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 قسمت اول

مملکت در داخل چوکات قوای بین المللی همکاری  49که از  کرعسهفت هزار،  و هشتاد 2014قرار است که در اواخر سال  

( افغانستان را ترک کرده و یک ملک متالشی شده که توسط خشونت ISAFو امنیت، ناتو )

چندین دهه جنگ از زمان اشغال افغانستان توسط  .شود، در عقب خود رها نمایندرهبری می 

بی ریشه، بی  ا  عمیقکه  تییعجم، دینامیک مبارزه مسلحانه در یک 1979شوروی ها در سال 

 .گردیده است غیر مساوات بارز مشخصعدالتی اجتماعی، و 

مداخله ممالک عضو ناتو در افغانستان سبب دامن زدن یک جنگ نو زیر لوا  2002در سال 

 .جهاد به راه انداخته شد بیرقیا 

ال ومت مسلح برعلیه اشغاین تصور برخواسته از یک تصور اسالم سیاسی و به مانند یک مقا

 .می کنند یههمرااین قوا را  ،داخلقوای غیر اسالمی و هم چنان علیه کسانی که در  وطن توسط 

که با این شورشیان یکجا شده اند همه وارثین این دو دهه  یهایحال آنکه این درگیری جاگزین دو دهه جنگ می باشد، و گروپ 

 .جنگ هستند

ه از کرا اجتماعی  راتیتغیپروسه  ،این مشاهدات منتج به پرسش در مورد میکانیزم دوام خشونت ها گردیده، و از طریق تحلیل

 .قرن بیستم به وجود آمده به ما تشریح می نماید ۀنیم

سیستم تولیدات زراعتی و مالداری، سبب منقلب ساختن  ا  مخصوصهای اقتصادی  زیربنانو سازی سریع  1950بعد از سالهای 

اجتماعی  طاتارتبافکتور انقسام  سبب یک ساختار های اجتماعی که در آن داد و ستد به سیستم قبلی یا قدیم از بین رفته، و

بوجود آمدن وسعت پروژه ها بوده و توسط وسعت پروژه قابل اندازه گیری با گردید، و اهمیت این تغییرات برای اهالی مربوط 

 .می باشد

میباشدمترجم آن بدوش  این نوشته متن، امالء و انشاء لیتؤومس  
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، یک تعداد زیاد قریه جات به منظور خلق نمودن یک سیستم کالن ولسوالی مارجه والیت جنوبی هلمندتنها در  1966در سال 

 .سیستم وجود داشت 13 قبال  سیستم می رسید، که  66بهره برداری تولیدات زراعتی آبی به وجود آمد، که تعداد مجموعی آن به 

 

 ر شکل دادن جامعه زراعتی و مالدارییتغی 

 :ساختار های زیر بنا ها در تمام کشورزیر کار گرفتن تعداد زیادی از پروژه های  

جتمع زراعتی در بتی کوت در شرق پلخمری در شمال، م

و نغلو در والیت کابل، تنها بیان گر  ننگرهار، بند های سروبی

 .چند نمونه است

این ساختار های جدید، سبب تخریب تولیدات پرورش ماهی و 

 .منجر به قحطی آن گردید

که در یک سؤالی به جواب  هګجر ولسیدر  یک وکیل والیت کنر

محمد ظاهر شاه، که از وی در مورد دلیل اعلیحضرت با   مالقات

جوابش این بود که در  به وجود آمدن تظاهرات مردم پرسیده بود،

اطراف و قریه جات مردم نمی توانند به احتیاجات خود از قبیل 

جاه لباس و مواد غذایی دسترسی پیدا نمایند، و همچنین در بعضی 

یم زیرا کنتعیین از طرف دیگر نفوس رو به افزایش است، بدون آنکه وسعت آنرا بتوانیم .  ها اطفال برای چند روز غذا ندارند

