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احسان هللا مایار

عالج در ِد بی درمان!
این نوشته در ماه اگست سال  2005م در مقدمۀ جلد چهارم "قیام ملت افغان" تدوین گردیده که با وجود سپری شدن پانزده
سال هنوز هم می تواند بحثی روی قضایای غمین حاکم در میهن عزیز ما ارزیابی شد .در آن روز چنین نوشته بودم که
امروز از نظر خوانندگان گرامی گذارش می یابد:
خوانندگان گرامى !
پس از طبع و نشر مجلدات اول ،دوم ،و سوم " قیام ملت افغان " اینك به عون الهى جلد چهارم آن نیز با همان احساس
اولى كه عبارت از حب وطن و عشق و عالقۀ مفرط نگارنده به آزادى مردم و كشورش از سیطرۀ حاكمیت بیگانه میباشد،
تكمیل و چاپ شد .امید است كه یك منبع مستند و مفید براى عالقمندان تاریخ جهاد افغانستان شده بتواند.
مولف ادعا ندارد كه توانسته مقام شامخ مردم نجیب افغانستان را كه سر و مال خود را در راه خدا (ج) و آزادى وطن شان
ْ
فدا كرده اند ،طوریكه الیق مقام الیق آنها در تاریخ معاصر ما است ،تشریح و توضیح نموده است ،اما به این نكته اذعان
دارد كه تا حد توان كوشیده است جریان جنگ نا برابر افغانستان را با شوروى و كرونولوژیك جهاد افغان ها را براى نسل
هاى امروز و فرداى كشورش با امانت ثبت نموده و در اوراق تاریخ آن بگنجاند .امیدوار است تا كاستي ها و اشتباهات
آنرا به نظر اغماض ببینند ،و هر گاه سهو موجود در آن قابل گذشت نباشد لطفأ آنرا با استناد یک سند رد نمایند تا در آینده
و در چاپ هاى بعدى اصالح شده بتواند.
در این جلد نظر به دالیلى كمتر از رسانه هاى خبرى استفاده شده است بل بیشتر از سهمگیرى و فعالیت افغان هاى مقیم
اروپا ،امریكا و پاكستان سخن رفته است  .در این برهۀ زمان رویداد های روی صحنۀ سیاسی جهان عرض اندام نموده
است که دیگر حوادث تحت تأثیر خود قرار داده است.
اول :درین سا لها جنبش پریسترویكا در روسیه ،دیدن سران دو ابر قدرت در آیسلند ،مسْلۀ بوسنیا هرزه گووینا ،و بطور
كل بالقانات ،كشاكش امریكا با لیبیا ،بحران نیكاراگوا ،مبارزۀ گسترده علیه مواد مخدر كلومبیا ،تشنج هاى ممالك افریقائى،
تغییر رژیم و تخت نشینى شاه سابق كمبودیا و بسا مطالب مهم دیگر توجه رسانه هاى خبرى جهان را بخود معطوف داشته
و از نشر اخبار مربوط به افغانستان كاسته شده است .در همین دوران پس از مدتها انتظار باالخره غرب در رأس آن
امریكا ،براى مخالفین رژیم كابل در كشور هاى غربى ،و مجاهدین افغانى در پاكستان امیدوارى نجات كشور شانرا نوید
داده و بازار مجالس ،دیدارها ،گفتگوها و سفرها گرم شده است.
مولف بیشتر از تالش و سفرهاى مكررش به شرق و غرب تذكر داده و از آمدن دسته هاى مختلف مردم
دوم :در اینجا ْ
بدیدنش یاد كرده است اما این تذكر و یاد آورى به قصد خود نمائى و خودستائى نبوده بلكه هدفش نام بردن و ستایش آنهائى
بوده كه از اطراف و اكناف مملكت ،با طى طریق از راه هاى صعب العبور و پر خطر ،به امید مشاركت در امر نجات
كشور شان از شر غاصب و تأمین استقالل با حفظ تمامیت ارضى وطن شان به هر در و به هر كس مراجعه نموده طالب
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رهنمائى و كمك میشدند.
