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  ٢٠١٧/ ٢/ ٢٥کانديد اکادميسين سيستانی                                                                  
  

  "!تفرقه بينداز وحکومت کن"

  )کتاب تاريخ چيست؟گفتار ششم،تکمله ای بر(
  

، يکی از سياست ھای زود ثمر استعمارگران درميان ملل تحت »تفرقه بينداز وحکومت کن«
درافغانستان با تجاوزاول انگليس اين سياست بکارگرفته شد و ھنگام قيام مردم برای . تاشغال اس

اخراج قشون بيگانه از کشور، انگليس ھا آنرا با توزيع پول وامتيازبرای از ميان بردن سران ملی 
 ساله،باھمدلی ومشورت دوستان جانباز ٢٥بکار بردند، ولی رھبر قيام ملی،سرداراکبرخان جوان 

د، محمدشاه خان بابکرخيل غلزائی وسردار سلطان جان پسرعموی خود آن توطئه را که از بين خو
،خنثی کرد و بجای از بين بردن نائب امين به انگليس بودنائب امين : خان لوگری يا سپردن بردن 

ان را د و سپس اردوی انگليس را مجبور ساخت تا افغانستميان برمکناتن را ازخود: خان لوگری، 
ترک گويند ودر نتيجه تمام اردوی متجاوز به استثنای يک ١٨٤٢در روزھای پراز برف ماه جنوری 

  .  جBل آباد تلف شدند-نفر بنام داکتربرايدن ، ھمگی در طول راه کابل 

در ظرف خاطر حمايت از شاه شجاع ويا مخالفت با او مشکBت  واختBفات سران قومی کابل ب
ج دشمن از کشور حل گرديد و گليم نفاق ملی با برگشت مجدد امير دوست چند ماه پس از خرو

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

 جدی ٧٩/٨ دسمبر٢٨(  و بقدرت رسيدن ببرک کارمل در افغانستان١٩٧٩راز تجاوز شوروی د
، با تبديل وزارت سرحدات، به وزارت اقوام وقبايل وبا تشکيل سرسام آورمعينيت ھای نه گانه )١٣٥٨

بنام  مليت ھای برادر،  و ايجاد مليشه ھای قومی ومسلح ساختن آنھا، زيرنام دفاع خودی، چنان آتشی 
ت ملی افغانستان زده شد که تا امروز ھم آن آتش خاموش نشده است و مخالفت ھای در بنيان وحد

و برای خاموش کردن آن حتی  زورتبليغات . جزوی به دشمنی ھای اتنيکی وقومی مبدل شده است
  .اخوت وبرادری اسBمی مB  ومولوی ھم نميرسد

مورد مھوريت و رژيم داکتر حسن شرق، يگانه  کسی از نسل دولتمردان عھد سلطنتت تا ج
در او وآنچه ًضايای سياسی شخصا حضور داشته ميباشد که در متن وبطن بيشترين قحمايت شوروی 

  . استبرخوردارخاص   ازاھميت ،است نوشته از چشم ديدخودرخدادھای سياسی واجتماعی کشورباره 

يجاد تفرقۀ ا«زيرعنوان ) تاسيس وتخريب اولين جمھوری افغانستان(او درکتاب معروف خود
  برای پخش مارکسيزم وباقیچند نفر از کمونست ھای وطنی... «:مينويسد » قومی وترويج ستم ملی

 افغانستان در حلقۀ ممالک کمونستی وشکست جنگ جويان افغان وبھم ريزی افغانستان ماندن
سمی وعلنی تشکيBت ر]آنھا... [واستحکام نظام شوروی به پياده کردن تفرقۀ قومی متعھد شده بودند

ًتحت نام وزارت اقوام وقبايل ، وزارت امور مليت ھا وبعدا تشکيل حکومت ھای جداگانه برای 

وYيات سمت شمال ، شورای مرکزی مليت ھزاره و شورای مرکزی مليت کوچيھا وخود مختاری 
ای نورستان، وغيره با صرف ميلياردھا افغانی بنام بوديجه مخصوصه ای بدون حساب دھی فعاليت ھ
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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 وسنی را نيز بياد داشتند وبرای بھم انداختن آنھا خود ھيئت 

نديش ، اما با رھبری بنام تاجک ، پشتون، ھزاره واوزبک روزانه با يک مشت از پيروان عاقبت ني
خبراز اھداف دشمن بيک ديگر در گير می شدند تا با آتش افروخته شده، در صفوف ھمبستۀ مردم 
رخنه اندازند وبرای رسيدن به اين ھدف نامقدس در پھلوی صرف پول به انسانھای ابن الوقت احتياج 

م وقبايل را برای ًبيشتر احساس ميکنند وبناء وزارت سرحدات را روگردان وبجای آن وزارت اقوا
ھمه آنھايی که به تضعيف افغانستان ووابسته گی آن به شوروی دلچسپی داشتند اساس ميگذارند ويکی 

