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  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١۴ جون ٢٨

  تاريخ، نبرد طبقاتی
  بخش ھژدھم

» بی. جی. کی«ئيس  ُمرد و به جای او يوری اندروپوف که عضو بيروی سياسی و ر١٩٨٢مبر و ن١٠ليوند برژنف در 

اندروپوف در زمان حاکميت برژنف در تمام تصميم گيری ھا . بود، رھبر حزب و رئيس جمھور اتحاد شوروی شد

در آن . مخصوصاً در مورد افغانستان دخيل بود و به عنوان رئيس استخبارات ھمه چيز را چھارچشمی نظارت داشت

 افغانستان بوده و حرکاتش در زمان به قدرت رسيدن او نيز اين زمان شايع شد که اندروپوف مخالف تجاوز شوروی به

را نشان داد، چون او در جلسه ای برای رھبران حزب دموکراتيک به خروج نيروھای شوروی از افغانستان اشاره 

د احترام بی ح«: در افغانستان چنين اعالم کرد» بی. جی. کی« رضايتش را از کارکردھای ١٩٨١ببرک در . کرده بود

در » انقالب ثور«به اندروپوف دارم، زيرا او سھم بزرگی در ايجاد نظام جمھوری دموکراتيک و دفاع از دستاوردھای 

قرار داشت، از ھمه بيشتر وضعيت دولت » بی. جی. کی«اندروپوف که سالھا در رياست » .افغانستان داشته است

بر خاد و . مان او تمايل به کارھای استخباراتی بيشتر شدپوشالی و حزب بی ريشۀ آن را می دانست، به اين خاطر در ز

اندروپوف ھمچنان تمايل به . نجيب که کشتار و شکنجه ھا به وسيلۀ دستياران او به سر می رسيد، سرمايه گذاری نمود

 ألۀباز شدن فضائی برای مانورھای سياسی شوروی داشت و به اين خاطر در زمان او بود که مذاکره پيرامون مس

 .قرار شد ميان پاکستان و دولت پوشالی مذاکرات غير مستقيم برگزار شود. افغانستان زير نظر سازمان ملل قبول شد

بعد از تجاوز شوروی، حزب دموکراتيک، دولت، نيروھای نظامی و غير نظامی در مجموع زير فرمان کامل سوسيال 

 رھبران تنظيمی و ١٩٨٣ طرف ديگر نيز بعد از سال در. امپرياليزم شوروی قرار گرفتند و ھيچ صالحيتی نداشتند

بعضی از قومندانان به شھرت جھانی رسيدند، مثالً . قومندانان جھادی در وابستگی کامل به غرب و ايران قرار گرفتند

تجلی انسان «جالل الدين حقانی به دعوت رونالد ريگان به قصر سفيد رفت و از طرف چارلی ويلسن سناتور امريکائی، 

ھيچ . می گرفتند» ای. آی. سی«و » آی. اس. آی«اين قومندانان امکانات پولی و تسليحاتی کالنی از . ناميده شد» خوب

به اين صورت در دو طرف جنگ . شد تصميم سياسی و نظامی بدون دستور اربابان غربی، پاکستانی و ايرانی پياده نمی

 .دای می جنگيدن ھای بی اراده»گالدياتور«غيرعادالنه 

 می دانستند که ١٩٨٣که بعد از سال  از بازماندگان جريان انقالبی شعلۀ جاويد، با اين» رھائی«و » ساما«دو سازمان 

جنگ کامالً به ريش امپرياليست ھای غربی بسته شده و حرفی برای اين شرکت ندارند، باز ھم در صف اين 

، انقالبيون بسياری را به قتلگاه فرستاده و بر شعار ضد جنگيدند و با ماندن ريش و گذاردن نماز می» گالدياتورھا«

که تشکيالت منضبط تری نسبت به » رھائی«مخصوصاً رھبران سازمان . صحه ماندند» جمھوری اسالمی«انقالبی 

داشتند، اما به اين باور بودند که روزی غرب و پاکستان به واقعيت بی کفايتی اين رھبران پی خواھند برد، » ساما«
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اين سازمان بدون . يت از آنان گرفته خواھد شد و راه دستيابی سازمانھای انقالبی به امکانات غربی باز خواھد گشتحما

که لحظه ای فکر کند که امپرياليست ھا فقط بر مالک ارضی و بورژواھای کمپرادور به عنوان پايۀ اصلی استعمار  آن

در چنين جنگھائی را نمی دھند، و اين انحرافی بود که جان حساب می کنند و ھرگز به انقالبيون مجال مطرح شدن 

اين سازمان تا حال قادر به نجات خود از اين مشکل نشده و . و چند تن از اعضای آن را گرفت» رھائی«رھبر سازمان 

االران به انحراف عمری اين سازمان مبدل گشته و امروز نيز از سردمداران امپرياليزم می خواھد که با محاکمۀ جنگس

، و از گرفتن فند و تشکيل انجو برای »مسؤوليت شان در افغانستان عمل کنند«به ) نمايندگان مالک و کمپرادور(

 .ھمگامی با امپرياليستھای غربی اباء نمی ورزد

جمعی از (بعد از تجاوز شوروی، کشورھای اسالمی مخصوصاً عربستان سعودی و ساير شيخ نشين ھای خليج 

مصرف عربستان سعودی درين جنگ برابر به (پولھای بسياری به جبھات جنگ می فرستادند ) يکاسرسپردگان امر

. و راه را برای ورود جوانان ناراضی عرب از طريق پاکستان در اين جنگ باز می نمودند) مصرف امريکا بود

ق ميانه کاھش دھند، به اين دولتھای ارتجاعی عرب، امريکا و پاکستان که می خواستند تشنج عليه اسرائيل را در شر

جھت رسيدن به پاکستان سھولت ھای بسياری را فراھم ساخته، تعدادی از آنان زير ) اکثر بنيادگرايان فاشيست(جوانان 

و استخبارات سعودی که اين عرب بنيادگرا را برای ادامۀ » آی. اس. آی«اما . لوای عبدهللا عزام  فلسطينی گرد آمدند

 طی عمليات انفجاری با دو پسرش در تھکال پشاور به ١٩٨٩رب خطرناک می ديدند، باالخره در نفوذش بر جوانان ع

اکنون شش گروه بنيادگرای تروريستی زير نام و خط عبدهللا عزام فعال اند، گروه  لبنانی آن مخالف حزب (قتل رساندند 

 ٢٠١٠که سفر احمدی نژاد به لبنان را در اکتوبر  یهللا لبنان بوده، از تسلط شيعه ھا بر لبنان عميقاً نگران است تا جائ

،  نفوذ عزام  که ميان اعراب ناراضی در پشاور اوج گرفته بود، اما )تھديد و اعالن کرد که او را به قتل خواھند رساند

ود  ضد شوروی حدهباالخره در جنگ ب. ايمن الظواھری فرد شماره دوم امروز القاعده، عزام را امريکائی می خواند

 .يکصد ھزار عرب شرکت کردند و بعد از فراز و نشيب ھای بسياری اسامه وارد معرکه شد و القاعده ايجاد گشت

  :درين زمان قومندانان مشھور جھادی عبارت بودند از

، احمد شاه )مربوط حزب اسالمی خالص که حال رھبری گروپی از طالبان را بر عھده دارد(جالل الدين حقانی از پکتيا 

 به قتل ٢٠٠١ سپتمبر ٩مربوط جمعيت اسالمی که در اولين عمليات انتحاری القاعده در (سعود از درۀ پنجشير م

، )مربوط جمعيت اسالمی و حال سرپرست وزارت انرژی و آب دولت پوشالی کرزی(خان از ھرات  ، اسماعيل)رسيد

، ميرزمان خان از کنر ) و به قتل رسيدمربوط جبھۀ ملی نجات که به وسيلۀ خاد مسموم(حاجی لطيف از قندھار 

مربوط محاذ ملی که (، حاجی زمان از ننگرھار )مربوط حزب اسالمی خالص که در انفجار اجوری کمپ کشته شد(

 توسط طالبان به قتل ٢٠٠١مربوط جبھۀ نجات ملی که در (، عبدالحق از ننگرھار )توسط مخالفانش به قتل رسيد

مربوط به حرکت (، حاجی مالمحمدشاه از فراه )مربوط حرکت انقالب که فوت کرد(غيس ، مير حمزه خان از باد)رسيد

مربوط حرکت (، مال نسيم آخندزاده از ھلمند )انقالب که در زاھدان به شکل مرموزی توسط عمال ايران به قتل رسيد

مربوط حزب اسالمی (ار ، سرکاتب اخترمحمد از قندھ)انقالب که در جلوزی پشاور به وسيلۀ حزب اسالمی کشته شد

، کريم )مربوط به حرکت انقالب(، مالی خان از پکتيا )گلبدين که در درگيری با طالبان زخمی و حال فراری است

مربوط جمعيت (، داکتر ابراھيم از غور ) که حال والی نيمروز استحرکت انقالب اسالمیمربوط (براھوی از نيمروز 

، )مربوط حزب اسالمی گلبدين که حال متواری است(تورن امان هللا از غزنی ، )اسالمی که حال در ولسی جرگه است

مربوط محاذ ملی که توسط (، انور امين از نورستان )مربوط حرکت انقالب که بعدھا کشته شد(قاری بابا از غزنی 

، ذبيح هللا ) قتل رسيدمربوط حزب اسالمی گلبدين که توسط مخالفانش به(، صبور فريد از کاپيسا )مخالفانش به قتل رسيد

مربوط حرکت انقالب که (، مالمحمدی از سمنگان )مربوط جمعيت اسالمی که توسط مخالفانش به قتل رسيد(از مزار 
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، نجم الدين خان )مربوط جمعيت اسالمی که حال والی بلخ است(، عطا محمد نور از مزار )توسط مخالفانش به قتل رسيد

حزب اسالمی گلبدين که مربوط (، ناصر از لغمان ) که توسط مخالفانش به قتل رسيدمربوط جمعيت اسالمی(از بدخشان 

مربوط حزب اسالمی مولوی خالص که حال عضو (، حضرت علی از ننگرھار )به قتل رسيد» قرار«ش توسط رقيب

 ولسی ابتداء مربوط جمعيت اسالمی و حال مربوط به جنبش دوستم و عضو(، پيرم قل از تخار )ولسی جرگه است

، بشير بغالنی از بغالن )مربوط حزب اسالمی گلبدين که توسط مخالفانش به قتل رسيد( غيور از بغالن مأمور، )جرگه

مربوط جبھۀ نجات ملی که در (، ملک زرين از کنر )مربوط حزب اسالمی گلبدين که درين اواخر سکته کرد و ُمرد(

