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مردم افغانستان در طول تاريخ هميشه در مقابل بيگانگان و اجانب و خواست هاي انها ايستاده گـي و مقاومـت   

  .دارزه و قيام زده اننموده و در راه ازادي خواهي خود دست به مب

در مقابل سلطه و تجاوز انگليس از خود مبارزه و استقامت نشان دادند و متجاوزين را بـدون   دوبار 19در قرن  

مـردم ازادي  همـين طـور    و . همسان ، بدون تجهيزات جنگي و بدون تشكيالت منظم شكست دادنـد   اتامكان

خواه و مسلمان افغانستان ، با الهام از مكتب تحرك بخش اسالم و اموزه هاي ان ، و بـا الهـام از روحيـه ازادي    

در مقابل انگليس كه به نام جنگ سوم افغان و انگليس مسمي مي باشد  20در ابتداي قرن خواهي پدران خود ، 

وارد ميـدان رزم و  قت و حكومـت دسـت نشـانده ان ،    در مقابل تجاوز قشون شوروي و 20، و در اواخر قرن 

شايد در تاريخ افغانستان كسي . مبارزه بر ضد دشمنان دين و ميهن شدند و درين راه هزاران قرباني تقديم كردند

در كشـور مـا   ، و همين طور شوروي ها يك بـار  مردم ، منكر نباشد كه انگليس ها ، سه بار در اثر جهاد و قيام 

  . كست خوردندشافغانستان 

قـرن بيسـتم    80در مقابل مجاهدين در دهـه  شكست شوروي را ، گرچه بعضي تحليل گران داخلي و خارجي 

نتيجه رقابت دنياي غرب بخصوص اياالت متحده امريكا با شوروي كه از ان در قاموس سياسي جهـان بـه نـام    

اشي شوروي ها را ناشي از كمك هـا  جنگ سرد ياد مي كنند ، مي دانند ، و در تحليل خودشان شكست و فروپ

و حمايت هاي امريكا و متحدين منطقوي اش عربستان سعودي و پاكستان مي پندارند ، در حاليكه اين تحليـل  

، ايمـان ،   بلكه انچه كه نقش اول و اساسي داشته. مقرون به حقيقت نمي باشد و دور از انصاف استيك جانبه 

شوروي گرديد  ي و ملي شان بوده كه باعث شكستم در راه ارزش هاي دينفداكاري ، ايثار و از خودگذري مرد

  .است

درست است كه امريكا و متحدين اش كمك هاي به احزاب جهادي نمودند ، در جنگ هـا از ان كمـك هـا تـا     

اگر در جنـگ بـا شـوروي هـا ،      . اما عامل اساسي ايمان مردم به جهاد بود دي استفاده شد و ممد واقع گرديدح

امريكا در كنار مجاهدين بود اما در سه جنگ بر عليه انگلـيس هيچگونـه عامـل خـارجي در افغانسـتان وجـود       

  . نداشت ، عنصر مردمي بود كه باعث افتضاح انگليس گرديد

از لحاظ شكل گيري نهضت ها و مقاومت ها ، و نحوه رهبري و مديريت ان  يمشتركات بسيار نيمدر تاريخ مي ب

مقابل انگليس و در و مقاومت ملت سلحشور و دين مدار و ازادي خواه افغانستان و باالخره اسيب پذيري جهاد 

ل شوروي سابق در فقط به موضوع جهاد مردم در مقابدرين جا  .تا حدي زيادي يكي استبعد تجاوز شوروي 

  .مي پردازيم 20اخير قرن 



ث سرافگندگي يك امپراطور گرديد كه باعبدانيم در افغانستان چگونه يك فرهنگ زنده و درخشان  بايداين را  

چگونه هاله از  .نسل هاي اينده بد نشان داده شد در نظر، تحوالت عظيمي در سطح جهان به وجود اورد  و

نيازمند يك تحقيق ،  اين  .گرفته است را "در افغانستان جهاد"كلمه گندكاري ها ، فساد ، خيانت ، جنايت دور 

