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 ۲۱/۱۲/۲۰۱۶          کوچی مساپر
 

 ماهیت ضد ملی شیوۀ های باجگیری
 بنام حزب قوم و مذهب درافغانستان

 

بحراعظم آسیا بحساب  در های کم رشد اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی افغانستان طی قرون متمادی از جملۀ کشور
 .میرود که عدم رشد کشور آن علل وعوامل متعدد دارد که دراین نوشته کوتاه تمام جوانب تحلیل آن نمیگنجد

« احزاب»مذهبی وتشکیالت  ،های اساسی ساختارهای قومی موضوع بحث کوتاه ما صرفأ روی برخی پیوند
ذات خود مبحث خیلی وسیع اند مگر من در اینجا ه نیز ب موضوع سیاسی موجود در افغانستان است، گر چی این

اجمالی روی برخی نکات مهم آن که به پرابلمهای کنونی جاری افغانستان ارتباط مستقیم دارند بحث کوتاه و  بطور
 .مختصر خواهیم داشت

 ا نه؟مفهوم واقعی آن وجود دارد یه افغانستان احزاب سیاسی ب سوال مهم واساسی اینست که آیا در
قبل از أنکه مروری برموجودیت وچگونگی وضع کنونی احزاب سیاسی درافغانستان داشته باشم نگاه کوتاه 

سیاسی بر پایه قومی و مذهبی سر « احزاب»برساختاراقوام و مذاهب درافغانستان و اثرات آن بر تشکیالت موجود 
هیچ صورت نمیتوانند نام احزاب ه رند و بکشیده اند وهیچیک از آنها حد اقل خصوصات احزاب سیاسی را ندا

 .سیاسی به آنان بمعنی واقعی آن اطالق کرد خواهیم نمود
همگان میدانند که افغانستان سرزمین کثیرالقومی وپیروان مذاهب مختلف بشمول اقلیتهای مذهبی غیرمسلمان هندو، 

مادی درهمین سرزمین آبایی شان مانند سیک و یهود وغیره بوده اند. همۀ این هموطنان بومی ما طی قرنهای مت
بوستان سرای اقوام خورد بزرگ مسلمان وغیرمسلمان بوده، وهمۀ شان پهلو به پهلو بحیث پولوان شریکان و 

  .براردران باهم زندگی مشترک نموده اند
میباشد، برخی در ادوار تاریخ قدیم و حال در اثرجنگها و مهاجرتها طوالنی بآنکه افغانستان یک کشور اسالمی 

افراد واقوام و پیروان مذاهب مختلف اعم از پیروان دین اسالم و پیروان ادیان غیر اسالم نیز برساکنان کشور 
افزوده شده اند که همگان از هنگام ورود شان درآغوش باز و گرم این سرزمین بدون تبعیض زیسته اند، مگر 

چنان « جهاد»دشمنان خارجی درافغانستان بنام اسالم و  اخیرعمال اجیر داخلی بکمک چاردهه متاسفانه در طی
فضا اختناق را بوجود آورده اند که تمام ساکنان آن اعم از پیروان دین اسالم وغیراسالم فرصت زندگی و اعمار 

 .خود شان ندارند وحتی تنفس خویش را در کشور
کشور داشته باشیم افغانها وهمۀ انسانها که هرگاه مروری مختصر برحقایق واسناد ریشه های تاریخی میهن دوستی 

زندگی میکنند بوضاحت ثابت یا خارج از  زیسته اند، اکنون در داخل و ی ویا کوتاهبوم چه مدت طوالن و دراین مرز
 .و مذهب و دین ارتباط ندارند گکه احساسات وطندوستی اتباع افغانستان به قوم خورد و بزر دمیسازن

 

  :مستند را در این مورد از افغانها غیر مسلمان یادآور میشویم یستبطور نمونه چند مثال 
هنوز نسل دوم و سوم یهودان افغان که بیشتراز هفتاد سال از مهاجرات نیاکان شان از افغانستان میگذرد و   -الف

افغان میدانند و تعداد اکنون درنیویارک امریکا و یا سایر نقاط دنیا بحیث مهاجر زندگی میکنند، هنوز هم خود را 
بنام پرافتخارافغانستان فخرمیکنند و درغم و اندو جنگ خانمانسوز و ویرانی کشورآبایی شان خود راغمشریک 

