
  

  
  
  
  

  

  

  

  وامل داخلي پيدايش طالبان ع
 

∗فاطمه مجيدي  

 

ي پيـشرفت و تعامـل را بـا         هـا ن راه  كـه كـشورهاي جهـا      ،در طي دو نيم قرن اخيـر      
اند، افغانستان در دام اميران برخاسته از موضع زور و سالطين خودكامـه               موفقيت پيموده 

  . و جبار وابسته به انگليس وامانده و نتوانسته گامي به جلو بردارد
ي بدون محاكمه   هادر اين دوره، ويراني، به سياه چال انداختن، دور كردن، تبعيد، قتل           

 تـا جـايي كـه در ايـن دوره بـه             ؛واع ستم ملي حاصل كـار ايـن اميـران بـوده اسـت             و ان 
ي هاو نـسل   مطـرح سـازند      ي تاريخي را    هااند كه واقعيت    ن اجازه نداده  انويسندگان و مورخ  

شان چه رفته است و آنچه گفتـه و           امروز و فردا را آگاه كنند تا بدانند كه بر سرگذشتگان          
  . اند  حقايق را كتمان كردهاينها حاكم بوده است و نوشته شده همه به نفع محافل 

، خواهـان اول و دوم بـا افتخـار نـام بـرد              توان از دورة مـشروطه       در اين ميان مي    ،مگر
شان در تاريخ كشور ما بـراي آزادي، برابـري، عـدالت              مبارزاتشرح   كه   خواهاني  مشروطه

  . ه استاجتماعي و حكومت قانون به خط زرين ثبت شد

 
  پژوهشگر از كشور افغانستان ∗
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دار چوبة  خوريم كه سرفرازانه به پاي        مي   بر فداكاريين دوره به مردان شجاع و       ما در ا  
هنگامي كـه محمـد سـرور واصـف،     . شود شان خللي وارد نمي روند ولي در عزم و اراده     مي

  :بستند، بر كاغذي نوشت  را به توپ مي،خواه دوره اول خواه و مشروطه اين آزاده
 ايمان كامل داشتم به حكم اميـر كـشته   »...ئكتهآمنت باهللا و مال«در حالي كه من به  

  . شدم
ــرت  ــسماء انفط ــود اذا ال ــه ش   روزي ك
  مــن دامــن تــو بگيــرم انــدر عرصــات 

  

ــدرت  ــوم انكـ ــي آن اذالنجـ ــدر پـ   ونـ
  بــاي ذنــب قتلــت؟   ! صــنما: گــويم

  
ترا مال و ترا جان و ترا سر در ره مشروطه اول منـزل              : توصيه من به اخالق اين است     

  .است
  .وان پاك واصفدرود بر ر

رود و پـس      نميزوري  هيچ  بار  ن است كه زير     اميرغالم محمد غبار يكي ديگر از مبارز      
پردازد و جنايـات      مي افغانستان در مسير تاريخ    و تبعيدها به نوشتن      ها، توبيخ ها  از شكنجه 

از و  شـود     مي و به اين علت كتاب او مصادره         ؛كند  اميران زمان را بر روي كاغذ ترسيم مي       
  .ماند در زندان مي بيست سال ،يحيي  خانواده آل،محافل حاكمه طرف

 بـه خـاطر     ،تاريخ مختصر افغانـستان   مؤلف   ،شخصيت ديگر استاد عبدالحميد حبيبي    
 همچنين سيد قاسم رشـتيا      .ماند  يحيي محبوس مي    گويي چهار سال در زندان آل       حقيقت

در مسير تـاريخ و اشـتباهات       افغانستان  اي تحت نام      نويسنده و مورخ معاصر هم در رساله      

 اثر او نيـز روي همـين مالحظـات از طـرف             تاريخ قرن هيجده  نويسد كه كتاب       مي رشتيا
  .  مدت يازده سال در توقيف مانده بود،ي مطلقه و اختناقيهارژيم

  
  مجاهدين

، دانـستند   مـي  آن   ةنمايندخود را   ببينيم احزابي كه    بايد  جنبش مجاهدين   در بررسي   
يي كه بر ضد حزب     هان افغا ان گفت همة  تو ميدر اين مورد    .  نماينده بودند  ه حد واقعاً  چتا  

بـه معنـي   مبـارزه كردنـد،   دموكراتيك خلق و نيروهاي شوروي سالح به دست گرفتند و      
رزمنـدگان فرمانـدهان خـود را       . درست كلمه مجاهدين يا رزمندگان جنگ مقدس بودند       
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از ارتش  جمعي سربازان     دستهارهاي  جنبش مقاومت همچنين از فر    . در سطح ملي يافتند   
ي افغـاني  هـا  و سربازان شوروي را كه اميدوار بودند جنگ را به خود نيرو          كرد    استفاده مي 

  . كرد واگذارند، مجبور به نبرد مستقيم مي
خـود يـك نمونـة زنـده      ، مـيالدي 622سـال  از مكه به مدينه در   ) ص(هجرت پيامبر 

يي در  هاهپاكستان عزيمت كردند و آنجا در اردوگا      پناهنده به   جمعاً دو سه ميليون     . است
رب و نيز در بلوچستان و پنجاب اسـكان داده   ـ غ مرز، عمدتاً در استان مرزي شمالل طو

 از جيره غذايي برخوردار بودند و به تسهيالت آموزشـي و بهداشـتي          هاهدر اردوگا . شدند  
آنجـا  در . يـران رفتنـد  ر بـه ا  فـ ميليـون ن  جمعيتي در حدود دو تـا نـه         . اشتندددسترسي  

يـر  فقو به خـدمات بهداشـتي و آموزشـي، در حـد ايرانيـان               بيشترشان به كار پرداختند     
 در هـا نبخشي از آ. زندگي برخوردار شدنداوليه هاي  دسترسي داشتند و همچنين از يارانه  

گذشـتند   ي طول مرز اسكان يافتند و از آنجا با پشتيباني دولت ايران از مرز مي    هاهاردوگا
   ) . 1997ي انگليس گروه افغانستان ، هاسآژان(جنگيدند  و با نيروهاي شوروي مي

بدينسان ، تعريف مجاهدين شامل همة كساني است كـه بـه پاكـستان و ايـران پنـاه              
 .ي تهـاجمي و ايـذايي پرداختنـد       هـا تحركبه صـورت    بردند و به نبرد در داخل پاكستان        

انـدن در افغانـستان در طـول جنـگ را انتخـاب              كـه م   ،بسيار كسان ديگر    عالوه بر اينها،  
 گريختند و از آنجا دست بـه حملـه و يـورش             هاهبه كو خود   هاي  كردند و غالباً با خانواده    

  . زدند
 بـه پاكـستان گريختـه بودنـد، بـا           1970 كه در اواسط دهة      ،رهبران احزاب اسالمگرا  