و بررسي  د مطالعهجهاد از هر نظر مور است تاآزادانه  عميق ، همه جانبه ، بدون غرض وو مطالعات  بررسي

دو بعد داخلي هر و از  بر روي واقعيت ها و اسناد شناسايي شود انان از ابتدا تا انتهاي اسيب هاي  واقع گردد ،

تا خون هاي پاك كه اخالصمندانه محض رضاي خدا ريخته شده ، معلولين كه كه  و خارجي ان بررسي شود

فداكاري و ايثاگري انها در اثر قدرت طلبي ، طمع ورزي هاي ، درين راه صادقانه عضو خود را از دست دادند 

  . بيجا ، خيانت و اشتباهات ديگران  ، مورد مالمت تاريخ قرار نگيرد

  .ضيه جهاد افغانستان اشاره مي كنيمدر اين اينجا به بعد داخلي ق

تا حد موثر بودند ولي از همان اغاز تحت تاثير گروه همزمان با قيام مردمي ، احزابي كه  وارد افغانستان شدند 

البته در . بندي ها ، قدرت طلبي ها ، منطقه گرايي ها ، قوم گرايي ، نژاد گرايي ها  و مذهب گرايي قرار گرفتند

 اكمه متجاوز و نظام حقو ي خودخواهي و قدرت طلبي در بين نبود رزمنده گان در كنار هم بر عليهجاهايكه پا

جنگ هاي كه در . اما وقتي افت هاي باال دامنگير جهاد گرديد ، زيان هاي را وارد نمود. مشتركĤ مي جنگيدند

بلكه گفته مي توانيم آفتي بين احزاب جهادي رخ داد واقعĤ هيچ گونه توجيه نداشت  دوران جهاد با شوروي ها ،

مان و كه از اول در وجود يك عده قوماندانان و اربابان و رهبران جهاد وجود داشت و باعث بدبختي مردم مسل

ت ايد در راه خدا جهكه بايد صرف جهاد مي شد ، جان هاي كه ب مجاهد ما گرديد و نيروي ها و انرژي هاي

ي و سليقه ي يك عده وه بندي ها و اغراض شخصقربان مي شد ، قرباني گر مقابله با شوروي ها و نوكران ان

  .براي ما معلوم مي شودمي توانيم به تاريخ جهاد سربزنيم در اين زمينه  .عناصر گرديد

از كشور ما مجبور گرديدند بيرون شوند كه اين  ، بدون شك شوروي ها در اثر جهاد و مقاومت مقدس مردمي

ماند سرنوشت جهاد مردم كه ميبايد به سر منزل مقصود كه عبارت از  . اتفاق افتاد 1367دلو سال  26مامول در 

مردمي را رهبران و قوماندان دست تشكيل يك حكومت و نظام سالم بود مي رسيد كه متاسفانه سرنوشت جهاد 

خوش مطامع حزبي و گروهي خود ساختند از همان اول خواستند يك حكومت موقت در خارج از كشور يعني 

پشاور تشكيل بدهند كه در اين راستا نيت ها از اول خوب نبود گرچه همه زبان شان ، فكرشان ايجاد يك 

دل شان و عملكرد شان بر عكس بود بلكه در عمل خواستار به حكومت اسالمي در افغانستان بود اما متاسفانه 

  .دست اوردن قدرت ، ان هم به تنهايي و يا در يك ائتالفي چند حزبي

هماهنگي بين  ، مشكل ديگري كه در اين زمان دامنگير جهاد افغانستان گرديد كه حتي از همان اول جهاد

گرچه . م ايران از طرف ديگر وجود نداشتاحزاب جهادي مقيم پشاور از يك طرف و احزاب جهادي مقي



تالش هاي هم در بين احزاب جهادي مقيم پشاور و ايران شروع شده بود تا بتوانند در يك هماهنگي و تفاهم 

در بين احزاب جهادي پاكستان حركت . خوبتر بتوانند نيروي هاي خود را در مقابل كمونيستان بسيج بسازند

 ديد كه در بسا اين حركت هاي وحدت خواهي باعث به وجود امدنهاي جهت وحدت هماهنگي شروع گر

