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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  :يادداشت

ستان-افغانستان آزاد"را به پورتال " ذاکر جاللی" ضمن آنکه تشريف آوری آقای  ادباش " آزاد افغان از صميم قلب ش
ا می گوئيم و اميد بر آن داريم تا ھمکار ان ب اد افغ د، از موضع يک نھ ه دھن شه ادام رای ھمي ا ب ا م ی ھای شان را ب

، ھيچ کدام اشتباه نبوده، بلکه جنايتيست ٢٠٠١ اکتبر٧ و نه ھم ۵٨ جدی ۶صراحت اعالم می داريم که از ديد ما نه 
  .آشکار که آگاھانه در حق يک ملت مظلوم اعمال می گردد

                             با کمال محبت                                  
   AA-AA                                                        اداره پورتال

  
  یذاکر جالل: سندهينو
٢٧/١٢/١٠  

  

  ! که باز ھم تکرار شدی اشتباھ،یجد۶
  

پس .  بوددهي گردمي تقسني محور و متحدی متخاصم، کشورھایروي به چند نی جھان چند قطب،ی جنگ دوم جھانھنگام

اله، نرانکنياز جنگ و اي شش س ان. شکست مواجه شدنده  محور بیروھ ا بیچون جنگ دوم جھ وع ه  در اروپ وق

 و کاي امرۀ متحداالتيا.  مواجه شدندیادي بودند با خسارات زروزي پنکهي متحد در اروپا با وجود ای کشورھاوست،يپ

درت مطرحۀمثابه  بی بودند که پس از جنگ دوم جھانیرومندير ن دو کشوی شورویالستي سوسرياتحاد جماھ  ، دو ق

د دام نمودن هيا. عرض ان اِن دارانگون درتھای جھ ضاِد، شوروی ق ه دو قطب مت ف ب ستي سوسی مختل اي و امرال  یک

  . شدميست تقسيتاليکاپ

انپس ال ی از جنگ دوم جھ رد م١٩٤٥ در س اھانيم جنگ س اد جم وروري اتح اي امرۀد متحاالتي و ای ش از ک  آغ

ورو. ديگرد اد ش تي سیاتح سترش کموناس ل، اشي را در پسمي گ ت، در مقاب ده ساالتي گرف تي متح راس  ۀ محاص

ایسوه  بسمي از گسترش کمونديکوشي مکايامر.  دست گرفتی را رویشورو هي مشرق ،ی شرقی اروپ وب ان  و جن

د، در کشورھای تسلط شورو قبالً تحتی شرقی اروپای کشورھارايز. دي نمایري جلوگايشرق آس هي شرق می بودن  ان

وب شرق آسهي مانند عراق و سورستيکمونھوادار ی کشورھازين شھازي ناي وجود داشت و در جن  یستي کمونی جنب

  .ايزيا و اندوني کمبودتنام،يآغاز به بغاوت نموده بودند، مخصوصاً در و

ا ر دھت وروۀ اوخ اد ش اد اتح ر امری ھفت اي در براب االک ت ب ت دس ورویول.  داش اد ش اره  بی اتح  خيت

ام) م١٩٧٩\دسامبر\٢٧خورشيدى برابر با ١٣٥٨\جدى\٦( وانیخالف تم ستان ی المللني بني ق ه افغان ردورشي ب .  ب

 کرد ادي تواني که می از عللیکي یل وشدي پنداشته می دراز مّدت اتحاد شورویژيھرچند، حمله بر افغانستان از سترات

شوۀرف شاخ از طھاي که شورونستيا ستان ت ر افغان ه ب ه حمل ستان ب ق افغان  تي اکثرراي زشدندي مقي پرچم حزب خل
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فارتھا نی شان حتی خلقی توسط رفقایرھبران پرچم د و تقردهي سبکدوش گردزي از س ً ي بودن ا ه حاشب ده شده هي ب  ران

  . بودند

ل ري دعل وروگ اجم ش ده ی تھ ه توسط ع ستان ک ر افغان ؤرخیا ب راني و تحلني از م د الگ ده ان ته ش ستي نگاش ه، ن  ک

