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  ھادو جھاد  در دو قرن و تفاوتھای آن
  

اين خطه ی .  گره خورده است زاديخواھی و مقاومت ھای ملی سرنوشت مردم افغانستان گويا با مبارزات پايان نا پذيرآ
 قابل  ر گرفته است ، ولیباستانی در درازنای تاريخ ، پيوسته مورد تھديد و تجاوز قدرتھای بزرگ آسيايی و اروپايی قرا

ھيچ برھه يی از تاريخ سراغ شده نميتواند که در اين سر زمين آب از گلويش بخوشی توجه است  که ھيچ تجاوزگردر
ازگذشته ھای بسيار دور ميگذريم  و تنھا از دو تجاوز استعمار برتانوی در قرن نزدھم  ياد ميکنيم که .  فرو رفته باشد 

ميالدی صورت گرفت و تجاوزگران  در ھر دو مرتبه به  شور قيام آزاديخواھانه ی )  ١٨٧٩ و١٨٣٩( در سالھای 
مردم ما مواجه گرديده  و پس از تحمل تلفات عظيم جانی و مالی و در پايان صرفا چند ماه اقامت مختصر و خونين 

   .خويش، پا به فرار نھادند
  ھم به کشور عزيز ما سپری شده بود، قشون استعمار روسیدقيقا پس از صد سالی که از آخرين  تجاوز ھند برتانوی

قصد تصرف افغانستان را نمود و خواست با اتکا با ماشين عظيم جنگی اش در برابر مردم با غيرت افغانستان بخت 
ی ده   مذبوحانهجه شده پس از ده سال تالش و تقال یآزمايی کند که آنھم به سر نوشت ننگين تر از تجاورگران قبلی موا

 يکبار ديگر به  و سرنوشت استعمار ، پا به فرار نھاد و بدين گونه، تاريخ کشور  ما) ميالدی١٩٨٩ تا ١٩٧٩( ساله 
 م ، تکرار تاريخ در سرزمين حادثه خيز افغانستان صورت ١٩٧٩بايد افزود که گرچه در سال .  تکرار گرفته شد

فاوتھا و تشابھات جالبی را نيز در خود نھفته داشته اند که سخت گرفت، اما اين تکرار ھای تاريخی ، در عين حال ، ت
 چون منافع و برنامه ھای استعمار جھانی در جھت تجاوز و اشغال کشور ھای ضعيف . انتباه آميز و آموزاننده ميباشند 

 در قرن بيستم  نظامی روس ھا مبنی بر اشغال افغانستان- ھميشه دارای وجوه مشترک  ميباشد، بنابران ، ھدف سياسی
با ھدف و شيوه ھای کاری استعمار ھند برتانوی در قرن نزدھم از بسا جھات ھمخوانی داشت و موازی بدان، قيام ملی 

اما آنچه را . ضد تجاوز قرن بيستم مردم افغانستان با قيام ھای ملی قرن نزدھم  در کليت اش، مشابھت ھايی بھم ميرساند
نزدھم و (  نمايم عبارت از تفاوتھای فکری و ماھوی رھبريت دو جھاد در دو قرن من ميخواھم در اين رابطه بيان

  : در افغانستان است ، بگذار از اينجا آغاز کنيم که  )بيستم
رھبری جھاد مردم افغانستان عليه استعمار ھند برتانوی در قرن نزدھم از نظر ماھوی کامال ملی و منزه ،  

ظر سياسی مستقل و غير وابسته و از رھگذر فکری و اعتقادی ھم متکی به  و وطنپرستانه بوده  از نیمردم
  .اسالم سنتی و غير سياسی بود

 رھبری جھاد مردم افغانستان در قرن نزدھم بگونه ی طبيعی  از ميان مردم برخاسته و به ھيچصورت قصد  
ه از کشور و حفظ آزادی و رسيدن به قدرت و حاکميت سياسی را نداشتند، بلکه ھدف شان صرفا راندن بيگان

 .استقالل سياسی مملکت بود
رھبران جھاد قرن نزدھم  مردم افغانستان ھيچگونه پيشينه ی سياسی و پيشينه ی تشکيالتی نداشتند و ھيچ نوع   

