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 آلوده ھای دست در افغانستان
  مقاالت مجموعۀ

١ 

 شگفتاريپ

ه ب نابرابر و نيخون جنگ ،یپرچم ـ یخلق كودتاگران با مردم جنگ .است جنگ خيتار افغانستان در یواند دھه دو خيتار

 طالبان، انۀيوحش جنگ قدرت، سر بر یجھاد یھا ميتنظ برانداز یھست و گر رانيو یھا جنگ ،یشورو تجاوز ضد

 افغانستان اشغال ،یدربدر و یرانيو ،یزيخونر و جنگ ھمه نيا سرانجام و ھا یكائيامر توسط كشورما بمباردمان

 ؟؟كشور؟ كامل شدن ومستعمره ننشايومتحد كايامر انينظام توسط

 كه دارد وحق شدينديب تواند یوم است دهيرس یجوان دراوج و یسالگ ٢٨ به اكنون شده تولد جنگ آغاز در كه ینسل

 سال از پس و كرد اميق یتجاوز ضده ب ديبا چرا اند؟ كرده نيچن او از قبل نسل چرا است؟ بوده یجنگ چگونه نيا بپرسد

 وھزاران ھستند؟ ھا یك آن عوامل ست؟يچ یواپسگرائ نيا علت گرشد؟يتجاوزد منقاد ،یرانيو و یقربان و رنج ھا

 "است شيخو فكر به ھركس" آن در كه اند داده جھت یطور ھم را بركشورمان حاكم روند سفانهأمت .گريد پرسش

 وطبق شده ليتحم رماب كه ائیيقضا وعوامل علل شرح وبه بدھد ھا پرسش نيا به درست پاسخ بتواند كه یومرجع

 موجود ونسل مانند یم پاسخ یب ھمچنان ھا پرسش لذا .ستين دردسترس بپردازد، شده، دهيكش نجايبد كار مدون، برنامۀ

  .سرگردان و ماند یم پشتگاه یب د،يبگشا را ندهيآ راه حال، از یآگاھ و برگذشته هيتك با ديبا كه ما،

 عمده، یايقضا به مختلف موارد در كه را برخوردھائی و ھا ليتحل از یدارمق كمبود نيا رفع یبرا كه ميشد برآن ما

 دوباره و ميكن یآور گرد است، شده داده ھشدار یسرنوشت نيچن به دنيدرغلت از درآن و گرفته صورت دودھه نيا یط

 التيتحم مداخالت، چه مان نيوخون ميعظ برجنبش كه بدانند ما، جوان نسل ژهيو به و مردم، تا ميبسپار نشر دست به

 اليسوس خونش موج با كه جنبش نيا .است شده ومنحرف مسخ وجھتش چھره وچگونه گرفته صورت وجفاھائی

 به یول .شد یم قرن تاج ستيبا یم كرد، كساني خاك به تيانسان خطرناك دشمن كي ثيح به را یشورو سمياليامپر

 ،یوسربلند یآزاد یازا وبه گشته دگرگونه شان وابستۀ یدجھا یھا ميوتنظ جفاكارما گانيھمسا اعراب، كا،يامر دست

  .شد دهيكش یودرماندگ یبردگ به
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 یعاقبت نيچن عامالن وبه شوند یم آشنا منظرجنبش پس به اسناد نيا مطالعۀ با جوان، نسل ژهيو به مردم، كه ميمعتقد ما

 شان، وعمال گران مداخله یاھويھ متن در كه بدانند توانند یم حال نيودرع ند؛يجو یم یدور آن واز فرستند یم نينفر

 عرصه ۀھم در جنبش خواهيآزاد یروھاين ھا، یوقربان خطرات رغم یوعل بوده افگن نيطن زين آزادمنشانه یھا اديفر

 اند؛ رسانده جنبش به روشن و مشخص را شان افكار ،یمخفً كامال طيدرشرا یحت خود، رسالت وطبق داشته حضور ھا

