آهسته در کابل خاموش شده رفت. گ آهستهالسراج سنگر گرفت و جنجبل

 ربایی بشدت پرانی بر کابل قطع شد، اما اختطاف و آدم سان در حالیکه راکت بدین

خود باقی ماند. تجاوزات نامشروع و ضداخالقی و ضد اسالمی، اختطاف دختران بالغ و 

حارب و های متهای تازه جوان کار عادی و روزمره گروهنابالغ، ربودن پسر بچه

ادامه داشت. تا آنکه ناگهان در صبحدم بسیار  ۱۳۷۲متخاصم بود. این وضع تا قوس 

( ناگاه جنگ بین نیروهای ۷۲جدی  ۱۱) ۱۹۹4سرد زمستان در تاریخ اول جنوری 

جنبش ملی ـ اسالمی در ائتالف با حزب اسالمی و حزب وحدت از یک سو و نیروهای 

سالمی از جانب دیگر در گرفت و شهر کابل را دولتی و حزب اتحاد اسالمی و حرکت ا

یکبار دیگر در حالیکه سردی زمستان بیداد میکرد، به آتش و خون کشید. جنگ اول 

( ساعت پنج صبح شروع شد. نقاط درگیر جنگ، ۷۳جدی  ۱۱)برابر با  ۱۹۹۴جنوری 

ون، رادیو تلویزیون، منطقه ارگ، میدان هوایی، چارراهی پشتونستان، جاده نادر پشت

 وحش و سایر نقاط بود.باالحصار، جاده مکروریان، تپه مرنجان، باغ

 ها فیر راکت و توپ و اورگان صورت میگرفت که گفته میشود در هر دقیقه ده

آوردند. در بیشتر آن به منازل مسکونی ساکنان شهر اصابت میکردند و فاجعه به بار می

زخمی انتقال گردید که به علت  ۱۷۰۰سرخ تقریبا   روز اول جنگ در شفاخانه صلیب

های سرد پهلوی هم قرار داده عدم بستر و چپرکت در دهلیزهای شفاخانه روی سنگفرش

 ها از عدم وارسی و معالجه فوری تلف شدند.درصد از این زخمی ۹۹میشدند. 

 بس نمود اما کسی به های درگیر تقاضای آتشسفارت ایران در کابل از طرف

جنوری مواضع دولتی بوسیله طیارات شورای ایتالف  ۷وش نداد. روز تقاضای سفیر گ

بمباران گردید و گفته شد این جنگ تا زمانی ادامه خواهد داشت که آقای ربانی از قدرت 

کودکان و مادران  ۲۰۰۰دولتی استعفا بدهد. بر اثر این بمباران زمینی و هوایی در حدود 

غتون و وزیر اکبرخان پناه برده بودند. بتاریخ های مرکز یعنی جمهوریت رودر شفاخانه

های درگیر تقاضا بعمل آورد تا یی پخش و از طرف جنوری حکومت امریکا اعالمیه ۸
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های درگیر نیز مسائل متنازع فیه خود را از طریق مذاکره و مفاهمه حل نمایند. طرف

ا بجنگ بس را قبول کردند و مجدد برای خروج اتباع خارجی صرف یکروز آتش

 پرداختند.

  ۱۰متحد و سکرتر جنرال کنفرانس کشورهای اسالمی در متعاقبا سرمنشی ملل

سوزی بس نمودند. در یازدهم جنوری خبر آتشهای درگیر خواهش آتشجنوری از طرف

ترین مرکز تبادله اسعار خارجی در کابل( همراه با غارت و چپاول سرای شهزاده )عمده

 ایی از آنجا گزارش داده شد.میلیونها دالر امریک

 

 جنایات جنگی:

  ترین و هولناکمتحد ظرف ده روز اول جنگ که سنگینبنابر گزارش منابع ملل

آباد و هزار نفر از کابل خارج شده راه جالل۶۰ترین جنگها در کابل خوانده شده، حدود 

گری میان طرفهای پاکستان در پیش گرفتند و یکروز بعد از آمادگی پاکستان برای میانجی

 (.۹۴جنوری ۱۳درگیر، پاکستان سرحد خود را بر روی مهاجرین افغانی مسدود کرد )

 هزار های ملل متحد ظرف سه هفته اول جنگ در کابل حدود یکصدبنابر گزارش

جنوری رئیس ۱۸های کابل به پاکستان داخل شده بودند. در تاریخ نفر از فراریان جنگ

فهد ضمن اعالمیه سعودی ملکنلغاری( و پادشاه عربستاجمهور پاکستان )فاروق

بس نمودند. اما هیچیک از مشترکی در ریاض از طرف های جنگ در کابل تقاضای آتش

 نعمت اعتنایی نکردند.های درگیر به این تقاضای دو زعیم ولیطرف

 ر در های اخیالمللی در کابل گزارش دادند که بر اثر جنگاحمر بین منابع صلیب

نفر زخمی از اهالی غیر  ۸۰۰۰نفر کشته و  ۶۰۰، ۱۹۹۴جنوری  ۲۲کابل تا تاریخ 

 نظامی صدمه دیده است.

 های شدیدی در بغالن، جنوری گزارش داد که جنگ۳۱سی، شام بیرادیو بی

روز ماه  ۳۰های جوزجان، فاریاب میان نیروهای مخالف رخ داده است و بر اثر جنگ

، ۱۹۹۴اند. تنها روز اول فبروری نفرر زخمی و یا تلف شده ۱۱۰۰۰جنوری در کابل 

نفر کشته یا زخمی بدنبال داشته  ۴۶۰راکت بر شهر کابل فیر شد که بدون مبالغه  ۴۶۰

 است.

 هفته های پنجیی گفت: در جنگسی، ضمن تبصرهبیفبروری بی ۶به تاریخ 

اند. بدینگونه استنباط شده نفر زخمی ۸۰۰۰نفر کشته و  ۱۰۰۰۰گذشته در کابل، تعداد 

میگردد که جنگ در هر روز حدود پنجصد تن از شهریان را مجروح یابد یار عدم 

تر کسب نمود و میفرستاده است. به سخن دیگر جنگ از آغاز ماه فبروری ابعاد گسترده

 هزار باال رفت. ۱۸هزار، ظرف یکهفته بعدتر به ها از یازدهرقم مجموعی تلفات و زخمی
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ضمن راپوری در مورد  «داکتر ارماکورا»ئیس کمسیون حقوق بشر ملل متحد، ر

های فعلی در کابل در به بعد گفت: جنگ ۱۹۹۴نقض حقوق بشر در افغانستان از جنوری 

روز جنگ از ماه  ۴۵نظیر میباشد. در جریان  لحاظ بیسال گذشته از هر ۱۴قایسه با م

اشندگان کابل مجبور به ترک خانه و کاشانه هزار نفر از ب ۴۰۰جنوری گذشته به بعد، 

آباد فرار کرده بودند. یکی از دالیل امکان هزار نفر به جالل۲۵۰اند و از جمله خود شده

یی بود بس یک هفتهآباد یا قندهار و غیره نقاط دور و نزدیک، آتشفرار از کابل به جالل

های متخاصم نافذ میان گروه فبروری ۱۵های مولوی حقانی از تاریخ که بر اثر تالش

شد. و این مصادف به ایامی بود که ملل متحد هیاتی را تحت ریاست محمود مستیری 

 فبروری تعیین کرده بود. ۱۳غرض بررسی بحران افغانستان بتاریخ 

 ترین جنگ ترین و سنگین ها که به قول رادیوهای جهان وحشتناکدر این جنگ

شهید، جاده میوند، خرابات و بارانه، شوربازار،  شاهدر کابل خوانده شده، مناطق، 

مینه، قلعه  شاهد مرنجان، نورمحم نادر پشتون، دروازه الهوری، باغ علیمردان، تپهجاده

مهر و شدیدا صدمه دیده، هزاران خانه ویران یا حریق  بیزمانخان، مکروریانها و بی

 گذاشته است.شده است. و هزاران نفر کشته و یا مجروح برجای 

شورای »های کابل آغاز یافته از جانب سوز که بر سر خرابهاین جنگ هستی

حکمتیار و جنرال دوستم( تا هنگامی ادامه خواهد یافت که )یا ایتالف « عالی همآهنگی

طرفی رئیس جمهور ربانی از قدرت استعفی بدهد. در این جنگ حزب وحدت در آغاز بی

بر ضد قوای  ۲۰و  ۱۲های در تاریخ ۱۹۹۴ماه فبروری خود را حفظ نمود، اما در 

او را در جبهه  دولتی در دهمزنگ و ساحه پوهنتون به عملیاتی دست زد که اجبارا  

 آهنگی سوق میداد. شورای هم

 اند که قبل از آغاز جنگ ماه جنوری،  های گروهی این نکته را فاش ساختهرسانه

اسالمی و یکی از معاونان جنرال دوستم اینده حزبنامه بین همایون جریر نمیک موافقت

ها مسلم شد و بر طبق آن در ازبکستان به امضاء رسیده بود که بر اساس آن، ائتالف آن

حزب اسالمی دشت سقاوه واقع چهار آسیاب را در اختیار طیارات جنگی دوستم قرار داد 

های به سهولت بتواند هدف گیری از آن استفاده نموده وهای دوستم در سوختتا جنگنده

 اسالمی رد شده است.خود را در کابل بمباردمان نماید. ولی این موضوع از جانب حزب

 بهرحال، مشکل است باور کرد که دو دشمن دیرینه و از لحاظ اندیشه و تفکر دو 

ها و اشغال مقامات مهم قطب متضاد، بدون توافق قبلی و مشخص ساختن حدود صالحیت

لبته در صورتیکه موفق به شکست دولت ربانی میشدند( در یک صف قرار دولتی )ا

 گیرند و با نیروهای دولتی به جنگ بپردازند.

خون افشانی و کشتارعام بدستور وقوماندۀ احمدشاه مسعود و ربانی وسیاف، 

تعداد تلفات صورت گرفت، م(1993فبروی  11و10مردم افشارکابل که در دو روز)
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 -1371)«کابل جنگ های»کتاب  ازچهار هزار انسان برشمرده اند.انسانی را بیشتر 

شرحی مفصل ودقیقی ازاین جنایت هولناک را  ش(، تالیف جنرال سید عبدالقدوس 1375

مو براندام آدمی راست میکند، آنانی که از ظلم وستم » باز گو نموده است که خواندن آ

تا  یک بار این کتاب را ورق بزنندامیر عبدالرحمن خان در حق هزاره ها سخن میزنند، 

سیاف و شیخ آصف  -مسعود  -ربانی  از عمق فاجعۀ حکومت اسالمی برهان الدین

جنرال  را از قلم  فاجعه افشار برگهای از د.نشو محسنی  و شرکای دیگر شان بهتر آگاه

 :نقل میکنیمسید عبدالقدوس سید،

 یوپرمخافت نیخون خی،تارمبرهــن است که شهروندان کابل   :فاجعه افشار  »

کرده  ی( سپریدیخورش 1375-1371) نیمجاهد یمهایتنظ یجنگها انیرا درجر

 یکی1371ماه دلوسال  22و 21قتل عــام درافشارکابل مورخ  انیم نیاند،درا

 آنهاست. نیتر بار ودهشت نیازغمبارتر

نسل «  دیژنوسا»انجام شده تا سرحد  عیوفجا اهگنـیب یدرافشارکشتارانسانها

 است. دهیانجام یکش

 یتوان به بخش یوتهاجم برافشار م یمحاربو اتیعمل انیدنبال نمودن جر با

چنان گسترده است  یرحم یبرد،ابعاد قساوت وب یپ وستهیکه درآنجا به وقوع پ یاتیازجنا

زنان ،مردان،کودکان  کند،یآن، انسان را به وحشت اندر م ۀکه خواندن ونوشتن هرواقع

افشارجان به سالمت برده اند،با زخم  ۀازفاجع کهییکشته شده ،آنها یرحمیب به روجوانیپ

 .دهـندیادامه م یبه زندگ ،اکنونیبا دشوار یوروان یروح قیعم یها

وپهناورترازخود جنگ  ارگستردهیتهاجم به افشاراتفاق افتاده بس انیدرجر آنچه

 نیازد یابزار ۀا استفاد؟ (  ب نیسران وفرماندهــان )مجاهد نجایوقلمرو آن است،درا

بخاطر حفظ جالل وجبروت شان،دست  یوقوم یمذهب یها تیعصب ختنیومذهب وبرانگ

را  کی،پشتون وتاج عیتسنن را دربرابر  تش یبیبه قتل عــام زده اند.با خدعه وعوامفر

،  یکشتارجمع ۀواداشته اند. دامن نیخون یهـــا یدربرابر هزاره به انتقام کش

 ارفراتریبس ۀانیوحش ی،اسارت وعملکردها یریچوروچپاول ،گروگانگتجاوزبرزنان ،

جنگ  اتیجنامولف زیرعنوان  شده است. دهیکش ییقرون وسطا یازشکنجه هـا

 ادامه میدهد: درافشــــار کــابل

 مسعود -یربان کسوی،از نیمجاهد بیرق یجناحها انیجنگ درافشارکابل م 

ازبرهـــه  یکی،«حزب وحدت یرهبر تئیوه یمزار» گرید یوازسو یومحسن افیوس

جنگ مولود جنون عظمت  نیکابل است. ا یوفاجعه بارجنگهـــا کیتزاژ یهـــا

 یزیخونرر ادر یوحشتناک الی،پوتنس یوقوم یمذهب یها تیوعصب ،تعصبیطلب

مدافعان حقوق بشرنشان  قاتیوتحق یازخود نشان داد. بررس گناهیوکشتارهموطنان ب

با قرارگاه حزب  سهیمردم درمقا ینگ درافشار،محالت مسکونج انیکه درجر دهدیم
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 یشتریب یهــا یقرارداشت،هدف آتشبار یعلوم اجتماع توتیکه درانست یوحدت اسالم

مسئله نشانگرآنست که  نیاست. ا رارگرفته،راکت وتانک ق ی،توپچ لیثق ۀاسلح

فشاربوده برا یتهاجم اتیعمل یمنبع اصلــ یوقوم یمذهبــ یهـــا ییانتقامجو

 ۀساحـــــ کیبودن وسکونت در عــــهینداشتند ،به جــرم ش یکه تعلق جنگ ی،شهـــروندان

 اند.  دهیکـشتــارگرد عـــانهیفج نینش عـــهیش

 1371دلو سال  22و 21برافشار، مورخ  افتهیسازمان  یتهاجــم اتیعمل   

 نیارائه داد،درا گریکدی هیعل نیمجاهد دنیجنگ ۀویرا درش یدیتحول جد یدیخورش

 انیها که درم یید،انتقامجویکامأل مشهود گرد یونــژاد یمذهــب یجنگ فاکتورها

 شیشکل آن به نما نیرترین وکم نظیتر انهیبودبه وحش افتهیشدت  نیمجاهد یگروههــا

 گذاشته شد.  

 دیچشمد ،یمــدافع حقـــوق بــشر جهـــان یبه گـــزارشات سازمانها یبا نگاهــ  

اند،انسان را به  دهیا را درافشاردجنگها وکشتاره انیکه خود جــر یکسان یاتیوروا اه

جنگ تبهکارانه  کیومعــصوم در گناهیروندان بسازد،شهـ یواجه مم یات دردناکواقعـ

 .  دندیگرد یـربانهـولناک ق یریگوانتقام 

ن جــوان هـــزارانوباوه، ۀزیهـــزاران زن ومرد،هـــزاران فــرزند دلبــند و دوش   

ها وهجــوم  یازاثرآتشبار ای، انهیوحش یریـانه شان دراثرانتقامگنورسته درخانه وکاشـ

ــرارگرفتند،مـــردان به قـ یشده ومورد تجـــاوز جنس رگرفتهیاس ایهـــا کشته شده،

 سمیفاش یاردوگاهــا هیومسعود شب افیمربوط س یکارشاقه واجبار یاـاه هـاردوگ

 ه انتظارمرگ فرستاده شدند.  ب یهــتلر

 در حمدهللا ،حقوقدان،فعأل مهاجــر یآقا)از سوی یگزارش رسم کیبه اساس  

 یکه دارا رشدهیتن افــراد اس« 800»جنگ ازجمله  نیازا ،(آلمـان فرانکفورت شهر

 نیمرده اند.درا ای دهینفر آنها دراسارت به قتل رس«  750»ساله بودند  35-10 نیسن

افشارکشته شده بودند  یکه درکوچه ها وسرکها انیرنظامینفرغ« 80»راپوررقم 

 شده است.  دادهگزارش  زیخانه ن« 5000»وچوروچپاول 

 افیمسعود وس یروهاین ۀلیانجام شده به وس عیـام وفجــاقتل ع یگستردگ 

 یقیبلند رفته است ،متأسفانه آماردق«  دیژنوسا»  کیدرافشارکابل که تا سطح  یومحسن

درافشارکابل  یکشتارجمع یباورنکردن زانیتا م ستیجنگ درافشاردردست ن انیربانازقـ

با  یومنظر نظــام دگــاهیشود. اما هرگاه ازد هدلو دانست 22-21دوسه روز جنگ  در

اجــرا شده، ازسه استقامت درشبها  یآتش هـــا ۀتوجــه برحجم پرکثافت وتبهکـاران

را درخود جا داده بود،وهجــوم لشکر  یادیکه نفوس زافشار یباال ــاتیعمل یوروز هـــا

 یتلفات انسان تیوسعت وکم رت،درآنصو میانتقامجــو وچپاولگــر به داخل افشارنگاه کن

 . شودیم انیترنما قیدق
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 کارانه،جنگ تبه نیگرآنست که حد اقل دراننشاقلـم  نیصاحب ا یاه یبررس   

که آنرا با  یبا ارقام یعنیاند، دهیگـــرد یقربان گناهیب یااز پنجهـزار انسانه شیب

دارد. برعالوه تعداد  یارائه داده است همخوان یارزگـــان یرسخیگرانجنید ۀپژوهنــد

 «160اند. دهیومعلول گرد یمعصوم ،زخم یگر،انسانهایدوچند د

سال قبل، تاهنوز فریاد  121عجیب است که نویسندگان  هزاره ،از ظلم امیردر 

سال قبل افشار، در برابر قاتالن زندۀ مردم هزاره، الل شده  21اجعۀ میکشند ولی ازف

افــشا  زیحـزب وحـدت را ن تیازجنا یافــشار،گــوشـه ها ۀفاجـعمولف مینویسد که اند؟

 :کرد

حقوق  دبانیکه درجنگ افشارشرکت داشت،به د یازافــراد اتحاد اسالم یکی

( را اشغال  یعلوم اجتماع توتینستآنها قرارگاه حزب وحدت) ا یبشرگفته است،وقت

گفتند توسط افراد حزب وحدت به آنان  یکه م افتندیزن را درآنجا  نینمودند،آنان چند

 .    افتندی زیرا ن یزندان اناززن یادیتجــاوز شده است،آنان تعداد ز

مرد را که به علت شکنجه  یزندان 25ازاجساد مردان و یتعدادی گریدراتاق د

 شیب ۀشان بخاطرشکنج افتند،همهیدست داده بودند  صاب شان را ازازحـد اع شیب

 شتردرآنجــایشخص اظهـارکرده است که نتوانسته ب نیشده بودند ،ا وانـهیازحــد کامأل د

 « 161.ـرارکرده استفـ رونیبد به ب یاند،بخاطربوبم

سپتمبر  ۲۱به قول هفته نامه ابزرواتور که در فرانسه نشر میشود )در شماره 

از زمان ورود مجاهدین تا حاال پنج جنگ عمده و پی در پی در کابل رخ داده ( »۱۹۹۴

هزار نفر  ۴۵۰هزار نفر به پاکستان آواره و  ۳۰۰های ماه جنوری اقال است. در جنگ

اند. در ماه جون )جوزا( بعد از شان شدهدر داخل شهر، مجبور به فرار از خانه و کاشانه

از پائین شدن از قدرت ابا ورزید، جنگها شدت و وسعت بیشتر آنکه رئیس جمهور ربانی 

 یافت و کابل به میدان تروریزم مبدل شد.

 یی نیست که از شر باران بم و راکت و آتش توپ در امان مانده باشد.  هیچ منطقه

سرخ یا راکت به شفاخانه چهار صد بستر ، اطراف شفاخانه جمهوریت، عمارت صلیب

افتاده است. چندین منطقه شهر کامال هموار شده است و زنده جانی در خورده است یا هم 

هایی که به شهر منتهی میشوند آن نمانده است. از اواخر ماه جون به این سو تمام راه

توسط مخالفان حکومت بسته شده است. هیچ چیز، نه دوا و نه غذا را میگذراند که به 

 شهر آورده شود.

 متذکر میگردد که مردم کم بضاعت و بیچاره  (خود ۳۷ در شماره)مجله پیام زن 

کابل با پای پیاده به مناطق تحت کنترول حزب اسالمی برای خریداری مایحتاج خود 

                                                 
 .نوشتۀ جنرال سید عبدالقدوس،زیر عنوان فاجعه افشار دیده شودش(1375 -1371)جنگ های کابل،- 160
 یدیخورش 1386نان افغانستان،سال ز یانقالب عتی،جم «یجهاد تیازخون وجنا یاسناد»کتابسید: - 161
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آباد کابل مجاهدین زنان و مخصوصا  برای تهیه نان خشک یا آرد میرفتند. در منطقه دوغ

ها را مورد ن روز برگشتهپسران نوجوان را از مسیر راه میگشتاندند و دو یا سه شب آ

شان مواد خود را خریداری و تجاوز جنسی قرار میدادند و بعد میگذاشتند تا از منطقه

 بکابل ببرند.(

 شان را مشکل اصلی مردم کابل این است که چطور شکم گرسنه خود و خانواده

نفری یکصد و پنجاه مصرف خوراک یک خانواده هفت ۱۹۹۴سیر کنند. در ماه مارچ 

 ۳۰۰( برای اعاشه هفت نفر ماهانه ۱۹۹۴زار افغانی بود و حاال )در ماه سپتامبر ه

 هزار افغانی هم کفایت نمیکند که مبلغ هنگفت و بیرون از توان مردم است.

 اند. منبع اصلی در ترین مردمانترین و بیچارهاند بی وسیلهکسانیکه به کابل مانده

شان مانده ها دو چیز را که برایفیگری است. کابلیفروشی و طواها فعال کهنهآمد کابلی

های خورد به مجردی که دست چپ و است میفروشند تا نان و چای بخرند. بچه

شان را شناختند در پی یافتن کار میگردند. زندگی در کابل یک فاجعه است. جنگ راست

قط در یک نقطه با شان به استثنای رشید دوستم فاند. همهساالران مسئول این تیره روزی

هم توافق دارند و آن ایجاد یک حکومت اسالمی است و درباره همه مسایل دیگر با هم 

ها، اختالف و سر جنگ دارند. بعد قومی بر سایر ابعاد جنگ غلبه کرده است. زرادخانه

آباد و تهران و آوران از سالح جنگی تا بام انباشته است و اسالمسالح کوتهای جنگ

اشکند در عقب صحنه بازیگران را هدایت میکنند. پاکستان افغانستان را متهم ریاض و ت

میسازد که همواره متحد و هم پیمان هندوستان بوده است، مخالف ایجاد یک دولت قوی 

 و مستقر در کابل است.

 مسؤول سازمان « بل اندریوایزه»خبرنگار مجله فرانسوی ابزرواتور از قول خانم 

 دون سرحد میگوید:خیریه داکتران ب

 تا وقتی که ما را بگذراند، ما به کابل میمائیم. اما حاال وقت آنست که جهان بیدار 

شود و کاری بکند. او پیشنهاد میکند که برای نجات جان مردمان ملکی مواد اولیه وطنی 

از طریق هوا به وسیله طیاره به اندازه کافی و به صورت مساویانه در مناطق تحت 

گیرد. اما  های مختلف در کابل انداخته شود. و این کار هر چه زودتر صورتتنظیمکنترول 

  162ر کابل میگذرد، دارد؟بچه کسی، پروای آنچه  که 

 ارگان نشراتی اتحادیه نویسندگان آزاد افغانستان که در پشاور چاپ « وفا»

وار و ( از قول مجله هفته ۱۹۹۴مطابق )دسامبر  ۱۳۷۳قوش  ۲۳میگردد. در شماره 

، مطالبی بس مهم در رابطه ۱۹۹۴نوامبر  ۲۵)شماره « سایتدی»پر تیراژ آلمانی بنام 

                                                 
 ۸ص ۱۳۷۳میزان  ۱۳وفا، اخبار- 162
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در کابل به نشر رسانده که قسمتی از آن اینجا اقتباس  ۱۹۹۴کن های تباهبه جنگ

 میگردد:

 از اول جنوری به این سو که دور جدید عملیات و جنگهای شورای همآهنگی »

، نیم میلیون نفر از کابل آواره شده است. از شروع سال  علیه رژیم آغاز یافته است

نفر در کابل کشته شده است. فقط در دو ماه اخیر چهل هزار نفر  ۱۲۰۰۰عیسوی تا حال 

اند، مال و آل و خانه و اند. پنجاه درصد کسانیکه زنده ماندهدر کابل زخمی شده

ی در و دروازه و بی ارسی، اند. در عمارتهای سوخته، بشان را از دست دادهکاشانه

 مکاتب و مساجد شب را صبح میکنند.

 میلیون دالر را برای کمک  ۶۷سازمان ملل متحد از کشورهای عضو در خواست 

میلیون یعنی فقط نصف آن مبلغ را دریافت  ۲۶به مردم افغانستان نموده بود. اما تا حال 

 داشته است.

 یی نداشته است. مثال به این طرف برنده یی و بیهوده کابل از ماههاهای وقفهجنگ

یک طرف بعد از کشتار و تلفات زیاد سینمای بریکوت و یا مرکز کلتوری شوروی سابق 

را میگیرد. اما بعد از چند ساعت گروه فراری باز حمله کرده پس از دادن تلفات فراوان 

دارد باران راکت و تفنگنداران گروه اول را از آنجا میراند. آنچه که بدون وقفه جریان 

بمب بر مناطق مسکونی شهر است. یک دیپلومات غربی که حوادث کابل را تعقیب میکند 

های متخاصم باور داشته باشند که به زور غالب شده میتوانند، میگوید تا زمانی که گروه

بس واقعی تن در نخواهند داد. آنها برای گرفتن تخت قدرت تا زمانی که یکنفر به آتش

 و یک سنگ به روی سنگ دیگر سالم مانده باشد، خواهند جنگید. زنده

 شورای همآهنگی برای سه سال جنگ سالح و مهمات دارد و حریفان او هر کدام 

اند. هر دو طرف آن قدر سالح زیاد دارند که به به روی انبارهای بزرگ اسلحه نشسته

ایر موجود هم ته بکشد، اند. حتما اگر ذخکمبود جنگجو برای استفاده از آن مواجه

اند که هر قدر سالح و رگبار الزم باشد، به قدرتهای عالقمند خارجی، آماده نشسته

 افغانستان روان کنند.

 بود، به قول یکی از متخصصین امور افغانستان که اگر مداخله این قدرتها نمی

گر اصال از انگلستان است. کشورهای ذیدخل و صاحب غرض به این باورند که ا

 نمیتوانند قلب آسیا را تسخیر کنند باید آن را تا حد امکان ضعیف نگهدارند. 

 متحد، محمود مستیری که برای صلح در افغانستان نماینده خاص سرمنشی ملل

یی مثل او توقع میرود، میگوید: تالش میکند با اندک خوشبینی که از یک دیپلومات حرفه

های او برای صلح به دلیل اینکه م. دور دوم فعالیتایمتر پیشرفت کردهما چندین سانتی

جوانب درگیر حاضر به مذاکره با یک دیگر نشدند، به جای نرسید. در دور سوم او بدون 
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های های شخصیتها و توصیهتاکید به حضور جنگ ساالران با استفاده از مشوره

صلح و آرامش در سرشناس افغان، از طریق ادامه یک برنامه همه جانبه برای اعاده 

بس سرتاسری و فراگیر، ایجاد یک جدید شامل آتش رود. پالنافغانستان به پیش می

شورای با صالحیت و انتقال قدرت سیاسی به آن، تدویرلویه جرگه عنعنوی و تشکیل یک 

 هزار نفری است. ۲۰قوای امنیتی 

 متحد را به بانی از طرح مللهمه رهبران و قوماندانان مجاهدین و عده پشتی

های دو نیم سال اخیر نشان داده است که وعده آنها اند. اما جنگمحمود مستیری داده

چقدر قابل اطمینان است. مردم افغانستان مجاهدین را مانع عمده در راه اعاده صلح و 

آرامش میدانند. غرب همچنان که در برابر این واقعیت که افغانستان بزرگترین تولید 

مخدر و منبع عمده صدور تروریست هاست، زیاد ناراحت نشده است. شاید در کننده مواد 

ها و گرسنگی جان تفاوت بماند که در کابل چه کسانی از جنگبرابر این مسأله هم بی

 «خواهند داد.

 های اطراف کابل نشسته های کوهنامه همچنان مینویسد که برف روی قلههفته

درجه زیر صفر خواهد رسید. در کابل  ۲۰به  است و بزودی برودت در شهر نزدیک

های محروم آذوقه برای سیر کردن شکم مردم و یا مواد سوخت برای گرم کردن خانه

که در  هزار نفري۸۰۰متحد نگران است که از جمله کابلیان وجود ندارد. سازمان ملل

زمستان زنده بدر  اند، دوصد هزار نفر )یعنی از هر چهار، نفر یک نفر( از اینکابل مانده

سال اول جنگ کامال سالمت مانده بود از زمان غلبه  ۱۴نخواهند شد. کابل که در 

های متخاصم بر سر قدرت و برای های که میان گروهمجاهدین به این سو در اثر جنگ

 غارت در گرفته است، زیادتر و کامال ویران شده است.

 دادن ستان مینامیدند، امروز به جالمجاهدین که خود را ناجیان شهر کابل و افغان

اند و برای گرفتن قدرت شهر و همه چیز آن را به توپ شهروندان کابل مبدل شده

اند. کشتار و تباهی آن قدر زیاد است که تنها در شفاخانه جمهوریت روزانه پنجاه تا بسته

اخانه بطور آورند. شش اتاق عملیات این شفهای خود میهفتاد زخمی را مردم روی شانه

 دایم فعال است.

 المللی در کابل، تنها در ماه سپتامبر احمر بینبنابر گزارش مسوولین صلیب

اند و به همین تعداد نفر زخمی گردیده ۲۲۰۰۰هزار و یکصد نفر تلف شده و  ۱۹۹۴

 اند.مریضان دیگر ادویه حاصل کرده

 از آغاز جنگ ماه  (۱۹۹۴اکتوبر  ۱۵)شماره « اخبار افغانستان»بنابر گزارش 

 اند.کشته و زخمی شده نفر ۷۰۰۰۰ تا کنونجنوری سال جاری 
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های تازه میان افراد حزب جمعی، جنگ و درگیرییکی از علل کشتارهای دسته

های گروه ها( و انشعاب آن حزب بدو شعبه عمده تحت نامهزارهوحدت )حزب اهل تشیع

ماه سپتامبر به بعد بخاطر کسب ۱۴از مزاری است که محمد اکبری و گروه عبدالعلی

 رهبری آن حزب، منجر به زد و خوردهای تکاندهنده و غیرمنتظره شد.

 محسنی بحمایت از اکبری وارد  آصف هللا بزودی حزب حرکت اسالمی برهبری آیه

معرکه شد و بر مواضع حزب وحدت آنچه ممکن بود ضربه زدند و بالمقابل حزب وحدت 

به مواضع طرف مقابل خود که مواضع هر دو تنظیم در داخل محالت  المقدورنیز حتی

های تقیل و خفیف ضربه مسکونی شهر در غرب و جنوب غرب کابل واقع است. با سالح

 وارد نمود.

 الـمللـی بدفتر خود در ژنیو اطالع بین احمربنابر گزارش صدای امریکا، صلیب

ن احزاب شیعه از سه هفته بدینسو در غرب های تازه کابل که میاداده است که در جنگ

اند و هزاران نفر جان و نفر ملکی زخمی و معلول شده ۳۷۰۰۰آن شهر ادامه دارد، 

 اند. خانمان خود را از دست داده

 سی در ساحه پوهنتون کابل جنگ میان طرفداران بیبر طبق گزارش رادیو بی

طرفین از مواضع خود بیرون حزب وحدت و حزب حرکت اسالمی بحدی شدت یافت که 

برآمدند و با سرنیزه بجان همدیگر افتادند. در حالیکه هزاران مرمی توپ و هاوان و 

ها راکت بسوی منازل شخصی مثل باران فیر میشد و سیلی از اهالی غیرنظامی در کوچه

 دویدند.سو میهای این نواحی بهرو پس کوچه

 سنگی، نو، کوتهمینه، ساحه پوهنتون، دهکشتار و ویرانی زمانی در محالت جمال

های ثقیل به اوج وحشت خود رسید که طیارات و سالح ۴و کارته  ۳دشت برچی، کارته 

محسنی و طیارات و اسلحه ثقیل حزب اسالمی حکمتیار آصفدولت ربانی به حمایت شیخ

اهل به پشتیبانی حزب وحدت، به عملیات تخریبی مبادرت ورزیدند و مواضع احزاب 

 تشیع را مورد ضربات خود قرار دادند.

 رضا حدادی جویانه غالمهای صلحالمـللـی بعد از ناکامی تالشطبق اطالعات بین

زده کابل بریاست آقای سفیر کبیر ایران در کابل، یک کمیسیون صلح در مناطق جنگ

ون صالحی ترکمنی عضو شورای عالی نظارت حزب وحدت بوجود آمده است. این کمیسی

اکبری و همچنان با سفیر کبیر ایران در کابل مالقات و مذاکره چند بار با مزاری و محمد

های درگیر حزب وحدت، مجددا وحدت بوجود آورد، مگر آنطور نموده تا در میان گروه

 که انتظار برده میشد، این کمیسیون موفق از کارش بدر نیامد.

 هللا افغانی مقیم ایران مانند آیتهای مذهبی شیعه یی از شخصیتهمچنان عده

های جداگانه بدون اینکه کدام طرف را محکوم هللا موفق و غیره طی اعالمیهفاضل و آیت
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و یا از کدام طرف پشتیبانی به عمل آورند، جنگ جاری در کابل را محکوم نموده از تمام 

 قوماندانان و طرفهای درگیر تقاضا نمودند تا از جنگ دست بردارند.

 های درگیر، طرف مقابل خود را مسئوول جنگ وانمود میکنند و هر یک از طرف

خود را مظلوم و در عین حال برنده دفاع وانمود میکنند. متاسفانه بر اثر اصابت راکتی 

یی هم زخم برداشتند. در قلعه در تاالر پوهنتون ده نفر از استادان کشته شدند و عده

آنجا نسبت به شهرنو بیشتر است، در مراسم اجرای یک هللا که نفوذ اهل تشیع در فتح

نفر زخمی گردید. دفتر  ۷۰زن و طفل و  ۴۰عروسی راکتی فیر شد که منجر به قتل 

های ماه سپتامبر را محکوم و تقبیح نمود و یی جنگمتحد در پاکستان طی اعالمیهملل

 خواستار قطع عاجل آن گردید.

 جنرال رشید دوستم حمایت خود را از دولت قبال تصوری موجود بود که هرگاه 

های ربانی دریغ نماید، دولت استاد ربانی بزودی با سقوط مواجه خواهد شد. ولی جنگ

با آنکه تلفات جانی و خسارات مالی فراوان به همراه داشت، نشان داد که نه  ۱۹۹۴سال 

ارد، بلکه حتی در تنها حزب اسالمی به تنهایی توان از پا در آوردن دولت ربانی را ند

ایتالف با نیروهای جنرال دوستم و حزب وحدت که هر دو از شهرت جنگی فراوان و 

 کافی برخورداراند، نیز این توانایی را نداشته است.

 از طرفی هم معلوم میشود که آقای ربانی، خود را برای یک دوره طوالنی 

انی جا خالی کند. از همین حکومت در افغانستان کاندید کرده بود و حاضر نبود به آس

جاست که در طول دو نیم سال قبل تا توانسته است به تقویت نظامی خود پرداخته و 

مواضع خود را در قبال حزب اسالمی و سایرین تقویت بخشیده است و حاضر به 

 نشینی از مواضع خود در برابر مخالفین نیست.عقب

 های آن به نماند، بلکه شعله تنها به کابل منحصر ۱۹۹۴بدبختانه جنگ جنوری 

اکثر والیات کشور زبانه کشید و مردم را که همه امید خود را به مجاهدین و حکومت 

شان نشین و بماتم از دست دادن فرزندان و اطفال و داراییاسالمی بسته بودند، خاکستر

 نشاند. مثال:

 ست مورد های پنجم و ششم جنوری، دهم می و چهارم اگشریف در تاریخمزار

های متخاصم قرار گرفت و متحمل خساراتی شد. جوزجان، ضربات هوائی و زمینی گروه

فبروری در ۲۷فبروری و  ۶جنوری، ۳۱جنوری،  ۲۱فاریاب و سمنگان در روزهای 

های متخاصم سوخت. کندز، بغالن و شیرخان بندر در های آتش گروهمیان شعله

سپتامبر ۲۹اگست، ۳۰اگست، ۱۶مارچ، ۱۰، مارچ۴جنوری، ۵جنوری، ۳۱های تاریخ

مورد ضربات کشنده قوای دولتی و شورای همآهنگی قرار گرفتند و  ۱۹۹۴دسمبر ۱۹و 

یی بود که از کندز تا تلفات انسانی بسیار متحمل شدند. این خسارات عالوه بر بالی زلزله
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نفر زخمی، ۱۸۰۰ نفر کشته،۶۶تکان داد و بر اثر آن،  ۱۹۹۴بدخشان را در دهم می 

 باب مسجد ویران شد. ۸۰باب مکتب و  ۱۵خانه،  ۱۸۰۰۰

 نومبر، ۱۵اکتوبر و ۱۴سپتامبر، ۲۱اگست، ۲۶های همچنان قندهار در تاریخ

اگست، پروان و چارده غوربند در ۲۶جون، وردک در دهم دسمبر، میدان در ۴هرات در 

ماه می، لغمان ۱۴می و ۱۰مارچ، ۱۲می، پلخمری در ۴اکتوبر، سروبی و تگاو در  ۲۳

سپتامبر و ۴نوامبر، لوگر در ۲۰سپتامبر و  ۴جون و ۱۵جوالی، ننگرهار در ۲۹در 

های ( مورد آتش باری گروه۱۹۹۴ها و همین سال )غزنی و پکتیا نیز طی همین ماه

 .متخاصم قدرت طلب قرار گرفتند و منتج به مرگ صدها انسان مفید جامعه افغانی شدند

 های یی بوسیله آژانسدر نیمه ماه اکتوبر همین سال خبر تازه و غیر مترقبه

پخش شد. این گروه به نام « طالبان»المللی در مورد یک گروه تازه بنام رسانی بینخبر

ها از طریق پاکستان از سپین داعیه نجات افغانستان از بالی جنگ قدرت طلبان تنظیمی

اکتوبر در ناحیه تخته پل قندهار مقاومت برخی از  ۱۴بولدک وارد کشور شد و در 

قوماندانان جهادی آن والیت را در هم کوفتند و سپس شهر قندهار را از چنگ نیروهای 

تنظیمی به تصرف خود در آوردند. گفته میشود امیر اللی زخمی شده و قوماندان منصور 

 است.نقیب در لباس بدل خود را از معرکه نجات داده کشته و مال

 ها گروه طالبان پس از تسلط بر شهر قندهار، به خلع سالح افراد باقیمانده تنظیم

های اطراف و مخصوصا جاده سپین بولدک ـ پرداختند و امنیت را در شهر و شاهراه

التجاره پاکستانی را که بقصد ترکمنستان راهی تورغندی تامین نمودند. و یک کاروان مال

ها قرار گرفته بود، تا های مسلح تنظیمه پل مورد دستبرد گروهبودند و در نزدیکی تخت

 دالرام فراه همراهی و بدرقه نمودند.

 ها فتح نموده متصرف شدند و با در عین حال والیت هلمند را نیز از چنگ تنظیم

ها های موجود از نزد تنظیمآوری سالحتعیین گروه رهبری برای آن والیت به جمع

ها و شهرها شده، موجب رکت طالبان که منجر به تامین امنیت در راهپرداختند. این ح

ماه قبل مردم از ترس خرسندی عامه مردم گردیده است. زیرا در طی دوسال و شش

های مسلح مجاهد همه دار و ندار و هستی و زندگی خود را از دست داده بودند و از گروه

داران خونخوار و بیباک را گق تفبسد تا میکردند که مردانی پیدا شونخدا روزی را آرزو 

 بدهند.

 گروه طالبان پس از تسخیر هلمند و زابل وارزگان و نیمروز، بال درنگ بسوی 

غزنی به پیشروی خود ادامه دادند. نیروهای تنظیمی در غزنی بعد از اندک مقاومت شهر 

آن والیت بدست  را به طالبان تسلیم نمودند. طالبان در شهر غزنی بعد از گرفتن اداره

بابا والی غزنی که مربوط به آوری اسلحه از نزد مجاهدین پرداختند. قاریخود، به جمع
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حرکت انقالب اسالمی بود، البته قبل از رسیدن گروه طالبان آمادگی خود را برای 

 همکاری با گروه طالبان اعالم داشته بود.

 شهر با مقاومت شدید  طالبان با سرعت ممکنه بسوی کابل کشیدند. در میدان

حزب اسالمی در اتحاد با حزب وحدت روبرو شدند، اما پس از نبرد شدید، نیروهای حزب 

 نشینی کردند.اسالمی و حزب وحدت با دادن تلفات سنگین مواضع خود را ترک داده عقب

 ، چهار آسیاب مقر فرماندهی حزب اسالمی را ۱۹۹۵فبروری ۱۶طالبان در 

قبا بدولت آقای ربانی اعالم داشتند که قدرت دولتی را به آنها بدون متصرف شدند و متعا

نفری  ۲۶فبروری قدرت را بیک شورای ۱۸جنگ واگذارد. دولت ربانی که قرار بود در 

متحد واگذارد به این دلیل که گروه طالبان در پروسه صلح شامل مطابق پالن صلح ملل

ماه  ۲۱ه خاص ملل متحد آقای مستیری تا نبودند و اکنون باید شامل شوند، از نمایند

مهلت خواست و آقای مستیری جز قبول این مهلت چاره  ۱۳۷۴مارچ مطابق اول حمل 

رسانی بکابل باز و نرخ مواد خواربار نسبت های آذوقهنداشت. با آمدن طالبان، راه

 بگذشته خیلی ارزان شد.

 ثر موجودیت گروه وضع نظامی بر ا ۱۹۹۵فبروری  ۲۶تا  ۲۲های در تاریخ

طالبان در جنوب کابل تغییرات زیادی دید. حزب وحدت که از جنوب خود را با طالبان 

مقابل میدید و در شمال و غرب با نیروهای دولتی و حزب اتحاد اسالمی مجبور شد 

بگروه طالبان سالح و مهمات خود را تسلیم و از طالبان و سایل حمل و نقل خود را 

جمعی بر مواضع حزب های دولت ربانی بطور دستههمین آوان قوتتقاضا نماید. در 

وحدت حمله آوردند و از زمین و هوا بر سنگرهای حزب وحدت و مناطق تحت اشغال آن 

های خفیف و ثقیل بکار برده شد و با سرعت تمام، مواضع و بمب و خمپاره و سالح

آن حزب تلفات سنگین را محالت حزب وحدت در کنترول نیروهای شورای نظار درآمد و 

های آن حزب، نیز از یی از قوماندانمزاری با عدهمتحمل شد. رهبر حزب وحدت عبدالعلی

میان برده شدند. گفته میشود یکروز تمام در مناطق تحت اشغال حزب وحدت، میان افراد 

بتن محشری برپا بود. بدینسان بر اثر های تنآن حزب و نیروهای دولتی بر اثر جنگ

هزار نفر  ۴۵تا  ۴۲طلبی در دو نیم سال اخیر حدود های وحشیانه تنظیمی و قدرتکشتار

اند و حدود یک میلیون از نفر زخمی و معلول شده ۱۳۰۰۰۰تا  ۱۲۰۰۰۰مقتول و از 

زار وحشتناکی اند و کابل به خرابهساکنان کابل مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده

 تبدیل شده است.« ، آیآی، اس» مطابق میل و نظر

  

   موارد نقض حقوق بشر در افغانستان

  های متخاصم سوز که بخاطر احراز قدرت، میان گروههای تباهکن و هستیجنگ
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تنظیمی در افغانستان جریان دارد نه تنها باعث قتل و کشتار هزاران انسان بیگناه و مفید 

تادان، دانشمندان، نویسندگان، جامعه افغانی، شامل: مادران، کودکان، جوانان، اس

شاعران، هنرمندان، سیاستمداران، متخصصان و کارمندان ورزیده و مجرب کشور 

گردیده، بلکه باعث ویرانی و بربادی تمام نهادهای مفید و سودمند اجتماعی و اقتصادی 

ها، موسسات تحصیلی و آموزشی، و فرهنگی از قبیل تخریب مکاتب، مدارس، شفاخانه

های تولید انرژی برق، و تحقیقات علمی و های مخابراتی و مواصالتی، دستگاهسیستم

ها هزار سرانجام سبب خرابی کابل پایتخت کشور محبوب افغانها گردید، که بالنتیجه ده

اند و یا مجبور به ترک خانه و کاشانه باشنده این شهر یا کشته و یا زخمی و معلول شده

گردیده، به کشورهای پاکستان، ایران، هند، روسیه ویران شده و چپاول شده خود 

اند. فدراتیف، ازبکستان و تاجکستان و سایر کشورهای اروپائی و امریکایی مهاجر شده

ها موارد فراوانی مبنی بر نقض حقوق بشر به وقوع پیوسته براستی در جریان این جنگ

 است که در هیچ نقطه دنیا نمیتوان نظیر آنرا سراغ داد.

 آور و سنگین در مورد حوادث کشور ما از راپور ساالنه های شرمگیرین نتیجهای

المللی مندرج در شماره اول اخبار افغانستان منتشره ( سازمان عفو بین۱۹۹۳)سپتامبر

 دهلی جدید در اینجا انعکاس داده میشود.

 های مسلحانه بر اساس این گزارش در ماه می سال گذشته طی درگیری»

هزار صم در کابل و اطراف آن بیش از یکهزار نفر هالک و زیاده از پنجای متخهاگروپ

المللی آمده است که حکومت مرکزی و سایر اند. در گزارش عفو بیننفر زخمی گردیده

های مجاهد مخالفین خود را در مناطق تحت تسلط خود زندانی و در اسارت خود گروپ

یک دیگر مبالغ گزاف پول، اسلحه و حتی واگذاری اند و بخاطر رهایی آنها از نگهداشته

 ساحات تحت تسلط را مطالبه میکنند.

 سلطه مخالفین چنان  در مناطق تحت تسلط و حاکمیت دولت و در مناطق تحت

آور صورت گرفت اند که از آن نه تنها واقعات و رویدادهای وحشتناک و شرم

اند، بلکه اشخاص بیطرف و مردم های سیاسی مخالف بدور نبودههای گروپخانواده

 اند.عادی و زنان نیز نجات نیافته

 های مسلح مجاهدین به یک گروه ۱۹۹۳مطابق اخبار واصله در طی سال 

خانه زنانه در کابل هجوم برده و زنان مریض آن شفاخانه را مورد تجاور جنسی دیوانه

خانه زنانه نیز از تی دیوانهجمعی قرار دادند. در چنان عمل قبیح انتقامگیری که حدسته

آن مصوون نماند. نزد آن دسته از مجاهدین که به این عمل دست زدند، حتی این تصور 

موجود نبود که شوهر، برادر، یا پسر کدام زن مربوط کدام گروپ از مجاهدین 

 شان میباشد.مخالف
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اند. در دهدسته به قتل رسانیده ش هللا نیز دستهحامیان رئیس جمهور سابق نجیب

اند. در اواسط ها نفر از اعضای حزب وطن به قتل رسیدهده ۱۹۹۳الی می  ۱۹۹۲آپریل 

دو صد عضو حزب وطن مربوط به جناح خلق در والیت هلمند از بین برده  ۱۹۹۳سال 

گرای افغان بنام آباد افراد مربوط به جمعیت اسالمی یک رهبر حزب ملیشدند. در جالل

 ر از نظامیان سابق را بعد از چند ماه زندان به قتل رسانیدند.خان و چند نفروزی

 منازل  های بدون هدف باالیدر مرکز کشور کابل بمباران کورکورانه و راکت

د صورت میگیرد که در نتیجه آن هزاران نفر از شهریان جها و مسامسکونی، شفاخانه

 می شدند.گناه منجمله زنان، اطفال و پیرمردان یا کشته و یا زخبی

 افراد مسلح مجاهدین، یک گروپ دیگر مجاهدین را مورد حمله قرار داده، به 

شان را مورد تجاوز قرار میدهند و  برند، آنرا آتش میزنند، زنانشان هجوم میهایخانه

 شان را در محضر عام به قتل میرسانند.  پسران

 -)ربانیبه دولت دارالمللی نیروهای وفامطابق به گزارش سازمان عفو بین

( منازل ۱۹۹۳فبروری سال گذشته ) دهمدر نخستین حمله انتقامجویانه خود در مسعود(

شان  مسکونی اهل تشیع را در افشار مورد هجوم قرار داده، افراد آن را در داخل منازل

شان تجاوز جنسی صورت  عام نمود، پسران و زنان آنان را اسیر و به دختران جوانقتل

المللی ابراز نظر میکند که دلیل شان را به آتش کشیدند. سازمان عفو بین منازل گرفته و

عمده نقص حقوق بشر در چنان ابعاد وسیع و خشن در اینست که در افغانستان یک 

حکومت نی بلکه چندین ده حکومتی وجود دارند. کنترول دولت مرکزی در کابل فقط در 

های مسلح مخالف قرار ص در کنترول گروپحدود چند ناحیه محدود است و باقی حص

 دارند. 

