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» نصيری«تقيم و تحت نظارت مس، »آی. اس. آی« زير فشار سيا و برخی از مالھای وابسته به ١٩٧٨در جنوری 

تنظيم ھای جمعيت اسالمی و حزب اسالمی، زير رھبری  شاه بود،» ساواک«سفير ايران در پاکستان که قبالً رئيس 

وابسته بود، اتحادی » آی. اس. آی«ی می کرد و از مدت ھا به ئ محمدی که در مسجدی در کويته مالمولوی محمد نبی

اين اتحاد بعد از چند ھفته پاشيد و مولوی نبی ھمان نام .  وجود آوردندبه» حرکت انقالب اسالمی افغانستان«زير نام 

آن را به رسميت شناختند » آی. اس. آی«و » ای. آی. سی«را با دفتر و ديوان آن حفظ کرد و » حرکت انقالب اسالمی«

 .و تنظيم جديدی به وجود آمد

 محمد يونس خالص برخورد پيدا شد و مولوی چندی بعد بر سر رھبری حزب اسالمی ميان گلبدين و معاونش مولوی

امالۀ سياسی شده بود، حزب » آی. اس. آی« به پاکستان رفته و از سوی ١٩٧۵اين مولوی که در . خالص انشعاب کرد

به رسميت شناخته شد و مثل سه تنظيم » آی. اس. آی«و » ای. سی آی«اسالمی خالص را به وجود آورد و از سوی 

مجددی که از خاندان مشھور مجددی ھا بود و پدرکالنش نورالمشايخ در . ا برايش مقرر گرديدديگر سھمی از کمک ھ

جبھۀ ملی نجات « تنظيم ١٩٧٩خدمت به انگليسھا و براندازی دولت امان هللا خان نقش مھمی اداء کرد، در اواخر 

تن از اعضای خانوادۀ مجددی به  ٢١)  اپريل٢٧( ثور ٧، بعد از کودتای ١٩٧٨در آغاز سال (را ساخت » افغانستان

وسيلۀ خلقی ھا گرفتار و تيرباران شدند و به اين صورت بار ديگر خلقی ھا با اين عمل فاشيستی خود اين خاندان را در 

در » محاذ ملی« تنظيم ١٩٧٩در اپريل .) اذھان عمومی، مظلوم جلوه دادند و در حقيقت مارھای مرده را زنده کردند

اين تنظيم که در رأس آن پير . کسب رسميت کرد» آی. اس. آی«و » ای. آی. سی« از سوی پشاور ساخته شد و

سيداحمد گيالنی قرار داشت، خاندان او از سال ھا با شبکه ھای جاسوسی انگليس در پيوند قرار داشت و به زودی مورد 

 .حمايت آنھا قرار گرفت

» پيمان اتحاد اسالمی«)  اسالمی خالص و حرکت انقالبجمعيت، جبھۀ ملی نجات، حزب( چھار تنظيم ١٩٧٩در اگست 

 .اين پيمان نيز بعد از چند ھفته پاشيد.  سرگردان بودتششرکت نکرد و پير به دنبال رسميگلبدين در اين پيمان . را بستند

ساختند و را » اتحاد اسالمی مجاھدين افغانستان« تنظيم ھای مجددی، ربانی، خالص و مولوی نبی ١٩٨٠ اوايل سالدر 

سياف دفتر و ديوان خود را ھمچنان به نام اتحاد . سياف را در رأس اتحاد قرار دادند، اما باز ھم اين اتحاد از ھم پاشيد

» آی. اس. آی«و » سيا«اسالمی نگھداشت و بعد از مدتی به کمک عربستان سعودی، ابتداء به عنوان نيم تنظيم از سوی 

حزب اسالمی گلبدين، حزب (به اين صورت تنظيم ھای ھفتگانۀ پشاور . ارتقاء کردقبول شد و بعدھا به تنظيم مکمل 
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به ميان آمدند و ) اسالمی خالص، جبھۀ مجددی، محاذ گيالنی، حرکت مولوی نبی، اتحاد سياف و جمعيت ربانی

و در  »شبکۀ استخباراتی عربستان سعودی«و » آی. اس. آی«، »انتلجنس سرويس«، »سيا«مرجعيت رسميت آنھا 

 .بود ايران استخبارات و سپاه آن کشور

 تنظيم ھای مجددی، گيالنی و مولوی نبی که به ميانه روھا شھرت داشتند، با ھم اتحاد سه گانه را ساخته ١٩٨٠در می 

در طرف ديگر تنظيم . داد اين اتحاد عمق اختالف ميان اين تنظيم ھا را نشان می. و مجددی در رأس آن قرار گرفت

 .وانی گلبدين، ربانی، سياف و خالص قرار داشتند که به نام تندروان مشھور شده بودندھای اخ

 گلبدين، ربانی، خالص و سياف اتحادی را تشکيل دادند که در آن مولوی منصور نيز به نمايندگی از ١٩٨١در جنوری 

ت ھا با حرکت ھای ميانه مولوی نصرهللا منصور معاون مولوی محمد نبی محمدی از مد(حرکت انقالب شامل بود 

در » ی ھائشعله «و از افراد تندرو به حساب می آمد، از رخنۀ » ديوبندی«منصور که . روانۀ مولوی ناسازگار بود

 از مولوی نبی بريد، حرکت انقالب را ساخت که نزد ١٩٨۴که در  صفوف حرکت انقالب اعتراض داشت و بعد از آن

بعدھا که . به رسميت شناخته نشد» سيا«ا اقبال او باال نگرفت و از سوی مشھور شد، ام» کوچنی حرکت«مردم به 

 در جنوب ی افراد حزب اسالمین گذاريدولت نجيب سقوط کرد و جنگ ھای داخلی شعله ور گشت، وی در اثر م

آن زمان به جای او در . در حال حاضر فرزندان و پيروان او در پکتيکا با طالبان کار می کنند. ديكشور به قتل رس

 .پاشيد از ھماين اتحاد نيز بعد از چند روز ).  شدتعيينمحمد شاه فضلی معاون مولوی نبی 

اتحاد ششگانه را ساختند و ) ربانی، مجددی، گيالنی، سياف، مولوی نبی و خالص( تنظيم ۶ رھبران ١٩٨١در جون 

ويل، چند روزی دوام نکرد و دوباره از ھم  ماده ای را به امضاء رساندند اما اين اتحاد با اين منشور ط١٠٢منشور 

 .پاشيد

 اتحاد جديدی که در آن گلبدين، ربانی، سياف و خالص شرکت داشتند و رفيع هللا موذن و مولوی ١٩٨١مبر در سپت

محمدمير که اخوانی ھای پرنفوذی در درون حرکت و جبھۀ نجات بودند، به عنوان رھبران اين دو تنظيم در اين اتحاد 

را نداشت، دو باره از ھم » سيا«چون اين کار پشتيبانی . شتند، اما به زودی مجددی و مولوی نبی آنان را رد کردشامل گ

  .پاشيد

که به ميانه روھا ) مولوی نبی، مجددی، گيالنی( اتحاد ھفتگانه از ھم پاشيد و دو اتحاد، يکی سه گانه ١٩٨٢مبر در سپت

که به اخوانی ھا يا تندروان شھرت داشتند، ساخته ) ، ربانی، سياف و خالصگلبدين(شھرت داشتند و ديگری چھارگانه 

می خواستند که به جھانيان » آی. اس. آی«و » سيا«اين دو اتحاد تا مدتھا باقی ماند، اما در نھايت چون سازمان . شد

 ١٩٨۵رده، در اپريل نشان دھند که مزدوران تنظيمی شان قادر به جانشينی مزدوران روسی اند، بر آنان فشار آو

ائتالف مجاھدين افغانستان را ساختند و تا آستانۀ خروج شوروی ھا از افغانستان پابرجا ماند که بعد در کنار اين ائتالف 

يکی از چپاولگران مشھور که در ( يک بار دولت موقت مجاھدين در تبعيد به رياست احمدشاه احمدزی ١٩٨٨در مارچ 

و بار ديگر به رياست مجددی به وجود آمد که از سوی برخی از کشورھا چون ) ر کردجنگھای داخلی، کابل را چو

 .سعودی، سودان و امارات به رسميت شناخته شد و چوکی کنفرانس اسالمی نيز به آن تعلق گرفت

ات که استخبار با اين. و استخبارات پاکستان بود» سيا«دليل اين ھمه وصلت و طالق سران تنظيمی، فشار سازمان 

پاکستان ھرگز خواھان ھماھنگی کامل ميان آنان نبود، چون ھرچه اختالف ميان آنان بيشتر می شد به ھمان پيمانه بر 

اما اختالفات آنان در قدم اول ناشی از اختالفات فکری شان . گردن می نھادند بيشتر» آی. اس. آی«و » سيا«دستورات 

تی بودند که با تفکر فئودالی در تضاد با گرايش ھای رو به سرمايه داری ربانی، سياف و گلبدين اخوانی ھای فاشيس. بود

اينان با سنتگرائی ھای فئودالی و راديکاليزم دين مداری، ديگران را در باورھای دينی . گيالنی و مجددی قرار داشتند