ناگقته نماند كسانیكه تفنگ در دست داشتند و خود را در راه آزادى وطن فقیر شان قربان میكردند از پیشآمد پر از نخوت و
خود پسندى رهبران جهادى به تنگ آمده بودند ،زیرا اكثر شان از صحبت با مردم بیچاره خود عار داشتند ،اما ما كمترین
ها حوصله شنیدن را با كمال اخالص داشتیم  .نگارنده اكثر از شنیدن مشكالتیكه آنها در طول راه آمدن و در طى مدت
این جنگ طوالنى و فرساینده دیده بودند و از مشاهدۀ مأیوسى و نا امیدى شان بخاطر نداشتن دسترسى بوسایل جنگى،
دفاعى ،اعاشه و ضرو ریات ابتدائى زندگى ،ساعتهاى دراز خواب بر وى حرام میشد و اما وقتى شوق رسیدن به آرمان
بزرگ شان را كه آزادى وطن و مردم آن بود،
میدید ،آن ساعت برایش چون عید و برات مى
نمود.
ولى با تأسف باید اعتراف كرد كه نسبت عدم
وجود یك پالن معین برا ى انسجام و اتحاد
سیاسى و نبود یك مركز اجرائى فعال ،عدم
اجتماع و تمركز شخصیتهاى متفكر ملى جهت
بوجود آوردن یكه حلقۀ متحد و هم راى كه
بتواند امكانات انتخاب یك زعیم وطن
هزاران فرزند افغان به انتظار ناجی (کمپ دالبندین ،بلوچستان سال )1984

خواه ،سیاس ،دانشمند ،مهربان و مردم دوست را فراهم نماید و عالوه بر این فقدان یك پالن منسجم براى انتخاب یك هیئت
دولت مسئولیكه پس ازخروج قواى شوروى و سقوط حكومت دست نشانده اش از افغانستان قدرت را بدست گرفته و این
وظیفه خطیر را بدوش بگیرد سبب بروز یك حالت سر در گمى شده است كه تا اكنون ادامه دارد .فراموش نكنیم كه مداخلۀ
علنى همسایگان ،بمنظور تضمین منافع شان ،در امور داخلى كشور ما ،مستقیما ً و یا توسط دست اندر كاران و گماشتگان
افغانى شان یكى از عوامل ناهنجارى بود كه مانع هر گونه بسیج قوت هاى ملى در داخل و خارج از كشور میشد .این همه
بند و بست ها باعث شد كه با قبول تمام قرباني هاى بیست و چند ساله ملت افغان هنوز هم افغانستان به آزادى كامل خود
نرسیده و بصورت آشكار یك كشور اشغال شده توسط ابر قدرت جهانى ،با متحدینش میباشد.
سال گذشته و امسال دوباره و هر بار تقریبا ً ششماه در كابل بودم .كابلیكه در اثر جنایات حزب خلق و پرچم كه كمونیست
و یا مقلدین كمونیستى بودند به تباهى سوق شده و از شناخت بیرون شده است .تراكم بیش از حد نفوس باعث تخریب و
ویرانى زیر بناهاى اصلى این شهر شده .هر چند در گذشته كابل یك شهر كامالً عصرى بسویۀ جهانى نبود ،اما فضاى آن
در بهار عطر آگین و منظرۀ آ ن در زمستانهاى پر برف زیبا و چشمگیر بود .ولى امروز به یك شهر ملوث و كثیف مبدل
شده است .آلودگى فضای كابل تنها به كثافات ظاهرى كوچه و بازار و خرابه هاى آن محدود نبوده بلكه فساد در مقامات
بلند پایۀ دولتى و نظام ادارى كشور كه مسئول رفاه مردم میباشد بیشتر سرایت كرده است .دولت یك تعداد از آن چهره هاى
سرشناس را كه باید نسبت جنایات شان روزى در داد گاه مردم محاكمه مي شدند ،امروز مانند فرزندان صدیق وطن در
دستگاه ادارى كشور جا داده شده و براى حفاظت شان موتر هاى زره دار و بادیگارد ها اختصاص داده شده است.
ادارۀ حكومت كه سرحد حاكمیتش محدود است منتظر به فیصله ها ،تصمیم گیرى ها و اوامر یك حلقۀ مشخص خارجى
"وایسراى" آن میباشد كه بدون اجازه وى صالحیت ندارند كارى بكنند.
من معتقدم كه امروز افغانستان یك كشور اشغال شدۀ است كه در آن منافع بیگانگان در حال تكوین است .در وضع كنونى
كسانیكه به وطن و مردم خود مى اندیشند صالحیت ابراز نظر را ندارند و اگر هم صداى شان باال شود گوش شنوائى وجود
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ندارد كه آنرا بشنود.
