
 

   محمد عارف عرفان

 ارتش شوروی حقیقی دعوترازهای 

  افغانستان در ءُشَرکا وغرب  مداخالت و

  "روال فیلم ھای مستند بر"

 

  



  :ھفتم ثور مسلحانۀ قیام فراسوی رخداد در

 ناوگانھای تبلیغاتی غرب و، کشور تحوالت بعدی در سیر خورشیدی و ١٣۵٧ فرایند قیام ھفت ثور در

ساعت علیھ جمھوری دموکراتیک  "٢۴"ساعت تبلیغ در  "١٣٠"کاربرد مجموعی بیش از شرکاء با 

خصومت با  زھرآلود ساختن ذھنیت جھانیان در برای برانگیختن احساسات مذھبی مردم و، افغانستان

موج عظیم رستاخیز  آنھا. ندپھنۀ جھان بھ جوالن کشید آسای را در رعد تالشھای سریع و، دولت جدید

بویژه پاکستان کھ مقدمات پایگاه ھای  ایران و، کشورھای ھمسا یھ داخل جامعھ و ضد دولتی را در

آغازین مراحل تاسیس جمھوری محمد  کھ در، آن کشور در "مجاھدین"با اسکان سران  افغانی را ضد

اعزام نیروھای نظامی شوروی مراحل  مدت ھا قبل از غرب. ندیافتھ بود خلق نمود خان آغاز داوود

و ایجاد بیش ، پیکارجویان تجھیز با مداخالت صریح و ارسال جنگ افزارھا و تسلیح و، افغانستان در

 و" چنداول" کابل و تا شھر شھرھا و، قصبات، قراء کھ از، دوصد جبھۀ منظم ضد دولتی از

توان دفاعی دولت را  بدل نموده وم "آتشکده"تمام بھ  بطور را کشور، یافت کابل امتداد" باالحصار"

وجود  در" بقا" اندیشۀ الجرم با خطور برای سرکوب آشوبھای ضد دولتی جدأ بھ چالش کشیده و

  . افغانستان گردیدند نیروھای شوروی در" دعوت"زمینھ ساز ، گردانندگان رژیم وقت

سپری  جنگ ویتنام را درمریکا آ انتقام شکست فضاحت بار کاخ سفید کھ دوران متوالی حس درد آلود

از وقوع ، منابع عظیم قاره آسیا لحظھ شماری مینمود ھوای تسلط بر حسرت و سوی در از نموده و

 !"تجاوز"کاربرد غوغا برانگیز واژه  تحوالت جدید برای برنامھ ریزی اھداف استراتیژیک خویش از

جوالنگاه  وسیع ابزاری نموده وده بین المللی استفا افغانستان در بٌعد ملی و نیروھای شوروی در

  . افغانستان بیش از پیش توسعھ بخشیدند تجاوزات خویش را برحریم جامعۀ مداخالت و

  افغانستان غرب در آئینۀ سیاست دیگر رُخ

سبوتاژگرانۀ دول  مجموع پروژه ھای ویرانگرانھ و، سقوط نظام دموکراتیک درکشور اکنون کھ با

 ھا و پی عوام فریبی افغانستان در و، افغانستان خاتمھ یافتھ خویش در اول فاز در استبداد و استعمار

" فساد ساالر"نظام  و" لبیطا"، "جھادی" آزمایشات پروژه ھای ھای مکارانھ ایشان پس از حیلھ گری

کھ  یی را شواھدی تازه و اسناد، نیده شده استکشا تام استعمار بھ تسلط عام و، دموکراتیک نما

آرشیف تاریخ خویش بیرون  از، مینماید حوادث افغانستان را احتوا حقایق جانگداز شده قطرات فلتر

خ  با ھمھ تبختر، ریاناتوارونھ سازی ج مھارت خویش را در بدین لحاظ قدرت و کشیده و بھ رُ

  . نندجھانیان می کشا



 مُھرکھ از آن  تکمیل مراحل متعارف آرشیف ملی اش پس از درست سال پار، بریتانیا کشور

نیروھای شوروی بھ : افشا مینماید کھ، قدامت سی سالھ اش برداشتھ شده است محرمیت بنا بر

 ١٣٨٩ /١٠/١٠کھ بھ تاریخ  این سند بھ افغانستان اعزام شده و، درخواست جمھوری دموکراتیک

مداخلۀ  افشای اعمال پشت پردۀ غرب بعد از"تحت عنوان  "نوستی"خورشیدی بوسیلھ خبرگذاری 

 :است کھ مشعر، یافتھ انتشار، "افغانستان ی درشورو

طرف  افغانستان حفیظ هللا امین درخواست نموده بود کھ از کمک اتحاد شوروی را رھبر. . . (

  . )عملیات بھ قتل رسانده شد غازآ شوروی بھ زودی بعد از نیروھای خاص اتحاد

آرشیف ھای  زندان ھای اسارتبارفوالدین  دیوار چھار حقیقت از فرار وقایع جھانی و در گذرگاه

عمق  کلیپ ھای مستند کھ از در ورای ویدیو" تصویری"اکنون اسناد ، جھانی استخباراتی استعمار

انکار  افغانستان بطور روشن و ھشتاد در-دھھ یی ھفتاد ، تحوالت عمیق سیاسی حقایق حوادث و

تصویری جھان غرب یعنی  سانۀترین ر مشھور بوسیلھ بزرگترین و پرده برداری نموده و ناپذیر

ما با رخ دیگر حقایق پشت پرده حوادث ، مریکا تھیھ شده استآایاالت متحده CNN) (تلویزیون 

سربازان خدا "واقعی خلقت مصنوعی  انگیزه ھای اصلی و ریشھ ھا و خویش آشنا شده و کشور

"soldiers of the God" ،برنامھ سازی جھادی ، مریکاآایاالت متحده  تجاوز نیات مداخلھ و

 امیدوارم آنانیکھ تا. یمیمشاھده مینما افغانستان را چگونگی دعوت نیروھای شوروی در و، پاکستان

خویش  شرارت انگیز کارنامھ ھای خونین و، اتحاد شوروی" تجاوز"بھانۀ " ضخیم" کنون تحت پرده

ھمھ "یکسان مسبب  طور رارژیم ھای مربوط بھ آن دورانھا  و "قیام ھفت ثور"پنھان داشتھ و را

 و صفحۀ اصلی تاریخ خونین کشور، قلمداد مینمودند با نگاه نوارھای مستند کشور در!" بدبختیھا

  !عملکردھای جفا کارانھ خویش بھ قضاوت بنشینند بر عوامل شکل دھنده آنرا بھ خوانش گرفتھ و

، ییووید مضمون تصاویر محتوا و، فیتبا حفظ شفا، ت الزم درین نوشتارنبود ظرفی این مبحث و در

امکانات دسترسی بھ زبان  خواستم تا با حفظ ھمھ امانت داری برای خواننده گان محترمی کھ از

. ارایھ نمایم تحلیلھای مختصر تفسیر و، تبصره، برگردانی، در موارد ضروری، انگلیسی محروم اند

وھا این ویدی نوار اساس جریانات حوادث درعناوین این نبشتھ بر  قابل یاد آوریست کھ پراگراف ھا و

 . لب بندی شده استقا

  



  (!)خلقت سربازان خدا  جنگ سرد و

  پایان صفحھ -*)1- کلیپ  ویدیو( -

حوزهء  اکونومیک خویش در جیو جیواستراتیژیک و، افغانستان با داشتن موقعیت خاص جیوپولیتیک

 و ھند بحر، در غرب ایران و خلیج فارس، شمال آسیای میانھ در نزدیکی آن با پیوستگی و منطقوی و

پیروزی قیام مسلحانۀ ھفت  درست پس از، دھۀ طوفانی ھشتاد بویژه در پیوستھ و، جنوب در پاکستان

موجودیت افغانستان بھ حیث " ماسکو"برای  گرفت و جۀ ابرقدرتھای جھانی قرارتو مرکز در، ثور

  . می رسید حیاتی بنظر، دوست ھمسایھ و کشور

 آقای، تحوالت جدید حمایت از برپائیی جشنواره یی مردمی در و با پیروزی قیام ثور

سوسیا "ھای برای تحقق برنامھ  سکوامیدواری بسوی ھمکاریھای ما با تکیھ بر "کی تره  محمد نور"

بدین وسیلھ صدھا تن  این راستا جلب نموده و مساعدت ھای ماسکو را در خویش توانست تا!" لیستی

 ھمزمان با آغاز مداخالت غرب و. گردیدند مشاورین اتحاد شوروی بھ افغانستان سرازیر از

با مشتعل شدن  آشوبھای ضد دولتی و ییپیوست با برپا، چین پاکستان و، کشورھای ھمسایھ ایران

گشایان  پاره ھای جنگ ھای رقابتی کشور نستان آھستھ آھستھ ابرافغا، کشور نبردھای سراسری در

مصمم گردید تا با ، تالطم پر این جو در مریکاآایاالت متحده  می نشست و خویش بھ تماشا فراز را بر

متحدین فندمنتالیست "این جنگ برای پیروزی  مھمات را در سالح و، ھا دالر" بلیون"ارزش 

مدیر بخش (نانچھ چ. ھزینھ نماید خود ۀبرای تامین مقاصد بلند پروازان خویش و" اسالمگرای

این کامال درست : کھ بو ضاحت اذعان میدارد ) Frank Ander sonزمان سیا افغانستان در سا

  . برنامھ ریزی شده بود) ب– "مجاھدین""(آنھا " خون و" ما"تحقق اھداف  است کھ این جنگ بخاطر

در  :خصوص انگیزۀ اعتراضات مردمی علیھ رژیم جدید گفتھ میشود کھ در نوار در بخشی از

، چھارچوب اصالحات ارضی در، اجتماعی نظام انقالبی اقتصادی وراستای راه اندازی رفورم ھای 

الی آن برای دھاقینی کھ با بیرون کشیده وملکیت زمینداران بزرگ  زمین ھای زراعتی را از، دولت

برداشت تا با  اناث تشویق شدند قشر در یک شگرد دیگر ھمچنان. مینمود توزیع می نمود عمال کار

  . کورسھای سواد آموزی شرکت جویند مردان در کنار حجاب سنتی خویش در

رنگ مخاطره  این فرایند با شده و دھات افغانستان بگونۀ دیگری تعبیر راه اندازی این رفورم ھا در

چنانچھ درین جا . گردید تفسیر، سنت ھای مرسومی اجتماعی تضعیف نقش مالھا و برابر در آمیز

ھستند کھ با !" کمونستھا" گویا این، اسالم با توجھ بھ برنامھ ھای رژیم برداشتھای مال ازبرحسب 

قانون " متحول ساختھ وجامعھ سنتی کشور را ، فقیر میان غنی و "مساوات"ایجاد  و "فقر" زدایش



دکتورین این گیری از  برای جلو این رفورم ھا و چنانچھ با برداشت از. میسازند متغییر را"! وندخدا

تشکیل ، مفتخرگردیدند! " با زان خداسر"طرف غربی ھا بھ لقب  کھ از "مجاھدین"گروه ھای ، برنامھ

 آغاز خویش را "جھاد"دانشگاه ھا  با آتش کشیدن مکاتب و رژیم صف آرائی نموده و برابر در و

  . نھادند

زعات اجتماعی را برای مناسب منا بستر، شھای سریع رفورمھای دولتییپر بدون شک سطح شتاب و

ھمزمان با جلوه گاه اوضاع برآشفتھ  فراھم نموده وپیش  ھره برداری دشمنان افغانستان بیش ازب

این زمینھ جنرال  کھ در، فراھم شد اسباب نگرانی جدی برای مقامات شوروی نیز، کشور سیاسی در

ستند بیروی سیاسی خوا بریژنیف ولئیونید  :می فرماید" کی جی بی" کروچکوف معاون وقت والدمیر

نشان نمایند  برای آنھا خاطر نستان مالقات نموده وبا سران رژیم افغا، برای فرونشاندن این بحرانھا تا

 تی را طی مدت زمان شصت سال اعمارلیسسوسیاجامعۀ  نگردید تا حالیکھ اتحاد شوروی موفق درکھ 

  . ؟نمایید افغانستان اعمار لیسم را درسال سوسیا" پنج"طی دوران  نماید؛ شما چگونھ میتوانید تا

 آنسوی سرحد در در کشورھای اسالمی و برخی از در، کشور اغتشاشھای سراسری در با ظھور

موج ، یک برنامھ ریزی منظم در، بود القاب ژاندارم منطقھ برخوردار شاھی ایران کھ از کشور

 تحوالت افغانستان بر مخالفت با ایرانی درای مالھ روحانیون واسالم گرایان بھ تحریک  عظیمی از

 نھادند و افغانستان را آغاز!" جھاد"پیوستن برای  کار، انگیزھیجان با گردھم آئی ھای  انگیختھ شده و

  . براه افتید نیز کشورھای دیگر برخی از این پروسھ در

  مریکا آخون افغان برای نفت 

 دولت حضور، سفید قصر بریژنسکی مشاور، داخل افغانستان زارھای نبرد درایجاد کوره  ھمزمان با

قبال ازینکھ خالف  منطقھ قلمداد نمود و مریکا درآجدی برای منافع  افغانستان را خطر در" چپ"

ضمن ، در خطراست" اسالم"بگوید کھ ، اسالم "خطر" عرف معمول تبلیغاتی بلند گویان دروغین

 اظھار وی برای کارتر. در خطراست" نفت"امریکا گفت کھ  یس جمھورئر" کارتر" مشورت برای

نفت خلیج  موقعیت افغانستان بسوی جنوب حرکت نموده و نگرانی نمود کھ ممکن ماسکو با استفاده از