  .است شده ساخته وكمرنگ فيضع شان مزدوران و اجانب یاھويدرھ وھشدارھا ھا ليلتح نياثرا یول

 زين گريد سندگانيازنو یگريد یپربھا آثار ًنايقي  . ميديبرگز است قلم كي به كه را نوشته چند یھدف نيچن منظور به

 برخورداراست، یخاص درخشش از كه ما، خيوتار جنبش از یا گوشه حداقل تا شوند، چاپ ديتجد ديبا كه است موجود

  .اند نبوده وابسته و واپسگرا ھمه كه شود روشن ندهيوآ یكنون یھا نسل به و ديبدرآ آوار ريز از

 نشرشده مختلف یھا درزمان و مختلف مقاالت یط كه ". . . آن راتيوتاث جنگ" نوشتۀ كتاب، نيا یھا نوشته یسر در

 به اصالت حفظ با كماكان گريد یھا عنوان است، شده یسيبازنو یدارمق سندهينو خود توسط تسلسل، حفظ یبرا بود،

 نيا موضوعات به چون م،يديبرگز "! ستيبھارن نيا نه" شدۀ شعرچاپ ازدفتر را "اندوه افسانۀ" قطعۀ .اند دهيرس چاپ

 مهيضم رياخ در را آن لذا دارد، خود در زين را یكنون وضع كه است اوضاع یجمعبند محتوا نظر از و خواند یم كتاب

  .شد نيچن چرا افغانستان كه بدانند آثار نيا از استفاده با ما، جوان نسل ژهيو به مردم، است ديام .ميساخت

   ناشر

 

  افغانستان نظامی - سياسی اوضاع برتكامل آن ثيراتأوت جنگ

 جامعه یعلم اديبربن یكمت روش و ژرف نگرش مستلزم درآن، نھفته یژرفا با عنوان نيا یوچون چند جانبۀ ھمه شرح

 به كه است، افغانستان جامعۀ تكامل خيتار از یعتريوس برش یابيارز و گون، گونه درابعاد ازمعلومات یتل و یشناس

 ھمه نيا با آنھم ازمقاالت، یسر كي یاحتيو مقالت كي به رسد چه گنجد، ینم كتاب وچند كتاب كيدر یپندار چيھ

 باشد، ناكرانمند چند ھر را، یواد نيوا بندد سفر نيا رھتوشۀ تدارك تا است یبانقال جنبش وظيفۀ اما و .تيمحدود

 عنوان به زين ما .ابندي دست نهيگنج نيبد ھا ومابعد گرانيد تا نگذارد مھرش وسربه سازد، شيايگو و مند وكرانه ديمايبپ

 تالش كه ميدار اذعان ،یبار و استم باربردوش نيا يینيسنگ كه ميابي یدرم شيخو مردم جنبش كرانيدربحرب یا قطره

 رھسپران كه گردد یجرس كوچك درحكم نارسا، ھرچند ما، اديفر تا باشد ست، ما توش درحد محمل نيا درحمل ما

 رسانه از یعنكبوت یتارھا باتنش دشمنان كه بسا چه یا و دشمن، چه .برند منزل به راه سرانجام و بربندند گرمحمليد

 و یاستعمار كشندۀ سم ش،يبداند و قلم كج خواران زهير از یاصطبل و ونشر، طبع ليوسا زا یانبار و ،یگروھ یھا

 یب ستوران تاز و ازتاخت تا وبرآنند  كنند یم زرق و پخش درافكارجھان یتيتقو یدارو و شھد یجا به را یارتجاع

 كه انند،يبنما ومكدرش زنديبب ما شجنب وگلخون فام اقوتي برلوحۀ یغبار شان یپروپاگند ـ یغاتيتبل یاھويپرھ و لجام

 جابيا زين یسم گرد نيا برگرفتن لذا .شوند یم هيرايپ یب یگو قتيحق روشنفكران چيپاپ و دست یحد تا شكيب حال نيباا

