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  نقد وتحليل چند نکته ازتاريخ فرھنگ 

  )افغانستان در پنج قرن اخير(

  بخش سوم

 

   به شمال ھندوکش پشتون  تبعيد اجباری اقوام شورشی حقيقت- 2

، دريک مقالۀ ممتع خود تحت عنوان ی دوکتور روستار تره ک 
،مقاله خود را را با اين  "پروسۀ دردناک ملت سازی در جوامع قبيلوی "

  :شعارآغازميکند

  !یموکراسي بھشت دی بسوشپيبه ! لهي مرگ بر دوزخ قب  «

 عقب مانده ، ملت ی و کشور ھایلويمتأسفانه در جوامع قب " : ميگويدبعدو 

 .سازدي را متيبشر  خي تاراهيصفحه س ی ملتي ھوی و شکل دھیساز

 در ی ملی ھاتي و ھوی ملی ھاتي حاکملي تشکی مبنايی،اياستبداد آس

   .... قرار گرفتايآس

 دني با درھم کوبی وحدت ملني و تأمی ملت سازۀ پروسگري دی افغانستان برخ8ف کشورھادر

 ۀسيگرفته و حکام مستبد به مقا صورت تي و اقلتي و اکثرلهي قوم و قبصي بدون تشخنيمخالف مقاومت 

   .  و اعتدال کار گرفته انداطي از احتیخيتار موارد 

 و ق8ت را ی غزنی ھايی ھزاره ھا را درھم شکست و غلجااني عبدالرحمن خان عصريام 

در شمال  نياسکان ناقل.  دادوندي پی ملتي نورستان را به حاکمیو. سلطنت نمود وادار به اطاعت از 

  .ستي نفي ھمرداي آسیخي تاریبصورت قطع با مثال ھا  بود که ري امیملت ساز ۀجز پروس

 ی دولت مللي حاکم بقصد تشکۀِ که اعمال خشونت از جانب طبقدی آي بر ممي  از آنچه گفت 

 و اختصاص به افغانستان و دوران عبدالرحمن خان و ھاشم خان سازديرا م  تي بشرخي تاراهيصفحه س

  1".ندارد

ننده را به طرزديد و پيام تاريخ مرحوم فرھنگ، دعوت ميکنم که متاسفانه در تاريخ اکنون خوا

. خود، نقاضت ھای اتنيکی و قومی ومذھبی را دامن زده است) یصفحه ي1167( کتابدوجلدی 

فرھنگ آنجا که از رفتن امير به مزارشريف بعد از شکست و فرار سردار اسحاق خان به روسيه  ياد 

که با اسحاق خان ع8قمندی نشان داده بودند بطور دسته جمعی   مردم ترکستان :" کرده، مينويسد

مورد خشم و غيظ و انتقام امير قرار گرفتند و زمينداران شان مکلف شدند تا ع8وه به پرداخت باقيات 

 يک تعداد مردم محل که بيشتر شان ازبک بودند. گذشته، ماليات سال آينده را ھم پيشکی تاديه کنند
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مجبور ساخته شدند تا محل بود و باش شان را در حواشی سرحد ترک نموده با خانوادۀ شان به مناطق 

: زمين ھای آنھا به قبايل خانه بدوش افغان مثل و ديگری که امير تعيين کرده بود کوچ نمايند 
  2".ًصافی، شنيواری، مومند، نورزائی و بعضا به ھزاره ھا داده شد

  

توھين در آنجاست که .  ھردو نھفته استتوھين و ھم تفتين ارت فرھنگ، ھممتأسفانه دراين عب

  ًو بعضا به ھزاره . . . . صافی، شنيواری :  مثلقبايل خانه بدوش افغانزمين ھای آنھا به :"ميگويد

   ."ھا داده شد

ی را که امير به وOيات شمال تبعيد کرده بود، مردم کوچی و خانه بدوش  قبايلبايد گفت که 

 ھنگام سرکوبی شورش غلجائيان به واليان غزنی و ق،ھ 1304 امير عبدالرحمن خان در سال .نبودند

ننگرھار و پکتيا و مردم آن وOيات فرمانی صادر کرد و درآن ورود کوچی ھای ناصری  را به داخل 

نھند مردم و افغانستان ممنوع اع8ن نمود و به آنھا اخطار داد که اگر خود سرانه پا به افغانستان ب