. نبش مقاومت شـدند    مدعي رهبري ج   ،استفاده از فرصتي كه اعالم جهاد پيش آورده بود        
ي هاسـ ب را سـخت ضـعيف سـاخته بـود و تما           احـز اا ايـن    هـ داوودخان با تصفية افراد آن    

ت كه بـا منـافع      گرف  حكومت پاكستان با آنان به منظور تضمين اهداف خاصي صورت مي          
  . يافت كشور ارتباط داشت و در قبال حمايت از آنها، به آن دست مي

، و سپس كمـك     1979ين كمك پنهاني، در      به ارسال نخست   آمريكاهمچنين تصميم   
 به بعد، از طريق پاكستان، به احزاب اسالمگرا امكان داد كه            1986علني به مقدار زياد از      

 سـالح و سـاير مايحتـاج بـراي          تأميناز موضع ضعف به موضعي برسند كه وسيلة اصلي          
  . مجاهدين درگير در داخل افغانستان گردند
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آوردند و از دولت پاكـستان تقاضـاي كمـك نظـامي            ي جديد متعددي سر بر    هانسازما
 اظهار داشت كـه فقـط   هات در جواب اين درخواس1980پاكستان از اواخر سال    . كردند مي

 و همـة كـساني      شناسد  ميهاي موجود به رسميت     ههفت تشكل را از ميان احزاب يا گرو       
  . باشنداند بايد به يكي از اين هفت تشكل وابسته  كه خواستار تجهيزات نظامي

دد صـ دربه همين سبب    را بودند و    مگچهار تا از اين احزاب موسوم به مجاهدين، اسال        
پديد آورند كه بر تفـسير مجـددي از عناصـر           آرماني  بودند كه جنبشي سياسي با مبناي       

 بـه   ؛نددش را خوانده مي  گچهار حزب ديگر به طور معمول سنت      . اساسي اسالم استوار باشد   
اي يا غير آن در داخل افغانستان پديـد آمـده            ي سنتي قبيله  هايداين معني كه از گروهبن    

  . بودند
  :عبارت بودند ازاين احزاب و رهبري آنها 

 كـه در دهـة      ،يـك تـشكل غيررسـمي     درون   از   1972سـال   در  كه   جمعيت اسالمي 
 پديد آمد و نخستين حزب اسالمگرا بود كه در كابـل تـشكيل              ،بودبه وجود آمده     1960

او سخت متأثر از    .  بود ، استاد الهيات در دانشگاه كابل     ،الدين رباني  ن برهان رهبر آ . شد مي
خواسـت كـه      حزب مي  .را داشت  ها  بسيج توده قدرت  و  بود  المسلمين مصر    جنبش اخوان 

 و ،كلية ابعاد جامعه را بر اساس تفسير خاصي از اصول دين اسـالم از بنيـاد تغييـر دهـد                 
ياسي، اقتصادي، قـضايي، اجتمـاعي، و فرهنگـي را          ي س هام درصدد بود كه نظا    ،سان بدين

مـورد عمـل    هـاي     شـيوه اختالفات درون حزبي در خصوص      . مشمول اصول اسالمي سازد   
 به انشعاب و ظهور احزاب جديـدي منجـر          1976براي رسيدن به اهداف تعيين شده، در        

  .شد
ابـل   ديگر عضو مهم جمعيت اسالمي، احمدشاه  مسعود است كه وقتي در دانشگاه ك             

  . دانشجوي رشته مهندسي بود به حزب پيوست
 كـه  ،»خالص« در درون حزب اسالمي 1979 از انشعاب سال حزب اسالمي حكمتيار  

رهبـر آن گلبـدين     . خود از انشعابات حزب جمعيت اسالمي به وجود آمده بود، پديد آمد           
كننـدة جنـبش     ي تعيـين  هاليار، دانشجوي رشته مهندسـي دانـشگاه كابـل در سـا           تحكم

 تبـارش   واز نظر قـومي پـشتو اسـت         .  از مردم كندوز در شمال افغانستان است       واسالمي  
رسد كه در اواخر قرن گذشته عبدالرحمن آنان را به آن منطقـه           احتماالً به پشتوهايي مي   
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در حزب اسالمي الگوي سازماني شوروي را پياده كـرد و جنبـشي مبتنـي بـر      او  . كوچاند
 درصـدد بـود     .تر از رباني اسـت     حكمتيار مكتبي . يد آورد   ساختار سلولي و هرم قدرت پد     

ــشه  ــد كــامالً   كــه آداب و رســوم و نهادهــاي موجــود ر ا ري ــد و نهادهــاي جدي كــن كن
ايـن حـزب   . اي را اختصاصاً براي ايجاد يك دولت اسالمي جايگزين آن سازد     يافته سازمان

 از جملـه مـدارس   ،رسـه داند و تعدادي مد   ميآرمان  تحصيل را وسيلة مهمي براي انتقال       
  .  در افغانستان داير كرده است،دخترانه

، 1979حـزب اسـالمي در       بـه عنـوان جنبـشي انـشعابي از           »خالص«حزب اسالمي   
هنگامي كه يونس خالص، رهبري قبيله اي از ايالت پاكتيا بـا تمـايالت تنـد اسـالمي در                    

خـالص در مدرسـة     . دصدد برآمد راه خاص خود را در پيش گيرد، پا به عرصة وجود نهـا              
  .دئوبند در دهلي ، الهيات خوانده بود

 استاد سابق الهيات در دانشگاه كابل و مسلط بـه           ، را عبدالرسول سياف   اتحاد اسالمي 
.  در اوايل جنبش اسالمي نمايندة رباني در داخل دانشگاه بـود           او.  تشكيل داد  ،زبان عربي 

از كابل نداشت و هميشه با عربـستان        اتحاد اسالمي هرگز پايگاه جغرافيايي مهمي خارج        
بـا ايـن حـال،      . سعودي در ارتباط نزديك بوده و عمدتاً از آن طريق پشتيباني شده است            

ايـن خـود    مخالفت شديدي با اقليت شيعه در افغانستان از خـود نـشان داده اسـت كـه                  
  . پژواك رقابت رياض با تهران بر سر تفوق در جهان اسالم است

مجددي تـشكيل شـد و      اهللا    توسط صبغت به   1980 در   ي افغان بخش مل   جبهة آزادي 
 روسـتايي  ةيكي از سه حزبي است كه به سبب نداشـتن ايـدئولوژي و نفـوذش در جامعـ           

  . شد ميشناخته گرا  سنتبه عنوان يك سازمان افغانستان 
. محمدي، عالم اسالمي، تشكيل شـد       به رهبري بني   1980در   حركت انقالب اسالمي  

 را بر ضد حـزب  هاشحزب در ميان علما و ماليان روستاها، كه نخستين شور     پايگاه قدرت   
ي ديني اسـت كـه علمـا در    ها دموكراتيك خلق راه انداختند، و نيز در بين طالب مدرسه       

