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 Political سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ دسمبر ٢٧برلين، 
  
  
  

  سی سال پيش از امروز در همين روز
  ــ ١٩٧٩ دسمبر ٢٧ــ 

. هات خود ميدانندبافرازی و ُمه بدان می بالند و آن را مايۀ سرار دارند، روزهائی ک پرافتخار بسيملل و ِنَحل اّيامِ 
مثًال در تاريخ سرزمين کهنسال و . بزرگ و گرامی ميدارندتگی خاص برگزار ميکنند و سبا شايرا ا چنين روزه

  :متالطم خود ما
   متجاوز  ، قيام شکوهنده و سرفراز کابل  در برابر انگريز١٨٤١ ــ دوم نومبر 

  افغان بر توپ و تفنگ و طيارۀ انگريز و غيرت ، روز غلبۀ شمشير ١٩١٩ آگست ١٨ روز ــ 
  . روزگار استرا مينويسد، درج صفحۀ زرنگار" تاريخ"اين روزها تا جهان است و سير زمان، روز و ماه و سال و 

 شده اند، که با هفت و هشت ثور و  روزهای منحوس نيز ثبت تاريخ ما، مگر و عاليشاندر پهلوی روز های گرامی
 موجز و مختصر بهدر مورد دو روز اول بسيار گفته و نوشته اند و پرداختن . شش جدی و هفت اکتوبر جلی ميگردند

  :اما در مورد دو روز ديگر.  را خواهد  داشت"حصول حاصل" و "تکرار مکرر" حکم ،آنها
دآور روزيست که دولت قًا سی سال پيش از امروز ، يا، يعنی دقي١٩٧٩ دسمبر ٢٧ مطابق به ١٣٥٨ششم جدی 

 ، خاک پاک ما را در اشغال نظامی خودضمن سوقيات عظيم و عنان گيسختۀ عسکری شوروی سوسيال امپرياليستی
 قهرمانانۀ دده سال نبر. پيامد بالفصل آن در افغانستان و در منطقه و جهان از ديده ها پوشيده نمانده است .در آورد

 خ را سرافگنده از خاک پاک افغان و اردوی خون آشام سری را درهم شکستوسيطرۀ شيطانی شورطلسم و ها افغان
  .بيرون افگند

اگر زمينۀ قبلی اين تجاوز و  .نبودو عواقب  و پسوند  و مقدمه و فارغ از پيشوند يک پديدۀ مجرد١٣٥٨جدی  ششم 
فسش بايد متشکل در نآن اينکه هر پديده  که هميشه ميرسيم و ، به نتيجه ای ميرسيمدن مطالعه گردبالفصل آن پی آمد

پديده مطالعه شده ميتواند؛ يکی روی عين پديدۀ تجاوز شوروی بر افغانستان نيز در پرتو دو . از اضداد قبول گردد
  :اه رفحيات بخش و متضمن  ديگر فالکت آور ومرگبار و 

 آزادی  تخم جهان دگر غارت و تباهی در بر داشت، در نقاط و خرابی و قتلان خانهاگر اين جنگ در سرزمين افغان
من و نه تنها من، جدًا معتقد هستم، که دگرگونی ها و تحوالت عميق سياسی و . کاشت و رفاه و فوز و فالح برداشت

 در جهان، در درجۀ اول محصول و مولود بالفصل جنگ و نبرد و جهاد مردم افغانستاناخير قرن بيست جغرافيائی 
  .   سرچشمه ميگيرند١٣٥٨ است، که از ششم جدی بوده

، متعقد ، که در اروپا ورد زبانهاست"نارنجی" و "مخملی" و "صلح آميز"به انقالبات باصطالح و هرگز من قطعًا 
در اروپای شرقی و آسيای مرکزی و مآًال منجر به آزادی های بنيادی که منجر به دگرگونی اين انقالبات . نيستم

