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  شگفتاریپ

آغـاز  » خـم  ریغـد «از » الـوداع  حجۀ«است که در  یثیحد» عهیش«

شده بود، امـا بعـد از    تیبارها روا زیرچند که قبل از آن ن، هشود یم

ـ عطـف ا  ي نقطـه که  دندیرا به آتش کش ثیحد نیا رامبیپ  نی

 روز عاشـورا  در اوج آن قربانگاه کـربإل  ي نقطه و فهیثق ،يسوز آتش

ـ  يدر بستر زمان و پهنا خیتار ي شهیهمکه  ی؛ قربانگاهباشد یم  نیزم

ـ . اابـد ی یو م افتهیگسترش  بـا مرَکَّـبِ خـون در دفتـر      ثیحـد  نی

را عشـق،   آن ي عمـده  يهـا  انسان نگاشته شده و سرفصـل  تیمظلوم

  .دهد یم لیتشک ، عدالت، و وحدتيآزاد

 یعـدالت انسـان   و يداران آزاد عنـوان پـرچم   ، بهنیراست انِیعیش

ــوب شــب  ــواره مغض ــرانِ ب  هم ــتمگر، متحج ــتانِ س ــپرس  و دادگری

مختلـف بـوده و    يهـا  مکـان و  هـا  زمـان گزارانِ غـارتگر در   بدعت

شـده و   ياریآب انیعیبا خون ش ی. درخت تنومند تفکّر اسإلمباشند یم

ـ     خیتـار  يها نایخون در شر نیا ، انیعیاسـإلم در گـردش اسـت. ش
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 يهمتـا  یمعشوقِ ب ییبایاز ز ییها و عدالتند که جلوه يعاشقان آزاد

و  کوفـه  يهـا  نانخلسـت  در یعل ي. نجواهارود یآنان به شمار م

عشـق   ،نیآن حضـرت در محـراب خـون    الکَعبـه  زت و ربفُ ادیفر

  .دهد یتا ابد انعکاس مرا  همتا یو ب کتای به محبوب انیعیسوزان ش

ـ ز يهـا  یقربـان  یخواه عدالت، به جرم عدالت يدایش انِِیعیش  يادی

انـد.   را متحمـل شـده   یفراوان يها مسلمانان کرده و رنج اسإلم و میتقد

 رونـد  یجهان به شمار م انیعیش نیتر محروم ي افغانستان از جمله انیعیش

ـ ها تحم بر آن يشمار یب يها ها و ستم که رنج ـ  شـده اسـت.   لی  انیعیش

و نقض حقوق بشـر در   یو قوم یستم مذهب یافغانستان نمونه بارز قربان

ـ  شیب یط تحمـل انـواع    بـا وجـود  قـرن گذشـته هسـتند.     میاز دو و ن

ـ ابه فرزندان خدمتگذار  نیتر و صادق نیتر دوست وطن ،ها تیمحروم  نی

ـ یدر تحـوإلت مثبـت س   و شـوند  یشناخته م نیسرزم ، ي، اقتصـاد یاس

  اند. داشته هدهرا بر ع يا نقش برازنده یدر سطح ملّ یو دفاع یاجتماع

کشورشان کامإلً واضح  به افغانستان انیعیش دیشد یدلبستگ لیدل

بـه   زین شان نیسرزم هستند و افغانستان یمیاز ساکنانِ قد ها آناست. 

ـ ی. باشد یممتد نم هیهمسا يکشورها  ي هکننـد  از عوامـل فـراهم   یک

 نیسـرزم  ییایامتداد جغراف ،کشور کیدر  یدخالت خارج يها نهیزم

ـ  هیهمسا يساکنِ آن در کشورها لِیاقوام و قبا یبعض امـا   باشـد  یم

 یاصـل  نیسـرزم اغلب سـاکن شـهرهاي بـزرگ هسـتند و      ،شیعیان

و اطراف آن، در قلب افغانستان واقـع   جات زارهدر ه انیعیش تیاکثر

 یدخالت خارج ،نی. بنابراشود متصل نمی گرید يشده و به کشورها
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 خینـدارد و در تـار   مکانوجه ا چیبه ه انیعیش قیدر افغانستان از طر

 دو عامل قتیاست. در حق فتادهیهرگز اتفاق ن يزیچ نیافغانستان چن

ـ ییایجغراف تیو موقع یدوست مهم وطن بـه   یرا از وابسـتگ  انیعی، ش

ـ  یداشـته اسـت و اتهـام وابسـتگ     در امان نگـه  گانگانیب بـه   انیعیش

  .دارند یاست که در حق آنان روا م ییها از همان ستم گانگانیب

ـ  ر پ ،نیخون خیتار ،افغانستان انیعیش  ي کارنامـه و  بیفـراز و نش

ـ دارنـد. متأسـفانه ا   یدرخشان یخدمات ملّ  ي کارنامـه و  خیتـار  نی

 اریــنشــده و در اخت مکتــوبکــه إلزم اســت  يورطــ درخشــان، آن

ـ عنـوان   قرار نگرفته است. بـه  ندهیو آ یکنون يها نسل ـ  کی  ي عهیش

 یکه کتاب نیتا ا ردیصورت بگ يکار نیآرزو داشتم که چن یافغانستان

در » در افغانسـتان  تشـیع  خیاز تـار  ینیخون يها صحنه«تحت عنوان 

کتاب با وجود زحمـات قابـل    نیا ي سندهیمنتشر شد. نو 1370سال 

ـ  يکه متحمل شده نتوانسته است آرزوها يقدر افغانسـتان را   انیعیش

ـ را پـر نما  تشیع خیتار ي نهیموجود در زم ءإلبرآورده ساخته و خ . دی

ـ  خیقوم مطرح شده تـا تـار   کی خیکتاب تار نیدر ا مـذهب و   کی

  است. هشدآن انتخاب  يبرا ییمسما یاسم ب ،نیبنابرا

ـ    يمتعـدد  يها نوشته که مقاإلت و يبا وجود  انیعیدر رابطـه بـا ش

ـ  یچند کتاب ریاخي ها سالدر منتشر شده و  افغانستان  دهیهم به چاپ رس

ـ  يهـا  و کارنامه خیگفت که تار توان یم تیاما با قاطع است، در  انیعیش

احسـاس  چنـان   هـم  نیاز نیو ا هشدن نیطور جامع تدو افغانستان هنوز به

  .شود می
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 خیکـه بـه تـار    يا هـم بـا تمـام عإلقـه     نجانبیبا کمال تأسف ا

ـ در ا تشـیع  خیتـار  از جمله و افغانستان ـ کشـور دارم بـه دإل   نی  لی

 یقیتوف نیکه چن دوارمیامر مهم بپردازم و ام نینتوانستم به ا يمتعدد

در  توانسـتم  این وجود نمیبا  دست آورند. پژوهشگران عإلقمند بهرا 

که خود شـاهد   ،انیعیش ریپنجاه سال اخ يها يها و گرفتار مقابل رنج

ـ خصـوص کـه ا   بـه  باشم، تفاوت یاز آن بودم ب یبخش هـا   سـال  نی

ـ  ی، اجتمـاع یاسیس خیتار يفرازها نیتر حساس ـ  یو فرهنگ  انیعیش

  .دهد یم لیافغانستان را تشک

کـه   یمشکإلت سال گذشته عإلوه بر دردها و حدود چهل یدر ط

 يهـا  يگرفتـار  ،وجود داشـت  افغانستان انیعیش يبرا یدر سطح ملّ

ـ  زین یعیش ي هجامع یدرون کـه   ییهـا  ينهـاد. گرفتـار   یرو به فزون

و  یقـوم  نیاز ظلـم و سـتم متعصـب    بـارتر  انیمراتب زآن به  يامدهایپ

و ی التقـاط  روشـنفکران ی و رمـذهب یها عناصر غ سال نیبود. در ا یمذهب

 طریقنیز از و  یمحافل و مجالس مذهب قیاز طر ،تشیعمخالفان اسإلم و 

ـ  بنـده یفر يها، احزاب و اشخاص بـا شـعارها   گروه و  ی، افکـار انحراف

 یو اخإلق یمذهب يها و ارزش یناسازگار با منافع ملّ يفکر يها شیگرا

ـ جد نمـوده و صـدها درد و مشـکل    قیرا در جامعه تزر وجـود   بـه  دی

اما دردمندان و دلسـوزان جامعـه نـه     ،روند هنوز ادامه دارد نیآوردند. ا

و  ییبـه شناسـا  که إلزم است  يورط آناند و نه  عإلج دردها پرداخته به

 يدردمنـد  چیه که نی. گو ااند دهیدردها اهتمام ورز نیعوامل ا یابی شهیر

ـ  سوزد ینم یدل چیوجود ندارد و ه علّـت اسـت کـه مـردم      نی. بـه هم
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ـ فر یاپیبلکه پ شناسند ینم را نه تنها درست نانیآفر  و فاجعه نیمنحرف  بی

  .خورند یم زیآنان را ن

ـ  نانیآفر فاجعه و نیمنحرفبرخی  ند از پنجـره  داگر از در رانده ش

 و سـت یجهـاد بـه نـام مائوئ    ي صـحنه . اگر از سـنگر و  نددش وارد 

، چند سـال بعـد از مجمـع    ندشدشده و اخراج یی شناسا ستیمغول

سر برآوردنـد.   یعیش يها تینام شخص به تهران در افغانستان انیعیش

ــد  ــاجر و ســازمان مجاه ــانون مه ــر در ک ــق نیاگ ــد( خل  نیمجاه

 ينهادهـا  در زیو ن نیبه اصطإلح مجاهد ي هیاتحاد) و در نیمستضعف

و  ستی، منافق، مائوئیام التقاطاتهبه  ،حاکم بر کابل یستیکمون میرژ

 يهـا  ، در حـزب وحـدت و گـروه   از جامعه طرد شـدند  ستیکمون

 یعـال  يو شـورا  يمرکز يشورا يعنوان اعضا آن به ي دهنده لیتشک

ـ  ریچون وز ییها ناعنونظارت و   ، اسـتاد، سـنده ی، نوسی، ژنـرال، رئ

ظهور کـرده و   !مردم ما یاسیس ای یاجتماع تی، شخصاإلسإلم حجت

  شدند. بر دوش مردم سوار

روشـنفکران مطـرح    و شهیمخالفت با افراد صاحب اند ي مسألهلبته ا

عنـوان انسـان قابـل احتـرام      که دارد بـه  يا شهی، هرکس با هر اندستین

 يا شـه یاست. اگر فرد و اند یبیفر و مردم یطلب فرصت ، مسألهبلکه  ؛است

ـ   وارد صـحنه که هست بـا صـداقت و صـراحت     يورط آن  چیشـود ه

  ندارد. یاشکال

آن اسـت  طلـب   عناصر فرصت افراد گمراه و هاي ویژگیاز یکی 

 طیهـا و شـرا   هستند که از فرصت يزنان ماهر و إلف انیدروغگو که
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جهـاد و شـهادت،    دندید یکه م ی. زمانندینما یبه نفع خود استفاده م

 ها آنمطرح بوده و نام و نان دارد  یاسإلم ییگرا و اصول هیفق تیوإل

ـ فق تیوإل چاك نهیس رویمجاهد، عاشق شهادت، پ ـ بن و هی  نیادگراتری

و  کایو کمک گرفتن از امر ییگرا ی، ملّیشیاند بودند که آزاد يافراد

کـه   یاما زمـان  کردند یم کرده و به شدت محکوم یجرم تلق را غرب

، جهاد و شهادت بـه  هیفق تی، وإليدئولوژیفکر کردند دوران اسإلم، ا

و  یملّ يها تیتإلش کردند که شخص ،و نام و نان ندارد دهیرس انیپا

ـ وإل و یاسإلم ییادگرایبن مخالف پرست، وطن ـ فق تی  و سـکوإلر  ،هی

  غرب جلوه کنند. و کایقرص امر و پا طرفدار پر

ـ   يسـاإلر  که قوماندان یدر دوران نانیا همـان   ،شـود  یخوانـده م

 مختلف به خـاك و  يها بودند که مردم را به بهانه یساإلران قوماندان

 گناه یب يها انسانتا مرفق در خون را  شان يها و دست دندیکش خون 

 شـد مطرح  يساإلر قوماندان تیکه شعار محکوم یزمان کردند.آلوده 

و  هـا  بـرال یدر صـف ل  يسـاإلر  در کسوت مخالفان قومانـدان  ها نیا

سـنگ نجـات مـردم، صـلح و      سکوإلر قرارگرفته و يها تکنوکرات

  زدند. نهیبر س کشور را يو بازساز تیامن

کـه اگـر    مصـمم شـدم  الذّکر  مشکإلت فوق با توجه به دردها و

انجـام   در افغانسـتان  تشـیع  خیتـار  رامونیپ یجامع قیتحق توانم ینم

ـ یو س يفکـر  هـاي  جریـان  مختصر ییدهم، حداقل به شناسا و  یاس

گذشـته   ي دهـه سـه   یدر ط ها جریانبرخاسته از بستر آن  يها گروه

دردها و مشـکإلت و   یابی شهیر ي هدهبپردازم. من ادعا ندارم که از ع



 7   فتارگپیش

 

ـ یو س يفکر هاي جریانها و  گروه یبررس ـ  ي در جامعـه  یاس  یعیش

 یو مـذهب  یانسان فیتکل کیعنوان  اما به ،توانم یافغانستان برآمده م

را کـه   یهـای  جریانو  دادهایرو دمیکوش ،که در توان داشتم ییتا جا

بودم تا حد ممکن مستند بـه   ها آنگرفتن  شاهد شکل کیخود از نزد

ـ منـابع مختلـف نمـوده و در اخت    ياطإلعات ارائه شـده از سـو    اری

در رابطه با کتاب  چند نکته يآورادی جا نیعإلقمندان قرار دهم. در ا

  :دانم یإلزم م را حاضر

ـ یو س يفکر هاي جریان یبررس به مطالعه و شتریکتاب ب نیا .1  یاس

  ؛اختصاص دارد انیعیش انیدر م ریاخ ي ههد چهاراز  شیب

 مسـائل و  ي نـه یزمی شـفاف در  رسـان  با هدف اطـإلع  کتاب نیا .2

بـا آن   در افغانسـتان  عهیش ي جامعهدر حال حاضر  کهی معضإلت

  پرداخته است: ریزشده و به موارد  نیتدوروبرو است، 

ـ عل کـه یی هـا  توطئهساختن  آشکار، عهیشی مذهب معرف )الف  هی

بـه آن وارد   کهیی ها تهمتپاسخ به  مذهب صورت گرفته و نیا

  ؛کنند یم

بـا نفـوذ    زمان هم، در افغانستان عهیشی خیتار ي سابقهاثبات  )ب

ـ جغرافی گستردگی معرف ، ونیسرزم نیااسإلم در  ـ یی ای در  عهیش

  ؛کشور نیاتمام مناطق 

ـ یس ي وفکـر  هاي جریاني ساز شفاف )ج ـ  ي جامعـه ی اس ، عهیش

م) سی(مغول هیی هزارگرا تیقومی مذهب ریغی و التقاط انیجر ژهیو به
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ی حدود چهـار  طجامعه در  نیاي برامخرب  اریبس ي معضله که

ـ اختدر  اکنـون هم  انیجر نیا. رود یمگذشته به شمار  ي دهه  اری

  در منطقه قرار دارد.     تشیعي دشمنان زیست  عهیشاهداف 

در  هـا  آن حاکم بر یاسیو س يخط فکر ،احزاب ها و در بحث گروه .3

 امـا در  ،قرار داده شده است و اظهار وجود مدنظر يریگ موقع شکل

هم وجود دارد. مثإلً سازمان نصر در موقـع   ییموارد استثناها یبعض

ـ  عنـوان  سال بعد از آن به نیتا چند یو حت یاظهار وجود رسم  کی

! و خط امام! شـناخته  هیفق تیوإل يو مناد یاسإلم يادگرایسازمان بن

تغییر کـرد  حزب وحدت  لیاز تشک گروه بعد نیا تیاما ماه شد یم

ـ  گرایش فکـري  1357هفتم ثور سال  يگرچه قبل از کودتا(  یبعض

هاي ذکـر شـده در    واقعیتبه . با توجه )رهبران آن آشکار شده بود

ـ  »سـم یمغول«خود که  یاصل گاهیسازمان در جا نیا کتاب،  باشـد  یم

  است. هشدمطرح 

ـ آ يبه رهبر یحرکت اسإلم ،گرید ياستثنا  یمحسـن  هللا تی

کـه حـدود هشـتاد    آن وجـود  با سیپس از تأس یاست که مدت

عنوان  (ره) بودند بهینیآن مقلّد امام خم ياعضا کادر و درصد

بـا   يمتهم به ناسازگار ی) مذهبیکار(سنت گروه محافظه نیاول

ـ  . بهشد رانیا یو انقإلب اسإلم هیفق تیوإل ـ دل نیهم جـزء   لی

نوشته هـم بـر    نیا و در شد یکار شناخته م محافظه يها گروه

است. اما گذشت زمان نشـان داد   هشدي بند همان اساس طبقه

ـ یدر اعتقـادات د  یحرکـت اسـإلم   يکه رهبـر   یو مـذهب  ین
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ـ نما یانقإلب و ییادگرایبن انیمدعبرخی از  تر کالیراد کـه   یانی

  بوده است. کردند یخط امام قلمداد م رویخود را پ

از انتشـار آن   کـه شـده بـود    نیتـدو  1375در سال  کتاب نیا  .4

ـ اي در مـتن  مختصـر ي بـازنگر  1389ي شد. در سال ریجلوگ  نی

در مجله  1382ی مطالب آن در سال برخ صورت گرفت و کتاب

آفتـاب   امیپ تیسادر  1390در بهار سال  گریدی برخو » یراست«

  ها منتشر شد. به صورت سلسله مقاله

نوشته کوشش شده است تا  نیکه در ا شود یم يآورادی انیدر پا

ـ  یشخص بغض از هرگونه حب و  هـاي  جریـان مختصـر   یدر بررس

ـ وجـود   این شود، با زیپره یاسیو س يفکر ـ  سـنده ینو چیه  یو محقّق

ـ به پد یکه هرکسمطلق کند. چرا یطرف یب يادعا تواند ینم  يهـا  دهی

 نگرد یخود م یو فرهنگ یاسی، سيفکر يها شیگرا دیاز د یاجتماع

 و يفکـر  شیبـدون گـرا   توانـد  یانسان نم نام به ياصوإلً موجود و

  باشد.  ینیب جهان

وجـود   شـه یکه هم، وجود داشته باشد یشیگرا نیتا چن ،نیبنابرا

بهتـر اسـت    ،. پسدیمطلق نما یطرف یب يادعا تواند ینم یکس ،دارد

و محقّـق انتظـار انصـاف را داشـته      سندهی، از نویطرف یب يجا که به

بـا روشـن سـاختن     نـده یوو گ سـنده یم. انصاف آن است که نویباش

 گـران ید هیتهمت، دروغ و توطئه عل يها از حربه ها تیو واقع قیحقا

ـ  یخاطر منافع شخص که به ستیاستفاده نکند. اما انصاف آن ن هـر   ای

ـ دار نگه دهیرا پوش قیحقا يگریناموجه د لیدل ـ    می ـ  یتـا بـه کس  ای
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 شود یاز مردم سلب م ی، حق آگاهقی. با کتمان حقابرنخورد یگروه

  .ابدی یو ظلم، فساد و فتنه ادامه م

قبـال   دوسـت در  محقّق مسلمان و وطن و سندهینو گرید ياز سو

در مقابل عوامـل و   تواند یدارد و نم تیولئ، مردم و کشورش مسنید

 دیاو را تهد یو مصالح ملّ ياعتقاد يها که ارزش یبیتخر يها دهیپد

  .ر دهدس یطرف یبوده و ساز ب تفاوت یب کند یم

  

  زاده مصباح باقرمحمددیس

  1390د) (مردا اسد



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل اول:

  ،تشیعمختصر با  ییآشنا

 مخالفان يها توطئه ها و تهمت 

  



 

 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  شیعه ي نهیشیپ فهوم وم

پرداختـه شـود،    در افغانستان تشیع که به موضوع شیعه و پیش از آن

هـا و   و تهمـت  تشـیع ي  نهیشیإلزم است که نگاهی مختصر به مفهوم و پ

 ،زیسـت  سـتم و  خـواه  مـذهب عـدالت   نیا مخالفان ي مغرضانه يانتقادها

 يبـرا  يا هیحق، و توص ندگانیجو يباشد برا يادآوریپرداخته شود، تا 

کورکورانه و  ،گذشتهو  حالستمگران و کوردإلن  روش مخالفان، که به

  ناروا ندهند. يها نسبت عهیبه ش رمنصفانهیغ

 یـروي پ مطاوعـه و  يعنـا بـه م » یعتمشـا « ي یشهاز ر» یعهش« ي واژه

آمـده اسـت. از جملـه در     یـد حداقل چهار مرتبه در قـرآن مج  ١کردن،

«:فرماید یم خداوند 15 ي آیه ،قصص ي سوره

                                                        
 .33 ، صیعهش یختار ین مظفر،محمدحس ع�مه.  1
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اهـل  از  خبر یب یو موس«؛ »

 یک ینکه دو مرد باهم به قتال مشغولند. ا یدجا دنآمد، آشهر در به مصر

 یعهحال آن شخص ش از دشمنان بود. در آن یکبود و آن  يو یانیعشاز 

 یمشـت  یآن دشمن خواست و موس یهعل بر یاريو  یدادخواه یاز موس

گفت: ،(موسی) یدسخت بر آن دشمن زد که بدان ضربت مرگش فرا رس

 ي کننده است، همانا او دشمن گمراه این (جنگ و جدال) از عمل شیطان

 ».آشکار است

بـه   ياز لحاظ لغـو  عهیش« کرده است: فیتعر نیرا چن عهیش ابن خلدون

ـ  - نیاست، و در اصطإلح فقها و متکلم روانیپ و ارانی يعنام  انینیاعم از پس

 ١.»گردد یاهللا عنهم) اطإلق م یو فرزندانش (رض یعل روانیبر پ -  انینیشیو پ

ـ پ يرا برا» عهیش« ي که واژه یکس نینخست ـ  و روانی حضـرت   ارانی

از  ثیبود. حداقل پانزده حـد  اهللا رسولبه کار برد شخص  یعل

ـ دوستان و پ اهللا رسولنقل شده که سنّی  و عهیش ـ  روانی و  یعل

«ي  مبارکه ي هیآ ریکه در تفس یثیاست. حد دهینام» عهیش«اوإلدش را 

*

 در حجر ، ابنعبداهللا  بن  و جابر عباس  بن  از قول عبداهللا ٢» ...

                                                        
  .138 ص العبر، ،خلدون ابن.  1

 .8و7، نهیب.  2
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ـ » الصواعق الحرقـه « ـ  در یوطیو س ـ   « ریتفس ـ ی الـدر المنثـور ف  ریالتفس

ـ رسـول اند، حضـرت   نقل کرده» لمأثورابا ـ  ی، عل آن  انیعیو ش

 اند. خوانده )دگانیآفر نی(بهتر» هیرالبریخ«حضرت را مصداق 

ـ که آ یگفت، زمان بر اساس نقل ابن حجر در کتابش، ابن عباس  ي هی

فرمود:  یعلخطاب به  خداالذکر نازل شد رسول  فوق ي فهیشر

»

 نیه [بهتریرالبریخ انتیعیش و تو !یعل اي« ؛»:

ـ  خدا از که یحال در انتیعیش و تو امتیق . روزدیهست ]دگانیآفر ی راض

 خشمناكی با حالت تو دشمنان و دییآ یم است،ی راض شما از هم خدا و

ـ  بسته شان گردن به شان يها دست که  گـاه  آن خواهنـد آمـد.   ،باشـد  یم

ـ   ؟سـت یک مـن  دشمن دیپرس نیرالمؤمنیام  تـو  از کـه  یفرمـود: کس

    ١».دینما یم لعن را تو و دیجو یمي زاریب

 عبداهللا بن جابر از »المنثور الدر«خود  تفسیر در السیوطی الدین جإلل

ـ نما یم نقل بود اءیاإلنب خاتمي  صحابه کبائر از که يانصار  جـابر  کـه  دی

 وارد طالـب یاب بـن  یعل که میبود اکرم رسول خدمت در گفت،

 ؛      «فرمود:  امبریپ شد،

ـ    اوسـت،  دسـت  در من جان او که به قسم«  او، انیعیایـن (علـی) و ش

  2».هستند قیامت روز رستگاران

                                                        
 از نقل به 276 ، ص3 ج یإل،النها ؛452 و 357، صص 2 ج ی،القرب يلذو المودة ینابیع.  1

  .78، ص 3 ج یر،الغد

 .379 ص ،6 ج الدرالمنثور،.  2
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ي مخالفـت بـا   بـرا  تشیعمذهب  پندارند یم که یکسانفوق، نظر  ثیاحاد

شده اسـت را باطـل    جادیامسلمانان  انیماختإلف در  جادیا مذهب تسنّن و

ـ  طـور  بـه بحث مـذهب   اکرمدر زمان رسول  کهچرا ،سازد یم ی و کل

ـ  حضـرت محمـد   ولـی  خاص مطـرح نبـود   طور بهتسنّن  ی از گروه

  .دندینامو رستگار » عهیش«بودند  یعل رویپو  اری کهصحابه و مؤمنان را 

  عهیمغرضانه از ش يانتقادها ها و تهمت

ـ اهاي ظالمانه و ناجوانمرد برچسب تشیعدشمنان  مخالفان و ي بـه  ا هن

إلزم است به دور از تعصب سنّی  بندند که بر مسلمانان شیعه و می تشیع

ها را مـورد بررسـی قـرار داده و از     اندیشی، این برچسب اي و دگم فرقه

  توهین و تکفیر یکدیگر بپرهیزند.

ـ باطـل  سـنّی   حق و عهیش که ستیننوشته آن  نیاهدف  ی شـود،  معرف

ـ اعضـا گوهرند، و  کی ز نشیآفردو در  نیاچون  . هـدف آن  کـر یپ کي ی

، ثیحـد و مستندات آن در قرآن و  عهیشبا اعتقادات سنّی  و عهیش کهاست 

ـ آشنا شوند، تا  کنند یم جادیاشبهه و اختإلف  کهي موارددر  ـ  عهیش  ینیحس

  ١د.گرنیکداز ی محمدو  نیحس که ،يمحمدسنّی  بماند و

، شیعه را رافضی، مشرك و کافر خوانـده  تشیعناآگاه  دشمنان آگاه و

پندارنـد. رافضـی از آن جهـت     را بدعت و ساختگی می تشیعو مذهب 

ـ پمخالفان، شـیعه صـحابی    ي گویند که به گفته می را رفـض   امبری

، هیمیت ابندانند.  ي صحابی را کافر و مهدورالدم می کننده کند و رفض می

                                                        
 مـن  الخمسـإل  فضـائل  ؛43/261 بحـارا�نوار،  ؛»ینحسـ  من ناأ و یمن ینٌحس« یثحد.  1

 عبـدالمعطی  اهـل سـنّت،   احادیث در وحی خاندان ؛3/262 ،فیروزآبادي الستإل، الصحاح

  .74 وند، آئینه ترجمه ،قلمجی امین
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نظریات او مبناي تفکر انحرافی وهابیت قرار گرفت باورهـایی چـون    که

و  خداحرم رسول  ارتیزی شفاعت و توسل به اولیاي الهی و حت

ساختن مقبره را شرك خوانده و باورمندان بـه ایـن مسـایل را مشـرك     

در  هـا  آنیافتگان  هاي سلفی و تکفیري و تربیت قلمداد نمود. برخی گروه

ـ میت ابـن مذهب، با پیروي از سنّی  جوامع  الوهاببـن عبـد   محمـد و  هی

 کنند. شیعیان را تکفیر می

خواستار اتحاد جهان اسـإلم دانسـته و    رو، و که خود را میانه حتی آنانی

گیرنـد و   دانند، موقعی که در معرض امتحـان قـرار مـی    شیعه را مسلمان می

هـا را کنـار زده، همـان اتهامـات      آیـد پـرده   شان به جوش می تعصب دیگ

 سازند. هاي ناصبی و وهابی را عامیانه بر گفتار و کردارشان جاري می سنی

ـ يقرضـاو  طور نمونه، شیخ یوسـف  به اتحـاد جهـانی علمـاي    «س ی، رئ

طرفـدار   رو و المسـلمین، میانـه   که خود را وابسته به جنبش اخوان »مسلمان

دانـد،   وحدت مسلمانان و تقریب مذاهب اسإلمی و مبارز ضد امریکایی می

لمـا و دانشـمندان جهـان عـرب، از جملـه پسـر       تعدادي از عکه  آن بعد از

گرویدنـد، خصـومت و    تشـیع قرضاوي، بـه مـذهب    عبدالرّحمان ،خودش

ـ میت ابنرا آشکار نموده و همان نظریات و فتواهاي  عهیمخالفت خود با ش  هی

اي کـه   او در بیانیـه  شیعه مطرح ساخت. ي درباره را بن عبدالوهاب محمدو 

صـادر  » مـردم  ي آگاهی براي عامه«میإلدي تحت عنوان  2008سپتامبر17در 

هـاي ایـن    کرد مخالفت خود را با اصل مذهب شیعه اعإلم نموده و بـدعت 

  مذهب را به زعم خود چنین بر شمرد:
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  ؛یعلدر مورد خإلفت حضرت  امبریپاعتقاد به وصیت  .1

  ؛براي امام حسینعزاداري  .2

  ؛تیب اهلحاجت خواستن از  .3

  ؛تیب اهل ي معصوم دانستن ائمه .4

  ؛امبریپپیروي از سنّت معصومین، نه سنّت  .5

  ؛در اذان» ولی اهللا اشهد ان علی« ي خواندن جمله .6

 .ي کرام صحابهبه دشنام دادن  .7

 هـاي  اندیشـه برگرفته از  قرضاوي ي بیانیهموضوعات مطرح شده در 

ایـن   به استکرده  مطرح هیمیت ابناي را که  مسائل عمده است. هیمیت ابن

  است: شرح

 بـدون  واش  يلغـو ی معـان  همـان  به و خبریه صفات با را خدا باید .1

 دسـت ي دارا کـه  این و بر عرش، استوا مانند کرد، توصیف تصرف

 ؛است[!؟] نزول و صعودي دارا و است؛

 حـرام  حضـرت  آن تعظیم و امبریپ زیارت جهت بستن سفر بار .2

 !]؛د [شو یم شرك به منجر که است جهت بدان این و است،

 ؛است حرام صالحین و اولیاء به توسل .3

 ؛است حرام ها آن خواندن و خدا یاءاول به استغاثه .4

 ؛است حرام ها آن یرتعم و قبرها بر بنا، .5

ـ  حـق  در سنن و صحاح در کهی فضائل آن بیشتر از .6 ـ  و آل یعل ی عل

  ١نیست. صحیح آمده

                                                        
  .25 ص ،4 ج والنحل، الملل ی،سبحان جعفر.  1
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ـ  اسـت،  کرده مطرح هیمیت ابن کهی مسائل از ـ  نیچن ـ آ یبرم او  کـه  دی

 مسـلمانان  بین يمعنو ارتباطات تمام محو صدد درناخواسته  اخواسته ی

ـ ب اهل خصوص بهو  خداي ایاول و ـ پ تی ي نمادهـا عنـوان   بـه  امبری

 از اسـإلم  دشمنان که استي زیچ همان این و ،ی بوده استنیدشاخص 

  .اند بوده آنی پ در اکرم رسول رحلت از بعد خصوص به و ابتدا

 بـدون  و عامیانـه  طور به تَحکّمبا  او روانیپ و هیمیت ابن که چیزهایی

ـ  سازند، می مطرح شرك به نام دینی و عقلی ،علمی استدإلل ی اختصاص

دارند. در رابطه بـا بـدعت خوانـدن     باور نیز اهل سنّت و ندارد شیعه به

کـه بـه شـیعیان وارد     ییهـا  و اتهام يقرضاو ي هیانیاعتقادات شیعه در ب

لمـا و دانشـمندان شـیعه بـه قـدر کـافی از قـرآن و سـنّت         کنند ع می

انـد کـه    ، اسـتدإلل کـرده  اهل سـنّت با استناد به منابع معتبر  امبریپ

شوند دسـت از لجاجـت و    دإلن متعصب حاضر نمی سیهی متأسفانه برخ

را باور  اهل سنّتو حقایق اثبات شده در منابع  رندتعصب جاهإلنه بردا

ـ پ وی وهـاب ي هـا  يری. تجربه ثابت کرده است که تکفکنند  اسـإلم  روانی

 قـدر  هـر  ،باشـد  شـان  يباورها غیر چهآنهر و نیستند پذیر استدإلل يامو

  .پذیرند نمی باشد،  و منطقی داشته قوي دإلیل

طـور   شـده بـه  من هم قصد ندارم در این کتاب به موضوعات مطرح 

منـابع معتبـر در    ها و توانند به کتاب مفصل بپردازم، چون عإلقمندان می

در مـورد  مختصـري  این زمینه مراجعه کنند، تنها از باب تذکر، مطالـب  

مستند بـه   شتریمطالب ب نیشود. البته، ا مطرح شده ارائه می لیمسا یبرخ

دإلیـل عقلـی و   بـه  ي اختصـار  بوده و بـرا  ينبو ثیقرآن و احاد اتیآ

  علمی اشاره نشده است.
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  خالفت ي درباره امبریپ تیوص

خإلفــت  ، در مــورد جانشــینی واکـرم در بـاب وصــیت پیغمبــر  

نیـز   اهل سـنّت هاي  آیات و احادیث معتبري که در کتاب یعلحضرت 

اسـت کـه    »حدیث غـدیر «ترین این احادیث،  اند وجود دارد. مهم ذکر شده

کـه   اهـل سـنّت  لما، دانشمندان، محدثین و مفسرین بیش از هفتصد نفر از ع

  اند. را روایت کرده آمده است، آن» غدیرال«در کتاب شریف  شان یاسام

ـ  آخـرین  در اهللا رسـول  که است قرار این از ریغد داستان ج ح

 نازل از بعد »خم ریغد« ي منطقه در است مشهور حجةالوداع به که خود

« ي مبارکه ي آیه شدن

[« :فرمود و کرده جمعرا حجاج ١»

[:.:

 گفتنـد  شـما؟  به شما از سزاوارتر ستی! کمردم يا« ؛»

ـ او سرپرست منکه  آن !دیباش آگاه: فرمود سپس او؛ امبریپ و خداوند  ،می

ـ ا پس کـه  را  آن بـدار  دوسـت ! خداونـدا  اوسـت؛  سرپرسـت  علـی  نی

ـ  و دارد دشمن را اوکه  آن هر بدار دشمن و ردیبپذ را او یسرپرست  ياری

  2.»بگذارد تنها را اوکه  را آن گذار و تنها را او اریکن 

                                                        
  .67، . مائده 1

  .322 – 294 و 151 - 12 صص ،1 ج یر،الغد ،ینیام ع�مه.  2
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 حنبـل  بـن  احمد، یشافع سیبن ادر محمداز جمله  ،ناکثر علماي اهل تسنّ

، يطبـر  حافظ، يبإلذر حافظ، يراز فخر، يترمذ حافظ، يبخار حافظ، یبانیش

حـدیث  بـر تـواتر   و...  عبـدوه  محمد خیش، خلدون ، ابنریاث ، ابنيحمو اقوتی

به اشکال مختلـف مـورد تردیـد     تشیعتوسط مخالفان  ولی ،اعتراف دارند ریغد

. کننـد  تشـکیک مـی  نیز » یمول« ي عناي کلمهدر مورد م همچنینو گیرد  میقرار 

 اهـل لما و محدثین بـزرگ  در مورد تواتر حدیث، همان بس که صدها تن از ع

را  آن کـه  یمـول  ي اند و در مـورد کلمـه   شان ذکر کرده هاي در کتابرا  آن سنّت

 از داردي متعـدد ی معـان ی مـول  ي اند باید گفت کـه کلمـه   معنی کرده» دوست«

  .یسرپرست و زعامت تصرف، بهی اول ناصر، محب، ،جمله: مالک

ـ « زعامت و ریغد ثیرا در حد یمول ي باإلتفاق کلمه عهیش يعلما  یاول

 يجـوز  مانند سـبط ابـن   زینسنّی  يعلما یاند و برخ کرده یمعن» به تصرف

ــذکرةالخواص  در ــاب ت ــد )،60 (ص کت ــه  محم ــن طلح ــافع ب در  یش

(ص  نیدر کتـاب سـرّالعالم   یحامد غزال )، ابو45و  44(ص  السئول مطالب

 يغزنـو  ییسنا میبه تصرف است. حک ی، اولیاند که مراد از مول )، گفته74

  :دیگو یکرده و م یمعن» ریام«و » رهبر« ریغد ثیرا در حد یمول ي کلمه

  دامــاد هــم و وصــی را نبــی مــر

ــان ــر جـ ــالش از پیغمبـ ــاد جمـ   شـ

ــب ــطف نائـ ــه یمصـ ــد روز بـ   ریغـ

  ریــم را او مــر خــود شــرع بــرکــرده 

  مختــارش ملــک، و دل در خوانــده

  ١علمـــدارش هـــم و علـــم درِ هـــم
  

                                                        
  . 247ص  ،هقیالطر عإلیو شریقه الحقیقه حد ي،غزنو ییسنا.  1
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» یمـول « کلمـه  ریغد ثیحد ریتفس ، دریلخبمحمد نیالّد جإللناموإل

  :دیگو یمی نموده و معن اریاختصاحب  سرپرست وا ر

ــز ــبب  نی ــریپس ــا  غمب ــا اجته   دب

ــود و  ــام خ ــآن  ن ــاد  یعل ــوال نه   م

  کنــدآزادت کــه  آن مــوال ســتیک

ــد  ــرقبنـ ــپا ز تیـ ــد تیـ   1برکنـ
  

محـب   دوسـت و فقـط   ریغد ثیدر حد» یمول«اگر منظور از کلمه 

که چه ضرورتی داشـت   شود یپرسش مطرح م نیصورت ا باشد، در آن

در زیـر آفتـاب داغ    را الحـرام  اهللا هزاران نفر از حجاج بیـت  امبریپ

کـس کـه مـن     هـر «ي آبی جمع نمـوده و بگویـد:    رکهصحرا در کنار بِ

در  توانسـت  یمطلب را م نی؟ ا»نیز دوست اوست دوست او هستم، علی

بود  ی میامر مهم کی پس، باید .دیبگو زین گرید يو در جا گرید طیشرا

کرد. این امر  به مسلمانان ابإلغ میرا  آن به دستور خداوند امبریپکه 

بود. یعلهمان امر خإلفت یا وإلیت حضرت  ،مهم  

و  عـازب  بـن  و براء رهیابوهر و در حدود شصت روایت از ابن عباس

ـ «از جملـه در   اهل سـنّت هاي  کتاب ، درارقم بن زید فـی طریـق    ةالوإلی

ـ پکه در روز غدیر  یزمان نقل شده، »الحدیث الغدیر حضـرت   امبری

 رض)(را سرپرست مؤمنین، بعد از خودش معرفی کـرد، عمـر   یعل

« کرد و گفت: یعل رو به

                                                        
  .4539-4538، 6دفتر ي،معنو يمثنو ی،لخب محمد ینالد ج�ل مو�نا.  1
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موإلي ما و موإلي همه مؤمنان ! امروز یعل يا به، به«؛ »

 ١».از زن و مرد شدي

ـ حدیث مهم دیگر در مـورد خإلفـت حضـرت     وصـیت   و یعل

اسـت.   )ر (دعـوت عشـیره  الـدا  ومیدر مورد آن، حدیث  اهللا رسول

*« ي ي مبارکه نازل شدن آیهپس از  امبریپ

* 

 بـال  و پر ده، بیم الهی عذاب از را خود کینزد بستگان« ؛٢»

 تـو  بـا  اگـر  و بیـاور  پـایین  ایمـان  بـا  افراد سر بر را خود مودت و مهر پر

ـ  » بیـزارم  شـما  بـد ي کارها از من بگو کردند مخالفت  را هاشـم  یسـران بن

«فرمود:  یعلدعوت نموده و با اشاره به حضرت 

 ي خلیفه و من وصی و من رادرب این« ؛»

  ٣».کنید اطاعت او از و بشنوید را او سخنان شماست، میان در من

، ي نـوح  نهیسف ثیحد، نیثقل ثیحد به همین ترتیب حدیث منزلت،

مجمـوع بـیش از پـانزده     و درقلم  دوات و ثیحدافتراق امت،  ثیحد

نقـل  سنّی  از شیعه و یعلامامت و خإلفت حضرت  ي دربارهحدیث 

هـاي   را در کتاب ها آنتوانند  جویان می شده است که پژوهشگران و حق

نیـز آیـاتی بـر وإلیـت حضـرت       دیدر قرآن مج مختلف مطالعه نمایند.

ایـن  ی برخ اند. به آن اعتراف کردهسنّی  دإللت دارد که شیعه و یعل

  آیات عبارتند از:

                                                        
  .74 سرّالعالمین، ص ،ابوحامد غزالی.  1

  .216و  215، 214 هاي هیآ، شعرا.  2

  .63 ص ،جلد دوم ،اثیر ابنکامل  و 1172 ص جلد سوم، ،طبري تاریخ.  3
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« ي تبلیغ: آیه .1

؛ ١»

اگـر ابـإلغ    ، وکـن بر تو نازل شد به مردم ابإلغ  کهچه را  یامبر! آنپي ا«

 مـردم  )گزنـد (از  تو را خداوند و ،يا نکردهی را ابإلغ الهی، رسالت نکن

 »کند. ینم یتهدارا کافران  خدا گروه همانا. دارد یم نگاه

هنگام بازگشت  امبریپبر  کهیاتی است آین آخري  جملهیه از آین ا

 کـه نـازل شـد. ابـإلغ آنچـه را      خـم  یرغدیده به رسج، نسفر حین آخراز 

روزه و حـج و ...   ي چـون نمـاز و  عبادخواهد، مسائل  یمیامبر ز پخداوند ا

هـاي اهـل    در کتـاب  اسـت. ی امر ولیین امام و تعي مهم  مسأله بلکهیست ن

«روایتی از ابن عباس به این شرح آمده است:  ،سنت در این زمینه

ـ  ؛٢» : نـد یگو یابن عباس و جابر بن عبداهللا م

و آنـان را از   مـردم نصـب کنـد    يرا برا یرا امر کرد که عل امبریخداوند پ

 شیپسرعمو :ندیکه مردم بگو دی. پس رسول خدا ترسدیاو باخبر نما تیوإل

 کرد کـه:  یطعنه بزنند. لذا خدا به او وح يبر و نیخاطر ا کرد و به ياریرا 

ابإلغ کن! پس رسـول   دهیپروردگارت به تو رس يرا از سو چهرسول! آن يا

 »اقدام نمود. ریاو در روز غد تیوإل يخدا برا
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...« ي اکمال دین: آیه .2

 و کامـل ین شما را دامروز «؛ ١»

عنـوان   بـه  ي شمابرامودم و اسإلم را نعمت خود را بر شما تمام ن

 ».یدمرگزبین د

ـ امام  اهللا رسولکه  آن یه بعد ازآین ا  یر خـم غـد را در  یعل

  ، نازل شد. کردی معرفین مسلمی امر ول وسرپرست عنوان  به

محدثان و مورخان اهل سنت  از جمله  از پانزده تن از مفسران، شیب

ابـن   ابوالحسـن  ؛310محمد بن جریر طبري متوفاي سالحافظ ابوجعفر 

ابـو المظفـر سـبط ابـن جـوزي حنفـی        ؛483المغازلی شافعی، متوفاي 

حـافظ   ؛911ل الدین سیوطی شافعی، متوفاي جإل ؛654بغدادي، متوفاي 

خطیـب بغـدادي،    ابـوبکر  حـافظ  ؛410اصـفهانی، متوفـاي    هابن مردوی

 ؛571دمشقی، متوفـاي   ابوالقاسم ابن عساکر شافعی حافظ ؛463متوفاي 

روز غدیر خـم در   ،اکمال دین ي اند که آیه کرده تیروا به اسناد متعدد

 نازل شده است. علینین ؤممن امیرالأش

«ي ذکات در حال رکوع:  آیه .3

 یار واختهمانا، صاحب  ٢

نماز به پاداشته و  کهسرپرست شما فقط خداست و رسول او و آنان 

 »دهند. یم زکات رکوعدر حال 

 آن نـزول  شـأن  سرپرسـت اسـت، و   يعنـا در این آیـه بـه م  » ولی«

 و نیمفسـر  باشد. میسنّی  و شیعه اتفاق مورد یعل حضرت ي درباره
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و  يشابورین ،يزمخشر ،يمشهور اهل سنت مانند، امام فخر راز نیمحدث

ـ آ نیاند که ا نقل کرده نیریابوذر و سا از ابن عباس، گرانید در شـأن   هی

یـن  اي  رابطهمورد  در يمطهر مرتضی نازل شده است. یحضرت عل

  نویسد:   یم یعلیت امام وإلیه با آ

 بشـود  کـه یسـت  نی عموم کاریک  رکوعدادن در حال  زکات«

ین مطلب نشـان  ا بلکه، کرد ذکری کلبه صورت یک اصل را  آن

 نکردهیح تصرین است. هم معي  واقعهاشاره به یک  کهدهد  یم

تمرّد از آن نزد دوسـت و دشـمن تمـرّد از     کهیحی تصراست، 

ي ورطـ اسـت، یعنـی    کـرده یح تفصشود و هم  یمقرآن شمرده 

جـا یـک    یـن ادر  کـه فهمد  یمغرضی  یب هر آدم کهیان نموده ب

  ١»ین است.معي  واقعهیزي هست و اشاره به یک چ

« الذکر: اهلي  یهآ .4

و پـیش از تـو   « ؛٢»

 اگـر کـردیم.   نفرستادیم مگر مردانی که به آنهـا وحـی مـی   

 »بپرسید. ،(اهل ذکر) دارند ادی به که آنان ازدانی  ینم

ـ  هدر منابع اهل سنت آمد ـ ا ي در بـاره یاست که  عل  نی

مـا اهـل    م،یبه خدا سوگند که مـا اهـل ذکـر   « فرمود: هیآ

  ٣.»میلیتأو معدن ما م،یعلم
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  معترضان سرکوب و یعلاحتجاج 

گوینـد، اگـر در    مـی  قرضاويیوسف از جمله شیخ  و تشیعمخالفان 

داشـت چـرا آن    نص وجود می یعلمورد امامت و خإلفت حضرت 

ـ پحضرت احتجاج نکرد و چگونه اصحاب  در مـدت کوتـاه    امبری

را در موضوع خإلفـت فرامـوش    شان تیبعد از رحلت آن حضرت وص

ـ گفت که حضرت  دیبادر جواب کردند؟  احتجـاج کـرد، امـا     یعل

ـ فراموش کردن صحابه را با ـ  خیو از تـار  هـا  آناز خـود   دی در  .دیپرس

ـ ثبت شـده اسـت کـه حضـرت      عهیو شسنّی  معتبر يها کتاب  یعل

و  فـه یبـه مسـجد آمـد و در حضـور خل     احتجاج کرد، فاطمه زهرا

ـ پعمـوي   عبـاس  .احتجاج کرد یصحاب و  يغفـار  و ابـوذر  امبری

احتجاج کردند،  اهللا رسولي  و برخی دیگر از صحابه یفارس سلمان

توجهی نکرد، بلکـه اقـدام بـه سـرکوب     ها  تنها به احتجاج نهاما کسی 

آتش زدند  را فاطمهحضرت ي  که خانه يتا حد ،ها نمودند اعتراض

  و طفل او را سقط کردند.

ـ انتقاد حضـرت   اعتراض و در رابطـه بـا    ،ي اول از خلیفـه  یعل

البإلغه در چند مورد انعکاس یافته است. در یـک   در کتاب نهج ،خإلفت

«فرمایـد:   اول می ي فهیخطاب به خلمورد 

گویی به شورا زمام امور  اگر می« ؛

اش غایـب   ام، این چه شورایی اسـت کـه رأي دهنـده    را به دست گرفته
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خصم را مغلوب و محکوم کردي، پس غیر  است؟ و اگر به سبب قرابت

  ١.»است تر کیتو به پیغمبر سزاوارتر و قوم و خویش نزد

ي اول در مورد خإلفت  به خلیفه غمبریپعموي  ، عباسچنینهم

جري، احتجاج عباس ه 276متوفاي سال  قتیبه دنیوري احتجاج نمود. ابن

اگـر  «چنین آورده است: » سةالسیا اإلمامة و«اول در کتاب  ي فهیبه خلرا 

اي و اگـر بـه    اي که حق مـا را گرفتـه   به خاطر پیغمبر خإلفت را گرفته

مؤمنان است که ما در صف مؤمنان بر دیگران مقدمیم و اگر امـر   ياتکا

خإلفت با مؤمنان و انتخاب آنان است، پس چگونه انجام گرفت و حـال  

  ٢»این که ما از آن بیزار بودیم و کراهت داشتیم.

 کتـاب  در بـه یقت ابـن  ،حضـرت زهـرا   ي زدن خانه در مورد آتش

 عبـدالفتاح و » اإلشـراف  اإلنساب«در کتاب يبإلذرو » سةالسیا اإلمامة و«

لمـا و  هـر دو از ع  کـه » اإلمـام علـی  «کتـاب   در عبدالمقصود مصـري 

  اند. تأیید کردهرا  آن هستند، سخن گفته و اهل سنّتنویسندگان معتبر 

ـ  می تشیعکه مخالفان  نیا ـ پ تیگویند، اگر موضوع وص در  امبری

ـ خإلفت حضرت  مورد داشـت اغلـب اصـحاب     صـحت مـی   یعل

 ،کردنـد  یرا فراموش نم امبریپ تیهزاران مؤمن، وص و امبریپ

این فراموشی را بایـد بـه    تواند دلیلی بر انکار نص و وصایت باشد. نمی

گذاشـت، و تـاریخ هـم     امبریپحساب ضعف مسلمانان و صحابی 

  کند. این ضعف را تصدیق می
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 مذهب، در کتـاب سنّی  بزرگ مصري ي سندهی، نونیعإلمه طاها حس

 اهللا رسـول  ي صحابه در رابطه با ضعف مسلمانان و» آشوب بزرگ«

  نویسد:   می

انگشـت  ي نبوي اشخاص  اصحاب پیغمبر و شاگردان مدرسه«

قدر زیاد نبود. ایمان سایر اعراب  شماري بودند و تعدادشان آن

ي مذکور هم  به دین جدید، مطابق چه که نزدیک به ایمان طبقه

نبود، بلکه بعضی داراي ایمان قوي و برخی هم تنها بـه اسـ�م   

خـاموش   شانیها نهیظاهري کفایت کرده نور حقیقی ایمان در س

 :فرمایـد  قرآن خود فیصله کرده می، این مطلب را چه چنانبود. 

و از اعراب کسانی هم  ؛)14/(الحجرات 

اسـ�م را بـر زبـان آورده و از طـرف      ي بودند که محض کلمه

و دماغشـان اسـتی� داشـت.     دیگر تمام عادات جاهلیت بـر دل 

« گوید: ، قرآن در شأن اعراب تصریح کرده میچنین هم

«١  
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  رفض صحابه

عنـاي دشـنام   کردن صحابه باید گفت که رفض بـه م  در مورد رفض

است. رفض صحابه به معنـاي  » رهاکردن ترك و«نیست، بلکه به معناي 

باشـد. در   دشنام و اهانت جزء تعلیمات و دستورهاي مذهبی شیعه نمـی 

دوران کنونی که سطح آگاهی و ارتباطات مسلمانان افزایش یافته اسـت  

ـ   -به جز جاهل و مغرض -کس هیچ و هـیچ   کنـد  یصحابه را رفـض نم

لما و دانشمندان معاصـر  مدرك نوشتاري و گفتاري معتبر و منتسب به ع

 هـا کـه حکـام مسـتبد و     نـدارد. در گذشـته   شیعه در این زمینه وجـود 

صـورت   پرداختنـد، بـه   عام شـیعیان مـی   هاي تندرو به تکفیر و قتل فرقه

رفـض بـه معنـاي     ،برخی عوام ناآگاه و خواص زجـر کشـیده   یواکنش

وجـه یـک    اهانت را ممکن است انجام داده باشند، اما این کار به هـیچ 

هرچند کـه در برخـی کتـب و     ،باشد مذهبی نبوده و نمیصحیح دستور 

کـه   هاي ضعیف آمده باشد. این کار مخالف عقل است و چیـزي  روایت

  مخالف عقل باشد با مذهب شیعه سازگاري ندارد.  

ـ    عنـاي تـرك و  کردن بـه م  رفض و  علمـی  ي وهیرد کـردن، یـک ش

استدإللی است و معناي آن این اسـت کـه شخصـیت و عمـل برخـی      

رفض بـه هـر    پذیرفته نشود. ها آنصحابه مورد نقد قرار گرفته و روش 

 ها آنشود، بلکه برخی صحابه که تعداد  دو معنا، شامل تمام صحابه نمی

  اند. در معرض رفض قرار گرفتهاندك است 

هیچ مدرکی از  و کند ینم جادیا یعناي دوم مشکلرفض صحابه به م

براي نهی از آن وجود ندارد. رفض به معنـاي اولـی    امبریپقرآن و 

است، نه تنها در مورد صحابه بلکـه در مـورد    که یک عمل غیر اخإلقی
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شـود، امـا از    کننده مرتکب گناه مـی  انسانی شایسته نیست و رفض هیچ

  شود. نمی ي اسإلم خارج دایره

معصوم شرك و کفـر باشـد، در آن    ریغ ي اعتراض صحابه اگر نقد و

اند،  اعتراض و حتی اهانت کرده امبریپصورت برخی صحابه که به 

عإلمـه طاهـا    شوند. قبل از دیگران رافضی و نعوذباهللا، کافر محسوب می

ـ اهانت یکی از صحابه بـه پ  مصري، در موردسنّی  ، دانشمندنیحس  امبری

  نویسد: چنین می اکرم

یـک تـن از صـحابه راجـع بـه       ،نیندر حین توزیع غنایم جنگ ح«

بـر   القلوب که حقیقـت آن بـرایش معلـوم نبـود     فةلمؤ ي ي طائفه سهمیه

، فانک لـم تعـدل؛   محمدانتقاد نموده اظهار داشت: اعدل یا  پیغمبر

ـ ا عدالت نکـرده کن زیرا که  عدالت !محمداي  . آن حضـرت در  دی

برابر این اعتراض وي سکوت نموده چیزي نگفت، ولی شخص مـذکور  

 ي آن عبارت را چند مرتبه تکرار نمود تا این که آثـار غضـب از چهـره   

فرمودند: ویحک فمن یعدل اذالم اُعدل؛ واي بر  ظاهر شده و رامبیپ

  1»رد.تو، چه کسی باإلتر از من عدالت خواهد ک

که در آن صحنه حضور داشتند از اهانت آن مـرد   اصحاباز اي  عده

آنان را  امبریپخواستند او را سرزنش کنند، اما  صحابی بر آشفتند و

کننده را نه مشرك و نه کـافر خوانـد. حتـی     اهانت ي مانع شد و صحابه

 که رسـول خـدا   ، زمانیامبریپصحابی بزرگ  ض)(رعمرحضرت 

را قبـول   هـا  آنبا کفار قریش عقد کرد و شـرایط   را هیبیپیمان صلح حد

خـویش پسـتی را راه    نییچرا در دین و آ«فرمود، به آن حضرت گفت: 
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(رض) بـه خشـم   عمـر حضرت  ي از این گفته امبریپ» داده باشیم؟

  1».و عبده اهللا أنَا رسول«آمده و فرمود: 

کـه   یشود در حـال  الذکر این سؤال مطرح می با ذکر دو رویداد فوق

ـ پحتی اهانت برخـی صـحابه بـه     اعتراض و آن در حضـور   امبری

شرك و کفر تلقی نشـد، چـه دلیلـی دارد کـه رفـض برخـی        حضرت

معصوم شرك و کفر باشد؟ آن هم در شـرایطی کـه خـود    غیر ي صحابه

و  ، طبـري یعقـوبی  چـه  چنـان معترفنـد.   شان یصحابه به ضعف و ناتوان

: «فرمود ض)(راول جناب ابوبکر ي فهیاند که خل نوشته بهیقت ابن

 من را شیطانی است که گاهی«؛ »

کند، اگر شیطانم بر من وارد شد، دیگر از من حذر کنیـد و   قصد من می

  ٢»اگر راه کجی رفتم شما مرا راهنمایی کنید.

 عنـاي دشـنام، موجـب کفـر و    از سوي دیگر، اگر رفض صحابه به م

کند، این امـر بایـد شـامل     شرك شده و جواز قتل و کشتار را صادر می

ي صحابه شود. چگونه است که رفض بعضی صحابه مانند خلفـا  ي همه

ي  تـرین صـحابه و خلیفـه    جایز نیست، اما رفض افضـل  هیمعاوثإلثه و 

 ابـوذر ي ماننـد  قـدر  عالیي  صحابه دیتبعو  شکنجه از آن چهارم و بدتر

در  امبریپي  صحابه کباری از ک، یمسعود بن عبداهللا کشتنو  غفاري

 ي فـه یتنهـا در برابـر خل   ، نهانیابوسف جواز دارد. معاویه بن ،شکنجه ریز

شمشیر کشید و هـزاران مسـلمان را    یعل و امیرالمؤمنین امبریپ

، بلکه دستور سـب و لعـن (دشـنام) حضـرت     انداختبه خاك و خون 
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ـ ام یبن يهاي نماز صادر کرد. امرا خطبه را از فراز منابر و در یعل  هی

عـام نمودنـد.    قتل ،را که از این دستور سر باز زدند ستانیسو  مردم غور

ادامـه یافـت.    زیعبدالعز بن تا زمان عمر یعلدادن به حضرت  دشنام

و گران ابـوذر(ره)   و شکنجه یعلدهندگان   چرا دشنام تشیع مخالفان

ـ و در ا کنند نمیرا تقبیح  بن مسعودعبداهللا  مـورد کـار را بـه خـدا      نی

ـ ؟ آدهنـد  یفتوا نم یو به کفر و شرك کس کنند یواگذار م ـ  ای  ،یعل

  نبودند؟ اهللا رسول یصحاب بن مسعودو عبداهللا ابوذر(ره) 

ـ  يادیموارد ز ـ پصـحابه از دسـتورات    یاز تخلف برخ  و امبری

و پس از رحلت آن حضرت وجـود   اتیدر زمان ح یاحکام شرع یحت

ـ ول بندردآور عملکـرد خالـد   اریاز موارد بس یکیدارد.  سـرداران   ، ازدی

 ،اول ي فـه یخل اکـرم بزرگ سپاه اسإلم است. پس از رحلت رسول 

» رهیبن نـو  مالک«به جنگ  يا با عده ،بود یکه از صحاب ،را دیول بن خالد

متهم به ارتـداد شـده    ،پرداختن ذکات به کسی غیر از خلیفهبه دلیل که 

 لـه یبه محل اقامت مالک با او از سر ح دنیفرستاد. خالد پس از رس ،بود

شـد و در فرصـت مناسـب مالـک را      يو مهمـان و  ختـه یطرح صلح ر

 فـه ینموده سرش را از تن جدا کرد و با زن او هم بستر شد. خل ریغافلگ

آور خالد باخبر شد او را مجازات نکرد و در  که از عمل شرم يبا وجود

ـ  «گفـت:   ض)(رعمر دیبرابر اعتراض شد ـ  تـوانم  یمـن نم از  يریشمش

  ١»کنم! امیخدا را در ن يرهایشمش

                                                        
؛ ذهبی در کتاب تاریخ اس�م، 503دوم، صاین مطلب را طبري در کتاب تاریخ طبري، جلد .  1
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هاي صحابه اسـت کـه جنـاب     ناتوانی به عدم معصومیت وتوجه با 

توانیم در برابـر تمـامی اعمـال و     ما نمی«نویسد:  می يطاها حسین مصر

ـ یب عقیدگی اظهـار رضـا و خـوش    کردارشان [صحابه] از فرط خوش  ین

د، بلکـه  صورت تنها عقول خود را زیر پا نخواهیم کر نماییم، چه در این

عإلوه بر آن اصول دینی را ملغی قـرار خـواهیم داد کـه بـه عـدالت و      

  ١».فرماید نیکویی دستور داده و از فحشا و منکر و بغی ممانعت می

تیب اهلپیروي از  

گویــد شــیعه از ســنّت ائمــه  کــه مــی در مــورد ایــن اتهــام قرضــاوي

، باید گفت کـه اوإلً  امبریپنه از سنّت  ،کند پیروي مینیمعصوم

شـیعه   از روي تجاهـل اسـت.   طرح این اتهام به این شکل مغرضـانه و 

ـ پوقت نگفتـه کـه از سـنّت     هیچ شـیعه   کنـد.  پیـروي نمـی   امبری

دانـد و   مـی  امبریپعنوان منبع معتبر دریافت سنّت  را بهتیب اهل

در حـدیث   کنـد.  پیـروي مـی   اهللا رسـول در این امر هم از دستور 

 اهللا انـد رسـول   نقـل کـرده  را  آن سـنّی  که متواتر است و شیعه و »ثقلین«

«فرموده است: 

 شما انیم من همانا«؛ »

 یمـادام  ؛را خود عترت و خداکتاب  ،گذارم یم یباق رابها  گران زیچ دو

ـ نخواه گمـراه  هرگـز  دییتمسک جو دو نیا بهکه  ایـن دو (در  ، شـد  دی
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گردند تا در کنار حوض کـوثر،   هدایت و رهبري) هرگز از هم جدا نمی

  ١.»بر من وارد شوند

و در  اهـل سـنّت  سـنن   و دیهاي صحاح، مسان کتاباین حدیث در 

 کتـاب  در بـن حنبـل   نقـل شـده اسـت. احمـد     ها آنتفاسیر و تواریخ 

 از بازگشــت هنگــام اکــرم امبریــپ:«ســدینو یمــ الصــحابه فضــایل

 ي خطبـه خواندن  و ضمن نموده توقف خم غدیري  منطقه در حجةالوداع

« فرمود: مسلمانان به خطاب طوإلنی

 کـه  گـذارم  یم بها گران امانت دو شما بین من همانا« ؛»

 کـه  من عترت خدا و کتاب است، ارزشمندتر و تر بزرگ دیگري از یکی

 رفتـار  آنـان  بـا  مـن  از بعد چگونه که کنید دقت؛ باشد یم من تیب اهل

  ٢»شد. نخواهند جدا هم از دو آن که البته، نمود خواهید

تواننـد در مـتن آن    ، چون این حـدیث را انکـار نمـی   تشیعمخالفان 

را گذاشـته و  » سـنّتی «کلمه » عترتی«کلمه  يجا به کاري نموده و دست

ناآگاهانـه عتـرت و    ایآگاهانه  گرید یکنند. برخ مراد خود را حاصل می

انـد تـا    داده يتسـرّ  زین امبریپو زنان  هاشم یبن ریرا به سا تیب اهل

  رنگ سازند. را کم و فرزندان حضرت زهرا یعلنقش 

ـ را پ تشـیع  يوجـود  ي اصإلً فلسفه  اهللا رسـول از سـنّت   يروی

ـ  يرویپ تیب اهلاز آن جهت از  عهی. شدهد یم لیتشک کـه   کنـد  یم

                                                        
؛ ج 147 ،145 ،133 ،126 ،118 ،113 ،109، ص 23؛ ج 226 ، ص2 ج بحارا�نوار،.  1
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داشـته و از   ییآشـنا  اهللا رسولبهتر از صحابه با سنّت  و شتریب ها آن

 ینـدگ ینما به ،عوف بن عبدالرّحمان یوقت چه چنان. کردند یم يرویآن پ

بعـد از   ي فـه یانتخـاب خل  يدوم بـرا  ي فـه یشش نفره که خل ياز شورا

کرد کـه اگـر بـه     شنهادیپ یعلداده بود، به حضرت  لیخودش تشک

ـ  عـت یبا تو ب یکن ی) عمل مو عمر ن (ابوبکریخیسنّت ش آن ، میینمـا  یم

پاسـخ   نیا ».مینما یعمل م اهللا رسولبه سنّت  فقط« فرمود: حضرت

کـرد   ض)(رو همان سؤال را از عثمان امدیبن عوف را خوش ن یعل

  شد. دهیپاسخ مثبت داد و به مقام خإلفت برگز يکه و

  شفاعت  و توسل، حاجت خواستنمقبره، 

ی ثیو حـد  آیه هیچ بزرگان، قبور سر بر گنبد و مقبره ساختن با رابطه در

 ظهـور  از پـیش  هـا  قـرن به همین دلیل  .ندارد وجود آن بودن شرك بر مبنی

ـ  عارفان ،دانشمندان لما،ع قبور سر برسنّی  مسلمانان وهابیت،ي  فرقه ی و حت

  اند. کرده درست مقبره و ساختمان شاهان

 از خواسـتن  حاجت و دعا استجابت مورد در يقرضاویوسف  خیش

 خواهـد  نمی و زند می تجاهل به را خود متعصبانه ،الهی پیشوایان و ائمه

ـ ، آگـاهی ي  عهیش هیچ خصوص به و مسلمانی هیچ که بفهمد  از جـز ه ب

 پیشـوایان  از خواسـتن  طلبد. حاجـت  نمی حاجت کسی هیچ از خداوند

 شـوند،  داده قرار خداوند شریک ها آن که نیست آن عنايم به دین شهید

 و پـاك  روح برکت به که خواهد می خداوند از اصل در کننده دعا بلکه

  سازد.   آورده بر را او حاجت مقبره صاحب صالح اعمال

 زنده چه ،یاله يایاول و امبریپ به توسل و ائمه دادن قرار لهیوس

 آن بـه  بلکـه  اسـت  زیجـا  تنهـا  نـه  قرآن در ،مرده ظاهر به چه و باشند
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ـ آ از نمونـه  چنـد  نجایادر است.  شده هم سفارش  و میکـر  قـرآن  اتی

ـ  ذکر توسل و شفاعت مورد در ض)(ریشافع امامي ها فرموده . شـود  یم

  :دیفرما یم توسل و وسیله انتخاب با رابطه در مجید قرآن

»

 کنید پیشه الهی ! تقوايدیا آورده ایمان که کسانی اي« ؛١»

 کـه  کنید! باشد جهاد او راه در و بجویید خدا به تقرب براي اي وسیله و

 »شوید. رستگار

»...

