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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶ اکتوبر ٢٠
  

  *!"مرگ می خواھی قندوز برو" 
  

 به  ساله و جايگاه اقتصادی اش٢۵٠٠ھر چند قندوز يکی از والياتی در افغانستان است که بر مبنای تاريخ بيش از 

 صنعتی افغانستان در اواخر قرن بيستم، جای دارد تا سخن در موردش، با آن -مراکز بزرگ زراعتی از يکی مثابۀ 

گذشتۀ تاريخی و نقش اقتصادی اش آغاز بيابد، مگر با عرض پوزش خدمت خوانندگان عزيز اين مطلب و به اميد آن که 

 زمانی يک سدۀ در برشثم را به ارتباط واليت قندوز حان نمايم، بزمانی فرصت مساعد گردد تا بتوانم اين کمبود را جبر

  .اخير و تحوالت نفوسی آنجا خالصه نموده، استنتاجات الزم در زمينه را تقديم خوانندگان گرامی پورتال خواھم نمود

  :نخست از ھمه الزم است بر دو نکته تأکيد نمايم

تلقی ... ۀ دامن زدن به افتراقات قومی، مذھبی، زبانی، مذھبی، و  ھدف از طرح مسأله به ھيچ صورت نبايد به مثاب-١

" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"گردد، امری که نه در حيات سياسی خودم سابقه دارد و نه ھم انجام آن در شأن پورتال

لی که متضمن حفظ می گنجد؛ بلکه می بايد بدان به مثابۀ واقعيتی نگريست که از ھمۀ ما راه حل می خواھد، راه ح

بوده، به جای ... ن خطه اعم از پشتون، تاجيک، ازبک، ھزاره، بلوچ، عرب و آوحدت و منافع عليای تمام باشندگان 

  .ونريزی و کشتار، وفاق و صلح را به ارمغان بياوردخ

خاکه . اشته باشد مبرھن است آنچه در اينجا تقديم می گردد، در بھترين صورت می تواند حيثيت خاکۀ يک بحث را د-٢

  :و اما. ای که نه تنھا قابل اصالح است، بلکه می بايد تکميل گردد تا بتواند کارائی الزم بيابد

تا جائی که از يک مطالعۀ گذرا در تاريخ يک قرن اخير کشور بر می آيد، به دنبال آن که در زمان اعليحضرت امان هللا 

شد، آن واليت حالت خود مختارش را به نفع تقويت سلطۀ دولت امانی از در قندوز پايان داده " ميران"به حکومت خان، 

  .دست داده، مرکز اداری آن نيز به خان آباد انتقال يافت

با حاکميت جھل در زمان  به جز خساراتی که ناشی از جابه جائی دولت امانی" نادر شاه"از ان زمان الی اوايل حاکيمت 

ًو بعدا " نادر شاه" تثبيت قدرت مبه دوا. ديگری که قابل تذکار باشد، وجود نداردبود، چيز "امير حبيب هللا کلکانی"

، به خصوص از رھبری شده استحکام می يافت" ھاشم خان" که با مشتھای آھنين و خونچکان "ظاھر شاه"ش دفرزن

ت را در دوعرصۀ به ارتباط قندوز، اجرای دو سياس" طالئی" ھجری شمسی، می بينيم که حاکميت خاندان ١٣١۵سال 

ی "محمد گل خان"سياست اسکان ناقلين پشتون در منطقه که به نام سياست . جداگانه به صورت موازی رويدست گرفتند
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به مثابۀ تصدی نيمه دولتی که معرف " سپين زر"معروف گرديد و سياست رشد اقتصادی با به وجود آمدن شرکت 

  .در منطقه بود" ناشر"قدرت 

به حيث مالک نسبی آن واليت، گذشته " سپين زر"ت، اگر در زمينۀ رشد اقتصادی و تکامل شرکت اجرای اين دو سياس

 واليت قندوز و توابع آن را به يکی از مراکز  ،از آن که به بردن صد ھا ھزار جريب زمين به زير کشت پنبه انجاميده

 "داوود خان" دورۀ رياست جمھوری  سطدر اواکشت و صنعت پنبه مبدل نمود، آنھم تا جائی که به اساس اسناد منتشره، 

، در زمينۀ اسکان ناقالن خواه  تن در سال رسيد٨۶٨۵٠به و ملحقات آن " سپين زر"ظرفيت حالجی شرکت ) ١٣۵۴(

چه از يک جانب ديد شوونيستی و عظمت طالبانۀ زمامداران که با تأسف باشندگان . ناخواه نتايج ناگواری را به بار آورد

طه را بعد از قرنھا بيگانه محسوب کرده، اسکان ناقالن را در عوض يک حرکت مثبت و سازنده برای بومی آن خ

منطقه، شکل اشغالگرانه بخشيده ھرنوع مخالفتی را با سرنيزه منکوب نمودند و از جانب ديگر بيروکراسی فاسد که در 

مالک اعالم داشته به ناقالن  بومی را الينو زارع کنار توزيع صد ھا ھزار جريب المالک، گاھگاھی ملک ديگران 