 و دست ديزا یقشر پوستۀ بدون را قيشھوارحقا ُدر بتوان ازآن تاپس دينما یم را شتريب یپھنا با روشنگرانه داتيتمھ

 برآن نه وھرگز ميبتپ مأمول نيا برآوردن ديتمھ درجھت چند، یمقالت یدرراستا ديكوش ميخواھ ما .كرد رعرضهيپاگ

 و سره برعالوۀ تا برشماست و .ميكن یم است، درتوان و مقدور ھرآنچه م،يمعترف بلكه م،يكرد د،يبا ھرآنچه كه ميپندار

 ميعظ یرسالت زين عرصه نيدر كه د،يكن ايوگو ھمراه را یفزودن و سوا، را یزدودن ھا، یكاست و ھا یھست كردن هيپا

  .ميبردار كوتاه، ولو ،یگام بگذار م،يدار
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 مستلزم دشمن ارادۀ شكستن درھم و  است دشمن ارادۀ شكستن درھم یمعن به فشرده دركالم و آن عيوس مفھوم به جنگ

 وبه یاجتماع ستيا دهيپد جنگ .است . . .و ینظام ،یروان ،یفرھنگ ،یاسيس ،یاقتصاد درابعاد حمله و یآرائ صف

 درآن و ھا، برآن هيتك با یوبار است، مشخص ژۀيو یھا یقانونمند یدارا كه البته ،یاجتماع یھا دهيپد ھمۀ گونۀ

 ھمانا ا،يپو سمت كي در جنگ دھندۀ جھت متحرك یروين .گردد یم یتكامل پروسۀ شامل كه است ھا قالب و ختير

 یكي شكيب عادالنه جنگ در .است جنگ ردريدرگ یروين دو متخاصم، یرويدون رتضاد،يناپذ یآشت دوجھت مبارزۀ

 شايستۀ وجودش است، یانسان است حقه ب كه آن وفقط .رندهيم و است ناحق یگريد وآن بالنده و است حقه ب دو نيازا

 منازل و عادگاهيم با یراھ روندۀ و تكامل، یھمپا خ،يسبكسارتار بررخش سوار زمان، كوبندۀ منطق ومنطقش ستيز

 است قلدر یگريد آن اما و .كند یم وادارش یكيفز برخورد به یگريد آن فقط كه وتعقل، شهيبراند یومتك یخيتار

 گرگ او و رديگ یم هيما گرانيد مرگ از او اتيح كه كرد قيتزر را اتشيح ضد ديبا و یتيپاراز و یليطف ،یوانيوح

 و ورطه راھه،يب راھش .فروبلعد را نينخست ن آ تا رود یم ست،ين یشدن رفعً اصال كه عطشش، رفع یوبرا است انسان

 روند رغم بر كه دو نيازا كي آن داست،يپ ناگفته .تكامل درخالف و است پرتگاه جھت در رشيس و مخوف یلجنزار

 یھمپا روندگان هك ،یاجتماع یايپو یقوا یارويرو و است دهيبرگز را حركتش ريمس ،یاجتماع یھا یقانونمند یتكامل

 نيچن یكامروائ زند، رقم یاجتماع خيتار برصفحۀ را شيخو زوال تا رود یم رد،يبگ صف اند، تكامل شروندۀيپ ريمس

 و زگرفتهين را اندازخودش راه طنابش حلقۀ كه آنجا تا ز،يخ آشوب و رانگريو و بوده انمنديز خيتار شھادت به یروئين

 ازآن، یريگ بھره با و آمده لينا یاجتماع تكامل نيقوان افتيدر و كشف به كه یآن ما،ا و .است كشانده ینابود ورطۀ در

 شتابد یم یشگوفائ یسو به شكيب است، گامزن و ازدي یم دست ھا یآبادان و ھا یباژگون و ھا یدگروش به آن یوھمپا