 های مسلح در مناطق تحت کنترول خویش در بعضی والیات رهبران گروپ

اند و بر اساس آن جزاهای را به مخالفین خودشان اعمال محاکمی را ایجاد نموده

به  مینمایند. این محاکم حین اتخاذ تصمیم خود بیشتر به این اصل توجه میکنند که متهم

شان چیست و از کدام عقیده پیروی های مجاهد مربوط بوده، ملیتکدامیک از گروپ

 « میکند.

 یی از جنایات و موارد نقض حقوق بشر در  المللی، فقط به شمهسازمان عفو بین

افغانستان اشاره کرده و گذشته است. میخواهم عالوه کنم که، جنایاتی که در حق مردم 

های متخاصم مجاهدین، در غرب و جنوب کابل از طرف گروه ۱۹۹۲کابل در ماه جوالی 

بخصوص از طرف حزب وحدت و حزب اتحاد اسالمی در مورد افراد رهگذر منسوب به 

این ملیت یا آن ملیت و یا اهل این مذهب یا آن مذهب اعمال شده، نه تنها در تاریخ 

نمیتواند. مثال: کوبیدن جنایات بشر نظیر ندارد، بلکه در جهان معاصر هم سراغ شده 

های انچه در پیشانی و بر فرق انسانها، انداختن انسانهای زنده در کوره۴ هایمیخ
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پزی، زندانی گذاشتن اسیران در قفس حیوانات درنده و افعی و مارهای کشنده، خشت

نر و ها در کانتینرهای فلزی و پاشیدن پترول بر سر و زیر کانتیجابجا نمودن آدم

جمعی بر زدنهای زنان، تجاوز دستهها و صلیبجمعی انسانها، شکم دریدندن دستهزآتش

ها، زنان اسیر، عریان کردن و لخت نمودن زنان پس از تجاوز و رها کردن آنها به جاده

پختن گوشت انسان و خوراندن جبری آن به اسیران دیگر، مسدود کردن مجرای بولی 

دن مواد فضله خود یا دیگران، مثله زدن و بریدن اسیران، مجبور ساختن اسیر به خور

کردن زبان، گوش، بینی، دست و آلت تناسلی مردان و شکستن دندان و پستان زنان، قطع

کشیدن چشم، و پوست کردن انسانها، تصاحب جبری زنان شوهردار و گرفتن موترو پول 

بشر زمره نقض حقوققابل انجام افراد و اشخاص، آیا در و ساعت و جریمه کردنهای غیر

 آید.در افغانستان به حساب نمی

 ها، دختران جوان و افراد صاحب نام و نشان، داخل شدن جبری بچه اختطاف پسر

زدن تا مرز مرگ برای گرفتن آخرین و خودسرانه به منازل افراد و چپاول دارایی و قنداق

ابجا کردن بوسیله خود آوری اثاثیه و در موترهای چپاولگران جپول مالک منزل و جمع

ساله که ۱۶بشر در افغانستان نیست؟ مجبور شدن دختری مالکان منازل، آیا نقض حقوق

مکروریان بزیر انداخت و جان داد، نقص  ۵از ترس تجاوز بناموسش خود را از منزل 

های فرهنگی، تاراج موزیم ملی، قاچاق آثار حقوق بشر نیست؟ آیا غارت گنجینه

های کردن دروازهها، مسدودف ملی، گالری ملی ، سوختن کتب و کتابخانهگرانبهای آرشی

ها بر روی فرزندان، حریق کردن مطابع، برهم زدن سیستم موسسات تعلیمی و دانشگاه

ها پارچه کردن تانکخدمات شهری و بردن صدها ملی بس شهری به پاکستان، و پارچه

ارت و سایل و تجهیزات فابریکات و های تولیدی و غها، تخریب دستگاهپوشو زره

 تاسیسات اقتصادی بخارج کشور نقض حقوق بشر نیست؟

 رسانی به شهریان های مواصالتی به پایتخت و منع آذوقهآیا مسدود کردن راه

گی، نقض حقوق بشر کابل و قرار دادن شهریان در عسرت گرسنگی و تنگدستی و فاقه

 نیست؟

 های مردم بیدفاع کابل و بالنتیجه تش کشیدن خانهآیا، بمباردمان شهرها و به آ

گی از خانه و کاشانه و از دست هزار آدم این شهر به مهاجرت و آوارهساختن صدهاوادار

دادن دارایی و هستی خویش، نقض حقوق بشر نیست؟ آیا پرتاب راکت در محفل جشن 

اند، نقض تان بردهعروسی و یا در جمع عزاداران و سوگوارانیکه مرده خود را بگورس

 حقوق بشر نیست؟ 

 ملل  ۱۹۹۴الـمللـی حقوق بشر به مجمع عمومی در گزارش رسمی کمیته بین 

متحد، تصویری از زندگی اجتماعی افغانها داده شده که در آن قتل و کشتار، زورگویی، 

گیری و رهزنی، کشی، چور و چپاول، تجاوز به ناموس زنان و نوجوانان، راهحق
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های بندی، قحطی و قیمتی بدون درآمد، بیکاری و بیگاری، ویرانی خانهی و راهباجگیر

نظمی به قانون طبیعی شان، بدامنی و بیهایمردم، فرار اجباری مردم از منازل و خانه

صاحب، بی دروازه و وبار و بیبندزندگی انسانها درآمده است و افغانستان به کشور بی

زور دارد، همه چیز دارد، هر که سالح و تفنگ دارد، نان کس و بیچاره که هر که بی

دارد، خانه دارد، موتر دارد، هستی و دارای و همه چیز دارد، و فقط آنچه که ندارد قانون 

 و دولت مقتدر مرکزی است.

 ها یا تمام آن در اینجا متاسفانه متن کامل این گزارش بدسترس نیست تا قسمت

خود مختصر گزارش سازمان  ۱۳۷۳دلو  ۱۱فا در شماره بازتاب داده میشد، اخبار و

الـمللی را در رابطه به نقض حقوق بشر در افغانستان به نشر رسانده که نکات عفو بین

 عمده آن در اینجا ذکر میگردد:

 هایی با مهاجرین افغانی در مرز پاکستان گزارش مذکور که بر مبنای مصاحبه

های مسلح مجاهدین، ژورنالستان و خبرنگاران هتنظیم شده است بیان میکند که گرو

دهند و حتی محکوم بمرگ مینمایند که چرا، الـمللـی را دستگیر میکنند و شکنجه میبین

آنها را پورهایی پیرامون موارد نقض حقوق بشر در افغانستان بخارج گزارش میدهند. از 

از طرف گروهی مسلح به  ستونسی در ناحیه چهلبیآن جمله میرویس جلیل خبرنگار بی

های خبرنگار که اصال انگلیس بوده، در ناحیه تحت تسلط قتل رسید. عالوتا یکی از خانم

یی انتقال داده میشود که هشت نفر مسلح در آنجا  حزب وحدت دستگیر و به پوسته

بودند. سپس به خانم گوشزد میگردد که در صورتی از مرگ نجات خواهد یافت که دسته 

ما  ورد تجاوز قرار بگیرد در غیر این صورت، چون تو برای گروه مخالفجمعی م

آوری مینمائی، بنا بر آن باید کشته شوی. خانم میخواهد در بدل پرداخت اطالعات جمع

پول گزاف جان خود را خریده و نجات یابد، مگر این خواست او قبول نمیشود و مورد 

کند. یی، این مساله را افشاء می ن مصاحبهتجاوز دسته جمعی قرار میگیرد. بعد او ضم

اند، خود آباد موظفگزارش اشاره میکند که مجاهدینی که برای امنیت راه کابل ـ جالل

آیند، آباد میشوند و از عابرین و مهاجرینی که از کابل به جاللامنیتی میمؤجد بی

ن پرداخت موجود تقاضای پول خیلی زیاد، در هر پوسته میکنند و در صورتیکه توا

 نباشد، مورد لت و کوب و حتی مرگ قرار میگیرند. 

 همچنان در گزارش داستان مرد دریوری است که روزی در کابل خانمی را در 

سنگی از طرف گروه  تکسی خود به میرویس میدان انتقال میداده است، در ناحیه کوته

شوند و بعد به اتاقی میمسلح حزب وحدت توقف داده میشود و از موتر پائین کشیده 

شود که روی کاغذ از فروش تکسی خود یابند. سپس به دریور امر میدورتر انتقال می

باالی یکی از افراد پوسته بنویسد، چون دریور میخواهد از انجام این امر انکار کند، به 
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گوشت آدم خورانده میشود و سپس مجبور به نوشتن چیزی میشود که آنها  او جبرا  

 سته بودند. بعد دریور را رها و زن بیچاره را تصاحب میکنند.خوا

 المللی را در خود گزارش ساالنه سازمان عفو بین ۱۷۰جریده امید در شماره 

 ۱۹۹۵جوالی  ۸که در تاریخ  ۱۹۹۴رابطه به نقض حقوق بشر در افغانستان در سال 

ادامه منازعات مسلحانه  از رادیو صدای امریکا نیز پخش گردید، به نشر رسانده میگوید.

های تخطی از حقوق بشر را در داخل ثباتی سیاسی تصدیق و تفریق گزارشو بی

های که تازه از افغانستان به پاکستان وارد افغانستان مشکل ساخته است. اما افغان

میشدند در منطقه سرحدی در مورد یک مصیبت تخطی از حقوق بشر گواهی میدادند که 

شان بیجا شده و یا به هایهزار افغان داخل کشور از خانهست. صدهادر حال تکوین ا

 اند.کشورهای مجاور فرار کرده

  در ماه فبروری قوای مربوط اتحاد گلبدین حکمتیار و جنرال دوستم راه کاروان

المللی را که بسوی کابل در حرکت بودند سد های مواد غذایی مربوط موسسات خیریه بین

المللی کمک در مورد قطحی در کابل برای های مکرر ادارات بیند هوشدارکردند. با وجو

چندین هفته شش عراده الری مواد غذایی که م. م. سازمان داده بود نتوانست بکابل 

 ۶ها اجازه یافت بتاریخ المللی سه عراده از این الریبرسد. به تعقیب تقاضاهای بین

خانه کابل که مردم جهت فتم مارچ در منطقه خیرمارچ بکابل مواصلت نماید اما بتاریخ ه

یی قوای مربوط حکمتیار های خوشهبودند، هدف حمالت بم دریافت مواد غذایی جمع شده

نفر کشته شده و سی تن دیگر مجروح گردیدند.  قرار گرفتند. طبق گزارش حداقل شش

نقض حقوق بشر در راهبندان تا ماه دسمبر ادامه یافت. گزارشگر خاص م. م. در مورد 

بار از افغانستان دیدن کرد و گزارش خود را در ماه نومبر به مجمع افغانستان چندین

ترین بشر در افغانستان ارائه نموده گفت که اساسیعمومی م. م. در مورد نقض حقوق

 شود.عناصر قوانین بشری که براهالی قابل تطبیق باشد در افغانستان تطبیق نمی

 المللی حاکی است که جنگ بر سر کنترول قلمرو، میان دو جناح نگزارش عفو بی

شد. متخاصم اهالی را عمدا هدف قوای توپخانه قرار میداد که باعث قتل هزاران نفر می

شان و یا در محالتی های کابل، یا در منازلیی بودند که یا در جادهاکثریت قربانیان اهالی

ان به آن پناه برده بودند. سایر اهالی بنا بر سوءظن شکشته شدند که بعد از تخریب منازل

شان کشته های داخل جنگ در منازلبه پشتیبانی از مخالفین توسط اعضای یکی از جناح

به والیات  ۱۹۹۴شریف منحصر بود، در جریان شدند. جنگ و حمالت که به کابل و مزار

ت. گزارش مشعر است که قندز، هرات، قندهار، بغالن، بادغیس و ننگرها، توسعه یاف

قوای مشترک جنرال دوستم و حکمتیار بر ارگ و وزارت  ۱۹۹۴بتاریخ اول جنوری 

دفاع حمله کردند. قوای رقیب در دو طرف دریای کابل در مناطق مسکونی سنگر گرفتند 

و در اثر آتش بدون تمیز اکثریت ساکنین غیر مسلح مناطق مسکونی کشته شدند. حمالت 
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ها نفر کشته میشد. در ماه ها روزانه دهل سال جریان داشت و طبق گزارشبر کابل در طو

نفر مریض کشته باری قرار گرفت که طی آن سیاگست سه شفاخانه در کابل هدف راکت

المللی اعانه داده بودند از بین شد و یک گدام ذخیره وسایل طبی که موسسات خیریه بین

 رفت.

 نویسد که در ماه سپتمبر جنگ ش ساالنه خود میالمللی در گزارسازمان عفو بین

دو جناح شیعه حزب وحدت طرفدار حکمتیار و حرکت اسالمی طرفدار ربانی آغاز  بین

ها صدها نفر کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. گمان برده یافت. در جریان این جنگ

شود که فته میمیشود که یک عده مردم عمدا و بصورت خودسرانه کشته شده باشند. گ

هزار نفر  ۱۷اکتوبر هشتصد نفر در کابل کشته شده و بیش از  ۱۲سپتمبر و  ۱۲بین 

زخمی گردیده، چندین صد نفر اعم از زن و مرد و طفل توسط اشخاص مسلح در 

شان کشته شدند. زیرا گمان برده میشد که به گروه رقیب مربوط بودند. بتاریخ هایخانه

باری قوای توپخانه در اطراف پوهنتون، دهمزنگ و کوه  هاکتوبر از اثر گلول ۲۱

نفر مجروح شدند. دو روز بعدتر دور جدیدی از  ۱۵۰نفر مقتول و  ۴۵تلویزیون حداقل 

اکتوبر حداقل  ۲۴تن دیگر شد و بتاریخ  ۴۳نفر و جراحات  ۱۵حمالت راکتی باعث قتل 

بیش از سه )شاید سی(  ۱۹۹۴تن مجروح گردیدند. تا ختم سال  ۹۸نفر کشته و  ۳۵

 هزار نفر کشته شده بودند.

 های مردم های مسلح بخانهالمللی مشعر است که اعضای دستهگزارش عفو بین

داخل شده اعضای خانواده را که مقاومت میکردند کشته و اموال خانه را تصاحب 

ند های رقیب مظنون هستنمود. طبق گزارش مردم غیرمسلح که به ربط داشتن گروهمی

اند. لت شکنجه میشوند. صدها زن، دختر و پسر شکنجه شده و مورد تجاوز قرار گرفته

های مسلح مردم را برای مدتهای زیاد اجرا میشود. طبق گزارش تمام گروه و کوب وسیعا  

ها بسته اند میگویند که برای مدتها با اجساد مردهزندانی میسازند. آنهایی که رها شده

ر ساخته شده بودند تا گوشت انسان را بخورند. و توسط قنداق تفنگ شده بودند و مجبو

شان تحت قشار قرار هایلت و کوب میشدند. بعضی از زندانیان خصی میشدند و خصیه

اند. کسانیکه پول کافی داده میشد. طبق گزارش بسیاری زندانیان تحت شکنجه جان داده

 شدند.برای رهایی خود نداشتند عمدا کشته می

 المللی میگوید: در کابل زندانیان در مراکز مخفی شکنجه میشدند سازمان عفو بین

آباد و هرات مردم در زندانها رسمی نگهداری و حداقل در سه شهر مزار شریف، جالل

میشدند. گفته میشد اکثریت زندانیان بدالیل قومی و یا دلیل ارتباط به گروه مخالف زندانی 

ها به خارج افغانستان انتقال داده شده و نیان از محابس گروهشده بودند. بعضی از زندا

خبرنگار را توقیف )زندانی(  ۱۲های مختلف مجاهدین حداقل زندانی گردیده بودند. گروه
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و مورد اذیت قرار داده بودند. به خبرنگاران هوشدار داده شده بود تا در مورد دست 

 163«مواد مخدره گزارش ندهند. های مسلح در خرید و فروش اسلحه وداشتن گروه

 

 اقدامات ملل متحد و کنفرانس کشورهای اسالمی

 در رابطه به بحران افغانستان 

 

 متحد غرض ، باالخره شورای امنیت سازمان ملل۱۹۹۴آمیز سال های فاجعهبر اثر جنگ

مستیری یکی از بررسی بحران افغانستان هیات خاصی را تحت ریاست محمود

جرب کشور تونسونس، سابق وزیر خارجه آن کشور، تعیین کرد تا به های مدیپلومات

افغانستان سفر نماید و بحران این کشور را از نزدیک مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهد 

 متحد ارائه دهد.و گزارش کار خود را در زمینه به شورای امنیت ملل

 را برای حل معضله  هایدوست چنگ زد و امیدواریاین خبر بدلهای افغانان وطن

ها و قوماندانان به اشاره افغانستان از طریق سیاسی بوجود آورد. اما برخی تنظیم

اندازی نمایند و قبل از کشورهای حامی خود خواستند در راه هیات خاص ملل متحد سنگ

گری و تماس با جوانب درگیر نمودند. ورود آن به کشور، گروهی را موظف به میانجی

بود که آنان در رفع بحران افغانستان کاری از پیش برده نمیتوانستند و  اما پرواضح

صرف نمایشی بود که میخواستند چنین وانمود کنند که افغانها خود بجای وساطت ملل 

آمیز دارند. مگر هر اقدام و متحد توانایی کنار آمدن و از خودگذری را از طریق مسالمت

راه نباشد، به منزل نمیرسد. گروه میانجی ناکام هر گامی که با صداقت و باورمندی هم

وارد افغانستان شد و با رئیس دولت  ۱۹۹۴برگشت و آقای مستیری در اوایل آپریل سال 

ها و همچنان با شاه مسعود، قوماندانان جهادی و رهبران تنظیمآقای ربانی و احمد

و پیشنهادات و ها و اقشار مختلف مردم از نزدیک مالقات کرده و نظریات شخصیت

 های مختلفی را دریافت نمود.طرح

 ریزی و آقای مستیری به وضاحت دریافت که مردم افغانستان از جنگ و خون

اند و مجاهدین توانایی ایجاد های متخاصم در کشور کامال به ستوه آمدهویرانی تنظیم

سی گفت بیرادیو بییی با نماینده دولت فراگیر و با ثبات را ندارند. حتی او ضمن مصاحبه

اند و برای کسب قدرت دولتی و کش و باندیت مسلط شدهآدمکه، در افغانستان مشتی
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های ثقیله گناه افغانستان و شهر کابل را به توپ و آتش سالحانحصار آن، مردم بی

 اند و توان آن را هم ندارند که زمام امور را بدرستی کنترول نمایند و...بسته

 مستیری، نماینده خاص ملل متحد دریافت که مداخالت کشورهای  همچنان آقای

منطقه و ذیدخل، افغانستان را به تباهی و نیستی کشانده و قبل از هر اقدام دیگر بایستی 

های ذیدخل در بحران افغانستان تماس گرفته شود. و از آنها تقاضا گردد تا از با دولت

ورزند. زیرا، افغانستان با ثبات و غیر  مداخالت خویش در امور افغانستان خودداری

متعهد به نفع صلح در منطقه و جهان است. به این منظور آقای محمود مستیری پس از 

سفر به افغانستان و بازدید از وضع امنیتی، نظامی و جنگی شهرهای چون کابل، 

روسیه شریف، هرات، قندهار به پاکستان و ایران و عربستان سعودی و آباد، مزارجالل

به نیویارک برگشت و گزارش مطالعات و  ۱۹۹۴فدراتیف مسافرت کرد و در نهم می 

جون به سر منشی ملل متحد آقای ۲۵های خود را از وضع افغانستان به تاریخ بررسی

 غالی تقدیم نمود.پطروس

 جریده وفا، ارگان نشراتی اتحادیه نویسندگان افغانستان آزاد که در وضع فعلی 

رگ تاریخی را در امر آگاهی هموطنان از اوضاع بحرانی کشور به عهده رسالت بز

متحد را ترجمه و در شماره گرفته، نتایج و پیشنهادات گزارش هیات خاص ملل

 خود آنرا به نشر رسانده که نکات عمده آن اینجا بازتاب داده میشود: ۱۳۷۳سرطان ۲۸

  امروزی افغانها یک جنگ قدرتاند که جنگ اکثریت مردم افغانستان بدین عقیده»

 ۱۹۹۴طلبی است. نتایج این جنگ بسیار وخیم خواهد بود. جنگ اخیر که در جنوری 

آباد و یی گردید که در اثر توافقات و مذاکرات اسالمآغاز یافت مانع اجرای وظایف اداره

 آباد در افغانستان فعالیت مینمود.جالل

 فغانها استقبال شد، بلکه نتایج کار و هیات خاص ملل متحد نه تنها از طرف ا

فعالیت هیات خاص و پیشنهادات آن بسیار مهم و یک راه حل سیستماتیک بخاطر قطع 

جنگ در افغانستان خواهد بود. جنگ در افغانستان باعث خشم و نفرت زیاد ناظرین آن 

ت ارضی، ای، پشتیبانی خود را از تمامیهای ناحیهشده است. اما با وجود آن تمام قوت

 اند.ملی، و استقالل افغانستان اعالن نمودهحاکمیت

 امروز افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک و مواد مخدره در جهان است که از 

بابت کشت این مواد به زارعین اصلی آن پول اندک داده میشود ولی معلوم است که 

لت اصلی کشت و زرع مواد قسمت اعظم این سرمایه به جایهای دیگر منتقل میگردد. ع

مخدره در کشور نبودن یک اداره واحد و مستحکم مرکزی در افغانستان است و این امر 

باعث میشود تا در مزارع مواد مخدره بیشتری زرع شده، به سبب نبودن موانع در 

 سرحدات بخارج از کشور صادر گردد.
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ی در افغانستان وضع خراب اقتصاد و فقدان سرمایه باعث دوام منازعات فعل

ها را عقیده بر این است که در قدم اول ضرورت است. در خارج از افغانستان بسیاری

است تا صلح در افغانستان تامین شود و بعدا کار و فعالیت جهت احیای مجدد کشور آغاز 

های سیاسی و گردد. لیکن هیات خاص بررسی مسایل افغانی بدین عقیده است که فعالیت

اند و این دو باید طوری با هم ربط داده شوند تا باعث تامین دیگربسته بیکاقتصادی وا

صلح در کشور گردد. باید گفت در جاهای که به این دو پروسه توجه مبذول شده، باعث 

های اقتصادی، رهبری سیاسی و تامین امنیت و صلح در آن مناطق گردیده است. فعالیت

 ..یک اداره فعال را بوجود آورده است.

 واضح است که در شرایط فعلی باید جوامع بشری و ملل متحد بیشتر از هر وقت 

دیگر به مسأله صلح و برقراری آن در افغانستان توجه نمایند. موضوع صلح بسیار مهم 

بوده در قدم اول در تامین صلح سعی شود. امروز ملت افغان متوجه شده است که راه حل 

تنها و تنها با پا در میانی ملل متحد صورت پذیرفته میتواند ها و برون رفت از این پرابلم

اند. ولی نباید چنین تصور کرد که این و افغانها چشم امید به این موسسه جهانی دوخته

های کار بسیار ساده است، بلکه باید با صبر و تحمل ثبات و استواری و از گزینش طریقه

ها رفت و ممکن است اختیار این شیوهسیستماتیک و سیاسی در حل این موضوع کار گ

بتواند نیروی محرک جهت تامین صلح را ایجاد نماید. در قدم نخست مسایل ذیل بخاطر 

 اند:های ملل متحد ضروریجلب همکاری

 های مختلف باید کار الف / اداره ملل متحد باید در افغانستان فعال باشد و سازمان

از نمایند. اگر فعالیت چنین ادارات درکابل ممکن و فعالیت خود را دوباره در کابل آغ

آباد یک مرکز مؤقتی همراه با نمایندگان سیاسی افغانی فعال نباشد، پس باید در جالل

 گردد تا بتواند امکانات بازدید از شهر کابل را مانند دیگر والیات آماده سازند.

 بسیار ملل متحد به  UNDPادارات و موسسات بخصوص موسسات انکشافی 

زودی به افغانستان برخواهد گشت تا در جهت احیاء مجدد و اعمار افغانستان فعالیت کنند 

 و سعی گردد تا یک دولت مستحکم در آن کشور تاسیس شود.

 المللی در افغانستان تقاضا گردد و هم تقاضای ب / کار و فعالیت هر چه بیشتر بین

کار متشکل از آن افراد کشور که یک مرکز بررسی مسایل افغانستان با یک گروه 

اند بوجود آید. این گروپ باید ملل متحد را مستقیما در تامین صلح عالقمند به تامین صلح

 المللی را در افغانستان مهیا سازد.کمک نموده زمینه دایر شدن یک کنفرانس بین

 ی ج / توضیح شود تا ملل متحد بطور بسیار جدی با رهبران احزاب مختلف افغان

 بس رعایت گردد. صحبت نموده به فیصله برسند تا آتش
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د / در خواست شود تا آتش بس در سرتاسر کشور مراعات شود و هم اینکه 

بخاصر انتخابات آزاد شرایط آماده شود و این انتخابات باید به بهترین طریقه آن صورت 

نه بخاطر تدویر لویه گیرد تا در آن اقشار مختلف سهیم باشند و همچنان سعی شود تا زمی

 «جرگه و دیگر انتخابات مساعد گردد.

 این بود نتایج گزارش و پیشنهادات هیات خاص ملل متحد که بخاطر داشتن نکات 

بس، فراهم کردن المللی، تامین آتشبسیار سودمندش منجمله تدویر یک کنفرانس بین

ی در آن، باید مورد حمایت زمینه برای انتخابات و سهم دادن به تمام اقشار جامعه افغان

دوست قرار گیرد. هر چند که این پیشنهادات کافی به نظر همه جانبه افغانهای صلح

 آیند. نمی

 توقع میرفت تا هیأت خاص ملل متحد در دوره دوم بررسی خود از افغانستان و 

 تر برای حل معضله افغانستان به شورایتر و قابل عملیتر و جامعمنطقه طرح مشخص

امنیت آن سازمان ارایه دهد. چه چشم امید اکثریت خاموش مردم فغانستان بسوی ملل 

متحد و شورای امنیت آن سازمان است. مخصوصا توجه و غمخواری پنج عضو دایمی 

بس دایمی و تدویر یک لویه جرگه آن شورا، از طریق قطع مداخالت خارجی و تامین آتش

آوری ایجاد حکومت عبوری و سپس جمع عنعنوی برای انتخاب یک زعامت ملی و

ها و احزاب سیاسی در بدل قیمت مناسب، تشکیل اردوی ملی، اسلحه ثقیله از نزد تنظیم

تدوین قانون اساسی و قانون انتخابات و از این طریق مساعد نمودن زمینه برای عملی 

طمئن برای ساختن انتخابات آزاد و سری و مستقیم برای حکومت آینده میتوانند فضای م

 صلح در کشور فراهم سازد.

 زیرا پس از تحقق این نیازهای اولیه اکثریت قاطع مردم افغانستان، سایر 

ها برای اعمار مجدد کشور و تدارک امکانات برگشت مهاجرین بوطن و پاکسازی فعالیت

کشور از وجود میلیونها ماین ضد پرسونل بکمک مساعدت سازمان ملل و سایر 

 القه امکان پذیر است.کشورهای ذیع

 بهرحال آقای مستیری مجددا به منطقه برگشت و از ازبکستان نیز بازدید نمود و 

طبعا با مقامات آن کشور در مورد تامین صلح در افغانستان تبادل نظر نموده به 

ها تقاضا بعمل آورد افغانستان دوباره رفت و سپس به پاکستان برگشت و از سران تنظیم

ها، آباد شرکت ورزند، اما برخی از رهبران تنظیمنفرانس صلح در اسالمتا در یک ک

ملی ـ اسالمی بشمول آقای ربانی از شرکت در این کنفرانس بدلیل اشتراک نماینده جنبش

های نماینده خاص ملل متحد منجر به افغانستان در آن خودداری ورزید و بالنتیجه تالش

ها هرگز به قول و الم داشت که رهبران تنظیمناکامی شد، آقای مستیری بصراحت اع

 وعده خود وفا نمیکنند و لهذا او راه دیگری را جستجو خواهد کرد.
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متحد آقای مستیری در این برجسته متاسفانه دشواری کار برای نماینده خاص ملل

هایی تشکیل میدهند که های مقابل این دیپلومات مجرب تونسی را چهرهمیگردد که طرف

تر آنها کمترین آگاهی سیاسی و احساس مسئولیت را در چوکات اصول اقدامات بیش

دیپلوماتیک نمیدانند. هنوز نماینده خاص سازمان ملل متحد در صدد تدارک کنفرانس 

آباد بود که سکرتر جنرال کنفرانس کشورهای اسالمی آقای داکتر الغابد در اوایل اسالم

قبل از آنکه به افغانستان سری بزند یا برخی از  وارد پاکستان شد. و ۱۹۹۴ماه جوالی 

یکه دامنگیر کشور های افغانی در پاکستان راجع به وضع حساس و خطیریشخصیت

 است تبادل افکار نمود.

 خواه افغان مقیم پاکستان مانند پروفیسر رسول خوشبختانه عناصر آگاه و وطن

ر با تنی چند از اهل خبره افغان امین، آقای داکتر طاهربورگی، قانون دان معروف کشو

ضمن مالقاتی با آقای الغابد به وی خاطر نشان ساختند که اگر کنفرانس اسالمی خواستار 

متحد های خود را با مساعی مللآمیز قضیه افغانستان باشد، باید تالشراه حل مسالمت

بدوش آن همگام و همگون سازد. در غیر آن مسئولیت عواقب وخیم جنگ در افغانستان 

ها در تبانی اند که برخی از رهبران تنظیمهای آگاه متوجهکنفرانس خواهد بود. زیرا افغان

های حامی خود، درصدد ناکامی هیات خاص ملل متحد در مورد بررسی بحران با کشور

اند و میخواهند باز هم جنگ در این کشور ادامه یابد تا از صلح و آمدن یک افغانستان

 و غیر وابسته و غیر متعهد به این یا آن کشور جلو گرفته باشند.رهبری آگاه 

 خیلو رئیس شورای تفاهم و وحدت ملی به الحدیث مولوی ترهدر این رابطه شیخ

از چندین سال به اینطرف، »سکرتر جنرال کنفرانس کشورهای اسالمی گوشزد کرد که: 

د تا سران هفت تنظیم را با انهای مختلف، حتی سران حکومات خواستههیاتها و شخصیت

ها اینان را بمکه معظمه بردند و آنها در مکه معظمه سوگند هم آشتی دهند و حتی بعضی

ها مواجه با یاد نمودند تا دیگر از مخالفت و دشمنی با هم درگذرند. مگر همه این تالش

همه وقته  کنندگان مصلحتها این تواند بود که تالششناکامی شد. علت ناکامی این تال

تن  ۶۰۰ها را مطرح میسازند. من خود در محضر عوض مردم افغانستان، سران تنظیم

ام و آنها را به مکه مکرمه با خود بردم و برای تاکید در عالم دین به ایشان سوگند داده

یی در همان مکه معظمه عهد را نقض حضور علمای عرب نیز حلف یاد کردند. مگر عده

بند عهد خود بودند و بعد آنرا فراموش کردند. آنها ا پشاور پایکردند و شما ری ت

شان وفا نکرده به اند اما به عهدهای خود را ملغی نمودهبار تنظیمچندین

اند. من بحیث یک خود را حفظ کردهاند و موقف تنظیمی شان دوام دادههایبازیتنظیم

 افغان بشما میگویم که:

 دل موضوع افغانستان را حل و فصل میسازید باید به مردم ـ اگر شما واقعا از ته ۱

 ها و سران آن.افغانستان رجوع کنید، نه به تنظیم
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آمیز قضیه افغانستان باشد، ـ اگر کنفرانس اسالم خواستار راه حل مسالمت۲

متحد باید مساعی خود را با مساعی آقای محمود مستیری نماینده خاص سر منشی مللمی

انستان همگام ساخته و با تفاهم و مساعدت همدیگر درباره به فعالیت درباره افغ

متحد جداگانه به فعالیت خود ادامه بدهد، به سران بپردازند. اگر شما جداگانه و ملل

متحد را خواهند پذیرفت و جویی و حیله پیدا میشود، بعضی طرح مللها زمینه بهانهتنظیم

را و موضوع الینحل خواهد ماند و مردم و برخی طرح کنفرانس کشورهای اسالمی 

 « 164کشور ویران شده رو به نابودی خواهد رفت.

 من »خیل گفت: الحدیث مولوی ترهبالمقابل آقای الغابد در ارتباط به سخنان شیخ

های شما موافق هستم، اما باید گفت: تمام ارشادات شما را بدقت گوش دادم، من با گفته

های این دو متحد در رقابت نیست. بلکه کارها و فعالیتمللکه کنفرانس اسالمی با 

های آقای محمود سازمان مکمل یکدیگراند. کنفرانس کشورهای اسالمی از فعالیت

ها شاکی استند مستیری پشتیبانی کرده است. جای شک نیست که مردم از رهبران تنظیم

آنها در پروسه شامل نباشند توانیم آنها را نادیده بگیریم. اگر الوصف ما نمیولی مع

دردسرهای جدی و مشکالت فراوان ایجاد کرده میتوانند. ما در صدد استیم تا رهبران را 

بس موافقه بنمایند و با هم بنشینند اما درباره اینکه نظر ملت متقاعد سازیم که بیک آتش

گه را پیشنهاد چگونه تبارز نماید ما با آقای مستیری موافق هستیم. ایشان تدویر لویه جر

پذیریم، اما برای اینکه به مقصد برسیم باید زمینه را مساعد اند، ما این نظر را میکرده

بسازیم تا این چنین یک جرگه دایر شود. )وفا همان شماره( متعاقبا سکرتر جنرال 

ها و قواماندانان مالقات کنفرانس اسالمی به افغانستان سری زد و با برخی رهبران تنظیم

مؤقت یا دایمی دست یافته باشد. دوباره به پاکستان د و بدون آنکه به آتش بسکر

 برگشت.

  

   اعالمیه شورای امنیت

 رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه  ۱۹۹۴اگست  ۱۱بتاریخ 

 آن شورا به ارتباط بحث و غور روی مسأله افغانستان، اعالمیه آتی را از طرف  ۳۵۱۴

 ادر کرد.شورای امنیت، ص

 شورای امنیت با کمال قدردانی از مساعی هیات خاص ملل متحد در افغانستان »

( تحت ریاست سفیر محمود ۴۸مجمع عمومی  ۲۰۸)باساس فیصله نامه شماره 

اسناد شورای  ۷۶۶که تحت شماره  ۱۹۹۴مستیری، از گزارش تاریخی اول جوالی 

                                                 
 ۱۳۷۳سرطان  ۲۲خبار وفا،  - 164
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آن گزارش، حسن  ۴۰قره های حاوی فامنیت صادر شده و بطور خاص از توصیه

 استقبال میکند.

 اند شورای امنیت از همکاری که مردم و رهبران افغانستان با هیات خاص نموده

اظـهار قدردانی میکند. شورای امنیت از همه افغانان تقاضا میکند تا به همکاری با هیات 

سیاسی را آمیز خاص ادامه دهند که در صدد کمک به افغانهاست تا یک عملیه مسالمت

 شان آغاز نمایند.بمنظور خاتمه دادن به اختالفات

 شورای امنیت از تداوم جنگ داخلی در افغانستان که باعث تلفات مردم و تخریب 

افغانستان شده و تهدیدی را متوجه ثبات و امنیت سایر کشورهای منطقه ساخته، اظهار 

ا میکند تا به تاسف کرده است. شورای امنیت از همه جوانب منازعه تقاض

شان خاتمه داده در پروسه مصالحه سیاسی، بازسازی و رشد و انکشاف هایمخالفت

 شامل گردند.

 شورای امنیت از همه دول تقاضا میکند تا به مقصد ایجاد و تقویت صلح در 

های الزم را گذاشته و جریان انتقال سالح را به جوانب درگیر قطع کنند. و افغانستان قدم

المللی جدا تقاضا مقابله تباهکن خاتمه دهند. همچنان شورای امنیت از جامعه بینبه این 

شان برای بازسازی کشور تباه شده، به هر اندازه که میکند تا افغانان را در مساعی

 شرایط میسر شود، مساعدت نمایند.

 دوستانه ملل متحد را در افغانستان شورای امنیت مساعی ادارات کمک بشر

نموده و تاکید میکند که بر تمام دول الزم است تا به کمکشان دراین مساعی ادامه تحسین 

 دهند.

 شان شورای امنیت آمادگی خود را برای مساعدت به مردم افغانستان در مساعی

برای عودت صلح و حالت عادی در کشورشان مجددا تائید نموده و کشورهای همسایه 

 ی خویش را به این منظور ادامه دهند.کند تا مساعافغانستان را تشویق می

 شورای امنیت تعهد خود را به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان مجددا اعالم 

 «165میکنند.  

  

  اجالس کویته یا دور سوم مساعی ملل متحد

 دور سوم مساعی سازمان ملل متحد بریاست آقای محمود مستیری بمنظور 

نونی افغانستان، زمانی آغاز یافت که دور جدیدی دستیابی راه حل برون رفت از بحران ک

                                                 
 ۱۳۷۳ـ سنبله  ۱۹۹۴ل، سپتامبر او اخبار افغانستان، شماره - 165
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های باز هم بیشتری ور گردیده و تلفات انسانی و خسارات مالی و ویرانیاز جنگ شعله

 را مخصوصا در کابل سبب شده است.

 گروه »های افغان بنام دور سوم این مساعی که با شرکت گروهی از شخصیت

ان بکار آغاز نمود، در واقع گامی مثبت در شهرت یافته و در کویته پاکست« مشاوران

 های دراز مدت این سازمان برای حل معضله افغانستان بشمار میرود.سلسله تالش

 مساعی جاری با استقبال زیاد مردم بال کشیده افغانستان روبر گردیده و انتظار 

کت نتایج موثر آن را مردم دقیقه شماری میکنند. هیات خاص ملل متحد این بار حر

های مسلح متخاصم در محراق ها که عمدتا تنظیمجدیدی را آغاز نموده و برخالف گذشته

های آن قرار داشت. در این نوبت سازمان ملل متحد و هیات خاص آن، توانست فعالیت

نظر از را از میان رجال سرشناس و تا حدی با نفوذ افغان صرف« گروه مشاوران»

ن بدور هم جمع کند. از همین جاست که مایه های گوناگون فکری آناوابستگی

های زیاد برای حل سیاسی بحران افغانستان به حساب میرود. در این اجالس امیدواری

 های ذیل شرکت ورزیده بودند:شخصیت

  وقاد، پوهاندامینیوسف سابق صدر اعظم افغانستان، قاضی محمددکتور محمد

انستان آزاد مقیم پشاور، همایون آصفی، رسول امین رئیس اتحادیه نویسندگان افغ

علی آئین، پوهاند عبدالسالم عظیمی، سابق رئیس پوهنتون کابل، پروفیسر غالم

حامد، عبداالحد کرزی، دکتور احمدیوسف غازی، داکتر عبدالصمدمحمودسلطان

 عبدالحکیمیاری، جنرالسابق وزیر عدلیه، حاجی سلیمانسیرتنورستانی، عبدالستار

وردک، عبدالرحیمشاه، جنرالرسولی، قوماندان عبدالحق، غالمالدینوازی. داکتر سراجکت

واصفی،  هللاعبدالحسین مقصودی، عزیزمایار، حاجیهللااحسانفراهی، انجنیرنعیممحمد

هللا شاه، نعمتسلجوقی، علمصادق رشیدتره خیل، محمدیزدانی، کریم زارع، مولویکاظم

عالم فیضی، هللا غایب، محمدلکریم مخدوم، امیر اللی، شریف حسین، حبیبشهرانی، عبدا

الدین مجروح، تورن میربانشاه. و هئیت شمسآغا شیرزوی، سیدمحمود بلوچ، گلشاه

موسوریس، فرانس اوکیلو، یوسخاص ملل متحد شامل محمود مستیری، سوتیر

 هاری کویرک، چارلز ساترس.دگروال

 در شهر کویته برای دستیابی  ۱۹۹۴اکتوبر  ۱۶سپتمبر تا  ۲۹این اشخاص از 

های درگیر قضیه افغانستان در یک راه حل سیاسی عادالنه و مورد قبول همه گروه

ـ ۴ـ کمیته قوای امنیتی ۳بس ـ کمیته آتش۲ـ کمیته سیاسی، ۱چوکات چهار کمیته یعنی، 

ها و مذاکرات و پیشنهادات کمیته همآهنگی و انسجام، شروع بکار نمودند و نتایج بحث

مشورتی خود را به منظور برون رفت از بحران کنونی افغانستان به آقای سفیر محمود 

 مستیری تقدیم نمودند.
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های از رهبران تنظیم« گروه مشاوران»در عین حال آقای مستیری به مشوره 

ین اجالس افغانی نیز دعوت بعمل آورد تا خود یا نماینده خود را غرض اشتراک در ا

نبی محمدی، و گیالنی، نماینده مولوی محمدمعرفی و اعزام نمایند. بالنتیجه، پیرسید احمد

محسنی، و یک هئیت نمایندگی از طرف دولت ربانی، و همچنان هیت  آصفنماینده شیخ

در روزهای اخیر اجالس وارد کویته شدند و « شورای همآهنگی»دیگری به نمایندگی از 

موسسه ملل متحد و اعضای مجلس مشورتی مذاکره و تبادل نظر به عمل  با رئیس هئیت

ها موافقت خود را از مساعی ملل متحد در راه های تنظیمآوردند. ظاهرا تمام نماینده

 رسیدن به صلح دایمی در افغانستان ابراز داشتند.

 اند، قطع هرگونه روی آن مکث نموده« گروه مشاوران»ایکه نکات اساسی

الت خارجی، بخصوص کشورهای همسایه و منطقه بشمول روسیه فدراتیف است که مداخ

های تا هنوز هم به تجهیز و ارسال سالح و مهمات و کمکهای مادی و پولی به گروه

بس و صلح پایدار در متخاصم در افغانستان ادامه میدهند و مانع عمده در راه تامین آتش

مخصوصا شورای امنیت جدا تقاضا بعمل آمده  متحد وکشور میگردند. از سازمان ملل

است تا با وارد کردن فشار بر کشورهای ذیدخل در بحران افغانستان، مانع مداخالت آنها 

 در امور افغانستان گردند.

 بس دایمی در نکتهء دیگر، قطع بدون قید و شرط جنگ و برقراری آتش

ه به این خواست معقول و برحق افغانستان است. که بایستی تمام نیروهای درگیر و غیر

 قاطبه مردم افغانستان گردن نهند.

 هزار نفری بخاطر ۲۰تشکیل یک اردوی ملی محتوای کلی اجالس کویته را  

ها، تامین امنیت آوری سالح ثقیله از نزد تنظیمتامین امنیت در شهر کابل و جمع

یک حکومت انتقالی برای ها و والیات جزء وظایف این اردو خواهد بود. تشکیل شاهراه

دوسال، بخاطر تحقق صلح سراسری و مساعد ساختن زمینه برای تصویب قانون 

ها به آوری اسلحه از نزد تنظیماساسی، تدویر لویه جرگه و انتخاب زعامت آینده و جمع

سازد. پس از ختم جلسه کویته آقای مستیری متحد، میهمکاری مستقیم سازمان ملل

ازمان ملل متحد برای افغانستان عازم نیویارک شد تا گزارش کار رئیس هیات خاص س

دو ماهه دور سوم ماموریت خود را در افغانستان به مجمع عمومی سازمان ملل که 

 داد، تقدیم نماید.تشکیل می ۱۹۹۴نوامبر  ۲۵بتاریخ 

 آقای مستیری پس از اجالس کویته سری به افغانستان زد و ضمن دیدارهای 

های درگیر، طرح صلح جامع و عملی های مختلف و جناحبران تنظیمخویش با ره

ها از دادن پاسخ سریع به او سازمان ملل متحد را به آنان تسلیم نمود، اما برخی از جناح

 خودداری نمودند.
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های مختلف ارائه شده بود، گفته شده در پیشنهاد سازمان ملل متحد که به جناح

ت بر جریان انتقال قدرت، پنج نماینده از جانب حکومت که در شورای پیشنهادی نظار

های بیطرف و سیزده نماینده کابل، پنج نماینده از جانب مخالفین، سه نماینده از شخصیت

یعنی به تعداد مساوی آن، افغانهای خواهند بود که ملل متحد انتخاب میکند. به گزارش 

 نب ملل متحد پیشنهاد شده است:پرس، از کابل انتقال قدرت به دو شکل از جافرانس

 ـ در صورت نخست کمیسیون نظارت بر جریان انتقال قدرت و انتخابات، یک ۱

ماهه را تشکیل خواهد داد، که در این مدت ماهه و یا دوازدهحکومت موقت شش

جرگه عنعنوی یا انتخابات ملی که رئیس دولت آینده را تعیین نماید سازمان داده لویه

 خواهد شد.

 ـ در صورت دوم کمیسیون نظارت بر انتقال قدرت و انتخابات تمام سازماندهی و ۲

ماه یک حکومت مؤقت دیگر را  تشکیل لویه جرگه را انجام خواهد داد که ظرف ده

 انتخاب کند که رئیس جمهور آن برای دو سال انتخاب خواهد شد.

 خود را به آقای  ویارک مواصلت نمود و گزارش کاریباالخره آقای مستیری به ن

سرمنشی سازمان ملل تسلیم نمود. سرمنشی سازمان ملل در راپو ساالنه خود به مجمع 

عمومی پیشنهادات ذیل را ارائه کرد که مورد تائید اعضای مجمع عمومی قرار گرفت. آن 

 پیشنهادات را از نظر میگذرانیم:

  

   متحد به مجمع عمومی پیشنهادات سرمنشی ملل

 ، دورنمای صلح در ۱۹۹۴هئیت خاص ملل متحد، از مارچ  سعی و تالش

افغانستان را بهبود بخشیده است. این هیات از راه تدویر جلسات کویته توانست که یک 

بازتاب دهند و هم با گروه به  ها را که نظریات مردم افغانستان را وسیعا  دسته شخصیت

هادهای ناشی از آن جلسات خصوصی وابسته پنداشته نمیشدند، یکجا جمع سازد، پیشن

بس تر قدرت به یک شورای با صالحیت، تنفیذ یک آتش پیرامون انتقال هرچه سریع

امنیت در کابل و متعاقب آن تشکیل یک حکومت عبوری  سراسری، تشکیل قوای تامین

جرگه، چارچوبی را فراهم ساخته است که در محدوده آن میتوان در با تدویر یک لویه

 ه افغانستان دست یافت.لضو پایدار برای حل مع ک راه حل جامعفرجام به ی

 جلسات کویته یک دسته نظرات قابل پذیرش همگان را تثبیت کرد. به نحویکه با 

های عنعنات افغانی آب میخورد. به گیری وسیع البنیاد سازگار میباشد. از ریشهاصل سهم

ها پیشنهادهای الم که بر مبنای آنبخشد و بیک کملل متحد یک موقف غیر جانبدارانه می

 عملی صلح تبارز و جامه عمل پوشیده میتواند.
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کلیه پیشرفت در جهت صلح در تشکیل هر چه زودتر شورای با صالحیت نهفته 

است. تمام جوانب درگیر در معضله به نحوی از انحاء موافقت خود را به موضوع نشان 

لعه نظریات ناشی شده از جلسات کویته و بحث شان برای مطااند. با آن که چندتایداده

اند. بسیار احتمال دارد که روی ترکیب شوری، موضوع روی جزئیات آنها وقت خواسته

های زیادی در زمینه نیازمندی شکل متنازع فیه را بخود بگیرد. بنابران به مشوره

خاص ها باید به عهده هئیت احساس میشود. یک امر واضح است که اجرای مشوره

را پابرجا نگهدارم و از  صملحوظ من در صدد آنم که هئیت خا سپرده شود. بنابر همین

رئیس آن آقای محمود مستیری تقاضا کنم که در اواسط ماه دسمبر به غرض از سرگیری 

گونه از او خواهش خواهد شد که به ماموریت خود به افغانستان برگردد. به همین

شکیل هرچه زودتر شورای با صالحیت به مثابه محک طرفهای گفتگو حالی سازد که ت

آزمایش تعهد رهبران افغانی به پروسه صلح تلقی خواهد گردید. البته آمادگی جامعه 

المللی به ادامه سعی و تالش در راه تامین صلح در افغانستان بر مبنای آن استوار بین

اص روشن گردد بالدرنگ های هئیت خخواهد بود. هر وقتی که نتایج این مرحله فعالیت

 به مجمع عمومی گزارش داده خواهد شد.

