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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٨ اکتوبر ٥برلين، 
  
  

  
  "اتحاد مجدد المان"سوم اکتوبر، روز 
  و

   افغانستانجهادارمغانی از 
  

 مسجل شده "روز اتحاد دوبارۀ المان"، رسمًا به حيث اکتوبر درين سرزمينم از چند سال است، که روز سو
گيرم، که درد من در جای  با نفس اين مراسم تماسی نمی. و همه ساله با مراسم خاص برگزار ميگردد

  .ديگريست
ديوار برلين  فروغلتيدن و المانها فکر ميکنند، که استقالل اروپای شرقی الخاصهمتأسفانه اروپائيان شرقی و ب

 که از آسمان بی ريسمان ای بوده" تحفه" و Himmelsgeschenk" هديۀ آسمانی"و وحدت مجدد المان گويا 
  . استنازل گرديده

 سواروپائيان حين علت يابی و تعليل اين پديده ها و پديده های ديگری که با آنها ارتباط مستقيم دارند، به هر 
ن آزادی و  اياينان علل و عوامل. ظر داشته باشندد بطور قطع مد ننظر دارند، به غير از سوئی که باي

 مجدد را در هر جای ديگر جست و جو ميکنند، به غير از جائی که سرنوشت اين پديده فروغلتيدن و اين اتحاد
 از جزاينان رول رويدادهای مختلف را درين موضوع دخيل ميسازند، به . رقم زده شدهدر آن  ها مستقيمًا 

  . گمنامی از جهان ربط ميگيردکه با گوشۀداد عمده ای روي
 داخل خاک مقدس ما ١٩٧٩ دسمبر ٢٧درست به ياد دارم، که وقتی قشون خون آشام اردوی سرخ، به تاريخ 

، اروپايئان گفتند که کار اشغال مستقيم نظامی خويش درآوردکشور عزيز ما را در روس منحوس گرديده و 
ايشان شديدًا معتقد بودند، که هر جای پای روسيه رسيد، َرستن از قيدش ديگر از . ستافغانستان ديگر ساخته ا

اينان که از دو طرف قضيه و دو طرف درگيری، فقط يکی را ميشناختند و مد . ناممکنات استممتنعات و 
شده " نمک "رفته و گويا" کان نمک"نظر داشتند، نابخردانه و خيلی کودکانه فکر ميکردند، که افغانستان در 

معامله، حکم صادر ميکند، " دو طرف"در حالی که هر عقل سالم فقط با ارزيابی همه جوانب قضيه و . است
بدين نتيجه رسيده بودند، که و تاريخ استعماری آن،  قدرت اهريمنی شوروی  کوتهنظران فقط با شناخت ازاين

بعد ها وقتی مقاومت و رشادتهای . يده استافغانستان از دست بشده و جزئی از آن امپراتوری شيطانی گرد
حماسه آفرين فرزندان اين خاک را ديدند، متوجه گرديدند که نی؛ افغانستان نه اروپای شرقی و المان شرقی 

 و هی کهن که بر اثر تهاجم زارها،است و نه کشورهای ترکستان و ترک تباران، و نه ممالک بالتيک و غيرهم
  . روسيه گرديده و از صحنۀ جغرافيای جهانی محو گرديدند، جزء امپراتوری شيطانینو

در اول آری؛ اينان با چنين ديدی  بر قضيۀ اشغال نظامی افغانستان بدست روسيۀ امپرياليستی نگريستند و 
کوهساران تا اينکه آتش نفسان دامان . از دور به تماشا نشستندو منتظرانه  بيغرض بيطرفانه ،مدتها وهله 

ابهت و ، روز روشن را بر اردوی اشغالگر شب تار ساختند و "سليمان" و "سپين غر" و "بابا" و "هندوکش"
  .شان را تار و مارجبروت 
 اين يان را متيقن ساخت، کهبها و سينه سپر ساختن ها بود که جهانيان و بالخاصه غر مقاومت تنها همين
رب  بعد از چنين برداشت بود که غو فقطفقط . نيست، که کمرش زير بار اجانب خم گرددسست ی خاک، خاک

 ، غربيانی نظاهی و لوژيستيکی و مادیمتأسفانه امدادها.  برسانددمدتصميم گرفت، تا به رزم آوران آزادی 
خواهم حديث اين نکته را درينجا نمي. نيدجهاد را از ميسر اصليش کشيده و آن را طوالنی تر از حد الزم گردا