 اند کرده ستم خود بر کهی هنگام اگر« ؛٢»

 رایشـان  ا گناهـان  کـه  بخواهنـد  خـدا  از ویایند ب )خاتمیامبر پ( تو نزد

 ویر پـذ  توبه را خدا بخواهد، آمرزش آناني برایز ن یامبرپ ویامرزد ب

 گنهکـاران  توسل به صراحت به قرآن ،یهآین ا در». یافت خواهند مهربان

 .کند یم سفارش امبریپ به

 از گنهکـار  افـراد  ،نیشیپي ها امت در که دهد یمگزارش  میکرقرآن 

 کنـد.  اسـتغفار  آنـان  حق در که کردند یم درخواست خود، زمان امبریپ

«آمده است:  وسفی برادران ي درباره چه چنان

*

 و کردنـد  عقـوب ی به رو افتاد، بر کاري رو از پرده که گاه آن« ؛٣»

 ،میکـرد  اشتباه ما ببخشد، را ما گناهان که بخواه خدا از جان!پدر گفتند:
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 را شـما  گناهـان  که خواست خواهم خدا از گفت: من پاسخ در عقوبی

  »است. مهربان و ندهیبخشا او ببخشد،

سرباز زدن از طلـب آمـرزش    به خاطر را منافقان گریدي  هیآ خداوند در

« :کند یم نکوهش نیچن امبریپتوسط 

 شود گفته آنان به اگر ؛١»

ـ  بر سر بخواهد، آمرزش شماي برا خدا امبریپ تا دییایب  را هـا  آن و ،تابنـد  یم

  .»ورزند یم تکبر و شده گردان يرو تو سخن از کهی نیب یم

ـ  استفاده میکرقرآن  اتیاز آ ـ ی کـه  شـود  یم  جلـب  لیوسـا  ازی ک

 است.ی آن حضرت خواه آمرزش و امبریپي دعا به توسل مغفرت،

 امامـان  و امبریپ تیب اهل و امبریپ قراردادن وسیله و شفیع اگر

 سیادر بن محمد امام ،چرا پس، است کفر و شرك ،امبریپ نسل از

 ایشـان  آل محمد را شـفیع خـود خوانـده اسـت؟     عنه، اهللا یرض شافعی

  :فرماید می محمد آل شفاعت ي درباره

ــئن ــان ل ــ ک ــبی ذنب ــد آل ح محم  

ــذالک ــب ف ــت ذن ــه لس ــوب عن   ات

  مــوقتی و حشــري ومیــ شــفعائی هـم 

   ذنــــوب ذاك ومیــــ کثرتنــــی اذا
  

 مـن  که استی گناه نیا پس باشد، گناه محمد آلی اگر دوست«

 هسـتند  رستاخیز روز من در شفیعان ها آنکرد.  نخواهم توبه آن از هرگز

  ٢»من.ي  کننده ، کمکادندیمن ز گناهان که يروز در و
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ـ  و ذریعـه  را محمد آل دیگر جا در شافعی امام  خـود ي  لهیوس

  فرماید:  می و کند می معرفی

ــی آل ــ نبـــــــ   یذریعتـــــــ

  وســـــیلتی الیـــــه همـــــو و

ــوا ــم أرجــ ــی بهــ ــداً أعطــ   غــ

  صـــــحیفتی الیمـــــین بیـــــدي
    

 که امیدوارم و هستند، خدا سوي به مني  وسیله رامبیپ خاندان«

  ١»شود. داده من راست دست به اعمالم ي نامه خاطر آنان، به

ـ  حضـرت  شـافعی  امام ـ پ بـر حـق   وصـی  را یعل  و امبری

 و يقرضـاو  نظـر  از کهی حال داند. در می جهنم و بهشت ي کننده قسمت

 خـود  جانشین و وصی را کسی امبریپ ها تکفیري و هیمیت ابن روانیپ

کنـد.   نمـی  تقسیم خداوند جز کسی نیز را دوزخ و بهشت و نکرد تعیین

  :گوید می رابطه این در شافعی امام

ــة ـــه، جنّـــ ــی حبـــــــ   علـــ

  قَســــــیم النّــــــارِ والجنَّــــــة

   ــا ــطَفی حقـــ ــی المصـــ   وصـــ

ــام ــة امــــ ــسِ والجِنَّــــ   االنــــ
  

 و جهـنم  ي کننده میتقس او و است آتش از سپر طالبیاب بن یعل حب«

 یمصطف محمد حضرت حق بهی وص و نیجانش است و او بهشت

  2».است انس و جني شوایپ او و، است
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، هـا  مـرده  از برخـی  بودن زنده و درك کردن مورد در عهیش مخالفان

« فرمایـد:  مـی  صراحت به گیرند. قرآن می نادیده را قرآن صریح نص

 ؛١»

 و انـد  زنده آنان بلکه نگویید، مرده اند شده کشته خدا راه در که را آنانی«

 خـورده  روزي اگـر  شـهیدان  ».خورند یم روزي خود پروردگار نزد در

 شـخص  از شـیعه ي  بشـنوند. ائمـه   تواننـد  مـی  هـم  را صـدا  توانند می

  .دارند نیز را شهدا حکم و اند شده شهید همه یازدهم امام تا امبریپ

ـ پ که دیگو یم، يمعنوي در مثنو یلخب نیالد جإللي مولو   امبری

خواهـد   را تـو  دارت رکاب که خبر داد یعل حضرت به بیغ با علم

ـ گر بـا  افـت ی اطـإلع  موضوع نیا از که دار کشت. رکاب  ازي زار و هی

نشــود.  تیــجنا مرتکــب تــا بکشــد را او کــه خواســت نیرالمــؤمنیام

  :  کنم یم شفاعت اما کشم ینم را تو که فرمود نیرالمؤمنیام

  غــم شــو شــفیع تــو مــنم لیــک بــی

ــه ــنم  خواج ــوك ت ــه ممل ــم ن   ٢ي روح

  

ائمه بیغعلم 

 علـی  ،امبریپ دانستن غیب ،عهیش مخالفان و يامو اسإلم روانیپ

 بیغ دانستن به قرآن اتیآ که یدر حال دانند، می قرآن مخالف را و ائمه

 پرداختن از دارد. قبل صراحت ائمه و امبریپ توسط خداوند اذن به

 بـا  کـه  یهـای  فرقه و افراد برخی که کرد توجه نکته نیا به دیبا اتیآ به
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ـ پی آگـاه  ندارند، کافی آشنایی الهی اولیاي مقام ـ غ از امبری  را بی

 ازی آگـاه  کـه  کننـد  یم وانمود نیچن و اند کرده تصور تیالوه نوع کی

ي همتـا  و کیشر وصف نیا دری کس واختصاص دارد  خداوندبه  بیغ

 بـه  راجع است إلزم و دارد رابطه معرفت موضوع به بحث این .ستین او

 ،شـود  گفته سخن است عرفانی و فلسفیي  مقوله یک که انسان معرفت

 از نمونـه  چنـد  ذکر به مجبوریم پس نیست آن مجال نوشته این دری ول

 دانـیم  می رچنده، کنیم بسنده امبریپ بیغ علم ي درباره قرآن اتیآ

ـ  را آیات این، خود خاص برداشت با عهیش مخالفان که  دیگـري  وريط

  .خواهند کرد توجیه

1. »*

 پس استیب غي دانا خدا« ؛١»

 مـورد  کـه ی بنـدگان  مگـر کند  ینم آگاهیش خویب غ بر را کس یچه

ي برا خدا و او، از: فرستادگان عبارتند بندگان آن و باشند اویت رضا

ـ  قـرار  نگهبـان  سرشـان،  پشت و جلو از خود فرستادگان ». دهـد  یم

 ،یـب غ علم کهفهماند  یمی خوب به و است روشنیار بسیه آ محتواي

 .کند یم آگاهیب غ از را خود فرستادگان او و است خدا از

2. »* *

 روشن افق در را فرشته ویست نیوانه د محمد«؛٢»

 القـاء  او بـر  کـه  رایب غ (علم یستنیل بخیب بر غ او و استیده د

 شـما  از وکنـد   ینم بخل وگوید  یم شما به باشد صإلح اگرشود  یم

                                                        
 .27و26،جن.  1

 .24 و 22یر،تکو.  2
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 رسـول  خداونـد  کـه آیـد   یم بر مبارکه ي یهآ از »دارد). ینمیده پوش

  .است کرده آگاهیب بر غی وحي  فرشته توسط را خودی گرام

ـ پ که شود یماستنباط  نیچن الذکر فوق اتیآ از ـ  امبری  ی اسـإلم گرام

ـ  امبرانیپ گرید بسان  ،صـالح  ،وسـف ی ،عقـوب ی ،نـوح  ،آدم چـون ی اله

ـ  خبر ،بیغ از ،یسیع و مانیسل ،داوود ـ غ ازی آگـاه  . البتـه، داد یم  بی

ـ  دإللـت قرآن  اتیآی برخ بلکه ،ستین امبرانیپ به منحصر  کـه  کنـد  یم

خداونـد در قـرآن   . انـد  داشتهی آگاه بیغ از هم امبرانیپ ریغ ازي افراد

ـ فرما یم میکر : «دی

 بـه  فرشتگان کهی هنگام«؛ ١» 

ـ ي و نـام  که دهد یم دینوي فرزند به را اتو خد میمري ا گفتند: میمر  حیمس

ـ دن در اسـت،  میمر فرزند یسیع  درگـاه  مقربـان  از و آبرومنـد  آخـرت  و ای

  .»است صالحان از و دیگو یم سخن مردم با گهواره در و خداست

ـ رو رشـته  کی از بیغ قیطر از که میمرعإلوه بر حضرت  ي دادهای

حضـرت   مـادر  و میابـراه حضـرت   همسـر  اسـت  شده آگاه ندهیآ

حضـرت   همسـر  ي دربـاره  قـرآن  .اند داشتهی قیتوف نیچن زین یموس

«: دیگو یم نیچن میابراه

*

*

                                                        
  .45 و 46 ،عمران ل. آ 1
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ما  فرستادگان« ؛١»

 همسـر  تو ... و بر گفتند: سإلم و رفتند میابراه نزد به مژده (فرشتگان) با

 عقـوب ی به اسحاق از پس و اسحاق به را او ،دیخند بود ستادهیا کهي و

  .»میداد بشارت

 فرزنـد  سرنوشت از بیغ قیطر از که یموس مادر ي درباره قرآن

« :دیفرما یم نیچن است شده آگاه خود

 ریش را یموس که میکردی وح یموس مادر به« ؛٢»

ـ  و نترس و فکنیب ایدر به را او ،يدیترس او بر که گاه آن بده  مبـاش،  نیغمگ

  ».میده یم قرارش مرسل امبرانیپ از و میگردان یم باز تو به را او ما

ـ طر از ستندین امبرانیپي  زمره از کهی کسان الذکر فوق اتیآ در ـ غ قی  بی

ـ پ کـه  دارد وجـود ي متعددي اند. موارد شده آگاه ندهیآ حوادث از  و امبرانی

ـ  را مطلـب  هـا  آن ذکر که اند، داده خبر بیغ از ائمه ی طـوإلن  حـد  از شیب

ـ  وسـنّی   منابع به رابطه نیا در توانند یم . عإلقمندانسازد یم  مراجعـه  عهیش

ـ دإل و شـواهد  نیهم به با توجه .کنند قیتحق و نموده  کـه  اسـت  مـتقن  لی

  :دیگو یم افغاني  سوخته دل ي هشاعر ،یدران شهیعا مرحوم

ــ ــ ای ــم یعل ــغ عل ــ بی ــ یم   یدان

ــف ــان راز واقـــــــ   یپنهـــــــ

  ظـــاهر ســـرّ بـــاطن و  کاشـــف
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ــار  ــانهــــم قــــوام چهــ   ١یارکــ
  

  :دیفرما یم یبلخمحمد نیالد جإللي مولو زین و

ـ د و عقـل  جملـه  که یعلي ا   يا دهی

  يا دهیــد چــه آن از واگــوي ا شــمه

  آموختــه بیــغ ادراك تــو چشــم

  ٢بردوختــه  حاضــران ي هــا  چشــم

  

 هـا  آن دانسـتن  بیغاعتقاد به  و یعل و امبریپ به توسل اگر

ــرك ــالف و ش ــرآن مخ ــت ق ــرا ،اس ــام چ ــافع ام ــام ،ض)(ریش  ام

ـ ب نیالـد  جـإلل ي مولو (رض)،هفیابوحن ـ  شـه یعا ،یلخ  صـدها  و یدران

 طبـق  کنـون،  تـا  اسـإلم  صـدر  ازسنّی  مسلمانِ مورخ و مفسر محدث،

  ؟اند عمل نکرده، يقرضاو خیشو اظهارات  هیمیت ابن ماتیتعل

ـ تعراختصـار   بـه خـاطر   کهشد  متذکر دیبابخش،  نیا انیپادر   فی

و تنهـا بـه رفـع     امـد ینی آن به عمـل  اسإلمي باورها و عهیشی از جامع

  مختصر چند شبه پرداخته شد. 

  سمیفاش و سمیونیصه ،سمیالیامپر يها توطئه آماج ؛تشیع
  

: «فرمـود  یگمراه و تفرقه از مسلمانان نجات يبرا خداوند

                                                        
  .77 ، صیدران یشهعا یواندی، دران یشهعا.  1
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 به یهمگ و« ؛١»

 نعمـت  ایـن  آریـد  یـاد  به و ،دیپراکنده نشو و دیزن چنگ خدا سمانیر

 و الفـت  شما هاي دل در خدا بودید، دشمن هم با شما که را خدا بزرگ

ـ  همـه  خـدا  نعمت و لطف به و انداخت مهربانی  یکـدیگر  دینـی  رادرب

 خـدا  گونه بدین. داد نجات را شما خدا بودید، آتش پرتگاه در و شدید،

  »شوید. هدایت که باشد کند، می بیان شما) راهنمایی( براي را یاتشآ

 و سـنن  صحاح، هاي باکت درکه  یتیبر اساس روا خدا رسول

ـ  از مسلمانان نجات يبرا است، شدهذکر هم سنت  اهل دیمسان  یگمراه

«: فرمودند

 دو ،شما انیم من همانا« ؛»

کـه   ی. مادامرا خود عترت و خداکتاب  ،گذارم یم یباق رابها  گران زیچ

  ٢.»شد.. دینخواه گمراه هرگز دییتمسک جو دو نیا به

 و) قـرآن ا (خـد کتـاب   همان امبریپکإلم  در »اهللا حبل« مصداق

 ینشـدن  جـدا  گریکـد ی از امتیق روز تاکه  است اهللا رسول عترت

 آغـاز  عتـرت  تیمهجوراکرم رسول رحلت از بعد متأسفانه. هستند

 هـر  اسـإلم،  ي ازها خورده زخم و زراندوزان ،طلبان که قدرت يورط شد،

 عنوان به انیعی. شبرخاستند امبریپ تیب اهل با مبارزه به ينحو به کی

ـ ب اهل روانیپ ـ  در تی  غضـب  مـورد  همـواره  اعصـار  و قـرون  یط

ـ  و گرفتـه  قـرار عـرب   ریغ و ربع يگرا فرقه يها ستیفاش  رحمانـه  یب

                                                        
  .103 عمران، . آل 1
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 گذشـته  ي دهـه  سـه  درخصوص  به و ریاخ يها سده دراند.  عام شده قتل

 يهـا  فرقه خصومت از استفاده با الملل نیب سمیونیصه و غرب سمیالیامپر

 جنـگ  بـه  ،نید با ناسازگارسکوإلر  و ملحد يروهاین و یسلف و یوهاب

 و یاجتمـاع  ي،اقتصاد ي،ا انهرس ی،فرهنگ ی،غاتیتبل ي جانبه همه و عیوس

  .اند پرداخته مختلف يکشورها در انیعیش هیعل یستیترور اتیعمل یحت

  سمیونیصه و هودی سمیفاش

ـ جنگ خدا رسول شخص باکه  ستیفاش ي فهیطا دو  عقـده  و بودنـد  دهی

 فرصـت  حضـرت،  آن رحلـت  از و هم پس اتیحهم در زمان  داشتند،

ـ  ي فـه ی. طارندیبگ انتقام امبریپ و اسإلم ازکه  افتندی ـ هودی یاول  انی

ـ پ مسلمانان، تیاذ و آزار و صلح مانیپ نقض باکه  بود نهیمد  امبری

ـ تبع نهیمد از را آنانکه  ساختند مجبور را ـ نما دی ـ . تبعدی  در هـود ی انیدی

ـ پ و شـدند  جمـع  بـر یخ ي قلعـه   در. دنــدیطلب مبـارزه  بـه  را امبری

ـ  حضـرت  یفرمانـده  بـه  اسإلم سپاه افتاد اتفاقکه  ییها جنگ  یعل

  نمود. فتح را بریخ ي قلعه و دادهشکست  را انیهودی

 بـار  نیچنـد یهودیان  ، اماخوردشکست  مسلمانان برابر در هودی سمیفاش

 ،هودی سمیفاش نی. بنابرابرسانند شهادت به را خدا رسولکردند  تإلش

ـ  شـمار  بـه  تشیعخصوص  به و اسإلم یخیتار دشمن  خصـومت  و رود یم

 میکر قرآن. است برخاستهشان  حسادت از  خدا، رسول با هودی يها ستیفاش

« :دیفرما یم مورد نیا در

 به لیدل نیا به هودی« ؛١»

                                                        
  .54 . نساء،1
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ـ (پ میابـراه  آل بـه  مـا که  کند یم حسادت خدا رسول و مردم  و امبری

 سلطنت وملک  ها آن به و می) دادمخصوص علمحکمت ( و) کتاب تیب اهل

  .»میکرد عطا بزرگ

 درکـه   اسـت  دیشد يا اندازه به مسلمانان با هودی يها ستیفاش یدشمن

ـ ته مسلمانکودکان  خون با را ریفط نان »فصح دیع« نام به دشانیع مراسم  هی

 و کابـل  در يهودی يکه تعداد میقد يها سال در افغانستان در ی. حتکنند یم

ـ هودیکـه   بود شده خبري پخش  مردم انیم در ،کردند یم یزندگ هرات  انی

ـ  »يمحمـد « را مسلمانکودکان  ـ ا بـه . کننـد  یم ـ  نی  را یکـه کـودک   یمعن

 بـه  غیت و زهین ،ریت با طرف هر از و داده قرار وسط در رااو  بعد و ربودند یم

  .کند میتسل نیآفر جان به را جان تا کردند یم حمله او

 و اروپاخصوص  به و جهان مختلف مناطق در زمان مرور به انیهودی

ـ یمراکز س در و شدندپراکنده  کایامر ـ  و ياقتصـاد  ی،اس  نفـوذ  یفرهنگ

ـ هودی تـوان  درآوردن فعـل  بـه  يبـرا  یستیونیصه جنبشکردند.   در انی

 و گرفـت شـکل   انگلسـتان خصوص  به و غرب ياستعمار اهداف جهت

 ،سـم یونی. صهشـد  ها ستیونیصه توسط نیلسطف اشغال به منجر سرانجام

ـ تجز را یعثمان خإلفت سیانگلستعمار ا با یتبان درکه  را سمیعرب پان  هی

 سـم یونالیدار ناس پـرچم  که مصر بزرگکشور  و آورد در پا از ،بودکرده 

 بـه  را بـود  لیاسـرائ  یسـت یونیصه دولـت  هیعل مقاومت ي جبهه و ربع

ـ  ییجا بهکار  و ساخت واداربار  خفت سازش  22 جنـگ  درکـه   دیرس

 بـا  هـا  آن ي روزه 33 جنـگ  و هـا  ینیفلسط با یستیونیصه میرژ ي روزه

 تـونس  ،عربستان مصر،خصوص  به یعرب منحط يها میرژ ،لبناناهللا  حزب

  پرداختند. ها ستیونیصه از تیحما به اردن و



  ها ها و گرفتاري شیعیان افغانستان؛ گروه   48

 

 شـان یها دسـت  غاصب لیاسرائ برابر در یعرب يکه کشورها یطیشرا در

 شـده  آغـاز  نیلسـط ف ملت وکامل کشور  ينابود روند و بودند برده باإل را

ـ ا یشاهنشاه میرژ ،)ره(ینیخم امام يرهبر به تشیعمکتب  روانیپ بود،  ،رانی

 را اسـإلم  جهان و انهیخاورم در یستیونیصه میرژ متحد و یحام نیتر بزرگ

 در. افراشـتند  بـر  را نیفلسـط  مظلوم ملت از تیحما پرچم وکرده  سرنگون

ـ  مسـلمانان  دسـت  بـه  بریخ فتح از بعد یاسإلم انقإلب يروزیپ واقع  نیدوم

 قـدرت  فـرود آمـد و   هـود ی يهـا  ستیفاش کریپ برکه  بود ینیسنگ ي ضربه

 وشکسـت   درهـم  بـار  نینخست يبرا منطقه در را لیاسرائ ینظام يا اسطوره

ـ ز در توانسـت  نیفلسـط  و لبنـان  در یاسـإلم  مقاومت  ،هـا  بمـب  بـاران  ری

 نمـوده  تحمـل  را انهیوحش يکشتارها ،ها ستیونیصه يها گلوله وها  موشک

  دهد. ادامه نبرد به و

ـ عل قوا تمام با یاسإلم انقإلب يروزیپ از پس الملل نیب سمیونیصه  هی

ـ  عهیش ـ ا و شـده  جیبس ـ یس ي،اقتصـاد  ی،ات نظـام مکان ـ یتبل ی،اس  و یغ

ـ  يکشورها یاطإلعات ـ خصـوص ا  بـه  و یغرب  و کـا یامر متحـده  اإلتی

کـار   بـه  تشـیع  با مقابله يبرا را فارس جیخل وخیش و یعرب يکشورها

ـ  سـم یونیصه ي پرده پشت عوامل. است گرفته  يکشـورها  در الملـل  نیب

 اختإلفـات  به و کنند یم کیتحر انیعیش هیعل راسنّی  مسلمانان ،یاسإلم

   .زنند یم دامن یمذهب

 تشیع و اسالم با مبارزه يها طرح و سمیالیامپر

ـ رژ سیانگل ستعمارکه ا دهد یم نشان یخیتار قرائن و اسناد  غاصـب  می

ـ رژ جادیا از قبل. استکرده  جادیا اسإلم ينابود يبرا را یستیونیصه  می

ـ  از يبـرا  را یجـامع  طرح سیانگل مستعمرات وزارت ،یستیونیصه  نیب
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 بـا  هنـوز که  یطرح ،بودکرده  آغاز درون از مسلمانان قوت نقاط بردن

ـ پ عوامل توسط قوت ـ  سـم یونیصه و غـرب  پنهـان  و دای  در الملـل  نیب

  .شود یم اجرا یاسإلم يکشورها

  سیانگل طرح

 ي،نـژاد  ی،قـوم  تعصبات نداشتن ی،اسإلم ينمادها و آثار ،سیانگل طرح در

 يسـو  از خمـس  پرداخـت  ،ونیروحـان  و لمـا ع قـدرت  ،یفرهنگ و یزبان

 قـوت  نقاط جمله از ،امبریپ احفاد و اوإلد و سادات به احترام ،انیعیش

  ١د.گرفتن یم قرار بیتخر هدف دیکه با رفت یم شمار به یاسإلم جوامع

 اصـل  و لمـا ع و سـادات  مانند عترت ي زنده ينمادها طرح نیا در

 قـرار  هدف ،دهد یم لیتشک را آنان فقراي ياقتصاد ي که پشتوانه خمس

    است: اصل سه بر یمبتن یکل طور به سیانگل طرح. است گرفته

  ؛)ینمسلم وحدت یب(تخرسنّی  و یعهش یمذهب يها اختإلف به زدن دامن .1

 دادن نفـوذ  و اتهامـات  سـاختن  وارد با ینید مراجع و لماع یبتخر .2

  ؛ها آن یانم در وابسته و سوء يعلما

 دادن قـرار  سؤال یرز یقطر از تیب اهل با ینمسلم یوندپ یبتخر .3

 عاشـورا،  مراسـم  خواندن بدعت و خرافه و خمس یبتکذ سادات،

  آنان. به توسل و ائمه مرقد یارتز

  ایس سازمان طرح

ـ پ از پـس  ریاخ ي دهه چند در ،سیانگل طرح ي ادامه در  انقـإلب  يروزی

 و دإلر ونیلیم 900 از شیب ي نهیهز با )CIA(ا یس سازمان ،ایران یاسإلم

                                                        
  .85 و 73 ص ،يدیمؤ محسندکتر  ترجمه ،مستر همفر خاطرات.  1
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 یشناس عهیش دفترکرد.  آغاز را تشیع با مبارزه ی،شناس شیعه دفتر سیتأس

ـ تخر يبرا را يا نهاکنفرانس محرم ،ایس سازمان  در تشـیع  ينـابود  و بی

ـ  1983 سال ـ ا درکـرد.   برگـزار ) مسـی ش 1362( يإلدیم کنفـرانس   نی

ـ امن و اطإلعـات  سازمان ي ندهینما و ایس سازمان ي هیبلندپا يها مقام  تی

 انقـإلب  و تشـیع  بـا  مقابلـه  يهـا  راه و داشـتند شرکت  )MI6( سیانگل

ـ  سـازمان کنفرانس  يها نشست درکردند.  یبررس را یاسإلم ـ  ایس  نیچن

ـ  تیمرجع«که  شد يریگ جهینت ـ  امـام  شـهادت « و »عهیش  در» نیحس

. بـر اسـاس   است داشته هدهع به را یاصل نقش یاسإلم انقإلب يروزیپ

 پـروژه  کیعنوان  به تشیع ينابود يبرا ایس سازمان طرح يریگ جهینت نیا

  شد: نیتدو مرحله سه یط

 بـه  پژوهشـگر  اعـزام  با جهان یعیانش ي درباره اطإلعات يآور جمع .1

 :داشـت  محـور  دو عمده طور به یقتحق موضوع :مختلف يکشورها

 وسنّی  و یعهش یانم اختإلف گسترش و یجادا هاي یوهش یبررس یکی

  یعیان؛ش یانم اختإلف یجادا یچگونگ یبررس یگريد

ـ  یـان م یـري درگ یجـاد ا :مدت کوتاه اهداف .2  یـق طر ازسـنّی   و یعهش

  یعیان؛ش یرتکف و یکدیگر به اتهام بستن و سوء یغاتتبل

  یعیان.ش به حمله با تشیع یینها بردن یناز ب :بلندمدت اهداف .3

 درکـه   آمد دست به يا جهینت همان اطإلعات يآور جمع ي مرحله در

ـ ا آن و بودند افتهی دست آن بهکنفرانس  يها نشست ـ مرجع«کـه   نی  »تی

 يعـزادار  و »عاشـورا  نهضـت « و است عهیش قدرت یاصل ي سرچشمه

 بـا  مبارزه و یخواه يآزاد يبرا عهیش یمحرك اصل نیحس امام يبرا

  .باشد یم تجاوز و ستم
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 يآور جمـع  ي مرحلـه  از آمـده  دست به جینتا يمبنا بر ،ایس سازمان

 تشـیع  بـا  مبارزه يبرا را ییاجرا يها برنامه زیر ها آن لیتحل و اطإلعات

 امام يعزادار مراسم و عاشورا نهضت بیتخر يبرا یحت وکرد  یطراح

  ١د.یتدارك د يا ژهیو يها برنامه نیحس

کـه تـاکنون    يحـد  آن در ایس سازمان یبیتخر يها برنامه يبند جمع از

ـ درگ جادیکه ا دیآ یم بر نیچن است، شده منتشر ـ م يری ـ  وسـنّی   انی  ،عهیش

 در اخـتإلف  جـاد یا و عاشورا نهضت بیتخر ،عهیش مراجع و لماع بیتخر

. دارد قـرار  تشیع با مبارزه يبرا سازمان نیا يها برنامه رأس در انیعیش انیم

ـ  امـام  ادی و عاشورا نهضت دادن قرار هدف ـ تخر و نیحس  يعلمـا  بی

ـ تخر همـان  قـت یحق در ائمه، نانیجانش عنوان به عهیش ـ  ونـد یپ بی  بـا  عهیش

 توسـل  و هسـتند  امت انیم در امبریپ اصغر ثقلکه  است تیب اهل

  .دهد یم نجات یگمراه و ضإللت از را مؤمنان ها آن ي رهیس به

  میاورشل طرح

 سـال  در ،تشـیع  با مبارزه يبرا ایسسازمان  ي کنفرانس محرمانه دنبال به

 تیهو یبازشناس« عنوان تحت ی) کنفرانسشمسی 1365( 1986 يإلدیم

 میاورشـل  در ستیونیصه شناسان عهیش و یکارشناسان غرب توسط »عهیش

ـ ا در. شد برگزار فکـران   هـم  و سـت یونیکنفـرانس کارشناسـان صه   نی

 با دیکه با دارد قوت ي نقطه سه عهیکه ش دندیرس جهینت نیا به شان یغرب

 ي نقطـه  سـه  نی. اببرند نیب از را ها آن یبیتخر يها برنامه ياجرا و طرح

    از: عبارتند قوت

                                                        
1   . http://www.victory news magazine.com/Conspiracy Against Jaffari 

School of Thought Revealed.htm 
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  طلبی؛ شهادت و ینحس امام نهضت به اعتقاد .1

 یه؛فق یتوإل از یرويپ و یتمرجع به اعتقاد .2

).عج(موعود یمنج و یتمهدو به اعتقاد .3
١  

 سـابق  معـاون  »برانـت  کلیما« میاورشل در یشناس کنفرانس شیعه در

 يکـه بـرا   یمیتصـام  بـا  رابطـه  در او .داشـت  حضـور  زین ایس سازمان

  :  دیگو یم شد گرفتهکنفرانس  نیا در عهیش قوت نقاط فیتضع

 موضـوع  ،میکن کار آن يرو دیبا که یمهم موضوعات از یکی«

 بـا  انیعیشـ  سـاله  هـر  که است یطلب شهادت و عاشورا فرهنگ

ـ ا گرفتـه  میتصم ما. دارند یم نگه زندهرا  آن یمراسم انجام  بـا  می

 برگزارکننـدگان  و مـداحان  و سـخنرانان  یبرخ از یمال تیحما

 هسـتند  طلـب  فرصـت  و سـودجو  کـه  مراسم، گونه نیا یاصل

 و سسـت  را یطلبـ  شـهادت  فرهنگ و عهیش يها نایبن و دیعقا

 يا گونه به ؛میآور وجود به آن در یانحراف مسائل و میل کنمتزلز

  .دیآ نظر در یخراف گروه کی عهیش که

 عهیشـ  تیـ مرجع هیعل یفراوان مطالب دیبا دوم ي مرحله در

 سودجو سندگانینو و مداحان ي لهیوس به و شده يآور جمع

 راه سـد  کـه  را تیمرجع) 1389( 2010سال  و میده انتشار

 خـود  بـه دسـت   را آنـان  و کرده فیتضع باشد یم ما یاصل

ـ  نـابود  یاسـ�م  مذاهب گرید و انیعیش  عبـارت  بـه  و ،میکن

 مسلحانه يها جنگ زور با و ابدی خاتمه تشیع تیمرکز گرید

ـ  نـابود  را عهیشـ  ،عهیش مخالفان و عهیش نیب  جـه ینت . درمیکن

                                                        
1   . http://www.nooreaseman.com/forum257/thread8562.htm 
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 ریت تینها در و شد خواهند پراکنده هم انیعیش ي مانده یباق

   ١».زد میخواه عهیش مذهب و فرهنگ بر را خ�ص

 ي رشـته  استاد و ییکایامر ي آوازه پر لسوفیف ،»امایفوکو سیفرانس«

ــیس اقتصــاد ــ یاس ــل نیب ــگاه در المل ــان« دانش ــاپک ج ــی »نزیه  از یک

ـ  بـا  رابطـه  درکـه   بـود  میکنندگان کنفرانس اورشل شرکت ـ  عهیش  نیچن

 تیرهـاي  از باإلتر خیلی پروازش افق که است اي پرنده شیعه،: «دیگو یم

 ایـن . سـرخ  بـال  یـک  و سبز بال یک: دارد بال دو که اي پرنده. ماست

 دو شـهادت  بـا  قـدرتش  و دارد تن به پذیري وإلیت نام به زرهی پرنده،

 برنـد،  مـی  بـین  از را او چه هر که است عنصري شیعه،. شود می چندان

  ٢».شود می بیشتر

 بـال  و خواهی عدالت و مهدویت را عهیش ي پرنده سبز بال ،امایفوکو

 فناناپـذیر  را شـیعه  و دارد کـربإل  در ریشـه  که طلبی شهادترا  آن سرخ

    کند. می معرفی است، کرده

 يبـرا  را میاورشـل  یسـت یونیکنفـرانس صه  و ایس سازمان يها برنامه

 يهـا  سـت یمغول ،)یوهـاب  و ی(سلف يامو يها یسنّ توسط ،تشیع ينابود

 خواهـان،  تیتمام منافقان، ي رندهیبرگ در انی(جر یرانیان گرا فتنه و هزاره

انـد   کـرده  اجرا) یمذهب و یالتقاط ،سکوإلر طلبان فرصت وان شکن قانون

  شد. خواهد پرداخته ها آن به ادامه درکه 

                                                        
  .همان.  1

  همان..  2
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  یهراس عهیش

ـ  2001سـپتامبر   ازدهمی ي حادثه از پس خصوص به ریاخ ي دهه در  ي،إلدیم

 بـا  مبـارزه  يهـا  وهیش ریسا بر عإلوه الملل نیب سمیونیصه و غرب سمیالیامپر

 در اجـرا  بـه  را مسلمانان و اسإلم بیتخر و »یهراس اسإلم« يویسنار اسإلم،

ـ کانون ا در »یهراس شیعه«اند که  آورده  يهـا  . رسـانه دارد قـرار  ویسـنار  نی

ـ  از غرب يداریشن و ينوشتار ي،ریتصو  تـا  گرفتـه  يا مـاهواره  يهـا  بکهش

ـ  شیعه« يرو بر يا ژهیتمرکز و يبریسا يفضا و مطبوعات  و دارنـد  »یهراس

 بـا ...  و اردن ،قطر ،متحده امارات ،عربستان يکشورها زبان ربع يها شبکه

  .کنند یم يهمکار عهیش هیعل ها ستیونیصه و ها یغرب

 يکـه ادعـا   یحـال  در آن يا منطقه متحدان و غرب يخبر سمیالیامپر

ـ  جوامـع  بـه  مربـوط  مسائل در همواره دارند يا نهارس یدموکراس  عهیش

ـ    حقوق و یاخإلق نیمواز تمام برخإلف  اصـول  و کننـد  یبشـر عمـل م

 مورد درها  رسانه نی. اگذارند یم پا ریز را یرسان اطإلع و ينگار روزنامه

ـ گ یم صورت مختلف يکشورها در انیعیش مورد درکه  ییها تیجنا  ردی

ـ  اعمـال  را يخبر کوتیبا استیس و نمودهسکوت  ابتدا در  و کننـد  یم

ـ جنا و انـت یخ بـه  متهم را )انیعیش(ی قربان یفرافکن با یمدت از پس  تی

ـ  یب یب« مانند یمشهور غرب يها رسانه چه چنان. ندینما یم  يصـدا « ،»یس

 از شـده  اعمـال  يهـا  تیجنا مورد در »ان ان یس« و» 24فرانس« ،»کایآمر

 در صـعده  ي منطقه در منی انیعیش هیعل سعود آل و صالح عبداهللا يسو

ـ  یمـدت  از پس وسکوت کردند  ابتدا ـ  یمشـت  را مـن ی انیعیش  یشورش

ـ ا بـه  یوابسـتگ  بـه  مـتهم  را آنـان  یفرافکن با و خواندند . نمودنـد  رانی

ـ یل و تـونس  ،مصـر  مـردم  ماننـد که  نیبحر انیعیش طور نیهم ـ عل یب  هی
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ـ  يهـا  رسانه ،اند کرده امیق فهیخل آل ي نشانده دست يکتاتورید  نـه  یغرب

ـ  بـا بلکه  ندادندانعکاس  بود إلزمکه  يورط آن را آنان امیق تنها  یشورش

ـ نظام توسـط  نیبحـر  اشـغال  از آنـان  خواندن کشـتار   و سـعود  آل انی

 يهـا  آنقـر  و هـا  هینیحس مساجد، دنیکش آتش به و انیعیش يا هانرحم یب

  .کردند تیحما آنان

 Fox series ؛Fox movies ؛MBC دمانن زبان، عرب يها بکهش از ياریبس

ـ شـبکه الجز « و سعود آل »هیشبکه العرب« همه رأس در و  کـه  قطـر  »رهی

 بـر  یغرب يها شبکه از شتریب روند یم شمار به یسلف و یوهاب يها رسانه

ـ  پخـش  برنامـه  و لیتحل خبر، عهیش ضد  وهـا   اتهـام  همـان  و کننـد  یم

ـ  يباورها و فقه هیعل الیسر و لمیف قالب در را ها یوهاب يها دشنام  عهیش

  .سازند یم منتشر

ـ  يهـا  رسانه یبرخ یعرب و یغرب يها رسانه بر عإلوه    زبـان  یفارس

» کلمه«مانند شبکه تلویزیونی  تیوهاب و غرب وابسته به یافغان و یرانیا

ـ ا یاسـإلم  نظـام  بـا  یاسیس اختإلف ي بهانه به »وصال حق«و   بـه  ،رانی

ـ  امـام  يبرا يعزادار مراسم مانند عهیش مقدسات و معتقدات  نیحس

 و اسـإلم  ،مسـلمان  نام بهنیز  سکوإلرها و ملحدان و کنند یم اهانت... و

ـ  مسـلمانان،  يبـرا  خود يدرآور من و یالتقاط قرائت با را تشیع  و ریتفس

  .کنند یم هیتوج

  ربع سمیفاش

ـ پ بـا کـه   يا فهیطا نیدوم ـ جنگ امبری  بـه  احفادشـان  و بودنـد  دهی

کفـار   دادند، ادامه حضرت آن ي ذرار و امبریپ تیب اهل با خصومت

ـ بقا چه اگر. بود هیام یبن يها ستیخصوص فاش به و شیقر ستیفاش  يای
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 از راانتقامشـان   امـا  شدند، مسلمان ظاهر به هیام یبن سران و شیکفار قر

 بن دیز، یکه چنان .گرفتند حضرت آن رحلت از بعد امبریپ تیب اهل

ـ  امـام کـه   نیا از بعد ،انیبن ابوسف هیمعاو ـ  و نیحس  بـه  را ارانشی

ـ  در گرفـت،  اسارت به را امبریپ تیب اهل و رساند شهادت  یمجلس

 رسـول  فرزند ي دهیبر سر بود،کرده  برگزار خود يروزیپ جشن يکه برا

 حضـرت  آن دندان و لب بر زرانیخ چوب با و گذاشته یتشت در را خدا

  :گفت یم و زد یم

ــدرٍ شــهدوا     ــیاخی بــه ب ــت أش   لی

ــلْ    ــعِ األَس ــن وق ــزْرجِ م ــزع الخَ   ج

ــاً  ــتهلُّوا فرحـــ ــوا واســـ   ألهلُّـــ

 ــم ــد ثُـ ــا یزیـ ــالوا یـ ــلْ ال قـ   تُشَـ

  لَعبـــت هاشـــم بالملـــک فــــال   

  خَبــــرٌ جــــاء وال وحــــی نَــــزَلْ

ــتَقم    ــم أن ــدف إِنْ لَ ــن خَن م ــت لَس  

ــلْ    ــانَ فَع ــا ک ــد م ــی أحم ــن بن ١م  

  

کـردن   يزار دندید یم شدندکشته  بدر جنگ درکه  من اکانیکاش ن«

ـ فر يشـاد  از حال آن در ،زهین زدن از را خزرج ي لهیقب ـ  ادی  و زدنـد  یم

 نـه  ،کردند يباز سلطنت با هاشم یبن مباد؛ شل دستت! دیزی ي: اگفتند یم

 انتقـام  اگـر  نباشم خندف دودمان از من شد؛ نازل یوح نه و آمد يخبر

  »کرد. او چه آن خاطر به احمد فرزندان از رمینگ
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 و )افتنـد ی شهرت »سادات« به بعداًکه ( تیب اهل فرزندانکشتار 

ـ امو يها دوره در ،دیزی از بعد ،اه آن انیعیش ـ  و انی  ادامـه  هـم  انیعباس

 سـتمگر حکـام   توسـط  تیب اهل انیعیکشتار ش زین پس آن از. افتی

ـ . ادارد ادامـه تـاکنون   اسإلم جهان مختلف نقاط در یمحل  وکشـتار   نی

 سـوء  يعلما جاهإلنه و متعصبانه يفتواها يمبنا بر سبوعانه يها عام قتل

 امام شد ریکه تکف یکس نی. اولردیگ یم و گرفته صورت مزدور انیمفت و

ـ کـه تکف  بود طالبیابابن  یعل نیمنؤرالمیام و انیعیش اول  يهـا  يری

ـ  منافقان و رساندند شهادت به را حضرت آن خوارج ـ ام یبن  را مـردم  هی

  .کردند یم حضرت آن نینفر و رفض به مجبور

ـ نامسـنّی   و یاسإلم یفقه مذاهب ظهور از پس ـ اکثر شـدن  دهی  تی

ـ تکف و يا فرقـه  تنش ی،عیشریغ مسلمانان ـ  ری شـکل   جیتـدر  بـه  انیعیش

 زمـان  آن تـا کـرد.   دایعملکردها پ و باورها یبرخ به مستند يتر گسترده

 و داشـت  خإلفـت  بحث در یاسیس ي جنبه شتریب عهیش باسنّی  اختإلف

ـ م در ینید فیتکال و باورها در يمشهود اختإلف  وجـود  مسـلمانان  انی

محکم  يوندهایپ گسست و فیتضع يبرا ییها تإلش پس آن از. نداشت

 و شد آغاز حرام وشرك  اعمال عنوان تحت مسلمانان يفکر و ياعتقاد

ـ   به و مسلمانان ریتکف يبرا ییها حربه کردنـد.   جـاد یا انیعیخصـوص ش

 اسـتفاده  ها آن از سیانگل خصوص به و غرب استعمار بعداًکه  ییها حربه

کـرد کـه    اقدام مسلمانان انیم در يانداز اختإلف و يساز فرقه به وکرده 

  دارد. ادامهتاکنون  روند نیا
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  يریتکف وگرا  فرقه يها ستیفاش

 گسسـت  يبـرا  را یمطـالب  يجـر ه هفـتم  قـرن  درکه  یکسان جمله از

ـ میت ابـن کـرد   عنـوان  آنان ریتکف و مسلمانان ياعتقاد يوندهایپ . بـود  هی

 در او ییکـه کفرگـو   مورد کی جز به هیمیت ابن توسط شده مطرح اصول

 بـا  مسـلمانان  ونـد یپ ينحـو  بـه  همه ،است خداوند داشتن جسم مورد

  .است داده قرار هدف را تیب اهل

 عیشـف  خواندنِشرك  و ائمه و امبریپ قبر ارتیز دانستن حرام

 بزرگـواران  آن ي خاطره و ادیداشتن  نگه زنده و خداوند نزد ها آن دادن قرار

 يبهـا  گـران  امانـت  دو از یکی با مسلمانان وندیکه پ هستند يموارد از...  و

  است. داده قرار هدف را تیب اهل و عترت یعنی امبریپ

 بـه اتکـا   با و گرفت قرار تیتفکر وهاب يمبنا هیمیت ابن اتینظر بعدها

کشـتار   بـه  و گرفتنـد شـکل   يریتکف و یسلف یستیترور يها گروه ،آن

 در. پرداختنـد  افغانستان و رانیا ،عراق ،پاکستان در انیعیش ي رحمانه یب

ـ  طرحکه  ریاخ يها سال ـ  شـیعه  و يزیسـت  عهیش کـار   دسـتور  در یهراس

ـ مفت ،اسـت  گرفته قرار الملل نیب سمیونیصه و ایس سازمان  و یوهـاب  انی

ـ نظر روانیپ ـ میت ابـن  اتی  در خصـوص  بـه  و یاسـإلم  يکشـورها  در هی

 را یستیترور يها گروه و پرداخته انیعیش ریتکف بهپاکستان  و انهیخاورم

 ي،سـعود  عربستان سابق یمفت »باز بن«کردند.  قیتشو ها آنکشتن  يبرا

  .هستند جمله آن از...  و مصر اإلزهر جامع سابق سیرئ »يطنطاو«

ـ  و نبـوده  یوهـاب  ظـاهر  بـه  که يقرضاو وسفی خیش یحت  را عهیش

 يرهبـر  بـه  یکفر جهان سوء غاتیتبل وها  توطئه اوج در داند یم مسلمان
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ـ  اسـاس،  یب اتهاماتتکرار  و هیانیب انتشار با ،تشیع هیعل کایامر  را عهیش

  .کرد اعإلم بدعت را یعیش يباورها و گمراه

 شـد ذکـر   گذشـته  يهـا  صـفحه  در آن يکه محورها يقرضاو ي هیانیب

ـ ب اهـل  به نسبت انیعیش محبت و ارادت به یهمگ ـ پ تی  ارتبـاط  امبری

ـ  نشـان  يقرضاو يها تهمت و مغرضانه و اساس یب ي. انتقادهادارد  دهـد  یم

ـ  سازمان و هیمیت ابن مانند زین شانیکه ا ـ  سـم یونیصه و ایس  ونـد یپ الملـل  نیب

  است. داده قرار هدف ناآگاهانه ای آگاهانه را تیب اهل با نیمسلم

 و یاسـإلم  يکشـورها  یبرخ در نیالمسلم اخوان جنبش نفوذ به توجه با

ـ عنوان  به او مقام زین و جنبش نیا به يقرضاو یوابستگ يادعا  اتحـاد  سیرئ

ــانیب مســلمان، يعلمــا یجهــان  و هــا گــروه یبرخــ توجــه مــورد او ي هی

ـ تقو سـبب  و گرفـت  قـرار سنّی  تندرو یاسإلم يها تیشخص  موضـع  تی

ـ حکمت نی. گلبـد شـد  زین ها یوهاب و ها يریتکف رهبـر حـزب اسـإلمی     ،اری

ـ  عنـوان  يا نامـه  انتشـار  با يقرضاو از يرویپ به ،افغانستان  هـزاره،  انیعیش

ـ پ ارشادات و قرآن مخالف و دروغگو را عهیش يآخوندها  را خمـس  ؛امبری

ـ د قتیحق از خبر یب افراد غارت يبرا یدام ـ ز ،نی  را ائمـه  قبـور  ارتی

 مخـالف  درصـد  صـد  و پوچ را آنان بیغ علم داشتن و یپرست بت وشرك 

  شوند. مسلمان نو ازکرد که  دعوت انیعیش از وکرد  اعإلم قرآن

 ازکـه   شـرفت یپ ییجـا  تـا  تشـیع  بـا  خصـومت  در يقرضاو خیش

 امـا  ،کـرد  تیحما تونس و یبیل ،مصر يکشورها در یمردم يها انقإلب

ـ عل نیبحـر  مردم انقإلب  را فـه یآل خل ي نشـانده  دسـت  يکتـاتور ید هی

کشـتار   وسـرکوب   جـواز  واقـع  در وکرد  عنوانتسنّن  اهل با مخالفت
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ـ رژ يبرا را نیبحر ي آزاده و دفاع یب مردان و زنان ي رحمانه یب  يهـا  می

  .کرد صادر فارس جیخل وخیش ریسا و فهیخل آل وآل سعود  مستبد

  یرانیا سمیفاش

 و »سـم یرانیا پـان « يها ناعنو با گذشته درکه  یرانیا يها ستیفاش اما و

 و »یبـاب « چـون  يا ضـالّه  يهـا  فرقه و يمهر ایآر و ییایآر ییگرا تیقوم

ـ یتفکـر د  به یباستان يها یپرست خرافه وو ...  »ییبها«  تشـیع  نیـی آ و ین

ـ اخ ي دهه کی از شیب در ،زدند یم ضربه ـ ز ری  بـه  يهـا  گـروه  چتـر  ری

 حقوق و یدموکراس ي حربه با و...» شیانددگر«، »طلب اصإلح« اصطإلح

 و نموده يپرداز يتئور نخست آنان. پرداختند تشیع یمبان بیتخر به بشر

ـ  و متفاوت يها قرائت ي ارائه به ـ ید میمفـاه  از یانحراف  و پرداختنـد  ین

 يباورهـا  وهـا   ارزش مـدافع  ومستحکم  یاسیس و ینید ينهادها سپس

 ثابـت  ينهادهـا  مراجـع،  لمـا، ع ها آن. دادند قرار هجمه مورد را يادیبن

ـ وإل و يرهبر نهاد ی،تیامن يروهاین نظام، یِاسیس ـ ینید ـ فق تی  بـا  را هی

 و »یانتصـاب « ،»کار محافظه« ،»خواه تیتمام« چون ي بندهیفر يها برچسب

ـ  يکودتـا  غـرب  ي جانبه همه تیحما با و دندی... کوب را  آن کـه  یمخمل

 جـانم  ،لبنـان  نـه  غـزه  نه« شعار و انداختند راه به دندینام »سبز جنبش«

ـ  یاسـإلم  نظـام  يکودتا نابود نیا هدفسر دادند.  »رانیا يفدا  و یعیش

ـ ا چـون  بـود حکومـت   از عهیش مذهب یجیتدر انداختن دور  نظـام  نی

ـ ا از .اسـت  داده شیافـزا  را تشـیع  مـذهب  و اسإلم ،رانیا قدرت  رو نی

ـ  و یسـت یونیصه میرژ ،سیانگل و کایمشترك امر هدف آن ينابود  وخیش

ملـک   تـا  گرفتهسعود  آل از یعرب يکشورها یبرخ سران و فارس جیخل
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ـ یانگل پادشـاه  دوم عبداهللا ـ ن و اردن ي زاده يهـود ی و یس  و آخونـدها  زی

  .دهد یم لیتشک را یوهاب يها یمفت

  سمیمغول

 اهـداف  يراسـتا  درکـه   هـا  یسلف و ها یوهاب درکنار ریاخ يها دهه در

ـ ب از تشـیع  و اسـإلم  ينـابود  يبرا الملل نیب سمیونیصه و سیانگل  رونی

ـ  قرار تجاوز و هجمه مورد را انیعیش  داخـل  در ییهـا  گـروه  ،دهنـد  یم

 بـرآورده  را یسـت یونیصه میرژ و کایامر و سیانگل اهداف یعیش جوامع

ـ  افغانستان یعیش ي جامعه در. سازند یم کـه   اسـت  دهـه  چهـار  از شیب

 شـه یر ،(فاشیسـم قـومی هـزاره)   سمیمغول ي پرسـتانه نژاد جنبش سرطان

ـ  ی،اسیس يفضا بر زمان مرور به و دهیدوان ـ  و یاجتمـاع  ی،فرهنگ  یحت

  است. شده مسلط ینید

 »هـزاره  ينـژاد  تیهو« برابر در را عهیش »یمذهب تیهو« جنبش نیا

ـ تحر و نیتوه تهمت، يها حربه از استفاده با و داده قرار  مبـارزه  بـه  فی

ـ ن ها ستی. مغولاست برخاسته عهیش یمذهب ينهادها و مادهان با  ماننـد  زی

که  تفاوت نیا با ،اند داده قرار هدف را تیب اهل ها یسلف و ها یوهاب

ـ پ مقـام  میمسـتق  طـور  بـه  هـا  یوهاب  لیفضـا و  داده تنـزّل  را امبری

 بـا  میرمسـتق یغ صورت به ها ستیمغول اما ،کنند یانکار م را تیب اهل

 خمس مانند یمذهب اتیضرور یبرخ گرفتن سخره به و سادات به نیتوه

ـ هو« برابـر  در آن دادن قـرار  و »یمذهب تیهو«دادن  تنزّل به نذر و  تی

  .دهند یم انجام را ها یناصب و ها یکار وهاب همان ،»یقوم

... و »یپرست خرافه« ،»یمذهب قیتحم« ،»یکش رهیش قانون« ،»يدربار تشیع«

 تشـیع  با مبارزه يبرا ها ستیکه مغول هستند یمیمفاه و اصطإلحات جمله از
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 خـاطر  بـه  را سـادات  ،ها ستی. مغولکنند یم استفاده ها آن از تیب اهل و

 ینژادپرسـت  بـه  مـتهم  ،داننـد  یم اکرم غمبریپ به منتسب را خودکه  نیا

 يفقـرا  بـه کـه   را خمس و کنند یم خطاب »يدربار تشیع« را ها آن و نموده

 .نامند یم »یکش رهیش قانون« افتهی اختصاص عهیش يعلما و سادات

ـ ا یاسـإلم  يجمهور نظام با ها یوهاب مانند ها ستیمغول ـ ن رانی  بـه  زی

ـ  هـزاره  قوم دشمنرا  آن و ورزند یم خصومت شدت ـ  یمعرف . کننـد  یم

 سـادات  و تشیع ،رانیا با ها ستیمغول ي جانبه همه و افتهی سازمان یدشمن

ـ  آغـاز  میکنفـرانس اورشـل   از پـس  واقع در  يهـا  سـت ی. مغولشـود  یم

ـ نزد هـم  بـه  جیتـدر  به یگروه هر از مسلمان و ستیکمون  و شـده  کی

 از اسـتفاده  بـا  و آمدنـد گـرد هـم    وحدت حزب چتر ریز در سرانجام

ـ  درون ي هیتصف به حزب نیا رهبران يانگار سهل و یطلب قدرت  یگروه

 در وحدت حزب ینشرات ارگان »ما امروز« ي هینشربا  ابتدا در. پرداختند

ـ ا ،تشـیع  با مبارزه »عدالت يبرا يعصر« ي هینشربا  بعداً و پاکستان  رانی

 يرهبـر  بـه  وحدت حزب توسط اتینشر نیکردند. ا آغاز را سادات و

 شدند یم لیتمو آباد اسإلم در کایامر سفارت زین و یلیخل و يمزار يآقا

  بودند. یپرچم و يا شعله يها ستیکمون ها آن گردانندگان و

ـ  سـم یفاش واقع در ـ یا سـم یفاشرب، ع  هـزاره  یقـوم  سـم یفاشی، ران

 اسـتکبار ی بـا  تبـان در  )سـم ی(پشتون شتونپ یقوم سمیفاش و )سمی(مغول

 يالحادی و ستیسکوإلر ی،مذهب ي،نژاد ي متفاوتکردهایرو ی و باجهان

ـ  هـر  آن ينابود يبرا و دهیورز خصومت جهان و منطقه در تشیع با  کی

    .کنند یم تإلش ينحو به
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  عهیش يمثنو

ـ ی ،عهیش    ریغـد  بـا  عـت یب دسـت  یعن

ــارش ــر بـ ــت  ابـ ــرکرامـ ــو بـ   ریکـ

ــت ــردار دسـ ــر  از بـ ــا وزتکبـ   خطـ

  عطــا و احســان و جــود یعنــی عهیشــ

ــ ــی عهیش ــرح یعن ــوم ش ــب منظ   طل

ــاز از ــه و حج ــا کوف ــام ت ــب و ش   حل

  یکســ یبــ ابــانیب کیــ یعنــی عهیشــ

ــ ــاله  تغرب ــد س ــ ،ص ــ یب   یدلواپس

ــ ــی عهیش ــد یعن ــانیب ص ــتجو اب   جس

ـ ی عهیش   او بـه  تـا  مـن  از هجـرت  یعن

ـ ی عهیش   وقـار  و احسـان  و عـدل  یعن

ــار يانحنـــا یعنـــی عهیشـــ   ذوالفقـ

ـ  تـو  گـر  عدالت از ـ دل یخـواه  یم   لی

ــ ــن  ادی ــش ازک ــت و آت ــعق دس   لی

  کـن  گـوش  را حـق  حـرف  مـوال  جان

ــمع ــب ش ــال تی ــاموش را الم ــن خ   ک

ــی عهیشــ ــا يا وعــده یعن ــان ب   جــو ن

ــت  ــدکش ــهییآ ص ــا ن ــل ت   درو فص

ـ  قسـمت  یعنی عهیش ـ   کی   ریکاسـه ش

ـ  بـا  خـود خشـک   نان نیب ـ  کی   ریاس

ــ ــی عهیش ــق یعن ــاز عش ــا يب ــدا ب   خ

ــ ــتانین کی ــک س ــواز ت ــا ين ــدا ب   خ

ـ ی عهیش ـ  هفـت  یعن   جنـون  در یخط

  نـون  وکـاف   در کنـد  یم طوفان عهیش
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ــ ــی عهیش ــدر یعن ــش تن ــروز آت   ف

ــی عهیشــ ــ شــب، زاهــد یعن   روز ریش

ــی عهیشــ ــ یعن ــی ،ریش ــ یعن   رمردیش

ــ ــی عهیش ــت یعن ــعر غی ــرد در انی   نب

  موشــکاف یعنــی ،غیــت یعنــی عهیشــ

ــ ــی عهیش ــار یعن ــ ذوالفق ــالف یب   غ

ــ ــی عهیش ــابقون« یعن ــابقون س الس«  

ـ  تپش کی یعنی عهیش   خـون  و انیعص

ــا آب دیــبا عهیشــ ــل را ه کنــد گ  

ــه را ســوم خــط   کامــل کنــد خــون ب

ــط ــوم خ ــط س ــرخ خ ــتیاول س   اس

  ماســـت منظـــور نیبـــارزتر کـــربال

ــ ــی عهیشـ ــاب یعنـ ــمان بازتـ   آسـ

ــر بــر کمــان نیرنگــ ي هجلــو ی،نــ س  

ــ ــی عهیش ــزاج یعن ــار امت ــور و ن   ن

ــ ــی عهیش ــون رأس یعن ــور در نیخ   تن

ــ ــی عهیش ــت یعن ــطراب يواد هف   اض

ــ ــی عهیش ــنگ یعن ــط در یتش   آب ش

ــ ــی عهیش ــل یعن ــم دعب ــار چش   انتظ

  دار سـال  چهـل  خود دوش بر کشد یم

ــ ــبا عهیش ــو دی ــعار همچ ــکم اش   تی

  تیــب اهــل يخــاك پــا بــر نهــد ســر

ــ ــرزدق ایـ ــ در وار فـ ــام شیپـ   هشـ

  امــام قیتصــد بــه دیــگو جــانتــرك 

ـ  مادر   بالسـت  اهـل  خـود  کـه  یموس
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  بالســت جــام ي هبــاد از نــوش جرعــه

ــب در ــژواك  تـ ــگپـ ــالرّح بانـ   لیـ

ــ ــد یم ــد ده ــر فرزن ــان ب ــن دام   لی

ـ  خـود  هم لین   ماسـت  يمـوال  ي هعیش

ــت يالیلـــ او و میـــیاو اکبـــر   ماسـ

ــا ــخن نی ــردم  س ــاه ک ــالمکوت والس  

ــ ــی عهیش ــت یعن ــب غی ــن از رونی   امی

  

   یآغاسمحمدرضا  ادی ي زنده سروده
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  در افغانستان عهیش یخیتار ي سابقه

نفوذ  زمان با هم یعیکه تفکّر ش دهد ینشان م یخیشواهد تار اسناد و

آن به  ی ازمهم بخش افغانستان که ر خراسان بزرگ،مقدس اسإلم د دین

دوم و  ي فـه یاسـت. در زمـان خل   هشد نیسرزم نی، وارد ارود یشمار م

را گسـترش دادنـد،    یسوم که سربازان اسإلم، قلمرو حکومـت اسـإلم  

ـ الب مسلمان، طرفداران اهـل  انیلشکر انیاست که در م یهیبد و  تی

نقـاط مفتوحـه بـه     یرا در اقص یعیبودند و تفکّر ش زین یعل انیعیش

با آغـاز   زمان هممرکز افغانستان، اسإلم و  جنوب غرب ارمغان بردند. در

ي هجـر  37 در سـتان یس نیسـرزم  شد. تیتثب یخإلفت حضرت عل

ی ربعــی فرمانــدهبــه  یعلــحضــرت  روانیــپي بــه تصــرف قمــر

بـن سـمره،    عبـدالرّحمان ) در آمد و مـردم  عبدالرّحمان( يعنبر کاس بن

بـه   واکـنش در  سـتان یس، مـردم  چنـین  هـم . کردندي را طرد امو حاکم

ـ عل، کوفه نیتوابقبل از  نیحسشهادت امام  ـ زی هی ـ ق دی و  کردنـد  امی

  نمودند. ستانیسي را مجبور به فرار از امو حاکم ادیزعباد بن 

کـه در   تشـیع اسـإلم بـا    رشیبا پـذ  زمان هممردم خراسان  ،نیبنابرا

ـ   همان راه و قتیحق ـ ب و اهـل  یروش حضـرت عل ـ پ تی  رامبی
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ـ  چنـان  .شـدند آشـنا   زیاست، ن روش ( تشـیع اسـإلم و   مـردم غـور   هک

. رفتنـد یپذ زمان هم یرا در دوران خإلفت حضرت عل )تیب اهل

  :سدینو یم رابطه نیا در یجوزجان

در عهـد   ]بشنسـ [ غالب ظن آن است که سلطان غـور  و«

اهللا وجهـه   کرم یاهللا عنه بر دست عل یرض یعل نیرالمؤمنیام

بـه سـتد و هـر کـه از آن      ییعهد و لوا يآورد و از و مانیا

بـدو   یعلـ  يلـوا  ، آن عهـد و يخاندان بـه تخـت نشسـتند   

در اعتقـاد   یمصـطف  تیاهل ب و محبت ائمه و يدادند

  ١»راسخ بود. شانیا

ـ  در زمـان تنها  غرجستان و غورمردم  ،نیبنابرا  بـن  محمـد  نانیجانش

ـ گرو تشیع) که به اسإلم و قمري 694( اباقابل هإلکو ارغون بن بـود   دهی

 هـا  آننشده بودند، بلکـه قبـل از    آشنا تشیعبا ، ها يدر زمان صفو زیو ن

ـ   ب دهیگرو نیآئ نیاي به ا عده  40تـا   35سـنوات   نیودند. مـردم غـور ب

مراکز  نیاولي  جملهاز  قتیبودند و غور در حق دهیبه اسإلم گرو يهجر

ـ . از ارود یم شمار به میخراسان قد نیو سرزم رانیدر فإلت ا تشیع  رو نی

ـ اسإلم در ا ي با سابقه در افغانستان تشیع ي سابقه  یکشـور همـاهنگ   نی

از مـردم افغانسـتان    یبخش ،يصفو یعیدارد و قبل از ظهور حکومت ش

ـ ن» إلرنس لکهـارت «مطلب را  نی. ادادند یم لیتشک انیعیرا ش یکنون  زی

واقـع در   یکوهستان نیها که در سرزم ، هزارهسدینو ینموده و م قیتصد
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سـکونت   و ترنـک  رمنـد یه يهـا  رودخانـه  ي شمال و مغرب سرچشمه

