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  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١۴ نومبر ٢٧
 

  تاريخ، نبرد طبقاتی
  بخش بيست و يکم

  

  پايان بربريت و آغاز جاھليت

سال ھا . ابتداء مال و بعد مولوی می شود. جد درس دينی می خواند آشنا برای مردم افغانستان است؛ در مسایطالب نام

خواجه نظام الملک وزير ملکشاه سلجوقی در بلخ، غزنی و (قبل مدارس خاص دينی در سراسر افغانستان وجود نداشت 

لين بار در ھرات نظاميه ھائی برپا نمود؛ تيموريان ھرات چندين مدرسۀ دينی ساختند اما بعد از تأسيس افغانستان او

ن خان در جوار مسجد کاه فروشی مدرسۀ کوچکی که در آن اصول فقه تدريس می شد، تأسيس گشت و ازمان عبدالرحم

کدام آنھا سراسری   مدرسه به مصرف دولت برپا نمود اما ھيچ۵بعد حبيب هللا خان در نورستان برای تدريس امور دينی 

معروف بود، زندگی می کردند و نزد » حجره«کنار مساجد در اتاقی که به طالبان عموماً در ). و برای تمام کشور نبود

ھر طالب بايد برنامۀ خاص دينی را به آخر می رساند تا به درجۀ دستاربندی يا مقام . مالی مسجد درس می خواندند

پوشند و حق  یطالبان عموماً لنگی، لباس سفيد و واسکت م. کرد مالئی می رسيد و صالحيت پيش نمازی را پيدا می

دانی، مسواک، دستمال ھراتی يا گل  در واسکت طالب تسبيح، وظيفات، قوطی نسوار، سرمه. تراشيدن ريش را ندارند

ناميده می شود، » وظيفه«طالبان مساجد ھر شام به خانه ھای ده به دنبال نان که . شود سيب و مقداری پول نگھداری می

خيرات، مرده و يا عروسی و شيرينی خوری به راه می افتد، طالبان می توانند وقتی در ده . می گردند و صدا می زنند

گاھی اربابان ده نيز چيزی برای خوردن . گوشت بخورند، در غير آن ھميشه نان چای يا پياوه و دوغ صرف می کنند

نباشد و يا مشکل جسمی عموماً افرادی به طالبی کمر می بندند که کاری به روی زمين از آنان ساخته . فرستند شان می

در گذشته اين طور بود اما حال که طالبی يک اقدام سياسی است و عايد فراوان دارد، جوانان بسياری به (داشته باشند 

پيوندند به سودھای سرشاری دست  مدارس دينی در پاکستان و ايران رو آورده، آنانی که به تحريک طالبان می

تائی داشته، از طبقۀ دھقان برخاسته اند و با تسلط مناسبات و فرھنگ فئودالی بر  روسأاکثر طالبان منش). يابند می

طالبانی که مربوط به مليت پشتون (زده وسنتگرا اند که دين و سنت نزد شان اھميت مساوی دارد  دھات، افراد فئودال

ن خان ادينی در زمان عبدالرحمکه  مدارس کوچک  با اين). را بيشتر از احکام دينی ارزش می دھند» پشتون ولی«اند 

ھای  فخرالمدارس و ابوحنيفه در شھرھای  مدرسهاز آغاز حاکميت خاندان طالئی و حبيب هللا خان به ميان آمد اما 

در چارچوب دولت تأسيس و ھم چنين مدارسی در تخار، در غزنی و قسمت ھای ديگری از کشور ھرات و کابل 

  .شدند امل فاکولتۀ شرعيات میگرديدند که بخشی از فارغان آن ھا ش
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خوانند اما از سی سال به  طالبان شيعه که طلبه ناميده می شوند، در داخل افغانستان نزد مدرسان اين مذھب درس می

 ھزار مالی شيعه ٢٠٠اکنون در مجموع در افغانستان . اين سو بيشتر آنان در مدارس نجف و قم شاگردی می کنند

 ھزار مسجد با مالی سنی در وزارت حج و ١٢۵در حدود . ی چند برابر مالھای شيعه اندوجود دارند اما مالھای سن

چون بحث ما درين جا در مورد طالبان سنی است و شيعه ھا نه تنھا با تحريک طالبان در پيوند . باشد اوقاف ثبت می

  .آيد، منظور طالب سنی است یقرار ندارند بلکه دشمنان فکری يکديگر ھم می باشند لذا درين بحث ھر جائی طالب م

