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  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١۴ جوالی ٢٩

  تاريخ، نبرد طبقاتی
  بخش نزدھم

  طوماری که بايد پيچيده می شد

م بعد از شکست شوروی و خروج نيروھای نظامی آن از افغانستان، رھبران حزب دموکراتيک که شکست محتو

خود را با تمام وجود احساس می کردند، تالش داشتند تا حداقل برای زنده ماندن، چھرۀ جديدی از خود به نمايش 

که در درون و بيرون حزب ھمه به اين باور بودند که ديگر دير شده و بايد برای بقای اعضای حزب  بگذارند با اين

ان را در حضور گوربچف به عھده گرفته بود، بعد جنگ افغانست» پيروزی«نجيب که مسؤوليت . دست و پا کرد

 روز ١٩٨٩ فبروری ١٨ازين خروج، لباس نظامی به تن کرد و در جمعی از رھبران حزب، دولت و نظاميان در 

» مستقالنه«اعالن نمود و گفت که ما حال مکلف به دفاع » نجات ملی«خروج آخرين نظامی شوروی را روز 

 .خواست که برای نبرد سختی آمادگی بگيرندھستيم، و از ھمۀ طرفدارانش 

 دلو ٢۶وقتی . با اين اعالن نجيب، پرسش ھای بسياری نزد آنانی که به نحوی با اين دولت ھمکاری داشتند، پيدا شد

از تجاوز تا خروج  (١٣۶٧ دلو ٢۶ تا ١٣۵٨ جدی ۶باشد، درينصورت از » نجات ملی«روز )  فبروری١۵(

بوده باشد؟ ببرک و نجيب بايد به وسيلۀ اسارتگران به قدرت رسيده باشند؟ آيا » یاسارت مل«بايد ) شوروی ھا

معنی اسارت ملی را داشته اند؟ اين نجات ملی به » انترناسيوناليستی«و کمک ھای » انترناسيوناليست«سربازان 

» رناسيوناليستانت« سال توسط نيروھای شوروی اشغال شده و نيروھای ٩معنی آن نبوده که افغانستان درين 

اشغالگرانی بيش نبوده اند؟ وقتی نيروھای شوروی اشغالگر بوده و افغانستان را به اسارت کشيده، آيا داعيۀ 

ايدئولوژيک رھبران اشغالگر شوروی مارکسيست ـ لنينيستی يا ضد مارکسيست ـ لنينيستی بوده است؟ وقتی کشوری 

ارت بکشد، می تواند به مردم خود آزادی و تعالی بياورد؟ و با چنين ادعاھائی خلق ھای کشور ديگری را به اس

برای شوروی که در حرف تظاھر به سوسياليزم می کرد و در عمل » سوسيال امپرياليزم«باالخره آيا اصطالح 

 اشغالگر، اسارتگر و امپرياليست بود، زيبنده نبوده است؟

ليون آواره گشتند، دو نيم يافغان کشته شدند، حدود پنج مليون ياين رھبران که افغانستان را فروختند، بيش از يک م

 درصد خاک کشور را به مخالفان باختند، ديگر شعارھای گذشته و استفاده از ٩٠درصد نفوس کشور معلول شدند و 

رھبرانی که عاری از اخالق مردمی و ادعاھای توده . سواد خلقی به لقايش بخشيده شد احساسات جوانان ناآگاه و کم
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حاکميتی که با . ی بودند، برای آنان چيزی جز باورھای شيادانه و به جان زدن ھای دورويانه باقی نمانده بودئ

يلتسن، مزدور غرب و رئيس جمھور جديد فدراتيف روسيه، نه تنھا حزب . فروپاشی اتحاد شوروی يتيم و يسير شد

می احزاب مزدور شوروی در سطح جھان دست دموکراتيک را کاغذ تشناب ساخت و دور انداخت بلکه بر سينۀ تما

 .برادران امپرياليستش شد» نظم نوين جھانی«رد گذاشت و تسليم بالشرط 

به مجردی که سايۀ شوروی از سر حزب دموکراتيک برداشته شد، تمام عقده ھا و زخم ھای کھنه ميان جناح ھای 

وجود نداشت تا با يک مشت ھمۀ آنان را سر » برادر بزرگی«مختلف يکباره سر باز کردند و اکنون که ارباب و 

که از بيرون بر آن فشاری وارد شود، از درون شاريدن  نشاند، زمينۀ نابودی اين حزب و دولت بی آن جای شان می

 سال اتحاد شوروی ٩، )دو جناح تره کی و امين( سال حاکميت، دو سال خلقی ھا ١۴زيرا در طول . گرفت

در دو سال اول؛ . و سه سال پرچمی ھا بر افغانستان قدرت راندند) کو و گوربچفبرژنف، اندروپوف، چرنين(

کی، بعدتر کودتای تره کی عليه امين و در نھايت  کودتای خلقی ھا عليه پرچمی ھا، بعد کودتای قادر عليه تره

. ن حزب جان دادنددرين کودتاھا تعداد زيادی از اعضاء، کادرھا و رھبرا. کودتای امين عليه تره کی صورت گرفت

که ببرک کنار زده شد و نجيب به جای او نشست،   سالی که شوروی در افغانستان حاکميت داشت، با اين٩اما در 

 ضد هبه مجردی که روس ھا از افغانستان خارج شدند، ابتداء شھنواز تنی ب. کسی در درون حزب خود را تکان نداد

ک در برابر ھم صف آرائی کردند که منجر به کودتای عبدالرشيد دوستم نجيب کودتا کرد و بعد دو جناح نجيب و ببر

رھبران حزب نشان دادند که احزاب و دولت . عليه نجيب و در آخر منجر به خيانت، فرار و دستگيری نجيب گرديد

می مجال دم زدن بيابند، به جناح ھای متخاصم تقسيم می شوند و يکی شکم ديگری را که ھای مزدور در صورتی 

شدن اين حزب که از ناف مسکو تغذيه » بخار«بعد از خروج نيروھای شوروی از افغانستان، پروسۀ . درند

اگر در ھمان دو سال اول بعد از کودتای ثور، تجاوزگران سوسيال امپرياليزم به داد . کرد، امر کامالً طبيعی بود می

 .رسيدند، اين چنين بخار می شد آن نمی

اصطالحاتی . ھای اعضای حزب چون قطره ای بر زمين فرو رفت» آرمان گرائی«ھا ديگر بعد از خروج شوروی 

ی، کارگر وغيره فراموش شدند، ھر کس به ډوډچون سور خلکی، پرچمداران، برگشت ناپذير، انقالب، کور، کالی، 

. ات دولت رنگ جديدی گرفتبه ياد قوم و قبيله و ايجاد چنين روابطی افتادند، و تبليغھمه فکر زنده ماندن خود بود، 

تبديل گشت، تازه به » مولوی نجيب«رفيق نجيب به . مبدل شدند» اپوزيسيون«و » برادران آزرده خاطر«اشرار به 

پای مالئی به تلمذ نشست، به نماز و مسجد رفت، توبه کشيد، فرياد مسافر به ميھن بيا را سر داد، رنگ کردن 

 دست زد و فکر کرد که اگر نتواند حزب را در قدرت نگه دارد، حداقل مساجد را شروع کرد و به ھرخفت ممکن

اما تجربۀ دو سال اول حاکميت حزب نشان داده بود که اين حاکميت و اين اداره . ی نجات دھدئبايد از نابودی ريشه 

ل حزب در آزمون رھبران درجه او. ای تسليم شده بود به قيم و سايه اي نياز دارد، سايبانی که ديگر خود به سايه

جمعی صادر نموده بودند، بدتر از دوره ھای ه قدرت ناکام برآمده بودند، قتل کرده بودند، فرمان قتل ھای دست

کور، کالی و « درصد مردمی را که در ظاھر برای شان ٩٨عبدالرحمن خان و ھاشم خان به شکنجه پرداختند، 

 می که برای سقوط چنين حزب و رھبرانی ثانيه شماری می می خواستند، به دشمنان خود مبدل کردند، مرد»یډوډ

. نمودند و البد برخی از اين رھبران در باطن به شدت عذاب وجدان می کشيدند، روحيه باخته و رنگ پريده بودند

 تن از شورای مرکزی حزب وطن، ازين شورا گريخته و در ازبکستان و تاجيکستان پشت کانتينرھای تجارت ٣٧

 ١۴بود، در » بی. جی. کی«که يکی از جاسوسان ) وزير دفاع(اسلم وطنجار . وف بزنس شده بودندپنھان و مصر

بعدھا که نجيب فرار (، سليمان اليق )وزير داخله(سال از اين وزارت به آن وزارت می خزيد، رازمحمد پکتين 
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شم، دو رو و مارماھی است و اکنون کرد، بدترين و رکيک ترين کلمات را عليه او به کار برد و نشان داد که بسيار ل

، جمعه اڅک، )ناميد» قھرمان ملی« او را ، در محفلی به مناسبت درگذشتش١٣٩٠بعد از پانزده سال در سنبلۀ 

، محمود بريالی، وکيل، آصف دالور، جنرال )معاون نجيب(منوکی منگل و رفيع از طرفداران نجيب، فريد مزدک 

از روز اول خروج نيروھای شوروی اين دو جناح که . رفداران ببرک بودندمن و دوستم مخالف نجيب و از طؤم

ديگر ادامۀ حکومت شان را ناممکن می ديدند، به زبان، قوم و سمت بسته شدند و ھر يکی به فکر رابطه با تکيه گاه 

 .اشرار گلبدينی و احمدشاه مسعودی برآمدند

ب از گذشته پشيمان بودند، برخی به دين رو آوردند، اعضای اين حزب که بعد از شکست و سرنگونی دولت نجي

مؤذن شدند، تسبيحات تراويح را تکرار کردند، زردی بريدند، تعويذ دادند، در صف اول مسجد ايستادند، دختران 

يکی از منشی ھا در غرب کشور دخترش را به ده ھزار لک سودا کرد و يکی ديگر از (شان را به فروش رساندند 

و نشان دادند که )  به راستی تأکيد می کند که گاھی نامسلمان نبوده و ھميشه به خدايش عقيده داشته استاين منشی ھا

زده و سنتگرا بوده که شمه ای از تعالی ايدئولوژيک در آن ديده نمی شود، اما جالب  چقدر حزب عقب مانده، فئودال

 ايدئولوگ استعمار امريکائی عمل می کند، با است که برخی ھا از جمله مثالً رنگين سپنتا که اکنون به حيث

 !می نامند» زمان حاکميت کمونيست ھا«چشمپارگی اين دوره را 

مشاور ارشد نظامی با تعدادی از مشاوران » کرچوف«بعد از خروج نيروھای شوروی از افغانستان، دگر جنرال 