اش   اصـول اعتقـادي   ، بـه سـبب       گـرفتن  ي اول شكل  هالدر طي سا  . كنند آنها تدريس مي  
 نيازهـاي    شايستة تأمينزماندهي براي   قدرت سا  اما   ؛پيروان انبوهي را به خود جذب كرد      

به جمعيـت اسـالمي يـا       افراد آن    بسياري از    ، بنا براين  ،هواداران و اعضاي خود نداشت و     
دانـستند    مي گرا   و سنت  رو  ميانهاي    به اندازه  زيرا آنها را     ؛ پيوستند »خالص«حزب اسالمي   

ـ تـرين حـزب    يـك  نزد،لحاظ اعتقاداتشبه  ،اين حزب. شان باشد  عمل ةكنند وجيه ت كه ه ب
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، خواستار بازگشت به اجـراي دقيـق حـدود اسـالمي و             آرمانخود را بدون    . طالبان است 
  . گرايي حزبي، معرفي كرده است شتيباني از اسالمپ تفوق شريعت، بي

 رهبـر مـذهبي مـرتبط بـا متـصوفه و      ، به سركردگي پير گيالنـي     محض ملي اسالمي  
ادي در ميان قبايل پـشتون جنـوب افغانـستان    ثي، كه پيروان زي وداراي مقام روحاني مور   

بـيش از سـاير رهبـران مجاهـدين،         بنـابراين،    ،رو و ليبرال است و      ميانه ،پير گيالني . دارد
  . نظرات بازماندگان طبقة متخصص تحصيلكرده را عرضه كرده است

 گرد آمدند، همه معتقد     1985مه  ماه  در  ) اتحاد هفت حزب  (هفت حزبي كه در قالب      
 پشتون بودنـد، بـه عـالوه، دو حـزب       ــ  جمعيت اسالمي  ــ  جز   تسنن و همه،     به مذهب 

  .حزب وحدتو تر  حزب بزرگ. شيعي وجود داشت
بدينسان، حكومت مجاهدين موسوم بـه دولـت اسـالمي افغانـستان صـرفاً حكـومتي                

 كه سابقاً حكومـت موقـت افغـان را تـشكيل     ،تالفي بود كه از ادغام هفت حزب سياسي     ئا
  . جنگ بين نيروهاي مجاهدين و شوروي چندين مرحله داشت. ، پديد آمده بوددادند مي

دولـت موقـت   «اتحاد هفت حزب فقط چند روز پيش از خـروج شـوروي بـه صـورت           
  .  مجدداً شكل گرفت»افغانستان

المللـي بـه بازگـشت شـش ميليـون          در عين حال، سازمان ملل خواستار كمـك بـين         
   .پناهنده در ايران و پاكستان شد

 ،نـشيني شـوروي     پـس از عقـب     ،اهللا كرد حكومت نجيـب    بيني مي   پيش جهاني جامعة
پاشـي نـشان    اي از تزلـزل و فـرو   اهللا نشانه  اما حكومت نجيب  ؛بالفاصله سقوط خواهد كرد   

دولت موقت افغانستان تصميم گرفت با ايجاد پايتخت ديگـري در افغانـستان بـراي               . نداد
  . خود، مشروعيت كسب كند

ن بـا گـشودن آتـش       يترين پايگاه انتخـاب شـد و مجاهـد         اد به عنوان مناسب   آب جالل
و سه سال ديگـر طـول      بود   ثمر   بي  آنها  اما كوشش . سنگين شهر را به محاصره در آوردند      

 شـوروي  .نـد  سـقوط ك 1992 در آوريـل    ، سـرانجام  ، شـوروي  ةنشاند كشيد تا رژيم دست   
 به توافق رسيد كه     آمريكامتحدة  الت  خود، با ايا  ي حيات   هاه در واپسين ما   ،سوسياليستي

اهللا و مجاهـدين، را      نشاندگان خود، حكومت نجيـب     هر دو طرف ارسال اسلحه براي دست      
  . متوقف سازند

، حكومت شهرهاي كابل، مزارشريف، قندهار، هرات       1992 تا   1989ي  هالدر طول سا  
 كـه مجاهـدين   تر را در كنترل داشت در حـالي     آباد و تعدادي از شهرهاي كوچك      و جالل 
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كردنـد و پايتخـت را هـدف         ي حكومت حمله مـي    هاستاها حضور داشتند، به پايگاه    ودر ر 
ي هاكتوان ايستادگي حكومت تا حدود زيادي ناشي از كم        . دادند حمالت موشكي قرار مي   

ي شهري خود دفاع كند و هـم  هاهساخت هم از پايگا قادر مي آن را   اتحاد شوروي بود كه     
توانـست در منـاطق      بـه عـالوه، مـي     . در آمد معقولي برخـوردار سـازد      اهالي شهرها را از     

 ماننـد  ،نظـامي  ي مختلـف شـبه  هـا هروستايي پشتيباني و حمايت را خريداري كند و گرو  
ي شـوروي  هـا كوقتي كم.  را به خدمت گيرد،ي رشيد دوستم در شمال افغانستان هاكچري

شه و كنار كمـين كـرده بودنـد         طلبان زيادي كه در گو     اهللا در برابر قدرت     نجيب قطع شد، 
  . پذير گشت آسيب

آن . بـرد  افـزون در ميـان مجاهـدين سـود مـي     روز از تفرقة ،چنينم ه،اهللا رژيم نجيب 
 كه در طول دوران حضور شوروي از خود نـشان داده بودنـد بـا عزيمـت         اي  وحدت نسبي 

 از   بـسياري  ،هال كـه سـا    ،وقتي يكپارچگي پيشين  . نيروهاي شوروي به سرعت رنگ باخت     
گرايي و ياغيگري داد،     به فرقه خود را    يعناصر مجاهدين را در كنار هم نگهداشته بود جا        

 گروهـي از    ،ي محلـي  هـا گجن. ي گذشـته شـد    هالتر از سا   مناطق روستايي بسي خطرناك   
ديگر، همسايه با همسايه    اي    اي با دهكده    دهكده ،شد مجاهدين با گروهي ديگر درگير مي     

 پايان   1992اهللا در آوريل     سقوط حكومت نجيب  . خاست ومت برمي و برادر با برادر به خص     
 و باعث شد كه پناهندگان در مقياس وسيع از پاكستان و در مقياس كمتري از                جهاد بود 

ي پيش سـخت انـدك بـود، در       ها كه در طي سال    ،ميزان بازگشت . ايران به وطن بازگردند   
 ميليـون پناهنـده بازگـشته از        2/1 بـه    1992طي شش ماهة بهار، تابستان و اوايل پاييز         

 ميليـون  2/3 تعداد پناهندگان در پاكـستان از  1994تا آغاز سال   . پاكستان افزايش يافت  
 ميليـون نفـر   85/1 ميليون نفر اوليه بـه   9/2 ميليون نفر و در ايران از 42/1نفر اوليه به  

  . كاهش يافته بود
نظاميـان   رهبـر قدرتمنـد شـبه    ،اهللا واقعه پيوستن رشيد دوسـتم  قبل از سقوط نجيب   

