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 آلوده ھای دست در افغانستان
  چھارم قسمت - مقاالت مجموعۀ

 افغانستان نظامی - سياسی اوضاع تکامل بر آن اتتأثير و جنگ

  - :ما جنبش بر ھا سياست اين تأثير

 اش یاسيس یروھاين .بود ما ملت ريدامنگ ساله نيچند و گران سخت یخواب ًبايتقر ش ١٣٥٧ ثور ٧ یكودتا از قبل

 یھا جوانه تك .پرآوا یزادن دوراز و رپايد یآبستن ريگ یپا وجامعه خ،يتار كيتار یھا داالن و زيدھل در فرومانده

 یالتيتشك ك،يدئولوژيا ،یاسيس روشن برنامۀ فقدان .زا یوكرخت آور افتراق یدرون یھا یماريب به مصاب زين دهيروئ

 ھم بر و درھم یاھويھ ھم را ايگو یادھايفر تك .بود افغانستان جامعۀ شرويپ یروھاين استيس چيپ نيا مشخصۀ . . .و

 استعمار نفس متعفن تفت و ديكوب دروازه بر را نشيخون چنگال ثور یكودتا آشام خون تيعفر ناگاه كه گرفت؛ یم راه

 یپرتگاھ ما ملت یرو شيپ كه گشودند وچشم خوردند سخت یتكان بودند، رشدهيغافلگ ھمه .ساخت آگنده را ھنيم یفضا

 و شدند ريشتابگ ھمه .ندارد جبران مسامحه ای لحظه اند، قرارگرفته ینابود درمرز وھمه خورد یم چشم به ھولناك

 ـ یاسيس ساخت ريباز را شيخو یاسيس شآھنگيپ ،یاجتماع مختلف یھا گروه .افتي رينظ یب یرونق استيس بازار

 .آوردند وجود به شان یاجتماع یھا گاهيپا بر یمتك و خاستگاه از برخاسته خود، وكنشت سرشت یبرمبنا ،ینظام

 ربازارگرمد ھمگون نا و ھمگون یھا استيوس التيتشك .شد شكشيپ ھرنوع از یاسيس یھا گونه برنامه و ھا برنامه

 متاع استيس گريد امروز بودند، جامعه از یكوچك یقشرھا شگان،يپ استيس روزيد اگر .كرد یگر جلوه ھنيم استيس

 ساز وحادثه است ومسلح اسيس یملت ما وملت ،ینظام – یاسيس سميارگان كي ًكال افغانستان كرۀيوپ است یھمگان

 معتبر ینھادھا البته، صد كه كشور داخل .كند یم پا بر رزهل یتيگ استيس اركان در شيپا بلندكردن جھان؛ استيس

 یزندگ انتخاب فرد عنوان دھر، استيدردفترس را ما ملت افراشتۀ یاسيس قامت درھركشور، و درمجموع جھان یاسيس

 با یھمسوئ نام ريز ارتجاع و سمياليامپر ناپاك دست كه بود یوضع نيچن در .اند افتهي و اند ساخته شيخو یاسيس

 یبوم ريوغ یبوم فرمان به گوش مزدوران با را خارج در شده ساخته یھا وسازمان ديرس ما جنبش درون به مقاومت

 و بيتخر یبرا فقط كه ھا ميتنظ نيا .كردند ليتحم ما برجنبش یجھاد یھا ميتنظ نام به رالد و اسلحه از یليس با خود،

 نيا اگر .آوردند وجود به یشكن استخوان مردم نيدرب و كردند آغاز مردم وچپاول غارت به بودند، شده ساخته ترور

 نيدر یانقالب یروھاين حضور یروشن در دند،يكش ینم یگمراھ به را راه و شدند ینم ليتحم مردم جنبش بر غارتگران



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 تكامل از پله آن به ورود دربحبوحۀ ما ملت یاسيس رشد :كرد ارائه را ادعانامه نيا شد یم تأجر به مرحله،

 وآن نيا صيتشخ در كه .رديونپذ بشناسد بخرامد، كه یا وجامه رنگ ھر در را استعمار چھرۀ كه است یاسيشعورس

