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ﻣﻼﻟﯽ ﻣوﺳﯽ ﻧظﺎم

٢۶دﻟو ،ﺷﮑﺳت ﺧﻔت ﺑﺎر و ﺧروج اردوی ﺷوروی از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
و اﺛرات ﻋﻠﻧﯽ ﺷﮑﺳت ﺷوروی در ﺟﮭﺎن
ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ ﻣراﺗب ﺳﭘﺎس و اﻣﺗﻧﺎن ﺧوﯾش را ﺣﺿور ﺑرادر ﻣﻌزز دﮔروال ارﮐﺎن ﺣرب ﻣﺣﺗرم
ﻏﻼم دﺳﺗﮕﯾر وردک ،ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﻧﺷر اﯾن ﻣﺿﻣون ﻣﻧﺣﯾث ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻣﻘدﻣﮥ ﮐﺗﺎب ارزﺷﻣﻧد ﺷﺎن
ﺗﺣت ﻋﻧوان »در ﻗﺑﺎل ﮐودﺗﺎی ھﻔت ﺛور« ﮐﮫ اﻗﺑﺎل ﻧﺷر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺗﻘدﯾم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم.

ﺗﺻوﯾر ﺧروج ﺧﻔﺗﺑﺎر آﺧرﯾن ﮔروه ﻋﺳﺎﮐر اﺷﻐﺎﻟﮕر ﺷوروی از ﺑﻧدر ﺣﯾرﺗﺎن -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﻣروز  ٢۶دﻟو  ،١٣٩٩ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ  ١۴ﻓروری  ،٢٠٢١درﺳت  ٣٢ﺳﺎل از ﺧروج اردوی ﻧﺎﻛﺎم اﺗﺣﺎد
ﺷوروی وﻗت ،از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋزﯾز ﻣﯾﮕذرد .در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎ ﻋﺑور ﺟﻧرال »ﮔروﻣوف« ،آﻣر ﻗوای
ﻧﻣﺑر ۴٠اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺳﺎﺑق از ﺷﺎھراه ﺳﺎﻟﻧﮓ ،ﻣﻌﺑری ﮐﮫ ﺣﻘﺎﯾق و اﺳرار ﺗﺎرﯾﺧﯽ زﯾﺎدی
را از آﻏﺎز ﻟﺷﮑر ﮐﺷﯽ آن ﻣﻣﻠﮑت ﻣﺗﺟﺎوز ﺑﺑﻌد در ﺳﯾﻧﮫ ﻣدﻓون دارد ،اﺷﻐﺎل ﺷرم آور و ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻗوای ﻣذﻛور ،ﺑﺎ ﺳر اﻓﮕﻧدﮔﯽ و ﯾﮏ ﺷﮑﺳت آﺷﮑﺎرا ،رﺳﻣﺎ ً ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد.
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ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن روزی را ﻣﻧﺣﯾث رﺧﺻﺗﯽ ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻠﯽ ﺗﺟﻠﯾل ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﻋوض ﺗﻘدﯾر
از روز ﺷﮭﯾد ﺑرای ﻣﺗﺧﻠﻔﯾﻧﯽ ﭼون » اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود« و اﻧﺣراف ذھﻧﯾت ﻋﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی ﺟﻌﻠﯽ،
اﻓﺗﺧﺎر ﻣﺑﺎرزات و ﺟﮭﺎد ﻣﻘدس ﻣردم ﺳر ﺳﭘرده ای را ﮐﮫ اﺑر ﻗدرت ﻗرن را ﺑﮫ ﺷﮑﺳت ﻓﺎﺣﺷﯽ ﻣواﺟﮫ
ﺳﺎﺧﺗﻧد و اﻋﺗﺑﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ آﻧرا ﻣﻌدوم ﻧﻣودﻧد ،ﺑﺎ ﺳراﻓرازی ﺑرﮔزار ﻧﻣﺎﯾﻧد!!
