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  ٢٠١٧/ ۴/٩کانديد اکادميسين سيستانی                                                                        

  )توھين آميز( بر يک نقدمکثی

  )بخش دوم (

  

  تشکيل وزارت مليتھا،تخريب نظام تعليمی، وسايل مؤثری

  !عھد کارمل ونجيب تفرقه افگنی در برای 

 وحکومت تفرقه بينداز«ر استعمارگران درميان ملل تحت اشغال يکی از سياست ھای زود ثم
درافغانستان با تجاوزاول انگليس اين سياست بکارگرفته شد و ھنگام قيام مردم برای . است» کن

اخراج قشون بيگانه از کشور، انگليس ھا آنرا با توزيع پول وامتيازبرای از ميان بردن سران ملی 
 سال،باھمدلی ومشورت دوستان جانباز 25 ملی،سرداراکبرخان جوان بکار بردند، ولی رھبر قيام

خود، محمدشاه خان بابکرخيل غلزائی وسردار سلطان جان پسرعموی خود آن توطئه را ،خنثی کرد و 
بجای از بين بردن يا سپردن نائب امين 8 خان لوگری به انگليس، سرمکناتن را از تن جدا کرد و 

ترک 1842جبور ساخت تا افغانستان را در روزھای پراز برف ماه جنوری سپس اردوی انگليس را م
گويند ودر نتيجه تمام اردوی متجاوز به استثنای يک نفر بنام داکتربرايدن ، ھمگی در طول راه کابل 

  .  ج<ل آباد تلف شدند–

رف مشک<ت  واخت<فات سران قومی کابل بخاطر حمايت از شاه شجاع ويا مخالفت با او در ظ
چند ماه پس از خروج دشمن از کشور حل گرديد و گليم نفاق ملی با برگشت مجدد امير دوست 

از آن پس اگر اخت<فی ھم بود، ميان پسران امير . محمدخان بکابل و پادشاھی دوباره  اش برچيده شد
  .برسر قدرت بود، نه ميان اقوام مختلف تاجيک وپشتون واوزبک و ھزاره  وغيره

 27(  و بقدرت رسيدن ببرک کارمل در افغانستان1979جاوز شوروی دراماپس از ت
، اين اخت<فات دوباره چاق شد، زيرا شوروی ھا توسط عمال خود دست به )1358 جدی 79/6دسمبر

  .اعمال تفرقه افگنانه ميزدند

 ٩( تبديل شد وبا تشکيل سرسام آوراقوام وقبايلوزارت ، به سرحداتبدستور شورويھا، وزارت 
 بنام  مليت ھای برادر،  و ايجاد مليشه ھای قومی ومسلح ساختن آنھا، زيرنام دفاع خودی، )عينيتم

چنان آتشی در بنيان وحدت ملی افغانستان زدند که تا امروز ھم آن آتش خاموش نشده و مخالفت ھای 
ات و برای خاموش کردن آن حتی زورتبليغ. جزوی به دشمنی ھای اتنيکی وقومی مبدل شده است

   .اخوت وبرادری اس<می م<  ومولوی ھم نمی رسد

داکتر حسن شرق،  کسی که ازعھد سلطنتت تا جمھوريت و رژيم حزب ديمواتيک خلق ،در 
ًمتن وبطن بيشترين قضايای سياسی شخصا حضور داشته است، وآنچه را او در باره  رخدادھای 

تاسيس وتخريب (درکتاب خود.  استسياسی واجتماعی کشور ثبت کرده از اھميت خاصی برخوردار
  :مينويسد » ايجاد تفرقۀ قومی وترويج ستم ملی«زيرعنوان ) اولين جمھوری افغانستان

 افغانستان در حلقۀ ماندن  برای پخش مارکسيزم وباقیچند نفر از کمونست ھای وطنی... «
 شوروی به پياده ممالک کمونستی وشکست جنگ جويان افغان وبھم ريزی افغانستان واستحکام نظام
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تشکي<ت رسمی وعلنی تحت نام وزارت اقوام وقبايل ، ]آنھا... [کردن تفرقۀ قومی متعھد شده بودند
ًوزارت امور مليت ھا وبعدا تشکيل حکومت ھای جداگانه برای وPيات سمت شمال ، شورای مرکزی 

