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افغانستان در دست ھای آلوده
مجموعۀ مقاالت
١
پيشگفتار
تاريخ دو دھه واندی در افغانستان تاريخ جنگ است .جنگ مردم با كودتاگران خلقی ـ پرچمی ،جنگ خونين و نابرابر به
ضد تجاوز شوروی ،جنگ ھای ويران گر و ھستی برانداز تنظيم ھای جھادی بر سر قدرت ،جنگ وحشيانۀ طالبان،
بمباردمان كشورما توسط امريكائی ھا و سرانجام اين ھمه جنگ و خونريزی ،ويرانی و دربدری ،اشغال افغانستان
توسط نظاميان امريكا ومتحدينشان ومستعمره شدن كامل كشور؟؟؟
نسلی كه در آغاز جنگ تولد شده اكنون به  ٢٨سالگی و دراوج جوانی رسيده است ومی تواند بينديشد وحق دارد كه
بپرسد اين چگونه جنگی بوده است؟ چرا نسل قبل از او چنين كرده اند؟ چرا بايد به ضد تجاوزی قيام كرد و پس از سال
ھا رنج و قربانی و ويرانی ،منقاد تجاوزديگرشد؟ علت اين واپسگرائی چيست؟ عوامل آن كی ھا ھستند؟ وھزاران
پرسش ديگر .متأسفانه روند حاكم بركشورمان را ھم طوری جھت داده اند كه در آن "ھركس به فكر خويش است"
ومرجعی كه بتواند پاسخ درست به اين پرسش ھا بدھد وبه شرح علل وعوامل قضايائی كه برما تحميل شده وطبق
برنامۀ مدون ،كار بدينجا كشيده شده ،بپردازد ،دردسترس نيست .لذا پرسش ھا ھمچنان بی پاسخ می مانند ونسل موجود
ما ،كه بايد با تكيه برگذشته و آگاھی از حال ،راه آينده را بگشايد ،بی پشتگاه می ماند و سرگردان .
ما برآن شديم كه برای رفع اين كمبود مقداری از تحليل ھا و برخوردھائی را كه در موارد مختلف به قضايای عمده،
طی اين دودھه صورت گرفته و درآن از درغلتيدن به چنين سرنوشتی ھشدار داده شده است ،گرد آوری كنيم و دوباره
به دست نشر بسپاريم تا مردم ،و به ويژه نسل جوان ما ،بدانند كه برجنبش عظيم وخونين مان چه مداخالت ،تحميالت
وجفاھائی صورت گرفته وچگونه چھره وجھتش مسخ ومنحرف شده است .اين جنبش كه با موج خونش سوسيال
امپرياليسم شوروی را به حيث يك دشمن خطرناك انسانيت به خاك يكسان كرد ،می بايست تاج قرن می شد .ولی به
دست امريكا ،اعراب ،ھمسايگان جفاكارما وتنظيم ھای جھادی وابستۀ شان دگرگونه گشته وبه ازای آزادی وسربلندی،
به بردگی ودرماندگی كشيده شد .
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ما معتقديم كه مردم ،به ويژه نسل جوان ،با مطالعۀ اين اسناد به پس منظرجنبش آشنا می شوند وبه عامالن چنين عاقبتی
نفرين می فرستند واز آن دوری می جويند؛ ودرعين حال می توانند بدانند كه در متن ھياھوی مداخله گران وعمال شان،
فرياد ھای آزادمنشانه نيز طنين افگن بوده وعلی رغم خطرات وقربانی ھا ،نيروھای آزاديخواه جنبش در ھمۀ عرصه
ھا حضور داشته وطبق رسالت خود ،حتی درشرايط كامالً مخفی ،افكار شان را مشخص و روشن به جنبش رسانده اند؛
ولی اثراين تحليل ھا وھشدارھا درھياھوی اجانب و مزدوران شان ضعيف وكمرنگ ساخته شده است .
به منظور چنين ھدفی چند نوشته را كه به يك قلم است برگزيديم  .يقينا ً آثار پربھای ديگری ازنويسندگان ديگر نيز
موجود است كه بايد تجديد چاپ شوند ،تا حداقل گوشه ای از جنبش وتاريخ ما ،كه از درخشش خاصی برخورداراست،
از زير آوار بدرآيد و به نسل ھای كنونی وآينده روشن شود كه ھمه واپسگرا و وابسته نبوده اند .