 تشيكفا با كف به یروزيافتخارپ برگ نيقي به و زند ايپا ینقش را، استوارش بود را، "بودش" زمان دفتر بر تا رود یوم

 یا و عات،يوضا مشقت رشيپذ بدون ،یودشوار رنج بدون بزرگ یفتح نيچن كه است یرفتنيپذ ًعتايطب .ديرس خواھد

  .وعقل خرد به رسد چه گنجد، ینم وھم در گزاف یبھا تاديۀ بسا چه

 دربطن جنگ م،يساز یم ترش ايگو .دارد گسترده دابعا یاجتماع یھا دهيپد از یانبوھ ھمچون جنگ كه ميرفتيپذ و ميگفت

 و بالنده جھت یسوا یخط ھا، تضاد نياز شتريب اي یكي ھرگاه كند، یم حمل گونه آبستن را ھا تضاد از یانواع شيخو

 آنست، سرنوشت و اساس كنندۀ نييوتع جنگ، تيوماھ خصلت نيمب و شاخص كه جنگ، عمدۀ تضاد ابندۀي رشد

 از سرعت شيافزا با كه یمعن نيبد كند، ارياخت عمده تضاد حل قانونمند ازحركت تر كند و تر تند یسرعت اي و نديبرگز

 عرصۀ به پا الخلقه ناقص موجود عنوان به ايو گشت خواھد سقط اي افتد؛ عقب آن كاھش با ايو جھد به ھا یقانونمند

 وبالندۀ سالم یھا دهيپد فيرد در او ستنيز یبرا یوجائ زدود خواھد را آن روزگار وسرد گرم كه گذاشت خواھد وجود

 . بود نخواھد یاجتماع

 یوچندگانگ یدوگانگ فرجام، به دنيرس تا كه ومشقتبار دشوار نشيحامل یبرا ستيا دهيپد اش، گسترده ابعاد در جنگ

 نيفرآ یشاد تينھا ه ایلحظ ز،يانگ سفأ سخت یگھ و است بخش ديام گاه .كند یم حمل خود با را متضاد یھا

 توان ه ایلمح و زا وقدرت روبخشين ،یآن .)وشكست یروزيپ لحظات( نياندوھگ و غمبار تينھا یب گريد یوفرصت

 رشد كامل انسان مرز تا را یئھا آدم رانگر،يو و است ندهيفرسا و دگار،يآفر و است سازنده جنگ .آور یوكرخت فرسا

 ھزاران .كند یم مبدل یملكوت خصال با نو یموجودات به و سازد یم دگرگون ابعاد درھمه را شان یسراپا دھد، یم

 گريد ريتعب به ايو جنگ، رعادالنۀيغ جناح .ديزدا یم روزگار ازصفحۀ را شان یوھست كشد یم خون به اما و را گريد

 درجوارآن .سازد یم خاك تل را ھا آدم زحمت و رنج سال ھزاران ماحصل یھا یآبادان و یھست رعادالنه،يغ جنگ
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 یايپا اعمار راه و كند یم منقوش ھا انسان قلوب در را بناھا نيتر یانسان است، جنگ ینابود ھدفش كه عادالنه، جنگ

  .ديگشا یم را جامعه

 و یشاد گاه، نيا وغم اندوه لحظه، آن آرامش و شيآسا لحظه، نيا یدشوار و یاسودگين  :از یھائ یستيھمز درجنگ

 یسازندگ و زمان نيا یساز ونگون یرانگريو برھه، آن بالش و یتوانگر ه،لمح نيا شيفرسا و ضعف آنگاه، سرور

 امروز، اسارت و یآوارگ فقر، ،یبدبخت از نده،يآ یدست فرا و یگستردگ و حال یتنگدست و تيمحدود زمان، آن یوبالندگ

 اتيح اتمام تا شان حمل به ريناگز جنگ و است، ھمراه ًمرتبا فردا یآزادگ و شيآسا آرامش، ،یستيبھز ،یبھروز از

