
 

  
  
  
  
  
  
  

  

  علل ناكامي مجاهدين در تشكيل دولت و حكومت اسالمي

   در افغانستان
  

  ∗زاده  معلمدكتر سيد علي

  

گونه تالشـي      حاكمان براي به دست آوردن قدرت و يا استمرار آن از هيچ            ،در گذشته 
تاريخ پر از درگيريهـا و  . گرفتند ميدريغ نكرده حتي در اكثر مواقع رودرروي هم نيز قرار           

انـد   اي آمده رسد، عده آنچه مسلم و قطعي  به نظر مي    . عام بين شاهزادگان بوده است      قتل
و امثال آن بر مردم حكومت كرده و از جان، مـال، نـاموس، و ديـن                 خان     وشاه    وانبه عن 

  .اند مردم در اين راه مايه گذاشته
از خصوصيات اصلي اين دسته زورگويي، زراندوزي و كسب قدرت در خـدمت اميـال                

 چنانچه در يك مورد از صدها نمونة تـاريخ سـرزمين            ؛شاهانه و خانواده شاهي بوده است     
كه از پـسران احمـدخان       ،شاه  هر هفته يك دختر باكره را براي تيمور       (... اند كه     وشتهما ن 

گان گمنـام بـه     اند و اين دوشيز     كرده  ميشاه     در اتاقي مخصوص تقديم    ،بود) ابدالي(دراني  
 اضـافه  ،كـه بـالغ بـر صـدها زن و كنيـز بـوده اسـت        ،شـاه  طويـل عـريض و  حرمـسراي  
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هاي اخير هم اين حالت كم و بيش ادامه داشـته و              ر دوره  حتي د  متأسفانه 1!)؟...شدند مي
پخش عناصر قـدرت در منـاطق مختلـف         در نتيجة    ، البته با اين تفاوت كه     ؛شود  ديده مي 

افغانستان امروز، استفاده از جان و مال و ناموس مـردم گـستردگي بيـشتر ولـي تمركـز                   
  . ان داشته استشاه زمان نسبت به يكمتر

ن است كه استفادة ابزاري به شيوه يـاد شـده   اي ،بايد فراموش شوداي ديگر، كه ن  نكته
 يعني در زمانهاي نسبتاً دور، شاهان و حاكمـان افغـان و     ؛از مردم، مدرنيزه هم شده است     

 كه از كشورهاي مختلف براي جهاد به افغانستان آمده          ،در زمان جهاد، عربها و افراد ديگر      
 احزاب جهادي مـستقر در پاكـستان، از كمپهـا و           گهگاهي با توافق بعضي از سران      ،بودند

هـا و دختـران جـوان مجاهـدين مظلـوم بازديـد        ن خـصوصاً بيـوه  امناطق اسكان مهـاجر  
 ادامه همـان سياسـت، اسـتفاده مـدرن از ايـن ابـزار در قالـب آرايـشگري،               در. كردند  مي

زنان و امثـال    ها و انجمنهاي زنان، سمينارهاي بازآموزي           منشيگري يا دفترداري، اتحاديه   
 كه از جانب مؤسسات زنان و دفاتر كـشورهاي          ،آن در كابل امروز و بعضي شهرهاي ديگر       

چندين دهـه جنـگ و      در نتيجة    به وجود آمده است، باز هم از اين كاال           آمريكااروپايي و   
هـاي جـوان و يـا دختـران يتـيم تـشكيل        فقر دائمي طبقه محكوم كه اكثرشـان را بيـوه        

ييها و يـا افغانهـايي كـه از ايـن طريـق امـرار               آمريكان ناتو و در رأس آنها        سربازا .اند  داده
   .نمايند يبيشتر از اين كاال استفاده مكنند  معاش مي

اسـتقرار امنيـت نـسبي حـاكم در افغانـستان،           ، بـا توجـه بـه        كـنم كـه     يادآوري مـي  
يـشتر در   تواننـد بـراي مطالعـه و تحقيـق ب           مندان به مسائل تاريخي و اجتماعي مي        عالقه

لمـس  مشاهده و  و وضعيت و تفاوتهاي موجود ياد شده را از نزديك        كنندكشور مسافرت   
ه به وجـود نيايـد كـه مـا سـخن از روي هـواي خـود                  هنمايند تا خداي نخواسته اين شب     