نشين شمال افغانستان بـه نيروهـاي مجاهـدين           در منطقه شمال در منطقه ازبك      ،شمال
اهللا نيـز   وقتي دوستم با مسعود مذاكره كرد، كه افـراد ارشـد حكومـت نجيـب    . د  مپيش آ 

 آوريـل  25آميز مجاهدين به كابل در     ولي صلح  ،ه براي ورود مسلحانه   زمينبود،  مورد نظر   
اهللا از كـشور بـه طـور مخفيانـه در      كوشش براي بيـرون بـردن نجيـب     . شدفراهم   1922
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 از سازمان ملـل تقاضـاي   ؛فرودگاه كابل عقيم ماند و او مجبور به بازگشت به پايتخت شد     
  . شدپناه داده پناهندگي كرد و در يكي از شعبات آن 

 هفـت حـزب عـضو    يي به عمل آمد تا با مذاكراتي به پشتيباني پاكستان بين  هاشكوش
اهللا   موقـت، صـبغت    جمهـور   رئيسنخستين  . بدعيت يا و رژيم مشر  ،دولت موقت افغانستان  

 به كمك مسعود وزير دفاع، منتهاي سعي خود را براي كنترل اوضـاع بـه عمـل       ،مجددي
وقتي رباني پس از سه ماه اول به قدرت رسيد كوشش بيشتري كرد اما مجبور بود                . آورد  

 و اتحـاد اسـالمي كـه        نـد ين نيروهاي حزب وحدت كـه شـيعه بود        به مخاصمات مداوم ب   
اي بـه     حملة موشـكي عـده     پس از اما  . كرد، بپردازد  پشتيباني مي  آنعربستان صعودي از    

 نفر غيرنظامي را هالك كرد و موجب فرار تعـداد           1800، كه بيش از     1992كابل در اوت    
هاي سنگين ديگري در ژانويـه       و پس از نبرد    ؛زيادي از اهالي به مزارشريف در شمال شد       

ربـاني  كـه، در نتيجـه،   ، ضرورت مذاكرات تقسيم قدرت ديگري پيش آمد        1993و فوريه   
  . وزيري رسيد و حكمتيار به نخسترئيس جمهور ماند همچنان 

 ،ي سنگين خياباني بين نيروهاي اتحاد اسالمي سياف و نيروهاي حزب وحدت           هاگجن
وندان ، موجب آوارگي شـهر ندابل را اشغال كرده بود   غرب ك  ،اهللا كه در حين سقوط نجيب    

يـا  ،   شد و بسياري از ساكنان شهر به مناطق روستايي يا ايران پناه بردند             ها  و ويراني خانه  
 نيروهـاي مـسعود طـرف اتحـاد اسـالمي را            .به اطراف شهر در سمت جنوب فرار كردنـد        

اي دسـت زدنـد      وحـشيانه  در غرب كابل به كشتار       1993گرفتند و هر دو گروه در فورية        
  .عام افشار مشهور شد كه به قتل

اي براي   كرد كه وسيله   مسعود مشكالت خاصي با حكمتيار داشت چون او را متهم مي          
منافع استراتژيك پاكستان در افغانستان است و هر قرار و مداري با او را باز كردن راهـي                  

در حـداكثر اختيـارات   ر حكمتيـار خواسـتا  . كـرد  براي استعمارگري پاكـستان تلقـي مـي    
  . ديد افغانستان بود و مسعود را مانع عمده در وصول به اين مقصود مي

 نيز به موشك باران پايتخت ادامه داد و تعـداد فراريـان       1994حكمتيار در بقيه سال     
 بـراي كـسب قـدرت       تالش خـود   اما نتوانست در     ؛ نفر رسانيد  000/300از پايتخت را به     
  . توفيقي پيدا كند

م از رباني براي پيوستن به مذاكرات صلحي كه سازمان ملـل     وي مدا ها از فراخواني  پس
 ،انتقال قـدرت بـه يـك حكومـت موقـت ترتيـب داده بودنـد          سازي    زمينهو ديگران براي    
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ن حكمتيـار در    آبـه مـذاكره پرداختنـد كـه ضـمن           حكمتيار   رباني و مسعود با      ،سرانجام
  . دوزيري رسي حكومت جديد وحدت ملي به نخست

در كابل جريان داشت بقيـه كـشور در         1992-96سالهاي   كه تحوالت    همان حالي در  
خاصي بـراي   موقعيت  اي بود و     اي تيول جداگانه   هر ناحيه . برد   ملوك الطوايفي به سر مي    

همة اين احزاب براي كسب قدرت در مناطق تحت تـصرف خـود دسـت بـه           . خود داشت 
  . زدند  يكديگر ميباشورش و مبارزه 

 حكومت مجاهدين موسوم به دولـت اسـالمي افغانـستان صـرفاً حكـومتي               ،سان ينبد
 كه سابقاً حكومـت موقـت افغـان را تـشكيل     ،ائتالفي بود كه از ادغام هفت حزب سياسي     

 حاصـل تـصميم   ، اشاره شد، اين حكومت در تبعيد    قبالًچنانچه  . دادند، پديد آمده بود    مي
ي رسـاندن كمـك بـه جنـبش مقاومـت در             بـرا  آمريكـا حكومت پاكستان بـا پـشتيباني       

سـه سـازمان قـوي تـر از هفـت سـازمان             . افغانستان از طريق چند سازمان معـدود بـود        
 در دانشگاه كابل نـضج  1950منتخب، ريشه در جنبش اسالمي داشتند كه از اواخر دهة          

  . گرفته بود
تان ، در كوشش براي متزلزل كردن اتحاد شوروي، حكـومتي در افغانـس            آمريكادولت  
ي نخبگـان دانـشگاهي     هـا لي كوچك بنيادگرا در محف    هاهآورد كه ريشه در گرو    روي كار   

داشت و يك حكومت اقليت ديگر را جانشين حكومت اقليـت حـزب دموكراتيـك خلـق                  
گرا در حكومت به اين معنـي بـود          موضع نسبتاً ضعيف حزب سنت    . افغانستان ساخته بود  

قدرتي در نواحي روستايي، شايد جز در شمال        كه حكومت هرگز قادر نبود چندان پايگاه        
اميد رباني بـه جلـب      . داشت، ايجاد كند  خود  كنترل  زير  شرق كه جمعيت اسالمي آن را       

 تبار تاجيك او ايـن امـر را،         ،پشتيباني عامة مرم هرگز در فراتر از آن نواحي تحقق نيافت          
وه بر اين، حكومـت    عال. ساخت  غيرممكن مي  تقريباًاي پشتو،    خصوص در مناطق قبيله   ه  ب

ي وسيع جمعيتي   ها  هداش بود، تو   با مبارزة دائم براي قدرت كه مشخصة دوران زمامداري        
سـاخت كـه شـايد در صـورت ديگـري            در كمربند پشتوني را گريزان و سخت دلسرد مي        