 صرف ميلياردھا مليت ھزاره و شورای مرکزی مليت کوچيھا وخود مختاری نورستان، وغيره با
افغانی بنام بوديجه مخصوصه ای بدون حساب دھی فعاليت ھای خود را تنظيم و ترتيب داده بودند، تا 
پشتونھا را به جان تاجک ھا و،ھزاره واوزبکھا را به جان پشتونھا انداخته  ودر عين زمان شيعه 

نام تاجک ، پشتون، ھزاره وسنی را نيز بياد داشتند وبرای بھم انداختن آنھا خود ھيئت رھبری ب
واوزبک روزانه با يک مشت از پيروان عاقبت نينديش ، اما با خبراز اھداف دشمن بيک ديگر در 
گير می شدند تا در صفوف ھمبستۀ مردم رخنه اندازند وبرای رسيدن به اين ھدف نامقدس در پھلوی 

ًء وزارت سرحدات را روگردان صرف پول به انسانھای ابن الوقت احتياج بيشتر احساس ميکنند وبنا
وبجای آن وزارت اقوام وقبايل را برای ھمه آنھايی که به تضعيف افغانستان و وابسته گی آن به 

 نفر را 9ودر آن ... شوروی دلچسپی داشتند اساس ميگذارند ويکی از رفقارا در رأس آن می گمارند
ينيت پشتونھا، معينيت تاجيکھا، معينيت مع: مليت به حيث معين اما به رتبۀ وزير مقررميکنند9بنام 

ھزاره ھا، معينيت اوزبکھا، معينيت ترکمنھا، معينيت بلوچھا، معينيت نورستانی ھا، پشه ای ھا، 
  .ھندوھا وسيکھا

برای رونق دادن مخالفت ھای قومی به اين تشکي<ت اکتفا نکرده، وزارت مليت ھا  را بوجود 
ن بيفروزند تا مردم افغانستان روزگار ھجوم عساکر شوروی آوردند که آتش نفاق  وتفرقه را چنا
بيکی تاج . از آنروی بھرقوم وقبيله ای جدا جدا سروکله می زدند.وبيگانه دوستی رفقا را فراموش کنند

به اين منظور ھريک از . وبديگری تخت، بگروھی استق<ل و بدسته ای خود مختاری وعده می دادند
ھای قومی را تحت رھبری خاديھا تشکيل و آنھا ھم يکی را بمقابل متعھد شدگان کندک ھا وغند

  .ديگری تا دندان مسلح واز پا تا سر غرق پول می کردند

دھان جيب را باز وسرجوال را شوروی ھا برای تمويل وتسليح قوتھای قومی سخاوتمندانه 
 ھنوز زندگی قبيله ای و مليت ھا شکل تکامل يافته اقوام وقبائل است وپشتونھا: نشان داده ميگفتند

ًبناء پشتونھا را به حيث عقب مانده ترين مردم از صف مليت ھای افغانستان جدا و به . بدوی دارند
اقوام قبايل باقی ميگذارند وسازماندھی مليت ھا را وزارت تازه تشکيل امور مليت ھا وتحت اداره 

  ]7.[مستقيم يکی از رفقای دفتر سياسی حزب ميگذارند

نی ھا، اره ھا،تاجيک ھا، اوزبک ھا،نورستاوزارت مليتھا ميان ھز« : وه ميکندشرق ع<
مقابل پشتونھا می بايستی جبھه ای ] تقسيم شده بود و ھدف آن بود تا در[سيکھا،وھندوھا بلوچھا و

سلطانعلی [دراين باره کتاب ثمره ای دوستی افغان شوروی را که به قلم .واحدی تشکيل می دادند
نوشته شده بود،نشر وتوزيع وبازھم .خ.د.کی از طراحان تفرقه ملی وعضو دفتر سياسی حي] کشتمند

