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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire طنز

  

 امريکا: از-انجينر محمدھاشم رائق 

 ٢٠١١ اپريل ٢٩

  

  " بعدازمرگ دوزخيانۀجلس"

  

  ترين روز ملت افغانستان ششم جدیياد سياھبه 

وب وی گوشت سوخته وججق بوی تمام فضاء را پيچيده بود، انبوه شعله ھای آتش دوزخ ازھرطرف زبانه می کشيد 

غلوی آتش گاه به رنگ سرخ تيره وجگری وگاھی سرخ کمرنگ وقسمت ھای باالئی آتش گالبی وآبی رنگ شکل 

             .             آسمان از دود غليظ مانند ابرسياه تيره پوشيده وفضای دلگير وخفه کن را تشکيل داده بود. جلوه می کرد

محيط دوزخ، محيط رنج وعذاب است ، خاموشی ترس آور ھمه جا را احاطه کرده  ودوزخيان در ميان شعله ھای 

آتش شنا می کنند، گاھی بدن سوخته وآماس کردۀ شان درسطح آتش بيرون می آيد و دفعتاً درعمق فرو می روند 

کنترول می دارند وچنين برمی آيد که به ھردوزخی متناسب به اندازۀ گناھش ماليک عذاب  دوزخيان را مراقبت و

جای تعيين شده است،  آنانيکه مرتکب جرايم بيشتراند دراعماق دوزخ يعنی درپائينترين طبقۀ آتش قرار دارند وبرای 

 ازھرلحظه تبديل می اينکه عذاب زيادتر ببيند و برای اينکه وجودشان به حرارت عادت نگيرند، جلد وجود شان بعد

چنين معلوم می . وآنانيکه گناه کمتر دارند و برای مدت کوتاھی در دوزخ ھستند نزديک سطح آتش جای دارند. شود

شود که بعد از مدتی تمام دورخيان آزاد گذاشته می شوند تا به قسم تفريح از عمق به سطح آيند وبه اطراف دوزخ 

  .حرکت نمايند و نفسی تازه بدارند

ين گيرودار وحرکات نا منظم دوزخيان يک جسد سوخته وآماس کردۀ مرد قوی بنيه ای برسطح شعله ھا ظاھرشد در

و قبل از اينکه شناخته شود غوط خورده در اعماق آتش فرو رفت، لحظۀ بعد جسد نيم سوخته بلند شد وتوانست خود 

" نور محمد تره کی"ھبرانقالب ثور افغانستان را لحظه ای در روی آتش نگھدارد، اين جسد ھمانا جسد نابغۀ شرق ر

که بعد از چند غطه ومالق از ديوار آتشين کنار محکم گرفت وخودرا به سطح کشيد تا از فضای دود آلود و . بود

گويا با چشمان سوخته وپنديده .....بخار سطح آتش نفس تازه کند، چند لحظه ای مکث کرد و به اطراف نگريست

بنيۀ نيمه سوختۀ مرد ديگری که اصالً شناخته نمی شد ازبين شعله ھای آتش نمايان .  کندکسی راجست و جو می
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اما تره کی به يک نگاه شاگرد وفادار خود را شناخت  بلی اين ھمان قومندان سپيده دم ، آن نابغه ايکه به يک . گشت

صيتی که به يک قومنده انقالب گذار جامعه افغانی را از دورۀ فيودالی به جھان سوسياليزم رسانيد، وآن شخ

  .پرولتاريائی را به پيروزی رسانيد

ھر دو جسد سوخته وغرقه در عذاب وگناه باھم نزديک شدند، در چشمان ھمديگر عميق شدند زبانان سوختۀ شان به 

  :در ابتداء از دھن تره کی کلمات خفيف که به مشکل شنيده می شد، می گفت. حرکت آمد

  چه کردی؟ .. چه کردی ؟.... مينرفيق ا... رفيق امين

  . ھرچيز در افغانستان رخ داد از دست توبود. چه را چه کردم؟ ھمه چيز را توکردی: امين

  . درحليکه ھمه کار ھا را تو کردی..... تو چطور اين گپ ميزنی: تره کی

 مردم افغانستان چه تعھدات   کابل تو در مقابل٤به ياد داری در اولين جلسه مؤسسين در خانه تو در کارته  : امين