ﺑﻌد از ﺳﻘوط دوﻟت ﺷﺎھﯽ و ﮐودﺗﺎی ﻧﺎﺟﺎﺋز ﺳردار ﻣﺣﻣد داود در  ٢۶ﺳرطﺎن  ١٣۵٣ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﭘﺳر
ﮐﺎﮐﺎﯾش اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﺣﻣد ظﺎھر ﺷﺎه ،ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯽ ﺑﺎﻧﯽ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗردﯾد ﮔروه ﭘرﭼم ،ﺑﮫ ﺳﻠـــﺳﻠﮥ ﭘﻼن
ﮔــذاری ھﺎی ﺗدــرﯾﺟﯽ اﺗﺣﺎد ﺷــوروی» ﭘﻼن ﺑرژﻧف« ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ دوران ﮔذرا ،ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺑﯾﺷﺗر از دو دھﮥ ﺟﯾره ﺧوران و ﻋﻣﺎل وطﻧﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت آن اﺑر ﻗدرت در ﮐﺎﺑل و زﻣﯾﻧﮥ ﺳﺎزی
ﮐودﺗﺎھﺎی ﻓرﯾب ﮐﺎراﻧﮥ ﺧﺎﻧﻣﺎن ﺑر اﻧداز » «١ﺑﮫ ﻧﺎم »اﻧﻘﻼﺑﺎت« ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آزاد و ﻏﯾر ﻣﻧﺳﻠﮏ را
ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑطرف اﺷﻐﺎل ﺗوﺳط ﻋﺳﺎﮐر روﺳﯾﮥ ﺷوروی ﮐﺷﺎﻧﯾد.
ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺧﯾﺎﻧت ﻣﻠﯽ ﻣﺑرھن ﮔروھﯽ از ﺧﺎک ﻓروش وطﻧﯽ ﺑﻧﺎم اﻋﺿﺎی ﺣزب ﻣدھش »دﯾﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﮐﮫ اﺋﺗﻼف ﻧﺎﻣﺑﺎرک و ﺧﺎﺋﻧﺎﻧﮥ ﺧﺎﺋﻧﯾن »ﺧﻠق و ﭘرﭼم« در آن ﻣﺿﻣر ﺑود ،ﺳﺑب ﮔردﯾد
ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾن ﭘﺎک ﻣﻠت اﻓﻐﺎن ﻣدت ﯾﮏ دھﮫ ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻋﺳﺎﮐر ﻧﺎ ﺧواﺳﺗﮥ اﺗﺣﺎد ﺷوروی وﻗت ﻗرار
ﮔﯾرد .درﯾن ﺣﺎدﺛﮥ أﺳﻔﻧﺎک و اﺳﺗﺧوان ﺳوز ﮐﮫ در آن از ﺟدﯾد ﺗرﯾن ﻣﺎﺷﯾن ﺟﻧﮕﯽ ﻋﺻر ﺑرای ﻧﺎﺑودی
ﺧﺎک و ﻣردم ﻣظﻠوم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣد ،در ﭘﮭﻠوی ﯾﮑوﻧﯾم ﻣﻠﯾون ﺷﮭﯾد ،ﺑﯾﺷﺗر از دو ﻣﻠﯾون
ﻣﻌﯾوب ،ﺑﯾﺷﺗر از ھﻔت ﻣﻠﯾون آوارۀ درﺑدر ،اﻧﮭدام ھزاران ﻗرﯾﮫ و ده از روی ﻧﻘﺷﮥ ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﺟﮭﺎن
و ﻧﺎﺑودی ﺑﻧﯾﺎدی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎ را ﻓراھم ﻧﻣود.