 هيوپا سره بتواند كه افتهي دست )ونظر عمل یبرمبنا شناخت( صيتشخ محك به یتاحد ،یمش بھمان و برنامه فالن رو،ين

 كه یقبائ و ھرعبا ريز مردم، از جدا صادرشدۀ جمع آن ايو یئ نهپقا پنبۀ پھلوان و یليتحم چھرۀ نيا گردنباليد كه كند،

 یھا نقاب .بدرد زين "كنند یم گريد كار آن "آن درپس كه را یزاھدان خلوت یھا پرده بلكه نرود، تنھا نه كنند،ء اختفا

 كورمال ورمالك وجھل یكيتار راھۀيب به ريغ چوبداران دست چوب با گريد كه دارد، بر را كارء اير فروشان زھد

 افق یسو به یانقالب یمش خط یروشن در شيخو ونترس رآگاهيضم روشن فرزندان یبازو گرفتن با بلكه نكند، حركت

 او ندھد اجازه را گردن قالده ونخاسان تيمعص گردالالنيد كه .بردارد گام یاجتماع وعدالت یدموكراس ،یآزاد تابناك

 به اش، یمل تيحاكم حق به سرنوشتش، به یالملل نيب و یمل سطح در خانهوگستا  سازند فروشان برده بازار متاع را

 تجارت اتاق اش، پاكباخته ديشھ ونيليم كي از شيب خون به یعني راثش،يم نيتر پربھا به و ش ایاجتماع نظام نييتع

 خون وحافظ رثوا و سرنوشت بر حاكم خود ملت، بلكه .بازندب نردعشق دگر یتيعفر به یباز كرشمه با و ركننديدا

 نام به ای گسترده یھا ودام نھند شيپا بر گريد یپالھنگ نگذارد كه دارد را آن توان ما ملت گريد .شود یم خود دانيشھ

 یاسيس تكامل روند نيا و تكامل نيا .بگسلد گسلش ريزنج ارادۀ و عزم با را ـ ملت ارادۀ و دخالت بدون ـ یاسيس حل راه

  .داشت ازين بدان دنيرس یبرا سال ده چند آرام طيدرشرا كه است، قرارگرفته بدان جنگ سال پنچ یط ما ملت كه است

 یگريد وحشتناك و دغلبازانه یويسنار پرده درپشت كه درد و غيدر با رفت، ذكرش سطرباال درچند كه آنچنان واما

 یمذھب ارتجاع و كسو،ياز كستانپا یپادو و عرب ارتجاع یاري به ش ایغرب نيومتحد كايامر سمياليامپر .رديگ یم شكل

 وارد را یفرھنگ یب یجو سود دالالن ،ینظام ـ یاسيس بازارگرم ني ااز یجوئ استفاده یدرپ گريد یازسو رانيا

 یجھاد یھا ميتنظ .شنديندين یگريزديچ به خود، یبرا یچرب لقمۀ و یاجنب ارباب وسود اراده به جز كه كنند یم كارزار

 یم وار سمارق قم و پشاور در یگريد از پس یكي روزگار، انينما مرد نيتر فيسخ و نيتر یشق "امارت" به را

 یھا سازمان و CIA , ISI نظامی ـ یاسيس كارآموزان و دھند یم آموزش كنند، یم مسلح دندان تا را ھا آن انند؛يرو

 یمردم ضد و یمل ضد شتناكوح یباندھا نيا .گمارند یم شان یجلوكش به را رانيا پاسداران سپاه و یعرب یجاسوس

 جنبش كي كه اش، یعيطب یرتكامليمس از را ما جنبش شوند، یم هيتغذ مغرض، اجانب تومان و رالد از پر توبرۀ از كه

 خون كه ھاست نيا دست به و نجا،ي ااز .زنند یم یمذھب ـ یارتجاع انگ و دهيكش راه كژ به است، یئ توده بخشيآزاد

 یم گريد یاجنب ساغر بادۀ شده، ختاندهير ومردمش ھنيم نجات یبرا فقط كه ما یآزاد دآرزومن ھنيم ھم ھا ونيليم

 كه .شوند یم ما ملت رانگريو و وحشتناك شوم، بزم نيا یآرا مجلس زين نينش قم و نينش پشاور رانيام و شود