وعده کردی در مقابل مرگ، کشتار، گرسنگی وآوارگی "  کالی او دودی - کور"کردی؟ تو بودی که به مردم 

  .آوردی

تو بودی ھمه کشتارو خونريزی را کردی ، تو بودی که زندان ھای . آفتاب به دو انگشت پت نمی شود: تره کی 

تا توانستی " عبدهللا زندانبان"کردی وتوسط يک گماشته جانی و خونخوارت پلچرخی را از انسان ھای بی گناه پر 

لت وکوپ و توھين شان کردی، کشتار ھای دسته جمعی را توکردی که با تراکتورھا اجساد آغشته در خون ھزار ھا 

   .جوان را در اطراف محبس پلچرخی دفن کردی که روح پاک شان اکنون در بھترين نقاط بھشت جای داردند

تو بودی که . ای مرد ساده لوح، که در طول عمرت وحتی حاال ھم يعنی بعد از مرگ طوطی وار گپ ميزنی : امين

  ثور را به پيروزی رسانيد و به اصطالح به کالھت پر زد وترا رھبر انقالب ونابغۀ شرق نام نھاد ٧روس انقالب 

 ودشمن قديمت، ببرک کارمل را معاون وتو مرد خوش باورھمه چيز را فراموش کردی وحتی حريف سياسی

  . ھيچ نگفتی" بريژنف"خودقبول کردی واز رابطه خود با ببرک کارمل به رفيق 

تو عجب گپ می زنی، من به رفيق بريژنيف چيزی گفته می توانستم؟  اصالً تو بودی که بی اتفاقی را با : تره کی

دارم شروع بی اتفاقی سر تقسيم بوتل ھای ودکا خوب به خاطر. ببرک کارمل و ديگر اعضای پرچم شروع کردی

بود که ازسفارت برای ما می رسيد وھم سرتعداد نفرکه در سالگرد انقالب اکتوبر در سفارت شوروی دعوت می 

شديم ، تو می گفتی تعداد ما پشتوزبان ھا زيادباشد و ببرک کارمل می گفت ازفارسی زبانان زياد باشد، اصالً ريشه 

ی مردم افغانستان توسط تو و ببرک از ھمان روز ھا پايه کذاری شد که تا امروز سبب بدبختی اختالف امروز

  .وخونريزی مردم ماست

نی مايه بی اتفاق تو بودی، تو  بودی که جز ناوۀ غزنی به ھيچ قسمت افغانستان توجه نداشتی واھالی ديگر : امين

  . مناطق را اصالً افغان نمی شمردی 

 که تخم نفاق را در بين اقوام مختلف کاشتی، مردم پغمان را مسلح کردی و به جان مردم ھزاره تو بودی: تره کی

  . انداختی وگفتی مالش از تو وجانش از من 

گذشته ازين چيزھا تو بودی که افغانستان را به دامن روس انداختی وروس را به حيث بادار مردم افغانستان : امين

  .ساختی

 را چرا در گردن من می اندازی، ما ھمه به صورت دسته جمعی به شمول رفيق ھای پرچم اين موضوع:   تره کی 

و ديگر شاخه ھای حزب ديموکراتيک خلق در مقابل کشور شورا ھا تعھداتی داشتيم، زيرا کمک ھای آنھا بود که 

با يک تعداد زياد انقالب ما به پيروزی رسيد و شخص سردار داوود خان واعضای فاميلش به شمول زنان واطفال 
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رفيق امين . از بين رفتتد که امروز در بھترين جا ھای بھشت جای دارند وتا ابد از نعمت ھای خداوندی برخورداراند

از حقيقت نگذريم ، روس ولی ولينعمت ما و شما بود ما ھمه شاگردان ناز پرور مارکسيزم لنينيزم ھستيم، ھمين حاال 

ه گاھی می بينم آنھا در عذاب گاه باالتروبھتر از ما قرار دارند وعذاب آنھا کمتر رفيق بريژنيف ورفيق لنين را گا

اما ما وشما که از پدرواجداد .است به عکس عذاب ما چند، چند آنھاست زيرا آنھا از پدر پدرکفربودند و کافرمردند 

ود خيانت نکردند بلکه خدمت مسلمان بوديم واز دنيا به قسم ملحد ونامسلمان درگذشتيم ، آنھا به وطن ومردم خ

