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  "ستان در تراژيدی خونين افغانستاننقش پاک"

  جلد اول
  :به ادامۀ گذشته

 
  فصل ششم

  
  پاکستان یھايبکاريتخر اوج و ھا ميتنظ حکومت

  

 دوران یعني ،یشمس یھجر1346 یسالھا از که ) هللا بينج ( آن فعال ۀُمھر نيآخر و ثور یتاکود ميرژ

" گاو بينج "نامه ب  یروشنفکر درحلقات خصوصه ب و مردم انيدرم کابل پوھنتون نمحصال تظاھرات

 ۀفتدرھ ،یوخارجی داخل  نيسنگ یھا وفشار یشورو اتحاد یامپراتور یفروپاش از بعد بود، افتهي شھرت

 ن،يا.  کرد سقوطۀ زبونان نحو به ) یالديم1992 سال لياپر ماه ھشتم ( یشمس یھجر 1371 سال ثور ماه اول

 اشغال ۀسال ده دوران ز،ين و ثور یکودتا ميرژ ۀسال چھارده تيحاکم درطول افغانستان مردم بودکه یزمان

 منطقه در مھاجر ونيمل پنج از ترشيب داده کشته ونيمل مين و کي ،یروس یقوا توسط شان یمادر نيسرزم

 مبدل یزيانگ حزن ۀرانيو به آنھا کشور تاسر سر و  رفته باد بر یاجتماع -یاقتصاد نظم داشته، جھان و

 و مکتب باب ھزاران بلکه بود، کرده سقوط آن ۀدرج نينازلتر به تنھا نه د سوا و ميتعل سطح. بود دهيگرد

 درمکتب " ايگو که یليدل نيا به ًظاھرا پشاور ساخت یجھاد – یاسالم یھا " ميتنظ " طرف از مدرسه

 مرگ یعزا در افغان ۀخانواد ھزار ھزاران. بودند شده دهيکشان آتش به ،" شونديم هيترب ستھايکمون

 شکنجه و ھايگرفتار سبعانه، بمباران ن،يخون یجنگھا ۀجينت در و دهيگرد داغدار شان وفرزندان  زانيعز
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 ديشد یھا یناراحت به جانبه، دو انقطاع یب داديب و) کودتا ميرژ یجاسوس دستگاه"  ( خاد "سوز طاقت یھا

 ونھايمل ن،آبنابر. بودند شده ريخم و خورد یاقتصاد فقر نيسنگ بار ريز در و دهيگرد مبتال یروان و یروح

ه مثابه ثورب یاکودت ميرژ  سقوط که داشتند آنرا انتظار افغانستان از خارج در چه و داخل در چه افغان

 آالم رفع باعث و  یمردم و یمل ميرژ کي آمدن کاريرو موجب روس، استعمار راثيم یايبقا نيآخر

 ضد ۀطلبان حق مبارزات که ھمانطور شد، خواھد افغانستان شرفتيپ و یساز باز و مردم ۀنيريد

 از یشرق یاروپا مانمرد یئرھا لمان،ا دو مجدد الحاق ، نيبرل واريد یزير فرو موجب شان یاستعمار

.  بود شده گردرجھانيد تحول ھا ده و پاکستان یوآبادان وارسا ینظام مانيپ انحالل روسھا، اسارت وغيريز

 یداخل دشمنان انتيخ و غبن لگدمال آنھا یانسان انتظارات و ھا آرزو ۀھم و نشد چنان که درد و غيدر اما،

 نيا ديبا.  ديگرد آن یعجم و یعرب نيمتحد و پاکستان حکومت یھايخرابکار خصوص،ه ب و یخارج و

 شد، گفته افغانستان رد یروس قشون ازشکست پس انتظارات عنوانه ب آنچه که  شوم متذکر زين را نکته

 شعار و ھا ادعا و یجھاد – یاسالم احزاب درقبال که بود کشور نيا  مردم ۀانتظارعام و ديام مجموع تنھا

 روشنفکران از یعيوس یبخشھا کهيدرحال بمانند، یباق نيخوشب خواستنديم اي و بودند نيخوشب آنھا یھا

 حصول غرض یتجاوزخارج ضد جبھات در خود آنکه با افغانستان، وطنپرست و  آزاده ، یمترق ، آگاه

 به قبل از ، شيخو یاسيس خاص تيدرا و درک با دند،يرزميم شان نيزم سر یاسيس استقالل و یآزاد

 به یروزيپ از پس که را ینيننگ و نيخون اوضاع حتا و  برده یپ مذکور تشکالت و احزاب  یاصل تيماھ