ﻣﺟﺎھدﯾن اﻓﻐﺎن ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺷوروی ﻣﺗﺟﺎوز ﺑﺎ ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺻﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮔروه ﻣﻠﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺳت
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ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺟﺎی ﭘﺎی آن دوران ﺧوﻧﯾن و ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ ﻛﮫ »ﺣزب دﯾﻣوﻛراﺗﯾك ﺧﻠق« و اﺷﻐﺎﻟﮕران روس ﺑر
ﺧﺎک و ﺳﮑﻧﮥ ﻣظﻠوم و ﺑﯽ دﻓﺎع ﻣﺎ وارد ﻧﻣودﻧد ،ﻣردم ﺑﯾﻧوا را ازھر ﮔوﻧﮫ اﺣﺳﺎس آراﻣش و ﺻﻠﺢ،
ﻋﻣﻼً و ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺎ اﯾﻧدم ﻣﺣروم ﻧﻣوده اﺳت؛ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﻠت ﻣظﻠوم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن روز ﺑروز ﺑﮫ اﻧواع اﻣراض
ﺟﺳﻣﯽ و رواﻧﯽ ،ﻣﻌﯾوﺑﯾت ،ﺧﺷوﻧت ﺑر زﻧﺎن و اطﻔﺎل و ھزاران درد ﺑﯾدرﻣﺎن دﯾﮕر ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻧﮓ
ھﺎی ﭘﯾﮭم ﻣﺻﺎب ﮔردﯾده و ﻋﻣﻼً در ﺷرﺋط ﺧون و آﺗش ﺣﯾﺎت ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد.
ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از دﻻﺋل طواﻟت دوران اﺷﻐﺎل و ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺧﺎﻧﻣﺎن ﺳوز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ذرﯾﻌﮥ ﻋﺳﺎﮐر
اﺗﺣﺎد ﺷوروی ،دردا ﮐﮫ ھﻣراھﯽ و اﻣداد ﮔروه دﯾﮕری از ﺧﺎک ﻓروﺷﺎن وطﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﺿﺎی
ﭘروﺗوﮐول ھﺎ و ﻗرار دادھﺎ ﺑﺎ ﻗوای ﻧﻣﺑر  ۴٠اﺗﺣﺎد ﺷوروی » «٢اﺷﻐﺎﻟﮕر ،ﺣﻔظ و ﻣراﻗﺑت ﺳﺎﻟﻧﮓ
ھﺎ را ﺑرای ﻋﺑورﻋﺳﺎﮐر ﺷوروی و وﺳﺎﺋل ﻧﻘﻠﯾﮥ و ﺣﻔظ و ﻣراﻗﺑت ﭘﺎﯾپ ﻟﯾن ﮔﺎز ﯾﻌﻧﯽ ،ﺷرﯾﺎن ﺳوﺧت
آﻧﺎن را ﮐﮫ از ﺷﻣﺎل ﺑﮫ ﻣﯾدان ھواﯾﯽ ﻋﺳﮑری »ﺑﮕرام« ﮐﺷﯾده ﺷده ﺑود ،ﺑﮫ ﺣﮑم ﺗﺎرﯾﺦ و روﯾت
اﺳﻧﺎد ﻣﻌﺗﺑر ،ﺗﺿﻣﯾن و ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻧﻣودﻧد .ﺑﮫ ﻓرﻣودۀ ﺣﺿرت ﺣﺎﻓظ:

ﻣن از ﺑﯾﮕﺎﻧــﮕﺎن ھـرﮔز ﻧﻧﺎﻟم

ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن ھرﭼﮫ ﮐرد آن آﺷﻧﺎ ﮐرد

در اواﺧر دھﮥ  ٨٠ﻣﯾﻼدی ،ﺑﻌد از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ھﺎی آﺷﮑﺎرای ﻗوای اﺷﻐﺎل ﮔر اﺗﺣﺎد ﺷوروی و ﺗﻠﻔﺎت
ﺳﮭﻣﮕﯾن ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﯾروزی ﻣﺟﺎھدﯾن واﻗﻌﯽ و ﺳر ﺑﮫ ﮐف و ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﻛو ﻧﯾم
ﻣﻠﯾون ﺷﮭﯾد ھﻣوطن ﻣﺎ ،ﻗوای ﺷﻛﺳت ﺧوردۀ ﺷوری ،ﺑﺎ ﺗﺣﻣل ﺧﺳﺎرات ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ زﯾﺎد ،دﺳت از
ﭘﺎ دراز ﺗر ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ روﺳﯾﮫ ﮔردﯾد.