ما باز هم يك اتحاد ظاهري در سال هاي اخير كه شوروي ها بيرون ا .گرديدحزب جديد برعالوه احزاب قبلي 

  مي شدند ايجاد گرديد

يجه گرفت كه در نت تالش هاي جهت وحدت احزاب صورت از اول، احزاب جهادي مقيم انجا ، در ايران 

يك بعضي ائتالف و شورا ها متشكل از احزاب و گاهي ادغام چند حزبي واقع گرديد ولي در سال هاي اخير 

باعث به وجود امدن  در نهايتو كرد تحت عنوان شوراي ائتالف اسالمي افغانستان عرض وجود  ائتالف بزرگي

  . يديك حزب به نام حزب وحدت اسالمي افغانستان گرد

پيش از تشكيل حزب وحدت اسالمي ، شوراي ائتالف متشكل از احزاب جهادي ايران همه تالش هايش 

و هيچ گونه حركتي مثبت در جهت هماهنگي جبهات جنگ عليه شوروي هاو محدود در خارج افغانستان بود 

كمونيستان عمال صورت نگرفت و هيچ گونه صلح و اتش بس بين احزاب متشكل اين ائتالف به وجود نيامد ، 

  .كما في سابق ادامه داشتبلكه جنگ و نزاع بين احزاب متشكل اين ائتالف 

ر عدم هماهنگي و عدم تفاهم بين احزاب جهادي مقيم ايران و پاكستان بود كه حتي تا سال هاي از اين ها بدت

 1368و  1367اگر چه بين سال هاي . اخير هيچگونه شناختي از يكديگر و از فعاليت هاي يكديگر نداشتند

زمينه تبادل  تالش ها و گفتگوهاي بين شوراي ائتالف مقيم ايران و اتحاد احزاب مقيم پاكستان صورت گرفت و

افكار و نظريات پيرامون به وجود امدن دولت بعد از خروج شوروي ها و سقوط حكومت كمونيستي در كابل 

صورت گرفت ولي متاسفانه در همان وقت كوشش همه احزاب چه احزاب مقيم پشاور و چه احزاب مقيم 

ساسي سرنوشت جهاد هيچگونه ايران پيرامون گرفتن كرسي و چوكي در اينده دولت بودند و روي مسايل ا

بلكه احزاب جهادي مقيم پاكستان هر يك خواهان به قدرت گرفتن و به قدرت ، تالش و گفتگو مهم رخ نداد 

احزاب امدن شوراي ائتالف با اتحاد يرسيدن بودند ، خواهان رياست و وزارت بودند و از طرف ديگر جور ن

جهت گرفتن چوكي هاي وزارت خودش  ر بر سر عضويت در شوراي مشورتي و بر سر تشكيل حكومتوپشا

يك دردي براي جهاد افغانستان محسوب مي شد كه چگونه مردم مسلمان و مجاهد در داخل با ايمان قوي و 

روحيه اسالمي در مقابل كمونيستان ايستاده گي مي كنند اما در خارج رهبران و نماينده گان شان روي چه 

  .مسايل حساب مي كنند

ار و غم انگيز دوران جهاد تاثيراتي سؤ باالي مردم و مجاهدين گذاشت ، نيروها همه در اين همه حوادث ناگو

  .جهاد اسيب عظيمي از اين ناحيه متحمل گرديد. جهت ضد ارزش هاي جهاد در حركت بود



خواهي بودند ، دستگاه ارتجاعي خلق در عين زماني كه خود احزاب جهادي درگير مسايل قدرت طلبي و خود

و پرچم هم در زمينه تخريب جهاد و مقاومت از طريق هاي مختلف و از چينل هاي مخفي وارد شده با پخش 

پول و سالح در بين يك عده قوماندانان جهت تشديد جنگ هاي داخلي و گروهي دست به فعاليت هاي زدند 

  ..كه در بسا موارد براي انها موثر واقع شد

افغانستان و تاريخ جهاد افغانستان وارد ساخت جنگ هاي شهر ضربه كه بر پيكر جهاد مقدس مردم  ترينشديد

