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 2018دسمبر  27 ــ برلین                                                                                 هللا معروفی خلیل

 

   ر:ـــــــتذک  
"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" منتشر  و در صفحۀ روز بعدنوشته شده  2009دسمبر  27به تأریخ که  مقاله ای را،

"آریانا افغانستان آنالین" میگذرانم. عنوان مقاله "سی سال پیش از امروز در همین  ، از نظر خوانندگان ارجمندته بودگش

تداعی خواننده را در ذهن  "چل سال پیش از امروز در همین روز"خود به خود روز" است، که به حساب امروز 

               .خواهد کرد

 (2018دسمبر  27ــ  هللا معروفی ــ برلین )خلیل

 

 

 سی سال پیش از امروز در همین روز

 ــ 1979دسمبر  27ــ 

 
بالند و آن را مایۀ سرفرازی و ُمباهات خود میدانند. چنین ه بدان میک ،پرافتخار بسیار دارند، روزهائی ملل و نَِحل ایّامِ 

در تاریخ سرزمین کهنسال و متالطم  روزها را با شایستگی خاص برگزار میکنند و بزرگ و گرامی میدارند. مثالا 

 خود ما:

 فراز کابل  در برابر انگریز متجاوز اقیام شکوهنده و سر ــ  1841ــ دوم نومبر  

 روز غلبۀ شمشیر و غیرت افغان بر توپ و تفنگ و طیارۀ انگریز  ــ 1919آگست  18روز  ــ 

 است. روزگار ویسد، درج صفحۀ زرنگاررا مین روز و ماه و سال ،و سیر زمان این روزها تا جهان است

و هشت ثور و ریخ ما شده اند، که با هفت أروزهای منحوس نیز ثبت ت ن، مگرأو عالیش های گرامیدر پهلوی روز

جلی میگردند. در مورد دو روز اول بسیار گفته و نوشته اند و پرداختن موجز و مختصر  شش جدی و هفت اکتوبر

 را خواهد  داشت. اما در مورد دو روز دیگر: حاصل" "حصولِ و  ر"مکرّ  کرارِ "تَ ، حکم نیز به آنها

که دولت  ،ست ، یادآور روزیقاا سی سال پیش از امروز، یعنی دقی1979دسمبر  27مطابق به  1358ششم جدی 

 سوسیال امپریالیستی شوروی ضمن سوقیات عظیم و عنان گیسختۀ عسکری، خاک پاک ما را در اشغال نظامی خود
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رد. پیامد بالفصل آن در افغانستان و در منطقه و جهان از دیده ها پوشیده نمانده است. ده سال نبرد قهرمانانۀ آودر

افغانها طلسم و سیطرۀ شیطانی شوروی را درهم شکست و اردوی خون آشام سرخ را سرافگنده از خاک پاک افغان 

 بیرون افگند.

اگر زمینۀ قبلی این تجاوز و مه و پسوند و عواقب نبود. د و مقدِّ د و فارغ از پیشونیک پدیدۀ مجرّ  1358جدی  ششم

شکل که هر پدیده در نفسش باید مت، که همیشه میرسیم و آن این ،مد بالفصل آن مطالعه گردند، به نتیجه ای میرسیماپی

کی ده میتواند؛ یاز اضداد قبول گردد. پدیدۀ تجاوز شوروی بر افغانستان نیز در پرتو دو روی عین پدیده مطالعه ش

 :اهمرگبار و فالکت آور و دیگر حیات بخش و متضمن رف

اگر این جنگ در سرزمین افغانان خانه خرابی و قتل و غارت و تباهی در بر داشت، در نقاط دگر جهان تخم آزادی 

 عمیق سیاسی وکاشت و رفاه و فوز و فالح برداشت. من و نه تنها من، جداا معتقد هستم، که دگرگونی ها و تحوالت 

جغرافیائی اخیر قرن بیست در جهان، در درجۀ اول محصول و مولود بالفصل جنگ و نبرد و جهاد مردم افغانستان 