ً، اين فرمان ظاھرا تا ده سال 3دولت عليه آنھا دست به س8ح خواھند برد و مانع ورود آنھا خواھند شد

، بقول غبار، 1893آينده  ھمچنان قابل تطبيق بود ولی بعد از ختم شورش ھزاره جات در 

ن کرد تا از جنگ اميرعبدالرحمن خان حدود چراگاه کوچيان را در وOيت غزنی و ميدان وردک تعيي

  .و زد و خورد با مردم ھزاره و ديگر کوچيان محلی جلوگيری شده باشد

 دولت ھای افغانستان بعد از اميرعبدالرحمن خان تا کنون ھم نتوانسته اند مردم خانه بدوش 

بنابرين اقوامی را که امير در . کوچی را تشويق به اسکان در يک محل و ترک خانه بدوشی نمايند

ندوکش تبعيد کرده، ھمگی آنھا باشندگان سرکش و سلحشور دره ھا و جلگه ھای سرسبز دو شمال ھ

طرفۀ رود خانۀ کابل وکنر و باشندگان وادی ھای حاصلخيز رودخانه ھای ترنک و ارغنداب و 

ھيرمند و فراه رود بودند که با شورش ھا و قيامھای پيھم خويش امير عبدالرحمن خان را به ستوه 

ند و امير برای آنکه خود را از شر شورش ھای بعدی شان نجات داده باشد، آنھا را به جرم آورده بود

شورش عليه دولت محکوم به تبعيد به سرزمين ھای دوردست ترکستان و بات8ق ھای قندوز و فارياب 

 و اينھا ھمگی در محال بود و باش خويش از خود خانه و کاشانه.  و ميمنه و شبرغان و بادغيس نمود

بنابرين امير قبايل . صاحب زمين زراعتی  ولو اندک بودند و به ھيچوجه خانه بدوش شمرده نمی شدند

صافی و مومند و شينواری وغلجی و نورزی و ھزاره وغيره را از مناطقی تبعيد کرده بود که آنھا 

ه امير دست علي1888 و حتی بعد از قيام 1888 - 1881قبل از قيام سردار اسحاق خان، بين سالھای 

به شورش زده بودند و امير با اعزام لشکر ھای مجھز دولتی آنھا را سرکوب کرده و محکوم به تبعيد 

 .از اوطان شان به ترکستان در شمال کشور در زمين ھای متعلق به دولت نموده بود

حتی ميتوان گفت که امير اين کار را به پيروی از سياست کشور گشايان و فاتحان نامداری 

تقرار ثبات در قلمرو تيمور لنگ و نادر شاه افشار، بخاطر تھديد و تخويف قبايل شورشی و اس: چون

 بخاطر ايجاد سدی از قبايل سلحشور افغان در برابر دست اندازی ھای روسيۀ تزاری در خود و نيز

شتون و ھزاره وOيات ھمسرحد با آنکشور انجام داده است، نه از روی کدام محبت به اقوام تبعيد شدۀ پ

 .و بلوچ  و نورستانی که امير بيشتر از دست شان در عذاب بود
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  392 -391، صص 1 فرھنگ، افغانستان در پنج قرنه اخير، ج-  
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  79ص،قم ايران، 1372کله منارھا درافغانستان، تاليف محمدعيسی غرجستانی،چاپ : ببعد،و نيز558سراج التواريخ، ص  -  
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  مرو، سرخس و پل 1884در سال در ھمينجا بايد اين نکته مھم را عBوه کرد که روسيه 

و آق تيپه، چمن بيد و  "پنجده"١٨٨۵در سال و يک سال بعد   خاتون و قزل تيپه را اشغال نمود،
 به قلمرو تصرف سربازان افغانی خارج  و کوتاه، اما خونين از نبردرا پس از يک  چشمۀ سليم

 در سالھای بعد برای و،را اشغال کردند روسھا ارتفاعات پامير  سپس .امپراتوری تزاری ملحق نمود
اميرعبدالرحمن خان برای ايجاد يک سد  .بھانه جوئی ميکردندشغنان پامير   اشغال مناطق روشان و

وی روسھا مجبور بود تعدادی ازخانوده ھای پشتون را که محکوم به تبعيد بودند قوی در برابر پيشر
پشتونھا  ،4در نقاط حساس سرحد شمال کشور جابجا کند تا جلوتجاوزات تزارھارا توسط آنھا بگيرد