 سعی و تالش هئیت خاص ملل متحد در افغانستان مخصوصا توانایی آقای 

مستیری به سفر در اکثر نقاط و مذاکره با اشخاص مختلف آن کشور در من این عقیده را 

احیاء گردد تا از آن راسخ ساخته است که باید موجودیت سیاسی ملل متحد در افغانستان 

متحد و رهبران طریق به نمایندگی مخصوص در امر برقراری نگهداشتن تماس بین ملل

مختلف داخل آن کشور یاری الزم صورت گرفته بتواند با در نظر داشت همین منظور 

است که من تاسیس اداره کوچکی را پیشنهاد مینمایم که از یک آمر، یک مامور سیاسی، 

می و یک تعداد کارمندان کمکی متشکل باشد. این اداره در گام نخست در دو مشاور نظا

متحد در افغانستان و مللآباد افتتاح گردد. وظایف سیاسی اداره خاص سرمنشیجالل

آباد ـ کابل سپرده خواهد شد. آباد قرار دارد، به اداره جاللپاکستان که فعال در اسالم

ندالزوم به دیگر کشورهای همسایه( به غرض اعضای اداره جدید به پاکستان )و ع

های مذاکره و مشوره با رهبران افغانی مقیم آنجا سفر خواهند کرد. امور فعالیت

های بشری ملل متحد بشردوستانه ملل متحد مانند سابق از طرف اداره انسجام کمک

 رهنمایی خواهد گردید.

 با درنظرداشت این  این اداره به زودی ممکن به افغانستان برخواهد گشت،

 تغییرات و پا بر جا نگهداری هئیت خاص فکر میکنم که به داشتن یک نماینده شخصی 

 برای افغانستان و پاکستان به سویه معاون سرمنشی دیگر نیازی احساس نخواهد گردید.

 بودجه مالی برنامه پیشنهاد شده در باال طبق معمول به زودی به اسامبله عمومی 

. مذاکرات و مشاورتهای هئیت خاص در جریان مرحله سوم بیانگر آن پیش خواهد شد
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است که هرگاه شورای با صالحیت تشکیل گردد و آن شورا به منظور تطبیق پیشنهاد به 

ایجاد قوای بیطرفی برای امنیت کابل موافقه کند احتمال دارد که آن شورا از ملل متحد 

 ید.تقاضا کند که از این شورا حمایه مالی بنما

 طوریکه در باال تذکر داده شد رئیس هئیت هنوز در این مورد به تعهدی مبادرت 

ها این موضوع ام که در مرحله دیگر مذاکرات و مشورهنورزیده است من از او خواسته

یی وجود ندارد مالی مستقیم ملل متحد از قوای صلح سابقهرا روشن سازد که برای کمک

از ملل متحد توقع برده میتواند تاسیس یک صندوق امدادی های افغانی و چیزی که طرف

داوطلبانه میباشد. البته برای تمویل آن از همان اعضای ملل متحد تقاضای کمک بعمل 

خواهد آمد که به حمایه پروسه صلح در افغانستان عالقمندی دارند. با آنهم هرگاه قوای 

آباد ـ کابل هدایت به اداره جاللصلح تشکیل گردد و شورای با صالحیت تقاضا کند، من 

 خواهم داد که در تهیه مشاوران نظامی یا پولیس و امداد تخنیکی با آن قوا همکاری کند.

 یک مسأله دیگر هم موجود است که آن اگرچه از ساحه مکلفیت هئیت خاص به 

دور میباشد. من میخواهم که توجه مجمع عمومی را به آن مبذول بنمایم آن مسأله 

هللا، رئیس جمهور سابق است که هنوز حل نگردیده است. رت از رهایی داکتر نجیبعبا

از کابل به دهلی  ۱۹۹۴چهار عضو معیتی او )یک خانم و سه طفل( توانسته که در سال 

تا کنون در محوطه  ۱۹۹۲هللا و سه همسفر دیگر او از اپریل بروند مگر داکتر نجیب

اند. من برای افغانستان و پاکستان در کابل باقی ماندهاداره )معاون( سر منشی ملل متحد 

ام و هم آن را با یک پیرامون موضوع رهایی آنها هم به رئیس جمهور ربانی نگاشته

ام. نماینده خاص من عین کار را انجام داده است. با تعداد طرفهای درگیر در میان گذاشته

ها در زمینه تا کنون به نتیجه تالش تان رسانیده میشود که تمامکمال تاسف به استعماع

هللا و های شدید در کابل حیات داکتر نجیبمطلوب نرسیده است. چون با ادامه جنگ

یارانش در معرض خطر جدی قرار دارد و من از این نگاه تشویش زیادی میکنم بنابرآن 

ایم که در راه های جهادی افغان نفوذ دارند التجا مینممن از تمامی اعضایی که باالی گروه

هللا و یارانش با ملل متحد از هیچگونه همکاری دریغ ننمایند. من کامال رهایی داکتر نجیب

آماده آن میباشم که برای رسیدن به این هدف دفاتر حسن نیت خود را به منظور فراهم 

 آوری زمینه مذاکرات و رسیدن به یک موافقتنامه پیشکش کنم.

 سعی و تالش هیئت خاص به این واقعیت مهرتائید در فرجام من باور دارم که 

میزند به ایفای نقش ملل متحد در امر پایان دادن به جنگ در افغانستان نیازمندی شدیدی 

موجود است و همچنان باور دارم که شرایط پیشرفت در این راستا نسبت به هر وقت 

 دیگر مساعدتر میباشد.

 مع عمومی تقاضا مینمایم که برنامه با نظرداشت هر دو واقعیت باال من از مج

پیشنهاد شده در این گزارش را به تصویب برساند و در ضمن از همه کشورها التجابه 
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های آید که هم از پروسه صلح نو بنیاد حمایت کنند و هم به تقاضای تمویل تالشعمل می

  166 بدهند. دوستانه و انکشافی ملل متحد در افغانستان پاسخ سخاوتمندانهگوناگون بشر

  

  بیانیه رئیس شورای امنیت ملل متحد در رابطه به بحران افغانستان 

 دایر گردیده  ۱۹۹۴نومبر سال ۳۰مین جلسه شورای امنیت که بتاریخ ۴۷۴در 

بود، رئیس شورای امنیت ملل متحد به نمایندگی از شورا، بیانیه ذیل را تحت عنوان 

 ایراد نمود:« اوضاع افغانستان»

  های کار هیئت خاص ملل متحد ی امنیت ملل متحد با قدردانی از پیشرفتشورا

 برای افغانستان که توسط سفیر محمود مستیری اداره میشد، راپور کار و فعالیت مورخ 

 ( را مالحظه نمود.A 49 688) ۱۹۹۴نومبر سال  ۲۳

 های وسیع با نمایندگان شورای امنیت از ماموریت خاصی که به اساس مشوره

های گروهی ایجاد پروسه، دادن به جنگهای ایشان به خاطر پایانافغانی و پیشنهاد

مصالحه سیاسی و آغاز کار احیا و اعمار مجدد افغانستان بنا یافته، وسیعا  حمایت 

اند های افغانی قبول نمودههای جنگنده و شخصیتمینماید. شورای امنیت از آن که تنظیم

شتی ملی را از طریق تأسیس یک شورای با صالحیت پروسه مرحله به مرحله آ

البنیاد که بتواند بصورت عام و تام از مردم افغانستان نمایندگی کند، تعمیل بدارند، وسیع

 استقبال مینماید. این شورا امور ذیل را انجام خواهد داد:

  بس.ـ برقراری و نظارت از آتش۱

 آوری سالح ثقیله جهت تامین معـ ایجاد قوای امنیتی به خاطر نگهداری و ج۲

 امنیت در سرتاسر کشور.

 ـ تشکیل یک حکومت عبوری جهت مساعد ساختن زمینه برای حکومتی که ۳

گیری مانند بصورت دموکراتیک منتخب شده باشد. احتماال از ساختارهای عنعنوی تصمیم

حظه مینماید با متحد با توجه زیاد مالاستفاده خواهد شد. شورای امنیت ملل« لویه جرگه»

های جنگجو در افغانستان باعث ادامه وصف آنکه ادامه خصومت و دشمنی در بین گروه

رنج و تکالیف، مرگ و میر و تهیدستی اهالی معصوم و بیگناه در کشور میگردد، 

 هدف و مخرب است.شورای امنیت خواستار قطع فوری این جنگ بی

 ن است تا قدمهای اساسی را بخاطر ها خواستار آشورای امنیت از تمام دولت

های تامین صلح در افغانستان بردارند و مانع تسلیمدهی سالح و مهمات جنگی به گروه

ند و به این جنگ مخرب بایست پایان داده شود. درک این موضوع که جنگی افغانی گرد
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به  شودزده بصورت کلی مربوط میاحیای مجدد، اعمار و انکشاف مجدد افغانستان جنگ

ها بس دایمی و انکشاف پروسه سیاسی، شورای امنیت ملل متحد تمام دولتپروسه آتش

متحد به خاطر تامین صلح در را وادار به آن میسازد تا از پیشنهادات هیئت خاص ملل

 افغانستان پشتیبانی نموده ضرورت اولیه به خاطر پروسه تامین صلح را درک نمایند.

 ها خواستار آن میباشد تا به حاکمیت ملی، تمام دولت شورای امنیت ملل متحد از

تمامیت ارضی، افغانستان احترام داشته جدا از مداخله در امور داخلی افغانستان 

خودداری نمایند و به حقوق افغانها احترام داشته تا آنها خود سرنوشت خود را تعیین 

  167 ن بدارند.نمایند و آنها را کمک نمایند تا صلح را در کشور خود تامی

  

  در جهت عقیم ساختن طرح صلح ملل متحد تالش 

 های گیریهای بنیادگرای مسلح با موضعها و چهرهمتاسفانه برخی از گروه

ها نامه نظرانه و با اظهارات غیر مسئوالنه و صدور فیصله های تنگخصمانه و مخالفت

های قیمتی که باشد در راه تالشاندازی جنگهای جدید سعی میورزند تا با هر و حتی راه

جویانه سازمان ملل متحد موانع ایجاد کنند و در صورت ممکن این مساعی را عقیم صلح

گیری در مورد های مسلح جهادی حق تصمیمها میخواهند صرفا تنظیمسازند. این گروه

های سرنوشت آینده ملت و وطن ما را داشته باشند. این گرایش در وجود برخی از گروه

مسلح بنیادگرا که میخواهند قدرت را فقط در دستان خود داشته باشند، روند صلح را با 

 مخاطره جدی روبرو ساخته است.

 اند و مایل نیستند تا های شدید برای کسب قدرتها درگیر رقابترهبران این گروه 

حتی اگر های کوچکی هم برای تامین صلح انجام دهند. به عقیده ناظران سیاسی، گذشت

این رهبران قانع هم ساخته شوند، عده زیادی از قوماندانان و نیروهای مسلح به صورت 

انفرادی مایل نخواهند بود تا مناطق تحت نفوذ و موقف خویش را از دست بدهند. 

اند که در صورت قطع جنگ و تامین صلح آنان بسیاری از این جنگجویان مسلح نگران

در کشور از دست خواهند داد. این حالت باعث شده است که  یگانه راه عواید سرشار را

های خارجی و ناظرین با وجود دستاوردهای اخیر آقای مستیری و هئیت صلح، دیپلومات

ها با شک و تردید بنگرند، و امور افغانستان در مورد امکانات تامین صلح به این زودی

 در مورد آینده کشور نیز چندان خوشبین نباشند. 

 هنوز سفیر محمود مستیری برای تحقق پالن صلح ملل متحد به منطقه برنگشته 

در صحنه نظامی و سیاسی کشور ظاهر گشتند و « طالبان»بود که گروهی تازه بنام 

 صلح سازمان ملل ایجاد نمودند.های را در راه تحقق پالن نگرانی
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االهای پاکستانی الری ک ۱۳۰های تازه زمانی درگرفت که یک کاروان حاوی جنگ

که عازم ترکمنستان بود در نزدیک تخته پل قندهار توسط گروهای مسلح متوقف و اموال 

یی از نیروهای تنظیمی از جمله قوماندان آن به غارت برده شد. در طی این نبردها عده

یی چون قوماندان سرکاتب، امیراللی و برخی دیگر از مواضع منصور کشته و عده

ها بعد از تسلط بر شهر و والیت قندهار یک ند. سپس گروه طالبخویش عقب نشست

 نفری را تاسیس نموده اداره آنرا در دست گرفتند. شورای هشت

 که از « هاطالب»ناظرین اوضاع افغانستان، پیدا شدن نیروهای تازه جنگی را بنام 

ی دیگر در های نظامی کشور گاماند، در صحنه درگیریپاکستان به کشور سرازیر شده

 ها و تشنج بیشتر بحران افغانستان ارزیابی میکنند.جهت ناآرامی

 پس از تصرف شهر و والیت قندهار، بر هلمند و زابل نیز بزودی « گروه طالبان»

تسلط یافتند و بسوی غزنی به پیشروی خود ادامه دادند. شهرهای مقر و غزنی و وردک 

گروه »ی از طرف نیروهای تنظیمی، بدست و میدان یکی بعد دیگر پس از اندک مقاومت

افتاد و درست هنگامی که محمود مستیری پالن صلح ملل متحد را برای رهبران « طالبان

 ۱۸ها ارایه کرد و موافقت همه رهبران را بشمول دولت به غرض انتقال قدرت در تنظیم

بل از نفری حاصل کرده بود، یک یا دو روز ق ۲۶به یک شورای  ۱۹۹۵ماه فبروری 

های حزب اسالمی و تطبیق پالن صلح ملل متحد، گروه طالبان بعد از درهم شکستن قوت

حزب وحدت در میدان شهر، وارد مقر فرماندهی حزب اسالمی حکمتیار در چهار آسیاب 

واقع در ده کیلومتری جنوب کابل شدند و بالوقفه بدولت ربانی ابالغ نمودند، قدرت دولتی 

ر کند، این امر سبب شد تا دولت به بهانه یا دلیل شرکت گروه طالبان را برای آنها واگذا

در شورای جدید قدرت دولتی، از تسلیمدهی قدرت به شورای مجوزه خودداری ورزد و 

مهلت بخواهد. مستیری نیز که برای تحقق  ۱۳۷۳از سفیر محمود مستیری تا ختم سال 

ن را داشت، بناچار به این خواست پالن صلحش زحمات بسیاری کشیده و انتظار تطبیق آ

 رئیس دولت موافقت کرد.

   درباره وابستگی حرکت طالبان با مقامات استخباراتی پاکستان و هدایت و 

دار و رهبری آنها به وسیله نصیرهللا با بر وزیر داخله پاکستان که یکی از جنراالن سابقه

در « امید»نامه  هفته است، اخیرا  « پشتونستان»مربوط به مجرب پاکستانی در قضایای 

( مقالت بسیار محققانه و مستندی به قلم ۱۹۹۵فبروری  ۶خود )مؤرخ  ۱۴۶شماره 

آقای سید طیب جواد به نشر رسانده که نکاتی از آن مقاله در رابطه به گروه طالبان در 

 اینجا انعکاس داده میشود.

 خان اچکزایی، از بزرگان قومی بلوچستان، محمودیکی »نویسنده مدعی است که 

در این اواخر مدعی شد که پاکستان به هر طالب ماه سه صد دالر معاش میدهد. در تائید 

و روزنامه لوموند چاپ فرانسه نوشتند که، طالبان « فارایسترن اکانومیک»همین مدعا 
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العلمای ن با جمعیتشوند. ارتباط نزدیک طالبابه وسیله سفارت پاکستان هدایت می

اسالمی پاکستان که یک حزب بنیادگرا و ناسیونالیست و هم پیمان حزب مردم خانم بوتو 

است، نشان میدهد که بر عالوه مقامات امنیتی و استخباراتی، وزارت خارجه و دولت 

 نواست. خانم بوتو نیز با این تحریک کامال هم

 کند. او بر خالف قاضی حمن هدایت میالرالعلمای پاکستان را موالنا فضلجمعیت

حسین احمد )رهبر جماعت اسالمی( با دولت پاکستان میانه بسیار خوب دارد. 

خود یادآور شد که در میان  ۱۹۹۴در گزارش مفصل در یازدهم دسامبر « فرنتیرپوست»

 طالبان تعداد زیادی ملیشه سرحدی پاکستانی موجود است.

 کفایتی اداری و سیاسی و سوء ی مردم از بیشکی نیست که خستگ در این هیچ

شان نقش موثر ها و قوماندانان وابستههای اقتصادی و بدسلوکی رهبران تنظیماستفاده

در موفقیت نهضت طالبان داشته است. چنانچه بنابر یک گزارش، طالبان در نواحی 

های سابق در های عامه اقال هشت طیاره جنگی را که قوماندانقندهار از جمله دارائی

 قالع و مزارعشان پنهان کرده بودند، بیرون کشیدند.

 برای یک ناظر دقیق و نگران اوضاع، پذیرفتن این گفته ساده که طالبان، بدون 

شان باشد، این همه ره صد ساله را یک شبه بپیمایند، آسان نیست. آنکه دستی در عقب

بابر شخصا ی بیرون آید... نصیرهللاافتد که از آستین غیب دستدر سیاست کمتر اتفاق می

کند. چنانچه به جواب یک ژورنالیست از دست داشتن مستقیم در تحریک طالبان انکار می

اما بعدا « طالبان مسئله خودتان است و از مقصد آنها خدا خبر است.»افغان گفت: 

نشینید که ر میتا چه وقت ما باید منتظر باشیم. شما افغانها تا ابد انتظا»صریحا گفت که 

این حرف نشانه عجله پاکستان است برای یافتن یک راه بهتر و « کسی از آسمان بیاید.

برد زودتر که آسان و ارزان باشد و گواهی است بر این مدعا که پاکستان کامال گمان می

که بدون رهبری و هدایت آن کشور معضله افغانستان حل نخواهد شد. در حالیکه 

 دانند.ان را مایه و مادر این طفل شرور و گریان میمداخالت همسایگ

 کنم تحریک طالبان در عقیم نمودن یا اقال معطل ساختن پالن صلح من تصور می

سازمان ملل نقش عمده دارد. چنانچه نصیرهللا بابر در همان مصاحبه در جواب خبرنگار 

گوید که ملل ه زده و میکند، با مهارت نعل وارونافغان که از مداخالت خارجی شکایت می

کند. و به نظر بابر آن متحد یک قدرت خارجی است که در مسائل افغانستان مداخله می

المللی، فرهنگ و جامعه )کلچر و سوسایتی به زبان خود بابر( افغانستان را سازمان بین

یاج که به فرهنگتان آشنا نیست احت شما به کسی»گوید: شناسند. او به خبرنگار مینمی

« کلچر و سوسایتی»این ادعا را بابر به قصد برخ کشیدن آشنایی شخصی او به « ندارید.

و زبان میگوید. او بدین وسیله ماهرانه پاکستان را اصال قدرت خارجی نه بلکه جزء 

 کند. افغانستان )در واقع برعکس آن یعنی افغانستان را جزء پاکستان( قلمداد می
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ما مداخله خارجیان را »بر روی یک بیرق نوشته بودند: در قندهار در مسیر راه 

بابر به مجرد خواندن آن جمله به والی قندهار گفت که در این مورد من با « خواهیم.نمی

شما کامال موافقم یعنی بابر تمیز داخل و خارج را در مورد افغانستان و پاکستان نمیکند و 

 یا نمیخواهد بکند.

 نصیرهللا بابر به هرات ، ذکر این نکته هم بی  ۱۹۹۴بر درباره مسافرت ماه سپتم

ها از یکطرف و افتتاح شاهراهمیلیون دالری بازسازی  ۱۶مورد نیست که بابر قرارداد 

قونسلگری پاکستان در هرات را از جانب دیگر در حالی انجام داد که در کابینه پاکستان 

ارتباطات و وزیر تجارت موجود سه وزیر با صالحیت یعنی وزیر خارجه، وزیر راه و 

است. اما بابر که وزیر داخله است کامال بیرون از صالحیت عمل کرده، مثل اینکه 

افغانستان در میان پنج ایالت پاکستان، ایالت ششم باشد، به قندهار و هرات سفر و 

های داخلی قراردادهای مهم تجارتی و ترانزیتی را منعقد ساخت. بابر همه گرفتاری

ستان را مانده به قندهار و هرات میرود و مثل یک رئیس جمهور مورد استقبال قرار پاک

خان والی هرات مثل اینکه از نقش دیرین و آشنایی نصیرهللا بابر در میگیرد. اسمعیل

کمک به رهبران گروههای اسالمی و قضایای افغانستان آگاه باشد، در نطق مراسم افتتاح 

حرکت بیداری در میان :»در هرات گفت  ۱۹۹۴سپتمبر سال قونسلگری پاکستان در ماه 

تر اینکه حاکم تورغندی و طرفه« ذوالفقار علی بوتو شروع شد»مسلمانان آسیا از زمان 

آواز وحدت »در ضیافتی که در آن شهرک سرحدی برای بابر ترتیب یافته بود گفت: 

 «کشورهای آسیایی در زمان بوتو بلند شد.

 های یله نصیرهللا بابر برای سرازیر شدن به افغانستان انگیزهتحریک طالبان بوس

های اخیر در کراچی و اجنسی ملکند نشان داخلی پاکستان را با خود دارد... ناآرامی

میدهد که مدارس و طالبان پاکستانی خواهان حق و امتیازات بیشتراند. نصیرهللا بابر با 

ر افغانستان با یک تیر دو فاخته میزند. هم تحریک طالبان به قصد جهاد و انفاذ شریعت د

های جوان و و ارزان تامین میکند و هم پاکستان را از شر طلبه منافع پاکستان را آسان

پرشور و مسلح فارغ میسازد. کارآیی نظامی طالبان در افغانستان باعث نگرانی 

اواخر نوشت که روشنفکران پاکستان نیز شده است. چنانچه مفسر روزنامه نیوز در این 

دولت صوبه سر حد باید بما جواب بدهد که در مدارس آن ایالت چه نوع تعلیمات به »

و این سئوال در کشوریکه هزاران مدرسه دینی در آن است کامال « طالبان داده میشود.

 بجاست....

 اند. تا زمان طالبان فاقد مهارت اداری و اقتصادی و فارغ از وسعت نظر سیاسی

ین سطور طالبان در بیست کروهی کابل رسیده اند و شاید بزودی رژیم کابل نیز نوشتن ا

به آنها تسلیم و ملحق شود. از همین حاال میتوان تصور کرد که رژیمی که آنها بر 

های سان رژیمی خواهد بود. من بخشی از برنامهافغانستان تحمیل خواهند کرد، چه
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یک کارشناس خارجی مسایل « جرالدبروک»ل طالبان را برای آینده افغانستان از قو

 آورم:افغانستان می

 ها را از همه کارها، بشمول پرستاری و دایگی در قندهار طالبان از یکطرف زن»

اند، از جانب دیگر معالجه زنان را بوسیله داکتران نامحرم امر غیر شرعی منع کرده

ها اجازه ندارند که یمان میمیرند. زناند، در نتیجه تعداد زیادی از زنها در وقت زاخوانده

شان کامال تن شان باشد و هماز خانه بیرون شوند. مگر اینکه مردی بحیث محرم همراه

پنهان باشد. زنانی که از این حکم تخلف ورزند شالق زده میشوند و « برقع»در 

ده دکاندارانی که به زنان بدون محرم مرد، سودا بفروشند بندی میشوند و شالق ز

میشوند. شطرنج غیر شرعی اعالم شده است. فوتبال را اول حرام و منع قرار دادند، اما 

بعد از مراجعه و شکایت مردم آنرا اجازه دادند. مولوی عباس آخند یکی از اعضای متنفذ 

شورای حکومتی طالبان در قندهار مخالفت صریح طالبان را با طرح صلح سازمان ملل 

ما به نماینده مخصوص سازمان »ه جرالد بروک، آشکارا میگوید: متحد پنهان نکرده و ب

ها راه حل مسئله افغانستان نیست. همه ایم که تقسیم قدرت در میان گروهملل متحد گفته

 «ها باید بما تسلیم شوند.احزاب و گروه

  

 :چگونه شخصیتی بودی ربان
که رئیس دولت اسالمی بعد از صبغت هللا مجددی بود برهان الدین ربانی 

حکومت چهارماهۀ ساخت پاکستان خود را با توطئه ونیرنگ به چهار سال تمدید کرد و 

ابل وقصر پرشکوه شهر تاریخی کجنگهای تنظیمی اوج تازه ای بافت ودراین مدت 

داراالمان را به خاکدان مبدل نمود و دوملیون جمعیت کابل را  بازهم دربدر و آوارۀ دیار 

 بیگانگان نمود. 

در زمان ربانی، تجاوز واختطاف زنان و دختران جوان وگروگان گرفتن زنان 

شوهردار توسط قوماندانان تنظیم های جهادی به اوج خود رسیده بود. درزمان همین 

ربانی بود که دختری بنام ناهید برای نجات عزت وشرف خود  از دست تجاوز 

مکروریان سوم بزیرانداخت وبالفاصله  جان داد،  6تفنگداران جمعیتی، خود را از منزل 

ووقتی مردم جنازۀ او را برشانه ها گرفتند و بسوی ارگ ربانی براه افتادند تا آن را 

نازۀ آن دختر با عفت، نارسیده به چهاراهی آریانا برخ حکومت داری اوبکشند، تشییع ج

 با فیرتفنگ وماشیندار قوای دولتی استقبال گردید وچند زخمی دیگر برجای گذاشت.

اسالمی،  در عهد حکومت ربانی تنظیم هاى جهادی بنام پاسدارى ازشریعت 

 مردم مسلمان تحت ساحه تنظیم مخالف خود را به توپ و راکت و بمباران بستند،

برزنان گروه هاى مخالف خود تجاوز دسته جمعى نمودند. پستان زنان  هموطن مسلمان 

بریدند و بر سر مسلمانان منسوب به گروه یا قوم دیگر افغان میخ هاى  گروه مخالف را

دریدند و نعش مخالفان را از چنگگ قصابى آویختند و زنان  شش انچه کوبیدند و شکم
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اندهان خود در آوردند!!ربانی)برهان الدین( رهبر تنظمیم فرم شوهردار را بزور به نکاح

به حیث رئیس دولت اسالمی درافغانستان  1994تا  1992جمعیت اسالمی،که از سالی 

کار کرده، امتحان خود را به مردم افغانستان داده است. این شخص هیچگونه  صفات 

 واهلیت وشایستگی یک شخصیت ملی را در خود ندارد.

است پرتوکول انحالل اردوی ملی افغانستان را با پاکستان امضاکرد ربانی کسی 

که تمام وسایل وتجهیزات نظامی مربوط به قوتهای زمینی  وبه پاکستان تعهدسپرد

 وهوائی افغانستان را به پاکستان تسلیم کند.

ژورنالیست امریکایی در کتاب: طالی زرد  Mark Jemsمارک جمیز 

Gloden Yellowاقا ولیزاده،؛ ترجمه نور 

چگونگی انحالل اردوی جمهوری افغانستان میان برهان الدین ربانی رئیس 

جمهور حکومت مجاهدین و جنرال وحید لوی درستیز پاکستان :در پروتوکول رسمی، 

 7( اسالم آباد پاکستان : PLHC- 222/ 14000/PO – 000458شماره کود: )

 ین نکات است:میالدی درج است و پرتوکول شامل ا 1992جوالی 

تسلیم دهی راکت های اسکات به جمهوری اسالمی پاکستان که از طرف  -3

شوروی برای اردوی جمهوری دموکراتیک افغانستان توزیع گردیده بود تا خاک 

پاکستان را مورد اصابت قرار دهد چون شوروی دیگر حاضر نیست که مواد سوخت و 

از جهت دیگر پاکستان عالقه ندارد تا این بقیه لوازمات آنرا به افغانستان کمک کند و 

راکت ها توسط تنظیم های که مورد حمایت جمهور اسالمی ایران در افغانستان میباشد 

 و تسلیم دهی آن به کشور ایران صورت گیرد.

تسلیم دهی تماما طیارات جیت های جنگی فعال و غیر فعال طیارات  -4

فعال و غیر فعال قوی هوایی که توسط  ترانسپورتی فعال و غیر فعال هلیکوپتر های

شوروی برای اردوی جمهوری دموکراتیک افغانستان توزیع گردیده بود و تسلمی آن به 

 ارتش جمهوری اسالمی پاکستان.

انعده وسایط های زرهدار فعال و غیر فعال که شامل تانک ها ،زرهپوش ها ،  -5

حمایت شوروی داشت تسلیم  و عراده جات ثقیل که اردوی جمهوری افغانستان مورد

 دهی ان به ارتش جمهوری اسالمی پاکستان.

در تشکیل جدید اردوی حکومت اسالمی افغانستان مشاورین نظامی ارتش  -6

پاکستان برای تعلیم ، تربیه و آموزش نظامی به پرسونل اردوی حکومت اسالمی 

 اعتبار است.افغانستان شامل این پروتوکول بوده و بعد از امضاء طرفین مدار 

حکومت اسالمی پاکستان از هر گونه پرتوکول نظامی کشور هند به همراهی  -7

حکومت اسالمی افغانستان آنرا خالف قوانین خود دانسته و اجازه نمی دهد که هند 

 دشمن پاکستان در امور کشور مسلمان و برادر افغانستان دخالت داشته باشد.



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        459 

خود اجازه نمی دهد تا جمهوری  حکومت اسالمی پاکستان همچنان به -8

اسالمی ایران همانند هند در مسایل سیاسی، نظامی حکومت اسالمی افغانستان مداخله 

 نماید.

افسران عالی رتبه ارتش پاکستان این را بخود اجازه می دهد که بدون کدام  -9

 ممانعت هر وقت و هر زمان در تعینات افسران عالی رتبه اردوی اسالمی افغانستان

 نقش بارز داشته و از صالحیت های خود میداند.

این پرتوکول بعد از امضا ء نخست وزیر جمهوری اسالمی پاکستان جناب  -10

نواز شریف و برهان الدین ربانی ریس جمهور اسالمی افغانستان منحیث سند رسمی 

امات ماده که درج این پرتوکول است مورد قبول و تایید مق 10اعتبار داشته و دارایی 

 عالی رتبه طرفین میباشد.

 محل امضا

 نواز شریف صدراعظم جمهوری اسالمی پاکستان.

 میالدی.اسالم آباد پاکستان 1992جوالی  7

 محل امضا

 برهان الدین ربانی ریس جمهور اسالمی افغانستان.

 «میالدی،اسالم آباد پاکستان. 1992جوالی  7

http://www.dawatmedia24.com/ 

 «افغانستان-جمهوری-اردوی-انحالل-لیکنې/چگونگی-شوې-غوره

ربانی کسی است که صدها وسایط زرهی وتانک وتوپ وطیارات اردوی 

افغانستان را که صدها میلیاردالر ارزش داشتند، به پاکستان وتاجیکستان انتقال داد وبعد 

پاکستان و تاجکستان بخشید یا فروخت و پول آنرا  کس ندانست که آنها را به حکومت

 به حساب شخصی خود انتقال داد؟

برطبق اسناد دست داشته، ربانی کسی است که یکی از طیارات نظامی اردوی 

هزاردالر  ۴۰۰افغانستان را که چندین میلیون دالر ارزش داشت در مشهد ایران به مبلغ 

د کرد. این موضوع ازسوی رسانه های فروخت وپول آنرا در حساب شخصی خود وار

اجتماعی واز جمله صدای افغان درفیسبوک نیز گذاشته شده است . حزب همبستگی در 

 154 توپولف دالرى میلون نه طیاره قانونى غیر فروش اسناد»فیسبوک خود نوشت:

 درایران اش نماینده ازطریق)ربانى الدین برهان توسط هـش 1379 درسال اریانا شرکت

 دالر لک 4/5 حدود قیمت به ایران کاسپین پیمایي هوا شرکت م (عبدالرحیم نیرانج

بجاى  ربانى بلکه نګرفت صورت دولت ازسوى بازخواستى تنها نه اما شد، اى رسانه

http://www.dawatmedia24.com/
http://www.dawatmedia24.com/
http://www.dawatmedia24.com/
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 کمایي چپاولګران حکومت راازطریق "صلح قهرمان"کاذب ،لقب دزد طیاره لقب ګرفتن

 (.https://www.facebook.com/216009965108997/photos/a) «کرد.

ربانی کسی است که در مدت حکومت خود، دست به قتل عام  مردم هزاره در 

در یک روز بیش  ١٩٩٣، فبروری١٣٧۲افشار کابل وجمال مینه زد. ودر دهم ماه دلو

قتل عام » از چهارهزار مردم  هزاره را قتل عام کرد. این جریان سبعانۀ غیر بشری بنام

اریخ و جزئی از راپور های معتبر و مستند مؤسسات حقوق ثبت صفحات ت« افشار

و  گردیده است، که سرافگندگی آن  جنایت بزرگ بدون شک به ربانی وروژه عدالتبشر

 فامیل  او میرسد!

ربانی ، کسی است که غرامات جنگی افغانستان را که از سوی ملل متحد و 

به رئیس جمهور روسیه آقای  میلیارد دالر برآورد شده بود 80بانک جهانی بالغ به 

پوتین بخشید وننگ وابستگی ابدی را بجان خرید، درحالی که این پول تاوان بربادی 

وتخریب سرزمین ما و حق مشروع ملت افغانستان بود، و نظر به پروتوکول ها و 

مؤافقه های بین المللی و رویداد های مشابه در قرن بیستم، او هرگز اختیار وصالحیت 

 اشت که چنین حاتم بخشی را به بادار خویش، والدیمیر پوتین بنماید!آنرا ند

روسیه ومعضله تادیه غرامات جنگ به »آقای داکتر روستار تره کی تحت عنوان

 7مقاله مفصل وممتعی درپورتال افغان جرمن آنالین )« افغانستان، بُعد حقوقی قضیه

ین سو ابه  2005از  »( بدست نشر سپرده و در مقدمه آن میگوید: 2007اگست 

ی سابق روی شووپيشرم یای ناتماو روسياست منطقه ت سيه تحت تآثيرنوسانارو

ساخته ح ست مطرن را افغانستاابه د خووض قرل حصوع ی موضوهگاهگادرافغانستان 

به را جنگ ت ماایه غردتوماتيک قضيه بغرنج تارت ابصوع ین موضوح اطراست . 

در موقف پاسيف ل طبق معمود]کرزی[ ومت موجوعی مينماید. حکافغانی تداجانب 

را در ای مساعد بدست آمده توجه جانب مقابل هفرصت از نسته انتوو شته دامينه ز

ن مضموم غرامات جنگی است،جلب کند. فغانی نيز مدعی چيزی بناف اینکه طرا

 ست.«ایافته ص ختصاامين قضيه هی حقوقی هایدست به حالجی پهلو رو

وضوع را از لحاظ حقوقی وتاریخی بررسی کرده وثابت سپس آقای تره کی م

ساخته است که روسیه فدراتیف وارث اتحاد شوروی سابق است واگر آن کشور به 

عنوان وارث اتحاد شوروی سابق طالب قروض نظامی خود باشد، افغانستان نیز میتواند 

 غرامات جنگ را ازاین کشور مطالبه کند.

 1991موالنا برهان الدین ربانی در » مینویسد: دکتور روستار تره کی در یکجا

حینیکه وکیل وزارت خارجه حکومت مجاهدین در پشاور بود مسافرتی از راه تهران به 

شوروی کرد. وی در رابطه به انتقال قدرت از حکومت کمونیست به حکومت مجاهدین 

جنگ ذکری  ماده با شوروی عقد نمود ، که دران از غرامات 10موافقتنامه یی را طی 

به میان نیامده بود. بعداً معلوم گردید که ربانی با شوروی روی یک موضوع بنیادی به 
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توافق شفاهی رسیده است و آن انصراف طرف افغانی از مطالبه غرامات جنگ در 

صورت شناسایی حکومت ائتالفی آینده مسلمان ـ کمونیست از جانب شوروی است. این 

یل آن علیه پالن صلح م، م ، م کودتا شد و فصل نو همان حکومتی است که با تشک

 خشونت و جنگ باز گردید که تا کنون ادامه دارد.

 ساله شریک این کودتا شناخته میشود.  10شوروی مسئول غرامات جنگ 

نماینده حکومت موالنا ربانی در م ، م ، م که از توافق شفاهی و  1992در 

با شوروی اطالع نداشت ، ضمن بحث پیرامون پنهانی ربانی در رابطه به تاوان جنگ 

قضیه افغانستان در مجمع عمومی ، مطالبه جبران خسارات جنگ را از شوروی سابق 

کرد. نماینده شوروی در جواب همین قدر گفت که ما در رابطه با هیاًت افغانی به ریاست 

 ربانی قبالً به توافق رسیده ایم . 

کابل قرار گرفت طی یک مصاحبه مطبوعاتی با  وقتی موالنا ربانی در راًس اداره

ژورنالیست ها در کابل ، توافق شفاهی گذشته را با شوروی ها تازه کرد و گفت: 

مسئولیت جنگ بدوش نظام گذشته شوروی است . حکومت جدید روسیه دارای برائت »

اخته به این ترتیب نماینده افغانستان در م ، م ، م از اصل قضیه مطلع س«. ذمه است 

-http://www.afghan«شد. 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/rosta_taraki_roosia_wa_mazela.pdf 

 

 :بودتجزیه افغانستان ربانی در صدد 

 ربانی کسی است که قصد داشت افغانستان را تجزیه کند و بخش شمال کشور را  

با تاجیکستان یکجا کرده از آن تاجیکستان بزرگ بسازد، ولی این طرح خاینانه او از 

افشاگردید وبراثر عکس العملهای بین  خارجی روسیۀ فدراتیف،جانب استخبارات 

 المللی، ربانی از این قصد خود منکر شد. 

 باید خاطرنشان ساخت که یکی از اهداف نظامی ـ سیاسی پاکستان، تجزیه 

به پاکستان و نواحی هم مرز  نشین هم مرز با پاکستانافغانستان و الحاق مناطق پشتون

با ایران به ایران و بخش شمالی هندوکش به ازبکستان و در صورت عدم امکان رسیدن 

به این هدف، الاقل تضعیف افغانستان و روی کار آوردن رهبری تنظیمی در این کشور 

 میباشد که هر چه پاکستان بخواهد، همانطور شود.

آسیاب سنگر گرفت و به دولت به کابل رسید و در چهار طالبان گروه همینکه 

کابل اخطار کرد که بدون قید و شرط باید کابل را به آنها تسلیم نماید، جنرال دوستم اعالم 

خواسته باشند بسوی شمال پیشروی نمایند، او جدائی « هاطالب»داشت که هرگاه 

صفحات شمال هندوکش را اعالن خواهند کرد. این اعالمیه خاطرات تجزیه کشور را 



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        462 

هللا در اذهان تداعی میکند. ابق پالن پاکستان و ازبکستان قبل از سقوط دولت نجیبمط

  خود در این رابطه مینویسد: 168«آئینه افغانستان»مجله 

آباد بیشترین و بهترین روابط را با ازبکستان دارد و در حال حاضر اسالم

ند برقرار است ای( به تاشکگی منظم شرکت هواپیمائی پاکستان )پیپروازهای هفته

( ۱۹۹۴افزاید، علیرغم مخالفت حکمتیار با جنرال دوستم )تا قبل از جنوری گزارشی می

و ملیشای ازبک، حزب اسالمی از طریق مسئول این حزب در شمال افغانستان که او نیز 

یک ازبک میباشد )شاید مقصود خبرنگار انجنیر نسیم ازبک باشد که بعدها با دوستم 

های وستم روابط خوبی دارد. از طرف دیگر آزادبیک یکی از رهبران گروهیکجا شد( با د

بیک رئیس سابق ستاد ارتش اوزبک که در جهاد مشارکت داشت و از نزدیکان اسلم

)لوی درستیز( پاکستان میباشد هم اکنون با دوستم همکاری میکند و دکتور ارغون 

 معاون آزاد بیک مشاور سیاسی جنرال دوستم میباشد.

 نظیر ( بی۱۹۹۱سالدیپلومات مقیم کابل یادآور شده که حدود یک سال قبل )در

بوتو صدراعظم پاکستان تجزیه افغانستان را مطرح کرده بود و گفته بود برای حل مسأله 

مرز با پاکستان به پاکستان و مناطق افغانستان بهترین راه آنست که مناطق جنوبی و هم

ایران ملحق گردد و بقیه مناطق به عنوان کشورافغانستان  غربی و هم مرز با ایران به

 169 باقی بماند.

 ، وزیر امور داخله پاکستان آقای نصیرهللا ۱۹۹۴باید یادآور شد که در سپتامبر 

یی از سفرای کشورهای خارجی از طریق چمن وارد قندهار شد و بعد از بابر نیز با عده

های اش به جمهوریایدید و به سفر دورهراه سرحد تورغندی به ترکمنستان داخل گر

ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان و قزاقستان پرداخت و همینکه از این 

ها در افغانستان پیدا شد و هنگامی که قرار بود سفر به پاکستان برگشت، سر و کله طالب

ورای رهبری ها به یک شپالن صلح ملل متحد در کشور پیاده شود، و قدرت از تنظیم

ها در دروازه کابل رسیدند و مانع تحقق پالن صلح ملل متحد در انتقال یابد، گروه طالب

گروه »دلو( شدند. از اینجا میتوان حدس زد که فرار رسیدن ۲۸فبروری ) ۱۸تاریخ 

باید بر طبق پالن قبال در کابل در یک موقع خیلی حساس و باریک اصوال می« طالبان

هللا ان صورت گرفته باشد چه پاکستان در وهله اول سقوط رژیم نجیبتنظیم شده پاکست

اگر نتوانست به تجزیه رسمی افغانستان و احیانا الحاق مناطق مورد نظرش به پاکستان 

موفق گردد، اما تا توانست کشور را ضعیف و قدرت مرکزی را لطمه زد تا نتواند وحدت 

نشین تقسیم انستان عمال به چندین امارتسیاسی کشور را تامین نماید. بالنتیجه افغ

های کوچک از دولت مرکزی چندان اطاعت نمیکنند و گردیده که هیچیک از این امارت

                                                 
 ۹۲سال  ۲۶شماره مسلسل آئینۀ افغانستان، - 168
 ۶۷، ص ۱۹۹۲، ۲۶تان، شماره مسلسل مجله آیینه افغانس - 169
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سال اخیر نمایی فراوانی در طول دو نیمبالنتیجه سبب جنگهای قدرت طلبی و قدرت

ی گردیده است. حتی مولوی خالص خودش را رئیس جمهور اعالن کرد، بدون آنکه آقا

 ربانی از قدرت کنار رفته باشد.

 اینک بدنبال اخطاریه شورای همآهنگی مبنی بر ایجاد حکومت جداگانه در ماه 

، که رهبران این شورا هر یک آقای حکمتیار و آقای جنرال دوستم از ۱۹۹۴سپتامبر 

در کابل، « گروه طالبان»اند، یکبار دیگر با پیدا شدن دوستان خیلی نزدیک پاکستان

بسمت شمال، او « گروه طالبان»ال دوستم اعالم داشته است که در صورت پیشروی جنر

جدائی صفحات شمال کشور را اعالن خواهد کرد. و این همان چیزی است که در آخرین 

 تحلیل دو کشور پاکستان و ازبکستان آنرا میخواستند.

 بسوی  ازبکستان بخاطر ایجاد سد مستحکم در برابر پیشروی موج بنیادگرایی

میانه، بدون شک اولین کشوری خواهد بود که دولت جنرال دوستم های آسیایجمهوری

های ترک نژاد آسیای میانه بشمول را برسمیت خواهد شناخت. و سایر جمهوری

از « ترکیزمپان»نژادی و تقویت روحیه تاجکستان و آذربایجان و حتی ترکیه بخاطر هم

بال خواهد نمود، و او را در استقرار دولتش با پول و این اقدام جنرال دوستم حسن استق

سالح و وسایل جنگی حمایت و تقویت خواهد نمود. و پاکستان هم بخاطر آنکه دیگر خود 

را برای دایم از شر افغان و افغانستان خالص کرده باشد، آرزو دارد ابتدا این کشور 

های غربی به ایران و نظیر بوتو، بخشتجزیه شود و سپس بر طبق گفته خانم بی

های هم مرز با پاکستان به پاکستان ملحق شود. شاید خطراتیکه این تجزیه در آینده بخش

دامنگیر پاکستان خواهد نمود، نیز از نظر جنراالن پاکستانی مورد تحلیل و تجزیه قرار 

گرفته باشد. یگانه چیزی که تا کنون مانع عملیات جدی و نظامی پاکستان در مورد 

غانستان شده است، همانا موقف امریکا در قبال تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اف

هللا امریکا و شورای امنیت ملل افغانستان است. زیرا از همان آغاز سقوط رژیم نجیب

بار مطرح ساخته حمایت خود متحد مساله تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانها را چندین

اند. ولی ممکن ی در روی نقشه جهان ابراز داشتهرا از موجودیت افغانستان بشکل فعل

است پاکستان در حال حاضر طرح دیگری برای رسیدن به هدف خود در مورد افغانستان 

داشته باشد. اما حتمی است تا پاکستان راه خود را از افغانستان به بازارهای آسیای میانه 

 ای خونین دیگری هم تمام شود.هباز نماید، ولو به قیمت ویرانی افغانستان و ادامه جنگ

 متاسفانه که طرح تجزیه افغانستان شمالی و جنوبی پس از هجوم 

قشون شوروی به افغانستان، باری در دوره دولت کارمل، به کله رهبران 

افغانستان راه یافت و حتی محل اداره و حکومت افغانستان شمالی در بلخ و 

معاونین حکومت کشتمند بنام  در شهر مزار شریف معین شده بود و یکی از
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هللا مسیر نیز به آنجا اعزام و مستقر گردید. اما با روی کار شدن نجیب

 هللا این طرح بهم ریخت و عملی نگردید.نجیب

 از « ایزویستیا»در ماه سپتمبر در روزنامه پر تیراژ  ۱۹۹۴در سال 

فغانستان قول اداره استخبارات خارجی روسیه مطلبی پیرامون، طرح تجزیه ا

و الحاق بخش شمالی آن با تاجکستان بمنظور ایجاد یک دولت جدید تاجیکی 

سی آنرا در سرویس جام بیزبان )فارسی زبان( به نشر رسید که رادیو بی

نمای خود نشر کرد و سروصداهای زیادی را درحلقات مختلف افغانان جهان

هم جنبش ملی ـ مقیم داخل و خارج کشور برپا نمود. بر اساس این خبر، 

اسالمی تحت رهبری جنرال دوستم این شایعه را رد کرد و هم دولت کابل 

 تحت رهبری استاد ربانی. 

 هایی درین جهت هم از خارج مرزها و هم از داخل جریان دارد اما بدبختانه تالش

و چنان مینماید که هرگاه طرح صلح ملل متحد در افغانستان این بار هم به ناکامی 

های خارجی فقط برای تجزیه افغانستان و حتی محو کردن آن امد، بدون تردید دستبیانج

از نقشه جهان، فعالیت دارند و نمیخواهند دیگر افغانستانی وجود داشته باشد. اما 

خوشبختانه که مردم افغانستان با همه مشکالت موجوده، تجزیه کشور را تحمل نخواهند 

تالش دارند، بزودی خود دچار سرنوشت بدتر  نمود و کشورهای که در این راستا

 ازافغانستان خواهند شد. 
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 فصل پنجم

 

 تسلط  طالبان بر افغانستان 

(1996-2001) 
 

 البان، چگونه در افغانستان ظهور کردند؟ط

 زیر عنوان فوق مقالت خیلی ممتع  ۱۹۹۵نهم مارچ درروزنامه کیهان چاپ لندن 

ست که در آن نقش پاکستان و امریکا در جنگ داخلی افغانستان بدقت به نشر رسانده ا

 توضیح گردیده است. برای حفظ امانت متن آن عینا  اینجا انعکاس داده میشود. 

 پاتریک »در مقدمه مقاله آمده است که این مطالب با استفاده ازگزارش مفصل 

« لیبراسیون»در « پرن ژان پیر»های در روزنامه پیکار، و گزارش« دوسنت اگزوپری

 پاریس و منابع بیطرف افغان گردآورده شده است.