  . تصرف نماید را

سقوط شاه ایران بھ مثابۀ ھمپیمان  ایران و سی درتحوالت سیا وقوع حوادث و، یک تحول دیگر در

 امور بیش برای مداخلھ در مریکا را بیش ازآعزم ایاالت متحده ، منطقھ مریکا درآاستراتیژیک 

 حسب محتوای این نوار ساخت چنانچھ بر تر استوار، ساختن خالئ رژیم شاھی ایرانو پُرافغانستان 

مداخالت خویش را ، افغانستانبھ اعزام نیروھای شوروی  مریکا ماه ھا قبل ازآایاالت متحده ، مستند



 قبل از" شش ماه" یعنی ١٩٧٩ماه جوالی سال  در و نھاده افغانستان آغاز در، از طریق پاکستان

کمک ھای مخفی خویش را برای جنگجویان افغانی از طریق ، افغانستانبھ اعزام ارتش شوروی 

آی (سا زمان جھنمی  دولت و تحت نظر!) سربازان خدا( "مجاھدین"دستھ ھای  نھاده و پاکستان آغاز
، مالھای ساخت پاکستان با مساعی زمینداران بزرگ و، کمپ ھای مربوط پاکستان در) اس آی

 . فرمایندھدیھ  مریکا خونھای خویش راآنفت ایاالت متحده  تشکیل و دستھ بندی گردیدند تا بخاطر

  افغانستان  دعوت ارتش شوروی در سرآغاز

کھ با دریافت  "مجاھدین"، تزئید فعالیت ھای تھاجمی نظامی و -سیبحران عظیم سیا ھمزمان با تشدید

، دولت، ندپیش مشتعل نموده بود مریکا میدانھای نبرد را بیش ازآکمک ھای تسلیحاتی ایاالت متحده 

این جریان . گردیدمواجھ قطعات نظامی و میدانھای نبرد  سربازان از افسران و با سیل خروشان فرار

رشد روزافزون سطح . اتحاد شوروی کمک نظامی دریافت نماید دولت را وا داشت تا از، ناپذیر مھار

ملزم میساخت تا پیرامون اوضاع پیشامده بھ بحث  اتحاد شوروی را عمیق بحران افغانستان رھبر

طرح ، ھای مربوط شانفامیل  قتل عام مشا ورین شوروی و ھرات و ھمپا با سقوط شھر. بپردازد

محمد تره  عھد شادروان نور ستان درنارکان عالی دولت افغا کشور در در دعوت نیروھای شوروی

" قرارگاه" با ایجاد سکو تقاضا بعمل آمد تامقامات ما مشخص از درین راستا بطور شکل گرفت و کی

پایھ  قام بلندم "وسیلی سفرونچوک" قول بنا بر اما. بھ افغانستان نیروی نظامی بفرستند، ھای نظامی

نستان را در بیروی افغااتحاد شوروی پیوستھ بحران  رھبر، کرملین در، شورویخارجھ اتحادارت وز

با این بحران مقابلھ نماید ، قادر نبود تا خود نب افغانی کھ دیگرجا، میداد سی مورد بررسی قرارسیا

با آن  اً کررمما  شوروی را پیش می کشیدند وپیھم تقاضای مداخلھ نظامی اتحاد  بطور بارھا و

  ؛مخالفت میورزیدیم 

  حوادث خونین  نقش امین و

  )*2-کلیپ  ویدیو( -

اخالص عمیقی را بھ نمایش می  ظاھرأ برای حفیظ هللا امین ارادت و، تره کی محمد شادروان نور

خویش  ھای جدال برانگیزتالش داشت تا بھ رفورم  نیرومند رژیم بود و امین فرد پراقتدار و، گذاشت

 مخالفین سیاسی خویش را دستگیر کشتار را براه انداختھ بود و وی کمپاین عظیم ترور و. ادامھ دھد

اسبق بلند پایھ وزارت  مامور "Wasily" Safronchuk" گفتھ بنا بر و، بھ قتل می رسانید نموده و

 از اھتراز نگرانیھای سران کرملین مبنی بر مشاورت ھا و در برابر، "امین"، خارجھ اتحاد شوروی

   ؟سوسیالیسم را با دستکش ھای سفید بنا نھاد، آیا استالین: مینمودکھ تداوم پالیسیھای خونین اش اظھار



 الجرم آقای نور، قدرت م ساختارھر امین در حد دسترسی ھای بیش از قطع صالحیت ھا و منظور بھ

شخص لیئونید بریژنیف چگونگی برکناری  رھبران کرملین وتا با  تره کی عازم ماسکو گردیدمحمد

نب جا قطع کمپاین تروریستی کھ از ا باداشت ت آقای تره کی انتظار. دھد امین را مورد بحث قرار

نستان ساختن بحران افغا ھمکاری ماسکو را در راستای مھار توانست تا خواھد، امین براه افتیده بود

 با مجرد رسیدن آقای تره کی در افشا ساختھ شد و مارھای میان آستین بوسیلۀاما این پالن . جلب نماید

  . فجیعانھ اعدام گردید بھ شکل مظلومانھ و سوی حفیظ هللا امین دستگیر و وی از، کابل

بود کھ  قبال قتل شادروان نورمحمد تره کی متصور حفیظ هللا امین با توجھ بھ تبعات اعمال خویش در

پروسۀ نزدیکی خویش با غرب ، دوگانھ ژست آن در یک بنا بر و، مواجھ خواھد شد با واکنش کرملین

بر . باشد "سیا"نمود کھ ممکن است حفیظ هللا امین جاسوس  تصور" کی جی بی"دستگاه . نھاد را اغاز

بھ " سیا" با" امین"وابستگی ، افغانستان قوماندان نیروھای شوروی در" ورینیکوف"قول جنرال 

اندروپوف معتقد بود کھ . مبدل شده بود "کی جی بی"یس ئعمیقی برای شخص اندروپوف رنگرانی 

اعزام نیروھای شوروی بھ ( ھتقبال درخواست حفیظ هللا امین ج وجایب خویش را در، ھرگاه ما

انجام تقاضای وی اجتناب  شوروی از امین مدعی خواھد شد کھ گو یا اتحاد، انجام ندھیم) نستانافغا

نتیجھ  در آورده و مریکا روآباعث خواھد شد تا حفیظ هللا امین بسوی  این پندار بدینوسیلھ نموده و

  . کرد مریکا نیروھای خویش را بھ افغانستان داخل خواھدآ

 و" ھنگری" تحوالت کشورھای توجھ بھ پسمنظر با و، انگیزه ھای متذکره نظرداشت عوامل و با در

آرامی شکل گرفت بنا  آنجا بطرز تعویض رژیم ھا در، شوروی اتحادکھ با مداخلھ " سلواکیا چک و"

برکناری  افغانستان و در شوروی برای اعزام نیرو رھبران اتحاد، حکم تجارب پیشین آن بر بر

  . هللا امین مصمم شدند  حفیظ

ھای جا بحایی ھای راکت ، در واکنش بھ، اروپا اوج مسابقات تسلیحاتی در در، در یک رویکرد دیگر

صدھا فروند  اعالم نمود کھ بھ استقرار" ١٩٧٩" بھ تاریخ دوازدھم دسامبر، ناتو، قاره پیمای شوروی

با دید  و، تشنج جھانی چنین اقلیم پر در. اروپای غربی مبادرت خواھد ورزید در راکت ھای کروز

جلسھ ، آنروزشام ، بین المللی دخالت در خصوص سرنوشت افغانستان چشم انداز گاه مخاطره آمیز

 داده و اعزام نیروھای شوروی را مورد بحث قرار اوضاع پیش آمده و عاجل بیروی سیاسی دایر و

" فندمنتالیست" عناصر ظھور ترس از آنجا موضوع تامین امنیت سرحدات جنوبی اتحاد شوروی و در

افغانستان داخل  کشورھا در دیگر شدن فند منتالیست ھای ایران و در مرزھای جنوبی و سرازیر

المللی معاون شعبھ روا بط بین  "تنتندسکارین برو"قول  ھمچنان بر. مورد نگرانی جدی واقع گردید

مداخلھ اتحاد شوروی با توجھ بھ سرگذشت : آنجا گفتھ شد کھ در، شوروی حزب کمونست اتحاد



اتحاد شوروی برای نظامیان ، طبع آزاد منشانھ مردمان افغانستان وضعیت جغرافیوی و، تاریخی

سرانجام این نظریھ انکشاف " کی جی بی"بق معاون سا" کرو چکوف"قول  بنا بر. خواھد بود دشوار

این وضع  دیگری بھ آنجا خواھد رفت و افغانستان نرویم کدام کشور صورت کھ ما در در :کرد کھ

ُل منطقھ را برھم خواھد زد شوراھا و امنیت جنوبی سرحدات کشور   . ک

 مصاحبھ ھای اراکین بلند پایھ و گفتمان و نستان کھ درافغا در پیرامون اعزام نیرو اھداف واقعی

آب ھای "نھ رسیدن بھ ، است این ویدیوھا متبارز حزب کمونست اتحاد شوروی در وقت دولت و معتبر

ُلبل ، است برای ارتش شوروی متبارز" نفت خلیج"نھ تصرف حوزه  و" گرم ، آنزمان نگرانی آنھا در ک

مریکایی آکشانیدن پای آل احتما فندمنتالیست ھا و خطر نفوذ و برھم خوردن امنیت مرزھای جنوبی و

  . بیان میدارد افغانستان را وضع پرتشنج جنگ سرد در ھا در

بھ مورد اعزام نیروھای شوروی  سی کمیتۀ مرکزی دربیروی سیا ١٩٧٩ دسمبر ٢۵بھ تاریخ ھکذا 

قطارموتورریزه زرھی  نیروی نظامی با تانک و دھھا ھزار نموده وافغانستان تصمیم قاطع اتخاذ 

امید وار بود تا این ماموریت را طی ھفتھ ھا  ماسکو. کردند افغانستان آغاز حرکت خود را بسوی مرز

بویژه  طریق ھوا بھ افغانستان و قابل یاددھانیست کھ بخشی قابل مالحظھ این نیروھا از. اکمال نماید

حفیظ  تاریخچۀ با توجھ بھ گردیده و بگرام مستقر و "خواجھ رواش" المللی کابلبین  ییوامیدان ھای ھ

" تاجبیک" حفیظ هللا امین ماحول قصر دستوربھ کھ " کی جی بی"کماندوھای مخصوص ، هللا امین

  . پا درآوردند مخفی نماید از خود را حالیکھ تالش مینمود تا حفیظ هللا امین را در جابجا شده بودند و

برای  شورویشیوه عملکرد برق آسای کماندوھای  خصوص دعوت ارتش شوروی و در کھ تصویری

 این مورد تا باید خاطر نشان ساخت کھ در، میگردد پدیدار، سقوط نظام وی امحای حفیظ هللا امین و

ھوشیارباش ابالغیۀ  معتبری از جملھ آمادگی کامل دولت برای مشایعت این ارتش و تفسیرھای کنون

روی  ده ھای سیاه برنیدن پرملزم ساختن شھریان کابل جھت کشا برای، حین تردد قطعات دولت در

، مستند تصاویر گنجایش نداشتھ و این نوشتار آن در بیان شده است کھ تذکار، زل شانپنجره ھای منا

  . ھمھ رویدادھا را بدرستی بیان میدارد

  کسوت جھاد  مریکا درآ ظھور

ی شان جھت بھ تلھ ھا یاور، آرزوی چنین روزی لحظھ شماری مینمودند سفید کھ در سران کاخ

داغ  نیروھای شوروی را بھ یکی از" دعوت" جریان سی شان بھ واقعیت مبدل شده وکشیدن رقیب سیا

" المپیک"ھای  بازی، یک واکنش فوری در بین المللی مبدل نموده و ترین مسایل جدال برانگیز

جویان مسلح در داخل پاکستان  حجم ارسال جنگ افزارھای نظامی برای پیکار بر تحریم وماسکو را 



ماه جوالی ھمان  اعزام نیروھای شوروی در مخفیانھ قبل از افغانستان کھ پروسۀ ارسال آن بطور و

  . پیش مبادرت ورزیدند بیش از، شده بود سال آغاز

برنامھ ھای استراتیژیک ، مریکاآایاالت متحده ، افغانستانپیرامون حوادث  انکشافات اخیر موازی با

 "جھاد"ھواداران اسالم گرای خویش کاروان  شانھ بھ شانھ با الیی بیرق اسالم پیچانیده و خویش را در

نظامیان  کنار در عازم پاکستان شده و امنیت کاخ سفید مشاور" بریژنسکی" معھذا. بھ چرخش آورد را

 در یک گردھمآئی ویژه در!) سربازان خدا(فراخواندن مخالفین دولت افغانستان  با، خون آشام پاکستان

مخالفین دولت " خیبر" نستان واقع کوتلافغا نزدیک مرز، مذھبی گونھ آمیز یک نطق تحریک

ریشھ خلیج  "نفت" تسلط بر حقیقت انگیزه ھای واقعی آن از کھ در!" جھاد"راه تداوم  افغانستان را در

 افغانستان را، فوق دیده میشود تصویر کھ در طو ری ھمانجا در ترغیب نموده و تشویق و گرفتھ بود

  . بھ گلولھ بست )آی اس آی( بھ معیت افسر

اعتراف نمود کھ ، "مجاھدین"مریکا برای آتسلیحاتی  بریژنسکی ضمن تعھدات ھمکاری ھای نظامی و