نيز مثل سپر جلو پيشروی روسھا را گرفتند مگر خو ھرگز  زمين وباغ مردم محل را غصب نکرده 
   .اند

دفاعی در برابر دشمن خارجی بکار برد واز بحيث يک سياست يکطرف ين کار را  امير ا

يک جزای دسته جمعی در مورد اقوامی که بر ضد سوی ديگر در بخش امنيت داخلی آنرا بحيث 

ًدرعين حال امير با اين کار خود اوO ميخواست از . کرد او دست به شورش ميزدند، اعمال سلطنت

ًبيلوی شورشيان بکاھد و ثانيا به ديگران زھر چشمی نشان بدھد که اگر در قوت قومی و توانائی ق

مقابل او دست به شورش و بغاوت بزنند، آنھا نيز محکوم به تبعيد از سرزمين آبائی خود و جدا از 

ولی اين سياست ھرگز به معنی قوم گرائی و يا قوم پروری . اقوام و خويشاوندان خويش خواھند شد

 ملت شدن،  از لحاظ ترکيب و بافت اجتماعی و  پروسۀ ا اينکه اجرای اين سياست برایامير نيست، ب

جوشش اقوام با يک ديگر شان از طريق وصلت ھا و پيوند ھای خانوادگی  و برقراری مناسبات 

  . ًميان ھمديگر واقعا يک کار مفيد و سودمند بشمار می آيد) دختر دادن و دختر گرفتن (دوستانه 

دست آويزی "  ستم ملی" به اين معنی که اين عبارت فرھنگ ميتواند برای گروه تينتفو اما 

. باشد تا مردم ازبک را با پشتون ھای مسکون در شمال کشور به جنگ و ستيزه ھای قومی وادارد

، دوبار اقوام پشتون شمال کشور با چنين نقاضت ھا و 21 و اوايل قرن 20 قرناواخرچنانکه در

  :ی و تباری روبرو شدند شقاوت ھای قوم

 قرن بيستم ھمزمان با روی کار آمدن حکومت تنظيمھای جھادی و سر 90 در دھه بار اول

برآوردن رشيد دوستم در شمال کشور، سياست تصفيه قومی مبنی بر اخراج اجباری اقوام پشتون از 

ند ب8درنگ کشته صفحات شمال روی دست گرفته شد و کسانيکه در تعميل اين تصميم تعلل می ورزيد

بسياری از خانواده ھای پشتون از دم تيغ بی دريغ قوماندانان رشيد دوستم و جمعيت اس8می . ميشدند

گذشتند و حتی خرمن ھای گندم و محصوOت به ثمر رسيدۀ شان آتش زده ميشد تا اينکه طالبان ظھور 

  .کردند و شر آنھا را از سر مردم پشتون و غير پشتون کوتاه ساختند

 امريکائی، پشتونھای شمال B52 با سقوط حکومت طالبان توسط بمباردمان ھای  بار دوم

کشور بجرم ھمزبانی و به بھانۀ ھمکاری با طالبان در وOيات فارياب و بلخ و قندوز و تخار و 

بدخشان و بغ8ن و سمنگان و بادغيس و ھرات مورد ظلم و تعدی و تجاوز نيروھای ائت8ف شمال 

تند، خانه ھای شان به آتش کشيده شد و مال و دارائی شان به غارت برده شد و بر زنان و قرار گرف

  . ناموس شان تجاوز صورت گرفت
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  سقوط نجيب Uازبعد  يکی از خانه ھای آتش زده پشتونھا درشمال کشور

  

ن سازماکه توسط  »ول کې د پښتـنو کړول او ځور په شمالافغانستان د«در بخشی از مقاله 

د :" ترجمه و به نشر رسيده ، آمده استريا،آرحمت آقای حقوق بشر ملل متحد نوشته شده و بوسيلۀ 

 ز کال د نوامبر د مياشتې له پيله را په ديخوا چې په شمالي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ٢٠٠١

ه د وژنو ، وھلو   ، ټې سره سمون خوري ، د شمالي افغانستان په ډيريو برخو کې پښتانيړنگيدا له ن

ټکولو ، کړٻدلو ، جنسي تيريو ، لوټ او شوکو   په گډون د ځورونو او کړاوونو له بي8 بيلو ډولونو 