در سری نوشته ھای اين كتاب ،نوشتۀ" جنگ وتاثيرات آن " . . .كه طی مقاالت مختلف و درزمان ھای مختلف نشرشده
بود ،برای حفظ تسلسل ،توسط خود نويسنده مقداری بازنويسی شده است ،عنوان ھای ديگر كماكان با حفظ اصالت به
چاپ رسيده اند .قطعۀ" افسانۀ اندوه "را ازدفتر شعرچاپ شدۀ" نه اين بھارنيست "! برگزيديم ،چون به موضوعات اين
كتاب می خواند و از نظر محتوا جمعبندی اوضاع است كه وضع كنونی را نيز در خود دارد ،لذا آن را در اخير ضميمه
ساختيم .اميد است مردم ،به ويژه نسل جوان ما ،با استفاده از اين آثار بدانند كه افغانستان چرا چنين شد .
ناشر
جنگ وتأثيرات آن برتكامل اوضاع سياسی  -نظامی افغانستان
شرح ھمه جانبۀ چند وچونی اين عنوان با ژرفای نھفته درآن ،مستلزم نگرش ژرف و روش متكی بربنياد علمی جامعه
شناسی و تلی ازمعلومات درابعاد گونه گون ،و ارزيابی برش وسيعتری از تاريخ تكامل جامعۀ افغانستان است ،كه به
ھيچ پنداری دريك كتاب وچند كتاب نمی گنجد ،چه رسد به يك مقالت وياحتی يك سری ازمقاالت ،آنھم با اين ھمه
محدوديت .و اما وظيفۀ جنبش انقالبی است تا تدارك رھتوشۀ اين سفر بندد واين وادی را ،ھر چند ناكرانمند باشد،
بپيمايد وكرانه مند و گويايش سازد ،وسربه مھرش نگذارد تا ديگران ومابعد ھا بدين گنجينه دست يابند .ما نيز به عنوان
قطره ای دربحربيكران جنبش مردم خويش درمی يابيم كه سنگينيی اين باربردوش ماست و باری ،اذعان داريم كه تالش
ما درحمل اين محمل درحد توش ما ست ،باشد تا فرياد ما ،ھرچند نارسا ،درحكم كوچك جرسی گردد كه رھسپران
ديگرمحمل بربندند و سرانجام راه به منزل برند .چه دشمن ،و ای چه بسا كه دشمنان باتنش تارھای عنكبوتی از رسانه
ھای گروھی ،و انباری از وسايل طبع ونشر ،و اصطبلی از ريزه خواران كج قلم و بدانديش ،سم كشندۀ استعماری و
ارتجاعی را به جای شھد و داروی تقويتی درافكارجھان پخش و زرق می كنند وبرآنند تا ازتاخت و تاز ستوران بی
لجام و پرھياھوی تبليغاتی ـ پروپاگندی شان غباری برلوحۀ ياقوت فام وگلخون جنبش ما ببيزند ومكدرش بنمايانند ،كه
بااين حال بيشك تا حدی دست و پاپيچ روشنفكران حقيقت گوی بی پيرايه می شوند .لذا برگرفتن اين گرد سمی نيز ايجاب
تمھيدات روشنگرانه با پھنای بيشتر را می نمايد تاپس ازآن بتوان ُدر شھوارحقايق را بدون پوستۀ قشری زايد دست و
پاگيرعرضه كرد .ما خواھيم كوشيد درراستای مقالتی چند ،درجھت تمھيد برآوردن اين مأمول بتپيم وھرگز نه برآن
پنداريم كه ھرآنچه بايد ،كرديم ،بلكه معترفيم ،ھرآنچه مقدور و درتوان است ،می كنيم .و برشماست تا برعالوۀ سره و
پايه كردن ھستی ھا و كاستی ھا ،زدودنی را سوا ،و فزودنی را ھمراه وگويا كنيد ،كه درين عرصه نيز رسالتی عظيم
داريم ،بگذار گامی ،ولو كوتاه ،برداريم .
