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  ٢٠١٧/ ٣/٩کانديد اکادميسين سيستانی                                                                        

  د يک نقی برمکث

  )به شاھان افغان  ونام افغانستان آميز توھين  (

  )بخش اول(

کميته مرکزی حزب  شعبه تبليغ وترويج ی محبوب کارمل ومعاونپرچمی ھااز[آقای فھيم ادا
نوشته واو را به قوم  دکتورخالدی، از قلم »بازنويسی تاريخ افغانستان«نقدی برمقاله] دموکراتيک خلق

   .پرستی متھم کرده است

 جوانان و مردم آنچه«:دکتورخالدی درمورد ضرورت بازنويسی تاريخ افغانستان چنين ميگويد
از ”  افعانستانخي تاریسيباز نو“دارد  کم ني سرزمني اخي دارند و آنچه دانش ما از تارازي نني سرزمنيا
 ”یسرکار” به گفتهء شمایخھاي است که در تاريی بلکه پرکردن خ�ھاستي ن”یزيافغانستان ست “دگاهيد

 کاتب، یخھاي است که تاريیھا آن فصل. رد وجود دای نظر به نبودن اط�عات کافاي عمدآ و ايسھوآ 
دانش ما از . ارندذگي در دسترس می معلومات کماي کنندينم غبار و فرھنگ آنھا را احتوا ،یبيکھزاد، حب

 یاسي ستي حاکمخي تارنيچه موضوع ا.  محدود استاري بسی ترکستان افغاناي شمال ینھاي سرزمخيتار
 ی مھاجرتھاقي مردم از اقوام تاجک، ازبک و ترکمن از طرو ھزاران خانواده يی جابجاخي تارايباشد 
م به بعد 1866 از سال ی تزارهءي روسی�ي و مرو در دو موج بعد از است مردم بخارا، سمرقندیاجبار

 ني پشتون از مناطق پرنفوس و کم زمی خانوارھايی جابجاايم به بعد و 1917 یکي از انق�ب بلشوايو 
   ]1[».م به بعد1920 ی از سالھاني ناقلرام تحت پروگی و جنوبیمشرق

که آنھم به سببی می پسندد، تا حدی غباررا مرحوم آقای ادا،ازميان تمام تاريخنگاران کشور،
   را در عدم تامين عدالت  وکم آمدن در اميران محمدزائی و  درانی انشاھھمه  ،مسير تاريخ غبار، در

  .  محکوم کرده است ھاانگليسمقابل 

 از تذکر آقای غبار درموردتسليمی امير دوست محمدخان به انگليسھا،برداشتی نادرست آقای ادا،
نموده وآن اميررا با عبارتی که از آن زبونی وبزدلی يک زعيم پشتون، نمايان شود، در برگۀ فيسبوک 

چيزش بھتر از آنھا دوست محمدخان را که  ھيچ ...تاريخ نگارانی آمدنی اند که«:خود چنين بيان ميکند
وزی که رفت ، دوباره به ميدان خواھند آورد وسويش نگاه خواھندکرد، از آن رشاه شجاع نبود

ونشان خواھند داد . تا گازرگاه بدرقه اش خواھند کردودرچاردھی کابل زيرپای اسپ مکناتن سجده کرد
دوست محمدخان با کدام تعھد و کدام پيدا خوھند کرد که . که افغانستان چه تولد دشواری داشته است

 ی کشور ما را در مرز ھاد که  خواھند ديپروژه ھا دوباره به وسيله انگليس به سلطنت بازگشتانده شد؟
 توافق یژيدر چارچوب سترات.  کرده اندجادي ھند ایسي انگلی ھاسرايوا…  آن، قدم به قدم، یامروز

  ». کرده اندجادي را ار کشونيا راني و اهي با روس»ليدولت حا «ۀشد
  

 :فھيم ادا مينويسد داکترخالدی بجواب

  ھر سرکار افغانستان، ھر " خواھمي که مدي اافتهير از کدام نوشتهء من درتمي حدر !ی گرامیادا«
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ترآ و ھتک حرمت در مقابل من  افتي نھاني؟ ا" در آخر نام خود داشته باشد»یز «کينماد افغانستان، 
) م1861- 1842(محمد خان   دوستري تولد افغانستان را از دور دوم امارت امی وقتشما«...!است

 ی ھاسرايوا…  آن، قدم به قدم، ی امروزیما را در مرز ھاکشور  ”:  کهديکني و اضافه مديدانيم
 نيا راني و اهي با روس»ليدولت حا «ۀ توافق شدیژيدر چارچوب سترات.  کرده اندجادي ھند ایسيانگل
 افغانستان توسط استعمار جادي شوم اسهءي دسجي و ترویزي شما در وطن ست،” کرده اندجادي را ارکشو
 ھازي افغان ستی کف زدنھای صدالي و به ھمان دلديروي با�تر میميرحمن رح البي از مجکقدمي سيانگل