 ، انفجار صدها کیلو مواد منفجره در پارکینگ مرکز ۱۹۹۳فبروری  ۲۶شب »

هزار نفر را در خود جای میدهند،  ۱۳۰طبقه را که  ۱۱۰رک این دو برج ابازرگانی نیوی

کشته و بیش از هزار  ۶و برد به لرزه درآورد. سوءقصدی که امریکا را در حیرت فر

ها در خاک امریکا به چنین نماد زخمی بر جای گذاشت. این نخستین بار بود که تروریست

بردند. تا آن زمان امریکا خود را از حمالت تروریستی مصؤون قدرت امریکا حمله می

د مردم امریکا بای»میدانست. واکنش بیل کلنتن بیدرنگ بود. در پیامی به ملت گفت: 

 «بدانند که ما هر چه در توان داریم برای محاظت آنان بکار خواهیم برد.

در واشنگتن با « عقاب پنجشیر»شاه مسعود یک هفته پیش فرستادگان احمد

میر، کاردار کنونی افغانستان در مقامات وزارت دفاع امریکا مالقات کرده بودند. داود

روزنامه فیگارو )چاپ فرانسه(  شاه مسعود بهپاریس و مرد مورد اطمینان احمد

های تروریستی که در طول جنگ با شوروی در ما نگرانی خود را از شبکه»گوید: می

ها رساندیم مداخالت وخیم پاکستان و افغانستان ایجاد شده بود به آگاهی امریکایی



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        466 

ن اسالمی ایران را در امور افغانستان برای آنان شرح دادیم. از آموزش مزدوراجمهوری

عرب و پاکستانی توسط بنیادگرایان افغانی در ارتباط با تروریسیم برای آنان سخن گفتیم 

رک منفجر یاو گوش شنوا نیافتیم. یک هفته پس از هشدارهای ما، مرکز بازرگانی نیو

 «شد.

 حمله نیروهای شوروی به افغانستان، جهان را غافلگیر کرد.  ۱۹۷۹در دسامبر 

صمیم گرفت از نیروهای مقاومت افغانستان پشتیبانی کند. اما از پس از چند ماه، امریکا ت

شناخت، مایل بمداخله مستقیم نبود. در نتیجه میلیاردها آنجا که افغانستان را خوب نمی

های امریکا، از طریق سازمان امنیت پاکستان میان مجاهدین افغان توزیع شد. دالر کمک

یکی از رهبران  ،ود. وی در جوانی با مودودیها، گلبدین حکمتیار بنورچشمی پاکستانی

رهبر پر نفوذ « قاضی حسین احمد»مذهبی پاکستان روابطی نزدیک داشت و دوست

رئیس « حمیدگل»پاکستان بشمار میرفت. و به ویژه روابطی نیکو با « جماعت اسالمی»

شخصی  ها او را به عنوانپاکستان داشت. بنابراین پاکستانی ستخبارات نظامیسازمان ا

ها معرفی کردند و اینان پذیرفتند تا بخش اصلی کامال مورد اطمینان به امریکائی

 های مالی و تسلیحاتی خود را در اختیار او بگذارند.کمک

 های جدیدی مجال های افغانستان جنگ به چهرهسالها گذشت... در کوه و دره

مشهور شد. « اب پنجشیرعق»آسایش به فرمانده مسعود با استراتیژی برق .بروز داد

های مهمی کسب خان، پیروزیالدین و اسماعیلکسانی دیگری چون عبدالحق، جالل

و گو با خبرنگاران خارجی  وی در گفت اما رویه حکمتیار سوءظن برانگیز بود. ،کردند

گاه بسیار تند میرفت و به غرب حمله میکرد. در بنیادگرایی او جای شکی باقی نمانده 

ها در پشاور)پاکستان( ، قتل اتباع غربی در افغانستان و قتل افغان۱۹۸۶سال بود. از 

فزونی گرفت و هر بار انگشت اتهام به سوی سوگلی امریکا، حکمتیار گرفته میشد. 

ایکه در اختیار او قرار میگرفت، حتی یک  ها، به رغم انبوه پول و اسلحهعالوه بر این

نامه او ثبت نشد. ولی در عوض، مدام با دیگر پیروزی در مقابل ارتش سرخ در کار

های امریکائی تحت تاثیر اطالعات غلط سازمان امنیت جنگید. اما دیپلوماتها میگروه

ای کوتاه مدت اختیار کرده بود نیز برنامه« سیا»دیدند. سازمان  پاکستان، واقعیت را نمی

تراند ابله با ارتش سرخ موثرهای بنیادگرا در مقو چنین استدالل میکرد که چون گروه

 باید از آنان استفاده کرد.

 های های افغان باکی نبود. فقط گروه در غرب، کسی را از بنیادگرائی در گروه

ما »رو افغانی خطر را حس میکردند. داودمیر کاردار افغانستان در پاریس میگوید: میانه

های خود است، مزدوران شبکه پی برده بودیم که حکمتیار مشغول تنیدن ۱۹۸۴از سال 

از سال « پیوستندآمدند و بیشتر آنان به حکمتیار میگروه به افغانستان می خارجی گروه

کم نگران  ها نیز کمسال بیرون رفتن نیروهای شوروی از افغانستان، امریکائی ۱۹۸۹
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رژیم  شدند. در ماه فوریه، نیروهای شوروی افغانستان را ترک کردند و کابل در دست

 هللا باقی ماند.کمونیستی نجیب

 مارچ، حکمتیار برگ آخر را بر زمین زد و برای یکسره کردن کار به  ۶در 

ماه به درازا کشید. کشته فراوان بر  ۴آباد دومین شهر افغانستان حمله کرد. جنگ جالل

آی( سیل اسلحه را بسوی حکمتیار و سازمان مخفی پاکستان )آی اس« سیا»جای ماند

آباد با شکست کامل حکمتیار پایان جنگ جالل ۸۹سرازیر کردند. ولی سرانجام در جون 

های اطالعاتی امریکا و پاکستان به یافت. این شکست، شکستی بزرگ برای سازمان

آمد. در واشنگتن، مسئوالن سیاسی کشور از ارتباطات گلبدین حکمتیار با شمار می

آباد، صدها می نگران شده بودند. طی جنگ جاللهای تروریستی بنیادگرایان اسالشبکه

داوطلب عرب از مصر، سودان، الجزایر، عراق، پاکستان و کشورهای دیگر به کمک 

 حکمتیار شتافته بودند.

 ، حکمتیار روابط پیگیری با جمهوری اسالمی ۱۹۸۹در سال »داودمیر میگوید: 

زیرا برای نخستین  ،طرناک بودهای بنیادگرای سنی داشت و این بسیار خ ایران و گروه

 بار کسی حلقه ارتباطی میان شیعیان و سنیان میشد.

 نبود ولی باز هم با وجود هشدارهای ما، سیا « سیا»این موضوع البته دلخواه 

، چهارده عضو کنگره از ۱۹۹۰جنوری  ۳۱بست. در چشم خود را بر روی واقعیت، می

لس نمایندگان امریکاست، نامه محکمی به که اکنون رئیس مج« گریچگین نیوت»جمله 

جرج بوش رئیس جمهور امریکا نوشتند و از اظهارات متناقض مراجع مختلف مانند 

سفیر امریکا در پاکستان، سیا و وزارت خارجه ابراز شگفتی کردند و از جورج بوش 

ایان های امریکا به مجاهدین افغان پ خواستند که به کنترول انحصاری پاکستان بر کمک

 «دهد و خواهان دعوت فرمانده مسعود به امریکا شدند.

 آباد امیدهای را که به مجاهدین افغان بسته شده بود، بر باد داد. شکست جالل

عقب نشست. غرب افغانستان را به فراموشی سپرد و کشور بکام هرج و مرج « سیا»

داد و حدود ده فرو رفت. حکمتیار از این اوضاع بهره جست، شبکه خود را گسترش 

چاپ « جنیز»اردوگاه نظامی برپا کرد. هزاران مسلمان بنیادگرا )به نوشته مجله دفاعی 

ها به فراگیری تروریسم و فنون جنگ پرداختند.  هزار نفر( در این اردوگاهانگلستان چهل

 امریکا دیگر آفریده خود را در کنترول نداشت.

 سعود دولت کمونیستی کابل را ، پس از آنکه احمد شاه م۱۹۹۳در فبروری 

سرنگون کرده بود داودمیر مرد مورد اطمینان وی، با مقامات وزارت خارجه امریکا در 

به خشم آمدم. به آنان گفتم شما با پول و »واشگتن مالقات کرد. وی به فیگارو میگوید: 

کنون که های خود حکمتیار را ساختید. بعد تقصیر آن را بگردن پاکستان انداختید. اکمک

 «؟کنیدمسعود در کابل قدرت را بدست گرفته، چرا بما کمک نمی
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رک همه چیز را تغییر داد. میر ایک هفته بعد افنجار بمب در مرکز بازرگانی نیوی

در هتل مان در « ایاف، بی،»این انفجار اوضاع را زیر و رو کرد. ماموران »میگوید: 

های تروریستی پرسش میکردند، در حالی که  رک به دیدن ما آمدند. درباره شبکهانیوی

تحقیقات « ده روز پیش از آن، در وزارت خارجه هیچکس به حرف ما گوش نمیداد.

 ای، ظرف چند ماه هویت سوء قصد امریکا به سرعت به نتیجه رسید. سیا و اف، بی

آنها در  کنندگان را شناسایی کردند. همه آنها به افغانستان مربوط میشدند و تقریبا همه

 های حکمتیار دوره دیده بودند. اردوگاه

 *** 

 کارشناس به  ۲۰شخصا با حدود « سیا»، جیمز ولزی، مدیر ۱۹۹۳آپریل  ۱۳در 

از جمله شیخ « عرب افغانستان»قاهره رفت و تحقیقات درباره پرونده )دوسیه( صدها 

وقتی امریکا او را عمرعبدالرحمن که روابط نزدیکی با حکمتیار داشت )و به همین دلیل 

محکوم به اخراج از آن کشور نمود، در میان کشورهای اسالمی فقط حکمتیار اعالم 

آپریل دو تیم اف، بی، ای و سیا برای تعمیق  ۱۶پذیرد( آغاز شد. در داشت او را می

بخش بود.  اطالعات بدست آمده رهسپار پشاور شدند. نتیجه تحقیقات بسیار رضایت

عرابی که در افغانستان دوره تعلیمات نظامی، دیده بودند شناسایی شدند حدود صد تن از ا

 همه آنان به نحوی با انفجار مرکز بازرگانی نیویرک ارتباط داشتند.

 آپریل هواپیمایی از قاهره  ۲۰آنگاه عملیات برای دستگیری آنان شروع شد. در 

نکردند. و هواپیما در دوم ماه ها همکاری برای انتقال آنان وارد پشاور شد. اما پاکستانی

می دست خالی به قاهره بازگشت فشارهای واشنگتن و سیا و قاهره بر دولت نواز 

شریف بی نتیجه ماند. امریکا هشدار داد که نام پاکستان را در فهرست کشورهای حامی 

تروریسم قرار خواهد داد. اما دولت نواز شریف با روحانیونی که منافع عظیم حاصل از 

اچاق مواد مخدر را کنترول میکردند، ارتباط نزدیک داشت. تا اینکه در انتخابات اکتبر ق

های مجلس را بدست آورد و وی نظیر بوتو، اکثریت مطلق کرسی، حزب خانم بی۹۳

وزیری رسید و تمایل خود را به همکاری با واشنگتن نشان داد. برای بار دوم به نخست

کنار شدند. بر اساس فهرستی که امریکا در اختیار  های تروریستی برحامیان گروه

های مخفی پاکستان، اخراج شدند. با پاکستان گذاشت، شماری از افراد ناباب در سرویس

آباد و واشنگتن نیازمند مذاکراتی طوالنی بود. این حال هنوز نزدیکی روابط اسالم

مقابل همکاری، خواهان  آباد که با مشکالت فراوان دست و پنجه نرم میکرد، دراسالم

امتیازات متقابل بود. احزاب مذهبی فشار سنگینی بر دولت وارد میکردند و قاچاق مواد 

 ای مخدر در همه جا جریان داشت. روابط با هند تیره بود و پاکستان بدلیل برنامه هسته

 اش تحت تحریم نظامی و اقتصادی امریکا قرار داشت.
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شاه مسعود در یار را رها کند ولی به این شرط که احمدآباد حاضر بود حکمت اسالم

مسعود تاجیک است و  احمدشاه»علی میگوید: افغانستان به قدرت نرسد. آصف احمد

به گفته وی ، « و با پاکستان مخالف. ،ها بطور سنتی به هند و روسیه نزدیکند تاجیک

ند. حکمتیار که اکنون نخست مسعود را بزرگترین مانع صلح تلقی میک شاهپاکستان، احمد

جنگ با مسعود و با حکومت ربانی را  ۹۴وزیر دولت ربانی هم شده بود، از اول جنوری 

 آغاز کرد و کابل را به موشک بست.

  راه ابریشم:

 جون دولت پاکستان اعالم کرد که عزم جزم کرده است راه پاکستان به  ۱۳در  

العاده برخوردار است. کستان از اهمیتی فوقآسیای مرکزی را بگشاید. این راه برای پا

بخش بزرگی از تولیدات فراوان صنعتی پاکستان بی بازار مانده و کشورهای آسیای 

مرکزی بازار مهمی بشمار میرود. اما این راه از افغانستان آشوبزده میگذرد. از اینجا 

گشودن قفل این  فقط به شاه کلیدی برای ،پیوندد منافع پاکستان و امریکا به هم می

 مشکل نیاز است.

 امریکا و پاکستان تصمیم میگیرند جنبش جدیدی برای جایگزینی حکمتیار به 

وجود آورند و بدین ترتیب طالبان ظهور میکنند. گروهی از آنان طالب افغانی در پاکستان 

هستند. گروهی دیگر، از جنگجویانی هستند که پس از خروج نیروهای شوروی حاضر 

به هیچ یک از احزاب بپیوندند. اینان نگران سرنوشت کشور خود بودند و از هرج نشدند 

و مرج و آشوبی که افغانستان را دستخوش خود کرده بود و از دزدی و غارت و 

کشیدند و فرصت نگاه میداشتند تا اوضاع را  های مختلف بشدت رنج ميباجگیری گروه

، با داشتن تجهیزات کافی، آموزش خوب ۹۴بنحوی به سامان بکشند. این گروه از اکتبر 

و امکانات مالی فراوان، ناگهان در صحنه سیاسی افغانستان ظاهر شدند و ظرف چند ماه 

 یک سوم مساحت کشور را از شر باندهای مسلح پاک کردند.

  شاه کلید:

 از نظر امریکا و پاکستان، طالبان شاه کلید قفل مشکالتند. امریکا خواهان آسوده 

های تروریستی است؟ طالبان دارو دسته حکمتیار را از هم از شر حکمتیار و شبکه شدن

 آباد خواهان مبارزه با قاچاق مواد مخدر هستند.پاشاندند. واشنگتن و اسالم

 درصد  ۸۰سوزانند. )طالبان بطور سیستماتیک همه مزارع خشخاش را می

آباد خواهان حفظ نفوذ اسالمهروئین غرب از مزارع خشخاش افغانستان تهیه میشود( 

خود در افغانستان است. طالبان ارتباط تنگاتنگ با پاکستان دارند. پاکستان با حکومت 

بر افغانستان مخالف است. طالبان رقیبی جدید در مقابل او هستند، « عقاب پنجشیر»

 .آباد خواهان گشودن راه آسیای مرکزی است. طالبان این مهم را انجام میدهنداسالم
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، نصیرهللا بابر وزیر کشور پاکستان ماشین جنگی جدید را ۱۹۹۴سپتامبر  ۲۱در 

به حرکت آورد. در این روز وی از شامان واقع در مرز پاکستان وافغانستان دیدن کرد و 

ما وقت زیادی برای گشودن راه آسیای مرکزی تلف کردیم. اکنون موقع آن است »گفت: 

چند روز بعد طالبان وارد عمل شدند و در اول «... رد.که این کار بطور جدی انجام گی

نظیر ای را درست در مقابل پشت مرزی شامان تصرف کردند. در همین ماه بیاکتبر قریه

خان که هرات را در چنگ دارد و بوتو به ترکمنستان رفت و از دو رهبر افغان اسماعیل

البان در اواخر اکتبر، قندهار ژنرال دوستم ازبک قول گرفت که به مسعود کمک نکنند. ط

سومین شهر افغانستان را گرفتند و پیشروی بدون توقف آنان آغاز شد. شهرهای غزنه، 

 یکی پس از دیگری بدست طالبان افتاد.« میدانشهر»هلمند، دشت لوگر و 

 ، ویلیام پری وزیر دفاع امریکا به اسالم آباد رفت و پاکستان ۹۵جنوری  ۱۲در 

دانست. این در حالی است که یکسال پیش، « ه روی در جهان اسالمنمونه میان»را 

پاکستان در آستانه ورود به فهرست کشورهای تروریست پرور قرار داشت. کمیسیون 

معلق شده بود، نیز کار  ۹۰های نظامی و امنیتی پاکستان که از سال مشترک همکاری

 خود را از سر گرفت.

 یکی از « احمد رمزی یوسف»عالم کرد که بیل کلنتن شخصا ا ۹۵فبروری  ۸در 

عامالن اصلی بمبگذاری در مرکز بازرگانی نیویورک، در پاکستان دستگیر و به امریکا 

ای پاکستانی به نام مسترد شده است. وی عراقی تبار است اما هنگام دستگیری گذرنامه

برخی منابع، ای صادره از بلوچستان پاکستان داشت. به گفته و شناسنامه« علی بسیط»

در زمان حضور نیروهای شوروی در افغانستان وی مانند شیخ عمر عبدالرحمن، از 

 داوطلب جنگ در افغانستان استخدام میکرد.« سیا»کسانی بود که برای 

 فبروری، طالبان قریه چهار آسیاب مقر فرماندهی حکمتیار را  ۱۴روز بعد در  ۶

در سروبی اثاثیه خود گریخت و ناپدید شد)او تصرف کردند. او با بر جا گذاشتن اسباب و

عقب نشست( طالبان به پشت دروازه کابل رسیدند. در حال حاضر طالبان و مسعود رو در 

کیلومتر طالبان را از کابل جدا میسازد. با قطع  ۱۵اند. نواری به عرض رو قرار گرفته

ای ارزاق در پایتخت محاصره کابل، که از یک سال پیش توسط حکمتیار ادامه داشت، به

سقوط کرد. مردم از طالبان پشتیبانی میکنند و آنها را تنها امید رهایی از چنگ عفریت 

 170«الدین و مسعود ادامه دارد.میدانند. مذاکرات میان طالبان و برهان]تنظیمها[ جنگ 

برهان الدین ربانی ظهور طالبان را در صحنۀ سیاسی افغانستان به فال نیک 

را فرشته های نجات نامید. احمدشاه مسعود هم به پیشواز طالبان تا چوک  گرفت وآنها

ارغنده شتافت وپس از مذاکرات کوتاه به طالبان اطمینان داد که او حاضراست سالح خود 

                                                 
 ۱۹۹۵مارچ  مطابق نهم /ش ۱۳۷۳اسفند )حوت(  ۱۸شماره پنجشنبه  ،کیهان چاپ لندن  - 170
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را برزمین بگذارد، بشرطی که طالبان ابتدا از نزد حزب وحدت برهبری عبدالعلی هزاره 

مسعود با اظهارهمنوائی با طالبان توانست زنده به  سالح ومهمات را جمع کند. داحمدشاه

 کابل برگردد.

 با شکستن نیروهای طالبان و در آغازشاه مسعود در این شکی نیست که احمد 

های حکمتیار از اطراف کابل، پیروزی متالشی ساختن حزب وحدت و دور کردن قوت

ای حاکمیت او کامل و بزرگی را بر مخالفان خود نصیب شده است. اما این پیروزی بر

زیرا مهم تحکیم حاکمیت و تعمیم آن در سراسر کشور است. در  ،دمآنمیکافی به نظر 

حالیکه هنوز مخالفان مسعود در چند کیلومتری غرب و جنوب و شرق کابل و همچنان در 

 های سالنگ سنگر دارند و خود را برای عملیات جنگی آماده میکنند.پشت کوه

 این اصل که در مشرق زمین و مخصوصا  در کشور ما، قدرتی که  با در نظر داشت

المقدور با زور نگهداشته میشود. بنابراین مخالفین با اعمال زور بدست آمده باشد، حتی

مسعود که در حال حاضر مناطقی از کشور را با زور متصرف شده و تحت کنترول خود 

والیت و گروه طالبان در غرب  دارند، مانند: جنرال دوستم که در شمال بر پنج شش

کشور به نه ده والیت و در شرق نیروهای حکمتیار و حزب اسالمی مولوی خالص بر 

سه چهار والیت کنترول دارند، پیروزی بر این مخالفان که هر کدام از تجارب و طاقت 

جنگی چشمگیر برخوردارند. از طریق جنگ و زور، کار بسیار دشوار و مشکل است. و 

 گ برادرکشی را خیلی طوالنی میسازد.عمر جن

 

  :ندکسانی اه طالبان چ

شان، هنوز شاگردان مدارس دینی هستند که طالبان از لحاظ موقف علمی

اند و بسیار وقت الزم است تا بدرجات مولوی و  ی را به پایان نرساندهدینتحصیالت علوم 

سیدند، نمیتوان از آنها موالنا و شیخ و غیره برسند و وقتی هم بدرجات بلند دینی ر

داری بروش معمول امروزه را داشت. البته شاید آنها برویت کتب دینی انتظار حکومت

سال قبل در عربستان مروج بوده، اکنون در  ۱۴۰۰وفقه، سیستم حکومتی را که 

 سرزمین افغانستان تطبیق نمایند.

 جویان طالبان در به قول احمد رشید ژورنالیست نامدار پاکستان، بسیارى از جنگ

اشغال افغانستان توسط شوروى جوانتر از آن بودند که بتوانند علیه اشغالگران زمان 

اما آنها در اردوگاه هاى پناهندگان افغانى در بلوچستان و ایالت شمال غربى بجنگند ، 

یافتند. ده ها مدرسه دینى متعلق به جمعیت علماى پاکستان به افغانهاى پاکستان رشد 

آموزش رایگان ، تحصیل قرآن کریم و قوانین اسالمى را مى داد. بنابرین ان فرصت جو

افغان جوان بیشتر پاکستان شده بود تا افغانستان. در این محیط قبیله اى وطن هزاران 
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تاثیرات عمده اى پذیرفتند. نخستین تأثیر مذهبى و ایدیولوژیکى را از پاکستانى ، طالبان 

گرفتند. جمعیت علماى اسالم مشترکات زیادى با طالبان دارند. هردو  جمعیت علماى اسالم

که در مرز بین افغانستان و بلوچستان در تردد مى باشند. طالبان با از قبایل درانى هستند 

جهان داشتند ، وارد مدرسه هاى جمعیت علماى اسالم گردیدند و ارتباط محدودى که با 

وستائى برخوردار شدند و به زودى به دیو بندى هاى تنگ نظر رفقط از دانش مالهاى 

 تبدیل گشتند.سر سخت و متعصب 

فعالین جمعیت علماى اسالم ،دیوبندى هایى هستند که پیروان یک گروه بنیادگرا 

و اسالم و )به ویژه اوامر و نواهى آن در مورد زنان( را به طرز افراطى مى باشند 

اوات انسانها ندارد. به عالوه دیوبندیها ضدیت عمیقى با اعتقادى به مستفسیر میکنند. و 

دارند و آنان را کافر مى شمارند و در نتیجه ضد ایران نیز بشمار مى مسلمانان شیعه 

 افزاید: آیند. احمدرشید مى 

، نفوذ جمعیت علماى اسالم بر پشتونهاى درانى جنوب از ۱۹۸۰در اواخر دهه 

اکستان نادیده گرفته شد. چونکه مخالف اولین دولت سازمان اطالعات نظامى پطرف 

( باقى مانده ۱۹۹۳- ۱۹۹۰( و اولین دولت نواز شریف )۱۹۹۰ -۱۹۸۸)بینظیر بوتو 

، یک موقعیت سیاسى جدید براى جمعیت علماى اسالم تحت ۱۹۹۳بود. اما در سال 

ماى اسالم با حزب الرحمن فراهم گردید. براى اولین مرتبه جمعیت علرهبرى موالنا فضل 

برهبرى خانم بى نظیر بوتو که به پیروزى رسیده بود متحد گردید و جزئى مردم پاکستان 

شد. دسترسى تازه قوام یافته جمعیت علماى اسالم به قدرت ، به آن اجازه از ائتالف حاکم 

نزدیک با ارتش پاکستان و سازمان اطالعات نظامى و وزارت داخله دادکه پیوندهاى 

برقرار سازد. بنابرین جمعیت علماى « بابُرهللا نصیرا»ژنرال باز نشسته حت مسئولیت ت

نگرش هاى دولت مرکزى به درانى ها و طالبان را تحت نفوذ قرار اسالم مى توانست 

 دهد.

خانم بوتو نیز در مبارزه با جماعت اسالمى برهبرى قاضى حسین در عین حال  

از شریف که از مخالفین او بودند ، یک متحد اسالمى لیگ برهبرى نواحمد و حزب مسلم 

موالنا فضل الرحمن به ریاست کمیته دایمى مجلس ملى براى امور خارجه پیدا کرده بود. 

گردید، موقعیتى که وى را قادر مى ساخت سیاست خارجى را تحت نفوذ خود در منصوب 

بوتو و ارتش پاکستان ،  مدتها قبل از ظهور طالبان ، عناصر پشتون در دولتآورد. 

قندهار و هرات در  -تأمین یک راه تجارتى به آسیاى میانه را از طریق کویته مفکوره 

پروراندند. به نظر احمد رشید، در آن زمان پاکستان چشم به بازارهاى اقتصادى سر مى 

میانه داشت و مانع عمده دسترسى به این بازارها ، عدم ثبات سیاسى در آسیاى 

تدوام جنگ داخلى بود ، پس پاکستان تصمم گرفت تا سیاست خودرا با انستان بر اثر افغ

 فشار عملى سازد. 
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، یک ماه قبل از آنکه طالبان وارد صحنه شوند، وزیر داخله ۱۹۹٤در اکتوبر

بابُر شش سفیرکشور هاى غربى را به قندهار و هرات برد. این هللا نصیر اپاکستان، 

شد ادارات راه آهن ، بزرگ راه ها و تلفن و برق بود. بابُرگفت : مقامات ارهیئت شامل 

میلیون دالر از آژانسهاى بین المللى براى باز سازى شاهراه کویته  ۳۰۰وى میخواسته 

میلیون دیگر براى کشیدن یک راه آهن و سیستم تلفن ماهواره اى که  ۸۰۰هرات و  -

ل خان والى هرات به هیئت اطمیان داد که وصل سازد، بگیرد. اسماعییکصد شهر را بهم 

اکتوبر، بوتو  ۲۸محض برقرارى صلح در کشور شروع کنند. در میتوانند کار را به 

عشق آباد ترکمنستان با اسماعیل خان و ژنرال دوستم مالقات صدراعظم پاکستان در 

ند به ترکمنستان صفرمرادوف، مصرانه از آن دوتن خواستکرد. و او با رئیس جمهور 

  171بتواند این پروژه را به اجرا درآورد.راه حلى برسند تا پاکستان 

پاکستان به بهانه بدرقۀ یک کاروان الری کاالى  ۱۹۹٤نوامبر  ۲بنابرین در

به بازار هاى آسیاى میانه گروه طالبان را وارد افغانستان نمود. طالبان تحت تجارتى خود 

 ربانى موانعى را که از طرف والى قندهارو همیارى مال « مالمحمدعمر»رهبرى 

ایجاد شده بود ، از سر راه کاروان کاالهاى پاکستانى برداشتند. طالبان « امیراللى»

ساعت فتح نمودند و امیراللى را بدار آویختند و سایر فرماندهان  ۲٤قندهار را ظرف 

کستان به مرز اى خزیدند. پس از رساندن کاروان کاالهاى پاقندهار هریک بگوشه 

سیاسى افغانستان باقى ماندند و ظرف چند روز عالیم ترکمنستان ، طالبان درصحنه 

محمدغوث یکى از بنیان گذاران طالبان که بعداا وزیر استقالل خود را ابراز داشتند. مال 

اظهار داشت: پاکستان در آینده با فرستادن  ۱۹۹٤نوامبر  ۱٦خارجه طالبان شد، در 

وکابل را نباید نادیده بگیرد و نباید با تک تک ریهاى کاال، دولتهاى قندهار کاروان ال

همچنین هشدار دادکه طالبان اجازه نخواهند داد فرماندهان جنگى رابطه برقرار کند. او 

توسط الریهاى پاکستانى حمل شود. درهرحال کاالهایى که مخصوص افغانستان است ، 

اسقبال جمعیت علماى اسالم و دولت بی ارمورد تصرف قندهار توسط طالبان بسی

 نظیربوتو قرار گرفت . 

فکر روی »پاکستان باری درلندن گفته بود :  بینظیربوتو صدراعظم فقید

ازانگلیسها بود، مدیریت آنرا امریکایی ها کردند، هزینه آنرا سعودی ها کارآوردن طالبان 

طالبان که از حمایت همه « ح را اجرا کردم اسباب آنرا فراهم آوردم و طرپرداختند و من 

 «جمیعت علمای اسالم»خانم بی نظیر بوتو، و شریک دولت ائتالفی او یعنی جانبه دولت 

طالبان( برخوردار بود و توانست در عرض کمتر از سه ماه کنترول چهارده )پدر خوانده 

لبان دیگر توقف ناپذیر سي ودو والیت را بدست گیرد .پس از این پیروزیها طاوالیت از 

                                                 
،احمدرشید،طالبان،نفت ۱۲۳، ۱۱۲هاى جهانى ، صصسیاست ویلیام میلى ، افغانستان، طالبان و  - 171

 وبازی بزرگ جدید درآسیا
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دسامبر، یعنى درست چهار هفته پس از گرفتن قندهار، آنها والیات هلمند و  ۷بودند، تا 

راگرفتند و بطرف فراه در غرب و زابل و غزنى درشمال به پیشروى پرداختند. ارزگان 

م آنها قاچاقچیان مواد مخدر را بیرون راندند و کشت خاشخاش را ممنوع اعالدر هلمند 

موضع گیرى طالبان ، هیجان زیادى را در سفارت امریکا در اسالم آباد ایجاد داشتند. این 

بدنبال آن عالیم آشکارى از حمایت دیپلوماتان امریکایى از طالبان مشاهده گردید. کرد و 

امریکائیها در آن زمان به امید پاکسازى مزارع کشت خشخاش توسط طالبان فکر 

 که : میکردند 

نظمى را که طالبان در قندهار و سایر مناطق جنوبى افغانستان بر قرار کرده  - ۱

 در تمام کشور بر قرار خواهند ساخت ، بودند ، 

 اردوگاه هاى آموزش تروریزم را از بین خواهند برد،  - ۲

 راه را براى بازگشت شاه سابق ، ظاهرشاه هموار خواهند نمود،  - ۳

 سد علیه منافع روسیه و ایران در افغانستان عمل خواهند کرد. به عنوان یک - ٤

یک ارتباط ضمنى براى متحد امریکا یعنى پاکستان فراهم خواهند کرد تا از  - ٥

 روابط تجارى با جمهوریهاى آسیاى میانه منافع سرشار ببرد. راه 

پنجاه  بگفته احمدرشید : در ماه دسامبر اولین کاروان منظم پاکستانى شامل

هزار کلدار عوارض گمرکى به طالبان ،  ۲۰۰پنبه، پس از پرداخت مبلغ کامیون)الری( 

کویته رسید. در همین موقع طالبان یک گدام مهم اسلحه را که متعلق به از ترکمنستان به 

 ۱۸۰۰۰متصرف شدند. این گدام اسلحه داراى « سپین بولدک»بود در گلبدین حکمتیار 

قطعه توپ و مقادیر زیاد مهمات بود. در همین فرصت  ۱۲۰نکوف و کالشیمیل تفنگ 

پشتون که در مدرسه هاى دینى ایالت شمال غربى پاکستان درس هزاران جوان 

سرازیرشدند تا به طالبان بپیوندند و بدنبال آنها سیل عظیم میخواندند ، به قندهار 

دهار روى آوردند و تا اوایل مذهبى پاکستان به سمت قنداوطلبان پاکستانى از مدارس 

طلبه افغانى و پاکستانى در صفوف طالبان  ۱۲۰۰۰، در حدود  ۱۹۹٥جنورى 

 . 172پیوستند

 که دروازه ها را براى  مهمتر از همه اینکه ، طالبان در آن زمان وعده داده بودند

یک خط لوله نفت از آسیاى مرکزى به پاکستان باز کنند. ذخایر گاز ونفت  کشیدن 

از نظر کمیت و « یشلر»نزدیک به مرز افغانستان و ترکمنستان در منطقه ترکمنستان 

منابع کویت نیست و احتمال دارد که منطقه سرحدى افغانستان موازى کیفیت کمتر از 

 همچو ذخایر بزرگ  نفت و گاز برخوردار باشد. از وجود « یشلر»

                                                 
  ۱۲۳-145هاى جهانى ، صصسیاست ویلیام میلى ، افغانستان، طالبان و  - 172
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سعودى ،  -ئتالف امریکائىمدعى اصلى مشارکت در احداث خط لوله نفت ، یک ا

بودند که قرارداد تعمیر دولوله نفت و « دلتا»و شرکتهاى نفتى « یونوکال»به نام 

 را از طریق افغانستان در واشنگتن امضاء کرده بودند.  گازترکمنستان 

بر اثر پیش بینى هاى فوق یک مقام امریکائى در وزارت خارجه آن کشور )رابین 

مهمترین وظیفه طالبان عبارت بود از ایجاد امنیت براى »ن ساخت : خاطر نشارافایل( 

بطور بالقوه براى خطوط لوله نفت و گاز که کشور هاى آسیاى میانه را به بازار راه ها و 

 ببعد( ۱٤۲ویلیام میلى ، همان اثر، ص « ) المللى وصل میکرد.هاى بین 

 -که شاهراه بزرگ تورغندى شهر مهم هرات را  ۱۹۹٥طالبان درپنجم سپتامبر  

توانستند کابل پایتخت  ۱۹۹٦سپتامبر  ۲٦از آن میگذشت تصرف کردند و درقندهار 

 نیز ازدست مخالفان خود متصرف شوند. افغانستان را 

 

  تسلط طالبان برکابل واعدام داکتر نجیب هللا:

کشیدن در مورد بیرون « پیتر تامسن، در فصل اول کتاب خود)جنگ درافغانستان

شب  در نیمه »داکتر نجیب هللا وبرادرش احمدزی از دفتر ملل متحد درکابل مینویسد:

هزاران طالب با جنگجویان پاکستانی و عرب ، از شهر ها و  ، 1996سپتیمبر  26

فقط چند ساعت قبل ، اخرین افراد مسعود کابل را  ساحات جنوبی داخل کابل گردیدند.

 و خاموشی هولناکی بر شهر کابل مستولی گردید.بقصد وادی پنجشیر ترک نمودند

بیشتر طالبان با پای پیاده داخل کابل گردیدند.انبوهی از افراد در تاریکی به کوچه ها 

سیاه سوار برپیکاپ ها در   ریختند. طالبان جنگجو با ریش های انبوه و دستار های

کابل با دنیای از  شهریان میان انبوهی از سربازان پیاده بطرف شهر سرازیر شدند.

شک و تردید از کلکین های خانه های شان بطرف این پیروزمندان میدیدند و می 

 اندیشیدند که این جنگ اوران پیروزمند چه ارمغانی برای مردم خواهند اورد.

چهار طالب ،بنا بگفته یکی از افغان ها ،بشمول یک افسر ای اس ای اراسته با 

ن جاپانی مستقیما به مجتمع سازمان ملل راندند.وظیفه قیافه طالبان ، توسط یک داتس

  اصلی انها فریب دادن رئیس جمهور سابق و خارج ساختن وی از دفتر دپلوماتیک

 سازمان ملل بود.

برادرش احمد زی ، جنرال توخی و جفسر مشتاقانه منتظر رسیدن  ونجیب 

مسعود،   توسط  کابل  ططالبان در دفتر سازمان ملل بودند.هاشم پکتیانی ، که با سقو

به پشاور رفته بود ، طور دوامدار به کابل به دیدن نجیب میامد و مواد غذائی و سایر 

 مواد ضروری نجیب را تامین مینمود. 

در تماس دوامدار با افسران استخباراتی  یک منبع اگاه افغان، پکتیانی   بقول

ای اده بودند که به نجیب صدمه پاکستان در پشاور بود و پاکستانی ها به وی اطمنان د
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در دهلی جدید اطمنان داده بود که وی  خانم نجیب نیز انخواهد رسید.همچنان پکتیانی ب

 با نجیب همواره در تماس است.

ملل  سه طالب در حالیکه دریور شان در خارج منتظر بود داخل مجتمع سازمان

چاکلیت سویسی برایشان  نانرا استقبال نموده و یک پاکتآگردیدند. نجیب با گرمی 

وبشوخی اظهار نمود که این تنها تحفه ایست که در دسترسش قرار دارد   تعارف نمود

و تقدیم انها مینماید.هر سه طالب عقب یکدیگر قرار گرفته بزمین زانو زدند و هرکدام 

بوسه زدند. بعدا طالبان وی را دعوت   به ترتیب دست نجیب را گرفته برسم عنعنوی

 تا با انها به قصر ریاست جمهوری برود .نجیب با گرمی این دعوت را پذیرفت. نمودند

که در خارج مجتمع سازمان ملل منتظر بود، داخل دفتر سازمان ملل  تسنادموتر 

 شد و نجیب در سیت پیشروی ، توخی ، جفسر و سه طالب در عقب داتسن قرار گرفتند.

ند. نزدیک قصر ریاست جمهوری ، احمد زی در داخل مجتمع سازمان ملل باقی ما

هسته نموده رو بطرف توخی و جفسر نموده گفت که انها باید دوباره آ دریور موتر را

در داخل قصر دیگر به بادیگارد ضرورت نیست.  ، زیران ملل برگردندبه دفتر سازما

توخی در پاسخ گفت "رئیس جمهور ما با شما است ، بدون اجازه رئیس جمهور ما 

نماید.او  هدریور هدایت داد تا موتر را ایستاده یم موتر را ترک کنیم. نجیب بنمیتوان

نها باید آندارد. بطرف توخی و جفسر صدا کرد که وی به دفاع انها در داخل قصر نیاز

در  به دفتر سازمان ملل بروند.توخی و جفسر دوباره به دفتر سازمان ملل بر گشتند.

را با روحیه عالی دیدند.او ملبس با دریشی در انتظار نها احمد زی آدفتر سازمان ملل، 

 رفتن به قصر ریاست جمهوری بود.

به دفتر سازمان ملل دیری از نیمه شب نگذ شته بود که ، گروپ دوم طالبان 

نها بعد از طعن و لعن آه گروپ اولی کمتر مهربان بودند. نها نسبت بآرسیدند، ولی 

ملل بیرون نمودند . توخی و جفسر با عجله مجتمع زیاد، احمد زی را از دفتر سازمان 

و از طریق جاده های فرعی و مارپیچ مانند شهر کابل فرار  سازمان ملل را ترک گفتند

 نمودند.

را بداخل قصر ریاست جمهوری و بعدا به نزدیک اتاقی  نجیببرادر  احمدزی

و بعدا  ه قرار گرفت راهنمائی نمودند. اتاقی که در انجا نجیب وحشیانه مورد لت و کوب

وسیله طنابی بدنبال موتری بسته گردیده بود   جسد وی در حالیکه وی را از بین بردند.

 ، دورادور ساحه قصر کشانده می شد. 

، اجساد خونین نجیب و برادرش، احمدزی، در  1996دسامبر  27در صبحدم 

ویزان گردید و بسته پایه بلند ترافیک، بیرون تر از دیوار های قصر ریاست جمهوری، ا

ای از بانک نوت های اتحاد شوروی وقت و سگرت بداخل دهن و بینی جسد سوراخ 

 شده و لرزان نجیب فرو برده شده بود. 
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گرفتاری محیالنه و اعدام وحشیانه نجیب نشانه از عملیات تمام عیار ، اگاهانه 

مان یافته و محتاطانه استخباراتی بود.طالبان به تنهائی نمیتوانستند چنین عملیات ساز

را که از یکطرف نجیب و برادرش را از دفتر دپلوماتیک سازمان ملل خا رج ساخته و 

 بعدا وی را بقتل رسانیدند، انجام دهند.

پاکستان با این عمل ، یکباره خود را از تشویش اینکه مبادا نجیب در اینده در 

 «173ردد ، رها نمود. تبانی با دشمن سابقه پاکستان ،هند،درد سر پاکستان گ

ماه برنیمى از کشور تسلط خود را قایم کردند، و خواهان  ۲۰طالبان ظرف 

برسمیت شناختن خود از جانب کشورهاى جهان و مخصوصاا سازمان ملل شدند، اما بجز 

پاکستان و عربستان سعودى و امارات متحده عرب هیچ کشور دیگرى طالبان را 

ن پس از تصرف کابل چهره متعصب و پر ازخشونت خود را نشاختند، زیرا طالبابرسمیت 

نشان دادند. گرچه امریکا طالبان را برسمیت نشناخت ، اما روابط گرم کارى به مردم 

یک هیئت  ۱۹۹۷وشرکت یونوکال برقرارشد. شرکت یونوکال در نومبرمیان طالبان 

موزشى را در دانشگاه امریکا دعوت کرد و در دسمبرهمان سال یک مرکز آطالبان را به 

تکنیسین افغان  ۱۳۷( جهت آموزش Nebraska( در ایالت نبرسکا )Omahaاوماها)

امور ساختمان لوله هاى نفت و گاز افتتاح کرد. از جانب دیگر سیاست کنترول عراق در 

ایران که از طرف دولت بیل کلنتن طراحى شده بود، بتدریج کارآئى خود را از دست و 

کوشش براى کنار گذاشتن و منزوى ساختن ایران، از طریق گسترش قدرت طالبان ، داد. 

 نتیجه معکوس در برداشته است.

بر بخش اعظم میالدى مدت هفت سال  ۲۰۰۱تا دسامبر  ۱۹۹٤نومبر از طالبان  

برهبرى درصد از خاک کشور( تسلط یافتند و گروه مخالف طالبان  ۹۰افغانستان )

 ۱۰پنجشیر)فقط بر بخش شمال شرقى کشوریعنى فیض آباد و درۀ  احمدشاه مسعود

 درصد از خاک کشور( تسلط داشت.

 

 کارنامه های طالبان :

گرچه طالبان در مناطق تحت کنترل خود امنیت را قایم وبه خلع سالح نیروهای 

پرداختند وکشت تریاک راممنوع کردند ولی با سختگیریهاى تعصب آمیز مذهبى تنظیمی 

زندگى را براى مردم تحت تسلط خویش بخصوص زنان بدتر از جهنم ساخته بودند.  خود

 آنها بى باکانه دست به تخطى از حقوق بشر زدند و قیودات شدیدى بر زنان وضع کردند. 

 زنان را از رفتن به مدارس و دانشگاه و از مراجعه به نزدداکترمرد محروم ساختند. 

                                                 
  2011 -اکتوبر فغانستانار فصل اول کتاب:جنگ ا« پادشاه گردشی»سایت آریائی،بصیرهمت،مقالۀ  - 173
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دیدن تلویزیون و سینما و رقص و شادمانى و ورزش طالبان شنیدن موسیقى و 

کردند و بر طرزلباس پوشیدن وریش گذاشتن مردان و خارج نشدن زنان از را ممنوع 

طرز راه رفتن زنان قیود وضع کردند که نه تنها در افغانستان سابقه نداشت خانه و حتى 

عتراض مجامع بین صریح از موازین حقوق بشر بشمار میرفت و سبب ا، بلکه تخلف 

 وسازمانهاى حقوق بشر ملل متحدگردید.المللى 

 

 برخورد طالبان بازنان  در بیرون از منزل

 

ناولد، رئیس سازمان  خود، متن نامه داکتر پیرار ۱۷۲هفته نامه امید در شماره 

عنوانی مولوی عبدالرحمن  ۱۹۹۵جوالی  ۲۷المللی بخش فرانسه را که بتاریخ عفو بین

پشاور فرستاده به چاپ رسانده که بازتاب « ضیاء المدارس»رئیس دارالعلوم ذهاب 

شان است. نامه بدین مضمون آغاز دهنده روش دولتمداری طالبان در مناطق تحت تسلط

با این نامه عنوانی شما، نفرت و انزجار عمیق خویش را در رابطه به برخورد »میشود: 

نترول طالبان ابراز میکنم. من اعدام زندانیان، با زندانیان و متهمین در مناطق تحت ک

قطع نمودن اعضای بدن متهمین را که باساس حکم قضات مربوطه شما در آن مناطق 

صورت میگیرد، شدیدا تقبیح مینمایم. همچنان میخواهم تشویش عمیق خویش را در 

قطع ارتباط با سهم گرفتن و دخیل بودن دکتوران وپرسونل طبی در این جرم بخاطر 

اعضای بدن انسانها که خود خالف قانون طب میباشد، اظهار میدارم. از آنجایی که اعدام 

کردن و قطع اعضای بدن اسیران خالف حقوق بشر است، بناء من مخالفت خویش را با 

آن اعالم میکنم. از شما تقاضا میکنم بنام عدالت و بنام بشریت این اعمال ظالـمانه و ضد 
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ین گروه طالبان در مناطق تحت کنترول خود انجام میدهند، بعد از این بشری را که مسئول

 «ممنوع سازند.

 هستند که رفتن دختران را به مکتب  ییهای متعصب و بنیادگرااسالمیست،طالبان 

و مدرسه و رفتن زنان را به نزد دکتر غرض معالجه یا ادارات دولتی و تولیدی و حتی به 

محرم شرعی، حرام میدانند و به متخلفین جزاهای مطابق  بیرون از منزل بدون همراهی

 دستورات قرون اولیه اسالمی میدهند.

 طالبان ورزش و منجلمه، فوتبال و شطرنج و بسکتبال را غیر شرعی میدانند. 

سازی، نمایشات سینما، تلویزیون و موسیقی و رقص از نظر آنان نقاشی، مجسمه

 نارواست. 

افغانستان بوسیله طالبان تطبیق خشونتى که اسالم در  در هیچ گوشه جهان ، با 

حقوق خود محروم شدند و حتى میشد ، عملى نمى گردید. زنان و مردان از ابتدائى ترین 

با بریدن دست و پاى و کسى اختیار ریش خود را نداشت که بتراشد یا کوتاه کند. 

تنگ و تنگ تر میشد. ن مردم سنگسار انسانها در مالء عام ، هر روز حلقه زندگى برگرد

هاى بیجان که هیچ طالبان نه تنها انسانهاى خالف کار را گردن میزدند ، بلکه مجسمه 

سال قبل بودند ، نیز کارخالفى هم نکرده بودند ، و شهکار دست هنر پرور بشر دوهزار 

نا آگاهى  در حقیقتسر زده شدند و نابود گردیدند. ضدیت با فرهنگ قبل از اسالم کشور، 

گذاشت و آنان را بیش وبى فرهنگى رژیم متحجر و قرون وسطائى طالبان را به نمایش 

طالبان پس از تسخیرکابل، شماری از فرامین در ازپیش از جهان متمدن تجرید کرد.

طریق ریاست عمومی امربالمعروف ونهی از منکر ارتباط به زنان ومسایل فرهنگی از 

 ازفرامین طالبان در مورد زنان :نمونه  صادر کردند.اینک دو سه

 

 ، کابل:۱۹۹۶فرمان ماه نومبر-۱

شما زنان بیرون از خانه خود قدم نگذارید. اگر ازخانه خارج شدید،نبایدمانند  

پیش از ظهوراسالم باشید که با لباس زینتی وآرایش در مقابل هرمرددر زنان فیشنی 

ان پیش از اسالم از آزادی بیشتری نسبت به دوره میشدند.)معلوم میشود زنبیرون ظاهر 

برخوردار بودند!( اسالم به صفت یک دین ناجی، مقام ووقارخاص به زنان تعیین اسالمی 

ومردم وهدایات قیمتدار ارزانی فرموده است. زنان نباید زمینه را مساعد گردانند تا نموده 

خوب نظر نمیکنند، جلب نمایند.  مردم بیهوده وبی عرضه را که به زنان به چشمتوجه 

حیثیت رهنما وانسجام دهنده خانواده های خود را دارند. شوهر، برادر وپدر زنان 

بایدضروریات خانواده را از قبیل خوراکه، لباس وغیره تهیه بدارند. اگر زنان بنابر 

د، ضرورت تحصیل، امور اجتماعی ویا خدمات اجتماعی از خانه های خود خارج میگردن

باید خود رامطابق ارشادات شریعت اسالم بپوشانند. اگرزنان با لباس های فیشنی، 
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زیورات، لباس تنگ وفریبنده خود رادر بیرون از خانه به نمایش میگذارند، آنها مورد 

لعنت ونفرین شریعت اسالمی قرارگرفته وانتظار دخول به جنت را نباید داشته باشند. تمام 

هر مسلمان دراین مورد مسئولیت دارند. ما از همه تقاضا داریم که جدا  کالنهای فامیل و

متوجه بوده کنترول خود رابرفامیلها خود برقرارگردانند. درغیر آن این زنان وبزرگان 

خانواده های شان مورد تهدید وبازجوئی قرارگرفته وبه سختی از جانب پولیس جزا می 

دارد، با مشکالت اجتماعی تازمانی مجادله نماید که بینند.پلیس مذهبی مسئولیت ووظیفه 

 بدیها  از جامعه  زدوده  شود.