  ١د.کردن یتکلّم م یبودند و به زبان فارس تشیع ي قهیطر رویداشتند، پ

ـ  بن یبن عل دیدر سپاه ز انیحضور قابل توجه خراسان  و نیالحس

ـ بـن ز  یـی حیحضور  ـ و ق و جوزجـان  ، هـرات بلـخ  در دی ـ او عل امی  هی

 محمـد ؛ اقامت يقمر يجره 121در سال  يامو دیزیبن  دیول يدادگریب

در جوزجـان؛ سـاکن شـدنِ     نیالعابـد  نیبن قاسم از نوادگان امام ز

ـ   در هرات؛ پناهنـده  فرزند امام جعفر صادق باجید محمد  خیشـدن ش

ـ  ياعاظم علما ، ازیصدوقِ قم ـ  …در بلـخ و  عهیش دإللـت بـر    یهمگ

 یعقـوب یدارد.  افغانستان نیسرزم درتیب اهل روانیو پ تشیع ي سابقه

ـ ز امیرا در خراسان در زمان ق انیعیمسلمان وجود ش ریرخ شهوم بـن   دی

  :  سدینو ینموده و م دییتأ نیالعابد نیامام ز

خراسـان   انیعیش انیدر م دیبه شهادت رس دیکه ز یهنگام«

 را آشکار کردند و لذا شیمسائل خو ها آنآمد.  دیپد یحرکت

 هـا  آنشدند.  لیمتما ها آنآمده، به  ها آنبه نزد  يادیکسان ز

ـ بمـردم   يبـرا » آل رسول«را در حق  ها يامو میجرا زین  انی

 يخبر فضا نیاکه  آن نبود مگر ي، شهرانی. در آن مکردند یم

  ٢»کنده بود.آرا  آن

، ، جوزجـان بلخ انیعیخصوص ش به خراسان و انیعیبه کمک ش ییحی

 يروهـا یبـار ن  نیچند کرد و ياریبس يها ، جنگو هرات ابی، فارتالقان

عمـرو بـن   « یبه فرمانـده  انیامو يده هزار نفر يرویو از جمله ن يامو
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 ي به خانـه  ییحیبردن حضرت  پناه شکست داد. را شابوریحاکم ن» زراره

آن حضـرت بـا وجـود     تیاز حما شیو دست بر نداشتن حر» شیحر«

بعـد از   انیمشهور خراسان يضربه شإلّق و سرانجام سوگوار 600تحمل 

 و از جملـه  در خراسان بـزرگ  انیعیش ي وجود گسترده انگریشهادتش ب

  .باشد یم افغانستان

 تیــحما انیعیاز شــ یلخــب انیــ، برمکانیدر زمــان خإلفــت عباســ

  :  سدینو یرابطه م نیا در یبیحب ی. مرحوم عبدالحکردند یم

ـ داشـتند. ز  یدست زین یبلخ انی، برمکانیدر نصرت علو«  رای

 عـت یدر ب گـر ید انیماننـد خراسـان   شـان یجد ا یبرمک خالد

 انیعباسـ که  آن بعد از یبود ول شانیا انیعیش آمده و انیعلو

 شـان یکه ظاهراً بـا ا  دندیشدند، مصلحت را در آن د رومندین

ـ باشند. امـا دل  ـ برمک لی ـ بـه علو  انی مانـد و چـون    یبـاق  انی

ـ ، برمکدیـ د ینمـ  کیرا به نظر ن انیعلو زین دیالرش هارون  انی

 انیعیو در خفــا بــا شــ شــمردند یعمــل او را نــاروا مــ نیــا

 یبر جعفر برمکـ  انیعیش نیو همواره ا کردند یم ییها کمک

  ١.»نمودند یم انتقادها فراهم آمده و بر اعمال هارون

ـ  يوزرا ریسـا  و انی، جد برمکیبرمک خالد ـ  ي دوره یبرمک ، انیعباس

شـمال   در سـرپل  تیوإل» سانچارك« ای» سنگچارك« ي از منطقه اصالتاً

 ییهـا  است کـه بـا اهـل بـإلد خـود تمـاس       یهیبودند، و بد افغانستان

ـ اند. در حال حاضر ن داشته ـ  زی منـاطق سـنگچارك از جملـه     از ياریبس

، ، عبـدلگان قلعـه  نی، خونخور و چارو ، آب، مسجد سبز، شبوکندآبدره

                                                        
  .869 بعد از اس�م، ص افغانستان خی، تاریبیحب یعبدالح.  1
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ـ در وإل و بلخـاب  قلعـه سـوزمه   يهـا  یو ولسوال کإلن آب  سـرپل  تی

  هستند. نینش عهیش

ي ورود اسـإلم بـه خراسـان    ابتدااز  تشیعگفته شد،  کهي ورط همان

و  اوإلد رسـول  پناهگاهخراسان به  خطه وارد شد و نیا ، دربزرگ

ـ اذمـورد آزار و   کـه  هـا  آن انیعیش ـ ي و امـو  حکـام  تی قـرار   یعباس

  :سدینو یمرابطه  نیادر  یبیحبی عبدالحشد. مرحوم  لیتبد، گرفتند یم

در  کـه بودنـد،   انیـ علوی حامي و جد اراناز ی انیخراسان« 

دسـت داشـتند، و خراسـان     شـان یاي سرّو دعوات  حرکات

  .بود شانیا انیعیشو  انیعلو پناهگاههمواره 

ی خراسان به سـند  شرقبه مناطق سمت  کهی انیعلوی از کی

عبداهللا بن  بن هیزکنفس  محمداشتر ابن  رهسپار شد، عبداهللا

نفـس   محمـد پدرش  کهض) بود ر(یعلحسن بن حسن بن 

ـ ابود. چون در  کردهخروج  بر منصور هیزک ـ وقـت   نی ی وال

، پـس در سـنه   دیـ گرو تشیع به یعتکبن حفص  ، عمرسند

در  او آمـد و  شیپي) عبداهللا �دیم 764( يقمري هجر 147

و او�د او  دوستداران رسول خدا کهی از راجگان کحضور ی

 کناربر  کهی جنگی در آخر در ولیی شد، رایپذبود با احترام 

بـن عمـرو    ، هشـام انیعباسـ  حکمراني قواسند) با ن (مهرا

  ١»شد. کشته کرد یتغلب

 دانشــمندان، شــاعران، عارفــان و مفســران، بــودنِ محــدثان، عهیشــ

ـ  از یکـابل  چون ابو خالـد  یمصلحان امـام   و باقرمحمـد امـام   ارانی

 ؛داز اصحاب امـام سـجا   یلخببن مزاحم  ضحاك ؛نیالعابد نیز

، مقاتـل  از اصحاب امام سـجاد  ي)(قندهار یرخج محمدبن  میابراه

                                                        
 .872 و 871 . همان، ص 1
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ـ  یبلخبن مقاتل  ـ بـن فضـل    محمـد  ؛ااز شاگردان امام رض ی رخج

ـ  ؛ای از افراد مرتبط با امام رضکرخمعروف به  ، ابـن  یکـابل  ریاردش

ــاز راو یکــابل ریو بشــ یکــابل الماجــد ــو  ثیحــد انی ــه ارانی  ي ائم

ـ جنـاح   بنابوالقاسم نصر  ؛نیمعصوم ي هـا  کتـاب ، صـاحب  یبلخ

، معـروف بـه   بـن احمـد   محمـد مظفـر بـن    ؛نیالناقل ۀمعرفو  عهیالش فرق

اثـر در   نیچنـد و مؤلـف   عهیشي  برجستهي ها چهرهی از بلخ شیابوالج

 در ي بلـخ نقبـا ، از طالبیابی بن علابوالحسن  دیس ؛دفاع از اصل امامت

منتسـب بـه    کـه  فیمزار شري  روضهی اصلي، صاحب جرهقرن پنجم 

حسـن   محمدابو  ؛شده است بطال یاب بن یعل نیرالمؤمنیامحضرت 

ـ یبابوالحسـن   ؛لمـا و محـدثان  از ع یبلخی علبن   کتـاب صـاحب   یهق

ی مرقـد  بـان ) 911-875( قرایبا نیحسسلطان  ؛»اإلنساب واإلعقاب لباب«

ـ  ؛فیمزار شردر  یعلحضرت  کتـاب  صـاحب   یکاشـف  نیمإل حس

 سیالـرئ  خیش ؛در هرات عهیشو مفسر معروف  بیخطو » الشهداء روضة«

ـ  ؛یبلخ نایابن سمشهور به  بن عبداهللا نیحسی ابوعل  ؛یابوالقاسم فردوس

، يغزنـو حسـن   دیو س يغزنو ییسنا میحک ؛یبلخ یانیقباد ناصرخسرو

ـ خود ب ي به نوبه  در تشـیع  ي و نفـوذ گسـترده   یخیتـار  ي سـابقه  انگری

    است. خصوص افغانستان خراسان و به

ـ ب نایس بزرگ جهان اسإلم ابن لسوفیف نامور و میحک ي خانواده  یلخ

 شیاسـت گـرا   تشـیع مهـم   يهـا  از شاخه یکیکه  هیلیاسماع ي فرقه به

  :  سدینو یرابطه م نیداشت. او خود در ا

منتقـل شـد، در    و از آنجا به بخارا بود از اهل بلخ يپدرم مرد«

ـ اعمال د یبعض ی، و متولمنصور بن م نوحایا  در بـود  یمـ  یوانی
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از اعمال بخاراهللا و پدرم  يخواندند» شنیحرم«را  آن که يا هیقر

را اجابـت نمـوده از    نییمصـر  یبـود کـه داعـ    ياز جمله مـرد 

ذکـر   شـان یبود از ا دهیو شن شد یشمرده م» هیلیاسماع« ي جمله

بـر آن   زیـ و برادرم ن ندیگو یم شانیکه ا ینفس و عقل، بر وجه

کـه پـدرم و بـرادرم ذکـر آن      شـد  یواقع مـ  اریبود و بس قهیطر

، �جـرم شـروع   دمیـ فهم یو م دمیشن یو من م کردند یسخنان م

  ١»د.کردن یبه آن دعوت م زیکردند و مرا ن

است کـه از   افتهیانعکاس  زین يدر اشعار و تشیعبه  نایابن س شیگرا

  :دیفرما یجمله م

  انـد  ختـه یعشـق در قـدح ر   ي تا بـاده 

  انـد  ختـه یعشـق عاشـق انگ   یوندر پ

ــا ــان و ب ــوعل ج ــ یروان ب ــر عل یمه

ـ  ختهیشکر به هم درآم و ریچون ش   ٢دان
  

 و انیسـامان ي  دورهدر  تشـیع ، در رابطه با نهضـت  بارتولدپروفسور 

  :  سدینو یم نیچن نایس ابنبودن  عهیش

ــرککردر آن زمــان از  کــهرا  تشــیعنهضــت آل  هــا یســامان«  ت

و در  بردنـد  یم نیبتمام از  تیجدبرخوردار بود با  کیدموکرات

ـ  یمی نگذاشته بودند. ما طرفداراني خود برا ها آن نیب  کـه  میدان

 ی در ماوراءالنهرروانیپآل سامان  ریاخي روزهادر  عهیشي  فرقه

ـ . در کردند یمی زندگي ستر و اخفا  پرده ریزدر  کهداشتند   نیب

ـ تشیعی آل مخف روانیپ نیا ـ ن نایسـ  ابـن رادر ، پدر و ب عطـف   زی

                                                        
  .40 ، صیالحکماء قفط خیتار.  1

 .صیتلخ با 469 – 473 ، صوانید یشاعران ب ي،محمود مدبر.  2
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آل سـنّت و جماعـت دل در    ونیروحـان ي  طبقه. کنند یمتوجه 

 آن قـدرها ی سـامان داده بودند و به خاندان  قیفای و ابوعلگروِِ 

  ١».دادند ینمی و ع�قه نشان دلچسب

ـ نظ یب يسرا حماسه یابوالقاسم فردوس میبودن حک عهیدر ش شـعر   ری

  :دیگو یوجود ندارد. او با صراحت م یابهام چیه یفارس

ــار پ ــه گفتـ ــرتیبـ ــو غمبـ   يراه جـ

ــیدل از ت ــا یرگ ــد ه ــو نیب   يآب ش

  یوحــ لیــگفــت آن خداونــد تنز چــه

ــر و  ــد امـ ــد نهـــ  خداونـ   یخداونـ

ـ     که   در اسـت  میمـن شـهر علمـم عل

  اسـت  غمبـر یسخن قـول پ  نیدرست ا

ــنم ینبـــ تیـــآل ب ي بنـــده مـ

ــتا ــا ي ندهیسـ ــاك پـ ــ يخـ یوصـ

ـ ا میحک ـ درجهـان را چـو    نی   نهـاد  ای

ــر  ــهیانگب ــوج از خت ــاد  م ــد ب   او تن

ــاد   ــو هفت ــتچ ــاخته کش ــر او س   ی ب

ــاد   ــه ب ــه هم ــا آنب ــه  ه ــر افراخت   ب

ــی ــن ک ــتی په ــروسکش ــان ع   ی بس

  همچــو چشــم خــروس   اراســتهیب

یعلـــبـــدو انـــدرون بـــا  محمـــد

ــان اهــل     یوصــ ی ونبــ تیــبهم

ــر ــم دار اگ ــه د يچش ــریب ــرا گ   يس

ــزد نبــ  ــه ن ــ و یب ــگ یوص ــا ری   يج

                                                        
  .168 ي تا قرن دوازدهم، صمرکزي ایآسی اجتماع ی واسیس خیتار. بارتولد،  1
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ـ زگرت  ـ آبـد   نی   گنـاه مـن اسـت    دی

ــ ــاســت  نیچن   راه مــن اســت و نیآئ

  بگــذرم  نیهــم بــد   زادم و نیبــد 

ــ  ــاك پ ــه خ ــان دان ک ــح یِچن   درمی

  است یآن کس که در دلش بغض عل هر

ــان زار ک  ــوارتر در جه ــتیاز او خ   س

ــد ـ  نباش ــر بـ ــدر دشــمنش  یمگ   پ

ـ که  ـ بـه ن  زدانی   ١بسـوزد تـنش   رانی
  

  :دیفرما یم گرید يدر جا و

ــه دارم ز  ــم ک ــه ترس ــ ن ــن دل   یروش

ــر آل ــه دل مهــ ــ بــ ــ و ینبــ   یولــ

ــف ــد عمیشـ ــامم عل محمـ ــتیامـ   سـ

ــر دو   ــه ه ــانمب ــ و جه ــیو مل یف   تس
  

ـ ) که خود از داع471 - 394( یلخب یانیقباد ناصرخسرو گ ربـز  انی

 يا سروده که نمونـه  تیب در مدح اهل يادیاست اشعار ز یلیاسماع

  است: نیچن یاشعار در مدح امام عل نیاز ا

  بود که در حربِ رسـول  یعرش کس نیا عرش

  همــه عــاجز گشــتند بــدو داد لــواش  چــون

  به علـم  و ریاز دگران بود به شمش شیکه ب آن

  بـر سـر مـاش     یکرد نب یوص و دیکه بگز وان

  ریکه معروف بدو شد بـه جهـان روز غـد    آن

  بـه دعـاش    مبـر یخداوند ظفر خواسـت پ  وز

                                                        
  .4 و 3 ص، یفردوس. شاهنامه  1
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  داد عطـاش  يشجاعت چو قو که با علم و آن

  رکوع انـدر بفـزود سـوم فضـل: سـخاش      به

ـ  نیخردمند بداند که بد هر   اسـت  یوصف عل

  همه اوصاف به گوش شـنواش   نیا دیرس چون

ـ  ،علم معدن ـ بـود بـه تأو   یعل ـ بـه ت  و لی   غی

ـ ما   بــال بــود و جــدال و پرخــاش  جنــگ و هی

  بتابــد بــه جفــا يرو یکــه از علــم علــ هــر

  کـور بمانــد بکنـد جهـل ســزاش    کـر و  چـو 

  يداد خــدا یرجــا را بــه علــ خــوف و هیــما

  و رجـاش  بـود همـه خـوف    یعل لیتأو و غیت

ــام انیشــما ناصــب گــر   را بجــز او هســت ام

   ١دادم بـه شـماش   من سپسِ آن کس و ستمین

  

، يجـر ساإلر شاعران عارف قرن ششـم ه  ، قافلهيغزنو ییسنا میحک

  :دیسرا یم نیچن است غمبریخاندان پ و یعل ي فتهیش ي عهیکه ش

ـ  جانب هر کـه   ـ ینـه ن  یبـا عل   تکوس

  هر کـه گـو بـاش مـن نـدارم دوسـت      

  بـر در او  سـت یهر کـه چـون خـاك ن   

  گــر فرشــته اســت خــاك بــر ســر او 

ـ  ــم نبـ ــم د و یرا وصــ یه   امــاده

  ٢از جمـــالش شـــاد غمبـــریجـــان پ
  

                                                        
  .276ص، ناصرخسرو وانید.  1

ـ یقزو لیعبـدالجل  دیابوالرش نیرالدینص.  2  نیالـد  جـ�ل  ریـ م حینقـض، تصـح   ،يراز ین

  .آمده است 261صفحه  قه،یدر حدیقإل الحق اتیاب نی. ا231 232 ، صمحدث
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ـ کـه در حـق پ   یستم از يغزنو ییسنا میحک اوإلد آن  و رامبی

  :نالد یم نیحضرت شده است چن

ــد ــر هن ــتان پس ــن داس ــر نش   يدیمگ

ـ   امبریکه از او بر سر اوالد پ   دیچـه رس

  بشکسـت  مبـر یدنـدان پ  پدر او لب و

ــم پ  ــر ع ــادر او جگ ــریم ــبمک مب   دی

  بگرفـت  مبریاماد پخود به ناحق، حق د

ــد پ  ــر فرزن ــر او س ــریپس ــببر مب   دی

  نکـنم  نینفر قوم چرا لعنت و نیبر چن

ــب  یو علــ داًیــزیاهللا  لعنــت ١دیــزیح  
  

و از جملـه   در خراسان بـزرگ  یعینفوذ تفکّر ش گسترش و ي سابقه

 مذهب مانند موإلناسنّی  عارف يدر اشعار شعرا یحت يامروز افغانستان

و  یجام عبدالرّحمان، يسعد نیالد مصلح خی، شیلخب محمد نیالد جإلل

  است. افتهیانعکاس  زین یجام احمد خیش

ـ  ي وهیبه ش زی) نق 690( يرازیش يسعد نیالد مصلح خیش در  انیعیش

  :دیفرما یم یامام عل تیمعصوم مورد امامت و

ــس ــد پ ــ از احم ــق عل ــام ح   دان یام

ــر    ــوم مطه ــل معص ــود او نس ــه ب   ک

ــلم ــلون مسـ ــد سـ ــتن او یشـ   گفـ

  را بـــود او در یکـــه علـــم مصـــطف

ــاًیقی ــم و عصــمت  در ســخا و ن   عل

ــریپ ز ــ غمبـ ــود او هـ ــر چینبـ   کمتـ

                                                        
  .1203 – 1204 ص، يغزنو ییسنا میحک وانید.  1
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ـ کـه جبر  یوصـف آن شـاه   چگونه   لی

  مــداح بــودش گــاه چــاکر    یگهــ

ــر ــدح جو  اگ ــه م ــدیچ ــ انن   اریبس

  تـر  طبع دوسـتان مـدح تـو خـوش     به

ــد  از ــا خلقـــان بداننـ ــتم تـ   آن گفـ

ـ  ستیسعادت ن نیز يکه سعد   ١بـر  یب
  

ـ میت ابن ي دهیبرخإلف عق يگرید اتیاب در يسعد ـ پ و هی او امـام   یوهـاب  روانی

   :دینما یم» شفاعت«و از آن حضرت طلب  دهینام» معصوم«و » یول«را  یعل

  کنـد  یزهره که وصف عل را چه زور و کس

ـ  «مناقـب او گفتـه:    در جبار   »…یهـل ات

ــهید ــروت و ي باچ ــت  م ــلطان معرف   س

ــکرکش ــوت و لشـ ــردار اتق فتـ ــسـ   ایـ

  زننـد دسـت   یعیفبه ش یکه هر کس فردا

ـ    و مییما   ٢یدست و دامـن معصـوم مرتض
  

اسـتبداد از بـدو گسـترش     ظلم و هیمذهب عل یعیعناصر ش يها امیق

ـ  یو سـرکوب  افغانسـتان  نیمقدس اسـإلم در سـرزم   نیآئ و  رحمانـه  یب

 هـاي  زمـان خواه توسط حکام سـتمگر در   عدالت انیعیش ي ناجوانمردانه

  در افغانستان دارد. تشیع یخیتار ي دإللت بر سابقه زیمختلف ن

 قرار گرفتند و يمورد تجاوز حکام امو افغانستان انیعیبار ش نینخست

که لعن و  يامو يدستور خلفا به غور يبود که مردم و امرا نیآن ا لیدل

ـ  یرا در منابر و مساجد رسم یحضرت عل بِِس  یجزء عبادت معرف

                                                        
  .118، ص2ج ن،یمجالس المؤمن ،ينوراللّه شوشتر.  1

  .146 ، صیوسفی نیحس غ�م حیتصح به يوستان سعد. ب 2
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ـ شاعر دربـار غور  شاه مبارك نیکرده بودند عمل نکردند. فخرالد  در انی

  :دیسرا یم نیرابطه چن نیا

ـ   ــالم در هـ ــه اس ــد  چیب ــر نمان   منب

  خطبـه خوانـد   یهم یبیخط يبر وکه 

ــر آل  ــه ب ــیک ــ نیاس ــظ قب ــه لف   حیب

ــر    ــه ص ــه وج ــت ب ــد لعن   حینکردن

  بلنـــدش از آن بـــد مصـــون اریـــد

ــرون  ــد ب   کــه از دســت آن ناکســان ب

  جنس هرگز در آن کـس نگفـت   نیاز ا

ــکار و  ــه در آش ــت   ن ــدر نهف ــه ان   ن

ــت خانـــدان ــدر آن لعنـ   نرفـــت انـ

ــاز ا ــر دان  نی ــه عــالمش فخ ــر هم   ١ب
  

دسـتور آنـان را در    کـه  غـور  یگیري از اهال انتقام يبرا يحکام امو

مـتهم بـه    را انیاجرا نکرده بودند، غور یعل نیرالمؤمنیمورد لعن ام

 يسرکوب آنان فرستادند. سپاه امـو  يرا برا یمیسپاه عظ ارتداد نموده و

بـه   ،به غور حمله کـرد  يهجر 47سال  ، درحکم بن عمرو یبه فرمانده

ـ ز ي عـده  پرداخت و اریکشتار و غارت مردم آن د از آنـان را بـه    يادی

  ٢اسارت گرفت.

 و جوزجان به یمسلم بن احوز هإلل یبه فرمانده ها يلشکرکشی امو

ـ بن ز ییحیحضرت  دنیبه شهادت رسان ـ و  دی ـ  ارانشی تجـاوز   نیدوم

                                                        
 .99 ، ص4 الصفا، ج روضإل.  1
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ـ   يهجـر  121در سـال   انیامو ـ الب اهـل  انیعیبـه ش ـ پ تی در  رامبی

  .رود یبه شمار م افغانستان

از  بنـده یفر هايکه با شـعار  ها آن یعمال خراسان و عباس یحکام بن

به قدرت  يبرا محمدنسبت به آل  انیخراسان ي احساسات و عإلقه

ـ اسـتفاده کـرده بودنـد ن    سـوء  ،دنیرس ـ بـه قلـع و قمـع پ    زی آل  روانی

ـ بـن معاو  عبـداهللا  انیعباس یقربان نیپرداختند. نخست محمد  بـن  هی

سـال   در یدستور ابومسلم خراسـان  به بود که در هرات عبداهللا بن جعفر

  .دیبه شهادت رس يهجر 129

بـن   محمـد  در افغانستان عباس یمشهور ستم حکام بن یقربان نیدوم

 ي مـورد حملـه   تالقان در 219اوست که در سال  روانیپ و يقاسم علو

ـ   طاهر بن هللاعبدا یبه فرمانده یسپاه عباس تالقـان و   انیعیقرار گرفتنـد. ش

 ،شـوند  يها متوار مجبور شدند به کوه قاسم بن محمد يرهبر به جوزجان

ـ    ریسرانجام دستگ محمداما  . البتـه راجـع بـه    دیشده و بـه شـهادت رس

در  ها آنوجود دارد که مطرح ساختن  یمتفاوت اتینظر محمدسرنوشت 

  ندارد. یلزوم جا نیا

 يسلطان محمـود غزنـو   و یسامان لیتوسط اسماع افغانستان انیعیش

ترس  از یلخب نایس که ابن يتا حد گرفتند یقرار م تیمورد آزار و اذ زین

ـ بـه د  اریشهر به شهر و د ،فتدیکه به چنگ عمال سلطان محمود ن آن  اری

  کرد. میتسل نین را به جان آفرجا که در شهر همدان نیتا ا گشت یم

بودن مورد بغـض   عهیکه به جرم ش نیبعد از ا زین یابوالقاسم فردوس

ـ  در هـرات  ترك کرده و را یغزن ،سلطان محمود واقع شد  شـد.  یمخف

 نیـی تع زهیعنوان جا را به یهنگفت او مبلغ گاهیکردن مخف دایپ يسلطان برا
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ـ ب که در اشعارش به اهـل  یخاطر ارادت به یکرد. فردوس  اطهـار  تی

ـ    رامبیپ یِِنشان داده و به امامت و وص اعتـراف   یبـودن امـام عل

کرده است، متهم به رفض و خروج از اسإلم شد و اجازه ندادند کـه در  

  قبرستان مسلمانان دفن شود.  

سـتم قـرار    را مورد ظلم و انیعیش انیاز غزنو شتریب یحت انیسلجوق

. کردنـد  یدر منابر آنان را سب و لعن م ها يامو ي و مانند دوره دادند یم

همان بس که آلب ارسإلن شخصاً مرد  انیسلجوق یاز تعصب کور مذهب

  بودن تا سرحد مرگ کتک زد. عهیرا به جرم ش یمذهب یعیش

ـ اعـم از  (مسلمانان  ي رحمانه یو ب انهیاما کشتار وحش و  سـنّی)  و عهیش

 نیدر سـرزم  مردم قتل عام خیدر تار یعطف ي ، نقطهمغول زخانیتوسط چنگ

حمله به جهان اسإلم که جهان متمـدن   در زی. چنگرود یشمار م به افغانستان

را مورد تجـاوز قـرار داد و دولـت     انیآن روز بود قبل از همه خوارزمشاه

مذهب بود سرنگون سـاخت. پـس از    عهیکه ش را خوارزمشاه محمدسلطان 

 یاهال  زیو غارتگر چنگ یوحش انیخوارزمشاه، سپاه محمدشکست سلطان 

ـ شهرها را کـامإلً و  نیو ا کردندرا قتل عام  و هرات ، مروبلخ  سـاختند  رانی

و  غـور  يرا غارت کردند و به سو امام رضا و مشهد شهر طوس سپس

  ) شتافتند.جات (هزاره غرجستان

پس از آن به تصرف خـود درآورد   را ، غرجستان619سال  در زیچنگ

 يتلفـات بـه حـد    زانیکرد. م لیرا بر مردم آنجا تحم ینیکه تلفات سنگ

وضـع   انیدر بام 1د.ش ینم دایکشته نداده پ داغ و یب يا نهاخ چیبود که ه

                                                        
 .143 و 139 ، ص2 ، جيطبقات ناصر.  1
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ـ  زیچنگ انیسپاه بود، گرید يبدتر از جاها یلیخ اعـم از   جانـداري  چیه

  1.زنده نگذاشته بودند انیرا در بام وانیانسان و ح

ـ از م نیبا تحمل خسارات و تلفات سـنگ سنّی  و عهیشمسلمانان   انی

تـا   خـود ادامـه دادنـد    اتیمغوإلن قد برافراشتند و به ح يها کشتارگاه

 یو قـوم  یاختإلف مذهب ي با استفاده از حربه در قندهار انیکه هوتک نیا

 ریتکف يبا جعل فتوا هوتک خان سیروینمودند. م دولت سیاقدام به تأس

در قندهار و اطراف سنّی  و عهیش انیم نیخون يباعث برخوردها انیعیش

هزاره غارت شده و از محـل   انیعیبرخوردها اموال ش نی. در اثر اشدآن 

  ٢.ندشدسکونت خود اخراج 

ـ  در زمان نفوذ  ـ افغانسـتان  در سیاسـتعمار انگل هـم از   هـا  سی، انگل

ـ عل یبـار جنـگ مـذهب    نیچند استفاده نموده و سوء یاختإلف مذهب  هی

خـان   عبدالرّحمان ریکه ام نیراه انداختند تا ا به و قندهار در کابل انیعیش

ـ پا میتحک يبرا عبدالرّحمان. دیبه قدرت رس  ي قـدرت و سـلطه   يهـا  هی

ـ یپ جبار نیو سإلط ها سیخود مانند انگل  ي ناجوانمردانـه از حربـه   ،نیش

ـ و بـا ا  ختیبرانگ انیعیش هیرا عل ها یاستفاده نموده سنّ یمذهب ریتکف  نی

دار ساخت کـه اثـرات    خدشه يورمردم افغانستان را ط یکار وحدت ملّ

ملّت مظلوم است. در رابطـه بـا ظلـم و     نیا ریگ نامطلوب آن هنوز دامن

ـ  در عبدالرّحمانستم  ـ اخ يهـا  سـال  در انیعیحق ش ـ مطالـب ز  ری  يادی

ـ ستین ها آن ي به ذکر همه يازیاند که ن نوشته  ی. تنها جهت اطإلع، بخش

کـه در آن   »یسـنگإلخ  نسـبِ  ینیحس شاه یعلمحمد یحاج« ي از نوشته

                                                        
 .118 ، ص1 ، جینیجو يگشا جهان خیتار.  1

  .15 ، صتشیع در افغانستان خیاز تار ینیخون يها صحنه، یزدانی علی حسین.  2
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ـ  یزمان شاهد صحنه بوده از نظر خوانندگان گرام ـ . مـتن ا گـذرد  یم  نی

  است: نینوشته چن

 ي محکـم شـد در سـنه    اش یپادشاه عبدالرّحمان ریکه ام نیهم«

، ارزگـان  يداده با� بی) لشکر ترت1310و ده ( صدیس و هزار کی

کردنـد و   تیخـود جمـع شـدند، صـ�ح     نیمردم ارزگان ما ب و

کـه   میریـ خراج در گردن گ دیکه با دندیمصلحت د شانیا يعلما

گشـتند   تیـ حفظ جان و ناموس و عرضات مـا شـود. مـردم رع   

جـا گرفـت و    شـان  انیـ که لشکر افغان م نیجنگ و جدال، هم یب

در  هـا  يانـداز  را جمـع کـرد، بعـد از آن دسـت     شـان یا ي اسلحه

 شان يها در ناموس یحرمت یب ي. به حدکرد یم شانیا يها ناموس

و  سـت ین ریـ تحر يارایـ و قلـم را   ریتقر يارایکردند که زبان را 

بـر دهـان    ،کردند یرا زنده پوست م شان ییو زوار و کرب� دهایس

 نیبـود. همـ   فسر لشکر... ملعون بدتر از شمرو ا دادند یها م سگ

ـ به  دندیحالت را د نیکه مردم ارزگان ا مرتبـه بلـوا کردنـد،     کی

 یبر سنگ و چوب لشکر را قتل کردند، بـاق  راقیبدون اسلحه و ا

 ،حد یب يلشکر] عبدالرّحمان ریام[ 1311. در سنه ختندیلشکر گر

گذاشـته،   نیاز تمام قلمرو خود جمع نمود و نام لشکر را مجاهد

 ییآباد تا قشقا بر ج�ل تا گرفت از سرحد قندهار تیلشکر از رع

 يمردم را جمـع کـرد بـا�    ی، تمامتا هرات منهیآمو تا م يایتا در

ـ ارزگان روانه نمود و از هر طرف هجوم آوردنـد تـا مـدت      کی

عـام شـد بـه     . از هر دو طـرف قتـل  دیکشطول  شانیسال جنگ ا

ـ م ،بربـر  ریـ هـا شـد و م   هـا پشـته   که از کشـته  يحد ـ  ری  خـان  لی

ـ بود، بر مـردم ارزگـان    ]یلخانیا ریاممحمد[ کـرد و لشـکر    ياری
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ـ بام يبا� میعظ جنـگ شـد لشـکر افغـان را      آمـد در اغرابـاد   انی

 بربر را گرید ریچند م ]شتونپ[ افغان ری... امانیشکست داد. در بام

 شـان یبـه ا  خان لی ریروانه کرد. م خان لیریخلعت داد بر سر راه م

که بعد از مـن شـما    دیریگفت که افغان اعتبار ندارد راه بر من مگ

رفـت و   طـرف مشـهد   خـان  لی ریکرد... ناچار م دینخواه یزندگ

حسـن؛   يهـا  شد به دسـت بچـه   ریدستگ خان  عظیممحمدسردار 

را بـه قـرآن    يسـه پـا  خان   عظیممحمدسردار و  يکندیسردار دا

افغان دادند. بعد از آن افغان  رِیکردند و به م ریدادند و دستگ يباز

 ییرهایکردند. بعد از آن همان م ریتسخ افتهی ملک هزاره دست در

 کـه شـد   1312بودند همه را کشتند و در سنه  دهیکه خلعت پوش

و بعـد از  ، نیو الّـد  اءالملّتیخود را نام نهاد ض عبدالرّحمان ریام

 آورد به کرده طرف کابل ریرا اس شانیو زوار ا ییو کرب� دیآن س

 ریـ و کب ریاز صـغ  کی روز را کس و هر آن نادینب یکه اله یقیطر

افتـاد،   ياز پـا  ریو پشـت شمشـ   زهیرا که از ضرب طعن ن شانیا

را در  و خودشـان  بردنـد  یمـ  ... يبرا دندیبر یرا م شان يها گوش

  ١».گذاشتند یم ابانیب

ـ از زمان امو انیعیش يفرسا طاقت يها يگرفتار جانکاه و يدردها  انی

 شمار یب افغانستان تاکنون درخان  عبدالرّحمان ریو از زمان ام انیتا هوتک

ـ   را  يا نـه امفصـل و جداگ  قـات یتحق هـا  آن یاست که مطالعـه و بررس

 تیوضـع فقـط و فقـط    ،هـا  سـت یرابطه مغول نیدر امتأسفانه . طلبد یم

را کـه   انیعیش ریو سا دهند یقرار داده و م یهزاره را مورد بررس انیعیش

                                                        
 1315، سال یسنگ�خ نسب ینیحس شاه یحاج محمدعل فیتصن و ریبحرالسنإل، تحر.  1

  ي.قمر يجره
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 شـان  هـزاره کمتر از برادران و خواهران ی موارد برخدر درد و رنج آنان 

  .رندیگ یم دهیناد ،باشد ینم

  عهیش یزبان و یقوم يها گروه

ـ عمدتاً متشـکل از اقـوام هـزاره، قزلبـاش (ب     افغانستان انیعیش ، اتی

ـ ، شاهسـون، شـاه   ریجوانش، افشار ـ بخت و کـرد ، یآغاس ـ ی)، خلياری ، یل

و  مـروز ی، ن، فـراه هـرات  يهـا  نازب یوان (فارس ی، سادات، فارسکیتاج

هـا   را هـزاره  انیعیشتون هستند. حدود هفتاد درصد ش)، بلوچ و پهلمند

ـ هـا و سـادات جمع   قزلباش ها آن و بعد از دهند یم لیتشک  يشـتر یب تی

ـ مـذهب ن سـنّی   افغانسـتان  يها از سادات و هزاره يا دارند. البته عده  زی

اقـوام و در تمـام نقـاط افغانسـتان      یتمام انیسادات در م که باشند یم

را بـه خـود    یقابل توجه تیمناطق جمع یاما در بعض ،کنند یم یزندگ

  اند. اختصاص داده

وجود  یقرائن گفت که شواهد و دیمذهب باسنّی  در رابطه با سادات

و  هـا  ياند و در اثر ظلـم و سـتم امـو    بوده عهیدر اصل ش ها آندارد که 

ـ و سرانجام تغ هیمجبور به تق یو حکام ستمگر محل ها یعباس مـذهب   ریی

ـ ي بـه نـام   دی، سيدیخورش 1364سال در جانب  نیاند. ا شده  از یزلم

ـ  شناختم یم را لغمان يها پشتون امـا بـه خـاطر     ،مـذهب بـود   عهیکه ش

آشـکار   انیعیش يبرا یخود را حت دیعقا يا و منطقه یقوم يها مصلحت

ها پـدران و بزرگـان آنـان در دم     که در گذشته گفت ی. او مساخت ینم

ـ  عهیکه ش کردند یشان گوشزد م مرگ به فرزندان در  کنیمذهب هستند، ل

ـ  نی. چندانند یجز نام نم يزیچ تشیع، از هیتق یطوإلن يها اثر سال  یمطلب

ـ تقرا  آن یشده است که درست دهیشن زین در مورد سادات کنر ـ  ي هی  دیس
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ثابـت   -ی محسـوب شـود  افغانستان کهی صورتدر  - یافغان نیالد جمال

  نساخت. مذهب خود را آشکار جمال تا آخر عمر دی. سسازد یم

 کـه خـود را از   یکسـان  و يدارد که حضـرات مجـدد   مکانا یحت

مذهب باشند،  عهیاند در اصل ش کرده یثإلثه معرف ياز خلفا یکیاعقاب 

ثإلثـه   ياثبات مهـاجرت اوإلد خلفـا   يبرا یو مدرک لیدل چیچرا که ه

ماننـد سـادات    هـا  آنوجود ندارد.  افغانستان به) و عثمان ، عمر(ابوبکر

ـ  يهـا  نیو سـرزم  تحت فشار نبودند که از حجاز خـارج شـوند.    یعرب

از تـرس آزار و   نیاز سادات در خراسان زم يا ممکن است عده نیبنابرا

ثإلثه نسبت داده باشند تـا   يخود را به خلفا یو عباس يعمال امو تیاذ

  جان به سإلمت ببرند.

ـ درصد جمع 30 یال 25در حدود  انیعیش  لیتشـک  را افغانسـتان  تی

ـ بق و هیلیمذهب اسماع رویدرصد آنان پتا سه که از جمله دو  دهند یم  هی

به خـود   ها کیها و تاج را عمدتاً هزاره انیلیهستند. اسماع یدوازده امام

 در سـنگ  اهیس ي درهو » نهیش« هزاره در انیلیاند که اسماع اختصاص داده

ـ يغـور  ي و دهنـه  اول بهسـود  ي ) حصـه يفرماندار(یولسوال  ی، دوش

ـ  ،بغـإلن  تیدر وإل يو پلخمر و برفک تاله ن)ایکي  (دره ، ، شـنبل بریش

ـ  خیشي  دره ،انیبام تیوإلدر  يشکاري  درهو  ، عراقکالوي  دره و  یعل

ـ وإلدر  )یپ کینو  یعل کرم، جم یعل فیطوا( سرخ پارسا و  پـروان  تی

، و منجـان  ، کـران ، اشکاشـم واخان يها یدر ولسوال کیتاج انیلیاسماع

ـ  بدخشان تیدر وإل سنگلچ ي هیو قر غنانش  انیعیسکونت دارند. البته ش

 ي و منطقـه  درواز یولسوال زیمذکور و ن يها یدر ولسوال زین يعشر یاثن

  حضور دارند.   اوشان
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ـ  .زبان هسـتند  یفارس افغانستان انیعیتمام ش باًیتقر  يهـا  قزلبـاش ی برخ

مرور زمان فرامـوش   که به کردند یهم تکلم م یگذشته به زبان ترک در کابل

، بـنکش،  يدی، افريمذهب که متشکل از اقوام تور عهیش يها کردند. پشتون

سکونت داشته و پشتو زبـان   در پاکستان شتریهستند ب رهیغ ، منگل ولیمإلخ

ـ  يها هستند، اما پشتون ـ    یافغانستان به زبان فارس . نـد ینما یهـم صـحبت م

ـ از قبا هم یلی، قوم خلیتیروا به ـ    هسـت شـتون  پ لی باشـد،   نیکـه اگـر چن

رابطـه   نیا  افغانستان قابل توجه خواهد بود. در در عهیش يها پشتون تیجمع

 سـردار  ي نـه یداخله در کاب ریوز خان گلمحمدکه  کنند یم تیحکا ها یلیخل

متعصـب بـود، در دوران وزارت خـود بزرگـان     که پشتون  خان هاشممحمد

، دیپشتون هسـت  گفته بود که شما ها آنجمع نموده و به  را از شولگره یلیخل

خود را حفـظ   یقوم تیکه هو خواهم یندارم اما م يمن به مذهب شما کار

ـ یاز بزرگـان خل خان  گلمحمد .دینموده و در دولت خدمت کن خواسـته   یل

کـنم، امـا    عیرا به شما توز یدولت يها نیزم تا فیدر مزار شر دییایبود که ب

  ١بودند. رفتهینپذ ها یلیخل

وجـود نـدارد، امـا جنـبش      یاختإلفات زبـان  افغانستان انیعیش انیدر م

خصـوص   بـه  روشـنفکران هـزاره و  برخـی  توسط  )کهسمی(مغولییگرا قوم

 يهـا  و سرانجام به حوزه شد جادیبه بعد ا 1351آنان از سال  يها ستیکمون

ـ  ریها با سا هزاره انیتنش در م جادیکرد، باعث ا تیسرا زین هیعلم و  انیعیش

ـ   ع ،از همه شتریاست. ب هشداقوام افغانستان  ریسا یحت  عهیلمـا و سـادات ش

ـ گرا سوء قوم غاتیها و تبل توطئه آماج ـ     انی  یهـزاره قـرار گرفتنـد و در ط

                                                        
 سندهینو يبرا یلیقوم خل دانیسف شیقول ر از ينور نیحس يمطلب را جناب آقا نیا.  1

  .کردند تیحکا
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شـدند   يادیز يو فکر یاسیس ،یاجتماع يها فتنه جادیسبب ا ریاخ يها سال

  وم به آن اشاره خواهد شد.سر فصل که د

  در افغانستان عهیش ییایجغراف یپراکندگ

 رات، ه)قندهارج (، رخکابل، در بلخ انیعیشي جرهي  هیاولدر قرون 

ـ انتسـاب   لیدلبه  کابلخصوص بلخ و  حضور داشتند. به یغزن و ی برخ

مناطق، از شهرت  نیابه  هدر عهد ائم عهیشي علماو  ثیحد انیراو

و امـام   نیالعابد نیز. در زمان امام دار استبرخور خیتاري در شتریب

 عهیشي  ائمهو محبان  اراني یهجري اول و دوم ها قرندر  رباقمحمد

ـ  چنانحضور داشتند  کابلدر  ـ م هک ـ ا در يافنـد  عبـداهللا  رزای رابطـه   نی

ـ اند  بوده ثیحدمشغول در نقل  کهی کسان: «سدینو یم ابـو  بـه   تـوان  یم

نمـود  اشـاره   یکابل ریبشی و کابل، ابن ماجد یکابل ریاردش، یکابل خالد

ـ راوو از  تشیعي  حوزهي خود از شاگردان بزرگ  نوبهبه  هرکدام که  انی

    ١»بودند. عهیشبا اعتماد 

ـ  ـ « ردر حال حاض ـ اکثر یاصـل  نیسـرزم  »جـات  زارهه ـ  تی  انیعیش

ـ  يها بخش ي رندهیکه در برگ رود یبه شمار م افغانستان از شـش   یبزرگ

ـ ، م، پروانانیبام يمرکز تیوإل ـ ن وردكدای  غـور  و يکنـد ی، دای، غزن

ـ  کـه  يورط .باشد یم ـ جمعدرصـد   97از  شیب ـ وإلدو  تی ـ بام تی و  انی

ـ وإلدو  تیجمعاز نصف  شیبو  يکندیدا ـ  تی ـ می و غزن  را وردك دانی

ـ وإل . پنجدهند یم لیتشک انیعیش ، ، سـمنگان بلـخ  یاسـتان) شـمال  ( تی

را در خـود   انیعیاز ش یقابل توجه تیجمع زین بغإلن و ، سرپلجوزجان

                                                        
  .1366، سال يباقر ساعدرجمه ، تالعلما اضیر، يافند عبداهللا رزایم.  1
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 نیجـات سـرزم   با هـزاره  ها تیوإل نیا نینش عهیاند که مناطق ش جا داده

ـ  يفرمانـدار ( یولسوال 20را متشکل از  یعیوس ـ  عهی) کـامإلً ش ، و نینش

  .دهد یم لیتشکسنّی  و عهیمختلط ش یولسوال 31حدود 

ـ ، مرکـز وإل انیبام تیدر وإل ـ  یولسـوال  و تی ـ  يفرمانـدار (ا ه  ي ا)ه

ـ وإل ؛ درو ورس ، پنجابکاولنگی ـ ین يهـا  یولسـوال  يکنـد یدا تی ، یل

ـ یک، ، سنگ تخـت یاشترل، راموریم، شهرستان ؛ در و کجـران  ریخـد ، یت

، مرکــز بهســود و اول بهســود ي حصــه يهــا یولســوال وردك تیــوإل

و  ي، جـاغور نـاهور  يهـا  یولسوال یغزن تی؛ در وإلردادیمیدا یولسوال

ـ وإلدر ؛ لعـل و سـرجنگل   یولسوال غور تی؛ دروإلمالستان  سـرپل  تی

کـامإلً   باإل ي صوف دره یولسوال سمنگان تیو در وإل ،ی بلخابولسوال

  هستند. نینش عهیش

ـ وإل در دوآب  يرو و پایین صوفي دره ها یولسوال   ؛سـمنگان  تی

 تیدر وإل یو نهر شاه ، دولت آباد، چمتالکُپرُك (کشنده) ، آقشولگره

، يگوســفند، ، ســوزمه قلعـه سـرپل ، سـنگچارك  يهــا ی؛ ولسـوال بلـخ 

و  ي، پلخمـر ی، دوشو برفک سرپل؛ تاله تیوإلدر  ادیصو  کوهستانات

ـ بام تیدر وإل غانیو س بری؛ شبغإلن تیدر وإل يغور ي دهنه ؛ سـرخ  انی

 ، قول خول(فرونجل ) و غوربندو لولنج یعل خی، شترکمن ي (دره پارسا

ـ جلر ی؛ ولسـوال پـروان  تی) در وإلدانیس ي و دره ، سـنگإلخ  ي (دره زی

ـ در وإل ی جغتـو ولسـوال و ) یمنیز و تابیپ اهی، سسرچشمه ـ م تی ن دای

ـ  تیدر وإل یو مرکز غزن يری، خواجه مباغ قره، ؛ اجرستانوردك ؛ یغزن

در  پسـابند  یارزگان؛ ولسـوال  تیدر وإل و چوره خاص ، ارزگانزابیگ

 30از  بـاً یتناسب مختلـف تقر  ، بههلمند تیدر وإل و باغران غور تیوإل
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 شـرق افغانسـتان   . در شـمال باشند یم عهیش تیجمع يدرصد، دارا 70تا 

بـه صـورت    قنـدز  و ، تخـار بدخشـان  يها تیدر وإل یعیش يها تیاقل

  پراکنده حضور دارند.

ـ موقع و تیجمعی بیتقرآمار  ـ  تی ـ وإلدر چنـد   انیعیش  یشـمال  تی

در دوران جهاد ثبت شـده اسـت.    دیآ یمی پدر  کهی شرح به افغانستان

ـ مردم سمت شمال از جملـه   از يادیز تعدادالبته در آن زمان  از  انیعیش

بودند  کردهی مهاجرت خارجي کشورهاو  گریدي ها تیوإلبه  موطنشان

  .شوند ینمشامل آمار ارائه شده  که

  قندز تیدر وال انیعیش ییایجغراف تیموقع

  خانوار. 200، حدود دآبادیس ي کوچه در در شهر قندز .1

  خانوار. 70حدود  غرب شهر قندز شمال ، دردر بندر امام صاحب .2

ـ  و در شمال شهر قندز» ها يبز قندهار« يدر روستا .3  ي جـاده  ریدر مس

  خانوار. 300حدود  بندر رخانیش

 و قنـدز  ي رودخانـه واقـع در شـمال   » آبـاد  یعل ي تپه« يدر روستا .4

  خانوار. 400از  شی، بها يبز قندهار يشرق روستا شمال

ـ  ي تپـه  يشرق روسـتا  شمال واقع در» وجرید« يدر روستا .5  آبـاد  یعل

  خانوار. 20از  شیب

ـ  ي ، تپهها يقندهار بز يکه ساکنان سه روستا شود یگفته م  آبـاد  یعل

ـ یاز قوم خل یقبل از جهاد مجموعاً دو هزار خانوار و همگ وجرید و  یل

انـد کـه از    شان مجبور به هجرت شده بودند که در دوران جهاد از مناطق

  .اند هشدساکن  در هرات ها آنخانوار  500جمله حدود 
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 90حـدود  » قنجوغـه «نـام   به يا منطقه در» امام صاحب« یدر ولسوال .6

  خانوار.

  خانوار. 90صاحب، حدود  در داخل شهر امام .7

صـاحب   شمال شهر امام يلومتریده ک در» جنگل«به نام  يا در منطقه .8

ـ    30حـدود   در کنار رود آمو و  یولسـوال  انیعیخـانوار. مجمـوع ش

  .دهند یم لیخانوار را تشک 200صاحب حدود  امام

شـهر، قبـل    یکیدر نزد» دینهر جد« ي منطقه در» یآرچ« یدر ولسوال .9

 50حاضـر   حالکه در  کردند یم یخانوار زندگ 200از جهاد حدود 

ـ  نیاند. ا مهاجرت کرده هیبق و ماندهیخانوار باق ـ ن انیعیش از اقـوام   زی

  .باشند یم یلیخل

 گـر یمرکز شهر ده خانوار. در منـاطق د  در» آباد یعل« یدر ولسوال .10

  .کنند یم یزندگ عهیهزار ش ستیجمعاً حدود ب یولسوال نیا

 یولسـوال  جنوب غرب يلومتریک در چهار» ها یسرپل« يدر روستا .11

 اکنـون  که کردند یم یخانوار زندگ 100گذشته حدود  در آباد یعل

  است. افتهیخانوار کاهش  30به 

 200در مرکز شهر آن قبل از جهاد حـدود   و آباد خان یدر ولسوال .12

کاهش  ها آنسکونت داشتند که در حال حاضر تعداد  عهیخانوار ش

ـ در ا عهیش تیمحققان جمع یاست، اما بعض افتهی را  یولسـوال  نی

  اند. پانزده هزار نفر ذکر کرده

ـ آباد جنوب خان در» پی نیک« يدر روستاها .13 خـانوار   600از  شی، ب

  .کنند یم یزندگ انیلیاز اسماع يا عده و عهیش
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» توت مزار« ، و»خواجه لقمان«، »شورآباد« يها در سه روستا به نام .14

اند و مجموعاً به نـام   واقع شده یپ کیجنوب ن يها نادر کوهست که

»خانوار. 200حدود  شوند یم ادی» شور اَو  

  خانوار. 60آن  ي حومه و زال ي در قلعه .15

  خانوار. 50حدود » چهار دره« یدر ولسوال .16

ـ وإلدر  انیعیش تیجمع الذکر فوقبر اساس آمار  بـالغ بـر    قنـدز  تی

 دو هـزار حـدود   ،1370 سال ، اما درشود یمزده  نیتخمخانوار  11780

بازگشـت  بـا  ممکن اسـت   کهبودند  ساکن تیوإل نیادر  عهیشخانوار 

  .یافته باشد شیافزابرابر  نیبه چند نیمهاجر

  تخار تیدر وال انیعیش ییایجغراف تیموقع

  خانوار. 90حدود  در مرکز شهر تالقان .1

حـدود   شرق شهر تالقان شمال يلومتریپنج ک در» باتور شیب« يدر روستا .2

  خانوار. 20

 14حـدود   شهر تالقـان  يلومتریواقع در چهارده ک» سنگ يسرا«در  .3

  خانوار.

خـانوار.   25» قلعـه  ینگی« یواقع در ولسوال» یکفتر عل« يدر روستا .4

  هستند. دیروستا همه س نیا انیعیش

خـانوار از   30، بدخشان تالقان ي جاده ریمس در» ملکان« يروستا در .5

  .اتیقوم ب

خواجـه   و ، رستاق، چالاشکمشدر  انیعیشی از توجهقابل  تیجمع .6

  .کنند یمی زندگ غار



 95 دوم: آشنایی مختصر با شیعیان افغانستان   فصل

 

ـ  آمار فوق ناقص اسـت و  که گردد یمي آورادی ی پژوهشـگران  برخ

  .اند کرده ذکرهزار خانوار  نیچند را تخار انیعیش تیجمع

  بدخشان تیدر وال انیعیش ییایجغراف تیموقع

ي چهـارم   سـده بـزرگ در   در بدخشان انیعلوبا ورود  تشیعمذهب 

ـ  نیبزرگتـر آن زمـان   در ناصرخسرو. افتي رواج یجره ي  فرقـه ی داع

 کستانیتاجی در بدخشان لیاسماع انیعیش تیجمعي بود. نزاری لیاسماع

ده درصد آنـان را   کهشده  ذکرحدود پانصد هزار نفر  ریاخي ها سالدر 

ـ جمعی از قیدق. آمار دهد یم لیتشک) ي(جعفر یامامدوازده  انیعیش  تی

ی بیتقر، اما آمار ستیندر دست  بدخشان افغانستان انیلیاسماع و انیعیش

  است: ریزدر دوران جهاد به شرح  ها آن

 يهـا  قشـإلق «دو روستا به نـام   در» کشْم) «يفرماندار( یدر ولسوال .1

  خانوار. 400تا  200 از» بینا

 500تـا   200آن از  ي حومه و» ماه نو« يروستا ، در»درواز« یدر ولسوال .2

  خانوار.

  خانوار. 200حدود » يجو ي دره« ي واقع در منطقه» آرخور« يدر روستا .3

  خانوار. 60 درواز یولسوال غرب در» اُبغَنْ« يدر روستا .4

 70آن حـدود   ي حومـه  و» سـاوان « يروسـتا  در» شغْنان« یدر ولسوال .5

  ١خانوار.

، غالبـاً گمنـام و فرامـوش    بدخشان و ، تخارقندز يها تیوإل انیعیش

انـد. قابـل    ناشناخته مانده شده هستند که در داخل و خارج از افغانستان

                                                        
 يهـا  نوشـته  از دستی اضافاتبا  بدخشان و ، تخارقندز انیعیاط�عات ارائه شده از ش.  1

  .اقتباس شده است یبلخاب ینیحس يجناب آقا
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ـ تعـداد ز  بدخشـان و بغـإلن   يها تیدر وإلذکر است که  ـ  يادی  انیعیش

 تیاز وضـع  یو اطإلعات تیاز جمع يآمار که کنند یم یزندگ هیلیاسماع

  .باشد یدر دسترس نم ها آن

 تیساکن هستند. در وإل انیعیش زین افغانستان یغرب شمال يها تیدر وإل

 سیبـادغ  تیو در وإل صاری) قيفرماندار( یولسوال و منهیشهر م در ابیفار

از  يتعـداد محـدود   باإلمرغاب یدر ولسوال زیو ن نو ي در قلعه ییدر روستا

، حـدود پانصـد   منـه یم کینزددر  ابیفار تیوإلدر  سکونت دارند. انیعیش

  .اند شده ساکن هستند و سرپل از مهاجران بلخاب که عهیشخانوار 

  بغالن تیدر وال انیعیش ییایجغراف تیموقع

  هزار نفر. ستیحدود ب يپلخمر ي)(فرماندار یدر ولسوال .1

و کوه  يسا و قره بند در مناطق پشت و يغور ي دهنه يبخشدار در .2

  از شش هزار خانوار. شیخوله، مجموعاً ب

  هزار نفر. کیو  ستیحدود ب برفک و تاله ي در منطقه .3

 انیعیش آنان را تیهزار نفر که اکثر نه و یحدود س یدوش یدر ولسوال .4

  اند.   به خود اختصاص داده یلیاسماع

  جنوب افغانستان و در غرب انیعیش ییایجغراف تیموقع

 و مـروز ی، ن، فـراه هـرات  يها تیدر وإل انیعی، شافغانستان در غرب

 يا)ه يا (فرمانداره یدر ولسوال انیعیسکونت دارند. در هرات، ش هلمند

. در کننـد  یم یو مرکز هرات زندگ انی، غورشتون زرغون، پلی، انجکرُخ

 نیإلش جـو  يها یو در ولسوال تیوإل نیدر مرکز ا انیعیفراه، ش تیوإل

 یسـت یکمون يفراه قبل از کودتا تیساکن هستند. در مرکز وإل و گلستان
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 کـه در  کردنـد  یم یزندگ عهی، حدود دو هزار خانوار ش1357هفتم ثور 

ـ  يروسـتا  ،بشتو يشهر فراه، در روستا يمناطق اطراف بازار مرکز  زدهی

جنـوب   يلـومتر یک کیدر  ارباب ي قلعه يشهر، روستا يلومتریدو ک در

 يشهر و دو روستا يلومتریک در سه یگیو ر زمان ي قلعه يشهر، روستا

شـهر فـراه    یواقع در چهـار فرسـخ   در پشت رود و ساج یفارس نیچ

خـانوار در منـاطق مـذکور     800 ،حـدود 1370سالداشتند. در سکونت 

  ند.بود  هجرت نموده یو مابق ندردک یم یزندگ

 200در  کـه  کهنـه  ي قلعـه  ي در منطقـه  و گلستان یمرکز ولسوالدر 

ـ موقع شرق فـراه  جنوب يلومتریک ـ   300دارد حـدود   تی  عهیخـانوار ش

، کهی، پشـم منـاطق بـورخم   در نیإلش جو ی. در ولسوالکنند یم یزندگ

ـ    ،گاه و کوه انیسل ی، کوچخیش سمور ده نصـف   از شیقبـل از جهـاد ب

ـ  ها آنکه تعداد  دادند یم لیتشک انیعیرا ش یولسوال نیا تیجمع از  شیب

خـانوار در منطقـه    500حـدود   ،1370سالخانوار بوده اما در سه هزار 

ـ  ژهیو ، بهفراه انیعیند. شبود  مهاجرت کرده هیند و بقشتحضور دا  انیعیش

 نیدفاع از د يبرا گلستان و مرکز فراه در جهاد ملّت افغانستان یولسوال

 میکـر « ي در منطقه انیعیش بیترت نینقش برجسته داشتند. به هم هنیو م

ـ  در هلمنـد » نـوزاد « یو ولسـوال  مروزیدر ن» کشته شـان را در   تیولئمس

 مـروز ینفراه و  انیعیش کهاست  ذکرقابل  و وطن انجام دادند. نیمقابل د

  .دهند یم لیتشکي کودریني ها هزارهها و  ، بلوچها ناو یفارسرا 

ـ ، زابـل، پکت ، قنـدهار هلمند يها تیوإل در در جنوب افغانستان  و ای

کـه ذکـر شـد در     يورهلمند همان ط ساکن هستند. در انیعیش زین لوگر

 یدر ولسـوال » آب بازان« ي نوزاد، در منطقه یدر ولسوال» یخاب« ي منطقه
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ـ و ن در لشکرگاه» نکیع« ي و در منطقه گرشک  بـاغران  یدر ولسـوال  زی

در داخل شـهر و   انیعیاز ش یقندهار تعداد قابل توجه حضور دارند. در

 یزنـدگ  میقـد  يهـا  غرب آن در سال شرق و شمال مناطق شمال، شمال

در داخل شهر قندهار و در اطـراف آن   انیعی. در حال حاضر شکردند یم

ـ ، م، گنـدکان ، و مناطق چهاردانهزیخاکر یدر ولسوال ، چهـار  يجـو  انی

ـ قندهار  انیعیش تیحضور دارند. جمع و چناران خان ، زلهوالید از  شیب

  .شود یمزده  نیتخمخانوار  7500

کلنگـار (پـل    يها یولسوال و یخوش يعإلقدار ، درلوگر تیدر وإل

)؛ …مسجد باقرشـاه  ،(مناطق پادخواب برك یک و بره آغه محمد، علم)

 ، و در شـهر درنـگ  ي ) درهي(بخشـدار  يعإلقدار در ایپکت تیو در وإل

اکثـراً   زیو شهر گرد یخوش ي منطقه انیعیش وجود دارند. انیعیش زیگرد

 و کنند یم یزندگ خواجه حسن ي هیدر قر زیگرد انیعیسادات هستند. ش

 لیخـانوار را تشـک   400حدود  )1357جهاد ( قبل از آغاز ها آن تیجمع

 يشـتون هسـتند کـه قبـل از کودتـا     درنگ همه پ ي دره انیعیش .داد یم

  خانوار بودند. 500حدود  1357هفتم ثور سال  یستیکمون

ـ جمع نیشـتر یب فیمـزار شـر   و ي، پلخمر، کابلهرات يشهرها  تی

آن قبـل از جهـاد    تیشهر هرات که جمع اند. داده يرا در خود جا عهیش

ـ جمعدرصد  پنجاه از شیهزار نفر بود، ب صد کیحدود  ـ را  آن تی  انیعیش

  .ی وجود نداردقیدقآمار ، اما در حال حاضر دادند یم لیتشک

هـزار نفـر    60اول قـرن نـوزدهم حـدود     ي سه دهه یط در شهر کابل

ـ  هـا  آناز  یمیداشت که ن تیجمع ـ  لیقزلبـاش تشـک   انیعیرا ش ، دادنـد  یم

. افـت یکاهش  جیبه تدر یمذهب يها جنگ لیها در اثر تحم قزلباش تیجمع
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ـ ، قبل از سقوط رژریاخ يها در سال ـ دکتـر نج  یسـت یکمون می ـ ی، نبی از  یم

 لیهزاره تشـک  انیعیش ژهیبه و انیعیشهر کابل را ش ينفر ونیلیم دو تیجمع

خصـوص   و به شمار یب يها یرانیو و نیخون يها . اما پس از جنگدادند یم

ـ  تیکه جمع دیرس یشهر به نظر م نیپس از تسلّط طالبان بر ا کـاهش   عهیش

ـ جمعی از مینحدود  انیعیش) 1390ر (در حال حاض است. افتهی چهـار   تی

  .اند دادهاختصاص  به خودرا  کابلی شهر ونیلیم

 1377سال  در فیقبل از مسلّط شدن طالبان بر شهر مزار شر انیعیش

امـا در   ،شهر را به خود اختصاص داده بودند نیا تیاز نصف جمع شیب

ـ ز يها بیکه صورت گرفت آس ییها دوران طالبان پس از قتل عام  يادی

 فیمزار شـر شهر  تیجمعنصف  که رود یاحتمال م وجود، این. با دندید

  دهند. لیتشک انیعیش را بلخ تیوإل تیدرصد کل جمع 40تا  30 نیب و

ـ قبل از جهاد حدود ده درصد جمع انیعی، شدر شهر قندهار ـ ا تی  نی

است.  افتهی شیافزا رقم نیا حال حاضر اما در ،دادند یم لیشهر را تشک
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ـ آباد ن جإلل و زیگرد ،، شبرغانیغزن يشهرها در ـ  يتعـداد  زی  انیعیاز ش

  نشده است. گرفته ها آن تیاز جمع يسکونت دارند که آمار

  انیعیش ياقتصاد و یفرهنگ تیوضع

ـ  ياقتصـاد  و یفرهنگ تیوضع یبررس  يابتـدا  از افغانسـتان  انیعیش

همه جانبه و  قاتیاست که تحق يکشور تاکنون، کار دشوار نیا لیتشک

ـ  ي کـه ارائـه   رسد ینظر م . بهطلبد یم ادیفرصت ز ـ  ریصـو ت کی و  یکل

باشـد، چـرا کـه     یکـاف  انیعیش يو اقتصاد یفرهنگ تیمختصر از وضع

  افغانستان است. انیعیمختصر با ش ییبخش، آشنا نیا در یموضوع اصل

ـ   سیپس از تأس ی، اندککشور افغانستان  یآن توسط احمدشـاه دران

 یداخل يها )، گرفتار جنگيإلدیم 1747( یشمس يجره 1126سال  در

ـ تانیبر تیمومیو حدود هشتاد سال تحت ق شد یسپس خارج و قـرار   ای

، امـا تـا   افتیبه استقإلل دست  يإلدیم 1919داشت. افغانستان در سال 

ـ  يهجـر  1312( 1933در سـال   ظاهرشـاه محمدزمان سلطنت  ) یشمس

چهـل   یبود. تنها در دوران پادشـاه  یداخل يها یهمچنان گرفتار ناآرام

 يهـا  در بخـش  یسـازندگ  يکه به کارها افتی فرصت ظاهرشاه ي ساله

بپـردازد. بـدون شـک     یو اجتمـاع  یاسی، سیفرهنگ ،يمختلف اقتصاد

اما مردم افغانستان نتوانسـتند   آمد شرایطی یک فرصت به شمار می نیچن

  .ندیآ لینا يو اقتصاد یفرهنگ يها شرفتیکه إلزم بود به پ يدر حد

 ياقتصـاد  و یمضاعف فرهنگ یماندگ گرفتار عقب افغانستان انیعیش

فراهم نبـود و از   کل کشور ي توسعه يبرا نهیزم سو کیکه از بودند، چرا

 هـا  نـه یهـا و زم  را از استفاده از فرصت ها آن یمذهب ضیتبع گرید يسو

محـروم   یو اجتمـاع  ياقتصـاد  ،ی، فرهنگیاسیس ي رشد و توسعه يبرا
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و منـاطق دور   جـات  زارهه يدر مناطق مرکز تیمحروم نی. اساخت یم

وجـود   شـتر یرا در آن مناطق رانده بودنـد ب  انیعیش که یدست کوهستان

ـ ا از در دوران ظاهرشـاه  یجات حت داشت. مردم هزاره  ییات ابتـدا مکان

. اسـت  نیچن زیحال حاضر نکه در  نیمحروم بودند، کما ا یانسان یزندگ

و  ضـات یتبع ي بـا وجـود همـه    کردند یم یکه در شهرها زندگ یانیعیش

ـ ، توانستند از اشد یروا داشته م ها آنکه بر  یمظالم ات بـه وجـود   مکان

  شوند. مند بهره يتا حد يو اقتصاد ی، اجتماعیفرهنگ ي آمده

ـ 1357سال  یستیکمون يقبل از کودتا مـاهر   کـرده و  لی، افراد تحص

و  یسـندگ یگرفته تا نو یو مهندس یمختلف از پزشک يها در بخش عهیش

 افتـه ی يا رشد قابـل مإلحظـه   یونیزیو تلو ییوی، رادیمطبوعات يکارها

ـ  زین ها ستیبودند و در دوران کمون مختلـف از   يهـا  در بخـش  انیعیش

 نیهم در صف دولـت و هـم در صـف مجاهـد     یاسیو س یجمله نظام

 هـا  هینی، حسهیعلم يها و حوزه ینیکردند. مدارس د يادیز يها شرفتیپ

، کابـل  يدر شـهرها  یسـت یکمون ياز کودتـا  شیپ زین انیعیو مساجد ش

ـ و تعـداد ز  افـت یرونـق   فیو مزار شـر  ، قندهارهرات مشـغول   يادی

منـد   بهـره  ینید غیشدند و اقشار مختلف مردم از تبل ینیعلوم د يریفراگ

ـ  ي ادامـه  يبـرا  نـه ی. عإلوه بـر آن زم ندشد در  یطـإلب افغـان   لیتحص

  فراهم شد. و لبنان هیسور یو حت و عراق رانیا يها حوزه

 يا در شهرها رشد قابـل مإلحظـه   انیعیش ياقتصاد تی، وضعزمان هم

 را و هـرات  کابـل ي داران شهرها مغازه که اکثر کاسبان و ينمود تا حد

ـ  ی، لوازم خانگها یداروفروش شتری. بدادند یم لیتشک انیعیش ، هـا  یفروش

متعلق بـه   ها یفروش و پوشاك ها یفروش ی، خوراکها یفروش یدکی لیوسا



  ها ها و گرفتاري شیعیان افغانستان؛ گروه   102

 

ـ  بودند. بازرگانان و ثروت انیعیش بـود و   شیدر حـال افـزا   عهیمندان ش

  به آنان تعلق داشت. یبزرگ يها ها و فروشگاه ها و شرکت تجارتخانه

هفت سال بعد از سقوط  یدر ط انیعیش ياقتصاد و یفرهنگ تیوضع

ـ  یداخل نیخون يها در اثر جنگ یستیکمون میرژ تمـام  بـد شـد.    اریبس

 يقرن گذشـته در شـهرها   مین یکه در ط انیعیش يها ییات و دارامکانا

ـ  نیمتمرکز شده بود از ب فیو مزار شر کابل و  ياقتصـاد  یرفت و منحن

ـ  ـ  عهیشــ ي جامعــهی فرهنگ از  يا کـرد. تنهــا عــده  اریــاختی نزولــ ریس

کـه از دوران جهـاد و    یمـداران  طلبـان و حـزب   ساإلران، فرصـت  جنگ

ـ رژپس از سقوط  يها سال یخصوص در ط به بـر دوش   ی،سـت یکمون می

، از پختنـد  یناتوان مردم سوار شده بودند و در تنور جنگ، نان خود را م

اندوختنـد   ثـروت  یخارج يها مردم و کمک ي برده غمایبه  يها ییدارا

  آن مشغولند. لیو م فیبه ح اکنونکه 

 نیاز مهـاجر  یبخش بزرگ رانیا یاسإلم يدر حال حاضر در جمهور

ـ ز ي . تـاکنون عـده  دهنـد  یم لیتشک انیعیرا ش یافغان از آنـان از   يادی

برخـوردار   یدر پرتو نظام اسإلم یبهداشت و ی، فرهنگیات آموزشمکانا

ـ در ا شـان  تیبه تناسب جمع عهیش انیدانشگاهتعداد اند. گرچه  شده  رانی

محرومنـد، امـا در    یعال إلتیاز تحص عهیاز جوانان ش یلیاند و خ اندك

ـ اند. متأسفانه اکثر ا جذب شده یافغان ي هزاران طلبه هیعلم يها حوزه  نی

از مـردم را درمـان کننـد بلکـه      يدرد کنـون تا طإلب نه تنها نتوانستند 

ـ  یمختلف و حت يو فکر یاسیس يها شیبا گرا ها آناز  يا عده  یانحراف

 هـده داشـته و  را به ع ینقش اصل مظلوم افغانستان انیعیش يزرو هیس در

از بدو آغـاز بحـران در افغانسـتان تـا     که ولند. چرائمس گرانیاز د شتریب
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ـ   اسـت یرهبران، فرماندهان و س ،کنونا هـا و   را اکثـراً طلبـه   عهیبـازان ش

ـ و  دادند یم لیدست تشک نیاز ا یینماها یروحان گـروه در حـال    نیهم

ـ  مراکزحاضر در  ـ ی، فرهنگ ـ یتبلی، آموزش ـ ی و غ ي در داخـل و  ا هانرس

ي  جامعـه  یـی طإل اریبس يها آنان فرصتنقش مؤثر دارند.  کشورخارج 

  .اند کرده لیتبد دیتهدبه  بلکه عیضانه تنها را ی عیش

  ی  ملوحدت در دفاع از استقالل و  انیعیشی اجتماع ی واسیسنقش 

 و یاســیس اتیــح در دولــت افغانســتان سیتأســ ياز ابتــدا عهیشــ

ـ   يکشور سهم بارز نیا یاجتماع از هـزاره،   اعـم  انیعیداشته اسـت. ش

ـ   يهـا  در جنگ رهیو غ ، بلوچکیتاج، سادات، قزلباش  سیافغـان و انگل

 .اند داده ها یقربانه و دفاع از افغانستان شرکت داشت يبرا

ـ ي مقابله بـا تجـاوز اول   برا )، 1838نـوامبر  ( نافغانسـتا  بـه  سیانگل

ـ قدر  چـه  چنـان  .برجسـته داشـتند   ینقش کشور نیا انیعیش هفـدهم   امی

ـ ي  نقطـه  که کابل) در 1842نوامبر  2( يهجر 1257رمضان سال  ی عطف

 رود یمبه شمار  سیانگلاستعمار  هیعلمبارزات مردم افغانستان  خیتاردر 

لمـا،  ی از پا در آمدنـد، ع سیانگلسرباز متجاوز  16500ي آن  جهینتدر  و

ـ ا. در کردندی فشان جانبا تمام توان  عهیشمجاهدان و سرداران  ـ ق نی  امی

ي) فرزنـد مـإل   قمـر ي هجـر  1227-1313( ، حاج مإل عبداهللاشکوهمند

ـ  » يقنـدهار  فاضـل «، معروف بـه  نیالد جمن و » واصـل «ه و مـتخلص ب

وحـدت   جادیایی و ایتانیبراشغالگران  هیعلمردم  کیتحري برا، »مهجور«

ـ تکاشد و در مساجد و  کابلعازم  از قندهارسنّی  و عهیش انیم مـردم   ای
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ـ قدر  ١د.دعـوت نمـو   ها سیانگل هیعلرا به وحدت و جهاد  هفـدهم   امی

ـ ی اسـام  هـا  سیانگل هیعل کابلرمضان و جهاد مردم  ی سـرداران و  برخ

 خــان نیآقاحســ شــرح ثبــت شــده اســت: نیــابــه  عهیشــمجاهــدان 

خـان   محمـد ، )یر (چنداولیش جوان رخانیش ، خان)یباش یتوپچقزلباش(

  ٢.و ...  کاکه نی، حسیت (قزلباش)، شاه آغاسایب

از  کـه  افغانسـتان ) بـه  1878نـوامبر   20( سیانگلبعد از تجاوز دوم 

ـ ق گریدشرق صورت گرفت مردم افغانستان بار  جنوب و . در کردنـد  امی

لما و ع زیناست،  افتهشهرت ی سیانگلبه جنگ دوم افغان و  که امیق نیا

 از هـرات  که يلشکردر  چه چنان ،داشتند شرکت عهیشسرداران مجاهد 

ی کی» آخوندزادهی علمحمدمإل «، شد در قندهار ها سیانگلعازم جهاد با 

ي منـوره اقامـت    نهیمددر  ها سال کهدر آن زمان  عهیشي مشهور علمااز 

ـ ي از مجاهدان و سرداران ریکثداشت با جمع  ـ ي  عهیش  ی از جملـه هرات

حضـور داشـت.    شـیرمحمدخان و خـان   محمد، یروزکوهیفخان  اهللا فتح

 لیکرنرا  شهر قندهاردر  ها سیانگلدر حمله به  عهیشي روهاینی فرمانده

 بـه  افشار دریح غإلم سیانگلبا متجاوزان  وندیمو در نبرد  شیرمحمدخان

تـن از   صـد  کاز ی شیبدر قندهار با  شیرمحمدخان لیکرنعهده داشتند. 