 مليت به حيث معين اما به رتبۀ وزير ٩ نفر را بنام ٩ودر آن ... از رفقارا در رأس آن می گمارند
معينيت اوزبکھا، معينيت ترکمنھا، معينيت پشتونھا، معينيت تاجيکھا، معينيت ھزاره ھا، :مقررميکنند

  .معينيت بلوچھا، معينيت نورستانی ھا، پشه ای ھا، ھندوھا وسيکھا

) ستمی ھا(برای رونق دادن مخالفت ھای قومی به اين تشکيBت اکتفا نکرده، وزارت مليت ھا 
وم عساکر را بوجود آوردند که آتش نفاق  وتفرقه را چنان بيفروزند تا مردم افغانستان روزگار ھج

از آنروی بھرقوم وقبيله ای جدا جدا سروکله می .ستی رفقا را فراموش کنند]پر[شوروی وبيگانه 
به اين . بيکی تاج وبديگری تخت، بگروھی استقBل و بدسته ای خود مختاری وعده می دادند. زدند

 آنھا ھم منظور ھريک از متعھد شدگان کندک ھا وغندھای قومی را تحت رھبری خاديھا تشکيل و
  .يکی را بمقابل 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 
مليت ھا شکل تکامل يافته اقوام وقبائل است وپشتونھا ھنوز زندگی قبيله ای و : نشان داده ميگفتند

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

انستان،  داکترحسن شرق، تاسيس وتخريب نخستين جمھوری افغ.(مستقيم يکی از رفقای دفتر سياسی حزب ميگذارند
  )٣٠٥-٧چاپ سوم،ص 

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

ا که به قلم يکی از طراحان دراين باره کتاب ثمره ای دوستی افغان شوروی ر.واحدی تشکيل می دادند
  .نوشته شده بود،نشر وتوزيع وبازھم تجديد چاپ کردند.خ.د.تفرقه ملی وعضو دفتر سياسی ح

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

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

  . ديگری را مردود می دانند

 پشتون وغير پشتون در حلقه ھای وابسته به ھرکدامشان به مخالفت زمزمۀ مخالفت اين دو بنام
ھای علنی و روی بازار برآمده از ھرکنج وکنار شنيده ميشد، اما شبانه با يکديگر شراب می نوشيدند 

  .و برای بدختی مردم خويش تفتين ميکردند ودسيسه ميساختند

  وام وقبايل وموثريت کمک ھای بB چنانچه به دنباله روی وتقويۀ مالی وزارت مليت ھا و اق
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عوض شوروی در تفرقه ھای قومی  ومذھبی در کابينه وزارتی را بنام وزارت کمک ھای مستقيم 
ًکمک ھای گفته شده که ساYنه بعضا از سه صد ميليون دالر تجاوز ]. زدند[ وبBعوض شوروی پينه 

ران وسفير شوروی گذاشته بودند ميکرد توزيع آنرا به صBحيت رئيس جمھور و رئيس شورای وزي
  .که با دست باز به ھرکاری وبھرجائی که Yزم بشمارند توزيع کنند

تفکيک مليتھا نه بروی لسان ونژاد ويا موقعيت جغرافيائی، بلکه به صوابديد ھيئت حاکمه تعيين 
 بودند که آن عده مردم پشه ئی که پشتو تکلم ميکنند در ورق ھويت خويش مجبور شده: مثB.ميگرديد

اما تعدادی کثيری از پشتونھا که به مرور زمان دری آموخته وپشتو . مليت پشه ئی بنويسند، نه پشتون
اما برخBف برای مردمان اوزبک . رافراموش کرده بودند، می بايستی مينوشتند ،مليت تاجيک

س زبان، مليت وترکمن ھای دری زبان حتمی بود که مليت اوزبک وترکمن را بپذيرند ، نه به اسا
  )٣٠٨ داکترحسن شرق،ھمان اثر ، چاپ سوم،ص(».تاجيک را

تفرقه بينداز و حکومت «بدينسان حزب دموکراتيک خلق افغانستان مھارت ھايى را در ھنر
حزب دموکراتيک  ،حوادث اثبات کردکه « :محقق دانمارکی استا اولسنبه باور  .کسب ميکرد» کن

 اما .خود را جمع آورى کند» تفرقه بينداز و حکومت کن «ستخلق وقت کافى نيافت تا ثمرات سيا
تاثيرات اين سياست پس از خلع حزب مذکور عامل اساسى در تداوم حوادث کنونى افغانستان بوده 

