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 ۲۴/۰۲/۲۰1۵         نورزى على انجنیر

  لیت پذیرى"وؤ"مس

 پنجمقسمت 
 

 فبرورى ماه  پانزدهم به مطابق ،1368 سال دلو ۲6 بتاریخ شوروى اتحاد نظامى سپاهیان آخرین خروج از بعد
 داشت اعالن"  ملى نجات روز"  بنامى  را روز آن  هللا نجیب داكتر ترمیز، قصد به حیرتان بندر طریق از 1989

 .باشید نمك شان زخم باالى و آورده خشم به را شوروى  كاران محافظه و نظامیان دیگر یكبار عملش این با و
 

 ها ده هاى جان و بودند شده بلمتق را مالى گزافى مصارف افغانستان جنگ و اشغال سال ده طول در ها شوروى
 .بودند شده دچار افسردگى و روانى تكلیف به شوروى سپاهیان هزار ها ده داده، دست از را خود نظامى هزار

 .بود چارد سیاسى مشكل به و نام بد جهانى سطح در شوروى اتحاد برعالوه
 
 كشور عربى، هاى كشور پاكستان، ایران، همسایه هاى كشور مجاهدین، ،افغانستان از شوروى سپاهیان اخراج با

 كشور انتظار خالف بر داشتند، را افغانستان دولت سقوط انتظار سخت امریكا ۀمتحد ایاالت بخصوص و غربى هاى
 سال چهار ا  تقریب مدت  بلكه نكرد، سقوط هللا نجیب داكتر حكومت روسها برآمدن با اینكه از برعالوه غربى هاى
 .نمود مقاومت مجاهدین برابر در سخت مستقالنه دیگر

 
 را كابل حكومت سقوط و شده جمع هم دور آباد اسالم و پشاور هاى شهر در غربى و عربى هاى كشور ورنالستانج

 براى و رسانده كابل شهر هاى دروازه به عاجلتر چه هر را خود تا بودند، منتظر سخت و میكردند شمارى دقیقه
 .نمایند تهیه گزارش  كابل سقوط ۀبار در خود هاى كشور هاى رسانه

 
 جنگ و برسد تفاهم به مجاهدین با تا كوشید مستقالنه دفاع پهلوى در و نموده استفاده وقت از  هم هللا نجیب داكتر
 و جنگ ختم خواهان امریكا ۀمتحد ایاالت و غربى هاى كشور پاكستان، سفانهأمت برساند، پایان به را شده تحمیل
 .نمایند فتح جنگ طریق از و زور به را كابل كه خواستند مى و نبودند قدرت آمیز مسالمت انتقال

 
 آریانا راهىچهار در و كشیده تن بر را نظامى هاى لباس تا شد مجبور و ندید اى چاره دیگر هللا نجیب داكتر الخرهاب

 و مسلح قواى هاى نیرو وطن، حزب اعضاى حضور در مستقالنه دفاع ارتباط به را خود تاریخى ۀبیانی و سخنرانى
  جسورانه و بلند آواز به و  داده قرار بطمخا را مسلح قواى افسران و ها حزبى كند، بیان كابل باشندگان از یكتعداد
 .كرد نابود را عقبى هاى پل  تمام باید پیش، به رفتن و وطن پدر از مستقالنه دفاع بخاطر گفت و نمود اعالن

 
 نكرد، كمك را افغانستان دولت تنها نه ،ندداشت افغانستان حكومت با قبالا  كه هاى قرارداد و ها وعده خالف بر روسها
 رهبر ربانى الدین انهرب استاد  آن ۀجینت در و  نموده قرار بر دوستى روابط مجاهدین با پرده پشت خفا، در بلكه

 هم را كمك هاى وعده و كردند مالقات آنها به و نموده دعوت مسكو به مجاهدین از تىأهی یك با را اسالمى جمعیت
 .دادند آنها به
 

 و دارد شانرا انتظار نوشتىسر چه كه دانستند نمى و نداشتند نانیاطم كشور سیاسى و امنیتى وضعیت به دیگر مردم
 با و فروختند نازل قیمت به را خود هاى جایداد یا و داشتند بهتر مالى مكاناتا كه والیات و كابل اتباع از یكتعداد
 .بردند پناه همسایه هاى كشور به و ترك را كشور خود هاى دهاخانو

 خود هاى دهاخانو و خود نگفت،ه پول پرداخت و زیاد مشكالت با بهتر ۀآیند و زندگى بخاطر ما هموطنان از یكتعداد
 .رساندند دنیا  دست دور هاى كشور دیگر و استرالیا امریكا، روپاى،ا هاى كشور به را