ايم بلكه حرفي است كه از روي آثار ديگـران در طـول تـاريخ چندصـد سـاله اخيـر                 گفته
 اكثريت ايم چرا كه حال كنوني    از نزديك ديده و حس كرده     خوانده و در زمان حال آن را        

هرچنـد كـه   . باشـد   ميتوجه و بزرگي از ما معلول همان علتهاي تاريخي كه ياد شد،            قابل
، و به هر اسم و رسمي كه باشـيم، بـاالخره      كنيم اي از اين كره خاكي زندگي       در هر نقطه  

  .زادة افغانستان هستيم
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بـراي نمونـه    انـد كـه       ته اول يا حاكمـان يـاد نمـوده        خصوصيات ديگري نيز براي دس    
مـديريت، بيـسوادي، افـراط و تفـريط در مـسائل دينـي و                 بيكفـايتي و سـوء    به  توان    مي

 كـرد كـه  اشـاره  اي و اسـتعماري و غيـره    مذهبي، خودباختگي در مقابل قدرتهاي منطقه  
  .طلبد مجال ديگري مي

  
  دستة دوم يا محكومان

ه و يا طبقـه محكـوم اسـت كـه در      دكرديم، مردم، تو  اشاره  ن   آ ، كه به  بعد از حاكمان  
طول تاريخ ابزاري بوده است در دست حاكمان و شـاهان و يـا بـه تعبيـر امـروز رهبـران        

  . احزاب و گروهها
پذيري محـض در      از خصوصيات دسته دوم يا محكومان، عوام بودن، بيسوادي، تسليم         

شـاه    به خدا،مشكالت و بالها بت دادن مقابل تحوالت اجتماعي و جبري فكر كردن و نس       
آگـاهي از   نـا اي نازل شده از جانب خدا و يا ساية خدا در زمين دانستن،         و حاكم را وسيله   

تفكر عميق اجتماعي و انـساني  طرز  نداشتن ،تر   از همه مهم   ،ساز و   مسائل روز و سرنوشت   
حاكمان جور و مثلـث      در دست    اي دانستن    و خود را بازيچه    و يا ديني بر اساس عقالنيت     

بـراي تعيـين سرنوشـت خـود        مـردم   گـاه ايـن        هيچ ، همين خاطر   و به  ، زور و تزوير   وزر  
 هرچند كـه در مـواردي اشـخاص و يـا            ،اند در مقابل حاكمانشان تصميم بگيرند       نتوانسته

 كـه يـا مـستقيماً از        نـد دكرافرادي سعي در تحريك مـردم در مقابـل ظلـم و بيعـدالتي               
  .نداز ميان برداشته شدشاه   توسط عمالبه و حيله به قتل رسيده و يا با مكر شاه  جانب

هاي اقتـصاد، فرهنـگ،     فقر دائمي در زمينه  نتيجة چنين خصوصياتي    بديهي است كه    
گرفتـار آن  و خصوصاً در چند دهة اخير گذشته صدها سال در تفكر ديني و اجتماعي كه   

جهل و بيخبري، كشتار و بيرحمي، گرسنگي،     و نام مردم و كشور ما را مترادف با          ايم    بوده
   1.در سراسر جهان ساخته است گيآوار

  

 
ن خـود را  آنـا د، مگـر  اينكـه   هـ د مـي قومي را تغيير نحال خداوند (بانفسهم ما هللا اليغير ما بقوم حتي يغيروا     اان  . 1

  .قرآن مجيد).  تغيير دهند



 انستانغاي؛ ويژه اف تحوالت منطقه               240

  اي و بزرگ  دخالت قدرتهاي منطقه

ها نبايد نقش قدرتهاي بـزرگ اسـتعماري انگلـيس و روس را      البته در همة اين زمينه    
 ناديـده   ،سـت آمريكاها و در زمان ما شـوروي سـابق و غـرب كـه در رأس آن                      در گذشته 

هاي اخير نقطه تقابل ايديولوژي ماركسيسم لنينيزم از يك             افغانستان در دهه  زيرا   ؛گرفت
  . داري و امپرياليستي غرب از سوي ديگر بوده است سو، و مكتب سرمايه

بـراي  زمينـة مطلـوبي      ، شمـسي  1358 افغانـستان در سـال       بهبعد از تجاوز شوروي     
و ايـن بهانـة خـوبي بـود بـراي           رويارويي مستقيم شرق و غرب در كشور به وجـود آمـد             