وکراتيک می انديشيدند و بدون انجام ھيچ شوروی در افغانستان حضور داشتند، اما اينان نيز چون اعضای حزب دم

باالخره اين مشاوران با به قدرت رسيدن يلتِسن در فبروری . کار مھمی شکست دولت را لحظه شماری می کردند

 افغانستان را ترک کردند و اين زمانی بود که بر تابوت حاکميت خلقی آخرين ميخ زده شده بود و نجيبی که ١٩٩٢

او حتی يادی از او » ھمرزمان«را سر می داد، به دفتر ملل متحد پناه برد و نزديکترين » فنوطن يا ک«مدتھا شعار 

 .کردند که با امپرياليست ھا رابطه ای برقرار کنند نکردند و ھر يکی از اين ياران نيمه راه تالش می

حواريون او فکر وقتی مذاکرات ژنيو زير نظر سازمان ملل، خروج نيروھای شوروی را ممکن ساخت، نجيب و 

ميان او و تنظيم ھا را مساعد سازد » ائتالف«کردند که سازمان ملل می تواند از سقوط دولت او جلوگيری و زمينۀ 

نجيب قبالً با رھبری حزب اسالمی در مشھد و با رھبران بعضی از تنظيم ھای ديگر در عراق ديدار کرده و به اين (

اما نجيب اين را نمی دانست که ُدم تمام آنان زير پای . ابر او انعطاف پذير اندنتيجه رسيده بود که اين رھبران در بر

، لذا چشم به اين )امپرياليستھای غربی قرار دارد و تا زمانی آنان اجازه ندھند، آب را از آب تکان داده نمی توانند

مه چيز يکباره خاک و دود سازمان دوخته و کوشش می کرد قبل از تدوين طرح ملل متحد، دولتش سقوط نکند و ھ

بايد ھرچه بيشتر عقب نشينی می کرد تا برای اشرار ديروز قابل قبول » ائتالفی«برای ايجاد چنين مصالحه و . نشود

رھبران اين حزب .  نام حزب دموکراتيک خلق به حزب وطن تغيير داده شد١٩٩٠قرار می گرفت، لذا در کنگرۀ 

که جالدانی چون امين،  ستان از نام حزب دموکراتيک نفرت دارند، به خاطریمی دانستند که توده ھای مردم افغان

پس قبل از ھمه بايد به اين . سروری، ببرک، دوستم، نجيب و ھزاران جانی ديگر را در دامان ناپاکش پرورده بود

 .ذھنيت پايان داده می شد

صد سرزمين افغانستان خارج از کنترول  در٨٠در حالی که بيش از ( لويه جرگه را داير کرد ١٩٩٠نجيب در جون 

فضل الحق . جانشين انحصار حزب قرار داده شد» پلوراليزم سياسی«و در قانون اساسی ) دولتش قرار داشت

 عضو، ٣۶در کابينۀ خالقيار از . طرفی بود، از سوی نجيب به عنوان صدراعظم تعيين شد خالقيار که ظاھراً فرد بی

که  الحق خالقيار مثل حسن شرق از جواسيس کھنه کار شوروی بود، قبل از آن ضلف(بودند » غير حزبی« تن ٢٢
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وی چند روز قبل با جالل رزمنده معاون وزارت امنيت . صدراعظم شود، وزير مشاور و رئيس تنظيميۀ ھرات بود

ين به قريۀ جھت تسليمی گروپی از مجاھد) ھمان خاد پنج سابق(دولتی ورئيس عمومی ادارۀ پنج امنيت دولتی واد

درين کابينه قدرت در ). جالل رزمنده کشته و خالقيار زخمی شد. پشتون زرغون رفت که مورد حمله قرار گرفت

صدراعظم نام نھاد و وزرای غير حزبی صالحيتی نداشتند و فقط معاش ھای . دست وزرای حزبی قرار داشت

 ».پھلوان زنده خوش بودند«کالنی می گرفتند و 

که سمت کار، مصرف و معاش  تشکيالت حزبی و اجتماعی ظاھراً مستقلی به وجود آمدند، در حالیدرين دوره چند 

 :اين تشکالت بی بنياد عبارت بودند از.  می پرداخت» خاد«گردانندگان آنھا را 

 نام وطن را برگزيد، در ميان تشکالت ١٩٩٠حزب وطن که قبالً حزب دموکراتيک خلق ناميده می شد و در جوالی 

به رھبری ) سازا(سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستان . وشالی ديگر حيثيت مادر و رھبری کننده را داشتپ

به رھبری حمدهللا گران، حزب اسالمی مردم افغانستان به ) سزا(محبوب هللا کوشانی، سازمان زحمتکشان افغانستان 

 انقالبی –نھضت ملی  حکيم توانا، رھبری قاری ستار سيرت، حزب عدالت دھقانان افغانستان به رھبری

به رھبری ) فدائيان(نھضت ھمبستگی جوان افغانستان ، به رھبری فاروق حق بين و نسيم رھرو) نماد(دموکراتيک 

يکی از جاسوسان سابقه دار اتحاد شوروی قبل از کودتای ھفت ثور قومندان قوای پانزده بود و به (سرور نورستانی 

او بعد از خروج نيروھای شوروی وارد ميدان . او در جريان کودتا مخفی نگھداشته شودشوروی برده شد تا ھويت 

که » تره خيل«به رھبری عزيز ) کجا(سازمان کارگران جوان افغانستان ). برايش اين حزب را ساخت» خاد«شد و 

آمد، اتحاديۀ حزب دموکراتيک به حساب می » بيطرف«را منتشر می ساخت و حنجرۀ » خاور«نشريه ای به نام 

انصارهللا به رھبری صفر محمد خادم، جمعيت رستگاری ملی به رھبری پوھاند محمد اصغر، جبھۀ ملی افغانستان 

 ساخته شد و زير رھبری حزب وطن قرار داشت ـ ١٩٨١که ادامۀ جبھۀ ملی پدر وطن بود ـ جبھه ای که در اپريل 

، انجمن حقوقدانان زير رھبری غالم سخی ) نشان می دادند ھزار١٧٣تعداد اعضای اين حزب را با ارقام مسخرۀ (

فعالً به نام پروفيسر داکتر غالم سخی رئيس انجمن حقوقدانان افغان مقيم اروپا در ھامبورگ جرمنی مشغول (مصون

اين (، شورای سراسری زنان افغانستان که مدتی زير رھبری معصومه عصمتی وردک قرار داشت ) فعاليت است

قيقت ھمان سازمان دموکراتيک زنان افغانستان بود که رياست آن را اناھيتا راتب زاد داشت و بعد که شورا در ح

، کوپراتيف ھای دھقانان که )روابط نجيب و ببرک خراب شد، نامش را تغيير دادند و معصومه را بر فرقش نھادند

ورد زرياب بود، اتحاديۀ ژورناليستان  ساخته شد، انجمن نويسندگان افغانستان که رئيس آن رھن١٩٨٠در دسمبر 

افغانستان، اتحاديۀ ھنرمندان افغانستان و شورای مرکزی اتحاديۀ پيشه وران افغانستان که برای ھر يک ھزاران 

که اين تشکالت و اعضای آنھا نه تنھا واقعی نبودند بلکه بسياری از اعضاء و  در حالی. عضو را ثبت کرده بودند

 .ر مشکالت خاصی به آنھا پيوسته و روزگذرانی می کردندھواداران آنھا بناب

که اعضای حزب وطن با خروج شوروی ھا دستپاچه شده به دنبال سوراخ سمبه ای می گشتند، تنظيم ھای  طوری

اما صحنۀ اصلی . کردند پشاوری و ايرانی خرسند گشته، به دنبال کسب قدرت و جلب حمايت بيشتر باداران تقال می

. دو فردی که جز انديشيدن به جنگ و رسيدن به قدرت ھدفی نداشتند. مکش ميان گلبدين و مسعود بودرقابت و کش

خلقی ھا و پرچمی ھا بار .  آنان شده ئیاين روياروئی ھا باعث صف بندی ھای جديد ميان حاميان داخلی و منطق

اختالف شمال و جنوب نه تنھا . عده ای به عشق مسعود و عده ای در عشق گلبدين می سوختند. ديگر شق خوردند

در کل کشور بلکه در گسترۀ تنگ شھر کابل نيز دامن زده شد و باالخره خونھای تازه ای بر خونھای گذشته 

ايران، ھند، . پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحدۀ عرب و خلقی ھا در کنار گلبدين ايستادند. مضاعف گشت
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تمام اينان در جنگھای کابل می رقصيدند و خون می . ار مسعود قرار گرفتندروسيه، تاجيکستان و پرچمی ھا در کن

اين قدرتھا که در دو طرف جنگ، . امريکا، انگليس، روسيه و چين دوباره با ھم جان و جگر شدند. ريختند

دان خود گالدياتورھای شان را جنگانده و لذت برده بودند، اينک از فراز شکست و پيروزی، جنگھای جديد قالده بن

زيرا امريکا، انگليس و ناتو در آن . را نظاره می کردند، پياله می جنگاندند و برای فرصت بعدی انتظار می کشيدند

زمان به کارھائی مصروف بودند که نسبت به جنگ افغانستان چند برابر سود داشتند، با آن ھمه افغانستان را 

 .فراموش نکردند

افغانستان به ھمان اندازه ای که رھبران و اعضای حزب وطن خود را باخته، با بيرون شدن نيروھای شوروی از 

که   ساله شرکت کرده و بی آن١۴اميدھا و آرزوھای خود را برباد شده می ديدند، اکثريت مردم عوامی که در جنگ 

مناطق ضربه پذير دولت پوشالی از بسياری . بدانند بعد از اين چه خواھد شد، انگيزه ای برای ادامۀ جنگ نداشتند

نيروھای خود را بيرون کرد و در جاھای خاصی متمرکز نمود تا ساحۀ دفاع آن محدودتر گردد، استعمال آتش اردو 

اما قومندانانی که امکانات بيشتری داشتند و بنابر علل خاصی .  مرتبه نسبت به زمان تھاجم شوروی کاھش يافت١١

. طق زير نفوذ دم و دستگاھی ھموار نمودند و پادشاه سر خود شدندقادر به حفظ جنگجويان خود بودند، در منا

جنگجويانی که به خوردن نان از طريق زور و لولۀ تفنگ عادت کرده بودند، کنار پاتک ھا لميده، انگيزه ھای 

که بدانند اين حکومت چگونه  خواستند، بی آن ھمه حکومت اسالمی می. گزين انگيزه ھای قبلی شدنديجديدی جا

که در  را از طريق راديوھا شناخته و آنانی» رھبران«فقط اين . کومتی است و رھبران آن چه مشخصاتی دارندح

