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 پیشگفتار 

 

ی تاری    خ جغرافیای افغانستان همانطور که مهد تمدنهای مختلف بشر بوده،   درمسی 
ن رویداد ها و حادثه های  سیایس     ، شزمی 

ی
ن بوده است. بسیاری  نظایم و فرهنگ نی 

معاند مؤرخانانهرچند  اصطالح  به  یی   عده  بویژه   نویسنده گان و    استعماری  ، 
، کوشیده و میکوشند تا افغانستان را کشوری "نوبنیاد" و  یی ریشه معرفن درمنطقه

این " مؤرخان" و قلم بدستان، درواقع، سیاسیون غرض ورزی اند که  نمایند، اما  
نگهدارند.           میخواهند آفتاب جهانتاب را با دو انگشت کوچک خویش پنهان   

ن غرض ورزان "تاری    خ نویس" ازواق عیت های تاریخن به این یم ماند  چشم پویسر چنی 
ده تنها که ما افغانها تاری    خ  "پارس" قدیم را به فرامویسر   میالدی را  ۱۹۳۵    سال  سی 

ن  که اسم    سایلهمان    یعتن   تاری    خ ایران بنامیم،مبدۀ   تعویض   ( ایران   )  س بهر پاشزمی 
                                                                                                           . گردید 

خاطرنشان ساخت که اگراسم "افغانستان"  بیخیی یا غرض ورز  پس باید به این گروه  
 موجودیت سیایسمیباشد،    م( ۱۷۵۷)   متعلق به تاری    خ و تحوالت سیایس معاص 

ن کهن، ریشه درعمق تاری    خ داشته الاق تا روزگاران آریانای ل نام و نشان آن  این شزمی 
میگردد.                         و خراسان بزرگ به روشتن شاغ    پیشدادیان، هخامنشیان  قدیم   

مطرح میشود  ، همانا رویداد های دهه های  به هرحال، آنچه در البه الی اثر حاصن
ن جمهاخی  تاری    خ افغانستان است که تحت عنوان "   تا   توریافغانستان ازنخستی 

طالبان  امارت  تقدیم    برگشت  ارجمند  خواننده گان  برای  ده  فشر بسیار  بگونۀ   "
نگارش این اثر، جریانات تاریخن یکنیم هزار سالۀ این مرزو بوم  از  البته قبل میگردد. 

"تاری    خ  عنوان  تحت  صفحه  وپنج  ویس  درپنجصد  ده  فشر بسیار  بگونۀ  بازهم    را 
ازحاکمیت امویان تا تأسیس جمهوریت" نگاشته و به  –مخترص سیایس افغانستان   
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ام  رسانیده  دموکرایس  طبع  "گفتمان  وبسایت  در  آن  ن کامل  میی افغانستان"   که 
                                                                                                            موجود است.  

درنتیجۀ کودتای   و  ظاهرشاه  محمد  سالۀ  دورۀ سلطنت چهل  درپایان  افغانستان 
ی محمد داوود پشعم شاه د سپی   م( ۱۹۷۳خورشیدی و سال ۱۳۵۲) مذکور  به رهیی

ن وارد مراحل تکان دهندۀ سیایس، نظایم و ا  جتمایع گردید و این دگردییس های خونی 
ن اکنون که این سطور رقم زده میشوند  دارند.                    ، متأسفانه ادامه تاهمی   

باردرتاری    خ کشور، هم  ن  برای نخستی  آنهم  نظام جمهوری،  به  نظام سلطنت  تغیی 
وسیاست،   استقبال مردم افغانستان قرارگرفت و هم ازنظرمراحل تکامیل تاری    خمورد  

یم، مؤسس ه ا توضیح داد  بعدییک گام به پیش تلقی میشد و اما چنانکه درصفحات  
اصویل خواستها و خصلت    دقیق و   نتوانست با درک  )محمدداوود(   نظام جمهوری 

به مملکت داری  دپلوماتیک  سیایس و  های مردم و درپرتو هشیاری و خرد ورزی الزم  
ن دالیل بود که روز تا روز نارضائیتی های شهرون دازد. روی همی  دان کشور اوج بی 

مقام های استخبارات  گرفت، احزاب و تشکالت مخقن و علتن دست بکارشدند،  
شوروی دیروز درتار و پود هستی میل ما ماهرانه النه کردند و موازی بدان، حکومت 

ه در صدد استفاده جویی های سیایس ازاوضاع ناهنجارافغانستان مداران پاکستاین ک
ریزی  برنامه  جمهوری  نظام  علیه  شده  بکار  دست  ازپیش  بیشیی ن  نی  بودند، 

                                                                                                       نمودند.   

ن وقت  یعتن نظام جمهوری   ی نارضائیتی های  درعی  ازچند سوراخ گزیده شد: اوجگی 
خلق  ایی  تخریبفعالیتهای    و   عامه دموکراتیک  "حزب  بویژه  سیایس،  تشکالت 

افغانستان" درداخل و  شبکه های استخبارات قدرتمند شوروی دیروز و استخبارات  
                                         . آن سوی مرزهای کشور  از  نظایم پاکستان )آی.اس.آی( 

ن باید گفت که هرچند داوود خان با همکاری نظامیان مربوط به حزب   این نکته را نی 
  دموکراتیک خلق )جناح پرچم( دست به کودتا علیه سلطنت محمد ظاهرشاه زد 

 از همنوایی های سیایس    م( ۱۹۷۳) 
   –و تا مدیی

 
 تبلیغایی آنها بهره ُجست، ویل بعدا
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خورد که   برهم  شوروی  های  مقام  و  "پرچم"  با کادرهای  جمهور  رییس  روابط 
ن این اثرارائه شده است.                                                       توضیحات الزم درمیی

  و اما  
 
دازم به این نکته که  عجالتا وین علیه   تخریبات دروین عاقبت،  چگونه  میی  و بی 
ن نظایم دیگر را اقتدا ر ک  نظام برش  نمود. ا  هیم  ارگرافتاد و زمینۀ یک کودتای خونی 

جمهوری نظام  علیه  دوم  کودتای  "حزب   پیامد  نظایم  ن  منسوبی  توسط  که 
 دموکراتیک، ویل    دموکراتیک خلق" صورت گرفت،

 
عبارت بود از یک رژیم ظاهرا

 خشن، استبدادی 
 
ی و خونریزی و    ، وابستهذاتا اختناق  و متعصب که با تمام سختگی 

  شدید سیایس،
 
 به شمول اشغال نظایم ده سالۀ کشورتوسط قشون شوروی،  جمعا
نمود.                                               را احتوا م ( ۱۹۹۲-۱۹۷۷)  مدت پانزده سال   

از دوملیون  به تعداد بیشیی   ، به یک احصائیۀ تخمیتن این مدت، نظر  در درازنای 
ن بکام مرگ و نیستی فرو رفتند، بنیاد اقتصادیانسان این  به نابودی  مملکت شزمی 

نفر  ملیون  پنج  همسایه    به  کشانیده شد، حدود  و  کشورهای همسایه و غی  آواره 
ن  شگردان   درتعیی  جهان  و  منطقه  از کشورهای  اعم  مغرض  های  بیگانه  شدند، 

ان و حکومت های دست نش انده و یی اراده شنوشت میل ما دست دراز یافتند، رهیی
ن و اهایل آن تحمیل گردیدند، بیماری تعصبات قویم و زباین و محیل و  بر این شزمی 

    دامن زده شد و باالخره  فقر مزمن و العالج  ...  
ی

دامنگی  اقتصادی و حتا فرهنگ
                گردید.                                                         باشنده های شاش افغانستان  

 دردناک و عالج ناپذیردیگری که دراین خطۀ جنگزده 
 
این تنها نبود. بیماری شدیدا

" یا عقبگرایی فکری و مذهتی و درنهایت،  لیسم عبارت از" فندمنت که    شیوع یافت
فت و ضد حقوق انسان ، ضد علم و پیشر گون ضد ترفی از سه جهت   اندیشه های قی 

و خمین  –)سلفیسم   اسالم سیایس  سم( دیوبندیسم  دریک کلمه،  با   میباشد   یا  که 
سخت جاین تمام دامن افکارواندیشۀ اهایل افغانستان را چسبیده و به آساین رها 

                                                                                                 کرد.  نخواهد 

، بیماری دیگری  کشت وسیع کوکنار، تولید،   ن قاچاق و استفاده ازاین مادۀ زهرآگی 
ن گریبان دهقانان و جوانان ما را گرفته است .  به منظورآنکه    است که درسالهای پسی 

اثر  این  تروی    ج کشت کوکنار  خوانندۀ  زماین  ازچه   
 
واقعا ازان  بداند که  استفاده  و 
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مقالۀ  تحت عنوان    درافغانستان به حمایت خارجی ها آغازشد، اینک پاراگرافن ازیک
   م  ۲۰۱۳درسال  " راکه۶-ام.آی  -یس.آی.ای –" مستطیل شیطاین آی.اس.آی 

مرزی برون  نتی  انیی های  یه  نشر از  "...   دریگ  میکنیم:  درج  دراینجا  رسید،  نشر به 
انژ رییس سازمان استخبارات خارجی فرانسه یط مالقات رسیم با    الکساندر دی می 

سم   ریگان }رییس جمهوروقت امریکا{ یم پرسد: آقای رییس جمهور! آیا میتوانم بی 
مخدر  مواد  با  مبارزه  به  مربوط  مؤسسات  ازطرف  شده  اشیای ضبط  با  چه   که 

با آنها چه میشود، ویل  نمیدانم که  پاسخ میدهد: بصورت دقیق  میکنید؟! ریگان 
نم که باید زیرمراقبت   ن انژ میگوید: آقای  ی  م  شدید به آتش کشیده شود. دی حدس می 

ها برای  ن رییس جمهور! این یک اشتباه است که شما مرتکب میشوید. ضبط آن چی 
من قابل فهم است، ویل سوختاندن آن برایم قابل فهم نیست. من پیشنهاد مینمایم 

تا ازاین  که یک قسمت این مواد را به اردوگاه های شوروی ها به افغانستان بفرستید  
ای  این، همان شیوه  آیا  برید.  تحلیل  به  را  ارتش شخ  وی رزیم شبازان  نی  طریق 
ن   نیست که مقاومت میل ویتنام علیه ارتش شما استفاده کرد ومعنویات آنرا به زمی 

من پیشنهاد میکنم بخش باقیماندۀ آنرا دربازارهای جهاین بفروش رسانید   فت؟کو 
ن  تا مصارف جهاد افغانستان را ت ن نماید. ریگان بافریاد بلند میگوید: من تاهنوزچنی  أمی 

اندیشۀ بلند وپیشنهاد مهم را ازهیچکس نشنیده ام وبا هدایت به ولیام کییس رییس 
انژ درافغانستان یس.آی. ای، خواستارهرچه عاجل تطبیق نظریۀ دی   شد..."    می 

غانستان مرکز تولید ازسالهای جهاد ضد قشون شوروی تاکنون، نه تنها افاینست که  
تعداد   به  شده،  منتشر های  احصائیه  نظربه  بلکه  شد،  کوکنارشناخته  جهاین 
منبع  اند.  شده  مواد کشنده  این  به  معتاد  این کشور،  شهروند  ملیون  ازپنج  بیشیی
زیرا   ود.  می  بحساب  ایران  قلمرو  مخدر،  مواد  به  افغانستان  جوانان  دیگراعتیاد 

آ تبعات  و  یی شنوشتی  آساین  مهاجرت،  به  پناهنده  افغانهای  تا  موجب گردید  ن 
ن بالی خانه خرابکن گردند.                                                                    دچارچنی 

 به قدرت سیایس  
 
، مجددا ن اکنون که گروه طالبان پس از بیست سال تقال های خونی 

است بگوییم بر  ند(، الزم یم افتد  ه ا گردانیده شدافغانستان برگشته اند، )یا بهیی  
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امون سایرجریانات نا هنجار  ن نظام جمهوری   همانسان که پی  پس ازسقوط نخستی 
ن درال به الی این اثر، منقن  سخن گفتیم، واقعیت های تلخ این تحول   سیایس را نی 

ح دهیم                                                                                      .  تاحدودی شر

باید خدمت خواننده های ارجمند عرض کنم که موضوعات و رویداد های بسیاری  
چهاردهه   طالبان  ) ظرف  اسالیم  امارت  برگشت  تا  جمهوری  نظام  ن  ( ازنخستی 

دۀ همۀ مسایل را درصفحات  درافغانستان و منطقه بوقوع پیوست، اما خو  استم فشر
ن اثربگنجانم.                                                                                 محدود همی 

رغم  امید   عیل   ، اثرحاصن مندرج  مطالب  حدودی   مخترص وارم  تا  بتواند   بودنش 
ن   از چهاردهۀ پسی 

                            افغانستان گردد.  در  گویای ُرخداد های بیشیی

 

 ک. پیکار پامیر

 تورنتو 

خورشیدی ۱۴۰۱سال   
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 فصل اول  

 

ن نظام جمهوری  ر ظهو  نخستی   

 درافغانستان 

ن نظام جمهوریت درافغانستان و   درارتباط  الزمبه منظورآنکه درآمد   تأسیس نخستی 
آن بعدی  های  باشیم،  رویداد  شخص   داشته  دۀ  فشر اززندگینامۀ  دانستم  بهیی

ن رییس جمهورکشورآغاز                                          کنم:     شدارمحمد داوود نخستی 

شدارعبدالعزیز  فرزند  داوود  یوسف  شدارمحمد  شدارمحمد  نواسۀ  ۀ ،  ونبی 
یحت   و   ۱۹۰۹درسال    شدارمحمد  آمد  دنیا  به  درکابل  پادشایه    میالدی  اعالن  با 

خورشیدی( درکابل، به حیث جوان مغرور، قدرتمند ۱۳۰۸شدارمحمد نادر درسال) 
خاندان حاکم تبارزنمود وقدم به قدم مراحل بلند اداری و کریس های دولتی   ۀو نازدان

،و  مکت  مانند فرماندیه قوای مرکز  های   فرماندیه قوای نظایم دروالیت  ب حریی
افغانستان درفرانسه و   کبی  باالخره  قندهار، فراه، ننگرهار، وزیردفاع و داخله، سفی 

ازبه ۱۹۲۱وی  درسال    کریس صدارت عظیم را پیمود.  میالدی یعتن دوسال پس 
ت امان هللا خان، با پشعم ش )محمد ظاهرشاه( و عده ی  قدرت رسیدن اعلیحرصن

به فرانسه فرستاده شد و  ( شداران محمد زایی ) ازفرزندان  دیگر  ، غرض تحصیالت 
ش نظایم  ال  جین بعنوان   

ی
سالگ وسه  عمربیست  به  وطن،  به    اخته ندربرگشت 

                                                                                                            شد.   
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درمیان مردم   ور تدیکتاوی که به مثابۀ شخصیت ُپرانرژی، با پرنسیپ، خودکامه و  
ترک نمود م(  ۱۹۶۳افغانستان شهرت یافته بود، همینکه کریس صدارت را درسال ) 

برتسوید وتحول   مبتن  ایجاد    سیایس   ، پارلماین انتخابات  جدید،  اسایس  قانون 
  تشکالت حزیی ومبارزایی بمیان آمد، داوود خان 

 
 کناررفتفعالیتهای دولتی  از ظاهرا

                                                                                          ودرخانه بافی بماند. 

  " ی از امورسیایس مملکت، منفعل بودن اما این "خانه نشیتن وی به معنای بیخیی
 با "رفقا

ی
و  م  یقد  "یدرفعالیتهای قدرت طلبانه، نشست و برخاست های همیشه گ

تحرکات    شجدید با  هم  و  نظرداشت  زیر  را  اوضاع سیایس کشور  هم  بلکه  نبود. 
 پشت  

 
بود.                مجدد به قدرت رسیدن  پرده، درصدد   آشکار وپنهان وعمدتا  

آنچه به عنوان یک سلسله از کارکرد های زیربنایی محمد داوود درزمان صدارت وی 
آنگاه که در  ،  اشیل رغم افکارواعمال دیکتاتورانه  اینست که ع  قابل یاددهاین است،

ات  کریس صدارت افغانستان نشسته بود،   دست به یک سلسله اصالحات و تغیی 
در بخشهای ُملگ و نظایم کشور زد: نظام عسکری افغانستان را با همکاری مایل و  

انان را  تخنیگ شوروی آنروز مدرن ترازقبل نمود، به این معنا که تعداد زیادی ازجو 
وطن،   به  دربرگشت  تا  فرستاد  شوروی  به  نظایم  عایل  تحصیالت  غرض 

و مؤثر   تعداد زیادی ازجوانان کشور  دراردوی افغانستان شوند.  تر مصدرخدمات بهیی
کمبود پرسونل نظایم تحت آموزش قرار داد   برای رفع  را تحت برنامۀ " مستعجل" 

 را به کشور وارد سالح های  و در خدمت امور عسکری گرفت و  
ی

 مدرن جنگ
 
نسبتا

البته وی  نمود  ن   .  از   پیاده کرد اردوی کشور  در بخش    ریفورم های دیگری را نی  که 
                                                                          است.   بحث کنوین ما خارج 

تذکر است که  داوود خان   از شایان  استفاده  با  ن  نی  ُملگ  کمکهای علیم،   دربخش 
مراکز   تأسیس  به  امریکایی  و  اروپایی  ممالک  و  شوروی  تخنیگ،  و   

ی
فرهنگ مایل، 
بهیی  ها(،آموزیسر  برا   )دانشگاه  انهار  و  بند  اسفالت ایجاد   ، زراعتی امور  بهبود  ی 

، ساختمان سیلوهای تولید نان، پروژه های تولید برق  تأسیسشاهراه های حلقوی،  
ه    ، قندهار و حفرتونل سالنگ، انکشاف میدان های هوایی )بگرام   شیندند و...( و غی 

                                                                                   آورد.          اقدامات مفیدی را بعمل
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یا  ازرفع حجاب   داشت، عبارت 
ی

آنچه درکارنامه های محمد داوود خان برجستگ
سلطنت   دوران  تلخ  تجارب  ن  درنظرگرفیی با  بود.  زنان کشور  چادری  ن  کنارگذاشیی
ت امان هللا خان مبتن بررفع حجاب و شورش روحانیون عقبگرا بعنوان  اعلیحرصن

وسن فکری  بزرگ  را مانع  داوود  محمد  اقدام  این  میتوان  دربرابرآن،  افغانستان  تی 
                                                                                جرأتمندانه تلقی نمود.     

با غرور  انرژی ششار توأم  از  اینهمه سابقه داری درامور دولتی و برخورداری  با  او 
اش، ذایی  دولتی    وخود خوایه  و  ازاموراداری   مدت ده سال 

 
آنکه ظاهرا عیل رغم 

 یی شو صدا فعال    دورمانده بود، 
 
بوده با افراد و اشخاص سیایس  بگونۀ منظم و تقریبا

آورد  بعمل یم  وادید  و  دید  نظرخویش  ممورد  را  مملکت  مسایل  قرار  ور ،  بحث  د 
ظاهرشاه، شوصدا های دموکرایس  میداد، با آنها مشوره مینمود و ازدولت محمد  

ازطریق افراد و حلقات    خوایه، پروسۀ انتخابات صداریی و اجراآت مسووالن دولتی 
                                                            آورد.     انتقاد بعمل یم نزدیک بخودش

سیایس قابل   نه تنها تماسهایش با عده یی ازشخصیت های  همانطورکه گفتیم،  وی
اعتماد را نگهداشته بود، بلکه وضعیت سیایس، اقتصادی و مبارزایی جامعه درتحت  

را   ظاهرشاه(  )محمد  پشعمش  ن  زعامت  و نی  به زیرنظرداشت  برگشت  برای  دلش 
                                                                          قدرت سیایس سخت یم تپید. 

ازآ موجبات  عالوه  دیگر  دوموضوع  قدرت،  به  برگشت  ، ایجادرزوی  دروین عقدۀ 
ن داوود خان را فراهم آورده                                                           بود:       خشم و کی 

گنجانیدن ماده ی بیست و چهارم قانون اسایس جدید مبتن برکوتاه سازی دست  -۱
دول  های  ازکریس  حاکم  خاندان  قانون اعضای  مادۀ  ن  همی  شامل  ن نی  داوود   تی که 

                                                                                                        . میگردید 

صالحیت ها و دخالتهای روز افزون پشعمش )شدارعبدالویل( درامورمملکت،    -۲
                                                                           بخصوص درامورنظایم کشور.   

این موضوع دراین بود که داوود و عبدالویل هردو   جملۀ اعضای برجستۀ از باریگ 
حاکم شمرده ش را  خاندان  هردو  اسایس جدید،  قانون  و چهارم  بیست  مادۀ  و  ده 

او)داوود( میدید که خودش   بلند دولتی منع میکرد، مگر  به کریس های  ازرسیدن 
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 ( پشعمش  اما  است،  نشسته  درخانه  دولتی  سهم  و  ن کریس  داشیی ال  بدون  جین
امتیازات کافن و   ن حال داماد پادشاه هم بود، دارای  بل قانفوذ  عبدالویل( که درعی 

                                                            میباشد.        درامورمملکت  مالحظه یی 

ن به زین گرفته  )زینب(  محمد داوود عالوه ازآنکه پشعم پادشاه بود، خواهرشاه   را نی 
را  )بلقیس(  شاه  دخیی بود،  پادشاه  پشعم  برآنکه  مزید  ن  نی  شدارعبدالویل  و  بود 

                                                                         داشت.     درحبالۀ نکاح خویش

سخت آزرده خاطرشده بود مبتن براینکه چرا به مسوده کننده  ن داوود از پادشاه نی 
نمایند و   ۀ میلگان قانون جدید اجازه داده که مادۀ بیست و چهاررا درج این وثیق

را آنرا توشیح نموده و به این ترتیب یگ را درخانه نشانده و دیگری را باال  باز، شاه چ
                                                                                                 است؟    ده  یکشان

 محمد  یا خدمتگ" خانه سامان"  ستانم حکایتی را از زبان  یگ ازدو 
ی

داوود خان ار خانگ
بود که   نویسنده  شنیده  برای  آنرا  نمود: روزی  بیان  ن  محمد   چنی  ازروزها،  یگ   "
با ع میان  ظاهرشاه  گ که  ل بوراز دروازه ی کوچک و مشیی ن مین و  ارگ شایه  اصل 

وجود  خان  دیدن    داوود  به   
 
ظاهرا وی  داشت،  رود.  یم  خواهرخویش  )زینب( 

ن )داوودخان را درداخل خاندان شایه به همیشودازخواهرش جویای "آغه الله"   می 
دند(  ن احت کرده است"،  . زینب بجواب برادر میگوید" او درطبقۀ باال  نام صدا می  اسیی

اتا    شتافته  به همان سو    ،شاه داوود خان  ق خو داخل  باالی درحالیکه    شدهاب 
با دست مساژ میدهد، اما  او را    ی، پایم نشیند گوشه یی از تخت خواب "آغه الله"  

د و  ن                         ازاتاق خارج میشود."   داوود خان با یی اعتنایی ازجایش برمیخی 

سلطنت  دردوران   " باخیی "آژانس  رییس  کوشان  ت  حرصن غالم  یاد  زنده 
خراسان"   " درمجلۀ  قبل  درسالهای  یادداشتهای خویش که  محمدظاهرشاه، یط 

ۀ امریکا بچاپ   درآستانۀ سقوط سلطنت امان هللا خان،   سید، تذکرداد که  می  منتشر
عبدالویل،  و    )شدارعبدالعزیز، شدارمحمد نادر، شدار   فرزندان شدارمحمد یوسف

هاشم(   برگشته  شدارمحمد  بکابل  تا  تصمیم گرفتند  نشست کرده  ازراه  درپاریس 
برای  جنگ،   نادر  محمد  لهذا  نمایند،  غصب  را  پادشایه  خویش  اورنگ  برادر 

بود،    ( پدر شدارمحمد داوود) شدارعبدالعزیزخان   درهمان  که از سایر برادران بزرگیی
دکه پس ازراننشست خصویص   دن حبیب هللا کلکاین و غصب تاج و تخت  وعده سی 
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 محمد نادر به  درکابل، او )شدارعبدالعزیز( را 
 
برتخت پادشایه خواهند نشاند. بعدا

ن دلیل  این وعده وفا نکرد  گرفت.                      محمد داوود خان عقده به دل  وب  همی   

 وقتی شدارعبدالعزیرخان  
 
سید کمال خان  عالوتا ان به قتل رسید، در آلمتوسط انجنی 
                                                             از قبل گردید.    وعمیقیی   بزرگیی داوود  عقدۀ  

نایسر   و مرج دموکرایس خوایه  داوود خان هرج  تا محمد  این همه موجب گردید 
ایط فئودال قبیله یی  و که مستلزم  ازانفاذ قانون اسایس جدید را  

 های شر
ی

کم تجربه گ
بود،   آن  پادشاه  داخل    قراردادهبهانه  عامالن  علیه  کودتاگرانه  توطئۀ  یک 

                                                                                                                 شود.  

ان   وزی در این برنامه ی مخقن کودتاگرانه اش، حتا با رهیی وی به منظورحصول پی 
شده   درتماس  افغانستان"  خلق  دموکراتیک  "حزب  به  متعلق  "پرچم"  جناح 

                                             نمود. فتن و تبلیغایی آنها را جلب  بالقوۀ  همکاری  های

یم شنیدم که میگفت "باری یگ ازندیمان محمد داوود، ازنزدیگ  ازمرد آگاه و محیی
ان جناج پرچم و قضاوت های مردم تذکرداده بود  ، اما داوودخان با یکنوع  اش با رهیی

بندند."              ناراحتی گفته بود "مردم درپشت هر کیس یک دستمال شخ را یم   

نارضایتی  آنهمه   مخقن شدارمذکوراین   پیامد 
 
فعالیتهای نسبتا ی ها و  تماسگی  ها، 
خورشیدی، طلیعۀ ۱۳۵۲شد که درسحرگاهان روز بیست وششم ماه شطان سال  
وزی کودتا عیل رژیم سلطنتی محمد ظاهرشاه نمایان   گردد.                               پی   

ن شب و  افغانستان، مشغول مسافرت به    وقت  روز، محمدظاهرشاه پادشاه  درهمی 
ا(،پارو  )حمی  ملکه  اما  بود،  سلطنتول   شاه  احمد شهزاده    ا  سایراعضای   یعهد  و 

درساعات نخست عمل کودتا دستگی  و  همۀ آنها  بودند که    خانوادۀ سلطنتی درکابل
از   شاه  ظاهر  محمد  استعفانامۀ  رسیدن  قرارداده  تح،  رومتا  نظایم  مراقبت  ت 

                                                                                                        شدند. 

غرض اشغال وظیفۀ محوله از    ، طبق معمولنگارنده درهمان صبحگایه شب کودتا 
ل خارج گردیدم. وقتی  ن  باالحصار به مین

فی الهوری" رسیدم،   ۀدرواز  یا به "سمت شر
کهای غول پیکرعسکری وتعدادی از شبازان تفنگ بدست را دیدم که محل را نتا

تحت نظارت گرفته اند. ازآنجا، راه "ُپل محمودخان" را درپیش گرفته به سوی ارگ  
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بار درفش قرمزین سلطنتی شایه حرکت نمو  ن  که همیشه د ر    را   دم. برای نخستی 
ازبود،    قلعۀبرج    باالی ن دراهیی دیدمارگ  "چهارراه    . شنگون  به  را  خودم  آنگاه که 

ق ارگ رسانیدم، آنجا هم تعدادی ازتانکهای  پشتونستان" واقع در جناح جنوب شر
و   شده  بجا  جا  مسلح  شبازان  و  از عسکری  حتعدادی  هم  ضوریافته همشهریان 

ن    درک کرده بودم  درفضای محل حکمفرما بود. من که  ی  بودند، اما سکوت ابهام آمی 
کودتا کیست؟ جرأت   کودتای نظایم صورت گرفته است،   دلم میخواست بدانم رهیی

داده   به  بخرچ   
ً
  که  شبازمسلح  اوال

 
ام  در تقریبا ی  میی یک گفته    سه  تیی قرارداشت، 
 تمام جواب داد: " شدارصاحب   پرسیدم: "جوان! رهیی قیام کیست؟ "،

ی
با ساده گ

                                                                                                     "! خان داوود 

 هایی مبتن بر اهمیت داوود خان درامور مملکت 
ن زمزمه ها و شگویسر قبل ازاین نی 

صورت میگرفت. اما نظام سلطنتی  ایس  سیداری و احتمال برگشت وی به قدرت  
ناپ)از پنج سال  و  ظرف مدت چهل   محمد  روز های  ادشایه  تا  پایاین سلطنت در 

جلوه مینمود که باور و تصور شنگوین    قدرتمند   ،در مخیلۀ عوامچنان  محمد ظاهر( 
 
 
                                                                     جلوه میداد.   ناممکنآن  را تقریبا

بیانی  ن  به مردم " که پس اینک، نخستی  ۀ محمد داوودخان تحت عنوان "خطاب 
پخش   افغانستان  رادیو  امواج  طریق  از  جمهوری  نظام  تأسیس  و  وزی کودتا  ازپی 

                                                                                                          گردید:   

مختلف درخدمت وطنم همیشه درُجست و جوی    "بنده درطول مدت مسوولیتهای
مخصو  افغانستان،  مردم  برای  بودم که  جوان هدفن  نسل  و  محروم  طبقات   

 
صا

مملکت ما یک محیط مثبت و واقیع نشو و نمای مادی و معنوی میش گردد...مدتها 
ی شد ومسایع زیادی به عمل آمد تا عوامیل را که نظر به تجارب به شکل های   سی 

ن برداریم... پس ازیط این  مختلف، ما  ازبی 
 
ن هدفن میشد، تدریجا نع رسیدن به چنی 

مراحل، دیگر علتی شاغ نداشتم که دروطن ما صفحۀ جدیدی به غرض رسیدن به 
یک   ن  ساخیی جزقایم  خود،  وطن  آیندۀ  سعادت  برای  من  نگردد.  باز  فوق  هدف 

افغ مردم  یت  اکیر به  برخدمت  آن  اساس  معقول که  و  واقیع  انستان  دموکرایس 
مرا  بودکه  مقدس  آرزوی  این  ندارم...  و  نداشتم  شاغ  دیگری  راه  برقرارباشد، 
وادارساخت ده سال قبل، من و رفقایم پیشنهاد آخرین خود را بحضورشاه پیش و  
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تطبیق آنرا برای خی  و سعادت ملت افغانستان تمنا کنیم. آن آرزوی مقدس چرا به  
النفس ازاصل هدف  و چرا آن رفقای ضعیفاین یی ش و ساماین مملکت منجرگردید    

را تعقیب کردند، داستانیست بس طوالین که تفصیل آن دراین منرصف و راه خطایی   
فرصت کوتاه گنجایش ندارد... به هرصورت، نتیجه آن شد که آن امید های دیرینه 
و آن آرزو های نیک به یک دموکرایس قالیی که از ابتدا  تهداب آن برعقده ها و  

مردمم و  ریا  و  بردروغ  دسایس،  و  برتقلب   ، طبقایی و  استوار   تی فری  نافع شخیص 
م و رژیم  ن گردیده بود، مبدل گردید... دموکرایس، یعتن حکومت مردم، به یک انارشی 
این قدرتها  از  العناین مبدل شد و هرکدام  به یک رژیم مطلق  وطه،  سلطنت مشر
بجان هم دیگر و به جان مردم افتادند... و آتیسر را درشتاشمملکت افروختند تا  

ه و تار و ُپراز بدبختی و فقر وفالکت، مقاصد  بتوانند درسایۀ این فضای ملوث و   تی 
ستان، خاصه اردوی   شوم مادی و سیایس خود را حاصل نمایند... لذا همه وطنی 

ست افغانستان تصمیم گرفت که دیگر به این نظام   خاتمه داده شده و   فاسد وطنی 
                       (                              ۱)  "وطن از این ورطۀ بدبختی نجات یابد... 

ح سیاست مربوط به موضوعات داخیل وخارجی کشور، عالوه  داوودخان پس از شر
قضیۀ  روی  است که  یگانه کشوری  پاکستان که  با  ما  روابط  درمورد   " نمود که 
پشتونستان باآن یک اختالف سیایس داریم و تا کنون به حل آن موفق نگردیده ایم، 

ن ر                       "اه حل قضیۀ پشتونستان دوام خواهد کرد. سیع داییم ما برای یافیی

، اراده و تصمیم او دربرابرعمل کودتا  درخارج کشور محمد ظاهرشاه    چون زنده بودن 
بقای  افغانستان، برای  اردوی  وفادرانش در   تعدادی از و   او زعامت چهل سالۀ  اثرات  و  

بود،   مهم  جمهوری  نظام  ن  هرچه  لهذا  نخستی  تا  آورد  عمل  به  سیع  خان  داوود 
بسپارد.     وظیفۀ پا درمیاین   پس،زودتراستعفای شاه مخلوع را بدست آورده به نشر

زمینه روز   دراین  و  درآن شب  اعتمادی که  نوراحمد  افغانستان    را  سفی  به صفت 
گرفت.          انب بود، به عهده  درایتالیا انجام وظیفه مینمود و مورد اعتماد هردوج  

ی    مخترص چندروز بیش از   وزی کودتای بیست وششم شطان سی  شده بود  نازپی 
ح به اطالع  ن استعفای محمد ظاهرشاه ازمقام سلطنت افغانستان، به این شر که میی

                                                                                       عامه رسانیده شد:  
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م "برادرم جاللتمآب رییس جمهور! ازموقعیکه خیی جریانات اخی  را شنیدم تا ایند 
  فکرم متوجه وطن من بود وبرای آیندۀ آن نگران بودم. مگرحینیکه دریافتم مردم 
یت کامل   افغانستان به غرض ادارۀ آیندۀ امور میل خود از رژیم جمهوریت با اکیر
ام از ارادۀ مردم وطنم، خودم را از سلطنت افغانستان   استقبال نموده اند، به احیی

صمیم خود به شما ابالغ میکنم. درحالیکه  مستعقن یم شمارم و بدین وسیله از ت
آرزوی من سعادت و اعتالی وطن عزیزمن است، خود را بحیث یک فرد افغان زیر  

ق افغانستان قرارمیدهم. دعای من اینست  هکه خداوند بزرگ و توانا هموار   سایۀ بی 
    (                              ۲)  حایم و مددگار وطن و هموطنان من باشد. محل امضا"

جمهوری درمقایسه با نظام شایه ارزش و ارجحیت سیایس و مردیم نظام  هرچند 
اهایل کشور، بخصوص نسل تحصیل  یت  اکیر بود که  ن دلیل هم  به همی  دارد و 

شا نظام  ازتعویض  سواد  با  و  ن   شهرنشی  خوشنود  کرده،  جمهوری  نظام  به  یه 
عضو   بمثابۀ  خان  داوود  محمد  بازهم  جدید،  نظام  دررأس  چون  ویل  شدند، 

و با خوی و خصلت غلیظ طبقایی قرارداشت، لهذا، اکیر   برجستۀ خاندان شایه
ارکان بنیادی نظام جمهوریت را که توأم با آزادی های وسیع فرد وجمع، آزادی قلم  

یس و انتخابات پارلماین و امثالهم میباشد، قدغن و بیان، موجودیت احزاب سیا
ن بنیاد بود که مردم افغانستان میگفتند " نظام حاکم،  درظاهر امر   نمود. برهمی 

میباشد."                          جمهوری است و اما از نظر ماهوی، همان نظام شایه    

وزی کودتا، یک " شورای انقالیی  " را تشکیل  محمد داوود در وهلۀ نخست پی 
احمدضیا    ، داشتند: غالم شورنورستاین درآن سهم  آیی  اشخاص    داد که 

 
)بعدا
مشهور به ضیای گارد(، فیض محمد، عبدالحمید محتاط، موالداد، خلیل هللا ، 

وفادار  پاچا گل  حیدررسویل،  غالم   ، عبدالقدیرنورستاین ق،  شر سید    حسن  و 
                                                                  عبداالهللا.                                 
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 دست راست 

 غالم سرور نورستانی، احمد ضیاء، فیض محمد، حمید محتاط، موال داد و خلیل هللا
 دست چپ

 قدیر نورستانی، سید عبداالهلل، داوود خان، حسن شرق، حیدر رسولی و پاچاگل وفا دار
 نوت: این عکس از صفحۀ فیسبوک ایشو رداس گرفته شده است                     

 اعالم نمود:    
 
                 سپس، کابینه اش را که شامل  اشخاص آیی بود، رسما

                          ، وزیردفاع و وزیرامورخارجهمحمد داوود، رییس جمهور، صدراعظم 

ق معاون صدراعظم  حسن شر  داکیی

ال  غالم حیدررسویل فرمانده قوای مرکزجین  

 فیض محمد خان وزیر امور داخله 

 عبداالهلل وزیرمالیه

 غوث الدین فایق وزیرفواید عامه 

 پاچا گل وفادار وزیر امور شحدات

 عبدالحمید محتاط وزیر مخابرات

عبدالمجید وزیرعدلیه  داکیی

عبدالرحیم نوین وزیراطالعات و کلتور  داکیی
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نظرمحمد سکندروزیرصحت عامه   داکیی

                                                                      ت   محمد خان جاللر وزیرتجار 

 نعمت هللا پژواک وزیرمعارف 

 عبدالقیوم وردک وزیر معادن و صناع

ی وزیر زراعت  غالم جیالین باخیی

ندارم و پولیسعبدالقدیر نورستاین فرمانده عمویم قوای ژا   

 ضیا مجید فرمانده گارد جمهوری. 

اجراآت   و  درکنارسایراقدامات  جمهورکشور،  رییس  ن  نخستی  بحیث  داوودخان 
ن   را نی 

              گرفت:    روی دست  درشش سال کاری اش خویش، برنامه های آیی

ن   ) وارد کردن تغیی  درقطع واندازۀ درفش میل    -* ن بخش سیی ازجملۀ    بزرگیی ساخیی
 ) ن نقش خوشۀ گندم و  دو   وجابجایی تصویرعقاب دروسط  سه رنگ )سیاه و شخ وسیی

درآن.                                                                                           (  محراب ومنیی

چهل    -* حدود  ن  یکصد(  تعیی  قویل  به  "حزب  )و  پرچم  جناح  اعضای  از  تن 
خلق والیات    دموکراتیک  از  برجن  های  "ولسوال"  یا  حکام  حیث  به  افغانستان" 

                                                                                                           کشور. 

                           ریم بریدمن"ها "دبه    بخشیدن رتب خورد ضابطان دورۀ شایه  ارتقا   -*

تسوید و اجرایی نمودن " قانون جزا" از طریق وزارت عدلیه -*  

ق کابل و یک سلسله    -*   ازاصالحات ساختمان زندان بزرگ پلچرجن درحومه ی شر
    .

ی
                                                         دیگر دربخشهای نظایم، اقتصادی و فرهنگ

نایسر ازاین تحول سیایس   وصداهای  موازی با آنهمه اصالحات، تبلیغات و ش آنچه  
بعنوان صالحیت   واقیع، اما   درکشور، به حیث تصامیم و اقدامات ضد دموکرایس

                               بودند:  به منصۀ عمل گذاشته شد این ها  های رییس جمهور 



 

21 
 

 افغانستان از نخستین جمهوریت تا برگشت امارت طالبان

ن قدرت دردست رییس جمهور   -*                                                               متمرکزساخیی

                                                        کشور.  اعالن حالت اضطراردرشاش صالحیت    -*

لغو انتخابات و فعالیتهای پارلماین درکشور -*  

 بصورت وسیع درکابل و   -*
ً
( که قبال منع طبع و نشر جراید آزاد )شخیص و حزیی

سیدند.                                                                                  سایر والیات به چاپ می 

ات ضد سلطنت و کارنامه های چهل سالۀ   -* ی ازتبلیغات، انتقادات و نشر جلوگی 
ان) .  آن وزی  جریان  ازپی  پس  روز مخترصی  وی چند  خاندان  و  شاه  تقادهای ضد 

       گردید.( کودتا، توسط جوانان و روشنفکران ادامه یافت واما بسیار زود قطع  

م  ۱۹۶۳لغو قانون اسایس سال  -*  

ی از بازخواست و یا محاکمۀ شاه و حواریون او -*     جلوگی 

بیان قلم و  لغوآزادی های  -*  

" بگونۀ نیم بند -* به راه اندازی " اصالحات اریصن  

 با رژیم شوروی -*
ی

                          نروز آ ارتقای روابط سیایس، تجاری و فرهنگ

سیایس    -* ی  های  برادرش    –تماسگی  توسط  جهان  کشورهای  با  دپلوماتیک 
به منظور رفع سؤتفاهمات   )شدارمحمد نعیم( بحیث نمایندۀ خاص رییس جمهور 

   جهان.                   نسبت به رژیم جدید و جلب همکاری  های اقتصادی کشورهای

جمهور.     همه جانبه برای  رییس  تسوید قانون اسایس جدید و تمرکزاختیارات    -*   

انتخابات دروین آن غرض گزینش محمد داوود   -* تدویر" لویه جرگه" و نمایش 
کاندیدای ریاست جمهوری برای هفت سال آینده و سایراقدامات   خان بمثابۀ یگانه

.      و اجراآت اداری، سیایس، اقتصادی و 
ی

                                                     فرهنگ
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که در نظام جمهوری به وقوع پیوستند  منفن  رویداد های  

بیست و ششم شطان غرق درشادی   یهنوزمؤسس نظام جمهوری و عمال کودتا
وزی سیایس بودند که آهسته آهسته عالمات و نشانه های   و رضائیت نایسر ازپی 

                           گردید.  عدم رضائیت عامه ازکارکرد های نظام جدید محسوس  

ی که دراذهان عامه ن ن سؤال شبه آمی  ن سیایس   ر اذهان مخالفا ، بخصوص دنخستی 
محافظه کار  " ستیم ها"،  دولت جدید مانند " اخواین ها"،   "شعله یی ها" و قشر

ن درون دولتی   ازتعیی  ازکادرهای    اعضای کابینه بود که درآن برجن   بروز کرد، نایسر 
پاچا گل   محمد،  فیض  مانند  پرچم(  )جناح  افغانستان"  خلق  دموکراتیک  "حزب 

ی و ضیا مجید گنجانیده شده وفادار، غالم جیالین ب بودند.                          اخیی  

نا رضائیتی   این بود که چون وزرای یاد شده کادرهایعلت  شدۀ     شناخته   عامه 
وان خط ماسکو بودند که عامۀ   "حزب دموکراتیک..." و ازنظرایدئولوژیک هم پی 

نام   به  را  آنها  یاد میکردند.  مردم  اعضای کابینۀ   این"کمونیستها"  وزرا  درردیف 
ی ن داشت و آن عبارت ازشک انگی  ن  دیگری نی 

وگمانه    محمد داوودخان، پیامد منقن
های بردخ  زین  مبتن  غرب  جهان  شوروی  شدمداران  های  مقام  وحمایت  الت 
ن شک و یی اعتمادی تا چند    . بود سیایس جدید درافغانستان    شازچرخ چنانکه همی 

ایاالت متحده و متحدان جهاین آن با رژیم  سال نخست، موجب شدی روابط 
                                                                                           گردید.   جمهوری

 
 
شاید روی مصلحت های   اعضای کابینه ازطرف داوود خان  سایر   گزینش  ،عالوتا

دروین )فشارکودتاگران( از یکطرف و شناخت ها، دوستی ها ووجود اعتماد شخص  
آنها  به  دیگر   رییس جمهور   شخصیت،   ازسوی 

ی
 چگونگ

 
طبعا صورت گرفت که 

   نبود.                 داوود خان  هتخصص، نیکنایم و یا بدنایم اجتمایع آنها مورد توج

براساس سوابق   شد،  امورداخله گماشته  وزارت  به کریس  قدیرنورستان که   ،
ً
مثال

  برخوردار نبود ،   کاری اش بحیث افشپولیس ترافیک، نزد اهایل کابل از نام نیک
و  لیاقت  نتوانست  شد،  مالیه کشورنشانیده  وزارت  درکریس  عبداالهلل که  سید 

ال   جین برساند،  اثبات  به  دراین کریس  را  خودش  حیدر    درایت  رسویل که  غالم 
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شخص معمر، متقاعد و یی مجایل بود، درکریس وزارت دفاع نشانیده شد، حسن 
ترین معتمد  و  ین  نزدیکیی عنوان  به  متمادی  سالهای  ق که  خان  همکارداوود    شر

ن شد های مایصن کار  درسال  کرده و درنظام جمهوری بحیث معاون رییس جمهورتعیی 
مورد  و   رویس،  های  مقام  با  مخقن  قرار  ازرهگذرارتباطات  عامه  تردید  و  شک 

درکریس وزارت تجارت  "    جاللر محمد خان  دیگری بنام "  شخص  . همچنانداشت
ن شد  غوث رجن از آگاهان سیایس بود،  که او هم مورد سؤال ذهنیت های ب  تعیی 

   فایق یگ دیگراز صاحبمنصبان کم دانش و ساده انگار بحیث وزیرفواید عامه   الدین
                                                                                                علیهذا.  وقس

صمدغوث که با رییس جمهورنزدیک بود، درکتاب "سقوط افغانستان" مینگارد:  
  اشخایص بودند   ،"...برای داوود سه تن از وزرا بسیار نزدیک بود و به نظردیگران

}سید    مقام وقدرت تالش میکردند: وزیرامورمالیه سید عبدهللااطر که صف به خ
قدیرنورستاین    عبداالهلل{، محمد عوض  باو  } وزیرامورداخله  جناح   فیض  مربوط 

و تا حدی وزیردفاع حیدررسویل. درمجموع فکرمیشد که اینها    {مقررشده بود  پرچم 
قانون  خالف  بسیارکارهای  خویش  مربوط  های  دروزارت  اینها  هستند.  خاین 
و    راانجام داده بودند. ازبسیار طرف ها برداوود فشاروارد میشد که عبدهللا، قدیر 

ازد، مگر محمد داوود درپشت ش آنها محکم ایستاده  رسویل را هم سبکدوش س
                                                                                                ( ۳بود..." ) 

ی  بیشیی از  هنوز   شک و تردید  و شده و  ندونیم ماه از استقرار نظام جمهوری سی 
و   فردی  های  قرارداشت نارضائیتی  ابتدایی  درمراحل  و گرفت   ند اجتمایع  که گی 

                                                آغازگردید.   اشخاص ششناس وتکانهای سیایس

بود که    م( ۱۹۷۳سپتمیی   ۲۳)   خورشیدی  ۱۳۵۲دریگ ازشبهای ماه سنبله ی سال  
ن  نمود.    رادیو افغانستان، اعالمیه یی را به این میی                                               منتشر

مرستیال، محمد  خان  میوندوال،  هاشم  سید    "محمد  عبدالرزاق،  ال  دگرجین
، زرغون شاه دگروال، کوات خان دگروال، مهرعیل دگرمن   قوماندان قوای هوایی امی 
و عارف شینواری و یکتعداد دیگر، به همدستی یک کشورخارجی میخواستند توطئه 
یی را علیه جمهوریت به راه بیندازند. این خیانت شان به زودی کشف و همۀ شان 

                                                                                       "ند. شدگرفتار و توقیف  
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کافن   تعداد  این  ی  دستگی  نشد البته  آیی پنداشته  اشخاص   
 
متعاقبا بلکه   ،

محمد ننگرهاری، مولوی سیف  درفهرست توقیف شده گان اضافه گردید: فقی  ن نی 
ال   تورن الرحمن شینواری، جین نیک محمد خان سهاک،  ال  تورن جین گلبهارخان، 

عبدالسالم   ال  ال محمد حکیم کتوازی، جین برید جین ناصی،  ال محمد رحیم  جین
ال عبدالجبارملکیار، دگروال محمد اکرم خان، سعدهللا    ملکیار، حاجی هللا نظر، جین

،  اشم محمد هاشم کامه وال، سید هکمایل، حاجی هللا گل، حاجی حنان زازی، جگرن  
، ممتازخان پیلوت، شدارخان  ن هللا خوگیاین سعدهللا خان، موال گل هودخیل، امی 
علیخان،  حیدر، گلشاه  غالم  مولوی  محمد،  فقی  حاجی   ، زرمتی بازمحمد   ، جاجی

عمدگروال سید باطن شاه، نوراحمد خان، دگروال   مت هللا  صحمد عیل زالل، داکیی  

، محمد نذیر  ن ، نقیب هللا،    امی  ن پوپل، دگروال عبدالجامی  میل صمدزی، محمد اکیی
، حاجی اقبال، جگرن توره گ ، شاه ویل جاجی افضل، جگرن محمد اکیی ، دگروال  شی 

هللا منور.   رن سیف الرحمن،گج  محمد اکرم خان،                                                 خی 

این اعالمیه، باردیگرازطریق امواج رادیو   اعالم گردید که " محمد  ده روزبعد ازنشر
                    "  هاشم میوندوال در زندان با نکتایی اش خود را حلق آویزنموده است. 

ن محمدهاشم    که  سؤال و جوایی مربوط به  اوراق  بعیصن از    کای  موازی بدان،    مابی 
فن

ات  و اضاف  حذف  با  البته  صورت گرفته بود،    ( یا مستنطقان  )   میوند وال و مستنطق 
، پاسخ های تکراری،خور   قلم ) 

ی
مکررمتهم امضای    کردن جمله ها و درج  اضافه  ده گ

اف آقای میوند وال به عمل کودتا علیه نظام جمهوری    توسل به  گویا مبتن بر اعیی
ایی دولت بچاپ    رسیدند.(                                            درروزنامۀ انیس ارگان نشر

این اعالمیۀ دولت  و  این بگی  و ببند و شکنجه و تحقیق و بخصوص این ادعا   نشر
)آنهم  آویزنموده  حلق  خود  نکتایی  با  را  ال خودش  میوند  هاشم  محمد  که گویا 

شدید  زیرنظارت  و  تحقیق  امنیتی   دراتاق  وی  و    افتضاح  ، ( نی  بارآورد  را  آشکاری 
که    موجب ریشخند و انتقاد عامه قرار گرفت. مردم تبرصه میکردند که یک متهم 

لش کشیده شده و تحت تعقیب و نظارت قرارگرفته  ن قبه ازمین میی بگونۀ عاجل و غی 
بازمتهم مذکورچندین شب و روز تحت شکنجه های طاقت سوز   و  باشد  شده 
 و نکتایی و  

ول شدید امنیتی باشد، دیگر با درییسر قرارگرفته و هرلحظه تحت کنیی
                                                                    داشت؟    کف و کالرچه رابطه یی خواهد 
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       کارنامه های زنده یاد   اداری وسیایس و سایر  تجاربت، یشخصطوریکه 

قوی    بلند، حس  دانش  عایل،  دارای شخصیت  وی  میدهد،  نشان  ال"  "میوندو 
  
ی

، فهم ولیاقت مطبوعایی و استعداد ششارنویسنده گ  و سخنوری بود وطندوستی
کریس ها ی مختلف  اداری و دپلوماتیک زیادی را عهده دارشده بود. خوب بیاد   و 

ن استعفا نامه اش ا  امواج رادیو ، ازطریق  ز مقام صدارت افغانستاندارم، وقتی میی
ت"               پخش گردید، درپایان این استعفا نامه نوشته بود  "خدمتگاراعلیحرصن  

ات و تبرصه های   ن یک جمله در ذ یل استعفانامه ی او درآن زمان تعبی  درج چنی 
سنج دانستند که منظور زنده یاد مختلقن را در قبال داشت. اما مردمان آگاه و نکته  

از   "میوندوال" های    عبارت  اختیاری  یی  و  شایه  خاندان  توسط  انحصارقدرت 
سیایس و اجرایی صدراعظم مملکت بود. یا بعبارۀ دیگر، وی خواسته بود به این  
ایط خاص آنروز،   طریق برای مردم افغانستان بفهماند که صدراعظم درتحت شر

دارمحض تن  فرمانیی خواست  و  درخدمت  و شاه  ها  بودن  سلطنت  منافع  و 
   ! ن                                                                                                         همی 

ال نتی عظییم یگ ازافشان بلند رتبۀ جناح پرچم و دستیارنزدیک رییس جمهور  
جین

وسیاست اردو   " ،  " خویش  ... درکتاب  نکتایی با   
" چون خودکیسر  : مینویسد که 

باشد، وجود   رسیده  قتل  به  اینکه وی  احتمال  بنابرآن  میگردد.  معلوم  طبییع  غی 
                                                                                                          دارد. "

دراوراق و اسناد بجا مانده از سوی نویسنده گان و مؤرخان و آگاهان ما گفته شده 
درعمل کودتای   پرچم  جناح  نظایم  افشان  و  از کادرها  تعدادی  همانطوریکه  که 
ی محمد داوود علیه رژیم شایه نقش داشتند، درعمل راپورسازی،  نظایم به رهیی

ی، تحقیق و شکنجۀ محمد هاشم میوند وال سایر رقبا ی سیایس  شان  و    دستگی 
دست قوی داشتند. بخصوص، تعداد کافن اعضا و افشان جناح پرچم درکریس   ن نی 

بودند.     گماشته شدهو دستگاه اطالعات مخقن  های حساس وزارت امورداخله   

ال نتی عظییم  
ی زنده یاد "میوندوال" را در کتاب خویش  بازهم  جین  جریان دستگی 
ن مینویسد: "چن م رادیو کابل اعالمیه یی را مبتن برمداخله  ۱۹۷۳سپتمیی ۲۲... شام  ی 

ابالغیۀ    و تحریکات پاکستان درامورداخیل افغانستان پخش نمود و به تعقیب آن،
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ال   مربوط به گرفتاری محمد هاشم میوندوال، خان محمد خان مرستیال، دگرجین
شایه را با همکاری عده یی از وکالی    عبدالرزاق خان قوماندان هوایی و مدافعۀ رژیم 

االن و افشان اردو، به جرم توطئه علیه دولت جمهوری افغانستان   اسبق شورا، جین
ق درخاطر  خویش نوشته است که میوندوال    اتپخش نمود. گرچه محمد حسن شر

شد، ویل من " نگارنده" که همان روز مامور گرفتاری میوندوال بودم،  بالفعل دستگی 
بنابر  موضوع گرفتارشدن   من  بود که  قرار  ازاین  جریان  میکنم.  رد  را  وی  بالفعل 

ل   ن امرمستقیم محمد داوود، روز پنجشنبه حوایل ساعت دو بجۀ بعد از ظهر به مین
ارگ ریاست  محمد هاش به  با خود  را  ده  نامیی تا  بودم  م میوندوال رفته و مؤظف 

لش که درشهرنو جنوب  ن امنیتی را درمدخل دروازۀ مین افراد  جمهوری برسانم. من 
چهار رایه شهید شهر نو واقع بود، جابجا نموده و به نفرخدمت وی گفتم که چه  

ل دعوت  کاره هستم و چه میخواهم؟ وی بعد ازچند لحظۀ کوتایه مرا   ن به داخل مین
 و سکوت عجیتی حکمفرما بود. مرا دریک اتاقک  

ل او خامویسر ن کرد. درمحیط مین
درُج  و کوچگ که  لحظایی گذشت  رهنمایی کردند.  بود،  واقع  اصیل  عمارت  نب 

محمد هاشم میوندوال  درحالیکه موهای ریشش را چند روزی نگرفته بود،   باالخره
چندان خوش آیند به اتاقک مذ کور داخل  باچشمان شخ و آماس کرده وظاهر نه 

واز  سخت   شد  ده  نامیی احساس کردم که  خواست.  معذرت  خود  آمدن  دیر 
و  معرفن کردم  را  خودم  من  برادرچه کارداشتید؟  پرسید  است.  مضطرب گردیده 
او  نمایند.  را مالقات  ن لحظه شما  تا همی  گفتم رییس صاحب دولت آرزو دارند 

روید و به رییس صاحب دولت بگویید که روز گفت امروز رخصتی است، شما ب
شد که من برایش گفتم، صدراعظم   ف میشوم. اضطراب او وقتی بیشیی شنبه مشر
رییس  نزد  به  اکنون  ن  همی  را  شما  است که  شده  امرداده  من  به  چون  صاحب! 
م، بناأ من نمیتوانم خالف امر عمل نمایم؛ زیرا  که من یک فرد  صاحب دولت بیی

یدانم درآن لحظات او به چه یم اندیشید. دقایقی به فکرفرو رفت  نظایم هستم. نم
ه ریش خویش دست کشید و به ش و پای خویش نظاره کرده و باالخره گفت:  بو  

م و درییسر بپوشم. من گفتم بسیارخوب،   برادر پس اجازه دهید تا ریش خود را بگی 
فرار   او  اینکه  مورد  در  من  خیال  شما هستم.  منتظر  همینجا  نمیتواند،  من  کرده 

ل او را محاصه کرده بودم. بعد ازچند   ن راحت بود؛ زیرا که بصورت غی  محسوس مین
 پوشیده بود و تر و تازه  

ی
معلوم میشد، مرا صدا  دقیقه، او که درییسر شمه یی رنگ

زد و به سواری موتر به طرف ارگ ریاست جمهوری حرکت کردیم. محمد هاشم 
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ماندان صاحب! من بارها خواهش مالقات با رییس  میوندوال درطول راه پرسید: قو 
ن مسافرتم درخارج به ایشان اعالن  دولت را کرده بودم و همکاری بیدری    غ خود را حی 
نمودم، نمیدانم چرا نپذیرفتند و اکنون که روز پنجشنه است، بدون اطالع قبیل به  

ن نداشتم، خاموش بودم.    این شکل مضحک مرا خواسته اند؟ منکه جوایی برای گفیی
موترما درمقابل کویی باغچۀ ارگ توقف کرد. میوندوال گفت: رییس صاحب دولت  
درگلخانه هستند، شما چرا مرا به اینجا آورده اید؟ من چاره نداشتم، برایش گفتم  
 که شما بنابر امر رییس دولت توقیف شده اید. او پرسید: به کدام جرم؟ من گفتم 

دم." ) نمیدانم، با وی خدا حافظ کرده   ده را به ضابط مؤظف سی    (       ۴و نامیی

                                صمدغوث درکتاب"سقوط افغانستان" باصاحت مینویسد: 

و    ،م۱۹۷۳سپتمیی ۲۰در"   نظایم  ۴۴میوندوال  کمونیست  نفردیگرازافشان    غی 
االن ودگرواالن(، اعضای ساب ق پارلمان و تاجران به اتهام دسیسه علیه رژیم  )جین

چت    دست  با  شان  طوالین  دشمتن  آنها  تقصی  ین 
بیشیی شدند.  بود.  دستگی   ها 

میشناختند،   را  میوندوال  باورنکردند آنانیکه  دسیسه  اتهام  به  را  او  ی  . دستگی 

داشت.  او}میوندوال{ داوود وبرادراو محمد نعیم وزیراسبق امورخارجه را دوست  
ازآغاز   میوندوال  میشمرد.  خویش  استاد  بود،  او  دروزارت  را که  میوندوال  نعیم 
ن داشت که داوود درحکومت، مسوولیت مهیم   جمهوریت استقبال کرده بود ویقی 
را به دوش او خواهد گذاشت... میوندوال ضد کمونیست معرفن شده بود. تاری    خ  

از دورۀ مشر  با دست چت  ها طوالین و  او  وطیت آغاز میشد. کمونیستها دشمتن 
رسیم و درحال  فکرمیکردند که حزب دموکراتی   میوندوال )مساوات( که غی 

فی ک میی
فت وانتشارنظریات آنها واقع خواهد شد. کمونیستهای   ایجاد بود، سدی درراه پیشر
ی میوندوال و رفقای او    خوشحال شده بودند که اجازۀ دستگی 

 
وزارت داخله حتما
                                                                                                (  ۵" ) صادرشده بود... 

تاآنجاکه افشاگردیده است، اعضای هیأت تحقیق باالی محمد هاشم میوندوال و  
نتی قوماندان اکادیم پولیس،  سایرتوقیف شده گان اینها بودند: نرصهللا عمرخیل،  

یعق فاروق  غالم غالم   ، نورستاین عبدالقدیر   ، شورنورستاین فرایه،  موالداد   ، ویی
عییس.             قطره، سید کاظم، صمد اظهر ومحمد  رسول اتمر، عبدهللا همکار،    
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قان را اعضای جناح پرچم  نطچنانکه آگاهان سیایس میدانند، نود و نه فیصد مست
                            د.    میدادن  مربوط به "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" تشکیل

ن امضا نمود: خان محمد خان مرستیال،    را نی 
داوودخان حکم اعدام اشخاص آیی

ال   ، دگرجین وهای هوایی خان قوماندان نی  ال سید امی 
 زرغون شاه، سید رحمن جین

                                                                      وکیل پارلمان و محمد عارف شینواری. 

  ۲۷۲و۲۷۱زنده یاد صدیق چرجن درصفحات ) 
ی

( کتاب خویش تحت عنوان "برگ
هوایی  عمویم  قوماندان  خان  عبدالرزاق  ال 

جین ازقول  تاری    خ"  های  چندازنهفته 
ن مینویسد:                                                                ومدافع هوایی افغانستان چنی 

را  وال  میوند  پرسیدند که  ازمن  درتحقیقات  بردند.  داخله  وزارت  به  مرا   ..."
 صدراعظم مملکت را گ نشناخته؟ بعیصن ازصاحب منصبان را 

 
میشنایس؟ طبعا

نام گرفتند که میشناسید؟ گفتم بیل!... نام سیف الرحمن را گرفتند، گفتم اینها را 
آنه  

 
بعدا ام و نیم شناسم.  ندیده  ا گفتند شما میخواستید کودتا کنید؟ گفتم  من 

امضا  به  پروتوکویل  ونه کدام  نیستم  شامل  وحزیی  درهیچ گرویه  ؟  ج  کودتای 
به کدام   اگرما کودتا میکردیم، شما بگویید  ایم... من درجواب آنها گفتم  رسانیده 
ساعت و به کدام دقیقه؟! آنها حتا هیچگونه سندی نتوانستد به مقابل ما ارائه 

 یک سند هم میداشتند، یک تن ازما را زنده نیمکنن
ً
گروه  گذاشتند...   د. اگرآنها اقال

تحقیق دایم ما را لت و کوب میکرد و میگفتند آنچه را بگویید که ما به شما دیکته 
ی را میتوانیم بگوییم؟ گفتند    ما وقتی  میکنیم.   ن مرتکب عمیل نشده باشیم، چه چی 

ترا میکوبیم، بگو که آن  با    بگو! درغی  انسان هستید  اگرشما  یم زنیمت! من گفتم 
نداریم و   رفتارکنید. ما هیچ کاری انجام ندادهانسان طور انسان  خیی ن    ایم و ازهیچ چی 

ن وقت بود که هشت تن از هرپ  هلو به کوبیدن ما توسط کتک،   نیم فهمیم. درهمی 
فتند  توسط مشت، توسط لگد و با دنده های برفی و سییل های محکم آغازکردند. گ

، بگو که کودتا     میکردیم."                                  که اگرمیخوایه نجات پیدا کتن

ال    جین ازقول  خویش  بعدی کتاب  درصفحات  بازهم  چرجن  صدیق  یاد  زنده 
یک کلمه  اگرمن  وهللا   " میکند:  عالوه  وال  میوند  برادرخانم  ملکیار  عبدالسالم 

شنیده باشم... تحقیقات ما بصورت عموم در وزارت  ازمیوند وال دربارۀ اقدام کودتا  
داخله صورت میگرفت. تحقیق ازساعت هفت شام تا ساعت سه و نیم صبح دوام  
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میکرد. تعداد هیأت تحقیق، بافی )مشهوربه بافی سیاه(، سید کاظم، نعیم ترافیک  
اتمر، محمد  غالم  بود.  اول  بودند   شب  بها  همایون  و  اتمر  رسول  فاروق غالم   .

ها یم آمد. تا یک هفته من یی شنوشت  ز یی که مدیر عمویم امنیه بود، یگان رو یعقو
در اتاق افتاده بودم. بعد ازیک هفته، درشب اول، زمانیکه مرا به تحقیق بردند، 

ن وقت که یک قفاق شدید  وع شد... درهمی  دررویم    }سییل محکم{  لت وکوب شر
ان شدم  زد   منبه روی  خورد و )بافی سیاه( یک سییل محکم   . من شوکه شدم، حی 

)وزیرامورداخلۀ   امِر فیض محمد  بود که ضابط    که چرا سییل زدند. دراین وقت 
وقت( که او هم از شینوار بود با طمطراق بسیارخشن و رزیالنه رو به من نموده و  

ن جا صدراعظم مملکت را )منظوراز میوند  ما دری   "خود را ج  فکرکردی؟که    گفت
؟ برما   وال بود( زیر پا، لگد کوب میکنیم، توج  یک صاحب منصب "ُچلر" استی

ی؟"  انتقاد                                                                                                            میگی 

رجن گفته است : "شکنجه ها چندین نوع بود.  آقای ملکیاربرای زنده یاد صدیق چ
زوین یم یافت... ازدنده های فشکنجه هایی که برما حواله مینمودند، روز به روز  

 چوب هایی بود که ما را با آن زیرلت و کوب یم انداختند. طرزشکنجه 
  برفی و بیشیی

ن انگشتان ما چوب  ازچوب به طرز کف پایی شاگردان مکتب بود وعالوه برآن، دربی 
را میگذاشتند و بعد، آنرا فشار میدادند و یا در ران ما ریسمان را بسته میکردند... 

ن یم بود روی  یم خواباندند که شکمم باید    یی   گونهمرا به   ، دو تن به روی پاهایم  زمی 
یم را محکم میگرفتند. مثل اینکه زنان، آشک را تیار یم نشتسند و دو تن دیگردستها

میکردند }مثیل که{ انسان خمی  را در زیر"لور" قرار بدهد، دنده را ازپشت گردنم تا 
تا  از گردنم  اندازه یی بود که فکر میکردم  به  این شکنجه  پاهایم یم دواندند. درد 

بود...  د بیدارخوایی همرایش  را پوست یم کشند...  از روزها دروقت  پاهایم  ریگ 
 ، دادن تحقیق، صدای }پش{ خورد ستن به گوشم آمد که شبیه به صدای پشم بود 

سید. آن  د  جوانفکرکردم که بچۀ من است و از یک اتاق دیگر بگوشم می  ن چیغ می 
ی را به شما  ن ن   که من چه چی  ندارم." من به مستنطقی  ی خیی ن بگویم؟ منکه ازهیچ چی 
با اید؟ متهم که من هستم،  گفتم  اگراین پشمن  اینجا آورده  او را برای چه  شد، 

او را لت و  باشید   پشم چه گناه دارد؟  نکنید. شما هرچه که خواسته  ، من کوب 
                                                                                                    مینویسم:    برایتان
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( کتاب خویش از  ۲۷۹صدیق چرجن درصفحۀ ) یاد  زنده  نکتۀ جالب تراینست که  
که : "جریان تحقیق را همه روزه به اطالع داوود خان   گل وفادار مینگارد   پاچا   قول

سانیدند.  به منظورمشاهدۀ جریان    می  به وزارت داخله،  ن  ازرفیی من چند روز بعد 
انساین که   هم گفتم که  و  برایشان گفتم  را  رفتم، جریان  خان  داوود  نزد  تحقیق، 

از  من شکنجه شود، هرچه که شکنجه گران خواسته باشند، میگوید. داوود خان 
پرسید که چه دلیل و ثبوت داری؟من برایش گفتم که وزارت داخله رفته بودم و  

به من گفت که هرکس به کار دیگران مداخله .  م گفت  جریان مشاهدۀ خویش را برایت
                                                                                                     نکند..."  

ن حزب دموکراتیک خلق{  رکتاب "سقوط افغانستان" میخوانیم که:"د آنها }منسوبی 
بودند. آنها به خاطرمنافع خویش    با دشمنان شخیص و عقیدیی خویش کینه توز 

مردم را دستگی  کرده شکنجه میکردند و حتی میکشتند. از دسایس ناکام آنها علیه  
وندوال از صدراعظم های  حکومت یگ هم دسیسه یی بود که علیه محمد هاشم می

                                                                           (   ۶) سابق صورت گرفت."

                                                   

 

 محمد هاشم میوندوال
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بود که  درماه یم سال   ی شده  رویداد سی  ازاین  م کشف  ۱۹۷۴حدود یک سال 
منظورنشر    توطئۀ دیگری ازطریق اعالمیۀ رسیم دولت به اطالع عامه رسانیده شد. 

این اعالمیه این بود که گویا تعدادی از"جوانان مسلمان" یا به قول عوام )اخوانیها(  
میخواستند با "جاسویس" به پاکستان، توطئه یی را علیه دولت برچینند. بنابرآن،  

ی  ها و توق یکبار دیگربازار  د مستبدانه آغازگردید. به بگی  و ببنو یف کردن ها دستگی 
اجرالدین حشمت، دراین رابطه،   احمد شاه خان قوماندان "نوشتۀ داکیی ال می 

جین
منصب   نفرصاحب  دوازده  با  اردو  رتبه  توپخ   زندان  خورد  سال  پانزده  تا  ازسه 

به مرگ محکوم   محکوم الرحمن  حبیب  انجنی  نام  به  نظایم  نفرغی   و یک  شدند 
ی بود،  گردید.اما رهیی اصیل این گروه گلبدین حکمتیارکه یک محصل فاکولتۀ انجنی 

(                                                      ۷) پاکستان فراری گردید..."    شده و به  مخقن    

ازاینقراربود   موضوع  پادشایه  اصل  دردوران  که  مسلمان"  "جوانان  گروه  که 
تبارز  پاکستان،    محمدظاهرشاه  نظایم  های  مقام  با  قبیل  تماس  با  بودند،  نموده 

بخصوص با شبکۀ استخبارات نظایم آن کشور، میخواستند کودتایی را علیه رژیم  
ی  داوودخان به راه اندازند. لهذا، نشستی را در محل " فرزه" واقع دریس کیلو میی 

ت  نرص شمال کابل دایرنموده بودند که درآن، آقایان غالم رباین عطش، سیف الدین  
حبیب الرحمن، عبدالقادرتوانا، محمد عمر، عبدالمقتدر، رسول سیاف یار  ، انجنی 

اک   اک نموده بودند. باکشف این توطئه، یکتعداد اشیی و مولوی حبیب الرحمن اشیی
، برهان الدین ی ازآنها مانند رسول سیافکننده ها دستگی  و اعدام شدند و تعداد 

                                                                          فرارنمودند.   به پاکستان  رباین و گلبدین

در  متذکر شوم که گلبدین  درهمینجا  بگونۀ ضمتن  میخواهم  ن  نی  را  نکته  دهۀ این 
قاتل   بحیث  اسایس  جاوید    سیدالقانون  شعلۀ  جریان  ازهواداران  یگ  سخندان 

درصحن دانشگاه کابل شناخته شد و دادگاه او را محکوم به هفت سال حبس نمود،  
اما قرارگزارشها، وقتی محمد مویس شفیق به کریس صدارت افغانستان رسید، به  

ایدئولوژیک یا هر دلیل دیگر، در  هنوز پنجسال از مدت    هحالیکاساس ارتباطات 
                                              حبس وی بافی مانده بود، او را از زندان آزاد نمود.     

ببند  و  بگی   دوران  در  او  شد که  متذکر  باید  ن  نی  سیاف  رسول  درمورد  همچنان 
اما درحالیکه هزاران   افگنده شد،  زندان  به  و  از حاکمیت جناح خلق دستگی   تن 
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و   ان  رهیی توسط  آزادیخواه کشور  های  شخصیت  و  دانشمندان  و  روشنفکران 
رسول   شدند،  رسانیده  شهادت  به  بیباکانه  بسیار  بگونۀ  مذکور  جناح  ن  منسوبی 

ی سیاف  ن ون آمد.  زنده و شحال از همان زندان، بگونۀ سؤال برانگی                  بی 

آنروز  تا  دراواخرسال   آنچه  که  بود  این  نداشت  سابقه  درافغانستان 
بصورت ۱۲۵۶ "مرجان"  نام  به  شخیص  رسیم،  روزهای  از  ودریگ  خورشیدی 

ی ارگ  در سهمسلحانه به عمارت وزارت پالن واقع    جمهوری داخل شده   صد میی
کارعیل احمد خرم وزیرپالن رژیم رسانیده او  خودش را بدون هیچگونه مانع به دفیی

جاپان بود، با خود به  را که مش ونغول مالقات با سفی  و وی را    کشید عمارت    بی 
ن   چنی  افواه  وقت  درآن  رسانید.  قتل  به  شلیک گلوله  با  از  درآنجا  قاتل  بود که 

با خود به داخل ارگ  بوسیلۀ موتر رسیم وزارت،  تا او را  بود  خواسته    وزیرموصوف  
د.  بیی خان  داوود  نزد  و  )خرم  جمهوری  آقای  وقتی  پذیرد،  اما  نیم  را  ط  شر این   )

به   درخارج ازعمارت وزارت پالن  )مرجان(  او را توسط تفنگچۀ دست داشته اش
                                                                                               یم رساند.  قتل

ن دیگری که درتحت نظام جمهوری واقع    و خونی 
این بود که حادثۀ منقن گردید، 

جمع آوری    ها   "... پولیس، بعیصن ازافراد گدا ومریض های رواین را تحت نام دیوانه
و   محافظت  اول  مکرورویان  فی  شر درقسمت  زمانخان کابل  درقلعۀ  درعماریی  و 

ۀ  ننگهداری میکرد. صاحب م صبان پولیس غرض سؤاستفاده ازپول ماکوالت و جی 
ی ازآن ها را بصورت خییل فجیع به قتل رسانیده و بدون  روز مرۀ شان، تعداد کثی 

ن به  ن دفن کرده بودند. تعداد مقتولی  کفن درصحن حوییل عمارت در دارالمجانی 
سید. دراینجا    نفر   ۷۷قول صمد غوث،   و به قول الف. هارون، به پنجصد نفرمی 

با وجودی که رییس جمهور نه تنها ازموضوع مطلع،  شایان ذکراست که  ن یک چی 
ربنیاد گفتۀ صمد غوث، متأثرهم شد، اما ازقرار گفتار آقای فرهنگ، داوود بلکه ب

ن خودداری  خان برای حفظ شهرتش، موضوع را زیرخاک کرد و ازمحاکمۀ مجرمی 
                                                                                                  ( ۸نمود."  ) 

م شخص دیگری به نام  ۱۹۷۷د. بلکه پس ازآن، درماه آگست سال  این تنها نه بو 
ب گلوله به  کت هوایی آریانا درمحل مکرورویان با صن )انعام الحق گران( پیلوت شر
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قتل رسید، درحالیکه نه علت اصیل این قتل فهمیده شد و نه ماحصل تحقیقات 
                                                                                   به کیس معلوم گردید.   

نگف  را این موضوع    ،بعیصن از نویسنده گان چون چهره و قد و اندام انعام  که    تند نی 
ک کارمل بوده و هردوی آنها همچنان دریک بالک   الحق شبه چهره وساختمان بیی

میکردند،  )   
ی

زنده گ ها(  قاتلمکرویان  عویصن گرفته  ،لهذا  با کارمل  را   آقای گران 
ن گفته ها،  تذکر داده شد که  نمود   باالیش شلیک   حفیظ هللا  گویا  . به دنبالۀ همی 

ن درعقب این قتل وترور قرارداشته است                                                 .         امی 

 فوقت صورت میگرفت  که  دهنده  این رویداد های منقن و تکان  
 
درحایل دیده    وقتا

ازیکطرف بیدادگری  های مامورین و حکام والیات و فشارفقرو    کهو شنیده میشدند  
ادامه داشت وازسوی دیگر،   تباین    بینوایی های مردم  تبلیغات و  یکنوع تحرکات، 

ن   های پشت پرده   جمهوری   نظام  اد نیدرداخل و خارج افغانستان علیه رژیم نو ب  نی 
سید که میان اعضای کابینۀ   جریان داشت.    خانداوود  حتا زمزمه هایی بگوش می 

اختالفایی بروز نموده ن                                                           است.     داوود خان نی 

زیرپوست شهرها و والیات کشور ادامه داشت    اینهمه فعل و انفعال نگران کننده در 
اضات مردیمکه   افزایش میداد. ازسوی دیگر، مقام های قدم به قدم  را    موج اعیی

بصورت  شوروی بگونۀ مستقیم توسط مشاوران و متخصصان ُملگ و نظایم شان و  
افغانستان ن "حزب دموکراتیک خلق  مستقیم، توسط منسوبی  رژیم را بگونۀ    "غی 

سیایس و  اقتصادی  اداری،  اجراآت  تمام  و  زیرفشارقرارداده  یی  آنرا    ماهرانه 
                                                                                        سبوتاژمینمودند.    

ن جریان خطرناک و دست وپا گی  و به منظور دست   داوود خان با فهم و درک همی 
و   اسالیم  اقتصادی کشورهای  و  مایل  مساعدتهای  به  غرب  یایی  باالخره   دنیای 

ن جناح پرچم "حزب دموکراتیک خلق" را ازکریس تصمیم   گرفت ازیکطرف منسوبی 
سیایس   غلیظ   

ی
وابستگ دیگر،  ازسوی  و  ونظایم کنارزند  ُملگ  کلیدی    – های 

بنابرآن، جرأت بخرچ داده    اقتصادی افغانستان به شوروی را به حد اقل برساند. 
دند، سبکدوش بو   وزرا و افشان ارتش را که منسوب به حزب متذکرهتعدادی از  

سوی    نمود  از  و  با    ،دیگر و  ایران  به  رسیم  و کویت مسافرتهای  لیتی  و  مرص 
آنها وپاکستان، درجهت به ش رسانیدن برجن از پروژه های   خواهان کمکهای بزرگیی
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)سفرداوود خان به پاکستان نه به منظورجلب کمکهای گردید.  نایی کشور ببزرگ زیر 
ن سیاست   ی از    خوایه  "انتپشتونس "اقتصادی، بلکه به خاطر نرم ساخیی وجلوگی 

                                                          بود.(    ضد رژیمش  تقویت  عناص فراری 

تأسیس    ازاقداماتدیگر یگ   و دار،  ن گی  گ میل" ځن"حزب غور داوود خان درهمی 
ن یک تشکیل سیایس، افغانستان را تحت ادار   بود که میخواست با ایجاد  ۀ یک چنی 

                     بَرد.        حزب واحد حکومتی وتحت زعامت شخص خودش به پیش  

عالوه  را  حزب  این  مرکزی  اعضای کمیته  شد،  فهمیده  زمان  درهمان  تاآنجا که 
غالم   وزیرمالیه،  عبداالهلل  جمهور،  رییس  وزیردفاع،   ر حیدازشخص   رسویل 

پروفیسور   و  وزیرامورداخله  نورستاین  عبدالقدیر  وزیردولت،  خان  عبدالمجید 
نداشت.         قبال  ک تشکیل میداد که چندان بهروزی و موفقیتی در ورد عبدالقیوم    

افراد و   ، نارضایتی های اجتمایع  و مخالفت های  عالوه ازسایررویداد های منقن
 تبارزمسلحانۀ "جوانان   گروه های مخقن سیایس علیه رژیم جمهوری داوودخان،  

س از اقدامات شکوبگرانۀ ی دولت  مسلمان" یا به قول عوام )اخوانیها( بود که پ
ی نمودن تمرینات فکری و نظایم    قلمرو پاکستانوفرارعده یی ازآنها به   و بعد ازسی 

بعد از   ن ن    توسط مقام های نظایم و استخبارایی پاکستان  آنکهدرآن کشور، و نی  تجهی 
مخفیانه به کشور برگشته داخل یک سلسله اقدامات مسلحانه    و تسلیح گردیدند،

                                                                                        شدند.        برضد رژیم 

دهۀ آخرین  یا  اسایس  قانون  دردهۀ  ازآن،  قبل  سالۀ    این گروه،  چهل  زعامت 
محمدظاهرشاه، با استفاده ازجو مساعدی که به میان آمده بود، درقطارسایر گروه  

سالم گرایانه، ا که گهگایه با به راه اندازی تظاهرات    شبلند نمودند های سیایس  
                                                             ظاهرمیشدند.   روی جاده های شهرکابل  

خان    با آنکه اقدام مسلحانۀ ی این گروه بسیارزود از طرف رژیم جمهوری داوود 
شکوب گردید، با آنهم، بحیث رویدادی  پنجشی  و لغمان و پکتیا و بدخشان  در  

  او تجدید سیاست خارجی     موجبکه رییس جمهوررا شوکه کرد وحتا    شد تلقی  
فی  علیه پاکست                                                  کشورگردید.   ان، این همسایۀ شر
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وگرفت رژیم جمهوری به قلمرو پاکستان   آن عده از)اخوانیها( یی که دربحبوحۀ گی 
ده و ناگزیرشدند به دستگاه نظایم و استخبارایی آن کشوراتکا نمایند، از اینقرار  پناه برُ 

                                                                                                        بودند:  

الال)ایوب( ازشمایل، گلبدین از قندوز، "   محمد ازپکتیا، انجنی  ازتخار،   عبدالواحد   فقی 
اسحاق حیدرپور، آدم خان، احمدشاه   ، انجنی  عنایت هللا ، عارف خان ازپنجشی 

عبدالطی معلم، مسعود،  محمد  ، گل  ازپنجشی  ویل  محمد  )نرصهللا(ازتخار،  ف 
عبدالحمید    ، ازپنجشی  ابدال  شاه  بگرام،  از  از  عبدالقادر  شاه  محمود   ، ازپنجشی 

ازپکتیا،  انورمعلم  محمد  ازکوهستان،  مراد  عزیز  عبدالعالم،  انجنی   ، پنجشی 
محمد  محفوظ،  خواجه  ازبگرام،  هللا  امان  ازننگرهار،  محمد  جان    نسیم،   انجنی 

،  صوفن  ازکوهستاین محمد   نعیم  ازکابل،  نسیم  افضیل، محمد  شفیق    حفیظ هللا 
ازخوست   رسول  غالم  ازبدخشان،  نادر  محمد  ازبدخشان،  محمد  شی   ، ازپنجشی 
اعظم،   محمد  الرحمن،  فضل  بدخشان،  از  شیون  صفرمحمد  انجنی  فرنگ، 

عبدالشکور، عتیق هللا، حمایت هللا ازکابل، محمد هللا از  شخرود، آقامحمد از داکیی
                                                                    ( ۹)  "بغالن و عبدالستار ازپروان. 

 ها( فتوای تکفی  داوود ، گفتتن است که براساس نوشته ی " درفش امید"  
)اخواین

ن بار ازطرف " ابوا  یوبندی  د   ازمفتی های  یگعیل مودودی"  ال خان را برای نخستی 
 پاکستاین بدست آورده بودند.                                                                         

خواهد بود راجع به وی ن   حال که از)مودودی( نام گرفته شد، بهیی اندک سخن      نی 
                                                                                                        گوییم: 

  ک حزب جماعت اسالیم پاکستان ایدئولوژیمودودی که چند سایل به حیث رهیی  
اندیشۀ  ُمبلغ  جدی  و  "دیوبند"  مدرسۀ  وان  ازپی  یگ  درواقع،  بود،  شناخته شده 

هند   قارۀ  شبه  در  سیایس   عدبو اسالم 
 
اودرسال  در   ا بود.  میالدی ۱۹۰۳پاکستان 

درسال   شد.  پرورده  درهمانجا  و  آمد  دنیا  به  برتانوی  هند  آباد  اورنگ  درشهر 
بحیث شدبی  روزنامۀ "مسلم" که مربوط مدرسۀ " دیوبند" بود،    میالدی۱۹۲۱

سیایس به حزب    درهمانجا میالدی به شهرالهور رفت و  ۱۹۴۰کارکرد. وی درسال  
میالدی درپاکستان جدیدالتاسیس ۱۹۵۱سالیم" را بنا نهاد و درسال  نام "جماعت ا

گردید.           بازهم در رأس حزب جماعت اسالیم وارد صحنۀ مبارزات سیایس    
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بوتو(   بینظی   و  بوتو  ذولفقارعیل   ( پاکستان  مردم  حزب  ان  رهیی با  سالها  وی که 
ال کودتا جین با  بود،  الحق( ک  ج  مخالفت کرده  ضیا  ال  مدرس)جین و  پی  هم  او   ۀ ه 

ال ضیا و مقام  دیوبندی بود، کنارآمد و ازحمایت های مایل و ایدئولوژیک دولت جین
                                                               گردید.     های عربستان سعودی مستفید  

دیگری به  میالدی درپاکستان وفات یافت و شخص  ۱۹۷۸مودودی باالخره درسال  
ن احمد بجایش نشست. قایصن مذکورکه جای مودودی را گرفته بود،  نام قایصن حسی 

 ) افغانستان حمایت همه جانبه به عمل آورد، بلکه با شبکۀ   های  نه تنها از)اخواین
رابطۀ استخبارات نظایم ن    جماعت اسالیم ،تنگاتنگ برقرارنمود. حزب  پاکستان نی 

وسایراحزاب اسالم  العلمای  پاکستان،   جمعیت   ... دیوبندی  و  وهایی  بنیادگرای 
وزی کودتای هفتم ثورسال بخصوص پس ازسقوط رژیم جمهوری داوودخان و پی  

نوع  ۱۳۵۷ ازهیچ  آن کشور،  نظایم  استخبارات  شبکۀ  با  موازی  ن نی  خورشیدی 
دری    غ نکردند. اینها  حمایت مایل وسیایس و استخبارایی ازاحزاب اسالم گرای جهادی  

 

   بواالعیل مودودی ا 
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ی عمیل در تخریب افغانستان و پیاده کردن افکار تروریستی به    با سهمگی 
 
حتا بعدا

ی دری    غ  نورزیدند.                               قلمرو کشور، ازهیچنوع جنایت ضد بشر  

جدید  نظام  درتحت  اقتصادی  و  فکری  سیایس،  اوضاع  به  برمیگردیم  اکنون 
                                                                              جمهوریت درافغانستان:   

ازسال   پس  بویژه  سیایس کشور،  فضای  و  یا  ۱۳۵۶هوا  ل دوسادر خورشیدی 
ن  اخی   بود. گفتیم  شده حوادث پیچیده و خطرنایک زعامت محمد داوود خان، آبسیی

ملتهب   اوضاع  درک  با  خان  داوود  افغانستانکه  جامعۀ  های   ،درون  رضایتی   نا 
وان خط ماسکو    روزافزون مردم، دست بازی  های عناصدرون دولت و تخریبات پی 

 غلیظ اقتصادی وسیایس 
ی

ه، درتقال افتاده بود تا ازیکطرف خودش را از وابستگ وغی 
نرم و  برهاند و ازسوی دیگر، سیاست دیرینه و خصمانه اش با پاکستان را  شوروی  
ی   . سازد   هدوستان همچنان درتالش افتاده بود تا با به راه اندازی سفرها و تماسگی 

ق  با کشورهای دپلوماتیک  های وسیع شر ن ، بالنس نفت خی  میانه و کشورهای غریی  

ازکمکهای مایل و تخنیگ آنها به سود افغانستان  روابط خارجی اش را متوازن ساخته   
                                                                                  آورد.   به عملاستفاده 

داوود محمد  حاکمیت    خانالبته  سال  درجریان شش  را  زیادی  سیایس  اشتباهات 
ن رییس جمهورافغانستان مرتکب گردید که اگرسلسلۀ آنرا  خویش به حی ث نخستی 

خواهد  ن این اثر را ازکف خواهیم داد. بنابرآن، بهیی یم، درواقع، اختصارگرایی میی ی  گی 
خلق   دموکراتیک  "حزب  ان  رهیی وعلتن   

مخقن اقدامات  و  او  کار  عواقب  بود 
                        کنیم:     التوسل به کودتای نظایم علیه جمهوریت را دنب  افغانستان" و 

آرزو داشت با مسافرت به کشور های فوق الذکر و دید و وادید    خان  محمد داوود 
تا درصورت   اید وعدۀ کمکهای اقتصادی را حاصل نم  ،مقام های کشورهای متذکرهبا  

 قطع کمکهای شوروی، دلگریم  
ً
ن حزب ازچهارچوب دولت و احتماال راندن منسوبی 

د پروژه های خویش   باشد.                        داشته  و پشتیبانۀ دیگری به منظور پیشیی  

ن مسافرتها، شی به پاکستان ن   وی ضمن همی  این بار بصورت یی سابقه یی    زد و   نی 
ام و استقبال ال ضیا الحق قرار   مورد احیی ن دیدار  رژیم جین گرفت. داوودخان یط همی 

ن بار ازشدت عالقمندی اش به " پشتونستان" خوایه   با شان پاکستان، برای نخستی 
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این مشهوری که در"  و خصومت ورزی با دولت پاکستان کاست. چنانکه یط سخین
داعیۀ   "پشتونستان" و یا    قبیل مبتن بر ایجاد   ادعایشالیمارباغ" الهور ایراد نمود،  

ان پاکستان را درپیش گرفت. آنچه  " خط دیورند" را کنارگذاشت و راه مُ  دارا با رهیی
ن حزب دموکراتیک ....( را   وان فکری وسیایس آنها )منسوبی  مقام های ماسکو و پی 
، به  سخت تکان داد این بودکه محمد داوود خان همینکه ازمسافرت های خارجی

این در یک اجتماع بزرگ مردم، از "ایدئولوژی  والیت هرات بر  گشت، ضمن یک سخین
" و   ی بود که جانب  سخن گفتسد سازی ورود آنها به کشور  های واردایی ن . این، چی 

 یک سلسله 
 
وان آن درافغانستان را متوجه خطرنمود.  چنانکه بعدا شوروی و پی 
د  های  از کریس  مذکور  حزب  ن  منسوبی  بر کنارزدن  مبتن  صورت  اقدامات  ولتی 

                                                                                                          گرفت. 

مبتن بر راندن    راکه محمد داوود، بخصوص درسال آخرزعامت خویش    اقدامایی  
 مس    انجام داد،کادرهای " حزب دموکراتیک خلق" ازکریس های ُملگ و نظایم  

 
لما

ان حزب متذکرهبه مذاق مقام های شوروی و  جور در نیم آمد. صمدغوث  رهیی  

ن سیایس وزارت امورخارجه دردوران ریاست جمهوری داوود خان کتایی دارد    معیی 
  " مذکورمینویسد:  درکتاب  وی  افغانستان".  "سقوط  عنوان  داوود تحت  محمد 

و دار  ۱۹۷۵تاختم   میالدی نفوذ کمونیسم را ازحکومت و اداره کم کرده بود. درگی 
 جایی بود که ک

ن مونیستها بصورت منظم ازآنجا  این تبدالت، وزارت امورداخله اولی 
                                                                                      (۱۰" ) کشیده شدند

" دروزارت امورخارجه چند تن از کمونیستها وجود داشت، مانند شاه محمد دوست 
به حیث سکرتردوم   او  او گفته میشود وقتیکه  ، کرد سفارت درمسکو کارمی)دربارۀ 

و رفیق دیرینۀ دولت عبدالهادی مکمل با آمدن    روسها او را استخدام کرده بودند( 
وزارت   پاک کاری  درجریان  بودند.  قونسل  به کویته  ومکمل  پشاور  به  جمهوریت، 

(                                       ۱۱) امورخارجه، هردو ازوظایف شان برکنارشدند..."   

ن اقدام کرده بود. ..   ی ازنفوذ کمونیسم درقوای مسلح نی  محمدداوود برای جلوگی 
اوازهمه مشکالت این عرصه آگایه داشت. بایدافشان تعلیم دیده دراتحاد شوروی  
و آنهمه ساز و برگ نظایم رویس تعویض میشدند. بخاطرانتظام بخشیدن به قوای 

اتحاد ش  ،مسلح نظایم  ن همکاری  نگرفیی تنها  اسایس ورو نه  بلکه درخط میسر  ی، 
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بنیادی الزم بود... گام دیگری که درقوای مسلح برداشته   ات  افغانستان هم تغیی 
را   رتبه  ن  پایی  افشان  یکعده  را تصویب کرد که  بود که محمد داوود پالین  شد آن 

بفرستد و تعداد مشاورین   تخنیک سالح رویس به مرص وهندوستان  بخاطر آموزش  
                                                                            (  ۱۲) " رویس را تقلیل دهد. 

ان کمیتۀ امنیت   سانیدند که فعالیت اجی  ن می   چنی 
"... راپورهای استخبارایی مخقن

شده است. بدون درنظرداشت احتیاط و حفظ   ( درکابل بیشیی شوروی )گ جی یی
رمند مهم گ جی یی و معاون سفارت اتحاد  کردن شدید راز، نووکریشینکوف یک کا

ازمواقع،   فت. دریگ  ها و پرچیم ها می  شوروی درکابل، خود درخانه های خلقی 
دریک جلسه که او درآن حضورداشت، یکتعداد خلقی ها و پرچیم های بلند رتبه،  

بودند.   یبیکجاشده  را  او  فعالیت  بخش  ین  بزرگیی استخبارات،  راپورهای  جا کنابر 
ن   "ساخیی میکرد.  تشکیل  افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب  رقیب  های    گروه 

 (۳۱ )                                                                                                               

ن تالشهای منابع رویس درکابل را " خلیل زمر" یگ از کادرهای سابق حزب مذکور  همی 
دهم ماه یم سال  ن بتاری    خ سی  گزاری "یی یی یس"  نگار خیی با خیی ن یط مصاحبه یی  نی 

                                                           خورشیدی با صاحت تأیید نمود.   ۱۴۰۱

خودشان را برای یک مبارزه ی مرگ ،  افغانستان  سیایس  تسایرتشکال پس قبل ازآنکه  
 دربرابر رژیم آماده بسازند، هردو جناح "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"  

ی
و زنده گ

ب پا درمیاین   مقام های شورویپنهاین  ورهنمایی های    دستور   ه)خلق وپرچم(،  با  و 
ایران، تودۀ  حزب  و  عراق  و  هند  را    اختالفات    احزاب کمونیست  شان  دروین 

 که  متحد شدند به منظور عمیل سازی برنامۀ کودتای نظایم علیه رژیم،    کنارگذاشته
وزی کودتای عاقبت، گردید.                            خورشیدی۱۳۵۷ثورسال   منجربه پی   

امون روابط و ضوابط   خاص حزب مذکوربا مقام های ماسکو و سفارت شوروی پی 
وهمچن ها،درکابل  مقاله  تاکنون  زیرا  پیچیم؛  نیم  این کودتا  جزئیات  و    ان  کتابها 

ما    یادداشت هموطنان  سوی  از  زیادی  زمینه  های  اما دراین  و  اند.  شده  نگاشته 
ن نظام جموری کشور را سقوط داد،   اینقدرباید گفت که کودتای ثورنه تنها نخستی 

ن برای                                    . شتبافی گذا  افغانستانبلکه پیامد های بد فرجایم نی 



 

40 
 

 افغانستان از نخستین جمهوریت تا برگشت امارت طالبان

 

 

 

 

 

 

 

ن رییس جمهورافغانستان   شدارمحمد داوود نخستی 
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 مأخذ فصل اول  

تألیف   –تاری    خ مخترصسیایس افغانستان ازحاکمیت امویان تا تأسیس جمهوریت  (۱)
خورشیدی                       ۱۴۰۰سال -طبع تورنتو – ۵۱۰صفحۀ  -کریم پیکارپامی    

( ۵۱۲-۵۱۱ )  صفحات  -همان اثر (۲)  

پ پشاور. چا -صمدغوث تألیف -۲۹۳صفحه-سقوط افغانستان  (۳)  

ال نتی عظییم  -۱۰۵و  ۱۰۴اردو وسیاست ... صفحۀ (۴)
چاپ قصه    – تألیف جین

 خواین پشاور

( ۲۸۹ -۲۸۸ ات )صفح -همان اثر(۵)   

۲۸۸صفحه    –همان کتاب  (۶)  

اجرالدین   ۱۴۵صفحۀ  –پادشایه محمد ظاهرشاه و پیامدهای آن   (۷) تألیف دکیی
چاپ تورنتو  –حشمت   

۱۵۷صفحۀ -همان اثر (۸)  

افغانستان_ صفحات    (۹) ن  درتراژیدی خونی  پاکستان  پیکارپامی    -۱۷۲و۱۷۱نقش    - تألیف ک. 
                                                                                                          طبع هالند 

چاپ پشاور  –تألیف صمدغوث   ۲۹۲صفحۀ –سقوط افغانستان  (۱۰)  

همان اثروهمان صفحه  (۱۱)  

      ۲۹۴صفحه  -همان اثر (۲۱)

   ۳۰۰و ۲۹۹ صفحات  -همان اثر (۳۱)
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 فصل دوم

 

 کودتای هفتم ثوروقتل رییس جمهور  

 

ن به جریان کودتای هفتم ثور سال   خورشیدی باید گفت که به  ۱۳۵۷قبل ازپرداخیی
محمد  ریاست جمهوری  دوران  تکاندهندۀ  ترورهای  و  منقن  های  رویداد  سلسلۀ 

  داوود  
 
ن در روز روشن صورت گرفت که ظاهرا چرخش    موجبخان، تروردیگری نی 

( یگ ازتئوریسن   یآن عبارت ازترورفردو  خطرناک سیایس گردید  خییی اکیی به نام )می 
کابل بود. اینکه  "  مکرو رویان  "های "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" درمحل  

ن اکنون درپردۀ  توسط کدام شخص و یا منبع صورت پذیرفت، تاهمی  قتل آقای خییی
ۀ اصیل   ابهام باقیمانده است و اما آنچه مسلم است اینست که این قتل مایه  ن و انگی 

توسط افشان نظایم وفاداربه حزب مورد    ،برای اقدام مسلحانۀ علیه رژیم جمهوری
                                                                                                 نظرگردید.    

