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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١۴ می ٠٢

  تاريخ، نبرد طبقاتی
  بخش شانزدھم

  رؤيائی که به واقعيت نپيوست

ی بی وقفۀ مردم در حالت نزع می ديد و در خدمتگذاری شوروی که دولت زير حمايتش را در برابر قيام ھا و حمله ھا

امين مثل ساير رھبران حزب دموکراتيک شک پيدا کرده بود، به فکر عملی کردن اشغال افغانستان و ايجاد حاکميت 

 خاطر تا به اين. پوشالی و کامالً وابسته به خود برآمد که سال ھا در سر پرورانده بود تا ھمۀ امور را مستقيماً ھدايت کند

 روز ١٨ سال، يک ماه و ٩ تمامی مقدمات اين اشغال آماده شده بود و بعد از يک تجاوز عريان برای ١٩٧٩ دسمبر ٢٧

برخی ھا می نويسند که اين تصميم را فقط برژنف، گروميکو، . افغانستان را به اشغال خود درآورد)  روز٣٣٣۵(

 نفر درين جلسه ٨ عضو بيروی سياسی فقط ١۴ظر دارند که از اوستينوف و اندروپوف گرفته بودند و برخی ديگر ن

شرکت داشتند و ديگران بعداً آن را امضاء کردند، و اين را ھم می نويسند که اندروپوف با اين تجاوز موافق نبوده است، 

منابع . کرداما جريان ھر طوری بوده باشد، در آن زمان ھيچ کسی از بلندپايگان دولت برژنف درين مورد اعتراضی ن

پوزانف، پاولفسکی، . غربی با داليل بسيار ضعيفی از مخالفت الکسی کاسگين با اين تجاوز در آن زمان می نوشتند

در کابل بودند، با اين تجاوز موافق نبودند اما » بی. جی. کی«گريلف و بگدانف که سفير و مسؤوالن بخش نظامی 

 اگارکوف لوی درستيز اتحاد شوروی، مارشال اخرامييف معاون ستر ھمچنان مارشال. صدای آنان در مسکو شنيده نشد

درستيز، جنرال ورونيکوف معاون لوی درستيز و جنرال پاولفسکی قومندان قوت ھای زمينی اتحاد شوروی که اوضاع 

ان دارد، را نظامی ارزيابی کرده، معتقد بودند که افغانستان کشور کوھستانی است و مرزھای طويلی با ايران و پاکست

لذا برای کنترول آن بايد صدھا ھزار نيروی نظامی فرستاده شود، به اين خاطر آنان با اين تجاوز و اعزام نيرو به 

  .افغانستان موافق نبودند

اينکه تجاوز شوروی به افغانستان تصادفی و تصميم يک روزه بوده باشد و ستراتيژيست ھای شوروی از مدت ھا روی 

در اسنادی . ده و نکات ضعف و قوت آن را به نفع خود ارزيابی ننموده باشند، بيرون از تصور استآن فکر و کار نکر

که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به بيرون راه يافته، آمده است که قبل از تجاوز ارتش شوروی رھبران جناح خلق از 

به کوشش نويسندگان انستيتوت » گ افغانستانجن«در کتاب . شوروی ھا خواسته بودند که به افغانستان نيرو بفرستند

 بار چنين درخواستی از سوی رھبران جناح خلق ١۴تاريخ روسيه نيز گفته شده که قبل از تجاوز شوروی حداقل 

 روز در ٣ حوت ھرات که دومين شھر بزرگ افغانستان به مدت ٢۴صورت گرفته است، مخصوصاً بعد از قيام 

 .کی و حواريون او را سخت وارخطا ساختکنترول مردم قرار گرفت، تره 
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مقارن با اين تجاوز يک ھيأت مھم شوروی به رياست سترجنرال ايپشيف رئيس ادارۀ کل سياسی ارتش و نيروی دريائی 

شوروی که ھم در وزارت دفاع و ھم در کميته مرکزی موقف قابل احترام و مھمی داشت، با ھيأت بلندپايۀ نظامی به 

می شود که او و ھيأت ھمراھش مقدمات تجاوز ارتش شوروی را به افغانستان از نزديک ارزيابی کابل آمد و گفته 

 قبل از تجاوز نيروھای شوروی به پراگ و سقوط رژيم قانونی آن نيز به اين کشور ١٩۶٨جنرال اپيشيف در . کردند

  .و دو مکان جداگانه ارزيابی می کنندبسياری از تحليلگران، اين دو سفر را با مضمون ھمسان در دو زمان . رفته بود

نويسندگان غربی بعد ازين تجاوز به طور گسترده ای نوشتند و به زودی در اذھان عمومی القاء کردند که ارتش سرخ 

با اين که ھر امپرياليزم و سوسيال . برای رسيدن به بحر ھند را تحقق بخشد» پيتر کبير«خواھد رؤياھای  می

ن تحليل کاری جز جھان خواری ندارد و پنج خصلتی که لنين برای معرفی امپرياليزم تدوين نموده، امپرياليزمی در آخري

اما در ھيچ جائی چنين اشاره ای از سوی . برای رسيدن به چنين ھدفی است، و شوروی ھا نيز ھدفی جز اين نداشتند

 .رھبران نظامی و يا ملکی شوروی در اين مورد صورت نگرفته است

مپرياليزم شوروی در آن زمان با اقتصاد بروکراتيک و مليتاريزمی که تاروپودش را احتواء کرده بود، برای سوسيال ا

) ھرمز، باب المندب، دماغۀ اميد و دريای جنوب چين(زدن رقيب و تسلط بر راه ھا، تنگه ھا و آب راه ھای مھم جھان 

وی ھا به حساب آيد، اما اردوی شوروی در زمان نمود و افغانستان می توانست چنين سکوئی برای شور تالش می

تجاوز به افغانستان در وضعيت بسيار ضعيف و شکننده ای که در افغانستان ايجاد شده بود، از آمو گذشت و به زودی 

مخصوصاً که تمام کشورھای امپرياليستی و کشورھای ثروتمند اسالمی (متوجه شد که بلعيدِن لقمۀ استخوانی افغانستان 

کار آسانی نيست، لذا در صحبت ھا، تصميم گيری ھا و اسنادی که بعد از ) کمک جنگجويان مخالف کمر بسته بودندبه 

فروپاشی اتحاد شوروی به بيرون درز کرده، تا حال ديده نشده که چنين يورشی به سوی پاکستان در دستور کار اين 

ورتی که قادر می شد به آسانی افغانستان را زير کنترول اما در ص. مرحلۀ تجاوز اتحاد شوروی قرار داشته بوده باشد

بگيرد، دليلی وجود نداشت که بر بلوچستان پاکستان که موقعيت بسيار شکننده برای اسالم آباد داشت، سرمايه گذاری 

  .نکند، ھراسی که در روزھای اول تجاوز، بند بند مقامات پاکستانی را لرزانده بود

 پاکستان ھم بود، زيرا کشورھای متحد امريکا به ويژه کشورھای عربی حاشيۀ خليج که قدم بعدی اما اين تبليغات به نفع

تجاوز شوروی را سخت به زيان خود می ديدند، زمينه ساز کمک ھای بسياری به پاکستان شدند و نوعی حمايت عاطفی 

ی شوروی به شمال پاکستان، تلفاتی بر جھانی نسبت به پاکستان برانگيخته شد، مخصوصاً بعد از آن که تجاوز ميگ ھا

جنرال ضياءالحق که يکی از جنراالن جنايتکار پاکستان . مردم ملکی آن وارد ساختند، حمايت از پاکستان تشديد يافت

 ھزار فلسطينی را قتل عام ۵حدود ) به عنوان نيروی مزدور( ھزار سرباز پاکستانی در اردن ٣٠ با ١٩۶۵بود و در 

 ۴ با کودتای نظامی، حکومت ذوالفقار علی بوتو رھبر حزب مردم پاکستان را سرنگون و بعد در ١٩٧٧کرده بود، در 

با اين که علت اصلی اعدام بوتو به تحريک سازمان سيا .  بوتو را در زندان راولپندی به دار آويخت١٩٧٩اپريل 

ا ظاھراً اين کار در غرب با اعتراض در نزديکی او با چين ارزيابی می شد، ام) ضياءالحق عضو اين سازمان بود(

ھمراه بود که با تجاوز شوروی به افغانستان و نقش بعدی ضياءالحق نه تنھا غربی ھا اين اعتراض را فراموش کردند 

 .ستودند» قھرمان«بلکه ضياءالحق را به عنوان يک 

دند بر اوضاع افغانستان نظارت و اجنت ھائی که اتباع شوروی بو» بی. جی. کی« اعضای ١٩٧٩در جريان ماه دسمبر 

 عضو ٢١، »بی. جی. کی« عضو نمايندگی ۶١ مشاور نظامی و متخصص، ١۶٠٠بيش از .  ساعته داشتند٢۴

.  افسر عملياتی از واحد زينت مشغول جمع آوری معلومات از کانال ھای مختلف در افغانستان بودند١٠ريزيدينسی و 

در آن روزھا در . ضای استخبارات افغان در تماس با ريزيدنسی قرار داشتند تن از اع١١۵ اجنت و ١٠٣در کنار اينان 

 دسمبر يک قطعه ١۶به تاريخ . کابل شايعه بود که ببرک به مسکو آمده و عنقريب کودتای پرچمی ھا صورت می گيرد
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ترتيبات امنيتی  دسمبر با طرح شوروی ھا، امين در ميان ٢٠از محافظان شوروی در داراالمان جابه جا شدند و در 

.  تانک جھت امنيت امين در داراالمان مستقر گرديد١١يک گروپ از گارد خلق با . خاصی به داراالمان انتقال يافت

دستور داد تا تمامی رفت و آمد طياره ھای روسی را در ميدان ھوائی بگرام برای » کام«امين به اسدهللا رحمان کارمند 

به امين خبر داد که راديوھای غربی از تھاجم روس ھا به افغانستان » کام«سياسی سلطان احمد رئيس . او گزارش دھد

» انترناسيوناليستی«اما امين بر حمايت قوای افغان از خود حساب می برد و فکر نمی کرد که نيروھای . خبر می دھند

اشت، فکر می کرد که اين گھوارۀ حفيظ هللا امين که باورھای خاصی نسبت به اتحاد شوروی د. بر افغانستان تجاوز کنند

امين مثل تمام رھبران احزاب رويزيونيست در دنيا تفسيرھای حزب کمونيست . بلشويک ھا ھنوز ھمان گھواره است

دانست و به اين خاطر  رھبران حزب کمونيست چين می» شئونيزم«چين در مورد رويزيونيزم شوروی را برخاسته از 

به تجاوز عريان دست بزند و رھبر » سوسياليستی«می کرد که يک کشور بزرگ  ھرگز باور ن١٩٧٩ دسمبر ٢٢تا 

لذا وقتی به او گفتند که صالح بر اين است تا به داراالمان انتقال يابد، بی . حزب طرفدار و مزدور خود را تيرباران کند