استفاده از قيـام    كه با تجهيز مجاهدين در پاكستان و سوء    ،آمريكا، به ويژه    قدرتهاي غربي 
 همزمـاني  ،از طـرف ديگـر  . تجاوز روسها در كشور آغـاز شـده بـود         در برابر   و جهاد مردم    

يـران كوتـاه     را از ا   آمريكادر ايران كه دست غرب و       رويداد  پيروزي انقالب اسالمي با اين      
 چرا كه تا قبل از پيروزي انقالب اسالمي ايـران،           ؛نمود، به اين مرحله شتاب بيشتري داد      

 همة جنبشهاي سياسي و انقالبي كه در چندصد ساله اخير در دنيـا و منطقـه رخ                   تقريباً
باورهاي معنوي بوده است و انقالبي بـه ايـن          برخالف  داده بود، غيرديني و يا ضدديني و        

  .  نداشتسبك وجود
رخداد انقالب اسالمي در ايران و تجاوز شوروي به افغانستان سبب گرديد تـا دنيـاي                

 در منطقـه و جهـان        خـود  شمرد بـراي حفـظ منـافع      را غنيمت   غرب اين فرصت طاليي     
 يعني از يك طـرف بـا        ؛تالش كند و به تعبير ديگر، از يك تير و دو نشان استفاده نمايند             

چون و چرا و دادن آموزشهاي نظـامي   اي گزاف و حمايت بيحهاي مدرن و پوله  ورود سال 
يي به مجاهدين افغان مستقر در پاكستان، مستقيماً وارد جنگ          آمريكامستشاران غربي و    

 ؛ گردنـد ،شوروييعني رقيب و ابرقدرت دنياي شرق آن روز و دشمن امپرياليسم غرب، با  
و سـرازير شـدن هـزاران نيـروي         و از طرف ديگر، با باز شدن درهاي جهاد در افغانستان            

ات تـأثير كمكي از كشورهاي اسالمي و عربي، زمينة خوبي را براي رقابت و جلـوگيري از                
 در نتيجه، نيروهـاي متعـصب، جـوان و         ،انقالب اسالمي ايران در منطقه داشته باشند كه       

  . افراطي  مسلمان و خصوصاً عرب به وجود آمد
در استان كنر افغانستان و     ) لي القران و السنه    ا �الدعو جماعت(جريانهاي وهابي مثل    

اولــين امــارت اســالمي در آنجــا و ســپاه صــحابه در پاكــستان و دههــا حــزب و گــروه و 



 241   علل ناكامي مجاهدين در تشكيل دولت و حكومت اسالمي در افغانستان         

 ، پاكـستان  نـي  يع ،انجمنهاي ديني وابسته به عربهاي وهابي در داخل و خارج افغانـستان           
توسط به  يرمستقيم   و اين دقيقاً همان هدفي بود كه غربيها مستقيماً و يا غ            ندظهور نمود 

ــل مــوج    ــي در مقاب ــا بعــضي كــشورهاي ديگــر عرب ــستان ســعودي و ي پاكــستان و عرب
 كه در ايـران بـه وجـود آمـده بـود، دنبـال               ،ت گرفته از انقالب اسالمي    ئخواهي نش  اسالم

 تـا خـروج     ، يعني مجاهدين افغان و گروههاي وهابي در پاكستان        ،اين دو جريان  . كرد  مي
انستان قوياً از طرف غـرب و كـشورهاي ثروتمنـد عـرب حمايـت               نيروهاي شوروي از افغ   

 ارتش سرخ از افغانستان و تشكيل حكومتهاي موقت         و خروج شكست   ولي بعد از     ؛شد مي
ــان دوم   ــراد جري ــستان، اف ــدين در پاك ــا(مجاه ــشورهاي خودشــان  ) وهابيه از طــرف ك

اطي بودن اينهـا    خطرناك و افر  سبب  الورود شناخته شدند و حمايت غربيها هم به           ممنوع
  . كاهش يافت و در مواردي قطع گرديد
 جهاد در افغانستان، بـازار مـصرف اينهـا را بـه             وازهواقعيت اين بود كه بسته شدن در      

 امـا بـه     ؛ تعطيـل نمـود    آمريكاصورت موقت از جانب غربيها و كشورهاي عربي تحت امر           
غيـر  ( افغانـستان   در بين بعضي از احزاب سياسـي و جهـادي        ، نفوذ مادي و معنوي    سبب