بود، با اين فرق " خونين"رياليزم شوروی گرديد، نيز در نفس خود لسم سوسيال امپشمار از سيطره و طی بيکشورها
  . فدا کردند، تا عالمی به مراد رسيد"جان" دادند و "خون"که مردم ديگر و در گوشۀ ديگری از جهان 

 گرديد و در واقع در همين ميادين "جنگ سرد" صحنۀ زورآزمائی های  افغانستان، نبرد" گرم"که ميدانهای با تأسف 
   .گشتل ـّـمسجهم " جنگ سرد"بود، که سرنوشت 

" بيست سال پس از فروغلتيدن ديوار برلين و اتحاد مجدد المان" زير عنوان ٢٠٠٩ نومبر ٩ به تاريخ  کهدر مقاله ای
" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"تال تقريب سالگرد بيستم انهدام ديوار برلين و اتحاد دوبارۀ المان نوشته و در پوربه 

  :منتشر ساختم، چنين آورده بودم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ايشان فکر ميکنند، که . اند" اروپا محور"و " از خود راضی"غربيان عمومًا و اروپائيان خصوصًا، انسان های «  
. دارد و خواهد داشتهميشه در محراق و کانون حوادث قرار داشته و رول تعيين کننده در دنيا داشته است، " اروپا"

ايشان که غره و مغرور به دست آوردهای علمی و اقتصادی و سياسی و تکنالوژيک خود در چند قرن اخيرند، باور 
ايشان خصوصًا . ندارند، يا نميخواهند باور بکنند، که ممالک ديگر دنيا نيز سهمی حتی در تاريخ ُمعاصر جهان دارند

ايشان به وقوع پيوسته و " مّدبرانۀ"ی اخير قرن بيستم، محض بر اثر سياست های معتقد و متيقن اند، که دگرگونی ها
"  انقالب صلح آميز"ايشان معتقد به . آنچه درين زمينه رخ داده است، همه و همه گويا دست آورد خود ايشان ميباشد

اخير قرن بيست را مديون های سياسی " چپه گرمک"و امثال آنند و تمام " انقالب نارنجی"و "  انقالب مخملين"و 
. اما اين بار واقعيت در جاهای ديگر نهفته استخويش ميشمارند " دورانديشانۀ"سياستهای پيگير و باصطالح 

دگرگونی های اخير دهۀ هشتاد قرن گذشته، که منجر به سقوط اتحاد شوروی و پيمان وارسا و آزادی ممالک اقمار 
گرديد، عواملی داشت، که عمدتًا در ... بالتيک و اتحاد مجدد المان و در اروپای شرقی و آسيای مرکزی و حوزۀ 

دم "و " نوک سنان"من می گويم، که اين بار واقعيت های تاريخی باال در . خارج از اروپا رقم زده شده است
ن بار بلی؛ اي. نوشته شده بود... مردم کهسار، در کوهپايه های هندوکش و بابا و سپين غر و سليمان، " شمشير

و سرنوشت جنگ سرد . واقعيت ها در ميدانهای جنگ افغانستان متبلور شد، شکل گرفت و در همانجا به ثمر رسيد
  .هم در همين ميدانها مسجل گرديد

، در جريان افتيد "جنگ نيابتی"هيچ جای شک نيست، که در جنگ و جهاد افغانستان، تقابل شرق و غرب از طريق 
وصًا اضالع متحدۀ امريکا که از مقاومت بينظير افغانان در برابر سپاه اشغالگر سرخ، غرب و خص. و به ثمر نشست

ما را در جهت " جهاد"ا ي" جنگ آزاديبخش ملی"با ناباوریِ  اولی، سخت در بهت افتيده بود، زمينه را مساعد ديد و 
ميبردند و دست بيگانه در کار و اگر افغانان جنگ خود را خود پيش . رس و ستراتژيک خود بکار افگندمنافع دير

نمی بود، به يقين که بزودیِ  زود سرنوشت اشغالگران شوروی را تسجيل کرده و ايشان را از خاک پاک خود دور 
  !!!!!!!!می انداختند؛ چنانکه در قيامهای قرن نزدهم و ابتدای قرن بيستم، به مقابل استعمار انگريز به اثبات رسيد