    .میدانند
اهل هنود و سیک افغانستان که بیشترین آنان ساکنین بومی در طول تاریخ کشورما بوده اند، درشهرها مشغول  -ب

سال هجری شمسی هنگام  1371اشتغال داشتند. در گذشته ها  الی بهار تجارت و در محالت به شغل زراعت 
به شهر کابل تمام فرزندان اهل هنود و سیک افغانستان با فرزندان مسلمانان در یک « جهادی»ورود تنظیمهای 

چوکی، یک مکتب، و یک فاکولته درس میخواندند. هندوها و سیکهای افغان بهترین دوکتوران طب، انجینران و 
تاجران به جامعه خویش تقدیم داشته بودند که مصدر خدمات با ارزش به تمام هموطنان خویش صرف نظر از دین، 

  .مذهب وقوم ایشان گردیده بودند
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ظهور پدیدۀ تعصب و تبعیض مذهبی و قومی همرا با افراطیت خشن مذهبی مانند یک سونامی زمانی درافغانستان 
جنگ به کشورهای ایران و پاکستان پناه  80جرت مردم کشور ما در طی دهه شدت گرفت که کتله های بزرگ مها
و اسالم اندیشه های تعصب،تبعیض وافراطیت مذهبی که اساسأ هیچ « جهادی»بردند. دشمنان مردم افغانستان بنام 

ن ترویج کردند تا نوع رابطۀ با اساسات دین مقدس اسالم نداشته و ندارند، به پیمانه وسیع درمیان نسل مهاجران افغا
غربیها توانستند درجنگ با شوروی سابق از آن بحیث وسیله اهداف خویش استفاده کنند. افغانستان در نتیجه آن 
ادامه جنگ، شیوع افراطیت وخشونت مذهبی بحد عالی اوج گرفت و تمام هست و بود ملت ما را نابود کردند 

  .وکشور زیبا مارا را به یک مخروبه تبدیل نمودند
میالدی به شهر کابل وآغارجنگهای تنظیمی درمیان حلقات متعدد  1992در بهار « جهادی»با ورود تنظیمهای 

وحشی آنان، جنگ برسر کسب قدرت وغارت بیشتر شروع گردید، شهرها و محالت کشور ویران گشت، هزاران 
سنی و شیعه کشور با فجایع، قتلهای هموطن بیگناه ما کشته شدند، تحریکات دشمنی مذهبی میان دو مذهب پر نفوس 

وسیع و میخ کوبیدن برسرانسانهای زنده ادامه یافت، سیلهای وسیع مهاجرت دوباره آغاز گردید و کشور دوباره از 
سکنه خالی شد، پیروانی اقلیتهای مذهبی هنود و سیک بزور از کشور فرار داده شدند، جایدادها و اموال، دارایهای 

   .ان معلوم الحال غصب گردیدشان توسط جنگساالر
و مذهبی نیز اشکال مختلف تعصبات « جهادی»و روی کار آمدن ساختارحکومت سهام قومی،  2001بعد از سال 

و تبعیضات مذهبی افراطیتی با پیمانه وسیع و خشنتز از گذشته أن درافغانستان ادامه یاقت که اکنون تبعیضات 
  .ترول آن رسیده است و روز تا روز با تمام ابعاد آن عمیقترمیشودمذهبی افراطیتی به حالت غیر قابل کن

فساد اداری، انارشی، بی بندباری،  تشدد و نفرت مذهبی بجای رسیده اند، که دگر نه قانونی عملی میشود، نه علما  
شور بتوانند دین ازاحکام شرعی پیروی میگردد، ونه عرف و رسوم در جامعه افغانی باقی مانده است که ساکنان ک

   .مسؤن زندگی خود را در سر زمین آبایی شان ادامه دهند
هر روز زندگی انسان افغان در داخل کشور خود شان مانند محشر میگذرد، هموطنان ما از پهلوی نعشهای مرده 

و کسی  هموطنان شان با بسیار بی تفاوتی عبور میکنند. از شاه تا گدا هیچکس در کوچه و خانۀ  خود مسؤن نیست
   .را نمی بیابی که به آینده زندگی خویش کوچکترین امید و اعتمادی را داشته باشد

سوال در این جاست که این جنایتکاران فرمانبردار از چه نوع اسالمی پیروی میکنند و کجاست دولت و تطبیق 
   قانون آن که جلو این همه و حشت  و خود سریها را بگیرند؟