ناگفته نماند که برای نتيجه گرفتن از کتاب ثمره ای دوستی با بسيج ستميھا بود،که .تجديد چاپ کردند
وزارت مليت ھا را تحت ادارۀ ستمی ھا به طول وعرض وزارت اقوام وقبايل، تاسيس ميکنند ومردم 

ًبناء رھبری وزارت مليت ھا و وزارت اقوام . نمی پذيرند] مليتھا[پشتو زبان را در جمع اين وزارت 
وقبائل مطابق دستور العمل ھردو به ضد يکديگر در ظاھر امر تبليغات ناجائز به راه می اندازند و 

  . يکی گماشتۀ ديگری را مردود می دانند
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  تون در حلقه ھای وابسته به ھرکدامشان به مخالفت زمزمۀ مخالفت اين دو بنام پشتون وغير پش

ھای علنی و روی بازار برآمده از ھرکنج وکنار شنيده ميشد، اما شبانه با يک ديگر شراب می 
چنانچه به دنباله روی وتقويۀ .نوشيدند و برای بدختی مردم خويش تفتين ميکردند ودسيسه ميساختند

وثريت کمک ھای ب< عوض شوروی در تفرقه ھای قومی  مالی وزارت مليت ھا و اقوام وقبايل وم
کمک ]. زدند[ ومذھبی در کابينه وزارتی را بنام وزارت کمک ھای مستقيم وب<عوض شوروی پينه 

ًھای گفته شده که ساPنه بعضا از سه صد ميليون دالر تجاوز ميکرد توزيع آنرا به ص<حيت رئيس 

ی گذاشته بودند که دست باز به ھرکاری وبھرجائی که جمھور و رئيس شورای وزيران وسفير شورو
  .Pزم بشمارند توزيع کنند

  تفکيک مليتھا نه بروی لسان ونژاد ويا موقعيت جغرافيائی، بلکه به صوابديد ھيئت حاکمه تعيين 

آن عده مردم پشه ئی که پشتو تکلم ميکنند در ورق ھويت خويش مجبور شده بودند که : مث<.ميگرديد
اما تعدادی کثيری از پشتونھا که به مرور زمان دری آموخته وپشتو . شه ئی بنويسند، نه پشتونمليت پ

اما برخ<ف برای مردمان اوزبک . رافراموش کرده بودند، می بايستی مينوشتند ،مليت تاجيک
وترکمن ھای دری زبان حتمی بود که مليت اوزبک وترکمن را بپذيرند ، نه به اساس زبان، مليت 

  ]8[ ».يک راتاج

  :برھم زدن نظام درس وتحصيل
  

تعليمی   ، تغيير دادن نصابديگرشورويھا پس از تجاوز خود برکشور ھای بنادی خيانت  يکی از     
مشاورين شوروی در وزارت تعليم و . لی افغانستان بوديو آموزشی در مدارس و موسسات تحص

ھای آموزشی فرانسه و امريکا در  ز سيستم تمام کتب تعليمی سابقه را که به پيروی اًتربيه، فورا
ھزار نسخه کتب درسی را که با مصرف  شدند، ملغی قرار دادند و صدھا مکاتب افغانستان تدريس می
ھا در  ، بدور انداختند و به طبع کتب درسی سيستم مغلق  شورویندگزاف طبع و تھيه شده بود

و پيچيده بود که حتی معلمين و مدرسين ھم از محتويات اين کتب بحدی سردرگم . دنافغانستان پرداخت
 . فھم آن عاجز بودند

 چند مجھوله تدريس ميگرديد و زير نام جامعهف اول و دوم و سوم، رياضيات به شاگردان صنو 
انتقال مفاھيم مغلق . تدريس ميشدپوھنتون  تا ۶ ماترياليزم تاريخی از صنوف شناسی، درسھای 