که طالبان در مساجد نصاب درسی خاصی ندارند، اما ھر مولوی از خود نصاب و شيوۀ معين درسی داشته، و   با اين

برای رسيدن طالبان به مالئی، سرحد خاص و معين آموزشی . مدارس پاکستان نصاب و شيوۀ تدريس عمومی دارند

، پارۀ اول، قرآن، رشيد البيان )به شکل ھجائی خوانده می شود(ل قاعدۀ بغداديه وجود ندارد، اما کتب معينی که شام

، کنزالدقايق )تشريح پنج بنای مسلمانی(، شروط الصالت، خالصۀ کيدانی، قُدوری)دری زبانان(، پنج گنج )پشتو زبانان(

 شرح الوقايع و ھدايت الصالت ، صرف بھائی، نحو مير، زرادی،)تفسير پنج بنا، نکاح، بيع و باع، ترجمه و تفسير(

بعد از خواندن اين کتاب ھا، مولوی ھا دورۀ کوچک را که بخشی از احاديث خوانده می شود و . شود، می خوانند می

  .  دورۀ بزرگ که در آن احاديث بخاری يا مسلم شريف، تفسير جاللين و ھدايت النکاح خوانده می شود به سر می رسانند

بيشترين بخش اين برنامه . آنچه برای پيشرفت اجتماع و اقتصاد ضروری است، چيزی وجود ندارددر اين برنامۀ درسی 

برنامۀ دينی جز چند عمل ظاھری، . روی نکاح که برای دين از ھر چيزی اھميت بيشتر دارد، متمرکز می باشد

» حکم الھی«نان ادای آنھا را فقط سمبوليک و چند فتوا و حکايت چيز ديگری نيست؛ اکثراً قيدھائی اند که بيشتر مسلما

معنی گفته ھای قرآن . دانسته، بی آنکه معنی و مفھوم آنھا را بدانند، از ترس آخرت و عذاب قبر به ادای آن می پردازند

دارد و به اين صورت برخورد » ثواب«را کمتر از يک درصد مسلمانان می دانند، اما باور دارند که خواندن آن 

  .يک نسبت به دين و قرآن خود دارندجاھالنه و دگمات

بعد از ختم دورۀ خلفای چھارگانه و کاھش جوشش اسالمی و فتوحات اعراب که با تجاوز، کشتار و قتل ھای عام قھاری 

برای رسيدن به امپراتوری ھای بزرگ و به دست آوردن سودھای کالن و استقرار دربارھای مجلل ھمراه بود، دين 

ای که روز تا روز از پيشرفت کشورھای  ھارگانۀ او ديگر قادر به پاسخگوئی نيازھای جامعهدوران محمد و ياران چ

ای از صالحيت ھای  غيراسالمی متأثر می گشت، نبود، لذا به زودی بگو مگوھای عميقی ميان سران دينی که آميزه

سران . ش ھای دينی مطرح گرديددينی و قدرت طبقاتی، مالی و مليتی را در خود داشت، سؤاالت بسياری در برابر رو

ھا به خاطر منافع خاصی به آسانی يکديگر را متھم به کفر و الحاد نموده، با صف آرائی ھای جديد، گروه  اين گروه

گروه ھائی چون حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، . ھای متعدد دينی و مذھبی سر برآوردند و خون ھای بيکرانی ريختند

دی، قادری، نقشبندی، وھابی، سلفی، حروفی، قرمطی، اشاعری، اعتزالی، فاطمی، جعفری، اسماعيلی، سھرور

 گروه ساخته شد و به اين خاطر حافظ که روزی قرآن ٧٢(ديوبندی، وحدت الوجودی، قاديانی، بريلوی، اخوانی وغيره 

در نھايت با دو ) ناميد» نهافسا«را با چھارده روايت می خواند، ازين دين عذر خواست و تمام اين گروه ھا را پيروان 

خدا برای انسان حس پنجگانه اعطا نموده و اين انسان «اعتزالی ھا معتقد اند . ديد فلسفی در برابر ھم صف آرائی کردند

، به اين صورت بر طبق نظر اعتزالی ھا، کارکردھای نيک و بد روزانۀ بشر مربوط خود »در اعمال، خودمختار است

اما اشاعری ھا . تاری در اعمال، خدا حق می يابد که در روز حشر از آنان بازخواست نمايدآنانست و با اين خودمخ

معتقد اند که ھر کاری از حرکت کرات سماوی تا دم زدن مورچه بر طبق ارادۀ خداوند صورت می گيرد و خداوند 