ﺑﻧﺎﺑران واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺷﻛﺳت آﺷﻛﺎرا و ﺧﻔت ﺑﺎر آن اﺑر ﻗدرت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﻧﮭدام ﻣﺎدی
و ﻣﻌﻧوی اش در ﺻﺣﻧﮥ ﺳﯾﺎﺳت و ﻗدرﺗﻣﻧدی ﺟﮭﺎﻧﯽ آن ،اﻋﺗﺑﺎر روﺳﯾﮥ ﺷوروی در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
از ﯾﻛﺳو و ﺣﺎﻛﻣﯾت و ﻧﻔوذ وی ﺑر اﻗﻣﺎر و ﻣﻣﺎﻟك اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ ،ﺳرزﻣﯾن ھﺎی آﺳﯾﺎی ﻣرﻛزی و
ﺣﺗﯽ در ﺑﯾن ﺧود اﯾﺎﻻت ﻣرﺑوطﮫَ آن ﻣﻣﻠﻛت ،ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺗزﻟزل ﮔردﯾد .ﻣﻔﻛورۀ اﯾﻧﻛﮫ روﺳﯾﮫ ﺑﺎ ﺷﻛﺳت
ﻣدھش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﯾﮕر ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﻣﻠل آزادی ﺧواه و ﻗﯾﺎم ھﺎی اﺳﺗﻘﻼل طﻠﺑﺎﻧﮥ آﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻧﻣﺎﯾد،
در ﺳر زﻣﯾن ھﺎی ﻣﺣﮑوم ،ﻗوت ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣردﻣﯽ را ﺗﻘوﯾﮫ ﺑﺧﺷﯾد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﺳﺎل ١٩٨٩زﻣﯾﻧﮥ
ﺟﻧﺑش ھم ﺑﺳﺗﮕﯽ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری در »ﭘوﻟﻧد و ھﻧﮕری« ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻛﮫ دوﻟت ھﺎی ﻛﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﻣوﺟود را ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑزﻧﻧد .در ﺧود اﺗﺣﺎد ﺷوروی ھم ﺑﻌد از ﺷﮑﺳت ﻓﺎﺣش و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
از روی اﺟﺑﺎر ﺑﺎ آﻣدن ﻣﯾﻛﺎﺋﯾل ﮔورﺑﺎﭼف،ﻣﻔﮑورۀ  Perestroikaﯾﺎ »رﯾﻔورم اﻗﺗﺻﺎدی« ﺑــر
اﺳﺎﺳﺎت ﺳﯾﺳﺗم »ﺷوروی« ﻛﮫ در ﺣﺎل ﺳﻘوط ﻗطﻌﯽ ﺑود ،ﺗﻐﯾرات زﯾﺎدی را در ﻣﻣﻠﮑت وارد ﻧﻣود.
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درﯾن ﺷراﯾط اﻧﮭدام »دﯾوار ﺑرﻟﯾن« ھم در  ٩ﻧواﻣﺑر  ١٩٨٩ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳت و ﺑدون ﻛدام ﻣﻘﺎوﻣت
از ﺟﺎﻧب اوﻟﯾﺎی اﻣور ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗزﻟزل روﺣﯾﮫ» ،ﭘوﻟﯾت ﺑﯾروی« ﺟﻣﮭوری دﯾﻣوﻛراﺗﯾك آﻟﻣﺎن ،روز
ﻗﺑل اﺳﺗﻌﻔﺎء ﻧﻣود و ﻓردای آن رﻓت و آﻣد ﺑﯾن ﺷرق و ﻏرب ﺑر روی دﯾوارﻣﻧﮭدم ﮔﺷﺗﮫ ،آزاد ﮔردﯾد.