بزرگ شده بودند، می دانستند که کلۀ ھر ماری را می خورند و پر از دروغ، خدعه و تزوير » رھبران«دور و بر 

 اما ھوشيارترين ھای اين مردم اضطراب .اند و شب و روز يکی برای ديگری به فکر کندن سياه چاه می باشند

 .داشتند که اگر اين جانيان به کابل برسند چه دماری از روزگار مردم برخواھند کشيد

. دولت گليمش را کوتاه کرده، نه باوری به ادامۀ قدرت داشت و نه می توانست طرحی برای ادامۀ چنين قدرتی بدھد

به گفتۀ سليمان اليق در جلسۀ . ايد روزی خود را از آن نجات می داداين قدرت در حقيقت طوق لعنتی شده بود که ب

 با گوربچف در مسکو گرفته شد، ببرک کارمل بر ادامۀ حضور نيروھای شوروی در ١٩٨۶محرمی که در 

در حقيقت » .نمی شود نظرات خود را به زور بر مردم قبوالند«: افغانستان تأکيد کرد، اما گوربچف با تحکم گفت که

اين روزھا شبيه روزھائی بود که . يب از ھمان روز داوطلب چنين طوقی شده، به طرح گوربچف گردن نھاده بودنج

» انقالب برگشت ناپذير ثور«امين قدرت را از تره کی گرفته و اگر نيروھای شوروی به سر وقت آن نمی رسيد، 

با جنراالن شان چنان از افغانستان » وناليستسربازان انترناسي«ھرگز قدم به سه سالگی نمی گذاشت، اما اين بار 

دگر جنرال گرييف که لوی مستشار . يکبار نگاھی به عقب نينداختند» پل دوستی«گريختند که حتی با عبور از 

شوروی در افغانستان بود، در ھيچ عمل جنگی مداخله نمی کرد و فقط کمبود روغنيات را در جلسات نظامی 

ود شدن پايگاه ھای دولت، ديگر صدائی از ُغرُغر ھليکوپترھا در دشت و دمن ھا شنيده يادداشت می گرفت و با محد

از رفت و آمد شبانۀ موترھای گزمه که قبالً در حومۀ شھرھا وظيفه دار بودند، ديگر ترسی وجود نداشت و . نمی شد

شده بود، تکاپو و تالش در ھمه حرکت ھا و مسافرت ھا در روز روشن انجام می گرفت، مرزھا کامالً باز گذاشته 

پشاور و اسالم آباد فوق العاده باال گرفت، تنظيم ھا برای به دست گرفتن قدرت آمادگی می گرفتند، ديد و بازديدھا 

 . سرحد و صدراعظم پاکستان بی اندازه زياد شدۀدر دفاتر استخبارات پاکستان، با وزير اعلی صوب

ادند که افراد بی کفايت و در قباله دادن کشور به خارجی ھا ھيچ  سال نشان د١۴رھبران تنظيمی که در طول 

را ساختند که مجددی در » دولت موقت مجاھدين« به دستور مقامات پاکستانی ١٩٨٨مشکلی ندارند، در ماه سپتمبر 
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ان برای اما اين دولت نزد مردم و قومندانان داخل به اندازۀ پشقل ارزش نداشت، زيرا قومندان. رأس آن قرار گرفت

که سرحدداری بريکوت، اسمار و ثمرخيل به تصرف مجاھدين درآمدند، روحيۀ  بعد از آن. گرفتند چور آمادگی می

در بريکوت که دولت زير فشار مجاھدين بود، سه کندک . قومندانان تقويت شد و به فکر تسخير جالل آباد برآمدند

ليه کرد و به جالل آباد منتقل ساخت، يکباره افراد مسلح نظامی و افراد قريۀ بريکوت را شبانه با ھليکوپتر تخ

 نفر با اصابت مين کشته و زخمی ٧٠تا ساعت ده روز . تنظيمی از کوه ھا فرود آمدند و به چور و چپاول پرداختند

 ٢۶شدند و بعد داوود کامديشی قومندان حزب اسالمی که مرکز بريکوت را در کنترول خود در آورد، بيش از 

پاکستانی فروخت و اين تاجران با اره ھای » ړکبا«تانک و ماشين محاربوی فعال و غير فعال را به چند تاجر عراده 

» گروپ اتفاق«بزرگ آھن بری، ھمۀ توپھا و تانکھا را توته توته کرده از طريق ارندو به فابريکۀ ذوب آھن 

ه انتقال آھن پاره ھای باقيمانده از بم و طی يک ماه صدھا زن، مرد، طفل و جوان ب. نوازشريف به الھور بردند

به فروش » آھن خر«برده و به تاجران » ارندو«آنان اين آھن پاره ھا را به . الشۀ تانک ھا مصروف بودند

 .رساندند می

حال کامديش و (بخشی از ولسوالی اسمار به شمول ولسوالی ھای ناری، کامديش و ولسوالی برگمتال واليت کنر 

در آن زمان پوشيده از جنگل بودند که پنج نوع درخت ارچه در آنھا سبز ) ط واليت نورستان شده اندبرگمتال مربو

واليت .  چھارتراش تھيه می شد١٢٠اين درختھا در نوع چوب خود در دنيا بی نظير اند که از ھر درخت تا . بودند

 ٢۵ مکعب مجموعی چوب کشور، ليون متري م٢٩ ھکتار جنگل داشت که از ۶۶٧٠٠کنر در آن زمان در مجموع 

در . نابود شدند) ١٩٩۶ تا ١٩٨٨(قسمت اعظم اين جنگل ھا طی ھشت سال . گرفت ليون متر مکعب را در بر میيم

 ١٧۵٠٠ سال گذشته، ٣٠ ھزار ھکتار زمين را احتواء می کند، در ٢۵ھمين حال کوه مندير در واليت پکتيا که 

 .ازارھای مرزی پاکستان به فروش رسيد درصد اين جنگل قطع و در ب٧٠ھکتار يا 

، درختان بلوط سبز شده )بلندی بعضی از اين درختان تا صد متر می رسد(در زير درختان باال بلند ارچه در کنر 

 اين جنگالت زندگی کرده، بز و گاو تربيه ۀمردم در ساي. که برگ آنھا منبع اصلی غذای حيوانات به حساب می آيد

که ) ١٩٨٩(اما يک سال بعد از خروج نيروھای شوروی . ، گوشت و پنير آنھا سود می برندمی نمايند و از شير

تاجران پاکستانی با . ديگر در کنر نه قوائی وجود داشت و نه جنگی، فروش جنگالت سرسبز اين منطقه آغاز گرديد

ھا که ميان ھر قريه و  نگلاين ج. سرمايه ھای کالنی به اين منطقه سرازير شده و جنگلھا را خريداری می کردند

تقسيم شده بودند، به صورت دسته جمعی به فروش رسيدند و پول آن ميان ) فاميل ھا(بعد در ھر قريه ميان پدری ھا

زيرا اين تخته چوبھا ده . ناميدند می» دس پنجی«تاجران پاکستانی، چھارتراش را . تقسيم شد) فاميل ھا( پدری ھا

 ۶٠٠ کلدار خريداری می شد و بعد در باجور به ٣٠ھر دس پنجی در جنگل . تندفت طول و پنج انچ ضخامت داش

بعد از خروج روسھا که (انتقال چھارتراش ھا با قاطر صورت می گرفت . کلدار بر اعراب به فروش ميرسيد

ب و خر بسياری از راه ھای انتقالی در تصرف قومندانان جھادی قرار گرفت، جای انتقاالت لوجستيکی با قاطر، اس

را موتر گرفت و ھزاران قاطر در بازارھای چترال، دير، باجور، ناوگی، پاره چنار و ميران شاه به قيمت گزافی به 

در باجور ھر چھارتراش در کاغذ و .) قومندانان جھادی از اين درک پولھای کالنی پيدا کردند. فروش رسيد

 ١٠ تا ۵روزانه . ای عربی حاشيۀ خليج انتقال داده می شدپالستيک پيچانده می شد، به کراچی و از آنجا به کشورھ

، شاه مسير، مچمنه، شنيگر، کرچه گل، ړۍھزار چھارتراش قطع گرديده و به زودی قريه ھای پوشيده از جنگل نا

چيره گل، باتاش، سونه گله، چنارخور، کماريگل، بازگل، پتيگل، ساريت، کمو، ميرديش و تا حدی کامديش را 

ت و بعد از سال ھای سال مردم از دوردست موفق به ديدن قلۀ کوه ھائی شدند که مظلومانه پوشش سبز عريان ساخ
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 درصد جنگالت طبيعی پستۀ افغانستان که از بادغيس تا ۶٠در طول اين سال ھا حدود . شان را از دست داده بودند

 .بدخشان را در بر می گرفت نيز نابود شدند

ا، در ولسوالی برگمتال، بدخشان و پنجشير دھھا دسته با ماشين ھای برمه و مواد عالوه بر نابود شدن جنگل ھ

انفجاری به کاوش کوه ھا آغاز کردند و ھزاران کيلوگرام لعل، زمرد و بيروج را به شکل غيرفنی از دل کوھھا 

يمتی و نيمه قيمتی  نوع سنگ ق١۴٠افغانستان . برآورده و در بازارھای چترال، پشاور و کراچی به فروش رساندند

که تا  ليون دالر نصيب قومندانان جنگی و گروپھای محلی استخراج سنگ می شد، کاریي م٢٠دارد که ساالنه حدود 

 ١۶دولت از آن ھا .  توليدکنندۀ غير فنی به استخراج اين سنگ ھا ادامه می دھندۀ دست٢۵٠٠حال ادامه دارد و حدود 

ليون دالر سنگ قيمتی به طور رسمی و قاچاق به خارج صادر می ي م٣۵٠درصد محصول گرفته، ساالنه به ارزش 

جمعيت و شورای نظار با کاروانھائی که از بدخشان و پنجشير به دنبال سالح به پاکستان می فرستادند، صدھا . شود

ی توده کيلوگرام سنگ قيمتی بار کرده و در کنار جھاد به سنگ فروشی نيز مصروف بودند و به اين صورت دارائ

عالوه بر احجار کريمه . بيشتر اين سنگھا را تاجران عرب می خريدند. ھای مردم را در ُجل جھاد به يغما می بردند

صدھا گروپ پاکستانی و افغان مشترکاً برای گرفتن . و چوب، اعراب اشتياق فراوان به پرندۀ عقاب افغانستان داشتند

ی عقاب بود، می آمدند و به چند طريق عقاب می گرفتند و بعد اين عقاب به شرق و شمال افغانستان که محل زندگ

عقاب ھا را به پشاور و کراچی انتقال داده، تاجران عرب آنھا را خريداری و به کشورھای عربی حاشيۀ خليج انتقال 