 .ايد يولوژی خاص و ارداتی نيز بدرقه ی شان نميکرد
نی از زمره ی خصوصيت ھای رھبران  مردم داری ، ناموس داری ، غرور بلند انسانی و ھمت واالی افغا 

 .جھاد در قرن نزدھم بود
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 رھبران جھاد در قرن نزدھم از عمل جاسوسی ، معامله گری سياسی، خود فروشی و وطنفروشی عميقا نفرت  
بھمين دليل ھم بود که استعمارگران انگليسی علی رغم تالش . داشته  و آنرا ننگ بزرگ و ابدی می پنداشتند 

 . عيين جايزه ھای بزرگ پولی ، نتوانستند ھيچ يک از رھبران جھاد را بخرند و يا بفريبندھای زياد و ت
  .  برتری جويی قومی ، زبانی ، سمتی و نژادی نزد رھبران جھاد قرن نزدھم افغانستان کامال مردود بود 

  
افغانستان در مسير ( ر بنام بياييد اکنون چند نمونه از اين دست را از اثر گرانبار روان شاد مير غالم محمد غبا

از ) نوامبر٣(جان کنولی در روز دوم انقالب : " ياد کنيم تا بعدا به توزين و تفاوتھای دو جھاد بيشتر آشنا شويم ) تاريخ 
مخفيانه ) موھن الل جاسوس انگليس در اين موقع نزد رھبران محافظه کار قيام اسير بود ( باالحصاربه موھن الل اسير

اخان شيرين خان جوانشير و نايب محمد شريف خان مذاکره کن که بر ضد شورشيان با ما ھمکار شود و در نوشت که ب
عوض به خان شيرين خان  و عده ی صد ھزار روپيه بده ، به شرطی که از کشتن و اسير کردن شورشيان مضايقه نکند 

بکوش که بين شورشيان . . . را تاراج خواھند کرد قدرت را بدست گيرند، مساکن شما " سنيان" به آنان بفھمان که اگر . 
 –افغانستان در مسير تاريخ " ( من در برابر سر ھر سردار شورشی ده ھزار روپيه ميدھم .نفاق پيدا شده و توسعه بيابد 

  )۵۵٢صفحه ی 
نفرت اين پيشنھاد کنولی از طرف خان شيرين خان به شدت و روان شاد غبار پس از اين شرح می افزايد که 

اگر خان شيرين خان به خدمت مايل نيست با سر :  نوامبر به موھن الل چنين نوشت ١١کنولی در "  ،   "  . رد شد 
از ده تا پانزده ھزار روپيه ) از رھبران انقالب( به حاجی علی بگوی که در مقابل ھر سر . داران ديگر تماس بگير

 که تو به غلجايی ھا و خان شيرين خان بگوی که اگر آنھا مکناتن شخصا به موھن الل نوشت" ،  . "  ميدھم 
و ما شده و يکصد خروار غله  برای ما بفرستد ، من بخوشی سند نيم مليون روپيه  به آنھا ) شه شجاع( طرفدارشاه 

  . " ميدھم 
علی رغم البته غلجايی ھا و خان شيرين خان و ساير مردم با ھمت :  " روان شاد غبار باز ھم می افزايدکه 

انتظار انگليسا چنين پيشنھادات را رد کردند و حتی غلجايی ھای نادار گفتند که ما عھد بسته ايم که شما را از افغانستان 
م  وارد ١٨٧٩اکتوبر۶رابرتس جنرال مشھور انگليس در " ، " خارج نماييم ، لھذا برای مذاکره ھم با شما حاضر نيستيم

 کلدار و برای ھر افسر ٧۵ تا ۵٠از ) کيوناری(  ھر نفرحمله کننده به سفارت انگليس کابل شد و اعالن کرد که در بدل
"( کلدار جايزه ميدھد، ولی برخالف انتظار رابرتس ھيچ حمله کننده يی بر سفارت کيوناری را کسی بدست نداد ١٢٠

  )۶٢۴ صفحه ی –افغانستان در مسير تاريخ 
ان خان صافی بنام سر فراز خان سه صد ھزار روپيه برای او پيش انگليسھا توسط يکی از اقارب محمد عثم " 