و مرکز پر ازدحام شھر کابل تصميم داشت تا او را از ارگ » بی. جی. کی«ھيچ مقاومتی آن را پذيرفت، در حالی که 

اين گمان را از نظر نينداخته بود که شايد » بی. جی. کی«. به دور بکشاند، تجريد کند و بعد حسابش را يکسره سازد

طرفداران امين دست به مقاومت بزنند و جنگ به درازا بکشد که در آن صورت داراالمان به عنوان نقطه ای نسبتاً در 

 .صره و سرکوب شده می تواندخارج از شھر بھتر محا

را از طريق راديو و تلويزيون ايراد کند، اما » خطاب به مردمش« دسمبر تصميم گرفت تا بيانيه ای ٢۶امين به تاريخ 

جنرال « که در ترکمنستان مستقر بود، به فرماندھی ۴٠فرقۀ .  دسمبر نيروھای شوروی دست به کار شدند٢۶شب 

ھدف .  دسمبر، کابل در محاصرۀ واحدھای نظامی شوروی قرار گرفت٢٧شام . ز نمودبه اشغال افغانستان آغا» تکچ

 مدافعۀ ھوائی ھمراه با ١٠٣فرقۀ . اين بود تا جلو ھر نوع تالش اردوی امين در جھت باز پس گيری آن شھر گرفته شود

روی محافظت از ميدان  کماندوی شو٣١۵لوای .  پراشوت شوروی در نقاط حاکم شھر مستقر شدند٣۵٧ و ٣١٧لواھای 

 خاص پيادۀ ٣۴۵در داراالمان مستقر شد، لوای » يو. آر. جی«يک کندک مربوط به . ھوائی کابل را بر عھده گرفت

 کيلومتری شھر مستقر ١٠ موتوريزۀ شوروی در ١٨٠فرقۀ . شوروی موظف به محافظت از ميدان ھوائی بگرام شد

 توپچی در ساحات قرغه، فاضل بيگ، داراالمان و قلعۀ خواجه جابه  موتوريزۀ شوروی با يک کندک١٠٨گرديد، لوای 

 کماندوی اردوی خلقی از جناح ھای شرق و غرب به طرف ٣٧ و غند ٨ و ٧جا شدند تا بتوانند مانع حرکت فرقه ھای 

واھای  موتوريزۀ شوروی با يک فرقه توپچی آن در ساحۀ پلچرخی موضع گرفته تا مانع حرکت ل١٨١لوای . کابل شوند

 کيلومتری شمال کابل به منظور محافظت ۵ تانک با واحدھای خاص آن در ٣٢۴لوای .  تانک پلچرخی گردند١۵ و ۴

سرک کابل ـ چاريکار موضع گرفتند، زيرا اين سرک که مھمترين راه تدارک اردوی شوروی در افغانستان بود، برای 

 موتوريزه در ساحۀ دوغ آباد، لوای ٣٧١ی در غرب، لوای  کيلومتر١٠ به فاصلۀ ۵لوای . اشغالگران بسيار مھم بود

 تانک ٢۴ کيلومتری جنوب غرب ھرات، لوای ١۵ موتوريزه در ١ کيلومتری درۀ سيناب، لوای ۵ موتوريزه در ٣٧٣

 کيلومتری شمال شيندند موضع گرفتند ۵ کيلومتری جنوب شرق شيندند و يک غند توپچی و واحدھای کمکی در ٢۵در 

 .ترتيبات شوروی ھا بعد از سال ھا اشتھای اشغال افغانستان به چنين ھدفی نايل آمدندو با اين 

 ھزار تن از نيروی ھوائی حمايت می شدند، ابتداء مارشال ١۵ ھزار نفری شوروی را که با ١٣٠رھبری اردوی 

ا در چند دست تغيير به عھده داشت که بعدھ» والينتين ورينيکوف«سکولوف معاون وزير دفاع شوروی و بعد جنرال 

عبور کرد و حتی يک بار ) پل تجاوز در حيرتان(» پل دوستی«خورد و آخرين آن جنرال بوريس گروموف بود که از 

 .ھم به عقبش نگاه نکرد
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  نمايندۀ(به ب، س ايوانف «: کازلف، از افسرانی که در حمله بر مقر امين شرکت داشت، در خاطراتش می نويسد

او گفت که مرکز را به گونۀ اجمالی در روشنی رخدادھا . در بارۀ انجام وظيفه گزارش داديم) بی در کابل. جی. کی

ھمانگونه که انتظار می رفت، دشوارترين ھدف . گذاشته است، مگر مرکز چشم به راه رسيدن گزارش مفصل می باشد

حکيم يافته و وضع درون ساختمان بسی تسخير رياست ستاد ارتش افغانستان بود که پاسبانی آن به ميزان شايان توجھی ت

گروه موظف در نبرد پيگير و خشن موفق گرديد، رھبری کل ستاد نيروھای مسلح افغانستان را تجريد و . پيچيده بود

خنثی نمايد و آتش پيوسته قطعات محافظ داخلی را سرکوب و اتاق مخابرات را نابود سازد و نيز نگذارد پاسبانان بيرون 

کسانی که مقاومت می کردند، نابود شدند و شماری ھم به «: فرمانده گروه گزارش داد. رون آن درآيندساختمان به د

  ».اسارت در آمدند

.  مأمور استخبارات وظيفۀ اصلی را انجام دادند و درين حال با سه زخمی کمترين تلفات را داشتند١۶گروھی متشکل از 

 مأمور ٩.  دقيقه دوام کرد۴٠اديو تلويزيون افغانستان نزديک به  مأمور استخبارات و قطعۀ کماندو بر ر٩پيکار 

به .  ساعت تعمير مخابرات را تصرف کردند٢ نفر طی ١٧استخبارات و گروپ پشتيبانی کماندوھای ھوائی متشکل از 

ت داخله  مأمور استخبارات ھمراه با دستۀ پشتيبانی کماندوھای ھوائی تعمير وزار۶ دسمبر، ٢٧ساعت نه و سی دقيقۀ 

 .را تصرف نموده مقاومت ناچيز محافظان آن را بدون تلفات درھم کوبيدند

متمرکز بود، نيز بسيار دشوار » ارگ«گرفتن فرماندھی قوای مرکز که قطعات محافظ آن در قصر رياست جمھوری 

در نظر . مستقر بودند سرباز با توپخانه، ماشين ھای محاربوی زرھی و ماشيندارھای ثقيل ١٠٠٠درين جا بيش از . بود

گروه، ھدف را .  مشاور نظامی و يک قطعه از کماندوھای ھوائی بگيريم۶ مأمور استخبارات، ۶بود اين ھدف را توسط 

برنامۀ اقدامات در عرصۀ خنثی سازی و در صورت لزوم نابودسازی حريف را تدوين نموده . به دقت مطالعه کرده بود

 دقيقه تيراندازی، مقاومت حريف ١۵وران، گروه مشاوران و گروه پشتيبانی پس از به ياری اقدامات ھماھنگ مأم. بود

 ١٠ھنگام يورش به کاخ تپۀ تاج بيگ، گروه زينت . به پايان رسيد و ھدف به گونۀ صلح آميز و بدون تلفات گرفته شد

اد خود می جنگيد، نيز که دوشادوش افر» گريگوری بويارينف«در ميان آنان رھبر گروه . نفر خود را از دست داد

 .وجود داشت

 : دسته به رھبری محبوب ترين افسران خود اين طور عمل کردند٩ گروه زينت متشکل از ١٩٧٩ دسمبر ٢٧در 

، در وزارت )ميلنيک(، در وزارت داخله )کازلف و سيميونف(، در کاخ تپۀ تاج بيگ )ريابنين(در راديو و تلويزيون «

، )افسيانيکف(، در مخابرات مرکزی )کوروبنيکف(، در زندان پلچرخی )شيفگولين(ت ، در وزارت امني)روزين(دفاع 

 ».عمليات را رھبری کردند) پونتس(و در پسته خانۀ مرکزی ) پليشکونف(در مرکز مخابرات اردو 

تجاوز اين توضيح نشان می دھد که قوای شوروی با چه حمله ای به اشغال افغانستان دست يافتند و اين که پرچمی ھا 

می نامند و وانمود می سازند که گويا آنان ھم در سرنگونی دولت » مرحلۀ جديد انقالب ثور«را )  دسمبر٢٧(شش جدی 

خوب برمال می شود که چگونه شوروی با چنين درگيری ھائی، تمام » کازلف«با اين نوشته . ای بوده اند امين کاره

معلوم نيست . ک را سوار بر لولۀ تانک آورده و بر قدرت نصب کردندنقاط مھم ارتش پوشالی امين را اشغال و بعد ببر

کی چه چيزی اشغال و کدام دولت پوشالی بود؟ وقتی شاه شجاع را انگليس ھا به  از نظر پرچمی ھا و جناح تره

سرش با افغانستان آوردند، در کنار لشکريان انگليسی گروھی از سربازان وفادار به شاه شجاع نيز قرار داشتند و پ

نيروی قوی از پشاور به کابل آمد، درحالی که ببرک فقط با شش نفر از حواريونش که ھمه عضو استخبارات شوروی 

بودند و بعد از آنکه افسران و سربازان افغان به وسيلۀ شوروی ھا کشته و يا تسليم و خلع سالح شدند، به افغانستان 

 پوشالی تر بوده اند؟) شاه شجاع يا ببرک(کی از اينان آورده شد، به اين ترتيب معلوم است که کدام ي
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درين زمان ھدف عمدۀ واحدھای نظامی شوروی را خلع سالح آنعده از قوای نظامی افغانستان که در دفاع از امين 

اما اکثريت افسران قوای مسلح تحت تأثير مشاورين شوروی قرار گرفته، به تجاوزگران . خاستند، تشکيل می داد برمی

افسران مزدور خلقی بر عالوۀ اين که ھيچ تالشی برای دفاع از دولت امين ننمودند بلکه آمادگی شان را . کردند» بيعت«

  .برای خدمتگذاری به رژيم جديد اعالن کردند

برای سقوط حاکميت امين، حمله بايد بر داراالمان محل جديد اقامت امين متمرکز می شد، اما قبل از آن آشپز روسی 

ھمه آن را خورده بودند و به اين » دستگير پنجشيری«ن در سوپی که پخته بود، داروی خاصی انداخت که جز امي

. ترتيب امين و حواريون او مسموم شده، داکتر طوطاخيل برای به حال آوردن امين با زرق سيروم تالش بسياری کرد

رئيس شفاخانۀ مرکزی اردو را به مقر امين آورد، » اناتولی الکسييف«او به فوريت به مکروريان رفت و داکتر روسی 

داکتر کوزنيچنکف نيز آنان را ھمراھی می کرد، اما اينان وقتی به تاج بيگ رسيدند، جنگ به شدت ادامه داشت و داکتر 

اين جنگ يک باره با انفجاری در يکی از چھارراھی ھای کابل که عالمت شفری آغاز . کوزنيچنکف در آن کشته شد