اين جنگ ها كه با سقوط حكومت نجيب و امدن احزاب  .كابل بعد از پيروزي مجاهدين بر اين شهر است

مردم . جهادي به داخل شهر كابل اغاز گرديد ، يك فاجعه عظيمي انساني در داخل شهر كابل به بار اورده بود

ين جنگ ارائه شده بي گناه و ساكنانان كابل قرباني اصلي اين جنگ بودند كه امار متفاوت از تلفات انساني ا

ادعا شده در حدود شصت هزار انسان در اين جنگ هاي بي مورد و جنگ هاي قدرت طلبي تلف است انچه 

اميد مي رفت . هزاران انسان خانه و كاشانه شان را ترك كرده به كشورهاي همسايه مهاجرت كرده بودند. شدند

ه كه انها به وطن برگردد ، ولي بر عالو، گري شوروي مهاجرين دوره اشغال، كه بعد از پيروزي مجاهدين 

همه تاسيسات . كشورهاي همسايه ايران و پاكستان اغاز گرديدوج ديگري از مهاجرت ها به م ندنتوانستند برگرد

ن دولتي و غير دولتي ديگر تخريب گرديده بود ، مكتب ها ، شفاخانه ها ، وزارت خانه ها ، كلنيك ها ، پوهنتو

اين تخريب تاسيسات دولتي و غير دولتي مليون ها . اب درگير جنگ قرار گرفتحل سنگر بندي احزم همهو ها 

  . دالر  خساراتي را متوجه اقتصاد كشور گردانيد

تشكيالت اداري و و سيستم كه در اين راستا بزرگترين اشتباه و يا گفته مي توانيم بزرگترين خيانت همان بود 

اين واضح كه ديگر حكومت كمونيستي شكست خورده بود ديگر امكان ابقاي حكومت  .را از بين بردندنظامي 

ديگر هيچگونه مقاومت از طرف حزب  ضرورت به از بين بردن تشكيالت نبود چون كمونيستي وجود نداشت ،

رزش هاي در مقابل مجاهدين محسوس نبود ، بزرگترين جهاد و بزرگترين خدمت به ا) خلق و پرچم (وطن 

ولي اين طور . و روي ارزش هاي جهاد كار مي كردند خردمندانه و هوشيارانه فكر مي كردندجهاد همان بود كه 

 در و ارزش هاي جهاد مقدس مردم گام ها گذاشته شد و جنگ هاي تنظيمي نشد در جهت خالف ارمان ها

ترل شهر كابل و رسيدن به قدرت ضربه شديد بر جهاد ائتالف هاي شكننده جهت كن. صورت گرفتشهر كابل 

يك روز حزب اسالمي تالش اش اين بود و توجيه جنگ اش اين بود كه نيروي هاي . مردم وارد ساخت

در پهلوي نيروي هاي مسعود قرار گرفته و در توطيه  ه از جمله بقاياي رژيم سابق كمونيستي استدوستم ك

حزب در كنار دوستم شوراي هماهنگي تشكيل مي دهد ، صبغت اهللا  ولي روز ديگر همين. عليه جهاد مي باشد

تا وقتي كه در رياست دولت موقت قرار دارد عامل همه جنگ ها را بر گردن حكمتيار مي اندازد و با كلمات 

ركيك و زشت نثار حزب اسالمي و رهبر ان مي سازد اما وقتي از دولت موقت كنار مي رود موقف اش تغيير 



ايد در شوراي هماهنگي با حكمتيار قرار مي گيرد در مقابل مسعود جبهه مي گيرد و مسعود را  مي كند مي

اتخاذ همچون موقف ناسالم و غير معقول تاثير عميق در روحيه . عامل بعضي جنگ هاو بد بختي هاي مي داند

برادر خود بر عليه شوروي  مجاهدين و رزمنده گان جهاد مي گذارد يعني انهايكه تا ديروز  با سر بلند در كنار

و عمال ان مي جنگيدند ولي امروز در اثر اين گونه برخورد ها و موقف هاي بي جا در مقابل برادر خود مي  ها