تی زراع قرار گفتار شخص با صالحیت در این امور که وظیفه سرشماری نفوس و مساحت زمین هایاحصائیه های دست داشته 

 قابل اعتبار نیست. ،به عهده داش 1963در سال 

مشخص وهم چنان اطمینان به اظهارات اشخاص جواب دهنده، نشان دهنده یک عنصر مهم در به وجود  جمع آوری اعداد طشرای

ت صورکه به در مورد تحول در توزیع یا تقسیم برای اهالی در حال تغییرات نفوس خصوصا  ، می باشداحصائیه آمدن یک 

 درست نمی باشد.  معلومات  ۀنشان دهند ،اعداداین  ،پیش می رود خیلی سریع

ی گرفته شده م احصائیهمورد باز پرس قرار گرفته شده جزء یا عنصر مهم در برقراری  احصائیهکه جهت گرفتن  اشخاصی

 .ال قرار داردؤسباشد. و ناگفته نباید گذاشت که مطمئن بودن اعداد گرفته شده نیز زیر 

و افزایش نا هماهنگی اجتماعی در خور  شدگان در یک شرایط بلند رفتن نفوس که این اعداد نشان دهنده تحول بیجا ا  مخصوص

 .دقت است

 .تحقق بخشیدن به کار های زیر بنا ها مستلزم بی جا نمودن مردم گردیده و مستقر شدن و جاه به جاه شدن کوچی ها گردید

 :است، به ترتیب زیاد بودن نفوس هر قوم افغانستان از اقوام مختلف تشکیل شده 

 .و قرغز ها ـ نورستانی ها ـ ترکمن ها ـ ایماق ها ـ ازبک ها ـ تاجک ها ـ هزاره ها پشتون ها
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ده سبب تجرید سیاسی اجتماعی یک ع بردن تولیدات زراعتی و مالداری ها و بلندزیربنا در حالیکه سیاست نو آوری در سیستم 

وجود آمدن یک ساختار نو   به گر مساعد ساخته و تنظیم کننده ایدی ۀوجود آوردن عدب  از طبقات و برعکس زمینه را برای

 .یا قومی می باشدبیله ای قوابستگی اجتماعی، از نظر 

 .در ساختار جمعیت استعمال گردید رات موازنه مناطقینیز به منظور تغی 1960بیجا نمودن اهالی در طول دهه 

 .خریداری زمین های زراعتی توسط حکام به قیمت پائین نیز یک عمل رایج بود

ی به وجود شرایط دیگرۀ که سبب بی ریشه ساختن اجتماع گردیده، یا به عبار نوآوری یا نوسازی در کشور تبدیل به یک ماشین

 بهباالخره باشند و  نمی دهد که خود شان سبب پیش برد و محافظت زندگی خودآمده، اجازه این را به تعداد زیاد از طبقات 

 .شدن ها و مهاجرت ها می گردد صورت تدریجی سبب از بین رفتن شان با بیجا

 :اظهار کرد (، پسر کاکا و شوهر خواهر پادشاه محمد ظاهر شاه1978ـ1909سردار محمد داوود خان صدراعظم )

  «ما باید در این باره به حیث یک ملت یک کاری بکنیم و یا بمیریم : »عالوه نمودو  «عقب مانده استغانستان یک مملکت اف »

در مورد آرزوی نوآوری یا نو سازی و  بود که سران یا نخبگان آنوقت ۀراه حل، نشان دهنده یک سنجش کورکوران ۀاین شیو

 د، گردید.که نمایان گر این افق دید شان بوخشونت هایی 

ملت  تشکیل یک دولت  تبه که جنگ و منطق الینفک، برای ساختار یک نبرد مسلحانه به راه انداخته شد، در واقع تصورمریک 

 .در این شرایط، به صورت تدریجی آن، در یک اجتماع چند قومیتی، خود به خود متالشی می گردد

 

 نسل اول جهاد 

رژیم کمونیستی کابل بین سال های  قاومت مسلحانه علیه شوروی وهت مج ا  سران احزاب اسالمی که بعد 1970ی ها در سال 

