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 Political         سياسی

        
  

  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

   )هفتممقالۀ سی و( 
  
  
  
   

 دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
  ٢٠٠٧ جون ٩برلين ، 

  
  
  
  

   و سلوواکيااب انقالب مخملين چک بر اند
  یگر انقالبات مخملين اروپای شرقي و د

  ... و  اتحاد مجدد آلمان،
  

خواندم  و " افغان جرمن آنالين" در پورتال "انقالب مخملين چکسلواکی"  مقالۀ جناب داکتر شيرزاد را زير عـنوان 
. نشر کرده بودم" اميد"يدۀ جر) ١٩٩٤ دسمبر ١٢مؤرخ  (١٣٨به ياد مقاله ای افـتادم که سيزده سال پيش در شمارۀ 

 اينک همان مقاله را جنسًا نقـل کرده  و از ".از آلمان ــ  تحفۀ آسمانی؟" قـشون سرخ"خروج « مقاله معنون بود به 
  :ديد امروزين بر زوايای رويدادهای همان دور نظر می افگنم 

  
خاصی خاک آلمان را ترک طی مراسم ) اتحاد شوروی سابق( آخرين عـساکر روس ١٩٩٤ آگست ٣١امروز « 

بود، " تحفۀ آسمانی"آيا اين واقـعۀ بزرگ در تاريخ آلمان مانند اتحاد مجدد آن و فـروغـلتيدن ديوار برلين . گفـتند
" تحفۀ آسمانی"همـيشه بر زبان می آرند ، يا اينکه دست ديگری در کار بوده؟ اگر " کوتهنظر"طوری که آلمانيهای 

گربچف؟ جنگ سرد و فـرآورده های آن؟ رونالد ريگن؟ يا مجاهـدان جان به کف افغان که بوده، تحفه آور که بود؟ 
بزور سرنيزه بزرگترين نيروی قهار تاريخ را به زانو درآورده و مجبور به ترک افغانستانش نموده و زمينه را برای 

  .تحول بزرگ تاريخی آماده ساختند
بوده و نميخـواهـند بپذيرند که کارهای بزرگ " اروپا محوری"وب سياستمداران اروپائی و خصوصًا آلمانی که مجذ

غـير اروپائی هم صورت پذير است، بالطبع جواب را در هـر فـقـره و امری ديگر جست و " کوچک"بدست ملتهای 
 در نوک اما حقـيقـت اين بار. آنرا ندارند که حقـيقـت و واقعيت را کما هـو حقه اظهار کنند) ١(جو ميکنند و زهـرۀ 

  .سنان غازيان و مجاهـدان افغان نهفـته است
چرا اروپائيان حقايق و واقعيات را طور ديگر می بينند؛ حقايق و واقعيت های تاريخ ُمعاصر و رويدادهای جهائی را 
س که پيش نظر تمام جهانيان بوقـوع پيوسته؟ مردم جهان و آنانی که واقعيتها را به چشم سر و با جان و تن خود لم

بلی طوری که با چشمديد مردم . کرده اند، طوری حکايت ميکنند و آقايان و آقازادگان اروپائی و غـربی طوری ديگر
  ! ....جهان در مغايرت و تضاد است

بود، نه آزادی اروپای شرقی و " تحفۀ آسمانی"حقـقـت اينست که نه فـروغـلتيدن ديوار برلين و اتحاد دوبارۀ آلمان 
از "و کارهای بدون عـلت و "  تحفۀ آسمانی"اينها هـيچ کدام . و نه تجزيه و فـروپاشی اتحاد شورویشکست کمونيزم 
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اين کارهای بزرگ و رويدادهای خطير عـصر حاضر که اثراتش بمراتب وسيعتر و گسترده . نبودند" آسمان افـتاده
هـر پديده . و بخودی خود به وقـوع نرسيدهتر از  پيامدهای دو جنگ جهانی و هـر پديدۀ ديگر قـرن است، بدون عـلت 

اين قانون طبيعی و برنامۀ نظم و تکوين جهان . و هـر واقعه خواه خرد و يا بزرگ ، معلول عـلتی و يا عـللی است
بلی برنامۀ نظم و تکوين و نظام عالم طوری ريخته شده که هـيچ کاری بدون عـلت پديد نيايد و هـيچ پديده ای . است