. "  ( کشيدند تا از حمله بر قشون انگليس منصرف گردد و البته او و مردمش نپذيرفته به جنگ آمدند و دشمن را بکوفتند
  ) ۶٢٧ صفحه ی –ھمان کتاب 
نقره باب و زيور زنانه را . . . د که يکی از رھبران سپاه کوھدامن  و کوھستان مير غالم قادر اوپيانی بو" 

آنچه از خود داشت  وآنچه از اعانه ی زن و مرد جمع ميشد می گداخت و سکه ميزد و به مصرف داوطلبان جھاد 
  )۶٣١ صفحه –ھمان کتاب "  ( ميرساند 

واند عشيره راولنسن  دانشمند انگليسی در قندھار يکصد ھزارروپيه  بين خان ھای پوپلزايی بخش نمود تا بت" 
ارزين ھردو گروه بر ضد دشمن بی پوپلزايی را بر ضد بارکزايی به جنگ اندازد ، ولی اين افساد بجايی نرسيد و م

  )۵۴۶ صفحه –ھمان کتاب " (خارجی با ھم متحد شدند 
غرورملی، حفظ نام و ننگ افغانی و صفای باطن رھبران اين بود نمونه ھای کوچکی از خود گذری، 

 سال قبل، البته خودفروشی ، وطنفروشی  و بيگانه پروريھای  رھبران رسمی جھاد عصر ما  وچند يکصدمجاھدين در
  . را بعدا تشريح خواھيم نمود

مادامکه به نام ھای رھبران جھاد قرن نزدھم  و مناطق مربوطه ی شان توجه کنيم ، برادری ، بی ريايی و 
، اسامی تعدادی از )افغانستان در مسيرتاريخ( باساس کتاب .  ميگردداتحاد رھبران جھاد نيز دران زمان کامال ھويدا

امين هللا لوگری، سکندرخان با ميزايی، امام ويردی :  م تنھا در شھر کابل چنين بود١٨۴١رھبران و محرکين قيام سال 
، بچه ير کھدامنی بچه خواجه م. . . ازبک، مالاحمد برنج فروش، اکبرخوابگاھی، آغا حسين قزلباش، احمد ميرآخور 

خان گلخان تره خيلی، دوست محمد خان غلجايی ، دالورخان شاه آغاسی، . . . ميرداد ھوتکی، حاجی علی کابلی ، 
سيدال خان الکوزايی، سلزان خان نجرابی ، صوفی خان بايانی ، عبدالعزيزسليمان خيل، ميرمسجدی خان کوھستانی، 

 ميالدی باز ھم به قول روان شاد غبار ١٨٧٩ ضد استعماری در سال رھبران جھاد. محمد ھاشم کاه فروش وغيره 
محمد کريم خان افسر نظامی، غالم حيدرخان کابلی، ميربچه خان کوھدامنی، مير غالم قادرخان : ازينقرار بودند 

 خان اوپيانی ، برادر پرويزشاه خان پغمانی،محمد عثمان خان صافی، غالم حيدرخان چرخی، سمندرخان و محمد حسن
لوگری، جنرال محمد جانخان وردکی، مالدين محمدخان اندری، عبدالقادرخان غزنوی، مال عبدالغفورلنگری، مير 

  . عصمت هللا خان جبارخيل و غيره 
ترکيب رھبران جھاد در قرن نزدھم  به روشنی نشان ميدھد که تا کدام اندازه جوشش و صميميت ملی در ميان آنھا 

وری، وطندوستی ، آزاده گی و غرورملی رھبران جھاد دران زمان نه تنھا مورد تحسين و دال.  وجود داشته است 
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تقديرملت قرار گرفت ، بلکه صفات و مشخصات مثبت آنان بمثابه ی سرود و ترانه  ورد زبان زن و مرد کشور در ھر 
  : کوچه و برزن گرديد 

  محمد جان خان مرد ميدان است      ايوب خان شير غران است
  خان رس رسا ن   است      آزادی فخر  افغا  ن   است مير بچه

  . . . و 
پس از اين شرح  مختصر، بياييد ببينيم  که اعمال و گفتار رھبران جھاد رسمی ضد استعمار روس در اواخر قرن بيستم  