  . شدند دلبستة اعتقاد اسالمي حكومت مي
   

  مروري كوتاه بر تاريخ افغانستان 
 تـا   1877ري از   گ و دي  1842 تا   1839يكي از   (جنگ استعماري    دو   رغم  به هاسيانگلي
 تقريبـاً رژيـم   يـك   امـا   . نتوانستند افغانستان را به طور كامل زيريوغ خود بگيرند        ) 1881
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 ولـي   ،شنوي داشـته باشـد      كه تنها از خودشان حرف     روي كار آوردند  ن  آالحمايه در    تحت
 ايـن بـه بعـد اسـت كـه افغانـستان             از. بتواند امور را در درون مرزهاي خود كنترل كنـد         

وري هنـد و    تـ ل بـين امپرا   ئي را پيدا كرد و به صورت دولتي حا        نچارچوب جغرافيايي كنو  
ي مديريتي متمركـز را  ها پايهخان     در داخل كشور امير عبدالرحمن     .وري تزار درآمد  تامپرا

ان سـومين   يعني در پاي،1919تنها در . آن را تقويت كردند  و  و جانشينان ا  استوار ساخت   
در را  اش     بود كه اين كشور توانست زمام سياسـت خـارجي          ،افغانستان ـ   جنگ انگلستان 

  .  يعني استقالل كامل خود را به دست آورددست گيرد؛
 پادشاه وقت به اصالحاتي وسيع براي نزديـك كـردن           ،)1892 تا   1960(خان   اهللا امان

 ؛يق اجبار و اعمال زور دسـت زد       كشور به اروپا و اجراي سياست غربي كردن كشور از طر          
يـك شـورش    .  مواجه گرديـد   ،ند بود   كه به شدت سنتي باقي مانده      ،ولي با مقاومت مردم   

بچـه  «اي او را سرنگون كرد و به جايش مردي عامي از اهـالي تاجيـك معـروف بـه                     توده
سـرنگون شـد و بازمانـدگان سلـسلة     او هـم   طولي نكشيد كـه      اما ؛بر تخت نشست  » سقا

 او يجـا بـر  بـه ترتيـب   ) و محمدظاهرشـاه لقـب گرفتنـد   شـاه   كه بعداً نـادر (ي محمد زا 
 به پايان رسيد و رونـد       داود با كودتاي محمد   1973سلطنت محمدظاهرشاه در    . نشستند  

جمهوري اول با كودتاي محمد داوود و بـا  .  آغاز شد،بارتر از پيش  فاجعه ،تحوالت سياسي 
ئيس جمهوري به برقراري مجدد روابط بـا غـرب       ولي ر  ؛پشتيباني احزاب چپ برپا گرديد    

اين بار نوبت داوود بود كه در يك كودتاي نظـامي بـه رهبـري               . بودمايل  ن نيز   آيا حفظ   
  ). 1987(سران احزاب چپ سرنگون شود 

 1979امـين در  . اهللا امين وزير خارجـه  كي رئيس جمهور شد و حفيض      نور محمد تره  
 در دسامبر همان سال، در آغاز اشغال افغانـستان           اما ؛كي را كنار زد و خود رئيس شد        تره

 كشته شد و يكي ديگر از سـران احـزاب چـپ بـه نـام ببـرك                  ،نيروهاي شوروي از سوي   
 را بـه طـور      اصـالحاتي ي دولتي   ها  كي و امين با تصويبنامه     تره. كارمل به جاي او نشست    

 زن در امـوال شـوهر        حق ،از جمله اصالحات ارضي   (جانبه و اجباري به اجرا گذاردند        يك
بـا  كـه   ،اي اسـالمگرايان  كـه بـا مخالفـت و شـورش تـوده      ...) متوفي، مبارزه با بيـسوادي    

جنـگ داخلـي بـين    .  مواجـه گرديدنـد  ،شـد   رهبـري مـي    آمريكـا جانبـة    پشتيباني همـه  
اسالمگرايان و نيروهاي حكومتي رژيم را متزلزل كرد و شوروي براي حفظ رژيم مداخلـه             

كـشي اسـتعماري و جنـگ        اي از لـشكر     كـه آميـزه    ،جنـگ افغانـستان    ) ... 1979(نمود  
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 كـه ديگـر     ، ده سال طول كشيد تـا سـرانجام نيروهـاي شـوروي            ،بود ي اسالمگرا هاكچري
از ايـن   ). 1989(نـشيني كردنـد    طرفه از آنجـا عقـب    يك ،قدرت كنترل كشور را نداشتند    

 برابـر   پنجورهاي همسايه    هزار كشته بر جاي ماند و شمار پناهندگان به كش          900 هاگجن
 كـه   ،1992تـا   ) اهللا كـي و دكتـر نجيـب       رژيـم تـره   ( دوم   يبا وجود اين ، جمهور    . گرديد

  .  دوام آورد،مجاهدين كابل را تصرف كردند
ي مجاهـدين بـه     هـا ه كـه گرو   دشو  از اين به بعد، جمهوري سوم افغانستان شروع مي        

 احمدشـاه مـسعود، گلبـدين      يعنـي  ؛فاتحان جنگ بـا شـوروي     . اند   جنگ داخلي مشغول  
 در عين حال كـه در يـك دولـت           ،...خان حكمتيار و رباني و نيز رشيد دوستم و اسماعيل        

 مـذهبي  و  ...)  تاجيـك و   ،پـشتو (اختالفـات قـومي     . وزير بودند به جان يكديگر مي افتند      
كه در زمان جنگ با شوروي تحت الشعاع قرار گرفته بـود دوبـاره سـر بـر                  ) سني، شيعه (

بعد طالبان آمدند و فجايعي به بار آوردند كه به خاطر داريم و بودنـد تـا زمـاني                   . ردآو مي
 طالبـان را از     ، افغانـستان  ي وحـشتناك  هان با بمبارا  ،2001 سپتامبر   11 پس از    آمريكاكه  

  .حكومت راند و حامد كرزاي را بر جاي آنها نشاند
  

  مشكل افغانستان در تاريخ باقي خواهد ماند
 از   هـا نآ. ز زمان خـروج نيروهـاي شـوروي از افغانـستان گذشـته اسـت              پانزده سال ا  

 با خود   اي    ي هندوكش درد، حقانيت و تجربه ارزنده      اههصحراي سوزان تاش قرغان و كو     
  . ند بردبه همراه

اتحاديه «ارتشبد والنتين وارنيكوف، نماينده دوماي كشوري، رئيس سازمان اجتماعي          
و » بـرادري رزمـي   «شوراي همـاهنگي جنـبش محلـي         عضو افتخاري    ،»قهرمانان روسيه 

  . كند  از حوادث آن زمان تعريف ميكورير نظامي صنعتيقهرمان اتحاد شوروي در مصاحبه با 
 در همـه حـوادث اساسـي نظـامي ـ سياسـي       هالن سـا آوالنتين ايوانويچ، شـما در  ــ 