  .اين قانون تخطی نپذير جهان آفـرينش است. ن از کانال و مجرای عـلت و عـلل بروز نکندبدون گذشت
را  فـراموش کرد و رويداد ها و پديده ها را زادۀ عـلل و " هـديه های آسمانی"با ديد عـينی و عـلمی بايد افـسانه های 

ده نميتواند و نميتوان آن را با تصورات واهی و اتحاد مجدد آلمان نيز از اين قاعـدۀ فـراگير خارج بو. عـوامل دانست
بايد ديد که عـلت اصلی و يا عـلل متعـدد فـراهم شدن زمينه برای اتحاد دو آلمان در کجا . خيالی تجزيه و تحليل کرد

با برشمردن عـلل و فکتور های مختلف که پديد آورندۀ همين معلولها و همين امور خطير و تحوالت . نهفـته است
گ جهانی است، برمی خوريم به رول جهاد مقـدس مردم سربکف و آزادی دوست افغانستان که با زور بازو و بزر

سرپنجۀ خود  بزرگترين قـوۀ شيطانی عـصر را راندند و آنطور مات و بيچاره اش کردند، که ديگر قـدرت مداخله در 
. وی بارها بدين حقـيقـت و واقعيت اذعان کردندزمامداران آن وقـت شور. امور داخلی ملل بيگانه از وی سلب گرديد

بارها و به تکرار در برابر جهان و جهانيان ) رهـبر و وزير خارجۀ شوروی سابق(هم گربچف و هم شواردنادزه 
که بعد از فاجعۀ افغانستان، ديگر در امور داخلی ممالک دست نياندازند و در برابر  " تعهد دادند"اقـرار کردند و 

همين و فـقـط همين .  سياسی و اجتماعی ممالک، و از جمله ممالک اقـمار شوروی، بيطرفی اختيار کنندجريانانت
اظهارات و تعهدات زمامداران شوروی باعـث گرديد که جنبشها در ممالک زير سلطه و مقهور شوروی،  نضج 

  .گيرند  و در نهايت باعـث برهم زدن سيستم های اروپای شرقی گردند
 نوکر شوروی قـرار داشتند، حقـيقـتی است انکار ناپذير ، که ی تحت ظلم و ستم رژيمهایم  اروپای شرقاينکه مرد

روی همين اصل  بود که در ممالک مختلفۀ اروپای شرقی  طغيانها و قـيامها . اين خود عـلت اصلی جنبشها بوده است
مجارستان و بعد پولند و باآلخره در آگست  در ١٩٥٦ در آلمان شرق، در سال  ١٩٥٣در سال . بوقـوع رسيده بود

بعد ازين .  در چکو سلوواکيا، که در هـر مرتبه با مداخلۀ نظامی اتحاد شوروی بيرحمانه سرکوب شدند١٩٦٨سال 
تجارب خونين، مردم بجان رسيده و ستم کشيدۀ اروپای شرقی بدين نتيجه رسيدند، که تا سرکوبگر اصلی يعنی 

ل خود پائين نيايد و از سياست سرکوبگری ُعـدول نکند، ديگر روزنۀ اميد برای بهبودی اتحادشوروی از خـر جهـ
  .ايشان موجود نيست

مداخلۀ نظامی شوروی در افغانستان و شکست فاحشش در آنجا و عـقـب نشينی ذلتبار و خجالت آورش ازين مملکت، 
در شيوۀ دولتداری و سياست جهانی خود سياست شوروی را دگرگون ساخت و زعمای آن کشور را بر آن داشت تا 

همين تعهد اتحاد . بکشند که ديگر در امور داخلی ممالک مداخله نکنند" خط بينی"تجديد نظر کنند و خصوصًا 
" آن سبو بشکست  و آن پيمانه ريخت"شوروی و همين تحول در سياست آن، بارقۀ اميدی بود برای ممالک اقمار که 

  ".اقی نماندآن قـدح بشکست و آن س"و 
با . همين تضمين و اطمينان مردم برين حقـيقـت، زخمهای قـديمی را باز کرد و مردم را زمينه داد، که جدًا بخود آيند

هـمين اطمينان از عـقـب ، جنبشها در اروپای شرقی اوج گرفـت بسر رسيد و رژيم های پوشالی کموننيستی را از 
مارگزيده ای که از ريسمان دراز " دور تماشاگر صحنه باقی ماند و مانند تجاوزگر هميشگی از. سر راه خود بروفـت