 قدر آن نويسنده بينی پيش و تحليل و شناخت اين( .گذارد یم یجا به خود از ھا نهيزم ۀھم در یريناپذ جبران اتتأثير

 – گذاشتند جای به ھا زمينه درھمه ناپذيری جبران اتتأثير فوق، عوامل و شد، چنين متأسفانه که بود دقيق

 )ويراستار

  

 فيوظا اھم از یكي برساند، یكفائ خود به را جنبش بتواند كه یاقتصاد مند ونقشه پرتالش كار ـ: اقتصادی زمينۀ در

 روستا كه آنجا از .اند كرده آغاز را یكار نيچن یانقالب یروھاين .است یتجاوز ضد جنگ در آزاديبخش یروھاين

 لذا سازند، یم را آن یاصل یروين دھقانان جامعه، یاجتماع ـ یاقتصاد خصلت بنابر ھم و، جنبش مبارزان تمركزگاه

 را دھقانان درروستاھا كار منابع كردن رانيو با كوشند یم شان وعمال ھا روس .است یاتيامرح كي نيزم یرو كار

 به دھقانان كشاندن با وھكذا رند،يبگ بھره شان یجنگ صفوف در توپ دم گوشت عنوان به ھا آن از و ساخته خود محتاج
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 ارتش صفوف آن یازا به و بسازند محروم شان یئ توده پشتوانۀ از را رزمندگان و كرده هيتخل را مناطق شھرھا یسو

 كشت زمينۀ دنديكوش یم داشتند ستيز كه یدرمناطق ، دشمن استيس نيا درك با یانقالب یروھاين .دكنن اكمال را خود

 ن،يزم به آب رساندن و مردم كمك به ھا یجو یپاكساز ، كوچك یآب یھا بند جاديا با .بسازند مساعد مردم به را وكار

 نيچن به شان، تفنگ وسيلۀ به تيامن نيتأم الح نيدرع و برداشت و كاشت پروسۀ تمام در مردم با یھمراھ چنان وھم

  .كردند یم نيتأم را خود وھم داشتند خود با را مردم ھم قيطر نياز .كردند یم عمل ای فهيوظ

 یرو كه را یوكس ربودند یم شان كف از زين را دھقانان ريبخورنم لقمۀ عكس،ه ب وابسته، یجھاد یھا ميتنظ یول

 ريز ست،يكمون یوحت ،یجھاد ضد دولت، جاسوس نام به برد، یم فروش به شھر هب را ومحصولش كرد یم كار نيزم

 آن یاصل منبع كه جھاد از یريبگ مزد استيس آن یازا به .كشتند جرم نيھم به را یا وعده دادند یم قرار وشتم ضرب

 اتركي و دارد، یرپد یخطرناك و ميوخ عواقب كه گران،يد وغارت یزورگوئ اي و .شود یم جيرا بود، گانگانيب پول

 انيز ندهيآ در كه است یبزرگ اريبس ضربت نيا و رود؛ یم نيازب جنبش یاقتصاد نيتأم ومنبع كنند یم وطن و منطقه

 یفحوا از كه آنچنان .سازد یرميپذ هيتوج و ديتشد را اجانب به یوابستگ و كرد خواھد وارد جنبش به یبزرگ یھا

 ميتنظ كار برنامۀ در بزرگ، جنگ نيا یمال نيتأم یبرا ،یداخل ـ یاقتصاد ۀپروژ و پالن گونه چيھ است، دايكارھو

 ھرگاه صورت، آن در .كرد خواھند یزندگ یوابستگ در اند شده زاده وابسته كه وآنچنان نشده دهيگنجان یجھاد یھا

 وفقط .است گريد یا چمبره به ،یوابستگ چمبرۀ كي از كشور افتادن آن نتيجۀ فتد،يب یاستيس نيچن طرۀيس در جنبش

 درصد صد ھم نويسنده دقيق وپيشگوئی تحليل اين( !مباد نيچن ھرگز كه شد، خواھد عوض استعمارگران چھرۀ

  )ويراستار - شد متحقق

 

 در یرشد نيچن كه ميگفت و مينگاشت یقبل سطور در مان ملت یاسيس رشد در جنگ تأثير از ما ـ:  سياسی زمينۀ در