براى نسل ما كه نزدیك به انقراض مى باشیم بسیار مشكل است كه ارزش هاى معنوى یك ملت آزادۀ را كه در یك كشور
آ زاد چوكات بندى شده بود به طاق نسیان گذاشته و خود را با حالت كنونى كه فرومایه گى در آن دست باال دارد انطباق
دهیم.
ابر قدرت امروزى چون با زمامدران وقت كنار آمده نتوانستند بنام اینكه كشور ما به حجرۀ تروریستى مبدل شده است بر
آن حمله نموده و آنرا اشغال كرد .مرد و زن بیگناه افغان نیمه آزاد ،همان نیمۀ را كه داشتند از دست دادند و هر آنچه را
حاكم امروزى افغانها خواسته باشد از آ نها دریغ نمى كند .وضع اسنفاك محبوسین افغانى در گوانتاناما بى (كیوبا) ،محبس
میدان هوائى بگرام ،محبس قندهار و دیگر محابس تحت ادارۀ قواى امریكائى نشانۀ مظالمیست كه آنچه را ملت افغان از
قواى استعمار انگلیس در قرون 19و  20دیده بود به مقابل این جریان بسیار ناچیز و بى اهمیت مي باشد.
براى اینكه پاراگراف باال بنحوى از انحاء غلط تعبیر نشود و چنان اسنتباط نشود كه نویسنده از یكى از نظام هاى نامیمون
بعد از 1978كه خواستۀ مردم افغانستان نبودند ،دفاع میكند ،بصراحت میگویم كه هر گز چنین نیست و بر عالوۀ آن
عتراف میكنم كه افغانستان از تاریخ خروج قشون شوروى به بعد ،یعنى بعد از پانزدهم فبرورى  1989قدم به قدم به یك
مأمن تروریستى مبدل شده بود که هنوز هم دوام دارد.
اما چرا به خود اجازه ندهیم و سوال كنیم كه عامل اصلى این مخمصه در كشوریكه هزاران توریست اروپائى و امریكائى
در سال هاى 1960و اوائل دهۀ  ،1970آنرا بهشت سیر و سفر مي دانستند ،كى ها بودند؟ چرا وقتیكه در وزارت خارجۀ
امریكا ،حامى امروزى ما ،در بارۀ حل بحران افغانستان داد میزدیم كه در راه ایجاد صلح در كشور جنگزدۀ بما كمك كنند
گوش شنوائى پیدا نمیشد؟ چرا سر نوشت یك كشور فقیر به دست بیگانگان سپرده شد؟ چرا وكى پاى عرب و عجم را در
افغانستان داخل كرد؟ آیا اسامه بن الدن رهبر امروزى القاعده در اوائل دهۀ  1980توسط دایه اى مهربانتر از مادر امروز
ما به افغانستان وارد نشد؟ چر ا تا زمانیكه وى در پهلوى مجاهدین افغان بر ضد اتحاد شوروى میجنگید با ساز و برگ
نظامى تقویه میشد و قهرمان آزادى نامیده میشد و امروز بنام رهبر تروریزم در هیچ كنج جهان سوراخى براى زندگى
كردن ندارد .این سوا ل هاى زادۀ تفكر كدام مجنون و بى اساس نیست بلكه حق مسلم هر انسان ،چى افغان باشد و یا یك
ملیت دیگر ،است كه باید حقایق را در روشنى تمام دیده و در گرداب تاریكى و ابهام فرو نماند.
رهبر امروزى افغانهاى كه با مصرف  215ملیون دالر بنام ملت افغان انتخاب شد از حاكم امروزى افغانستان به عذر
درخواست مینماید تا كشور آزادۀ افغان را حفظ و خودش را حمایه كند و بر عالوۀ نصب پایگاه هاى نظامى عساكر خود
را بطور دایم در كشور مستقر سازد.