تدائی، کار بسيار دشواری بود و وقتی شاگردان خود را از فھم آن رياضی برای شاگردان صنوف اب
خواندن دلزده ميشدند و تا اخير صنوف ھشتم از مرز جمع و تفريق اعداد درس عاجز ميديدند از 

 .نھادند و از نوشتن يک رقعه مريضی ھم عاجز بودند فراتر نمی بسيط پا

) ١٢ تا ٣از صنف ( يک نسل تعليمی ھا، ساله تسلط شوروی ١٠-٩سان در طی دوره  ين بد 
 .ئی نداشتند آمدند ولو که برخی تا پوھنتون  ھم رسيده باشند ولی از سواد عادی بھره سواد بار کام< بی

 کابل روسی ساختن نصاب تعليمی و تحصيلی از فردای اشغال کشور آغاز شد، پوھنتون در 

ترياليزم تاريخی و ماترياليزم ديالکتيک، مضمون ھنر اس<می از نصاب درسی افتاد و بجای آن، ما
نوين  تاريخ. روسی و ھسپانوی در نصاب تعليمی گنجانيده شد تاريخ کارگر، تاريخ شوروی، زبان

آميز عملی   به دستور مشاورين شوروی تدوين و تدريس آن تحريف١٩١٩افغانستان پس از استق<ل 
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 وانمود ميکردند و ١٩١٧ور را مرھون انق<ب اکتوبر زيرا مشاورين روسی، حصول استق<ل کش. شد
گويا طوری وانمود ميشد که اگر انق<ب اکتوبر رخ نميداد، مردم افغانستان به حصول استق<ل خود 

  .آمدند نايل نمی

: اشاره ميکند  روھى در کتاب خودصديق  استادمرحوم ازقول  " دوم سقاوی"کتابمؤلف 
کتابھا ونشرات ديگر  در پ ھاى سبک وبيمايه ئى عليه پشتونھابرچس دردوره حکومت پرچمى ھا«

 خان ھم تحقيرمي و وزيراکبر ھا را که جايش بگذار ، حتى احمدشاه بابا شخصيت ديگر. آغازگرديد
وزير احمدشاه بابا را با چنگيزخان مقايسه ميکردند و . پشتون بودند شدند وآنھم به اين سبب که آنھا

   ]9[».شمردندمی را اشغالگران وغاصبان خراسان  پشتونھا. خواندندمي ھا نگليساکبرخان را فرستاده ا

 .فاکولته ادبيات وعلوم اجتماعى بود در  استادان تاريخ پوھاندج<ل الدين صديقى استاديکى از
احمدشاه بابا به عنوان مؤسس دولت افغانستان بطورخاصى کينه  اوبه حاکميت پشتونھا بطورکلى وبا

کند  براين استواربود تا درشگرد حاکميت پشتونھا کمى وکاستى پيدا  تمام ت<ش وکوشش اوميورزيد و
« کتاب  به اشاره محمودبريالی  به ھمين منظوراو.شاگردانش بدھد آب وتابى بخورد با آنرا ًوفورا

غانستان ثابت نمايد که دراف تا نوشت ودرآن سعى بعمل آورده بود را » نظام قبيله سا6رى درافغانستان
  .حاکميت تنھا وتنھا به قوم وقبايل پشتون تعلق داشته وساير اقوام دراين حاکميت سھم ونقشى نداشته اند

  

  :ايجاد مليشه ھای قومی  برای نفاق ملی 

محصول ھمين » غندھای دفاع خودی«و يا » ھا کندک«ھای قومی زير عنوان  ايجاد مليشه 

  .ميشدندمجھزثقيله وخفيفه  س<ح ھاى  با وايجاد» خاد « که از سویمرحله است

از دولت س<ح و پول ميگرفتند، وھا ايجاد شده بودند،  قومی که به مشورت شورویمليشه ھای 
ھای قومی و  و تعميق دشمنیتوليد  :کنند، اما در واقع ھدفبکه از خود دفاع بھانه ظاھرا به اين 