منظور، جھاد رسمی تنظيم ھای اسالمی ساخت خارج با رھبران دست نشانده و دست نگر ( به چه منوال بوده است ؟  
  ) افع شان را در وجود ھمانھا جست و جو ميکردند و ميکنند  و جھان غرب من، عربستانآنھا ست که پاکستان ، ايران

با تفصيل بيشتر بايد گفت که در دھه ھای ھشتاد و نود قرن بيستم دو نوع جھاد عليه تجاوز ضد رژيم دست نشانده و 
ديدا ھا ش امريکايی و سر سپرده گان بومی آنقشون روسی که بالتدريج باساس برنامه ی مشترک استعمارگران روسی و

 ديگری ھم  آن قيام ھای خودجوش مردمی بدون امر و نھی بيگانه گان بود وسرکوب گرديده مجال تبارز رسمی نيافت و
البته قيام خود بخودی و مستقل مردم افغانستان . جھاد رسمی ،  وابسته و انحرافی با رھبران عقبگرای خارج نشين آن 

 ميباشد که حتما بايستی صورت گيرد و اما در اينجا عجالتا  ازان بجای خودش قابل بحث و بررسی مفصل و جداگانه
 ميالدی  را بگونه ی مقايسه يی مورد ١٩٩٢ تا ١٩٧٩ سياسی جھاد رسمی از –ميگذريم و صرفا ماھيت فکری 

  : بررسی بسيار مختصر قرار ميدھيم 
ديخواھانه را کنار گذاشته با جھاد رسمی اواخر قرن بيست افغانستان از ھمان آغاز کار، جنگ ميھنی و آزا )١

 که ھدف بميدان آمد بجای رھايی ميھن از قيد اسارت بيگانه)  جنگ اسالم در برابر کفر( شعار تند مذھبی 
  .پيش کشيده شد " نجات اسالم"  ، شعار اصلی بود

حت نظارت  رھبران جھاد نه در داخل خاک افغانستان و در بنا گوش دشمن ، بلکه در خارج از افغانستان و ت )٢
 .، حما يت  و کنترول خارجی ھا بسر ميبردند

 جھاد ضد روسی مردم ما از يک رھبری مشترک ملی و متحد کامال محروم نگھداشته شده مجاھدين با گروه  )٣
 . ھا ، پارچه ھا و احزاب مختلف و مخالف ، با رھبران طماع ، قدرت طلب  وتاريک انديش تقسيم  گرديدند

 از نظر مالی و تسليحاتی و حتا از ناحيه ی خط فکری و ايد يولوژيک وابسته به شبکه  جھاد  سالھای مذکور )۴
 . ھای جاسوسی و استخبارات کشور ھای مختلف جھان و بخصوص ممالک ھمسايه گرديد 

 عمل خود فروشی و وطنفروشی در ميان رھبران جھاد ضد روسی خارج نشين ھمانند رھبران کودتای ھفتم  )۵
 . ی و حتا رقابت آميز مبدل گرديد ثور  به امر عاد

 و زبانی در ميان رھبران جھاد رسمی و جبھه گيری ھای خونين در برابر يکديگر به ی برتری جويی قوم )۶
 .بيماری مزمن درون جھاد مبدل شد که تجاوز گران و ھمسايه ھای مداخله گر ازان سود بسيار بردند

در ميان رھبران جھاد قرن بيستم معمول و )  خودی و بيگانه با(  تبانی ھا و معامله گريھای فراوان سياسی  )٧
 . مروج گرديد 

 اسالم پناھی مطلق و تکفير دگر انديشان  و نيز مردود شمردن گرايشات دموکراتيک ، مترقی و ميھن پرستانه  )٨
ان شمرده آن"  جھادی" رض از صفات برجسته ی از طرف  رھبران جھاد رسمی و به نفع بيگانه ھای مغ

 . يشد م
 و اطاعت از اوامر و دستورات اجنبی  ن و خيانت و پشت کردن  به مردم استبداد فکری ؛ مطلقيت حزبی ، غب )٩

 .درميان رھبران جھاد رسمی متبارز بود
 کشتار مردم و ويرانی کشور تحت عناوين کذايی  و سو استفاده از نام اسالم و اعتقادات پاک مردم از جمله ی  )١٠