. ه روھا چنين برخوردی نداشتندشان ناپيگير می دانستند و در برابر نيروھای انقالبی برخورد فاشيستی داشتند، اما ميان
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ی ھا نفوذ داشتند و از اين بابت ميانه روھا مورد قبول ئگراھا و شعله  در صفوف ميانه روان، افسران سابقه، ملی

مولوی . مولوی نبی و مولوی خالص دو پشتون سنتگرا در مناطق پشتون نشين بيشتر نفوذ داشتند. اخوانی ھا نبودند

خالص در جدال ميان ميانه روھا و . می دانست» جست و مس«و مليت ھای ديگر را » طال«خالص پشتون ھا را 

 رھبری تنظيم مولوی نبی را که مالھای ديوبندی می ھيأت. اخوانی ھا بيشتر از مواضع اخوانی ھا حمايت می کرد

به درجات مختلف به » رھبران«اين . ساختند و شديداً ضد اخوان بودند، در موضعگيری با ميانه روھا ھماھنگ می شد

شبکه ھای استخباراتی وابسته بودند و برای اين که با ديگران در وحدت قرار می گرفتند بايد اجازۀ قيم ھای شان را می 

و ھم استخبارات سعودی بستگی داشت، در چنين وحدت ھائی بايد نظر ھر » سيا«داشتند، مثالً سياف که ھم با سازمان 

يا گلبدين که جاسوس درجه اول استخبارات پاکستان بود، بايد در نزديکی و دوری با تنظيم دو را ھماھنگ می ساخت و 

نزديکی و دوری ديگران به استخبارات پاکستان در تضاد، تقابل و . را می داشت» آی. اس. آی«ھای ديگر اجازه نامۀ 

بران چون تحويلداران پول و اسلحه قومندانانی که در داخل می جنگيدند و اين رھ. ھماھنگی آنان نقش اساسی داشت

در بعضی حاالت اين . عمل می کردند، نيز در اين دوری و نزديکی نقش داشتند، اما اين روابط ھميشه غير زنده بود

که در عين وقت عده ای از قومندانان آنان در داخل  کردند، درحالی رھبران در پشاور با ھم می نشستند و وحدت می

مناسبات مليتی، قومی، سمتی و مذھبی که بر گروپھای مجاھدين در داخل اثر مانده و با اين . بودنددرگير جنگ ميان ھم 

خودخواھی . اثرگذاری جنگ ھای داخلی در گرفت، بر ھماھنگی و ناھماھنگی رھبران پشاوری نيز به شدت اثر داشت

زمانی گلبدين . اق ھا اثر جدی می گذاشتھای رھبران فکتور ديگری بود که بر اين اتحادھا و انشق ھا و انحصارطلبی

به مجددی گفته بود که تنظيم او در جيب حزب اسالمی جا می گيرد و مجددی ھم از حمايت ھای استخبارات پاکستان به 

» آی. اس. آی«به او، عامل بزرگی تنظيم او را نه حمايت مردم بلکه حمايت » مفعول«گلبدين ياد کرده، با خطاب 

 .خواند

وزی که بی کفايتی و وطنفروشی سران تنظيم ھا، مخصوصاً قومندانان داخل رسواتر می شد، اين قومندانان با ھر ر

آی، انتلجنس سرويس و شبکۀ استخباراتی . اس. سيا، آی( جھاد یه ئمنطقکوشش می کردند که خود با حاميان جھانی و 

وزنه نشان دھند، به » حاميان«که خود را به اين  ينتماس داشته باشند و برای ا) رات العامه السعوديهبالمخا  سعودی

اما استخبارات پاکستان که رھبران جھادی را چون مرغان بی پر و بالی در قفس . فکر ايجاد تشکالت قومندانان بودند

ست پشاور نگھداشته بود، ھرگز به قومندانان داخل اجازۀ تبارز نمی داد و چون شريان حياتی جنگ با سالح و پول در د

قرار داشت و از قلب استخبارات پاکستان در پشاور پمپ می شد، اين قومندانان نمی توانستند غير از » سيا«سازمان 

با تمام اين محدوديتھا، احمدشاه مسعود، جالل الدين حقانی، اسماعيل خان، . تسليمی به رھبران جھادی کاری انجام دھند

و ديگران چنين فکرھائی در سر می ) جميل الرحمن(يع هللا، مولوی حسين عبدالحق، ذبيح هللا، مولوی افضل، مولوی شف

پروراندند و ھر کدام در محل به ساختن تشکالت خاص و محدودی چون شورای نظار، امارت جنوبغرب، تنظيم سلفيه، 

 .شورای جالل آباد، دولت اسالمی نورستان وغيره دست زدند

) ١٩٧٩می (شير پايگاه داشت، در روزھای اول رسيدنش به پنجشير احمدشاه مسعود که در درۀ تنگ و طويل پنج

. از پيش رو برداشت)  درۀ ستراتيژيک ديگر٢٢دارای (را از اين درۀ بزرگ ) مخصوصاً پھلوان احمدجان(مخالفانش 

ور  به پشا١٩٧۵وی که از امکانات جمعيت اسالمی در پشاور سود می برد، از اخوانی ھای بنيادگرائی بود که در 

مليتی، زبانی، خودخواھی ھای شخصی و تنظيمی، جلب حمايت سيا و (او با گلبدين از زوايای گوناگون . گريخت

. بار در پشاور ميان او و گلبدين برخورد فزيکی رخ داد اختالف داشت و در جائی گفته بود که يک) استخبارات پاکستان

 ٣٣٠٠ دولت را سازماندھی کرد و راه سالنگ را در ارتفاع اين جبھه قبل از تھاجم شوروی حمالت بسياری بر مواضع

شوروی ھا بعد از تھاجم به افغانستان بايد راه سالنگ را در کنترول می . متری در قلب ھندوکش مورد تھديد قرار داد
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ستان  شوروی از شمال به کابل و در مجموع جنوب و شرق افغانکه راھی بود که کاروانھای لوجستيداشتند، چون يگان

اين حمالت به صورت .  نيروھای تازه وارد شوروی بر پنجشير حمله کردند١٩٨٠لذا اولين بار در اپريل . منتقل می شد

قرار بر اين شد که مسعود به سالنگ .  ھفت بار ادامه داشت و بعد سپاه چھلم با مسعود آتش بس کرد١٩٨۴پياپی تا 

اين آتش بس يک ساله بار ديگر تمديد نشد و بار .  متوقف سازدجنوبی حمله نکند و شوروی حمالتش را بر پنجشير

 تن از قومندانان جمعيت در ١٠ با ١٩٨٣ دسمبر ١١بس در  مسعود قبل از اين آتش. ديگر جنگ در پنجشير آغاز شد

را برای ھماھنگ کردن بيشتر قومندانان جھادی و » شورای نظار«منطقۀ شرشر ولسوالی اشکمش واليت تخار، 

 . نفوذ جبھۀ خود در شمال تشکيل دادگسترش

مسعود طی ھفت حملۀ شوروی بر پايگاھش به اين نتيجه رسيد که بايد ساحۀ جبھه اش را در بيرون از دره نيز گسترده 

 اباين حرکت مسعود که . سازد تا نيروھای شوروی قبل از رسيدن در بيرون دره درگير شوند و فشار بر دره کم گردد

او در برابر حاميان جنگ، مخصوصاً امريکا و پاکستان قرار می گرفت، نمی توانست استخبارات بلندپروازی ھای 

رابطۀ مسعود با فرانسوی ھا از طريق افغان ھائی که در فرانسه می زيستند و با استخبارات . پاکستان را بدبين نسازد

صروف کار بودند، برقرار و کمک ھائی ازين فرانسه نزديک بودند و بعد داکتران فرانسوی که مدتھا در درۀ پنجشير م

 موقف تغييرمگر تشخيص استخبارات پاکستان اين بود که مسعود در درۀ تنگ پنجشير در . طريق به او می رسيد

را در مشت داشت و گاھی از ) رھبر مسعود(پاکستان در ميان مجاھدين قادر به کار مھمی نيست، مخصوصاً که ربانی 

 .کشيدکمک به مسعود دست ن

گردانندگان شورای نظار در آن وقت مسعود، داکترعبدالرحمن، قسيم فھيم، قانونی، نجم الدين، داکترحسين و بعدھا 

کاروانھای مسعود بی وقفه ميان پنجشير و چترال در رفت و آمد بودند و با اين . داکترعبدهللا و عده ای ديگر بودند

به اين ترتيب مسعود ھم جنگ و . ی چترال و پشاور به فروش می رسيدھا سنگ ھای قيمتی پنجشير در بازارھا کاروان

 .کرد ھم سنگفروشی می

به عنوان قلب عساکر شوروی در » پل دوستی«می دانستند که تِرِمز در آن سوی » آی. اس. آی«و » سيا«سازمان 

می شد و سالنگ به عنوان يگانه زيرا لوجستيک اين نيروھا ازين شھر به داخل افغانستان پمپ . افغانستان عمل می کند