ه ھمکي ني و ادندي پرورانی شان مۀلي را در مخاي خواب اشغال جنوب آسھايشورو ام است ک ه شده شهي علت ع  گفت

ام خم– راني ای افکار انقالبال با اشغال افغانستان از انتقتوانستندي مھاي شوروگرياز طرف د. است ه انقالب ام  ینيک

وع پ ه وق ازه ب تهيت ودوس شورھا - ب ه ک هي میاي آسیب وگان ب ددي نمایري جل ري و از جان ال گ ر س م ١٩٧٩ در اواخ

د ا نزدنيمجاھ ايکي ت ل رسیھ ھر کاب ددهي ش قوط حکومت حفیعني.  بودن دي توسط اسالمگراھا در آني هللا امظي س  ۀن

وروي مینيشبي پکينزد س ش تي میشد؛ پ ت اقي از طرخواس ام حکوم ست زود ھنگ ستان از شک غال افغان  نيم اش

د الھاي گونه تحلنيبه ھرصورت ا. دي نمایريجلوگ ه دارن هي و تبصره ھا ادام دنک اد شوروۀ ھدف عم  از اشغال ی اتح

  .  معما استندميافغانستان چه بود تا ا

ً ي تقری افغانستان توسط شورواشغال ربا ان خب ام جھ ا خوشای به تم ودیندي ن ارتر، رئیميج.  ب  االتي جمھور اسي ک

وب آسیسوه  بی گسترش شوروکاير واکنش به اشغال افغانستان گفت که امر دکاي امرۀمتحد د اي جن  را تحمل نخواھ

اياز واکنش امر.  پنداشتی داده مست که افغانستان را از ددياي بر می به سادگکاياز واکنش امر. کرد واني مک  نظر ت

ه اصطالح چشم امبناءً . ود بی شوروبي ابرقدرت و رقگانهي کاي درک کرد چون امرزي کشورھا را نيۀبق امدي ب  ی تم

  .  بودکاي امریسوه  بی ضد شورویکشورھا

ا دب ستان، مجاھ غال افغان الحھاني اش ا س تی ب ان ولۀ دست داش ا ای ش اني ب ه هللا م خ ب ه( راس ل جالل اع از ) ج و دف

ستي نمیني بشي پکاي امریحت.  نمودندیستادگي ای شوروی تکنولوژني در برابر مدرنتری ملسيافغانستان و نوام  توان

  .ندي افغانستان را ترک گوھاي که شورودي فراخواھد رسیکه روز

 یگري از ھر کشور دشتري بسمي خطر گسترش کمونرايز.  شتافت پاکستان بودني که به کمک مجاھدی کشورنياول

امالت بگريو از جانب د. نمودي مديپاکستان را تھد ستان در تع اي امرکيژي دوست ستراتی المللني پاک ودک دخول .  ب

ستان، کشورھا.  استکاي و امرن پاکستاکيژي ستراتی دوستنيّ  و سنتو مبتوي سیپاکستان در پکتھا  جي خلیپس از پاک

رانجام امر ايو س ۀ و بقک اري ه ھمک شورھا حاضر ب الی ک سلی م دیحاتي و ت ا مجاھ دندني ب ده .  ش  مخصوصاً ،یاع

دشدندي متي حمایشورو توسط شاني که اندينماي استدالل مستھايکمون اي توسط امرني و مجاھ  ی شان فرقاني پس مک

دکاي کمک امرکهيدر حال! وجود ندارد ا کمونی و ھمکارني با مجاھ دستھاي روسھا ب رق دارن م ف ا ھ روسھا عمالً .  ب

ا وجود اختني مجاھدیول.  روسھا بودندی دست پروردگان فکرستھايافغانستان را اشغال نموده بودند و کمون ات  ب الف

وی که ھمانا شکست شورویاسي فقط منافع محدوِد مشترک س،ی و فکریني داديز اي از امرد، ب تي کمک درک  ی ماف

دهي علیشي ده سال مصروف جنگ فرسای شورویروھاين. نمودند ستان بودن سلمان افغان ه بیجنگ.  ملت م  از شي ک