 .د رسمی اواخر قرن بيستم بوده استبر جسته گيھای جھا
بی توجھی  به اصل ناموس داری نوع ملی و افغانی و حتا انحرافات  عملی از ايجابات سنت ھا و اخالق و  )١١

 فرھنگی ملی که صد ھا نمونه و مثال آن ثبت تاريخ معاصر 
  .      کشور گرديده است ، به امر عادی مبدل گرديد 

د از چند منبع معتبر مبنی بر انحرافات فکری و بيگانه پرستی ھای رھبران جھاد حال ، بھتر خواھد بود چند سن
  : رسمی را در اينجا بيان نماييم 

ول روابط سياسی جمعيت اسالمی در ؤو مس"  جوانان مسلمان" ن  سکرتر انجنير حبيب الرحم  شخصی بنام  )١
عت اسالمی پاکستان و قاضی حسين  ھجری شمسی به الھور نزد ابو االعلی مودودی  رھبر جما١٣۵٣سال 

مبنی بر جھاد عليه رژيم  ) مودودی ( احمد مسوول جماعت اسالمی در ايالت سرحد فرستاده شد و با فتوای 
پس ازان بود که عبدالھادی ھدايت  و وفی هللا .  داوودخان و مبلغ ھشتصد ھزار کلدار پول نقد بکابل بر گشت 

  ) بقلم درفش اميد " مزدو بگيران اخوانی " کتاب ( بيرون رفتند "  جوانان مسلمان " سميعی از تشکيل 
که بعدا احزاب و رھبران جھاد رسمی را تشکيل دادند، از نظر " جوانان مسلمان " بايد گفت که وابسته گی    )٢

ھای از سال) و پسانھا با امريکا و جھان غرب ( ايديولوژيک  با عربھا و از نظر مالی و سياسی با پاکستان  
در سکندر " جوانا ن مسلمان " وابسته گی ھای بيشتر رھبران .  ھجری شمسی آغاز يافته بود١٣۵٢قبل از 
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مقامات پاکستان تعدادی . صورت گرفت ) فرزه ( پوره ی شھر پشاور پس از شکست آنھا در مقدمات کودتای 
 در نات نظامی در کوه ھای اتک را با پرداخت  پول ماھيانه و دادن تمري" جوانان مسلمان " از رھبران  

  ھای محوطه يی واقع در سکندرپوره ی پشاور نگھداشته بود که دو تن از رھبران مشھور جھادی بنام
با " جوانان مسلمان "  رھبران   احتماال ارتباط. پروفيسور برھان الدين ربانی و گلبدين حکمتيار ازان جمله اند

 .  بر قرار شده باشد بخشھای امنيتی امريکا در ھمين سالھا
که در دھه ) افغانستان ، اسالم و تجدد سياسی ( کتابی دارد بنام " اليوررای "   يکی از محققين فرانسوی بنام  )٣

به نظر :  " ھمين کتاب چنين مينويسد ) ١٠١(وی در صفحه ی . ی ھشتاد سده ی بيست بچاپ رسيده است 
 عمل آنی و مستقيم بر عليه سياست طرفدار پشتونستان داوود ميرسد که رييس جمھور پاکستان بوتو، اقدام به

اسالميست ھايی که در پشاور جمع بودند توسط اردوی پاکستان . وی از حکمتيار حمايت مينمايد . می ورزد
 . " آموزش ديده بودند و ماموريت ھای مخفيانه در داخل خاک افغانستان اجرا ميکردند 

 مصاحبه ی جنرال اسلم بيگ لوی درستيزوقت پارکستان را به نشر رسا نيده پاکستان "  جنگ"   روزنامه ی  )۴
خود نقل کرده ) ۴٧٩(ارگان نشراتی حزب اسالمی گلبدين  آنرا در شماره ی " شھادت " بود که نشريه ی 

جنرال اسلم بيگ بجواب سوالی گفت که قيام شھنواز تنی عليه نجيب بخاطری به ناکامی "  :  است و چنين 
. .. اميد که حکمتيار بعضی مقامات پاکستانی را از موضوع با خبر ساخت  که خبر آن به نجيب رسيد انج

موقف پاکستان در قبال حکمتيار ھر قسمی که ھست ولی  من يقين ميدانم که حکمتياربر خالف پاکستان ھيچ 
  . " موقفی نخواھد گرفت  