 استفاده سوء با نشسته، نيكم در جھانخواران كه ميگوئ یم سوگمندانه حال .نبود مقدور ھم سال ده چند یط آرام طيشرا

 به زدن دست و ما ملت یفرھنگ یماندگ ازعقب یريگ بھره با ترازآن بد و جنگ، در ما یمال ـ ینظام امكانات كمبود از

 ھا استيس نيگراتر واپس كه كردند ليمتح برجنبش یاسالم پسوند با را ئیعقبگرا یھا گروه اش، یمذھب احساسات

 یليتحم نيزم بيجر پنج گرفتن جرم به ھستند، مسلحانه جنبش یاصل ارتش كه را، دھقانان .كنند یم اعمال برآن را

 ومجبور، كاريب ليخ نيا توسط تا شوند، یم روستاھا در یاديز عدۀ كار ومانع كنند یم اعدام ھا، یپرچم ـ یخلق

 را ھمجوار یكشورھا به رفتن و مھاجرت یبرا یدار دامنه غاتيتبل نيھمچن .كنند پر را خود مسلح یھا گروه صفوف

 پاكستان، یھا دركمپ و زده مھاجرت به دست تا كنند یم وادار را ما مظلوم ومردم قراردادند دستوركارخود در

 یوابستگ به و بدوزند اجانب كمك به چشم ،یزندگ درست امكانات نبود و سانتيگراد درجۀ پنجاه تا یگرما با مهيرخيز

 كه نستيا مھاجرت غيگرتبليد عمدۀ ھدف .رشونديوتحق اھانت كار، و خانه پشت سرگردان رانيا در اي و كنند؛ عادت

 به وپاكستان، رانيا در ومھاجر آواره یونيليم عتيجم ھمه نيا انيازم مزدور، یعقبگرا یروھاين سردمداران

  .آورند دسته ب یتر چرب لقمۀ یاجنب اربابان از خود، دستۀ ینمائ بزرگ با تا دپردازن یم یاجبار یريسربازگ

 اش خواھانهيآزاد یمحتوا از را جنبش شدن، یعمل درصورت كه است وگمراه عقبمانده یحد به شان یاسيس غاتيتبل

 ستميس كي ئۀارا مردم، ستيز یچگونگ و ندهيآ یبرا دورنما كي طرح ،یاسيس یآگاھ دادن از .خواھدكرد یتھ

 ديتأك و تكرار به ھا نيا ۀھم یازا در و ستين یخبر . . .و ميا بسته كمر بشيتخر به ازآنچه تر شرفتهيپ یحكومتدار

 و ن،ينش پشاور "ريام" ھر .كنند ینم روشن زين را آن یواجرا قيتطب نحوۀ ھرگز كه شود، یم بسنده یاسالم نظام

 را یوضع نيچن عواقب ما .شود نيتأم درآن خودش منافع كه داند یم را یزيچ ھمان اسالم ن،ينش قم "هيفق یول" ھر
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 اين( .بتوانند گرفته را آن جلو یاسيس یداريب با ما مردم است ديام كه ميكن یم یشگوئيپ نيخون و خطرناك تينھا

 ھا ده و انداختند اهر به خون دريای درکشورما ايرانی – پاکستانی ھای تنظيم و افتاد اتفاق نيز وخونين خطرناک وضع

  )ويراستار – کشتند شان داخلی ھای درجنگ را گناه بی انسان ھزار

 

 انيبن را یاجتماع و یفرھنگ یكارھا مقدمات م،يافتي یپا یجا كه یھرجائ در ما ـ:  اجتماعی ـ فرھنگی زمينۀ در

 جنبش، یپھنا حد در كه ميعترفم یول م؛يكرد یم پخش هياعالم تلفخم درموارد اذھان ساختن روشن یبرا و ميگذاشت

 حفرچاه ،یآموز سواد یھا كورس ،یابتدائ رمكاتبيتدو از توان یم حال نيا با .ستين شيب یا قطره ما یكارھا نيا

ء شھدا بزرگداشت مراسم ريتدو ،یصح كوچك یھا كينيكل جاديا ،یمحل كوچك یھا حمام ساختن ،یدنيآشام آب یھا