ی  مصاحبه  یک  یط  الیق(  )سلیمان  نام  به  مذکور  حزب  ان  ازرهیی یگ  هرچند 
پخش  کابل  طریق یگ از رسانه یه تصویری  از م  ۲۰۲۱تصویری که درجریان سال  
محول نمود، اما آگاهان دیگراظهارداشتند   "ترورحزبۀ  گردید، قتل خییی را به "کمیت

داده شد تا جرقه یی شود   که قتل آقای خییی توسط عمال گ جی یی درکابل انجام
کسان دیگری اظهارداشتند که چون داوودخان.    برای آغازیک کودتای نظایم علیه

" مخالف عمل کودتا علیه رژیم داوود خان و بجای توسل به عمل کودتا،   بود   "خییی
ی   گزینش این موضعگی  بنابرآن،  مینمود،  توصیه  را  اجتمایع"  "انقالب  آقای   راه 
برناخییی  درواقع،  آنرا  ،  ماسکو  ان  رهیی هم  را که  خان  داوود  براندازی  شی  مۀ 
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ن عمل نظایم بود، به تعویق یم  ن مشتاق چنی  درنظرداشتند و هم حفیظ هللا امی 
"، راه را به سوی کودتای نظایم    انداخت، لهذا، تصمیم گرفته شد تا با ترور" خییی

                                                                        هموارسازند.    علیه رژیم جمهوری 

" که قراراظهارات خودش، ازجملۀ اعضای   یگ ازهموطنان بنام "عبدالواحد فییصن
سابقه دار"حزب دموکراتیک خلق افغانستان" بوده است، یط یک مقالۀ مفصل،  

ن  موضع حزب مذکورعلیه جمهوری داوود خان چنی  مینویسد:         راجع به تغیی   

  أمس"
ٔ
ی حزب دربرابررژيم، درکنفرانس حزیی مورخ  لە   ۲۵تجديد نظردرموضعگی 
، که  "  با نشر این اعالمیه صورت گرفت: ۱۹۷۵دسمیی  وهای ارتجاع دست راستی نی 

عليه   را  خويش  ن آمی  تحريک  مبارزٔه  اند،  مدغم گرديده  رژيم  فعیل  راست  با جناح 
اند.  افغانستان ترژيم حاک  حزب تشديد بخشيده  تا ازيکسو تمايل  ال م  ش مينمايد 

انق شعارهای  درزيرپردٔه  را  خويش  راست  وازسوی    الیی انحرافن  بپوشاند  نما 
جامعه   ترقيخواه  وهای  نی  عليه  را  پوليیس  وپيگرد  اختناق  فشار،  ديگرسياست 

اگندی خويش  پچنانکه درشاشکشوربا استفاده از امکانات ارتجایع پرو   تشديدکند. 
فی وقبل ازهمه عليه ح. د. خ.ا  سياست ت وهای میی هديد وترور را ميخواهد عليه نی 

 خطاب به مردم افغانستان  
ٔ
دامن زند . رژيم خط میسر سيایس خويش را  دربرنامە

فی   میی نمايندگان  درآن  را، که  جمهوری  مرکزی   
ٔ
وکميتە داد  نظرقرار  تجديد  مورد 

مذکور{   حزب  ن  غی  }منسوبی  ارگان  به  داشتند،  يت  مبدلاکیر این  و   ساخت  فعال 
وانه را درسياستهای خويش اتخاذ  ی راسیی    "                                  نمود.  سمتگی 

و  ن  های کرملی  برابرمقام  جمهوردر  رییس  سیایس  چرخش  بازتاب  بود،  این  بیل! 
کادرهای حزب وابسته به آنها درافغانستان که مایۀ رنجش شدید جانب شوروی 

                                                                                                        دیروزگردید. 

درحزب   اش  خفته  واژدهای  "سیا  عنوان  تحت  را  مطلتی  "بامداد"  وبسایت 
وری سال  دموکراتیک خلق افغانستان" به قلم محمد عارف عرفان بتاری    خ ماه فیی

ن به نشر رسانید: میالدی ا ۲۰۱۴                                                                      ین چنی 

"، خییی اکیی ترورمی  پارادوکسهای  اما  سیایس  پیچیده  پرسش    درغبارحوادث 
بود  شده  طراج  آگاهانه  چنان  برنامه  نمود.این  راخلق  ی  ن درهمان   انگی  تا 
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مسبب آن جلوه   ازیکسوحکومت محمد داوود را،  رتالطم سیایس،پجوآشفته و 
د. خشم نظام  با برگزاری رژه سیایس حزب، داده وازسویی  ن  را برانگی 

 ورونمایی برنامه های زیرکانه حفیظ هللا  
ن بعد ازته نشیتن ابرواره های توهم انگی 

، ن که    وپیشینه های سیایس او این ایده درمحافل آگاه سیایس قوت یافت  امی 
ده ودرچهار چوب سناریوی کامپلکیس "سیا"،این قتل تحت     یک نقشه گسیی

دی   راهیی جاده  وهموارسازی  دموکراتیک  نهضت  وامحای کامل  برای شکوب 
"و  ن "امی  بوسیله  بود.   اش،  ولینعمتان  قرصسفید،  شده  هرچند    طراج 
عالمیار  عارف  جنایت    درآغازمحمد  این  ن  مرتکبی  حیث  به  شوری  واسدهللا 

عرصطالبان اما    قلمداد گردیدند، خارجه  وزارت  مژده،کارآگاه  وحید  سپس 
حک اسالیم گلبدین  حزب  "بوسیله  ترور"خییی انجام مت ،آشکارساخت که  یار 

ن مینگارد:" ن بارحکمتیار درکشورایرانپذیرفت.اوچنی  توسط   نخستی  به ترورخییی
لطیف« و»صمد کوچک« وابسته به چریک های شهری    حزب اسالیم    »دکیی

وحیدمژده   وحیدمژده ودیگران درکشورایران گوایه داده است. درحضورآقای  
باردیگر، را  مطلب  این  مینویسد که  داده  اسالیم   ادامه  حزب  فعال  سوی  از 

ن شنیده است.   " درپشاورنی 

اپریل   ماه  وسوم  بیست  مؤرخ  پرس"  "کابل  ن ۲۰۰۸دروبسایت  چنی       م 
                                                      میخوانیم:                                          

اکیی خییی از جناح پرچم و مسئول این جناح در بخش نظایم بود که همچون " می 
ن در جناح خلق، افشان و نظامیان را در ارتش و پولیس به عضویت  حفیظ هللا امی 

به کودتا واقع  در  خییی که  ترور  مورد  در  میکرد.  تنظیم  و  جذب  حزب  حزب  ی 
متفاوت ارائه   تانجامید از سوی هردو جناح نظریا  ۱۳۵۷ثور    ۷دمکراتیک خلق در  

ن در حزب که نخست در   امی  از هواداران بعدی  یم شود. عبدالقدوس غوربندی 
ک کارمل ارتباط میدهد و کارمل را مسئول  جناح پرچم قرار داشت، ترور خییی را به بیی
ن در قتل خییی سخن یم گویند   ن امی 

قتل او یم خواند. هوادارن کارمل از دست داشیی
را متهم به قتل خییی یم کنند. اما در ادعا و تحلیل    و برجن هم حکومت محمدداود 

از   دیگری قتل خییی مبتن بر دستور گلبدین حکمتیار وانمود یم شود. وحید مژده 
اعضای اسبق حزب اسالیم به نقل از یک منبع استخبارات حزب مذکور ترور خییی  
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ی از کودتای کمونیستان یم خواند. او  از قول منبع    را بدستور حکمتیار برای پیش گی 
مذکور در این مورد یم نویسد:»من هم عضو گرویه بودم که ازسوی حکمتیار برای  
ان حزب دمکراتیک خلق دستور داشتند. دوجوان کم سن و سال به نام  ن رهیی

کشیی
های عبدالصمد کوچک و داکیی لطیف از جمله کساین بودند که باید این نقشه را 

اسلحه آموزش دیده بودند. دلیل این دستور از    عمیل میکردند آن دو در استفاده از 
اگر   بودند که  باور  این  به  ارتش  در  مسلمان  افشان  بود که  آن  حکمتیار  سوی 
وزی آنان را نخواهد گرفت.  کمونیست ها دست به کودتا بزنند هیچ کس جلو پی 

باید  زیرا پست های حساس نظایم در اختیار آنان بود. بنا براین یگانه راه این بود که  
ان این حزب کشته شوند تا این کودتا الاقل به تعویق بیافتد. ما در تنگنای زمان   رهیی
چاره ی جز این کار را نداشتیم. زیرا داود مغرور و نادان بود در حایل که کمونیست 

   بودند."                                                                 ها مصمم به شنگوین وی

مژده از قول آن منبع بلندپایه ی سازمان اطالعات حزب "کابل پرس" یم افزاید: " 
اسالیم حکمتیار که نامش را فاش نیم کند ادامه میدهد که لطیف و صمد نخست  
 به جای کارمل ترور  

 
ن کارمل کمر بستند. اما آنها انعام الحق گران را اشتباها برای کشیی

 برای قتل خییی اقدام کردند. خییی  کردند. سپس آنها چند ماه مخقن شد
 
ند و بعدا

 دستگی   
را کشتند. داکیی لطیف اندگ بعد از کودتا در دانشگاه کابل به عنوان اخواین

شد. بدون آنکه کیس بداند او خییی را کشته است و سپس در پلیگون پلچرجن مثل 
ها در هزاران تن دیگر شبه نیست شد. و عبدالصمد کوچک در جنگ با کمونیست  

                                                                شد."      غزین با بم دستی خودش کشته

باشد، هرچه  قتل  این  عوام  یا  عمل،  عامل  این  "حزب   درپایان  ن ومنسوبی  ان  رهیی
دولت جمهوری عامل قتل  دموکراتیک خلق افغانستان" به این گمان ویا بهانه که  

بوده است، ت ایصن علیه رژیم را خییی به راه انداختند.   درشهرکابل  ظاهرات بزرگ اعیی
شعارهای تند ضد رژیم شداده شد و تعدادی از کدرها و   ،درجریان این تظاهرات

این های بسیارخصمانه و شدید الحن  ان حزب پس ازخاکسپاری مقتول، سخین رهیی
موجب که  ایرادنمودند  دولت  بارآورد  ات علیه  را  جمهور  رییس  و خشم    ه 

ی و  اناندستوردستگی                                      حزیی را صادرنمود.  توقیف سخین
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ن شنوشت توقیف    به عمل رییس جمهور هنوز درمورد تعیی  شده ها فیصله یی 
ن عمل کودتای نظایم با بلند شدن غرش تانکهای نظایم درمیدان  نیاورده بود که طنی 
ثورسال  ماه  هفتم  و  بیست  پنجشنبه  روز  اولیۀ  درساعات  رواش کابل  خواجه 

اپریل سال  ۱۳۵۷ میالدی( بگوش ها ۹۷۸۱خورشیدی )مطابق بیست وهفتم ما 
                                                                                                         رسید.  

دموکراتیک   "حزب  ان  رهیی درآمد که  به صدا  درحایل  ن  خونی  ناقوس کودتای  این 
دستگی   ویل،  شاه 

داکیی کارمل،  ک  بیی تره گ،  نورمحمد  مانند  ی، خلق"    پنجشی 
، جوزجاین یع  خانۀ    عبدالحکیم شر هنوزدرتوقیف  الیق  وسلیمان  صافن  ضمی 

داکیی
                                                                                       .   بودند والیت کابل 

 

 

ک کارمل دروسط صف درکابل پرچیم ها  ه یی ازتظاهراتصحن درکناربیی خییی اکیی . دراین عکس، می 

  اول دیده میشود 

 رژیم داوودخان، یا دراثریی مباالیی و یا  
درنتیجۀ تباین مخقن چون کارمندان امنیتی

ان توقیف شده را بجای اصل زندان، دروالیت کابل که چندان   با کودتاگران، رهیی
نام)اسلم   به  ازافشان کودتاج   یگ  لهذا  بودند،  نگهداشته  نداشت،  استحکام 

چهارزرهدار  فرماندیه    وطنجار(که داشت،قوای  عهده  به  را  پس   درپلچرجن 
با شلیک گلوله به عمارت وزارت دفاع   داخل شهر،ازحرکت ازقرارگاه و رسیدن به  

ان حزب   عبور ازدیوار   سپس، واقع درچند قدیم ارگ جمهوری و  والیت کابل، رهیی
 توسط  یعسکر را نجات داد. چون ارتباط مخابرایی ارگ جمهوری با قطعات  

ً
، قبال
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متعلق به قطع شده بود، پس گارد    )وبه قول آگاهان، توسط روسها(   کودتا چیان
مقاومت کند که این مقاومت،   گ جمهوری مجبورگردید چندین ساعت به تنهایی ار 

ن با کشته شدن  با استفاده ی کودتا چیان ازقوای هوایی و بمباران شدید ارگ و نی 
وهای مدافع قلعۀ ارگ پایان    یافت.                                         صد ها تن از نی 

ال عبدالقادر و  ن  اعت هفت شام هماس روز، دو تن ازافشان نظایم بنام های )جین
و   جمهوری  رژیم  شنگوین  رادیوی کشور،  یگانه  امواج  ازطریق  وطنجار(  اسلم 

ن به  اطالع مردم  وزی کودتا را تحت نام "انقالب" با این میی           رسانیدند:  پی 

مستبد   خاندان  فرد  آخرین  داوود  شدارمحمد  این  نادرخان  "  یی ،  فریب  عوام 
تاری    خ و خاین به ارادۀ خلق افغانستان، برای همیشه ازمیان رفت. حاکمیت   نظی 
میل، بعدازاین، به شما خلق نجیب افغانستان تعلق دارد. دفاع ازدست آوردهای  
فرد   فرد  وظیفۀ  ستمگر،  و  مستبد  شدار  این  خواهان  هوا  بردن  ن  ازبی  انقالب، 

افتمند افغانستان                                                                  است." مردمان شر

پیچیده،   این سؤال اسایس که  این عمل  آیا  اینکه  و  انفعاالت دروین عمل کودتا 
ن نظایم حزب صورت گرفت و یا افراد و    به وسیلۀ منسوبی 

 
بزرگ و خطرناک صفا

یو(  .آر.  )جی افشان  و  مقیم کابل   ) .یی شورویدستگا  عناص)گ.جی جاسویس   ه 
دردرون   شده  نقشجابجا  ن نی  افغانستان  اذهان    داشتند؟  ارتش  در  هم  هنوز 

ان، مبلغان و نویسنده گان منسوب به حزب مذکور   باقیست.   ادعا    هرچند رهیی
انجام داده اند، ویل برداشتها،    نهنمودند که کودتا را تنها خودشان و بگونۀ مستقال 

ی اجنت های    مستقیم   قضاوتها و نوشته هایی هم وجود داشته و دارند که سهمگی 
                                                                            نمایند.    یم  رویس دراین عمل را تأیید 

هم   که  رییس   اونعمصمدغوث  با  هم  و  بود  امورخارجه  وزارت  سیایس 
ن                   :  گارد نمیجمهورنزدیگ هایی داشت، درکتاب " سقوط افغانستان" چنی 

من  برای  عیتن  شاهد  یک  بودند.  اک کرده  اشیی هم  درجنگ  }رویس{  "مشاورین 
)صمدغوث( قسم یاد کرد که به چشم خود دیده بود که یک شباز شخ رنگ که 

ن نبود، یکجا با عساکرافغان ازپشت یک تانک پیش یم رفت ودرنزدیک شاید افغا
 هوتل کابل به سوی یک تویل حفاظتی وفادار به داوود، ماشیندار استعمال یم کرد. 
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منابع مختلف اینقدر گفته اند که طیارات میگ شوروی ازتاشکند پروازکرده و به  
اری یم کردند که نباید  طرفداری یاغیان، قرصریاست جمهوری را بگونۀ دقیق بمب

اک مستقیم نظایم شوروی به صورت جدی چشم پوشید."  (                ۱)  ازاشیی  

م به وسیلۀ  ۲۰۲۰درهمینجا باید عالوه نمایم که وقتی من )مؤلف این اثر(، درسال  
ازدگروال ارگ جمهوری وشاهد صحنۀ  عیل  ) تلفون  صدیق( مؤظف سالح خانۀ 

را   ها  طیاره  نوعیت  امریکا،  متحدۀ  ایاالت  مقیم  واکنون  روز  درآن  ارگ  بمباران 
پرسیدم، اظهارداشت که طیاره هایی که قرصگلخانه را بمبارد کردند، دارای نشان 

ن ازافشان قوای هوایی اما اردوی افغانستان بودند.  و شاهد آقای فرهاد لبیب یکیی
ثور  کودتای  آنرا    جریان  که  است  داشته  یی  مقاله    درج دراینجا  هم 

                                                                                              مینمایم:        

همچنان فرهاد لبیب یگ ازافشان نظایم سابق درمیدان هوایی خواجه رواش، یط 
مقال میگوید: نگارش  ن  چنی  ثور"،  "مقدمات کودتای  عنوان  تحت  مبسویط  ۀ 

"...الزم به تذکار و دقت میدانم که قبل ازکودتای ثور، دوازده نفرپیلوت رویس به  
داوودخان  و  مینمودند  وظیفه  ایفای  بگرام  درمیدان  پرواز  ن  معلمی  های  نام 

 همۀ آنها را از قطعات دورسازد. همان بود ک
ی

ه درحدود درنظرداشت به آهستگ
ن جدید    به نام معلمی 

 
روز قبل از کودتای ثور، دوازده نفرپیلوت دیگر رویس ظاهرا

 در    دوازده تن قبیل ازروسیه به میدان بگرام  به عوض
 
مواصلت نمودند که جمعا

ن  روز کودتا بیست و چهارتن پیلوت روس درمیدان مذکورآمادۀ عمل شدند. همی 
درش بودند که  دربگرام  به شکست پیلوتان رویس  آنگاه که کودتاچیان  ب کودتا، 

م باالی ارگ و قطعات قوای مرکز پرواز   ۲مواجه شده بودند، از
َ
شب ایل سپیده د

رویس   طیارات  است که  افواه  مردم  ن  بی  غلط  به  تاحال  و  مینمودند  بمباران  و 
رویس   پیلوتان  درحالیکه  رسانیدند،  وزی  پی  به  را  و کودتا  پرواز کرده  ازتاشکند 

افغانستان با طیارات متعلق به خود افغانها حکومت را سقوط و مزدوران  ازداخل  
   (                                                              ۲)  خود را براریکۀ قدرت نشانیدند."

و   ُملگ  مامورین  بیدادگری  و  فساد  رییس جمهور،  های   
ی

ن خودکامه گ همی  بیل! 
تبۀنظایم، عدم توجه مسووالن ا    طالعایی ویا تباین و خیانت برجن ازکارمندان عالی 
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جمهوری  نظایم  ن  نخستی  حاکمیت  وزی کودتا گردید  پی  موجب  بود که  دولت 
                                                                                     درافغانستان گردید.   

هیجان    ،م یک وسیلۀ خارجی ۱۹۷۸چ  "درنیمۀ مار آنچه جالب بود، این بود که   خیی
ی را دربارۀ رژیم آینده انتشارداد. یی یی یس دریک تبرصۀ پروگرام فاریس گفت  

ن انگی 
است..."  ن  صورت گرفیی درحال  داوود  محمد  علیه  مسلحانه  یک کودتای  که 

 (۳   )                                                                                                           

ازجانب    و ساده انگاری آن  خارجی مهم  این تبرصۀ رادیو یی یی یس به عنوان یک منبع  
در    ،دولت بخصوص  و  داوودخان  جمهوری  رژیم  دردرون   

ی
بیکاره گ و  فساد 
بدین معنا که وقتی این گزارش را برمال میسازد.    او رژیم  چارچوب نهاد های امنیتی  

را   انگلیس  اطالعات  دیرینۀ  و  بزرگ  یا  شبکۀ  اخطار  بایستی  آنرا  بودند،  شنیده 
انگاشته   ن یک  در صدد خنتر سازی  بسیار زود   راپورجدی اطالعایی  توطئۀ  چنی 

                                                                                               آمدند.   بریم

واهایی دربارۀ تحرکات  ف... ا مؤلف کتاب "سقوط افغانستان" عالوه میکند که :"
داوود  محمد  به  را  افواهات  این  من  میگشت.  زبان  به  زبان  درکابل  کمونیستها 
رسانیدم. او گفت همۀ این افواهات توجه جدی میخواهد. من تسیل یافتم که او  

بود، مگر ای  را نپنداشته بودم که سنجیسر درمورد    ناز یک کودتای درحال نضج خیی
                                                                                 (    ۴)   صورت نگرفته بود."

و   ُملگ  مامورین  بیدادگری  و  فساد  رییس جمهور،  های   
ی

ن خودکامه گ همی  بیل! 
تبۀ   نظایم، عدم توجه مسووالن اطالعایی ویا تباین و خیانت برجن ازکارمندان عالی 

ن "حزب دموکراتیک  نظام جمهوری ونفوذ عمیق اعضا ( و منسوبی  ی )گ جی یی
باعث شدند که  ارگ جمهوری  تا درون  خلق" درُپست های حساس نظایم حتا 

وزی رسیده و داوودخان   مۀ اعضای خانواده اش به قتل  ه  با عاقبت، کودتا به پی 
                                                                                                           برسند. 

نماییم که توسط یگ   ازیک مقاله یی را دراینجا درج  اگرجمالیی  است  ن انگی  ت  عیی
قوای هوایی افغانستان درمورد وقوع کودتا نگاشته است:    نظایم مربوطازافشان  

وع شده و آتش باری باالی ارگ ریاست جمهوری دوام    شر
ً
" ... حینیکه کودتا عمال
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و    شتدا  تلفون  ن  لی  ن حال،  قطع شده دستگاهو درعی  و   مخابرات  اشغال  رادیو 
، خط دفایع میدان را شکست  تانکهای وحتا آمر استخبارات قوا هم    ند افراد سازماین

سد، قوماندان    . اعدام گردید   عمویم می 
تازه وقتیکه تانکها نزدیک دفیی قومانداین
ببینید کیست و چیست؟ درحالی ازنظر فنون نظایم، آن عمویم امرمیکند که  که 

ازساحۀ قوای زرهدار،  تانکها  به مجردخارج شدن  ایجاب میکرد که  ن  موقع چنی 
میگردید بمبارد  طیارات  توسط  راه  درطول   

 
فورا ها  بدان  راه  باید  هم  چون  ند، 

 هموار و هر جنبنده یی }ازمحل پلچرجن تا درون شهر{  
طوالین بود و هم ارایصن

یفایی و اداری  قابل رویت بود. هچنان بای د قومانداین عمویم به عجله از شعبۀ تشر
 قوتهای هوایی و مدافعۀ  

{ محل قوماندۀ مخابرایی خارج و به "محل چنار" }یعتن
   (                                                   ۵میکرد...)  هوایی درشاشافغانستان انتقال

سیاستهای و  شخصیت،نظرات  به  نگایه   " ازقول   درکتاب  داوود"  شدارمحمد 
حید و  گمرکات  رییس  رحییم  ن  ر حمیدهللا  چنی  داوودخان  وزیردفاع  رسویل 

میخوانیم: " چه کنیم؟ دوسال است که شدارصاحب را میگوییم که باید راجع به 
 " د.  میگی  نه  تصمیم  او  ویل  خلق کارکنیم،  دموکراتیک  حزب  ان  رهیی ی   دستگی 

 (۶  )                                                                                                           

ارگ صورت گرفت،   درداخل قرصگلخانۀ  رییس جمهورکه  قتل  امون   سخنهایپی 
ن بود   هایمختلف شنیده شد و اما یگ ازگزارش  مؤثق چنی 

 
که توسط فرهاد  نسبتا

" تورن   بل نگاشته آمده است: لبیب افشنظایم درمیدان هوایی خواجه رواش کا
لمیده  ( است، به بسیی امام الدین لوگری درحالیکه هردو شانه و بازوی او در)پالسیی
سند."    قتل داوود را ازاو میی 

ی
ور و برش نشسته اند، چگونه گ

َ
و چند نفری که د

به   ارگ  فی  تعریف میکند: " زرهپوش من مقابل دروازۀ شر ن  الدین( چنی  او)امام 
 آتش ایستاده بود 

ی
. صبح هشتم ثور، زمانیکه قطعات گارد، یگ بعد  حالت آماده گ

امر  برایم  اعالن داشتند،  را  ق های سفید، تسلییم خود  بی  بلند کردن  با  دیگری 
 داوود با ما درتماس شده و خواسته بود که با 

ً
کنم. قبال گردید که داوود را دستگی 

ن پذیرفته و تصمیم د  ان کودتا صحبت نماید و کمیتۀ مرکزی حزب نی  اشتند که  رهیی
هم زمان برایم امرگردید که داخل ارگ   قادر و اسلم را برای مالقات داوود بفرستند. 

نمایم. دیدم کیس ازجملۀ دریوران زرهپوش وصاحب منصبان   شده داوود را دستگی 
گردید که   حاصن نیستند داخل ارگ شوند. خالصه، درایوری را که میشناختم حاصن
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ن با من    ماید و مزید برآن، چهارنفرنظایمزرهپوش مرا به داخل ارگ هدایت ن دیگرنی 
بگوش   مریم  آتش  تک  تک  هنوز صدای  ارگ شدیم،  داخل  وقتی  همراه گردید. 

ن کیس که مارا مالقات کرد)آق سید. درداخل ارگ، اولی  امحمد( بود. من مطلع  می 
اتافی که داوودخان   بودم که موصوف ازجملۀ نفرهای ماست. آقامحمد ما را به 

 خود به رهنمایی آقامحمد داخل  درآنجا ب
ود، رهنمایی کرد. من وقتی با افراد معیتی  

قرصگلخانه شدم، دیدم داوود با ده تن دیگر ازهمراهان و اعضای فامیلش )بدون 
آقا  اثنا  ُمحال است. دراین  ماندنم  باخود گفتم زنده  خانم ها( مسلح منتظراند. 

افراد کودتا میخواهند شما را محمد به داوود خان رسم تعظیم بجا آورده گفت:  
مالقات کنند. داوود خان ازهمه مقدم ترایستاده بود. منهم بعد ازرسم تعظیم، به 
آوازبلند گفتم: نظربه امر کمیتۀ مرکزی حزب دموکراتیک خلق، شما سالح را به  
اززبانم خارج نشده بود که   ن گذاشته وخود را تسلیم کنید. هنوزآخرین کلمه  زمی 

به شعت درحرکت شد. تامن به او اخطارکردم   داوود به طرف در  عقتی   یگ ازپشان
تاازجایش حرکت نکند، داوود خان درحالیکه این جمله را ادا میکرد" برای روس و  

نزدیگ    در مزدوران او تسلیم نمیشوم"، باالیم آتش نمود و درحال، سه مریم، یگ  
ا یک آتش جناج، همه را مورد  قلب و دوی آن به بازو و شانه ام اصابت کرد. من ب

به قرارداده و بعد ازآن ازهوش رفتم. وقتی چشم باز کردم، درشفاخانه بودم."    صن
 (۷  )                                                                                                           

ه به قتل رسیدند، اینها بودند: کسانیکه دراین روز توسط کودتا گران درقرصگلخان
برادرری نعیم  محمد  جمهور،  رییس  داوود  جمهور یمحمد  زینب س  شاهدخت   ،

، محمد عمر، ویس  همشمحمد داوود، شاهدخت بلقیس همشتیمورشاه آصقن
ان داوود ،  داوود   و خالد فرزندان محمد  عروس، هییل،    ، شیما شینگ و زرلشت دخیی

صفورا  نعیم،  محمد  دخیی زرمینه  داوود،  های  نواسه  ایگل  و  حارث  غزال، 
شاه   فرزند  الدین  نظام  داوود،  خواهرمحمد  عایشه  خان،  عبدالعظیم  دخیی

و وزیرمالیه، عبدالقدیرنورستاین    محمودخان، سید عبداالهلل معاون رییس جمهور 
 ،  ه  لوزیرامورداخ

 
                                                                                  نفر. ۲۲جمعا
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پس ازمحاصۀ شدید و بمباران ارگ ریاست و نزدیکانش  البته قتل محمد داوود  
صد  شدن  بعدازکشته   ، ن ونی  توسط کودتاچیان    ها   جمهوری  ارگ  ازمدافعان  تن 

                                                                                          صورت گرفت.   

 

 

بمورد خواهد  حال که ازقتل رییس جمهورو اعضای خانواده اش سخن گفتیم،  
یم که به صورت  نام بیی ن ن "حزب دموکراتیک خلق" نی  بود ازآنعده ازاعضا و منسوبی 

، درُپست  رژیم به منظور شنگوین    دقیق رییس جمهور شاید بدون آگایه  قبیل و 
ق، محمد خان جاللر،   های حساس دولت جابجا شده بودند:  محمد حسن شر
فرمانده گارد   مجید  ضیا  رژیم،  استخبارات  شبکۀ  رییس  خان  اسماعیل  ال  جین
اسلم   محمد   ، هوایی قوای  ارکان  رییس  عبدالقادر  دگروال  جمهوری،  ریاست 

دک اول قوای چهار زرهدار، محمد رفیع رییس ارکان قوای  وطنجارفرمانده ی کن 
جگرن محمد یعقوب  چهارزرهدار، شورنورستاین فرمانده قوای چهار زرهدار،  

رییس ارکان قطعۀ کماندو، تورن اسدهللا پیام آمر مخابره ی گارد جمهوری، جگرن  
ری، گل آغا آمر اوپراسیون گاردجمهوری، جگرن عبدالحق علویم افشگارد جمهو 

جیالین فرمانده قطعۀ   فیض محمد  استاد دانشگاه قوای هوایی ،  کوماندو، انجنی   
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هوا   قوای  دانشگاه  استاد  حرکت  آغا  اسشی  ، یی  هلیکوپیی پیلوت  شوری  دهللا 
تویل   فرمانده  عزیزحساس  طیاره،  میخانیک  خطاب  پیلوت،  یوسف  محمد 

اپراسیون گارد   یفات گارد جمهوری، جمعه خان معاون  جمهوری، آغامحمد تشر
قندهاری آمرمخابرۀ گارد جمهوری، جمعه خان هرایی معاون آمریت مخابره ی  
محمد  فتح  چهارزرهدار،  قوای  تانکیست  مزدوریار  جان  شی  جمهوری،  گارد 
افشکندک قوای چهارزرهدار، داوود عزیزی افش کندک قوای چهارزرهدار، سید  

، سید محمد  گالبزوی خورد ضابط میخانیک   داوود ترون میخانیک درقوای هوایی
، نظرمحمد پیلوت، مهمند افشقوای چهارزرهدار، عمرافشقوای  درقوای هوایی
ن افشقوای چهارزرهدار و عبدالحق صمدی میخانیک   چهارزرهدار، محمد امی 

.  قوای                                                                                               هوایی

سال تحت   فرهاد لبیب سابق متذکرمیشود که: "... روسها درمدت بیست و چند 
و   تحصیل  جهت  محصلیتن که  ن کردن  چی  دست  وهمچنان  مشاورتخنیگ  نام 
که   بودند  شده  موفق  میشدند،  فرستاده  شوروی  به  هوابازی  فن  ی  فراگی 

خ وان  پی  رواش{، کدرنظایم  }خواجه  هوایی  میدان   
ن درهمی   

 
را  مخصوصا ویش 

 یم افزاید: " دراینجا اشخایص را که دررژیم ها  
 
سازمان دهند." آقای لبیب متعاقبا

ا داشته اند، تنها ازمیدان هوایی خواجه رواش نام   وکودتا های رویس نقیسر به شن
م:                                                                                                            مییی

پیلوت    شوری  ام  اسدهللا  پاچاگل۴-هلیکوپیی  عبدالقادرپیلوت،  وفادار    ، 
، عبدالحمید محتاط  ، سید محمد گالب زوی میخانیک هوایی قوای هوایی انجنی 
پیلوت  سعید  محمد   ، هوایی انجنی  ترون  داوود  سید   ، هوایی مخابرۀ  انجنی  

نظرمحمد، گل سعید میخانیک هوایی  ، انجنی 
، عبدالحق هلیکوپیی جیالین ، انجنی 

لعل محمد و انجنی  دوست  ، انجنی  (              ۸محمد) صمدی میخانیک هوایی  

وزی کودتا به کریس های بلند    اشخایص که ازآنها درباال نام ُبرده شد، متعاقب   پی 
                                                           ُملگ، نظایم و امنیتی رژیم کودتا مقررشدند. 

"نگایه به کودتای ثور" عنوان مقاله یی است که درشمارۀ مؤرخ چهارشنبه بیست 
م در وبسایت " کابل پرس" به نشر رسیده است و اینک  ۲۰۰۸و سوم ماه اپریل  

 ُبریده یی ازمقالۀ متذکره را در اینجا درج مینمایم: 
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از آغاز دارای یک  در مورد حزب  "   دمکراتیک خلق گفته یم شود که آن حزب 
اکیی خییی فعالیت میکرد؛   ی می  شاخه ی نظایم بوده که پیش از ایجاد آن تحت رهیی
حزب  تشکیل  وبه  نموده  وحدت  نظامیان  غی   با  مذکور،  نظایم  سازمان   

 
بعدا

ه نام  به  دیگری  های  از ساختار  ورزیدند. همچنان  مبادرت  ای  دمکراتیک خلق 
" یاد یم شود، که همکار با   "سازمان نظایم افغانستان" )سنا( ویا "افشان هوایی
استخبارات شوروی ها قلمداد یم شوند. بنا براین حوزه ی نظایم برای روسها حوزه  

                              ماند."    ی دلچسپ و مورد عالقه بوده است که تا آخر بافی 

شطان ۲۶شان قوای هوایی افغانستان که در کودتای  عبدالحمید محتاط از اف"
در شنگوین  اود دمحمدتحت فر مان و هدایت شدار  م( ۱۹۷۳جوالی ۱۷) ۱۳۵۲

ن سازماین در ارتش سخن   ن از چنی  نظام سلطنتی مشارکت و نقش مهم داشت نی 
ی آن ارائه   ی در مورد این سازمان و نام و رهیی

یم گوید. هرچند او توضیحات بیشیی
جوالی    نیم در  را  شدارمحمدداود  وقوع کودتای  و  ی  شکل گی  وی که  کند. 

که به سقوط سلطنت پشکاکای شدارموصوف محمدظاهرشاه انجامید به ۱۹۷۳
تفصیل بیان یم کند، در مورد سازمان نظایم ارتش یم نویسد:» این همرزمان دیرین  

انجن آقا حرکت،  شی  انجنی  عزیزاحمد،  از:انجنی  بودند  عبارت  انجنی   من  و  زرین  ی 
غالم سعید. آنها شایسته ترین استادان مسلک خود بودند. در رشته های خود  
دیپلوم عایل را از اکادیم اتحاد شوروی بدست داشتند. از جانتی دیگر آنها از دیر  
 و یی تفاویی را نسبت 

ن بودند که سکوت و خامویسر سایل به اندیشه ی سیایس تجهی 
اه یم پنداشتند. از این رو همه عضو سازمان نظایم  به شنوشت هموطنان خود گن

پیش  را  مخفیانه  فعالیت  اردو)ارتش(  در  سال  شش  از  بیشیی  بودند که  ای 
د                                                                                                      "     . مییی

 " میکندکه  عالوه  مقاله  نظایم که نویسندۀ  سازمان  عضو  افشان  از  بسیاری 
یافته در شوروی بودند.   از افشان تحصیل  د  نام مییی از آن  عبدالحمید محتاط 
ن در جمله ی این افشان بود. اگر به آنخ  که در مورد وجود و فعالیت   محتاط نی 
سازمان نظایم در درون ارتش افغانستان و روابط آن با استخبارات شوروی گفته  

وجه شود این پرسش بمیان یم آید که آیا افشان عضو این سازمان نظایم شد، ت
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بدون استیذان شوروی ها تنها برای رساندن شدارمحمدداود به قدرت دست به 
"                                                                                               کوتا زدند؟  

به نام "عیل صدیق" که رتبۀ دگروایل داشته و درهمان شب و یگ ازهموطنان ما  
عمل  ، چشمدید خودش از آغاز ایفای وظیفه مینمود ارگ جمهوری    درداخلروز  

ن بیان نمود:                          کودتا را برای نویسنده چنی 
ن  که بود چاشت از بعد ۲ : ۳۰ ساعت حوایل"     تطیارا دسته اولی 

ی
جنگ جت 

واری جدی اما    به ما یک امید   درفضای کابل به پرواز در آمدند. ظهور این طیارات
 کاذب بخشید.  

کوبیدن کودتا چیان پرواز کرده اند. عده ای از  و  ازارگ حمایت به اینهافکرکردیم   
گشت و گذار بودند به    در فی  دروازۀ شر مقابل   شک در کهافشان و شبازان گارد  

ه  و امید   . وار شده بودند.  این طیارات خی 
د  دو  ی بفاصله شدند دور و کردند اجرا  مانور یک ارگ باالی طیارات ابتدا  در

جمهوربا خانواده درساحۀ ارگ  باالی قرص گلخانه که رییس  جت   ۀطیار  یک قیقه
 نظرم رسید که بام قرص کرد. به پرتاب   بم  آنجابودند، واعضای کابینه

گونه گلخانه ن  به فین  اینجا بود که به عمق ووسعت شد.  باال    دوباره و خم  پائی 
به حصار  امرِ  ،اوپراسیون آمر الرحمان فضل جگتورن.  بردیم  ی   توطئه باز گشت 

ن دو بارۀ دروازه ها را داد.    ارگ و بسیی
آنچه برای پرسونل گارد مایه تشویش و خییل نگران کننده  بود غیابت قوماندا 
مربوط  از حضورش دردروازۀ  پس  بود.   قوماندان گارد  لحظات حساس  ن درآن 
گارد، دیگردیده    نشد. و ما تا پایان این ماجرا دیگر او را ندیدیم.سوق و ادارۀ قوتهای 

   گرفت.                              گارد را آمر اوپراسیون) جگتورن فضل الرحمن( بدوش

و  بلند  مورال  با  مصمم  و  دلی   هوش،  با  افش  یک  الرحمان  فضل  جگتورن 
"    ایستاد. مردانه و استوار تحصیالت عایل بود و تا آخرین لحظات دفاع گارد،   

متعلق به کودتاچیان    واقعیت تلخ  این   ن ساند که حتا قوماندان گارد جمهوری نی  می 
   .                                                                                            بود و رییس جمهور از آن بیخیی

ن   عیل صدیق برای نویسندۀ این اثر افزود: " ...آمرمخابرۀ گارد )جگتورن  آقای  همی 
ون   ن قوتها داخل ارگ و قوتهای بی  { ارتباط بی  ن آقا محمد( که وظیفۀ تأسیس }تأمی 
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 قطعات مربوط فرقۀ هفت و فرقۀ هشت قوای مرکز( که همکاری  
 
ارگ )خاصتا

ی گ رهیی هیأت  با  بایست  یم  و  داشت  را  فت  می  انتظار  طوردوامدار آنها  به  ارد 
ازنزدیک داخل تماس یم بود و مطابق امر و هدایت آنها ارتباط ها را برقرار میکرد،  

باالی مواضع دفایع گارد   با یک شباز حامل یک پایه بیسیم، مستقالنه و به تنهایی 
مربوط  امور  در  او  و کنجکاوی  دفایع  مواضع  از  او  بازدید  بود.  و گذار  درگشت 

داشت؟!"                    ن، به جای امور مخابره وی، چه مفهویم افشان و شبازا   

ن شامل دار  ساند که او نی  می  ن ی "آقامحمد" نی  و دستۀ   بیل! این حرکت و موضعگی 
                                                                              کودتا چیان بوده است.  

وزی کودتای  تره گ تشکیل  ثور، کابینه یی که تحت ریاست نورمحمد   به تعقیب پی 
ک کارمل معاون اول ریاست جمهوری، معاون   بودند: بیی

گردید، شامل اشخاص آیی
و   صدراعظم  معاون  ن  امی  هللا  حفیظ  صدراعظم،  معاون  و  انقالیی  شورای 
عبدالقادر   وزیرمخابرات،  و  صدراعظم  معاون  وطنجار  اسلم  وزیرامورخارجه، 

وزیرصحت   ویل  شاه  دکیی وزیرامورداخله،  نور  نوراحمد  صالح  وزیردفاع،  عامه، 
ی وزیرمعارف، سلطان  پنجشی  ، دستگی  محمد زیری وزیر زراعت و اصالحات اریصن
بارق شفییع   وزیرمالیه، محمد حسن  میثاق  عبدالکریم  پالن،  وزیر  عیل کشتمند 
زاد   راتب  اناهیتا  تلویزیون،  رادیو  وزیر  الیق  سلیمان  کلتور،  و  وزیراطالعات 

جوزجاین   یع  شر عبدالکریم  محمد وزیرامورزنان،  سارنوال،  لوی  و  عدلیه  وزیر 
الدین   نظام  و صنایع،  وزیرمعادن  دانش  محمد ات،  دشحوزیر   تهذیباسماعیل 

برق، عبدالقدوس غوربندی وزیرتجارت، محمود سوما   منصورهاشیم وزیرآب و 
   عامه.                                           وزیر تحصیالت عایل، محمد رفیع وزیر فواید 

ده تن آن ازجناح خلق و هشت وزرای ذکرشده  ۀ این بیست و یک تنازجمل  ن ، سی 
                       بودند.    مربوط به "حزب دموکراتیک خلق"  پرچم  احتن آن ازجن

مقام های شوروی وقت که دریکجا سازی دوجناح متخاصم حزب غرض شنگوین 
ن ،  ند محمد داوود تالشهای مخقن انجام داده بود ان  نخستی  خارجی  های  کشور   رهیی

. مقام های مذکوربربنیاد برنامه های ند که رژیم کودتا را به رسمیت شناخت   ند بود

اشغالگرانه و استعماری خویش، سقوط نظام جمهوری داوودخان و رویکارآمدن  
 
ی

ان "حزب دموکراتیک خلق" درافغانستان را گام بزرگ وزی سیایس    به سویرهیی   پی 
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ن شده ی شانوتقرب به هدف از  دخالتها،    نمودند. لهذا میتلقی    درمنطقه  قبل تعیی 
تخنیگ ی  جانبه  همه  همکاری  های  و  فعالیتها  ها،  و  اقتصادی  ،نزدیگ   

ی
فرهنگ  ،

ش  کودتا با رژیم    استخبارایی      دادند.                             را به نحو یی سابقه یی گسیی

ان هر  ن رهیی مابی   
اختالف سیایس فن ن و  ازسال  چون کی  دو جناح )خلق وپرچم(  

 ( حزب  )۱۹۶۵تأسیس  کودتا  وزی  ازپی  قبل  تا  ادامه  ۱۹۷۷میالدی(  میالدی( 
ن آنها  مقام های شوروی و"احزاب    توسط  داشت، لهذا آشتی دادن و یکجا ساخیی

مؤقتی   برادر" بصورت  سال    تازماین  اپریل  درماه  یافت که   ازراه  ۱۹۷۸ادامه  م 
واما  رسیدند  قدرت  به  نظایم  یکبار   کودتای  برکشورشدند،  حاکم  همینکه 

ازمدت کوتایه،  پس  و  اختالف سیایس شان گشوده گشت  ن  دیگرِشزخم چرگی 
   گردید.                   اورگانیسم حزب و نحوۀ برخورد اعضای آن با یکدیگر خصمانه

ن مرحلۀ حاکمیت حزب، همان هشت تن از چنانکه د پرچم  جناح  اعضای  رنخستی 
مختلف  به کشورهای  رژیم  سفرای  بحیث   

 
ظاهرا "خلق"  جناح  ان  رهیی ازسوی 

آن  نظایم  وغی  نظایم  سایراعضای  وگرفت   گی 
 
ومتعاقبا شدند  )تبعید(  فرستاده 

درداخل کشورآغازگردید.   ن ی نشددیری از   هنوز نی  ان آن سی  ه  حاکمیت حزب ورهیی
باکانۀ   یی  و کشتارهای  زنداین کردنها  ها،  ی  دستگی  ها،  تعقیب  دامنۀ  بود که 
، استادان معارف، زنان، مردان و حتا جوانان کم سن   روشنفکران، کارمندان دولتی

رژیم   قهاراستخبارات  دستگاه  توسط  و اکسا    ) بنام  وسال  از    مسوولیت  ا ب  (  یگ 
مذکوربنام حزب  ترین کادرهای  حم  والیات "اسدهللا شوری"    بی  تمام  و  درکابل 

ی  ها و کشتارها به حدی جدی، شدید، بیباکانه   شی    ع،  کشورآغازگردید. این دستگی 
دهشت و  ُرعب  را  زمان، شاشمملکت  دراندک  بود که  حمانه  بی  ن   و   فرا   سنگی 

                                                                                                          گرفت.  

نایسر  به هیچ وجه  ان دوجناح حزب  اختالفات رهیی نگفتتن است که  نی  نکته  این 
ایدئولوژیک ان و   میان آنها   ازاختالفات  حزب مذکوراعم   اعضاینه بود؛ زیرا رهیی

و یک  از "  و " پرچیم" درواقع پی  (  مرکزو "خلقی ن  )کرملی 
ی کنندۀ جهاین احد رهیی

ک بودند. این خط فکری    سیایس  –خط فکری  و   ک    –مشیی هم همان سیایس مشیی
ی   "، تعقیب "اقتصاد رهیی "، "فعالیت های پارلماین ن ادامۀ "مبارزۀ مسالمت آمی 

" و  یالیسم امریکا"    شدۀ دولتی شمایه داری" وباالخره، ضدیت با "امی  "راه رشد غی 
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ان واعضای "حزب دموکراتیک خلق" همه پذیرفته بودند . یا  بود  بعبارۀ دیگر، رهیی
مردم   وفالح  خی  به  میدهند  انجام  آنها  آنچه  و  میگویند  ن  ان کرملی  رهیی آنچه 

               است.   جهان بوده عدول ازآن "درحکم خیانت به امرانقالب"افغانستان و 

ان هردو جناح ازبطن  تاآنجا که نزد همه ثابت گردیده بود، تضادها و اخت الفات رهیی
ۀ اصیل برخاسته بود ن : عامل طرد ودفع رقیب سیایس درسطح ند دو عامل وانگی 

یت و موجودیت حساسیت ها و تعصبات   قویم   .    –رهیی                               زباین

  " میخوانیم:  تنشهای قویم درافغانستان"  "برریس  رژیم کودتای  درکتاب  هرچند 
قویم  ثور  اختالفات  به جای  اوراق رسیم،  و  اسایس  ،   ،درقانون  مذهتی و  نژادی 

مذ اقوام،  حقوق   
 
قسما و  میگفت  طبقایی سخن  فرهنگهای  اازاختالفات  و  هب 

مذکو  حزب  واما کادرهای  میشناخت  رسمیت  به  را  مختلف  درعمل  طوایف  ر 
تنشهای دراز مدت قویم اث داران  مثابۀ می  به  به اصل خویش  زباین    -متأسفانه 

ی متقابله و تعصبات زباین و نژادی دردرون حزب     برگشتند.  ن عیل ، نفرت انگی   

 
 
"    رغم آنکه ظاهرا تبلیغایی غرض "آشتی میان اعضا، جمع بودن  دادن  تالشهای 

ن   تأمی  و  برادری "برمحورقدرت  و  افغانستان   "برابری  مختلف  های  ملیت  میان 
صورت میگرفت، لیکن اختالفات آنها قدم به قدم به مرحلۀ انتاگونیستی )آشتی  
به  و  آمد  بوجود  ن  خونی  نزاع  حزب،  دراندرون   

 
متعاقبا چنانکه  رسید.  ناپذیری( 
آنگاه که نجیب هللا احمد زی به کریس رسوایی های سیایس منجرگردید.   سپس 

 کمیته مرکزی حزب تکیه زده بود؛ بازهم فراکسیون }هایی   و   ریاست جمهوری 
منیسر

آمد ،   ( ندبمیان 
ً
پرچم    مثال ازجناح  و  شهنوازتتن  فرکسیون  "خلق"  ازجناح 

ک کارمل و همچنان فرکسیون های "مزدک" و  فرکسیونهای محمود بریایل برادربیی
ا   " شهنوارتتن  "کاویاین ازجملۀ  یجاد گردیدند. گروه  حزبکه  تباران  واز    پشتون 

" های دوآتشه  رسیدن به سازی قدرت و  ست  به منظوریکد  بازهم  ،  ند بود  "خلقی
به پشتون تبار میخواستند با متهم کردن نجیب هللا  خودشان،فراکسیون  هژموین 

، او را از قدرت                                     (     ۹)  کناربزنند..."شوونیسم قویم و زباین

نباید فراموش کرد که قدرت های استعماری و اشغالگر، شیوه   ن این واقعیت تلخ را نی 
به مثابۀ بازوی مؤثرسیستم   ن ( نی  های کاری خایص دارند. شبکۀ جهاین )گ جی یی

انه و بدون ماهر درافغانستان بگونۀ  شوروی دیروز، بخصوص وظایف خودش را  
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.آر. یو(  وقفه انجام میداد. همچنان شبکۀ استخبارات نظایم شوروی به نام )جی
درقبال فعالیتهای "حزب دموکراتیک خلق"، نقش آن درامورآیندۀ افغانستان و   ن نی 

جمهوری داوودخان اثر     به راه اندازی عملیات کودتای نظایم علیه رژیم   باالخره
 دستگاه ح

 
برنامه های کوتاه مدت و بنیادی داشت. عالوتا بربنیاد  اکم درمسکو، 

اختالفات درون " حزب دموکراتیک   به  استعماری شان، دردامن زدن  درازمدت 
ان حزب مذکور و   خلق" نقش ایفا میکرد. یعتن عالوه ازدالیل هژموین خوایه رهیی
مالحظات قویم و زباین که موجب تضادها و اختالفات سیایس گردیده بود، دو 

ن شبکۀ اس  دند.                                    این آتش باد به   تخبارات شوروی نی  ن    می 

ن " افشبلند پایۀ گ جی یی هم تأیید میکند که : " ... گ جی یی   وخی 
چنانکه "میی

ن کارمل و تره گ ودیگر اجنت های هوا دار شان را دامن زده و   زیرکانه اختالفات بی 
ماهرانه و جداگانه  اند،  بوده  پرچم وابسته  یا  و  به خلق  اجنت هایی که  تمایم  با 

 یگ از شگرد های سازمان های استخبارایی  تماسهایش را حفظ کرده است. طبع
 
ا

بزرگ دنیا ایجاد تفرقه و معاملۀ جداگانه با اجنت های بویم شان میباشد که امروز 
معمول   روش  ازاین  همه  ترکیه(،  استخبارات  )سازمان  "میت"  تا  "سیا"  از  هم 

وی میکنند." )                                                                    ( ۱۰درافغانستان پی 

ان جناح "خلق"  ب انقالبیگریجنون قدرت وغرور کاذ ، بخصوص  درمخیلۀ رهیی
ن   ثور"  یا  درمخیلۀ حفیظ هللا امی  انقالب کبی  تا آنجا بجوش آمد که  "قوماندان دلی 

امرش، تحت  به جالدان  اشاره  یک  تره گ( رهیی   با  و مؤسس حزب،    )نورمحمد 
قرییس دولت و به   وباالخره استاد خودش    "روح دربدن حزب"   ،اصطالح نابغۀ شر

 و بگونۀ وحشتنایک در اندرون کاخ جمهوری به کام  را 
 
د   آنا بازهم بصورت    و   مرگ سی 

 یی شوصدا  
ً
ی  آو تحقی   کامال ن ول آبچکان" کابل می 

ُ
به زیرخاک مدفون  درمحل " ق

                                                                                                  .    ساخت

ن  درپردۀ ابهام بافی نماند، بلکه تا   علت قتل نورمحمد تره گ توسط حفیظ هللا امی 
و ببند مستبدانۀ رژیم کودتا و   اندازۀ زیادی افشا گردید، بدین معنا که دراوج بگی 
اک  اشیی غرض  تره گ  نورمحمد  بود که  افغانستان  آوراجتمایع  ُرعب  اوضاع 
آنگاه که   پایتخت کیوبا گردید.  رهسپارهاوانا  منسلک،  غی  درکنفرانس کشورهای 

ن دیدار   میخواست به ان کرملی  نمود و با رهیی ن به   کابل برگردد، سفری به ماسکونی 
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درماسکو، دیدارها  ن  همی  آورد. یط  ن   عمل  تا    چنی  مخقن صورت گرفت  فیصلۀ 
" خودکامه و مغروررا از ِش راه   ن ن رسیدن به کابل، بایستی "امی  نورمحمد تره گ حی 

 به هرترتیتی که بود 
ن از نظامیان  "انقالب" بردارد. اما این طرح مخقن ، توسط یکیی

" به نام "داوود ترون"   ن  به اطالع وی رسانیده که با تره گ همراه بود،  وفاداربه "امی 
این بود که  شد.   ن نشینان  این تصمیم کرملی  با  دلیل  ن ازیکطرف،  امی  حفیظ هللا 

حیم یی سابقه و شدت عمل علیه مردم افغانستان، ملیونها دشمن داخیل علیه   بی 
ان جناح پرچم ازقدرت  ب    "انقالب" وجود آورده بود و از سوی دیگر، با راندن رهیی

و گرفتاری  های اعضا و کادرهای دیگرجناح مذکور، حزب را تضعیف نموده و اسباب  
ی های نظایم وسیایس را به اوجش رسانیده و در  د  قیام های مسلحانه و درگی  پیشیی

"ام افواه که  و  ادعا  این  بود.  شده  متکیی  خویش  اجنت اعمال  درواقع،   " ن ی 
 
ً
احتماال ن نی  امریکاست،  ن   یس.آی.آی  اقدام خونی  ن  به چنی  وادار  را  ن  ان کرملی  رهیی

                                                                                                نموده باشد. 

حیم شهرۀ آفاق بود،   ن که در زیره گ و بی    دستآنکه  قبل از لهذا، حفیظ هللا امی 
انه یی انجام داده و   از ش   راه برنامه های     اورا تره گ به او برسد، خود اقدام پیشگی 

برداشت.  اکتوبر سال    خویش  ماه  نهم  بتاری    خ  )تره گ(  مرگ  ازطریق ۱۹۷۹خیی م 
،    رادیو افغانستان پخش گردید. مرگ "بیماری" تنها دراثرتره گ دراطالعیۀ رادیویی

جالب این بود که  یی گفته شدکه گویا  ازمدیی به اینسو شامل حالش گردیده بود.  
را   واکنیسر  هیچ   ، دولتی رادیوی  ازطریق  آن  خیی وانتشار   " "رهیی مرگ  این 

                                                                        درشاشکشور برنیانگیخت.         

 دست  ین افراد آ
 
                                 داشتند: درقتل نورمحمد تره گ مستقیما

   *روزی گل )دوهم برید من ارتش( و آمر سیایس گارد جمهوری

 *عبدالودود )تورن ارتش( و آمر مخابرۀ گارد جمهوری 

 * جانداد  فرمانده ی گارد جمهوری

کوتاه،  مدت  دریک  ها  نامردیم  و  کشتارها  ها،  تعقیب  و  ها  تحقی  سلسلۀ 
ش های مسلحانه ونفرت و   ن ش یافت و شاشی شد که بسیار زود خی  آنقدرگسیی

                                                انزجار عامه علیه حزب و دولت را به بارآورد.  
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ازاحسا ش های مسلحانه که آگنده  ن از    سات میلاین خی  ناموسداری  و برخاسته 
غلیظ   واستبداد  زورگویی  با  ضدیت  و  نخست، حاکمان  سنتی  درروزهای  بود، 

ن انداخت وقدم   ، مناطق مرکزی و نقاط دیگرطنی 
پروان، کین ن ن عصیان خی  درشزمی 

میشد، خشم و واکنش بیشیی  به قدم عمویم وشاششد. هرقدرشدت عمل رژیم  
ده                                                                   ترمیگردید.     مردم جدی تر وگسیی

واکنشهای خشم آلود مردیم علیه رژیم کودتا، بسیارزود به قیام های عمویم  این  
 ( هرات، کابل  درباالحصار،  عسکری  قطعات  و  و  درکابل  حوت  سوم  محل قیام 

ن کوت پروان، اسمار  و جاهای دیگرمبدل  شد. ، پکتیا، هزاره جات  چنداول(، حسی 
ن   ترین وسایل و وسایط  عیل رغم آنکه رژیم کودتا با استفاده ازثقیل ترین و سنگی 

وی هوایی علیه این قیام ها متوسل گردیده هزاران نفررا اززنده    به شمول نی 
ی

جنگ
 ساقط نمود، با آنهم نه تنها هرگزموفق نشد آرامش و اطاعت قیام کننده گان 

ی
گ

ترازقبل   لزل  ن میی و  پاچه  و  دست  و  تر  روزنگران  روزتا  بلکه  آورد،  فراهم  را 
                                                                                               گردید.  

 

 نورمحمد تره گ  
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آید ملت بو   آزرده شود، پیشیر که هنگام تزاحم     چون بیشیر د آن شی   

 قیام شهری "چنداول"  

ح و بسط این حرکت مهم میل، ایجاب پژوهش و نگارش جداگانه و همه  البته شر
ن بدان، یط صفحات این اثر منرصف میشویم. اما  جانبه را مینماید که ما ازپرداخیی
سال   شطان  ماه  دوم  روز  به  قیام  این  که  گفت  مخترصباید  بصورت 

آغازگردید. قراربود قیام  درقلب کابل  خورشیدی درمحلۀ مشهور"چنداول"  ۱۳۵۸
کننده گان، با بلندکردن شعارهای ضد رژیم، خود شان را تا ارگ جمهوری برسانند، 

پولیس حوزۀ  عمارت  تنها  هنوز  آنرا    محل  لیکن  سالح کوت  و  نموده  اشغال  را 
ن و آسمان مورد یورش   مصادره کرده بودند که رژیم دست بکارشده قیام را اززمی 

   رسیدند.                                       صد ها تن به شهادتن درنتیجۀ آ قرارداد که 

این اقدام ضد رژیم، افراد مربوط به حزب اسالیم   تاآنجا که گفته شده، درافشأ 
                                                                                گلبدین نقش داشته اند. 

اسالیم،   ازجمله حزب  هایی  " گروه  نوشت:  مورد  دراین  "ویگ شیعه"  وبسایت 
ن دولت   جمعیت اسالیم، حرکت انقالب اسالیم و حرکت اسالیم با هدف برانداخیی
}ماه شطان{ سال    را برنامه ریزی کردند که قرار بود در دوم تی 

، عملیایی کمونیستی
ا ۵۸۱۳ جارهای متعددی دریک زمان درشاشکابل روی دهد وپس  نف خورشیدی 

وزی عملیات و سقوط دولت، بیانیه ای از رادیو خوانده   شود."                     ازپی   

ن وبسایت عالوه میکند که : " انفجار پیش ازموعود یگ ازبمب ها درنزدیگ   همی 
مسدود شدن راه های مهم شهر  ُپل باغ عمویم کابل، باعث افشای این حرکت و  

                                                                                   از سوی دولت شد. "  

است،    مختنق دشواربوده 
 
ایط شدیدا آماردقیق درتحت چنان شر ن  هرچند گرفیی

  و به دنبال ویل با آنهم گفته شد که دریکروز به تعداد سه صد تن به قتل رسیدند  
                            شدند.     آن، حدود سه هزارنفردیگرازسوی رژیم دستگی  و اعدام  
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                                            قیام نظامیان درجالل آباد 

خورشیدی تعدادی ازافشان فرقۀ جالل آباد دست به  ۱۳۵۸درروز اول ماه حوت  
به قتل رسانیدند، اما    شعتقیام ضد رژیم زده یکتعداد شباز و افش رویس را به  

این حرکت با اقدام متقابلۀ رژیم، بگونۀ خونیتن شکوب گردید. اینکه چه تعداد  
هچنان سند مؤثقی دردست نیست.    ازقیام کننده گان به شهادت رسیدند، تاکنون

اثرموجود   این  نویسندۀ  نزد  ن  نی  نظایم  قیام  این  ان  رهیی هویت  و  اسم 
                                                                             نیست.  

حوت هرات  ۲۴ قیام  

خورشیدی بود که  ۵۸صبحگاهان روز پنجشنبه بیست و چهارم ماه حوت سال  
زود شاشی   بسیار  و  شد  بلند  هرات  جامع  ازمسجد   ) اکیی )هللا  اض  اعیی ن  طنی 
گشت. مردم حتا ازروستا های شهر هرات و ازچهاردروازۀ شهر )دروازۀ قندهار، 
دروازۀ خوش، دروازۀ عراق و درب ملک( به داخل شهر ریختند. به روز سوم قیام، 

فر  و  هفده  فرقۀ  به  مربوط  نظایم  ازافشان  هراتیکتعداد  زلیم کوت  پس  قۀ   ،
های  پایگاه  درداخل  حاصن رویس  االن  وجین مشاوران  ازافشان،  ازکشتاریکتعداد 

ش افشان نظایم هرات و تسلیح    به قیام کننده گان پیوستند.   نظایم، ن باآنکه با خی 
  ، ن  جویانۀ رژیم ازهوا و زمی 

ش یافت واما با اقدامات تالفن مردم، قیام گسیی بیشیی
وه نی  ورود  به شکوب بخصوص  قیام  متأسفانه  هرات،  به  ازقندهار  نظایم  ای 

یت مردم هرات و منابع دیگراینست که درجریان این   خونیتن مواجه گردید. نظراکیر
                                 رسیدند.    نفربه شهادت قیام بزرگ، به تعداد بیست هزار 

 عبارت بودند مسلح ساختند،   افشان نظایم یی که به پاخاسته و قیام کننده گان را 
اسدهللا،   سید  نجیب هللا،  شایسته،  عالالدین،  نورمحمد،  وزیری،  انور  ازمحمد 

ین گل شی  احمد  سلطان  بوچ،  رسول  غالم  احمد،  خلیل   ، اسماعیلشمشی   و   ، 
خان.                                                                                                      بصی 
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، حاجی عیل  این ن ان وپیشگامان این قیام تاریخن عبارت بودند از: گل محمد تی  رهیی
آصف،   محمد  معلم  عبدالعیل،  مهاجر،معلم  نثاراحمد  سارنوال  سنوگرد،  خان 

هللا صقن   ، رواین سفید  غالم  نو،  ده  عبدهللا  احمدخان  و  افضیل  حوض  
                                                                                              کرباس. 

 

 

حوت هرات  ۲۴صحنه یی از قیام   

 قیام باالحصارکابل 

سال   اسد  ماه  چهاردهم  روز  قیام  ۱۳۵۸به  ُپرصالبت  ن  طنی  بود که  خورشیدی 
افغانستان"    باالحصارکابل به گوش ها رسید. نظامیان    

ی
وبسایت "حزب همبستگ

ن نوشت:                                                                                 دراین مورد چنی 

"هدف اصیل قیام باالحصار را شنگوین حاکمیت باندهای خلق و پرچم تشکیل 
نمودند. این حرکت متهورانه بصورت اسکو اطاعت یم وار از اوامر مداد که بردهیم

ریزی شده بود. ابتدا باید نقاط حساس  همزمان و شتاشی در تمام کشور طرح
بگرام،  هوایی  میدان  رواش،  خواجه  هوایی  میدان  باالحصار،  نظایم کابل چون 

ه اشغال   ن حالکلوپ عسکری، لوای راکت وغی  حمله شی    ع بر   شده و در عی 
د که با ده تانک زرهدار محافظت یم رادیو ک ها بعد از  شد. تانک ابل صورت بگی 
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چریک ول  در کنیی پرسونل،  تانکیستتصفیه  و  شهری  دیده  آموزش  های  های 

ات آن که در واقعموظف در یم   شعر  آغاز    آمد. بعد از اشغال رادیو و توقف نشر
نظایم )چون    قیام درکابل   تمام مراکز نظایم و غی  از خانهوزارتبود،   ) های دولتی
ی افراد موظف اشغال یمطرف گروه  گردیدند. های مردم و تحت رهیی

بعد از پخش دستور قیام از طریق رادیو، تمایم مراکز نظایم والیات ترصف گردیده 
ن افشان و شبازان به قیام های مردم  روهکنندگان، به تسلیح گو متعاقب پیوسیی

تا هر نوع مقاومت عوامل رژیم را شکوب نموده و قدرت را به پرداخته یم شد 
ند. سازماندیه والیات به طور کیل از طریق رادیو صورت یم  گرفت. دست گی 

های ابوس مستقر ارگ که در همان روز )یکشنبه( مجلس کابینه را داشت با توپ
ن و با طیارات میدا  شد.  ن هوایی بگرام از هوا زیر آتش گرفته یم در باالحصار از زمی 

ضمنا میدان هوایی خواجه رواش و قوای چهار زرهدار در پلچرجن بعنوان مقر  
 گرفتند. اصیل رژیم تحت حمالت قوای هوایی قرار یم

رژیم  نفع  به  قوای کمگ  از داخل شدن  ی  جاده های اصیل شهر جهت جلوگی 
وی اصیل حمایت  بسته میشدند. قوای چهار و قوای پانزد ه زرهدار در پلچرجن نی 

فتند که باید جلو ورود شان به شهر  کننده ی خلقی ها و پرچیم ها به شمار می 
 شد. گرفته یم

،  در کابل هزاران نفر در مساجد و تکایا و مناطقی چون هودخیل، تره  ن خیل، ده سیی
شیوه حصار،   بیتن 

ی
سنگ کوته  افشار،   ، برج  دشت  چهاردیه،  بگرایم،  ، گ، 
از اشغال مراکز   تا بعد  ه بسیج شده بودند  از لوگر و غی   

چهارآسیاب و مناطقی
، مسلح شده و با ایجاد سنگر   ن کوت و پلچرجن نظایم چون قرغه، ریشخور، حسی 

دازند.   ها به مبارزه مسلحانه بی 

رژیم با تسلیح مردم شنگون گردد و با توجه به احتمال شکست  قرار بود  
ن در نظر گرفته قیام، جا   عقب نشیتن    و   ه سالح نی   برای ذخی 

  های مخقن
   شده بود. 

بصور  بس  میل  موتر  از    پانزده  را  مردم  تا  وظیفه گرفتند  داوطلبانه  ت 
 حومه شهر کابل چون پغمان و شمایل به شهر انتقال دهند. 



 

66 
 

 افغانستان از نخستین جمهوریت تا برگشت امارت طالبان

کای قیام وظیفه داشتند تا با بلند کردن شعارهای روی تکه   تعدادی از شر
که از قبل ترتیب داده شده بودند و پخش اوراق تبلیغایی چاپ شده در  

، راهپیمایی مردیم را سازماندیه نمایند. 
ن گستتین  ماشی 

وز«( و   مسئوالن قیام برای شناسایی همدیگر از نام شب )»جنبش   پی 
 نام روز )»آزادی   جاوید«( استفاده یم

 
  ، هر مسئول بخشکردند. عالوتا

ن بازوبند   گردید. و نصب نشان پالستیگ در روی سینه شناسایی یم   با بسیی
وع یم   ۱۲:۳۰قیام باید درست ش ساعت شد. به روز چهاردهم اسد شر
ن ساعت  دو دلیل: اول اینکه تانک  بعد از    ۱و    ۱۲های اطراف رادیو بی 

 تحت ترصف یم 
ی

آمدند و دوم اینکه  ظهر از پرسونل خایل شده و به سادگ
ن روس ن ساعت برای  در باالحصار نی  ها و افشان خلقی و پرچیم در همی 

تر شدند که تصفیه شان ساده صف طعام به سالن غذا خوری جمع یم
   (  ۱۱" )  گردید. عمیل یم 

ن باید درهمینجا متذکرشویم که مسوولیت قیام باالحصار   این نکته را نی 
 به عهده گرفته است. 

 
 کابل را "سازمان رهایی افغانستان" رسما
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ند اسمار قیام غ  

ند" اسمار بر بیل این قیام  
ُ
ن "غ ن از طرف افشان و منسوبی  ضد رژیم کودتا  نی 

ند" نظایم، کیس بنام عبدالرووف خان  
ُ
  بود. صورت گرفت. فرمانده این"غ

یک  گزارش با  مذکور  ند 
ُ
غ افشان  دارد،  قرار  نویسنده  دراختیار  هایی که 

تصمیم شجاعانه، تعدادی ازمشاوران رویس و مسووالن حزیی را به قتل  
رسانیده کلیه وسایل و وسایط نظایم را  مصادره نمودند. درآن سال گفته  
برای مجاهد را  قیام کننده، سالح های مصادره شده  افشان  ین  شد که 

ند    –مربوط به یگ از "تنظیم" های جهادی  
ُ
اسالیم تحویل داده فرماندۀ غ

نظر   تحت  آنجا  در  وی  واما  رسانید  پاکستان  قلمرو  به  را  ش  خود 
وی متأسفانه  )آی.اس.آی( یا شبکۀ استخبارات نظایم پاکستان قرارگرفت.  

ی   دشواری را سی 
ی

                                    مینمود. در شهر پشاور، زنده گ

ی )تره گ و   جریان بگی  وببند و شکنجه وکشتار رژیم کودتای ثور به رهیی
ن بود که میتوان منحیث نمونه، یگ ازاعمال   ( به حدی شدید وخونی  ن امی 
یافته   شهرت  عام کرهاله(  )قتل  نام  به  را که  دروالیت کین رژیم  حمانۀ  بی 

                                                                 است، دراینجا درج نماییم: 

ق کابل و درنزدیگ های مرز پاکستان واقع است. رژیم کودتا   درشر والیت کین
چند   منطقه،  بودن  حساس  به  جابجا  نظر  محل  دراین  نظایم  "پوستۀ" 

ها   پوسته  باالی  مسلح  ازجهادگران  یک گروپ  ازشبها،  یگ  بود.  نموده 
تی ناپدید میشوند. واما شب یس ام ماه حمل  شلیک میکنند و پس ازساع

و های مسلح رژیم محاصه گردیده و  ۱۳۵۸ خورشیدی، منطقه توسط نی 
صدای شلیک تفنگ و خمپاره درفضا یم پیچد. درصبحگاهان آن شب، 
ن دروازه های منازل   عساکردولتی به داخل محل یم ریزند و با درهم شکسیی

ان و جوا ی پی     .            پردازند  نان و کودکان یممردم، به کشتارو دستگی 
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ازیکهزار  به تعداد   ن نشانده  تن ازباشنده های )کرهاله( را  بیشیی به روی زمی 
بدون پرسان و تفکیک، فرمان آتش عمویم صادرمیکنند که درنتیجه، به  
تعداد یکهزار و دوصد و شصت تن یی گناه و یی تقصی  بخون گرم خویش  

                                                                                   غوطه ورمیشوند.  

افشاین که دراین کشتاردستجمیع اهایل )کرهاله( دست داشتند، عبارت  
 ، والیتی کین منیسر  اللهاند  جان  ن  سپی   ،

وایل کین شیواین  شهنواز  از  بودند 
، عبدالحق فرمانده غند  (  ۶۹)صادق عالمیار فرمانده کندک   کماندوی کین

غفار   جگرن   ، والیت کین جبهۀ  عمویم  فرمانده  ، گلرنگ  نه کین و  شصت 
،   مانده کندک مروره،فر  محمد شاه    تورن سید محمد فرمانده دافع تانک کین

قوای   فرمانده  لوگری  الدین  امام  تویل کماندو،  فرمانده  الدین  مخ  ولد 
عسکری،   لوای  افشعملیایی  الدین  بهرام  نریوال  عسکری،جگرن  شمشی 

، رییس   بادام گل    تعلیم و تربیۀ والیت کین نورالرحمن رییس شحدات، داکیی
عیل خان، محمد یعقوب  س   وکیوال  عضو سیایس، محمد نعیم می 

ی
نرنگ

عضو کادری،  مستوفن  عبدالقادر   ، عضو کادری،    والیت کین نعمت  داکیی
، شاه دل مدیرمکتب عمران   چمتو ولسوال درۀ پیچ و عضو شورای والیتی

                                                         (۱۲خان و نظام الدین عضو کادری. )

ن شب و روز، یعتن درحالیکه مبارزات حق طلبانه و ضد استبدادی   درهمی 
ان "جوانان  مسلمان" که مردم درداخل افغانستان رو به افزایش بود، رهیی  

دردوران جمهوری داوود خان به قلمرو پاکستان فرارکرده بودند، زمینه را 
ازمهاجراین  مساعد دیده درجهت حزب سازی و جلب و جذب هزاران تن  

                نمودند.   استفاده  که از بیداد رژیم به آن کشورشازیرشده بودند،

را    مقام های شوروی  رژیم،  تزایدعلیه  به  رو  مخالفت های مسلحانۀ  و  ها  قیام 
"حزب  حاکمیت  سقوط  با  مبادا  واداشت که  اندیشه  این  به  نموده  نگران  ن نی 

دین سالۀ شان به هدررود، پس، آماده دموکراتیک خلق"، تمام تالش و تمهید چن
 گرفتند تا به افغانستان قشون فرستاده با اشغال این کشور، ازدست آورد های  

ی
گ
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راست به عمل آورند. هرچند اسناد کتتی ازطرف سیایس، اقتصادی، نظایم شان ح
به کرات  تلفون   ازطریق  تره گ،  نورمحمد  شد که گویا  داده  ون  بی  رویس  منابع 

 و حتا پرسونل رویس به افغانستان را از مقام های  استدعای ا 
ی

رسال وسایل جنگ

ن بعمل آورده   قبل ازآنکه به قشونکیسر مقام های شوروی به افغانستان   . بودکرملی 

خواهد بود برجن ازاسباب و عوامل دازیم، بهیی  رژیم    مربوط به  بی 
ی

تزلزل و درمانده گ
                                                                                                       کودتا را برشمریم:   

قدرت   وبه  انقالب" کردن  بر"  مبتن  حزب  ان  رهیی و  افراد  مغزانۀ  خایل 
*تبخیی

                                                                                                     رسیدن  

ن و ازهمه کس اطاعت محض را  انگاشیی ن  ن را فراز همه کس و همه چی  * خویشیی
ن                                                                                                 انتظار داشیی

 مردم دخالت  * درخصویص ترین بخشهای  ز 
ی

 فردی و خانواده گ
ی

     کردن  نده گ

                                    دربرابر افکار، عقاید و مقدسات عوام یی حرمتی نمودن * 

                * تعرض ودست اندازی به ناموس، جان و مال مردم به صورت بیباکانه

ستان و حتا افراد و عناص   ی وسیع روشنفکران، علما، وطنی  * تعقیب و دستگی 
                                             بیطرف توأم با حبس و  تعذیب و شکنجه وآزار   

* به زندان افگندن هزاران هزارشهروند افغانستان اعم ازپی  و برنا و کودک وحتا 
ه گان فقط به ن                                        ظن همسو نبودن با رژیم.  زنان و دوشی 

ویا ازآنها اطاعت صد د  * دشمتن و خصومت با افراد و اشخایص که حزیی نبودن
                                                                                          درصد نمیکردند 

                                                     * دشمتن با دگراندیشان و امحای فزیگ آنان 

، سؤاستفاده ازقدرت سیایس حتا در قلمروشخیص و خصویص   لدری، زورگویی
ُ
* ق

                                                                  دیگران و فخر فرویسر های افرایط 

 عمیق و غلیظ سیایس و ایدئولوژیک به شوروی آن روز 
ی

                      * وابستگ
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                                    اماکن.  * و تفتیش عقاید، منازل، دفاتر، مساجد و سایر 

و  *   اعضای حزب حاکم  قدرت سیایس دردست  ن  انحصارکامل  نگهداشیی محروم 
                                      دیگران از حق تفکرو رسیدن به ُپست های بلند دولتی 

* ایجاد فضای مختنق سیایس، عدم مصوونیت فردی، ُرعب، ترس و یی اطمیناین  
                                                                                      کامل درشاشکشور   

* فعالیتهای شدید وبالوقفۀ جاسویس و بگی  و ببند یی وقفه و کشتارهای  
                                       بازخواست.    بدون دلیل، بدون محاکمه و بدون  

بردن  *   باال  تا سطح " شخص  دامن زدن به کیش شخصیت و  تره گ  نورمحمد 

ق"غناب شر او   ۀ  نشان  و  نام  به  حرمتی  یی  ین  اندکیی اعدام کسانیکه  و  توقیف  و 
                                                                                                 میکردند.   

د، باید گفته   ی  برای آنکه خواننده به عمق این فاجعۀ بزرگ و کشتارهای وسیع   بیی
به    ،یعتن کمیی از یکسال  ،م تا اخی  سال مذکور ۱۹۷۸شود که تنها ازماه یم سال  

به قتل    بودن  به اتهام "ضد انقالب"  نفر   ) و به قویل هفده هزار( ده هزارز تعداد دوا 
 به دیوارهای وزارت   رسیدند. چنانکه رژیم کودتا اسمای

 
ن را رسما این تعداد مقتولی 

رسانید.        نموده و بدین وسیله به اطالع بازمانده های شهدا  امورداخله نصب  

افغانستان درپنج سال نخست اشغال "به نقل ازکتاب    "یغمای دوم منگیل"درکتاب  
برکابل  خلق  فرکسیون  مایه که  بیست  درجریان   " میخوانیم:  ن  چنی  شوروی" 
 )حاکمیت وحشت( نامیده 

 
حکومت کردند... ایشان آنچه را انجام دادند که بعدا

بیش  شد،   شمول  به  ن  مخالفی  حیث  به  }را{  مورد شک  افراد  هزار  هفده  ایشان 
                             ( ۱۳)  م را اعدام کردند."چر پیون ازپنجصد تن از اعضای فرکس
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درهمان قریه یا محل کشتار                              واقع گوردستجمیع قربانیان حادثۀ کرهاله    

 

 قیام هزاره جات

اززمرۀ موفق   افغانستان،  مناطق مرکزی  باشنده های  قیام مسلحانۀ  این 
و   شورشها  خلق  ترین  دموکراتیک  "حزب  استبدادی  رژیم  علیه  قیامها 

م آغازشده  ۱۹۷۸افغانستان" بود. قیام هزاره جات که در ماه اکتوبر سال  
م نه تنها ادامه یافت، بلکه ساحات و مناطق  ۱۹۷۹بود، تا ماه جون سال  

ون کشید.   بی  رژیم  ادارۀ  ازتحت  را  بامیان  والیت  مرکز  استثنأ  به  وسیع 
، مناطق بسیاری را بمباران نمود،  هرچند رژیم با ا وی هوایی ستفاده از نی 

ی    م۱۹۸۰اما بازهم ساحات زیادی تا سال   دردست قیام کننده گان به رهیی
                                                         " شورای اتفاق اسالیم" بافی ماند.  

از قوای نظایم و هواپیماهای رژیم ازمرکز   استفاده  تا درۀ شاه    که  بامیان 
صورت   وقفه  بال   ... اژدهار  و کوه  آخندان  ودشت  شیدان  و  فوالدی 
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  به پا خاسته گان نتوانست مناطق مرکزی کشور را از وجود    میگرفت، بازهم 
  کوهستاین و 

 
العبور میباشد.    صعبتصفیه نماید. زیرا مناطق مذکور عمدتا

   یافت.                لهذا عملیات ضد رژیم تا سالهای درازی همچنان ادامه

، تلۀ مرگ زندان پلچرخن   

رژیم ول  و کنیی استفاده  تحت  والیات کشور،  و  در کابل  زندان که   ازجملۀ صدها 
ق شهر کابل بود. زندان مذکور که  " در شر کودتا بودند، یگ هم زندان " پلچرجن
درسالهای جمهوری محمد داوودخان دریک ساحۀ بزرگ و تحت نظر مهندسان  
ده یی ازآن علیه  

وزی کو دتای هفتم ثور، بگونۀ گسیی هندی اعمار گردید، پس ازپی 
   آمد.                                           استفاده بعملهزاران تن از شهروندان کشور 

(   ماموران امنیتی  رژیم، همانطورکه به سهولت و بدون رعایت    )دستگاه استخبارایی
همان  به  پرداختند،  یم  ی  دستگی  و  تعقیب  به  انسان،  به  ارزش گزاری  ین  اندکیی

 آزاد دا 
ً
ان دست کامال شتند. آنها  پیمانه در بکار برد وسایل تعذیب و شکنجۀ اسی 

)اعم از  ن حتا زمانیکه اسی  و جوان و زن و کودک( را محکوم به حبس های معی  پی 
، لت و کوب و شکنجه های   مینمودند، بازهم او را درسلول های زندان مورد تحقی 

                                                                                  میداند.  روج و جسیم قرار 

ین شخصیت های   اعدام های شبا روزی و بال وقفۀ صدها انسان آزادیخواه و بهیی
ن رژیم، داستان    و ...توسط منسوبی 

ی
ی، سیایس، فرهنگ دردنایک است که  علیم، هین

مینماید.  را  نگارش کتاب جداگانه  ازسلسله    ایجاب  نمونۀ کوچگ  آنهم منحیث  با 
درج میکنیم تا  اینجا  ر د  کشتارهای رژیم کودتای ثور، اینک اسم یکتعداد ازشهدا را 

                                      مجمل:    خوانندۀ ارجمند حدیث مفصل بخواند از این

 شجاع الدین ولد برهان الدین، متعلم صنف یازدهم، پنجشی  * 
 ـ جالل الدین ولد غالم میح الدین، مامور، مسکونه کابل  * 
 عبدالغفار ولد عبدالشکور، کارگر، مسکونه کابل  * 
، مسکونه ده خدایداد  4 ن ن ولد نور محمد حسی   ـ عسکر حسی 
 ـ رسدار محمد ولد صالح محمد، کارمند مرکز، کابل،    5
 ـ عبدالرحمان ولد محمدحلیم، معلم، مسکونه نیمروز،    6
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 ر محمد ولد آقا محمد، کارگر، مسکونه کارته نو،  ـ نو 7
 ـ اسالم الدین ولد محمد افضل، بیکار، مسکونه سالنگ،      8
   .ـ اسماعیل ولد محمد عثمان، کارگر، مسکونه ده خدایداد، 9
، مسکونه واصل آباد،  10  ـ عبدالهادی ولد عبدالغفور، داکیر
 ـ عبدالصبور ولد عبدالرسول، جگرن، مسکونه واصل آباد،   11
 ـ خلیل هللا ولد محمد یوسف، جگرن، مسکونه واصل آباد،  12
   .ـ غالم جیالنن ولد محمد انور، جگتورن، مسکونه واصل آباد، 13
   .لدین، تورن، مسکونه واصل آباد، ـ سید زمان الدین ولد سید امان ا 14
   .ـ سلیمان ولد گل آقا، جگتورن، مسکونه واصل آباد،  15
   .ـ محمد انور ولد محمد عمر، جگرن، مسکونه واصل آباد،  16
 ـ گل محمد ولد یار محمد، جگرن، مسکونه واصل آباد،  17
 ـ عبدالرحیم ولد فقی  محمد، جگرن، مسکونه واصل آباد،  18
   .ولد دولت محمد، مامور گمرک، مسکونه واصل آباد،    ـ محمد حسن 19
   .ـ غالم میح الدین ولد جمال الدین، مامور احصاییه مرکزی، مسکونه واصل آباد،  20
   .ـ حفیظ هللا ولد عبدهللا، تورن، مسکونه واصل آباد، 21
 ـ نجیب هللا ولد عبدهللا، دوهم بریدمن، مسکونه واصل آباد  22
 ازگل، مامور، مسکونه واصل اباد  ـ محمد نعیم ولد ب 23
   .ـ محمد عیل ولد خوشحال، مسکونه واصل آباد،  24
   .ـ شفیع هللا ولد عبدهللا، دوهم بریدمن، مسکونه واصل آباد،  25
کت برق کابل، مسکونه واصل آباد،  26 ک، مامور رسر    .ـ بیر
  .ـ محمد نعیم، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه واصل آباد،  27
   .بدالمناف، مامور ریاست ارزاق، مسکونه واصل آباد،  ـ سید ع 28
 ـ غالم حیدر، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه واصل اباد،  29
ی حقوق، مسکونه واصل آباد،  30 ن    .ـ بسم هللا، محصل صنف سوم پوهین
   .ـ سید داوود، معلم مکتب عالوالدین، مسکونه واصل آباد،  31
 مسکونه واصل آباد،  ـ حمیدهللا، مامور وزارت مالیه،  32
   .ـ عبداالحد ولد ویل محمد، مسکونه واصل آباد، 33
   .ـ عیل خان ولد محمد رسدار، مامور وزارت مالیه، مسکونه واصل آباد، 34
بچه کوت، 35    .ـ زمری ولد محمد عیل، مسکونه می 
   .ـ حبیب هللا ولد حاجر عبدهللا، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه چهاردیه،  36
   .االحد ولد جالد خان، معلم، مسکونه لوگر،  ـ عبد 37
خانه،  234ـ سید احمد ولد فقی  محمد، آمر مایل قطعه  38    .، ساکن خی 
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، مسکونه قندهار، 39    .ـ عبدالهادی ولد عبداللطیف، داکیر
   .ـ فضل محمد ولد یار محمد، دکاندار، مسکونه کندهار، 40
   .سیاب،  ـ محمدحکیم ولدآقا محمد، معلم، مسکونه چهارآ 41
 ـ محمدخلیل ولد محمدنارص، معلم، چهاردیه ،  42
 ـ آقا خان ولد عبدالحبیب، ساکن سمنت خانه،  43
   .ـ نیازهللا ولد عبدهللا ،مسکونه جبل الرساج، مامور احصاییه مرکزی، 44
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ن ـ  112 الدین ولد لعل گل، مسکونه کارته نو، مامور وزارت تعلیم و تربیه،   معی   

ـ نورمحمد ولد گل محمد، مسکونه سیاسنگ، معلم لیسه بگرام،  213  

، مائوئیست 214 ـ عبدالعزیز مسکونه لغمان، انجنی   

ـ محمدانور ولد فیاض، مسکونه بیبر مهرو، مدیر پالنگذاری،  215  

ی،  216 خانه، محصل صنف دوم انجنی  ـ محمد نعیم ولد سلطان عزیز، مسکونه خی   

،  هللا ولد غ  ـ عنایت 217 خانه، انجنی  رسوی جیولوجی ، مسکونه خی  الم نبر  

ف ولد محمد ابراهیم، مسکونه کابل،  218 ـ محمد ارسر  

احمد ولد غالم جان، مسکونه کابل، مامور،    ـ فیض219  

استالف، محصل،  ـ محمدظاهر ولد محمد ابراهیم، مسکونه 220  

ـ عبدالواحد ولد محمد انور، مسکونه استالف، کارگر  221  

مدایوب ولد محمد یعقوب، مسکونه شکردره، متعلم،  ـ مح 222  

ـ عیل محمد ولد حیدر، مسکونه چهاردیه، معلم لیسه حبیبیه،  223  

خانه، محصل،  224 ـ محمد نعیم ولد سلطان عزیز، مسکونه خی   

خان ولد ویل محمد، مامور اطالعات و کلتور،  ـ گالب 225  

نظام 226 س   ـ می  بل رساج، مامور شهرداری،  مسکونه ج الدین،   ف ب الدین ولد می   

ـ عزیز احمد ولد نوراحمد، مسکونه کندز، مامور مجادله مالریا،  227  

ـ نیازمحمد ولد لعل محمد، مسکونه خان آباد، متعلم،  228  
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، مامور،  236 ـ عبدالجلیل ولد عبدالخلیل، مسکونه پنجشی   

، محصل،  ـ م 237 حمداکرم ولد دولت خان، مسکونه پنجشی   

یف، مسکونه قره 238 باغ، بیکار،    ـ داود رسمد ولد محمد رسر  

کلکانن ولد فدامحمد، مسکونه کلکان، بیکار،  ف ـ 239 قی   

هللا مسکونه پغمان، معلم،    ـ محمدعزیز ولد حفیظ240  

واصل آباد، معلم،  ـ عبدالکبی  ولد محمدآصف، مسکونه  241  

، کارمند،  ـ  242 غالم صفدر ولد غالم حیدر، مسکونه پنجشی   

ـ عبدالقدوس ولد عبدالسالم، مسکونه کلکان، بیکار،  243  

ـ مهردل ولد عبدالقدوس، مسکونه رسای خواجه، دکاندار،  244  

ـ خواجه ولد غالم حیدر، مسکونه شوربازار، کارمند،   245  

ـ عبدهللا ولد غالم حیدر، کارمند،  246  

غند محافظ،    21فر ولد غالم حیدر، مدیر قطعه ـ محمدظ 247  

ـ محمد کبی  ولد محمد یوسف، مسکونه بهسود، معلم،  248  

ـ نظرمحمد ولد عطا محمد، مسکونه چهلستون، محصل،  249  

ـ احمدضیا ولد عطامحمد، مسکونه چهلستون، محصل،  250  

ـ عطامحمد ولد خوشدل، مسکونه چهل ستون، مامور متقاعد،  251  

مدطاهر ولد محمد ابراهیم، محصل دانشکده علوم،  ـ مح 252  

ن ولد محمدحسن، مسکونه لغمان، مامور وزارت عدلیه،  253 ـ محمدحسی   
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ـ شاویل ولد عنایت هللا، مسکونه کابل،  255  
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ی

کوته سنگ  
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، محصل صنف دوم فاکولتۀ  322 ن مسکونۀ قره باغ غزنن ـ عبدهللا، ولد محمد حسی 

ی     . انجینی 

به مورد خواهد بود اگر گوشه یی ازیک کتاب مستند تحت عنوان " رنجهای مقدس" 
                                                                                             را دراینجا درج نمایم: 

ربایی معطیل "ریاست اول )خادشش درک( به یک مسلخ یم ماند تا ادارۀ تحقیق. آدم  
نداشت. کارمندان این ریاست شب و روز یم دویدند و انسان شکار میکردند. گایه 

ند و نه ان این اداره نه شب یم شناختمندباخود میگفتم آفرین به حوصلۀ اینها! کار 
ن    بدو بدو   روز.  بود و بیار بیار، بزن بزن بود و بکن بکن! فحش، تعرض، دست انداخیی

تمرین بوکس و کاراته و ... که تعریف و ترسیم آن فضا،   به نقاط حساس بدن، برق،
ازعهدۀ من ساخته نیست. دریک کلمه: خییل و حشتناک بود. صدای چیغ وفغان  

ان، قهر  ، ناله و زاری اسی  ن و غیظ شکنجه گر، چهره های خسته وزار، شها و    متهمی 
صورت های آغشته با خون. یگ به کوما یم رفت و دیگری یارای ایستادن روی پا را 
نداشت. نگاه های خسته و درماندۀ شکنجه شده ها... همه و همه صحنه های رقت  

را دی این عمارت  اول  تنها طبقۀ  را آب میکرد. من  بودند که دل سنگ  ی  ن دم. انگی 
من  ها که  نیمه شب  از  دریگ  بود.  جاری  وحشتی  چه  باالیی  درطبقۀ  نمیدانم که 
را   جسدی  رژیم{  استخبارات  شبکۀ  }فعاالن  ها  خادیست  بودم،  ایستاده  ن  دردهلی 
ون بردند. انواع شکنجه و ازآنجمله برق دادن در  ن کردند و به بی  ازطبقۀ باالیی پایی 

اول پند  ،ریاست  وری  امر عادی و صن بیشیی میشد اشته میشد یک  . وقتی شکنجه 

وشدت میگرفت، متهم تاب نیم آورد و قلبش ازحرکت یم ماند. آن عده ازکارمندان 
ناآگاه، یی تجربه،    ،

احساسایی انسانهای  را که من دیدم،  اول  ن ریاست خاد  فعالی  و 
ینه از زور و خشونت کار میگرفتند تا ارائۀ  منطق و  ن صفت و خام بودند. بیشیی   لومی 
ی بود  ن ین چی 

روش های مسلگ استنطاق . دشنام زدن و کار ُبرد الفاظ رکیک، کمیی
(                                                                      ۱۴) داشتند."  که ش   زبان آماده   

  " "پلچرجن زندان  دروصف  ازکتابش  دیگری  درجای  دیده،  زندان  نویسندۀ  ن  همی  و 
ن    برای تمایم چنی 

ی
مینویسد: " آری! غم تشناب به مقصد   رفع   حاجت، رنج بزرگ

د، ویل  ن گگ می  زندانیان محسوب میگردید. زنداین پشت دروازۀ بسته به اصطالح لن 
نیس که هر وقت دلت   پهره دار برایش میگفت: " آغاجان! اینجه خو هوتل شاه قلُ 
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!" اگرزنداین تقاضا را با   ، ر   دگر تکرار میکرد، نتیجۀ عذر و زاریخاست، درایی و برایی
آن میشد که پهره داربگوید: " ای خاین   وطنفروش! ده ایزارت ایال بته!"  همان بود  

یف و با عزت داخل خریطه های پالستیگ رفع   ورت میکردند که ده ها انسان شر صن
یت کسان " یم کشید! باور دارم که اکیر یکه  و بد تر ازآن، گایه کاربه " رسوایی

بوده اند  اسی 
انساین ایط غی  سالمتی جسیم و روج   - مانند من  -درهمچو شر

بینند!  نیم  هم  درخواب  دیگر  است که   را  یادم  به  هنوز  جالدان  اخطار 
ون هم شدی، جان   جور   ، اگه بی  میگفتند: " اول خو ازپیش ما زنده نیم برایی

                                                                      (۱۵نصیبت نخات بود." )

اند،   آمده  ون  بی  زنده  زندان مخوف عرص  ازاین  نحوی  به  آنانیکه   ،
 
عالوتا

ترین   بد  با  تنها  نه  ی رژیم کودتا،  اظهار میدارند که زندانیان در تحت رهیی
با  البته  ُپرازدحام،  و  درمحل کثیف  زندانیان  بلکه  میشدند،  شکیل شکنجه 

خ و درفضای ترس و تحقی  و تهدید دوامدار  و در  کمبود غذا وخدمات ص
" ها                              نگهداری میشدند. }سلولهای تنگ و تجریدی{  "کوته قلقن

نیم   با  بدن  اعضای  از  بعیصن  ناخن کشیدن، سوختاندن  دادن،  خوایی  یی 
نمناک   و   شد 

ً
(، درسلولهای کامال برفی سوختۀ سگرت، برق دادن )شوک 

ا گویی و مصادرۀ قلم و کاغذ و فعالیتهای جاسویس   جادادن، فحش و ناشن
ان، ازجملۀ برنامه های    اسی 

ن و نبود هرگونه سهولت حیایی علیه محبوسی 
                                                         وزی مقام های امنیتی رژیم بود.  شبار 
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یگ ازمحوطه های زندان پلچرجن  ماننمایی ازساخت  

ده یی از زنده گینامۀ نورمحمد تره یک را غرض 
به موردخواهد بود درهمینجا فشر

ازاو، درج نماییم:                                                                    شناخت بیشیر

"نورمحمد تره گ یگ از بنیانگذاران حزب دمکراتیک خلق افغانستان بود که بعد  
 ثور قدرت را به دست گرفت. از کودتای هفت 

 نور محمد از قبیله تره گ بود و در روستای ناوۀ مقر از توابع والیت  
تاری    خ دقیق تولد تره گ معلوم نیست، ویل در برجن از منابع،  غزین به دنیا آمد. 