 سرچشمه میگیرند.   1358بوده است، که از ششم جدی 

ا و هرگز به انقالبات ب متعقد ، که در اروپا ورد زبانهاست، نارنجی"و " "مخملی"و  "صلح آمیز"اصطالح ه من قطعا

که منجر به دگرگونی های بنیادی در اروپای شرقی و آسیای مرکزی و مآالا منجر به آزادی  ،نیستم. این انقالبات

کشورهای بیشمار از سیطره و طلسم سوسیال امپریالیزم شوروی گردید، نیز در نفس خود "خونین" بود، با این فرق 

 دند، تا عالمی به مراد رسید.شانف "جان"د و دادن "خون"که مردم دیگر و در گوشۀ دیگری از جهان 

گردید و در واقع در همین میادین  "جنگ سرد"های افغانستان، صحنۀ زورآزمائی نبرد "گرم"که میدانهای  ،با تأسف

 ل گشت. هم مسج   "جنگ سرد"بود، که سرنوشت 

 دن دیوار برلین و اتحاد مجدد المان"بیست سال پس از فروغلتیزیر عنوان " 2009نومبر  9که به تاریخ  ،در مقاله ای

نتشر م "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" تحاد دوبارۀ المان نوشته و درتقریب سالگرد بیستم انهدام دیوار برلین و ا به

 ساختم، چنین آورده بودم:

ا، انسانهای "ازخودراضی" و "اروپاغربیان ع» ا و اروپائیان خصوصا ر میکنند، که "اروپا" محور" اند. ایشان فکموما

ایشان  !!!دارد و خواهد داشتهمیشه در محراق و کانون حوادث قرار داشته و رول تعیین کننده در دنیا داشته است، 

وردهای علمی و اقتصادی و سیاسی و تکنالوژیک خود در چند قرن اخیرند، باور ندارند، اه و مغرور به دستکه غرّ 

ا معتقد یا نمیخواهند باور بکنند، که مم الک دیگر دنیا نیز سهمی حتی در تاریخ ُمعاصر جهان دارند. ایشان خصوصا

 رانۀ" ایشان به وقوع پیوسته و آنچهبِّ بیستم، محض بر اثر سیاست های "مدو متیقن اند، که دگرگونی های اخیر قرن 

به "انقالب صلح آمیز" و "انقالب یشان معتقد ورد خود ایشان میباشد. ااخ داده است، همه و همه گویا دستدرین زمینه ر

های سیاسی اخیر قرن بیست را مدیون سیاستهای پیگیر و امثال آنند و تمام "چپه گرمک" و "انقالب نارنجی" مخملین"

های دیگر نهفته است. دگرگونی های اخیر یت در جاا این بار واقعیّ امّ  ؛اصطالح "دوراندیشانۀ" خویش میشمارنده و ب

شته، که منجر به سقوط اتحاد شوروی و پیمان وارسا و آزادی ممالک اقمار در اروپای شرقی و دهۀ هشتاد قرن گذ

ا در خارج  از اروپا رقم زده آسیای مرکزی و حوزۀ بالتیک و اتحاد مجدد المان و ... گردید، عواملی داشت، که عمدتا

شمشیر" مردم کهسار، در کوهپایه  مِ ان" و "دَ نت های تاریخی باال در "نوک سِ گویم، که این بار واقعیّ شده است. من می
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 ت ها در میدانهای جنگ افغانستان... نوشته شده بود. بلی؛ این بار واقعیّ  و ندوکش و بابا و سپین غر و سلیمانهای ه

 متبلور شد، شکل گرفت و در همانجا به ثمر رسید. و سرنوشت جنگ سرد هم در همین میدانها مسجل گردید.