کردند، ما به مردم خود به دين وبه عنعنات ملی خود خيانت کرديم به مردم دروغ گفتيم، وطن را فروختيم وقتل 

  .کرديم يکديگر خود را کشتيم حتی تو مراکشتی

بل روسيه درست است که من تراکشتم برای اينکه تووطن را فروخته بودی، صحيح است که ھمۀ ما در مقا: امين 

به ياد داری . کبير و تمام بالک کمونيستی برادر تعھداتی داشتيم اما تو سند وقباله خاک ما را برای روس امضاکردی

که در راه برگشت از سفر جلسه ممالک غير منسلک به پا بوسی بريژنيف به مسکو رفتی وبا او مجلس خصوصی 

 به کمک امپرياليزم امريکا به دروازه ھای کابل رسيده داشتی ودرخواست کمک اسلحه و عسکرکردی وگفتی اشرار

بريژنيف جلسه بيروی سياسی حزب خودرا داير . شود به مااگر کمک شما نرسد انقالب ثور به شکست مواجه می

 فيصله را به درين باره بحث محرمانه وخصوصی کردند که حتی سکرتر مجلس را اجازه ورود ندادند وبعداً  و کرد

 ۀ، بعد از بحث ومفاھمداران چنه می زدی وکمک می خواستیکه درين جلسه مانند دکان  توبودی.دست نوشتند

 و که صدراعظم  وقت روسيه بود" گينيکاس"طوالنی ھمه به کمک سالح و طياره موافقه کردند به جز رفيق 

ست وپيلوت از ي وطياره کمک می کنيد وعسکرکمک نمی کنيد پس ما مجبور تانکتوگفتی در صورتيکه شما تانک

الخره ھمه موافقه کردند تا برای اامريکا بخواھيم زيرا ما نه پيلوت داريم ونه کسی که تانگ را استعمال بتواند، ب

درين مجلس  اين اسناد را امضا کردی وضمناً  .حفظ انقالب ثور اسلحه ھمراه عسکر به خاک افغانستان فرستاده شود

وز در قصر ، من به استقبالت به ميدان ھوائی کابل آمدم عصر ھمان رمدیبود که کابل آازمن شکايت کردی ھمان 

ه نيکه به پله ھای زينه باال می شدم قبل ازاينکه وارد اطاق شوم به کسی ھدايت دادی که بي، حدلکشاه به ديدنت آمديم

 مرا نجات داد اما خود رابه دم گلوله قرار داد وجان" ونړ ت"و رفيق اينجا بود که فير صورت کرفت. من فيرکند

  .خودش ازبين رفت وامروز در قطار ماقرار دارد

طور ناجوانمردانه به شھادت رساند از جمله احمد ظاھر، بلبل ه ون که ھزاران جوان افغان را بړبلی ت: تره کی 

ر در گی اکنون جای احمد ظاھبه شھادت رسانيد وقرار شنيدطورمرموز ه مردم افغانستان را روی مسايل فاميلی ب

  . بھترين جای بھشت است

 من فھميدم که تو قصد کشتن مرا داری ومن تصميم گرفتم تا تراازبين ببرم واگربه خاطرداشته باشی بعداً : امين

شرم آورت  اسم شان را به خاطر ندارم توسط بالشت خفه وبه زندگی توسط يکی دو نفر از گماشته گانم که فعالً 

  .انستان قبرت را به آتش کشيدنددم افغخاتمه دادم وشنيدم که بعدھا مر

ستان دوآشه بودی حاال می فھمم که تو تيغ ياليزم بودی اما از جمله کمونيتوگرچه تحصيل يافته دامن امپر: تره کی 

، تو کسی   روسيه حمايه می شدی"کا جی بی" و ھم ازطرف امريکا"   یسی آی ا"دو دمه بودی يعنی ھم از طرف 

الی مردم مظلوم وستم ديده افغانستان ات زمان را فريب داده وخود به اريکه قدرت رساندی وببودی که دو ابر قدر

درک ن پلچرخی وقصرصدارت وبالک ھای شش، درزمان قدرت تو در زنداردیاز ھيچ گونه ظلم وستم دريغ نک

  . اشيدنکابل چه ظلم وتعدی از قبيل ناخن کشيدن ھا، آب جوش برروی بدن انسان ھای پاک وبی گناه پ
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ريژنيف بد معرفی کردی  تا اينکه به اثردرخواست تو زد رفيق بد ھردو ابرقدرت نه بلکه ننزتومرا : امين