( سال  ۲۳تولد او   خورشیدی ذکر شده است. ۱۲۹۶شطان )تی 
نظر اقتصادی متوسط بود، پدرش مالدار  تره گ در خانواده ای بزرگ شد که از  

 )دامدار( نیمه کوج  و شخص بسیار گمنایم بود. 
وی تحصیالت ابتدایی را در زادگاهش به پایان رساند و به خاطر ارتباط قبیله ای با  
  ) کت تجاری او به عنوان کاتب )منیسر عبدالمجید زابیل، شمایه دار معروف، در شر

 به کار مشغول شد. 
الملک کاکا )عمویش(، به عنوان "جمع   با آنکه پدر  تره گ شخص گمنایم بود، ویل امی 

دار" برای حکومت بریتانیا در کویته کار یم کرد و شغلش این بود که جوانان قوم  
رد و آنها را در جاده سازی و کارهای ساختماین به کار یم گمارد و  خود را به هند یم بُ 

 از این بابت دستمزد دریافت یم کرد. 
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ره گ با یگ از اقوام خود در نوجواین به کویته رفت و سه سال در آنجا درس خواند  ت
}معلوم نیست چه خواند وچه آموخت؟{ و بعد از بازگشت به زادگاهش، مدیی به 
ل اخیی محمد خان، که از خان های ناوه بود،   ن  )خصویص( در مین

ی
عنوان معلم خانگ
 تکافو نماید. را شد تا مخارج خانواده به آموزش مشغول 

 
کت پشتون ،  چندی بعد تره گ    شر

ی
برای کار به قندهار رفت و هنگایم که نمایندگ

زابیل عبدالمجید  به  افغانستان(   مربوط  داربزرگ  تاسیس   )شمایه  هندوستان  در 
کت به آن  شد، او به عنوان منیسر   سفر کرد.  هند شر

که    )...(  کاکای خود تره گ بعد از مدیی به افغانستان بازگشت و توسط  
فواید   وزارت  عنوان کارمند  به  داشت،  نفوذ  دولتی  های  دستگاه  در 

 عامه، به کار مشغول شد. 
ول   پیی به عنوان مدیر بخش  او مدیی  ی جنک جهاین دوم،  در سال های در گی 

و   ول  پیی انحصاری  کت  شر در  ین(  ن  )بین
َ
مدیی ش از  بعد  بود که  مشغول کار  ،  کر 

ازوظیفه برکنار  ،  بخاطرسؤاستفاده  مقام  برکناری،  ساخته  ازاین  از  بعد  و  شد 
عبداالمجید زابیل او را در تجارتخانه خصویص خود به کار گماشت که مدیی بعد 

ن رانده شد.   از آن جا نی 
" در کتاب  آرنولد  آنتوین  نوشته  حزی  طبق  دو  صدیق کمونیسم  محمد  " که 

ن در کتاب " اشاره کرده، علت بر " به آن  افغانستان درپنج قرن اخی  فرهنگ نی 
د در کوپن های نفت و علت بر کناری او از   ول، دستیی

کت پیی کناری تره گ از شر
ات ذکر شده است.   تجارتخانه عبدالمجید زابیل، اختالس در مصارف تعمی 

وع  ن فعالیت سیایس نورمحمد تره گ، از دوره صدارت شاه محمود خان شر اولی 
ن به حزب "ویش زلمی ان" )جوانان بیدار( مقاالیی با لحن رادیکال شد، وی با پیوسیی

ن حزب بود، یم نوشت  همی 
ایی وی درارتباط با    . در جریده " انگار" که ارگان نشر

 فعالیتهای سیایس در" ویش زلمیان"، مدیی زنداین شد. 
خورشیدی، نورمحمد تره گ به همراه تعداد دیگری از شان حزب،   ۱۳۳۱در سال  

 ه دیدار شاه محمود خان رفت و  بعد از آزادی از زندان ب
 خود را به صدراعظم اعالم کرد. وفاداری 
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ن  ، تره گ را به عنوان وابسته مطبوعایی افغانستان در واشنگیی ن شاه محمود خان نی 
انتخاب کرد، ویل پس از یک سال فعالیت در آمریکا، شدار محمد نعیم، سفی  کبی   

 واند و از کار برکنار کرد. افغانستان در آمریکا او را فردی یی کفایت خ
تره گ زماین که از کار برکنار شد، در یک مصاحبه مطبوعایی حکومت افغانستان را  
در   پناهنده  عنوان  به  خواهد  داشت که یم  اظهار  و  خواند  "حکومت خودکامه" 

 به تره گ خودداری کرد. 
ی

 دولت آمریکا از دادن پناهندگ
 
 آمریکا بماند. ظاهرا
از آمریکا به پاکستان رفت و در آنجا حمایت خود را از سیاست   او پس از بازگشت

شدار محمد داوود، که تازه به نخست وزیری رسیده بود، اعالم کرد و با وساطت  
سال  در  و  شد  بخشیده  در کویته،  افغانستان  ش کنسول   ، پرواین اکیی  محمد 

 خورشیدی به کابل بازگشت. ۱۳۳۵
   ۱۳۴۵در سال  

ی
 از مردم ولسوایل مقر والیت غزین برای حضور  او خود را به نمایندگ

 در پارلمان نامزد کرد، اما شکست خورد. 
ن اندیشه    کشورها، در افغانستان نی 

در دوران نخست وزیری داوود خان، مثل اکیر
ن ایام سفری به شوروی   های مارکسیستی رشد پیدا کرد که نور محمد تره گ در همیی

 یست آن کشور دیدار کرد. داشت و با برجن ازاعضای حزب کمون
ن گنگره حزب دموکراتیک  ۱۳۴۴جدی )دی( سال  ۱۱در   خورشیدی و در نخستی 

کابل بر گزار شد، او به عنوان   ۴خلق افغانستان که در خانه نورمحمد تره گ در کارته  
کل( حزب انتخاب شد."  منیسر عمویم  )دبی 

 (۱۶) 
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 نورمحمد تره گ  
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 م مأخذ فصل دو 

 
 شاور    پتألیف صمدغوث چاپ  -  ۳۰۴صفحه ی  -سقوط افغانستان ( ۱)

 ۳۰۰  ۀصفح -همان اثر ( ۲)
ۀ کانادا، شمارۀ دوم، صفحه ی پنجم سالاهنامۀ م( ۳)   م    ۱۹۹۵پگاه منتشر

 همان صفحه    –همان منبع ( ۴)
به قلم   –نیم نگایه به فرماندیه قوتهای هوایی و مدافعأ هوایی    -کودتای ثور  ( ۵)

ه ماهنامه ی پگاه درکانادا  –فرهاد لبیب   م ۱۹۹۴شماره نهم صفحه دهم  –منتشر

داوود    ( ۶) شدارمحمد  سیاستهای  و  نظرات  شخصیت،  به  قلم  -نگایه  به 

عاصم اکرم   ۳۱۶صفحه  –دکیی

ۀ کانادا،شمارۀ دهم   (۷)  پگاه منتشر
ی

صفحه    -ماهنامۀ سیایس، اجتمایع وفرهنگ
                                                                                        م۱۹۹۶دهم ، سال 

ۀ کانادا، شماره  ششم، صفحه دهم، سال   (۸)  م ۱۹۹۵ماهنامه پگاه منتشر

   - پ  چا  -۸۶ۀ  صفح  -درافغانستان به قلم ک. پیکارپامی  برریس تنشهای قویم    (۹)
 تورنتو

ۀ تورنتو، صفحه  (۱۰)  ۱۱۸شماره ی  – ۱۳ماهنامه "افغان رساله" منتشر

 افغانستان  (۱۱)
ی

  -وبسایت حزب همبستگ
دهم ماه اسد  -مقالۀ باالحصار... بقلم تیمور ن  خورشیدی  ۱۳۹۲یکشنبه سی 

عبدالرحمن زماین - جرمن آنالین –سایت افغان   (۱۲)  – مقالۀ داکیی
 به نقل از کتاب ؛یغمای دوم منگیل  ۸۷صفحه ی  -همان اثر (۱۳)

اول  -کتاب رنجهای مقدس  (۱۴) استادنسیم   -۳۹و      ۳۸ۀ   صفح  -جلد  نوشتأ 
 هالند.  –انتشارات شاهمامه  -رهرو
 منبع : گوگل  ( ۱۵) 

 ۶۲صفحۀ  –جلد اول  -رنجهای مقدس (۱۶) 
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 فصل سوم 
 

 چرخش دیگری درسیاست ماسکو
 و

 اشغال نظایم افغانستان 
 
یآن جناح "خلق" )تره گ و   همه بیداد گری و کشتارتوسط رژیم کودتای ثور به رهیی

ودر  عسکری  درقطعات  افغانستان  مردم  مسلحانۀ شاشی  های  ش  ن خی  و   ) ن امی 
بلکه   ساخت،  نگران  سخت  تنها  نه  را  ن  ان کرملی  رهیی قصبات کشور،  و  شهرها 

کشور را    شان نمود  تا به تعداد یکصد وبیست هزار شبازآندرنهایت امر، مصمم  
یالیسم"،با ا   به قول خود شان " غرض مقابله ششم ماه جدی  تاری    خ    به    رتجاع وامی 

ن وهوا وارد افغانستان ۱۳۵۸سال                                                نمایند.    خورشیدی ازراه زمی 
ن الملیل مقام   ، ضد همسایه داری و ضد پرنسیپ های بی  این عمل ضد حقوفی

موجب شوروی،  و    واکنشهای  های  سیایس  تحرکات   ، ایصن اعیی دهندۀ  تکان 
تبلیغایی درافغانستان،  منطقه و جهان   دۀ نظایم و  اقدامات گسیی دپلوماتیک و 

                                                                                                     گردید.  

فکری، سیایس اقدامات  و  واکنشها  ازآنکه روی  علیه قبل  نظایم  و  استخبارایی   ،
روی ناگزیربایستی  نماییم،  مکث  شوروی  مقام  تجاوزکارانۀ  این   عمل   

ی
چگونه گ

باک جناح خلق   یی  مغرور، خودکامه و   رهیی
ن امی  قتل حفیظ هللا  تجاوز و نحوۀ 

                                                                       بیندازیم:  درکابل اندگ روشتن 

سال   میالدی و درآستانۀ عید کرسمس جهان ۱۹۷۹شب بیست وششم ماه دسمیی
وهای زمیتن  و هوایی یکصد وبیست هزار نفری شوروی وارد   عیسویت بود که نی 
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اتژیک  دولتی   ،کابل و والیات کشورگردیده درقدم نخست، مراکزمهم نظایم  واسیی
وار( وسایروالیات را اشغال   ن     گفته بودیم کهدرکابل، مزار، قندهار، شیندند )سیی

ان جناح "خلق"، بخصوص توسط حفیظ هللا   ان جناح پرچم، توسط رهیی رهیی
 به حیث سفرای رژیم به کشورهایی  

 
ن ازدرون حزب ودولت رانده شده و ظاهرا امی 

این  اما  بودند.  ه مقررشده  پاکستان، یوگوسالویا، چکوسلواکیا وغی  ایران،  مانند 
ان رانده شده،   ارتباطات مخفیانۀ شان با مقام های شوروی را حفظ کرده و رهیی

قوای اشغالگرشوروی    همراه با تا آنکه    غرض بازگشت به وطن انتظارمیکشیدند 
   برگشتند.                                      م به کابل۱۹۷۹دربیست وششم ماه دسمیی 

وری قوای مهاجم شوروی  یگ ازوظایف  در آن شب   و برنامه های بسیارمهم و صن
ن بود  ی و قتل حفیظ هللا امی  ؛ زیرا نظربه چرخش سیایس وتصمیم جدید ، دستگی 

  ، ن وسیلۀ شکست  ، بلکه  د یردگدیگربه وجود او نیازی احساس نه مینه تنها  کرملی 
" درافغانستان  ن برنامه های " انقالیی                                        میشد. پنداشته نی 

به محاصه کشیدن قرص" بود جریان  خواهد  بهیی بیگ" درحومۀ   پس،  تاج  تپۀ 
" افشعایل رتبۀ گ جی یی  ن وخی 

" را ازقول "میی ن ق کابل وقتل "امی  ونویسندۀ   شر
                                                                        بشنویم:    " یک خ  ی  درافغانستان کتاب "

گ جی یی دربیست و هفتم دسمیی به عملیات )عقیق( آغازنمود که مشتمل بود  "  
ن رییس   هور جمهوری دموکراتیک افغانستان جمبر یورش براقامتگاه حفیظ هللا امی 

ده   ن بردن نامیی ومنیسر عمویم کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان. ازبی 
ی همراهان و اعضای بلند پایۀ دولت او. و   افراد نزدیک به او و باالخره دستگی 

ازهفتصد تن ازاعضای گ جی یی ازمرکز   ن درعملیات )عقیق( بیشیی برای سهم گرفیی
و حومۀ آن به شهر کابل گرد آورده شده بودند. اینها همه یونیفورم نظایم افغاین  

بو  انفجار  آغازعملیات،  رمز  داشتند.  تن  دریک به  درخت  درزیریک  باید  د که 
اینکار، ازقبل مواد منفجره  چهاررایه درمرکز کابل صورت میگرفت انجام  . برای 

درآنجا جا سازی شده بود. تعداد اعضای گ جی یی که درجریان این عملیات به 
قتل رسیدند از مرز صد تن گذشته بود. تصاویر افرادی که درجریان اجرای وظیفۀ  

ناسیونالیستی  ها    حفیظ هللا   شان }نابودیانیی ن { به قتل رسیده بودند در دهلی  ن امی 
و اتاقهای گ جی یی نصب گردید. اندروپف وادار گردید تا نصب این همه تصاویر  
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را مورد غور و برریس قرار دهد؛ زیرا نصب اینها موجب جلب توجه بیش ازحد 
                                                                                          (     ۱) میگردید."

تعداد هفتصد  به  ماه   بیل!  بیست وهفتم  یی درشب  نظایم گ جی  ازاعضای  تن 
) ۹۱۹۷دسمیی  سال  م  جدی  ماه  ششم  ات    ( خورشیدی ۱۳۵۸شب  نشر بود که 

ک کارمل  را  عادی یگانه دستگاه رادیویی افغانستان، پس ساعتی اختالل، بیانیۀ بیی
ن و "مرحلۀ تکامیل انقالب ثور" برای مردم  به نشر رسانید که ازمرگ حفیظ هللا امی 
افغانستان اطالع میداد. هرچند تحلیلگران سیایس گفتند که این بیانیۀ مخترص و  

نه ازطریق امواج رادیو افغانستان، بلکه ازطریق رادیو تاشکند که  یا اطالعیۀ کارمل  
رسید.     دراختیارروسها بود، به                                                                        نشر

ن را در اینجا بخوانیم                        مخترصزنده گینامۀ حفیظ هللا امی 

، در سال  " ن خورشیدی در روستای "قایصن خیل" پغمان،   ۱۳۰۰حفیظ هللا امی 

 در شمال غرب کابل در خانواده متوسط الحایل به دنیا آمد. 
پدرش، حبیب هللا در دوران نخست وزیری هاشم خان وظیفه زندانباین زندان 

 کابل را، که در آن زمان به نام "توقیف خانه کابل" نام  
  
ُ
وهای سیایسبُرده میشد  نی 

ن زندان محبوس بر عهده داشت و بیشیی  در همی 
 بودند. 

ن " تحصیالت ابتدایی خود را در پغمان فراگرفت و برای ادامه تحصیالت به   "امی 
ی کرد و   ن )تربیت معلم( کابل سی  کابل رفت و تحصیالت عایل را در دارالمعلمی 
پس از به دست آوردن لیسانس از دانشگاه علوم کابل به شغل معلیم روی آورد.  

فت اداری را یط کرد و او بر اثر لیاقتی   که از خود نشان داد خییل زود سی  پیشر
ستان شبانه روزی ابن سیناابن سینا یا )   به عنوان مدیر لیسه  انتخاب شد.  ( دبی 

" آورده   آنگونه که محمد صدیق فرهنگ در کتاب "افغانستان در پنج قرن اخی 
ن در لیسه ابن سینا تعدادی از   جوانان را جذب نمود و برای  است، حفیظ هللا امی 

را   خود  سیایس  نظریات  آن  در  و  بر گزار کرد  شبانه  رسیم  غی  یک کالس  آنها 
 برمبنای عقیده "برتری خوایه قویم" تدریس یم کرد. 

ن برای ادامه تحصیالت و با استفاده از  ۱۳۳۶در سال   خورشیدی، حفیظ هللا امی 
ن عازم آمریکا شد و پس از دری افت فوق لیسانس در رشته تعلیم بورسیه دارالمعلمی 
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 آمریکایی در کابل مشغول به  
و تربیت به کابل بازگشت و در یک موسسه آموزیسر

ن زمان با نور محمد تره   کار شد و آنگونه که در برجن از منابع آمده است، در همی 
 گ آشنا شد. 

ا  ن که مایل بود تحصیالت خود را ادامه دهد، برای دریافت دکیی ی  حفیظ هللا امی 
در سال   علت   ۱۳۴۱خود  به  آمریکا شد، ویل  عازم  بار  ن  دومی  برای  خورشیدی 

شگرم شدن در فعالیت های سیایس و یا به دالیل دیگری پس از یک سال تحصیل  
ا به کابل بازگشت.   و قبل از دریافت دکیی

وی در دوران اقامت خود در آمریکا برای مدیی مسئول انجمن محصالن افغانستان  
 شد و بنا به روایت "انتوین آرنولد" در در آمریکا 

م   ن ن در روزهای تعطیل هفته به تمرین نشانه زین یم  کتاب " کمونی  "، امی  دو حزیی
 پرداخت. 

ن بعدها مدیع شد که دارالعلوم آمریکا به سفارش حکومت   اما خود حفیظ هللا امی 
آقای فرهنگ، افغانستان بورسیه تحصییل او را قطع نموده است، ویل طبق گفته  

برای اثبات این ادعا که با روش عمویم دارالعلوم تفاوت دارد، سندی ارائه نشده  
 است. 

ن در سال   کت در انتخابات شورای میل،   ۱۳۴۳حفیظ هللا امی  خورشیدی برای شر
تاسیس حزب دمکراتیک   از  به کابل رسید  او  بازگشت. هنگایم که  افغانستان  به 

د که تقاضای عضویت در حزب دموکراتیک خلق  خلق چند مایه بیشیی نگذشته بو 
را نمود که به عنوان یک عضو عادی به عضویت حزب در آمد. او در انتخابات 

 پارلماین هم از حوزه پغمان خود را کاندید کرد، ویل شکست خورد. 
هر چند که وی از ورود به پارلمان بازماند، اما پرشورتر از گذشته به فعالیت های 

حزب دموکراتیک خلق ادامه داد و توانست که توجه نور محمد  سیایس خود در  
ی حزب را بر عهده داشت، به خود جلب کند و با کمک وی به   تره گ را، که رهیی

فت کرد.   شعت در حزب پیشر
شنهاد تره گ به عنوان عضو کمیته مرکزی حزب یخورشیدی با پ  ۱۳۴۵او در سال  

ن شد و سه سال بعد برای بار دوم از  حوزه پغمان خود را کاندید کرد و این بار    تعیی 
 توانست که به مجلس نمایندگان افغانستان راه پیدا کند. 

انشعاب   به  ک کارمل، که  ن در رقابت میان نور محمد تره گ و بیی امی  حفیظ هللا 
ی جناح   حزب به دو جناح خلق و پرچم منجر شد، از نور محمد تره گ، که رهیی



 

94 
 

 افغانستان از نخستین جمهوریت تا برگشت امارت طالبان

ت های زیادی انجام  یایت کرد و به طرفداری از وی فعالخلق را بر عهده داشت، حم
ک کارمل داشت، کارمل   داد. چون عالوه بر تفاوتهای فکری و شخصیتی که وی با بیی

سیایس حزب مخالفت کرده بود. با عضویت وی در کمیته   مرکزی ودفیی
ن در زمان کودتا ی شاخه نظایم حزب را به دوش داشت ی ثور،امی   . رهیی

او به جذب شبازان و افشان جوان، به خصوص پشتون های جوان و روستایی 
به اطالع    ۱۳۵۵پرداخت و موفقیت زیادی در این راه به دست آورد و حتی در سال  

وهای وابسته به حزب در ارتش یم توانند حکومت داوود خان  تره گ رساند که نی 
د. را شنگون کنند، ویل حزب در آن زمان مصلحت ندید   "  که این کار صورت بگی 

 (۲ )   
ن که   ک کارمل همی  ن به قدرت رسید،  بیی با آگایه کامیل    پس ازقتل حفیظ هللا امی 

ناهنجارسیایس   ازاوضاع  مردم    – که  دۀ  نارضایتی گسیی و  شها  ن خی  نظایم کشور، 
، با ایراد بیانیه های انقالیی ضد  

افغانستان داشت، با تدویرکنفرانسهای مطبوعایی
ن و امی نست ها" و با وعده و وعید های دلگرم کننده و تسیل دهنده برای  "امی 

ن به کارآغاز  دوران  اهایل کشور  سیایس  زندانیان  عفوعمویم کلیه  چنانکه  مود. 
وجود  به  را  پدروطن"  جبهۀ   " کرد،  اعالم  را  ن  امی  هللا  حفیظ  حاکمیت 

                                                                                                       . آورد 

قبیل را به یک فضای او میخواست    ن  اختناق آمی 
 
فضای فکری و اجتمایع شدیدا

 مساعد مبدل نماید، اما نتیجه یی را که میخواست، بدست آورده نتوانست  
 
نسبتا

 سخن خواهیم  
 
   گفت. که دربارۀ اسباب و دالیل آن بعدا
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ن  ن  حفیظ هللا امی  جناح خلق دومی                                   رهیی

ن و بعد ازآنکه به حیث شمنیسر حزب و رییس دولت   وی پس ازمرگ حفیظ هللا امی 
ن اعالم    این چنی 

 
وع به کارنمود، اعضای کابینه اش را رسما کرد:                            شر  

ک کارمل، منیسر عمویم حزب، رئیس شورای انقالیی و صدراعظم                  بیی
 سلطان عیل کشتمند، معاون اول صدارت و وزیر پالن  

 اسدهللا شوری، معاون دوم صدارت و معاون شورای انقالیی  
 سید محمد گالب زوی، وزیر امور داخله  

 شاه محمد دوست، وزیر خارجه 
ال رفیع، وزیر دفاع میل   جین

 عبدالوکیل، وزیر مالیه 
 عبدالمجید ش بلند، وزیر اطالعات و فرهنگ  

، وزیر عدلیه   عبدالوهاب صافن
 اناهیتا راتب زاد، وزیر تعلیم و تربیه 

 محمد اسلم وطنجار، وزیر مخابرات 
 گلداد، وزیر تحصیالت عایل و مسلگ 

، وزیر انرژی برق   ن  راز محمد پکتی 
، وزیر آبیاری   احمد شاه شخایی
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 دکتور عبدالغفار لکنوال، وزیر زراعت و اصالحات اریصن  
 محمد خان جاللر، وزیر تجارت  

 انجنی  نظر محمد، وزیر فواید عامه  
 شی  جان مزدوریار، وزیر ترانسپورت و هوایی ملگ  

 فیض محمد، وزیر شحدات و قبایل 
 غالم مجدد سلیمان الیق، رئیس اکادیم علوم افغانستان  

 انجنی  اسماعیل دانش، وزیر معادن و صنایع 
 پوهاند محمدابراهیم عظیم، وزیر صحت عامه  

 دکتور نجیب هللا، رئیس خاد  
ک کارمل،  چنانکه مالحظه میشود، ازجملۀ اعضای بیست و دو نفری کابینۀ بیی

آنها  جان   چهارتن  شی  و  وطنجار  اسلم  محمد گالبزوی،  سید  )اسدهللا شوری، 
    مزدور یار( 

 
متعلق به جناح "خلق" و یا از نزدیکان نورمحمد تره گ بودند. عالوتا

مقتول  ، ازنورمحمد تره گ  دولتی   کارمل، پس ازبرگشت به کابل و احرازکریس قدرت
د.   تمجید به عمل آورد      و تالش بخرچ داد تا با نزدیکان او از مماشات کارگی 

 
ضمنا
اعدام   جوغۀ  به  ن  نی  ُپرشوررا  های  "امینست"  و  )تره گ(  قاتالن  از  چند  تتن 

د.                                                                                                           سی 

                                                  الحمد جاوید گفته بود:   گایه گویا پروفیسورعبدا 

حزیی   غی  وهمچنان  ک کارمل  بیی با  خود  ارتبایط  یی  و  ناسازگاری  وجود  با  "من 
بودنم، ایشان را بسیار سازمانده حساس وسیاستگر جدی  یافتم.   او برای ترصف  
قدرت و فلسفه قوی شدن درزمانه ی ما    سیاست میکند   کیس که سیاست میکند  
وبه عوامل قدرت ویا ابزار قدرت نیم اندیشد، درحقیقت بدنبال هیچ روان است"  
                                                                                       )۳ ( 

و  افغانستان  مردم  ارضای  بسیاردرجهت  تالشهای  رغم  ک کارمل عیل  بیی گفتیم 

ن  دانشمندی که اززیرتیغ  جلب همکاری و همنوایی شخصیت های مسلگ و   امی 

                      زیرا: جالد رهیده بودند، بازهم موفقیتی بدست آورده نتوانست ، 

ان جناح "خلق"  تا آنزمان، شتاشافغانستان ازجنون سیایس و استبداد    -اول رهیی
                        بود.  به ستوه آمده بود. یعتن که "بخانۀ زنبور" سنگ پرتاب شده  
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حضورقشون مسلح شوروی درمرکز و سایرشهرها و والیات افغانستان به   -دوم
د، مایۀ ناراحتی نبخش   آرامش  مثابۀ بیگانه های متجاوز، بجای آنکه اذهان مردم را 

                                  کشورمیشدند.      دوستدی  و خشم زن و مرد آزا دروین  های  

"    -سوم ن  های شخ بروت"، خشن و خودکامۀ دوران تره گ و "امی 
هنوز" خلقی

م نمایی  خود  بازار  درشهرو   ، ناراحت دردوایردولتی هرآن  را  مردم  که  یکردند 
                                                                                               . ند ترمیساخت

خاک    -چهارم به   
ً
قبال افغانستان که  های  اخواین  یا  مسلمان"  "جوانان  ان  رهیی

درواقع، رده بودند، شازیرشدن سیل مهاجران افغان درآن کشور،  پاکستان پناه بُ 
ی و جلب و جذب آنان در" تنظیم "  مساعدی را غرض  بسیار   فرصت   شبازگی 

                                                           ای اسالیم وجهادی مهیا ساخته بود. ه

یا   -پنجم  )آی.اس.آی(  صفت  شیطان  شبکۀ  بویژه   ، پاکستاین های  مقام 
استخبارات نظایم آن کشور، ازعمل تجاوزی شوروی به افغانستان و شازیرشدن  

شادمان شده بودند، بلکه زمینۀ   مهاجران به قلمرو تحت حاکمیت خویش نه تنها 
بزرگ  غنیمت  را  افغانستان  مردم  باالی  وارده  یک مصیبت  ن  ازچنی  سؤاستفاده 
ن دانسته  درصدد تقویت جانب خود و تضعیف تالشهای جانب  برای خویشیی

                                                                         بودند.     دولت افغانستان شده  

به شمول  واکنش شدید    -ششم  آن،  متحدان جهاین  و  امریکا  متحده ی  ایاالت 
 ضد  

 
کشورهای عریی واسالیم و تبلیغات ضد "کمونیسم" و ضد شوروی و طبعا

جانبه همه  و  شدید  چنان  ک کارمل  بیی و      بود   حکومت  انقالیی  های  فریاد  که 
د ویی                                     اثرمیساخت.    اصالج و ... او را به باد هوا یم سی 

تشکالت سیایس، نظایم و مبارزایی داخیل علیه رژیم و حامیان رویس آن    -هفتم 
                                                         شکل گرفته و اسلحه برداشته بودند.  

)تره    -هشتم  با کشته شدن  " خلق" که  به جناح  و عناصمربوط   ) ن امی  و  گ 
باآنکه  پنداشتند،  شده یم  را تحقی  یت حزب و دولت، خودشان  تعویض رهیی
با آنهم درتالش بدنام سازی جناح   هنوزدارای رتق و فتق دولتمدارانه بودند، 

                                   بودند.    افتاده"پرچم" و فرکسیون سازی درون حزیی 
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ک کارمل به حیث رهیی   -نهم  درقدم های بیی ن حزب و دولت و صفوف حزب نی 
درشاشکشور،   مخالفانه  و  مسلحانه  های  مقاومت  و  شها  ن دربرابرخی  بعدی، 

ی و حبس و کشتار  ن شده اقدام به تعقیب و دستگی  وسیع   خسته و خشمگی 
                                                                                        مقاومتگران زد. 

ن مانند رژیم قبیل  ک کارمل را نی  ی بیی اینها که گفته آمد، رژیم کودتای ثور به رهیی
دچار   ) ن امی  و  )تره گ  ی  رهیی مخمبه  و  نگراین  انقطاع  صتشتت،  بال  های  ه 

                                                                                                    نمود.   

 قیام سوم حوت کابل

ی حزب و دولت  ی  هنوزدیری ازورود عساکرشوروی و تعویض رهیی نشده     سی 
ایصن  خودجوش با شعار    مردیم و   بود که درشب سوم حوت، یک حرکت اعیی

" در                                                      آمد. شهر کابل بوجود شاش "هللا اکیی

موضوع مربوط به قیام همه گاین شهرکابل، درزمرۀ حوادث بسیارمهم وتاریخن  
تمام   با  باستان  قیام مردیم هرات  ضد تجاوزشناخته شده است. همانطورکه 
عظمت آن ثبت اوراق تاری    خ کشورما گردید. باید گفت که در روز های اول و 

ی فروشگاه ها و  خورشیدی، ابتدا اعتصاب شاش ۸۵۱۳دوم ماه حوت سال  
مراکز تجاری و تعلییم آغازگردید و درشب سوم حوت،  هزارها تن ازباشنده 
های شهر به بام های منازل شان برآمده با شعار های بلند و همه گاین " هللا  

اض شان علیه قوای خا "، اعیی    نمودند.                                را اعالمرجی اکیی

بود،  شده  اعالم  اضطراری  حالت  دولت  ازسوی  آنکه  رغم  عیل  آن،  فردای 
                        هزارها تن به خیابانها ریختند و بازهم شعار ضد اجنتی شدادند. 

مراکز   به  شهر  انۀ  دخیی مکاتب  بخصوص  شهرکابل،  مکاتب   
 
و  جنبش  متعاقبا

اض م ۀ جوان  اعیی ن و های خارجی مبدل شد. درجملۀ هزارها دوشی  دین ضد نی 
ه  ن که پیشاپیش قافلۀ مبارزایی قدم برمیداشت و شعار ضد رویس میداد، دوشی 
و جان  رژیم گلوله خورد  امنیتی  های  و  نی  از سوی  بود که  )ناهید(  نام  به  یی 

                                                                                                        داد. 
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 ازنفرت مردم دربرابرقشون چشم آیی و سالح 
اض عمویم نایسر ن این اعیی طنی 

ن گام عمیل که  بدست رویس و حامیان کودتا ج  آنها درخاک شان بود. نخستی 
ازاعتبارنزد مردم ساقط نمود، سالح   ک کارمل را  سخنان و وعده های گرم بیی

اهایل شهر کابل کیسر و ش  بخودی  این جنبش خود  باکانۀ  یی  و   
ن کوب خونی 

                                                                                                       بود.  

، عساکررویس و حتا اعضای صفوف حزب همه و همه  وهای ارتش دولتی نی 
مسلحانۀ  درشکوب همه جانبۀ جنبش  سوم حوت درشهرکابل سهم فعال    غی 

                                                                                                    گرفتند. 

ک که درواقع همۀ انرژی و توانمندی جسیم و دمایعن اش را در راه   فراهم  بیی
ضانکردن   معیی اعضای خلقی حزب،  داخیل  اقناع  با  مماشات  ویراین  ،  ترمیم 

ن وهمچنان در جهت  ان کرملی  وی وفادارانه ازرهیی ن و پی  های دوران تره گ و امی 
تنها   نه  عاقبت  بود،  انداخته  ماسکوبکار  اقتصادی  و  نظایم  حصول کمکهای 

روزنزد مردم افغانستان منفورتر، نزد  نتیجۀدلخواه بدست نیاورد، بلکه روز تا  
ا  توطئه های سیایسرهیی  یی اعتبارتر و دردرون حزب درگی 

ن  خطرناک تر   ن کرملی 
"حزب    گردید  ی  رهیی درسطح  دگردییس جدیدی  مقام های شوروی  آنکه  تا 

   وجود آوردند.                                                            دموکراتیک خلق" به

اضات سیایس مردم افغانستان   شهای قیام ها و اعیی ن درهمینجا پایان نیافت. خی 
، بمبارانها، کشتارها و بگی  وببند افراد و احزاب   ن مسلحانه، برخورد های خونی 
مختلف که روز تا روز درهمه جای مملکت صورت میگرفت، نه تنها موجب 

فهمان،  ر ویراین وسیع مادی کشورمیشد، بلکه صدها تن اعم از  ن وشنفکران، چی 
است مکاتب،  شاگردان  حتا کودکان علما،  و  وزنان  مردان  ها،  دانشگاه  ادان 

ن   ، محبوس، شکنجه و اعدام میشدند. به همی  درهرشب و روز تعقیب، دستگی 
" کابل که متعاقب حادثۀ  ی  سلسله، دیر  نپایید که  زندان بزرگ و بدنام " پلچرجن

( خایل   ن  ازوجود هزاران زنداین سیایس زمان )تره گ و امی 
 
ششم جدی، ظاهرا

 ُپرشد. شده بود 
 
                                                                             ، مجددا

ک کارمل                                                    زنده گینامه ی مخترصبی 
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ک کامل در    اماین در لیسه  خورشیدی در کابل به دنیا آمد،    ۱۳۱۶جدی    ۱۶بیی
سال   در  و  درس خواند  علوم سیایس    ۱۹۴۷در کابل  و  دانشکده حقوق  وارد 

 دانشگاه کابل شد. 
ن فعالیت های سیایس اش را از دانشگاه و با فعالیت های   او نخستی 

ن ُپرشور دانشجویی آغاز کرد و بزودی   تشکل چپگرای دانشجویی    درسلک فعالی 
 موسوم به "جوانان بیدار" شد. 

به دلیل فعالیت های چپگرایانه و ضد دولتی به خورشید  ۱۳۳۴کارمل در   ی 
 زندان افتاد، اما یک سال بعد که از زندان آزاد شد، به استخدام وزارت 

 پالن دولت ظاهر شاه درآمد. 
ک کارمل، زمانیکه شدارمحمد داوود تعدادی ازهمفکرانش را   دردهۀ چهل   بیی

مت پاکستان برمحورسیاست پشتونستان خوایه وضدیت با حکو سدۀ گذشته 
بود که  سالهایی  همان  این،  باستاد.  درکناروی  بازهم  ک کارمل  بیی ردآورد،  گ 

ی زنده  تشکالت سیایس دیگری    " خلق" و " وطن" به رهیی
ایی با ارگان های نشر

غالم محمد غباربه وجود آمده بودند.  عبدالرحمن محمودی و می 
 یاد داکیی

درماه جدی  او   ک(   در خورشیدی  (  ۱۳۴۳)  )بیی همفکران خود،  از  با گرویه 
جلسه ای در خانه شخیص نور محمد تره گ دست به تاسیس حزب دموکراتیک  
خلق افغانستان زد. هر چند در این جلسه تره گ به عنوان رهیی حزب برگزیده  

شد.  شناخته یم  آن  پرداز  نظریه  ین  مهمیی عنوان  به  اما کارمل  دیری    شد،  اما 
ی نشده بود که انشعاازتأسیس حزب و نشر  ن درو   در ب  ات حزیی " خلق" سی 

یۀ دیگری تحت  ک کارمل و جناح منشعب او، نشر این حزب به وجودآمد و بیی
 (۴) نام " پرچم" را ایجاد نمود. "
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ک کارمل    بیی

 

نجیب هللا احمد زی                        کریس نشینن داکیر

ک را عیل رغم ۱۹۸۷سال   ن تصمیم گرفتند  بیی میالدی بود که مقام های کرملی 
ازکریس  آنها،  با  رابطۀ دوستی  تپییدنهایش درجهت حفظ  همۀ وفاداری ها و 

نجیب هللا یگ   دیگرازکادرهای ُپرانرژی ترحزب قدرت برکنارنموده بجایش، دکیی
ی حزب و    را  که به حیث رییس شبکۀ جاسویس دولت کارمیکرد، به کریس رهیی

ان شوروی این تصمیم شان را در سال  نصب کنند.    دولت م ازکانال ۱۹۸۶رهیی
عبورداده   دموکراتیک خلق"  " حزب  مرکزی  ن مجمع عمویم کمیته  هجدهمی 

ذکور حاصل نمودند تا گویا مرحلۀ تصویب آنرا توسط اعضای کمیته مرکزی م
ی گردد.   " این گزینش سی                                                       "قانوین
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البته منظور مقام های رویس ازاین اقدام، روشن بود: رفع کدورت های اعضای  
ن    مابی 

 حزب، تغیی  فضای یی اعتمادی فن
مردم و دولت، متوسل شدن به  خلقی

دولت،  یک سلس و  درمکانیسم حزب  نیاز  مورد  اصالحات  و  تازه  اقدامات  له 
 " ایجاد خوشبیتن ها ازطریق تبلیغات، نمایشات و اجراآت رسیم توسط "رهیی

خلقجدید  جناح  قویم  تمایالت  تشخیص  بخصوص  برگزینش   ،  مبتن 
ن دررگها   قدرت جدید تزئید  باالخره    عنرصپشتون دررأس حزب و دولت ی ماشی 

ار" مسلح و  علیه "    شکوب ه.  اشر                                                                             غی 

بودند که   درک کرده  شوروی  های  تباری  چون  مقام  وجهۀ  ک کارمل که  بیی
نتوانست( نمیتوان  لهذا   ،ندارد پشتونیستی   از   د)چنانکه  بخشهایی  رضائیت 

ق افغانستان را فراهم آورد.  ن ومتنفذین قباییل جنوب شر  مناطق پشتون نشی 
نجیب هللا توانسته بود درسالهای ریاست استخبارات دولت   اما برخالف، دکیی

ان مؤثرو متنفذ پشتون تبار  وحتا    حزبدرچارچوب    )خاد( و بعد ازآن، با رهیی
ن آنسوی خط   ان قبایل پشتون نشی     نماید.                    مماشات  "دیورند"رهیی

افغانستان  دیگرمعضلۀ  که  شد  عمیل  زماین  ن  کرملی  ان  رهیی اقدام  این 
ازنظرسیایس، نظایم و اقتصادی برای آن کشور" زخم خونچکان" شده بود و  

ن  میخورد.       به چشم  سیایس -فکری  دگردییس های دردرون کشورشورا ها نی   

ن  گرگان پی  گرباُچف که پس اززعامت   ، اندروُپف و  کرملی  ن مانند برژنیف، کاسگی 
ه و با درک و تصمیم جدید درمسایل داخیل و خارجی آن کشور رویکارآمده   غی 
به  بنابرآن،  کند.  خارج  ازافغانستان  را  شوروی  قشون  میخواست  بود، 

بادرایت جدید،  معامله گر رهیی و  نیازد  ، سخت کوش  تا  درافغانستان  با  اشت 
ن مسلح، عناص مجاهدین یا    پشتون تباران   مخالفی 

 
مخالف درون حزیی )عمدتا

 آن(، افراد وگروه های سیایس و رژیم های همسایه طوری تعامل نماید که 

ن  بسیی خروج "آبرومندانۀ"  قشون رویس ازافغانستان مساعد گردیده بارسنگی   

و   جنگ  ازدوش  مخارج  تخنیگ  و  مایل  وسیع  برداشته  کمکهای  آن کشور 
                                                                                                     شود. 



 

103 
 

 افغانستان از نخستین جمهوریت تا برگشت امارت طالبان

را   "خلق"  جناح  و کادرهای  ازوزرا  تعدادی  نجیب هللا  داکیی منظور،  ن  همی  به 
نمود  ابقا  دولتی  بلند  های  دیگر   و   درکریس  طرح   اعضای  نوازش کرد،  آنرا 

"مصالحۀ میل" را پیش کشید، قانون اسایس جدید با مفاد و محتویات تازه تر  
سال    " جرگۀ  لویه   " تصویب  از  قبیل    ۱۳۶۹را  نام  خورشیدی گذرانید، 

جمهوریت دموکراتیک افغانستان را به " جمهوری افغانستان" مبدل کرد، نام 
به "حزب وطن" برگردانید، به   ن افراد ششناس و مراجع مؤثر فکری حزب را نی 

و سیایس افغانها درخارج ازکشورنامه های دلجویانه مبتن برجلب همکاری آنها 
هدایایی برای کارمندان دولتی و    پاسخ داد،  رسیده  فرستاد، به عرایض و شکایات

صادرنمود، چند آیه و حدیث  ن استخبارایی مبتن براتخاذ روش های مالیمت آمی 
 درمساجد رفت و با را فراگرفت وآنه

 
این هایش بکارُبرد و حتا شخصا ا را درسخین

  وتفقد   دیگران درصف نماز قرارگرفت و مالامان و مساجد و منابر را مورد توجه
                                                                                                 قرارداد.   

ازدست   سیایسیگ  تدویرکنفرانس   -آوردهای  نجیب،  داکیی رژیم  دپلوماتیک 
پاکستان   ن صلح، عدم   تحتژنوباجانب  برتأمی  امریکا و شوروی مبتن  نظارت 
و های شوروی  دخالت دراموریکدیگر  ازافغانستان بود که معاهدۀ    و خروج نی 

ن نماینده های ۱۹۸۸آن به روزچهاردهم ماه اپریل سال    نهایی   مابی 
میالدی فن

 دراین    . ابل و اسالم آباد به امضا رسید ک
 
نجیب، خاصتا ُبرد سیایس رژیم داکیی

نمایند  بود که  اشنهفته  رسیم  نمایند  ۀ  با  مستقیم(  غی  حکومت   ۀ)هرچند 
ازجانب    ژنو   کنفرانس  در پاکستان   یی  نماینده  آنکه  بدون  نمودند،  مذاکره 

کنفرانس،   مجاهدین یا مخالفان مسلح حضورداشته باشد. هرچند این ترکیب
  قشون بلند حکومت مداران پاکستان درامورمجاهدین ضد    صالحیت و دست  

بودند که   پذیرفته  شوروی  های  مقام  اما  و  میگذاشت  نمایش  به  را  رویس 
نمایندۀ رژیم دست نشاندۀ شان دراین کنفرانس حضورداشته باشد. امتیازی  

جهادی   نشاندۀ  دست  ان  رهیی برای   
پاکستاین های  مقام  قاکه  یل خویش 

                                                                                                    نشدند. 

وهای احزاب   این عدم توازن دپلوماتیک درحایل به نمایش گذاشته شد که نی 
مناطق غرب(  وجهان  پاکستان  کمک  )ولوبه  را    جهادی  یی  شده  آزاد 

                                           ژیم کودتای ثور رو به تزلزل بود.    دراختیارداشته و ر 
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عیل رغم آنهمه تالشهای سیایس، تبلیغایی و بمیان آوردن ریفورم های اجتمایع  
  
ی

نجیب هللاکه توسط  و فرهنگ ن نظایم ،  رعایت گردید   دکیی  چند رویداد خونی 
وهای شوروی ازافغانستان،    ادارۀ دولت  بیشیی   موجب ضعفپس ازخروج نی 

ن حزب  او، فی   ، شبازان تضعیف روحیۀ فعالی     اردو و گستاخ شدن همسایۀ شر
وی   نهایی  سقوط  و  رژیم  درارکان  بیشیی  تزلزل  باعث  باالخره،  و  )پاکستان( 

                                                                                                      گردید: 

وهای شوروی  -اول ازافغانستان و    خورشیدی۱۳۶۷درماه دلو سال    خروج نی 
کودتا.        قطع مساعدتهای مایل ولوژیستگ سیل آسای آن کشوربرای رژیم    

تند رو جهادی  حملۀ نظایم  -م  دو  احزاب  ی )رسول سیاف،    مختلط  به رهیی
 )... پاکستان  گلبدین حکمتیار، مولوی حقاین  ارتش  وهای خاص  نی  درسال   و 

این   دییخورش ۱۳۶۸ ق کابل.  های شر درنزدیگ  واقع  آباد  جالل  شهر  باالی 
ال حمید گل سابق رییس آی.اس.آی دۀ نظایم درواقع، توسط جین  حملۀ گسیی

قت امریکا و انگلیس و عربستان ومتخصصان نظایم آن کشور و با مواف  پاکستان
با تقبل تلفات    و"تنظیم" های جهادی  سعودی طرح شده بود. هرچند  پاکستان

نزد    رژیم نجیب هللا 
ی

به شکست مواجه گردیده وجهۀ جنگ چند هزارنفری  
زیرا رژیم توانست نشان دهد که از یک اردو  ،  رفتکشورهای منطقه و دنیا باال  
ک نظایم برخورداراست.   یا ارتش منظم و کار آزموده ی جدی و مشیی اما و رهیی

ن تلقی                                                شد.       آغازیک زلزلۀ سیایس درپیکررژیم نی 

ان خشن جنا   -سوم  از رهیی خلق و وزیردفاع   حکودتای نظایم شهنوازتتن یگ 
آی.اس.آی   با طرح  به رژیم که  اسالیم گلبدین  با حزب  ائتالف  با  و  پاکستان 
سال   حوت  شانزدهم  های    ۱۳۶۸تاری    خ  پیلوت  صورت گرفت.  خورشیدی 

، با فرو ریزی بمب های یل"  تحت امرشهنوازتتن درنقاط حساس شهرکابل،     "بی 
حیم ن علیه مردم و رژیم را  طلتی شا     وقدرت  قیامت برپا نموده یکباردیگربی 

  
ً
" هرچند به شکست مفتضحانه به اثبات رسانیدند.  عمال عمل کودتای "تتن

االن   ازجین زیادی  تعداد  با  کودتا  رهیی برو گردیده  آغو   کودتاج  رو  شبکۀ   شبه 
جهنیم استخبارات نظایم پاکستان پناه بردند، اما بالذات تکان دیگری بود که  

رژیم   ارکان  و  هللا  نجیب  را داکیی شکننده   از   بیشیی   او  اعتبارنمود. و    پیش  یی 
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ال های   همدست وی، پس ازتصمیم شبکۀ استخبارات نظایم  )شهنوازتتن و جین
پاکستان مبتن بر جذب افشان اردوی افغانستان، درخدمت منافع استخبارایی 

                                                                                                 پاکستان قرارگرفته بودند( 

وهای ۱۹۹۱اشغال نظایم خوست درماه مارچ سال    -چهارم میالدی توسط نی 
. درجریان   مسلح پاکستان و اما تحت نام حزب اسالیم گلبدین و شبکۀ حقاین

 پاکستاین ها، کماندوها و  
ی

افشان آنها دوش به این عمل نظایم، تانکهای جنگ
و" اسالیم  حزب  مسلح  افراد  میجنگیدند.   دوش  حقاین  شبکۀ  مجاهدان"   

وهای   ک )افغاین  نی  (   – مشیی ، به مجردی که خوست را " فتح " نمودند پاکستاین
دست به تاراج هرآنچه در بارکهای نظایم، دوایر دولتی و موسسات رسیم و  

خودی ها و  بخش "افشان رژیم را به دو شخیص بود، زدند. همچنان شبازان و  
، خونهای زیادی  " تقسیم کردند بیگانه ها . درجریان این تقسیمات قویم و زباین

ن ریختاندند وهزارها جواین را که   ه ازروی توسط رژیم  و   را به زمی  ن به زورشنی 
، ویل پشتون تبار نبودند به خوست فرستاده شده     نموده  خیابانها جمع آوری

                                                                                     سانیدند. به قتل ر 

جماعت    رهیی
ن احمد پاکستاین این موضوع سخت قابل تأمل بود که قایصن حسی 

حقاین   و  درحالیکه گلبدین  آن کشور،  آی.اس.آی  برجستۀ  عضو  و  اسالیم 
وده این فتح را  ر "فتح" خوست ایراد نمدرکنارش قرارداشتند، بیانیه یی مبتن ب

یک گفت. وی عالوه کرد که تنها به فتح خوست   برای تمام مردم پاکستان تیی
سل بلکه  نمیکنند،  خواهند  اکتفا  ادامه  آمو  دریای  تا  را  فتوحات  این  سلۀ 

                                                                                                          داد. 

ی مرز پاکستان قرارداشته ازموقعیت  ازدست دادن خوست که درچند کیلو میی
اتژیک برخورد بۀ سخت دیگری بود که برپیکررژیم وارد    ار مهم اسیی میباشد، صن

                                                                                                                     آمد. 

حزیی ازنظر قویم و زباین    نایجاد نفرت، یی اعتمادی و انشعابات درو    -پنجم 
ک کارمل ی    مانند گروپ طرفداران بیی گروپ "مزدک و   محمودبریایل و به رهیی

" طرفداران   کاویاین گروپ  و  شهنوازتتن  گروپ  و  تباران  تاجیک  مثابۀ  به 
نجیب هللا                                                    حزب.   درسلک پشتون تبارانداکیی
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ی ضد     -ششم  ی  رژیم و ضد    موضعگی  ال  پشتونیستی اوزبیک تباران به رهیی  جین
    شمال.             مناطق  دروالیت مزار و جوزجان وسایر عبدالرشید"دوستم" 

تداوم مقاومت های جانبازانه ی مردم شاش کشور به شمول فشار     -هفتم 
ی ایاالت متحده ی امریکا    جهان غرب به رهیی

های نظایم، تبلیغایی و استخبارایی
                                                           وفرمان بردار منطقه یی آن )پاکستان(   

ضد  جهاد  سالهای  درازنای  شبکۀ    در  دست  درافغانستان،  رویس  قشون 
از   حدی  به  فی کشور  جنوب شر همسایۀ  بحیث  پاکستان  نظایم  استخبارات 

ان آنها در امورحیات میل ما دخیل   –طریق "تنظیم" های جهادی   اسالیم ورهیی
مقام های پاکستاین خود شان را پس از سقوط رژیم کودتای  گردیده بود که  

یدانستند. چنانکه یط یک نامۀ محرمانۀ رییس  ثور، منخی ومالک افغانستان م
ن   ال ضیا الحق رییس جمهوروقت پاکستان چنی  شبکۀ )آی.اس.آی(عنواین جین
نوشت: " درنتیجۀ خارج شدن عساکراتحاد شوروی ازکابل، درمنطقه خالیگایه  
به وجود یم آید که ما باید آنرا ُپرکنیم. ما نباید بگذاریم که این امکان تاریخن از  

ن  دست    چنی 
ً
برود. ما به چنان ابتکارات شجیعانه احتیاج داریم که هیچگاه قبال

موقعیتی فراهم نگردیده است... ما باید فتح مکمل مجاهدین را کمک و تشویق  
اتحادیۀ   به  باید هرنوع معاونت های ممکنۀ نظایم وسیایس  پاکستان  نماییم. 

اسال  حزب  حکمتیار}رهیی گروپ  به  ازهمه،  باالتر  و  که هفتگانه  بدهد  یم{ 
  ،  قابل اعتماد، قوی و متحد ما میباشد.  هدف اسایس درحال حاصن

 
مخصوصا

ن  محکیم است جهت حکومت اسالیم آینده برای افغانستان که   ن   تضمی  تأمی 
طرفدارپاکستان باشد و به صورت داوطلبانه و خوش به رضا از تشکیل چنان 

اتحادیۀ ستان حمایت کند که در  افغان  -هم پیمان }کنفدریشن{ پاکستان  یک 
این   چوکات  درداخل  داشت...  خواهد  عهده  به  را  اول  نقش  پاکستان  آن 
ک اقتصادی به وجود  ن برود و یک تشکل مشیی کنفدریشن، شحدات باید از بی 
بیاید. این، دستیایی به میدان های  یورانیم افغانستان را مجاز خواهد ساخت  

 یی نیاز خواهد گردید...  و پروگرام ذروی ما از تهیه کننده گان خ
ً
 و عمال

 
ارجی معنا

پاکستان هر نوع حق دارد که تشکیل یک کنفدریشن را با افغانستان ُجست و  
جونماید. پاکستان به افغانستان اجازه داده نمیتواند که در موقف قبل از سال  

                                       (     ۵م و بعد از کودتای ماه اپریل بافی بماند..."  )  ۱۹۷۸
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نجیب هللا و درکُل، حاکمیت  بصورت عمده  آنچه   اسباب و عوامل سقوط داکیی
ه زمینۀ به حاکمیت رسیدن اسالم گرایان جهادی  نموداهم  ر فحزب برش اقتداررا  

    ،  به وجود آورد را  
 
 ورزانۀ درون حزیی عمدتا

ن  و کی 
ن گروه بندیهای تعصبایی  همی 

ی و جدیت مردم افغانستان  ازیکطرف اتژیک    ، پیگی  و اقدامات خصمانه و اسیی
   بود.                                            ایاالت متحدۀ امریکا به همدستی پاکستان

افغانستان   علیه  پاکستاین  های  مقام  عمیق  وخصومت  غدر  منظورآنکه  به 
دراینجا نقل میکنیم که تحت شمارۀ آشکارترگردد، اینک نامۀ محرمانۀ دیگری را  

تاری    خ  ۴۱۲۰)  به  پاکستان  .آ.ای( شبکۀ استخبارات نظایم  وری    ۲۲جی ماه فیی
اتشه های نظایم درسفارتخانه های آن کشور درکابل و  ۱۹۸۹سال   م عنواین 

ایط جدیدی را برای   فرستاده شده است: "    دهیل و ...  خروج عساکر رویس، شر
میکند. بعد ازسقوط رژیم کابل، اوضاع اقتصادی  حل مسألۀ افغانستان ایجاد  

درکشور نهایت جدی خواهد بود. هیچ حکومت اسالیم قادرنخواهد بود بدون  
 معتقدیم که پاکستان یگانه  

 
کمک وسیع خارجی برکشورحکومت کند. ما عمیقا

میتواند   خارجی  آن، کمک  طریق  از  است که  افغانستان  حایم  حتی  و  یک  شر
د."                                                                                            صورت گی 

 به سه عامل دارد:                       
ی

" سیاست ما درقبال افغانستان بستگ  

تشکیل یک حکومت جدید که ازهمان آغاز درقلمرو افغانستان فعالیت   -اول
ن وظیفه را کسب شناخت حتی   المقدور تعداد زیاد ملل و قبل از کند. نخستی 

ین   حکومت کمیی دراین  باید  ما  داد.  خواهد  تشکیل  اسالیم  همه، کشورهای 
ن یگ   ن نماییم. وظیفۀ دیگر باید آزاد ساخیی اک عناص طرفدار ایران را تأمی  اشیی
 جالل آباد باشد که درآن حکومت جدید نصب خواهد 

ً
ازشهر های عمده مثال

ر را اداره خواهدکرد. مجاهدین محتاج به تمام کمکهای  تمام کشو   شد و از آنجا 
ی شبه   ن ممکن نظایم خواهند بود. باید مستشاران نظایم به آنها در ایجاد چی 
اکت پاکستان الزمست تا اوضاع    به یک اردوی منظم کمک نمایند. دخالت  و شر

ول شود و منافع میل ما حفظ گردد.                                                        کنیی

د: این کار باید از طریق    -دوم سقوط رژیم کابل میتواند از دو طریق صورت گی 
محاصۀ کامل  طریق  از  یا  مستقیم  تهاجم  آن  تعقیب  به  و  محاصۀ کابل 
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د. برای این منظور،  اقتصادی که به اضمحالل رژیم کابل منتج گردد، انجام یاب
ما باید تالش کنیم تا در حلقات نظایم کابل نفوذ نماییم.   بسیار با اهمیت است 
که نفوذ ما درحکومت جدید تحکیم یابد و اشخاص مورد اعتماد ما درآن جابجا  
اییط است که درآن عمل   گردند. آنچه که حایر اهمیت عظیم است، ایجاد شر
امکان  ما  مشاورین  حضور  درصورت   

 
صفا حکومت  این  عادی  کرد 

                                                                                             پذیرگردد.   

دردناک     -سوم و  پروسۀ طوالین  یک  اعمارمجدد کشور،  آغاز  و  اعادۀ صلح 
ول   را کنیی پروسه  این  تنها  نه  تا  داریم  را دراختیار  ما وسایل الزم  بود.  خواهد 

ادغام   بلکه درآینده،  از چنان کنیم،  را  ما  اقتصادی وسیایس  تدریخی ساختار 
ن پاکستان و افغانستان گردد.  ن  کنیم که منتج به اتحاد نزدیک بی   تأمی 

طریقی
. این این اقدام، شانجام میتواند به کنفدریشن افغانستان و پاکستان بیانجامد 

اندیشه، حمایت  وسیع را درمیان نظامیان و عموم مردم کسب خواهد کرد. 
ن وصف، فعالیت و تبلیغات ماهرانه الزم خواهد بود تا افکارعامۀ پاکستان  باای

                                                                             و جهان به آن عادت کند.   

مدیرعمویم   غیاب  در  چوهدری  ارشاد  محممد  دگروال  امضای  محل 
                                                                                        استخبارات"   

ن دو نامۀ محرمانۀ منابع استخبارایی پاکستان، هرافغان با فکر و درایت را به   میی
که از سوی این همسایۀ غدار طرح گردیده و    نزدیک میسازد عمق فاجعه یی  

ن جریان فعالیتهای شی و علتن تا کنون دراین زمینه جریان داشت ه و درآینده نی 
                                                                                        خواهد داشت.  

 

 

نجیب هللا احمدزی  زنده گینامۀ مخترص داکیر  

درسال   )مطابق  ۱۳۲۶وی  پدرش ۱۹۴۷خورشیدی  شد.  زاده  درکابل  م( 
محمد  محمد( نام داشت و از قوم احمدزی مربوط والیت پکتیا بود. اخیی )اخیی
ال  درجین  ) تجاریی )اتشۀ  تجاری  وابستۀ  خورشیدی،  چهل  دهۀ  های  درسال 
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درسال هللا  نجیب  مقررشد.  درپشاور  افغانستان  خورشیدی  ۱۳۴۰کونسیل 
از دانشکدۀ طب کابل فارغ  خورشیدی  ۱۳۵۴ازلیسۀ حبیبیه فارغ شد و درسال  

                                                                                                     گردید. 

محمد   سلطنت  دوران  در  مرتبه  دو  اش،  سیایس  های  بخاطرفعالیت  وی 
وزی کودتای ثور، مسوول امورمح صالن  ظاهرشاه به زندان رفت. تاقبل از پی 

                                                                    انشگاه کابل برای حزبش بود. د

دستگاه  رییس    بحیث میالدی  ۱۹۸۵تا    ۱۹۸۰همانطورکه گفته آمد، او درسال  
ی  ها،     وحشتناک "خاد" یا شبکۀ استخبارات رژیم کودتا کارکرد و نسبت دستگی 

بمثابۀ    شکنجه ها و اعدام هزاران تن ازباشنده های افغانستان، نام و نشانش
خورد.                                    لطمه درافکار و اذهان عامه عنرصقهار ومستبد   

نجیب هللا که دیگرازهرطرف دچارمخم ن بست های سیایس و و بُ ه ها  صداکیی
  نظایم و تشکیالیی شده بود،  

 
تصمیم گرفت بصورت پنهاین کابل را به قصد نهایتا

ن الملیل کابل، توسط افراد   هندوستان ترک کند، ویل درمحوطۀ میدان هوایی بی 
وهای اوزبیک تبارسمت  نی  ال عبدالرشید "دوستم" رهیی

مسلح تحت فرمان جین
برگشتاند ازراه  کشور،  پناه شمال  درکابل  ملل  سازمان  دفیی به  و  شد  ه 

                                                                                                 ُجست.   

سال   سپتمیی  ماه  ششم  و  بیست  روز   همینکه  میالدی، ۱۹۹۶درسحرگهان 
به سوی شمال   رباین  الدین  برهان  اسالیم  وهای حکومت  فرارنموده گروه نی 

سازمان ملل ربوده به   "طالبان" وارد کابل شدند، نجیب هللا  وبرادرش را ازدفیی
غرض   "آریانا"  راه  درچهار  را  آنها  اجساد  و  رسانیدند  قتل  به  فجییع  شکل 

                                                                          آویختند.    مشاهدۀ عامه

 روشن نشد، مگراسناد و  هرچند ع
ً
ه ی اصیل این کشتارفجیع کامال ن امل و انگی 

را تا حد زیادی یم گشاید و آن این بود که    این راز   شِ   که  بدست آمده   اظهارایی 
 شهنوازتتن و به تعداد  بیست  

ً
 از   تنو پنج    چون آی. اس. آی پاکستان قبال

نجیب  االن خلقی کودتاج   همراهش را )پس ازشکست کودتای ضد  داکیی  جین
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( درپشاور  ی شهنواز تتن پناه داده و تحت تربیت و نظارت گرفته بود،   هللا به رهیی
بنابرآن، وقتی قرارشد گرویه به نام "طالبان" درخاک پاکستان ساخته شده و  

االن  شهنواز  به افغانستان فرستاده شوند، شبکۀ جاسویس پاکستان " " و جین تتن
تا درقسمت راندن وسایل ثقیلۀ نظایم،   همراهش راضمیمۀ گروه مذکورنمود 

با سایرافرادگروه    این شهر پروازدادن هوا پیماها، شناسایی نقشۀ کابل و ترصف  
ض  االن معیی ن جین طالبان همکاری به عمل آورند. پس  به گمان غالب که همی 

 ت شبکۀ استخبارات نظایم پاکستان،با موافق   و کودتاچیان فراری جناح "خلق"
، نجیب هللا و برادرش را به شعت حلق  با عقده های سختی که درسینه داشتند 

                                                                                         ( ۶)   آویزنمودند.  

 

نجیب هللا احمد زی   داکیی

 

 

 مأخذ فصل سوم  
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، صفحۀ   (۱ ن افغانستان، تألیف ک. پیکارپامی  نقش پاکستان درتراژیدی خونی 

حمید سیماب  ۲۰۹ ن توسط دکیی وخی 
به نقل از ترجمۀ کتاب خاطرات میی  

  منبع : گوگل  (۲)
ن – سایت راه پرچم                                     )۳(  پروفیسوررسول رهی 

منبع گوگل  ( ۴)  

ن افغانستان، صفحنقش  ( ۵) الیف ک.     ۀپاکستان درتراژیدی خونی 
ٔ
یکار پت

                                    امی            پ

( منبع گوگل ۶)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم
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چگونه به حاکمیت  تنظیم های جهادی
 رسیدند؟! 

پس  گفتیم که   بویژه  هللا،  نجیب  داکیی ی  رهیی به  ثور  ازخروج رژیم کودتای 
دیروز  شوروی  وهای  آن   نی  تسلیحایی  و  مایل  وقطع کمکهای  ازافغانستان 

دچارمخم رژیم کودتا،  و  صکشوربه  درون حزیی   
منقن های  دگردییس  و  ها  ه 

ون حزیی گردید.                                                                                      بی 

 گفته شد که وقایع  
ً
نظایم درکابل و والیت   –مختلف سیایس  و حوادث  قبال

کشورمانند کودتا ها، حمله ها و اشغالگری  های تنظیم های جهادی و مداخالت  
یگ پاکستاین که  های  مقام  صورت گرفت،    آشکارنظایم  رژیم  ضد  دیگربه 

نجیب هللا را قدم به قدم نومید و کم نفس    ساخت.                                   داکیی

تحویل و  اقدام  ن    آخرین  بنی   " ریاست  به  ملل  پالن صلح" سازمان   " که هم 
هم   و  نمود  خنتر  را  ساخت،  سیوان"  شنگون  را  هللا  نجیب  همانا  داکیی

موضع   ال عبدالرشید دوستم و فرماندهان تحت امر و انرصاف  سیایس  تغیی    جین
                                                                             بود.   ازحمایت رژیم وی 

ح   یی به منظورآنکه موضوع نزد خوانندۀ عزیز روشن  به شر
 
گردد، اینک مخترصا

دازم:                                                                                        موضوع میی 

سال   دلو  اعم    ۱۳۷۰ماه   
ی

بزرگ و  وسیع  نشست  که  بود  خورشیدی 
ی   –ازروشنفکران، متنفذین، افشان واعضای " جنبش میل   اسالیم" به رهیی

درشهرجوزجان   دوستم  ال  افغانستان  جین درشمال  این واقع  برگزارگردید. یط 
ان جنب  ،نشست بزرگ ال دوستم وسایررهیی

 موضع   –ش میل  جین
 
اسالیم رسما

نجیب هللا را اتخاذ نمود. دراین نشست همچنان  ضد رژیم کودتا و ضد داکیی
 برای این والیت تشکیل  

ی
د امور اداری و اجتمایع وفرهنگ یک کمسیون پیشیی

احمد،  گردید که اعضای آن عبارت بودند از  ، انجنی  ال عبدالمجید ایشخ  جین
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عبدالخ ال  جین فرزام،  رییس  عبدالرحیم  و  نادرعیل  ال  جین ظفر،  نتی  ال 
جین  ،

   جوزجان.                                                 عمربای رییس شورای موسفیدان

فرقۀ  درچارچوب  ن  نی  جوزجان  والیت  امنیۀ  قومانداین  قطعات   کلیه 
 
متعاقبا

ن   وشورایی   گردید پنجاه وسه مدغم   داده  تشکیل  بنام " شورای نظایم شمال"  نی 
ی های الزم، ازاهایل ومامورین  شد  . کمسیون متشکله، یط ارسال نامه و تماسگی 

گردید. با این شورا و این کمسیون  خواهان همسویی و همکاری  ،  والیت بلخ ومزار 
نجیب هللا به نام های   ن موقع، دو تن ازطرفداران داکیی   و   "کڅجمعه ا "درچنی 

محمد" هللاتاج  نجیب  دکیی معتمدان  ازجملۀ   "،    
 
یف تقریبا مزارشر   همه کارۀ 

                                                                                                   بودند.  

احمد شاه مسعودفرمانده ی جبهۀ با  ن حال،  ال دوستم درعی 
و    جین پنجشی  

ن در تماس شده ازاوخواست تا غرض سقوطنظار    یشورا  رژیم کودتا ،   دادن  نی 
ل سید منصورنادری دیگر باهم متحد شوند. همان بود که یک نشست    ن درمین

یکتعداد   مسعود،  شاه  احمد  و  دوستم  ال  ازجین عالوه  درآن  دایرگردید که 
ازفرماندهان جهادی سمت شمال مانند حاجی مصعب ازحزب جمعیت، علم 

از حرک  اسالیم، عبدالواحد  ازحزب  ن  خان، جمعه خان همدرد  نی  و  اسالیم  ت 
ال  هالل   رسول پهلوان، غفارپ  هلوان، سید جعفرنادری، عبدالمجید روزی و جین

ن  اک نموده وشواریی نی 
را تحت نام "شورای عایل جهادی افغانستان" درجبل    اشیی

اک   الشاج تشکیل دادند که حدود دوصد تن از فرماندهان جهادی درآن اشیی
ن شورا بود که احمد شاه مسعود بحیث رییس آن    نموده بودند. درجریان همی 

                                                                                             شد. برگزیده 

هفتصد   تعداد  به  تصمیم،  اتخاذ  و  ازمشوره  پس  جوزجان  نظایم  شورای 
را   رژیم  نفرشبازمسلح  حمایت  بخاطر   

 
 ظاهرا

 
عمدتا داد که  سوق  به کابل 

ن الملیل کابل                                                 مستقرشدند.  درمیدان هوایی بی 

درشمال  کابل را که  برای آنکه گوشه های دیگراین مشوره و تصمیم علیه رژیم  
را کشور  شکسته"  "اسطورۀ  از کتاب  پاراگرافن  اینک  بدانیم،  صورت گرفت، 

دراینجا درج میکنم: " ..حزب وحدت راه مذاکره و مفاهمه با شان اقوام محروم  
،  و فرماندهان داخل کشور را درپیش گرفت و هیأت های متعد دی را به پنجشی 
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، ده هیأت را  وحدت  حزب  ۱۳۷۰، شمال و نزد آزاد بیگ فرستاد. درسال  تخار 
 های الزم را با احمد شاه  

ی
بدین منظور به نقاط مختلف اعزام داشت و همآهنگ

در   آورد.  عمل  به  دیگران  و  بیگ  آزاد  شمال،  شوریسر  های  ژنرال  مسعود، 
ن رفت و آمدها، تفاهم هایی به وجود  آمد که درنهایت منجر به سقوط  اثرهمی 

یف، ائتالف جبل الشاج و فروپایسر رژیم نجیب گردید. " )                  (۱مزارشر

 درهمان روزهای خاص صورت پذیرفت که قراربود 
 
اقدام وجریان، دقیقا این 

ن   نجیب هللا براساس توافقات حاصله میان وی و نمایندۀ سازمان ملل )بنی  داکیی
ازتکنوکراتهای    تننار رود و یک حکومت مؤقت شامل پانزده  سیوان(، ازقدرت ک

افغانستان شدۀ  وخارج کشو   شناخته  به   ر ازداخل  را  حکومتداری  مسوولیت 
ند   عهده د.    گی  نمایندۀ شمنیسر سازمان  تا اقدامات بعدی دولتداری انجام گی 

به  زیادی  سفرهای  خویش،  صلح"  "طرح  نشاندن  کریس  بخاطربه  ملل، 
انجام داده  اروپایی وآسیایی  ازکشورهای   

افغانستان، برجن   کشورهای همسایۀ 
                                                                                                     بود.    

روز   به  هللا  ۱۳۷۱سال    حملماه     ۲۶پس  نجیب  داکیی بود که  خورشیدی 
ودولت،   حزب  اسارهیی و  به  قبیل  تصمیم  حزیی س  سایرکادرهای  آنکه  بدون 

یفات    موجودیت  بدونو   سواری موتر   ا ، بسازد آگاه  را  ودولتی   ن و تشر محافظی 
ن الملیل کابل  شد تا با نمایندۀ سازمان ملل که ،  معمول رهسپارمیدان هوایی بی 

پروازنماید. را میکشید، به سوی هندوستان    او   انتظار شده  طیارۀ چارتر   داخل  در 
ازسوی   قبه  میی غی  بگونۀ  رسید،  میدان  درمحوطۀ  وی  موترحامل  همینکه  اما 

ال دوستم      تفنگداران جین
ً
درآن محل جا بجا شده   به بهانۀ دفاع ازکابلکه قبال

ن به داخل طیاره    بودند، متوقف ساخته شد و از داخل شدن او درمیدان و رفیی
ی بعمل آمد. همان بود که این د " توانمند"    "خاد"تورکتایجلوگی  و این رهیی

 عادی و درمانده ازمیدان 
ً
حزب و دولت، تا چشم بهم زدن، بعنوان شخص کامال

سازمان ملل      شد.               درشهرکابل رسانید وپناهندهبرگشته خودش را به دفیی

" به نشر رسانیده و   ن آقای اکرام اندیشمند مقاله یی را دروبسایت "خراسان زمی 
ن  چنی  درکابل  ملل  سازمان  دفیی کارمندان  ازقول  آن  های  ازپاراگراف  دریگ 

                                                                                              مینویسد:  
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ملل  "مامور  )   ارشد  شب  فلیپ کاروین  درآن  با  ۱۳۷۱حمل  ۲۶متحد که   )
ن وی )نجیب محمد ودان ازرفیی  برخالف ادعای فقی 

ُ
هللا(    دکتورنجیب هللا بود

میگوید که  میکند. کاروین  ازافغانستان صحبت  فرودگاه غرض خروج  بسوی 
بوتسایل عوین  اقامتگاه  به  خود  با  سیوان  ن  بیین معاون  را  من  شب   درآن 

یک درمحوطدر  ب هللانجی  }وازآنجانزد{ د و درآنجا با ارگ کابل( برُ   ۀ)قرصنمیی
وی برش بیانی ال توجن رییس دفیی استعفای رییس جمهورکار کردند. کارمند   ۀجین
، دان کویرگ افشدنمارگ ملل    "اداری ملل متحد "پییی دان کویرگ سپس باعوین

ملل متحد با نجیب هللا، برادرش، توجن   بی  دفیی
متحد درسه موترمربوط به پییی

ه نفرمیشدند، بسوی فرودگاه کابل 
ُ
                                      رفتیم.   که همه ن

طیار  با  ن  ان  ۀ"بیین طیاره  ودرداخل  نشسته  هوایی  درمیدان  متحد  تظارمارا ملل 
میکشید. من فکرمیکنم )میکردم( که با خود پانزده نفراعضای شورای بیطرف 
ایکه نجیب پرواز  ن طیاره  اوآنها را درهمی  این بودکه  اویل  راآورده است. پالن 

با اینکار انتقال قدرت دست به دست صورت یم    میکند با خود بکابل بیاورد. 
د. هنگامیکه به پوسته )محل بازریس( آخر  ی رسیدیم توقف داده شدیم.  گی 

پوسته   ازچندین  باآن  شب که  نام  ندادند.  عبور  اجازۀ  مارا  محافظ  شبازان 
 باطل شد..." ) 

 
(                                                                           ۲گذشتیم دفعتا  

نجیب هللا درواقع، دگردییس های   ی داکیی عجیب سقوط رژیم کودتا به رهیی
وخونیتن را درقبال داشت. کادرها و اعضای بلند پایۀ حزب و دولت، بخصوص  

اورا  آنانیکه در  داشتند،  را  بندی های درون حزیی موضع ضد "نجیب"  گروه 
ن به    دش ازتصمیم خو وی  خائن خطاب نموده گفتند که   مبتن برترک کابل و رفیی

 ، ان حزیی ی نگفته و با این پنهانکاری خویش، حزب، رهیی ن سوی هندوستان چی 
   کرد.                        خطرمرگ و نابودی رها درمیان  صفوف حزب و حکومت را  

سازمان ملل درکابل که درآستانۀ شکست برنامۀ   "نجیب" به دفیی
ی

با پناهنده گ
 خالی قدرت سازمان ملل مبتن بر تشکیل حکومت عبوری )پانزده  

 
نفری(، آنا

انفعال   درحالت 
 
برشاقتدار، ظاهرا نظایم حزب  و  ُملگ  آمد وکادرهای  بمیان 

                                                                                  سیایس قرارگرفتند.  
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ن    چون گفته آمد که اوضاع سیایس، اجتمایع و نظایم کشور درماه های پسی 
 
ی

آشفتگ و  سوی گسست  به  قدم  به  قدم  هللا،  نجیب  داکیی زعامت  دورۀ 
بلند رتبۀ دولتی و   افراد و گروه های درون حزب، کارمندان  مینمود، لهذا،  سی 
و   خود  مال  و  جان  منظورنجات  به  )خاد(،  رژیم  استخبارات  شبکۀ  کارمند 
به   وزی وبرگشت  "مجاهدین" مسلح  پی  اعضای خانواده ی خود درصورت 

 درداخل  کا
ً
بل، بگونۀ مخفیانه و با درنظر داشت تعلقات قویم و زباین که قبال

ن ریشه دوانیده بود حزب   ان و نی     فرماندهان تنظیم های جهادی درحومۀ   ، با رهیی
  " "شهنوازتتن ال  وجین )رفیع(  ال  جین  ،

ً
مثال بودند.  برقرارنموده  تماس  با کابل 

به   دیگران  و  وکیل  داکیی بریایل،  محمود  درجنوب،  اسالیم  حزب  رهیی گلبدین 
احمد شاه مسعود وعبدالرشید دوستم درشمال، سلطان عیل کشتمند و هم  

حزب وحدت اسالیم   ن منوال،    پیوستند تبارانش با عبدالعیل مزاری رهیی و به همی 
شان خود  شعت  به  رژیم  شدۀ  شناخته  و کارمندان  ها  در   سایرحزیی  را 

احزاب جهادی   قراردادند. البته تا آنزمان، دارای ریش و عمامه    اسالیم  –زیرچیی
                                                                              و تسبیح هم شده بودند.  

وهای    روند  این   خاص سیایس و اجتمایع طوری صورت گرفت که ازیکطرف نی 
ا    جهادی و ل عبدالرشید دوستم دست به اشغال شهرکابل زده  تحت فرمان جین

ن ازچهارسمت وارد کابل  های                                                    شدند.      دیگر نی 

، کادرهای  پاکستاین نظامیان  همکاری  به  ی گلبدین که  رهیی به  اسالیم    حزب 
آماده   درچهارآسیاب کابل  "حزب دموکراتیک خلق"، ازقبلپشتون تبار  نظایم

 حمله به شهررا 
ی

    گ
ی

ازسمت   که دراختیارداشتند،گرفته بودند، با تمام قوت جنگ
باالی شه ق  امورداخله، ارگ هجوم آوردر جنوب وجنوب شر ه عمارت وزارت 

                                                 جمهوری وبعیصن ازمؤسسات دیگررا مترصف شدند.    

یورش مسعود   این  احمدشاه  صورت گرفت که     درحایل 
ً
یی    قبال سیم توسط 

اسالیمازشهر  حزب  رهیی با گلبدین  درحومۀ   چهاریکار،  واقع  درچهارآسیاب  که 
 تقاضا بعمل آورد  کابل سنگرگرفته بود، 

 
تا ازراه   ه بود درتماس شده ازوی مکررا

اسالیم حکومت  تشکیل  و  مذاکره  به  حاصن جنگ  بدون  و  ن  آمی  با   مسالمت 
تنظیم های جهادی ان"  این  )کلپ  شود.   سایر"رهیی گفت و شنید    یا ویدیوی 
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موجود   دریوتیوپ  هنوزهم  گلبدین،  با  مسعود  احمدشاه  مخابروی 
                                                                                               میباشد(   

وهای "جنبش میل   ن دلیل بود که نی  ال دوستم    –به همی  ی جین اسالیم" به رهیی
اقدامات به  وقوتهای جمعیت اسالیم و شورای نظارکه وارد کابل شده بودند،  

 متقابله
ی

ن تا عمق شهرکابل کشانده   دست زدند   جنگ واین جنگ متقابلۀ خونی 
، باالخرهاما    بارآورد.   رای اهایل یی پناه شهر به  و مایل عظییم بشد و تلفات جاین 

" ها  وهای مؤتلفۀ حزب اسالیم و "خلقی  مؤ   نی 
ی

وهای جنگ ن تدراثرفشارنی  لفی 
   نشستند.                                                    به سوی جنوب شهرعقب  شمال

ن تنظیم های جهادی بخاطرغصب قدرت سیایس    مابی 
آتش این جنگ که فن

ن  تر  بار تر ومصیبت    مشتعل شده بود، درهمینجا پایان نیافت، بلکه دنبالۀ خونی 
ن درقبال داشت.                                                                               دیگری نی 

، موازی با   ان سایرتنظیم های جهادی مقیم پشاور و مقام های پاکستاین رهیی
گ را تحت نظارت دقیق  سقوط رژیم کودتا دست به کار شده نشست مشیی

)آی.اس.آی(  پاکستان  نظایم  استخبارات   گورنرهاوس    درعمارت  شبکۀ 
ن تشنج ی پشاوردایرنموده و ضمن گفت وگو  عاقبت درعقب درهای بسته،  آمی 

جهادی   تنظیم  و  حزب  هشت  ان  رهیی درپاکستان،   –ازجملۀ  مستقر   اسالیم 
ن رییس جمهور اسالیم افغانستان برای  صبغت هللا مجددی به حیث نخستی 
رژیم شکست   ازمسووالن  را  سیایس  قدرت  رفته  بکابل  تا  شد  برگزیده  دوماه 

د و درپایان دوماه، آق ، جایش را برای  خورده تحویل بگی  ای برهان الدین رباین
                                                                                     ُپرکند.   دیگر   ششماه

حزب اسالیم، "فتح"  این فیصلۀ پشاور درحایل صورت گرفت  که   گلبدین رهیی
زیرا   ه بود؛پشاورمخابره نمودبه  )دوروزقبل ازآن(  کابل را بتاری    خ پنجم ماه ثور

وز  پنداشته    مسلم امر را تا آنروز   سایررقبای سیایس اشدرجنگ علیه    خویشی  پی 
                                                                                                   بود.    
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جنگ واشغال  در تی دلیل ورود شتابزدۀ گلبدین به حومۀ کابل، عالوه ازپیشدس 
دموکراتیککابل "حزب  های  خلقی  که  بود  این  لوای    "،  و  بگرایم  فرقۀ 

 به افراد حزب اسالیم تحویل داده
ً
 واغجان"  را قبال

ی
       بودند.  مستقردر"تنگ

"جبهۀ صبغت هللا مجددی  که  خورشیدی( بود  ۱۳۷۱)هفتم ماه ثوردر رهیی
ن رییس جمهوردولت اسالیم    "میل  نجات  مجاهدین در رأس یک بحیث نخستی 

و    نماینده های تنظیم های جهادی ازراه بندرتورخم شامل  هیأت پنجاه نفری  
آتش   و  خون  شد درمیان  افغانستان  خاک  شادیانۀ    وارد  های  باشلیک  و 

                                                                 گردید.      "مجاهدین"  درحومۀ کابل استقبال

برگشت صبغت هللا مجددی ازپشاور به کابل    

جنگجویان حزب   ورود صبغت هللا مجددی به کابل وقتی صورت گرفت که  
شده مواجه  شکست  به  آن  متحد  های  وخلقی  جنوب      اسالیم  سوی  به 

                                                                                  نشسته بودند.    شهرعقب

دیگری که اقدام   
 
   عالوتا

 
موجب    بعدا زیاد  ابالغیۀ تاحد  جنگ گردید،  کاهش 

تفنگداران   به مردم و  ، خطاب  تلویزیون دولتی ازطریق رادیو  رسیم یی بود که 
                                                                                     جهادی به نشر رسید.  

ن ابالغیه از این قراربود:                                                                          میی

 "بسم  هللا الرحمن الرحیم
ی جهادی   ابالغیه شماره یک شورای رهیی

ی   جهادی  تشکیل  جلسه  فوق  العاده    امروز   صبح  پنج  ثور   ۱۳۷۱  شورای  رهیی
ن   امنیت  در   شهر   کابل  و   حفظ  جان  و   داده  فیصله  بعمل  آوردند   تا   غرض  تأمی 
مال  ناموس  ساکنان  آن  به  همه   مجاهدین  و   قوای  مسلح  دستور   داده  یم  شود  
م  دکتور   نجیب  هللا  مجددی،  که  از   اوامر   اداره   کمیسیون  امنیتی   کابل  محیی
م  قوماندان    م  قوماندان  عبدالحق،  محیی ال  عبدالرحیم  وردک،  محیی م  جین محیی
علم   و   گروپ  های  مسلح  م  قوماندان  حاجی   شی  مولوی  صدیق  هللا،   محیی
قوماندان  احمد   شاه مسعود   وزیر   دفاع  حکومت  اسالیم  اطاعت  نموده  امنیت   
ن   و   از   اوامر   آنها   شکیسر   ننماید.    یگ  شهر   کابل  تأمی  ر اتی 

را   در   شهر   و   مراکز   اسیی
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   بکار   خویش  آغاز   کند.  
 
تأکید   میشود   که  برادراحمد   شاه  مسعود   فورا

 والسالم                                                                                               
ت صبغت هللا  مجددی – رئیس دولت اسالیم افغانستان " ) ۳(                حرصن
وزارت   درتاالر   

 
رسما را  سیایس  قدرت  که  قبیل  دولت  پایۀ  بلند  مأموران 

                امورخارجه، برای صبغت هللا مجددی تحویل دادند، اینها بودند:   

الحق  فضل   ، ن پیشی  جمهوری  ریاست  کفیل  هاتف    عبدالرحیم 
ن و کریم شادان قایصن القضات القیار خ .                                  صدراعظم پیشی   

به شمول حزب وحدت  سایراحزاب جهادی  تفنگداران  و  ان  رهیی روز،  این  تا 
اسالیم مربوط اهل تشیع افغانستان وارد کابل شده مناطق مختلف وعمارات  

                                                                      دولتی را مترصف شده بودند. 

ی   عده یی را صبغت هللا مجددی درکابل، هرچندتشکیل دولت اسالیم به رهیی
خوشنود و به آینده امید وارساخت، اما ازآنجا که ازیکطرف التهاب قدرت طلتی  

د و از سوی   ن ( موج می  ان متنوع احزاب )شیعه وستن ی میان رهیی دیگر، و امتیازگی 
ان متذکره هیچنوع تجربۀ   دولتمداری نداشته و دارای کدام برنامۀ اقتصادی رهیی

 و رفایه  و 
ی

عامت دوماهۀ آقای مجددی توأم ز نبودند، بنابرآن، دوران  هم  فرهنگ
تشنج و  نگراین  شی  های  با  خود  ین   و  اندکیی آنکه  بدون  شد،  ی  سی  تنظییم 

 مردم رونما  
ی

مثبت درزنده گ گردد.                      امنیت، آرامش روج و تغیی   

و ک نظایم  های  رویداد  ی    ح  تشر و  توضیح  به  ن هرگاه  بی  ن  خونی  شمکشهای 
التنظییم ازآغازکارآقای صبغت هللا مجددی تا اشغال کریس ریاست جمهوریت 
ن   دازیم، ایجاب هفتادمن کاغذ را میکند و میی  بی 

توسط آقای برهان الدین رباین
ن به درازا میکشد.                                                                               این اثرنی 

اینقدرباید گفت که   اسالیم که  منتها  جمعیت  حزب  رهیی   
رباین الدین  برهان 

خودش را موازی با صبغت هللا مجددی، ازپشاور به کابل رسانیده بود، درختم 
زد  تکیه  دولت  ی  رهیی برکریس  )مجددی(،  ماهۀ  دو  سالهای  زعامت  دوران   .

ن ترین دوران جنگ ، خونی 
ن ا   زعامت برهان الدین رباین لتنظییم و درد و های بی 

                                                                 غم یی پایان مردم افغانستان بود. 
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ن   مابی   
بارفن اسارت  بسیار  قرارداد   یک  ن  میی نشر  و حتا  افواهات گرم  به  نظر 

حکومت اسالیم آقای رباین وجانب پاکستان، یگ ازاجراآت تکان دهندۀ برهان 
  
ّ
الدین رباین این بود که گفته شد وی نه تنها اردوی قوی، منظم و آموزش دیدۀ

 منحل نمود، بلکه وسایل و  افغانستان را که از رژیم قبیل باقیمانده بود، عم
 
دا

، به اردوی   ن یک قرار داد مخقن وسایط عمدۀ نظایم کشور را یط امضای چنی 
پاکستان تحویل داده است. برای آنکه در این مورد مهم میل صحبت مستند  

ن  قرارداد امضا شده را در اینجا درج مینماییم:             نموده باشیم، اینک میی  

"هرات ژورنالیست" به نقل از صفحۀ" نورآغا ویل  صفحۀ فیسبوکاز کای  
م : ۲۰۲۰جون سال ۳۰زاده" مؤرخ   

  : ۱۹۹۲انحالل اردوی میل افغانستان درجوالی سا ل 
 انحالل اردوی جمهوری افغانستان

ی
 چگونگ

  Yellow Goldenاز: کتاب طالی زرد 
ن     ژورناليست Mark James                                   نويسنده: مارک جمی 

اده ن  ...Nooraga waliezada ترجمه نوراقا ولی 
پرتوکول اول در مورد انحالل اردوی جمهوری افغانستان میان برهان الدین  
ن پاکستان ال وحید لوی درستی 

  رباین رئیس جمهور حکومت مجاهدین و جین
اسالم آباد   (PLHC- 222/ 14000/PO - 000458) : شماره کود رسیم

میالدی ۱۹۹۲جوالی  ۷پاکستان     
ده پرتوکول را اينجا بخوانيد  : فشر  

از طرف *" پاکستان که  اسالیم  به جمهوری  اسکات  های  راکت  تسلیم دیه 
شوروی برای اردوی جمهوری دموکراتیک افغانستان داده شده بود . شوروی 

افغانستان کمک دیگر حاصن نیست که مواد سوخت و بقی ه لوازمات آنرا به 
کند و از جهت دیگر پاکستان عالقه ندارد تا این راکت ها توسط تنظیم های  
که مورد حمایت جمهور اسالیم ایران در افغانستان میباشد و تسلیم دیه آن 

د.                                                                  به کشور ایران صورت        گی 
طیارات * فعال  غی   و  فعال   

ی
جنگ های  جیت  طیارات  تماما  دیه  تسلیم 

 های فعال و غی  فعال قوی هوایی که 
 فعال و غی  فعال هلیکوپیی

ترانسپوریی
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توسط شوروی برای اردوی جمهوری دموکراتیک افغانستان توزی    ع گردیده بود 
.                                          یم آن به ارتش جمهوری اسالیم پاکستانیو تسل  

زرهپوش ها  و    انعده وسایط زرهدار فعال و غی  فعال که شامل تانک ها، *
عراده جات ثقیل که اردوی جمهوری افغانستان مورد حمایت شوروی داشت  

     .                                          تسلیم دیه ان به ارتش جمهوری اسالیم پاکستان
ارتش * نظایم  افغانستان مشاورین  اسالیم  اردوی حکومت    در تشکیل جدید 

پاکستان برای تعلیم، تربیه و آموزش نظایم به پرسونل اردوی حکومت اسالیم 
اعتبار   مدار  ن  طرفی  ء  امضا  از  بعد  و  بوده  پروتوکول  این  شامل  افغانستان 

                                                                                                     . است
حکومت اسالیم پاکستان همچنان به خود اجازه نیم دهد تا جمهوری اسالیم  *

ایران همانند هند در مسایل سیایس، نظایم حکومت اسالیم افغانستان مداخله 
                                                                                             .               نماید 

بدون کدام  * اجازه یم دهد که  بخود  را  این  پاکستان  ارتش  رتبه  افشان عایل 
اسالیم   اردوی  رتبه  عایل  افشان  تعینات  در  زمان  هر  و  وقت  هر  ممانعت 

   میداند.                        الحیت های خود افغانستان نقش بارز داشته و از ص
این پرتوکول بعد از امضا ء نخست وزیر جمهوری اسالیم پاکستان جناب نواز *

یف و برهان الدین رباین   جمهور اسالیم افغانستان منحیث سند رسیم س  یریشر
ماده که درج این پرتوکول است مورد قبول و تایید   ۱۰اعتبار داشته و دارایی  

ن میباشد مقا .                                                                    مات عایل رتبه طرفی   
 محل امضا 

یف صدراعظم جمهوری اسالیم پاکستان  نواز شر
میالدی  ۱۹۹۲جوالی   ۷  

 اسالم آباد پاکستان 
 محل امضا 

 برهان الدین رباین ریس جمهور اسالیم افغانستان
میالدی  ۱۹۹۲جوالی ۷  

 اسالم آباد پاکستان.ر
ال طاوس  : از کای   " جین  
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 زندگینامۀ مخترصصبغت هللا مجددی 

روحاین    ۀم( دریک خانواد۱۹۲۵خورشیدی ) ۱۳۰۵صبغت هللا مجددی درسال  
به   نقشبندیه و منتسب  ارجملۀ مشایخ طریقت  به دنیا آمد. وی  درشهرکابل 
شیخ احمد شهندی معروف به مجدد الف ثاین بود. پدرصبغت هللا، محمد 

االزهر مرص معصوم مجددی نام داشت. او)صبغت هللا مجددی( دردانشگاه  
ن آشنا شد. درس خوانده و با حسن   اخوان المسلمی  وی درسال    الحوضاییه رهیی

سهم گرفت   میالدی۱۹۵۴ ناص  جمال  علیه  ن  المسلمی  اخوان  توطئۀ  دریک 
شهرپرداخت.  درمکاتب  تدریس  به  به کابل،  دربرگشت  شد.  وازکشوراخراج 

برای مدت ۱۹۶۰درسال   اض علیه هیأت دولتی شوروی درکابل،  اعیی م دراثر 
پنهاگن چهارونیم سال به زندان رفت. وی برای مدیی بحیث امام مسجد درکو 

ن حال   )دانمارک( و آمرمرکز میل کشورهای اسکاندیناوی مشغول بود و درعی 
نمود.          نکسب  نی  را  سعودی  کشورعربستان   تابعیت 
وزی  صبغت هللا مجددی با شدارمحمد داوود رابطۀ بدی داشت. او پس ازپی 

خورشیدی، رهسپارپاکستان شد و درآنجا، جبهۀ نجات  ۱۳۵۷کودتای ثور سال  
ساختمیل را  اپریل      ماه  درهشتم  رییس  ۱۳۷۱و  بحیث  خورشیدی 

وی   برگشت.  بکابل  مجاهدین  اسالیم  دولت  رهیی ن  نخستی  و  جمهورمؤقت 
میالدی به حیث رییس " لویه جرگه" به منظورایجاد دولت جدید ۲۰۰۱درسال  

  پسا طالبان کارکرد وتا روزی که زنده بود، به اشکال مختلف دراموردولت فعال 
                                                                                                  ( ۴) بود. 

باردرتاری    خ   ن  نخستی  برای  آن  عذاب کشیدۀ  های  باشنده  و   کابل 
شهرباستاین

وهای    نی  ازسوی  دهشتباری  و  حمانه  بی  شدید،  باران  راکت  شاهد  کشور، 
حزب اسالیم    گلبدین بودند. این راکت باری باالی شهروندان یی گناه و یی    امی 

شهرکابل که در  ی برهان الدین    مخالفتتقصی  با حزب جمعیت اسالیم به رهیی
، احمد شاه مسعود فرمانده نظایم حزب مذکور  ال عبدالرشید دوستم  ،رباین جین  
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 صبغت هللا مجددی 

جنبش میل   غانستان انجام افو حزب وحدت اسالیم    اسالیم سمت شمال    –رهیی  

مایل به بار آورد، قراراحصائیه  های عظیم و تأثربار ازآنکه ویراین    داده شد، عالوه  
شده، به تعداد پنجاه تا شصت هزارانسان اعم اززن و مرد و کودک   های منتشر

ن را  د. به کام مرگ نی                                                                               سی 

ن گلبدین با دولت اسالیم نوتشکیل و سماجت برهان ا  لدین رباین  مخالفت خونی 
برای بافی ماندن براورنگ قدرت، موجب گردید که بسیارزود پای حزب وحدت  

سیایس مخالفت  و  جنگ  دراین  ن نی  و   نظایم  -  اسالیم  جنگ  دخیل گردیده 
ی اختیارنماید.   خونریزی ابعاد                                                             بزرگیی

 وخصومت
ی

ودارجنگ ن التنظییم، شهرکابل به یک جزیرۀ    دراین گی  ورزی های بی 
 یی صاحب و یی قانون مبدل گردید، مناطق مختلف شهرمیان "تنظیم" 

ن خونی 
ه گاه   های مدیع قدرت تقسیم شد وهرمحل و منطقه به سنگرجنگ و ذخی 

  
ً
ن میان حزب اسالیم و آتش  انواع سالح ها مبدل گردید. مثال خصومت خونی 

وهای جمعیت   نی  میان  اسالیم،  و حزب وحدت  اسالیم  اتحاد  میان  اسالیم، 
ال عبدالرشید دوستم و سایرتنظیم ها چنان مشتعل گردید که جان ومال و  جین
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واقع   تجاوزآشکار  و  تهدید  و  غارت  درمعرض  کابل  های  باشنده  ناموس 
                                                                                                       شد. 