 

 کابل -۱۹۹۶فرمان ماه نومبر -۲

طرزالعمل ومقررات شفاخانه های دولتی  وکلینیک های شخصی به اساس اصول 

 شریعت اسالمی از جانب وزارت صحت عامه به نمایندگی مال عمر، امیرالمومنین:

زن مریض نزد داکتر زن برود. درصورتیکه مرد ضرورت باشد، زن  باید-۱

 نزدیکترین عضوفامیلش همرائی کند.مریض را 

 هنگام معاینه، زن مریض وداکترمرد، هردوباید بالباس اسالمی ملبس باشند.-۲

داکتر مردنباید به قسمت های دیگربدن زن مریض، بجز همان نقطه درد دار  -۳

 بزند.را دست 

 زنان مریض، باید بصورت اطمینانی مصئون باشد اتاق انتظار-۴

 شخصی که دراتاق انتظار زنان مریض، نوبت را کنترل میکند، باید زن باشد -۵

 هنگام شب داکترمرد نمیتواند دراتاق زنان مریض بدون اجازه داخل گردد. -۶

.اگر چنین نشستن وصحبت کردن میان داکتر مرد وزن مریض اجازه  نیست -۷

 ضرورت افتد، بایدصحبت با حجاب اسالمی صورت گیرد.چیزی 

داکتر زن بایدلباس ساده در بر نماید. پوشیدن لباس های شیک واستعمال  -۸

 ومیکپ، اجازه نیست.آرایش 

داکترزن ونرس زن  اجازه ندارنددر اتاق مردان مریض در شفاخانه داخل  -۹

 گردند.

ه بصورت مرتب، نمازهای خود را درمساجد دراوقات معین کارمندان شفاخان -۱۰

 نمایند.ادا 

پلیس مذهبی صالحیت داردبخاطر کنترل، به اتاق مریضان مرد در شفاخانه  -۱۱

 گردد. هرشخصی که از مقررات عدول کند مطابق اصول شرعی جزا می بیند.داخل 

 

 کابل: -۱۹۹۸فرمان ماه ددسمبر-۳
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از اغواء فریفتن وبی حجابی زنان، هیچ دریوری مجاز نیست بخاطر جلوگیری  -۱

را که از چادرایرانی استفاده میکنند، بموتر اجازۀ سوارشدن بدهند.در صورت زنانی 

دریور محبوس میگردد.اگر چنین زنی درجاده دیده شود، خانه اش را پیدامیکنیم تخلف، 

 آمیزداشته باشد، ومحرمی  راجزا میدهیم. اگرزنی لباس فریبنده وتحریکوشوهرش 

 دریوران) رانندگان( او را اجازه سوار شدن ندهند.همرایش نباشد، 

بمنظور جلوگیری از موسیقی: شنیدن ونواختن موسیقی در دوکانها وهوتلها  -۲

وریگشاها ممنوع است.ممنوعیت موسیقی در جریان پنج روز تعقیب گردد. وعراده ها 

قی در دوکانی بدست آمد، دوکاندار محبوس ودوکان مسدود ونوارهای موسیاگر کستها 

بعد ازتضمین پنج نفر، دوکان باز میگردد. مجرم بعد از حبس خالص ساخته میشود. 

در موتری پیدا گردد، دریوروخود موتر توقیف میشوند. اگر پنج میشود. اگر کستی 

 میکند. ازحبس رها ودریورمجرم بعد تر نجات پیدانفرضامن شوند، موتر 

جلوگیری ازتراش وکوتاه کردن ریش، بعد ازیک ونیم ماه اگر کسی دیده شد  -۳

خود را تراشیده ویا کوتاه کرده، محبوس ساخته میشود. تازمانی که ریشش که ریش 

 ومعیار را پوره کند.انبوه شود 

عد از جلوگیری از گفتر بازی: در ده روز اینده  این عمل باید توقف داده شود. ب-۴

 موضوع تعقیب میشود. کفتر ویا هر پرنده دیگر کشته میشود. آن 

 منع گدی پران بازی: دوکانهای فروش گدی پران درشهر تخریب  میگردد. -۵

منع بت پرستی: گذاشتن عکس وپورتریت درموتر، خانه، دوکان، هوتل  -۶

 کنترول کننده گان همه را پاره ونابود میسازند.ممنوع است. 

منع قماربازی: بکمک پلیس مذهبی، محال قماربازی تشخیص، قماربازان  -۷

 وبرای مدت یک ماه محبوس میگردند.گرفتار 

منع اعتیاد: معتادان باید محبوس گردند وتوسط تحقیق وبازجوئی تهیه  -۸

فروش مواد نشه آور تشخیص شود.درآنجا موهای سرشان تراش کنندگان ومنابع 

 پرداخت پول اجرت سلمانی مجبور ساخته  میشوند.به میگردد. مجرمان 

منع سود: گرفتن سود از پول قرض، گرفتن مقداری پول از تبدیل کردن  -۱۰

به نوتهای خورد ویا برعکس واخذ مقداری پول از انتقال پول از یکجا به نوتهای کالن 

کوم است. درصورت تخلف، مجرمین به حبس های درازمدت محجای دیگرممنوع 

 میگردند.

منع شستن لباس توسط دختران خوردسن درجوهای شهر:متخلفین به  -۱۱

 اسالمی گرفتار و شوهران به جزای شدید محکوم میگردند.اساس احترام 

منع موسیقی وپای کوبی در محافل موسیقی: درصورت تخلف، رئیس خانوا  -۱۲

 ده گرفتار  وجزا داده میشود.
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 نع نواختن دهل از راه رادیو اعالن میشود. اگر شخصی منع طبل ودهل: م -۱۳

 گرفتار شد، سرنوشت آن به فیصله علمای دینی سپرده میشود.بعد ازآن 

منع دوختن لباس زنانه وگرفتن قد واندام زنان توسط خیاط: اگرمجله زن ویا  -۱۴

 فیشن در دوکانی بدست اید، خیاط باید بندی شود.مجلۀ 

ی:تمام کتاب واوراق جادوگری به آتش کشیده میشود منع جادوگر -۱۵

 در حبس نگهداری میشوند که توبه بدارند.وجادوگران تا وقتی 

منع بی نمازی: ادای نماز در اوقات معین صورت میگیرد. در وقت نماز تمام -۱۶

توقف داده میشود وهمه مردم مکلف اند که درمساجد حاضرگردند. اگرجوانان موترها 

  174نماز در دوکان دیده شوند، محبوس ساخته میشوند. دروقت

اسالم نوع طالبی چنان خشن است که از یکطرف دین اسالم »احمدرشید مینویسد: 

ساخته ، از سوی دیگرتعالیم واالی اسالم راکه مبتنی برصلح ، مدارا و تحمل را بدنام 

طالبان شکل نو تعصب  ظرفیت همزیستی را با ادیان دیگردارد، نفی نموده است.است و 

بنیادگرائی را که با ارزشها و ساختار اسالمعنعنوی سازگار نیست ، به ماورای و 

پاکستان و آسیای میانه ، القا نموده اند... زن در نزد طالبان منبع وسوسه است سرحدات 

دن از صراط مستقیم باز میدارد، به همین خاطربزرگان و رهبران طالبان از دیو مردان را 

 « 175 نامه نگاران زن و انجام مصاحبه با آنها خود داری می نمایند.روبرو با 

تداوم بى ثباتى اوضاع سیاسى در افغانستان شمارى از مقامات امریکارا به تجدید 

داورى شان کشاند: آنهاپشتیبانى ازطالبان و پروژه انتقال گاز را یک اشتباه نظردر 

اى ستروپ تالبوت، معاون وزیرخارجه امریکا به تاریخ کردند. از جمله آقسیاسى تلقى 

امکان زیاد وجود داردکه این منطقه به » چنین هوشدار داد:  ۱۹۹۷جوالى  ۲۱

مذهبى و صحنه یک جنگ بزرگ  -گهواره بنیادگرائى سیاسى پروشگاه تروریستها، 

غانستان بودکه یکى از عوامل این نگرانى حضور اسامه بن الدن در اف«    176 مبدال شود.

در افغانستان جاگرفته بود و شبکه القاعده را در افغانستان ایجاد و رهبرى  ۱۹۹٦از 

 میکرد. 

 

 :تحریمهای ملل متحد وامریکا علیه طالبان 

مصادف به هشتمین سالگرد ورود اردوى امریکا به  ۱۹۹۸اگست  ۷در 

رت امریکا را در نایروبى عربستان به درخواست ملک فهد ، دو انفجار همزمان دو سفا

                                                 
 ۳۲۷ -۳۲۵بزرگ نو در آسیای میانه، ص ، نفت و بازیاسالم  طالبان ،احمدرشید، - 174

 ۱۴، ص  ...، نفت واحمدرشید، طالبان، اسالم   - 175

   ۹ص  -۱۰شماره آینده ، مجلۀ  - 176
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نفر) از جمله  ۲۱۳دارالسالم )تانزانیا( تخریب کرد. انفجار اولى منجر به قتل )کینیا( و 

تن و  ۱۱زخمى گردید. انفجار دومى سبب مرگ  ٤٥۰۰امریکائى( و بیش از تن  ۱۲

ن نفرشد)در این حادثه هیچ امریکائى شامل نبود(. مقامات امریکائى بدو ۸٥زخمى شدن 

ببعد در  ۱۹۹٦بالتردید بن الدن را متهم به انفجار ساختند. چون بن الدن از وقفه و 

سکونت اختیار کرده بود، رژیم طالبان را تحت فشار قرار داد تا بن الدن را افغانستان 

امریکاتسلیم کنند. رژیم طالبان از امریکا سند اثبات جرم خواست و امریکا یا در بدولت 

ناد قابل رویت نداشت و یا اگر داشت ، روى کردن چنین اسنادى را به رژیم اساین مورد 

روز بعد از حوادث بمگذارى  ۱۳پاکستان براى خود کسرشأن میدانست ، بنابرین ساخت 

سفارتهاى امریکا در افریقا ، بیل کلینتن دستور شلیک موشکهاى کروز را ازناوگان در 

اهدافى در سودان و همچنان بر افغانستان صادر کرد  پیمابر مستقر درآبهاى خلیج بههوا 

که از طرف بن الدن سرپرستى « کمپ البدر»راکت کروز برمراکز تربیتى  ۷۰درنتیجه و 

که از جانب « معاویه»و کمپ « خالد بن ولید»میشد در منطقه خوست و برکمپ هاى 

جنگ آموزان : از جمله االنصار سرپرستى میگردید، برجالل آباد شلیک شد و عده یى از 

نفر  ۲۰نفر یمنى، دونفر مصرى، یک عربستانى، و یکنفر ترکى ، چندین پاکستانى و  ۳

 تخریب گردید. .  و در سودان یک مرکز داروسازى 177افغانى تلف شدند

از بن الدن طى مصاحبه یى از مخفى گاه خود در افغانستان در عین حالى که 

ببعد کرد، دست داشتن خود را درآن رد نمود. از این تاریخ  حادثه مذکور اظهار شادمانى

بن الدن در میان گروه هاى مذهبى پاکستان و کشورهاى عربى خلیج به یک چهره 

، امریکا براى سر اسامه پنج ۱۹۹۸در ماه نومبر محبوب مقاومت علیه امریکامبدل شد. 

یت سازمان ملل به تحریم رژیم آن شوراى امنمیلیون دالر جایزه تعیین نمود و بدنبال 

. نخستین تحریم دو تهدیدها وقعى نگذاشتنتحریمها طالبان پرداخت، ولى طالبان به این 

شد که طالبان از تسلیم دهى اُسامه به ، زمانى نافذ ۱۹۹۹علیه طالبان در ماه نوامبر 

ا ابا ورزیدند و دومین تحریم در  شد . این تحریم  نافذ ۲۰۰۱آغاز سال ایاالت متحده مطلقا

نوردى دولتى آریانا و منجمد کردن ها شامل منع پرواز هاى بین المللى شرکت هوا 

سرمایه گذارى خارجى در افغانستان پولهاى طالبان در حسابهاى خارجى و هم چنان منع 

تأثیر این تحریم ها با در نظر داشت و بسته شدن دفتر نمایندگى طالبان در امریکابود. 

زندگى براى مردم عادى افغانستان، ثمره خشکسالى هاى متواتر جز دشوار کردن بحران 

 دیگرى در بر نداشته است . 

حکومت ها و کشورها غربى با اتخاذ سیاست تحریم و تجرید طالبان، عمالا مردم 

متعارف افغانستان را مورد شکنجه قرار دادند، زیرا طالبان با لجاجت باز هم عادى و 
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ضدیت خود با فیصله هاى سازمان ملل متحد و نماینده هاى آن سازمان و ببیشتر 

خیریه خارجى پرداختند و امکان هرگونه مساعدت موسسات خیریه بین سازمانهاى 

کشورهمسایه  ٦نمایندگان  ۱۹۹۷افغانستان را از میان بردند. در سال المللى به مردم 

ن، تاجکستان و ترکمنستان( یکجا با روسیه پاکستان، چین ، ازبکستاافغانستان )ایران ، 

تحت نظارت ملل متحد و فرستاده خاص آن در امور  ۲+٦و امریکا، به نام گروه 

کرد. این گروه وظیفه داشت پس از آن همه تالشهاى ناکام ، افغانستان به کار خود آغاز 

وسیه آقاى کارل افغانستان جستجو کند. پس از نزدیکى ایران با رراه حلى براى معضله 

( سفیر خاص وزارت خارجه امریکا در امور آسیا به KarlInderfurth)اندرفوت 

عازم مسکو شد. درجریان آن دیدارمواضع روسیه و امریکا  ۱۹۹۹مارچ  ۱۲تاریخ 

اذعان گردید که : امریکا و روسیه میتوانند براى خاموش ساختن خیلى نزدیک شد و 

همکارى نمایند. آرى، جنگى که روسیه در مشتعل نگداشتن آن م جنگ در افغانستان با ه

 ۱۹به ایتالف شمال نقش بارزى را ایفا میکرد. به تاریخ از طریق کمک هاى وسیع 

در تاشکند دایر شد. براى نخستین بار نمایندگان طالبان  ۲+٦جلسه گروه  ۱۹۹۹جوالى 

درصدخاک  ۹۰ه ادعاى کنترول میزنشستند. طالبان کو ایتالف شمال با هم دور یک 

تالف شمال را در مذاکرات رد کردند. جلسه تاشکند ئاافغانستان را داشتند، مشروعیت 

ساختار دپلوماتیک براى حل معضله افغانستان باقى به حیث  ۲+٦ناکام شد، ولى گروه 

امه سپتمبرشوراى امنیت ملل متحد قطعن ۱٥تاریخ ماند.بدنبال ناکامى جلسه تاشکند در 

 طالبان و توقیف بن الدن صادر کرد. یى را مبنى بروضع تعزیرات علیه 

واشنگتن با وجود پافشاریهایش براى گرفتارى بن الدن از سوى طالبان ، به 

در جهت یافتن یک راه حل سیاسى ادامه داد. به تشویق امریکا در اقدامات خود 

لویه جرگه »ر روم دایرشد تا از سوى محمدظاهر، شاه سابق دجلسه یى  ۱۹۹۹نومبر

 نماید. را دعوت « اضطرارى

آقاى اندرفورت به پاکستان رفت تا با زمامدار جدید آن  ۲۰۰۰جنورى  ۲۰بتاریخ 

کشور، پرویز مشرف دیدار نماید. وى در این سفر با دونماینده با صالحیت طالبان مالقات 

الدن را به ما بدهید، ما در بدل آن بن » نمود و تقاضاى امریکا را با آنان تکرار کرد؛ 

 «178کلیدعادى شدن روابط بین کابل وجامعه بین المللى را به شما مى دهیم.

عبدالرحمن زاهد، معین وزارت خارجه طالبان  ۲۰۰۰سپتمبر ۱۷به تاریخ  

اگرما برسمیت » درتاالرانستیتوت شرق میانه واشنگتن در کنفرانس مطبوعاتیش گفت: 

سپتمبر همین سال به  ۳۰در « موضوع بن الدن حل و فصل خواهد شد. شناخته شویم،

ابتکار ایران در قبرس کنفرانسى برگزار گردید که افراد مربوط به گلبدین حکمتیار نیز 

درآن شترکت داشتند. در قبرس ائتالف شمال با نمایند گان شاه سابق رابطه برقرار 
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مشترک نمایندگان هردو گردهمائى ین جلسه این تماسها منجر به برگزارى نخستکردند. 

 شد.  ۲۰۰۱اپریل  ٦قبرس( به تاریخ روم و )

یک گروه کارشناسان و دیپلوماتان درجه دوم را  ۲+٦گروه  ۲۰۰۱در بهار 

ساخت تا در باره حل معضله افغانستان کارکند. درکار جلسات این گروه که در موظف 

ن امریکا، روسیه ، ایران و پاکستان شرکت داشتند. برگزارمیگردید، تنها نمایندگابرلین 

جلسات از سوى امریکا، آقایان روبرت اوکلى ، سفیرسابق امریکا درپاکستان درین 

شرکت یونوکال، تام سایمونس، سفیرسابق امریکا و آخرین نماینده امریکا در ومامور 

نیک، سابق وزیرخارجه رسمى دوجانبه با طالبان ، از سوى پاکستان آقاى نیازمذاکرات 

از سوى روسیه آقاى نیکوالى کوزیروف ، سابق فرستاده خاص آن کشور به پاکستان و 

از سوى ایران آقاى سیدرجائى خراسانى، سفیراسبق آن کشوردر ملل متحد افغانستان و 

 شرکت داشتند. 

ل درجریان دوجلسه اول این گروه که مذاکرات مستقیم بین طالبان و ایتالف شما

ما موضوع تعهد بین المللى را با طالبان »میساخت ، آقاى نیازنیک اظهارداشت:را آماده 

کردیم تا آنان مواضع خود را در رابطه با حقوق بشرو استقرار یک حکومت با مطرح 

وسیع بطور مشخص ارایه بدارند. در نظر داشتیم تابعدا  به آنها تفهیم کنیم که پایه هاى 

« رنامه جامعه بین المللى ، انعام بزرگى در انتظار آنها خواهد بود.پذیرش بدرصورت 

منظورما از این برنامه نخست استقرارصلح و ثبات سیاسى در » میدهد: نیازنیک ادامه 

پس ازآن به سررسانى پروژه انتقال گاز که میلیاردها دالرکمیشن به آنان افغانستان بود و 

یشتر روى موضوع اسامه بن الدن پافشارى داشتند.آقاى گرفت. امریکائیان بتعلق خواهد 

اگر طالبان بن الدن را تسلیم میکردند یا حد اقل مذاکرات جدى را در » گفت:سایمونس 

مینمودند، ما آماده بودیم تا یک برنامه وسیع را در رابطه با باسازى زمینه آغاز 

 «کنیم.افغانستان مطرح 

یکا)جورج دبلیوبوش( وافزایش نقش شرکتهاى نفتى با آمدن حاکمیت جدید درامر 

درقدرت، موضوع انتقال گازاهمیت بیشترکسب کرد. سومین اجالس بازهم در شهر برلین 

صورت گرفت . دراین اجالس متوکل، وزیرخارجه طالبان و  ۲۰۰۱جوالى  ۱۷بتاریخ 

توانست راه به وزیرخارجه ایتالف شمال نیز شرکت داشتند.اما این اجالس نیز نهللا عبدا

به اروپا و دادن کمک نظامى  ۲۰۰۱ببرد، زیرا سفراحمدشاه مسعود در اپریل جائى 

او، طالبان رانسبت به کشورهاى غربى خشمگین ساخته بود. این درحالى بود فرانسه به 

ذي نفع در »کشور  ۲۱همین ماه یک جلسه سرى به اشتراک نمایندگان که در آغاز 

برآلمان،عربستان سعودى، چین ، مصر، امریکا، روسیه، هند، مشتمل «)افغانستان

ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، پاکستان، هالند، ایران، ایتالیا، جاپان، قزاقستان ، 

سازمان کنفرانس اسالمى( درحومه لندن دایرشده بود. دراین انگلستان، سویدن، ترکیه و 
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نندگان ) بشمول نماینده ایتالف شمال( محمدظاهرشاه از سوى شرکت کاجالس واریانت 

ما ازاین طریق خواستیم به طالبان »قرارگرفت. آقاى نیازنیک میگوید: مورد تائید 

« آماده همکارى نیستند، ما راه حل ظاهرشاه را در اختیار داریم.بفهمانیم که اگرآنان 

ان باعث خشم تائید طالبان قرارنگرفت و این موضع گیرى طالببرنامه مطروحه مورد 

علیه طالبان را « حمالت رسمى»طرح « توم سایمونس»بارامریکا شد و براى نخستین 

 تاجکستان پیش کشید.از طریق ازبکستان و 

اعضاى هیئت پاکستان گفته هاى سفیر امریکا را به مقامات حکومت خود گزارش 

رهبرى طالبان انتقال به یقین این اطالعات سرى از طریق استخبارات پاکستان به دادند. 

آوازۀ جنگ، رهبرى پاکستان و مقامات نظامى آنکشور را  ۲۰۰۱در پایان جوالى یافت. 

معین وزارت خارجه امریکا در امورآسیاى جنوبى ،براى « کرستینا روکا»فراگرفت. خانم 

( در مالقاتى با سفیرطالبان در پاکستان تالش ورزید تا ۲۰۰۱جوالى  ۲۹آخرین بار)در 

تسلیمى بن الدن را بدست آورد، ولى موفق نشد. برخى حلقات دپلوماتیک چنین زمزمه 

میکنند که بن الدن پس از اطالع یافتن از تصمیم امریکا براى حمله به افغانستان، 

بدست گرفت و در نیمه ماه اگست شبکه اش را فعال ساخت که منجر به فاجعه ابتکاررا 

آوان، رادیو بى بى سى از قول یک مقام پاکستانى خبر . در همان 179سپتامبرگردید ۱۱

و غالبا  تا نیمه ماه اکتوبر، توسط امریکا و  ۲۰۰۱پایان سال سقوط طالبان را تاقبل از 

  180 گزارش داد.جانشینى محمدظاهرشاه 

  

 سپتامبروحمله امریکا بر طالبان  ۱۱حادثۀ 

ارت بین المللى یا دو آسمان سپتامبر که دومرکز تج ۱۱حادثه ناگوارتروریستى 

طبقه ئى را با پنتاگون )وزارت دفاع امریکا( در نیویارک و واشنگتن  ۱۱۰بزرگ خراش 

ساخت و باعث مرگ بیش ازسه هزار ویران 

نفرگردید، امریکا را برآن داشت تا بصورت 

مبارزه با تروریزم و بخصوص اسامه جدى 

بن الدن مظنون اصلى این حوادث را آغاز 

ملیون  ۲٥امریکا )در حالى که این بار ند. ک

دالر را براى سر بن الدن جایزه تعیین کرده 

بود(عملیات نظامى خود را برضد طالبان و 

 ۷محو آن رژیم از افغانستان در تاریخ 

آغاز نمود و با پرتاب پنجاه  ۲۰۰۱اکتوبر 
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ان و نیزبا فرو واقع در خلیج عمموشک کروز ازعرشه کشتى هوا پیما برامریکائى 

اتم بزرگترین بمب بحساب میرود ریختن بمب هاى هفت هزار کیلوگرامى )که بعد از بمب 

شهرهاى کابل، جالل آباد، مزار برمواضع طالبان در  B52و  F16( بوسیله میگ هاى 

آورد ودیرى نگذشت که طالبان شریف ، هرات و تالقان و قندهار، ضربات شدیدى وارد 

 دادند .د را بر اثر بمباران بى امان امریکا از دست مواضع خو

طالبان از مزارشریف عقب نشستند و بسوى قندز روى آوردند. شهر مزار شریف 

 ۲۰تصرف نیروهاى جنرال دوستم درآمد و متعاقباا شهر قندز که پناهگاه بیش از به 

رار گرفته بود و به ملیشه هاى طالبان فرارى از تالقان و مزارشریف و سمنگان قهزار 

خود ادامه میدادند نیز بر اثر بمباردمان بمب افگن هاى امریکائى سقوط نمود و مقاومت 

ا تسلیم و بیش از طالبان  نفر از اسراى طالبان از مزارشریف به شبرغان  ۳٥۰۰قسما

هاى سربسته انتقال گردید و در مسیر راه همه بقتل رسیدند و بطور دسته توسط کانتنر 

درگودالهاى بزرگ دفن گردیدند. همزمان با سقوط شهر مزارشریف، هرات نیز معى ج

نمود و اسماعیل خان قسمت هاى غرب کشور را از وجود طالبان پاک ساخت و سقوط 

نومبر طالبان کابل را تخلیه  ۱۲نیمروز را در تحت تصرف خود گرف. در تاریخ فراه و 

شمال افتاد. طالبان درقندهار سنگرگرفتند، و به کابل بدست نیروهاى ایتالف کردند و 

نفر از نیروهاى امریکائى و انگلیسى در  ۱٥۰۰بیهوده خود ادامه دادند تا آنکه مقاومت 

میدان هوائى قندهار فرود آمدند و با همراهى نیروهاى ضد طالبان شهر قندهار اطراف 

 باسقوط گردید.نیز مواجه 

  

 ن :از میان رفتن طالبا پیامد

همزمان با بمباردمان قندهار، در آلمان در شهربُن کنفرانسى تحت نظارت سازمان 

روز  ۹متحد مرکب از نمایندگان چهارگروه افغان بطور عاجل دایرگردید و بعد از ملل 

بجاى طالبان  ۲۰۰۱پیرامون ترکیب اعضاى اداره مؤقت باالخره در پنجم دسامبر بحث 

هدین ائتالف شمال ) جنبش ملى جنرال دوستم و اسماعیل خان موقتى مرکب از مجاادارۀ 

شوراى نظار و شوراى ننگرهار( برهبرى حامدکرزى ساخته شد که پُست هاى کلیدى و 

درآن حکومت را نمایندگان شوراى نظارتصاحب کردند. دراین اداره مؤقت نکته عجیب 

ردند و این امر سبب شد تا این بود که اعضاى اداره مؤقت ، رئیس اداره را انتخاب ک

رئیس اداره موقت براعمال اعضاى ادارۀ خود کمتر تاثیر داشته باشد. به هرحال دوره 

تدویر  ۲۰۰۲شش ماهه ادارۀ موقت سپرى گردید و لویه جرگه اضطرارى درماه جون 

 شد 

ناظران به این باور بودند که دراین لویه جرگه محمدظاهر، سابق پادشاه  

عنوان رئیس دولت انتقالى و حامدکرزى به حیث رئیس حکومت انتقالی ن به افغانستا
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شد، اما با تخریب کاریهاى که قبل از تدویر لویه جرگه صورت گرفت ، برگزیده خواهند 

از قبول هرگونه مسئولیتى در دوره انتقالى خود دارى نمود و حامد محمدظاهر شاه 

ماه آینده پیشنهاد نمود و  ۱۸ره انتقالى براى خود براى ریاست اداکرزى را از جانب 

جرگه به اکثریت آراء آقاى کرزى را به ریاست دولت انتقالى بنابرین اعضاى لویه 

هم باقبول واگذارى پُست هاى کلیدى به نمایندگان برجسته پذیرفتند و آقاى کرزى باز 

تفنگ ساالرى جدا   اعالم داشت، ولى اظهار نمود که باشوراى نظار کابینه خود را 

درکشور با آن مبارزه خواهد کرد. اما متأسفانه که مخالف است وبراى آوردن ثبات 

مسلح وابسته به ائتالف شمال وتصفیه حسابهای بخاطر موجودیت گروه هاى تادندان 

کشوربرنگشت.زیرا ثبات وامنیت وقتی بکشور میان تنظمیمی امنیت وثبات به 

های تنظیمی جمع آوری میگردید.مگر با دریغ نزدافراد وگروه  بازمیگردید که سالح از

 هنوزتحقق نیافته است .که خلع سالح عمومی درکشور تا 

در دوره حکومت انتقالی ، برخوردهای میان گروهی دراکثر نقاط بخصوص در  

شمال غرب کشور جریان یافت. برخوردهای تباه کن جناحی دربین جمیعت شمال و 

جنبش ملی و بین جمیعت و حزب وحدت و بین جناح خلیلی و جناح اکبری اسالمی و 

و برخورد های این جناح ها باحزب حرکت اسالمی شیخ آصف محسنی درحزب وحدت 

عقده قدرت طلبی و انتقام کشی گروه های موتلفه شمال است که از زمان وغیره، بیانگر 

 مانده است.الدین ربانی در افغانستان برجای اقتدار برهان 

این درحالی بود که گروه های بنیادگرای طالبان و القاعده و حکمتیار به 

خود پرداخته و پیوسته برمواضع نیروهای ائتالف بین المللی و دولتی سازماندهی مجدد 

شرق حمله میکردند واکنون هم حمله میکنند.بنابرین  اوضاع امنیتی در جنوب و جنوب 

مناطق کشور تعریفی ندارد و درکابل در آن زمان باوجود حضور نیز در اکثر شهرها و 

 دزدی ، قتل ، اختطاف و تجاوز برناموس مردم صورت میگرفت .قوای ایساف هر شب 

ناظران  سیاسی براین عقیده اند که بحران نا امنی،بحران فساد اداری ،بحران 

بحران بی عدالتی وقانون وقاچاق مواد مخدر،بحران حمالت تروریستی   وباالخره  کشت 

گریزی، همگی پیامد دوباره بقدرت رساندن ائتالف شمال وحمایت امریکا از آنها در 

سال گذشته است . بخصوص دادن امتیازات فوق العاده به سران شورای نظاراز هشت 

بخشیدن لقب قهرمان ملی  به احمدشاه مسعود و دادن رتبه مارشالی به قسیم قبیل: 

که هردوقوماندان جزجنگ و گریزاز دست طالبان هیچ میدان نبردی را فتح لی فهیم)درحا

بدون تردید باعث  نارضائیتی مردم از حکومت کرزی وخشم طوفانزای طالبان نکرده اند( 

امریکا وائتالف شمال شده  وآنها را برای انتقام کشی از دشمن خود تا سرحد در برابر 

 است.انتحاری وادار ساخته عملیات 
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 خیزش مجدد طالبان :

پاکستان از گروه طالبان براى دست یابى به نفت و گاز آسیاى میانه  ۹۰در دهه  

میکرد. و هند ، روسیه و ایران از ائتالف شمال در جنگ با طالبان حمایت حمایت 

اینک پس ازسقوط طالبان ، با رژیم کابل که در آن ایتالف شمال نقش محورى میکردند و 

روابط نزدیکى دارند.این سیاست ها زنگ هاى خطر را در اسالم آباد بصدا در رد، دا

بهعقیدۀ ناظران سیاسى، این یکى از علل اساسى حمایت پاکستان از طالبان آورده و 

 است.

سپتمبروحمله امریکا به افغانستان، گاو  ۱۱ازنظر این قلم، با حدوث حادثه 

های پولی وتسلیحاتی غرب  را بسوی پاکستان   دوباره زائید وسیل کمک پاکستان 

  -دوچندان سرا زیرساخت. 

 

 طالبان مسلح سواربرموترسایکل به عزم جنگ در افغانستان

    

کشور زائید  آن  ( گاو۱۹۷۸بته بار اول باتجاوز شوروی برافغانستان)دسامبرال

اینبارهم  -کمک های پولی وتسلیحاتی غرب را بسوی آن کشور سرازیر ساخت. که سیل 

به بهانه پیوستن به ائتالف بین المللی ضد تروریزم کمک های مالی فراوانی را پاکستان 

ورد.گفته میشود پاکستان  در دوره حکومت بوش، امریکا وکشورهای غربی بدست آاز 

میلیاردالر از امریکا کمک دریافت کرد واینک رئیس جمهورجدید امریکا آقای ۱۰بیش از 

اوباما،نیز تعهد سپرده است که ساالنه مبلغ یک ونیم میلیارد دالر به پاکستان) بخاطرسهم 

. بنابرین دولتمردان گیری آن کشور در مبارزه برضد تروریسم( مساعدت میکند

وبخصوص نظامیان پاکستان که نبض غرب را در دست دارند ومیدانند که غرب چقدر از 

دهشت افگنی القاعده وطالبان وحشت دارند، هرگز به حضور طالبان والقاعده  
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نقطه پایان نخواهندگذاشت، زیرا از برکت وجودهمین افراطگرایان اسالمی درپاکستان 

ل وامتیازات دیگرغرب بسوی پاکستان جریان یافته است. پس دولتمردان پواست که سیل 

نظامی وچه ملکی( احمق نیستند که این گاو شیری بخشکد وجریان بدون پاکستان)چه 

کشور شان قطع گردد.پس بازی دوگانه پاکستان مبنی برحفظ وقفه پول برای  

ند وهم برای ترساندن غرب درمنطقه هم برای فشار برهافراطگرایان اسالمی طالبان 

خواهد کرد تا آنکه هند برسرکشمیر با این وگرفتن امتیازات اقتصادی  دوام 

 هستی تهی کند.کشورترورزیم پرور تصادم نماید ووی را از 

در هرحال، بقایاى طالبان و القاعده همراه با گلبدین حکمتیار ومولوی حقانی،در 

ازمان استخبارات پاکستان در مرزهاى قبایلی ایتالف ضد امریکائى با حمایت سیک 

تجدید سازمان دهى کردند وبر حمالت خود بر مواضع ایتالف بین المللى برهبرى پاکستان 

همه روزه بر ۲۰۰۳و نیز اهداف دولتى شدت بخشیدند. ازاوایل ماه  فبروری  امریکا 

کنر وجالل آباد و  نیروهاى امریکائى مستقر در خوست وگردیز و پکتیا وپایگاه هاى 

هلمندو قندهار و شهرک سپین بولدک طالبان حمالتی اجرا کردند و عرصه را روزگان و 

 امنیتى پرمخاطره  ساختند. برنیروهاى 

بعد از حمله امریکا وبریتانیا برعراق،طالبان  نه تنها حمالت خود را بیشتر 

وبا الهام از روش عملیات  تاکتیک های جنگی خود را نیزتغییر دادند ساختند، بلکه 

،در افغانستان نیز آنرا بکاربستند. طالبان با مجهز نمودن پسران انتحاری  درعراق 

واسکت های انتحاری  ونیز استخدام افراد بیکار وفقیر برای نوجوان  مدارس دینی با 

موتر های مملو از مواد منفنجره و حمله به کاروانهای حمالت انتحاری بوسیله  

شهرهای بزرگ چون کابل وقندهار وننگرهار وکنر وخوست  روهای خارجی در اطراف نی

عملیات انتحاری را بکار بسته اند که تلفات انسانی فروانی وغیره شهرها ده ها وصدها 

است که با کارگذاری بمب های کنار جاده ئی نیز هرروز را بجا گذاشته اند. این درحالی 

یک صد  ۲۰۰۶خارجی تلفاتی تحمیل میکنند. تنها در سال به  پولیس ملی ونیروهای 

صورت گرفته است. وکمتر روزی است که رسانه ها، حمله انتحاری در والیت قندهار 

دروالیات جنوبی وجنوب شرقی  نداشته باشند و این خبری از حمله انتحاری یا انفجار 

 نوب افغانستان است.پیچیده ناامنی فزاینده در جخود نشانه ای واضح از معضل 

حمله انتحارى  ۱۳۷میالدى،  ۲۰۰۷بنابر گزارش خبرگزاری پژواک : طى سال 

تن از نظامیان خارجی ودولتی  ۱۷۳٤مناطق مختلف کشور رخ داده که در نتیجه آن در  

حمله انتحارى در  ۱٤۱میالدى  ۲۰۰٦وافراد ملکی  کشته و مجروح شده اند. در سال 

 کشته و مجروح برجاگذاشت. ۱۱٦٦صورت گرفته بود که حدود مناطق مختلف کشور 

حمله  ۱۳۷به اساس ارقام جمع آورى شده توسط خبرگزاری پژواک، در این 

تن   ۷٥۷کشته و  ۳۰۰غیرنظامى کشته و مجروح شده که از جمله  ۱۰٥۷انتحارى 
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نیز کشته حمله کننده انتحارى  ۱٤۰حمله انتحارى،  ۱۳۷شده اند. در این شان مجروح 

مطبوعاتى نیروهاى ناتو در کابل به آژانس خبرى پژواک گفته که در سال شده اند. دفتر 

 ۱٤۰حمله انتحارى صورت گرفته است که ۱۲۷میالدى، قرار احصائیه آنها،  ۲۰۰۷

درحمالت انتحارى، انفجارات  و درگیرى ها، کشته شده اند.  رهبری نظامی سرباز آنها 

دریافت ن  می گوید: پیکارجویان طالبان از طریق پاکستان پول و اسلحه امریکادرافغانستا

 .می کنند

یکی ازبد ترین عملیات طالبان درافغانستان، ضدیت آنها با مکتب ومدرسه های 

وکلینیک های صحی وآتش زدن آنها در جنوب کشوراست. تا کنون صدها مکتب  عصری 

و ده هامعلم  از اثرحمله طالبان  کشته شده  وکلینیک صحی توسط طالبان سوختانده شده

اند.همین کارها سبب شده  تا مردم بگویند که اینها طالبان افغانستان نی، بلکه اجنتان 

پاکستانی اند. به گفته وزیروتعلیم تربیه دروالیات جنوبی کشور تقریبا  هفتصد باب مکتب 

جوال( تنها  ۲۰آریانا)شام بروی فرزندان وطن بسته شده اند.  بگزارش تلویزیون 

مکتب بروی شاگردان مسدود شده اند.  این شیوه عملیات طالبان  ۱۸۰غزنی دروالیت 

جهاد با شورویها نیز معمول بود،  یکی از برنامه های حساب شده سازمان که در دوران 

تی نظامی پاکستان است، زیراسازماندهندگان این عملیات بخوبی میدانندکه وقاستخبارات 

فرزندان  افغان بیسواد بار آیند، درآینده براثر بیکاری دچار فقرمیشوند و به نسلی از 

 شبکه های جنگ واعمال تروریستی میگردند.آسانی شکار 

این مسئله دیگرحاجت به اثبات ندارد که طالبان هیچگونه احساس پشتونولی 

قیرانه پشتونهای اینسوی خط ندارند، زیرا که اگر میداشتند ،زندگی عادی وفوافغانیت 

نمی کردند. مکتبها را نمی سوختاندند، و معلمان ما را نمیکشتند.آخر دیورند را تباه 

مکاتب فقط علم وسواد یاد میگیرند تا بد را ازخوب  تمیز بدهند. و در فرزندان ما دراین 

رای وطن اقتصادی و اجتماعی وسیاسی کشور خود سهم بگیرند وباینده در فعالیتهای 

شوند  واز این راه امکانات  یک زندگی ارام وخوشبخت برای خود خود مصدر خدمت 

اینها فرزندان ما را  از نعمت سواد وتعلیم محروم میسازند؟ رافراهم کنند، پس چرا 

فرزندان افغان در وطن خود به تحصیل علوم عصری بخاطری که پاکستان نمیخواهد 

بهره مند شوند.سازمان  استخبارات نظامی  پاکستان ری بپردازند و از تکنالوژی عص

وجاهل مکاتب ما را میسوزاند، معلمان وعلما )آي .اس. اي( توسط طالبان نادان 

مکاتب را مسدود میکند تا فرزندان افغان بی ومشران قومی را میکشد ودروازه های 

وزیرتعلیم تربیه وقت محروم بمانند.حنیف اتمرسواد وجاهل بار ایند واز علوم عصری 

هزار نفرشاگرد ۳۰۰  ۶۰۶مدرسه تعطیل و درحدود ، ۲۰۰۷،دربیانیه ای گفت :در سال 

  ۱۵۲معلم و شاگرد از سوي طالبان به قتل رسیدند و  .از ادامه تحصیل محروم شدند

وزیرجدید تعلیم وتربیه فاروق وردک  روز۱۸نومبر۲۰۰۸ .نفر هم مجروح شده اند۲۰۰
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اعالم کرد که ۶۷۴ مکتب در مناطق جنوب وجنوب غربی کشور بروی اطفال مسدود 

شده وپنجصدوپنجاه باب آن در والیات هلمند وکندهاروزابل وارزگان اند.از جمله حمالت 

خطرنا ک طالبان برضد امنیت  وثبات در کشور، میتوان ازحمله برهوتل سیرنای کابل، 

درجوار ارگ ریاست جمهوری، حمله برسفارت هند درجوار وزارت امورداخله ، حمله 

بروزارت عدلیه ووزارت اطالعات وفرهنگ  ووزارت معارف وریاست محابس کابل 

درمرکز شهر کابل، برهم زدن جشن هشتم ثور ۱۳۸۷ با تمام آمادگی های امنیتی  وحمله 

بر زندان عمومی قندهار، حمله برپایگاه هوائی امریکا در بگرام، حمله برقرارگاه 

نیروهای امریکائی در خوست وقندهار ومیدان هوائی هرات  وغیره وغیره نام برد که 

 خسارات عظیم مالی  وتلفات بزرگ انسانی به همراه داشته است.

 

 :نه پاکستان انقش دوگ

سپتمبر،پرویز مشرف در تحت فشار امریکا، ظاهرا  دست  ۱۱پس از حمالت 

مقدم جبهه ضد تروریزم ایستاده شد ،ولى از حضور و  طالبان گرفت ودرصفازحمایت 

شمال درحکومت کرزی )که به حیث دوست هند و دشمن پاکستان تلقى نفوذ ایتالف 

حکومت کابل نا راضی بود وبه همین علت به حمایت محتاطانه خود از میگردد(، از 

 طالبان ادامه داد.  

انه پاکستان اعتراف میکنند ویکی برخی ازمقامات معتبر پاکستان نیز به نقش دوگ

مقامها موالنا فضل الرحمن  سکرتر جنرال  متحده  مجلس  عمل پاکستان  است که از این 

دریک  کنفرانس  مطبوعاتی در شهر الهور افشا کرد: حکومت پاکستان ، امریکا و باری 

اری  می ممالک غربی  را  فریب میدهد  و جنگجویان را مسلح ساخته  با آنان  همک

ف  دراین  تا  از طریق  وزیرستان  پاکستان  داخل خاک  افغانستان گردند . موصونماید 

همچنان گفت که پاکستان بایدهویت جنگ جویانی  که داخل  افغانستان  کنفرانس  

افشا ء سازد  واین که چرا به  چنین  کاری مبادرت  میورزد  بیان کند . موالنا  میگردند  

حمن  عالوه کرد :"مسئولین  دولت پاکستان  همچنان  باید  هویت  انهائیکه  از الرفضل  

وزیرستان  به کمپ های  نظامی  در شهر  مانسره  منتقل  میشوند  افشاء  نماید " او 

همچنان  گفته است  که این   منافقت  است  که حکام  نه تنها تالش  دارند  که امریکا  و 

 دهند  بلکه ملت   پاکستان  را نیز فریب  میدهند .جهان غرب  را فریب  

قبال" موالنا فضل الرحمن  گفته  بود  که اگر تحت  فشار  قرار گیرد   صندوق    

را  باز خواهد کرد . موالنا فضل الرحمن  اظهار داشت  : ما  همچنان  از حکام  اسرار  

موتر های شخصی  از طریق  میخواهیم  تا هویت  اشخاصی  را که  توسط  پاکستان 

(  وزیر ستان  به افغانستان  منتقل  میشوند  افشا نماید  و همچنان  واضح  )کالی سرک 

ها  سرپرستی  ورود  بی زحمت  این   اشخاص را  به افغانستان  به عهده  سازد  که کی 
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میخواهد  با گروه ان را  توضیح  دهد.  به ارتباط  اینکه دولت  پاکستان  دارند  و دالیل  

همکاری نماید  ویا کمپ  های آنها را  مسدود  سازد ، موصوف گفت:  ما های  جهادی  

به طور  واضح  بگوئیم  که به  حمایت  از گروه  های  جهادی  ادامه  باید  به جهان  

نیم انها را میگیریم ؟ ما  دیگر  این  منافقت  را ادامه  داده نمی توامیدهیم  ویا جلو  

همچنان  وزیر اطالعات  پاکستان  شیخ  رشید احمد  را متهم  به .موالنا فضل الرحمن  

جهادی  در اسالم آباد  برای  تربیه جنگجویان  در  جنگ کشمیر  راه اندازی  یک کمپ  

اضافه کرد  که  دولت پاکستان  علمای  دین را  متهم  به بنیاد  گرایی  نمود .  موصوف  

می نماید  اما  علما  نقش فعالی  را  در تامین صلح  و آرامش  در افگنی  و دهشت   

 ( ۲۰۰۵اگست  ۱۰مناطق  قبایلی  ایفا میکنند .)بی بی سی/

در یک گزارش ویژه درباره  ۲۰۰۸روزنامه نیویارک تایمز،در اوایل ماه سپتمبر

و سازمان  قبایلی پاکستان، به بررسی پیشینه رسوخ بنیادگرایی در ارتشمناطق 

آی( و دالیل بی میلی این دو سازمان به برخورد با ستیزه جویان جاسوسی )آی اس 

برای یافتن پاسخ به این پرسش اساسی، گزارشگر روزنامه، به طالبان پرداخته است. 

منطقه افسار گسیخته ای رفته است  که اکنون تبدیل به پایگاه داخل مناطق قبایلی ،یعنی  

جویان اسالمگرا برای حمله به نیروهای امریکایی و افغان در آن ل ستیزه غیرقابل کنترو

است. در داخل این مناطق، طالبان همه کاره هستند و با کنار سوی  خط دیورند شده 

دولتی، برداشت سختگیرانه خود از اسالم را بر مردم تحمیل می گذاشتن دولت و قوانین 

در مناطق قبایلی پاکستان درجوالن اند، بلکه جنگجویان نیستند که کنند.  این فقط طالبان 

مخفیگاه های خود در  پاکستان، به تجدیدقوا پرداخته اند و از و رهبران القاعده نیزدر 

 توطئه علیه امریکا و اروپا هستند. آنجا سرگرم طرح ریزی 

رج نیویارک تایمز به نقل از بروس هافمن، استاد مطالعات امنیتی دانشگاه جو

میالدی تاکنون، سرنخ شش توطئه حمله بزرگ  ۲۰۰۴می نویسد، از سال تاون آمریکا 

آمریکا و اروپا ) از جمله حمالت انتحاری به شبکه حمل و نقل لندن در تروریستی علیه 

( به پاکستان رسیده است. گزارشگر روزنامه می پرسد، آیا پاکستان ۲۰۰۵ماه جوالی 

امات القاعده و طالبان در مناطق قبایلی را کنترل کند؟ و آیا خواهد استحکواقعا  می 

 را دارد؟ توانایی این کار 

نیویارک تایمزنوشت که : پرویز مشرف )رئیس جمهور پیشین پاکستان( پس از 

سپتامبر، همکاری هایی با آمریکا در جنگ با تروریسم انجام داد. و دست به یک ۱۱

یان در مناطق قبایلی زد، اما در ازاء این همکاری ها،  حمالت علیه مواضع شورشرشته 

 ۲۰۰۱و دولتش، کمک های سخاوتمندانه ای از امریکادریافت کردند و از سال مشرف 

میلیارد دالر از امریکا گرفته اند. با وجود این ، نظامیان حاکم و  ۱۰بیش از  ۲۰۰۸تا

ر پیش گرفته اند. آنها با زنده نگه غیرنظامی کنونی پاکستان، بازی دوگانه ای را ددولت 
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گروه طالبان، کاری می کنند که از یکسو پولهای سرشار و کمک های تسلیحاتی داشتن 

پاکستان همچنان ادامه داشته باشد و از سوی دیگر، هر از گاهی، حمالتی به غرب به 

 انجام می دهند تا آمریکا را ازخود خشنود کنند. مناطق قبایلی 

یویارک تایمز، سپس به نقل از یک مقام بازنشسته دولت پاکستان، گزارشگرن

برای حمایت اسالم آباد از طالبان ذکر کرده است. این مقام سابق گفته است دلیل دیگری 

سپتامبر، رهبران پاکستان به این نتیجه رسیدند که زنده نگه داشتن  ۱۱پس از حوادث 

میلیاردها دالر کمک غرب است که پاکستان  مطمئن ترین راه برای کسبگروه طالبان، 

ایستادن خود، به آن نیاز دارد. این مقام بازنشسته پاکستانی که به شرط افشا برای سرپا 

روزنامه نگار نیویورک تایمز مصاحبه کرده، رابطه پیچیده دولت پاکستان نشدن نامش با 

ه و گفته است: "پاکستان طالبان  را به "یک بازی استراتژیک" تشبیه کردبا رهبران 

آمریکاست، پولی که حاصل این بازی با طالبان است. اقتصاد پاکستان وابسته به پول 

نویسنده همچنین با توجه به رقابت سنتی پاکستان با هند می کند". بدون این پول سقوط 

های نخستین ماه های پس از سقوط طالبان، قنسولگری و با اشاره به اینکه دهلی نو از 

گشود و کمک های خود را به این کشور آغاز کرده، می خود را در شهرهای افغانستان 

 عنوان وزنه تعادل در منطقه استفاده می کند." نویسد "پاکستان از طالبان، به 

آی(، همزمان با دریافت این باور که ارتش و سازمان جاسوسی پاکستان )آی اس 

کنند، زیاد هم دور از شیان همفکر خود کمک می کمک از امریکا، به طالبان و شور

سرازیر شدن واقعیت نیست: این رابطه از زمان اشغال افغانستان توسط شوروی و 

مجاهدین آغاز شد و میلیاردها دالر کمک ایاالت متحده و عربستان سعودی به گروه های 

 هنوز هم ادامه دارد. 
 