، داکتر )زب اسالمی گلبدين که حال در کنار گلبدين متواری استمربوط ح(، کشميرخان از کنر )انفجاری به قتل رسيد

، پاينده محمدخان از سرپل )مربوط به جمعيت اسالمی که حال در کابل زندگی می کند(فضل هللا مجددی از لوگر 

، )عضو حزب اسالمی که به قتل رسيد(،  فتح از کوھدامن )مربوط جمعيت اسالمی که حال در سرپل زندگی می کند(

مربوط جمعيت اسالمی، بعد به طالبان پيوست که حال عضو شورای عالی صلح (عبدالواحد رئيس بغران از ھلمند 

، عبدالحکيم ميثم از )مربوط حرکت انقالب، بعد به طالبان پيوست که عضو ولسی جرگه بود(، مال راکتی از زابل )است

مربوط شورای اتفاق (ن از ناھور غزنی ړ سيد حسن جگ،)باميان به قتل رسيدمربوط سازمان نصر که در مسير (غزنی 

مربوط سازمان نصر که با مزاری يکجا به قتل (، ابوذر غزنوی از غزنی )که حال به اثر کھولت غير متحرک است

، خداداد عرفانی از غزنی )مربوط به سازمان نصر که حال در مطبوعات فعال است(، محمود حکيمی از غزنی )رسيد

مربوط به پاسداران جھاد که در (، مصطفی کاظمی از پروان )ن نصر، نمايندۀ ولسی جرگه از غزنی بودمربوط سازما(

مربوط حزب وحدت و حال رھبر يکی از شاخه ھای آن، (، حاجی محمد محقق از بلخ )انفجاری در بغالن کشته شد

 شاخه ھای حزب وحدت، عضو مربوط به سازمان نصر و حال رھبر يکی از(، اکبری از باميان )عضو ولسی جرگه

مربوط حرکت اسالمی و حال (، سيد حسين انوری از کابل )عضو ولسی جرگه(، حاجی الماس از پروان )ولسی جرگه

، جنرال علی اکبر )مربوط حرکت اسالمی که به اشارۀ محسنی کشته شد(، محمد مشتاق از کابل )عضو ولسی جرگه

، )مربوط حرکت اسالمی که در انفجاری کشته شد(م هللا يار از غزنی ، کاظ)مربوط شورای اتفاق(قاسمی از غزنی 

 کوھدامن، امان هللا گذر از )مربوط سازمان نصر(، مالک حبيبی از غزنی )مربوط سازمان نصر(ناصری از ميدان 

ن  حسمأمور، )مربوط تنظيم دعوت اسالمی(، ابراھيم بابه از غزنی )مربوط جمعيت و حال عضو ولسی جرگه است(

، قسيم )عضو ولسی جرگه(، کبير مرزبان از تخار )کشته شد(، انور دنگر از شکر دره )از تخار عضو شورای صلح(

، شيرآغا چونگر از ھرات )عضو شورای نظار و معاون اول کرزی در دور دوم رياست جمھوری(فھيم از پنجشير 

مربوط جمعيت اسالمی که توسط (ضلی از ھرات ، صفی هللا اف)مربوط حرکت انقالب که توسط اسماعيل خان کشته شد(

. وغيره) مربوط جمعيت اسالمی عضو ولسی جرگه(، قرار از لغمان )کشته شددر يک حادثۀ ترافيکی اسماعيل خان 

افرادی که زنده . عالوه بر افرادی که درين لست آمده، صدھا قومندان خرد و بزرگ ديگر نيز درين جنگ شرکت داشتند

 . پولی بسياری دست يافته و ھر يک در منطقۀ زير نفوذ خود حاکميتی برپا کرده انداند به امکانات

 که جنگ شدت بيشتری گرفت و غربی ھا سالح و مھمات بيشتر و پيشرفته تری وارد افغانستان ١٩٨۴بعد از سال 

انان به زودی ساحۀ بزرگی کردند، به ھمان پيمانه قومندانان کوچک در برابر قومندانان بزرگ تمکين نموده، اين قومند

که پول و تسليحات فراوانی از اربابان  اين قومندانان عالوه بر اين. را به محل حاکميت ملوک الطوايف خود مبدل کردند

امريکائی، عربی، پاکستانی و ايرانی خود به دست می آوردند، به جمعاوری عشر و زکات نيز اقدام کردند، در ميان 

اين قومندانان ھم پادشاه، ھم قومندان جنگ، ھم قاضی و ھم خزانه . ر و ببندھای وسيعی دست زدندتوده ھای مردم به بگي

دار شده، دست به ستم ھای گوناگونی بر مردم زدند و در بعضی واليات گروپ ھای سيار ساختند و جھت گسترش 
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د به وقوع يجد» ملوک الطوايف«ن ھای درونی را مساعد ساخته، جنگ ھای خونينی ميان اي ساحۀ نفوذ، زمينۀ درگيری

 .پيوست که تا سقوط دولت پوشالی نجيب ادامه يافت و بعد در کابل دمار از روزگار مردم برآوردند

اين قومندانان در ضمير خود چيزی به نام خدمت به خلق نداشتند و فکر می کردند که مردم زير ساحۀ نفوذ آنان 

قومندان ھای گروپ و افراد مسلح زير . د ھمانگونه با آنان برخورد کنندگروگانھائی اند که ھر طور دل شان بخواھ

دختران مردم را به زور نکاح می کردند، گروپھای متعدد آنان به . فرمان اينان در اجرای ھر جنايتی دست باز داشتند

 اسب ھای قومندانان بايد زور از مردم نان می گرفتند، از باغھای مردم ميوه می بردند، معادن را تاراج می کردند، به

علوفه می دادند، در مناطق آزاد پاتک انداختند، در بعضی جاھا ماليه جمع کردند، عشر  و زكات گرفتند، رمه ھای 

مردم را تاراج نمودند، فاليزھای زارعان را چور و چپاول کردند، دھھا جوان را به جرم داشتن سواد تيرباران نمودند و 

اين برخوردھا باعث شد . اکثر قومندانان بيش از دو زن می گرفتند. ل ھای زيادی ذخيره نمودنددر بانک ھای پشاور پو

ی روز تا روز در صفوف جھاد بيشتر نفوذ کند، زيرا برای حفظ جان و مال خود ھر فرد يا ئتا مناسبات قومی و قبيله 

 باعث شد تا شوراھا و جبھات قومی به وجود آيند اين جنايات. شد بايد از منطقه فرار می کرد و يا با جبھه ای ھمراه می

 .ھای سرخی کشيده شود و در رفت و آمد جنگجويان ميان مناطق مختلف خط

برای ايجاد » خاد«و سرمايه گذاری بر آن چند برابر شد، » خاد«بعد از به قدرت رسيدن اندروپوف که توجه به 

دھا قومندانان پروتوکولی يا قراردادی پيدا شدند که ھم مجاھد بع. درگيری ميان قومندانان از ھيچ کوششی دريغ نکرد

اما . اين قومندانان زمينۀ درگيری ميان قومندانان مجاھدين را مساعد می ساختند. بودند و ھم از دولت پول می گرفتند

روتمند عربی، چون امکانات پولی دولت محدود بود، لذا در برابر پول ھای امريکا، اروپا، جاپان، چين، کشورھای ث

با جمع شدن گليم دولت . ايران و پاکستان که چون سيل به سوی تنظيم ھای جھادی روان بود، مقابله کرده نمی توانست

در ھشتاد درصد دھات افغانستان و تسلط قومندانان جھادی، صدھا درگيری ميان اين سرداران جنگی در گرفت که بار 

ن ترتيب خيزش ضد تجاوز روز تا روز از مضمون اصلی آن تھی و به سود به اي. آن را توده ھای مردم می کشيدند

ھای مردم افغانستان بودند که از يک طرف بار ظلم و ستم قومندانان  اين توده. اقليت قومندانان جھادی محدود می گشت

در نيمۀ .  شدندرا می کشيدند و از سوی ديگر ھر روز زير بمباران و توپ باران متجاوزان شوروی خرد و خمير می

 حکومت ساخته و ٢٠٠٠ قومندان تمام مردم را به گروگان گرفته بودند و ٢٠٠٠ ميالدی در کل افغانستان فقط ٨٠دھۀ 

 .در مناطق زير فرمان خود ترکتازی می کردند و با جنگ ھای درونی شان زندگی را بر توده ھا جھنم ساخته بودند

که باالخره چونگر به روسھا تسليم و طوق مليشه ای به گردن انداخت و در جنگ ميان اسماعيل خان و شيرآقای چونگر 

درگيری ميان نيروھای حزب اسالمی به قومندانی معلم فتح و نيروھای ساما به رھبری . ھمان پوسته اش به قتل رسيد

 پيوست و طوق  به دولت١٩٨٢صمد سنگی در شمالی که دھھا کشته برجا گذاشت، تا جائی که صمد تاب نياورد و در 

جنگ نيروھای نسيم آخند زاده و حزب اسالمی در ھلمند باال بر . مليشه ای را به گردن آويخت و بعد به قتل رسيد

 ١٢٠ين حمله ھا در سه شب ادر يکی از.  کشته به جا گذاشت٣٠٠ بيش از ١٩٨۴کنترول کشتزارھای ترياک که در 

وھای مسعود و فريد در کاپيسا که باعث کشته شدن دھھا تن شد و درگيری ميان نير. نفر از دو طرف به قتل رسيدند

درگيری ميان ناصر قومندان حزب اسالمی و قرار قومندان جمعيت در . باالخره مسعود قادر به کنترول کاپيسا گرديد

دان جنگ ميان حاجی سرکاتب قومندان حزب اسالمی و مولوی نقيب قومن. لغمان که باالخره منجر به قتل ناصر شد

جمعيت در قندھار، جنگ ميان حاجی کريم و غازی در نيمروز، جنگ ميان غازی و حاجی مالمحمدشاه در مرز ايران 

که منجر به قتل غازی شد، جنگ ميان ستارخان حزب اللھی و رحيم حزب اسالمی در فراه که باالخره ستارخان به قتل 

ر که باالخره نيروھای حزب اسالمی از لغمان به حمايت رسيد، جنگ ميان نيروھای حزب اسالمی و وھابی ھا در کن

کشميرخان آمدند و وھابی ھا را شکست دادند، جنگ ميان داوود قومندان حزب اسالمی و انور امين در نورستان که 
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منجر به قتل ھر دو شد، جنگ ميان بصير خالد قومندان جمعيت و بھادر قومندان حزب اسالمی در بدخشان، جنگ ميان 