ازسوی افراد احزاب جهادی   ن راه های منتیه به کابل نی  اسالیم "پاتک"    –درمسی 
مقایم  یا  منبع  هیچ  ایجاد گردید که  ترانسپوریی  ازوسایل  اخاذی  موانع  یا  ها 

ی   جلوآنها را گرفته نمیتوانست.   دراینجا میتوان تنها ازیک "پاتک" یا رهگی 
ً
مثال

جالل    –د که درشاهراه کابل  ازفرماندهان حزب اسالیم به نام "زردار" نام برُ یگ  
آباد قرار داشت و باعث توقف وسایل نقلیه، تفتیش و آزار مسافران، اخاذی  

 انسانهای یی گناه  
ن گردید.                                                   های آشکار و کشیی  

، قوت  نظایم  –باری هم وضعیت سیایس  
ً
  های طوری چرخش یافت که مثال

  اسالیم، حزب اسالیم، جبهۀ نجات میل، حزب وحدت اسالیم   –جنبش میل  
"شورای   آنرا  اسم  شده  متحد  رباین  الدین  برهان  اسالیم  حکومت  ضد  به 
" گذاشتند. تشکیل این "شورا" حیثیت نفت روی آتش مشتعل شده  

ی
همآهنگ

و سطح   را افزایش داد   کشتار وویرانگری  ،توفان جنگ  که  درشهر کابل را داشت 
ن   باشنده های شهر نی 

جالب این بود که درجریان جنگهای   . باالرفتتلفات جاین
 شهرکابل، همان حامیان عریی و پاکستاین تنظیم های تند رو جهادی

ن ،  خونی 
بخصوص ایران، پاکستان و عربستان سعودی دست به فعالیتهای دپلوماتیک  

 تحت  نام و شعار "میانجیگری " و و استخبارایی زده نم
 
اینده های شان ظاهرا

" صلح خوایه" و " قطع جنگ" به کابل دررفت و برگشت شدند، بدون آنکه 
بوجود   ها  تنظیم  میان  مخاصمت  و  جنگ  درشدت  کاهیسر  ین  اندکیی

                                                                                                    آورند.  

درتحت   شهرکابل  دهشتناک  وحال  وضع  عزیزبتواند  خوانندۀ  آنکه  برای 
جهادی های  "تنظیم"  وغارت  جنگ  را   حاکمیت  آنها  های    و"قوماندان" 

بداند  شهر خوبیی مختلف  مناطق  غصب  اینک  آنان،  قرارگاه   توسط  تشکیل  و 
ح                                              میدهیم:     های نظایم "تنظیم" های مذکورراشر

 قرارگاه گردنۀ کارتۀ سخن به فرماندیه گل حیدر

ق میدان هوایی کابل
 قرارگاه شیوه گ درشر
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ُبغرا درغرب میدان هوایی کابل ه قرارگاه  خواج  

 قرارگاه کوه تلویزیون درقلب شهر کابل 

خانه   قرارگاه هزارۀ بغل درشمال خی 

خانهدرغرب  ۳۱۵قرارگاه فرقۀ  خی   

 قرارگاه دشت چمتله 

، کارتۀ 
ی

قرارگاه لوای راکت به فرماندیه مالتاج محمد که مناطق کوتۀ سنگ
چهار، ده بوری، عالالدین، داراالمان، ده قایصن و چهلستون را تحت پوشش 

 سالح های مختلف النوع قرارمیداد.                           

 قرارگاه باغ داوود 

ماندیه زلیم توفان قرارگاه کمپتن تحت فر   

 قرارگاه تایمتن )بخیسر ازشهرنوکابل( 

 قرارگاه تپۀ مرنجان به فرماندیه شخیص بنام همراه 

ال همایون فوزی و مجید روزی  قرارگاه باال حصاربه فرماندیه جین

 قرارگاه کوه زنبورک و ده ها موضع ومحل دیگر

وط حزب اسالیم  مربزردار به فرماندیه  }شاید شیوه گ{ قرارگاه لیسۀ شوروایک
 گلبدین 

 قرارگاه کارتۀ نو به فرماندیه نور رحمن 

زلیم  قرارگاه هندگ به فرماندیه انجنی 

 قرارگاه ریشخور

ال ویل شاه  قرارگاه سنگ نوشتۀ لوگربه فرماندیه جین

 قرارگاه چهارآسیاب به فرماندیه خلیل
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قاسیم   قرارگاه پولیتخنیک به فرماندیه ضابط عیل اکیی

 قرارگاه  پرورشگاه وطن )مقابل سفارت شوروی( به فرماندیه ابوذر

 قرارگاه ده بوری به فرماندیه قیس 

 قرارگاه مهتاب قلعه

 قرارگاه قلعۀ قایصن 

(  ۵)  قرارگاه مکرویانها به فرماندیه امان هللا کریم.   

 درشهرباستاین کابل که ازسوی رقبای 
ی

ایجاد اینهمه قرارگاه ها و سنگرهای جنگ
و   سیایس جنگ  آتش  های  شعله  ازهرقرارگاه  و  یکدیگرصورت گرفته  دربرابر 

شهرو   حالت  ترین  ن  خونی  و  ترین  وحشتناک  بدترین،  بود،  بلند  انتقامکیسر 
نمایش   به  را  شان  غریبانۀ  های  کلبه  درمیان  کابل  گرفتۀ  پناه  شهروندان 

                                                                                                   میگذارد. 

"چریل بنارد" کارشناس اسالم سیایس درمؤسسۀ "رند" امریکا با " ایشیا تایمز"  
گفت : " آنچه باید میکردیم این بود که دیوانه ترین آدمها را بجان آنها }روسها{ 

ان مجاهدین{ چگونه    میدانستیم که آنها }رهیی
 
آدمهایی هستند بیندازیم. مادقیقا

آنها اجازه ازآن به    و سازمانهای شان به چه یم ماند. اما برای مان مهم نبود. پس
ن میانه روها }افرا   آنها   و عناصمیل و روشنفکرافغانستان{ازشر ددادیم که با کشیی

ان میانه رو  ن دلیل است که امروز درافغانستان رهیی وجود    رهایی یابند. به همی 
دیوانگان اجازه دادیم همۀ آنها را نا بود کنند. آنها چپ هارا  ندارد؛ زیرا به آن  

اینان }عناصمیل، روشنفکر و میانه روها{ درمیانۀ   . ن کشتند، میانه رو ها رانی 
                           ( ۶میالدی وپس ازآن، ازمیان برداشته شدند."  ) ۱۹۸۰دهۀ 

میی     روشنفکران  حذف  سیاست  ن  عی  نگذریم که  وطندوستان  ناگفته  و  فی 
درجریان سالهای  ن واقیع افغانستان توسط مقام های جمهوری اسالیم ایران نی 
جهاد درجبهات جنگ درداخل کشور و همچنان درقلمرو ایران به منصۀ عمل 

 "سازمان نرص" تشکیل  
ً
جهادی مورد حمایت فکری،   -سیایس  گذارده شد. مثال

بود که   ایران  های  مقام  لوژستیگ  و  )نوع  مایل  جهادی  تشکالت  درکنارسایر 
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فی و مبارز را برنیم تافت این .  ند تشیع( وجود شخصیت های مستقل،آگاه، میی
بصورت   بایستی  دارد که  دراز  داستان  البته  ن  آمی  مخاصمت  و  ن  خونی  جریان 

د.                                                   جداگانه و اختصایص مورد برریس کتتی قرارگی 

پس درم جمهوراسالیم  رییس  بحیث  رباین  الدین  برهان  عاجل  اقدامات  ورد 
ن   ازجهاد، پاراگرافن را ازصفحۀ چهاردهم کتاب "نقش پاکستان درتراژیدی خونی 

ین    –افغانستان   عاجلیی و  ن  نخستی  اززمرۀ   " میکنیم:  نقل  دراینجا  دوم"  جلد 
ی پنهاین و " برا اقدامات رژیم رباین دراین شب و روز  درانه" با گلبدین ، تماسگی 

شویی و چانه زین های سیایس   –بود که مدیی رفت و آمد هیأت ها میان کابل 
 
ً
پنهاین و چانه زدنهای سیایس کامال این رفت و آمد های  البته  ادامه داشت. 
ن بار   پنهان هم بافی نماند، چنانکه روز نامۀ " الحیات" چاپ لندن برای نخستی 

ن م  ۱۹۹۴مارچ    ۲۰یط شمارۀ مورخ   خویش از قول "عبدالرحیم غفورزی" معیی 
تفاهمات  سلسله  یک  اسالیم  باحزب   " نوشت:  ن  چنی  خارجه  امور  وزارت 
صورت گرفت و نتیجه این بود که باید دولت و حزب روی تقسیم کریس ها به 
ریاست  مقام  دراول،  )گلبدین(  آنها  آمد.  عمل  به  تفاهیم  و  برسند  توافقی 

انتقال به  جمهوری را تقاضا داشتند و بع تا دورۀ  این مقام  د، قبول کردند که 
بعد  داشتند،  اصار  را  خارجه  و  دفاع  وزارت  دو  همچنان  باشد...  فعیل  حال 
ازمذاکرات، تفاهم شد که صدارت ، وزارت دفاع و مالیه به حزب داده شود..." 

 (۷                                                                         )                                

میان   دوجانبه  مذاکرات  و  و شویی  میان کابل  وآمدهای  رفت  آنهمه  "نتیجۀ 
حزب اسالیم این شد که باالخره  درهفتۀ اول    و گلبدین رهیی

دولت آقای رباین
سال   جوالی  عوض  ۱۹۹۶ماه  به  ویرانگرطالبان  موشکهای  درحالیکه  م 

برفرق مردم یی وسیلۀ شهر کابل اصابت   موشکهای حزب اسالیم ازچهار آسیاب
بحیث صدراعظم  و درهرلحظه از بیگناهان قرباین میگرفت، گلبدین    ند مینمود

درحضورآقای رباین    ومعرفن اعضای کابینه    یط "مراسم سوگند"جدید جهادی  
و  رباین  استاد  با  مخلصانه  ما   ... اظهارداشت:  ژورنالیستها  از  وتعدادی 
برادرمسعود مرصوف و مشغول تنظیم امور حکومت جدید درکابل هستیم و 

ین اختالف وجود ندارد..." )                                              ( ۸میان ما کوچکیی
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الدین رباین ) دوران زعامت نه سالۀ برها م( ۲۰۰۱تا دسمیی   ۱۹۹۲جون  ۲۸ن 
جهادی احزاب  میان  ن  خونی  های  جنگ  تداوم  با  عموم  اسالیم    -بصورت 

نه   یعتن ظرف  ی شد.  ازیکطرف و علیه گروه نوظهورطالبان ازسوی دیگرسی 
  )چه درکابل وچه درمناطق شمال( افغانستان   سالیکه وی دررأس دولت اسالیم 

جهادی    مخالفت های سیایس با جوانب مختلفقرارداشت، جزتقابل نظایم و 
جهادی ین کاری به سود مردم و درجهت آباداین کشورانجام داده و غی  ، کوچکیی

                                                                                                        نشد. 

 جمعیت اسالیم به
ی

، پس از   عمده ترین مشغولیت های جنگ ی آقای رباین رهیی
بحیث گروه بود که  طالبان  با گروه  نظایم  مقابلۀ  التنظییم،  ن  بی    جنگهای 
نوظهور، تازه نفس و تا به دندان مسلح ازقلمروپاکستان به افغانستان فرستاده  

                                                                                              شده بودند. 

گروه مسلح طالبان درحایل به افغانستان فرستاده شدند که وضعیت اجتمایع، 
احزاب   باری  های  و  بند  یی  ازناحیۀ  افغانستان  مردم   

رواین و  روج  اقتصادی، 
العاده درهم برهم شده  جهادی، تاراج ها، نامردیم ها و خودشی  های آنان فوق

                                                                                                      بود.  

ن شب وروز، دو جبهۀ عمدۀ مخالف علیه دولت آقای رباین  عاقبت،   درهمی 
اسالیم   وحدت  حزب  و  مستقردرچهارآسیاب کابل  اسالیم  حزب  ماند:  بافی 

                                                                                        مستقر درغرب شهرکابل.   

وقتی گروه طالبان مسلح ازکویتۀ پاکستان به شهرقندهاررسیدند، برهان الدین  
رباین نه تنها آنها را "فرشته های صلح" خواند، بلکه بحیث رییس جمهوردولت 

دستورصادرنمود تا نظایم آن والیت  اسالیم افغانستان، به فرماندهان ُملگ و  
ازترصف قندهار و    طالبان  ناکرده تسلیم گروه تازه وارد شوند. آنگاه که   جنگ
و غزین به لوگررسیدند، بازهم آقای رباین برای آنان کمکهای وافر)خوراک    ارزگان

به  ازکابل  پوشاک(  بود که  ،  ر لوگ  و  خوب    "رباین "درحایل  دولتش  ارکان  و 
میدانستند که گروه طالبان ساخته و پرداختۀ شبکۀ استخبارات نظایم پاکستان 
محاسبه   ن  اما شاید وی چنی  اند.  پرداخته شده  و  بوده درهمان کشورساخته 
نموده بود که طالبان هرماهیتی که دارند، هرگاه بتوانند حزب اسالیم گلبدین را  
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بردارند  راه  ازش    داده  مذکور که هم   فید  ، مشکست  اما گروه  بود.  خواهند 
، وهابیت سعودی و سنت های  مجهز با اندیشه های دیوبندی مدارس پاکستاین 

یی  قبیله  وسخت  ،   بودند   سفت  )امریکایی پروژۀ  اصل    بروفق   
بایستی وهم 

  ،) ی جزتسلییم رییس جانگلییس، سعوی و پاکستاین ن و رسیدن به    مهور به چی 
پس، کلیه تالشهای آشتی جویانۀ    ستان اقناع نمیشدند. غاندراف    قدرت سیایس

آقای رباین و فرمانده ی مهم نظایم وی )احمدشاه مسعود( دربرابر هجوم گروه 
طالبان به نتیجۀ دلخواه نرسید و عاقبت، با یورش این گروه مسلح  ازسمت  
سال  سپتمیی  ماه  وششم  بیست  تاری    خ  به  غرب کابل،  وجنوب  ق  شر جنوب 

ن دولتش پا به فرار نهادند.  م پایتخ۱۹۹۶  و اراکی 
       ت ترصف گردید و آقای رباین

        زندگینامۀ مخترص برهان الدین رباین    

در شهر فیض آباد مرکز والیت بدخشان   ۱۳۱۹سنبله    ۲۹الدین رباین در  برهان "
                                                                                 . افغانستان متولد شد 

عیات کابل همراه  ۱۳۳۶وی در سال   با تتن چند از دوستان خود،    در دانشگاه شر
 این نهضت با استعفای غالم    سیس کرد کهأرا ت  "نهضت جوانان مسلمان"

 
بعدا

سال   در  آن  ی  رهیی از  نیازی  جمعیت ۱۳۵۱محمد  به   " "رباین آقای  توسط 
   یم افغانستان تغیی  نام داد.                                                                 اسال 
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داشتند  عمده  یرانگری های شهر کابل نقشو اینها درجنگها و   

اعضا و هواداران جمعیت اسالیم    ۱۳۵۲با کودتای محمد داوود خان در سال  
 افغانستان، تحت تعقیب حکومت داود خان قرار گرفتند ، پس از آن بود که

و عده  رباین  به  آقای  و  افغانستان خارج شده  از  اسالمگرا  فعاالن  از  دیگر  ای 
                                                                                .  پاکستان فرار کردند 

ریاست ذولفقار عیل بوتو   در آنجا احزاب اسالمگرا و حکومت وقت پاکستان به
پشتونستان داشت از آنها   ۀکه روابط شدی با دولت افغانستان به خاطر مسأل

مسلح کردن    پذیرایی کرده  با  ن  و  اسالیم  جمنسوبی  اسالیم معیت  حزب  و 
 
ُ
کرد.                         آنها را برای جنگ با حکومت داوود خان آماده افغانستان  

از جملهاما عده  ان نهضت اسالیم  از رهیی مخالف جنگ   گویا   رباین   آقای  ،ای 
بود داوود  حکومت  علیه  بهند مسلحانه  دلیل  ،  ن  ازآنها همی  برجن  کشور   ، 

                                  میشوند.       و رایه عربستان سعودی  ه پاکستان را ترک کرد

از دانشگاه    ۱۹۶۸کشور مرص رفت و در سال    پروفسور رباین پس از چندی به
.                          معتیی االزهر، در رشته فلسفه اسالیم درجه فوق لیسانس گرفت  
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دن حکومت  وهای شوروی سابق از کشور و سی  وی همواره خواهان خروج نی 
وزی    م۱۹۹۲به مجاهدین بود تا در سال     وشکست دولت   مجاهدینو پس از پی 

عنوان    بهۀ صبغت هللا مجددی،  و انقضای زعامت دوماهنجیب هللا احمدزی  
"  قدشورای حل و ع  ، "پس از آنشد.  قت افغانستان انتخاب  ؤ رئیس جمهور م

را به   م  دورۀ کار او ۱۹۹۲دسامیی سال    ۳۰در    از سوی برهان رباین برگزار شده و 
ن رئیس جمهور رسیم حکومت مجاهدین در افغانستان   تمدید  عنوان نخستی 

                                                                                                      نمود. 

و   احزاب  سایر  از طرف  رباین  آقای  اقدام  این  علیه  مسلحانه  های  مخالفت 
تنظیم های جهادی، یکباردیگر لهیب جنگ درشهر کابل را شعله ورترنمود و  

شده   مسما  ن نی  داخیل"  جنگهای   " بنام  ها که  مخالفت  حکومت  این  است، 
  " دید  ت شکابل زیر حمال   ۱۹۹۶مسپتامیی    ۲۶در    را تضعیف کرد و بالخره"رباین

وی تازه نفس  گرفتمخالفان داخیل قرار      شد.          گذار وا  "طالبان" و به نی 

یف انتقال داده بود هنوز  ازطرف سازمان    رباین که مقر حکومت را به مزار شر
شد هرچند به مرور  به عنوان رئیس جمهور رسیم افغانستان شناخته یم  ملل

رفته ازدست  را  قلمروش  فقط  زمان  و  دید  حکومت   دهبر    یم  درصد کشور 
                                                                                                     . داشت

، آقای رباین به زادگاه خود، شهر  ۱۹۹۶پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال  
   گرفت. ازش  را  فیض آباد والیت بدخشان بازگشت و فعالیت های ضد طالبان

در   طالبان  رژیم  فروپایسر  ی   هوایی در  و   
زمیتن در    اثر حمالت   ۲۰۰۱آمریکا 

 میالدی، رباین که تا آن زمان به عنوان رئیس جمهور افغانستان شناخته یم شد،
 قدرت را رسم ، اجالس بن پس از البته  یط مراسیم 

 
حامد کرزی رییس ادارۀ  به أ

 مؤقت تحویل داد.                                                                                   

بعدها در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از حامد کرزی حمایت   "رباین "
کت   ن در انتخابات پارلماین افغانستان شر ن  عنوان اولو به  نمود کرد و خود نی  ی 

ین آراء به  آمد  عضویت پارلمان کشور در    نماینده مردم والیت بدخشان با بیشیی
ایجاد شورای عایل صلح توسط رییس جمهور کرزی آقای رباین    دری  بعدها و  و  
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  ۱۳۹۰در بیست و نهم سنبله    ویشانجام  گرفت.    این شورا را بر عهده    یاستر 
ل خود   ن خان کابل  در اثر یک انفجار انتحاری در مین   کشته شد. واقع کارتۀ وزیراکیی

ن   ،در این حادثه  به همراه چهارتن دیگر کشته شد و همچنی 
برهان الدین رباین

زخیم   ن  نی  صلح  عایل  شورای  داراالنشای  رئیس  استانکزی،  معصوم 
                                                                                        . گردید 

که چند روز قبل در اجالس بیداری اسالیم کشته شد  برهان الدین رباین در حایل  
ن زمان   این پرداخت و در سخنان خود جنبش های اسالیم را رستاخی  به سخین
کنوین دانسته گفت که این رؤیای خوش به لطف الیه به واقعیتی بدل شده 

(                           ۸)   . را برای امت اسالیم مژده آورده استکه پیام خوشبختی    

 

 برهان الدین رباین  

 



 

133 
 

 افغانستان از نخستین جمهوریت تا برگشت امارت طالبان

 

 مأخذ فصل چهارم

ن آزادی  –(اسطورۀ شکسته  ۱) غالم حسی 
  - ۲۱صفحۀ    -به قلم دکیی

 چاپ افغانستان                                                                             

ن  –اندیشمند  ۀ مقال( ۲)  ان سال  -وبسایت خراسان زمی  ن دهم می 
خورشیدی ۱۳۹۴  

( منبع : گوگل۳)   

( منبع: گوگل۴)   

( منبع : گوگل۵)   

ن افغانستان  (۶)   -چاپ دوم  -جلد اول –نقش پاکستان درتراژیدی خونی 
تألیف ک. پیکارپامی      -طبع هالند۲۵۷صفحۀ   

۱۴صفحه  – اثر ( همان ۷)   

۱۵صفحۀ   -همان اثر (۸)  

( منبع : گوگل                                                                                                   ۹)  
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 فصل پنجم  

 

 

 دستبازی  های حکومت پاکستان 

 در

 امورجهاد مردم افغانستان 

 

برسند،  قبل ازآنکه احزاب یا "تنظیم های جهادی" افغانستان به قدرت سیایس  
( سال  پانزده  مذکور ۱۹۹۲-۱۹۷۸مدت  های   " "تنظیم  ان  رهیی میالدی(، 

با مقام های کشورهای متذکره  ایران و پاکستان و درارتباط تنگاتنگ  درقلمرو 
اقتدار وحامیان    امورجهاد علیه رژیم   وشبکه های استخبارایی آنان، در  برش 

داشتند.   انهماک  آن  مقرویس   ، طوالین مدت  این  ایران درجریان  های  ام 
اجتمایع    –وپاکستان تا توانستند، با استفاده ازوضعیت پریشان کنندۀ سیایس 

تنها  نه  دوکشور،  این  خاک  به  افغانستان  مردم  از  تن  ملیونها  مهاجرت   و 
ه   افغان دزدیدند وذخی  الملیل برای مهاجران  ن  ازمساعدتهای مایل  ونظایم بی 

اتژی های آیند ه نگرانه و خطرناک خویش، ازمیان انبوه  کردند، بلکه با طرح اسیی
به عمل ن ی نی                                                          آوردند.  پناهنده ها شبازگی 

با حریف  مقابله  و  زمینۀ جنگ  آن که  متحدان غریی  و  امریکا  متحدۀ  ایاالت 
ا جهاین )شوروی سابق( را مساعد یافته بودند، بصورت عمده، قلمروپاکستان ر 
استخبارایی   دۀ  وفعالیتهای گسیی جهاین  تبلیغات  نظایم،  تقابل  پایگاه  بمثابۀ 

نکه   ان ُملگ و نظایم پاکستان نی  اوضاع را به سود خویش  خویش برگزیدند. رهیی
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و به زیان جانب افغانستان تشخیص داده بودند، درکنارایاالت متحده، متحدین 
وی جاده صاف کن  آن  غریی   علیه  و کشورهای اسالیم قرارگرفته و به عنوان نی 

                                                                                             عمل نمودند.   افغانستان

هجوم   متعاقب  متحده،  ایاالت  استخبارایی  های  درماه    نقشو مقام  رویس 
سال   "هوشمندانۀ"۱۹۷۹دسمیی طرح  بربنیاد  افغانستان،  بخاک  برژنسگ    م 

امریکا، به حکومت   وقت رییس جمهور " جیم کارتر"مشاورامنیت میل درادارۀ   

ال  ی جین الحق مراجعه نموده آماده گیهای همه  ضیانظایم پاکستان تحت رهیی
جانبۀ شان برای کمک وسیع مایل و نظایم به رژیم مذکور و ازآن طریق برای 

این درحایل بودکه امریکا قبل ازآن، رژیم را نشان دادند.    مجاهدین افغانستان 
ال ضیا الحق را بخاطر شنگوین دولت قانوین  ذلفقارعیل بوتو بوسیلۀ   نظایم جین

   بود.                                                                          کودتا، تحریم نموده

اوضاع   درقبال  پاکستاین  مداران  حکومت  دپلومایس  درساحت  آنچه  درک 
این کشور،  ان ُملگ و نظایم  اینست که رهیی وراست،  افغانستان صن نابسامان 

اژی ، موقف و هدف   کازهمان گام های نخست و موازی با طرح اسیی امریکایی
سیایس ابرقدرت مذکور درمنطقه را با فراست کامل شناسایی نموده  با هیأت 
ن مذاکره حضوریافته   ، با تصمیم جدی و آماده گیهای قبیل روی می  های امریکایی

به بحث و گفت  بروفق منافع و سوجویی های همه جانبۀ مایل و نظایم شان  
                                                                                        پرداختند.    وگو 

ک )میان امریکا و پاکستان( و این منفعت دوجانبۀ سیایس،   اتژی مشیی این اسیی
 
ً
 توسط قشون رویس و رژیم دست نشاندۀ آنها  دست بهم داده آتیسر را که قبال

ساختند.      مشتعل گردیده بود، مشتعل تر ازقبل  افغانسانمردم باالی سینۀ   

نیاز  ) این  )مقام  ابرقدرت  عاشق  نازمعشوق  و  موجب  امریکا(   ) پاکستاین های 
گردید که پاکستانیها با سؤاستفادۀ وسیع از اوضاع جاری درافغانستان، ملیارد 

ه خانه   ها دالر و دینار  از خزاین کشورهای متعدد جهان رابدست آورده  ذخی 
های از سالح  مملو  را  نظایم شان  فتۀ  های  و    پیشر و اروپایی  بسازند  امریکایی 
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افغا مجاهدان  و  خویش امورمهاجران  ول  کنیی تحت   
 
دقیقا را  نستان 

                                                                                                       قراردهند.  

، مقام های پاکستاین دربرابر تقاضای ایاالت متحدۀ امریکا مبتن بر استفاده  
ً
مثال

برای  تحت شعار" کمک  رژیم کابل که  و  آن کشورعلیه قشون روس  ازقلمرو 
جهان مهاجران   و  امریکا  هرآنچه  اظهارداشتند که  میشد،  داده  انجام  افغان" 

م نماید، باید بدون  غرب میخواهد برای مهاجران و مجاهدان افغانستان فراه
  استثنا، ازکانال )آی.اس.آی( ی

 
د. عالوتا ا استخبارات نظایم پاکستان صورت گی 

أکید نمودند که صالحیت و صوابدید توزی    ع و تقسیم کمکهای  به جانب امریکا ت
ن بایستی درکف اختیار   مایل و نظایم واینکه به گ چه مقدار پرداخته شود، نی 

                                             پاکستان باشد.   مقام های شبکۀ استخبارات 

ایط   شر اینهمه  امریکا  متحدۀ  ایاالت  غاصبانۀ  جانب  و  جانبه  حکومت  یک 
 
ی

زنده گ احتیاجات  درتوزی    ع  آن کشوررا  های  مقام  و  پذیرفت  را  پاکستان 
 و مقدارآن برای "تنظیم  

ی
مهاجران و همچنان دربخش توزی    ع سالح، چگونه گ

ای جهادی وحتا مداخلۀ دقیق، عمیق و آشکار)آی. اس. آی( درامورحال و " ه
   مختاردانست.                                                 آیندۀ مقاومت مردم افغانستان

این  با   " میکند:  آوری  یاد  سفید"  "چک  نویسندۀ کتاب   " ویین "تم  چنانکه 
ال ضیاالحق شد که این شبکه }ورود سالح به پاکستان  معامله، ضیا }جین { حاصن

ط   ن نماید. ویل به یک شر که بعد ازحصول و انتقال آن به افغانستان{ را تأمی 
کمگ بخاک پاکستان، تمام اموردیگررا حکومت پاکستان انجام دهد که  محمولۀ

صورت،   بدین  و  یافت  خواهد  انجام  نظر)آی.اس.آی(  تحت  عملیات  البته 
ین ضیا    )یس.آی. ای( به ط ضیا هم موافقه نمود تا اسلحه را به مخیی این شر

                                                                                             ( ۱بدهند. " ) 

همچنان سناتور "همفری" که سخت طرفدار جهاد علیه روسها بود، گفت: " 
اول ما،  اکماالت  سالهای  ال    درطول  اس.آی  جین آی.  }رییس  عبدالرحمن  اخیی

ال حمید گل، بال وقفه با مسوول )یس.آی.ای(   جین
 
ال ضیا{ وبعدا درزمان جین

نهایی   ول 
مگرکنیی مینمودند،  مشوره  تاکتیگ  فعالیتهای  و  اکماالت  درمورد 

مسایل، نزد)آی.اس.آی( پاکستان بود. آنها بودند که اسلحۀ بدست آمده را با  
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ینمودند و آنها تصمیم میگرفتند که به گ چقدراسلحه  لیدران سیایس توزی    ع م
آنها   لیدرسیایس ساخته شد که  درمیان گوریالها، هفت  اینکار،  برای  بدهند. 

..گفته میتوانم  هرکدام بصورت علیحده با استخبارات پاکستان ارتباط داشتند. 

داشت. ازآنجمله  مرد ریشداری   ،که آی. اس.آی به احزاب افرایط توجه بیشیی
اسلحۀ بن دالر  بلیون  نیم  ارزش درحدود  به  ام گلبدین حکمتیاراست. حکمتیار 

                                                      (     ۲" ) یس.آی. ای را بدست آورده است

" که درکمیتۀ استخبارات  سنای   سناتوردیگرامریکایی به نام "جورج براون جونی 
                     گ ازصحبت هایش گفت: " آن کشورانجام وظیفه میکرد، یط ی

میکنند.   منافع خود جدا  به  را  ازکمکها  یی  مقدارقابل مالحظه  یک  پاکستانیها 
خود  همکاری  کمیشن  درحقیقت  را  مواد  این  دزدی  درقضیه   پاکستان، 

                                                                                                میداند."  

، همیشه به کشورهای منطقه سفرنموده و  ای جهاد "ویلهیم دتیل" که درساله
آلمان گزارش تهیه مینمود، درکتاب خود تحت عنوان   برای روزنامه های معتیی
ن مینویسد: " ... کراج  مهم ترین مرکز دریافت اسلحۀ  "گذرگاه افغانستان" چنی 
مبارزان افغاین میباشد. ازطرف دیگر،ارتش پاکستان وظیفۀ حمل و نقل سالح 

م فیصد  های  چهل  حدود  ن  بی  دراین  دارد.  پشاوربرعهده  و  به کویته  را  ذکور 
د. البته  ه خانه { های ارتش پاکستان جای میگی  ازمحموالت مزبور درزاغه }ذخی 
ین انواع اسلحه جادارد. اسلحۀ مورد نظر،   زاغه های مورد نظر فقط برای بهیی

                               (  ۳و دور افتاده انبارمیشوند. " )  یبیشیی درجا های ش 

ن ازقول "هارت" رییس   همچنان "ستیف کول" نویسندۀ کتاب "جنگ اشباح" نی 
هارت   " که  مینویسد  آباد  دراسالم  امریکا  درسفارت  ای  یس.آی.  بخش 

، اما د میدانست که پاکستان ازسالح و مهمات فرستاده شده، قسمتی را یم دزد
ل قرارداشت. هارت فکر میکرد به خاطر فکر میکرد دزدی دریک سطح قابل قبو 

گرفت."   دیده  نا  باید  را  ها  ن چی  بعیصن  بزرگ،  هدف  شدن  برآورده 
 (۴ )                                                                                                        
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ن نویسنده اضافه میکند: " افشان و افراد آی.اس.آی از   ارتش پاکستان همی 
افغا بودند. بخش  توسط چندین دگروال  گرفته شده  اس.آی که  نستان آی. 

سال   تا  بود.  مجاهدین  به  رساین  مرۀ کمک  روز  مسوول کارهای  میشد،  اداره 
استخدام  ۱۹۹۳ را  افشمتقاعد  صد  سه  و  افشبرحال  شصت  بخش،  این  م 

جگرن و تو 
 
تونها بودند. این ن ازمیان پش ر نموده بود. افراد استخدام شده غالبا

نظایم } باریش های دراز و شلوارقمیض{ با آزادی درمناطق  افراد با لباس غی 
  " و گذارمینمودند.  افغانستان گشت  درداخل خاک  و  دو کشور  درمرز  قبایل 

 (۵ )                                                                                                           

با  استنباط میشود که مقام های )آی.اس.آی( پاکستان  ن  ازاین بیان تلخ چنی 
با   ن نی  و   

استخبارایی و  نظایم  مایل،  اختیارات  و  امکانات  ازآنهمه  سؤاستفاده 
ان بار سیایس برای م   –تلقینات فکری   زان ضد قشون رویس }مجاهدین ورهیی

و اجتمایع افغانستان    آنها{ تا توانستند دست به تخریب زیر بنا های اقتصادی
متأسفانه  ازجان گذرافغان که  و  بدست  تفنگ  مجاهدین  یت  اکیر زدند. چون 
و  رهنما  هم  بودند،  بهره  یی  دپلوماتیک  و  سیایس  الزم  وآگایه  سواد  ازفیض 
و  تخریتی  های  برنامه  هم  و  شدند  پاکستان  جواسیس  برای  خویی  رهگشای 

به قول دگروال یوسف   تند. دشمنانۀ آنها را درتمام مناطق کشور عمیل ساخ 
)آی.اس.آی( درشبکۀ  افغانستان  بخش  خرس"   مسوول  تلک   " درکتاب  که 

بدین   و  بود  }مجاهدین{  آنها  نظایم  ن  مسولی  با  من   
بیشیی "...تماس  گفت: 

آوردیم..."  بوجود  ایشان  با  ازتماس  را  ساختمان  این  پیچ  و  خشت  صورت، 
 (۶ )                                                                                                        

ی یک تکتیک  وبازعالوه میکند:   " حمالت راکت های یکصد وهفت میل میی
 جدیدی بود که آی.اس.آی درافغانستان به آن توجه عمیق نموده بود و 

ً
کامال

نجام میشد که ما برای آن پالنها و کورسهایی را  بدین وسیله تخریبات مؤثری ا 
ن های انتقال    تخریب لی 

ً
دایرنموده بودیم و اکیر اهداف ما خارج ازکابل بود مثال

ه.  غان و غی  ن انتقال روغنیات در سالنگ، قطع گاز شیی .. دراوایل برق، قطع لی 

باعث ۱۹۸۵سالهای   دادیم که  انجام  نقطه  درچندین  عملیات  چند  ما   ،
 های انتقایل درچندین منطقه شد و بالوسیله، فابریکه هایی که از  تخریب

ن ات لی 
                                             ( ۷این گاز استفاده مینمودند، متوقف شدند...") 
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از   چون)  ازاستحقاق  بخشهایی  پاکستاین  های  مقام  مایل  های  سؤاستفاده 
 یط کتاب جداگانه تحت عنوان 

ً
"نقش  مهاجران و مجاهدان افغانستان را قبال  

بس   و  ح  از شر لهذا  ام،  نموده  افغانستان" درج  ن  درتراژیدی خونی    ط پاکستان 
بیشیی این بخش میگذریم و یم پردازیم به بخش تخریبات سیایس، اقتصادی،  

فعال    نظایم، های  شبکه  توسط  افغانستان  مردم   
ی

فرهنگ و  عمراین  اداری، 
                                                                                              (  پاکستان. 

حکومت مداران پاکستاین که دیگر، اوضاع به کام شان  شده و مست آنهمه  
تسلیحایی  و  مایل  عظیم  های  بودند،    غنیمت  گردیده  "اعتبارسیایس"  و 

یا   افغانستان پس ازشوروی وقت و  دردورنمای کار خویش حتا خواب اشغال 
ان دست نشانده دریک دولت بسیار   ن رهیی ن یم ضتعیی  عیف اسالیم درکابل را نی 

                                                                                                   دیدند.  

اردوی  ن  ازتجهی  عالوه   ،
پاکستاین االن  جین بود که  منظورناپاک  ن  همی  به  شاید 

را  فته  پیشر های  دیگراین سالح  بخش  افغان،  مجاهدین  استحقاق  از  خویش 
اسالیم گ "حزب  نام  تحت   

 
در ظاهرا واقع  های کوهستاین  درمغاره  لبدین" 

بوره"  توره   " های  کوه  چمن"،   "  ،" ن "پشی   ، زوار"   " مانند  نوارمرزی 
ایرمناطق هم مرز با افغانستان جابجا نمودند تا مرحلۀ دیگری ازاقدامات  وس

                                                                       استعماری شان فراهم آید.  

اتژی    ال کمال الدین" آمرمرکز اسیی االن پاکستاین به نام "جین چنانکه یگ ازجین
پاکستان یط صحبتی گفت: "این اشتباه امریکاست اگر فکرکند آنچه آنها ارسال 

ن این دو مرجع    مرسولمیدارند به   آن برسد. زیرا این یک حقیقت است که دربی   

اجنت های   پاکستان(  و  می)امریکا  است که  مادی  زیادی  استفادۀ  ازآن  توانند 
کنند و درمیان اسلحه که به جانیان فروخته میشود و  اسلحه که برای روزهای  
 ازآن  

 
ه میگردد،کساین آنرا ازیک دست بدست دیگرمیدهند، حتما مشکل ذخی 

              سؤمینمایند."                                                                             استفادۀ  

، درواقع، عمق نیات، اهداف و برنامه   این اظهارات عیان مقام های پاکستاین
                               به نمایش میگذارد.  آشکارا های مخرب ضد افغانستان را 
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اسالیم   های  "تنظیم  های  و کارنامه  اعمال  به  ازآنکه  پس    –قبل  جهادی" 
نمونۀ  دو  بود  خواهد  بهیی دازیم،  بی  سیایس  قدرت  به  آنها  وزی  ازپی 
درج  دراینجا  را  افغانستان  مردم  درحق  پاکستاین  های  مقام  دیگرازغداری  های 

                                                                                                     نمایم: 

پاکستان  آی.اس.آی  درشبکۀ  افغانستان  بخش  مسوول  یوسف  دگروال 
                                                                                                  مینویسد: 

برای  بور ۰۳۳نگ فمیالدی درحدود یکصد هزارقبضه ت۱۹۸۴" دراواسط سال 
ه خانه های اردوی پاکستان به کراج  رسید{  ما درکراج  رسید. }بخوانید ازذخی 

که ما این عدد را مطالبه نکرده ایم...آنها }اجنت    م و زمانیکه ما شکایت نمودی
سال   استحقاق  که  نمودند  اشاره  ای{  آی  یس  مؤظف  را    ۸۵های  شما 

ملۀ پشت پرده میان اجنت های  بطورپیشگ تهیه و ارسال نمودیم. }بخوانید معا
یک   سالح،  این  مهمات  درجریان  پاکستان{  و  امریکا  جاسویس  دوشبکۀ 

اجنت آی.اس.آی{، معاملۀ مهم را با طرف خریدار )یس  }  تاجراسلحۀ پاکستان  
آی ای( انجام داده بود. او پیشنهاد نموده بود که یس آی ای درحدود یس ملیون 

ش درخارج ازکشوربخرد،بور از او به وسیل۳۰۳دانه مریم   ه   ۀ دفیی }بازهم ازذخی 
یط که آنها فروشنده را افشا نکنند   خانۀ اردوی پاکستان{   واین مرمیات   به شر

به قیمت پنجاه سنت فن مریم خریداری میشد. بدین محاسبه، فروشنده  مرد  
دیپوی   از  مهمات  نبود که  معلوم  ای  آی  برای یس  بود،  ویل  سعادتمندی یم 
آنها  میشد  وبه  تهیه  نمیکند،  استفاده  دیگر  اسلحه  این  از  پاکستان  که  قوای 
از  کشتی  سوار  ازمهمات،  محموله  یک  قرارداد،  سید.  تحت  می  بفروش 
بندرکراج  خارج و چند روز بعد، همان محموله دو باره برگشت    ویس آی ای 
 به ما اطالع داد که مواد فرماییسر مواصلت نموده است."    )۸(                        

  " نویسندۀ کتاب  "ستیف کول"  را  پاکستاین  های  مقام  غداری  ن  همی  جریان 
ن  نی  اشباح"  را جنگ  مورد  ن  مینویسد کهافشا    همی  "یک کشتی که  نموده   :

پورثبت شده بود، صد هزار تفنگ را از بندرکراج  بارزده پس ازگذشت  درسنگا
ون آورده است. چند روز، باز به بندر آورده بود تا نشان ده  د که سالح را از بی 

پاکستان  بود که  ی  ن چی  این  و  داشت  درخود  را  پاکستان  مارک  ها  مریم  اما 
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نمیخواست }افشا شود{. پس آی. اس. آی مجبورشدتا مارک مریم ها را به پول  
                                                                                  ( ۹خود پاک کند. ") 

ما معلوم گردیده که خطوط   به   " ن ُپست" نوشت:  روزنامۀ مشهور"واشنگیی
وسیع  امکانات  با  معمایی  مجاهدین،  به  اس  یس.آی.  های  سالح  اکماالیی 

اف مجاهدین  اصیل،  بازندۀ  است.  بوده  سؤاستفاده  و  اند که  اختالس  غان 
امریکا و سنای آن  ناقص میشدند. همچنان ملت  اکماالت  با روسها  درمقابله 

(                                          ۱۰) توسط یس.آی.ای فریب داده شده بود. "    

پاکستاین   های  مقام  غداری  های  ازروی  پرده  ن  نی  دیگری  "ستیف کول" درجای 
: " کییس }رییس یس ن م خواهان ۱۹۸۴.آی. ای{ دراوایل سال  برمیدارد و چنی 

دیدار از یک کمپ آموزش نظایم مجاهدین درمرز با افغانستان شد. پاکستانیها 
با   درمشوره  پاکستانیها  اصارکییس،  دراثر  ویل  شدند...  ناراحت  تقاضا  ازاین 
برای  و  سوارنمودند  جیپ  دریک  را  او  آباد،  دراسالم  ای  مسووالن یس.آی. 

اده و دریک محل درنزدیگ اسالم آباد او را به یک کمپ چندین ساعت حرکت د
ن منظوربرپا شده بود. مجاهدین درکمپ } بخوانید  }مصنویع{   بردند که به همی 

پاکستان{ .اس. آی  {   افشان شبکۀ آی  امریکایی ده شکه و زیکو }سالح های 
شلیک میکردند و ش و صدای زیادی باال کرده بودند. با دیدن آن منظره، اشک 

                     نویسنده(   -خویسر ازچشمان کییس جاری گردید." )بیچاره کییس؟! 

ن شدۀ امریکا و پاکستان  اتژی های تعیی 
و های    ، عالوه ازشکست دادناسیی نی 

افغانستان،      رویس این کشور درمیدان جنگ   رقم زدن شنوشت آیندۀ مردم 
"جهاد"،   سالهای  ظرف  چنانکه  بود.  ن نی  شان  خود  استعماری  منافع  بروفق 

   گذاشتند:                                 برنامه های مخقن و علتن آیی را به منصۀ عمل

آن(      استخبارایی )یس. آی. ای و آی. اس. *ازدواج سیایس میان دو شبکۀ    

دۀ ضد " کمونیسم" و "کمونیستها " *تبلیغ گسیی  

درخدمت اسالم" بلند کردن شعار" * ن همه کس و همه چی   

 * تخریب زیربناهای افغانستان در "راه جهاد ضد کفار"
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ن ذهنیت "دارالکفر" بودن شهرباستاین کابل، منحیث مغزمملکت وآتش    * تلقی 
وزی                                                                         زدن آن پس ازحصول پی 

 * دامن زدن به اختالفات مذهتی میان مردم افغانستان

ن تعدا  دی ازافراد وگروه های "تنظییم" و" جهادی" به سود  * درخدمت گرفیی
ن شده  هدف های ازقبل تعیی 

 * تبلیغ وتعمیق تندروی های دیتن ومذهتی میان "جهادگران" 

نظایم  وپاشیدن تخم  –* ایجاد احزاب وتشکالت متفرقۀ سیایس    

 خصومت واختالف میان آنها                                                   

ان احزاب سیایس   و محیل میان رهیی
  –* دامن زدن به تعصبات قویم، زباین

 اسالیم و انتشارآن درمیان صفوف آنان                 

وهای جهادکننده برمحوریک مرکز * جلوگی   ی ازیکجا شدن نی   

ان احزاب جهادی به دستگاه های استخبارایی  ن رهیی
 * وابسته ساخیی

* خصومت ورزی دربرابر واژه هایی ازقبیل "آزادی"، " ملت" ، "استقالل" 
" و ...  "، " ترفی ستی  "وطنی 

* وارد کردن افراد وعناص"فندمنتلست" یا ارتجایع ترین آدمها ازشاش جهان 
آنها   فرستادن  و  پاکستان    درقلمرو 

ی
جنگ تمرینات  ازانجام  پس  افغانستان  به 

                                                                                                    وتخریتی   

روشنفکران،  ونابودی  ترور  باالخره  و  سازی  بدنام  ی،  دستگی   ، شناسایی  *
خارج   و  درداخل  افغانستان  مستقل  و  میل  های  شخصیت  و  آزادیخواهان 

               مملکت.                                                                                   

ان "تنظیم های اسالیم    *   – وابسته سازی فکری، سیایس، مایل واداری رهیی
امریکا و کشورهای عریی و اسالیم پاکستان،  به  ن   جهادی"  بود که   بهمی  ینیاد 

توسط   مجلۀ دیده  تعلیم   } }افغاین بویم  "مزدوران   : نوشت  "خاورمیانه" 
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متحدۀ    مخقن ایاالت بتی  کارشناسان سیا درپاکستان، به عنوان جوخه های صن 
استفاده   اند،  مخالف  درخاورمیانه  ما  های  سیاست  با  آنهایی که  علیه  امریکا 

                                                                                    ( ۱۱خواهد شد." ) 

دراسالم  همچنان "ستیف کول" نوشت: " برای او}میکویلیم تنظیم کنندۀ امور  
توسط   امریکا  مردم  دالرپول  ملیونها  درآخرجنگ،  ببیند  آوربود که  درد  آباد{ 
مورد   تاحکومت  میشد  کاربرده  به  طوری  اسالیم  وحزب  )آی.اس.آی( 

                                       ( ۱۲نظرخویش را برمردم افغانستان تحمیل نمایند" ) 

سالۀ   چندین  وتالش  تمهید  غاینهمه  دالیل دولتهای  و  امریکا  ی  رهیی به  ریی 
باالخره درپایان شکست   اتژی استعماری  یا طرح دواسیی پاکستاین  حکومتگران 

حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان نتیجه داد، سقوط  قشون رویس و 
  . ن ن وننگی  نه تنها هیچ یک ازاحزاب و"تنظیم    یعتن اینکهآنهم نتیجۀ بسیارخونی 

ی  –های اسالیم   ن پروژه و یا برنامۀ علیم و اقتصادی و رفایه  جهادی" کوچکیی
وزمندان تشنه به برای افغانستان و اهایل آن نداشته باشند، بلکه   به عنوان پی 

نمایند.                                      ثروت وقدرت عرض اندام و خواهان  خون  

نجیب هللا،   ی داکیی وهای ) همینکه رژیم قبیل به رهیی سه سال بعد ازخروج نی 
  دست "تنظیم ها میالدی به ۱۹۹۲سقوط نمود و کابل درسال  ( شوروی سابق

نه تنها این شهرتاریخن به شعت میان احزاب و گروه   جهادی" افتاد، –اسالیم 
ن التنظ ییم به غلیان های مسلح جهادی منقسم گردید، بلکه آتش جنگهای بی 

کشتار،  حیم،  بی  تاراج،   ، طلتی قدرت   ،
ی

گ کامه  خود  اوج  از  قیامتی  آمده 
ان و افراد تفنگدارتحت امرآنها بگونۀ  ویرانگری، یی حرمتی و ناموس شکتن  رهیی

                                                        شد.    بسیارننگیتن به نمایش گذاشته  

ازروشنفکران سیایس    برجن  های  نخبه  و  سنج  دقیق  تحلیلگران  آزادیخواه، 
ان "تنظیم" های   کشورازقبل میدانستند و حتا پیشبیتن میکردند که چون رهیی
های   دقیق شبکه  ول  و کنیی ن  تلقی  تحت  و  بوده  ن  نشی  خارج  تنها  نه  جهادی 
پانزده   بلکه درطول مدت  قرارداشتند،  دنیای غرب  و  ها  استخبارایی همسایه 

و  جنگ  و   ودراثرفعالیتهای  جهاد   سال  اجانب،    مغرضانه  اندیشانۀ  تاریک 
پوشش   تحت  را  امرخویش  زیر  محارب  افراد  نتوانستند  یا  و  هرگزنخواستند 
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و خدمت درراه مردم    انهآگایه دیه مردمدارانه، سواد آموزی، افکاروطنخواه
قراردهند، بنابرآن، هرگاه به قدرت سیایس برسند، دود ازدمار مردم افغانستان 

اما بودند تعداد زیاد دیگری ازاهایل خوش باورمملکت عزیزما    خواهند کشید. 
ان وبرنامه های تخریتی دشمنان خارجی اطالع کافن نداشتند،   که یا ازماهیت رهیی

سیایس با آنها، تصورات خوشبینانه یی   –وابط فکری  و یا بربنیاد روابط و ض
                                                                              نسبت به آینده داشتند.    

     نویسد:    یمدگروال یوسف پاکستاین درکتاب "تلک خرس" خویش باصاحت  

فر  و  ان  رهیی با   { ازآنها  یی  عده  با  ازآنکه  بعد  های جهادی{ "  تنظیم    ماندهان 
آنها تماس  با  فعالیتهای محاربوی  یا درجریان  تمرینات آشنا شدم و  درجریان 
حاصل نمودم و با مشکالت داخیل شان آشنا شدم و  حتی با مراکز شان درداخل  
قانع   ازآنها  یی  پیدا شد و عده  ما   

ن بی  اطمینان دوجانبه  افغانستان سفرکردم، 
 شان 

ی
با نظر و اصول جنگ برای شان میدهیم،  ما  شدند که مشوره هایی که 

 مطابق است..."    ) ۱۳(                                                                                             

قلمرو   درداخل  مراکزمجاهدین"  "به  سفرها  ها،   " "آشنایی  
ن همی   ! بیل 

دوجانبه" و " قانع" شدن های جنگ آوران به افغانستان"، حصول " اطمینان  
آنچه به ش      دستورات و تلقینات شبکه های ویرانگر اجانب بود که عاقبت،

پایتخت   تنها  نه  فت.  نمی  هرگزتصورآن  آمد که  فرود  ما  مملکت  و  ملت 
مبدل گشت، بلکه همه   افغانستان به جزایرحاکمیت و به میدان خون و خاکسیی

میع، میل و دولتی به تاراج رفت، شهربه ویرانۀ حزن  گونه دارایی شخیص و ج
ده شدند،   به کام مرگ سی  ی مبدل گردید، هزاران انسان یی گناه و یی تقصی 

ن انگی 
وضع هزاران دیگرپا به فرارنهادند  ن . درسایروالیات، شهرها و شاهراه های کشورنی 

رها توسط  دردناک و یی سابقه یی به وجود آمد، مانند توقف دادن عابرین و موت
اخاذی،   ، بدین تفتیش  غرض   ها   " تنظیم   " های  قوماندان"   " و  تفنگداران 

ی، قتل و یی نامویس وامثالهم.                                                               دستگی 

به میدان و روزیکه شهرکابل  بود که درهمان شب  این  ازهمه  کربالی   دردناکیی
و روزگار   مبدل گشته  ی   ما  رهیی به  اسالیم  تباه کنندۀ حزب  موشکهای  غرش 

ی برهان  گلبدین و  حمالت متقابلۀ " شورای نظار" و " جمعیت اسالیم" به رهیی
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الدین رباین و متحدان مسلح آنها قیامت برپا نموده بودند، اجنت ها و نماینده 
گان شبکه های استخبارایی ایران، پاکستان، عربستان سعودی، ایاالت متحده  

 تحت نام "صلح خوایه" و "میانجیگری"  وب
 
 ازمنابع عریی و اسالیم، ظاهرا

رجن
میان  ها  و خصومت  بحران  و  جنگ  امر،  درواقعیت  اما  میشدند،  وارد کابل 

                                 بخشیدند.     قدرت طلبان تنظییم را عمق وشدت یم

هادی در قلمرو خویش  آری ! آنگاه که پاکستانها موفق شدند "تنظیم" های ج
ان آنها را مطیع  را مطابق پالن های خاص سیایس خویش به وجود آورده و رهیی
وع کردند به تخریب قدم به قدم و هدفمندانۀ افغانستان    و منقاد سازند، شر

                                                                               اشته گان شان.   متوسط گ

االن شبکۀ   دگروال یوسف نویسندۀ کتاب " تلک خرس" که خود ازجملۀ جین
 
 
)آی .اس.آی( پاکستان و اداره کنندۀ امور افغانستان درآن دستگاه بود، صاحتا

} رییس وقت آی. ا  ال اخیی اف میکند که : " جین س. آی{ با مرصوفیت هایی اعیی
کرده  مرصف  راه  دراین  را  خود  وقت  فیصد  پنجاه  صف  داشت،  که 
ان تنظیم های   با ایشان }با رهیی

ال اخیی میتوانست... زیرا امورسیایس را خود جین
   (                                                                 ۱۴) اسالیم{ طرح میکرد."  –جهادی  

ال حمید گل رییس آی. اس. آی }پس    و "ستیف کول" افشا میکند که : " جین
وان مارکسیست   عبدالرحمن{ میگفت: " آتش بس درجهاد علیه پی  ال اخیی ازجین

یابد که دارالحرب }شهرباستاین   ادامه  باید  تا آنوقت  ندارد. جنگ  کابل  وجود 
                  (     ۱۵) مغزمتحد سازندۀ افغانستان{ به داراالسالم تبدیل شود." 

استعماری  برنامۀ  و  ازطرح  بخش  این  آنگاه که  شد.  هم  ن  چنی  بادری    غ که 
و   پاکستان  حکومت  و  وجنایتکارانۀ  تطبیق گردیده  آن  الملیل  ن  بی  حامیان 

درواقع، کارد به استخوان مردم کشور رسید، نوبت به تطبیق دور دوم برنامه 
تادن قشون تمرین دیده و تا به  ی آنها درافغانستان آغازشد و آن عبارت ازفرس
   شاشکشور.                           دندان مسلح تحت عنوان " طالبان" و اشغال

وقتی ما ازجفاها و غداری  های دراز مدت آشکار وپنهان حکومت مداران پاکستاین 
افغانستان صحبت میکنیم،  و شبکۀ جهنیم استخبارات آن کشورعلیه مردم 
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نیست که سایرهمسایه ها دست کیم ازپاکستاین ها دارند.   هرگز به معنای این
 جمهوری اسالیم ایران درغرب کشور 

ً
، زبان و فرهنگ با     مثال ن مرز  طوالین داشیی

با آغازمصیبت های سیایس ن ک با مردم افغانستان نی 
نظایم مردم ما دست   -مشیی

، سؤاستفاده   بکار شده ازهیچنوع سیاست مداخله گرانه، فعالیتهای استخبارایی
 افغانهای مهاجر درقلمرو خویش و  

ی
همیشه گ ازاوضاع و احوال آشفته، تحقی 

افکار مذهتی و استخدام افراد بویم درخدمت سیاست های    باالخره پیاده کردن
ن                                                              مضایقه نکرد.    خویشدخالت آمی 

ن باید یاد آورشویم  ن نظام   این نکته را نی  که وقتی کودتای هفتم ثور علیه نخستی 
رس وزی  پی  به  داوودخان  محمد  ی  رهیی به  سیایس  جمهوری  اوضاع   – ید، 

برضد سلطنت   انفعاالت جدی  و  فعل  بوده  سخت آشفته  ن نی  ایران  اجتمایع 
داشت.   جریان  رضاشاه  زوال  محمد  از  پس  ایران  اسالیم  جمهوری  همینکه 

سیایس   وضعیت   آمد،  وجود  به  سلطنتی  ن   –نظایم  نی  افغانستان  اجتمایع 
وزی کودتای ثور و حاکمیت " حزب دموکراتیک   خلق افغانستان" درنتیجۀ پی 

                                                                                         دگرگونه شد.   

اصطالح کمونیستی  به  رژیم  ایجاد  درایران،  اسالیم  رژیم  برپایی  دیگر،  بعبارۀ 
ال ضیاالحق  ی جین درافغانستان و ُرخداد کودتای نظایم درپاکستان تحت رهیی

 دریک زمان صورت پذیرفت، قطب بندیهای سیایس  
 
ایدئولوژیک   –که تقریبا

                                                             جدیدی را درمنطقه به میان کشید. 

ن دگردییس ها درسه کشورمنطقه بود که سیل مهاجران افغانستان  دری  همی 
شازیر  ایران  و  پاکستان  های  قلمرو  های به  جویی  استفاده  آغاز  این،  و  شد 

پاکستان(  و  )ایران  استخبارایی هردو کشورهمسایه  و  نظایم  رنگارنگ سیایس، 
وجود   از  و  افغانستان  ناگوار  این کشوربود ازاوضاع  مهاجر  بدین  ملیونها   ،

ح:                                                                                                        شر

وی کار ارزان، آنهم دربخشهای  کارهای شاق و طاقت فرسا ازقبیل -۱ ایجاد نی 
، زراعت، جمع آوری کثافات، خشت پزی و  اسیون، ساختماین ن   امثالهم. کانالی 
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ان در مسلح سازی تعداد زیادی از مهاجران بینوای افغانستان وجنگاندن آن-۲
ه.                   تحت عنوان "فاطمیون"  کشورهای عراق، سوریه، لبنان وغی   

 روی مقاصد سیایس    –ایجاد سازمانها و تشکالت اسالیم  -۳
 
  –جهادی عمدتا

مانند    ولوژیکئاید جهادی  سازمانهای  و  احزاب  عنوان  تحت  ایران  درخاک 
توحید،  مکتب  اسالم،  رجا،  سازمان  رعد،  سازمان  نرص،حزب هللا،  )سازمان 
، روحیانیت نوین، حرکت اسالیم،   ن فداییان اسالم، جنبش اسالیم مستضعفی 
وی اسالیم افغانستان، نهضت اسالیم  جبهۀ متحد انقالب اسالیم، سازمان نی 

اتحاد افغان دعوت  حزب  اسالیم،  جهاد  پاسداران  مبارز،  روحانیت  ستان، 
اتفاق اسالیم، جنبش مسلمانان مبارز، جنبش  اسالیم، امت اسالیم، شورای 

جبهۀ مرکزی کابل، حزب    مقاومت اسالیم، جبهۀ آزادیبخش انقالب اسالیم،
اسالیم رعد، حزب دعوت اسالیم افغانستان، حریت اسالیم، اتحادیۀ علمای  

ه.  ا                                                               فغانستان، مجاهدین خلق وغی 

خایص    -۴ درمناطق  استخبارایی  و  سیایس   ، تبلیغایی مراکز  و  ها  النه  ایجاد 
ازآنها  مایل و حمایت های سیایس  تمویل  با  توأم  ادارۀ   ازافغانستان   " ازطریق 

                                                                    نهضت ها ی سپاه پاسداران" 

های   -۵ نهاد  اندرون  در  پنجم"  "ستون  بعنوان  ازافغانها  تعدادی  استخدام 
، مکاتب، مدارس، مطبوعات وحتا درکابینه و مجلس نماینده   گان.           دولتی  

 ازپروژه های زیربنایی افغاندشمتن وسبوتاژ علیه  -۶
ستان مانند بند های  برجن

   آیی "سلما" و " بند کمال خان" وحتا تالش برای تخریب و قتل کارکنان این
                                                                                           پروژه ها. 

ی، حبس و اعدام تعداد زیادی ازجوانان پناهندۀ    -۷ تان افغانس  تعقیب، دستگی 
                                                    به بهانه های مختلف بصورت استمراری.  

، آتش زدن و به دریا غرق کردن پناهنده های مظلوم   -۸ ن رد مر ز کردن، کشیی
 افغانستان.                                                                        

ف  -۹ سازی  مکاتب محروم  در  تحصیالت  از  افغان  مهاجران  رزندان 
                                                                                                     ایران. 
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"شورای طالبان" را در   و درسالهای بعد، مقام های جمهوری اسالیم ایران  دفیی
زاهدان و نقاط دیگر ایران گشود. این درحایل بود که گروه طالبان دربرابر نظام  

و های جامعۀ جهاین با براه اندازی  ۲۰۰۱جمهوری اسالیم پس ازسال   م و نی 
روزه   وهمه  جنگیدند  یم  انتحاری  اعمال  و  انفجارها  یم  ترورها،  خون 

                                                                                           ریختاندند.    

ی های خصمانۀ مقام های جمهوری اسالیم تا بدانجا رسید که قرار  موضعگی 
ایراین ها   افغانستان،  های نظایم و    پوستهگزارشهای رسیم مقام های محیل 

ا درداخل قلمرو افغانستان بنا کردند که این خود بمثابۀ تعرض به نظاریی شان ر 
                                                         حق حاکمیت مردم افغانستان بوده است. 

آقا حقجو درکتابش مینویسد: " درآنجا بیشیی عملکرد واحد نهضت های   می 
جنگه اصیل  و  عمده  عامل  بعنوان  پاسداران  شیعیان سپاه  ن  بی  داخیل  ای 

افغانستان مورد ارزیایی قرارگرفته و با محوریت بخشیدن به سازمان نرص وحتی 
ن اعضای سازمان نرصافغانستان  با تشکیل حزب وحدت اسالیم، با حاکم ساخیی
رنجش   باعث  افغانستان،  تشیع  محورکل  عنوان  به  اسالیم  وحدت  درحزب 

یت شیعیان افغانستان از جمهوری اسالیم ن  اکیر  و تشدید اختالفات و جنگ بی 
   (                                                                                 ۶۱شیعیان افغانستان گردید." ) 
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 مأخذ فصل پنجم 

" – کتاب چک سفید   (۱) م ۱۹۹۴سال  -ترجمۀ انجمن تساند – به قلم "تم ویین  

همان منبع (۲)  

م۱۹۹۴سال  –انجمن تساند  ۀترجم -چک سفید به قلم تم ویین  (۳)  

، انتشارات ۶۱به قلم  ستیف کول، صفحۀ  –جنگ اشباح  (۴)
                                                                                                    میوند  

همان اثر  (۵)  

۳۴  صفحۀ -ترجمۀ عبدالحکیم رشید -کتاب تلک خرس به قلم دگروال یوسف(۶)  

۱۳۰و ۱۲۸صفحۀ  –کتاب تلک خرس    (۷)  

۸۲همان اثر، صفحۀ  (  ۸)   

کتاب جنگ اشباح به قلم ستیف کول   (۹)  

ن (۱۰)   میالدی۱۹۸۷مورخ هشتم ماه یم سال  –ست پُ روزنامه واشنگیی

                                                                                                               ۶۲ صفحۀ -اشباح به قلم ستیف کولکتاب جنگ     ( ۱۱)
م به نقل ازمنابع سیا ۱۹۸۴پتمرسال پماه س -مجله خاورمیانه (۲۱)  

                                                  ( ۱۴)  کول  به قلم ستیف-کتاب جنگ اشباح   (۳۱)

                                              به قلم دگروال یوسف -کتاب تلک خرس

                                                                                        همان اثر ( ۵۱)

۱۸۱ۀ  صفح -ب جنگ اشباح به قلم ستیف کول( کتا۶۱)  

، صفحۀ ( ۷۱) آقا   ۲۳افغانستان و مداخالت خارجی به قلم می 
                                                                                                 حقجو. 
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 فصل ششم  

 

 

   اشغال افغانستان توسط گروه طالبان

 و 

 پیامدهای آن  
 

به صورت درآمد به موضوع اشغال افغانستان توسط گروه طالبان باید گفت 
 ماه اپریل سال  

 
از کمیتۀ تحقیقایی حزب میالدی بود که سندی  ۱۹۹۰که دقیقا

متعارف" به   امون "تروریسم وجنگهای غی  جمهوریخواه ایاالت متحدۀ امریکا پی 
ن کامل آن چ ون درزکرد که ترجمۀ میی ن نبی     بود:                                             ی 

"اردو  یک  )آی.اس.آی(  پاکستان  نظایم  استخبارات  دستگاه  را   ی"   " افغاین
ول کرده و آنرا به منفعت حزب  بصورت آشکارا تربیه نموده، توسعه داده، کنیی

                                        اسالیم گلبدین حکمتیار استعمال وبه کاریم اندازد. 

  ،   }درحالیکه این به اصطالح اردوی افغاین
 
به راه   درافغانستانبنام طالبان  بعدا

هم کوبیدن  ر آی.اس.آی قصد دارد تا این قوای افغاین را برای دانداخته شد{  
دیگرقوای مجاهدین که درداخل افغانستان بصورت محیل فعالیت دارند، بکار 

وزی گلبدین حکمتیار هموارساخته و یا طرق حل ده و درفرجام راه را برای  برُ  پی 
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آباد   اسالم  برای  درآورد که  به شکیل  را  افغانستان  مسألۀ  قبول  سیایس  قابل 
اردوی کابل  قطعات  فراریان  از  متشکل  اردویی  تشکیل  به  پاکستانیها  باشد. 

خلق متعلق به حزب دموکراتیک...{ و از کمپ های پناهنده گان   ح}افشان جنا 
و  ۱۹۸۶در افغاین  مقاومت  دیگرقوای  دربرابر  میخواهند  و  اند  وع کرده  شر م 

طرج است که درحال آماده درمقابل پشتونهای پاکستان استعمال کنند و این 
جلب افراد و    باش برای تعمیل و انجام هدف بزرگ پاکستان قرارگرفته است. 

تعلیم و تربیۀ واحد های جدید اردوی افغاین ساختۀ دست )آی.اس.آی( درماه  
درجنگهای   آنکه  برای  است.  یافته  توسعه  ی  چشمگی  بصورت  اخی  های 

ماتیکه ازمنابع مقاومت گرفته شده،  بهارآینده ازآن کارگرفته شود، نظربه معلو 
شده کیفیت  اردوی دوهزار تا دوهزارو پنجصد نفر   سه چند بزرگیی

ً
ی مذکورفعال

و  اسلحه  بزرگ  قسمت  است.  نموده  بسیارانکشاف  آنهم  ات  ن تجهی  و کمیت 
افغاین   مقاومت  قوای  برای  )آی.اس.آی( که  ذخایر  از  اردو  این  ات  ن تجهی 

اردوی مذکورگذارده شده است. عیل رغم    تخصیص داده شده بود، به اختیار 
تحت مذکوربصورت عمویم  اردوی  افغانهای شایسته،  فرماندیه   موجودیت 

ول میشوند،    منصبداران پاکستاین و یا افغانهاییکه از طرف )آی.اس.آی( کنیی
قرارداده شده است...باوجود آنکه یونیفورم نظایم دربرندارند، ازجمله کساین  
میباشند  مربوط  )آی.اس.آی(  و  پاکستان  مخصوص  لوای  به  .  هستند که 

را   ول خودها  ای کنیی حرفه  پرسونل  ن  همی  توسط  آباد  واسالم  )آی.اس.آی( 
یاد  ب طالبان{  }بخوانش گروه  افغاین  لشکرآزاد   " نام  به  اردویی که  این  االی 

    (                                                                  ۱) میشود، قایم کرده اند..."

و  بابر(  هللا  )نصی  نام  به   
تبارپاکستاین االن پشتون  ازجین باید متذکرشد که یگ 

پاکستان بود. وی با ذولفقارعیل    و و شحدات افغانستان    متخصص درامورقبایل
رژیم  با  ضدیت  پروژۀ  بوده   نزدیک  خییل  پاکستان  وقت  بوتوصدراعظم 
جمهوری محمد داوودخان و پرورش و حمایت اخواین های افغانستان دردوران  
ذولفقارعیل بوتو   بوتو( دخیی زعامت بوتو را به عهده داشت. آنگاه که )یی نظی 

آ هللا  دردهۀ  نصی  ن  همی  آن کشوررسید،  صدارت  مقام  به  خرسدۀ گذشته 
پروژۀ  بازهم  و  زد  تکیه  پاکستان  امورداخلۀ  وزارت  دیگربه کریس  بابریکبار 

اک  خطرناک   مخقن ایاالت متحدۀ امریکا، وحمایت  طالب سازی را البته به اشیی
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 ریواما تحت شعارظاه  بریتانیا و  عربستان سعودی به منظوراشغال افغانستان
ن امنیت" و  گرفت.                                  رویدست   شر وفساد" "محو " تأمی   

  "طالبان"  ومجهز میالدی بود که گروه تعلیم دیده  ۱۹۹۵دریگ ازروزهای سال  
رده و پس ازیک سلسله برخورد های ازکویتۀ پاکستان به سوی قندهارهجوم بُ 

از   مسلحانه و کشتار  تبۀ  تعدادی  قندهار، آنجا را  ُملگ و نظایم    ماموران عالی 
هللا بابروزیرامورداخلۀ پاکستان، بدون اجازۀ  مترصف شدند. اما قبل ازآن، نصی 
مناطق جنوب   وارد   ) رباین الدین  برهان  ریاست  )به  افغانستان  مرکزی  دولت 
و  بولدک  ن  )سپی  درمسی  را که   

مختلقن مناطق  و  ها  راه  غرب کشورگردیده 
نمود تورغند قراردارد "شوی"  میی درازای هشتصد کیلو  به  بازهم   "بابر".  ی( 
یکصد و یس و دو کیلو  و ارباب منشانه اعالم نمود که مسافت    هیکطرفۀ  بگون
ی دالر   میی ملیون  سه  مرصف  به  پاکستاین   را  ان  انجینی  ی  سهمگی  با  و 

                                                                                         اعمارمیکند.    

باالی   طالبان  مسلحانۀ گروه  هجوم  غرض  آویزی  دست  و  بهانه  آنکه  برای 
" پاکستان   َرکهای اموال " تجاریی

َ
افغانستان بدست آید، قبل ازهمه یک کاروان ت

ترکمنستان   افغانستان   را   درشمال کشور واقع  به قصد  زورمندانه داخل خاک 
ازسوی مقام های    نمود   

 
اینجا   . ند قندهار متوقف ساخته شدمحیل  که طبعا

االن استخبارات نظایم پاکستان، گروه    بودکه هللا بابر و جین آمادۀ مسلح و  نصی 
نمودند    قندهارگسیل  سوی  به  را  اشغال که   "طالبان"  به  مربوط  ماجرای 

   گرفت.                                           آغازیدنتازه افغانستان و خونریزی های 

ین اقدام گروه طالبان پس ازعبورازمرز، رهایی کاروان حامل " ن وعاجلیی نخستی 
الیل"   ن    قندهار   ازجهادیهایمال التجارۀ پاکستاین ازدست افراد "امی  بود. همی 

، عالمت پاکستاین بودن آنها را  به اثبات رسانید.   حرکت گروه مذکوربه تنهایی
مواضع  پاکستان  ارتش  توپخانۀ  نخست،  زمان گفتند که  درآن  عیتن  شاهدان 
افغانها را به شدت کوبید و به تعقیب آن، فوج مسلح آن کشوربه نام "طالبان" 
حزب   وی  نی  مسلحانه،  برخورد  این  درنتیجۀ  شدند.  افغانستان  خاک  داخل 

 شخیص بنام شکاتب عطا 
ی

محمد شکست خورد و فرارکرد.    اسالیم به شکرده گ



 

153 
 

 افغانستان از نخستین جمهوریت تا برگشت امارت طالبان

قوماندان "الیل" بعد ازمقاومت مخترصی دستگی  و اعدام شد و مالنقیب هللا  
(                   ۲) قوماندان قول اردوی قندهار از دِر تسلیم و همکاری پیش آمد..."    

این گروه مسلح تازه وارد، به شعت وخشونت تمام، شهرها و والیات مختلف  
ق کشوررا   شر جنوب  و  غرب  جهادی،  جنوب  ازفرماندهان  برجن  خرید  با 

ازفرماندهان حزب اسالیم و نفوذ اجنت های استخبارات  همکاری  های بعیصن 
دیگر  ی   یگ  پاکستان،  با  ه  درنوردیدنظایم  و  آباد  جالل  تا  را  شان  تا   ز وخود 

                                                            چهارآسیاب درگلوگاه کابل رسانیدند. 

ترصف والیت باستاین هرات و مناطق جنوب غرب افغانستان )فراه، نیم روز، 
فراه، باغیس به شمول هرات( که تحت فرمان اسماعیل خان وایل هرات قرار  

 توسط  دفایع قابل مالحظه یی  داشتند، عیل رغم آنکه قوای  
ُ
دراختیارداشتند ن   نی 

تا   گرفت  صورت  گروه طالبان بصورت بسیاردراماتیک پرده  که عوامل پشت 
 روشن نشده است.   

ً
                                                                       هنوزکامال

همچنان اشغال جالل آباد توسط این گروه درحایل صورت گرفت که درآنجا  
وی کافن " ازنی  و  داشته  عبدالقدیرحاکمیت  حاجی  ی  رهیی به  جهادی"  شورای 

خرید  ن نی  آباد  جالل  دراشغال  شد که  بودند. گفته  برخوردار  فروش   دفایع  و 
   است.               فرماندهان نظایم و دسایس آی.اس.آی پاکستان دخیل بوده

د چرجن  ُپل  های  نزدیگ  به  را  خودشان  طالبان  و    ر آنگاه که گروه  ق  شر
ی  در چهارآسیاب   رسانیدجنوب  چهل کیلومیی حزب  ند،شهرکابل  رهیی گلبدین 

 او 
ی

رار را برقرارترجیح دادند.  حتا لباس های شان را گذاشته ف  اسالیم و افراد جنگ
رباین   طالبان الدین  برهان  اسالیم  رژیم  آنکه  تحت  کابل    ،ودرجمع  برای  را 

با تقلید فشارنظایم قراردهند، این شهرجنگ دیده و اهایل عذاب کشیدۀ آنرا  
قراردادند.                         راکت و خمپاره  شدید  حزب اسالیم، تحت بمباران  از   

ن  خونی  درتراژیدی  پاکستان  "نقش  دوم  جلد  اول،  فصل  نهم،  درصفحۀ 
افغانستان" تألیف ک. پیکارپامی  میخوانیم: " شهرکابل و اهایل ماتمردیدۀ آن  

سال   حکومت  ۱۹۹۶دراوایل  های  و  نی  نظایم  های  وزی  ازپی  پس  میالدی، 
" به فرماندیه احمد شاه م سعود، برای مدت کوتایه ازشر   موشکهای "رباین
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و های عبدال   رشید برباد کنندۀ  حزب وحدت اسالیم، حزب اسالیم گلبدین و نی 
" علیه حکومت یم جنگیدند، رهایی 

ی
دوستم که درچهارچوب "شورای همآهنگ

یافت. اما خییل زود با شلیک دیوانه وارموشکهای کور" طالبان" ازسه جهت 
ق و ج                                       نوب غرب( مواجه گردید. )جنوب، جنوب شر

ان سال   ن می  ماه  نیمه شب ششم   
 
بود که گروه مسلح ۱۳۷۵دقیقا خورشیدی 

ق کابل( وارد شهرشدند. این، درحایل بود که برهان   طالبان از راه "هودخیل" )شر
رباین   ترک گفته  رییس    الدین  را   کابل 

ً
قبال وی  دولت  ن  اراکی  خانه و  خی  ازراه 

بودند.                )شمال کابل( به سوی والیت پروان و پنجشی  وکاپیسا فرارنموده  

ن  پیشی  دولت  رییس  نجیب هللا  داکیی ی  دستگی  طالبان،  اقدام گروه  ن  نخستی 
برادرش   و  او  اعدام  و  ملل  سازمان  ازدفیی خلق(  دموکراتیک  حزب  )مربوط 

ود هردو برادر را دریگ ازغرفه های )شاپوراحمدزی( بود. طالبان جسم خون آل
آویختند.                        ترافیک واقع درچهارراه آریانا، غرض مشاهدۀ عامه   

اتژیک گروه تازه وارد، به شعت ارگ جمهوری، وزارتخانه ها   و نقاط مهم و اسیی
شهرکابل را اشغال نموده به ُجست و جوی خانه بخانه غرض دستیایی به اعضا  

ار  ن دولت قبیل  و    در پرداختند.   اکی 
ً
این درحایل بود که عبدالعیل مزاری قبال

چهارآسیاب توسط "طالبان" به قتل رسیده ،  گلبدین  ازحومۀ کامل فرارنموده 
به سوی شمال گریخته  داده  ترک  را  رباین و حلقۀ حاکم کابل  الدین  برهان  و 

                                                          بودند.                                           

گروه مذکورهمینکه برشهرکابل حاکم شدند، قوایی را به منظورتسخی  والیت 
 های پروان و کاپیسا و پنجشی  اعزام نموده درهرجا و هر قدم، دست به بیداد 

                         دارد.                  و کشتارعجیتی زدند که داستان غمنایک  گری 

اقدامات و  ازاجراآت  یی  ده  وسطایی   فشر ازترصف    قرون  پس  طالبان  گروه 
والیات افغانستان، از اینقرار                                                             بود:  اکیر

 *منع سازو آواز 

 * منع تراشیدن ریش مردان
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کودکان مکاتب * تروی    ج استفاده ازدستار حتا برای    

 * منع کارزنان دردوایر، دفاتر و موسسات دیگر

ان به مکاتب ن دخیی  * منع رفیی

 * تروی    ج نمازپنجگانه با استفاده ازبرچۀ تفنگ و کیبل 

های ظریف   * منع عکایس و رسایم وسایر هین

                                                   منع برگزاری مجالس عرویس و شادماین    *

یع   ل بدون محرم شر ن ون مین ن به بی 
                               * ممانعت زنان ازرفیی

هن وتنبان(                                                                     * تروی    ج لباس محیل )پی 

 *منع فعالیتهای رسانه یی 

ن مانند قطع دست و پ ا و سنگسار و جدا کردن * تعمیل مجازات های سنگی 
 ش از بدن انسان 

ق به رنگ سفید و درج کلمه باالی آن و ...  بی   * تغیی 

ن درب این نمایشگاه ها به   * آتش زدن به حلقه های فلم در سینما ها و بسیی
 روی تماشا گران.                                                                                      

قیمتدارکابل   درموزیم  آنچه  مجسمه  *شکستاندن  باستاین  بنام  وجود  های 
                                                                                                   داشت. 

نام "     دردستگاه رادیو تلویزیون افغانستان و تغیی 
* شکستاندن آالت موسیقی

بلند   بمثابۀ  ژغ"  یعت  شر  " به  افغانستان"  تلویزیون  و  رادیو  دیتن  امور  گوی 
یعتی گروه مذکور.                                                                                   شر

        ان ومحروم سازی آنان از هرنوع حق مدین و اجتمایع*ضدیت آشکار با زن

       *منع عکایس و رسایم و نقایسر                                                                     
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ین اعمایل را که گروه طالبان درپیش گرفتند، همانا   اتکا به  بد ترین و خطرناکیی
ملیتها و مناطق مختلف کشوربود. بخصوص  تعصب قویم وزباین دربرابر سایر 

شد و  منقن  تشیع حساسیت  اهل  و  ها   هزاره  داده  دربرابر  بروز  ازخود  یدی 
ازشدت عمل خونیتن استفاده نمودند. کشتارهای دستجمیع گروه مذکور در 

یکاولن یف،  کاپیسا گمزارشر پروان،  و  ،  هرات  افغانستان   ،  سایرمناطق 
ده بود که با     گردیده میهن ما  خط درشت ثبت اوراق تاری    خ  آنقدرشدید و گسیی

   است.                                                                                                   

مردم  علیه  درحایل  طالبان  گروه  فرمانروایی  و  زورگویی  و  اجراآت  اینهمه 
بر  و  پروژه  و  نیت  هیچنوع  میشد که  اعمال  و  افغانستان  رفایه  علیم،  نامۀ 

است،   کنوین   درجهان  اصویل  دولتمداری  مقتضای  که  اقتصادی 
 دراختیارنداشتند.                                                                                     

کم سواد، یی علم واز موفق شده بود، طلبه های  دیگر حکومت پاکستان هم که  
برساند،   قدرت  به  درافغانستان   

ی
جنگ تمرین  و  ازپرورش  پس  را  بیخیی  جهان 

وزی های نظایم و استخبارایی خویش   و خوشنود ازآن    گردیدهمست نشئۀ پی 
دست   دولت  یک  ن  داشیی با  )افغانستان(،  اش  غریی  شمال  همسایۀ  بود که 

وی چنان یی ش و سامان ب  نشانده  
ن افی بماند که همیشه محتاج وعقبگرا و مین

                                                                                         آن کشور باشد.     

"مالمحمد  نام  به  را  مجهویل  شخص  پاکستانیها  که  بود  بنیاد  ن  همی  به 
ن  المومنی  "امی  حتا  اورا  م کرده  

َ
َعل این گروه   " "رهیی بحیث  "  عمرمجاهد" 

ن  المومنی  ن " امی  دیده   را "  خواندند، بدون آنکه مردم افغانستان باری قیافۀ چنی 
                                                                                                    . باشند 

اکنون برای آنکه خواننده ی گرایم بتواند الاقل بخشهایی ازاعمال بیدادگرانه و  
درج   دراینجا  را  هایی  نمونه  اینک  بداند،  را  درافغانستان  طالبان  افکارمنحط 

                                                                                                       مینماییم:   

عفو  برای  درهرات  عیتن  ن   "شاهدان  توسط   بی  ازمردم  بسیاری  الملل گفتند: 
طالبان به قتل رسیدند... زمانیکه طالبان به هرات آمدند عساکراسماعیل خان 
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...جنگجویان مذکور را اسی  گرفتند و  را که درحال عقب نشیتن بودند، کشتند 

هرات  آنان را درگروه های ده یا بیست نفری به قتل رسانیدند... دری  تسخی 
درسپ طالبان  سابق  ۱۹۹۵تامیی توسط  ازعساکراردوی  بسیاری  میالدی، 

شدند. آنان   دستگی    اسماعیل خان که سالح های شان را دور انداخته بودند، 
قتل   به  آنان  تمایم  بعد،  اما  نگهداشتند،  درمحبس  روز  چندین  برای  را 
به گمان   دستگی  و  ن نی  ازافراد عادی  افتاد. شماری  اتفاق  رسیدند.کشتاردرشب 

.. چندین شاهد رۀ برکنارشدۀ اسماعیل خان اند، به قتل رسیدند. اینکه حایم ادا 

ن شهر توسط طالبان،   نزدیک شهر    جاده هایعیتن گزارش دادند که بعد ازگرفیی
ازاجساد و کشته شده ها پوشیده بود، بعیصن ازاجساد توسط جانوران وحیسر  

                                                                           ( ۳) "   خورده شده بودند 

خواجه"،   "شای  " کلکان"،  "فرزه"،  نفرازاهایل  هزارها  تعداد  به  طالبان   "
 ازمنازل  

 
ا ه جا ها را جیی "استالف"، " قره باغ"، " کوهستان"، "گلبهار" و غی 

ون رانده و کسانیکه ازخانوادۀ خویش دور افتاده اند، و یا هیچ پناهگایه   شان بی 
در  برُ ندارند،  پناه  درکابل  سابق  شوروی  سفارت  وک  میی عمارت  ده محوطۀ 

را    این مظلومان آواره شده بدست طالباناند..." و اینک اظهارات تتن چند از 
ده درج این صفحه                                                             مینماییم:    بگونۀ فشر

قشقارهستم. اززن  و نواسه های جوان خود  اظهارات بابه صاحب گل:" ازبابه  
به حق ترسم که  ندارم که کجاهستند. یم  باشد.   خیی  شده  نامویس  یی  شان 

را چورکردند،     طالبان زنان  و  مارا سوزاندند  دشمن مردم هستند، خانه های 
نواسه هایم به نام مریم گل و پری گل بامادرکالن شان گم است و خودم از غم  

                                                نم چه خواهد شد؟"  مریض هستم، نمیدا 

شاه یی یی ازکلکان: " ازقریۀ کلکان هستم. میدانم که درحدود سه هزار اظهارات  
ها   مرد  پی  و  جوانان کشته  اند.  شده  آواره  طالبان  دراثرحملۀ  شمایل  خانوادۀ 

ه شده اند. ازکمپ ششایه چرجن زنداین و زنان به جالل آباد و قندهار ُبردپلدر 
بتاری    خ هجدۀ اسد اینجا آورده شدیم و تعداد زیاد دیگرزنان جوان معلوم نیست  

ده  که به کجا ُبرده شده اند  ن . دراثرگریم هوا و کمبود مواد خوراکه و آب، از سی 

ن رفته و چند زن حامله سقط نموده   ایل هفدهم اسد، درحدود یس طفل از بی 
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و   ازپشانم  خودم  دارد، اند.  سال  هجده  که  شبو  نام  به  م  دخیی یک 
ندارم."                                                                                                خیی

میکنند، مرا به   و ازچهاریکار:" یک طالب که او را مال صبورصدا باظهارات ناز 
اینکه درصحن بالک ها چرا بدون چادری هستم، چند قنداق تفنگ زده     جرم

که شانه ام سخت دردمیکند. لباس ندارم، ازخانوادۀ خود ده روزاست که جدا  
دفن   سفارت  درآخرمحوطۀ  فوت کرد که  قبل  روز  چند  من  طفل  هستم، 

                                                                                                   "  است. 

محمد ازاستالف: " برخورد طالبان با ما بسیار جانورانه بود. مرا با این ریش  فقی 
سفید سخت لت و کوب کردند که مریض هستم. پشانم معلوم نشد که کجا 
  
ً
شده اند. زنان ما رابه زور به موترانداخته به سوی نا معلویم ُبرده اند که تا فعال

                                      ( ۴نان احوال ندارم. بدون گناه قرباین شده ایم." ) ازآ

ی ازخرواراست که تذکرداده شد. این بیدادگری  های   ن نمونه های باال مشت ناچی 
ضاعت  بدورازعاطفه و انسانیت تنها نبودند، گروه مسلح طالبان دربرابراهایل یی  

ن توزانه بر  ن   به منظورخشکانیدن  خورد نمودند که حتا شمایل دشمنانه و کی  زمی 
   اصله  منابع آب را انفجارداده چاه ها را آلوده با زهرنمودند، ملیونها   های شان،

خانه  انگور تاک    وجوی  ُجست  درجریان  قطع کردند،  ازُبن  مثمررا  درختان  و 
تصاحب نمودند و  ن  بخانه، نه تنها سالح، بلکه زیورات زنانه و اشیای قیمتی را نی 
حمانه   و بی  ن را تا جاییکه برای شان مقدوربود، دستگی  جوانان این وادی شسیی

                                                                                              به قتل رسانیدند. 

در  را  دشمنانه  و  ن آمی  رفتارخشونت  ن  و   عی  غوربند  مناطق کوهستان، کاپیسا، 
انجام دادند که درعرصما یی سابقه ن    بود.                                      مناطق دیگرنی 

همچنان بیجا نخواهد بود هرگاه دراینجا، گوشه یی ازیک گزارش شاهد عیتن 
"( گزارشگر یی یی یس را درج نماییم که نوشت: " ... چنددقیق

ن ه )"ریچاردگالپی 
نشده   خارج  از کابل  بیشیی در یی  زنان  و  از   

ی
بزرگ بودیم که گروه  نرانده  جاده 

ی قرارداشند، مارا محاصه کردند. آنان به   ن  وکودکان که دروضع بسیارغم انگی 



 

159 
 

 افغانستان از نخستین جمهوریت تا برگشت امارت طالبان

ی شهرکابل  زور  مجبور به ترک منازل خود درشهرچهاریکارواقع درهفتاد کیلومیی
ش درۀ  مردم  تمام  با  طالبان  بودند. کاری که  ازما شده  آنها  اند.  مایل کرده 

اند و آنها   درخواست کمک داشتند و میگفتند که مرد های شان زنداین شده 
ازاینکه به زور به جالل آباد یا قندهار ُبرده میشوند، وحشت دارند. درمیان آنها  
یک پی  مرد هم بود که خود را به موترما که درحال حرکت بود، آویزان کرده 

                          بود.   رش زنها خواهد آمد به شدت نگران  بود. او ازاینکه چه ب

 

 

 نمونه یی ازمنازل دهقانان شمایل  

 

 نمونه یی ازتفنگداران گروه طالبان 
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ن گروه طالبان، تا آنجا درداخل افغانستان به  سیاست های ویرانگرانه و خونی 
ایاالت متحدۀ امریکا به  منصۀ عمل گذاشته شد که یگ ازنماینده گان کانگرس  

اندرفورث" معاون  نام "دانا روراباکر عنواین "کارل  ن انتقاد آمی  نامۀ  نگارش  با   "
ن  خونی  و  بسیارخطرناک  را  افغانستان  اوضاع  آن کشور،  امورخارجۀ  وزارت 
ن نامۀ مذکور را دراینجا درج میکنیم تا خوانندۀ گرایم بتواند وضعیت    خواند. میی

فغانستان درتحت حاکمیت استبدادی و تعصبایی طالبان را دهندۀ مردم ا   تکان
درک نماید:                                                                                              خوبیی

" سکرتری اندرفورث عزیز! چهارماه قبل به شما عدم اعتماد خود را براینکه  
ر  پاکستان  پالن  نزاع  شما  حل  مقصد  به  "علما"  نام  به  مذاکرات  دربارۀ  ا 

افغانستان پشتیباین میکنید به شما اظهار داشتم. چنانکه من حدس زده بودم،  
پاکستان درفکرکمایی کردن وقت بود تا آنکه حل وفصل نظایم را به پشتیباین 
ن  شما و حکومت کلنیی  طالبان خشن صفت آماده کند. یکباردیگردرحالیکه دفیی

اند. خامو  وخون شده  و کشت  دچارتبایه  افغانستان  مردم  است.  یسر گُزیده 
ی اطالع رسیده    برای من چه به طورخصویص و چه توسط رسانه های خیی
گ به قتل رسیده اند و 

ُ
غان و درمزار یکعده ی زیاد مردمان مل است که درشیی

هزاره  جوانان  توقیف  و  مردم  ی  جیی انتقال  طریق  از  نژادی  تصفیۀ  همچنان 
ایشان که شبیه به طرق آدمکیسر و  اوزبیک توسط طالبان و متحدان خارجی 

ن  یقی  د،  است، صورت یم گی  دربوسنیا  یوگوسالویا  رییس جمهور  میلیسوی    چ 
است که مشاوران شما  دربارۀ نیات پاکستان و همچنان راجع به  احتیاجات  
آذو  درآنجا محاصۀ  طالبان که  تسلط  ون  بی  ناحیۀ  در  مردم  ی  قه کنوین بشر

های نادرست داده اند. ازخامویسر شما معلوم میشود که   دوام دارد، به شما خیی
 گویا به شما مشوره داده اند که به اصطالح " هیچ جانبداری نکنید". حقیقت  

و طالبان ازعایدات تریاک تمویل میشود وهمچنان  آنست که حملۀ پاکستان  
. درصورتیکه شواهد ثابت کند که   اسامه بن الدن درانفالق  ازمنابع منقن خارجی

ن  انگی  نتایج فاجعه  بم های دهشت افگتن درافریقا دست داشته باشد، آنگاه 
سیاست حکومت دراین زمینه بیشیی معلوم میگردد... این سیاست امریکا خواه  
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ی و تسلط جویی طالبان را تقویت کرده است.   آن، سختگی  به طور عمدی یا غی 
مانه تهیۀ سالح  قاچاق مخدرات توسعه یافته و پاک و قوای  ستان به طور بیشر

                                                              ( ۵) میسازند."  مسلح را شدید تر 

حیم های گروه طالبان ازقندهارتا ارزگان و تا هلمند  ن کشتارها و بی  سلسلۀ چنی 
ن تا بامیان و مزار    و کاپیسا و جالل آباد و نی 

و فراه و هرات و تا بادغیس و غزین
با تمام شدت و حدت  شش سال کامل  ظرفوفاریاب و یکاولنگ وبغالن و . .. 

دردنایک  داستانهای  آن  هرگوشۀ  که  یافت  ن  ادامه  همی  به  ما  و  دارد   
   میکنیم.                                                                  مقدارتوضیحات اکتفا 

ین عمل گروه طالبان که درماه  ن ترین و دهشتناکیی ین، ننگی 
مارچ سال   بزرگیی  

مجسمۀ ۲۰۰۱  دو  سازی  نابود  همانا  صورت گرفت،  درافغانستان  میالدی 
ارتفاع  یکنیم هزاره   به  بود. مجسمه های عظییم که یگ  بودا دربامیان  سالۀ 

   سینۀ  در پنجاه و پنج میی و دیگری به بلندای یس و پنج میی 
َ
ده شده و  کوه کن

این   با زبان یی زباین بیان میکردند. وجود  را  تاری    خ یکنیم هزار سالۀ کشورمان 
ن بودا دردرازنای تاری    خ طوالین   درکشورما بود، بلکه  مجسمه ها نه تنها بیانگرآیی 

بزرگ ، رنگ    نماد هین ی و آنقایسر ن مجسمه سازی دوران یفتیل ها و مورد توجه    می 
بود.   ن گفته شده که کارساختمان مجسمه های )صلصال به ارتفاع    جهانیان نی 

 مدت ده سال را 
 
(، جمعا ( و )شهمامه به ارتفاع یس وپنج میی پنجاه وسه میی

و تا یک قرن دیگربه پایۀ اکمال رسید.                                                   احتوا نموده    

ا   
ی

ارجمند چگونه گ خوانندۀ  منظورآنکه  بداند، به  خوبیی را  دردناک  حادثۀ  ین 
آقای   تألیف  تاری    خ"  درمسی  بامیان  بودای  های  ازکتاب"مجسمه  پاراگرافن 
عبدالباری جمال را دراینجا درج میکنیم: " ... برای انهدام مجسمه های بودای  
انهدام آغازشد.   این والیت فرستاده شده بود. کار  به  ازباروت  انباری  بامیان، 

مانده بود که هیأیی ازدانشمندان نامدار و ششناس جهان عرب   نیم  کارهنوز بافی 
به قندهار سفرکردند... ریاست  به درخواست یونسکو و وساطت کشورقطر 
هیأت را شیخ احمد عبدهللا زید وزیرامورخارجۀ قطر به عهده داشت. یوسف 
محکمۀ  رییس  العماری  عبدالقادر  شیخ  و  الملیل  ن  بی  شخصیت  قرضاوی 

و فرید واصل مفتی اعظم مرص از اعضای هیأت بودند.... شورای  استیناف قطر  
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امنیت سازمان  ملل برای هیأت مذکور چهل و هشت ساعت فرصت داده بود.  
هیأت دادگاه عایل ازکابل به قندهار فرا خوانده شد...یوسف قرضاوی دردیدار  
امون بت های نیامد ه،  با اعضای دادگاه عایل طالبان گفت " برای مناظره پی 

بلکه هدف اصیل ارائۀ مشوره های نیک و ابراز همدردی با آنان است که با  
وجود خصومت و فشارهای تمام جهان، معضالت جدید را برای خود خلق  

                                                                                            ( ۶  ) نکنند." 