ترين روز در تاريخ افغانستان بين برد واين روز سياھ داخل افغانستان شد ومرا از١٩٧٩جدی سال ٦عسکرروس به 

  . خواھد بود

ستان است نه به خاطر مرگ تو  بلکه به خاطر پياده شدن عسکر ترين روز مردم افغان  جدی سياھ٦بلی : تره کی

سرخ در خاک مقدس ماست اما اين را بايدبدانی که اين کاررا من نکردم بلکه حريف سابقه ات ببرک کارمل ودار 

 -ر نورمحمد نو- تو به سفارت ھا گماشته بودی از قبيل اناھيتات،تم ، که ھر کدام شان را در زمان صدار پرچۀودست

 بودند ظفانی را که مؤی افغ سفارت خانه ھاداکترنجيب و خود ببرک کارمل که تمام اين ھا پول ھا ودارو ندار

 :ريزنيف گفتببرک کارمل به ب. و گريه کنان تقاضای کمک کردند ريژنيف رفتندگرفته به مسکو حضور رفيق ب

از را  و تو در ھمان شب وروز سفير شوروی .اليزم استي امپرت امريکاست واو اجنۀ امين تحصيل کردحفيظ هللا

عکس من را می ه ھمچنان عالوه کرد که مردم افغانستان امين را نمی خواھند ب.  نموده بودیاخراجافغانستان 

، من پسر يک جنرال ھستم ھمه مرا می شناسند و عکس ھای  شوندخواھند به مجرد رسيدن من به افغانستان آرام می

 ببيند زمانيکه من صحبت می کردم ھزارھا نفر چک چک  وگفتريژنيف نشان دادرا به ب مظاھره پارک زرنگار

ست درآن ديار مستحکم  وپايه کمونييب منطقه خواھدشدنصمی کردند به رفتن من به حيث ليدر آرامی مطلق 

 ت وازر قدرت را به کمک امين خواھدگرفا جھان خویاليزم امريکايخواھدشد، درغير آن اشرار به کمک امپر

ديگران مانند .  درروی نقشه جھان نخواھد ماند وسخت مايه بدنامی جھان سوسياليزم خواھد شدافغانستان نشانی

ريژنيف  رفيق ب.يد صاحب راست می گويد صاحب ، راست می گواناھيتا وداکترنجيب صدا می کردند-نوراحمد نور

ای زمينی پياده و قوای ھوائی خود را در افغانستان با آن ھمه فھم وذکاوت وتجربه فريب ببرک کارمل را خورد وقو

  .پياده کرد

 دفعتاً .  ديديد که ببرک سوار به ميله توپ روس باھشتاد ھزارقوای سرخ وارد افغانسان شد وچه ھا بود که نکردند

. ده بودچند وقت بعد باز زمان جلسه فرا رسي.  ليکه ساعت تفريح شان پوره شداعماق آتش فرو رفتند مثجسد ھا در

فرق ما کلی از کرهً خاکی ه واحد مقياس وقت جھنم ب معلوم نيست فردای روز قبلی است ويا بعد از مدت ھا، زيرا

 زمين برای تمام انسانھا شب رابرای استراحت و ۀوند درکرخدا. داردھتاب وروز وشبی وجود نآنجا آفتاب ومدارد 

ھر ه   ب.خ يک سره شب ترس آور و عذاب است وشکنجهروز را برای کارو فعاليت ھست نموده ، اما در دوز

و يدنھا به سطح آتش برآمدند وبدون از احوالپرسی و امين بعد از مالق خوردنھا و لغزصورت باز اجساد تره کی 

  .  مقدمه به عجله تمام به گفتار سابقه خويش ادامه دادند

قتدار خويش است پايه ھای کشور شورا ھا توسط وری شوروی به اھم امپراترفيق تره کی فکرنکنی که ھنوز: امين

ھمين مردم پا برھنه و بيچارهً افغانستان از ھم پاشيد وقصر ھای ظلم وستم منھدم شد ، ديوار برلين از بين رفت 

ئی ريارولتا بزرگ رھبر پ مرکزی آزاد شدند و مجسمهآسيایست نجات يافت و ي ھمه از بالی کمونیواروپای شرق