   ٣د.یرسبه شهادت  شیروهاین

ـ  1919، در سال ها سیانگل هیعل در جنگ استقإلل افغانستان ي، إلدیم

خان،  اهللامحمد، دار ، ابوالقاسم رسالهاقیقخان  ، عبداهللاينور راحمدخانیش

                                                        
1   . http://www.rasekhoon.net/mashahir/show-107489.aspx   

 .307-306،صص2، جخیتار ریمس در افغانستانمحمد غبار، م رغ�یم.  2

  .135 ، صعیالوقا نیع، يهروی اضیر وسف. محمد ی 3
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ــاس ــان،  عب ــدخ ــاه، خانعبدالواح ــندخان ش ــب، پس ــ رج ــان یعل ، خ

در منار  خان اهللا به فرمان امان شان یاسام که گریدتعداد  و ،خان یعل قربان

ـ نوشته شده بود، از سرداران و مجاهدان  کابل مزنگ ده در استقإلل  عهیش

ــهدر  ــرق، و  جبه ــدي ش ــ نیمجاه ــدهار عهیش ــه ي قن ــده ب ی فرمان

  ١د.داشتن شرکتي جنوب  جبههدر  شاهمحمدنوردیس

ـ عل یجهاد مقدس اسإلم در افغانستان انیعیش ـ رژ هی  و یسـت یکمون می

تمـام منـاطق    بـاً یتقر 1358بودنـد و در سـال    شتازیپ یمتجاوزان روس

، امیکردند. ق يپاکساز ها ستیاز لوث وجود کمون را جات زارهه يمرکز

، ، شـولگره سـوزمه قلعـه   ،چارکنت، در بلخاب انیعیشي فداکارجهاد و 

 ...و ، سـنگإلخ ، زرنـج ، فراهلیانج، زیخاکر، ، پغمان، بغإلني صوف دره

  افغانستان با خون ثبت شده است. خیتاردر 

ـ   روس و ها ستیکمون هیعل يشهر يها امیدر ق انیعینقش ش   اریهـا بس

چنـداول و سـوم حـوت در شـهر      امیساز بود که ق برجسته و سرنوشت

 دیهزار شـه  20حدود  ها امیق نیدر ا انیعیمطلب است. ش نیگواه ا کابل

ـ کردند. در ق اسإلم و افغانستان میتقد ـ ن شـهر هـرات   حـوت  24 امی  زی

ـ   يهـا  کیچر يها گسترده داشتند. خون شرکت انیعیش در  عهیمجاهـد ش

ـ هـرات، قنـدهار   يشـهرها  يها ها و حومه کوچه و پس کوچه ، ی، غزن

مرکز، شمال،  يها ها و کوه در دشت زیو ن فیو مزار شر يپلخمر، کابل

  ساخته است. نیرا رنگ نیسرزم نیافغانستان، ا جنوب و غرب

ـ زمـان ام  تا یاحمدشاه ابدال دولت سیتأس يقزلباش از ابتدا انیعیش   ری

مشـغول   افغانسـتان  يهـا  حکومت ینظام و يخان در امور ادار عبدالرّحمان

                                                        
  .110 ، صخیتاریی از ها درس، زاده مصباح محمدباقردیس.  1
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به شدت سرکوب شـده   انیعیخان ش عبدالرّحمان خدمت بودند. اما در زمان

کنار گذاشته شدند. در زمـان   يو لشکر ياز کشور اعم یدولت يها و از مقام

شـان، در   و مهـارت  اقـت یبـر اسـاس ل   انیعیش جیبه تدر گرید بار ظاهرشاه

ـ مصدر خـدمات ز  يو اقتصاد ی، فرهنگی، اجتماعیاسیس يها صحنه  يادی

ـ  ي. وزرا، کارمندان، کارگران، دانشمندان و علمـا ندشد  ي در توسـعه  عهیش

ـ یتحم يهـا  تیمحدود رغم یعل افغانستان یاجتماعو  یاسی، سياقتصاد ، یل

  هده داشتند.را به ع ینقش مهم

ـ  و ی، اجتماعیاسیس يها ، در جنبشانیعیش ـ ن افغانسـتان  یفرهنگ  زی

اول و دوم، در  تیانـد. در جنـبش مشـروط    داشته یهمواره حضور فعال

ـ رحبیزمان ام ـ سـرانجام منجـر بـه اسـتقإلل افغانسـتان       کـه  اهللا بی ، دش

  ها سهم داشتند. خصوص قزلباش و به یعیش يها تیشخص

ـ ) 1287 - 1285ل (ي او مشـروطه در جنبش  ـ ي هـا  تیشخص ی عیش

ــإل  ــچــون م ــد ضیف ــب محم ــدقل، کات ــان  یاحم ــداولخ ــا یچن ، مام

 .داشتند شرکت... و يغوربند جوهرشاه دیس، یچنداول خان میابراهمحمد

ــبش  ــروطهدر جن ــاإلن 1297-1290ي دوم ( مش ــ) فع ــمرا  عهیش  رزای

، قزلبـاش خـان   اسـحاق محمد، خانرضا غإلم، یچنداولخان  يمهدمحمد

  .دادند یم لیتشک... و يدیجمشخان  میابراهمحمد

 ي دهه و محمودخان شاه يریوز دوران نخست یاسیس يها در جنبش 

، در صفوف مختلـف از  عهیش لما و روشنفکران، عسلطنت ظاهرشاه ریاخ

  شرکت داشتند. یگرفته تا اسإلم یو ملّ یچپ

 و عهیهمکارانش که متشکل از افراد ش و )1329( یلخب لیاسماع دیس امیق

ـ   خیتـار  در یعطف ي نقطه يحکومت استبداد هیبودند، علسنّی   یمبـارزات ملّ
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ـ . ارود یبه شمار م یاستبداد داخل هیعل افغانستان انیعیش ـ ق نی  همچنـین  و امی

ـ  يبرقرار ي نهیشدن زم خود در فراهم ي به نوبه یبلخ تیشخص در  یدموکراس

  نبود. ریتأث یب ظاهرشاهمحمدسلطنت  ریاخ ي دهه

  عهیش یاسیس يها گروه و يفکر يها جنبش يریگ شکل یچگونگ

ـ   ـ ی، سيفکـر  يهـا  ، در جنـبش یعیقبإلً از شرکت عناصـر ش  و یاس

به عمل آمـد، امـا    یمختصر اشارات در افغانستان یدر سطح ملّ یاجتماع

است که تا سـال   نیا قتیگفته نشد. حق يزیچ یعیناب ش يها از جنبش

ـ  انی) در م(رهینیامام خم تیو مطرح شدن مرجع 1349 تـإلش   ،انیعیش

ـ یو س يجنبش فکـر  کیبه  لیکه تبد يریگ شمچ یو فرهنگ يفکر  یاس

است کـه   یهیشده باشد وجود نداشت. بد تشیعبر مکتب  یمبتنی اسإلم

داشـت   علّت نیچند زین یناتوان نیبود و ا یاز ناتوان یناش ینقص نیچن

  است: ریبه شرح ز ها آناهم  که

شـکل   یقـوم  و یتعصـب مـذهب   يمعاصر از ابتدا، بر مبنا افغانستان .1

ـ   انیعیش ،لیدل نیگرفته بود و به هم  یتحت فشار قرار داشـتند و حت

. پـر واضـح اسـت کـه     دادند یانجام م انهیرا مخف شان یمراسم مذهب

ـ  يفکر يها ، حرکتداد یاجازه نم یتیوضع نیچن ـ  یو فرهنگ  یعیش

 محمودخـان  در زمان صدارت شـاه  عهی. شابدیجان گرفته و گسترش 

ـ عل یاهللا تعـال  رضـوان  حجت احمد یعل ریم اهللا تیکوشش آ به از  هی

 یمـذهب  تیهو ،توانست فقط ،1349شد و تا سال  رونیب هیحالت تق

ـ  ي لما و رهبران جامعهمدت ع نیا یکند. در ط تیخود را تثب  یعیش

را توسـعه   یسیو تدر یغی، مساجد و مراکز تبلها هینیتوانستند که حس

 يهـا  تـإلش  و ارشاد مردم بپردازند. یمراسم مذهب يداده، به برگزار
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در ابتدا در  یمذهب نیمبلغ ریو سا و شعاع یلخچون ب ییها تیشخص

ـ    نیا کـه   ییو بـرخإلف ادعاهـا   گرفـت  یحد و حـدود صـورت م

ـ یو س يحرکت و جنبش فکر گاه چی، هشود یم ـ  یاس ـ در ا یعیش  نی

ـ عل ییهـا  شکل نگرفت. گرچه شورش افتهیدوره به طور سازمان   هی

ـ امـا ا  وسـت یبـه وقـوع پ   جات استبداد در هزاره هـا را   شـورش  نی

  .  کرد یابیارز یاسیو س يجنبش فکر کیبر  یمبتن توان ینم

مطـرح   ينظام اسـتبداد  هیعل یبلخ لیاسماع دیس امیآنچه که به نام ق

ـ  ي منحصر به جامعـه  قتیحق است در هشد  ي نبـوده و جنبـه   عهیش

ـ  امیق گریبه عبارت د ؛داشت یو فرامذهب یفراقوم ـ ، یبلخ ـ ق کی  امی

نظام  يبراندازشرکت در طرح بود. شعاع هم متهم به  یو اسإلم یملّ

  .دش یدر سطح ملّ ياستبداد

 به شهادت رسـاندنش در زنـدان و   در ،شعاع بودنِ عهیبدون شک ش

سـر بـردن،    بـه از چهارده سال در زنـدان   شیدر ب یلخبودن ب عهیش

اتهـام   بـه  اصـغر شـعاع   یرعلیاثر داشت. اما ظاهراً م ،بدون محاکمه

وقـت   ي)یـی دارا(ه یمال ریوز يز میبا عبدالملک عبدالرح يهمکار

بود به  شدهدولت  هیخود متهم به توطئه عل ي که او به نوبه افغانستان

 ریدسـتگ  به اتهام طـرح کودتـا   یبلخ لیاسماع دیو س دیشهادت رس

ـ  یو آگـاه  ی، وارسـتگ تیهرچه باشد، شخص قتیشد. حق و  یبلخ

بلکـه   یعیش ي شعاع محفوظ است و آنان نه تنها از افتخارات جامعه

  .روند یاز افتخارات ملّت افغانستان به شمار م

 و یدو قشـر روحـان   یرا به طور کل یعیش ي جامعه يدر آن زمان رهبر .2

ـ مـذهب و روحان  ، اوإلً ازنیخوان داشتند.هده ع به نیخوان عنـوان   بـه  تی
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ـ  سلطه قدرت و میتحک يبرا يا لهیوس و  کردنـد  یشان بر مردم استفاده م

تنهـا بـه حفـظ     برخـوردار نبودنـد و   یو سـواد چنـدان   یاز آگاه اًیثان

که نسبتاً آگـاه و آشـنا    نی. اغلب آن عده از خواندندیشیاند یشان م منافع

 هـا  سـت یروشـنفکران چـپ و کمون   ي به مسائل روز بودند، در جرگـه 

  به مبارزه برخاسته بودند. تیروحان با مذهب و قرارگرفته و

مـردم داشـت، از    انیکه در م يادیبا وجود نفوذ ز زیآن روز ن تیروحان

 ونیروحــان إلزم برخــوردار نبــود و اکثــر یاجتمــاع و یاســیس نشیــب

ـ   یونینداشتند. معدود روحـان  یعال إلتیتحص  يبـاإلتر  إلتیکـه تحص

 گذراندنـد  یوقت م ییگو مسأله و یخوان ، روضهسیداشتند غالباً به تدر

ـ مختلـف پره  لیدإله ب یو اجتماع یاسیشدن به مسائل س ریو از درگ  زی

به اصـطإلح مرتجـع،    نیا خوانهمراه ب ونیدسته از روحان نی. اکردند یم

و  واعـظ  اهللا تیمانند آ ییها تیوضع موجود بودند. بعداً شخص گر هیتوج

ـ آ ـ   و یاز آگـاه  کـه  یمحسـن  اهللا تی  يبـاإلتر  یو مـذهب  یسـطح علم

ـ برخوردار بودند  ـ  يسلسـله کارهـا   کی ـ  یعلم ـ ن یو فرهنگ انجـام   زی

ارزشـمند   اریآن روز بس طیکارها گرچه با توجه به شرا نیا که دادند یم

  نبود. یاما کاف دشو یم یابیارز

ـ مـردم بـه دل   یآگاه سطح سواد و .3 ـ محروم لی از  یطـوإلن  يهـا  تی

درصد مردم  98بود. حدود  نییپا اریبس یو فرهنگ یات آموزشمکانا

را هـم درك   هـا  ناخو و روضه نیمطالب مبلغ یبودند و حت سواد یب

ـ    ها آن. کردند ینم ـ گر نیفقط به نـام امـام حس ـ  هی و  کردنـد  یم

ـ دیگو یچه م ندهیوکه گ دندیفهم ینم  یسـت یکمون ياز کودتـا  شی. پ

ـ   بـه  در کابـل  یصوت خوان خوش روضه 1357سال   کـاظم  خینـام ش
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منبر رفـت   يدعوت شد و بر باإل ییدر روستا يشهرت داشت. روز

 را يشـعر سـعد   نیا اش یسخنران انیو بعد از خواندن خطبه در جر

را بـا  » گوهرند کی ز نشیکه در آفر؛ دگرنیکدی ياعضا آدم یبن«که: 

گفته بـر   نیحس ایدرآمدند و  هیمردم به گر ي صوت خواند. همه

 در هنوز در داخل و خـارج از افغانسـتان   یمردم نی. چنزدند یسر م

 يهـا  احـزاب و گـروه   هـا  آن یوجود دارند و از سـادگ  تغرب ارید

 اند. کرده يادیز يها سوء استفادهطلب  مختلف فرصت

گیـري   ي شـیعی، پـیش از شـکل    پس از روشن شدن مشکإلت جامعـه 

گیري و رشـد   هاي فکري و سیاسی، اکنون به بررسی چگونگی شکل جنبش

  تأسیس تا زمان حاضر، خواهیم پرداخت. بدوها از  این جنبش

  یدموکراس ي مشروطه تا دهه جنشاز آغاز 

 یزمــان پادشــاه در افغانســتان در یاســیس و يفکــر يهــا جنــبش

سرآغاز جنبش  وجود آمد که ) بهشمسی 1297ـ1280(خان  اهللا بیرحبیام

گفتـه شـد،    نیشیپدر صفحات  کهي ورط همان. رود یشمار م مشروطه به

ـ  ي در مشروطه ـ    یانیعیاول، ش هـزاره،   کاتـب  محمـد  ضیچـون مـإل ف

 ياعضـا  ي از جملـه  خـان  میابراهمحمـد  و ماما یچنداول خان یحمدقلا

، یچنداولخان  يمهدمحمد رزایدوم م ي آن بودند. در مشروطه ي برجسته

شـرکت داشـتند. در    ...و قزلبـاش خـان   اسـحاق محمدخـان،   رضا غإلم

ـ  خـان  هللا کار آمدن امـان  يدوم که منجر به رو ي مشروطه  ، افکـار و دش

بـود و   انـده یچهـره نما  یدر افغانستان اندک یو چپ یانحراف يها شهیاند

، نیلـود  عبـدالرّحمان رخ مشهور)، و(م غبار محمد میر غإلمچون  يافراد

ـ ینز میکرمحمد، انور بسملمحمد، یآرت نیالّد یغإلم مح و... تحـت   یه
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جـوان   يهـا  تـرك  سـم یاسإلم با پان ختهیآم سمیونالیناسي ها شهیاند ریتأث

  قرار گرفته بودند. هیروس يها ستیالیو سوس هیترک

ــاه  ــلطنت ظاهرشـ ــان سـ ــت ي در دوره و در زمـ ــوز نخسـ  يریـ

سوم  ي مشروطه توان ی) که آن دوره را م1332 - 1325( محمودخان شاه

 يهـا  در سطح مطبوعات باز شد و جنبش یاسیس يفضا گری، بار ددینام

برخاسته از  يها گروه ها و نبشج نیبرآوردند. اکثر ا سر یاسیو س يفکر

شـکل گرفتنـد. سـه گـروه      یاسـإلم  ریغ يها يدئولوژیا يبر مبنا ها آن

وجود آمـد کـه    ، به»داریجوانان ب«و  »خلق«، »وطن«نام ه عمده ب یاسیس

 یافراط یستیونالیو ناس یچپ يها شیدرجات مختلف گراه ب ها آن ي همه

 يدر گــروه وطــن بــه رهبــر یعی. عناصــر شــکردنــد یرا مــنعکس مــ

ـ داشـتند، ا  تیغبـار عضـو   محمـد  رغإلمیم عناصـر را چنـد تـن از     نی

خـان   محمد و فتح تاج یعل ، براتایمانند سرور جو نیروشنفکران و خوان

 يآقـا ي چـون  ارجمنـد پژوهشـگر  . متأسـفانه  دادنـد  یم لیهزاره تشک

ـ ي ادعا کیاساس  بر قیبدون تحق یخسروشاه ـ پا یب ـ ا هی حـزب را   نی

ـ کـه ا  یکرده اسـت، در حـال   یمعرف یعیحزب ش نیدوم حـزب را   نی

هم باشـد. از   یعیکه ش نیچه رسد به ا دینام یحزب اسإلم کی توان ینم

  مذهب بودند.سنّی  آن یآن گذشته رهبر و گردانندگان اصل

، امـا  ندشـد سـرکوب   1331الذکر پس از تظاهرات سال  فوق يها گروه

ـ  ی ستیفاش و یستیکمون يها گروه ها آنبعداً از دامن   نیسر برآوردنـد. در اول

، شد، کارمـل  لیتشک انهیمخف در کابل 1342که در سال  یستیکمون ي هسته

، ي، دکتر محمـود زهما یعلمحمد، بریخ راکبریغبار، م محمد رغإلمی، میک تره

ـ یروه اهللا قیصد ـ داشـتند. در ا  تیعضـو  ی، و طاهر بدخش  جمـع تنهـا   نی
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ـ   یعلمحمـد  اش بـا   رابطـه  يمـذهب بـود کـه پـس از چنـد      عهیزهمـا ش

ـ یحـزب کمون  يمرکز ي تهیقطع شد. بعداً در کم ها ستیکمون ت (حـزب  س

ـ  شـد سـلطان   لیتشـک  1343در سـال   ) کهخلق افغانستان کیدموکرات  یعل

داشـتند. سـپس    تیکـه هـزاره بودنـد، عضـو     ثاقیم میو عبدالکر کشتمند

  .وستندیپ (خلق و پرچم) ستیهم به دو جناح حزب کمون يگریاشخاص د

  یاسالم ریغ و یستیکمون يها ظهور گروه

ـ جد یکه قانون اساس ، پس از آن1343در سال  در  کـه  افغانسـتان  دی

 ي، فضـا دیرس بیشده بود، به تصو ینیب شیپ یاسیاحزاب س لیآن تشک

بـاز شـد.    ظاهرشـاه  محمـد سلطنت  ي بار در دوره نیدوم يبرا یاسیس

ـ  بیگرچه هنوز قانون احـزاب بـه تصـو     يهـا  بـود امـا گـروه    دهینرس

 یسـت یکردند. احزاب کمون تیشروع به فعال یستیکمون ریغ و یستیکمون

ابراز وجود کردنـد و   يگریپس از د یکی، دیجاو ي خلق، پرچم و شعله

ـ پرداختنـد. ا  يریها) بـه عضـوگ   مکتب(و مدارس  در دانشگاه کابل  نی

 یابـان یانداختن تظاهرات خ و به راه یغاتیتبل عیوس يها ها با تإلش گروه

ـ یرا به انحصار خود درآوردند. در آن زمـان مارکس  یاسیس ي مبارزه م س

جهـان سـوم بـود و     ونیو انقإلب نیمبارز از ياریبس يدئولوژی، اسمینیلن

سبب شد کـه   انیعیش يها یماندگ و عقب تیداشت. محروم یبازار گرم

ـ   از جوانـان و  يا عده و  یسـت یکمون يهـا  بـه گـروه   عهیروشـنفکران ش

آنـان بـه    شتری. البته بوستندیپ دیجاو ي خصوص احزاب پرچم و شعله به

ـ چند دل شیگرا نیداشتند و ا شیگرا دیجاو ي شعلهی ستیگروه مائوئ  لی

 طرفدار مسـکو  يها ستینسبت به کمون ها ستیکه مائوئ نیداشت. اول ا

 تجربـه  یجوانان ب يجلوه برا نیو ا کردند یجلوه م تر یپرشورتر و انقإلب
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بود  ییگروه شورا نیا يکه رهبر نیداشت. دوم ا تیجذّاب یو احساسات

باعـث آن شـده    تیوضـع  نیدر آن نقش برتر نداشت و ا یخاصقوم و 

بودند در کـادر   يجاغور يها و برادرانش که از هزاره ياریبود که اکرم 

ـ نقـش برجسـته داشـته باشـند؛ و سـوم ا      گروه مـذکور  يرهبر کـه   نی

 هـا  آن يهـا  که هزاره نیبودند و با توجه به ا خط پکن رویپ ها ستیمائوئ

ـ  ینوع احسـاس همبسـتگ   کی دانستند یخود را از نسل مغول م  یو حت

ـ . اکردنـد  یم ها ینیافتخار نسبت به چ مقابـل   در را هـا  آن احسـاس،  نی

در  چنین همها از ظلم و ستم آنان در رنج بودند و  حاکمه که سال أتیه

ـ برابر د خـود   یمانـدگ  و عقـب  ریعامـل تخـد   را و مـذهب کـه آن   نی

  .کرد یم کی، تحرپنداشتند یم

هـزاره،  ي هـا  سـت یخصوص کمون به و عهیشي  جامعه يها ستیکمون

ـ را تنهـا از طر  یمانـدگ  از شرّ استبداد و عقب ییراه رها مبـارزه بـر    قی

ـ  یستیکمون ي شهیاساس اند در  يو مـذهب را سـد   کردنـد  یجستجو م

 تشـیع از هرچـه کـه بـه اسـإلم و      نی. بنابراپنداشتند یمبارزه م نیبرابر ا

نفرت داشـتند. جـرم    ینید يخصوص سادات و علما داشت و به ارتباط

 هزاره مضاعف بـود، چـرا کـه آنـان اوإلً     يها ستیسادات از نظر کمون

ـ  یو بدبخت بیمذهب و عامل فر یمبلغان اصل و  شـدند  یمردم خوانده م

کـه بـه نـام     ندشـد  یمی ابیطلب ارز يرب و برترع ياز لحاظ نژاد اًیثان

خـود را از هـزاره برتـر دانسـته و      رغمبیداشتن به پ اسإلم و نسبت

 زین يهزاره از هر قشر طلبان استیر و نیاز خوان يا ! عدهطلبند یتفوق م

از  هـا  آنشـدند.   یسـت یکمون يها و گروه یانحراف يها شهیمتوسل به اند

ـ   از سلطه و استبداد پشتون یدر سطح مل سو کی و از  بردنـد  یها رنـج م
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در برابـر گسـترش    یعلما و سـادات را مـانع   ياقتدار معنو گرید يسو

  .دندید یمردم م انینفوذشان در م قدرت و

ـ هزاره و ن ریغ اعم از هزاره و افغانستان انیعیقابل ذکر است که ش  زی

ـ   ، عيا فـه یاز هر قوم و طا اهل سنّتبرادران  را بـر   دیلمـا و بزرگـان س

از  شتریرا ب دیس يافراد عاد یحت ،دهند یم حیآنان ترج دیس ریغ انیهمتا

اقوام افغانسـتان اعـم    ریسا انیم در تیوضع نی. اکنند یاحترام م گرانید

ـ هنوز محفـوظ اسـت، تنهـا در م   سنّی  و عهیاز ش توسـط  هـا   هـزاره  انی

چـالش   بـه  ي وابسـته بـه غـرب   سکوإلرهاو  ستیمغولي ها ستیکمون

ـ ا جـاد یدر اشده است.  دهیکش  روشـنفکران از همـه،   شـتر یبچـالش   نی

    طلب نقش دارند. استیري مإلهای بعضو  ستیمغولي نما طلبه

، يگـر یبـه هـر شـکل د    ای شده و ستیکه کمون ی، کساننیاز خوان

ـ ب نیحس خادم ریاز م توان یکرده بودند م دایپ يانحراف فکر ـ  کی  سی(رئ

ـ هزاره در زمان دکتر نج تیملّ يمرکز يشورا مجلـس   ي نـده یو نما بی

ـ    ...و رسول غإلم ی)، حاجدر زمان ظاهرشاه یملّ يشورا  خینـام بـرد. ش

 یصـادق  نیرحسیم خیو بعداً ش یرضوان نیحس غإلم خی، شمبلغ لیاسماع

 يهـا  نمـا و طلبـه   روشنفکران طلبـه  ي از جمله )یپروان یصادق اهللا تی(آ

ه و بـه  شـد  يدچار انحراف فکري نحوبه  کهر یروشنفکرنما بودند که 

  دامن زدند. تشیعي  جامعهدر  تیقومي  مسأله

ـ یحضرت امام خم تیهنگام مطرح شدن مرجعبه هر حال، تا  ) (رهین

 هـا  هـزاره  خصوص هب و عهی، روشنفکران ش1349سال  ، دردر افغانستان

ـ    نینماها و خوان ی، روحانیاعم از دانشگاه جـذب سـه    یبـه طـور کلّ

  شده بودند: یاسیو س يفکر انیجر
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ـ  سـلطان  کـه  يبـه شـورو   لیمتما یستیکمون انیجر .1 ، کشـتمند  یعل

ـ  رخـادم ی، مدانـش  لیاسماعمحمد، ثاقیم میعبدالکر ـ ب نیحس  ...و کی

  .رفت یشمار م به مشهور آن يها چهره

ـ را  آن نیالفع که یآلبان و نیبه چ لیمتما یستیمائوئ انیجر .2  یاشخاص

 یغرجسـتان  یسیعمحمد ،، قاسم واهبياری، صادق ياریچون اکرم 

  .دادند یم لیو... تشک

 ي شناخته شـده  يها طرفدار سلطنت. چهره و به غرب لیمتما انیجر .3

ـ  يمجلس شورا ندگانیها، نما ، اربابنیرا اکثراً خوان انیجر نیا  یملّ

. دادند یم لیتشک برالیو روشنفکران ل یسنّت ونیو مجلس سنا، روحان

  نبود. افتهیسازمان  یقبل انیجر مانند دو یاسیس نظر از انیجر نیا

 يهـا  وهیاز ش یستیاول مارکس انیخصوص دو جر به و انیهر سه جر

و آن  کردند یاستفاده م مردم و نسل جوان هزاره انیدر م یمشابه ينفوذ

قوم هزاره  يها تیمحروم يادآوریو  یاحساسات قوم کیعبارت از تحر

 يهـا  ستیکمون ي وجه مشترك همه ،اسإلم و مخالفت با ییگرا بود. قوم

ـ    يهـا  ستیو از جمله کمون افغانستان  لیرا تشـک  یهـزاره از هـر قماش

زدن بـه جنـبش    ضربه يوجوه مشترك بود که برا نیهم . بر اساسداد یم

، کابـل  سـت یکمون میآن، رژ دنیو به انحراف کش ستاندر هزار یاسإلم

 در هواداران غـرب  یها و حت و ارباب نی، خوانها ستی، مغولها ستیمائوئ

 يبـا هـم همکـار    میمسـتق  ریغ ایو  میطور مستقه جهاد ب ریاخ يها سال

و  هـا  سـت یبـود کـه کمون   یمناسـب  ي قوم هزاره بهانه تیکردند. محروم

قوم اعـم   نیمختلف ا اقشار انیتوانستند با استفاده از آن در م انیگرا قوم

ـ و غ نی، کسبه، دانشجو، خوانیاز روحان نفـوذ کننـد و سـرانجام در     رهی
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کرده و بـه   ریرا تسخ تیحوزه و روحان يپوشش حزب وحدت سنگرها

از مکتـب اسـإلم و    يپاسدار انیو بدست مدع ابندیاهداف خود دست 

  بکشانند. یرا به تباه یعیش ي دهیزجرکش ي ، جامعهتشیع

  یاسالم يداریبآغاز 

 و هـا  شهیجوإلنگاه آشکار اند ، افغانستان1348تا سال  1344از سال 

هـا، مـدارس،    بـود. دانشـگاه   از شرق و غـرب  یواردات يها يدئولوژیا

ـ بـه م  ،شهر کابـل  ژهیشهرها به و يها ناابیو خ یادارات دولت  يهـا  دانی

 يهـا  گـروه  بود. شده لیتبد ها ستیکمون یغاتیو تبل کیدئولوژیکارزار ا

ـ یو س يجنبش فکـر  کیأل وجود در خ یاسإلمریچپ و غ یاسیس  یاس

و روشـنفکران وابسـته بـه اقشـار      شـمندان ی، جوانـان، اند یمبارز اسإلم

 یطیشـرا  نی. در چنکردند یم جذب خودرا  یو مذهب یمختلف اجتماع

 یسـت یدر برابر جنبش کمون یالعمل عکسعنوان  به نیسلمالم جنبش اخوان

 انیو دانشـجو  دیرا اسـات  نیالمسلم در افغانستان ظهور کرد. تفکّر اخوان

کرده بودند با خود آوردند و  لیتحص مصر در دانشگاه اإلزهر که یافغان

در  ترجمه شـده بودنـد،   رانیکه در ا قطبمحمدو  دقطبیس يها کتاب

ـ  اهل سنّتخصوص برادران  جوانان و به يداریب کـرد.   فـا یا ینقش مهم

جوانـان  «تحـت عنـوان    نیالمسلم جنبش اخوان 1348سرانجام در سال 

گذاشـت.   وجود ي پا به عرصه یابانیبا شرکت در تظاهرات خ» مسلمان

کابـل   اتیشـرع  ي دانشـکده  ، اسـتاد يازین محمد غإلم جنبش نیا متفکّر

مهـم آن،   يو اعضـا  يازین میجنبش، عبدالرح یاسیس گذار انیبود، اما بن

ـ  ،الرحمان بی، مهندس حبی، استاد رباناری، نصرتاریحکمت و  افیاستاد س

  .ندبود گریچند تن د
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ـ یس و ياز جنـبش فکـر   نیالمسـلم  تا زمان ظهور جنبش اخوان  یاس

لما و دانشـمندان  عوجود ندارد. البته  يادیاطإلعات ز در افغانستان عهیش

 ي به زدودن گـرد و غبـار از چهـره    نیالمسلم قبل از جنبش اخوان عهیش

مخالفـان   بـا  یو فرهنگ يفکر ي مردم و مبارزه ياسإلم، روشنگر ینوران

 يهـا  گـاه یبه پا قتیدر حق عهیش يایاسإلم پرداخته بودند. مساجد و تکا

 ،شده بود لیدشمنان اسإلم تبد یو فرهنگ يمقاومت در برابر تهاجم فکر

ـ به دإل کنیل ـ مختلـف از جملـه ضـعف روحان    لی و فـراهم نبـودن    تی

ـ  تیفعال يبرا یو اجتماع یاسیس يها نهیزم هـا و   ، تـإلش انیعیمستقل ش

ـ  کـه بـه   افـت ینرا  آن آنان هرگز فرصت یغیو تبل یمبارزات فرهنگ  کی

ـ  جـاد یا مبـدل شـود.   یاسیو س يجنبش فکر ـ  نیچن  ياز سـو  یجنبش

و  یاز نظر کم ها آنممکن نبود، چرا که  عهیو روشنفکران ش انیدانشگاه

 گـر ید ينداشتند و از سـو  یاجتماع ي هیبودند و پا فیضع یلیخ یفیک

 جادیافتاده بودند. ا ها ستیفهم و مبارز آنان به دام کمون زیاغلب افراد چ

که هـم   رفت یانتظار م تیروحان يعمدتاً از سو یاسیو س يجنبش فکر

به  زیمردم ن تیهدا تیولئ، و مسینید یهم آگاه داشت و ینفوذ اجتماع

 میدر آن زمان به دو دسته تقس عهیش تیبود. اما روحان تیروحان ي عهده

و متحجـر کـه بـا مسـائل روز      یسـنت  ونیروحان ي دسته یکی شده بود:

ـ ت شینداشتند و تنها به سر برهنه و ر ییآشنا ـ از ا یو مسـائل  دهیراش  نی

ـ  يها شرفتیدسته از پ نی. اپرداختند یم لیقب وجـود آمـدن    و بـه  یعلم

ـ یها و اصطإلحات س و از واژه دیجد يو فکر یاسیس يها مکتب و  یاس

روشن، اهل مطالعه و  ونیدوم را روحان ي . دستهآوردند یسردر نم یعلم

اول بـا اعمـال و    ي دسته .داد یم لیآشنا به مسائل روز تشک يا تا اندازه
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ـ  يهـا  شـه ینه تنها جلو رشـد اند  شان متحجرانهرفتار  را گرفتـه   یانحراف

دوم کـه در   ي . دسـته ساختند یهم م تر بلکه آنان را گستاخ توانستند ینم

ـ   شان يها یمنابر و سخنران ـ از عقا یبا بحـث علم در برابـر   یاسـإلم  دی

ـ  یغیتبل يها که تإلش ي، با وجودکردند یدفاع م ها ستیکمون  یو فرهنگ

 هـا  ستیکمون عینداشتند، توانستند جلو رشد سر افتهیمنسجم و سازمان 

. امـا کـار   رندیبلکه در سرتاسر افغانستان بگ یعیش ي نه تنها در جامعه را

ـ یجنـبش س  کی يکه مبنا یو فرهنگ يفکر یاساس قـرار   يفکـر  و یاس

ـ یس ي بـا مبـارزه   ها آنانجام داده نتوانستند، چرا که اغلب  ردیبگ و  یاس

ـ ، آسرور واعـظ دیس اهللا تینداشتند. آ يا نهایم یقإلبان  نیاممحمـد  اهللا تی

دسـته   نیاز جمله سران ا گرید ي و عده يقندهار یمحسن اهللا تی، آافشار

  بودند. ونیاز روحان

 افغانستان انیعیکه اکثر ش ،هیعل هللارحمةا میحک اهللا تیبعد از رحلت آ

انتخاب مرجع در افغانستان مطرح شد. اکثـر   ي بودند، مسأله شانیمقلّد ا

 يخصـوص علمـا   خارج از افغانسـتان و بـه   در داخل و یافغان يعلما

ـ کردند. آ یبه مردم معرف را ییخو اهللا تیمتنفّذ، آ ـ ، آواعـظ  اهللا تی  اهللا تی

مبـارزي   يهـا  طلبـه برخـی   یو حت بحر اهللا تیآ، یمحسن اهللا تی، آمحقق

  بودند. ییخو ي، مروج آقایکاولنگی یعرفان یعل چون قربان

بـار توسـط    نینخست يبرا هیعل یتعال اهللا رضوان ینیحضرت امام خم

عنوان مرجع  به مشهور کابل ونیاز روحان یکی، مصباح نیحسمحمددیس

ـ  در افغانستان دیتقل کـه در   1349در سـال   يا شـد. او در مقالـه   یمعرف

 مبـارزات آن  و تیاز امام چاپ شد، شخص یبا عکس» کایپکت« ي دهیجر

ـ    سمیونیو صه سمیالیامپر هیحضرت را عل کـرد. بعـداً    یبـه مـردم معرف
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ـ لما مانند آاز ع يگرید ي عده ـ  اهللا تی ـ ، آیتقدس ـ  اهللا تی ، سـلطان  خیش

ـ مرجع ...و عـالم  احمد یعل ری، مناصر دیعبدالحم امـام را   حضـرت  تی

  کردند.   جیترو

امام، جوانـان و   يو ضد استکبار يضد استبداد تیشخص و تیمعنو

مردم را  يها توده یو حت یدانشگاهریو غ یاعم از دانشگاه ،روشنفکران

آثـار   زمان هممتحول و مجذوب ساخت.  شهر کابل ژهیدر شهرها و به و

ـ آثار گرچـه سـبب ب   نی، اشد وارد افغانستان زین یعتیدکتر شر و  يداری

ـ  یاسیو س ياما جنبش فکر ،دش يتحرّك نسل جوان از هر قشر را  عهیش

التقـاط   يامام در حال شکل گـرفتن بـود بـه سـو     تیکه در پرتو مرجع

(هر دو دسته) و روشـنفکران   تیروحان نیفاصله ب جادیو سبب ا دیکشان

ـ مبارزه بودند، شد. چرا کـه روحان  ي شنهت طلبه کهریطلبه و غ  یسـنّت  تی

ـ  تیکرد و روحان ریرا تکف یعتیشر  ینسبتاً آگاه و متفکّر با توجه به بعض

ـ  یعتیشـر  اتیــکـه در نظر  یاشـکاإلت   ياز مطـرح ســاختن و  دیــد یم

کـه از   هـا  ستیو کمون نیمنحرف يبرا نهیزم انیم نید. در انمو يخوددار

ـ جامعه رانده شده بودند مساعد شد، تا تحـت پـرچم مرجع   امـام و   تی

 بینان و مردم عوام را فرشده، جوا دفاع یب ي وارد جامعه یعتیافکار شر

  .ندینما جادیدهند و غائله ا
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  انیعیش انیمختلف در م یاسیس و يظهور خطوط فکر

ـ یحضرت امام خم تیمطرح شدن مرجع و 1349از سال  ) در (ره ین

ـ   1357) بهشتیارد(هفتم ثور  يکودتا تا افغانستان چهـار   یبه طـور کل

ـ ا انیعیش انیدر م یاسیو س يخط فکر ـ کشـور شـکل گرفـت. ا    نی  نی

  است: ریخطوط به شرح ز

و  ییخو اهللا تیآ تیکه از مرجع يکار محافظه ونیروحان لما وخط ع .1

و از مبـارزه و انقـإلب چنـدان سـخن      کردند یم غیتبل يعتمداریشر

ـ ، آبحـر  اهللا تی، آواعظ اهللا تی. آگفتند ینم ـ و آ یمحسـن  اهللا تی  اهللا تی

و به  یاجتماع يها هیخط بودند که پا نیمشهور ا يها چهره از افشار

  داشتند. تر يقو يتبع آن اقتصاد

) که از مبـارزه  (رهینیامام خم تیمروج مرجع ونیروحان لما وخط ع .2

امـا   ،گفتند یسخن م یحکومت اسإلم لیبا استبداد و استکبار و تشک

ـ یس تیفعال يرا برا نهیزم دیابه مبارزه نداشتند و ش یالتزام عمل  یاس

 دیفکّرات شهخط ت نیا يفکر ي. الگودندید یمساعد نم عهیمستقل ش

ـ تق اهللا تی، آمصباح اإلسإلم حجتبود.  يمطهر ـ ، آیدس ـ  اهللا تی  خیش

ـ  اإلسإلم حجتعالم،  اإلسإلم حجت، یترکستان سلطان  یناصر و برخ

  .رفتند یخط به شمار م نیا ي برجسته يها از چهره گرید

دو  ونیلمـا و روحـان  گفت که اغلب ع دیافسوس با با هزاران درد و

مشـغول بودنـد و از    گریکـد یالذکر به مخالفت و رقابـت بـا    خط فوق

دشـمنان اسـإلم و نفـوذ     یو فرهنگ يو تهاجم فکر یاسیس هاي جریان

نـه چنـدان    يهـا  عمإلً غافل ماندنـد. تـإلش   ،عناصر منحرف در جامعه

کنـار گذاشـتن اختإلفـات و     يبـرا  1356سال  در مصباح دیشه يجد
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ـ  ي جامعـه  تیبه منظور تقو تیمتشکل شدن روحان و  یو اسـإلم  یعیش

ـ يبا تهاجم فکر افتهیسازمان  ي مقابله ـ یو س ی، فرهنگ  يهـا  گـروه  یاس

  .دینرس ییجاه ب یالتقاط منحرف و عناصر

)، کـه  هـا  سـت ینما (مغول روشنفکران طلبه روشنفکر و يها خط طلبه .3

ـ یامـام خم  تیمرجع  و سـم یو زهـر مارکس  یعتی)، تفکّـر شـر  (رهین

ـ . متفکّـر ا کردند یم تیو فعال ختهیهزاره را در هم آم سمیونالیناس  نی

ـ یو  مبلغ لیاسماعمحمدخط  ـ  آن یاجتمـاع  ياز محورهـا  یک  خیش

بـه   )، در داخل افغانسـتان یپروان یصادق اهللا تی(آ یصادق نیرحسیم

  .رفتند یشمار م

 در افغانسـتان کـه   آن قبل از یستیقابل ذکر است که جنبش مغول

ـ «نام ه ب یاسیگروه س کیتحت عنوان  مطرح شود در پاکستان  میتنظ

ـ  ظهور کرده بود. اطإلعات مختصر و »مغول ي نسل نو هزاره  یناقص

افغانسـتان اثـر    يها هزاره انیکه در م یگروه پاکستان نیدر رابطه با ا

  .دشو یخوانندگان ارجمند م میفصل تقد نیا انیگذاشت در پا

ـ عمدتاً غ یعیروشنفکران ش خط جوانان و .4 ). هـا  یهـزاره (التقـاط   ری

هـا، مـدارس و ادارات    از جوانان و روشـنفکران در دانشـگاه   يا عده

 ونیو بـا روحـان   دانسـتند  ی) م(رهینیامام خم رویخود را پکه  یدولت

داشـتند   رابطـه  گـران یو د مصـباح  دیمانند شه ،امام تیمروج مرجع

عـده کـه    نیبودند. ا یاسإلم تیحاکم يبرقرار يخواهان مبارزه برا

ـ  »سـت ینیخم«آنـان را   یسـت یکمون يها گروه  يبـه زود  دنـد ینام یم

بـه شـکل    یها و آثار او را حت و کتاب دشدن یعتیافکار شر ي فتهیش

 يهـا  جوانـان چهـره   نیا انیکه در م ییجا . از آنخواندند یم یدرس
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وجـود نداشـت و    یفقه یو آشنا به مبان يشناس قو دانشمند، اسإلم

، دینما یو سازمانده تیرا هدا ها آنخط دوم هم نتوانست  تیروحان

ـ      ها آناز  يا عده جلـوه   یبه خط سـوم کـه ظـاهراً مسـلمانان انقإلب

و  یـی گرا مغـول  ي کـه مسـأله   یشدند. بعد از مدت کینزد کردند یم

شـد   يریگیمطرح و پ تیخط سوم با جد ياز سو یقوم زمیونالیناس

خط چهارم بـه دو   ي. اعضادش جادیخط سوم و چهارم فاصله ا نیب

و  ،دان اسداهللا نکته دیس يدسته به رهبر کیشدند:  میدسته عمده تقس

ـ . سـران ا گریو چند نفر د پور یعل یموس يبه رهبر گرید ي دسته  نی

 دیبـا شـه   دان و نکته يعسکر موسو دیپور، س یدو دسته از جمله عل

) آشنا شـدند  نی(منافق رانیخلق ا نیسازمان مجاهد و يمنتظر محمد

 یقـاهت و اسإلم ف(ره) ینیاز خط امام خمپور  ي علی دستهو سرانجام 

دسـته در   ایـن  يها يریگ ها، عملکردها و موضع فاصله گرفت. نوشته

  .باشد یمدعا م نیبر ا يدوران جهاد شاهد

  مغول (مغول پارت) ي هزارهنو  نسل میتنظ

ـ مغول (مغول پارت) که ظـاهراً   ي نسل نو هزاره میتنظ سـازمان   کی

 محمـد  دوران سـلطنت  يهـا  سال نیدر آخر شود یمحسوب م یپاکستان

ـ  یپاکستان يها توسط هزاره پاکستان ي تهیکو در ظاهرشاه شـد.   سیتأس

ـ ی ارگـان نشـرات  » ذوالفقـار « ي مجله ي شماره نیدر اول نسـل نـو    میتنظ

ـ   يإلدیم 1972مغول که در ماه اکتبر  ي هزاره  نیولئچاپ شده اسـت مس

  اند: شده یمعرف ریمذکور به شرح ز میتنظ

  ؛مغول ي نسل نو هزاره میتنظ سی، رئيدریح یعل غإلم .1

  ؛مغول ي نسل نو هزاره میتنظ استی، معاون اول رینیحس محمددیس .2
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  ؛استی، معاون دوم رحسن غإلم .3

  ؛ی، سرمنشیقاسم يهادمحمد .4

  ؛يول امور ادارئس، میدرعلیح .5

  ؛پرورش ورزش و ریدب نیالطاف حس .6

  ؛انتشارات ول فرهنگ وئس، ميدیز شاه یمظفرعل دیس .7

  ؛تیترب و میتعل ری، دبيمهد اکبر یعل .8

  ؛یول مالئس، ميعباس عسکر غإلم .9

  ؛رکن مجلس عامله)( هیاجرائ ي، عضو شورامیعبدالرح .10

  ؛هیاجرائ ي، عضو شوراینواب عل .11

  ؛هیاجرائ ي، عضو شورايدیز نیحس عاشق دیس .12

  ؛هیاجرائ ي، عضو شورایعل قربان .13

  ؛هیاجرائ ي، عضو شوراجانان یعل قربان .14

  ؛هیاجرائ ي، عضو شوراینیحس لیاسماع دیس .15

    ١ه.یاجرائ ي، عضو شوراجمعهمحمد .16

ـ  غإلم ـ ح یعل ـ بن يدری ـ  گـذار  انی مغـول،   ي نسـل نـو هـزاره    میتنظ

ـ ز شـاه  یمظفرعل دی، سسیان یعل عقوبی ـ  و يدی از سـران   گـر ید یبعض

 ذوالفقار بر ي در مجله شان يها نوشته که از يورآن ط میتنظ ي شده اعإلم

 ینـام قـوم   إلتیتشک يبرا رچنداند. ه افراد مسلمان و معتقد بوده دیآ یم

داشـت.   یدر آن برجسـتگ  یمذهب شیانتخاب شده بود، اما در ابتدا گرا

ـ اول يها و مقاإلت و اشعار چاپ شده در شماره میآرم تنظ چه چنان  ي هی

. باشند یمطلب م نیبر ا یانتخاب نام مجله گواه یذوالفقار و حت ي مجله
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 ي هـزاره  يهـا  سـت یو کمون هـا  ستینسل نو هزاره با مغول میارتباط تنظ

کـه در آن  » افغانسـتان  یاسـإلم  نیمجاهـد  ي هیاتحاد«س یو تأس یافغان

کننده داشتند، نشان داد کـه بعـدها در    يهزاره نقش رهبري ها ستیمائوئ

ـ هو کرده و داینقش برجسته پ ستیمغول يها ستیمذکور کمون میتنظ  تی

و  سـت یرا زدودند. ممکن است کـه عناصـر کمون   إلتیتشک نیا یمذهب

ـ ا ينسل نو هزاره إلنه کرده بودند اما برا میاز ابتدا در تنظ یمذهب ریغ  نی

قوم  نیهزاره و روشنفکران ا نیمتد انیعیش انیمذکور در م إلتیکه تشک

 يو معنـو  يات مـاد مکانداده و از ا یمذهبي ، به آن رنگ و بوفتدیجا ب

  استفاده نمودند. انیعیش

دارنـد در ابتـدا    کینزد ي رابطه که با حزب مردم پاکستان ها یمیتنظ

 يرا برا یأتیه نموده و تیحما در افغانستان 1357هفتم ثور  ياز کودتا

ـ    به کابل کیعرض تبر  يهـا  یفرستادند که احتماإلً مـورد اسـتقبال خلق

ـ ، اتحادجـاد ینگرفتند. سپس بـا ا  حاکم در آن زمان قرار ستیپشتون  ي هی

به نفـع خـود پـر     را جات زارهدر ه یاسیأل سکه خ دندیکوش نیمجاهد

در صـفوف   ییهـا  وجـود آمـدن غائلـه    کار بعداً سبب به نیکه ا ندینما

  .دش یعیو احزاب ش عهیش نیمجاهد
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  سمیمغول فیتعر

 لیتبد يتر عام میل شده و به مفاهمتحو مکان بستر زمان وها در  واژه

 در تحوإلت افغانستان است که در بستر يا واژه زین» سمیمغول«، شوند یم

ـ گذشته به  ي دهه چهاربه  کینزد یدر ط يو نژاد یقوم ي محدوده  کی

ـ  شده است اما در لیتبد» مفهوم« ـ  یسطح ملّ ـ بـه دل  یو فراملّ عـدم   لی

در  ،نیباز کنـد. بنـابرا   یینتوانسته است جا یاخإلقی و اجتماع تیمقبول

 ییبا آن آشـنا  گرانید ي از افراد،ثبت نشده و جز معدود یاسیفرهنگ س

عنـوان   انـد از آن بـه   را نقد کرده یستیکه تفکّر مغول یسندگانیندارند. نو

 ي کــار بــردن واژه کــرده و از بــه ادیــ ١»یافراطــ یقــوم ســمیونالیناس« 

  .اند دهیورز يخوددار يگرید لیهر دل ایمصلحت  ياز رو» سمیمغول«
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 و ییجـو  بر سـلطه  یاست مبتن يا شهیاند، سمیپشتونمانند » سمیمغول«

 نیا ي و مبارزه با عوامل بازدارنده يو نژاد یقوم» نشتیخو«بازگشت به 

 یفیاقـوام و طـوا   ریکردن سا مبارزه با متهم نیو بازگشت. ا ییجو سلطه

، یو قـوم  ينـژاد  یطلب ، به تفوقشوند یکه دشمن (بازدارنده) پنداشته م

و  یعوامل بازدارنده مانند اقشار اجتمـاع  ریسا جیو به تدر شود یآغاز م

ـ      ینیو د یمذهب دیو عقا یصنف . دهـد  یرا مـورد تاخـت و تـاز قـرار م

ظـاهراً بـه نبـرد بـا      یپرست و قوم ينژاد یطلب با سإلح تفوق ها ستیمغول

ـ از ا هـا  آن یهدف اصـل  کنیو ل زندیخ یبرم یپرست و قوم ینژادپرست  نی

ـ    ـ خـود را اثبـات کننـد. ا    گـران ید یکار آن است کـه بـا نف روش،  نی

اگـر   خـواه  و عـدالت  و ناجوانمردانه است که انسـان مبـارز   یاخإلقریغ

گرچـه   مبلّـغ  لیاسـماع محمد. کنـد  یمسلمان هم نباشد از آن استفاده نم

 ینژادپرسـت  ي زده بـا سـإلح زنـگ    توان یرا نم ینژادپرست«  که دیگو یم

ـ فکرانش بعـد از او، از ا  اما عمإلً او و هم ١».دیکوب زده  سـإلح زنـگ   نی

  استفاده کردند.

ـ در ابتدا  ها ستیآور است که مغول تعجب ـ اح یدر پ  رسـمِ  راه و يای

ـ  چیمسلمان ه يها که اوإلً به هزاره بودند يا فهیمنسوخ افراد و طا  یربط

ـ ندارند و ثان ـ ما هـا  آن ي کارنامـه  اًی اسـت.   تیبشـر  یسـرافکندگ  ي هی

ـ چنگ يکه تحت رهبر کنند یافتخار م ییها ، به مغولها ستیمغول تنهـا   زی

شـهر و از جملـه    ستیب شود یم دهینام که امروز افغانستان ینیدر سرزم

ـ بام یخیمهـم و تـار   اریبس يشهرها ـ انی ، ، تالقـان ، بلـخ ، هـرات ی، غزن

ها که  هزاره نیدر سرزم ها آنکردند.  کسانیبا خاك  را و زرنج بدخشان
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ـ بام يدر آن ساکن بودند شهرها میاز قد ـ انی و شـهر   نی، شـورم نی، پش

  ١کردند. رانیو زین را غلغله

 یبخش رانیو ا انهیم يایها در آس مغول يها یرانیو و انهیهجوم وحش

 ي بشر را رقم زده است. کارنامـه  خیانگیز تار و نفرت نیاز صفحات خون

ـ غبار چ محمد غإلم ریم ریتعب به زیچنگ ـ تخر«جـز   يزی  يهـا  تیمـدن  بی

  .باشد ینم» نسل بشر يجهان و امحا

 و هـا  طلبـه روشنفکران،  انیدر م سمیمغول ي شهیکه اند نیبا توجه به ا

 وجود آمـد، سـادات   به ستیکمونریو غ ستیهزاره اعم از کمون نیخوان

عنـوان   بـه  تشـیع و سرانجام اصل مذهب  عهیش یقوم يها تیو اقل هزاره

مورد حمله قرار گرفـت.   یقوم سمیو فاش ینژادپرست ي عوامل بازدارنده

اول قرار داده شد، چرا کـه در   زیتهاجم، سادات در خاکر نیدر مقابل ا

و سادات از سه جهت  کند یبه سه هدف اصابت م ریت کی، زیخاکر نیا

  :شود یم دهیکوب

ـ مورد احترام کـه مقـام و موقع   ممتاز و یعنوان قشر اجتماع سادات به .1  تی

  .گردد یهزاره م نیمتد ي در جامعه ها ستیآنان مانع از نفوذ مغول

ـ در جامعه کـه ا  یتفکّر مذهب تیحاکم عنوان عإلمت نفوذ و سادات به .2  نی

  .گردد یمردم م انیدر مي و نژاد یستیتفکّر مانع از گسترش تفکّر مغول

ـ هزاره کـه با  ریغ یقوم تیعنوان اقل سادات به .3 هـزاره   ي از جامعـه  دی

  برود. نیاز ب ها آن یاجتماع تیحداقل مقام و موقع شوند و يپاکساز

بـدنام کـردن سـادات،     ، متهم کـردن و دنی، هدف از کوبقتیدر حق

 یعنـوان عوامـل اصـل    بـه  یمذهب يوندهایها، باورها و پ ارزش فیتضع
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بـه   و . با درهم شکسـتن حرمـت سـادات   باشد یم سمیمغول ي بازدارنده

ـ  بهرهي براي ا لهیوسمذهب را  کهی آناني مبارزه با خرافات و  بهانه  یکش

ـ فـراهم شـد   یمذهبمقدسات  حمله به يبرا نهیزم، اند دادهقرار   انِیعی. ش

و  یمـورد هتّـاک  » يدربـار  تشیع«تحت عنوان  فهیاز هر قوم و طا متعهد

ـ ا یاسإلم يناروا واقع شدند. سپس نظام جمهور يها تهمت از  کـه  رانی

مورد تاخت و تاز قرار گرفـت   باشد یم تشیعبر مکتب  یمبتن ينظر فکر

 ي عامـل بازدارنـده   نیتـر  مهـم عنـوان   بـه  تشیعسرانجام اصل مذهب  و

هزاره بـه بـاد    یعیش ي بر جامعه کیملحد و إلئ يها ستیمغول تیحاکم

  انتقاد گرفته شد.