 

 

  گرائی درمنطقه:رشد بنیاد تجاوز شوروی بر افغانستان و

با شعارهای چپی وبر خورد خشونت باربا حزب دموکراتیک خلق ،رژیم با روی کار آمدن 

کارمندان تحصیل یافته در غرب وعناصر ملی غیر وابسته به آن  حزب سبب فرار مغزها 

)بالترتیب: بخشیدن رهن وگروی،  از کشورشد وبا صدور فرمانهای ششم وهفتم وهشتم 

باعث عکس العمل فیوداالن، زمیندران ، ارضی،  تعیین شیربها یا مهرزن واصالحات

خوانین  و روحانیون گردید. رژیم این عکس العمل ها را نتیجه دخالت کشورهای همسایه 

بسوی حامی ایدئولوژیک خود اتحاد   نست و برای نجات "انقالب" چشم کمکمی دا

                                                      .شوروی داشت و در این راستا قرارداد دوستی هم با اتحاد شوروی به امضاء رساند
وانست کودتای ثور که قدرت دولتی را به حزب دموکراتیک انتقال داده بود، نت

مرض مزمن اختالف وخود خواهی رهبران آن را از میان ببرد، بلکه بزودی هریک از 
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این رهبران بخون یکدیگر خود تشنه شدند. تره کی درصدد از میان بردن امین شد وامین 

ماه بعد از کودتای ثور،  ۱۷در تالش نابودی تره کی وکارمل درفکر نابودی هردو افتاد. 

جدی ۶= ۱۹۷۹دسامبر ۲۷یان برداشت وسه ماه بعد از آن)امین، تره کی را ازم

( کارمل از عقب یکصدهزارقشون سرخ) بعد از نابودی امین توسط کماندوهای ۱۳۵۸

 شوروی(، ازتاشکند وارد کابل گردید وبرجای امین جلوس نمود. 

اتحادشوروی ظاهرا  به بهانۀ 

هزار قشون ۱2۰نجات "انقالب ثور" با 

مله نمود  و ظرف خود برافغانستان ح

الجیشی  یک هفته  تمام نقاط سوق

افغانستان چون : کابل، هرات، قندهار 

وننگرهار وغیره جاها را درتصرف خود 

گرفت، اما هدف نهائی آن کشور ادغام 

نمودن افغانستان به عنوان ایالت 

بود.جنرال  شانزدهم  در کشورشوراها

مایوروف، سرمشاور نظامی  الکساندر

 ۱۹۸۱-فغانستان در شوروی در ا

، درکتاب خود "در پشت پرده ۱۹۸۰

( می ۴۲های جنگ افغانستان") ص

                        نویسد که: ژنرال اوستینُوف،

          1979دسمبر27جاوزشوروی بر افغانستان .                                                          

ده بود:"آیا افغانستان به زودی به جمهوریت شانزدهم از وی  پرسیوزیر دفاع شوروی 

مبدل خواهد گردید یا نه؟" این اقدام اتحاد شوروی با قیام سرتا سری مردم افغانستان 

المللی  روبرو شد و رژیم تحت حمایت شوروی در انزوای  آمیز بینالعمل هیجانوعکس 

 شدید سیاسی و اقتصادی قرار گرفت.

انستان، منافع امریکا و متحدین او را در منطقه با خطر تهاجم شوروی بر افغ

 ۷۰در صد نفت امریکا و کشورهای غربی و  ۶۰جدی مواجه ساخت، زیرا، تقریبا 

درصد نفت جاپان از کشورهای حوزه خلیج تامین میگردد. بنابراین ایاالت متحده امریکا 

، تجهیز و تسلیح شان به حمایتو متحدین او و کشورهای منطقه برای حفظ منافع 

مجاهدین افغان پرداختند. جنگ مقاومت افغانها با بمباردمان شدید هوایی و زمینی 

نیروهای دولتی و قوای هوایی شوروی روبرو گشت که بر اثر آن تمام تاسیسات آبیاری 

سنتی و عصری، تمام شهرها و قصبات ،تمام باغستانها و تاکستانها و مزارع مردم 

میلیون افغان بر اثر این بمباردمان به کشورهای ایران و پاکستان  پنج تخریب شد. عالوتا  



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        496 

آواره شدند و بیش از یک ونیم ملیون دیگر به قتل رسیدند و در حدود نیم میلیون افغان 

                                                               دیگر معیوب و معلول گردیدند.

ترین های چریکی )که فرساینده افغانها از طریق جنگمعهذا جنبش مقاومت 

ها در نیم قرن اخیر است( با نیروهای دولتی و قوای متجاوز شوروی در سراسر جنگ

کشور اوج گرفت. امریکا و پاکستان و سایر کشورهای منطقه هر یک از دلچسپی به این 

در لجنزار جنگ  امریکا میخواست نه تنها شوروی رامثال : جنگ اهدافی داشتند. 

فرساینده در افغانستان فرو بکشاند و انتقام شکست خود را در ویتنام از شوروی بگیرد، 

را ادامه بدهد و از این طریق  بلکه میخواست برای شکست کامل قشون شوروی جنگ

درس تاریخی به شوروی بدهد تا تمام منافع فوری و دورنمایی خود را در منطقه از دست 

 بدهد.

تردید اگر مقاومت سرسختانه مردم پا برهنه ولی دلیر افغان بخاطر دفاع بدون 

ازناموس وطن ومعتقدات شان نمی بود، افغانستان به عنوان جمهوریت شانزدهم 

کشورشوراها در می آمد، مخصوصا  که تالش رهبران حزب دموکراتیک خلق در مرحلۀ 

یار شده بود، مگرشورویها تکاملی انقالب ثور در راستای سرسپردگی به سویتزم، ع

 براثر جانبازی های مردم افغانستان به این آرزوی خود نرسیدند.

سال در راه آزادى خود از چنگ شوروى و رژیم مورد حمایت ۱۴با اینکه افغانها 

آن رزمیدند، اما نه تنها مردم به آزادى نرسیدند و نظم وصلح در کشور شان تأمین 

، سبب هرج و مرج، قتل و ۱۹۹۲ه مجاهدین درپنجم ثور نگشت، بلکه اشغال کابل بوسیل

سوزی و ویرانی، آدم ربائی، عدم امنیت مالی و جانی و تجاوز به حقوق و  غارت، آتش

دارایی مردم شد . برخورد هاى وحشتناک تنظیمى باعث مرگ ده ها هزارانسان از مردم 

و فردى و دست درازى به بیگناه ، تخریب کامل کابل، چور و چپاول دارائى هاى عمومى 

مال و ناموس مردم و تعدد مراکز قدرت در پاى تخت )کابل در زمان حکومت مجددى و 

 ربانى به ده مرکز فرماندهى تقسیم شده بود( گردید. 

بر اثر مداخالت مغرضانه کشورهاى همسایه در امور افغانستان، تعصبات زبانى 

مردم را بجان هم انداخت. رهبران تنظیم  و مذهبى و قومى در افغانستان دامن زده شد و

هاى جهادى در افغانستان بدستور حامیان خارجى خود، تمام آثار باقیمانده از تهاجم 

شوروى را باخاک یک سان نمودند و بر مصیبت و بدبختى مردم افغانستان بیش از پیش 

هاى تنظیم هاى افزودند. سر انجام از بطن این نا بسامانیها و خود سریها و بى کفایتى 

جهادى ،گروه متحجرطالبان با حمایت پاکستان درتبانى باعربستان سعودى و سیا، وارد 

 صحنه سیاسى افغانستان شدند. 

طالبان در آن زمان وظیفه داشتند تا ثبات را به افغانستان برگردانند و دروازه ها 

ستان باز کنند. را براى کشیدن  خطوط لوله های  نفت وگاز از آسیاى مرکزى به پاک
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سعودى ، به نام  -مدعى اصلى مشارکت در احداث خط لوله نفت ، یک ائتالف امریکائى

بودند که قرارداد تعمیر دولوله نفت و گازترکمنستان « دلتا»و شرکتهاى نفتى « یونوکال»

 را از طریق افغانستان در واشنگتن امضاء کرده بودند.  

مریکائى در وزارت خارجه آن کشوردرهمان )رابین رافایل(یک مقام بلند پایه ا

مهمترین وظیفه طالبان عبارت بود از ایجاد امنیت براى راه »زمان  خاطر نشان ساخت:

ها و بطور بالقوه براى خطوط لوله نفت و گاز که کشور هاى آسیاى میانه را به بازار 

 « هاى بین المللى وصل میکرد.

، اما روابط گرم کاری میان طالبان گرچه امریکا طالبان را برسمیت نشناخت 

تا دسامبر  ۱۹۹٤وشرکت یونوکال برقرارشد. طالبان پس از تسخیر قندهار در نومبر 

درصد از خاک کشور(  ۹۰میالدى مدت هفت سال بر بخش اعظم افغانستان ) ۲۰۰۱

تسلط یافتند و گروه مخالف طالبان برهبرى احمدشاه مسعود فقط بر بخش شمال شرقى 

 درصد از خاک کشور( تسلط داشت. ۱۰ى فیض آباد و درۀ پنجشیر)کشوریعن

کوشش برای کنار گذاشتن و منزوی ساختن ایران، از طریق گسترش قدرت  

طالبان ، نتیجه معکوس در برداشته است. ایران انتقام خود را از طالبان وامریکا از 

ر ساختن سیل پول و طریق دیگری گرفت. ایران با حمایت از ائتالف ضد طالبان،وسرا زی

وسایل جنگی به احمدشاه مسعود، تنورجنگ داخلی را درافغانستان  شعله ورنگهداشت تا 

 جائی که 

صاحبان کمپنی یونوکال از تأمین امنیت در افغانستان نا امید شدند و از طرح  -۱

خود مبنی برکشیدن خطوط لوله های گاز و نفت از اسیای میانه به پاکستان از طریق 

 انستان صرف نظرکردند. افغ

طالبان را که مبالغ هنگفتی از مدرک حفظ وترانزیت گاز و نفت در افغانستان  -۲

 نصیب می شدند، محروم ساخت .

پاکستان را که از طالبان حمایت میکرد، از منافع سرشار نفت و گاز آسیای  - ۳

 م نمود .میانه که از افغانستان عبور میکرد و به پاکستان منتهی میشد، محرو

ضربه محکم وغیر مستقیم  به امریکا این بود  که امریکا وقتی دید طالبان  - ۴

وعالوتا   -قادر نیستند امنیت را برای کشیدن خطوط لوله گاز و نفت ترکمنستان تأمین کنند

از  -میلیاردر مغضوب عربستان ، اسامه بن الدن در مناطق تحت تسلط طالبان بسرمی برد

 ان دست کشید. پشتی بانی طالب

ایران بطور جدی مصمم است تا به هر قیمتی که شده، نگذارد پروژه لولۀ های 

نفت وگاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان بگذرد، بلکه خود میخواهد تا ابتدا ذخایر 

گاز خود را وسپس گازونفت حوزه دریای خزر را به کمک کمپنی گاز پروم روسیه  به 

سال مانع  23بعد از  2018ماه فبروری  25اما سرانجام درنماید . پاکستان وهند صادر
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تراشی های ایران، لوله گازترکمنستان در هرات افتتاح گردید وزمینه کاریابی برای 

 نفر افغان را فراهم ساخت. 10000

 

 :داستان دو جنایت از جنایات قشون سرخ درافغانستان      

، روز تجاوزقشون سرخ  خورشیدى ۱۳٥۸جدى  ٦= 1979دسمبر27روز

شوروى برافغانستان و روز بقدرت رسیدن ببرک کارمل بجای حفیظ هللا امین است. 

روزاعالم "مرحلۀ تکاملی انقالب ثور" است که فاجعه های هولناکی به همراه  جدی،6

آورد ومردم مظلوم وطن با بدبختی ها وبی عزتی ها وتجاوزات بی نظیر تاریخ، هم از 

 حزب برسراقتدار وهم از سوی گروه های مخالف شان روبرو گردیدند.دست منسوبین 

اگر هدف تاریخ درس عبرت برای دیگران وآیندگان باشد، افشای عاملین خیانت  

به وطن  وبه مردم وطن درهرسطحی که باشد،از دید من یک عمل وطن پرستانه است. 

ا در انسان می خشکاند متاسفانه ویروس ایدیولوژی، ریشه های تفکر سالم  ومستقل ر

وچشم راکور وعقل را زایل میسازد تا آنچه در اطراف انسان میگذرد بدرستی نبیند وآنرا 

به حساب عملکرد رفقای  حزب وگروه وابسته به ایدیولوژی خود نادیده بگیرد. ورنه 

کیست که دعوت قشون شوروی را به افغانستان خیانت به وطن نشمارد؟ آنانی که سوار 

کهای روسی وارد افغانستان شدند،  و برکرسی قدرت تکیه زدند، مسبب اصلی برتان

بدبختی های آتیۀ کشور به حساب می آیند و با هیچ استدالل ایدیولوژیک یا سیاسی  

 نمیتوان آنان را در محکمۀ تاریخ برائت داد.

متاسفانه اعضای حزب  هیچگاهی ازاشتباهات ونامردی های خود  درحق مردم 

تان سخن نمیگویند، ولی خود روسها از فجایعی که در حق مردم ما کرده اند پرده افغانس

برمیدارند وگوشه هایی از جنایات جنگی خود را افشا میکنند. کتاب "در پشت پرده های 

جنگ افغانستان" نوشتۀ جنرال الکساندرمایوروف سرمشاور نظامی شوروی در 

حساب می آید که در آن میخوانیم که : در  افغانستان یکی ازمنابع دست اول تاریخی به

، وزیر دفاع شوروی،"اوستینف" از سرمشاور نظامی )الکساندرمایوروف( می ۱۹۸۰

( ۴۲پرسد:"آیا افغانستان به زودی به جمهوریت شانزدهم مبدل خواهدگرید یا نه؟") ص

بران ( آن معطوف میکنم تا جنایات ره۱۶۰تا  ۱۵۱ونیز توجه خواننده را به ) صفحات 

حزب دموکراتیک وقشون شوروی را درافغانستان بدانند وبعد بگویند که مسئول آن همه 

 جنایات در حق مردم ما کی بوده است؟ 

دراین کتاب سرمشاورنظامی شوروی درافغانستان، جنایات قشون سرخ را برای 

 نفر۱۱قبل از ظهر ۱۱ساعت ۱۹۸۱فبروری ۱۴رهبری خود چین گزارش میدهد:روز 

شوروی که مشغول گزمه در حومۀ جالل آباد بودند تصمیم میگیرند گوسفندی را سرباز 

بربایند وکباب نمایند.هنگامی که وارد یکی ازباغچه ها )یا سراچه های( محل میشوند، 
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هفت  –تن اززنان جوان افغان می افتد که آنطرف دو پیرمرد وشش  ۳چشم شان بر 

سربازان  بقصد تجاوزبرزنان بررفقای ساله نیز دیده میشدند. سرکردۀ  ۶-۷کودک 

 خودصدا میزند:

اوه ! چه زنهای زیبائی! سخنان سرکردۀ گروه مثل آذرخش در خرمن دیگران » 

آتش می افگند ودر برابر چشم پیرمردان وکودکان، سربازان انترناسیونالیست تا 

وشیدند به توانستند بر زنان تجاوزکردند. کودکان داد و فریادمیکردند وبدین سان میک

مادران خود یاری رسانند. پیرمردان با ترس ولرز دعا میکردند و از خدا کمک 

میخواستند آنان را نجات بخشد. پس از پایان کارسرکرده فرمان میدهد: آتش! ... وخود 

پیش از دیگران بر زنی آتش میگشاید که از اوکام گرفته بود. بسرعت همه را تیرباران 

شدگان بنزین پاشیدند وهرچه از جامه و پارچه و چوب بدست کردند. سپس روی کشته 

شان رسید برآن ریختند وآتش زدند. سپس برای پنهان کردن جنایت شان چند گوسفند به 

در پشت پرده  «)عنوان تحفه به مناسبت روز ارتش شوروی با خود به قرارگاه بردند. 

 (۱۸۲-۱۸۳ص ،های جنگ افغانستان 

ساله که برادر یکی از  ۱۱ن از محل جنایت، یک پسر بعد از دورشدن سربازا 

کشته شدگان بود، ودرگوشه ای پنهان وصحنه های جنایت رادیده  وسرکردۀ گروه را 

نشانی کرده بود، همسایه ها راخبر میکند ومردم محل دسته جمعی به مسئولین افغانی 

ک، شکایت میبرند وموضوع بگوش مشاورین نظامی شوروی میرسد وهمان پسر

سرکردۀ گروه جنایتکار را به موظفین نشان میدهد. جریان چگونگی این جنایت به 

یکی « سامویلنکو»سرمشاور نظامی شوروی در کابل)جنرال مایوروف( میرسد واو فورا  

از افسران مورد اعتماد خودرا برای معلوم کردن حقایق به جالل اباد میفرستد. وی 

به  ربازان را میگیرد وبه کابل برمیگردد وجریان حادثه را تحقیق واعترافات س

سرمشاور نظامی گزارش میدهد.سرمشاور تصمیم میگیرد بخاطر این جنایت به نمایندگی 

از ملت افغانستان با شرمساری ازکشتمند )صدراعظم ( پوزش بخواهد، ولی وقتی فردای 

شاید،کشتمند آنروزبه دفتر کشمتند داخل میشود، پیش از اینکه سرمشاور لب به سخن بگ

لحظه پیش بمن گزارش دادند: جنایت، کار گروهی از  چند» ... به سرمشاور میگوید:

 «دشمنهاست که یونیفرم سپاهیان شوروی را پوشیده بودند....

این جنایت کار سپاهیان  ولی این جنرال با وجدان برای کشتمند میگوید: "

د ، میگوید:" باید باردیگر باورکرده بو KGB" کشتمند که به دروغ های عضو ماست.

همه چیز رابررسی کرد." سرمشاور میگوید "همین امروز این کار را میکنم  وشما در 

ترکیب هیئت یکی از معاونین خود را شامل سازید...." وسپس از جنایتی که درحق مردم 

بیگناه افغان در جالل آباد صورت گرفته بودبا زبان خودمعذرت خواست .)دیده 

(...اما کشتمند برای اینکه ازشرمساری سرمشاور کاسته ۱۸۷-۱۸۹شودصفحات
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باشد،بار مسئولیت این جنایت را بدوش افغانها انداخته  میگوید:" منهم باید ازاین بابت 

در پشت پرده های جنگ  ۱۸۹-۱۹۱صفحات از شما پوزش بخواهم." )دیده شود

 افغانستان(

نایت قشون سرخ در افغانستان یقین دارم که با خواندن آن جنایت که یگانه ج

نبوده، هرعضو با وجدان وباشرف حزب ، صد بار از انتساب خود در آن حزب با همان 

 رهبری خجالت خواهد کشید وهیچ عنصر باوجدان آن حزب از آن رژیم دفاع نخواهد کرد.

باور دارم که اگر مقاومت سرسختانه مردم پا برهنه ویخن پارۀ افغان بخاطر دفاع 

وس خویش نمیبود، افغانستان به عنوان جمهوریت شانزدهم کشورشوراها در می ازنام

آمد و آنگاه هیچکسی بخاطر چنین جنایاتی از مردم ما معذرت نمیخواست. ومتاسفانه که 

خدمات رهبران حزب دموکراتیک  خلق در مرحلۀ تکاملی انقالب ثور در همین راستا 

ردگی به سویتزم، به این آرزوی خود صورت میگرفت ولی خوشبختانه با همه سرسپ

 نرسیدند.

اسد هللا الم، یکی از روشنفکران فراه است که چشم دید های خود را از برخورد 

زیرعنوان "کشتار دسته جمعی  وحشیانه روسها با مردم ومسافرین فراه بیان میکند، او

م، 1980ش/ ۱۳۵۹مسافرین توسط اشغالگران روسی در والیت فراه" مینویسد:" در 

تقریبا  به غیر از مرکز والیت فراه همه اطراف تحت کنترول مجاهدین بود.  سیل آوارگان 

ماه سرطان  و یا اسد بود که  ۱۳۵۹به طرف ایران و پاکستان جاری بود. تابستان سال 

علی یاور]جوان تازه داماد به عزم عروسی با نامزدش که به ایران رفته بود[ با پدر مادر 

راهی ولسوالی جوین شد تا از آنجا به زابل ایران برود. از قضا من هم با  و سه خواهرش

آنها هم سفر شدم... چند کیلومتری مسافه را طی کرده بودیم که چند نفر از مجاهدین 

مسلح جلوی موتر ما را گرفتند و گفتند که ما نیز با شما به ولسوالی جوین می رویم. هوا 

ه می رفت. هوای تابستان فراه در آن دشت سوزان و آن آهسته آهسته گرمتر و گرمتر شد

موتر بدون کولر طاقت فرسا بود. درست در وسط راه والیت فراه و ولسوالی جوین 

منطقه ای بود به نام دغال دختر. ]دردغال دختر، مسافرین برای چند لحظه از موتر پیاده 

گرد و غباری را متوجه شدند.[ ما در حالیکه رفع خستگی می کردیم یک دفعه از دور 

شدیم. در این حال یکی از مسافرها صدا زد، تانک، تانک به خدا تانک روسها است. و 

همزمان با دست خود به طرف آن گرد و غبار اشاره می کرد. تانک هنوز از ما زیاد 

فاصله داشت و درست تشخیص نمی شد که تانک است یا موتر، یا تراکتور و یا چیز 

بصره ای میکرد. فضای دود و خاک به طرف ما نزدیکتر و نزدیکتر می دیگری. هرکس ت

شد. آهسته آهسته همه به این نتیجه رسیده بودیم که این تانک است که به طرف ما 

نزدیک می شود . بعد متوجه شدیم که یک تانک نه بلکه دو تا تانک به طرف ما روان 

یشترین ترس ما از سالح های بود اند. فضای ترس و هیجان بر همه مستولی شده بود. ب



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        501 

که در بین موتر بود. سه نفر از مجاهدین که با ما همسفر بودند قبل از اینکه تانکها به 

های در دست داشته خویش فرار نمودند و تفنگهای  ما زیاد نزدیک شوند همراه با تفنگ

 باقیمانده شانرا در بین موتر گذاشتند.

ا تعقیب نمود اما دوباره برگشت. تانک دیگر به یکی از تانکها تا حدودی آنها ر 

طرف ما نزدیک می شد و همزمان ما را زیر رگبار داشکه ها گرفته بودند. مسافرها یکی 

خود را بر روی زمین می انداخت دیگری می خواست از ترس جان به سوی فرار کند که 

نند برگهای خزانی در اثر فیر مرمی "قوای دوست" نقش بر زمین می شد. انسانها به ما

به پیش چشمان مان پرپر می شدند. به هر طرف نگاه می کردیم یکی از همسفران ما با 

خاک و خون یکی می شد. ضربان قلب هایمان تندتر از رگبار مسلسلهای آنها بودند. زنها 

اطفال شانرا در زیر بغل می کردند تا که خود سپری باشند برای جگر گوشه های شان. 

یه و شیون  در آن دشت سوزان آنقدر طنین افگن شده بود که برایم شرح آن صدای  گر

مقدور نیست. یکی فریاد می زد، و آن دیگری کلمه اشرا می خواند.  صدای گریه اطفال 

قلب سنگ را آب می کرد، اما از دست هیچ کس کاری ساخته نبود و هر کس به فکر جان 

باالی ما فیر میکردند و مسافرین را با خاک  خودش بود. این حالت که روسها بدون وقفه

و خون یکی می کردند نمی دانم که چه قدر وقت طول کشید. برای ما هر ثانیه یک سال 

بود. هر ثانیه مرگ خود را به چشم سر می دیدیم. بعد از لحظاتی که روسها متوجه شدند 

ا کم نمودند و آهسته که از جانب ما به سوی آنها فیر نمی شود، رگبار مسلسل های شانر

آهسته در حالیکه کالشینکوفهای خود را به طرف ما نشانه گرفته بودند به ما نزدیک می 

شدند. اما اگر کسی سرش را باال میکرد و می خواست چیزی بگوید، آنها بی وقفه به 

طرفش فیر میکردند و او و یا احتماال  چند تفر دیگری که پهلویش بود را با او یکجا 

تند. سرانجام ما فهمیدیم که باید خود را تکان ندهیم و سر های خود را بلند نکنیم میکش

در غیر آن آنها بدون وقفه فیر میکنند و ما را می کشند.  برای آنهای که تا آن وقت کشته 

نشده بودند کمی امید زنده ماندن پیدا شده بود. در این هنگام دو سرباز روسی به طرف 

ین موتر سالح های باقیمانده مجاهدین را پیدا نمودند. آنها بدون وقفه موتر رفتند و در ب

از بین موتر پیاده شدند و باز به کشتار مسافرها پرداختند. آنها مانند حیوانات درنده بر 

سرما ایستاده بوند و هر کس را که از شدت گرما و یا ترس مرگ و یا از شدت درد زخم 

دادند به ضرب گلوله می بستند و از پای در می  مرمی های آنها خود را  تکان می

 آوردند. 

آنها باالی سر ما می گشتند و زنده و مرده را تالشی می کردند و پول و هر 

متاعی را که می دیدند با خود می گرفتند. آنها با خود حرف می زدند  و گاه گاه بلند می 

برای آنها چقدر لذت بخش  خندیدند و از رفتارشان معلوم بود که این صحنه غم انگیز

بود. برای ما دیگر امید زنده ماندن نمانده بود. چهار طرف ما را خون گرفته بود. فرق 
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بین زنده و مرده نمی شد. بین هر چند مسافر که بر روی خاک افتاده بودند فقط یکی دو 

فرین که تا زنده و یا زخمی بودند. بقیه همه کشته شده بودند. در این هنگام یکی از مسا

چندسالی به روسیه تحصیل کرده بود، بدون آنکه خود را تکان بدهد در حالیکه سرش 

پائین بود یک دل را صد دل نموده و به زبان روسی به آنها کدام چیزی گفت. روسها به 

نزدیک او آمدند و از پشت او را باال کردند. تمام بدن این مسافر می لرزید و فکر می کرد 

واهند تیرباران کنند. این جوان که عبدالمنان نام داشت از قریه نوده والیت که او را می خ

فراه بود. من بعدها با او خوب دوست شدم و با هم در یک جبهه علیه روسها و دست 

نشاندگان آنها برای استقالل کشور می جنگیدیم. منان بعد ها در یک عملیات نظامی در ده 

 یت نیمروز شهید شد. دوست محمد ]ایران نزدیک مرز[ وال

شهید منان برایم گفت که من برای روسها گفتم که شما مسافرین را می کشید و 

سالحها از آن مجاهدینی می باشند که در اول فرار کردند. ما مسافر و  بیگناه می باشیم. 

من خودم رفیق شما می باشم و به شوروی تحصیل کرده ام.... بعد از گفتگوی شهید 

سها، آنها تا لحظاتی دیگر باالی سر ما ایستاده بودند و به چهار طرف ما مانند منان با رو

حیوانات درنده که به دور شکار خود دور می زنند، دور می زدند. آنها گاه  شهیدان و 

زخمی ها را و گاه هم چند نفری را که زنده مانده بودند، با لگد می زدند. آنهای که تا آن 

سر برده بودند به تدریج از شدت تشنگی و ترس جان می دادند.  لحظه جان به سالمت به

تشنگی،  مرگ، شهادت، دشت سوزان فریاد و ناله انسانهای  بی گناه و بی دفاع در یک 

طرف و گروه ظالم، قاتل و آدم کش در طرف دیگر، انسان را به یاد داستان کربال می 

 انداخت. 

ر باالی ما فیر نمی کردند، یکی از بعد از گفتگوی شهید منان مدتی آنها دیگ

مسافرها فکر می کرد که روسها متوجه شده اند که ما مسافر می باشیم و دیگر کسی را 

نمی کشند از جایش باال شد و با نشان دادن دست به یکی از عساکر روسی می خواست 

ا به او بفهماند که تشنه است و آب می خواهد. اما سرباز روسی به بین دهان او ب

کالشینکوف فیر نمود و مغز سر او را به پیش ما پاشان نمود و خود باز از فرط لذت و 

خوشحالی قهقه می خندید. این آخرین مسافری بود که در آنروز به شهادت رسید. روسها 

بعد از شهادت این مسافر به ما حکم نمودند که از روی زمین به پا نشویم در غیر آن 

د نیز کشته می شوند. ما در حالیکه از تشنگی، گرما، غم از دست آنهای که زنده مانده ان

رفتگان و زخمی ها و ترس مرگ بجان رسیده بودیم، بازهم مجبور به اطاعت بودیم. بعد 

 از لحظاتی از صدای تانکها  متوجه شدیم که آنها از ما دور شده اند.

. پدر علی یاور نفر زنده  و زخمی مانده بودند ۱۳تا ۱۲نفر فقط  ۴۵تا ۴۰از  

اولین کسی بود که از سر جایش بلند شد و به طرف فرزندش رفت و می خواست تا 

بازویش را بگیرد و او را بلند کند و می گفت بچیم به پا شو که سگها رفتند. اما علی 
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یاور دیگر توان باالشدن را نداشت و لباسهای سفید عروسی اش با خون پاکش همچون 

رخ شده بود. علی یاور می خواست فریاد بزند اما توان فریاد زدن دستان حناکرده اش س

را نداشت. بعد رفت تا در چندمتری دیگر با خانمش، مادر علی یاور، همصدا شود و دید 

که از خانمش نیز دیگر صدای بلند نمی شود و بدنش سوراخ سوراخ و پر خون است. 

ه در بغل مادر شهیدش غرق خون تنها صدا، صدای گریان خواهر کوچک علی یاور بود ک

 و عرق شده بود. 

چند نفر از ما که نیمه جان مانده بودیم توان حرکت نداشتیم. مجاهدینی که 

فرارکرده بودند مردم محل را از این فاجعه خبر کرده بودند. نزدیکی عصرشده بود که 

و یک مردم محل با یک تراکتور به کمک ما آمدند. نعش شهیدان را بین یک موتر 

تراکتور نمودند و چند نفر زنده و زخمی را بین موتر دیگر نمودند. هر کس شهیدش را با 

خود برد.  ما با جنازه علی یاور و مادرش و سه تن دیگر از مردم محل مان که دو خانم 

ساله بودند دوباره به طرف شهر فراه برگشتیم.]فردا مطلع شدیم[  ۱۱الی ۱۰و یک طفل 

چند ساعت بعدتر از وقوع این تراژیدی سربازان هر دو تانک را در  که مجاهدین فراه

یک منطقه دیگر در طی یک زد وخورد کشته اند و تمامی اموال ربوده شده مسافرها را 

از نزد آنها گرفته اند. این خبر طوریکه بعدا" هم معلوم شد صحت داشت. "غالم با به 

خاک سپرد و تمام مواد خوراکی را که خاک سپردن زن و فرزندش تمام آرزو هایش را ب

برای عروسی فرزندش تهیه نموده بود به مراسم سوگواری او مصرف کرد." )برگرفته 

 (       ۲۰۰۷ /1/  4از سایت گفــتمان 

 

 پیامد تجاوز شوروی برافغانستان

بمباردمان دهات وقریه  جات یکی از پیامد های سوء تجاوز شوروی برافغانستان،

اری وکشت وزراعت مردم وکشتار مسکونین بشمول زنان وکودکان ومجبور ومنابع آبی

ساختن مردم به ترک ده ودیار ومهاجرت به کشورهای پاکستان وایران بود. عالوه بر 

خریب زیربناهای اقتصادی ،چاق کردن تفرقه های قومی ،بمباردمان دهات وروستا و ت

طن شان، فقدان مصئونیت جانی ومالی  کشتار بی امان مردم ومهاجرت کتلوی افغانها از و

وعدم استقرارثبات سیاسی درکشورما از سه دهه به اینسوست. پیامد دیگر این تجاوز نه 

تنها به قیمت به زمین خوردن اعتباربین المللی  ابرقدرت شوروی تمام شد،بلکه باعث 

 به پانزده کشور جداگانه گردید.  آن  فروپاشی

وز، همانا رشد افراط گرائی اسالمی در منطقه است.ظهور خطرناک دیگراین تجا پیامد

جمهوری اسالمی  ایران از یکسو و رویکارآمدن ضیاء الحق رهبرنظامی اما سخت 

 بنیادگرای پاکستان از سوی دیگر،بشدت منطقه را اسالمیزه ساخت. 
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احمد رشید ژورنالیست صاحب نظر پاکستانى اطالعات پر اهمیتى در باره رشد 

ویلیام »رائی  اسالمی  به عنوان رزمندگان جهادى توضیح میکند و مینویسد: افراط گ

کیسى، رئیس اداره سیا، ابتکار پاکستان را در استخدام جوانان رادیکال اسالمى 

ازسراسرجهان بخاطراشتراک در جهادعلیه اتحادشوروى تائید وحمایت کرد. دستگاه 

، موضوع سهیم ساختن ۱۹۸۲ استخبارات نظامى پاکستان، آى اس آى ، از سال

افراطیون اسالمى را در نظرداشت و استخدام شانرا تشویق مینمود. در آن وقت 

هربازیگرعمده صحنه جهاد براى قبول این نظردالیلى داشت .جنرال ضیاء پالن داشت 

اتحاد اسالمى را مستقرو محکم گرداند و پاکستان را در رهبرى جهان اسالم قراردهد و 

المى مخالف را در آسیاى میانه تشویق کند. واشنگتن خیال داشت که به یک جبهه اس

جهان اسالم نشان دهد که تمام مسلمانان علیه اتحاد شوروى درکنار افغانهاکه از حمایت 

امریکابرخوردارهستند. میجنگند. سعودیها میخواستندکه هم وهابیت را از این طریق 

عصبین و ناراضیان خود را از عربستان دور ترویج و توسعه دهند و هم افراطیون و مت

این بازیکنان دوم این اندیشه نبودند که این رضاکاران افراطى با  نگهدارد. هیچیک از

قبول آمدن به افغانستان از خود اجندا و پالن جداگانه دارند که در اخیر بغض ، کینه و 

شان و علیه امریکا، نفرت خود علیه اتحاد شوروى را بضد رژیم هاى خود در کشورهاى 

 « 181 بکار خواهند برند.

این ژورنالیست آگاه ، پیامد خطرناک تشویق افراطیون اسالمى را به جهاد با دقت 

نفرمسلمان ۳٥۰۰۰در حدود  ۱۹۹۲و ۱۹۸۲در بین سالهاى » دنبال کرده ، مینویسد:

میزان  کشوراسالمى شرق میانه، شمال افریقا، آسیاى میانه و شرق دور، ۳۳افراطى از 

اسالمیت خود را درکنارمجاهدین در زیرآتش جنگ ثابت کردند و غسل تمعید نمودند. ده 

ها هزار مسلمان افراطى خارجى دیگربه پاکستان روى آوردند و در صدهامدرسه جدید 

االحداث در پاکستان و مناطق سرحدى که رژیم نظامى جنرال ضیاءآنها را تمویل میکرد، 

یش از یکصد هزاررادیکال اسالمى زیرتاثیرجهاد، با پاکستان و شامل شدند. باالخره ب

افغانستان در تماس و ارتباط مستقیم قرارگرفتند. این رادیکالها در کمپهاى نزدیک 

پشاورو در داخل افغانستان ، براى بار اول با هم دیدند، یکجا درس خواندند، تربیه جمعى 

تا در باره نهضت هاى اسالمى در  شدند و درکنارهم جنگیدند. آنها فرصت یافتند

کشورهاى همدیگرمعلومات حاصل کنند و رابطه مفکوره وى و تاکتیکى که در آینده 

بکارشان آید، قایم کردند. کمپها در حقیقت براى شان حیثیت دانشگاه ها راپیدا نمود که 

وطه و در آن افراط گرائى اسالمى را فراگیرند.هیچکدام از اداره هاى استخباراتى مرب

شامل درقضایا نخواستند متوجه پى آمد و پس لگد تجمع هزاران افراطى اسالمى از 

                                                 
 ۱۹۳ -۱۹۱احمدرشید، طالبان،نفت وبازی بزرگ نودر آسیای میانه، ص- 181
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تجمع  تمامى کشورهاى اسالمى باشند. امریکائى ها زمانى بیدارشدند و متوجه پى آمد

این همه جنگاوران اسالمى تربیه شده درافغانستان گردیدند که مرکزتجارت جهانى 

 دیگر اخته شد، و درآن شش نفرکشته و یکهزار، منفجرس۱۹۹۳درنیویارک درسال 

مجروح گردیدند.... اکثریت تندروان اسالمى سوال میکردند که جهاد افغانى، ابر قدرت 

اتحادشوروى را شکست داد، آیا نمى توانندابرقدرت دیگر، امریکاو رژیم هاى کشورهاى 

کمونیستى میداند، در  گردانند؟ امریکا سقوط اتحاد شوروى راناکامى سیستم را نابود خود

صورتیکه اکثریت مسلمانان ، آن شکست را پیروزى اسالم تلقى میدارند. براى رزمندگان 

اسالمى این نوع باور و طرز تلقى بسیار هیجان آور بود که مسلمانها در قرن هفتم و 

 هشتم توانستند خود را به گوشه هاى دور جهان برسانند. این رزمندگان معتقد بودندکه از

این قربانیها و خون ریختنهاى نسل جوان و قبول شهادت، امت نو اسالمى به وجود مى 

  182«که سبب پیروزى هاى بیشترمیگردد. آید

هزار ۱۰۰( بیش از ۱۹۹۲تا  ۱۹۸۲به گفته احمد رشید در آن سالها)از 

اسالمگرای افراطی از طریق برنامه سیا بطور مستقیم یا غیر مستقیم با پاکستان و 

نستان مرتبط شدند. هدف سیا آن بود که آموزش های چریکی را با تعالیم اسالم در افغا

تولید کند.  احمد رشید تخمین می زند که از آن میان « چریکهای اسالمی»هم آمیزد و 

کشور اسالمی در کنار مجاهدین افغانی  ۴۳هزار مسلمان افراطی از  ۳۵حدود 

 . 183جنگیدند

تایمز" که پیامدهای جهاد افغانستان در "چهار گروه خبرنگاران "الس آنجلس 

قاره جهان" را بررسی کرده ، به این نتیجه رسیده است که رهبران کلیدی تمام عملیات 

و حمالت تروریستی، از نیویارک تا اسالم آباد، از فرانسه تا عربستان سعودی، از 

داوطلبان شرکت در جهاد  اسپانیا تا کینیا بدون استثنا در اردوگاه های "سیا" برای تعلیم

 افغانستان آموزش دیده اند.

خالصه نطفه ایکه جهاد افغانستان برضد شوروی در بطن خود پرورش داد 

مسعود از اسامه بن الدن  -ربانی ۱۹۹۶در ماه می  د.تولد شسرانجام از آن القاعده 

د به اسامه مسعو -رهبر القاعده دعوت کردند به افغانستان بیاید وبنابرین دولت ربانی

وسایرکدرهای رهبری القاعده پاسپورت های افغانی و حتی تذکره های افغانی ارسال 

کرده  آنها را از سودان به افغانستان خواستند و درجالل آباد جابجا کردند.اُسامه پس از 

جابجا شدن درافغانستان تمام کسانى را که آموزش دهشت افگنى دیده بودند و اکنون به 

یاد مي شدند، از مصر ، سودان، یمن ، تونس، اردن، مراکش، لبنان، « افغان»نام 
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عربستان، ایران ،اندونیزیا، مالیزیا،هند و پاکستان و دیگر کشورها، فراخواند وبه 

 سازماندهی ورهبری شبکه دهشت افگنى "القاعده"پ رداخت.

،  به قول "یوسف بودانسکى") مدیربررسى انجمن مطالعه نبردهاى استراتیژیک

آى  اس » و مشاور عالى مقام در وزارت دفاع امریکا و وزارت امورخارجه آنکشور(:

آى،  و استخبارات ایران، زیربناى ساختار هاى دهشت افگنى را در ژور خوست در 

افغانستان ریختند. اینجا با سرعت به "بهشت" آموزش دهشت افگنى تروریستان 

لسطین ، فلیپین ،مولداویا، اوکراین و تاتاران تاجیکستان، چیچنیا، بوسنى هرزه گوئین، ف

بدل شد. سرنخ تمام این شبکه به دست خبره گان جنگى )آى . اس . آى( قرارداشت. از 

اینجا بود که مبارزان به سراسر جهان از"دهلیز" افغانستان گسیل مي شدند. در 

ه و ایدیولوژى دایرشد، " بن الدن" گوهر اندیش ۱۹۹۶کنفرانس تهران که در پایان سال 

ارائه داشت . حاال دیگر او در افغانستان بر « اعالن جنگ با امریکا»اش را با 

"شاهنشاهى" دهشت افگنى فرمان میراند. آى. اس. آى. این شاهنشاهى را تغذیه میکرد. 

  "184ازهیمنجا "چریکان اسالمى" را راهى کشمیر میساختند.

شمارى از مقامات امریکارا به  تداوم بى ثباتى اوضاع سیاسى در افغانستان،

تجدید نظردر داورى شان کشاند: آنها پشتیبانى ازطالبان و پروژه انتقال گاز از آسیای 

میانه ازطریق افغانستان را یک اشتباه سیاسى تلقى کردند. از جمله آقاى ستروپ تالبوت، 

مکان زیاد ا» چنین هوشدار داد:  ۱۹۹۷جوالى  ۲۱معاون وزیرخارجه امریکا به تاریخ 

مذهبى و  -وجود داردکه این منطقه به پروشگاه تروریستها، گهواره بنیادگرائى سیاسى 

 « 185 صحنه یک جنگ بزرگ مبدال شود.

پیش بینی این مقام امریکائی بزودی به حقیقت پیوست ، زیرا با استقرار بن الدن 

ه کانال درونته  درافغانستان برای تربیه وآموزش شبکه القاعده در منطقه خوست ومنطق

مراکزی ایجاد گردید. چون بن الدن هیچگاهی دشمنی خود را از حضور امریکا 

 برسفارت با دوانفجار۱۹۹۷درعربستان سعودی پنهان نمیکرد، بنابرین بن الدن درسال 

های امریکا درکینیا وتانزانیا ضربات محکمی برمنافع امریکا وارد نمود.امریکا دست بن 

ین انفجار می دید واز حکومت طالبان خواستار تسلیم دادن بن الدن الدن را در پشت ا

شدند، اماطالبان از امریکا سند خواستند وحاضر به تحویل دادن بن الدن نگردیدند. 

 هزاردالری گذاشت. ۲۵امریکا طالبان را مورد تحریم قرارداد و برای سر بن الدن جایزه 

 44بب گردید تا امریکا باهمیاری سپتامبردر نیوریارک وواشنگتن س ۱۱حادثه  

کشور جهان به افغانستان هجوم آورد وجنگ علیه بن الدن وشبکه تروریستی القاعده 

وافرطیون طالبان راکه حامی بن الدن شمرده میشوند، به پیش ببرد. با آنکه رژیم طالبان 
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به رهبری  درافغانستان سقوط داده شدند،اما جنگ طالبان با نیروهای ائتالف بین المللی

امریکا با گذشت هفت سال، وکاربرد انواع مختلف جنگ افزارهای مدرن در کشورما 

ابعاد پیچیده تری بخود گرفته است وبتدریج دامنه اش از افغانستان به پاکستان ودر این 

 اواخر به هند نیز گسترش یافته است.

کانون های ناگفته پیداست که پاکستان حامی درجه اول افراطگرایی و یکی از 

هزار مدرسه  ۳۰بیش از درحال حاضر پرورش بنیادگرائی و تروریستی در منطقه است. 

دینی در پاکستان وجود دارد که در آنها در پهلوی تدریس مسایل مذهبی ، به شاگردان 

شیوه های بکارگیری سالحهای تروریستی آموزش داده می شود، طالبان نیز دست 

 ارس دیوبندی پاکستان اند .پروردگان و تربیت دیدگان مد

همین اکنون مناطق قبایلی شمال غرب پاکستان به حیث النه وپرورشگاه 

بنیادگرائی و تروریزم محل ستر و اختفای تروریستان القاعده و طالبان وسایر گروه های 

سود حبنیاد گرای اسالمی است. هرروز وهرهفته عملیات گروه های افراطی بیت هللا م

 در وزیرستان جنوبی ودرۀ سوات تلفات سنگین انسانی ومالی بردولت ومولوی فضل هللا

دسمبرگزارش داد که طالبان در  ۲۵آن کشور واردمیکند. تلویزیون آریانا از کابل شام 

مکتب را انفجار داده اند و دختران را از رفتن به  ۱۲۰دره سوات پاکستان تا کنون 

ازاین در دره سوات  شریعت اسالمی تطبیق مدرسه ممنوع کرده اند وگفته اند که بعد 

میگردد و هیچکس حق ندارد تلویزیون ببیند یاموسیقی بشنود و ریش خود را اصالح 

 نماید.

قاضی حسین احمد رهبر جماعت اسالمی پاکستان و موالنا فضل الرحمن رهبر  

تان جمعیت العلمای پاکستان و ژنرال حمیدگل رئیس پیشین سازمان جاسوسی ارتش پاکس

با حکمتیار و مال عمر رهبر پیشین طالبان ، بیت هللا مسعود رهبر تحریک طالبان 

پاکستان در وزیرستان جنوبی، ومولوی فضل هللا رهبرگروه دیگرطالبان در دره سوات 

ومنگل باغ رهبر لشکر اسالم درکرم ایجنسی، همگی در مناطق قبایل آزاد پاکستان 

افغانستان ونیرو های بین المللی برهبری امریکا اند. مصروف توطئه و تبلیغ علیه دولت 

 اما حکومت پاکستان با دروغ و ترفند خود را هم پیمان امریکا در نبرد علیه تروریزم به 

 حساب می آورد و از امریکا پول و امتیاز میگیرد.

تروریستان لشکر طیبه  وگروه افراطی جماعت الدعوة  پاکستان در کشمیر  

عملیات تخریب کارانه علیه هند استند واز جانب سازمان استخبارات  همواره مشغول

( کمک لوژیستیکی میگردند.عملیات تروریستی اخیرماه نومبر ISIنظامی آنکشور) 

لشکر طیبه پاکستان درشهربمبئی هند ومنجمله در هوتل تاج محل در مدت چهارروز نه 

ساخت، بلکه با وجود انکار  تن را مجروح ۳۰۰نفر را گرفت وبیش از  ۱۷۱تنها جان 

پاکستان از دست داشتن دراین عملیات تروریستی سرانجام یکی از دستگیرشدگان 
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اعتراف نمود که که گروه لشکر طیبه با حمایت سازمان استخبارات نظامی پاکستان 

طراح ومجری این دهشت افگنی بوده اند. این عملیات وحشیانه که اعتراض شدید مردم 

به نیروهای امنیتی آنکشور در پی داشت، تشنج میان هند و پاکستان را تا هند را نسبت 

لبه پرتگاه یک جنگ تمام عیار ذروی  محتمل ساخته است. براثرفشار امریکابر 

پاکستان، آن کشور مجبورگردید تا برمراکز پرورش لشکر طیبه حمله ببرد و تعدادی از 

تن از رهبران شبکه  ۲۰کند. هند نام رهبران این سازمان افراطی اسالمی را دستگیر 

های افراطی اسالمی را به پاکستان ارائه کرده تا آنها را دستگیر نموده به هند تحوبل 

 دهد.

 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز لشکر طیبه و گروه افراطی جماعت الدعوه 

ته است وابسته به لشکر طیبه را،در لست تروریستان شامل نموده واز پاکستان خواس

فعالیتهای این گروه هارا نیزغیر قانونی اعالم کرده به دستگیری رهبران شان بپردازد. 

 پاکستان ظاهرا امرمسدود ساختن کمپ های لشکرطیبه وجماعت الدعوه را داده است.