و پرده ازروی راز ھا  دست  مردم ومطبوعات جھان  افتاده ، اسناد محرميات خصوصی ب.جھان تخريب گرديد

خاطر سرکوب ه  از مسکو خواستی که ب١٩٧٨يادداری که درسال ه ب.   و چلو صاف ھا از آب برآمد برداشته شد

 ارسال بداريد و از طرف کرملين ردشد، دو تان را به مارک ورنگ افغانی ترتيب کرديده یاشرار طياره ھا وتانکھا

اندريو "صدراعظم روسيه، " کينيسکا"رد شدن اين درخواست به مسکو رفتی ودر مجلسی با  روز بعداز

وزيردفاع مجلس رسمی راجع به درخواست کمک ھای شوروی برای "دوميری يستنيف "وزيرخارجه، " کروميکو

  :کين به توگفت يی وکاسحفظ انقالب افغانستان وسر کوب مردم خودکرد
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 ما به تمام قدرت خودشما را از نقظ نظر مھمات وسالح حمايه وکمک می کنيم اما فرستاندن قوای پياده عمل درست 

 اسرار نموده به چنه زدن تباز به خيره سری به درخواست نيست وتمام جھان مارا مالمت خواھد کرد وتو

ما به کمک شما اشد ضرورت داريم درغيرآن وه عاله ، بکبير ھستيمان لينن وشما ھمه شاگرد آغازکردی وگفتی ما

خوب ما برای تان يک درجن : خالصه بعد از مذاکرات زياد وزيردفاع شوروی گفت. انقالب ما درخطراست

ت ندھيد ما مجبور از رفيق ھای  پيلوت از کجا کنيم؟ اگر شما پيلوتو گفتی ما. کمک می کنيم " ٢٤  -ام"ھلکپتور 

  . خود مانند کيوبا ويا ويتنام کمک بخواھيم ديگر

  . ما برای تان متخصص نظامی و مشاورين بيشتر می فرستيم : وزير دفاع گفت 

طورقرضه کمک کنيم وتوگفتی ما به سيصدھزار ه يصله کرديم که برای تان صدھزار تن غله ب ماف:گين گفتيکاس

  . تن ضرورت داريم 

ما پول خريد آنرا : توگفتی . ن از امريکا می خريم وباالی شما می فروشيم خوب است دوصدھزار ت: گين گفتيکاس

  نداريم

يک دستگاه ه وتوافزود کردی تشکر وھمچنان ما ب. خيرباشد پول آنرا به قرضه تان افزود می کنيم: گين گفتيکاس

 خالصه به اثر ليتھای انقالبی خود را به گوش جھانيان برسانيم واقوی راديو ضرورت داريم تا آواز وفع

در کابل درآخر ھمان سال در حدود " ب- ج-ک" مرآ" الکسندر موروزوف"راپورھای  و درخواستھای مکرر تو

درھمان آوان بود که ازسفر برگشتی و .  نفر ميخانيک وعمله تخنيکی شوروی در ميدان ھوائی کابل پياده شدند٧٠٠

  .   ترا از بين ببرم ١٩٧٩درماه ميزان سال  گفتم توقصد کشتن مراکردی ومن موفق شدم طوريکه قبالً 

، ظاھر گرديدکارمل است درکنارشان   ديگری که به مشکل شناخته می شد که ببرکۀ سوختمدرين اثنابود که جس

چھره عبوس وسوخته ، موھای سر ورويش ھمه ريخته و بينی اش يک نيزه درازترشده و مانند نول پرندگان گوشت 

او اينه رفيق کارمل عمرت دراز است سرگپ : از ديدن او تره کی صدا کردوگفت ، ار نوکش چنگ گرديدهخو

  خودرسيدی

  .  در اينجا عمر ھمه ما دراز استو گفت مسلماً   ببرک دھن بازکرد

  ... بيا که خوب وقت آمدی ما کارھای خود را در آن دنيا قصه می کرديم : امين 

از کلی درست است بگذار ادامه اين سخن را من دنبال کنم، بعد ه ی بتا جائيکه تو گفت. بلی من ھمه را شنيدم: ببرک

به مسکو " الکسندر پوزانوف" سفير مسکو در کابل .  اينکه تو تره کی را روانه اينجا کردی وقدرت را گرفتی