 يبـود کـه اسـتراتژ    سـم یمغول ي شـه یبر اساس اند زین یدر سطح ملّ

ـ ملّ« یاجتمـاع  یاسیس  ياز سـو » ینظـام فـدرال  « و» محـروم  يهـا  تی

مطـرح   ازبکو  کیتاجي ها ستیکموني از رویپبا هزاره  يها ستیکمون

حـزب وحـدت از آن اسـتقبال     سیشد، اما در دوران جهاد تا زمان تأس

و تحـت پوشـش حـزب     تشـیع وحـدت   ي بهانـه  بهکه  آن . پس ازدشن

 در هـم شکسـت و مخالفـان جهـاد و     مـان یو ا دهیعق يوحدت، مرزها

و بـر   افتهیحزب به جامعه راه  نیا قیطر از عهیبه نام ش یانقإلب اسإلم

کـه توجـه    مطرح شـد  يورط ها تیملّ ي دوش مردم سوار شدند، مسأله

 ياسـتراتژ  ،را ناخودآگاه جلب کرد. به مرور زمـان  یهمه اقشار اجتماع

و مغـول تبـار اصـل     هم نژاد يها تیکه ملّ يتر شد، طور شفاف ها تیملّ

  د.شدشمن قلمداد  زین کیتاج تیقرار داده شدند و ملّ

ـ هو« ي در پوسـته » یقـوم  تیهو« ي سرانجام نطفه بیترت نیبه ا  تی

پا  یمذهب ي با شکستن پوسته سمیمغول ي جوجه و افتیپرورش » یمذهب
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ـ وجود گذاشت و پرچم هو ي به عرصه ـ هو يرا بـه جـا   یقـوم  تی  تی

ـ هزاره برافراشت و هو انیعیش انیدر م یمذهب  يهـا  ، ارزشیمـذهب  تی

کـرد. در   یقربان، یقوم تیهو يدر پارا  یو مصالح ملّ یو اسإلم یانسان

اعـم از   عهیو جوان ش ریها هزار زن و مرد و پ خون ده سمیگاه مغول قربان

 ، چنداول، غـرب افشار يها لگاهتق ساز نهیزم. جوشد یهزاره مریهزاره و غ

ي هـا  يپرداز هینظربا  ها آنبودند.  ها ستیمغول انیو بام فی، مزار شرکابل

ـ چیپ دركی و عدم ستیفاش و فهـم   نی افغانسـتا اجتمـاع ی سـاختار  دگی

جـویی   نظري و سلطه ، تنگحقارت ي عقده ،یخیتاري ها تجربهي  وارونه

تجاوز به جان، مـال و نـاموس    ي نهیخود را ترکاندند، شعار دادند و زم

ـ  و به انیعیش و مردم را فراهم کردند مظلـوم هـزاره را    انیعیخصوص ش

ران قـرار  سـتمگ  یانسـان ریخشم و انتقام ناجوانمردانـه و غ  يرهایآماج ت

در دوران جهـاد بـا    هـا  سـت یبدر بردنـد. مغول دادند و خود جان سالم 

و  یاسیسي ها و دامن زدن به اختإلف یداخل يها فروختن آتش جنگبرا

ـ  جات زارهدر ه یاجتماع از پنجـاه هـزار نفـر     شی، باعث کشته شـدن ب

  .ندشد

ـ یزیکردن ف یبه قربان ها ستیمغول ـ  یک بـا   بسـنده نکردنـد و   انیعیش

ـ را ن عهیروح خسته و دردمند ش دندی، کوشنیزهرآگ غاتیتبل  رنجـور  زی

بر خود  نینفر يو به جا ختندیخود اشک تمساح ر انیقربان يسازند. برا

زده افتادند  داغدار و ماتم انیعیبه جان ش عهیش ي و حمله به قاتإلن هزاره

ـ    » يدربار تشیع«و به نام  تاختنـد و   تشـیع و  عهیهرچـه توانسـتند بـه ش

ـ کارها را با حما نیا ي همه ها ستیمغول کردند. یشکن حرمت ، یمـال  تی
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ـ ا يهـا  دارودسـته حـزب وحـدت و    یو اجتماع یاسیس ز حـزب ا  نی

  مختلف انجام دادند. يها جناح

دسـت   بـه » هزارسـتان «سـقوط   پس از شکست حـزب وحـدت، و  

و  یسـت یآنان پراکنده شـدند و تفکّـر مغول   انیو حام ها ستیطالبان، مغول

 گـر یناکام شد. اما بعد از سقوط طالبان، بـار د  ها آن ییگرا قوم ياستراتژ

 سـم یجان گرفتند. مغول سیو انگل کایآمر تیحما ي هیدر سا ها ستیمغول

ـ به ارمغـان ن  يتنها به هزاره قدرت، اعتبار و آزاد نه ـ بلکـه هو ، اوردی  تی

ی و اجتماع استحکامدر برابر هم قرار داده و را  ها هزارهی و مذهب یقوم

ـ   حـداقل دو  ها ستیمغول .را مخدوش ساخت ها آن یاخإلق  انیعیبـار ش

طالبان قرار دادند. بار اول  ارینموده در اخت پناه یرا خلع سإلح و ب هزاره

و بـار   يمزاراستاد  يآقا استیر زمان در کابل در غرب 1373در سال 

  .یلیخلي آقا استیر ، در دورانانیدر بام 1377دوم در سال 

  سمیمغول یمبان

 یمبـان  نیکه بر اساس ا باشد یم یمشخّصات و یمبان يدارا يا شهیهر اند

. گـردد  یمشخّص م ها شهیاند گریو اشتراك آن با د زیو مشخّصات وجه تما

» سـم یاپورتون«، »سـم یفاش« یطور کل به شهیاند کیعنوان  را به سمیمغول یمبان

ـ  لیتشک» سمیسیالکت«و  ـ . در ادهـد  یم و  یسـت یفاش يهـا  نوشـته جنبـه   نی

  .ردیگ یبه طور مختصر مورد مطالعه قرار م سمیمغول یستیاپورتون

ـ اثبات ا بر اصالت نژاد است و یمتک» سمیفاش« ـ مطلـب ن  نی بـه   ازی

ـ اثبات ا يبرا .بر اصالت نژاد است یمتک زین سمیاستدإلل ندارد. مغول  نی

  :دیتوجه کن ریز يها ادعا به نمونه
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 »ـ را بـر هو  شیخـو  ي ضربه نیتر بزرگ» عهیش« یمذهب تیهو  ينـژاد  تی

ـ  نیتـر  تینژاد از با اهم ي . مسألهکند یوارد م زیهزاره ن اسـت کـه    یبخش

.»دکن یبشر را احتوا م خیتار رامونیپ قیبخش اعظم تحق
1  

 تیهو« يایمطلب فوق، خواستار اح ي سندهیوجود ندارد که نو يدیترد

هـا   که قـرن  ينژاد تیهو .است» یمذهب تیهو« ينابود يبه بها» ينژاد

ـ  ضربه خورده و یاله انیتوسط اد ـ عنـوان   بـه  عهیمذهب ش  نیتـر  یمترق

از اصول مهم  یکیکه  یرانسانیغ تیهو نیا يای، مانعِ احیمذهب اسإلم

  .باشد یاست، م سمیفاش

 »ا عمل نژاد یشعار مذهب در افغانستان٢»است ياست ام  

که بـا   کوشند یم ها ستیمغول گفته، نیای نادرست ای یدرستاز  نظرصرف 

خود اثبـات کننـد. بـدون شـک      يبرارا  آن ،گرانید ياصل برا نیا ینف

ـ دفاع از خود  يبرا یحت يدر هر مورد یاستفاده از سإلح نژادپرست  کی

  است. یضد اسإلم و یستیعمل فاش

ـ  زین یمالستان زاده یعل   شـتر یکـه از هـر کـه ب    ییهـا  آن«: سـد ینو یم

ـ مذهب و د و کنند یرا ساز م یمذهب يشعارها ـ   نی در  کشـند  یرا بـه رخ م

  ٣».هستند يعملکرد نژاد

 ي، ظـاهراً بـرا  دهـد  یاش نشان م نوشته ي که ادامه يورط آن زاده یعل

ي عصـر «ي  هینشر ي سندهینو ي سادات همان گفتهزدن به  تهمت اهانت و

ـ  تکرار ،باشد» يو عمل نژاد یشعار مذهب«را که  »عدالتي برا . کنـد  یم

                                                        
، شماره دهـم، دوشـنبه اول   افغانستان یحزب وحدت اس�م یامروز ما، ارگان نشرات.  1

  .28 ، ص1374عقرب 

  .9 و 7، 1 يها شماره ،همان.  2

  .31، ص1378، سال دوم، اسد انیماهنامه بامزاده مالستانی،  عزیزاهللا علی.  3
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خـاطر   ، بـه گـران ید هـا بـه   زدن گونه تهمت نیکه گفته شد ا يطور همان

زننـده صـورت    تهمـت  ي بـه عملکـرد نژادپرسـتانه    دنیبخش تیمشروع

 ي عـدالت، براي عصری ستیمغولي  هینشري  سندهیو نو زاده ی. علردیگ یم

 گـران یبهانـه کـه د   نیآن هم به ا ،کنند یم یدر اصل دعوت به نژادپرست

ـ  یو شعار مـذهب  کنند یم ینژادپرست  ی. دعـوت بـه نژادپرسـت   دهنـد  یم

  .روند یبه شمار م سمیهر دو از اصول فاش گرانیزدن به د تهمت

رهبـر  «را  شـان یا ینـام ارزگـان  ه ب یستیمغول که( يمزاراستاد  يآقا

 و مینـژاد هسـت   کیما «: دیفرما یم نیچن یسخنان یط )خواند یم!» خیتار

  ١».میکن یبه نژاد خود فخر م

 ،ندارد حیبه توض يازیاست که ن حیآن قدر صر يمزار يآقا شیفرما

ـ ی علـی  حسین، یمالستان زاده ی، علمبلّغ لیاسماعمحمد، انیاما آقا ، یزدان

اند که اگر افتخار بـه نـژاد حـق     نکردهتوجه ... و يآباد دولت راحمدیبص

ـ خـاتم انب  خـدا و  ي دهیسادات حق ندارند به برگز چگونه ،ستها آن  اءی

ـ ؟ آنـد یکه جدشان است افتخـار نما  محمدحضرت  بـه   افتخـار  ای

ـ  یطلب و تفوق ینژادپرست ري اطها ائمهو  اهللا رسول و  جهـت  یب

  ؟یونانیی و یایآر ریاساطو  زیچنگافتخار به مغول و  ای است خرافات

 زد؛یر یرا به هم م یاسیس يها يریگ جبهه و يخطوط فکر ،»سمیفاش«

ـ  سـم یبا ظهور فاش ایو اسپان ایتالیدر آلمان، ا که چنان ـ  یدموکراس  نیاز ب

 يبه خشونت، ترور و تعصـب نـژاد   یمتک يکتاتورید يها میرفت و رژ

ـ دموکرات ي شـه یاند يجـا  به گریعبارت د کارآمد. به يرو فکّـرات  ت ک،ی

                                                        
 به نقـل از امـروز مـا و    29 روشنفکر امروز ما، ص، يغزنو يجوادسیدمحمدعیسی .  1

  .صفحه نو
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ـ ن سـم یقرار گرفت. مغول نیآفر و خشونت هنژادپرستان  سـم یماننـد فاش  زی

بـارز   ي . نمونـه دهـد  یم رییمعقول و جا افتاده را تغ یاسیو س ياصول فکر

ـ گونه تغ نیا ـ یو س يرا در اصـول فکـر   ریی  یحـزب وحـدت اسـإلم    یاس

در حـزب وحـدت و    هـا  سـت یمشاهده کرد. با نفوذ مغول توان یم افغانستان

ـ یو س يحزب تمـام خطـوط فکـر    نیدر ا ها آنتر شدن نقش  برجسته  یاس

ـ بـود بـه شـرح ز    افتـه یانعکـاس  » وحـدت  ثاقیم«حزب مذکور که در   ری

  دگرگون شد:

اصـل   سـنت و  بـر قـرآن و   یمبتن یحکومت اسإلم جادیا ي شهیاند .1

 لیوحدت ذکر شده است، تبـد  ثاقیاول م ي ماده که در هیفق تیوإل

و عمـإلً مخـالف قـرآن و     یقوم یستیحکومت فاش ي شهیشد به اند

  .هیفق تیسنّت و اصل وإل

 ثـاق یدوم م ي کـه در مـاده   یعیمتعهد ش سالم و يروهایدر عوض ن .2

 مخالفـان  و تشـیع  و اسـإلم  افـراد ناسـازگار بـا   وحدت آمده بود، 

 و هـا  ی، التقـاط هـا  سـت ی، کمونها ستیکه متشکل از مغول نیمجاهد

  حزب وحدت شدند. و بار بودند، جذب بند یعناصر ب

کـه   یو التقـاط  یاسإلم ریغ و يبا افکار الحاد يجد ي مبارزه يبجا .3

 يوحدت به آن تعهد شده بود، سـازش جـد   ثاقیششم م ي در ماده

  به عمل آمد. یو التقاط يبا افکار الحاد

 و در عمل اجـرا نشـد  وحدت  ثاقیم ي ماده ستیتمام ب بیترت نیبه هم

ـ  تی، هوينژاد تیحزب وحدت به هو یمذهب تیسرانجام هو آن بـه   یملّ

ـ تغ یدرندگ و يساإلر وانهیآن به د يجهاد تیو هو یقوم تیهو . افـت ی ریی

  :کنند یاعتراف م نیچن یستیفاشی دگرگون نیملحد به ا يها ستیمغول
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تـا آسـمان فـرق     نیسازمان نصر از زم يحزب وحدت با مزار يمزار«

با انضباط بود اما در  و ریگ سخت تیشخص کیسازمان نصر  يداشت! مزار

ـ      ریپـذ  انعطاف تیشخص کیحزب وحدت او   یو بـا گذشـت بـود کـه حت

آور افراد شرور و مـاجراجو   شرم ي را عفو نمود! گذشته ها یو پرچم ها یخلق

 دیرا به رخشان نکش گانهیب ياحزاب به کشورها یگرفت! وابستگ دهیرا ناد

  ١»بماند!... یتا حزب وحدت باق

در  سـت یمغول ي سـنده ینوي ادعـا ی نادرسـت  ی ودرستصرف نظر از 

 شـان یا کـه  دارد تیمسأله، البته واقع نی، ايمزاري استاد آقا رییتغمورد 

ـ فق تیاول جهاد شخص متعهد به اسإلم و معتقد به وإل يها در سال و  هی

 کـه دارد  تیواقع زینمسأله  نیاو  شد یمره) شناخته (ینیخمي امام رهبر

بـود   کـه ی مصـلحت و  لیدل به هر ،دوران حزب وحدتدر  يمزار يآقا

  .شد یشناخته م ها ستیکمون یبرخو ا ه ستیمغول بزم با رزم و هم هم

ـ  ی ضـمن طور  به چنین هممذکور  ستیمغول کـه در   کنـد  یاعتـراف م

و افـراد   گانـه ی، عوامـل ب یپرچم و یخلق يها ستیحزب وحدت کمون

ـ آور تحـت حما  شـرم  ي ماجراجو با گذشته شرور و  يمـزار ي آقـا  تی

 ثـاق یم«خود انحراف از اصـول   ي اعتراف به نوبه نیداشتند که ا تیفعال

  .رساند یالذّکر به اثبات م فوق ي گانه سه يدر بندها را» وحدت

وجود آمد.  به یمضحک و یاصول ریغ راتییهم تغ یاسیس يریگ در جبهه

قـرار   جبهـه  کیدر  )ها ستیترکپان ا (اهیشیو مل ها ستی، پشتونها ستیمغول

دوم  یدر جنـگ جهـان   ها ستیو کمون ها ستیالیکه امپر يورط گرفتند، همان

                                                        
  .همان.  1
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ـ یجبهه قرار گرفته بودنـد.   کیدر  ، نیسـبب شـد کـه اسـتال     سـم یفاش یعن

    ١را به فشارند. گریکدی يها دست لیو چرچ ، روزولتتونگ تسه مائو

 ي عوامـل بازدارنـده   مخالفـان و  ينابود يبرا سمیاز اصول فاش یکی

تهمت و ي ها ، استفاده از حربهيرعب و وحشت و انحرافات فکر جادیا

ـ  هـا  تیو واقع قیحقا فی، ترور و تحرنیدروغ غاتیتبل ـ . اباشـد  یم  نی

ـ  ي بر جامعه ياثرات ناگوار انباریز يها حربه  يبرجـا  افغانسـتان  یعیش

  .شود ینوشتار پرداخته م نیدر ا ها آناز  یگذاشته که به بخش

  ها ستیمغول یستیفاش يها حربه

  نیدروغ غاتیتبل تهمت وي  حربه

هـزاره بـر    انیعیش کیتحر و هزارهبدنام کردن سادات  يبرا ها ستیمغول

ـ   اند بستهبه سادات  يادیز يها تاکنون تهمت ،ضد آنان و  یکه نقـد و بررس

به طور فشـرده بـه    جا نی. در اطلبد یرا م یکتاب مستقل ها آن ي همه بیتکذ

  .گردد یسادات اشاره م هیعل نیدروغ غاتیتبل ها و از تهمت یبعض

خـود   ياسـت کـه سـادات بـرا     نیا ها ستیمغول يها از تهمت یکی

ـ  يمنشأ مافوق بشر« و» یقداست ذات« ـ احاد قائـل بـوده و  » یو اله  ثی

ـ   یمجهول و مجعول را سند برائت خود از عذاب اله . کننـد  یقلمـداد م

ـ ن انیدگرایس«: سدینو یرابطه م نیا در مبلّغ خـود را در مقـام    امـروز  زی

و در اثر انتساب بـه رهبـر بزرگـوار اسـإلم منشـأ       دهند یقرار م تر عیرف

  ٢»خود قائل هستند. يبرا یو اله يمافوق بشر

                                                        
  .181 ، ص14مجموعه آثار، جلد ، یعتیشر یعل.  1
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ـ عل ایـن گونـه   از مبلّـغ  يرویبا پ زین یمالستان ي زاده یعل سـادات   هی

کـه   هـر  کـه از  ییها آناست که  نیتعجب در ا و: «کند یم ییفرسا قلم

ـ   یمذهب يشعارها شتریب ـ و مـذهب و د  کننـد  یرا سـاز م را بـه رخ   نی

استناد به طهـارت   هستند و با اتکا و یو قوم يدر عملکرد نژاد کشند یم

ـ  گرانیو نجابت آبا و اجداد خود، خود را از د و  داننـد  یممتاز و برتر م

ـ  کفو و هم را هم گرانید ـ خـود   يو بـرا  داننـد  یشأن خود نم نـوع   کی

ـ بـه احاد  سک و اسـتناد قائل هستند و با تم یقداست ذات  یمجهـول  ثی

ـ  !یالطالحون ل لهم و ای هللا الصالحونهمچون:   یسند برائت از عذاب اله

  ١»د.رنیگ یخود م يرا برا

نداشـته و بـا    یض و مرض، غرزاده یعل و که مانند مبلّغ یکسان يبرا

، کامإلً روشن است کـه  کنند یبرخورد نم یعقده و سطح يمسائل از رو

ي بـرا  يو مقام مافوق بشر یقداست ذات يکنون ادعا تای آگاه دیس چیه

ـ ید مسـلمان و آگـاه از مسـائل    دیاست. هر س نکردهشخص خودش   ین

«: دیفرما یم میکه خداوند در قرآن کر داند یم

 به امت بگو که من هم !محمد يا«؛ ٢»

شـما   يکـه خـدا  ، رسـد  یم یمرا وحکه  آن هستم، جز يمانند شما بشر

و بـه   امـت یپروردگـارش (در ق  داریاست. پس هر که به د گانهی يخدا

انجـام دهـد؛ و    سـته یدارد، پس کار شا مانیا و دیالطاف او) ام افتیدر

  »نسازد. کیکس را در عبادت پروردگارش شر چیه
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ـ   گرانیمثل د يبشر اهللا که رسول یدر حال  کـه اعتبـار و   دیاسـت، س

ـ  ،ردیگ یخود را از آن حضرت م لتیفض مـافوق بشـر    توانـد  یچگونه م

قضـاوت   يعوام مبنا یباشد. اگر اظهارات افراد جاهل و اعتقادات بعض

همـه   انیدر م يافراد نیصورت چن متهم کردن سادات باشد در آن يبرا

همـه را مـتهم کـرد. در     دیوجود دارد، با ایو در تمام دن ها تیاقوام و ملّ

 يبـرا  هـا  آننـد، چـرا کـه    ا از همه متهم شیرابطه منتقدان سادات ب نیا

روح « يمـزار ي اسـتاد  آقـا ي خـود، مرحـوم    اسـتفاده مورد  تیشخص

ـ فرد  کیقائلند. چگونه است که !» یتناهیإل تیشخص«و !» ییایکبر ، دیس

مـافوق   منشـأ و ! ییایروح کبر دیس ریغفرد  کیاما  ،نداردی قداست ذات

  ١است. حد یو ب یتناهیاو إل تیداشته و ابعاد شخصي بشر

سادات آن اسـت کـه آنـان را     هی، علها ستیمغول يها تهمت گریاز د

ـ  و یمتهم بـه نژادپرسـت   ـ «بـه اصـطإلح    ای ـ » ییدگرایس تـا   نـد ینما یم

وانمـود   نیرابطه به مردم چن نی. در اندینما هیخود را توج» ییگرا مغول«

 یقـوم  ي دارند که جنبه یو جلسات إلتیسادات تشک ایکه گو سازند یم

ـ ا در مبلّـغ ي . آقـا باشند یها م داشته و بر ضد هزاره يو نژاد رابطـه   نی

  :کند یم ادعا نیچن

خود دست  ازاتیاز امت یسانبه آ ازیاز آنجا که صاحبان امت«

 امتنـاع از  سـادات و  یطلبـ  وگو از تفـوق  فت، گدارند ینم بر

را  دیخواهـان سـ   يبرتر يجا یب ي نهیخشم و ک یبوس دست

در مجلـس دور هـم    هـا  آناز  یرو گروه نی. از اختیبرانگ

 کیموجود به  تیمنظور انحراف اذهان از واقع نشستند و به
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آگـاه و   ونیکردند که همـه روحـان   صلهیف آراءصدا و اتفاق 

نژادپرست و عنوان  به روشنفکران با درد هزاره را، در جامعه

هـا   کنند و در همه جا پروپاگند کنند کـه هـزاره   یکافر معرف

  ١».اند داده لیتشک یحزب مغول

 و بـرد  یکه در ذهن خود ساخته است نام نم یمجلس ياعضا از غمبلّ

شـده اسـت.    لیتشـک  توسط سادات یمجلس نیکه چن کند یتنها ادعا م

 ي لما، بزرگـان و روشـنفکران جامعـه   با ع يدر آن زمان تا حد اینجانب

داشـتم، بعـد از خوانـدن     ییقزلباش آشنا اعم از سادات، هزاره و یعیش

 يمورد ادعا ییمجلس کذا یآن شدم که از چگونگ یمبلّغ در پ ي نوشته

ـ مبلّغ واقع يکه ادعا افتمیدر ادیز يبا خبر شوم. پس از جستجو يو  تی

 سـرور واعـظ  دیاهللا س چـون آیـت   یبزرگ ياز علما یکس چینداشته و ه

برگزار نکرده بودنـد. بعـداً    یمجلس نیسادات چن یگرفته تا افراد معمول

 بـه  واعظ اهللا تیآ يشخص خودش را از سو ریمتوجه شدم که مبلّغ تکف

ـ   همه هزاره ـ   میهـا تعم  ياسـت کـه بـرا    دهیداده و ناجوانمردانـه کوش

  کند. کیسادات تحر هیهزاره را عل انیعی، شییگشا عقده

ـ ، از نـوع تکف ستیکمون يها ستیمغول و مبلّغ ریتکف ،البته لمـا و  ع ری

ـ  نیمتحجر يسو از نایس چون ابن یلسوفانیف ـ تکف ای  نیالموحـد  یمـول  ری

ـ  «شعر  يکار که با مغالطه ستین ها ياموخوارج و توسط   نیدر دهـر هم

را بخواننـد  » مسلمان نبود کیدهر  ي من و آن هم کافر پس در همه کی

ـ داشته باشند بـه ا !» ریو تفس ریاز تکف یهراس نیتر یجزئکه  آن یب«و   نی

ـ  »یسـت یکفـر کمون «انحـراف مبلّـغ و    .نـد یافتخار هم بنما ریتکف  یبرخ
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سـوء   غـات یزدن و تبل زحمت تهمت یکه کس ستین يزی، چها ستیمغول

سـند ارائـه    یکاف ي آنان به اندازه يعملکردها ها و را متقبل شود، نوشته

ـ یعمحمدچـون   يافـراد  یسـت یکفـر کمون  داده است. گذشته از آن  یس

 سـندگان ینو ریو سـا  يفوإلدي دا، یارزگان سیحإلم نی، حسیغرجستان

ي جمهـور «ي هـا  تیساگردانندگان  زینو  عدالت يبرا يعصر ي ماهنامه

آنقدر آشکار است که تنها مؤمنـان احمـق و    و ...» غرجستان«، »سکوت

  انکار کنند. توانند یم ركیمنافقان ز

 و کنـد  یم زین تیزدن به سادات انکار واقع عإلوه بر تهمت مبلّغي آقا

سـادات   ياز سـو  يرا تنهـا پروپاگنـد   یحزب مغـول  لیکه تشک نیآن ا

توسط » گنبدسبز«و » ییدگرایس« ي با نوشته زمان همکه  ی. در حالداند یم

پخش شد. در رابطه بـا حـزب مغـول     زیحزب مغول ن ي مرامنامه شانیا

کـه   يدر سـفر  منتظري،  علی اهللا حسین فرزند آیت ،يمنتظر محمد دیشه

کـه   یالتیتشـک «نوشـته اسـت:    نیچن داشت به افغانستان 1352در سال 

ها را دور و بر خود  در صددند که هزاره باشد، یم یمغول سمیونالیناس يدارا

ـ شـان د  ي خـود کـه در مرامنامـه    ي نامه در قسم یجمع کنند و حت بـه   دمی

ـ کتـاب چنگ  نیکه قـوان  زنند یدم م نیو از ا خورند یمقسم  »زخانیچنگ«  زی

 یهم وجود دارد که اسـالم  يگرید یکنند. البته افکار هزارگ ادهیپ] را اسای[

 یدم زدن از افکار هزارگ یول اند، دهیها د که رنج نیهستند. مردم هزاره با ا

 ياسـت، اصـوالً بـرا    یاسالم ریکه غ نینژاد خاص، عالوه بر ا يرو هیو تک

و  شـتر ینژادهـا را ب  گـر ید تیاسبخش است و حس انینژاد هم ز نیا خود

ـ  نیآنان خواهد شد و نظر به ا شتریب یباعث طرد و ناراحت مـذهب   عهیکه ش

  ١»قرار خواهد گرفت. تیهم مورد حساس عهیهستند، مذهب ش
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 میتنظ« ای» پارت مغول« کابلي حزب مغول در  مرامنامهانتشار قبل از 

 لیتشک پاکستان در تهیدر شهر کو 1351در سال  »ي مغول نسل نو هزاره

 ي هینشـر  آن اطإلع داشـت و  از ، مبلّغیشده بود که به اعتراف غرجستان

  ١د.کر یمطالعه مرا  آن

، بـا احمدشـاه   يمـزار ي استاد که آقا 1371قابل ذکر است در سال 

 ي جبهـه «به نـام   یإلتیتشک جنگ بود، در کابل در یاستاد ربان و مسعود

داشتند اظهـار   تیعضوسنّی  و عهیاز ش يکه در آن افراد» صلح سادات

ـ  إلتیتشک نیول ائسوجود نمود. م  يمظفرشـاه مظفّـر   دیدر آن زمان س

عضو حزب وطـن، عضـو    یستیکمون میشده بود که در دوران رژ نییتع

، عضو یدهقان فیکوپرات ي رهیمد أتیه ، عضوونیلما و روحانع يشورا

ـ ملّ يمرکـز  يپدر وطن، عضـو شـورا   یملّ ي جبهه يمرکز يشورا  تی

ـ  یصنف يها هیاتحاد يمرکز يشورا ي سهیرئ أتیهزاره، عضو ه  یو منش

  ) بود.ندگانیمجلس نما(جرگه  یولس

جهـت کمـک    در یاستاد ربان تیصلح سادات گرچه با حما ي جبهه

 شد یپنداشته م نیاما چن ،شده بود لیتشک صلح در افغانستان يبه برقرار

ـ تـنش در م  دیمذکور تشد ي از اهداف جبهه یکی دیاکه ش ـ  انی  انیعیش

ـ  ي در آن زمان با مطرح کردن مسـأله  ها ستیباشد، چرا که مغول  و دیس

 ي کرده بودند. بـا وجـود آن جبهـه    جادیتنش ا یعیش ي هزاره در جامعه

ـ آن د يهـا  تیاز فعال يو اثر افتیصلح سادات عمإلً هرگز سامان ن  دهی

  .کند یم تیتقورا  آن بودن یشیامر احتمال فرما نینشد که هم
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 ي إلنــهیرذ يهــا از تهمــت گــرید یکــی ،بــه مــردم هــزاره انــتیخ

نقـل   به غمبلّي است. آقا مظلوم افغانستان و عهیبه سادات ش ها ستیمغول

 يتاجر قزلبـاش کـه بـرا    کی و دینفر س دو ، ازکاتب محمد ضیف از مإلّ

  :سدینو یاند نام برده م کرده یخان جاسوس عبدالرّحمان ریام

ـ   یکه چگونه برخ دیدقّت کن مالحظه و« در آن زمـان کـار    دیاز افـراد س

و صداقت کمـر در   ياریکرده و با کمال هش لیها را تسه مقهور کردن هزاره

در قبال نذر و خمس که  هیروپ 26 زیخدمت ستمگران بسته بودند. مزد ناچ

  ١».آن حساب کرد ياز آن است که بتوان رو زتریناچ گرفتند یها م از هزاره

ـ بـه تعب  و» عدالت يبرا يعصر« ي هینشر سندگانینو حـاج   يآقـا  ری

  :سندینو یم نیچن تندتر از مبلّغ» رذالت يبرا يعصر« محقق محمد

ـ ن یخیتـار  ي تجربـه  گفت و توان یم نانیبا اطم« ـ ا زی را بـه   نی

است، که سرنخ شکست هزاره، هر بار در دست  دهیاثبات رسان

 تشـیع انـد!   بوده است که در جوار ما قـرار داشـته   يدربار تشیع

 یماسـت... مگـر منشـ    ي راز طلسـم شکسـت جامعـه    يدربار

، در تاشکند، يقمر يجره 1296سال  در قزلباش نیحسمحمد

 بـل کا يهـا  و قزلباش جات معاهده را امضا ننموده بود که هزاره

  ها درآورد!؟ به اطاعت روس را

مـا را   يپسـند  عدالت و یخواه که جنگ حق میواقف یما به کل

، با استفاده از يدربار يها عهیش نی، همعبدالرّحمان ریدر برابر ام

واجـه سـاختند و   قرآن و مذهب مشترك با مـا، بـه شکسـت م   

اگر اجـداد مـا را    …جامعه ما شدند!  صد یف 62عام  باعث قتل

ــاه دیســ ــ باباش ــدالوهاب دیو س ــا عب ــان ه ــا را  یقرب ــد، م کردن
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! و کننـد  یمـ  یقربـان  یمـ یحک يهـا  دعباسیسـ  و هـا  دفاضلیس

 تشـیع بـر حـق    خـواران  راثیـ هـم م  ما را باز ي ندهیآ يها نسل

، بـه  منش یرانیو عناصر ا ها يخواهند کرد! زاهد یقربان يدربار

هـزاره را در   ي است که منافع جامعه شیخو يمنافع فرد علّت

  1»!نندیب یم يدربار تشیعو وحدت با پدران خائن!  یهماهنگ

ـ هـا بـه تعب   قزلبـاش  بدنام ساختن سـادات و  يبرا ها ستیمغول  يآقـا  ری

. اگـر  سـازند  یم ءاستثنا کیقاعده و از قاعده  کی ءاستثنا از يغزنو يجواد

ـ ام يو قزلباش بـرا  دینفر سدو که  نیبر فرض ا ـ  عبـدالرّحمان  ری  یجاسوس

قاعـده درسـت    کیاز آن  توان یم یکرده باشند بر اساس کدام اصول منطق

ـ     ها را به سادات و قزلباش ي کرده همه  یصورت مطلـق مـتهم بـه جاسوس

ـ  يساز قاعده نیاگر چن ؟!کرد ـ انجـام شـود آ   توانـد  یدر مورد سادات م  ای

ـ بـه صـورت    توان یچند نفر هزاره را نم انتیو خ یجاسوس  ي قاعـده  کی

 تـر  نیجاسوس سنگ دیجرم دو نفر س ایداد؟ آ يها تسر هزاره یبر تمام یکل

جـرم   ، ويجـاغور  خـان  یرعلیپسر سردار ش خان یعل جرم سلطان ایاست 

ـ یچون م يگرید نیخوان ـ ب نیرحس ـ ب میرابـراه ی، ملعـل  گی ، سـرجنگل  گی

ـ ب نیحس رغإلمی، مگیب رضامحمدری، مخلج گیب رضا رغإلمیم و  یاشـترل  گی

و سـردار  خـان    سـردار عبدالقـدوس  تخـت کـه در کنـار     گیب وسفیریم

ها پرداختند و بـه کسـب رتبـه و     به قتل و کشتار و غارت هزاره خان هللاعبدا

    شدند؟ لیناخان  عبدالرّحمان ریام يمعاش از سو
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هزاره را  کردنمقهور  کار«ه یروپ 26با مزد  مقدار یبدو جاسوس  ایآ

ـ  انـد  کـرده عـام   را قتـل  هـزاره ي  جامعـه در صد  62 و» کرده لیتسه  ای

هزار خروار  54و  هیروپ 4300ي  ساإلنهبا مزد  يجاغور خان یعل سلطان

    ؟ي و ...سردارلقب  کسببا  گیب میعظ محمد، و غله

ــا فرمانــدهان  در بــدل پــول و مــذکور نیخــوان ي روهــاینمقــام، ب

، ماننـد سـردار   خـان، در هزارسـتان   عبدالرّحمانو متجاوز  گر سرکوب

خـان،   محمـد ریفق، سـردار  جات زارهي ه هیمیتنظ سیرئ خان عبدالقدوس

فرهاد خان، سپهسـاإلر   لیکرن، شیرمحمدخانخان، جنرال  سردار عبداهللا

را  هـا  هـزاره ي نمـوده،  همکار، محمد خانریام، و برگد درخانیحغإلم 

    ١.کردندو خلع سإلح  سرکوب

ـ ن الـذّکر و  فوق نیخوان انتیدر خ ،ها ستیبر اساس منطق مغول  در زی

 يهـا  هزاره تن از سادات و 58 که يجاغور ي هزاره محمدباز یجاسوس

به کام مرگ  عبدالرّحمانبه دولت  انتیبه اتهام خ را یغزن اتیو ب جغتو

، احمد گل يها سه نفر هزاره به نام نی، در شهادت ناحق و دروغ٢فرستاد

در رابطـه بـا   خـان   رضا یشاه عل دیژنرال س هیعل دریح و غإلم خان حسن

ـ  دیشهادت آن س که منجر به اهللا بیحب ریقتل ام ـ دش دو  ی، و در جاسوس

عإلّمـه   يکه در جلسات سـرّ  احمد یو عل نیحسمحمد يها هزاره به نام

ـ طـرح ق  يخـود باعـث افشـا    ي و به نوبه کردند یشرکت م یلخب و  امی

ـ هـا شـرکت دارنـد و با    ، همه هزارهدندش ارانشیو  یبلخ يریدستگ  دی

انسان با شـرف و   چیاما ه !دیهزاره را به طور مطلق جاسوس و خائن نام
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مـتهم   چند خائن انتیهزاره را به جرم خ ي دهیمسلمان آزاده مردم ستمد

ـ را ن سـت یو حسـاب ملحـدان و منافقـان مغول    کند ینم انتیبه خ از  زی

  محمـد از  يرویو سلحشور هزاره که مهر افتخار پ نیمتد ي جامعه

  .داند یدارند، جدا م نیرا بر جب بیت و اهل

بـا   هـا  ستیمغول آمیز توهیني باز میبگذر که انتیخي اتهام  مسألهاز 

ي هـا  طلبـه  گریدو  ي مبلّغآقای در خور تأمل است. شرع ی وفقه احکام

به سادات  کاملطور  به» خمس«اوإلً  که دانند یمو  دانستند یم ستیمغول

ـ علمي ها حوزهبه  کهاست  ماختصاص ندارد و نصف آن سهم اما  هی

بـه هـر    کتابسهم سادات بدون حساب و  اًیثان. ردیگ یمها تعلق  و طلبه

فاسـد و منحـرف    کهي ریفق دیستنها به  بلکه، شود ینمي پرداخت دیس

ـ ي بـرا ي خداست، نه برا. نذر هم فقط شود یمنباشد، داده  ـ و  دیس  سِکَ

سـنّی   و عهیشي نذر، تمام مسلمانان اعم از  کننده، مصرف نیبرا. بناگرید

ي هستند. بـا وجـود روشـن بـودن مسـأله، مبلّـغ       ا فهیطاو از هر قوم و 

ـ کوبي برای منطق ریغناجوانمردانه و به صورت  سـادات، خمـس و    دنی

باشد،  نیمتداگر  عهیشمسلمان  که یحال. در ردیگ یمنذر را هم به سخره 

ـ دبـا اقـوام هـم     دهد ینمهرگز به خود اجازه  ، هـم مـذهب و هـم    نی

ـ ی و شرع احکامبا  زینسرنوشت خود و  ـ  گونـه  ایـن ی فقه و  باکانـه  یب

  ی اگر انتقاد و اعتراض هم داشته باشد.حت، دینمابرخورد  وإلنهئرمسیغ

را  شـان یا هـا  سـت یمغول کـه  ،هم يمزاراستاد  يآقامتأسفانه مرحوم 

ـ نام و...» امـام! «، !»غمبریپ«، »خط خون!« و!» خیرهبر تار«  ، ماننـد انـد  دهی

 بـان یرق ،ها ستیمغول گریو د یمالستان زاده یعل زاهللایعز، ی، غرجستانمبلّغ

  :دیگو ینموده م انتیو خ ییرا متهم به نژادگراخود در حزب وحدت 
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 و کنـد  یتوافقنامـه امضـا مـ    مسـعود  يهم بـا آقـا   فاضل يآقا«

 نیرا از بـ  شیهـا  یرا و نظام �تشیرا، تشک یمن فا�ن دیگو یم

کار، شـما حـق سـادات و     نیدر مقابل ا یمرا، ول یعنی، برم یم

را گرفـت   یموضع هم یعالم ي! آقادیریها را در نظر بگ قزلباش

 افیسـ  يآقـا  يسخنگو یعنیگرفت!  افیو س خالص يآقا که

ـ دارند و ا یینژادگرا مییگو یرا م ها نیشد! ما ا کـه بـه    نـد یها نی

  ١».کنند یم انتیملّت ما خ

خصوص  به و روز افغانستان آن تیکه از وضع یهر شخص با انصاف

آن  ي شـده  نـاحق مطـرح   ایبه حق  يها تیها و شخص و گروه شهر کابل

ـ کوب يبـرا  يمزاري که آقا داند یزمان اطإلع داشته باشد م و بـدنام   دنی

ـ  غاتیتهمت و تبل ي خود از حربه یاسیس بانیکردن رق . کنـد  یاستفاده م

اگر هر قدر مورد انتقاد هم باشد آنقدر ساده نبـود کـه بـا     اهللا فاضل آیت

ها امضا کنـد.   احقاق حق سادات و قزلباش يتنها برا يا توافقنامه مسعود

هـم بکنـد    انـت یخ يمـزار ي آقـا  ي بـه گفتـه   خواسـت  یفاضل اگر م

 شـتر یعـدالت، ب  يبرا يکافران عصر ریبه تعب» یمذهب حق« ي نامه موافقت

ي ، چرا که بر اساس پنـدارها »یحق قوم« ي نامه به نفعش بود تا موافقت

ـ  ها ستیمغول  ! اسـت کـه از مـذهب   یاجتمـاع  ي شـه یر یسادات قوم ب

ـ کسـب امت  يبرا يا لهیوسعنوان  به ـ یس ازی  يو اقتصـاد  ی، اجتمـاع یاس

  ندارند! يزیچ چیه گرید يریو اگر مذهب را از آنان بگ کنند یاستفاده م

و  سـت یسکتار و سـت یفاش را که احمدشـاه مسـعود   ییها ستیمغول

را بـه   -ی سادات برخخصوص  به - گرانیو د خواندند یدشمن هزاره م
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 يبعـداً کـه آقـا   ، دنـد ینام یجرم رابطه داشتن با او خائن و نژادپرست م

ـ و تمج فیآغوش شده و به تعر هم يبا و یلیخل پرداخـت   شـان یاز ا دی

ـ  ـ ینکردنـد. خل  یاعتراض ــ  یل بـا مسـعود نـه تنهــا     شیهـا  یو هـم حزب

باشد  چه افیس یی، و سخنگوها امضا کردند نامه ها بلکه توبه نامه موافقت

، تخار تیوإلغار  ي خواجه منطقهدر شتون شدند و پ رهبرآن  يکه ثناگو

! قـدر  عالیاستاد  يبرابرش زانو زده عرض حال کردند که ا خاضعانه در

  ما را حل کن! یداخل يها اختإلف ياز سر بنده نواز

ـ ن ياکبري را به آقا یتهمت مشابه يمزاراستاد  يآقا ـ  زی  انده وبچس

گفتـه بـود    ينشسـت، اکبـر   افیو س شب با مسعود کی ياکبر«: دیگو یم

ـ و مسـعود ن  افیحاضر به کمک است و س در مقابـل، حقـوق قزلبـاش و     زی

.»رندیسادات را در نظر بگ
١  

 دانند یم یبه خوب شناسند یم و دهید کیاز نزد را ياکبر يکه آقا یکسان

ـ ي رودر  کس یچههزاره نباشند،  شانیااگر که  هـزاره نخواهـد بـود.     نیزم

ها و سادات است و  از قزلباش شتریهزاره به مراتب ب يبه سو ياکبر شیگرا

ـ   یخصــوص از زمــان بـه  از  شــتریرا زدنــد ب یکـه بــه او برچســب قزلباش

 يهـا  زدن و اخـتإلف  برچسب نی. نفس ادیگو ی، هزاره، هزاره مها ستیمغول

از  یمطــرح کــردن ناشــ يو نــژاد یرا در بســتر قــوم یو نفســان یاســیس

ـ  انتیانحراف است که با اسإلم و د و ي، ستمگریخودخواه وجـه   چیبه ه

اقوام و  نیب يو نژاد یخون ییجدا قتیندارد. گذشته از آن، در حق يسازگار

اعتقاد دارند  ییجدا نیکه به ا ی. کسانستین ریپذ مکانملل در زمان ما عمإلً ا

  .کنند یم يابزار ي استفاده يو نژاد یخون ي که از مسأله نیا ایو  فهمند ینم ای
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ـ گسترده و ز يبشر به حد خیها در طول تار امتزاج نسل اختإلط و  ادی

ـ  ییایثابت کند در آر تواند ینم یاست که کس ـ   یمغـول  ای  چیبـودنش ه

ـ خود را بر اساس چـه مع  ها ستیوجود ندارد. مغول یشک از نسـل   ياری

ـ مطلب کـه از طر  نی؟ ادانند یمغول م اثبـات شـده    ینَسـب  ي رابطـه  قی

وجود ندارد. تنها راه نسـبتاً معتبـر    يمعتبر ي نامه که نسب، چراتواند ینم

ـ  یمغول ي مطلب همان چهره نیاثبات ا ـ از غ ياریداشتن است که بس  ری

ـ  که یدارند، در حال يا چهره نیها از جمله سادات هزاره چن هزاره  یبعض

    ندارند. یمغول ي ها اصإلً چهره از هزاره

توجه  يبشر ينژادها ها و خون ییجدا ي هینظر یگیپا یاثبات ب يبرا

ـ آ دیروزگـار شـه   ي را به نظـر فرزانـه   زیخوانندگان عز ـ  اهللا تی  یمرتض

جلـب  بودنـد،   ي بهسـود  منطقـه خود هزاره و اجـدادش از   که يمطهر

  :سندینو یرابطه م نیدر ا شانی. اکنم یم

نژادهـا   هـا و  بـودن خـون   جـدا  ياست که ادعـا  نیا قتیحق«

صـورت   بـه  رهیـ و غ ییایـ و آر ی. نژاد سامستین شیب يا خرافه

فقط در گذشته بوده اسـت، امـا حـا�     گریکدیمستقل از  جدا و

قدر اخت�ط و امتزاج و نقل و انتقال صورت گرفته است که  آن

  نمانده است. یمستقل باق ياز نژادها ياثر

ـ از مردم امـروز ا  ياریبس ـ یا کـه  رانی زباننـد و   یفارسـ  و یران

مغول، همچنـان   ایترك  ایاند  عرب ایدارند،  يگر یرانیا ي هیداع

 تیـ دم از عرب يادیـ ز ي از اعـراب کـه بـا حماسـه     ياریبس که

 ياریبسـ  دیا... شباشند یمغول م ایترك  ای یرانیاز نژاد ا زنند یم

اسـت اآلن در   وشیـ و دار نژادشـان از کـوروش   کـه  یاز کسان

 دیدارند و بالعکس شـا  تیعرب دی، تعصب شدیعرب يکشورها
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ـ رانیامروز سـنگ تعصـب ا   ها نایاز او�د ابوسف ياریبس بـه   تی

  ١».زنند یم نهیس

 مینژاد که بگـذر  خون و ي از مسأله ها ستیمغول يابزار ي از استفاده

بـه   یاساس منافع قوم بر افیو س با مسعود ياکبر ي معامله ياصل ادعا

ـ اسـت   يمـزار ي ساخته و پرداخته خود آقا اینام قزلباش و سادات   ای

ـ  همـان  اند. ساخته شیبرا يگریانداز د عوامل تفرقه کـه در مـورد    يورط

 ياکبـر  يوجود ندارد که آقا یلیدل چیگفته شد ه اهللا فاضل مرحوم آیت

به نام قزلباش و سادات معامله کرده باشد، چـرا کـه    افیبا مسعود و س

معاملـه وجـود داشـت. بعـداً کـه       يبرا يتر تر و معقول مهم يها ناعنو

گفـت   توان یم ایمعامله کردند آ افیس خودشان با مسعود و ها ستیمغول

  صورت گرفته است؟   معامله در مخالفت با سادات و قزلباش نیکه ا

 غـات یتبل ي از تهمـت و گـر یدي  که نمونـه  دانم یجا إلزم م نیدر ا

ـ  دیشـه  اإلسـإلم  حجت هیعلرا  ها ستیمغول نیدروغ ـ محمد دیس  نیحس

  روشن شود. مستندترو  شتریب قیحقاتا  منک، یادآوري مصباح

ـ گ موضع به خاطر ،مصباح نیحسمحمددیس دیشه ی اصـول ي هـا  يری

را  هـا  یالتقـاط  و هـا  سـت ی، مغولها ستی، خشم کمونیانحراف افکار هیعل

ـ    ختهیبرانگ ـ دل نیبـود و بـه هم ـ  غـات یآمـاج تهمـت و تبل   لی  نیدروغ

 هیکه بعد از شهادت مصباح عل یقرار گرفت. از جمله کسان ها ستیمغول

 یبود. غرجستان یغرجستان یسیعمحمددست زد  نیدروغ غاتیاو به تبل

به مباحثه بلکـه بـه    نه مصباح دیبا شه سندهیحضور نو بود که در یکس

مشاجره بر سر مبداء و معاد پرداخت و با لجاجـت وجـود خـدا و روز    
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ـ  یو صـادق  ، اما در همان زمان با مبلّـغ کرد یانکار م را امتیق و  یپروان

کدام سـند   ي بود. او بدون ارائه مانهیپ مإلّ همو طلبه  يها ستیمغول گرید

ـ بـا رژ  يمصباح را نابخردانه متهم به همکار دیشه یمدرک و  سـردار  می

  :سدینو ینموده و مخان  داوودمحمد

را جـذب   یروحـان  يادیـ ز ي عده دولت سردار داوودخان«

ـ یمقلد امام خم که سنگ�خ دمصباحیجمله س کرد، از (ره) ین

 گـوهر  یرعلـ یم دیفرزنـد سـ   دعباسیهم بود، به ارتباط سـ 

  ١»کرد یم هیمرکز گزارش ته يهمواره به قوماندان قوا

ـ ضـمن اعتـراف بـه ا    گـر ید يجـا  در یغرجستان  ي کـه جـزوه   نی

را حـاد نمـود،   » مإلّ دیتضاد مإلّ و س« کرد و جادیا لهئغا مبلّغ ییدگرایس

ـ یترکمن یاز قول صـادق  را مصباح دیشه ـ   )ی(پروان کـه   کنـد  یمـتهم م

  ٢مرکز داده بود. يقوماندان قوا یرسول دریح مذکور را به غإلم ي جزوه

ـ ز ي عـده  که یغرجستان يادعا نیاوإلً ا جـذب   ونیاز روحـان  يادی

آن  در شده بودند کذب محض است، چـرا کـه داوود   دولت داوودخان

مخالف بود. داوودخان نـه تنهـا    ونیبا روحان داشته و یچپ شیزمان گرا

ـ   ونیجـذب روحـان   يبرا ـ بلکـه آنـان را بـه تحر    کـرد  یتـإلش نم  کی

ـ  ونیروحان اًی. ثانداد یتحت فشار هم قرار م ها ستیکمون  عهیسرشناس ش

ـ  برخورد بد داوودخان بـا  ي با توجه به سابقه ـ یو نزد انیعیش او بـه   یک

نـه   مصـباح  دیشه ،نینسبت به او نداشتند. بنابرا ینظر خوب ها ستیکمون

دولـت   نیتنها جذب دولت داوود نشده بود بلکه از مخالفان سرسخت ا
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ـ  ها ستیحاکم را سرکوبگر و وابسته به کمون میبود و رژ . او دانسـت  یم

 یو نظـام  ی، اجتماعیاسیس يها تیشخص ریو سا وندوالیم يریاز دستگ

ـ ح غـإلم  قیطر از داد حاج نادر اهللا ییرها يبرا یو حت کرد یانتقاد م  دری

و  یتعـارف  یاو با رسـول  یی. آشنادینرس ییجاه تإلش کرد که ب یرسول

ـ  یدفاع شد به جناح مـذهب  ریکه بعداً وز یبود. رسول یاسیسریغ ی و ملّ

احتـرام   یطور سنّت لما و سادات بهداوودخان تعلق داشت و به ع ي نهیکاب

ی رسولمصباح با  دیشهیی آشنا، ها ستیمغول کهآور است  شرمقائل بود. 

، امـا بعـداً جنـاب    دانستند یمجرم  )نبود شیبی معمول ریوز کی که(را 

 عمرمحمد مإل یبوس به دست یلیخلي آقای به دستور پروان یصادقي آقا

  .شتافت به رم ظاهرشاهو  قندهار در

 و یصـادق  ينـاروا  يهـا  که گفته شد برخإلف تهمـت  يورهمان ط

بـود.   داوودخـان  ياسـتبداد  میمخالفان رژ از مصباح دی، شهیغرجستان

ـ عل 1355اسـت کـه در سـال     يا نامـه  مخالفت شـب  نیسند ا ـ رژ هی  می

ـ  و یاسإلمریداوودخان و عملکرد غ آن انتشـار داد.   یمخالف مصالح ملّ

  است:ذیل شرح  مذکور به ي نامه متن شب
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�
  �م ��رنگ م�ّ

ر دل!   و�ن دو�تان �یدا

�ی � از � آنا�د؛  شان �ک ��ده زادگاه �قدس شان را � ���وم وا��ی � �ا� د�ن، و�ن و �ی و��ت� �ی � �� � آن

��ی �ی �ی � سا�یان � آنبار�د؛  �ی و��یا�، �ون دل از دیده �ی � و ���ن �، ���ن � و �فاوت �، ����ض � و غارت��ی �دا

��ّمل ��د�د؛ ��دم �ی � ��ید�د و �����ی ���و��تی ا���مار داخ�ی،  �ازی ز� س��ه
�نا�ی � ما�ند �وپ �و�بال پاس داده  � 

  �و�د؛ �ی

ن ��مدیده ! ��ز�دا � را �  شان ���ه و ��س �و��ن آزاد را � روی ح�و�ت �ظا�ی، راه ���ن و � ی ا�غا��تان آری

ی � �ده ا�ت؛ �ای ر�ع �� شان ��س �  �ی ���ه «و��ت � �ا� د�ن، و�ن و ��د�شان با �دا

  دار�د. و با ذ�� �قا�ق رو�ن، �ده از روی �نا�� �ظا�ی � �م ���وری � �ی» 

� ���ب و
با ��روی ا�مان � �دا و  را  ی �و��ن و ا���ماری ا��ریا���م �ب روزی � ���ه ، ازبا �ھا�ت ا�غا��تان م�ّ

از ���با�ش دور و �رز��ن ��ش را از �وث اجا�� پاک ��د، � ا�ن ا�د��ه �ود � � ��و یک ���وری » االاّهللا  الا�«�عار 

�ت ا�ن  با ا�عاد داخ�ی و خار�ی آن، �ساویا� و آزادا� ز�د�ی �ند، و�ی ���ت ا���مار با ���ه وا�عاً اسال�ی، ی دی�� ن�ذا

ی �مل ��و�د. با ��ط ا���مار �و�ن، � �سا ��روی ا�سا�ی و ��دان �رگ و با ����ت، � راه ���ق ا�ن  آرزوی �قّدس جا�

ن و ���ه آرمان � ز� � � ر��.�ی �ب �ی ز�دا
  ارزه از د�ت ا�ن م�ّ
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ی ���ور�� �و�ط ا�واج راد�و کا�ل ؛  ، ��ش �د، یک حا�� ��و�ش وروزی � صدا ا���اب �ای ��دم �دید آ�د

�ی را � آن روز ��د،  �و�ی ا�ساس ��د�د � � �ضای یک بام و دو �وا (���وری � خا� ی شاه) ��ار ���. ز�ا صدا

� را ��ا�یده و � ��دم ���ه
�ی �ود � سا�یان �از، �وش دل و جان م�ّ ی آ�نا�ی �ود، صدا جان، ح�و�ت �ودکا�  صدا

�ی �ود � � دوره �����ن ���ش ���وری  دا�ت. صدا
ر�ش،  �وا�ن وا��ی و  �وا�ی را � �م �و�ید، و ���وری  ی صدا

ن ��ود �  دو�تان را���ن را ز� � و�ن کار �یا�ی ��دم از یک  �د. و�ی حا�� �وش�ی ز�دا ، ا�ر ��فباوری و ا�

ای ��ه ��ز را ��ا�وش ��ند و از �ظا�ی � �م  � �ظام ���وری از ��ف دی��، ��� �د � �ده � آن�وال�ی و ��ق �دید 

  � � �باس ���وق اص�ی و د���شان ج�وه ��ده ا�ت ا���بال �ما�ند. ] ��وری �م �ھاد� [���وری 

ا  ��م از ��� � �دود � سال و ا�ن رژ�م �ذ�ت، � خالل ا�ن �دت د��ورا�ی صا� و کار��ی �ورت ����، امّ

� �راج، د�وت ما�د. ��ا� �د، ز� �حاف ���ور ی ����ی � � از ��ه ��ز باید �نا��ه �ی ا�ضای ����ه
� و ���� آغاز و  ی م�ّ

ار و ارباب �نا� � �م ��ون ����ه � و ما�یات ��ارداد� ا��قاد یا��. ت�س
ّ

ی ز�  �ی ���ش�ن و جا�ا� از ��د ��د ���ه، �ج

ن ر� �د�د، و�ی ����ت �حاف ��ع اس و با �د � ز���ر  �ی ع��ی آوری �د. �دان و جا�یان ���وف از ز�دا
ّ

و �رگان �س

کاران دوره � و باز����ه ���ان از کار ����ه �د، ���ه ا�تاد�د. د�ت �وا�ن و صا�ب ی  �، �ون ر�قای بازی ����ج و ��

د �ود�د � ��ت اس ���ه �د�د. ا��بدا
ّ

  �ی �س

ا�م��ی �ورت ����؟ ��ا  �ون د��ی، مّ�ی یا �از ا�ن رژ�م �ود�ر باید ��ید � ا��اآت ا�ور یاد �ده ��ت �دام �

����ل  ����� و
��ه �د؟ �س از ا�ن ��ه ا�مال ا�جام �ده و ا�قای ح�و�ت ��ر ��و�ی �ظا�ی،  � ز� پا �ذا

�و�ود�� م�ّ
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ک  ی ���گ ��ار دا��ه با�ند �ی �ر��زه) و �ی�ه(��� � ���ی دارد؟ آیا �ما�ندگا�ی � � �ا� �وک ��  �و� �وا�ند � ��ل د�و��ا�ی

�ی والیات، ��ط صد ��� یا دوصد ���  �ار رأی د�نده � و��وا�ی �ار یا ده ی سا���ی از �ش ��� ا�ھار رأی �ما�ند؟ آیا � �و�

�وان ��ت � �ما�ندگان وا��ی ��ور  �د، رأی داد�د، �ی����ی �ود یه) ��و�د(�، و صا�بان دو��ه  دار�، جالب � اغ�باً ���

  دار�د؟

�و�یا����ی را � ما � ��ث روش ا��صادی � ���ور سازما�د�ی «���ه ا�ت:  ]خان داوود��ّمد[ی ����ی  ر��س ����ه

�� ا��ما�ی و ی �و�ن ا�غا�ی ���یده جا��ه ی  از � �دن �فاوت و �ضاد ��قا�ی � ��وه ا�م � ����ت ا�� راه �و�ل � �دا �

ق �سا��ت � از �ناب ر��س �ی…»آ��ز آن ا�ت ���� و ��ر�ی � ��
��د � م�� روش ا��صادی اسالم  ، ا��ون م�ّ

س اسالم ی �و�ن ا�غا�ی را سازمان �د�د � �ما �چار �وید روش ا��صادی �و�یا���م را ا��خاب ��ید؟ آیا د�ن �قّد  �وا�د جا��ه ��ی

�� ا��ما�ی و از � �دن �فاوت و �ضاد ��قا�ی ���ت � د�ت � دا�ن �و�یا���م �ی ز�ید؟ آیا با ا�ن  راه �و�ل � �دا

�ن را  �وا�ید �ود را �س�مان و روش اید؟ با ا�ن ا��راف �ر�ح �ی ی ا�غا�ی �نار ن��یده ���ند اسالم و ��آن را از جا��ه روش

ر ا�غا��تان اسال�ی ��وا�ید؟ روش � د�ندا
���ی�ی را � د�ن و ��آن �ی آیا م�ّ

کار دو��  شان �دیده  �وا�د ا�ن �سارت آ�

  ب��ر�د؟

ق زیاد ���ن ���ه ا�ت:  ����ل  ای ����ی و رو��ه… �و�یا���م ما را «باز �م �ناب ر��س با ����ا
وا��ی اسال�ی 

ی  ف���ه � � اساس ، روش و �س��ی ا�ت � �و�ط کارل مار�س ر��ر ��و���ت�م � ا�طالح ع��ی� حا�ی � �و�یا�� ». د�د �ی

ری �ده و � از دو ��ن از ���ش ��ی ما�یا���م دیال��یک ��یان ا آ� �قّدس اسالم �ھارده ��ن  �ذا از  ��ذرد. امّ
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ی �رگ �و�ط �����ر �ر�وارش ��ت سازما�د�  �� و تأ��ن ��وق ��دی و  ی جا��ه��ف �دا ی �و�ن اسال�ی � اساس �دا

� � � ��ر و زمان �و�ب  ھاا�سا� �ی ��وا�ی، ��ق ����یات ����ی و ���ی  ا��ما�ی � ��نای ���ق و ��ل، و دور از �وا��ه

و � [���م ��ار داده ا�ّ�عاع �و�یا �ی اسا�ی چ�و� اسالم را ��ت �عادت ��ر ا�ت، ��ر� �ده ا�ت. با ا�ن �فاوت

گان�ی ��ل �ی ] � آن   �ود؟ �

� با آ��گ رسا اعالم �ی
  دارد �: م�ّ

����ل ح�و�ت اسال�ی، � اساس �یا�ت اسال�ی، ا��صاد اسال�ی و
�� ا��ما�ی ��ھا  و  راه �و�ل � �دا کام  ����ق ا�

�ند. � ح�و�ت ��ر اسال�ی  گاه از �وا��ن ا���ی ��روی ��ی � ی اسال�ی ا�غا��تان �وا��ن ��آ�ی ا�ت و �س. جا��ه

ان �و� � �ما�ندگ
کام اسال�ی �ورت ن��رد، � از ��ف ��د ��د م�ّ ��� ا��خاب  �ظا�ی ��و ��ود، � ����ن �وا��ن � اساس ا�

� �ر�ف و ���ب ا�غا��تان ��ول �دا 
���ی�ی از ا�ن �واب ���و�ی ��ود، � ح��ی و � ��و�ی را م�ّ

رد. ا�ید ا�ت دو�� 

 راه �بارزه �س �از و �وال�ی �وا�د �ود.
ّ

ر �ود و اِال   �یدا

ق �ود   سا�وس ا�قال�ی ما ا�ل زر

  سا�وس ا�قالب یاران �ذر ��ید ز

  �ون �ار زاغ ��م � �وم �و�ش

  آید � ج�وه باز �و طاووس ا�قالب

  »� ا�ید ��روزی ��آن«
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اگـر  ، که در دوران حکومت داوودخان دهد یالذّکر نشان م سند فوق

 دی، شـه  وجـود داشـته   افغانستان یعیش ي جامعه درمبارزان ضد استبداد 

ـ   محسوب  ها آن ي زمرهدر  توان یمرا  مصباح از  يسـند  چیکـرد. امـا ه

ـ   ها ستیمغول ي مبارزه ـ  ی وبر ضد استبداد در سـطح ملّ وجـود   یفرامل

نـام   و مذهب و چـه بـه   نینام د چه به ها ستیمغول ي ندارد. تمام مبارزه

 یو وحدت ملّ یو مذهب ینید يها سادات و ارزش هیعل يو برابر يآزاد

خصـوص پـس از سـقوط     آنان به يها و عملکردها بوده است که نوشته

 هـا  سـت یمغول مطلب است. اگـر  نیبر ا یتاکنون گواه یستیکمون میرژ

مبـارزه را   1357هفـتم ثـور    يقبل از کودتـا  کنند یکه ادعا م يورط آن

 تیاز اهانت به سادات و روحان ریغ يزیمبارزه چ نیاند، اگر ا آغاز کرده

ـ  .کردند یم تاکنون اسنادشان را ارائه دیاست با ـ  چیه از سـردمداران   کی

ـ یم دیمانند شههاي مخوف ظاهرشاه،  در دخمه ،ها ستیمغول اصـغر   یرعل

ـ ب لیداسماعیمجاهد س ي ، عإلمهشعاع ـ  یلخ ، راحمدشـاه یم دی، ژنـرال س

استبداد را بر دست و  ریغل و زنج ینیسنگ …و واعظ دسروریس اهللا تیآ

    ندادند.جان  »شعاع«شکنجه مانند  ریتحمل نکرده و در ز شان يپا

 يبـدنام کـردن سـرداران جهـاد     يبرا ،در دوران جهاد هم ها ستیمغول

 غـات یتهمـت و تبل  یسـت یفاش ي قزلباش از حربه ، هزاره ودیاعم از س عهیش

ـ عل نیخصوص غرجسـتا  استفاده کردند. به نیدروغ ـ  هی ـ محمد خیش  نیحس

ـ ا یو حت جات زارهداران جهاد در ه پرچم ریو سا یلین یصادق ـ حق نی کـه   ری

نوشته کـه ارزش نقـد و    یتیهمه هستم مطالب زننده و دور از واقع نیکمتر

دو تـن از   1373سـال   ي بعد از غائلـه  بیترت نیرا هم ندارد. به هم یبررس

و  يقنـدهار  یمحسـن   آصف محمد خیش اهللا تیآ ،عهیبزرگ و مجاهد ش يعلما
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ـ  یو ب یمورد هتّاک ،ابوالحسن فاضل دیس اهللا تیآ مرحوم  ي ددمنشـانه  یحرمت

  آنان قرار گرفتند. معرفت یگزاران ب خدمت ها و ستیمغول

  ها تیواقع و قیحقا فیتحر ي حربه 

باطـل و   يو باورهـا  دیعقا هیتوج کردن ردپا و گم يبرا ها ستیمغول

، قرائـت  يامـروز  نظـر طلـبِ   دیتجد شانیمانند دگراند شان یاسإلمریغ

باطـل   ي حـق اراده  ي خاص و مغرضانه از اسإلم ارائه کرده و از کلمـه 

  .ابندیخود دست  ي ، تا به اهداف نژادپرستانهکنند یم

اوإلً مطالـب نـامربوط را بـه     ي، در مـورد مسـائل نـژاد   ها ستیمغول

ـ «از روش  اًیو ثان کنند یخلط مبحث م ارتباط داده و گریکدی بـام و   کی

ـ امت«نژاد، موضوع  ي . در رابطه با مسألهندینما یاستفاده م» دو هوا و » ازی

 گریکـد یرا از  هـا  آنو  وندزدهیپ »یعدالت یب«و » ضیتبع«را با » لتیفض«

ـ   ي، برابـر يکه بحـث بـرادر   ی. در حالکنند ینم کیتفک  چیو عـدالت ه

احتـرام و   ي ندارد و عنوان کردن مسأله یبا بحث احترام به کس یتعارض

ـ    يگـر ید يا فهیهر طا ایسادات  لتیفض ، یاجتمـاع  يابرابربـه شـکل ن

  .  باشد ینم عامه افکار بیفر يبرا يساز نهیزم و یجز کج بحث يزیچ

در ها را  عدم صداقت آن ،ي نژاد ها با مسأله ي مغولیست رفتار دوگانه

از   چنـد نمونـه   دهـد.  مخالفت با برتري جویی قومی و نژادي نشان مـی 

  :شود یذکر م جا نیدر ا انآن ي رفتار دوگانه

 يبرتـر  شـتون و در مذمت قوم مسلمان پ ي، شعرها ستیاز مغول یکی .1

  آمده است: نیچن آن اتیاز اب یکینژاد مغول سروده بود که در 

  من نسـل مغـول   و یمانیتو خر کوه سل

  مـن اسـت   يسـا ایقوم تو  یسند بردگ
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ي خوانـده شـد، آقـا    مبلّـغ  لیاسماعمحمدشعر در حضور  نیکه ا یوقت

ـ کل نموده و قیخواننده را تشو المجلس یمبلّغ، ف عإلّمـه اقبـال    اشـعار  اتی

و  یانسـان  احتـرام که توجه است، مبلّغ  انیکرد. شا هیهد يرا به و يإلهور

قبـول نداشـته    مسلمانان جهان است ي سادات را که مورد قبول همه یمذهب

ـ در ا ،سـازد  یرا مطرح م دیبا س يهزاره مساو ي و رابطه  يجـا از ادعـا   نی

هـزاره   ي شتون به وجد آمده و بر اسـاس رابطـه  قوم پ نسل مغول بر يبرتر

  برده. ـ آقا؛ پشتون ـ : هزارهیعنی کند یبرتر از پشتون عمل م

 هـا  با هزارهی سادات هزاره برخ يدیمر و يریپ ي که رابطه یصورتدر

 هـا  ستیمغول ریسا و مبلّغ يبود از سو ياریو اخت ینشیگذشته که گز در

ـ  ییآقـا  ي ، چگونه رابطهشود یپنداشته م یرمنطقیغ شـتون و  پ یو بردگ

ـ پ ي رابطـه  یباشد؟ وانگه یمنطق تواند یهزاره م ـ و مر يری کـه از   يدی

بلکـه در تمـام    ،و هزاره نـدارد  دیبه س یاست اختصاص انیرسوم صوف

 ياست. حضـرات مجـدد  بوده هند مرسوم  ي و شبه قاره خراسان بزرگ

 يادیز دانیمر باشند یم اهل سنّتبرادران  یاز رهبران مذهب که کابل در

را  هـا  آناقوام دارند که آب دهان و آب دست  ریو سا ها پشتون انیدر م

و  خیو آب دست حضرت نورالّمشا ذیگرفتن تعو يو برا دانند یمتبرّك م

ـ   وادج ي او در قلعه نانیجانش ـ گرفتنـد  یکابل نوبـت م در دوران  ی. حت

جنـاب حضـرت    از سابق پاکسـتان  ریوز نخست فینوازشر محمدجهاد 

ـ تعو يمجدد هللا صبغت ـ  ذی ارادت داشـت. در   شـان یو بـه ا  گرفـت  یم

  .ستندین غمبریو اوإلد پ دیس يکه حضرات مجدد یحال

ـ ما : «دیگو یم شیها یاز سخنران یکی در يمزار یعبدالعلي آقا .2 نـژاد   کی

ـ  نی، امیکن یبه نژاد خود فخر م و میهست ـ جر چیحرف ماست! ه در  یانی
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 يآقـا  ١»وجود نداشت که با ما و شما جنـگ نکـرده باشـد!    افغانستان

خـود   بیسادات رق یبعض کرد یکه به نژاد خود فخر م یدر حال يمزار

ـ کـه ا  نمود یم یدر حزب وحدت را متهم به نژادپرست همـان روش   نی

  .کند یم یبام و دو هوا را تداع کی

ـ ب در مسجد اهل یسخنان یط محقق محمدحاج  يآقا .3 گفـت:   قـم  تی

که ما در فالن  یشما خال يجا است و يما جار يها رگ در زیخون چنگ«

  ٢...»میمنطقه و بر سر فالن قوم چه کارها که کرد

 سـرانجام پـس از   و شـود  یمحسوب م نیاز مجاهد که محققي آقا

به ستوه آمده و  انیزیخودش مورد انتقاد قرار گرفت از دست چنگکه  آن

ـ به دفـاع از د  برخاسـت و  » جماعـت سـادات عظـام!   «و مـذهب و   نی

که مرتکـب   یبا وجود اشتباهات شانیکرد. ا ریملحد را تکف يها ستیمغول

ملحـد   يهـا  ستیمغول ي خود را در قبال غائله یخیتار تیولئاند مس شده

ـ مرجعاز  تیحما انیکه مدع یحال شجاعانه انجام دادند در و صـدها   تی

ــه تعب  ــه ب ــم ک ــمعم ــتیمغول ری ــا س ــان   يه ــد از هم ــانون «ملح ق

ـ دفـاع از د  بـه نه تنهـا   کنند یم هیتغذ (خمس)»یکش رهیش و مـذهب   نی

ـ و ترغ قیبا تشو يا با سکوت معنادار و عده یبرنخاستند بلکه بعض ، بی

و  یهتّـاک  ي نـه یکـه هز  یهـم کردنـد. کسـان    تیو حما تیرا تقو آنان

قـانون  «همـان   قیرا از طر ها ستیمغول یو اسإلم ینیضد د يها تیفعال

خـود   يجـا  ندینما یو م کردند یم نیتأم یوجوهات شرع ای» یکش رهیش

  را دارند.