ست، که در جنگ و جهاد افغانستان، تقابل شرق و غرب از طریق "جنگ نیابتی"، در جریان افتید هیچ جای شک نی

ر سپاه اشغالگر نظیر افغانان در براب که از مقاومت بی ،و به ثمر نشست. غرب و خصوصاا اضالع متحدۀ امریکا

آزادیبخش ملی" یا "جهاد" ما را در  اولی، سخت در بهت افتیده بود، زمینه را مساعد دید و "جنگ سرخ، با ناباوریِّ 

ر میبردند و دست بیگانه دکار افگند. و اگر افغانان جنگ خود را خود پیش ه جهت منافع دیررس و ستراتژیک خود ب

زود سرنوشت اشغالگران شوروی را تسجیل کرده و ایشان را از خاک پاک خود دور  زودیِّ ه ب ،بود، به یقینکار نمی

 مار انگریز به اثبات رسید!!!که در قیامهای قرن نزدهم و ابتدای قرن بیستم، به مقابل استع، می انداختند؛ چنان

بلی؛ غرب از قوۀ شمشیر افغانان ــ این "شیران شرزۀ تاریخ" ــ به نفع خود کار گرفته و به اصطالح "سر مار" را با 

تاریخ اروپا را هم همینان مینویسند، که  انهجنگ سرد" اعالن کرد. متأسف "عصای دشمن" بکوفت و بعد خود را "فاتح

 خود منسوب خواهند کرد!!!ه ضمن آن همه چیز را ب

پیشین ــ  14تا  13ساعت ــ  ARD-Mittagsmagzin که از پروگرامِ  ،ف" ضمن مصاحبۀ خودبه چُ "میخائیل گور

 ن گفت: از شبکۀ اول و دوم تلویزیون دولتی المان، پخش گردید، چنی 2009روز پنجم نومبر 

بری جمهوری دموکراتیک المان از وخامت اوضاع داخلی صحبت بوحۀ تظاهرات مردم المان شرق، رهوقتی در بُح»

 :ما استمداد نمود، به ایشان گفتم کرده و از

 «ود تان به آن رسیدگی کنید!!!. خاین دیگر موضوع داخلی خود شماست

 !!!ت المان شرق دادابی را به دول"گوربه چف" مگر نگفت، که چرا چنین جو

، تانکهای خود را جهت منهدم ساختن تظاهرات به مقابل مظاهره چیان "برلین" 1953که چرا به مانند سال  ،و نگفت

  پزیگ" و "دریسدن" نفرستاد؟؟؟الی"

  نظامی خود را به کار نینداخت؟؟؟ ، قوایدر "وارسا" و "بوداپست" 1956سال که چرا به مانند  ،و نگفت

برخالف همیشه این بار جنبش را  "الکسندر دوپچک" و "بهار پراگ"، و جنبش 1968که چرا مانندۀ سال  ،و نگفت

 نک و مرمی و گلوله سرکوب نکرد؟؟؟با تا

خلت دیگر قدرت مدا بینی" کشیده بود، که ست، که روسیۀ شوروی بعد از ماجرای افغانستان چنان "خط ِّا حقیقت این

بر وقت شوروی، و ست، که هم "میخائیل گوربه چوف"، ره ده بود و این نکته ایازش سلب گردی در امور ممالک

، وزیر خارجۀ آن زمان شوروی، در زمان زمامداری خود، باربار در برابر جهان و جهانیان ابراز هم "شواردناتسه"

 :صراحت تام چنین فارمولبندی کردندکرده و آن را   با 

 «یگر در امور داخلی ممالک دخالت نخواهیم کرد!!!بعد از "زخم خونچکان" افغانستان د»

ا انش را ربود، ت"مداخله گر" همیشگی را سلب نمود و تو سرکوبگریِّ  که قدرتِ  ،بلی؛ درس و سبق افغانستان بود

واهانۀ کشورها های آزادیخداخلی ممالک به مداخله نپرداخته و با "قوۀ قهریه"، جنبش گاه" در امور یچدیگر "هرگز و ه

در اروپای  1989ری بود، که جنبشهای آخر سال پُ تنها با همین امیدواری و با همین پشتوانه و دل سرکوب نکند!!! را

مال افگنده و در ک اک اردوی سرخ با سرِ که قوای سفّ ، شرقی نضج گرفت و به ثمر رسید و آن هم بالفاصله پس از آن

 تان را ترک کرده بودند!!!غانساف نپذیرِ ری، منهـزمانه خاِک تسخیرفضاحت و شرمسا
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 «غیر قابل انکار است!!!ما افغانان باید بدانیم، که رول جنگ و جهاد ما در دگرگونی های قرن گذشته، 