ﺑﺎﯾد ﺗﺻرﯾﺢ ﻧﻣود ﮐﮫ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺗﻐﯾرات ﻓﺎﺣش ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺷﻛﺳت ﻣدھش ﺷوروی ﺳﺎﺑق در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
در ﭘﯽ داﺷت ،ﺑر ھﻣﮫ ﻣﻠل ﺟﮭﺎن و ﺑر ﺗﺎرﯾﺦ روﺷن اﺳت ﻛﮫ ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺟﮭﺎد ﺑﯾﻧظﯾر ﻣﻠت اﻓﻐﺎن ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت
ﺳﮭﻣﮕﯾﻧﯽ ﻛﮫ ﻣﺗﺣﻣل ﮔردﯾد ،ﺑوده اﺳت .ﺑرﻋﮑس ﺗﻣﺎم اﺷﺗﮭﺎرات ﻣﯾﺎن ﺗﮭﯽ ،ﺟﮭﺎد ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ
ﻣﻘﺎﺑل اﺑر ﻗدرت ﺷوروی ،ھرﮔز ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﮐﮫ ﮐﺎر رواﯾﯽ ﯾك ﻋده ای اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر ﺗﻧظﯾم ھﺎی ﺗﺷﻧﮥ
ﻗدرت و ﺛروت ﺟﮭﺎدی ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ھﻧوز ھم ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎ ﺑﯾداد ﮔری و ھزاران درد ﺑﯾدرﻣﺎن
دﯾﮕر ،ﺑﯾﺷرﻣﺎﻧﮫ ﮔروﮐﺎن ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
اﯾﻧﮕروپ ھﺎی ﻧﺎم ﻧﮭﺎد ﻛﮫ از اﺳم ﻣﻘدس ﻣﺟﺎھدﯾن ﺳر ﺑﻛف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮭره ﺑرداری اﺑدی ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد،
ﺑﻌد از ﺧروج اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺳﺎﺑق ﺑﺎ اﺷﻐﺎل و ﺗﺧرﯾب ﺷﮭر ﻛﺎﺑل ﮐﮫ اﻋﻣﺎر ﻣﺟدد آن از ﻣﺣﺎﻻت اﺳت،
آﻧﭼﮫ را ﺑر ﻣردم ﺑﯾدﻓﺎع و ﺑﯾﮕﻧﺎه آن روا داﺷﺗﻧد ،روی ﺗﺎرﯾﺦ را ﺳﯾﺎه ﻧﻣودﻧد .اﯾن ﻣﺟرﻣﯾن ،ﺑرای ﺑﻘﺎء
و ﻗدرت طﻠﺑﯽ از ھﯾﭻ دﺳﯾﺳﮫ ﺳﺎزی و ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ روﮔردان ﻧﺑوده اﻧد .ﺑﻌد از ﺷﮑﺳت ﺷوروی،
ﺧﺎک ﻓروﺷﺎن »ﺧﻠق و ﭘرﭼم« ﺗوﺳط ﺻﺑﻐت ﷲ ﻣﺟددی ،ﺑدون داﺷﺗن ﺻﻼﺣﯾت ﻣﻠﯽ ﻣورد ﻋﻔو
ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣزب ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر »ﭘرﭼم« ﺑﺎ ﺷورای ﻧظﺎر و ﺟﻣﯾﻌت رﺑﺎﻧﯽ و اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود
ادﻏﺎم ﻧﻣود .....ﺑﻌدْا ﺑرھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ادﻋﺎی ﺟﮭﺎد ﺑﺎ روﺳﯾﮫ را داﺷت ،ﻏراﻣﺎت ﺟﻧﮕﯽ ﻣﻠت
اﻓﻐﺎن را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺧﻣﯾن ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ در آﻧوﻗت ﺑﯾﺷﺗر از  ۴۵ﻣﻠﯾﺎرد داﻟر ﻣﯾﮕردﯾد ،در اوﻟﯾن ﻓرﺻت،
ﺑرای ﺟﻠب ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ وی ﺑﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور »وﻻدﯾﻣﯾر ﭘوﺗﯾن« ﭘﯾﺷﮑش ﻧﻣود.