 درصد بدنۀ نيروھای شوروی در افغانستان می رساند، به اين خاطر مسعود ٧٠شاھرگ حياتی، خون پمپاژ تِرِمز را به 

شورای نظاری ھا حال از عدم دسترسی به کمک . و استخبارات پاکستان بسيار اھميت داشت» سيا«و جبھۀ او برای 

 ياد می کنند و پاکستان را فقط يار غار گلبدين می گويند، اما اين غيرواقعی است چون بخش ھای پاکستان در زمان جھاد

ربانی جبھۀ پنجشير را برگ برندۀ . اعظمی از پول و تسليحاتی که  به ربانی تحويل داده می شد، به مسعود می رسيد

ه روابطش با مسعود محکمتر شود، دخترش اخذ امتيازات در برابر شبکه ھای استخباراتی به کار می برد و برای اين ک

کاروان ھای مسعود که ميان اين دره و گرم چشمه در رفت و آمد بودند، . را به ازدواج احمدضياء برادر مسعود درآورد

 .گاھی متوقف نمی شدند

له بر  دانستند که شوروی ھا برای حم١٩٨٣مقامات استخبارات امريکا و پاکستان وقتی از طريق جواسيس خود در 

پنجشير تدارک قوی ديده اند، سر از پا نشناخته، نه تنھا قومندانان ديگر را مجبور کردند که راه را برای رسيدن کاروان 

ھای تسليحاتی از گرم چشمه به پنجشير باز کنند بلکه برای پراکنده نمودن نيروھای شوروی، نبرد ھماھنگی را در 

به اين قومندانان دستور داده شد تا حمالت شان را در اين مناطق . رک ديدندکابل، شمال و مناطق مرزی افغانستان تدا

اين حمله .  طيارۀ جنگی شوروی نابود شد١٨سازمان دھند و ھمان بود که در يک حمله بر ميدان ھوائی بگرام بيش از 

کردند، بر  اران می طياره ای که از بگرام و ترمز پرواز و بمب۶٠ ھزار سرباز و افسر شوروی با بيش از ١۵با 

شوروی ھا طی دو مرحله توانستند در چھار نقطۀ پنجشير پوسته ايجاد کنند، اما قادر نشدند از . پنجشير شروع شد
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که حوادث بعدی مسعود را به فدراتيو روسيه و ايران نزديک ساخت و در تقابل با  اين. حمالت مسعود بر سالنگ بکاھند

  .ه در جايش آن را به طور مفصل به بحث خواھيم گرفتپاکستان قرار داد، مسايلی است ک

نا رضايتی از بی کفايتی و نوکر منشی رھبران جھادی، توجه سران قومی و قومندانان قبايلی را به سوی ظاھرشاه  

نی که تنظيم ھای ميانه رو از آمدن ظاھرشاه پشتيبانی می کردند، اما تنظيم ھای اخوا با اين. جلب کرد) کفن کش قديم(

سازمان ھای استخباراتی امريکا و پاکستان نيز . به خصوص حزب اسالمی گلبدين شديداً مخالف بازگشت او بودند

و » سيا«مخالف برگشت ظاھرشاه بودند، اما ظاھراً به سران قومی اجازه می دادند که برايش جلسه بگذارند، چون 

.  جذب نشود، لذا سران قومی را به تار خام می بستندمی ترسيدند که ظاھرشاه به سوی دولت پوشالی» آی. اس. آی«

ظاھرشاه را چون شمشير داموکليسی بر فرق تنظيم ھای اخوانی نگھداشته تا ھرچه » آی. اس. آی«و » سيا«ھمچنان 

زمانی سياف گفته بود که اگر کسی به ظاھرشاه تمايل نشان داد، بايد به (بيشتر مطيع و گوش به فرمان عمل کنند 

 به کابل آمد، سياف نه تنھا در برابرش زانو زد بلکه او را ٢٠٠٢که ظاھرشاه در  نی اش شک کرد، اما بعد از آنمسلما

). به پغمان دعوت کرد و نشان داد که اسالميت و غيراسالميت اينان به بند بوت سيا و آی اس آی بسته می باشد

به اين خاطر در .  کويته زندگی داشتند، صورت می گرفتطرفداری از ظاھرشاه بيشتر به وسيلۀ فئوداالن درانی که در

 صدھا تن از بزرگان و رؤسای قومی که در زمان قدرت شاه نيز پايگاه او را می ساختند، در کويته ١٩٨١سپتمبر 

 تا اما دھل ظاھرشاه نواخته شد که.  بدون نتيجه پايان يافتتجمعمرکز بلوچستان پاکستان طی يک ھفته گرد آمدند که اين 

که خود اين شاه فرتوت نه جرأت آمدن و در ميدان ايستادن  درحالی. زمان به قدرت رسيدن طالبان ھمچنان آواز می داد

برگشت ظاھرخان بر جو سياسی آن . را داشت و نه بدون اجازۀ غربی ھا گامی از ايتاليا فراتر مانده می توانست

ظاھرشاه می «: نيز با خوشحالی عجيبی نوشت» پيام زن« چون روزگار چنان اثر گذاشت که نشريۀ ظاھراً چپ گرائی

 .»آيد، اخوان می لرزد

 يک مقام ١٩٨١ مارچ ٢١در . با تشديد ھرچه بيشتر جنگ، بر تعداد آوارگان در ايران و پاکستان افزوده می شد

آن زمان بزرگترين رقم آوارگان ليون نفر اعالن کرد که در ي م١.٧پناھگزينان ملل متحد، تعداد آوارگان مقيم پاکستان را 

به ) ١٩٨١سپتمبر (ليون و باز ھم سه ماه بعد ي م١.٩به ) ١٩٨١ جون ١۶(اين تعداد سه ماه بعد . ساخت جھان را می

 ھزار نفر تنھا به پاکستان آواره ١٠٠ليون نفر رسيد که در ھر ماه بيش از ي م٢.٨ به ١٩٨٢يون نفر و در می لي م٢.٣

در آن زمان مھاجرت ھا شکل . ليون نفر رسيدي م۴.٣جمع آوارگان افغان در ايران و پاکستان به درين سال . می شدند

يک قريه و يا يک قبيله در مجموع مھاجرت می کردند و به شکل کتلۀ قومی در کمپ ھا جمع می .  داشته ئیکتلوسيع 

پ ھای ُدم ُشُغر، خيرآباد، کلکتک، مردم واليات شمال، شرق و جنوب در پاکستان تجمع کرده و به زودی کم. شدند

ری پور، نگر، دير، براول باندی، تيمرگره، چکدره، عنايت کلی، ناوه گی، د خشتو کمپ، يکه غند، شبقدر، درگئی، ھ

ک، زاخيل، جلوزی، بتی، گندب، اکوره ختک، توپی، شمشتو، خراسان، د کندو کمپ، سانگار، تورکمپ، سکبابيان، ور

تانک خطا، جندول، ناصرباغ، چندين کمپ در وزيرستان، ديره اسماعيل خان و در نقاط مختلف دمه دوله، بده بيره، 

پنجاب ايجاد گرديد، ھمچنان در بلوچستان کمپ ھای قلعۀ عبدهللا، پنج پای، گرد جنگل و بعدھا کمپ کچه آبادی در 

وه بر اين کمپ ھا ھزاران خانواده عال.  کمپ ساخته شد٣٣٠راولپندی به وجود آمد که در سرتاسر پاکستان در مجموع 

در شھرھای پشاور، راولپندی، اسالم آباد، الھور، فيصل آباد، ايبت آباد، کويته و کراچی زندگی اختيار نمودند که 

اکثر اين مھاجران را دھقانان فقير، کارگران و خرده . ليون گذشتي م٣باالخره تعداد آوارگان در پاکستان از مرز 

بخش اعظمی . بيشتر فئوداالن با رسوخ در تنظيم ھای جھادی کار می کردند.  دھات تشکيل می دادندبورژوازی شھر و

خواستند که تعداد بيشتر اين افراد  از بروکرات ھای زمان ظاھر شاه و داوود به غرب پناھنده شدند و چون غربی ھا می

ً سرشناس را جذب و در خدمت بگيرند، لذا پناھندگی به غرب بسيار آسان بود و  گاه خود اين کشورھا برای افراد نسبتا
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آوارگانی که در کمپ ھای پاکستان زندگی می کردند، بيشتر روی زمين ھای زراعتی، در . پيشنھاد پناھندگی می کردند

سازی  کوره ھای خشت پزی، ھوتلداری، موترداری، دکانداری و تجارت مصروف بودند؛ در کارخانه ھای چپلک

 .فی فيصل آباد کارگری می کردند و ازين راه ھا خرج خانواده ھای شان را به دست می آوردندالھور و تکه با

آنان برای . ليون ھا کلدار را دزدی می کردندي پاکستانی مصروف کار بودند و م۴٠٠٠ن يدر کمشنری افغان مھاجر

 برای مھاجران، مقدار معينی توزيع کرده و ھر ماه از کمک ھای بين المللی» راشن کارت«ن راجستر شده امھاجر