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جنگ به مفھوم وسيع آن و دركالم فشرده به معنی درھم شكستن ارادۀ دشمن است و درھم شكستن ارادۀ دشمن مستلزم
صف آرائی و حمله درابعاد اقتصادی ،سياسی ،فرھنگی ،روانی ،نظامی و . . .است .جنگ پديده ايست اجتماعی وبه
گونۀ ھمۀ پديده ھای اجتماعی ،البته كه دارای قانونمندی ھای ويژۀ مشخص است ،وباری با تكيه برآن ھا ،و درآن
ريخت و قالب ھا است كه شامل پروسۀ تكاملی می گردد .نيروی متحرك جھت دھندۀ جنگ در يك سمت پويا ،ھمانا
مبارزۀ دوجھت آشتی ناپذيرتضاد ،دونيروی متخاصم ،دو نيروی درگيردر جنگ است .در جنگ عادالنه بيشك يكی
ازاين دو به حق است و بالنده وآن ديگری ناحق است و ميرنده .وفقط آن كه به حق است انسانی است ،وجودش شايستۀ
زيست ومنطقش منطق كوبندۀ زمان ،سوار بررخش سبكسارتاريخ ،ھمپای تكامل ،و روندۀ راھی با ميعادگاه و منازل
تاريخی ومتكی برانديشه وتعقل ،كه فقط آن ديگری به برخورد فزيكی وادارش می كند .و اما آن ديگری قلدر است
وحيوانی ،طفيلی و پارازيتی و بايد ضد حياتش را تزريق كرد كه حيات او از مرگ ديگران مايه می گيرد و او گرگ
انسان است وبرای رفع عطشش ،كه اصالً رفع شدنی نيست ،می رود تا آ ن نخستين را فروبلعد .راھش بيراھه ،ورطه و
لجنزاری مخوف و سيرش در جھت پرتگاه است و درخالف تكامل .ناگفته پيداست ،آن يك ازاين دو كه بر رغم روند
تكاملی قانونمندی ھای اجتماعی ،مسير حركتش را برگزيده است و روياروی قوای پويای اجتماعی ،كه روندگان ھمپای
مسير پيشروندۀ تكامل اند ،صف بگيرد ،می رود تا زوال خويش را برصفحۀ تاريخ اجتماعی رقم زند ،كامروائی چنين
نيروئی به شھادت تاريخ زيانمند بوده و ويرانگر و آشوب خيز ،تا آنجا كه حلقۀ طنابش راه اندازخودش را نيزگرفته و
در ورطۀ نابودی كشانده است .و اما ،آنی كه به كشف و دريافت قوانين تكامل اجتماعی نايل آمده و با بھره گيری ازآن،
وھمپای آن به دگروشی ھا و باژگونی ھا و آبادانی ھا دست می يازد و گامزن است ،بيشك به سوی شگوفائی می شتابد
ومی رود تا بر دفتر زمان" بودش "را ،بود استوارش را ،نقشی پايا زند و به يقين برگ افتخارپيروزی به كف با كفايتش
خواھد رسيد .طبيعتا ً پذيرفتنی است كه چنين فتحی بزرگ بدون رنج ودشواری ،بدون پذيرش مشقت وضايعات ،و ای
چه بسا تاديۀ بھای گزاف در وھم نمی گنجد ،چه رسد به خرد وعقل .
گفتيم و پذيرفتيم كه جنگ ھمچون انبوھی از پديده ھای اجتماعی ابعاد گسترده دارد .گويا ترش می سازيم ،جنگ دربطن
خويش انواعی از تضاد ھا را آبستن گونه حمل می كند ،ھرگاه يكی يا بيشتر ازين تضاد ھا ،خطی سوای جھت بالنده و
رشد يابندۀ تضاد عمدۀ جنگ ،كه شاخص و مبين خصلت وماھيت جنگ ،وتعيين كنندۀ اساس و سرنوشت آنست،
برگزيند و يا سرعتی تند تر و كند تر ازحركت قانونمند حل تضاد عمده اختيار كند ،بدين معنی كه با افزايش سرعت از
قانونمندی ھا به جھد ويا با كاھش آن عقب افتد؛ يا سقط خواھد گشت ويا به عنوان موجود ناقص الخلقه پا به عرصۀ
وجود خواھد گذاشت كه گرم وسرد روزگار آن را خواھد زدود وجائی برای زيستن او در رديف پديده ھای سالم وبالندۀ
اجتماعی نخواھد بود .