ھای قومی در برابر چه کسی بايد از خود و قوم  مليشه. وحدت ملی افغانھا بودوصدمه زدن به قبيلوی 
فتند و از ھای ضد شوروی و ضد رژيم قرار ميگر خود دفاع ميکردند؟ طبعا آنھا در برابر قيام

نمايندگی ميکردند بنابراين ای شوروی و ضد رژيم نيز از قوم يا قبيله    ضدمقاومتھای  آنجائيکه گروه
ھا را ميکشتند که در ھر دو صورت ميان  شته ميشدند و يا مليشهھای قومی يا ک ھنگام برخورد با مليشه

و اين ھر دو کار به نفع . آمد ھای مقاومت، دشمنی آشتی ناپذيری به ميان می ھای قومی و گروه مليشه
ھای قومی بعدھا در برابر دولت مرکزی دست به بغاوت زدند و   برخی از اين مليشه.ھا بود شوروی

ھای قومی ايجاد شده  غونددر وPياتی که اين . آنھا را ايجاد کرده بود، شدندباعث سقوط دولتی که 
ھای مسافربری  ھای فراوان برای مردم محل و کاروان بند و باری خود سبب مزاحمت بودند، با بی

  .ميشدند

ُزبک تحت قوماندانى جنرال دوستم بود که بھر جايى ويکى از گروه ھاى قومى، مليشه ھاى ا

دولت ازاين گروه در مناطق پشتون . ردند، بيدريغانه آدم ميکشتند و ازکشته پشته ميساختندروى مى آو
گروه ھاى ديگرى از اقوام پشتون و . نشين جنوب و جنوب غربى وشرقى کشوربسيار استفاده ميکرد

بلوچ و نورستانى و ھزاره و تاجيک و غيره نيز وجود داشت که بعد از دوستم ، گروه معروف به 
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متشکل از مردم ازبک ، در روز روشن و در زير ريش حزب دموکراتيک خلق ،مردم » يم جمعگل«
  . را در شھرکابل غارت ميکردند و ھرگز از اعمال شان بازخواستى صورت نميگرفت

. دولت دراين مرحله، جذب وجلب قوماندان جھادی در بدل دريافت پول بودديگر از اقدامات 
جلب و جذب قوماندانان تنظيمھاى ه ب» کى، جى، بى «وابسته » خاد «بوسيله سازمان جاسوسىرژيم 

عصمت « و يکى از قوماندانان جھادى قندھار بنام ستشن بزودى اين سياست به ثمر .ختمخالف پردا
د و امتيازات يگردبرى کرده بودحاضر به تغيير جھت که پنج سال اقوام اچکزائى را رھ» مسلم

و کنترول راه قندھار سپين بولدک وگرفتن باج راھدارى از تجار آن جنرالى رتبه فراوانى بشمول 
کمى بعد از آن در ھرات گروه جھادى داود جوان و . نواحى را ازحزب دموکراتيک خلق بدست آورد

سيدمحمد به دولت پيوستند و صاحب مليونھا پول شدند و در مرکز ھرات و شھر کابل براى آنھا 
 روند . عياشى بپردازند و در عمليات برضد اپوزيسيون شرکت ورزندوي<ھاى مجلل داده شد تا به

ى ابعاد گسترده ھای دولتپيوستن قوماندانان با گروه ھاى تحت فرمان شان به دولت از طريق رسانه 
  .داشت و تعداد آن ھر روز ، زياد و زياد تر نشان داده ميشد

شان مشخص   در وPيات مربوطهھای پيوسته بدولت   با آنکه ساحه سکونت و کنترول گروپ
ھای نظامی  ھا معموP در مراکز شھرھا و پايتخت کشور نيز قرارگاه بود، اما قوماندانان اين گروپ

بند ھيچگونه قوانين و دسپلين  برای خود داشتند و چون در رفتار خود نسبت به مردم شھری پای
 تا ١٣۶۴ی را ميتوان طی سالھای يک چنين وضع. نبودند، باعث اذيت و آزار شھريان ميگرديدند

