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 است فساد به ممتضی پروسه یک تکوین در اخالل
  

اول بخش  
 

 صدد در افؽانی بزرگ و کوچک حلمات افؽانستان شاهی اخیر نظام امن و آرام  نسبتا   دوره   یک مصدوم از بعد
 منفی و مثبت تحرکات دروازه   افؽانی جامعه   در و گردیده حاکم های نظام ساختار چگونگی و روند در تؽییر
 متمابل بد و نیک ماجرای از پُر دنیای با و برآورده بیرون سکون نیمه وضع از را افؽان مردم و گردیده مفتوح

  .است گردانیده
 علیه   افؽان مردم مبارزات از بعد که بوده خارجی ممالک تهاجمات شاهد بارها تا ریخ درطول افؽانستان
 سرخ لوای و انگلیس و افؽان جنگ سه از توان می که اند نموده ترک شکست با مارا کشور متهاجمین،
 .باشد می ادعا این روشن شاهد و برد نام شوروی
 عام، مردم یا و نظامی چی افؽان، مردم شمار بی ای عده شدن کشته باعث وجودیکه با انگلیس و افؽان جنگهای
 ماحول در مردم و نگرفته صورت بزرگ مهاجرتهای وسایط، و مواصالتی خطوط لیود بر بنا  لیک گردیده
 امرار ماضیه لرون میتود با خود فالحت و کار و کشت به و اعمار خودرا گلی منازل دوباره خود زندگی
 .اند نموده معاش
 زمان لید کشور دو بین ها مماوله در که دوست نام به کشور یک تهاجم بنابر ما، میهن تا ریخ در بار اولین لیک
 یک در وطنی ما دونان از عده   خدمتی خوش و همکاری با  زمان های لدرت ابر از یکی شوروی اتحاد بوده،

 این اثر در که نمود استیال مولتا   را افؽانستان مانده عمب فالحتی و صنعتی ترلی دنیای از و فمیر کشورهمسایه  
 بحیث ماندن زنده منظور به صرؾ انسان ها ملیون و گذاشت جا به ُکشته انسان هزار ها صد عریان، جنایت
 نزدیک و دور های کشور دیگر و همسایه کشورهای در عزتی بی و حرمان هزاران لبول با و َحی موجود یک
 ایوب از کمتر  نه و تصور لابل ؼیر شکیبائی و بردباری با و نموده ترک را وطن و شده مهاجر جهان در

  .کنند می امروز تا و کرده تحمل
 در افؽانی بومی باشندگان از ای کتله عاریتی شدن متوطن و انسانی عظیم های کنی ریشه و ها جنبش این

 و کشور یک ماحول در زیستن خاصه   که نموده وارد  تؽییراتی لشر این عادات و روابط در همسایه کشورهای
   .نمود مبارزه آن علیه   میتوان مشکل با که است حتمی امر یک بیگانه اتباع
 به متحد ملل مهاجرین عالی کمیسیاری کانال از گرچه افؽانی مهاجرین  اباته   و اعاشه همسایه کشور دو در

 فاسد های دستگاه توسط مستحمین به نفمه توزیع لیک شود، می هم هنوز و شد می تهیه بشری های کمک عنوان
 .انسانی ؼیر یتنها بی شرایط تحت آنهم که گیرد می و گرفت می صورت کشور دو هر اداری

 های لصبه عزتی بی و بدبختی به محکوم انسانهای این رهایش برای پاکستان و ایران میزبان، بنام کشورهایی
 و ایران – افؽانستان سرحدات حواشی در UNHCR مهاجرین عالی کمیسیاری شده   توزیع های خیمه از

 .بتواند گردیده میسر میزبان اتباع با تماس امکان کمتر که نمودند ترتیب ها گیتو پاکستان
 حواشی در مهاجرین کوچک نسبتا   های گروه که دارد هم هنوز و داشت وجود نیز استثناآتی رهایش در البته

 ای( پخسه) و خام خشت از منازل ایران در مشهد شرق در تیبات و پاکستان در پشاور مانند بزرگ شهرهای
  .کنند می هم هنوز و نمودند می زندگی سویه پائینترین با که نموده اعمار وطنی مروج
 از نهان در لیکن دادند می َسر فریاد و داد افؽانی مهاجرین فشار از جهانی محافل در گرچه ایران امرای برای