  ) ٢٥٣ ص اس3م وسياست درافغانستان،استا اولسن ، (»است 

قۀ سيدجفرنادری فر(وساختن کندک ھا وغندھای قومی تا سطح فرقهايجاد در» خاد«حال ھردر

گروه ھا را غندھا و وھريک از اين نقش عمده داشتاز اقوام مختلف ى دفاع خودزيرنام ) پسرسيدکيان

   .ساختمي مجھز خفيفه وثقيلهباپول و سBح ھاى 

که بھر جايى بود ُ جنرال دوستم يکى از اين گروه ھاى قومى، مليشه ھاى ازبک تحت قوماندانى
دولت ازاين گروه در مناطق پشتون . روى مى آوردند، بيدريغانه آدم ميکشتند و ازکشته پشته ميساختند
گروه ھاى ديگرى از اقوام پشتون و . نشين جنوب و جنوب غربى وشرقى کشوربسيار استفاده ميکرد

م ، گروه معروف به بلوچ و نورستانى و ھزاره و تاجيک و غيره نيز وجود داشت که بعد از دوست
متشکل از مردم ازبک ، در روز روشن و در زير ريش حزب دموکراتيک خلق ،مردم » گليم جمع«

 . را در شھرکابل غارت ميکردند و ھرگز از اعمال شان بازخواستى صورت نميگرفت

رژيم حزب دموکراتيک خلق ھمانگونه که با تفرقه اندازى ميخواست مردم را بجان ھم بيندازد، 
کمتر از : اى حکومت نجيب ودش نيز دچار تفرقه شد و فراکسيون بازى در داخل حزب مذکور برخ

 ١٩٩٠در سال ) وزير دفاع رژيم(چنانکه کودتاى تنى . حمBت مجاھدين زيان آور و خطرناک نبود
  تفرقه ھاى ستيزه جويانه.نمونه يى از اين تفرقه و فراکسيون بازى داخلى حزب دموکراتيک خلق بود

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

نوشته گروھى از دانشمندان انستيتوت تاريخ نظامى » جنگ درافغانستان«کتاب  به استناد
بزرگ کشاکش ھاى گروه ھاى خلق و پرچم در درون حزب زيان «ميBدى ، ١٩٩١روسيه در 

شاخه  که ھردو ستيز فراکسيونى درحزب روى آن ميچرخيد. وجبران ناپذيرى به انقBب رسانيد
کرسيھا براى نمايندگان فراکسيون خود در کليه سطوح  ميخواستند با واگذارى شمار ھرچه بيشتر
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 گرديداين کار به آن منجر .  دولتى ، اقتصادى و نظامى مواضع خود را تحکيم نمايند-اپارات حزبى 
 که در بسيارى از کرسيھاى وزنين عناصر بى صBحيت و در بسا موارد بى کياست و حتى آلوده و نا

و فراخ شدن درز ميان  اين امر منجر به رويائى يک نھاد با نھاد ديگر.. .. شايسته گماشته شوند
ت امنيت ميان ارگانھاى نظامى به گونه مثال وزارت داخله و وزار. صفوف و رھبرى حزب گرديد

ھاى آنان،  خواستھاى شخصى رھبران، فروگذاشت....دولتى خبرى از ھمنوايى و ھماھنگى نبود
و پيوندھاى خانوادگى، خويشاوندى و خاندانى برانتظام حزبى وبر اصول سنتراليسم » يق بارگىفر«

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

سرھنگ  خيجنگ درافغانستان، نوشته دکتورتار( » .به يک نيروى خود کامه و ديکتاتورى نظامى مبدل گرديده بود
   )٢٧٨انفر،صير ازي ترجمه عزگران،ي ودکفيپ

، تفرقه ھاى زبانى وقومى حتى در : درون حزبى،در عھد نجيب اھاى  در ادامه اين کشمکش
سطح دفتر سياسى حزب ميان گروه محمد اسلم وطنجار، پاکتين ومحمد رفيع از يکسو و دسته فريد 

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

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

که کمر  جزئى از ثمرات سياست تفرقه انداز و حکومت کن حزب بودوژيک حزب ، به مخالفين ايديول
  .رژيم را شکست

  :نمونه يی از تصفيه ھای قومی در فارياب
  ! سمت شمال نابود گردند و يا بطرف جنوب متواری شوندایتونھ پشدستور داده بودکه ی قره ومول

ه بنام مولوی غفور که در کوه صياد دروYيت فارياب مردی سياه چرد:خبرگزاری آتشبگزارش 
اکثريت . باور نداشت که افراد تحصيل کرده مسلمان باشند ...،ولسوالی تگاب شرين زنده گی ميکرد

 .قريب به مطلق افراد مکتب خوانده وقتی به چنگ مولوی موصوف می افتادند، به قتل می رسيدند
ز احساسات مذھبی مردم استفاده نموده  شھرت يافت ا )سياه(مولوی غفور که بزودی به مولوی قره