  بـا اوضـاع      ايـد و طبيعتـاً     دهبـو خدمت  مشغول  جا  نافغانستان شركت كرده و چند سال آ      
در زمان ورود نيروهـاي شـوروي اوضـاع         . ي داريد كافنظامي و سياسي افغانستان آشنايي      

  . »شما وارد افغانستان شديد و با خود جنگ برديد«: گويند  اي مي افغانستان چطور بود؟ عده
. ما وارد كشوري شديم كه طي يك سال و نيم دستخوش جنگ داخلي شـده بـود                ــ  

تـر كودتـاي     يا به عبارت دقيق   » انقالب ثور « بعد از به اصطالح      1978اين جنگ در سال     
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كـي بـه قـدرت     حزب دمكراتيك خلق افغانستان تحت رياست تره  . نظامي شروع شده بود   
نيروهـاي ديگـري كـه در قتـل         . رهبران جديد كشور نتوانستند ثبات برقرار كنند      . رسيد

همـه  .  در افغانستان بودنـد     مدعي قدرت  ،رئيس جمهور داوود و اطرفيانش دست داشتند      
  . اين نيروها اپوزيسيون نظامي را به وجود آوردند

 در  كـي   تـره .  با افغانستان روابط مبتني بر قرارداد داشت       1921اتحاد شوروي از سال     
روزهاي اول حكومت خود از رياست شوروي خواهش كرد نيروهاي شوروي براي دفاع از               

بـر ضـد    دولتي افغانستان بـراي عمليـات جنگـي         برخي تأسيسات اعزام شود تا نيروهاي       
آلكـس نيكاليـويچ    .  ستاد كل ما قطعاً مخالف گسيل نيروها بـود           آزاد باشند؛ اما  مخالفان  

و در سال   ا. يري حمايت كرد  عگكاسيگين رئيس شوراي وزيران اتحاد شوروي از اين موض        
جيده  دفتر سياسي كميته مركـزي حـزب را بـه خـودداري از ايـن حركـت ناسـن                   1978

  . متقاعد كرد
 .، شدت يافت   كه در هرات شورش به وقوع پيوست       1979بار دوم اوضاع در بهار سال       

 از ، كه طرف مخالفان را گرفتنـد    ،نظام رهاي پياده كنيروهاي معيني و از جمله نيمي از لش       
دفتـر  . اي بـود   هدهنـد  تصرف هرات براي كابل خبـر تكـان       . شورش مذكور حمايت كردند   

ودولـت افغانـستان را متقاعـد       . گين دسـتور داد اوضـاع را بررسـي كنـد          سياسي به كاسي  
بيـشتر   مـشكالت    ، ولـي بـه مـرور زمـان        ؛ كه با توان خود شورش را سركوب كند        ساخت

ي خـود را عمـدتاً در خـاك    ها  و دسته ندكرد ميمخالفان نيروهاي خود را تقويت      . دش  مي
  . ندساخت پاكستان و تا حدودي در ايران آماده مي

امين . كي از رياست كشور بركنار و كشته شد        تره. داخل افغانستان انشعاب رخ داد    در  
سياست خارجي افغانستان نسبت به اياالت متحده در برابر چشمان مـا            . جاي او را گرفت   

 منـافع  .در پـي داشـت   جنگ سرد، اين امر براي ما خطـر زيـادي   موقعيتدر . تغيير كرد 
ي هان ميـدا  ،نـوبي اتحـاد شـوروي، آسـياي ميانـه         ي ج هاتقـسم . امنيت ملي در كـار بـود      

  .بودافزار  آزمايشي اساسي براي آزمايش جنگ
عام واقعي ملت خود پرداخت، كاسـه صـبر مـا لبريـز شـد و                 هنگامي كه امين به قتل    

اي دربـاره ورود    مـصوبه 1979 دسـامبر   12روز  . خـود را عـوض كـرد      نظـر   دفتر سياسي   
  . ويب شدنيروهاي شوروي به خاك افغانستان تص
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  اگر حرفتان را درست فهميده باشم، هدف از اعزام نيروها حفاظت از صلح بود؟ــ 
ابتدا فرض بر آن بود كه  نيروهاي خود را به اين كشور اعـزام               .  كامالً درست است    ــ

يم، از تأسيسات مختلف دفـاع   آماده ساز خود را   بخشهاي خاص   كنيم، در شهرهاي بزرگ     
اين امـر بـه خـاطر تحريكـات مختلـف           اما  . حانه شركت نكنيم  كنيم ولي در عمليات مسل    

در . جنگ مثل بهمن رشد كرد    . داديم كشتند و ما جواب مي     افراد ما را مي   : غيرممكن بود 
نـرال  ژچون  كرديم    را دنبال نمي   جاييعين حال، ما هدف پيروز شدن بر كسي يا تصرف           

ي اساسـي در    هاشتال.  بود  كرده تأكيدارها بر اين امر     ب 40بوريس گروموف فرمانده ارتش     
ي حامل اسلحه از پاكـستان     ها  زمينه حفاظت از ارتباطات و تأسيسات مهم و توقيف قافله         

 عمليـات جنگـي ادامـه داشـت و در سـال             ،طي دو سـال   . به افغانستان متمركز شده بود    
مرانـه بـر   آستاد كل شـوروي   .  معلوم شد كه اوضاع به بن بست كشيده شده است          1982

  . كرد  ميتأكيدله ئحل سياسي مس يروها و استفاده از راهخروج ن
 در نوبـت اول بـه ورود نيروهـاي      ييهـا آمريكاكه  ايد    اشاره كرده شما در كتاب خود     ــ  

. ايـن واقعيـت بـود     حـاكي از     اوضاع سياسي جهان     ؛مند بودند  شوروي به افغانستان عالقه   
يي وارد خـاك    آمريكـا   اگـر نيروهـاي     كـه  كـرد   مـي  تأكيـد تصادفي نيست كه ستاد كـل       

ملت ما، ملت   . افغانستان شوند، عواقب سياسي ورود نيروهاي شوروي سنگين خواهد بود         
اين امر داخلي   . وقت علت اين اقدام را درك نخواهند كرد        افغانستان و محافل جهاني هيچ    

. ما استفاده خواهند كـرد    بر ضد   از اعزام نيروهاي شوروي در جنگ سرد        . افغانستان است 
رهاي كوقتي كه تصميم بر گسيل نيروها گرفتـه شـد، بـسيج لـش             . طور هم شد   همينكه  

ي جنگـي،   هاندههـا هـزار نفـر، ماشـي       . ناحيه نظامي تركستان و آسياي ميانه شروع شـد        
 در  هـا ييآمريكاتوان باور كـرد كـه        نمي.  ، و هليكوپترها به سوي مرز حركت كردند        هاكتان

 در سـازمان ملـل سـرو صـدا راه     هـا ييآمريكاا پـس چـر  . جريان اين تحوالت نبوده باشند    
 و محافل اجتماعي جهاني را تحريك نكردند تـا از ايـن اقـدام اتحـاد شـوروي                   ندنينداخت