ارھا مختار و اعمال شان بر که انسان ھا در برخی از ک گويند در صورتی العلل تمام اين حرکت ھا است، و می علت

طبق ارادۀ خداوند نباشد، پس در اين موارد خدائی خداوند زير سؤال رفته و به اين صورت در لحظاتی از زندگی بشر، 

اما در مقابل، . ارادۀ خداوند برون ماندگار می ماند، و زير سؤال رفتن خدائی، جز کفر و شرک چيزی ديگر نيست
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 که اگر ارادۀ خداوند علل دزدی ھا، زناکاری ھا، چپاول ھا و ده ھا عمل ناروای ديگر باشد، اعتزالی ھا دليل می آورند

اين دو مشکل، پرابلم اصلی ميان سران گروه ھای مختلف . پس در روز حشر چه حقی دارد که انسان ھا را جزا بدھد

وی سران غزنوی و سلجوقی چنان سرکوب اعتزالی ھا از س. بعد از به ميان آمدن اسالم بود که تا امروز حل نشده است

ريختانده شد؛ ابزاری که دين به عنوان نوعی تفکر طبقاتی و ايدياليستی » ريگ مسيل«شدند که خون آنان چون 

  .  غيرعلمی، کاری جز اين کرده نمی توانست

واھای شھر و ده پيرو طالبان مساجد و مدارس ھمه از نظر طبقاتی وابسته به طبقۀ دھقان و بخش کوچکی از خرده بورژ

که تا قبل از کودتای ھفت ثور در مساجد درس می خواندند، در ھيچ کار سياسی مداخله  آنانی. افکار تپيک فئودالی اند

نداشته، از اربابان و متنفذين ده پيروی می کردند و در مخالفت با ھر نوع ترقی و تعالی و با غرق نمودن ده نشينان در 

تالش می نمودند که از حرکت پيشروندۀ تاريخ جلوگيری نمايند ) مخصوصاً در بخش صحت(علم خرافات و مخالفت با 

  .و آن را راکد و ايستا نگھدارند

اين جبھات در آن زمان نيرومند و تأثيرگذار .  طالبان در زمان جھاد در بسياری از واليات، جبھات خاصی داشتند

بعد از سقوط دولت نجيب، جبھات .  نبی و مولوی خالص قرار داشتندنبودند و بيشتر در پيوند با تنظيم ھای مولوی

گفته می شد که بخش اعظم طالبان به پاکستان رفته تا درس ھای باقيماندۀ دوران . طالبان يکباره از صحنه ناپديد شدند

  .جنگ را تکميل نمايند

ن با فراز و نشيب ھای بسياری در بطنش به جامعۀ فئودالی افغانستان که مثل ساير جوامع بشری از زمان اميرشيرعليخا

داری پرداخت و تا حدی در اين راه گام زد، اما با کودتای ثور و تجاوز شوروی، نه تنھا بنياد نوپای  پرورش سرمايه

سنتگرائی ھای فئودالی و دين باوری ھائی که . سرمايه بلکه اقتصاد طبيعی زراعتی را نيز با توپ و تانک نابود ساخت

ی مرگ قدم می ماند، با تالش امپرياليستی و مزدوران دينی آن ھا در ايران و پاکستان، بار ديگر فرھنگ جامعه به سو

را در کنترول خود درآورد، و استثمار و استعمار بعدی، سران سنت و دين را پايگاه قرار داده زحمتکشان افغانستان را 

تان بيشتر نمايانده شد و نه تنھا افغان ھا را سالھا از گام نھادن به اين روند نسبت به ھر جائی در افغانس. چپاول کردند

  .ساخت» جاودانه«سوی ترقی باز داشت بلکه نفوذ استعمار امريکائی را 

 گرايش ھای دينی در افغانستان عموماً با دو مذھب حنفی و جعفری، در محدودۀ کوچک دو گرايش سياسی اخوانيزم و 

ف قادريه و نقشبنديه خود را تکميل می کرد، اما در سالھای اخير جريان ھای دينی سعودی ديوبنديزم و دو طريقۀ تصو

و احزاب و مدارس پاکستانی گرايش ھای وھابی، اخوانی و ديوبندی را  با پول ھای استعمار امپرياليستی به طور 

 وھابيت ناشناخته ميان مالھا و با آغاز جنگ و سرازير شدن پول ھای عربستان،. ای وارد افغانستان نمودند گسترده