  حمالت و شده جنگ داخل دولتى نیروهاى علیه بر آباد جالل در پاكستانى نظامیانى وسیعى اشتراك با مجاهدین
 سخت متومقا با شان انتظار و میل خالف بر و نمودند آغاز آباد جالل باالى مختلف هاى استقامت از را  بزرگى
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 هاى نیرو و مجاهدین بین  روز چندین آباد جالل خونین جنگ. گردیدند همواج افغانستان دولت مسلح قواى نیروهاى
 نظامیانى و مجاهدین الخرهاب و گردید درگیر انبج دو هر سنگین تلفات به منجر و كرد دوام دولتى مسلح قواى

 .نمایند  ترك را جنگ جبهه و كنند نشینى عقب تا شدند مجبور پاكستانى
 
 و نموده پیدا خود به را مستقالنه دفاع به باور و نفس به اعتماد مسلح قواى هاى نیرو آباد جالل نبرد در پیروزى با

 .جنگیدند مى مجاهدین علیه بر عالى مورال با و جسورانه كشور جبهات تمامى در منبعد
 ها، آن از حمایت و جلب براى و نماید قرار بر خوب روابط غربى هاى كشور با كه كوشید سخت هللا نجیب داكتر

 دهند، اطالع آنها به غرب با نزدیكى آرزوى و كشورش سیاست یریتغ از تا فرستاد، ها كشور آن به را هاى تئهی
 آن در كه را كارمل ببرك نموده، استفاده موقع از هم روسها نكرد، آن به اعتنائى چندان غربى هاى كشور سفانهأمت

 تماس در وفادارانش با زیركانه خیلى كارمل توسط بعد و فرستاد كابل قصد به میبرد سر به مسكو در هنوز زمان
 در دادند، رییتغ را كشور سیاسى وضعیت افغانستان داخل در دیگر یكبار خود وفادار هاى مهره  توسط و شدند
 و انداخته راه به را نظامى حركت هللا نجیب داكتر حكومت علیه بر منؤم جنرال و دوستم جنرال كمك به شمال
 را كابل وضعیت كارمل ببرك اا بعد. نمود ارىزگ نقشه را شمال ائتالف كارمل ببرك توسط پرده پشت زیركانه خیلى
 بریالى محمود هللا، نجیب داكتر حكومت خارجه وزیر وكیل اعظیمى، نبى جنرال مانند خود وفاداران توسط هم

 راه به  را كودتا هللا نجیب داكتر حكومت علیه بر و ساخته خراب خود به وفادار  نظامى جنراالن دیگر و برادرش
  .انداخت
 داكتر حكومت ۀعلی بر را ننگین معاهده و نموده مالقات السراج جبل در مسعود شاه احمد با كارمل ببرك وفاداران

 به و  شده كابل داخل مسعود شاه احمد و نظار شوراى نیروهاى با یكجا خودشان و رساندند ءامضا به هللا نجیب
 یكبار و نمودند تسلیم مسعود شاه احمد به 1371 سال ثور هشتم تاریخ به را نظامى و سیاسى قدرت خود دستان
 .كوبیدند خود هاى پیشانى به ابد براى افغانستان تاریخ در را نامىبد مهر دیگر

 
 .گرفت نخواهد قرار افغانستان مردم بخشش مورد گز هر شان عمل اين

 نزد هند كشور عازم متحد ملل ۀطیار با كابل هوائى میدان طریق از كه شد مجبور شده انجام عمل با هللا نجیب داكتر
 تا شود مى مجبور و شده مانع بودند، شده گماشته آنجا در قبأل كه دوستم جنرال هاى نیرو توسط شود، خود دهاخانو
 .بماند احمدزى پورهشا جنرال برادرش با آنجا در و ببرد پناه كابل در متحد ملل ساختمان به

 فريد برادر يارمحمد جنرال توسط كارش دفتر در هللا نجیب داكتر حكومت ملى امنیت وزیر قوبىعی فاروق جنرال
 .میرسد قتل به مسعود احمدشاه و كارمل وفاداران از مزدك

 
 تمامى و شده خراب خیلى امنیتى عیتوض كابل شهر در مجاهدین دیگر و نظار شوراى نیروهاى شدن داخل از بعد
 .بردند تاراج به را اموال تمامى و نموده چور را دولتى دفاتر و ها دیپو ها، بانك
 
 میشد، كنترول و شده تسخیر مجاهدین احزاب مسلح هاى گروپ از یكى توسط كابل شهر ۀگوش هر و كوچه هر