نير شير قومندان حزب اسالمی و حنفی قومندان حرکت انقالب در لغمان که باالخره انجنير شير به قتل رسيد، جنگ انج

ميان ذبيح هللا از جمعيت اسالمی و مخالفان سامائی او در مزار که باالخره ذبيح هللا کشته شد، اختالف ميان مشتاق و 

 به قتل مشتاق بست و او را کشت، جنگ ميان حضرت علی در رھبر حرکت اسالمی در كابل که باالخره انوری کمر

ننگرھار و حاجی باقی که باالخره حاجی باقی از منطقه فرار کرد، درگيری ميان قومندانان سياف و شمالی خان در 

 ننگرھار که باالخره شمالی خان به قتل رسيد، در گيری ميان منجی برادر شمالی خان و شورای جالل آباد که در آن

انجنير محمود، ساز نور و چند تن از قومندانان جنايتکار اخوانی به قتل رسيدند؛ در گيری ھای خونين در سرتاسر 

ين اھزاره جات ميان سازمان نصر و پاسداران جھاد از يکسو و حرکت انقالب و شورای اتفاق از سوی ديگر، در

اشت، چون از نظر فکری ھر دو بنيادگرا بودند، گيرودار حزب اسالمی ھميشه در کنار جنايتکاران نصری قرار د

مھمترين درگيری ميان جمعيت و حزب اسالمی در شمال افغانستان بود که در آن سيد جمال قومندان حزب اسالمی در 

 قومندان جمعيت از جمله قاضی اسالم، داکتر حسين، مال عزت، معلم طارق و ديگران ٢۶منطقۀ فرخار طی يک کمين، 

از اين درگيری ھا . ساند و بعد سيدجمال به وسيلۀ مسعود دستگير و بعد از به اصطالح محاکمه، اعدام گرديدرا به قتل ر

 .ميان قومندانان کوچک صدھا بار اتفاق افتاده است

که کمتر قومندانی مربوط به تنظيم ھای جھادی را می توان سراغ کرد که به کشتار، چپاول و غارت و ستم دست  با اين

ن دوره در ميان قومندانان افرادی ظھور کردند که لومپن ھای تمام عيار بوده و جز ستم بر مردم و يااشد، اما درنزده ب

از ھر کسی دل شان می خواست جزيه می گرفتند، ھرکسی را . غارت دارائی و تجاوز بر زنان و دختران کاری نداشتند

متھم به خلقی » سرکشان« سرکشی در برابر اسالم دانسته، کشتند و ھر نوع سرکشی مقابل خود را که می خواستند، می

اسماعيل بچۀ خوجه ئين، کمال الدين سياه، ضابط اکبر، بچه ھای آته قدم، قدوس کل، . شدند و کمونيست بودن می

، سيد سراج »کور«قومندان گرگری، قومندان مير حمزه، اختر لچک، حسن کله ميده، شير عرب، رحيم ديوانه، سيدک 

رشيد فنفنگی، شفيع ديوانه، مشتاق، ضابط ولی، بسم هللا ديوانه، عارف داوری، حاجی  ، نور شاه، مال»خلخالی«ن الدي

معلم، ابوذر غزنوی، سيد سرور، مالکاکا، قومندان چارگل، زرداد، سگ زرداد، ديرک زلمی، انجنير غفار، قومندان 

 ھوتک، بشير قانِت، مال امير، قربان غنغری، مال نادر، مال سالم، قومندان احمد، قادر دزد، قومندان مصطفی، قومندان

ين قومندانان که نه به کسی پاسخگو بودند و نه از آنچه به ای و ده ھا تن ديگر ازئقاسم،  قومندان صبغت، امير چوغه 

ن بچه ھای بعضی از اين قومندانا. نظر شان خوب می آمد، روگردان بودند و از انجام ھيچ ستمی اباء نمی ورزيدند

يکی از اين قومندانان در قندھار رسماً بچه ای را . قومندان معروف بودند» بچه بی ريش«مقبول را با خود داشتند که به 

رقصاندند و گاه بر تصاحب اين بچه ھا  عده ای از اين قومندانان در شمال اين بچه ھا را زنگ بسته و می. عروسی کرد

 .می داددرگيری ھای خونينی ميان شان رخ 

 ميان خود شان چنان افزايش يافت که دو چند تلفات در برابر شوروی ھا ١٩٨٢تلفات قومندانان جھادی بعد از سال 

 سران تنظيمی و دست نشاندۀ خود می دانست، قومندانان وی را در ۀکه گلبدين را نازدانۀ ھم» آی. اس. آی«. گشت

 در فرخار تخار به وسيلۀ ١٣۶٨ سرطان ١٨دان جمعيت در  قومن٢۶وقتی . جنگھای داخلی ھميشه تقويت می کرد

تالش کردند تا سيدجمال را در برابر » آی. اس. آی«سيدجمال قومندان حزب اسالمی به قتل رسيدند، کرنيل ھای 

که دو طيارۀ چھار ماشينه سالح و مھمات به چترال فرستادند، اما تالش ھای ميجر حارث  جمعيت تقويت نمايند، با اين

ھت رساندن اين ھمه سالح و مھمات به سيد جمال در زمستان سرد آن سال بی نتيجه ماند که باالخره سيد جمال با ج

 .برادرش در حومۀ شھر تالقان از سوی افراد مسعود دستگير و بعداً اعدام گرديد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ه در وابستگی کامل با  قومندان عبدالحق ک١٩٨٣خالف درگيری ھائی که ميان قومندانان مجاھدين در جريان بود، در 

تالش . انگليس ھا قرار داشت و ظاھراً به جبھۀ نجات مجددی وابسته بود، تالش کرد تا شورای قومندانان کابل را بسازد

وقتی انگشت پای عبدالحق در يکی از جنگھای کابل زخم برداشت، فردای آن به ھدايت . ھای او تا حدی نتيجه داد

در آن زمان مسعود با فرانسوی ھا . جھت تداوی به انگلستان برده شد) خوانده بود» سرپ«عبدالحق را (مارگريت تاچر 

 جوره لباس ٨٠فرانسوی ھا باری .  طريق به مسعود می رسيدآندر ارتباط تنگاتنگی قرار داشت و کمکھای بسياری از

. ه بعد به پنجشير ارسال شدندکه در برف پوشيده و با بتری گرم می شدند، در چترال به نمايندۀ مسعود فرستادند ک

مسعود که فکر می کرد امريکا و پاکستان به گلبدين و در نھايت به پشتون ھا کمک می کند، دلچسبی  به رابطه گيری با 

 به منطقۀ شاه سليم واليت نورستان در نزديکی مرز ١٩٨٧او يکبار که در . پاکستان و در نھايت با امريکا نداشت

که  چيزی( از قومندانان به شمول حقانی را مالقات و در جھت تشکيل شورای قومندانان اقدام کند پاکستان آمد تا جمعی

با ختم سفر از سوی اسلم بيگ فرمانده کل نيروھای نظامی ) قطعاً مورد پسند امريکا، پاکستان و تنظيم ھای جھادی نبود

يک محمولۀ بزرگ سالح و مھمات به مسعود داده » آی. اس. آی«وقت پاکستان به اسالم آباد دعوت شد و بعد از سوی 

مگر مسعود با برقراری آتش بس، تمايل به ايجاد روابط با . شد و به چترال روان کرد که از آنجا به پنجشير انتقال يافت

که بعد در درگيری با طالبان نتيجه داد و کمک ھای کالن روسيه را درين جنگ به  چيزی. شوروی ھا پيدا کرده بود

 .کنند می» کمک«ت آورد و تا امروز روس ھا به سران شورای نظار دس

درگيری ھای قومندانان جھادی بعدھا بر سر کنترول کشتزارھای ترياک در جنوب و غرب کشور چند برابر افزايش 

د جھان ترياک از سالھای دور در واليات ننگرھار، بدخشان و فراه زرع می شد، اما ترياک اصلی که بيشتر اعتيا. يافت

 حاصل مجموعی ترياک در ١٩٨٢در سال . را زير نگين گرفت، ترياکی بود که در مناطق قبايلی پاکستان کشت می شد

با آغاز جنگ عليه دولت خلقی و بعد با تشديد جنگ در اثر تجاوز نيروھای .  تن می رسيد۵٠٠دو طرف سرحد به 

صدھا . ير عبور و مرور مھاجرين و مجاھدين قرار گرفتندشوروی به افغانستان، ھفت ايجنسی قبايلی پاکستان در مس

سالحکوت و دھھا کمپ مھاجران در آنھا ايجاد و به اين ترتيب خبرنگاران از چھار گوشۀ جھان جھت تھيۀ خبر و 

 اين مناطق که سالھا متروک بودند و خبرنگاران به علت ترس از قبايل. گزارش به اين مناطق در آمد و شد قرار گرفتند

اين مناطق بعد از تجاوز . مسلح که دولت پاکستان بر آنھا کنترول نداشت، از رفتن به آن مناطق دوری می جستند

شوروی يکباره بر روی خبرنگاران و ژورناليستان باز شدند و با اين رفت و آمدھا، دھھا گزارش در مورد ترياک اين 

 مھمی در کمک به جنگجويان مخالف شوروی به سر برساند دولت پاکستان که تازه می خواست نقش. مناطق مخابره شد

مورد توجه بيشتر غربی ھا قرار بگيرد، با اين گزارش ھا زير فشار جھانی قرار گرفت و برای » قربانی«و با اين 

 .نخستين بار استخبارات پاکستان و مافيای مواد مخدر به دنبال محلی جھت انتقال اين زرع در افغانستان برآمدند

ليونھا مھاجر و دھھا ير اين وقت که ساکنان قبايل به کار پر درآمد فروش سالح، انتقاالت تسليحات مجاھدين، انتقال مد

ين کار پر مشقت اکار ديگر مرتبط به اين تجاوز مصروف شدند، ديگر تمايلی به کشت ترياک نداشته، می خواستند از

اين .  ھلمند باال را محل مناسبی برای زرع ترياک تشخيص دادندمافيا و استخبارات پاکستان باالخره. دست بردارند

منطقه که شامل ولسوالی ھای گرشک، موسی قلعه، سنگين، کجکی، بغران، نوزاد و واشير می شود، از نظر آب، ھوا 

ندزاده مولوی نسيم آخ. و خاک برای زرع ترياک بسيار مناسب است و با ايران و پاکستان در فاصلۀ نزديکی قرار داشت

. موقعيت قوی داشت، اين مسؤوليت سودآور را پذيرفت) قوم مقتدر عليزائی و مدرس طالبان(که از نظر قومی و دينی 