وحکومات متاقب غارتگران « جهادی» چند نمونۀ موجود ازاعمال وحشت حاکمیت تنظیمای  در این جا فقط به 
چگونه از یک بوستان زیبا عمأل « جهادی»شان بگونه مشت نمونه خروارعمیقأ نکاه و قضاوت کنید که اربان 

  .گورستان تاریک ماتم سرای ساخته اند
گر نماز جنازه سربازان شهید را که در راه دفاع از خاک مالامان مساجد والیت بغالن اعالن کردند که دی  -1

  .کشور بدست دشمنان میهن ما شهید میشوند نمی خوانند
استاد فاکولته حقوق پوهنتون والیت تخارعلیه ژورنالستان درمالی عام بخاطر تبدیلی مال که به مقام زن توهین  -2

     .کرده بود جهاد اعالم کرده است
سیک و هندو افغان با اطفال معصوم هموطن مسلمان همشهر وهم کوچه شان به یک مکتب و  اطفال معصوم -3

      .یک مدرسه یکجا درس خوانده نمیتوانند و از نعمت سواد و تحصیل که  حقوق اولیه انسان است محروم اند
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تکیه خانه ها و سایر ساختمانها عامل المنفعه و اماکن قریب چارهه میشود که هزاران مکتب، مدارس، مساجد،  -4
در تمام نقاط کشور ویران میشوند وحتی عین اماکن هم وجود دارد که چند بار توسط « جهاد»مقدس بنام اسالم و 

  .آنان سوختانده شده اند ند
 

 
 سوخته است.هم  کریمکه در آن چندین جلد قرانمدآغه والیت لوگرمکتب دختران ولسوالی م

 

کشور محترم حامد کرزی و جناب داکتر اشرف غنی  بآنکه براساس قانون « انخابی»هردو رییس جمهور  – 5 
اساسی افغانستان در رأس قوای ثالثه کشور قرار دارند،  ارزشهای عملی قانونی اساسی و فریاد ملت مظلوم و 

    .شور را نادیده میگیرند، اقدامات قانونی را در امور انجام نمیدهندبیدفاع را ک
رییس جمهور به جای آنکه درقضایای اقدامات عملی و قانونی نمایند تا ملت بدانند که قانونی وجود دارد، برعکس 

ات در خود را  که عامالن اصلی فساد و جنای« جهادی»سردسته های جنایکاران جنگی و رهبران تنظیمهای 
کشورهستند درارگ شاهی گردهم جمع میکنند، تصامیم دولتی را رهبری و اتخاذ مینمابند. اگر ازاین روسای 

    شما ازلحاظ قانونی چی مقام را در کشور دارند؟« جهادی»جمهورمحترم پرسیده شود که این رهبران 
   .شان با موارد اجرأت قانون تعویض نمایندبرای چنین افراد هیچ جایگای قانونی وجود ندارند که بتوانند فیصله 

 

 
 

به آن عکسها و چهره ها غارتگران درست نگاه کنید، دستهای و دندانها اکثریت شان بخون هموطنان مظلوم و بیگناه 
کشور ما سرخ است. تعداد زیاد از این اشخاص هیچ مقام و حتی کار دولتی هم ندارد. با تأسف رییس جمهور داکتر 
تحصیل کرده غرب هم از نظریات غرض این جنایتکاران جنگی و ناقضین حقوق بشر درعوض قانون استفاده 

     .میکند
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احزاب »یکی از معضالت اساسی جدی کنونی افغانستان در وجود ساختار دولتی بر بنیاد قومی و ارتباط آن با  
     .سال گذشته در کشورحکمروایی کرده اند 24اند که در« جهادی

سیاسی را دشمنان مردم افغانستان عمدأ برای پیشبرد وتداوم « احزاب»اساس چنین ساختارهای قومی و مذهبی بنام 
   .جنگ در ایران و پاکستان مهندسی گرده اند، که هیچ یک شان حزب سیاسی ملی نمی باشند

یونی فقیر ثبت و راجستر کرده اند سیاسی در دفاتر یک کشور سی مل« احزاب»باوجود انکه ده ها سازمان را بنام 
مگرهیچکدام آنها حد اقل خصوصیات ابتدایی و برنامهای احزاب سیاسی ملی را ندارند، و عمأل هر یک از آنان 

   .گروی ساختارهای قومی و مذهبی خود اند
لی سیاسی م« حزب»یک « اسالمی»برخالف ادعاهای کامأل نادرست عطا نور حکمران بلخ که گویا جمعیت 

   .سراسری اند، صرف یک دروغ محض است
مرحوم برهان الدین ربانی درست اطالع کافی ندارد،  « اسالمی»این غارتگر اوأل یا خودش ازسوابق تاریخ جمعیت 

ویا میخواهد تا بعد از سفرهای خارجی اخیرش ودیدن اشارۀ چراغ سبز، درچانه زنیها با رییس جمهوراشرف غنی 
نقش مرکزی رهبری کشور را دوباره « اسالمی»% در حاکمیت برای جمعیت 50یشتر از بمنظور گرفتن سهم ب

   .بدست بگیرند، و شخص خودش راه خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان هموار سازد
سط تو« اسالمی»برای رد ادعا دروغ معلم صاحب عطا خان براساس اسناد مؤثق به سوابق رشد گذشتۀ جمعیت 

   .شورویها در زیرتوجه نماید
متعلق بک قوم، یک مذهب و یک سمت اند که بیشترین اعضا « اسالمی»اگثریت صفوف و کادرهای جمعیت  -1

آن از حد اقل سواد سیاسی بشمول خودش بحیث رییس آن برخوردار نیستند که اهلیت وشایستگی امور رهبری 
   .کشور را داشته باشند
تا اکنون  1380و از 1375تا  1371از سال « اسالمی»د کارکرده های حکومتهای جمعیت مردم کشور در مور

اطالعات و اسناد کافی در « وحدت ملی»میالدی و کثافات تشکیل حکومت  2014بشمول رسوایی های انتخابات 
    .دست دارند و ضرورت به تبلیغات افراد بیسواد و فاقد معلومات درست را ندارند

بحدی پایین است که حتی درحرکات مدنی هم باید آبدات « اسالمی»هنگی سیاسی اعضا جمعیت سطح فر -2
تاریخی یادگاری کشور را مانند طالبان میسوزانند. تخریت آبدۀ یادگاری حمایت افغانها از آزادی پشتونها و بلوچها 

بدست اعضای جمعیت  میالدی و صدها نمونۀ بارز تخریبی 2014درچاراهی پستونستان شهرکابل در سال 
   .وجود دارد، که هیچ گاهی حزب سیاسی ملی چنین کارهای تخریبی  را انجام نمیدهند« اسالمی»

کشتن مردم بیگناه و راهرو در کشور همه ساله درتجلیل ازهفتۀ شهید و صدها نمونۀ از خشونت و چپاول دیگر  -3
   .درکشوراند« اسالمی»ازشهکاریهای اعضا جمعیت 

وحشیانه و ساده لوحانه تصور میکنند که اگرعکسهای چهل کزۀ رهبران شانرا بر سرتعمیرات بلند بزور سالح آنان 
نصب نمایند، خارجیها میبنند و به آسانی میذیرند که آنان راستی هم قوت بدرد خورشان اند و باید درتقسیم جیره در 

        .چند چمچه بیشتر ریختانده شوند« اسالمی»کاسۀ جمعیت 
گلبدین « حزب»میالدی در برابر  80ازحمایت مخفی شورویها در وقت جنگهای سالهای « اسالمی»جمعیت   -4 

میالدی بکمک  1992درسال « اسالمی»حکمتار برخورداربودند و در نتیجه روابط عمیق پس پرده بود که جمعیت 
   .مستقیم شوروی بقدرت رسیدند

برای معلومات مؤثق وکمک به حضور جناب عالی عطا محمد خان نور باید عرض شود که شورویها بعد از  -5
این مهرۀ آیندۀ نشانی شده شان براه « اسالمی»میالدی پروره وسیع را برای تقویت جمعیت  80نیمه اواسط سالهای 

جیب اله دردرون حاکمیت آنوقت نفوس انداختند. شورویها تالش کردند تا بتوانند بکمک عدۀ مخالفین دوکتور ن
را  چی در درون حکومت و هم درمناطق جنوب و جنوب شرق کشور دربین اقوام پشتون « اسالمی»جمعیت 

تقویت نمایند.  مگر پروره شورویها با وجود مصارف گزاف هم کار مؤثر کرده نمیتوانستند تا بالخره مجبورشدند 
توظیف « اسالمی»زب حاکم را درمناطق متذکره بنام اعضا جمعیت که کارمندان خاد وحتی اعضای گمنام ح

ساختند، نتیجه کار پروره شورویها نهایت محدود و در اوایل مؤثر نبودند، پروره شورویها در طی چند سال اول 
درمناطق جنوب و جنوب شرق کشور دربین « اسالمی»صرف به استخدام چند عضو اجیر کرایی برای جمعیت 

   .ن گردیده بودنداقوام پشتو
و سقوط حکومت داکتر نجیب اله زمانی سرعت « اسالمی»کار پیشرفت پروره شورویها برای تقویت جمعیت 

گرفت که شوروی به دامن زدن وسیع اختالفات درونی حزب وطن دست بکار شدند. حلقات اجیر کرایی گماشته شده 
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تغیر اسم و گذاشتند اسما مستعار بود و نام رفیق را با با حفظ اسرار کار مخفی شان شرط « اسالمی»برای جمعیت 
نام برادر برای آنها تعویض نمودند. شورویها از آن حلقات مخفی در تبادله اطالعات و سقوط حکومت داکتر نجیب 

  .اله کار گرفتند
رمل را از شمسی ببرک کا 1368شورویها بعد از تالش کودتای ناکام شهنواز تنی وزیردفاع وقت ماه حوت  -6

شوروی دوباره به افغانستان آوردند واختالفات بین طرفداران ببرک کارمل بشمول سلطانعلی کشتمند با حکومت 
داکتر نجیب اله وسیعأ شروع گردید تا بالخره در شمال کشوراتحاد جدید مخفی به اشتراک شورای نظار جمعیت 

زب وحدت، و سید کیان بنام اتحاد شمال در بهار ، طرفداران ببرک کارمل و سلتطانعلی کشتمند، ح«اسالمی»
شمسی در والیت بلخ تحت نظر مشاورین شوروی که هسته رهبری مشاورین شوروی درشهر بندری ترمز  1370

   .ازبکستان بود بوجود آوردند
یرتان( در فعالیتهای سازمانی مخفی و تامین ارتباطات اتحاد شمال اوأل درسه مرکز) شهر کابل، درۀ کیان، شهر ح

آغاز شد تا در نتیجه کودتای درونی  1371داخل افغانستان ادامه یافت. سقوط حاکمیت والیات شمال در اوایل بهار 
     .حکومت   داکتر نجیب اله سقوط کرد 1992ماه اپریل  21/22لیل 
طرفدار ببرک کامل توانستند بکمک همان حلقات اجیر کرایی و جنراالن  1992شورویها در نیمه دوم ماه اپریل  -7

   .ارگ شاهی داخل نمودند« اسالمی»شورای نظاروجمعیت 
شورای هماهنگی )حزب اسالمی گلبدین حکمتیار و  1993عده از همان حلقات اجیر کرایی بعد از کودتا سال 

ص حلقات اجیر جنبش بغاوت شمال دوستم( از شبکها اجیر کرایی اخراج  کردند وتا هنوز هم تعداد ازهمان اشخا
کرایی در چتر پوشش قومی کار میکنند که چهرها شان گاهی درپرده های تلویزیونها بنام اعضای جمعیت 

                         .ظاهر میشوند« اسالمی»
« اسالمی»هرگاه مرور دقیق بر تالشهای پانزده ساله اخیر این تنظیمها بنمایم بوضاحت نشان میدهد که حزب 

برهان الدین ربانی، جنبش بغاوت شمال عبدالرشد دوستم  وغیره تنظیمای « اسالمی»کمتیار، جمعیتگلبدین ح
مدرن ملی قابل قبول غربیها جای بزنند، « سیاسی»وغیرجهادی تالش کردند تا خود را در قالب احزاب « جهادی»

سالح و ادامۀ خصومتها قومی و مگر هیچگاه وهیچیک ایشان نتوانسنتد ازدایرۀ رقابت شکل منفی کسب قدرت بزور 
     .مذهبی شان بیرون برآیند

ساخت ایران و پاکستان در طی چاردهه جنگ و در کل بقایای ساختارهای دوران « جهادی»ساختارهای تنظیمی 
جنگ سرد و جنگهای گرم تنظیمی داخلی بوده که همه شان در وقت حکمروایی دولتی شریک جنایات بوده و عمأل 

جنایات سهیم وحضورداشته اند و همۀ فعالیتهای آنان کامأل بشکل رقابتهای منفی وخصومت های قومی و در اجرای 
  .مذهبی استوار است که نمیتوانند جایگای احزاب سیاسی ملی را در کشور پرکنند
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