ن کلدار ليويدر آن زمان قيمت يک عقاب تا سه م. اين پرندۀ توانا جھت شکارھای خاصی تربيه می شود. دادند می

کردند، سرمايه ھای روی زمين، زير  به اين صورت اعرابی که ظاھراً به جھاد افغانستان کمک می. می رسيد

که اين اعراب دھھا دختر نوجوان و صدھا بيوۀ افغان  زمين و فضای افغانستان را شکار می کردند، بگذريم از اين

ی در ھوتل ھا نگھداری و بی عفت می نمودند و بعد در آنان را چند روزاز را از پشاور خريداری کرده، تعدادی 

بعضی از اين افغانھا به حدی بی وجدان، زن . ھمان ھوتل و يا ميدانھای ھوائی رھا کرده، پی کار خود می رفتند

فروش و انسان فروش بودند که از فروش بيوه ھای جان باختگان خود ھم شرم نداشتند و برای رسيدن به پول 

زنان بيوۀ جان باختگانی را که بی ھيچ غرض و مرضی جان شان را در راه آزادی فدا کرده نيز به حاضر بودند 

اگر اين انسان ھای پست، حداقل شرفی داشته باشند تا زنده ھستند بايد عرق . پای اين اعراب بی ناموس فدا کنند

د بر تمام ادعاھای دروغين شان چليپا خجلت و ننگ بر پيشانی شان نخشکد که اگر تنھا به اين خاطر ھم باشد، باي

 .کشيده شود

که متجاوزان شوروی از افغانستان خارج شدند، سرمايه داران عرب حاشيۀ خليج، با دم و دستگاه به  بعد از آن

بلوچستان پاکستان و دشت ھائی ميان نيمروز، ھلمند و فراه آمده، با زدن تجری ھای قصر مانند، دھھا فرد مسلح 

که خوردن » پور«کستانی را در اختيار گرفته و با دھھا لندکروزر و عقاب به شکار نوع مرغی به نام افغان و پا

اين مرغ که دارای پاھای دراز و حدود دو کيلو گرام گوشت دارد، . گوشت آن تقويت جنسی دارد، تالش می کردند

ھا استخدام می شدند، صفحۀ تلويزيونی  افراد شکاری که به وسيلۀ عرب. کمتر می پرد و بيشتر با پاھايش می دود

را در لندکروزر نصب کرده، به پای عقاب نيز آنتنی بسته، آن را رھا می کردند که بر فرق مرغ پائين آمده و تا 

رفت و آمد اين اعراب در زمان حکومت مجاھدين، . رسيدن موتر و شکارچی مرغ را خوابانده و بعد می گرفتند

يکبار که گروه بسيار بزرگی به غرب کشور آمدند و در دشت . البان بيشتر شدمخصوصاً در زمان امارت ط

که ميان فراه، نيمروز و ھلمند قرار دارد، خيمه و خرگاه برپا کردند، وزير دفاع امارات و فرزندش در » خسپاس«

ر و چاکر آمده و و نوک» عقاب باز« مرد مسلح و دھھا ١۵٠با اين گروپ . جمع شکارچيان به اين شکار آمده بودند
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شکار کردند و در فريزر بزرگی جابجا نمودند، » پور«مدت دو ماه در ھمين دشت ماندند و بعد از آنکه سه ھزار 

اين عربھا ميدان ھوائی شمسی در بلوچستان پاکستان و ميدان سنگالن در دالرام را نيز . دوباره به امارات برگشتند

به اين صورت اعراب در .  پرواز طياره ھای بی پيلوت امريکا می باشدبه ھمين خاطر ساخته بودند که حال محل

 . سال گذشته بر ھيچ چيزی در افغانستان رحم ننمودند٣٠

با مھاجرت افغان ھا به پاکستان که ھيچگاه صنعت قالين نداشته، تاجران پاکستانی يکباره بر اين صنعت سرمايه 

مخصوصاً استادان ترکمن را که به قالين بافی در افغانستان و منطقه گذاری کرده و دھھا استاد قالين باف افغان، 

را در پشاور سازمان دادند و » قرقين«و » خراسان«مشھور اند، در اختيار گرفته و مارکيت ھای بزرگ قالين 

ستان که ديگر دولت پاکستان برای توليد و تجارت قالين افغان. باالخره قالين افغانستان ُمھر قالين پاکستانی را خورد

بعد از . آن را در انحصار کامل خود درآورده بود، برای توليد و تجارت آن سھولت ھای بسياری به وجود آورد

  سال از اين انحصار می١٨سقوط دولت نجيب به کتله ھای وسيع قالين بافان شناخت کارت صادر نمود و حال که 

 درصد قالين افغانستان به ٩٧ در افغانستان توليد می شود، باز ھم ليون متر مربع قاليني م٢که ساالنه  گذرد و با اين

نام پاکستان در بازارھای جھان به فروش می رسد، کاری که تاجران ايرانی در مورد زعفران و پستۀ افغانستان می 

ن خريداری کرده اين دو توليد که مثل قالين با عرق زحمتکشان افغان توليد می شود، ايران آن را به قيمت پائي. کنند

مزدوران پاکستان و ايران که به مرگ سگ . و با نشان ايران در بازارھای جھان به قيمت بلند به فروش می رساند

گونه سھولتی برای بازاريابی و انتقال اين سه  و پشک در دولت مزدور کنونی حضور دارند، تالش می کنند ھيچ

ا در اختيار ايران و پاکستان می گذارند که اگر چنين نکنند، معنای محصول مھم افغانستان پيدا نشود، لذا آن ھا ر

 جاسوسی و مزدوری اين عوامل چه بوده می تواند؟

در محراق آن (پراکندگی، تضاد و اختالف بين نيروھای تنظيم ھا به خصوص حزب اسالمی، جمعيت اسالمی 

. خروج يکبارۀ نيروھای شوروی بيشتر گرديد، حزب وحدت و حاميان شان با )خان شورای نظار و امارت اسماعيل

که امريکا و انگليس به عنوان دو امپرياليزم خونخوار در پشت صحنه چيزھای بسياری را نظارت و کنترول  با اين

دادند، اما پاکستان، ايران و عربستان سعودی در ظاھر بازيگران  کردند و ارسال اسلحه و پول را ادامه می می

نجيب را قطعی می ديدند، چندان دلچسبی به » بيچارۀ«غانستان شده بودند، چون شکست دولت اصلی سياست در اف

سقوط فوری آن نداشتند و کوشش می کردند از ميان افسران و سربازان اردوی پوشالی برای خود طرفدارانی دست 

نا است لذا ارتباط با آنان چند و پا کنند، زيرا يافته بودند که اين ارتش با تمام الف ھای ظاھری نجيب محکوم به ف

اين اردو ديگر ھيچ گستره ای برای سربازگيری نداشت، دگرجنراالن دست به فروش قطعات . برابر افزايش يافت

قومندان فرقۀ » گل آقا«جنرال (می کردند و سربازان، قومندانان شان را ھدف قرار می دادند » خيانت«شان زده، 

دان امنيۀ آن واليت، خوست را به حقانی تسليم کردند و دگرجنرال بارکزی قومن» غوندی« خوست و جنرال ٢۵

ش به قتل رسيد، نعيم تالش قومندان غند آبياری کوکچه در تخار خودقومندان قول اردوی ننگرھار توسط حاضرباش 

کارھای شبيه که به حقانی تسليم شد،  معاون وزير دفاع بعد از آن» سوله مل«توسط سربازش کشته شد، دگر جنرال 

لۀ تماس و خيانت جنراالن و افسران مشکل أمس). مشاور او را انجام می داد و باالخره وزير دفاع دست به کودتا زد

اصلی دولت نجيب شده بود، چون ھر روز گزارش رابطه گيری قومندان قطعه ای به وزارت دفاع و داخله می 

اين فشارھا باعث می شد که رھبران و . ھا تغيير بياورندرسيد و مجبور بودند که لحظه به لحظه در فرماندھی 

جنراالن دولت خود را زير پلۀ زيرين روزگار احساس کنند، به اين خاطر بگومگو و عقده ھای گذشته ميان رھبران 
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ن حزب باز و بازتر می شد، جنراالن اردو يکی نسبت به ديگری بدگمان شده، ھر کدام لستی از انتقاد داشتند و گناھا

 .را يکی به گردن ديگری می انداختند و در نھايت ھر کسی به فکر روز مبادای خود بود

توزيع می کرد، ديگر جاذبۀ خود را از دست داده » کاه ماش«رتبه ھای جنرالی که نجيب بعد از ھر جنگ چون 

قه نداشتند که بسيار بود، چه بسا که بعضی اين رتبه ھا را برای حساب ھای فردای شان خطرساز احساس کرده، عال

که مجاھدين در حمله بر گرديز و جالل آباد قادر به تصرف اين دو مرکز نشدند، اما  با اين. بارز شوند و جلوه دھند

دست مليشيا ھر . تلفاتی که دولت در چنان لحظات بحرانی متحمل می شد، ھيچ راھی برای جبران دوباره نداشت

معطوف ) دوستم گلم جم و جبار خلقی(» قھرمان« نگاه ھا ھمه به سوی دو روز در چور و چپاول بازتر می شد و

دولت بعد از ھر شکست ضعيف تر و نجيب وارخطاتر می شد، . شده بود اما تنظيم ھا درين مورد مشکلی نداشتند

 وسيعی چنانچه بعد از سقوط خوست، نجيب يک ھفته بھت زده شد و با کسی ديدار نکرد، اما تنظيم ھا گسترۀ بسيار

 درصد دھات افغانستان، اقوامی ٩٠افراد تنظيمی، قومندانان محلی، کمپ ھا، مدرسه ھا، (برای سربازگيری داشتند 

دار شده و مجبور بودند که ھمچنان با تنظيم ھا ادامه دھند، قومندانانی که ديگر به افراد » پتنه«که درين سالھا 

بدل شده بودند، ھزاران نفری که راھی جز نان خوردن از ميلۀ مزدور شبکه ھای استخباراتی کشورھای ھمسايه م

تفنگ نداشتند، سربازان مافيای مواد مخدر که تا دم مرگ در طرف مجاھدين می جنگيدند، ھزاران نيروی داوطلب 

بنيادگرای اسالمی از سرتاسر کشورھای اسالمی در خدمت تنظيم ھا، مخصوصاً گلبدين و سياف قرار داشتند و 

استخبارات پاکستان، رھبران ). ره کوچکترين کاھشی در حمايت حاميان بين المللی تنظيم ھا به وجود نيامده بودباالخ

و قومندانان جھادی کمتر به سقوط فوری نجيب و بيشتر به رقابت ھای بعد از سقوط فکر می کردند و برای 