، عطف دارد گوشۀ ديگر اين موضوعتوجِه من بسوی .  از آن برداشت کافی دارندبشگافم، که خوانندگان خود
  .که با دگرگونی های اخير قرن بيستم ارتباط مستقيم ميگيرد
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  .بگذاريد که تمهيدی چيده و سپس به نکتۀ مد نظر بگذرم
  

 رنگ که  همان دارند، بس بزرگ؛ مآثری "کوچک"به ظاهر ی ئنظام جهان چنان نهاده شده، که بعضًا کارها
   :متقدمان ما فرموده اند

  

 از نسيمی دفتر ايام برهم خورده است                             
  

محض يک سخن هوائی و واهی  نيست و در اين . ه استو يا که پر پروانه ای آتش به خرمن هستی افگند
که  سرنوشت جنگی را مسجل " َبول"ن داستان هما. بار بار و به تکرار اتفاق افتادهو در مسير ايام، جهان 

  ).١(ساخت ، در تاريخ مشهور است
يک زمانی در يک  مجلۀ علمی المانی مقاله ای از نظرم گذشت، که طبيعت را می شگافت و به بحث عميق 

 ای در "پروانه"اگر شرائط موافق افتد، موجی که از پرزدن « : که در آن مقاله آمده بود . فزيکی ميپرداخت
 ، ای از امريکای التين، ايجاد گردد، ميتواند طوفانی سهمگين را برانگيزد، که هزاران فرسنگ دورترنقطه
 ».ــَند  سانفرانسسکو را در کليفورنيا، از بيخ برکGolden Gate" گولدن گيت" معروف پل 

  
ميخواهم روز . بدهمنظور ندارم که آنچه را در ذيل می آرم، کوچک و ناچيز جلوه  مهرگز اما ، امتثالبا اين 

   .اتحاد مجدد کشور المان را با رويدادی پيوند بزنم، که سرنوشت قرن را دگرگون ساخت
اگر به تاريخ و جغرافيای جهان در قرن گذشته نظر انداخته شده و رويدادها شگافته شوند، به نکوئی دريافته 
ميشود که جانفشانی های آزاديخواهان و مجاهدان افغانستان، تکانی به  جهان داد، سخت عظيم؛ تکانی که 

، يکسره شدن برحق آزاديخواهانه از مآثر و نتايج بالفصل اين نبرد.  ساختزير و زبرسرنوشت جهان را 
شوروی و اشتراکيۀ ، يک قطبی گرديدن جهان، فروپاشی امپراتوری اهريمنی اتحاد جماهير " جنگ سرد"

اروپای شرقی، انهدام پيمان گرديدن ل ل آسيائی و اروپائی از بطن آن ، مستقزاده شدن پانزده کشور مستق
  .است... و " وارسا"نظامی 

ِ  افغانان، بدون شک فروغلتيدن ديوار مخوف برلين و اتحاد مجدد "استقالل بخش" نبرد يکی از مأثر مستقيم
اگرچه مردم عوام جهان ندانند، اگرچه مردم شرق و غرب  المان درنيابند و ولو در کتب تاريخ . المان است

همه رويدادهای سرنوشِت اين  : معاصر کشورهای اروپائی تذکر هم نرود؛ ما افغانان به نکوئی ميدانيم که
 افغانستان و از ضرب شمشير دالوران افغان رقم نبردهای  سترگ و دگرگونی های عظيم تاريخی، در ميدان

  .   اندپذيرفته
ر پديدۀ سترگ  بعضًا از کناــ از جمله سياستمداران و مؤرخان المانی نيز ــسياستمداران و مؤرخان اروپائی 

ــ از رول محوريی که  را به خود گرفته بود" غرب"و " شرق"تقابل  که گويا حکم ــ" روس ــ افغان"جنگ 
. مبارزان ، جهادگران و جنگ آوران افغان در آن بازی کرده اند ، با سبکسری و بی اعتنائی طفره ميروند

خويش معتقد اند،  باور ندارند که کشورهای به ظاهر کوچک و " اروپامحوری"ايشان که به نظريۀ پوسيدۀ 
  .جغرافيای دنيا نقشی داشته باشنديائی و افريقائی نيز در دگرگونی  تاريخ و گمنام آس