 به یشورو روزتجاوز یجد ششم ،- ھا یپرچم ـ یخلق یكودتا روز -ثور ھفتم مثل اه،يس یروزھا حيتقب مراسم ريوتدو

 ما، كه نيا مھمتر .برد نام رهيوغ مردم با ومشكالت ليمسا طرح و روشنگرانه یھا یسخنران ارائۀ با كشورما،

 یھا آدم نيتر تهرفيپذ و نيتر ومعقول نيتر مطلوب توسط كه ميكرد یم جاديا یمحل یشوراھا آزادشده، درھرمحل

 و مبتكر و آگاه روشنفكر كي ھا، ميتنظ به وابسته ريغ یروحان كي ،یئ توده نفوذ با آدم كي دھقان، كي بيترك با محل

 كي با و داشت عھده به ابعادش ۀدرھم را امورمنطقه یرھبر واقع در شورا نيا .شد یم ساخته شده شناخته كيچر كي

 مشق مردم اكنون ازھم ديبا كه بود كيدموكرات نظام كي یگذار كارنطفه نيازا ما ھدف .كرد یم عمل كيدموكرات وۀيش

 جز كه ،یجھاد یميتنظ یروھاين یول .بود شده واقع رشيپذ مورد و كارآ یليخ ۀويش نيا كهً اانصاف .كردند یم را آن

 شان مشخصۀ یرانگريو و دكنن یم مخالفت ليمسا نيا ۀھم به بكنند، توانند یونم دانند ینم یزيچ وغارت یرانيو

 یم رانيا و پاكستان یوسطائ قرون ینيد مدارس به یازكودك را ھنيم فرزندان و زنند یم آتش را مكاتب .است

 با تيدرضد را ھا وآن بسازند آگنده متحجر ازتعصبات را مغزشان ،ینيد علوم آموزش رناميز درآنجا تا فرستند

 ما مردم و كشور ندۀيآ در شكيب یامر نيچن عواقب .رنديكاربگ به ش،يپ به وتكامل تحول وھرگونه دانش و شرفتيپ

 ،یآدمكش ،یزورگوئ ،یدزد .كنند یم قتل و ريتكف را لكردگانيتحص فرھنگ، یب انيعقبگرا .است كشنده و خطرناك

 ميتعم امعهدرج را ليرذا نيا و شده بدل نماھا مجاھد روزمرۀ وعادت عملكرد به مخدر مواد به اديواعت یجنس تجاوز

 )ويراستار – ساختند رذايل اين نمای تمام آئينۀ را ما جامعۀ امروز، ومتأسفانه( .دھند یم

 دوجانب از اجانب به یوابستگ سم كه نستيا است، خورده جنگ نيدر ما ملت كه یاجتماع ـ یفرھنگ ضربت نيبزرگتر

 به ) یساز وابسته ( یاستعمار شوم ھدف نيا قيتطب در یجھاد یھا ميوتنظ ھا یپرچم ـ یخلق .شود یم زرق آن به

 ھا روس مشكالت، یب و مرفه یزندگ آورندۀ و یعقبماندگ یناج تمدن، مرجع جناح كي .اند زده دست یوحشتناك مسابقۀ

 گرو در را ما یھست ھمه گر،يد وجانب .خواند یم فرا برابرآن در وسجود ميتسل به را ما ومردم كند یم یمعرف را

 ،یاسالم خودشان قول به ،هخزديتار یھا نظام از ديتقل به و دھد یم قرار ھا آن یپناھ اسالم و نشيومتحد كايامر

 به شان یوابستگ غلظت "رانيام" بودن تيشخص اريمع ،یجھاد یھا ميتنظ درجناح .خواند یم فرا رانيا و پاكستان

 وصله و چسپانده رمايناپذ گانهيوب آزاده ور،يغ مردم بر كه است یننگ نيبزرگتر نيا و  شتراستيب رۀيج گرفتن و اجانب

  .شود یم

 دربند از است بھتر باشد، فقرھم با اگر ستن،يز آزاد كه ميآموخت یم خود فرزندان به یازكودك مكتب، یھا درس در ما