ان مأمور به آوارگان تحويل و بقيه به جيب دشاما از گاو غدو. داده می شد.. .گندم، برنج، چای، بوره، تيل، روغن و

افرادی که در کمشنری کار می کردند به زودی . رفت و کسی نبود که ازين پول ھا حسابی بگيرد فاسد کمشنری فرو می

 ھای بلند ميسر می ت شدند، لذا مقرر شدن در کمشنری با پرداخت رشوه ئیافساندگی ھای صاحب خانه، موتر و زن

ی که اين ھمه لذت ھا را چشيده و ثروت مأموروقتی کمشنری با ختم جنگ در افغانستان از ميان رفت، چھار ھزار . شد

 .کردند و حسرت روزھای گذشته را می خوردند اندوزی کرده بودند روزھا مظاھره می

ريش سفيدان و .  در کمپ ھا ھمچنان محفوظ می ماندنده ئیقبيلدر اين مھاجرت ھا، مناسبات و سنت ھای دھاتی و 

ھای قومی نقش گذشتۀ شان را در کمپ ھا نيز حفظ می کردند، به اين خاطر بعضی از کمپ ھا وابسته به تنظيم  ملک

بعدھا با اختالفاتی که بين . کردند در کنار ھم زندگی میخاصی شده، اما در اکثر کمپ ھا وابستگان تنظيم ھای متعدد 

 با قومندانان تنظيمی پيدا شد، در کنار ريش سفيدان و بزرگان قومی، قومندانان جنگی نيز رھبری ه ئیقبيلسران قومی و 

يس پاکستان بخش ھائی از قوم و قبيله را در دست گرفتند و برخوردھای خونينی درين کمپ ھا به ميان آمد که گاه پول

 .نيز از جلوگيری آن عاجز می ماند

کمپ شمشتو مربوط حزب اسالمی گلبدين، نه تنھا اکثر باشندگان آن از جنايتکاران پست اخوانی بودند بلکه به عنوان 

در آن زندان بزرگی ساخته . يکی از مخوف ترين محل زجر و شکنجه توسط جنايتکاران حزبی نيز شناخته می شد

کمپ خراسان در . بخشی از کمپ ناصرباغ نيز مربوط افراد حزب اسالمی گلبدين بود.  زندانی داشتھاصد بودند که 

پشاور و کمپ خيرآباد در چترال مربوط جمعيت اسالمی، کمپ دم شغر در چترال مربوط به شورای نظار، بخش اصلی 

د کندو کمپ در . ه حرکت انقالب بودکمپ جلوزی مربوط به سياف و نيم ديگر کمپ جلوزی زير نام شاروالی مربوط ب

در تمام اين کمپ ھا .  مربوط به سلفی ھا و اخوانی ھا بودوړکمپ دمه دوله در باج.  ھا می شدناوه گی مربوط به وھابی

در منطقۀ . نوعی اختالط تنظيمی و قومی به چشم می خورد که گاھی ميان خود کشمکش داشتند و گاھی نداشتند

وارگان از قالت، قندھار، ھلمند و فراه بودند، کمپ ھا بيشتر با گرايش قومی ساخته شده بودند که بلوچستان که بيشتر آ

 .کمپ پنج پای محل زندگی بخشی از درانی ھا بود

. تنظيم ھا تالش داشتند تا تشکالت صنفی زيادی در رابطه با تنظيم ھای شان ايجاد کنند و از اين طريق به پول برسند

 روپيۀ ٩٠٠فسران در رابطه با تنظيم محاذ ملی ساخته شد که ماھانه برای ھر يک از افسران فراری مثالً اتحاديۀ ا

. بعدھا اتحاديۀ سپورت مين ھا ساخته شد که بيشتر توسط حرکت انقالب حمايت می شد. شد پاکستانی پرداخته می

پ ھا با برپائی چند خيمه و چند شاگرد، ھر يک از تنظيم ھا در کم. شورای قوم پنج پا در کويته به ميان آمد وغيره

غنی، سيد جمال الدين، خالد بن وليد وغيره ساختند که در آنھا چند مال و مولوی  مکاتبی به نام ھای عمر فاروق، عثمان

 .گرفتند به درس دينی می پرداختند و مصرف آنھا را چند برابر می

خيبر ( سرحد ۀب به افغانھا داشتند، مخصوصاً در صوتوده ھای مردم پاکستان، انسانی ترين برخورد را نسبت 

مردم اين اياالت برای افغانھا زمين دادند تا خانه و کمپ بسازند، افغانھا را در کار و بار . و بلوچستان) پشتونخوا

روزمره شريک کردند، در برابر کارھای تجاری، موترداری، ھوتل داری، مکتب و مدرسه سازی و دکانداری افغانھا 

به اين ترتيب پيوند . وچکترين اخاللی به وجود نياوردند؛ به افغانھا زمين و خانه فروختند، زن دادند و زن گرفتندک
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که ايرانی ھا با افغانھا نا انسانی  در حالی. خونی ميان آوارگان و ساکنان پشتون، بلوچ و ھزارۀ اين دو ايالت پيدا شد

کم بر ايران که از نيروی کار افغانھا بيشترين استفاده را می کشيد، پيوسته ترين برخوردھا را داشته، رژيم فاشيستی حا

آوارگان را توھين می نمود، کاری » سر بر«و » مادر قحبه«، »االغ«، »افغانی کثيف«افغانھا را تحقير کرده و به نام 

دور خود کوچکترين خدمتی به ھای شيعۀ مز رژيم سفاک واليت فقيه نيز بدون تنظيم. که تا حال در ايران جريان دارد

توده ھای کارگر و دھقان ايرانی در برابر نيروی عظيم، ارزان و مطيع زحمتکشان . افغانھای مھاجر به سر نرساند

ھای فدائی اکثريت به ھر طريقی  افغان کارھای خود را از دست رفته ديدند و حزب مزدور توده و سازمان چريک

رسانه ھای زير کنترول دولت که به وسيلۀ فاشيستھای دينی . ن دشمنی به وجود آورندتالش کردند تا ميان اين زحمتکشا

داران ايرانی که چيزی  سرمايه. و افراد نفوذی سوسيال امپرياليزم اداره می شدند نيز در تشديد اين اختالف نقش داشتند

 کشيدند و از سوی ديگر در معتاد کردن به نام شرف و انسانيت را نمی شناختند، از يک سو از اين نيروی عظيم کار می

 .تمام اينھا عامل بدبينی جدی ميان افغانھا و ايرانی ھا شد. کارگران افغان نقش بسيار مھمی داشتند

دولت پاکستان که از تمام مزدوران تنظيمی اش حمايت می کرد، اما مزدورترين و وطنفروش ترين آن ھا حزب اسالمی 

. عاشق آن بودند» ای. آی. سی«و » آی. اس. آی«خترعبدالرحمن، حميدگل و در مجموع گلبدين بود که ضياءالحق، ا

حزب او را منضبط ترين حزب و رھبری آن را ناسازگارترين رھبری با شوروی و عوامل سرسپردۀ آن می دانستند، 

دادند، پوليس  می درصد از کمک ھای پولی را به او ٣٠که  عالوه بر اين. بود» آی. اس. آی«زيرا گلبدين عضو 

در مالگه مندوی پشاور، . پاکستان نيز دست اعضای جنايتکار آن را بر جان و مال آوارگان در پشاور باز گذاشته بود

 را در اختيار او قرار داده، اعضای حزب، لباس پوليس پاکستان را می پوشيدند و ،تھانۀ پوليس به تھانه داری هللا بخش

آنان در سالھای اول، افغانھای مھاجر را در ھر کوی و کوچه . کردند آوارگان عمل میھر طور دل شان می خواست با 

ھر مخالفی را دستگير و . توقف داده از ريش و بروت آنان می پرسيدند و چون امربالمعروف طالبان عمل می کردند

» آی. اس. آی« که توسط  استخباراتی اين حزبۀشبک. کرد سر به نيست می نمودند و ھيچ افغانی احساس امنيت نمی

سازماندھی شده بود، سيد بھاءالدين مجروح، عزيز عثمانی، داکتر فيض احمد، عبدالحکيم کتوازی، عزيزالرحمن الفت، 

داکتر صمد درانی، داکتر سعادت شگيوال، قيوم رھبر، پسرلی، داکتر اسد، شکور، ميرويس، سلطان، مولوی اشرف و 

ی ھمانگونه که در مناطق زير نفوذ شوروی و ئافراد منسوب به جنبش شعله . ردندده ھا فرد ديگر را سر به نيست ک

  .مزدوران آن پنھانکاری می کردند، در پشاور نيز مکلف به چنين کاری شده و در خانه ھای مخفی زندگی می نمودند

ه آوارگان در پاکستان کمتر که سيل عظيمی از ساکنان غرب کشور به ايران آواره شدند، اما تعداد آنان نسبت ب با اين

 دولت ايران اعالن کرد که ١٩٨٢در نيمۀ اول سال . رژيم خمينی کوچکترين برنامه ای برای آوارگان افغان نداشت. بود

وجود » راشنی«در ايران برای آوارگان نه . يون نفر رسيده استليتعداد آوارگان افغان در آن کشور به يک و نيم م