                                                        
  به نقل از امروز ما و صفحه نو. 29روشنفکر امروز ما، ص .  1

  .82همان، ص.  2
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  ها ستیمغول یستیاپورتون يها خصلت

ترجمـه  » ییجـو  فرصـت « ای» یطلب فرصت« یکه در فارس» سمیاپورتون«

ـ یشده اسـت   ـ    سـم یمشخّصـات، مغول  و یاز مبـان  یک . رود یبـه شـمار م

 يبنـد  يپـا  یاصـول  چیقدرت و شهرت بوده و به ه ي فتهی، شها ستیاپورتون

و به منظور دسـت   دیجد طیاوضاع و شرا یمتناسب با دگرگون ها آنندارند. 

ـ  رییتغ یسانبه آ یبه سود شخص افتنی هـم   هـا  سـت ی. مغولدهنـد  یجهت م

ـ راه حاضرند همه چ نیبه قدرت و شهرت دارند و در ا یدائم شیگرا را  زی

تـاکنون مشـاهده    هـا  سـت یمغول یطلب از فرصت يمتعدد کنند. موارد یقربان

 شود ینوشته اشاره م نیدر ا ها آنشده که به اهم.  

اصل ثابـت   چیرا بر آن داشته است تا به ه ها ستی، مغولیطلب فرصت .1

ـ بـه ترک  یمتعهد نباشند. نگاه کیدئولوژیا ـ بن ياعضـا  بی  گـذار  انی

. ظـاهراً دو گـروه   رساند یمطلب را به اثبات م نیا یستیجنبش مغول

 يو متضـاد بـا همکـار    شـناخته شـده   يدئولوژیا و ینیب با دو جهان

ـ  وجود  را به یستیجنبش مغول گریکدی ـ   یآوردنـد. گروه  خیماننـد ش

ـ یخل می، محمـدکر مبلّغ لی، محمداسماعیپروان یصادق نیرحسیم ، یل

ـ یامام خم رویپ یکه خود را مسلمان و حت ...، وعزیزاهللا شفق ) (ره ین

 گفتنـد  یسخن م سمیکه آشکارا از مارکس یو گروه کردند یم قلمداد

، یغرجستان یسیعمحمدبودند مانند  یستیکمون يها و وابسته به گروه

ـ  یقاض ـ  ، غـإلم علم رشـنو محمـد ، ایض . گـران یو د یرضـوان  نیحس

 يها يدئولوژیبا ا ها ستیمشترك مغول یرابطه با مساع در یغرجستان

ـ از نظـر ا  هـا  آنکـه   رسد یهر چند به نظر نم - متفاوت  کیدئولوژی

  :سدینو یم -داشته باشند یچندان اختإلف
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ـ  یحتـ  یشمسـ  يجـر ه 1352در سال «  روشـنفکران و  نیب

شـد کـه اتحـاد روشـنفکر و      دایپ يا هیهزاره نظر ونیروحان

ـ را تبل تیملّ نیا یروحان شـدن   یعملـ  ي. روکردنـد  یمـ  غی

 یسـخ  ي بـدون برنامـه در کارتـه    ییها منظور نشست نیچن

 نیحس ، غ�میصادق نیرحسیم ، ومبلّغ لیاسماع یلیواقع حو

و در مســاجد برگــزار  يمــزار پارســا یعلمحمــد، یرضــوان

  ١.»دندیکار یم مردم يها را در دل دی، امشد یم

به شـمول خـودش همـه     برد ینام م ها آن از یکه غرجستان یروشنفکران

 ينمـا  یمورد نظر او هم روشـنفکران روحـان   ونیروحان بودند و ستیمائوئ

ـ با ا ها ستیکه مغول شود یم دهیهستند. د ستیمغول متضـاد،   يهـا  يدئولوژی

هم متحد شـده   با شان کیدئوژیا ياه »ادهنبای«و » دهایبا«بدون در نظرداشت 

اتحـاد   نیکه ا یحال دست آورند. در هب یقدرت و شهرت قیطر نیبودند تا از ا

نمـا بـر    طلبـه  يها ستی. مغولسمیداشت و نه با مارکس ينه با اسإلم سازگار

از نبردها در حالـت ضـعف از    یکیکه در  اکرم غمبریپ ي رهیخإلف س

آن حضـرت را در   خواسـت  یکه مشرك بود و م يماهر رزنیشمش رفتنیپذ

 يطـور  همان ها آن، عمل کردند. دیورز يکند، خوددار ياریمقابل دشمنان 

شناخته شده متحد شـده و بـه    يها ستیکار با کمون يکه گفته شد در ابتدا

 ي نشـانده  دست یستیکمون میمبارزه با سادات برخاستند و پس از سقوط رژ

ملحـد و   يهـا  گـروه  ریو سا یو خلق یپرچم ستانیکمون با کابل در مسکو

  .دندیبزم شدند و فاجعه آفر رزم و هم هم یالتقاط

                                                        
  .3 ، صریسال اخ ستیها در ب مبارزات هزاره. محمدعیسی غرجستانی،  1



 163 هاي شیعیان   سوم: مغولیسم، منشأ گرفتاري فصل

 

ـ ن یاجتماع و یاسیس ي قدرت از جنبه ي فتهیش يها ستیمغول .2 اوج  زی

 شیگذاشتند. پ شیرا به نما» نان به نرخ روز خوردن«و  یطلب فرصت

ـ به روحان يوشنفکرکه در محافل ر یانقإلب اسإلم يروزیاز پ و  تی

که طلبه  ییها ستی، مغولشد یم ستهیبا حقارت نگر ینیطإلب علوم د

ـ  یبرداشته و حت یبودند دست از طلبگ لبـاس خـود را    دنیطرز پوش

 کشـور ی از بزرگان کدر حال حاضر ی کهي ا طلبهجوان دادند.  رییتغ

ــه ــغ يا اســت در جلس ــزل مبلّ ــه در من ــروحان ک ــ تی را  یو طلبگ

 عیخود را ضـا  اعإلم کرد که خوب شد ما عمر با افتخار دندیکوب یم

ـ  میدیدست کش یو از طلبگ مینکرد از  هـا  سـت یمغولی . گرچـه برخ

 یاما دست از سر طـإلب و مـدارس مـذهب    ،دست برداشتند یطلبگ

. دادنـد  یادامه م یتحت پوشش طلبگ شان يها تیبرنداشتند و به فعال

نوع لباس خـود را متناسـب بـا     ها ستیگفته شد مغول که يورط همان

) بـر  قـه یجل(و تنبـان و واسـکت    راهنیپ ؛دادند رییطرز تفکّرشان تغ

و  یقـوم  ي پوست) بر سرنهادند تا چهره کإله( یقل نموده، کإله قره تن

  را انعکاس دهند. یظاهراً ملّ

ـ  تیروحان يبه رهبر یانقإلب اسإلم يروزیپس از پ ـ در ا عهیش ، رانی

و  یکـه از روحـان   ییها ستی، مغولدشارزشمند  یطلبگ و تیروحان که

را کنـار   يدوز و واسکت خامـک  یقل کإله قره کبارهیطلبه نفرت داشتند 

 اإلسـإلم  حجـت عبا بر تن و عمامه بر سر نهادند و شدند  یگذاشته همگ

  آقا!  ی! و حاجنیوالمسلم

ـ در ا یانقإلب اسـإلم  يروزیاول پ يها سال در ـ  کـه  رانی  يدمهدیس

هــده داشــت، هــا را بــه ع واحــد نهضــت تیولئمعــدوم، مســ یهاشــم
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ـ او مط يخود را بـرا  يطلب به حد فرصت يها ستیمغول نظـر   هـم  و عی

ـ یجلوه داده بودند که هاشم و  یاسـإلم  ی، سازمان نصر را سازمان مترق

ـ خوانده و قصد داشت که ا نیرالموجودیخ سـازمان را محـور قـرار     نی

قـدر   . سـازمان نصـر آن  دیرا در آن ادغام نما عهیاحزاب ش گریدهد و د

متحـد  عنـوان   بـه  سازمان را نیبود که ا یهاشم يدمهدیمورد اعتماد س

قـرار گرفتـه و    یبیکرد تا در خدمت اهداف ل یمعرف یبیخود به کشور ل

  مند شود. آن کشور بهره يها از کمک

ـ فق تیوإل« و »خط امام«شعار  یدر دوران جهاد مدت ها ستیمغول  »هی

امـام  ج پـس از رحلـت   یامـا بـه تـدر    ،دادنـد  یممورد استفاده قرار را 

ـ  نیبه مجامع ب افتنی ) و راه(رهخمینی بـا   -ی و افغـان  يا ، منطقـه یالملل

ـ ا یاسإلم يجمهور ي وزارت امور خارجه ي جانبه همه يها کمک  و رانی

و چهره دادنـد.   دهیعق رییتغ - کشور نیا گرید يمحافل و نهادها یبعض

و  کردنـد  یاول جهاد محکوم م يها شان را که در سال سابق يرفقا ها آن

ـ   خواندند یم گرا یملحد و ملّ در  عهیدوباره در آغوش گرفته و به نـام ش

وزارت  در که هـر سـال توسـط دفتـر امـور افغانسـتان       یانیعیمجمع ش

ـ    کردند یدعوت م شد یم ریدا رانیا ي خارجه از  تـوان  یکـه از جملـه م

 هـا  تیکه تا آن زمان شخص یکرد. غرجستان ادی یغرجستان یسیعمحمد

و سپاه  دیکوب یم رانیمزدور اعنوان  به را ستیرمغولیغ یعیش يها و گروه

مجمع  نیدر سوم ،کرد یپاسداران را متهم به دخالت در امور افغانستان م

    گفت: نیچن رانیاز ا شیدر ستا افغانستان در تهران انیعیش

ــروز از ا تشــیع« ــافغانســتان ام  یاســ�م يات جمهــورمکان

ـ . اشود یم تیحما از آن  دیـ کـه با  یاسـت الهـ   يا هیـ هد نی
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و رهبـر معظّـم    یاسـ�م  يمقامات جمهور ...میمند شو بهره

  ».کنند یم تیانق�ب از ما حما

ـ  ها ستیمغول يکه برا دهد ینشان م یاظهارات غرجستان طـرح   یحت

ـ عم .ستیاز شعار ن شیب يزیچ یقوم و یمسائل ملّ ـ  منـافع  ،اری  یشخص

است، هر چند هزار بار دشمن  شیکند قابل ستا نیاست که هر کس تأم

  خوانده شده باشد.

 نیمنحـرف  ریسـا  و هـا  ستیبا کمون گرید بار ها ستیهر حال، مغول به

کـه  ي گـرد هـم آمدنـد تـا حـد      یتحت پوشش حزب وحدت اسـإلم 

گـروه   يطلـب و اعضـا   سـلطنت  مانی، حـاج سـل  ستیمائوئ یغرجستان

و  یهمـه شـدند حـزب وحـدت     )نیمستضعف نیمجاهد( خلق نیمجاهد

در  1371سـال   در يمزاراستاد  يحزب. آقا نیا يمرکز يشورا ياعضا

(دانشـگاه  یعلـوم اجتماع دانشـگاه  در  يمرکز ياز جلسات شورا یکی

ـ کرد که عق به صراحت اعإلم تعلیم و تربیت) ، سـت یافـراد مهـم ن   ي دهی

بـه   یزمان که ياست. مزار یشوند کاف ادیو هزاره  عهیکه به نام ش نیهم

انتقاد کنـد،   یطرفدار انقإلب اسإلم یرانیو ا رانیاز ا داد یاجازه نم یکس

 از ،تصـور کـرد   کابل شاهانِاز  یکیخود را  کابل در غربکه  آن پس از

تقاضا داشت که جز او و جنـاحش در حـزب وحـدت کـس      ها یرانیا

صد بـرآورده   در خواسته صد نینشناسند و چون ا تیرا به رسم يگرید

ـ  يبـرا  يسـاز  را متهم به دخالـت و گـروه   رانینشد، ا کـرد، در   انیعیش

قبـل  را و گروهش  شانیا بسیاري، ،وارد باشد یاتهام نیکه اگر چن یحال

 تیو بدون حما دانستند یم رانیا ي ساخته و پرداخته يگریهر گروه د از

قـد   توانسـتند  یبودند اصإلً نم تشیع ي که منفور جامعه ها ستیمغول رانیا
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ـ  واقف بـود و بـه   قتیحق نیبه ا يمزار ي. آقاندیراست نما ـ دل نیهم  لی

ـ  يهـا  آشکارش، در مإلقات يها يریگ موضعی برخ رغم یعل  یخصوص

 ره)(امام خمینی رویو پ یخود را طرفدار انقإلب اسإلم یرانیبا مقامات ا

کابل و قبل از آن در  خود را در غربی داخل يها و جنگ کرد یم یمعرف

 چـه  چنان. کرد یم ! قلمدادهیفق تیدوران جهاد، دفاع از خط امام! و وإل

ـ کابـل عل  را در غـرب  ینیکـه جنـگ خـون    نیبعد از ا 1373در سال   هی

ـ به راه انداخت و ه يوحدت جناح اکبر و حزب یاسإلم حرکت از  یأتی

 هـا  به منظور کمک به حل اختإلف رانیا یاسإلم يجمهور استیر يسو

 يجلـو پـا   يمزار يآبان) همان سال به کابل اعزام شد، آقا(در عقرب 

مـذکور در   أتیو در مإلقات خود با ه دیسر بر يگوسفند یرانیا أتیه

  گفت: 4/8/73 خیتار

باشـد،   هیـ فق تیحکومت و� دیبا که در افغانستان میما معتقد بود«

مـا   .میداشـت  اخت�ف هیفق تیبر سر خط و� یبهشت و یما با محسن

ـ  ،(ره) دنبـال شـود  امام تیخط و� دیبا میگفت یم قبـول   هـا  آن یول

حـزب را   يرهبـر  بهانه بود، او یرط و شروط محسنش …نداشتند

 یشـرط  چیهـ  گرید میریاو را بپذ ي. من گفتم اگر رهبرخواست یم

 عهیاو به مصلحت ش يرهبر که میدید یم دینخواهد داشت، منتها با

(امام) را قبول نداشت... ما  هیفق تیو� يرهبر ینه. محسن ایهست 

  .»میا بوده خط امام رویتا به حال پ

ـ ها نشـان داد کـه آ   عملکرد اشخاص، و گروه گذشت زمان و  اهللا تی

ـ که متهم بـه مخالفـت بـا وإل    یو کسان یمحسن ـ فق تی و خـط امـام    هی

عمـإلً   ،بودنـد  ها ستیتر از مغول متعهدبه اسإلم که  نیا لیبه دل ،شدند یم

ـ در خط امام قرار داشتند، چون خـط امـام چ   ـ غ يزی از اسـإلم نـاب    ری
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ـ بـا ا  یالتقاط يها ستیباشد و مغول توانست ینم اسـإلم هرگـز سـر     نی

  .باشند ینم بند يپااصل  چینداشته و ندارند و به ه يسازگار

ـ  سمیمغول یاز مبان گرید یکی» سمیسیالکت« کـه عبـارت    رود یبه شمار م

 يو باورهـا  هـا  شـه یاندی اصـول ریو غ یکیمکـان  ونـد یپ و نشیاست از گز

گرفته شـده اسـت. در    سمیسیمعادل الکت» التقاط« یناهمگون. در زبان فارس

ـ وجود دارد، چرا که شـامل ط  يادیرابطه با التقاط مطالب ز ـ  فی از  یعیوس

ـ ن هـا  سـت یبودن مغول یدر مورد التقاط .گردد یم یاسیو س يمکاتب فکر  زی

ـ  یهیمسأله آنقدر بد نیدر دست است و ا يادیز لیدإل ـ ن یاست که حت  ازی

، سـم ی، مارکسها ستیگفت که مغول توان یطور خإلصه م به استدإلل ندارد. به

  .اند ختهیو اسإلم را با هم درآم سمی، فاشسمیبرالیل

  در افغانستان یستیجنبش مغول يریگ شکل یچگونگ

که از  يا یاسیس و يدر فصل اول گفته شد که از جمله خطوط فکر

چهـارم   و به وجود آمد، خـط سـوم   انیعیش انیبه بعد در م 1349سال 

شـدند، امـا    يدو گرفتـار انحـراف فکـر    ) هرها یو التقاط ها ستی(مغول

اقشـار مختلـف    انیم ابزار نفوذ درداشتن  دستدر  لیبه دل ها ستیمغول

، توانستند که پس نینما و خوان خصوص روشنفکران طلبه قوم هزاره و به

ـ وحدت نفوذ نمـوده و بـه ن   در حزب يادیز يها بیاز فراز و نش  يروی

شوند. خـط سـوم    لیتبد جات زارهه ي و منطقه یعیش ي مسلّط بر جامعه

ـ ، بامدر کابـل  یبه قـدرت نظـام   افتنی ) با دستها ستی(خط مغول و  انی

ـ   انیخود را نما هیکر ي ، چهرهفیمزار شر را گرفتـار   انیعیسـاخت و ش

ـ   نمود يشمار یب بیمصا  ي دهـه  نیچنـد  دیاکه اثرات نـامطلوب آن ش
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خط سوم  گیري شکلی چگونگ که، إلزم است نیبماند. بنابرا یباق گرید

   مورد مطالعه قرار داده شود. شتریب ی در افغانستانستیمغولجنبش  ای

ـ بـه   سندهیکه نو ییتا جا در شـهر   و دارد، در داخـل افغانسـتان   ادی

، یغرجسـتان  یسیعمحمد، یپروان یصادق نیرحسی، ممبلّغ لی، اسماعکابل

ـ یخل میکرمحمـد ، يبهسود شفق زاهللایعز  لیتشـک  يهـا  از چهـره  ...و یل

. در خـارج از افغانسـتان، در   شـدند  یشناخته م سمیمغول انیجر ي دهنده

 سـم یمغول در اروپـا  چنین همو  هی، سوررانی، ا، عراقپاکستان يکشورها

ي  شــهیاشــرف اند نجــف مختلــف شــکل گرفــت. در يهــا در قالــب

 یتوسط برخ» الهزاره شباب«به نام  يعزادار أتیدر قالب ه یی،گرا هزاره

ـ  قربان خیمانند ش ي مسلمانها از طلبه ـ یعرفـان  یعل ـ  غـإلم  دی، س  نیحس

ظهور کرد.  مدرس یعلمحمد خیو ش یاخإلق نیعبدالحس خی، شيموسو

ـ   نیدر ا 1368در سال  يا در مصاحبه یعرفان يآقا اظهـار   نیرابطـه چن

    داشته است:

ـ الهزاره که امروز به صـورت   شباب ي مسأله«  ي شـه یاند کی

 کـرده و از آن  جـاد یدرآمـده و سـر و صـدا ا    دهیچیمبهم و پ

 کیجز  کنم ی، فکر مکنند یم ادی یاسیس انیجر کیعنوان  به

  ١»نبود. شیب یهنیو م یاحساسات ملّ

ـ الهـزاره را   شـباب  کند یم یکه سع يبا وجود یعرفان يآقا ـ جر کی  انی

ـ گو یاش م مصاحبه ي نکند در ادامه یمعرف یاسیس ـ کـه سـازمان امن   دی  تی

و  ینموده و سرانجام مدرس را زنـدان  دیو مدرس را تهد ي، موسواو ،عراق

مـتهم بـه دخالـت در     را سـفارت افغانسـتان   یعرفاني اخراج کرد. البته آقا

                                                        
  .58 ، ص1368، خرداد 71، شماره مسلسل نیمستضعف امیماهنامه پ.  1



 169 هاي شیعیان   سوم: مغولیسم، منشأ گرفتاري فصل

 

نداشت کـه سـفارت    یلیدل بود ینم یاسیس هیقض نی، اما اگر اکند یم هیقض

تر از همه مرجـع   . مهمندیآنان اقدام نما هیعراق عل تیافغانستان و سازمان امن

ـ در آن وقـت، حضـرت آ   عهیبزرگ ش ـ  اهللا تی ـ آقا ي هی) شـهر (ره میحک  انی

ـ   یعرفـان  يآقـا  .و مدرس را قطع کرد ي، موسویعرفان کـه   کنـد  یادعـا م

ـ و غ یطإلب افغـان  نیب ضیداشتن تبع روا لیدله ب ها آن ي هیشهر  یافغـان  ری

 یطإلب افغـان  ریسا ي هیوجود داشت چرا شهر یضیتبع نیقطع شد. اگر چن

ـ الهـزاره را   شـباب  انی(ره) جر میحک اهللا تیآ دیا؟ شدشقطع ن حرکـت   کی

ـ    یتیولئمس و با توجه به دانست یم یانحراف ، طـإلب و  انیعیکـه در قبـال ش

  .گرفت یمجلو انحراف را  دیحوزه داشت با

 انیمطرح ساختن جر يبرا یاجتماع و یاسیس يها نهیزم در پاکستان

روابـط   طرف کیمساعد بود، چراکه از  گرید ياز هر جا شتریب سمیمغول

ـ  یبا پاکستان خراب بود و هر دو کشور م افغانستان  يکـه بـرا   دندیکوش

کنند و از طـرف   تیحما را ها آنکرده و  جادیا یداخل نیمخالف گریکدی

 ي تـه یدر شـهر کو  اإلصـل  یافغان يها از هزاره یقابل توجه تیاقل گرید

ـ یس يکه با توجـه بـه فضـا    کردند یم یپاکستان زندگ نسـبتاً بـاز    یاس

ـ «نفوذ داشتند. گروه  ها آن انیچپ در م یاسیس يها پاکستان گروه  میتنظ

رهبر  بوتو یدر زمان ذوالفقارعل» مغول پارت« ای» مغول ي نسل نو هزاره

تحت فشـار قـرار دادن    يمعدوم پاکستان برا ریحزب مردم و نخست وز

ـ  ي هـم بـه لهجـه    يا شد و برنامـه  تیتقو دولت داوودخان در  یهزارگ

برنامـه هنـوز ادامـه     نیشد که ا دهیگنجان تهیشهر کو يویراد يها برنامه

بودنـد امـا    هـا  یرسـماً پاکسـتان  » مغول پارت«دارد. گرچه گردانندگان 

ـ  تیدر آن فعال زیافغانستان ن ي هزاره يها ستیها و مائوئ طلبه . کردنـد  یم
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 يهـا  از طلبـه  يا عـده » ذوالفقار«نسل نو هزاره به نام  میتنظ ي هیدر نشر

 در» یاسـإلم  نهضـت «، رهبر گـروه  يافتخار اوری یعل خیمانند ش یافغان

 یجنبش اسـإلم «، بعداً رهبر گروه یاخإلق نیعبدالحس خیدوران جهاد، ش

که به اتهـام   »نیمستضعف یجنبش اسإلم«عضو  یعاقل ي، آقا»نیمستضعف

ـ  از گروه مـذکور اخـراج شـد و غـإلم     یاسیو س يانحراف فکر  نیحس

ـ  ستیکه کمون یینما (طلبه یرضوان  ي . در مجلـه نوشـتند  یبود) مقاله م

  اند: نوشته نیچن سمیذوالفقار در رابطه با هزاره و مغول

 نیاز ا ریغه ب يگرید زینه چ جرم هزاره، نه مذهب است و«

مـذهب و  سـنّی   ي نکته؛ اگر مذهب است پس چرا بر هزاره

 هـا  آنبلکـه جـرم    …شـود  یبر مطلق مغول در وطن ستم م

 رایست. زها آن ي زنده خیاند فرهنگ و تار گونه که گفته همان

ــماع ــک، اس ــزارههیلیازب ــران ي ، ه ــاقی، اچغچ ــی، تم و  یمن

ـ افتخارات مشترك دارند. چنگ يدیجمش  مـور یمشـترك، ت  زی

  1».بیمشترك و اورنگز مشترك، بابر

ـ روشـنفکران هـزاره اقـدام بـه فعال     ،هم در اروپا در  نمودنـد و  تی

ـ   «را به نـام   ی، گروهدانمارك انجمـن   -» شـن ی یهـزاره منگـول اسوس

ـ و افـراد ا  تیفعال یکردند. از چگونگ سیتأس -مغول ي هزاره گـروه   نی

  ندارد. اریدر اخت یاطإلعات سندهینو

ـ محور فعال یپروان یصادق و مبلّغ، در کابل و  هـا  سـت یمغول يهـا  تی

ـ رابطـه بـا ا   بودند. در ستیروشنفکران هزاره اعم از مسلمان و کمون  نی

در اواخر عمرش به حزب وحدت  که یغرجستان یسیعمحمد ها تیفعال
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مبلّـغ   لیاسـماع محمددر منـزل   1352سـال   يهـا  از نشست بود وستهیپ

  ذکر شد. نیشیکه در صفحات پ دیگو یسخن م

جـزء   مذکور را بعداً سازمان نصر افغانسـتان  يها تیفعال ها و نشست

شـدند کـه در    یمـدع  ها يخود عنوان کرد و نصر یمبارزات ي خچهیتار

دادند و در سـال   لیتشک» نینو تیروحان«را به نام  ی، گروه1351سال 

، پـس از  1354گذاشتند و در سـال  » نیگروه مستضعف«را  آن اسم 1352

کـه   ی. در حـال دنـد ینام» ینیحزب حس«نامه گروه مذکور را  مرام نیتدو

در آن زمـان وجـود    ییهـا  گروه نیبر وجود چن دالِ یسند و مدرک چیه

 قـت ی. در حقدینما یم بیتکذ زین یغرجستان یادعاها را حت نیندارد و ا

و  یکه شکل مذهب یجنبش ،بود یستیکه وجود داشت جنبش مغول يزیچ

که هنوز به گروه  جنبش نیداشت. ا یستیونالیو ناس یستیمارکس يمحتوا

ـ  ي خط سوم را در جامعه ،نشده بود لیتبد افتهیسازمان   لیتشـک  یعیش

کـه   يا در جـزوه  هـا  سـت یمغول . در رابطه با انحراف خط سوم وداد یم

از » مـا...  يهـا  حـل  استعمار در افغانسـتان و راه  يها توطئه«تحت عنوان 

منتشـر شـده    1361افغانستان در سـال   نیمستضعف یجنبش اسإلم يسو

  آمده است: نیاست چن

 ایـ  یستیالیسوس ای، یستیونالیناس يکه باورها یبودند کسان«

بودند و ضمناً حامل  ختهی... را به اس�م آمو یستیزهر مارکس

) هم بودند (نـه  (رهینیامام خم يها هیو اع�م المسائل حیتوض

و بـه نـام    گرفتنـد  ی)، ما را به بـاد مسـخره مـ   شیها رسالت

  .»میکرد یو ما تحمل م دندیکوب یم ستیآل دهیا و شیاندگشاد
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ــا مائوئ ســمیمغول ــنزد ونــدیپ ســمیدر ابتــدا ب کــه داشــت، چرا کی

تفکّـر   جـاد یا در کابـل  و تهیکه گفته شد در کو يورط همان ها ستیمائوئ

ـ یداشـتند.   ینقش اساس یستیمغول  یحـزب اسـإلم   سـندگان یاز نو یک

  :سدینو یم نیرابطه چن نیدر ا اریحکمت

 افغانسـتان  ي هـزاره  يهـا  کـرده  لیتحصـ  انیدر م سمیمائوئ«

کـه   یگسترده تدارك نموده بـود کـه بعـدها انشـعابات     ي هیپا

لمــا و ع يهـا  تـ�ش  واجــه شـد و بـا آن م  دیـ جاو ي شـعله 

ـ ، از تعداد اایدر مساجد و تکا عهیش ونیروحان هـواداران   نی

 یهمچنـان بـه آن مـرام وفـادار بـاق      يا عده یاست، ولک زین

ــا ا و  یــیگرا تیــاز قوم یتفــاوت کــه چاشــن نیــماندنــد. ب

ـ بـر آن مز  زیـ مغول را ن یینژادگرا  از یکردنـد و معجـون   دی

 »ستیمغول« وجود آوردند و به را به سمیونالیو ناس سمیمائوئ

 ي هیــاتحاد« هــا میتنظــ نیــا نیتــر . معــروفافتنــدیشــهرت 

 ي نسـل نـو هـزاره    میتنظـ «است که به » افغانستان نیمجاهد

بلوچسـتان   تـه یآن در کو تیشهرت دارد و مرکز زین» مغول

مشـهور   يمقصود نی، عبدالحسرسول غ�م ی... حاجباشد یم

، یسـنگچارک  داسـحاق ی)، سنـاهور  یبرجگـ  (از گیب یبه ول

ـ  مانیسـل  خیشـ [ مانیسـل  خیو ش برکت یحاج عضـو   ياری

حزب وحـدت در   يمرکز يو عضو شورا یجبهه نجات ملّ

و  سـت یهمـه مغول  که یوثوق و از بهسود ]يمزار يآقا زمان

 نیاز طـرف چـ   میدر مورد کمک مستق یعاتی، شاستندیمائوئ

 عهیشـ  گرید يها است... از گروه دهیبه گوش رس زیبه آنان ن

در آن بحـث بـه عمـل آمـده      سـت یکه از نفوذ عناصر مائوئ
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جهـاد   انیـ جر اتفاق در ياست. شورا یاتفاق اس�م يشورا

ــه  ــز افغانســتان ب ــد و نخســت مســلحانه در مرک  نیوجــود آم

منـاطق   نیـ جهـاد در ا  انیجر ي کننده و سازمان دهنده میتنظ

ـ بود. بعد از گذشـتن   اتفـاق،   يشـورا  سیسـال از تأسـ   کی

ــده ــر مائوئ يا ع ــتیاز عناص ــه    س ــد ک ــوذ کردن در آن نف

 لیاست که در آغاز تشـک  یلعل کرمان یکیآنان  نیمشهورتر

است  عارف نیام يگریلعل در شورا بود و د ي ندهیشورا نما

 یبه حزب انق�ب ملّ داوود بود و در دوران يا که ابتدا شعله

وابسته به آنـان شـد.    ها یخلق دنیو با به قدرت رس وستیپ

معروف از  يا ، شعلهشتازیپ یدعلیرادر سب ز�ل وسفی گرید

  ١».وستیپ یاست. ز�ل بعدها به حرکت اس�م کاولنگی

  سمیپرداز مغول هی؛ نظرمبلّغ لیاسماعمحمد

گمـرك   کارگرانسرپرست  مسافر ی، فرزند حاجمبلّغ لیاسماعمحمد

 نـوا یب کش و قشر زحمت نیابا  رنج کار مسافر از دست یبود. حاج کابل

ـ کرده و مبلّـغ را ترب فراهم  یثروت که اکثراً هزاره بودند اندك کـرد.   تی

 دسـرور یس اهللا تیچون آ يدیبود که نزد اسات يستعدادمبلّغ، شخص با ا

ـ و آ حجت احمد یرعلیم اهللا تی، آواعظ ـ  اهللا تی  افشـار  نیاممحمـد  خیش

نکـرد، از   کار اینرا صرف  يادیدرس خواند اما وقت ز يمدت محدود

ـ بـه دل  همـه،  اینناقص بود. بـا  إلتشیخواند و تحص یفصل یهر کتاب  لی

فضإل و دانشمندان شـهر   ي که داشت، توانست در جرگه یاستعداد خوب

  باز کند. ییکابل جا
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ـ یس و یمسائل اجتمـاع  ، بهمبلّغ کـه   یعإلقمنـد بـود، در حـال    یاس

ـ یو مـدارس د  تیروحان ـ ا يروز پاسـخگو  آن ین ـ ن نی  نبودنـد و در  ازی

ـ توان پرداختن به ا قتیحق نابسـامان   تیمسـائل را نداشـتند. وضـع    نی

چـون   يسـتعداد بود که سبب شد جـوان بـا ا   یلیاز دإل یکی تیروحان

ـ  يها شهیبا افکار و اندکه  آن مبلّغ، پس از آشـنا شـد، گرفتـار     یواردات

کند.  یو عمامه خداحافظ شیر شده با منبر و محراب و ينوسانات فکر

دوازدهـم مجلـس    ي دوره در اول بهسود ي حصه ي ندهینماعنوان  به مبلّغ

ـ جرگه) وارد مجلس  یولس( یملّ يشورا ـ    دش  ونیو در آنجـا بـا فراکس

کـه کارمـل و    یآشـنا شـد. زمـان    ببرك کارمل يبه رهبر ها ستیکمون

ـ  در نوراحمد نور مسـلمان قـرار    نـدگان یتم نمامجلس مورد ضرب و ش

طرفـدار   يهـا  سـت یمنتقل شدند، کمون نایابن س ي گرفتند و به شفاخانه

گـرد هـم    نایس شفاخانه ابن ي کارمل دست به تظاهرات زده و در باغچه

کارمل و مبلّغ در بالکن شفاخانه حاضر شده و  اییگردهم نیآمدند. در ا

  کردند. یتظاهرکنندگان سخنران يهردو برا

 یهیکرده بود، بـد  اریدوران وکالتش اخت در مبلّغ يکه آقا یتیبا وضع

ـ   یحت و دیچسب یبه او م ياست که اتهام انحراف فکر  یبه فسـاد اخإلق

ـ  بریول هتل خئسمتهم شد. از قول م زین ـ افـراد ع  یو بعض ـ در ا اشی  نی

ـ    ها آنکه ذکر  شد ینقل م یرابطه اتهامات ـ باشـد  یبـه صـإلح نم  کنی، ل

 .او مطـرح شـود   يکه انحرافـات فکـر   کند یم جابیمصلحت جامعه ا

ـ اخ يهـا  در دوران جهاد و سال يا خصوص که عده به ـ مغرضـانه   ری  ای

 را نه تنها در افغانسـتان  رشیکردند که نظ میاز او ترس يا ناآگاهانه چهره

ـ پ یسـان بـه آ  تـوان  یمنطقه هم نمي و کشورها رانیبلکه در ا کـرد.   دای
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در  تشیع تیروحان انیزندان«در کتاب  ییشفا نیحس يرا آقا يکار نیچن

مصاحبان و دوسـتان مبلّـغ    از يغزنو يرضوی دعلیس يو آقا» افغانستان

شـده   یاز آثار مبلّغ معرف یکیکه » ستین اكیتر نید« ي در مقدمه جزوه

ـ تأسـف اسـت کـه دانشـمند گرانما     يانـد. جـا   انجـام داده   ،است و  هی

از مبلّغ داشـته   یکه شناخت نی، بدون ایفارس نیالد مانند جإلل يارجمند

مندانـه امضـا    نوشته بود، سخاوت يمبلّغ را که رضو ي نامه یباشد، زندگ

ماننـد  ي کـه رضـو   یکه به نام او چاپ شود. در حال کردنموده و قبول 

بـر   يتفکّر جهاد تیحاکم طیجرأت نکرد در شرا یخود غرجستان قیرف

خود را به نـام خـودش نشـر     ي دل و دماغ ملّت مجاهد افغانستان نوشته

مطـرح   ياز اعتبـار خـود بـرا    یفارس يداشت که آقا یلیچه دل ،دینما

    ؟دیمبلّغ استفاده نما ي ساختن و بلکه تبرئه

نظـر سـه تـن از     مبلّـغ  يآقـا  ياثبـات انحـراف فکـر    يبـرا  نکیا

دو نفرشـان در حـال حاضـر     را که با مبلّغ آشنا بودند و ییها تیشخص

 ي مبلّـغ را از جـزوه   اتیاز نظر يا دهیزنده هستند ذکر کرده و آنگاه گز

 در يمـزار ی عبـدالعل استاد  ي. آقاکنم ینقل م» ییدگرایس لینقد و تحل«

 حـزب وطـن در کابـل    يهـا  سـت یکه با کمون يا در جلسه 1371سال 

خود نسبت به آنان داسـتان مبلّـغ را    تیدادن حسن ن داشت، جهت نشان

که مبلّغ بـه   یزمان یانقإلب اسإلم يروزیکرد. او گفت قبل از پ تیحکا

به نـام   یرفته و گفتم، شخص يا خامنه اهللا تیسفر نموده بود، نزد آ رانیا

شما حاضر  ای، آدیبا شما مإلقات نما خواهد یاست م ستیکه کمون مبلغ

پاسـخ مثبـت داده فرمودنـد کـه      يا خامنه اهللا تی؟ آدیریاو را بپذ دیهست

ـ تر هسـتند! ا  قدم شینسبت به ما در مبارزه پ ها ستیکمون  يکـه ادعـا   نی
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کـه   یاما کسان ،است يگرید ي ندارد مسأله ایصحت دارد  يمزاري آقا

  اند. هنوز زنده اند دهیشن يادعا را از مزار نیا

 در نجـف » الهزاره شباب« گذاران انیبن از یعرفان یعل قربان خیش يآقا

در مـورد   يا مصـاحبه  در سازمان نصـر افغانسـتان   مؤسساناز  اشرف و

آشنا شـدم،   کیمبلغ از نزد يبا آقا« :دیگو یم نیچن مبلغ لیاسماعمحمد

از زمان دچار نوسـانات   يا بود که در برهه یاسیو س یعلم ي چهره يو

) ... دانـد  ی، خدا مدادند یو نسبت م گفتند یم نیشده بود (البته چن يفکر

ارتباط داشـتند کـه    يمسلمان با و ریاز روشنفکران مسلمان و غ ياریبس

  ١.»کردند یرا متهم م يجهت و نیاز ا دیاش

 کیاز نزد روشنفکر که با مبلغ يها از طلبه یکی ،يغزنو یبإلغ يآقا

سطور اظهار داشتند که مبلغ در اواخـر   نیا ي به نگارنده یآشنا بود زمان

بـاإلخره بـه    به سر بـرده و  یها در تذبذب فلسف که سال کرد یاعتراف م

  اسإلم بازگشته است.

درس و  به دامـن اسـإلم بازگشـته و    شود یکه گفته م یدر زمان مبلغ

اعـم از   هـا  ستیشهاده آغاز کرده بود، با مغول ي را در قلعه غیتبل بحث و

ـ . جرکـرد  یم ریدا ینماها، جلسات و طلبه ستیکمون تـا آن   سـم یمغول انی

 سـم یاز نظر مارکس چه از نظر اسإلم و چه کیدئولوژیا هیزمان فاقد توج

أل را پـر  خ نیا» ییدگرایس لینقد و تحل« ي بود، اما مبلغ با نوشتن جزوه

وجود آورد. او  به يفکر يربنایمذکور به رغم خود ز انیجر يکرد و برا

به نـام   یو موهوم یواقع ریخودساخته، غ ي جزوه با طرح مسأله نیدر ا

، یاسإلم اتیو روا اتیو سپس محکوم ساختن آن از نظر آ» ییدگرایس«
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ـ که با استفاده از نظر دیکوش ـ  جامعـه  اتی ـ دل یشناس ـ غ لی و  یمـذهب  ری

 هـا  آنبـه   نیو احترام مـؤمن  امبریافتخار نمودن سادات به پ يبرا یارزش

و  ي، بسـتر فکـر  ينـژاد  ضیمحکوم نمودن تبع ي اختراع کند و به بهانه

ـ  انیدر م يو التقاط فکر سمیمغول ي شهیاند يبرا یفرهنگ هـزاره   انیعیش

 و هـا  یاسـت کـه ناصـب    يکار مبلغ درست مانند کـار  نی. ادینما جادیا

انجام دادنـد.   سبا بن عبداهللا ي در رابطه با غائله تشیع ریناپذ یدشمنان آشت

 ينداشته به نام عبداهللا بـن سـبا   یکه وجود خارج ینخست شخص ها آن

سـاختند،   خیناسازگار با اسإلم اختراع نمـوده وارد تـار   دیبا عقا يهودی

ـ  تشیعمکتب  گذار انیسپس او را بن ـ نمـوده و بـه تکف   یمعرف ـ  ری  انیعیش

که وجود نداشته است » ییدگرایس«را به نام  يا پرداختند. مبلغ هم مسأله

فرجـه، از   هللا امـام دوازدهـم عجـل   «...  :سـد ینو یم نیاختراع نموده و چن

ـ . از آن پـس در م افـت یامامت خاتمه  ي گشت و سلسله دینظرها ناپد  انی

ـ   افتی، تولد ییگرا عرب يدئولوژیاز صلب ا يفرزند انیعیش  تـوان  یکـه م

ـ ا ياو در صفحات بعد ١».دینام دیاصالت س ای ییدگرایسرا  آن جـزوه   نی

 يبـرا  ییدگرایمکتب س«: کند یپرداخته و اضافه م بانهیفر عوام غاتیبه تبل

  ٢»باشند. ازین یتا از شناساندن ب دیرا برگز اهیس ي طرفداران خود عمامه

نـدارد.   يوجـه بـا اسـإلم سـازگار     چیبه ه الذکر مبلغ فوق اتینظر

ـ در رد ا ،دیتقلی از مراجع کی، یکابل محقق اهللا تیآ ـ نظر نی ـ  اتی  نیچن

 یبـاق  و یاست. امام دوازدهم ح افتهیامامت خاتمه ن ي سلسله«: سندینو یم

اسـت، بـر    ییگرا عرب يدئولوژیفرزند ا دیاند س که گفته نیو اما ا …است

است که از طرف پـدر   یکس دیاسالم است. از نظر اسالم س نیخالف مواز
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ـ به  ـ و فق عهیهاشم بن عبد مناف برسد که اگر ش سـهم   شیباشـد بـرا   ری

بـه   طـرف مـادر   که همان نصف خمس است و اگر از شود یسادات داده م

ـ  ي عمامـه  دنیمستحق زکات است نه خمس. اما پوش برسد، شانیا  اهیس

ـ که مرجع تقل یاست مباح، نه حرمت دارد و نه کراهت، سادات يامر هـم   دی

  .»پوشند یم اهیس ي عمامه باشند یم

ـ «: سـند ینو یم زین در مورد احترام سادات صالح شانیا کـه در   يدیس

عدالت و امانت و تقـوا   یعنیباشد،  شان نیمعصوم و نیطاهر يخط آبا

  »د.باش نیعندالمسلم محبوب دیالعاده دارد و با داشته باشد، احترام فوق

وجود نداشـته   مبلغ ياثبات انحراف فکر يبرا يگرید لیدل چیاگر ه

از آن ذکر شد به  ییها که بخش» ییدگرایس لیتحل نقد و« ي باشد نوشته

ـ   یانحراف يها و برداشت يفکر يماریب ییتنها . سـازد  یمبلغ را ثابـت م

ـ  یمردم محروم انیدر م یاجتماع و یاسی، سياختالف فکر جادیا  شیکه ب

 سـت ین یدارند، جرم اندک ازیهمه جانبه ن يبه وحدت و همکار يزیاز هر چ

» ملّا دیتضاد ملّا و س« دیبا تشد یغرجستان ي را به گفته یجرم نیو مبلغ چن

ـ یو س يفکر يها جنبش ریمرتکب شده است. منحرف ساختن مس در  یاس

ـ  یقربـان  انیعیاز آن هنوز از ش یناش يها که فتنه عهیش ي جامعه ـ گ یم  ردی

انکـار   تـوان  یمبلغ را در آن نم است که سهم یخیناپذیر تار جبران انتیخ

مبلـغ در   ياز شـاهکارها  یو نژادپرسـت  ییگرا کرد. دامن زدن به آتش قوم

ـ ا .استیی دگرایس ي نوشتن جزوه را چـه در   یکـه مبلـغ نژادپرسـت    نی

 ،کنـد  یمحکوم م اکارانهیآن ر» یمغول ي چهره«و چه در » یعرب يمایس«

او را با دقّـت خوانـده    ي که نوشته غرض یب شمندانیاند محققان و يبرا

مطرح است  یال اساسؤس نیرابطه چند نی. در استیباشند. قابل قبول ن

  توجه شود. ها آنبه  دیکه با

ـ قصـد تحق  کـه اگـر مبلـغ    نینخست ا  رامـون یشناسـانه پ  جامعـه  قی

ر سطح دداشت چرا موضوع را  را در افغانستان آن قیمصاد و ینژادپرست
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هـزاره بـه آن    ي قرار نداده است که تنهـا در جامعـه   یمورد بررس یملّ

  پرداخته است؟

 ي سادات که به گفتـه  یطلب تفوق و یتنها نژادپرست یلیبه چه دل ؛دوم

ندارند مـورد تاخـت و    یتیو ملّ یمستقل قوم تیو هو نیخودش سرزم

سـادات بـه    یاز نژادپرسـت  یناش انیکه ز یتاز قرار گرفته است، در حال

چـون هـزاره،   ي تـر  بزرگ ، اقوامیطلب و تفوق یمراتب کمتر از نژادپرست

ـ و هو نیشتون و ازبک کـه سـرزم  ، پکیتاج مسـتقل دارنـد    یقـوم  تی

سادات نژادپرسـت   ي پراکنده ي لهیقب تنها چند در افغانستان ای؟ آباشد یم

  طلبند؟ و تفوق

ـ یعنـوان   بـه  سـادات!  یگفته شود کـه نژادپرسـت   دیاسوم؛ ش از  یک

کرده است مطـرح   جادیها ا هزاره يبرا یکه مشکإلت یطلب تفوق قیمصاد

ـ یکه بـه چـه دل   شود ین پرسش مطرح میشده است. در آن صورت ا  یل

 انـد و  نکـرده  جادیمردم مشکإلت ا يکشورها برا ریسادات ساکن در سا

کـه تنهـا    انـد  اوردهیاقوام چرا مشکل به وجود ن ریسا يبرا در افغانستان

ـ ! و تحمیکش رهیو با ش دهیها مشکل آفر هزاره يبرا ! آنـان را  یمـذهب  قی

هـزاره   ي مجبور شده اسـت رابطـه   که مبلغ يتا حداند؛  بدبخت ساخته

 شتریاقوام ب ریکه در افغانستان سا یاختراع کند. در حال را دیبا س يمساو

 هـا  آنسادات  یزندگ تیو وضع گذارند یها به سادات احترام م از هزاره

بار سادات هزاره اسـت کـه مـتهم بـه      فإلکت تیبه مراتب بهتر از وضع

  .اند دهش! یکش رهیش

 یحقارت شخص يها عقده ي هیتخل ی،پس معلوم است که هدف اصل

است که تحت پوشـش زدودن   نا آگاهانه با اسإلم اي آگاهانه ی مبارزه و



  ها ها و گرفتاري شیعیان افغانستان؛ گروه   180

 

مردانـه از   کـار نـاجوان   نی. اما اشود یمطرح م یگرد و غبار حقارت قوم

 کیشـر  غم در خانه صورت گرفته و حرمت دوست یتراش دشمن قیطر

زبـان،  ، خیمـنش تـار   یکه با آن نامردان ناصـب  ی. دوستشود یشکسته م

  فرهنگ و آرمان مشترك دارد.

  یپروان یصادق نیرحسیم

نقـش   ،شود یمحسوب م سمیمتفکّر مغول و پرداز هیکه نظر بعد از مبلغ

ـ ی)، یپروان یصادق اهللا (آیت یصادق نیرحسیم خیش ـ از بن یک  گـذاران  انی

خواجه خضـر انقـإلب   « ها ستیمغول ي و به گفته سازمان نصر افغانستان

تر از  برجسته ،سمیمغول ي غائله گیري شکل يابتدا در» افغانستان! یاسإلم

اسـت، سـطح    ترکمن ي از دره یصادق نیرحسیم خیش ي. آقابود گرانید

ـ     إلتشیتحص ـ ی، دیهرچه باشـد، نـامبرده را از درك مسـائل علم و  ین

 سی، تدرغی. او از هنر تبلدانند یکه إلزم است عاجز م يورط آن یاجتماع

 يتـا قبـل از کودتـا    لیدل نیندارد و به هم يا چندان بهره یسندگیو نو

ـ یهر دل کند. به دایپ یاجتماع تینتوانست مقبول 1357سال  کـه بـود    یل

و هنر او مخالفت بـا   رفت یبه شمار م ها ستیاز مغول یکی یصادق يآقا

ـ     دیس از در گذشـته  او  شـک  یبود و اگر بتـوان او را مبـارز دانسـت، ب

جا به چند نمونـه   نیا . دررفت یسادات به شمار م مبارزان سرسخت ضد

  :کنم یاشاره م یصادق يمبارزات آقااز 

آبـاد در سـه دکـان     ، در مسجد تـازه 1356در سال  یصادق يآقا .1

را مـورد   نیآن همه هزاره بودند، حاضر يکه اعضا یدر مجلس ،چنداول

ـ خود را عل ي رفقا! ما شکل مبارزه«گفت:  خطاب قرار داده و سـادات و   هی

اهـل منبـر    ما که اکثراً مـالّ و  يما و رفقا نی. بعد از امیداد رییآن تغ يعلما
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، بلکـه از  میینگـو  یسـخن  ها آن هیبر عل حاًیکه صر میگرفت میتصم هستند،

معروف سادات ي گرفته و بر ضد علما هیرا تحت ترب یخود سادات اشخاص

ـ  میزیانگ یم بر ـ  شـان یخودشـان برو  یلیو به اصطالح با س ـ  یم در  ».میزن

ـ  از جمله حـاج غـإلم   نیاز مؤمن يا ور عدهمجلس مذک ـ  نیحس  یترکمن

  ناراحت شده و با او به مخالفت برخاست.

، چنـداول  يباإلکو ي در محله 1356در سال  یمجلس عروس کیدر  .2

ـ چنگ فیبه توص ذا سخن گفت وبعد از صرف غ یصادق يآقا پرداخـت   زی

  بشر دعوت کرد. خیآشام تار از آن خون يرویرا به پ نیو حاضر

او را بـه اتهـام    1360سـازمان نصـر در سـال     کـه  اخگـر  میقس .3

سازمان  که من در یزمان دیگو یم ،بودن از سازمان اخراج کرد ستیمائوئ

ـ وإلنصر با مطرح ساختن اصل  ـ فق تی ـ یخم امـام  يرهبـر  و هی  ره)(ین

نکـنم و گفـت    يتندرو کرد که هیمن توصبه  ی، صادقکردم یمخالفت م

، اما فعإلً مصلحت در آن است که میاعتقاد ندار هیفق تیکه ما هم به وإل

ی محسـوب  چپ روشنفکراناز  که اخگر ي. آقامیمسأله استفاده کن نیاز ا

کـه   بانـه یفر مستضعفکور و  زمیونالیرا انترناس هیفق تیوإلاو  .شود یم

ـ تحت پوشش صدور انقـإلب ا  ـ از انقإلب ،رانی  يهـا  ملّـت  نیراسـت  ونی

  .دانست می !کند یم دیمستضعف خلع 

با  اشرف در نجف شیرفقا و یپروان یصادق يکه آقااست  ذکرقابل 

 نیاز ا  یاسإلم انقإلب يروزیرابطه داشتند و بعد از پ زینخمینی دفتر امام 

ـ  داران خط امام در افغانستان رابطه استفاده کرده و خود را پرچم  یمعرف

ـ آاز جملـه  لما و عناصر مـؤمن  بزرگ، ع يها تیکردند و شخص  اهللا تی

و ضـد خـط امـام بـودن      یرا به اتهام ارتجاع یبهشت اهللا تیآو  یمحسن

  .دندیکوب
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ـ ی» ییدگرایس لینقد و تحل« ي پخش جزوه و عیتوز .4 از  گـر ید یک

  .رود یسادات به شمار م هیعل یپروان یصادق يمبارزات آقا

  (حاج کاظم) یزدانی علی حسین

 یغرجسـتان  و مشهور به حاج کاظم، بعد از مبلـغ  یزدانی علی حسین

 ي شـه یخـود را در راه خـدمت بـه اند    است کـه عمـر   یشخص نیسوم

از  ینیخـون  يهـا  صـحنه « يهـا  کرده است. او در کتاب يسپر سمیمغول

ـ » هـا  هـزاره  خیدر تار یپژوهش«و » در افغانستان تشیع خیتار بـه   يورط

ماننـد مبلـغ و    یسـان پرداختـه اسـت کـه بـه آ     سـم یمغول يپرداز چهره

که جامـه   یبه هر رنگ ها ستی. اما مغولردیمورد اتهام قرار نگ یغرجستان

از طـرز   يکـه بـه مـوارد    شـوند  یشان شناخته م »طرز خرام«بپوشند از 

  :شود یاشاره م جا نیدر ا یزدانی یستیمغول يها خرام

 خیخصـوص کتـاب تـار    بـه  خود و يها نوشته در یزدانیحاج کاظم  .1

ـ  یهمان ظلم ،در افغانستان تشیع ـ غ انیعیرا در حق ش روا  هـزاره  ری

اند. او بر اسـاس   روا داشته انیعیش یدر حق تمام گرانیکه د دارد یم

ـ  خی، تارتیبر اقل تیاکثر تیو ارجح يو نژاد یقوم شیگرا را  عهیش

ـ قوم هزاره منحصر ساخته و همه رو خیکامإلً به تار مربـوط   يدادهای

ـ  سـازد  یم قوم مطرح نیرا در رابطه با ا انیعیبه ش کـه   کوشـد  یو م

 گـر ید انیعیکند و ش یو مترادف با هزاره معرف يرا کامإلً مساو عهیش

ادعـا   نیاثبات ا يجلوه دهد. برا تیکم اهم يا فهیرا از هر قوم و طا

 تشـیع  خیاز تـار  ینیخون يها است که به فهرست کتاب صحنه یکاف

ـ در ا .میدر افغانستان نظر انداز عنـوان بـه هـزاره و     43فهرسـت   نی

 افتـه یاختصـاص   »جات زارهه«و  »هزارستان«عنوان به  12ها و  هزاره
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بـه   هـا  نادر عنـو  »تشیع«و  »عهیش«بار کلمات  که تنها شش یدر حال

عنـوان   55(مذهب) و  تشیعو  عهیشش عنوان ش نیکار رفته است. ب

  وجود دارد؟ یتناسب چه هزاره (قوم) و هزارستان

ـ   يدر متن کتاب هم موارد متعدد هـزاره  رِیغ انیعیاز اجحاف در حـق ش

 لمـا و که ع ییجا کتاب آن طور نمونه در بخش دوم جستجو کرد. به توان یم

را » هـزاره  يچند تن از علما و شـعرا «عنوان  کند یم یرا معرف عهیش يشعرا

را کـه   یتـن از کسـان   14و شـرح حـال    یآن اسام لیو در ذ برد یکار م به

 گـر ید یعیتنها از سه شاعر ش انیو در پا دینما یذکر م نامد یهزاره م يشعرا

کـه   ی. در حالسدینو یرا هم م ها آناز  یکیشعر  تیو چند ب برد یفقط نام م

 نوشت یم» هزاره يچند تن از علما و شعرا«عنوان  يبود اوإلً به جا ستهیشا

 یقـوم  یاگر إلزم بود کـه وابسـتگ   اًیو ثان» عهیش يچند تن از علما و شعرا«

ـ غ يعلما و شعرا یقوم یذکر شود وابستگ ها تیشخص ـ هـزاره ن  ری ذکـر   زی

اختصـاص دارد برجسـته    تشـیع که عنوان آن بـه   ی. گر چه در کتابشد یم

 یتعلقـات قـوم   توانست یم یزدانیضرورت نداشت و  یکردن تعلقات قوم

هزاره ذکر کنـد.   خیدر تار یمحترم هزاره را در کتاب پژوهش يها تیشخص

گذشـته بـه    مذهب که تعدادشان در عهیش فیطوا ریسا يثالثاً علما و شعرا

شهرت داشـتند   زین یهزاره بود و در سطح ملّ ياز شعرا و علما شتریمراتب ب

  .شدند یم یمعرف دیبا

و  نیچون مإلّ مسک یناشناس و یکه افراد معمول یحال حاج کاظم در

ـ  رونیب نیاز قعر زم را شیر سرخ گیب رضا عنـوان عـالم و    و بـه  دهیکش

ـ  ،کند یم یشاعر معرف  يلمـا و شـعرا  ، عهـا  تیاز مطرح ساختن شخص

ـ عبدالغفار ب رزایمانند: م یعیارزشمند ش ـ ، مداری ، واصـل  ینبمحمـد  رزای
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، ثاقـب  نیحس غإلم رزای، مشامل حسنحمدم ری، مقیقاسم شامحمد رزایم

حسـن  محمد ي، مولـو کاظم بلبلمحمد دی، سییزامحمدسردار خوشدل 

، ی، طالـب کـابل  ونیش نیرحسیفق رزای، مقاسم شاکرمحمد ، مإليقندهار

 يخـوددار  گـر یهـا عـالم و شـاعر د    و ده حجـت  احمد یعل ریم اهللا تیآ

ـ  تیهزاره اکثر بیکه قوم نج نیا لیحاج کاظم به دل. دینما یم را  انیعیش

، دهد یإلزم را نم تیاهم عهیش یقوم يها تیاقل ری، به سادهد یم لیتشک

عنـوان   به انیعیش يکه برا اهل سنّت یمذهب نیبه متعصب تواند یچگونه م

شـتون  متعصـب پ  انیگرا بر قوم زیو ن شوند یقائل نم یحق یمذهب تیاقل

ـ پشتون را مط ریبزرگ اقوام غ يها مجموعهی قوم تیاکثر لیکه به دل  عی

  .دیاعتراض نما خواهند یبردار خود م و فرمان

 شیهـا  در نوشـته  هـا  سـت یمغول ریسا و مانند مبلغ یزدانیحاج کاظم  .2

حرمـت قـرار    مورد حمله و هتـک  هیو کنا شیسادات مظلوم را با ن

  :  سدینو یداده و م

را که بـر   يا مجعوله ثیشوند و احاد دایپ يممکن است افراد«

د�لـت دارنـد، از متـون کتـب      شیرب و قـر عـ  یذاتـ  لتیفض

 لتیخـود فضـ   يبـرا  ها آناستخراج نموده و بر اساس  ثیحد

ـ احاد گونـه  ایـن چـون   میبدان دیبتراشند که با یذات بـا روح   ثی

هـر   نی... بنابراباشند یم یجعل شک یتضادند ب اس�م و قرآن در

جهت قائـل شـود و    یب ازیخود امت يکه برا يهر نژاد ایفرد و 

 شیمردم را در برابـر خـو   ایبداند و  گرانیخود را ذاتاً برتر از د

  ١»انجام داده است. یسیعمل ابل دیوادار به کرنش نما

                                                        
 .419 ، صتشیع در افغانستان خیاز تار ینیخون يها (حاج کاظم)، صحنه یزدانعلی ی . حسین 1
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 و دهیزمان نام يها گستاخانه سادات را ابوجهل گرید يدر جا یزدانی

  :  کند یم یهتّاک نیچن» میزمان را بشناس يها ابوجهل«تحت عنوان 

ـ پ يافراد شیکم و ب يا در هر جامعه« کـه از   شـوند  یمـ  دای

وحشت دارند. ماننـد لتـه    شرفتیو تحول و پ رییهرگونه تغ

. با افکار تازه شوند یجامعه م یمانع حرکت تکامل چرخ ي�

، در واقع همـان ابوجهـل   نانیدارند. ا تیکننده ضد و روشن

 کوشـند  یزمان هستند که با تمام قـوا مـ   انیو ابوسف ابولهب

باشـد حفـظ کننـد.     یرچند که خرافرا ه میرسم و رواج قد

اسـت کـه    غمبـر یزمـان پ ي هـا  منطـق ابوجهـل   نـان یمنطق ا

ـ )... ا103 هی(مائده آ : گفتند یم  نی

ـ خود را آقـا و سـرور جامعـه پنداشـته مز     شهیگروه هم تی 

ـ . دوست دارند مـردم بنـده و مر  ندخود قائل يبرا یخاص  دی

  ١»شان کرنش کنند. آنان باشند و در مقابل

در  یثیاحـاد  ،ثیکه در کتب حـد  کند یاعتراف م یزدانیحاج کاظم 

وجود  )نامد یم» شیقر رب وع«را  ها آن کاظم، حاجکه (سادات  تیفضل

ــا غ ــدون ا ریدارد. ام ــانه ب ــه و مغرض ــمحققان ــه احاد نی ــک را از  ثی

ـ    یو نقد علم یمورد بررس یشناس ثینظرحد  یقرار دهـد، همـه را جعل

ـ احاد یغـات یو تبل يو به روش شـعار  خواند یم  مـذکور را بـا روح   ثی

  .کند یاسإلم و قرآن در تضاد اعإلم م

ـ تحر یسـت یفاش يهـا  نوشـته از حربـه   نیدر ا یزدانی  ، تهمـت و فی

 يبه جا را »شیقر«و  »ربع«. کلمات دینما یاستفاده م نیدروغ غاتیتبل

                                                        
  .33 و 32 ها، ص جبران غفلت ،یزدانی علی حسین.  1
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ـ   ؛بـرد  یبه کار م یمإلحظات ایخاطر مغالطه  ظاهراً به »سادات«  دیاامـا ش

ـ  یذات لتیدر فض یثیو حد هیچ آیبداند که ه  یعرب وجود ندارد و حت

از سـوره   97 هیدر آ چه چناناند.  اعراب نکوهش هم شده میدر قرآن کر

«توبه آمده است: 

تر و به جهل و  سخت گرانیاعراب در کفر و نفاق از د« ؛»