به قومندانی دگرمن بويارينف » بی. جی. کی« تن از ورزيده ترين افراد ٧٠٠در حمله بر قصر . ود، شروع شدجنگ ب

شرکت داشتند که تا ختم حمله و کشته شدن امين و تصرف محل اقامت او تعدادی ازين افراد به شمول قومندان بويارينف 

 .ردند جايزه و مدال داده شد افسر روسی که اين عمليات را رھبری ک٢به . به قتل رسيدند

درين حال ھنوز راديو کابل در دست طرفداران امين بود و از وی به عنوان رئيس شورای انقالبی و منشی عمومی 

حزب دموکراتيک خلق افغانستان ياد می کرد که ببرک از راديوی تاشکند خبر قتل امين و سرنگونی او را به کمک 

بعد ببرک کارمل، محمود بريالی، گالبزوی، وطنجار، سروری و اناھيتا که . ن کرداتحاد شوروی اعال» قطعات معدود«

   .قبالً به تاشکند آورده شده بودند، به کابل آمدند و دوران حاکميت پرچمی ھا شروع شد

 نفر کشته را ١٧٠ ھزار نفر به قتل رسيدند که در ھر روز ١٧ روزۀ حفيظ هللا امين، بيش از ١٠٠در دوران حکومت 

 ليتر خون افغانھا را به عنوان مخالف به زمين می ريخت و جمعاً درين ١٢٠٠دھد و او به اين ترتيب روزانه  نشان می

 ليتر خون افغانھا را که بيشتر آنان زحمتکشان و روشنفکران انقالبی بودند جاری ساخت، و الحق ١٢٠٠٠٠ روز ١٠٠

  . جالدان معروف تاريخ گذاشتکه نام اين رھبر حزب دموکراتيک را می توان در کنار

با ورود نيروھای شوروی و اشغال بی چون و چرای افغانستان يک باره در سرتاسر جھان غوغا پيچيد و رسانه ھا در 

 ٢٨راديو کابل شام . تمام دنيا اين اشغال را گزارش داده، دھھا مصاحبه، تبصره و اظھار نظر درين رابطه پخش گرديد

دولت اتحاد شوروی به جواب تقاضاھای مکرر دولت جمھوری دموکراتيک افغانستان مبنی بر «دسمبر اعالن کرد که 

دريافت کمک ھای عاجل سياسی، اخالقی و اقتصادی موافقت نموده است و به اين صورت قطعات معدود خود را به 

تقاضاھای «يد، جملۀ  به نشر رس٢٧سفارت شوروی متوجه شد که در اصل متن که شب . »افغانستان گسيل داشته است

بنابر ادعای . اين جمله بعداً اضافه گرديد. وجود نداشت» مکرر جمھوری دموکراتيک افغانستان از دولت شوروی

حفيظ هللا امين به » قانونی«شوروی ھا و ادعاھای برخی از خلقی ھا و پرچمی ھا نيروھای شوروی به دعوت دولت 

پس چرا !! د که با اينکه دولت امين، قانونی و حق دعوت اردوی شوروی را داشتافغانستان آمده بودند، اما اين را نگفتن

اين تمسک به شدت مضحک و مسخره قناعت ھيچ . اين دولت قانونی را سرنگون کردند) مھمانان(اردوی شوروی 

  .فردی در افغانستان و ھيچ آدمی را در جھان برآورده نساخت

اينان . ا عموماً بدون تجاوز و کشتار قادر به ادامۀ حيات و تقسيم دنيا نمی شوندامپرياليست ھا و سوسيال امپرياليست ھ

» قانونی«برای ھر تجاوز تمسک ھای مسخره ای را قطار می کنند و به اين ترتيب می خواھند تا به تجاوز شان عبای 

 در سال ھای اخير، امريکائی انگليس ھا با تمسک دفاع از شاه شجاع به افغانستان ھجوم آوردند؛. بدوزند» رسمی«و 

در اختيار دارد، پس » سالح کشتار جمعی«اعالم کردند که چون عراق ) ٢٠٠٣سال (ھا در تجاوز به عراق 
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و آزادی بياورد؛ شوروی ھا » دموکراسی«امريکاست که دولت عراق را سرنگون و برای مردم آن کشور » مسؤوليت«

 . ھزار چکمه پوش به افغانستان تجاوز کردند١٣٠ امين دعوت شده با »دولت قانونی«نيز با اين تمسک که از سوی 

در اولين روزھای تجاوز شوروی به افغانستان، تعدادی از خلقی ھا با استفاده از روابط قومی و منطقه ئی به مجاھدين 

يان آمده بودند، با پيوستند، مخصوصاً بخش اعظمی از مليشيائی که تا آن زمان از سوی دولت ھای تره کی و امين به م

از طرفداران امين، عبدهللا امين، اسدهللا امين، محمود سوما، انجنير ظريف، . ھای خود به مجاھدين تسليم شدند سالح

 تن ٢٠٠کتوازی، صديق عالميار، عارف عالميار، جانداد، اقبال وزيری، يعقوب و صاحب جان صحرائی اعدام و حدود 

  .در بند اول پلچرخی زندانی شدند... ليلی، ببرک شينواری وبه شمول داکتر شاه ولی، رشيد ج

مجيد در سال ھای . در ميان اعدام شده ھا، يکی از رھبران بزرگ جنبش انقالبی افغانستان، مجيد کلکانی نيز بود

 شد و او با جوانان اين منطقه در آمد و. جمھوری داوود زير پيگرد پوليس قرار داشت و مخفيانه در شمالی می زيست

او در . را که متشکل از جوانان پر شور انقالبی بود، ايجاد کرد» محفل شمالی «١٩٧۴تماس دايمی قرار داشت و در 

گروه «اين محفل بعد به . کرد و آگاھی آنان را از استثمار و ستم فئوداالن باال می برد ميان دھقانان شمالی کار می

را ) ساما( سازمان آزاديبخش مردم افغانستان ١٩٧٨ا محافل ديگر در پيوست و بعد ب» انقالبی خلق ھای افغانستان

مجيد يک انقالبی مائوتسه دون انديشه بود و راه رھائی خلق افغانستان را در مبارزۀ طبقاتی و ايجاد جامعۀ . ساخت

 وحدت يکی از اختالفات او با گروه انقالبی، چگونگی. دموکراتيک نوين و در نھايت سوسياليستی می دانست

، او فقط يک رھبر مارکسيست »ملی«بود و نه رھبر » عيار«او نه . مارکسيست ـ لنينيست ھای مائوتسه دون انديشه بود

مال مشک «و » پيروی بچۀ ادی«، »يعقوب ليث«آنانی که مجيد را تا سطح چنين القابی سقوط می دھند و از او . بود

اھی ندارند و يا به ايدئولوژی او پشت کرده، تالش می کنند که با دادن می سازند، از ايدئولوژی و نقش او يا آگ» عالم

آنان فکر می کنند که قادر اند مارکسيست بودن او را . چنين القابی برای مجيد، خود را در پس پشت آنھا پنھان سازند

 با عيار گفتن مجيد می توانند، بپوشانند و چون خود به شدت عقب مانده و با افکار فئودالی مسلح اند، به اين باور خام که

» اتحاف دعا«برپا دارند و ازين طريق بر روح او » ده محرم«بيشتر برايش دعا کنند و در سالگردش در مساجد غربی 

در زمان . نمايند، در حالی که مجيد با اين خرافات ھيچ سر سازگاری نداشت، او يک مارکسيست و ماترياليست بود

و » داره باز«، »دزد«ر قلب زحمتکشان شمالی می زيست، رژيم تالش کرد تا او را جمھوری داوود که مجيد د

رژيم نزد مردم کارگر نيفتاد و تا کودتای ثور او ھمچنان » ضبط احواالت«معرفی دارد، اما اين شگردھای » راھگير«

 .در کابل و شمالی زيست و مورد حمايت زحمتکشان آن ديار قرار داشت

 بعد از آن که در مکروريان دستگير و روز ھا و شب ھای متوالی شکنجه شد، به عالوۀ آن که  اين مبارز انقالبی

شکنجه گران خاد و شوروی از شکنجه ھای شان سود و حاصلی نبردند، پخش خبر دستگيری وی از رسانه ھای جھانی 

 آزاديبخش مردم افغانستان را که و نقش بزرگی که می توانست در مبارزه عليه اشغالگران روسی ايفاء نمايد، سازمان

  .يگانه و آخرين محصول حيات مبارزاتی پر بار آن زنده ياد بود، بيشتر مورد توجه مردم قرار داد

» ساما«بر پيکر » مجيد کلکانی«روسھا و مزدورانش که نمی توانستند بعد از ضربت نظامی شديدی که با دستگيری 

شاھد باشند، دست به توطئه ای » ساما«ظامی را در گسترش نفوذ سياسی وارد آورده بودند، نتيجۀ معکوس ضربت ن

آنھا به اميد آن که بتوانند بين نيروھای آگاه و تشکيالتی . زدند که تا آن زمان در جنبش چپ افغانستان سابقه نداشت

در طرف » کانیکل«در يک طرف و جم غفيری از توده ھای ميليونی و به صد ھا رابطۀ توده ئی زنده ياد » ساما«

ديگر، نفاق و دوگانگی ايجاد نمايند، آوازه انداختند که دولت دست نشانده گويا چيزی در مورد فعاليت مبارزاتی آن زنده 

ياد نمی دانست و چيزی نمانده بود که وی را از زندان رھا نمايد که سازمان به دنبال عمليات موفقانۀ مصادرۀ لوای 

  .ابراز و وی را به قتلگاه فرستاد» ساما«ی، به صورت مستقيم تعلق وی را به با پخش شبنامه ا» حسين کوت«
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در آن قرار داشت، چيزی نمانده بود که به فاجعه ھای » ساما«اين ترفند رذيالنه آنھم در شرايطی که جنبش در کل و 

که » ساما«وابط توده ئی و ر» کلکانی«و  عده ای از دوستان شخصی زنده ياد » ساما«خونباری بين اعضای تشکيالتی 

بود، بينجامد که خوشبختانه دخالت آگاھگرانه » کلکانی«به صورت عمده پيوند شان با جنبش انقالبی از طريق زنده ياد 

، ھر دو طرف را متوجه توطئۀ رذيالنۀ دشمن »قيوم رھبر«و در پيشاپيش ھمه، زنده ياد » ساما«و به موقع رفقای آگاه 

  .مالی بيشتر جلوگيری به عمل آوردنموده، از خسارات احت

جا دارد در ھمين جا بيفزائيم، خالف تصور واھی برخی ھا که فکر می کنند، بھترين وسيلۀ آموزش، استفادۀ درست از 

تجارب مستقيم ديگران که برای ما به مثابۀ تجربۀ غير مستقيم به صورت کتاب انتقال می يابد، می باشد؛ در بستر 

ش پراتيک اجتماعی ظرفيت فراگيری انسان را باال برده و نيروھای انقالبی مکلفيت دارند، در کنار مبارزه ، ھر سه بخ