را " سر مار"ــ به نفع خود کار گرفته و به اصطالح " شيران شرزۀ تاريخ"مشير افغانان ــ اين بلی؛ غرب از قوۀ ش
متأسفانه که تاريخ اروپا را هم همينان . اعالن کرد" فاتح جنگ سرد"بکوفت و بعد خود را " عصای دشمن"با 

  !!!!!!!مينويسند، که ضمن آن همه چيز را بخود منسوب خواهند کرد
 پيشين ــ ١٤ تا ١٣ساعت  ــ ARD-Mittagsmagzinضمن مصاحبۀ خود که از پروگرامِ  " به ُچـفميخائيل گور"

  :  از شبکۀ اول و دوم تلويزيون دولتی المان، پخش گرديد، چنين گفت٢٠٠٩روز پنجم نومبر 
لی وقتی در ُبحبوحۀ تظاهرات مردم المان شرق، رهـبری جمهوری دموکراتيک المان از وخامت اوضاع داخ« 

  :صحبت کرده و از ما استمداد نمود، به ايشان گفتم 
  »!!!!خـود تان به آن رسيدگی کنيد. اين ديگر موضوع داخلی خود شماست

  مگر نگفت، که چرا چنين جوابی را به دولت المان شرق داد؟؟؟؟ " گوربه چف"
ود را جهت منهدم ساختن تظاهرات ، تانکهای خ" برلين" به مقابل مظاهره چيان ١٩٥٣و نگفت که چرا به مانند سال 

  نفرستاد؟؟؟؟ " دريسدن"و " اليـپزيگ"
  ، قوای نظامی خود را به کار نينداخت؟؟؟؟ " بوداپست"و " وارسا" در ١٩٥٦و نگفت که چرا به مانند سال 
ا ،  برخالف هميشه اين بار جنبش ر"بهار پراگ"و " الکسندر دوپچک" و جنبش ١٩٦٨و نگفت که چرا مانندۀ سال 

  با تانک و مرمی و گلوله سرکوب نکرد؟؟؟؟
کشيده بود، که ديگر قدرت مداخلت در " خط بينی"حقيقت اينست، که روسيۀ شوروی بعد از ماجرای افغانستان چنان 

، رهبر وقت شوروی، و هم "ميخائيل گوربه چوف"امور ممالک  ازش سلب گرديده بود و اين نکته ايست، که هم 
ی، در زمان زمامداری خود، باربار در برابر جهان و جهانيان ابراز و خارجۀ آن زمان شور، وزير" شواردناتسه"

  :کرده و آن را   با صراحت تام چنين فارمولبندی کردند 
خالت نخواهيم افغانستان ديگر در امور داخلی ممالک د" زخم خونچکان"بعد از « 
  »!!!!!!!!!!کرد

هميشگی را سلب نمود و توانش را ربود، تا " مداخله گر" سرکوبگریِ بلی؛ درس و سبق افغانستان بود که قدرِت
، جنبش های آزاديخواهانۀ "قوۀ قهريه"در امور داخلی ممالک به مداخله نپرداخته  و با " هـرگز و هـيچگاه"ديگر 

 ١٩٨٩ی آخر سال ری بود، که جنبشهاُپـتنها با همين اميدواری و با همين پشتوانه و دل!!!!! کشورها را سرکوب نکند
در اروپای شرقی نضج گرفت و به ثمر رسيد و آن هم بالفاصله پس از آنکه قوای سفاک اردوی سرخ با سرِ  افگنده 

  !!!!!!!و در کمال فضاحت و شرمساری، منهـزمانه خاِک تسخير نپذيرِ  افغانستان را ترک کرده بودند
  »!!!!!!!غير قابل انکار است گرگونی های قرن گذشته،ما افغانان بايد بدانيم، که رول جنگ و جهاد ما در د

  
  ِ  تحوالت بنيادين اواخر قرن بيستم"زمينه ساز"سالها پيش نيز از عين نظر حرکت ميکردم و نقش جهاد افغانستان را 