 انکشاؾ و سیاسی منافع پیشبرد جهت گردید می بالػ نفر ملیون دو از بیش شان تعداد که افؽانی مهاجرین
 .کنند می هم هنوز و کرده استفاده اکثر حد بشری رایگان لوای منحیث خود مذهبی

 در بهشت دروازه   شده   نصب مموائی کلید با افؽان جوان هزاران عراق با ایران جنگ در مثال ای گونه به
 لطره آنها سمط به نسبت که نبوده کسی شده گم خانواده اعضای ؼیر جهان در فردی هیچ که شدند کشته پیشانی
 .باشد ریختانده اشکی
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 روایت به نظر داشت دوام( شود دیده وایکیپیدیا) 1899 آگست -1891 سپتمبر از که عراق و ایران جنگ در
 :نماید می اعتراؾ واضحا   افؽانی اتباع شدن کشته به نگارد می پایان در که ایرانیها

 - تبارها افؽانی -
  عراق و ایران جنگ در افؽانی شدگان  کشته
  شیراز شهدای درگلزار جمعه علی علیشاه شهید مزار|thumb|چپ|Shahid afghan in iran.jpg:پرونده

  .است شده اعالم نفر ۴ مفمودان تعداد و نفر 4211 عراق و ایران جنگ افؽان شهدای تعداد -
 به توجه با است، بوده ممدار این از بیشتر بسیار جنگ این در افؽان شهدای تعداد تر والعی اطالعات طبك

 همانند جنگ زمان در ایران در ساکن افؽانی مهاجرین افؽانستان، و ایران کشور دو وفرهنگی دینی مشترکات
 ...است، نموده دفاع ایران سرزمین آنها کنار در و داشته شرکت جنگ در ایرانی اتباع
 نظام استحکام و اداری سیستم اعمار مصروؾ بیشتر افؽانستان جهاد و آزادی جنگهای آؼاز در ایران های آخند
 کنند، مداخله افؽانستان داخلی امور در توانستند می کمتر و بوده عراق با جنگ و شاهی نظام سموط از بعد
 رِوش انکشاؾ در یافته نجات خوردن برهم خطر از شان نظام که نمودند حاصل اطمینان آنکه از بعد لیک

 ایران. است شده کار به دست خود مذهبی و سیاسی اهداؾ پیشبرد در مستمیما   و گردیده خود مذهبی و سیاسی
 ایرانی کارمندان بعد به م 98-1895 سال در و بوده افؽانستان احوال متوجه عراق با جنگ پهلوی در مستمیما  
 ساختمانی های پروژه در یا و جنگ در اینکه بر عالوه افؽانی بشری لوای از میتودیک طور عمدی و آگاهانه
 در همکیش افؽانهای توسط نیز را خود مذهبی توسعه   نمایند، می نیز حال تا و نمودند می استفاده ها برده مانند

 ایران مذهبی های خواسته مرکز بزرگترین شاهد افؽانستان پایتخت امروز که اند داده انکشاؾ چنان افؽانستان
  .دید سر چشم به محرم روزهای سوگ در میتوان آنرا بارز مثال که گردیده
 حکمرانی درآؼاز چنانچه داشته عظیم سهم معضله این انکشاؾ در وی شخص و کرزی حامد حکومت متا سفانه

 شیخ به حبیبیه لیسه ممابل داراالمان، جاده   در را خان خوشحال لیلیله   زمین جریب پنج و بیست حدود در خود
 مراکز از یکی آنجا در که بخشید وار طائی حاطم افؽانستان از شاید و کابل های شیعه رهبر محسنی، آصؾ
  .نمود اعمار دالر، ملیون هفتاد به لریب افواء لرار ایران، پول با مربوطش مذهب توسعه   بزرگ

 و مستمیم مداخله از دومی و افؽانستان جهاد در ایران مداخله عدم از یکی - مرحله دو مورد در تا دارم نظر در
ید که کنم عرضه خوانندگان خدمت را اسنادی - افؽانستان لضایای در ایران عمیك  .تواند می شده بنده ادعای مو 
 نام به و بیرونی دستهای از تا ثیرگزاری کوچکترین بدون افؽان، مسلمان و آزادیخواه مردم مبارزه   آؼاز در