 .رسديبلند تر بگوش م

  :  مينگاردترديد اين طرز تفکردوکتورخالدی در

 ري تا سفدندي انجام دادند و کوشني سرزمني مستعمره ساختن ای تمام کوشش خودرا براسھاينگل«
 کشور گردد اما با�خره پئ بردند ني ایب کنند تا اداره چ ا�صل باشد در کابل نصيیرا که اروپا خود 

 پنداشته یانو ھند برتی خطر براوني و ناپلی تزارهءيقبل از آنکه روس. ستي نی عملی استراتژنيا که 
 ني افغانستان بود که ای دولت مرکزفي حفاظت ھندوستان اول تضعی براسي انگیاستراتژ شوند، 
م تا 1838 یمتعاقبآ در سالھا.  کردندبيم تعق1801م تا 1798 ی در سالھاھايرانيکمک ا  را به یاستراتژ
 که قتي حقني و درک ایسي پالني پرداختند اما با شکست امي مستقیمستعمره ساز  استيم به س1842

 یعي استفاده از موقف طباستيھندوستان بشکل مستعمره اداره کنند، به س  مانند توانيافغانستان را نم
 ني است که در ایعيطب.  پرداختندی قاجارراني و ای تزارهءيروس فغانستان در مقابل خطر ا" ليحا"

 کي تي نظم در افغانستان و موجودتيودھندوستان موج  و حفظ منافع آنھا در سھاي انگلیزمان برا
   . بوددي مستحکم مفیدولت مرکز

نستان در سقوط دولت عصر  با منافع مردم افغاکايم منافع امر2001 که در سپتمبر ھمانگونه
 منافع ،ی مستعمره سازاستي شکست سطيم در شرا1842 یطالبان گره خورد، ھمچنان در سالھا حجر 
 نيبر ھم.  کردداي پی مستقر ھماھنگی افغانستان کوچک با دولت مرکزکي تي با موجودیبرتانو ھند 

 ري ناگذسھاي انگلتمي مستقی ساز مستعمرهیسي شکست پالاز کشته شدن شاه شجاع در کابل و  بعد ساسا
 محمد ردوستيام. رسديمحمد خان را از اسارت آزاد کرده او دوباره به امارت افغانستان م  ردوستيام

 را در ین و ترکستان افغاکنديوفات سردار کھندل خان، قندھار را تابع مرکز م خان بعد از 
 ھرات یم با�1861 متعاقبآ در سال  متحد ساخت،یدوباره به دولت مرکز  1855م تا 1850یسالھا

 ی فعلینھاي اتحاد تمام سرزمنصورتي و به اشودي مميمحاصره شھر را تسل  بعد ازده ماه دهيلشکر کش
  » .شوديم  ني تآمگريافغانستان بار د

 چي دوست محمد خان را بدون ھريه امن شما چگودانمي نمحا�« :داکترخالدی در ادامه ميگويد
 قلمداد في ردکي و او را با شاه شجاع در دي اندازیمکناتن م  ی پاري نموده بزادي یت حرمی با بیمآخذ

 سال را در اسارت ني از دست داد و چندسھايبا انگل  را که امارت اول خودرا در جنگ یکرده کس
 لي قدرت تخد،يکني محسوب مسھايپروژهء انگل م 1861 دوم اورا تا سال رت نمود امای سپرسھايانگل
 است که ی در حالني ا.دھديافغانستان را نشان م  با اعتبار و مدبر راني از امیکي کردن لي را در ذلشما

 خود از افغانستان خارج تي ھا به رضاسيانگل  که ديکني مديي تآادشدهي ی تان به تبصره ھایدر پاسخھا
 کهيم زمان1861ا م ت1842 یدر سالھا .  بلکه از طرف مردم افغانستان مجبور به خروج شدندشدهن
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 دوست محمد خان ري امتوانستيم  نداشت چگونه ري کشور نداشت، سفني سرباز در اکي ی حتسيانگل
 ثبات در تيو موجود  مقتدر ري امکي او به عنوان تي اصل موجودنکهي باشد، اسھايپروژهء انگل

 راني و ایتزار  هءيس روی در حفظ ھندوستان از خطر احتمالسھاي انگلکي با منافع ستراتژفغانستانا
 ھند یسيانگل  ی ھاسرايوا" که به گفتهء شما افغانستان را ستي آن نی داشت به معنی سازکاریقاجار

 اعاده گريد  را بار ن افغانستای فعلینھاي را که توانست اتحاد تمام سرزمري امنيشما ا".  کرده اندجاديا
را   یاسي و دانش سیرکي شما آن زدانميم! دينکي و معادل شاه شجاع قلمداد مسي خوار انگلرهيکند ج