  .              کردنديم ینيب شيپ عالمانه آمد، وجوده ب یاسالم انقالب اصطالح

 ھا یلفاظ ، ھا کشتار ھا، شکنجه ھا،يگرفتار رغم یعل ، "هللا بينج " یرھبر به کابل ميرژ ھرحال،ه ب

 افغانستان مردم ريپذ نا تزلزل ۀاراد برابر در ، عاقبت ُبرد، بکار که یحصر و حد یب یھايبکاريفر و

 دوامدارضد مبارزات و ميرژ هيعل مردم یزاريب و نفرت از عالوه.  رفتيپذ زوال و  نشست زانو به

                      .                                         داشتند نقش ميرژ درسقوط زين یآت عوامل آنھا، یدولت

اح دو انيم ديشد اختالف خصوصه ب اقتدار، سر بر حزب یدرون وجوداختالفات* ق " جن رچم " و" خل " پ

ه عمق به سطح از قدم به قدم که گريد یسو از جناح ھر یاعضا انيم و کسوي از ا و رفت  عالج ۀمرحل ت

رچم، جناح انيم در ًمثال،. نمود رتکامليپذ نا د گروپ پ ا یبن ه یئھ ده وجود ب ود آم ه ب امه ب ک  گروپ " ن

ا یفارس گروپ " ،"زبانھا پشتو گروپ " ،" کشتمند گروپ " ،" ببرک گروپ " ،" بينج  . . . و . . .  و" زبانھ

ه ک،يتاکت یروً ظاھرا اي و نداشتند یخوب ۀانيم گر،يکدي برابر در کدام ھر ھا گروپ و شديم ادي  داشتن ب

.                                                                                                                   کردنديم تمارض شيخو انيم اختالف

  .کودتا ميرژ به آن یکمکھا   قطع و یشورو یامپراتور قدرت یزير فرو* 
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سداد زين و گريد یپ یکي ارزگان و مزار ، خوست سقوط* ا راه ان صاد ۀمحاصر و ھ ل شھر یاقت  و کاب

  .   پاکستان یآ . اس. یآ زيتجو به آن باران راکت

ا*  ام یکودت ھنواز ناک اعيوز" یتن" ش ناس وعضو  هللا بينج ردف اح سرش ق " جن ان در" خل ا یتب زب ب  ح

د یاسالم ا و نيگلب ستان یآ. اس .یآ یمخف ۀبرنام ب ه هللا بينج ميرژ هيعل پاک اره ب ک انزدھم خيت اه ش  م

ود یگريد محکم ۀضرب و گرفت صورت یشمس یھجر1368 سال حوت زاريبرپ  ب ا و کرن وان ن  ميرژ ت

ذکور ا، و.  م را ام وال و اوضاع نآدر"  یتن " چ ساس اح ه دست ح ل نيچن ب اک عم  الؤس  زد؟ خطرن

د،يدر جاه ب پاسخ اگر که است نيا یاساس ه اب ا نکت ا اوضاع زيآم اسرار و دهيپوش سر یھ  سامانه ب ن

  . ديگرد خواھد مال بر شتريب یروس قشون شکست از بعد ما زيعز کشور

ه شود ساخته ثابت آمد عمله ب یسع گذشته فصولی ط  نيسرزم یرانگريو و نيخون اوضاع هيکل در ک

ستان مقامات دست ما سوب و یپاک وده ليدخ  ًايکشورقو آن ینظام استخبارات ۀشبک نيمن ازھم .  است ب   ب

ا روين خروج از پسً مخصوصا یآ. اس. یآ خطرناک یھايباز آنکه منظور به ستان از یروس یھ  افغان

شا شتريب ده ءاف ستق ۀرابط و ش ا آن ميم ا ب ده دسته ب" یتن "یکودت د، آم کيا باش ند ، ن ريد س  هيارا یگ

ار نينخست محرمانه، و یّسر سند نيا. گردديم ل سيان ۀروزنام در ب ود دهيرس چاپه ب درکاب دا. ب  درً بع

اله ه یا رس امه ب ک د " ن ا اريحکمت  نيگلب ردو اي جاسوس اي ستيمل نيخ د ديس طرف از"  ھ ديم محم  ون

ستان ۀنييآ " ۀمجل و ديگرد درج د،يرس چاپه ب یدھل در یالديم1990 درسال را زين" افغان  ۀشمار در آن

   :است کرده نشر شيخو اول سال ششم

    یسينگلا زبان به نامه اصل درج

 