 چک و، مصر، کشورھای چین ازمھمات ساخت شوروی را  سالح ھا و، مریکاآایاالت متحده 

  . میداد قرار "مجاھدین"خدمت  در آنرا تھیھ و، سلواکیا

  کوکب بخت پاکستان  جھاد و

 ایجاد پایگاه ھای تروریستی و و، پاکستان افغان در "بانک خون"تاسیس افغانستان و در "جھاد" بھانۀ

سرزمین  الخره استعماراب کشیدن وآرزوی بھ آتش  شانھ ھای مردم افغانستان و تجاوزکارانھ کھ بر

چشمھ زارھای بزرگ مالی کھ  ایجاد این فرصت را برای پاکستان ایجاد نمود تا با، یافتھ بود افغان بنا

پاکستان ، تمویل میگردید جھان عرب بنام جھاد افغانستان تدارک تھیھ و بع باد آوردهء غرب ومنا از

  . مبدل نماید شگوفا نیرومند و را بھ کشور

امنیت  بریژنسکی مشاور، در تداوم برنامھ ریزی خرابکارانھ علیھ جمھوری دموکراتیک افغانستان

کانون شیطنت مالقات  شرارت و نظامی پاکستان این مرکز و سفید با جنرال ضیا حاکم خونخور قصر

 در مینمود آغوش خویش را افغانستان جستجو خویش را در" کلیدی" پاکستان کھ پیوستھ منافع. نمود

 پیش باز برای ایجاد پروژه ھای خونین بیش از، مریکاآافزون ایاالت متحده  خواست ھای روز برابر

ریخچۀ بد تا ن کمک ھای نظامی خویش را بخاطرکھ تا آن زما مریکاآکنگرهء ایاالت متحده  ونمود 

 مواد مخدرجریان قاچاق  و، نقض حقوق بشر، اتمبرای ساختن بمب  ھت تالشھای آنکشورج، پاکستان

 قطع نموده بود بخاطر مساعی مشترک پاکستان در راه تحقق اھداف استراتیژیک امریکا در

  . برای چرخانیدن ماشین جنگی پاکستان بھ دوران انداخت آنرا دوباره اغاز و، افغانستان



رخ" نبرد ارتش   مریکاآ "سبز" شوروی با ارتش "سُ

   *)3- کلیپ  ویدیو( -

 برای آنھا گفتھ شده بود کھ ایشان در، نبردگاھھای کشور شوروی درپیوستن سربازان  قبل از

مریکایی آ عدم حضور آغاز آنکھ در با. انجام میدھند ھا این پیکار راآمریکایی  در برابر، افغانستان

بود اما بعدأ جریانات حقیقی پشت پرده  صحنۀ جنگ برای سربازان شوروی سوال برانگیز ھا در

با  برای منافع راھبردی خود توانست تامعنوی  ودی تمویل ما و با تجھیز مریکاآواضح ساخت کھ 

 لشکر، داخل کشور و، جھان سراسر تشکیل گروه ھای تروریستی و بسیج ھزاران تروریست از

  . افغانستان ایجاد نماید در با ترکیب اعجاب انگیز را" سبز"رزمی 

مریکا آ رئیس جمھور پالیسی خارجی جیمی کارترھا کھ  مریکایآ، پیوست با اشتعال شدید جنگ سرد

مریکا آ جمھور ییسرونالد ریگن را بھ حیث ر، ١٩٨٠انتخابات سال  در، را ضعیف ارزیابی مینمودند

. کرد مریکا را احیا خواھدآھای نظامی  "استوره" متعھد شد کھ" سوگند" مراسم ریگن در. برگزیدند

ھزا  ھامشارکت دھ ھای افغانستان و صحرا در نھاافغابا ریزش خون  ی این استوره راوی احیا

 تشدید جریان جنگ سرد و و. . .  ایرانی، پاکستانی، عرب" اوباش" تروریست و، دیوانھ رگانگستر

 در الوقفھ واب ازینرو، جبھات نبرد افغانستان میدید شوروی در با رقیب پیشین اش اتحاد ییرویارو

سالح  انبار افغانستان افزوده و) !"مجاھدین"( ھای نظامی برایشروع ماموریت خویش بھ حجم کمک 

 "مجاھدین"طریق پاکستان برای  مھمات جنگی را از و "استنگر"ھای پیشرفتھ بشمول راکت ھای 

  . نمود سرازیر

گاھی  ھراز قبیلوی منقسم شده بود ایجاد و خط قومی و دستھ ھای متعدد جنگی را کھ در "مجاھدین"

 نقش خویش را در وپرداختھ  بھ نبردھای خونین میان تنظیمی نیز، سربازان شورویضمن نبرد با 

  . افغانستان برجستھ ساختند" میلیون شھید دو" و توھم انگیز ئیۀ اغراق آمیزترکیب احصا

خصوصیات ویژهء خویش با روحیھ  با تصرف وسایط نظامی مبنی بر، "مجاھدین"، جریان نبرد در

  . ودندمچپاول مین پرزه ھای آنرا اسباب و انداختھ و کار چپاولگرانھ آنرا از

دول مرتجع  کمک ھای غرب و شدن سیل یی از سرا زیر تشنج افغانستان و در بھبوھۀ اوضاع پر

را برای  توزیع این جنگ افزارھا دولت پاکستان ابتکار، "مجاھدین"طریق پاکستان برای  عرب از

 افغانستان عناصر در "بنیادگرا"تا بھ آرزوی تأسیس رژیم تالش نمود  دست گرفت و در "مجاھدین"

بھ ، را برای دسترسی کامل بھ سرنوشت کشور عمال خود چون گلبدین حکمتیار و "اکسترمیست"



 قرار حکمتیار ختیار در قسمت اعظم این کمک ھای باد آورده را، آن بنا بر، بکشاند دایره اقتدار

سفید درین خصوص میگوید  پارتمنت دفاعی قصرید مدیر "Elikkarkowski" چنانچھ. میداد

بدینوسیلھ قسمت ، آن اعمال نفوذ نماید داشت تا بتواند در داخل افغانستان نیاز پاکستان بھ گروپھای در:

  برای گروپھای دیگر؛ اعظم کمکھای پاکستان برای گلبدین اختصاص یافت تا

 دولت ھای جمھوری دموکراتیک افغانستان و ھمبستگی احزاب و داشت کھ پیوند و میتوان اظھار

اما شگفت ، بود چھار چوب اینترناسیونالیزم استوار سبات ایدئولوژیک دراساس منا اتحادشوروی بر

دولت آمریکا پیوند داده  میان اردوگاه جھاد و، را "آھنین"است تا بدانیم کھ کدام رشتھ ھا ارتباط  انگیز

 بود؟

بھ  متحول گردید و نیز "سبز" ارتش، پایان فصل جنگ سرد در و کشور سی درروند تحوالت سیا رد

 با ترکیب حزب اسالمی و "سیاه"البتھ یکی آن بنام ارتش ، دو شاخۀ نسبتا متجانس منقسیم گردیدند

 پاکستان مبدل شده و" ملیشھ"بھ ارتش  اکنون ھردو آمریکا ایجاد شد و کھ بھ ابتکار "طالبان"گروه 

 در تحت شعاع سیاست امریکا و "رنگھ" دیگری بنام ارتش و، است درگیر "سیا" با ارتش اً ظاھر

این قلم اکنون  البتھ بھ نظر. آن فعالیت مینمایند بیرون از تشکیل حاکمیت کرزی و در، آن حمایت از

 با تفکرات پیشین دیگر" ارتش سبز"چیزی بنام ، رگھ ھای ھیوالی تروریستی با زماندگان عربجز 

!) جھاد(افغانستان بھ نوعی با بستن فصل  امریکا در "تجاوز"ھمگان با  و افغانستان وجود ندارد در

  . قالب بندی گردیده اند، چھارچوب سیاستھای بزرگ افغانستان در در

بل اردوی مقا در، بربادی افغانستان ویرانی وسنگرھای نبرد برای  نیکھ درآنا دلچسپ است کھ دیروز

آن خود نموده  را از" بازان خداسر"لقب ، ارتش سرخ می رزمیدند و افغانستان جمھوری دموکراتیک

  . میباشند برخوردار" تروریست"القاب  آمریکا از ھمۀ آنھا در نبردعلیھ ارتش غرب و امروز بودند و

  " ششم جدی" تحوالت ببرک کارمل وفقید 

 اداره گر و" مدبر رھبر"حیث وی بھ  از) 2 در ویدیوی شماره( اینجا مرحوم ببرک کارمل کھ در

با  مخالفت شدید با اقدامات شتابنده رژیم وقت و و اوایل پیروزی قیام ثور در، خوب نام گرفتھ میشود

آستانۀ اعزام نیروھای  وی در. افغانستان تبعید ساختھ شد از، رھبری حزب کادر اختالفات در بروز

قتل  سقوط و پس از، سلواکیا سپری مینمود چک و کشور دوران تبعید را در، افغانستان شوروی در

داران بخش رھبری ھوا نجیب هللا و حفیظ هللا امین ھمراه با برخی رھبران حزب از جملھ داکتر

 و، محمد اسلم وطنجار، سید محمد گالبزوی، جملھ اسدهللا سروری مرحوم نورمحمد تره کی از

. یک عمل انجام شده یافت برابر در را ناخواستھ خود بطور برگشت و بھ کشور، شیرجان مزدوریار



مبارزات  ری وھای کازای آنوقت و با توجھ بھ تجارب و پیشینھ  با توجھ بھ وضع نھایت بحران

 زمان در نظرداشت اھمیت عنصر وی با در، کشور ییبحران زدا سطح تاثیرگذاری در مردمی و

پاکستان  غرب و مداخالت مستمر اوج تجاوزات و در، ساختن آن برای مھار میان شعلھ ھای آتش و

لیت رھبری ومسئو، تیف دیگرافقدان ھرگونھ الترن در، مردم برابر جھت ادای رسالت در، کشور در

خون بود کھ  حقیقت انسداد یک جویبار ماموریت جدید فقید کارمل در. بدوش گرفت دولت را حزب و

تا  سعی نمود، مردمی نظام ملی و مسالمت آمیز لیسی ھایوی با ایجاد پا، سوی امین براه افتیده بود از

در . ن ستمدیده مان را مرھم گذاردھموطناھای زخم  روح انساندوستانۀ رژیم را بھ نمایش گذاشتھ و

کھ برای مرگ خویش لحظھ شماری  "مجاھدین"ھزاران زندانی بھ شمول رھبران ، نخستین اقدام وی

  . مینمودند از زندانھا رھا گردیدند

" ملت"چھره واقعی ، سیمای رژیم فقید ببرک کارمل بود کھ در عصر افغانستان در تاریخ معاصردر 

دالنھء مشارکتی برای تمامی اقوام ملیت عا و یک کانون کاملقدرت وی  ساختار بساط و. یافت تبارز

اعالی دولت از حد  ارکان جامعھ و ھمبستگی ملی در اتحاد و. نستان بودافغا مذاھب ھا قبایل و

مذھبی بصورت  ملی و تمایز تبعیض و شمۀ از اجتماعی رخشندگی خاص داشت و درخشش ملی و

ُل در آن رژیم وجود نداشت  تخصصی در تحصیل یافتھ و سازی تربیت ھزاران کادر او با بستر. ک

 افغانستان بنا در یستھ ساالر رانظام شا، بھ معنای واقعی، کشورھای اروپای شرقی شوروی سابق و

لیت در حس احساس مسئودر ھمھ قدمھ ھای آن ، قانون بود نظم و در نظام وی کھ متکی بر. نھاد

ھوشیاری سیاسی خود با توجھ بھ موقعیت  وی با. پرھیزگاری موج می زد تقوا و، انسان وطن برابر

آن در  از و شوروی استفاده اعظمی نموده داز کمک ھای اتحا، المللی افغانستان شکننده بین

کارآزموده کھ  منظم مجرب و، منطقوی بنیاد یک ارتش مجھز اجتماعی و–زیرساخت ھای اقتصادی 

 جنگ حماسھ ساز پاکستان در تجاوز "گو شمالی"جریان  وطنپرستی خود را در رزمی و جوھر

  . بھ نمایش کشید بھ آزمون گذاشت" بادآجالل "

 منظبط و، تحرک حزب رزمنده پر و، احیا ییھم گسیختۀ حزب را با تمام شکیبا وی وحدت از

 زنده یاد از، جزء میراث پربھای معنوی، بُعد حیات مادی در. جامعھ تقدیم نمود در خدمتگذار را

دنیای ما باقی گذاشتھ نشده  ھیچ چیزی بنام جیفھ مادی در، کشور کارمل بھ حیث رییس جمھور  ببرک

فقید حزب  مشرب و فقیر وطنپرستی رھبر عالیترین نگرش مردم دوستی و این خود دال بر و

امضای ھرگونھ  از، با حفظ تعھدات ملیکارمل زنده یاد ببرک . نستان استدموکراتیک خلق افغا

کلید حفظ تمامیت  عھد حاکمیت خویش اجتناب نموده و ملی در ضد قرارداد ھای اسارتبار معامالت و

ُل امانت داری  استقالل و، ارضی  واگذار، نجیب هللا برای جانشین خویش داکترحاکمیت ملی را با ک



انتی "جانب مشاورین شوروی بنام  از، پسین لحظات حاکمیت اشکھ در وارمل کا  فقید ببرک. گردید

د شوروی یاد میشد "سویتست  اصلی ترین ستون مقاومت در برابر و ترین رھبر بھ حیث آگاه، یعنی ضِ

یک  غارتگرانۀ آنان در و مقاصد تجاوزکارانھ برابر بھ حیث مانع عمده در پاکستان و یس غرب ودسا