ماحصل تجارب ديگران را فرا » آزمون ھای علمی«آن که از کتاب، نوشته، رساله، فلم و ساير موارد مشابه به مثابه 

ھا ، فعاليت ھای مبارزاتی مستقيم خود، توطئه ھای می گيرند، در مبارزۀ طبقاتی و توليدی و فراز و نشيب ھای متعدد آن

دشمن و چگونگی مقابلۀ درست و سالم عليه آن تکتيک ھا را ھم بدون انقطاع و با دقت کامل مورد ارزيابی قرار داده، 

با جمعبندی درست و سالم از دست آورد و درس آموزی از اشتباھات، با پراتيک خودی، به غنای انديشه اش نيز فايق 

موفق به انجام آن شده و » رھبر«تحت رھبری خردمندانۀ زنده ياد » ساما«کاری که در آن زمان کادر ھای آگاه . آيد

مکلفيت داشته و دارند تا آن جمعبندی ھا را به مثابۀ بخشی از عملکرد آگاھانۀ مدافعان پرولتری جنبش کمونيستی 

  .افغانستان با ديگران نيز در ميان گذارند

قادر شدند يکی » ساما«، رفقای ١٣۵٨ حوت ٢٠يعنی به تاريخ » کلکانی «وز بعد از دستگيری زنده ياد  ر١٢درست 

طرح شده بود، عملی نموده، دشمن کشور و مردم را که » کلکانی«از پالنھای عملياتيی را که قبل از دستگيری زنده ياد 

 روز از ١٢، آنھم در شرايطی که بيش از »اماس«ھيچ انتظار چنين ضربتی را از جانب يک سازمان نوپائی مانند 

دستگيری رھبرش و سازمانده بزرگ توده ئی نگذشته بود، تا مغز استخوان ھراسان ساخته، اعتمادش را بر اردوی 

  .پوشالی و افسران آن، به صفر ضرب بزند

و در يک و نيم  کيلومتری پايتخت ٢٠در » حسين کوت«اين جريان، تصرف و مصادرۀ سالح ھای لوای تقويتی 

  . بود» قطعۀ ممتاز روسھا«کيلومتری 

در آن » معلم ستار«سياسی آن به نام –در جريان اين عمليات که با تأسف يک تن از بھترين کادر ھای نظامی » ساما«

به جاودانگی پيوست، قادر شد ظرف چند ساعت تسلط مطلق بر آن لوای تقويتی، صد ھا عدد سالح مختلف النوع، از 

گرفته تا ماشيندارھای  ثقيل ديکتريوف » ٧. جی.پی . آر«، از »ک.پ «ندار ھای گرينوف گرفته تا ماشيندار ھای ماشي

و  ده ھا ھزار فير » مکروف«و » .تی. تی«در ضمن ھزاران قبضه کالشينکوف، تفنگھای کارابين، تفنگچه ھای 

  .دره نمايدمرمی از سالح ھای مختلف النوع به نفع خلق دربند افغانستان مصا

مشاھده نمود، نه تنھا از » سيرا ماسترا«اين عمليات نظامی که در نوع خود، يگانه مشابه آن را می توان در عمليات 

نيز پيشی می گيرد، بلکه از لحاظ اکماالت نظامی در کشوری » سيرا ماسترا«لحاظ حفظ سالح ھای مصادره شده از 

 و ھويت جنبشھای ھای آزاديبخش واقعی و تکامل الزام آور آن به يک جنبش مانند افغانستان، آنھم برای جنبشی از سنخ

رھائيبخش و انقالبی  خلق افغانستان، که از ھيچ جانبی نمی تواند، اميد کمک نظامی را در چنان بستری داشته باشد، می 

مکان بقاء و رشد جنگ توده تواند درسی باشد بس بزرگ برای انقالبيون، تا با توسل و تطبيق درست و مبتکرانۀ آن، ا

  . ئی طوالنی را مساعد بسازند

در ھمان مقطع از يک خط حرکی نظامی سالمی برخوردار می بود و به عوض تقسيم و » ساما«نکته ای که ھرگاه 

 ترکۀ سالح ھا و در ده ھا محل و مکان، عمليات ھای نظامی را بر پا داشتن، با ديد کامالً روشن يک نقطه را به مثابۀ
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پايگاه مرکزی انتخاب و تمام آن سالح ھا را در خدمت ايجاد و تقويت آن پايگاه قرار می داد، و خط حرکی نخست 

و جنبش انقالبی به غير از آن می بود، » ساما«تحکيم بعداً گسترش را پيش می برد، به يقين تأثيرات آن بر اوضاع کلی 

  .که امروز بر آنھا گذشته است

ان مخصوصاً جنرال ضياءالحق، جنرال اختر عبدالرحمن، جنرال حميدگل، جنرال دوگر، جنرال افسران اردوی پاکست

درانی، بريگيدير اسد، بريگيدير يوسف، کرنيل امام، کرنيل اکبر، کرنيل مومند، کرنيل شيدا، کرنيل حارث، ميجر شاه 

ظيفه داشتند تا سياست ھای امريکا و محمود، ميجر عمر و ديگران که از سرسپردگان امپرياليست ھای غربی بودند، و

در کنار اين نظاميانی که تمايل شديد . امپرياليست ھای متحد او را در مقابله با ابرقدرت حريف در افغانستان عملی نمايند

به بنيادگرائی اسالمی داشتند، تنظيم ھای اخوانی و بنيادگرای جماعت اسالمی به رھبری قاضی حسين احمد که به پدر 

دگرايان اخوانی شھرت يافته بود، جمعيت العلمای اسالم به رھبری موالنا فضل الرحمان که به پدر طالبان شھرت بنيا

يافت و جمعيت العلمای پاکستان به رھبری موالنا سميع الحق که مدرسۀ حقانی اکوره را زير رھبری داشت و اين 

 سالۀ افغانستان نقش بسيار ٣٠ل بودند و در تحوالت مدرسه چون ماشين توليد بنيادگرائی عمل می کرد، به شدت فعا

اين سه تنظيم از درک پول ھای کمکی به تنظيم ھای مزدور افغان، صاحب ثروت ھای بزرگ و مالک . مھمی داشتند

 .صدھا ميل سالح شدند

ول  ميليون زارع و خرده بورژوای دھات می شد، در کنتر١٣ درصد دھات که شامل ٨٠ بيش از ١٩٨٠در آغاز 

بعدھا (ناميده، تبليغات وسيعی را عليه آنان به راه انداخته بود » اشرار«مجاھدين را دولت پوشالی . مجاھدين قرار داشت

که نجيب مشی مصالحۀ ملی را اعالن کرد، نام اشرار احترامانه به اپوزيسيون مسلح مبدل گشت، چيزی که برخی از 

وزيسيون مسلح می نامند، در حالی که اپوزيسيون و دشمن با ھم فرق سران و اعضای اين حزب حال نيز طالبان را اپ

دھقانان، کارگران، خرده بورژوازی شھر و ده، بخشی از ( درصد مردم افغانستان ٩٠و چون بيش از ) بسياری دارد

 و مزدور می تجاوز شوروی به افغانستان را محکوم و دولت افغانستان را پوشالی) فئوداالن، سرمايه داران و اھل کسبه

خواندند، لذا اين تبليغات نه تنھا بر ذھنيت مردم اثری نمی گذاشت بلکه ھرچه شدت می يافت به ھمان پيمانه مردم در 

 .گرفتند مخالفت بيشتر با اشغالگران روسی و دولت پوشالی قرار می

رای امنيت سازمان ملل، مجمع شو. تجاوز شوروی نه تنھا از طرف مردم افغانستان بلکه از سوی تمام دنيا محکوم شد

عمومی سازمان ملل، اتحاديۀ اروپا، کنفرانس اسالمی، جنبش غير متعھدھا، اتحاديۀ عرب، اتحاديۀ افريقا، اتحاديۀ 

جنوب شرق آسيا و دھھا سازمان و نھاد بين المللی به داليلی که ھر يک برای خود داشتند، اين تجاوز را محکوم کردند 

 کشور ٨٠ کشور آن را تحريم کردند اما ۶۴ی ھای المپيک در شوروی برگزار می شد، امريکا با  و در آن سال که باز

نيز در مخالفت با اين تجاوز برخاسته، دو حزب مقتدر چپ » يورو کمونيستی«حتی احزاب . ديگر در آن شرکت کردند

شوروی که بر . ن تجاوز را محکوم نمودنداروپائی در فرانسه به رھبری ژرژ مارشه و در ايتاليا به رھبری برلنگوير اي

نھاده و اين تجاوز با تجاوز کشورھای امپرياليستی در جھان تفاوتی » انترناسيوناليستی«تجاوزش نام کمک ھای 

ھای چپ جھانی به مسخره گرفته شد، اما تبليغات طرف مقابل از طريق راديو بی  نداشت، توسط اکثر احزاب و سازمان

ی امريکا، راديو مشھد، راديو زاھدان، راديو دری المان، راديو دری فرانسه، راديو دری عربستان بی سی، راديو صدا

سعودی و راديو دری پاکستان که ميليون ھا شنونده در  داخل و خارج  افغانستان داشتند، چنان پر حجم بود که صدای 

 . دادشوروی و متحدان آن در ميان امواج آنھا گم شده، کسی به آن گوش نمی

با ١٩٨٠در اول جوالی . خودخوری ميان دو جريان خلق و پرچم در درون حزب دموکراتيک ھمچنان ادامه داشت

از معاونيت شورای انقالبی و فرستادنش به عنوان سفير به مغولستان، موقعيت خلقی ھا لرزان تر » سروری«اخراج 

يکی از جواسيس » سيد محمد گالبزوی«و بيشتر به دور بعد از اخراج سروری، خلقی ھا يکبار ديگر بی پدر شدند . شد
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جذب و درآن وقت وزير داخله بود، جمع » بی. جی. کی«به » محمد مامد« به اسم اجنتوری ١٩٧٣کھنه کار که در 

شدند و چون کاری از خلقی ھا ساخته نبود، فقط در محافل شراب خوری پياله جنگی را با نثار دشنام ھای کوچه ای به 

 .در خدمت تجاوز جان می کندند و راه ديگری نداشتند» مظلومانه«با آن ھم .  ھا آغاز می کردندپرچمی

به رھبری اندروپوف که بر تجاوز افغانستان نظارت مستقيم داشت، در اولين روزھای تھاجم، » بی. جی. کی«سازمان 

عوض کرد و در رأس آن »  امنيتی دولتیخدمات«يا » خاد«حفيظ هللا امين را به سازمان » کام«سازمان استخباراتی 

 به وزارت مبدل گشت، آرام آرام ١٩٨۶اين سازمان که بعدھا تشکيالتش گسترده شد و در جنوری . نجيب را قرار داد

ای به خود گرفت، به چندين رياست و مديريت تقسيم شد که در حقيقت بنای دولت پوشالی بر اين دستگاه  ساختار پيچيده