  .جنگد

به هر صورت مردم مسلمان و شجاع افغانستان جهاد و قيام نمودند ، خون دادند ، قرباني تقديم كردند ، شهيد و 

و باالخره مال و زنده گي خود را در راه جهاد و مقاومت از دست دادند تا اينكه توانستند يك  معلول نثار كردند

از اين جهت تمام افتخارات جهاد براي خود ملت مبارز ، براي كسي كه اخالص . و در اورندابر قدرت را به زان

خدا و وطن جهاد كردند ، براي كسي كه بعد از شكست شوروي سالح خود بر عليه برادر خود مندانه و در راه 

نگرفت و بر زمين گذاشت ، براي كسي است تا امروز براي حفظ ابرو و حيثيت خود و هموطنان خود زحمت 

ران جهاد ، و و انچه بدي ها و رسوايي ها است مربوط معامله گران جهاد ، تكه دا. مي كشد ، مربوط مي باشد

  .انها كه به نام جهاد و مجاهد تا امروز سؤ استفاده نموده و خون مردم را مي نوشند

تان خلق و ونيسكمتجاوز شوروي و اينكه چرا افتخارات و پيروزي هاي جهاد و مقاومت افغانستان در مقابل 

و ذهنيت هاي اكثر  ام بد گرفتامروز تحت شعاع است ، اينكه چرا جهاد اسيب ديد و در انظار جهانيان ن پرچم

مردم به خصوص تحليل گران و روشنفكران را نسبت به جهاد و مقاومت مردم منحرف ساخت ، بيشتر مربوط 

مي شود به كساني كه از جهاد و اسالم سؤ استفاده كردند ، مربوط كساني كه در دايره خود خواهي هاي خود 

ور منافع كشورها و سازمان هاي جاسوسي منطقه حركت دويدند و جهت منافع شخصي و حزبي خود بر مح

  . كردند

پس انچه نتيجه مي گيريم اينست كه جهاد و مقاومت افغانستان كه توانست يك امپرياليزم را شكست بدهد و 

در اثر قدرت طلبي و طمع ورزي هاي  ،تغييراتي در سطح جهان به وجود اورد و افتخاراتي نصيب ملت بكند 

حتي كساني كه در بربادي و ويراني كشور نقش اساسي داشتند مانند . خوش مالمت قرار گيرديك عده ، دست 

اعضاي خلق و پرچم در داخل و بيرون از كشور سر رست كردند و جهت تبرئه خود و حتي حزب خود تحت 

س خاد تا جايكه نجيب رئي. عنوان نشر حقايق در باره حوادث سياسي و نظامي كشور كتاب ها نوشته كردند

، مجاهد و دوران كارمل و رئيس جمهور دور اخير حكومت خلق و پرچم را كه صدها روشنفكر ، ازادي خواه 

مردمان ضد شوروي را شكنجه ، حبس و اعدام مي كرد و در دوران رياست جمهوريش با سياست مكر و فريب 

در فرهنگ اسالمي شهيد است در  تخم نفاق را مي پاشيد امروز به عنوان قهرمان و حتي مقدس ترين كلمه كه



و مقاومت ملت  پهلوي اسم او گذاشته مي شود اين جفاي است كه در حقيقت معامله گران جهاد در حق جهاد

  .افغانستان نمودند

در افغانستان باعث شد كه گروه هاي دهشت افگن ، تيكه داران جهاد  مفرط خودخواهي هاي و طلبيقدرت 

بازي هاي شان را  تا شان باز كنند با منافع را بخصوص امريكاديگر  جهان پاي چندين كشوربعد شكل بگيرد و 

خود اين تيكه داران جز بازي گران جهت احراز مقام و منصب و اندوختن  ، و در كشور ما به راه بيندازند

سرمايه انگفت قرار گرفتند و هر وقتي منافع شان از قدرت و سرمايه كمي در خطر افتاد باز هم بي شرمانه از 

بر بحران فعلي  استفاده مي كنند ودر نهايتو امثال ان   "جهاد و مجاهد ، مجاهد را كنار مي زنند"عنوان 

  .مي افزايندهر روز افغانستان 
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