  »ند.راحکام خدا سزاوارت ینادان

، مـورخ،  سـنده یکـه خـود را نو   یتوجه داشت کس دینکته با نیبه ا

ـ تر از همه طلبه و آخوند دانسته و لباس پ و مهم محقق را بـر   رامبی

، يکـار  کـه بـا مغالطـه    دهـد  یتن نموده است، چگونه به خود اجازه م

را کـه   هـا  انسـان از  يا فـه یناچسب افراد و طا يها برچسب و يجوساز

ـ یبخواند. او که خـود عمـل ابل   سیهستند ابل رامبیمنسوب به پ  یس

را  گـران یاست چگونه د» رو آدم سیابل« يمولو ریو به تعب دهد یم انجام

  ؟خواند یم سیابل

سـرور جامعـه    او خـود را آقـا و   ي را که بـه گفتـه   یگروه یزدانی

 داشـتن از  خود قائلند مـتهم بـه وحشـت    يبرا یخاص تیپنداشته و مز

کننـده و   با افکار تازه و روشن تی، ضدشرفتیو تحول و پ رییهرگونه تغ

  .  دینما یم میقد یرسم و رواج خرافحفاظت از 

گـروه  و ها  و ابولهب ها انیها، ابوسف ابوجهلاز  یزدانیبدون شک منظور 

سـادات   شـمارد  یآن بر م يکه برا یارتجاع يها یژگیطلب با آن و يسرور

آن گروه  حیصر یمعرف يبرا یمإلحظات بود یاست. اگر منظورش سادات نم

 یمإلحظـات شـکن   ي نـه یوجود نداشت. بعداً کـه زم  و عناصر وابسته به آن

، »عـدالت  يبرا يعصر« ،»امروز ما« يها هیدر نشر یزدانی يفراهم شد، رفقا
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ـ ا و ...» غرجستان«، »سکوتي جمهور«ي ها تیساو » طرح نو« گـروه را   نی

  کردند. یمعرف

، افکـار  شـرفت یتحول و پ و رییاز تغ یزدانیکه منظور  دید دیحاإل با

ـ ؟ اگـر منظـور او تغ  ستیچ یتازه و رسم و رواج خراف و تحـول و   ریی

ـ  چیه یعیش ي باشد در جامعه يو اقتصاد ی، فرهنگیعلم شرفتیپ  یکس

و مسـلمان   نیمتـد  یاجتماع از آن وحشت ندارد و عناصر و افراد مؤثر

جامعـه در   یچـرخ حرکـت تکـامل    يچـوب إل  گـران یو د دیاعم از س

ی، اجتمـاع سادات در تحـوإلت  اند.  نگذاشته توسعهو  شرفتیپ ي عرصه

 بلکهي هزاره  جامعهي نه تنها در اقتصادی حتی و فرهنگی، علمی، اسیس

ـ ي ها چهره. اند بوده شتازیپی ملدر سطح  ی از سـادات در صـف   شاخص

لما و دانشـمندان علـوم   ع انیممبارزان ضد استعمار و ضد استبداد و در 

ـ  کینزدی طو ...  کیفزی، اضیر، هنر، اتیادبی، مهندسی، پزشک  کبه ی

نقـش سـازنده و    ی افغانسـتان نسـب ي  توسعهو  شرفتیپقرن گذشته در 

  .اند داشتهماندگار 

ـ  يها شرفتیتحول و پ و رییتغ یزدانیمنظور  ناًیقی ـ یعلم و  ی، فرهنگ

هـا و   ارزش يهـا  نـه یزم و تحول در رییبلکه هدف او تغ ستین ياقتصاد

 اتیها و نظر بر اساس خواسته یو مسائل صرفاً اجتماع یمذهب يباورها

  .باشد یم ها ستیمغول

ـ ، تحرنیدروغ غاتیتهمت و تبل ـ و واقع قیحقـا  فی ـ ، تحرهـا  تی و  فی

ـ ید میرنگ ساختن مفاه کم  ي ، اسـتفاده از روش ناجوانمردانـه  یو مـذهب  ین

ـ تغ ها ستیمغول ریو سا یزدانیو... از نظر » بام و دو هوا کی« و تحـول و   ریی

 یکه چـرخ تکـامل   ،شود یو افکار تازه و روشن کننده محسوب م شرفتیپ
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کارهـا موافـق    نیکه با ا ی! هر کسآورد یهزاره را به حرکت در م ي جامعه

چـرخ، مـانع از    يإل» لته« یزدانی ریبه تعب ایچرخ و  ينباشد مانند چوب إل

ـ بگو يمـزار  یعبدالعلي آقامرحوم اگر  .گردد ی! جامعه میحرکت تکامل  دی

!» خیرهبـر تـار  «به او لقـب   »میکن یو به نژاد خود فخر م مینژاد هست کیما «

طهـارت و  «به  رغمبیپ ي هیاز ذر یو اگر کس دهند یم» غمبریپ«و » امام«

هسـتند فخـر کنـد،     یاله امبرانیآبا و اجداد خود که همه از نسل پ» نجابت

  .شود یخوانده م» روح اسإلم و قرآن در تضاد!«و با  یکار او نژادپرست نیا

خـود را   یتحول در آن است که نژادپرسـت  و شرفتیپ یزدانیاز نظر 

ـ با استناد به ا یتحت عنوان قوم دوست کـه   از امـام صـادق   ثیحـد  نی

 یبه خدا کافر شده کس« ؛» «: دیفرما یم

ـ جو يزاریب شیکه از نژاد و نسب خو ـ رچنـد ا ، هدی  »نسـب پسـت باشـد.    نی

« ثیرا با سوء اسـتفاده از حـد   رامبیفرزندان پنجابت کند و  هیتوج

انکار نموده » 

  .دیناروا محکوم نما يها زدن و با برچسب

ـ یروشن کننده از نظر  تازه و ي شهیاند آن اسـت کـه خمـس،     یزدان

خوانـده شـود،    !»یکش رهیقانون ش« هیوجوهات شرع یطورکل زکات و به

خـر کـوه   «شـتون  ، پ»هزاره ينژاد تیهو«دشمن » عهیش یمذهب تیهو«

ــل ــتاج ،»مانیس ــتیکتاریس« کی ــادات  و» س ــب «س ــوس نس ، »جاس

  و... پنداشته شود.» زمان يها ابوجهل«

که مسـلمان   یگفت، کس دیبا ها شیگرا گونه تعلقات وبه دور از هر

ـ    يا دل سـوخته  ي عهیخصوص ش معتقد است و به و  یکـه مهـر عل

بـه خـود    يا انهبه چیرا در دل دارد به ه رامبی) و پمحبت زهرا(س
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ـ ی، ی، صـادق که مانند مبلغ دهد یاجازه نم ـ یزدان و  یمالسـتان  زاده ی، عل

 ي هیگستاخانه به جان سادات و ذر نیچن نینما ا طلبه يها ستیمغول ریسا

ـ  قیو تفس ریتکف مبلغ از ي افتاده و به گفته غمبریپ کـه   نیهم نهراسد. هم

در خور تأمـل فـراوان اسـت.     هراسند ینم قیو تفس ریاز تکف انیآقا نیا

ـ اسـت از ا  داشته و صـالح  امتیبه خدا و روز ق مانیکه ا یکس کـه   نی

  .  ترسند ینم ها ستیاما مغول ،ترسد یگرفتار کفر و فساد شود م

از سردمداران آنان  کی چینشان داده است که ه ها ستیعملکرد مغول

ـ  خـداترس نبـوده   عناصر مؤمن، متعبد و و  یرانسـان یعمـل غ  چیو از ه

ـ  يهـا  برآورده شـدن خواسـته   يمخالف اسإلم برا ـ در شـان  یطانیش  غی

 يو فکـر  یاموال مردم و انواع فساد اخإلق . قتل نفس، غارتاند دهینورز

ـ  لیگذشته تشـک  ي حدود سه دهه یآنان را در ط ي کارنامه . در دهـد  یم

ضد  اتیجنا يبه خاطر حرمت قلم و مصالح جامعه از ذکر مورد جا نیا

ـ نما یخصوص روحان و به ها ستیمغول يبشر  آنـان از بـه اصـطإلح    انی

و اإل اسناد، شـواهد و   شود یم يخوددار اهللا تیگرفته تا آ اإلسإلم حجت

و  یروحـان  يفکـر  و ی، اخإلقیدر رابطه با فساد اجتماع يادیمدارك ز

ـ نما یوجـود دارد. روحـان   ستیمغول انینما طلبه کـامإلً   سـت یمغول انی

 یمشـرق  خـان  هستند کـه سـردار مهـردل    يفروشان فاسد نیمصداق د

ـ  يآنان را در مثنو ي چهره ـ    میخود ترس از اشـعار   یکـرده اسـت. بخش

  است: نیرابطه چن نیدر ا یمشرق

ــدر بــاطن چــو د ظــاهر انســانند و   وی

ــگ و   ــا رن ــد ب ــق را از ره برن ــر خل   وی

ــر و  ــز مک ــود بج ــان نب ــون کارش   فس

ـ رهـــزن خلقنـــد دا     م از فنـــون یــ
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ــر تلبــ  ــ سیاز س ــد خیش ــزرگ و ان   ب

  همچــو گــرگ کیــخوارنــد هــر  یآدمــ

ـ مانده هـر   ـ  کی   فـش  دسـتار و  یدر پ

  وش سیراه خلقــــان را زننــــد ابلــــ

  ینهـــ از امـــر و انـــد دهیـــرا تاب يرو

  یو وحــ لیــجبر و غمبــریمنکــر از پ

ـ را هـر   شیخـو    موحـد کـرده نـام    کی

ـ رخش خـواهش رانـده دا     م در حـرام ی

  نـرم  چـرب و  شانیگرچه هست اقوال ا

  شـــرم ویـــد شـــانیدارد از افعـــال ا

  ثیحـــد و اتیـــخواننـــد آ رونیـــاز ب

ــاك و  ــتند ناپـ ــخب وز درون هسـ   ثیـ

  در بــاطن بدنــد و کیــن شــانیظــاهر ا

ــان راه د ــرهزنـــ ــداحمد نیـــ   نـــ

ــوان ــا تـ ــن از د یتـ ــکـ ــذر وانیـ   حـ

  را ضــرر نیــد کنــد یشــان مــ صــحبت

ــالم اول  ــاهالن را از کـــ ــجـــ   ایـــ

ــازند در  ــتال ســـ ــالمبـــ   ١.دام بـــ
  

                                                        
، یلخـ ب نیالـد  جـ�ل  مو�نـا  يمثنو نیتی، شرح بيقندهار یسردار مهردل خان مشرق.  1

 .12 ص ،کابل
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  سمیمغول یقربانهزاره 

 لشــکري ایــبقااز  را از نســل مغــول و هــا هــزارهاغلــب محققــان، 

هـا، زمـان    را با مغول ها آني  چهرهو شباهت  کنند یمقلمداد  زخانیچنگ

  .  ندینما یم ذکرادعا  نیای بر مهم لیدإلشان را  هیتسمظهور و وجه 

ـ خائیم«. داننـد  ینمها را از نسل مغول  ی محققان، هزارهبرخ ـ و لی » ری

مـورخ  » وسیکورت توسیکون«، يفرانسو محقق» ریریژف«، یدانشمند آلمان

ـ یحب یعبدالح و یونانی ـ   یب  ي از جملـه  یافغـان  ریخ شـه رومحقـق و م

ـ یو خ یهـا را از سـاکنان اصـل    هستند که هـزاره  یدانشمندان  میقـد  یل

هـا   نبـودن هـزاره   یدر مورد مغـول » ریو لیخائیم«د. شمارن یم افغانستان

 گریافغانستان با همد يها ها و مغول هزاره یشناس از نظر زبان«: سدینو یم

  ١»ندارند. ییدایو پ ینیرابطه و قرابت تکو

ـ دکتر جاو ي صنف نهم معارف نوشته ي هیدر کتاب جغراف  عمـر  و دی

  ها انکار شده و آمده است:   بودن هزاره یمغول زی، ن1345سال  در صالح

خ�ف آنچه معروف اسـت از اقـوام    ]هزاره[ فهیطا نیا«

 است که قبل از مغول به نـام  نیسرزم نیا یو بوم لیاص

 يهـا  انـد و سلسـله   معروف بـوده  یغرجستان یعنی غرره

اقوام  نیهم انیاز م انیبام يو کرت و شارها غور یشاه

  ٢»اند. بوده

                                                        
بـه نقـل از مجلـه     29از وضـع جامعـه هـزاره، ص     ییهـا  روشن هیسا ل،ینا نیحس.  1

  افغانستان ژورنال، شماره سوم، سال دوم.

  .30همان، ص.  2
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ها از نسـل   از هزاره يا ممکن است عدهگفته،  شیپ اتینظربا وجود 

ـ بـه ا  یداد ارزگان وطن بنافضل محمدکه  چنان .مغول باشند مطلـب   نی

  :سدینو یم اعتراف نموده و

  هزاره زابل منقسم به دو قسمند:«

در آن زمان  و ا�صلند یقبر) که زابل (ساده قدار یاول: مردم س

 موجود شانیرفت ا طرف پنجاب یروم لقوسیکه اسکندر ف

  نمودند. ها ییآزما بودند و با اسکندر رزم

 خیجهت تار نیمغول، از ا ترکند و شانیاند که ا دوم: ساسکه

تا دانسته شود که ف�ن از کدام اباق و  میترك را مفصل نوشت

  ١»از کدام اجاقند.

ـ ها گفته شـد ا  نبودن هزاره یمغول ي البته هدف از آنچه که درباره  نی

ـ بودن را ع یکه مغول ستین ـ هـزاره را از ا  و میبـدان  بی ـ ع نی مبـرا   بی

ـ و هزاره را از ا میبودن را افتخار بدان یکه مغول نیا ای ؛میساز افتخـار   نی

ـ  همـان  است و نه افتخار بیبودن نه ع ی. مغولمیمحروم ساز کـه   يورط

است و نـه افتخـار، چـرا کـه افتخـار       بینه ع زیبودن ن یو سام ییایآر

 ها ستیمغول نی. بنابراينژاد و یدارد نه قوم یانسان يها به ارزش یبستگ

ـ  دانند یکه خود را از نسل مغول م نیا لیبه دل بلکـه   شـوند  یمحکوم نم

انسـان متمـدن و    يهـا  که با ارزش ها آن ي انهیو نژادگرا یستیتفکّر فاش

ـ    زیمقدس اسإلم در ست نید یانسان میتعال . باشـد  یاست قابـل قبـول نم

                                                        
،  تـاریخ هـزاره و مغـول   ، مختصـرالمنقول در   داد ارزگـانی  وطـن  بن محمدافضل ع�مه.  1

 .18 ص
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 ینـدارد بلکـه قربـان    يا ابطـه طرز تفکّر نه تنها ر نیمسلمان با ا ي هزاره

  شده است. زیعوارض آن ن

ـ هزاره هستند، نبا ها ستیکه مغول نیاز ا ـ  دی تصـور شـود کـه     نیچن

 ي که همـه  يورط . همانندهست تسینخواسته مغول يها خدا هزاره ي همه

ـ هـا ن  هـزاره  ي ، همهدینام ستیپشتون توان یها را نم پشتون  سـت یمغول زی

ـ آن در ا روانیو پ شهیاند نیآنچه در رابطه با ا و سمی. مغولباشند ینم  نی

  مسلمان هزاره ندارد. ي به جامعه یربط چیفصل گفته شد، ه

 خیدر طـول تـار  » ریبا غد عتیب«است که به جرم  يا دهید هزاره ستم

نـاکس   يها ستیاست. مغول» یکس یب ابانیب کی«گرفتار  شإلّق خورده و

دردمنـد هـزاره را شـإلّق     کریپ گرانیتر از د و وحشتناك شتریبه مراتب ب

ـ  هزاران هزاره را گرانیاند. اگر د زده و  دهیمظلومانه به خاك و خون کش

. امـا  راننـد یهـزاره را بم  ي شـه ینتوانستند فکر و اند کنیعام کردند، ل قتل

حق هزاره نـه تنهـا هـزاران هـزاره را نـابود       به نام دفاع از ها ستیمغول

ـ از وابستگان ا يا سالم عده ي شهیاند بلکه فکر و کردند ـ قـوم را ن  نی  زی

هـزاره را بـر بـاد فنـا داده و      یو مذهب یملّ يها نامجروح ساختند؛ آرم

  .دندیبخش یتهمتن را فزون انیعیش نیا يها ها و رنج زخم

 طلــب و ، خودخــواه، متکبــر، قــدرتيا افــراد عقــده هــا سـت یمغول

احساسات بـر عقـل غلبـه     ها آن یهستند که در وجود بعض ییجو سلطه

ـ بـه د  یدر حق مردم و جسارت یستم چیاز ه لیدل نیدارد و به هم و  نی

ثابـت   هـا  آن. انـد  دهیورزن غیمذهب، آن هم با شعار خدمت به مردم در

ـ « انـد نـه    »تشنگان قدرت«کردند که  تـاکنون   هـا  آن». خـدمت  فتگانیش

هزاره را به باد  بیقوم نج یمذهب يها که اعتقادات و ارزش يورط همان
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ـ آنان را ن یاند، منافع و مصالح اجتماع پا کرده ریمسخره گرفته و ز در  زی

ـ  يها هوس یقربان یو ملّ یسطح قوم  يهـا  شـه یاند شیآزمـا  و یطانیش

موجـود   ي بـه منزلـه   هـا  سـت یمغول يانـد. هـزاره بـرا    خود کرده یواه

 يهـا  تیملّ«، چون یواقعریو غ انهخائن يها ياست که تئور یشگاهیآزما

» ياعتقـاد  یاسـارت مـذهب  «، »یاسارت ملّ«، »یخیاسارت تار«، »محروم

ـ بام و فی، مـزار شـر  را در کابل رهیو غ یستیمغول یودآگاهخ  ي، روانی

هـا قـد    کردند و کمر هزاره را که پس از قرن شیآزما دهیقوم ستمد نیا

  راست نموده بود شکستند.

 بربـاد رفتـه و   يمـاتم زده، غمگنانـه از درد آرزوهـا    ي هزاره نکیا

هـزاره   . درد و غمچدیپ یخود م بر يو معنو يماد ریناپذ خسارات جبران

  :ندیسرا یم نیغم را چن نیاست که سرود ا انیعیش یمتعلق به تمام

  شـــکوه صـــبر انســـان يا ،هـــزاره

ــزاره ــت يا ،هـ ــوه ا غیسـ ــانیکـ   مـ

ــد  ــان نباشـ ــو را درمـ ــرا درد تـ   چـ

  نباشـــد انیـــچــرا رنـــج تـــو را پا 

ــزاره ــت د هــ ــهیریمحنــ   يدار نــ

ــ ــن زخمـ ــ یکهـ   يدار نهیدرون سـ

  چـــرا آخـــر هـــزاران زخـــم تـــازه

ــوده پ ــرتینمـ ــاره  کـ ــاره پـ   را پـ

  ستیجار دهیاز د نیتو را خون حس

  ؟سـت یمگر خصم تـو هـم نـامرد کوف   

ــی ــربال نیقــ ــان يدار از کــ   ینشــ

ــوب   ــه مغضـ ــزیکـ ــان دانیـ   یزمـ

ــتمکاران و ــتانیفاش سـ ــون سـ   ملعـ
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  ســلطه مجنــون يکــه بودنــد در هــوا

ــرب ــو را در غ ــل ت ــر کاب ــدیبر س   دن

ــخ ــو را در بل ــر بر و ت ــل س ــدیزاب   دن

ــزل ــاد و قـ ــقر آبـ ــت هیـ   جنگالنـ

ــتانت   ــر داسـ ــت دفتـ ــوده ثبـ   نمـ

ــیخ ــا نااب ــردان   يه ــاه م ــهر ش   ش

ــواه  ــلگ ـ  قت   زدانیــ شیعامــت پـ

ـ اسـت ذکـر ا   نیچه سنگ ـ  نی   بتیمص

ـ است شـرح ا  نیچه غمگ ـ حکا نی   تی

ــتانیکمون ــد  سـ ــو را آواره کردنـ   تـ

ــتانیمغول ــ س ــو را ب ــاره یت ــد چ   کردن

  افـــروزان ناکـــار  آتـــش غـــایدر

  چنــان آتــش بــه پــا کردنــد هــر بــار

  هات سـوخت  که دست آورد صدها سال

ــن و ــزاران گلش ــه ه ــوخت آالل   ات س
  

آن نـه   جینتا که را ها ستیمغول ي انهیستمگرا عملکرد ناروا و اتیکل

بـوده اسـت،    انبـار یز افغانستان انیعیشتمام  بلکهي مردم هزاره، براتنها 

  برشمرد: نیچن توان یم

در  هـا  سـت یمارکس ي خرابکارانـه  يهـا  تیفعال ي نهیفراهم ساختن زم .1

  ها: هزاره انیم

را به نـام   ها ستیخصوص مائوئ به شان ستیکمون يرفقا ،ها ستیمغول

جنبش  يریگ شکل يدر ابتدا قرار دادند. تیروشنفکران هزاره مورد حما

ـ یعمحمدکه  يورط آن یستیمغول مبـارزات  « ي جـزوه  در یغرجسـتان  یس



  ها ها و گرفتاري شیعیان افغانستان؛ گروه   196

 

 نیحس چون غإلم ییها ستیمائوئ سدینو یم» ریسال اخ ستیها در ب هزاره

ـ مورد حما یخود غرجستان و پارسا یعلمحمد، ایض ی، قاضیرضوان  تی

قرار داشتند. مبلغ توانسـته بـود بـا     یپروان یو صادق مبلغ لیاسماعمحمد

ـ نه تنها خـود را از تکف  یاحساسات قوم کیاستفاده از تحر ـ  ری  ریو تفس

  کند. ریدا زین ینجات دهد بلکه جلسات درس و بحث و سخنران

بـه   يهـا  کـه خودشـان گـروه    ییهـا  سـت یدر دوران جهاد هم مغول

و  »سـازمان نصـر  «درست کرده بودند مانند  يجهاد و یاصطإلح اسإلم

نفـوذ   گـر ید يهـا  در گروه ایو  تهیدر کو »یاسإلم نیمجاهد ي هیاتحاد«

ـ  قرار تیرا به اشکال مختلف مورد حما ها ستیداشتند، کمون . دادنـد  یم

ـ  همه گروه ییکه تشت رسوا یستیکمون میبعد از سقوط رژ  و عهیها از ش

از همه ظاهر شـدند و بـا    رسواتر ها ستیافتاد، مغول نیاز بام بر زمسنّی 

و سفارت در  استیوزارت، ر يها را به مقام ها ستیتمام کمون ییایح یب

بودنـد کـه حـزب     هـا  سـت یکمون نیهم کردند. یمعرف نیدولت مجاهد

ـ ا قیوحدت و از طر ـ  ي حـزب همـه   نی را در معـرض تجـاوز    انیعیش

ـ  يمزاري استاد متعصب و انحصارطلب قرار دادند. آقا يروهاین  انیعیش

 هـا  سـت یخلق و پرچم و مائوئ یدرون يها و رقابتها  اختإلف یرا قربان

ـ امن يشـنهاد یپ ریوزعنوان  به یخداداد خلق جنرال ینمود. او با معرف  تی

را تحـت   ینیخون يها که جنگ ختیرا چنان برانگ ها یخشم پرچم یملّ

ـ  ي متعصـب بـر همـه    يجهاد يها پوشش گروه  در شـهر کابـل   انیعیش

افراد در همـان زمـان    یخداداد با بعض نیکه هم یدر حالکردند.  لیتحم

و... افـراد   و فاضـل  يمزار ي، آقامیندار يدیگفته بود ما از آخوندها ام

ـ   رانیا یاسإلم يجمهور ي شده تیهدا  هـا  آنبـه   شـود  یهستند کـه نم
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ـ  يروهـا یکـه ن  نیافزوده بود که فعإلً به علّت ا ياعتماد کرد. و و  یمترق

 یو ملّ یمترق يروهایو اگر ن میهست ها آن رشیمجبور به پذ فندیضع یملّ

  .میدار یم و آنان را از سر راه بر میکن یشبه کودتا م کیما  ي باشندقو

عناصـر فاسـد در صـفوف     و ها ستیکمون افتنیبا راه  گرید ياز سو

مـؤمن و   يروهـا یعرصـه بـر ن   عهیو از جمله احزاب ش ياحزاب جهاد

و از صحنه  دهشرنگ  کم جیمتعهد به اسإلم تنگ شد و نقش آنان به تدر

 يبـرا  نهیترس زم خارج شدند. با خارج شدن عناصر مؤمن و نسبتاً خدا

و  يفاسـد از نظـر فکـر    يروهـا یهرگونه اعمال منکر و تاخت و تـاز ن 

  .دشبر جان و مال، ناموس و شرف مردم فراهم  یاخإلق

ـ  انیبام در یلیحزب وحدت جناح خل 1376سال  ناتییدر تع از  یجمع

ـ   تیبه عضو نیعناصر ضد د و نیمنحرف  يدر شـورا  یحزب وحـدت حت

ـ شدند. در ا دهیبرگز یحزب يها شده و به مقام رفتهیپذ يمرکز رابطـه در   نی

  آمده است:   نیمذکور چن ناتییتع انِیاز ناراض یجمع يا هیاعإلم

 یقـانون  ریـ غ نـات ییتع نیـ در ا یو محور اساسـ  یاصل اول«

سـطوح   هیـ در کل اتیـ رنـگ نمـودن معنو   و کم ییزدا اس�م

جمله بـه مبـارزه    کیو در  افغانستان یحزب وحدت اس�م

و فرزندان رهبـر   روانی، پلیاص نی، مجاهدتیروحان دنیطلب

در  بـوده اسـت.   يو اعتقاد يفکر يمرزها و حافظان دیشه

عـدالت در   يبـرا  يکه افراد وابسته به عصر يدیجد ستیل

اند  شده هیو پرسنل دفاتر تعب یندگینما يشورا يها تیولئمس

و... بـه چشـم    هـا  ي، ناصـر هـا  ی، عوضـ هـا  يدریح يها نام

 يگونه اعتقاد و تعهد چیهستند که ه یکسان ها نیا. خورد یم

 يهـا  نداشته، حرف ینیو د یمسائل اس�م تیبه رعا نسبت
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، اهانـت و بـه اسـتهزاء گـرفتن مقدسـات،      نیتوه شان يعاد

  ١»و سادات است... تیروحان

  م):سیشتون (پشتونپ یقوم سمیفاش تیتقو .2

ـ یس يزد و بندها و دادهایرو ـ  یاس گذشـته در   ي از سـه دهـه   شیب

ـ  يدو رو سـم یو مغول سـم ینشـان داده اسـت کـه پشتون    افغانستان  کی

 ،یطلبــ يبرتــر ،ییجــو ســلطه ســم،یبــر فاش ینــتانــد. هــر دو مب ســکه

ـ تحر ،يتعصـب و انجمـاد فکــر   ،ییانحصـارگرا   ریــو تحق قیحقـا  فی

بـه   یو وابسـتگ  ییسو هم و رانیبا ا يو نژاد کیدئولوژیا زیست گران،ید

و  زمیپشـتون  فیبه تعر ازیموضوع ن نی. باز کردن اکاستیو امر سیانگل

 ییســو و هــم يو برشــمردن مــوارد همکــار ســمیآن بــا مغول ســهیمقا

ـ با گـر یدي را دارد کـه در جـا   هـا  ستیو پشتون ها ستیمغول بـه آن   دی

  .پرداخته شود

ـ که در طول دوران جهاد، سـازمان نصـر عل   شود یم يادآوریتنها   هی

سنگر بود.  در مناطق مختلف هم یبا حزب اسإلم يجهاد يها گروه ریسا

ـ م ي در دره یقوماندان حزب اسـإلم  خان اهللا که تورن امان یدر حال  ،دانی

بـا اسـتخفاف در    کنـد و  ادیحاضر نبود قوماندانان هزاره را با اسمشان 

و هـر روز  » قوماندان هزاره« نوشت یم ،بدون ذکر نام و سإلم شیها هنام

و  شهر بـه کابـل   دانیم ریزن و دختر و پسر نوجوان هزاره را که در مس

کـرده و بـه اسـارت     نییاز موترها پـا  کردند، یرفت و آمد م هزارستان

 ي برادرانه يها رفتعا پاکستان در اری، سران سازمان نصر با حکمتبرد یم

                                                        
ي  ، اع�میـه  رؤیاي تسلط باند عصري براي عدالت بر کل حزب وحدت اس�می افغانستان.  1

ولین و پرسنل حـزب وحـدت اسـ�می و علمـا و روحـانیون      ئ، مس اعضاي شوراي نمایندگی

  ).76,11,26شمال افغانستان (
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ـ  کردند یرد و بدل م يجهاد  يهـا  جنـرال  ي خـورده  میو دهانشان را با ن

  .کردند یم نیریآي ش اس آي

ـ متحد شدن بـا حکمت  با در کابل ها ستیمغول ـ جنگ و اری بـا دولـت    دنی

 ي دوبـاره  ي سـلطه  ي نـه یو سرانجام ازبـک، زم  کیو اقوام تاج یاستاد ربان

بـدل   در ياسـتاد مـزار   يفـراهم کردنـد. آقـا    را به افغانستان ها ستیپشتون

ـ کـرد بـا وسـاطت حکمت    هـا  ستیپشتون يکه برا یخدمت  روزانـه مبلـغ   اری

 يهـا  را از جنـرال  یمصارف جنگ بـا دولـت اسـتاد ربـان     هیروپ 300000

تانـک   41اسکاد با  یموشک 333قطعه  ي. واگذارکرد یم افتیآي در اس آي

ـ ثق يها دادن سإلح میو سر انجام تسل یمهمات به حزب اسإلم يپویو د  لی

ناپـذیر و   خسارت جبران ،يطالبان توسط استاد مزار به کابل هزاره در غرب

کـه   یهمـه مردمـان   يهـا بلکـه بـرا    هـزاره  ينه تنها برا يناگوار يامدهایپ

  کرد. جادیا بودشکسته  یرا ستم قوم شانیها نااستخو

  :یداخل يها اختالف تنش و جادیا .3

ـ  ي در جامعه یستیتا قبل از مطرح شدن تفکّر مغول  افغانسـتان  یعیش

وجـود   يو فکـر  ی، گروهيا ، منطقهیقوم يها اختإلف تنش و گونه چیه

و  نیزادگـان و وابسـتگان خـوان    که اکثراً اشـراف  ها ستینداشت. کمون

 ییکه شناسـا  آنحض م نداشتند و به يمردم نفوذ انیها بودند در م ارباب

. با مطرح شدن تفکّر گرفتند یمورد نفرت و انزجار مردم قرار م شدند یم

ـ و تقو ظاهرشـاه محمدسـلطنت   ي در اواخـر دوره  یستیمغول آن در  تی

هـزاره راه   یعیش ي در جامعه ها ستیخان، هم کمون داوودمحمد ي دوره

  جامعه به وجود آمد. نیدر ا يو فکر یقوم يها و هم اختإلف افتندی
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ـ یطب يهـا  يبا استفاده از ناهنجار ها ستیمغول و ها ستیکمون کـه بـه    یع

نمـوده و   يساز يکه تئور دندیاشکال مختلف در هر جامعه وجود دارد کوش

ـ  یدگیو ستمد تیمحروم ي مسأله ـ هـزاره را جـدا از محروم   انیعیش و  تی

 ي هـا در درون جامعـه   هـزاره  يمطرح نموده و بـرا  انیعیش ریسا تیمظلوم

ـ  دشمن عهیش ـ . بـه دل نـد ینما یتراش ـ ا لی ـ کـه ا  نی و  هـا  يسـاز  يتئـور  نی

تفکّـر بـه    نیو ا گرفت یصورت م ینیبر اساس تفکّر ضد د ها یتراش دشمن

مطـرح شـدن را    مکـان هزاره ا یمذهب ي در جامعه انیو به شکل عر ییتنها

عنـوان   بـه  به جامعه عرضه شد. چون سادات چه تینداشت با روپوش قوم

ـ و قوم بـانفوذ در م  فهیطاعنوان  به قدرتمند و چه ینماد مذهب ـ  انی و  انیعیش

 یسـت یو کمون یسـت یمغولها عامل بازدارنده در مقابل تفکّر  خصوص هزاره به

صورت تـنش در   نیقرار گرفتند و بد یمورد حمله و هتّاک شدند یپنداشته م

سادات و هـزاره و   ي مسأله یوجود آمد. از لحاظ اجتماع به یعیش ي جامعه

بـا زهـر    ختـه یآم یفکّـرات التقـاط  ت يقزلبـاش و از لحـاظ فکـر    هزاره و

ـ  ي جامعه، یبه نام اسإلم انقإلب سمیمارکس را ملتهـب سـاخته و    عهیناتوان ش

  وجود آورد. ناخواسته را به يها اختإلف

تـا   1357هفـتم ثـور سـال     یستیکمون يدر طول دوران جهاد از کودتا

از سه کانـال در   ها ستی، مغول1368در سال  یحزب وحدت اسإلم لیتشک

ـ طراز . 1. دندیکش یهزاره را به آتش م یعیش ي جامعه ،گریکدیرقابت با   قی

ـ  ي آن ماننـد جبهـه   یبیتخر ينهادها و حاکم بر کابل یستیکمون میرژ  یملّ

ـ از طر. 2 ؛زحمتکش هـزاره  تیملّ يپدر وطن، خاد و شورا و  پاکسـتان  قی

از  .3 مسـتقر در آن کشـور و   يظـاهراً جهـاد   یو حت یستیکمون يها گروه
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ـ  يها ، آتش جنگي، با نفوذ در جبهات جهادرانیا قیطر ـ م را در یداخل  انی

  .افروختند یم بر جات زارهو مردم محروم ه نیمجاهد

از  شتریب رانیا یاسإلم ياز کانال جمهور ها ستیمغول ي اما استفاده و

نـه   رانیا یکه انقإلب اسإلم نیآور بود. به خاطر ا همه خطرناك و فاجعه

ـ مسـلمانان عز  یتمـام  يبلکه بـرا  انیعیش يتنها برا ـ بـود و حما  زی  تی

ـ  طـور  و به یاسإلم يجمهور يها ناارگ از افـراد و   ینظـام اسـإلم   یکل

ـ مردم تقو انیرا در م ها آن تیرشد و فعال يها نهیزم یافغان يها گروه  تی

نـه تنهـا    یاسإلم يسازمان نصر از اعتبار جمهور يها ستی. مغولکرد یم

ـ تقو يشان بلکه برا تبرئه يبرا اسـتفاده کردنـد کـه     يتـا حـد   شـان  تی

هـزاره مسـلّط    یعیش ي را بر جامعه یستیمغول گروه و تفکّر نیسرانجام ا

ـ ، وإلیمجاهدنما در ابتدا به نام انقإلب اسإلم يها ستیساختند. مغول  تی

شان که سازمان نصر را قبـول   ستیمغول بانیو خط امام به جنگ رق هیفق

ــتند و از طر ــنداش ــاتحاد قی ــد ي هی ــإلم نیمجاه ــون یاس  از ی(معج

ـ همکار با رژ يها ستینما) و مغول و مسلمان ستیمائوئ يها ستیمغول  می

نام جهـاد  ناآگاه به  جبهات و عناصر یبعض قیاز طر که کابل یستیکمون

ـ رفتند. چـون ا  کردند یم تیمردم فعال انیدر م ـ گونـه افـراد در م   نی  انی

 يهـا  داشـتند آتـش جنـگ    به درجات مختلف نفـوذ  يجهاد يها گروه

نشین از شـمال   ها و در تمام مناطق شیعه همه گروه انیسرانجام م یداخل

و صـدها نفـر    ستاناز پنجاه هزار نفر در هزار شیور شد. ب تا مرکز شعله

  کشته شدند. یداخل يها در سمت شمال در اثر جنگ

هر سه کانال بـه هـم    يها ستیحزب وحدت که مغول لیپس از تشک

کنـارزدن عناصـر و    مسلّط شدن بر حـزب و  ها آن، تمام تإلش وستندیپ
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ـ ها را در جر تإلش نیا ها آنبود.  ستیمغول ریغ يها جناح  يبرگـزار  انی

ـ  چنانآغاز کردند.  انیحزب وحدت در بام ي کنگره نینخست قبـل از   هک

 ياکبري آقا هیعل يا نامه شب کاولنگیجلسات کنگره در مرکز  يبرگزار

صـدق   هـا  سـت ینامه آنچه که در مـورد مغول  شب نیکردند. در ا عیتوز

ـ   نیو ا ندنسبت داد هم ياکبر يبه آقا کرد یم  يهـا  وهیالبته از همـان ش

  است: ریبه شرح ز ها ستیمغول ي نامه است. متن شب ها ستیعمل مغول

  جوانان ناظر بر حزب وحدت!«

 ، قومانـدانان و نی، مجاهـد افغانستان یمحترم حزب وحدت اسالم ياعضا

  سال هفتاد! ي کنندگان در کنگره شرکت

ـ  يگـذار  سـرمایه  و يباز که پارت دیتوجه داشته باش ـ ای خصوص  رانی

هستند که در درون حـزب  ی کسان اری. بسدیحزب شما را از هم خواهد پاش

، قرآن و تعهد گرانید هیعل يجوساز جادیروزها در صدد ا نیوحدت در هم

 يبـاز  صـدد پـارت   در ياستاد اکبـر  يهستند که از آن جمله آقا یخصوص

ـ  يدالر ونیلیم کی ي هیهستند که به سرما آمـده   یکه همراه کاروان اعزام

 ي؛ بـه شـورا  سـت یکس معلوم ن چیداده که تا هنوز به ه لیتحو يبود به و

شـده و   یتلق یمال ي سوء استفاده یاطالع نداده است که خود نوع يمرکز

  بر مقدرات حزب حاکم شود. خواهد یم قیاز آن طر

ـ یس ي در صـحنه  ستمیس نیآخر يموترها آوردن داتسون و بـاال   یاس

ـ  را دنبـال  یشـده و اهـداف شـوم    یکاران تلق بردن طمع طمع ـ نما یم . دی

ـ حزب وحدت با توجه بـه ا  یکه سران و سرداران گرام داورمیام اصـل   نی

، نـد ینما ریدا یرا به شکل اساس یحزب وحدت اسالم ي بکوشند که کنگره

  »والسالم. جوانان دلسوز به سرنوشت حزب وحدت

کار کنگره هم تإلش کردند کـه افـراد مـورد     انیدر جر ها ستیمغول

از انتخـاب   کنگره انتخـاب شـوند و   ي سهیرئ أتیه تینظرشان به عضو

کـه از قبـل    يبـه افـراد   هـا  آن. نـد ینما يریجلـوگ  يچون اکبر يافراد
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بدهنـد   يرأ یکرده بودند که به چه کسان هیهماهنگ ساخته بودند توص

اشخاص را  یسواد اسام افراد کم يبرا یندهند. حت يرأ یو به چه کسان

ـ اشـتباه نکننـد. ا   يگیر نوشته بودند که در موقع رأي جانـب کـه در    نی

ـ   ي کنگره در مدرسـه  ي جلسه ـ زار« ي در منطقـه  سیرئدیمرحـوم س » نی

 يا شده هیاز قبل ته ستیل شان بیج که از دمیرا د يحضور داشتم افراد

  .کردند یو بر اساس آن افراد را انتخاب م آوردند یم رونیرا ب

ــرو ــره يدادهای ــحــزب وحــدت در بام ي کنگ ــه  انی ــان داد ک نش

و توطئـه مـانع از    سـه ی، دسيبـا بانـدباز   صداقت ندارند و ها ستیمغول

ـ    ـ  یقانونمند شدن حزب و منحل شـدن احـزاب قبل ـ شـوند  یم  نی. چن

عناصر نسبتاً مؤمن و مجاهد شـد کـه    فیسرانجام موجب تضع یتیوضع

ـ کمـال اسـتفاده را نمودنـد تـا ا     تشیعو مخالفان  گانگانیاز آن ب کـه   نی

را در  1373) وریشـهر (سـنبله   23 ي ا فاجعـه ه ستیو کمون ها ستیمغول

هزار نفـر را بـه کـام مـرگ      ستیوجود آوردند و حدود ب به کابل غرب

ـ  یکیزیف ي هیبه تصف ها ستیفرستادند. از آن پس مغول  یتیو ترور شخص

پرداختند. تنهـا در سـمت شـمال در     سمیناسازگار با مغول یعیعناصر ش

پل و ، سـر ، شبوکندعبدلکان ي ، منطقهو سنگچارك بلخاب يها یولسوال

 نینفـر از بهتـر   صـد  کیحدود  1378تا  1373سال  یدر ط فیمزار شر

ـ  یو اجتمـاع  یمذهب يها تیو شخص يفرماندهان جهاد را تـرور   عهیش

 جـات  را در هـزاره  عهیش يجهاد يها تیاز شخص يگریتعداد د ١کردند.

                                                        
  .48تا  45، ص  ،  پس از سکوت زاهدي  جان علی.  1
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ـ دیجمله فرمانده نامدار، مـؤمن و متعهـد س   از در قـل   را يعلـو  نیحس

  .دندیبه شهادت رسان نیحس غإلم

 ها ستیمغول یستیترور اتیرابطه با عمل در يزاهد جان یاستاد عل   

    :سدینو یسنبله م 23در داخل جامعه هزاره قبل از فاجعه 

ـ ا رفتـه بـود و   از لجاجـت فـرو   ییایدر در ياستاد مزار«  ي دهی

و  یشـ یاند و عاقبت صیو تشخ يفکر يبر قوا شکست مسعود

کـه   یبـود، بـه قسـم    دهیکشـ  یمضخیپرده  يو ییپو مصلحت

ـ به خـاك مال «را  شیآرزو نیآخر  لیتشـک » دمـاغ مسـعود   دنی

 وله،مق نیو جز ا دیشیاند ینم يزیمسأله، به چ نیو جز ا داد یم

کـه   یخـاطر، کسـان   نیارزش نداشت. به هم شیمسأله برا چیه

رابطـه دوسـتانه بـا     يسخن از قطع جنگ با مسـعود و برقـرار  

ــجمع ــه ا یاســ�م تی ــو توجــه ب و  یعــدالت اجتمــاع ي دهی

مورد خشم سـوزان   آوردند، یم انیسرنوشت اقوام محکوم، به م

 یو حت نبستن دها يو برا گرفتند یقرار م يو انیپا یو نفرت ب

  .دندیورز ینم غیدر یاقدام چیشان، از ه یکیزیمحو ف

 عناصـر مخـالف جنـگ و    یکـ یزیف ي هیعلت تصف نیهم به

ــد ــت و  يرو 1373را در ســال  ش،یعاقبــت ان دســت گرف

، 2/3/1373شـب   را يمسلحانه بر منزل استاد اکبـر  ي حمله

از قومندانان  یکی زیآم کیحمله تحر کیداد اما بر اثر  بیترت

  بهم خورد.  اتیعمل

استاد  ،يشبانه، بر منزل استاد اکبر ینظام اتیبا ناکام شدن عمل 

ـ تدارك د 6/3/1373 خیرا به تار يگرید اتیعمل يمزار کـه   دی

 یورس  یحیچند نفر، از جمله استاد فص اتیعمل نیا انیدر جر
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ـ دیحزب وحدت، به شـهادت رسـ   يمرکز يعضو شورا  ی. ول

  از مهلکه، جان سالم بدر برد. ياستاد اکبر

 جهـت برداشـتن عناصـر مخـالف جنـگ و      ياستاد مزار   

 چیمصمم بود و هـ  ش،یحزب از عناصر مصلحت اند هیتصف

رو، بار  نی. از اگرفت یپروگرام را نم نیا ياجرا يجلو زیچ

اقـدام   ،ي، به محل کار استاد اکبر24/5/1373 خیبه تار گرید

 ینفر روحان کینمود که منجر به کشته شدن  يگذار به بمب

شد. اما باز  گریشدن چند نفر د ینفر قومندان و زخم کیو 

  از معرکه جان سالم بدر برد. ،يهم استاد اکبر

 يا جــهینت ،یپنهــان محــدود و اتیــعمل از ياســتاد مــزار   

ـ  ت،یـ جمع هیـ مخالفت جنـگ عل  تینگرفت و محور  نیاز ب

افراد  هیرا به منظور تصف ینظام عیرو، برنامه وس نینرفت. از ا

دست گرفـت   يرو، مخالف جنگ با مسعود يها و مجموعه

خود را شـروع   يکار هیتصف اتیعمل 23/6/1373 خیو به تار

از ده هـزار نفـر بـه قتـل      شیب ات،یعمل نیا انیکرد. در جر

شـد و حـزب    دهیخاك و خون کشـ  به کابل غرب دند،یرس

  ١».شد میرسماً به دو جناح تقس ،یوحدت اس�م

ها بـه طـور خـاص بـا      هزاره به طور عام و انیعیرو در رو قرار دادن ش .4

   یدر سطح ملّ گرید فیاقوام و طوا

ـ یاندبـدون  در دوران جهاد  ها ستیمغول ـ  ریتـدب  دنِیش دراز  ی وعمل

ي ابزاري  استفادهی، با ملی در سطح قومیی جو سلطهي مقابله با برامدت 

                                                        
  .99 – 98 ، صشکست اقوام محکوم در افغانستان تی، روايزاهد جان یعل.  1
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. البته در دامن زدن بـه  ختندیر ها ستیپشتون ابیآسمسأله، آب به  نیااز 

که وابسـته   یاخوان يها ستیپشتون ،ها ستیمغول از شتریب تیقومي  مسأله

 یو خـالص) و اتحـاد اسـإلم    اری(هر دو جناح حکمت یبه حزب اسإلم

 یاسـإلم  ریمتعصبانه و غ طور نمونه برخورد نقش داشتند. به بودند افیس

ـ حکمت یقوماندان حزب اسإلم خان اهللا تورن امان ـ م ي در دره اری بـا   دانی

دردآور و  يهـا  ناداست انیعیش یطور کل و به ستانهزار نیمردم و مجاهد

  فراموش نخواهد کرد. خیدارد که تار يحوادث خونبار

دفـاع از حـق    ي به بهانه ها ستی، مغولیستیکمون میبعد از سقوط رژ

و بدون در نظر داشـت منـافع و    ها تیبدون توجه به واقع عهیش هزاره و

به مخالفت کـه   نه یو دولت استاد ربان شاه مسعودمصالح مردم با احمد

با اصرار بر سر وزارت به اصـطإلح   يمزار يبه خصومت برخاستند. آقا

او  عقده که مسعود نزد نیو با ا یخلق ژنرال خداداد يآن هم برا يدیکل

ـ نرفته، آتش خصومت را م ـ حـزب وحـدت و جمع   انی و  یاسـإلم  تی

ـ را در اخت یدولت یمتحدانش که قدرت رسم افروخـت.   داشـتند بـر   اری

ـ ماننـد ام  يمـزار  یسرکوب يناخواسته برا ایطرف مقابل هم خواسته   ری

را بـه راه انـداخت و    انیعیش یتمام هیعل یجنگ مذهبخان  عبدالرّحمان

 يروهـا ین یحداقل در برافروختن آتش جنگ سهم گرفت. در ابتدا تمام

ـ  اریحکمت یاسإلم حزبي ها خصوص پشتون شتون و بهپ  افیو اتحاد س

ـ     هـا  آنرب ع نیو متحد ـ پرداختنـد. ا  انیعیبـه جنـگ بـا ش  روهـا ین نی

عــام کردنــد و در  شــهر قتــل دانیــفرمانــدهان حــزب وحــدت را در م

 عیفجـا  کابـل  مناطق در غرب ریو سا یسنگ ي ، کوتهنهیخان م خوشحال

هـا   تر و خواسـته  ها مشخص صف یبه بارآوردند. بعد از مدت يشمار یب
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 بـه جنـگ  منحصـر  سـنّی   و عهی. جنگ پشتون و هزاره و شدشتر  شفاف

و  فی، مـزار شـر  بعداً در کابـل  زیشد. هزاره و ازبک ن کیبا تاج هزاره

 يناپـذیر  ها تلفات و خسارات جبـران  جنگ نیشدند. در ا ریدرگ رتانیح

 يروهـا یو چنـداول کـه توسـط ن    افشـار  ي وارد شد. فاجعه انیعیبر ش

ـ    يمشترك شـورا  ـ آفر افینظـار و اتحـاد س  يوردهااشـد از دسـت   دهی

 کابـل را  غـرب و مظلوم  گناه یب انیعیکه ش هاست ستیمغول یطلب قدرت

و سـپس بـا    ارینخست با حکمت ها ستیدر معرض تجاوز قرار داد. مغول

و  يشرمسـار  متحـد شـدند و سـرانجام بـا     یدولت ربان هیلطالبان بر ع

تقرّب به آنان را بـه   ي ه و مسابقهو مسعود شد یربان میتسل یسرافکندگ

ـ ی، سی، نظامياقتصادي ها ییتمام توانا بیترت نیراه انداختند، و بد  یاس

  را بر باد فنا دادند. عهیش یو اجتماع

 و هـا  کیها با تاج مورد رو در رو قرار دادن هزاره در ياستاد زاهد   

  :  سدینو یم نیشوم آن چن يامدهایها و پ ازبک

 تیو جمع یبر جنگ با اتحاد اس�م ،ياستاد مزار يپافشار«

 ییها به سه سال و قساوت کیمدت نزد ، بهدر کابل یاس�م

را در  عهیها به عمل آمد، جامعـه شـ   جنگ نیا انیکه در جر

قـرار داد. کشـتن    کـان یو نفـرت تاج  نـه یمعرض عداوت، ک

، تعـرض بـه   هـا  آن یـی و غارت دارا 1374در سال  کانیتاج

عـام   و قتـل  انیـ در بام شـان  يهـا  خانـه  بیناموسشان و تخر

در  ینینشـ  عقـب  نیح ،یعل خیش ي در دره کیتاج يروهاین

افزود.  انیعینسبت به ش ها آنهمان سال، بر عقده و عداوت 

حـزب وحـدت در    يروهاین يها يبند و بار یو ب عرضاتت

 ریصـو ت ان،یعی، از ش1375سال  زییدر فصل پا ،یمنطقه شمال
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که در  ییو�یرسم نمود، ه کانیتاج تیدر ذهن يمانند و�یه

تعرض  سیاموال را غارت نموده، به نوام ش،یگام خو نیاول

  .دینما یم

مذهب  عهیش ي جامعه ازبکان در کنار هزاره 1374تا سال    

اما در ظرف شش ماه  کردند یم يقرار داشت با آنان همدرد

نصف جامعه ازبک از دوست همدرد به دشـمن   1376سال 

، اسـتاد محقـق   يها يریگ . موضعافتندیخواهان انتقام تحول 

نمـود، خشـم    شـان یکـه ا  یاقـدامات  نسبت به جنرال ملک و

و آنـان بـه    ختیجنرال ملک را بر انگ نیو مربوط فدارانطر

بودند، که در پناه آن بتواننـد انتقـام    یمانیپ و هم یدنبال حام

. رندیخود را بگ ي ها و ناموس مورد تعرض قرار گرفته کشته

دارد،  یقـوم  يرنگ و بـو  که مسائل در افغانستان ییاز آنجا

استاد  احخشم طرفداران جنرال ملک، تنها حزب وحدت جن

مذهب  عهیش يها هدف قرار نداد، بلکه همه هزاره را یلیخل

  را در بر گرفت.

گشـته، کـار بـه     رهیـ که روابط بـا جنـرال دوسـتم ت    یزمان  

مـورد   فیشـهر مـزار شـر    يهـا  خـانواده  و د،یکش يریدرگ

قـرار   یلـ یحزب وحـدت جنـاح اسـتاد خل    يروهایتعرض ن

ازبـک،   يهـا  در قلب خانواده یفاجعه چون داغ نیگرفت، ا

روز انتقـام را   دنیماند و همه فرا رس یشتون، باقو پ کیتاج

شـان صـورت    که در حـق  یتا عمل کردند؛ یم يشمار قهیدق
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مـذهب در   عهیشـ  ي هـزاره  يها درباره خانوادهگرفته است، 

  ١»انجام بدهند. ف،یمزار شر

  هزاره ي در جامعه یو اخالق یمذهب يها ارزش رنگ ساختن باورها و کم .5

در سـطح   نیتـد  ، صداقت ویهزاره که به پاک انیعیرابطه ش نیدر ا

متحمل شـدند.   را يناپذیر شهرت داشتند خسارات هولناك و جبران یملّ

به مرور زمان  انیعیش یهنگفت مال يها نایو ز یممکن است تلفات جان

صـبور   يهـا  هـزاره  خصوص پشتکار به آنان و ریگیدر اثر کار و تإلش پ

ـ معنو کـر یکـه بـر پ   یجبران شود اما خسارات و ضربات ، نجابـت و  تی

قابل جبـران   یسانشده است به آ  وارد ها ستیهزاره توسط مغول انتید

وجـود   يجانسوز و مسـائل دردآور  يها تیمورد حکا نی. در اباشد ینم

ـ  يکتـاب جداگانـه و قطـور    ها آن ي دارد که ذکر همه . در طلبـد  یرا م

  .گردد یجا تنها به ذکر چند نقل قول مختصر بسنده م نیا

» شـعارها  يسـو  آن«تحـت عنـوان    یسلسله مقـاإلت  در يزاهد يآقا

  :  سدینو یم

 نیبه جنـگ مخـالف   »حقوق مردم هزاره نیتأم«با شعار  يمزار«

 یاسـ یحقـوق س  نیخـود را متعهـد بـه تـأم     يخود آمد. مـزار 

را  اما تجاوز به صدها زن هـزاره  ،کرد یهزاره قلمداد م ي جامعه

. امـوال  گرفت یم دهیناد گرفت یصورت م شیروهایتوسط نکه 

 مـردم قـدرت   و رفت یبه تاراج م شیروهایمردم هزاره توسط ن

                                                        
  .161 -159 همان، ص.  1
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را  یدشـت برچـ   تا چوب از بازار دوغ آباد یکراچ کیآوردن 

  ١»به صورت کامل و سالم نداشتند.

ـ عل ياز افشاگر را يزاهد يکه آقا یزمان 1378در سال  يبهروز یعل  هی

گفتـه بـود کـه    ي وبـه   داشت یحزب وحدت بر حذر م ستیرهبران مغول

ـ مـدت دو چ  نیا یط مدت شش سال فساد کرد و به محقق را از مـردم   زی

 يدر اعتـراض بـه مـزار   نیز  یپروان ی. صادقیاسإلم مانیا گرفت: آرمان و

ـ  و هزاره را در کابل عهینسل مردم ش يمزار: «دیگو یم نیچن  ٢.»دیبه فساد کش

ـ با يمـزار «گفت:  يخبر کشته شدن مزار دنیپس از شن چنین هم یصادق  دی

 یکـه مسـلم   یاست. هر زمان ختهیکم خون ناحق نر ي، مزارشد یطور م نیهم

»لزرد. می میها نااستخو دیآ یم ادمی
٣    

 نیبه وجود آوردند گرچه فاجعه آفر ها ستیرا که مغول یفساد اخإلق

از فسـاد   آورتـر  را که دامن زدند به مراتـب فاجعـه   يبود اما فساد فکر

ـ یو س یاجتمـاع  عیفجـا  جـاد یباعث ا بوده و یاخإلق در  يانبـار یز یاس

اثرات سوء آن در  که دش انیعیش انیدر م یهزاره و به طور کل ي جامعه

    ی خواهد ماند.باقت دراز مد

                                                        
  .53،2، ص 1377حوت  16، 160، شماره مسلسل  نامه بنیاد وحدت هفته.  1

  .2، ص 1378اسد  14، سال پنجم 181وحدت، شماره مسلسل  ادینامه بن هفته.  2

 يمهمـان آقـا   شاوریگفت که در پ یزمان 1373در سال  یپروان یمطلب را صادق نیا.  3

مهمـان صـارم    یکه صادق یبود. همان شب يول دفتر حزب وحدت جناح اکبرئسم صارم

  .پخش شد وهایراد قیطر از يمزاري بود خبر قتل آقا
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  در افغانستان ها ستیمغول يضد بشر يها تیجنا

در حـق   ها ستیمغول يها تیاز جنا ییها بخش به نمونه نیا انیدر پا

ـ هـا توجـه کن   پشتون ها و ، ازبکها کیها، تاج هزاره ، شـمر  يکـه رو  دی

ـ  هـا  تیجنا نیکرده است. ا دیسف را تلریهو  زی، چنگحرمله  تیرا شخص

و  گـذاران  انیبن از يزاهد جان یعلآقاي هزاره، جناب  یو مذهب يجهاد

، شاعر یعبدالقهار عاص دیشه زیحزب وحدت و ن یو اصل یرهبران اول

بـه قلـم   شد،  یحزب اسإلم يها موشک یمبارز، آگاه و دردمند که قربان

را به حساب مردم مظلوم هـزاره کـه    اتیجنا نیاکه  دوارمی. اماند آورده

ـ  انـد نگذارنـد؛ همـان    شده ها ستیمغول یخود قربان ـ کـه جنا  يورط  اتی

و ازبک را به حساب اقوام مسلمان مذکور  کیشتون، تاجپ يها ستیراس

  گذاشت. دینبا

  ياستاد زاهد تیبه روا ها ستیمغول اتیجنااز  ییها نمونه

را  هـا  سـت یمغول یوحش آتش افروز، فاسد و يروهاین ياستاد زاهد

    :کند یم یمعرف نیچن کردند یکه تحت پوشش حزب وحدت عمل م

ـ امـر جنـگ بـر ضـد جمع     روها،ین نیا«  شیرا پـ  یاسـ�م  تی

و بر ضد مخالفـان جنـگ در درون حـزب وحـدت،      بردند یم

 نیـ در مقابـل ا  ها آنرا داشتند،  یتیانجام دادن هر مأمور یآمادگ

  عمل برخوردار بودند: ياز آزاد لیدر موارد ذ ش،یعمل خو

  ؛زندیبست انتیبا د .1

   ؛ندیمبارزه نما )از هر نوع آن(اخ�ق  و تیبا معنو .2

  ؛تعرض به ناموس ضعفا را به اوج برسانند .3

  ؛ندیضعفا را چپاول نما يها ییدارا اموال و .4
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 شیفاقـد دفـاع، چـون بردگـان خـو      يهاانسان با ضعفا و .5

  ؛برخورد و معامله کنند

  ؛رندیخود بگ اریصلح را در اخت ابتکار جنگ و .6

  ؛بپردازند يباروبند یب فساد و جیبه ترو .7

نگـاه کـرده،    مـت یغنعنوان  به ات حزب،مکانا به اموال و .8

  ؛ندیمعامله نما

 چیشان باز بوده، ه اعمال قساوت، دست و يزیر در خون .9

  نشناسند. تیرا به رسم یتیمحدود

توسـط   ،يخـاطر بـود کـه در زنـدان اسـتاد مـزار       نیهم به

بـه مقدسـات    شـان، یا سـت یکمون يها بازپرس و نیمستنطق

طـور   علنـاً و بـه   )حضرت زهـرا(س به اهانت شده،  یمذهب

کـه در زنـدان    يمجاهـد  يهـا  . بچـه دش یم نیتوه يافتخار

بودند، از تعرض بـه حضـرت زهـرا(س) بـه خشـم آمـده،       

 يحـزب فرسـتادند. شـورا    يمرکـز  يبه شـورا  يا هیاعتراض

بـه زنـدان،    ه،یقضـ  یبررسـ  يرا بـرا  یأتیـ حـزب ه  يمرکز

 دأییرا ت انیزندان تیشکا أت،یسف، هأفرستادند، و با کمال ت

 يمرکـز  يشـورا  ياز اعضـا  یکیکه  نیکرد. اما دردآورتر ا

] کـه طرفـدار اسـتاد    سـت یمتهم بـه مائوئ  یع� رحمت دی[س

ـ بود، در پاسخ گزارش ه يمزار گفـت: حضـرت زهـرا     أتی

  ندارد!؟ یها ربط مادر بزرگ ما (سادات؟) است، به هزاره

ــزار     ــتاد م ــدهان اس ــر فرمان ــه ،ياکث ــا کلم ــهید« يه  ،»وان

، »بچـه خـدا  «، »خـواهرزاده خـدا  «، »مـارخور «، »خور شهیش«

... را پسوند نام خود سـاخته بودنـد و اکثـر     و» معاون خدا«
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و قمـار   کردند یمواد مخدر مصرف م روها،یبه اتفاق ن بیقر

  بود. هپا افتاد شیو پ يامر عاد کیو چپاول،  ي. دزدزدند یم

 ي نـه یزم رآمـد و منبـع د  کیـ عنوان  به به جنگ روهاین نیا 

نگـاه   ن،یمسـلم  سیچپاول اموال مـردم و تعـرض بـه نـوام    

آتـش جنـگ را روشـن     خواسـتند  ی. هـر وقـت مـ   کردند یم

 يو هـر وقـت کـه جنـگ را فاقـد ثمـرات مـاد        کردنـد  یم

  .کردند یمتوقف م دادند، یم صیتشخ

 نیبارز ا قیاز مصاد» قلعه واحد«کوچه  يها خانه سرنوشت

مـورد   يا مطلب است. منازل کوچـه قلعـه واحـد بـه گونـه     

ـ را ن هـا  آنسـنگ   خشـت و  یتعرض قرار گرفتند که حت  زی

فاجعه  نیاز ا يگرید ي نمونه »یکارته سخ« يها بردند. خانه

هـا و   اکثـراً بـه هـزاره    یکارته سـخ  يها که خانه نیبود. با ا

حـزب وحـدت و    يروهایاما با توافق ن تعلق داشت ها عهیش

با همان  شان اتمکان، اگرفت نظار، مورد تعرض قرار يشورا

  ١»که گفته شد مورد غارت قرار گرفتند. يا وهیش

آمـد   زین نیشیپ يها که در صفحه يهمان طور ياستاد زاهد يآقا   

بـه جنـگ    »حقوق مـردم هـزاره   نیتأم«با شعار  يمزار« :سدینو یم نیچن

ـ یحقوق س نیخود را متعهد به تأم يخود آمد. مزار نیمخالف  ي جامعـه  یاس

 شیروهـا ی، اما تجاوز به صدها زن هزاره را که توسط نکرد یهزاره قلمداد م

بـه   شیروهـا ی. اموال مردم هزاره توسط نگرفت یم دهیناد گرفت یم رتصو

                                                        
  .93 – 92 ، صشکست اقوام محکوم در افغانستان تیرواجان زاهدي،  . علی 1
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 چوب از بـازار دوغ آبـاد   یکراچ کیمردم قدرت آوردن  و رفت یتاراج م

  ١»را به صورت کامل و سالم نداشتند. یدشت برچ تا

بـه نـام    ها ستیاز مغول یکیخطاب به  گرید يجا در ياستاد زاهد  

 يآقـا  یکـه بـا حـزب اسـإلم     یچند صـباح : «سدینو یم یناطق محمد

ـ «متر راه  صد کیبر  و دیشد مانیپ هم کابل در غرب اریحکمت ده  یتنگ

ـ افتیتسـلط   »مزنگ ، بـه شـمال شـهر کابـل     ییاز ورود مـواد غـذا   د،ی

ـ  ي هزاره يها که زن يآرد ریس دو يبرا یو حت دینکرد يریجلوگ  عهیش

پنجـه   کی ای ،يمذهب، قصد بردنشان را به شمال شهر داشتند، لود هزار

  ٢»؟دیکرد یمطالبه نم ،يامر مزار ایو  ،يوارس

اقوام  ریدر حق سا ها ستیمغول يها تیرابطه به جنا در يزاهد استاد

  :  سدینو یم نیچن

جـوان   يهـا  زن یلیحزب وحدت جناح استاد خل يروهاین«

 ربودند یم شان يها شتون را به زور از خانهپ و کیازبک، تاج

 هـا  آنکـه بـه    نی. بعد از اکردند یخود منتقل م يو به مقرها

که لخت مـادر زاد   شدند یم داروا گرفت، یتجاوز صورت م

شده، در مقابل افراد حاضـر در پسـته، برقصـند و در آخـر،     

از  یکــیمــورد تجــاوز قــرار گرفتــه را بــا  يهــا ارتبــاط زن

و به  کردند یمخابره، برقرار م قیهم نژادشان از طر يها پسته

شان انجام شده است  هرچه در حق شد، یدستور داده م ها آن

  !؟دهندمو، به مو، گزارش ب
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ـ متجـاوز، از ا  يروهـا ین هدف عمـل سـرافکنده نمـودن     نی

شتون مستقر در شهر مزار پ ازبک و ک،یتاج ینظام يروهاین

هـا و   موجبات عقده یعمل نیکه چن نیبود، غافل از ا فیشر

خواهد سـاخت،   یفشان آتش ها آنرا فراهم آورده، از  ها نهیک

 عـد، را در کام خود فرو بـرده، ببل  ها آنکه همه هست و بود 

  که چند ماه بعد، صورت گرفت و اتفاق افتاد. یچنان آن

ـ ازبـک، تاج  يهـا  خاطر خانواده نیهم به شـتون بـه   پ و کی

و  فیکردن شهر مزار شر هیتخل يوحشت افتادند و همه برا

 يروهـا ین يدسـترس بـرا   رقابـل یپناه بردن به نقاط امن و غ

  .گرفتند یسبقت م گریمتجاوز از همد

 نیسـنگ  اریجنرال دوستم بس يها برا به ناموس ازبک تجاوز

، فشار کرد یشکننده بود و هر وقت که از خاطرش عبور م و

و قطـرات   شـد  یگردنش متورم م يها خونش با� رفته، رگ

کرده، همراه بـا آن،   زشیعرق از سر و صورتش شروع به ر

 ریاش سـراز  قطرات اشک از چشمان باد کرده و سرخ شـده 

: گفت یخطاب به حاضران م هیحال با گر نی. او در ادش یم

ازبـک   يهـا  کاش دوستم مرده بود! من چگونه به طـرف زن 

  ١»نگاه کنم!؟
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  یعاص قهار دیشه تیبه روا ها ستیمغول يها تیجنا از ییها نمونه

