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  ۲۸/۰۷/۲۰۱۹ 

م(1992-1978دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان )  
 

هجری شمسی ۱۳۵۷کودتای هفتم ثور   

پوهنتون هرات –درس هفتم   

 قسمت پنجم

 :اصالحات

 در دور  ریاست جمهوری خود دست ه  اصالحات سسترد  ای در ناام و سیاست های حزهی وارد کرد  حتی نام نجیب هللا

 .تغییر نام داد "وطن"حزب را تغییر داد و حزب دموکراتیک خلق را ه  حزب 

هرسزار کرد و این جرس  قانون اساسی جدیدی را ه  تصویب رساند. در این قانون اساسی  ۱۳۶۶را در سال  لوی  جرس او 

احترام ه  "دین مقدس  .کشور  از جمل  آزادی رسان  ها و تشکیل احزاب سیاسی تضمین شد اتهاعآزادی های زیادی هرای 

های مذههی در کاهل شرکت  یاز سردهمای اسالم" و پیروی از آن هرای دولت الزامی شد و نجیب هللا حتی خود در هرخی

 .می کرد

و کودتای نافرجام شهنواز تنی  وزیر دفاع دولت نجیب هللا در  ۱۳۶۷دلو  ۲۶شوروی ساهق از افغانستان   دویخروج ار

 .  از مهمترین رویدادهای ناامی دور  ریاست جمهوری او شمرد  می شود۱۳۶۸دلو  ۱۶

ز افغانستان ها سخنرانی های مردم پسند خود از طریق رادیو و تلویزیون دولتی ها نجیب هللا ها خروج نیروهای شوروی ا

اما سروههای مجاهدین مستقر در پاکستان و   لحن صمیمان  و خودمانی تالش کرد سیاست آشتی جویان  خود را توسع  دهد

خورشیدی عملیات هزرسی  ۱۳۶۸ل ایران این سیاست او را ناشی از ضعف دولت کاهل و نوعی نیرنگ تلقی کردند و در سا

ولی این عملیات ها شکست سختی مواج   .را ها هدف سقوط دولت نجیب هللا در جالل آهاد در شرق افغانستان آغاز کردند

شوروی ساهق از  دویشد و این شکست ناامی ه  نحوی این پیام را ه  مجاهدین رساند ک  دولت او علی رغم خروج ار

 .قوت خود هاقی استافغانستان  همچنان ه  

 :سقوط

قت و حتی هرسزاری انتخاهات را پذیرفت  اما اختالفات ؤم ۀ  سیاست آشتی ملی خود تشکیل ادارها این هم   نجیب هللا ه  ادام

دولت نجیب هللا ها مخالفت ژنرال عهدالرشید دوستم  از  .سقوط قرار داد ۀلهای آخر حکومتش  او را در آستاندرونی در سا
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در نخستین ما  سال  .شه  ناامیان طرفدار دولت نجیب در شمال افغانستان  ها فروپاشی حتمی مواج  شدۀ عمد فرماندهان

خورشیدی نجیب هللا تصمیم ه  کنار  سیری از قدرت و خروج پنهانی از کشور سرفت  اما سرهازان تحت امر ژنرال  ۱۳۷۱

او ه  زمانی ک  را  خروج از کشور هم هروی نجیب هللا هست  شد   .دوستم در فرودسا  کاهل مانع خروج او از کشور شدند

 .هود دفتر نمایندسی سازمان ملل در کاهل پنا  هرد و حدود پنج سال در آنجا

خورشیدی وارد کاهل شدند؛ پس از آن هزودی درسیری های مسلحان  در شهر کاهل  ۱۳۷۱سروههای مجاهدین در هشتم ثور 

ویرانی  خونریزی  .پنج سال در کاهل و تا د  سال دیگر در مناطق مختلف افغانستان ادام  یافتآغاز شد و این جنگ ها تا 

و آوارسی ک  این جنگ ها هرای مردم در پی آورد  شماری از مردم ه  یاد سخنان نجیب هللا افتادند ک  سفت  هود اسر قدرت 

 .م خون" جاری می شوده  یک ادار  مورد توافق هم  افغانها منتقل نشود  در کشور "حما

طالهان ه  محض ورود ه  شهر کاهل نجیب هللا و هرادرش  ژنرال احمدزی را از دفتر سازمان ملل در کاهل هیرون کردند 

آنها را در همانجا سذاشتند تا هم  کسانی ک  از آن جا  داجساآویختند. طالهان  هرج مراقهت ترافیکو در چهار را  آریانا ه  