 ازمھره یا رشته شان ھمۀ چه م؛يبشكاف و ميبدان ديبا كه گرانديد یھا ناگفته یليوخ ميآمد گفته ھرآنچه یبار .است شيخو

 است تالطم پر عرصۀ نيدر نھادن یپا عزم كه را یروئين آن وھر اند، دهيكش در جنگ تار به كه است یرنگارنگ یھا

 ھا مھره رنگ و جنس یابيارز بدون چه ابد،ي راه تاروپود نيبرا ديبا دارد، خيتار تكامل جبھۀ در یوسنگر یگاھيجا و

 درجنگ ینقش آنچنان یدارا شود ینم راتش،يثأت دنينكاو و مھره ومقام یجا ضيتعو گرفتن دهيند اي جنگ، تار یبررو

 ل،يمسا نيادر احاطه نبود كه افتد یم اتفاق بسا چه .باشد روشن و وھدفمند شده ینيب شيپ ینسب طور به جشينتا كه بود

 .ديرآ د آب از خواسته خالف وعمل گذارد یجا به یمنف یريثأت یوحت شود ثرؤم ريوغ دھد رييتغ را روھاين ريثأت جھت

 ینظام ، یفرھنگ ، یاسيس ، یاقتصاد( ابعادش ھمه در جنگ نيقوان از شناخت عدم با : كه ميدار یم انيب نيچنً جتاينت

 یبرھم بادرھم ر،يدرگ یروھاين مواضع بودن مغشوش ھا، جنگ یحرك ريس افتيدر كمبود ديوشا نبود اي ،) . . .و

 ريمس نبودن روشن با ساحات، درتمام متخاصم وطرف خود یتوانمند از قيدق یابيارز باعدم ،ءقوا سالم شيآرا وندادن

 توھمات نه ات،ييواقع یاتكا به ،یقطع یروزيپ به نبودن قنيمت با آن، یفردا جھت واضح صيتشخ و جنگ تكامل

 یريگ ثمره دينبا جنگ، در جانبه ھمه یعلم برنامۀ نداشتن دردست با گفت توان یم كالم كيدر وباالخره انه،يپندارگرا

 لهيا و یگرياغيدر زين اش ینظام درشكل و است، جھت یب یا زهيست برنامه یب وجنگ داشت، انتظار آن یدرفردا

 .ميبسنج ھا محك نيا با را موجودمان تيوضع ميكوش یم حال .كند یم دايپ تجسم جاربودن

 گره تيثيح وستهيپ خيتار یدردرازنا ،یتيگ زاويۀ نيدر اش ژهيو كيژئوپولت تيموقع با افغانستان كشورما كه ديدان یم

 نيا ُبعد ھردو هك بوده، یپربار فرھنگ زادگاه زين وخود داشته را وغرب شرق یھا فرھنگ یتالق ومحل تجارت گاه

 منابع یازجانب .است نھاده یم یجا به متقابل واكنش و كنشً عتايطب و كشانده یم وغرب باشرق اختالط به را ما ،یژگيو

 ھند انوسياوق گرم یآبھا سمت به بودنش معبر تيموقع ًبايتقر وھم ارزان، كار یروين و ینيزم ريز نخوردۀ دست

 یديكل تيموقع كه شد یم برآن دال ن،يكسپ اي خزر رۀيوبح یمركز یايآس جانب به ازبحرھند عكسه ب و فارس جيوخل

 و غارت یبرا آن یومعنو یماد یھا نهيگنج به افتني راه و ديكل نيا كسب یدرپ مغرب و مشرق آزمند زورآوران .ابديب

 چيھ زين ما ملت .اند كردهن غيدر زين پناه یوب گناه یب یھا انسان عام وقتل ھا یكش وازلشكر دهيكوش ھمواره چپاول،

 ما مردم شكن دندان پاسخ و ما، خاك به ھا روس امروز انۀيوحش تجاوز است، نگذاشته پاسخ یب را تجاوزات نيا یگاھ