پښتانه ځکه و ځورول شول چې له طالبانو سره ھمپيونده وبلل شول ، د طالبانو د . سره مخامخ شول

  . مشرتابه د ډلې ډيري غړي له سويلي افغانستان څخه دي

غه گوته درو توکمپالو يا توکم بنسټو ي شمالي افغانستان کې د ځورولو او کړولو د پازوالۍ ن   په

 : گوندونو او د ھغوی مليشو ته نيول کيږي 

  اوزبک واکه ملي اس8مي جنبش -  

  تاجيک واکه اس8مي جمعيت او-

   ھزاره واکه د وحدت ډلې  ته-  

کـتـنې او ځواب کې د بشري حقونو د څار ټولنې د د پـښـتـنـو پر وړاندې نوموړو ځورونو ته په 

پلټونکې ډلې د . پــلټـونکي شمالي افغانستان ته وليږل اشت کې خپل څلور تنهيزکال د مارچ په م٢٠٠٢

  شمال په څلورو وOيتونو 

بلخ ، فارياب ، سمنگان او بغ8ن کې له يو شميرپښتون ميشتو کليو او ټولنو څخه ليدنه وکړه ؛ ھمدا 

مھالي دولت له استازو ، د ديپلوماتيکي ټولنې له استازو او د بشري   دغې ډلې د افغانستان د  لنډشان

  . ستو له کارکوونکو سره وليدلمر

زموږ پلـټونکې  ډلې د خپلو پلـټـنـو په لړ کې  په سيمه کې د پښتـنـي تولنو د شتمـنـيـو د لوټ او تاO او 

 د نيولو د پـيـښـو په اړه مالومات په Oسوند شوي ډول راټول په وچ زور د ھغوی د ځمکو او ځايونو

 .َښـې په ورته ډول رامنځته شوېيد فارياب وOيت د شور دريا په سيمه کې ھم د لوټ او تاO پ. کړل
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  گروھی از پشتونھا  که  توسط ايتBف شمال دستگير شده اند ولحظه ای بعد بنام 

  . طالبی اند که به امر دوستم بقتل رسيدند3000اينھا عBوه بر. طالب کشته ميشوند
  

( سيمه ييزو کليوالو ويل چې د نوامبر په نيماييو کې له جنبش سره ھمکارو وزبکو وسلوالو 

د ھغوی وسلې يې په )  پرته له دې چې د نورو توکمونو له  وگړو څخه وسلې را ټولې کړي 

ی کلي لوټ او ت8 کړل ، څاروي يې ورڅخه زوراټولې  او د څو راتلونکو اونيو په لړ کې يې ددو

واخيستل ، غنم او دانه باب يې ولوټـل ، د کورنو د اړتيا وړتوکي او شتمني ، غالۍ ، پيسې او سره 

تاسو : د بغ8ن په وOيت کې د جمعيت يو بولندوی يوه پښتانه کليوال ته . کړلل را ټول زريې ټو

يو  .ئاو سيمه موږ ته راپريږدئ اسو بايد کابل ته وOړ شـت. تاسو د دغې سيمې نه ياست. پښتانه ياست

طالبانو جنايات وکړل خو سزا : پښتون سپين روبی د وحدت د ډلې د جنگياليو د ځورونو په اړه وايي 

يو بل پښتون توکمه سپين روبی چې کوريې د جمعيت ځواکونو لوټ کړی وايي . يې اوس موږ وينو

آيا زموږ غږ اوري؟ خو کله چې له خدايه  گيله کوو ھمغومره سزا . هزما گيله يوازې له u څخه د:

د توپکوالو او بولندويانو د کړاو له Oسه ، . دلته توپکوال وسه او زور لري. موږ وسه نه لرو. وينو

چې خپله بزگري ئ دوی له دغه ځايه ورک کړي ،  پريږد. اوبه زموږ ترخځ ته را رسيدلي دي

  5».وکړو

 ھزار نفر از پشتون ھای شمال کشور در 80 در حدود 2002سی، در سال بگزارش بی بی 

دست داده بودند، تنھاخود و فرزندان خود را تا ج8ل آباد و ھلمند و حاليکه تمام مايملک خود را از 

قندھار رساندند و در کمپ ھای بيجا شدگان داخلی پناه گرفتند و حتی تا امروز ھم دوباره به محل 

سکونت اصلی خود باز نگشته اند، زيرا خانه و سرپناه و زمينھای شان از سوی قوماندانان ائت8ف 