 ھا زخم ميزد یم مثال آن مصداق وبه .داشتن گردن به یوابستگ ريزنج یول بودن وثروت دررفاه اصطالح به و ستنيز

 یم یپاسبان آن از وشب بود بسته صاحب ريزنج به را روز شكمش ركردنيس یبرا كه را یفربھ سگ گردن قالدۀ و
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 با .رديبپذ را یبردگ روقالدۀيزنج و بدھد دست از ركردنيس شكم یازا به را اش یآزاد نشد الغرحاضر گرگ یول .كرد

  : كه ميكرد یم ديكأت و القاء خود كودكان یبرا مثال نيا

 تـسيدركارن یزندگ باشد گرشرط یبندگ    تـسين كار در یبندگ ديآ سر آخر یزندگ

 ستين كار در یبارندگ برو گو را آسمان    در باران سرت بر ببارد گر ارتـــحق با

 و ماست مردم نھاد در كه ) یمنش آزاد ( گوھرسفته نيبرا یئ وعقده طلب جاه یا عده كه افسوس و درد ھزاران با یول

 آن ايو نيا آستان به را ما سرافراز ملت افراشتۀ گردن و بلند سر خواھند یم و پراگنند یم لجن شده، نيعج شان خون با

 و ميعظ بس است یگناھ نيا و  اننديبنما رامكدر ما خلق خواھانۀيآزاد نيخون جنبش چھرۀ و بسازند خم یاجنب

 یبرا یجھاد یھا ميتنظ "رانيام" كه ميشاھد ما اكنون ازھم چه  .جبران رقابليزغين جشينتا و اثرات و ینابخشودن

 شتريب یروين جذب به كننده، وتباه خطرناك یھا رنگين و لهيح با شتر،يب رۀيج وكسب اجانب به شترشانيب ساختن مقرب

 را ما لقخ رزمندۀ وحدت و زنند یم دامن یه ئمنطق و یلسان ،یمذھب ،یقوم یھا تفرقه به راستا نيادر و پردازند یم

 با واحد، و كپارچهي آزاد، یملت فقط كه برآنست ما ديكأت !باد كوتاه شان دست كه كشند، یم هيتجز به دربرابرتجاوز،

 آستان به كه نيا بدون كند، حمل یروزيپ سرمنزل تا را آن و بدھد را یبزرگ جنگ نيچن پاسخ تواند یم سالم یرھبر

  .آورد سرفرود یگريد

 

 جاست نيوا اند دهيفھم را مردم یكپارچگي مثبت اثرات روس، باز دغل شگانيپ تيجنا ـ ھا روس ـ: دشمن ھای نيرنگ

 دارند، باز را آن و ندازنديب تكامل چرخ یال چوب تا نديگز یم بر ومخربتر تر دهيچيپ اشكال شان یاستعمار استيس كه

 یم پناه بستن یطرف ازآن سيكارانگل كھنه رواستعما  است متعفن یليخ كه گريد یلجنزار به، ندياسايب یدم ديشا كه

 را، شان پرداختۀ یاستعمار یھا نھاد وتمام ند،تغليدرم "كن وحكومت ندازيب تفرقه" آلود وگند دهيپوس استيس به برند؛

 سست اي و استجوير اي و آگاه، نا افغان .دھند یم قرار یرانسانيغ شوم استيس نيا خدمت در م،يكرد آن از یذكر كه

 ھردو به پشت از خود و سازند یم خواهيآزاد و طلب استقالل رزمندۀ افغان ريت سپر و بندند یم معاش به را ،عنصر

 از شيومل دفاع یھا گروپ ليتشك با ھا، روس دست به كه است جنگ كردن یافغان پالن ھمان نيا .نديگشا یم آتش

 یآدم ناۀ ھم رغم یعل .واسالفشان ازھمپالگان ديوتقل یتيعار است یاستيوس شود؛ یم ادهيپ افغانھا، مقابل به ھا افغان

 ديافزا یم نيمتجاوز یزبون و یچارگيب بر افغان، مجاھد كارگرانيپ افزون دم و روزافزون فشار روس، یھا

 .كنند یم عوض را ھا مھره فرازا، از جنبش آوردن فرود و مردم یاغوا منظور به ناچار نيومتجاوز

 دارد ادامه

 