طالبان و  البته آنهمه سفرها و تال  شها و مشوره ها رایه به گوش "مالعمر" رهیی
ان آنها نگشود و عاقبت، مجسمه های یی مانند تاریخن دربامیان بکام  سایر رهیی

                                                                                    نابودی فرو رفتند.  

 

ی بودا دروادی بامیان   نمایی درمجسمۀ پنجاه وسه میی

ی مقام های طالبان مبتن برنابودی مجسمه های  هرچند درآستانۀ تصمیم گی 
و   پیشنهادها  ی  ها،  تماسگی   ، ایصن اعیی های مذکور، شوصداهای  مالقات  حتا 

طالبان گروه  مالعمررهیی با  مراکزاعتقادی    خاص  و  ها  حکومت  ازطرف 
یایی مانند جاپان، شیالنکا، کمبودیا، کوریا، هند، نیپال،  آس  کشورهای مختلف

ازاین عمل  را  نده گان متحجرطالباین  تا مگرتصمیم گی  افتاد  به راه  ه  ن وغی  چی 
 و ضد تاریخن شان منرصف سازند، مگرسودی نبخشید 

ی
و باالخره    ضد فرهنگ

اروت با استفاده از صد ها تن بمجسمه های یکنیم هزاره ساله ی بودای بزرگ  
محوگردیدند.                          برای ابد دروادی بامیان و مواد انفجاری دیگر،   
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  ادامه داشت که درافغانستان  نابسامان درحایل    دردناک و   این اوضاع واحوال
مختلف طوایف  و  اقوام  این کشورمشمول  درمناطق   مردم  و  رسیده  بجان 

و   تخار  بدخشان،   ، اندراب، کین  ، پنجشی  های  دره  درمیان  بخصوص  شمال، 
ی احمدشاه مسعود و یارانش علیه    به رهیی

 
ه مقاومت های مسلحانه، عمدتا غی 
داشت.                                               حاکمیت گروه شکوبگرطالبان جریان   

حیم گروه طالبان درکشورهمچنان ادامه داشت،  اعمال بیباکانه، قسا وت و بی 
سید، ن و آسمان افغانستان بوی نفرت و انزجاربه مشام می  همه کس و   اززمی 

ه وتاربه ن  یم    نظر   همه جا بغض آلود و تی  ن افغانستان آبسیی ، شزمی  آمد. یعتن
ن تردیگری                                                                              . گردیده بود یک ُرخداد خونی 

حمانۀ گروه طالبان  بی  ببند  و  بگی   و  قرون وسطایی  ی  های  درجریان سخت گی 
درشاش افغانستان بودکه یک سلسله از انفجارهای تروریستی علیه پایگاه های  

ق میانه و کشورهای افریقایی ب
 های امریکایی در مناطق شر

وقوع  نظایم و کشتی
، بالوقفه ارتکاب این عملیات تروریستی را به گردن پیوست. مقام های امریکایی 

تبعۀ  و   داربزرگ  شمایه  الدن"،  بن  اسامه   " ی  رهیی به  القاعده"  "شبکۀ 
                                                        انداختند.  عصیانگرعربستان سعودی 

ن افغانس ن   تان و جهانچون آغازماجرای خونی   تحت نام همی 
 
ازهمینجا و ظاهرا

بنابرآن،   صورت گرفت،  )القاعده(  فرمانش  تحت  شبکۀ  و  تروریست  فرد 
هایش   کارنامه  و  وی  درمورد  چند  سطری  نخست،  بود  خواهد  بهیی

                                                                                                  بنویسیم: 

درسال سعودی  تبعۀ  ریاض ۱۹۵۷این  متعلقات  از  "الماز"  درشهرک  میالدی 
پایتخت عربستان سعودی به دنیا آمد. پدرش )شیخ محمد بن عواد بن الدن( 

ت الموت یمن ویگ از ثروتمندان بزرگ آن    کشوربود.                          ازحرصن

دیریت دولتی آموزش دید  اسامه دردانشگاه ملک عبدالعزیز دررشتۀ اقتصاد وم
باردرسال   ن  نخستی  برای  از ۱۹۷۳و  یی  عده  با  اخوان   اعضایمیالدی  سازمان 

ن و جماعت اسالیم مرص آشنا شد  با محمد قطب    و   المسلمی  ن طریق  ازهمی 
ن  المسلمی  اخوان  )عزام(   رهیی  عظام  اسالیم    وعبدهللا  دانشگاه  استاد 
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حاصل   فکری  قرابت  اسالیم  تحت  مرصوسایرتشکالت  ازیکطرف  نمود. 
سازمان  جذب  و  جلب  درنتیجۀ  دیگر،  وازجانب  مرص  های  افکاراخواین  تأثی 

)یس.آی.ای(،)ام.آی.  امریکا  متحدۀ  ایاالت  جهاین  ان۶استخبارات  گلستان، ( 
، فقط دوهفته بعد ازتجاوزنظایم    )آی.اس.آی( پاکستان ودیگرمنابع استخبارایی

)اوایل جن افغانستان  به  وقت  وارد خاک  ۱۹۸۰وری سال  قشون شوروی  م( 
، ازسوی برهان الدین رباین    پاکستان شد. وی عالوه ازدیگرمراکز  و منابع خارجی

حزب اتحاد اسالیم درپشاور   جمعیت اسالیم وعبدالرب رسول سیاف رهیی رهیی
و    شد.   استقبالبحیث "مهمان بسیارعزیزوثروتمند"   بعد  اسامه درقدم های 

ای  وهمکاری  های نزدیک با استخبارات نظایم   درارتباط تنگاتنگ با شبکۀ یس آی
پاکستان، نه تنها داخل فعالیتهای جهادی برضد قشون شوروی ورژیم دست  
افغانستان  ق  شر جنوب  و  جنوب  مناطق  به   

ً
عمال بلکه  آنها گردید،  نشاندۀ 

سفرها نمود و تونل ها وسنگرهای  مهم فتن و نظایم کوه های "توره بوره" 
ق جالل آباد را   ان امریکایی بنا  درشر نهاد.                                دوشادوش انجنی   

وی آنقدردرجریان جنگ وجهاد تنظیم های اسالیم فعال گردید که نهاد ها و  
درخاک  ه  "القاعده"وغی   ،" االنصار"،" خانۀ شی  "بیت  های  نام  به  تشکالیی 

ازقلمکپا  وجهادی  مذهتی  عنرصتندرو  وهزاران  نمود  ایجاد  روکشورهای ستان 
نمود.                                     عریی واسالیم را به دورخود گرد آورد و مسلح   

چون بزرگمردی گفته بود "هرگاه میخوایه چوچۀ فیل را درخانه ات نگهداری،  
"، ویل امریکایی  

باید فکربزرگ شدن و خرابکاری اش درآینده را هم داشته بایسر
درابتدا درتب ضدیت با "کمونیسم" و لشکرسازی  های  ها که برخالف این گفته،  

"ضد شوروی" میسوختند، شایدگمان نمیکردند که این تروریست عریی و جاده 
بزند.            خودشان روزی دست به عصیان علیهراه منافع امریکا، صاف کن   

وهای   نی  و  بجایی رسید که    تحتباالخره کاراسامه  فشاردوجانبۀ   زیر فرمانش 
به کشوراسالیم   و  قرارگرفت  امریکایی  مقام های  و  افریقایی    –دولت سعودی 

)سودان( پناهنده شد. چون مقام های امریکایی او را متهم به اعمال تروریستی 
علیه منافع آن کشورساخته بود، پس ازدولت اسالیم سودان تقاضای اخراج  

ایط بو  ن شر ان "تنظیم " های  دکه بازهم  وی را به عمل آوردند. درتحت چنی  رهیی
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پیشقدم    –جهادی   "سیاف"  و   " "رباین آقایان  بخصوص  افغانستان،  اسالیم 
                                                                دادند.       گردیده او را درافغانستان پناه

الدن   آقای برهان الدین رباین در رأس حکومت اسالیم قرارداشت و اسامه بن
م شان در جالل آباد بود که با سقوط حکومت اسالیم   هم مهمان عزیز ومحیی

دگردییس سیایس ُرخ داد.  بازهم  رباین و ورود لشکرمسلح طالبان  به افغانستان،  
نگهداری  را عزیزترازجان  اسامه  آنگاه که گروه طالبان درکشور مسلط شدند، 

استفاده   وی  مسلح  افراد  و  ششار  ازثروت  همانطورکه میکردند نموده   ،
یم   بهره  ن  نی  سعودی  دولت  سیایس  و  فکری  مایل،  ازحمایتهای 

                                                                                                       بردند.   
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                                                                                          منابع فصل ششم         

 

ن افغانستان  پنقش  (۱) صفحات   -دوم  پچا  –جلد اول  –اکستان درتراژیدی خونی 
   ۳۶۶ -۳۶۵ی

ٔ
امی                                     پیکار پک. یف  الت  

۳۷۴صفحه  -(همان اثر۲)  

   ۱۶۵ -۱۶۴صفحات  -( همان اثر۳)

همان منبع                                    (۴)  

ن افغانستان  پنقش  (۵) -۱۹۸ۀ صفح -کابل  پجلددوُم چا –اکستان درتراژیدی خونی 
ا ل -۹۹۱

ٔ
امی                                          پکار پپیف ک. ت  

تاری    خ۶) چاپ  -تألیف عبدالباری جمال -(پیکره های بودای بامیان درمسی 
                                                     خورشیدی     ۱۴۰۰سال  –تورنتو 
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 فصل هفتم

 

 سقوط امارت اول طالبان 

 و

ساله درافغانستان تحوالت بیست   
 

هنوزازیکطرف حاکمیت توأم با شدت عمل و تعصبات قویم و زباین گروه طالبان  
درافغانستان ادامه داشت و ازسوی دیگر، اقدامات تعقیتی و تجسیس مقامهای  
ی اسامه بن الدن درجریان بود که حادثۀ یازدهم ماه   امریکایی به منظوردستگی 

سال  پیوست.                                               م نیویارک بوقوع ۲۰۰۱سپتمیی  

آسمانخراش  دو  ریزی  فرو  متعاقب   ، امریکایی های  مقام  بودکه  این  جالب 
 اعالم نمودند که این اقدام تروریستی درشهرنیویارک،  

 
 و بدون تأمل رسما

 
فورا

ن کاراسامه بن الدن است که درافغانستان و درتحت حمایت گروه طالبان  خونی 
د.                                                                                                 بش مییی

اتهامات مقام های    ازآنجا که نیویارک،   جریان حادثۀ مهم 
ی

امریکایی  چگونه گ
افغانستان  علیه   اشغال  منجربه  آنها که  نظایم   اقدامات  و  طالبان  و   اسامه 

ن  جنگهای    و وسپس عراق ولیتی       دراین کشور ویرانگرانه و خونی 
 
ها ومخصوصا
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ن، نمیخواهم این موضوعات آگردید، به همه روشن است، بنابر درافغانستان  
اما  و  تکراربنویسم  به  ازاقدامات سیایس    را  ایاال   –مخترصی  متحدۀ نظایم  ت 

امریکا علیه امارت اسالیم طالبان را که منجربه سقوط گروه مذکور وتحوالت  
                                           متذکرمیشوم:  جدید  درافغانستان شد، دراینجا 

ۀ    ن آن، تحلیلها و نظرات    واقیع   درمورد فرو ریزی آسمانخراشهای نیویارک واسباب و انگی 
 وجود دارد. مقام های امریکایی تشکیالت" القاعده" و بخصوص  

متضاد و متفاویی
ن    و یی مانند دانسته و برهمی 

ن آن )اسامه بن الدن( را عامل اصیل این حادثۀ خونی  رهیی
داد بنیاد بود که   او ازسوی گروه طالبان را مطرح کردند و سپس ترجیح    نخست، اسیی

دادند باالی افغانستان حمالت بزرگ نظایم راانجام دهند. اما تعداد زیادی ازآگاهان  
گفتند که چون ایاالت متحدۀ امریکا براساس طرح    دیگر  سیایس، تحلیلگران و علمای 

اتژیک خویش درنظرداشت علیه افغانستان و   بعیصن ازکشورهای  قبیل و برنامۀ اسیی
بنابرآن،  نماید،  استفاده  نظایم  بزرگ  ازحمالت  میانه  ق  وانفجار   شر تخریب    طرح 

را خود شان    های ساختمان   " از مرتفع " مرکزتجارت جهاین استفاده  نانوترمیت"  با   "
ن    منفجرکردند  تا بهانۀ خویی درجهت اجرای عملیات نظایم علیه اهداف ازقبل تعیی 

ازدانشمندان رویس    چنانکه پروفیسورمایکل چوسودوفسگ یگ شدۀ شان بدست آید.  
سال  باصاحت گفت:"   م مبارزۀ جهاین علیه تروریسم را بمیان  ۲۰۰۱یازدهم سپتمی 

آورد، طوریکه بهانه یی شد برای امریکا و متحدان نا تویی اش تا این مبارزه را به یک  
                                                                         ( ۱)   جنگ بدون مرز مبدل نماید..." 

ی ماری ددیدیه میسان" درکتاب   یگ ازنویسنده گان مشهورفرانسوی به نام " تی 
هولناک   نگ  "نی  عنوان  تحت  نوشت:"۲۰۰۲خویش  درحقیقت، م 

م درامریکا،  جهاین  امریکا  ور مرکزتجارت  ارتش  موشکهای  اصابت  د 
کودتای داخیل بود که منجر به نظامیگری کامل  قرارگرفت... این حادثه، یک  

                                                                       (۲) دولت امریکا گردید..."

 امریکایی بنام "جم هافمن" درنتیجۀ یک تحقیق خاص درمورد  
ن یگ ازمتخصصی 

ن نگاشت: "مواد منفجرۀ کشف شده درگَرد و خاک   چنی  حادثۀ یازدهم سپتمیی
فرو  در  "نانوترمیت"  زای  آتش  ازمواد  میدهد که  نشان  جهاین  تجارت  مرکز 

تی ذرات  ریختاندن دو آسمان خراش شهرنیویارک استفاده بعمل آمده است. وق
شدند،   ساخته  مشتعل  مخصوص  دردستگاه  الومینیوم  و  اکسیدآهن  قرمز، 
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ون دادند و به دمای   ازخود بی  اما محدودی  درجۀ سانتی ۴۳۰گرمازای باال و 
متعارف   ترمیت  اق  احیی حرارت  درجۀ  استندرد  ترازدمای  ن  بسیارپایی  گراد که 

در  به وضوح  زیادی  بسیار  ازآهن    های غتن  رسید. کره  باقیمانده های است، 
ی خاص دیده میشد، مشخص شد که بخش  این ذرات قرمز خاکسیی اق  احیی

ترمیتیک   مواد  ذرات،  این  باالست..."   قرمز  بسیار  انرژی  با  نکرده  عمل 
 (۳ )                                                                                                          

 افغانستان وارد مرحلۀ دیگری میشود 

اسباب و دالیل اصیل انفجارات نیویارک و مقاصد سیایس مقام های امریکایی  
گزاری "یس.ان. ۲۰۰۱هرچه که بود، بتاری    خ هفتم ماه اکتوبرسال   میالدی خیی

دروالیت  انگلیس  و  امریکا  نظایم  وهای  نی  هوایی  ازآغازحمالت  ان" 
 زمیتن درسایرشهرها،  قندهارافغانستان اطالع داد و  

 
حمالت شدیدهوایی وبعدا

   یافت.                                                پایگاه ها، قرا وقصبات افغانستان ادامه

 

 

" نیویارک   صحنه یی ازانفجار" مرکزتجارت جهاین

 

، جورج دبلیو بوش   این خیی ازطریق رسانه های   جمهورامریکا   یسریمتعاقب نشر
  " ن گفت:  چنی  امریکا  مردم  به  خطاب  آن کشور،  اثردستورمن،  به  رسیم 
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وهای و   نی  القاعده  تروریسنر  های  اردوگاه  به  حمله  متحد،  ایاالت  نظایم 
   (                 ۴)تأسیسات نظایم رژیم طالبان درافغانستان را آغازکردند..."

این اثربتواند حجم  ۀ ویراین و تلفات انساین مردم   برای آنکه خوانندۀ  و گسیی
اکتوبر )ازهفتم  ازچهاماه  درکمیی تنها  جنوری  ۲۰۰۱افغانستان  های  نیمه  تا 

درج  ۲۰۰۲ دراینجا  را  آمار  بداند،  خوبیی را  نظایم  حمالت  این  درنتیجۀ  م( 
                                                                                                 مینمایم:     

تعداد بمب های ریخته شده باالی خاک افغانستان درچهارماه  
۱۲۰۰        اول.........................................................    

ن مدت کوتاه    ۴۰۰۰.............    تلفات افراد غی  نظایم درهمی 

مرتبه در روز       ۷۰تا   ۰۵پرواز طیاره های امریکایی          

".............          تعداد ب    ۶۰۰مب های استفاده شدۀ " کلسیی

بوده که درساحۀ یک میدان فتبال   ، دارای دوصد بمب کوچکیی )هربمب کلسیی
 پخش میشود و هدفها را نابود میسازد(               

شده گان در امریکا   .. .......        نفر ۱۰۰۰          تعداد دستگی   

ان گروه   نفر ۶۰۰۰طالبان درداخل افغانستان          تعداد اسی   

 درج صفحات  
ْ
  ۱۱۸تا    ۱۱۴)آمارتلفات جاین ومایل مردم افغانستان قبال

ۀ این  م" تألیف نویسند۲۰۱۴تا۲۰۰۱کتاب "برریس وقایع افغانستان از
                                                                              درج شده است.      اثر 
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          ن امریکایی باالی افغانستا ۵۲ -صحنه یی ازبمباران هوا پیمای یی 

شده گان در امریکا     نفر ۱۰۰۰                 .......  ..   تعداد دستگی 

 )  و هوایی
امریکا نبود، بلکه    ، تنها باید متذکرشدکه دراین حمالت بزرگ نظایم )زمیتن

وهای پیمان "ناتو" هم سهم فعال داشتند. برای آنکه خوانندۀ   کشورهای اروپایی و نی 
عزیزبتواند نام کشورهای متحد امریکا علیه افغانستان و تعداد شبازان آنها را به یاد  

ده یی دراین زمینه تقدیم داشته باشد، اینک آما  
               میگردد:                          رفشر

                                شباز ۷۸۴۳۰ایاالت متحدۀ امریکا ............................. 

شباز ۹۵۰۰بریتانیا .............................................   

شباز۴۳۵۰............................................   جرمتن   

شباز  ۳۷۵۰فرانسه .............................................   

شباز ۲۸۳۰کانادا ..............................................   

شباز ۳۳۰۰ایتالیا ..............................................   

شباز۱۷۷۰د ..............................................  هالن  

شباز۱۱۳۰پولند...............................................    

الیا.  شباز ۱۵۵۰...........................................  آسیی  
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شباز۱۴۱۵............................................   اسپانیا   

شباز۷۵۹..........................................   نمارک دا   

شباز۱۷۱۰ترکیه .............................................    

شباز ۵۰۰ناروی ............................................    

شباز۲۵۰    . آلباین ...........................................   

شباز  ۷۵ن .........................................    ارمنستا  

مشاور ۳اطریش ...........................................     

شباز ۹۰آذربایجان ........................................     

شباز ۵۹۰............................................  بلژیک   

شباز ۱۰بوستن ...........................................     

شباز ۵۲۵بلغارستان........................................     

شباز ۲۸۰    کروایس ........................................   

شباز ۱۵۵...............................    استوین ..........   

شبا ز۱۱۵فنالند ...........................................     

شباز ۹۲۵گرجستان .......................................    

شباز ۷۵...........................................    یونان   

شباز ۳۴۰مجارستان ......................................     

مشاور ۳آیسلند ...........................................     

مشاور ۷..........................................     ایرلند .   

مشاور ۶.................................   ..........    اردن   
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شباز ۱۷۰..........................................     لتوین   

مشاور۹..................................       لوکزامبورگ  

شباز ۲۴۰.........................................     لیتواین   

شباز ۴۰......................................   مغولستان   

شبا ز۳۰...................................     مونته نگرو   

شباز۱۵۵........................................     نیوزلند   

شباز۲۵۰۰لهستان ........................................      

شباز۱۱۴۰    ....................... ................  روماین   

شباز  ۴۰.......................................      سنگاپور   

زا شب ۵۰۰سوئد ..........................................    

شباز۲۹۰......................................     اسلوایک   

شباز ۲۱۰........   مقدونیه ...............................   

شبازیامشاور  ۱۵اکراین ........................................    

شباز ۲۵امارات عریی ................................    

  ...................................... 
ْ
رسباز  ۱۰۷۱۴۸مجموعا  

(۵)  

واندازۀ   تعداد    سهمیه حد  یا  و  باال  مختلف های  کشورهای  وهای  نی 
 فوقت کاهش و افزایش

 
داشت.            درافغانستان، درسالهای بعدی، وقتا ن    نی 

امون   –ابرقدرت ایاالت متحدۀ امریکا که  همۀ امورسیایس    پی 
نظایم وتبلیغایی

افغانستان را به عهده داشت، درمراحل اول جنگ وپس ازسقوط امارت اسالیم  
                                                                 طالبان، دوشعارکیل را مطرح نمود:  
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ن امنیت درآنعلیه تروریسم" و "ب"جنگ      .      "کشور  ازسازی افغانستان وتأمی 

 فردی و اجتمایع  
ی

ن زنده گ ن وسنگی  یت مردم افغانستان که سه مرحلۀ خونی  اکیر
حاکمی خلق،  دموکراتیک  حزب  و  درکشور)حاکمیت  جهادی  های  تنطیم  ت 

انۀ   سختگی  طالامارت  این  بگروه  ن  طنی  بودند،  تجربه کرده   
تلخن به  را  ان( 

آنهم   آن، شعارها،  ازچهل کشورمتحد  بیشیی حدود  و  جهان  ابرقدرت  ازطرف 
دیدند که   وقتی  بویژه،  بود.  وارکننده  امید  و  دلخوش کن  شان  برای   

 
ظاهرا

پذیرد،   یم  زوال  طالبان  استبدادی گروه  و  تعصبایی   ، مذهتی  
 
مطلقا حاکمیت 

ازآن، نایسر  های  رغم صعوبت  ، عیل  وهای خارجی نی  استقبال    ناگزیر   ازورود 
                                                                                           آوردند.    بعمل

  بیل! پایه های لرزان امارت اسالیم طالبان یط یک مدت کوتاه فرو ریخت، مالعمررهیی 
داد  این گروه، نخست مخقن گردید و سپس مخفیانه به سوی پاکستان فرارنمود، تع 

زیادی از کادرها و افراد صفوف آنها یا کشته شدند و یا بدست افغانها و امریکایی ها  
عرب  ها،   ها،  دییسر  بنگله  ها،  چچتن  مانند  آنان  خارجی  همسنگران  گردیدند،  اسی 
یا کشته شدند و یا بسوی قلمرو پاکستان رو به   ن ه نی  پاکستانیها، چیتن ها، اوزبیکها و غی 

با صد ها تروریست دیگردرتونلهای  اسامه بن الدن که  و روز که    دراین شب فرارنهادند.  
وهای   ن نی  ق جالل آباد پنهان شده بود، دراثربمباران های سنگی  "توره بوره" واقع درشر

، بازهم به   سوی پاکستان  همکاری برجن از اجنت های داخیل و خارجی به  امریکایی
 یگ ازاعضای گروه طالبان به نا گریختند.  

 
نگاران درخاک  م "مال قسیم" به  متعاقبا خیی  

  پاکستان گفت:"    
ً
همه به پاکستان آمدیم. درمرزهیچ مشکیل وجود نداشت. بعدا

ی به ما نم  ن گفت."                                               درپشاورآمدیم، پولیس هیچ چی   
   حرارت زا  پوند یهزار گزارشها گفتند که امریکایی ها با پرتاب بمب های شش

 دارای مواد رادیو اکتیف و بمب ها    
 
ن یا یکهزار  ز به و "  " دیزی کلسیی ی وغالبا

ُ
ن هفت ت

   شدند.                      موجب تلفات جاین زیادی و پنجصد پوند میان تونلهای متذکره  
علیه   نظایم  عملیات  درجریان  امریکا  متحدۀ  ایاالت  است که  نگفتتن  نی  نکته  این 
ازجلب همکاری و همنوایی کشورهای متحدش، درپناه همکاری،   افغانستان، عالوه 

ُمدارا  حرکت    مشوره،  ن نی  پاکستان  حکومت  سیایس  و  مایل  های  خواسته  وبرآوردن 
                                                                                                                    نمود.    
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ف رییس جمهوروقت پاکستان، عیل رغم آنکه گروه طالبان را  ال پرویزمشر جین
 های سیایس و دپلوماتیک،

ی
با   سخت حمایت میکرد، بازهم بااستفاده اززرنگ

را  امریکا  ابرقدرت  دالرازکمکهای  ملیارد  چندین  نموده  همسویی  اعالن  امریکا 
ان    حاصل  و سایررهیی

ال کهنه کارپاکستاین ن جین بود که همی  این درحایل  نمود. 
آن کشور، نظایم  و  و    ُملگ  درافغانستان  طالبان  وهای  نی  تعقیب شکست  به 

ن   فرارآنها به خاک پاکستان، به جمع وجورکردن مجدد  و تقویت آنان    و نی  ن تجهی 
تامسن، نویسندۀ کتاب "جنگ افغانستان" نوشت که : "   پرداخت. چنانکه پییی

االن پاکستاین پس ازآنکه گروه طالبان ازافغانستان رانده شدند، درسال  جین
ترصف  ۲۰۰۲ نمودند.  رجوع  خویش  اتژیک  اسیر برنامۀ  اصل  به  مجدد  م 
دو    قندهار  بود...  درافغانستان  پاکستان  نیابنر  ازخواسته های جنگ  ییک   ،

را   مخدرجهان  مواد  صد  در  نود  هلمند،  و  قندهار  و  والیت  میکند  تولید 
غرض صدور این ماده به جهان درآن والیات   ن ن نی  ویی  البراتوارهای پروسس هی 

                                                                                               (  ۶)  وجود دارند."

امریکایی   های  قهرمقام  و  خشم  درظاهرامر،  الدن"   باالیهرچند  بن  "اسامه 
ۀ اصیل حمالت نظایم آنها    تمرکزداشت ن   بجای کشورهای حایم تروریسم، و انگی 

و تالشهای درازمدت  افغانستان بود، اما عیل رغم راه اندازی تبلیغات دامنه دار 
" با شدید ترین شکل آن  ، آنگاه که تونل های "توره بورهاسامه  برای گرفتاری  

و   اسامه  بازهم  رسیدند،  هالکت  به  تقصی  یی  افغان  ها  صد  و  بمباران گردید 
ی نجات یافته ازآنجا به خاک  ن  و بگونۀ سؤال برانگی 

دستیاران نزدیکش به آساین
االن  ن درهمانجا ازطرف جین پاکستان پناه بردند. چنانکه مدت ده سال پس ازآن نی 

ری گردید.                                                                آی.اس.آی پاکستان نگهدا   

ازیکطرف   افغانستان،  باالی  نظایم  عملیات  درجریان  امریکایی  های  مقام 
عمیل  اقدام  و کدام  نداده  نشان  تماییل  الدن  بن  اسامه  ی  دستگی  درقسمت 

و از سوی دیگر، جایزۀ بیست و پنج ملیون دالری را به    ی به راه نینداختند مؤثر 
ی اش  مخفیگاه او کردن  منظور ارائۀ معلومات مبتن برافشأ   که منجر به دستگی 

را در"ایبت آباد" واقع درچند    او   اعالم نمودند. اما وقتی پس ازده سال،شود،  
ی اسالم آباد که تحت حمایت االن آی.اس.آی    کیلومیی   قرارداشت،   اکستانپجین
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یا  مالمتی وفشارسیایس  نوع  هیچ  رسانیدند،  قتل  به  را  او   
 
ظاهرا نموده  پیدا   ،

نکردند.                                           اقتصادی باالی مقام های پاکستاین وارد   

درشناسایی   شد   که گفته 
تبارپاکستاین پشتون  ان  دکیی از  یگ  اینست که  جالبیی

دی ان ای " و افشأ محل اختفای او نقش داشت، از سوی  اسامه با آزمایش "  
مدت   طوالین  حبس  به  محکوم  و  دستگی   پاکستان  امنیتی  های  مقام 

                                                                                                      گردید. 

 "اسامه" ازطریق برنامۀ  که صدای ثبت شدۀ ویدیویی   م بود ۲۰۰۲دراواخرسال  

تلویزیوین الجزیره به نشر رسید که نه تنها نشانۀ زنده بودن وی بود، بلکه بازهم 

ترغیب  امریکا درشاشجهان  منافع  علیه  مبارزات شان  ادامۀ  برای  را  وانش  پی 

                                                                                                    میکرد.  

ن تردید ها بود که پروفیسورمایکل چوسود فسگ با صاحت گفت :  و روی همی 

م "مبارزۀ جهاین علیه تروریسم" را بمیان آورد،  ۲۰۰۱یازدهم سپتمی  سال  "  

طوریکه بهانه یی شد برای امریکا ومتحدان ناتویی اش تا این مبارزه را به یک  

                                                           ( ۷)  نماید..."جنگ بدون مرز مبدل 

ند، اظهارات مقام   ن آنچه سخنان پروفیسورمایکل چوسودوفسگ را ُمهرتأیید می 
انگلییس و  امریکایی  که  های  باالی   است  شان  نظایم  درآغازحمالت  فقط 

" معاون  اظهارداشتند   افغانستان ، "دک چتن
ً
رایاالت متحده رییس جمهو : مثال

"    درآن گفت:  آشکارا  روز،  و  پایان شب  زودی  به  درافغانستان  جنگ 
ن معلوم میشود که طالبان و القاعده میخواهند خود شان  نخواهدیافت. چنی 
بجنگند..." ما  وهای  نی  ضد  به  جورنموده  و  جمع   

ً
مجددا درجنوب،   را 

 (۸ )                                                                                                           

درهمان موقع اظهارداشت: "   ن " صدراعظم وقت بریتانیا نی   بلی 
جنگ  و"توین

علیه تروریسم یک جنگ طوالین خواهد بود که شاید هم چندین دهه دوام  
                                        (   ۹)   ور نمیباشد..."یک کشکند و تنها محدود به  
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به هرحال، مقام های امریکایی و کشورهای عضو پیمان ناتو که جنگ و شکوب 
وزی دراین کشور،  عظییم را درافغانستان آغازکرده بودند، خواستند درپایان پی 
سیستم حکومت داری جدید مطابق معیارهای جهان غرب را به وجود آورند. 

پیچ  -ازآنجا که ساختاراجتمایع دارای  افغانستان،   
ی

یده گیهای مختص  فرهنگ
ن التنظییم و   بخودش بوده بخصوص موضوع اثرات منقن نایسر از جنگهای بی 

ی های   ن و ازسوی دیگر، میان جوانب متخاصم جهادی  ازآن    برخاستهنفرت انگی 
با حقوق   اقوام وطوایف مختلف  و دیدگاه های آنها مطرح شهروندی  وجود 

ن تجویز اتخاذ نمود به  ند تا یک کنفرانس بزرگ  بود، بنابرآن، امریکایی ها چنی 
دایر  فدرال  آلمان  دولت  باین  ن جهادی    نموده  می  های  "تنظیم"  ان  رهیی درآن، 

سیایس   قدرت  منظورتقسیم  به  افغانستان  های  ازارستوکرات  وبرجن 
اک                                                             نمایند.    وساختارحکومت جدید اشیی

را که هایی  سالح  ماه   نوع  ازهفتم   ( ماه  سه  ظرف  تنها   ، امریکایی های  و  نی 
سال  ۲۰۰۱اکتوبر جنوری  ماه  دهم  ن سی  تا  افغانستان ۲۰۰۲م  خاک  باالی  م( 

 بکارگرفت، ازاینقرار بود:                                                                              

  
 
۱۲۰۰۰  *تعداد بمب های ریخته شده  جمعا  

نفر            ۴۰۰۰    *تلفات افراد غی  نظایم .........         

       .... و های امریکایی نفر ۱۶           * تلفات نی   

نفر۴۰۰۰     * تعداد شبازان امریکایی درافغانستان   

  ، مرتبه در روز ۷۰تا  ۵۰پرواز طیاره های امریکایی  

دالر ۱۰۰۰    *مخارج هردانه بم .......                   

ی شده   *مخارج استفاده ازسالح رهیی

ر                                       ن دالر۱۰۰۰۰۰توسط لی   

دالر۱۰۰۰۰۰۰مخارج شلیک هر موشک کروز            

دانه  ۶۰۰*تعداد بمب های کلسیی استفاده شده       
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ال  یک میدان فتب ۀ)هربمب کلسیی دارای دوصد بمب کوچکیی بوده که درساح
 پخش میشود و هدفها را نا بود میسازد( 

ان درداخل افغانستان       نفر ۶۰۰*تعداد اسی   

(۱۰)  مخارج جنگ در سه ماه             سه ملیارد دالر   

 

ن 
 
وتحوالت پسا طالبانتدویرکنفرانس ب  

اک تنها  ۲۰۰۱این کنفرانس دراوایل ماه دسامیی سال   چهارجناح میالدی با اشیی
اسالیم )جمعیت  رباین   ذیدخل  الدین  برهان  ی  رهیی ی (،  به  رهیی به  روم  گروه 

اسالیم   حزب  نظرجریرعضوششناس  تحت  س  قیی گروه  ظاهرشاه،  محمد 
به شمول برجن ازشخصیت های   تحت ریاست حامد گیالین گروه پشاور   گلبدین،

، انوارالحق  عزیزهللا لودین، سید حامد گیالین جلیل شمس، دکیی دیگرمانند دکیی
ابراهییماحدی الخرصن عبدالحکیم،  انجنی  غازی،  مویس  رحمت هللا  نمایندۀ   ، 

 وآصف محستن درشهرُبن   سازمان ملل، احمد فوذی سخنگوی سازمان مذکور 
                                                                                               دایرگردید.  

 ( ..." میخوانیم: "  ۱۲۲درصفحۀ  افغانستان  امریکا ( کتاب "برریس وقایع   ...

، برای تشکالت سیایس مستقل، شخصیت   ن االفغاین درترکیب این کنفرانس بی 
آگاه افغانستان مقیم های علیم، حقوفی و مبارزایی مربوط به نسل روشنفکر  

متحمل   افغانستان که  مردم  واقیع  های  نماینده  و  خارج کشور  و  درداخل 
قربانیهای یی حساب شده بودند، ازهمان وهلۀ اول جایی و ارزیسر قایل نشد..." 

 (۱۰ )                                                                                                     

اک یس نفرازنماینده های جوانب مختلف گروه  جلسات کنفرانس بن به اشیی
های مسلح افغان، نمایندۀ سازمان ملل، کشورهای امریکا، آلمان، انگلستان،  
خلیلزاد،   )زلیم  امریکا  متحدۀ  ایاالت  سه عضوی  هیأت  ن  نی  و  پاکستان  هند، 

   )  احمدزی و فاطمه ضیایی
ف غتن م  ۲۰۰۱به تاری    خ بیست و دوم ماه نوامیی اشر

" و   دریک ساختمان تاریخن واقع دریک شهرکوچک آلمان بنام " کونگیس وینیی
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ادامه  زبورگ" آغاز گردید و مدت ده روز  در یک هوتل مجلل بنام " کاخ پییی
                                                                                                    یافت. 

دروهلۀ نخست این جلسات، اختالفات و بگو مگو های تندی میان هیأت های  
سایر  و  سیایس  قدرت  تقسیم  و  التنظییم  ن  بی  های  عقده  روی   

نکات   افغاین
الفیه اما   متنازع  داشت،     جریان 

 
بان    بعدا ن امریکا، کشورمی  جانب  فشارهای 

مو  ممالک مختلف  آنها   جب شد )آلمان( و سایرنماینده های  مُ   که  ماشات  با 
                                                                                                  سخن گویند. 

آقای "کالن پاول" وزیرامورخارجۀ وقت امریکا یط یک پیام تلفوین عنواین زلیم  
خلیل زاد گفته بود تا زمانیکه آنها )هیأتهای افغاین درکنفرانس( به توافق نرسیده 

آنچه درپایان کنفرانس اند، دروازه های کنفرانس را برای خروج شان نکشایید.  
                                                                                  فیصله بعمل آمد، اینها بودند:         

تشکیل یک ادارۀ مؤقت یا ادارۀ انتقایل برای مدت ششماه *  

ن الملیل حافظ صلح درافغانستان وهای بی   * جابجایی نی 

 *تدویرلویه جرگۀ اضطراری برای ایجاد ادارۀ انتقایل 

بحیث رییس ادارۀ مؤقت * انتخاب حامد کرزی   

اسایس جدید انون *تدویرلویه جرگۀ دیگر غرض تصویب ق  

 * خلع سالح شاشی

 * تقسیم کریس های دولتی بربنیاد خواستهای قویم، تنظییم وزباین 

 * تشکیل  اردوی میل 

 * احیای مجدد سیستم قضایی 

 * برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

 * بازسازی افغانستان
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ی صورت گرفت  گرچه دراین کنفرانس، روی انتخاب رییس ادارۀ مؤقت رای گی 
ت با اخذ یازده رای برنده شد، مگرچون وی ازقوم  که درنتیجۀ آن عبدالستارسی 
اوزبیکهای افغانستان بود، لهذا مورد قبول جوانب ذیدخل خارجی قرارنگرفت  

 نه سهیم درکو بجای وی حامد کرزی پشتون تبار  
ً
 نفرانس داشت و نهکه اصال

برگزیده   ازکویتۀ پاکستان برای این کریس  بود،یی  شخص مهم و شناخته شده  
                                                                                                      شد.  

                                    

 

                                         نمایی ازجلسات کنفرانس بن

فعالیتهای  امریکا،  متحدۀ  ایاالت  نفوذ  سیایس،  ازدست کاری  های  اگرقرارباشد 
پاکستان دربُ  ن وسایرجنبه های منقن این کنفرانس بگذریم، باید عالوه کنیم سفی 

برهان الدین  و    م وارد کابل شد ۲۰۰۱حامد کرزی به روز دوازدهم ماه دسمیی    که
یط مراسم   قدرت دولتی را یط مراسم رسیم درکابل،    رییس جمهورقبیل،  رباین 

                                                                              .  برای حامد کرزی تحویل داد   خایص 

قبل ازهمه، اشخاص آیی را بربنیاد فیصلۀ کنفرانس بن، به حیث اعضای کرزی    
ن نمود:                                                                      کابینۀ ادارۀ مؤقت تعیی 

 *بانوسیما ثمر معاون رییس جمهور و مسوول امور زنان 

فایع* محممد قسیم فهیم معاون رییس جمهور و مسوول امور د  
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 *حاجی محمد محقق معاون رییس جمهور و مسوول وزارت پالن

شاکر کارگرمعاون رییس جمهور و مسوول وزارت آب وبرق  *  

ن ارسال معاون رییس جمهور ومسوول وزارت مالیه  * هدایت امی   

عبدهللا عبدهللا مسوول وزارت امورخارجه * دکیی  

محمد یونس قانوین مسوول وزارت امورداخله  *  

مصطقن کاظیم مسوول وزارت تجارتسید  *  

وزارت معادنرزم مسوول  عالم  محمد  *  

 * عارف نوروزی مسوول وزارت صنایع خفیفه  

ن مسوول وزارت اطالعات وفرهنگ  * سید مخدوم رهی 

 * عبدالرحیم مسوول وزارت مخابرات

ویس صادق مسوول وزارت کار و خدمات اجتمایع   * می 

واوقاف  * محمد حنیف بلخن مسوول وزارت حج  

ن   * عبدهللا وردک مسوول وزارت شهدا و معلولی 

ن مسوول وزارت معارف  * عبدالرسول امی 

یف فائز مسوول وزارت تحصیالت عایل  *  شر

 * سهیال صدیقی مسوول وزارت صحت عامه

 * عبدالخالق فضل مسوول وزارت فواید عامه

 * عبدالملک انورمسوول وزارت انکشاف دهات 

عبدالقدیرمسوول وزارت انکشاف شهری * حاجی   

ن فرهنگ مسوول وزارت باز سازی   * محمد امی 
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ن سلطان مسوول وزارت برگشت مهاجرین  * سلطان امی 

ن انوری مسوول وزارت زراعت  * سید حسی 

ن مسوول وزارت آبیاری  * حاجی منگل حسی 

 * عبدالرحیم کرییم مسوول وزارت عدلیه

عبدالرحمن مسوول وزارت تران سپورت وتوریزم * دکیی  

 * امان هللا زدران مسوول وزارت شحدات. 

در   و  مرورزمان  به  بعدیالبته  زیادی    مراحل  تبدالت  و  ات  تغیی  تحوالت، 
ن کریس ها و   بدان   مقرریدرتعیی 

 
مسووالن وزارتخانه ها بوجود آمد که عجالتا

                                                                                                   کاری نداریم.  

حامد کرزی، بیفزاییم که  بود  خواهد  بهیی فیصلۀ    اما  بربنیاد  کنفرانس  بازهم 
، غرض دیداربا محمد ظاهرشاه  بن، و دعوت وی  به تاری    خ هجدهم ماه دسمیی

به کابل، رهسپارایتالیا گردید. چنانکه پادشاه سابق، به تاری    خ هجدهم ماه اپریل  
بررعایت  ۲۰۰۲سال   مبتن  جانبه  همه  های  اطمینان  ازحصول  پس  م، 

وارد کابل شد و" لویه جرگه" یا   رسیمامتیازات دیگر حصول  مصوونیت جاین و 
 درکابل دایر گردید، او را 

 
یاد ای ملت" ب"با  به ناممجلس بزرگ مشوریی که بعدا

                                                                                                       کرد.    

محمد ظاهرشاه، اعضای خانواده و طرفداران وی انتظارداشتند  شخص  درابتدا  
او بحیث زعیم مردم افغانستان پذیرفته شود، اما  و    شدهتا نظام سلطنتی اعاده  

وسایرتعامالت متنفذین خارجی  ارادۀ  داخیل،  سیایس طوری دست    وضعیت 
وی   دادند که  جدید  بهم  لقب  به  منرصف گردیده  ها  خواسته  ازاین  بایستی 

                                                                     .                    اکتفا کند "بابای ملت"  

حامد کرزی دریک برهۀ حساس تاریخن آنهم پس ازسقوط امارت اسالیم چون  
)ادارۀ  طالبا ده سال را بحیث رهیی ن ن درصحنۀ سیایس افغانستان آمد و مدت سی 

 ) انتخایی رییس جمهور  و  انتقایل  ادارۀ  توجه    مؤقت،  ، مورد  ن نی  و  نمود  ی  سی 
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وی  زندگینامۀ  امون  پی  اندگ  الزمست  بنابرآن،  قرارگرفت،  جهان  کشورهای 
                                                 برگردیم به سایرمسایل:  وسپس سخن گفته

                                                                                                                                                  
یا آمد. میالدی در قریۀ "کرز" مربوط قوم پوپلزایی قندهاربه دن۱۹۵۷اودرسال  

محمد نام داشت و    النشکپدرش عبداالحد کرزی و پدر  هردو، ازجملۀ شاه  خی 
محمود    پرستان درمکتب  را  ابتدایی  دروس  حامد کرزی  بودند.  دوران خویش 

هوتگ درشهرقندهار ودروس عایل را درلیسۀ حبیبیه شهرکابل به پایان رسانید.  
هند پردیش"  "هماچل  دانشگاه  علوم سیایس  ازشعبۀ  فارغ گردید.  او،  وستان 

ن  وزارت  ۱۹۹۲درسال   میالدی، پس ازسقوط رژیم کودتای ثور، به عنوان معیی 
شد. کرزی   به کار  مشغول  رباین  الدین  برهان  اسالیم  درحکومت  امورخارجه 

فهیم    هنوز  قسیم  ازسوی  امورخارجه کارمیکرد که  وزارت  معینیت  درُپست 
امور  مسوول  عارف شوری  و  رباین ر   امنیتی    وزیرامنیت  آقای  اتهام    ژیم  به 

وتحت تحقیق قرارگرفت. اما با فرار  ازتوقیف    همکاری با گروه طالبان دستگی 
  خانه، رهسپارپاکستان شد و با "سه تنظیم" اسالیم

 
با صبغت هللا  ، مشخصا

قیوم  مجددی   نام های محمود کرزی،  به  برادردارد  نمود. وی شش  همکاری 
و   ویل کرزی  احمد کرزی،  نقایصعالو کرزی،  ازسایر  جوانب    ه  مداخالت  و 

در"  و خارجی  قانون  داخیل  ن  درمیی و حتا  اسایس  قانون  تصویب   " لویه جرگه 
رییس   برای  را  حرصی  و  حد  یی  های  صالحیت  که  بود  این  مذکور 
 درقانون اسایس یکصد وشصت ماده یی که درسال 

ً
جمهورکشورگنجانیدند. مثال

رییس ج۲۰۰۴ برای  مورد صالحیت  ویک  بیست  رسید،  تصویب  به  مهور  م 
ن شده است ، بدین قرار:                                                                                          تعیی 

و های مسلح  *فرماندیه کُل نی 

 * اعالن حالت اضطرار

 * تشکیل یا انحالل نهاد های دولتی 

کزو والیت*عزل ونصب مقام های اجرایی و مدیران درسطوح میانه و باالیی مر   

ن خطوط اسایس سیاست داخیل وخارجی   *تعیی 
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 *بحیث رییس دولت و حکومت

ون کشور ن مقام های دپلوماتیک دربی   * تعیی 

 *تنظیم بودجۀ مملکت

 و 
ی

*طرح واجرای برنامه های توسعه ای، اقتصادی، اجتمایع، فرهنگ
 تکنولوژیک

مجلس ازسوی  اسایس که  قانوین  وتبدیل  تغی   رد کردن  یا  ویتو  صورت   * 
د                                                                                                         گی 

ن تقنیتن   *صدورفرامی 

 *عفو یا تخفیف مجازات 

ن یک سوم اعضای مجلس سنا   * تعیی 

ول قوای مقننه و قضائیه ن وکنیی  * لغو تعیی 

 و... 

( قانون اسایس جدید، پروسۀ ۸۲و مادۀ )   بازهم براساس فیصلۀ کنفرانس بن
 درماه سپتمیی سال  

م دایرگردید. هرچند مجموع کریس  ۲۰۰۵انتخابات پارلماین
های پارلمان از یس و چهارایالت افغانستان را  دوصد و چهل ونه کریس تشکیل 

از دوهزارنفرمیشد  از افراد  یکتعداد    . میداد، اما کاندیدا های مجلس پارلمان بیشیی
   هم، ناقض حقوق بشر و کم ف

ی
زور، پول و نفوذ،    که درپناه   حتا جنایتکارجنگ

نماینده گان مجلس  داخل  بودند،  به  یافته  و   راه  عامه  اضات  اعیی موجب 
با آنهم  افراد واشخاص  شوصداهای زیادی گردید، ویل  ن  ، جریان به کام همی 

رکتی  ودرنهایت، معجون م  زورمند جهادی و ناقضان حقوق بشر و ... چرخید 
                                                                از" نماینده گان" بوجود آمدند. 

نمود که هم   عالوه  دستکاری    باید  و  اسایس تحریف  قانون  مواد  درجابجای 
انتخابات  درپروسۀ  هم  و  صورت گرفت  حواریونش   و  حامد کرزی  ازطرف 
ریاست جمهوری  تقلب و تخیط بکارگرفته شد. این تقلب و تخیط نه تنها دردو 
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دردوران   ازوی،  پس  بلکه  صورت گرفت،  آشکارا  بصورت  دورۀ کاری کرزی 
یافت ادامه  ن نی  احمدزی  غتن  ف  اشر محمد  های   زعامت  رسوایی  منجربه  که 

ده یی گردید.  
                                                                                         گسیی

ین ومضحک ترین فیصله های این معجون مرکب     این بود   )پارلمان( یگ ازجالبیی
  )

ی
که برمصوبه ای تحت عنوان " مصالحۀ میل" )درواقع، عفو جنایتکاران جنگ

 پس ازسال  صحه گذاشتند که نه تنها موجب معافیت  
ی

م  ۱۹۹۲جنایتکاران جنگ
ازهفتم ماه ثور   ، قاتالن و ناقضان حقوق بشر

ی
میگردید، بلکه جنایتکاران جنگ

                                       بخشید.  م را هم معافیت یم ۱۹۹۲م تا ۱۹۷۸سال 

م دراین پارلمان به  ۲۰۰۹مصوبۀ ضد دموکراتیک دیگری که درماه اپریل سال   
و   اضات  اعیی موجب  که  بود  تشیع"  اهل  شخصیۀ  "احوال  رسید،  امضا 
ن این مصوبه در واقع، زنان کشور را بگونۀ   تظاهرات زنان آگاه افغانستان شد. میی

پدرساال حقوق  نموده  تحقی  حریم  خایص  و  درخانواده  )شوهرساالری(  ری 
ازپیش تقویت   خصویص شهروندان را هم به رسمیت یم شناخت و هم بیشیی

                                                                                                   میکرد. 

ان " تنظیم"     - های جهادیبه سلسلۀ اشاعۀ افکار رجعت گرایانۀ برجن ازرهیی
ن   اسالیم، شورایی به نام " شورای علمای افغانستان" با یکصد و پنجاه عضو نی 
مداخله  و  ها  اض  اعیی ها،  با صدوراعالمیه  این شورا، گهگایه  تأسیس گردید. 
ه  ن ات و مطبوعات و به منظورممانعت زنان و دوشی  های متواتر دربخش نشر

  به ریاست  
ی

ی و فرهنگ مال گ از مالهای عقبگرا بنام  یگان از فعالیتهای هین
مینمود.                                                         قیام الدین کشاف خود نمایی   

برای آنکه خوانندۀ عزیزماهیت این شورا را خوبیی بداند، اینک یگ از اعالمیه 
رسید.        م به۲۰۱۲های آنرا در اینجا درج میکنیم که درماه مارچ سال    نشر

یعت مطهراسالم درعقیده و عمل -"الف پابندی به اوامرو نواج شر  

یع که باعث حفظ آبرو و شخصیت زن    -ب حفظ و رعایت کامل حجاب شر
                                                                                                 میگردد    
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ا ی  دور   -ج ن  اجتمایع، ُجسیی مختلف  بیگانه درعرصه های  مردان  با  زاختالط 
 
ی

                                  مانند تعلیم، تحصیل، بازار، دفاتر وسایر شئون زنده گ

مشعراست    -د النسا که  سورۀ  وچهار  و یس  یک  آیات  ن صاحت  درنظرگرفیی
ن قوامیت ازآن   رجال است. لذا فدرخلقت بشر مرد اصل و زن   ازاستعمال    رع و نی 

اجتناب    
 
جدا باشد،  درتضاد  مبارکه  آیات  مفهوم  با  اصطالحات که  و  الفاظ 

                                                                                                                شود.  

ن به مسألۀ  تعدد زوجات که به اساس حکم  -ۀ ی    ح قرآن ثابت  ص ارج گذاشیی
یباشد م  

یع  -و اجتناب ازسفر بدون محرم شر  

یعت غرای محمد درمورد طالق  -ز ام به حکم شر ن الیی  

انه و ضد ایجابات عرص و زمان بود که  ایط و دستورات سختگی  اینها، همان شر
اسالیم" خویش  "امارت  نخست  دورۀ  در  ن  نی  طالبان  م(  ۲۰۰۱-۱۹۹۵)   گروه 

درماه    برگشت "امارت " مذکور   در دور دوم یا در و  اعمال کردند    درافغانستان  
ن با بد ترین وجیه باالی زن و مرد کشورتحمیل نمودند ۲۰۲۱آگست سال   م نی 

ی خواهیم  ن آن، توضیحات بیشیی    داشت.                           که درفصل معی 

 مشکالت و مجبوریت های حامدکرزی چه بود؟! 

، شکننده و حسایس قدرت را درکف گرفت.   ن ایط سنگی  آقای کرزی در تحت شر
، اجتمایع   تازه از زیر بار داشت  افغانستان ازیک جانب،  زیرا   تشنج سیایس، رواین

ن و  طاقت فرسای چند ساله قد    یم افراشت و ازجانب دیگر،بر و نظایم خونی 
ازهم گسیخت امنیتی کشور  و  اقتصادی  حیات  یانهای  شر در کلیه  لهذا  بود،  ه 

وین زیادی بود.                  و بی 
    اوایل، دچار دشواری  ها و مخمصه ها ی دروین

بود   خواهد  دلچسب  خییل  نکته  شود  این  نخست اگر گفته  روزهای  در  که 
قلم   و  بنام حتا کاغذ  ی  ن ن و چوگ  حکومت عبوری، چی  می  یا  ریاست و  دردفیی

ن دلیل، سازمان ملل وایاالت   . جمهوری و سایر وزارتخانه ها شاغ نمیشد  به همی 
مستقیم کمک  بگونۀ  را  وری  اشیای صن ازاین  مقداری  تنها  نه  امریکا،  متحدۀ 
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ی  ن غرض تهیه و خریداری سامان و لوازم دفیی نمودند، بلکه وجوه نقدی را نی 
                برای هر وزارتخانه اختصاص دادند.                                                       

ن    هایچون گروه های جهادی و امارت طالبان ظرف سال شان، حاکمیت خونی 
نه تنها آتش سوزندۀ جنگ ومخاصمت را در شاش کشورروشن نگهداشتند،  
ن برهم زده و تعداد زیادی از کارمندان سابقه دار   ی را نی 

بلکه  نظم اداری و دفیی
رانده و یا کشته بودند، بنابرآن، و مجرب دولتی ومسلگ را از محل کار  شان  

ی یافته بود   شخصیت های کاری و فتن و مسلگ مورد نیاز هم کاهش چشم گی 
 کارشکتن ها، شدرگیم ها و گسست درامور 

 
اداری و دولتی    که این معضله، طبعا

                      را بار یم آورد.                                                                         

وجنگجویان  افراد  چون  بود که  این  حامدکرزی  ادارۀ  دیگرازمشکالت  یگ 
ر کابل  جمعیت اسالیم و شورای نظار پس از رانده شدن گروه طالبان،  وارد شه

 کریس 
 
ن دلیل عمده، طبعا گردیده و دارای وزنۀ نظایم وسیایس بودند، به همی 

ن امنیت ارگ ن به عهده گرفته و امور تأمی  جمهوری و ادارات    های دولتی را نی 
 وزارتخانه ها را بدوش داشتند.                                                                   

ن سلسله، الزم یم افتد دو گزارش را دراینجا درج نمایم:                            به همی 

آنگاه که شخیص بنام تاج محمد وردک از سوی ادارۀ عبوری حامد کرزی   -اول
به کریس وزارت امورداخله مقرر گردیده بود، یگ ازتفنگداران با نفوذ مربوط به  

به حملۀ بلکه  نمود،  را تحقی   او  تنها  نه  نظار"  ن    فزیگ  "شورای  نی  باالی وی 
                                                      مبادرت ورزیده بود.                               

کارش  -دوم ن قماش، رییس جمهور کرزی را  درداخل دفیی تفنگداردیگری از همی 
ن دلیل  تهدید نموده گفته بود که " اگرما نباشیم، تو نخوایه بود". روی همی 

 نه تنها خودش را درحلقۀ محافظان مسلح امریکایی  
 
قرار  بود که "کرزی" بعدا

از وجود " برادران جمعیتی و شورای نظاری" احساس ترس و نفرت داد، بلکه  
ن نمود.                                                                                                   نی 

ن جریان نا هنجار موجب گردید که تتن چند ازماموران  بلند پایه درشهر  همی 
ن کیس که در روز روشن و در محوطۀ کارش )وزارت   کابل ترور  شوند:  نخستی 
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شورای   رییس  عبدالقدیر  حاجی  ترورشد،  ناشناس  افراد  ازسوی  شهرسازی( 
 جهادی ننگرهار و وزیر امور شهر سازی درادارۀ حامد کرزی بود.                     

ن شخیص که بازهم در روز روشن و آنهم درداخل میدان هوایی    ن الملیل  دومی  بی 
عبدالرحمن همکارنزدیک احمد شاه   ی کشته شد، داکیی ن کابل بگونۀ سؤال برانگی 

حکومت کابل بود.                 ادارۀ تازه تأسیس    در   مسعود و وزیر امور هوا نوردی  

ن برداشتها و انتباهات منقن بود که  حامد کرزی یط دیداری با  شاید روی همی 
وزیردفاع وقت ایاالت متحدۀ امریکا گفته بود " گروه طالبان    " رابرت گیتس"

دشمن ما نیستند، بلکه جمعیتی ها و شورای نظاری  ها دشمن اصیل حکومت  
   نمایم."                           هستند. لطفا دست مرا باز بگذارید تا آنها را تضعیف

ات دولتی شخص آقای کرزی که درمیان  تهلکه ها و التهاب های نایسر    ازتغیی 
( قرارگرفت و   وارد قندهار شده بود، مورد سؤقصد تفنگداران )شاید نوع طالتی
 اما جان به سالمت برد.                                                                             

داری درافغانستان تا آنجا درهم برهم گردیده بود که عیل   وضعیت اداری و دفیی
تجارب کافن ر  موجودیت  مؤسسات    غم  از  برجن  داری،  افتادۀ  جا  سیستم  و 

نظم   
ی

ازچگونگ آگایه  حصول  برای  آموزش  شازنو کورسهای  او"   . "ان.جی
داری را دایرنمودند.                                                                               دفیی

نایسر  آور  م  بساماین های شر نا  دولتمداری  اینهمه  آگایه  و عدم  بیسوادی  از   
اسالیم از یکطرف و خواست دیرینه و هدف استعماری    -تنظیم های جهادی

 مقام های حکومتی پاکستان بعنوان دشمن سوگند خوردۀ افغان و افغانستان 

دیگراین واقعیت تلخ به کیس پوشیده نمانده است که حکومت پاکستان  بود.  
آزادی واستقالل،  ان، یک دولت مرکزی مستحکم،  هرگز آرزو ندارد درافغانست

ن   وجود داشته باشد. به همی 
نظام اداری و اقتصادی معیاری، آگایه و آباداین

اساس بود که در درازنای سالهای جهاد، هرگز نخواستند نوردانش الزم دردلهای 
فی  ان جهادی بتابد و آیندۀ افغانستان بمثابۀ یک کشور مرفه و میی    افراد و رهیی
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                                                                                                . م خورد رق

                                                                                     

 امریکایی ها 
 اقدامات پولییس و امنینر

 درافغانستان وجهان

خاک   وارد  تروریسم"  علیه  شعار"جنگ  تحت  که  امریکا  نظایم  وهای  نی 
ب" واقع درجزیره یی   -بگونۀ عاجل زندان "گوانتانامو  شده بودند،  افغانستان

طالتی اختصاص داده   ان طالتی و غی  درقلمرو کشورکیوبا را برای نگهداری  اسی 
ازافغانستان را  تن  دیگر   صدها  آنجا    وجاهای  زندان کردند منتقل  به   .

بخاطری درخارج ازخاک امریکا انتخاب شد که هرگاه مقام های امنیتی مذکور 
  محبوس   ،آن کشورافراد و اشخاص مظنون را ازسایرکشورهای جهان دستگی  

ند.   وشکنجه از نظر قانون اسایس امریکا، مورد بازخواست قرارنگی    مینمایند، 
اض شهرون دان، سیاسیون، حقوقدانان این، موضویع بود که پیوسته مورد اعیی

قرارگرفت. چنانکه روزنامۀ مشهور "نیویارک تایمز"     وحتا رسانه های امریکایی 
 برپیشاین اعتبارامریکاستنوشت "

ی
"  شکنجه گاه معروف گوانتانامو، لکۀ ننیک

اطالعایی   برریس  نهاد  عضو  جونز"  "بیل  ازقول  وی"  یی  "پرس   –همچنان، 
  زندان گاجرایی امریکا نوشت: "  

ر
وانتانامو بعنوان یک لکۀ ننگ برای امریکا باق
درجریان   موضوع  این  به   

ی
رسیده یک برای  درکنگره  تالشهایی  ماند.  خواهد 

ن به هیچ وجه  است، اما من شاهد هیچ تغیی  عمده ای نیستم و همچنی 
بینم نم  زندان گوانتانامو  ن  بسیر درمسی   را  به دولت  توجیه   

ً
ابدا آنها   ...

های سازمان ملل درمورد این مسأله نکرده اند ونگراین های اظهارات  وبیانیه  
بازندان   رابطه  در  امریکا  درداخل  ن  همچنی  و  الملل  ن  بی  درسطح  زیادی 

                                                                           گوانتانامو وجود دارد.  

امریکایی )و    تنهایی   انگلییس(،  اختصاص  زندان گوانتانامو بهبرای مقام های 
مانند اردن، سوریه،  وسایرکشورها  کافن نبود، بلکه آنها درداخل خاک افغانستان  

و   همرص  ایجاد کرد  غی  های خاص  زندان  ن درآن  نی  آنها که  زندان  ین  بزرگیی ند. 
توقیف و شکنجه های رنگارنگ   را به نام های مختلف تحت  صدها نفرافغان 
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ی  دادند، زندان "بگرام"  قرار  بود که ازآن، داستانهای  کابل  شهر درچند ده کیلو میی
                                                                        است.  تلخن به یادگارمانده 

امریکایی ها، انگلییس ها وسایرمتحدان آنها درافغانستان، درجریان حضوربیست 
شان   ها، م(  ۲۰۲۱تا  ۲۰۰۱) سالۀ  حرمتی  یی  مرتکب  افغانستان،  درخاک 

شدند.  بیشماری  ویرانگری  هایی  و  ها، کشتارها  ی  دستگی  اعمال   تهدیدها،  این 
آنان   

ی
جنگ های  هواپیما  حتا  یافت که  ادامه  بدانجا  تا  ی  بشر ضد  و  بیباکانه 

مختلف   درنقاط  مردم  عرویس  و  خویسر  مجالس  باالی  مرتبه،  چندین 
دند.       انسان بیگناه را بکام مرگ  ها  شدیدی انجام داده  صد  کشوربمباران   سی   

دراموردولنر افغانستانمداخالت امریکا و مقامهای ناتو    

نامیده  )آیساف(  درافغانستان  ملل  سازمان  صلح"  "حافظ  وهای  نی  مخفف 
استخبارایی   و  تشکیالت سیایس  نظایم،  های  قوت  با  موازی  وها  نی  این  شد. 

مطنطن و انساندوستانۀ شان، قدم به قدم  یس، برخالف شعارهای  امریکا و انگل
ن را صاحب وشور  ن      خویشیی ن کنندۀ شنوشت باشندهشزمی  افغانستان وتعیی   

های آن پنداشته پیوسته درامورداخیل )ُملگ و نظایم( کشور و حتا تعیینات و  
مدیربه باال( درچارچوب ادارات حکومتی دخالت میکردند. رتبۀ    مقرری ها )از 

تنها علیه گروه طالبان و سایرتروریستها بجنگند و درآباداین  یعتن بجای آنکه 
بمثابۀ  متأسفانه  بکوشند،  فتن  و  مایل  علیم،  های  ازراه  افغانستان  مجدد 

وهای اشغالگرعمل نمودند.                                                                   نی 

ن   نی  و  بودند  برگزیده  خارجی  های  مقام  را  جمهورمملکت  رییس  مخارج  چون 
به   درید  اختیارآنان  مربوط  وفتن  مایل  ومساعدتهای  اردو  ساختارمجدد 
و با صالحیت های مافوق منافع میل   شانبا غرورمختص بخودلهذا  قرارداشت،  

یل بود که افغانستان دراثرجنگهای  مردم افغانستان عمل مینمودند. این، درحا
، مهاجرت های کتلوی  ناک نایسر ازآنویرانگری  های وحشت کشتارها و  درازمدت،  

  و سقوط نظام علیم، اداری و دپلوماتیک،  
 
فاقد شخصیت های مستقل،  ظاهرا

دپلوما مهارتهای  بخصوص درقسمت  درایت،  با  و  زبان و    تیکمیل  با  آشنایی 
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 وابسته به التفات، امداد و تصامیم    ، لهذا  ود ب  )درداخل افغانستان(   خارجی 
ً
کامال

                                                                                                 اجانب گردید.    

و  کابینه  اعضای  مملکت،  اول  شخص  ن  درتعیی  گان  بیگانه  دست  تداخل 
تبۀ   ماموران عالی  استقالل فکریسایرافشان و  ، )ُملگ و نظایم( کشور، عدم 

ن دولت، موجودیت    سیایس اراکی  ارادۀ قوی وطنخواهانه درمیان  انو  و    رهیی
تنظیم های جهادی دربدنۀ دولت، شازیرشدن مغرور و یی بند و بار تفنگداران 

 به منظورتمویل پروژه
 
های   مساعدتهای مایل کشورهای مختلف جهان ظاهرا

تصامیم  درامور   بازسازی،  ذیدخل  های کشورهای  سفارتخانه  دخالتهای  و 
شمول   به  استخبارایی  های  شبکه  نفوذ  جاسویس  افغانستان،  فعالیتهای 

ن   همسایه ها، ادامۀ جنگها و تحرکات تروریستی و باالخره حرص و آز  م آگی  شر
دست اندرکاران امور دولت و حکومت، همه و همه دست بهم داده موج فساد 

آورد.                                              ا بگونۀ بیسابقه ای بمیان مایل و اداری ر   

ن دولت و     مایل و سیایس اراکی 
ی

سلسلۀ اینهمه فساد، اختالس، تقلب ووابستگ
سایرنهاد های رسیم تا بدانجا رسید که دیده و دانسته دارایی  یک ملیارد دالری  

ت توسط  بانک"  " کابل  نام  به   
ی

بزرگ شمول بانک  به  آن  ن  ازمنسوبی  چند  تن 
برادررییس جمهورکرزی به نام محمود کرزی به غارت رفت و رسوایی جهاین را  

ن ش بسته و   بارآورد.  چنانکه دوسیۀ مربوط به این اختالس بزرگ تا امروز نی 
                                                الینحل بافی مانده است.                                              

کسانیکه گزارشهای رسیم ازآنها بنام اختالس کننده گان دارایی کابل بانک یاد  
حاجی   ،) پلچرجن درزندان  فرنود)وفات  خان  شی  از:  بودند  عبارت  کردند، 
ن فهیم برادرمارشال فهیم، محمود کرزی برادر حامد کرزی،  ن حصی  عبدالحسی 

نصی داوود  ظاهر،غالم  طاهر  محمد  شکرهللا حاجی  نثاراحمد،  صوفن  ب، 
وزی، حیات هللا، کمپتن گاز گروپ، کمپتن نفتی بندر    حاجی شکران، خلیل هللا فی 

حاجی    ، عبدالغفارداوی، گلبهارحبیتی  ، پامی  هوایی  کت  نفت، شر تان، کابل  حی 
گل، هاک جان، محمد طاهر، سلطنت،    محمد ابراهیم هیواد وال، کاکاجان، اخیی

ن صافن و گلبهارتاورز. )                                                                    (   ۱۱شاهی 
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م از قول" دراگوکاس" رییس  ۲۰۱۳وبسایت "کابل پرس" بتاری    خ ششم ماه مارچ  
ادار  فساد  با  مبارزه  ارزیایی  و  نظارت  مستقل  نهصد کمیتۀ  "مبلغ  نوشت:  ی 

امارات،   به کشورهای  درقضیه  دخیل  افراد  توسط  بانک  از کابل  دالر  ملیون 
، کوریا، ترکیه، روسیه، بریتانیا، امریکا، قزاقستان و ترکمنستان منتقل شده   ن چی 

                                                         است."                                         

ن دولتی که درکابل و والیات کشورموجود بود، توسط  این تنها نبود. هرمقدار زمی 
ن آنان   ن آنها، زورمندان جهادی ومنسوبی  تعداد زیادی از اعضای کابینه و متعلقی 
ق شهرکابل   پور واقع درشمالشر بیباکانه غصب گردید. حتا منطقۀ مشهور شی 

ی دوایردولتی و سایر مامورین بلند  وزرای کابینۀ حامد کرزی، رؤساتوسط  چنان    

و   تصاحب  مورد  قرارگرفت که  رتبه  "  چپاول  به  را  پور  شی  محل  مردم کابل، 
چور" مسما ساختند.                                                                                         شی 

    
ً
مثال اگرکیس  حتا  که  یافت  ش  گسیی آنجا  تا  دردفاتردولتی  ستاین  رشوه 
حاوی  ب ل  مؤظف  کارمند  دازد،  بی  را  خود  برق  محصول  پول  میخواست 

مق پول،  تحویل کنندۀ  هرگاه  پذیرفت،  نیم  را  بصورت  مقدارپول  رشوه  داری 
                                                                    جداگانه  برایش نیم پرداخت. 

معافیت    فرهنگ  و  ی  رییس جمهور وقت، سیستم  فساد گسیی حامد کرزی 
این هایش، خطاب به  ازمجازات را به حدی مروج نمود که حتا یط یگ از سخین

، آشکارا گفت: "   هرقدرسؤاستفادۀ مایل میکنید، بایک ندارد، مامورین دولتی
وط به آنکه پول ها را بخارج انتقال ندهید."                                          مشر

( که ازسوی ایاالت متحده ی امریکا و   پروژه های مختلف )ساختماین و انکشافن
کشورهای جهان تمویل میگردید و سایر قراردادهای سودآور دربخشهای ُملگ 

دولتی  پایۀ  بلند  اعضای  وکال،  وزرا،  درانحصار  نظایم،  )اعم    و  وافرادمتنفذ 
قرا  تکنوکراتها(  و  قرار  ازجهادیها  عظیم  های  استفاده  سؤ  مورد  شده  رداده 

 گرفت..                                                                                                   
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پور کابل    نمایی ازقرصهای غاصبان درشی 

داخیل   های  مقرری  و  امورخارجه(   وزارت  )مربوط  دپلوماتیک  های  کریس 
اداری و ... میان قدرتمندان تازه به  درتمام بخشها وسکتورهای مایل و فتن و 

یا بعبارۀ دیگر، هزارها جوان تحصیل کرده، الیق و دوران رسیده تقسیم شد.  
مصدرخدمات شایسته درراه  ( که میتوانستد  وطن  توانمند )اعم اززنان و مردان

ارتقای امورمملکت شوند، درعقب دروازه های دوایرشگردان ماندند و یا بیکارو 
ن شدند و اما عدۀ دیگرکه نه تحصیال  علیم داشتند و نه حتا فهم   تخانه نشی 

و   بیعدالتی  جفا،   بدین گونه،  و  رسیدند  بلند  های  به کریس  ومسلگ،  کاری 
شده از سوی خیانت بحق مردم به اوج خود   رسید. چنانکه براساس آمارمنتشر

ترین کشور  فاسد  درزمرۀ  افغانستان  الملیل،  ن  بی  شناخته  های    منابع  جهان 
                                                                                                       شد. 

دۀ مایل و اداری درهمینجا خال  متنفذ  فساد عمیق و گسیی صه نمیشد، بلکه قشر
و زورگوی جهادی و تنظییم و سایر تازه به دولت رسیده گان چنان گرفتارجنون 

غصب و کسب ثروت و ملکیت و حصول امتیازات وسیع شدند که   و التهاب
ن یازیدند. تا آنجا   ن های شخیص و دولتی نی  حتا دست به غصب و مصادرۀ زمی 

ازقول مقام های دولتی نوشت: " دریازده  که " شبکۀ اطالع رساین افغانستان"   
ن توسط ن۲۰۱۲تا  ۲۰۰۱سال گذشته )از ده هزار فرد   ز م( چهارملیون جریب زمی 
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 شناسایی 
ن زورمند و نیازمند غصب شده است... یازده تن از غاصبان عمدۀ زمی 

هلمند،   دروالیات  خواری  ن  زمی  ند...  بشمییی درکابل  اکنون  هم  اند که  شده 
ابل، هرات، پنجشی  و دایکندی بیش از سایر والیات وجود  ننگرهار، خوست، ک
                                                                               (   ۱۲داشته است." ) 

گزاری صدای افغان م به اساس معلومایی ادارۀ ۲۰۱۵)آوا( در ماه اپریل سالخیی
بلخ    –مستقل ارایصن افغانستان نوشت: " تنها در سه والیت افغانستان ) کابل  

اقوام،    – ن  توسط شان  ننگرهار( مقدار یک اعشاریه سه ملیون جریب زمی 
                          (     ۱۳افشان اردوی میل و پولیس میل غصب شده است.) 

" در شمارۀ ماه اکتوبر سال   م خویش ، چهره های خاص  ۲۰۱۴وبسایت "آریایی
ن معرفن نمود:  قوماندان گدا  ازقلم آقای "صباح" چنی  را  و فاسد و چپاولگر 
محمد  انجنی  بریایل،  هللا  عتیق  ال  جین  ، ریگستاین محمد  صالح  خالد،  محمد 

سار  امان هللا گذر،  تیل،  عارف شوری، 
ُ
ش محمد  صوفن  دقیق،  محمود  نوال 

  ، ال دین محمد جرأت، فرید شفیق، قوماندان قیس قره بایعن ، جین خواجه نتی
، انور خان قره باغ، خواجه    مارشال{، قوماندان شاه جی

 
محمد قسیم فهیم }بعدا

، فضل الدین عیار، قوماندان  
ی

، محمد ایوب سالنگ
ی

سالنگ رحمت، عبدالبصی 
، مولوی غالم ایشان، استاد مالک نورحبیب، فضل احمد  ن حقبی 

عظییم، داکیی
قوماندان   فهیم،  استاد نجیب  احمد ضیا مسعود،  محمد، حاجی    الم غخان، 

  ، قانوین محمدیونس  مسعود،  احمدویل  عبدالویل،  ال  جین  ، بایعن قره  صقن 
عبدهللا عبدهللا، بسم هللا محمدی، امرهللا صالح، قاری محب هللا، صوفن  داکیی

،    خواجه  رزاق، ، گل پاچا، حاجی الماس، حاجی بری، حاجی داوود کلکاین صقن
یف، پهلوان معروف، آمردوست  ، صوفن شر پهلوان هاشم، سید عبدهللا استالقن
ال آغاگل، مالعزت، سید اسحق، محمد خواجه حسن،   محمد، زلیم توفان، جین
ال محمد  ال راغب، عزیزمجروح، جین ال رستیم، جین ، جین سید منصورفرزه یی

یف، جمیل تتمدره، سید اقبال،آغا جان راز  ال محمد شر ال قلندربیگ،جین ق، جین
ال  جان، جین ال امی 

ال دوران، جین ال حلیم، جین ، جین ، عبدالهادی صافن سنجتن
، عبدالرب  ن ، سارنوال حسی  ال جالل غتن

عبداالحد، ارباب جمیل فرنگ، جین
علم، شی  حاجی  محمد،  مالتاج  سیاف،  ال سماعیلخانا   رسول  جین  ،

قوماندان  ظ نور،  عطامحمد  آزادی،  خان  علم  علوی،  سیدنصی  اهرعظییم، 
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عیل   رهگذر،  اسحق  محمد  سید کامل،  قوماندان  وثیق،  سید  ال  جین صادق، 
سارنوال  ملک،  ال  جین پهلوان،  محمد  ، گل  سمنگاین احمدخان   ، وفایی محمد 

ال بابه جان، قوماندان  عبداالحد دهزار  زای صبوری، عالم سایع، جین ، خال می 
زا   می  احمد،  فقی  معلم  عظییم،  قوماندان  حیدر،  قوماندان گل  خان،  نجیم 
ال محمد اسحاق،   ال کبار، جین ت، جین ال عزیزغی 

تاج محمد، جین رحیم، داکیی
، قوماندان رجب خان،  احمد ضیایی قوماندان مومن، موالنا قربان فرید، نصی 

، محمد 
ی

،    قوماندان مال صبور، قسیم جنگل باغ، امان هللا سالنگ
ی

یحت  سالنگ
ن  آقا حسی  مولوی محمد ظریف، حاجی رحیم سنچارک، سید   ، ولسوال کبی 
محمد ابراهیم توره، غالم یحت   

ال ذولفقار، داکیی سانچارگ، حسن فهییم ، جین
، حاجی محمد محقق، سید حسن    چارسده، احمدخان دره مرغاب، عادیل بلخن

ن انوری، سید عیل کاظیم، قربان   ی، سید حسی  ، کریم خلییل، محمد اکیی صفایی
ال خلیل   ، جین ال مرادعیل، سید اعیل رحمتی ، بازمحمد جوهری، جین عیل عرفاین

قوماندان   باجگاه،  جالل   ، مصطقن ال  جین  ، اندرایی ال کبی 
جین  ، رسول،  اندرایی

 محمد، مولوی ضیا الحق،  ر   وماندان شکو ق
ی

علم کندوز، حاجی سنگ ، آمرمی 
سید منصورنادری، سید جعفرنادری، سید حسام    عالم خوست،قوماندان شاه  

ام  پی  محمد، محمد  پی  اکرم،  ال 
الرحمن گدام دار، عزیزبالل، جین الدین، عزیز 

مرزبان، مامورحسن، داکیی  قانت، قل، سبحان قل، قایصن محمد کبی  جنید، بشی 
احمد   داکیی  ، ن رویی  احمد  سید  خان،  اکرم  آغاگل،  حاجی  الدین،  اکرام  سید 
  ، مخ الدین مهدی، سید نتی ال امام الدین، عبدالجبارتقوا، داکیی مشاهد، جین
ال فیصل بیگ، سلطان محمد اورنگ، بازمحمد احمدی،   قدم شاه، جین داکیی

، مولوی  سمیع هللا قطره، سلطان محمد عبادی، صالح ال
ی

بنگ ، بصی 
دین رباین

، قوماندان شدارمحمد، مخدوم فضل، عبدالویل  ، محمد نورخواهاین محمد نتی
ن طارق، محمد  خالد، سید امی  نیازی، سید قدیرصیاد، دگروال نذیرمحمد، بصی 
ابراهیم، آمرلطیف،  ، عبدالرووف  ال محب هللا، قوماندان دانیسر طویل، جین

داوود   ال  جین ایماق،  انورجفضل کریم  محمد  فضل،  ابراهیم،  مال  گدلک، 
عبدالخالق قندهاری، مولوی نیک محمد، مولوی غالم محمد غریب، محمد  
قایصن   ، اسحق گیالین سید  براهوی،  یار، کریم  هللا  آمرالیل،  نوروزی،  عارف 

ت عیل. )                                                   (  ۴۱رازمحمد دلییل و حاجی حرصن
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، بیکاره، ضد  ان منحط موجب گردید به زودی یک قشر ثروتمند فاسد این جری
قومگرا  میل،  اجانب    مفتخوار   ،منافع  به  مطلق ومتگ  یت  اکیر تبارزنموده 

د.   محروم، نادار و پریشان درکشور شکل                                                      گی 

ن فساد و اختالس و یی     و خیانت های میل، چند  عدالتی موازی با موج چنی 
درکشور بیداد میکرد:  ن                                         عامل تبه کنندۀ دیگرنی 

آنان برضد منافع   جابجایی شبکه های جاسویس متعدد وفعالیتهای تخریتی *
                                     این شبکه ها میل مردم افغانستان و به سود اهداف 

ن   خونی  جنگ  وهای *ادامۀ  نی  و  طالبان  مختلف کشورتوسط گروه  درنقاط 
                                                                                                   خارجی  

توسط ب و روز * ادامۀ انفجارها، ترورها و عملیات وحشتناک انتحاری درهر ش 
                                                                                گروه طالبان و داعش

* فعالیتها و تخریبات کشورهای همسایه، بخصوص حمایت های همه جانبۀ  
جواسیس   استخدام  و  تروریستی  های  ازگروه  پاکستان  )آی.اس.آی(  شبکۀ 

                                                     افغانستان   عدد در همۀ سطوح دولتی تم

فساد   تروی    ج  ذیدخل مایل،  *  خاص کشورهای  منابع  توسط  اداری   ، اخالفی
                                                                                     درامورافغانستان  

                                   و نبود منابع تولیدی * بیکاری و یی روزگاری جانفرسا 

ازدست اندازی  های اجانب درامورافغانستان   چندنمونه  

، بخصوص دست بازی  های مقام های نظایم و   فعالیتهای تخریتی و استخبارایی
میل"   "امنیت  ادارۀ  که  گرفت  اوج  حد  تابدان  وپاکستان  ایران  جاسویس 

ی    جواسیس بیگانه را بهکشورپیوسته گزارشهای مربوط به شناسایی ودستگی 
م  ادارۀ  سانید.  می  ز نشر تعداد   " خویش گفت که  ازگزارشهای  یادی ذکوردریگ 

ش   به  زنانه  چادری  یا  برقع  درحالیکه  پاکستاین  تروریستهای  و  ازجواسیس 
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شناسایی   بودند،  منفجره  مواد  یا  سالح  انتقال  درحال  یا  و  داشتند 
شدند."                                                                                          ودستگی 

ن    ی کشور بخش رسانه ها رژیم های همسایه و دیگرکشورهای جهان ازسوی  نی 
قرار  استفاده  سؤ  افشا گردید،    . گرفتند میمورد  روز  و  شب  ن  درهمی  چنانکه 
،  یکتعداد ازرسانه های    و تصویری افغانستان را منابع اجنتی تمویل چای 

صویی
ول   و حتا گفته شد که "کارشناسان" کشورهای مغرض در درون    مینمایند و کنیی

 حضوردارند.   
ً
                                                                  ادارات این رسانه ها عمال

ن تالشهای استخبارایی واقدامات ضد منافع میل مردم افغانستان تا آنجا   چنی 
یافت ش  ای  گسیی منابع )یس.آی.  )امکه حتا  و شبکۀ جاسویس  ۶-آی    -(،   )

ُعمال جم توسط  فوقت   
 
وقتا را  ویورو  دالر  های  بسته  ایران  اسالیم  هوری 

رییس  دفیی به  جمهوری  ریاست  کارکنان  و  وزرا  بالوسیلۀ  یا  و  خودشان 
پارلمان   وکالی  از  یی  عده  برای  همچنانیکه  ن  جمهورشازیرمیکردند،  یم  نی 

باری   آشکارا  دربحبوحۀ  حامد کرزی    پرداختند.  افشاگرانه،  های  شوصدا 
ش ن کمکها به دفیی اف نمود که "بیل چنی  سد."                                       اعیی    می 

سیایس   مسابقۀ  ن  چنی  درجریان  درافغانستان، کشورهای   –البته  استخبارایی 
، آلمان وحتا  ، روسیه، هند، عربستان سعودی، امارات عریی

ن دیگری مانند چی 
ن اشائیل   درداخل ازدیگران    نی  مختلف  های  شیوه  و  اشکال  به  نمانده  عقب 

                                                                                                افغانستان  فعال بودند.  

، اشکال و جنبه های مختلقن داشت مانند:   این فعالیتهای خاص استخبارایی
آن،   مایل  عواید  از  برداری  منظورب  هره  مخدربه  مواد  وتولید  تروی    ج کشت 

افراد   برای  تهیۀ سالح های  داعش و    آموزشهای خاص نظایم  گروه طالبان، 
 مختلف النوع برای گروه های تروریستی به شمول واسکت های انت

ی
حاری،  جنگ

ن های مخصوص شب ، انتقال تروریستهای انتحاری با استفاده ازامکانات  دوربی 
ه.                                                                دست داشته و نفوذ رسیم وغی   

یه های داخل افغانستان نوشت:"هفتۀ گذشته، قسمتی ازمحموله  یگ    ازنشر
و های امنیتی افغانستان افتاد  های نظامیان انگلییس بصورت   اتفافی به دست نی 
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یگ   بود...  موجود  ن نی  انتحاری  واسکت  تعدادی  ها،  محموله  آن  درمیان  که 
ازافشان مؤظف میدان هوایی کابل با یک نظایم انگلییس به مشاجره پرداخته  
و پس از بازریس محموله های آن، به تعداد چهل عدد واسکت انتحاری و یس  

(                ۵۱)  نظایم مخصوص ازمیان محموله کشف میشود..."  قبضه سالح    

امنیت میل دوران حامد کرزی   دافرسپنتا وزیرامورخارجه و رییس شورای  داکیی
" دراوج مباحث     نوشت:   ازدرون"  تحت عنوان " سیاست افغانستان و روایت  

، دو موترزریه مربوط به کتهای امنیتی کت امنیتی   دربارۀ لغو شر انگلییس   یک شر
سبک و راکت انداز را به مقصد    شدند که ده ها میل سالح درکابل توقف داده

   (                                                              ۶۱)  نا معلویم انتقال میدادند."

ن کتاب خویش مینگارد: " مارون پاترسون انگلییس  سپنتا درجای دیگری ازهمی 
کارمند اتحادیۀ اروپا هردو به  رلندی  یا  سازمان ملل متحد و مایکل سمپلکارمند  

شدند. ازکمپیوتر های شان   اتهام فعالیتهای ضد امنیت میل افغانستان دستگی 
اسنادی بدست آمد که برای ما باور نکردین بود.. آنان لیست افرادی را تهیه  

نظایم میدیدند..."   کرده بودند که باید ازانگلیسها حقوق میگرفتند و آموزش
 (۷۱ )                                                                                                     

ای االت متح ده و متح دان  ن دربخش کمکه ای م ایل برای گروه ه ای تروریس               تی نی 
 ن
ْ
"امیدوطن" ازقول پایگاه ض          د جنگ یا " یه ش          ر ناتویی آن متهم ش          دند. مثال

ن ُپس    ت" نوش    ت که : "  "واش    نگیی ملیونها  انتی وار"  و به نقل از روزنامۀ معتیی
}رییس جمهوروق   ت    اوب   ام   ا   دالر ازم   الی   ات ه   ایی ک   ه مردم امریک   ا ب   ه دول   ت

امریکا{ پرداخت کرده اند، دراختیار طالبان افغانس        تان قرار گرفته اس        ت... 
ن امنی  ت برای پروژه  ه  ای دردس               ت   اق  دام امریک  ا  این پوله  ا ب  ه منظو  رت  أمی 

درجنوب افغانس تان به طالبان پرداخت ش ده اس ت. این درص وریر اس ت که  
وی خ   ارخ  درافغ   انس              ت   ان   ن اکنون بیش از یکص                د و پنج   اه هزار نی  همی 

                                                                                (۸۱حضوردارند..." )

امریکا   پردۀ  پشت  معامالت  و  ها  دیه  باج  تماسها،  و    ،ازجملۀ  انگلیس 
مبارزه علیه "سایراعضای سازمان ناتو با گروه طالبان، آنهم دراوج شعارهای  

ن امنیت" درافغانستان  ، ییک هم این بود که " برنامۀ ادغام تروریسم وتأمی 
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}بر  با مجدد  درافغانستان{ که  سیایس  قدرت  به  طالبان  گردانیدن گروه 
ود، به این هدف انجام میشود تا جلو حمالت   پشتیباین کامل ناتو به پیش می 
وهای کمک به برقراری صلح وامنیت  شبه نظامیان طالبان علیه عساکر نی 
د... درطرح جدید، آن دسته ازشبه   درافغانستان موسوم به ایساف را بگی 

ن مورد عفو نظام وهای انگلییس حمله کرده و آنها را کشته اند نی  یان که به نی 
محاک معناست که  بدان  این موضوع  و  ند  آنان  مقرار یم گی  درانتظار  ای  ه 

دولت   امضای  به  است که  ازسیاسنر  بخیسر  توافق،  این  بود...  نخواهد 
های  انگلیس... رسویس جاسویس فرانسه ازسالها پیش با تمایم اقوام و کمپ  
دارد وخایص  یژه  و  شناخت  ازافغانستان  و  است  داشته  رابطه  "  طالبان   .

 (۹۱ )                                                                                                       

پس آنچه ادعاهای کاذب غریی ها مبتن بر "مبارزه علیه طالبان و القاعده" را  
عیان  قدم   به  راقدم  پرده  باطل ساخت و دستهای پشت  درمنطقه و جهان 
تبلیغات،  پناه  در  چگونه  استعماری  قدرتهای  شد  دیده  بود که  این  نمود، 

ی  های عوام فریبانه، رویدادها، تهدید ها، دو رویی ها و خزیدنهای تاکتیگ  و باز 
ن شدۀ  خویش دریک   راه  شان را به سوی اهداف خاص، ناپاک و از قبل تعیی 

چنانکه "جان هوتون" وزیردفاع وقت بریتانیا گفت:    کشورمحتاج یم گشایند؟
تا زمانیکه الزم باشد و همه اهداف خود را بدست بیاوریم، درافغانستان "  

(                                                 ۲۰)  یم مانیم و این سالها طول میکشد."  

ن گفت: "  "گوردون براون" صدراعظم و  ما شاید تا پنجاه سال  قت بریتانیا نی 
بمانیم" درافغانستان  ن  های کهنه    دیگرنی  ازدپلومات  یگ  اردکوپرکلز"  شر  " و 

جنگ ما با طالبان، شاید مدت یس سال را احتوا  کارآن کشوراظهارداشت:"  
                                                                                                       کند."

ن شیطنت های سیایس و استخبارایی بود که  درسال   م دو  ۲۰۰۹بربنیاد همی 
هلمند   دروالیت  طالبان  برای  سالح  تحویلدیه  ن  حی  بریتانیایی که  دپلومات 

 اخراج  
 
                    شدند.           شناسایی شده بودند، ازخاک افغانستان رسما
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جهان به  اگرقرارباشد عمق ماهیت و مقاصد کشورهای استعماری و قدرتمند  
است این پاراگراف از کتاب "جنگ    شمول ایاالت متحدۀ امریکا را بدانیم، بهیی

                                                                             اشباح" را دقیقانه مرورنماییم: 

در   " امریکا   ستالشهای 
ً
تروریسنر کامال میداد که حمالت  نشان  دۀ هشتاد 
ن نم رود، بلکه تنها میتوان ازشدت و تعداد آن کاست. او )پلر( تالش  ازبی 
برای توقف کامل عملیات تروریسنر علیه امریکا را برای سیاست خارخ  آن  

مانند  کشور زیان بارمیدانست. تالش برای توقف کامل حمالت تروریسنر  
ان بیکاری درامریکا ازمیان برود. همان گونه که تالش  ن   تالیسر خواهد بود تا می 
برای ازمیان بردن کامل بیکاری، اقتصاد امریکا را فلج خواهد کرد. تالش برای 
متوقف کردن کامل حمالت تروریسنر برسیاست خارخ  امریکا فوق العاده  

" }رییس جمهوراسبق  زبانبار خواهد بود. درکلیات، نظر" پلر" با نظ  ن ر"کلنیر
درتحوالت  اجتناب  قابل  غی  پدیدۀ  را  تروریسم  ن 

بود. کلنیر نزدیک  امریکا{ 
                                                                         ( ۱۲." )جهاین میدانست

د مقاصد خاص سیایس   ش    –پس، پیشیی استخبارایی کشورهای مختلف، گسیی
ن و انفجارات ُپرتلفات )جاین ومایل(،  فساد   مایل و اداری، ادامۀ جنگهای خونی 

دست بازی  ها ومداخالت آشکار و پنهان همسایه های مغرض درامور افغانستان،  
اجانب،  به  دولت  پایۀ  بلند  ماموران  سیایس  و  مایل  غلیظ  های   

ی
وابستگ
، فرهنگ مو زراند ن  های ننگی 

عافیت، یی  زی های یی سابقه، تروی    ج رشوه ستاین
، دروغگویی ها و عوامفریتی های زعما و عدالتی های وسیع و عدم بازخواست

، عدم توجه به زیربنا حکومتی افغانستان    کارمندان بلند پایۀ و مقام های خارجی
نه تنها نظام   ،  استمرارکشت و قاچاق مواد مخدردرسطح بلند   های تولیدی و 

ر  حامد کرزی  ی  رهیی به  افغانستان  تشکیل  بلکه نو  ساخت،  جهان  رسوای  ا 
  
ی

وضعیت اجتمایع و اقتصادی و امید های مردم این کشور را بسوی آشفته گ
                                                                            و عدم رشد واقیع کشانید. 

های  رویداد  و  اجراآت  اقدامات،  حامد کرزی،  سالۀ  ده  ن سی  زعامت  دردوران 
را   زیادی درداخل وخارج افغانستان بوقوع پیوست که دراینجا چند واقعۀ بزرگیی

                                                                                           یاد میکنیم:  
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ن الملیل درپایتخت کشورهای مختلف آسیایی و   * ازده کنفرانس بزرگ بی  بیشیی
ام پی   ، "بهبود"  اروپایی غرض  مایل  پرداخت کمکهای  و  افغانستان  اوضاع  ون 

، معارف، حقوق زنان و کودکان، پروژه های زراعتی و  ، قضایی
 وضعیت حقوفی

مبارزه وتعهد متقابل " حکومت داری خوب"، " بازسازی" افغانستان به شمول  
و   علیه اداری  و  مایل  از فساد  ی  مواد   جلوگی  قاچاق  و  کشت 
ممخدر  دایرگردید وسایرموضوعات  مساعدتهای   و   هم  غرض  رسیم  تعهدات 

صورت افغانستان  اجتمایع  حیات  مختلف  دربخشهای  درازمدت   اقتصادی 
                                                                                                   گرفت.  

ایتالی*   مانند  مختلف  با کشورهای  زیادی  های  نامه  ،  توافق  ن چی   ، جرمتن ا، 
ه به امضا رسید. صحبت  ، روسیهجاپان، ایران، هندوستان   ها وسخنها،  وغی 

اک کننده گان  لفایطن ها و وعده های گریم ازسوی ن الملیل در   اشیی کنفرانسهای بی 
شد  داده  جمهور کشور، تحویل  رییس  بحیث  ن  نی  حامد کرزی  همانطورکه   ،

ن عدالت" و تعهدایی مبتن بر "حکومت داری خوب"، "   "شفافیت درکارها"   تأمی 
. تدویراین کنفرانسها، وعده و وعید نمود کشورهای کمک کننده ارائه  ... به  و  

یی را بمیان  امید ها    درموقعش،  ه و همههم  ها و حصول کمکهای مایل جهان،
ن حال   اما درعی  و  تحلیگرانآورد  و  ازآگاهان  ای  بودن   داخیل     عده  ازبیهوده 

                                            گفتند.      االت هم سخن یمآنهمه فعل و انفع

 چرا وچگونه گروه طالبان تقویت شدند؟! 

سال   دراوایل  آنها  اسالیم  وامارت  طالبان  دراثرحمالت  ۲۰۰۱گروه  میالدی 
وسایر   شمال  جبهۀ  وتوافق  همکاری  امریکا،  متحدۀ  ایاالت  قاطعانۀ  نظایم 

ان جهادی وکشورهای    صحنۀ سیایس  رهیی
 
 سقوط کرد و ظاهرا

ً
مختلف، کامال

واجتمایع افغانستان متحول گردید. اما اینکه چرا و چطور این گروه شکست  
ن    مبدل گردید، برای یافیی

ی
خورده جان دوباره گرفت و بازهم به یک قدرت جنگ

          پاسخ به آن، بایستی نکات آیی را متذکرشویم:                                    

برجن   مخفیانۀ  اقدامات  پاکستان،  حکومت  پنهان  و  آشکار  های  حمایت   *
نه چندان مخقن حامد کرزی و  ازکشورهای ذیدخل درامورافغانستان، تالشهای  



 

202 
 

 افغانستان از نخستین جمهوریت تا برگشت امارت طالبان

منجر به  قدم به قدم    ،شی وعلتن و سایر اقدامات    ستون پنجم درداخل نظام
                                                                 گردید.      گروه طالبان  تقویت

* شعار"جنگ علیه تروریسم" که ازطرف ایاالت متحده و جهان غرب، بلند 
و    دارا  با تروریستها"، م  ومذاکره    " صلحشعارشده بود، آهسته آهسته  به  

                                                                                    گردید.     مماشات مبدل

گروه طالبان، پول های هنگفتی به نام های  *به منظوربقا و تقویت هرچه بیشیی
ی ازکشته شدن شبازان ن امنیت راه ها"، "جلوگی  "،  ائتالف  مختلف مانند "تأمی 

          شد.                            " رهایی گروگانها" و ... به سوی گروه مذکورفرستاده

* آزاد سازی زندانیان گروه های تروریستی )طالب و داعش( اززندانهای دولتی 
و هزارها زنداین   و صد ها    ش یافتآغازگردید و این آزاد سازی  ها قدم به قدم گسیی   

                                                                                          را دربرگرفت.    