 .لشکر عظيمی از داواطلبان جنگ را گرد ھم نمود

تصميم گرفت که مناطق شوردريا، غلبله ، خوجه گوھر، لنگر، مين درخت ... ) قره (مB غفور
و با اين ھدف . و نقاط ديگر پشتون نشين فارياب زمين را از وجود باشنده گان آن پاکسازی نمايد

 . قومی را آغاز نمودجنگھای

   که وظيفه انتقال نيروی ھای جنگی مولوی قره را عھده دار بود خاطرات محمد صادق دريور

 جنگھای خونين با پشتون ھا توسط مولوی قره ١٣٥٩درماه سنبله سال:" خود را چنين بيان نمود 
رفته می شد که اکثر ھا نفر اسير گه به دوو در يکروز تا صد نفر کشته را من حساب کردم  شروع شد

 ."اسيران به قتل رسانده ميشدند

جنگ ( آقای صادق حکايت نمود که باری من از مولوی قره پرسيدم که شما با روسھا جھاد
مB قره   برای چيست؟]پشتونھا[را آغاز نموده بوديد و حال اينھمه جنگ با اين مردم مسلمان )مقدس 

 که با من بسته بودند یرا ياری می رسانند و در عھدمکثی نمود وبعد گفت که اين مردم کافران 
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مولوی توضيح نداده که اين عھد چی بوده که به آن وفا نشده است وآنگاه کفاره گناه [بيوفايی کرده اند
 و حال بايد پشتون ھا در سمت شمال نابود گردند و يا بطرف ]عھدشکن را چرا از مردم بيگناه گرفت؟

تن ازپشتون ھا ی اطراف فارياب در نتيجه اين جنگھا قتل عام گرديدند ھزاران .جنوب متواری شوند
 .و ھزاران تن ديگربا خانه و کاشانه شان تا ظھور طالبان متواری شدند

وقتی عساکر قره در مناطق مردمان پشتو زبان :" باشنده قريه شور دريا فارياب ميگويد آدم خان
 دختران که به اسارت قوماندانھا او می افتادند مورد بريدند؛ زنان و حمله ميکرد تعدادی را سر می

تجاوز جنسی قرار ميگرفتند؛ مواشی به غارت برده ميشد و اموال منقول تا آنجا که ممکن بود انتقال 
  ."می يافت و غژدی ھا و خانه ھا به آتش کشيده ميشد

راد مولوی قره ھنوز آدم خان مدعيست که تعداد کثيری از عاملين اين نوع جنايات، از جمله اف 
زنده ميباشند ودر مناطق خود، صاحب مال و جاه و مقام ھم شده اند و بدون کوچکترين دغدغه از 

ھر يک امان پھلوان قوماندانھای مولوی قره . محاکمه و پاسخگويی به اعمال گذشته زنده گی ميکنند
تگابی،شراب بيگ جمعه گرزيوانی،رسول پھلوان فيض آبادی، عبدالروف ثوری قيصاری،حق بيردی 

بازاری و چند قوماندان ديگربودند که ديگربودند که ھر کدام بعد ھا فرماندھان نامدار سمت شمال 
آقای آدم خان لشکر کشی ھا و جنگھای مولوی قره را سر آغاز تباھی پشتون ھای  .کشور گرديدند

  .... شمال وانمود کرد

م پشتون بودند و توسط لشکريان قره نابود ارقام دقيق انسانھای بيگناه که منسوب به قو
گرديده اند از طرف ھيچ مرجع و منبعی انتشار داده نشده است و ھنوز که ھنوز است در باره نسل 

نسل کشی .کشی ھای قومی در افغانستان پژوھش و تحقيق درست و منظم صورت نگرفته است
 وبا آغاز رياست ١٣٧١قدرت در سال قومی و قوم پرستی بعد از سقوط داکتر نجيب U از اريکه 

جمھوری برھان الدين ربانی به اوج خود رسيد که جنگھای حزب سياف پشتون و حزب وحدت 
   ) سايت آريائی، بخش مسايل سياسی(».ھزاره از جمله نمونه ھای مشھور آنست و زبانزد عام خاص ميباشد

در دوران تجاوز واقوام  مليتھا غات وزارتيمتاسفانه اقدامات نسل کشی مولوی قره نتيجه تبل
واين شخص درتحت تاثير تبليغات خطرناک . شوروی  در ميان توده ھای بومی ومحلی است

ھيچ نقشی از ھموطنان پشتون خود که در تبعيد خود وغصب اراضی ملکی يا دولتی » ستميھا«
وی زمين ھای  بيشتر از يک صد سال سابقۀ زندگی و زحمت کشی بر رنداشته اند، وھرکدام شان

آن را در فوق گرفته اند  که شمه ای از قرارند، سخت مورد خشونت وانتقام  ودارخود را داشته
                .ميدديديم وخوان
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