از جمل   هرخی سفت  اند ک  او   هللا مطالب زیادی منتشر شد  است در هار  انگیز  و عامالن قتل نجیب .نندمی سذشتند  ههی

را عوامل ها نفوذ پاکستانی در درون سرو  طالهان ه  دلیل مخالفت نجیب ها موافقتنام  دیورند کشتند  اما هرخی نوشت  اند 

ورود  قاهل یادآوری است ک  در آستانۀ .الهان همنوا هودند  ه  دار آویختندک  او را مخالفان حزهی او  ک  در آن زمان ها ط

نجیب هللا ه  خانم خود در دهلی پیام کرد  هود ک  نگران نهاشد طالهان از خود هستند! این میرساند ک    طالهان ه  شهر کاهل

 کسانی در مقامات هلند همرا  ها طالهان پیام نادرستی را ه  او داد  هوند.

حامد کرزی   خصوصخورشیدی  ک  هازار عکس های رههران مجاهدین  ه   ۱۳۸۰س از سقوط طالهان در خزان سال پ

رئیس جمهوری دولت پس از طالهان و احمد شا  مسعود  فرماند  مشهور مجاهدین سرم شد  عکس های نجیب هللا هم در 

ها و تصاویر ویدئویی او هر روی سایت های اینترنتی  سخنرانی ۀدر سالهای اخیر مجموع .کنار عکس های آنها قرار سرفت

و کتاهفروشی های کاهل و تقریهاً هم  شهر های افغانستان پیدا می شود. حتی عکس های او ها عنوان "قهرمان شهید" در 

 .سالنام  ها ه  چاپ می رسد

   از ذهن هسیاری از افغانها زدود  نشد ها این هم   سای  سنگینی ک  ریاست او در سازمان خاد هر شخصیت نجیب هللا افگند

 .و آنها هنوز هم او را ها همین تصویر و از همین زاوی  می شناسند

 :هللا نجیب داکتر دولت سقوط عوامل یکتعداد

ه  دهیر اولی حزب کمونیست اتحاد شوروی سمارد  شد  زمامداران  « میخائیل سورهاچف»  هنگامی ک  آقای ۱۹۸۵در سال 

ه  لزوم عقب نشینی از افغانستان پی هرد  هودند. کارزار سسترد  ای علی  جنگ  ک  خانواد  سرهازان  دیگر آنوقت 

 «perestroïka» جنگجویان پیشین و حتی افسران زیر پرچم هرا  انداخت  هودند مسکو را هدان سمت راند. دور نهود ک  نسیم

ک  تاز  ه  مقام ریاست جمهوری هرسمارد  شد  « نجیب هللا» هوزد. در افغانستان  «glasnost» رایکا و سالزنوستوستپر

او نام حزب  ۱۹۸۸لنینسم فاصل  می سرفت. در سال  –هود  ه  سودای ناسیونالیسمی عمل سرا  هیش از پیش از مارکسیسم 

قام وزارت تغییر داد. در فرجام دوران مأموریت خود  حتی در نار داشت ک  م« وطن»دموکراتیک خلق افغانستان را ه  

 .هسپارد« احمد شا  مسعود»دفاع را ه  

احساس می شد  سهمی در اتخاذ سیاستی « نجیب هللا»و صعود « ههرک کارمل»این نرمش پذیری ها  ک  از هنگام عزیمت 

« هدرودی طوالنی»تاریخدان در اثر خویش ها عنوان  «Artemy Kalinovsky» .ت. داش« آشتی ملی »رسمی موسوم ه  

 ۱۹۸۷تا سال  ۱۹۸۵از سال "از اجمالی خوهی از این جنه  های دیپلوماتیک ه  دست می دهد. او می نویسد: چشم اند

سیاست مسکو در هار  افعانستان را عزم پایان هخشیدن ه  جنگ هدون تن دادن ه  شکست پیش می هرد. "سورهاچف" کماهیش 
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ی ک  ممکن هود حیثیت شوروی را خصوصا نزد شرکای های عقب نشینی شتاهزد  ا یانش از سزند ه  همان انداز  پیشین

جهان سومی اش خدش  دار سازد هیمناک هود. ها اینهم  او ه  تعهد پایان هخشیدن ه  جنگ نیز کمر هست  هود  و هیئت سیاسی 

های تاز  ای هود تا رژیم  حزهش نیز در این سمت و سو پشتیهان وی هود. این جهت سیری متضمن جستجوی رویکرد

  ".دساری را در کاهل هر جای هگذارد ک  پس از خروج سپاهیان شوروی هتواند دوام آوردمان

ه  همکاری ایاالت متحد   نخستین پشتیهان مجاهدین نیاز هود. از هخت هد افغانستان و « آشتی ملی»رای توفیق در سیاست ه