اعمال   *  ، دولتی و  رسیم  ازموقف  سؤاستفاده   ، عدالتی یی   ، ناامتن ش  گسیی
تروریستها  گان  دهنده  پرورش  با  سازش  میل،  منافع  ضد  های  سیاست 
مکاتب،   برای ساختمانهای  یافته  اختصاص  پولهای  میل  و  )پاکستان(، حیف 

ت نظایم  و  و  امورصخ  متنفذین محیل  و  پایه  بلند  مامورین  وزرا، وکال،  وسط 
ه.                                                                                                جهادی و غی 

* تعویض نام گروه طالبان از گروه تروریستی به " برادران ناراض"، " بچه های 
ن برجن ازافراد این گروه بحیث افغان"، " عفواعمال تروریستی آ نها" و حتا تعیی 

صدوراجازه غرض رهایش    وایل بعیصن از والیات افغانستان مانند زابل، غزین و 
بودجۀ  از  شان  مخارج  پرداخت  با  کابل  درشهر  آنها  شدمداران  از  برجن 

                                      دولت.                                                               

ن   ازوسایط سنگی  استفاده  منع  طالبان،  استقرارگروه  بمباران محالت  قطع   *
ی تروریستها  و همدردی و   علیه آنها، منع تفتیش شبانۀ منازل غرض دستگی 

که دراثر پافشاری های حامد کرزی و همنوایی    همسویی با آنها بصورت مخفیانه
                                                                گرفت.     های خارجی ها صورت  
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* ترور روزافزون افراد و شخصیت های نظایم یی که مصمم بودند بگونۀ جدی 
قندوز،  تخار،  مانند  مختلف کشور  والیات  و  درمناطق  بجنگند  طالبان  علیه 

ه.                                                                 کابل، قندهار، لغمان، لوگر و غی 

و های خارجی درسال   * امضای پیمان امنیتی با امریکا مبتن بر خروج جمیع نی 
ها ۲۰۱۴ خانواده  اعضای  و  آغازفرارجوانان  و  ازافغانستان  م   

ن الملیل ازکشور.    وهای بی                                                 ازترس عواقب خروج نی 

های   نشیتن  و  *عقب  شده  طالبان حساب  برابرگروه  از  نظامیان  عمدی 
درمناطق مختلف تا گروه مذکورمحل ویا پایگاه نظایم جانب دولت را اشغال  

                                                    نموده سالح های آنجا را تصاحب نمایند. 

 زلزله درپیکرنظام جمهوری اسالیم یم افتد 

، دغلبازی  های خارجی ها، حمایت   روشهای ناسالم وضد میل مقام های دولتی
و  بیکاری  و  اخاذی  دامنۀ  ش  ازگروه مسلح طالبان، گسیی پنهان  و  های آشکار 
خارجی  های  و  نی  خروج  وصدای  شدن ش  بلند  باالخره  و  درکشور  بیعدالتی 

غی  دولتی بمیان    تزلزیل را درمیان حلقات دولتی و ازافغانستان، ترس و نا باوری و  
                                                                                                    آورد.  

باآنکه بنابرآن،    مختلف،  مقیم کشورهای  افغاین  ازدپلوماتهای  زیادی  تعداد 
روزنامه تعداد زیادی از   مدت ماموریت شان پایان یافته بود، به کشوربرنگشتند،

الیا،   ن مسافرتهای رسیم به ممالک اروپا، امریکا، کانادا و آسیی نگاران افغان حی 
 نموده  

ی
، چند صد تن از دانش  گردند وطن بر   نخواستند به  تقاضای پناهنده گ

آموزان افغانستان که غرض تحصیالت عایل به ایاالت متحده فرستاده شده 
ن کشورمقیم شدند، درهمی  ن نی  ،   بودند،  ازبازیکنان رشته های سپوریی تعدادی 

و   نظایم  افشان  ها،  سمپوزیم  و  درکنفرانسها  اک  اشیی برای  رسیم  هیأتهای 
                                                                                 نهادند.  امثالهم ازکشور رو به فرار  

شور که درسطوح مختلف رسیم تن ازشهروندان ک  ها عالوه ازآن، صد ها و هزار 
و غی  رسیم قرارداشتند، درصدد فرار به خارج از مرزهاافتادند. چنانکه گفته  

افغانستان به ریاست   آمد، مردم افغانستان سیاستها و اعمال ناروای دولتمردان
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های   حامد  برنامه  عدم  طالبان،  قدم گروه  به  قدم  تقویت  و  ن  تجهی  کرزی، 
وج بیکاری، عدم صداقت امریکا، انگلیس و "جامعۀ  تولیدی و آینده نگرانه، م

جهادی،  زورگویان  با  همنوایی  و  مردم  درمان  یی  دردهای  قبال  در   " جهاین
را با چشم ش یم دیدند و درد های نایسر   متنفذین محیل و جنایتکاران رنگارنگ

               میکردند.                                      ازآنرا در هر لحظه و دقیقه لمس 

ن الملیل ارتکاب خیانت   های رییس جمهور و توطئۀ برجن ازکمک کننده گان بی 
ن حالیکه شعارهای  دربرابرآیندۀ کشور را هرگز نمیتوان فراموش کرد. آنها  درعی 
عامه پسند ی مبتن بربازسازی افغانستان بلند میکردند، درواقع نخواستند این  

                                                                      کشور را بازسازی کنند.         

دراینجا میتوان با ارائۀ چند نمونه از عدم خواست امریکا و متحدان آن از یکسو 
 و خیانت های دولتمداران کشور  ازسوی دیگر بسنده کرد:                             

کشورکوهستاین و محاط به خشکه است، ازآب کافن  اول.باآنکه افغانستان یک  
، میتوان بند و  برخور داربوده و با استفادۀ مثبت و دلسوزانه از این منابع آیی
انهار انرژی ششار را بدست آورد. چنانکه درسالهای گذشته، چندین بند برق  
غرض رفع احتیاجات اهایل کشورساخته شده بود مانند بند برق نغلو، ماهیی   

قرغهرونتهد برق کجگ،  ،  بند  ارغنداب،  ،  بند  وردک،  چک   ، غزین شده 
ه                                                                        بندسلطان ، شورابک و غی 

قبل درسالهای  متذکره   بندهای 
ً
عمال مردم    ،  و  قرارداشتند  برداری  بهره  مورد 

ی را بنام " برق وارد ن " نیم شناختند. اما با آنکه نظام جدید افغانستان چی  ایی
ی حامد کرزی و تشکیالیی تحت نام " وزارت آب و برق" بوجود آمد  تحت رهیی
به و به تعداد چهل تا پنجاه کشور صنعتی وثروتمند جهان وارد کشورشدند،  

فعالیت  آمادۀ  ترمیم و  به شعت  باید  یا سد های آیی قبیل که  بند ها  همان 
توجیه   به میشدند،  دولتی  های  مقام  متأسفانه  آن  بجای  نگرفت.  صورت 

کشورهای همسایه مانند ایران، تاجیکستان و اوزبیکستان رجوع نموده با عقد 
ن ها  برق واردایی را غرض خریداری برق از    وپایه های  قراردادهای جداگانه، لی 

                                        کشورهای  مذکور به کارانداختند.                                        
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این اقدام سطخ نگرانه و غی  بنیادی نه تنها درد شهای فراواین رابرای ساکنان 
شهروندان را برای همیش محتاج    شهر ها و والیات کشور بوجود آورد، بلکه

ن    ها   همسایه پایه ها و لی   درجریان جنگها وسبوتاژ های بعدی، 
 
نمود. عالوتا

بر  تخریب  های  مورد  طالبان  طرف گروه  از  شهرها،  به  آن  انتقال  درمسی  ق 
بردند.                        قرارگرفتند و بارها هزاران شهروند کشور را درتاریگ فرو   

ن طور بسا فابریکه ها و دستگاه های تولیدی که دراثر جنگهای دراز مدت  همی 
د و به این ترتیب، حتا عادی ازکارافتاده بودند، به حال خودشان واگذارگردیدن

مانند کچالو،   تولیدات کشور  و پیاز،  ترین  خوراکه  وسایرمواد  لبنیات  ی،  ن سیی
 پوشاکه از خارج وارد گردید.                                                                                  

احوال،   و  اوضاع  ن  درماه جنوری سال   آنگاه که حامد کرزی  دربحبوحۀ چنی 
ن سفرنموده بود، باراک اوباما رییس  م  ۲۰۱۳ دررأس یک هیأت رسیم به واشنگیی

ن گفت: " امریکا درسال   م ۲۰۰۱جمهوروقت امریکا یط یک نشست رسیم چنی 
و فرستاد تا علیه القاعده وگروه هایی که با آن یکجا  بخاطری به افغانستان نی 

بجن میکردند،  طالبان کار  و گروه  ازتروریسم   
 
عمدا اظهارت  دراین  گیم.}اوباما 

 بمیان نیاورد{ زیرا القاعده درآن سال به تعداد سه هزار امریکایی را به قتل  
سختن

یعتن   رسیدیم.  بودیم،  ن کرده  تعیی   که 
به هدفن ازدوازده سال  پس  رسانید.  ما 

امریکایی   ز ن  و  دوهزارمرد  تعداد  به  نیست.  ما  برای  دیگرتهدیدی  القاعده 
از دست دادند. عملیات   را  تروریسم جانهای شان  با  و درجنگ  درافغانستان 

و های امریکا در افغانستان درب  هار سال   م، یعتن چند ماه زود ۲۰۱۳نظایم نی 
و    تر ازتاری    خ موعود به پایان خواهد رسید  ن امنیت به عهدۀ نی  ومسوولیت تأمی 

شد.  خواهد  ده  سی  افغانستان  ارتش  ازسال  مام  های  پس  ما  م  ۲۰۱۴وریت 
، مشوریی و تقویتی خواهدبود. ما دو هدف درافغانستان  درافغانستان، آموزیسر
القاعده  علیه  مبارزه  و  افغان  های  و  نی  به  دادن  تعلیم  داشت:  خواهیم 
حال گفته  شود.  داده  ی  دفیی طالبان  برای  توافق کردیم که  ما  کایش.  وشر

وهای امر  م درافغانستان  ۲۰۱۴یکایی پس از سال  نمیتوانیم که چه تعداد از نی 
بافی خواهند ماند،  مادرهرجای دنیا که ش باز مستقر نموده ایم، ازمصوونیت  
ن شویم    که اگر دراثر   ن میخواهیم مطمی  قضایی برخوردارهستند   ودرافغانستان    نی 
از سال  ۲۰۱۴م   را پس  مان  ازشبازان  تعدادی  افغانستان،  خواهش حکومت 
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باشند..."   مند  بهره  قضایی  ازمصوونیت  کشورنگهداریم ،  درآن 
                                                                                                           )۲۱ ( 

ط جانب امریکا این بود که باید دست شبازانش درارتکاب    معتن این شر
 
مسلما

ویا اعمال ضد اخالفی و ضد قانوین هرنوج جنای ، یا نقض حقوق بشر
ی

ت جنگ
ن دو درافغانستان آزاد باشد.    مابی 

 ضمن امضای قرارداد امنیتی فن
 
چنانکه بعدا

زم اوباما درهمان  ن هم شد. همچنان، سخنان  را کشور، چنی  این موضوع  ان 
امون ختم   ی پی   تدایع میکرد که گویا ایاالت متحده، درآستانۀ تصمیم گی 

 
تلویحا

مدارا  و  طالبان  گروه  علیه  با  جنگ  معامله    
 
نهایتا و  مماشات   ،

                                                                                                آنهاست.      
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 منابع فصل هفتم

از(۱) افغانستان  وقایع  برریس  پیکارپامی  ۲۰۱۴تا۲۰۰۱کتاب  ک.  تألیف  طبع    -م 
                                                                                                                    کانادا 

                                          همان اثر (۲)

طبع  -تالیف ک. پیکارپامی   –م  ۲۰۱۴تا  ۲۰۰۱برریس وقایع افغانستان از (۳)
 کانادا                                                           

همان اثر  (۴)  

همان اثر  (۵)  

                                                             همان اثر  (۶)

۱۱۷صفحه     -همان اثر (۷)  

همان صفحه -همان اثر (۹)  

ن ُپست  (۱۰) م  ۲۰۰۱ماه اکتوبر سال  -شمارۀ سوم  –واشنگیی  

م" تألیف ک. پیکارپامی  ۲۰۱۴تا۲۰۰۱برریس وقایع افغانستان از(۱۱)  

        ۳۰۲ صفحۀ  -همان اثر (۲۱)

الیف ک. پیکارپامی  ۲۰۱۴تا  ۲۰۰۱کتاب برریس وقایع افغانستان از  (۱۳) 
ٔ
صفحۀ   -م ت

۳۰۲ 

۳۰۱و ۳۰۰صفحات  -( همان اثر۱۴)   

۱۹۳صفحه  –فصل نهم  -همان اثر(۵۱)  

   -از درون  ایتی سیاست افغانستان رو (    (۶۱)
ٔ
سپنتاالت                    ۵۹۱صفحۀ    -یف داکیی
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( همان اثر                                                                                                         ۷۱)  

۵۶۵صفحه  -همان اثر (۸۱)  

۳۱۳صفحه  –م ۲۰۱۴تا ۲۰۰۱زوقایع افغانستان ا  (۹۱)  

همان صفحه   -همان اثر (۲۰)  

۳۱۴صفحۀ  -همان اثر (۱۲)  

۳۱۶و    ۳۱۵صفحۀ  -همان اثر (۲۲)  

       ۳۷۷ ۀصفح -۲۰۱۴تا  ۲۰۰۱برریس وقایع افغانستان از (۳۲)
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هشتم فصل  

 

و بد ترشدن اوضاع کشور ۲۰۱۴سال   
 

ده سالۀ حامد کرزی با همۀ کم کاری  ها، بیعدالتی ها،   ن عاقبت، دوران زعامت سی 
، دورۀ سوم   ی شد و ازنظر زماین اختالسها و بد نایم های داخیل وجهاین اش سی 

                                                               انتخابات ریاست جمهوری فرا رسید. 

با استفاده ازهوا و فضایی که بوجود آمده بود، تعداد زیادی ازافراد و شخصیت  
قویم،   مختلف  وبر های  مذهتی  فهرست  جهادی،  شامل  ازتکنوکراتها  جن 

، اما بعیصن ازآنها درجریان مبارزات  شدند کاندیداتوری کریس ریاست جمهوری  
و حمایت وسیع   ازرای  نتوانستند  بعیصن هم  و  نشستند  رای  انتخابایی عقب 

گان   های  دهنده  نام  به  ها  کاندید  از  دوتن  میان،  دراین  مستفید گردند. 
واشر  عبدهللا  بافی  داکیی مطرح  نامزد  دو  بعنوان  احمدزی  غتن  ف 

                                                                                                    ماندند.   

  چون  
ً
انتخابات ریاست جمهوری خویش،    حامد کرزیقبال قانون را درجریان 

ف  زیر  اشر بود،  آشکارزده  تقلب  به  دست  بمثابۀ پا گذاشته  ن نی  احمدزی  غتن 
اث دار راه و رسم سلف خود  و با حمایت و همکاری  رییس و عدۀ  دیگر   می 

راه    ،ازکارمندان " کمسیون مستقل انتخابات" ، مغایرمعیارهای اخالفی وقانوین 
موضوع   این  درپیش گرفت.  را  شکتن  وقانون  نادرستی  تیم  تقلب،  دو  میان 

تظ ها،  شوصدا  کشمکشها،   ، سیایس  انتخابایی  
ی

آشفتگ و  خیاباین  اهرات 
   آورد.                                             واجتمایع را برای مدت چند ماه بوجود 
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این وضعیت ناهنچاردرحایل ادامه داشت که گروه طالبان به طبل تشدید جنگ  
و انفجار و انتحاردرنقاط مختلف کشوریم کوبیدند و چون پروسۀ انتخابات را  
ضد اندیشه و افکار عقب گرایانۀ خویش یم پنداشتند، لهذا آنرا تحریم نموده 

ن به پای صندوق ه  از با تهدید و ارعاب،  و مردم را   ای رای مانع شده بودند.  رفیی
ن اساس،   انگشتان دست چندین نفر را که  ضمن تعقیب و راه بندان،  به همی 

بود،   انتخابات  رنگ مخصوص محل  با  قطع  درغرب کشور،  آلوده  حمانه  بی 
عبدهللا درشهر کابل صورت   نمودند و همچنان دراثرانفجاری که بر ش  راه داکیی

دادند.                                         کف گرفت، چند نفردیگرجانهای شان را از    

                                        

 

 نمونه یی ازانگشتان قطع شده چند تن از رای دهنده گان توسط گروه طالبان      

چون جریان پروسۀ انتخابات، تبلیغات جوانب مختلف، مخالفت های ذات  
ده است، بنابرآن، نمیخواهم همۀ   البیتن  وبگو مگوهای مربوط بدان خییل گسیی
جزئیات و فروعات را دراینجا درج نمایم. مگرچون موضوع بسیارعمده و قابل  

یاالت متحدۀ وزیرامورخارجۀ ا   ومیانجیگری  تدویرمراسم تحلیف دوگانهتأمل،  
و   حکومت وحدت میل"امریکا میان هردو تیم و شکل دیه معجون مرکتی بنام"



 

211 
 

 افغانستان از نخستین جمهوریت تا برگشت امارت طالبان

درچارچوب   ن دو رهیی ن  تعیی  میباشد، لهذا بیجا نخواهد بود    حکومتیک  چنی 
سخن گوییم: اندک دراین باره،                                                               بیشیی

 یی سابقه بود که دو رییس جمهور و دو مراسم تحلیف  
ً
درتاری    خ افغانستان کامال

دریک شهر  دریک وقت   نمایش مضحک  و  این  اما  نمایش گذاشته شود،  به 
عبدهللا درمحوطۀ "قرصسپیدار" و اشر  غتن در ف  درکابل صورت گرفت. داکیی

جمهوری   ریاست  ارگ  سپیدار(  محوطۀ  قرص  ی  میی دوصد  در  واقع  ن  )  چنی 
                                                                                                   کردند. 

، تا آنجا که تذبذب، یی  تشنج نایسر ازتقلب و دعوای انتخابایی به درازا کشید 
 نظیم و یی  

ی
، مؤسسات عامه و حتا در امور زنده گ شوساماین در دوایر دولتی

باالخره، "جان کری" وزیرامورخارجۀ   اجتمایع شهروندان کشور رونما گردید تا 
هردو نامزد  ریاست جمهوری )عبدهللا و    هایاالت متحدۀ امریکا وارد کابل گردید

( را   را متوجه نزاکت   پدرمهربان نصیحت نمود. وی درحالیکه آن دو   چون   غتن
جاری کشور   اوضاع  و  سیایس  پیش  میهای  را  دیگری  سیایس  بدیل  ساخت، 
تشکیل   از  عبارت  آن  دوگانه "کشید که  حاکمیت  با  میل"  وحدت  حکومت 

یکه درقانون اسایس افغانستان هرگزجایی  ن    نداشت.                   درکشوربود، چی 

ب دروازه های بسته،  این گوشمایل و نصیحت های پدرانۀ "جان کری" درعق
باالخره منتج به امضای یک تعهد نامۀ سه ماده یی میان هردونامزد گردید و 

   : ن                                                                                                      چنی 

افغانستان    -اول" اسالیم  اسایس جمهوری  قانون  به  ام  احیی و  ام  ن و حرکت  الیی
اصالحایی   و  اقدامات  تمام  بنای  سنگ  آن،  دستورات  و  احکام  درچهارچوب 
ن منوال،  د. به همی  خواهد بود که درحال حاصن و آینده مورد توجه قرار میگی 
پویای  تجربۀ  و  افغانستان  مردم  مقاومت  و  جهاد  های  دستآورد  حفظ 

برنامۀ میل   درتحقق  راهگشا  اصول   ، اخی  ده سالۀ  ن اصالحات  دموکراتیک سی 
                                                                                                   "خواهد بود. 

بتاری    خ    -دوم" سیایس که  چهارچوب  تمامیت  به  جانب  شطان    ۲۱هردو 
)جوالی  ۱۳۹۳ به ۲۰۱۴خورشیدی  )مراجعه شود  قرارگرفت  توافق  مورد  م( 
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ابند میباشند، به شمول ایجاد حکومت وحدت سند ضمیمه شده( متعهد وپ
حکومت توسط فرمان رییس جمهور،    ویئمیل، ایجاد فوری ُپست رییس اجرا 

تشکیل لویه جرگه درمدت دو سال که ُپست صدراعظم اجرائوی را مورد مداقه  
برمبنای   و  شده  توافق  اصول  به  مطابق  رتبه  بلند  مقامات  ن  تعیی  دهد،  قرار 

 و اصالحات به شمول اصالحات درنظام انتخابایی 
ی

توافق روی این   ،شایستگ
با حمایت   الملیل کشورما حاصل گردیده چهارچوب سیایس که  ن  بی  همکاران 

اساس توافق سیایس است که درمطا بقت با قانون اسایس افغانستان میباشد  
تا از تطبیق برنامۀ اصالحات وتحول حمایت نماید و ما متعهد هستیم که مفاد 

  مبدل ساختهآنرا به یک موافقتنامۀ تفصییل و پایدار درزود ترین فرصت ممکن  
سانیم. همچنان همکاری برای تحقق موفقانۀ امور تخنیگ، تعریف و به امضا بر 

برنامۀ واحد میل برای اصالحات و تشکیل حکومت وحدت میل را اولویت های  
                                                                                   "دانیم. عمدۀ خود یم 

ن همانگونه که دربُعد تخ -سوم" نیگ براساس معیار های پیشنهادی ملل طرفی 
 روند تفتیش را  

ً
متحد برای تفتیش، بازشماری و ابطال، با تشکیل تیم ها عمال

ن شفافیت و اعتباربخیسر به پروسه از طریق کارمتداوم درجریان  به منظور تأمی 
وع کرده اند، ترصی    ح مینمایند که در بُعد  پروسۀ تفتیش و پذیرش نتایج آن شر

ن کمسیوین  سیایس هم م تعهد به همکاری صادقانه میباشند. بدین منظور، طرفی 
اعضای از  ک  روند    مشیی تکمیل  زماین  جدول  تا  میسازند  مؤظف  را  تیم  دو 

توافق   جدید  جمهور  رییس  تحلیف  تاری    خ  روی  سازند،  نهایی  را  انتخابات 
صورت یم    ۱۳۹۳مینمایند، با هدف اینکه این امر تا هفتۀ دوم ماه سنبلۀ سال  

ن موافقتنامۀ تفصییل سیایس را درپرتو قانون اسایس و چهار چوب پذ یرد و میی
م( آماده میسازند. ومن  ۲۰۱۴)جوالی    ۱۳۰۳شطان    ۳۱توافق سیایس مؤرخ 

                                                                                         هللا التوفیق"   

ای مواد  و  ن  میی رغم  ریاست عیل  نامزد  دو  میان  آن  تعایط  و  نامه  موافقت  ن 
نمود،  اشغال  را  جمهوری  ریاست  کریس  غتن  ف  اشر وقتی  جمهوری، 

"  باردیگراختالفات و بگو مگوهای زیادی میان هردو  و طرفداران شان    "رهیی
ایط   عبدهللا شکایت میکرد که مفاد وشر موافقتنامه از سوی    آغازگردید. داکیی

ف   مینمود که حکومت وحدت میل اشر استدالل  نمیشود و غتن  غتن رعایت 
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ن شده، یگ   حیثیت موتری را دارد که بجای یک راننده، دو راننده درآن تعیی 
اند و دیگری آنطرف فت کارهای    و   موتر را اینطرف می  عبدهللا عبدهللا مانع پیشر

                                      میشود.                                        ریاست جمهوری  

 

 

ف غتن و عبدهللا عبدهللا درکابل ن اشر  مابی 
 صحنه یی از میانجیگری "جان کری" فن

ف غتن احمدزی، همینکه از تحلیف درارگ جمهوری فارغ   اما به هرصورت، اشر
، وعده های    ازمهمانان داخیل وخارجی

ی
گردید، یط بیانیه یی بحضورجمع بزرگ

                                                          یی را به زبان آورد مانند اینکه: بلند باال

                   *.. مادیگرتبعه و تابع کیس نیستیم، بلکه شهروندان یکسان هستیم. 

نا    * باشد،  نداشته  عدالت  باشیم. صلخ که  پاسخگو  تا  هستیم  مصمم  ما 
                                                         پایداراست و ما صلح نا پایدار نیم خواهیم. 

                         * میان قوۀ اجرائیه و قوۀ مقننه }باید{ قرار دادی بمیان آید. 

وکالی   از  ما  خواست  با  *  مالقات شخیص  خواستار  دیگر  اینست که  شورا 
  
 
وزیران نباشند. ازآنها میخواهیم که از ارائۀ پیشنهاد تقرر و انفکاک، مخصوصا

                                                                  درادارات امنیتی خود داری کنند. 
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*من ازتمام صالحیت های خود برای اصالح نظام قضایی استفاده خواهم کرد. 
   صالحیت به وجود آید. برای انجام اصالحات، درقوۀ قضائیه باید یک کمیتۀ با  

را   وقضات  ها   دادگاه  تمام  ماه،  یک  درظرف  باید  افغانستان  عایل  *دادگاه 
                                              براساس اصول  مکافات و مجازات ارزیایی کند. 

رییس   و  پارلمان  وزارتخانه،  ن  بی  خواهد کرد،  امضا  تعهد  یک  *درهروزارت، 
                                                                                                            اجرایی . 

بر  نخواهیم کرد.  تحمل  را  اداری  فساد  ما  فساد، *  پدیدۀ شوم  علل  دفع  ای 
                                                                اقدامات همه جانبه خواهیم کرد. 

 به والیت ها انتقال دهیم. 
 
                         * ما تعهد داریم که بودجۀ میل را راسا

مهم آن، امنیت  * تاحال امنیت به معنای فزیگ آن  مطرح شده، اما مفهوم  
ی است. رسیدن به اقتدار  و حاکمیت میل تا زمانیکه وابسته باشیم،    میل  بشر

                                            هستیم.    دشوار است. ما به واردات خارجی وابسته

و های انساین  ، توسعۀ اقتصادی ناممکن است. خروج نی  *بدون توسعۀ انساین
از    ازکشور فاجعه است. شمار  ون  ازافغانها درُجست و جوی کار به بی  زیادی 

وند و شماری دراین راه کشته میشوند و درآبها غرق   میشوند.             کشور می   

به   افغانستان، کشورمارا  جغرافیایی  موقعیت  اینست که  باورما     کشوری * 
افغانستان را به کشوری صنعتی   تبدیل کند. معادن ما میتواند  تبدیل  تجاریی 

نده هردو مایۀ فساد اند. با هردو برخورد قانوین   کند. رشوه دهنده و رشوه گی 
                                                                                                صورت خواهد گرفت. 

قانوین از سالح  پایان خواهیم داد.                                          * با استفادۀ غی 

و   ارتش  تفکیک  به  نیاز  نیاز داریم.  و های مسلح  نی  به  بالفعل  ما بصورت   *
و های امنیتی    خویی را برای نی 

ی
پولیس وجود دارد. ما مسوولیت داریم که زنده گ

و های امنیتی افغانستان خدمتگار تمام مردم  هستند.            فراهم کنیم. نی   
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دم افغانستان است و خواست ما اینست که ازتمام  * امنیت خواست تمام مر 
                                                                  مساجد صدای صلح بلند شود. 

اسالیم   حزب  و  طالبان  از  میشود.  حل  سیایس  راه  از  سیایس  اختالف   *
                                      شوند.    میخواهیم که برای مذاکرات سیایس حاصن 

* سیاست خارجی برای ما اهمیت حیایی دارد. امنیت درافغانستان با امنیت در  
   "               دنیا گره خورده است. قاچاق مواد مخدر، یک مشکل جهاین است. 

باالخره آقای غتن گفت "شگ نیست که افغانستان اکنون با چالشها و مشکالت  
فرایند سیایس درافغانستان و اصالحات ازخواسته های مردم  زیادی رو بروست.  

کشور ما است. ما به این خواسته ها متعهد هستیم. ما نباید فراموش کنیم که  
اث خوار جهاد و همه هستیم که بسته گان خود را دراین مبارزه از کساین    می 

تان دست داده اند. من برای توسعۀ اقتصادی کشورم تالش خواهم کرد. افغانس
 درسالهای آینده، چهره یی متفاوت خواهد داشت..."                                           

دازیم،  ف غتن بی  قبل ازآنکه به چند وچون اینهمه ژست ها و وعده های اشر

تا خواننده های   نماییم  را دراینجا درج  از زندگینامۀ وی  باید مخترصی   
 
لزوما

                                                                  شناسند:     عزیزبتوانند او را خوبیی ب

ف غتن احمدزی وقتی به کریس ریاست جمهوری افغانستان تکیه زد،   اشر داکیی
شصت سال عمرداشت و متولد والیت لوگرمیباشد. وی تحصیالت ابتدایی و 

عایل تحصیالت  برای  و  رسانید  پایان  به  درکابل  را  دانشگاه  متوسطه  شامل   ،
ه  ن وت گردید و دررشتۀ مردم شنایس آموزش دید و درهمانجا با دوشی  امریکایی بی 
ف   باهم ازدواج نمودند. اشر

 
ای بنام " روالسعاده" متولد لبنان آشنا شد و بعدا

درسال   بورس ۱۹۷۷غتن  یک  حصول  با   
 
متعاقبا و  برگشت  افغانستان  به  م 

 به دانشگاه کولمبیا واقع در ایالت  تحصییل دیگر، بازهم غرض تحصیل بیشیی 
نیویارک امریکا سفرنمود. چون درافغانستان کودتای هفتم ثور صورت گرفت،  

 اش درامریکا ادامه داد و سن
ی

ا   د بنابرآن، وی به زنده گ دررشتۀ مردم شنایس    دکیی
 را از دانشگاه کولمبیا بدست آورد. وی از سال  

ی
م  ۱۹۹۱تا سال    ۱۹۸۳فرهنگ

" و "اروز" دردانمارک به  دردانشگاه ه ن ای "برکیل" واقع کالیفورنیا، "جان هاپکیین
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درسال   پرداخت.  آنکه  ۱۹۹۱تدریس  تا  به کارشد  مشغول  جهاین  بانک  در  م 
پیوست و آنگاه به همکاری با شبکه    بوقوع  حادثۀ یازدهم سپتمیی در نیویارک

درسال   او  داد.  ادامه  مختلف  های  روزنامه  و  ی  خیی عنوان ۲۰۰۲های  به  م 
افغانستان  درامور  ملل  سازمان  خاص  نمایندۀ  ابراهییم  اخرصن خاص  مشاور 
برگزیده شد و درامور طراج کنفرانس بن و درجریان مذاکرات آن که منجر به  

درافغانستان جدید  نظام  دردوران حکومت   ایجاد  و  نمود  بازی  نقش  گردید، 
ن ُپست ۲۰۰۴انتقایل، بحیث وزیر مالیۀ افغانستان مقرر شد و تا سال   م درهمی 

ف غتن درانتخابات   ن شد. اشر بافی ماند. سپس بحیث رییس دانشگاه کابل تعیی 
کل سازمان ملل معرفن ۲۰۰۹سال   م ازسوی افغانستان به عنوان نامزد برای دبی 

   خورد.                                           شکست "درمقابل " بانگ مونشد و اما 

ف غتن که ازیکطرف حلف وفاداری به منافع میل   حال سؤال اینست که آیا اشر
را   خدمتگزاری   ذکرشدۀ  های  وعده  هم  و  بود  یاد کرده  اسایس  قانون  و 

ائه نمود، به این بحضورهزاران نفرازشاهدان عیتن واستماع کننده گان کشورار 
؟                                                                                وعده ها عمل کرد یا خی 

که   بود  جمهورکشوراین  رییس  بحیث  غتن  ف  اشر عاجل  ازاقدامات  یگ 
م  
ً
قبال را که  امریکا  متحدۀ  ایاالت  و  افغانستان  میان  امنیتی  وده  سموافقتنامۀ 

                          امد کرزی آنرا امضا نکرده بود، به امضا رسانید. شده، ویل ح

این موافقتنامه را ازطرف افغانستان، حنیف اتمربحیث رییس امنیت میل و    
امضا کردند که   درحایل  درکابل،  امریکا  کبی  سفی  ف  جیمزکانینگهام  ، اشر غتن

عبدهللا، صبغت هللا مجددی، معاونان رییس جمهور) شوردانش و    داکیی  

باید عالوه   ند. عبدالرشید دوستم( و برجن از مامورین بلند پایۀ دیگرحضور داشت 
درسال   ن نی   

ً
قبال و  ۲۰۱۲نمودکه  افغانستان  میان  اتژیک  اسیی قرارداد  میالدی، 

رؤسای   اوباما  باراک  و  کرزی  حامد  بوسیلۀ  امریکا  متحدۀ  ایاالت 
امون هردوتوافقنامه   جمهورهردوکشور درارگ کابل به امضا رسیده بود. البته پی   

اضات، تظاهرات، انتقادات و تح (  لیلهای زیاد ، درموقعش اعیی   )مثبت و منقن
روی   و  آمده  بعمل  های کشور  ورسانه  سیاسیون  پارلمان،  اعضای  ازطرف 
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ی

ماهیت این توافقنامه ها، اثرات منقن داخیل و منطقه ای آنها و سؤال وابستگ
                     .     افغانستان بحث صورت گرفته بود و استقالل سیایس مردم 

 

 

ف غتن احمدزی    محمد اشر                                       داکیی

 

              کانمایی ازامضای موافقتنامۀ امنیتی میان افغانستان و امری 
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ن حال تأثرآور بود، این بود که همان فردای مراسم امضای  آنچه جالب و درعی 
ف غتن بحیث رییس    م۲۰۱۴توافقنامۀ امنیتی درماه سپتمیی  و آغازکارمحمد اشر

، صد ها موشک باالی مناطق کین و نورستان   جمهورجدید، مقام های پاکستاین
شلیک نموده تلفات جاین و مایل زیادی را به بار آوردند، اما جانب ایاالت متحدۀ 

رغم   درج  امریکا، عیل  و  افغانستان  باجانب  رسیم  توافقنامۀ  مبتن  عقد  مواد 
ایط، سکوت  برحمایت افغا ن شر م آوری را درپیش گرفت. این نستان درچنی  شر

سکوت و یی تفاویی جانب امریکا به این معنا بود که از یکطرف به تعهد وپیمان  
قایل    –سیایس   وقیع  افغانستان  مانند  یک کشورکوچک  درقبال  اش  نظایم 

ن درمقابل گستاجن ها وبمبارا  ن نیست و از جانب دیگر، هیچ نوع واکنش الزم نی 
                                                           نداد. های جانب پاکستان ازخود بروز 

ایط قرارداد ازسوی ابرقدرت امریکا تنها دراین مورد   این عدم توجه و نقض شر
ازآغازسال   بلکه  با  ۲۰۱۴تا    ۲۰۰۱آشکارنشد،  پاکستاین  های  هرقدرمقام  م 

دو   و  دوگانه  ازسیاست  ضد استفاده  وتحریکات  اقدامات  خویش  پهلوی 
قلمرو  به  آنها  وارسال  تروریستها  تقویت  و  ن  تجهی  پرورش،  مانند  افغانستان 

ان   رهیی به  دادن  پناه  و   واعضایافغانستان،  آنان  های  دیه  آموزش  خانواده 
غرض   ه،تروریستها  وغی  انتحار  انفجارو  دادن  متحده   انجام  ایاالت  جانب 

مداران حکومت  هیچگاه  ناتو  و    واعضای  فشارالزم  راتحت  پاکستاین 
شورای کویته" مؤثرقرارندادند.    " از   حتا  مشتمل  و    که  طالبان  ان گروه  رهیی

هرگزمورد   بود،  درافغانستان  ائتالف  وهای  نی  علیه  جنگ  ادارۀ  و  مرکزسوق 
اض ویا حملۀ نظایم نگرفت.                  قرار   آن  امریکا یا متحدان تهدید، اعیی  

روزاز  یکصد  غتن    مدت  ف  اشر داکیی ازسوی  جمهوری  ریاست  اشغال کریس 
ی شده بود    سی 

عبدهللا عبدهللا بحیث رییس اجرایی احمدزی و کاررسیم دکیی
اعالم گردید. دلیل این تعلل صد روزه ، نفری هفتکه اعضای کابینۀ بیست و 

ن اعضای کابینه این بود  "حکومت وحدت میل" ازهمان   که  درتعیی  میان دو رهیی
بود.   آمده  بمیان  وزرا  ش  گزینش  بر  واختالف  وقوس  نخست، کش  وهلۀ 

ف غتن )  م(  ۲۰۲۱چنانکه این ناسازگاری واختالف سیایس تا پایان دورۀ کاراشر
 یط بیانیۀ رسیم خویش گفته بود، به هیچ  کماکان ادامه یافت.  

ً
زیرا آنچه قبال

                                                                            ننمود.  کدام آنها عمل 
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 اعضای کابینه را  
 
ف غتن این بود که غالبا یگ ازروش های ناباب و نا پسند اشر

ن این شپرست ها، هم اعتماد   بحیث "شپرست" اعالم مینمود. درحالیکه تعیی 
هم حس مسوولیت پذیری    ،شخص وزیرمربوطه را تضعیف مینمود به نفس  

   سی  و    ت رسیم را به نابودی میکشانید آدرقبال اجرا 
ُ
باآنکه   د میساخت. اموررا کن

اض قرارگرفت،   یاین شیوۀ مقرر   ها، به مراتب از سوی اعضای پارلمان مورداعیی
                                                               نبود.  اما گوش رییس جمهورشنوا 

                                 اسمای اعضای کابینۀ "حکومت وحدت میل" ازاینقرار بود: 

محمد کرییم نامزد وزارت دفاع  *شی 

 *نورالحق علویم وزیرامورداخله 

 *صالح الدین رباین وزیرامورخارجه

 پوپل وزیرمالیه یا دارایی 
 *غالم جیالین

ی مهجور وزیرعدلیه یا دادگسیی  *احمد سی 

 *گُل زلیم یونیس وزیرمعارف 

 *نجیبه ایویی وزیر امور زنان 

عامه عباس بصی  وزیرفواید *  

وز وزیرصحت عامه  وزالدین فی   *فی 

 *یعقوب حیدری وزیرزراعت ومالداری 

 *داوود شاه صبا وزیر معادن و پطرولیم 

 * برنا کرییم وزیرمخابرات و فناوری معلومایی 

احمد دراین وزیراحیا و انکشاف دهات  *نصی 
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 *خاطره افغان وزیر تحصیالت عایل

 * محمود صیقل وزیر آب و انرژی 

 *سادات نادری وزیرکار، اموراجتمایع وشهدا 

ن عالیم بلخن وزیرمهاجرین   *سید حسی 

 * فیض محمد عثمان وزیرحج و اوقاف

 *فیض هللا کاکر وزیر مبارزه با مواد مخدر 

ی وزیر اطالعات و فرهنگ  *آی سلطان خی 

 *قمرالدین شینواری وزیرامورشحدات

 *شدارمحمد رحمان اوغیل وزیراقتصاد 

مد رحییم وزیرتجارت و صنایع*شدارمح  

 *فیض هللا  ذگ وزیر ترانسپورت 

 *شاه زمان میوندی وزیرامور شهری )شهرسازی(

 * رحمت هللا نبیل رییس ادارۀ عمویم امنیت میل

 *خلیل صدیق رییس بانک مرکزی. 

  فهرست چون ثلث این نامزد وزیران تابعیت های دوگانه داشتند، بنابرآن، وقتی  
اضات   آنها به پارلمان اض وکال قرارگرفت. همچنان اعیی ارسال گردید، مورد اعیی

مبتن برسوابق جریم و یا کم بودن سن و امثالهم وجود داشت که بعد   ن دیگری نی 
ی شدن دوماه، فهرست دیگری   مرتب شد.                     از سی  ازسوی دو رهیی  
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؟! گذاشتچرا وضعیت کشور رو به وخامت    

عالوه از نقض قول، خالف وعده و عدم  البته ارائۀ پاسخ مستدل دراین زمینه،  
  ، غتن ف  اشر سوی  از  بیشیی ایجاب  صداقت  وین    برریس  بی  و   

دروین عوامل 
بعبارۀ دیگر،را مینماید این موضوع مهم  وجوانب مختلف   یا  ن و   .  ننگی  پیامد 

ان غرب به ناگوار بیست سال دولت سازی وحمایت های مایل و تبلیغایی جه
شدمداری ایاالت متحدۀ امریکا درافغانستان را نمیتوان دریک پاسخ کوتاه و با  

 علل و اسباب داخیل گنجانید. ) 
 
خواننده های عزیز را ه  جتو درنظرداشت صفا

این قلم معطوف میسازم  م" تألیف  ۲۰۱۴تا  ۲۰۰۱به کتاب "وقایع افغانستان از
دموکر  گفتمان  دروبسایت  آن  کامل  ن  میی موجود  که  افغانستان  ایس 

                                                                                                است(      

را قدم به قدم   امورمملکتنا گواری که    هرچند موضوعات متعدد وجریانات
  م( و بخصوص به ۲۰۲۱تا۲۰۰۱بیست سال )از  ظرف   بسوی تهلکه کشانید،

آن  هفت سال " و "عبدهللا" یا به    تحت  م( ۲۰۲۱تا    ۲۰۱۴)  اخی  زعامت "غتن
غ"   و  "ع  زعامت  تحت  افغانستان،  مردم  و اصطالح  اکم، مضحک  آنقدرمیی

بایستی کتاب جداگانه است که  ده  بازهم   گسیی آید،  نگاشته  زمینه  این  در  ای 
ن نهمه اجراآت و رویداد های درد آور میکنم الاقل بخیسر ازآ سیع و ضد  ، ننگی 

ده  منافع میل را  تا درست فهمیده شود که   نمایم دراینجا درج    بگونۀ بسیار فشر
و چگونه گروه طالبان بقدرت برگشتند وشاش کشور به سیایه وظلمت    چرا؟  

                                                                                   گردید.       مواجه  

*" عبدالرشید  بود که  این  غتن  ف  اشر شکنانۀ  عهد  اقدام  ن  دوستم"  نخستی 
ازکنارخویش  باالخره  را  او  نموده  را بسیار زود  یی صالحیت  اول خود  معاون 
 کارکردهای چندین ساله 

ی
ون راند. عبدالرشید دوستم، صف نظراز چگونگ بی 

ف  اش درافغانستان، کیس بود که   آشکارا گفت" ما حاال رهیی اصیل خویش )اشر
  
ً
عمال یافتیم"،  را    ) برای  غتن را  شمال کشور  والیات  ساکنان  رای  ین  بیشیی

"جلب نمود       و "غتن
 
ن دلیل، اورا بنام " بانک رای" هم یاد کردند. طبعا به همی 
این کاررییس جمهور، نه تنها هزاران تن ازطرفداران "دوستم" را ناراض نمود، 
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تحریک  بلکه را  رییس جمهوروشهروندان کشور  میان  اعتماد    کرد.   حس عدم 
انتخابایی  تاآنجا در جریان کمپاین  ال عبدالرشید دوستم  ف غتن   جین تالش   اشر

بخرچ داد که خطاب به طرفداران خویش درمناطق شمال کشور گفت: " هرکه 
صاحب رای ندهد، خائن است."                                                        به داکیی

غتن *   ف  اش    اشر با حریف سیایس  ک  مشیی نامۀ  موافقت  امضای  رغم  عیل 
عبدهللا( وتعهد و سوگند مبتن بروفاداری درقبال این موافقت  نامه، بازهم   )داکیی

و بدین لحاظ، جبهۀ مقابل را     به مراتب از مواد مندرج این سند عدول نمود 
ن " حزب جمعیت   که عبارت ازطرفداران و خوشبینان "عبدهللا" اعم از منسوبی 

یا بعبارۀ  خویش مبدل نمود.    فجبهۀ مخال  بودند، به  اسالیم" و "شورای نظار"
گ مشیی توافقنامۀ  همان  به  "جان کری"    دیگر،  دراثرمداخلۀ  پا گذاشت که 

ۀ امریکا به امضا رسانیده بود. این کشمکش ها و وزیرامورخارجۀ ایاالت متحد
اثرات منقن و زیانبارآن  بلکه  نماند،  بافی   " میان دو "رهیی تنها  عهد شکتن ها، 

ن مؤثرافتاد و مایۀ اخالل بسا  اموردولتی  باالی اوضاع و احوال شکنندۀ کشورنی 
                                         گردید.                                                           

"    همینکه  "  * وع بکار نمود، تا    "غتن بحیث رییس جمهورجدید افغانستان شر
                                             نکرد.  سه ماه تمام، کابینه را تشکیل نداد و اعالم 

ف غتن به این هم اکتفا نکرد، بلکه با ایجاد یک نهاد جدید به نام " ادارۀ *  اشر
وارگانهای  وزرا  رسیم  های  جمهوری، کلیه صالحیت  ارگ  درچارچوب  امور" 

                                                                  دولتی را نزد خودش متمرکزنمود. 

ن  اد زیادی ازمامورین  وی با راندن و کنارزدن تعد*   بلند رتبۀ ُملگ و نظایم و تعیی 
تعصبات )محیل، نایسر از و یی تجربه، آنهم با گزینش  دانشافراد واشخاص یی 

 دربرابر سایراقوام و شخصیت های دانا و فعال و  
 
زباین وقویم( بجای آنها، علنا

زیاد و تحمل همۀ   اشتیاق  با  وطندوست موضع گرفت. نسل جوان کشورکه 
 به تحصیالت عایل ادامه داده و با عزم و انرژی تازه آمادۀ کار  م

ی
شکالت زنده گ

   بیکارماندند.                    و خدمتگزاری برای کشور شان بودند، بصورت کتلوی
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قانون*   مواد  حکم  به  نظر  بایستی  را که  قضائیه(  و  )مقننه   اسایس،  دوقوۀ 
ساخته حتا در بسا    صالحیت  مستقل و با صالحیت یم بودند، یی ارزش و یی 

دو نهاد بزرگ دولت تحمیل   موارد، نظر، اراده و خواستهای خودش را باالی این
 نمود.                                                                                                     

( لبناین االصل، مغایرقانون وی *  کشور، دفیی و   نافذۀبرای همشش )روال غتن
دیوان و بودجه و تشکیالت وسیع بنا نمود. درحالیکه معلوم نبود این "بانوی 

دارد؟                     اول" مملکت چه میکند؟، چه میخواهد؟ و چه مسوولیتی    

 آن شاش جهان را فرا  را که رسوایی * قضیۀ مربوط به چپاول " کابل بانک"  
با جدیت مطرح نمود،    آنرا   گرفته بود، با آنکه درمراحل نخست زعامت خویش

امون این موضوع مهم به زبان   نیاورد.             اما درمراحل بعدی، حتا سختن پی   

و   ن بازهم مغایراحکام قانون نه تنها دفیی * برای حامد کرزی رییس جمهور پیشی 
ن نمود، بلکه بدون اداره و کارمندان ز  یاد با بودجۀ بزرگ ماهانه و ساالنه معی 

 دیگر، میدان هوایی 
نظرخوایه و یا سوای تصویب پارلمان و یا مراجع قانوین

ن الملیل کابل را به نام وی مسما نمود.                                                          بی 

 خانه های مشکوک ترین افراد را در رأس وزارت* ضعیف ترین، یی تجربه ترین و 
قبل از رسیدن را      ۀ نظایمقرارداد، افشان مجرب و کارکشتوداخله  و مالیه    دفاع  

، به تقاعد سوق داد، کریس های حساس ُملگ و نظایم و ُپست   به سن قانوین
های امنیتی شهرکابل و والیات را میان دوستان نزدیک، هم زبانان وطرفداران  

، مصلحتی و تعصبایی تا آنجا    ودش تقسیم نمود.  خ سلسلۀ این تقرر سلیقه یی
یافت امن کابل    ادامه  نا  درشهر  بخصوص   ، امنیتی حساس  های  ُپست  که 

                                                دربرابرپرداخت پول، خرید و فروش میشدند. 

  های   فعالیتیانت، اختالس و حتا  * وزرا و کارمندان بلند رتبۀ دولتی را که خ  
خذه و مجازات نکرد،  أ، هرگزمه بود مشکوک استخبارایی آنها برش زبانها افتید

   نمود.   نصب  از یک کریس به دیگرکریس  نگهداشت و حمایت کرد و  بلکه آنها را  

 

 



 

224 
 

 افغانستان از نخستین جمهوریت تا برگشت امارت طالبان

 

جهان   اقتصادی  مجلۀ  ین  بزرگیی و  مشهورترین  از  یگ  ژورنال" که  یت  والسیی  "*
سال   جون  ماه  پانزدهم  بتاری    خ  میشود،  بخش ۲۰۲۲پنداشته  روی  از  پرده   ، م 

حامد  زعامت  تحت  قبیل  نظام  و کارمندان  وزرا  مایل  های  ازسؤاستفاده  کوچگ 
به هیچو  برداری  پرده  این  برداشت. هرچند  ف غتن  اشر و  بیانگر همۀ کرزی  جه 

اختالسها و خیانت های دولت مداران قبیل نخواهد بود، مگر بازهم گوشه یی از  
 افشا گری مجلۀ متذکره را در اینجا درج میکنم:                                                                 

ارو  دولت کابل که درکشورهای  ن  پیشی  مقامات  دالرتوسط  ملیونها  ،  اختالس  پایی
امریکا، ترکیه و حوزۀ خلیچ فارس شمایه گذاری  ویا ملکیتهای گرانبهای غی  منقول  
 خریداری نموده اند:                                                                                     

*احمدی }اجمل احمدی{ رییس بانک مرکزی به ارزش بیش از چندین ملیون دالر 
ک هوتل لوکس را درالس انجلس خریداری نموده است که این هوتل صف از ی

مندان هالیود پذیرایی مینماید.                                        *  
مهمانان و یژه مانند هین

( باب منازل گران قیمت را درساحل ۹اکلیل حکییم  سابق وزیر مالیه به تعداد ) 
ریداری نموده است.                                                کالیفورنیا ومکانهای دیگر خ  

ف  * محب } عبدهللا ( مشاور آقای }و رییس امنیت میل{ شقوماندان اعیل، }اشر
ن بریتانیا و   ل چند ملیون دالری را در فلوریدا و نی  ن

غتن رییس جمهور{ یک باب مین
                                                  مکانهای دیگر خریداری نموده است.              

ل در   ن باب مین مالک دو   ، ف غتن مالیۀ اشر پاینده آخرین شپرست وزارت  *خالد 
ن دییس است که بیش از دوملیون دالر ارزش دارد.                                    واشنگیی

گران قیمت در * مصطقن مستور وزیراقتصاد، مالک یک باب اپارتلمان درمحلۀ  
 دویی بوده که اضافه از یک ملیون دالر ارزش دارد. "                                             

ال دوستم، عطامحمد نور   ن  مانند جین دراین گزارش همچنان از سایرمقامات پیشی 
افغانستان اش برده است که صاحب جایداد های   پارلمان وحکومت  و اعضای 

ارزش   به  اگرقرارباشد  قیمتی  اند.  ، ترکیه و سایر کشورها بوده  ملیونها دالر دردیی
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فهرست همۀ دزدان و اختالسگران دوران ریاست جمهوری حامد کرزی و محمد  
ف غتن ترتیب داده شود، بدون شک تومار طوییل را تشکیل خواهد    داد.        اشر

این هایش پیوسته الفید،غتن  *     عمل  وعده داد و خالف وعده  دروغ گفت،  درسخین
ازلباس  و   نمود  استفاده  مذهب گرایانه  درقسمت  های  خرام  تظاهر    و  به  ن  نی 

ن  وفریبکاری                                                     ُبرد.   پناه یا )ماکیاولیسم( رسوا آمی 

پنجاه   و  صد  سه  فرمانده  آنکه  رغم  عیل  طالبان،  تروریستی  با گروه  درجنگ   *
نظایم کافن  فتۀ  پیشر وسایط  و  وبرخوردارازسالح  درپناه  هزارشبازمسلح  آنهم   ،

"  تعلل کرد. این تعلل و نا کارایی    حمایت های "جامعۀ جهاین
 
د علیه بود، عمدا درنیی

ن الملیل  نبود،   ماحصلتروریسم، اگربه دستور مقام ها و منابع خارجی ویا   توطئۀ بی 
صورت پذیرفت. )این ازسوی وی  زباین    –به لحاظ رعایت مالحظات قویم    الاقل

ف غتن درماه آگست سال   ، با ورود گروه مسلح  م۲۰۲۱حقیقت تلخ درپایان کاراشر
کابل   به  حقاین  تروریستی  جمهوریشبکۀ  ارگ  درون  در  باز  اثبات   و  به 

                                                                                                         رسید(  

یط یک صحبت  و سپس    اززندان مشهور بگرام درشمال کابل  دیدن کرد    باری  وی*
البته   ازیک قوم هستند"  بگرام  یت زندانیان  اکیر  ": اض گونه گفت  اعیی ای  رسانه 
و    لجام گسیخته  اظهارات  این  بود.  پشتون  قوم  قوم"، همان  از" یک  منظوروی 

تنها   نه   ، ن آمی  انه  طرزتفکر تعصب  دلی  برمبارزات  بلکه  برمالساخت،  را  او  منقن 
ن جوانان اردو و فیصلۀ ادارات   قضایی کشورخط بطالن کشید؛ زیرا زندانیان  وخونی 

ن  اتنگ، درمیدانهای جنگ و حی  و  اعمال   گروه طالبان صف نظراز جهات قویم 
ومحبوس شده تروریستی                                         بودند. با مدارک الزم دستگی 

 *" ادامه داد که تمام تصامیم   اقدامات  "غتن تا آنجا  تازانه و انحصارگرانه را  تک 
اتخاذ   فضیل(   –محب    –)غتن    حلقۀ خاص سه نفرهیک  مهم کشوری و امنیتی  را در 

کردند.         که سیاسیون افغانستان آنرا "جمهوری سه نفره" نامگذاری    مینمود   

" دستور داد که " هیچ منبیع نمیتواند ادارات    * ازهمه خنده آورتر  این بود که "غتن
مذکور  ادارات  درحالیکه  نماید.  تفتیش  را  عواید   ازجملۀگمرگ کشور  مهم  منابع 

                           است.    دولت بوده همیشه دست فساد پیشه گان درآن دخیل بوده
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چندین مرتبه افواهات و گزارشهایی ازطریق رسانه های اجتمایع، اعضای پارلمان    *
وحتا   متنفذ  افراد  توسط   میل  دالردارایی  ملیونها  برخروج   

مبتن خارجی   منابع  و 
الملیل کابل   ن  بی  هوایی  میدان  ازطریق  آنهم   ،

غتن ف  اشر نزدیک  همشوهمکاران 
رییس   آقای  آما  مورداقدام  پخش گردید.  دراین  یکبارهم  حتا  تنها که  نه  جمهور 

مذکور   میدان  ازآمرین  یگ  بلکه  نیاورد،  بعمل  صبور  بازدارنده  ال  جین را که  بنام 
د، ن جریان نا روا و ضد میل را بگی  برکنارنمود.            میخواست صادقانه جلوچنی   

" که   اگراو بحیث رییس "  درجریان کمپاین انتخابایی اش به کرات گفت که  *"غتن
جمهورکشور انتخاب شود، ظرف مدت کوتایه، به ملیونها جوان زمینۀ اشتغال 

فته   را   را میها میسازد، به سفره های مردم نان یم آورد، افغانستان به یک کشورپیشر
اما دوران زعامت هفت سالۀ او ، دوران بیکاری ملیونها    "،. مبدل میسازد و . .  

 ، ن ده، ناامتن دردناک و خونی 
شهروندافغانستان، دوران فقرمزمن، بیعدالتی گسیی

ی   ن انگی  اسف  بیدادگری  های  و  ازمرزهای کشور  خارج  به  هزارجوان  فرارهزاران 
                                                                                                         بود.  

ش * فساد مایل و اخالفی در دوران زعامت این مردک   تا آنجا پیش رفت و گسیی
از" کود   مایل  سؤاستفادۀ  توسط  ۹۱یافت که  یک  شخص  "  به  جمهور  رییس 
                                                              .  رسوایی بزرگ سیایس مبدل گردید 

غذایی  * مواد  و  نوع گوشت  فهرست هجده  دفاترارگ جمهوری،  برای کارمندان 
                                                                                               ترتیب داد.   

ام  * م آوری پی  ون فساد اخالفی و سؤاستفاده های جنیس دردرون  گزارشهای شر
گردید  تنها   این موضوع.  ارگ جمهوری و درحلقات خاص کارمندان آن منتشر   نه 

ن دست بدست   زبانزد خاص و عام  و تصویری نی 
، صویی شد، بلکه حتا اسناد کتتی

                                                                                                       . گشت

*  " این هایش در   "غتن ، ازدرون سینه چنان فریاد رسیم  گردهمآیی های  یط سخین
د.   تهوع آور میکشید که عادی بودن روح و روانش را نزد شنونده، زیر سؤال مییی

این ها، به  مسایل دیتن و تاریخن تماس همانسان، وقتی میخواست    درجریان سخین
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ون یم جهید که  عدم آگایه او از مسایل  د، غلیط های فاحیسر از زبانش بی  بگی 
                                                                               میساخت.       را برمال  

ن اینک، چند نمونه ازغلط گویی های وی را                مینماییم: در اینجا درج نی 

نواسۀ    ن   حسی  میگفت،  سخن   ) حسیتن )عاشورای  مناسبت  به  *آنگاه که 
اسالم را " نواسۀ خداوند" خواند.                                                          پیامیی

 می* وقتی  
ی

اک شخصیت های دولتی وفرهنگ خواست در یک محفل بزرگ با اشیی
به    رودگ ) بوی جوی مولیان آید هیم ...( را بخواند،تاجیکستان، بیتی ازابیات  

                                                  هیم."  : " یاد بوی جوی مولیان آیدغلط گفت 

صحبت  اش  * آنگاه که میخواست در یک جمع بزرگ مربوط به کمپاین انتخابایی  
پاسخ   به  بود  کند،  انگلستان که گفته  سیایس  های  ازشخصیت  یگ  اظهارات 

افغانستان "افغانس خر!  بچۀ  د"، گفت:"او  بشمییی دهم  ن سی  درقرن  هنوز  تان 
دهم نبوده است" ن                                                               هیچگاه درقرن سی 

این های دیگرخویش، خطاب به مقامات کشور هالند گفت: "   * یط یگ ازسخین
                                          )؟( . هالند باید الله )گلهای الله( ی ما را پس بدهد 

* دریگ از نمازهای عید که در محوطۀ ارگ جمهوری صورت میگرفت، بجای  
وی از امام، هردو دست را به گوش بُ  ی آشکار از  رده نیت  آنکه با پی  کند، با بیخیی

رکو  به   
 
آنا نماز،  اصالح    ع  ارکان  را  حرکتش  دیگران،  مشاهدۀ  با  سپس  و  رفت 

                                                                                                      نمود. 

این هایش درانتقاد ازرسانه های داخیل گفت: " تلویزیون ها را  *   یط یگ ازسخین
                                              ما بم یم براید."  بمانید که از آنها باد براید، ازش

حضور  ن  نی  جمهورایران  رییس   " "روحاین آقای  رسیم که  ازضیافتهای  دریگ   *
افغانستان.       داشت، گفت : " داکیی روحاین رییس جمهور جمهوری اسالیم   

شخص متوفن را میخواندند، وقتی *درشهرهرات در یک جمیع ازمردم که جنازه  
ف غتن هردو دست را به گوشهایش   ان دست به دعا شدند، اشر مال و همۀ حاصن

                                                                                                    برد."  
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م آباد پاکستان دایر شده بود و آقای غتن در آن کنفرانس  * کنفرانیس در اسال 
این میکرد. خواست بیتی از اقبال الهوری درمورد افغانستان را بخواند، ویل   سخین

آسیا"                       ازکشاد او کشاد  –به غلط گفت : " ازفساد او فساد آسیا   

اسالم می از پیامیی د، بجای "صیل هللا علیه   * وقتی دریگ ازمجالس بزرگ نایم  ییُ
                                                                  والسلم"، گفت : " صیل صلم"  

خویش   اجراآت   و  حرکات  روشها،  درسخنها،  همانقدرکه  غتن  ف  اشر محمد 
اعمال   در  اندازه  همان  به  فراوان گردید،  های  غلیط  مرتکب  درداخل کشور، 

 ،    شد.                     تماسها و سفرهایش دچاراشتباهات فراوانسیاست خارجی

وی دریک سفرعاجل و یی مقدمه به اسالم آباد، بدون درنظرداشت موقف رسیم  
دپلوماتیک  های  پروتوکل  و  ها  نزاکت  رعایت  بدون  و  آباد   ،  اش    ازاسالم 

آن کشورمالقات بعمل    با رییس ارتش  مرکزپاکستان، به سوی راولپندی شتافت تا  
                                                                                                        آورد.  

دربرابر دخالتهای آشکار و پنهان سیایس، نظایم و استخبارایی مقام های پاکستاین 
ق کشور، حتا  علیه افغان ستان و موشک پراگتن های آنها باالی مناطق جنوب شر

اض رسیم بعمل د و اعیی    نیاورد.         یکبار هم شکایت به منابع سازمان ملل نیی

  " ستان سعودی،  موافقت نامۀ خطرناک  یط یک سفر رسیم به عربآقای "غتن
مبتن بر اعمار یک مدرسۀ بزرگ وهابیت یا سلقن سازی  بر زبر تپۀ مرنجان کابل  

با هزینۀ یکصد ملیون دالر و   این مدرسۀ مذهتی گفته شد که    را به امضا رسانید.  
     نمود.                           باگنجایش پنج هزارطلبه دریک زمان را احتوا خواهد 

منافع میل مردم  به  ام  احیی برنامه ریزی منطقی سیایس و  تفکردقیق،  وی بجای 
 در دست و دماغ  

 
افغانستان، گشایش گره های امنیتی و سیایس کشور را عمدتا

دولتمدارانه ابتکارهای  دادن  بخرچ  بدون  یعتن  میدانست.  ها  و  خارجی  قاطع   ،
و ی فکری و جسیم  شخصیت های توانمند هوشمندانه و حتا بدون آنکه به نی 

اتکا نماید، خودش و رژیمش را درپناه رحم و مدارا و شفقت دیگران رها  کشور 
                                                                                                       نمود.  
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ترمپ " رییس  دونالد  " این غفلت و عدم درایت او تا آنجا ادامه یافت که وقتی  
دولت  قبیل  اطالع  بدون  و  ناگهاین  بصورت  امریکا  متحدۀ  ایاالت  وقت  جمهور 
به  از کابل  پای خود  با  بازهم   " بگرام گردید، "غتن افغانستان وارد میدان هوایی 

ر امریکا دیداربعمل آورد. آ  سوی میدان مذکو ر شتافت تا با رییس جمهور مغرو 
، آنهم برای شخص آقای  ن خطابه، تنها یک می  ن نگاه که به محل رسید، بجای دو می 

این کند.  "ترمپ"   سخین شبازانش  به  خطاب  تا  بودند  ازآن،  نهاده  آقای  عالوه 
"    با تبخیی و اشارۀ دست، آقای"ترمپ" در این جمع،   شبازان    را در قطار    "غتن

آشکار این پرداختسخین   و خود به  قرارداد   امریکایی  و یی سابقه    . این وضعیت، تحقی 
" ولوکم فهم مردم افغانستان   یی بود که دربرابر چشمان ملیونها انسان بحق "رهیی

ون داده شد که گویا شبازان  صورت گرفت.   بی  مقیم حتا تصویر و گزاریسر هم 
ف غتن را قبل از آنکه به رییس جم هور امریکا نزدیک درمیدان هوایی بگرام، اشر

                                                                        نمودند.    شود، تفتیش بدین 

" درهمینجا پایان نیافت. وی دربد ترین حالت   کم فهیم وعدم درایت آقای "غتن
اقتصادی کشور، یگ ازاعضای خانوادۀ "روال " همشلبناین اش را در    -اجتمایع

  . این شخص "اجمل احمدی" نام داشت، مقررنمود رأس بانک مرکزی افغانستان  
زبان فاریس و پشتو را بلد نبود و درامورمایل هم تخصص نداشت. اعضای پارلمان  
اض  اض نمودند، مگر این اعیی  اعیی

 
کشور، به مراتب علیه این مقرری بیجا رسما

                                                                                  نگرفت.       ها جایی را 

ن منوال صورت   سایر تعیینات و مقرری ها، آنهم درُپست های مهم دولتی به همی 
" و " عبدهللا عبدهللا" برش گزینش   ف غتن میان "اشر میگرفت و کش و قوس 
ادامه  اسالیم"  "جمهوری  روزهای  آخرین  تا  رسیم،  های  برای کریس  افراد 

                                                                                                        یافت. 

نافذۀ   مواد  خالف  میل"  وحدت  حکومت   " قبیل گفتیم،  درصفحات  طوریکه 
سال   جدید  اسایس  با ۲۰۰۲قانون  و  مردم  ارادۀ  درنظرداشت  بدون  میالدی، 

دخالت مستقیم "جان کری" وزیرامورخارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا شکل گرفت که  
ف غتن و عبدهللا   نا سازگار   درواقع، دارای  دو رهیی   ازآن به بعد افغانستان )اشر

                                                                                                       عبدهللا(  
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این   درباال گفتیم،   " "غتن درایت  عدم  و  خیانتها  لغزشها،  ازکمبودها،  ما  وقتی 
ش  به  حکومت  یک  شر بمثابۀ  هم  عبدهللا  داکیی بگوییم که  باید  ن  نی  را  موضوع 

ابتکاری  اقتدار  و  فداکاری  لیاقت،  ازخود کدام درایت،  ، ظرف مدت هفت سال 
ن برکریس قدرت در "قرصسپیدار"   و گهگایه مالقات با بخرچ نداد، بلکه نشسیی

ن میبعیصن از مهمانان خارجی را برای خویش غنیمت    در طول همی 
 
دانست. ضمنا

مدت، تنها مرصوف گزینش افراد و اشخاص مربوط به تیم خود برای کریس های  
ف غتن بود وبس.    وی در رعایت " فیشن"  واستفاده از دولتی و چانه زین با اشر

ین و قیمت بها ترین لباس ها شهرۀ شهروندان افغانستان ،  "دی مطابق "مو بهیی
                                                                                                  بود.   گردیده

   تروریسم  کاری و عدم جدیت درمبارزه علیه  کم

امریکا، "ناتو" و   " به سلسلۀ دولت سازی  های ایاالت متحدۀ  ل "جامعۀ جهاین
ُ
درک

درسال    طالبان  گروه  اسالیم  امارت  ازسقوط  پس  و  درافغانستان  شان 
ارتش مدرن سه صد وپنجاه  ۲۰۰۱ افغانستان دارای  میالدی،  پذیرفته بودند که 

الملیل،   ن  بی  بزرگ  یط کنفرانسهای  بود که  اساس  ن  همی  به  و  باشد  نفری  هزار 
، تهیۀ آموزشهای نظایمیارد دالرامریکایی درسال را به منظور  پرداخت وجه چهارمل

ن این ارتش به عهده گرفته بودند.  ی    سالح و تجهی  ن  هرچند ساختار ونوع بکارگی  چنی 
  ارتش درافغانستان،    یک

 
االن امریکایی و متحدان آن بود،  نهایتا

درحیطۀ اقتدارجین
ف غتن بمثابۀ "شقوماندان اعالی ارتش" افغانستان میتوانست    اما بازهم آقای اشر

درحد توان و تدبی  دولتمدارانۀ خویش، این وسیلۀ مؤثرجنگ و مقاومت را بگونۀ  
نماید که   نتوانست. مدبرانه مدیریت  یا  افراد   نخواست و  ن و تقرر  با تعیی  تنها  نه 

نظایم کشور  امور  دررأس  یی کفایت  و  آنرا مشکوک  رزیم  توانمندیهای  و  ارتش   ،
که تروریستهایی را که به کشتار شهروندان کشور و ویرانگری های  تضعیف نمود، بل

پرداختند  یم  ارتش    وحشیانه  وهای  نی  شده   و   دستگی  وتوسط  افگنده  زندان  به 
تا    بودند، از زندان ها رها نمود  البسۀ جدید و پول نقد  با اعطای  جوقه جوقه و 
به سود گروه طالبان و به زیان منافع میل مردم    بپیوندند و   به جبهات جنگبازهم  

ده سال زعامت خویش،  بجنگند   افغانستان ن . یعتن اگرحامد کرزی درطول مدت سی 

و  های  مانع شکوب گروه   خارجی گردید  و  داخیل  منابع  توسط   گروه   تروریستی 
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ن پا را بجای پای    را    طالبان ف غتن نی  مانه " برادر" خواند، اشر سلف خویش یی شر
نهاد. چنانکه بارها ازطریق رسانه های جمیع و حتا منابع رسیم دولتی افشا گردید  

روی شبازان  دست گرفته  به  سالح به  بازهم    که زندانیان رهاشدۀ  گروه طالبان
وط آنها مدافع  تن  چندین  چنانکه  میکنند.  شلیک       ن 

 
د  مجددا نیی درصحنۀ 

هم                                                                                        شدند.     دستگی 

 

 

 صحنه یی ازرهایی زندانیان طالب ازمحبس پلچرجن با لباس و دستارجدید          

پیوسته   والیات کشور  و  درشهرها  تروریسم  ضد  جنگ  های  ازصحنه  گزارشها 
محل   فالن  در  عسکری  قطعۀ  فالن   

ً
مثال میگفتند که  مصور  و  مستند  بگونۀ 

درمحاصۀ دشمن قرارگرفته و یا غذا و سالح آنها به اتمام رسیده است، باآنکه 
ی کمک  مخابره استدعادستگاه  مسووالن قطعۀ محاصه شده به کرات توسط  

" توجیه    یا شخصمینمودند، مگرهیچ مقایم دروزارت دفاع و   رییس جمهور "غتن
ن ممبذول ن ن بنیاد توطئه آمی  هزارها جوان بود که    وضد منافع میل  یکردند. برهمی 

باری   چنانکه  شدند.  قصایی  مسلح  تروریستهای  بدست  آساین  به  وطن  مدافع 
ظرف یکسال به تعداد غتن خود یط یک مصاحبۀ رسیم اظهار داشت که  ف  اشر 

                                                       اند.       چهل و پنج هزار شباز کشته شده 

بکاربرُ  اختالس،  و  اختالف  وخیانت،  جفا   ، بیتن و کم  اینهمه کم کاری  د عاقبت، 
ن گروه طالبان علیه  سیاست های خام و ضد میل  و باالخره، ادامۀ جنگهای خونی 
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ی های نایسر از  ن و همچنان توطئه های قدرت های  مغرض  آن  رژیم و دهشت انگی 
افغانستان،  مردم  میل  شنوشت  درامور  ذیدخل  تاری    خ  و  به  و  را کرد  کارخودش 

ن  دراماتیک  میالدی، با فرار ۲۰۲۱پانزدهم ماه آگست سال   ف ، ننگی  و بزدالنۀ اشر
، بساط نظام جم  ازارگ جمهوری به سوی امارات متحدۀ عریی

وری اسالیم  هغتن
و افغانستان یکبار دیگر در باتالق سیه روزی های یی مانند   شد   برچیده  درافغانستان
                                                                                                     فرو رفت.  

ایاالت  برنامۀ  اثر تذکرداده شد، درواقع، تصمیم، توطئه و  این  چنانکه درمقدمۀ 
پاکستان و    ( نزدیک آن  امریکا و متحدان  بریتانیا( موجب گردید که گروه  متحدۀ 
                                              طالبان به قدرت سیایس در افغانستان برگردند. 

 

 درمیدان هوایی کابل                 
ف غتن  صحنه یی از آخرین ساعات فرار اشر

 

 

 

 

 



 

233 
 

 افغانستان از نخستین جمهوریت تا برگشت امارت طالبان

 

 

 فصل نهم  

 

 برگشت دوبارۀ گروه طالبان و ایجاد امارت اسالیم

 درافغانستان 

، خویش   اخالفی دۀ مایل و  منافع میل، فساد گسیی به  ح دادیم، خیانت  چنانکه شر
دن کریس های دولتی بدست   ، زراندوزی و سی   پروری، یی عدالتی

ن خوری وخویشیی
و  ازآن   نایسر  فقرمزمن  و  بیکاری   موج  وعناص،  افراد  ترین  نام  بد  و  ترین  ناکاره 

ن تروریستی  ، وجود توطئه های دروین و  همچنان فشارجنگ های یی وقفه و خونی 
و   امریکا  ابرقدرت  سیاست  تغیی   باالخره  و   

وین آن بی  متحد  بالطبع کشورهای 
( از تداوم دشمتن با گروه طالبان   دوستی و مدارا با آنها موجب    و حتا )جامعۀ جهاین

رییس  فرار  با  خورده  برهم  درکشور  واجتمایع  سیایس  واحوال  اوضاع  گردید که 
( ترسوو    جمهور هرزه ف غتن ، گروه مسلح، ایدئولوژیک، تند رو ونیابتی به خارج  )اشر

   نمایند.                        قبضهرا بنام )طالبان( به شهرکابل بریزند و قدرت سیایس 

ف غتن رییس جمهور، ظا  برنامه ریزی شدۀ  فرار   منابع مختلف سیایس را  اشر
 
هرا
                          آورد.         شوکه کرد و تبرصه ها و بگو مگو های زیادی را بمیان 

مرداد، نزدیک    ۲۴صبح روز یکشنبه  موقع نوشت: "  آن  در   ایندیپندنت "  روزنامۀ "
وهای گارد ویژه ریاست جمهوری افغانستان به ساختمان وزارت    ۲۰۰به   نفر از نی 

ف غتن را برای  دفاع افغانستان آمدند تا مقدمات حضور رئیس جمهوری محمد اشر
، به ژنرال بسم  هللا محمدی، وزیر دفاع وقت، اطالع  بازدید فراهم کنند.کیم پیشیی

وگو با وزیر را    رتخانه و گفتکه رئیس جمهوری قصد بازدید از وزا   ه شده بود داد



 

234 
 

 افغانستان از نخستین جمهوریت تا برگشت امارت طالبان

  ، درنشستی که در ارگ انجام گرفته بود، طبق ( شنبه شب) شب پیش ازآن،    دارد. 
وی طالبان  ان در مجلس از آن صحبت یم کنند، با توجه به پیشر توافقی که حاصن
نبودند، بزرگان و   با رئیس جمهورغتن  به گفتگو  به آنکه طالبان حاصن  با توجه  و 

. دراین راستا انجام دهد   کاری    بایستی   جمهوری خواستند که وی  وزیران از رئیس

ف غتن وعده   ی کند و هیایی را  که از مقام خود کنارهدرآن میان وعده میدهد اشر گی 
بفرستد.  قطر  به  انتقایل  دولت  تشکیل  برای  طالبان  با  مذاکره  به  برای  پیام  این 

به دوحه در روز دوشنبه  طالبان فرستاده شد وطالبان منتظر سفر هیایی از کابل  
  بودند تا درباره تشکیل دولت جدید با دکیی عبدهللا عبدهللا و حامد کرزی مذاکره 

اما روزیکشنبه اتفاق دیگری افتاد. یک نفرازمیان اعضای گارد ویژۀ محافظان  کنند.  
هللا محمدی تماس گرفت و اطالع داد که  از ارگ با ژنرال بسم      ریاست جمهوری،
به   ۱۵در حدود    رئیس جمهوری ی  بر هلیکوپیی تماس، سوار  از آن  پیشیی  دقیقه 

ای  دفاع، حقه    . برنامۀ بازدید ازوزارتهمراه نزدیکان خود از ارگ خارج شده است
ها جمهوری را به ساختمان وزارت دفاع بفرستند و آن  بود که بخیسر از گارد ریاست  

ی، یعتن ژنرال بسم را مشغول کنند، و از سوی دیگر، شی  پی    هللا محمدی پنجشی 
ن با   را که سالیان سال در رکاب احمدشاه مسعود مبارزه کرده و دنیا دیده بود، را نی 

                                                      (       ۱."  ) برنامه بازدید مشغول نگاه دارند 

ن روزنامه از قول " اندیپندنت" یم افزاید:                                                     همی 

پیام، از پنجره ساختمان وزارت   این  بسم هللا محمدی  یمگوید: به محض رسیدن 
ن وزارت دفاع و  دفاع ش   کشیدم تا داخل ارگ را نگاه کنم ،  دیدم در خیابان حایل بی 
ارگ ریاست جمهوری، سییل از خودروهای افراد مسلح در حال شازیر شدن به  
 داخل ارگ ریاست جمهوری  است."                                                                     
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ن گروپ مسلح طالبان که دفاترارگ جمهوری را اشغال نمودند  نخستی 

ف غ ی شدن چند روز، پیایم را ازطریق اطالعات جمیع به هرچند اشر تن پس ازسی 
نشر رسانیده ادعا نمود که افراد مسلح ناشناس به داخل ارگ جمهوری نفوذ نموده 

قتل   و  ی  دستگی  درصدد  سیایس    ویو  تحلیلگران  و  آگاه  منابع  اما  این  بودند. 
" را کاذبانه دانسته گفتند که وی   درحقیقت دریک تباین قبیل با شبکۀ اظهارات "غتن

د؛ زیرا گروه   قرار گی 
، ارگ را رها نمود تا قدرت سیایس دراختیار  شبکۀ حقاین حقاین

ق افغانستان    ، متعلق به قبیلۀ غلجایی مربوط به شبکۀ حقاین  بوده و "   جنوب شر
" با آنها                                                                    دارد. خوین و زباین  پیوند غتن

                                                             ؟  س منظراین ماجرا چه بودواما پ

لزوم باشیم،  داشته  سؤال  این  به  روشتن  پاسخ  آنکه   برای 
 
متذکرشویم که   ا باید 

میالدی به حیث رییس جمهورایاالت متحدۀ امریکا  ۲۰۱۷"دونالد ترمپ" درسال  
اقتصادی متعصبانه و زور گویانه    -به صحنه آمد و درنتیجۀ عملکرد های سیایس

درمورد   وی  سیاست  نمود.  کمایی   
منقن شهرت  امریکا،  خارج  و  درداخل  اش 
افغانستان بافی یک جنگ بیهوده در الین در افغانستان این بود که " امریکا مدت طو 

  و شبازان امریکایی بخانه هایشان برگردند   داده شود پایان  به این جنگ  باید  و  مانده  
                                                                                                          ..."  و 
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یکا موافقت  البته قبل ازآن، یعتن در دوران زعامت حامد کرزی، ایاالت متحدۀ امر 
ن قطرگشوده   رسیم درشیخ نشی  شده ازهمان آدرس نمود تا برای گروه طالبان دفیی

ن مرتبه پس  د. گروه طالبان برای نخستی  با آنها تماسها و دید و وادید ها صورت گی 
ق سفید و مشخصۀ  شان را باالی عمارت دفیی ۲۰۰۱از راندن شان درسال   م، بی 

از درآو  ن  آنها   رده  رسیم خویش در قطربه اهیی
 
نه    همانجا از مباهات نمودند. عالوتا

فی   ( تماسهای دپلوماتیک برقرارنمودند، بلکه برجن   –تنها با سایرکشورهای )شر غریی
ن مبادرت ان آنها به شمایه گذاری و قاچاق مواد مخدر نی  ورزیدند.                   ازرهیی  

 مذاکرات پنهاین امریکا وطالبان آغاز میشود 

ن اقدامات  ب یکسال بعد ازبقدرت  " ترمپ" رییس جمهور امریکا،  بود که    ه دنبال همی 
ن نمود تا با هیأ ت گروه   رسیدنش، هیأت سیایس به ریاست زلیم خلیلزاد را تعیی 

م نماید. طالبان در دوحه مذاکره بعمل آورده زمینۀ خروج شبازان امریکایی را فراه 
اعضای هیأت امریکایی را عالوه اززلیم خلیلزاد، نماینده های وزارت امورخارجه و  
طالبان جانب گروه  از  میداد.  تشکیل  ن نی  امریکا  الملیل  ن  بی  های  همکاری  ، آژانس 
  ، مدین عبدالرحمن  مولوی  ستانکزی،  عباس  محمد  شی  های  نفربنام  چهارده 

مال  دالور،  الدین  شهاب   ، حنقن عبدالمنان   عبدالسالم  مال  منصور،  عبداللطیف 
خواه،  خی  هللا  خی  مال  مظلوم،  فاضل  مالمحمد   ،

متقی خان  امی  مولوی  عمری، 
، مالنورهللا نوری، مولوی محمد نتی   مولوی مطیع الحق، مال محمد انس حقاین
مال    

 
بعدا البته  شدند که  معرفن  مذاکرات  این  برای  وثیق  عبدالحق  مال  و  عمری 

ی نموده  کهعبدالغتن برادر   مدت هشت سال را در زندان آی.اس.آی پاکستان سی 
ن  بود،  گردید.                                                 به حیث رییس هیأت طالبان تعیی   

ن نشست مربوط به مذاکرات میان هیأ ت امریکایی و گروه طالبان،   بتاری    خ  نخستی 
  میالدی ۲۰۲۱م درشهر دوحه آغازگردید و تا سال  ۲۰۱۸دوازدهم ماه اکتوبر سال  

                                                     یافت.    ادامه  درعدم حضور هیأت دولت کابل  

  این مذاکرات که در میان موجی از شک و تردید ، خوشبیتن  و بد بیتن ، کش وقوس 
 های آشکار و پنهان، و باالخره مخالفت ها و موافقت    میان جهت های مختلف

ن   درعی  یافت،  هم  حال  ادامه  سابقه  یی  و  جانبه  یک   ، ن آمی  توطئه  اصویل،  غی 
                                                                                                                    بود.  
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و مردم   دروازه های بسته ادامه یافتعالوه ازآنکه گفت وگو های دو هٔیات درعقب  
قرباین شدۀ افغانستان ندانستند که چه شنوشتی درغیابت شان رقم زده میشود، 

ودۀ ابرقدرت ایاالت افغانستان    وحدت میل"    حکومت"  بلکه حتا  که درواقع دستی 
این   نشد.  درجریان گذاشته  بود،   " جهاین "جامعۀ  حمایت  ومورد  امریکا  متحدۀ 

بود ک ن درحایل  همی  موجودیت  در  و  افغانستان  درقلمرو  طالبان  جنگ گروه  ه 
ن  ن حکومت دراین جنگ خونی  "حکومت وحدت میل" ادامه داشت و شبازان همی 

                                                       دادند.  و همه روزه قرباین یم منهمک بودند 

گروه طالبان از سوی مقام    دلیل دیگر غی  اصویل بودن این نشست این بود که  
ایی بمثابۀ گروه تروریستی شناخته شده بود که به این ترتیب،  های امریکایی و اروپ

 
ی

، آنهم به این ساده گ ن مذاکره  ابرقدرت امریکا نباید با این گروه تروریستی ، باالی می 
                                                                                                    نشست.     یم

ان این گروه، کما کان    درلیست سیاه تروریستی قرار داشته و علیه آنها  همچنان رهیی
تنها   نه  امریکا  متحدۀ  ایاالت  این شیوۀ کارجانب  بود.  نافذ  ملل  سازمان  تعزیزات 

،درجهان    درساحت سیایس و دپلوماتیک   خود   یی نمونه بود، بلکه موجبات تبخیی
ن  ( گروه طالبان را ومنطقه یی  محوری و اعتبارسیایس )جهاین  ن   نی  فراهم آورد و بهمی 

نشد با رغبت و سهولت رژیم کابل را به رسمیت  اساس بود که گروه مذکور حاصن
   برسد.                               بشاسد و با نماینده گان آن به مفاهمه و نتیجۀ ملموس

انها، زلیم خلیلزاد امریکایی )افغاین االصل( و نمایندۀ وزارت امورخارجۀ بعیصن از افغ
امریکا را درمورد این مذاکرات و فیصله های آن نه تنها مقرص میدانند، بلکه او را 
فراموش کرد که   نباید  آنهم،  با  میکنند.  افغانستان خطاب  مردم  به حق  "خائن" 

 بایستی بر وفق دستور وهدایت  نمایندۀ جانب امریکا بوده و    آقای خلیلزاد 
ً
اصوال

مقام های صالحیت دارامریکایی عمل مینمود. یا بعبارۀ دیگر، تصور نیم رود وی  
ن یک قضیۀ بزرگ وحساس سیایس    باشد.             نظایم، خودمختاربوده - درچنی 

 
 
مورد بحث دو هیأت )امریکا    ۀ آیی روشن گردید، نکات و موضوعات عمد  آنچه بعدا

                                                                     و طالبان( در دوحه قرارداشت:   

وهای خارجی از افغانستان  *خروج کامل نی 
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 * حذف نام شان طالبان از لیست سیاه سازمان ملل 

ین گروه از محابس افغانستان* رهایی  هزاران زنداین ا   

 *لغو قانون اسایس نافذه  

 * طرد گروه های تروریستی دیگرمانند القاعده و داعش و... ازخاک افغانستان. 

 برگرانیدن گروه طالبان به قدرت سیایس درکابل.  
 
                                 * و طبعا

                                                       افغانستان.    * تطبیق آتش بس در شاش 

ن خییل مهم است که جانب امریکا بعد ازامضای این موافقتنامه،  تذکراین نکته نی 
درآ مندرج  مادۀ  دو  که  داشت  آن ابراز  افشأ  از  و  است  محرم   

ً
کامال ن، 

                                                                                                    معذوراند.    

ن توافقنامۀ امضا شده  الاقل از قسمتی  برای اینکه خواننده ی ارجمند بتواند   ازمیی
میان هیأت امریکایی به ریاست زلیم خلیلزاد و هیأت گروه طالبان به ریاست مال  

ن مکمل آنرا د   راینجا درج عبدالغتن برادر معلومات دقیق تر داشته باشند، اینک، میی
                                                                                                      میکنیم:  

وری ۲۰۲۰ مطابق با  ۵ رجب ۱۴۴۱ هجری قمری  و   ۱۰ حوت ۱۳۹۸  ۲۹ فی 
 هجری شمیس 

: صلح امریکا و طالبان متشکل از چهار بخش است ۀتوافقنام  

 بخش اول 
کای  شر و  متحدان  امریکا،  نظایم  وهای  نی  تمام  است که  متعهد  متحده  ایاالت 

به  ، پیمانائتالفن دیپلماتیک،  غی  و  نظایم  غی  تمام کارمندان  امنیتی شمول  کاران 
ماه    ۱۴خصویص، مربیان، مشاوران و پرسنل خدمات حمایتی خود را در عرض  

موافقت این  اعالم  از  اقدامات ذپس  و  روی نامه خارج کند  زمینه  این  در  را  یل 
                                                                                    .   دست خواهد گرفت
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روز اول انجام   ۱۳۵الف. ایاالت متحده، متحدان آن و ائتالف اقدامات زیر را در 
: خواهند داد   

وهای امریکایی در افغانستان را به  آن( ۱)  اهش خواهند داد تن[ ک]  ۸۶۰۰ها تعداد نی 
داده   کاهش  ائتالف  وهای  نی  و  متحدان  وهای  نی  تعداد  تناسب  همان  به  و 

                                                                                                       شود. یم

وهای خود را از  (  ۲ ائتالف تمام نی  پایگاه نظایم    ۵ایاالت متحده، متحدان آن و 
                                                                                        . خارج خواهند کرد 

طالبان   اسالیم  امارت  عمل  و  تعهد  به  توجه  با  متحده -ب.  ایاالت  توسط  که 
در بخش   -شودعنوان طالبان شناخته یمشود و بهعنوان یک دولت شناخته نیمبه

نامه، ایاالت متحده، متحدان آن و ائتالف این اقدامات را اجرا  این موافقت  دوم
                                                                                               :   خواهند کرد 

بافی -۱ وهای  نی  خروج کلیه  ائتالف،  و  آن  متحدان  متحده،  از ایاالت  را  مانده 
                              کرد.   نیم بافی مانده تکمیل خواهند و   اهم ۹افغانستان یط 

وهای خود را از پایگاه مانده های بافی ایاالت متحده، متحدان آن و ائتالف تمام نی 
                                                                                           .   خارج خواهند کرد 

طرف  تمام  با  است که  متعهد  متحده  ایاالت   ج. 
 
فورا ذیربط  مورد    های  در  کار 

 و سیایس را به
ی

ان جنگ عنوان یک اقدام اعتمادسازی  آزادسازی هرچه زودتر اسی 
وع کند. تا   عنوان متحده به   که توسط ایاالت -هزار زنداین امارت اسالیم طالبان    ۵شر

  ۱و تا    -شودعنوان طالبان شناخته یمشود و بهیک دولت به رسمیت شناخته نیم
ن ۲۰۲۰مارچ    ۱۰هزار زنداین طرف دیگر تا   االفغاین که مطابق  ، روز اول مذاکرات بی 

هجری خورشیدی آزاد    ۱۳۹۸حوت    ۲۰هجری قمری و    ۱۴۴۱رجب    ۱۵است به  
مانده را یط سه  های ذیربط هدف دارند که تمام زندانیان بافی خواهند شد. طرف

ماه بعدی آزاد کنند. ایاالت متحده به تکمیل این هدف متعهد است. امارت اسالیم 
به-افغانستان   متحده  ایاالت  توسط  شناخته  که  رسمیت  به  دولت  یک  عنوان 

اش  متعهد است که زندانیان آزادشده  -شودشناخته یمعنوان طالبان  شود و به نیم
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نامه متعهد باشند تا تهدیدی از جانب  های ذکرشده در این موافقتبه مسئولیت
   نباشد.                                      متحده و متحدانشها متوجه امنیت ایاالت آن

ن  بی  مذاکرات  وع  با شر ا د.   ، مورد  االفغاین در  را  اداری خود  بازنگری  متحده  یاالت 
تحریم های فعیل امریکا و  لیست  پاداشها علیه اعضای امارات اسالیم افغانستان  - 

به ک متحده  ایاالت  توسط  نیمه  شناخته  رسمیت  به  دولت  یک  و  عنوان  شود 
شناخته یمبه طالبان  تحریم   -شودعنوان  این  ن  برداشیی هدف  تا  با  آگست    ۲۷ها 

با  ک  ۲۰۲۰ مطابق  و    ۱۴۴۲محرم    ۸ه  قمری  هجری    ۱۳۹۹سنبله    ۶هجری 
                                                               کرد.    خورشیدی است، آغاز خواهد  

ن  وع مذاکرات بی  ، ایاالت متحده تعامل دیپلماتیک خود را با سایر  ه. با شر االفغاین
برای حذ افغانستان  امنیت سازمان ملل و  امارات اعضای شورای  نام اعضای  ف 

افغانستان   به- اسالیم  متحده  ایاالت  توسط  رسمیت  که  به  دولت  یک  عنوان 
ها با هدف از لیست تحریم   -شودعنوان طالبان شناخته یمشود و بهشناخته نیم

هجری    ۱۴۴۱شوال    ۶که مطابق است با    ۲۰۲۰یم سال    ۲۹انجام آن تا تاری    خ  
کرد.                              وع خواهد  هجری خورشیدی، شر  ۱۳۹۹جوزا  ۹قمری و   

یا  اریصن  تمامیت  از زور علیه  استفاده  یا  تهدید  از  ایاالت متحده و متحدانش  و. 
در امور داخیل این کشور خودداری خواهند    استقالل سیایس افغانستان یا مداخله

                                                                                                              . کرد 

مهای اجرایی که از استفاده از خاک افغانستان توسط هرگونه 
ن ن ها و میکانی  تضمی 

ی کند .                       گروه یا فرد علیه امنیت ایاالت متحده و متحدان آن جلوگی 
ن  متضمی  ن و  های اجرایی و اعالم جدول زماین برای خروج تمامها، میکانی    نی 

افغانستان     از  خارجی  ن های  تضمی  اعالم  از  وهای  پس  نی  خروج کامل  برای  ها 
ن و اعالم اینکه از  ن الملیل، و  تضمی   در حضور شاهدان بی 

خارجی و جدولزماین
خاک افغانستان علیه امنیت ایاالت متحده و متحدانش استفاده نخواهد شد،  

ن  بی  شاهدان  متحده در حضور  ایاالت  توسط  طالبان که  اسالیم  امارت  الملیل، 
نیمعنبه شناخته  دولت  یک  بهوان  و  است/شناخته  شود  معروف  طالبان  نام 
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ن یم  ۱۵مطابق    ۲۰۲۰مارچ    ۱۰های افغان در  االفغاین را با طرفشود مذاکرات بی 
و    ۱۴۴۱رجب   قمری  خواهد   ۱۳۹۸حوت    ۲۰هجری  وع  شر شمیس  هجری 
                                                                                                                  کرد. 
ن بس دائیم و جامع یک موضوع آجندای گفتآتش االفغاین وگو و مذاکرات بی 

کت شر بود.  ن خواهد  بی  مذاکرات    کنندگان 
ی

چگونگ و  تاری    خ  مورد  در  االفغاین 
مآتش ن میکانی  جمله  از   ، فراگی  و  دائیم  خواهند کرد که بس  بحث  اجرایی  های 

نده افغانستان اعالم خواهد  همراه با تکمیل و توافق در مورد نقشه راه سیایس آی 
                                                                                                     .   شد 

چهار بخش فوق با هم مرتبط و با هم وابسته هستند و هر یک مطابق جدول  
ایط توافقزماین توافق  شده تطبیق خواهد شد. توافق در مورد دو بخش شده و شر

                                                    میکند.    هموار  اول راه را برای دو بخش آخر  

ن موافقت  نامه برای تطبیق دو بخش اول است. هر دو طرف موافق در ذیل میی
باشند. تعهدات امارت هستند که این دو بخش با هم مرتبط و با هم وابسته یم

  شود عنوان یک دولت شناخته نیماسالیم افغانستان که توسط ایاالت متحده به
نامه در مناطق تحت شود، در چوکات این موافقتعنوان طالبان شناخته یمو به

ل شان تا زمان تشکیل حکومت اسالیم جدید پسا توافق افغانستان که طبق  کنیی
ن گفت ن یم وگو و مذاکرات بی   تعیی 

میشود.                                 شود، اجرا  االفغاین  

 م
ن و تأیید این موافقت-۱ نامه از جانب ایاالت متحده خواستار به رسمیت شناخیی

                                                            . شورای امنیت سازمان ملل خواهد شد 

افغانستان  -۲ امارت اسالیم  به-ایاالت متحده و  ایاالت متحده  عنوان که توسط 
به دنبال روابط مثبت   -شودعنوان طالبان شناخته یمشود و بهشناخته نیمدولت 

ن ایاالت متحده و حکومت اسالیم   با یکدیگر هستند و انتظار دارند که روابط بی 
ن  بی  مذاکرات  توسط  که  توافق  پسا  یمجدید  ن  تعیی   

مثبت االفغاین شود، 
                                                                                                       .  باشد 
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ایاالت متحده به دنبال همکاری اقتصادی با حکومت اسالیم جدید پساتوافق -۳
ن  ن یمکه توسط مذاکرات بی   تعیی 

شود، برای بازسازی ]افغانستان[ خواهد  االفغاین
                                                   کرد. بود و در امور داخیل آن دخالت نخواهد  

وری  ۲۰۲۰  که مطابق است با  ۵  رجب  ۱۴۴۱  هجری قمری و   ۲۹ به  تاری    خ فیی
هجری خورشیدی در دو نسخه به زبان پشتو، دری و انگلییس که    ۱۳۹۸حوت    ۱۰

ن اعتبار یکسان دارد، در دوحه رسید."                               ی قطر به امضا  هر میی  
 و مواد این موافقتنامه بخویی درک مینماید که هیچ 

ن خوانندۀ ارجمند از مرور میی

ن رفاه، مصوونیت و رفع مشکالت عدیدۀ  ن و تأمی  وط الزم برای تضمی  ط و شر نوع شر

افغانستان مردم   
ی

فرهنگ و  اقتصادی  و  درجهت   اجتمایع  تذکری  هیچ  وهمچنان 

منس برای  مایل  و  جاین  امنیت  ن  های  تأمی  و  نی  خروج  از  پس  اردوی کشور  ن  وبی 

، در آن گنجانیده نشده است.                                                                  خارجی

 هیأت امریکایی با گروه طالبان، راه  
هرچند دربحبوحۀ نشست ها و مذاکرات مخقن

اسالیم   جمهوری  و  مذکور  گروه  هیأت  ن  مابی   
فن مستقیم  مذاکرات  و  تماس 

   ید.            جامنیان  ، اما هیچگاه به نتیجۀ ملموس و منطقی افغانستان گشوده گشت

عبدهللا  بودند:  اینها  دردوحه  افغانستان  دولت  کنندۀ  مذاکره  هیأت  اعضای 

،باتور  ت بهی  دوستم    عبدهللا، نادرنادری، عبدالسالم رحییم، معصوم ستانکزی، غی 

طالب،   رسول  مقبل،  اراحمد  ،صن ناطقی بیگ،محمد  ن  متی  دوستم(،  ال 
)پشجین

نور(، کلیم هللا محمد  )پشعطا  نور  خالد  بلیغ،  ایوب  عنایت هللا  ال  جین  ، نقیتی  

یفه   شر احمدی،  ن  امی 
داکیی منصور،  هللا  حفیظ  ارغندیوال،  عبدالهادی  انصاری، 

، شهال فرید، ذکیه وردک، زینب موحد و فوذیه   ، حبیبه شایی .            زرمتی کوفن  

محمد  شی  عبدالحکیم،  شیخ  بودند:  این  طالبان  هیأت گروه  اعضای  اسمای 

مال   ستانکزی، خواه،  خی  هللا  مالخی  نوری،  دالور،نورهللا  الدین  شهاب  مولوی 

، مالفاضل مظلوم،  داللطیبع ن ، محمد سهیل شاهی 
ف منصور، محمد انس حقاین

  ، خان متقی مولوی مطیع  محمد نتی عمری،دین محمد حنیف، عبدالحق وثیق، امی 
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، مولوی  ین آخند، مولوی عبدالکبی  الحق خالص، شیخ محمد قاسم راسخ، مال شی 

                                                نعیم.   فرید الدین، مال عبدالمنان عمری و محمد 

این توافقنامه اظهار داشتند که   برجن ازتحلیلگران سیایس درمورد دو مادۀ مخقن 

ته اند که پس ازغصب قدرت سیایس پذیرفگویا  گروه طالبان طبق یگ ازاین مواد،  

 وظیفه یی را در جنگهای نیابتی ایاالت متحدۀ امریکا در منطقه 
ن درافغانستان، عی 

انجام میداد. یعتن جنگیدن بجای   خواهندداد انجام   کمپتن " بلک واتر" 
ً
که  قبال

ن منافع سیایس    امریکایی مربوط به  شبازان   نظایم امریکا    –"بلک واتر" برای تأمی 

                                                                                  و منطقه.   درافغانستان

یگ ازنتایج نا هنجار و زود هنگام جریان این نشست و مذاکرۀ مخقن میان دو طرف، 

عبارت بود از شدت عمل گروه طالبان درارتکاب اقدامات انفجاری درداخل شهرها 

، تشدید جنگ گرم ن و های دولتی در والیات کشور. طالبان با   و نی  و رو در رو با نی 

شان درقطر   هاستفاد ف کوشیدند با منابع و شخصیت های رسیم و  ر ، ازیکط ازدفیی

دپلوماتیک برجن ازکشورهای جهان درتماس گردیده خودشان را درصحنۀ سیایس 

مطرح سازند و ازسوی دیگر، با این احساس که ابرقدرت امریکا    ودپلوماتیک بیشیی

ن نشان داده است،   به منظور برگشت شان به قدرت سیایس افغانستان چراغ سیی

،  دست به اشغال نظایم بعیصن شهرها و والیات کشور زدند با جرأت خایص  حتا  

ه.    مانند قندوز، غزین و                                                                              غی 

" عقب نشیتن تاکتیگ" اصطالج بود که درهمان شب و روز در قبال رهاسازی  

ایل کردن مناطق مختلف کشور برای گروه طالبان، ازسوی منابع دولتی  عمدی یا خ

نشخوارمیشد. این موج عقب نشیتن "تاکتیگ"، نه از نظرمنطق نظایم قابل قبول  

آگاهان سیایس دلیل عمدۀ این بود و نه افکارعامۀ مردم افغانستان آنرا یم پذیرفت.  