 آن يم  وگفت امين را بايدحفظ کنيم زيرا او يک مرد شرير است وبرای سرکوب اشرار ازننوشت تا ترا حمايه   ک

ست وعضو ما ي اينکه کمو نۀعالوه  تو خبرداشت می گفت امين بۀکه از سابق"  ب-  ج-ک  "گاهاستفاده کنيم ، اما دست

  . باشد وبايد از بين برده شود  امريکا نيز می" ی اسی آی "است عضو فعال 

"  ب-ج–ک " پی درپی و به اثر راپورھای  کوشش ھای تو در راه جلب اعتماد مسکو بی نتيجه ماند وفايده نکرد

به تعقيب . ريژنيب فيصله به عمل آمد که قدرت از امين گرفته شوده رياست ب اکتوبر ب٢٩الخره در جلسه تاريخی اب

  دسمبر ١٢روانه کابل گرديد و در جلسه تاريخی  "  ب-  ج- ک"آن در ماه ھای نومبر ودسمبر گروپ ھای مختلف 

عمل آمد تا به افغانستان حمله مسلحانه ه روژنيف فيصله ببرياست بوی  پيلوت بيروی اتحاد جماھير شور١٩٧٩سال 

که حاضر مجلس نبود تمام اعضای " کوسيکحن"دست نوشت وجز ه ب" چيرننکو"متن اين فيصله را . صورت گيرد

و " زی گروپ"ازقبيل "  ب-ج- ک"  دسمبر قوای مختلف ٢٣ھمان بود که به تاريخ  .  کردند ءبيروی سياسی امضا

  ماه دسمبر ٢٧و قرار ھدايت مستقيم از مسکو صبح روز  يکی پی ديگر به کابل سرازيرشدند"  ترورست- انتی" 
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 در حدود ھزارنفر در قصر رياست جمھوری که درتپه تاج بيگ   گروپ ھای مختلف روسيه  مجموعاً ١٩٧٩سال 

ھزار نفر عسکر در آنجا بودند مورد سی  و بود حمله کردند وبه اين حمله سيل آسا در حدود سيصد نفر قوای گارد

در ھمان تاريخ مقامات مسکو .  واحد از بين رفتیآنبا ھمه طرفدارانت در " امين"حمله شديد قرار گرفت وتو

  . ن کردنديرا به حيث رھبر ورفيق سروری را به حيث صدراعظم تعي" ببرک"اينجانب 

ه ميله توپ روس داخل افغانستان شدی و قبل از داخل ب بس است بعد از آن را ھمه خبر دارند که تو سوار: امين

  ١٩٨٠قرار فيصله تاريخی دوم ماه جون سال   .  خود را ازطريق راديو تاجکستان منتشرکردی ۀشدن اولين بياني

عالوه قوای سابقه به ه ب"  ب– ج -ک"  اعضای جديد٢٠٠٠ عسکرپياده و٥٠٠٠٠بيروی سياسی شوروی به تعداد 

مغرور قدرت را گرفتی ، عسکرروس بی شرمانه تمام خاک افغانستان را  و ه شدند وخودت بی پرواافغانستان پياد

 -  ج-ک"يکه گارد و حتی نفر محافظ شخصی خودت يک عضوی  داد وبا وجودمورد حمله ھای پی درپی قرار می

نارت بود او در ظاھر سرمشاورک"  ويکتور پتروديچ پليچکا" ١٩٨٦-  ١٩٨٠لھای  ادانند که از س بود وھمه می" ب

و از طريق تو به سراسر افغانستان حکومت می کرد و  داد در برابرت تعظيم می کرد اما در حقيقت به تو فرمان می

مت مردم ما از ھر طرف بلند شد، جنگ ھای وخره مقاباال. توانستی بدون اجازه اش حتی آب بخوری تونمی

 ھا داخل شده بود  اما در تمام  در جنگکر روس مستقماً عسا. وطنخواھی در مقابل تجاوز روس شدت گرفت 

تمام شعبات . نده داخل عمليات بودھدادند و خود شان از عقب جب در صف اول قرار میرا ات عسکرافغانی ھبج

 فالکت باردوام داشت وروز به روز قوای اين وضع. شدتاجک و ازبک کنترول می  ن روس ،دولتی توسط مشاورا