جنگ در ابعاد گسترده اش ،پديده ايست برای حاملينش دشوار ومشقتبار كه تا رسيدن به فرجام ،دوگانگی وچندگانگی
ھای متضاد را با خود حمل می كند .گاه اميد بخش است و گھی سخت أسف انگيز ،لحظه ای نھايت شادی آفرين
وفرصتی ديگر بی نھايت غمبار و اندوھگين )لحظات پيروزی وشكست( .آنی ،نيروبخش وقدرت زا و لمحه ای توان
فرسا وكرختی آور .جنگ سازنده است و آفريدگار ،و فرساينده است و ويرانگر ،آدم ھائی را تا مرز انسان كامل رشد
می دھد ،سراپای شان را درھمه ابعاد دگرگون می سازد و به موجوداتی نو با خصال ملكوتی مبدل می كند .ھزاران
ديگر را و اما به خون می كشد وھستی شان را ازصفحۀ روزگار می زدايد .جناح غيرعادالنۀ جنگ ،ويا به تعبير ديگر
جنگ غيرعادالنه ،ھستی و آبادانی ھای ماحصل ھزاران سال رنج و زحمت آدم ھا را تل خاك می سازد .درجوارآن
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جنگ عادالنه ،كه ھدفش نابودی جنگ است ،انسانی ترين بناھا را در قلوب انسان ھا منقوش می كند و راه اعمار پايای
جامعه را می گشايد .
درجنگ ھمزيستی ھائی از  :نياسودگی و دشواری اين لحظه ،آسايش و آرامش آن لحظه ،اندوه وغم اين گاه ،شادی و
سرور آنگاه ،ضعف و فرسايش اين لمحه ،توانگری و بالش آن برھه ،ويرانگری ونگون سازی اين زمان و سازندگی
وبالندگی آن زمان ،محدوديت و تنگدستی حال و گستردگی و فرا دستی آينده ،از بدبختی ،فقر ،آوارگی و اسارت امروز،
از بھروزی ،بھزيستی ،آرامش ،آسايش و آزادگی فردا مرتبا ً ھمراه است ،و جنگ ناگزير به حمل شان تا اتمام حيات
خويش است .باری ھرآنچه گفته آمديم وخيلی ناگفته ھای ديگراند كه بايد بدانيم و بشكافيم؛ چه ھمۀ شان رشته ای ازمھره
ھای رنگارنگی است كه به تار جنگ در كشيده اند ،وھر آن نيروئی را كه عزم پای نھادن درين عرصۀ پر تالطم است
و جايگاھی وسنگری در جبھۀ تكامل تاريخ دارد ،بايد براين تاروپود راه يابد ،چه بدون ارزيابی جنس و رنگ مھره ھا
برروی تار جنگ ،يا نديده گرفتن تعويض جای ومقام مھره و نكاويدن تأثيراتش ،نمی شود دارای آنچنان نقشی درجنگ
بود كه نتايجش به طور نسبی پيش بينی شده وھدفمند و روشن باشد .چه بسا اتفاق می افتد كه نبود احاطه دراين مسايل،
جھت تأثير نيروھا را تغيير دھد وغير مؤثر شود وحتی تأثيری منفی به جای گذارد وعمل خالف خواسته از آب د رآيد .
نتيجتا ً چنين بيان می داريم كه  :با عدم شناخت از قوانين جنگ در ھمه ابعادش )اقتصادی  ،سياسی  ،فرھنگی  ،نظامی
و  ،(. . .يا نبود وشايد كمبود دريافت سير حركی جنگ ھا ،مغشوش بودن مواضع نيروھای درگير ،بادرھم برھمی
وندادن آرايش سالم قواء ،باعدم ارزيابی دقيق از توانمندی خود وطرف متخاصم درتمام ساحات ،با روشن نبودن مسير
تكامل جنگ و تشخيص واضح جھت فردای آن ،با متيقن نبودن به پيروزی قطعی ،به اتكای واقعييات ،نه توھمات
پندارگرايانه ،وباالخره دريك كالم می توان گفت با دردست نداشتن برنامۀ علمی ھمه جانبه در جنگ ،نبايد ثمره گيری
درفردای آن انتظار داشت ،وجنگ بی برنامه ستيزه ای بی جھت است ،و درشكل نظامی اش نيز درياغيگری و ايله
جاربودن تجسم پيدا می كند .حال می كوشيم وضعيت موجودمان را با اين محك ھا بسنجيم.