ﺑﺎ آﻣدن ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﺑﮫ ﻗدرت ،ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﺟﻧﮕﯽ ھر دو دورۀ ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺧوﻧﯾن ،ﺑﺎ ارﺗﺷﺎء و ﻓﺷﺎر
ﺑﺎﻻی ﭘﺎرﻟﻣﺎن و ﺣﮑوﻣت ،ﺧط ﺑطﻼن ﺑر ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﺷری آﺷﮑﺎرای ﺧوﯾش ﮐﺷﯾده و ﺑﺎ ﭘﺎﻣﺎل ﻋداﻟت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺧود ھﺎ را »ﻋﻔو« ﻧﻣودﻧد.....دوﻟت ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﺑﺎ ﺷﻌﺑده ﺑﺎزی ،ﺗﺎرﯾﺦ دھﮫ ھﺎی ﺟﻧﺎﯾﺎت
ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ وﮐﺷﺗﺎر ھﺎی ھﻣوطﻧﺎن ﺧوﯾش را ﮐﮫ ﺻﻔﺣﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﻣﻣﻠو از ﻧﻘش ﺳﯾﺎه اﺑدی آن ھﺳت،
ﺑﺎ وﻗﺎﺣت و ﺑﺎ روش ﯾﮏ دوﻟت ﻓﺎﺳد و ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾت ،از ﮐﺗب درﺳﯽ و دﯾد اوﻻد ﻣﻌﺎرف ﻣﺣو ﻧﻣودﻧد و
ﺑر ﭼﺷم ﻣﻠﯾون ھﺎ ﺷﺎھد ﻋﯾﻧﯽ ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ ﺧﺎک ﭘﺎﺷﯾدﻧد!
ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ً ﺑﻌد از ﺷﮑﺳت و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﻧﯾﺎدی اﺗﺣﺎد ﺷوروی ،ﻣﻠت درد ﮐﺷﯾده و ﺟﻧﮓ دﯾده ،ﺑﺎ آﻏﺎز »ﺟﻧﮓ
ھﺎی ﺧوﻧﯾن ﮐﺎﺑل« ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣزۀ ﭘﯾروزی وﻗرﺑﺎﻧﯽ در راه آزادی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻧﭼﺷﯾدﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻗدرت
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طﻠﺑﯽ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻧدوزی ،ﮐﺷﺗﺎر ،ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺑﺷری ﺗﻧظﯾم ھﺎی ﺟﮭﺎدی ،ﺑﺎ ﺳﯾل ﺧون ،راﮐت
ﭘراﻧﯽ و دھﺷت روﺑرو ﮔردﯾدﻧد!
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﺎ ﺧﻠوص ﻧﯾت و ﺑﺎ دﻋﺎ و درود ﺑروح ﭘر ﻓﺗوح ﻣﺟﺎھدﯾن ﺷﮭﯾد اﻓﻐﺎن و آن ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن واﻗﻌﯽ
اﯾن ﺧطﮥ ﭘﺎك ،ﺑزرﮔداﺷت  ٢۶دﻟو ،روز ﺗﺎرﯾﺧﯽ ای ﺷﮑﺳت و ﺧروج ﻗوای اﺷﻐﺎﻟﮕر ﺷوروی ﺳﺎﺑق
را ﺑﮫ ﻣﻠت ﻣظﻠوم و رﻧﺟور اﻓﻐﺎن ﺗﮭﻧﯾت ﮔﻔﺗﮫ و ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﻛﮫ ﻋﻠﯽ اﻟرﻏم اﯾن ھﻣﮫ ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺎ و ﺣﻣﺎﯾﮫ
از ﺟﻧﺎﯾﺗﻛﺎران و ﺧﺎﺋﻧﯾن ﻣﻠﯽ و ﻗدرﺗﻣﻧدی آﻧﺎن ﺑر ﻣﻘدرات ﻣردم ﺑﯽ دﻓﺎع ﻣﺎ ،روز ﺑﺎزﺧواﺳت و ﻋداﻟت
اﯾزدی ﯾك ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺎﻟم را ﺑﺎ ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﯾت ﻧﺻﯾب ھﻣوطﻧﺎن ﺟﻧﮓ دﯾده و دردﻣﻧد ﻣﺎﺧواھد ﻧﻣود .ﺑﮫ
اﻣﯾد آﻧروز!