  جلوگيري كنند؟
 بيشتر از ما به اعزام نيروهاي مـا بـه افغانـستان             هانآ: ال روشن است  سؤجواب اين    ــ
رياسـت  . ذاشـتند  بـراي مـا تلـه گ        هـا ن ولي آ  ؛هدف ما تثبيت اوضاع بود    . مند بودند  عالقه

مـا بايـستي بعـد از اتخـاذ         . ياسي كشورمان از اسلحه اصـلي اطالعـاتي اسـتفاده نكـرد           س
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دولـت بايـستي    .  بلكه در سازمان ملل اعـالم كنـيم        ،تصميم،  اين تصميم را پنهان نكنيم      
بـراي  نيروهـا نـه   . ايـم  ما رضـايت داده و اند  رسماً اعالم كند كه از ما رسماً كمك خواسته    

مـا  اما   ؛شوند   بلكه براي كمك به ملت در زمينه تثبيت اوضاع اعزام مي           ،اشغال و تصاحب  
اتحاد شوروي شروع شد كـه  با جنگ اطالعاتي . عمل كرديم كه اين اشتباه بود  » تنهايي«

  . داشتبدي براي ما عاقبت 
. كننـد   در ويتنام و جنگ ما در افغانستان را به هم تشبيه مـي    آمريكااي جنگ    عدهــ  

  آيا اين دو مناقشه جنگي شباهت دارند؟
اين دو مناقـشه نـه از       . درست نبود توسط گورباچف   به  تشبيه افغانستان به ويتنام      ــ

 از آمريكـا محافـل اجتمـاعي   . نظر اهداف قابل مقايسه بودند و نـه از نظـر نتيجـه نهـايي           
انزجار محافل اجتماعي    بايستي   انهكردند و آ   رياست كشور خود به خاطر ويتنام انتقاد مي       

افغانستان و سياست اتحاد شوروي در اين كشور        اوضاع   .را به موضوع ديگري جهت دهند     
در اينجا هيچ شـباهتي وجـود   . سازد اين جهت را مشخص مي  اين هدف    در مورد نيل به     

 سـال جنـگ در   10طـي  . بـراي مثـال، نتـايح ايـن دو مناقـشه را مقايـسه كنـيم            . ندارد
 هزار  60در ويتنام بالغ بر      آمريكا ولي تلفات    ؛ هزار نفر بود   13ت ما بيش از     افغانستان تلفا 
 هـزار فرونـد     9در ويتنـام    حال آنكه    ؛ ما نابود شد   كوپتر هواپيما و هلي   178. نفر شده بود  
در جريان ورود و خروج نيروهاي شوروي تلفات انساني در ميـان افـسران و     . سرنگون شد 

مـا بـا افتخـار و آزاد، بـدون          . تصادف رانندگي رخ داده باشـد     سربازان ما نبود، مگر اينكه      
مـا بـه عنـوان اشـغالگر وارد         . آنهـا از ويتنـام گريختنـد      امـا    ؛عمليات جنگي خارج شديم   

   .كرديم استفاده نمي» زمين سوخته«ييها از شيوه آمريكاافغانستان نشده بوديم و بر خالف 
 مـا  ،آنجا، در كشور بيگانه. رسد يهمچنين تشبيه افغانستان به چچن عجيب به نظر م 

. كرديم در حالي كه چچن بخشي از خـاك كـشورمان اسـت            المللي را حل مي    ل بين ئمسا
دهد راحـت زنـدگي      المللي آنجا النه خود را ساخته و به مردم ما اجازه نمي            تروريسم بين 

 سـپهبد بـوريس گرومـوف بـا ايـن         . ما بايد حل كنيم   ه  له داخلي ماست ك   ئاين مس . كنند
فهميـد جنـگ چچـن چـه         او كه معاون وزير دفاع بود و مي       . كرد جنگ قطعاً مخالفت مي   

خواست مناقـشه در سـطح سياسـي حـل      اي خواهد داد، قطعاً مخالف آن بود و مي    نتيجه
  . چنين امكاني وجود داشت. شود
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 كه در افغانستان جنگيدند، از تجربه سرشار رزمـي          ،40بدون شك، نيروهاي ارتش   ــ  
نظـامي، سياسـي و شـايد حتـي     » مدرسـه «آيا افغانستان بـه يـك نـوع         . ر شدند برخوردا

  اجتماعي ـ رواني تبديل شده است؟
اين جبهه پيوسته نيست بلكـه      . عمليات جنگي در افغانستان حالت چريكي داشت      ــ  

به همين دليـل اداره نيروهـا در انـواع مختلـف نبـرد و               . ي عمليات است  هانمجموعه كانو 
ي مختلف نيروهـا  ها  تنظيم هماهنگي بين رسته   . ر مقام اول قرار گرفت      شرايط عمليات د  

 و بـه خـصوص عمليـات مـشترك بـا      ؛نظام موتوريزه، توپخانه، نيروي هـوايي      م از پياده  اع
 قبل از   ،در جريان عمليات مشخص   . ي ارتش افغاني از اهميت خاصي برخوردار بود       هانيگا

توقيـف   گيـري دوم  جهـت . شـدند  ن مـي ي اشـرار تمـري  هـا   مبارزه بـا دسـته   ،هاشهمه رو 
ي مـسلح ايـن   ها خود دسته. شدند يي بود كه مرتباً از پاكستان وارد افغانستان مي        هانكاروا
مانند (ي مدرن   هاح و از جمله سال    ،وسيله اسلحه و مهمات     را تشكيل داده و بدين     هانكاروا

كردنـد و سـاعات    ينيروهاي ما عمليات ويژه را  تمرين م   . كردند  را حمل مي   ،)»استينگر«
ي اطالعاتي، امكان عبور كاروانها از آنجا وجـود داشـت،           ها   طبق داده  ،كه شب در جاهايي  

  . نشستند در كمين مي
 پاسـگاه   580 تقريبـاً . هدف سوم نيروهاي شوروي محافظت از ارتباطات اساسي بـود         

  . مستقر شده بود
  ربه افغانستان استفاده كردند؟ آيا نيروهاي ما در جريان مناقشه مسلحانه در چچن از تجــ 

 ولي در جريان جنگ اول      ؛ تشابه دارند  ،محليموقعيت  تي از نظر    ح ،واقعاً، شيوه عمل  
در واقع، كـسي از افـسران سـابق         .  به دست فراموشي سپرده شده بود      ها  چچن اين شيوه  

يي كـه مـا قبـل از        هـا ححتي طر . جنگ افغانستان در رياست عمليات اول حضور نداشت       
جنـگ دوم چچـن     . فتنـد رجنگ چچن تهيه كـرده بـوديم، مـورد اسـتفاده قـرار نگ             آغاز  