ری کھ بنام  فتھ درتوطئھ سازمان یا  "ائتالف دو ستانھ"چھارچوب یک ائتالف سِ

)coalition Friendly (ایجاد شده ، گرباچف عصر ماسکو اسالم آباد و، سفید بھ مشارکت قصر

شیطانی " ائتالف" الجرم ھمینگفتنیست کھ . )*4کلیپ شماره ویدیو( سبکدوش ساختھ شد، بود

 تفصیل در مدیریت نمود کھ با نیز را داکتر نجیبشھادت مظلومانۀ  و .ا.خ.د.حسرنگونی حاکمیت 

درسھای زھرآلود تاریخ  رازھای ناگفتۀ توطئۀ سقوط نظام دموکراتیک و(تحت عنوان ، نبشتۀ قبلی ام

  . شده استبیان  حکم تصویر بر مستند بطور بھ تفصیل و) افغانستان در

 این ائتالف قرار کینۀ چنان آماج خشم و، آستانۀ برکناری اش از مسند قدرت فقید ببرک کارمل در

تظاھرات  رزمندگان حزب و، کابل دالورانۀ شھریان شجاع شھر گرفت کھ ھرگاه مقاومت جسورانھ و

ده روزۀ شھریان تحصیلی  تعلیمی و، کارگری، سسات اداریؤم، سازمانھا اعتراضات شدید نیرومند و

   ؛پی میداشت در کابل راه اندازی نمی گردید ممکن سرنوشت مرگباری را

رخ از   افغانستان  طرح خروج ارتش سُ

افغانستان روشنی عمیقی  حقایق جریان طرح خروج ارتش شوروی از ھای مستند بر محتویات نوار

بیان میدارد ، مسخ شده سیاسینابینایان  ھای یاوه سرایان متعصب و ییبرخالف ھذیان گو بخشیده و

افغانستان در زمان حاکمیت فقید ببرک کارمل  نخست طرح خروج نیروھای شوروی از برای بار :کھ

چوب  چھار دولتی سعی نمود تا در مسئولیت حزبی و احراز مرحوم کارمل درست پس از. شد آغاز

طرح مرحلھ ، افغانستان امور مداخلھ درالمللی برای عدم بین  تضمین معتبر اعتبار و کانیزم بایک می

 این ویدیو مستند در چنانچھ بطور. افغانستان را بھ کرسی نشاند یی خروج سربازان ارتش سرخ از

مذاکرات ، پرستی ملل متحد شوروی تحت سر اتحاد جانب دولت افغانستان و ابتکار می بینیم کھ بنا بر

جانب جمھوری دموکراتیک  و، شد ستان آغازافغان سیاسی حول خروج نیروھای ارتش شوروی از

، کشور ورود ارتش شوروی در ماه بعد از چھار یعنی حدود "١٩٨٠"می  ۴افغانستان بھ تاریخ 

افغانستان بود بھ  خروج نیروھای شوروی از کھ حاوی قطع مداخالت از خارج و اعالمیۀ رسمی را

ویارمعاون دوک پریز جناب خاویر، ملل متحدمنشی سازمان  سر "ھایم کورت والد" ھکذا. رسانید نشر

 در وی دوبار، نماید جوانب زیربط آغاز گفتمان مربوط را با ساخت تا مامور سرمنشی ملل متحد را

خویش  حین سفر نمود و تھران سفر اسالم آباد و، کابل ماه اگست ھمان سال در در و "١٩٨١"آغاز 

برگشت ، بھ آرزوی قطع مداخالت خارجی، ببرک کارملضمن مالقات با فقید  تالش نمود تا، کابل در



 بحث قرار مورد، جانب افغانستان راه اندازی شده بود افغانستان را کھ بھ ابتکار ارتش شوروی از

  . دھد

 جانب دولت افغانستان برای حصول توافق بین المللی برای عدم مداخلھ و، در راستای تحرکات

نوامبر  دراتحاد شوروی  درگذشت لئیونید بریژنیف رھبر ازبعد ، برگشت ارتش سرخ بھ کشورشان

پیشین  حاشیۀ مراسم تودیعی رھبر جدید حزب کمونست اتحاد شوروی در اندروپوف رھبر، ١٩٨٢

آمادگی ماسکو را  رجۀ پاکستان مالقات نموده وخا با وزیر، جانب افغانستان بتکارپیرامون ا، حزب

اما سوگوارانھ . سربازان شوروی از افغانستان مطرح نمودبرای پذیرش طرح ملل متحد و خروج 

انتقام جویانھ خویش با این طرح گویا بھ حیث  مقاصد استراتیژیک و پاکستان مبنی بر مریکا وآجانب 

سابق و  مدیر "Cogan Charles" نچھچنا. بھ آن مخالفت نمود گاه کرده ون" سینمایش سیا"یک 

بھ  ندادیم و سی قرارررا در این خصوص مورد بر "آمادگی شوروی" ما ھرگز: میگوید "سیا" یھبلندپا

فشارھای خویش  پیوستھ بر داده تا جانب پاکستان را تحت فشار قرار، در مقابل ما، آن اعتماد ننمودیم

 . جانب افغانستان ادامھ دھد بر

، یکجانبھ معاملھ گرانھ شوروی تحت توافق نامۀ این فشارھا ادامھ یافت الجرم نیروھای اتحاد! آری

نجیب هللا بدون ھیچ پیش شرط تضمین کننده  حاکمیت داکتر عھد خاینانۀ گرباچف در تسلیم طالبانھ و

شوروی  اقتصادی اتحاد عھ کمک ھای نظامی ومتعاقبأ مجمو، ترک نمود افغانستان را، بین المللی

کمک ھای سیل آسا  قطع گردید و پرداخت دالر بھ جانب افغانستان نفت در برابر گندم و حتی صدور

ایران برای اپوزیسیون دولت  دولت خونتای پاکستان و دول مرتجع عرب و، مداخالت گسترده غرب و

رازھای نا گفتۀ توطئھ ( قبلی ام تحت عنوان این مورد در نوشتار کھ البتھ در، افغانستان ادامھ یافت

ات الزم ارائیھ شده حمستند تشری بطورمفصل و )درس ھای زھرآلود تاریخ سقوط نظام دموکراتیک و

 است؛

  یک نگاه استنتاج در

جھان علیھ  کشور "صد یک"تسلیحاتی بیش از لی وما مساعدتھای ھ وکاران با مداخالت تجاوز

 عدالت جویانھ در امیدھای ترقیخواھانھ وتابش ، فرجام سقوط آن در و نستانافغا تیکادموکرجمھوری 

کماکان ادامھ یافت تا اینکھ ، ارتجاع عرب ایران و، پاکستان مداخالت غرب؛. غروب نمود کشور

مطمئن  ۀالن مطمئن اھداف شوم خویش و آنرا بھ بستر خاک مبدل ساختھ و افغانستان را بھ تلی از

قرون  نظام ارتجاعی طراز جھان مبدل نموده و در قاچاق مواد مخدر تولید و "پایتخت" تروریسم و

افغانستان تحمیل  قبای فریبندۀ دموکراتیک در را با" فساد ساالر"نظام  امارت طالبانی و وسطائی و



مریکا برای آطرح تاسیس پایگاه ھای طوالنی مدت  امروز، در فقدان اراده توانای ملی و، نموده

  . داده شده است قرار دستور روز ماموریت منطقوی آن در اھداف راھبردی و

 در یک کالم مختصر، ترسیم میگردد، خون این سناریوی آمیختھ با اشک و کلی ترین نتایجی کھ از

و گشایش سیاه ترین صفحھ تاریخ بعد از سقوط نظام  ویرانی کشور، تباھی مردم عبارت است از

 ییشگوفا الء وتاع، افغانستان در مواد مخدر گرائی و بنیاد، تروریسم ظھور، کشور دموکراتیک در

 کشانیدن پای مریکا وآتحقق برنامھ ھای استراتیژیک ، منطقھ اتومی در بھ کشورتبدیل آن  پاکستان و

کشاکش رقابت ھای  در فاجعھ بار آیندهء نھایت دردناک و تصویر و، کشور خارجی در" پنجاه کشور"

یلھ سعظیم بو ثروتھای ذخایر و ھای طالییقصر تاسیس یک رشتھ جھانی و قدرتھای منطقوی و

  در افغانستان؛ "جھاد"یھ ران بلند پاتاج و رھبران ارشد

دفاع "افغانستان بویژه در دوران  اھمیت است کھ نظام دموکراتیک در خور در این نکتھ نیز ذکر

 تکرار اما با، آشکارا بھ نمایش گذاشت قدرت و پایداری خود را، میدان رزم و پیکار در" مستقالنھ

ابرقدرتھای  شیطنت آمیز بازیھای دراماتیک و ست ومیدان سیا این نظام در، کشور خ درچرخ تاری

غربی ھا ، "مجاھدین"کھ  ھمانقدر. سقوط کردعمال داخلی آنھا  نیروھای طاغوتی منطقوی و جھان و

باید بیاد داشتھ باشند ، میپندارند "برلین" دیوار!" تحفا" و "جنگ سرد" نبرد مدیون احسان خویش در را

مدیون تجاوزات سخاوتمندانھ خود ، را کشور دایره قدرت در بر "مجاھدین"تسلط ، غربیھاکھ برعکس 

  !اھداف از ما، از افغان ھا "خون: "آشکارا بیان میدارند کھ تلقی نموده و

تیک افغانستان جمھوری دموکرا ی واین حقیقت است کھ نھ اتحاد شورو قعی دال براما نگرش وا

گشایش  ھنر بل، آن پیروزمند، "مجاھدین"ران شان دااھو پاکستان و، نھ غرب و، نبرد بودبازنده این 

سیاست تسلیم طلبانۀ او بھ نفع غرب تغییر  شوروی و پیشین اتحاد رھبر در خیانت گرباچف، این راز

تحت ، نامھ گاردینروز نویسنده مشھور بریتانیا کھ در "نتان استیلجا" قول بنا بر. شرکاء نھفتھ است و

 "مجاھدین"ادعای ، میالدی ارقام یافتھ است ١٩٨٨در سال ، )نستانافغادر باره  ده استوره(عنوان 

بزرگی را بیان  "پُف"، حتی گزافھ گویی ھای فروپاشی آن نطام نستان وافغا برای شکست شوروی در

  . مینماید

ُشی"فینال مسابقات  دور در" مسلخگاه"این  یا در و، میدان بازی کشور سوگوارانھ کھ در  "افغان ک

بازنده  پاکستان و را از آن خود ساخت غرب و" کپ قھرمانی" پنالتی کسانیکھ با کاربرد ضربات اخیر

  . اصلی آن ملت افغان بود



 "جوبایدن"تحت نگارش داشتم  را این نوشتارحالیکھ  در مترقبۀ دیگر یک انکشاف غیر در اً اخیر

" دشمن" "طالبان"داشت کھ  اظھار، "طالبان"لھ با نبرد دھسا پس از، مریکاآ رئیس جمھورمعاون 

ویرانی را بجا گذا شتھ  و قربانی ھزار ھاکنون دھ یعنی کھ طی این نبردی کھ تا. مریکا نمی باشندآ

  !خویش سرگرم بازی بوده اند" دوستان"مریکا با آالت متحده است ایا

مریکایی با آبازان دانم تا فوتوی یادگاری سراینک الزم می، ون رئیس جمھوربرای اثبات ادعای معا

از والیت ارزگان  نرسیده است و بنشررسانھ ھای جھان  ھیچ یکی از کنون در کھ تا را "طالبان"

جنگھای "خصوص این  نندگان گرامی را درقضاوت خوا رسانیده و بنشر، ان بدست آمده استافغانست

  :نمایم جلبافغان  کشیدۀ بالبازی بھ سرنوشت ملت  و" زرگری

   

 در میان" ناخون افگار" افغانستان بھ مثابۀفلج کننده اکنون ملت  یوی دردناک واین سنارتداوم  در

رگان شکاری" ُ  بطورمصنوعی چنان فضای اجباری ایجاد شده است تا گروگان کشانیده شده وبھ " گ

گردن نھند؛ اما  گونھ مقدرات فاجعھ بار بھ ھر" تیوری ترس" رنجدیده تحت سایھ ھای ملتاین  باشد

، !)"مجاھدین"(ھمین این است کھ  رت ازسی کھ تا کنون بی پاسخ گذاشتھ شده است عبایک سوال اسا

لبان طا(ران پیشین شان ھمسنگ ھم اندیشان وبرای امحای نظام ، عالم پروردگار ربراب با نیایش در

با ، داغسنگرھای  در، کشوربھ  تھاجم آمریکا با و، افغانستان بودند در، یکامرآ ھان تجاوزخوا) کرام

درین  ارتش آمریکا راخروج لیکھ حا در، آوردند گردیده و نمازھای شکرانھ بجا دمسازآمریکا  ارتش

اعزام نیروھای دعوت شدهء  تنفر، کنون دود تا چرا، تلقی نموده "ما تم ملی"، نستانافغا از روزھا



 تروریسم در با دھشت افگنی وشوروی را کھ آنھم عمال برای ماموریت مبارزه  اتحاد، ھمسایھ کشور

دماغ  از، را ترک نمودند کشور، گونھ موافقتنامۀ استراتیژیک بدون عقد ھر و دعوت گردیدند کشور

   ؟بیرون میکشند

  !دردا

  :کلیک نمایید ی ذیللطفأ با الی لینکھا - :مستندفیلمھای 

1. http://www.youtube.com/watch?v=w8Vmx9Pg5Js 
2. http://www.youtube.com/watch?v=zoXo9eVO1x0 
3. http://www.youtube.com/watch?v=ISyeBbV3tPg&feature=related 
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   محمد عارف عرفان