پشتون تبار بخشيده به قيمت ايجاد افتراق بين مليت ھای با ھم برادر افغانستان، جيب خود را پر نمودند و ھمچنان 

ن واليت به استخبارات منطقه و جھان، آاز تعلقات والی ھا و افراد ذی صالح در " طالئی"بيخبری حاکميت خاندان 

که سالھای سال و در چند نوبت به حيث والی قندور ايفای وظيفه می نمود، " محمود حبيبی"وشی از رابطۀ مانند چشم پ

، که در ھمه حالت سياست ھای استعماری شورويھا را به ارتباط ادارۀ امور پيش می برد؛ باعث گرديد ."ب. ج. ک"با 

  .ن و باشندگان اولی آن واليت با ناقالن بگرددباعث کشمکش ھای چندی بين بومياتا پروژۀ اسکان ناقالن، ھميشه 

اين کشمکش و خصومت ھای محدود رسمی که باز ھم به علت بی مباالتی ادارات رسمی و نشنيدن عرايض مردم، در 

داوود "حدی باعث نھادينه شدن تضاد ھا بين ناقالن و بوميان آن خطه می گرديد، اگر در زمان  شاھی و جمھوری

زيرا وقتی در سال . ، حرکت به سمت ديگری را آغاز نمود١٣۵٧لقی نمی شد، با فاجعۀ خونين ثور ، زياد جدی ت"خان

در عمل ھمه کارۀ " حفيظ هللا امين"بردار " عبدهللا امين"اول و دوم کودتا، يعنی تا زمان تجاوز شوروی بر افغانستان، 

به " عبدهللا امين" ضد رژيم ثور، گسترش يافت، واليات قندوز، بغالن و تخار اعالم گرديد، و ھمزمان با آن حرکات

تأسی از سياست تفرقه افگنانه و خاينانۀ برادرش در مواجھه با مردم ھزاره و مردم وردک را به جنگ آنھا فرستادن، 

ًدر قندوز به عين عمل تشبث ورزيده، در نتيجه به وسيلۀ عناصر خلقی که عمدتا در آن واليت به خاينان مليت پشتون 

  .لق داشتند، سياست ضد ملی و ضد انسانی شان را عملی نمودندتع

از آن جائی که پرچميھا در واليت قندوز نيروی کافی جھت ادارۀ امور آن واليت نداشتند، در نتيجه بعد از تجاوز 

اعدام گرديد، مگر " گستاخی عليه ببرک"خود به جرم " عبدهللا امين"شوروی و اشغال کشور به وسيلۀ روسھا، با آن که 

ًسياست تفرقه افگنانه اش توسط ساير اعضای حزب که تقريبا بيشتر آنھا به جناح خلق و خاينين کليت پشتون تعلق 

  .ر را عميقتر ساختادداشتند، کمافی السابق ادامه يافته، دشمنی بين اقوام با ھم بر

در واليت قندوز نيز جای پای پيدا " اسالم سياسی" باداران شان، داعيانبا اوجگيری مبارزه عليه حاکميت رژيم ثور و

نموده، مطابق به سياست داده شده از جانب پاکستان، باشندگان واليت قندوز را بر حسب تعلقات شان به اين و يا آن 

يان يگانه نھاد و نيروی در اين م. مليت و مذھب، به يکی از سازمانھای وابسته به استخبارات منطقه سازماندھی نمودند

مسلحی که با زير پای کردن تعلقات قومی، مليتی و مذھبی در صدد متشکل ساختن مردم و بسيج آنھا عليه روسھای 

بود که تحت رھبری ) ساما(اشغالگر و ساير دشمنان افغانستان بود، واحد تشکيالتی سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

اق تجمع عناصر انقالبی و ميھنپرست تمام اقوام افغانستان بوده در عمل فقط عليه روسھا ، محر"انجنير سرور"زنده ياد 

  .شان فير می نمودندرا و مزدورانش تفنگ 
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در نتيجه نيروھای مسلح زنده ياد . ناگفته پيداست که چنين امری نه خوشايند روسھا بود و نه خوشايند، پاکستان و ايران

می بايست از وحدت ملت به مانند " ساما" عليه اشغالگران، به تأسی از سياست ھای که ضمن مبارزه" انجنير سرور"

مردمک چشمانش نيز حفاظت می نمودند، آماج حمالت تمام نھاد ھای استخباراتی قرار گرفته، سرانجام در جريان 

  . ود گرديدعملی شد، با قساوت تمام ناب" احمد شاه مسعود"توطئه ای که از جانب روسھا طرح و به دست 

را که از لحاظ ترکيب ممثل وحدت تمام مليت ھای افغانستان بود، می " انجنير سرور"به نظر من نابودی جبھۀ زنده ياد 

 اتفاق می افتند، يعنی مردم و توده ھای در بند قندوز را فدای آزمنديھای زتوان سرآغاز وقايعی دانست که اينک در قندو

  .ر نمودنطبقاتی مشتی فئودال و کمپرادو

به ھمين علت بود که در اواخر دوران حاکميت مزدوران روس، قندوز يکی از شھر ھائی بود که چندين بار بين دولت 