 اجازۀ برپائی مکتبی را نداد و خود نيز چنين اقدامی ھاافغانيک ازھيچ ايران به . داشت و نه مکتب و معلمی در کار بود

ن آوارگان در ايران اي. نکرد، به اين خاطر دولت ايران در آن سال ھا خيانت بزرگی نسبت به آوارگان افغان انجام داد

برخی از آوارگان در شھرھا و بخشی در اردوگاه ھا به . کردند و برای زنده ماندن پول به دست می آوردند بايد کار می

اردوگاه ھای شمس آباد، دفت آباد، پای سرخ، بنی، چستک و پھواز، ھفتاد رود، تاالران، طبسين، دشت . سر می بردند

کان وغيره در مرز ايران با افغانستان ساخته شدند، جوانان ھم به کار و ھم به جنگ می آزادگان، دشت زحمتکشان، ارد

دولت ايران که تمام خارجی ھا را جاسوس می ناميد به ھيچ دفتر خارجی و يا سفارتخانه ای حق نداد که به کار . رفتند

 .آوارگان در ايران مداخله کند

که احزاب سياسی ايرانی را  اما بعد از آن. به کار افغان ھا نداشت کاری ١٩٨٢رژيم منحوس خمينی تا اواسط سال 

در شھرھای تايباد، مشھد، . منحل ساخت و تسلط بنيادگرايان بر قدرت کامل شد، تصميم به کنترول آوارگان افغان گرفت
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شد و برای ھر آواره ايجاد » شورای ھماھنگی امور افاغنه«بيرجند، زابل، زاھدان، کرمان، يزد، اصفھان و تھران دفتر 

آرام آرام دستگيری افراد بی . ای ساخته شد که برای رفتن به شھر ديگر بايد ازين شورا نامه می گرفت کارت و دوسيه

نيروھای امنيتی در تمام پاسگاه ھای کنار جاده به دستگيری افغان ھائی که بدون نامه . کارت و رد مرز شروع شد

ھر عمل بدی . و به زودی ھر شھر ايران به زندان مخوفی برای افغان ھا مبدل شدمسافرت می کردند، شروع نمودند 

افراد دستگير شده . گرفت، به افغان ھا نسبت داده و دسته دسته دستگير می شدند که در شھرھای ايران صورت می

وچستان و سنگ سفيد در ھای مخوف و ھيتلری تل سياه در سيستان و بل اردوگاه کهابتداء رد مرز می شدند، اما بعدھا 

در اين . تايباد ساخته شدند روزھا آوارگان را به اين دو اردوگاه برده شب و روز لت و کوب و توھين و تحقير می کردند

 افغانھای به جان رسيده تصميم به فرار از سنگ سفيد ١٩٨۵دو اردوگاه دھھا افغان به قتل رسيدند و يکبار که در 

بعضی از افسران .  نفر زخمی شدند١۵٠ نفر کشته و حدود ١٠٠ايرانی مواجه شدند که بيش از گرفتند، با آتش سربازان 

ايرانی در مرز ايران افغانھا را دستگير و در اسالم قلعه به روسھا تسليم نمودند که از اين بابت چند بار سروصداھائی 

 .در ايران و راديوھای بين المللی باال گرفت

يل در ايران نداشتند و در صورتی که خود افغانھا دست به ايجاد مکتبی می زدند، مورد فرزندان آوارگان حق تحص

چون رھبران اسالمی رژيم سفاک تصميم . پيگرد نيروھای امنيتی که در آن زمان کميته ناميده می شد، قرار می گرفتند

 ھائی که کارت آوارگی داشتند، فقط تا در شھرھا، فرزندان خانواده. گرفته بودند که ھيچ طفل افغان نبايد باسواد شود

 چند معلِم با احساس در اردوگاه چستک مخفيانه ١٩٨۴يکبار که در . صنف ششم در مکاتب ايرانی حق تحصيل داشتند

که ريش سفيدان به شفاعت معلمان نزد سپاه  مکتبی ساختند، توسط کميته ھا دستگير و چند روز زندانی شدند و بعد از آن

آوارگان حق استفاده از پوھنتون ھای . دست نمی زنند، رھا گشتند» کار«د کتبی سپردند که ديگر به اين رفتند و تعھ

خشت زنی، سنگبری، چاه کنی، جوکاری، کار (ايران را نداشتند و بعد وزارت داخلۀ ايران ھشت کار پر مشقت را 

حاضر به اجرای آنھا نبودند، برای کارگران که کارگران ايرانی  )ساختمانی، مرغداری، پسته چينی و کار در مزارع

. رد مرز را در پی داشتسرپيچی از اين فيصله دستگيری، انتقال به تل سياه و سنگ سفيد و بعد . افغان مشخص ساخت

حتی آنانی که جاسوس ايران اند و اين رژيم .  نيست که باری به ايران رفته و از آن نفرت پيدا نکرده باشدھيچ افغانِ 

گيرند؛ اما از برخوردھای ددمنشانۀ رژيم ضدانسانی ايران  ت و منفور در سفارت خود برای شان سالگره میفاشيس

 .شرم دارند و جرأت ندارند که به صورت علنی از اربابان ايرانی شان تمجيد نمايند

عصمت  ١٩٨٠اعضای اين حزب در . حزب اسالمی در آغاز مھاجرت به ايران دسِت بازی در اين کشور داشت

گرچه قاتالن با جسد توته توتۀ . ی ھای مشھور را در زاھدان دستگير و توته توته نمودندئقندھاری يکی از شعله 

 ٨٠دفتر حزب اسالمی در پل چوبی تھران در اوايل دھۀ .  سال زندان محکوم گشتند٣عصمت دستگير شدند، اما فقط به 

حکيم فراھی را که حزب اسالمی او را به ھمکاری با .  قتل می رساندميالدی، افغانھای بسياری را دستگير و مخفيانه به

يکی از قاتالن مشھور » مالک«دولت متھم ساخته بود، در يزد دستگير و به پايگاه خود در مرز جوين به قومندانی 

المی فکر مالک در پايگاھش چند سياه چاه حفر کرده و ھر که را مخالف حزب اس. حزب اسالمی برد و تيرباران کرد

 .او دھھا نفر را به اين شکل در پايگاھش تيرباران کرد. می کرد، در اين سياه چاه ھا نگھداری می کرد

گرچه سازمان ھای بسياری در آغاز مھاجرت افغانھا در ايران ساخته شد، اما ھشت حزب به عنوان نوکران اصلی 

در تأسيس  ادعای مزاری، خليلی، واعظی و عرفانی که سازمان نصر به رھبری. ايران در تھران و قم سازماندھی شدند

اين سازمان که بعدھا ھستۀ اصلی حزب وحدت را . ، نازدانه ترين سازمان مزدور ايران بودرا داشتنددوران ظاھرشاه 

 نيروھای آن در ھزاره جات متحد حزب اسالمی گلبدين بودند، در. ساخت، بنيادگراترين تنظيم ايرانی به حساب می آمد

 .ی قرار داشتند و بيشترين جنايت را در اين منطقه انجام دادندئضديت ھيستريک با سازمانھای شعله 
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پاسداران جھاد اسالمی به رھبری اکبری، کاظمی، بالغی، خلوصی و صادقی نيلی، زير نظر مستقيم پاسداران جنايتکار 

ين سازمان حتی در ھزاره جات نيز زير رھبری ا. خمينی تأسيس شد و مورد حمايت مستقيم سپاه پاسدارن قرار داشت

بعدھا که . کرد، لباس شبيه پاسداران ايران می پوشيد و برای واليت فقيه خمينی تبليغ می نمود قومندانان سپاه عمل می

شورای «در شھر کابل شدت گرفت و دولت ايران کمک ھايش را به » شورای نظار«و » حزب وحدت«درگيری ميان 

 .، پاسداران جھاد، صف مزاری و سازمان نصر را رھا کرده و به نيروھای مسعود پيوستندداد می» نظار

به رھبری جبرائيلی و خزاعی که پايگاه اصلی آن در ھرات بود، نيروی نظامی قوی در اختيار » حزب رعد اسالمی«

شاءگری ھای ويکی ليکس، بر اساس اف. نداشت، اما رھبری اين حزب در سرسپردگی کامل به دولت خمينی قرار داشت

 .جبرائيلی تا حال به عنوان جاسوس و سرسپردۀ ايران از سفارت ايران در کابل پول می گيرد

سازمان نيروی اسالمی به رھبری محقق بھسودی و سيد ھاشمی نيز در تھران به ميان آمد و بعد با امکانات ايران به 

 .برخوردار بودباميان رفت، اما از امکانات و شھرت کمی در منطقه 

جبھۀ متحد انقالب اسالمی به رھبری عالمی بلخی و ھاشمی لولنجی نيز در تھران ساخته شد و زير نظر اطالعات 

عالمی بلخی که اداھای نسبتاً ليبرالی دارد تا حال مثل جبرائيلی از وابستگان اطالعات ايران است و . ايران قرار داشت

را منتشر و خبرگزاری صدای » راه نجات«شھرت دارد و از پول ايران نشريۀ نسبت به مالھای ديگر به ميانه روی 