 روانه جھنم گرديد و چرنينکو ١٩٨٥تا اينکه در ماه مارچ سال . ما بر قوای روس غالب می آمدندين ومردم دمجاھ

و او به زودی متوجه شد که مقاومت  درمقابل اين قوم از توان .  در شوروی به قدرت رسيد" فوربچگ"باالخره 

که انقالب سوسيالستی برگشت نا گرچه کرملين ايمان قوی داشت . روس باالست و روسيه زياده توان جنگ را ندارد

 ١٩٨٦ نومبر١٣ در جلسه ءً بنا. پذيراست ومملکتی که يکبار به کمپ سوسيالستی شامل گرديد باز گشت ندارند

ما از مدت شش سال به اينطرف در افغانستان داخل جنگ ھستيم واگر ما پاليسی : بيانيه غراً دادوگفت"  فگوربچ"

و ما نمی توانيم بيش ازاين به اين جنگ   سال ديگر دوام کند٣٠ الی ٢٠ن جنگ از ر ندھيم ممکن است اييخود را تغي

ف مورد وربچھمان بود که نظر گ.   خاتمه داده شود وقوای خود را از افغانستان خارج کنيم آندوام بدھيم  و بايد به 

  نددافغانستان گردي خجالت زده وشرمسار تصميم به اخراج قوای خويش از ھمه قرار گرفت و مجبوراً تأئيد

و به عوض من داکتر نجيب  بلی تنھا تصميم برآمدن قوای شان نبوده بلکه درباره من نيز احکام صادر کردند: ببرگ

حزب "ت سياسی به ھمراه دو نفر عضو ھيأ " ويکتور پليچکا" بود که ١٩٨٦در وسط سال  .ن کردنديرا تعي

ستم که دان من خوب می.  کنم ءيم را امضااستعفا ۀرکردند که ورقنزدم آمد وبااليم ام" دموکراتيک خلق افغانستان

 استعفايم مرا به نام مريضی در يکی از شفاخانه یخالصه بعد از امضا. چارمی شوم اگرنکنم به سرنوشت امين د

  . رسانيدندداکتر نجيب را در کابل به قدرت ھای مسکو محبوس کردند و

ف خيلی کوشيدند که زمينه برآمدن قوای وربچه داکتر نجييب هللا به کمک گبلی بعد از آن ما خبرداريم ک: تره کی

  آخرين قوای روس سر حد افغانستان ١٩٨٩ ماه فبرری سال ١٥مساعد کنند تا اينکه در را شوروی از افغانستان 

می برآمد دود ازھرطرفش  و  داکتر نجيب که مانند يک قوغ آتش معلوم می شدۀيدددرين اثنا جسد پن. ترگ گفتند

  . زنيد  من گپ میۀمثليکه دربار. ظاھر گرديد

  زنيم بگو چه کردی ؟   بلی درباره تو گپ می: امين
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 ه ایدانيد خرابی ھا به انداز من نھايت کوشش کردم تا خرابی ھای شما را تالفی کنم اما طوريکه ھمه می: نجيب

  . چيزنتوانستم ھيچ سفانه أزياد بود که مت

 که ترا به رھبری انتخاب کردند چه بود؟ در حاليکه نسبت به تو اشخاص ديگر ین چيز ھا دليلگذشته ازي: تره کی

  .سليمان اليق و ديگران پيش قدم بودند، دستکير پنجشيری، مانند صالح محمد زيری

د فکر می کنم دليلش اين بود که زمان خودت و زمان ببرک که رئيس خاد بودم ودر راه سوسياليزم خدمت زيا:نجيب

کرده بودم وبرای استحکام واستواری انقالب ثور مخالفين زياد را از بين بردم و تخم اشرار را به آتش می کشيدم و 

  .فکر می کرد من جوانتر ھستم قدرت و توان کاری بيشتردارم " فوربچگ" از طرف ديگر

  .سخت مرتکب اشتباه شد، تو ھم ھيچ چيزنتوانستی: امين

ر ث بعد ازاينکه قوای شوروی مرا تنھا گذاشت من به ملت رجوع کردم ، اکخصوصاً کوشش زياد کردم ، : نجيب

زدم ، حزب ديموکراتيک خلق را لغو  رفتم با مردم گپ می روزھا ی جمعه در مسجد پل خشتی کابل برای نماز می