 ٢٠شاه عربستان (سياف، مولوی حسين و مولوی افضل آشکارا به اين جريان پيوستند . روشنفکران دينی راه باز کرد

که تنظيم ھای اخوانی قبل از کودتای ثور بر  بگذريم از اين). ليون دالر را در آغاز اشاعۀ وھابيت به سياف تحويل داديم

يست ھای امريکائی و انگليس در پاکستان جبين سائيده و با آغاز جنگ عليه کودتاگران ھفت ثوری و آستان امپريال

  .ھا می خواستند، رھبران ارشد اخوانی  را در مشت خود گرفته بودند تجاوز شوروی، آن طوری که امپرياليست

 تأثيرات تصوف در عربستان جھت دور نگھداشتن اعراب بدوی از) ١٧٩١ـ١٧٠٣(جريان وھابيت توسط عبدالوھاب 

چون وھابيت به شدت در تقابل با جريان ھای تصوفی و .  وارد آسيای ميانه گرديد١٩١٢سعودی پايه گذاری شد که در 

ھای جھادی سنی و شيعه در افغانستان قرار گرفت و با تمام پولی که  مذھبی قرار داشت، لذا در مخالفت با تمام تنظيم

کر در افغانستان به مصرف رسيد و صدھا مال با ديدن اين پولھا در کنر و نورستان به برای گسترش اين طرز تف

اين جريان که . ھای مردم به عنوان يک جريان مزدور عربی رد شد و ريشه نگرفت وھابيت گرائيدند، اما از سوی توده
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، از عقب مانده ترين و ضد بازگشت به دوران صدر اسالم را می خواھد و از ھر نوع ترقی و پيشرفتی نفرت دارد

  .  علمی ترين جريانات اسالمی به حساب می آيد

، محمد قطب و سيد قطب تدوين گرديد، ءجريان اسالمی ديگر، اخوان المسلمين بود که نظرات آن ابتداء توسط حسن البنا

وان المسلمين رو آورد و بعد ابواالعال مودودی در پاکستان نيز به اخ.  در مصر تأسيس شد١٩٣٨و برای بار نخست در 

 اين جريان به رھبری حسن ترابی در سودان معرفی ٨٠ايجاد شد و در دھۀ » جماعت اسالمی پاکستان«بر مبنای آن 

اين تفکر که شرايط معاصر و مسايل اقتصاد را نيز در چارچوب خاصی مطرح می سازد، خود را آينده نگر . گشت

اخوانی ھا مثل تمام جريانات ديگر اسالمی، مالکيت . وب خاصی نيستمعرفی کرده، مخالف تحصيل زنان در چارچ

خصوصی را محترم دانسته، بر جاودانگی استثمار صحه می گذارند و دشمن خونين افکار انقالبی مارکسيستی اند؛ 

ھا را  دهھای مردم را خدادادی می دانند و برای صابران، در آخرت وعدۀ بھشت می دھند، فقر تو زجر و استثمار توده

ويروس . نارضايتی خداوند از اين بندگانش تفسير می نمايند و به اين ترتيب در خدمت تجاوز و استعمار قرار می گيرند

اولين بار غالم محمد نيازی با افکار اخوانی . اخوانيزم از طريق تحصيلکردگان االزھر به افغانستان راه پيدا کرد

بعدتر گلبدين و ربانی به پيروی از . نام گرفت، ايجاد نمود» وانان مسلمانسازمان ج«را که بعدھا » نھضت اسالمی«

تفکر اخوانی به تأسيس حزب اسالمی و جمعيت اسالمی پرداختند که نسبت به تمام جريان ھای سياسی ـ دينی خود را 

ل از ھمه بيشتر کردند و خواھان استقرار حکومت اسالمی بودند، اما در عم راديکال تر و پرھيزگارتر معرفی می

باالخره در عمل نشان دادند که چيزی جز قتل، غارت، سرمايه اندوزی، . محبوب القلوب امپرياليزم و استعمار شدند

در چنته ندارند و در برابر اشغالگران امريکائی خاضعانه » ھا مسلمان«وطنفروشی، جاسوسی و تجاوز به نواميس 

  . زانو زدند

و رشيد گنگوھی به تأسی از نظرات شاه ولی هللا در ھندوستان ) ١٨٧٧ـ١٨٣٣(فرقۀ ديوبنديزم را قاسم تنطاوی 

اولين مدرسۀ آن در منطقۀ ديوبند ھند مرکزی تأسيس گرديد و به . گذاری کردند که ابتداء جنبۀ ضد استعماری داشت پايه