و در اكثر موارد تابعيت افغاني نيز به آنها اعطا شد كه بعـداً بـه                شدند  جذب  ) زبان  فارسي
از اين افراد در قالب گروههاي افراطـي بعـداً در جمهوريهـاي      . االفغانها مشهور شدند    عرب

قفقاز روسيه مثل چچن و داغستان، كشمير هند، و همچنـين كـشورهاي اسـالمي جـدا                 
  . دش تاجيكستان و تركمنستان و غيره استفاده ، شوروي سابق مانند ازبكستانشده از

 در طول جهاد، قدم به قدم در افغانـستان          آمريكاچنانچه يادآوري شد، اهداف غرب و       
 ولي در سطح كشورهاي عربي و خاورميانه و در كـل كـشورهاي              تحقق يافت؛ و پاكستان   

ا بـا افـزايش تنفـر  و انزجـار روز افـزون از                زيـر  ؛اسالمي و مسلمانان جهان نـاموفق بـود       
سياستهاي استعماري غرب و پشتيباني آنها از رژيم اسـرائيل ، مـوج عظيمـي از بيـداري           

پـذيري  تأثير كـه ايـن    پديـد آورد ملتهاي آزاده و مسلمان را در سرتاسر جهان و منطقـه          
  . درسان ملتها از انقالب اسالمي ايران و برعكس منافع امپرياليسم را مي

تـرين     ، مهـم   تيماركسيـس حكومتهاي  دانست كه بعد از فروپاشي شوروي و          غرب مي 
عامل ناكامي سياستهاي استعماري آنهـا، اسـالم و وحـدت مـسلمين و بيـزاري ملتهـاي                  

 بـا  ، بنـابراين ؛نشاندگانـشان در ايـن كـشورهاست      اسالمي از سلطه شرق و غرب و دسـت        
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سني در كشورهاي اسالمي از جمله پاكستان       افكني بين مسلمانان شيعه و        سياست تفرقه 
كشتار در آن كشورها به وسيلة همان گروههـاي افراطـي   سازي براي  زمينهو افغانستان و  

  . مزبور، قدمهاي اوليه را برداشت
  

  غانستانافمجاهدين در تشكيل حكومت اسالمي درناكامي 

ب، ضروري بـه    قبل از بحث در اين موضوع، طرح سؤالهاي زير براي روشن شدن مطل            
  :رسد نظر مي

 كـه بـا تجـاوز    ،آيا قيام مردم مسلمان افغانستان از هر طايفه، قوم يـا زبـان و مـذهب     
شورويها در آن كشور آغاز شد، براي دفع تجاوز بود يا تشكيل و تغيير نظام سياسي؟ اگـر    

مت منظور دفع تجاوز بود، بعد از خروج نيروهاي شوروي از افغانستان ادامة جنگ با حكو              
نـشاندگان    م حاكم كـه از دسـت      نظاد؟ و اگر براي تغيير      شمركزي براي چه هدفي دنبال      

روسها در افغانستان بود، جنگ ادامه داشت، آيا حكومتهاي قبـل از كودتـاي ارديبهـشت                
نـشاندگي شـرق و غـرب را           اسالمي بودند؟ و يا وابـستگي سياسـي و دسـت           1357) ثور(

  !نداشتند؟
شان آگـاهي كامـل از رونـد تحـوالت دنيـا و       سياسي و نظامي  آيا مجاهدين و رهبران     

شـان وجـود      و از پختگي سياسي برخوردار بودند؟ و وحدت نظر در  بـين            داشتند  منطقه  
و حـزب  اسـالمي   جمعيـت   (داشت؟ جنگهاي خـونين بـين دو حـزب عمـده مجاهـدين              

 در   در بين احـزاب و گروههـاي جهـادي را          ي ديگر جنگهادرگرفتن  و همچنين   ) اسالمي
پـشت صـحنه و      عوامـل    د؟نكـساني بايـد پاسـخگو باشـ       چـه   طول جهاد، چه كس و يـا        

   ملت ما آگاهي از آن داشت؟  آياكارگردانان اين فجايع چه كساني بودند و
بعد از توافقات ژنو كه منجر به خروج نيروهاي شوروي از افغانستان گرديد، آيا سـران        