عالوه بر خاد رسمی، چند شبکۀ خاص و مستقل استخباراتی ديگری نيز ساخت که » بی. جی. کی«. استوار گشت

اين شبکه ھا به جاللر، محتاط، کشتمند، گالبزوی، محبوب هللا کوشانی، دوستم و . با شوروی ھا در ارتباط بودندمستقيماً 

عصمت مسلم مرتبط می شدند که گاه با خاد نيز در روياروئی قرار می گرفتند، مثل روياروئی عصمت با خاد، درگيری 

 .وغيره» سازا«ا با خاد، برخورد گالبزوی ب» کجا«دوستم با خاد، درگيری 

اين که نجيب در مدت اقامتش در شوروی روش ھای جاسوسی را آموخت و يا بعد از رسيدن به رياست خاد زير 

. جی. کی«اما آنچه مسلم است اين که خاد به عنوان شعبه ای از . قرار گرفت، روشن نيست» بی. جی. کی«آموزش 

مثلی  که امروز (ت سازمان استخباراتی شوروی پيش می رفت عمل می کرد و کارھای آن تا آخر به کمک و ھداي» بی

در آن دستگاه بيشتر افرادی شرکت ). ھا و انگليس ھا از ھر لحاظ ھدايت و کمک می کنند را امريکائی» امنيت ملی«

 شان داشتند که انحطاط اخالقی داشتند و اعمال ضد انسانی را انجام می دادند، به اين خاطر خادی ھا از بيان ھويت

اکثر افراد خاد لومپن ھای دختر و پسری بودند که برای آنان وطن پرستی معنائی نداشت و فقط در . خجالت می کشيدند

به نظر آنان خادی يعنی پستی، بی ناموسی . توده ھای مردم از نام خادی نفرت داشتند. دادند بدل پول ھر کاری انجام می

 .می گويند» خادکی«دم افغانستان وجود دارد و خادی ھا را و وطنفروشی، ذھنيتی که تا امروز نزد مر

لومپن ھا که بنابر داليل مختلف، زائيدۀ بيکاری زحمتکشان اند، با قرار گرفتن در چنين صفی موقف طبقاتی شان را 

 تخريب، لومپن ھا آمادۀ خدمت به ھر تجاوز و وطنفروشی اند، آمادۀ ھر نوع. باخته، به زائدۀ اجتماع مبدل می گردند

با تجاوز شوروی که زيربناھای اجتماعی . خاصی در تخريب زيربناھای اجتماعی دارند» تھور« قتل و چپاول اند و 

ويران، بيکاری ھمه گير و برخی از وابستگان اعضای حزب دموکراتيک در دھات امکان ادامۀ زندگی را از دست می 

يد و تجارت افتاده و تمام رشته ھای اقتصادی در دست متجاوزان دادند، به شھرھا رو می آوردند و چون شھرھا از تول

قرار گرفته و کشور با اقتصاد جنگی، به جامعۀ وابسته و مصرفی مبدل شده بود، لذا بيکاران طيف گسترده ای را 

 و کيفی به اين دليل اين ارگان در يک سال از نظر کمی. تشکيل داده، بستر کالنی برای عضوگيری خاد ھموار شده بود

در ميان اعضای خاد که از امکانات پولی ... بازی، قمار و عياشی، می خوارگی، دختربازی، بچه. رشد بسياری کرد

بيشتری نسبت به ادارات ديگر برخوردار بودند، گسترش يافت که يکی از عوامل ديگر نفرت توده ھا نسبت به رژيم 

صحبت می کرد، با حرارت می گفت » آزاد«مورد يک خانوادۀ يکی از کادرھای خلقی عضو خاد که در . خلقی گرديد

که ميان اعضای اين خانواده ھيچ قيد و بند اخالقی وجود ندارد و ھر يک از اعضای خانواده می تواند با ديگری ھم 

عضای اين بيان، زبان گويای ھمۀ ا!!! برقرار شده است» مناسبات سوسياليستی«خوابه شود، تو گوئی که درين خانواده 

اخالقی که در جامعۀ فاسد شوروی آن زمان حاکم . خاد و حزب دموکراتيک خلق از اخالق و مناسبات سوسياليستی است

بود و چون اعضای حزب و کارگذاران خاد ھر از گاھی به شھرھای مختلف شوروی برده می شدند، لذا چنين 

 .را در آنجا تجربه و آموخته بودند» !!سوسياليستی» «!!اخالق«
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. اعضای خاد که نه پابند ايدئولوژيی بودند و نه تعھدی می شناختند، بعد از آمدن جھادی ھا در خدمت آنان قرار گرفتند  

با آمدن . بخش اعظم اعضای فارسی زبان خاد در جاسوسی به مسعود و پشتو زبان خاد به استخبارات گلبدين پيوستند

پر از » !!امنيت« اشغالگران امريکائی بر افغانستان حاکم اند، دستگاه طالبان به امارت اسالمی خدمت کردند و حال که

برخی از . وطنفروشی را از دل و جان انجام می دھند» !!شريف«ھمان جاسوسان خلقی و پرچمی است و ھمان وظايف 

افسوس ياد آنان که تکسی رانی می کنند به ھر مسافری از روزھای طالئی دوران خادی و وطنفروشی با ھزار حيف و 

 .می کنند و در غم بھشت از دست رفته غبطه می خورند

) محله ای در نزديک مسکو(» باالشيخا«را در » مرکز آموزش جاسوسی برای افغانستان «١٩٨٢در » بی. جی. کی«

ھده که از رياست ھشتم و از ھاوانا احضار گرديده بود بر ع» کيکوت«رياست اين اداره را افسری به نام . ايجاد کرد

از تجارب اسرائيل . شعبۀ مذکور شديداً سرگرم ارائۀ شيوه ھای تخريبکاری تروريستی در خاک افغانستان بود. داشت

که در مقابل کمپ ھای فلسطينی در لبنان و ھمچنان از شيوه ھائی که فلسطينی ھا عليه اسرائيلی ھا کار می گرفتند، در 

مرکز آموزش برای «ھمچنان در . مزدحم در پاکستان استفاده می شدکمپ ھای مھاجران افغان در پاکستان و ساحات 

 ساعته مد نظر گرفته شده بود که در آن افسران جوان ١٠٠کورسی برای محافظان سرحدی با يک برنامۀ » افغانستان

اين . ندگرفتند و بعد آموزش ھای شان را به افسران افغان منتقل می کرد مھارت ھای رزمی را ياد می» بی. جی. کی«

شعبه ساختار تشکيالتی گروپ ھای مقاومت، رشد جنبش مقاومت و تکتيک ھا و منابع درآمد گروه ھای مقاومت در 

تجارب و آموزش ھای اين شعبه در افغانستان به افسران خاد انتقال داده می . خارج از کشور را بادقت زير نظر داشت

 .شد

ھمه برای استقرار شوروی بعد از تجاوز در افغانستان جانکنی می شعبات مختلف خاد که وظايف متفاوتی داشتند، 

اعضای خاد در جبھات جنگ نفوذ می نمودند و تالش داشتند تا قومندانان را به جان ھم بيندازند و يا قومندانان . کردند

اندن زھر به قتل را با خور) پدر گل آقا شيرزوی(مھم و مورد حمايت مردم را از ميان بردارند، چنانچه حاجی لطيف 

کار مھم اعضای خاد تعقيب افراد وابسته به نيروھای انقالبی بود و بعد از آن که شک می کردند و يا اسنادی . رساندند

خاد تالش می کرد تا دستگيرشدگان را وادار به تسليم نمايد و توسط . به دست می آوردند، آنان را دستگير می نمودند

حفيظ بھشتی، يونس اکبری، حکيم توانا، عظيم سياه و چند تن ديگر . ھا را به دام بيندازندآنان اعضای مخفی اين سازمان

از شرف باختگانی بودند که شرف شان را به خاد فروختند و تا توانستند افراد ديگر سازمان ھای انقالبی را به دام خاد 

کبوتر بال «تگيری او را رھا کرده و چون وقتی خاد به رابطه ھای پنھانی فردی شک می کرد، بعد از دس. انداختند

در زندان صدارت و مخصوصاً در . مورد تعقيب قرار می داد و با تعقيب او افراد زيادی را دستگير می کرد» قيچی

با زندانيان مھم در اتاق مورد نظر جابه جا کرده و تالش ) گژدمک(زندان پلچرخی جواسيس خود را به شکل زندانی 

 .شکلی، حرف ھای پنھانی ھم اتاقی ھای شان را کشف کنندمی کردند به ھر 

از » باشی«اين دين مداران با گرفتن امتياز کوچکی چون . اخوانی ھا در زندان پلچرخی بيشترين قلمداد و تسليمی داشتند

يشترين تمام افراد بی طرف به اين باور بودند که اخوانی ھا ب. ھيچ خيانتی نسبت به زندانيان دريغ نمی ورزيدند

جاسوسان زندان پلچرخی را تشکيل می دادند که توسط خاد در داخل زندان استخدام شده بودند و عموماً بعد از آن که از 

که در بالک اول پلچرخی از نازدانه » احد پچق«. استعمال و استفاده می افتادند، چون سگان ھرزه تيرباران می شدند

 جاسوسی کرد و با خبرچينی ھای او انقالبيون بسياری لت و کوب، شکنجه ھای حزب اسالمی بود و مدت ھا برای خاد

و کوته قلفی شدند، بعد از آن که ديگر کارآمد نبود و ھمۀ زندانيان ھويت پست او و حزبش را شناختند، خاد زندان او را 

فرياد می کشيد که او را کاغذ تشناب قرار داد و وقتی به اعدام می بردندش، به پای ھر عسکر و افسری می افتاد و 

خاد در اين وقت شکنجه گران بسياری داشت که . ببخشند، اما او ديگر نبايد زنده می بود و چون سگ تيرباران می شد
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کشی، برق دادن، سنگ به خصيه بستن، تجاوز جنسی وغيره مصروف  در صدارت و پلچرخی به لت و کوب، ناخن

 قاسم عينک، داکتر زمری لغمانی، عبدهللا ھوتک، رسول بی خدا، کبل خان  قيوم صافی ، بودند، مانند لطيف شريفی،

 .فراھی وغيره

 برای کشته شدگانی که به حفيظ هللا امين نسبت داده می شد، عزای عمومی اعالن کرد ١٣۵٨ جدی ٢٣ببرک کارمل در 

.  شگردھا دست رد گذاشتندو خود بر گليم عزا نشست، اما چون مردم او را يک دست نشانده می شناختند، بر اين

 مواضع مجاھدين را تسخير نمايند و با حمالت ١٩٨٠نيروھای تازه وارد شوروی تالش می کردند تا در طول سال 

 قيام خودجوش سرتاسری در کل کشور به راه ١٣۵٨اما در سوم حوت . پياپی زھر چشمی به مردم افغانستان نشان دھند

الن پوھنتون و دختران و پسران مکاتب کابل بودند، ابتداء از بخشھائی از شمالی آغاز اين قيام که پيشتاز آن محص. افتاد