که » از المان ــ تحفۀ آسمانی؟؟؟" قشون سرخ"خروج "« خود زير عنوان ١٩٩٤ آگست ٣١در مقالۀ مؤرخ . ميدانستم
  :منشر گرديد، چنين نگاشت" اميد"جريدۀ  ١٩٩٤ دسمبر ١٢مؤرخ  ١٣٨ در شمارۀ هماهنيم  با تأخير چار و
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حقيقت اينست که نه فروغلتيدن ديوار برلين و اتحاد دوبارۀ المان تحفۀ آسمانی بود و نه آزادی اروپای شرقی و «   
اين . نبودند" از آسمان افتاده" و کارهای بدون علت و "*تحفۀ آسمانی" هيچکدام اهاين. تجزيه و فروپاشی اتحاد شوروی

رويدادهای خطير عصر حاضر که اثراتش به مراتب وسيع تر و گسترده تر از دو جنگ جهانی و کارهای بزرگ و 
  ....بخودی به وقوع نرسيده هر پديدۀ ديگر قرن است، بدون علت و خود

همين معلولها و همين امور خطير و تحوالت بزرگ جهانيست، با برشمردن علل و فکتورهای مختلف که پديد آورندۀ 
ا زور برچه بزرگترين قوۀ شيطانی ببرميخوريم به رول جهاد مقدس مردم سر بکف و آزادی دوست افغانستان که 

  ».... سلب شدش در امور داخلی ملل بيگانه ازهعصر را عقب راند و آن طور بيچاره ساخت، که ديگر قدرت مداخل
  

  !ندار عزيزمطبلی و
 ميروم "گريز شاعرانه"با همين .  بگيريمرکابه موقع  خود "زور"يم، به شرطی که از هست" زورآور"ما مردم بسيار 

   . آغاز گرديد٢٠٠١، که با هفتم اکتوبر سراغ تراژيدی اخير
ای قهرمانانۀ افغانها اگر اتازونی رشادته. پند ناپذيرند و از تاريخ عبرت نميگيرند" آزمندان جهان"هزار افسوس که 

ت، هرگز دست به قماری نميزد، دو قرن گذشته مد نظر ميگرفدر شان و خصوصًا  ايرا در طول تاريخ دور و دراز
  !!!!!!!بوده است" بای دادن"يجه اش هميشه باخت و تنکه 

  ــ "ناين الون"ود  يا خــ ٢٠٠١ سپتمبر ١١ش و تجاوز پيشۀ اتازونی به بهانۀ خودساختۀ ــُدولت زورگوی، ضعيف ک
" معلوم"مقدس ما آغاز کرد، که سرانجامش هم  تهاجم گسترده هوائی خود را بر سرزمين ٢٠٠١ اکتوبر ٧به تاريخ 
ازين رو " نامعلوم"ولی .  امروز می بينيم بهازين سبب که پيامدش را همه ديديم و تا" معلوم". "نامعلوم "است و هم

در هر صورت فرجام و مآل اين تجاوز، بدست . است" نامعلوم " واقعًا مکتوم وکه آيندۀ اين امر
شمشير و  را مردم افغانستان و امرآيندۀ اين . تجاوز گران و قوای اشغالگر نخواهد بود

  !!!!د زدـنسنان افغان رقم خواه
هيم ديد اذلتبار شوروی را در افغانستان ديديم، آينده در قبال ماست و خونتايج شکست 
  ؟؟ونی و ناتو در افغانستان، چه چيز را از پرده برون خواهد آورد؟؟؟که شکست اتاز

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيح
   Himmelsgeschenk را "المان" دام ديوار برلين و يکی شدن دونها تحوالت اخير قرن بيستم و خصوصًا انهالما* 

  !!!نازل گرديده است" بی ريسپان"رند که اين کار از آسمان ميخوانند و بدين باو) هديۀ خدائی("  آسمانیتحفه"يعنی 
  

  