 ی و ترقشرفتي پیعي طبري صدھا سال از سیو حت و کشور را دھه ھا ديکام مرگ کشانه  انسان را بوني ملمي و نکي

ا ی ابد فراموش کرد ولی اش را براکي ھژمونیاھاي خوردو رؤت فقط در جھان شکسیشورو. به عقب افگند  افغانھ

ایجنگ شورو.  سالھا محروم شدندی در وطن شان برایاز حق زندگ ری جنگھ اھکن ت رو تب  را در عقب ی مخربت

ه تھد...  و یرضا تي و تمامی وحدت ملۀرازي با خود داشت بلکه شیخسارات مال که نه تنھا یئجنگھا. داشت  ديرا ب

ا از آن درس ی بعدی کشورما شده است که تا نسلھاخي ثبت تاریاھي روز سهمثابه  ب،یشش جد.  ساختواجهم  افغانھ

اء و اجداد شان از درندي گیني و حماسه آفریآزاد ه آب وامن،ي که چگون ا جان و خون شان  شی ملسي وطن و ن ان ب

د راستي روزیشش جد. حراست نمودن ه ب ای ک دي میزاد دوست، درس آی آزادی ملتھ رادھ د ب ا ی ھرچن ا افغانھ  م
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ج و مصستيروز ده میبتھاي که درد و رن اره زن ا را دوب رایشش جد. سازدي م درتھا نی ب ر ق  تي از اھمی تھزي اب

وژ در بردي که ابرقدرتھا نبارساندي روز منيا. ستين ر تکنول  خواه را ی ملت آزادکي نيني آھۀ شان عزم و ارادیاب

ریول. رندي گدهيناد ر مني چننيا از ق درتھا را سالحھادي آی ب ه چشم ابرق درن کور ساخته استی ک  یشش جد.  م

ودبشي که خود شاھد شکست رقشودي تجربه میتوسط کس. شودي است که باز ھم فقط دو دھه بعد تکرار میاشتباھ .  ب

شو ه طبیرک ذهخواھاني آزادتيعي ک غال ناپ ر مري و اش ا را بھت ستي افغانھ د . دان ه ان هدرست گفت ار "ک رار خيت  تک

  ". شوديم

ه شکست نيشي پی شوروري مصاف شتافت که اتحاد جماھني به عزي نکاي امرۀ متحداالتي انکيا ل در آن ب  دو دھه قب

ام ارتکاب . م به افغانستان تجاوز نمود٢٠٠١ در ماه اکتوبر سال کايامر. دي مواجه گردی بارحتيفض درتھا ھنگ ابرق

 و شوندي کور مشاني ھنگام تجاوز چشم ھامي نمودیادواري الً  قبکهي طورند،ي را نگاه نماندهي آتوانندي نماتيھمچو جنا

رت هي روسی نظامیچون جنرالھا. نندي بی را نمگري دیزي شان چکيستياليدي اۀنديجز آ ستان درس عب ه  از افغان گرفت

از هي گفت که روسني پوتريمي والده،ي روسري اوخر نخست وزنياند و در ا ديگذشته اش را تکرار نم" یغلط" ب . کن

دي ھوشدار مھايئکاي به امرهي روسی نظامی فقط جنرالھازي نکايھنگام تجاوز امر ه نبادادن م دي ک ستان را دست ک  افغان

ه امرکيمگر درست پس از . ندي نمایتلق ه نحوزي ناھيئکاي دھ راف ی ب ستان اعت ه شکست شان در افغان  از انحاء ب

سچاردي رنستان، اوباما در امور پاکستان و افغاۀژي وۀندينما. کننديم البروک در واپ  اني خواستار پااتشي رمق حني ھ

ا اخر سال کاي گفت که امردنيمعاون اوباما جو با. جنگ افغانستان شد ستان راه م ب٢٠١٤ ت  ترک طور مکمل افغان

د گفت ايخروج امر. خواھ افک د ک ا ح روزه ت ستان ام وم استی از افغان هيا.  معل اي پس از خروج امرنک ع ک ه واق  چ

  .  افغانستان به آن پاسخ آرائه خواھد کردۀندي که آستي سؤالشود،يم

    

   
 

 