 و بنام افراد زورمند محلی قباله شده است و دولت تاکنون توانائی تطبيق قانون و شمال غصب گرديده

  .رساندن حق به حقدار را در اين وOيات  ندارد
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بايد ياد آورشد که دولت ھای گذشتۀ افغانستان ھمواره از اتباع خود توقع داشته و دارند تا سبب 

لرحمن خان ھيچگاھی زمين ھای مردم عادی و از اين جھت اميرعبدا. برھم زدن نظم و آرامش نشوند

مطيع وغير شورشی را از مالکان  شان نگرفته و به کسی نداده است، تا زمينۀ نا آرامی و شورش را 

خود برای خود فراھم کند، بلکه افراد و اقوام تبعيد شده بيشتر بر زمين ھای دولتی که در ھر وOيتی 

ميشدند، و فقط در مواردی زمين از مالکين منتزع ميشد، که ھمواره موجوده بوده است، اسکان داده 

البته زمين . بر ضد امير شمشير کشيده بودند و پس از شکست از جمله محرکين غايله تشخيص ميشدند

ھای چنين مالکينی ابتدا جزء اراضی ديوانی يا خالصه  قرار ميگرفت و سپس آن زمينھا در بدل 

ًمث8 ميتوان گفت امير اراضی آن عده سران و . ی تفويض ميگرديدخدمات فوق العاده به رجال نظام

خوانينی را که با سردار اسحاق خان ھمدست شده و برضد امير جنگ کرده بودند و بعد از شکست به 

ترکستان روسيه فرار کرده بودند، مصادره کرده و به صاحب منصبان نظامی که در آن جنگ از خود 

ده باشد، ولی اراضی فراريان ھرگز به تبعيديان شورش ھای غلجائی و شھامت نشان داده بودند دا

شينواری و صافی و مومند و نورزائی و ھزاره ھا بخشيده نشده است، چه اين اقوام نيز از جمله 

مغضوبين امير بوده اند و اگر زمينی به آنھا تعلق گرفته باشد، می بايد زمين ھای بوده باشند که آباد 

  . اب کار و زحمت کشی زيادی را ايجاب ميکرده استکردن آنھا ايج

زمين ھای دولتی در وOيات  شمال ھندوکش ھمواره بيش از اسناد ملکيت مردم  آن وOيات 

در زمان صدراعظم ھاشم خان بعد " آقای احسان u مايار روزی برايم تعريف ميکرد که. بوده است

ری اين نھر را فی جريب به يک قران ميفروخت، از کشيدن نھر گوھرگان دولت زمينھای تحت آبيا

وی افزود که زمين دشت ارچی نيز خاره و Oمالک . اما مردم حاضر به خريداری آن زمين ھا نبودند

بود تا آنکه دولت مردم بی زمين پشتون را از وOيات جنوب به آنجا اسکان داد و آنھا اين زمين ھا را 

دولت برای استفادۀ بيشتر از زمينھای Oمزرع در وزارت داخلۀ . " به زمين ھای زرخيز مبدل کردند

کشور اداره يی بنام رياست ام8ک و اسکان ناقلين بوجود آورد تا اشخاص بی زمين و مستحق را از 

ديگر وOيات پيدا کرده با دادن گندم  بذری و حتی پول تقاوی تشويق به رفتن در وOيات شمال کشور 

ًظاھرا . دولت مردم را بر روی زمين ھای Oمزرع دولتی اسکان و جابجا ميکردبه اين ترتيب . نمايد

 قرن بيستم مردم ترکتبار شمال کشور چندان رغبتی به امور کشاورزی نداشتند و بيشتر به 50تا دھۀ 

مالداری و قالين بافی و تربيۀ گوسفند قره قل و تجارت پوست قره قل و قالين به خارج ع8قه داشتند و 

شتر زمين ھای شمال کشور به دليل عدم ع8قمندی مردم بومی به کشت و زراعت، خاره و بي

چنانکه در ميان مردم ضرب المثلی بود . Oمزروع شده بود و يا به بات8ق م8ريا زا مبدل شده بودند

ت و ً، زيرا که وجود پشۀ م8يار واقعا مردم را ميکش"اگر مرگ ميخواھی به قندوز برو: "که ميگفتند

در قندوز کمبود نيروی بشری احساس ميشد، تا آنکه دولت پروژه مجادله با م8ريا را روی دست 