دون اختالف نظر، حكومت موقت تـشكيل        ب ،احزاب جهادي مستقر در پاكستان توانستند     
 ،ق تمام مردم افغانستان   قوح آيا   بدهند و كابينة دولت موقت بر چه مبنايي استوار بود؟ و          

   در آن رعايت گرديده بود؟ ،از همة اقوام و مذاهب
 ملي و مستقل بـود؟ و سـازمانهاي اطالعـاتي پاكـستان و              ،آيا حكومت موقت، حداقل   
نفـوذ   و غرب بـه صـورت غيرمـستقيم در آن            آمريكاتقيم و   دولت عربستان به صورت مس    
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ارتباط تنگاتنگ و مداخالت آشكار و پنهان سازمانها و دولتهاي ياد شـده را بـا                نداشتند؟  
  بعضي از سران مجاهدين در روند تشكيل حكومت موقت چه كسي بايد سخنگو باشد؟ 

 هدفي را در افغانـستان   چهبه بعد دولتهاي پاكستان از زمان كودتاي ژنرال ضياءالحق        
كردند؟ و چرا شـخص ژنـرال حميـد گـل رئـيس سـازمان امنيـت و اطالعـات                     دنبال مي 

پاكستان و ديگر احزاب افراطي ديني و تندرو پاكـستان در سرنوشـت حكومـت موقـت و         
  بعد از آن دولت مجاهدين در كابل دخالت مستقيم داشتند؟ 

اهللا را  مـودن حكومـت دكتـر نجيـب    آيا مجاهدين توانايي نظـامي و سياسـي سـاقط ن     
داشتند؟ و اگر  چنين بود، ائتالف مجاهدين در صـفحات شـمال بـا  ژنـرال حكومتهـاي                    

ژنـرال  (و دشـمن سرسـخت مجاهـدين در دوره جهـاد            ) ژنرال دوستم (كمونيستي كابل   
  اهللا گرديد چگونه تفسير كنيم؟  كه باعث از هم پاشيدن دولت دكتر نجيبرا ) دوستم

از تخريـب بيـشتر بافتهـاي       مانع  با سران حكومت در كابل به نفع مردم و          اگر سازش   
د، چرا در همان زمـاني كـه نيروهـاي روس           بوقومي، مذهبي ، اقتصادي و سياسي كشور        

كشور را ترك نمودند و مصالحه و آشتي ملي از جانب دولت مركزي اعالم گرديد، صورت             
ژنـرال  آن  به نفع مردم و كشور نبـود، تـا          اهللا به مراتب      نگرفت؟ آيا سازش با دولت نجيب     

زمـان دكتـر   ) مجلـس بـزرگ   ( طبق اصالحات لويه جرگـه       ،ازبك؟ اين در حالي است كه     
اهللا كه بعد از خروج نيروهاي شوروي در كابل صـورت گرفـت، حـزب دموكراتيـك               نجيب

خلق منحل و قانون اساسي اصـالح و در مـاده اول از افغانـستان بـه عنـوان كـشور آزاد،                      
ستقل و غيرمتعهد و ماده دوم آن از اسالم به عنوان دين رسمي مـردم افغانـستان يـاد                   م

  . شده بود
 نقـش كـشورهاي   و به ويـژه  ،نقش پاكستان، عربستان سعودي و امارات متحده عربي     

 در منطقه، در قـضاياي افغانـستان و جنگهـاي خانمانـسوز و ويرانگـر                آمريكاعربي متحد   
 ملل و كشورهاي غربي مدعي دفاع از حقـوق بـشر و در رأس   كابل چه بود؟ چرا  سازمان 

گونه اقدام عملي براي مهار جنگهاي حزبي و مذهبي كابـل و حومـة آن                 ، هيچ آمريكا هاآن
ـ  پس پردة ايـن مـاجرا چـه مـي         در   و سكوت محض اختيار نمودند؟       ندانجام نداد   ستتوان

شـتن حقـايق بـه دور از         كـه بـراي تحقيـق درسـت و نو          تيباشد؟ با توجه به انبوه سؤاال     
هرگونه غرض و مرض وجود دارد، حقير تا آنجا كه ذهن و فكر مرا ياري نمايد، به صورت                  
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 چون از زماني كـه دسـت   ،كلي و اجمالي در اطراف سؤالهاي مطرح شده خواهم پرداخت       
 و تحصيل نموده و همة تلخيها و         نمو  و چپ و راستم را شناختم، در بطن اين وقايع رشد         