 ترین ساده با و نموده لیام شوروی اتحاد کمک با حاکم منحط نظام برابر در و بوده خودجوش جهادی، رهبران
 مشهور انگلیسی انفیلد های تفنگ دارای تر خوشبخت کسانی و کارد سیالوه، شمشیر، داشته، دست افزار جنگ

 .کردند خود وی عمیده و آزادی راه لربان را خود ندار و دار و خودرا زندگی بوده، تیره پنج و تکه یازده به
 برادر شان عمیده   و خاک دشمن برابر در را خود جنگ و بوده اخالص با و دوستانه افؽانی مجاهدین بین روابط
 .بردند می پیش وار
 می توضیح آنها نیک پیوند واضح نمونه   که ؼزنی والیت مربوط جهادی رهبران اجالس از یادداشتی اینک
  :دهد

 1892 سال پشاور چاپ ،477-474 صفحه اول جلد - مایار هللا احسان اثر ،«افؽان ملت لیام»از التباس
 هجری شمسی 1829-9-6 به مطابك م 57-11-1891

 :اصل به مطابك ؼزني والیت مربوط مجاهدین اتحاد نامه فیصله
 الرحیم الرحمن هللا بسم
 كه ؼزني والیت مربوطات اسالمي مجاهدین هاي گروپ رهبران اشتران به كه 6/9/1829 تأریخي جلسه در

 شریعت" و عمومي لوماندان" حسن دمحم سید" جاؼوري، مجاهدین رهبر" وثولي علي شیخ" الحاج از عبارتند
 رهبر" دمحم گل" مولوي ،(نیست واضح) واعظ؟ مجاهدین رهبر" كاكا مال" جؽتو، و ناهور جبهه رهبر" مداري

 باغ، لره اسالمي مجاهدین نمایندگان" دمحم اختر" و" موسي شیخ" حاجي ،(نیست واضح) خفگاني؟ مجاهدین
 مجاهدین رهبر" واعظ سعید دمحم" و" احمدهللا" و( نیست خوانا...)  اسالمي مجاهدین رهبر" لاسم دمحم سید"

 مالستان اسالمي لشكر لوماندان" حیدر دمحم" و لیاق مجاهدین رهبر" علمي عباس دمحم" و یوسؾ لریه و سراب
 فیصله اسالمي صمیمیت و اخوت حفظ با و منسجم شكل به طاؼوتي نیروهاي با ممابله منظور به گردید برگزار
 دیگر هاي جبهه در باشد گروه هر مربوط كه مهم جنگي وسایل و اسلحه تمام از حساس موارد در كه آمد بعمل
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 دیگر جبهه در كه را احتیاج مورد و ثمیله اسلحه ضرورت صورت در كه دارد وظیفه جبهه هر و شود استفاده
 شود مي ضایع و تلؾ مذكور اسلحۀ اگر صورت درین.  دهد لرار جبهه آن اختیار در باشد ضرورت دشمن با
 شده خریداري گروپ این شخصي پول به اسلحه این كه صورتي در رسد مي مصرؾ به آن هاي مرمي یا و

 شده آورده بدست دولت نزد از ها سالح این كه صورتي در.  شود مي پرداخته مربوطه جبهه آن به جبران باشد
 . باشد نمي جبران لابل و است مثتثني امر ازین باشد نشده خریداري شخصي منابع از و باشد
 .جلسه كنندگان اشتران امضاي محل

 

 :خوانیم می این از بعد ماه نه تمریبا   همچنان
 1891سپتامبر به مطابك51-7-1828

 مالستان اسالمي اتفاق حوزه
 مالستان اسالمي جبهه عمومي لومانداني

 تصمیم و...  عزم همیشه كه را خویش مردم و رفما سایر و لوماندانان شجاع و ؼیور برادران مبارن حضور به
 جبهه عمومي لوماندان" حیدرخان دمحم" اینجانب بوده لرآن حفظ و اسالم ممدس دین به خدمت براي آنها لاطع