او در آن زمان از قدرت باالی نظامی در داخل برخوردار نبود، اما گروپ ھای . را راه اندازی نموده است) آوا(افغان 

  .مسلحی در مزار و باميان داشت

. ن از تشکالتی بود که در داخل افغانستان ساخته شدړجگھبری بھشتی، جنرال ھاشمی و سيدشورای اتفاق اسالمی به ر

 در عراق معروف بود، در آغاز تأسيس شورای ئیبھشتی که به پيروی از خو. مرکز آن ولسوالی ورس در باميان بود

به ن بخشی از امکانات تسليحاتی خود را از طريق اتحاديۀ مجاھدين ړبھشتی و سيدجگ. اتفاق، ايرانی ھا بدبين او بودند

اما بعدھا دولت ايران تالش کرد تا آن را . می گرفت» آی. اس. آی«رھبری مقصودی که در کويته دفتر داشت، از 

در آن زمان شورای اتفاق نسبت به تمام تنظيم ھای شيعه در مرکز افغانستان . جذب کند و در قم برايش دفتری باز کرد

 .نيرومندتر بود

در داخل افغانستان از نفوذ قابل توجھی برخوردار . کی نيز در ايران ساخته شدنھضت اسالمی به رھبری افتخاری و ذ

افرادی را از مناطق مختلف افغانستان جھت تعليمات نظامی به سپاه پاسداران معرفی می کرد و در باال شھر . نبود

 .تھران دفتری داشت و از سپاه پول و امکانات تسليحاتی به دست می آورد

خان به خاطر تمکين به  تان به رھبری قاری علی احمد غور دروازی در ھرات پايگاه داشت و اسماعيلحزب هللا افغانس

حزب هللا در فراه گروپ ھای زيادی را زير رھبری داشت که بيشتر آنھا مجاھدين . ايران توان خلع سالح او را نداشت

چون مجاھدين غرب .  مناطق مرکزی بوديکی از مشکالت ايران، رساندن سالح و مھمات به. سنی و پشتون بودند

افغانستان بايد سالح و مھمات خود را از داخل ايران انتقال می دادند، لذا گاھی ميان پاسداران و تنظيم ھای جمعيت و 

ايران به اين گروپھا در غرب کشور سالح تحويل ميداد و اين تنظيم ھا در . حزب اسالمی مبادله صورت می گرفت

برخی از تنظيم ھای ايرانی سالح و مھمات شان را با . ای ايرانی در کويته سالح و مھمات می دادندعوض به تنظيم ھ

پاسداران ايرانی بعدھا برای اينکه راه خود را از . پولی که از ايران می گرفتند از مارکيت ھای داخلی تھيه می نمودند

را در فراه سازمان دادند و قادر شدند چند بار کاروان غرب کشور مستقيماً به ھزاره جات باز کنند، گروپ حزب اللھی 

کاظم از شيعه ھای فراه که در جنگ ايران و عراق يک گروپ نظامی را . ھای بزرگی را به ھزاره جات برسانند

کرد و در جنگ عراق شديداً زخمی شد، بعدھا در درگيری درونی به قتل رسيد؛ غالم جان از ولسوالی  رھبری می

در شھر فراه به قتل رسيد، ستارخان از قلعۀ کاه فراه » سپيشل فورس امريکائی« به وسيلۀ ٢٠٠٩راه که در خاک سفيد ف
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 به وسيلۀ پسر کاکايش رحيم جان قومندان حزب اسالمی به قتل رسيد، مولوی گل احمد از بکوای فراه که تا ١٣۶٩در 

در عالوتاً ايرانی ھا . نان گروپ ھای حزب هللا بودند در ھلمند از قومندایيحال در ايران به سر می برد و مولوی يح

جبھۀ سادات در فراه .  جناح غازی حمايت می کردنددر اساس از  تجاھل عارفانه نموده جبھۀ نيمروزمقابل پيشرفت ھای

مربوط به جبھه ای در کنار دريای ھلمند که . را نيز مدتی تقويت نمودند و جبھۀ معلم ھا در شيندند را نيز حمايت کردند

مشھور بود نيز پايگاه داشت، اما در يکی از شبخون ھای مليشيای » شيخک ھا«شيخ آصف بود و در منطقه به جبھۀ 

 .دولت بخش اعظمی از نيروھايش را از دست داد و ديگر ادامه داده نتوانست

ی تھران و قم، قرار بود به  نفر آموزش ديده ھا١٠٠٠ با بيش از ١٩٨۵يکی از بزرگترين کاروان ھای انتقال سالح در 

کمک قومندانان فراھی از طريق اين واليت به پرچمن و ساغر و باالخره لعل و سرجنگل رسانده شود اما در منطقۀ 

صدھا ميل سالح اين کاروان به دست . توت به وسيلۀ ميگ ھای شوروی بمباران شد که تلفات بسياری به ھمراه داشت

. روان با چنين ضربه ای قادر به عبور نشد و افراد باقی مانده دوباره به ايران برگشتنداين کا. قومندانان محلی افتاد

 .بعدھا گفته شد که خود قومندانان محلی عمداً تعلل کردند تا کاروان بمباران شود و سالح و مھمات به دست آنان بيفتد

داکتر شاه جان که ابتداء پاسداران آن حرکت اسالمی به رھبری شيخ آصف محسنی، انوری، مشتاق، سيدعلی جاويد و 

را به رسميت شناخته، در تھران و قم برايش دفتر داده بودند، اما چون محسنی در نجف درس خوانده بود، در برابر 

خمينی و سپاه به خوبی تمکين نداشت و پيرو خط امام شناخته نمی شد، به اين خاطر درگيری ھای شديدی با سازمان 

شيخ آصف باالخره مجبور .  پيدا کرد که در سرتاسر ھزاره جات گسترش يافتیدر صفحات مرکزنصر و پاسداران 

بعد از . قرار گيرد» آی. اس. آی«و » ای. آی. سی«شد که دفتر و ديوانش را از قم به کويته منتقل سازد و مورد حمايت 

 و ويرانی ھای بسياری در جنوب تأسيس حزب وحدت، حرکت اسالمی درگيری ھای سختی در کابل با اين حزب داشت

شيخ آصف در يکی از مصاحبه ھايش با راديوی بی بی سی، مزاری را مزدور و . و غرب کابل به وجود آورد

شيخ مذکور قادر شد به کمک مستقيم عربستان ھا به افغانستان،  اما بعد از تھاجم امريکائی. سرسپردۀ ايران خواند

را ايجاد و از آن طريق با جذب طلبه از تمام کشور ھای » سالمی خاتم النبييندانشگاه ا«سعودی به گفتۀ خودشان 

حوزه ھای علميۀ قم و «اسالمی به خصوص آنھائی که به تشيع اعتقاد دارند، در صددايجاد يک رقيب جدی برای 

مثابۀ علمبردار نفوذ  بر آمده با گنجانيدن مواد درسی غير از آن چه در آن حوزه ھا تدريس می گردد، درواقع به » مشھد

ھمچنان تلويزيون تمدن را نيز ساخت که مصارف آن به صورت . خاندان سعودی در بين شيعه مذھب ھا در آمده است

، از آزادی و عدالت حرف می زند یاتاو اکنون در اين تلويزيوِن اطالع .عمده از طرف عربستان سعودی داده می شود

 .يا دانش ساينسی دارد، به اصطالح ديالکتيک مارکسيستی را رد می کندو با بيسوادی کامل و اداھائی که گو

نشريۀ گل سرخ را منتشر می کرد و به اين خاطر به اتحاديۀ گل » اتحاديۀ مجاھدين افغانستان«تنظيم ديگر ھزاره به نام 

وست و در سقوط او بعداً به حزب وحدت پي(سرخ مشھور شده بود، به رھبری عبدالحسين مقصودی از ناھور غزنی 

حاجی رسول مدتی بعد از مقصودی جدا شد و (و حاجی رسول از درۀ سرخ پارسا ) طيارۀ غفورزی به قتل رسيد

به حمايت جنرال موسی خان ھزاره که در آن زمان گورنر بلوچستان بود، ) اتحاديۀ ديگری را به ھمين نام ساخت

از تنظيم نسل نو ھزاره ـ (کويته و شخصی به نام حاجی برکت آی در . اس. بريگيدير خادم ھزاره يکی از مسؤوالن آی

امکانات پولی و » آی. اس. آی«اين تنظيم از . در کويته ساخته شد) مغل که از اعضای ارشد استخبارات پاکستان بود

ومندانان اما اين اتحاديه بعدھا نتوانست رشد کند، چون سالح و مھمات به دست آمده را به ق. تسليحاتی بسياری گرفت

که حزب وحدت در تھران به ميان آمد  اين اتحاديه بعد از آن. تنظيم ھای ديگر می داد لذا قادر به ايجاد جبھۀ مستقلی نشد

در اين اتحاديه قومندانان و افراد سازمان ھای چپ . و مقصودی شامل شورای رھبری آن شد، عمالً از ميان رفت