 شمسي به بعـد، خـوب       1357 از كودتاي ماركسيستي احزاب چپ در        ،هاي آن را  شيريني
  .ام  درك نموده

استفاده  رهبران جهادي از آن،        تجاوز شورويها، جنگهاي مقاومت و جهاد مردم و سوء        
 اصـالحات و اعـالم مـصالحه ملـي     ؛توافقات ژنو كه خروج نيروهاي شوروي را در برداشت   

 از طرف حكومت مركزي و پيوسـتن بعـضي از فرمانـدهان    بعد از خروج نيروهاي شوروي  
محلي به دولت و تالش حكومت براي آشتي ملي، ورود مجاهدين بـه صـفحات شـمال و                  

اهللا در كابل، و خيلي از وقايع ديگـر           ائتالف با ژنرال دوستم و سقوط حكومت دكتر نجيب        
  .  ام نمودهرا كه دامنگير ملت ما بود به ياد داشته و از نزديك آن را لمس 

دانيم كه قيام و جهاد مردم افغانستان براي دفـع و رفـع تجـاوز بـود نـه تـشكيل                       مي
 چـه جمهـوري داوودخـان و چــه    ،1357چـون حكومتهـاي قبـل از كودتـاي     . حكومـت 

گـاهي  هم ة غيرديني داشتند و اگر جنبنظامهاي شاهي و مستبد مطلقة قبل از آن، همه         
قـومي داشـت و در خـدمت اشـراف و     حالت  بيشتر  گرفت،  رنگ و بوي ديني  به خود مي       

البته نبايد فراموش كرد كه در      . فئوداليسم و طبقه حاكم بود نه براي نجات طبقه محكوم         
نـشاندة مركـزي و جنـگ بـا آن            ابتداي جهاد، دفع تجاوز جز با از بين رفتن دولت دست          

 شـوروي از   ولي با ادامـة جهـاد و گـسترش آن، كـه باعـث خـروج نيروهـاي             ؛ميسر نبود 
 و همچنين اصالحات در دولت مركزي و سياست آشتي ملي، وضـعيت             ،گرديد افغانستان
 كه اگر رهبران جهادي درك درستي از واقعيتهاي موجود داشتند بـه آسـاني               ؛تغيير كرد 

 و حتـي رهبـران   نـد ريگب جلوي بسياري از خرابيها، بـدناميها، و كـشتارها را      تندتوانس  مي
از طـرف ديگـر، مجاهـدين از     . نـد كنمحاكمه   دادگاههاي مردمي    دراحزاب كمونيست را    
افـرادي  بدون شك تشكيل حكومت، نيازمند      . ند برخاسته بود   عادي بطن روستاها و مردم   

 مجاهدين در ابتداي جهاد و      متأسفانه كه    بوده باشند  تحصيالت عالي داراي  است كه بايد    
د بعضي از سران احزاب در پاكـستان        گرچه در طول جها   .  فاقد آن بودند   تقريباًبعد از آن    

 دانـشگاههايي شـدند كـه آن هـم بـه      واردبه كمك بعضي از كشورهاي عربي و پاكستان    
هاي مربوط به آن بود و قطعـاً    دليل جنگ و نياز زمان بيشتر در امر امداد پزشكي و رشته    
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توانست راهكارهـايي بـراي تـشكيل حكومـت و سـازندگي بافتهـاي از هـم پاشـيده                     نمي
مـا ايـن را دقيقـاً در تـشكيل       ارائـه دهـد و      اجتماعي، اقتصادي و سياسي بعـد از جنـگ          

  . حكومتهاي موقت در پاكستان و بعد از پيروزي مجاهدين كابل به وضوح شاهد بوديم 
داشـته باشـد،   تـأثير  حكومت مجاهدين ناكامي  كه به خوبي توانست در      ،مسئله ديگر 
مجاهـدين در طـول جهـاد و رونـد تـشكيل             بـين احـزاب وگروههـاي        يناختالف بنيـاد  

 نيـز بـه آن   قـبالً  چنانچـه   ،بعضي از سران احزاب   . حكومتهاي موقت پاكستان و كابل بود     
ارتباطـات نزديكـي   د، با بعضي از كـشورهاي عربـي مثـل عربـستان و پاكـستان               شاشاره  

  به حدي مستحكم بود كه آنهـا مـستقيماً در مـسائل مربـوط بـه         ات اين ارتباط  تند و داش
نتيجـة ايـن دخالتهـا را در جنگهـاي          . كردند    افغانستان و حكومت مجاهدين دخالت مي     