 .روياروئی فردا با رقبای تنظيمی آرايش نيرو می کردند

پاکستان که با خروج نيروھای شوروی زير فشار اذھان عمومی در پاکستان قرار داشت، مخصوصاً استخبارات 

که اولی در پشاور و دومی در بلوچستان فعاليت دارد و » پشتونخواه عوامی ملی پارتی«و » نشنل عوامی پارتی«

 روسھا به افغانستان دفاع می کردند، بعد دو حزب مشھور ناسيوناليست پشتون به حساب می آيند و ھر دو از تجاوز

 .را بيشتر زير فشار قرار دادند» آی. اس. آی«از خروج نيروھای شوروی حمايت از دولت نجيب را تشديد کردند و 

» سيا«اين انفجار به وسيلۀ سازمان .  با انفجاری در طياره با چند جنرال جنايتکار کشته شد١٩٨٨ضياءالحق در 

با مرگ ضياءالحق، (برای اين که کسی بر آن شک نکند، سفير خود را نيز در اين انفجار کشت سازماندھی شد و 

با به قدرت رسيدن بی نظير بوتو تغييرات مھمی در دولت پاکستان به وجود ). اخوانی ھا خود را يتيم احساس کردند

سايۀ اشغال لميده و از پول اجمل ختک، افراسياب ختک، صوفی جمعه و ديگران که سالھا در کابل و در . آمد

شھنواز بوتو برادر بی نظير بوتو (تغذيه می کردند، با زنان افغان شان چون تازه دامادان به پشاور رسيدند » خاد«

که مرموزانه در فرانسه جان داد، بسياری باور داشتند که او  نيز در کابل با يک زن خادی ازدواج کرد و بعد از آن

عالوتاً بسياری از کشورھای . و دولت جديد پاکستان را زير فشار قرار دادند) رسيده استبه ھدايت خاد به قتل 

حزب «اعضای . جھان بعد از خروج شوروی ھا نمی خواستند که پاکستان دولت موقت مجاھدين را حمايت کند

تو سال ھا از تنظيم نيز از اين حمايت راضی نبودند، مخصوصاً که ضياءالحق قاتل ذوالفقارعلی بو» مردم پاکستان

. اس. آی«با اردو و » نظيربوتو بی«. ھای مزدور مجاھدين حمايت کرده و قھرمان جنگ افغانستان لقب يافته بود

را پذيرفت و اين باعث » آی. اس. آی«جورآمد کرد و صاحبزاده يعقوب خان وزير خارجۀ پيشنھادی » آی

 .نارضايتی بيشتر اعضای حزب گرديد
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ستخبارات پاکستان به خوبی درک کرده بودند که بايد برای خاموش نمودن اين ھمه نارضايتی ھا و اين را اردو و ا

کاھش فشار بر صدراعظم جديد، ظاھراً محلی برای تمرکز مجاھدين و پايگاه دولت موقت افغانستان پيدا شود، اما 

رھای بعدی فکر می کردند و ھرگز نمی و حاميان امپرياليستی آن اين نبود، چون به کا» آی. اس. آی«برنامۀ اصلی 

اين .  نيز به اين خاطر بود١٩٨٨طرح جنگ جالل آباد در اپريل . خواستند که به زودی جدال در افغانستان پايان يابد

امير سلطان تارر مشھور به کرنيل امام که سال ھا افسار جنگ (جنگ که زير نظر مستقيم کرنيل امام آغاز شد 

 ۶داشت و در کنار نصيرهللا بابر نقش مھمی در احياء و پيشرفت طالبان داشت، باالخره در مجاھدين را در دست 

ھمراه با .  در وزيرستان شمالی توسط گروه العالمی يا ببرھای آسيا به رھبری مالمنصور دستگير شد٢٠١٠مارچ 

کرنيل امام که خود را . نداو اسد قريشی خبرنگار پاکستانی االصل انگليسی و ميجر خالد خواجه نيز دستگير شد

خالدخواجه يک ماه بعد توسط . استاد مالعمر می دانست، می خواست از بقايای طالبان و القاعده فلمی تھيه نمايد

اما . گروگانگيران به قتل رسيد و جسد او در يک شيلۀ آب پيدا شد و اسد قريشی در بدل پرداخت پول رھا گرديد

» سيا«از جاسوسان سازمان » آی. اس. آی«وی که عالوه بر .  تيرباران شد٢٠١١  ماه بعد در جنوری٩کرنيل امام 

 ھزار دالر و رھائی چند تن از زندانيان طالب را خواسته بودند اما ٨۵ھم بود، گروگانگيرانش در بدل رھائی او 

ن چقدر بی مقدار دولت پاکستان به اين خواست جواب نداد و نشان داد که جاسوسان بعد از پائين آمدن مصرف شا

مسؤوليت تقسيمات لوجستيکی جنگ از سوی استخبارات پاکستان به عھدۀ انجنيرغفار يکی از قومندانان ). می شوند

حزب اسالمی در جالل آباد گذاشته شد و ھر جبھه ای که خواھان شرکت در جنگ می بود، کرنيل حارث از پشاور 

در اين جنگ فقط بخشی از قومندانان .  به اجراء در می آوردندنامه می داد و کرنيل امام و انجنيرغفار آن را

مجاھدين عادی وقتی متوجه . ننگرھار، کنر و لغمان شرکت کرده بودند که ميان شان ناھماھنگی کامل وجود داشت

 .شدند که قومندان عمومی جنگ يک کرنيل پاکستانی است ديگر رغبتی به جنگيدن نداشتند

ان زمان بر فرقۀ ثمرخيل حمله کردند که اين فرقه به قومندانی جنرال احسان سقوط کرد و در آغاز، نيروھای قومند

تعدادی از افسران پائين رتبه و . برخورد زمان با تسليم شدگان وحشيانه بود( سرباز و افسر تسليم شدند ۵٠٠بيش از 

.)  نفر موفق به فرار شده و زنده ماند٣٠دلگی مشران نيز به فجيع ترين شکلی به قتل رسيدند، اما قومندان فرقه با 

آنان توده ھای سادۀ دھقانی بودند و قومندانان برای اين که به . درين جنگ تلفات مجاھدين آنقدر که تبليغ می شد نبود

ھر دو طرف کشته ھای خود را شھيد می . استخبارات پاکستان نشان دھند که توانمند اند، آنان را به جنگ کشاندند

جاھدين به اين باور بودند که با کشتن خلقی ھا و پرچمی ھای کافر و يا کشته شدن از دست آنان عازم بھشت گفتند، م

اما خلقی ھا و پرچمی ھا که . را به کار می بردند» غازی«و » شھيد«می شوند و به اين خاطر اصطالحات اسالمی 

تبليغات دولت اين بود . ت معنای واقعی پيدا کنديکديگر را رفيق می گفتند، اصطالح شھيد از زبان آنان نمی توانس

اما چون . که پاکستانی ھا بر افغانستان تجاوز کرده و با آنان می جنگد، پس حق دارد که کشتۀ خود را شھيد بگويد

ت روزانه ھزاران نفر ميان افغانستان و پاکستان در آمد و شد بودند و درک غيراسالمی از پاکستان نداشتند، لذا تبليغا

حزب دموکراتيک در زمان تجاوز شوروی ھا و تبليغات دولت امروز با تجاوز امريکائی ھا بر افغانستان نتوانسته 

مجاھدين در آن زمان انجام می دادند و » رھبران«راھی در اذھان مردم باز کنند، به اين خاطر با تمام جناياتی که 

 روسھا و دولت دست نشانده و ھمچنان در ضديت با امريکائی طالبان امروز انجام می دھند تمايل مردم در ضديت با

 .ھا و دولت مزدور نسبت به مخالفت با مجاھدين در آن زمان و طالبان در اين زمان بيشتر بوده و می باشد

که تنظيم ھا در جنگ جالل آباد کامياب نشدند، اما ضايعات نفرات، تسليحات، مھمات و وسايل يدکی و  با اين

گرچه دولت تبليغات زيادی درين مورد . نيات و مواد ارتزاقی برای دولت متزلزل کابل گران تمام شدمصرف روغ
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انجام داد و قدرت مجاھدين را بسيار کم نشان داد، اما جنگھای بعدی، مخصوصاً کودتای شھنواز تنی و سقوط 

اری سقوط کردند و روز تا روز  ولسوالی ھای بسي١٩٨٩در طول سال . خوست اين تبليغات را به زودی خنثی کرد

 .فرار از ارتش ازدياد می يافت و تضادھای نھفته در درون حزب و دولت بيشتر متبارز می شد

حملۀ مجاھدين بر جالل آباد تمام معادالت دولت ائتالفی نجيب را دگرگون ساخت و عقب نشينی ھای بعدی آن 

د و بار ديگر اختالفات و تضادھا ميان خلقی ھای راديکال توانست مورد تأئيد تمامی جناح ھای حزب قرار گير نمی

شھنواز .  اين اختالفات به بار نشست١٩٨٩و پرچمی ھائی بر سر قدرت ُگل نکند، و ھمان بود که در سوم مارچ 

 شھنواز تنی که مثل اکثر(تنی که وزير دفاع نجيب بود، در رابطه با گلبدين و استخبارات پاکستان دست به کودتا زد 

سوادی بود و فقط يک جوره سبيل که از باال تا لب پائين دھنش را پوشانده و با عالمت  ياران خلقی اش جنرال کم

او در قيام ھرات قوای خلقی را از قندھار جھت . کرد، از زمان تره کی افسر اردو بود افتخار می» سور خلکی«

در اولين حملۀ . فر در ھرات به قتل رسيدندسرکوب جنبش مردمی ھرات ھدايت کرد و به فرمان او ھزاران ن

نيروھای شوروی به درۀ پنجشير سربازان مھاجم را ھمراھی می کرد و نشان داده بود که در کشتار مردم افغانستان 

در بحبوحۀ خروج شوروی ھا از افغانستان، وزارت دفاع را به او دادند و خواستند با . يک افسر شايستۀ خلقی است

 افسر و سرباز، ۵٨۵٠طرفداران تنی در اين کودتا ). ائی باز ھم دو جناح را زير يک سبد نگه دارندقرری ھمچنين 

 ٣۶ عراده تانک و ۶٩  افسر، ۶١٠٠که نجيب با   ضرب توپ را در اختيار داشتند، درحالی۶۵ عراده تانک و ٧٨

 .ضرب توپ از کابل و حومۀ آن بايد دفاع می کرد

نيروھای طرفدار نجيب خريطۀ دفاع رسم می کردند و تنی تغيير و تحوالت مھمی را . دکودتا از قبل افشاء شده بو

درين کودتا که قوای ھوائی به بمباران وسيع شھر کابل دست زد، عالوه بر اين که بيش از . در اردو به سر رساند