طۀ عطف حرکت ھای ضد انگليس در ھند بود که بعد مسلمانان  نق١٨۵٧قيام ھای مھم مسلمانان در . اين نام مشھور شد

ای تربيت کنند که بر اساس  ديوبندی ھا می خواستند نسل جديد و آموزش ديده. را به گروه ھای مختلفی تقسيم کرد

وسل آگاھی، تجربيات معنوی، شريعت و طريقت، ارزشھای اسالمی را احياء نمايند، چون ديده بودند که بنيادگرائی و ت

ديوبندی ھا با کليه اشکال سلسله . به صدر اسالم حنای خود را باخته و در مقابل ھندوايزم روز به روز منفور می گردد

اما . مراتب در جامعۀ اسالمی مخالف بودند، برای زنان در جامعه نقشی قايل نبوده و مذھب شيعه را قبول نداشتند

دھائی که در ديوبنديزم آمده، در تطبيق دين و شريعت افراط کردند، چون طالبان در افغانستان و پاکستان بيشتر از قي

ناکترين عقايد سنتی و نظرات خرافی فئودالی ھم يناک ديوبندی، متعھد به بويعالوه بر پابندی به پيروی از نظرات بو

بندی ھا در زمان ديو.  مدرسه در سراسر آسيای جنوبی ايجاد کرده بودند٩٠٠٠ حدود ١٩۶٧ديوبندی ھا در . بودند

اين جريان بعد از تأسيس . ظاھرشاه در افغانستان مدارسی تأسيس نمودند، اما قادر به نفوذ در ميان توده ھای مردم نشدند

که بر تفکر ديوبندی استوار بود، موالنا غالم غوث » جمعيت العلمای اسالم«پاکستان رشد بسياری کرد و بعد از تأسيس 

  . زب سياسی مبدل کرد که بعد به چند دسته تقسيم شدھَزاَروی آن را به يک ح

ای  موالنا مفتی محمود يکی از رھبران اين حزب توانست در ميان پشتونھای پشتونخوا و بلوچستان نفوذ قابل مالحظه

 ھزار رسيد که ٢۵ و ناثبت شده به ٨٠٠٠در پايان دورۀ ضياءالحق، مدارس ثبت شده در پاکستان به . به ھم رساند

سرحد، مدرسۀ اشرفيه در الھور، جامعه بن نورى تاون و دارالعلوم  ك در ايالت ټه خړترين آنھا دارالعلوم حقانيۀ اكومھم

بودند که ھمه ... كده در كراچى، دارالعلوم تندو هللا يارخان در سند، جامعه مدينه در الھور، مدرسه خيرالمدارس ملتان و
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مالعمر و اکثر رھبران طالب در مدرسۀ ديوبندی بن نوری درس خوانده . با تفکر ديوبندی اداره و تدريس می شدند

  .بودند

حزب اسالمی . تنظيم ھای جھادی نيز از نظر فکری به طيف ھای اخوانی، وھابی و تصوفی و ديوبندی تقسيم می شدند

ا اخوانی ھا ھم نظری اتحاد اسالمی وھابی، اما ب. و جمعيت اسالمی اخوانی با جماعت اسالمی پاکستان نزديک بودند

مولوی نبی از مالھای ديوبندی بود، مولوی خالص با . داشت و به اين خاطر ھميشه در جبھۀ ربانی قرار می گرفت

بسياری از قومندانان و . اينکه اخوانی بود، اما بيشتر در جبھۀ سنت گرائی قرار داشت و در نھايت به طالبان پيوست

» حرکت انقالب« سنتی تشکيل می دادند، به اين خاطر موضعگيری ھای او با اعضای اين حزب را مالھا و افراد

به رھبری » دولت اسالمی نورستان«. مجددی و گيالنی دو تنظيم با افکار تصوفی چشتيه و قادريه بودند. نزديک بود

ودند، اما از ھم وھابی ب) مولوی حسين(به رھبری مولوی جميل الرحمن » جماعت الدعوت و السنت«مولوی افضل و 

يک بار مولوی حسين . اين دو تشکل از اعراب پول می گرفتند. به حساب نمی آمدند» چاپ پشاور«تنظيم ھای رسمی 

آی آن را مصادره کرد و بر .اس.محمولۀ سالح و مھماتی را که از چين خريداری و به ميدان ھوائی اسالم آباد آورد، آی