را به وجود »  مائويست افغانستان–حزب کمونيست «ا جدا شده به اصطالح آن عده افراد که بعد ھا از سام - ساما«
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در غرب » رھائی«نيز نقش داشتند و با اين روابط يک بار اتحاديۀ مقصودی برای جبھات » رھائی« و »آوردند

 .افغانستان نيز سالح فرستاد

 گلبدين، حرکت انقالب مولوی نبی و دولت ايران در زابل، زاھدان، کرمان، يزد، مشھد و تھران برای حزب اسالمی

که درين شھرھا دفتر و ديوان داشتند، اما صالحيتی  اين تنظيم ھا با اين. جمعيت ربانی اجازۀ باز کردن دفتر را داد

. پرورش نظامی می يافتند) پادگان ھای ايران(نداشته و تنھا تنظيم ھای شيعه بودند که افراد شان در قشله ھای عسکری 

تل عصمت قندھاری به وسيلۀ جنايتکاران گلبدينی، سپاه پاسداران حساس شده کوشش کرد تا حرکات تنظيم ھا را بعد از ق

ايران ھراس داشت که مبادا ُکردھای سنی که در کردستان برای خودمختاری عليه . در ايران محدود و زير نظر بگيرد

 شديد انف باندھای قاچاق مواد مخدر در ميان آنھا، مخالجنگيدند و بلوچ ھائی که عالوه بر نفوذ دولت شيعۀ مرکزی می

چون . بودند، با اين تنظيم ھا رابطه بگيرند و از اين طريق به سالح و مھمات پيشرفته دست يابند نيزدولت خمينی 

 لذا در پاسداران، تجارب لبنان و آوارگان فلسطينی را داشتند و می ترسيدند که مبادا ايران درگير چنان وضعيتی شود،

 .برابر عملکرد تنظيم ھای سنی بسيار دقت کرده، آنھا را در کنترول کامل خود گرفته بودند

مسؤوليت دفاتر حرکت انقالب را جمعيت العلمای حرکت در ايران بر عھده داشت که در رأس آن پير اوبی قرار گرفته، 

 در ھرات شير آقای چونگر با جبھۀ ءا جمعيت العلمقومندان معروف. گردانندۀ آن بودند» ساما«گروپی از افراد سازمان 

به نام جبھۀ انجنيران يکجا پايگاه داشت و بعد از آنکه چونگر زير فشار اسماعيل خان به شوروی ھا تسليم شد، » ساما«

ت  تن از انجنيران سامائی را به شھادت رساند و خيان١۵ی به گردن، ئقبل از رفتن به پوسته و انداختن طوق مليشه 

 .چونگر بعد از آن به وسيلۀ نيروھای اسماعيل خان کشته شد. عظيمی در برابر اين رزمندگان انجام داد

که فرماندھان شوروی در روزھای اول تجاوز به افغانستان فکر می کردند که با چند ضربه قادر به کنترول جنگ  با اين

 کشيد، اما اين کار نشد و جنگ که ديگر از سوی خواھند شد و به زودی برخی از قومندانان از جنگ دست خواھند

امپرياليست ھا و عمال اسالمی و غيراسالمی شان به جنگ ميان کفر و مسلمان مبدل شده و از مضمون آزاديخواھی آن 

 بر نيروھای شوروی، کاروانھای ١٩٨١تھی گشته بود، بر طبق گزارشات استخبارات شوروی، مجاھدين در سال 

در ھمين .  بار می شد، عمليات رزمی انجام داده بودند۵٢٣۶ بار در ماه که در طول سال ۴٣۴ت دولتی انتقالی و ادارا

 عالقه داری ۵٠ وسيلۀ نقليه نابود و ۵٧۶ حملۀ غافلگيرانه بر قوای شوروی و دولت پوشالی به سر رسيد، ٧۶٠سال 

 تن از نيروھای پوليس ۴۵۵٢ول ھمين سال در ط. سقوط کرد که بعضی از آنھا ميان دو طرف دست به دست شده بودند

 ۴٣ درصد واليت ھرات، ١۶ درصد واليت کندز، ١٠با تمام عمليات خونين نيروھای متجاوز باز ھم . به قتل رسيدند

قومندانان و مسؤوالن بخش ھای مختلف . درصد واليات بلخ، جوزجان، سمنگان و فارياب تحت تسلط دولت قرار داشت

) بی. جی. عضو بيروی سياسی و رئيس کی( طی گزارشی به اندروپوف ١٩٨٢غانستان، در سال در اف» بی. جی. کی«

اقرار کردند که قادر به نابودی چريکھا نبوده، اذعان می نمودند که ) عضو بيروی سياسی و وزير دفاع(و اوستينوف 

را در کنترول کامل خود گرفته  درصد خاک کشور ۴۶ ھزار نفر رسيده، مخالفان ۵٠٠تعداد نيروھای مسلح مخالف به 

 ھزار بار بر قوای شوروی و قوای دولت پوشالی ١٠در طول اين سال حدود . و اين ساحه روز تا روز گسترش می يابد

حمله صورت گرفته و به اين صورت کمربند جنراالن شوروی در اشغال افغانستان روز تا روز سست و سست تر 

 .شد می

وليس دولت پوشالی به عنوان افراد ترسو و نامطمئن می نگريستند و فقط اتکای آنان بر نيروھای شوروی به ارتش و پ

وقتی نيروھای داخلی برای انجام عملياتی بيرون می شدند و يا کاروان ھای لوجستيکی را انتقال می . نيروھای خاد بود

امی نمی کردند و چون شوروی ھا در دادند، ھليکوپترھا و در مجموع قوای ھوائی شوروی در حمايت از آنھا ھيچ اقد

 نظامی نيروھای دولت پوشالی را جلو می کردند، لذا تلفات اين نيروھا فوق العاده باال بود و به اين ھایبسياری از عمليات
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خاطر قشله ھای عسکری و پوسته ھای پوليس به زودی خالی شدند و دولت مجبور گشت تا سن عسکری را ابتداء به 

 ۴٠بعدھا به اين ھم بسنده نکرد و سن احتياط را تا .  سال پائين بياورد و عسکری را سه ساله سازد١٨به  سال و بعد ٢٠

برای ھر سرباز فقط سه ھزار . يکجا عسکری می کردند) دو نسل(لذا در بعضی جاھا پسر و پدر . سالگی باال برد

مورال نيروھای مسلح دولت بسيار «فغانستان بر طبق گزارشات استخبارات شوروی در ا. افغانی در ماه داده می شد

 ھزار تن و در ١٧ به ١٩٨٠تعداد فراريان ارتش پوشالی تا ماه اپريل . »پائين بود و با مخالفان ھمکاری می کردند

که  با اين.  در ھر ماه سه ھزار نفر از عسکری فرار می کردند١٩٨٢در .  ھزار نفر رسيد٣٠ اين تعداد به ١٩٨١

 .ی مسلح دولت پوشالی فوق العاده باال بود، اما فراريان اردو و پوليس شش برابر کشته ھا بودندتلفات نيروھا

دھھا گروپ نظامی در شھر و دھات به عسکرگيری .  ھزار کشته داده بود٨ بيش از ١٩٨١ ماِه سال ٩قوای پوليس در 

اطر مخالفان در کابل به گردن سگی کاغذی به اين خ. اشتغال داشتند و مردم از اين بابت بی نھايت زير فشار بودند

اين گونه اين گروپھا از سوی فعاالن سياسی ضد تجاوز و . »مره تذکری ته«: آويزان کرده و بر آن نوشته بودند

 می يافت به ھمان پيمانه فرار جوانان به شدتھرچه عسکرگيری بيشتر . باشندگان شھر کابل به تحقير گرفته می شدند

اين کشتارھا و فرارھا باعث شد که فرقه ھا . ، کشورھای عربی، اروپائی و امريکائی اضافه تر می شدايران، پاکستان

 . نفر نيروی بيشتری در اختيار نداشته باشند٣٠٠از 

از يک سو افزايش تلفات سربازان شوروی و از سوی ديگر مصارف جنگی که روز تا روز کمرشکن تر می شد، و 

زه آخرين وزير خارجۀ شوروی اعتراف کرد که از روزھای اول تا خروج، مصرف نيروھای بعدھا ادوارد شوارتز ناد

ليارد دالر تنھا مصرف ي م٢٠ روز، ٣٣٣۵ليارد دالر می رسيد و در ظرف ي م٢شوروی در افغانستان ساالنه به بيش از 

ليارد دالر ي م۴۵افغانستان بعدھا معلوم شد که شوروی ھا از کودتای ثور تا سقوط دولت نجيب در . نظامی داشتند

ليون دالر می ي  م١٠مصرف داشته اند و به اين صورت مصرف نظامی و غيرنظامی شوروی روزانه در افغانستان به 

 .رسيد

بخش خصوصی در زمينۀ توليد و تجارت با رکود جدی مواجه شد و ھر ) ١٩۶٢ تا ١٩۵٢( سال صدارت داوود ١٠در 

ينه بافته بودند، پنبه شد، توليد بروکراتيک به عنوان مھمترين بخش اقتصاد کشور آنچه ھاشم خان و زابلی درين زم