نتیجه فرار از دهات یا قریه جات که در  1989ـ1979

 متشکل شدند.که ای بودند اولین نسل شهری 

 در ابتدا، اع، موفق به فرار از فقر از دهاتاجتم ۀاین طبق

موفق به آموختن تعلیم در مکاتب متوسطه و عالی و بعدأ به 

 .پوهنتون راه یافتند

این طبقه از اجتماع از این امتیاز خود استفاده نموده به 

 .فعالیت های سیاسی اقدام نمودند

رژیم بر سر اقتدار صدا بلند کرد، در حالیکه، اعضای احزاب کمونیستی و اسالمیست  ، تحت فشارهای سخت داخلی و خارجی

 .ها به افراطیت پیوستند

که توسط  1973، حکومت شاهی با یک کودتا در سال 1972ـ1971 وزیران در سال  ۀپی دو کابینفای پی در عبعد از است

سردار محمد داوود خان به راه انداخته شد حکومت شاهی به جمهوری تبدیل و خودش رئیس جمهور گردید، اقدام به دو کودتای 
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ها به پاکستان پناه  ااحزاب جنبش اسالم گر . اعضای مهمسبب توقیف یک تعداد اشخاص گردید 1975ـ1973ناکام در سال 

منجر به کودتاه  1978در ماه اپریل و  به وجود آمد ا  فوقت ا  وقت  ش خشونت، و قتل های پراگندهبردند، یک اوضاع نهفته و خامو

 تیک افغانستان پا به عرصه گذاشت.کمونیست ها گردید و جمهوریت دیموکرا

شد به زودی به یک مقاومت بزرگ مردمی مقابل گردید، که با یک عکس العمل وحشیانه  این رژیم نو که توسط مسکو تقویه می

ش عدم پذیری، و سبب و منتج به مقاومت مسلحانه به سطح وسیع گردید، و این حالت چندین دهه را در بر گرفت جواب داده شد،

 :ذیل آغاز گردیداین رژیم توسط سه منطقه 

مرکز و والیت کنر در شمال شرق، این سه منطقه تحت تسلط حکومت افغان به زور شهر هرات در غرب، هزاره جات در 

 .هفته این مردم در مقابل قدرت مرکزی می باشدنیام این مناطق نشان دهنده خصومت و ق 19قوت در اواخر قرن 

شش ماه بعد از کودتا و گرفتن قدرت توسط حزب کمونیست در حدود صد هزار نفر به قتل رسید.  1978در اواخر ماه اکتوبر 

 ،در بعضی نقاط .که هنوز به پاکستان فرار نکرده بودندبود ـ مذهبیون و نخبگان منطقوی مال ها در دهات کشتار ها متوجه 

 مردمی و بدون مشروعیت قانونی از قوت و ۀردند به این ترتیب دولت بدون ریشمردم را به صورت دسته جمعی از بین می ب

فشار کار گرفته و با زور و قدرت می خواست که قوت های مردمی در مناطق مختلف دهات و قریه جات و نخبگان مناطق را 

 .به طرفداری شان مجبور و امتیازات حاصل نمایند

ستند اذهان مردم را به خود جلب نموده و با انتشار ارقام غلط و غیر قابل اعتماد، اعتماد با قدرت نمایی همراه با خشونت می خوا

 .مردم را جلب نمایند

وسعت استعمال خشونت شدید توسط رژیم کمونیستی  ۀس در بندی خانه پلچرخی نشان دهنددر واقع اظهارات یک قوماندان پولی

 :می باشد

ت داریم، به دیگران ضرورت نیست، فلهذا همه ر.[ ما تنها یک ملیون کمونیست ضرو..یک ملیون افغان باید زنده بماند ]..»

 .«شان باید از بین برده شوند

 

 پایان قسمت اول

 ادامه دارد

 

 

 