 چانه و كرده یدعو هم با تقسیم سر هفتگانه احزاب پشاور در داشت، قرار بدى خیلى وضعیت در كابل شهر و مردم
 را مجددى هللا صبغت حضرت نخست و نموده مداخله پاكستانى نظامیان اینكه تا كردند، نمى توافق هم با و میزدند
 چهار براى را ربانى الدین انهرب استاد آن تعقیب به بعد و كردند تعیین افغانستان اسالمى دولت یسئر ماه دو براى
 كابل به  نوبه به را آنها میگرفت، صورت باید آزاد انتخابات حكومتش ۀدور پایان در و انتقالى دولت رئیس ماه

 .فرستادند
 جنایتى و عمل هیچ از و ریختند مسیر هر از وطن پیكر بر ایران از هشتگانه احزاب و پاكستان از هفتگانه احزاب

 جنرال هاى نیرو حكمتیار، اسالمى حزب نظار، شوراى بین تنظیمى هاى جنگ. نكردند دریغ  ملت و خود برابر در
 تاریخى شهر ویرانى به منجر الخرهاب كه شده آغاز كابل در دیگران و سیاف استاد گروپ وحدت، حزب دوستم،
 و نكردند خود همدیگر مقابل در رحمى كوچكترین. شدند كابل بیگناه اتباع هزار هفتاد از بیشتر شدن كشته و كابل
 بریدند زنده را خود یكدیگر هاى سر كوبیدند، میخ خود یكدیگر سر بری حت شدند، مرتكب توانستند كه را جنایتى هر
 سابقه ما كشور تاریخ در كه  دادند انجام را جنایاتى و اعمال كردن، جدا زنده شان بدن از را زنها پستنهاى و

 .نداشت
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 این چنگال از كه بودند آسمانى ۀمعجز یك منتظر و نشسته ماتم در دیگر مردم و بود شده سوگوار كشور فضاى
 جوان طالبان تحریك بنامى قندهار در كوچكى گروپ بار اولین براى كه نگذشت دیرى. كنند پیدا نجات وحشیان
 و مجاهدین وحشت و جنایات از مردم چون. میكردند تبلیغ را امنیت و صلح پیامى مردم بین و شد ظاهر

 آنها از و  یرفتندذپ شان امنیت و صلح پیامى بخاطر را لباناط باز آغوش با ءا ابن بودند، آمده ستوه به توپكساالران
 را غربى جنوب و جنوب هاى شهر از یكتعداد و قندهار شهر 199٤ سال در طلبان كه نگذشت دیرى. كردند حمایت
 شد، فتح طالبان تحریك توسط افغانستان بزرگ شهر دومین 1995 سال در هرات شهر گرفتن با. كردند تسخیر

 ها بعد مگر ببرد، سالمت به جان و نماید فرار هرات از تا توانست آغاز در هرات نهاد نام امیر خان اسماعیل
 الخرهاب بود، زندانى طالبان نزد قندهار در سال چندین و شد داده تسلیم طالبان به و دستگیر خود مخالفان توسط
 .برد مى سالمت به جان و شود مى داده فرار قندهار زندان از مرموز بطور

 
 علت به و رسانده كابل هاى دروازه به را خود وردك میدان و غزنى والیات اشغال از بعد زود خیلى لباناط

 دولت یسئر ربانى الدین انهرب و وقت دفاع وزیر مسعود شاه احمد با جا همان در و نشده كابل شهر داخل مرموزى
 نموده، آغاز چهارآسیاب در اسالمى حزب محقر باالى را مشترك حمالت الخرهاب و شوند مى مذاكره داخل اسالمى

 اشغال را لوگر و پكتیا والیات طالبان. گردد مى چهارآسیاب ترك و نشینى عقب به مجبور اسالمى حزب اینكه تا
 در صدراعظم منحیث  و رفته كابل به حكمتیار چهارآسیاب طوقس از بعد. شوند مى شرقى والیاتى متوجه و نموده
  لباناط كابل، شهر محاصره و  شرقى والیات سقوط از بعد. نمود وظیفه ایفاى اسالمى دولت اقتدار هاى روز آخرین
 متحد ملل ساختمان به ناشناس اشخاص شب، نخستین همان در و شد كابل شهر داخل  1996 سال دسمبر ۲6 بتاریخ
 متحد ملل ساختمان از شان میل خالف بر را احمدزى پورهشا جنرال جوانش برادر و هللا نجیب داكتر و  شده داخل

 در شانرا هاى جسد نخست روز همان در و رسانند مى بقتل را آنها مرموزى بشكل و برده نامعلومى جاى به
 تنها نه طالبان خود انسانى غیر عمل این با گذاشتند، جهانیان و كابل مردم نمایش به و آویخته آریانا راهىچهار

 .ساختند خشمگین را ملت تمامى بلكه خشمگین، را كابل باشندگان
 دارد ادامه
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