 ارتش شوروی حقیقی دعوترازهای 

  افغانستان در ءُشَرکا وغرب  مداخالت و

  "روال فیلم ھای مستند بر"

 

  



  :ھفتم ثور مسلحانۀ قیام فراسوی رخداد در

 ناوگانھای تبلیغاتی غرب و، کشور تحوالت بعدی در سیر خورشیدی و ١٣۵٧ فرایند قیام ھفت ثور در

ساعت علیھ جمھوری دموکراتیک  "٢۴"ساعت تبلیغ در  "١٣٠"کاربرد مجموعی بیش از شرکاء با 

خصومت با  زھرآلود ساختن ذھنیت جھانیان در برای برانگیختن احساسات مذھبی مردم و، افغانستان

موج عظیم رستاخیز  آنھا. ندپھنۀ جھان بھ جوالن کشید آسای را در رعد تالشھای سریع و، دولت جدید

بویژه پاکستان کھ مقدمات پایگاه ھای  ایران و، کشورھای ھمسا یھ داخل جامعھ و ضد دولتی را در

آغازین مراحل تاسیس جمھوری محمد  کھ در، آن کشور در "مجاھدین"با اسکان سران  افغانی را ضد

اعزام نیروھای نظامی شوروی مراحل  مدت ھا قبل از غرب. ندیافتھ بود خلق نمود خان آغاز داوود

و ایجاد بیش ، پیکارجویان تجھیز با مداخالت صریح و ارسال جنگ افزارھا و تسلیح و، افغانستان در

 و" چنداول" کابل و تا شھر شھرھا و، قصبات، قراء کھ از، دوصد جبھۀ منظم ضد دولتی از

توان دفاعی دولت را  بدل نموده وم "آتشکده"تمام بھ  بطور را کشور، یافت کابل امتداد" باالحصار"

وجود  در" بقا" اندیشۀ الجرم با خطور برای سرکوب آشوبھای ضد دولتی جدأ بھ چالش کشیده و

  . افغانستان گردیدند نیروھای شوروی در" دعوت"زمینھ ساز ، گردانندگان رژیم وقت

سپری  جنگ ویتنام را درمریکا آ انتقام شکست فضاحت بار کاخ سفید کھ دوران متوالی حس درد آلود

از وقوع ، منابع عظیم قاره آسیا لحظھ شماری مینمود ھوای تسلط بر حسرت و سوی در از نموده و

 !"تجاوز"کاربرد غوغا برانگیز واژه  تحوالت جدید برای برنامھ ریزی اھداف استراتیژیک خویش از

جوالنگاه  وسیع ابزاری نموده وده بین المللی استفا افغانستان در بٌعد ملی و نیروھای شوروی در

  . افغانستان بیش از پیش توسعھ بخشیدند تجاوزات خویش را برحریم جامعۀ مداخالت و

  افغانستان غرب در آئینۀ سیاست دیگر رُخ

سبوتاژگرانۀ دول  مجموع پروژه ھای ویرانگرانھ و، سقوط نظام دموکراتیک درکشور اکنون کھ با

 ھا و پی عوام فریبی افغانستان در و، افغانستان خاتمھ یافتھ خویش در اول فاز در استبداد و استعمار

" فساد ساالر"نظام  و" لبیطا"، "جھادی" آزمایشات پروژه ھای ھای مکارانھ ایشان پس از حیلھ گری

کھ  یی را شواھدی تازه و اسناد، نیده شده استکشا تام استعمار بھ تسلط عام و، دموکراتیک نما

آرشیف تاریخ خویش بیرون  از، مینماید حوادث افغانستان را احتوا حقایق جانگداز شده قطرات فلتر

خ  با ھمھ تبختر، ریاناتوارونھ سازی ج مھارت خویش را در بدین لحاظ قدرت و کشیده و بھ رُ

  . نندجھانیان می کشا



 مُھرکھ از آن  تکمیل مراحل متعارف آرشیف ملی اش پس از درست سال پار، بریتانیا کشور

نیروھای شوروی بھ : افشا مینماید کھ، قدامت سی سالھ اش برداشتھ شده است محرمیت بنا بر

 ١٣٨٩ /١٠/١٠کھ بھ تاریخ  این سند بھ افغانستان اعزام شده و، درخواست جمھوری دموکراتیک

مداخلۀ  افشای اعمال پشت پردۀ غرب بعد از"تحت عنوان  "نوستی"خورشیدی بوسیلھ خبرگذاری 

 :است کھ مشعر، یافتھ انتشار، "افغانستان ی درشورو

طرف  افغانستان حفیظ هللا امین درخواست نموده بود کھ از کمک اتحاد شوروی را رھبر. . . (

  . )عملیات بھ قتل رسانده شد غازآ شوروی بھ زودی بعد از نیروھای خاص اتحاد

آرشیف ھای  زندان ھای اسارتبارفوالدین  دیوار چھار حقیقت از فرار وقایع جھانی و در گذرگاه

عمق  کلیپ ھای مستند کھ از در ورای ویدیو" تصویری"اکنون اسناد ، جھانی استخباراتی استعمار

انکار  افغانستان بطور روشن و ھشتاد در-دھھ یی ھفتاد ، تحوالت عمیق سیاسی حقایق حوادث و

تصویری جھان غرب یعنی  سانۀترین ر مشھور بوسیلھ بزرگترین و پرده برداری نموده و ناپذیر

ما با رخ دیگر حقایق پشت پرده حوادث ، مریکا تھیھ شده استآایاالت متحده CNN) (تلویزیون 

سربازان خدا "واقعی خلقت مصنوعی  انگیزه ھای اصلی و ریشھ ھا و خویش آشنا شده و کشور

"soldiers of the God" ،برنامھ سازی جھادی ، مریکاآایاالت متحده  تجاوز نیات مداخلھ و

 امیدوارم آنانیکھ تا. یمیمشاھده مینما افغانستان را چگونگی دعوت نیروھای شوروی در و، پاکستان

خویش  شرارت انگیز کارنامھ ھای خونین و، اتحاد شوروی" تجاوز"بھانۀ " ضخیم" کنون تحت پرده

ھمھ "یکسان مسبب  طور رارژیم ھای مربوط بھ آن دورانھا  و "قیام ھفت ثور"پنھان داشتھ و را

 و صفحۀ اصلی تاریخ خونین کشور، قلمداد مینمودند با نگاه نوارھای مستند کشور در!" بدبختیھا

  !عملکردھای جفا کارانھ خویش بھ قضاوت بنشینند بر عوامل شکل دھنده آنرا بھ خوانش گرفتھ و

، ییووید مضمون تصاویر محتوا و، فیتبا حفظ شفا، ت الزم درین نوشتارنبود ظرفی این مبحث و در

امکانات دسترسی بھ زبان  خواستم تا با حفظ ھمھ امانت داری برای خواننده گان محترمی کھ از

. ارایھ نمایم تحلیلھای مختصر تفسیر و، تبصره، برگردانی، در موارد ضروری، انگلیسی محروم اند

وھا این ویدی نوار اساس جریانات حوادث درعناوین این نبشتھ بر  قابل یاد آوریست کھ پراگراف ھا و

 . لب بندی شده استقا

  



  (!)خلقت سربازان خدا  جنگ سرد و

  پایان صفحھ -*)1- کلیپ  ویدیو( -

حوزهء  اکونومیک خویش در جیو جیواستراتیژیک و، افغانستان با داشتن موقعیت خاص جیوپولیتیک

 و ھند بحر، در غرب ایران و خلیج فارس، شمال آسیای میانھ در نزدیکی آن با پیوستگی و منطقوی و

پیروزی قیام مسلحانۀ ھفت  درست پس از، دھۀ طوفانی ھشتاد بویژه در پیوستھ و، جنوب در پاکستان

موجودیت افغانستان بھ حیث " ماسکو"برای  گرفت و جۀ ابرقدرتھای جھانی قرارتو مرکز در، ثور

  . می رسید حیاتی بنظر، دوست ھمسایھ و کشور

 آقای، تحوالت جدید حمایت از برپائیی جشنواره یی مردمی در و با پیروزی قیام ثور

سوسیا "ھای برای تحقق برنامھ  سکوامیدواری بسوی ھمکاریھای ما با تکیھ بر "کی تره  محمد نور"

بدین وسیلھ صدھا تن  این راستا جلب نموده و مساعدت ھای ماسکو را در خویش توانست تا!" لیستی

 ھمزمان با آغاز مداخالت غرب و. گردیدند مشاورین اتحاد شوروی بھ افغانستان سرازیر از

با مشتعل شدن  آشوبھای ضد دولتی و ییپیوست با برپا، چین پاکستان و، کشورھای ھمسایھ ایران

گشایان  پاره ھای جنگ ھای رقابتی کشور نستان آھستھ آھستھ ابرافغا، کشور نبردھای سراسری در

مصمم گردید تا با ، تالطم پر این جو در مریکاآایاالت متحده  می نشست و خویش بھ تماشا فراز را بر

متحدین فندمنتالیست "این جنگ برای پیروزی  مھمات را در سالح و، ھا دالر" بلیون"ارزش 

مدیر بخش (نانچھ چ. ھزینھ نماید خود ۀبرای تامین مقاصد بلند پروازان خویش و" اسالمگرای

این کامال درست : کھ بو ضاحت اذعان میدارد ) Frank Ander sonزمان سیا افغانستان در سا

  . برنامھ ریزی شده بود) ب– "مجاھدین""(آنھا " خون و" ما"تحقق اھداف  است کھ این جنگ بخاطر

در  :خصوص انگیزۀ اعتراضات مردمی علیھ رژیم جدید گفتھ میشود کھ در نوار در بخشی از

، چھارچوب اصالحات ارضی در، اجتماعی نظام انقالبی اقتصادی وراستای راه اندازی رفورم ھای 

الی آن برای دھاقینی کھ با بیرون کشیده وملکیت زمینداران بزرگ  زمین ھای زراعتی را از، دولت

برداشت تا با  اناث تشویق شدند قشر در یک شگرد دیگر ھمچنان. مینمود توزیع می نمود عمال کار

  . کورسھای سواد آموزی شرکت جویند مردان در کنار حجاب سنتی خویش در

رنگ مخاطره  این فرایند با شده و دھات افغانستان بگونۀ دیگری تعبیر راه اندازی این رفورم ھا در

چنانچھ درین جا . گردید تفسیر، سنت ھای مرسومی اجتماعی تضعیف نقش مالھا و برابر در آمیز

ھستند کھ با !" کمونستھا" گویا این، اسالم با توجھ بھ برنامھ ھای رژیم برداشتھای مال ازبرحسب 

قانون " متحول ساختھ وجامعھ سنتی کشور را ، فقیر میان غنی و "مساوات"ایجاد  و "فقر" زدایش



دکتورین این گیری از  برای جلو این رفورم ھا و چنانچھ با برداشت از. میسازند متغییر را"! وندخدا

تشکیل ، مفتخرگردیدند! " با زان خداسر"طرف غربی ھا بھ لقب  کھ از "مجاھدین"گروه ھای ، برنامھ

 آغاز خویش را "جھاد"دانشگاه ھا  با آتش کشیدن مکاتب و رژیم صف آرائی نموده و برابر در و

  . نھادند

زعات اجتماعی را برای مناسب منا بستر، شھای سریع رفورمھای دولتییپر بدون شک سطح شتاب و

ھمزمان با جلوه گاه اوضاع برآشفتھ  فراھم نموده وپیش  ھره برداری دشمنان افغانستان بیش ازب

این زمینھ جنرال  کھ در، فراھم شد اسباب نگرانی جدی برای مقامات شوروی نیز، کشور سیاسی در

ستند بیروی سیاسی خوا بریژنیف ولئیونید  :می فرماید" کی جی بی" کروچکوف معاون وقت والدمیر

نشان نمایند  برای آنھا خاطر نستان مالقات نموده وبا سران رژیم افغا، برای فرونشاندن این بحرانھا تا

 تی را طی مدت زمان شصت سال اعمارلیسسوسیاجامعۀ  نگردید تا حالیکھ اتحاد شوروی موفق درکھ 

  . ؟نمایید افغانستان اعمار لیسم را درسال سوسیا" پنج"طی دوران  نماید؛ شما چگونھ میتوانید تا

 آنسوی سرحد در در کشورھای اسالمی و برخی از در، کشور اغتشاشھای سراسری در با ظھور

موج ، یک برنامھ ریزی منظم در، بود القاب ژاندارم منطقھ برخوردار شاھی ایران کھ از کشور

 تحوالت افغانستان بر مخالفت با ایرانی درای مالھ روحانیون واسالم گرایان بھ تحریک  عظیمی از

 نھادند و افغانستان را آغاز!" جھاد"پیوستن برای  کار، انگیزھیجان با گردھم آئی ھای  انگیختھ شده و

  . براه افتید نیز کشورھای دیگر برخی از این پروسھ در

  مریکا آخون افغان برای نفت 

 دولت حضور، سفید قصر بریژنسکی مشاور، داخل افغانستان زارھای نبرد درایجاد کوره  ھمزمان با

قبال ازینکھ خالف  منطقھ قلمداد نمود و مریکا درآجدی برای منافع  افغانستان را خطر در" چپ"

ضمن ، در خطراست" اسالم"بگوید کھ ، اسالم "خطر" عرف معمول تبلیغاتی بلند گویان دروغین

 اظھار وی برای کارتر. در خطراست" نفت"امریکا گفت کھ  یس جمھورئر" کارتر" مشورت برای

نفت خلیج  موقعیت افغانستان بسوی جنوب حرکت نموده و نگرانی نمود کھ ممکن ماسکو با استفاده از