ن آ در   ، كـه تجربـه كـسب كـرده بودنـد          ،كنندگان جنـگ اول    شركت. تر بود  يافته سازمان
  .  ارتقا يافتهانشركت كردند و كارآيي عمليات آ

 را   بر اساس موافقتنامه دوجانبه بين اتحاد شوروي و افغانستان نيروهـاي خـود             ،ماــ  
اتحاد شـوروي،   (را خروج نيروها بر مبناي چهارجانبه       چ ولي   ؛به افغانستان فرستاده بوديم   

  صورت گرفت؟) افغانستان، اياالت متحده و پاكستان
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 كه رئـيس كميـسيون دفتـر سياسـي در           ،ال را از ادوارد شواردنادزه    ؤ من همين س   ــ
 183خـود را در افغانـستان در        ما در آن زمان نيروهاي      . زمينه افغانستان بود، كرده بودم    
 مركز آموزش و تجهيـز      181مخالفان در خاك پاكستان     . شهر نظامي مستقر كرده بوديم    

 همراه با انبارهاي جنگ افزار و مهمات، قرارگاههـا، اردوگاههـا و حتـي مـدارس                 ها  دسته
 بـه مـوازات خـروج       ،پيشنهاد من اين بود كـه     . ديني تربيت كودكان را ايجاد كرده بودند      

. ، يك مركز از اين زير بنا در خاك پاكستان نيز تخليه شود            هاكنيروهاي ما از يكي از شهر     
ايـن  او  . من در اين مورد با كارداوس نماينده سازمان ملل متحد نيز صحبت كـرده بـودم               

يي به مخالفـان  آمريكابرعكس، طرف . هيچ كاري انجام ندادندآنها انديشه را پسنديد ولي  
  . ي دادرتپول و اسلحه بيش

  آيا مخالفان رژيم كابل بدون حمايت شوروي دوام نخواهد آورد؟ ــ 
 ولي ما در چارچوب كمك خود به افغانـستان مـشغول     ؛ به همين بود   هانبله، اميد آ  ــ  

 بدون حضور ما هـم بتواننـد از         ها نيروهاي ملي بوديم كه آن     ه ساختن و آماد دادن  آموزش  
اواخـر  در  كـه  ،اهللا شـديم حتـي نجيـب    خارج مـي  وقتي كه   . منافع كشور خود دفاع كنند    

كـرد كـه نيروهـاي       اور نمـي  بـ رسيده بود،   جمهوري افغانستان    به رياست    1985ي  هالسا
 طي سالي كـه  هانبا اين حال، آ. مسلح افغانستان بتوانند در برابر مخالفان ايستادگي كنند   

بعداً يلتسين دستور   اما  . كردند داديم، به خوبي مقاومت مي      اسلحه و مهمات مي    هانما به آ  
  . داد كه اين كمك قطع شود

  نتايج اين جنگ براي ما و براي مردم افغانستان چه بود؟ ــ 
البته، مـا وظيفـه خـود را    . گفتني است كه برخورد با جنگ افغانستان يكسان نبود    ــ  

حتي بسياري از افراد آن سوي سنگرها از فروپاشـي اتحـاد شـوروي تأسـف                . يمانجام داد 
ظامي كمـك   ني زيادي به مردم غير    هالن همسايه خوبي بود كه طي سا      آ چرا كه    ؛ردندخو
 ولي آنچه كـه   ؛بر جاي گذاشتيم  )  نفر 13880(درست است كه  ما تلفات زيادي        . كرد مي

به دسـتور سوسـلوف، نظاميـان كـشته         . داد، بدتر بود   بعد از بازگشت از افغانستان رخ مي      
وي سـنگ قبـر متواضـعانه       ر و   كردنـد   زه مـي  شده را بـه صـورت مـسكوت تـشييع جنـا           

حـال آنكـه     ؛»به هنگام اجراي وظايف خـدمت جـان خـود را از دسـت داد              «: نوشتند مي
وظيفه خود در برابر ميهن كـشته شـده        در حين انجام دادن     شخص نظامي در افغانستان     
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جنـگ  با توجه به اين برخورد مقامات عالي كشور، برخورد مقامات محلي با نظاميان              . بود
سـالگرد خـروج نيروهـاي مـا از         . اكنون وضع تغيير كرده است    . طور بود  افغانستان همين 

خوشحالم كه بـاالخره تـصميم دربـاره سـاخت بنـاي يـادبود              . شود افغانستان نزديك مي  
اين بناي يادبود شهدا در راه زندگان در تپـه          . گرفته شد  شدگان در سرزمين بيگانه    كشته

. ه افغاني بـراي هميـشه در تـاريخ بـاقي خواهـد مانـد            ئلمس.  شد بر پا خواهد  » پوكلونايا«
 فعاليـت  ،دهـد، او در هـر زمينـه    سرباز جنگ افغانستان، بنياد طاليي مـا را تـشكيل مـي     

 صادقانه و ماهرانه عمل كرده و بـا حفـظ حيثيـت و شـرافت خـود،                  ،ظاميننظامي يا غير  
در افغانـستان جنگيدنـد، احتـرام       ما بايـد بـه كـساني كـه          . مأموريت خود را اجرا خواهد كرد     

  . بگذاريم
  

  يريگ نتيجه

ه يي كه بر ضد حزب دموكراتيك و نيروهاي شوروي سالح ب         هامجاهدين يا همان افغان   
كـه  شدند    دانستند، شامل هفت حزب اصلي مي       دست گرفتند و خود را در حال جهاد مي        

د طي چند مرحله جنـگ   توانستنآنها. با اتحاد خود دولت موقت افغانستان را شكل دادند     
  . نشيني نيروهاي شوروي شوند  باعث عقب1989 فوريه 15با نيروهاي شوروي در 

 در حكومـت حـزب دموكراتيـك       1986جاي ببرك كارمل در     به  اهللا را     شوروي نجيب 
  .  دوام آورد،كابل را تصرف كردند) مجاهدين( كه ،1992اهللا تا  دكتر نجيب. نشاند

ي مجاهـدين بـه جنـگ       اگروههـ . وم افغانستان شروع شـد    از اين به بعد، جمهوري س     
 يعني احمدشاه مسعود، گلبدين حكمتيـار و        ،فاتحان جنگ با شوروي   . اند    داخلي مشغول 

در عين حال كه در يك دولت وزير بودند بـه  ... خان    رباني و نيز رشيد دوستم و اسماعيل      
) سـني ـ شـيعه   (ي مذهب و ...)پشتو ـ تاجيك و (اختالفات قومي . افتند جان يك ديگر مي

بعـد  . آورد    الشعاع قرار گرفته بود دوبـاره سـر بـر مـي             كه در زمان جنگ با شوروي تحت      
 پـس   آمريكـا طالبان آمدند و فجايعي به بار آورند كه به خاطر داريم و بودند تا زماني كه                 

رزاي  طالبان را از حكومت راند و حامد ك        ،ي وحشتناك ها با بمباران  ،2001 سپتامبر   11از  
  .  نشاندهارا بر جاي آن
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