با اين که سه روز دوام کرد، اما با سرکوب جدی از سوی پرچمی ھای تازه به . يافت و متعاقباً شھر کابل را فرار گرفت

نه بر بام ھا بر آمده، آتش روشن می قدرت رسيده روبه رو شد و بعد از آن يک ھفتۀ پياپی در تمام کشور مردم شبا

آنان که پيشبين چنين وقايعی نبودند، دستپاچه شده، برای خاموش نمودن اين . کردند و شعار ضد شوروی سر می دادند

 سرباز ٢٠٠٠اضافه از ( دسته ٢۴از جانب شوروی ھا . تظاھرات، نيروی وسيعی را در کابل به کار انداختند

 زره پوش ۴٠ تانک، ۴٣، ) سرباز١٠٠٠( دسته ١١وش، از جانب دولت پوشالی  تانک و زره پ٣٠، )شوروی

طياره ھای شوروی با ارتفاع کم برای ترساندن مردم . زنجيردار و راکت اندازھای سيار به جاده ھای پايتخت برآمدند

برای اعادۀ نظم .  شدند نفر دستگير٩٠٠ پرواز انجام دادند و ۴٩ پرواز و طياره ھای دولت پوشالی به اين ارتفاع ١۵٨

اين کميته وظيفه . بودند، تشکيل شد» ايوانف«و » عبدالقادر«که اعضای آن » سروری«شھر، کميته ای به قومندانی 

 .گرفت تا وظايف وزارت دفاع، داخله و رياست امنيت ملی را ھماھنگ سازد

 در رأس ھر زون يک پرچمی و يا يک خلقی  زون تقسيم کردند که ظاھراً ٨بعد از چند ماه افغانستان را به  شوروی ھا

دستگيرشدگان قيام . قرار گرفت، اما تمام برنامه ھای عملياتی توسط شوروی ھا طرح و به قومندۀ آنان اجراء می شد

به اين . سوم حوت شبانه با شکنجه ھای وحشيانه روبه رو بودند که برخی از آنان دوباره از زندان بيرون نيامدند

ھا در اولين روزھای قدرت، در پايتخت نشان دادند که در قساوت و قسی القلبی دست کمی از خلقی ھا صورت پرچمی 

 شاگردان مکاتب کابل به ضد حضور شوروی دست به ١٩٨١با تمام اين سرکوب و وحشيگری باز ھم در مارچ . ندارند

جميله و وجيھه با عده ای از پسران متعلم و  دختر متعلم به نام ھای ناھيد، ٣تظاھرات زدند که با آتش نوکران شوروی 

و ديگری » اتحاديۀ محصلين«به نام » ساما«با اين قيام ھا دو تشکل محصلی يکی زير رھبری . محصل به قتل رسيدند

در پوھنتون کابل مخفيانه ايجاد شدند که در سازماندھی اين » شورای محصلين«به نام » سازمان رھائی«زير رھبری 

را در کابل منتشر می » جبھۀ دانش«شورای محصلين در آن وقت نشريۀ مخفی .  مھمی ايفاء کردندتظاھرات نقش

توسط امنيتی ھای وزارت داخله دستگير و در آن ) محصل پوليتخنيک(ن آن به نام کريم علومی ساخت که يکی از فعاال

 .به قتل رسيدزمان گفته شد که توسط عبدالحق علومی با فير تفنگچه در صحن وزارت داخله 

ايران آن زمان به رھبری خمينی يک سال قبل از تجاوز شوروی، رژيم دست نشاندۀ شاه را سرنگون کرده و بعد از 

تجاوز شوروی به افغانستان، حمايت خود را از جنگجويان ضد رژيم خلقی اعالن و کمکھائی به جنگجويان شيعه نموده 

ببرک کارمل ابتداء تالش کرد تا از . فغان اجازۀ ورود به آن کشور داده بودبه آوارگان ا» اسالم مرز ندارد«و با شعار 

به اين خاطر با اعزاز و . اختالف ميان ايران و امريکا به نفع رژيم خود سود ببرد و حمايت اين کشور را جلب کند

) امريکا( مشترک اکرام نامه ای به خمينی نوشت و خواھان روابط خوب، حسن ھمجواری و مبارزۀ مشترک با دشمن

اما خمينی اين پيشنھاد او را با جديت رد کرد و گفت که با کفار نمی سازد و خواھان برقراری نظام اسالمی در . شد
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اين اولين شکستی . خود را تکرار کرد» نه شرقی نه غربی، جمھوری اسالمی«افغانستان است؛ خمينی بار ديگر شعار 

  .گان مخالف حاکميتش بعد از رسيدن به قدرت چشيدبود که ببرک در برابر يکی از ھمساي

نمايندگان (ايران که بعد از پيروزی خمينی با کشمکش ھای عميق درونی گرفتار شد، بنيادگرايان طرفدار خمينی 

اين . برای انحصار کامل قدرت، ابتداء بايد نيروھای چپ را بر می داشتند) بورژوازی وابسته و خرده بورژوازی مرفه

درين تصفيه ھا روشنفکران .  پايان يافت و بساط تمام احزاب و سازمان ھای چپ برچيده شد١٩٨١ تا اواسط کشمکش

سازمان مجاھدين خلق که نيرومندترين سازمان ضد . انقالبی بسياری دستگير و اعدام و عده ای به خارج فرار کردند

رک ايران شد و باالخره پايگاه اشرف را در عراق حاکميت خمينی بود، بعد از يک سال درگيری خيابانی، مجبور به ت

 برای ۵٧با اين که از آغاز انقالب ) برادران واقعی خلقی ھا و پرچمی ھا(حزب توده و چريک ھای اکثريت . ايجاد کرد

نيروھای اطالعاتی ايران جاسوسی کرده و راه رخنۀ اين اطالعات را در درون سازمان ھای انقالبی باز کردند و 

بيون بزرگی چون سعيد سلطانپور، بھرام راد، عباس صابری و صدھا مبارز ديگررا از تيغ خمينی گذشتند، باالخره انقال

 رھبری حزب توده توسط فاشيست ھای خمينی دستگير و بعد از تسليمی و کرنش ھای خفتباری، برخی از ۶٢در سال 

 .ننگين شان ادامه دادند و باالخره مردندبه حيات ... آنان اعدام و عده ای چون کيانوری، احسان طبری و

رژيم خمينی بعد از ريختن اين ھمه خون و تسلط کامل بر قدرت، باز ھم با درگيری ھای درونی روبه رو شد که منتج  

 صدام ١٩٨١در اواسط . به مرگ طالقانی، خلع لباس روحانيت شريعتمداری و در آخر حصر خانگی منتظری گرديد

 با قوت ١٩٧۴که در ) رود کارون(ی بر خوزستان به ايران لشکر کشيد و حد فاصل دريای دجله حسين با ادعای ارض

 ساله غرق ٨شاه به عنوان مرز مشترک بر صدام قبوالنده شده بود، ملغا اعالن گرديد و دو کشور در جنگ جنايتبار 

رگان افغان در آن کشور به يک و نيم  که تعداد آوا١٩٨٣جنگ و مصروفيت پاسداران رژيم ايران با اين که تا . شدند

اما تنظيم ھای جھادی شيعه در قم و تھران . مليون رسيد، اين کشور باز ھم دسِت بازی در جنگ افغانستان پيدا نکرد

 .ساخته شدند و تنظيم ھای پشاوری در برخی از شھرھای مرزی و تھران دفتر باز کردند

. ن، تالش کردند تا در مضمون و ماھيت جنگ تغيير جدی به وجود آورندامپرياليست ھا با تجاوز شوروی به افغانستا

قبل از آن که قيام ھا و جنگ ھا ُمھر تنطيم ھا و غرب را نخورده بودند، اين جنگ جزئی از جنگ آزاديبخش ملی به 

لمای اسالم و با احزاب اخوانی و ديوبندی جمعيت الع(اما ھرچه تسلط تنظيم ھا، با حمايت پاکستان . حساب می آمد

، عربستان سعودی، دولت بنيادگرای ايران و امريکا بر اين جنبش افزايش می يافت، به ھمان پيمانه )جماعت اسالمی

جنگ مذھبی تر و وابسته تر می شد تا اين که شعار کفر و اسالم مطرح شد و با اين شعار ھزاران بنيادگرای عرب و 

کس ھای مملو از پول به سوی پشاور راه کشيدند، در حالی که در آن زمان غير عرب شامل جنگ شدند و وھابی ھا با ب

 درصد قومندانان جھادی افراد سنتی بودند، نه مال و ٩٠و تا زمانی که نيروھای شوروی از افغانستان خارج شدند، 

 .مولوی که اين خود از سنتی بودن جنگ و عدم تسلط تنظيم ھا بر جنگ حکايت می کرد

خمينی که فقط به صدور انقالب مذھبی  فکر می کرد، تالش نمود که مزدوران پيرو فکر خود را در حکومت مذھبی 

) مخصوصاً مجددی و گيالنی(تنظيم ھای ھفتگانه که ھمۀ آنھا سال ھا از موقعيت مذھبی . رأس اين تنظيم ھا قرار دھد

ی ھای مشھور و بنيادگرايان فاشيست مذھبی نان خورده و مردم را احمق ساخته بودند، گلبدين و ربانی که از اخوان

بودند، مولوی خالص و مولوی نبی که از مالھای سنتگرا و باالخره سياف که عالوه بر اخوانی، در سلک وھابی ھا 

. کردند» رسمی«تعيين و تنظيم ھای شان را » ای. آی. سی«و » آی. اس. آی«داخل شده بود، ھمه با دقت از سوی 

ه نام ملی را بر خود داشتند، ھيچ گونه زمينۀ فعاليت نيافته و باالخره اين جنبش به ريش اين افراد و تشکالتی ک

در رأس تنظيم ھای شيعۀ ايرانی نيز جنايتکاران بنيادگرای نصری، پاسداری و حزب اللھی . وطنفروشان گره داده شد

تر و پر رنگ تر می ساختند، به ھمان را تند» چپ«رھبران حزب دموکراتيک و شوروی، ھرچه اداھای . قرار گرفتند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٣

چون پول و سالح از طريق اين (اندازه تنظيم ھا و جنگجويانی که ديگر راھی جز پيوستن به اين تنظيم ھا نداشتند 

مذھبی تر عمل می کردند و اين خيانت بزرگ حزب دموکراتيک خلق بود که ) تحويلداران به جنگجويان داده می شد

  .ن غربی را به افغانستان باز نمودباالخره راه اشغالگرا

ھشت تنظيم ايرانی که تا آن زمان در ميان چندين تنظيم ديگر از سوی سپاه پاسداران انتخاب شده و قالدۀ مزدوری رژيم 

فاشيست مذھبی ايران را به گردن آويخته بودند، نه تنھا بر ھزاره جات مسلط شدند بلکه تمام اين منطقه از تسلط روس 

حجت االسالم ھائی که در قُم درس .  شده و برای جنگ داخلی و گلو دريدن يک ديگر دانۀ جنگ را چيدندھا خارج