  . تصرف نماید را

سقوط شاه ایران بھ مثابۀ ھمپیمان  ایران و سی درتحوالت سیا وقوع حوادث و، یک تحول دیگر در

 امور بیش برای مداخلھ در مریکا را بیش ازآعزم ایاالت متحده ، منطقھ مریکا درآاستراتیژیک 

 حسب محتوای این نوار ساخت چنانچھ بر تر استوار، ساختن خالئ رژیم شاھی ایرانو پُرافغانستان 

مداخالت خویش را ، افغانستانبھ اعزام نیروھای شوروی  مریکا ماه ھا قبل ازآایاالت متحده ، مستند



 قبل از" شش ماه" یعنی ١٩٧٩ماه جوالی سال  در و نھاده افغانستان آغاز در، از طریق پاکستان

کمک ھای مخفی خویش را برای جنگجویان افغانی از طریق ، افغانستانبھ اعزام ارتش شوروی 

آی (سا زمان جھنمی  دولت و تحت نظر!) سربازان خدا( "مجاھدین"دستھ ھای  نھاده و پاکستان آغاز
، مالھای ساخت پاکستان با مساعی زمینداران بزرگ و، کمپ ھای مربوط پاکستان در) اس آی

 . فرمایندھدیھ  مریکا خونھای خویش راآنفت ایاالت متحده  تشکیل و دستھ بندی گردیدند تا بخاطر

  افغانستان  دعوت ارتش شوروی در سرآغاز

کھ با دریافت  "مجاھدین"، تزئید فعالیت ھای تھاجمی نظامی و -سیبحران عظیم سیا ھمزمان با تشدید

، دولت، ندپیش مشتعل نموده بود مریکا میدانھای نبرد را بیش ازآکمک ھای تسلیحاتی ایاالت متحده 

این جریان . گردیدمواجھ قطعات نظامی و میدانھای نبرد  سربازان از افسران و با سیل خروشان فرار

رشد روزافزون سطح . اتحاد شوروی کمک نظامی دریافت نماید دولت را وا داشت تا از، ناپذیر مھار

ملزم میساخت تا پیرامون اوضاع پیشامده بھ بحث  اتحاد شوروی را عمیق بحران افغانستان رھبر

طرح ، ھای مربوط شانفامیل  قتل عام مشا ورین شوروی و ھرات و ھمپا با سقوط شھر. بپردازد

محمد تره  عھد شادروان نور ستان درنارکان عالی دولت افغا کشور در در دعوت نیروھای شوروی

" قرارگاه" با ایجاد سکو تقاضا بعمل آمد تامقامات ما مشخص از درین راستا بطور شکل گرفت و کی

پایھ  قام بلندم "وسیلی سفرونچوک" قول بنا بر اما. بھ افغانستان نیروی نظامی بفرستند، ھای نظامی

نستان را در بیروی افغااتحاد شوروی پیوستھ بحران  رھبر، کرملین در، شورویخارجھ اتحادارت وز

با این بحران مقابلھ نماید ، قادر نبود تا خود نب افغانی کھ دیگرجا، میداد سی مورد بررسی قرارسیا

با آن  اً کررمما  شوروی را پیش می کشیدند وپیھم تقاضای مداخلھ نظامی اتحاد  بطور بارھا و

  ؛مخالفت میورزیدیم 

  حوادث خونین  نقش امین و

  )*2-کلیپ  ویدیو( -

اخالص عمیقی را بھ نمایش می  ظاھرأ برای حفیظ هللا امین ارادت و، تره کی محمد شادروان نور

خویش  ھای جدال برانگیزتالش داشت تا بھ رفورم  نیرومند رژیم بود و امین فرد پراقتدار و، گذاشت

 مخالفین سیاسی خویش را دستگیر کشتار را براه انداختھ بود و وی کمپاین عظیم ترور و. ادامھ دھد

اسبق بلند پایھ وزارت  مامور "Wasily" Safronchuk" گفتھ بنا بر و، بھ قتل می رسانید نموده و

 از اھتراز نگرانیھای سران کرملین مبنی بر مشاورت ھا و در برابر، "امین"، خارجھ اتحاد شوروی

   ؟سوسیالیسم را با دستکش ھای سفید بنا نھاد، آیا استالین: مینمودکھ تداوم پالیسیھای خونین اش اظھار



 الجرم آقای نور، قدرت م ساختارھر امین در حد دسترسی ھای بیش از قطع صالحیت ھا و منظور بھ

شخص لیئونید بریژنیف چگونگی برکناری  رھبران کرملین وتا با  تره کی عازم ماسکو گردیدمحمد

نب جا قطع کمپاین تروریستی کھ از ا باداشت ت آقای تره کی انتظار. دھد امین را مورد بحث قرار

نستان ساختن بحران افغا ھمکاری ماسکو را در راستای مھار توانست تا خواھد، امین براه افتیده بود

 با مجرد رسیدن آقای تره کی در افشا ساختھ شد و مارھای میان آستین بوسیلۀاما این پالن . جلب نماید

  . فجیعانھ اعدام گردید بھ شکل مظلومانھ و سوی حفیظ هللا امین دستگیر و وی از، کابل

بود کھ  قبال قتل شادروان نورمحمد تره کی متصور حفیظ هللا امین با توجھ بھ تبعات اعمال خویش در

پروسۀ نزدیکی خویش با غرب ، دوگانھ ژست آن در یک بنا بر و، مواجھ خواھد شد با واکنش کرملین

بر . باشد "سیا"نمود کھ ممکن است حفیظ هللا امین جاسوس  تصور" کی جی بی"دستگاه . نھاد را اغاز

بھ " سیا" با" امین"وابستگی ، افغانستان قوماندان نیروھای شوروی در" ورینیکوف"قول جنرال 

اندروپوف معتقد بود کھ . مبدل شده بود "کی جی بی"یس ئعمیقی برای شخص اندروپوف رنگرانی 

اعزام نیروھای شوروی بھ ( ھتقبال درخواست حفیظ هللا امین ج وجایب خویش را در، ھرگاه ما

انجام تقاضای وی اجتناب  شوروی از امین مدعی خواھد شد کھ گو یا اتحاد، انجام ندھیم) نستانافغا

نتیجھ  در آورده و مریکا روآباعث خواھد شد تا حفیظ هللا امین بسوی  این پندار بدینوسیلھ نموده و

  . کرد مریکا نیروھای خویش را بھ افغانستان داخل خواھدآ

 و" ھنگری" تحوالت کشورھای توجھ بھ پسمنظر با و، انگیزه ھای متذکره نظرداشت عوامل و با در

آرامی شکل گرفت بنا  آنجا بطرز تعویض رژیم ھا در، شوروی اتحادکھ با مداخلھ " سلواکیا چک و"

برکناری  افغانستان و در شوروی برای اعزام نیرو رھبران اتحاد، حکم تجارب پیشین آن بر بر

  . هللا امین مصمم شدند  حفیظ

ھای جا بحایی ھای راکت ، در واکنش بھ، اروپا اوج مسابقات تسلیحاتی در در، در یک رویکرد دیگر

صدھا فروند  اعالم نمود کھ بھ استقرار" ١٩٧٩" بھ تاریخ دوازدھم دسامبر، ناتو، قاره پیمای شوروی

با دید  و، تشنج جھانی چنین اقلیم پر در. اروپای غربی مبادرت خواھد ورزید در راکت ھای کروز

جلسھ ، آنروزشام ، بین المللی دخالت در خصوص سرنوشت افغانستان چشم انداز گاه مخاطره آمیز

 داده و اعزام نیروھای شوروی را مورد بحث قرار اوضاع پیش آمده و عاجل بیروی سیاسی دایر و

" فندمنتالیست" عناصر ظھور ترس از آنجا موضوع تامین امنیت سرحدات جنوبی اتحاد شوروی و در

افغانستان داخل  کشورھا در دیگر شدن فند منتالیست ھای ایران و در مرزھای جنوبی و سرازیر

المللی معاون شعبھ روا بط بین  "تنتندسکارین برو"قول  ھمچنان بر. مورد نگرانی جدی واقع گردید

مداخلھ اتحاد شوروی با توجھ بھ سرگذشت : آنجا گفتھ شد کھ در، شوروی حزب کمونست اتحاد



اتحاد شوروی برای نظامیان ، طبع آزاد منشانھ مردمان افغانستان وضعیت جغرافیوی و، تاریخی

سرانجام این نظریھ انکشاف " کی جی بی"بق معاون سا" کرو چکوف"قول  بنا بر. خواھد بود دشوار

این وضع  دیگری بھ آنجا خواھد رفت و افغانستان نرویم کدام کشور صورت کھ ما در در :کرد کھ

ُل منطقھ را برھم خواھد زد شوراھا و امنیت جنوبی سرحدات کشور   . ک

 مصاحبھ ھای اراکین بلند پایھ و گفتمان و نستان کھ درافغا در پیرامون اعزام نیرو اھداف واقعی

آب ھای "نھ رسیدن بھ ، است این ویدیوھا متبارز حزب کمونست اتحاد شوروی در وقت دولت و معتبر

ُلبل ، است برای ارتش شوروی متبارز" نفت خلیج"نھ تصرف حوزه  و" گرم ، آنزمان نگرانی آنھا در ک

مریکایی آکشانیدن پای آل احتما فندمنتالیست ھا و خطر نفوذ و برھم خوردن امنیت مرزھای جنوبی و

  . بیان میدارد افغانستان را وضع پرتشنج جنگ سرد در ھا در

بھ مورد اعزام نیروھای شوروی  سی کمیتۀ مرکزی دربیروی سیا ١٩٧٩ دسمبر ٢۵بھ تاریخ ھکذا 

قطارموتورریزه زرھی  نیروی نظامی با تانک و دھھا ھزار نموده وافغانستان تصمیم قاطع اتخاذ 

امید وار بود تا این ماموریت را طی ھفتھ ھا  ماسکو. کردند افغانستان آغاز حرکت خود را بسوی مرز

بویژه  طریق ھوا بھ افغانستان و قابل یاددھانیست کھ بخشی قابل مالحظھ این نیروھا از. اکمال نماید

حفیظ  تاریخچۀ با توجھ بھ گردیده و بگرام مستقر و "خواجھ رواش" المللی کابلبین  ییوامیدان ھای ھ

" تاجبیک" حفیظ هللا امین ماحول قصر دستوربھ کھ " کی جی بی"کماندوھای مخصوص ، هللا امین

  . پا درآوردند مخفی نماید از خود را حالیکھ تالش مینمود تا حفیظ هللا امین را در جابجا شده بودند و

برای  شورویشیوه عملکرد برق آسای کماندوھای  خصوص دعوت ارتش شوروی و در کھ تصویری

 این مورد تا باید خاطر نشان ساخت کھ در، میگردد پدیدار، سقوط نظام وی امحای حفیظ هللا امین و

ھوشیارباش ابالغیۀ  معتبری از جملھ آمادگی کامل دولت برای مشایعت این ارتش و تفسیرھای کنون

روی  ده ھای سیاه برنیدن پرملزم ساختن شھریان کابل جھت کشا برای، حین تردد قطعات دولت در

، مستند تصاویر گنجایش نداشتھ و این نوشتار آن در بیان شده است کھ تذکار، زل شانپنجره ھای منا

  . ھمھ رویدادھا را بدرستی بیان میدارد

  کسوت جھاد  مریکا درآ ظھور

ی شان جھت بھ تلھ ھا یاور، آرزوی چنین روزی لحظھ شماری مینمودند سفید کھ در سران کاخ

داغ  نیروھای شوروی را بھ یکی از" دعوت" جریان سی شان بھ واقعیت مبدل شده وکشیدن رقیب سیا

" المپیک"ھای  بازی، یک واکنش فوری در بین المللی مبدل نموده و ترین مسایل جدال برانگیز

جویان مسلح در داخل پاکستان  حجم ارسال جنگ افزارھای نظامی برای پیکار بر تحریم وماسکو را 



ماه جوالی ھمان  اعزام نیروھای شوروی در مخفیانھ قبل از افغانستان کھ پروسۀ ارسال آن بطور و

  . پیش مبادرت ورزیدند بیش از، شده بود سال آغاز

برنامھ ھای استراتیژیک ، مریکاآایاالت متحده ، افغانستانپیرامون حوادث  انکشافات اخیر موازی با

 "جھاد"ھواداران اسالم گرای خویش کاروان  شانھ بھ شانھ با الیی بیرق اسالم پیچانیده و خویش را در

نظامیان  کنار در عازم پاکستان شده و امنیت کاخ سفید مشاور" بریژنسکی" معھذا. بھ چرخش آورد را

 در یک گردھمآئی ویژه در!) سربازان خدا(فراخواندن مخالفین دولت افغانستان  با، خون آشام پاکستان

مخالفین دولت " خیبر" نستان واقع کوتلافغا نزدیک مرز، مذھبی گونھ آمیز یک نطق تحریک

ریشھ خلیج  "نفت" تسلط بر حقیقت انگیزه ھای واقعی آن از کھ در!" جھاد"راه تداوم  افغانستان را در

 افغانستان را، فوق دیده میشود تصویر کھ در طو ری ھمانجا در ترغیب نموده و تشویق و گرفتھ بود

  . بھ گلولھ بست )آی اس آی( بھ معیت افسر

اعتراف نمود کھ ، "مجاھدین"مریکا برای آتسلیحاتی  بریژنسکی ضمن تعھدات ھمکاری ھای نظامی و