. ع کابل نيز جان دادند نفر از شھريان بی دفا۵٠٠يک صد سرباز و افسر کشته و چند صد تن زخمی شدند، بيش از 

مند عضو بيروی سياسی، عبدالقادر اکا قومندان ھوائی و مدافعۀ ھوائی، جنرال ؤشھنواز تنی وزير دفاع، نيازمحمد م

حمزه، جنرال غالم رسول، جنرال محمد شفيع، دگروال سيف هللا، جگړن گالب الدين و عده ای از افسران و پيلوتان 

جنرال آصف . به پاکستان گريختند» ١٢ان ـ«و طيارۀ » ١٧ـ می«ا با ھليکوپتر دولت پوشالی بعد از شکست کودت

شور، کبيرکاروانی و جعفر سرتير که از دستياران نزديک شھنواز تنی و طراحان اصلی کودتا بودند، دستگير و 

 پنجشيری و محمد وزير دفاع سابق، نظر. ده ھا جنرال، افسر و پيلوت دستگير و زندانی گشتند. تيرباران شدند

زيری از بيروی سياسی اخراج و گالب زوی که سفير افغانستان در مسکو بود با ميرصاحب کاروال از کار برکنار 

گرديدند و از شوروی خواسته شد تا ھر دو را به دولت کابل تحويل دھند، اما چون آنان پناھندگی سياسی خواسته 

وران شان را به اين آسانی به جناح رقيب تحويل نمی دادند، شوروی ھا مزد(بودند، از تحويلی شان استنکاف شد 

مخصوصاً گالبزوی که جزئی از تھاجم شوروی در افغانستان به حساب می آمد و در شش جدی به پای چکمه ھای 

برای وطنجار، آصف دالور، داکتر . نجيب باز ھم وطنجار خلقی را وزير دفاع مقرر کرد). تجاوز گل ريخته بود

طرفداران تنی در جريان بمباران، چندين ديپوی مھمات را به .  پکتين و نبی عظيمی رتبۀ سترجنرالی دادمحمد راز

آتش کشيدند، قصر داراالمان را چنان چور کردند که حتی قنديل ھا را نيز برده و نشان دادند که خلقی ھا در چپاول 

 ١١دوران تجاوز امريکا بعد از (ھای اخير  الکه در س و تاراج دست کمی از جھادی ھا ندارند، بگذريم از اين

چنان به رشوه و فساد رو آوردند و در قراردادھای امريکائی غرق شدند که ھمه انگشت حيرت به دندان ) سپتامبر

 .می گزند
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که در جريان جنگ، تعادل به نفع  سفارت شوروی در کابل از پالن کودتا آگاه بود، اما سکوت اختيار نمود تا اين

مشاور روسی گارنيزيون کابل به محل گارنيزيون » جنرال نيکيتين« شب ٨ساعت . ھا تغيير خورد ب و پرچمینجي

بسياری به اين باور اند که در آن زمان شوروی ھا که !! آمد و گفت که سفير شوروی به پيروزی شما باور دارد

در افغانستان که برای التيام ھيچ مداوائی خود به سوی بحران فروپاشی سير می کردند، از وجود دولت در حال نزع 

نداشت و با آنھم مجبور بود برايش پول، سالح، مواد خوراکی و روغنيات بفرستد، شديداً خسته شده و از اين طوق 

لعنت سخت در رنج و عذاب بود، لذا اگر تنی بازنده يا برنده می شد، اين طوق لعنت به شدت ناتوان شده، در آن 

گشت، چيزی که شوروی برای بيرون رفت از اين مخمصه   تحوالت بعدی در افغانستان باز میصورت راه برای

به اين خاطر سفارت شوروی خود را ُچپ گرفت و بر سرعت . ھمين را می خواست و در عمل ھمانطور ھم شد

 .سقوط نجيب افزوده شد

زبش را در اين کودتا با قاطعيت ياد کرد و تنی گلبدين نقش ھدايت ح. تنی و ياران او بعد از کودتا به پشاور گريختند

گلبدين که جاسوس استخبارات پاکستان بود و بدون اجازۀ آن آب نمی خورد، منطقاً بايد . با سکوت آن را تأئيد نمود

برای تنی و ياران او در اسالم آباد محل لوکسی تھيه کرد و » آی. اس. آی«. داد تحويل می» آی. اس. آی«تنی را به 

او با ھمان . ھا به منزلش جريان داشت تا مدت» آی. اس. آی«رفت و آمد افسران . دين محافظ برايش گماشتچن

برايش فرقی ندارد و از چنين » آی. اس. آی«و » بی. جی. کی«بروت ھای تاب داده نشان داد که وابستگی به 

زه که ھمدستان او بودند نه تنھا انتقاد روابطی ھيچ وقت جنرال ھای لومپن و سگ باز و بودنه بازی چون اکا و حم

که باالخره استخبارات پاکستان اين بروتی  نمی کردند بلکه برای انجام اين کار بيشتر تشويقش می نمودند تا جائی

اينان چنانکه از پذيرش دستورات گلبدين شرم نکردند از شرکت در . ھای خلقی را ھمدم و ھمدوش مالعمر ساخت

ھيچ ننگ و خجالتی در آن شرکت کردند و  نيز اباء نورزيده، بی» امارت اسالمی طالبان «جنگ و جانکنی برای

شده » دموکرات«وقتی اشغالگران امريکائی به افغانستان لشکر کشيدند، شھنواز تنی اين بروتی بی ننگ و بی سواد 

دوری و نوکری او را  به ھا مز ھا، سال و برای رئيس جمھور شدن تالش کرد، اما او نمی دانست که امريکائی

 نفر خلقی به ١٠٠ تا ٨٠در ارتباط با تنی حدود .  نمی دھند ارزشبه وی شوروی ھا نبخشيده و به اندازۀ پشقل 

 کلدار معاش تعيين شد که بعدھا در ١۵٠٠پاکستان پناھنده شدند و برای ھر يک آنان از سوی دولت پاکستان ماھانه 

 ! پاکستان به عھدش وفا نکرده و در پرداخت معاش تعلل می کند اعتراض کردند که دولت٢٠٠١مارچ 

 ھزار ٧برای محافظت از خوست . رژيم پوشالی نجيب بعد از کودتای تنی و جنگ خوست به شدت ضعيف شد

 ٢۵که جنرال گل آقا قومندان فرقۀ  بعد از آن.  ضرب توپ مستقر شده بود٣٠ زره پوش و ٣٠ تانک، ٨٠نيرو، 

قومندان امنيۀ خوست در خفا به حقانی تسليم شدند، حمالت نيروھای مجاھدين بر خوست » غوندی«خوست و جنرال 

مل معاون وزير دفاع به فرماندھی جبھۀ جنگ برگزيده شد، اما اين حمله چنان  بعد دگر جنرال سوله. آغاز گرديد

قوط کرد و رخنۀ بزرگی به  اين محل مھم و ستراتيژيک س١٩٩١ می ۵ روز، به تاريخ ١٢شديد بود که در ظرف 

بسياری از .  ملکی جان دادند۵٠٠ سرباز دولتی و ٧٠٠در اين جنگ بيش از . سوی حاکميت نجيب دھان باز نمود

بمباران خوست آن قدر گسترده بود که ھر پيلوت روزانه چندين . سربازان و افسران به سوی پاکستان متواری گشتند

رو شد و از بطری و تاير طياره ھای ه ھوائی به مشکل بطری و تاير طياره روبباالخره قوای . پرواز انجام می داد

ما بايد چنان «: نجيب بعد از سقوط خوست در جلسه ای به جنراالنش گفت. سقوط داده شده استفاده می کردند

اين » .تواندکسی زندگی کرده ن ضربات قوی بر خوست وارد کنيم و به مخالفان چنان انتباه بدھيم که در خوست ھيچ

 .افغانستان فکر می کردند» خلق«و نه به » ائتالف«آرزوئی بود که نجيب و جنراالن او در دل داشتند و ديگر نه به 
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که يکی از راه ھای حمله بر کابل، لوگر را مدنظر ) گلبدين، ربانی و سياف(با نوکران دست اولش » آی. اس. آی«

لشکر ايثار که با ابزار گلبدينی در درۀ . را در اين واليت ساختند» فتح«و » ايمان«، »ايثار«گرفته بودند، لشکرھای 

واغجان ساخته شد و نيرومندترين آنھا بود، برای دولت متزلزل نجيب تھديد جدی به حساب می آمد، لذا در يک 

 جھادی در که درين حمله تنظيم ھای مھم با اين. حملۀ شديد و غافلگيرانه از سوی نيروھای دولتی شکست خورد

ازين شکست چندان ناراضی نبود، چون می خواست با اين شکست » آی. اس. آی«لوگر موقتاً شکست خوردند، اما 

. گذشته را اندکی فشار دھد و با بی زبانی برای شان بفھماند که تا زنده اند، بايد قالده بند او باشند» مغرور«رھبران 

که فکر کرده بود با اين پيروزی قدرت حزب و ) نبی عظيمی( جنگ در ختم عمليات واغجان، قومندان پرچمی اين

 ضربات آتشی بر درۀ واغجان با ١٣٧٠ ثور ٣به تاريخ «: دولتش جاودانی شده، اينگونه سبکسرانه می نويسد

با مرمی ھای تخريبی، قيامتی در تنگی و کوه ھای اطراف آن برپا کرده » ۴٠بی ام ـ« دستگاه اورگان يا ١٠انداخت 

 سال آزگار به تجاوز گردن نھاده و ٩اين عمق نظر يک افسر پرچمی است که » .بود، ھمه جا در حال سوختن بود

زمانی که طومار حکومت پوشالی اش در حال فروريزی است، اينگونه ديوانه وار از سوختن دره و کوه ھای 

 .برد و آن را به افتخار می نويسد لذت می» وطنش«

مجاھدين قادر به فتح گرديز و جالل آباد نشدند، اما روز تا روز روحيۀ افسران، سربازان و با اينکه قومندانان 

واگذار کرده و می رفت که نجيب و حواريون او بر » غير حزبی«اعضای حزب وطن که تا حدی قدرت را به افراد 

 پا گذارد، با اختالف و ) ھزار کشته داده بود۴۵به قول نجيب حزب دموکراتيک خلق (تمام خونھای ريخته شده 

. گروپ بندی ھای داخل حزب و فشارھای روز افزون نظامی از بيرون، ھمه چيز برای شان در فروريزی بود

به افسانه ای شباھت يافته و دولت چون مرغی در قفس چند شھر » خدمت به خلق«ديگر تبليغات حزب به نام 

رت رو آورده بودند، چون قطارھای شوروی ديگر در عده ای از حزبی ھا به بزنس و تجا. محصور گشته بود