. گرفت و در محو اين مرض نقش داکتر عبدالرحيم خان وزيرصحت عامه وقت بسيار قابل ذکر است

در عين حال پس از آنکه فابريکه روغن سپين زر به ھمت و ت8ش سرور ناشر فرزند شيرخان 

ی از پشتونھای پکتيا در قندوز، فعال گرديد و مردم بغ8ن و قندوز به کشت پنبه و لبلبو روی خروت

آوردند و ناقلين پشتون در زمين ھای دلدلزار و بات8قی قندوز و بغ8ن با پشتکار و زحمت کشی خود 

 دو بار و سه توانستند نيزار ھا را به زمين ھای آباد و حاصلخيز مبدل کنند و ساOنه از زمين خويش

  بار حاصل بگيرند و از اين مدرک صاحب زندگی بھتر شوند، ھمان ضرب المثل عمومی چنين تغيير 
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  !"اگر مرد ميخواھی قندوز برو: " شکل يافت که 

از اين زمان ببعد است که ارزش زمين در صفحات شمال کشور بخصوص در قندوز و بغ8ن 

اقلين پشتون در توليد محصوOت زمين خود پيشقدم تر بخاطر بازدھی محصوOتش باO رفت و چون ن

بودند، دشمنان وحدت ملی افغانستان در ميان مردم بومی چنين تبليغ ميکردند که حاکميت پشتونھا در 

افغانستان سبب ستم ملی بر مردم ازبک و تاجيک صفحات شمال کشور شده و زمين ھای  سمت شمال 

يک شمال گرفته شده و به اقوام پشتون جنوب داده شده است و با زور و عنف از مردم  ازبک  و تاج

  ؟ !می بايد اين مردم دوباره به سرزمين ھای اصلی خود بجنوب ھندوکش برگردند

 سياست تصفيۀ قومی پشتونھا در شمال  وتطبيق بدبختانه نتيجۀ پيام ھای کتاب فرھنگ، اعمال

بش ملی رشيد دوستم وساير ستمی ھا بود که کشور از سوی قوماندانان بيسواد جمعيت اس8می و جن

 .در باO بدان اشاره شد

 ودر گزارشی است که آژانس خبری آتش چند سال قبل به دست نشر سپردويک نمونۀ ديگرآن 

  :سايت آريائی نيز نشرگرديده است
  

   در فاريابمولوی قره يک قوماندان بنام نسل کشی 

 وھمزمان با تجاوز شوروی از سوی يک ی ثوردتا کوازپس نسل کشی پشتونھا در فارياب  

ستم ملی در حق وسرسپردگان قوماندان جھادی نما، ولی در اصل از سوی يکی از وابستگان 

ستم ملی .   "ستم ملی"  بهنگی است برجبين جريان سياسی مشھورباشندگان پشتون تبار فارياب لکه ن

وOيات شمال ھندوکش که غير پشتون  جريان سياسی است مرکب از روشنفکران ودرس خواندگان ،

 در ستيزی وتصفيه شان ازشمال ھندوکش بوجود آمده است و برای پشتون روسھا   ازسویگويا

از سوی شوروھا تقويت مثل حزب دموکرتيک خلق  وتسليحاتی نظامیدوران تجاوز شوروی از نظر

حاکميت ملی لفه ھايی است که  ضديت آشکار با تمام موع8وه برپشتون ستيزی،،اکنون ستم ملی. ندشد

ھرکه آگاھانه و نا آگاھانه برای اھداف . دتثبيت ميکنرا افغانستان و تماميت ارضی وھويت ملی 

 طرفدار فدراليزم و تجزيه وزند،بدامن  نفاق ملی را ، خراسان بازیباکند وکار  بيگانهاستراتيژيک 

   6  . ستمی است،ی را نميخواھدل، و دولت مباشدافغانستان 
  

شمال نابود گردند و يا بطرف جنوب متواری از اتونھ پشبود که مصمم مولی قره   :آتشخبرگزاری 
دروOيت فارياب مردی سياه چرده بنام مولوی غفور که در کوه صياد :خبرگزاری آتش ميگويد !شوند

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

شھرت يافت از احساسات مذھبی مردم استفاده نموده   )سياه(مولوی غفور که بزودی به مولوی قره