      ]2[ ».دي درک کنی دولتھا را در مقاطع مختلف زمانیاسي منافع سیکساني که تقاطع و ديدار

  

  :تبصره ی من

مرحوم احمدعلی کھزاد، :آقای فھيم ادا، تمام تاريخ ھای را که ازسوی تاريخ نگارانی چون 
نگ و مرحوم رشتيا، وغيره نوشته شده اند، بخاطريکه در آنھا مرحوم کاتب، مرحوم حبيبی،مرحوم فرھ

داشته اند، تاريخ ھای سرکاری ودرباری ) زی(از شاھان وحاکمانی بحث شده که در آخراسم خود
غبار، حبيبی، وکھزاد وتا يک مدت فرھنگ، با : درحالی که اشخاصی مثل. دانسته قابل اعتماد نميداند

تند و براثر مخالفت خود با نظام سلطنت مورد خشم وزندان وتبعيد دستگاه سلطنت سرسازکاری ندش
اينھا از راه  کار مغزی ونگاشتن مقا�ت وکتابھای خود در بيداری شعور و . وشکنجه نيز قرارگرفته اند

 زيادی برجا گذاشته اند وھريک به تناسب کارخود،  اذھان و افکار جامعه ما تاثيرروشن ساختن
  .  کرده اندت حاصلومحبوبينزدمردم ما شھرت  

ازاين ميان، به استثنای دوبرادر که توانسته بودند رابطه خويشاوندی با نظام سلطنت برقرارکنند 
وتا وزارت ارتقا يابند، ھيچ يک از مورخان ديگر با نظام سلطنت وابستگی اتنيکی ويا صاحب مقام بلند 

 قلم وآگاه تر از نسل ھم عصر خود بودند که به اينھا منورين صاحب. دولتی وامتيازات خاصی نبوده اند
تاريخ وگذشته ھای خوب وبد کشور خود ع�قمندی داشتند وازاين راه ميخواستند ھم  به مردم خود 

بنابرين اتھام ديکته دربار وسرکار، . خدمت کنند وھم لقمه نان ح�ل برای خانواده خود بدست آورند 
ار صدراعظم يا ف�ن وزيرسردار،  اتھام بی پايه وبی مايه ای  تاريخ به ميل ف�ن سرد نوشتن برای

جعه قشر باسواد ا تا ھنوز منابع مغتنم برای مر  فوق الذکر اشخاص ی باقيمانده ازھا تاريخ  .بيش نيست
تا ھنوز کسی اين تاريخھا را مردود وباطل تثبيت کرده . اعم از شاگردان و پژوھشگران ما استند

اين تاريخ ھا را ميکنند، تا کنون خود ) باطل بودن(نی که ادعای سرکاری بودن آنا .نتوانسته است
چيزی بھترازاينھا عرضه کرده نتوانسته اند تا ديده ميشد که راه درست تاريخ نگاری را پيموده اند يا 

  راه نادرست را؟

رسی ع�وه برمورخان افغانی، ھمه مورخان خارجی،ازمونت ستوارت الفنستون گرفته تا سرپ
سايکس،از موھن �ل کشميری، تا داکترگندا سنگه ،از لوی دوپری تا وارتان گرگوريان،از داکتر بليو، 
تاھنری رالينسن، از�ردکرزن تا ريه تالی استوارت وآدمک و ده ھا تاريخ دان وسياستمدان ديگر 

ميران و شاھانی انگليسی و روسی وفرانسه ای وجرمنی وامريکائی وايتالوی ودانمارکی وغيره، از ا
داشته اند، چه خوب وچه بد درتاريخ ھای خود ياد کرده اند،ولی نميدانم ) زی(که در آخر نام خود پسوند

  که چرا آقای ادا نميخواھد نامی از آنھا در تاريخ اين کشور برده شود؟

   ھيچ تاريخی در افغانستان نوشته نخواھد شد که ازنقش شاھان واميران سدوزی ومحمدزی 
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 انکارکند واز آنھا 20 و19 و18در رھبری وسرنوشت اين جامعه در طول قرون ) غلجی(رزیوغ
  .ذکری به ميان نياورد

 خود برتر بينی ھا و بلندناشی ازو به تاريخ کشوراست تخريبتوھين و نقد آقای فھيم ادا، مملو از
) زی(نام خودپسوندپروازيھای چپی نمايانه  ودرعين حال ضديت آشکاربا حاکمانی است که در آخر

 اين وفقدان اط�عات کافی از جھان ومنطقه،حاکمانی که با وجود عدم تحصي�ت اکادميک،. داشته اند
آقای ادا اين . نگھداشتند و به ما ارمغان کردند بيست و نوزدهکشور را از چنگ گرگان استعمار در قرن