 چک و، مصر، کشورھای چین ازمھمات ساخت شوروی را  سالح ھا و، مریکاآایاالت متحده 

  . میداد قرار "مجاھدین"خدمت  در آنرا تھیھ و، سلواکیا

  کوکب بخت پاکستان  جھاد و

 ایجاد پایگاه ھای تروریستی و و، پاکستان افغان در "بانک خون"تاسیس افغانستان و در "جھاد" بھانۀ

سرزمین  الخره استعماراب کشیدن وآرزوی بھ آتش  شانھ ھای مردم افغانستان و تجاوزکارانھ کھ بر

چشمھ زارھای بزرگ مالی کھ  ایجاد این فرصت را برای پاکستان ایجاد نمود تا با، یافتھ بود افغان بنا

پاکستان ، تمویل میگردید جھان عرب بنام جھاد افغانستان تدارک تھیھ و بع باد آوردهء غرب ومنا از

  . مبدل نماید شگوفا نیرومند و را بھ کشور

امنیت  بریژنسکی مشاور، در تداوم برنامھ ریزی خرابکارانھ علیھ جمھوری دموکراتیک افغانستان

کانون شیطنت مالقات  شرارت و نظامی پاکستان این مرکز و سفید با جنرال ضیا حاکم خونخور قصر

 در مینمود آغوش خویش را افغانستان جستجو خویش را در" کلیدی" پاکستان کھ پیوستھ منافع. نمود

 پیش باز برای ایجاد پروژه ھای خونین بیش از، مریکاآافزون ایاالت متحده  خواست ھای روز برابر

ریخچۀ بد تا ن کمک ھای نظامی خویش را بخاطرکھ تا آن زما مریکاآکنگرهء ایاالت متحده  ونمود 

 مواد مخدرجریان قاچاق  و، نقض حقوق بشر، اتمبرای ساختن بمب  ھت تالشھای آنکشورج، پاکستان

 قطع نموده بود بخاطر مساعی مشترک پاکستان در راه تحقق اھداف استراتیژیک امریکا در

  . برای چرخانیدن ماشین جنگی پاکستان بھ دوران انداخت آنرا دوباره اغاز و، افغانستان



رخ" نبرد ارتش   مریکاآ "سبز" شوروی با ارتش "سُ

   *)3- کلیپ  ویدیو( -

 برای آنھا گفتھ شده بود کھ ایشان در، نبردگاھھای کشور شوروی درپیوستن سربازان  قبل از

مریکایی آ عدم حضور آغاز آنکھ در با. انجام میدھند ھا این پیکار راآمریکایی  در برابر، افغانستان

بود اما بعدأ جریانات حقیقی پشت پرده  صحنۀ جنگ برای سربازان شوروی سوال برانگیز ھا در

با  برای منافع راھبردی خود توانست تامعنوی  ودی تمویل ما و با تجھیز مریکاآواضح ساخت کھ 

 لشکر، داخل کشور و، جھان سراسر تشکیل گروه ھای تروریستی و بسیج ھزاران تروریست از

  . افغانستان ایجاد نماید در با ترکیب اعجاب انگیز را" سبز"رزمی 

مریکا آ رئیس جمھور پالیسی خارجی جیمی کارترھا کھ  مریکایآ، پیوست با اشتعال شدید جنگ سرد

مریکا آ جمھور ییسرونالد ریگن را بھ حیث ر، ١٩٨٠انتخابات سال  در، را ضعیف ارزیابی مینمودند

. کرد مریکا را احیا خواھدآھای نظامی  "استوره" متعھد شد کھ" سوگند" مراسم ریگن در. برگزیدند

ھزا  ھامشارکت دھ ھای افغانستان و صحرا در نھاافغابا ریزش خون  ی این استوره راوی احیا

 تشدید جریان جنگ سرد و و. . .  ایرانی، پاکستانی، عرب" اوباش" تروریست و، دیوانھ رگانگستر

 در الوقفھ واب ازینرو، جبھات نبرد افغانستان میدید شوروی در با رقیب پیشین اش اتحاد ییرویارو

سالح  انبار افغانستان افزوده و) !"مجاھدین"( ھای نظامی برایشروع ماموریت خویش بھ حجم کمک 

 "مجاھدین"طریق پاکستان برای  مھمات جنگی را از و "استنگر"ھای پیشرفتھ بشمول راکت ھای 

  . نمود سرازیر

گاھی  ھراز قبیلوی منقسم شده بود ایجاد و خط قومی و دستھ ھای متعدد جنگی را کھ در "مجاھدین"

 نقش خویش را در وپرداختھ  بھ نبردھای خونین میان تنظیمی نیز، سربازان شورویضمن نبرد با 

  . افغانستان برجستھ ساختند" میلیون شھید دو" و توھم انگیز ئیۀ اغراق آمیزترکیب احصا

خصوصیات ویژهء خویش با روحیھ  با تصرف وسایط نظامی مبنی بر، "مجاھدین"، جریان نبرد در

  . ودندمچپاول مین پرزه ھای آنرا اسباب و انداختھ و کار چپاولگرانھ آنرا از

دول مرتجع  کمک ھای غرب و شدن سیل یی از سرا زیر تشنج افغانستان و در بھبوھۀ اوضاع پر

را برای  توزیع این جنگ افزارھا دولت پاکستان ابتکار، "مجاھدین"طریق پاکستان برای  عرب از

 افغانستان عناصر در "بنیادگرا"تا بھ آرزوی تأسیس رژیم تالش نمود  دست گرفت و در "مجاھدین"

بھ ، را برای دسترسی کامل بھ سرنوشت کشور عمال خود چون گلبدین حکمتیار و "اکسترمیست"



 قرار حکمتیار ختیار در قسمت اعظم این کمک ھای باد آورده را، آن بنا بر، بکشاند دایره اقتدار

سفید درین خصوص میگوید  پارتمنت دفاعی قصرید مدیر "Elikkarkowski" چنانچھ. میداد

بدینوسیلھ قسمت ، آن اعمال نفوذ نماید داشت تا بتواند در داخل افغانستان نیاز پاکستان بھ گروپھای در:

  برای گروپھای دیگر؛ اعظم کمکھای پاکستان برای گلبدین اختصاص یافت تا

 دولت ھای جمھوری دموکراتیک افغانستان و ھمبستگی احزاب و داشت کھ پیوند و میتوان اظھار

اما شگفت ، بود چھار چوب اینترناسیونالیزم استوار سبات ایدئولوژیک دراساس منا اتحادشوروی بر

دولت آمریکا پیوند داده  میان اردوگاه جھاد و، را "آھنین"است تا بدانیم کھ کدام رشتھ ھا ارتباط  انگیز

 بود؟

بھ  متحول گردید و نیز "سبز" ارتش، پایان فصل جنگ سرد در و کشور سی درروند تحوالت سیا رد

 با ترکیب حزب اسالمی و "سیاه"البتھ یکی آن بنام ارتش ، دو شاخۀ نسبتا متجانس منقسیم گردیدند

 پاکستان مبدل شده و" ملیشھ"بھ ارتش  اکنون ھردو آمریکا ایجاد شد و کھ بھ ابتکار "طالبان"گروه 

 در تحت شعاع سیاست امریکا و "رنگھ" دیگری بنام ارتش و، است درگیر "سیا" با ارتش اً ظاھر

این قلم اکنون  البتھ بھ نظر. آن فعالیت مینمایند بیرون از تشکیل حاکمیت کرزی و در، آن حمایت از

 با تفکرات پیشین دیگر" ارتش سبز"چیزی بنام ، رگھ ھای ھیوالی تروریستی با زماندگان عربجز 

!) جھاد(افغانستان بھ نوعی با بستن فصل  امریکا در "تجاوز"ھمگان با  و افغانستان وجود ندارد در

  . قالب بندی گردیده اند، چھارچوب سیاستھای بزرگ افغانستان در در

بل اردوی مقا در، بربادی افغانستان ویرانی وسنگرھای نبرد برای  نیکھ درآنا دلچسپ است کھ دیروز

آن خود نموده  را از" بازان خداسر"لقب ، ارتش سرخ می رزمیدند و افغانستان جمھوری دموکراتیک

  . میباشند برخوردار" تروریست"القاب  آمریکا از ھمۀ آنھا در نبردعلیھ ارتش غرب و امروز بودند و

  " ششم جدی" تحوالت ببرک کارمل وفقید 

 اداره گر و" مدبر رھبر"حیث وی بھ  از) 2 در ویدیوی شماره( اینجا مرحوم ببرک کارمل کھ در

با  مخالفت شدید با اقدامات شتابنده رژیم وقت و و اوایل پیروزی قیام ثور در، خوب نام گرفتھ میشود

آستانۀ اعزام نیروھای  وی در. افغانستان تبعید ساختھ شد از، رھبری حزب کادر اختالفات در بروز

قتل  سقوط و پس از، سلواکیا سپری مینمود چک و کشور دوران تبعید را در، افغانستان شوروی در

داران بخش رھبری ھوا نجیب هللا و حفیظ هللا امین ھمراه با برخی رھبران حزب از جملھ داکتر

 و، محمد اسلم وطنجار، سید محمد گالبزوی، جملھ اسدهللا سروری مرحوم نورمحمد تره کی از

. یک عمل انجام شده یافت برابر در را ناخواستھ خود بطور برگشت و بھ کشور، شیرجان مزدوریار



مبارزات  ری وھای کازای آنوقت و با توجھ بھ تجارب و پیشینھ  با توجھ بھ وضع نھایت بحران

 زمان در نظرداشت اھمیت عنصر وی با در، کشور ییبحران زدا سطح تاثیرگذاری در مردمی و

پاکستان  غرب و مداخالت مستمر اوج تجاوزات و در، ساختن آن برای مھار میان شعلھ ھای آتش و

لیت رھبری ومسئو، تیف دیگرافقدان ھرگونھ الترن در، مردم برابر جھت ادای رسالت در، کشور در

خون بود کھ  حقیقت انسداد یک جویبار ماموریت جدید فقید کارمل در. بدوش گرفت دولت را حزب و

تا  سعی نمود، مردمی نظام ملی و مسالمت آمیز لیسی ھایوی با ایجاد پا، سوی امین براه افتیده بود از

در . ن ستمدیده مان را مرھم گذاردھموطناھای زخم  روح انساندوستانۀ رژیم را بھ نمایش گذاشتھ و

کھ برای مرگ خویش لحظھ شماری  "مجاھدین"ھزاران زندانی بھ شمول رھبران ، نخستین اقدام وی

  . مینمودند از زندانھا رھا گردیدند

" ملت"چھره واقعی ، سیمای رژیم فقید ببرک کارمل بود کھ در عصر افغانستان در تاریخ معاصردر 

دالنھء مشارکتی برای تمامی اقوام ملیت عا و یک کانون کاملقدرت وی  ساختار بساط و. یافت تبارز

اعالی دولت از حد  ارکان جامعھ و ھمبستگی ملی در اتحاد و. نستان بودافغا مذاھب ھا قبایل و

مذھبی بصورت  ملی و تمایز تبعیض و شمۀ از اجتماعی رخشندگی خاص داشت و درخشش ملی و

ُل در آن رژیم وجود نداشت  تخصصی در تحصیل یافتھ و سازی تربیت ھزاران کادر او با بستر. ک

 افغانستان بنا در یستھ ساالر رانظام شا، بھ معنای واقعی، کشورھای اروپای شرقی شوروی سابق و

لیت در حس احساس مسئودر ھمھ قدمھ ھای آن ، قانون بود نظم و در نظام وی کھ متکی بر. نھاد

ھوشیاری سیاسی خود با توجھ بھ موقعیت  وی با. پرھیزگاری موج می زد تقوا و، انسان وطن برابر

آن در  از و شوروی استفاده اعظمی نموده داز کمک ھای اتحا، المللی افغانستان شکننده بین

کارآزموده کھ  منظم مجرب و، منطقوی بنیاد یک ارتش مجھز اجتماعی و–زیرساخت ھای اقتصادی 

 جنگ حماسھ ساز پاکستان در تجاوز "گو شمالی"جریان  وطنپرستی خود را در رزمی و جوھر

  . بھ نمایش کشید بھ آزمون گذاشت" بادآجالل "

 منظبط و، تحرک حزب رزمنده پر و، احیا ییھم گسیختۀ حزب را با تمام شکیبا وی وحدت از

 زنده یاد از، جزء میراث پربھای معنوی، بُعد حیات مادی در. جامعھ تقدیم نمود در خدمتگذار را

دنیای ما باقی گذاشتھ نشده  ھیچ چیزی بنام جیفھ مادی در، کشور کارمل بھ حیث رییس جمھور  ببرک

فقید حزب  مشرب و فقیر وطنپرستی رھبر عالیترین نگرش مردم دوستی و این خود دال بر و

امضای ھرگونھ  از، با حفظ تعھدات ملیکارمل زنده یاد ببرک . نستان استدموکراتیک خلق افغا

کلید حفظ تمامیت  عھد حاکمیت خویش اجتناب نموده و ملی در ضد قرارداد ھای اسارتبار معامالت و

ُل امانت داری  استقالل و، ارضی  واگذار، نجیب هللا برای جانشین خویش داکترحاکمیت ملی را با ک



انتی "جانب مشاورین شوروی بنام  از، پسین لحظات حاکمیت اشکھ در وارمل کا  فقید ببرک. گردید

د شوروی یاد میشد "سویتست  اصلی ترین ستون مقاومت در برابر و ترین رھبر بھ حیث آگاه، یعنی ضِ

یک  غارتگرانۀ آنان در و مقاصد تجاوزکارانھ برابر بھ حیث مانع عمده در پاکستان و یس غرب ودسا