خالصه تجاوز شوروی برافغانستان،پیامد بس ناگوار برکل منطقه وحتی جهان 

ختی های که دامنگیر کشور ما وکشورهای منطقه داشته است وتمام مصیبت ها وبدب

وحتی بیرون از منطقه شده، از اثر تجاوز شوروی برکشورما نشأت کرده است و این 

 ۷۰ - ۶۰پیامدها، آن سخن داهیانه عالمه اقبال الهوری را به خاطر تداعی میکند که 

 سال قبل گفته بود: 

 آن پیکر دل است آسیا یک پیکر آب وگل است          ملت افغان در

 از فـساد او فـسـاد آســـــــــیا           از گـشـــاد او گشـــاد آســــــــیا

بلی همانطور که تاریخ ثابت ساخته، از ثبات افغانستان ، همه آسیا در امن وثبات 

بسرمیبرد واز بی ثباتی و فساد نا امنی درافغانستان ،همه کشورهای آسیای میانه وحتی 

 دور تر روسیه وچین نیز به اشوب وفساد کشانده خواهند شد.  کشورهای
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مششفصل   

   

  نظامهای ایدئولوژیک

 فاجعه بار است برای جامعه 
 

 

 ثور درافغانستان: 8 و 7 روزهایاشارتی به فجایع 

ثور درتاریخ کشورما از جمله روزهای خونین وفاجعه بارو  ۸و ۷روزهای های 

یبت اند وهمه مردم ما بدرجات متفاوت ازآنها نفرت دارند. چونکه هر پرازنحوست ومص

دو روز برای ملت ما جز مصیبت و بدبختی ودرد بیکران از دست دادن همه دار و 

ندارشخصی وملی چیز دیگری به ارمغان نداشته است. شکی نیست که هنوز معدود 

در فرایند این « ند وبکشبگیر وبب»کسانی وجود دارند که بابهره گیری از هرج ومرج 

روز، با نوعی افتخار از این روزها یاد دهانی میکنند و باد درغبغب می اندازند،بدون  دو

 تردید تعداد این افراد از یک درصد کل مردم افغانستان تجاوز نخواهد کرد. 

 این دو سیاه روز تاریخی، یکی متعلق به رژیم حزب دموکراتیک خلق

دیگری مربوط به تنظیمهای اسالمی ) مورد حمایت  ( است و)موردحمایت شوروی سابق

 پاکستان ،عربستان سعودی واخوان المسلمین مصر( است.

رهبران حزب دموکراتیک خلق، براثر خود خواهی ها و قدرت طلبی های خود که 

ثور، یک نظام قانونی را که بطور  ۷با راه اندازی کودتای  ،شوروی آنرا پکه میزد

کت خود بسوی انکشاف ادامه میداد، سرنگون کردند و سپس هر کسی را نورمال به حر

که تصور میشد باراه و روش حکومت داری آنها مخالف است، سر به نیست مینمودند. 

وچون دیدند مردم با زور و با بگیرو بکش، حاضر به تبعیت از دساتیر رژیم برسرقدرت 

لیزم جهانخوار، ولی درواقع بخاطرحفظ از دست امپریا« انقالب؟»نیستند، به بهانه نجات 

قدرت  شخصی وگروهى خود، حاضر شدند قشون بیگانه را براى تجاوز به کشور فرا 
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بخوانند تا خود چند صباحی زیر چتر بیگانه بر افغانستان حکومت کنند. بدون تردید اگر 

ی قشون سرخ بر افغانستان تجاوز نمیکرد، مجاهدی هم ظهور نمی نمود و تنظیم ها

بنیادگرای اسالمی نیز به رسمیت شناخته نمیشد و برای مقابله با کمونیزم به کشور 

ما به میدان جنگ مبدل و به النۀ بنیادگرائی وتروزیزم القاعده   گسیل نمیگردید، و کشور

 و بن الدن و طالب مبدل نمیشد.

ثور  ۸سال و ازآغاز ویرانی کابل در  35، ۱۳۵۷امروز که از کودتای ثور 

سال میگذرد، هرکس بخوبی میتواند پیامدهای آن دو روز شوم را بر  22، ۱۹۹۲

ثور به مقایسه بگیرد  ۸و ۷سرنوشت کشور بسنجد و نتایج آنرا با دوران قبل و بعد از

وقضاوت کند. هر افغان غیر وابسته به آن احزاب میتواند عملکرد رهبران حزب 

دی را در دوران حاکمیت شان  مورد دموکراتیک خلق وعملکرد رهبران تنظیمهای جها

نقد و بررسی قرار بدهد و دریک کالم بگوید که در آن رژیمهای ایدیولوژیک، هیچگونه 

حقوق اساسی مردم که در اعالمیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل تسجیل شده، احترام 

گروه نمیشد و آزادى بیان و آزادی مطبوعات و آزادی های مدنی از قبیل تشکل احزاب و 

های سیاسی مخالف دولت وجود نداشت و حقوق بشراز بسیاری جهات نقض و پایمال 

 میشد. 

، تصویرکلی از « دور قمر» آقای رهنورد زریاب در یک نوشتۀ بلند تحت عنوان 

عملکردحزب موکراتیک خلق بدست میدهد که ما یکی دو پراگراف آنرا در اینجا نقل مى 

( نقاب انسانى و ٦۰ ۀدر دوره دموکراسى )دهتیک خلق که حزب دموکرا» کنیم:

معصومانه یى بر چهره داشت ، از آزادى ، عدالت ، و حقوق مردم سخن میگفت و ایجاد 

یک آرمانشهر زیبا ، خوش آیند و رها از بیداد را مژده میداد. پس از اینکه قدرت دولتى 

ى هزار سر سهمناکى را بدست گرفت ، ناگهان نقاب از چهره اش فروافتاد و مردم اژدها

را دیدند که هزار تا دهن داشت و از هر دهنش آتش و خاکستر سوزان مى بارید. تمام 

آزادى ها ، عدالت ، حقوق اساسى مردم و امنیت و مصئونیت در این آتش سوختند و زیر 

 .خاکستر شدند ...

بمباران بیدریغ روستاها ، کشتارهاى گروهى ، نابودکردن فرآورده هاى 

رزى و حیوانات روستائیان ، ویران کردن قلعه ها ، باغ ها و تاکستانها ، از کارنامه کشاو

در سراسر دوره  .هاى بسیار سنگدالنه حزب دموکراتیک خلق بشمار میتوانند رفت

به نظر میرسید که  .فرمانروائى حزب ، آدمیان و زندگى آدمیان، هیچگونه ارزشى نداشت

ق خویش به شمار مى آورد ، بلکه مردمان کشور را نیز حزب ، نه تنها کشور را ملک طل

بچشم کنیزان و بردگان خود مى دید و با آنان بر خوردى را مى کرد که شاهان خود کامه 

گذشته از این ، همین ستمگریها،  .سده هاى میانه با کنیزان و بردگان شان داشتند

ها تن از مردم کشور را، سنگدلى ها و خشونت هاى حزب دموکراتیک خلق بود که میلیون
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در سرزمین هاى دور و نزدیک ، آواره و دربدر ساخت. مهاجرتى چنین گسترده وعظیم، 

در چنین مدتی کوتاه ، به منظور نجات زندگى و آرمان، شاید در تاریخ جهان نظیر 

  186«نداشته باشد.

دولت اسالمی،  بغت هللا مجددی، نخستین رئیسبا ورود ص ثور ۸واما در

بل که یک شهر سالم دو میلیون جمعیتی بود براثر راکت باری تنظیم های جهادی شهرکا

شهریان کابل در ماتم عزیزان از دست داده  ونشست وخاکستربخون  ،بر مواضع یکـدیگر

( قدرت دولتی را از معاون رئیس ۱۳۷۱ثور۸خویش نشستند. حضرت مجددی روز)

فت که جنگ خیابانی درکوچه های جمهور سابق آقای داکتر سرابی درحالی تسلیم گر

تی را برای صلح موظف ساخت و دو روز بعد أکابل جریان داشت. او همان روز هیشهر 

 های متخاصم نافذ شد، امافضای نا امنی برشهر حکفرما بود.بس میان گروه آتش

های سرگشاده ها، در موترهای پیکپ و جیپمجاهدین مسلح هنگام عبور از جاده

ئی خود گرفته و آنرا بطرف  دست باالی ماشه ماشنیدار یا راکت سرشانهدر حالی که 

سان ترس و رعب در  ها را عبور میکردند و بدینمردم شهر متوجه ساخته بودند، جاده

 دل ساکنان شهر ایجاد میکردند.

مصؤونیتی درهر قدم و هرکوچه و هر راهرو، در روز و شب نا امنی و بی 

ز افراد مسلح پکول دار که خود را مجاهد مینامید، میتوانست در حکمفرما بود. هر یک ا

هر قدم رهگذران را متوقف سازد. تالشی نماید. پول و ساعت و بایسکل و موتر شخصی 

افراد را بدون چون و چرا تصاحب نماید. مرجع شکایت وجود نداشت و مقامی که امرش 

رور، دزدی، جنایت و تجاوز بر بر مجاهدین ساری و جاری باشد، سراغ نمیشد. قتل، ت

گوشه و کنار شهر شیوع  ناموس مردم، غارت اموال و دارایی دیگران هر شب در هر

داشت و فقط مردم میتوانستند آن را به عنوان دالیل ضعف و ناتوانی حکومت اسالمی 

 برای همدیگر خودقصه کنند و برتری نسبی رژیم گذشته را بر آن برشمارند.

شنیکوف و ماشیندار ثقیل و خفیف و شاید میلیونها مرمی کال هر شب هزاران و

ئی( و وتوپ از داخل محالت مسکونی شهر به هوا فیر  بعضا  راکت میانه )سرشانه

ها انسان در منازل خویش مجروح و یا تلف میشدند و وزارت  میگردید که بر اثر آن، ده

های متعددی مبنی بر ن ابالغیهعامه و گارنیزون شهری از طریق رادیو و تلویزیوصحت

شنید و بدان  منع فیرهای هوایی پخش مینمودند، ولی کجا بود گوش شنوایی که آنرا می

 عمل میکرد؟

های نظامی و محل ها مسدود گردید و به قرارگاه مکاتب، مدارس، پوهنتون

 های جهادی مبدل شدند. مامورین و کارمندان کمتر به وظایف خویشقوماندۀ تنظیم

حاضر میشدند و اگر به وظیفه میرفتند چون دفتر و میز و چوکی برای نشستن نداشتند، 

                                                 
 ۳۸۰، ص ۱۹۹٦،از این قلم ، سوئد، ودتاى ثور وپیامدهاى آن در افغانستانمقدمه یى برک- 186
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انگیز خود به های شگفت ها و شنیدنیبناچار پس از امضای حاضری و تبادلۀ دیدنی

اذیت وآزار رهگذران،خالی کردن جیب  های خویش بر میگشتند.همدیگر دوباره بخانه

رهروان، غارت وچپاول منازل ودارائی  یده شده برعابرین، فروش اجباری اموال دزد

مردم،تصاحب دارائیهای دولتی وتخریب وسایط زرهی وموسسات تولیدی و زیربنائی 

وانتقال ماشین آالت فابریکات به پاکستان وفروش آن به نرخ آهن پاره واختطاف افراد 

هنگفت  ثروتمند هرشب در محالت مختلف شهر صورت میگرفت ودر بدل پرداخت پول

 اختطاف شدگان حیات خود وفرزندان خود را میخریدند.

بدینسان دورۀ دو ماهۀ حکومت حضرت مجددی گذشت. مجددی آنچنانکه دیده 

ها و چپاول دارائی مردم توسط مجاهدین ها، غارتشد، آدم رک و راستگویی بود. جنگ

میکشد که خود  را محکوم میکرد و بصراحت اعتراف مینمود که از این لحاظ او خجالت

امنیتی را در شهر کابل به گردن  نظمی و بیرا مجاهد بشمارد. درعین حال آن همه بی 

انداخت. او بارها از ناتوانی مقام بود، میعهده دار آن  شاه مسعودوزارت دفاع که احمد

حکومت اسالمی و عدم تامین امنیت در شهر کابل بوسیله موظفین امنیتی اعتراف کرد و 

نهایی که دارایی و هستی خود و وابستگان خود را از دست داده بودند با اظهار از آ

چه کارهای که نشد وهللا اگر روس این کارها را کرده »تاسف معذرت خواست و گفت:

ها کرده باشند یا هیچکس دیگر، وهللا ما خجالت میکشیم که نام باشد وهللا اگر کمونیست

 « اوند به مجاهد داده بود بزمین زده شد.مجاهد را بگیریم. عزتی را که خد

با بقدرت نشستن برهان الدین ربانی بجای صبغت هللا مجددی ، اوضاع بدتر از 

پیشتر گردید. راکت پرانی وشلیک توپ وبمباران مناطق زیر سلطۀ گلبدین حکمتیار به 

ت استقامت چهلستون و داراالمان و باالحصار وکارتۀ نو،ازسوی نیروهای دولتی تح

قومانده احمدشاه مسعود ازیکسو، وپرتاب راکت وتوپ وسالح های ثقیله از ساحه متعلق 

به حکمتیار برمرکز شهرکابل، دماراز روزگار مردم برآورد. مجاهدین با نشان دادن 

های رژیم گذشته را ترین حزبیسیمای بس خشونتبار از خود، بدترین و نابخشودنی 

های رژیم ه برای سقوط رژیم گذشته دعا میخواندند، بدترینبرائت دادند و مردم و آنانی ک

آفرین افغان ترجیح میدادند. زیرا میدیدند که قبلی را بر مجاهدین جنگ افروز و مرگ 

افروزی و ویران کردن شهر مجاهدین جز کشتن و چپاول و غارت و راکت زدن و آتش

 م نبودند و نیستند.دار و ندار وطن، بفکر آرامی اوضاع و امنیت  مردوهمه 

براثر جنگ های تباهکن قدرت طلبی، مذهبی و  ۱۹۹٦ -۱۹۹۲سالهاى  طى

غیر نظامى در کابل کشته و  قومی  وزبانی، بیش از شصت هزار انسان بیگناه از مردم

کدام عملکرد میتواند  % از ساختمانهای شهر کابل به ویرانه مبدل شدند. ۷۰بیش از

 هبران تنظیم هاى افراطى باشد که در جامه دین و پاسدارى ازجنایت بار تر از این عمل ر

 اسالم، مردم مسلمان تحت ساحه تنظیم مخالف خود را به توپ و راکت و بمباران بستند،
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برزنان گروه هاى مخاف خود تجاوز دسته جمعى نمودند. پستان زنان مسلمان گروه 

قوم دیگر میخهاى شش انچه بریدند و بر سر مسلمانان منسوب به گروه یا  مخالف را

دریدند و نعش مخالفان را از چنگگ قصابى آویختند و زنان شوهردار را  کوبیدند و شکم

رض مسلمانان و مال و  بزور به نکاح فرماندهان خود در آوردند؟ حیثیت و آبروى وعِّ

عامه بدست غارت سپرده شد و یا منابع  دارائى هاى شخصى مسلمانان و دارائیهاى

گردید و موترهاى ملى بس و تانک هاى  و تولیدى کشور از بیخ و بنیان نابود اقتصادى

داده شد و به نرخ آهن پاره به فروش  محاربوى و سرمایه هاى ملى آن به پاکستان انتقال

 رسید؟

مردم کابل شاهد صدها و هزاران ناروائى هاى شرم آور گروه هاى مسلح وابسته 

ر حالى بود که روزانه از زمین و هوا باران مسلسل به تنظیمهاى جهادى استند. این د

توپ و راکت و بمب هاى تباهکن بر سر مردم مى بارید و خانه و کاشانۀ شان را به 

ویرانى میکشانید. مراکز قدرت متعدد بود و هیچ قوماندانى از هیچ مرجعى دستور نمى 

ف گروه هاى جهادى پذیرفت و به همین علت وقتى دختران و زنان شوهردار مورد اختطا

قرار میگرفتند، مرجعى که به شکایات مردم رسیدگى کند، و جلو این هرج و مرج و 

انارشى را بگیرد، وجود نداشت و تنها پرداخت مبالغ هنگفت پول میتوانست حالل 

مشکالت باشد. وبنا برین بسیارى از مردم پایتخت و شهرهاى بزرگ کشور با رویکار 

هدین، مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند و به پاکستان و یا آمدن نظام اسالمى مجا

ایران و تاجکستان و یا روسیه و یا در داخل کشور به مزارشریف یا جالل آباد که از 

امنیت بیشتر برخوردار بود، فرار کردند تا ال اقل جان خود را از چنگ عدالت اسالمى 

 تنظیمها نجات داده باشند. 

در حقیقت یاد آوری ازیک ماتم ملی ویک سوگواری عمومی ثور  ۸تجلیل از 

ثور که جز بدبختی، جز ویرانگری وجز آواره گی ورنج بیکران برای مردم  ۸است. روز

ما چیزی دربر نداشته است. فقط چند گروه از تنظیهای اسالمی که در این روز به قدرت 

ند، به این روز دلبستگی رسیده و ازغارت دارائی های عامه صاحب ثروت بیکران شده ا

دارند و به آن می بالند، درحالی که اکثریت مردم افغانستان که سهم فعالی در جهاد برضد 

شوروی داشته اند، از این روز دل خوش ندارند و تجلیل از آن به مثابۀ  نمک پاشیدن 

 برزخم های جانکاه مردم کابل و کسانی است که شاهد خودکامه گی و زورگوئی واجحاف

لجام گسیختۀ جمعیت اسالمی،شورای نظارو حزب وحدت مزاری، حزب اسالمی حکمتیار 

بوده اند و به نحوی از انحاء  ۱۹۹٦-۱۹۹۲ودیگر افراطیون مذهبی، طی سالهای 

ضربت جانکاه حاکمیت رژیم غارت و تجاوز وهتک حرمت را برهستی و دارائی خود و 

مبرم پارلمان افغانستان است تا از تجلیل  خویشاوندان و وابستگان خود دیده اند. وظیفه

ثور که در واقع روز تذلیل مردم کابل وسراسر افغانستان است، صرف نظرکند و  ۸روز 
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بجای آن روز دیگری را که آحاد افراد ملت خود را در خوشی آن سهیم بدانند، برگزیند 

 یل بعمل آید. اسد به عنوان روز نجات افغانستان تکریم وتجل ۲۸واز آن مانند روز 

 

 :به بار می آورند نظام های ایدئولوژیک ی کهمصایب

تجربه سی سال گذشته ازنظام هاى سیاسى در افغانستان ثابت ساخت که 

بدبختى و رنج بیکران مردم و فاجعه،ایدئولوژیک ساختن نظام سیاسی کشور، بجز 

 ویرانى هاى وحشت ناک ، ثمره دیگرى بدنبال نداشته است. 

ایدیولوژیک )چپ و راست( در سی سال اخیر در کشور بقدرت رسیدند دوجریان 

و مزه تلخ حاکمیت  هردو جریان را مردم چشیدند و تا هنوز درد و رنج ناشى از حاکمیت 

این دوجریان سیاسى و ایدیولوژیک را با پوست و گوشت و استخوان خود حس میکنند 

 تنفر مینمایند.و از هردوى آنها بدرجات متفاوت اظهار انزجار و 

با حدوث کودتای ثور درکشور، نظام اجتماعی مبتنی برمالکیت فیودالی زمین مقام 

خود را به حیث یک نظام مسلط از دست داد و حاکمیت جدید)یا رژیم روشنفکران چپی( 

جامعه را به سه بخش تقسیم نمود. بخشی خواسته و یا ناخواسته در پهلوی نظام جدید 

گر  در مخالفت با رژیم خانه و کاشانه خود را ترک گفتند و راهی ایستادند و بخش دی

و بخش سوم همانا اکثریت  .دیار هجرت گردیدند و بارژیم جدید به پیکاربرخاستند

 خاموشی بود که نه با این و نه با آن ، چشم به آینده دوخته بودند .

قالب تعقیب، از آن ببعد هواخواهان رژیم جدید مخالفان خود را به نام ضد ان 

زندانی، شکنجه و سرانجام نابود میکردند. و مخالفان رژیم نیز آنانی را که در تحت 

حاکمیت جدید امرار معاش وحتی در یک مکتب دهاتی کارمیکردند ، ولو هیچ ارتباط و 

وابستگی ایدئولوژیک با حزب بر سرقدرت هم نمي داشتند ، بنام کمونیست و ملحد و 

شان میکردند و این عمل خود را یک عمل اسالمی و  ی اعدامکافر درصورت دستگیر

 شرعی می پنداشتند . 

با این موضع گیری خصمانه و بر اثر این بینش دگم و تنگ نظرانه و عملکرد   

فاجعه آمیز هردو جانب درگیر ، با تاثیر پذیری از تبلیغات روانسوز جنگ سرد دو ابر 

در حدود پنج ملیون از مردم کشور راه  .یدقدرت جهانی ، جامعه غرق در فاجعه گرد

مهاجرت در پیش گرفتند و در حدود یک ونیم ملیون افغان دیگر جان های خویش را از 

دست دادند و کم ازکم نیم ملیوین انسان دیگر هم معلول و معیوب گردیدند و افزون بر آن 

ری و عنعنی تمام نهاد های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ونیز تمام تاسیسات عص

 کشاورزی و آثار مدنی در مجموع تخریب و از میان رفتند . 

وفاق ملی » بجای« نفاق ملی»اما آنچه فاجعه آمیز تر از این همه بود ، بذر تخم   

بود که هردو طرف درگیر ، در تعمیم و تعمیق آن سعی بیدریغ بجا آوردند. رژیم « 



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        515 

حاکمیت خویش نه تنها از راه پیشکش روشنفکران مترقی )کمونیست ها ( برای تداوم 

رشوه های کالن به برخی قوماندانان تنظیم ها، از مقاومت در برابر متجاوزین شوروی 

میکاست ، بلکه آتش نفاق را در میان گروه های مقاومت ملی نیز روشن نگه میداشت . 

را برضد افزون بر این با ایجاد ملیشه های قومی و دفاع خودی ، این ملیشه های قومی 

اقوام دیگر به جنگ و امیداشت که طبعا  بسیار فاجعه بار بود. طورنمونه ملیشه های 

قومی دوستم اوزبک با عملیات وحشت ناک خود در والیات قندهار و زابل و پکتیا و 

جالل آباد و غیره مناطق کشور و همچنان ملیشه های قومی قهرمان جبار هلمندی و 

کشور بر اثر جنگ قوم کشی نفرت و کینه عمیقی در ذهن  رسول بیخدا در صفحات شمال

 و خاطر مردم آسیب دیده بجا گذاشتند. 

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

تمام گروه های دگر اندیش و تولید نفاق بین االفغانی میخواست شیوه حاکمیت خود را 

راه و روش حکومت کردن که روسها آنرا دیکته میکردند مؤثر  دوام ببخشد ، مگر این

 واقع نگردید وبا وجود حمایت بیدریغ یک ابرقدرت جهانی سر انجام با سقوط روبرو

متاسفانه جانیشنان رژیم چپی نیز نتوانستند مس جامعه  را به طال مبدل کنند و از  .گردید

مردم به کفن کش سابق محتاج شدند .  خود چنان بی کفایتی و ناشایستگی نشان دادند که

 )البته باید گفت که احتیاج به کفن کش سابق ، هرگز به معنی حقانیت رژیم  قبلی نیست.( 

پس از سقوط حاکمیت روشنفکران و روی کار آمدن تنظیم های جهادی ، انتقام  

خ های کشی در میان گروه های اتنیکی وقومی و مذهبی چنان اوج گرفت که از کوبیدن می

آهنین برفرق سرقوم دیگر و بریدن پستان زنان و گوش وبینی و لب و شکم دریدن و 

مثله زدنها و سربریدن ها و به نمایش گذاشتن صحنه های رقص مرده ، داستانهای 

جانکاه و تکاندهنده ئی در کابل حکایت میشد. این جنایات چنان عظیم وچنان وحشتناک و 

  .ن نسل آینده مردم ما آنرا فراموش نکنندبینظیر اند که شاید تا چندی

کارنامه های نفاق افگنی رژیم اسالمی تنظیمی در کشور بجایی رسید که در  پیامد   

دریک روز روشن بیش از دوهزار طالب در شهر مزار شریف همراه  ۱۹۹۷ماه می سال

ند و با تمام پشتونهای کسبه کار و لیالمی فروش ساکن در آن شهر تیرباران گردید

هنگامی که طالبان پشتون بر شهر مزار مسلط  ۱۹۹۸یکسال بعد در هشتم ماه اگست 

گردیدند به انتقام آن کشتار قومی، تقریبا  هشت هزار از مردم هزاره را تیر باران و معدوم 

نمودند و با این فاجعه المناک فقط دشمنان مردم افغانستان شاد شدند، زیراکه بذر نفاق 

 ته بود و بدست خود افغانها ثمر آنرا درویدند .آنان بثمر نشس

بقول آقای سخاورز" مجاهدین كرام با بیخى پاكیزه از استنجا و دل آگنده از 

گندگى، اگر روزى در راه خدا رزمیدند، روز دیگر هم در از بین بردن مردم وطن خود 

ن حال طرح از این مردمان كه دوگانه را براى یگانه ادا میكردند در عی .…تالش كردند
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میرزا  بین بردن همگنان خود را میریختند؛ همگنانى كه در صف اسالم مي جنگیدند.

 اسدهللا خان غالب سالها پیش در وصف این گروه گفته بود:

 از حد گذشت شمله و دستار و ریش شیخ       

 دمـــــــیــم ما" حیران این درازى یال و

 کابل ناتهه ( -۴بخش  -نداشت  )سخاورز، بلیزکشوریکه درجغرافیه وجود

 

 وشاعری دیگر گوید:

 مال دمبکیوست اشیخ شیطان 

 محتسب دزد است و قاضی رشوتی

به تائید از گفته های این هموطن بادرک میخواهم یاد آور شوم که پس از تجاوز 

هزار زندانیان سیاسی در دیوارهای وزارت  ۱۲شوروی برکشور و نابودی امین، لیست 

نصب گردید که گویا در ظرف یکصد روز قدرت امین سر به نیست شده  امور داخله

بودند. به سخن دیگر در هر روز یکصد و بیست نفر در قتلگاه پلچرخی نابود میشده اند 

که به این حساب در هرساعت پنج نفرقربانی هوس قدرتمندان رژیم روشنفکران 

 درافغانستان میشد.

)مرحله نوین و تکاملی انقالب  ۱۳۵۸دی بخاطر باید داشت که پس از ششم ج  

ثور؟( نیزنه تنها جلو این کشتارها گرفته نشد ، بلکه بر تعداد  شکنجه گاه های رژیم در 

نقاط مختلف شهرکابل و شهرهای دیگر افغانستان افزوده شد. دستگاه شکنجه و ترور 

بعمل آمد. نام عوض کرد و برتشکیالت و پرسونل آن افزایش « خاد»امین )کام ( به 

امتیازات و رتبه های آن از ملکی به نظامی تغییر یافت و تعداد ریاستهای آن ازحساب 

بیرون گشت . قدرت هریک از این ریاستها از قدرت وزیر هروزارت خانه بلندتر و 

صالحیت آنها فوق العاده تر از وزارت های داخله و دفاع بود. گفته میشد این ریاستها 

کار میکردند و بودجه و امتیازات « KGB»ر سازمان گشتاپوئی مستقیما  تحت دستو

میگرفتند و خالصه کسی که در این « کی، جی، بی »خود را از طرف سازمان جاسوسی 

سازمان کار میکرد در واقع برای شوروی خدمت می نمود و از منافع شوروی باید دفاع 

با سواد بود یا بی سواد. « خاد»فرق نمی کرد که کارمند« کی جی بی »مینمود. برای 

شرط عمده غالبا  آن بود که کارمند او روزانه چقدر افغان بی گناه را )بجرم وطن خواهی 

دراین دستگاه  یا بجرم نفرت از شورویها ( متهم کرده و راپور داده می توانست .

 ترفیعات فوق العاده و مدالها و نشانهای افتخاری و بخشش های نقدی ، بسته به میزان

راپورهای راست و دروغی بود که کارمند خاد به آمر مافوق خود میداد. اکثریت قریب به 

نه معنای مقوالتی چون : دموکراسی ، آزادی ، « وطن»نه معنای « خاد»اتفاق اعضای 

حقوق فرد، حقوق جامعه ، نوامیس ملی و حاکیت ملی ، هیچیک را نمی دانستند ولی 
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و تحصیل بیشتر و نیز آنانی را که دارای روحیه ملی و  پیوسته آنانی را که صاحب دانش

ضد بیگانه پرستی بودند ، همواره مورد پیگرد بال وقفه خویش قرار میدادند تا مهر 

خموشی برلب نهند و از دستورات و فرامین رژیم تبعیت نمایند و یا از وطن از طریق 

بچنگ جواسیس )همه جابود( غیر مجاز فرار نمایند. و وای برحال آن روز برگشته ایکه 

می افتاد. دراین خصوص از پوهاند داکتر حسن کاکر و پوهاند هاله استادان « خاد»

پوهنتون کابل باید پرسید که هردو هنگام خروج از کشور دستگیر و بزندان پلچرخی 

سپرده شدند و چها که از شکنجه و توهین و هتک حرمت و غیره ندیدند؟ و اگر فشار 

یهم سازمان عفو بین المللی به آدرس ریاست جمهوری و اعضای شورای نامه های پ

انقالبی وغیره ارگانهای ذیربط نمی بود، خدا میداند که چه محشری بر روزگار شان می 

 آوردند؟ 

در مورد سازمان   ،«کرباس پوشان برهنه پا»داکتر حسن شرق در کتاب 

داؤود اداره استخباراتی بنام در زمان جمهوری محمد » می نویسد : « خاد»جاسوسی 

ساالنه سی میلیون افغانی بودجه بر میداشت . اکنون مشاورین روسی « مصئونیت ملی»

با مصرف سی میلیارد افغانی ، سی هزار مرتبه به مصارف و تشکیالت این دستگاه در 

را افغانستان افزوده بودند .با فرق اینکه در اداره دیروزی فرزندان وطن ، دشمنان وطن 

می پالیدند و به دستگاه امروزی ، دشمنان وطن و اشغالگران ، فرزندان وطن را بجرم 

 187 «وطن پرستی و عشق به آزادی شان دستگیر و شکنجه میکنند.

در اداره استخبارات دیروزی ، فرزندان » توجه کنید داکتر شرق چه بجا میگوید: 

ی دشمنان و اشغالگران وطن وطن دشمنان را می پالیدند ولی در دستگاه خاد امروز

  ببین تفاوت ره از کجا ست تا بکجا؟« ،فرزندان وطن را تعقیب میکنند.

مال میسازد و آن اینکه  ررا ب یفکر میکنم این سخنان داکتر شرق راز بزرگ

کامال  در دست شورویها بود و اینکه حزب  یسرنوشت مردم افغانستان با تجاوز شورو

 بیش نبوده است . یستقالل و خود ارادیت میزد ، گزافه گویدموکراتیک خلق ، دم از ا

   

 

 وضعیت زنان  درنظامهای ایدیالوژیک:

در هردو نظام ایدئولوژیک، زنان که نیم جامعه ما را تشکیل میدهند،نخستین 

قربانی خشونت لجام گسیخته زورمندان تازه به دوران رسیده بودند. زنان هم بخاطر 

شدن شوهران، برادران وپدران وفرزندان خود، متحمل رنج ودرد زندانی شدن ویا کشته 

                                                 
 230داکترحسن شرق، کرباس پوشان برهنه پا،ص- 187
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بیکران شدند، وهم خود به جرم همسربودن و مادربودن و خواهربودن زندانی متهم، 

 مورد شکنجه های هولناک فزیکی و جسمی روحی قرارمی گرفتند.

 اما از اظهار این واقعیت نباید ابا داشت که زنان افغان اگر در عمر خود نفسی

براحت کشیده باشند، این نفس راحت را در نظام سلطنت ظاهرشاهی  مملو از امنیت 

رت داودخان بعد از آنکه فرصت یافتند تا از زیرچادری اجانی و بخصوص در دوران صد

(، کشیده اند واز آن پس ، زنان از حقوق شایسته مدنی و انسانى ۱۹۵۹سربدرآورند)

شادوش مردان با روی باز به تحصیل بپردازند و خود برخوردار شدند و میتوانستند دو

دوشادوش مردان در کار و فعالیت هاى اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى و سیاسى سهم 

بگیرند و نقش خود را در پیشبرد امور مختلف زندگى به طور شایسته ودر عرصه 

اودخان آموزش وپرورش به نحو تحسین برانگیزى ایفا نمایند. البته در نظام جمهوری د

و حتی بعد ازآن دردوره حاکمیت  حزب دموکراتیک خلق نیز زنان از حقوق مدنی تحصیل 

وارتقا به مقامات بلند دولتی ونظامی وسازمانهای سیاسی برخوردار بودند و نقش 

 موثری در تعلیم وتربیت اوالد وطن داشتند.

ال وموالنای در این نظامها که دین از سیاست وکاردولت مداری جدا بود، وهیچ م

در رأس وزارتخانه ای قرار نداشت، کسى براى پوشیدن لباس اروپائى و یا گذاشتن ریش 

وبروت یا به تن کردن پیراهن و تنبان و یا بیرون رفتن زن از منزل، مورد باز خواست و 

تنبیه قرار نمي گرفت و سیماى عمومى جامعه به یک جامعه عصرى و مدرن میماند. 

یدگى به شکایات مردم معلوم و صالحیت هر ارگان دولتى مشخص بود. مراجع قانونى رس

شهر کابل بحیث پایتخت کشور از طریق فعالیت هاى شهرسازی و پروژه خانه سازى و 

مسکن با توسعه مکروریانهاى بلند منزل در سیماى یک شهر مدرن جان میگرفت و 

از توسعه صنایع ملى کارخانه جات تولیدی ورشد صناع دستی درمرکز والیات نوید 

میداد. موسسات تحصیلی وآموزشی باسیرنورمال خود زمینه رشد استعدادهاى جوانان و 

 پژوهشگران افغان را در عرصه هاى مختلف به نمایش میگذاشت .

اما در نظام اسالمى تنظیمهاى جهادى، نه تنها تمام مظاهر تمدن غرب از شهر  

رت شد، بلکه حیثیت زنان  بیش از هرچیز دیگردر ها واز ادارات  دولتی پاک روفته و غا

معرض خطر قرار گرفت . زنان بیش از هرکس دیگر نه تنها بخاطر از دست دادن شوهر 

یا برادر و پسر خود در جنگ هاى میان تنظیمى داغدار شدند، بلکه هنگام بیرون رفتن از 

کثرا  مورد تحقیر و منزل با آنکه سروصورت خود را ازنظرمردان پنهان میکردند،مگر ا

توهین و آزار و اذیت افراد مسلح وابسته به تنظیمهاى جهادى قرارمیگرفتند، یا به 

اسارت میرفتند و مورد تجاوزجنسى قرار میگرفتند و اگر این زن بدبخت شناخته میشد 

که به تنظیم جهادى رقیب تعلق دارد، برعالوه تجاوز جنسى براو، پستان هایش نیز قطع 

و تیرباران میشد و بعد لخت و برهنه به جاده پرتاب میگردید. مردم کابل شاهد  میگردید
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صدها و هزاران ناروائى هاى شرم آور گروه هاى مسلح وابسته به تنظیمهاى جهادى 

استند. این در حالى بود که روزانه از زمین و هوا باران مسلسل توپ و راکت و بمب 

نه و کاشانه شان را به ویرانى میکشانید. مراکز هاى تباهکن بر سر مردم مى بارید وخا

قدرت متعدد بود و هیچ قوماندانى از هیچ مرجعى دستور نمى پذیرفت و به همین علت 

وقتى دختران و زنان شوهردار مورد اختطاف گروه هاى جهادى قرار میگرفتند، مرجعى 

بگیرد، وجود  که به شکایات مردم رسیدگى کند، و جلو این هرج و مرج و انارشى را

نداشت و تنها پرداخت مبالغ هنگفت پول میتوانست حالل مشکالت باشد. وبنابرین 

بسیارى از مردم پایتخت و شهرهاى بزرگ کشور با رویکار آمدن نظام اسالمى 

مجاهدین، مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند و به پاکستان و یا ایران وتاجکستان 

ر داخل کشور به مزارشریف یا جالل آباد که از امنیت نسبی و یا روسیه فدراتیف ویا د

بهتر برخوردار بود، فرار کردند، تا ال اقل جان خود را از چنگ احزاب اسالمى تنظیمها 

 نجات داده باشند . 
 

 ربانی اسالمی  مسئلۀ حجاب  در دولت 

« وتجدد زنان افغان زیر فشار عنعنه»دانشمند افغان،داکتر عبدهللا کاظم در کتاب 

در مورد حجاب مینویسد که، ریاست "داراالفتاء و مطالعات ستره محکمه دولت اسالمی، 

( فتوای ذیل را تحت عنوان"فتوای شرعی ستر 1993)سپتمبر1372به تاریخ پنجم سنبله 

 وحجاب" صادر وانرا جهت تطبیق به رئیس دولت اسالمی ارائه کرد. 
 

 فتوا در باب ستر وحجاب:

حکم میکند که : "ستر وحجاب زنان فرض است. منکرآن کافر  فتوا بطور کل

ومرتکب آن فاسق و ارتکاب آن گناه کبیره است که به نصوص قطعی ثابت است." این 

 حکم به استناد آیات مبارکه صادرشده که ترجمه دری آن چنین است:

" وچون خواهید از زنان پیامبرمتاعی را، پس طلب کنید از ایشان از بیرون -1

پرده واین سوال بیرون پرده پاک کننده تراست برای دلهای شما ودلهای ایشان.") سورۀ 

 (53احزاب، آیۀ 

" ای زنان مسلمان قرار بگیرید درخانه های خود وظاهرنکنیدزینت وتجمل  -2

 (33خود را مانند آشکارکردن عدت جاهلیت پیشینه.")سورۀ احزاب، آیۀ

ران خود وزنان مسلمانان که فروگذارند " ای پیامبربگو برزنان خود ودخت -3

برخود چیزی از چادرهای خود،این نزدیکتر است به آن که شناخته شوند.")سورۀ 

 (95احزاب، آیۀ 

"وبگو برای زنان مومنه که پائین اندازند برخی نظرهای خود را یعنی  -4

وبدن  چشمهای خود را از نظرشهوانی به مردان اجنبی وبپوشند چادرهای کالن تا روی
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آنها آشکار نشود ونگهدارند شرمگاه خود را وظاهر نکنند آرایش خود رامگرآنچه ظاهر 

است از آن وباید فروگذارند چادرهای خود برگریبان های خود وظاهر نکنند زینت 

مستورخود را مگر به شوهران خود و یا به پدران خویش و یا به پدران شوهران خویش 

 (31پسران شوهران خویش.")سورۀ نور، آیهو یا به پسران خود و یا به 
 

 در باب تعلیم زنان:

استناد کلی فتوا در مورد تعلیم زنان برمبنای حدیث مبارک استواراست که 

میفرماید:" طلب علم برمرد وزن مسلمان فرض است." وهمچنان: "طلب کنید علم را 

د شده است.آنهم اگرچه درچین باشد." درفتوا علم برزنان فقط درساحۀ علم دین محدو

تحت شرایط خاص به این شرح که :"ازاینکه بدون تعلیم مسایل اسالمی رسیدن به درک 

حقایق حالل از حرام امکان پذیر نیست وتمام علمای امت مسلمه دراین مسئله اتفاق دارند 

که فرضیت علم حالل وحرام با دالیل شرعی برزنان همچومردان الزم است، اما طریقۀ راه 

وتعلم فرق بسزا دارند، زیرا به نسبت تحفظ شرافت، حیثیت،عزت وعفت زن، ستر  وتعلیم

وحجاب فرض عین گشته استنه برمردان. پس امرالزمی وحتمی است که مراعات همه 

فرایض وواجبات شرعی مرعی وتعمیل گردد. یعنی زنان مسلمان علم ضروریه  واولیه 

شرح اسالم مواضع تعلیم ومدارس را برای  دینی را نزد اقارب قریبه خود بیاموزند، زیرا

 زنان خانه های شان و با اقارب شان ومحرم شان قرار داده است."

درتفسیراحکام القرآن آمده است: "خواندن علوم جدیده برای کودکان خصوصا  

دختران درمکاتب بیش او]از[ تعلم وخواندن علم دین ممنوع است." وحتی گفته شده که : 

زنان حرام قرار داده شده است."ونیز گفته میشود که: "چون تدارک تمام  "تعلیم وکتابت

لوازم وضروریات حیاتی زنان بدوش مردان است، پس زن هیچ احتیاجی به برآمدن 

وبغرض کسب وپیشه ندارد وتنها زن مکلفیت دارد در امورات داخل خانه بازوج خود 

 188همکارباشد."

ره محکمه درختم فتوا به دولت سپس مؤلف مینویسدکه ،اعضای مسلکی ست

اسالمی چنین توصیه کردند: " کار زنان با مردان در دفاتر وشهرها وتعلیم وتعلم آنان در 

مکاتب عصری،خالف مشروع)شریعت( و پیروی ازغرب ونظامهای الدینی  بوده شرعا  

 حرام قطعی است. افغانستان یک مملکت مسلمان است و برای پیاده ساختن نظام اسالمی

سال جهاد مسلحانه نموده وتعداد زیاد قربانی داده اند.... بسیار  14و احکام الهی مدت 

ماه به اینطرف زنهای مسلمان دولت اسالمی ما کمافی  16جای تأسف است که  از مدت 

السابق در دفاتر حکومت اسالمی ومکاتب و رادیو وتلویزیون دست بکاراند و نیز در 

گذارمیکنند وهیچ تغییری از سابق به نظرنمیرسد. ولی هر بدون حجاب گشت و 0بازارها

                                                 
 425 -424ص ص نان افغان زیرفشار عنعنه وتجدد، داکتر سید عبدهللا کاظم،ز- 188
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روز از رادیو کابل شنیده میشودکه در افغانستان حکم الهی خصوصا  ستر وحجاب عملی 

شده است.از مسئولین دولت وحکومت جدا  و اکیدا  خواسته میشود که تمام احکام الهی 

اا ز دفاتر بیرون  رانده خصوصا  ستر وحجاب را علی الفور عملی گردانند و زنها ر

وهم از رادیو  مکاتب زنها را که در حقیقت مراکز زنا وفحشا است، مسدود نمایندو

وتلویزیون ایشان را بیرون کشیده تا برای ادعای ایشان برتنفیذ احکام الهی مصداق 

  189 نفراعضای مسلکی ریاست دارالفتاء(11پیداکند.") امضای 

:که  دراین فتوا،علمای دینی ستره محکمه دولت مؤلف به ارتباط فتوا مینویسد 

اسالمی ربانی، کار زنان را در دفاتر وگشت وگذار آنها را در بازارها وهمچنان تعلیم 

وتربیت آنها را درمکاتب عصری منع کرده ومکاتب را "مراکز زنا وفحشا" دانسته اند 

یلۀ تحریک شهوت مردان که با این تعبیر خود زن را از مقام انسانی او خارج کرده و وس

 و منبع فساد وفتنه درجامعه  قلمداد کرده اند.  

مؤلف در تبصره خود براین فتوا، زیرعنوان مشکل در تفسیر وتعبیر وترجمۀ 

احکام اسالمی، عالوه براینکه بر تعبیر و تفسیر احکام مذکور اعتراض دارد،مدعی است 

مختص به زنان پیامبراکرم است که روی سخن اغلب آیه های منقول از سورۀ احزاب 

   190 وتعبیر آن آیات بطورعام برهمه زنان مسلمان مرعی االجرا پنداشته نمیشود.

 

من ندانستم که  این طرز برداشت و این طرزتفکر علمای دینی ستره محکمه دولت 

 اسالمی ربانی، چه فرقی با طرز تفکر  طالبان مدارس دیوبندی پاکستان دارد؟  

ه دولت ربانی آنقدر در جنگ های قدرت طلبی میان تنظیمای جهادی خوشبختانه ک

 درگیر بود که فرصت نیافت این فتوا را درعمل پیاده کند.

" نامیدن از سوی مجمع علمای دینی یک دولت مرکز زنا وفحشا" مکتب را

اسالمی نه تنها توهینی بزرگ به مقام انسانی زن محسوب میشود، بلکه توهین ودشنام 

به تمام کشورهای اسالمی  نیز می باشد که در آن زنان میتوانند به تحصالت عالی  بزرگی

در دانشگاه ها بپردازند وبه مقامات عالی اداری وسیاسی بر سند. درهمان وقتی که این 

فتوا از طرف دولت اسالمی ربانی صادرمیشد، سه تا زن درکشورهای اسالمی به عنوان 

بی ترکیه، صدراعظم  تانسوچیلر.اینان عبارت بودند از: صدراعظم ایفای وظیفه میکردند

به مراتب  بنگالدش که هریک صدراعظم  شیخ حسینه  وپاکستان نظیربوتو صدراعظم 

 تحصیل کرده تر ودانشمند تر ازاعضای ادارۀ افتاء افغانستان بودند.

اسالمی تنظیمی جهادی و اخوانی ربانی،  تنها به صدورهمین فتوا کاش دولت   

اکتفا میکرد واز فجایع دیگری چون: بریدن پستان زنان وتجاوزات دسته جمعی 

                                                 
 426 -422صص نان افغان زیرفشار عنعنه وتجدد، ز - 189
 430 -842صص ه وتجدد، نان افغان زیرفشار عنعنز - 190
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برشفاخان زنان عقلی وعصبی ویاانداختن اجساد  لخت وبرهنه زنان بر روی سرک ها 

بعد از تجاوز برآنها ،یاشکم دریدن شان ویا مجبورکردن زنان حامله برای زائیدن در جلو 

 کارانه جلومیگرفت که نگرفت.چشم مردان جهادی وغیره اعمال جنایت

 

 : ایدیولوژیک طالبان درنظامسخت گیری برزنان 

در نظام ایدیولوژیک طالبان، قوانینى که درنظام اسالمى دولت ربانى وضع شده 

دود از دمار « امر بالمعروف ونهى از منکر» بود، بشدت مورد تطبیق قرارگرفت و ادارۀ 

در ادارات دولتی محروم ساخته شدند و حتى زنان برآورد. زنان از حق تحصیل وکار 

قیودات شدیدى بر بیرون رفتن زن از منزل وضع گردید. پوشیدن لباس اروپائى 

وتراشیدن ریش براى مردان ممنوع گردید وتمام مردان مجبور ساخته شدند ریش 

بگذارند. شنیدن موسیقى در موتر و هوتل و رستورانها و حتى در منزل همراه با دیدن 

ویزیون و شادمانى کردن با خنده بلند ممنوع شد. قوانین سنگسار و دست وپاى تل

بریدنهاى اسالمى رونق گرفت و استدیوم ملى بجاى ورزش و مسابقات سپورتی ، به 

میدان قصابى انسانها مبدل شد. دروازه حمام هاى عمومى بسته شد وپوشیدن لباس پاک 

وع گردید و رفتن زن مریض به نزد دکتور و تمیزگناه پنداشته میشد. گرفتن عکس ممن

مرد قدغن شد، و اکثر مادران در هنگام زایمان به علت عدم وارسى دکتوران مرد جان 

میدادند. رانندگان تاکسى و بس ها اجازه نداشتند زنانى را درموتر خود سوار کنند که 

هر مردى اگر  چادرى نپوشیده و بجاى آن از روسرى یا چادر ایرانى استفاده میکردند.

باخانمى بیرون میرفت، باید اسنادى که محرمیت زن و مرد را ثابت میکرد باخود 

میداشت، در غیر اینصورت به عنوان زن و مرد بدکاره با سرنوشت شومى روبرو میشد، 

بدینسان زنانى که محرم شرعى نداشتند حتى براى خرید مایحتاج خود دچار رنج فراوان 

ى با محرم شرعى خود بیرون میرفت، حق نداشت دست به آرایش بودند. معهذا اگر زن

خود بزند ولباس فیشنى و تمیز بپوشد تا مبادا مردان بالغ دچار وسوسه نشوند. کارمندان 

دولتى مجبور بودند در وقت نمازظهر با جماعت نمازگزارند و اگر داکترى دراتاق عمل 

ود کار عمل جراحى را ترک کند، برود جراحى مى بود و آذان نماز را مى شنید، مجبور ب

 اول نماز بخواند و بعد به عمل جراحى خود ادامه بدهد.