تا جايی که توان  تازد و  برآنان می بھانهبه اين ميداند واتانييبرپروژه ھای استعمار دسته حاکمان را 
 که در آخر نام خود سياسی ھمتبارخويش در اين ميان از رھبران وتحقيرميکند، اماوھين دارد، آنھا را ت

با  تقديم نمودند ون را دو دسته به ابرقدرتھاافغانستابرای رسيدن به قدرت، ولی شته اند، ندا) زی( پسوند
تباه کردند ، ذکری به ميان نمی آورد ونکوھشی از انه وطن راويران و گ وتانک وطياره بيپزور تو

  .آنان نميکند

ونام افغانستان،يک چيز را بخوبی نشان افغان رھبران واميران وشاھان انتقادات آقای ادا، از
افغانستان ستيزی دست کمی از داکترلعلزاد ولطيف پدرام ستمی افغان ستيزی و ميدھد، که وی در 

ً اص� طرفدار ظھور کشوری بنام افغانستان، چه پيش از اميردوست محمدخان وچه بعد از او و. ندارد

  . در نقشه جغرافيايی جھان نيست

من فکر ميکنم که تسليمى امير دوست محمد خان به انگليس ھا ، به معنى تسليم دادن کشور به 
 ديگر نه اوامير افغانستان بود و نه انگليس ھا نيست ، زيرا او اين عمل را در ھنگامى انجام داده که 

ولی بدا به حال آنانی که  نفر از اعضای فاميلش در اسارت دشمن بودند، ١۵٠اختياردار کشور و
بخاطر رسيدن به قدرت يا انحصار قدرت ،ع�وه برتسليم کردن خود به دشمنان وطن، افغانستان را 

    .ھم به دشمنان ميھن تسليم کردند

د انگليسی که چندين کتاب در مورد مردم ونژادھای افغانستان نوشته است، در ،دانشمنداکتربليو
اميردوست محمدخان که :"اينطورابرازنظرکرده ده سال بعد از مرگش  ،باره اميردوست محمدخان

مردم از . مردم او را اميرکبير می نامند، يک پادشاه محبوب و موفق زمان خود بود
اميردوست محمدخان درحالی که به خاطر . درجنگھا تمجيد ميکنندد-وری،مردانگی، و پيروزی او 

اتخاذ روش ساده درزندگی ، مھمان نوازی، وعدالت پسندی که به ھرکس اجازه ورود به دربار را 
سياستی که تا ...ميداد تا شکايت خود را بگوش او برساند، درميان تمام مردم محبوبيت داشت، 

اده بود،اين بود که استق�ل افغانستان را يگانه راه سر افرازی  پايان زندگی اميربرآن سخت ايست
]3[".ميدانست

   

منفور است که برای رسيدن به سياسی  يک چھرۀشاه شجاع درتاريخ افغانستان، به اين خاطر
، حاضر شده بود بخشی از کشور را 1838قدرت ونشستن برتخت کابل ، در يک معاھده سه جانبه در 

 بگذارد، بشرط آنکه با کمک نظامی متحد حکومت  ھندبرتانوی ،ينگ زعيم پنجابرنجيت س دراختيار
اميردوست محمدخان کدام بخش از کشور  گفته نميتواند کهد، اما آقای ادا،خود او را برتخت کابل بنشان

محبوبش رھبررا برای دوباره بقدرت رسيدن خود به انگليسھا واگذارشد؟ واين را ھم نميگويد که 
   -  بيشترداشت جراينکه در اعتقاد به مارکسيزماز شاه شجاعچه چيزی ر قدرت طلبی دکارمل 
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  .جلوتر بودشاه شجاع از  )ياشوروی خواھی(لنينيزم

  ھزار120ببرک کارمل  در پيشاپيش  اکثريت ما تاريخ زندۀ دورانی ھستيم که ديديم
وارد ) 1979ر  دسمب27 (1358در ششم جدی  ، سوار برتانکشورویقشون سرخ عسکروافسر

و از لحظۀ قرارگرفتن در ارگ، قشون . افغانستان گرديد و به کابل برتخت کم بخت ارگ قرارداده شد
ھمراھی کرد و  سرخ را به تطبيق نقشه ھای نسل کشی پشتونھا در و�يات پشتون نشين جنوب ھندوکش

ت گماشت وآنھا ھم ذوق زده  بخدمسرخپيروان خود را برای تطبيق قدم بقدم نقشه محو پشتونھا با قشون 
ھا باھمدستی حزب شورويھرقلعه مردم رھنمايی کردند و وقشون بيگانه را تا دروازه ھر قريه 