 .لشکر عظيمی از داواطلبان جنگ را گرد ھم نمود

   مناطق شوردريا، غلبله ، خوجه گوھر، لنگر، مين درخت تصميم گرفت که... ) قره (مB غفور

و با اين ھدف . و نقاط ديگر پشتون نشين فارياب زمين را از وجود باشنده گان آن پاکسازی نمايد
 .جنگھای قومی را آغاز نمود

                                            
  ٢٢-١٨، ص١٠٢نه افغانستان، شماره آئي-6
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 که وظيفه انتقال نيروی ھای جنگی مولوی قره را عھده دار بود خاطرات محمد صادق دريور

 جنگھای خونين با پشتون ھا توسط مولوی قره 1359درماه سنبله سال:"  بيان نمود خود را چنين

ھا نفر اسير گرفته می شد که اکثر ه به دوو در يکروز تا صد نفر کشته را من حساب کردم  شروع شد

آقای صادق حکايت نمود که باری من از مولوی قره پرسيدم که شما با ."اسيران به قتل رسانده ميشدند

 ]پشتونھا[را آغاز نموده بوديد و حال اينھمه جنگ با اين مردم مسلمان )جنگ مقدس ( سھا جھادرو

 که یم8 قره مکثی نمود وبعد گفت که اين مردم کافران را ياری می رسانند و در عھد برای چيست؟

ا نشده است مولوی توضيح نداده که اين عھد چی بوده که به آن وف[با من بسته بودند بيوفايی کرده اند

 و حال بايد پشتون ھا در سمت شمال نابود ]وآنگاه کفاره گناه عھدشکن را چرا از مردم بيگناه گرفت؟

ھزاران تن ازپشتون ھا ی اطراف فارياب در نتيجه اين جنگھا .گردند و يا بطرف جنوب متواری شوند

 .ان متواری شدندقتل عام گرديدند و ھزاران تن ديگربا خانه و کاشانه شان تا ظھور طالب

وقتی عساکر قره در مناطق مردمان پشتو زبان :" باشنده قريه شور دريا فارياب ميگويد آدم خان

بريدند؛ زنان و دختران که به اسارت قوماندانھا او می افتادند مورد  حمله ميکرد تعدادی را سر می

 تا آنجا که ممکن بود انتقال تجاوز جنسی قرار ميگرفتند؛ مواشی به غارت برده ميشد و اموال منقول

  ."می يافت و غژدی ھا و خانه ھا به آتش کشيده ميشد

آدم خان مدعيست که تعداد کثيری از عاملين اين نوع جنايات، از جمله افراد مولوی قره ھنوز  

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.  پاسخگويی به اعمال گذشته زنده گی ميکنندمحاکمه و
گرزيوانی،رسول پھلوان فيض آبادی، عبدالروف ثوری قيصاری،حق بيردی تگابی،شراب بيگ جمعه 
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  . گرديدندکشور
  .... شمال وانمود کرد

ارقام دقيق انسانھای بيگناه که منسوب به قوم پشتون بودند و توسط لشکريان قره نابود گرديده 

 در باره نسل کشی ھای اند از طرف ھيچ مرجع و منبعی انتشار داده نشده است و ھنوز که ھنوز است

نسل کشی قومی و قوم .قومی در افغانستان پژوھش و تحقيق درست و منظم صورت نگرفته است

 وبا آغاز رياست جمھوری 1371پرستی بعد از سقوط داکتر نجيب u از اريکه قدرت در سال 

ه از جمله برھان الدين ربانی به اوج خود رسيد که جنگھای حزب سياف پشتون و حزب وحدت ھزار

   .7 ».نمونه ھای مشھور آنست و زبانزد عام خاص ميباشد

در ميان » ستم ملی«متاسفاه اقدامات نسل کشی مولوی قره نتيجه و اثرتبلغات گروه موسوم به  

» ستمی«واين شخص درتحت تاثير تبليغات خطرناک گروه مشھور به . توده ھای بومی ومحلی است

بعيد خود وغصب اراضی ملکی يا دولتی ھيچ نقشی نداشته اند، از ھموطنان پشتون خود که در ت

وھرکدام شاه بيشتر از يک صد سال سابقۀ زندگی و زحمت کشی بر روی زمين ھای خود را داشته 

  .اند، سخت مورد خشونت وانتقام گرفته اند  که شمه ای از آن را در فوق ديديم وشنيدم

  ادامه دارد
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