ھای اوزبک و  ھای عصمت مسلم، آمر سيد احمد و داود جوان و گليم جمع  در وجود مليشه١٣۶٨
  . غيره در کابل به ياد آورد

تفرقه اندازى ميخواست مردم را بجان ھم انواع ھمانگونه که با حزب دموکراتيک خلق،رژيم 
8 داخل حزب مذکور براى حکومت نجيب اکسيون بازى در بيندازد، خودش نيز دچار تفرقه شد و فر

در سال ) وزير دفاع رژيم(چنانکه کودتاى تنى . کمتر از حم<ت مجاھدين زيان آور و خطرناک نبود
 تفرقه ھاى ستيزه . نمونه يى از اين تفرقه و فراکسيون بازى داخلى حزب دموکراتيک خلق بود1990

در 8  امين و نجيب ا-کارمل -زب دموکراتيک خلق ميان تره کى جويانه ديگر ازھمان آغاز اقتدار ح
   .صفوف حزب رخنه کرده بود

نوشته گروھى از دانشمندان انستيتوت تاريخ نظامى » جنگ درافغانستان«کتاب  به استناد
کشاکش ھاى گروه ھاى خلق و پرچم در درون حزب زيان بزرگ «مي<دى ، 1991روسيه در 

شاخه  که ھردو ستيز فراکسيونى درحزب روى آن ميچرخيد. <ب رسانيدوجبران ناپذيرى به انق
کرسيھا براى نمايندگان فراکسيون خود در کليه سطوح  ميخواستند با واگذارى شمار ھرچه بيشتر

 اين کار به آن منجر گرديد.  دولتى ، اقتصادى و نظامى مواضع خود را تحکيم نمايند–اپارات حزبى 
 ھاى وزنين عناصر بى ص<حيت و در بسا موارد بى کياست و حتى آلوده و ناکه در بسيارى از کرسي
و فراخ شدن درز ميان  اين امر منجر به رويائى يک نھاد با نھاد ديگر.. .. شايسته گماشته شوند

ميان ارگانھاى نظامى به گونه مثال وزارت داخله و وزارت امنيت . صفوف و رھبرى حزب گرديد
ھاى آنان،  خواستھاى شخصى رھبران، فروگذاشت....ايى و ھماھنگى نبوددولتى خبرى از ھمنو

و پيوندھاى خانوادگى، خويشاوندى و خاندانى برانتظام حزبى وبر اصول سنتراليسم » يق بارگىفر«



  
 

 

  6تر 6  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

دموکراتيک چيره شد و سراپاى حزب را فراگرفته بود و در نتيجه آن حزب با کردارھاى خود از 
که در واقع  ھا محروم گرديد و اتوريته خود را با نيروى اسلحه حفظ ميکردھمدردى بخش بيشتر توده 

  .]10[».کامه و ديکتاتورى نظامى مبدل گرديده بود به يک نيروى خود

، تفرقه ھاى زبانى وقومى حتى در 8 ھاى درون حزبى،در عھد نجيب  در ادامه اين کشمکش
ن ومحمد رفيع از يکسو و دسته فريد احمد اسلم وطنجار، پاکتي طح دفتر سياسى حزب ميان گروه س

بصورت پرخاش ھاى تند قومى مثال ديگر ، مزدک و نجم الدين کاويانى و عبدالوکيل از سوى ديگر
 در روند ھمين تفرقه اندازى يکى از نتايج مھم آن پيوستن جنرال دوستم ، به مخالفين .اين تفرقه است

8 اين کار را عدم رعايت حقوق مليتھا از جانب نجيب دوستم دليل . رژيم يعنى احمدشاه مسعود بود
و پيوستن او به مخالفين 8 در دادن پستھا و مقامھاى دولتى وانمود کرد، اما اين بريدن دوستم ازنجيب 

که کمر رژيم را  جزئى از ثمرات سياست تفرقه انداز و حکومت کن حزب بودايديولوژيک حزب ، 
   .شکست
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