دموکراتيک بخصوص پيروان کارمل ازقتل وتجاوز برمال وناموس مردم دريغ نورزيدند و ھرچه 
، با توپ ھای  مدرنبا جنگ افزارشورويھا . دلشان خواست درحق مردم ستمديده افغانستان کردند

برفرق مردم  آزاديخواه افغانستان  شب وروز ُمدت نه سال ،بی امان، وتانک وطياره وبمباردمانھای 
تا نسل پشتون را يا بکلی نابود کنند و يا ،ندکوفتبخصوص در و�يات جنوب وجنوب شرق وغرب کشور

تناسب نفوس کشورايجاد کنند تا بتوانند وبه اين ترتيب تغييری در . آنھا مجبوربه فرار به پاکستان نمايند
برسلطه خود وعمر رژيم موردحمايت خود بيفزايند، اما با تمام کشت وکشتار وبمباردمانھای قراء 

يد، ونه نه نسل پشتون از کشورنابودگرد وقصبات مردم ، روسھا بازھم به ھدف خودنايل نشدند،
بنابرآن قبل از آنکه از کشورما خارج شوند، کارمل .  افغانستان به جمھوری شانزدھم شوروی مبدل شد

  .را عزل کردند وبه شوروی بردند و در آنجا تحت نظارت گرفتند و داکترنجيب را بجايش مستقرکردند
  

   :س از تجاوزپپشتون ستيزی شورويھا ۀ نقش      

است  که به ھردو شتون پزی،يکی از روشنفکران صاحب قلم عزيحمدازيزآقای ع      
بيشتر در فيسبوک فعال اوکه . دری مقاله وتبصره ھای قابل توجھی مينويسدوزبان پشتو

شورويھا درضديت با پشتونھا مطالب » تفرقه بينداز وحکومت کن«در مورد مشی است، 
 خواندن آن ميتوان به عمق مھمی را در پورتال افغان جرمن آنAين به نشر سپرده که با

  . اھداف شورويھا پی برد

روسھا امروز ھم ھمان سياستی را : با مطالعه مطالب آقای عزيزی ميتوان گفت
درافغانستان بکار می برند که در دوران تجاوز شوروی بر اين کشوربا شورشيان بکار 

رسراقتدار کابل ،شورويھا در دوران تجاوز خود درعين حالی که  از رژيم  ب. می بردند
حمايت ميکردند، با سران وقوماندانان مخالف رژيم نيز رابطه داشتند وبا آنھا پروتوکول 

  . امضاء ميکردند وامکانات نظامی و اقتصادی و امنيتی را برای شان فراھم ميکردند

شورويھا در دوران  اشغال خود سعی ميکردند تا قوماندانان جھادی را با دادن 
ت ديگر تطميع کند و مانع حمAت شان برمواضع خود شوند ويا عليه رشوت وامتيازا

چنانکه با تطميع احمدشاه مسعود شاھراه سالنگ را .گروه ھای مخالف به مقابله وادارند
ھمچنان شورويھا دريافتند که قوم پشتون . از خطر حمAت حزب اسAمی محفوظ داشتند

تراند وبدون تضعيف اين قوم ھيچ نسبت به ھريک از اقوام ديگردر اکثريت وسرکش 
قشونی نميتواند از مناطق شان به اسانی بسوی ابھای گرم عبور نمايد، بنابرين با طيارات 
بمب افگن خود دھات وقصبات ومزارع پشتونھا را نابود ميکردند وبقيه  را مجبور به 
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وز خود، بدينسان روسھا در مدت تجا. مھاجرت به کشورھای پاکستان و ايران مينمودند
در زير به بخش ھای ازمقالۀ .نيمی از قوم پشتون را نابود ويا مجبور به مھاجرت کردند

  :، نظرمی اندازيم]4[آقای عزيزی

  :اظھارکرد) پيام افغان( در راديو  پروفيسور الكزاندر فيدوتوف

دند،  فيصد يا بيشتر نفوس قبل از جنگ در افغانستان را تشكيل ميدا50 تا 40 تخمين پشتونھا"
پشتونھا مردمان جنگجو ومستقل ھستند كه از لحاظ تاريخى سلطه و حكومت اجانب را ھرگز نپذيرفته 

 يراند، اينھا بر افغانستان مسلط بوده و باين كشور خصلت و كركتر خاص خود را از عصر سكندركب
  )135 ـ 134كارو، ص : نگاه. (تا ايندم حك كرده اند

. آمو تعلقات قومى نداشته وبطور مؤثر غير قابل ھضم مانده اند شمال درياى ۀ با منطقپشتونھا
ًعAوتا تخليه مناطق پشتون نشين و اجبار پشتون ھا به ھجرت بسوى پاكستان از اين رھگذر نيز براى 