  .جنبشها به طغيان عمومی بدل گرديدند و سيستم ها را برهم زدند. ديگر جرأت مداخله را در خود نديد" بترسد
که از برکت  شمشير افغانها به يادگار مانده " عـدم مداخلۀ شوروی"دل جمعی مردم اروپای شرقی از عـقـب يعنی از 

  .بود، باعـث شد که در ظرف کمتر از شش ماه تمام اقـمار اروپای شرقی آزاد شوند
ارهای سترگ امکان پذير آيا بدون درس تاريخی افغانستان به روسها و بدون شکست روس در افغانستان، اين همه ک

شاهـد آن " ماجرای افغانستان"ميبود؟ بدون شک جواب منفی است، چنانکه در چندين قـيام اروپای شرقی قـبل از 
  ) ٢ (».بوديم

   
  :چنين نوشتم " شش سال جهاد و يک عمر شکست"تحت عـنوان " دفـتر خاطرات ايران" در
شأن تمام ملت افغانستان صادق افـتيده، که با جهاد بی مانند خود حديث آن وطندار زمينگير در حقـيقـت در ... « 

  !خدايا . بهائی سخت سنگين ميپردازد و سالهای سال را در سياهـروزی و خانه خرابی ميگذراند
مگر سزای نيکی بديست؟ مگر جهاد مقـدسی که عالمی را به مراد رساند، در زادگاهـش تباهی آفـرين باشد؟ اگر اين 

 مثال ملت افغان نميبود، آيا تکانی عـظيم به تاريخ داده ميشد؟ امپراتوری اهـريمنی شوروی از هم ميپاشيد و جهاد بی
اروپای شرقی و آسيای ميانه و ممالک نوآزاد به استقالل ميرسيدند و ديوار برلين فـروميغلتيد و آلماِن دوتا باز يکی 

و اگر ميشد در همان برهۀ زمان نميشد و معلوم نبود که مردمان ميگشت و چه و چه و چه ميشد؟ به يقـين که نميشد، 
مگر مردم ما با اين عـمل . حسرتزدۀ اروپا و آسيا چندين دهـسال دگر چشم براه می ماندند، تا ناجيی بداد شان برسد

ـمه فـوز و قـهرمانانه و تاريخ ساز خود، سزاوار پاداش ديگری نبودند؟ مگر شايسته نبود، که بانی و عامل اين ه
کالل بايد هـميشه در تيکر شکسته آب "فالح جهانی، خود هـم از اين خواِن خود گسترده،  لقـمه ای بردارد؟ مگر 

  .؟؟؟ هـر آئينه که جواب اينقـدر اگر و مگر، منفی خواهـد بود"بخورد
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طئه و تاخت و تاز ايشان ملتی که با سر بکـف نهادِن خود، هـمسايگان را شاد و آزاد ساخت، نمی سزد که مورد تو
ملتی که جهان غـرب و خصوصًا امريکا را از درد سر عـظيم و کابوس گران رهانيد، نبايد با بی مهری . قـرار گيرد

و بی تفاوتی ايشان مقابل گردد، چه رسد به اينکه خود در زير و زبر کردن اين ملک و ملِت سعادت بيار، دست بکار 
                                                                                       )٣(»    کنم؟؟؟؟؟خدايا ؛  شکوه از که.  شوند

                                                                               
 که منجر به انهدام در اروپا و جهان اينطور وانمود ميگردد، که انقالبات ممالک اروپای شرقی

و " مخملين"سيستم های مزدور شوروی و آزادی ايشان از قـيد اهـريمن شيطانی سرخ گرديد، 
آيا واقعيت امرهم  طوری بوده  که ظاهـر کار نشان ميدهـد؟ از نگاه ظاهر گويا .  بوده"ابريشمين"

َدزِ  تفـنگ از سر راه توده های اين ممالک برخاستند و نظام های حاکم را حتی بدون يک فـير و 
بلی؛ ظاهـر امر و در نگاه اول و کامًال . خود برداشتند و نظام های جديد و طرح نو در انداختند

اما اگر به کنه مسأله دقـت گرديده و قـضايای پشت پرده شگافـته . قـشری همينطور جلوه ميکند
جويهای " نبوده و از روی "مخملين"اين انقالبات . شود، معلوم ميگردد، که نی اينطور نبوده