بعد مولوی .  توسط جوان عرب در باجور به قتل رسيد١٩٩١ی در اگست خود مولو. تنظيم ھای جھادی تقسيم نمود

ھای  برادر زاده(سميع هللا رھبری اين تشکل را در دست گرفت که بيشتر کارھای آن به وسيلۀ حيات هللا و روح هللا 

يت از طالبان هللا بعد از اشغال افغانستان توسط امريکائی ھا به جرم حما روح. به پيش برده می شد) مولوی حسين

به اين صورت با تسلط طالبان بر افغانستان و تسلط فعلی آنان بر کنر و نورستان، وھابيت در اين دو واليت . دستگير شد

  .نيز حنای خود را تا حدی باخته است

 شيخ آصف محسنی و سيدعلی بھشتی،. نيز با دو گرايش مذھبی خاصی احياء شده بودند» ايرانی چاپ«اما تنظيم ھای 

رھبران حرکت اسالمی و شورای اتفاق از پيروان خط امام نبودند و بيشتر به آيت هللا خوئی در نجف نظر داشتند، اما 

اکثر مالھای ديگر که در رأس حزب وحدت قرار گرفتند، خود را پيرو خط خمينی دانسته و از مزدوران رسمی ايران 

جات که پاسداران فاشيست ايرانی ھيزم بيار آن  رايش در ھزارهدرگيری ھای خونين ميان اين دو گ. به حساب می آمدند

ور  جات، جنگ را شعله ھای فقير ھزاره، ھزاران قربانی گرفت و مدت ھا در سراسر ھزاره بودند، در ميان توده

  .نگھداشتند

 ديوبندی و حنفی، جعفری، اخوانی، وھابی،(با توضيح باال روشن می شود که در اين سی سال تمام جريانات دينی 

ھای مردم سھيم بوده، پوسيدگی و ضد مردمی بودن آنھا در  در وطنفروشی، جاسوسی، چپاول و کشتار توده) تصوفی

ھای زنگ زده و دين باوری ھای عوامگرايانه  اما مردم بيچاره و پيچيده در سنت. اين مدت بر کسی پوشيده نمانده است

که نه در گذشته، نه  شان حکومت عدل الھی برقرار گردد، غافل از اينھميشه از خدای شان می خواستند که در کشور 

چون اين دين مالکيت خصوصی را محترم . حال و نه آينده ھيچ مسلمانی به چنين رؤيائی دست نيافته و نخواھد يافت

  . بيش نيستای شمارد و تا وقتی چنين مالکيتی وجود داشته باشد، به ميان آمدن عدالت و برابری، خيال مسخره می

مليت پشتون که بيش از نيم نفوس افغانستان را . ی نيز ھمگون نيسته ئافغانستان از نظر مليتی، قومی و سنت ھای قبيل

سازد، در واليات لغمان، کنر، ننگرھار، لوگر، پکتيا، پکتيکا، خوست، زابل، ميدان وردک، کندھار، ارزگان،  می

اپيسا، بغالن، کندز، ھرات و کابل بيشتر از اقوام ديگر و يا مساوی با آن ھا ھلمند، فراه، نيمروز، غزنی، دايکندی، ک

مناسبات و سنت ھای . کنند زندگی دارند و در برخی واليات چون بلخ، تخار، پروان، فارياب و نورستان نيز زندگی می

ر تر است و در برابر فرھنگ دا ای از فرھنگ فئودالی و دين باوری است، در ميان پشتون ھا ريشه  که آميزهه ئیقبيل

ھای ديگر نيز با توجه به حاکم بودن توليد فئوداليته، چنين فرھنگی  در ميان مليت. کنند داری سخت جانی می سرمايه

 دايه تقسيم می شوند، و در ١٢ھا به  ھزاره(ی تر عمل می کنند ئ حاکم بوده و در برخی موارد نسبت به پشتون ھا قبيله
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) گلبدين، سياف، خالص و مولوی نبی(بيشتر رھبران تنظيمی در پشاور ). شاخۀ قومی وجود داردنورستان شرقی سه 

لذا . نفوذ گيالنی و مجددی نيز در ميان پشتون ھا نسبت به مليت ھای ديگر بيشتر بود. پشتون غلجائی بودند

که رھبری دولت بعد از شکست شوروی ھا، عربھا و پاکستانيھا از آغاز جنگ در افغانستان به اين نظر بودند  امريکائی