اينان . اما بودند و هنوز هستند روشن روانان ، روشن نگران و واقع بينانی که از کتمان حقايق عار دارند
نزد . دد  ميگويند و مينويسند، ولو که به ضرر خود شان هم تمام گرکشيدهحقايق را با آواز جهر و صرير 

  .شان هم باشدخصم جان" کس"رست است، ولو که آن ايشان کار درست و اصولی از هرکس که سر بزند، د
و ژورنالست مشهور المانی   ، اسالم شناسPeter Scholl-Latour" پيتر ُشل لتور"يکی از چنين حقگويان، 

 Best Sellerصطالح انگليسی است که آثار متعددی نوشته و هر اثرش در زمرۀ پرفروش ترين کتابها و با
واقعی مستند و وی در جنگ ويتنام دوشادوش آزاديخواهان گام برميداشت و راپورهای . ها قرار گرفته است

در دوران " پيتر شل لتور. "را از صحنه های جنگ و وحشتهای سپاهيان اشغالگر امريکائی بيرون ميداد
و " سليمان"و " بابا"و " هندوکش"و برزن جهاد، به دامان معـرکۀ بی مانند افغانستان نيز بار بار در کوی 

شتافت ،  راپورهای مفصل از جنگ قهرمانانۀ رزم آوران افغان در برابر قوای سفاک شوروی و " سپين غر"
ايشان تهيه نموده و دهها فلم مستند از صحنه های جنگ و رشادت های کم نظير " خلقی ــ پرچمی"نوکران 

  .در تلويزيونهای المانی پخش کردمجاهدان افغان را 
که نيز يکی از آثار " شمشير اسالم" يعنی Das Schwert des Islamپيتر شل لتور کتابی نوشته به نام  

در افغانستان، در کشوری که مجاهدان در « :  اين کتاب مينويسد ١٢٧وی در صفحۀ .  اوست" بست سلر"
  ».ودند، فروپاشی امپراتوری شوروی آغاز گرديدنه سينه سپر ساخته بظفرمندابر اردوی سرخ راب

کرده ميتوانست که از دره های دور افتادۀ هندوکش در که باور «  : همين کتاب نوشت ١٢٨و در صفحۀ 
يک زمانی شايد بگويند ، که در همينجا بين  مرکزی، وقتی تکانی قاطع به تاريخ جهان داده ميشود؟ یياآس

 اسالمی، تقابلی عريان شکل گرفت، بلی؛ که فروپاشی امپراتوری روسی قدرت شوروی مارکسستی و انقالب
   ».در همينجا آغاز شد

  
، که "حال" ميرسيم به زمان ،ب و خاکمرور بر گذشته های دور و نزديک  استقالل طلبی فرزندان اين آبا 

  .  درآورده اندشالگران وطن ما را زير سيطرۀ خويباز اشغ
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 شکست ناپذيری اين مردم که اندرين راهيخ مبارزات آزاديخواهانۀ ما و با وجود  از تار پيش منظریبا وجود
، از هفت سال بدين سوو رده سرکردگی اتازونی به خاک ما يورش آو،  قوای ناتو به می باشندهم شهرۀ آفاق 

  .ه درآوردعمًال در اشغال خودآن را 
ت جهانکشايان ديگر خواهد بود ، که پای سؤال درينست، که آيا سرنوشت ناتو و امريکا غير از سرنوش

  ؟؟؟سر باختندبدين خطه نهادند و 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   :حتوضي
، لشکرش منهدم گشت، اعراب به شکل مثل "پيش آب"ن حمار را که بخاطر رها کردن  ــ قصۀ مروا١

اين قصه در ". دولت بخاطر َبول  از دست بشد" يعنی "ةذهبت الدولة ببول": فرمول بندی کرده گفتند که
  :بدينصورت آمده " امثال و حکم دهخدا" جلد دوم ٨٥٥صفحۀ 

اسب به دست کس . ر به اراقت محتاج شد ، فرود آمد تا آبی ريزدالحما چون فريقين صف بياراستند، مروان« 
عرب آن را مثل . لشکرش پنداشتند که او را کشتند، منهزم شدند. نداد و اسبش بگريخت و به ميان لشکر آمد

   ".ذهبت الولة بولة"کردند و گفتند 
 

 