در . وی که از موسی قلعه بود، به زودی ولسوالی ھای عليزائی نشين سنگين، کجکی و بغران را زير کنترول گرفت

شالی بر اين منطقه انجام دادند، بی ھيچ نتيجه ای عقب نشستند و چند حمله ای که نيروھای شوروی و نيروھای دولت پو

به اين صورت مالنسيم بر فرق توليد ترياک ھلمند نشست و برای کنترول کشتزارھای ترياک جنگھای خونينی را با 
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د پائين، رقبای ديگر از جمله قومندانان حزب اسالمی در داد و خونھای بسياری ريخت تا باالخره زرع ترياک در ھلمن

ليونھا يقندھار، ارزگان، ننگرھار، بدخشان و فراه مروج شد و قومندانان ملوک الطوايف از کشت، توليد و پخش آن م

 .دالر سود به دست آوردند

که حزب اسالمی قادر نشد کنترول ھلمند را از مال نسيم بگيرد، اما دستگاه ھای پروسس ترياک به ھروئين را  با اين

حزب اسالمی رباط جعلی را در نقطۀ وصل افغانستان، . ا کيلوگرام ھروئين در سياه ريگ نصب کردبرای توليد صدھ

قومندانان حزب . ايران و پاکستان در دست داشت که يکی از مسيرھای مھم انتقال مواد مخدر به ايران و پاکستان بود

 کردند نيز پول می انی که بر اين مسير کار میاسالمی نه تنھا در توليد ھروئين بلکه در قاچاق آن سھيم و از قاچاقچي

محمودخان، حاجی عبيدی، (انجنير جانباز و معلم ابراھيم دو قومندان مقتدر حزب در رباط، با قومندانان سياف . گرفتند

حزب . ديگر وارد نمودند چندين سال درگير بودند و دو طرف تلفات سنگينی بر يک) قاضی قدير و عبدهللا چاه گزی

 . با جبھۀ معلمان فراه در رباط مصاف داد که تلفات سنگينی متحمل شد١٩٨۴بار در  می يکاسال

مافيا درين دوره کوشش کرد تا کشتکاران . زرع ترياک با به قدرت رسيدن دولت بی بند و بار تنظيمی نيمه قانونی شد

 عده ای از دھقانان ھلمندی رو به اين واليات لذا. واليات قندھار، ارزگان، فراه و نيمروز را نيز به اين آفت مبتال سازد

شده، با اجارۀ زمين، ابتداء خود اين کار را شروع کردند و بعد از يکی دو سال که دھقانان اين واليات زرع ترياک را 

ھنوز طالبان به شمال افغانستان .  تن در سال رسيد١٠٠٠باره باال رفت و توليد آن تا  آموختند، سطح زرع ترياک يک

نرسيده بودند که توليد ترياک در واليات شمال، مخصوصاً در بدخشان و بلخ ھمه گير شده، از طريق درۀ شکاری، 

توليد و قاچاق مواد مخدر در زمان طالبان و بعد از . گيزاب، لعل و سر جنگل، گلستان و واشير به ھلمند می رسيد

 .ت که در جايش به بحث گرفته خواھد شداشغال افغانستان به وسيلۀ امريکائی ھا از موارد مھمی اس

ھرچه جنگ وسعت بيشتر می يافت، نيروھای شوروی و دولت محدودتر شده، ساحات بيشتری زير کنترول مجاھدين 

 سالگی باال ۴٠ سال پائين آورد و احتياط را تا سن ١٨که سن سربازی را در دو مرحله تا  دولت با اين. قرار می گرفت

ھار سال افزايش داد، اما با به تحليل رفتن سريع نيروھای دولتی و فرار سربازان و افسران ارتش و را برای چ برد، وآن

پوليس، کار نيروھای نظامی دولت روز تا روز ابتر می شد، به اين خاطر شوروی ھا در زمان ببرک، مليشه سازی را 

، آمر سيد احمد، تازه گل، خانو، هللا نور، دوستم، سيد منصور نادری، رسول بيخدا، عصمت مسلم، جبار. شروع کردند

غندھا، لواھا و فرقه ھای مليشيائی را در اختيار ... فردوس خان، حبيب هللا بيگ، صمد، اسماعيل، ملنگ ده سبزی و

افرادی که در رأس اين مليشياھا قرار داشتند، لومپن، بی بندوبار و چپاولگرانی بودند که جز چور ھيچ انگيزه . داشتند

 . برای مليشه شدن نداشتندای

» گلم جم«به  يکی از افراد آندوستم که از ازبک ھای شبرغان بود، ھست و بود مردم را چنان برباد داد که باالخره 

، ميگسار، زنباره و نيمه ديوانه ای است که وقتی عصبی و غضبی می شود، حتی الکلدوستم فرد معتاد به . مشھور شد

اين جانی . کند و از تجاوز جنسی مستقيم بر مردان زير دست خود دريغ نمی ورزد رحم نمیبه نزديکترين افراد خود 

که رھبران اين حزب   مرکزی حزب شد و بی آنۀيتدر زمان ببرک و نجيب به حدی قدرت يافت که باالخره عضو کم

می »  برگشت ناپذير ثوردستاوردھای انقالب«از حضور چنين جرثومه ای در درون خود خجالت بکشند، او را يکی از 

نيروھای گلم جم در قندھار، خوست، پکتيا، لوگر و . ناميدند و باالخره در زمان نجيب به عضويت بيروی سياسی درآمد

 .جنگيدند که سر اشرار از دولت و مال و ناموس آنان از شما مناطق ديگر افغانستان با اين قرارداد غير رسمی می

او و قومندانان چپاولگرش چون لعل پھلوان، رسول پھلوان، ملک پھلوان، گل محمد نيروھای دوستم  زير کنترول 

. پھلوان، امان هللا گلم جم و مجيدروزی قرار داشتند که ھر يک از ديگری در چپاول و بی ناموسی دست باالتری داشت

نيروھای اصلی مورد حمايت پرچمی را به شانه می کشيدند و از » انقالب«و شعار » بيرق«اينان با چنين خصوصياتی 
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دوستم که با پرچمی ھای طرفدار ببرک پيوند داشت، باالخره از فرار نجيب . چکمه پوشان متجاوز به حساب می آمدند

دوستم بعد از سقوط نجيب، جنبش . در ميدان ھوائی کابل جلوگيری کرد و زمينۀ مرگ او را به دست طالبان مساعد نمود

 .ساخت و با پيوند تباری به ترک ھا پيوستملی اسالمی افغانستان را 

وی در . سر مليشيای ديگر، عصمت مسلم از اچکزائی ھای قندھار پسر جنرال حيات يکی از جنراالن اردوی شاھی بود

نيروھای زير فرمان او . کابل و قندھار برايش دم و دستگاھی ساخت که گاه لباس جنرالی و گاه لباس مارشالی می پوشيد

مسؤوليت . کشال و لباس ھای عجيبی بر تن می کردندی زد، بچه باز، لومپن، فاحشه و چپاولگر بودند؛ موھای د آدم

او جزيه می گرفت، بچه ھای مقبول را در . خود عصمت در کابل می زيست. راه بولدک را او به عھده داشت» امنيت«

به ھيچ مرجعی پاسخگو نبود و شھر کابل را ربود، دختر و زن ھر کسی را می خواست با خود می برد،  شھر کابل می

عصمت يکی .  می کردندش خطابان ديگر حزب احترام می شد و رفيقاو از سوی نجيب و رھبر. دانست تيول خود می

 .وی باالخره به طور مرموزی جان داد. از ھنرمندان زن را ربود و بعد از سه شب دوباره برگشتاند

خواھر زادۀ سيد (جنرال حسام الدين . پلخمری در رابطۀ نزيک با دوستم قرار داشتندمليشيای سيد کيان در درۀ کيان و 

در خود سيد منصور نادری پسر سر سلسلۀ کيان رھبر مذھب اسماعيليه . قومندان فرقۀ اين مليشيا بود) منصور نادری

م، چپاولگری و تجاوز به نو ست. است که در قالب مذھب سالھا خون توده ھای زحمتکش اسماعيليه را مکيد افغانستان

سيد منصور در . عروسان، قصه ھای تکاندھنده ای است که از خود سيد کيان به جا مانده که مو بر بدن راست می دارد

وی و پسرش در آن می نوشيدند و می . دوران حکومت ربانی در درۀ کيان بارگاھی ساخت که آن را قلعۀ عقاب نام داد

يف پدرام، ظھور رزمجو و شاعران پست و بی مايۀ ديگر برايش می سرودند و احسن می مداحانی چون لط. رقصيدند

بعد از اشغال » آغا صاحب«. پسر او سيد جعفر نادری مدتی والی بغالن شد و تا آخر متحد دوستم باقی ماند. گفتند

ستان را ساخت که پرچمی ھا افغانستان به وسيلۀ امريکائی ھا و رسميت يافتن احزاب، حزب پيوند ملی اسالمی افغان

 .گردانندگی آن را دارند

جبار که بعد از جنايات بی شمار، قھرمان جمھوری دموکراتيک شد، افراد ھلمندی اش لومپن ھای تمام عياری بودند که 

انو هللا نور و خ. فقط به خاطر قتل و چپاولگری به اين گروه پيوسته بودند و ھيچ چيزی از دوستم و عصمت کم نداشتند

جبار خلقی بود و بعد از سقوط . از قومندانان مشھور جبار بودند که از رسول پھلوان و لعل پھلوان چيزی کم نداشتند

 .نجيب، به حزب اسالمی پيوست

ايجاد » دوستم«نيروھای مليشۀ رسول بيخدا در مناطق پشتون نشين جوزجان پايگاه داشتند و در تقابل با نيروھای ازبِک 

اين حرکت نجيب » دوستم«افزايش يافت که » بيخدا«که نجيب به قدرت رسيد، حمايت از نيروھای  بعد از آن. شده بودند

اکنده بعد از سقوط نجيب، رسول بيخدا از جوزجان فرار کرد و مليشيای او پر. را دشمنی در برابر ازبک ھا می دانست

رسول بيخدا در زمان تره کی و امين مدتی معاون قومندان زندان پلچرخی بود که ستم ھای عجيبی بر زندانيان . شدند

 .نام اين جانی بی مثال در ذھن تمام زندانيانی که در آن دوره در پلچرخی بودند، حک می باشد. روا می داشت

آمر سيد احمد فرد لومپن و آدم کشی بود که با .  ھرات بودآمر سيد احمد يکی از سرمليشيای ديگر دولت نجيب از

دفتر مرکزی او در تايمنی محل . پوسته ھای اين مليشياھا در ھرات قرار داشتند. افرادش به دولت ببرک تسليم شد