نمي دانم كه اركان دولت امروزى افغانستان ،كه اكثر شان مشتركأ در این بازیها دست دارند ،تاریخ نه چندان دور را
مطالعه كرده اند؟ ببینید زمانیكه شاه شجاع با پشتیبانى ابر قدرت زمان بر اریكۀ قدرت نشانده شد نفوذش در دورن جامعۀ
افغانى تا كدام حد بود؟ چهره هاى مانند وزیر محمد اكبرخان ،عبدهللا خان اچكزائى ،محمد جان خان وردگ ،امین هللا خان
لوگرى ،میر مسجدى خان كوهستانى و امثا لهم چطور با دست خالى و بدون كمك هیچ كشور خارجى توانستند برزگترین
حماسۀ زمان را بوجود آورند .زمانیكه میر مسجدى خان با وجود آنكه در جنگ بمقابل انگلیس در چاریكار زخمى شده بود
و در تگاو دوستانش زخمایش را تیمار میكردند و خودش توان حركت را نداشت  ،بكمك دوستان و همرزمانش به كابل آمد
تا شاهد رانده شدن قواى فرنگى از كشورش باشد اما پیش از رسیدن به آرزویش بتاریخ  1841/1/26در اثر زخمهایش و
یا طوریكه افواه است در اثر زهر دادن توسط عمال بیگانگان وفات كرد (تاریخ و فات از صقحۀ 98كتاب خاطرات لیدى
سیل اقتباس شده) .آیا در اوضاع كنونى آبستن بوجود آمدن چنان قوت هاى ملى ،نه تروریستى به همان حالت گذشته نمي
باشد؟
ما كه در قلب آسیاى مركزى و نیمقارۀ هند قرار داریم و شاهد مبارزات آزادیخواهى خود و همسایه گان خود میباشیم بكدام
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منطق میتوانیم متاعى براى مبارزات آزادى خواهى شخصیت هاى مانند محمد على جناح ،ابو الكالم آزاد ،مهاتما گاندى،
جواهر الل نهرو و امثا لهم در هند و سید جمال افغانى  ،وزیر محمد اكبرخان و همقطاران دیگر شان را در افغانستان قایل
نشویم و در برابر شان سر تعظیم پائین نكنیم .
بهتر است مبحث مختصر باال را با كالم اقبال الهورى بسته كنم كه میگوید:

میرسد مردى كه زنجیر غالمان بشكند
دیـده ام از روزن دیوار زندان شما
فراموش نكنیم كه امریكائیها بعد از تاریخ  15فبرورى  1989زمانیكه آخرین عسكر شوروى افغانستان را ترك كرد سر
نوشت و سیاست آینده افغانستان را به دست پاكستاني ها و هزینۀ عرب سعودى سپرد و خودش كه به هدف و به كام دل
خود رسیده و دشمن را زبون دید ،ملت افغان و افغانستان را مانند زمانیكه نیكسن از كابل دیدن كرده بود آنقدر بى ارزش
دانست كه آنرا كامالً فراموش كرد.
كنفرانس هاى غیر مستقیم ژنیوكه فیصله و نتیجۀ آن به اذهان عامه رسانیده شد ،توافقى بود كه بین رژیم كابل و حكومت
پاكستان بامضاء رسیده و تعمیم آنرا دو ابرقدرت زمان تضمین كردند .مراكز تصمیم گیرى جهان خود را چنان گول زدند
كه گویا اصالً جنگ بین پاكستان و رژیم كابل بوده و نه اینكه در بین مردم مسلمان آزادیخواه و مدافعین نوامیس ملى كشور
و رژیم تحمیل شدۀ كابل و با امضاى این توافقنامه مشكل شانرا حل شده پنداشتند .در آن وقت یك تعداد افغان هاى سر شناس
در این باره احتجاج كرده و آنرا رد كردند و اما دست اندر كاران حل بحران این موضوع حیاتى افغانستان نسبت عدم دور
اندیشى شناسائى مردم افغانستان " بمه چى گفته پس كار خود رفتند".
نه تنها من بلكه تمام كسانیكه در بارۀ این مسایل با هم سرو كار داریم  ،متفقا ً معتقدیم كه منشاء فساد و بد بختى افغانستان
بعد از بیرون رفتن روسها از افغانستان ،همین موافقنامۀ منحوس امضاء شده بین پاکستان و زمامداران کابل بوده و میباشد،
زیرا با سپردن سرنوشت یك كشور آزاده به دست بیگانگان نمیتوان حاصل بهتر از وضع كنونى را انتظار داشت.
چون مقدمۀ این مجلد گنجایش تحلیل قضایاى سیاسى و چگونگى اشتباهات طرف افغانى و رهبران كشورهاى ذیدخل در
بحران افغانستان را ندارد  ،پس بهتر است آنرا با این جملۀ عامیانه كه " هر چى مي كارى همان را مي دروى" به پایان
رسانم.
گریپواین ،تكساس اگست 2005
پایان
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