شش کردم سيس کردم مردمان بی طرف وغير حزبی را شامل کابينه کردم ، ھرقدرکوأقرار دادم وحزب وطن را ت

جھان ھمه متوجه افغانستان بود . مقاومت اشرار شدت گرفت و که جلب اعتماد مردم را حاصل بدارم اما فايده نکرد

 از قدرت افتادم ومجاھدين داخل ١٩٩٢وملل متحد ھرلحظه مرا توبيخ می نمود تا اينکه در وسط ماه اپريل   

  .افغانستان شدند

  . موختی اتجربه ما چيزی ني تو از ،تو آخرين نفر بودی: تره کی

کرديد و فريب ھا خورديد من ھم در دوران  چطور نی، بسيارچيز ھا آموختم طوريکه شما ھمه سھوھا: نجيب

تواز قدرت : د سپردند وگفتنده من تعھاول فريب ملل متحد را که ب. م دو مراتبه سخت فريب خوردمداری ازمام

رت را بگيرند وما ترا از افغانستان خارج می کنيم ونزد فاميلت به درگذروبگذار مجاھدين داخل کابل شوند و قد

 در دفتر ءً مجاھدين به دروازه ھای کابل رسيده بودند ومن قصد فرارکردم اما موفق نشدم بنا.  ھندستان می فرستيم

  .  نکردوفا من ۀر آنجا گذشتاندم اما ملل متحد به وعده خود در حصدملل متحد در کابل پناه بردم و چندين سال را 

به من احوال دادند که کابل را ترگ می کنند " استادربانی"لبان داخل کابل شدند حکومت وقت  که طای دوم شبۀمرتب

تا . با آنھا نرفتم و که با طالبان داشتم خوردم را  قبلی ۀمن فريب رابط. خوائی باما بيائی ترا حفظ می کنيم اگرمی

 کابل را تسخيرکردند مرا خالف وعده ھای قبلی دستگيرو ھمان شب به حال خيلی اينکه طالبان در ھمان شب اول که

  . مرا غرغره کردند که دل ھمه برحال من سوختۀشتندو مرديح کقب

نسبت به ھرسه شما مرگ من خوبتر . ما وشما کاری کرديم که فکرنمی کنم دل ھيچ کس به حال ما بسوزد :  ببرک

  .  به اجل خود مردم بود اقالً 

چه خوبتر بود که در دشت سوزان حيرتان دربين يک تريلر روس ازمرض مھلک سرطان رنج می کشيدی : نجيب 

باالخره که در سال   . ودر حالت تنھائی دور ازفاميل جان دادی ، نه روسيه مرده ات را پذيرفت ونه مردم افغانستان 

ی وديدن ودنبال می کردی وروسھا جھت تداالکت بارت را ھمان تريلر زندگی ف درقريه حيرتان در بين ١٩٩٥

به . کارشناس خاورميانه که برای مصاحبه نزدت آمده بود " مصطفی دانش "به. فاميلت ترا ويزه مسکو نمی دادند 

  :حالت زار وپشيمانی گفتی

دی  به نيروی خارجی به آزاءبزرگرين درسی که در زندکی گرفتم اين بود که ھيچ کشوری نمی تواند به اتکا "

  . اما نفھميدی که خيلی ناوقت بود" واستقالل وپيشرفت دست يابد
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ياد دارم که ارمان به دل ه ست ونا مسلمان ھستيم ، خوب بي مردم شناخت که کمونراست می گويد ما رااقالً : تره کی

شه می گفت ما به ھمي يک بيانيه وگفتار خود نگفت بسم هللا و نگفت ما مسلمان ھستيم ،ه مردم ماند اما رفيق امين ب

  . دين اسالم احترام داريم 

بعد از . يد که موج بزرگ آتش آمد و ھمه را در کام خويش فرو بردتا چيزی بگوببرک می خواست دھن باز کند 

  . چند لحظه برسطح آتش جز شعله آبی رنگ چيزی ديده نمی شد

  ختم 

   ١٩٩٢ نومبر ١٦  و ١٥شگتن پوست چاپ وا. اسرار محرم پيلوت بيروی سياسی شوروی ! خذمؤ : ١: نوت

  . توسط ميکال دوبس

  مصاحبه  آقای مصطفی دانش کارشناس خاورميانه                   " بی بی سی"نشريه :  ٢

        

                                                                                                                                               

  