کرد تا اين ضرورت ھا را مرفوع  افغانستان رزق پوشاليان را نمی آوردند، دولت تجار خصوصی را تشويق می

آنان از شوروی، ھند و کشورھای . سازند، لذا تعداد زيادی از حزبی ھای به جان رسيده به اين کار اقدام کردند

عدتر از ايران و پاکستان کاال وارد کرده، به اين صورت حزب دموکراتيک که حال حزب وطن اروپای شرقی و ب

کرد با  نجيب که فکر نمی. رفت شده بود و تا آخر کسی اين نام را جدی نگرفت، نااعالن شده به سوی انحالل می

، زير فشار عميقی قرار رو گردده روب» رفقای حزبی«اين ھمه خيانت ھا، پوسته فروشی ھا و فرقه فروشی ھای 

کرد و  داشت و ھر شکستی را از دايرۀ توطئۀ ياران کارمل چون مزدک، محمود بريالی، وکيل و ديگران فکر می

نجيب که از بنيان گذاران حزب دموکراتيک نبود و در برابر رھبران . رسيد ھميشه عصبانی و ھيجانی به نظر می

می » دوستان شوروی«قديمی اين جناح او را تحميلی از سوی شد و اعضای  ديگر پرچمی به ھيچ گرفته می

و بی » آب ديده«تنھای تنھا در حزب تبديل شده و به اين ترتيب مجبور بود تا بر خلقی ھای » رھبر«دانستند، به 

ملجائی چون وطنجار، پکتين، جمعه اڅک، منوکی منگل و رفيع حساب کند، به عظيمی و دالور تمکين نمايد و 

 .اعتماد گردد ه به قبيله و رگ و ريشه پناه ببرد و بر دوستم و افسران تاجيک بیباالخر

نجيب که بعد از خروج نيروھای شوروی از افغانستان نقش مليشه ھای گلم جم دوستم و جنايتکاران جبارھلمندی و 

ن در قوای مسلح ديده بود، از قدرت روزافزون آنا» اپوزيسيون مسلح«سيدمنصور نادری را در چند جنگ عليه 

 نجيب و ياران او روز تا روز در ميان نيروھای شمال افزايش می يافت ه ئیتبليغ فاشيزم قبيل. شديداً ھراس پيدا کرد

نيز به اين تبليغ دامن می ) وی در آن زمان در کابل بود(طرفداران ببرک کارمل . انجاميد و به تجريد نجيب می

کنترول داشته باشد، يکباره جمعه اڅک را به عنوان رئيس تنظيميۀ شمال به که شمال را زير  او برای اين. زدند
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باالخره منوکی منگل و در . من و سيدمنصور نادری مواجه گرديدؤمزار فرستاد، اما به زودی با برخورد دوستم، م

 دوستم بغاوت نھايت وطنجار نيز به شمال رفتند تا به اصطالح حاکميت نجيب را در شمال تثبيت کنند، اما ديگر

پکتين، وطنجار و رفيع در لوگر با نمايندگان گلبدين ديدار . کرده و تالش ھای نجيب برای تماس با او به جائی نرسيد

من بندر ؤجنرال م. من با نمايندگان مسعود در شمال تعھد بستندؤوکيل، بريالی، مزدک، بابه جان، دوستم و م. کردند

من و ؤت اعزامی نجيب در حيرتان و پلخمری با برخورد سرد مأرد و ھي ضد نجيب سنگربندی کهحيرتان را ب

منوکی . او نجيب را فاشيست خواند. من حاضر نشد راه حيرتان ـ مزار را باز کندؤجنرال م. رو شده نادری روب

منگل و جمعه اڅک دست به بمباران چند نقطه در شبرغان زدند، اما کوشش ھای برخی از پرچمی ھا در کابل 

اعث شد که نجيب؛ جمعه و منگل را بار ديگر از مزار به کابل تبديل کند و در عوض دوستم کنترول مزار را ب

 نجيب و بنين مذاکراتنجيب بعد از آن با دوستم وارد مفاھمه شد، اما دوستم ديگر راه خود را انتخاب کرده، . بگيرد

به جائی رسيد که نجيب » حسين پوتسالی« ترکی او سيوان نمايندۀ خاص سازمان ملل در امور افغانستان و معاون

حاضر به استعفاء شد و بر طبق قرار بنين سيوان ابتداء بايد قدرت به شورای نظامی تحويل داده می شد که از طرف 

، جنرال عظيم )قومندان قوای ھوائی و مدافعۀ ھوائی(، جنرال فتاح )لوی درستيز(دولت در آن جنرال آصف دالور 

، جنرال )قومندان سرحدی(، جنرال غالم فاروق )معاون وزير امنيت(، جنرال سيداعظم )عاون وزير دفاعم(زرمتی 

من و از طرف تنظيم ھا يک يک ؤ، جنرال دوستم، جنرال حسام الدين، جنرال م)قومندان امنيۀ شھر کابل(ولی 

پرست اين شورا از سوی نجيب نبی عظيمی به عنوان سر. عضو نظامی با صالحيت آنھا، عضو اين شورا می شدند

مدنظر گرفته شده بود که بعد اين شورا برای تشکيل دولت موقت که رھبری آن را پانزده تن از تکنوکرات ھائی که 

در غرب زندگی می کردند و شامل عبدالصمد حامد، عبدالستار سيرت، عبدالحکيم طبيبی، پروفيسور محمد اصغر، 

محمد، ابراھيم عظيم،   امين، جنرال يحيی نوروز، محمد ھاشم مجددی، جمعهعنايت هللا ابالغ، پروفيسور رسول

عبدالکريم مستغنی، پوھاند عبدالسالم عظيمی، سيد شمس الدين مجروح، محمد حسن کاکړ و جنرال عبدالحکيم 

 .کتوازی به عھده می گرفتند و بعد اينان زمينۀ انتخابات را مساعد می ساختند

که نجيب آن را به خاطر فرار خود جدی نشان می داد، در آن لحظاتی که از ھر طرف اين طرِح به شدت مسخره 

 و بين ه ئیبوی خون به مشام می رسيد، ابداً قابل تطبيق نبود، مخصوصاً رھبران جھادی، قومندانان و حاميان منطق

 که باالخره عملی شد و المللی شان ھرگز چيزی کمتر از سقوط دولت نجيب و تسليمی آن را نمی خواستند، خواستی

ھا در غرب زندگی کرده و از افراد  اين افراد که برخی از آنان از مدت. دفاع مستقالنۀ نجيب جز سرابی باقی نماند

اما فشار گلبدين، . مورد حمايت امپرياليزم امريکا بودند، فکر می کردند که واقعاً به اين موقعيت خواھند رسيد

ن بر دولت پوشالی از يک طرف و از سوی ديگر شاخ و شانه کشيدن سران حزب مسعود، مزاری، سياف و ديگرا

داشت و طوری که ضياءالحق، جنرال اختر و  ديگر، چنين پروسه ای را از ميان بر می و دولت در برابر يک

 دادن در ھا ھم برای جايزه ھای استخباراتی امپرياليست حميدگل می خواستند که افغانستان در آتش بسوزد و سازمان

 سالۀ مزدوران پاکستانی شان، اين امتياز را به آنان داده بود که ھر چه می خواستند خاک اين ملک ١۴برابر تالش 

 .را به توبره می کشيدند

او تصميم داشت اين نيروھا . درين فرصت، نجيب از دوستم خواست که قسمتی از نيروھايش را به کابل اعزام کند

 اپريل يک طياره از اين نيروھا به قومندانی مجيد روزی ١١عصر روز . ابل مستقر سازدرا در نقاطی خارج از ک

در آن روز نجيب تأکيد داشت که اين . در ميدان کابل فرود آمد و بعدتر نيروھای ديگر نيز به اين ميدان رسيدند

در آن . ئی کابل اتراق کردندنيروھا به فوريت از ميدان خارج شوند، اما مجيد روزی و نيروھايش شب در ميدان ھوا
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که قرار بود نجيب ساعت دو از ميدان ھوائی کابل با طياره ای که در ميدان آماده کرده ) ١٩٩٢ اپريل ١۵(شب 

بود، به دھلی فرار کند، با چند ساعت تعلل، شب ھنگام با چند موتر در حرکت به سوی ميدان در پوستۀ اول توقف 

به . ه ميدان قدم بگذارد، به وسيلۀ نيروھای دوستم دستگير و يا ھدف قرار داده می شودبه او گفتند که اگر ب. داده شد

اين خاطر به فوريت برگشت و در دفتر ملل متحد در چھارراھی زنبق پناھنده شد و فردا استعفای خود را اعالن کرد 

ر حالی دوباره به دفتر نجيب د. که عبدالرحيم ھاتف به جای او به عنوان سرپرست دولت بر تخت قدرت نشست

او که می خواست ھمه را در . سازمان ملل برگشت که جھت پذيرائی در دھلی برايش آمادگی خاصی گرفته شده بود

او که به ھمسنگران حزبی اش ھميشه شعار . ميدان بگذارد، به نزديکترين دوستان حزبی خود ھم چيزی نگفته بود

مطمئناً رسيدن نجيب به ھندوستان، . ه اين شعار و يارانش خيانت کردرا ياد می داد، باالخره ب» وطن يا کفن«

پاکستان را سخت می آزرد و از اين رو ممکن نبود با تمام نفوذی که پاکستان تا آن زمان در افغانستان به دست 

ه و قدرت ھای له را با کشورھائی چون اياالت متحدأکه بنين سيوان اين مس اين. آورده بود، ازين واقعه باخبر نشود

زيرا روابط نزديکی که . رسد ديگر ذيدخل در جنگ افغانستان در ميان نگذاشته باشد، باز ھم ناممکن به نظر می

 با ھم داشتند و اوضاع افغانستان و منطقه را متحداً کنترول می» آی. اس. آی«شبکه ھای استخباراتی غرب و 

د، چون در آن روزھا دوستم و مشاوران پرچمی او از نجيب رو کردند، اين فرار بايد توسط پاکستان کشف شده باش

گشتانده و می ديدند که پاکستان به عنوان فکتور عمده در فردای افغانستان عمل خواھد کرد، ممکن نيست که از اين 

ته بود و در آن روزھا روابط دوستم با برخی از قومندانان جھادی نيز بھبود ياف. طريق به پاکستان گزارش نشده باشد

چون استخبارات پاکستان در ميان قومندانان جھادی به مرگ خر و سگ جاسوس داشت، پس ممکن نبود که دوستم و 

جنرال روزی فردای آن به . افراد او که بسيار ماھرانه در ميدان کابل جابجا شده بودند، ازين قضيه باخبر نشده باشند