 تمتحوالت بنیادین اواخر قرن بیس "زمینه ساز" ِسالها پیش نیز از عین نظر حرکت میکردم و نقش جهاد افغانستان را 

که  «خروج "قشون سرخ" از المان ــ تحفۀ آسمانی؟؟؟»"خود زیر عنوان  1994 آگست 31میدانستم. در مقالۀ مؤرخ 

 نشر گردید، چنین نگاشتم: "امید"جریدۀ  1994دسمبر  12مؤرخ  138با تأخیر چار و نیم ماهه در شمارۀ 

قی و وپای شرکه نه فروغلتیدن دیوار برلین و اتحاد دوبارۀ المان تحفۀ آسمانی بود و نه آزادی ار ،ستا حقیقت این»

و کارهای بدون علت و "از آسمان افتاده" نبودند.  (1)کدام "تحفۀ آسمانی" تجزیه و فروپاشی اتحاد شوروی. اینها هیچ

که اثراتش به مراتب وسیع تر و گسترده تر از دو جنگ جهانی  ،این کارهای بزرگ و رویدادهای خطیر عصر حاضر

 .... بخودی به وقوع نرسیده و هر پدیدۀ دیگر قرن است، بدون علت و خود

ت، س همین امور خطیر و تحوالت بزرگ جهانیهمین معلولها وآورندۀ که پدید ،با برشمردن علل و فکتورهای مختلف

که با زور برچه بزرگترین قوۀ شیطانی  ،برمیخوریم به رول جهاد مقدس مردم سر بکف و آزادی دوست افغانستان

 «....گشتسلب  ساخت، که دیگر قدرت مداخله در امور داخلی ملل بیگانه ازش عصر را عقب راند و آن طور بیچاره

 بلی وطندار عزیزم!

کار بگیریم. با همین "گریز شاعرانه" و درست خود به موقع  "زور"هستیم، به شرطی که از  "زورآور"ما مردم بسیار 

 آغاز گردید.  2001میروم سراغ تراژیدی اخیر، که با هفتم اکتوبر 

ناپذیرند و از تاریخ عبرت نمیگیرند. اگر اتازونی رشادتهای قهرمانانۀ افغانها را پند "آزمندان جهان"افسوس که  زاره

در دو قرن گذشته مد نظر میگرفت، هرگز دست به قماری نمیزد، که  بالخاصهدر طول تاریخ دور و درازشان و 

 اخت و "بای دادن" بوده است!!!نتیجه اش همیشه ب

ــ  یا خود "ناین الون" ــ  2001سپتمبر  11ش و تجاوز پیشۀ اتازونی به بهانۀ خودساختۀ ی، ضعیف کُ دولت زورگو

 "معلوم"تهاجم گسترده هوائی خود را بر سرزمین مقدس ما آغاز کرد، که سرانجامش هم  2001اکتوبر  7به تاریخ 

ه ازین رو ک "نامعلوم"بینیم. ولی امروز می ا بهکه پیامدش را همه دیدیم و ت ،ازین سبب "معلوم" "نامعلوم".است و هم 

ا مکتوم و  گران و قوای دست تجاوزه در هر صورت فرجام و مآل این تجاوز، باست. "نامعلوم" آیندۀ این امر واقعا

 د زد!!!نان افغان رقم خواهناشغالگر نخواهد بود. آیندۀ این امر را مردم افغانستان و شمشیر و سِ 

تو در که شکست اتازونی و نا ،ست و خواهیم دید شوروی را در افغانستان دیدیم، آینده در قبال مانتایج شکست ذلتبار 

 را از پرده برون خواهد آورد؟؟؟ یافغانستان، چه چیز

 

                                                           

ا انهدام دیوار برلین و المان تحوالت اخیر قرن بیستم و خصومردم ــ  1 ن دو "المان" را گشتن یکی "اتحاد مجدد" و صا

Himmelsgeschenk ده است!ش"بی ریسپان" نازل که این کار از آسمان  ،)هدیۀ خدائی( میخوانند و بدین باورندآسمانی" یعنی "تحفه!! 

 