و های دولتی را نه تاکتیگ ، بلکه  در اندرون   عقب نشیتن های مضحک نی   ومنطقی

                                              میدانستند.   تعامالت پشت پردۀ مذاکرات دوحه 
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، معاونان و حواریون وی هرگز اصل واقعیت را ابراز نکردند و اما احساس   ف غتن اشر

اند.   نومید  شده  امریکا  ایاالت متحدۀ  بیشیی ازجانب حمایت های  آنها  میشد که 

 به وجود آمده بود.  درمیان ارگ نشینان نویع تذبذب     بنابرآن،
ی

و دست پاچه گ

این هایش گفت که " آوازه انداخته اند   ف غتن چند بار درجریان سخین چنانکه اشر

که گویا من فرار میکنم. من مردانه ایستاده ام و هرگز فرار نمیکنم." و یا گفت: "  

امان هللا خان نیستم که از کشور فرارنمایم" و . .                                         من امی 

ف غتن   حتا در تقررمامورین و اتخاذ تصامیم خویش برجریان مذاکرات با طالبان،  اشر

 
ً
بنام " شورای عایل    درحالیکه  دچار شک و ترس و تردد گردیده بود. مثال نهادی 

مخالف،  های  جناح  با  ی  تماسگی  مسوولیت  تا  داشت   وجود  قبل  از  صلح" 

ن دی گری به نام " وزارت صلح"  بخصوص جناح طالبان را به عهده داشته باشد، چی 

و یگ از معتمد ترین افراد خویش بنام "عبدالسالم رحییم" را در رأس   را ایجاد نمود 

اک   عبدهللا شخص دوم دولت دراین مذاکرات اشیی آن قرار داد. و یا درحالیکه داکیی

" فرد دیگری از معتمدان خویش بنام "معصوم ستانکزی" را   داشت، بازهم " غتن

                مقررنمود.                                 مذاکره کننده با طالبان در رأس هیأت

بود که     توطئه های سیایس  ن دالیل و سایرمالحظات و  چندین مرتبه روی همی 

ن   جریان مذاکرات قطع شد و گفت وشنید هردو هیأت به تعویق افتاد. همچنان همی 

ن از اعضای   ان انقره و کرملی  لیت و لعل، بهانه جویی ها و تذبذب متقابل بود که رهیی

پیش   را  میانجیگری  پای  و  آوردند  بعمل  دعوت  طالبان  و گروه  های کابل  هیأت 

                                                                                                        نهادند.  

ان  آنچه معلوم و مسلم بود این بود که   از این    دوکشور )روسیه و ترکیه( منظور رهیی

ن  هرگز    ،دعوتها و میانجیگری  ها  م دولتی تأمی  ن رفاه میل، امنیت واقیع و ایجاد یک مکانی 

آنها همانند سایر کشورهای   بلکه  نبود،  واحد و مستحکم شتاشی درافغانستان 

مراد   مایه  سیایس  آلود  آب گل  ازاین  میخواستند  وجهان،  را منطقه  شان  خود 

                                                                                                آورند.     بدست
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وقتی "جوبایدن" پس از "دونالد ترمپ" به کریس ریاست جمهوری ایاالت متحدۀ 

و های امریکا و متحدان  امریکا نشست، بتاری    خ چهاردهم ماه اپریل اعالم نمود که نی 

. این درحایل  آن تا یازدهم ماه سپتمیی بصورت کامل ازافغانستان خارج خواهند شد 

تاری    خ خ و ها ماه یم سال  بود که  این نی  این  ۲۰۲۱روج  ن شده بود.  میالدی تعیی 

بخشید،   بیشیی  روحیۀ  را  طالبان  جانب  که  همانقدر  ن نی  سفید  کاخ  اعالمیۀ 

 را یی روحیه
ف غتن    نمود.                                   دولتمداران کابل، بخصوص اشر

بود که جریان یی   این  اعالمیۀ کاخ سفید  ناراحت کنندۀ  ازاثرات منقن و  یگ دیگر 

، قدرتمندان و شمایه  حایل و یی اعتمادی دردرون دولت، مؤسسات داخیل و خارجی

نمود  تشی    ع  را  بخارج شعت  داران  ازافغانستان  باعث گردید که خروج شمایه  ه 

ن شب و روز، ش و  د. چنانکه درهمی  صدای زیادی مبتن بر خروج "پنجاه ملیون گی 

" همش رییس جمهوری ازطریق میدان هوایی  بصورت نقد  دالر"   توسط "روالغتن

ن الملیل کابل براه افتید  ن مبتن بر انتقال پولهای ملیون دیگری    و گزارش های  بی  نی 

 یگ ی  دیگر 
رسیدند.                              به نشر    دالری توسط افراد مشخص دولتی  

نظایم    –مردم افغانستان که همیشه و درطول تاری    خ درمیان کشمکشهای سیایس  

ه گان کشور  ن و رفت و آمدحکومت ها، زیان پذیر بوده اند، بخصوص زنان و دوشی 

گروه متحجر طالبان و برگردانیدن آنان به قدرت سیایس، ازناحیۀ سازش امریکا با  

از نسل جوان مملکت   ن دلیل عمده، هزاران تن   پریشان گردیدند. به همی 
 
شدیدا

د.                                 نمودندراثر دلهرۀ زیاد، به خارج ازمرز های افغانستان فرار    

ن دلهره گیها و شدرگیم های سیایس و اجتمایع، قرارشد یک هیأت  دربحبوحۀ همی 

عبدهللا رهسپار دوحه گردیده  ف غتن به ریاست داکیی دیگری ازسوی حکومت اشر

ف غتن   کریس ریاست جمهوری، تشکیل  از با هیأت طالبان راجع به استعفای اشر

اک   یا مؤقت و اشیی " صحبت  حکومت عبوری  طالبان درساختاردولت پسا "غتن

نماید. یا بعبارۀ دیگر، بربنیاد ادعای زلیم خلیلزاد نمایندۀ وزارت امورخارجۀ امریکا 

امورمذاکرات دوحه، طوری تا زمان روشن شدن    در  توافق صورت گرفته بود که 
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تفنگداران گروه طالبان وارد شهر کابل نشوند  تعامل جدید،  این مذاکره و    . نتایج 

ماه آگست سال    واما، پانزدهم  به روز  بار دیگر برهم ۲۰۲۱اوضاع کشور  م یک 

سیایس و اجتمایع به میان ن    آمد.                                   خورد و مرحلۀ تشنج آمی 

 آخرین درامۀ ارگ نشینان کابل 

ماه عقرب  سال بیستم  بتاری    خ  از قول ۱۴۰۰روزنامۀ "هشت صبح"  خورشیدی 

 وضعیت  
ی

، چگونگ ف غتن سه روز پایاین  دراماتیک  "وحید عمر" یگ ازنزدیکان اشر

ن                                                                  نوشت: زعامت رییس جمهور را چنی 

زیادی آگست:   ۱۲  ظهر از بعد   ۳:۰۰  ساعت" سالم  جوانان  تاالر  ارگ در  خانه 
ای را برای تجلیل  اند. وزارت اطالعات و فرهنگ برنامهریاست جمهوری جمع شده

کند که قرار است رییس جمهور غتن در آن صحبت کند. از روز جوانان برگزار یم
تلفن   طریق  از  اول  با چند شباز خط  رییس جمهور  روز،  جریان  در  آن  از  قبل 

ن امنیت برگزاری مراسم    صحبت کرده و بعد از آن  با علمای شیعه در مورد تامی 
 عاشورا مجلس داشته است. 
باد رییس جمهور  های زندهشود. صدا وارد تاالر یم ۳:۳۰رییس جمهور غتن ساعت 

باال یم و زنده  تاالر  میان  از  برنامهشود؛ ویل  باد جمهوریت،  این عکس  های قبیل، 
ها لرزان و نارسا. از من هم دعوت شده است. من در صف  برنامه شد است و صدا 

ارگان  رییس  و  فرهنگ  وزیر  نشستهاول کنار  محل  نگرانهای  ویل  هرات، ام،  از  م. 
خیی   

غزین و  هلمند  اتژیک قندهار،  اسیی والیت  چهار  این  است.  رسیده  بد  های 
 سقوط کرده است و روحیه عمویم برای تجلیل از روز جوانان آماده نیست. 

را یم  برنامه  وفایی اجندای   
داکیی این  قرآن کریم، سخین قرائت  زاده، شپرست بینم؛ 

تن از جوانان، اهدای تندیس به رییس های دو  وزارت اطالعات و فرهنگ، صحبت
 قاسم وفایی 

این رهنمودی رییس جمهور. داکیی زاده،  جمهور از سوی جوانان و سخین
یم افتتاح  را  مجلس  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت  جریان شپرست  در  کند. 

شوم. یگ از همکارانم را که در تاالر زاده، آهسته از جا بلند یمهای وفایی صحبت
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ون یمنشانم. خودم از سالمام یمدر کریس حضور دارد، خانه شوم. به چایخانه بی 
ی قرص سالمکه در پنجاه  روم. خانه است، یممیی

سازی حکومت و این و آن صحبت در آن روز رییس جمهور در مورد جوانان و جوان
یت جوانان داخل حکومت کند. رییس جمهور در ماه نیم های اخی  حکومتش از اکیر

تانده و به این نظر است که جواناین را که او فرصت داد و به مناصب کالن  رو گش 
رییس حکومت مجلس  این  در  سوءاستفاده کردند.  او  اعتماد  از  داری گماشت، 

بیش مورد وضعیت صحبت یمجمهور  در  ایستادهتر  از  و  مقابل  کند  در  خود   
ی

گ
ورت اتحاطالبان تا آخرین قطره خون اطمینان یم   تاکید بستهد و هم دهد. بر صن

ی
گ

تالش یمیم آوازهکند.  بیانیهکند  رد کند.  را  نظام  احتمایل  سقوط  مورد  در  اش  ها 
ی صحبت یمبیش های  داند روز کند که یمتر احساسایی و عاطقن است و مثل رهیی

این اخی  فصل ناتمام خودش نزدیک است.   های قبیل، در میان جوانان عکس سخین
برنامه ساعت  تر  شور و هلهله کم  از حد است.  بیش  نگراین  عرص خاتمه   ۵:۰۰و 

 کند. ها پیدا نیمیابد. صحبت رییس جمهور، پوشش چنداین در رسانهیم

بر دو  آگست:   ۱۲  ظهر از بعد   ۶:۰۰  ساعت ارگ   
ی

سنگ تعمی   در  م 
دفیی به  باره 

شان ند، ویل دغدغها ند. همه جوانگردم. تعداد زیادی از همکارانم در دفیی منتظر یم
دانند که  اند. همه یمهای رییس جمهور نیست. همه پریشانروز جوانان و صحبت

ها اعالم ها و انگلیسها، کانادایی سقوط نظام ناگزیر است. چند روز پیش امریکایی 
ون یمکرده دهند که  کنند. تمام قراین نشان یماند که تعداد زیادی را از افغانستان بی 

ی غی   ن قبه واقعچی  از نگراین شدین است. تالش یممیی شان بکاهم؛ ویل هایکنم که 
کنم و  خودم هم دلییل برای نگران نبودن ندارم. دو ساعت با همکارانم صحبت یم

شب به خانه    ۸:۰۰شان خواهم کرد. ساعت  هر راه ممکن کمک  دهم که از وعده یم
 روم. یم

اوقات  شب در خانه هستم. تقسیم   ۹:۰۰ساعت   آگست:   ۱۲  شب  ۹:۰۰  ساعت
شب با کیس از طریق    ۸:۰۰بینم. قرار بود رییس جمهور ساعت  رییس جمهور را یم

تقسیم  در  نوشتهتلفن صحبت کند.  فقط  با گ؛  نیست  نوشته  ماوقات  کالمه  اند 
 . تالش دارم بدانم که رییس جمهور با گ صحبت کرد. به رییس دفیی رییس    تلفتن

گوید  پرسم رییس جمهور با گ صحبت کرد و چه گفت. یمگذارم. یمجمهور پیام یم
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خواهم برایم جزییات  رییس جمهور با وزیران دفاع و خارجه امریکا صحبت کرد. یم 
ن بیگ یم ها با رییس جمهور تنها  ت حضور نداشت و آنگوید او در صحببدهد. متی 

شبکهصحبت کرده در  یم اند.  پخش  شایعایی  اجتمایع  وزیران های  شود که گویا 
اند. وزیر خارجه در جریان  خارجه و دفاع امریکا خواهان استعفای رییس جمهور شده 

یس ندارم. نیست. مشاور امنیت میل به پیامم پاسخ نیم  دهد. به رییس جمهور دسیی
دست یمبه  پیام  جمهور  رییس  جزییات یار  از   

 
ظاهرا و  است  خانه  در  او  نویسم. 

گوید رییس جمهور تنها بوده و کیس دیگر آگایه ندارد.  صحبت تلفتن آگایه ندارد. یم
 یک خیی عمویم از صحبت تلفتن را همان شب نشر یم

 
کند. از  حکومت امریکا بعدا

ی نشر نیم ن ما چی  به رییس جمهور چه  اند که آندشود. کیس نیم جانب   
 
ها واقعا

ی گفته ن اند و رییس جمهور چه گفته است. از این مکالمه در آرشیف حکومت چی 
 ماند. به جا نیم

های  تواند بخوابد. آوازهخوایی است. کیس نیمهای بیدار شتی سخت است. شب
ل و شود. هیچ کیس بر کیس اعتماد ندارد. فضای داخعجیتی در شهر شنیده یم

اختناق ون حکومت دلگی  و  ن است. هر کیس، دیگری را مسوول وضعیت  بی  آمی 
یمپیش در آمده  صدا  به  سقوط  زنگ  یمداند.  همه  است.  عمر آمده  دانند که 

پیام تمام شب  است.  واتسحکومت کوتاه  تبادله یمهای  من اپ  از  شود. کساین 
 . شوند و من از دیگرانجویای احوال وضعیت یم

دانیم که  کنند. یک تعداد ما یم ها تمام شب در فضای کابل شر و شور یمبالچرخ
و بالها و چرخ این طیاره های امریکایی و بریتانیایی را در میدان هوایی کابل پیاده ها نی 

سهیم اعالم کرده که  بایدن  جمهور  رییس  تازهکنند.  عسکر  به کابل  هزار  نفس 
و فرستد تا در میدان هوایی مستقر  یم مانده و  های بافی شوند و کارمندان سفارت، نی 

افغان انگلیسهمکاران  ون کنند.  بی  افغانستان  از  را  ن  ها و کانادایی شان  ها هم همی 
ون از دولت به اصطالح »همکاران افغان اعالم را کرده اند. بسیاری در دولت و بی 

و  ن نی   خواهند بود. کنند شامل فهرست اند و فکر یمالملیل« دل بستههای بی 

خان و رحمان . در هرات اسماعیلقندهار، هلمند، غزین و هرات امروز سقوط کرد 
 ، ن ارشد امنیتی وزارت داخله، صبور قانع، وایل هرات و حسیب صدیقی رحمان، معی 

شده اسی   طالبان  دست  به  هرات،  امنیت  شهر رییس  از  مزار اند.  تنها  بزرگ  های 
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یف،  جا آباد آرام است و در آن. جالللط حکومت استآباد و کابل در تسجالل  شر
یف جنگ به حومه شهر رسیده و جنگ شدید در  هیچ تحرگ نیست. در مزار شر

 رود. تر شده یممیدان شهر در دروازه شهر کابل جریان دارد. حلقه محاصه کابل تنگ

 آگست  ۱۳ جمعه، 
هستم.  آگست:   ۱۳  جمعه،  صبح  ۱۰:۰۰  ساعت خانه  در  و  است  جمعه  روز 
جا گذارد که برنامه دیدار رییس جمهور از کمپ یی یار رییس جمهور برایم پیام یم دست
برای  شده نو که  در شهر  داخیل  برنامه   ۱۰:۳۰گان  بود، صبح  تاخی     ریزی شده  به 

اک کنم. یم گوید وضعیت افتاده است. به هر حال من پالن نداشتم در برنامه اشیی
ظهر مجلس از بعد  ۲:۳۰به وخامت است و رییس جمهور هدایت داده تا ساعت  رو 

اک یم  در مجالس امنیتی اشیی
ً
کنم، این بار منتظر عاجل امنیتی دایر شود. من معموال

کند. با داراالنشای شورای  مانم تا دعوت مجلس برایم برسد. کیس مرا دعوت نیم یم
امنیتامنیت تماس یم م. منیسر شورای  نام دارد. برایم یمگی  گوید که ، مهدی طه 

  ، مشاور امنیت میل هدایت داده تا به جز معاونان رییس جمهور و وزیران بخش امنیتی
گویم که نویسم و برایش یمکیس دیگر دعوت نشود. به مشاور امنیت میل پیام یم

اک کنم، نامم در فهرست اعضای مجلس شامل یمیم شود. خواهم در مجلس اشیی
اک کنم.  ۲:۳۰است ساعت  قرار   در آخرین مجلس امنیتی اشیی

 هر روز مجلس امنیتی دایر یم
 
شود. این مجالس چند بار در  در یک ماه گذشته تقریبا

. پیش از آن مجالس امنیتی تحت نظر مشاور  مرکز سوق و اداره وزارت دفاع دایر شد 

ست جمهوری مجالس . معاون اول ریاشد امنیت میل در دفیی شورای امنیت دایر یم
هللا خان به  کرد. بعد از آمدن بسم امنیتی خودش را داشت که در دفیی خود برگزار یم

ی دستگاه امنیتی در سه جای جریان دارد؛ دفیی معاون   وزارت دفاع، رقابت بر ش رهیی
این رقابت از سه    ها، اول، دفیی شورای امنیت و وزارت دفاع. به خاطر مهار کردن 

خانه ارگ تحت نظر شخص رییس ن سو مجالس در تعمی  الحاقیه سالمهفته به ای
اک یمجمهور دایر یم  کنند. شود و همه در آن اشیی

مجلس امنیتی ویژه در تعمی  الحاقیه  آگست:   ۱۳  جمعه،  ظهر از بعد   ۲:۳۰  ساعت
سالم یمقرص  دایر  داکیی  خانه  مجلس  این  در   ، امنیتی مجالس  سایر  عکس  شود. 

شورای عایل مصالحه و حنیف اتمر، وزیر خارجه، هم حضور دارند.   عبدهللا، رییس
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ال بسم   امرهللا صالح، معاون اول، شور دانش، معاون دوم، هللا خان، وزیر دفاع،  جین
میل، امنیت  مشاور  محب،  رییس    داکیی  داخله، ضیا شاج،  وزیر  زکوال،  می  ال 

جین
و   امور  اداره  رییس  داکیی فضیل  میل،  امنیت  بیعمویم  ن  رییس  گمتی  دفیی  رییس   ،

جمهور هم در این مجلس حضور دارند. برای معاونان در سمت راست رییس جمهور 
و برای داکیی عبدهللا در سمت چپ رییس جمهور کریس گذاشته شده است. جنجال  

که نفر دوم مملکت بعد از رییس جمهور گ است، همیشه موجود بوده بر ش این
ن دلیل در اک اک یماست. به همی  کند، معاون اول یر مجالیس که داکیی عبدهللا اشیی

از جنجالغی   است؛ ویل حال کار  بر حاصن  ایصن  اعیی و کیس  یفایی گذشته  های تشر
 سمت راست و چپ ندارد. 

رییس جمهور یم مجلس  وع  در شر است.  مجلس شد  لحظه  فضای  این  گوید که 
اک   گر تصمیم ندارند ایستادهخواهد که ا گان یمکنندهتصمیم است. از تمام اشیی

ی
گ

ن کنند، یم کوب هستند، کیس  های خود میخجا اعالم کنند. همه در جا توانند همی 
ی نیم ن  گوید. چی 

 تا آخرین قطره دهد. از ایستادههای انقالیی خود را ادامه یمرییس جمهور صحبت
ی

گ
یف و میدان  ی بسیج شهر و از تالش برا خون، از رسانیدن کمک به جبهات مزار شر

  مردم، سخن یم
 
کند.  دقیقه دوام یم  ۱۰گوید. صحبت ابتدایی رییس جمهور تقریبا

 است. پیامش پیام مقاومت و ایستاده
ی

 گ

تکرار یم را  همان سخنان  هم  اول  ایستادهمعاون  از  تمجید کند.  رییس جمهور   
ی

گ
تکرا یم صالح  امرهللا  و  جمهور  رییس  میان  توصیقن  دیالوگ  همیشه  مثل  و  ر  کند 
شود )روابط رییس جمهور و معاون اول همیشه خییل نزدیک است. در دو سال یم

وقف  امنیت  شورای  و  مجالس کابینه  زیاد  قسمت  یک  است که  معمول  اخی  
شود. معاون  های دور و دراز توصیقن میان رییس جمهور و معاون اولش یمدیالوگ

پرسد که ز رییس جمهور یمکند(. امرهللا صالح ا تر صحبت یمدوم در این مجالس کم 
ده بود، خوانده است؟   آیا طرح تصویری امنیتی کابل را که یک روز پیش برایش سی 
ن امنیت کابل، از مثمر بودن مجالس   رییس جمهور مثل همیشه از کارش برای تامی 

 گوید سندش را خوانده و موافق است. کند و یمهای او تمجید یمو بافی کار  ۶:۳۰
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که ریاست اجراییه از میان رفته و او لقب رییس شورای عایل پس از اینداکیی عبدهللا  
ن  اک یممصالحه میل را گرفته، اولی  کند. صبح آن  بار است که در مجلس امنیتی اشیی

 صحبت
 
گوید  هایش با طالبان خوب نبوده است. یمروز تازه از قطر برگشته و ظاهرا

 یموگو در مورد مشارکت نیست  طالبان آماده گفت
 
خواهند به زور مسلط  ند و قطعا

، برداشتی را ایجاد یم اک رییس شورای عایل مصالحه در مجلس امنیتی کند  شوند. اشیی
 که دیگر از صلح و مذاکره دست شسته باشد. 

نیم مجلس حرف  این  در  میل  امنیت  را  مشاور  اجندا  مجلس  وع  در شر فقط  زند؛ 
د.  های بعدی سهم نیمخواند و در بحثیم تر در وزیر دفاع افشده است و کم گی 

 حرف یممورد ایستاده
ی

کند، وزیر دفاع ناباورانه به زند. وقتی معاون اول صحبت یمگ
هایی که تسلط دارند، برخورد  کند بگوید که طالبان در جا تر تالش یمنگرد. بیشاو یم

نکرده مردم  با  معلوم یمبدی  از سخنان وزیر دفاع  او دیگر اند.  ندارد   شود که  باور 
نمایی طالبان    هللا خان را سفید مقاومتی نتیجه بدهد. امرهللا صالح این سخنان بسم 

و گوید ذهنیت مغلوبهکند و یمتلقی یم ی نی  های امنیتی به وجود آمده ای که در رهیی
شود.  شود. چند جمله میان معاون اول و وزیر دفاع تبادله یماست، باعث شکست یم

 شود. کند. فضای مجلس شد یماخله یمرییس جمهور مد

امنیت گزارش رییس  و  داخله  یم هایوزیر  ارایه  را  امنیت شان  رییس  کنند. گزارش 
یمهشدار  داخله  وزیر  ویل  است؛  نیست،  دهنده  نگراین  قابل  وضعیت کابل  گوید 

نیم و  است  مستحکم  شهر  میدان  یمکمربند  و شکند.  نی  به گوید  را  های کمگ 
رستاده است. ضیا شاج، رییس امنیت میل، در پهلویم است. روی کاغذ شهر فمیدان

 کمربند میدانسفید برایش یم
 
خواند. شهر محکم است؟ کاغذ را یمنویسم: آیا واقعا

 گوید«. نویسد: »دروغ یمیم

م. یمدر اخی  مجلس من نوبت یم وع مجلس گی  گویم سخنان رییس جمهور در شر
این سخنان را ثبت نشده است. پیشنهاد یم کنم که بعد از مجلس، رییس جمهور 

 ۵:۰۰کنند. مجلس ساعت  تکرار کند تا ثبت و نشر کنیم. اعضای مجلس موافقت یم
ایستادهاز بعد  پیام  با  مقابل  ظهر  در  مقاومت  و   

ی
خاتمه تمامیت گ طالبان،  خوایه 

 گردم تا پیام ثبتی رییس جمهور را آماده کنم. یابد. به دفیی بریمیم



 

252 
 

 افغانستان از نخستین جمهوریت تا برگشت امارت طالبان

تصمیم یم میل  امنیت  مشاور  آخرین دفیی  از  نشود.  نشر  مجلس  آن  خیی  د که  گی 
شود. امرهللا صالح مجلس امنیتی جمهوری اسالیم افغانستان گزارش رسیم نشر نیم

ق مجلس،  از  بعد  ساعت  و یک  تویییی  صفحات  در  را  مجلس  جزییات  از  سمتی 
 کند. بوک خود نشر یمفیس

آماده  آگست:   ۱۳  جمعه،  ظهر از بعد   ۶:۰۰ در یک صفحه  را  رییس جمهور  پیام 
 است. رییس جمهور در این پیام قاطع صحبت یم

ی
کنم. پیام کوتاه ویل قاطع و جنگ

خواهد تا  ع کند. از مردم یمسپارد که تا آخرین لحظه از مردم دفا کند و وعده یمیم
ن  همی  امنیتی  مجلس  روحیه  دفاع کنند.  از کابل  و  شوند  ) آماده  بود  عکس گونه 

ها پخش شد که گویا پیایم که من نوشته ای که از سوی مسووالن یگ از رسانهشایعه
ن استعفای رییس جمهور بود. آن پیام استعفای رییس جمهور نبود؛ پیام  بودم، میی

  ایستاده
ی

از کابل و مناطقی بود که هنوز گ و مقاومت و فراخوان عمویم برای دفاع 
 تحت تسلط حکومت بودند.(

یار رییس جمهور  کنم. دستپیام آماده ثبت است. به دفیی رییس جمهور تلفون یم
پیام در ارگ ثبت شود؛گوید رییس جمهور نیمیم پیام را در تپیم  خواهد  ۀ خواهد 

گویم که باالحصار جای مناستی است، اهمیت تاریخن ش یمباالحصار ثبت کند. برای
وزیر دفاع، وزیر داخله و رییس امنیت    دارد؛ ویل بهیی است معاونان رییس جمهور،

میل هم دعوت شوند و در وقت ثبت پیام در کنار رییس جمهور بایستند؛ وحدت  
 نظر باید نشان داده شود. 

ها در قرص دلگشا بالهور در میدان چرخزنند که رییس جمبرایم زنگ یم  ۶:۳۰ساعت  
ن به باالحصار است. به عجله خود را به آن بال باال رسانم. به چرخجا یمآماده رفیی

پرسم که  بال هستند. از سهراب یمشوم. فقط رییس جمهور و وزیر دفاع در چرخیم
 . ها نتوانستند برسند داند. شاید وقت کم بود و آنچرا دیگران نیستند. نیم

بال هستیم. پیایم را  کنند. رییس جمهور، وزیر دفاع و من در چرخ ها پرواز یمبالچرخ
دهم. رییس جمهور نظری ندارد. پیام را به وزیر دفاع ام، به رییس جمهور یم که نوشته

 سپارم تا بخواند. او هم نظری ندارد. یم
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ر زمان دولت مجاهدین  گوید که درسیم، وزیر دفاع برایم یموقتی نزدیک باالحصار یم
شهر به یک سال در باالحصار در مقابل طالبان جنگید و طالبان نتوانستند از میدان

ن کار تکرار شود. وزیر  کابل داخل شوند. برایش یم گویم این امتحان دوم است تا همی 
 گوید: »امدفعه سخت اس.« بیند. آهسته برایم یمدفاع عاجزانه به سویم یم

باره به هوا آیند، ویل قبل از نشست دو کوه باالحصار فرود یمۀ  ها در دامنبالچرخ
داند چه گپ است. ممکن مشکل امنیتی باشد. شاید مشکل شوند. کیس نیمبلند یم

باشد. چرخ در فضای غرب کابل دور یم  ۱۰ها  بالتخنیگ  از  دقیقه  بعد   ۱۰زنند. 
 آیند. رود یمباره در دامنه باالحصار فدقیقه، دو 

رویم. همکارانم از بخش مطبوعات ریاست جمهوری از  به آخرین نقطه باالحصار یم 
اند و آماده ثبت پیام هستند. رییس جمهور و وزیر دفاع هر دو در جا رسیدهقبل آن

خواند و جلو کمره از حفظ شوند. رییس جمهور یک بار پیام را یمیک فریم ایستاد یم
پیام  صحبت یم دقیقهکند.  چهار  پیام  است.  متشدد  و  ثبت  کوتاه ویل سخت  ای 

هللا  زنیم. بسم شود. بعد از ثبت پیام، برای چند دقیقه بر فراز تپه باالحصار قدم یمیم
دقیقه بعد دوباره به سوی   ۱۰کند.  های کابل به رییس جمهور قصه یمخان از جنگ

و وزیر دفاع در یک موتر سوار   ها برسیم. رییس جمهور بالرویم تا به چرخها یمموتر 
گوید: »عمر  کند و به پشتو به من یمشوند. رییس جمهور ناگهان دروازه را باز یمیم

  رییس عمویم امنیت( مشوره کن.« چرا؟ قبل از نشر پیام با شاج صاحب )  صاحب،
 دانم. ویل باید قبل از نشر پیام با رییس عمویم امنیت میل مشورت کنم. نیم

یمدو  آگست:   ۱۳  جمعه،  امش  ۷:۳۰ دفیی  به  یمباره  همکارانم  به  گویم که رسم. 
کنم، پاسخ ویدیوی پیام رییس جمهور را برای نشر آماده کنند. به ضیا شاج تلفن یم

گوید پیام رییس جمهور را کند و یمون یمف دهد. لحظایی بعد ضیا شاج برایم تلنیم
یم نکنم.  نشر  ساعت  چند  یمبرای  چرا؟  توافق کردهپرسم  طالبان  اند که گوید 

اجازه اسماعیل را رها کنند و  امنیت هرات  و رییس  امنیتی  ن  خان، وایل هرات، معی 
د تا  ها از کابل طیاره فرستاده شو گوید قرار است برای آنبرگشت به کابل بدهند. یم

 رییس جمهور یمبه کابل انتقال
ی

ها را با خطر تواند رهایی آنشان بدهد؛ نشر پیام جنگ
سپارد که به مجرد پرواز طیاره از هرات به سمت کابل، برایم  مواجه کند. وعده یم
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مانم، ویل از ضیا صبح روز شنبه منتظر یم  ۲:۰۰احوال بدهد تا پیام را نشر کنم. تا  
ی نیمشاج و پرواز طیار   رسد. ه خیی

دهد که طیاره از هرات صبح معاون دفیی شورای امنیت برایم پیام یم  ۲:۰۰ساعت   
ن پرواز کرد، ویل اسماعیل  ۸۵با    اسماعیل خان  شنشی 

 
خان در طیاره نیست؛ ظاهرا

یابم تا در  اش برگشته است. کیس را نیم باره به خانهاز دروازه میدان هوایی هرات دو 
 . شود مشورت کنم. نشر پیام معطل یم مورد نشر پیام

یف هم سقوط کرده است. چند ساعت پیش تصمیم   شتی سخت است. مزار شر
یف باید قاطعانه دفاع شود. در ظرف چند ساعت مزار چرا   گرفته شد که از مزار شر

چند روز پیش رییس جمهور به مزار سفر کرده بود و فرماندیه جنگ   سقوط کرد؟
ش یک  به  را  مزار  بود. در  ده  سی  سیایس  ان  رهیی و  دولتی  نظامیان  از  مرکب  ورای 

محمد نور و مارشال دوستم گفته بودند که تا آخرین قطره خون از مزار دفاع عطا 
ن جلسهکنند. آنیم عنوان فرمانده عمویم جنگ در عطامحمد نور را به   ،ها در اولی 

ن کرده بودند. ناوقت شب ناگهان خیی شکست مزار شر  های یف با عکس مزار تعیی 
تان نشر محمد نور و همراهانهای عامل مارشال دوستم و عطا قطار  شان از پل حی 
ویدیو یم مزاری  نگار  برندشود. یک خیی از  را که  مزار  ثبت   ۀهای سقوط  خانه خود 
کند. مارشال دوستم و استاد عطا به ترمذ رفته  بوک نشر یمکند، مستقیم در فیسیم

یف سقوط  کرده است.   اند و مزار شر

و آباد است. جاللبعد از سقوط مزار، تنها امید جالل های  آباد کماکان آرام است. نی 
در  نیست؟  ننگرهار  در  تحرگ  چرا  هستند.  غافل  در کابل  نظایم  ان  رهیی و  دولتی 

و میدان  نی 
 
های امریکایی خط اول را بمباردمان شهر جنگ شدید جریان دارد و ظاهرا

صبح    ۴:۰۰بل تا هنوز شکستی نیامده است. آن شب تا ساعت  اند. در خط کاکرده
 مانم. کیست که بخوابد! بیدار یم

 ۲۰۲۱ آگست ۱۴ شنبه،
مجلس صبحانه ارگ  سقوط(:   از   قبل  ساعت  ۲۹)  آگست  ۱۴  شنبه،  صبح  ۹:۳۰

شود. مجالس صبحانه در آخرین ماه شامل  شا دایر یمبا رییس جمهور در صحن حرم
برای تقسیم  صبحانه  مجالس  در   

ً
معموال من  است.  شده  جمهور  رییس  اوقات 
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های جمیع و اجتمایع ارایه یابم و گزارش وضعیت را در رسانهدقیقه حضور یم۱۵
. امروز قبل از ما سالم رحییم با رییس جمهور  کنم کنم و بعد مجلس را ترک یم یم

مجلس داشته است. به تعقیب آن رییس جمهور با داکیی محب مشاور امنیت میل 
امور، دیدار کرده است. سخنان اصیل آن اداره  جا گفته شده  و داکیی فضیل رییس 

یفایی است. است. مجلس ما بیش  تر تشر
شود. برنامه آن روز  ر آن گفته نیمکند و حرف زیادی ددقیقه دوام یم  ۱۵مجلس  

رییس جمهور مخترص است. سه فعالیت شامل اجندای کاری رییس جمهور برای آن  
روز است. اول پیایم که دیروز در باالحصار ثبت شده بود، نشر نشود. رییس جمهور  

آن روز پیام دیگری ثبت کند. از شام دیروز تا امروز چرا موقف    ۱۰:۳۰باید ساعت  
 به یی دانم. بعد از آن رییس جمهور تصمیم دارد در مورد رسیدهنیم رد؟ تغیی  ک

ی
جا  گ

ق به کابل آمده گان داخیل که از والیات شمالشده اند، مجلس دایر کند. بعد از  شر
باشد )رییس جمهور   ان سیایس و جهادی مجلس داشته  با رهیی چاشت قرار است 

های ود. در این مجلس به صحبتشب گذشته با وزیر خارجه امریکا صحبت کرده ب
ن همان صحبت گفت:  خود با وزیر خارجه امریکا اشاره اجمایل داشت و شاید در میی

حل معقویل پیدا شود.« چون این صحبت دقیق »دو ایل سه هفته وقت داریم تا راه
، در قسمت جزییات این بخش مجلس  هایم در کابل استبه یادم نیست و یادداشت

 نویسم.(تر یممفصل در نوشته بعدی 

رویم تا پیام  خانه یمبا همکارانم به قرص گل  آگست:   ۱۴  شنبه،  صبح   ۱۰:۳۰  ساعت
بوک ارگ نو رییس جمهور را ثبت کنیم. از طریق رادیو   تلویزیون میل و صفحات فیس

یم ثبت  اعالم  پیام  دارد.  افغانستان  مردم  برای  مهم  پیایم  جمهور  رییس  کنیم که 
 یم

ً
 ندارد. پیام خنثا و یی شود، ویل اصال

ن محتوا است، کشش و  حرف مهیم برای گفیی
کند. پیایم که دیروز شام در باالحصار ثبت ها پیدا نیمجاذبه ندارد. پوشیسر در رسانه

ش را نیافتیم. پیام دیروز، پیام مقاومت و   ی بود؛ ویل اجازه نشر شده بود، پیام بهیی
از ایستاده امروز حرفن  پیام   بود. در 
ی

ایستاده  گ از مقاومت و  امروز  پیام   نیست. 
ی

گ
زند. دیشب چه واقع شد و چرا حل معقول سیایس« حرف یممشورت در مورد »راه
ایستاده و  راه »مقاومت  »دریافت  به   »
ی

تبدیل شد؟گ معقول سیایس«  را    حل  این 
ن روز عکس نیم   ۀ های رییس جمهور و وزیر دفاع را شام دیروز که در تپدانم. در همی 
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ح »دیدار رییس جمهور و وزیر  ، یی باالحصار گرفته شده هدف و بدون پیام اصیل با شر
 کنیم. دفاع از باالحصار کابل« نشر یم

از آن رییس جمهور در مورد رسیده  بعد  با یی در مجلیس که   
ی

گان داخیل جا شدهگ
اک نیم  شانجام است. مورد و یی وقت، یی کنم. این مجلس یی دارد، اشیی

با رییس جمهور وقت   آگست:   ۱۴  شنبه،  ۲:۳۰  ساعت ان سیایس و جهادی  رهیی
ظهر تنظیم شده است. از من  از بعد   ۲:۳۰اند. مجلس برای ساعت مالقات خواسته

نیم اعتنایی  ویل  است،  نشده  چهار دعوت  قرص  سوی  به  و  یمکنم  در  چنار  روم. 
رییس جمهور، کیسچهار  سیایس  مشاور  خپلواک،  اکرم  جز  به  دیگر حضور   چنار 

عایل  شورای  معاون  هم  و  است  جمهور  رییس  مشاور  هم  خپلواک  داکیی  ندارد. 
یم  او  از  است.  او  مسوولیت  مجالس  این  تنظیم   

ً
معموال و  چرا  مصالحه  پرسم که 

ان سیایس و جهادی نیامده ها در قرص سپیدار مجلس دارند و در  گوید آناند. یمرهیی
 . آیند جا یمختم مجلس همه باهم این

ان سیایس و جهادی ساعت   رسند. مجلس با یک ساعت تاخی  به ارگ یم  ۳:۳۰رهیی
شود. معاونان رییس جمهور در مجلس حضور ندارند. رییس جمهور کرزی، آغاز یم

فضل  عبدهللا،  عبدهللا  انو داکیی  مشر رییس  مسلمیار  محمد الهادی  یونس جرگه، 
، محمد  ستم، حنیف اتمر وزیر خارجه، کریم خلییل، محمد محقق، باتور دو قانوین

ن بیک رییس دفیی رییس جمهور،  حمدهللا محب مشاور امنیت میل، فضل فضیل    متی 
هیات   رحییم عضو  و سالم  رییس جمهور  مشاور  خپلواک  اکرم  امور،  اداره  رییس 

جرگه دیرتر به  رحمان رحماین رییس ولیس کننده در مجلس حضور دارند. می  مذاکره 
ی استاد سیاف کریس گذاشته شده است، ویل وی حضور ندارد. رسد. برا مجلس یم

وع مجلس رییس جمهور کرزی ی رییس اداره امور را فرا یم  )؟(   قبل از شر ن خواند و چی 
خواهد تا مجلس را ترک کنند. من به  داران یم گوید. داکیی فضیل از کمره به گوشش یم

این مجلس مهم  عکاس یم د؛  گویم که بماند و تصاویر مجلس را برای آرشیف بگی 
 است و تصاویر آن باید ثبت تاری    خ شود. 

اند و کیس . همه آرامبوس و پریشان استها ع تنش است. چهره فضای مجلس پر 
ان سیایس به ارگ آمدهنیم  رهیی

 
اند و پیایم مهم دارند. طبق معمول قرآن  خندد. ظاهرا
کند. خالف معمول، رییس شود و بعد رییس جمهور مجلس را آغاز یمکریم قرائت یم
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گوید که آماده کند و به داکیی عبدهللا یمجمهور گفتتن زیادی ندارد. مایک را روشن یم
از آن از رییس جمهور کرزی  است  را  یم)؟( ها بشنود. داکیی عبدهللا  پیام  تا  خواهد 

 برساند. 

جمهور کرزی   یمصحبت)؟( رییس  دارد.  عاطقن  و  های  جنگ  احتمال  از  گوید 
با کنایه به دیگران یمخون او به دلییل، بیشریزی در کابل نگران است.  تر گوید که 

خواستند پشش ها یمگوید جرمن اش در کابل است. یممام خانوادهنگران است که ت
ویس را با بورس پنج ند، ویل او موافقت نکرده است. یممی  گوید او  ساله به آلمان بیی

به  نیم نباشند. بعد  آگاه  از درد فرزندان مردم  باشند و  خواهد فرزندانش در خارج 
وقت تصمیم و قرباین است و باید  گوید که  رسد. به رییس جمهور یماصل مطلب یم

ی شود. رییس جمهور کرزی در لفافه صحبت از خون  در کابل جلوگی 
ریزی و ویراین

 دانند که هدفش چه است. کند، ویل همه یمیم

به تعقیبش داکیی عبدهللا، محمدکریم خلییل، محمد محقق، یونس قانوین و شاید 
 مشاکنند. پیامکیس دیگر صحبت یم

 
ریزی و ویراین در کابل  ؛ از خونبه استها تقریبا

از  مجلس  این  در  هیچ کیس   ، امنیتی دیروز  مجلس  خالف  شود.  ی  جلوگی  باید 
ی از خونمقاومت و دفاع صحبت نیم تر و ویراین کابل ریزی بیشکند؛ همه از جلوگی 

یم از  صحبت  ان  رهیی این  از  یی  عده  سیایس  ان  رهیی با  قبیل  مجالس  در  کنند. 
کردند و از دولت   ای خود برای دفاع از نقاط مختلف افغانستان صحبت یمهتوانایی 

ش  اسلحه و مهمات و امکانات یم ن خواستند. ویل این بار هیچ کیس از مقاومت و خی 
ی نیم گوید.  ۀو مفرز  ن  امنیتی چی 

 حرف یمدیروز همه از مقاومت و ایستاده
ی

خواهند  باره همه یم زدند، اما امروز یکگ
 در  که از خون

 
ی شود. واقعا ساعت گذشته چه واقع شده    ۲۴ریزی در کابل جلوگی 

ان سیایس و جهادی را درک یماست؟ نیم  رییس جمهور پیام رهیی
 
کند.  دانم. ظاهرا

ایستادهدر جمع از مقاومت و   حرف نیمبندی مجلس او هم 
ی

با زند؛ یمگ گوید که 
ن کنند تا یایی با سپارد که هشان موافق است. وظیفه یمهایپیشنهاد  صالحیت را تعیی 

ند. این را گفته و به عجله و بدون   فردا به قطر برود و تصمیم نهایی را با طالبان بگی 
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ان سیایس افغانستان تنها خداحافیطن از مجلس خارج یم  شود. آخرین مجلس رهیی
 کند. نیم ساعت دوام یم

ان سیایس گوید که او و یک جمع دقبل از ختم مجلس یونس قانوین یم  یگر از رهیی
به اسالم به آنآباد دعوت شده مقاومت،  فردا  قرار است  از رییس  اند و  بروند.  جا 
ن به  شود و یمآشفته یمطلبد. رییس جمهور بر جمهور اجازه یم گوید این وقت رفیی

ان سیایس به پاکستان در این مقطع پیام خویی نخواهد  ن رهیی
پاکستان نیست؛ رفیی
ن   چی 

 گوید. ی نیمداشت. قانوین

ون تاالر با یونس قانوین روبه  که رییس شوم. از اینرو یمبعد از ختم مجلس در بی 
آن  ن  رفیی با  اسالمجمهور  به  است. سخنان ها  برآشفته  است،  نکرده  موافقت  آباد 

خواهد به رییس جمهور بگویم که گوید. از من یم سختی به آدرس رییس جمهور یم
ی نگفته ن ام چی 

ن به اسالم  از روی احیی آباد ندارد.  و اال نیازی به اجازه کیس برای رفیی
یم را  نیمسخنانش  ی  ن چی  ویل  رییس شنوم،  و  قانوین  میان  من  نیست  قرار  گویم. 

 جمهور قاصد باشم. 

چنار داکیی عبدهللا، کریم خلییل، حنیف تر در میدان پیش روی قرص چهار آن طرف 
ن بیک و اکرم خپلواک صحبت یم شوم تا بشنوم  ند. به جمع نزدیک یمکناتمر، متی 

کند و دیگران به دقت  گویند. وزیر خارجه در وسط ایستاده است و صحبت یمچه یم
که پیایم که قرار بود به رییس جمهور برسد در لفافه  . وزیر خارجه از اینشنوند یم

یم است.  ناراحت  نبود،  واضح  و  شد  ان  گفته  رهیی خواست  جمهور  رییس  گوید 
ا درست و واضح نفهمیده است. داکیی عبدهللا موافق است. شاید رییس  سیایس ر 

گونه عاجل انتقال پیدا خواهند او کنار برود و قدرت به ها یمجمهور ندانست که آن
کند که او و داکیی عبدهللا پیش رییس جمهور بروند و  کند. وزیر خارجه پیشنهاد یم

فرستند تا  ابهام نباشد. داکیی خپلواک را یم  تر برایش بگویند تا او در این پیام را واضح
د. داکیی خپلواک به حرم رود تا از رییس جمهور وقت شا یماز رییس جمهور وقت بگی 

 رییس جمهور داکیی عبدهللا و حنیف اتمر را نیم
 
د. ظاهرا پذیرد؛ او در عقب تعمی   بگی 

 شا با داکیی محب و داکیی فضیل مرصوف است. حرم
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ان سیایس در آن مجلس واضح است: رییس جمهور باید  برداشت من از پیام رهیی
کنار برود. ادامه کار او دیگر برای هیچ کیس، به شمول وزیر خارجه خودش، قابل 
ون از نظام این است که اگر داکیی غتن   قبول نیست. محاسبه سیاسیون داخل و بی 

دیگران کنار خواهند  با  طالبان  برآید،  مشارکتی خواهند   از صحنه  و حکومت  آمد 
 پیام 

ً
ان سیایس داده بودند )سوایل که  ساخت. طالبان در این مورد قبال هایی به رهیی

در ذهن من است، این است که حال که طالبان بدون جنگ و مقاومت جدی به 
شان نخواهد دانند که در کابل هم مقاومت جدی علیهاند و یمهای کابل رسیدهدروازه

ای آماده خواهند بود؟ آیا طالبان عالقه دارند قدریی را که از چگونه معاملهشد، به  
توانند به دست بیاورند، با کیس تقسیم کنند؟ چرا باید گونه مطلق یمراه زور و به 

 این کار را بکنند؟ این نکته قابل بحث است.( 

ی  برنامه بعدی رییس جمهور دیدار با سفی  امریکا   آگست:   ۱۴  شنبه،  ۶:۳۰ و رهیی
و  ن نظایم نی  دایر شود. این مجلس صبح در    ۵:۴۵الملیل است که باید ساعت  های بی 

اوقات شده است. در این مجلس  گونه عاجل شامل تقسیم اوقات نبود و بهتقسیم 
از دفیی رییس جمهور برایم تلفون   ۶:۳۰دعوت نیستم. در دفیی کارم هستم. ساعت  

باید  کنند و یمیم ی را  امریکا و فرمانده  گویند خیی با سفی   نشر کنیم. رییس جمهور 
و  امور،نی  اداره  رییس  میل،  امنیت  مشاور  حضور،  در  امریکایی  و    های  دفیی  رییس 

عیلهیبت ن هللا  بی  همکاران  و  است  دیدار کرده   ، ن درستی  لوی  تداوم  زی،  از  الملیل 
ک علیه طالبان اطمینان داده دهم  م هدایت یماند. به همکارانهمکاری و پیکار مشیی

ی دیگر را باید نشر  تا خیی را عاجل نشر کنند. ساعتی بعد باز برایم تلفن یم کنند. خیی
ال سمیع سادات که بعد از سقوط لشکرگاه  کنیم. در مجلس فیصله شده است تا جین

و به  به کابل برگشته است، ن شده عنوان فرمانده عمویم نی  های امنیتی در کابل تعیی 
و  اند. باز چه واقع شد؟ ساعتی  ده شدههای امنیتی در کابل به وی گزارشو تمام نی 

دوباره   بعد  ساعت  یک  بود.  قطر  به  هیات  اعزام  و  قدرت  انتقال  از  بحث  پیش 
های متناقض کنیم. مردم از این خیی های مقاومت و جنگ علیه طالبان را نشر یمپیام

کنیم و قرار است ات را نشر یمبه هر حال، خیی مقرری سمیع ساد  چه برداشت کنند؟
 کند   مسوول دفاع از کابل باشد. ساعت آینده   وقتی کابل سقوط یم ۲۰او تا 

شان امروز هایشام است. همکارانم هنوز هم در دفیی هستند. نگراین   ۷:۳۰ساعت  
یمبیش اطمینان  من  از  است.  نیمتر  اطمیناین که  برایخواهند؛  بدهم. توانم  شان 
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رویم. شویم. تا لیسه اماین پای پیاده یمشب از دفیی خارج یم  ۸:۰۰اعت  نزدیک به س
 رویم. های خود یمشویم و به خانهجا همه جدا یماز آن

ام. از خانه قبیل به جایی دیگر کوچ کرده آگست:   ۱۴  شنبه،  شب  ۱۲:۰۰  تا   ۸:۰۰
  خانه

 
 به کرایه گرفته بودم، در مکان نسبتا

ً
پذیر بود. بعد از حمله  آسیبای که قبال

ن دوست و همکارم دواخان مینهبمب بر خانه وزیر دفاع و جانموتر  تازه   پال،باخیی
به کرایه گرفتهخانه دیگری را در جای محفوظ به خانه نو هنوز ام. کوچتری  کیسر 

ی در ذهن مادرم گشته تکمیل نشده است. یک ساعت با مادرم صحبت یم ن کنم. چی 
قبهند وضعیت غی  کو فکر یم   آمدین است. ای پیشمیی

و  نگاران  خیی میان  در  زیادی  دوستان  در حکومت،  دیگری  هر کیس  به  نسبت  من 
یگانه  و  هستند  نگران  همه  دارم.  حکومت  از  ون  بی  اقشار  و   

مدین جامعه  فعاالن 
ن و اطمینان دادن ندارم.  تماس ی برای گفیی ن شان در دستگاه حکومت با من است. چی 

 به اوج رسیده است. همه در فکر برآمدن هستند. یک دوستم در میدان  شاسیمه
ی

گ
کند که وضعیت  هوایی است و به دیی یا استانبول پرواز دارد. مسلسل برایم پیام یم
ون شوم. به او وعده یم ن پرواز باید از کابل بی  دهم که این کار خراب است و در اولی 

برنامکنم، ویل خودم یمرا یم یت »طبقه  دانم که  اکیر ندارم. من عکس  ه مشخیص 
«، خانه و کاشانهنخبه حکومتی و غی   ام در کابل است و وطن دویم ندارم تا حکومتی

کت کامآن زند. کند، برایم زنگ یمایر کار یمجا بروم. ساعتی بعد یک دوستم که در شر
مقامیم یت  اکیر نخبهگوید  و  غی  های حکومتی  پرواز های  در  های  روز   هایحکومتی 

تکت گرفته  یم آینده  اگر  یماند،  وی  شوم،  ون  بی  از کابل  از  خواهم  یگ  در  تواند 
ورت شد، کنم و یمایر برایم عاجل جای پیدا کند. تشکر یمهای کامپرواز  گویم اگر صن

آیند. از  دهم. یک تعداد اعضای خانواده با نان شب پخته شده به خانه یماحوال یم
اده در خانه در کنارم هستند، خوشحالم ویل نگرانم. اگر طالبان که اعضای خانو این

شب همه   ۱۲:۰۰ها آسیتی برسد. ساعت  نشود که به آن  امشب به کابل برسند،
ون دروازه خانه بدرقه یم کنند و یمخداحافیطن یم کنم.  روند. اعضای خانواده را تا بی 

ی واقع  ن  شدین است. کوچه خانه ما خایل است و حس دیگری دارد. چی 

 ۲۰۲۱ آگست ۱۵ شنبه،یک
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های ها و طیاره بالصدای چرخ آگست:   ۱۵  شنبه،یک  صبح  ۴:۰۰  تا   شب  ۱۲:۰۰
نظایم در فضای کابل پیچیده است. بدون آن شر و شور، هم خوابیدن محال است. 

ناخوشخیی  تبادله یمهای  سوی کابل  هر  از  شبکهآیندی  خیی شود.  اجتمایع  های 
اند و در داخل زندان جنگ جریان دارد.  ن وارد زندان پلچرجن شدهدهند که طالبایم

« مهار  ساعتی بعد امرهللا صالح توییت یم  ش زندانیان در زندان پلچرجن ن کند که »خی 
امشب خط میدان تا کمپتن پیش آمدهشده است.  اند. شهر هم شکسته و طالبان 

شان در  د که از جلو خانهگذار . کیس پیام یمهای اجتمایع پر از شایعات استشبکه
موتر  طالبان گذشتهدهبوری  پیام یمهای  یگ  ارزاناند.  وارد  طالبان  قیمت دهد که 

کند که رییس جمهور و  دهد که پغمان سقوط کرد. یگ پیام یم اند. یگ پیام یم شده
 شود. ، تمام شب تبادله یمها گونه پیاماند. اینداکیی محب و داکیی فضیل فرار کرده

ی واقع شدین است؟به یک مقام امنیتی پیام یم ن نویسد برایم یم  نویسم: آیا امشب چی 
اطمینان برایم  پیام  این  واقع شود.  ی  ن نیست چی  قرار  نیست. یمکه  دانم که بخش 

ند. کابل امشب بیدار است. نگران است.  تر خیی تر و یی های امنیتی از من بیچارهمقام
 ه است. ترس عجیتی کابل را فرا گرفت

ی  برد. تا روشتن صبح بیدار یمروم. خوابم نیمصبح به بسیی یم  ۴:۰۰ ن خیی مانم. اولی 
اتژیک، خوانم، سقوط جاللکه صبح وقت آن روز یم آباد، آخرین شهر کالن و اسیی

به دست طالبان است. این شهر هم بدون اندگ مقاومت و جنگ به دست طالبان 
 سقوط کرده است. 

خانه ارگ  رسم. طبق معمول به چایبه دفیی یم آگست:  ۱۵ شنبه،یک  صبح ۹:۰۰
چاییم معمول،  عکس  جمعروم.  امروز  بچه و خانه  با  ندارد.  در جوش  هایی که 

م اند. قهوه یمخانه پریشانام. کارمندان چایکنند، دوست شدهخانه کار یمچای گی 
دازم. احساس یمشان  ام را برایم بدهند تا پولماههگویم حساب یکو یم کنم را بی 

 شاید دیگر فرصت نشود. 
تقسیم  یم به  نظر  ارگ  روزمره  رحییم   ۸:۳۰اندازم.  اوقات  سالم  با  جمهور  رییس 

و   دارد  ساعت    ۹:۰۰مجلس  ببیند.  میل  امنیت  مشاور  با  است  قرار   ۹:۳۰صبح 
دایر یم باشم. ساعت  مجلس صبحانه  داشته  آن حضور  در  باید  من هم  شود که 

خپلواک یمص  ۱۰:۰۰ داکیی  با  جمهور  رییس  ساعت  بح  نثار   ۱۱:۰۰بیند.  احمد  با 
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از ساعت   ، وزیر تجارت، مجلس دارد.  تقسیم   ۷:۰۰تا    ۱۱:۳۰غوریاین اوقات  شام 
به  عکیس   

 
)بعدا است  شده  مختص   » امنیتی هدایات  »صدور  به  جمهور  رییس 

همان صبح با   داد رییس جمهور و مشاور امنیت میلها درز کرد که نشان یمرسانه
حرم  در صحن  عریی  متحده  امارات  استخبارات  داشتهمعاون  دیداری  این  شا  اند. 

اوقات رسیم رییس جمهور نبود، به همان دلیل من از زمان دقیق، دیدار شامل تقسیم 
 و جزییات این دیدار اطالع دست اول ندارم؛ ویل بعد چگونه
ی

 در مورد جزییات آن گ
 
ا

نویسم که در مورد صحت و سقم جا به دلییل نیم که در اینمجلس شنیدم؛ معلومایی 
 کنم.(آن هنوز تدقیق یم

اک در مجلس صبحانه به صحن حرم  ۹:۳۰ساعت    رسانم. شا یمخود را برای اشیی
شا رییس جمهور با مشاور امنیت میل مرصوف صحبت است. دهن  در صحن حرم

مانم. جا منتظر یماند. آننشستهیاران رییس جمهور  شا، دستدروازه ورودی حرم
آید. از جاغوری غزین است. پدر و مادرش در یار رییس جمهور پیشم یمیک دست
، به خانهشهر غزین  اند. نگران امنیت پدر و شان رفته اند. طالبان بعد از ترصف غزین

 مادرش است. 

تا در خواهد  شود. رییس جمهور آرام است. از من یم مجلس آغاز یم   ۹:۳۰ساعت  
تر کیس در شهر  گویم در شهر پانیک عجیتی است. شاید کم مورد وضعیت بگویم. یم

ها خلوت  کند. امروز جادهکابل دیشب خوابیده باشد. آوازه است کابل سقوط یم 
اند. حتا وزیران تر آمدهشان کم . حکومت فلج است. کارمندان حکومتی به دفاتر است

ها نو  دانم این خیی شود. یمگذرد و چه واقع یمدانند چه یمو معینان حکومت نیم
حیث وظیفه این جمالت را  دانند؛ فقط من نیست و همه در مجلس وضعیت را یم

 گویم تا گفته باشم. یم

هایی در جریان روز داشته باشد که از طریق گوید الزم است او برنامهرییس جمهور یم
تر نشود. اده شود تا نگراین مردم بیشها نشر شود. وضعیت باید نورمال نشان درسانه

گان  جا شدهدهد تا زمینه رفتنش به کمپ یی به رییس دفیی و رییس اداره امور هدایت یم
ت حی  سازند.  آماده  را  پدوله  دشت  در  یمداخیل  این زده  در  جمهور  رییس  شوم. 

یم برود؟وضعیت  پدوله  دشت  به  فضیل    خواهد  داکیی  و  بیک  ن  متی  من  از  پیش 
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گویند وضعیت کابل قسیم نیست که رییس جمهور به دشت کنند. یمخله یممدا 
 پدوله رفته بتواند. 

پیشنهاد یم فراخوانده کیس  پدوله، جلسه کابینه  به دشت  ن  رفیی به عوض  کند که 
مقام و  وزیران  به  باید  شود.  جمهور  رییس  شود.  ی    ح  تشر وضعیت  حکومتی  های 

کند. قرار ت. رییس جمهور موافقت یمشان واضح بگوید که وضعیت چگونه اسبرای
ظهر مجلس کابینه دایر شود. رییس جمهور به بیک و فضیل از بعد   ۲:۰۰است ساعت  

سپارد که با معاون اول هم صحبت کنند تا مشکیل به وجود نیاید. چرا باید  وظیفه یم
 در آن وقت دلیلش را نیم  بیک و فضیل با امرهللا صالح صحبت کنند؟

 
 دانم. )بعدا
رییس  با  مستقییم  تماس  جمعه  روز  امنیتی  مجلس  از  بعد  اول  معاون  شنیدم که 
 روز شنبه، بعد از مجلس با سیاسیون که در آن رییس  

 
جمهور نداشته است. ظاهرا

موافقت  قدرت  انتقال  مقدمات  و گرفته شدن  قطر  به  هیات  فرستادن  با  جمهور 
امور پیش میم اداره  امنیت میل و رییس  اول یمکند، مشاور  از عاون  را  روند و وی 

شنبه کابل را کنند. امرهللا خان همان شب و یا صبح وقت روز یکتصمیم آگاه یم
 تر تدقیق کنم.( کند. در مورد صحت و سقم این معلومات باید بیشترک یم

من و رییس دفیی رییس جمهور از مجلس با  آگست:   ۱۵  شنبه،یک  ۱۰:۳۰  ساعت
کنیم. رییس خانه در سایه درخت صحبت یمرییس جمهور برآمده در مقابل قرص گل 

ن بیک همراهش صحبت کنند. اداره امور یم د تا او و متی  رود با معاون اول وقت بگی 
داده هایش پاسخ نها و تلفنزند. معاون اول به پیامپنج دقیقه بعد به بیک زنگ یم

ش خایل  است. چند دقیقه بعد دوباره تماس یم د. معاون اول در کابل نیست. دفیی گی 
ش را خایل کرده و به جای  است. امرهللا صالح بدون اطالع به رییس جمهور، دفیی

گوید به احتمال غالب به پنجشی  رفته باشد. نامعلویم رفته است. یک همکارش یم
  اول چگونه بدون اطالع کابل را ترک گفته است؟ ای است. معاون  کنندهخیی ناراحت

ی واقع شدین است؟ ن  آیا امروز چی 
ای در میدان هوایی کابل نشر آیهای اجتمایع تصاویری از داخل طیاره ی  در شبکه

، کریم خلییل، محمد محقق، صالحیم ، باتور دوستم  شود. یونس قانوین الدین رباین
کت هوا  آباد یی پاکستان در حال پرواز به سوی اسالمو خالد نور در پرواز خاص شر

رسد از میدان هوایی خیی یم  برند؟ آباد یمها را چرا در این روز مهم به اسالماستند. آن
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ایر های کامی  میدان هوایی منتظر پرواز آیکه یک تعداد اعضای کابینه در بخش وی
نادری، رییس کمیسیون اص نادر  با  ایرالین هستند.  اداری، صحبت  و ترکش  الحات 

رود. صبح  گوید برای سفر رسیم به قطر یم کنم. در سالون میدان هوایی است. یمیم
ن یم ها معطل استجا رفته، ویل پرواز وقت به آن  ن وضعیتی . مطمی  شوم که در چنی 

 تدویر مجلس کابینه ممکن نیست. مجلس کابینه در آن روز دایر نشد. 

چای گست: آ   ۱۵  شنبه،یک  صبح  ۱۱:۰۰  ساعت در  همکارانم  جمع اکیر  خانه 
ناراحتشده و  شاسیمه  ارگاند.  داخل  ادارات  سایر  خالف کارمندان  ویل   ، اند، 

یت  اند. همکاراین که با من در دستگاه اطالعایی حکومت  شان به دفیی حاصن شدهاکیر
یت همکاران کنند، همیشه خود را در دستگاه ارگ کلک ششم یمکار یم شمارند. اکیر

اند و در دو سال  ساز نیستند و بعد از آمدن من از ایتالیا به ارگ آمدهمن از تیم دولت
آن به  همیشه  عمر،  گذشته  وحید  تیم  نام  به  است.  شده  دیده  شک  نگاه  به  ها 

مشهورند؛ تییم که از نظر معاونت اول ریاست جمهوری، شورای امنیت و اداره امور 
ی دولت زیر سوالوفاداری شان من وضعیت، یگانه امید   است. در این  اش به رهیی

دغدغه غی  هستم.  حالت  بروز  در صورت  نشود  است که  این  و شان  من  قبه،  میی
اند که تمام دستگاه ارگ پالین برای همکارانم قرباین شویم. کساین به همکارانم گفته

قبه دارد که تیم ما در آن شامل نیست. برای میی ن گویم که از  شان یموضعیت غی  چنی 
 پالین آگایه ندارم. 

بار ایم که ناگهان صدای رگشان مرصوف صحبتهایبا همکارانم در مورد دغدغه
 عجیتی در ارگ حاکم یمها در شهر شنیده یمگلوله

ها از قبل شود. ذهنشود. اناریسر
چنار قدییم در  اند. ما در زیر پنجهاند بپذیرند که طالبان داخل کابل شدهآماده شده

چایمقاب ارگل  خروجی  دروازه  یم (  ۱۵)دروازه   خانه کنار  را  همه  و  بینیم. هستیم 
ی   به شمول یک عده محافظان  ارگ  به سوی دروازهی  کارمندان  های خروجی  اس 

دوند. یک تعداد  برآمده به سوی چهاررایه آریانا یم ۱۵دوند. یک تعداد از دروازه یم
ای از خان خارج شوند. برای لحظهپل محمود   روند تا از دروازهبه سوی اداره امور یم

جنبیم. برادر یگ از همکارانم در دستگاه محافظت ریاست جمهوری جای خود نیم
کنیم که  دهد که از ارگ برآید. ما هم بالفاصله فکر یمکند. به همکارم پیام یمکار یم

 باید از ارگ برآییم. 
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شان تا هنوز در سم، چون یک تعداد نویشان را نیمهایمن و شش تن همکارانم )نام
دروازه  افغانستان از  عجله  به  یم   ۱۵اند(  خارج  سوی  ارگ  به  شعت  با  شویم. 

گوید: رویم. در وسط راه یک همکارم یمدانیم کجا یمرویم. نیم چهاررایه آریانا یم
برویم؟ یم نیمعمر صاحب، کجا  برویم؟گویم  خانه  محفوظ  یم  دانم.  خانه  گوید 

یم. شاید محفوظنیست.   تر این است که داخل ارگ شویم و در یک گوشه پناه بگی 
  
ی

ق    –نظر خویی است. دوباره با همکارانم از دروازه جنگ همان دروازه مشهور که بی 
شویم. در کنار تعمی  مرکز سوق و اداره در  وارد ارگ یم  –رنگ باالیش نصب بود  سه

یم چمن  روی   ،
ی

جنگ دروازه  راست  تانکنشینیم سمت  ی  .  وسایط  و  در  ی  ها  اس 
شوند. ارگ دیگر نظایم شده و در صحن ارگ به جز گارد محافظت ریاست  حرکت یم

دقیقه ارگ تخلیه شده    ۱۵شود. در ظرف  جمهوری و چند کارمند من، کیس دیده نیم 
 اند. است. تعداد معدودی در ارگ مانده

نوز در صحن ارگ در من و همکارانم ه  آگست:  ۱۵ شنبه،یک  ظهر  ۱۲:۰۰ ساعت
خاموش شده است.  }شلیک ها{  ها  ایم. صدای فایر کنار تعمی  مرکز توحید نشسته

گوید در دشت هر کیس تالش دارد تا با خانواده و دوستانش صحبت کند. یگ یم
پرچم  بر برج   طالبان  یمهای  دیگری  شده،  طالبان  افراشته  را  نو  حوزه کارته  گوید 
شان را گذاشته و لباس  اند که سالحها را دیدهگوید پولیسیماند و سویم  تسخی  کرده

اپ  اند. من با چند دوستم از طریق واتسها را تخلیه کردهملگ به تن کرده و حوزه
جا باشند. من به شورای  گویم هماناند. به همکارانم یمکنم. همه نگرانصحبت یم
م. امنیت یم  روم تا خیی بگی 

 حاکم است. در برنده عقتی تعمی  شورای روم. شاسیمهبه دفیی شورای امنیت یم
ی

گ
ن بیک، سالم رحییم، رفیع فاضل معاون شورای امنیت و   امنیت داکیی محب، متی 

ن بیک بینم. هر یک تلفن به دست با کیس صحبت یمیگ دو نفر دیگر را یم کند. متی 
های پراکنده صورت گرفته بود. است و فایر   گوید باید اعالم کنیم که کابل محفوظیم

ن جمله را از تویییی شخیص خود توییت   مردم باید به آرامش فراخوانده شوند. همی 
یمیم زنگ  همکارانم  به  جملهکند.  و  برایزنم  را  یمای  دکته  طریق  شان  از  تا  کنم 

 صفحات ارگ نشر کنند. 



 

266 
 

 افغانستان از نخستین جمهوریت تا برگشت امارت طالبان

ی   رهیی با  رحییم  سالم  و  بیک  ن  متی  تماس  بعدتر  تلفن  طریق  از  قطر  در  طالبان 
ند. طالبان یم یم کنند،  اند و کساین که شلیک یمها وارد کابل نشده گویند که آنگی 

خواهد که برای اطمینان اعالمیه صادر کنند. ها یم افراد طالبان نیستند. رحییم از آن
گویند ود یمکنند. طالبان در اعالمیه خچند لحظه بعد طالبان قطر اعالمیه صادر یم

 که قصد ندارند وارد کابل شوند. 

تر مشاور امنیت میل و همکارانش تالش دارند تا با همکاران خارجی تماس آن طرف 
 کیس تلفن

 
دهد. باالخره یک افش امریکایی پاسخ شان را پاسخ نیم برقرار کنند. ظاهرا

و یمیم آندهد  لویگوید  با  هیبتها   ، ن ن  هللا عیلدرستی  همی  میدان زی،  در  لحظه 
ورت شد، آنکنند. یمریزی یمهوایی جلسه دارند و برنامه  ها وارد شهر گوید اگر صن

 در این لحظه بافی مسووالن دستگاه امنیتی در آن طرف میدان 
 
خواهند شد. ظاهرا

ن  وهای بی  ل نی 
الملیل است. از وزیران دفاع و داخله و رییس  هستند. میدان در کنیی
مقا و سایر  از کار مامنیت  دیگر  دولت   دستگاه 

 
نیست. ظاهرا ی  های حکومتی خیی

 افتاده است. 

دوباره پیش همکارانم به صحن   آگست:   ۱۵  شنبه،یک  بعدازظهر   ۱۲:۳۰  ساعت
یم تکانارگ  دیدم،  امنیت  شورای  در  من  وضعیتی که  من  روم.  دیگر  بود.  دهنده 

ی به نام حکومت و دستگاه اد ن  غتن چی 
اری و امنیتی نمانده مطمینم که برای داکیی

 فروپاشیده است؛ فقط 
 
ی به نام دولت وجود ندارد. دولت رسما ن است. دیگر چی 

شان بروند هایکنم که به خانهکیس باید این را رسیم اعالم کند. به همکارانم عذر یم 
ند. هر کدام یمهای دوستان و خویشاوندانو یا در خانه  تواند پای پیاده شان پناه بگی 

شان گویند تا من همراهها خارج شده و خود را به جای امتن برساند. یماز دروازه  از یگ
 کنم. روند. این عیاری همکارانم را تا زنده هستم فراموش نیمنروم، جایی نیم

زند و به خانه رییس  یار رییس جمهور، زنگ یماحمد، دستسهراب  ۱۲:۳۵ساعت  
یم فراخوانده  یک  شماره  قرص  در  جمهور شومجمهور  رییس  خانه  ن  دهلی  در   .

شویم. رییس جمهور، مشاور امنیت  جا داخل اتاق یماحمد منتظرم است. یکسهراب
سالم رحییم، رییس دفیی و رییس اداره امور در اتاق حضور دارند. رییس جمهور   میل،
گویم مردم شوکه گوید برای اطمینان دادن به مردم، باید یک پیام ثبت کند. یمیم

و مشکل است پیام اطمینان در این وضعیت کمک کند؛ ویل اگر رییس جمهور   هستند 
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ی بگوید، پیشنهاد یمیم ن کنم که به وزیران دفاع و داخله و رییس عمویم  خواهد چی 
ن امنیت شهر را بدهد؛ ما این مکالمه امنیت میل تلفن کند و به آن ها هدایت تامی 

اقل مردم ببینند که هنوز دولت هست و  خواهم حد کنیم. یمتلفتن را ثبت و نشر یم
ارتباط دارد. منظورم بیش  امنیت  با وزیران داخله و دفاع و رییس  تر  رییس جمهور 

ن است. موافقت یم  خانه ثبت شود. شود. مکالمه باید در قرص گل همی 

برداری و عکایس  های فلم گویم کمرهروم. یمدوباره پیش همکارانم یم  ۱۲:۴۵ساعت  
برداران ریاست گویند عکاسان و فلم خانه بروند. همکارانم یمند و به گلرا آماده کن 

م. به فلم برداری را یماند. خودم کمره فلم ها فرار کردهجمهوری نیستند، آن بردار گی 
یم زنگ  است،  نامعلویم  جای  در  یمارگ که  ی    ح  تشر برایم  از کمره زنم.  کند که 

قرا فلم  م.  بگی  باید کار  چگونه  آدرس برداری  از  جمهور  رییس  پیام  آخرین  است  ر 
 ای که بلد نیستم، ثبت کنم. ریاست جمهوری را خودم با کمره

خانه آماده ثبت مکالمه هستیم.  در قرص گل  آگست:   ۱۵  شنبه،یک  ظهر از بعد   ۱:۳۰
، رییس اداره امور و دست خانه یارش به گلرییس جمهور با سالم رحییم، رییس دفیی

ن امان نیت میل همراهرسند. مشاور امیم هللا شان نیست. رییس جمهور در پشت می 
د. من کمره فلم گذاری احمدشاه ابدایل قرار یمخان جلو عکس مراسم تاج برداری  گی 

سپارم تا او مکالمه را در  شوم. مبایلم را به یگ از همکارانم یمرا گرفته آماده ثبت یم
ندان بلد نیستم، نشود که درست ثبت  برداری را چتلفن هم ثبت کند. من کمره فلم 

شوند. قرار بود اپ رخ یمنکنم. وزیر داخله و رییس عمویم امنیت میل از طریق واتس
ن هم در این مکالمه باشد،وزیر دفاع و یا لوی  تماس با آن  درستی 

 
ها برقرار اما ظاهرا

 نشده است. 
صحبت امنیتی  مقام  دو  آن  با  دقیقه  هفت   

 
تقریبا جمهور  هدایایی  یم  رییس  کند. 

امنیت صحبتشان یمبرای ی شنوند و کم ها را یمدهد. وزیر داخله و رییس  ن تر چی 
این مکالمه حتا برای ما گویند. مکالمه خاتمه یمیم اتاق هستیم،  یابد.  یی که در آن 

 در مورد  )آن بخش نیست. به هر حال مکالمه را باید نشر کنیم اطمینان
 
چه را بعدا

ثبت یم  غیبت مشاور  رییس جمهور  تلفتن  مکالمه  لحظایی که  در  شود امنیت میل 
ن زماین که ما مرصوف ثبت مکالمه رییس جمهور با    در عی 

 
شنیدم، مهم است. ظاهرا

وزیر داخله و رییس امنیت هستیم یا دقایقی قبل از آن، داکیی محب و خلیل حقاین 
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چه در ثی  مستقییم بر آنکنند. این صحبت تلفتن تاهم صحبت یماز طریق تلفن با 
شود، داشته است. محب به حقاین زنگ زد یا حقاین به  دقیقه بعدی واقع یم  ۹۰

دانم؛ ویل جزییات این صحبت تلفتن را دست اول از کیس که در محب زنگ زد، نیم 
ام که بعد از تدقیق الزم در یک زمان دیگر به آن خواهم  جا حضور داشت، شنیدهآن

 پرداخت.(

ون یمگل   از قرص  شویم. شور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، در مقابل خانه بی 
)شاید بعد   سوخانه منتظر رییس جمهور است. شور دانش از ساعتی بدین دروازه گل
ن محوطه    ها در شهر( از شلیک در ارگ است. دفاتر معاون اول و معاون دوم در عی 

لح خایل شده و وی به آدرس نامعلویم، در قرص صدارت قرار دارند. دفاتر امرهللا صا
، رفته است. استاد دانش هم به ارگ آمده است. در مقابل دروازه   پنجشی 

 
ظاهرا

ی در گوش رییس جمهور یمورودی گل ن گوید. رییس جمهور به رییس خانه، دانش چی 
طرف آن  امور که  یماداره  وظیفه  ایستاده،  رفع کند. کدام  تر  را  او  مشکل  تا  دهد 

 شنیدم که دانش یم)  دانم در آن وقت نیم؟  مشکل
 
خواهد به میدان هوایی کابل  بعدا

خواهد با موتر برود. فضای شهر، جا به استانبول پرواز کند؛ ویل نیمبرود و از آن
د و با موتر به میدان برود. به ارگ فضای اناریسر است. دانش نیم خواهد ریسک بگی 

بال فراهم ه برای بردن او به میدان هوایی چرخآمده تا رییس جمهور هدایت بدهد ک
ها در میدان بالگوید چرخکند و یماس درخواست دانش را رد یمی  کنند. فرمانده ی  

 شود.( شود و همان لحظه با موتر روانه میدان هوایی یم. دانش مایوس یمهوایی است

از گل آگست:   ۱۵  شنبه،یک  ظهر از بعد   ۲:۰۰  ساعت همکارانم  خارج با  خانه 
احوالیم است،  رییس جمهور  منتظر  دانش که  با شور  برآمدن  ن  پریس شویم. حی 
ن یمتان حاصن گوید: آقای عمر، نام خدا تمام همکارانکنیم. برایم یمیم گویم ند. به طین

شود. تر یم ما مثل کارمندان شفاخانه هستیم؛ در وقت جنگ و بحران کار ما بیش
همکارم   پنج  با  توحید، یمدوباره  مرکز  ارگ، کنار  در صحن  ما  قبیل  رویم. به جای 

حوصله و امکانات نیست تا فلم ثبت شده مکالمه تلفتن رییس جمهور با وزیر داخله  
و رییس عمویم امنیت میل را از کمره به کامپیوتر ارسال کنیم. فلیم را که همکارم در 

ن درست ا بینم. یمتلفن موبایل ثبت کرده، یم ن فلم را از طریق گویم همی  ست؛ همی 
کنیم فلم را نشر کنیم، ویل حجم فایل زیاد است. بوک باید نشر کنیم. تالش یمفیس
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شبکه بخش  مسوول  به  را  فایل  دارد.  مشکل  ارگ  نت  طریق انیی از  اجتمایع  های 
 بوک و تویییی نشر کند. فرستم تا در فیساپ یمواتس
و   آگست:   ۱۵  شنبه،یک  ظهر از بعد   ۲:۳۰ ارگ من  در صحن  هنوز  همکارم  پنج 

دار بایسر که هنوز هم در ارگ است، در همان حالت برای ما چای  هستیم. یک چای
عجیتی یم نیست. صحنه  ما  اطراف  در  است. کیس  آرام   

 
مطلقا ارگ  فضای  آورد. 

همکاران است، ویل کوشش یم با  یادگاری  نیاوریم. چند عکس  روی خود  به  کنیم 
یم. یم  گی 

نگار داخیل و خارجی برایم هم د  ۱۰در ظرف   گذارند. زمان پیام یمقیقه بعدی، چند خیی
از کابل خارج شده و خالی قدرت به وجود یم ی دولت  گویند آوازه است که رهیی

است. یم اعتنایی نیمآمده  تایید کنم.  یا  رد  را  دهم.  کنم و جواب نیمخواهند خیی 
ن چند لحظه پیش رییس جمهور با مقام نیتی صحبت کرد. وقتی ویدیو را های امهمی 

 یابند که رییس جمهور به جایی فرار نکرده است. نشر کنیم، حداقل اطمینان یم

اس ی  شود. یک محافظ ی  لحظایی بعد صدای شلیک یک گلوله در نزدیگ شنیده یم
جا گوید: عمر صاحب، اینآید. به گوشم یمکه با من دوست شده است، پیشم یم

با ه نیست،  ارگ خارج شوید. یممکارانامن  از  مقامتان  ها چه شدند؟ گویم سایر 
 گم وضعیت خوب نیس عمر صاحب، خانه برین!« تان یم گوید: »بر یم

ی به ذهنم خطور یم ن ن کند. به همکارانم یمچی  جا بمانید و خارج نشوید،  گویم که همی 
یفات به سوی روم ببینم چه گپ است. به عجله از مسی  وسط میدان  من یم  تشر

ل دوم یمافتم. وارد تعمی  شورای امنیت یمدفیی شورای امنیت راه یم ن روم.  شوم. به مین
دفیی مشاور امنیت میل خایل است. در شورای امنیت هیچ کیس نیست. به عجله از 

ن یمزینه ل اول یم ها پایی  ن پرسم چه شدند داکیی  بینم. یمشوم. یک محافظ را در مین
ن بیک و همکارانمحب و سالم ر  گوید شاید به سوی خانه رییس شان؟ یمحییم و متی 

 جمهور به قرص نمیی یک رفته باشند. 

ون یم دد از دفیی شورای امنیت بی  م. حتا در شورای امنیت کیس نیست. آیا  شوم. میی
کنم. پیش همکارانم بروم و باید عاجل خارج ای فکر یمبرای لحظه  اند؟همه فرار کرده

گردم. به سوی خانه رییس جمهور در قرص یمباره بر دارم. دو چند قدم بریمشویم.  
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خانه زنگ یمنمیی یک راه یم زند. افتم. کیس را باید پیدا کنم. در جریان راه برادرم از خی 
است؟   یت  ؟خی  استی رییس یم  کجا  خانه  تا  دفیی هستم.  در  است،  یت  گویم خی 

سه  
 
تقریبا یک  نمیی  قرص  در  برادرم   جمهور  با  راه  جریان  در  است.  فاصله  دقیقه 

کنم. سکوت مطلق در ارگ حاکم است. در تمام این سه دقیقه کیس را  صحبت یم
 داران جلو قرص نمیی دو هم نیستند. بینم؛ حتا پهره در راه نیم

شوم. از وارد یم  از حوییل قرص نمیی یک که خانه رییس جمهور در آن واقع است،
وین ک   ه وارد صحن قرص نمیی یک یمدروازه بی 

 
 ۵۰شوی تا تعمی  قرص نمیی یک تقریبا

بینم که نزدیک تعمی  قرص نمیی یک موتر لکسس سفید میی فاصله است. از دور یم
های دودی ایستاد است. در مقابل دروازه موتر، مشاور امنیت میل و رییس با شیشه

یس دفیی و سالم رحییم را در  اند. رییس جمهور، ریهم در حال صحبتاداره امور با 
 بینم. جا نیمآن

ی سهراب  ۱۰تر در فاصله  آن طرف  یار رییس جمهور، ایستاد است.  احمد، دستمیی
ال سهراب یم  پرسم که چه گپ است. روم. از وی یمبه سوی سهراب یم گوید جین

پیام    بسم هللا خان، وزیر دفاع، زنگ زده بود. با رییس جمهور کوتاه صحبت کرد. 
مهیم به رییس جمهور داشت. بعد از آن صحبت، رییس جمهور به من گفت که به 

جا گویم من از روی تصادف به این کنم. به سهراب یمرویم. تعجب یم وزارت دفاع یم
رود. سهراب  ام؛ کیس برایم احوال نداده بود که رییس جمهور به وزارت دفاع یمآمده

ی نیم ن  گوید. چی 

ی از  ۱۰در فاصله  ایم، مشاور امنیت میل و رییس جایی که من و سهراب ایستاده میی
اند. در جریان صحبت ناگهان داکیی محب دروازه اداره امور هنوز مرصوف صحبت

باز یم را  به عجله حرکت یمکند و وارد موتر یمموتر سفید  کند. داکیی شود. موتر 
رود. من هم هم یم رود. سهرابفضیل به عجله به سوی دروازه خروجی نمیی یک یم 

وین رییس جمهور معمول است وقتی موتر رییس روم )در سفر شان یماز دنبال های بی 
یم راه  یم  افتد،جمهور  موتر همه  در  یمدویم  سوار  قطار  شامل  ی های  ن چی  شویم. 

م که در داخل موتر رییس جمهور است، معمویل نیست.( تا این دم من به این فکر غی  
ی غی  از آن  با او سوار شده و به سوی وزارت دفاع یممشاور امنیت میل ن رویم. چی 
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وین قرص نمیی یک یمدر ذهنم نیست. دویده رویم. موتر سفید دویده به دروازه بی 
شویم. موتر دانم. وارد موتر یم نیم  تر ایستاده است. موتر گ است؟دیگری آن طرف

 کند. حرکت یم

ن به وزارت دفاع است، به سوی چپ  خانموتر نارسیده به دروازه سالم ه که راه رفیی
گویم وزارت  شود. به راننده یمزند و از دروازه قرص دلگشا وارد این قرص یمدور یم

ها رفتند. به بالهای دیگر به سمت میدان چرخگوید موتر دفاع آن طرف است. یم
با چرخ ا   رویم؟بال یم وزارت دفاع چرا  منیتی داشته  عجیب است. ویل شاید دالیل 

 باشد. 

چرخ  نزدیگ  در  سپیدار  قرص  و  دلگشا  قرص  میان  میدان  در  ما  ایستاد بالموتر  ها 
 چهل میی از هم شود. سه چرخیم

 
ند. دیگر ایستاده و آماده پرواز بال در فاصله تقریبا

بال قبل از ما پر است.  ؟ چرخبینم شویم. چه یمها باال یم بالبه عجله به یگ از چرخ
ن دارد. همش رییس جمهور و یاورش، مشاور امنیت میل و چهار کارمند ت ش هف نشی 

ن هفت نفر   رییس جمهور کجا است؟  ند و کیس دیگری نیست؟شورای امنیت. همی 
بودند، ارگ  در  هم  رحییم  و  هستند؟  بیک  سالم   دانم نیم  کجا  دانستم که   

 
)بعدا

ن بیک لحظایی قبل به خاطر نان خو  شا رفته بودند و  ردن به قرص حرمرحییم و متی 
رییس جمهور هم تا آن لحظه در قرص نمیی یک در خانه خود بود. حنیف اتمر هم  
در آخرین دقایق به ارگ رسیده بود. رییس جمهور در آخرین دقایق توسط مشاور  
امنیت میل و قوماندان محافظت ریاست جمهوری با یک موتر از قرص نمیی یک به  

ن بیک بعد از ها انتقال داده یمبالیگ از چرخ شود. وزیر خارجه، سالم رحییم و متی 
درک شوند و به خانه سالم رحییم در ششهای خود یمها سوار موتر بالپرواز چرخ

های نظایم و  رسانند و به سایر مقامجا خود را به میدان هوایی کابل یمروند. از آنیم
پیوندند. در مورد ه در میدان هوایی هستند، یمنظایم، اعضای پارلمان و دیگران کغی  
ها کشانیده شد،  بالکه رییس جمهور در آخرین لحظات چگونه به سوی چرخاین

 آن را به دلییل نیم
ً
 موثقی دارم که فعال

 
نویسم؛ چون برای بسیاری معلومات نسبتا

ن است و بعد از تدقیق الزم، در  فرصتی آن   باور نکردین است. ویل این قصه قابل گفیی
 نویسم.(را با جزییات یم
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 اند و پرسم چه گپ است؟ همه خاموشنشینیم. یمبال یمهای کناری چرخدر کریس
بال دهد. چند ثانیه بعد قوماندان محافظت رییس جمهور وارد چرخکیس پاسخ نیم 

د،  برد. لحظایی بعکند و با خود یمبال پایان یم شود. مشاور امنیت میل را از چرخیم
چرخ  وارد  از چرخ بال یمکیس  ن  نی  را  یاورش  و  رییس جمهور  ن  شود. همش  پایی  بال 

آنیم از چرخکنند.  چرا  رفتند؟ها  ن شدند؟ کجا  پایی  نیم   بال  وقت  آن  دانستم.  در 
دد شود. کیس نیمبال ما بسته یمدروازه چرخ داند که چه واقع شدین است. من میی

 وزارت دفاع یم
 
ن شوم؛ خواهم از چرخای یمبرای لحظه  رویم؟هستم. آیا واقعا بال پایی 

؟ کجا؟  وزارت دفاع؟ رویم؟شود. کجا یمبال به هوا بلند یمویل چرخ  میدان هوایی

شود. به سمت مخالف وزارت دفاع به بال با ارتفاع بسیار کم از ارگ خارج یمچرخ
ی در ذهنم  ه یمخانها به فضای خی  بالرود. وقتی چرخ سوی شمال کابل یم  ن رسند، چی 

ها قرار نیست در جایی در کابل نشست کنند؛ این سفر بالکند که این چرخخطور یم
 مسافر سفر ناخواستهبرگشت است و من بار اول در زنده دور و دراز و شاید یی 

ی
ای  گ

دانم. به همکارانم که هنوز در صحن ارگ منتظرند هستم که هدف و مقصد آن را نیم
 دهم: »عاجل از ارگ خارج شوید!«شان احوال وضعیت را بیاورم، پیام یمیتا برا 

 روید؟« کنید و کجا یمهند: »سفی  صاحب، شما چه یمد از آن طرف برایم پیام یم

 دانم! نیم گویم: یم

 پایاین  یادداشت
آگست عامل    ۱۵قضاوت حاکم این است که خارج شدن داکیی غتن از افغانستان در  

نیم  »فرار«  روز  آن  در  وی  اگر  شد.  طالبان  بدست  افغانستان  در سقوط  و  کرد 
یمافغانستان یم متفاوت  ما  وضعیت  بسیاریماند،  برداشت  است که  بود.  این  ها 

روز   در  بر   ۱۵افغانستان  داشت که  رییس جمهوری  و   آگست  بود  اوضاع مسلط 
چه واقع شد، تاثی  داشت. قضاوت حاکم دیگر این است که  بودش و نبودش بر آن

سه یا چهار نفر قدرت را انحصار کردند، همه را اغفال کردند و افغانستان را فروختند.  
تفاوت عمیق دیدگاه و  استند،  امروز مورد خشم و غضب قطیع  با گرویه که  من 

این خشم جمیع »مردم عام افغانستان« را موجه و برحق یم سلیقه داشتم و دارم.  
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مسوولیت از  گریز  و  خودفریتی  انکار،  حاکم  موج  به  اما  میان دانم،  در  پذیری 
نیم »نخبه افغانستان«  سیایس  غی  و  سیایس  دلیل  های  ن  همی  به  روز    ۸۰پیوندم. 

تحلیل نگرفتم.  سهم  عمویم  فضای  در  مجازی  زدوخوردهای  در  دو گذشته    های 
ی و قضاوتجمله ای فیسبوگ که به درد گذشته ما نخورد، های یک جملهای توییی

مند  خورد. امیدوارم زماین فرصت برای گفتمان هدفبه درد حال و آینده ما هم نیم
 گشا مساعد شود. و راه

 نویسم: این جا فقط چهار نکته را به گونه اجمایل و برای بحث بعدی یم

انستان در یک روز اتفاق نیفتاد. فروپایسر افغانستان یک از دید من، سقوط افغ.  ۱
چه در افغانستان اتفاق افتاد، تنها سقوط یک دولت نه، بلکه روند تدریخی بود. آن 

فروپایسر تدریخی یک ساختار کذایی سیایس، اجتمایع و اقتصادی بود که اساس آن 
ن بحث ابعاد کالن  های مجازی گذاشته بودیم. ایهای تخییل و ستونرا بر استوانه

 دارد و یک روزی باید آغاز شود. 