 به ريس رآنيدرغ برشمرد، بخشيرھائ و عادالنه یھا جنگ درشمار را پاسخ نيا و ديد راستا نيدرھم ديبا ھم را آن به

 مقاومت درنبرد ،)جنگ ینظام بخش( مسلحانه جنگ وحوش درحول م،ينيب یم اكنون ھم كه نچنا .كرد ميخواھ یگمراھ

 با وشنودھا، وگفت ھا یوجو پرس از وبسا است، مطرح جور جوروا یھا یوجو پرس و وشنود گفت ما ملت یكنون

 .جست سراغ توان یم مطلوب بوتۀ از كمتر درآن گفت شود یم كه بندد یم را اش پشتاره مختلف، جوانب یپندارھا

 ملت مارگونهيب یگروھ .كنند یم اطالق ما ) !؟( جنون به ،یرومندين نيا به یابرقدرت با را جنگ ادامۀ و آغاز یا عده

 غول نبرد افغانستان یكنون نبرد یگوئ كه پندارند یم مرتجع ايو یاجنب آن و نيا دست وسيلۀ حركتش، آغاز از را ما

 و ما یجنگ امكانات نبود كورمغزان، نيا را لشيدل و آن، ارادۀ یب وسيلۀ ما رمانقھ وملت است یجھان ینظام یھا
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 یب و دانند یم عصر معجزۀ را افغانستان قھرمان خلق رانۀيدل مقاومت دلسوزانه ھم یجمع .آورند یم روس سالح وفور

 زين جنگ نيا ندۀيآ ینيب شيدرپ ھكذا .ليقب نياز یتصورات و پندارھا . . . و اند اعجاز انيناظرپا ر،يومتح (!!) غرضانه

 كه شود، یم جنگ پايۀ و هيازما اطالع یب شمندياند یوحت شياند كم ش،ياند نا یمغزھا زيانگ غلغله پندارھا و اھايؤر

 یھائ ازآن شمارفراوان به اكنون ھم .ستين افغانستان قھرمان ملت بخشيآزاد جنگ ینيع تيواقع كامل بازتاب كدام چيھ

 آن فھم كه تودرتواست و قدربغرنج آن ما جنگ كنند، یم ايو اند برخوردكرده ألهمس نيدر یمقصود وبه ینحو به كه

 كشور یھا یژگيو برشمردن از و ميكن یم باب فتح زين راه نيدرا ما .است گشته نارس دست یمھروطلسم سربه یراز

 یھا جنگ در اش یداريپا و ما ملت یتجاوز ضد ازخصلت و  قرارگرفته تجاوز مورد كرات به كه ما، فرھنگ و

  .ميرو یم نارس دست وطلسم مھر رازسربه نيا گشودن یپا ،یدفاع

 ازكالبد ميوبتوان گردد، هيحال مامعرف پارينۀ تاسنت ميكن یم كشورمان یخيتار پيشينۀ در كوتاه یليخ ینگاھ نخست

 یبرخورد آن كه است زبرآنين یعلم یشناس روش .ميبكش ريتصو به را دورنما ، نهيشيپ براساس موجود جنگ یشكاف

 .نديبب اش گذشته با آن تنگاتنگ ونديدرپ را موردنظر دۀيپد كه شود یم قتيحق به نيقر و ستوده ھا دهيپد درشناخت

 ازسلسله و رديبگ رادرنظر یرونيب یھا واكنش و وكنش بشكافد، متقابل یگذار اثر با را اش یدرون یوندھايپ و روابط

 علل پژوھش، یعلم روش نيا بر یمتك .سازد مشخص را دهيپد نيواپس وتنش یتكامل پويۀ بتواند ھا آن كيارگان یبند

 خواهيآزاد و یحقجو ، فداكار ، رزمنده ، مظلوم ملت یھا یژگيو از را آن و .ميشمار یبرم را جنگ ادامۀ وعوامل

 : ميكن یم آغاز افغانستان

 دارد ادامه
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