خواندند و در داخل افغانستان از پايگاه مردمی برخوردار نبودند؛ با سالح، مھمات و پول به ھزاره جات گسيل شدند  می

ب اين تضاد در کنار عوامل ديگر يکی از عوامل جنگ که با عکس العمل قومندانان ديگر روبه رو شده و به اين ترتي

در » نصر«در جنگ ھای داخلی ھزاره جات سازمان جنايتکار و خونريز . ھای خونين داخلی در صفحات مرکزی شد

اين درگيری ھا و خونريزی ھا در ھزاره . وحدت کامل با برادران جنايتکارش در حزب اسالمی گلبدين قرار گرفتند

 که جنگ ھای کابل شروع شد، ادامه يافت و پاسداران ايرانی در عقب آن قرار داشتند که ھزاران ھموطن جات تا زمانی

 .ما را قربانی کرد

جنراالن ارتش شوروی که فکر می کردند با نيروی ضعيفی در جنگ افغانستان روبه رو اند، تصميم داشتند تا ھرچه 

ان را بخشکانند، ابتداء با ضربت و تھاجم خاص قوای ھوائی زودتر طومار اين جنگ را برچينند و ريشۀ جنگجوي

 قوای ھوائی شوروی بر ١٩٨٠طبق گزارش مارشال سکولوف در جنوری . مراکز مجاھدين را مورد حمله قرار دادند

از .  پرواز رزمی داشت۵۶ حملۀ رزمی انجام داد، در حالی که قوای ھوائی دولت پوشالی فقط ٢۴٠مواضع مخالفان 

 در مدت سه ماه قيام ھائی در ولسوالی اشکمش بدخشان، ولسوالی خواجه غار ١٩٨٠تجاوز شوروی تا آغاز سال زمان 

، محبس مرکزی )سقوط کرد و چند ھزار ميل سالح به دست مردم افتاد(تخار، ولسوالی خان آباد کندز، واليت تخار 

ندز، ولسوالی کامۀ ننگرھار، ولسوالی ھای ، ولسوالی عليشنگ لغمان، ولسوالی امام صاحب ک)شکسته شد(لغمان 

، ولسوالی تگاب کاپيسا، مردم شھر کابل و محبس مرکزی کندز )سقوط کردند(گوشته و عالقه داری لعلپور ننگرھار 

  . ادامه داشتند١٩٨٠ھا در طول سال  اين قيام. به وقوع پيوست)  زندانی رھا شدند١۴٠٠شکسته و (

 به جابه ١٩٨٠ا ھزاران مشاوری که در افغانستان جابجا شده بودند، در طول سال  ھزار نفری شوروی ب١٣٠نيروی 

جائی نيروھای خود در کابل، بگرام، شيندند، کندز، جالل آباد، قندھار و پلخمری پرداخته، به ساختار دولت پوشالی و 

در .  به طور پياپی به راه می افتاداما با حضور اين ھمه نيرو باز ھم قيام ھای مردم. ترتيب و تنظيم خاد مصروف بودند

 نيروھای شوروی در تمام واليات عمليات گسترده ای را به راه انداختند و به اين صورت تمام مراکز واليات ١٩٨١

زيرا جنگجويان ضد شوروی نه از امکانات الزم تسليحاتی و نه از آموزش کافی . دوباره به کنترول شوروی درآمدند

در واليات . در مقابل ارتش بزرگترين ابرقدرت دنيا می ايستادند، بنابرين جنگ به کوه ھا کشانده شدبرخوردار بودند تا 

 .ھا خشن تر بود لذا کمربندھای امنيتی در اطراف شھرھای بزرگ برپا گرديد کابل، قندھار، ھرات و بلخ جنگ

 درصد آنان را طبقات ٩٠انديشيدند، نيروھای مخالف شوروی که توده ھای واقعی و فقط به استقالل کشور شان می 

مردم افغانستان بعد از تجاوز شوروی نه تنھا از جنگ دست . زحمتکش، مخصوصاً دھقانان دھات تشکيل می داد

به ايده آل ترين » شھادت«بيشتری پيدا کرد و روز تا روز دينی تر شد، » قداست«نکشيدند بلکه با اين تجاوز، جنگ 

غافل از اين که پاکستان با رھبران وابسته و مزدور و در مجموع امپرياليست ھای . گشتفکری برای مجاھدين مبدل 

ھا بی آن که بدانند در پشت پرده چه جريان دارد، »گالدياتور«غرب چه نقشۀ شيطانی برای آيندۀ ملک شان کشيده و اين 

وی ھا شکست می خورند و ملک ما آزاد به خير شور«: بار اين جنگ خونين را به شانه می کشيدند و اميدوار بودند که

در . را چون برگ درخت می تکاندند» گالدياتورھا«لشکريان شوروی با ھليکوپترھای ضد گلوله اين . »می شود
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 نفر را به قتل ١٣٩٠ روز ١٠آمده بود که نيروھای شوروی در ظرف » کی جی بی«گزارشی به اندروپوف رئيس 

 که شوروی ھا کوچکترين رعايت زندگی انسانی را نداشتند، نه تنھا مردم را می ھا در بسياری اين جنگ. رسانده اند

با » گالدياتورھا«در يک روياروئی اين (کردند  کشتند بلکه خرمن ھا، باغ ھا و حيوانات شان را نيز نابود می

 خرمن نيز در ميان ١٣٢ تن کشته شدند، ١٣ در قريۀ گجگين واليت فراه با اينکه ١٩٨٢اشغالگران شوروی در ماه می 

 نفر به فرمان روس ھا تيرباران ۵٠٠در قريۀ قتل عام ولسوالی چھاردرۀ  واليت کندز، بيش از . شعله ھای آتش سوختند

 که شوروی ھا بر کوھستان ھای ولسوالی ناری و ولسوالی کامديش واليت کنر با بم ھای آتشزا حمله ١٩٨٢در . شدند

در .  بر مردم منطقه وارد شد، اما صدھا رأس بز و دھھا ھکتار جنگل به آتش کشيده شدکردند، با اين که تلفات معدودی

ھمين سال کاروان نيروھای شوروی در ولسوالی نادعلی واليت ھلمند در نزديک چاه انجير تمام کشتزارھا و درختان 

 بر خيل کشته ھا، مخالفان و به اين صورت شوروی ھا با چنين برخوردھای جنايتباری، ھر روز). دو قريه را سوزاند

 .آوارگان می افزودند

جوانان چه در آوارگی و چه در داخل بر طبق نوبت به جبھه می رفتند و ھم به کار در ايران و پاکستان و ھم زراعت 

 عالوه بر اين، عده ای از جوانان بايد با. تعليمات ابتدائی نظامی در جبھه آموزانده می شد. در داخل می پرداختند

کاروان ھای انتقال سالح به پاکستان می رفتند و بعد از آن که روزھا در کمپ ھای نظامی تنظيم ھا می ماندند، با 

تعدادی ازين کاروانھا در راه ھا به . بارگيری از طريق کوه ھا و راه ھای صعب العبور به پايگاه ھای شان بر می گشتند

 .محافظان آنھا به قتل می رسيدندوسيلۀ جت ھا و ھليکوپترھای شوروی بمباران و 

با تجاوز شوروی به افغانستان ديگر سالح ھای سنتی و غنيمتی مجاھدين چون باروتی، يازده تير، برنو، بغل پُر و 

، يوزی، ده تکه، دی پی و راکت اندازھای ضد تانک که يا از تسليمی عساکر و ٣کمرشکن با کالشينکوف، پپشه، ژـ

ھائی چون اسمار، حسين کوت، فيض آباد جوين، پکتيا وغيره و يا از ايران و پاکستان به دست مليشياھا، تسليمی قشله 

آمده بودند، تأثير خود را از دست داده، مجاھدين به زودی با کمبود مھمات و مخصوصاً سالح ھای ضد تانک و دفاع 

امريکا . ه آموزش و تسليح مجاھدين گرفتندھوائی روبه رو شدند و به اين خاطر امريکا، انگليس و متحدان آنھا تصميم ب

 ميليون دالر برای خريد سالح و مھمات اختصاص داد، باوجودی که پاکستانيھا تا آن زمان از تقويت ٣٠برای بار اول 

جنگ ضد اشغال در افغانستان انکار می کردند و صرف پذيرش مھاجران افغان را عمل انسان دوستانه وانمود می 

 .ک نظامی برای مجاھدين را درکنار مرز با نورستان، کنر و پکتيا مخفيانه آغاز کردندنمودند، اما کم

، تازه از انديشه ھای کمونيستی رو گشتانده »تئوری سه جھان«چين آن زمان زير رھبری دينگ سياوپنگ که با اعالن 

قب نشينی ھفت لشکر شوروی از را که شامل ع) نه ايدئولوژيک(و به انديشۀ مائو پشت کرده بود، سه مسألۀ سياسی 

مرزھای چين، خروج نيروھای ويتنامی از خاک کامبوج و عقب نشينی نيروھای شوروی از خاک افغانستان می شد، 

اساس اختالف با اتحاد شوروی قرار داده؛ با اين سياست در جنگ افغانستان به عنوان کشوری که به سوی سرمايه 

غربی ھا با تعھد کمک نظامی و غيرنظامی به مجاھدين . يست ھای غربی ايستادداری سير می کرد، در کنار امپريال

خواستند تا زرادخانۀ روسھا را متوقف سازند و چون اسلحۀ چينی شباھت کامل با سالح ھای روسی داشت و در فاصلۀ 

 . چين آغاز کردبيشترين خريداری سالح را از بازار» سيا«نزديک و ھم مرز با پاکستان واقع بود، لذا سازمان 

 و بمب افکن ھای سو و ٢١، ١٩، ١٧ ھزار نفری شوروی که با جت ھای جنگی ميگ ١٣٠مقابله با اردوی 

 که می توانستند در بخشی از ٧۴ و تی ـ۶٢، تی ـ۵٢ مسلح بود، مخصوصاً تانک ھای تی ـ٢۴ھليکوپترھای ام آی ـ

نی نبود، لذا امپرياليست ھای غربی و کشورھای عربی زمين ھای ھموار به آسانی مجاھدين را شکار کنند، کار آسا

.  حاشيۀ خليج را در دو راھی قرار داد که يا بايد اين بن بست را می شکستند و يا پيروزی شوروی را تماشا می کردند

مضاء برای نخستين بار انورالسادات رئيس جمھور مصر که چندی قبل پيمان کمپ ديويد را زير سايۀ کارتر با اسرائيل ا
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کرده و در ميان اعراب به شدت تجريد شده بود، برای اين که پايه اش را در غرب مستحکمتر سازد، رسماً اعالن کرد 

اين حمايت شامل کمکھای «وی با صراحت گفت . که از جنگجويان افغان به ضد تجاوز شوروی حمايت می کند

بسيار جمع تير و دور (ده تکۀ نيمه اتومات مصری به اين صورت در کنار کالشينکوف ھای » .تسليحاتی ھم می شود