  .  و فروريزی دولت نجيب با توجه به سابقۀ حکمرانی و اکثريت بودن پشتونھا به اين مليت تعلق بگيرد

غلجائی ھا به شاخه ھائی چون صافی، مھمند، .  مليت پشتون در مجموع به دو شاخۀ درانی و غلجائی تقسيم می شود

تقسيم شده که بيشتر در ... دران، منگل، وزير، مسعود وځافريدی، يوسف زی، ھوتک، ترک، کاکر، احمدزی، ختک، 

در دورۀ قبل از ايجاد ) ھوتکی ھا(غلجائی ھا . واليات جنوب، شرق، آنسوی ديورند و اطراف کابل زندگی دارند

که مربوط به شاخۀ کی، امين و نجيب  مدتی بر اين خطه حاکميت کرده، بعد ھا در زمان کوتاھی تره) ١٧۴٧(افغانستان 

اما درانی ھا که بيشتر در جنوب و غرب افغانستان، در واليات قندھار، . غلجائی بودند نيز بر افغانستان حاکميت راندند

تقسيم شده، شاخۀ » پنج پا«و » زيرک«ارزگان، ھلمند، فراه، نيمروز، ھرات و بادغيس زندگی می کنند، به دو شاخۀ 

کزائی و سدوزائی که گرچه در څئی و پوپلزائی است که سه شاخۀ کوچک محمدزائی، ازيرک شامل بارکزائی، الکوزا

پای درانی شامل  شاخۀ پنج. تاريخ به شاخه ھای جداگانه قيد شده، فرزندان سه قوم باال در شاخۀ زيرک می باشند

د از نظر گرايشات دينی آی در دوران جھا.اس.ای و آی.آی.سی. خوگيانی است نورزائی، عليزائی، اسحاقزائی، ماکو و

در آن . ھا توجه بيشتر داشتند، مگر به درانی ھا و ديوبندی ھا بی توجه بودند به اخوانی ھا و از نظر مليتی به غلجائی

زمان درانی ھا مخصوصاً شاخۀ زيرک آن بيشتر به ظاھرشاه نظر داشت و به اين خاطر نظرات شان شنيده نمی شد و 

  .مند بودند  عقدهھا آنان ھم نسبت به تنظيم

امپرياليزم امريکا و درندگان متحد آن با چوبدست . آی بيشتر در پشاور متمرکز بود.اس. در آن زمان فعاليت ھای آی

ھای اخوانی را با رھبران غلجائی و تاجيک برای شکست روس ھا، تاراج کابل و ويرانی تمام  خود پاکستان، تنظيم

درگيری ھای .  ختم شد١٩٩٠ سال در اواسط ١۵اين وظيفه بعد از . نموده بودندزيربناھای اقتصادی افغانستان مقرر 

درونی و به ھم اندازی ھای قومی تا جائيکه برای فردای امپرياليست ھا، پاکستان و ايران ضروری بود، با اخوانی ھا 

آی و .اس.س، آیبا دادن صدھا سند جاسوسی و وطنفروشی به سيا، انتلجنس سروي» رھبران«اين . به سر رسيد

اطالعات ايران، نزد امپرياليست ھا و ھمسايه ھا موش شدند و در داخل کشور نيز به عنوان جنايتکاران بی فرھنگ و 

 توسط سازمان سيا به درک ١٩٨٨در ) ضياءالحق(که پدر بنيادگرايان اخوانی  بعد از آن. دشمن مردم معرفی گشتند

  .  در درجۀ دوم اھميت قرار گرفتفرستاده شد، وظايف اخوانی ھا برای مدتی

اخوانی ھا که عمدتاً خود را عامل شکست و فروپاشی اتحاد شوروی می دانستند و گلبدين به عنوان جنايتکارترين آنان 

 ضد امريکائی ھا شعار می داد، هزمانی از ديدار با رئيس جمھور امريکا اباء ورزيد، ب(بسيار فاشيست و مغرور بود 

که اکنون بعضی  ا بارھا می گفتند که او ھرچه بيشتر به روی ما بپرد، بيشتر نوازشش می دھيم، کاریاما امريکائی ھ

از احزاب رسمی انجام می دھند، از يک طرف شعارھای ضد امريکائی سر می دھند و از سوی ديگر انجو و پروپوزل 

، از سفارتخانه ھای امريکا، ايتاليا و اسپانيا می سازند، در آغوش اوباما می خزند، مدال می گيرند و برای دو درجن نفر