ﻧوت:
 -١ﺑدون ﺷﮏ در ھردو ﮐودﺗﺎی ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز و واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ھم در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻋﻣﺎل وطﻧﯽ واﺑﺳﺗﮫ
ﺑﮫ ﺷوروی وﻗت دﺳت آزاد داﺷﺗﻧد ،ﺑرای ﺗﺧرﯾب وﺗﺣرﯾف اﻓﮑﺎر ﻋﺎﻣﮫ ،اﺳم »اﻧﻘﻼب« ﺑر آﻧﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ
ﺷده اﺳت .در ﮐودﺗﺎی  ٢۶ﺳرطﺎن ﺷﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﺗداوی در ﺧﺎرج ﺗﺷرﯾف داﺷﺗﻧد ،ﺗﻌداد ﻗﻠﯾﻠﯽ
از ﻣﺄﻣورﯾن اردوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺗور ﻗوﻣﺎﻧدان ھﺎی ﺧود ،ﺗﻐﯾر رژﯾم را ﺷﺑﺎﻧﮫ روﺑراه ﻧﻣودﻧد،
ﻧﻣﯾﺗواﻧد »اﻧﻘﻼب« ﻧﺎﻣﯾده ﺷود .در ﮐودﺗﺎی ﻣﻧﺣوس ﺛور ھم ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻠت ﻓرﯾﺑﯽ آﻧرا » اﻧﻘﻼب ظﻔر
ﻧﻣون ﺑرﮔﺷت ﻧﺎﭘذﯾر« ﻣﯾﻧﺎﻣﯾدﻧد ،ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﻋﺳﺎﮐر ﻓرﯾب ﺧورده و آﻣرﯾن »ﺧﻠﻘﯽ و ﭘرﭼﻣﯽ«
آن ﺑﺎ ﻧظﺎرت ﺳﻔﺎرت ﺷوروی در ﮐﺎﺑل ،دﻗﯾﻘﺎ ً آﻧرا روﺑراه ﻧﻣودﻧد ،ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﺑﮫ »اﻧﻘﻼب«
ﮐﮫ در آن اﮐﺛرﯾت ﻣﻠت ﺑﺎ ﻧﺎ رﺿﺎﯾﺗﯽ ﻋﻣوﻣﯽ از طرز ادارۀ دوﻟت ،در ﭘﯽ ﺗﻐﯾر رژﯾم و ﺳﻘوط آن
اﻗدام ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﯾﺷﺗر ﺟﻧﺑﮥ ﻣﻠﯽ ھﻣﮕﺎﻧﯽ و رﺿﺎﺋﯾت ﻣردﻣﯽ ﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻧدارد!
 -٢در ﻣورد رواﺑط ﺳری و ﻧزدﯾﮏ اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود و ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﭘﯾﮭم ﻧﺎﻣﻣﺑرده ﺑﮫ اﺳﺎس اﻣﺿﺎی
ﭘروﺗوﮐول ھﺎ ﮐﮫ در آن از ﺣﻣﺎﯾت ﻗوای اﺷﻐﺎﻟﮕر ﺷوروی در ﻣﺳﯾر ﺷﺎھراه ﺳﺎﻟﻧﮓ ﺑﺎﺷد ،ﺗﺎ ﺣﻔظ و
ﻣراﻗﺑت از ﭘﯾپ ﻟﯾن ﺑرای ﻣﺎﺷﯾن ﺟﻧﮕﯽ روﺳﯾﮫ و اﻟﺑﺗﮫ ﺳر ﺑﮫ ﻧﯾﺳت ﻧﻣودن ﻣﺟﺎھدﯾن اﯾﮑﮫ در ﻣﻧﺎطق
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﯾر ﻗوای زﻣﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﺎد ﻣﻘدس ﻣﯾﭘرداﺧﺗﻧد ،آﻧﻘدر اﺳﻧﺎد و ﻣدارک ﻣوﺟود ﮔردﯾده اﺳت
ﮐﮫ دﯾﮕر ﻣﺟﺎﻟﯽ ﺑرای اﻧﮑﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯾﻣﺎﻧد؛ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﮐﮫ اﺳﻧﺎد و ﮐﺗﺑﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب اوﻟﯾﺎی اﻣور
ﺷوروی ﺳﺎﺑق ﻣﺎﻧﻧد ﺟﻧرال ﮔروﻣوف آﻣر ﻋﻣوﻣﯽ ﻗوای اﺷﻐﺎﻟﮕر ﻧﻣﺑر  ۴٠ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب ﺧﺎطرات
ﻧﺎﻣﺑرده ﻣﺳﻌود را ﺑﮭﺗرﯾن ھﻣﮑﺎر و دوﺳت ﺷوروی ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣوده اﺳت.

ﭘﺎﯾﺎن
salamwatanam@gmail.com