او به مردم اين منطقه از رفت و آمد اين فرد جانی و لومپن ھای وابسته به . ميگساری، زنبارگی و رقص و موسيقی بود

 .آمر سيد احمد باالخره در اثر درگيری ھای بين المليشه ای به قتل رسيد. شدت نفرت داشتند

در کابل ھم . فردوس خان از سر مليشيای ديگر نجيب از مھمنددرۀ ننگرھار بود و پوسته ھای او در شينوار جابجا بودند

ان ديگر جھادی باالخره به دولت تسليم شد و پوسته فردوس خان در اثر اختالف و درگيری با قومندان. چند پوسته داشت

که تا آخر مثل سرمليشيای ديگر مشھور نشد، بعد از سقوط دولت نجيب در يک درگيری با شکورخان  او با اين. ساخت
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معاون خاد ننگرھار به قتل رسيد و طومار مليشه گری او برچيده شد، اما افراد او تا حال در شينوار از حزب ھم جنس 

 .حمايت می کنند» دوستم«ود يعنی خ

حبيب هللا بيگ، قيوم بيگ و اسماعيل در فارياب از قومندانان جھادی بودند که بعد به دولت تسليم شده و گروپ ھای 

اينان بر سر تصرف بازار ولسوالی قيصار واليت فارياب ھميشه در رقابت و درگيری قرار داشتند . مليشيائی را ساختند

  زن از قريۀ اسماعيل را در حالی٧٠ حبيب هللا بيگ بر نيروھای اسماعيل پيروز شد و بيش از ١٩٩۵که باالخره در 

اين . گيرد که تنبان ھای شان را کشيده در بازار ولسوالی دور داد و نشان داد که با اين کار انتقام سختی از اسماعيل می

کرده بودند و آشکار ساختند ن نه غيرجھادی ھا چنان کاری از کارھای نادر اين دوران بود که تا آن وقت نه جھادی ھا و

 .که مليشيای دولت خلقی می توانند ھزار بار بيشتر از قومندانان جھادی جنايتکار و بی ناموس باشند

صمد مليشه که ابتداء با تنظيم جمعيت بود، با بستن پروتوکولی با سازائی ھا به متجاوزان شوروی تسليم شد و در 

سرگروپ ھای صمد، . کرد او در جنگ ھا مستقيماً با روس ھا ھمکاری می. رستاق واليت تخار پوسته ساختولسوالی 

حاجی مجيد، رشيدتاتار، جليل آته بای، مرزا عبدالرحيم، عزيز و مولوی خالداد در چند نقطه پوسته داشتند که ھر يک 

صمد و ياران او باالخره در کمين يک . به ياد دارنداز جنايتکاران معروف بوده، مردم تخار جنايات آنان را تا حال 

 .قومندان جھادی به قتل رسيدند

گروپ ھای ديگر مليشيا در دشت قلعه، خواجه غار، خواجه بھاءالدين و رستاق واليت تخار پايگاه داشتند که زير فرمان 

آمِر (شاه محمود . ی قرار داشتندسر مليشه ھائی چون صمد، اسدهللا ولوالجی، رشيد تاتار، غالم سخی و حکيم صديق

آمر مالی در اولين . ، حاجی فضل الحق و حاجی منان گروپ ديگر از مليشيای دولت نجيب در تالقان مستقر بودند)مالی

 از مليشه ھای مشھور در سمت شمال .انتخابات شوراھای واليتی در زمان حامد کرزی، رئيس شورای واليتی تخار بود

 . بود که مناطق شيرخان بندر و خان آباد را در واليت کندز تحت کنترول داشتپھلوان يکی ھم رحيم

تازه گل در فراه که با حزب اسالمی بود و بعد به وسيلۀ قومندان محمودخان حزب اسالمی خلع سالح شد، در جبھۀ 

 دو تن از ريش سفيدان قومی قريه شامل شد، اما ديری نگذشت که در ميان جبھه روياروئی به وجود آمد و با کشته شدن

 تن از افراد تازه گل ١٢گرچه در عملياتی از سوی مجاھدين . قريه، طرفداران تازه گل به دولت پيوستند و مليشه شدند

او با افراد مليشه . به زودی کشته شدند و خود او به مرکز رفت و کندکی را ساخت که به کندک تازه گل مشھور گشت

بعد از سقوط دولت نجيب به . را به قتل رساند» صمد«يکی از قومندانان مجاھدين به نام اش دست به ھر جنايتی زد و 

 .ايران فرار کرد

آنان در جنايت از سياف و گلبدين و  ازاين سرمليشياھا که از چنگال ھمه خون مردم افغانستان می چکيد و ھيچ يک 

درون دولت مبدل گشتند که باالخره خود نجيب قربانی مسعود کمتر نبودند تا سقوط دولت نجيب به نيروی يکه تازی در 

که  با اين. اين مليشيا که با ضعف دولت پوشالی به ميان آمد به دو جناح خلق و پرچم تقسيم شدند. چنين سياستی شد

 ضد شوروی و دست نشاندگان آن می جنگند و اين هبجھادی ھا، مخصوصاً صفوف آنان تا آخر با اين اعتقاد که 

 اجر اخروی دارد، اما اين مليشياھا که نه درکی از تفکر حزبی داشتند و نه بيشتر آنان از سوادی برخوردار جنگيدن

مخصوصاً بعد از سقوط دولت نجيب، ديده . بودند، ھيچ انگيزه ای جز غارت، چپاول و تجاوز به نواميس مردم نداشتند

چنانچه . ه ھر گروه تنظيمی ديوانه وارتر عمل می کردندشد که نيروھای دوستم در چپاول و کشتار مردم کابل نسبت ب

ی، مريض و نيمه ديوانه ای خود را مظھر جھاد و دين می دانستند و کوچکترين ئدر ميان قومندانان جھادی افرادی عقده 

ی کردند و به ھيچ دين و سنتی باور نداشتند، در ميان مليشياھا نيز چنين آدم ھا حرفی خالف خود را تحمل نمی

وجود داشت، مانند عصمت، منصور، عبدالرازق، لعل پھلوان، رسول پھلوان، گلی پھلوان، قيوم بيگ، » نامداری«

جم، ملنگ ده سبزی، شيرآغا چونگر،  حبيب هللا بيگ، غفار پھلوان، تاش پھلوان، خانو، صوفی اسماعيل، امان هللا گلم
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آته بای، تاتار و صمد در يک کمين در منطقۀ (اتار، صمد ت شاه محمود مشھور به آمِر مالی، جليل آته بای، رشيد

که جز غارت و چپاول به چيزی ... ، حاجی منان و)انگورباغ کندز از سوی امير چوغه ای به قتل رسيدند

حال که کافر شديم، بايد يکبار شوق «که شيرآغای چونگر مليشه شد به يارانش گفته بود  بعد از آن. انديشيدند نمی

  .و باالخره او را برای چند ھفته به شوروی بردند» وروی را بکنيمھای ش زن

شوروی ھا در کنار مليشه سازی دست به ايجاد ادارۀ شئون اسالمی زدند و مالھای ناراضی از تنظيم ھای جھادی 

مالھای طرد . با تمام تالش اشغالگران، اين اداره قادر به نفوذ در ميان توده ھای ديندار نشد. را در آن جمع کردند

ً در ۶٠٠شده که فقط برای   افغانی معاش به دولت پيوسته و مردم آنان را بی دين و وطنفروش می دانستند، منطقا

حد يک پروژۀ مصرفی بود زيرا تا آن زمان خلقی ھا و پرچمی ھا به عنوان افراد کافر و بی دين مشھور شده و 

مسجد جز اعتراف بر ناتوانی و زانو زدن در برابر دين چيز ھمه می دانستند که پناه بردن شوروی ھا به مال و 

خلقی ھا که صدھا مال، مولوی، سيد، حضرت، صاحب زاده، پير طريقت، بزرگ خانقاه، دعاخوان . ديگری نيست

توانستند که بگويند ما بعد از اين به مال و  و تعويذنويس را با تحقير و اھانت کشته بودند، چگونه به اين آسانی می

خواھيم تا به جلب توده ھای مردم بپردازند و آوارگان را نصيحت کنند که  روحانيون احترام داريم و از آنان می

 !!دوباره به افغانستان برگردند

 تن از مريدانش ۶٠وقتی نيروھای حزب دموکراتيک تصميم به دستگيری حضرت ميا گل جان در تگاب گرفتند، 

وجان آغا در گرمسير ھلمند دستگير و بعد تيرباران شد، ھزاران ړوقتی ژ. ادنداو را تا پشاور بر شانه انتقال د

عبدالرب قندھاری که يکی از واعظان مشھور دينی  اعدام مال. گريستند و دولت را نفرين می کردند مريد او می

ن اسالمی به مالھائی که تا زمان تشکيل ادارۀ شئو. ھای مذھبی قندھار را به شدت تحريک کرد  بود، خشم توده

ً در مصالحه با دولت قرار » مقاومت«مقام و جايگاھی در  رسيده بودند و نقشی در ادامه و ختم جنگ داشتند، قطعا

 افغانی معاش می انديشيدند و ۶٠٠مالھای شئون اسالمی ته مانده ھای بی ارزشی بودند که فقط به . نمی گرفتند

ً دل خوش داشتند که اين ھمه مال از . جا می کردنده جاب» خاد«فرزندان شان را در دستگاه بدنام  افراد دولت ظاھرا

 ھزار مالئی که به ١٢. که در عمل به اندازۀ خسی نزد مردم ارزش نداشت حاکميت شان حمايت می کنند، چيزی

ً محافظه کار، استفاده جو و٣٠ادارۀ شئون اسالمی پيوستند و برای    ھزار ديگر رشوه پرداخته می شد، عموما

آنان فقط از اين دولت پول می گرفتند، نان می خوردند و امتياز می گرفتند، . رانده شده از صفوف مجاھدين بودند

نده که به ھر خاشاکی گدولت درمانده و آب .  انجام دھندکه کوچکترين کاری برای تثبيت موقعيت دولت بدون اين

 .کرد دست می انداخت، به اين گلۀ مالھا دل خوش می

 زير ١٩٨۴که از طرف دولت، رھبری جنگ کامالً در دست شوروی ھا قرار داشت، حمالت مجاھدين در  چنان

عمليات در شھرھا، ويران شدن پل ھا و انفجارھائی که در کابل و . قرار گرفت» آی. اس. آی«ادارۀ مستقيم 

اين شبکه در . شھرھای ديگر صورت می گرفت، توسط استخبارات پاکستان سازماندھی و رھبری می شد