د، چون اقليت بزرگ يانجامی روس ھا اھميت داشت كه اينكار به عدم استقرار اوضاع در پاكستان م
از سالھا باينطرف از سوى روس ھا به تجزيه طلبى تشويق مٮگرديدند و اين پشتون ھا در پاكستان 

  )131 ـ 130كAس، ص: نگاه. (تجزيه طلبى از جانب كابل نيز حمايت مٮشد

 ھمه مناطق تا اندازه اى مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند، ولى طرز گرچه
 بطور قابل م�حظه معامله روسھا با اھالى مناطق پشتون نشين و غير پشتون نشين

در حاليكه عمليات نظامى و دھشت افگنى غرض تخليه مناطق در ساحات . متفاوت بود
ولى .  مسكون ساخته شدنيزغيرديگر نيز اجرا مٮشد و چند منطقه غير پشتون 

ستراتيژى عمومى شوروى متوجه خالى ساختن مناطق پشتون نشين و تغيير دادن 
ن دگرگونى در ساختار قومى افغانستان به اين دليل براى اي. ساختار قومى افغانستان بود

شوروى اھميت داشت كه مٮخواست اين سرزمين داراى اھميت ستراتيژيك را در طويل 
چون تاجكان افغان، اوزبكان افغان و . ھاى آسياى مركزى مدغم كند المدت در جمھوريت

ى بدون شك تحت زعامت تركمنان افغان با آنھا تعلقات قومى دارند، اين نوع دگرگون
احمد شاه مسعود كه يك نفر قرار دادى روسھا و تاجك بود، بسھولت بيشتر انجام يافته 

كه توسط حكومات ( ارقام مھاجرين راجستر شده باساس)فيدوتوف: نگاه.(ميتوانست
شش مليون افغانى دھاتى، كه اكثريت شانرا پشتون تشكيل ) پاكستان و ايران ارائه شده

  )133 ـ 130ك�س ، ص : نگاه. (ھاجرت سوق داده شدندميدھد، بم

با بمباردمان ھاى ھوائى، قريه .  مھاجر ساختن اينھا از تكتيك ھاى مختلف كار گرفته شدبراى
ھاى آنھا را بخاك مبدل مٮساختند، اھالي در حال فرار را با ھليكوپتر ھا تعقيب و كشتار ميكردند، قريه 

 گوناگون ۀانو براى آواره ساختن باشندگان آن از شيوه ھاى بيرحمھاى خاصى را انتخاب ميكردند 
مزارع را ھنگام درو آتش مى زدند، باغھا وتاكستانھا را تخريب مٮنمودند، رمه ھاى . كار مٮگرفتند

گاو و گوسفند را نابود مٮساختند، چون قرار برآن بود كه آواره ھا و مھاجرين دوباره عودت نكنند، 
 به دشت ھاى سوزان تامزارعطقه را كه زراعت برآن اتكاء دارد، تخريب مٮكردند، سيستم آبيارى من

  )133 ـ 130كAس، ص : نگاه. (مبدل گردد
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، آوارگان افغان نصف نفوس مھاجرين جھان را تشكيل مٮدادند، افغانستان 1980 ]دھه[ اواسط تا
طور دوام داشت تا مسكونين ًتقريبا از نصف نفوس خود محروم شده بود، ولى حمAت شورويھا ھمان

تمام مناطق پشتون نشين در جنوب كشور تخريب، . بقيه دھات را نيز مجبور به ترك وطن سازند
  . و متروك شده بودهتخلي

 عAوه بر ارقام مھاجرين راجستر شده، ارقام ثابت ديگرى نيز وجود دارند، احصائيه گيرى -  
سرتاسرى در افغانستان كه اكثريت نفوس آن دھاتى در افغانستان ھرگز دقيق نبوده، نفوس شمارى 

 ىًبوده و در ساحه برابر با مساحت فرانسه بطور وسيعا مجزا و پاشان در نقاط دوردست كوھستان
برحاليكه بٮسوادى در . زندگى دارند، بشمول قبايل كوچى، ھرگز بشكل دقيق صورت نگرفته است

نفوس .  نفوس به ندرت ثبت شده استۀقام مطالعكشور مسلط است، زاد و ولد و وفيات و ديگر ار
 يونشمارى تخمينى قبل از جنگ افغانستان، توسط ملل متحد، كه نفوس كشور را بين پانزده تا ھفده مل

 را بصورت 1992 تا 1978تخمين ميكرد، بطور عموم قبول شده بود، ارقام كشته شدگان بين سالھاى 
 ھر كدام از ارقام قبل از جنگ و تلفات دوران جنگ را كه ولى. موثوق ارائه كردن نا ممكن ميباشد