مداوم شوراي نظار احمدشاه مسعود از جمعيت اسـالمي و حـزب اسـالمي حكمتيـار در                 
از سـوي   طول جهاد و همچنين نفاق و از هم پاشيدگي مكـرر دولـت موقـت مجاهـدين                  

تـوان   يعي در قدرت و غيـره مـي      ين ش پذيرش شركت مجاهد    حكمتيار در پاكستان و عدم    
  .مالحظه كرد

 بعد از خروج نيروهاي شوروي از افغانستان و فروپاشي اتحـاد جمـاهير       ،از طرف ديگر  
يـك  خواست در همسايگي ايران        به هيچ عنوان نمي    آمريكاشوروي ، غرب و در رأس آن        

وريهـاي تـازه    حكومت اسالمي به وجود بيايد كه بتواند الگوي مناسب و خوبي براي جمه            
 با دخالت مـستقيم     ،بنابراين. پذير هستند، باشد  تأثيريافته شوروي كه مسلمان و        استقالل

اطالعاتي پاكستان و عربستان و بعضي كشورهاي ديگـر عـرب، توانـست بـذر               سازمانهاي  
و جنگهاي قومي و مذهبي را در كابـل دامـن بزنـد تـا از طرفـي طعـم تلـخ                      بپاشد  نفاق  

 و بچـشاند نموده بود به كام ملتهـاي منطقـه   مستقر ه در افغانستان حكومت اسالمي را ك  
اي به نفوذ روزافزون   از طرف ديگر ضربه  ؛ و   نظام اسالمي باز دارد   روي آوردن به    آنها را از    

چون يكـي از بـارزترين   .  انقالب اسالمي ايران در كشورهاي منطقه و اسالمي بزند   تأثيرو  
مي بر منطقه و جهان داشت، مسئله فلسطين و غاصـب     ري كه انقالب اسال   اثآترين    و مهم 

ـ  آمريكـا  اگرچه سالهاست كـه دنيـاي غـرب و در رأس آن              .بودن اسرائيل بود    عوامـل   ه ب
شان، تالش نموده است تا با تجهيز و تسليح گروههاي افراطي و فرستادن آنهـا                 اي  منطقه

 توانست تا حـدودي  ندر شداالفغانها مشهو  كه در افغانستان به عرب ،هاي اسالمي     به كشور 
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 انقالب اسالمي در دنياي اسالم جلوگيري نموده ذهنها را       يانهگرا    ات معتدل و عقل   تأثيراز  
 اما آگاهي و بيداري اخير ملتهـاي اسـالم و           ؛ نمايد ،مشغول مسائل ديگر، غير از فلسطين     

و عودي    منطقه وحتي بعضي از افراد گروههاي افراطي، نتيجه را بر عكس انتظار حكام س             
يـدن سـرهاي   برن بـراي  آ به روايت تحليـل سياسـي از   ،چنانچه. حاميان غربي آنها نمود 

 اكنون گلوي خـود  ،كرد   در سرتاسر جهان استفاده مي     ، و به ويژه شيعيان    ،ديگر مسلمانان 
  ....رفته استگسعود را نشانه  خاندان آل

ي از كشورهاي عربي    داليل احتمالي زيادي نيز وجود دارد كه دخالت عربستان و بعض          
 بـا توجـه بـه         را، و پاكستان را در امور داخلي افغانستان و ناكارآمدي حكومت مجاهـدين           

تواند چگونگي سـاختار        اين عوامل مي  . سازد   ميسر مي  ،شود  عوامل داخلي كه نام برده مي     
  . زبانهاي رسمي رايج در كشور باشدنيز قومي و مذهبي و 

 هفتاد در صـد مـردم آن بـه زبـان            تقريباًلحاظ زبان،   ، به   افغانستان كشوري است كه   
ايـن دو قـوم     . انـد   از آن جملـه   نمايند اقوام عمدة تاجيـك و هـزاره           فارسي دري تكلم مي   

ـ گير     درصد كل جمعيت افغانستان را در برمي       65 تا   60 كه جمعاً حدود     ،بزرگ  و جـز  1د،ن
 واه نـژادي و تـاريخي جـز       اقوام تاجيك از نگ   . دنآي  طبقه محروم و درجه دو به حساب مي       