نقشه ھا و ميزھای ريگ بزرگی را تھيه نموده که در آن به قومندانان و افرادی که کار انفجارھا » اجوری کمپ«

از .  گشتتعيينبعدھا برای ھر انفجار در داخل افغانستان قيمت ھای خاصی . دادند را پيش می بردند، تعليم می

باالخره .  تعليم می دادند تا در پاکستان دست به انفجار بزنند»خاد«سوی دولت نيز شوروی ھا افرادی را به کمک 

را که از » برست«چھار دستگاه بی سيم ارتباطی » اجوری کمپ«بخش افغانستان در » آی. اس. آی«مرکز 

قومندانی (، در مزار )قومندانی گلبدين(، در پروان )قومندانی سياف(تحويل گرفت، در پغمان » سيا«سازمان 

در تماس قرار داشتند و از ھر » اجوری کمپ«نصب نمودند که بی وقفه با ) قومندانی سياف( کندز ، در)ربانی

بريگيدير يوسف در ميان چھار .  و تحولی گزارش می دادند که بر اساس آنھا تصميم جنگ گرفته می شدتغيير
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ه ماھرتر بود و روزانه دستگاه مخابراتی، فقط از اطالع رسانی حزب گلبدين راضی بود که در جاسوسی از ھم

چند » آی. اس. آی«اما سه دستگاه ديگر با دقت برخورد نمی کردند و ازين بابت . گزارش ھای دقيقی می رساند

 .بار بر رھبران اين دو تنظيم اعتراض نموده بود

را باالتر از تا اواسط دھۀ ھشتاد ميالدی نفوذ استخبارات پاکستان آنقدر در افغانستان پيشرفت کرد که توان خود 

ام آی «حداقل سازمان سيا در يک مورد تالش کرد تا به ھليکوپترھای ضد گلوله . سازمان سيا وانمود می نمود

روسی دست يابد، اما تمام تالش ھای آن بی نتيجه ماند تا اينکه با طرح استخبارات پاکستان و نفوذ آن در » ٢۴ـ

که متخصصان  ھليکوپترھا به پاکستان فرار داده شدند و بعد از آنداخل قوای ھوائی دولت پوشالی، دو فروند ازين 

لمانی و چينی آنھا را معاينه و از تمام پرزه ھای آنھا عکسبرداری کردند، به امريکا انتقال اانگليسی، فرانسوی، 

 .يافتند

ه بود، منابع شوروی که روز تا روز در جنگ افغانستان بيشتر غرق می شد و تله ای که امريکا برايش نشاند

تسليحاتی، کاالئی و پولی شوروی را آسياب وار می بلعيد، مجبور بود تا به طور دوامدار نيرو و سالح جديد وارد 

شوروی ھيچ متحد نيرومند و ثروتمندی در جھان نداشت تا او را در برابر غول ھای سرمايه کمک . جنگ سازد

اين مذاکرات که زير . ا با طرف ھای ذيربط به مذاکره تن دادکند، در عرصۀ بين المللی نيز تجريد شده بود، لذ

 آغاز گرديد؛ ١٩٨٢ جنوری ٢١در ژنيو سازمان يافت و در ) ديگو کوردويز(نظر نمايندۀ خاص سازمان ملل 

تن دادن شوروی به اين مذاکره از سوی محافل غربی . باالخره منجر به خروج نيروھای شوروی از افغانستان شد

اين مذاکرات که به صورت غيرمستقيم ميان افغانستان و . قعيت ضعيف رقيب در جنگ افغانستان شدحمل بر مو

 صورت می گرفت، پاکستان به عنوان قيم جنگ در مذاکرات شرکت کرد اما به رھبران تنظيمی در حد پاکستان

 .پشقلی اھميت داده نشد

شد و دو طرف جنگ آن را بيش از يک بازی که در آغاز، مذاکرات ژنيو از سوی کسی جدی گرفته ن با اين

 و تحوالتی که در شوروی صورت گرفت، به مرور زمان اين مذاکرات جدی تغييرسياسی جدی نمی گرفتند، اما با 

تر شد و باالخره خروج نيروھای شوروی با اين تمسک به سر رسيد و پردۀ ساتری بر شکست شوروی ھا کشيده 

 .شد

حۀ ملی اتکاء می کرد و راه خروج آبرومندانۀ نيروھايش را در اين سياست می اندروپوف که روی مشی مصال

ديد، اما با تمام تبليغات دولت، ھيچ قومندان جھادی به اين مشی نپيوست و ھيچ مھاجری به افغانستان نه تنھا 

ک رھبران اين طرح نشان می داد که در. برنگشت بلکه فرار مردم به خصوص جوانان از افغانستان بيشتر شد

کردند که  آنان فکر می. شوروی و رھبران مزدور حزب دموکراتيک از اوضاع چقدر احمقانه و نابخردانه است

که شوروی ھا تا آن زمان  ات جدی در جنگ به وجود آورند، درحالیتغييرفقط با چند دعوت و چند تبليغ می شود 

ھزاران رھبر مذھبی و ريش » خاد«و » کام«، »سااگ«بيش از يک ھزار قريه و قصبه را بمباران کرده بودند، 

يون افغان ليسفيد قومی را به قتل رساندند، ھزاران روشنفکر و تشکل انقالبی را نابود ساخته بودند، بيش از پنج م

را آواره کرده، صدھا خانواده به خاطر از دست دادن دلبندان شان در جنگ به ماتم نشسته و بيش از پنجصد ھزار 

باره مردم اين ھمه را به  ه قتل رسيده و با اين ھمه معلوم نبود که چه معجزه ای در کار می شد که يکافغان ب

رھبران شوروی و حزب مزدور می بخشيدند و می آمدند و زير رھبری اين حزب و اين اشغال به زندگی عادی 

روی و رھبران حزب نوکر و بی چنين فکری را در آن زمان فقط رھبران سوسيال امپرياليزم شو. رو می آوردند

بنياد دموکراتيک داشته می توانستند که ديديم نه تنھا برگی شور نخورد بلکه جنگ شدت بيشتری گرفت و کشتار و 

 .فرار مردم افزايش يافت
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چرنينکو که خالف سياست اندروپوف بيشتر به .  ُمرد و چرنينکو جانشين او شد١٩٨۴اندروپوف در فبروری 

چرنينکو می خواست تا با فرار . ر جنگ تأکيد داشت، دست به بمباران وسيعی بر قراء و قصبات زدفشار نظامی د

ً ايران که درگير نبرد سختی با عراق بود و حاضر به پذيرش  ھرچه بيشتر مردم به کشورھای ھمسايه، مخصوصا

ر آن کشور جيره بندی شده کمک برای آوارگان از ھيچ منبع غربی نبود و در اثر جنگ مواد خوراکی و سوختی د

در آن . بود، فشار را تا جائی افزايش دھد که ايران جبراً حاضر به بستن مرزھايش بر روی آوارگان افغان شود

بخشی از پااليشگاه ھای نفت ايران بمباران شده و به اين . يون افغان به ايران پناھنده شده بودندليزمان حدود يک م

ای نفت دنيا با رکود مواجه گشته و مردم ايران زندگی سختی را می گذراندند اما با خاطر عايد ايران در بازارھ

ھای جنگ به نيروی ارزان و مطيع افغانھا ضرورت داشت، لذا   تمام اين فشارھا، ايران برای بازسازی ويرانه

 .حاکمان ايرانی ھرگز مانع ورود آوارگان به خاک ايران نشدند

 در واليات ھرات، فراه، نيمروز، ھلمند و بادغيس ھر صبح چند قريه را بمباران ١٩٨۴نيروھای شوروی در سال 

اين بمباران ھا که در طول اين سال ادامه داشت و حداقل در ھر بمباران ده نفر به قتل می رسيدند، بيش . کردند  می

 . رفتند قريه از سکنه خالی شدند و از اين جمله فقط يک درصد زير سايۀ دولت به شھرھا٣٠٠از 

 نفر به قتل رسيدند، در قريۀ مساو فراه که شبانه بمباران شد، عالوه ٩٠در قريه جبرئيل ھرات در اثر اين بمباران 

 نفر به ١٠٢مواشی از بين رفتند و بخش اعظمی از اين قريه به ويرانه ای مبدل گشت،  ازکه صدھا رأس  بر اين

در .  تن کشته شدند۶٠ه شيندند به شدت بمباران شد که حدود قريۀ عمارت در زير کو. شمول چند زن جان دادند

ً در  اثر اين بمباران ھا و مھاجرت ھا در بخشی از نقاط کشور نوعی رکود در جنگ به وجود آمد مخصوصا

 بيشتر گروپھای مجاھدين به خانه ھای شان برگشتند و گزارش کمتری از حمالت دو طرف انتشار می ١٩٨۵

 .يافت

گورباچف ھنوز به رياست حزب و دولت اتحاد .  ُمرد و گورباچف به قدرت رسيد١٩٨۵ارچ چرنينکو در م

شوروی نرسيده بود که طی سفر رسمی به انگليس ناخشنودی اش را از تجاوز نيروھای شوروی بر افغانستان 

ن روزھا به فکر او که در تجاوز به افغانستان خود را پيرو سياست ھای اندروپوف می دانست در اولي. اعالن کرد

را اعالن کرد، بايد در » پروسترويکا«و » گالسنوست«وی که . خروج نيروھای شوروی از افغانستان افتاد

ات جدی به وجود می آورد و چون سياست اصلی اتحاد شوروی تغييرسياست ھای خارجی و داخلی اتحاد شوروی 

 گورباچف ھرچه زودتر بايد پايش را از اين را در آن زمان تجاوز شوروی به افغانستان تشکيل می داد، پس

 افغانستان را زخم خونچکان تعريف کرد، بسياری به اين ١٩٨۶که گورباچف در  زمانی. مخمصه بيرون می کشيد

به اين خاطر بار . باور رسيدند که او می خواھد اين زخم را بخشکاند و نيروھايش را از افغانستان بيرون کشد

يت بايد در ساختار مأمور که چرنينکو نسبت به آن بی عالقه بود، رو آورد و برای اين ديگر به مذاکرات ژنيو

 ديگری بر اريکۀ قدرت نصب می مأمور به وجود می آمد و به جای ببرک کارمل تغييرقدرت در افغانستان نيز 

 .شد که باالخره اين قرعه به نام نجيب خورد

. پکتيا متولد شد و مربوط به قوم احمدزی غلجائی بود» ميلن« قريۀ  در١٩۴٧نجيب هللا فرزند اختر محمد در سال 