 ديگر نيز صد في50 فيصد كشته شدند و تا 17 الى 10بكار بريم، به وضاحت معلوم ميشود كه حداقل 
مجبور به آوارگى در داخل و مھاجرت به خارج شدند، در مجموع ارقام مذكور بالغ ميشود بر تلفات 

  )133 ـ 130كAس، ص : نگاه. (نصف نفوس افغانستان

ھدف حمله قرار گرفتند و در " پاكسازى قومى " در مورد پشتونھا كه بخاطر مAحظاتمعھذا،
تعداد بيشتر تلفات را متحمل شدند، اين ارقام وانمود ميسازد كه ) قتل و جAى وطن(ھر دو كتگورى 

 ۀ سوم تا سه چھارم حصچونكه دو.  فيصد نفوس پشتون مجروح و يا به قتل رسيده است31 تا 25بين 
) كه ارقام مقتولين و مجروحين با تعداد جAى وطن يكجا ساخته شوند بنوعي(تلفات در تمام كتگوريھا 

اگر موضوع .  فيصد نفوس پشتون را نشان ميدھد80از پشتونھا بوده، اين ارقام تلفاتى در حدود 
 كشور ر وضع موجوديت پشتون د به ميان نمٮآمد، اين1992مراجعت به وطن مھاجرين بعد از سال 

كAس، : نگاه. ( منطقه را دگرگون ميساختۀرا بطور مؤثر نفى ميكرد و كركتر و ھويت ھزار سال
  )131ص 

 مثال، قندھار كه دومين شھر بزرگ افغانستان و اكثريت كلى آن پشتون است، نفوس آن بطور
سياحان غربى كه قريه .  گرديدبسيارى مناطق متروك.  تقليل يافت35,000 به حدود 250,000از 

 ديده بودند، ھمان قريه ھا را در اواخر سال 1985جات زنده و فعال دره ھاي لوگر را در سال 
  براساسً تعقيب شديد ترين بمباردمان ھاى ھوائى شوروى، كامA متروك و خالى يافتند،به) 1986

اتيژى جنگ شوروى در نمونه ھائيكه از سرگذشت كشورھاى آسياى مركزى بدست آمده، ستر
افغانستان بر تخريب مناطق پشتون نشين و تضعيف و سركوبى ھرچه بيشتر اين قوم و انعدام مردم 

كه ازطريق رشوت بسھولت جذب شد و  استوار بود، گروپي) تاجك(پشتون و استخدام گروپ اقليت 
شد، اين ستراتيژى توسط وعده ھاى اعطاى يك نوع حكومت تحت كنترول محدود، به آسانى استخدام 

. در متن قرار دادي درج شده بود كه بين احمد شاه مسعود و مقامات نظامى شوروى منعقد گرديد
ھمچنان در جريان كشمكش ھاى جارى در پروپاگندھاى مشترك ومتداوم دولت روسيه و شوراى نظار 

  . تاپه ميزنند مAحظه ميشودكه طى آن حكومت دو صد و چند ساله پشتونھا را ظالمانهوشنيده 
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 اشغال ۀ ھيچكدام از پاليسى ھا و ستراتيژيھاى فوق الذكر، اھداف نھايى روسھا را در دوراما
اگرچه شورويھا ميتوانند به برخى از موفقيت ھا اشاره كنند، بطور مثال . افغانستان برآورده نتوانست

ات امپرياليستى و جاه طلبانه شان قرار داد با احمد شاه مسعود، اما موفقيت ھاى شان در مقايسه با توقع
  .ناچيزبود

 با جنرال پـروتوكول احمدشاه مسعوداستخبارات اردوی شوروی در افغانستان از 
 :، چنين نتيجه گيری کرده مينوسنددر افغانستان یشورو 40نمبر  یقوماندان قواگروموف،

ر د) شاملون( شوروى 40 در آخرين تحليل، مركز استخبارات اردوى نمبر - «
 ما به ھدف 1982در سال : كه از اين توافقات بدست آورده اظھار ميداردی باره نتائج

نھائى خود نايل شديم، ما توانستيم تماسھاى قوى با احمد شاه مسعود قايم سازيم كه تا 
 1982< ًخصوصا در سال.  حفظ شده بودافغانستانزمان عقب نشينى قواى شوروى از 

شوروى و شخص خود احمد شاه قرار دادھائى را امضاء  40نمايندگان اردوى نمبر> 
 ۀكردند كه مسعود را متعھد ساخت تا با-ى قطعات اردوى شوروى در قسمت جنوب در
 جازهسالنگ كه او با-ى آن ناحيه تسلط مستقيم و مستقل داشت، فير و حمله را ا