نـد و در  ا زبـان   و مذهب سني حنفي دارند و اقـوام هـزاره كـه فارسـي         اند  اقوام ايراني بوده  
زبـان و مـذهب     از طريـق     داراي مذهب شيعي هـستند كـه         رندخراسان قديم سكونت دا   

چـون  بـا مـواردي      مـذهب همـراه       و اين دو ويژگي زبان   . كنند  وابستگي به ايران پيدا مي    
اي  گردد تا توجه بعضي از رقبـاي منطقـه     ژاد و فرهنگ مشترك با ايران سبب مي       تاريخ، ن 

ايـن  : كند كه    زماني بيشتر صدق مي    طلباين م . ايران مثل عربستان را به خود جلب كند       
كه علم جهاد را در منـاطق خودشـان    اند  دو قوم مهم در دوره اشغال از اولين اقوامي بوده      

 تندتوانسناند و در طول جهاد نيز پاكستان و عربها            افراشتهتجاوز شوروي بر  در مخالفت با    
 كـه احـزاب و       اسـت  در حـالي  ، و ايـن     در استقالل فكري اينها نفوذ و خدشه وارد نمايـد         

گروههاي عمده مجاهدين از اقـوام پـشتون اكثـراً تحـت تـسلط احـزاب مـذهبي تنـدرو             
  . پاكستان و عربها بودند
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كنـد،   مـي  كستان را براي مداخله در افغانستان باز  كه دست پا   ،مسئلة بسيار مهم ديگر   
رحمن مـستبد از افغانـستان و   امضاء معاهده ننگين ديورنـد اسـت كـه بـين اميـر عبـدال            

به موجب اين معاهده     .د ش  ميالدي امضا  1893در سال   ) انگليس(وري هند بريتانيا    امپرات
يس واگـذار شـد و      وري انگلـ  تـ قسمتهاي عمده و حاصلخيزي از خاك افغانستان بـه امپرا         

 1919دولتهـاي افغانـستان بعـد از اسـتقالل در سـال             .  قلمرو پاكستان است   واكنون جز 
 شمسي تالشهاي   1357 و تا قبل از كودتاي       ندگاه آن را به رسميت نشناخت       ميالدي هيچ 

 و حـدود    بازگردانـده شـود   زيادي صورت گرفت كه قسمت جدا شده دوباره به افغانستان           
ثمـر   بـي المللـي   اي و بـين  اختالفات منطقـه ما اين تالشها به علت     ا ؛مرزي مشخص گردد  

هـاي قـومي    دگونه تالشـي در جهـت تـضعيف بنيا           پاكستان از هيچ   ،به همين دليل  . ماند
حتـي در   . وحدت ملي و حتي مداخله نظامي در افغانستان دريغ نكـرده و نخواهـد كـرد               

ان و عربهاي وهابي از راديو      اهللا خطر مداخله سياسي و نظامي پاكست        زمان حكومت نجيب  
  . و تلويزيون اعالم و در لويه جرگه به سمع نمايندگان اقوام رسانيده شد

ــه ــدين    نكت ــت مجاه ــامي دول ــه در ناك ــر ك ــتاي ديگ ــأثير گذاش ــواهي و . ت خودخ
اقـوام غيرپـشتون را     حضور  انحصارطلبي بعضي از سران جهادي قوم پشتون بود كه اينها           

بعد از كـشته شـدن نادرشـاه افـشار در           . دانستند  ابل قبول مي  در حكومت ناپسند و غيرق    
ق 1160مشهد و جدايي احمدخان ابدالي از قشون نادر و حضور وي در قنـدهار در سـال                

 ؛ انـد    شمسي همه حاكمان مناطق فوق از قوم پشتون بـوده          1357تا كودتاي ماركسيستي  
كيل حكومـت و نظـام   زبـان يعنـي پـشتونها تـش     د تا اقـوام غيرفارسـي     شسبب  و اين امر    

از الزم اسـت دانـسته شـود كـه          . شان بداننـد    سياسي را در هر قالبي كه باشد حق مسلم        
  . گرديد منطقه افغانستان فعلي در گذشته به نام خراسان ياد مي

  
افغانـستان در    صـديق فرهنـگ،   : همچنين و   ؛از وقايع روز   ،شخصي خود يادداشتهاي    :منابع

  .113-560صص. 1371 ،ات درخشش انتشار، مشهد.پنج قرن اخير
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