يا  فاجعه ی قرن ، " تلک خرس"  طی کتاب خود بنام   دگروال يوسف پاکستانی مسوول بخش جھاد افغانستان  )۵
) مسوولين نظامی تنظيم ھای اسالمی ( بعد از آنکه با عده يی از آنھا :  "  آن چنين مينويسد ٢۴در صفحه ی 

حتا به . . .  در جريان تمرينات آشنا شدم  و يا در جريان فعاليت ھای محاربوی با آنھا تماس حاصل نمودم 
داخل افغانستان سفر کردم ، اطمينان دو جانبه بين ما پيدا شد و عده يی از آنھا قانع شدند که مراکز شان ب

 . " مشوره ھايی که ما برای شان ميدھيم با نظر و اصول جنگی شان مطابق است 
 ميالدی جنرال اختر توانست يک ١٩٨۴در اواخر سال : "  ھمين کتاب چنين ميخوانيم ٣٣  باز در صفحه ی  )۶

بدين اساس کوشش نموديم تا فعاليت ھای داخل افغانستان را . . .  آورد د رسمی در بين احزاب به وجوداتحا
 در جريان چھار ھفته کار و مجادله ی شديد  او توانست رھبران را به يک اتحاد  از اين طريق اداره کنيم 

بستان سعودی نيز دعوت نمود تا مجبور سازد و در اين جريان از شھزاده ترکی الفيصل رييس استخبارات  عر
ولی به ھيچوجه بين گروه ھای افراطی و ميانه رو . . . به پاکستان آمده در اين مذاکرات اشتراک نمايد 

 باآنھم در جريان مذاکرات  توفقاتی   .باالخره مداخله رييس جمھور صورت گرفت . ھمکاری بعمل نمی آمد
 شب ھدايتی ٢ سر رسيد  و به ساعت  به ) يس جمھور پاکستانري( باالخره حوصله ی ضيا بعمل نيامد تا 

صادر کنند ، ولی تذکر نداده بود که در غير آن چه   ساعت اعالميه مشترکی٧٢صادر کرد که ھفت حزب الی 
    "رھبران اين را ميدانستند که بدون حمايت پاکستان و آنچه ضيا گفته بود ھمه چيز تمام ميشود . . .ميکند 

در طول مکلفيتم ، مالقاتھای " :  تلک خرس چنين مينگارد ٣۴ يوسف پاکستانی در صفحه ی  دگروال )٧
ولی تماس بيشتر من با مسوولين نظامی آنھا بود و بدين صورت خشت و . بيشماری با رھبران داشته ام 

 . "پيچ اين ساختمان را از تماس با ايشان به وجود آورديم
 و اين تماسھا و تبانی ھا  کار را تا بدانجا کشانيد که حتا چلی ھا و مالھا "خشت و پيچ   "اين!   بلی  خواننده ی گرامی 
اکستان و مفلوک ترين عناصر عربی و عجمی از منطقه و سر تاسر جھان در امور سر نوشت او مفتی ھای درون قير پ

 ملی ، برای ما خون و خوف و ملی ما دست درازی نموده و باالخره جھاد رسمی ، بجای آزادی وسر بلندی  و ھويت
که رھبران رسمی جھاد که آنھمه  اطاعت و چقدر مضحک  و شرم آور است .  ويرانی و مصيبت ملی به ارمغان آورد 

فرمانبرداری و خود فروشی را  در بازار مکاره ی پاکستان  پذيرفتند  و ملت  غيور افغانستان را بی عزت  و بی سر 
  .   وطنپرست آن می غرند و عشوه ميفروشند شايسته و ی ملت  افغانستان و روشنفکراننوشت ساختند ،ھنوز ھم باال

اين ،  فشرده يی از انبوه  مسايل مربوط  به تفاوتھا و بغرنجی ھای دو جھاد در دو قرن جداگانه در کشور عزيز ما 
ع ، ايجاب تحقيق و بررسی بيشتر افغانستان بود که عجالتا از شرح و کاوش بيشتر اجتناب صورت گرفت ، ولی در واق

 ) پايان .  ( و مفصلتر را مينمايد که اميد وارم  بتوانم در آينده دست به چنين کاری يازم 
  
 