در  نقـطه ای از جهان، دور از اروپا و امريکا .  گذشته، منتها در جای ديگر و خونهای دگر"خون
و دور از تمدن فـرنگی، در يک مملکت کوهـسار مردمی برخاستند، جان های شيرين خود را فـدا 

م وارهـيد و تحفۀ آسمانی کردند، خونهای پاک و مبارک خويش را ريختاندند، تا جهانی از ظل
انقالبات " در واقع "انقالبات مخملين"پس می بينيم که .  روی صحنه آمد"انقالبات مخملين"

.  بوده اند، اما صحنه های خون و آتش در جای دگر و بر مردمی ديگر تعميل گرديد"خونين
  سرنوشت 

يدن اتحاد شوروی و زاده شدن اروپای شرقی و غلتيدن ديوار برلين و اتحاد مجدد آلمان و فروپاشَ
، همه و همه در ميدان های جنگ ... پانزده کشور مستقـل از بطن اين امپراتوری بی سر و پا و 

اما که جان فشاند و که به نعمت . افغانستان مسجل گرديد، خواه اروپائيان اقـرار بکنند و يا نکنند
، گويا درين " انی و خوراک مغـولجان کندن لغم"رسيد؟؟؟؟؟؟ همان مثل معـروف ما که گويد 

  .عـرصه کامًال صادق افـتاده
  

 و  اندها به مراد رسيد، و افغانان هـنوز در چنگ جنگ گير مانده  جهان از برکت افغان
  !!!!!!!! برنددر بدبختی بسر می
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   :اتتوضيح
جرأت ، غـيرت  و "و کنايتًا به معـنای " تلخۀ حيوان و انسان"کلمۀ زيبای عوام کابلی و در معنای " زهـره" ــ ١

ابوالفـضل بيهقی در تاريخ مشهور .  هم به کثرت بکار رفـتهاين کلمۀ زيبا در آثار قـدمای پيشين ما. بکار رود" دليری
  . ــ  آنرا بکرات بکار بسته" تاريخ مسعودی"خود ــ  

  .به چند گونه بوده" اميد"ــ سرنوشت  مقاالتم در جريدۀ ١
. دانی گرديدندــ مقاالتی که اصًال مجال نشر نيافـتند و در نسيانکدۀ  آرشيف اميد نگهداشته شده و يا که تسليم زباله 

  .تعداد اين مقاالت به بيشتر از سی ميرسد
مقالۀ باال نيز از . تعداد اين مقاالت نيز کم نبوده. ــ مقاالتی که با تأخير بسيار و حتی با تأخير يک سال نشر گرديدند

مانده و باسی همين جمله است که با تأخير حدودًا چهار ماه مجال نشر يافـت و آن وقـتی بود که موضوع کامًال شب
بسا نکات اين مقالۀ کوتاه  ــ  و از جمله تاريخها ــ را غـلط تايپ " اميد"قابل يادآوری ميدانم، که تايپست . گرديده بود
  .حديثی بود کهن و غمين" اميد"البته غـلط تايپ کردنها در . کرده بود

  . اين مقاالت چندان زياد نبودتعداد. ــ مقاالتی که خوش چانس بودند و بزودی زود حليۀ طبع پوشيدند
از همين " از اميد به اميد"ــ مقاالتی که با صدها  يادآوری و عـذر و ننوات نويسنده نشر گرديدند و مقاالت سلسلۀ 

  ".هم دختر بته و هم يک سناچ آرد"نشر اين مقاالت ضرب المثل مشهور  کابلی را بياد ميدهـد که . کتگوری بودند
  در تهران نوشته شده و ١٩٩٥ آگست ٢٧نويسنده  است، که بتاريخ " دفـتر خاطرات ايران"ی از  ــ اين خاطره برگ٢

، که بردوام در آرشيف بنده در " افغان جرمن آنالين "شر گرديد، از جمله در پورتالبعد در سايتهای مختلف انترنتی ن
نشر .  نوشته های بی شمار ديگرمآن پورتال قابل دريافـت است؛ مانند همه مقاالت و" هـنر و ادب"صفحۀ 
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خوانندۀ عـزيز . يادداشتهای اين دفـتر هـنوز دوام دارد و عـن قـريب خاطرات بسيار ديگر  نيز تقـديم خـواهـد گرديد
  .پورتال دعـوت ميکنم" ادب و هـنر"را به مطالعۀ اين دفـتر خاطرات در صفحۀ 

  
 

  
 