، لذا برای موش شدن بيشتر بايد توسط نيروی جديد مذھبی و قومی خرد و خمير می )ويزۀ سير و سياحت می گيرند

که در باال ذکر شد، دھۀ نود را  امريکائی ھا طوری. شدند و مجبور به زانو زدن بيشتر در برابر امريکائی ھا می گشتند

ی فروپاشی شوروی و اقمار آن وظيفۀ خود قرار دادند و وظيفۀ جنگاندن و به خاک سياه نشاندن توده ھای مردم برا

ی چون بی نظير بوتو و جنرال »دموکرات«آی سپرده شد تا با چھرۀ .اس.افغانستان برای انتلجنس سرويس و آی

 و در خدمت گرفتن بنيادگرايان ديگر از اين دست با تسلط طالبان ديوبندی و درانی» نصيرهللا بابر«ای چون  کارکشته

  . در افغانستان به پيش برده می شد
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تاريخ استعمار در کشور ما نشان داده که استعمارگران با تکيه بر دين و سنت توانسته به آسانی جای پائی پيدا کنند، و 

، وھابی ھا، )قومگرائی ھای غلجائی(چون بعد از حاکميت خونريز تنظيمی ديگر وظيفۀ تنظيم ھای وطنفروش اخوانی 

بيشتر شاخۀ پنج ( ازبک و تاجيک به پايان رسيده بود، لذا انتلجنس سرويس و آی اس آی، کار بر ديوبندی ھا و درانی ھا

. را در کنار مالھائی از مليت ھای ديگر آغاز کردند و مرکز توجه، مدرسه ھای بن نوری و حقانيه قرار گرفت) پا

؛ موالنا فضل الرحمن، موالنا شيرانی، موالنا سميع الحق و مدرسان مدرسۀ بن نوری برای تشکيل عوض قاضی حسين

تنظيم ھای جمعيت العلمای اسالم، جمعيت العلمای پاکستان، سپاه صحابه و اھل حديث در . طالبان به فعاليت آغاز نمودند

  . ک ھای فراوانی کردنداين زمينه برای انتلجنس سرويس، استخبارات سعودی  و آی اس آی کم

در طرح اين تشکيالت از مافيای مواد مخدر نيز مدد گرفته شد که مھمترين شاخص داخلی مافيا حاجی بشر، حاجی 

اين جريان که با نظر انتلجنس سرويس و سيا، با ھدايت . جمعه، حاجی آدمجی و حاجی عزيزهللا به حساب می آمدند

 در حقيقت گرايش دينی با ،ی عربستان، امارات و مافيای مواد مخدر به ميان آمدمستقيم آی اس آی و بابر و حمايت ماد

استعماری به » ويترين«سنت گرائی جديدی بود که اخوانی ھا، وھابی ھا و تصوفی ھا را برای بعد از يازدۀ سپتمبر در 

  .نوبت می چيد

ناسيوناليستی پشتون و فاشيزم مذھبی گره خورده طالبان با ملغمۀ ايدئولوژيک که در آن بنيادگرائی اسالمی و سنت ھای 

ای به  پاکستانی ھا که بعد از فروپاشی دولت نجيب، به گلبدين و دولت او چشم داشتند، اما نتيجه. بود، وارد معرکه شدند

لۀ کمپنی لۀ انتقال لولۀ گاز ترکمنستان به وسيأاين زمانی بود که مس. بار نياورد، بايد جريان ديگری جانشين آن می شد

امريکائی يونوکال و کمپنی دلتای عربستان سعودی در روياروئی با کمپنی ارجنتاينی بريداس مطرح و پاکستان 

خواست ھرچه زودتر به منابع سرشار گاز ترکمنستان و بازارھای کشورھای آسيای ميانه دست يابد، و اين فقط از  می

 کيلومتر آن در افغانستان امتداد ٩١٧ کيلومتر کشيده می شد و ١٨٠٠لوله ای که به طول . طريق افغانستان ممکن بود

 دور مذاکره ميان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و ھندوستان به امضاء ١۵ بعد از ٢٠١٠که در  يافت، چيزی می

 به ھند می رسد اين لوله از ھرات و فراه، باالخره از ھلمند و قندھار می گذرد و به بلوچستان پاکستان و از آنجا. رسيد

ليون دالر سود ي م٣٠٠ليارد متر مکعب گاز  به پاکستان و ھند می رساند و چپاولگران افغان نيز ساالنه ي م٣٠که ساالنه 

   .کمائی می کنند

  ادامه دارد