که با بی برنامگی خاص اقتصادی ھمراه و تا حدی ھمان سياست اقتصادی » دورۀ دموکراسی« سال ١٠. تبارز نمود

. ردن اقتصاد تندتر شد، بار ديگر آھنگ بروکراتيزه ک١٩٧٣داوود دنبال می شد با به قدرت رسيدن دوبارۀ داوود در 

اين روند برای سياست اقتصاد دولتی که حزب دموکراتيک خلق بعد از کودتای ثور آن را رويدست گرفت، زمينه ساز 

 دولت خلقی تا حدی بر بودجۀ عايداتی خود از رھگذر توليد در ١٩٧٩ و ١٩٧٨که در دو سال  با اين. خوبی گرديد

ار بود، اما بعد از تجاوز شوروی، دولت پوشالی در وابستگی اقتصادی بخش ھای مختلف و محصوالت گمرکی استو

در روزھای . شد کامل فرو رفت و ھرچه جنگ شدت می يافت به ھمان پيمانه مصارف شوروی در افغانستان باالتر می

يون دالر در لي م٢٠ليون و باالخره تا ي م١٠رسيد که بعدھا تا  ليون دالر در روز میي م۶اول تجاوز، اين مصرف به 

لياردھا متر يدرين دوره کارخانۀ جديدی احداث نشد، راه و سرکی اعمار نگرديد، بند و نھری بر م. روز افزايش يافت

تمام پولھای شوروی فقط در بخش نظامی و . مکعب آب افغانستان ساخته و يا ترميم نشد و نھالی غرس نگرديد

  . استخباراتی به مصرف رسيد

 بر اکثر دھات کشور قدرتش را باخته بود و فقط بر برخی از مراکز واليات سلطه ١٩٨٢ر سال دولت خلقی در اواخ

برای محافظت از شھر کابل سه کمر بند امنيتی ساخته، عبور و مرور افراد و نيروھای دولتی ميان واليات با . راند می

 يکی از مھمترين مشکالت دولت خلقی به اين صورت انتقاالت. بستن کاروانھای نظامی و يا ھوائی صورت می گرفت

زيرا صدھا گروپ چريکی، اين راه ھا را بھترين محل عمليات بر نيروھای شوروی و دولتی قرار داده که ھر بار . شد
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 خود را ل شوروی است که انتقاالت لوجستيکامريکائی ھا با تجارب زمان اشغا(نمودند  تلفات سنگينی بر آنھا وارد می

دستان آنان غير امريکائی اند به سر می رسانند و به اين صورت از  ه ھای خصوصی که بيشتر سالح ببا افراد کمپنی

توزيع » کوپون«ان دولتی مأمورشوروی ھا برای . و غنيمت به دست می آوردند) تلفات بيشتر شان جلوگيری می کنند

  ماشين به ِگل نشستۀ حاکميت را تيله میکرده و به اين طريق خواستند تا از نارضايتی عميق اين بخش که مظلومانه

ان خلقی تا حال از آن با لذت و حسرت عجيبی ياد می کنند و آن را مأمورچيزيکه بسياری از (کردند، جلوگيری نمايند 

لذا مردم ) ازين کوپون ھا تجليل می نمايند» درخشان«خود قرار داده و به عنوان روزگار » ايدئولوژی«قلۀ فکر و 

 که فقط خواھان خروج نيروھای اشغالگر از کشور بودند، ھرگز شکوه ای از اين که چرا شوروی ھا در افغانستان

دانستند و آگاه بودند که اين دولت چون باشه ای  افغانستان کار نمی کنند، نداشتند و چون دولت را آلۀ دست متجاوزان می

 اين دولت برای توده ھای مردم افغانستان نداشتند و روی انگشت شوروی ھا قرار دارد، لذا کوچکترين طمعی از خدمت

زمانی که امريکائی ھا افغانستان را اشغال کردند، روسھا به عنوان ميراث دار شوروی مدعی شدند که بر افغانستان 

 .ليارد دالر قرض دارندي م١٣٢

 مشکالت پولی دولت پوشالی را ليون دالر در ھر روز، بايديم١٠شوروی در دامی گير مانده بود که عالوه بر مصارف 

. که ديگر در محاصره به سر می برد، نيز می پرداخت زيرا دولت خلقی طوق لعنتی بر گردن اتحاد شوروی شده بود

. ليون روبل را برای فعاليت ھای اگسا و نيروھای مسلح از شوروی به دست آوردي م٢٠، ١٩٧٩دولت خلقی در جنوری 

يون روبل را برای لي، دو صد و پنجاه م١٩٨١ ھزار روبل برای عمليات خود و در ٨۶٠ليون و يم يک ١٩٨٠خاد در 

در سال .  ھزار روبل دريافت نمودند٧٠درين سال واحدھای استخبارات سرحدی .  از شوروی گرفتنشمعاش کارمندا

ليون يمو يک  ھزار مال ١٢ليون روبل برای معاش يمليون روبل برای مصارف استخباراتی، دوازده ي، پنج م١٩٨٠

. ليون روبل سالح دريافت شدي م١١٠ به ارزش ١٩٨١در .  دادن به مالھا از شوروی گرفتتروبل ديگر برای رشو

ليون روبل به دولت افغانستان ي م٧۴٠ در مجموع ١٩٨٢ و ١٩٨١برای رفع ضرورت ھای دولت پوشالی در سالھای 

ليون روبل ي م٣۶٠يون برای بخش زراعت و لي م١٨٠، ليون روبل برای اردويم ٢٢۵پرداخت گرديد که ازين جمله 

يارد دالر می ليم ١.۶درين سالھا قرض ھای خارجی دولت افغانستان به . ديگر برای بخش صنعت اختصاص داده شد

را عنوان می کرد، » یډوډکور، کالی، «دولت پوشالی برای خدمت به مردم که ھميشه دھل آن را می نواخت و . رسيد

 .ش اتحاد شوروی ماندمای ادامۀ حياتش دست به دامن قي کوچکی مانده نتوانست بلکه برنه تنھا گام

.  ھيچ برنامۀ اقتصادی را پی ريزی نکردند١٩٩١ تا سقوط دولت نجيب در ١٩٧٨پريل ادولت ھای مزدور از کودتای 

 دولت شب و روز به فکر ادامۀ چون زيربنای اقتصادی افغانستان را توليد زراعی با اقتصاد فئودالی می ساخت، پس اين

 .حيات لرزانش بود و قادر به ارائۀ کوچکترين برنامۀ اقتصادی نشد

که دولت بی بنياد ببرک بتواند جھت به نفس انداختن حکومت بی خونش از مالکان ارضی پايه ای پيدا کند و  برای اين

جبھۀ ملی پدر « کنگرۀ مؤسس ١٩٨٠مبر  دس٢٧به اصطالح ازين طريق در ميان توده ھای مردم نفوذ نمايد، در 

عده ای از جاسوسان پنھان شوروی چون عبدالرحيم ھاتف و ديگران شامل اين . را در شھر کابل افتتاح کرد» وطن

در آن زمان مردم به رسم مطايبه می گفتند که پرچمی ھا مادر وطن را فروختند و حال به پدر وطن جبھه . جبھه شدند

که رژيم برای برخی  ردم تصميم خود را گرفته و پيوستن به اين جبھه را ننگ می دانستند، با ايناما چون م. می سازند

از مالھای متنفذ و مالکان ارضی پولھائی اختصاص داد با آن ھم اين جبھه تا خروج نيروھای شوروی و سقوط دولت 

می ھا در کنار جبھۀ ملی پدر وطن دست پرچ. نجيب کاری از پيش نبرد و در ميان طيف کوچکی از اجتماع پايه نگرفت

سازمان جوانان، سازمان زنان، اتحاديه ھای کارگری، نيروھای دفاع خودی وغيره را . به تشکل سازی بسياری زد

که به » خلق«توانستند جز اعضای  اما چون خشت از خره خطا خورده بود، چنين تشکالت مسخره ای نمی. ساختند
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با . ند و تمام آنھا توسط خاد رھبری و تمويل می شدند، توده ھای مردم را متشکل سازندزور و رضا شامل آنھا می شد

اين اعالن ھيچ آواره ای به وطن برنگشت، مخصوصاً که مردم در ھر يکی ازين تشکالت دست نامرئی مشاوران 

 .شوروی را می ديدند و از آن بيشتر نفرت می کردند

 با پاکستان است، اما اين پيشنھاد به منزلۀ به رسميت مذاکرهه حاضر به  اعالن کرد ک١٩٨٠دولت پوشالی در می 

 برژنف حين يک سفر، اعالن کرد که حاضر است ١٩٨١شناختن دولت کابل بود، لذا پاکستان آن را رد کرد و بعد در 

ن در تمام با ھر کسی در مورد اوضاع اطراف افغانستان صحبت کند، چون تا آن زمان تجاوز شوروی به افغانستا

  . بين المللی محکوم شده بود و شوروی خود را زير فشار اذھان جھانی احساس می کردتجمعات

  
 ادامه دارد

  
 