 خارج بگريزد، او قاتل ھزاران نفر است و بايد محاکمه شود، ما قبالً ما اجازه نمی دھيم نجيب به«: عظيمی گفته بود

 ».از اين فرار آگاه شده بوديم

دھل و سرنائی که ھندی ھا در دھلی برای استقبال نجيب برپا کرده و خانوادۀ نجيب که قبالً با بستۀ کالنی از پول به 

جلب کرده بود، از عواملی است که مطمئناً فرار ھند رسيده و چشم و گوش شبکه ھای اطالعاتی را به سوی خود 

و » وطن«مگر اين ياران نزديک و سادۀ او بودند که نمی دانستند او ديگر باور به . نجيب در بيرون افشاء شده بود

فرار او نشان داد که او نه چه گوارای انقالبی بلکه منگستوی . ندارد و فرار را بر قرار ترجيح می دھد» کفن«

فردی که نزديکترين رفقايش را بازی داده، اين بار عوض شوروی ھا شرف و وجدانش را به ھندی ھا . ودفرتوت ب

 .می فروخت

ش کوچکترين اقدامی »رفيق«برای بيرون کردن او ھيچ . بود» مھمان«نجيب مدت پنج سال در دفتر سازمان ملل 

باد و بخار شد و » ربانی«ه می کرد، با يک اعالن حزبی که او بر آن تکي. نکرد و گوئی که او تنھای تنھا بوده است

. که طالبان بر کابل مسلط شدند، به دفتر سازمان ملل رفته، نجيب را بيرون آوردند بعد از آن. به زمين فرو رفت

. ابتداء وی را به دنبال جيپ بستند و توته توته کردند، بعد او را به برج ترافيک در چھارراھی آريانا آويزان نمودند

افراد پوشالی . که طالبان چرا اين کار را کردند، ھم اشارۀ پاکستان و ھم بنيادگرائی خود شان نقش داشته است اين

در ھمين سال ھای اخير چايسسكو، صدام حسين، گوربچف، نوريگا، زين . مثل نجيب غير از اين سرنوشتی ندارند

ه و يا از قدرت رانده شدند، اما کسی در تاريخ نه يادی چون پشک کشت... العابدين علی، حسنی مبارک، معمرقذافی و

که جنراالن  نجيب مدتھا بست نشست، درحالی. از آنان نموده و نه به دفاع از خون و مقام آنان به پا خاسته است

حزب دموکراتيک در کنار جھادی ھای خونخوار به شکستن استخوان توده ھای مردم افغانستان مصروف بودند و 
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وقتی امان هللا .  جنرال و سترجنرال را يدک می کشيدند، اما کوچکترين اقدامی در رھائی رھبر شان نکردندنام ھای

خان کابل را باخت، دوستان و ياران او در مرکز، شمال و جنوب برای برگشتاندن تاج و تخت او قيام کردند و خون 

. شود لذا فرار را بر قرار ترجيح داد» یبرادرکش«دادند، اما چون اشراف زاده يک ليبرال بود و نخواست 

 تن از دلبندان خانواده اش را قربانی کرد، اما به خفت تسليمی به دشمن تن نداد و ١٧داوودخان با اينکه با خود 

دوستان داوودخان در ارگ، ريشخور و . نجيب وار بيغيرتی نکرد تا فرار کند و يا به دفتر سازمان ملل بست نشيند

که از  با تمام اين(صاحب جان قومندان گارد در ارگ .  نجاتش تالش کردند و خون خود را ريختندننگرھار برای

او تمام التيماتوم ھای . از خود چنان دليری نشان داد که به ذکرش می ارزد) کرد يک سردار خون آشام حمايت می

 پرچمی جبراً از آن ياد می کنند، اما کودتاچيان خلقی را ناديده گرفت و تا آخرين مرمی جنگيد، چيزی که جنراالن

در ترکيه به وسيلۀ مزدوران پست » کا. کا. پی«وقتی عبدهللا اوجاالن رھبر . اين شھامت را ھرگز از او ياد نگرفتند

سرمايه دستگير شد و به جزيره ای انتقال و به حبس ابد محکوم گشت، پيروان او بر آتش نبرد و شعار زنده باد 

ن خون کثيف سگان پاسدار منافع امپرياليزم در ترکيه، ياد او را تجليل کردند و بر شعله ھای خشم اوجاالن و ريخت

 در ١٩٩۶در جريان گروگانگيري سال » توپاك امارو«چريك ھاي جنبش چپگراي . شان تا امروز و فردا افزودند

راتور جاپان جشنی در آنجا برپا بود، ليما پايتخت پِرو با حمله به محل اقامت سفير جاپان كه به مناسبت تولد امپ

بعداً گروگانگيران زنان .  تاجر را به گروگان گرفتند۶٠ كشور و ١٠ نفر از مھمانان از جمله سفرای ۴۵٠نزديك به 

 ١۴۴را آزاد كردند و در ازای آزادی ) رئيس جمھور پِرو(و افراد كھنسال از جمله مادر و خواھر فوجی موری 

 ١۴در اين ماجرا تمام . گرا از جمله رھبر خود از زندان شدند  زندانی چپ۴٠٠واھان آزادی گروگان باقي مانده خ

 وقتی مجيد کلکانی قھرمانانه تيرباران شد، رفقايش به .گروگانگير در جريان عمليات صدھا کوماندو كشته شدند

افسران مزدور شوروی را در خون پاک او که عاری از ھر نوع مزدوری و وابستگی به بيگانگان بود، گله ای از 

حسين کوت تيرباران کردند و دست مردم را با صدھا قبضه تفنگ اين فرقه برای بيرون راندن تجاوزگران آشنا 

وقتی داکتر فيض رھبر سازمان رھائی افغانستان توسط حزب اسالمی گلبدين غافلگير شد و با شکنجه ھای . ساختند

تقاص خونش ) که تا آن زمان خون انجو در رگھای شان جريان نيافته بود(و جانوران گلبدينی جان باخت، پيروان ا

را از رھبران اين حزب با سرب و گلوله گرفتند؛ اما برای نجات نجيب، رفقای سوپر انقالبی او از ترس حتی تفی 

ا گستردند و حق وقتی او را با برادرش به دار زدند، پاکستانی ھا در سپين جماعت پشاور برايش شال عز. نچکاندند

حال که ھمه چيز را . نمکی کردند اما ياران و ھمرھانش صدائی بلند ننمودند که مبادا از درگاه جھادی ھا چخ شوند

 حزب سرکاری ساخته شده، بعضی ھا تصاوير نجيب را چاپ می ٢١نابود شده می انگارند و از حزب دموکراتيک 

نصب » قھرمانی« تمساح می ريزند و می خواھند بر قبر او توغ کنند و با نشر کست ھای سخنرانی او برايش اشک

خورند و پس از پانزده  کنند و تصاوير او را بر شيشۀ موترھا می چسبانند و کست ھايش را می شنوند و افسوس می

غانستان ما اين افتخار را داريم که روس ھا را از اف« و با بيشرمی اعالم می دارند که !سال برايش سالگرد می گيرند

 !!!»بيرون کرديم

رويزيونيست ھا از برش ستالين ھا نيستند که با شھامت پرولتری در روزھائی که نازی ھا مسکو را محاصره کرده 

کوچکترين ترسی سبيل می تاباند و با اتکاء به ايدئولوژی و اخالق فناناپذير  بودند، اين سردار پرولتاريا بی

شت ناپذير به پيروزی پرولتاريای شوروی و جھان، نازی ھا را در دريائی از خون مارکسيزم ـ لنينيزم و اعتقاد برگ

و خاکستر غرق کرد و منجی بشريت شد، باوری که در عمل به آن وفا کرد، چنانچه دوست و دشمن پرولتاريا يکبار 

كه به سربازی كه برای ديگر دانستند که اين ستالين از چه سرشتی برش يافته بود، و يا چه گوارای قھرمان نيستند 
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يا خرمگس ايتاليائی نيستند که در آخرين دقايق » !نترس مرد، شليک کن«: اعدامش روان شده و می لرزيد بگويد

زندگی، خودش فرمان آتش داد؛ يا ھم بيژن جزنی، خسرو روزبه، خسرو گلسرخی و کرامت هللا دانشيان نيستند که 

کلکانی قھرمان نيستند که از قاتالن خود خواست او را دورتر  ا چون مجيدتا پای مرگ از عقايد شان دفاع کنند و ي

 .از جنايتکاران خلقی اعدام کنند تا خونش با خون آنان يکجا جريان نيابد

 سال خدعه، خيانت و وطنفروشی دولت رويزيونيست ھا فرو ريخت و به دنبال آن ١۴با فرار نجيب نه تنھا داستان 

درون حوادث بعدی باد ھوا گشت و نابود شد که خلقی ھا بعد از بست نشستن نجيب در حزب دموکراتيک خلق در 

. جا نمودنده دفتر ملل متحد با گلبدين رابطه گرفته و نيروھای او را آرام آرام در نقاط معينی در داخل شھر کابل جاب

ج رفت و با مسعود ديدار کرد و وکيل به جبل السرا. درين کار رازمحمد پکتين، رفيع و وطنجار نقش مھمی داشتند

ھليکوپترھا به آوردن نيرو به کابل آغاز نمودند و ھنوز . من، بابه جان و ديگران با مسعود متحد شدندؤبعد دوستم، م

نوازشريف با نوکران تنظيمی اش برای ساختن دولت مسخرۀ مجاھدين در اسالم آباد و پشاور چانه می زد که 

 ٢۵ف و قطعات زير رھبری پرچمی ھا بر نيروھائی از قبل جابجا شدۀ گلبدين در نيروھای مسعود، دوستم، سيا

 حملۀ وسيع و گسترده ای انجام دادند و به زودی اين نيروھا را از مرکز کابل بيرون راندند که خط ١٩٩٢مارچ 

انی افتاد و درين جريان گرديز تسليم و به دست حق. حملۀ حزب اسالمی در ريشخور و چھارآسياب تعيين گرديد

قطعات نظامی در قندھار، ھرات، ننگرھار و کابل يکی پی . سرنوشت خوست بار ديگر در گرديز تکرار شد

ديگری به قومندانان گلبدين، مسعود، دوستم و مزاری تسليم می شدند و بعد افسران و سربازان اين قطعات به وسيلۀ 

جالب است که نويسندگان خلقی و پرچمی با بيشرمی اين . قومندانان جھادی خلع سالح و با تحقير رخصت می گشتند

می نامند، » انقالب ثور«ناميده، بعضی ھا ھمانطوری که بی ھيچ خجالتی کودتای ثور را » ائتالف«تسليمی ھا را 

 تن از اعضای ۵١، مجددی با ١٣٧١باالخره در ھشت ثور . می خوانند» ائتالف«اين تسليمی خفتبار را تا حال 
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