ری کھ بنام  فتھ درتوطئھ سازمان یا  "ائتالف دو ستانھ"چھارچوب یک ائتالف سِ

)coalition Friendly (ایجاد شده ، گرباچف عصر ماسکو اسالم آباد و، سفید بھ مشارکت قصر

شیطانی " ائتالف" الجرم ھمینگفتنیست کھ . )*4کلیپ شماره ویدیو( سبکدوش ساختھ شد، بود

 تفصیل در مدیریت نمود کھ با نیز را داکتر نجیبشھادت مظلومانۀ  و .ا.خ.د.حسرنگونی حاکمیت 

درسھای زھرآلود تاریخ  رازھای ناگفتۀ توطئۀ سقوط نظام دموکراتیک و(تحت عنوان ، نبشتۀ قبلی ام

  . شده استبیان  حکم تصویر بر مستند بطور بھ تفصیل و) افغانستان در

 این ائتالف قرار کینۀ چنان آماج خشم و، آستانۀ برکناری اش از مسند قدرت فقید ببرک کارمل در

تظاھرات  رزمندگان حزب و، کابل دالورانۀ شھریان شجاع شھر گرفت کھ ھرگاه مقاومت جسورانھ و

ده روزۀ شھریان تحصیلی  تعلیمی و، کارگری، سسات اداریؤم، سازمانھا اعتراضات شدید نیرومند و

   ؛پی میداشت در کابل راه اندازی نمی گردید ممکن سرنوشت مرگباری را

رخ از   افغانستان  طرح خروج ارتش سُ

افغانستان روشنی عمیقی  حقایق جریان طرح خروج ارتش شوروی از ھای مستند بر محتویات نوار

بیان میدارد ، مسخ شده سیاسینابینایان  ھای یاوه سرایان متعصب و ییبرخالف ھذیان گو بخشیده و

افغانستان در زمان حاکمیت فقید ببرک کارمل  نخست طرح خروج نیروھای شوروی از برای بار :کھ

چوب  چھار دولتی سعی نمود تا در مسئولیت حزبی و احراز مرحوم کارمل درست پس از. شد آغاز

طرح مرحلھ ، افغانستان امور مداخلھ درالمللی برای عدم بین  تضمین معتبر اعتبار و کانیزم بایک می

 این ویدیو مستند در چنانچھ بطور. افغانستان را بھ کرسی نشاند یی خروج سربازان ارتش سرخ از

مذاکرات ، پرستی ملل متحد شوروی تحت سر اتحاد جانب دولت افغانستان و ابتکار می بینیم کھ بنا بر

جانب جمھوری دموکراتیک  و، شد ستان آغازافغان سیاسی حول خروج نیروھای ارتش شوروی از

، کشور ورود ارتش شوروی در ماه بعد از چھار یعنی حدود "١٩٨٠"می  ۴افغانستان بھ تاریخ 

افغانستان بود بھ  خروج نیروھای شوروی از کھ حاوی قطع مداخالت از خارج و اعالمیۀ رسمی را

ویارمعاون دوک پریز جناب خاویر، ملل متحدمنشی سازمان  سر "ھایم کورت والد" ھکذا. رسانید نشر

 در وی دوبار، نماید جوانب زیربط آغاز گفتمان مربوط را با ساخت تا مامور سرمنشی ملل متحد را

خویش  حین سفر نمود و تھران سفر اسالم آباد و، کابل ماه اگست ھمان سال در در و "١٩٨١"آغاز 

برگشت ، بھ آرزوی قطع مداخالت خارجی، ببرک کارملضمن مالقات با فقید  تالش نمود تا، کابل در



 بحث قرار مورد، جانب افغانستان راه اندازی شده بود افغانستان را کھ بھ ابتکار ارتش شوروی از

  . دھد

 جانب دولت افغانستان برای حصول توافق بین المللی برای عدم مداخلھ و، در راستای تحرکات

نوامبر  دراتحاد شوروی  درگذشت لئیونید بریژنیف رھبر ازبعد ، برگشت ارتش سرخ بھ کشورشان

پیشین  حاشیۀ مراسم تودیعی رھبر جدید حزب کمونست اتحاد شوروی در اندروپوف رھبر، ١٩٨٢

آمادگی ماسکو را  رجۀ پاکستان مالقات نموده وخا با وزیر، جانب افغانستان بتکارپیرامون ا، حزب

اما سوگوارانھ . سربازان شوروی از افغانستان مطرح نمودبرای پذیرش طرح ملل متحد و خروج 

انتقام جویانھ خویش با این طرح گویا بھ حیث  مقاصد استراتیژیک و پاکستان مبنی بر مریکا وآجانب 

سابق و  مدیر "Cogan Charles" نچھچنا. بھ آن مخالفت نمود گاه کرده ون" سینمایش سیا"یک 

بھ  ندادیم و سی قرارررا در این خصوص مورد بر "آمادگی شوروی" ما ھرگز: میگوید "سیا" یھبلندپا

فشارھای خویش  پیوستھ بر داده تا جانب پاکستان را تحت فشار قرار، در مقابل ما، آن اعتماد ننمودیم

 . جانب افغانستان ادامھ دھد بر

، یکجانبھ معاملھ گرانھ شوروی تحت توافق نامۀ این فشارھا ادامھ یافت الجرم نیروھای اتحاد! آری

نجیب هللا بدون ھیچ پیش شرط تضمین کننده  حاکمیت داکتر عھد خاینانۀ گرباچف در تسلیم طالبانھ و

شوروی  اقتصادی اتحاد عھ کمک ھای نظامی ومتعاقبأ مجمو، ترک نمود افغانستان را، بین المللی

کمک ھای سیل آسا  قطع گردید و پرداخت دالر بھ جانب افغانستان نفت در برابر گندم و حتی صدور

ایران برای اپوزیسیون دولت  دولت خونتای پاکستان و دول مرتجع عرب و، مداخالت گسترده غرب و

رازھای نا گفتۀ توطئھ ( قبلی ام تحت عنوان این مورد در نوشتار کھ البتھ در، افغانستان ادامھ یافت

ات الزم ارائیھ شده حمستند تشری بطورمفصل و )درس ھای زھرآلود تاریخ سقوط نظام دموکراتیک و

 است؛

  یک نگاه استنتاج در

جھان علیھ  کشور "صد یک"تسلیحاتی بیش از لی وما مساعدتھای ھ وکاران با مداخالت تجاوز

 عدالت جویانھ در امیدھای ترقیخواھانھ وتابش ، فرجام سقوط آن در و نستانافغا تیکادموکرجمھوری 

کماکان ادامھ یافت تا اینکھ ، ارتجاع عرب ایران و، پاکستان مداخالت غرب؛. غروب نمود کشور

مطمئن  ۀالن مطمئن اھداف شوم خویش و آنرا بھ بستر خاک مبدل ساختھ و افغانستان را بھ تلی از

قرون  نظام ارتجاعی طراز جھان مبدل نموده و در قاچاق مواد مخدر تولید و "پایتخت" تروریسم و

افغانستان تحمیل  قبای فریبندۀ دموکراتیک در را با" فساد ساالر"نظام  امارت طالبانی و وسطائی و



مریکا برای آطرح تاسیس پایگاه ھای طوالنی مدت  امروز، در فقدان اراده توانای ملی و، نموده

  . داده شده است قرار دستور روز ماموریت منطقوی آن در اھداف راھبردی و

 در یک کالم مختصر، ترسیم میگردد، خون این سناریوی آمیختھ با اشک و کلی ترین نتایجی کھ از

و گشایش سیاه ترین صفحھ تاریخ بعد از سقوط نظام  ویرانی کشور، تباھی مردم عبارت است از

 ییشگوفا الء وتاع، افغانستان در مواد مخدر گرائی و بنیاد، تروریسم ظھور، کشور دموکراتیک در

 کشانیدن پای مریکا وآتحقق برنامھ ھای استراتیژیک ، منطقھ اتومی در بھ کشورتبدیل آن  پاکستان و

کشاکش رقابت ھای  در فاجعھ بار آیندهء نھایت دردناک و تصویر و، کشور خارجی در" پنجاه کشور"

یلھ سعظیم بو ثروتھای ذخایر و ھای طالییقصر تاسیس یک رشتھ جھانی و قدرتھای منطقوی و

  در افغانستان؛ "جھاد"یھ ران بلند پاتاج و رھبران ارشد

دفاع "افغانستان بویژه در دوران  اھمیت است کھ نظام دموکراتیک در خور در این نکتھ نیز ذکر

 تکرار اما با، آشکارا بھ نمایش گذاشت قدرت و پایداری خود را، میدان رزم و پیکار در" مستقالنھ

ابرقدرتھای  شیطنت آمیز بازیھای دراماتیک و ست ومیدان سیا این نظام در، کشور خ درچرخ تاری

غربی ھا ، "مجاھدین"کھ  ھمانقدر. سقوط کردعمال داخلی آنھا  نیروھای طاغوتی منطقوی و جھان و

باید بیاد داشتھ باشند ، میپندارند "برلین" دیوار!" تحفا" و "جنگ سرد" نبرد مدیون احسان خویش در را

مدیون تجاوزات سخاوتمندانھ خود ، را کشور دایره قدرت در بر "مجاھدین"تسلط ، غربیھاکھ برعکس 

  !اھداف از ما، از افغان ھا "خون: "آشکارا بیان میدارند کھ تلقی نموده و

تیک افغانستان جمھوری دموکرا ی واین حقیقت است کھ نھ اتحاد شورو قعی دال براما نگرش وا

گشایش  ھنر بل، آن پیروزمند، "مجاھدین"ران شان دااھو پاکستان و، نھ غرب و، نبرد بودبازنده این 

سیاست تسلیم طلبانۀ او بھ نفع غرب تغییر  شوروی و پیشین اتحاد رھبر در خیانت گرباچف، این راز

تحت ، نامھ گاردینروز نویسنده مشھور بریتانیا کھ در "نتان استیلجا" قول بنا بر. شرکاء نھفتھ است و

 "مجاھدین"ادعای ، میالدی ارقام یافتھ است ١٩٨٨در سال ، )نستانافغادر باره  ده استوره(عنوان 

بزرگی را بیان  "پُف"، حتی گزافھ گویی ھای فروپاشی آن نطام نستان وافغا برای شکست شوروی در

  . مینماید

ُشی"فینال مسابقات  دور در" مسلخگاه"این  یا در و، میدان بازی کشور سوگوارانھ کھ در  "افغان ک

بازنده  پاکستان و را از آن خود ساخت غرب و" کپ قھرمانی" پنالتی کسانیکھ با کاربرد ضربات اخیر

  . اصلی آن ملت افغان بود



 "جوبایدن"تحت نگارش داشتم  را این نوشتارحالیکھ  در مترقبۀ دیگر یک انکشاف غیر در اً اخیر

" دشمن" "طالبان"داشت کھ  اظھار، "طالبان"لھ با نبرد دھسا پس از، مریکاآ رئیس جمھورمعاون 

ویرانی را بجا گذا شتھ  و قربانی ھزار ھاکنون دھ یعنی کھ طی این نبردی کھ تا. مریکا نمی باشندآ

  !خویش سرگرم بازی بوده اند" دوستان"مریکا با آالت متحده است ایا

مریکایی با آبازان دانم تا فوتوی یادگاری سراینک الزم می، ون رئیس جمھوربرای اثبات ادعای معا

از والیت ارزگان  نرسیده است و بنشررسانھ ھای جھان  ھیچ یکی از کنون در کھ تا را "طالبان"

جنگھای "خصوص این  نندگان گرامی را درقضاوت خوا رسانیده و بنشر، ان بدست آمده استافغانست

  :نمایم جلبافغان  کشیدۀ بالبازی بھ سرنوشت ملت  و" زرگری

   

 در میان" ناخون افگار" افغانستان بھ مثابۀفلج کننده اکنون ملت  یوی دردناک واین سنارتداوم  در

رگان شکاری" ُ  بطورمصنوعی چنان فضای اجباری ایجاد شده است تا گروگان کشانیده شده وبھ " گ

گردن نھند؛ اما  گونھ مقدرات فاجعھ بار بھ ھر" تیوری ترس" رنجدیده تحت سایھ ھای ملتاین  باشد

، !)"مجاھدین"(ھمین این است کھ  رت ازسی کھ تا کنون بی پاسخ گذاشتھ شده است عبایک سوال اسا

لبان طا(ران پیشین شان ھمسنگ ھم اندیشان وبرای امحای نظام ، عالم پروردگار ربراب با نیایش در

با ، داغسنگرھای  در، کشوربھ  تھاجم آمریکا با و، افغانستان بودند در، یکامرآ ھان تجاوزخوا) کرام

درین  ارتش آمریکا راخروج لیکھ حا در، آوردند گردیده و نمازھای شکرانھ بجا دمسازآمریکا  ارتش

اعزام نیروھای دعوت شدهء  تنفر، کنون دود تا چرا، تلقی نموده "ما تم ملی"، نستانافغا از روزھا



 تروریسم در با دھشت افگنی وشوروی را کھ آنھم عمال برای ماموریت مبارزه  اتحاد، ھمسایھ کشور

دماغ  از، را ترک نمودند کشور، گونھ موافقتنامۀ استراتیژیک بدون عقد ھر و دعوت گردیدند کشور

   ؟بیرون میکشند

  !دردا

  :کلیک نمایید ی ذیللطفأ با الی لینکھا - :مستندفیلمھای 

1. http://www.youtube.com/watch?v=w8Vmx9Pg5Js 
2. http://www.youtube.com/watch?v=zoXo9eVO1x0 
3. http://www.youtube.com/watch?v=ISyeBbV3tPg&feature=related 
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