  )197ـ  188گروموف، قطعات محدود، ص جنرال .( کندني اش را تامتيو امن.ندھد

براى قواى . مفيد و مثمر بود) مسعود و شوروى ( اين قرار داد البته براى ھر دو طرف -
. شوروى مصئونيت شاھراه حياتى سالنگ كه خيلى آسيب پذير بود، توسط اين قرار داد تأمين گرديد
 با در عين زمان براى مسعود فرصت داد تا قواى خود را تجديد تنظيم نموده، قدرت نظامى اش را

 از وسايل حربى، غذا و پول نقدٮكه از شوروى ھا بقسم رشوت دريافت مٮنمود استحكام بخشد، ستفادها
ًعAوتا يك پنجم قيمت اموال تجارتى ساخت شوروى كه از راه سالنگ به طرف كابل ميرفت، در 

ق صورتيكه عبور آنھا بدون كدام واقعه ازطريق سالنگ صورت ميگرفت، ازجانب روسھا بقسم ح
  )159روبين، ص : نگاه. ( به احمد شاه مسعود داده ميشدبورالع

 منصبان استخبارات شوروى با مھارت ھاى كه در فعاليت ھاى استخباراتى داشتند و با صاحب
امكانات وافرى كه در اختيار شان بود، به سرعت و سھولت توانستند دھقانان مسكون در قريه جات 

 كمونيستھاى افغان را و ھمچنين كسانى را كه در مجاورت پايگاه مجاور پايگاه ھاى مشترك روسى و
 نظامى شوروى زندگى ميكردند، از طريق اعطاى پول و تعجيزگرى به صلح و ھاى

مردان شكار شده و اجير را تشويق مٮكردند تا حلقه اى از افراد قريه را به معاش . ھمكارٮحاضرسازند
نمونه ھاى موفقيت آميز اين . فظت منافع شوروى تشكيل بدھندبلند براى خدمات امنيتى در قريه و محا

 در دو نقطه استراتيژيك در وcيات بغAن و پروان، ديده مٮشد كه شاھراه حياتى شمال ـ جنوب، سىپالي
ميان كابل و اتحاد شوروى از آن مٮگذشت، در واقع، مخلوطى از عمليات اغواگرى ـ تعجيزگرى در 

 ال آنقدر مثمر و موفقيت آميز بود كه چند نفر ژورنالست غربى در سوcيت پروان براى روسھا
  گروموف، ص : نگاه. (ً گزارش دادند كه فعاليت مقاومت ملى در آن وcيت كامA فلج شده است1983

   ]5[ »)197ـ 118

در مورد تاثيرات جنگ بر ساختمان جمعيت افغانستان » ماريک سيلونسکی«دی ني پولمحقق
 :يی از آنچه را تحقيق نموده بدينگونه بيان ميکند  ه و خAصهنوشتای رساله 
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 درصد نفوس ٩ تکميل گرديد، نشان ميدھد که ١٩٨٧نتيجه بدست آمده از تحقيقی که در اواخر « 

 به ١٩٧٨ فيصد مجموع نفوس از کودتای ٣٣ً درصد معيوب و تقريبا ١،٣افغانستان کشته شده، 
ھای   اھالی ملکی و کاروان بمباران قراء و قصبات. اند گرديدهاينطرف در پاکستان و ايران آواره 

تلفات ....ترين عامل تلفات محسوب ميشود  درصد نخستين و عمده۴۶مھاجرين در حال فرار از کشور 
 درصد 88ازاين تذکرمتيوان دريافت که . [کل تلفات را ميساخت % 12مردم در شمال ھندوکش 

 .]آمده بودتلفات مردم درجنوب ھندوکش بعمل 

تجزيه و تحليل تعداد ساcنه مھاجرين تصوير روشنی از استراتيژی شوروی را در اختيار ما 
 ،١٩٨١ و ١٩٧٨ايجاد يک کمربند دفاعی نزديک سرحدات پاکستان در بين سالھای . قرار ميدھد

 و  و کنترول و انکشاف شاھراه عمده١٩٨۵ تا ١٩٨٢پاکسازی مناطق اطراف پايتخت ميان سالھای 
 بدينسو مھاجرت و کاھش نفوس ١٩٨۶ا با اتحاد شوروی وصل مينمايد ازکه کابل ر) ؟(خطوط آھن 

در مناطق زراعتی و افزايش بيش از حد در تعداد نفوس شھری تحوcت بارزی است که جامعه 
 درصد نفوس در ١١ بدينسو ثلث نفوس ازکشور فرار نموده، ١٩٨٧از سال . افغانی را متاثر ميسازد

 ٣٣ به ٨۵ فيصد کشته و نفوس روستايی از ٩در نتيجه جنگ . خل کشور دست به مھاجرت زدهدا
 فيصد افزايش يافته، چنانکه نفوس ٢۴ به ١۵در مناطق شھری نفوس از . فيصد کاھش يافته است

   ]6[». برابر افزايش يافته است٣پايتخت 
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