. ، راکت ھای ضد تانک آر)زن بود و در خاک بادھای افغانستان ھرگز گلوله بند نمی کرد و ھدفش به خطا نمی رفت

اين راکت ھا که به خاطر استعمال نادرست آنھا ابتداء .  مصری از طريق پاکستان وارد افغانستان شد٧ و ٢جی . پی

 شکار تانک ھا نمی شد، بعد از آن که تيم ھای بسياری برای آموزش به پاکستان فرستاده شدند، به مرور زمان قادر به

 ۶٠«در حرکت تانک ھای غول پيکر مشکل خلق شد لذا فرماندھان شوروی مجبور شدند تا تانک ھای پخش و سريع 

 درجه حرکت کرده می توانستند و در ۶٠ن باالتر از تانکھائی که بر تپه ھا با ميال. را وارد افغانستان نمايند» پی پی

 کيلومتر سرعت داشتند، اما متخصصان نظامی امريکائی، انگليسی، مصری، ايرانی و مخصوصاً ١٣٠ساعت تا 

مين ھای ھفت . را وارد افغانستان نمودند» مين«پاکستانی با ارزيابی جديد وضعيت جنگ و تانک ھای جديد، سالح 

 در سرعت مانور و حرکت تانکھای جديد روسی نيز کندی به وجود آورد و به گفتۀ جانباختۀ کبير کيلوئی ضد تانک

  .برای مقابله با چريک ھا باقی ماند» ھليکوپتر به عنوان حريف خطرناکی«، »چه گوارا«جھان 

. آی«ز طريق پاکستان و امريکائی ھا که برای درگير نمودن ھرچه بيشتر رقيب در افغانستان تالش داشتند، آرام آرام ا

رھبری کامل جنگ را به دست گرفتند و برای اين که جنگ خونين تر شود، در جھت تھيه و تدارک پول » آی. اس

 ميليون دالر اختصاص داده بودند، بعدھا اين مقدار بسيار ٣٠در آغاز که . بيشتر و سالح برتر برای مجاھدين برآمدند

سرائيل خريداری می شد، از راه بحری به بندر کراچی و از طريق ھوائی به ميدان اسلحه از چين، مصر و ا. باال رفت

 درصد سالح و مھمات ٧٠در اين کمپ که . انبار می گشت» اجوری کمپ«در راولپندی می رسيد که در » چکالله«

ين جا جنگ را از» .آی. اس. آی«ذخيره می شد، در ميان اسالم آباد و راولپندی موقعيت داشت و بخش افغانستان 

 ھزار تن ١٠اين سالح و مھمات ابتداء .  درصد سالح ديگر به پشاور و کويته انتقال می يافت٣٠. می کرد» رھبری«

مسؤوليت خريداری سالح و رساندن آن تا کراچی و چکالله را .  ھزار تن در سال رسيد۶٠در سال بود که بعدھا به 

بود، از » .آی. اس. آی« به بعد تا راولپندی و اجوری کمپ بر دوش از آن. بر عھده داشت» .ای. آی. سی«سازمان 

اجوری کمپ تا سالحکوت ھای مرزی مسؤوليت تنظيم ھا و از سالحکوت ھای مرزی تا پايگاه ھای داخل بر دوش 

بود و به » .آی. اس. آی«صالحيت سھم بندی سالح و مھمات برای قومندانان در دست . قومندانان گذاشته شده بود

قومندانانی که گوش به فرمان تر بودند، در جاھای مھمی چون نزديک کابل، مراکز شھرھای مھم، ميدان ھای بزرگ 

سھميۀ تنظيم . و محل استقرار پايگاه ھای ارتش شوروی داده می شد) بيشتر راه سالنگ(نظامی، شاھراه ھای عمومی 

 درصد، برای ٢٠برای گلبدين .  داشتند، فرق می کرد».آی. اس. آی«و » .ای. آی. سی«ھا نظر به اھميتی که برای 

 ١١ درصد، برای گيالنی ١۵ درصد، برای مولوی نبی ١۵ درصد، برای خالص ١٨ درصد، برای سياف ١٩ربانی 

اين ارقام می توانست بر طبق نظر يا صالحديد گردانندگان بخش افغانستاِن .  درصد می دادند۵درصد و برای مجددی 

بيشتر در جنگھای (مخصوصاً برای گلبدين که از اکثر اين تنظيم ھا کمتر می جنگيد . تغيير بخورد» .آی. اس. آی«

مصارف نقدی اين تنظيم ھا را .  درصد ھم سالح و مھمات داده می شد٣٠، گاه تا )داخلی با تنظيم ھای ديگر درگير بود

اين تنھا نبود، شبکه .  ميليون دالر در ماه رسيد١.٢گرچه در سالھای اول کم بود، اما باالخره تا . نيز سيا می پرداخت

سياف که مستقيماً مورد . ھای استخباراتی کشورھای مختلف امپرياليستی و عربی نيز برای آنھا نقدينه می پرداختند

دولت عربستان در . حمايت دولت وھابی عربستان سعودی قرار داشت، پولھای بسياری از اين کشور به دست می آورد

 . ميليون دالر پول نقد برايش تقديم کرد٢٠را به سياف داد و يک بار » روشنفکری شاه فيصل« جايزۀ ١٩٨۵



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۶

 محل، مراکزی برای ۵ محل و بعد در ٣برای اين که مجاھدين سالح ھای پيشرفته را استعمال کرده بتوانند، ابتداء در 

 ھزار نفر ١٠٠شوروی از افغانستان، بيش از آموزش آنان در خاک پاکستان آماده گشت و تا زمان خروج نيروھای 

کاروان ھای اسب و قاطر مجاھدين که يا فرسوده و يا مورد حمالت ھوائی شوروی قرار . درين پايگاه ھا آموزش ديدند

می گرفتند، ھر ماه در تعداد آنھا کاھش به وجود می آمد، لذا سازمان سيا برای رفع اين کمبود، ھزاران رأس قاطر از 

 . ھزاران رأس اسب و خر از ارجنتاين خريداری کردچين و

رھبری جنگ، پول، .  اين جنگ به يک روياروئی کامل امريکا و روسيه مبدل گشت١٩٨٣به اين ترتيب بعد از سالھای 

سالح، مھمات، آموزش، طرح و ستراتيژی جنگ از يک طرف به وسيلۀ شوروی ھا و از سوی ديگر به وسيلۀ 

رھبران، کادرھا، نظاميان و سربازان دولت پوشالی گوش به فرمان شوروی ھا؛ رھبران . ی شدامريکائی ھا آماده م

ويليام کيسی رئيس . جھادی، قومندانان، سرگروپ ھا و جنگجويان طرف جھاد گوش به فرمان امريکائی ھا بودند

سکی پيوسته از قرض ويتنام ؛ برژين»را بکشيد) شوروی ھا(اين حرامزاده ھا «: سازمان سيا پيوسته فرياد می کشيد

درين . »ظاھر شدم) مجاھدين(من ديگر به عنوان رھبر چريکی «می گفت » .آی. اس. آی«حرف می زد و يک افسر 

بينيم که مفھوم رھبران حزب دموکراتيک و رھبران تنظيم ھا جز  جا دو حکم از سران دو طرف را مقايسه کرده، می

يکی با تمسک (يکی از دو ابرقدرت در اين جنگ ناعادالنه می جنگيدند مزدوران بی مقداری که ھر يک به نفع 

  .چيز ديگری بوده نمی توانست) دروغين برابری و سوسياليزم و ديگری با تمسک کاذبانۀ دين و شريعت

بعد از کشته شدن امين برای ايوانوف، » .بی. جی. کی«بخشی از دستور اندروپوف عضو بيروی سياسی حزب و رئيس 

در جھت تحت کنترول درآوردن اوضاع در کشور و در امر توسعۀ پايه «: چينکو، بودگانوف و اوسکادچی در کابلکرپ

ھای اجتماعی دولت جديد، بايد به زودی بعد از تکميل مرحلۀ اول عمليات، به نيروھای سالم حزب دموکراتيک خلق 

ير الزمی در جھت شامل ساختن آنعده افرادی که ھمچنان بايد تداب. کمک نموده آنان را مورد دستياری قرار دھيم

و دوستی با اتحاد شوروی و رھبری جديد ارگانھای )  ثور٧کودتای (وفاداری شان را به آرمان ھای انقالب اپريل 

 .»...دولتی به اثبات رسانده اند، برداشته شود

 نشست و گفت و گو کرد و به نتيجه در يکی از جلسات وحدت که ضياءالحق تا دو شب با رھبران جھادی خود ساخته،

تنظيم ھا موظف اند که به زودی يک ائتالف ھفتگانه را به وجود «: نرسيد؛ در حالت عصبانی اين امريه را صادر کرد

. و اين کار بعد از سه روز صورت گرفت» .آورند و بدين ارتباط در ظرف سه روز اعالميۀ مشترکی را صادر نمايند

ه گرگ درنده در يک ظرف ناممکن بود، اما آنان از ترس فوراً اين کار را کردند، چنانچه روسھا گرچه آب دادن اين ھم

 .تا آخر قادر نشدند مزدوران خلق، پرچم و ستمی شان را بر يک آخور ببندند

ه ھمان اختالفاتی که ميان جناح ھای حزب دموکراتيک خلق افغانستان وجود داشت، در ميان تنظيم ھای جھادی نيز ب

آن ھا تا زمانی که به طور مستقيم زير دست و نظر باداران شان قرار داشتند، با اين که يکی مقابل . وجود آمده بود

با اين که گاه مشاجرات شان به دشنام ھای کوچه ای . ديگری رجزخوانی می کردند، اما قادر به روياروئی مستقيم نبودند

اما وقتی سازمان سيا برای شان دستور می داد تا دور ھم ) اب کرده بودمجددی يک بار گلبدين را مفعول خط(می رسيد 

جناح ھای مختلف حزب دموکراتيک خلق نيز . جمع شوند و اتحاد بسازند، به فوريت اين دستور به اجراء در می آمد

و نجيب را به وقتی سايۀ شوروی ھا بر سر شان قرار داشت، ھمه گوش به فرمان بودند و با اين که ببرک را برکنار 

مگر به . جای او نصب کردند، پرچمی ھای طرفدار ببرک نفس نکشيدند و با گردن کجی و چشم خمی آن را قبول کردند

مجردی که سايۀ مستقيم امريکائی ھا از سر رھبران تنظيمی و سايۀ شوروی ھا از سر رھبران حزب دموکراتيک کم 

که شوروی ھا به افغانستان بيايند، امين، تره کی را کشت و بعد از آن قبل از آن . شد، گلو و شکم يک ديگر را دريدند

که از افغانستان بيرون شدند، شھنواز تنی کودتا کرد و بعد دوستم راه فرار نجيب را بست و زمينۀ قتل او را مساعد 
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در پوشالی و مزدور بوده نگاه گذرا به اتحادھای تنظيم ھا که ھمه نام اسالمی دارند، نشان می دھد که اينھا چق. ساخت

  .اند

 ادامه دارد

 