در .  از فاکولتۀ طب فارغ گرديد١٩٧۵ عضو حزب خلق شد و در ١٩۶۵که ليسۀ حبيبيه را خواند، در  بعد از آن

.  به عضويت کميته مرکزی حزب دموکراتيک درآمد١٩٧٧ مسؤول کميتۀ حزبی کابل جناح پرچم شد و در ١٩٧۶

نجيب در .  منشی عمومی حزب دموکراتيک خلق شد١٩٨۶ می ۴بود و در » خاد« رئيس ١٩٨۵ تا ١٩٨٠از 

، و به اين »رھبری جديد شوروی مرا برای ادارۀ کشور برگزيد«: ديدار با يکی از افسران پرچمی گفته بود

که حتی رھبری صورت در گزينش نجيب به عنوان منشی حزب و رئيس جمھور کشور نه تنھا مردم افغانستان، 
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از سرمنشی ) ١٩٨۶می  (١٣۶۵ ثور ١٣ببرک کارمل در . حزب دموکراتيک و جناح پرچم ھم نقشی نداشتند

او مدتھا در روسيه زندگی کرد، اما دوباره به .  عقرب از تمام وظايفش سبکدوش گرديد٢٩حزب کنار رفت و در 

د به مريضی العالج سرطان مبتال و جراحی کابل برگشت و سه سال را در شھرک مرزی حيرتان به سر برد، بع

که طالبان بر  بعد از آن.  سالگی جان داد و در حيرتان دفن گرديد۶٧ به عمر ١٩٩۶شد، اما باالخره در سپتمبر 

 .شمال از جمله شھرک حيرتان تسلط يافتند، استخوانھای او را از گور کشيده به دريای آمو ريختند

که ببرک را پدر معنوی پرچم می دانستند،  آنانی. پرچم ھم به دو بخش تقسيم شدبا به قدرت رسيدن نجيب، جناح 

که ُغر و فش از سوی طرفداران  ين بابت سخت رنجيدند و چون اين تصميم عام و تام شوروی ھا بود و با اينااز

داکتر نجيب که . ببرک زده شد، اما در آن زمان ارباب شان در افغانستان حضور داشت، چيزی از آنان ساخته نبود

ھا را مخالف خود ديد، به خلقی ھائی که ديگر بی پناه بودند، رو آورد و پشتون گرائی را پيشه   اکثريت پرچمی

نجيب که وظيفه داشت خروج . ياران نجيب شدند... ک وڅوطنجار، پکتين، رفيع، منوکی منگل، جمعه ا. کرد

ً بايد درين راه »مستقالنه«د دفاع نيروھای شوروی از افغانستان را به سر برساند و بع ای را به پيش ببرد، اساسا

 .کار می کرد

را اعالن کرد که بر طبق آن آتش بس شش ماھۀ يک جانبه، » مشی مصالحۀ ملی «١٩٨۶نجيب در اول جون 

ليون يتنظيم ھای پشاوری و ايرانی نيز شرکت داشته باشند و برگشت پنج م تشکيل دولت وحدت ملی که در آن

اما در آن زمان که دنيا به نفع امريکائی ھا و در مجموع امپرياليست . ره از ايران و پاکستان به تصويب رسيدآوا

 بود، نه تنھا سران تنظيم ھا بلکه قومندانان و مجاھدين عادی نيز حاضر به پذيرش اين تغييرھای غربی رو به 

 بار ٢١٨ بار يا ١١٣٨٣ روز ۵٢ايش يافت و در اعالن نشدند و به اين صورت عمليات مجاھدين چھار برابر افز

در ضديت با اعالن آتش بس، تنظيم ھای . در روز بر نيروھای شوروی و نيروھای دولت پوشالی حمله کردند

پشاور جلسۀ بزرگی تشکيل و اعالن کردند که نيروھای » نشاط ميل« در ١٩٨٧ جنوری ١٧جھادی به تاريخ 

 اسماعيل خان ١٩٨٧ جوالی ٢٣در رد اين آتش بس در . دولت نجيب سقوط کندشوروی بايد افغانستان را ترک و 

واليت غور جمع و آتش بس نجيب را رد » ساغر« تن از قومندانان و سرگروپ ھای جھادی را در ولسوالی ١٢٠٠

 .کرد

الت ايران بر که تنظيم ھا و سازمان ھای زيادی در ايران ساخته شد، اما باالخره سپاه پاسداران و اطالع با اين

سازمان نصر، سپاه پاسداران، نھضت اسالمی، جبھۀ متحد انقالب اسالمی، حزب هللا، سازمان رعد و (ھشت تنظيم 

سرمايه گذاری اصلی را کرده، اين تنظيم ھا در آستانۀ خروج نيروھای شوروی از ) سازمان نيروی اسالمی

 حزب ١٩٨٧ سپتمبر ١٨در ) ينی در امور افغانستانفرستادۀ خاص خم(افغانستان با مداخلۀ مستقيم ابراھيمی 

اين وحدت مثل ساير وحدت ھای جھادی ھرگز قادر نشد اين ھشت . وحدت به رھبری عبدالعلی مزاری را ساختند

با درگيری ھای داخلی در کابل، . سازمان را در خود مدغم سازد و ھر تنظيم ھمچنان ساختار خود را حفظ کرد

که طالبان ھزاره جات را تسخير کردند،  بعد از آن. د از مزاری دور شد و به مسعود پيوستسازمان پاسداران جھا

 و اشغال افغانستان، از يک حزب وحدت چھار حزب وحدت ٢٠٠١مبر  سپت١١اکبری تسليم شد و باالخره بعد از 

 .ساخته شد

که  روی شدند و برای اينوقتی ستراتيژيست ھای غربی از درون متوجه وضعيت ناھنجار اقتصادی اتحاد شو

ليون دالر برای ي م۶۶٠ به ارزش ١٩٨٧نيروھای شوروی بيشتر زير فشار قرار داده شوند، امريکا در سال 

 مليون دالر را به خريد سالح و مھمات به مجاھدين ١٠٠ مبلغ ١٩٨٨مجاھدين سالح خريداری کرد و در 

ضد ھوائی ستينگر را به مجاھدين تحويل دادند که از  راکتھای پيشرفته و ١٩٨۶امريکائی ھا در . اختصاص داد
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که قبالً راکتھای زمين به ھوای بلوپايپ انگليسی وارد جنگ شده بودند که تأثير چندانی  شانه فير می شد، درحالی

رد و  ميل بُرد دا٣.١ ماخ و ٢.٢ کيلوگرام، سرعت آن بالغ بر ١۵.١وزن ستينگر .  وضعيت جنگ نداشتندتغييردر 

.  يک ھزار ميل ستينگر به مجاھدين تحويل داده شد١٩٨٩ تا فبروری ١٩٨٨مبر از سپت. انه فير می شوداز ش

 درصد مؤثريت خود را به نمايش ٧٩ بال ھليکوپتر شوروی را سقوط دادند که ٢۶٩ فير ستينگر ٣۴٠مجاھدين با 

ی ھا زمانی از دادن اين راکتھا به تحويلی اين راکتھا در جھان سروصدای بسياری خلق کرد، اما امريکائ. گذاشت

 فير آن حين عبور از داخل خاک ايران به سوی ولسوالی اناردرۀ واليت فراه ٢٢مجاھدين به تشويش افتادند که 

که به قومندان مولوی فقير احمد يکی از جنايتکاران مولوی خالص داده شده ) در مجاورت ميدان ھوائی شيندند(

 بعد معلوم شد که اين مولوی با يک برنامۀ تنظيم شده، اين راکت ھا را به پاسداران بود، به دست ايران افتاد و

 .ايرانی تحويل داده و پول کالنی به دست آورده است

زمان گفته بود، خط بطالن  که در مجموع بر تمام آنچه حزب دموکراتيک از زمان ايجاد تا آن نجيب برای اين

ن خود و تنظيم ھا ھموار سازد، قانون اساسی جديدی به تصويب رساند که در بکشد و راه را برای تقسيم قدرت ميا

آن دين اسالم به عنوان دين رسمی کشور پذيرفته شد، نام افغانستان از جمھوری دموکراتيک به جمھوری 

.  خورد، رنگ بيرق دگرگون گشت و سيستم سياسی کشور از دموکراتيک به پارلمانی عوض شدتغييرافغانستان 

تشکيل می دادند، به وجود آمد و گفته شد که » خاد«رلمان مسخره ای که بيشتر اعضای آن را افراد وابسته به پا

حكومت جديدی اعالن شد که در آن چوکی .  درصد شامالن اين پارلمان اعضای حزب دموکراتيک می باشند٢٢

ند و بعد از چند بار رفت و آمد نزد اين کرسی مدت ھا خالی ما. وزارت دفاع به مسعود در نظر گرفته شده بود

اين دعوت يک روزه در حالی از . کند مسعود، او اعالن کرد که با دولت وابسته به شوروی ھرگز اتحاد نمی

 سرطان سيد منصور ٢٨ سرطان احمدشاه مسعود، ٢٧به تاريخ  ١٣۶۵مسعود صورت گرفت که رژيم در سال

 سرطان حقانی را طی يک محکمۀ مسخرۀ ٣٠خان و   ان اسماعيل سرط٢٩حسينيار قومندان مجاھدين در بغالن، 

غيابی به اعدام محکوم کرد که از سوی مجاھدين با پوزخند استقبال شد؛ زيرا دولتی که از دو کيلومتری حومۀ 

شھرھا بيرون شده نمی توانست، چگونه اين قومندانان را محاکمه و جزا داده می توانست؟ اين سياست ھای لحظه 

 . در می آمد، نه تنھا به اين دولت بلکه به شوروی ھا ھم آبروئی نماندءات در اتحاد شوروی به اجراتغيير با ای که

در افغانستان بود، به عنوان » بی. جی. کی«ات، محمد حسن شرق که از جواسيس کھنه کار تغييربه سلسلۀ اين 

 می خواست، تصميم داشت تا در رأس دولتی او که ظاھراً دولت غير حزبی در افغانستان. صدراعظم انتخاب شد

ش با »دراعظمص«نجيب احساس کرد که . به اصطالح ائتالفی با مجاھدين قرار بگيرد و درين جھت فعال شد

حمايت شوروی ھا زير پای او و حزبش را خالی می کند، پس اختالف جدی ميان شرق و نجيب به وجود آمد و 

 .باالخره شرق را از کار برکنار نمود

طرح چنين سياست ھائی برای تشکيل حکومت ائتالفی و آمدن مسعود به عنوان وزير دفاع دولت نجيب از 

ھای سطحی، نا دقيق و بچگانۀ رھبری حزب دموکراتيک بود که تا آخر قادر به درک حقايق و   ارزيابی