 .دارم مي تمدیم را خویش للبي احترامات و سالم مالستان اسالمي
 لباس كه كند خدا. آرزومندم متعال خداوند از را عزیزان شما بیشتر هرچه موفمیت و پیروزي همه از نخست
 .شود مي داده اطمینان شما به است خیرت بكلي حال به تا طرؾ این. باشید برداشته در عافیت

 سنگرهاي به برادران همه است معلومات لراریكه اینكه شود مي معروض عزیز نهایت برادران خدمت در
 خداوند از. است تشكر و امتنان لابل و ساخته مسرور نهایت مارا كه میباشند فداكاري آماده و بوده جابجا خویش
 كه مشكالت هرگونه با كفر ممابل در جهاد و اسالم ممدس دین راه در نثاري جان اینگونه كه آرزومندیم متعال
 داشته خود حفظ در را شما و ما همه خداوند و نیست چیزي دیگر ثواب از بدون هللا انشاء شویم مي روبرو
 .گرداند پیروز و كامیاب
 ین هر براي ؼزني جبهه لوماندانان براي دفعه چندین لبال   كه شود مي ابالغ گروپ لوماندانان محترم خدمت
 و گوگرد لطي و للم مثل مختلؾ شكل به( است ماین از مطلب) دستي هاي بم كه بود گردیده ابالغ ها گروپ
 اشیاء چنین با تماس از باشد داشته امكان كه جایي تا باید خورد مي چشم به ها كوه و ها راه به سگرت

 با شدن نزدین از كه بفهمانید را خود مربوط مجاهدین كه كنم مي توصیه شما براي تاكیدا   من و شود خودداري
 تان نوازش و لطؾ از بعید. دهید اطالع را خویش جزیي راپورهاي همچنان و كنند خودداري بمها چنین

 .بود نخواهد
 .خواهانم( ج) خداوند دربار از را اسالم ؼیور مجاهدین همه موفمیت و پیروزي

 مالستان اسالمي جبهه عمومي لوماندان                                
 حیدر دمحم                                              

  :ماندانانلو جواب اینن و
 وجود  صحتمندي نخست. دارم مي تمدیم مالستان عمومي لوماندان عزیزالمدرم نهایت برادر براي زیاد سالم

 خدمت ثاني باشید بوده عافیت و صحت داراي كه داریم مطالبه حك حضرت از را خان حیدر دمحم برادرم شریؾ
 جبهه مجاهدین و برادران شما طرؾ از كه خداكند است خیرت بكلي طرؾ ازین شود مي عرض عزیزم برادر

 از مردوم بیاید كه بدهید احوال جنرال برید آلاي براي كه گردد مي ابالغ شما براي. باشد بوده خیرت اسالمي
  احترام با نباشد سرپرست بي باید مردوم و باشد مي فریشان شان دست
 خان حسن و ناصر سید حسن، دمحم برات امضاء محل
 تعالي بسمه 51-7-1828

 .باشید سالمت به خان حیدر دمحم صاحب لوماندان عزیزم نهایت برادر
 متشكرم خیلي شما هاي اطالعیه و گزارشات این از و داشته تمدیم را خود هاي سالم نخست
 1828-7-51 عالمي ابراهیم دمحم سید امضاء محل
 و داده استحضاري تواند نمي شده خوانده شان هاي اسم متأسفانه كه لوماندانان نفراز هشت تعداد این بر عالوه
 .اند كرده امضاء

 كه نحوه به آنرا و خورد نظرم به پشاور در الامتم زمان هاي یادداشت بین در ها نامه این! عزیز خوانندگان
 جنرال برید و" خان حیدر دمحم" هاي چهره جزء كه نوشتن، جریان در. گزرانم مي شما نظر از است شده نوشته



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ دغً پتًښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً وپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

 حس سوزي چشمانم در و گرفتگي احساس للبم در ام، ندیده اصال   را دیگران دارم خاطر به را" حسن دمحم سید"
 در جدالي چه با و كجاهستند اند داده لرباني افؽانستان آزادي و اسالم راه در خودرا كه مردان این. كنم مي

 و محبت از دنیاي لوماندان، ین نوشته سادگي این در. كنند مي نرم پنجه و دست باشند، زنده اگر حیات،
ولیت  .كند مي استفسار باره در و دارد نگراني خود همسنگران اوضاع چگونگي از كه است نهفته بیكران مسو 

 
 دارد ادامه