دست به دست گرديده، با ھر بار دست به دست شدن، ھستی " اسالم سياسی"و نھاد ھای متعدد" اسالم سياسی"مزدور و 

تی طبقۀ حاکم پشتون ادارۀ واليت را در دست گرفت، دمار از روز گار يعنی وق. بخشی از مردم ما غارت و نابود گرديد

دست گرفتند، گذشته از زنده ھای در آنھا قدرت را طبقۀ حاکمۀ مليت ھای تاجيک و ازبک در آورد و زمانی که 

  .پشتونھا، مرده ھای شان را نيز از قبر بيرون کشيدند

 ر خلق پشتون و زمانی ھم به ضررگاھی به ضر" مال عمر" د تربع"  ربانی- مسعود "اين وضع در تمام دوران سلطۀ 

  . خلقھای تاجيک، ازبيک و ھزاره ادامه يافت

در قندوز توانائی رزمی " امارت اسالمی"و " طالب"وقتی افغانستان به اشغال امپرياليزم امريکا در آمد، از آن جائی که 

ومت بيشتر از خود نشان داده، باعث گرديد تا حين سقوط حاکميت بيشتر داشتند، در نتيجه عليه اشغالگران امريکائی مقا

مباح اعالم " طالب"شان در طی بمباران ھای وحشيانه و انتقامجويانه اشغالگران امريکائی، مال و جان طرفداران 

اد زير فرمان و افر" داوود داوود"گرديده، به ھزاران نفر از آنھا به وسيلۀ قومندانھای جمعيت اسالمی مانند قومندان 

  .دبرسنبه قتل " دوستم"

با حدت و شدت خاصی در منطقه اعمال می شد، نمی " کرزی"ھرگاه ادعا شود که اين روند در تمام دوران حاکميت 

 گپايش به ار" اشرف غنی"در نتيجه زمانی که دلقک استعمار يعنی . توان چنان ادعائی را به دور از واقعيت دانست

به ادارۀ امور بپردازد، گذشته از ته مانده ھای شوونيزم ارثی و " حنيف اتمر"وئی و نزديکی با رسيد و خواست در ھمس

تخلص " یړباجو"ًکه قبال " معين مرستيال"وطنفروش بی آزرمی مانند که جانشينش " اتمر"تباری، ھمکاری با گروه 

رای نظار بر آنھا اعمال و جمعيت و شمی نمود، می باشد؛ فرصت را مناسب ديده در صدد تالفی مظالمی برآمدند که

  .ندنموده بود

ً سال آرامش نسبی در قندوز، سؤال سلطه و حاکميت مجددا در قندوز مطرح گرديده، ١٣ًاينجاست که تقريبا بعد از 

تالش . ھريک از طرفين دعوا می خواھد به نفع خود و به ضرر طرف ديگر، مسألۀ حکميت را در قندوز حل نمايد

که نه تنھا در زمانش نيروی نظامی در قندوز داشت، بلکه خودش نيز از قندوز " گلبدين"در سازش با " تمرا"و " غنی"

می باشد، در واقع چيزی نيست به جز حرکت در مسير تأمين منافع طبقۀ حاکمۀ پشتون، در تقابل با " ناقالن"و از جمع 

  .منافع مجموع ملت من جمله خلق پشتون

ادث و اتفاقات بر می آيد، اوضاع قندوز و دست به دست شدن آن، باز ھم باربار می تواند قابل تا جائی که از سير حو

پشيينی باشد، چه ادارۀ مستعمراتی کابل نه ارادۀ حل سالم و دموکراتيک آن را دارد و نه ھم باداران شان به آنھا اجازۀ 

  . انجام چنين امری را می دھند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ضل مجموع افغانستان در مقياس کوچکتر دانست، زمانی می تواند حل گردد که به  می توان آن را معه قندوز کلمعض

مردم قندوز خود سرنوشت شان را به دست شان گرفته، با سرکوب دور از طرح استعماری و با طرد ايادی شان، 

ديکتاتوری که و  خونين طبقات حاکمه و ستمگر تمام مليت ھا، ديکتاتوری دموکراتيک خلق را در محل اعمال نمايند

وسيعترين و عميقترين دموکراسی بين توده ھا را تضمين نموده، دشمنان مردم را بدون درنظرداشت تعلق شان به اين و 

  .يا آن مليت و يا قوم، به جايگاه اصلی شان که زباله دان تاريخ است بفرستند

  

تخاب شده است، علل مختلفی را بر که عنوان مطلب ان!" مرگ می خواھی قندوز برو " به ارتباط ضرب المثل-*

آنچه اينک مسلم است . منطقه در گذشته ھا" ميران"شمرده اند، از علل جغرافيائی و محيطی گرفته، تا حاکميت جبارانۀ 

به مثابۀ يک کشور واحد از ھمين واليت " مرگ افغانستان"در صورتی که ھمين وضع ادامه بيابد، ھيچ بعيد نيست که 

  .آغاز گردد

 

 