 بدل ئی همنطقھای جھانی و که افغانستان در آن زمان به نقطۀ گرھی تضاد درحالی. رويدادھای کشور و جھان نشد

فعاليت تنظيم ھا و نبرد مسلحانه ای که در افغانستان جريان . ھای بسيار دقيقی را می طلبيد  شده بود و ارزيابی

اين رھبران مثل رھبران حزب دموکراتيک . داشت، ديگر کامالً وابسته به پول و سالح امپرياليست ھا شده بود

عمل نداشتند و چون گالدياتورھائی در چنگال شبکه ھای استخباراتی غرب ديگر کوچکترين آزادی و استقالل 

 و حديث تحزب دموکراتيک خلق زمانی چنين پيشنھادھائی را ارائه کرد و نجيب مال نقطی و آي. کردند عمل می

 خود گوئی را آغاز کرد و به مسجد رنگ کردن و مسلمان نمائی شروع نمود که امريکائی ھا تنظيم ھا را در مشت
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يارد دالری که مصرف کرده بودند، به چشم ھای خود لي م٧داشتند و اشتياق داشتند تا سقوط دولت نجيب را با 

 .ببينند، چون می دانستند که برای دولت بی بنياد نجيب سوراخی جھت ادامۀ حياتش باقی نمانده است

ب دموکراتيک خلق، اعضای حزب سخت ھای حز» آرمان گرائی«با عقب نشينی ھای پياپی نجيب و پا گذاردن بر 

روحيه شده و تمام اعضاء به اين باور رسيده بودند که رھبران شان افراد مزدور و شوروی ھا متجاوزانی بيش   بی

در برابر گرگ » ھمسايۀ بزرگ شمالی«آنان می ديدند که ھم رھبران شان به آنان خيانت می کنند و ھم . نبودند

به اين خاطر سرخورده و بی روحيه شده و ھر يک به . يکه و تنھا رھا می سازندھای گرسنۀ تنظيمی آنان را 

 .دنبال سوراخی سرگردان شدند تا در آينده سرھا را بچ کنند

که نمايندۀ افغانستان و پاکستان در دو اتاق جداگانه نشسته بودند، مذاکرات غير مستقيم   در حالی١٩٨٢در جون  

اندروپوف در آن وقت خواھان تنظيم جدول زمانی خروج . ذاکرات شروع شد بار ديگر م١٩٨٣در . آغاز شد

ست ببرک به مسکو رفت، گورباچف ی به رياھيأت با ١٩٨۵وقتی نجيب در (نيروھای شوروی از افغانستان گرديد 

ً مخالفت کرد و گفت اين بدان معأمس نی لۀ خروج نيروھای شوروی از افغانستان را مطرح نمود، اما ببرک شديدا

نجيب بعد از ختم جلسه در سالون چای بر اين برخورد ببرک . است که افغانستان را به امپرياليست ھا تسليم کنيم

اين نشان می داد که شوروی ھا قبالً با نجيب مشوره کرده و او تعھد . شوروی انتقاد کرد» دوستان«در حضور 

کرات ژنيو از جانب کابل ابتداء شاه محمد دوست و بعد در مذا). کرده بود که می تواند اين کار را به سر برساند

وکيل و از جانب پاکستان وزير خارجه يعقوب خان که خود را نمايندۀ مجاھدين و مھاجرين می دانست، شرکت 

بعد از اندروپوف، چرنينيکو خواھان شدت . پاکستان در اين دور وعده داد که در افغانستان مداخله نکند. داشت

اھدين و مخالف خروج نيروھای شوروی از افغانستان بود که در زمان او مذاکرات به بن بست عمل عليه مج

اما ُعمِر چرنينکو نسبت به تمام رھبران شوروی کمتر بود و بعد از يکسال و چند ماه ُمرد و زمام امور به . رسيد

تاد و به زودی عاليمی ديده شد  به راه اف١٩٨۵دور چھارم مذاکرات به کوشش کوردويز در . دست گورباچف افتاد

که دو ابرقدرت حاضر به جورآمد می باشند و ھمان بود که در دور پنجم مذاکرات ژنيو، شوروی ھا برای خروج 

خود جدولی را پذيرفتند و آن به شرطی که پاکستان و امريکا به مجاھدين پول و سالح ندھند که امريکا نيز آن را 

 .پذيرفت

مذاکرات ژنيو، گورباچف در جريان سفری به والدی وستوک از خروج شش غند شوروی از در آستانۀ دور ھشتم 

دولت افغانستان خروج نيروھای شوروی از افغانستان را طی چھار سال می خواست، اما پاکستان . افغانستان خبر داد

 ماه را پيشنھاد ١٢ابتداء شوروی ھا که برای اين خروج عجله داشتند، . چيزی کمتر از سه سال را پيشنھاد می کرد

باالخره گورباچف در اواخر . کردند و به نجيب اخطار نمودند که ھرچه زودتر بايد در تقسيم قدرت با مخالفان بکوشد

 ١٠ خروج شان را از افغانستان آغاز و طی ١٩٨٧ می ١۵ اعالن کرد که  نيروھای شوروی به تاريخ ١٩٨٧اکتوبر 

 .ماه آن را تکميل می سازند

 وزرای خارجۀ افغانستان، پاکستان، شوروی و امريکا در ژنيو ١٩٨٨ اپريل ١۴ اين اعالن گورباچف به تاريخ با

شوروی خواھان حکومتی در افغانستان بود که حزب .  ماھه را امضاء کردند١٠گردھم آمدند و موافقتنامۀ خروج 

، اما ضياءالحق که خواھان دادن سھمی به حزب دموکراتيک در آن سھمی داشته باشد و بيشتر به ظاھرشاه می انديشيد

گلبدين از مھمترين جواسيس استخبارات پاکستان و خواھان (خواست گلبدين را به قدرت برساند  دموکراتيک بود، می

 ھزار ١٣٠ تکميل گرديد، ١٩٨٩ فبروری ١۵با اين خروج که در ). تشکيل کنفدراسيون ميان افغانستان و پاکستان بود

 کل قوای شوروی در افغانستان و هشوروی، افغانستان را ترک گفتند و جنرال بوريس گروموف فرماندچکمه پوش 
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در ميانۀ پل پسرش به استقبال او آمد، ولی ھرگز جرأت نکرد . در حيرتان گذشت» پل دوستی« لشکر چھلم از هفرماند

 .به عقبش نگاه کند

ليون سرباز ي سرباز الدرک و حدود يک م٣١١و معيوب،  ھزار زخمی ۵٠ ھزار کشته، ١۵در اين جنگ شوروی ھا 

شوروی در .  ھزار سرباز ھميشه در افغانستان حاضر داشتند١٣٠ تا ٨٠در اين جنگ به طورمتناوب شرکت کردند که 

 عراده ١١٣٨ تانک، ماشين محاربوی و وسايل مجھز توپخانه، ١۴۶١ ھليکوپتر، ٣٣٣ فروند ميگ، ٢١اين جنگ 

 ۴۵ وسيلۀ انتقالی و تأميناتی و باالخره با مصرف ١١٣۶٠، ء وسيلۀ ترميم و احيا۵١٠رتباط راديوئی، وسايل تخنيکی ا

 شوروی . درصد عايد ناخالص ملی آن کشور را تشکيل می داد با دست خالی افغانستان را ترک کرد٢۵ليارد دالر که يم

 .تکش درۀ سالنگ را قتل عام نمودند نفر از اھالی زحم٢۵٠٠ھا در جريان خروج از افغانستان، در حدود 

ليون مريض روانی برجا يم ۶ليون معيوب و يليون آواره، بيش از دو مي م۵ليون کشته، ياين جنگ برای افغان ھا يک م

 ھزار نفر را گرفته و نابودی تمام زيربناھای اقتصادی ٢۵يون مين که تا حال جان لي م١۵جائی  هضمناً با جاب. گذاشت

را اعالن کرد ولی مناطق بسياری به » مستقالنه«با خروج نيروھای شوروی، نجيب دفاع .  ھمراه نداشتچيز ديگری به

 :قرار زير سقوط کردند

 گل شاه کوت پکتيا، عالقه داری جندۀ زابل، ولسوالی بگرام پروان، ولسوالی مقر غزنی، ولسوالی ٢٩ و ٢٨کندک ھای 

 در پاره چنار که پيلوت آن خواھان پناھندگی شد، ١٩ يک فروند ميگ شاه جوی زابل، ولسوالی شکر درۀ کابل، فرود

مرکز واليت کندز، عالقه داری علی آباد کندز، ولسوالی امام صاحب کندز، تالقان مرکز تخار، غند محافظ شيرخان 

 بدخشان، بندر، ولسوالی ينگی قلعۀ تخار، معدن زغال سنگ و يک تھانۀ سرحدی ھرات، واليت باميان، ولسوالی کشم

ولسوالی سپين بولدک قندھار، ولسوالی اسمار کنر، ولسوالی زرمت پکتيا، ولسوالی ارگون پکتيا، مرکز واليت کنر، 

ولسوالی ورسج تخار، ولسوالی غورماچ بادغيس، ولسوالی اندراب بغالن، مرکز واليت کاپيسا، ولسوالی رودات 

کابل، ولسوالی عليشنگ لغمان، عالقه داری ھای منگو و مندال ننگرھار، عالقه داری فرسی ھرات، پايگاه احمد بيگ 

لغمان، ولسوالی فرخار تخار، تھانۀ سرحدی تورخم ننگرھار، عالقه داری دشت قلعه، ولسوالی گوشتۀ ننگرھار، عالقه 

ه داری درقد داری درۀ نور ننگرھار، طيارۀ اسدهللا پيلوت در ميرانشاه فرود آمد و تسليم شد؛ کندک رباط پروان، عالق

تخار، ولسوالی چاه آب تخار، ولسوالی قره باغ کابل، شرکت نساجی گلبھار پروان، ولسوالی خيوۀ ننگرھار، عالقه 

داری ده يک غزنی، کندک عالقه داری کلکان کابل، لوای نمبر ده ننگرھار، عالقه داری رامک غزنی و ميدان ھوائی 

 را از پراکندگی بکشد و از برخی مناطق دورافتاده در مراکز واليات اما نجيب تصميم گرفت که نيروھای خود. کندز

جمع کند، به اين خاطر برخی از مناطق رھا و ساحۀ زير کنترول مجاھدين بسيار گسترده شد تا جائی که در بسياری از 

  .کردند مناطق حضور دولت احساس نمی شد و ھمه سقوط دولت نجيب را لحظه شماری می

 ادامه دارد

 
  