می دانيد كه كشورما افغانستان با موقعيت ژئوپولتيك ويژه اش درين زاويۀ گيتی ،دردرازنای تاريخ پيوسته حيثيت گره
گاه تجارت ومحل تالقی فرھنگ ھای شرق وغرب را داشته وخود نيز زادگاه فرھنگ پرباری بوده ،كه ھردو ُبعد اين
ويژگی ،ما را به اختالط باشرق وغرب می كشانده و طبيعتا ً كنش و واكنش متقابل به جای می نھاده است .ازجانبی منابع
دست نخوردۀ زير زمينی و نيروی كار ارزان ،وھم تقريبا ً موقعيت معبر بودنش به سمت آبھای گرم اوقيانوس ھند
وخليج فارس و به عكس ازبحرھند به جانب آسيای مركزی وبحيرۀ خزر يا كسپين ،دال برآن می شد كه موقعيت كليدی
بيابد .زورآوران آزمند مشرق و مغرب درپی كسب اين كليد و راه يافتن به گنجينه ھای مادی ومعنوی آن برای غارت و
چپاول ،ھمواره كوشيده وازلشكر كشی ھا وقتل عام انسان ھای بی گناه وبی پناه نيز دريغ نكرده اند .ملت ما نيز ھيچ
گاھی اين تجاوزات را بی پاسخ نگذاشته است ،تجاوز وحشيانۀ امروز روس ھا به خاك ما ،و پاسخ دندان شكن مردم ما
به آن را ھم بايد درھمين راستا ديد و اين پاسخ را درشمار جنگ ھای عادالنه و رھائيبخش برشمرد ،درغيرآن سير به
گمراھی خواھيم كرد .چنان كه ھم اكنون می بينيم ،درحول وحوش جنگ مسلحانه )بخش نظامی جنگ( ،درنبرد مقاومت
كنونی ملت ما گفت وشنود و پرس وجوی ھای جوروا جور مطرح است ،وبسا از پرس وجوی ھا وگفت وشنودھا ،با
پندارھای جوانب مختلف ،پشتاره اش را می بندد كه می شود گفت درآن كمتر از بوتۀ مطلوب می توان سراغ جست .
عده ای آغاز و ادامۀ جنگ را با ابرقدرتی به اين نيرومندی ،به جنون )؟ !( ما اطالق می كنند .گروھی بيمارگونه ملت
ما را از آغاز حركتش ،وسيلۀ دست اين و آن اجنبی ويا مرتجع می پندارند كه گوئی نبرد كنونی افغانستان نبرد غول
ھای نظامی جھانی است وملت قھرمان ما وسيلۀ بی ارادۀ آن ،و دليلش را اين كورمغزان ،نبود امكانات جنگی ما و
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وفور سالح روس می آورند .جمعی ھم دلسوزانه مقاومت دليرانۀ خلق قھرمان افغانستان را معجزۀ عصر می دانند و بی
غرضانه )!!( ومتحير ،ناظرپايان اعجاز اند و  . . .پندارھا و تصوراتی ازين قبيل .ھكذا درپيش بينی آيندۀ اين جنگ نيز
رؤياھا و پندارھا غلغله انگيز مغزھای نا انديش ،كم انديش وحتی انديشمند بی اطالع ازمايه و پايۀ جنگ می شود ،كه
ھيچ كدام بازتاب كامل واقعيت عينی جنگ آزاديبخش ملت قھرمان افغانستان نيست .ھم اكنون به شمارفراوان ازآن ھائی
كه به نحوی وبه مقصودی درين مسأله برخوردكرده اند ويا می كنند ،جنگ ما آن قدربغرنج و تودرتواست كه فھم آن
رازی سربه مھروطلسمی دست نارس گشته است .ما دراين راه نيز فتح باب می كنيم و از برشمردن ويژگی ھای كشور
و فرھنگ ما ،كه به كرات مورد تجاوز قرارگرفته و ازخصلت ضد تجاوزی ملت ما و پايداری اش در جنگ ھای
دفاعی ،پای گشودن اين رازسربه مھر وطلسم دست نارس می رويم .
نخست نگاھی خيلی كوتاه در پيشينۀ تاريخی كشورمان می كنيم تاسنت پارينۀ مامعرف حاليه گردد ،وبتوانيم ازكالبد
شكافی جنگ موجود براساس پيشينه  ،دورنما را به تصوير بكشيم .روش شناسی علمی نيزبرآن است كه آن برخوردی
درشناخت پديده ھا ستوده و قرين به حقيقت می شود كه پديدۀ موردنظر را درپيوند تنگاتنگ آن با گذشته اش ببيند .
روابط و پيوندھای درونی اش را با اثر گذاری متقابل بشكافد ،وكنش و واكنش ھای بيرونی رادرنظر بگيرد و ازسلسله
بندی ارگانيك آن ھا بتواند پويۀ تكاملی وتنش واپسين پديده را مشخص سازد .متكی بر اين روش علمی پژوھش ،علل
وعوامل ادامۀ جنگ را برمی شماريم .و آن را از ويژگی ھای ملت مظلوم  ،رزمنده  ،فداكار  ،حقجوی و آزاديخواه
افغانستان آغاز می كنيم:
ادامه دارد
 ١٩فبروری ٢٠١٧
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