یت مطلق نخبه.  ۲ سیایس، در جای  اکیر گذار افغانستان چه سیایس و غی  های تاثی 
نقش  در  و  خود  مسوولیت  ساحه  در  خود،  حد  در  این خود،  در  مختلف  های 

م ، ساری شامل بودند. بحث نقش نخبهشر
ی

، اقتصادی، فرهنگ های سیایس، دولتی
  ، گشایی برای این فاجعه، مطلق نیست، نستی ای و… افغانستان در راهرسانه مدین

 کساین 
 
گذاریشان بیشکه توان و قدرتاست. قطعا تر شان بر وضعیت بیشتر و تاثی 

به   بیش بود، نسبت  بپذیریم که هر کیس که در جامعه  لتر مسوو دیگران  اند. ویل 
ی داشت، در حد توا  مافغانستان نفوذ و تاثی  ساری نقش داشت.  ن خود در این شر

  های ما به دوش بردن بار مالمتی در فضای ذلت و شکست خوردهبرای بسیاری
ی

گ
ن دلیل تالش داریم تا با شعار آسان، مسوولیت گریزانه و  کار آسان نیست. یه همی 

م شر این  در  »من  را انکاری  خود  مالمتی  بار  این  ن  پذیرفیی از  نبودم«،  شامل  ساری 
 . برهانیم 

را .  ۳ قدرت  نفر  چند  است که  این  افغانستان  عمویم  فضای  در  مسلط  گفتمان 
ن به این روایت نزدیک ترین ترین و آسانانحصار کردند و همه ما را فروختند. پیوسیی
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ن بسیاری شوم. های ما است، ویل من شامل این خودفریتی نیم راه برای برائت گرفیی
م که سقوط افغانستان به دست چند   نفری ممکن شد که قدرت را انحصار کرده  گی 

 همه ما با همه ادعاهایی که داشتیم، عاطل، غافل، نظاره 
گر و بیهوده بودند و بافی

مساری این غفلت، این ذلت و این بیهوده یم؟ بار هرزه بودیم، شر  را به کجا بیی
ی

 گ
ی

گ
ن باهم« را   به و »شکست خودی« یک نسل پرمدعا ویل منجمد، متفرق و »در ستی 

اخالفی نخبه افت کالن  بار  یم؟  بیی را که در کجا  ما  سیایس نسل  های سیایس و غی 
یم؟  توانمندسازی »عامالن اصیل« این فروپایسر نقش داشتند، به کجا بیی

ون از نظام انتخاب  ۲۰نسل ما در  .  ۴ هایی سال گذشته چه در داخل و چه در بی 
باید بپذیریم. من   ون از س  ۲۰کردیم که مسوولیت آن را  ال گذشته در درون و بی 

تاثی   و  بودم  فعال  داشتم. نظام  افغانستان  جامعه  در  منقن  و  مثبت  گذاری 
ها  های خوب و بد و محاسبات درست و نادرستی کردم. در قبال همه انتخابانتخاب

و محاسبایی که کردم، خودم مسوول استم و سالمتی و مالمتی آن را به دوش کیس  
تر از این که دست به گریبان کیس دیگری باشم، ش در من بیشگذارم.  دیگری نیم

ن است. گریبان خود استم. توصیه  " ام به همه همی 
نقل سخنان "وحیدعمر" که در باال صورت گرفت، شاید بتواند، بخش کوچگ از 

ف غتن   درون ارگ  در   ُرخداد های  چند روز اخی  زعامت بیمار گونۀ کیس بنام "اشر
برای خواننده گان ارجمند روشن سازد، نه همۀ واقعیت ا  دسته اش ر احمدی" و دار و  

پرده را  تبۀ ارگ جمهوری و  های پشت  ، زیرا وحید عمر خود درزمرۀ کارمندان عالی 
یک بخشهایی ازعوامل بدبختی های مردم افغانستان بوده میتواند.   شاید اگردراین   شر

د، جریان  و موشگافانه ترصورت گی 
ن   مورد تحقیق بیشیی ها و واقعیت های دیگری نی 

                                                                                                     برمال گردد. 

ف غتن بمثابۀ رییس جمهور یک کشور  ن متذکرشویم که فرار اشر  باید این موضوع را نی 
زخم خورده و مردم دردمند و یی شنوشت، نه تنها بزدالنه، خائنانه و یی سابقه بود،  

ن بوده هم  تاری    خ کشور را یکبار دیگربه عقب بلکه پیامد آ ن و ننگی  ن یی نهایت سنگی 
فت های جهاین متوقف   راند و مملکت را الاقل برای یکصد سال دیگر ازکاروان پیشر
ن بازی غدارانه   و امید  و شنوشت ملیونها انسان این شزمی 

ی
نمود، بلکه با زنده گ

                                                                                                صورت گرفت.  
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ح،   این شر با  اند گروه بیل!  مصمم  ها  بودامریکایی  احساس کرده  رییس جمهور که 
 به قدرت رسانیده او را ازصحنه  برانند، به وسیلۀ " حمدهللا محب" 

 
طالبان را مجددا

ین فرد به خودش، با شان شبکۀ تروریستی حقاین که   رییس شورای امنیت و نزدیکیی
ق افغانستان بوده با مقام های پاکستاین و بخصوص  بر  خاسته ازقبیلۀ غلجایی های شر

با شبکۀ استخبارات آن کشور پیوند قرین دارد، درتماس شده خواست ارگ جمهوری 
                                                                                          بسپارد.  را برای آنها 

ال بسم هللا محمدی  ) این موضوع را اظهارات وزیردفاع آن وقت رژیم بنام   تأیید   ( جین
ورود رییس جمهور بودند و    میکند که گفت: "درعمارت وزارت دفاع، همه منتظر 

کرده دیدم حدود چهل   همن ازعقب پنجرۀ عمارت وزارت به سوی ارگ جمهوری نگا
استفادۀ طالب }موترهای مورد  پنجاه "پکپ"  ارگ  تا  به شعت داخل محوطۀ  ان( 

                                                                                                            شدند."

 این همان وقتی بوده که رییس جمهور طبق برنامه و تباین قبیل با گروه مسلح 
 
مسلما

، با فرار شتابزدۀ خویش بخارج، قدرت سیایس را دراختیارگروه مذکور  شبکۀ حقاین
                                                                                                قرارداده باشد.  

، شوصدا های زیادی بگوشها رسید متعاقب این فرار بزدالنه یا خائن ف غتن انۀ اشر
با خود بخارج حمل   ن  مبتن براینکه وی وجه یکصد و شصت ونه ملیون دالر را نی 

ی، تحقیق و حصول این امانت میل ، همانند سایرجنایتکاران و کرده است. اما پیگی 
الملیل  ن  بی  پولیس  یا  دولتها  توسط  افغانستان  شدۀ  شناخته   اختالس کننده گان 

                                                                                           صورت نگرفت.   

 ورود طالبان بکابل و فرارهزاران نفراز این شهر 

سال   آگست  ماه  پانزدهم  روز  و  ۲۰۲۱به  سال    ۲۴میالدی  اسد  ماه 
، گروه  ۱۴۰۰ ف غتن  اشر ی  به رهیی نظام جمهوری  با سقوط  موازی  خورشیدی، 
ارگ طالبا شهرکابل گردیده  وارد  داشتند،  هم  قبیل  آماده گیهای   

 
مسلما ن که 

قابل تصور را به نمایش   جمهوری را اشغال نمودند که یک حادثۀ دراماتیک و غی 
                                                                                                   گذاشت.   
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ن موقع حساس و  ازکابل، آنهم برای خارجی ها،   درچنی  خطرناک، یگانه راه خروج 
ن الملیل کابل بود که پایه  کارمندان بلند    و افشان ارتش نظام قبیل، میدان هوایی بی 

ی گردید. صحنۀ                                                                         ازدحام یی نظی 

به  اتباع خارجی   و  افغانستان  ازدحام و شازیرشدن هزاران شهروند  آنهمه  دالیل 
                                                               منظور فرار ازشهر کابل این ها بودند:  

لوژستیگ -۱ و   
ی

وهای جنگ نی  با خروج کامل  ها  امریکایی  ، بخصوص  اتباع خارجی
این شان ازافغانستان که قبل ازورود طالبان صورت گرفته  وحتا مؤسسات امداد رس

دیگر  درنبود بود،  بلکه  بمانند،  بافی  نمیکردند که  درکشور  احساس  نیازی  تنها  نه 
وی نظایم و شدرگیم های سیایس یی که ایجاد گردیده بود، احساس خطرجاین   نی 

                                                                                                هم میکردند. 

ن   -۲ منسوبی  و  اعضا  بخصوص  و  غریی   کشورهای 
استخبارایی کارمند  هزاران 

سال  بیست  ظرف  کشتارطالبان  و  ی  دستگی   ، درشناسایی که  )یس.آی.ای( 
                          یم دیدند.   درخطرحتیم  را  درافغانستان نقش داشتند، خودشان

فشان و شبازان ارتش و کارمندان ادارۀ امنیت میل و  ، بویژه ا وزرا، وکال، رؤسا   -۳
ن با زبان، قلم  و قدم با گروه طالبان و   آنانیکه درجریان مدت بیست سال پسی  ن نی 

مخالف طالباین  های  تکان خورده خواستند هرچه    تاندیشه  بودند، همه  ورزیده 
آنها کا هوایی  ازوسیلۀ  استفاده  با  و  خارجی  فراریان  با  یکجا   ، ترک  عاجلیی را  بل 

                                                                                                         گویند. 

طالبان   -۴ علیه گروه  خارجی  نظامیان  درخدمت  هایی که  ترجمان  از  تن  هزارها 
ن درتالش افتادند تا هرچه زودتر پا به فرار گذارند.  قرارداشتند                             نی 

اعمال گروه    -۵ از  با تجربه و خاطرۀ تلخن که  ن  نی  ازشهروندان کابل  ی  تعداد غفی 
و  داشتند  آنها  اول  امارت  دردوران  تمدن برای  طالبان  و  وحشیگری  از  هرایس که 

 ورزی آنها که در دلها جا گرفته بود، سیل آسا به سوی میدان هوایی  
ن ی و کی  ن ستی 

ن الملیل کابل هجوم بردند تا خودشان را به داخل هوا پیما های نظایم امریکایی   بی 
                                                                                                    برسانند.   
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ون محوطۀ میدان هوایی کابل      صحنه یی ازهجوم مردم در بی 

 

 

وازدحام یی سابقه درمیدان هوایی کابل درحایل ادامه داشت که میدان   جریان فرار   
 و یی سابقه  

ن ت انگی  وهای امریکایی اداره میشد. این حالت حی  مذکورهنوز توسط نی 
در  ادامه داشت که منابع غریی اعالن کردند که شاید "داعش" درمیان کتلۀ مردم  

ن هم    دست به عمل انتحاریعقب دروازه های میدان هوایی   بزند که متإسفانه چنی 
بربنیاد گزارشهای چ انساین جان ای  شد و  این عمل ضد  ، حدود یکصد نفر دراثر 

تن دیگرزخیم شدند.   ازچند صد  بیشیی  درمیان  درگزارشها گفته شد که  باختند و 
ده  تلف شده گان، به تعداد  ن ن شامل  انشباز   تن از   سی     بودند.                     امریکایی نی 

 رادیو آزادی دراین مورد نوشت:                                                                      
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وی هوایی ایاالت متحده آمریکا با حدود  ۲۰  فروند هواپیمای ترابری پهنپیکر  "...   نی 
فروند   چهار   ، یی سوخترسان گ  یس-۱۳۵آر  هواپیمای  فروند  شش  یس-۱۷آ، 
پشتیباین   هواپیمای  فروند  دو   ، ییس- ۱۳۰جی  ا  هوایی  نزدیک  پشتیباین  هواپیمای 
وهای   عملیات نی 

ی یس-۱۳۰دبلیو، چهار فروند هواپیمای پشتیباین نزدیک هوایی ا 
  ، چ یس-۱۳۰جی  ا  نجات  و  جستجو  هواپیمای  فروند  چهار   ، میس-۱۳۰جی  ا  ویژه 
هواپیمای   فروند  یک   ، چ-۶۰جی چ ا  ا  نجات  و  جستجو  هلیکوپیی  فروند  هشت 
، به همراه شش فروند بمبافکن یی - مکیو-۹  ریی    -۱۱آ، پهپادهای رزیم ا 

مخابرایی یی
چ و شماری دیگر از سوخترسانها شامل گ  یس-۱۳۵آر و گ  یس-۱۰آ، با پرواز  ۵۲ا 
ن   همچنی  و  عریی  متحده  امارات  در  الظفره  و  قطر  در  العدید  پایگاههای  از 
س رونالد   سا  ی-۱۸یی و اف با پرواز از ناو هواپیمابر یوا  ف / ا  هواپیماهای جنگنده ا 
 ریگان در عملیات تخلیه دخیل بودند."                                                              

 منابع امریکایی اظهارداشتند که آنها 
 
موفق شده اند بیشیی از یکصد هزارنفر  متعاقبا

را ظرف چند روزنخست ترصف کابل توسط طالبان، ازکابل به کشورهای کویت،  
انتقال دهند  ه  لیا،   قطر و غی  امریکا، کانادا، آسیی به سایرکشورها مانند  ازآنجاها  تا 
ه فرستاده                                                                             شوند.         آلمان وغی 

م  ۲۰۲۲"سیگار" یا ادارۀ بازریس ایاالت متحدۀ امریکا درافغانستان، درماه یم سال  
، عوامل عمدۀ سقوط نظام جمهوری افغانستان وفاجعۀ نایسر ازآنرا ، دریک جلسۀ  

ن بیان نمود:                                                                               کنگرۀ امریکا چنی 

هردو رییس جمهور امریکا ) ترمپ و بایدن( *اتخاذ سیاست نادرست و یکجانبۀ  
 راجع به شنوشت مردم افغانستان.                                                               

و  نی  همکاری  مبارزه    های  *عدم  در  امریکا  نظامیان  فرمان  تحت  ارتش   هوایی 
                                                                     .      علیه گروه طالبانافغانستان 

* مقرری ها و برطرفن های مکرر درچارچوب  کادر های نظایم افغانستان از سوی  
ف غتن که بر وفق سلیقۀ شخیص وی صورت میگرفت.                                       اشر

   ای                                * فقدان برنامۀ امنیت میل )ناپایداری ای. ان. دی. اس. 

                        . *قطع حقوق افشان و شبازان افغانستان ازطرف منابع امریکایی 
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با     
ی

بدون همآ هنگ بگونۀ تحمییل و   ، از طالبان زنداین تن  آزادی سازی هزارها   *
                                                                                       . دولت افغانستان

*معاملۀ مخقن بعیصن از جنگ ساالران قویم با گروه طالبان .                              

                       

 اوضاع افغانستان تحت حاکمیت "امارت طالبان"

و  ازنی  ن ورود به شهرکابل، به جمع آوری سالح های بجا مانده  گروه طالبان حی 
و  وسایرمنابع  زندانها  ها،  وزارتخانه   ، هوایی های  میدان  ترصف   ، امریکایی های 

افراد مسلح شان را به خیابان های شهر  اقدام  مؤسسات میل و دولتی   نمودند و 
ازن این بود که هیچ فرد یا جمیع  امنیتی دولگماشتند. جالب  وهای نظایم و  ،  ت ی 

 منفعل بخانه های شان نشستند و بلکه    قبیل دست به مقاومت نزده  
ً
 بگونۀ کامال

 شدند و آن عده یی که توانستند خودشان را به موقع و به شعت به میدان  یا  
مخقن

ازافغانستان   ون  بی  به  را  شان  خود  شدند  موفق  برسانند،  کابل  هوایی 
                                                                                                  برسانند. 

آنچه مردم افغانستان انتظار آنرا داشتند، عبارت ازاین بودکه طالبان مسلح، خشن 
ن غافل از  دولتمداری و  مردمداری و  رمز و راز  و بیگانه از   مزایای تمدن عرص وزمان،  نی 

"امارت ایجاد  با  اسالیم" شان،    با  و  بمیان خواهند آورد  را  نوع ساختاردولتی  چه 
کرد؟                     شهروندان کشورچه گونه برخورد خواهند   

ی شد   شخص کم سواد وعایم یی بنام "حسن آخوند"    باالخره،،   چند روزی سی 
 ایجاد یک سلسله از معرفن شد  "رییس الوزرا"    بحیث

 
و اعضای کابینه  ومتعاقبا

 اعالم  
 
   پردازیم:                که اینک بدانها یمگردید  کمیسیونهای کاری  رسما

"امارت اسالیم" طالبان  مؤقت    ویگ پیدیا )دانشنامۀ آزاد( راجع به ترکیب حکومت  
ن نوشت:                                                                                 چنی 

وهای   بر کابینه، سیستم قضایی و نی 
ی نظارت قانوین ، شورای رهیی "در حال حاصن

به   را  یا عزل قضات، فرماندهان و وزرای کابینه  تأیید  با قدرت  افغانستان  امنیتی 
امور   وزیر  و  وزیر کشور  دفاع،  وزیر  مانند  انتصابات کلیدی کابینه  اما  دارد.  عهده 
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اعضای خا اکیر  این حال،  با  انجام یم شود.  ی  توسط شورای رهیی  
 
رجه مستقیما
 اعضای شورا هستند و مسئولیترؤسای بخش

 
ها در قبال  های داخل کابینه عمدتا

 ناتوان است  
ً
ادف است. در عمل؛ این بدان معناست که کابینه عمال هر دو نهاد میی

ی گرفته یم شود   تصمیمات توسط شورای رهیی
. هیئت های تشکیل دهنده  و اکیر

ی عبارتند  از:                                       شورای رهیی  

ی  دیوان عایل دادگسیی

سیون امورنظایمیکم  

 یکم
ی

سیون امور فرهنگ  

سیون امور اقتصادی یکم  

 ادارۀ مایل مستقل 

سیون آموزشیکم  

سیون بهداشتیکم  

سیون نهادی یکم    

امورزندانیانسیون یکم  

سیون کشاورزی یکم  

 سازمان خدمات عمومت

سیون مرزییکم  

ن   ادارۀ ایتام و معلولی 

سیون اطالعات یکم  

کمسیون معادن      

سیون ارشاد و دعوت }یا ادارۀ امربالمعروف و نیه عن المنکر{یکم    



 

281 
 

 افغانستان از نخستین جمهوریت تا برگشت امارت طالبان

باید اضافه نمود که نظربه اظهارات رسیم مقام های طالبان، رهیی اصیل وعمویم 
آخوند"   هللا  هیب   " بنام  اکنون کیس  ن  همی  شده  این گروه    گویا   که  خوانده 

این سطور رقم زده میشود )ماه    لحظه یی که 
ن اما تاهمی  درقندهارنشسته است، 

سال   حاکمیت  ۲۰۲۲اپریل  هفتم  ماه  یا  هیچ  م  ازشهروندان کشور  طالبانُ(  کیس 
 چهرۀ او را ندیده  

ْ
                                                                                اند.  عمال

گزارشهایی ازمنابع این گروه به نشر رسیدند   درهمینجا الزم یم افتد متذکرشویم که
اینکه " طالبان  مبتن بر  ن المومنی  یا " امی   " ، پس ازگذشت هشت ماه "  این "رهیی

خورشیدی،  ۱۴۰۱به مناسبت ادای نماز عید فطرسال  آنگاه که  ازحاکمیت خویش،  
ی  شهر قندهارحاصن گردید، در برابر   دریگ ازمساجد  که درمسجد   ازمردم  جمع غفی 

رویش را از مردم گشتانده      بجای آنکه رو در رو سخن گوید،حضوریافته بودند،  
ای یا  و  این روش  آنهم سخن گفت.   ،" نمازگزاری و حضوریایی یک "رهیی ن شیوۀ 

  ، مذهتی " و " فاتح جنگ"یا  رهیی ن المومنی  هیچگاه درتاری    خ جهان و بخصوص  ،  "امی 
   است.                                                   درتاری    خ کشورهای اسالیم سابقه نداشته 

بای متذکر  تا  همچنان  اند که  شامل  این گروه، کساین  درترکیب کابینۀ  شد که  د 
    هنوزدرلیست سیاه تروریسم سازمان ملل قراردارند  و ازآنجمله،

ً
مالشاج الدین  مثال

است.                 تکیه زده  امور داخله    که با تمام صالحیت در کریس وزارت    حقاین    

ن است:   فهرست مکمل اعضای کابینۀ گروه طالبان چنی 

هللا آخندزاده هبت رهبرعمومی   

 

الوزرای افغانستانرئیس  محمدحسن آخند   

 عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرا 

 عبدالسالم حنفی  معاون ریاست الوزرا 

وزارت دفاع افغانستان  محمد یعقوب   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A2%D8%AE%D9%86%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A2%D8%AE%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
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وزارت مالیه افغانستان  هللا بدریهدایت   

وزارت تحصیالت عالی  عبدالباقی حقانی  

وزارت اطالعات و فرهنگ  خیرهللا خیرخواه  

وزارت معارف افغانستان   نورهللا منیر  

وزارت امور خارجه افغانستان  امیر خان متقی 

الدین حقانیسراج وزارت امور داخله   

وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان د ثاقب نورمحم   

 عبدالحکیم شرعی وزارت عدلیه 

وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل  نورهللا نوری  

وزارت احیا و انکشاف دهات محمد یونس آخندزاده    

وزارت فوائد عامه   عبدالمنان عمری 

وزارت معادن و پترولیوم محمد عیسی آخند   

وزارت انرژی و آب  عبداللطیف منصور  

وزارت ترانسپورت افغانستان حمیدهللا آخندزاده   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AA%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%8C_%D8%AD%D8%AC_%D9%88_%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%82%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%8C_%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%82%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A2%D8%AE%D9%86%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86_%D9%88_%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D8%AE%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D9%88_%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A2%D8%AE%D9%86%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هللا حقانینجیب   

کنندگان وزارت امور مهاجرین و عودت الرحمن حقانیخلیل  [۲۹] سرپرست  
 

وزارت دعوت و ارشاد، امر بالمعروف و نهی المنکر  مد خالد شیخ مح  [۲۹] سرپرست  
 

 

حاکمیت دیتن و سیایس گروه طالبان که    م به بعد  ۲۰۲۱ازپانزدهم ماه آگست سال  
 و رواین این   درافغانستان شکل گرفت، اوضاع

ی
اجتمایع، اقتصادی، سیایس، فرهنگ

 گردید
ی

است  خطه چنان دچار آشفتگ و ه   فقر  اثرشدت  از  و زن  مرد  که هزاران 
 وهوایی بیکاری و ترس و تهدید، از راه های  

به سوی کشورهای همسایه رو به   زمیتن
ن نظایم کشور  ه اند فرار نهاد ، هخقن شدیا مچنانکه گفته آمد،  ، هزاران تن از منسوبی 
ه  و کشته شد  ، زنداین  توسط تفنگداران گروه طالبان دستگی  هم  و یا    ه اند یا فرارکرد

وطن که ظرف    ، هزاران جواندهگردی. هزاران کارمند دولت قبیل بیکار و یی روزگار  اند 
صد ها مشکل  تحمل  به آرزوی خدمتگزاری به مردم خویش، با  گذشته  بیست سال  

مختلف   های  رشته  شددر  شنوشت  یی  و  نومید  بودند،  اند تحصیل کرده  . ه 

بیست سالۀ   اعالن کردند کسانیکه درنظایم  بود که طالبان  این  ترازهمه  ن )دردانگی 
ات صد ها رسانۀ کتتی ،  قبیل تحصیل کرده اند، به درد ما نیم خورند.(  صویی  ،  نشر

تلف ، کلیه پروژه هایی که درنظام قبیل و دربخشهای مخو تصویری متوقف شدند 
شده بودند، متوقف گردیدند. دروازه رویدست گرفته  حیات اجتمایع و اقتصادی  

ه گان آرزومند کشور مسدود شد  بهای مکات ن و باالخره زورگویی و   ند به روی دوشی 
تحمیل  مردم  اقشار  و  افراد  باالی  طالتی  استبداد  و  فشار  و  توزی  ن   کی 

                                                                                                        گردید.  

ن گفتنیس    ت که مقام های امریکایی یا این موضوع نی 
 
با پذیرش شکست نظایم   ظاهرا

درمیدان "جنگ علیه تروریسم" و یا براساس برنامه های تاکتیگ شان درافغانستان 
و منطقه و یا هردلیل دیگر، راه برگشت گروه طالبان به قدرت سیایس را بویژه پس  

ۀ دیگر، ایاالت قدم به قدم هموارنمودند.  بعبار نه یکدم، بلکه  م  ۲۰۰۴سالهای  
"، پس ازاشغال نظایم افغانستان،متحدۀ امریکا و    آهسته آهسته   " جامعۀ جهاین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86#cite_note-TOLOnews_Taliban_Cabinet_2.0rc1-29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%8C_%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%88_%D9%86%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86#cite_note-TOLOnews_Taliban_Cabinet_2.0rc1-29
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 متوسل گردیده زمزمه های "جنگ راه حل نیست"، 
ی

به تغیی  اراده و سیاست جنگ
" مشکل افغانستان باید ازراه مذاکره حل گردد" ، " طالبان تند رو وطالبان میانه  

زندانهای دو رو" از  زندانیان گروه طالبان  تقاضای رهایی  فراهم ،  افغانستان،  لت 
برقراری  با  حتا  و   

ی
جنگ درساحات  غرض کشت کوکنار  الزم  تسهیالت  آوری 

با گروه مذکور، خواستند آنها را     تماسهای مخقن و معامالت پشت پرده 
 
با  غالبا

              نمایند.                          مشوره وحمایت های پاکستان و بریتانیا تقویت

پانزدهم آگست   به روز  با آنهم، وقتی گروه طالبان  م کابل را مترصف  ۲۰۲۱اما 
 متحدان جهاین 

 
گردیده و قدرت سیایس را غصب کردند، ایاالت متحده و طبعا

آن رژیم جدید یا "امارت اسالیم" طالبان را به رسمیت نشناختند. عالوه ازآن،  
ۀ ارزی افغانستان را که دربانکهای  ، وجه ده ملیارد دالر ذخی  مقام های امریکایی
 ، آن کشور نگهداری میشد، مسدود نموده گفتند تا زمانیکه طالبان حقوق بشر
آزادی های مدین وحقوق اقلیت ها را به رسمیت نشناخته و یک دولت " همه 

نب افغانستان پرداخت  ، پولهای مسدود شده را به جاشمول" را تشکیل ندهند 
کرد.  رییسنخواهند  سپس   "جوبایدن"  امریکا  متحدۀ  جمهورایاالت 

دستورصادرنمود تا ازجملۀ دارایی های مسدود شدۀ افغانستان، وجه سه اعشاریه 
سال  انفجار  قربانیان  های  ورثه  برای  غرامت  بعنوان  "باید"  دالرآن  ملیارد  پنچ 

بایدن" درحایل صادرمیشود که هیچ   م نیویارک پرداخته شود. این دستور"۲۰۲۱
این عمل افغانستاین درارتکاب  ، بلکه عامالن اصیل نقش نداشته  تروریستی   فرد 

                                       بودند.   آن، شهروندان پاکستاین و عربستان سعودی 

و   سیایس  عملکرد  دو  یا  و  حرکت  دو  وخطرناک،  خاص  ایط  شر ن  چنی  درتحت 
امون قضیۀ افغ  متضاد پی 

انۀ ایاالت  تبلیغایی انستان بوجود آمد: اقدامات سختگی 
"علیه  وی ازآن،  کشورهای مربوط به "جامعۀ جهاین   با پی 

 
متحدۀ امریکا و طبعا

سماجت   و  طالبان  اسالیم  نوبنیاد  طالبان  رژیم  رسیدۀ  حاکمیت  به  گروه 
ایط وضع شدۀ امریکا                                                  وجهان.   دربرابرتقاضاها و شر

ومتحدان    یعتن  امریکا  متحدۀ  ایاالت  خویش جهاین  جانب  ایط  شر طرح  از  آن 
طالبان   و  ندادند  ن انرصاف  ایدئولوژیک،نی  اعتقادات  ،  خشونت  بربنیاد  ن تند    آمی 

وزی دربرابر  ، تبخیی مبتن بر" جهاد بیست ساله و حصول پی  روی های مذهتی
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غالبا و  امریکا"  د  ابرقدرت  راهیی و  مزایا  از  شان   

ی
بهره گ سیایس، یی  علوم  های 

ن  ن الملیل تمکی  ه دربرابر مقتضیات میل و بی  اجتمایع، اقتصادی و دپلوماتیک و غی 
نکردند. این کش وقوس دوجانبه، ملیونها شهروند افغانستان را مدتهای طوالین 

                                                                      درمضیقۀ شدید معیشتی قرارداد.  

ن اکنون که اوایل سال جدید   میالدی  ۲۰۲۲خورشدی و نیمه های سال  ۱۴۰۱همی 
افغانستان و موضعیگری های ممالک همسایه و جهان  است، وضعیت دروین 

                                                                                           است:   ازاینقرار 

افغانستان:  داخل   در   

اق  بانکداری مضمحل و خزانۀ    تصادی کشور ور شکسته،نظام  دولت  خدمات 
و   ن  معلمی  و  مامورین  حقوق  وحتا  متوقف  گردیده  خارجی  بوده  کمکهای  تیه 

ن پرداخته نمیشود  باال رفته  نظم معارف و  مستخدمی  العاده  بیکاری فوق  . نرخ 

به استثنأ برجن از فراورده های  ) مؤسسات تعلییم درهم برهم بوده تولید داخیل  
ی( سقوط نمود دنمیخور به چشم    که  زراعتی  امور حکومتی    ومسوولیت    . رهیی
از  و    اعم   و سایر رشته های فتن و مسلگ  اقتصادی و  علیم 

ی
بهداشتی وفرهنگ

تیار مال و مولوی و روحاین قرار داده شده است. نسل جوان جامعه ناامید و دراخ 
شگردان و یی شنوشت گردیده زنان کشور نه تنها ازکلیه دوایر، مؤسسات و نهاد 
های اجتمایع رانده شده اند، بلکه تحت فشارهای عظیم فکری و سنتی و قبیله  

ند.  ه های  در   یی و دریک کالم، دریی حقوفی کامل بشمییی ن ب مکاتب به روی دوشی 
مذهتی شنوشت ملیونها   ، قبیله یی و  جوان مسدود گردیده حکومت تک قویم

طالبان   بدوشان گروه  و سالح  دارد  اختیار خویش  ید  در  را  افغانستان  شهروند 
معمول، موهای درهمه جا جوالن میکنند.   این تفنگ بدوشان، با لباس های غی 

 شهریژولیده، پاچه های بلند و ناآ 
ی

،   گاه از زنده گ و نزاکت های آن، با زورگویی
مینمایند.                                       تهدید، تحقی  و تبخیی با شهروندان برخورد   

 گروه  
ی

گزارشهای دردناک مربوط به اجراآت و اقدامات اداری و اجتمایع و فرهنگ
این  اگرهمۀ آنها درج  اند که  ده  انبوه و گسیی به دولت رسیدۀ طالبان چنان  تازه 

را  گردند کتاب   من کاغذ  هفتاد  اصطالح  همان  با  ،  طالبان  نمود.  تدایع خواهد 
ون روند و یا به صاحت میگویند  هرگز نیاز نیست تا زنان ازخا نه های شان بی 
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ن کوردیل ها و   دازند. بربنیاد همی  کارها و مشغولیت های اداری و اجتمایع و ... بی 
نگاران، نطاقان و مجریان   زور گویی ها ی قرون وسطایی بود که تعداد زیادی از خیی
ات مشغول بکار بودند،    در ادارات رادیو، تلویزیون و سایرنشر

ً
با رسانه یی که قبال

ین امکانات، به خارج مرز ها  فرار  و آنعده از این زنان و    کردند   استفاده از اندکیی
ه گاین که درکشور باقیمانده و میخواهند به منظور بدست آوردن لقمه ناین  ن دوشی 
برای خود و اعضای خانوادۀ خویش بازهم در ادارات رسانه های تصویری کارکنند،  

بالمعروف و نیه عن المنکر" طالبان، بایستی چنان  بدنام " امر بنا بر دستور ادارۀ  
لهذا وقتی   تنها دو چشم شان دیده شود و بس.  بپوشانند که  را  روی خودشان 
ند، خییل زشت و نا   خیی یا گزارش دربرابر کمره قرار میگی  گوینده گان زن غرض نشر

                                                                                            هنجارمینمایند.     

وزی کودتای هفتم  ،  ج فرار و پناهجویی افغانها بخارج هرچند مو  ازسالیان دراز )ازپی 
ی ادامه داشتهبه بعد  خورشیدی(  ۱۳۵۷ثور حامد   و درنظام جمهوری تحت رهیی

ن  کرزی و  ف غتن نی  این موج ناگوار، از روز سقوط ، مگر جریان داشت  محمد اشر
نظام جمهوری به قدرت رسیدن " امارت اسالیم طالبان" درپانزدهم ماه آگست 

م فوق العاده باال گرفته است. چنانکه متناسب به آن، موج اهانت،   ۲۰۲۱سال  
لت و کوب و حتا حبس و کشتار این پناهجویان یی پناه درکشورهای مختلف و  

ترکیه، درایران،  ترگردیده    ازجمله،  توفاین  جهان  نقاط  سایر  و  ی  ن اندونی  یونان، 
                                                                                                         است.    

  ، ن شب و روزیکه این سطور رقم زده میشوند، رسانه های داخیل و خارجی درهمی 
ناهنجار،   خییل  را  ایران  اسالیم  جمهوری  قلمرو  در  پناهنده  افغانهای  وضعیت 

ن و درد آور نشان میدهند. مقام های امنیتی جمهوری اسالیم ایران، عالوه  خ ونی 
های لفیطن و دشنام های غلیظ که علیه افغانهای پناهنده تحت عناوین  از تحقی 

ه "افاغنه"،"افغانهای پدرسوخته"      نثارمیکنند،  و " افغانها ی ش ُبر" و غی 
ً
عمال

ن یم زنند. این اعمال  دست به گرفتاری، و شکنجه و کشتار این مظل ومان روزگار نی 
د  و های امنیتی ایران درحایل علیه افغانهای ستم کشیده صورت یم گی  نا روای نی 
 میکنند، بدون  

ی
که ملیونها ایراین بحیث پناهنده درشاشکشورهای جهان زنده گ

قابل تذکرمیدانم که جریان            آنکه تحقی  و زنداین و شکنجه و کشته شوند. 
است که  ش  مواج  چنان  آنها  های  پناهجویی  و  ازکشور  افغانها  فرار  ازیرشدن 
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درقلمرو   ما  هموطنان  ابیی  وحال  وضع  از  تنها  نه  جهان  مطبوعات  گزارشهای 
ایران"  ن و    "کشوراسالیم  المناک و حتا کشیی ن وضع  حکایت ها دارند، بلکه چنی 

یونان ترکیه،  در  شنوشت  یی  پناهجویان  این  سوختاندن  و  و  راندن  یا  ن مالی   ،
ن جریان دارد.                                                                                  سایرکشورهانی 

ازسوی "جامعۀ   اکنون درمورد رژیم طالبان  ن  تاهمی  موضوع جنجایل دیگری که 
ایط این کشورها و  ن شر " مطرح بوده و هنوز حل نشده است، همانا تعیی  جهاین

 بر ایجاد یک حکومت "همه شمول" یا  در رأس آنها ایاالت متحدۀ امریکا مبتن 
است.                                     وسیع البنیاد ازسوی طالبان حاکم درافغانستان   

بیان،  آزادی   ، بشر حقوق  رعایت  شمول  به  موضوع  این  بودیم که   گفته 
ً
قبال

ه، کش وقویس را میان هردو جانب )امریکا وامارت   ان وغی 
تحصیالت زنان و دخیی

طرفط ازهردو  هم  افغانستان  مردم  و  نموده  ایجاد  ن   البان(  فشارسنگی  تحت 
ن    ی جهانیعتن نه طالبان به خواسته ها  اند.   قرارگرفته  اقتصادی  -سیایس تمکی 

ن   ایط شان میگذرند. اما درعی  میکنند و نه امریکا و متحدان آن ازاین تقاضا و شر
  
ً
مثال اک  اشیی به  هایی  نشست  و  سفرها  اقدامات،  تحرکات،  سلسله  یک  حال، 

از  برجن  یا  و  د  میگی  صورت  کشورها  دربرجن  طالبان  وزرا   وزیرامورخارجۀ 
             سفرمیکنند . کابل  شخصیت های رسیم کشور های آسیایی و اروپایی به  و 

ین نزدیگ دپلوماتیک با گروه طالبان را کشورهای   چنانکه مالحظه میشود، بیشیی
 گزارش داده شدکه مقام های 

 
ن و روسیه داشته وحتا در روزهای اخی  رسما چی 

سف اسالیم  رویس،  "امارت  سیایس  نمایندۀ  برای  را  درماسکو  افغانستان  ارت 
دند.  ن چند هفته قبل، از گشایش  طالبان" سی  این درحالیست که اتحادیۀ اروپا نی 

داد.         دفیی رسیم اش درکابل                                                                       خیی

قه وجهان در صوریی به جریان  میان طالبان و کشورهای منط  اینهمه فعل  وانفعال
افتاده است که گزارشهای متعددی ازاعمال و اقدامات استبداد گروه طالبان علیه  

سند.                                                                              اتباع افغانستان به نشر می 

خورشیدی    ۱۴۰۱ماه حمل  ۲۲روزنامۀ "هشت صبح" درشمارۀ  منحیث مثال،   
ن  دراین مورد  خویش به نقل از روزنامۀ مشهور نیویارک تایمز  نوشت:     چنی   
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ویدیویی -  تحقیقی   دریافته  است  که   دریک گزارش  تایمز"  "نیویارک  "روزنامۀ 
علیه   دۀ  انتقامجویانه  به کشتار گسیی دست  عمویم،  عفو  وعده  خالف  طالبان 
در   این گزارش  زدهاند.  ن  پیشی  امنیتی  وهای  نی  اعضای  و  سابق  دولت  کارمندان 
جریان هفت ماه مستند شده و روزنامه  ۸صبح در تهیۀ  آن همکاری کرده است.  
وهای  طبق این گزارش، طالبان حدود  ۵۰۰  نفر از کارمندان دولت و اعضای نی 
ن را در شش ماه حکومتداری خود »کشته« و یا  ربوده اند."           امنیتی پیشی 

نیویارک تایمز در توضیح روش کار خود برای تهیه این گزارش، گفته است که این 
روش انواع  از  استفاده  با  راستی گزارش  انجام  های  شمول  به  تحقیقات آزمایی 

ت  ، قانوین طب   ، سازمانیید گزارشأویدیویی با  همکاری  محیل،  ی  خیی های  های 
بازمانده با  مصاحبه  و  ی  بشر تهیه شدهحقوق  قربانیان  خانواده  اعضای  و    گان 

 است.                                                                                                       

ده بوده و همه مناطق کشور را تحت    ،جویانهکشتار انتقام"طبق این گزارش   گسیی
ها متالیسر شوند. در این  تاثی  قرار داده است؛ کاری که سبب شده است خانواده

سیایس شان،   روی« با مخالفانهای طالبان در مورد »مدارا و میانهگزارش وعده
                                                                     است.   »کذب« توصیف شده

به اطالع درروزهای نخست حاکمیت گروه طالبان درکابل، ازطریق وسایل جمیع  
" عفو عمویم را اعالم   مال هیب هللا آخوند امی  "  شد که    عامه رسانیده ن المومنی 

اما مرورزمان ثابت    نموده که براساس آن ازهیچ کس انتقام گرفته نخواهد شد. 
یا    کاذبانه و فریبنده بوده است  این آگایهنمود که 

 
یا ازطرف صفوف و    واقعا و 

                                                     نمیشود.      فرماندهان محیل طالبان پذیرفته  

ن امروز )هفدهم ماه اپریل   عکس و   خورشیدی( ۱۴۰۱ماه حمل  ۲۸و    ۲۰۲۲همی 
قایم"   گزارش قتل یگ از افشان سابق وزارت امورداخلۀ رژیم قبیل به نام "قاسم 

باز،  و  دستگی    
ً
اوال طالبان  توسط  رسید که  نشر  به  های جمیع  رسانه  ازطریق 

                                                                                شکنجه و کشته شده است.  
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افش نظایم سابق که توسط طالبان به قتل رسید  اندرایی  قاسم قایم  

ازمقام های محیل   برجن  آن  براساس  رسیدند که  به نشر ن  نی  اطالعات دیگری 
غرض  باشند  خواسته  درهرموقیع که  را  مردم  منازل  حالیکه  ن  درعی  طالبان، 
ی افشان، شبازان و کارمندان نظام قبیل تفتیش میکنند،   شناسایی و دستگی 

ن عنواین بعیصن ازافراد مورد نظر فرستاده و درآن     نامه هایی نی 
ً
متذکرشده  مثال

ن باش که هیچ خطری متوجه ات نخواهد بود. "اند که    " بخانه ات برگرد ومطمیی
به   افراد  ازاین  یکتعداد  وقتی  طالباناما  شان   قول  های  بخانه  نموده  اعتماد 

، زنداین و یا کشته شده  برگشته اند، بازهم ازسوی گروه مسلح مذکور دستگی 
                                                                                                         اند. 

اض ها  ورسکوبگری  ها   مقاومت ها  ،اعیر  

ه گان افغانستان که ظرف بیست سال گذشته، آنهم دریک فضای  ن زنان و دوشی 
 باز و درتحت شعارهای "

 
ام به حقوق زنان"، "آزادی   حقوقنسبتا "، " احیی مدین

خو کرده بودند، با ورود گروه    و دموکرایس"، " رعایت آزادی بیان" و امثالهم 
اضات   متحجر، ضد علم و تمدن و ضد حقوق زنان به شهرکابل، دست به اعیی

، "آزادی حق ماست"  خیاباین زده شعار" ما انسانیم"، " ما کار ونان میخواهیم"
را   ه  یافتو غی  ادامه  اضات و تظاهرات چند روزی  اعیی این  نمودند.  که   بلند 

زنان محروم کشور را به نمایش   گذاشت و اما دیری نپایید میشهامت کم نظی 
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و های امنیتی گروه حاکم   ی و حبس و شکنجۀ آنان از طرف نی  که با دستگی 
                                                                                       شکوب گردید.  

                                                                             

 

 نمایی ازتظاهرات خیاباین زنان شهرکابل علیه طالبان  

)گفتاری، نوشتاری و تصویری( درنظام قبل ازحاکمیت  رسانه های جمیع  تعداد
های  طالبان   والیت  درهمه  طوریکه  سید،  می  ها  صد  به  درشاشافغانستان 

، فعالیت و  موزیسر کشور درکنار دانشگاه ها و کالج ها و مؤسسات تعلییم و آ
تنها  نه  اکنون  اما  سید.  می  مالحظه  به   

رساین اطالع  و  ات  نشر وجوش  ُجنب 
کیم ازتعداد رسانه های متذکره به فیصدی زیاد کاسته شده است، بلکه تعداد  

نگاران مانده   فعال  جوان )اعم از زنان و مردان(    از نطاقان و ژورنالیستها و خیی
ادامه اند.   هم  هنوز  طالبان  حاکمیت  درتحت  مطبوعات  نزویل  سی   این 
                                                                                                       دارد.  

وجود    طالبان که و  اوایل حضور  همان  افغانستان  خویشاز  و  منطقه  و    در 
اندیشه های عقب گرایانۀ شان،   با   بربنیاد  همانطور  و  مطبوعات  با خانوادۀ 

انسان جامعه مخالف بوده اند، درجریان بیست سال  تنویرگری و آگایه دیه  
و های ائتالف یم جنگیدند، ده ه ن که دربرابرنظام جمهوری و نی  ا تن گذشته نی 

نگاران داخیل و خارجی را بیباکانه به قتل    رسانیدند.                                ازخیی
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ارعاب رسانه داران به منظور  اض کننده   تهدید و تخویف  ،آنها )طالبان(  اعیی
های   ازشخصیت  تعدادی  شان،  وسیایس  فکری  استبداد  نمودن  وقایم  گان 

مس تحلیلگران  و  اکادمیک  سیایس،  یا علیم،  را که  افغانستان  به   متعلق  ایل 
و   بیداد گری  مقاله و مطالب علیه  نگارش  یا  و  تلویزیوین  برنامه های  ازطریق 
جهالت و به منظور نشان دادن راه های مفید حکومت داری و رعایت عدالت  
حبس  و  تهدید   ، دستگی  ن  نی  آوردند،  بعمل  انتقاد  و  سخن گفتند  انصاف  و 

                                                                                                   نمودند. 

حمل   ماه  بیستم  درشمارۀ  صبح"  "هشت  خویش  ۱۴۰۱روزنامۀ  خورشیدی 
نوشت: " درهفت ماه حاکمیت طالبان، بیش از هشتاد مورد بازداشت همراه  
نگاران و کارمندان رسانه یی درکشور ثبت شده است.   شکنجه و خشونت خیی
ن ازوضع محدودیت و مداخالت طالبان درامور رسانه  نگاران نی  شماری از خیی

                                                                                    شکایت دارند."    ها  

ن روزنامه افزود:"به گفتۀ نهاد های ناظر، دو نهاد طالبان )استخبارات و   همی 
انجام  ها  رسانه  درامور  را  مداخله  ترین  بیش  ازمنکر(  نیه  و  معروف  امربه 

 بازداشتی های خیی نگاران میدهند و تهدید و ار 
عاب خلق میکنند. قریب به اکیر

                                                  توسط استخبارات طالبان انجام میشود. "   

مردم   های  دربرابرخواسته  وسماجت  خودمحوری  کمبودفکری،  ی،  بیخیی
ان گروه طالبان دیده می، تا آنجا  افغانستان وجهان  یگ  درمیان رهیی

ً
شود که مثال

" که برکریس وزارت امورداخلۀ   ان قدرتمند آنها بنام "شاج الدین حقاین از رهیی
ین هوتل کابل بنام "    را دربزرگیی

ی
کشورتکیه زده است، نه تنها گردهمایی بزرگ

کانتننتال" برگزار نمود و ضمن آن ازصد ها انتحاری یی که ظرف بیست سال  
( شد،  گذشته موجب قتل هزاران انسان گرامیداشت بعمل   )داخیل و خارجی

ن آورد  ن نی  ( و یک نمره زمی    ، بلکه  برای ورثه های آنها وجه نقد )ده هزارافغاین
ن  بخشید و  با صاحت اظهار نمود: "عمل انتحاری و انفجاری بزرگ   حالدرعی 

یهوتل  را  همان    در  ت محمد )ص( رهیی    میکرد"                                        حرصن
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ن الملیل کابل درماه جنوری سال   باید متذکرشد که حملۀ انتحاری باالی هوتل بی 
میالدی ازطرف شبکۀ تروریستی حقاین انجام داده شد که موجب مرگ ۲۰۱۸

                                                       ده ها نفر و خسارات عظیم مایل گردید.     

" که ظرف بیست سال گذشته در رأس امور آموزش،   بیل! اکنون این مال "حقاین
پرورش عناص انتحاری و استفادۀ ابزاری ازعملیات آنها علیه جان و مال هزاران 

    
ً
آشکارا اظهار میدارد که تن از شهروندان افغانستان قرارداشت، بگونۀ کامال

ی   رهیی محمد  ت  "حرصن را  انساین  غی  ُپرتلفات  و  خونبار  حملۀ  یک  ن  چنی 
                                                                                                  )؟!( میکرد"

هم خونریز  وی  های  ازانتحاری  یگ  ازقول  ن  " چنی  حافظ کریم هللا   " نام  به 
ت محمد باالی  اینک    درداخل هوتل مذکورمیگوید که " نشسته    دروازه  حرصن

سفو   انتحاری  ها،  به    شار برای  ن  رفیی غرض  مینویسد."  بنامه  را  هشت 
                                                                                                         )؟!( 

انتحاری و تروریستی باالی مراکز،    اگرقرارباشد فهرست مکمل تری ازحمالت 
، علیم و مساجد، مدارس، وزارتخانه ها، پایگاه های نظ ایم، مؤسسات آموزیسر

ی را که یط بیست سال گذشته توسط انتحاری  های شبکۀ حقاین در قلمرو   هین
در  مو  تردید  بدون  ترتیب کنیم،  داده شدند،  انجام  بدن خوانندۀ   افغانستان 

                                                                       میکند. ارجمند این اثر راست 

  "... امربالمعروف   " ادارۀ  بود که  ازآن  ازوالیت هرات حایک  گزارشهای رسیم 
درشهرهرات  لباس  گان  فروشنده  و  دکانداران  عنواین  طالبان  گروه 

ه را درآنها یم  دستورصادرنمودند که " بایدش   مانکن هایی را که لباس های زنان
                                                                            آویزند، قطع نمایند."    

صدوراین دستور، عالوه ازآنکه جهل مرکب این گروه حاکم را آشکارا به نمایش  
قیمتدار میگذارد، مردم افغانستان و جهان را به یاد نابود سازی مجسمه های  

ریخن و باستاین بودا های بامیان یم اندازد. گروه مذکور درسال پایاین "امارت تا
 ، اسالیم" شان، عیل رغم خواهش و استدالل و تالشهای منابع داخیل و خارجی
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نابود   از مواد منفجره،  با استفاده  هردو مجسمۀ "صلصال" و " شهمامه" را 
                                                                                                  کردند.  

تاکنون   ۀ شانگروه طالبان درکنارسایر اقدامات و اجراآت  خشن و خود محوران 
ن متوسل شده اند مانند:   به چند                                      عمل نا روای دیگرنی 

ان   ن درب پارکهای عامه و تفریخ به روی زنان و دخیی  *بسیی

ان از حجاب کامل بگونۀ   * صدورحکم کتتی مبتن بر استفادۀ زنان و دخیی
 اجباری 

ان بخارج و آنهم بوسیلۀ هوا پیما   *منع مسافرت زنان و دخیی

ان *منع   زنان و دخیی
ی

درشهرکابل و ووالیت  راننده گ  

 و جابجایی افراد متعلق به گروه *برکناری عمدی  
کارمندان دوایردولتی

 خودشان 

نگاران  ن باالی رسانه داران و خیی ،  *وارد کردن فشارسنگی  بوسیلۀ تهدید، تحقی 
 گرفتاری و حبس 

   درشاشکشور.      *متوقف کردن صد ها رسانۀ نوشتاری و صویی و تصویری

گشایش درب کالج  * شعت دادن به مدرسه سازی  های نوع دیوبندی بجای  
ها و مؤسسات علیم و معیاری دانشگاهها،   

  ، ن این شزمی  های  باشنده  برای   
ی

منده گ و شر زبوین   ، بدبختی مصیبت،  پس، 
                                                                     بیشیی ازاین چه خواهد بود؟  
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             نمایی ازآتش سوزی هوتل کانتننتال کابل درنتیجۀ عمل انتحاری طالبان

ر  را  این سطور  طالبان قامروز که  ازحاکمیت گروه  ماه  مدت هشت  نم،  ن می  م 

که   استبدادی  و  ظلمت  و  ترس  از  عالوه  میشود.  ی  سی  برافغانستان 

 با همۀ همسایگان افغانستان   را فرا گرفته است، گروه حاکم  شاشجامعه
 
تقریبا

آمده و مانند تاجیکستان، اوزبیکستان، ایران و پاکستان از در   خصومت پیش  

با زبان غی  دپلوماتیک سخن رانده است. دلیل اینست که گروه متذکره نه به  

دپلوما زبان  نه  و  دارد  بلدیت  دولتمداری  اسالیب  و  ها  یم  شیوه  را  تیک 

                                                                                                     داند.   

درخصومت ورزی با همسایۀ یی زیان شمال کشور) تاجیکستان(، گروه طالبان  

تشکیل  یک   
 
عالوتا نمود.  مرزجابجا  های  درنزدیگ  را  مسلح  افراد  هزار  چند 

ن درهمان مناطق شمال و نزدیگ های    مسلح همسایه های شمایل  انتحاری را نی 

ن بجای برقراری رابطۀ دوستانه یا حسن   بوجود آورد. با جمهوری اسالیم ایران نی 

همجواری، "بدررفتاری" مقام های امنیتی ایران دربرابرمهاجران افغان را بهانه  

دپلوماتیک،   ی الفاظ غی  برخورد های مسلحانه درنواج قرارداده عالوه ازبکارگی 

 شان )پاکستان( هم  
ی

ن به وجود آوردند. با حایم همیشگ مرز میان دو کشور را نی 

کم فهیم های سیایس و یا به اساس مصلحت غرور "جهادی" و    یا بربنیاد همان  
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ی های مسلحانه انجام دادند   و ژست های کاذبانه،  های خاص تبلیغایی  درگی 

                                                گردید. که منجر به قتل شبازان هردو طرف  

د که افغانستان ازهرجانب   ن فعل و انفعال خطرناک درحایل صورت یم گی  چنی 

ارجی  قراردارد. بخصوص،  زیر فشارهای مایل و سیایس و افکار عامۀ داخیل و خ

 شدید و یی سابقه درداخل کشورچنان بیداد میکند که  ف
ی

قر وبیکاری و گرسنه گ

سد همه روزه گزارشهای دردناک مبتن بر فروش فرزندان خانوا  ،  ده ها بگوش می 

، صف های   ایی زنان و کودکان غرض بدست آوردن یک قرص نان خشک خی 

 را تشکیل میدهند، گداگران یی شمار )زنانه و مردانه( در 
هرگوشه و کنار  طوالین

باالخره   و  میکنند  تقاضای کمک  ازعابران  نشسته،  یا  و  ایستاده  بگونۀ  شهر، 

   نمایند.    کارمندان دوایرو مؤسسات تا ماه ها نمیتوانند حقوق خویش را حاصل

ن شده  ن اکنون ادعا میکنند که " امنیت شاشی تأمی  هرچند گروه حاکم همی 

های مسلحانه درگوشه و کنارکشور، است" ، اما گزارشهایی مبتن بر مقاومت  

، حمالت   ن ن انفجارهای خونی  و حتا    خونی  طالبان  و وسایط  ها  پوسته  باالی 

 و هوایی 
غرب پاکستان باالی مناطق جنوب  ایران و    تجاوز ها و برخورد های  زمیتن

سند.  و  ق کشور به نشر می                                                            جنوب شر

خواننده های ارجمند! افغانستان با یس و پنج ملیون باشندۀ دردمند ومحروم  

ن یک گروه جهل پرور وفاقد    اکنون درقبضۀ حکمروایی چنی 
ن و محتاج آن، همی 

ن باستاین  و باشنده های تشنه به   علم و دانش قرارگرفته است. اینکه این شزمی 

کس    ؟ صلح و سعادت آن باالخره به کدام سوی و سمت رهسپارخواهند شد 

                                                                                                 نمیداند.  

ن اکنون )اواخرماه جون ه رقم زد  که این سطور   م( ۲۰۲۲نا گفته نگذریم که همی 

میشوند و عمرحاکمیت استبدادی گروه طالبان پا به ماه یازدهم خویش گذارده  

است، گروه مذکور بامعضالت و کشمکشهای خطرناک درداخل افغانستان و 
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  کش و قوس دپلوماتیک و مناسبات گنگ و نا روشن با کشورهای جهان مواجه

                                                 میباشد:                                                  

که  را  هللا"  "هبت  شده   *هنوزهیچکیس  "    گفته  و    این"رهیی بوده 

د، ندیده است. چنانکه مردم او را " غیبت هللا" میگویند.   درشهرقندهاربشمییی

* اختالفات سیایس روی اتخاذ تصامیم کالن، مقرری  های اداری و تقسیم قدرت  

این  آشکار گروهمیان  معمول،  پنهانکاری  های  رغم  عیل  اوضاع  ،  است.  گردیده 

ی   ( به رهیی
شاج  "واجراآت گروه مذکور نشان میدهد که جناح )شبکۀ حقاین

( مسما گردیده   "الدین حقاین  که سالهای متمادی بنام )شبکۀ تروریستی حقاین

ی "هبت هللا آخوند" و " مالعبدال غتن  بود، نسبت به جناح قندهاری به رهیی

ه غی  و  آورده  برادر"  چنگ  به  را  حکومتی  عمدۀ  های  وصالحیت  اختیارات   ،

                                                                                                      است. 

* بخش نظایم گروه طالبان دراین شب و روز با جبهۀ مقاومت میل که مرکزآن 

، اندرابها، بغالن، پروان، کاپیسا ونقاط  بیشیی در میان د ره های والیت پنجشی 

از قراردارد دیگر   طالبان  ان  رهیی آنکه  با  بوده  ن  خونی  های  ی  درگی  مشغول   ،

ی بعمل آورده اند، اما    جلوگی 
 
گزارشها، انتشارجریان جنگها و مقاومت ها جدا

اخبار   و  به  تصاویر  هایمربوط  انتقام کیسر  و  مسلحانه  ن    برخوردهای  خونی 

سند.                                       مناطق مختلف به نشر ازباشنده های  طالبان      می 

شهای مسلحانه علیه حکومت مرکزی از سوی برجن   ن * نارضایتی ها، تمرد و خی 

از فرماندهان مشهور گروه طالبان، بخصوص فرماندهان اوزبیکها تبار و هزاره 

دۀ نظایم   رآنها به شکل جدی تبا تبارز نموده است. چنانکه زد و خورد های گسیی

مالحظه   آشکارا  بگونۀ  شمال کشور،  سوی  به  حاکمان کابل  لشکرکشیهای  و 

ابتدا   باید گفت که  از فرماندهان مشهور اوزبیکها  میشود. منحیث نمونه  یگ 

ن گردید.   تبار طالبان بنام " مخدوم عالم" از والیت فاریاب برکنار و خانه نشی 
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" ازوظیفه منفک و تحت نظارت   باز فرمانده دیگری بنام " صالح الدین ایویی

 هم فرمانده دیگری  در" بلخاب" که هزاره  
 
ا حاکمان مرکزی قرار گرفت و اخی 

تبار بوده و درترصف شهر های شمال کشور درنظام قبیل نقش عمده داشت، 

 به منظور  مغضوب واقع شده  و چندهزار شباز مسلح با وسایل عمدۀ جن
ی

گ

دلیل عمدۀ این برطرفن ها     شکوب وی به سوی بلخاب فرستاده شده است. 

طالبان   بخصوص  تبار،  پشتون  طالبان  ان  رهیی است که  این  ها  و شکوبگری 

ایدئولوژیک، تند رو، متعصب و قوم گرا دراصل، باالی هیچ یک ازاقوام دیگر، 

ا  و  ندارند  اعتماد  ترکمن  و  اوزبیک  و  هزاره  و  بویژه  سیایس  خواست  ین  ندکیی

                                         امتیازطلبانۀ آنان را بر نیم تابند.               حرکت

فت معارف و    *
ُ
فعالیتهای علیم و  یی رمق بودن  بیکاری، یی روزگاری، فقرمایل، ا

ی درداخل کشور بیداد میکند.                                 و هین
ی

                                فرهنگ

* شازیرشدن سیالبها، بارش ژاله و باران یی موقع، وقوع زلزله، حوادث بال وقفۀ  

ی های سیایس، مجازاتها و کشتارهای مخالفان و امثالهم، کارد  ترافیگ، دستگی 

ن بال کشیدۀ افغانستان رسانیده است.     را به مغز استخوان باشنده های شزمی 

کشورجهان به شمول ممالک همسایۀ افغانستان، رژیم نوپای گروه    *هنوزهیچ

طالبان را به رسمیت نشناخته است. ایاالت متحدۀ امریکا و متحدان غریی آن،  

ن الملیل حقوق بشر  ، اتحادیۀ اروپا و سایرین، پیوسته  سازمان ملل، مؤسسات بی 

این گروه میخواهند درقدم نخست یک "حکومت همه شمول" یا    ازحاکمان 

، سیایس، مسلگ، مجرب و  وسیع البنیاد را به وجود آورده شخصیت های فتن

جابجا   حکومت  بدنۀ  در  را  مختلف کشور  اقوام  ازمیان  برخاسته  متخصص 

ان کارکنند و آموزش   نمایند. حقوق بشر را رعایت کنند و بگذارند زنان ودخیی

خویش مستفید باشند. انتخابات را براه   یعیطبببینند و از حق مسلم انساین و  

وعیت شان را از رای و نظر مردم بدست آورند و باالخره روابط   انداخته مشر
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منقطع خاص و عام شان با " القاعده" و " داعش" و سایر گروه های تروریستی  

                         سازند و ...                                                                       

تاکنون هیچ نوع پروژه و یا برنامۀ علیم، اجتمایع، رفایه و عمراین ازسوی   *

" اجباری،  حاکمان طالتی رویدست گرفته نشده است. مگربا اخذ "عشر و ذکات

ازمساعدتهای   سؤاستفاده  و  تجاریی  محصوالت  طبییع،  مواد  فروش 

الملیل، مرصوف مدرسه ساز  ن  دوستانۀ بی  ی  های نوع تکفی  ی و تروریستی بشر

 دروالیات مختلف مملکت هستند.                                                               

قراراست   نمودند  اعالم  طالبان  منابع  بود که  اتمام  به  رو  اثرحاصن  نگارش 

" درکابل دایرشود.  مردم و منابع سیایس درداخل  نشست مشوریی "علمای دیتن

شهای داخیلارج از افغانستان تصورمیکردند،  شاید فشارهای جهاین و خ ن   ، خی 

باعث شده   بر شناسایی رسیم حاکمیت گروه طالبان،   
تعلل کشور ها مبتن و 

ه جرگه " یا مجلس بزرگ معمویل را غرض شور و باشد گروه مذکور الاقل "لوی

یند، اما  مشوره و اتخاذ تصامیم مختلف در اطراف مسایل کشوری برگزار نما

ن انتظارات خاص و  یکبار دیگرثابت گردید که این گروه، هرگز در اطراف چنی 

مذهتی   و  سیایس  حامیان  و  خودشان  آنچه  هر  و  ندارند  اعتنایی  شان  عام 

به   طالبان،  قول سخنگوی  به  بنابرآن،  میکنند.  میخواهند، همان سان عمل 

ط و  قویم  متنفذین   ، مفتی و  مال  ازچهارهزار  بیشیی  رسم  تعداد  و  راه  رفداران 

.      خودشان را بکابل دعوت نموده در " محل تدویرلویه جرگه ها" گرد آوردند   

یی   ناشناخته  بود که شخص  این  درمقام جالب  آخوند"  "مالهبت هللا  بنام 

، بدون آنکه کیس چهره و قیافۀ او را ببیند،   مذهتی طالبان دراین گردهمآیی رهیی

با   و  آشکارا  نموده  این  به سخین اسالیم"  امارت   " داشت که  اظهار  صاحت 

منظور  نخواهد کرد.  ن  تمکی  "کفار"  برابرخواهشات  در  مالی   هیچصورت 

مذکور از تذکر " کفار" البته همان کشورهای خارجی و درکُل، جهان غرب بود.  

و " شورو مشورۀ" مالها درعقب دروازه های   تراینکه نشست  ازهمه جالب 
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ی صورت گرفت و هیچکس بسته و در غیاب ژورنالیست ها و رسانه های خیی

 نفهمید که آنها چه گفتند و چه فیصله هایی را بعمل آوردند.                           

انصاری" که بخاطرسخنان عقبگرایانه   مجیب الرحمن  شخص دیگری بنام "مال 

و تند روی های تکان دهنده اش دروالیت هرات به شهرت رسیده است، یط 

سخ اسالیمایراد  امارت  دربرابر  هرآن کس که   " مخالفانه    ناین گفت:  حرکت 

   شود."                                   انجام میدهد، باید شش از بدنش جدا ساخته

 

 

 صحنه یی ازنشست مالهای دیتن درکابل                           

 

گزاری )یی   دۀ قطعنامۀ نشست مذکور را  ازقول خیی یی یس( در اینجا  اینک، فشر

 درج میکنیم:                                                                                             
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این " میل سخین تلویزیون  از  ن  پیشی  روزهای  برخالف  نشست  این  اختیامیه  های 

آخوند،  افغانستان به صورت زنده پخش شد. در پایان این نشست محمد حسن  

اک کنندگان در نشست   این کوتایه ایراد کرد و از اشیی ن سخین نخست وزیر طالبان نی 

                                                                                                        تشکر کرد 

یس در تاالر مجیب الرحمان انصاری، عالم دیتن از هرات، قطعنامه پایاین را به فار 

کت کنندگان با بلند کردن دست، هر ماده را تایید یم کردند. این عمویم خواند و شر

جمع نکات  قطعنامه  این   ۳۰بندی  به  کت کنندگان  شر است،  نشست  این  کمیته 

                                                                              های تقسیم شده بودند کمیته

عنوان  د به  با هبت هللا آخوندزاده، رهیی طالبان  بیعت  اعالم  و دوم،  اول  ماده  ر 

یع معرفن کرده است .          وجیبه دیتن تاکید شده است، او را به عنوان حاکم شر  

توانسته که   دارد،  داخیل«  وعیت  طالبان »مشر نظام  ماده سوم، گفته شد که  در 

ن و فرهنگ فساد   و غصب و اختالس در حکومتداری را »امنیت شتاشی را تامی 

."                    ختم و یک حکومت مرکزی مقتدر را در افغانستان ایجاد کرده است  

در ماده چهارم از کشورهای منطقه، جهان و سازمان ملل متحد خواسته شده که 

وع به رسمیت بشناسند و تعامل مثبت  »امارت اسالیم را به عنوان یک نظام مشر

های منجد شده ملت افغانستان را ها را از افغاسنتان بردارند. شمایهتحریم کرده و  

."                                                                     آزاد و در بازسازی پشتیاین نمایند   

ی از تولید، کشت و قاچاق  ن گفته شد که از فرمان طالبان در مورد »جلوگی  همچنی 
     ."                                              کنیم مواد مخدر حمایت قاطع خود را ابراز یم

در ماده پنجم از کشورهای همسایه و جهان خواسته شده که به مخالفان طالبان  

اجازه فعالیت ندهند. »براساس تعامل بالمثل از کشورهای همسایه، منطقه و جهان  

خواهیم که در امور داخیل افغانستان مداخله نکرده و به هیچ کیس اجازه ندهند  یم

."                                        الیت نمایند که از خاک شان بر خالف افغانستان فع  

در ماده ششم گفته شده که »امارت اسالیم یک نظام حاکم اسالیم است که بر تمام  

ن نموده، مخالفت مسلحانه   کشور سلطه دارد و در کشور امنیت و عدالت  را تامی 

."                              شود در برابر این نظام، بغاوت و فساد فن االرض پنداشته یم  

https://ck.yektanet.com/a/click/v4-hKIIi05Km-u-eAk-cAj-cKMv-4uZ-eISpgS-a-e0/hrzkfeuoi9xgXD25taq45NIilceXyx7NAH2Ngr6KLW4?redirect=https%3A%2F%2Frubotex.com%2Flanding&gat=0733a1e3-3dcb2-2288e-ecb96-6b6aa446c3669&pu=https%3A%2F%2Fwww.khabarfoori.com%2F%25D8%25A8%25D8%25AE%25D8%25B4-%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C-59%2F2948865-%25D9%2582%25D8%25B7%25D8%25B9%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D9%25BE%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584-%25D9%2586%25D8%25B8%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D8%25A2%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25B4%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF%2F&ab=productUserRecommendation.control%2CbulkDspRtb.experiment&lts=1657121354.351&vts=1657121366.791
https://ck.yektanet.com/a/click/v4-hKIIi05Km-u-eAk-cAj-cKMv-4uZ-eISpgS-a-e0/hrzkfeuoi9xgXD25taq45NIilceXyx7NAH2Ngr6KLW4?redirect=https%3A%2F%2Frubotex.com%2Flanding&gat=0733a1e3-3dcb2-2288e-ecb96-6b6aa446c3669&pu=https%3A%2F%2Fwww.khabarfoori.com%2F%25D8%25A8%25D8%25AE%25D8%25B4-%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C-59%2F2948865-%25D9%2582%25D8%25B7%25D8%25B9%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D9%25BE%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584-%25D9%2586%25D8%25B8%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D8%25A2%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25B4%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF%2F&ab=productUserRecommendation.control%2CbulkDspRtb.experiment&lts=1657121354.351&vts=1657121366.791
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در ماه هفتم، در مورد گروه موسوم به دولت اسالیم )داعش( که علیه طالبان و 

است،  اقلیت زده  انتحاری  ن  خونی  حمالت  به  دست  افغانستان  در  مذهتی  های 

« خوانده شده و گروه داعش را مانند »خوارج امروزی و فرقه   ن انگی  »پدیده فتنه 

)با داعش(  باطله« خوانده اس  ن  تاکید شد که »هر گونه کمک و رابطه داشیی ت و 

عا ناجایز است ."                                                                                        شر  

 از »علمایی 
ن های اجتمایع به موضوعات اختالفن  که از طریق رسانهدر ماده هشتم نی 

ن زنند«، خواسته  دامن یم شده که از اظهارایی که »باعث تشویش و اختالفات در بی 

."                                                                         خودداری کنند   ،  گردد مردم یم  

انه، از طالبان خواسته شده که   در ماده نهم، بدون اشاره به بازگشایی مدارس دخیی

ها و زنان و تمام  اعت و صنعت و حقوق اقلیتبه آموزش »عرصی« و »صحت و زر 

فت همه جانبه و رشد اقتصادی و انکشاف متوازن در روشنایی  ملت در مجموع پیشر

یعت اسالیم توجه نمایند  ."                                                                        شر  

ن خود را بیشیی از این  در ماده دهم، از طالبان خواسته شده که »وحدت موج ود بی 

 «.مستحکم سازند

های سیایس از خارج از کشور توسط حکومت در ماده یازدهم، از دعوت شخصیت

های رفته به خارج خواسته شد که وضعیت  طالبان اعالم حمایت شد و از شخصیت

های مغرضانه اجتناب  پیش آمده را یک »فرصت« بدانند و برگردند و »از فعالیت 

                                                                                                           ."ورزند 

سخنگویان طالبان تاکید کردند که این نشست به درخواست علمای دیتن تشکیل 

ن امنیت هستند و بقیه اجندا کام  شده و آنها تنها مسئول سازماندیه و تامی 
ً
در   ال

کت کنندگان استاختیار   .                                                                                شر  

برجن دیگر از شخصیت های سیایس افغانستان در کابل، از جمله حامد کرزی، رئیس 

این   به  میل،  آشتی  عایل  شورای  ن  پیشی  رئیس  عبدهللا،  عبدهللا  و  ن  پیشی  جمهور 

                                                                       ( ۳)  . دند نشست دعوت نشده بو 
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امون وضعیت  پی  را  اثر، مقالۀ جانداری  این  اختتام مطالب  به منظورحسن  اینک 

 مردم 
ی

ایط طاقت سوز زنده گ "امارت " گروه طالبان، اوضاع و احوال مملکت و شر

 این سامان، از روزنامۀ "هشت صبح" دراینجا نقل میکنیم:                                 

گذرد. طالبان وقتی بر کشور مسلط  طالبان بر کشور یمیازده ماه از آغاز سلطه  "  
یعت محمدی سخن گفتند.  ن امنیت و استقرار حکومت اسالیم و شر شدند، از تامی 
با این حال، از همان آغاز، مبارزه مسلحانه علیه گروه طالبان در پنجشی  رقم خورد.  

راه با  نپایید. طالبان  اما دیری  مبارزه  ن این  بر    اندازی حمالت سنگی  هوایی و زمیتن 
 دره پنجشی   پنجشی  تسلط یافتند. در آن زمان حتا ادعا شد که جت

های پاکستاین
کرده بمباران  محدودیت را  دلیل  به  ادعا  این  هرچند  بر  اند؛  طالبان  که  هایی 

اند، هیچ وقت تایید یا رد نشد. به هر حال، این بار طالبان با  رساین وضع کردهاطالع
د قلمداد کردند؛ امری  اعتماد به نفس ب ی سخن گفتند و خود را فاتح میدان نیی

یشیی
ی جدی در پنجشی  و  که به حقیقت هم پیوسته بود. به جز درگی  های پراکنده و غی 

رسید. این آرامش، اما آرامش قبل از توفان بود. حوایل آن، دیگر فضا آرام به نظر یم
ش یافت و دست به   وع شد، گسیی نابودی زد. این روزها، این توفان خییل زود شر

فرستد. آمار قربانیان روزانه جنگ اکنون جوخه آدم را به کام مرگ یم توفان جوخه
 رسد. به بیش از ده تن یم

های کابل در سوی دیگر، از فردای تسلط طالبان، میدان مبارزه دیگری در خیابان
با توجه به ها هم کشیده شد. زنان و دخیی کم به دیگر والیت شکل گرفت و کم  ان 

ای که از دوره اول سلطه طالبان داشتند، به جاده ریختند و خواهان حفظ  تجربه 
ها شمار   در جادهشان شدند. مرداین هم   هرچند اندکدستاوردها و احقاق حقوق

شدند.  ها حمایت کردند؛ اما در فضای مجازی از سوی افکار عمویم همرایه یماز آن
ض اض خیاباین را با میل  را هم شکوب کردند و زمینه  طالبان این زنان معیی های اعیی

 تفنگ برچیدند. 

امریکا، کشورهای همسایه و برجن حلقات در داخل کشور،  ورود طالبان از سوی 
تغیی  کرده  طالبان  شد که  تبلیغ  پیوسته  بود.  شده  انساین تسهیل  حاال  و  و اند  تر 

اما خییل ز بیتن اندیشند. خوشتر یم مدرن ن رفت. رود زیبای مصنویع، ها  از بی  ود 
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طالب بود، اعالم  همان شاب بود. طالبان به اصل خود برگشتند و علیه هرچه غی 
 دشمتن کردند. 

اند و  هایی که طالب شوند؛ آنبرای طالب، جامعه افغانستان به دو دسته تقسیم یم
، از نظر طالبان دشمن است.  هایی که دشمن طالبآن طالتی ن اند. هر غی  به همی 

اند. های متفاویی اعالم جنگ کردهجنگند و علیه داشتهدلیل، در جبهات مختلقن یم
پشتون یم ون از صفوف خود هم  در صفوف خود علیه فرماندهان غی  جنگند، در بی 

طالب است. تسامح مذهتی  شد،  ای که از آن در کشور سخن گفته یمعلیه هرچه غی 
دلیل،   ن  همی  به  ندارد.  وجود  هتک  دیگر  و  حمله  شیعه  علمای  شورای  دفاتر  به 

از کریکولم   را  فقه جعفری  و  بستند  را  تقلید شیعیان  دفاتر مراجع  حرمت کردند، 
در   است.  شده  آغاز  سلقن  علمای  دیگر، کشتار  سوی  از  خارج کردند.  تحصییل 

، برجن از تحلیل  گران این کشتارها را به دشمتن طالبان با سلفیت ربط  روزهای اخی 
پنداری، صف دشمنان طالب را تقویت کرده است. کساین  دشمناند. این همهداده

اند. حتا  که سودای مبارزه با طالب را نداشتند، هم َعلم دشمتن و مبارزه برداشته
ن حاال در برابر    دادند، نی 

کساین که در رکاب طالبان جنگیدند، خون ریختند و قرباین
 اند. ها ایستادهآن

ایط برای دو طرف دشوار یم  وقتی همه دشمن فرض شود. زماین که مردم شوند، شر
ند و مجبور به دفاع یمدشمن به حساب آیند، مورد حمله قرار یم شوند. طالبان گی 

ها حتا اند. آنهم در این یازده ماه بر هرچه نسبتی با این گروه نداشته، حمله کرده
دار  اند. به مردان ریشدهالصحه و موهای زیبای مردان هم حمله کر بر رعایت حفظ

شدت اند و سانسور را بهدهند ریش خود را اصالح کنند. مکاتب را بستهاجازه نیم
وهای افزایش داده اند. خفقان، نفس کشیدن را دشوار کرده است. آمار کشتار نی 

، سطح نارضایتی   ن وضعیتی ن به صدها تن رسیده است. به دلیل چنی  امنیتی پیشی 
ی یمباال رفته است.  د. هنوز در حال صعود است. نارضایتی هر روز اوج بیشیی  گی 

بینیم که همه حاال که پس از یازده ماه سلطه طالبان پشت ش خود نگاه کنیم، یم
اند.  اند. طالبان از تقویت صفوف جبهات مسلحانه علیه رژیم خود نارایصن نارایصن 

، مردم افغانستان، کشورهای همسایه، طال پشتون، نهادهای از جامعه جهاین بان غی 
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ن و زمان شایک  ها هم افزایش  گرویه آناند. تضادهای درونمددرسان و باالخره از زمی 
ی درگی  به  گاه  تضادها  این  است.  یافته  خودی  زیادی  و کشتار  مسلحانه  های 

ایط را مدیریت  انجامیده است. هنوز این وضعیت جریان دارد و کیس نتوانسته شر
تبار با میل تفنگ سخن تبار و تاجیکتبار با طالبان اوزبیکشتونکند. هنوز طالبان پ

اند. کساین  عیار تبدیل کردهگویند. تنها فرمانده هزاره خود را هم به دشمن تمامیم
اند.  اند، نارایصن که به چوگ مورد نظر نرسیدهمثل عباس ستانکزی هم به دلیل این

ان و وزیران و کمیسیون دع هبت جویانش نارایصن است و مال وت و جنگهللا از رهیی
ان دیگر این گروه که به گفته او مرصوف عیش  ند. دسته و سفر   نوشو یعقوب از رهیی

قندهاری دسته  از  قندهاریحقاین  و  دارند  شکایت  یی ها  قدرت  از  حدوحرص  ها 
 اند. ها عصباین شدهحقاین 

ان و  هدر سوی دیگر، طالبان به تعهدایی که داده بودند، عمل نکرد اند. آموزش دخیی
های قویم و مذهتی  اند. تبعیض علیه اقلیتزنان را منع کرده و حق کار آنان را گرفته 

 از ساختار دولتی حذف کردهرا تشدید کرده و زنان و هزاره
ً
، ها را کامال اند. از جانتی

 را برای اقلیتاند که زندهبه تروریستاین میدان داده
ی

هندوها   ها و هایی مانند سیکگ
ها ناممکن سازند. در کنار آن، خالف آن ن کردند، فساد مایل و چه ادعا یمو حتا قرغی 

مقام است.  رسیده  اوجش  به  این گروه  ادارات  در  سیستم  اداری  به  طالبان  های 
دوزد. این وضعیت، جامعه المال برای خود کفن یمپاسخگو نیستند. هرکیس از بیت
زاد که سلطه طالبان . حتا کساین مانند زلیم خلیلجهاین را هم نارایصن ساخته است

اند. کشورهای منطقه هم که را تسهیل و به نفع این گروه تبلیغ کردند، امروز نارایصن 
ی  زاد و هبتآن وقت در کنار خلیل هللا ایستادند، حاال هر چند روز بعد یک بار درگی 

یازده رفتار  بنابراین،  دارند.  مرزها  در  طمسلحانه  نارضایتی کشورهای ماهه  البان، 
 منطقه و جهان را برانگیخته است. 

ن نارایصن و شایک در داخل کشور هم سوای این اند، مردیم که  که طالبان از همه چی 
شده بسته  رگبار  به  و  زنجی  کشیده  به  این گروه  نیستند.  توسط  رایصن   

 
حتما اند، 

اند، به ر کوچانده شدهای که به دلیل تعلقات قویم و مذهتی به اجباصدها خانواده
آن نیستند.  رایصن  طالبان  از  وجه  خانههیچ  که  پایگاه  هایهایی  اکنون  شان 
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 رضایت خاطر ندارند. نصف نفوس جویان طالبان شده و خود آوارهجنگ
 
اند، حتما

 اند. اند، هم ناراحت و نارایصن کشور که از آموزش و کار منع شده

، توان مدیریتی طالبان را  اکنون یک نارضایتی جمیع شکل گرفته ا  ست. این نارضایتی
ناپذیر بودن شان، وضعیت را هم تغیی   به چالش کشیده است. طالبان به دلیل تغیی 

تاکید کنند،  داده نیم توانند. وقتی خود تغیی  نکنند و پیوسته بر رفتار عرص حجر 
رضایتی را یابد. ادامه این وضعیت، ناکند و نارضایتی کاهش نیموضعیت تغیی  نیم 

وهای مسلح ضد طالب را تقویت  بیش از حاال افزایش یم دهد و این امر، صفوف نی 
کند. هرچه طالبان با مردم عام درافتند، در حقیقت صفوف مبارزه علیه خود را  یم

 کشور در آن به حرکت است. این حجم  تقویت یم
ً
ی است که فعال کنند. این مسی 

، نامه اعمال طالبان ها داده است. گروه طالبان با را به دست چپ آن  از نارضایتی
ن ساخته ی شکوب و اختناق، کارنامه سیایه برای دور دوم سلطه خود نی  اند. دفیی

ن و نکبت است. ها گشودهکه آن  خونی 
 (۴)  " اند، دفیی

مطال الی  به  ال  از  را  شان  برداشتهای  میتوانند  خود  ارجمند  خواننده گان  ب  پس 

داشته باشند.                                                                       صفحات فوق،  مندرج    
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 مأخذ

وری   -برگرفته از روزنامۀ "دنیای اقتصاد   (۱) مؤرخ چهارشنبه هفدهم ماه فیی

خورشیدی                                                                   ۱۴۰۱سال   

 

تاری    خ  (  ۲) درمسی   بامیان  بودای  های  جمال  – پیکره  عبدالباری   - تألیف 

                                  م ۲۰۲۲ -طبع تو رنتو –۱۵۵و   ۱۵۴صفحات 

گزاری یی یی یس                          ۳)                                                                    ( خیی

خورشیدی                  ۱۴۰۱ماه شطان   ۲۹( روزنامۀ هشت صبح مؤزخ چهارشنبه ۴)  
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کیل   نتیجۀ  

 

ن ترین الزم است بدانیم که   ن نظام جمهوری درافغانستان با خونی  شنوشت نخستی 
رژیم کودتای ثور،عیل رغم آنهمه سخت جاین ها و استبداد  وجیه به پایان رسید. 

نجیب هللا( زوال  آن )داکیی حیم، عاقبت با حلق آویزشدن آخرین رهیی و کشتار وبی 
ن نه تنها ره . "جهاد" چندین ساله و "انقالب اسالیم" پذیرفت  د، بلکه   نی  بجایی نیی

پروژۀ طالب سازی جهان غرب اوضاع کشور را به سوی سیایه و تبایه کشانید.  
ن  ی را تی  ن ن استبداد و تعصب و خرد ستی  ، ماشی 

به دستیاری حکومتداران پاکستاین
هل و نقارۀ ابرقدرت امریکا و متحدان جهاین اش مبتن بر "جنگ علیه  

ُ
تر گردانید. د

. . . به خامویسر   و آزادی و دموکرایس برای افغانستان"    تروریسم" و " برگرانیدن

نام "  تحت  گرایید و عاقبت، دیده میشود که همان گروه ظلمت گرا و جهل پرور  
درآن اینک  و  شده  برگردانیده  کشور  به  اسالیم"  حکم   ش   امارت  ن  زمی 

ا                                                                                                         ند.  نمی 

خورشیدی  ۱۴۰۱صبح" درشمارۀ مؤرخ هفدهم ماه ثور    روزنامۀ مشهور"هشت
تنها   اینک،  ما  رسانید که  نشر  به  اول"  زنگ   " عنوان  تحت  را  یی  مقاله  خویش 

                                                           پاراگراف نخست آنرا در اینجا درج میکنیم:  

ایط   "شاید تنها اجمایع که در افغانستان وجود دارد اتفاق نظر  بر بحراین بودن شر

وع قرار گرفته،   کشور است. همۀ  ما یمدانیم که کشور زیر سلطۀ  حاکمیتی نامشر

 ِ
ی

وی متخصص و تحصیل کردهاش به آوارگ ارتباطش با تمام دنیا گسسته شده، نی 

وکراتیک آن در آستانۀ  فروپایسر کامل قرار گرفته، نییم  ناگزیر تن داده، دستگاه بی 

به   انساین خود محروم شده، آموزش  از حقوق  پیکر ۀ  جامعه که زنان هستند  از 
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نفس زدن افتاده، اقتصاد به حالت احتضار رسیده، امنیت پولییس و استخبارایی  

نفسها را در سینهها حبس کرده و مردم در یگ از خفقان آور ترین دورانهای تاری    خ 

 کشور به ش یم برند. "                                                                                     

آنهمه حال   از  افغانستان  مردم  آیا  اینست که   اسایس  های    سؤال  ورفت  آمد 
بیشیی ازچهل سال قیامها و قرباین های توفنده ظرف    ،سیایس، مبارزات دامنه دار 

ن چه آموخت و چه بدست آورد؟                                                                 پسی 

ودار چندمردم   از ساله،  ین  افغانستان دراین گی  دو ملیون کشته دادند، هزارها   بیشیی
معیوب و معلول بجا ماند، زیربنا های هستی اقتصادی کشور ویران گردید، فقر و 
 درشاشجامعه حاکم شد و باالخره 

ی
جهل و یی شو ساماین روج، علیم و فرهنگ
وابسته، دست نگر و بازهم    ،محتاج  افغانستان به حیث یک کشور فالکت زده،

به عقب   دردنایک  بصورت  تاری    خ کشور  و  مبدل گردید  بزرگ  قدرتهای  مستعمرۀ 
 یا   بجای روشتن علم و دانشمغرضان و غداران منطقه وجهان،  برگشت. چنانکه  

فته و تعایل اجتمایع، به کشورما پیوسته مال و   صنعت و حرفت، تکنالوژی پیشر
و   خشم  و  جهل  و  و طالب  صادر   خیانت  وقفه  یی  خونریزی  و  جنگ  آتش 

                                                                                                      کردند.  

دراین میان، ابرقدرت ایاالت متحدۀ امریکا، متحدان غریی وچاکران منطقه یی آنها  
ین سود سیایس، نظایم، اقتصادی و اعتبار جهاین را ازبرک ت بوده و هستند که بزرگیی

 کمایی کردند که بحتر است جداگانه 
ن خون و گوشت و پوست فرزندان این شزمی 

                                                                                         بسیارمهم.  و اما 

ن شد؟  چرا چنی 

منظوراصیل   دازیم،  نی  اسایس  این چرای  بخش  قناعت  و  منطقی  پاسخ  به  هرگاه 
من،   برداشت  به  پس  شد.  نخواهد  روشن  این کتاب  ازنگارش  ما  اسباب ونهایی 

ثمری یی  آنهمه  موجب  آیی  مایۀ   وعوامل  و  افغانستان  مردم  درازمدت  مبارزات 
 تاریخن ما گردیده اند: 

ی
منده گ                                                                     شر
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درازمدت -۱ بیسوادی  بیماری  با  توأم  وپاگی   دست  های  سنت  حاکمیت 

                                                                                                  درکشور.   

نگهد  -۲ عقب  در  تعصبایی  و  قویم  استبدادی،  های  حکومت  امور  نقش  ن  اشیی

 و اقتصادی مردم افغانستان.  
ی

                                                            فرهنگ

ان کشور، بویژه در تاری    خ    -۳ ارتکاب جفا، خیانت، بیگانه پرستی و وطنفرویسر رهیی

                                                                                                      معاص.  

و خصومت    -۴ استعماریورزی  دخالتها  های  قدرت  وقفۀ  یی  و    های  )منطقه 
                                                  افغانستان  جهان( درامورشنوشت میل مردم

  قلمرو افغانستان   داخل  به   خارج  نفوذ اسالم سیایس و خشونت های مذهتی از    -۵
عمل  جاین  با سخت  روشنفکران  و  روشنگری  تحول،  هرنوع  برضد  همیشه  که 

                                                                                                  نموده است. 

و    -۶ سیایس  درحیات  افغانستان  اهایل  انگاری  های  ساده  و  خوشبیتن  صداقت، 
                                            آنها.   اجتمایع و کمبود آگایه الزم علیم و سیایس 

ی آگاه، خردمند، مستقل و کار   و باالخره -۷ ماتیک و یک مرکز  یز کمبود یا نبود رهیی
                          افغانستان.      جم در رأس مبارزات آزادیخواهانۀ  مردمسواحد و من

ح باال، اگراینهمه نقایص، کمبود ها   در مسی  هستی فردی و میل و و نبود ها  بنابرشر
ازآنها   برجن  الاقل،  یا  و  بودند  نیم  ما  ما  اجتمایع  اجتمایع  روند هستی  غلبه  بر 

، احتمال آن وجود داشت که وقایع و حوادث تاریخن ما تا این حد و اندازه نمیکردند 
ن دردناک و تکرار شدین   م آگی                                                   بودند.    نیم     و شر

الم ن  بی  ازاخوانیت  )اعم  مذهتی  یون  دارقشر دامنه  تبلیغات  و  فکری  یل، لاثرات 
منطقه( یا  وهابیت   دیوبندیسم  و  سعودی  عربستان  و    سلفیسم  افکار  واکنون 

اندیشه های طالباین که برخاسته ازمجموعۀ مکتب های متذکره میباشد، در دهه  
ن چنان درتار و پود هستی فردی و اجتمایع مردم افغانستان کارگرافتاده   های پسی 
ن افکار و اندیشه ها، بلکه همسایه های مغرض و   اندکه نه تنها داعیه داران چنی 
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ن از آن خویش  درجهت رسیدن به اهداف  بمثابۀ ابزار سیایس    منابع استعماری نی 
                                                مینمایند.  درجامعۀ افغانستان استفاده نموده و 

نیم، باصاحت ن که حتا سنت ها،    یم بینیم   وقتی اوراق تاری    خ معاصکشور را ورق می 
 های یی 

موردی که برخاسته ازعقب ماین های دیرینۀ    عنعنه ها و مصلحت اندییسر
فت و آینده   )فکری و سیایس واجتمایع( مردم ما بوده اند، هم سد  راه آزادی و پیشر

عقب   به  را  مملکت  تاری    خ  وندۀ  پیشر چرخ   
 
متناوبا هم  و  میل گردیده  نگری  های 

                                                                                         برگردانیده است.  

ن اثرات زهرآلود است که  یت باشنده های این    دل  همی  را    مرزو بوم  و دماغ اکیر
تالق   را ازچنگ آنها ربوده  بااز این  ایی افسون نموده قدرت، صالحیت و ابتکار ره 

                                                                                                             است. 

وقتی   
ً
ت   مثال به حرصن فالن شخص  براینکه گویا  مبتن  افتد  یم  زبانها  برش  افواه 

یی  ا  محمد)ص(  بدون    یماحیی شده  نفراحساسایی  هزارها  و  صدها  است،  نموده 
ه روی خیابانها ببا ش دادن شعار های تند مذهتی  یا    و اثبات موضوع،  تفکر   ،دقت

 باالی شخص مورد نظر 
 
س قرار داشته باشد(،    یم ریزند و یا مستقیما )هرگاه در دسیی

حمالت خونیتن را انجام میدهند واما مادامکه کیس به نام " خلیفه شاج الدین 
ن  " درمقام وزارت امورداخلۀ کشور تکیه زده و آشکارا میگوید: "حمالت خونی 

حقاین
تانتحاری باالی هوتل   رهنمایی میکرد"، آب از  محمد  بزرگ کانتنتال کابل را حرصن

ایصن   ین اعیی ازطرف مسلمانان و یا علیه این غلط گویی   آب تکان نمیخورد و اندکیی
                                                                  " علمای دین" نشان داده نمیشود. 

وی   ن ده، منفور و مین ن اینجاست که متأسفانه یک کشور فلک زده، مصیبت بار، طالیی
جوارما و  هم، ممالک  درحالیکهبنام افغانستان جلو چشمان ما ن تجسم میکند.   

یا دور تر ازما که تاری    خ وجودی و استقالل سیایس شان بیش از چند دهه را احتوا  
تکامل   افغانستان  به  نسبت  مراتب  به  جهیده نمیکند،  پیش  به  و  نموده 

                                                                                                             اند. 

ن تر و مصیب بار تردیگر درنفس   بیجا نخواهد بود هرگاه از وقوع یک حادثۀ خونی 
سخن ن ا، وآن اینکه هرگاه حرفه  بگوییم   اینهمه فعل و انفعال نا هنجار افغانستان نی 
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، سیایس ، استخبارایی ،  سخنها، اشاره ها، کرشمه ها و بازی  های شی و علتن تبلیغایی
و نظایم ابرقدرت ایاالت متحدۀ امریکا و متحدان نزدیک آن مانند بریتانیا  اقتصادی  

ن   پسی  بیست سال  بخصوص ظرف  را که  پاکستان  دادند،  و  انجام  درافغانستان 
دازیم، ناگزیربه این نتیجه هم  کنارهم گذاشته به موشگافن عقالین و م  آنها بی 

نطقی
 به این نتیجه رسیده باشند که با 

ً
سیم که مقام های استعماری امریکا احتماال می 

سقوط دادن عمدی نظام قبیل و برگردانیدن گروه تروریستی طالبان به قدرت و با  
ن  شزمی  این  افغانستان،  دیگر،  نوع  دپلوماتیک  و  سیایس  بازی  های  ی  بکارگی 

سازند.                            بالکشیدۀ تاریخن را به دوپارچه )شمال و جنوب( منقسم    

با ارائۀ تحلیل ها و استدالل های  هرچند هستند عده یی از هموطنان عزیزما که  
غانستان،  خویش میگویند "افغانستان هیچ گاه تجزیه نخواهد شد؛ زیرا تجزیۀ اف

ن حال نباید ازگوشه   ن درقبال خواهد داشت" و اما درعی  تجزیۀ ایران و پاکستان را نی 
اتژی   های دیگراهداف و سیاست های بسیارظریف و ماهرانه یی که دردیگ اسیی

                             بود. ابرقدرت امریکا و متحدان آن درمنطقه یم جوشد، غافل 

چه باید بکنیم تا از اینهمه مخمصه و حال، این سؤال اسایس مطرح میشود که  
مساری رهایی یافته

، برنامه های تبهکارانۀ استعمارگران را  مصیبت و عقبماین و شر
و   ها  خنتر  ملت  و  سایر کشورها  همانند  جهان  و   ی 

ی
گ زنده  شفرازانه   ،  

                                                                                                      نماییم؟!  

ن است که آنچه بحیث علل مصائب و موانع برش   به سؤال باال، همی 
پاسخ منطقی

 و شگوفایی و  
حفظ استقالل سیایس و شبلندی میل شمرده  موانع در راه  راه ترفی

 اینکه اینهمه موانع ومشاکل چگونه و با کدام ابزار و توسط گ.  شد، ازمیان بروند 
                              بود.       شوند، سؤال اسایس دیگری خواهد ازمیان برداشته 

مختلف   موانع  و  علل  آنهمه  ن  رفیی ازمیان  داشت که  بیان  ن  نی  را  نکته  این  باید 
جامعۀ   یک  برای  تنهایی   به   ... و   

ی
فرهنگ و  اقتصادی  اجتمایع،  ا تسیایس، 

بود.   نخواهد  عقبمانده کافن  و  ده  ن طالیی و  یا مغزاستخوان سنتی  امروز  تصورکنید 
ه روزنه یی به سوی افق روشن نمایان  فردا، سد وموانع برشمرده شده فرو افتاد

با آن، محافظان  شد. هرگاه   روشتن  وجود نداشته و به محافظت  روزنه و  توأم 
ی از برگشت آنچه ازمیان رفته است، منهمک نبوده  آنچه بدست آمده و جلو گی 
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انه و خردمندا   خفاشان و شب پرستاین و تالش های پیگی 
 
نه بعمل نیاورند، مسلما

 عقب نشسته  
 
ین غفلت و یی اعتنایی و یا عقب خواهند نشستکه مؤقتا ، با اندکیی
م شدۀ شان را راست خواهند نمود و درکشتار روشتن و روشتن پرستانقامت  
َ
  ، خ

حمانه تراز قبل عمل خواهند کرد.    مایع  چنانکه در درازنای تاری    خ سیایس و اجتبی 
)تکرارتاری    خ(  آنرا  که  است  شده  ن  چنی  بارها  متآسفانه  وبوم،  مرز    این 

                                                                                                    میگوییم.  

 

 

 

 

 

 

 )پایان (