دو دستگی افتاد   ( ه آشتی جویان) «dealers» و«( خونریزان)» «Bleeders» آنوقت میان« ریگان»شوروی  دولت 

جماهیر  وزیر امور خارج  در میان مصالح  جویان اصلی هوادار کنار آمدن ها اتحاد (George Shultz) جرج شو»ود. ه

موضع سیری آنها ساد  هود: معتقد هودند ک  چنانچ  ارتش سرخ از افغانستان عقب نشیند    تششوروی سوسیالیستی جای دا

کانگرس در « الهی افغان»و  «CIA» ک  در صحن« خونریزان»متحد  هاید از کمک ه  مجاهدین دست هردارد. اما ایاالت 

ه  مجاهدین را ه  توقف صاف مریکا حضوری پر رنگ داشتند  سوششان ه  این حرف ها هدهکار نهود: آنها پایان کمک ا

 .ی ساختند. آنها هودند ک  سرانجام ه  مقصود رسیدندمشروط م« نجیب هللا»هر سون  پشتیهانی شوروی از دولت  ۀو ساد

در شمال رود آمو دریا را پشت سر نهاد. ها اینحال  مسکو از یاری دوستی آخرین تانک شوروی پل  ۱۹۸۹ هروریدر ما  ف

دند  می جنگیوقتی سپاهیان دولت افغانستان  ک  آنگا  دیگر ه  تنهائی  ۱۹۸۹ چدست نکشید. در ما  مار« نجیب هللا»دادن ه  

انداختند. چنانچ  شورشیان موفق  تعجبمجاهدین را در جالل آهاد در نزدیکی مرز پاکستان شکستند  هم  را ه   ۀمحاصر

 مهارتاهدین  ه  رغم جآنان هاشد. پس از آن  هفت حزب م می شدند این شهر را هگیرند  دور نهود ک  کاهل مقصد هعدی

 .اری های راههردی ماندندسرید  و سرفتار ناساناامی عالی شان  همچنان از هم د

ک  نمی خواست نخستین وزیر امور خارج   (Edouard Chevardnadze) ادوارد شواردنادز »  «هریث ویت»ه  عقید  

 هود. او مجاب شد  هود ک  افغان« نجیب هللا»شوروی هاشد ک  ه  شکست تن در می دهد  پرشور و حرارت ترین پشتیهان 

خواهند هود ه  لطف جریان نفت و تسلیحاتی ک  از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی می رسید تا اهد هجنگند. در ها قادر 

- Boris Eltsine یلتسن هوریس»وقتی  ۱۹۹۱توانست س  سال هیش دوام آورد. در پایان سال « نجیب هللا»حقیقت  

 .سوسیالیستی فرو پاشید  جریان حیاتی کمک ها نیز قطع شدرا هرکنار کرد و اتحاد جماهیر شوروی « سورهاچف

را « هریث ویت»از پای در افتاد. اسر سفت  « نجیب هللا»در مسند قدرت در روسی   رژیم « یلتسین»ها هودن 

« اچفسوره»  در مقام رئیس جمهور فدراسیون روسی   حتی پیش از سقوط آقای «یلتسین»مالک سیریم  سویا 

دی را ها مجاهدین افغان ه  هم هافت  هود. از دیگر سو ه  محض آنک  عرض  لوازم و ضروریات رشت  های پیون

  ه  اردوسا  شورشیان «نجیب هللا»اصلی  حامیان ناامییکی از « عهدالرشید دوستم»روسی قطع شد  آقای 

 پیوست.

ً و متعاقه االن خاتم  کار حکومت ه  مجلس وزرها اع رای خروج از کشور  هیجهت ناکامی داکتر نجیب هللا ه ا

و وزرای دولت نجیب هللا در مورد آیند  خود خود تصمیم سرفتند و هرک  ه  راهی رفت. در این  ءنیست ک  رفقا

اامی نهحهوح  جانهداری فرصت طلهان  جنرال عهدالرشید دوستم از احمدشا  مسعود و تسلیمی دولت و نیروهای 

می دولت او مانند وکیل  فرید مزدک  جنرال نهی َعایمی  جنرال َعلومی دی عناصرپرچداکتر نجیب هللا توسط تعدا

ه  مسعود و حزب جمعیت فرصت داد تا ها نادید    ع  ه  احمدشا  مسعود و حزب جمعیت۱۹۹۲و غیر  در سال 

 سرفتن توافقات میان سروههای مجاهدین تمام قدرت را هدست سرفت  حاکم مطلق سردند.

 

 پایان قسمت پنجم