مردان مکلف به اداى نماز درمسجد بودند. بدینسان کشور ما در چنگ همه جا 

گروه مذهبی تاریک اندیش و کوتاه بینی افتاد که تصور میکردند علت تمام بدبختی های 

و رفتن زن به مکتب و مدرسه و رواج لباس اروپائی و  جامعه ما بخاطر کوتاهی ریش

این گروه متعصب و عقبگرا که از  .شنیدن موسیقی و دیدن تلویزیون و ویدئو است

مظاهر تکنالوجی ومدنیت جدید بي خبر و از نعمت سواد الزم بی بهره بودند ، بدبختی 

جامعه ما شده بود، همه های را که براثر ادامه جنگ برادرکشی و مداخله اجانب دامنگیر 
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را تقدیر مردم بیدفاع و بی دوا و بی نوای افغان میدانستند و حاضر نبودند از موضع خود 

یک وجب برگردند و زمینه صلح و ثبات و امنیت را فراهم کنند درحالیکه میدانستند 

  .توانائی حکومت کردن بر مردم را تا دراز مدت ندارند

دند و برمبناى کنفرانس بــُن، بجاى آن یک حکومت با آنکه طالبان سقوط داده ش

عبورى به میان آمد ، اما از آنجایى که بخش عمده این حکومت از نیروهاى عقبگراى 

ائنالف شمال تشکیل یافت، وضعیت اجتماعی، اقتصادی وامنیتی نسبت به زمان طالبان 

ه قوماندانان بدتر شده رفت. خطای بزرگ  امریکا،پس از سقوط طالبان  این بود ک

وفرماندهان ائتالف شمال را که سوابق نامطلوبی در ارتکاب جرایم جنگی داشتند، 

ومسبب اصلی ظهورطالبان بودند، دوباره  برگردۀ مردم سوار کرد.  آنان که جز از 

ایجادهرج ومرج و پرکردن جیب خود از راه غارت دارائیهای عامه و شخصی به چیزی 

از احراز قدرت، بال فاصله دست به اعمال ضد حقوق بشری  دیگری نمی اندیشند،  بعد

زدند و با درگیریهای مسلحانه رقابتی )از شمال تا غرب کشور( میان جنرال دوستم 

وجنرال عطا درمزارشریف از یک طرف ومیان جنرال اسماعیل خان وامان هللا درهرات 

ش دیگر این ائتالف یعنی صلح وامنیت را درکشور به مخاطره انداختند. بخ ،ازجانب دیگر

شورای نظار با اشغال کابل وچنگ اندازی برکرسی های پر درآمد اقتصادی و نظامی 

 بحران نا امنی را درکشوربشدت  دامن زدند.

باحضور نیروهای ایساف،  گفته میشد نیروهای امنیتی وابسته به شورای نظار 

ف اشخاص پولدار وسرمایه شب هنگام  دست به دزدی وغارت دارائی های افراد واختطا

داران برگشته ازخارج میزدند و با شکنجه کردن اختطاف شدگان، مبالغ هنگفت باج از 

آنها میگرفتند و بدینسان وضع امنیتی پایتخت را روزتا روز بد و بد ترکرده رفتند. این 

 درحالی بود که هنوز بقایای القاعده وطالبان کامال  از کشور رانده نشده بودند. 

به علت حضور گسترده رهبران  ۲۰۰۳در لویه جرگه قانون اساسی درسال 

تنظیمی در آن جرگه سرنوشت ساز، با چسپاندن کلمه "اسالمی" درعنوان نظام سیاسی 

کشور )جمهوری اسالمی افغانستان( نظام سیاسی را ایدیولوژیک کردند. از آن ببعد هراز 

سانه های جمعی و افراد از سوی مراجع گاهی فتوا هایی برضد آزادی بیان واندیشه ور

دینی  درافغانستان صادر میشود که فریاد واعتراض جدی مدافعان  حقوق بشر وحقوق 

زنان وآزادی بیان را بدنبال داشته است. محکوم کردن روشنفکران و ژورنالیستان به 

مجید  اشد مجازات،  بخاطر خواندن یک مقاله در انترنت وپرنت کردن آن ویا چاپ قرآن

با متن فارسی که در دیگر کشورها به زبان غیر از عربی چاپ و تکثیرشده وهیچ کسی 

بخاطر این کارمحکوم نشده است، بربنیاد ایدلوژیک بودن نظام صورت گرفته ومیگیرد 

 که برای قشرجوان وروشنفکر افغان بسیار نگران کننده است. 
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د خشونت درحق زنان در بخاطر ایدیولوژیک شدن نظام سیاسی درکشور، ازدیا

خانواده ها وازدواج های اجباری دختران صغیر با مردان مسن، سبب رواج پدیدۀ شوم 

خود سوزی درمیان زنان گردیده وزنان بسیاری تا کنون در والیات هرات  وفراه وهلمند 

وقندهار وغیره بعلت خشونت از سوی شوهران واقارب خود دست بخود سوزی زده اند . 

ساله از سوی مردان مسلح تا تبادله دختران جوان با   ۷، ۶، ۵، ۴دخترکان تجاوز بر

سگ جنگی در دروالیات شمال کشور بدون آنکه عاملین آن مورد پیگرد قانونی  

ومجازات علنی قرارداده شده باشند و غصب ملکیت هاى شخصی، تخریب منازل مردم با 

زندانهاى خصوصى ، سرباز گیرى  اعمال فشار، دزدى ، قتل، بزندان کشیدن افراد در

جبرى و اخذ مالیات هاى خود سرانه از اشخاص و اختطاف پسران و تجاوز برجان ومال 

وناموس مردم ازمرکزتا والیات کشوربیشتر از زمان طالبان شده است. در چنین شرایطى 

ه ترس بر جامعه زن افغان چنان مستولى است که هیچ زنى جرئت ندارد بدون چادرى پا ب

 بیرون از خانه بگذارد.

در قانون اساسی افغانستان با وجود برسمیت شناختن اعالمیه جهانی حقوق بشر، 

واشاره به تساوی حقوق زن ومرد، قید شده است که تمام قوانین جاری درکشور مطابق 

با شریعت اسالمی قابل تطبیق است، یعنی که با ذکر همین قید مفاد تمام مواد دیگری که 

ی اعالمه جهانی حقوق بشر و سایرمیثاق های بین المللی رفع تبعیض جنسیتی برمبنا

وعقیدتی  ذکرشده ، نقض گردیده است. با همین تمسک است که قانون شرعی احوال 

شخصیه اهل تشیع تنظیم شده واز مجرای ولسی جرگه بدون جروبحث روی مواد آن 

مورد اعتراض جامعه بین  گذشت و به امضای رئیس جمهور کرزی هم رسانده شد که 

 المللی قرار گرفت  وبه باز نگری سپرده شد. 

 

 اسالم سیاسی درافغانستان: 

که هدف آن سیاسی است ایدئولوژی سیاسی ای اسالم سیاسی یا بنیادگرائی، 

. از آنجائی که می باشدکردن دین بمنظور استقرار بخشیدن حاکمیت خدا برنظام دنیوی 

( را رد میکنند بلکه منکر عرف بین سیکوالرارزشهای غیر دینی )گرایان نه تنها  بنیاد

شمول اصول  جهان گرایانۀ محلی، اعتبار کلی و المللی نیز هستند، فرهنگ های بنیاد

تساهل  گرائی و کثرت دید قرار میدهند ورا مورد تهاسی وحقوق بشر غربی چون دموکر

 ناشی از آن را رد میکنند.

 ارزش های مبتنی برآن است. و ارا مخالف دموکراسیبدینسان بنیادگرائی آشک

ظهور وگسترش بنیادگرائی در سراسر جهان ظاهرا  نشانۀ عصری است که در آن 

سیاسی واقتصادی میان دولتهای  تعارض های میان تمدن ها بتدریج جای تعارض های

درنیته( است، ملی را میگیرند. با آنکه بنیادگرائی تا اندازه ای تحت تاثیر تجدد خواهی)م
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بمنزلۀ بدیلی در  برخاسته است. بیشتر بنیادگرایان رویکرد خود را آن اما آشکارا علیه

 برابر فرهنگ نوین، که دموکراسی برآن استواراست، می انگارند.

 -غیر دینی از تمدن جهانی استکه نوعی تجلی سیاسی  -راسیبرخالف دموک

دینی سیاسی شده آنها  رهای فرهنگی وبنیادگرائی جلوه ای از فرهنگ های محلی وباو

گروه، ونه فرد،شکل کراسی نوین در تاکید آنان  برمخالفت بنیادگرایان با دمواست. 

مهمترین نکته اینست که که آنان میان معتقدان، یعنی"خودیها" وگروه های  میگیرد.

 از نند.ند،خط تمایزی ترسیم میکد بی ایمان، که ادعا میشود دشمنغیر خودی، یعنی افرا

ذیرند.آنان خود را پدموکراتیک تعارضها را نمی  ]موجود[ این رو بینادگرایان راه حل

 191مدافعان خدا وحاکمیت او میدانند.

 بنیادگرائی اسالمی

در بیشتر کشورها، بنیادگرایان به جناح سیاسی مخالف تعلق دارند وبه نظامهای   

نمونۀ اسالمی، هدف بنیادگرایانۀ  اما در موجود اعتراض میکنند. سیکوالردموکراتیک 

سیاسی عرضه میشود، غالبا  بدیلی نه عمل استقرار حاکمیت خدا، که به عنوان برنامۀ 

وغیر دینی شمرده  تنها برای یک نظام خاص بلکه برای کل دولت ملی دموکراتیک

 میشود. 

نظراصلی بنیادگرایان این است که حاکمیت از آن خدا است وکسانی که به نام 

دموکراسی حکومت غیر دینی مدعی این حق برای خود هستند، با اقتدار بنیادین"خدا " 

این روی ایدئولوژی سیاسی بنیادگرایان  از و"فرمانروای" جهان مخالفت می کنند.

 مصالحه ناپذیر استواراست. "محوری"خدا اسالمی برسیاسی کردن نظام 

ئی با که ایدئولوژی بنیادگرابعضی از پژوهشگران غربی این نظر را نمی پذیرند 

موکراسی مخالف است. آنان نگرش منفی بنیاد بنیادگرایان هرگونه تالشی برای توسعۀ د

اسالمی در برابر دموکراسی را بیشتر به عنوان دفاعی از اسالم در برابر غرب تلقی 

ل در نوشته های معتبر در بارۀ توسعۀ دموکراسی استدال میکنند تا نفی کلی دموکراسی.

می شود که توسعۀ  اقتصادی اساس دموکراسی است. در واقع، رشد اقتصادی در پدید 

آمدن موج توسعۀ دموکراسی در سراسر جهان نقش داشته است، اما درجهان اسالم 

جا شدگی سالمی پیشرفت سریع اقتصادی،جا ببیشتر کشور های ا چنین نبوده است. در

دموکراسی بلکه به بنیاد گرایی منجر شده فرهنگی نه به  -وبحران اجتماعی اجتماعی،

 192اند.

با  دریک اقدام بی سابقه،هواخواهان دموکراسی همراه 2012درسال درمصر،

رسی ، رئیس مین( در انتخابات ریاست جمهوری، محمدمُ بنیادگرایان مصر)اخوان المسل

                                                 
 6ص، 2015جوالی ، 18بت، شمارۀ اول، سال مجلۀ مح - 191
 8ص،2015جوالی ، 18بت، شمارۀ اول، سال مجلۀ مح - 192
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حزب آزادی وعدالت این کشور را ، به پیروزی رساندند وبه کرسی ریاست جمهوری 

برزندگی مردم قیوداتی قدرت یابی بنیادگرایان )اخوان المسلمین(، ازند.اما پس شاندن

سرانجام مردم دست به  کرد.وز هواداران دموکراسی را دلزده مصر وضع شد که روز بر

بنیادگرایان حاضر به تظاهرات زدند و خواستار برکناری محمدمرسی از قدرت شدند، اما 

زدند، وانین سخت گیرانه تراسالمی دست ازهم به تطبیق قب نگردیدند و ترک مواضع خود

پای مداخله درمیان نهاد وحکومت نظامی برهبری السیسی مصرسرانجام ارتش تا 

 نیز مین رااخوان المسلرهبران  درمصر اعالم گردید ومحمدمرسی را بزندان انداخت و

د و از آن پس م نمورا درآن کشور غیرقانونی اعالزندانی نمود و حزب اخوان المسلمین 

ید صورت گرفت ومحمدمرسی از سوی دادگاه با اعضای وهواخواهان آن  برخورد شد

اولیه مصر بخاطر سرکوب تظاهرکنندگان وترور عناصر دموکراسی خواه  به اعدام 

 .ه استمحکوم گردید

،اهداف )اخوان المسلمین(جمعیت مذکور» آقای پامیرپیکار درمقالتی مینویسد:

 ی واقتصادی اش را چنین به نشر رسانید:دینی، سیاس

زدودن غبار  تفسیر وتوضیح کامل قرآن کریم با بازگشت به اسالم اصیل و -1

 قرون از چهرۀ آن وپاک کردن هرچه ناخالص ودروغ وخرافات از ساحت مقدس آن.

متحد ساختن ملت مصر وملل اسالمی به اصولی قرآنی، بازگشت به اسالم -2

 دید برمبنای اصول آن تا ملت آینده، ملتی قرآنی باشد.اصیل وتربیت نسل ج

 رشد ثروت ملی وحفاظت از آن، باال بردن سطح زندگی ، عدالت اجتماعی -3

فردی وگروهی، تضمین فرصت های برابر برای همگان، محدودکردن نفوذ خارجی در 

 اقتصاد مصر، تشویق صنایع داخلی و تشکیل اتحادیه های کارگری.

ماعی، تالش برای محوجهل و بیسوادی، بیماری، فقر وتشویق به خدمات اجت-4

 انجام کارهای مفید، عام المنفعه وسود آور.

آزادی درۀ نیل وتمامی کشورهای عربی وسرزمین های اسالمی از چنگال -5

خارجیان، کمک به اقلیت های اسالمی در تمامی سرزمینها برای آنکه بتوانند حقوق از 

دست آورند، حمایت از اتحاد عرب، تالش مستمر در راه تشکیل دست رفته خویش را ب

 جامعه بین المللی اسالمی.

ترغیب به ایجاد جامعه ای برمبنای اصول اخالقی)چه مادی وچه معنوی( از -6

 طریق قوانین جهانی اسالم.

نوع حکومت، نه » به نظام خالفتی به مثابۀ « اخوان المسلمین»همچنان جمعیت 

 توجه عمده داشت.« نتی جمهوری یا سلط
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اخوان »نویسنده می افزاید که چنانکه مالحظه میشود، شعار شش گانه 

،همان شعار های ابن تیمیه، احمد بن حنبل ومحمدبن عبدالوهاب یا کال  «المسلمین

 193«برخاسته از تفکر سلفی میباشد. 

المسلمین  پدیده اسالم سیاسی یا اخوانیزم)ایدیولوژی بنیادگرائی اخوان درکشورما 

ه که برای تحصیل به مصر فرستاده شداستادان فاکولتۀ شرعیات مصر( از سوی آن عده 

پوهنتون جامع  استادان تحصیل یافته دراز جمله  آورده شد. 1960در اوایل سال ندبود

عبدالرسول سیاف وفی هللا سمیعی محمدموسی توانا،استادغالم محمدنیازی، :االزهر مصر

درهنگام تحصیل در جامع االزهربه که  ندبود وبرهان الدین ربانی ، عبدالرحیم نیازی

دوباره به افغانستان  درآمدند و بعد ازبازگشتعضویت درشبکه اخوان المسلمین مصر

پس ازتصویب قانون اساسی  (.۱۹۵۹)بحیث استادان فاکولتۀ شرعیات گماشته شدند 

ی وسقوط حکومت داکتر وظهوراحزاب چپی درکابل وتظاهرات خیابان 1964دموکراسی 

آن به اشتراک سائراستادان استاد پوهنخی شرعیات،محمدیوسف، برهان الدین ربانی 

وسپس « برادران مسلمان» بنام جمعی از شاگردان ومحصالن پوهنتون را  پوهنحی

شروع سازماندهی وفعالیت های سیاسی خود را  و بنیان گذاشت را «جمعیت اسالمی»

درمیان سائر حلقات سیاسی بخصوص گروه های « اخوانی»نام بزودی این گروه ب کرد.

چپی شهرت یافتند. اهداف وشعاراین گروه)جمعیت اسالمی( همان شعارهای جمعیت 

 اخوان المسلمین مصر بود.

 

موضع گیری خشن ودهشت افگنی  اخوانیان افغانستان زمانی به مردم کابل افشا 

زنان ودختران روی برهنه کابل مبادرت گردید که به پاشیدن اسید) تیزاب( به روی 

در پوهنتون کابل  مخالف خود رایا با چاقو شکم بعضی از محصلین وجوانان  و ورزیدند

در دورۀ جمهوریت داودخان ، برخی ازاعضا ورهبران جمعیت اسالمی از پاره کردند. 

 دست پیگرد حکومت مجبور به فرار به پاکستان شدند وتحت تربیت وآموزش سازمان

استخبارات نظامی آن کشور دست به یک سلسله حمالت تخریبی در افغانستان زدند اما ب 

 زودی از سوی نیروهای دولتی سرکوب ومجبور شدند دوباره به پاکستان پناهب ببرند.

بیاد داریم، همینکه حزب دموکراتیک خلق افغانستان  قدرت سیاسى را از طریق 

ب کرد، و این حزب دست به خشونت برد وبه تصاح ۱۹۷۸یک کودتاى نظامى دراپریل 

بستن وبزندان سپردن سران قومی و روشنفکران تحصیل کرده درغرب پرداخت  کشتن و

، مردم مجبور شدند برای حفظ جان وحیات خود به پاکستان فرار کنند واز آنجا دست به 

جامعه عملیات تخریبی ومقاومت آمیز بزنند. رژیم جدید که پایگاه محکمى در میان 

نداشت، و باکشمکش درونی برسرقدرت نیز دچار بود، براى حفظ مواضع خود ازحامى 

                                                 
 2015، بخش نهم"، افغان جرمن آنالین،جهانی تروریسم و وهابیت پیکار پامیر،مقالۀ "- 193



ثور 8ثور وفجایع 7مقدمه یی برکودتای        528 

 ۱۹۷۹ایدیولوژیک خویش، اتحاد شوروى یارى خواست و اتحاد شوروى هم در دسامبر

با اعزام یکصد وبیست هزار قشون خود به افغانستان ،در واقع کشور را اشغال کرد و به 

رداخت. با سرازیرشدن قشون بیگانه به افغانستان حمایت از حزب دموکراتیک خلق پ

طالع گروه های اخوانی  نیز به اصطالح گل کرد  وغرب را به حمایت از آنان واداشت تا 

قدرت سیاسى را از چنگ رژیم مورد حمایت اتحادشوری خارج کرده دراختیار آنان 

در « المیجمعیت اس»درسالهای حضورقشون سرخ درافغانستان، از بطن  قراربدهد.

پاکستان، حزب اسالمی گلبدین حکممتیار وحزب اسالمی مولوی خالص وقاضی 

وقاد،حرکت اسالمی محمدی و اتحاد اسالمی عبدالرسول سیاف وغیره بوجود آمدند که از 

 لحاظ اهداف و اصول مرامی تفاوتی با همدیگر نداشتند.

گ سرد به زور غرب درتبانی با پاکستان و حمایت تنظیمهاى جهادى درفضای جن

را تجهیز و تسلیح کرد و  یافغاناحزاب بنیادگرای آزمائی  با اتحادشوروی پرداخت و 

براى مبارزه با قشون سرخ و رژیم کابل ، بداخل افغانستان گسیل داشت تا انتقام شکست 

خود را درجنگ ویتنام از شورویها بگیرد. افغانها در تحت هدایت تنظیم هاى جهادى با 

رمانانه خود سرانجام توانستند، بازى را به نفع غرب ببرند ونه تنها شوروى مقاومت قه

را وادار به خروج قشون خود از افغانستان نمایند و افتخار بزرگ تاریخى را نصیب 

شوند، بلکه زمینه فروپاشى امپراطورى شوروى و استقالل کشورهاى آسیاى میانه را 

این پیروزى،هنگامى که نوبت به تنظیمهای نیز فراهم کنند،اما متاسفانه که پس از 

اسالمی رسید و برمسند قدرت نشستند، چنان روزگارى بسر مردم افغانستان آوردند که 

بالفاصله همگى مردم از ایشان روگردان شدند و به یاد کفن کش سابق افتادند وبرای 

 دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افسوس میخوردند.

سالمى، جنگهاى تباهکن تنظیمى در کابل بخاطر اشغال با ورود تنظیمهاى ا 

محالت و ادارات دولتى و غارت اموال و دارائى هاى عامه آغاز یافت و با پرتاب بمب و 

راکت و انواع سالحهاى خفیفه و ثقیله از یکسو بسوى دیگر شهر ، آبادیها را به ویرانه 

ارنامه هاى فراموش نشدنى مبدل ساختند و از وحشت و دهشت و کشت و کشتار مردم ک

 آفریدند. 

جنگ های داخلی، فرقه گرائی، تضادهای قومی ونژادی وچند قطبی شدن، دولت 

را ناکام ساخت.مملکت را به تباهی کشانید وجامعه مدنی را برباد داد. نسلهای اطفال 

بدون داشتن ریشه وهویت بزرگ گردیدند وهیچ دلیلی بخاطر زنده ماندن بجز جنگ 

د. بزرگان درتعذیب وتهدید قرار داشته هیچ چیز را بغیر از قدرت جنگ ساالران نداشتن

نمی شناسند. لخضر ابراهیمی، میانجی سازمان ملل متحد اظهار نمود: " ما بایک دولت 
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ناکام ویک زخم ناسور روبرو هستیم. حتی نمیدانیم از کدام قسمت آن ، پاکسازی را 

  194شروع کنیم."

ن نه یکبار بلکه چندین بار بیجا ساخته شده اند. تخریب تمام نفوس افغانستا

" آلمان مبدل ساخت. اثری بنام زیربنا Dresdenفزیکی کابل، شهررا بمانند شهر درسدن

که بتواند بقایای جامعه راحتی در پایان ترین سطح غربت تضمین کند، وجود ندارد.کمیتۀ 

ائی را که درکابل توسط بیوه ها ، تعداد خانوده ه۱۹۹۸صلیب سرخ بین المللی در سال 

هزارخانواده، وشمار فامیل ها راکه رؤسای آن ها اشخاص  ۹۸سرپرستی میشدند 

هزارآن در همان سال بنام مجروحین  ۴۵هزار فامیل قلمداد نمود که  ۶۳معیوب هستند

جنگ تداوی گردیدند. کسانی که به قتل رسیده اند، تعداد دقیق  آن حتی بصورت تخمین 

ود ندارد، یگانه فابریکه های فعال درافغانستان، دستگاه های است که اعضای هم وج

  195 مصنوعی بدن انسان رامیسازند.

بر اثر مداخالت مغرضانه کشورهاى ذیدخل در امور افغانستان، تعصبات زبانى و 

مذهبى و قومى در افغانستان دامن زده شد و مردم را بجان هم انداخت. رهبران تنظیم 

دى در افغانستان بدستور حامیان خارجى خود، تمام آثار باقیمانده از تهاجم هاى جها

شوروى را باخاک یک سان نمودند و بر مصیبت و بدبختى مردم افغانستان بیش از پیش 

افزودند. سر انجام از بطن این نا بسامانیها و خود سریها و بى کفایتى هاى تنظیم هاى 

ستان درتبانى باعربستان سعودى و سیا، وارد صحنه جهادى ،گروه طالبان با حمایت پاک

 سیاسى افغانستان شدند. 

در دوره تطبیق شریعت غراى محمدى طالبان، تمام مظاهر تمدن و فرهنگ پیش 

و پس از اسالم نابودگردید ، سران جهادی  تا توانستند آثار گرانبهای تمدن قبل از اسالم 

ما بردند و در خارج به حراج گذاشتند، مگر افغانستان را از موزیم هاى کشور  به یغ

طالبان کرام، آنچه دربیرون از موزیم ها بصورت طبیعى  وجود داشت نیز با بمبگذارى 

از دل کوه ها به هوا پرتاب و کارنامه فرهنگ زدائى خود را با نابودى بتـهاى بامیان 

 کامل کردند.

و فرهنگ ستیزى سیر  بدینسان اسالم سیاسی درافغانستان درجهت تمدن زدائى

نمود و بجاى تحول و ترقى، کشور را بسوى بدبختى تاریخى سوق داد و باحمایت از بن 

الدن کشور را به النه پرورش تروریستان القاعده مبدل کرد که متاسفانه حادثه شوم و 

 سپتمبر که به مرگ بیش از سه هزار انسانهاى بیگناه در امریکا انجامید،  ۱۱ناگوار 

 اسالم سیاسى یا بنیادگرائى اعالم شد. نتیجه

                                                 
 ۳۱۰ص  احمدرشید،طالبان، نفت وبازی بزرگ جدید،- 194
 همانجا- 195
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امریکا براى انتقام کشى ازافراط گرایان طالبان و تروریستان القاعده وبن الدن  

وحامیان شان، حمایت بین المللي را بدست آورد و بر ضد تروریزم دست به مبارزه بى 

رژیم طالبان امان در افغانستان زد . طالبان و گروه القاعده را در افغانستان سرکوب و

راساقط کرد، مگر رهبر گروه القاعده )بن الدن( و رهبرطالبان)مالعمر( دستگیر نشدند، 

و درمناطق قبایل سرحدى پاکستان که احزاب بنیادگراى اسالمى درآنجا نفوذ بسیار دارند، 

پناه جستند و از آنجا بکمک برخى از حلقات نظامى پاکستان و تندروان اسالمى نیروهاى 

ا سازمان میدهند و با حمالت پیهم خویش تلفات جانى چشم گیرى بر نیروهاى خود ر

ائتالف بین المللى و دولتى وارد میکنند. افزون برین حزب اسالمى حکمتیار ومولوی 

حقانی  از داخل خاک پاکستان به تقویت بیش از پیش بنیادگرایان طالب افزوده است، این 

م سیاسى در کشور تفنگ از شانه پس نکرده اند و درحالى است که تا کنون پیروان اسال

هریک از فرماندهان تنظیمى قصد دارند نهال بنیاد گرائى راکه بدست بیگانه غرص شده 

است با خون هموطنان ما آبیارى کنند، و این سیر قهقرائى تحول را تا تجزیه و نابودى 

 کشور و فقر استخوان سوز جامعه ادامه دهند. 

سال به اینسو  ۵۰چه تا کنون گفته آمدیم ، من به عنوان کسیکه از با توجه به آن

ناظر اوضاع سیاسى و اجتماعى کشور بوده ام و خوبى و زشتى روزگاران دهه  شاهد و

دموکراسى ظاهرشاه و جمهوریت داود و رژیم حزب دموکراتیک خلق و حاکمیت اسالمى 

کنون با هیچ حزب و گروه و  تنظیمهاى جهادى را با تمام وجودم حس کرده ام. و تا

سازمان سیاسى چپ یا راست ، تندرو یا کندرو وابستگى نداشته ام ، میخواهم به 

هموطنانم خاطر نشان نمایم که حکومت های ایدئولوژیک چه اسالمی وچه غیراسالمی 

حکومتی که توسط گروه طالبان یا گلبدین ویا  برای مردم کشور فاجعه آفرین بوده است.

سیاف ومحسنی وشرکاء، بار دیگر در این کشور استقراریابد ، فاتحه این کشور ربانی و

را باید خواند، زیرا در سرشت اخوانیزم ، بنیاد گرائى نهفته است و چون اسالم سیاسى 

نیازمندى انکار ناپذیر عصر و زمان تطابق دهد، براى  نمیتواند خود را با شرایط و

پناه مى برد. همان تروریسمى که مردم ما و جهان  جبران شکست خود ناچار به تروریسم

 متمدن از آن نفرت دارند و براى ریشه کن کردن آن دست اتحاد بهم داده اند.

اسالم سیاسى  که با دست بریدنها و سنگسارها و حد زدنها و تعزیرهایش جز 

توشه گران فقر و جهل و فساد وبیمارى و عقب ماندگى چیزى براى مردم تحت سلطه 

اش به ارمغان نیاورده، تا چه وقت میتواند، به نیاز هاى آشکار و اجتناب ناپذیر زمان، 

 فقط با گردن زدنها واعدامها وآدم کشیهاى مقدس پاسخ بدهد؟ 

 اسالمى سیاسی که در سیماى نظام طالبان با بستن یا سوختن مکتب ومدرسه بر

روزافزون توده هاى میلیونى ،  می یابد، جز بی سوادی و فقر زنان تبلور روی دختران و
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راه به هیچ بهشتى نمى برد و هریک از این گونه نظامها جدا  دچار ورشکستگى سیاسى 

 و اقتصادى است و امروز درتحت فشار مطلق سیاسى جهان مترقى قراردارند.

باوجود همه سخت گیری های دنیای اسالمی، در دهه  نود قرن بیستم ، چه در 

( و چه در دوره  تطبیق ۱۹۹٦ـ  ۱۹۹۲ی برهان الدین ربانی )دوره  حکومت اسالم

(، بر اثر جنگ ها وآدم کشی های ۲۰۰۱ -۱۹۹۶طالبان)« اسالم ناب محمدی»شریعت 

هزار از ۹۰وحشتناک بخاطر کسب قدرت میان طالبان و تنظیم های جهادی، حدود 

نیت و آرامش در مسلمانان مهاجر افغانی در پاکستان ـ که امید خود را از بازگشت ام

حکومت اسالمی طالبانی از دست داده بودند ـ ازدین اسالم به دین مسیح روی آوردند و 

خود را ازچنگ مجازات پیشوایان اسالمی نجات دادند و از پاکستان بدر رفتند. رهبران 

اسالمی افغانستان نیز از این ناحیه هیچگونه ابراز نگرانی نکردند ، شاید درک کرده 

ه برگشتن مردم از اسالم ، نتیجه  تحجرفکری  و جزم اندیشی بنیاد گرایان بودند ک

 اسالمیست.

به گفته  داکتر شفا، مشکل در این است که درچنین دوران بی سابقه ای از رشد 

نه تنها مطلقا  امکان آنرا ندارند که بخش غیر « بنیاد گرایان» فکری بشریت مترقی، 

م درآورند ، بلکه درمحدوده  دنیای اسالمی خود نیز روز مسلمان جهان را، به قانون اسال

بروز بیشتر با واقعیتهای جهانی فاصله میگیرند. بنیادگرائي هائیکه به نام خدا و اسالم 

برتقریبا سراسر این مجتمع بیش از یک میلیارد نفری ـ گاه از جانب خود حکومت ها و 

ست ، درهمه جا پاسخهای غلطی است گاه از جانب افراط گرایانی غیر مسئول ـ حکمفرما

که به پرسش صحیح داده میشود. پرسش صحیح اینست که برای تعدیل شرایط ظالمانه و 

بیرحمانه اقتصادی جهان امروزکه بخش اعظم مردم آنرا قربانی گرفته است ، چه می باید 

از کرد ؟ و پاسخ غلط این تصور است که با آدم کشی های مقدس یا از طریق رژیمهای 

 «196نوع والیت فقیه و طالبان میتوان چنین مشکلی راحل کرد.

بنابرین مردم نباید فریب سخنان پر طنطنه مالهاى سیاسى را بخورند، تا دوباره  

بدام این جالدان خون اشام در لباس مدعیان اسالم ناب نیفتند. باید پذیرفت که علت این 

ها زیر سرهمین رهبران اسالم سیاسى همه عصیانها و از دین بیزارشدنها و نا هنجارى 

جوئى و منفعت  است که از دین متاع پر سودى براى خود شان ساخته اند و به سود

 پرستى پرداخته اند. 

برای بی رونق ساختن دکان سودجویاني که از دین به عنوان  ابزاری جهت فریب 

ثیر در آوردن دادن مردم  یا بزرگ جلوه دادن خود و کوچک نمودن دیگران و تحت تا

عواطف و احساسات انسانها سوء استفاده می کنند، بهترین وسیله آموزش علم و دانش 

برای بیدار کردن و آگاه ساختن مردم است تا هرکس  شخصا  بفهمد که دین چیست و 

                                                 
 37دکتر شفا، تولدی دیگر،ص - 196
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بداند که برای چه آنرا احترام می کند؟ و واعظان دین چرا به آنچه تبلیغ می کنند ، خود 

 میکنند؟ کمتربدان عمل 

می باید رهبران  بنیادگرای  وابسته به کشورهای بیگانه را که مسببان اصلی  

درصورت امکان آنها رابه چنگ  ویرانی کشور و ناقضین حقوق بشر اند  افشا کرد و

عدالت سپرد تا فرزندان ما از دست ایشان نجات یابند و آینده نیکى در پیشرو داشته 

ن و عناصر وطنخواه و چیز فهم است تا به اختالف سلیقه باشند.بر روشنفکران و آگاها

ای خود پایان دهند و براى عقیم ساختن روحانیت بنیادگرا که اینک مورد تنفر مجامع بین 

المللى نیز قرار دارد، دست به مبارزه پیگیر سیاسى بزنند و کشور شان را از چنگ 

دارد که روشنفکران همچنان از  اهریمن بنیادگرائى نجات بخشند، زیرا بنیادگرائى قصد

کشور بدور باشند و تجربه و خرد و امکانات فنى خود را در جهت عمران وطن بکار 

نگیرند، تا میدان براى شان خالى بماند ، در عین حال امکانات مالى و اقتصادیى را که 

، و دول پیشرفته جهان براى عمران و دوباره سازى افغانستان وعده داده اند خنثى کند

احیانا  جامعه متمدن را از پرداخت کمک به این کشور جنگ زده و ویران وفقیر دلسرد 

 وپشیمان نمایند، که هرگز چنین مباد!

 

 جهان بینی نظامهای ایدئولوژیک :

 یکی از هموطنان صاحب نظر، آقای هجاگو ننگرهاری، در مورد جهان بینی نظام 

 -جات دهندگان را نجات دهید"در افغانهای ایدئولوژیک،مقالتی ممتع زیرعنوان "ن

  دراینجا بازتاب ندهم. اومینویسد: جرمن آنالین به نشررسانده که حیفم می آید آنرا

پیامدهای متوالی دو حاکمیت چپ و راست، جمهوری )به اصطالح دیموکراتیک  "

فغان تا چند نسل دیگر اندیشه و رفتار انسانهای آزاد ا ... خلق( و جمهوریهای اسالمی،

 را خواهد آزرد.

همین دو گرایش سیاسی چپ و راست ، در افغانستان در سی سال گذشته با 

 گرایشهای توتالیتاریستی ،تام گرایی ،منم منم کردنها ،مردم و جامعه را بدبخت وبزرگ

ترین ضربه برجامعه زدند. هردوگرایش چپ و راست، با افکار توتالیتاریستی وتام گرایی 

جریان مشروعیت خود را دریک جبر  جهانبینی شفابخش هستند. هردوشان ،دارای یک 

می دانند: جبر تاریخی ،طبقاتی ،الهی ،نژادی وغیره. این جبرنه براساس واقعیات 

اجتماعی که برروی یک ایدیالوژی ،یک جهانبینی ،بنا شده است. این جهانبینی یا ایده 

سان به آرمانشهر آنهاست. برای برای آنها حقیقت مطلق است ،که تنها دست یافتن ان

تطبیق افکارخود ازهروسیله ای بهره می جویند،حتی ازقهرعریان. جهانبینی شان مطلق 

 وجهانشمول است.
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پیروان این ایده های مطلق هموارکننده گان راه رسیدن به هدف شان می باشند. 

،  سایه  چون حقیقت آنها مطلق است ،پس دو راه بیشتر وجود ندارد ،سفید و سیاه 

روشن بی معنی است. یا مطلق درست یا غلط . دنیا به دودنیای دوست ودشمن تقسیم می 

شود .دشمن از نظر این دونظام می تواند  ضدانقالب ،خرده بورژوا ،ملحد ، کافر ،یهودی 

 ، نامسلمان وغیره باشد.

همه چیز در دست رهبر است ، افکاردیگر ازنظرآنها فاسد وانحرافی ، ضد 

برای ازبین بردن هویت  البی ،خرده بورژوایی ، غیراسالمی و غیره ارزیابی میگردد.انق

فرد و شخصیت فردی تالش می کنند. می خواهند انسان جدیدی ساخته شود که تصورات 

 او،همان تصورات حزب و رهبر باشد.

حزب و راهبر تعین کنندهٔ  افکار، عقاید و رفتار و کردار شهروندان می        

ند وآنرا کنترول می کنند. برای اطاعت مطلق از حزب ،رهبر وحکومت نابودی کامل شو

 فردیت و شخصیت فردی ضروری می گردد. 

درهمچونظام ها می خواهند انسان نوین تربیت کنند، انسان ناب اسالم سیاسی، 

سوسیالیست نوین ، کمونیست نوین باید تربیت شوند . محتوا راحزب وسران حزب تعیین 

کنند. هدف ازانسان نوین نزد آنها،یعنی اینکه مطلقا سرسپرده وفرمانبرباشد،عقل  می

تابع داشته باشند. رای و خرد فردی را ممنوع می کنند  اندیشیدن مستقل وجود ندارد، 

فقط درچارچوب برنامه ها،سیاستها، معیارها وارزشهای ازپیش تعین شده مجاز است. 

مطرح نیست.مخالفین از نظر آنها توانایی درک حقیقت خواست شهروندان دراین دو نظام 

را ندارند،پس منحرف اند.اینها خودراهمواره توجیه آرمانی می کنند،بنام میل و ارادهٔ  

همگانی حرف می زنند و ویرانی جامعه راضرورت تاریخی ،طبعیی یا الهی برای رسیدن 

تند که می خواهند چرخ تاریخ به هدف بیان می کنند.آنها اراده گرایان ایده آلیستی هس

رابنا برمیل و ارادهٔ  خود بگردانند . رهبردراین هردونظام سمبول جهانبینی آن است. 

رهبر مظهر وحدت و یگانگی افراد جامعه وحکومت است. رهبر خدشه ناپذیر می شود ، 

قدرت سیاسی تقسیم ناپذیر میشود و در راس رهبر قرار دارد. رهبر مقدس می شود، 

ت رهبر باید همواره از راه مدرنترین شیوه های مغز شویی وعوام فریبی وبا اعمال قدر

 قهرو خشونت ،حفظ وگسترش پیدا می کند.

هردو حاکمیت چپ و راست، ضد آزادی های فردی واجتماعی ،ضد لیبرالیزم ، 

ضد هومانیسم ،ضد روشنفکران و روشنگری ،ضد دیموکراسی های لیبرال ، ضد عقل 

،مخالف ارزشهای نوین ،ضد حقوق بشر ، علیه تقسیم قوا و کنترول آن  وخردگرایی

توسط شهروندان ، ضد پلورالیسم اجتماعی و غیره بودند و هستند. کسانی که از 

 جهانبینی و از سیاستهای مجاز پیروی نکنند،نزد آنها دشمن تلقی می شوند.

 وبه دنبال در همین دو شیوه تفکر، چپ و راست فردی که مستقل بیندیشد 
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ارزشهای فردی خود برود ،اصوال جایی ندارد.فرد در نظام، در جمع، در طبقه یا حزب 

،در امت یا حزب هللا، در این وآن نژاد حل می شود. کارفکری دراین جا تقبیح می شود. 

راه و روش زندگی فرد ،همان راه و روشی است که حزب ،رهبر و حکومت از باال تعین 

م اجتماعی اصوال نفی می شود. بخاطریکه حقیقت نزد آنها یکی است، می کند.پلورالیس

 وآن حقیقت حزب ،حکومت و رهبر است.

هردو گرایش سیاسی چپ و راست به یک حزبی اعتقاد دارند. حزب موجود 

،حزب حاکم ، حزب حکومتگران .  رهبر در راس حزب قرار دارد و سمبول اتحاد و 

خطا ناپذیر است.برای سرکوب هرنوع مقاومت در  همبستگی حزب است  و رهبر و حزب

درون جامعه از دو ابزار اساسی سرکوب استفاده می شود،پولیس مخفی و ایجاد رعب 

ووحشت توسط توده های طرفدار حکومت . تا هیچ فردی احساس اطمینان به فردای خود 

عریف قانون می نداشته باشند و همواره در ترس زندگی کنند.در این جا بی قانونی تنها ت

شود.  رسانه های گروهی در انحصار حزب و حکومت قرار دارد.ماموران ایدیالوژیک 

آنها در همه جاحاضرند،امنیت زندگی خصوصی ازبین می رود. همه باید به یک نوع 

 فکرکنند،آن نوعی که حزب و حکومت تعین می کند.

شی، سینما، تیاتر، و هردو گرایش سیاسی عمدتا سنت گرا اند. ادبیات ، شعر، نقا

همه باید دارای یک محتوا باشند . محتوای آنها باید همان ارزشهای تعین شده از طرف 

حزب و حکومتگران باشد.هردوگرایش ضد روشنگری و روشنفکران اند ،زیرا که 

روشنگری نقطهٔ  مقابل تاریک اندیشی آنهاست .توانایی ، استعداد وخالقیت وتخصص 

توا واهداف حزب و حکومتگران معنا دارد.برای آنها ایمان تعین کننده فقط دررابطه با مح

 است، ایمان به ایده و اعتقاد به حکومتگران .

درحاکمیت مالربانی، مالعمر، مالگلبدین ، مالسیاف ، مالخلیلی ، مال مسعود و 

عیره ،هدف ایجاد جامعه قسط اسالمی ، جامعه  ناب اسالم سیاسی ...قوه  قضایی ،نه 

ت. و رگان مستقل از حکومت گران ،بلکه یکی از ابزار اصلی تحقق اهداف آنهاسا

ترور و تروریسم سیستماتیک تبدیل به نهادی سازمان  .ابزاری است به سوی آرمانشهر

 یافته با پشتیبانی حزب و حکومتگران ، برای سرکوب دشمنان و مطیع ساختن ومطیع

 در طول تاریخ وجود داشته است ، ، هموارهنگهداشتن شهروندان می شود. ترور

بخصوص درقرون وسطی ودر دوران انگیزاسیون . یعنی ترور محصول این دو نظام 

نیست. اما دراین دو نظام ابعاد آن وسیع وتوده ای می شود  و به عنوان یکی از ابزار 

های اصلی حکومت و حزب همواره بکار گرفته می شود. این دو گرایش سیاسی چپ و 

الش می کنند ، از راه تبلیغات و ترور ،تعلیم وتربیت یا رعب و وحشت ،جامعه را راست ت

یکدست وهماهنگ کنند  تا راه و روش زندگی شهروندان و اندیشهٔ  آنها یکی شود ، 

سوسیالیست و کمونیست نوین و مسلمان ناب سیاسی.در این رابطه محدودهٔ  فردی و 
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ید قربانی جمع شود و زندگی او فقط در جمع و زندگی خصوصی از میان می رود ، فرد با

برای اهداف آن معنا داشته باشد . اینها همیشه دشمن تراشی می کنند و همواره نیازمند 

یک دشمن خارجی اند تا به این رقم وحدت میان توده ها و رهبری از میان نرود. دشمن 

افر ، نا مسلمان و طبقاتی ، خرده بورژوا ، امپریالیسم ، ضدانقالب ،یهودیان ، ک

 غیرهدراین دو سیستم دوزخی تعریف دشمن حزب و نظام ، در انحصار حزب و حکومت

گران است. ضد انقالب ، خرده بورژوا ، نمایندهٔ  فیودال ها ، عوامل امپریالیست،  ضد 

اسالم ، ضد شریعت و غیره را فقط حزب حاکم و حکومتگران تعریف و معین می 

وزخی در اساس ،ذات و نفس خود ویرانگرند. ویران می کنند تا به کنند.این دو گرایش د

روی ویرانه ها ، جامعهٔ  جدید توحیدی ایشان را بنا کنند.هردو نظام در برابر حکومت 

شوندگان و دشمنان نظام و حزب حاکم ، وحدت ویگانگی دارند.جنگ قدرت جناحها ، 

 بوده است.اختالفات میان آنها و رهبران حزبی همواره موجود 

جهانبینی اسالمیست ها ، اسالم ناب سیاسی ، یعنی برداشت بخصوص و 

ارزشهای این جهانبینی مطلق و  بنیادگرایانه از یک مذهب و ایده آلهای آن است.

جهانشمول اند ، مکتب آنها کامل و مقدس است و برای هرچیز ، از پیش از تولد تا پس 

بنیادگرایی، متعصب و شبه نظامی است که  از مرگ ،دستورالعمل دارد. جنبش سیاسی

هدفش ایجاد امپراطوری اسالمی وبازگشت به دوران با عظمت شگوفایی آن است. 

اسالمیستها ،بنیادگراها و بنیادگرایی آنها یک آپارتاید فرهنگی ،سیاسی و مذهبی است. 

،تا سزاوار  مرد مان را ،بر اساس اعتقادات دینی مذهبی آنها ، به خوب و بد و بد وبدتر

مرگ تقسیم می کنند. اینها برای همه مسایل  اجتماعی، پاسخهایی ساده اندیشانه،عوام 

پسند پوپولیستی ،اما قابل فهم دارد. در این جا نیاز زیادی به عقل و منطق نیست. 

مبارزهٔ  ساختگی و پوچ ارزشها بر علیه ضدارزشها دامن زده می شود ، مجموعه ای از 

قضاوتی های پوسیده و نادرست بر علیه افراد گروهها واقشار اجتماعی تصورات و پیش 

دیگر سامان و سازمان داده می شود.هردو گرایش چپ و راست بر عقب افتاده ترین 

نیروهای اجتماعی و سیاسی تکیه می کنند و برای هدایت توده ها نیاز  چندانی به عقل و 

یازهای روحی و روانی آنها پاسخ مثبت داد. استدالل ،منطق و برهان نیست . می باید به ن

و تبلیغات ومغز شویی این دو گرایش حرفی ندارد و به آسانی توده ها را به حرکت می 

 آورند. 

اعضا وتوده های این احزاب عالقهٔ  به شنیدن،تجزیه و تحلیلهای علمی و پیچیده 

بلیغات ساده ،یکسان ندارند. به آنها باید دوست ودشمن را نشان بدهند. برای آنها ت

تکراری وقابل فهم مرتبا تکرار می شود. قوانین جاری این دو حاکمیت ،که وسیله ای 

برای حفظ و تحکیم قدرت آنها ساخته شده است،آنچنان جوی بی اعتمادی و عدم امنیت 
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قضایی بوجود می آورند که با جان و شرف ومال هرکس ودر هر زمان ،بنابر اراده و 

 (" hejahgo@yahoo.com)ومتشرع  می توانند بازی بی رحمانه کنند. میل حزب،رهبر

با این شرح میتوان درک نمود که براى جامعه عقب مانده و بدبخت افغانستان یک 

   نظام ایدئولوژیک چقدر تراژیک وفاجعه بارو دور ازخردگرائی است .
 

 کتاب پایان
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 1938 :سیستانی محمداعظمکاندید اکادمیسین 

 

شناسی در زمینه تاریخ وجامعه ،می اکادمی علوم افغانستان عل سابق عضو

است. برخی ازاین  متعدد، صاحب تالیفات  افغانستان ونظام زمینداری در

  ند   از:ا تالیفات عبارت

مالکیت ارضى و جنبشهاى دهقانى  - *

چاپ اکادمى علوم درخراسان قرون وسطى، 

  .م۱۹۸۳=۱۳٦۲کابل افغانستان،

سیستان ، سرزمین ماسه هاو حماسه  -* 

 افغانستان ، جلد( طبع اکادمى علوم 4ها )

       1988 -م ۱۹۸٥  کابل 

مسالۀ اصالحات ارضی در افغانستان  -*

       ش کابل        1390،چاپبیستم قرن  70دهۀ 

  مردم شناسى سیستان ، طبع اکادمى -*

 .م ۱۹۸۹افغانستان، علوم

                                                                              

مقدمه یى بر کودتاى ثور وپیامدهاى آن  -*

 سالگی 70سیستانی در سن             دئ، سو۱۹۹٦ اول  چاپدر افغانستان ،

 د ئ، سو۱۹۹۹چاپم ، ۱۹نظامى افغانستان در نیمه قرن  -دو نابغه سیاسى  - *

 پیشاور 2005وفروپاشی دولت صفویه در ایران ، چاپ  تاخیزقندهاررس -*

  پشاور۲۰۰۴عالمه محمودطرزى ، شاه امان هللا ونقش روحانیت متنفذ ،  -*

 ۲۰۰۷ظهور افغانستان معاصر واحمدشاه ابدالی،چاپ پشاور،  -*

 پشاور 2013نقش تاریخی وزیر فتح خان در دولت سدوزائی افغانستان،چاپ-*

 ، پشاور2014 ش/1393پشتونها در هند،چاپ دانش، سلطنت -*

 ش1391م/ 2012سیمای امیرعبدالرحمن خان  در تاج التواریخ،دانش، -*

 م2014ش/1393دفاع از ارزشهای ملی، وظیفۀ عناصر ملی است ،دانش،-*

 ،پشاور2014ش/ 1393وزیراکبرخان ،قهرمان ملی قیام کابل،دانش   -*

 پشاور2015ش / 1394اریخ ،دانش سیمای زن افغان درحماسه وت -*

 پشاور2013وضعیت حقوق زنان افغان از عهدامانی تا عهدکرزی،دانش،  -*

 پشاور2015ش/1394حبیب هللا، عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟دانش -*


