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زمانی.این.س��رزمین.مهد.بزرگترین.ش��اهان.و.امپراتوران.بوده.است.اما.در.بعضی.از.برهه.های.

تاریخی.هم.در.رکود.و.سیاهی.بسر.برده.است.
قدیمترین.اثری.که.در.مورد.جوامع.اولیه.کش��ور.ما.می.شود.از.البالی.آن.اطالعاتی.بدست.
آورد،.»اویس��تا«،.کتاب.مذهبی.زرتشتیان.می.باشد..تعیین.تاریخ.نوشتن.اویستا.مشکل.است.اما.
تخمین.زده.شده.است.که.این.کتاب.حدود.یک.هزار.سال.قبل.از.میالد.نوشته.شده.است..اویستا.
در.کنار.آن.که.آموزه.های.مذهبی.دارد؛.اساس��ا.زندگی.اجتماع.مردمانی.را.که.در.افغانس��تان.
قدیم.بسر.می.بردند،.بازگو.می.کند..از.شهرها.و.دهات.آن.زمان.می.گوید.و.این.که.اکثر.مردمان.
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اعم.از.زنان.و.مردان.به.کار.زراعت.و.مالداری.مصروف.بودند..
با.تغییرات.اجتماعی.و.سیاسی.ای.که.در.این.موقعیت.جغرافیایی.آمده.است.در.طول.تاریخ.
به.سه.نام.یاد.شده:..آریانا.که.همان.افغانستان.قدیم.است؛.خراسان.به.معنی.سرزمین.خورشید.که.
بعد.از.هجوم.اعراب.به.این.نام.مس��ما.گردید؛.و.افغانس��تان.نامیست.که.از.1747.میالدی.به.بعد.

به.آن.داده.شده.است...
س��رزمین.ما.بنا.به.موقعیت.تاریخی.خاصی.که.داشته.اکثرا.مورد.هجوم.فاتحان.و.متجاوزان.
قرار.گرفته.اس��ت..از.اسکندر.مقدونی.گرفته.تا.چنگیز،.هالکو،.اعراب،.صفوی.ها،.انگلیس.ها،.
روس.ها.و.امریکا.چش��م.طمع.بر.آن.داش��ته.اند..با.آن.که.حکام.کش��ور.عمدتا.به.عنوان.نماینده.
س��یاهترین.نیروها.در.کشور.در.تبانی.با.اش��غالگران.بوده.اند،.اما.مردم.افغانستان.با.خصوصیت.

برجسته.بیگانه.ستیزی،.به.هیچ.صورت.با.اشغالگران.کنار.نیامده.اند.
در.این.جزوه.از.سایر.دوره.های.تاریخی.گریز.نموده.و.فقط.به.شرح.مختصر.تاریخ.پنج.دهه.

اخیر.می.پردازیم.

پیشینه دموکراسی طلبی در افغانستان 
طی.قرن.های.طوالنی.افغانس��تان.از.سوی.شاهان.خودکامه.و.مستبد.اداره.می.شد.و.هیچگونه.
نمادی.از.دموکراسی.و.حکومتی.که.در.آن.اراده.مردم.دخیل.باشد،.در.جامعه.دیده.نمی.شد..در.
اوایل.قرن.بیس��تم.میالدی.تغییراتی.در.اوضاع.سیاسی.جهان.رخ.داد..در.1917.میالدی.انقالب.
کبیر.اکتوبر.در.روس��یه.به.پیروزی.رس��ید.و.اولین.دولت.سوسیالیستی.در.جهان.عرض.وجود.
نمود،.جنبش.های.آزادیخواهی.در.گوشه.و.کنار.جهان.در.حال.شکل.گرفتن.بودند..در.این.شمار.
افغانستان.در.شرق.سردمدار.جنبش.استقالل.طلبی.و.آزادیخواهی.گردید.و.شاه.امان.اهلل.خان.در.

1919.استقالل.کشور.را.از.انگلیس.ها.اعالم.نمود.
از.مش��خصه.های.بارز.جنبش.امانی.در.افغانس��تان.نه.تنها.اس��تقالل.طلبی.بلکه.برداشتن.اولین.
گام.ها.بس��وی.ی��ک.جامعه.مدرن.و.دموکراتیک.بود..به.این.مفه��وم.که.امان.اهلل.و.طرفدارانش.
تالش.داشتند.تا.افغانستان.را.از.یک.سو.در.جهت.ترقی.و.پیشرفت.سوق.دهند.و.از.سوی.دیگر.

این.روند.مستقل.و.به.دور.از.مداخله.هر.کشور.خارجی.و.با.اتکاء.بر.مردم.انجام.پذیرد.
بعد.از.آن.که.ش��اه.امان.اهلل.با.انگلیس.ها.تسویه.حس��اب.کرد،.به.فکر.آن.شد.تا.افغانستان.و.
مردمش.را.از.جهل.و.عقب.افتادگی.که.قرن.ها.در.آن.غرق.ش��ده.بود.بیرون.کشد..امان.اهلل.خان.
به.مردم.و.روش��نفکرانی.که.وی.را.حمایت.می.کردند.دو.وعده.داده.بود.اول.حصول.استقالل.
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کش��ور.از.انگلیس.ها.و.دوم.اصالحات.

ام��ان.اهلل.خ��ان. اداره.کش��ور.. ط��رز.

نخستین.حاکم.کشور.بود.که.به.اصول.

دموکراس��ی.اعتقاد.داش��ته.تالش.های.

مس��تمری.ب��رای.مدرنی��زه.ک��ردن.و.

زمینه.ه��ای. در. افغانس��تان. پیش��رفت.

سیاس��ی،.اقتص��ادی.و.اجتماعی.انجام.

داد..او.طرز.اداره.کش��ور.را.از.شاهی.

مطلقه.به.مش��روطیت.تغیی��ر.داد.و.به.

زودی.پس.از.اعالن.اس��تقالل.کابینه.یا.

هیات.وزرا.را.تش��کیل.داد.و.در.حالی.

که.ش��اهان.قبل.از.او.خ��ود.را.»امیر«.

می.نامیدند،.این.لقب.را.به.»شاه«.تغییر.

داد..در.20.حم��ل.1302.اولین.قانون.

با.عنوان.»نظامنامه. افغانس��تان. اساسی.
اساس��ی.دولت.عالیه.افغانس��تان«.در.لویه.جرگه.جالل.آباد.به.تصویب.رسید..این.قانون.اساسی.
مرکب.از.73.ماده.بود.که.در.آن.بعضی.از.حقوق.سیاس��ی.افراد.مانند.آزادی.بیان.و.مطبوعات.
تامین.گردید..در.کنار.قانون.اساس��ی.پنجاه.قانون.نامه.بن��ام.نظامنامه.نافذ.گردید.که.حدود.و.

وظایف.تشکیالت.دولت.و.محاکم.کشور.را.مشخص.می.نمود.
یک��ی.از.اصالحاتی.که.موجب.خرس��ندی.و.رضایت.اکثریت.اقش��ار.فقیر.جامعه.گردید،.
اصالح��ات.در.ام��ور.مالیات.بود..دولت.امانی.مالیه.زمین.را.از.جنس��ی.ب��ه.نقدی.تبدیل.نمود؛.
دهقان��ان.از.حاصالت.خ��ود.پولی.ناچیزی.ب��ه.دولت.بای��د.می.پرداختن��د..در.دوره.های.قبل.
مالیه.دهندگان.مجبور.بودند.تا.به.افس��ران.و.اردو.هم.مالیه.بدهند،.دولت.امانی.این.گونه.مالیات.
را.ب��ه.طور.کامل.الغا.نمود..اکثریت.دهقانان.بی.زمین.و.کم.زمین.زیر.بار.مالیات.از.س��ال.ها.فرو.
رفته.بودند،.دولت.دفاتر.کهنه.باقی.داری.های.مردم.را.پیش.چشم.آنان.به.آتش.کشید.و.هزاران.

مالیه.دهنده.را.از.باقیاتی.که.از.اجداد.شان.به.آنان.به.میراث.مانده.بود.معاف.نمود.
نظامنامه.جزای.عمومی.سیس��تم.قضایی.کشور.را.سر.و.س��امان.داد.و.قدرت.مالیان.و.قشر.
روحان��ی.مح��دود.گردید..قبل.از.آن.مالیان.وظیفه.قضا.را.در.انحصار.خود.داش��ته.و.مطابق.به.

شاه امان اهلل و ملکه ثریا
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سلیقه.و.خواس��ت.خود.نسبت.به.قضایا.تصمیم.می.گرفتند..در.قانون.جدید.برای.مال.شدن.سند.

تحصیلی.حتمی.بود..این.اقدام.دولت.امانی.خش��م.و.نارضایتی.مالیان.و.روحانیون.را.به.همراه.
داشت.

ش��اه.بیگاری،.بردگ��ی.و.کنیزی.را.غیرقانونی.اعالم.نموده.بدینص��ورت.هزاران.تن.را.که.

تحت.ش��رایط.اسفبار.زیر.سلطه.اربابان.اسیر.بودند.آزاد.نمود..بخصوص.کنیزان.متعلق.به.ملیت.

هزاره.را.که.از.دوران.عبدالرحمن.خان.طی.س��الیان.متمادی.از.حقوق.انسانی.شان.محروم.بوده.
و.زیر.ستم.های.وحشیانه.بسر.می.بردند،.رهایی.بخشید.

امان.اهلل.خان.اعالم.نمود.که.»هندو،.هزاره،.ش��یعه،.سنی،.احمدزایی.و.پوپلزایی.نداریم.بلکه.

همه.یک.ملت.هس��تیم.و.آنهم.افغان.«.بنابر.همین.اعتق��اد،.برابری.و.آزادی.نه.تنها.برای.تمامی.

ملیت.های.کشور.بلکه.برای.مذاهب.گوناگون.نیز.تضمین.گردید..در.نخستین.قانون.اساسی.نیز.

تبعیض.لغو.و.درج.گردید.که.»همه.افرادی.که.در.مملکت.افغانس��تان.می.باشند.بالتفریق.دینی.

و.مذهبی.تبعه.افغانستان.گفته.می.شوند....کافه.تبعه.افغانستان.در.امور.دینی.و.مذهبی.و.نظامات.
سیاسی.دولت.پابند.بوده.و.آزادی.حقوق.شخصی.خود.را.مالک.هستند.«

هموطنان.هندو.و.سیک.ما.نیز.از.بند.رها.گردیدند.و.برای.نخستین.بار.اوالد.آنان.در.مدارس.

ملکی.و.نظامی.و.افس��ری.قبول.ش��دند..او.دیوان.نرنجنداس.را.که.شخص.مستعد.و.مجرب.در.

ام��ور.مالی.و.حربی.بود.به.صفت.وزی��ر.مالیه.مقرر.کرد.و.حتی.در.جمع.هیات.امضای.معاهده.

شناخت.استقالل.افغانستان.نیز.او.را.در.کنار.محمود.طرزی.و.دیگران.شامل.نمود..ضمنا.دیوان.

نند.الل.بهس��ین.مش��هور.به.پایی.نندو.را.که.در.ادبیات.دست.باال.داش��ت.در.دستگاه.داراالنشاء.
دارالسطنه.مقرر.کرد.

در.زمینه.اقتصادی.نیز.پروگرام.هایی.به.اجرا.گذاش��ته.شد.و.برای.افزایش.تولیدات.داخلی.

بعضی.ماشین.آالت.از.خارج.وارد.گردید..از.جمله.نخستین.خط.چند.کیلومتری.راه.آهن.در.شهر.

کابل.فعال.گردید..اما.وسیعترین.بخش.اصالحات.امان.اهلل.در.زمینه.تعلیم.و.تربیه.و.زنان.بود..شاه.

امان.اهلل.کلید.افغانستان.مترقی.و.پیشترفته.را.در.باسواد.ساختن.مردم.و.رهایی.زنان.از.قید.جامعه.

پوسیده.فیودالی.می.دانست..در.این.دوران.چندین.مکتب.تاسیس.گردید.و.تعدادی.از.محصالن.

برای.تحصیالت.عالی.به.روس��یه،.آلمان،.ترکیه،.فرانس��ه.و.ایتالیا.اع��زام.گردیدند..ده.ها.معلم.

هندی،.مصری.و.ترکی.به.افغانستان.جهت.تدریس.گماشته.شده.بودند..در.1922.اولین.مکتب.

مانند.مکاتب.فرانس��وی.ایجاد.گردید.که.در.آن.معلمان.فرانسوی.تدریس.می.نمودند..به.تعقیب.

آن.مکتب.دیگری.تاسیس.گردید.که.آموزگاران.آلمانی.در.آن.مصروف.تدریس.بودند..بعد.از.
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وزارت.حربیه.و.وزارت.دربار.در.رده.سوم.بودجه.وزارت.معارف.قرار.داشت.بناًء.درین.زمینه.

کارهای.چش��مگیری.انجام.گرفت..برای.رش��د.تعلیم.و.تربیه.مطبعه.معارف.تاسیس.و.133.نوع.
کتاب.درسی.در.صدهاهزار.جلد.چاپ.و.نشر.گردید.

ملکه.ثریا.که.دختر.محمود.طرزی.از.روشنفکران.پیشتاز.آن.دوران.بود،.مستقیما.برنامه.های.

اصالحات��ی.در.زمینه.زنان.را.رهب��ری.می.کرد..اولین.مکتب.بنام.مس��تورات.برای.دختران.در.

1920.تاسیس.گردید.که.در.شهرآرای.کابل.موقعیت.داشت.و.40.دختر.در.آن.تحت.آموزش.

و.پرورش.گرفته.شده.بودند..دومین.مکتب.برای.دختران.در.سطح.لیسه.در.1921.بنام.عصمت.

تاس��یس.شد.که.بعدا.به.لیس��ه.ماللی.تغییر.کرد..برای.نخستین.بار.در.تاریخ.افغانستان.تعدادی.از.

دختران.افغان.برای.ادامه.تحصیالت.عالی.و.تخصصی.به.اروپا.از.جمله.سویس.و.ترکیه.فرستاده.

شدند..این.گروپ.دختران.بدون.برقع.به.خارج.سفر.کردند..طبق.قانون.اساسی.1928.افغانستان.
تعلیم.برای.دختران.به.درجه.ابتدایی.مانند.پسران.اجباری.گردید.

همچنان.در.1921.هفته.نامه.»ارشادالنس��وان«.به.مثابه.نخس��تین.نش��ریه.زنانه.کشور.شروع.

به.نش��ر.نمود.که.به.وس��یله.آن.آگاهی.زنان.باال.برده.می.شد.و.در.زمینه.حقوق.شان.روشنگری.

صورت.می.گرفت..انجمن.حمایت.از.نس��وان.در.1920.توسط.امان.اهلل.تاسیس.شد.که.از.حقوق.

زنان.دفاع.می.نمود..امان.اهلل.خان.به.مجردی.که.قدرت.را.به.دس��ت.گرفت.قانون.حرمسراسازی.

را.باطل.اعالم.کرد.و.صدها.زنی.را.که.در.حرمس��رای.پدرش.حبیب.اهلل.زندگی.می.کردند.آزاد.

نمود..ازدواج.زیر.س��ن.ممنوع.و.ثبت.ازدواج.حتمی.بود..ملک��ه.ثریا.همراه.با.تعدادی.از.زنان.
دیگر.حرکت.رفع.حجاب.را.به.راه.انداختند.و.خواستند.دیگر.زنان.را.تشویق.به.این.کار.کنند.
به.نش��ریات.اجازه.فعالیت.آزاد.داده.ش��د.و.چندین.جریده.و.مجله.با.بودجه.دولت.آغاز.به.

کار.نمودند..نخستین.کتابخانه.عامه.کشور.تاسیس.گردید.
اصالح��ات.و.اقدامات.امان.اهلل.ضربه.محکم.به.امپریالی��زم.بین.المللی.و.ارتجاع.داخلی.وارد.
آورد.و.هر.دو.منافع.خود.را.در.افغانس��تان.در.خطر.می.دیدند.بناًء.دس��ت.به.دست.هم.دادند.تا.
رژیم.امانی.را.س��رنگون.س��ازند..البته.امان.اهلل.دچار.اش��تباهاتی.نیز.در.چگونگی.عملی.کردن.

برنامه.هایش.گردید.که.انگلیس.ها.از.آن.استفاده.نموده.دست.به.دسیسه.های.خاینانه.زدند.
مالها.و.قشر.روحانیون.به.کمک.انگلیس.ها.شاه.را.کافر.و.اصالحاتش.را.ضد.دین.خواندند،.
در.سرتاسر.کشور.تبلیغات.علیه.امان.اهلل.و.اطرافیانش.آغاز.گردید..در.این.بین.انگلیس.ها.شخص.
بی.سواد،.رهزن.و.در.عین.ساده.دل.و.عقب.مانده.ای.چون.حبیب.اهلل.کلکانی.مشهور.به.»بچه.سقو«.
را.پیدا.کرده.و.اغتشاش.علیه.حکومت.امان.اهلل.خان.را.توسط.او.و.یارانش.سازماندهی.نمودند..
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اغتش��اش.سرتاس��ر.افغانس��تان.را.فرا.گرفت،.امان.اهلل.و.طرفدارانش.مقاومت.نمودند.لیکن.

مداخله.و.دس��ت.اندازی.انگلیس.از.طریق.س��ران.قبایل.خودفروخته.در.حدی.نبود.که.جلو.آن.

را.به.س��ادگی.گرفت..باالخره.ش��اه.برای.جلوگیری.از.خونریزی.بین.افغان.ها.مجبور.به.ترک.

افغانس��تان.شد،.اول.به.هند.و.بعدا.به.ایتالیا.متواری.گردید..بیشتر.طرفداران.امان.اهلل.هم.زندانی،.

کش��ته.و.فراری.ش��دند.و.یک.دوره.مشعشع.کش��ور.با.اس��تقرار.دوره.تیره.بچه.سقو.جاگزین.

گردیده.بس��ی.ارزش.های.امانی.نابود.گردیدند..غالم.محمد.غبار.روی.کار.آمدن.بچه.س��قو.را.
»فاجعه.تاریخی«.نامیده.است.

دوره سیاه حاکمیت بچه سقا 
حبیب.اهلل.کلکانی.در.19.جنوری.1929.به.سلطنت.نشست.و.از.اولین.کارهای.او.ملغا.نمودن.
اصالحات.دوران.امانی.به.ش��مول.نظامنامه.ها.و.قانون.اساس��ی.بود..وی.تمام.امور.کشور.را.به.
دس��ت.مالیان.و.افراد.رهزن.و.بی.سواد.سپرد..بعد.از.خروج.امان.اهلل.و.طرفدارانش.از.افغانستان.
انگلیس.ها.به.هدف.اولیه.خود.که.انهدام.نظام..وی.بود.دست.یافته.بودند،.بناًء.آنان.در.پی.پیاده.
کردن.هدف.دومی.ش��دند.که.روی.کار.آوردن.عمال.خودش��ان.ب��ود..انگلیس.ها.این.بار.روی.

دستپروده.های.سابق.شان،.خاندان.نادر.دست.گذاشتند..

ن��ادر.خان.در.ابتدای.حکومت.امان��ی.وزیر.حربیه.بود.

اما.به.علت.اختالفاتی.که.با.ش��اه.پی��دا.کرد.به.عنوان.

وزیر.مختار.به.پاریس.رفت.و.در.1926.اس��تعفا.داده.و.
گوشه.گیری.اختیار.نمود..

بعد.از.آن.که.انگلیس.از.س��وی.امان.اهلل.خاطر.جمع.

شد،.برخوردش.نسبت.به.بچه.سقو.تغییر.کرد..تازمانی.

که.امان.اهلل.در.کش��ور.بود.چه.دس��تگاه.سیاسی.و.چه.

مذهب��ی.از.حبی��ب.اهلل.کلکانی.به.عن��وان.»خادم.دین.

رسول.اهلل«.حمایت.می.کردند،.اما.با.رفتن.امان.اهلل.او.را.

دزد.و.غدار.جار.می.زدند..نادر.و.برادرانش.)ش��اه.ولی.

خان،.هاشم.خان،.شاه.محمود.خان(.جنگ.و.لشکرکشی.

را.از.نقاط.مختلف.کش��ور.علیه.رژیم.بچه.س��قو.شروع.

حبیب اهلل کلکانی )بچه سقا(کردند..در.19.میزان.1308.جنگ.تا.دروازه.های.ارگ.
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رسید.و.بچه.سقو.و.همراهانش.از.دروازه.شمالی.ارگ.فرار.کرده.به.کوهدامن.و.بعد.به.چاریکار.

رفتند..در.23.میزان.1308.نادر.وارد.کابل.گردید.و.در.گردهمایی.به.پادشاهی.رسید..تعدادی.

از.طرفداران.بچه.س��قو.در.پی.تجهیز.قوا.و.حمله.ش��دند.اما.تعداد.دیگر.راه.مذاکره.مستقیم.و.
غیرمستقیم.با.دولت.را.در.پیش.گرفتند.

نادر.در.حاش��یه.قرآن.کریم.امضا.کرد.که.جان.بچه.س��قو.و.یاران��ش.را.تضمین.می.نماید..

حبیب.اهلل.با.یارانش.به.نادر.اعتماد.کرده.به.کابل.آمدند..نادر.دیدار.مختصر.با.حبیب.اهلل.داش��ت..

او.بچه.س��قو.و.همراهانش.را.چند.روزی.در.زندان.ارگ.نگهداشت.و.بعد.در.11.عقرب.1308.

در.مالء.عام.در.ش��هرکابل.به.دار.آویخت..بدین.گونه.س��ناریوی.تبدیل.نظام.در.افغانستان.پایان.
یافت.

استبداد نادری 
نادر.و.برادران.مس��تبدش.زمام.امور.کش��ور.را.در.دست.گرفتند.و.یکبار.دیگر.صفحه.سیاه.
تاریخ.کش��ور.باز.گردید..تمامی.طرفداران.امان.اهلل.و.روشنفکران.پیشتازی.چون.غالم.نبی.خان.
چرخ��ی،.ولی.خان.دروازی،.غالم.جیالنی.چرخی،.عبدالرحم��ن.لودین.)کبریت(،.فقیر.محمد.
خان،.شیرمحمد.خان.چرخی.و.دیگران.دستگیر.و.اکثر.شان.اعدام.گردیدند..به.روی.اصالحات.

امان.اهلل.خط.بطالن.کشیده.شد.و.نادر.و.خانواده.اش.حاکمان.بالمنازع.کشور.گردیدند..
انگلیس.ها.که.در.میدان.جنگ.بار.بار.در.برابر.افغان.ها.شکس��ت.خورده.بودند.و.هیچگاهی.
نتوانس��تند.آن.را.از.طریق.نظامی.اش��غال.کنند،.حاال.از.راه.مکاری.و.دسیسه.حاکم.شده.بودند..

افغانس��تان.توسط.خاندان.نادر.دو.دسته.به.انگلیس.ها.سپرده.

شده.بود..در.»افغانسان.در.مسیر.تاریخ«.آمده.است.که.این.

خان��واده.از.پدر.در.پدر.جاس��وس.و.نوکر.انگلیس.بودند..

جد.بزرگ.آنان.س��ردار.س��لطان.محمد.خ��ان.طالیی.والی.

پشاور.این.والیت.را.که.جزء.خاک.افغانستان.بود.به.دولت.

پنجاب.سپرد؛.یحیی.خان.پسر.سلطان.محمد.خان.طالیی.که.

پدر.کالن.نادر.خ��ان.بود.دامادش.محمد.یعقوب.خان.را.به.

امضای.معاهده.ننگین.گندمک.وا.داشت؛.یوسف.خان.پدر.

نادر.سال.ها.در.زیر.حمایت.دولت.انگلیس.در.هند.بود.و.از.

نادر شاهجیره.خواران.این.دولت.به.شمار.می.رفتند..نادر،.برادرانش.
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و.پسران.کاکایش.همه.در.هند.بریتانیایی.تولد.یافته.و.تحت.نظر.انگلیس.ها.پرورش.یافته.بودند.
با.حاکم.ش��دن.نادر.وضعیت.کامال.تغییر.کرد؛.طبقات.پایین.جامعه.مخصوصا.دهقانان.یک.
بار.دیگر.زیر.بار.مالیات.گور.ش��دند،.بیگاری.به.طور.وس��یع.رواج.پیدا.کرد..دولت.با.زندان،.
اعدام.و.شکنجه.های.غیرانسانی.خود.فضای.وحشت.را.در.کشور.حاکم.نمود.و.بدینسان.هرگونه.
اعتراض.و.ش��ورش.را.قدغ��ن.نمود..از.طرف.دیگر.رژیم.نادر.قش��ر.وس��یعی.از.روحانیون.و.
مذهبیون.خودفروخته.و.مرتجع.را.در.کنار.خود.گرفت.تا.به.وس��یله.آنان.ماسک.مسلمان.بودن.
به.رخ.کش��د..دولت.نادر.روش��نفکران.را.دش��من.دین.و.دولت.خطاب.و.تبلیغ.می.کرد.که.در.
بین.ملیون.ها.نفوس.افغانس��تان،.موجودیت.چند.صد.جوان.تحصیلکرده.ارزشی.ندارد..به.همین.
دلیل.دخترانی.که.در.دوره.امانی.برای.تحصیل.به.خارج.رفته.بودند.به.کش��ور.فراخوانده.شده.

تمامشان.خانه.نشین.گردیدند.
مردم.و.روش��نفکران.از.وضع.به.س��توه.آمده.و.در.پی.تغییر.وضعیت.و.مبارزه.با.آن.بودند..
اکثر.روشنفکران.چه.در.داخل.کشور.و.چه.در.خارج.دست.به.اقداماتی.زدند..با.آن.که.اقدامات.
آنان.باالخره.بیشتر.جنبه.حرکت.های.فردی.را.به.خود.گرفت.و.پرواضح.است.که.موثریت.آن.

کم.و.ناچیز.بود،.اما.با.آن.هم.در.همچون.شرایط.بی.نظیر.و.در.خور.تحسین.بود..
در.این.جمله.حرکات.می.شود.از.اقدام.سیدکمال.خان.یادآور.شویم.که.برادر.بزرگ.نادر،.
س��ردار.محمد.عزیز.)پدر.داوود.خان(.را.که.س��فیر.افغانس��تان.در.برلین.بود،.به.ضرب.گلوله.
کشت..سیدکمال.خان.از.جمله.محصالنی.بود.که.در.دوران.امان.اهلل.خان.جهت.تحصیل.در.رشته.
انجنیری.به.آلمان.فرستاده.شده.بود..وی.از.خانواده.بی.بضاعت.و.مسگر.کابل.بود..محمد.عزیز.
در.زمان.امان.اهلل.خان.مسئولیت.محصالن.افغان.در.خارج.را.داشت.که.اکثر.محصالن.به.استثنای.
پسران.خانواده.های.متمول.از.وی.دل.خوش.نداشتند..عزیز.اکثرا.پسران.فامیل.های.فقیر.را.که.
دول��ت.امانی.بدون.ک��دام.تعصب.به.آنان.چانس.تحصیل.در.خ��ارج.را.داده.بود.بنام.»بچه.های.
دول��ک.و.دنبک«.تحقیر.و.توهین.می.کرد..لیکن.اق��دام.کمال.خان.زیاد.به.خاطر.آن.توهین.ها.
نبود،.وی.دولت.نادر.را.که.عزیز.از.آن.نمایندگی.می.کرد.نوکر.انگلیس.می.دانس��ت.و.تصمیم.
گرفت.که.به.زندگی.ذلتبار.یکی.از.اعضای.آن.خاتمه.داده.به.جهانیان.برساند.که.مردم.افغانستان.

علیه.سلطه.انگلیس.ها.و.دست.نشاندگانش.ایستادگی.خواهند.کرد..
کمال.با.یک.دوست.دیگر.کابلی.اش.در.برلین.طرح.ترور.را.ریختند..آنان.به.نتیجه.رسیدند.
که.این.کار.یکنفر.اس��ت.بنا.هردو.می.خواس��تند.افتخار.ش��لیک.بر.نماینده.نادر.را.کسب.کنند.
ت��ا.باالخره.قرع��ه.انداختند.که.نتیجه.به.نام.کمال.برآمد..بناًء.کم��ال.خان.به.تاریخ.16.جوزای.
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1311.)6.جون.1933(.با.تفنگچه.اش.وارد.سفارتخانه.افغانستان.در.برلین.شد.و.سردار.عزیز.را.

کش��ت..با.آنکه.وکیل.مدافع.از.او.خواس��ته.بود.که.در.محکمه.دلیل.قتل.را.»حق.تلفی.سفیر.در.

مورد.او.و.هم.قرضداری.ش��خصی.و.گرس��نگی«.عنوان.نمایند.تا.از.مرگ.نجات.یابد.اما.او.که.

با.این.عمل.می.خواس��ت.اعتراض.مردم.کشور.را.به.گوش.جهانیان.برساند،.با.افتخار.در.محکمه.

اظهار.نمود:..»سلطنت.موجوده.افغانستان.که.محمد.عزیز.خان.سفیر.عضوی.از.آنست،.زیر.نفوذ.

دولت.انگلیس.عمل.کرده.و.کش��ور.را.تخریب.می.نماید..من.که.یکنفر.افغانم.با.عقل.و.حواس.

کامل.این.شخص.را.کشتم.تا.به.این.وسیله.نفرت.ملت.افغانستان.را.در.برابر.این.سلطنت.و.نفوذ.
انگلیس.در.افغانستان.بدنیا.اعالم.کرده.باشم.«

با.آنکه.دولت.نادر.تالش.زیاد.نمود.تا.س��یدکمال.جهت.محاکمه.به.افغانس��تان.تحویل.داده.

شود،.اما.باالخره.دولت.آلمان.به.تاریخ.10.جنوری.1335.او.را.اعدام.نمود..و.دولت.نادری.در.
کابل.کاکای.پیر.او.را.که.ناشنوا.و.مسگر.بود.دستگیر.و.به.دار.آویخت.

با.الهام.از.رش��ادت.س��یدکمال،.عمل.مش��ابه.در.کابل.توس��ط.محمد.عظیم.خان.منشی.زاده.

صورت.گرفت..عظیم.خان.در.لیس��ه.نجات.کابل.معلم.بود..وی.در.15.سنبله.1312.)6.سپتامبر.

1933(.با.تفنگچه.اش.وارد.س��فارت.بریتانیا.در.کابل.گردید..هدف.وی.کش��تن.سفیر.انگلیس.

بود.اما.زمانی.که.متوجه.شد.که.دسترسی.به.سفیر.برایش.ممکن.نیست،.تفنگچه.خود.را.بیرون.

آورد.و.س��ه.تن.از.کارمندان.سفارت.را.که.اولی.انگلیسی.و.دومی.هندی.و.سومی.افغان.بود.به.

قتل.رس��انید..محمد.عظیم.می.خواس��ت.به.بهانه.مالقات.با.سفیر.او.را.بکشد،.اما.سفیر.از.مالقات.

با.او.امتناع.کرد..وقتی.عظیم.خان.آن.سه.نفر.را.بکشت.نگهبانان.سفارت.او.را.دستگیر.کردند،.

س��فیر.خود.آمد.و.گفت:.»من.قبول.کردم.که.این.گلوله.ها.به.س��ینه.من.خورده.است.«.عظیم.

خان.گفت:.»این.برای.آن.بود.که.وزارتخانه.لندن.بداند.که.افغان.ها.آن.ها.را.می.شناس��ند.به.هر.

جامه.ای.که.در.افغانس��تان.داخل.ش��وند.«.او.در.جریان.تحقیق.از.کار.خود.به.افتخار.یاد.کرد.و.

هیچ.پیشمانی.از.آن.نداشت.و.هدف.اصلی.خود.را.تصفیه.ی.کار.بین.جوانان.و.دولت.بریتانیایی.

که.استقالل.افغانستان.را.سلب.کرده.بود،.عنوان.کرد..محمد.عظیم.خان.در.22.سنبله.1312.در.

زندان.دهمزنگ.در.برابر.س��فیر.انگلیس.به.دار.آویخته.شد..برادران.و.تعدادی.دیگر.از.اقارب.

محمد.عظیم.که.همه.تحصیل.یافته.های.خارج.بودند،.در.زندان.س��رای.موتی.کابل.تا.زمان.مرگ.

ش��ان.زندانی.شدند..بعد.از.اعدام.این.جوان.رش��ید،..دولت.با.نشر.یک.ورق.جعلی.تحت.عنوان.

اعتراف.محمد.عظیم،.جمالت.مس��تهجنی.را.س��رهم.بندی.کرده.در.ش��ماره.13.سپتامبر.1933.

روزنامه.دولتی.»اصالح«.به.نشر.رسانید.که.در.پای.آن.سه.تن.از.جالدان.عصر.نادرشاهی.هریک.
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قومندان.امنیه.کابل.طره.باز.خان،.مال.حمد.غزنوی.قاضی.وقت.و.میرزا.محمدشاه.رییس.»ضبط.
احواالت«.)استخبارات.وقت(.منحیث.شاهدان.دروغین.امضا.نمودند.

اقدام.س��ومی.به.جان.خود.نادر.خان،.توس��ط.عبدالخالق.دو.ماه.و.ی��ک.روز.بعد.از.حادثه.

سفارت.انگلیس.انجام.شد..عبدالخالق.با.گفتن.اینکه.»سید.کمال.خان.و.محمد.عظیم.خان.شهید.

دم.مار.را.بریدند،.اکنون.نوبت.من.است..تا.خود.مار.را.بکشم«.طرح.ترور.نادر.خان.را.ریخت..

او.ابتدا.با.چند.دوستش.برای.مدتی.تیراندازی.با.تفنگچه.را.تمرین.می.کند.و.بعد.در.جریان.یک.

برای. توزیع.جوایز. محفل.

شاگردان.معارف.در.چمن.

قصر.دلکشا.در.16.عقرب.

1312.با.ضرب.گلوله.نادر.

خان..را.کشت..او.درست.

در.جایی.به.زندگی.ننگین.

نادر.پایان.داد.که.یک.سال.

قبل.غالم.نبی.خان.چرخی.

آزادیخواه��ان. از. یک��ی.

مبارز.وط��ن.ما.به.امر.نادر.

زیر.قنداق.تفنگ.به.شکل.

وحش��یانه.کشته.ش��ده.بود..عبدالخالق.جوان.هزاره.هفده.ساله.از.ش��اگردان.مکتب.نجات.بود..

پ��در.و.کاکای.عبدالخالق.با.غالم.نبی.خان.چرخی.یکجا.زندگی.می.کردند.و.در.چندین.س��فر.

خارج��ی.ه��م.او.را.همراهی.کرده.بود..عبدالخالق.با.دوس��تش.محمود.ک��ه.در.این.اقدام.او.را.

همراه��ی.می.کرد.با.تعدادی.از.اعضای.خانواده.عبدالخالق،.بعد.از.ش��کنجه.های.حیوانی.ای.که.

باعث.ش��اریدن.تمام.بدنش.ش��ده.بود.در.26.قوس.1312.در.میدان.دهمزنگ.قتل.عام.ش��دند..

دولت.تمامی.نزدیکان.و.حتی.معلمان.عبدالخالق.را.بعد.از.ش��کنجه.های.وحشیانه.اعدام.کردند..
آنان.حتی.به.حفیظه.خواهر.نه.ساله.او.رحم.نکردند.

میرغالم.محمد.غبار.در.جلد.دوم.»افغانستان.در.مسیر.تاریخ«.می.نویسد:
»در.ط��ی.آن.مدت.عبدالخالق.را.آنقدر.ش��کنجه.کردند.که.رانهایش.ش��ارید.و.خودش.از.
حرکت.بازماند،.معهذا.او.تا.آخر.زندگی.هیچ.فردی.از.رفقای.خود.را.افش��ا.نکرد.و.گفت.که.
من.به.تنهایی.عزم.کش��تن.نادرش��اه.را.نمودم.و.او.را.کشتم..وقتی.رفقای.او.را.زیر.شکنجه.قرار.

عبدالخالقمحمود
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دادن��د،.بازه��م.اکثر.آنان.از.معرفی.رفقای.خود.انکار.نمودند..یکنفر.محمد.اس��حق.خان.گفت.

من.از.اصل.نقش��ه.مطلع.استم.و.گر.مرا.با.عبدالخالق.مواجه.کنید.تمام.را.به.تفصیل.بیان.خواهم.

نمود..شاه.محمود.خان.عبدالخالق.را.روی.چهارپائی.بخواست.و.همینکه.عبدالخالق.رسید،.رفیق.

مجروحش.بجانب.عبدالخالق.خان.مجروح.تر.نگریست.و.با.تاثر.و.هیجان.شدید.گفت:."ای.رفیق.

ناجوان!.چرا.بمن.و.رفقایت.اعتماد.نکردی.و.عزم.خود.را.پنهان.نمودی؟.و.گر.اینطور.نمیکردی.
ح��اال.ازین.حکومت.یکنفر.هم.زنده.نه..میبود..س��خن.آخرین.خ��ود.را.به.تو.گفتم.خداحافظ." 
عبدالخالق.خان.جواب.داد:."راست.میگوئی.رفیق،.احتیاط.من.بیجا.بود،.از.تو.عفو.می.خواهم." 
از.مشاهده.چنین.صحنه.ء.جوانمردانه.رنگ.از.رخسار.هیئت.تحقیق.پرید،.زیرا.اینان.تمام.مردم.

را.در.آئینه.نفس.محقر.خویش.می.دیدند،.و.شهامت.و.مردانگی.را.نمی.شناختند.«
نام.س��یدکمال،.محمد.عظیم،.عبدالخالق،.محمود.و.دیگران.منحیث.قهرمانان.راس��تین.وطن.
ثبت.صفحات.تاریخ.ما.گردید..از.خودگذری.و.شهامت.اینان.بود.که.رژیم.وقت.تکان.خورده.
دریافت.که.با.هیچ.مقدار.اس��تبداد.و.خفقان.نمی.توان.جلو.مبارزات.مردم.را.گرفت،.بناًء.دست.

به.اصالحاتی.زده.کوشیدند.به.شیوه.های.محیالنه.تری.به.حاکمیت.شان.ادامه.دهند.

آغاز سلطنت ظاهر شاه 
و دوران اختناق هاشم خان 

با.کشته.شدن.نادر.خان،.تاج.و.تخت.سلطنت.به.ظاهرشاه.پسر.نادر.که.ولیعهد.محسوب.می.شد.

و.هنوز.19.سال.داشت.تعلق.گرفت.اما.گرداننده.اصلی.امور.هاشم.خان،.برادر.شریرتر.نادر.بود.

که.اس��تبداد.و.مزدوری.نادر.را.ادامه.داد.که.دوران.حاکمیت.مکدر.او.به.»دوره.هاش��م.خانی«.

مش��هور.است..ظاهرشاه.برای.چهل.سال.در.افغانس��تان.حاکمیت.کرد..گفته.می.شود.که.دوران.

س��لطنت.ظاهرش��اه.آرام.ترین.و.صلح.آمیزترین.دوره.تاریخ.معاصر.کشور.ما.بوده.است،.لیکن.

اگ��ر.صلح.و.آرام��ش.را.در.مفهوم.عمیق.آن.یعنی.جامعه.مرف��ه،.آزاد.و.دموکرات.که.در.آن.

فقر.جانکاه.وجود.نداش��ته.باشد،.عدالت.اجتماعی.تامین.شده.باشد.و.مردم.از.آزادی.های.اولیه.

برخوردار.باشند،.مدنظر.بگیریم.ادعای.باال.کامال.نادرست.و.مسخ.تاریخ.است..در.دوران.حاکمیت.

ظاهرش��اه.بخصوص.در.سی.سال.اول.آن.که.کاکاها.و.کاکازاده.های.مستبدش.چون.هاشم.خان،.

شاه.محمود.خان،.شاه.ولی.خان،.سردار.نعیم.خان.و.غیره.حکومت.می.کردند.افغانستان.همچنان.از.

فقیرترین.کشورهای.جهان.بشمار.می.رفت..در.بین.کشورهای.همجوارش.پایین.ترین.سطح.رفاه.
اجتماعی.مانند.تعلیم.و.تربیه،.امکانات.صحی،.ترانسپورت.و.سیستم.زندگی.شهری.را.داشت.
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محمد.هاش��م.خان.در.هفده.سال.اول.سلطنت.ظاهر.ش��اه.از.نوامبر.1929.تا.می.1946.مقام.

صدراعظمی.را.داش��ت.که.در.واقع.تمام.امور.را.در.چنگ.داش��ت..دوران.هاشم.خان.در.تاریخ.

افغانس��تان.به.دوره.اختناق.و.وحش��ت.»هاشم.خانی«.مشهور.است...هاش��م.خان.نه.تنها.مخالفان.

سیاس��ی.حکومت.را.زندانی.و.اعدام.می.کرد.که.تمام.اهل.و.بیت..ش��ان.را.هم.س��ر.به.نیس��ت.

می.نمود..تاریخ.نگاران.اختناق.دوران.هاش��م.خان.را.با.زمان.عبدالرحمن.خان.مقایس��ه.می.کنند..

حکوم��ت.مخالفان.خود.را.به.زن��دان.می.انداخت.و.یا.به.قریه.های.دور.افتاده.افغانس��تان.تبعید.

می.نمود..دس��تگاه.اس��تخباراتی.وقت.که.»ضبط.احواالت«.نامیده.می.شد،.با.وحشت.تمام.هر.

مخالف.سیاسی.را.مورد.پیگرد.و.شکنجه.قرار.داده.از.صحنه.حذف.می.نمود..او.از.طریق.سگان.

تربیت.یافته.ای.چون.طره.باز.خان.)رییس.کوتوالی.یا.به.اصطالح.امروزی.قومندان.امنیه(،.میرزا.

محمد.ش��اه.خان.)رییس.ضبط.احواالت(.و.دیگران.آنچنان.وحش��تی.را.در.برابر.روشنفکران.و.
عناصر.مترقی.راه.انداخت.که.تشریح.کامل.آن.کتاب.جداگانه.ای.می.طلبد.

در.این.هفده.سال.کوچکترین.نشانی.از.دموکراسی.و.آزادی.های.فردی.و.اجتماعی.وجود.

نداش��ت..در.زمینه.اقتصادی.و.فرهنگی.گام.های.بس��یار.ناچیز.برداشته.شد.یا.اصال.هیچ.نشد..در.

کنار.سیس��تم.اس��تبدادی.نظام.اقتصادی.ضعیف،.مردم.را.چه.در.شهرها.و.چه.در.دهات.به.ستوه.

آورده.ب��ود..در.دهات.دهقان��ان.میانه.حال،.کم.زمین.و.بی.زمین.از.زی��ر.بار.مالیات.حکومت.و.

خان.های.حاکم،.کمر.راست.نمی.توانس��تند..وضع.مالداران.و.کسبه.کاران.دهات.چیزی.بهتر.از.

دهقانان.نبود..در.ش��هرها.هم.پیش��ه.وران،.ماموران.پایین.رتبه،.معلمان.و.در.مجموع.قشر.پایینی.
جامعه.شهری.تحت.فشارهای.شدید.اقتصادی.قرار.داشتند.

بع��د.از.ختم.جن��گ.دوم.جهانی.در1945.میالدی.تغییراتی.در.س��طح.جهان.و.منطقه.رونما.
گردید.که.تاثیر.خود.را.روی.
هم. افغانستان. سیاسی. وضعیت.
گذاش��ت..در.دوران.جن��گ.
دوم.جهانی.بح��ران.اقتصادی.
افغانس��تان.به.اوج.خود.رسیده.
انگلیس. کش��ور. چ��ون. بود،.
خ��ود.دچار.جن��گ.و.بحران.
ب��ود.و.نمی.توانس��ت.حمایت.
هاشم خانمالی.گذشته.خود.را.با.سلطنت. محمد ظاهر شاه
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افغانستان.داشته.باشد..از.سوی.دیگر.گلیم.امپریالیزم.بریتانیا.از.همسایگی.ما.هند.برچیده.شد.و.

انگلیس.در.مجموع.تس��لط.و.حاکمیت.سابق.خود.را.به.عنوان.ابرقدرت.در.جهان.از.دست.داد..

همچن��ان.در.1949.انقالب.ملی.دموکراتیک.در.چین.پیروز.گردید.و.جنبش.های.آزادیخواهی.

و.دموکراس��ی.طلبی.در.سراسر.دنیا.بخصوص.ملل.آسیایی.دس��تآوردهای.چشمگیری.داشتند..

بدینترتیب.یک.سلس��له.عوامل.داخلی.)به.فغان.آمدن.توده.ها.به.دلیل.اختناق.سیاسی.و.وضع.بد.

اقتصادی(.و.خارجی.)تضعیف.امپریالیزم.انگلیس.به.مثابه.حامی.سیاس��ی.و.اقتصادی.حکومت.

افغانس��تان.و.پیروزی.جنبش.های.آزادیبخش.در.کش��ورهای.دیگر.از.جمله.در.همس��ایگی.ما(.

حکومت.و.سلطنت.نش��ینان.افغان.را.مجبور.کرد.تا.دست.به.اصالحاتی.زده.آزادی.های.نیم.بندی.
را.رسمیت.بخشند.

عملی.کردن.بعضی.از.اصالحات.از.س��وی.حکوم��ت.مخصوصا.دادن.بعضی.از.آزادی.های.

سیاسی.و.اجتماعی.به.مردم.با.حضور..هاشم.خان.در.قدرت.میسر.نبود..بناًء.ظاهر.شاه.بر.آن.شد.

تا..هاش��م.خان.را.مجبور.به.اس��تعفا.کند..کاکاهای.دیگر.ظاهرشاه.هم.از.این.اقدام.شاه.خوشحال.

بودن��د.چون.تالش.داش��تند.که.خود.به.زمامداری.برس��ند..باالخره.در.ماه.م��ی.1946.رادیو.

افغانستان.استعفای.هاشم.خان.را.-.قرار.بعضی.از.ادعاها.بدون.آن.که.خودش.آگاه.باشد-.به.دلیل.

وضع.بد.صحی.اش.اعالم.کرد.و.در.9.می.شاه..محمود.خان.کاکای.دیگر.ظاهرشاه.که.قبال.وزیر.
دفاع.بود.به.عنوان.صدراعظم.معرفی.شد.

ش��اه.محمود.خان.از.1946.الی.1953.به.مدت.هفت.س��ال.در.این.مق��ام.باقی.ماند..با.آن.

که.ش��اه.محمود.خان.هم.در.جنایت.و.اس��تبداد.از.برادران.دیگرش.)نادر.و..هاشم(.کم.نبود.اما.

بناب��ه.مقتضای.زمان.تا.اندازه.ای.که.منافع.خانواده.س��لطنتی.اجازه.م��ی.داد.و.به.خطر.نمی.افتاد.
آزادی.های��ی.را.به.مردم.و.روش��نفکران.افغانس��تان.داد.و.

روش.نرم.تری.نسبت.به..هاشم.خان.اختیار.کرد..
در.واقع.تحت.فشار.افکار.عامه.و.مبارزات.روشنفکران.
آزادیخواه،.س��لطنت.مجبور.بود.عقب.نشینی.کرده.بعضی.
اصول.انس��انی.را.قب��ول.نماید.چ��ون.دیگر.مانند.س��ابق.
انگلیس.را.در.کنارش.نداش��ت.که.در.س��رکوب.قیام.های.
مردمی.و.جنبش.های.روش��نفکری.کمکش.کند..ظاهرشاه.
و.اطرافیان��ش.می.خواس��تند.ب��ا.پیاده..کردن.یک.سلس��له.
شاه محموداصالحات.اقتصادی،.اجتماعی.و.سیاس��ی.بخصوص.دادن.
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آزادی.های.سیاس��ی.جلو.اعتراض��ات.و.نارضایتی.مردم.را.بگیرند..اما.ای��ن.اصالحات.به.هیچ.

صورت.نمی.توانست.که.عمیق.و.دوامدار.باشد.چون.با.منافع.خانواده.سلطنتی،.چاکران.اطراف.

شان،.صاحبان.سرمایه.های.بزرگ،.فیوداالن.و.متنفذین.حاکم.در.دهات.جور.نمی.آمد..به.همین.
خاطر.آزادی.هایی.را.که.حکومت.در.آن.زمان.داد.بسیار.سطحی.و.شکننده.بود.

از.س��وی.دیگ��ر.فراموش.نکنیم.که.وضعی��ت.داخلی.و.اوضاع.خارج��ی.روی.افکار.مردم.

افغانس��تان.بش��دت.تاثیر.گذاش��ته.بود..مردم.افغانس��تان.که.خ��ود.را.پیش��رو.آزادیخواهی.و.

اس��تقالل.طلبی.می.دانستند،.می.خواس��تند.تا.از.ارتجاع.داخلی.هم.نجات.یابند.و.مانند.سایر.ملل.

به.اعمار.جامعه.نوین.و.مرفه.دس��ت.زنند..آنان.خواستار.اصالحات.عمیق.اجتماعی.و.اقتصادی.

بودند..خواست.های.مردم.هم.فشاری.بود.بر.شاه.و.اطرافیانش.که.خواهی.نخواهی.مجبور.بودند.
برای.جلوگیری.از.عصیان.بیشتر.توده.ها.آن.ها.را.مدنظر.بگیرند.

ش��ماری.از.تاریخ.نگاران،.آزادی.هایی.را.که.در.دروان.صدارات.شاه.محمود.خان.داده.شد.

قرار.ذیل.عنوان.کرده.اند:.تعدادی.از.محبوس��ین.سیاسی.آزاد.شدند.و.شکنجه.علنی.در.زندان.ها.

ظاهرا.ممنوع.گردید؛.قانون.جدید.مطبوعات.وضع.شد.که.سبب.بوجود.آمدن.مطبوعات.نسبتا.

آزاد.گردید؛.انتخابات.بلدیه.و.شوراها.آزاد.و.سری.اعالن.گردید..اتحادیه.های.محصالن.بوجود.

آم��د..البته.چنانکه.گفته.ش��د.عملی.ک��ردن.صد.در.صد.این.احکام.توس��ط.یک.حاکمیتی.که.

کوچکترین.اعتقادی.به.دموکراس��ی.و.ارزش.های.انس��انی.نداش��ت،.ناممکن.بود.اما.بازهم.این.

موارد.باعث.شد.تغییراتی.را.در.جامعه.افغانی.بوجود.آورد..یا.بهتر.است.بگوییم.که.روشنفکران.

آگاه.و.وطنپرس��ت.آن.زمان.دس��ت.به.کار.ش��دند.و.با.اس��تفاده.از.این.ش��رایط.و.آزادی.های.

محدود،.کارهایی.را.انجام.دادند.که.منجر.به.بلند.رفتن.آگاهی.سیاس��ی.توده.ها.شد.و.هسته.های.
دموکراسی.خواهی.برای.نسل.های.بعدی.گذاشته.شد.

اصالحات دوران صدارت شاه محمود خان 
و نتایج آن 

معلوم..اس��ت.که.س��لطنت.طلبان.در.اس��ناد.تاریخی..ادعاهای.بلند.ب��اال.در.مورد.اصالحات.

ش��اه.محمود..خان.را.تبلیغ.کردند.تا.س��رحدی.که.القاب.قالبی.مانند.»پدر.دموکراس��ی«.را.به.

وی.نس��بت.دادند..لیکن.تاریخ.نویس��ان.باوجدانی.چون.میرغالم.محمد.غبار.که.با.چش��مان.باز.

رویدادهای.تاریخی.را.نوشته.اند.از.سال.های.حاکمیت.وی.بنام.»حکومت.برزخ«.نام.می.برند..به.

این.مفهوم.که.از.یک.سو.استبداد.خاندان.شاهی.کماکان.ادامه.پیدا.کرد.و.کوچکترین.حرکت.
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بر.علیه.حاکمیت.ش��ان.گناه.بزرگ.تلقی.می.ش��د.و.محکوم.به.مجازات.سخت.می.گردید،.و.از.
سوی.دیگر.اکت.ها.و.ادعاهای.دموکراتیک.صورت.می.گرفت..

غبار.در.جلد.دوم.کتاب.افغانستان.در.مسیر.تاریخ.می.نویسد:.»اساس.حکومت.نظامی.به.یک.
حکومت.نیمه.نظامی.اما.زیر.نقاب.شبه.دموکراتیک.مبدل.شد.«.

م��ا.در.این.جا.فقط.به.اصالحاتی.که.تاثیرات.اجتماعی.و.سیاس��ی.بر.جامعه.داش��ته.اس��ت.
می.پردازیم.

طوری.که.گفته.ش��ده.انتخابات.بلدیه.و.شورا.آزاد.و.سری.اعالن.گردید..بلدیه.انتخابی.در.

شهر.کابل.اقدام.به.تغییراتی.در.شهر.نمود؛.جاده.ها.و.مناطق.رهایشی.جدید.را.در.کابل.احداث.

کرد.که.تا.اندازه.ای.با.معیار.های.یک.زندگی.شهری.برابر.بود..انتخابات.شورای.ملی.در.1949.

میالدی.مطابق.به.1328.شمسی.برگزار.گردید..با.آن.که.حکومت.تالش.کرد.تا.اندازه.ا.ی.جلو.

داخل.شدن.افراد.روشنفکر.و.مستقل.را.در.شورا.بگیرد؛.مثال.داکتر.عبدالرحمن.محمودی.یکی.

از.روشنفکران.آزادیخواه.را.بخاطر.س��خنرانی.های.افشاگرانه.اش.در.جریان.مبارزات.انتخاباتی.

دس��تگیر.و.زندانی.کرد،.اما.تعدادی.از.آزادیخواهان.به.ش��ورا.راه.یافتند..این.دوره.در.تاریخ.

بنام.دوره.هفتم.ش��ورا4.یاد.می.شود..حضور.انگشت.شمار.روشنفکران.در.شورا،..حکومت.را.به.

وحشت.انداخت.و.تالش.کرد.تا.افراد.مورد.اعتماد.خود.را.قدرت.بیشتر.در.شورا.دهد؛.چنانچه.
عبدالهادی.داوی،.از.مشروطه.خواهان.سابق.را.که.به.رژیم.تسلیم.شده.بود.به.ریاست.آن.برگزید.
یکی.از.هموطنان.ما.در.نامه.ای.که.در.هفته.نامه.»وطن«.)ش��ماره.17،.19.س��رطان.1330(.

درج.است.وضعیت.این.شورا.را.چنین.بیان.نموده.است:
»خوب.ش��د.معنی.مصونیت.وکالت.ش��ورا.بمن.معلوم.شد..اولین.قدمی.را.که.شورای.فعال.
دوره.هفتم.ما.-.ش��ورای.عصر.مش��روطیت.و.مرجع.آمال.ما.-.برداش��ت.تزئید.معاش.وکالی.
مصون.بود..بلی.مثل.من.بس��یار.مردم.آرزو.دارند.که.کاش.وکیل.شوار.می.بودند..تنخواه.دبل،.
وظیفه.و.مسئولیت.هیچ.نه،.شش.ماه.کار.نامعلوم.و.شش.ماه.تفریح،.معاش.هم.در.تمام.ایام.سال.

چاالن.«
نمایندگان.آزادیخواه.ش��ورا.و.در.پیشاپیش.ش��ان.داکتر.عبدالرحمن.محمودی.و.میرغالم.
محم��د.غبار.خود.را.نماینده.فقیرترین.قش��ر.اجتماعی.جامعه.دانس��ته.و.وظیفه.خویش.را.دفاع.

4.اولین.ش��ورای.ملی.در.1310.ایجاد.ش��د.که.بنام.دوره.اول.شورا.یاد.می.شود.به.همین.گونه.به.ترتیب.دوره.

دوم.الی.شش��م.ش��ورا.هم.وجود.داشته.است..این.شش.دوره.در.زمان.نادرش��اه.و.صدارت.هاشم.خان.بود.که.اکثر.
اعضای.آن.را.بزرگان.قوم.تشکیل.می.داد.که.از.طرف.خاندان.شاهی.انتصاب.می.گردیدند..
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از.حقوق.آن.طبقات.و.اقش��ار.قرار.داده.بودند..این.دس��ته.نمایندگان.در.قدم.اول.مطالبات.و.

اصالحاتی.را.در.ش��ورا.عنوان.کردند.که.می.توانس��ت.در.وضع.ابتر.دهقانان.کش��ور.تغییراتی.

آورده.و.از.فشار.طاقت.فرسا.بر.آنان.بکاهد..از.جمله.این.درخواست.ها.یکی.لغو.بیگاری.یا.کار.

اجب��اری.بدون.م��زد.بود.که.حکومت.فقیرترین.افراد.جامعه.را.مجب��ور.به.آن.می.کرد،.و.دوم.

الغ��ای.حوال��ه.غله.به.حکومت.بود..دهقانان.مجبور.بودند.از.حاصالتی.که.س��االنه.از.زمین.های.

خ��ود.برمی.داش��تند.به.حکومت.ه��م.به.عنوان.مالی��ه.بدهند.که.برای.اکثریت.آنان.که.ش��امل.

دهقانان.کم.زمین.و.بی.زمین.بود.کار.ناممکن.بود..حکومت.به.این.خواس��ته.ها.به.آسانی.جواب.

نمی.داد.و.در.برابر.آن.مقاومت.می.کرد..در.داخل.خود.ش��ورا.هم.نمایندگانی.از.منافع.سلطنت.

و.س��رمایه.داران.بزرگ،.روحانیون.و.فیوداالن.که.خود.جزئی.از.آنان.بودند.دفاع.می.نمودند.و.

مخالف.مطالبات.نمایندگان.آزایخواه.به.شمار.می.رفتند..لیکن.مبارزات.آزادیخواهان.تا.حدودی.

نتیجه.داد؛.بیگاری.کاهش.یافت.و.حواله.مالیات.لغو.ش��د..نمایندگان.مردمی.در.شورا.در.کنار.

این.مطالبات.س��عی.کردند.قوانینی.را.به.تصویب.برس��انند.که.از.حقوق.توده.ها.و.آزادی.های.

مدن��ی.حمایت.کند..چنانچه.قانون.مطبوعات.در.س��ال.1950.میالدی.)1330.خورش��یدی(.به.

تصویب.رس��ید.که.در.یک.حد.معین.آزادی..بیان.را.تضمین.کرد..در.نتیجه.ش��ماری.از.جراید.

غیردولتی.اجازه.انتش��ار.یافتند.و.تعدادی.از.تش��کل.های.سیاسی.و.اتحادیه.های.محصلی.بوجود.

آمدند..نش��ریاتی.چون.»نداء.خلق«.توس��ط.محمودی،.»وطن«.توس��ط.غبار.و.غیره.در.همین.
دوران.انتشار.یافتند.هرچند.تحت.فشار.شدید،.سانسور.و.جریمه.های.پیاپی.قرار.می.گرفتند..

مهمتری��ن.احزابی.را.ک��ه.در.زمان.صدارت.ش��اه.محمود.بوجود.آمده.نطفه.های.سیاس��ی.
دوره.های.بعدی.گردیدند.به.معرفی.می.گیریم.

حزب.وطن:.این.حزب.در.16.جدی.1329.توس��ط.آزادیخواهان.مش��هوری.چون.میرغالم.

محمد.غبار،.سرور.جویا،.برات.علی.تاج،.میرمحمد.صدیق.فرهنگ.و.شماری.دیگر.تاسیس.شد..

مرام.حزب.وطن.بر.پایه.استقالل.کشور،.وحدت.ملی.بین.تمامی.اقوام.و.ملیت.ها،.تعمیم.اصول.

دموکراس��ی.در.کش��ور.و.ترقی.امور.اقتصادی،.اجتماعی.و.فرهنگی.اس��توار.بود..غبار.منشی.

عمومی.این.حزب.بود.که.با.وجدان.بیدار.در.دوره.هفتم.شورای.ملی.نماینده.مردم.کابل.بود.و.

در.هر.لحظه.حضور.خود.در.ش��ورا.به.دفاع.از.حقوق.مردم.افغانستان.برخاست..مرامنامه.حزب.

که.بصورت.کامل.در.جلد.دوم.»افغانستان.در.مسیر.تاریخ«.درج.گردیده.است،.در.میان.تمامی.
احزاب.آنزمان.مترقی.ترین،.پیشرفته.ترین.و.دموکراتیک.ترین.بود.

حزب.وطن.با.افکار.مترقی.و.دفاعش.از.مردم.مظلوم.افغانس��تان.روز.به.روز.روش��نفکران.
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بیشتری.را.دور.خود.جمع.می.کرد.و.این.وضع.

خطر.ج��دی.برای.دولتمداران.ب��ود،.بناًء.آنان.

به.هر.طریقی.می.کوش��یدند.که.کار.و.فعالیت.

حزب.را.متوقف.کنند..در.ش��روع.حمالتی.از.

جانب.قلمبدس��تان.مزدور.رژیم.و.سلطنت.مثل.

نس��یمی،. عبدالصبور. کش��ککی،. برهان.الدین.

محمد.اکبر.اعتمادی.و.صالح.الدین.س��لجوقی.

صورت.گرفت،.لوحه.های.حزب.توسط.پلیس.

از.بین.رفت.و.باالخ��ره.یک.وکیل.بنام.اهلل.میر.

خان.به.غبار.در.شورا.با.چاقو.حمله.کرد..رژیم.

متوجه.ش��د.که.همچون.بچه.ترس��انک.ها.برای.

انقالبیون.بی.ارزش.است.و.سد.راه.مبارزه.شان.
نمی.شود.ناچار.حزب.و.جریده.اش.غیرقانونی.اعالم.شد.و.اعضای.رهبری.حزب.به.شمول.غبار.
دس��تگیر.و.برای.چندین.سال.زندانی.شدند..سرور.جویا.بعد.از.تحمل.9.سال.حبس.و.مشقت.در.

زندان.درگذشت.
خاندان.س��لطنتی.تنها.به.زندانی.کردن.اعضای.حزب.اکتفا.نکرده.و.در.پی.آن.شدند.تا.این.
تش��کل.ملی.و.مردمی.را.ضربه.ریش��ه.ای.بزنند،.بناًء.یکی.از.روش.های.ش��ان.مسخ.افکار.بعضی.
از.اعض��ای.حزب.و.مخصوصا.اعضای.رهبری.بود..روش.ش��ان.ب��ر.برخی.از.افراد.مانند.محمد.
صدیق.فرهنگ.موثر.هم.بود..قاسم.رشتیا.که.برادر.فرهنگ.بود.و.از.مهره.های.حاکمیت.بشمار.
می.رف��ت،.وظیفه.منحرف.س��اختن.فرهنگ.را.در.داخل.زندان.ب��دوش.گرفته.بود.که.در.نتیجه.
فرهنگ.تاب.ش��رایط.مخوف.زندان.رژیم.را.نیاورده.تس��لیم.شد..در.حالی.که.اعضای.پاک.نهاد.
حزب.مانند.غبار.و.س��رور.جویا،.براتعلی.تاج،.فتح.محمد.خان.میرزاد،.محمد.آصف.آهنگ.و.
دیگران.به.این.تس��لیم.طلبی.مخالفت.نموده..و.س��الها.در.زندان.بس��ر.بردند..اما.تسلیم.شدگان.از.

زندان.رها.شده.به.مقامات.سفارت.و.وزارت.رسیدند.
حزب.خلق:.این.حزب.توس��ط.داکتر.عبدالرحمن.محمودی.در.س��ال.1329.تاس��یس.شد..
محمودی.در.معاینه.خانه.ای.که.داش��ت.با.مردم.از.دل.و.جان.همدردی.می.کرد.و.به.تداوی.آنان.
می.پرداخت،.این.باعث.ش��د.تا.به.قلب.توده.ه��ا.راه.پیدا.کند..محبوبیت.داکتر.محمودی.زمانی.
به.اوجش.رسید.که.وی.در.انتخابات.دوره.هفتم.شورای.ملی.خود.را.کاندید.کرد.و.با.نطق.های.

میر غالم محمد غبار
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انتقادی.و.افشاگرانه.اش.مغز.دستگاه.حاکم.را.نشانه.

گرفت..حزب.خلق.نش��ریه.ای.بن��ام.»نداء.خلق«.

منتشر.می.کرد..نش��ریه.در.جوزای.1330.تاسیس.

و.فقط.28.ش��ماره.انتشار.یافت.که.بعدا.در.سرطان.

1330.از.ط��رف.حکوم��ت.توقی��ف.گردید..این.

تش��کل.هم.بر.اس��اس.مرام.آن.یک.حزب.ملی.و.

دموکراس��ی.خواه.بود.و.اعتقاد.راسخ.به.برقراری.
عدالت.اجتماعی.در.افغانستان.داشت..

داکتر.محمودی.در.مقاالتی.که.منتش��ر.ساخت.

نه.برخورد.اصالح.طلبانه.بلکه.ریشه.ای.و.انقالبی.را.

برای.زدودن.درده��ای.ملت.مطرح.نموده.خواهان.

»حکومت.خلق«.ش��د.و.برای.رسیدن.به.این.هدف.

»مبارزات.خونین«.را.پیش.بینی.می.کرد..در.شماره.
12.»نداء.خلق«.)19.ثور.1330(.در.مقاله.ای.تحت.عنوان.»دردهای.اجتماعی.عالج.حقیقی.و.

تداوی.جذری.می.خواهند!!«.نوشت:
»....ما.هم.آالم.بزرگ.اجتماعی.داریم،.از.قافله.مدنیت.س��خت.بدوریم،.در.ساحله.معارف،.
اقتص��اد،.زراعت،.صنعت.و.حرفت.از.همه.اوالد.آدم.محتاج.تریم،.تازه.نام.کلمه.حق.را.بر.زبان.
رانده.و.هنوز.مردم.ما.بحقوق.خود.آشنا.نبوده.و.حتی.جرئت.حق.خواهی.را.هم.باخته.اند،.ما.با.
موانع.و.مشکالت.شدیدی.مواجه.شدنی.بوده.و.مبارزات.خونینی.در.قبال.داریم.ولی.برای.همه.
باید.یک.تداوی.جذری.فکر.کنیم.نه.موقتی.و.گذری.و.آن.سعی.در.بدست.آوردن.دیموکراسی.

حقیقی.یا.حکومت.خلق.است.«
در.س��ال.1331.وقتی.حکومت.به.حزب.وطن.تاخ��ت.و.اعضایش.را.زندانی.کرد،.اعضای.
حزب.خلق.بش��مول.رهبرش.داکتر.محمودی.را.نیز.دس��تگیر.و.زندانی.س��اخت..محمد.صدیق.
فرهنگ.در.کتاب.خود.»افغانس��تان.در.پنج.قرن.اخیر«.می.نویسد.که.در.سال.1329.محمودی.
در.شورا.علیه.محمد.داوود.خان.سخنرانی.کرد.که.بعدا.حسن.شرق.یکی.از.چاکران.داوود.خان.
می.خواس��ت.وی.را.اختطاف.کرده.از.بین.ببرد.اما.موفق.نش��د.و.داکتر.محمودی.نجات.یافت.
)فرهنگ،1992:..664(..وکیلی.که.با.چاقو.به.جان.غبار.افتاده.بود.به.محمودی.هم.حمله.کرد..
داکتر.محمودی.برای.9.س��ال.در.زندان.ماند،.با.ش��کنجه.ها.و.مش��قاتی.که.متحمل.شده.بود.در.

داکتر عبدالرحمن محمودی
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زندان.کامال.از.پا.افتاد.و.در1340.حکومت.مجبور.ش��د.که.بدن.نیمه.جان.وی.را.به.خانواده.اش.

تحوی��ل.دهد.که.بعد.از.دو.ماه.در.میزان1340.چش��م.از.جهان.فروبس��ت..خالصه.حکومت.با.

زندانی.س��اختن،.شکنجه.های.جس��می..و.روحی..و.تبعید.اعضای.حزب،.بساط.حزب.خلق.را.هم.
برچید.

حزب.ویش.زلمیان:.از.نظر.تاریخی.اولین.حزبی.اس��ت.که.در.دوران.صدارت.شاه.محمود.

خان.ایجاد.ش��د..تاس��یس.ویش.زلمیان.را.1326.گفته.اند..عبدالروف.خان.بینوا،.گل.پاچا.خان.

الفت،.فیض.محمد.انگار،.عبدالش��کور.رش��اد،.عبدالرزاق.خان.فراهی،.محمد.موس��ی.شفیق.و.

غی��ره.گردانندگان.این.حزب.بودن��د..نورمحمد.تره.کی.که.بع�دها.رهب��ر.جناج.خلق.»حزب.

دموکراتیک.خلق«.نوکر.ش��وروی.شد،.در.ابتدا.به.همین.حزب.ارتب�اط.داشت..نشریه.حزب،.

جریده.»انگار«.که.صاحب.امتیار.و.مدیر.مسئول.آن.فیض.محمد.انگار.بود.از.9.حوت.1329.

آغاز.به.انتشار.کرد.و.در.جوزای.1330.توقیف.شد،.بعدا.ویش.زلمیان.به.جای.»انگ�ار«.جریده.

»ول��س«.را.که.صاحب.امتی�از.آن.گل.پاچا.»الفت«.بود.برای.س��ه.س��ال.دیگر.یعنی.تا.1332.
منتشر.کرد..

در.مرامنام��ه.ح��زب.ویش.زلمی��ان.حرفی.از.دموکراس��ی.نیامده.اس��ت،.تاریخ.نویس��ان.

ه��م.می.گویند.که.ح��زب.ویش.زلمیان.زبان.نرم.داش��ت.و.هیچ.طرف.را.به.طور.جدی.نش��انه.

نمی.گرفت..به.هرحال.ویش.زلمیان.را.می.توان.در.حد.یک.حزب.ملی.که.گاها.مسئله.پشتونیزم.

در.آن.می.چربید،.به.حس��اب.آورد..دو.تن.از.اعضای.حزب.گل.پاچا.الفت.و.نورمحمد.خان.در.

دوره.هفتم.وارد.ش��ورا.شدند.و.در.اکثر.موارد.جانب.مخالف.دولت.را.می.گرفتند..اعضای.این.

حزب.هم.با.تمام.نرم.بودن.سیاس��ت.شان.نتوانستند.از.دستگیری.حکومت.رهایی.یابند.و.تعداد.

زی��اد.آنان.در.1331.زندانی.ش��دند..باالخره.بعد.از.رس��یدن.داوود.خان.به.صدارت.در.1332.
حزب.ویش.زلمیان.برای.همیشه.از.بین.رفت.

ح��زب.دموکرات.مل��ی:.وقتی.دولت.احزاب.ملی.را.در.برابرش.دید،.دس��ت.به.س��اختن.

حزب��ی.به.نام.»حزب.دموکرات.ملی«.زد.که.از.نام��ش.عوامفریبی.آن.هویدا.بود..این.حزب.

دولتی.از.جانب.س��ردار.محمد.داوود.وزیر.حرب،.عبدالمجید.خان.زابلی.س��رمایه.دار.بزرگ.و.

وزیر.اقتصاد،.س��ردار.فیض.محمد.خان.زکریا.وزیر.معارف.و.علی.محمد.خان.بدخشانی.معاون.

صدراعظم.رهبری.می.ش��د.و.به.گفته.غبار.»چند.روش��نفکر.سازش��کار«.نی��ز.در.آن.عضویت.

داش��تند..این.حزب.که.در.1329.تاس��یس.ش��د.تا.آخر.نتوانس��ت.کوچکترین.اقدام.در.جهت.
آگاهی.دهی.اجتماعی.و.سیاسی.جامعه.نماید.و.با.صدارت.داوود.خان.در.1332.از.هم.پاشید.
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در.این.بین.محصالن.هم.از.آزادی.های.نس��بی.اس��تفاده.کرده.و.اتحادیه..محصالن.را.ایجاد.

نم��وده.بودند..در.میان.اتحادیه.های.محصالن.نیز.همانند.ش��ورا.تعدادی.از.محصالن.آزادیخواه.

وجود.داش��تند.که.دولت.آن.را.دس��تکاری.کرده.و.حلقات.خود.را.بوج��ود.آورده.بود..یک.

تش��کل.محصلی..بنام.»اتحادیه.آزادی.پشتونس��تان«.وجود.داشت،.که.مرام.آنان.را.حل.مسئله.

پشتونس��تان.و.خط.دیورند.می.س��اخت..با.آنکه.ظاهرا.ش��خصی.بنام.غ��الم.حی�در.خان.عدالت.

رهبری.آن.را.داش��ت.ام�ا.در.واقعی�ت.س��ردار.داوود.خان.آن.را.برای.پیشب�رد.اهداف.سی�اسی.

خود.ایج�اد.نموده.بود..افراد.سرشن�اس��ی.مانن�د.ببرک.کارمل.و.حس��ن.ش��رق.عضویت.این.
اتح�ادیه.را.داشتند..

ش��اه.محمود.خان.به.نمایندگی.از.خانواده.شاه.دست.به.اصالحاتی.زد.و.به.زودی.با.بوجود.

آمدن.احزاب.و.حلقات.سیاس��ی.متعدد.متوجه.ش��دند.که.گور.خود.را.کنده.اند.چنانچه.فوری.

دس��ت.بکار.ش��ده.و.جلوش.را.گرفتند..حکومت.که.به.ظاهر.ادعای.دموکراسی.می.کرد.باز.به.

زندان.و.ش��کنجه.متوس��ل.ش��د.و.همان.طور.که.قبال.ذکر.ش��د.اکثریت.رهبران.احزاب.ملی.و.
دموکرات.را.روانه.زندان.کرد.و.یا.به.اشکال.مختلف.از.بین.برد.

موضعگیری.های.رک.و.مبارزات.آزادیخواهانه.ی.روش��نفکران.دوره.هفتم.شورا.حکومت.

را.به.وحش��ت.انداخت.و.این.درس.را.گرفت.که.در.دور.آینده.به.هر.وس��یله.ی.توسل.جسته.و.

به.هیچ.صورت.نگذاشت.که.این.گونه.افراد.وارد.شورا.شوند..به.همین.خاطر.در.انتخابات.دور.

هش��تم.ش��ورا.در.برابر.هر.کاندید.آزادیخواه.یک.کاندید.حکومتی.ایستاده.شد.و.کاندیدهای.
مورد.نظر.دولت.به.صفت.وکیل.وارد.شورا.شدند.

در.31.حم��ل.1331.انتخابات.دوره.هش��تم.ش��ورا.برگزار.گردید..حکوم��ت.با.تمام.توان.

جنبش.های.سیاس��ی.را.س��رکوب.کرده.ب��ود.و.در.انتخاب��ات.هم.تالش.کرد.ت��ا.جلو.کامیابی.

آزادیخواهان.را.بگیرد..مخصوصا.حساس��یت.در.برابر.اعضای.حزب.وطن.و.خلق.بیش��تر.بود؛.

محمودی.و.غبار.که.بار.دیگر.از.کابل.کاندید.شده.بودند،.نمایندگان.شان.از.حوزه.های.انتخاباتی.

توس��ط.پلیس.اخراج.و.صندوق.های.رای.شان.از.تمامی.مراکز.برداشته.شد.و.طرفداران.شان.را.

مجبور.کردند.که.به.کاندیدان.دولتی.رای.بدهند..در.برابر.دیگر.وکالی.مس��تقل.و.وطنپرست.
همچنان.اعمال.نادرست.انجام.شد.

مردم.در.کابل.در.برابر.این.وضع.عکس.العمل.نش��ان.دادند.و.دس��ت.به.تظاهرات.گس��ترده.
زدند،.محصالن.و.متعلمان.به.صف.تظاهرات.کنندگان.پیوستند..

عین.علی.بنیاد.در.»تاریخچه.مبارزات.سیاسی.گذشته«.می.نویسد:
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»روش��نفکران.خاصتا.محصالن.و.اهالی.کابل.باوجود.مداخله.حکومت.مظاهره.ش��انداری.

را.بطرف��داری.وکیالن.ش��ورا.برپا.کردند..ش��عارهای.عمده.آنروز.یعنی.اولی��ن.روز.انتخابات.

ش��ورای.دوره.هشتم.چنین.بود:."زنده.باد.محمودی.و.غبار"،."مرده.باد.شعاع.و.حسن"..میرعلی.

اصغر.ش��عاع.مدیر.دایره.المعارف.آنزمان.و.محمد.حس��ن.ملک.اصغر.از.طرف.صدراعظم.ش��اه.

محمود.در.مقابل.محمودی.و.غب�ار.تحریک.و.تش���ویق.گردیدند.تا.خود.را.برای.دوره..هش��تم.

کاندید.نم�ایند..ش��کل.انتخابات.نیز.عوض.ش��ده.بود،.به.قاضی.ها،.مامورین،.پولیس.و.بزرگان.

و.موس��فیدان.مرتجع.هر.محل.و.هر.ناحی�ه.هدایت.داده.ش���ده.بود.تا.برای.آق�ای.شعاع.و.ملک.

اصغر.رای.جم�ع.کنند.و.اس��امی.رای.دهندگ��ان.برای.محمودی.و.غبار.را.به.ک�اغذ.های.شعاع.و.
حسن.درج.کنن�د.«

.بعد.از.دو.هفته.رهبران.حزب.خلق.و.وطن.به.شمول.رهبران.شان.محمودی.و.غبار.دستگیر.
و.زندانی.شدند.و.موج.بگیر.و.ببند.آزادیخواهان.آغاز.گردید.

شخص.شاه.و.خاندان.شاهی.و.اطرافیان.شان.از.دادن.آزادی.و.دموکراسی.ولو.نسبی.چندان.

خاطره.خوش��ی.نداش��تند.و.آن.را.عمال.در.تضاد.با.منافع.ش��ان.دیدند،.بناًء.اداره.شاه.محمود.به.
شکست.مواجه.شد.و.در.1332.موظف.به.استعفا.گردید.

ش��اه.پس��ر.کاکایش.داوود.خان.را.به.عنوان.صدراعظم.جدید.معرفی.کرد..داوود.خان.که.

مس��تقیما.زیر.دست.هاش��م.خان.تربیت.یافته.ب��ود.کامال.مانند.وی.دیکتاتور،.مس��تبد.و.مخالف.

نماد.های.دموکراس��ی.بود..داوود.خان.معتقد.بود.که.ما.ضرورت.به.دموکراسی.نداریم،.قبل.از.
آن.باید.وضعیت.اقتصادی.را.بهبود.بخشیم.و.مسئله.پشتونستان.را.حل.نماییم..

عین.علی.بنیاد.در.»تاریخچه.مبارزات.سیاسی.گذشته«.درباره.دوره.داوود.خان.می.نویسد:
»در.زمان.حکومت.داوود.تمام.اقوام.اقلیت.افغانس��تان.در.برابر.قوم.پش��تون.بیش��تر.تحت.
ش��کنجه.واقع.شد.....مردم.ستمدیده.قوم.پش��تون.نیز.از.ظلم.و.بیداد.رژیم.مطلق.العنانی.برکنار.
نمانده.است..بیک.کالم.س��تم.ملی.بی.نظیری.بیداد.می.کرد..از.شیوه."تفرقه.بیانداز.و.حکومت.
کن" انگلیس.حداعلی.اس��تفاده.را.نمود.حتی.توس��ط.انتش��ار.بعضی.کت��ب.تفرقه.جویانه.مثال.
"ش��بخون.افغان" و.غیره.قصدا.نفاق.ملی.را.دامن.زد،.این.کتاب.ها.توسط.توصیه.شخص.داوود.

خان.در.معرض.ترجمه.و.اشاعه.قرار.می.گرفت.
قوم.هزاره.و.قزلباش.رس��ما.حق.نداش��تند.به.رتبه.های.بزرگ.عس��کری.برسند..هزاره.ها.و.
قزلباش.ها.در.وزارت.خارجه.به.مانند.دیگر.اقلیتهای.ترک.زبان،.پنجشیری.و.غیره،.راه.نداشتند،.

برعالوه.شمول.شان.در.مکاتب.عسکری.نیز.ممنوع.شد.«
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دهه قانون اساسی 
داوود.از.1332.ت��ا.اواخر.1341.زمام.حکومتداری.را.پیش.برد.که.ارمغانی.جز.شکس��ت.
اقتصادی.و.سیاس��ی.برای.افغانستان.و.مردمش.نداشت..اختالفات.شدید.خانوادگی.روی.تسلط.
قدرت،.ظاهرش��اه.را.مصمم.س��اخت.تا.وظیفه.صدارت.را.از.مح��دوده.خانوادگی.خود.بیرون.
کرده.و.به.اش��خاص.خارج.از.خانواده.ش��اهی.محول.نماید..البته.روشن.بود.که.صدراعظم.های.

جدید.افرادی.تعیین.می.گردیدند.که.با.تمام.وجود.در.خدمت.سلطنت.و.منافع.آن.باشند.
بعد.از.استعفای.داوود.خان.در.12.حوت.1341،.داکتر.محمدیوسف.که.از.تحصیل.یافته.های.
آلمان.بود.در.22.حوت.1341.برای.صدارت.معرفی.گردید..شاه.و.صدراعظمش.می.خواستند.
ت��ا.تغییرات��ی.را.بوجود.آورند.و.حیثیت.از.دس��ت.رفت��ه.حکومت.را.بار.دیگ��ر.در.نزد.مردم.
افغانس��تان.اعاده.نمایند..بناًء.داکتر.یوس��ف.بعد.از.اعالن.کابینه.خویش.فوری.اقدام.به.تدوین.
قانون.اساس��ی.جدید.نمود.و.کمیته.ا.ی.را.برای.انجام.این.کار.گماش��ت..باالخره.در.29.س��نبله.
1343.قانون.اساس��ی.جدید.توسط.لویه.جرگه.ا.ی.که.به.همین.منظور.برگزار.شده.بود.تصویب.

گردید.
در.قانون.اساس��ی.جدید.فقراتی.وجود.داش��ت.که.براساس.آن.آزادی.های.بیشتر.سیاسی.و.
مدنی.به.مردم.افغانستان.داده.شده.بود؛.وظایف.و.صالحیت.های.شاه.و.خانواده.ی.شاهی.بوسیله.
قانون.اساسی.جدید.محدودتر.گردیده.بود..قانون.اساسی.بار.دیگر.به.برگزاری.انتخابات.آزاد،..
س��ری.و.عمومی.تاکید.کرد.و.حکومت.را.ملزم.دانست.تا.قانون.انتخابات.را.تدوین.و.تصویب.

نماید..بر.اساس.قانون.جدید.مطبوعات.نیز.جراید.آزاد.و.مستقل.می.توانستند.انتشار.یابند.
مردم.و.بخصوص.روشنفکران.که.در.شهرها.به.آگاهی.های.معین.سیاسی.دست.یافته.بودند،.
جنبش.های.روش��نفکری.و.آزادیخواه.بین.ش��اگردان.مکاتب،.پوهنتون.ها.و.سایر.اقشار.شهری.
قویتر.ش��ده.بود..تشکل.های.سیاسی.ش��کل.گرفته.و.جوانان.را.با.افکار.و.ایده.هایی.که.داشتند.
آش��نا.و.ج��ذب.می.نمودند..در.مبحث.قبلی.در.مورد.احزاب.سیاس��ی.ک��ه.در.دوران.صدارت.
ش��اه.محمود.خان.بوج��ود.آمده.بودند.صحبت.کردیم.و.گفتیم.که.آن.ها.به.ش��کلی.از.اش��کال.
هس��ته.های.احزاب.و.تشکل.های.سیاسی.دوره.بعدی.ش��دند..در.ذیل.به.معرفی.گروهبندی.های.

سیاسی.ای.می.پردازیم.که.در.»دهه.قانون.اساسی«.شکل.گرفتند.
درین.دوره.مبارزات.مردم.و.جو.ضدیت.در.برابر.اس��تبداد.رژیم.ش��اهی.و.در.مجموع.اوج.
مبارزات.آزادیخواهانه.در.سراسر.جهان،.رژیم.ظاهرشاه.را.مجبور.به.قبول.آزادی.هایی.نمود.که.
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روشنفکران.از.آن.به.عنوان.»دموکراسی.تاجدار«.نام.می.بردند..
قبل.از.پرداختن.به.جریانات.بعدی.این.دوره،.احزاب.سیاس��ی..ای.را.به.معرفی.می.گیریم.که.
با.اس��تفاده.از.آزادی.هایی.که.در.اثر.مبارزات.و.فش��ارهای.مردم.بدست.آمده.بود.عرض.اندام.

نموده.و.در.تعامالت.بعدی.جامعه.نقش.مرکزی.بازی.کردند.
حزب.دموکراتیک.خلق.افغانستان:.حزب.دموکراتیک.خلق.در.11.جدی.1343.در.مجلسی.
که.در.آن.س��ی.تن.ش��رکت.کرده.بودند.و.بنام.کانگرس.اول.یاد.می.ش��ود،.در.خانه.نورمحمد.
تره.کی.تاسیس.شد..حزب،.تره.کی.را.که.در.گذشته.ها.عضویت.حزب.»ویش.زلمیان«.را.داشت.
به.حیث.رهبر.انتخاب.کرد..حزب.دموکراتیک.خلق.از.نظر.افکار.سیاس��ی.رویزیونیس��ت..بود.
و.حمایت.اتحاد.ش��وروی.را.با.خود.داش��ت..در.1346.اعضای.حزب.دموکراتیک.خلق.به.دو.
شاخه.خلق.و.پرچم.انشعاب.کردند..شاخه.ی.خلق.زیر.رهبری.نورمحمد.تره.کی.و.شاخه.ی.پرچم.
زیر.رهبری.ببرک.کارمل.از.هم.جدا.ش��دند..تره.کی.نش��ریه.ای.را.بنام.»خلق«.در.1345.برای.
شش.ماه.انتشار.داد.و.به.همین.دلیل.شاخه.اش.به.خلق.و.طرفداران.وی.بنام.خلقی.ها.مشهور.اند..
ببرک.کارم��ل.یکی.دیگر.از.رهبران.و.بنیانگذاران.ح��زب.در.1347.جریده.»پرچم«.را.برای.

یک.سال.منتشر.نمود.و.به.همین.دلیل.جناحش.پرچم.و.هوادارانش.را.پرچمی.می.نامند.
خلقی.ها.و.پرچمی.ها.خود.را.مارکسیست-لنینیست.می.گفتند،.اما.در.واقعیت.امر.رویزیونیست.
بودند.چون.از.تعلیمات.مارکس.و.لنین.عدول.کرده.فقط.از.مارکس��یزم.حرف.می.زدند.اما.در.
عمل.افکار.بورژوایی.و.انحرافی.داش��تند..آنان.از.مبارزه.طبقاتی.که.روح.مارکسیزم.را.تشکیل.
می.دهد.حذر.نموده.حزب.شان.را.به.جای.حزب.پرولتاریایی،.حزب.»تمام.خلقی«.نامیدند..آنان.
هیچ.گونه.اعتقادی.به.انقالب.توده..ای.نداش��تند.بلکه.می.خواستند.از.طریق.مبارزات.پارلمانی.و.
مس��المت.آمیز.قدرت.را.غصب.نمایند..آنان.به.جای.مبارزه.ضدامپریالیستی.راه.زدوبند.و.تبانی.

ب��ا.آن.را.در.پیش.گرفتند..بنابر.همین.سیاس��ت.در.تبانی.با.

دس��تگاه.حاکم،.بخصوص.با.رژیم.داوود.خان.بودند..عدم.

اعتقاد.خلقی.ها.و.پرچمی.ها.ب��ه.کار.توده.ای.و.به.پیروزی.

رس��انیدن.انقالب.افغانستان.توس��ط.خود.مردم.افغانستان،.

باعث.گردید.تا.صد.در.صد.به.اتحاد.شوروی.وابسته.باشند.

و.باالخره.»انقالب«.)کودتای.هفت.ثور(.را.هم.زیر.نظر.و.
حمایت.روسیه.انجام.دادند.

نورمحمد تره کیروس.ه��ا.در.1356.تقریب��ا.ده.م��اه.قب��ل.از.کودتای.
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هفت.ثور،.خلق.و.پرچم.را.مجبور.به.اتحاد.س��اختند،..اما.در.جریان.حاکمیت.چهارده.ساله.شان.
جناح.های.خلق.و.پرچم.با.تیرگی.روابط.شان.همواره.علیه.هم.می.تاختند.

س��ازمان.جوان��ان.مترق��ی:.جریان.های��ی.بن��ام.محفل.

محمودی،.محفل.یاری.و.محفل.باختری.که.در.کنار.داشتن.

اعتقاد.به.مارکس��یزم-لنینیزم.پیرو.اندیش��ه.مائوتس��ه.دون.

بودند.و.افکار.رویزیونیس��تی.حزب.دموکراتیک.خلق.را.

رد.می.نمودن��د،.در.اوای��ل.دهه.چهل.شمس��ی.عرض.اندام.

نمودن��د..مجموع.ای��ن.محافل.در.خزان.1344.»س��ازمان.

جوانان.مترق��ی«.را.بنیاد.نهادند..بنیانگ��ذاران.این.جریان.

را.اکرم.یاری،.داکتر.صادق.ی��اری،.عبدالرحیم.محمودی.

)ب��رادر.داکتر.عبدالرحمن.محمودی(،.ه��ادی.محمودی.و.

تعدادی.دیگر.از.طرف��داران.باقیمانده.از.»حزب.خلق«.به.
رهبری.داکتر.محمودی.گفته.اند..س��ازمان.جوانان.مترقی.به.زودی.بین.ش��اگردان،.محصالن.و.
س��ایر.روش��نفکران.محبوبیت.پیدا.کرده.و.هواخواهان.زیادی.را.ب��ه.دور.خود.جمع.نمود..در.
انتخاب��ات.اتحادیه.محصالن.که.در.س��ال.1348.برگزار.گردی��د.از.43.نماینده.22.نماینده.از.

سازمان.جوانان.مترقی.بودند.
در.س��ال.1347.این.س��ازمان.جریده.ا.ی.به.نام.»شعله.جاوید«.انتشار.داد..این.نشریه.هرچند.
زیر.عنوان.»ناش��ر.افکار.دموکراتیک.نوین«.پخش.می.شد.و.نامی.از.سازمان.جوانان.مترقی.را.
بر.خود.نداش��ت،.اما.در.عمل.ارگان.نشراتی.این.س��ازمان.بود..اولین.شماره.»شعله.جاوید«.در.
14.حمل.1347.انتش��ار.یافت...هادی.محمودی،.عین.علی.بنیاد،.عبداهلل.محمودی،.انجنیر.عثمان.
)مش��هور.به.عثمان.لندی(،.مضطرب.باختری.)اس��حق.نگارگر(.و.واصف.باختری.نویس��ندگان.
مطالب.و.اش��عار.منتش��ره.آن.بودند..گفته.می.ش��ود.که.گرداننده.و.تئوریسن.اصلی.پس.پرده.
آن.ش��خص.اکرم.یاری.بود.هرچند.نام.وی.باالی.هیچکدام.از.مقاالت.به.چش��م.نمی.خورد..بعد.
از.انتش��ار.یازده.ش��ماره.)منتشره.23.جوزا.1347(.این.نشریه.تس��لیم.ناپذیر.و.تاریخ.ساز.توسط.
دولت.وقت.توقیف.گردید...این.گروه.معتقد.به.دگرگونی.نظام.سیاسی.افغانستان.از.راه.انقالب.
قهرآمیز.بود..آنان.نظر.به.تحلیلی.که.از.وضع.اجتماعی.افغانس��تان.داشتند،.نیروی.عمده.انقالب.
را.کارگران.و.دهقانان.می.دانس��تند.و.به.همین.دلیل.کادر.های.ش��عله.ای.به.کار.آگاهی.دهی.در.
فابریکه.ها.و.روس��تاها.پرداختند..گر.چه.این.جریان.طی.چند.دهه.گذشته.به.گروه.های.مختلف.

اکرم یاری
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منش��عب.ش��د،.اما.تا.امروز.آنانی.که.پیرو.افکار.مائوتس��ه.دون.بوده.و.با.قاطعیت.علیه.نظام.های.
حاکم.و.ارتجاع.مبارزه.می.کنند.»شعله.ای«.خوانده.می.شوند.

ش��عله.ای.ها.معتقد.به.مارکسیزم-لنینیزم-اندیشه..مائوتسه.دون.بوده.و.رویزیونیزم.را.دشمن.

مارکس��یزم.می.دانس��تند.و.اکثرا.منتقدان.سرس��خت.خلقی.ها،.پرچمی.ها.و.اخوانی.ها.به.ش��مار.

می.رفتن��د..ش��عله.ای.ها.قبل.از.کودتای.هف��ت.ثور،.خلق.و.پرچم.را.نیروهای.مزدور.ش��وروی.

شمرده.و.به.افشای.اعمال.و.نظریات.منحرف.شان.پرداختند..بعد.از.کودتا،.خلقی.ها.و.پرچمی.ها.

از.اولین.اقداماتی.که.نمودند.دس��تگیر.و.کش��تن.رهبران.و.اعضای.جریان.ش��عله.بود.و.آنان.را.
خطرناکترین.مخالفان.شان.می.پنداشتند..

»ش��عله.جاوید«.و.»حزب.دموکراتیک.خلق«.در.تخاصم.شدید.در.برابر.هم.قرار.داشتند.و.

این.اوضاع.مقارن.بود.با.علنی.ش��دن.پلمیک.بین.حزب.کمونیست.شوروی.و.حزب.کمونیست.

چین.تحت.رهبری.مائوتس��ه.دون..این.زمانی.بود.که.چین،.انحراف.و.رویزیونیزم.آشکار.حزب.

کمونیست.شوروی.را.افش��ا.نموده.خیانتش.را.به.امر.انقالب.و.قربانی.های.مردم.شوروی.تحت.

رهبری.استالین.برمال.می.ساخت..جزئیات.این.اختالفات.را.چین.در.جزوه.ای.که.به.»نه.تفسیر«.
مشهور.شد.انتشار.داد.

»شعله.جاوید«.در.مدت.اندک.جمع.وسیع.مردم.و.روشنفکران.را.به.دورش.جمع.نمود.و.در.

سراسر.کشور.هواداران.زیادی.یافت.و.به.مهمترین.جریان.روز.بدل.شد.و.در.هر.گوشه.و.کنار.

زحمتکش��ان.و.روشنفکران.به.طرفداری.از.این.»ش��عله.جاوید«.دست.به.تظاهرات.و.میتنگ.ها.
می.زدند.اما.رهبران.این.جریان.از.سازماندهی.و.سمت.دهی.درست.این.توده.وسیع.عاجز.بودند.
در.ی��ک.تلگ��رام.محرم.که.به.تاریخ.22.می.1973.از.س��فارت.امریکا.در.کابل.به.وزارت.
خارجه.آن.کشور.مخابره.شده.و.در.2001.از.رده.بندی.خارج.گردید،.از.»رشد.گروه.های.چپ.

در.افغانستان«.گزارش.داده.شده.و.در.مورد.جریان.»شعله.جاوید«.در.آن.گفته.شده.است:
»در.تقریبا.تمامی.اکسیون.هایش،.شعله.جاوید.می.تواند.جنگجویان.وسیع.و.بخصوص.فعاالن.
زن.را.بیرون.کش��د..ش��اید.یگانه.گروپی.باشد.که.جمع.وسیع.زنان.در.آن.عضویت.دارند.....به.
نظر.می.رس��د.که.قوت.ش��عله.جاوید.به.صورت.پیوسته.در.مکاتب.عالی،.والیات.و.پوهنتون.ها.
روبه.ازدیاد.اس��ت....در.میان.تمامی.گروپ.های.چپ،.ش��عله.جاوید.احتماال.به.خاطر.ش��هرت.
روز.افزون.جهت.تغییرات.بنیادی،.صفات.جوانان.پسند،.شناسایی.اقلیت.های.مورد.ستم.و.سهمی.

که."شهدا" به.این.جریان.نموده،.باالترین.پتانسیل.رشد.را.دارا.می.باشد.«
کمبوده��ای.درونی.در.س��طح.رهبری.»س��ازمان.جوانان.مترقی«.باعث.ش��د.ت��ا.در.اوایل.
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دهه.پنجاه.شمس��ی.دس��ته.های.متعدد.با.نظریات.و.انتقاداتی.که.داشتند.از.سازمان.جدا.شوند.و.

تشکل.های.جدیدی.را.ایجاد.کنند..اولین.دسته.ا.ی.که.از.این.جریان.جدا.شد.تحت.رهبری.انجنیر.

عثمان.بود..وی.نوشته.ای.زیر.عنوان.»پس.منظر.تاریخی«.بیرون.داد.که.بعد.از.آن.طرفدارانش.

بنام.»محفل.پس.منظر«.مشهور.شدند..انجنیر.عثمان.بعدها.از.سیاست.توبه.کرد.و.در.تمام.دوران.

حاکمی��ت.نوکران.روس.یک.کورس.ریاضیات.را.در.کابل.گردانندگی.می.کرد.و.بعد.در.عالم.
مهاجرت.در.پاکستان.جان.داد.

یک��ی.دیگ��ر.از.دس��ته.هایی.که.از.این.جریان.انش��عاب.ک��رد،.»گروه.انقالب��ی.خلق.های.

افغانس��تان«.ب��ود..این.گروه.به.رهبری.داکتر.فیض.احمد.در.به��ار.1352.در.جزوه.ی.»با.طرد.
اپورتونیزم.به.س��وی.انقالب.سرخ.به.پیش.رویم!«.
کمبودها.و.اشتباهات.»سازمان.جوانان.مترقی«.را.
بطور.سیس��تماتیک.برشمرده.نظریات.خود.را.بیان.

نمودند.
عدم.درآمیختن.کارعلنی.با.مخفی،.علنی.گری.
بی��ش.از.حد.و.س��ردرگمی.در.رهبری.س��ازمان،.
ناتوانی.در.بس��یج.توده.ها،.عدم.برخ��ورد.قاطع.به.
رویزیونی��زم،.نبود.مب��ارزه.ایدئولوژیک.درونی،.
اف��کار.خرده.ب��ورژوازی.و.سکتاریس��تی.رهبری،.
داش��تن.دید.ناقص.از.علم.انقالب.و.غیره.انتقاداتی.
بودند.ک��ه.از.جان��ب.»گ��روه.انقالب��ی«.عنوان.

گردیدند..درین.جزوه.بر.تمامی.جریان.و.رهبرانش.به.صورتی.خط.بطالن.کش��یده.ش��ده.بود.

که.بعدا.در.»مشعل.رهایی«.)1359(.تصحیح.گردیده.نوشت:.»سازمان.جوانان.مترقی.....نقش.

مهم.تاریخی.را.در.جنبش.انقالبی.و.مارکسیس��تی.کش��ور.ایفا.کرد.و.از.لحاظ.ایدئولوژیک.راه.

را.برای.مارکس��یزم.و.گس��ترش.بعدی.آن.در.جامعه.ما.باز.ک��رد..)چیزیکه.ما.در.اوایل.بریدن.

از.س.ج.م.و.جریان.ش��عله.آنرا.نمی.دیدیم.و.به.نفی.کامل.آن.دس��ت.زدیم.و.بدینصورت.دچار.
برخورد.یک.جانبه.شدیم.(«.

تاریخ.بعدی.این.گروه.با.وحدت.ها.و.انش��عاباتی.توام.بوده.اس��ت..در.1354.یک.دسته.از.

»گروه.انقالبی«.جدا.ش��د.که.بنام.نشریه.شان.به.اخگری.ها.مش��هور.شدند..»محفل.شمالی«.به.

رهبری.مجید.کلکانی.که.در.1353.با.»گروه.انقالبی«.وحدت.نمود،.مجید.کلکانی.س��ه.س��ال.

داکتر فیض احمد
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عضو.مرکزیت.»گروه.انقالبی«.داش��ت..لیکن.در.س��ال.1357.وی.از.گروه.انش��عاب.کرد.و.
»سازمان.آزادیبخش.مردم.افغانستان«.را.بنیاد.نهاد.که.به.»ساما«.مشهور.شد.

»گروه.انقالبی.خلق.های.افغانس��تان«.در.جدی.1959.نشریه.تئوریک.خود.را.بنام.»مشعل.

رهایی«.بیرون.داده.و.نام.گروه.به.»س��ازمان.رهایی.افغانس��تان«.تغییر.کرد..سازمان.رهایی.به.

ش��دت.علیه.تجاوز.روس.ه��ا.مخالفت.نمود.و.هدفش.را.مبارزه.علیه.دولت.دست.نش��انده.روس.
اعالم.و.حمایت.و.اشتراک.در.جنگ.مقاومت.ضد.روسی.مردم.افغانستان.را.در.پیش.گرفت.

رژیم.دست.نشانده.روس.ها.در.اولین.روزهای.پس.از.قدرت.گیری،.شعله.ای.ها.را.دشمن.درجه.

یک.خود.شناخته.و.به.قلع.و.قمع.آنان.پرداختند..اکرم.یاری.و.برادرش.صادق.یاری.در.ماه.های.

اول.بعد.از.کودتا.دستگیر.و.سر.به.نیست.شدند..رهبران.و.کادرهای.دیگر.شعله.ای.چون.عبداالله.

رس��تاخیز،.مجید.کلکانی،.انیس.آزاد،.بش��یر.بهمن،.حیدرلهیب،.لطیف.محمودی،.داوود.سرمد.

و.ده.ها.تن.دیگر.طی.س��الهای.نخست.دس��تگیر.و.اعدام.شدند..تعداد.دیگری.از.اعضا.و.رهبران.

ش��عله.ای.که.زندگی.مخفی.پیش��ه.کرده.بودند.و.موفق.شدند.تا.از.چنگ.رژیم.خلق.و.پرچم.به.

پاکس��تان.و.ایران.فرار.نمایند،.توس��ط.احزاب.بنیادگرا.و.بخصوص.باند.گلبدین.و.به.همدستی.
سازمان.های.جاسوسی.آن.کشورها.اختطاف.و.ترور.شدند.

دو.سازمان.ش��عله.ای.که.در.جنگ.مقاومت.ضد.روسی.نقش.بس��یار.ارزنده.داشتند.عبارت.

بودند.از.»س��ازمان.رهایی.افغانستان«.و.»س��ازمان.آزادیبخش.مردم.افغانستان«.)ساما(..اینان.با.

رفتن.در.بین.توده.ها.و.تش��کیل.جبهات.مردمی.توانستند.به.پایه.توده.ای.دست.یافته.تجاربی.در.

مبارزه.مس��لحانه.کسب.نمایند..»سازمان.رهایی«.در.اتحاد.با.چند.سازمان.اسالمی.و.ملی.»جبهه.

مبارزین.مجاهد5.افغانس��تان«.را.ساخت..و.در.14.اسد.1358.قیامی.را.علیه.دولت.دست.نشانده.

روس.در.کابل.به.راه.انداخت.که.به.»قیام.باالحصار«.شهرت.یافت..در.باالحصار.تحت.رهبری.

گل.احمد.قیام.آغاز.گش��ت.و.او.با.یارانش.قادر.ش��دند.که.ده.ها.افسر.پرچمی.و.خلقی.را.به.قتل.

برسانند.و.ساعت.ها.مقاومت.نمایند.تا.اینکه.در.اثر.بمباردمان.طیارات.دولت،.باالحصار.در.خون.

5.مجاهد/.مجاهدین:.کلمه.عربی.اس��ت.به.معنی.کس��ی.یا.کس��انی.که.در.راه.اس��الم.در.مقابل.دشمن.اسالم.

بجنگن��د..رهبران.جهادی.خود.را.مجاهدین.می.نامند..اما.کلمه.مجاهد.یا.مجاهدین.که.صورت.جمع.آن.می.باش��د،.

مفهوم.زیاد.منفی.در.ذهن.مردم.ما.ندارد..مردم.ما.رهبران.جهادی.را.در.شمار.مجاهدین.نمی.شمارند،.آنان.را.قاتالن.

فرزندان.و.دزدان.س��رمایه.های.ملی.خود،.وطنفروشان.و.سرسپردگان.پاکستان،.ایران،.عربستان.سعودی.و.امریکا،.

می.دانند..در.زمان.جنگ.ضد.روس��ی.ملیون.ها.هموطن.ما.فقط.بخاطر.رهایی.کشور.شان.از.چنگ.بیگانگان.روسی.

و.دولت.مزدور.شان.دست.به.مبارزه.زدند.و.جمع.وسیعی.از.آنان.جان.های.شان.را.در.این.راه.از.دست.دادند،.مردم.
ما.به.اینان.مجاهدین.راستین.می.گویند.
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نشست.و.گل.احمد.با.یارانش.به.شهادت.رسیدند.
از.آنجای��ی.که.طرح.قیام.قب��ال.در.اثر.خیانت.دگروال.ابراهیم.فاش.ش��ده.بود،.تعدادی.از.
کادرهای.برجس��ته.سازمان.چون.محس��ن،.داوود،.جبار.نورستانی،.معلم.رش��ید،.داکتر.نعمت،.
عبدالحی.پیلوت،.افراد.سرشناس��ی.چون.نینواز.و.ده.ها.تن.دیگ��ر..به.دام.نوکران.روس.افتاده.
ش��کنجه.و.اعدام.شدند..ش��خص.داکتر.فیض.احمد.نیز.در.جریان.قیام.در.حالی.که.در.نزدیکی.
رادی��و.کابل.منتظر.بود.تا.طبق.طرح.قبلی.خبر.پیروزی.قی��ام.را.از.طریق.رادیو.مخابره.نماید،.
به.دام.دش��من.افتاده.زیر.شکنجه.های.حیوانی.قرار.گرفت.اما.بعد.از.چند.روز.قادر.به.فرار.شده.

برای.سر.و.سامان.دادن.سازمان.دوباره.دست.به.کار.می.شود.
»س��ازمان.رهایی.افغانس��تان«.در.والیاتی.مانند.فراه،.نیمروز،.کنر،.نورس��تان،.ننگرهار.و.
هزاره.جات.جبهات.جنگ.را.علیه.روس.ها.رهبری.می.کرد..»سازمان.آزایبخش.مردم.افغانستان«.
چندین.عملیات.علیه.نیروهای.خلق.و.پرچم.و.روس.ها.در.اطراف.کابل.به.راه.انداخت.و.هم.در.
کوه.صافی.ش��مالی.و.نیمروز.جبهات.جنگ.ضد.روسی.را.سازمان.دادند..»ساما«.با.عملیات.های.

چریکی.اش.ضربات.سختی.به.دشمن.زد.و.بخصوص.در.شمالی.
از.جایگاه.خاصی.بین.مردم.برخوردار.بود.

بع��د.از.اینکه.مجید.کلکانی.با.یک��ی.از.یاران.وفادارش.در.

مکروریان.کابل.توس��ط.»خاد«.دس��تگیر.و.در.جوزای.1359.

اعدام.گردید،.داکتر.هادی.محمودی.از.ساما.جدا.شده.»سازمان.

انقالبی.وطنپرستان.واقعی«.)ساوو(.را.ساخت..در.1360.در.اثر.

یک.خیانت.درونی.هس��ته.رهبری.»ساوو«.چون.انجنیر.لطیف.

محمودی،.بش��یر.بهمن،.یونس.زریاب،.استاد.مسجدی.هدایت..

و.دیگران.حین.جلس��ه.ای.در.منطقه.گذرگاه.کابل.مورد.حمله.
»خاد«.قرار.گرفته.اسیر.گردیدند..درین.میان.فقط.هادی.محمودی.با.آنکه.در.این.جلسه.حضور.
داشت.توانسته.بود.از.چنگ.دشمن.فرار.نماید..دستگیرشدگان.با.شهامت.تمام.در.محکمه.علنی.
از.آرمانهای.ش��ان.دفاع.کردند.و.باالخره.همه.در.پولیگون.های.پلچرخی.در.گورهای.نامعلومی.

مدفون.شدند.و.عمال.این.سازمان.با.فرار.هادی.محمودی.به.غرب.از.حرکت.بازماند.
»س��ازمان.پیکار.برای.نجات.افغانستان«.)پیکار(.و.»سازمان.رهاییبخش.خلق.های.افغانستان«.

)سرخا(.دو.سازمان.دیگری.بودند.که.امروز.فعالیت.ملموسی.از.آنها.دیده.نمی.شود.
ش��عله.ای.ها.ضربات.سنگینی.از.سوی.رژیم.دست.نش��انده.روس.و.بنیادگرایان.متحمل.شدند.

مجید کلکانی
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و.صدها.تن.یا.دس��تگیر.و.اعدام.ش��دند.و.یا.هم.در.جبهات.جنگ.از.س��وی.گروه.های.بنیادگرا.

مورد.حمله.قرار.گرفته.جان.باختند..امریکا.همانگونه.که.در.کشورهای.دیگر.نیروهای.مرتجع.

را.کم��ک.نمود.تا.نیروه��ای.چپ.و.انقالبی.و.بخصوص.رهبران.این.جریانات.را.نابود.س��ازد،.

دقیقا.در.افغانس��تان.نی��ز.این.برنامه.را.از.طریق.باندهای.اخوانی.چون.حزب.اس��المی،.جمعیت.

اسالمی.و.اتحاد.اسالمی.عملی.نمود..امریکا.بنابر.هراسی.که.از.رشد.جریان.شلعه.جاوید.داشت،.

به.بنیادگرایان.و.دولت.پاکس��تان.کمک.نمود.تا.یکایک.مغزهای.متفکر.آن.را.ترور.و.جبهات.

س��ازمان.های.ش��عله.ای.را.مورد.حمالت.مرگبار.قرار.دهند..در.پاکس��تان.رهب��ران.و.کادرهای.

مهمی.چون.داکتر.فیض.احمد،.قیوم.رهبر،.داکتر.اس��د،.مولوی.داوود،.پس��رلی،.داکتر.صمد.

درانی،.احمد.س��لطان،.س��ید.فقیر،.انجنیر.فهیم،.عبدالحکیم.س��رور،.فتاح.ودود.و.غیره.توسط.
تروریست.های.اخوانی.و.در.حمایت.کامل.آی.اس.آی.ترور.گردیدند.

این.وضع.باعث.فروکش.این.جریان.گردید.و.تعدادی.از.رهبران.و.کادرهای.مهم.آن.راهی.

دیار.غرب.ش��دند.و.نس��بت.به.مبارزه.و.راه.ش��ان.بی.ایمان.گردیدند..امروز.به.طور.جدی.و.در.

داخل.افغانستان.فقط.»سازمان.رهایی.افغانستان«.فعالیت..دارد.و.بعضی.از.افراد.و.شخصیت.های.

»ساما«.هم.فعال.اند..یک.تعداد.از.شعله.ای.های.ساکن.غرب.تشکل.هایی.درست.کرده.اند.که.کار.
شان.محدود.به.بیرون.کشیدن.نشریات.و.سایت.های.انترنتی.می.شود.

اخوانی.ها:.اخوانیگری.جریانی.در.مصر.بود.که.تحت.عنوان.»اخوان.المس��لمین«.در.س��ال.

1307.در.مقابله.با.جنبش.های.ملی.و.دموکراتیک.آن.کشور.توسط.حسن.البنا.که.تحصیل.کرده.

غرب.بود.عرض.اندام.نمود..این.جریان.توس��ط.امپریالیزم.انگلیس.رویکار.آمد.و.بعد.توس��ط.

امریکا.تقویت.گردید..س��عید.رمضان،.از.رهبران.و.در.واقع.سفیر.جهانی.این.جریان.مرتجع.از.
جواسیس.سی.آی.ای.بود.و.با.مقامات.امریکایی.روابط.تنگاتنگ.داشت.

در.افغانستان.نیز.طی.سال.های.1348-1349.زمانی.که.جنبش.های.روشنفکری.دموکراتیک.

و.مترقی.اوج.گرفت،.گروه.اخوانی.تحت.نام.»سازمان.جوانان.مسلمان«.در.مقابله.با.آن.توسط.

ارتجاع.داخلی،.اخوان.بین.الملل��ی.و.بخصوص.کمکهای.معمرقذافی.رهبر.لیبی.روی.کار.آمد..

رهبران.این.جریان.تعدادی.از.اس��تادان.ش��رعیات.پوهنتون.کابل.بودند.که.بعد.به.چندین.شاخه.

منقسم.شده.در.برابر.هم.قرار.گرفتند..رهبران.اخوانی..افغانستان.عبارت.بودند.از.ربانی،.سیاف،..

گلبدین،.غالم.محم��د.نیازی،.مولوی.خالص.و.غیره.که.اکثر.ش��ان.تحصیل.یافته.های.پوهنتون.

االزه��ر.مصر.بودند.و.تالش.داش��تند.افکار.جریان.»اخوان.المس��لمین«.مصر.و.رهبران.ش��ان.
حسن.البنا،.سیدقطب.و.محمدقطب.را.در.افغانستان.ترویج.نمایند..
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.)در.مورد.اخوانی.ها.یا.تنظیم.های.جهادی.به.تفصیل.بعدا.بحث.می.شود.(
س��ایر.جریانات:.گروه.های.کوچک.دیگر.ه��م.در.این.بین.عرض.وج��ود.نمودند..تقریبا.
در.همان.اواس��ط.دهه.چهل.میالدی.جمعیتی.به.رهبری.انجنی��ر.غالم.محمد.فرهاد.که.در.آلمان.
تحصیل.و.منحیث.ش��اروال.کابل.ایفای.وظیفه.می.نمود.به.میان.آمد.که.به.»افغان.ملت«.مشهور.
شد..در.بین.این.جریان.نظریات.پشتونیستی.بسیار.قوی.بود.و.به.همین.علت.بین.مردم.غیر.پشتون.
افغانس��تان.زیاد.محبوبیت.نداش��ت.و.با.درک.همین.حساسیت.آنان.بعدا.نام.خود.را.به.»سوسیال.
دموکرات«.تغییر.دادند..این.حزب.افکار.ارتجاعی.داش��ت.که.عمال.هیچ.کاری.برای.افغانستان.
و.مردمش.نکرد.و.همیش��ه.راه.سازش��کاری.در.پیش.گرفت..اینان.از.نظر.فکر.و.عمل.شامل.دو.
بخش.می.ش��دند،.تعدادی.به.همان.آرمان.های.ملی.خود.وفادار.ماندند.در.حالی.که.دس��ته.دیگر.
ش��ان.براساس.مسایل.قومی.و.پش��تونیزم.خود.به.احزاب.بنی�ادگرای.پشتون.مثل.حزب.اسالمی.
گلبدین.نزدیک.شدند..عده.ای.از.رهبران.این.جریان.چون.انورالحق.احدی،.آستانه.گل.شیرزاد،.
جیالنی.پوپل،..نجیب.اهلل.منلی.و.غیره.هم.اکنون.مهره.های.امریکا.در.نظ�ام.پوشالی.کرزی.اند.

»حزب.مترقی.دموکرات«.از.دسته.های.کوچک.دیگری.بود.که.محمد.هاشم.میوندوال.در.
زمان.صدارت.خود.تاسیس.کرد.و.جریده.ای.بنام.»مساوات«.انتشار.می.دادند.

»محفل.انتظار«.که.بعد.به.»س��ازمان.انقالبی.زحمتکش��ان.افغانستان«.)س��ازا(.تعییر.نام.داد.

و.به.گروه.»س��تم.ملی«.ش��هرت.یافت،.جریان.دیگری.بود.که.در.1347.از.خلق.و.پرچم.جدا.

گردید..رهبری.این.جریان.را.فردی.به.نام.طاهر.بدخشی.داشت..وی.از.پایه.گذاران.حزب.خلق.

نورمحمد.تره.کی..بود.و.با.ش��خص.تره.کی.رابطه.بس��یار.نزدیک.داش��ت.اما.بنابه.تعصب.قومی.

که.هر.دو.طرف.داش��تند،.طاهر.بدخش��ی.با.تعدادی.از.تاجیک.هایی.که.عمدتا.از.س��مت.شمال.

افغانستان.بودند.از.حزب.دموکراتیک.خلق.جدا.شدند.و.سیاست.تفرقه.قومی.و.زبانی.را.دامن.

می.زدند..طاهر.بدخشی.در.1358.توسط.حفیظ.اهلل.امین.اعدام.شد.اما.تعدادی.از.بازماندگان.این.

جریان.ارتجاعی.تا.کنون.هم.فعالیت.دارند.که.شاخه.ای.از.آن.به.رهبری.محبوب.اهلل.کاشانی.یک.
حزب.راجسترشده.در.دولت.کرزی.دارند.

»سازمان.فداییان.زحمتکشان.افغانستان«.)س��فزا(.شاخه.جداشده.ای.از.»ستم.ملی«.بود.که.

رهبری.آنرا.مولوی.بحرالدین.باعث.به.عهده.داش��ت..با.شکست.یک.خیزش.مسلحانه.این.گروه.

در.1979،.مولوی.باعث.دس��تگیر.و.اعدام.گردید.اما.بازماندگان.این.گروه.در.س��ال.1984.به.
حزب.دموکراتیک.خلق.پیوستند.
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حادثه سوم عقرب 
و استعفای داکتر یوسف 

در.باال.مختصرا.به.تاریخچه.و.کارکرد.احزاب.و.جریاناتی.اشاره.کردیم.که.طی.»دهه.قانون.

اساسی«.یا.»دهه.دموکراسی«.بوجود.آمده.و.رشد.کردند..همان.گونه.که.گفته.شد.ظاهر.شاه.

داکتر.یوس��ف.را.به.حیث.صدراعظم.انتخاب.کرد.و.به.وی.وظیفه.داد.تا.قانون.اساس��ی.جدید.

را.تدوین.و.انتخابات.ش��ورا.را.ترتیب.دهد..قانون.اساس��ی.جدید.در.29.سنبله.1343.تصویب.

گردید.و.انتخابات.ش��ورا.در.1344.برگزار.شد..این.دوره.ش��ورا.را.بنام.دوره.دوازدهم.شورا.

می.نامند..ببرک.کارمل،.اناهیتا.راتب.زاد.و.نورمحمد.نور.از.»حزب.دموکراتیک.خلق«.به.این.
شورا.راه.یافته.بودند.

.انجام.کار.تدوین.قانون.اساس��ی.و.برگزاری.انتخابات.شورا..دو.سال.و.نیم.را.در.بر.گرفت.

که.بعد.از.آن.دوره.اول.کار.صدارت.داکتر.یوسف.پایان.یافت..شاه.بار.دیگر.داکتر.یوسف.را.

موظف.به.تشکیل.کابینه.نمود.یعنی.داکتر.یوسف.بار.دیگر.به.عنوان.صدراعظم.معرفی.شد..وی.

کابینه.حکومت.خود.را.تش��کیل.داد.و.برای.گرفتن.رای.اعتماد.به.شورا.معرفی.نمود..براساس.

اصول.دموکراتیک.جلسات.شورا.باید.علنی.می.بود.و.افغان.ها.می.توانستند.به.عنوان.شنونده.در.

آن.شرکت.کنند..چون.جنبش.های.دموکراتیک.در.بین.مردم.و.مخصوصا.محصالن.و.شاگردان.

بس��یار.جا.افتاده.بود.و.مردم.با.ارکان.دموکراسی.آش��نایی.نسبی.پیدا.کرده.بودند،..تعداد.قابل.

توجه.مردم.عمدتا.در.شهرها.عالقه.داشتند.تا.مسایل.سیاسی.را.دنبال.کنند.و.خود.نقش.فعال.در.
رویدادهای.سیاسی.داشته.باشند.

قرار.ش��د.در.س��وم.عقرب.1344.اعضای.کابینه.برای.گرفتن.رای.اعتماد.به.ش��ورا.بروند،.

تعداد.بیش��ماری.از.شهروندان.که.اکثریت.شان.را.دختران.و.پسران.محصل.تشکیل.می.داد.برای.

ش��نیدن.جلسه.پارلمان.به.تاالر.ش��ورا.حاضر.شدند..حکومت.ظاهرا.برای.جلوگیری.از.بی.نظمی.

جلس��ه.را.سری.اعالم.کرد.و.از.حضور.ش��هروندان.در.آن.جلوگیری.به.عمل.آورد..شهروندان.

چون.خواس��ت.برحق.و.دموکراتیک.ش��ان.زیر.پا.ش��ده.بود،.دس��ت.به.تظاهرات.وسیع.زدند..

باالخره.بعد.از.ظهر.همان.روز،.همه.نزدیک.خانه.داکتر.یوس��ف.جمع.ش��دند.و.وی.را.نسبت.به.

وعده.های.دموکراتیکی.که.داده.بود.مورد.پرس��ش.قرار.دادند..نیروهای.پلیس.و.افراد.مس��لح.

اردو.به.تظاهرکنندگان.فیر.نمودند.که.در.نتیجه.تعدادی.کش��ته.و.زخمی.ش��دند..هرچند.کشته.

شدگان.سه.تن.)فرید،.حکیم،.حسن.خیاط(.اعالن.گردیدند،.اما.تعداد.واقعی.باالتر.بود.و.عده.ای.
هم.درین.جریان.دستگیر.و.زندانی.شدند.



تاریخ مختصر پنج دهه افغانستان39

ش��عله.ای.ها.که.رهب��ری.اصلی.این.جنب��ش.را.به.عهده.

داش��تند.در.افش��ای.دولت.نقش.مهمی.بازی.کردند..گفته.

می.ش��ود.که.سه.تن.از.س��خنرانان.اکس��یون.های.این.روز.

داکتر.هادی.محمودی،.بش��یر.بهم��ن.و.نینواز.بودند..درین.

روز.بین.انقالبیون.واقعی.و.سازشکاران.وابسته.به.بیگانگان.

نیز.خط.فاصل.کشیده.ش��د..چهره.واقعی.رهبران.»حزب.

دموکراتی��ک.خلق«.درین.روز.برای.م��ردم.و.بخصوص.

روش��نفکران.بیشتر.فاش.ش��د..آنان.چه.در.داخل.شورا.و.

چه.در.بیرون.از.مدافعان.سرس��خت.رژیم.مستبد.ظاهر.شاه.

بوده.و.او.را.»مترقی.ترین.شاه.آسیا«.می.نامیدند..در.همین.
زمان.بود.که.تره.کی.دس��تان.ظاهرشاه.را.بخاطر.اینکه.با.مقامات.روسی.دیدار.داشت.در.میدان.

هوایی.کابل.بوسید.
این.حادثه.خش��م.عظیمی.را.بی��ن.مردم.به.بار.آورد.و.رژیم.برای.جلوگیری.از.بدتر.ش��دن.
وضع.داکتر.یوس��ف.را.مجبور.به.استعفا.کرد.و.به.جایش.محمدهاشم.میوندوال.را.برای.تشکیل.

حکومت.جدید.به.عنوان.صدراعظم.معرفی.نمود.
حادثه.س��وم.عقرب.از.اهمیت.بس��یار.باال.در.تاریخ.جنبش.روشنفکری.افغانستان.برخوردار.
است..زیرا.جنبش.در.این.زمان.وارد.مرحله.نوین.گردید؛.محافل.و.گروه.سیاسی.و.روشنفکری.
وارد.میدان.مبارزه.عملی.گردیدند؛.از.زیر.س��قف.های.سازمانی.و.حوزه.های.شان.بیرون.شده.و.
به.جاده.ها.ریختند..حادثه.سوم.عقرب.درس.بزرگی.به.جنبش.روشنفکری.افغانستان.بود.و.نشان.
داد.که.دموکراس��ی.از.باال.نمی.تواند.واقعی.و.پایدار.باش��د،.هر.آنی.که.منافع.طبقات.باالیی.به.
خطر.بیفتد.فوری.اصلیت.دیکتاتوری.نمایان.می.شود.و.به.روی.مردم.اسلحه.کشیده.می.شود.

حادثه.سوم.عقرب.به.هیچ.عنوان.خشم.و.اعتراضات.روشنفکران.و.جوانان.را.پایان.نبخشید.

و.چندین.س��ال.دیگر.تا.سال.های.کودتای.داوودخان.)1352(.جاده.های.کابل.و.سایر.شهرهای.
بزرگ.شاهد.وقوع.تظاهرات.و.اعتراضات.بود.

میوندوال.بعد.از.تاس��یس.»حزب.دموکراتیک.مترقی«.اعتمادش.را.نزد.خانواده.شاهی.از.

دس��ت.داد.و.مجبور.به.اس��تعفا.ش��د..در.اواخر.عقرب.1346.فردی.بنام..نور.احمد.اعتمادی.از.

نزدیکان.خانواده.س��لطنتی.به.عنوان.صدراعظم.انتخاب.ش��د..اعتمادی.تا.اوایل.1350.در.مقام.

صدارت.ماند.و.بعد.از.اس��تعفای.وی.داکتر.عبدالظاهر.)پ��در.احمد.ظاهر(.به.عنوان.صدراعظم.

حسن خیاط
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انتخ��اب.گردید..صدراعظ��م.جدید.از.یک.طرف.نتوانس��ت.اعتماد.س��لطنت.و.اطرافیانش.را.

ب��رآورده.س��ازد.و.از.جانب.دیگر.فقر.و.اوض��اع.بد.اجتماعی.اعتراضات.ش��دید.را.بین.مردم.

بوجود.آورد..حکومت.و.سلطنت.برای.جلوگی�ری.از.شورش.های.سرت�اسری.چهره.ها.را.تغیی�ر.

می.دادند..در.دوم.میزان.1351.داکتر.ظاهر.مجب�ور.به.اس��تعف�ا.ش��ده.و.محمد.موس��ی.ش��فیق.
جانشین.وی.گردید.

کودتای 1352 
و پایان سلطنت ظاهر شاه 

در.26.سرطان.1352.زمانی.که.ظاهرشاه.جهت.استراحت.در.اروپا.بسر.می.برد،.داوود.خان.

پس��ر.کاکایش.کودتای.ضد.سلطنت.را.سازمان.داد.و.به.کمک.جناح.پرچم.حزب.دموکراتیک.

خلق.قدرت.را.به.دست.گرفت..شاه.استعفایش.را.یک.ماه.بعد.از.کودتا.از.اروپا.به.کابل.فرستاد.

و.بدین.وس��یله.اعضای.خانواده.اش.را.که.در.اسارت.به.سر.می.بردند.رها.کرد..داوود.خان.طرز.

اداره.افغانس��تان.را.از.شاهی.مش��روطه.به.جمهوری.تغییر.داد.و.خودش.را.رییس.جمهور.اعالم.

کرد..هرچند.رژیم.از.ش��اهی.به.جمهوری.تغییر.کرد،.اما.در.ماهیت.دستگاه.حاکمه.و.وضعیت.
مردم.کدام.تغییر.ماهوی.رونما.نگردید.

داوود.خ��ان.تا.کودتای.هف��ت.ثور.خلق.و.پرچم.به.عنوان.یک.مس��تبد.حکومتداری.کرد.

و.اکثریت.مخالفان.سیاس��ی.به.زندان.افکنده.ش��دند؛.احزاب.و.نش��ریه.های.غیر.دولتی.ممنوع.

گردیدند.و.اختناق.سیاس��ی.باعث.ش��د.تا.تمامی.جریانات.سیاسی.مبارزه.مخفی.و.زیرزمینی.را.

پیشه.کنند؛.در.حالی.که.کشور.در.فقر.و.بدبختی.بسر.می.برد.داوود.خان.و.دار.و.دسته.اش.بجای.
بهبود.وضعیت.مردم.به.تیره.و.تار.س��اختن.روابط.با.پاکستان.بر.
سر.مسئله.پشتونستان.پرداختند.تا.توجه.ملت.را.از.مسایل.اصلی.

به.مسایل.فرعی.منحرف.سازد.
داوود.یک.رژیم.مس��تبد.را.در.طی.پنج.س��ال.رهبری.کرد.
و.در.ط��ول.دوره.زمام��داری.اش،.گاه��ی.به.دامان.سوس��یال.
امپریالیزم.شوروی.به.همکار.پرچمی.ها،.و.گاهی.هم.در.سازش.
با.امپریالیزم.امریکا.به.همکاری.متحدانش.در.خاور.میانه،.بود..
خلقی.ه��ا.و.پرچمی.ها.از.وضعیت.اس��تفاده.نم��وده.و.یکجا.با.

محمد داوود خانباداران.روسی.زمینه.تدارک.کودتا.را.چیدند.
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کودتای هفت ثور 
و چهارده سال جنگ ضد روسی 

در.هف��ت.ث��ور.1357.اح��زاب.خلق.و.پرچم.که.فق��ط.چند.ماه.قبل.از.این.تاریخ.توس��ط.

ش��وروی.ها.دوباره.متحد.ش��ده.بودند.دس��ت.به.کودتای.خونین.زدند..در.این.روز.تعدادی.از.

نظامیان.متعلق.به.این.حزب.داوود.خان.و.خانواده.اش.را.کش��ته.به.قدرت.رس��یدند..این.کودتا.

بط��ور.مرم��وزی.در.حالی.صورت.گرفت.ک��ه.اکثر.رهبران.رده.اول.حزب.در.اس��ارت.رژیم.

داوود.بس��ر.می.بردند..گفته.می.ش��ود.که.نورمحمد.تره.کی.از.جناح.خلق.که.»منش��ی.عمومی.

کمیته.مرکزی.حزب.دموکراتیک.خلق.افغانس��تان«.بود.از.جریان.کودتا.هیچ.اطالعی.نداشت..

با.کس��ب.قدرت،.تره.کی.به.حیث.»رییس.شورای.انقالبی.و.صدراعظم.جمهوری.دموکراتیک.

افغانس��تان«.و.ببرک.کارم��ل.از.جناح.پرچم.»معاون.رییس.ش��ورای.انقالبی.و.معاون.صدارت.
جمهوری.دموکراتیک.افغانستان«.معرفی.شدند.

مردم.افغانس��تان.و.در.راس.آنان.روش��نفکران.آزادیخواه.ماهیت.خودفروخته.ی.خلقی.ها.و.

پرچمی.ها.را.از.قبل.می.دانس��تند..بعد.از.کودتای.ننگین.شان.این.ماهیت.فاش.تر.گردید.و.مردم.

افغانس��تان.در.تمامی.نقاط.کشور.مخالفت.خود.را.با.کودتا.اعالن.نمودند..در.اوایل.هنوز.اثری.

از.لوث.شوم.تنظیم.های.جهادی.بر.مبارزات.آزایخواهانه.مردم.ما.دیده.نمی.شد..مردم.در.دهات.

و.ش��هر.ها.به.اعتراض��ات.خودبخودی.پرداخته.و.تظاهرات..ضد.رژیم.آغ��از.گردید..جوانان.و.
روشنفکران.با.پخش.شبنامه.ها.در.افشای.ماهیت.رژیم.کودتا.مبادرت.ورزیدند.

رژیم.خلق.و.پرچم.که.شعار.های.گول.زننده.»کور،.کالی، ډوډی«.و.غیره.را.سر.داده.بودند،.
وحش��یانه.ترین. ب��ه.
س��رکوب. به. ش��کل.
مردم��ی. اعتراض��ات.
تن. ه��زاران. پرداخته.
را.دس��تگیر.و.س��ر.به.
نیس��ت.کردن��د..طبق.
یک.گزارش.س��ازمان.
عفو.بین.الملل.در.طول.
عساکر متجاوز شوروی در افغانستانیک.س��ال.خلقی.ها.و.
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پرچمی.ه��ا.12000.تن.را.که.به.زعم.ش��ان.عناصر.ضد.انقالب.بودند،.س��ر.به.نیس��ت.نمودند..

در.همین.گزارش.آمده.اس��ت.که.در.مدت.18.ماه.بع��د.از.هفت.ثور.1357.تا.6.جدی.1358.
وطنفروشان.خلق.و.پرچم.27000.نفر.را.در.زندان.های.شان.به.قتل.رسانیدند..

نورمحمد.تره.کی.برای.س��رکوب.قی�ام.های.مردمی.سازمان.مخوف.جاسوسی.خود.را.بن�ام.

»د.افغانستان.د.گټو.ساتونکی.اداره«.)اگسا(.بنیاد.گذاشت..این.اداره.به.کمک.سازمان.جاسوسی.
آلمان.شرق.ایجاد.گردید.که.جاسوسان.و.شکنجه.گرانش.توسط.آلمانی.ها.تربیت.می.شدند.

به.تاریخ.14.قوس.1357.نورمحمد.تره.کی.در.س��فرش.به.روسیه.معاهده.ای.را.تحت.عنوان.
فریبنده.»معاهدهء.دوستی،.همسایگی.نیک.و.همکاری«.با.برژنف.به.امضا.رسانید.

اختالفات.خلق.و.پرچم،.که.تحت.فش��ار.اربابان.روسی.شان.اتحاد.کرده.بودند،.در.نخستین.

روزهای.حاکمیت.خونبار.شان.بروز.نمود..در.اول.میزان.1357.نشریات.رژیم.اسنادی.را.انتشار.

دادند.که.ادعا.می.ش��د.تعدادی.از.پرچمی.ها.تحت.رهبری.ببرک.کارمل.قصد.کودتا.داش��تند..

اسنادی.به.قلم.سلطان.علی.کشتمند،.جگرن.محمد.رفیع،.تورن.جنرال.شاپور.احمدزی.و.دیگران.

در.»انیس«.و.سایر.روزنامه.ها.به.چاپ.رسید.و.اکثر.پرچمی.ها.منحیث.سفیر.به.این.و.آن.کشور.
فرستاده.شدند.

در.6.می��زان.1357.روزنامه.دولتی.»انیس«.مطلبی.داش��ت.تحت.عنوان.»ببرک.کارمل.از.

شیادان.بزرگ.تاریخ.نهضت.انقالبی.ماست«.و.در.12.میزان.1357.مطلبی.تحت.عنوان.»ببرک.

دربارمل.را.بشناسیم«.نشر.کرده.بدینصورت.خود.ماسک.همدیگر.را.دریده.در.معرفی.رهبران.
شان.به.مردم.آگاهی.دادند.

اختالفات.در.درون.حزب.دموکراتیک.از.یک.طرف.و.تره.کی.و.دسته.اش.از.طرف.دیگر.

نتوانس��تند.مرام.روس.ها.را.در.افغانس��تان.برآورده.س��ازند.و.این.باعث.شد.تا.آنان.فوری.اقدام.
نموده.و.حفیظ.اهلل.امین.را.که.یکی.دیگر.از.رهبران.جناج.خلق.
و.وزی��ر.خارجه.و.معاون.صدراعظم.بود،.ب��ه.قدرت.بگمارند..
در.25.س��نبله.1358.حفیظ.اهلل.امی��ن،.تره.کی.را.که.تا.آنوقت.
خود.را.»ش��اگرد.وفادار«.او.می.خواند.کشت.و.خود.به.راس.
قدرت.رس��ید..اما.رس��انه.های.رژیم.اعالن.نمودن��د.که.پلینوم.
کمیته.مرکزی.حزب.دموکراتیک.خلق.بر.اس��اس.درخواست.
نورمحم��د.تره.کی.که.»بناب��ر.علل.صح��ی.و.ناتوانی.مزاجی.
حفیظ اهلل امیننمی.تواند.به.کارهایش.به.مقامات.حزبی.و.دولتی.ادامه.دهد«،.
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حفی��ظ.اهلل.امین.را.منحیث.منش��ی.عمومی.کمیته.مرکزی،.رییس.ش��ورای.انقالبی.و.صدراعظم.
انتخاب.کرد.

حفیظ.اهلل.امین.که.به.امین.جالد.مشهور.است.در.دوره.تره.کی.»اگسا«.را.که.اسداهلل.سروری.

در.راس.آن.قرار.داش��ت.مستقیم.رهبری.می.کرد.و.تمامی.دستگیری.ها،.شکنجه.ها.و.قتل.ها.زیر.

نظ��ر.وی.صورت.می.گرفت..اما.او.در.نخس��تین.نطق.اش.با.عوامفریبی.گف��ت:.»در.اینجا.بهتر.

میدانم.تذکر.دهم.که.در.جهت.زدودن.همه.تاثرات.غم.انگیز.ناش��ی.از.اراده.فردی.در.اگس��ا.نام.

این.اداره.را.به.کارگری.اس��تخباراتی.موسس��ه.)کام(.تبدیل.نمایند..کام.هیچ.عمل.غیرعادالنه.

انجام.نخواهد.داد.«.در.راس.این.نهاد.خونخوار.خواهرزاده.اش.بنام.اس��داهلل.امین.قرار.داش��ت.

که.موج.قتل.و.کش��تار.و.زنده.بگور.کردن.ها.را.بس��ی.بدتراز.آگس��ا.ادامه.داد..او.ش��عارش.را.
»مصونیت،.قانونیت.و.عدالت«.اعالم.نمود.اما.در.عمل.جنایت،.بربریت.و.خیانت.کرد.

با.وجودی.که.مشاوران.روسی.پس.از.اولین.روزهای.کودتای.هفت.ثور.با.تعدادی.از.عساکر.

شان.به.افغانستان.سرازیر.شدند،.اما.به.طور.آشکارا.در.6.جدی.1358.)27.دسامبر.1979(.قشون.

ش��وروی.افغانستان.را.اشغال.نمود..رژیم.دست.نش��انده.که.دیگر.به.مشکل.می.توانست.در.برابر.
خیزش.های.مردم.افغانستان.مقاومت.کند،.رسما.از.شوروی.درخواست.حمایت.نظامی.کرد...

هم��راه.با.تج��اوز.روس.ها،.حفیظ.اهلل.امین.که.از.اوامر.روس.ها.س��رپیچی.می.کرد.توس��ط.

کماندوهای.روسی.در.قصر.داراالمان.کشته.شد.و.ببرک.کارمل.از.رهبران.جناح.پرچم.سرنگونی.

امی��ن.را.از.طریق.رادیوی.تاجکس��تان.اعالم.ک��رد.و.خود.قدرت.را.در.دس��ت.گرفت.و.آنرا.

»مرحله.تکاملی.انقالب.ثور«.نامید..از.این.تاریخ.ببرک.کارمل.منحیث.»منش��ی.عمومی.کمیته.

مرکزی.حزب.دموکراتیک.خلق.افغانس��تان،.رییس.شورای.انقالبی.و.صدراعظم.افغانستان«.به.
ارگ.نصب.گردید.و.با.لشکری.از.مشاوران.روسی.بمثابه.»شاه.
شجاع.ثانی«.برای.عملی.کردن.سیاست.های.شوروی.در.کشور.
تالش.نمود..او.در.حالی.به.ارگ.نصب.ش��د.که.امنیت.داخلی.
آنرا.افسران.اداره.9.کی.جی.بی.به.عهده.داشتند.و.روس.هایی.
که.تحت.عنوان.مشاور.او.را.محاصره.کرده.بودند.فرمانروایان.

اصلی.و.پس.پرده.افغانستان.بشمار.می.رفتند..
مصطفی.دانش.که.خود.از.مطبوعاتچی.های.رژیم.پوش��الی.
بود.می.نویس��د:.»در.مصاحبه.هایم.با.کارمل،.در.سالهای.1980.
ببرک کارملتا.1986.همیشه.ویکتور.پتروویچ.پلیچکا.سرمشاور.شوروی.را.
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کنار.او.می.دیدم..او.در.ظاهر.در.برابر.کارمل.سر.خم.می.کرد،.اما.به.واقع.بر.او.فرمان.می..راند،.

و.از.طریق.او.بر.سراس��ر.کشور.افغانس��تان.حکومت.می.کرد.«.)بی.بی.سی.فارسی،.4.دسامبر.
)2004

فق��ط.طی.چند.روز.پنجاه..هزار.عس��کر.روس��ی.وارد.خاک.افغانس��تان.گردیدند،.که.بعدا.

تا.یکصدوبیس��ت.هزار.س��رباز.افزایش.یافت.و.پیشرفته.ترین.س��الح.ها.و.ماشین.جنگی.روسها.

نیز.وارد.خاک.ما.گردید..ببرک.کارمل.اش��غال.کش��ور.توسط.روس��ها.را.»کمک.برادرانه.و.

انترناسیونالیس��تی.همس��ایه.بزرگ.ش��مالی«.نامید..او.در.حضور.س��لطان.علی.کشتمند،.اناهیتا.

راتب.زاد،.صالح.محمد.زیری،.محمد.رفیع،.ش��اه.محمد.دوس��ت،.محمود.بریالی.و.دیگر.سران.

پرچمی.به.تاریخ.24.میزان.1359.س��ند.ننگینی.را.با.برژنف.در.کرملن.به.امضا.رسانیده.به.زعم.
خود.خواستند.حضور.ارتش.شوروی.در.کشور.را.قانونی.جلوه.دهند.

اش��غالگر.یکجا.با.مزدوران.افغانی.خود.برای.نه.س��ال.مردم.افغانستان.را.از.دم.تیغ.کشیدند؛.

دس��تگیری.و.قتل.روشنفکران.ادامه.یافت؛.مشاوران.و.مستنطقین.کی.جی.بی.زندانیان.افغان.را.

مورد.تحقیق.و.ش��کنجه.قرار.می.دادند؛.طیاره.های.روس��ی.قریه.ها.را.بمبارد.می.نمود.و.توپ.و.

تانک.ش��ان.خانه،.باغ.و.زمین.مردم.را.هدف.قرار.می.داد..دس��تگاه.جاسوسی.رژیم.دست.نشانده.

با.نام.جدید.»خدمات.امنیت.دولتی«.)خاد(.تحت.ریاس��ت.داکت��ر.نجیب.که.به.»نجیب.گاو«.

مشهور.بود.رهبری.می.شد.که.هزاران.انسان.سرزمین.ما.را.شکنجه.و.به.قتل.رسانید..مثل.دوران.

تره.کی.و.امین،.کوچکترین.صدای.مخالف.با.دستگیری،.زندان،.شکنجه.و.اعدام.مواجه.می.شد.

و.حتی.مثالهای.وجود.دارد.که.کس��انی.فقط.به.جرم.گوش.دادن.به.رادیو.»بی.بی.س��ی«.سالها.
در.دخمه.های.زندان.مخوف.پلچرخی.افکنده.شده.اند.

در.27.س��نبله.1392.پلیس.هالند.سندی.حاوی.لیست.پنجهزار.اعدام.شده.ی.سال.های.1357.

و.1358.را.انتش��ار.داد..البته.این.آمار.زیاد.دقیق.نیس��ت.و.تعداد.اصلی.قربانیان.ترور.و.شکنجه.

خلق.و.پرچم.به.مراتب.بیش��تر.از.این.ها.می.باش��د..زمانی.خود.اینان.لیس��تی.حاوی.12000.تن.

اعدام.ش��ده.را.به.در.و.دیوار.وزارت.داخله.آویخته.از.خانواده.هایشان.خواستند.که.پی.آنان.را.
نگیرند.چون.دیگر.زنده.نیستند.

به.تاریخ.13.جدی.1358.ببرک.کارمل.در.کنفرانس.مطبوعاتی.ای.در.جواب.به.سوال.یک.

خبرنگار.خارجی.به.وحشت.و.بربریت.شرکای.جرمش.اعتراف.نمود.اما.همه.را.به.شخص.امین.
نسبت.داده.از.او.به.حیث.»عامل.امپریالیزم.امریکا«.نام.برد:

»نقشه.و.پالن.خائنانه.حفیظ.اهلل.امین.که.بنابر.اراده.خلق.افغانستان.نام.واقعی.او.را.میرغضب.و.
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سفاک.گذاشته.اند،.یک.واقعیت.جان.گداز.و.تلخ.است..بنابر.دستور.مستقیم.امین.و.امینی.ها.ده.ها.

هزار.تبعه.افغانستان.به.زندان.ها.کشانیده.شده.و.با.شکنجه.ها.و.فشارهای.وحشیانه.و.غیرانسانی.به.

صورت.کتلوی،.به.ش��یوه.ها.و.میتود.های.فاش��یزم.هتلری،.آنها.را.از.بین.بردند....قراری.که.من.

اطالع.گرفته.ام،.هزاران.جس��د.ذریعه.تراکتورها.در.پولیگونها.مدفون.گردیده.اند.....متاس��فانه.

زندانیانی.که.با.توطئه.و.دسیس��ه.به.دس��ت.حفیظ.اهلل.امین.در.بند.کش��یده.شده.بودند،.اکثریت.

بزرگ.و.عظیم.آن.یا.ترور.ش��ده.و.از.بین.رفته.اند.و.یا.به.ش��کل.فجیع.و.دس��ته.جمعی.اعدام.و.
تیرباران.شده.اند.«.)»سالنامه.افغانستان«،.شماره.46-45،.1359(

مردم.افغانستان.مقاومت.قهرمانانه.علیه.اشغالگران.روسی.و.دولت.دست.نشانده.شان.کردند..

در.شهرها،.والیات.و.قریه.های.کشور.شورش..و.قیام.های.ضد.خلقی.ها.و.پرچمی.ها.و.اشغالگران.

روسی.شروع.شد..قیام.چنداول.کابل.از.اولین.قیام.هایی.بود.که.توسط.ساکنان.این.منطقه.در.2.

س��رطان.1358.علیه.رژیم.برپا.شد..قیام.کنندگان.حوزه.امنیتی.مستقر.در.چنداول.را.به.تصرف.

خود.درآورده.و.با.اس��لحه.ای.که.از.آن.جا.بدس��ت.آورد.بودند.به.طرف.جاده.میوند.شروع.به.

حرکت.کردند..صدها.تن.از.ش��هروندان.کابل.به.آنان.پیوس��تند.و.با.چوب.و.شمشیرهای.کهنه.

علیه.عساکر.و.پلیس.رژیم.دست.نشانده.حمله.کردند..بین.ساعت.11.تا.12.صبح.نیروهای.مسلح.
با.تانک.و.توپ.به.قیام.کنندگان.حمله.ور.شدند.و.اکثریت.آنان.را.کشتند.

قیام.بزرگ.دیگر.که.در.کابل.راه.اندازی.شد،.قیام.14.اسد.1358.است.که.از.رهبری.نسبتا.

منظم.برخودار.بود..قیام.باالحصار.توس��ط.»جبهه.مبارزین.مجاهد.افغانس��تان«.برپا.شد..چنانچه.

قبال.اشاره.شده.بود،.این.جبهه.در.نتیجه.اتحاد.چند.تشکل.آزادیخواه.و.ضد.اشغال.بوجود.آمده.
بود.که.عمدتا.رهبری.آن.را.»گروه.انقالبی.خلق.های.افغانستان«.به.عهده.داشت.

چن��د.ماه.قبل.از.این.دو.قیام.ب��زرگ.در.کابل،.قیام.هرات.در.24.حوت.1357.راه.اندازی.

ش��ده.و.هزاران.تن.در.این.ش��ورش.ش��رکت.کردند..دولت.خلقی.ها.با.طیاره،.توپ.و.تانک.به.

معلم رشید داوود محسن جبار گل احمد
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س��رکوب.قیام.پرداختند،.قیام.کنندگان.دو.روز.مقاوم��ت.نمودند.که.25.هزار.تن.در.این.قیام.

جان.خود.را.از.دس��ت.دادند..شهنواز.تنی.شخصا.رهبری.این.قتل.عام.را.به.عهده.داشت..قیام.ها.

و.ش��ورش.های.دیگری.هم.در.نقاط.مختلف.کش��ور.برپا.ش��د.که.همه.شدیدا.از.سوی.حکومت.

دست.نشانده.سرکوب.گردید..در.قریه.های.مختلف.افغانستان.مردمی.که.حاضر.به.پذیرش.سلطه.

پوشالیان.نبودند.قتل.عام.شدند..بطور.مثال.به.تاریخ.31.حمل.1358.طی.چند.ساعت.1280.تن.
از.مردم.قریه.کرهاله.کنر.تیرباران.شده.در.گور.جمعی.مدفون.گردیدند.

در.مقاومت.علیه.روسها.و.نوکرانش،.مردم.افغانستان.بهای.گرانی.پرداختند..قرار.تخمین.هایی.

که.زده.ش��ده.در.این.دوران.یک.ملیون.افغان.کش��ته،.یک.و.نیم.ملیون.معلول.و.معیوب.و.پنج.
ملیون.به.پاکستان،.ایران.و.کشورهای.غربی.مهاجر.شدند.

امریکا.و.غرب.هم.که.در.جریان.»جنگ.س��رد«.در.تضاد.ش��دید.با.قطب.ش��وروی.قرار.

داشتند.و.بخصوص.امریکا.عقده.عمیقی.از.شکست.شرمسارانه.اش.در.ویتنام.به.دل.گرفته.بود،.

حضور.روسها.در.افغانستان.را.زمینه.مناسبی.برای.کشیدن.انتقام.می.دانست..در.ویتنام.امریکا.در.

برابر.مردم.مبارز.آن.کشور.تحت.رهبری.هوچی.مین،.که.از.جانب.شوروی.نیز.حمایت.می.شد،.

شکس��ت.عبرتناکی.خورده.بیش.از.52هزار.سربازش.را.از.دست.داده.بود...سردمداران.دولت.

امریکا.از.همان.ابتدا.تصمیم.گرفته.بودند.که.بهرصورتی.شده.افغانستان.را.ویتنام.روسها.سازند،.

ازینرو.موجی.از.کمک.ها.به.تنظیم.های.مجاهدین.از.طریق.آی.اس.آی.پاکس��تان.سرازیر.شد.و.
تالش.صورت.گرفت.که.جنگ.مقاومت.ملت.ما.از.مسیر.اصلی.آن.منحرف.گردد.

ب��ا.رویکار.آمدن.میخائیل.گرباچوف.در.ش��وروی.در.حالی.که.آن.کش��ور.به.سراش��یب.

س��قوط.اقتصادی.گام.نهاده.بود،.او.سیاس��ت.های.سیاس��ی.و.اقتصادی.جدیدی.را.تحت.عنوان.

»گالستنوست«.و.»پروستریکا«.پیشکش.کرد.که.الزمه.آن.تغییر.سیاست.در.افغانستان.بود.که.

مقاومت.چندین.س��اله.مردم.آنرا.با.شرایط.سختی.مواجه.ساخته.بود..دولت.شوروی.که.مجبور.

بود.با.مصارف.گزاف.دولت.مزدورش.را.برس��رپا.نگهدارد.و.با.موجی.از.مخالفت.مردمش.در.
برابر.حضور.سربازانش.در.افغانستان.مواجه.شده.بود،.دیگر.توان.برداشت.این.بار.را.نداشت.

در.14.ثور.1365.به.یکبارگی.رسانه.های.رژیم.اعالن.نمودند.که.کارمل.بعلت.بیماری.استعفا.

داده.اس��ت.و.پلینوم.هجدهم.حزب.دموکراتیک.خلق.به.جایش.داکتر.نجیب.را.منشی.عمومی.

کمیته.مرکزی.و.رییس.جمهور.تعیین.نمود..اما.واقعیتی.که.بعدا.برمال.ش��د.این.بود.که.روس��ها.

ببرک.را.به.روس��یه.انتقال.داده.در.حومه.مس��کو.در.آپارتمانی.تحت.حبس.خانگی.قرار.دادند..

در.آنجا.او.تحت.نظارت.جواسیس.روس.قرار.داشت.و.روابطش.را.با.همه.جا.قطع.کرده.بودند..



تاریخ مختصر پنج دهه افغانستان47

در.کابل.استعفانامه.ای.از.جانب.او.پخش.کردند.که.گویا.بعلت.بیماری.دیگر.توان.پیشبرد.امور.
را.ندارد.

نجیب.که.از.رهبران.مهم.»پرچمی«.بود.به.مثابه.مهره.ش��طرنج.ش��وروی.در.افغانستان.پیش.

کشیده.شد.تا.با.چرخش.180.درجه.ای،.سیاست.های.نرم.تر.و.فریبنده.ای.را.پیش.نموده.خود.را.
در.قال��ب.رهبر.ملی.جا.زند..او.نام.»حزب.دموکراتیک.خلق«.
را.به.»حزب.وطن«.تغییر.داد،.سیاست.»مصالحه.ملی«.را.اعالم.
و.تعدادی.افراد.غیرحزبی.را.در.پس��ت.های.دولتی.نصب.نمود،.
از.جمله.حسن.ش��رق.معاون.رییس.دولت.در.دوره.داوود.خان.
را.معاون.صدراعظم.س��اخت..»خاد«.را.که.مرادف.وحشت.و.
جنایت.ش��ده.بود.به.»وزارت.امنیت.دولت��ی«.)واد(.تغییر.نام.
داد،.آزادی.های.نمایش��ی.برای.احزاب.و.رس��انه.ها.داده.شد.و.
چند.حزب.و.نشریه.به.ظاهر.غیرحزبی.نیز.سربرآوردند..اما.از.

آنجایی.که.دیگر.مردم.افغانستان.به.خوبی.ماهیت.میهنفروشانه.رژیم.را.درک.کرده.بودند،.این.
عوامفریبی.ها.به.جایی.نرسید.

روس.ها.در.اولین.سال.های.تجاوز.شان.متوجه.شدند.که.افغانستان.زخم.خونین.برای.شان.شده.

و.ناممکن.است.در.برابر.خیزش.ملیونی.مردم.تاب.بیاورند،.آنان.شکست.شان.را.بزودی.متوجه.

ش��دند.و.ثانیا.مشکالت.ش��دید.اقتصادی.دامنگیر.آن.کشور.گردید.و.تحت.فشار.مردمش.قرار.

گرفت..گورباچف.رییس.جمهور.ش��وروی.س��ابق.در.1364.از.خروج.نیروهایش.از.افغانستان.

س��خن.گفت،.اما.باالخره.آخرین.قطعات.قشون.ش��وروی.در.26.دلو.1367.افغانستان.را.ترک.
گفتند..

روس.ها.به.کمک.و.تقویت.دولت.دست.نش��انده.خود.در.افغانس��تان.ادامه.دادند،.اما.بحران.

داخلی.اتحاد.ش��وروی.را.به.سوی.فروپاش��ی.می.برد.و.دیگر.نمی.توانست.مزدوران.خود.را.در.

جهان.و.منجمله.افغانس��تان.حمایت.کند..در.سه.س��ال.آخر.حاکمیت.رژیم.دست.نشانده،.فقر.و.

بدبختی.مردم.بیش��تر.از.پیش.گردید،.دولت.کابل.فقط.متکی.به.کمک.های.شوروی.بود.و.قطع.

آن.به.مفهوم.قطع.هرگونه.منبع.تمویل.کننده.اقتصاد.کشور.بود..کمبود.امکانات.اولیه.زندگی.

و.نب��ود.مواد.ارتزاقی.از.مش��کالت.عمده.م��ردم.در.کنار.تحمل.بار.جنگ.بود..مردم.بش��مول.
کودکان.شب.ها.برای.بدست.آوردن.نان.و.تیل.پشت.نانوایی.ها.و.تانک.های.تیل.می.خوابیدند.

اما.از.س��وی.دیگ��ر.جنبش.مقاومت.ملت.ما.ب��ا.حضور.تنظیم.های.مرتج��ع.و.خودفروخته.

نجیب 
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بنیادگرا.که.قیضه.ش��انرا.عمدتا.امریکا،.پاکستان،.ایران.و.عربستان.بدست.داشت.شدیدا.آلوده.

ش��ده.بود.و.جنگ.های.پیاپی.تنظیمی.و.اختالفات.عمیق.میان.آنان.باعث.شد.که.عمر.حاکمیت.
دولت.مزدور.روس.طوالنی.تر.گردد.

چگونگی ایجاد و قدرتمند شدن تنظیم های جهادی  
گفتیم.که.هس��ته.های.اخوانیگری.در.افغانس��تان.توس��ط.چند.تحصیل.یافته.پوهنتون.االزهر.
مصر،.در.دهه.قانون.اساسی.شکل.گرفت..در.1344.غالم.محمد.نیازی،.موسی.توانا،.برهان.الدین.
ربانی،.رس��ول.سیاف.و....تنی.چند.از.استادان.پوهنځی.ش��رعیات.کابل،.بنیاد.نهضت.جوانان.
مسلمان.را.گذاشتند..بصورت.علنی.نهضت.در.1348.در.پوهنتون.کابل.تبارز.نمود..غالم.محمد.
نیازی.رهبری.نهضت.را.داشت،.وی.از.مدرسه.ابوحنیفه.کابل.فارغ.شده.بود.و.برای.تحصیالت.
دوره.لیس��انس.و.فوق.لیس��انس.به.االزهر.مصر.رفت..نیازی.در.مصر.به.اخوان..المس��لمین.مصر.
پیوست.و.نظریات.بنیادگرایی.را.از.آنان.فرا.گرفت..بعد.از.بازگشت.به.افغانستان.سمت.استادی.
در.پوهنځی.ش��رعیات.و.بعدا.به.ریاس��ت.این.پوهنځی.رسید..وی.فرصت.خوبی.بدست.آورد.
تا.نظریات.اخوانیگری.و.بنیادگرایی.را.بین.محصالن.پخش.نماید..نیازی.موفق.ش��د.تا.تعدادی.
از.ش��اگردان.و.استادان.پوهنځی.شرعیات.و.اندک.شاگردان.و.استادان.پوهنځی.های.دیگر.را.
به.طرف.نظریات.خود.بکش��اند،.که.از.جمله.آنان.می.توان.سیاف،.ربانی،.مجددی.و.گلبدین.را.

نام.برد.
نظریات.بنیادگرایی.به.ش��کل.معاصر.آن.در.اس��الم.ریشه.عمیق.ندارد..اولین.بار.فردی.بنام.
حس��ن.البناء.در.1307.اخوان.المسلمین.را.در.مصر.بنیاد.نهاد..حسن.البناء.نظریات.بنیادگرایی.را.

سران جهادی حین امضای »معاهده صلح اسالم آباد« 
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علیه.جنبش.های.دموکراتیک.که.در.مصر.علیه.اس��تعمار.انگلیس.قویا.ش��کل.گرفته.بود،.بکار.

می.برد..حس��ن.البناء.خود.تحصیل.یافته.غرب.بود.از.س��وی.س��ازمان.جاسوسی.انگلیس.موظف.

گردید.تا.با.ترویج.نظریات.اخوانیگری.افکار.دموکراتیک.و.ناسیونالیستی.را.در.مصر.سرکوب.

کن��د..اخوان.المس��لمین.در.مصر.به.کمک.امپریالیزم.جای.پا.پیدا.کرد.و.بعدها.توس��ط.ترویج.

نظریات.س��یدقطب.یکی.دیگر.از.ایدئولوگ.هایش،.اسالم.را.مکتب.فلسفی.و.سیاسی.)که.همانا.
بنیادگرایی.است(.اعالم.نمود.و.به.صدور.افکار.بنیادگرایی.به.سایر.کشورهای.مسلمان.پرداخت.
در.افغانس��تان.هم.هس��ته.های.بنیادگرایی.همزمان.با.اوج.گی��ری.جنبش.های.دموکراتیک.و.
آزادیبخ��ش.دهه.چهل.هجری.شمس��ی،.ایجاد.و.تقویت.ش��ده.اس��ت..معمرالقذافی.از.رهبران.
بنیادگرا.در.جهان.و.رییس.کشور.لیبی.در.ایجاد.و.حمایت.بنیادگرایان.در.افغانستان.نقش.زیادی.
داش��ت..اخوانی.ها.در.افغانستان.بعد.از.تاسیس.نهضت.جوانان.مسلمان.در.1344.تا.1352.با.هم.
یکجا.بودند،.اما.بنابه.وابس��تگی.های.شان.به.دس��تگاه.های.جاسوسی.مختلف.و.تضادهای.درونی.
ش��ان.که.عمدتا.مثل.امروز.به.خاطر.کس��ب.قدرت.بود.به.شاخه.های.متعدد.تقسیم.شدند..هدف.
اصلی.بنیادگرایان.افغانی.از.ش��روع.نه.س��رنگونی.دستگاه.حاکم.بلکه.دش��منی.با.روشنفکران.
آزادیخ��واه.بود..گلبدین.یکی.از.بدنامترین.و.منفورترین.اعض��ای.این.گروه،.در.همان.اوایل.
)دهه.چهل.ه�.ش.(.اقدام.به.تیزاب.پاش��ی.به.روی.دخترانی.که.بدون.مراعات.حجاب.به.مکتب.
و.پوهنتون.می.رفتند.کرد.و.ضدیت.بی.ش��رمانه.خود.را.با.زنان.ابراز.داشت..وی.در.29.جوزای.
1351.در.جریان.یکی.از.تظاهرات.محصالن.در.پوهنتون.کابل.س��یدال.سخندان.یکی.از.فعاالن.

انقالبی.را.به.قتل.رسانید.
افکار.بنیادگرایی.و.اخوانیگری.بین.مردم.ما.هیچ.گونه.جای.پا.نداشت..مردم.افغانستان.این.
افکار.را.در.مغایرت.با.اس��الم.س��نتی.ش��ان.می.دیدند،.به.همین.دلیل.بنیادگرایان.تا.زمان.جنگ.
مقاومت.ضد.روس��ی.از.هیچ.پایه..توده.ا.ی.و.مردمی.برخوردار.نبودند..مردم.ما.اخوانی.ها.را.که.
نام.شان.برگرفته.از.اخوان.المسلمین.مصر.بود.اخوان.الشیاطین.می.گفتند..یکی.از.نمونه.های.عدم.
ج��ای.پ��ای.بنیادگرایان.بین.مردم.و.در.عین.حال.انزجار.از.آنان،.واقعیات.س��ال.های.1354.در.

پنجشیر.و.لغمان.است.
.در.دوران.ریاس��ت.جمهوری.داوود.مناس��بات.دولت.افغانس��تان.و.پاکس��تان.بر.سر.مسئله.
پشتونستان.تیره.و.تار.شده.بود..دولت.پاکستان.به.وسیله.آی.اس.آی.گلبدین.و.احمدشاه.مسعود.
را.به.عنوان.افراد.ضد.دولت.داوود.تمرینات.نظامی.داد.و.جهت.برپایی.شورش.های.ضد.دولتی.
به.افغانس��تان.فرستاد..مس��عود.با.تعدادی.از.اخوانی.های.دیگر.در.دره.پنجشیر.دست.به.شورش.
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زده.به.قول.خودشان.قبل.از.رسیدن.قوای.دولتی.مردم.محل.آنان.را.با.چوب.و.سنگ.از.منطقه.
ار.داد..مردم.لغمان.هم.عین.عمل.را.انجام.داده.بودند.

رهبران.اخوانی.چون.ربانی.و.گلبدین.در.1354.به.پاکس��تان.فرار.کرده.با.اس��تخبارات.آن.

کشور.در.تماس.شدند..ذولفقار.علی.بوتو.اخوانی.های.افغانستان.را.تسلیح.و.حمایت.مالی.نمود.تا.

از.آنان.برای.بی.ثبات.ساختن.افغانستان.استفاده.نماید..بعدها.با.رویکار.آمدن.جنرال.ضیا.ءالحق،.

او.گلبدین.را.به.س��ی.آی.ای..معرفی.نمود.که.به.مثابه.مهره.مهم.امریکا.از.کمک.های.وس��یع.
تسلیحاتی.و.مالی.آن.کشور.برخوردار.گردید..

روزنامه.»هشت.صبح«.به.تاریخ.11.جوزای.1392.درین.مورد.نوشت.
»این.پاکس��تان.بود.که.در.دهه.پنجاه.خورشیدی،.به.جریان.تازه.تشکیل.بنیادگرای."نهضت.
جوانان.مسلمان" پناه.داد..این.جریان.که.در.آن.زمان.از.سوی.شماری.از.دانشجویان.و.استادان.
بنیادگرای.دانشگاه.کابل.در.مخالفت.با.جریان.چپ.افغانستان.پایه.گذاری.شده.بود،.با.داوودخان.
مش��کل.پیدا.کرد.و.به.دامن.پاکس��تان.افتاد..برخی.از.چهره.هایی.که.بعدا.به..نام.رهبران.جهادی.
ش��ناخته.ش��دند،.از.پایه.گذاران.اصلی.نهضت.جوانان.مس��لمان.بودند..پاکستان.در.آن.زمان،.با.
پناه.دادن.به.این.جریان،.رهبران.آن.را.تش��ویق.به.فعالیت.های.مس��لحانه.در.افغانستان.کرد..این.
جری��ان.در.آن.زمان،.برخی.از.فعالیت.های.مس��لحانه.را.علیه.حکومت.داوودخان.س��ازمان.دهی.

کرد،.اما.به.دلیل.نداشتن.پایگاه.مردمی،.همه.این.حرکت.ها.ناکام.ماند.«
تلگراف.های.محرم.س��فارت.امریکا.در.کابل.در.س��الهای70.میالدی.ک��ه.بعدا.بیرون.داده.
شدند.فاش.می.سازند.که.نمایندگان.اخوانی.ها.همان.زمان.نیز.بارها.از.امریکا.درخواست.کمک.
کرده.اند.تا.جلو.جریانات.چپ.را.که.روبه.رش��د.ب��ود.بگیرند..امریکا.از.همان.آوان.این.گروه.
جهالت.پیشه.و.عقبگرا.را.تحت.حمایت.گرفت.تا.سد.پیشرفت.افکار.مترقی.و.آزادیخواهانه.در.
افغانستان.گردد..برژینسکی.مش��اور.امنیت.ملی.امریکا.و.از.استراتژیست.های.مهم.وقت.دولت.
امری��کا.زمان��ی.گفته.بود.که.»بنیادگرایی.اس��المی.بهترین.متحد.ما.در.جن��گ.علیه.کمونیزم.
است.«.بنابر.همین.سیاس��ت.امریکا.تالش.کافی.برای.تقویت.و.تسیلح.بنیادگرایان.جهالت.پیشه.

نمود.
کودتای.هفت.ثور.و.تجاوز.ش��وروی.زمینه.بس��یار.خوب.برای.رش��د.احزاب.بنیادگرا.در.
افغانس��تان.شد..زمانی.که.شوروی.به.افغانستان.تجاوز.نمود،.امریکا.بالفاصله.دست.به.اقدام.شد.
و.خواس��ت.از.یک.س��و.جلو.پیشروی.رقیبش.به.س��وی.آب.های.گرم.هند.را.بگیرد.و.از.جانب.
دیگر..چنانچه.گفتیم.انتقام.شکس��ت.ش��رم.آورش.در.ویتنام.را.از.ش��وروی.بکش��د..بناًء.دولت.
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امریکا.فوری.حمایتش.را.از.بنیادگرایان.اعالم.نمود.و.از.س��ایر.متحدان.غربی.خود.خواست.تا.
کمک.های.نظامی.و.مالی.شان.را.به.این.گروه.ها.آغاز.نمایند..

پاکس��تان.و.ایران.پناهگاه.خوب.بنیادگرایان.افغانی.ش��د..این.باندها.تالش.کافی.نمودند.تا.

مردم.افغانس��تان.را.تشویق.به.مهاجرت.در.ایران.و.پاکس��تان.نمایند.تا.آنجا.زمینه.عسکرگیری.

و.کار.بی.دردس��ر.میان.آنان.مهیا.گردد..در.کمپ.های.مهاجرین.تمامی.احزاب.اخوانی.صاحب.

مکتب.و.مدرسه.و.پوهنتون.گردیده.و.کوشیدند.نسل.اندر.نسل.کودکان.و.جوانان.ما.را.با.افکار.

بنیادگرایی.و.خش��ونت.پرورش.دهند..سی.آی.ای.هزاران.جلد.کتاب.های.مذهبی.و.قرانکریم.

را.چاپ.و.بین.مهاجران.و.در.مناطقی.از.افغانس��تان.و.حتی.در.جمهوریت.های.آس��یای.مرکزی.

.USAID.شوروی.س��ابق.پخش.کرد..پوهنتون.نبراسکای.امریکا.با.دریافت.51میلیون.دالر.از

ملیون.ه��ا.جلد.کتاب.ب��رای.مکاتب.افغانی.تدوی��ن.و.چاپ.نمود.که.ه��دف.اصلی.آن.تربیت.

نس��ل.هایی.از.افغان.ها.ب��ا.افکار.بنیادگرایی.و.طالبی.بود..حتی.در.کتاب.های.ریاضی.س��واالتی.

چون.»اگر.پنج.کمونیس��ت.باشد.و.دو.تن.را.بکش��ید.چند.کمونیست.می.ماند«.مطرح.می.شد.تا.
ذهن.کودکان.را.مغشوش.و.آلوده.سازند.

ملیون.ها.دالر.کمک.امریکا،.کشورهای.غربی.و.عربی.به.پاکستان.سرازیر.گردید.تا.مهاجران.
را.تحت.تربیت.گیرند.و.مجاهدین.را.منسجم.و.مسلح.نمایند..سازمان.جاسوسی.پاکستان.آی.اس.
آی.مس��ئولیت.توزیع.کمک.ه��ا.را.بین.احزاب.بنیادگرا.گرفت..در.می��ان.این.تنظیم.ها،.امریکا.
و.پاکس��تان.سه.گروه.اخوانی.حزب.اسالمی.گلبدین،.جمعیت.اس��المی.ربانی.و.اتحاد.اسالمی.
س��یاف.را.بیش.از.دیگران.سرس��پرده.و.چاکر.مطمئن.دانسته.بیشترین.کمک.ها.را.به.آنان.واریز.
کرده.آنان.را.تا.توانس��تند.تقویت.و.مورد.استفاده.قرار.دادند..آنان.به.تجربه.دریافته.بودند.که.
بنیادگرایان.مطمئن.ترین.نوکران.ش��ان.اند.که.می.توانند.سیاست.های.آنان.را.پاسداری.کرده.به.

منافع.ملی.مردم.افغانستان.ضربه.زنند.
در.جریان.جنگ.ضد.روس��ی.پاکس��تان.به.کمک.امپریالیزم.امریکا.و.ارتجاع.عرب.هفت.
تنظی��م.را.ایج��اد.و.پرورش.داد..فاش��یزم.مذهبی.ایران.ه��م.در.این.میان.ت��الش.نمود.تا.برای.
داش��تن.جاسوسانی.در.افغانس��تان.بنیادگرایان.ش��یعه.مذهب.را.حمایت.کند،.بناًء.ایرانی.ها.در.
برابر.تنظیم.های.هفتگانه.پاکس��تان.هشتگانه.خود.را.متشکل.از.جنایتکاران.مذهبی.شیعه.سازمان.
دادند..در.ذیل.به.معرفی.مختصر.هر.یک.از.گروه.های.هفتگانه.و.هش��تگانه.پاکس��تان.و.ایران.

می.پردازیم.
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تنظیم های هفتگانه  
1..حزب.اس��المی.افغانستان:.این.حزب.توس��ط.گلبدین.حکمتیار.رهبری.می.شود..گلبدین.
ش��اگردی.در.مکتب.نظامی.بود.اما.به.علت.بداخالقی.و.روابط.نامش��روع.از.این.مکتب.اخراج.
گردی��د..در.دهه.چهل.ه���..ش..وی.در.پوهنځی.انجنیری.محصل.ب��ود.و.در.1351.عضویت.
نهضت.جوانان.مسلمان.را.کسب.کرد..در.دوران.محصلی.گلبدین.اکثرا.دست.به.اعمال.خاینانه.
و.آدمکشی.می.زد،.قبال.تیزاب.پاشی.بر.دختران.مکاتب.و.قتل.سیدال.سخندان.را.یادآور.شدیم..
وی.برای.تربیت.تعلیمات.نظامی.و.تروریس��تی.زیر.نظر.آی.اس.آی.پاکستان.در.1353.به.این.
کش��ور.فرار.نمود.و.جهت.راه.اندازی.ش��ورش.های.ضد.دولتی.در.1354.دوباره.به.افغانس��تان.
برگش��ت..پس.از.شکست.شرم.آور.شورش.ها.در.پنجشیر.و.لغمان،.اختالفاتی.با.جمعیت.اسالمی.
که.رهبری.آن.را.برهان.الدین.ربانی.داش��ت،.پیدا.کرد.و.از.آن.جمع.انش��عاب.کرده.خودش.در.

همین.سال.حزب.اسالمی.را.ایجاد.نمود.
بع��د.از.تجاوز.روس.ها.س��ی..آی.ای.گلبدین.را.بهترین.سرس��پرده.خود.تش��خیص.کرد.و.
بیش��ترین.کمک.هایش.را.از.طریق.آی.اس.آی.)که.به.بیش��تر.از.20.درصد.می.رس��ید(.به.این.
ح��زب.اختص��اص.داد..وی.از.بچه.های.نازدانه.س��ی.آی.ای.و.آی.اس.آی.بود.و.با.کمک.های.
آنان.توانست.دست.باالیی.در.جنگ.مقاومت.ضد.روسی.داشته.باشد.و.تعداد.زیادی.از.جبهات.

را.زیر.تصرف.خود.در.آورد.
از.جنای��ات.دیگ��ر.گلبدین.و.حزبش.ترور.روش��نفکران.کش��ور.ما.در.پاکس��تان.و.داخل.
افغانس��تان.اس��ت..ش��خصیت.های.مانند.داکتر.فیض.احمد،.عبداللطیف،.عزی��ز.احمد.عثمانی،.

داکتر.صمد.درانی،.مینا،.انجنیر.فهیم،.

داکت��ر.صادق.هوش��مند،.فتاح.ودود،.

قیوم.رهب��ر،.میرویس،.نس��یم.لودین،.

پس��رلی،.رحیم.چینزئی،.سرور،.جنت.

خان.غروال،.ش��کور،.س��لطان.احمد،.

زمری،.مولوی.اشرف،.سید..بهاوالدین.

الفت.و.صدها. مجروح،..عزیزالرحمان.

تن.دیگر.در.پاکس��تان.توسط.گلبدین.

ترور.شده.اند..وی.به.حمایت.پاکستان.

گلبدین و نوازشریفو.امریکا.زندان.های.مخوف.در.پشاور.
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برپا.کرده.بود.که.در.آن.ها.ده.ها.روش��نفکر.کشور.ما.ش��کنجه.و.سر.به.نیست.شدند..دو.زندان.
مشهور.این.حزب.فاشیست.در.کمپ.شمشتو.و.کمپ.ورسک.موقعیت.داشتند.

حزب.اسالمی.در.جنگ.های.کابل.بین.سال.های.1375-1371.جنایات.بیشماری.را.مرتکب.

ش��د..گلبدین.و.سایر.رهبران.حزب.اسالمی.در.چهارآسیاب.)منطقه.ای.در.جنوب.کابل(.مستقر.

شدند.و.پایتخت.را.از.آن.جا.به.راکت.بستند..آنان.روزانه.هزارها.راکت.به.کابل.فیر.کردند.که.

باعث.کش��ته.شدن.هزارها.هموطن.ما.شد..)در.بخش.جنگ.های.کابل.بیشتر.در.این.مورد.تماس.
می.گیریم(.

گلبدین.خود.را.مخالف.رژیم.دست.نش��انده.امریکا.می.داند.اما.فراوان.از.افراد.جنایتکارش.

به.پس��ت.های.باالی.دولت.نصب.ش��ده.اند.که.از.جمله.می.توان.از.فاروق.وردک.وزیر.معارف،.

عم��ر.داوودزی.وزیر.داخله،.هادی.ارغندیوال.وزیر.اقتصاد،.کریم.خرم.س��ابق.وزیر.اطالعات.

و.فرهن��گ.و.بعد.رییس.دفتر.کرزی.و.غیره.نام.ب��رد..افراد.گلبدین.به.گلبدینی.ها.بین.مردم.ما.
مشهور.اند.

2..جمعیت.اس��المی.افغانستان:.این.حزب.همان.اولین.هسته.اخوانی.ها.است.که.توسط.غالم..

محمد.نیازی.و.تعدادی.دیگر.در.پوهنځی.ش��رعیات.کابل.ایج��اد.گردید..در.اول.بنام.نهضت.

جوانان.مس��لمان.یاد.می.ش��د..در.1351.نیازی.از.رهبری.آن.استعفا.داد.و.برهان.الدین.ربانی.که.

از.تحصیل.کرده.ه��ای.االزهر.مصر.بود.و.در.پوهنځی.ش��رعیات.کابل.درس.می.داد،.رهبری.را.

گرفت.و.نام.آن.را.جمعیت.اسالمی.افغانستان.گذاشت..گلبدین.و.سیاف.هم.با.وی.یکجا.بودند..

این.حزب.به.جمعیت.مش��هور.اس��ت.و.پیروانش.را.جمعیتی.ها.می.گویند.که.بیشتر.در.صفحات.
شمال.کشور.فعالیت.دارد.

جمعیت.اسالمی.ربانی.به.اضافه.ی.حزب.اسالمی.گلبدین.

و.اتحاد.اس��المی.سیاف.از.جمله.بنیادگراترین.گروه.ها.بین.
تنظیم.های.هفتگانه.بودند.که.باالترین.کمک.های.سی.آی.
ای.به.این.س��ه.حزب.می.رس��ید..جمعیت.اس��المی.بعد.از.
حزب.اس��المی.)19.درصد(.بیشترین.کمک.را.می.گرفت.
که.بیش��تر.این.پول.ها.توسط.رهبران.و.قوماندانان.جمعیت.
حیف.و.میل.می.ش��د..وضعیت.سال.های.جنگ.ضد.روسی.
نش��ان.می.دهد.که.حزب.جمعیت.و.حزب.اس��المی.بیشتر.
برهان الدین ربانیاز.این.که.مصروف.جن��گ.و.جهاد.علیه.روس.ها.و.دولت.
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دست.نش��انده.باش��ند،.در.زد.و.خورد.بین.خود.مشغول.بوده.و.مقدار.زیادی.اسلحه.و.پول.را.هم.
در.همین.راه.به.مصرف.رسانیدند.

درگیری.ه��ا.و.کش��ت.و.خون.بین.این.گروه.ها.عاملی.بود.که.ب��ه.دوران.حاکمیت.نوکران.

روس.افزود..اینان.در.واقع.مقاومت.ملت.را.از.پش��ت.خنجر.می.زدند.و.حتی.در.مناطقی.برای.

کس��ب.برتری.در.برابر.همدیگر.با.دولت.و.حتی.روس��ها.دس��ت.به.معامله.و.پیمان.های.پنهانی.
می.زدند.

ش��ورای.نظار:.احمدشاه.مسعود.از.چهره.های.بنیادگرایی.که.با.گلبدین.یکجا.در.اوایل.دهه.

پنجاه.ه�..ش..برای.تعلمیات.نظامی.توس��ط.آی.اس.آی.به.پاکس��تان.رفت،.بنیاد.ش��ورای.نظار.

را.در.1362.در.والیت.تخار.و.دره.پنجش��یر.گذاش��ت..احمدشاه.مسعود.از.قوماندانان.جمعیت.

اس��المی.ربانی.اس��ت،.اما.بنابر.اختالفات.و.عمدتا.خودخواهی.هایی.که.داشت،.خود.را.جدا.از.
آن.می.دانس��ت.و.در.عین.حال.از.کمک.دریافتی.جمعیت.اس��المی.از.س��ی.آی.ای.و.آی.اس.
آی.هم.اس��تفاده.می.برد..بعضی.از.تحلیلگران.گفته.اند.که.معاهدات.مس��عود.با.قشون.شوروی.
در.زمان.جنگ.مقاومت.منجر.به.تجرید.شدن.وی.در.بین.سایر.قوماندانان.جمعیت.شد.و.به.این.
خاطر.کمک.های.کمتر.را.از.جمعیت.بدس��ت.می.آورد..مس��عود.برای.استحکام..پایه.های.نظامی.
و.سیاس��ی.خود.و.برای.بدست.آوردن.کمک.های.مستقل.ش��ورای.نظار.را.تاسیس.کرد.چنانچه.
دیده.ش��د.مورد.توجه.سازمان.های.استخباراتی.کشورهای.غربی.قرار.گرفته.و.روابط.تنگاتنگ.

با.دولت.فرانسه.داشت.
در.اوایل.خیزش.مردم.ما.علیه.روس.ها.یک.تعداد.از.مجاهدین.و.رزمندگانی.که.با.سیاست.ها.
و.برنامه.های.بنیادگرایی..مس��عود.موافق.نبودند.توسط.وی.در.دره.پنجشیر.اعدام.و.از.بین.برده.
شدند..وی.در.جریان.جنگ.مقاومت.با.روس.های.معاهداتی.صلح.را.امضا.کرد.که.براساس.آنان.

شاهراه.کابل-.سالنگ.که.شاهرگ.

روس.ها.و.رژیم.دست.نش��انده.شان.

محس��وب.می.ش��د،.بروی.قطعات.

روس��ی.و.اکماالت.آن.ب��از.بود..

یک.ع��ده،.حتی.اعض��ای.حزب.

خل��ق.مخصوص��ا. دموکراتی��ک.

نظامیان.دولت.دست.نشانده.که.در.

عطا محمد و احمدشاه مسعوددوران.جنگ.مقاومت.در.پنجشیر.



تاریخ مختصر پنج دهه افغانستان55

حضور.داشتند.با.دالیل.زیاد.می.گویند.که.مسعود.جاسوس.کی.جی.بی.بود.
در.جری��ان.جنگ.های.تنظیمی.در.کاب��ل.یکی.از.گروه.های.ویرانگر.و.متجاوز.مس��عود.و.
افرادش.بود..قوماندانان.خرد.و.بزرگ.مس��عود.مثل.قس��یم.فهیم،.بس��م.اهلل.خان،.داکتر.عبداهلل،.
یون��س.قانونی،.انور.دنگر،.پناه،.گ��دا.محمد،.انورجگدلک،.بابه.جلن��در،.داکتر.عبدالرحمن،.
گل.حیدر.و.دیگران.در.قتل.عام.و.تاراج.کابل.ش��ریک.بودند..بعد.از.اش��غال.کابل.توسط.طالبان.
مسعود.و.قوماندانانش.به.شمالی.و.باالخره.در.پنجشیر.متواری.شدند..در.دوران.حاکمیت.طالبان.
مس��عود.با.دیگر.جهادی.ها.از.جمله.س��یاف.»ائتالف.ش��مال«.را.بوجود.آوردند.که.گویا.علیه.

طالبان.مقاومت.می.نمایند.
مس��عود.در.18.س��نبله.1380.فقط.چند.روز.قبل.از.حادثه.یازدهم.س��پتامبر.در.نتیجه.حمله.
انتحاری.دو.خبرنگار.عربی.کشته.شد..ظاهرا.ادعا.می.شود.که.القاعده.و.طالبان.در.کشتن.مسعود.
دست.داشتند،.اما.واقعیات.نشان.می.دهد.که.این.حمله.به.همکاری.نزدیکان.و.قوماندانان.مسعود.
و.ائتالف.شمال.صورت.گرفته.است..خبرنگاران.عربی.توسط.سیاف.به.مسعود.معرفی.شده.بود.
و.فهیم.ترتیب.این.دیدار.را.می.داد.که.اکثرا.این.دو.نفر.متهم.به.دست.داشتن.در.این.حادثه.اند.
3..اتحاد.اس��المی.افغانس��تان:.این.حزب.توسط.عبدالرب.رسول.س��یاف،.مشهور.به.سیاف.
در.اوایل.جنگ.ضد.روس��ی.در.پش��اور.ایجاد.ش��د..وی.از.پیروان.وهابیت.)یکی.از.شاخه.های.
بنیادگرایی.اس��المی.که.توس��ط.محمد.بن.عبدالوهاب.در.قرن.18.در.عربس��تان.سعودی.ایجاد.
گردید(.در.افغانستان.است.و.در.جریان.جنگ.ضد.روسی.در.بدل.گرفتن.کمک.های.فراوان.از.

عربستان.سعودی.به.تبلیغ.و.ترویج.وهابیت.در.افغانستان.

پرداخت..اما.بنابه.تنفر.مردم.ما.از.تنظیم.های.جهادی.و.

در.کنار.آن.در.مغایرت.بودن.وهابیت.با.اس��الم.سنتی.

ک��ه.اکثریت.م��ردم.افغانس��تان.به.آن.اعتق��اد.دارند،.

س��ی��اف.و.پی��روان��ش.در.ترویج.وه�ابی��ت.چن�دان.
موف�ق.نب�وده.اند.

س��یاف.و.حزبش.از.تندروتری��ن.و.جنایتکارترین.

تنظیم.های.جهادی.به.ش��مار.می.رود،.وی.مانند.گلبدین.

در.شکار.روش��نفکران.و.انقالبیون.کشور.ما.دست.باال.

داشته.اس��ت..سیاف.بعد.از.حزب.اس��المی.گلبدین.و.

عبدالرب رسول سیافجمعیت.اسالمی.ربانی.بیشترین.کمک.)18.درصد(.را.
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از.س��ی.آی.ای.و.آی.اس.آی.گرفته.است..سیاف.کس��ی.بود.که.با.اسامه.بن.الدن.رهبر.القاعده.

مناس��بات.نزدیک.داشت.و.او.بود.که.برای.نخس��تین.بار.این.تروریست.جهانی.را.در.افغانستان.
پناه.داد.

اتحاد.اس��المی.در.جریان.جنگ.های.تنظیمی.کابل.جنایات.بیش��ماری.را.مرتکب.شده.است.

که.قتل.عام.افش��ار.کابل.در.دلو.1371.یکی.از.آنان.اس��ت..بعد.از.به.قدرت.رسیدن.طالبان.وی.

با.جمعیت.اس��المی.و.ش��ورای.نظار.یکجا.ائتالف.شمال.را.تشکیل.داد..با.اشغال.کشور.ما.توسط.

امریکا.و.ناتو.س��یاف.به.عنوان.یکی.از.مهره.های.مهم.به.دولت.دست.نش��انده.امریکا.برگشت.و.

فعال.در.پارلمان.کنار.س��ایر.جنایتکاران.نشسته.است..حزب.سیاف.در.جریان.جنگ.های.کابل.به.

اتحاد.مشهور.بود.و.افرادش.را.بنام.سیافی.ها.یاد.می.کنند..در.1384.نام.حزب.خود.را.به.تنظیم.

دعوت.اسالمی.افغانس��تان.تغییر.داد.و.با.قوماندانان.جنایتکارش.مانند.اللی،.تاج.محمد.وردک،.
زلمی.توفان،.ممتاز،.مالعزت....به.جان.و.مال.مردم.ما.افتاده.اند.

4..حزب.اس��المی.افغانستان.)مولوی.یونس.خالص(:.یونس.خالص.معاون.گلبدین.بود،.وی.

همچنان.قوماندان.گلبدین.در.والیاتی.مثل.کنر،.پکتیا.و.ننگرهار.بوده.اس��ت..در.جدی.1358.

از.حزب.گلبدین.بنابه.اختالفاتی.که.برس��ر.رهبری.داش��تند.جدا.شد..وی.یکی.از.اخوانی.های.

متعصب،.ضد.علم.و.دانش.و.هرگونه.نماد.دموکراس��ی.بود..خالص.دموکراسی.را.معادل.کفر.

می.دانس��ت.و.هر.نماد.دموکراسی.را.غربی.دانس��ته.و.با.آن.در.ضدیت.قرار.داشت..اما.ضدیت.

مول��وی.خالص.با.غ��رب.همانقدر.دروغ.و.ریا.بود.که.از.رهب��رش.گلبدین..خالص.در.ج�ریان.

جنگ.مق�اومت.ضد.روس���ی.بعد.از.س��ی�اف.)15.درصد(.بیش��ترین.کمک.از.سی..آی.ای.را.
می.گرفت.

خالص.همچنان.از.شوونیس��ت.های.

سرس��خت.پشتون.بود.و.قوم.پشتون.را.

برترین.قوم.در.افغانس��تان.می.دانست..

همین.افکار.وی.باعث.شد.تا.یکی.دیگر.

از.قوماندانان.حزب.اس��المی.گلبدین.

بنام.مول��وی.جالل.الدین.حقانی.با.وی.

یکجا.ش��ود..هر.دو.در.زمان.طالبان.با.

آنان.یکی.شدند..یونس.خالص.تا.زمان.

یونس خالص در دیداری با ریگان رییس جمهور وقت امریکا مرگ.خود.با.طالبان.بود.و.جالل.الدین.
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حقانی.امروز.یکی.از.شاخه.های.مهم.طالبان.را.زیر.دست.دارد.که.بنام.شبکه.حقانی.یاد.می.شود..

ش��بکه.حقانی.در.ارتباط.نزدیک.با.گروه.القاعده.می.باش��د.و.مرتکب.جنایات.زیادی.شده.اند..

جالل.الدی��ن.حقانی.در.زمان.حکومت.جهادی.ه��ای.وزیر.عدلیه.بود.و.در.زمان.طالبان.قوماندان.

جنگ.در.شمال.کابل.بود،.که.فرمان.قتل.عام.مردم.این.مناطق.را.داد.و.سیاست.زمین.سوخته.را.

در.آنجا.پیاده.نمود..حاال.هم.این.ش��بکه.زیر.نظر.و.فرمان.آی.اس.آی.پاکستان.به.قتل.مردم.ما.
با.حمالت.انتحاری.می.پردازد.

5..حرکت.انقالب.اس��المی.افغانستان:.این.حزب.در.س��ال.1357.در.پشاور.توسط.مولوی.
محمد.نبی.محمدی.ایجاد.ش��ده.است..محمدنبی.و.حزبش.را.از.
جمل��ه..احزاب.میانه.رو..بش��مار.می.آورند..وی.از.جمله.مال.های.
متحج��ر.و.قرون.وس��طی.اندیش.ب��ود.که.مثل.خال��ص.افکار.
شوونیس��تی.داش��ت.اما.در.مقایس��ه.با.گلبدین،.ربانی.و.سیاف.
کمت��ر..هار.بود..وی.هرگونه.ارزش.دموکراس��ی.را.نماد.غرب.
و.در.ضدی��ت.با.اس��الم.می.دانس��ت.اما.کمتر.به.قت��ل.و.ترور.

روشفکران.مبادرت.ورزیده..است..
مولوی.نبی.حدود.15.درصد.کمک.از.سیا.در.زمان.جنگ.
ضد.روس��ی.دریاف��ت.می.ک��رد.و.در.بین.گروه.ه��ای.جهادی.

بیش��ترین.نیرو.و.جبهه.را.در.داخل.افغانستان.داشت..مولوی.نبی.معاون.رییس.جمهور.در.زمان.

ریاست.جمهوری.ربانی.بود.اما.به.مجرد.رسیدن.طالبان.به.دروازه.های.کابل.از.این.جنبش.اعالم.

طرفداری.کرد.و.از.مقام.خود.استعفا.داد..بعد.از.مرگ.وی،.پسرانش.با.پول.سیا.که.از.پدر.برای.
ش��ان.باقی..مانده.بود،.به.تجارت.و.عیاشی.مشغول.اند.و.چیزی.
از.حزب.ش��ان.باقی.نمانده.است..تعدادی.از.اعضا.و.قوماندانان.

حزب.حرکت.انقالب.اسالمی.با.طالبان.یکجا.شده.اند.
6..محاذ.ملی.افغانس��تان:.این.حزب.زیر.رهبری.سید.احمد.
.گیالنی.در.1357.تاسیس.ش��ده.است..گیالنی.رهبر.محاذ.ملی.
فرزند.سیدحسن.گیالنی.مشهور.به.نقیب.صاحب.از.رهبران.فرقه.
قادریه.)یکی.از.مکاتب.تصوفی(.می.باشد..اینان.بنابه.خاصیت.
خاصی.که.قشرهای.روحانی.و.در.عین.حال.سلطنت.طلب.دارند،.
هیچگاه.موضعگیری.قاطع.و.یا.جانبدارانه.و.مشخصی.ندارند..به.

محمد نبی محمدی

سیداحمد گیالنی
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همین.علت.از.احزاب.محافظه.کار.و.میانه.رو.به.ش��مار.می.روند..محاذ.ملی.و.رهبرانش.در.برابر.

غرب.زیاد.حساس��یت.ندارند.اما.در.عین.حال.اکثرا.از.موضع.کرنش.و.س��ازش.با.بنیادگرایان.

پیش.رفته.اند..سیداحمدگیالنی.بنابه.قرابتی.که.با.ظاهرشاه.دارد.در.زمان.جنگ.مقاومت.زیادتر.

تکنوکرات.ه��ا.و.طرفداران.ش��اه.دور.وی.جمع.ش��ده.بودند..با.آن.ک��ه.میانه.روها.مخالف.تند.

ارزش.های.دموکراس��ی.نیستند.اما.در.عمل.سکوت.و.بی.عملی.شان.مقابل.بنیادگرایان.و.در.بسا.

موارد.همسویی.با.آنان،.وجود.این.گروه.ها.را.بیشتر.به.نفع.بنیادگرایان.و.کمتر.و.در.واقع.هیچ.
در.خدمت.دموکرات.ها.قرار.داده.است.

در.زمان.جنگ.مقاومت.بین.10.تا.11.درصد.کمک.های.س��یا.به.این.گروه.می.رس��ید..در.

زمان.قدرت.جهادی.ها.در.کابل.با.آن.که.مس��تقیم.در.جنگ.های.کابل.شرکت.نداشتند.اما.عمال.

در.هم��کاری.با.رژیم.ربانی.بودند..تعدادی.از.طرفداران.محاذ.در.حکومت.ربانی.پس��ت.های.را.

گرفتند.از.جمله.پس��ران.گیالنی.در.وزارت.خارجه.گماش��ته.ش��دند..در.زمان.طالبان.با.آن.که.

رهبری.محاذ.ملی.مانند.حرکت.انقالب.اس��المی.طرفداری.خود.را.از.طالبان.اعالم.ننمودند.اما.
بعضی.از.قوماندانان.محاذ.عمال.با.طالبان.رفتند.

7..جبه��ه.نجات.ملی.افغانس��تان:..در.س��ال.1357.در.پش��اور.پاکس��تان.توس��ط.صبغت.اهلل.
مجددی.تاس��یس.شده.اس��ت..صبغت.اهلل.مجددی.هم.مربوط.به.
خانواده.های.روحانی.و.نزدیک.به.ظاهر.ش��اه.ب��ود..تقریبا.از.
نظر.مواضع.سیاس��ی.بسیار.مشابه.محاذ.ملی.افغانستان.است..این.
حزب.و.رهبرش.صبغت.اهلل.همیشه.از.موضع.سازش.و.چاپلوسی.
ب��ا.بنیادگرایان.پیش.رفته.اس��ت..با.آن.که.گلبدی��ن.بارها.در.
حد.توهی��ن.و.بی.آبرو.کردن.رهبری.این.ح��زب.پرداخته.اما.
عکس.العمل.جبهه.نجات.زیاد.جدی.نبوده.است..بنابر.غیرجدی.

بودن.این.گروه.نزد.امریکا،.کمترین.مقدار.کمک.را.از.س��یا.نصیب..شد.که.به.مشکل.5.درصد.
کل.کمک.های.سیا.به.هفتگانه.ها.بود..

صبغت.اهلل.مجددی.قبل.از.به.قدرت.رس��یدن.جهادی.ها.در.کابل.از.طرف.تنظیم.های.جهادی.

و.آی.اس.آی.به.س��مت.رییس.جمهوری.برای.س��ه.ماه.انتخاب.گردید..در.دوران.حاکمیت.اش.

جنایات.بیش��ماری.انجام.ش��ده.و.او.به.نوبه.خود.محصول.این.جنایات.می.باشد..فعال.تشکیالت.

جدی.از.جبهه.نجات.ملی.نمانده.اس��ت.اما.شخص.صبغت.اهلل.در.پست.های.مختلف.توسط.کرزی.
و.امریکایی.ها.نصب.می.گردد.

صبغت اهلل مجددی
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هشتگانه های ایران
فق��ط.چند.ماه.بعد.از.کودتای.هفت.ثور.در.افغانس��تان.در.ای��ران..نیز.قیام.های.مردمی.علیه.
رضا.شاه.آغاز.گردید..این.قیام.ها.منجر.به.سرنگونی.حاکمیت.خون.آشام.خانواده.شاه.و.دستگاه.
ش��کنجه.گر.آن.س��اواک.گردید..اما.مداخالت.امپریالیزم.از.خارج.و.ارتجاع.مذهبی.در.داخل.
ایران،.س��بب.ش��د.تا.ثمره.خون.صدها.رزمنده.به.باد.رود.و.بنیادگرایان.اس��المی.قدرت.را.به.
رهبری.خمینی.در.دست.گیرند..خمینی.و.رژیم.فاشیست.اش.عالقه.داشتند.تا.در.افغانستان.جای.
پا.داشته.باشند،.بناًء.شروع.به.مزدور.پروری.نمودند.و.در.این.بین.کسانی.را.بهتر.از.بنیادگرایان.

شیعه.و.هزاره.نیافتند.
رژیم.ایران.به.تقویت.گروه.های.هشتگانه.در.ایران.پرداخت.که.قرار.ذیل.اند:

1..حرکت.اس��المی.افغانستان:..از.شمار.هش��ت.گروه.که.توسط.رژیم.ایران.حمایت.می.شد.

یکی.حرکت.اس��المی.افغانستان.بود..این.حزب.توسط.شیخ.محمد.آصف.محسنی.در.19.حمل.
1358.در.قم.ایران.تاس��یس.ش��د..اکثریت.اعضا.و.طرفداران.
وی.را.ش��یعه.ها،.قزلباش.ها.و.هزاره.ها.تشکیل.می.دهد..محسنی.
از.ش��اگردان.یکی.از.آیت.اهلل.های.عراقی.به.نام.سید.ابوالقاسم.
خویی.بود..وی.قبل.از.کودتای.هفت.ثور.در.س��وریه.زندگی.
می.ک��رد.اما.بعد.از.پیروزی.انقالب.اس��المی.ای��ران.و.قدرت.
گرفتن.خمینی،.محسنی.مورد.حمایت.رژیم.ایران.قرار.گرفت.

و.جهت.ایجاد.حرکت.اسالمی.به.ایران.خواسته.شد.
محسنی.در.اوایل.بیشتر.توجه.به.تدریس.دیدگاه.ها.و.فلسفه.
اس��المی.ش��یعه.در.بین.جهادی.ها.داش��ت،.اما.رقابت.ها.با.سایر.

گروه.مخصوصا.حزب.وحدت.وی.را.بیش��تر.تش��ویق.و.متوجه.ایجاد.جبهات.و.تقویت.بخش.

نظامی.نمود..حرکت.اس��المی.عمدتا.در.مناطق.اطراف.ش��هر.مزار.مثل.چارکنت.و.مارمل.و.در.
والیت.غزنی.و.کندهار.جبهات.جنگی.داشت.

در.جریان.جنگ.های.کابل.یکی.از.طرف.های.درگیر.حرکت.اس��المی.زیر.رهبری.محسنی.

بود..آنان.قسمت.های.از.شهر.کابل.مثل.اطراف.کارته.سه.و.داراالمان.را.اشغال.کردند.و.در.کنار.
جمعیت.اسالمی.و.شورای.نظار.علیه.حزب.اسالمی.و.حزب.وحدت.جنگیدند.

2..س��ازمان.نصر.افغانس��تان:.این.گروه.در.تابس��تان.س��ال.1358.در.قم.ایران.تاسیس.شد..

در.ش��روع.»گروه.نصر«.نام.گرفت.و.بعدا.س��ازمان.نصر.ش��د..این.گروه.از.به.هم.پیوستن.سه.

آصف محسنی
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گروه.کوچک.تش��کیل.گردید..به.همین.دلیل.در.سال.های.اول.

نوعی.از.چند.گونگی.ایدئولوژیک.در.بین.این.س��ازمان.دیده.

می.شود..افراد.تندرو.و.بنیادگرا.مانند.عبدالعلی.مزاری.و.کریم.

خلیلی.عضویت.این.س��ازمان.را.داشتند.در.حالی.که.یک.عده.

از.دموکرات.ها.مثل.قس��یم.اخگر.و.رحم��ت.اهلل.افتخاری....هم.

در.س��ازمان.نصر.بودند..دموکرات.ها.مخالف.خط.امام.و.رژیم.

ایران.بودند.و.تالش.داش��تند.تا.مسئله.استقالل.کشور.و.مبارزه.

علیه.سوس��یال.امپریالیزم.روس.را.عمده.بدانند..این.اختالفات.
باعث.شد.تا.در.سال.1361.جناح.بنیادگرا.اخگر،.افتخاری.و.سیدجواد.علوی.را.از.سازمان.نصر.

بیرون.کنند.
س��ازمان.نصر.در.1368.در.وحدت.با.دیگر.گروه.های.شیعه.ی.مزدور.ایران.حزب.وحدت.

را.تشکیل.داد.
3..پاس��داران.جهاد.اسالمی.افغانستان.)سپاه(:.طرفداران.این.گروه.ادعا.دارند.که.پاسداران.

جه��اد.در.1359.ایج��اد.گردی��ده.اس��ت.و.در.1362.اع��الم.

موجودی��ت.نمود..محمد.اکب��ری.که.بع��دا.از.رهبران.حزب.

وحدت.ش��د.یکی.از.بنیانگذاران.این.گروه.می.باشد..این.گروه.

عمدت��ا.در.مناط��ق.مرکزی.و.بامی��ان.جبهه.و.پایگاه.داش��ت..

تعدادی.زیادی.از.جنگجویان.پاسداران.جهاد.اسالمی.در.ایران.

توسط.سپاه.پاس��داران.تمرینات.نظامی.می.دیدند.و.به.تقلید.از.

همتا.های.ایرانی.خ��ود.آنان.خود.را.س��پاه.می.خوانند..در.بین.
مردم.افغانستان.هم.این.گروه.به.سپاه.مشهور.است.

4..جبه��ه.ی.متحد.انقالب.اس��المی.افغانس��تان:.این.جبه��ه.29.دل��و.1362.در.نتیجه.اتحاد.

پن��ج.گروه.کوچک.که.عبارت.بودند.از.مکتب.توحید،.فدائیان.اس��الم،.فداییان.امت.مس��لمان.

افغانس��تان،.روحانیت.افغانستان.و.جنبش.مس��تضعفین.افغانستان،.بوجود.آمد..عالمی.بلخی.یکی.

از.رهبران.این.گروه.بود،.اینان.عمدتا.در.صفحات.ش��مال.افغانس��تان.مثل.والیت.بلخ،.س��رپل،.
جوزجان.و.سمنگان.جبهه.داشتند.

5..س��ازمان.حزب.اهلل.افغانس��تان:.این.سازمان.در.1359.به.سرپرس��تی.احمد.علی.غور.در.
هرات.تاسیس.شد..در.هرات.و.بعضی.از.والیت.غربی.پایگاه.داشتند.

عبدالعلی مزاری

کریم خلیلی
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6..نهضت.اسالمی.افغانس��تان:.این.گروه.توسط.علی.یاور.

افتخاری.در.1358.در.قم.تاسیس.شد..گفته.می.شود.که.اعضای.

آن.عمدتا.از.هزاره.های.جاغ��وری.بودند..در.زمان.جنگ.ضد.
روسی.در.هرات.و.غزنی.پایگاه.های.نظامی.داشت..

7..س��ازمان.نیروی.اسالمی.افغانستان:..این.گروه.در.1357.

در.قم.تاسیس.شد..موسس.آن.را.سیدظاهر.محقق.گفته.اند..این.
گروه.در.بامیان،.بهسود.و.هرات.پایگاه.نظامی.داشت.

8..حزب.دعوت.اسالمی.افغانستان:.این.گروه.در.خزان.1358.در.قم.تاسیس.شد..
رژی��م.ای��ران.بارها.اقدام.به.آن.کرد.تا.گروه.های.بنیادگرایی.ش��یعه.افغان��ی.مقیم.ایران.را.
وحدت.بخش��د،.اما.بارها.با.شکست.مواجه.شد..با.آن.هم.تحت.فشار.رژیم.ایران.و.برای.گرفتن.
امکانات.بیش��تر.گروه.های.ش��یعه.چند.ائتالف.را.تش��کیل.دادند.که.مش��هورترین.شان.زیر.نام.
»ش��ورای.ائتالف.اسالمی.افغانستان«.در.اواخر.س��ال.1365.بوجود.آمد..این.شورا.که.متشکل.
از.هش��ت.حزب.معرفی.شده.در.باال.بود،.به.ائتالف.هشتگانه.و.یا.احزاب.هشتگانه.ساخت.ایران.

معروف.شد.
طوری.که.دیده.شد.رژیم.فاشیس��تی.ایران.از.شروع.به.تقویت.مزدوران.افغانی.خود.اقدام.
و.مخصوصا.گروه.های.هش��تگانه.مذهبی.را.حمای��ت.می.کرد،.اما.بعد.از.ختم.جنگ.با.عراق.در.
1367.بیش��تر.روی.این.مس��ئله.تمرکز.داد..نتیجه.این.تالش.های.ایران.ایجاد.وحدت.بین.گروه.
بنیادگرا.شیعه.بود،.که.از.آن.ها.حزب.وحدت.اسالمی.در.1368.به.میان.آمد..در.شروع.حرکت.
اسالمی.جزء.حزب.وحدت.بود.اما.بعدا.بنابه.اختالفاتی.که.داشتند.از.همدیگر.جدا.شدند..حزب.
وحدت.توسط.عبدالعلی.مزاری.رهبری.می.ش��د..از.رهبران.دیگرش.محمد.محقق،.کریم.خلیلی.
هستند..در.جریان.جنگ.های.کابل.این.حزب.به.دو.جناح.تقسیم.شد؛.یک.جناح.توسط.عبدالعلی.

مزاری.رهبری.می.شد.و.جناح.دیگر.را.محمد.اکبری.رهبری.می.کرد.
ح��زب.وحدت.در.1371.همراه.ب��ا.دیگر.جهادی.ها.قدرت.را.گرفتن��د.و.در.حمام.خونی.
که.در.کابل.برپا.ش��ده.بود.دست.باال.داش��تند..حزب.وحدت.مناطق.هزاره.نشین.غرب.کابل.را.
تصرف.نمود.و.دس��ت.به.جنایاتی.زدند.که.ش��نیدن.و.خواندن.آن.مو.را.بر.بدن.انس��ان.راست.
می.کند..با.اش��غال.کابل.توس��ط.طالبان.رهبر.این.حزب.عبدالعلی.مزاری.توس��ط.طالبان.کشته.
ش��د..رهبران.حزب.وحدت.مثل.محقق.و.خلیلی.با.اشغال.کشور.توسط.امریکا.دوباره.به.قدرت.
رسیدند.و.در.پست.های.مهم.تکیه.زدند..فعال.حزب.وحدت.به.چهار.شاخه.انشعاب.نموده.است..

محمد محقق
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اولی.به.رهبری.کریم.خلیلی،.دومی.به.رهبری.محمد.محقق،.س��ومی.به.رهبری.محمد.اکبری.و.
چهارمی.زیر.رهبری.قربان.علی.عرفانی.می.باشد.

جنبش ملی اسالمی افغانستان 
.این.گروه.توس��ط.عبدالرشید.دوستم.رهبری.می.شود.که.به.دوستمی.ها.مشهور.اند..دوستم.
یک.دوره.کورس.کوتاه.مدت.اس��تخباراتی.را.در.تاش��کند.سپری.کرده.است..در.سال.1357.
در.گروه.دفاع.خودی.والیت.سرپل.به.عنوان.سرگروپ.تعیین.گردید..گروه.های.دفاع.خودی.
توس��ط.روس.ها.و.رژیم.دست.نشانده.به.منظور.سرکوب.مقاومت.ضد.روسی.در.مناطق.مختلف.
افغانستان.ایجاد.گردیده.بود..گروه.دوستم.بعد.از.پیوستن.چند.گروه.دیگر.دفاع.خودی.ازبک.
تبار.)ملیشه.های.پهلوان.غفار.و.پهلوان.رسول(.در.1365.به.غند.و.فرقه.ارتقا.نمود،.این.فرقه.به.

نام.فرقه.53.یاد.گردید.و.دوستم.بحیث.قوماندان.آن.برگزیده.شد.
دوس��تم.و.افرادش.در.جریان.جنگ.مقاومت.ضد.روسی.توسط.روس.ها.و.دولت.نجیب.در.
جنگ.علیه.مجاهدین.مورد.اس��تفاده.ق��رار.می.گرفت..آنان.در.هر.منطقه.که.می.رفتند.و.جنگ.
می.نمودند.تم��ام.مردم.را.قتل.عام.می.کردند؛.آنان.حتی.به.حیوانات.هم.رحم.نداش��تند؛.تمامی.
دار.و.ن��دار.مردم.را.با.خ��ود.جمع.کرده.می.بردند،.به.همین.خاطر.بین.مردم.ما.به.نام.گلیم.جم.ها.

مشهور.هستند.
دوس��تم.جهادی.ها.را.کمک.کرد.تا.قدرت.
را.از.رژیم.نجیب.بگیرند.و.در.زمان.جنگ.های.
کابل.یکی.از.طرف.های.جنگ.بود..در.دوران.
جنگ.های.کابل.دوس��تم.و.اف��رادش.جنایات.
بیش��ماری.را.علیه.س��اکنان.کابل.مرتکب.شده.
اند..با.س��قوط.بلخ.بدس��ت.طالبان.دوس��تم.به.
ترکیه.فرار.کرد،.اما.به.مجرد.ش��روع.حمالت.

امریکا.به.افغانس��تان،.از.سوی.س��یا.دعوت.شد.تا.با.شبه..نظامیانش.امریکایی.ها.را.در.جنگ.علیه.

طالبان.کمک.کند..در.کنار.سایر.اعمال.غیر.انسانی.دوستم،.وی.متهم.به.قتل.عام.بیشتر.از.2000.
اسیر.طالب.است.

بنابه.همکاری.نزدیک.با.امریکا.یی.ها.و.سازمان.جاسوسی.امریکا.سیا.دوستم.و.افرادش.سهم.
باالیی.در.دولت.کرزی.دارند.

عبدالرشید دوستم
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طالبان 
.در.زمان.جنگ.مقاومت.ضد.روسی.حزب.یا.گروه.خاصی.بنام.طالبان.وجود.نداشت؛.فقط.
تعدادی.از.جبهات.در.جنوب.قندهار.وجود.داش��ت.که.خ��ود.را.طالبان.می.خواندند..اکثریت.
رهبران.و.قوماندانان.طالب.در.زمان.جنگ.ضد.روسی.قوماندانان.حرکت.انقالب.اسالمی.مولوی.
نبی.و.حزب.اسالمی.مولوی.یونس.خالص،.بودند..در.اوج.جنگ.های.جهادی.در.افغانستان.سال.
1373.تعدادی.از.قوماندانان.جهادی.سابق.در.اعتراض.به.جنایات.رهبران.جهادی.تشکلی.را.بنام.
»تحریک.طلبای.کرام«.ایجاد.نمودند..اینان.هدف.خود.را.جهاد.علیه.»ش��ر.و.فس��اد«.)منظور.
گروه.های.جهادی.(.اعالم.کردند..مال.عمر.رهبر.این.گروه.در.س��ال.های.جنگ.ضد.روس��ی.از.

قوماندانان.حزب.اسالمی.یونس.خالص.بود.
در.واقعیت.امر.امریکا.و.متحدانش.در.منطقه.)پاکس��تان.و.عربس��تان.س��عودی(.از.عملکرد.
جهادی.ها.در.افغانس��تان.خشنود.نبودند،.زیرا.جهادی.ها.نتوانستند.دولت.با.ثباتی.را.در.افغانستان.
برپا.نمایند.و.بیش��تر.مصروف.جنگ.با.همدیگر.ش��دند..ثبات.در.افغانس��تان.برای.امریکا.بسیار.
اهمیت.داش��ت..امریکا.چشم.به.ذخایر.طبیعی.مخصوصا.نفت.کشورهای.آسیای.میانه.که.تازه.با.
فروپاش��ی.شوروی.»آزاد«.شده.بودند،.داشت..بنابه.به.موقعیت.جغرافیایی.که.کشور.ما.دارد،.
افغانس��تان.دروازه.ورود.به.این.کش��ورها.محسوب.می.شود..بناًء.ایجاد.صلح.و.ثبات.نسبی،.و.از.
همه.مهمتر.دولتی.که.منافع.امریکا.را.در.منطقه.تامین.کند،.در.افغانس��تان.بسیار.حتمی.و.حیاتی.
برای.امریکا.بوده.و.می.باش��د..با.حرکت.از.این.دید.امریکا.پس.از.ناامید.ش��دن.از.جهادی.ها.به.
تقویت.گروه..جدید.طالبان.پرداخت..باز.هم.پاکس��تان.و.عربس��تان.سعودی.عملی.کنندگان.این.

برنامه.شدند.و.طالبان.را.حمایت.نمودند.
طالب��ان.در.5.می��زان.1375.کابل.را.به.تص��رف.خود.در.
آوردند.که.از.اولین.کارهای.ش��ان.کشتن.نجیب.آخرین.رییس.
جمه��ور.رژیم.دست.نش��انده.روس.ها.و.برادرش.ش��اهپور.بود..
طالبان.به.عنوان.جانشینان.جهادی.ها.شروع.به.جنایت.علیه.مردم.
ما.کردن��د؛.آنان.با.افکار.قرون.وس��طی..و.متحجری.که.دارند.
قوانین.غیرانسانی.را.وضع.نمودند..براساس.قوانین.طالبان.زنان.
از.حق.تحصیل،.کار.در.بیرون.از.خانه،.بیرون.رفتن.بدون.همراه.
مرد،.رفتن.پیش.داکتر.و.غیره.محروم.ش��دند..مراعات.حجاب.
مال عمربر.زنان.ک��ه.در.زمان.جهادی.ها.اجباری.گردید.در.زمان.طالبان.
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به.چادری.مبدل.ش��د..یعنی.طالبان.هیچ.پوش��ش.دیگر.را.به.اس��تثنای.چادری.به.عنوان.حجاب.

نمی.شناختند.و.اگر.زنی.غیر.از.چادری.بیرون.از.خانه.می.شد.مورد.لت.و.کوب.قرار.می.گرفت.

و.زندانی.می.شد..مردان.هم.از.قوانین.قرون.وسطایی.طالبان.مستثنا.نبودند..طالبان.همه.روزه.به.

اندازه.گیری.ریش.و.موی.سر.آنان.مشغول.بودند،.اگر.کسی.ریش،.موی.و.یا.لباسش.مطابق.شرع.

اس��الم.نمی.بود.مورد.لت.و.کوب.و.صدها.توهین.و.تحقیر.دیگر.قرار.می.گرفت..پلیس.مذهبی.
طالبان.بنام.»امربالمعروف.و.نهی.از.منکر«.مانند.سگ.هر.جا.به.جان.مردم.ما.افتاده.بودند.

اما.س��تم.طالبان.محدود.به.این.قوانین.نبود،.آنان.به.تاس��ی.از.افکار.رهبران.شان.قوم.پشتون.

و.پیروان.فقه.حنفی.)س��نی.ها(.را.برتر.از.همه.می.دانستند.و.دیگران.را.کافر.خطاب.می.کردند..

همین.امر.باعث.ش��د.تا.در.جنگ.های.شمال.کابل.و.والیات.پروان.و.کاپیسا.)شمالی(،.جنایات.

نابخش��ودنی.را.علیه.س��اکنان.غیرنظامی.این.مناطق.انجام.دهند..آنان.به.کوچ.اجباری.مردم.این.

مناط��ق.مبادرت.ورزیدند.و.تمام.خانه،.باغ،.تاک.های.انگور.ش��ان.را.به.آتش.کش��یدند..طالبان.

همچنان.با.مردم.هزاره.و.شیعه.کشور.ما.دشمنی.جنون.آمیز.داشتند،.در.جریان.سقوط.شهر.مزار.

از.دس��ت.دوستمی.ها،.طالبان.به.قتل.عام.مردم.هزاره.و.شیعه.دست.زدند..قتل.عام.یکاولنگ..داغ..

ننگ.دیگریس��ت.بر.پیشانی.طالبان.که.در.آن.365.هموطن.هزاره.ی.ما.را.کشتند..تجاوز.جنسی.

بر.زنان.توسط.طالبان.از.حربه.های.بوده.که.در.جریان.جنگ.شمالی.و.مزار.از.آن.استفاده.شده.

است..جنایت.دیگر.طالبان.انهدام.بت.های.تاریخی.بامیان.است.که.هرگز.تاریخ.کشور.ما.آن.را.
فراموش.نمی.کند.

امریکا.و.غرب.برای.تامین.منافع.اقتصادی.خود.در.پنج.سال.حکومت.طالبان.بارها.تالش.کرد.
تا.با.این.گروه.کنار.بیایند،.اما.
وضعی��ت.به.گون��ه..ای.بود.که.
این.کار.اجرا.نش��د.و.باالخره.
امریکا.بع��د.از.حادثه.یازدهم.
سپتامبر.تصمیم.گرفت.تا.رژیم.
طالب��ان.را.یکطرفه.کند،.چون.
دیگر.بودش.نه.ب��ه.نفع.که.به.
ضرر.امریکا.بود..حمالت.ناتو.
به.رهبری.امریکا.و.انگلس��تان.
آغ��از. می��زان.1380. .15 یکی از مقررات طالبی داشتن ریش مطابق شریعت اسالمی بوددر.
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گردید.و.ظرف.یک.و.نیم.ماه.طالبان.در.کابل.سقوط.نمودند.

القاعده 
.س��ازمان.تروریستی.القاعده.یک.تش��کل.افغانی.نیست.اما.چون.در.صحنه.سیاسی.افغانستان.

نقش.داشته.بهتر.است.کمی.در.مورد.آن.بدانیم.
در.جریان.جنگ.ضد.روس��ی.صدها.و.هزاران.جوان.از.کش��ورهای.عربی.برای.جهاد.علیه.
کفار.به.پاکس��تان.فراخوانده.ش��دند،.تا.در.جنگ.علیه.روس.ها.ش��رکت.کنن��د..آی.اس.آی.
پاکستان.ده.ها.کمپ.تربیه.و.آموزش.تروریستان.را.در.این.کشور.برپا.کرد.که.توسط.جنراالن.
و.افس��ران.پاکس��تانی.تعلیم.می.دیدند..مصارف.مالی.این.کمپ.های.تروریستی.توسط.پول.های.
س��ی.آی.ای.و.کشورهای.عربی.تامین.می.شد..این.عرب.ها.در.چهارچوب.تنظیم.های.جهادی.به.
افغانس��تان.اعزام.می.شدند.تا.بجنگند..سیاف.و.گروه.اتحاد.اسالمی.اش،.از.جمله.احزابی.بود.که.

بیشترین.عرب.را.به.افغانستان.برای.جنگ.دعوت.نمود..
اکثریت.این.جنایتکاران.عربی.افکار.وهابی.و.س��لفی.)فرقه.ای.مذهبی.که.در.کش��ورهای.
مصر.و.هند.پایه.گذاری.ش��ده.و.طرفداران.زیادی.در.کش��ورهای.عربی.دارد(.داش��تند.که.در.
ضدیت.با.اس��الم.س��نتی.مردم.ما.بود..مردم.بش��دت.از.عرب.هایی.که.برای.جنگ.به.افغانستان.
می.آمدند.نفرت.داشته.و.هیچگاهی.هم.به.گرایشات.مذهبی.شان.توجه.نداشته.اند..نفرت.مردم.
زمانی.چندین.برابر.ش��د.که.سیاف.جنایت.پیش��ه.و.حزبش.زنان.بیوه..افغان.را.برای.بادران.عربی.
خ��ود.تحفه.می.دادند،.و.جنایتکاران.عربی.بعد.از.س��پری.کردن.چن��د.روز.و.ماه.با.آنان،.زنان.

تیره.بخت.را.رها.و.خود.به.کشور.شان.باز.می.گشتند.
در.سال.1988.میالدی.مطابق.به.1367.
ه�..ش..اس��امه.بن.الدن.یکی.از.ملیونر.های.
عرب.اس��اس.تنظیم.القاعده.را.در.پاکستان.
گذاشت..اسامه.از.مهرهای.خود.سیا.بود.و.
به.کمک.دالرهای.امریکا.القاعده.را.ساخت.
و.چریک.هایش.را.آموزش.داد..بعدها.بین.
ب��ادار.و.نوکر.ناراضیتی.ه��ای.پیش.آمد.و.
اس��امه.جهاد.علیه.امری��کا.را.اعالن.نمود..
اسامه بن الدناس��امه.متهم.به.بمب.گذاری.در.پایگاه.های.
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امریکا.مستقر.در.عربستان.سعودی.و.سفارت.این.کشور.در.کنیا.شد.و.این.مسئله.او.را.به.دشمن.
درجه.یک.امریکا.تبدیل.نمود..امریکا.در.پی.ردیابی.اسامه.شد.و.اسامه.به.افغانستان.پناه.آورد.
امریکا.و.متحدانش.یکی.از.بهانه.های.حمله.به.افغانستان.را.حضور.اسامه.بن.الدن.و.پناه.دادن.
طالبان.به.وی.و.دوس��تان.تروریستش،.عنوان.کرده.اس��ت..در.حالی.که.امریکا.از.مسئله.بسیار.
روش��ن.چشم.پوشی.و.آن.و.این.می.کند.که.اس��امه.بن.الدن.را.نه.طالبان.بلکه.سیاف.به.افغانستان.
دعوت.نمود.و.جا.داد..اس��امه.فقط.چند.ماه.قبل.از.س��قوط.دولت.مجاهدین.به.افغانستان.آمد.و.
س��یاف.از.وی.اس��تقبال.نمود..بعدها.طالبان.هم.از.وی.حمایت.نمودند.و.به.دوست.و.همدم.آنان.

تبدیل.شد.

سقوط دولت دست نشانده و جنگ های جهادی 
بعد.از.ترک.روس.ها.از.افغانس��تان.دولت.دست.نش��انده.نجیب.برای.سه.سال.دوام.یافت..اما.
باالخره.چون.دیگر.حمایت.مالی.و.سیاسی.شوروی.را.نداشت.نتوانست.بیشتر.تاب.بیاورد..تا.این.
که.در.هشتم.ثور.1371.تنظیم.های.جهادی.قدرت.را.در.کابل.اشغال.نمودند.و.در.سایر.والیات.
هم.این.گروه.ها.تس��لط.حاصل.نمودند..در.حالی.که.امریکا،.غرب،.پاکستان،.ایران.و.عربستان.
سعودی.جشن.پیروزی.مزدوران.خود.را.می.گرفتند،.مردم.افغانستان.شاهد.برباد.رفتن.ثمره.های.

مقاومت.و.قربانی.های.شان.در.جنگ.علیه.روس.ها.بودند.
نجیب.که.دیگر.پش��توانه.شوروی.را.با.خود.نداش��ت.و.نمی.توانست.مقاومت.کند،.ناگزیر.

تنظیم های جهادی شهر زیبای کابل را به ویرانه تبدیل کردند
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مانند.هر.دست.نش��انده.دیگر.پالن.فرار.از.کش��ور.را.گرفت..ش��ب.27.حمل.1371.یک.طیاره.

کوچک.س��ازمان.ملل.متحد.در.میدان.هوایی.کابل.نشست.کرد،.بینن.سیوان.نماینده.ملل.متحد.

در.افغانس��تان.در.این.طیاره.بود..نجیب،.برادرش.احمدزی.و.جفس��ر.با.موترهای.ملل.متحد.به.

طرف.میدان.هوایی.در.حرکت.ش��دند.که.با.آن.طیاره.فرار.کنند،.اما.افراد.دوس��تم.که.قبال.در.

میدان.هوایی.مس��تقر.شده.بودند.مانع.آنان.ش��دند..نجیب.و.برادرش.از.آن.شب.به.بعد.در.دفتر.
ملل.متحد.در.کابل.پناه.بردند..

خلقی.ها.و.پرچمی.ها.که.با.فروپاشی.شوروی.خود.را.بی.پدر.و.مادر.یافتند،.فوری.با.بی.شرمی.

تمام.خود.را.به.پای.جهادی.ها.انداختند..اکثر.رهبران.پرچمی.به.دوس��تم.و.احمدشاه.مسعود.پناه.

بردند.و.خلقی.ها.خود.را.به.گلبدین.تس��لیم.نمودند..آنان.تمام.س��الح.کوت.های.به.جا.مانده.از.

روس.ها.و.دولت.دست.نشانده.را.به.یکی.از.گروه.های.جهادی.تسلیم.کردند.و.بیشتر.رهبران.شان.

با.استفاده.از.قانون.عفو.عمومی.که.توسط.دولت.جهادی.ها.اعالن.گردید.به.کشورهای.خارجی.
فرار.نمودند..

تنظیم.ه��ای.جهادی.علیرغم.تالش.های.باداران.امریکایی،.پاکس��تانی،.ایرانی.و.عربی.ش��ان.

هیچگاه.با.هم.دیگر.توافق.ننمودند.و.متحد.نش��دند.و.همان.گونه.که.ذکر.ش��د.بیشتر.مصروف.

درگیری.و.جنگ.و.انتقامگیری.بین.خود.بودند..وقتی.س��قوط.رژیم.کابل.حتمی.ش��د.و.نجیب.

در.دفتر.ملل.متحد.پناهنده.شد،.پاکستان.هنوز.نتوانسته.بود.رهبران.جهادی..را.به.توافق.برساند..

بناًء.آی.اس.آی.و.نوازشریف.صدراعظم.پاکستان.با.عجله.در.نیمه.شب.24.اپریل.1992/.4.ثور.

1371.رهبران.جهادی.را.در.گورنر.هاوس.پش��اور.جمع.نموده.و.موافقتنامه.ای.را.جهت.تشکیل.
دول��ت.موقت.اس��المی.باالی.
ش��ان.به.امضا.رس��انید.که.به.
موافقتنام��ه.پش��اور.مش��هور.
این.موافقتنامه. براساس. است..
صبغت.اهلل.مجددی.برای.سه.ماه.
موقت. دولت. جمه��ور. رییس.
اسالمی.تعیین.گردید.و.تصمیم.
بر.آن.ش��د.تا.بع��د.از.مجددی.
برهان.الدی��ن.ربانی.برای.چهار.
صحنه ای از کشتار توسط تفنگداران حزب وحدتماه.رییس.دولت.ش��ود..مقام.
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صدراعظمی.به.گلبدین.داده.شد.و.سایر.پست.ها.بین.تنظیم.های.جهادی.تقسیم.شد؛.وزارت.داخله.

به.حزب.سیاف.واگذار.گردید،.وزارت.معارف.به.مولوی.خالص،.وزارت.خارجه.به.محاذ.ملی.

گیالنی،.وزارت.دفاع.به.جمعیت.اس��المی.و.س��تره.محکمه.به.حرکت.انقالب.اسالمی.داده.شد..

رهبران.تنظیم.های.هفتگان��ه.پای.این.موافقتنامه.امضا.نمودند.)تمام.رهبران.احزاب.هفتگانه.در.

این.جلسه.حضور.داش��تند،.به.جای.گلبدین.نماینده.اش.قطب.الدین.هالل.شرکت.کرده.بود.که.
وی.از.طرف.حزب.اسالمی.در.موافقت.نامه.امضا.کرد(.

فردای.امضای.این.موافقتنامه.یعنی.در.5.ثور.نیروهای.گلبدین،.مس��عود.و.دوستم.درگیری.

و.جنگ.شدید.را.در.کابل.آغاز.کردند..دوستمی.ها.قبال.در.کابل.جابجا.شده.بودند.و.مسعود.در.

رابطه.پنهان.و.عیان.با.دوس��تم.و.جنرال.های.پرچمی.مثل.نبی.عظیمی.و.بابه.جان.پالن.اشغال.کابل.

را.سنجیده.بود..نیروهای.گلبدین.هم.به.همکاری.خلقی.ها.تا.ارگ.رسیده.بودند..اولین.درگیری.

در.کابل.ش��امگاه.5.ثور.بین.مس��عود.و.دوس��تم.از.یک.طرف.و.گلبدین.از.طرف.دیگر.آغاز.

گردید..جنگ.در.نزدیکی.تپه.بی.بی.مهرو.و.شفاخانه.مرکزی.اردو.بین.این.گروه.ها.شروع.شد.

و.تا.ساحات.شش.درک،.رادیو.تلویزیون،.پل.مکروریان.و.چهاراهی.آریانا.ادامه.داشت..جنگ.

تا.روز.هفتم.ثور.ادامه.داش��ت.و.در.هش��تم.ثور.صبغت.اهلل.مجددی.وارد.کابل.ش��د...نبی.عظمی.

جهادی ها در اولین روزهای ورود شان در کابل
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که.خود.در.رکاب.ش��ورای.نظار.و.احمدشاه.مس��عود.می.جنگید.تلفات.این.سه.روز.اول.جنگ.

در.کابل.را.س��ه.هزار.نفر.نوش��ته.که.تا.15.ثور.یعنی.فقط.ده.روز.بعد.از.ش��روع.جنگ.تلفات.
شهروندان.کابل.به.شش.هزار.رسیده.است..

ش��هر.کابل.در.جریان.جنگ.مقاومت.ضد.روس��ی.تحت.حاکمیت.رژیم.دست.نشانده.بود.و.

تقریبا.در.سرتاس��ر.افغانستان.از.معدود.جاهای.بود.که.در.جریان.جنگ.کمتر.آسیب.دیده.بود..

نجیب.و.اطرافیانش.قبل.از.س��قوط.ش��ان.چندان.فرصت.غارت.و.چپاول.شهر.را.نیافتند،.بناًء.به.

یک.مفهوم.ش��هر.صحیح.و.سالمت.تسلیم.جهادی.ها.ش��د..گروه.های.جهادی.که.خود.را.فاتحان.

جنگ.می.دانستند،.تمامی.دارایی.های.شهر.کابل.و.جان.و.مال.ساکنان.این.شهر.را.غنیمت.جنگی.

خود.محسوب.نمودند.و.در.اولین.روزها.از.رهبران.گرفته.تا.قوماندانان.و.عساکر.شان.هر.کدام.
نظر.به.قدرت.و.توان.خود.به.چور.پرداختند.

در.ظرف.یک.ماه.و.نیم،.جنگ.به.تمامی.نقاط.ش��هر.کابل.و.حومه.آن.کش��انیده.شده.بود..

گلبدی��ن.مق��ر.فرماندهی.خود.را.چهارآس��یاب.تعیین.نمود.و.به.بهانه.این.که."کمونیس��ت"ها.

)دوس��تم(.در.دولت.هس��تند.از.گرفتن.پس��ت.صدراعظمی.ابا.ورزید..گلبدین.از.جنوب.کابل.

چهارآس��یاب.کابل.را.به.راکت.بس��ت.که.در.این.جریان.هزاران.هموط��ن.ما.جان.و.مال.خود.

را.از.دس��ت.دارند..مسعود.و.دوس��تم.با.طیاره.های.جیت.که.در.اختیار.داشتند.مناطق.جنوب.و.

غرب.کابل.را.بمباران.می.کردند..حزب.وحدت.و.اتحاد.سیاف.غرب.کابل.مناطق.دشت.برچی،.

کوته.سنگی،.پوهنتون.کابل،.خوشحال.خان،.قرغه.و.افشار.را.تحت.تصرف.داشتند..سیافی.ها.بنابه.

داش��تن.افکار.وهابی.هزاره.ها.و.شیعه.ها.را.دش��من.می.دانستند،.وحدتی.ها.که.دست.پرورده.های.

رژیم.فاشیستی.ایران.بودند.پشتون.ها.و.سنی.ها.را.دشمن.می.گفتند..جهادی.ها.نفاق.قومی،.زبانی.

و.منطقوی.را.بین.مردم.ما.انداخته.و.حاد.نمودند..صدها.انس��ان.بی.گناه.از.س��وی.س��یافی.ها.و.

گلبدینی.ها،.مس��عودی.ها.و.جمعیتی.ها.بخاطر.هزاره.بودن.یا.تاجیک.بودن.از.س��وی.وحدتی.ها.

و.دوس��تمی.ها.بخاطر.پشتون.بودن.شان.دس��تگیر،.شکنجه.و.کشته.شده.اند..جنایاتی.که.در.این.

دوران.توس��ط.تنظیم.ها.انجام.شده.اس��ت.عبارتند.از:.چور.و.چپاول.اموال.مردم.و.دارایی.های.

عام��ه،.تجاوز.به.زنان.و.دختران.)در.مواردی.هم.به.مردان.و.پس��ران(،.دس��تگیری.و.ش��کنجه..

غیرنظامیان،.اختطاف.و.س��ر.به.نیس��ت.کردن.غیرنظامیان..موزیم.کابل.که.یکی.از.موزیم.های.

معتبر.در.جهان.بود.توس��ط.جهادی.ها.به.تاراج.رفت.و.بس��یاری.از.آثار.تاریخی.دیگر.کشور.هم.
به.قیمت.ناچیز.در.بازارهای.پیشاور.به.فروش.رسید.

در.جریان.چهار.س��ال.جنگ.و.جنایت.در.کابل.حدود.80.هزار.غیرنظامی.کش��ته.شد؛.80.
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درصد.ش��هر.ویران.شد؛.بیشمار.زنان.و.دختران.مورد.تجاوز.قرار.گرفتند..دختران.برای.نجات.

ش��ان.از.تجاوز.دست.به.خودکشی.می.زدند.و.یا.توسط.فامیل.های.شان.کشته.می.شدند..براساس.

آمار.س��ازمان.جهانی.مهاجرین.یک.و.نیم.میلیون.مردم.از.افغانستان.طی.این.مدت.به.پاکستان.و.
ایران.مهاجر.شدند.و.هزاران.تن.دیگر.از.مناطق.خود.به.نقاط.دیگر.افغانستان.بیجا.شدند.

تمام.ش��هر.کابل.و.اطراف.آن.متاثر.از.جنگ.ش��ده.بود.اما.مناطق.شهر.کهنه.کابل.)کوچه.

خراب��ات،.دروازه.اله��وری،.کوچه.هندوگ��ذر.و.باالحصار(.کامال.به.ویرانه.تبدیل.ش��د..این.

س��احات.بین.س��ه.جناح.درگیر.�.حزب.اس��المی.گلبدین،.ش��ورای.نظار.و.جنبش.دوستم.�.قرار.

داش��ت..نیروهای.ش��ورای.نظار.در.کوه.آسمایی.و.تلویزیون.مس��تقر.بود.و.مناطق.تحت.نفوذ.

حزب.اس��المی.و.حزب.وحدت.را.راکت.باران.می.کردند،.خانه.های.غیرنظامیان.همیش��ه.مورد.

هدف.گرفته.می.شد...دوس��تمی.ها.باالحصار.کابل،.تپه.مرنجان،.میدان.هوایی.کابل،.کارته.نو،.

شاه.ش��هید،.چمن.حضوری.و.مکروریان.کهنه.را.زیر.کنترول.خود.داش��تند..دوستمی.ها.از.تپه.

مرنجان.و.باالحصار.مناطق.مسکونی.اطراف.را.که.در.کنترول.نیروهای.حزب.اسالمی.و.شورای.

نظار.بود.مورد.حمله.توپ.و.راکت.قرار.می.دادند..مرکز.اصلی.دوس��تمی.ها.که.در.آن.جنایات.

بیشماری.انجام.شده.است.مکانی.به.نام.قرارگاه.نقلیه.می.باشد..این.قرارگاه.در.سرک.بین.کارته.

نو.و.شاه.شهید.موقعیت.داشت؛.افراد.این.قرارگاه.خانه.های.مردم.کارته.نو.و.شاه.شهید.را.چور.

و.چپاول.نمودند.و.به.ده.ها.زن.و.دختر.تجاوز.نمودند..خود.قرارگاه.هم.محلی.بود.برای.جنایت.

ویرانه های افشار کابل بعد از قتل عام در آنجا
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بر.زنان.و.دختران.زیادی.که.برای.تجاوز.جنسی.این.جا.نگهداری.می.شدند.
یک��ی.از.جنایات.س��ازمان.یافت��ه.در.دوران.جنگ.های.کابل.قتل.عام.افش��ار.اس��ت.که.در.
روزهای22.و.23..دلو.سال.1371.به.راه.افتاد..نیروهای.شورای.نظار.و.اتحاد.سیاف.با.همدیگر.
یکجا.ب��ه.مناطق.تحت.کنترول.حزب.وحدت.در.غرب.کابل.حمله.کردند..آنان.می.خواس��تند.
حزب.وحدت.و.رهبران.ش��ان.را.از.محل.قومانده.ش��ان.که.پوهتنون.تعلی��م.و.تربیه.کابل.بود.
برانند..پالن.حمله.از.قبل.افشا.شده.بود.و.رهبران.حزب.وحدت.به.شمول.عبدالعلی.مزاری.قبال.
فرار.و.پایگاه.های.ش��ان.را.تخلیه.نموده.بودند..در.دو.روز.حمله.فقط.غیرنظامیان.و.مردم.افشار.

بودند.که.قتل.عام.شدند،.مورد.تجاوز.قرار.گرفتند.و.خانه.های.شان.چور.و.چپاول.شد.
در.چهار.س��ال.حاکمیت.جهادی.ها.در.افغانس��تان.این.تنها.شهر.کابل.نبود.که.در.آن.جنایت.
صورت.گرفته،.احزاب.اسالمی.در.اکثر.والیات.کشور.جنگ.و.جنایت.را.به.راه.انداخته.بودند..
شهر.مزار.از.جاهای.دیگریست.که.شاهد.جنگ،.چور،.چپاول.و.تجاوز.جنسی.گروه.های.جهادی.
مختلف.بوده.اس��ت..حزب.وحدت.به.رهبری.محمد.محقق،.جنبشی.ها.و.جمعیتی.ها.در.این.شهر.

اعمال.غیرانسانی.را.مرتکب.شده.اند.
در.اکث��ر.موارد.گروه.های.جهادی.مربوط.یک.قوم.جنایت.علیه.قوم.دیگر.انجام.می.دادند،.
اما.کم.نیست.مواردی.که.جهادی.ها.عین.اعمال.را.علیه.مردمی.که.مربوط.قوم.خود.شان.می.شد.
مرتکب.ش��ده.ان��د..در.والیت.بامیان.اکثر.درگیرها.و.جنگ.بی��ن.گروپ.های.مربوط.به.حزب.
وح��دت.جناح.اکبری.و.مزاری.و.محقق.ص��ورت.می.گرفت..این.نیروها.خانه.های.مردم.هزاره.
را.ک��ه.از.ملیت.خود.ش��ان.بود.چور.و.چپ��اول.کردند.و.به.زنان.و.دخت��ران.تجاوز.نمودند..به.
همین.گونه.س��یافی.ها.و.گلبدینی.ها.پش��تون.ها.را.مورد.آزار.و.اذیت.قرار.دادند؛.و.جنبشی.ها.و.

جمعیتی.ها.در.برابر.ازبک.ها.و.تاجیک.ها.جنایت.کردند.

دوران حاکمیت طالبان 
همان.گونه.که.در.معرفی.طالبان.گفته.ش��د؛.حرکت.طالبان.در.س��ال.1373.از.قندهار.آغاز.
گردید.و.به.حمایت.آی.اس.آی.پاکس��تان.و.ارتجاع.عرب.توانس��ت.طی.مدت.دو.سال.قسمت.
اعظم.افغانس��تان.و.کابل.را.بدس��ت.آورد..مردم.افغانس��تان.که.از.ظلم.و.جنایات.جهادی.ها.در.
گوش��ه.و.کنار.کشور.به.ستوه.آمده.بودند،.طالبان.را.یک.نیروی.»نجات.دهنده«.تصور.نمودند.
و.در.بعضی.مناطق.قدرت.گیری.ش��ان.را.جش��ن.گرفتند..اما.جنایات.طالب��ان،.اعمال.و.قوانین.
غیرانس��انی.و.قرون.وسطایی.ش��ان.در.اولین.روزها.به.مردم.ما.ثابت.ساخت.که.اینان.جانشینان.
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خاینان.جهادی.اند..
طالبان.طی.پنج.سال.حاکمیت.خود.مردم.ما.را.به.قهقرا.و.جهل.بردند؛.از.علم.و.دانش.عصر.
نوین.در.کش��ور.خبری.نبود؛.مکاتب.پس��رانه.به.مدرسه.های.اس��المی.مبدل.شده.بود.و.در.آن.
فقط.ش��اگردان.دورس.دین.فرا.می.گرفتند؛.مضامین.ساینسی.کفر.خوانده.شد.و.از.چهارچوب.
تقیس��م.اوقات.تعلیم.و.تربیه.حذف.گردید؛.در.پوهنتون.ها.هم.اکثر.مضامین.اس��الم.درس.داده.
می.ش��د.و.مضامین.علمی.به.مضامین.فرعی.تبدیل.شده.بود..این.وضعیت.باعث.شد.که.اکثریت.

روشنفکران.کشور.را.ترک.کنند.
طالبان.95.درصد.خاک.افغانس��تان.را.تحت.حاکمیت.خود.درآوردند..5.درصد.باقی.مانده.
که.ش��امل.دره.پنجش��یر.و.قسمت.های.از.والیات.شمالی.کش��ور.مثال.تخار.می.شد.زیر.کنترول.
ائتالف.شمال.بود..جهادی.ها.در.برابر.طالبان.دو.روز.هم.در.کابل.مقاومت.نکردند.و.همه.آنان.به.
طرف.شمال.کابل.فرار.نمودند.و.باالخره.طالبان.ساحه.حاکمیت.آنان.را.محدود.به.دره.پنجشیر.
نمود.و.سایر.ولس��والی.های.والیات.شمال.کابل.توسط.طالبان.تصرف.شد..جهادی.ها.که.عمدتا.
ش��امل.شورای.نظار،.جمعیت.اس��المی،.اتحاد.س��یاف.و.بعضی.از.قوماندان.دیگری.که.در.این.
مناطق.حاکمیت.داش��تند،.یک.ائتالف.را.در.شمال.کشور.بنام.ائتالف.شمال.بوجود.آوردند.که.
هدف.خود.را.از.همه.اولتر.مقاومت.علیه.طالبان.تعیین.نمودند..رهبری.این.ائتالف.عمدتا.بدست.

احمدشاه.مسعود.بود.
طالب��ان.در.دوران.حاکمیت.خود.جنایات.بیش��ماری.را.انجام.دادند..آنان.مردم.ش��مالی.را.
قتل.عام.نمودند،.خانه،.زمین.و.باغ.های.شان.را.به.آتش.کشیدند..از.جنایت.دیگر.طالبان.قتل.عام.
در.یکاولنگ.والیت.بامیان.می.باشد..در.آن.وقت.پایگاه.خلیلي.در.قریه.دره.چاشت.قرار.داشت..

90.نفر.از.موسفیدان.یکاولنگ.نزد.

خلیلي.رفتند.تا.در.زمس��تان.حمله.

را.متوقف.س��ازد.و.این.پیشنهاد.از.

س��وي.خلیلي.پذیرفته.شد..ولي.به.

تاری��خ.18.ج��دي.وي.حمله.خود.

را.بر.مرک��ز.طالبان.آغاز.نمود.که.

بعد.از.6.س��اعت.درگیري.دوباره.

عقب.نشست..طالبان.جوانان.قرای.

طالبان شالق بدستمختل��ف.یکاولنگ.را.متهم.کردند.
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که.در.حمله.خلیلي.را.یاري.رسانده.اند..فرداي.آن.روز.طالبان.به.دستور.رهبري.خود.از.قندهار.

در.تمام.قریه.هاي.یکاولنگ.دستگیري.جوانان.را.آغاز.کرد.و.386.نفر.از.جمله.یک.زن.به.اسم.

فاطمه.)خانم.س��یدعلي.پناه.از.قریه.لیلو(.را.دس��تگیر.و.آنان.را.در.نقطه.دهن.ش��وراب.و.پشت.

موسس��ه.اکس��فام.برده،.همه.را.تیرباران.نمودند..وقتی.طالبان.یکی.از.دستگیر.شدگان.بنام.سید.

صفدر.را.مي.خواستند.بکشند،.پسرش.میرعلي.با.لگد.یکی.از.طالب.ها.را.مي.زند.که.با.این.عمل.
طالبان.وحشي.تر.شده،.میرعلي.را.پوست.مي.نمایند.

طالبان.با.آن.که.بیش��تر.بخش.های.کش��ور.ما.را.زیر.کنترول.خود.داش��تند.اما.از.طرف.سه.

کشور:.پاکس��تان،.عربستان.سعودی.و.امارات.متحده.عربی.به.رس��میت.شناخته.شدند..امریکا.

و.غرب.رابطه.پنهانی.با.طالبان.داش��ت.و.همیش��ه.وعده.به.رسمیت.ش��ناختن.حکومت.طالبان.را.
می.دادند.در.صورتی.که.این.حکومت.روی.عبور.لوله.های.گاز.با.آنان.موافقت.کند..

با.وجودی.که.طالبان.قرون.وس��طی.ترین.رژیم.را.در.افغانس��تان.برپا.کرده.بودند.و.به.طور.

آش��کارا.حقوق.زنان.و.س��ایر.ش��هروندان.را.پامال.می.نمودند،.دنیای.غرب.و.امریکا.در.برابر.

آنان.خاموشی.اختیار.کرده.بودند..مطبوعات.جهان.در.زمان.حاکمیت.طالبان.کمتر.از.آنچه.در.

افغانستان.می.گذش��ت.گزارش.می.دادند..تا.باالخره.که.حمالت.تروریستی.یازدهم.سپتامبر.رخ.
داد.و.وضعیت.تغییر.کرد.

یازدهم سپتامبر و اشغال افغانستان توسط ناتو و امریکا 
در.یازده��م.س��پتامبر.2001.طیاره.های.خطوط.هوایی.امریکا.به.دو.س��اختمان.تجارتی.این.
کش��ور.واقع.در.ش��هر.نیویارک.و.مرکز.نظامی.امریکا.پنتاگون.حمله.نمودند.که.در.نتیجه.آن.
3000.ش��هروند.غیرنظامی.امریکا.کش��ته.شد..این.مسئله.دنیا.را.تکان.داد..دولت.امریکا.که.در.
راس.آن.جورج.بوش.)بوش.پس��ر(.قرار.داش��ت.القاعده.و.شخص.اسامه.بن.الدن.را.مسئول.این.
حمالت.خواند..بوش.و.دولتش.ادعا.نمودند.که.چون.اس��امه.بن.الدن.در.افغانستان.به.سر.می.برد.
و.دولت.طالبان.حاضر.نیست.وی.را.به.امریکا.تسلیم.نماید.بناًء.امریکا.حق.دارد.که.به.افغانستان.
حمالت.نظامی.را.آغاز.نماید..در.15.میزان.1380.»س��ازمان.پیمان.اتالنتیک.ش��مالی«.)ناتو(.
تحت.رهبری.امریکا.و.انگلستان.بمباردمان.افغانستان.را.شروع.کردند..این.حمله.بدون.هرگونه.
تصمیم.گیری.و.قطعنامه.ش��ورای.امنیت.سازمان.ملل.متحد.انجام.شد..اما.امریکا.حمله.نظامی.به.
افغانستان.را.بنابه.ماده.51.فصل.هفتم.منشور.سازمان.ملل.توجیه.نمود.که.براساس.آن.اگر.یک.
کش��ور.مورد.حمله.نظامی.کش��ور.دیگر.قرار.می.گیرد،.حق.دارد.تا.به.دفاع.از.خود.متوسل.به.
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حمله.نظامی.متقابل.شود.
در.22.عق��رب.1380.طالب��ان.در.کاب��ل.س��قوط.
نمودند.و.به.ترتیب.ش��هرهای.دیگر.افغانس��تان.سقوط.
کرد..نیروهای.ائتالف.ش��مال.امری��کا.و.متحدانش.را.
در.این.عملیات.کمک.می.نمودند..امریکا.که.ش��ناخت.
کافی.از.ماهیت.جهادی.ها.داش��ت.ب��ار.دیگر.به.توزیع.
دالر.بین.آنان.ش��روع.ک��رد.و.هر.کدام.آنان.را.خریده..
و.»متحد«.خویش.س��اخت...ائتالف.شمال.بار.دیگر.به.
زور.و.حمای��ت.امریکا.و.ناتو.قدرت.را.در.افغانس��تان.
گرف��ت.و.برهان.الدی��ن.ربانی.رییس.جمهور.ش��د..در.
دس��امبر.2001.غرب.تحت.رهبری.سازمان.ملل.متحد.

کنفرانس��ی.را.در.بن.آلمان.تدوی��ر.نمود.که.در.آن.رهبران.جهادی.مخصوصا.ائتالف.ش��مال،.

طرفداران.ظاهر.شاه.و.تعدادی.از.روشنفکران.غرب.نشین.شرکت.داشتند..جلسه.بن.حامد.کرزی.

را.به.حیث.رییس.دولت.موقت.تعیین.نمود.و.جهادی.ها.با.گرفتن.اکثریت.پست.های.مهم.دولتی.

بار.دیگر.به.چور.و.چپاول.مردم.آغاز.کردند..همچنان.در.جلس��ه.بن.فیصله.ش��د.قانون.اساسی.

افغانستان.تدوین.گردد.و.زمینه.برای.انتخابات.ریاست.جمهوری.و.شورای.ملی.تا.دو.سال.آینده.
مساعد.شود.

در.زمان.حکومت.انتقالی.حامد.کرزی.قانون.اساسی.افغانستان.در.لویه.جرگه.ای.که.به.همین.

مناس��بت.برگزار.گردیده.بود،.به.تصویب.رس��ید..این.لویه.جرگه.از.22.قوس.الی.14.جدی.

1382.دوام.نمود..در.روز.پنجم.این.جلس��ه.یعن��ی.در.26.قوس.ماللی.جویا.نماینده.مردم.فراه.

در.س��خنرانی.دو.دقیقه.ای.خود.س��ران.جهادی.را.که.اکثریت.در.لویه.جرگه.حضور.داش��تند،..

جنایت��کار.جنگی.خط��اب.کرد.و.خواهان.محاکم��ه.آنان.گردید..این.واقع��ه.ماللی.جویا.را.به.
قهرمان.ملی.و.شجاع.ترین.زن.افغانستان.بدل.نمود.و.جهادی.ها.را.بشدت.خشمگین.ساخت.

در.1383.اولین.انتخابات.ریاس��ت.جمهوری.در.افغانستان.برگزار.گردید.که.کرزی.در.آن.

برنده.انتخابات.اعالم.ش��د..در.1384.انتخابات.ش��ورای.ملی.برگزار.ش��د،.جهادی.و.امریکا.با.

قدرت.و.امکاناتی.که.داشتند.تالش.نمودند.تا.بیشتر.نمایندگان.وابسته.شان.وارد.پارلمان.شوند..

گفته.می.ش��ود.که.جهادی.ها.توانستند.80.در.صد.کرسی.های.شورای.ملی.را.از.آن.خود.کنند..

لیکن.یک.تعداد.انگش��ت.ش��مار.افراد.دموکرات.و.مستقل.هم.توانستند.به.این.دور.پارلمان.راه.

کرزی و بوش
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یابند..از.جمله.ماللی.جویا.با.بیش��ترین.رای.از.والیت.فراه.نماینده.مردم.ش��د..نطق.های.قاطع.و.

افشاگرانه.ماللی.اکثر.اعضای.شورا.را.عصبی.می.کرد.و.به.فحش.و.ناسزاگویی.حتی.تا.مرز.لت.

و.کوب.وی.پیش.می.رفتند..باالخره.در.31.ثور.1386.پارلمان.افغانستان.عضویت.ماللی.را.در.

پارلمان.به.تعلیق.درآوردند..ماللی.در.یک.مصاحبه.تلویزیونی.پارلمان.افغانس��تان.را.»بدتر.از.

طویله«.خطاب.کرده.بود.و.این.مس��ئله.بهانه.ای.ش��د.برای.تعلیق.وی..در.آن.زمان.محمد.یونس.

قانونی.از.یاوران.نزدیک.احمدشاه.مسعود.و.از.رهبران.ائتالف.شمال.ریاست.پارلمان.افغانستان.
را.به.عهده.داشت.

دومین.انتخابات.ریاس��ت.جمه��وری.و.پارلمانی.هم.به.ترتی��ب.در.1388.و.1389.برگزار.

گردی��د..تقلب.و.تهدید.در.این.دوره.ها.به.مراتب.بیش��تر.از.دوره.ه��ای.قبلی.بود..جهادی.ها.و.

دولت.کرزی.تمام.تالش.ش��ان.را.نمودند.تا.از.ورود.افراد.مستقل.و.پاک.در.پارلمان.جلوگیری.
کنند.

بعد.از.حمله.امریکا.و.ناتو.به.افغانستان.در.اکتوبر.2001.کشور.ما.به.یک.کشور.اشغال.شده.

تبدیل.شد.و.دولت.و.دم.و.دستگاه.دست.نشانده.بر.آن.توسط.امریکا.نصب.گردید..این.وضع.در.

چند.سال.گذشته.افغانستان.را.به.مرکز.مافیای.مواد.مخدر،.فاسدترین.کشور.دنیا،.خطرناکترین.
کشور.برای.زندگی.زنان.و.یکی.از.فقیرترین.کشورهای.دنیا.تبدیل.کرد.

عساکر امریکایی در حال تالشی روستا های افغانستان