از  یاسـت کـه مـدت    تشـیع از اهل  از دوستان من و یکی میابراه«. 1

حزب وحدت] گروگان گرفته شده بـود.  [ يجهاد میتنظ کیافراد  يسو

سوم بـه دسـت آمـد از     انیش در مکرورا نهاکه از فروش خ یاو با مبلغ

از دوره  میو تـرك وطـن کـرد و رفـت. ابـراه      افـت ی یینزد آنان رهـا 

  .ستیگر یو م شد یم یجانیه کیهر  انیها داشت که با ب اسارتش قصه

را که ... بود  ریکم نظ و پیخوش ت یاز روزها جوان يروز :گفت او

کردنـد.   سـتاد یکه محل اسـرا بـود ا   یرانیو مهین یآوردند و وسط حول

و از اثـر لـت و کـوب در طـول راه، از دهـان و       دیلرز یجوان سراپا م

هـاي خشـت، خشـک و     بود. لبانش همچون پـاره  يخون جار اش ینیب

ـ پ بـانش یرمق شده بود و قطرات خون خشک شده و تـازه در گر  یب  دای

  را از پشت بسته بودند. شیها و دست دهیرا کش شیها بود. کفش

همچنان بـا   زده و قهکه او را آورده بودند در اطرافش حل يتفنگدار گروه

ـ از آنـان کـه گو   یکیزدندش. ناگاه  مشت و لگد می شـان بـود    قومنـدان  ای

ـ «گرداند و گفت:  گریرا به طرف د شیرو ـ د یتا حاإل رقص مرغ ـ ا دهی  »د؟ی

 ،گفتـه  نیو با ا »دهم ینشانتان م«گفت:  »ست؟یچ یرقص مرغ«آنان گفتند؟ 

ـ گـردن او را بر  يهـا  خود را به جوان رساند و با برچه، شـاهرگ  و دور  دی

ـ  خـورد  یچشم همه خرخرکنان چرخ م يجلو چارهیجست. جوان ب  نیو ع

 یحـال  تا آهسته آهسته تمام رمقش رفت و در دیتپ یبسمل در خاك خون م

  سرش را به بغل گرفته است، آرام گرفت. یکه گفت

مـادرش افتـادم    ادیچرا در آن وقت به  دانم یادامه داد که نم میابراه

 گـران یقومنـدان بـه د   ي. بارکرد یاو در همان لحظه به چه فکر م ایکه آ
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او در ». بله«گفتند:  و دندیهمه خند» را؟ یرقص مرغ دیدیحاإل د«گفت: 

گفت:  انیدر پا آمد یبانش بند مو ز کرد یرا پاك م شیها که اشک یحال

و آنگاه دو نفـر   دیشهادت رس به در کربإل نیتر از حس مظلوم جوان«

نفر از دستش گرفته و به چاه افکندندش (آن جـا کـه    کیو  شیاز پاها

ـ نام کـه مامـد  (هم افتاده بودند) بعد هم قومندان  گرید ياریبس دیاش  دهی

تعـارف   گـران یبـدر آورد و بـه آن د   بیسگرت را از ج یقوط) شد یم

  ١»برداشتند و روشن کردند و رفتند. یکرد. هر کدام سگرت

کرد که از  يرمردیرا در مورد پ شیها از قصه یکی] میهمو [ابراه«. 2

منتقـل   گـر ید ییرا بـه جـا   ها آناموالش،  نسبت به خانواده و يتعد میب

گرفتـه   ریبه خانه آمده بود، او را اس یبه خاطر سرکش یکرده بود اما وقت

 یطلب کرده بودند آن هم به شرط یافغان ونیلیده م اش يو در قبال آزاد

ـ عروسـش آورده شـود (گو   لهیکه پول به وس بـود و   بـا یعروسـش ز  ای

  نشده بود). یقومندان بر او عمل ي برنامه

کـه   یرا آوردنـد در حـال   رمـرد یچاشتگاه روز بود که پ :گفت یم میابراه

ـ  را از عقب بسته بودند و شیها دست کـه قـبإلً خـوب بـه      شـد  یمعلوم م

 یبـود. او را وسـط حـول    دهیچون سر و صورتش آماس اند، دهیحسابش رس

شد. آنگاه به امر قومنـدان، هـر    نیکردند و آن قدر زدند که فرش زم ستادیا

بـا لگـد    دیبت به قومندانان رسو صورتش ادرار کردند. چون نو سربر  کی

کـه دهـانش را    یحال در رمردیو پ» دهانت را باز کن«به دهانش زد و گفت: 

قومندان کرد اما او بـر   يالتماس آلود به سو ینگاه توانست یهم گشوده نم

بر صـورتش، گفـت:    يبا لگد انیادرار کرد و در پا ششیها و ر چشم يرو
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 يدیشـد  يمـار یافکندنـد. ب  کجایرا با ما  رمردیبعد پ» ها؟ ،يمه برد ریگاز «

ـ  يدیکرده بود و شبانه تب شد دایپ . سـه روز بعـد   گرفـت  یوجودش را م

را بـا وضـع    رمـرد یداخل اتاق شـد و پ  از همان جمع قومندان مامد یجوان

  ١»د.یکارش به کجا کش میدینفهم گریبا خود برد و د يا مسخره

ـ یدر  ندیگو یم«. 3  مـان یرا درد زا يا حاملـه  ، زناز اطـراف کابـل   یک

بـر   و کند یم رونی. شوهرش او را به مقصد شفاخانه از منزل بدهد یدست م

از  يبرسـاند. مـوتر   ییشود و آنان را تا جا دایپ يا لهیتا وس ستدیا یسر راه م

مـرد و زنـش توقـف     دنیو با د رسد یشبانه به آن محل م یتفنگداران گشت

را تـا   مـارش یبو که او  خواهد یاز آنان م ي. شوهر با خواهش و زارکند یم

را بـه   مـار یامـا ب  کنند، یبرسانند. تفنگداران موافقت م ها یمرز دولت یکینزد

ـ جـا، ا  آن. برند یم شیخو ي شفاخانه، به پسته يجا  يا تفنگـداران عـده   نی

نـه؟   ای اند دهیرا د یبچه زادن زن ایکه آ پرسند یو م زنند یرا هم صدا م گرید

ـ ایب دیگو یاز آورندگان، م یکی. ریخ ندیگو یم ها آن ـ   دیی بچـه   لمیامشـب ف

ـ  ی. همه در چهار دور اتاق ممینیزادن را بب زن کـه درد   يو بـه سـو   نندینش

. شـوهر  کننـد  ینگاه م کند یم يو ناله و زار چدیپ یم شیو به خو خورد یم

شـب کـه از شـدت درد و     يها مهیتا ن نشانند یبسته کنار او مرا هم دست 

. بعـد هـم آن سـگ    رنـد یم ینشده م مهیزاده شده و ن مهین ي رنج، زن و بچه

و به شـوهر کـه از خشـم و     کنند یم رونیها را از پسته ب صفتان، مرد و مرده

ـ  بوداندوه ساکت مانده  ـ  يو ادا نـد یگو یمتلک م زنـش را در   دنیدرد کش

  ٢...» دآورن یم
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  افغانستان انیعیش امیق و ها ستیکموناقدامات 

 يکشـورها  نیرتـر یفق و نیتـر  مانده عقب ي جمله از گرچه افغانستان

، ینید رتیلحاظ غ کشور از نیاما مردم مسلمان ا، رود یشمار م جهان به

جهـان   يهـا  ملّـت  نیاز توانـاتر  یو بلندهمت یکوش ، سختیدوست وطن

 خیمـذکور در طـول تـار    يها که ارزش ستین ی. شکگردد یمحسوب م

عإلوه  دیاگرفته است. ش يادیز يها یکشور قربان نیافغانستان از مردم ا

ـ افغانستان ا یماندگ عقب از علل مهم یکی ،گرید لیبر دإل باشـد کـه    نی

 يجنگ و مشغول دفـاع و پاسـدار   يکشور همواره گرفتار بإل نیمردم ا

 کـر یپ يهـا  انـد. هنـوز زخـم    بـوده  یهنیو م ینید يها ، ارزشياز آزاد

ـ        در سیمجروح ملّت افغانستان از هشـتاد سـال نبـرد بـا اسـتعمار انگل

شـرق   یو فرهنگ يبود که گرفتار تهاجم فکر افتهین امیهند الت ي قاره شبه

بـا   قـت یتجاوز در حق نی. ادشسابق  يو سرانجام تجاوز شورو و غرب

 دنیو بــه قــدرت رســ 1357) سـال  بهشــتیارد(هفــتم ثــور  يکودتـا 

  در افغانستان آغاز شد. ها ستیکمون

را  یغـات یهفـتم ثـور، تهـاجم تبل    يها قبل از کودتا سال ها ستیکمون

با وقاحت تمام آغاز کـرده بودنـد.    اعتقادات مردم افغانستان و نید هیعل

ـ و تبل جی، تـرو در دانشگاه کابـل  میآنان به قرآن کر نیتوه  ي شـه یاند غی

 ي هیپنهان و آشکارشان ماننـد نشـر   اتینشر قیاز طر سمیمارکس يالحاد

ـ جاو ي شـعله « یسـت یمائوئ ي هیو نشـر » پـرچم « ي هی، نشر»خلق« و » دی

لما، خصوص، ع ، از چشم مردم افغانستان و بهگانگانیبه ب ها آن یوابستگ

 يمسـلمان، پنهـان نبـود. بـا وجـود آن تـا کودتـا        انیفضإل و دانشجو

ـ غ يهـا  عوام با اهـداف و برنامـه   يها توده، ها ستیکمون و  یاسـإلم  ری
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هفـتم ثـور    ينداشتند. پس از کودتا ییآشنا ها آن یناسازگار با سنن ملّ

. ندشـد  سـم یکمون يبود که تمام اقشـار مـردم افغانسـتان متوجـه بـإل     

، مردم را آگاه سـاخت  ها ستیکمون ي ختهیناروا و لجام گس يعملکردها

شان مورد تجاوز قرار  ، ناموس، وطن و عزتنیو آنان درك کردند که د

  گرفته است.

 ییهـا  نمودن برنامه ادهی، به پدنیبه محض به قدرت رس ها ستیکمون

تعـارض بـود    ، درمـردم افغانسـتان   یو ملّ یسنن اجتماع و دیکه با عقا

خصـوص در مـورد    کی، بـه  دولت تره ي گانه هشت نیاقدام کردند. فرام

کـه   رهی، ازدواج و غنیزم تیافغانستان، مالک یو ملّ یاسیس تیهو رییتغ

 ي هیدر تناقض بـود، مـردم را تکـان داد. تصـف     زیبا شرع مقدس اسإلم ن

ها و مدارس از وجود افـراد مسـلمان و    ، دانشگاهیارتش و ادارات دولت

 يهـا  يریمـردم بـا دسـتگ    انیرعب و وحشت در م جادیوطن دوست، ا

و  یروشـنفکران و رهبـران مـذهب    ژهیافراد، از اقشار مختلف به و عیوس

ـ ، ملّت افغانستان را به ستوه آورد. در اها آنمفقوداإلثر ساختن  ـ م نی  انی

) مورد ظلـم و سـتم   نیکی و ام (تره ها یافغانستان در دوران خلق انیعیش

و مفقـود   ریدستگ یعیش يها تیشخصلما و مضاعف قرار گرفتند. اکثر ع

ـ تعط مـه یبه حالت ن انیعیش يها هینیشدند، مساجد و حس در آمدنـد.   لی

ـ و پ یانقـإلب اسـإلم   يگیر با اوج زمان هم عیفجا نیالبته ا آن در  يروزی

  .گرفت یصورت م رانیا

صبر مـردم   ي کاسه، ها ستیکمون ي رحمانه بی روز افزون و يفشارها

شـان   ، مذهب و جـان و مـال  نیدفاع از د يکه برا نیساخت تا ا زیرا لبر

قرار داشتند و جهـاد   امیق نیصف اول ا در افغانستان انیعیکردند. ش امیق
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در شـمال افغانسـتان آغـاز    » صوف  دره«از  1357بهمن) (دلو  25را در 

ـ ا یسـرکوب  يبـرا  یستیدولت کمون يروهاینمودند. ن ـ ق نی ـ جنا امی  اتی

را آتش زدند، اموال مردم  ها هینیها و حس را مرتکب شدند، خانه یهولناک

ـ   شان سیرا غارت و به نوام نفـر از   140از  شیهتک حرمت نمودنـد و ب

را بـه شـهادت رسـاندند. مـردم مجاهـد       عهیش یاجتماع يها تیشخص

، سرانجام در پانزدهم اریتحمل خسارات و تلفات بس صوف با وجود  دره

  مذکور را آزاد ساختند. ی)(ولسوال ي، فرماندار1357اسفند) (حوت 

از جملـه در  بـه منـاطق دیگـر در شـمال افغانسـتان      صوف   قیام دره

در تـاریخ   سـوزمه قلعـه  ي  منطقـه  شـیعیان  گسترش یافـت. سنگچارك 

قیام کردند. نیروهاي دولت کمونیستی براي سـرکوب مـردم    7/2/1358

منازل مسکونی آنها را به آتش کشیده، امـوال شـان   ، سإلح دفاع و بی بی

هـا آواره   هـا و بیابـان   شـان را بـه کـوه    را تاراج و زنان و سالخوردگان

 نیروهاي اشغالگر شوروي سابق حمإلت شدید و 1361نمودند. در سال 

دوامداري را به سوزمه قلعه آغاز کردنـد، و چنـان خسـارات و تلفـات     

سنگینی وارد کردند که مردم مؤمن و مقاوم سوزمه قلعه مجبـور شـدند   

خوشـبختانه  به داخل و خارج از کشور مهاجرت کننـد.   1365در سال 

هـا و   رشادت ،یکی از مجاهدان سوزمه قلعه ،زاده آقاي غإلم سخی علی

کـه در حـال حاضـر یکـی از     جاهـد ایـن خطـه را    هـاي مـردم م   رنج

در کتابی تحـت عنـوان   شود،  هاي وإلیت سرپل محسوب می فرمانداري

      .ثبت تاریخ کرده است» سوزمه قلعه در مسیر جهاد و هجرت«

ـ ) ن(هزارستان يدر مناطق مرکز ها ستیکمون مـردم را بـا اعمـال     زی

ـ خشونت به ستوه آوردند، به و توسـط   یمـذهب  يعلمـا  يریدسـتگ  ژهی
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ـ بـار ق  نیت. اخیمردم را برانگ دیخشم شد ها ستیکمون  یاز ولسـوال  امی

شـروع   1358ن) سـال  یفرورد(در هجدهم حمل  يکندی) دايفرماندار(

را فـرا گرفـت و    سـتان ) همان سال تمام هزاروریشهر( ي تا سنبله شد و

 يروهـا یرا از لـوث وجـود ن   آن يها و حومه ستان، هزارعهیش نیمجاهد

 سـتان جهاد در هزار ي کردند. سرداران عمده يپاکساز یستیدولت کمون

لـم،   لم یعلمحمد دی، سياکبر محمد خی، شیلین یصادق خیتا آن زمان ش

بودنـد، کـه   » دجگرنیس«مشهور به  دحسنیو جنرال س داد بیغرارباب 

ـ ، م، پـروان انی، بام، غورارزگان يها تیاز وإل يا عمدهي ها بخش و  دانی

  آزاد ساختند. را یغزن

مشغول  ستانهزار يمرکز يها تیدر وإل عهیش نیمجاهد که یدر حال

 در شهر کابل یمردم امیق نیبودند، اول یستیدولت کمون يروهاینبرد با ن

سـوم سـرطان    خیکه در تـار  امیق نیصورت گرفت. ا انیعیتوسط ش زین

 از صفحات برجسـته و  یکیآغاز شد » چنداول« ي در منطقه 1358) ریت(

 سندگانینو ی. بعضرود یشمار م به جهاد ملّت مسلمان افغانستان نیخون

مجموعاً بالغ  را چنداول و شورش باإلحصار امیدر ق عهیش يتعداد شهدا

  .کنند یهزار نفر ذکر م 12بر 
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  انیعیش انیمدر  یاسیس يها گروه يگیر شکلروند 

 در سنگچارك و صوف دره شمول به هزارستان شد، گفته که وريط همان

 ي انگیـزه  بـا  و مردمی جوش خود هاي قیام ي نتیجه در ،افغانستان شمال

 1358 سـال  اول ي نیمـه  تـا  1357 سال اواخر از مذهب، و دین از دفاع

 و مـذهبی  هاي شخصیت اکثراً مرحله این تا را جهاد فرماندهی. دش آزاد

 نداشـتند  گروهی و سیاسی وابستگی گونه هیچ که مردم متن از برخاسته

 .داشتند هدهع به

 و جنـگ  ي اداره ،افغانسـتان  روز آن وضـعیت  بـه  توجه با که است بدیهی

 اجتمـاعی  و سیاسی تشکیإلت یک وجود مستلزم شده، آزاد مناطق و جهاد

 بـه  زمـان  آن در جهـاد  سـرداران . بود نیامده وجود به هنوز که بود نیرومند

) خـدا  راه در شهادت( ابدي سعادت و ملّی و شرعی تکلیف رفع جز چیزي

 امـا  نبودند مالی هاي جویی استفاده و مقام و قدرت دنبال به و اندیشیدند نمی

 .نداشتند نیز تشکیإلتی و سیاسی ي تجربه

 جهـاد  سـرداران  از بعضـی  براي و آمد عمل به بعداً که ادعاهاي خإلف بر

 فعالیـت  گونه هیچ جهاد از قبل ها آن د،ش جعل مبارزاتی ي سابقه و تاریخچه

 نیـز  زمـان  آن فکري و سیاسی هاي جریان از یک هیچ به و نداشتند سیاسی

 قبـل  سیاسـی  و فکري هاي جریان که شد سبب وضعیت این. نبودند وابسته

 سیاسـی  هـاي  گـروه  کشور از خارج در و کرده استفاده فرصت از جهاد از

 آوردنـد،  مـی  بـر  سر زمین از قارچ مانند دیگري از پس یکی که را متعددي

 نمـوده  نفوذ شده آزاد مناطق به مختلفی هاي شیوه و ها نام به و دهند تشکیل
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 امـور  زمـام  تـدریج  به جهاد، آغازگران دلی ساده و خبري بی از استفاده با و

 کـه  مـذکور  هـاي  گروه با زمان هم البته. بگیرند بدست را مجاهدین و مردم

 هـاي  گـروه  داشـتند،  جهـاد  از قبـل  سیاسـی  و فکري هاي جریان در ریشه

 .گذاشتند وجود ي عرصه به پا نیز دیگري

 ثـور  هفـتم  کودتـاي  از پس شیعه، جهادي و سیاسی هاي گروه حقیقت، در

 سیاسـی  فرهنـگ  در زمـان  آن در ها آن اغلب و آمدند وجود به 1357 سال

 هـا  آن از بعضی اما. رفتند می شمار به »موسمی« و »شخصی« هاي گروه جزء

 سیاسـی  و فکـري  خطـوط  در ریشه که این دلیل به شد گفته که وريط همان

 .شدند می محسوب »مسلکی و مرامی« هاي گروه جزء داشتند، گذشته

 میـان  در مختلـف  سیاسی و فکري خطوط ظهور بخش در اول فصل در

 ثـور  هفـتم  کمونیسـتی  کودتـاي  از قبل کلی طور به که شد گفته شیعیان

: از بودنـد  عبـارت  که گرفت شکل شیعی ي جامعه در فکري خط چهار

 اهللا آیـت  پیـروان ( انـدیش  مصلحت و کار محافظه روحانیون و لماع خط

 امام پیرو اندیشِ مصلحت روحانیون و علما خط ؛)شریعتمداري و خویی

 روشـنفکران  خط و مغولیست نمایان روحانی و روشنفکران خط ؛خمینی

 .التقاطی گرایان اسإلم و
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  سازمان نصر افغانستان             تنظیم نسل نو هزاره مغول       

  ي مجاهدین اسالمی افغانستان          شوراي فرهنگی مجاهدین اسالمی افغانستان اتحادیه      

  انجمن شهید مزاري     جات               شوراي وحدت اسالمی قبایل هزاره
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  ها ستیمغول

 هـا و نما طلبـه ، هـا  ستیکه متشکل از کمونگرایان  و قوم ها ستیمغول

را بـه   ها آن ،سمی، متفکّر مغولمبلّغ لیهزاره بودند و اسماع نیخوانی برخ

ـ و هفتم ثور و بـه  ي، پس از کودتاداد یم وندیهم پ ـ پـس از پ  ژهی  يروزی

گـروه   کی شدند: میبه سه گروه تقس یکل طور هب رانیدر ا یانقإلب اسإلم

هـزاره ماننـد    نیخـوان  یو بعض طرفدار مسکو يها ستیکه شامل کمون

ـ و غخان  محمدفتح  ، فرقهقیعبدالرزاق توف ی، حاجگیب نیخادم حس  رهی

؛ گروه دوم کـه  دندیکش ینفس م کابل یستیکمون میرژ ي هیدر سا شد یم

ـ   نیخوانی برخ و ها ستیمتشکل از مائوئ  میهزاره بودند و از قبل بـا تنظ

 یگروه میارتباط داشتند در رابطه با تنظ تهیمغول در کو ي نسل نو هزاره

دادنـد. گـروه    لیتشـک » افغانستان یاسإلم نیمجاهد ي هیاتحاد«نام  هرا ب

و  هی، سور، عراقرانیدر ا سمیمغول ریتأثتحت  يها که شامل طلبه یسوم

ـ  ها ستیاز مائوئ يا عده افغانستان و ـ  یم ـ ، پـس از پ دش انقـإلب   يروزی

بـه وجـود    رانیرا در ا» سازمان نصر افغانستان« 1358، در سال یاسإلم

  آوردند.

  افغانستان یاسالم نیمجاهد ي هیاتحاد .1

ـ  یاسیس و يفکر انیجر نیاول ـ یأل سکه از خ ـ  یاس  جـات  زارهدر ه

ـ کار  استفاده نمود و قبل از همه دست به ـ جر دش از نـوع   سـم یمغول انی

 ي تـه یدر کو 1357هفتم ثور  يها قبل از کودتا آن بود، که سال سمیمائوئ

ـ فعال »نسل نو هـزاره  میتنظ«به نام  یاسیسازمان س قیطر از پاکستان  تی

ـ ا يسازمان بـرا  نی. اکرد یم ـ بتوانـد در م کـه   نی مـردم مسـلمان و    انی

ـ    هزارسـتان  نیمجاهد ـ اتحاد«عنـوان   را تحـت  ینفـوذ کنـد گروه  ي هی
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پاکسـتان   ي تـه یدر شـهر کو  1358سال  در» افغانستان یاسإلم نیمجاهد

ـ اتحاد نیا يظاهر بیکرد. در ترک جادیا  يهـا  سـت یعـإلوه بـر مائوئ   هی

ـ نما سـاده و ناآگـاه و روحـانی    ونیو روحان نی، خوانستیمغول ـ ن انی  زی

کـه از   فاضـل  دحسـن یس يآقـا مرحوم در ابتدا  یشرکت داشتند و حت

ـ یحضرت امام خم يسو ـ   ینـدگ ینما ره)(ین  یفاتیتشـر  سیداشـت، رئ

 يمقصود نیآن عبدالحس یاصل سیرئ که یصورتشد، در  نییتع هیاتحاد

از اعضا  يا عده یبود. اسام فروش کلچه رسول غإلم یحاج يمعاون و و

ـ ا سیتأس يدر ابتدا ها ستیمغول ي هیاتحاد ي شده و همکاران شناخته  نی

  است: لیقرار ذ هیاتحاد

 بیت اهل ونیزیتلو در» ياریاله«به نام  کهی کس :غإلم رسول یحاج .1

ـ  غیتبل اهل سنّت هیعل و شود یممنتشر  کایامراز  که فرزنـد   کنـد  یم

 ؛باشد یمی غإلم رسول حاج

 یملّ يمجلس شورا لیوک و ناهور نیخوان از :يمقصود نیعبدالحس .2

ـ یس ونیسیکم سی، بعداً رئدر دوران ظاهرشاه حـزب وحـدت    یاس

 ؛یلیجناح خل

 ؛مشهور ستیمائوئ :یغرجستان یسیعمحمد .3

 ؛برکت یحاج .4

 بودن؛ ستیمتهم به مائوئ :نامور يقار .5

 ؛ییعضو سازمان رها ستیمائوئ :معلم خادم .6

ـ  ستیمائوئ نماي طلبه :یرضوان نیحس غإلم .7 را  یکه خودش هم گروه

در  داد و لیتشـک  1358در سـال  » یگـروه وحـدت اسـإلم   «به نام 
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ـ ا يهـا  سـت یبـا مائوئ  افغانستان غرب در مروزین یعموم ي جبهه  نی

 ؛دشکه مفقود  نیداشت تا ا يجبهه همکار

ول دفتر ئسکه بعداً م هیاتحاد ي عضو برجسته :يعبدالصمد اکبر خیش .8

 ؛شد تهیاتفاق در کو يشورا

بعـداً   کـه  يجـاغور  از :)ياهللا صـمد  (آیت يصمد میعبدالحک خیش .9

 ؛شداتفاق  يدر شورا یاهللا بهشت معاون آیت

 ؛اتفاق درآمد يشورا تیبعداً به عضو که :یحیامان فص خیش  .10

 ؛رآقایش یحاج  .11

 ؛يدریح یعل غإلم  .12

 ؛يقندهار نیحس طالب  .13

 ؛یعل معلم غإلم  .14

 ؛خان وبیسرمعلم ا  .15

 ؛بابه میمعلم ابراه  .16

 ؛ستیمائوئ :ياهللا صفدر عنایت  .17

 ؛شهرستان از دریارباب ح  .18

ــادر اهللاحــاج   .19 ــوک :داد ن ــا اتحاد لی ــســابق شــورا، همکــار ب  ي هی

 اتفاق در آمد. يت شورایکه بعداً به عضو ها ستیمغول

 يپغمان که بعداً بـا شـورا   و دانیم ي دره نیاز فاتح :بدادیارباب غر  .20

بـه   هـا  سـت ینبود، بلکه مغول ستیمغول ي. البته ودشاتفاق هماهنگ 

  سراغ او رفتند.

مـرداد)  (ماه اسد  در ستانهزار ي، پس از آزادها ستیمغول ي هیاتحاد

 از رسـول  غـإلم  یمهمـات توسـط حـاج    اسلحه و ي، مقدار1358سال 
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خود بـاز کـرد.    يبرا يدر جاغور يفرستاد و دفترستان هزار به پاکستان

ـ  دیکوش مذکور ي هی، اتحاديپس از استقرار در جاغور ـ یأل سکه خ  یاس

 نیگرفت که مـردم و مجاهـد   میتصم ،نیپر کند و بنابراستان را در هزار

در آن  یاهللا بهشـت  آیـت . دینما یسازمانده را در رابطه با خود ستانهزار

ـ  هیبود و اتحاد ورس ي حوزه سیزمان رئ ـ کـه از طر  دیکوش  شـان یا قی

  وارد عمل شود.

ـ یعمحمد یبعد از مدت رسـول از   غـإلم  یحـاج  بـا  یغرجسـتان  یس

را با همان  يگرید ي هیاتحاد انشعاب کرد و یاسإلم نیمجاهد ي هیاتحاد

ـ اتحاد ي برجسته يداد. اعضا لینام تشک ـ جد ي هی عبـارت بودنـد از    دی

ـ  ی، حـاج ياهللا صـفدر  ، عنایـت یغرجستان یسیعمحمد  ی، حـاج رآقایش

ـ . اتحادرسول غإلم یو حاج علی حسین ـ  ي هی ـ وک اسـت یبـه ر  یاول  لی

 يمقدار برکت یحاج یبه سرپرست 1361سال  در يمقصود نیعبدالحس

بسـاط   يجـاغور  فرسـتاد تـا در   یغزن به ات از پاکستانمکاناسلحه و ا

 نیامـا مجاهـد   ،مبارز را جمع کند ونیروحان ژهیو مسلمان و به يروهاین

به که  آن را قبل از ها ستیکاروان مائوئ یو نهضت اسإلم یحرکت اسإلم

  مقصد برسد خلع سإلح کردند.

ـ  يو الحـاد  یستیمائوئ تیها از ماه طلبه یحت مردم و ياریبس  یبعض

نداشـتند.   یآگـاه  نسل نـو هـزاره   میو تنظ نیمجاهد ي هیاتحاد ياعضا

، یوثـوق  خیمانند ش یاسیساده و ناآگاه از مسائل س یحضور چند روحان

 سـت ی) و چند مائوئياهللا صمد (آیت يصمد میعبدالصمد، عبدالحک خیش

 ي هیــدر اتحاد رهیــو غ یرضــوان نیحســ غــإلم خینمــا ماننــد شــ طلبــه
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ـ ا تی، مردم را از درك ماهها ستیمائوئ ـ اتحاد نی آن  یو افـراد اصـل   هی

  .داد یسوق م یناتوان ساخته و به گمراه

مسلّط  مسلمان و يروهاین يها تیاز فعال يریجلوگ يبرا ها ستیمائوئ

 ینظـام  يشـورا «به نـام   ینظام يشورا لیاقدام به تشک ،شدن به منطقه

 در يصــفدر اهللا عنایــت ریــنیانج یفرمانــده بــه» و مالســتان يجــاغور

اعإلم کردند.  یرا هم نظام تینمودند و وضع يمرکز جاغور ،ماشه سنگ

بـه مخالفـت    هـا  سـت یاقدام مائوئ نیبا ا يجاغور تیروحان ياما شورا

در سـنگ ماشـه،    هـا  ستیپرداخت. مائوئ ها آن يبرخواست و به افشاگر

 یکیحمله  نیا ي جهینت دادند که در مورد حمله قرار را هیمهد ي مدرسه

حادثـه خشـم مـردم را     نیا. دیبه شهادت رس» یصالح« ها به نام  از طلبه

 نیمجاهـد آغاز شـد و   تیروحان يبه دعوت شورا يری، درگختیبرانگ

ـ جمع کنند. در ا يرا از جاغور ها ستیبساط مائوئ توانستند ـ درگ نی  يری

ـ  به هإلکـت  ها ستیاز مائوئ يا عده و دیشه نیسه نفر از مجاهد . دندیرس

  :نگارد یم نیچن یاخإلقعبدالحسین  دیجنگ شه نیدر رابطه با ا

از  ) پـس يجـاغور  تی(و� تیدر مرکز و� گرید ياز سو«

 دنی، خون جوانان جوشیصالح يمبارز آقا یشهادت روحان

 شوند یهمه حماسه م ها نا، زبکنند یها فوران م ، رگردیگ یم

همه چـون کـوه آتشفشـان،     ها و تفنگ ریها همه شمش قلم و

و  يالحـاد  يهـا  گـاه یسـنگرها و پا  یو تمـام  بارند یم آتش

 ي؛ سنگرهاکنند یم ریتسخ يگریپس از د یکیرا  یستیمائوئ

 شـه یهـا ش  کـه ده  ي، سـنگرها یسراسر ننگ، ذلّـت و بـدنام  

پـس   ها آندر  یروس يودکا و ییگوناگون اروپا يها شراب

 يها که عکس يسنگرهاشده است،  مارکردن انداخته از زهر
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 دهیـ در هـر کـدام د   يآور افتضـاح  یلـ یبه شـکل خ  یسکس

را  شـان یها راه باطل دل که رزمندگان و جان برکفان شده یم

بـه آن   دنیرسـ  دیبه ام يا خوش کنند و لحظه لیاباط نیبه ا

جـان را   …و ابـرو  چشم و ه�ل هیچاك، س نهیتنان س نیمیس

را بـه   يدر معرض خطر قرار دهند و خسارت و خذ�ن ابد

بـه جـان    یواهـ  يهـا  ها و شهوت به آن هوس دنیرس الیخ

جامعه را به خاك و خون بکشـند   کیملّت و  کیبخرند و 

ـ دار و داغد امـت زخـم   کیـ  نیو بر سر خـوان خـون   و  دهی

 يسـر رفقـا   یشراب ناب بنوشـند و بـه سـ�مت    دار تبیمص

زده و  گریرا به هم د شهیشان ش یو اربابان خارج ستیمائوئ

و دفاتر ملحدان  ها گاهی. از پاندینما انکرا�صوات بلند يصدا

ـ  اریاسناد و مدارك بسـ  زین ـ از جنا یکـه حـاک   یمهم و  اتی

  ١»بدست آمده است... است ها آنوحشتناك  يها توطئه

در رابطـه بـا   » کـانون مهـاجر  « انگـذار  از بنیـان  یکی ،سلمان رنجبر

نـام   بـه  کـه  يمقصود نیعبدالحس لیوک استیبه ر نیمجاهد ي هیاتحاد

  :سدینو یم نیچن شد یم ادیهم » میتنظ ي هیاتحاد«

 تــهیدر کو رفــتم یمــ کــه طــرف افغانسـتان  1360در سـال  «

از من خواسـتند کـه بـا هـم گـپ       شانی. ادمیرا د يمقصود

ـ میبزن از  هیـ شـروع کـرد بـه گ�    شـان یا صـحبت  نی. در اول

ـ افغانستان، به ا انیروحان لحـن کـه مـن مسـلمان، پسـر       نی

نخواهم شد،  ستیکمون ای و يا هرگز شعله مسلمان هستم و

                                                        
ـ ، تهیاستاد اخ�ق يها شهیاند ها و نوشته.  1 متحـد   ي جبهـه  یدفتـر فرهنگـ   میو تنظـ  هی

  .187و  186 ، ص1366، چاپ اول تابستان افغانستان یانق�ب اس�م
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که در  یاتمکانو ناچار ا دیریگ یشما ملّاها از من کناره م یول

و آن وقت  افتد یم رهیغ و ها يا هست به دست شعله هیاتحاد

کـه   یکافر شده است؛ در حال يکه مقصود دیکن یمغال م غال

من به شـما   دییایب به نام اس�م به وجود آمده است. هیاتحاد

ـ که تمـام ا  دهم یقول م ـ را در اخت هیـ ات اتحادمکان شـما   اری

ـ بر رونیمائو را ب ياه ه)بچ(بگذارم و چوچه  ـ  …زمی  هـر ه ب

  است که: نیدانستم ا هیاتحاد نیآنچه در رابطه با ا ،صورت

 هیبه اصطإلح اتحاد نیا یاصل ي نسل نو هزاره هسته میتنظ .1

حـزب مـردم    ياکثراً اعضا میتنظ نیدر ا و دهد یم لیرا تشک

و  باشند یم کابل میدارند که طرفدار رژ تی) عضو(حزب بوتو

  .هیعوامل روس

 ي جبهـه « اسـت و  یستیسازمان مارکس کیکه » ساما« ياعضا

نفوذ  هیاتحاد نیا در باشد یآن م يها از شاخه یکی» یمتحد ملّ

ـ   ي جبهه«با  یبه طور رسم هیدارند. اتحاد يادیز » یمتحـد ملّ

 ائتإلف امضا کرده و عمإلً با هم همکار هسـتند و گفتـه   مانیپ

 يمعاون اول مقصود که یزابیمهندس) اکرم گ( رینیانج شود یم

  است. انیجر نیاست عضو ا

اسـت در   یستیسازمان مارکس کیکه باز هم » ییسازمان رها«

کـه  » جـات  زارهه يصدا« ي هینشر حضور دارد و هیاتحاد نیا

اسـت.   انیجر نیاز طرف هم شود یمنتشر م ایگو يدر جاغور

 ي، همان حصارمیتنظ ي هیسازمان در اتحاد نیاز جمله افراد ا
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 به نام معلم خادم یبود که فعإلً اخراج شده است و شخص نام

  ١.»است انیجر نیاز هم ندیگو یهم م را

ـ ن یانشـعاب  نیمجاهد ي هیدر رابطه با اتحاد رنجبري آقا  يافشـاگر  زی

  شرح است:  نیاو به ا ي از نوشته یکه بخش کند یم

 يهـا  افراد وابسته بـه گـروه   هیاتحاد نیدر ا ،هر صورته ب«

بود که  لیدل نینا مسلمان وجود دارد و به هم و یستیمارکس

 ي تــهیکم ي بــر اداره یرســول را مبنــ یحــاج شــنهادیمــن پ

 را رد کردم و گفتم قسـم حضـرت عبـاس    هیاتحاد یفرهنگ

ـ . را دم خروس ایقبول کنم  ـ یروز گ کی دسـت   ریـ وز یزاب

ـ ، بـا ا یغرجستان گریراستت هست و روز د حـال قسـم    نی

ناراحـت   اریبسـ  که يرابطه ندار ها يا که با شعله يخور یم

  ٢»ما بود... دارید نیآخر نیشد و ا

 نیمجاهـد  ي هیاتحاد يها ستیبودن مغول ستیبه مائوئ اعتراف رنجبر

اق نط یزابیاکرم گ و یغرجستان یسیعمحمدبودن  يا خصوص شعله به و

ـ اسـت غ  ی، اعترافکایآمر يصدا ویراد ـ قابـل ترد  ری ، چـرا کـه او را   دی

 داننـد  یو م شناسند یم کینزد از یمالستان زاده یچون عل ییها ستیمغول

و  يا لـه یکه به خاطر منافع قب!» يدربار ي عهیش«است و نه  دیکه او نه س

  .دینما یستیرا متهم به کفر کمون ستیمغول يرفقا خود یمذهب

ـ اتحاد: «سـد ینو یکه م يآباد دولت راحمدیبص ياز آقا دیحاإل با  ي هی

و طـرز   يگیـر  موضع ي وهیش نیبا ا یاحزاب و افغانستان یاسالم نیمجاهد

                                                        
 6، 5 ، ص15/2/62رخ و، معهیهاي ش در مورد احزاب وسازمان رنجبر ي نوشته دست.  1

  .7 و

  .5 ص، همان.  2
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ـ   نیتفکّر، با ا انـد، سـرانجام طـرح و     در انقـالب باختـه   شـد  یکه گفتـه م

 نینـو  خیبا نوشتن تـار  یغرجستاني شان موفق از آب در آمد!... و آقا پالن

که حزب وحـدت   نیخصوص ا خود کسب کرد، به يبرا یشهرت جات زارهه

طـرح مطلـوب   عنوان  به را یطرح حکومت فدرال اسالم افغانستان یاسالم

 اقدام، موقـف  نیو ا دیبه نشر رسان رانیاطالعات چاپ ا ي خود در روزنامه

را  یها قبل طرح حکومـت فـدرال   سال يو رایرا باال برد، ز یغرجستان يآقا

ـ  ١.»ارائه داده بود و در آن روزگار مورد اسـتقبال قـرار نگرفـت    کـه   دیپرس

ـ مطلبی  جنگ قدرت !موفق از آب در آمد؟ ها ستیچگونه طرح مغول  انی

بـه   هـا  ازبـک هـا و   ، پشتونها کیتاجها با  اقوام و از جمله جنگ هزاره

  ؟ی منجر شدفدرال حکومت سیتأس

ـ   دیکه منجر به تشد یطرح حکومت فدرال ایآ قتـل   و یجنـگ داخل

ـ یقزل آبـاد، دشـت ل   فی، چنداول، مزار شرافشار يها عام و منـاطق   یل

ـ نجات داد  را ملّت افغانستان دش گرید ـ ؟ آداد بـر بـاد   ای  طیدر شـرا  ای

کارسـاز   یفـدرال  ستمیس افغانستان اصإلً ییایو جغراف یاسیس، یاجتماع

 يهـر کـار   ينظر يها دارد؟ البته در استدإلل مکانآن ا ياست و برقرار

کـرد؟   يکـار  نیچن شود یدر عمل هم م ممکن ثابت کرد اما توان یرا م

و  يا ، منطقهیقوم يها خصومت ختنیبرانگ قیاز طر یحکومت فدرال ایآ

، بـا  ی، آن هم از نوع اسـإلم یحکومت فدرال ای؟ آشود یم لیتشک يا فرقه

 میدید ؟دیآ یبه وجود م یو مذهب ینیها و اعتقادات د پامال کردن ارزش

 انیعیبر سر ش ها ستیمغول ریو سا ستیمائوئ یکه طرح و پإلن غرجستان

 ینید یزده شد، ب دامن یقوم يها شد، خصومت شیمظلوم افغانستان آزما

                                                        
 53 صص. افغانستان یاسیس اناتیجر احزاب و ي ، شناسنامهيآباد دولت راحمدیبص.  1

  .55و 



 239 هاي سیاسی شیعه   چهارم: آغاز جهاد و تشکیل گروه فصل

 

ـ جنا نیتـر  و فجـیح  يساإلر وانهیبا د یو إلمذهب رواج  يضـد بشـر   اتی

امـا حکومـت    ،افتندیات دست مکانهم به قدرت و ا ها ستیمغول ،افتی

 یشکست عوامل متعدد درون نیا ينشد. ممکن است برا لیتشک یفدرال

اما منشـأ همـه    ،خود را خواهد داشت يکه جا ه شودبرشمرد یرونیو ب

ـ  است. همان یستیتفکّر مغول انیعیش يها یها و بدبخت شکست کـه   يورط

خصـوص   و به انیعیش ها ستیافغانستان را تباه کردند، مغول ها ستیکمون

  قوم هزاره را تباه کردند.

به چنـد مطلـب بـه طـور      يآباد دولت يآقا میها که بگذر از پرسش

  :کند یاعتراف م یضمن

 لیاما بـا تشـک   ،در دوران جهاد مرده بودند ستیکمون يها ستیمغول .1

  حزب وحدت زنده شدند.

سـاز،   سرنوشـت  حزب وحدت در مسائل مهم و یاصل ي خط دهنده .2

اند، چرا کـه بـه    بوده یچون غرجستان ییها ستیکمونو  ها ستیمغول

ـ   گرانیجلوتر از د« يآباد دولت ي گفته آن !» زننـد  یدر صحنه قـدم م

  ؟یهم چه قدم
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  ١سازمان نصر افغانستان .2

گـروه  «نـام   در ابتدا به 1358تابستان سال  در سازمان نصر افغانستان 

کرد. گـروه نصـر    تیاعإلم موجود در شهر قم يا هیبا انتشار اعإلم» نصر

ـ یس انیتوسط آقا ـ  نیدحس ـ  ضـامن  ،یصـوف  دره ینیحس ، يواحـد  یعل

ـ ی، ميمزار یعبدالعل ـ  یصـادق  نیرحس ـ  یترکمن  علـی  ، قربـان )ی(پروان

ـ  نی، عبدالحسیواعظ وسفی، یعرفان ـ  خـادم  ،یاخإلق  و ینـاطق  نیحس

  شد. سیتأس شفق زاهللایعز

ـ یس ي سه حلقـه  وستنیهم پ از به قتیگروه در حق نیا   لیتشـک  یاس

که  (مغول پارت) در کابل ییگرا مشهور به قوم متهم و ي حلقه یکیشد: 

ـ را  آن و افراد شـاخص  دندینام» ینیحزب حس«را  آن بعداً  یصـادق  خیش

ـ یحک دعباسی، سیلیخل میکرمحمد، شفق زاهللای، عز)ی(پروان یترکمن  یم

اشـرف کـه در قالـب     نجف میمق ي حلقه يگری؛ ددادند یم لیو ... تشک

ظهور کرده بود و فرد شاخص آن » شباب الهزاره«نام  به یزن نهیس ي دسته

، رفـت  یشمار م ، بهیکاولنگی یعرفان علی قربان خیش ياإلسإلم آقا حجت

ـ  هیو سور رانیا میمق ینیشامل طإلب علوم د یسوم ي و حلقه . شـد  یم

ـ روحان«ه تحت عنوان یسور میمق ي حلقه ـ فعال» مبـارز  تی ـ  تی . کـرد  یم

از قبـل   ها آن ي دسته کیدو دسته بودند،  زین هیو سور رانیا میطإلب مق

ـ     تهیکابل و کو يها ستیبا مغول ـ  ضـامن  خیارتبـاط داشـتند کـه ش  یعل

که  یدوم ي بودند. دسته ها آن ي از جمله ییرضا اسحاق خیو ش يواحد

گـروه  «نام  را به یمقدس، گروه در مشهد یانقإلب اسإلم يروزیبعد از پ

                                                        
چند پاراگراف بـه آن   ی شده وکپ» ی افغانستاناسیسي  دانشنامه«کتاب مطلب از  نیا.  1

  افزوده شده است.
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 ینـاطق  محمد ،ياهللا موحد امان انیداد متشکل از آقا لیتشک» نیمستضعف

ـ عبدالحم دیس ،نکیع ـ  يسـجاد  دی  يمهـدو  ،ياعتمـاد  یمصـطف  ،یلعل

بود کـه حـدود دومـاه بعـد از      لعل يو استاد صابر تخت سنگ ياصغر

را » سازمان نصر افغانسـتان «گروه متحد شده و  نیگروه نصر با ا سیتأس

  کردند.   سیتأس

ـ سازمان نصر، آقا سیسال بعد از تأس کی ـ  انی ، ، سـتار اخگـر  میقس

ـ  و )سرخ افتخاري به مشهور(ياهللا افتخار رحمت ـ عبدالحم دیدکتر س  دی

 ي. آقـا وسـتند یآمده بودند به سازمان نصـر پ  رانیتازه به ا که یمعصوم

دعوت شده بود، چـون آن   يواحد یعل توسط ضامن اخگر قبإلً در کابل

ـ آشنا بودند. ا مدو از قبل باه ـ  نـک یع یمجموعـه کـه نـاطق    نی  دیو س

 إلتیبودنـد تمـا   هـا  آنبـا   زین یشهرستان يواد) علوج دیرضا (سمحمد

 ي هیکـه در نشـر   دادنـد  ی(ره) بروز مینیو مخالف با خط امام خم یچپ

ـ     یارگان نشـرات  »نیمستضعف امیپ« . افـت ی یسـازمان نصـر، انعکـاس م

تحت عنوان  يا در مقاله نیمستضعف امیپ ي هیاخگر در نشر يآقا چه چنان

ـ   قیبر شـعار نـه شـر    ینگرش« شـعار صـدور انقـإلب و     »یو نـه غرب

 يجنـاب آقـا   ي را محکوم نموده بود. بـه گفتـه   یاسإلم سمیونالیانترناس

ـ  يهـا  بـا گـروه   يدسته خواسـتار همکـار   نیا ،یکاولنگی یعرفان  یچپ

بودنـد   دنـد، ینام یم »یمترق يها گروه«را  ها آنکه  یستیو مارکس یالتقاط

سـید  و  يافتخـار اهللا  رحمتاخگر، قسیم  انیامر سبب شد که آقا نیو ا

  از سازمان اخراج شوند. 1361در سال  يعلومحمدرضا
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در  1361تـا سـال    ينفـوذ  و یکه جناح چپ التقاط رسد ینظر م به

ـ  چنـان سازمان نصر نقش برجسته داشـت،   یاسیس تیو هدا يرهبر  هک

  :  سدینو یم نیرابطه چن نیاز سازمان اخراج شد در ا که يعلو يآقا

هر  ي ستهیخود شا تیسازمان در سه سال نخست فعال نیا«

ـ الاسـت؛ چـون در آن دور از فع   رینوع تقد خـود،   يهـا  تی

 یمیو روشـنفکرانه، درك مفـاه   یانسان يها نااز آرم يرویپ

 ،يآزاد هـا،  تیحقوق مل ،یارض تیتمام ،یچون استق�ل مل

را وجه همت خود قـرار داده   یشیاند و درست ییآشکاراگو

ـ بود. ا ـ بـه دل  نی مـدار و   انسـان آگـاه و   يوجـود عناصـر   لی

  ١.»دآن سازمان بو يرهبر أتیدر ه خواه يآزاد

و  یروشنفکران سکوإلر، التقـاط  اتیادب که با فرهنگ و یکسان يبرا

عضو سازمان نصـر را   یدارند و عناصر چپ ییآشنا افغانستان ستیکمون

و  یانسـان  يهـا  ناآرم« از يعلو يواضح است که منظور آقا شناسند یم

ـ  ...» چـون   یمیروشنفکرانه، درك مفـاه  ـ و نظر هـا  ناهمـان آرم و  اتی

با زهـر   ختهیآم یو تفکرات التقاط ینظام اسإلم الفمخ يها يگیر موضع

مـورد نظـر    خـواه  يمـدار و آزاد  انساناست و عناصر آگاه و  مسیمارکس

  .باشند یو ... م ياهللا افتخار ، رحمتاخگر میقس انیآقا زین شانیا

در سازمان نصر مشـاهده   يفکر شیهر حال، در آغاز کار سه گرا به

 يهـا  طور عمـده بـر اسـاس سـوابق حلقـه      به ها شیگرا نیکه ا شد یم

                                                        
بهار و  زدهم،یدوازدهم و س ي طرح نو، سال سوم، شماره یفرهنگ و یعلم ي فصلنامه.  1

  .33 ، ص1386تابستان 
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ـ ا یوجود آمده بودند، اما از انقإلب اسإلم سازمان به ي دهنده تشکیل  رانی

  عبارت بودند از: ها شیگرا نیبودند. ا رفتهیپذ ریتأثظاهراً  زین

خـط امـام    رویپ و یانقإلب شیکه خود را گرا یمذهب ـ یقوم شیگرا .1

کـه طبـق    یصادق نیرحسیم چه چنان. کرد ی) هم قلمداد م(رهینیخم

نداشت اما، بـا چـاپ و    دهیعق هیفق تیاظهارات خودش به اصل وإل

ـ یعکس خود در کنار امام خم ریتکث ـ  ین ـ کـه خـود را پ   دیکوش  روی

 .دینما یمعرف در افغانستان امامدار خط  و پرچم هیفق تیوإل

 بـه  کابـل  يها ستیمغول ي که در حلقه یالتقاط و یستیمائوئ شیگرا .2

ـ یو م مبلـغ  لیاسماعمحمد یسرپرست  ي و در حلقـه  یصـادق  نیرحس

نفوذ داشـت و بعـد از    يمحمود دریح دیجمع شاگردان س در مشهد

مانـد و بـا انقـإلب     یسازمان بـاق  نیسازمان نصر در صف ا لیتشک

  .کرد یآشکارا مخالفت م هیفق تیو وإل رانیا یاسإلم

ـ  و یغاتیتبل در ابتدا بر امور شیگرا نیا سـازمان نصـر تسـلّط     یفرهنگ

را مـنعکس   آن 1361تا سال » نیمستعضعف امیپ« ي هینشر چه چنانداشت، 

قسـط   ي تحقّق جامعه يبه سو شیپ« ی، که چاپ شعار التقاطساخت یم

ـ آن در محکوم يهـا  و مقاله هینشر نیدر پشت جلد ا» يدیتوح خـط   تی

  مطلب است. نیگواه ا یاسإلم إلبامام و انق

ـ ها در آن زمان خر نوشته و يگیر موضع نیکه چن نیتوجه به ا با  داری

 شیگـرا  ، ظاهراً عناصر مربوط بهکرد ینداشت و سازمان نصر را بدنام م

نشـدند بلکـه    هیعناصر تصـف  نیا ي کردند. البته همه هیالذّکر را تصف فوق

بـا رفتـار    گـر ید يشدند که آشکارا متهم بودنـد و از سـو   هیتصف یآنان

  .کردند یدر سازمان مخالفت م شان يرفقا ي دوگانه
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از اول معتقد بـه   ایبود که  یمتعلّق به کسان شیگرا نی، ایاسإلم شیگرا .3

و  یانقـإلب اسـإلم   يروزیپس از پ ایبودند و  یاسإلم ي مبارزه اسإلم و

ـ خـط امـام در ا   تیحاکم و  یمتحـول شـدند و تفکـرات التقـاط     رانی

خط امـام   رویدسته در ابتدا صادقانه پ نیشان را اصإلح نمودند. ا یانحراف

کتـاب   24 ي در صفحه یکاولنگی یعرفان يآقا هک چنان) بود. (رهینیمخ

ـ » افغانستان یامام و انقإلب اسإلم« ـ  نیراجع به خط امام چن : سـد ینو یم

 ي خردمندانـه  يهـا  يامروز بر ملت مسلمان ماست که خط امام و رهبر«

ـ به اهللا و خط توح مانیا يرا که از ژرفا يو ـ  سرچشـمه  يدی ـ گ یم ، ردی

  »خود قرار دهد. یو عمل یسرمشق علم شیاز پ شیب

اعتـراف   یاهللا به طور ضـمن  حبل ي با مجله يا مصاحبه یط یعرفان يآقا

به مرور زمان معتقد بـه   داشته و یقوم ي که در ابتدا فقط دغدغه کند یم

ـ  یقـوم  يهـا  شیاست. او در رابطه با گرا دهش یاسإلم ي مبارزه  یو ملّ

ـ    1347-1346در سـال   که یموقع: «دیگو یخود م از  لیبـه قصـد تحص

، کـرد  یکه در قلبم و مغزم خطور م يا خارج شدم، تنها معضله غانستاناف

بود که مورد ستم واقع شده  ]اقوام[ ها تیملّ يها یچارگیو ب ها تیمحروم

ـ که چطـور ا  نیبودند و ا ـ ملّ نی ـ یبـه حقـوق س   هـا  تی و  يو مـاد  یاس

واجه شدم و من بود که با آن م ي هیاول طرز تفکّر نیبرسند؟ ا شان یمذهب

  ١»و مطالعه کردم. یبررس یلیمسأله خ نیا يرو

 ییکه پس از آشـنا  کند یسخنانش اعتراف م ي در ادامه یعرفان يآقا

و  یاسیکتب س ي مسلمان و مطالعه يها تیشخص و یاسیس يها با چهره

                                                        
مهرماه  28، سال سوم، شماره ینیحس نیالد دجمالیس ی، ارگان نشراتهللا ماهنامه حبل.  1

  .19 ، ص1365
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اشرف متوجـه نـواقص    نجف در امام خمینیبا افکار  ییو آشنا یانقإلب

 ياست. و افتهیتنها راه نجات  اسإلم را شده و یو نژادپرست ییگرا تیملّ

  :  دیگو یم نهیزم نیدر ا

کـه   میدیرسـ  جهینت نیو خ�ل مطالعات به ا امیو ما در مرور ا«

و اگـر   رسـاند  یشان مـ  را به حقوق ها تیتنها اس�م است که ملّ

را  هـا  تیـ اس�م در جامعه حاکم گردد، تمـام حقـوق ملّ   نیقوان

  ١.»میانتخاب کن دیراه است که ما با گانهی نی، و اکند یم نیتأم

عبـارت   1361سـال   ي هینصر، پس از تصـف  يمرکز يشورا ياعضا

ـ ی، سيمـزار  یبودند از: عبدالعل ـ  نیدحس ـ یخل میکرمحمـد ، ینیحس ، یل

ـ یحک عبـاس  دی، سیواعظ وسفی، یعرفان علی ، قربانشفق زاهللایعز ، یم

 گـر یمهم د فراد. ايواحد یعل ضامن و یناطق محمد، یناطق نیحس خادم

از  ، حجت فاضـل محقق از شولگرهمحمدسازمان نصر عبارت بودند از: 

ـ یدولـت رف  خی، شصوف  دره از ي، کاظم جعفرفإلح ی، حاجبلخاب ، یع

ـ کاولنگیاز  یعإل رحمت دی، سيدیسع ـ  ی، عل ـ کاولنـگ یاز  اری از  وای، ش

 از ، ابـوذر يبـر  ي، اعتمادریخد ي، موحدویک دی، نوانیک ی، ناطقپنجاب

  .یشهرستان یو واعظ (پهلوان حرّ) رعلمی، پهلوان میغزن

 یاسـإلم  شیگـرا  1361خصوص پـس از سـال    دوران جهاد، به در

ـ    در سازمان نصـر برجسـته   ها شیگرا ریظاهراً بر سا . کـرد  یتـر جلـوه م

 یصوف  دره ینیحس يو ارتباطات او و آقا يمزار يپشتکار آقا ها و تإلش

سـبب   یانقـإلب اسـإلم   يروزی، قبل و بعد از پیرانیا ونیانقإلب یبا بعض

تر گردد و هـم خـط اسـإلم     در سازمان برجسته يمزار يشد که هم آقا

                                                        
  .19همان، ص .  1
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ـ  چنـان بر سازمان حاکم شـود.   یاندک یحداقل از نظر فرهنگ یقاهتف  هک

نسل نـو   میتنظ« ییگرا مغول انیو جر سمیونالیدر رد ناس يمقاإلت متعدد

شـعار   يجـا  شد و بـه  نیسازمان نصر تدو ي ؛ مرامنامهدشچاپ » هزاره

ـ «شـعار  » پیش به سوي جامعه قسط توحیدي« یالتقاط  يسـو  بـه  شیپ

  مطرح شد.» در افغانستان یاسإلم ياستقرار جمهور

راه  ي سازمان نصر در ابتدا خود را ادامـه دهنـده   کهاست  ذکرقابل 

ـ  ناریچند سم و دانست یم یلخعإلمه ب ـ  داشـت  یدر رابطه با گرام  یبلخ

  منتشر کرد. زیرا ن آن مرحومبار اشعار  نیاول يبرگزار کرد و برا

  جات زارهه لیقبا یاسالموحدت  يشورا .3

 نیاز خـوان  يا توسـط عـده   تهی، در شهر کو1365شورا در سال  نیا

شد. سردار  سیتأس يجاغورخان  یعل سردار رجب استیر ، بهستانهزار

ـ  جنـرال  با پس از ورود به پاکستان خان یعل رجب ـ   یموس  یخـان، وال

کمـک نمـود. چـون     يتقاضـا  بلوچستان پاکستان تماس گرفته و التیا

ـ  خـان   یعل با سردار رجب یجنرال موس  يداشـت بـه و   یارتبـاط قرابت

و سران  ندگانی، نماروهایرط که نش نیو کمک داد به ا يهمکار ي وعده

  .  دیرا متحد نما شاوریو پ تهیکو میمق ستانمردم هزار

کمک از جنـرال   افتیدر و يپس از اخذ قول همکار خان یعل رجب

 تـه یدر کو را پاکسـتان  میمق ستاناز افراد سرشناس هزار يا ، عدهیموس

 ي، اتحادستانهزار لیجمع نموده و پس از چند جلسه اعإلم کرد که قبا

انـد.   داده لیتشـک » جـات  زارهه لیقبا یوحدت اسإلم يشورا«را به نام 

بـه   یو معاون آن شخص يجاغورخان  یعل شورا سردار رجب نیا سیرئ

  شد. ی، معرفقهرمان دینام س
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ـ  که به سردار رجـب  یبر اساس قول زین یجنرال موس داده  خـان  یعل

ـ آباد در اسإلم یپاکستان يها به مقام يا نامه یبود او را ط نمـود.   ی، معرف

ـ  ي نامه افتیپس از در یپاکستان يها مقام پـول   ي، مقـدار یجنرال موس

فرسـتادند   تهیاو را به کو قرار داده وخان  یعل سردار رجب ارینقد در اخت

ـ  . رجـب دیآغاز نما يریعضوگ يرا برا يجد يها تیتا فعال خـان،   یعل

را اجاره نموده و اقـدام بـه چـاپ     ی، آپارتمانتهیپس از مراجعت به کو

ــر   نینمــود. در همــ تیکــارت عضــو ــر کشــته شــدن دخت حــال خب

 توسط شوهرش، سبب شـد کـه نـامبرده بـه افغانسـتان     خان  یعل رجب

ـ  ابیبرگردد و در غ ـ   قهرمـان  دیاو س وحـدت   يشـورا  سیخـود را رئ

ـ  لیقبا یاسإلم شـورا از   ياي از اعضـا  اعـإلم کنـد. عـده    جـات  زارهه

  مذکور عمإلً منحل شد. يشورا جهیقهرمان متابعت نکردند که در نت دیس

بـه   جـات  زارهه لیقبا یوحدت اسإلم يشورا یاصل ياعضا یاسام

  است: ریشرح ز

 ؛يجاغور خان یعل سردار رجب .1

ـ  غـإلم  ری. مدیغزن تی، در وإلجغتو یولسوال از :یعل غإلم ریمد .2  یعل

 بـود و  يمحمـد  ینبمحمد يدر آن زمان عضو حرکت انقإلب مولو

 ؛رابطه داشت زین ها ستیبا مائوئ

در  هـا  ستیبا مائوئ زیاو ن ، کهبهسود شیقول خو از :یعل رستم ریمد .3

 ارتباط بود.

 .جوزجان تیوإل سنگچارك یاز ولسوال :دقهرمانیس .4

ـ  ي با احزاب جبهه که سنگچارك از :دار هیقر خان یعل .5  نجـات و  یملّ

 ؛رابطه داشت یإلنیگ یمحاذ مل
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ـ فرزند طالـب قر  نیناظرحس .6 ـ وإل صـوف   دره یولسـوال  از :دار هی  تی

ـ  اتفاق بـود و  يعضو شورا ي. وسمنگان  یزمـان بـا تمـام    نیدر ع

 ؛داشت يهمکار احزاب در پاکستان

ـ رضـا ب  یفرزند کلب گیب خان یعل یحاج .7  لعـل و  یولسـوال  از :گی

ـ وإل سرجنگل ـ  ی. حـاج غـور  تی ـ ب خـان  یعل ـ  گی  رخـادم یرادر مب

بـود و در   زحمتکش هزاره، در کابل تیملّ يشورا سی، رئگیب نیحس

 ؛داشت تیعضو زین یگروه محاذ ملّ

ـ بام تیورسِ وإل یولسوال از :میعبدالرح رزایم .8  ي عضـو جبهـه   و انی

 ؛نجات یملّ

همکـار بـا    و یصوف، عضو حرکت اسإلم دره از :دار هیقر ياریبخت .9

 ؛نجات یملّ ي جبهه

 نجـات و  یملّ ي ، همکار با جبههورس از :قوناق یعل غإلم یحاج .10

 ؛حرکت انقإلب

 ي و همکار با جبهـه  سرجنگل لعل و یولسوال از :یتول میعبدالحک .11

 ؛نجات یملّ

 ؛يکندیدا تی، از وإليخود ي دره : ازمیابراه محمد .12

 ؛یغزن تیاهورِ وإلن از :له کورهخان  ونسی .13

ـ که با جمع انیبام کاولنگی از :گیاحمدب .14 ـ ن یاسـإلم  تی  يهمکـار  زی

 ؛داشت

ـ  ي عضو جبهه و يکندیدا تیاز وإل :بغل کندو میابراه محمد .15  یملّ

  نجات.
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  افغانستان یاسالمحزب دعوت اتحاد  .4 

حزب دعـوت  « وستنیهم پ به از افغانستان یاسإلم حزب دعوت اتحاد

بـه   »رعد افغانسـتان  یحزب اسإلم« یجناح انشعاب و »افغانستان یاسإلم

ـ  نیحسمحمد خیش یسرپرست ـ  زاده خیش ـ    یخزاع  زاده خیمعـروف بـه ش

گـروه   یانشـعاب  ي وجود آمـد. بعـداً شـاخه    به 1365در سال  ،يقندهار 

و فرد شـاخص آن   دینام یکه خود را نهضت مؤسسان م ینهضت اسإلم

ـ بود ن يجاغور یمیبابا رح یعل  یبـه حـزب دعـوت اتحـاد اسـإلم      زی

که در حزب وحدت در کنار جنـاح   یمیبابا رح ی. علوستیافغانستان پ

کـه   رود یشمار م با سابقه به يها ستیمغول ي قرار گرفت از جمله یلیخل

ـ  از خود بـروز داده اسـت. البتـه آن    يتند یستیمغول شیگرا کـه   يورط

ـ ن افشـار  محقق یعل مانند رمضان يگریافراد د شد یمشاهده م ـ از ا زی  نی

  ند.نبودبهره  یسعادت! ب

پـس از   یحزب دعوت اتحاد اسـإلم  یکه اکثر سران اصل نیا لیدل به

ـ از خود بروز دادند ا یستیمغول شیگرا ،حزب وحدت لیتشک گـروه   نی

. با وجود آن افراد معقـول  ردیگ یقرار م یستیمغول يها در صف گروه زین

  داشتند. تیگروه عضو نیدر ا زین یمعتدل و

عبـارت   افغانسـتان  یاسـإلم  اتحاد مشهور حزب دعوت يها تیشخص

، بابـه  می، معلم ابـراه افشار محقق یعل ، رمضانيغزنو زاده خیبودند از: ش

 و... . یمیبابا رح یعل  ،یزاده خزاع خی، شامی، سکندر قزیست نیحسمحمد
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  ها ستیمغول يانگیز فتنه

 1357هفـتم ثـور سـال     يکـه گفتـه شـد، پـس از کودتـا      يورط همان

ـ ی دادنـد.  لیدو گروه عمده را تشک یکل به طور ها ستیمغول ـ اتحاد یک  ي هی

 يگـر ید و پاکسـتان در بلوچستان  تهیشهر کو ، درافغانستان یاسإلم نیمجاهد

ابتدا روابـط سـازمان    . دررانیا یاسإلم يسازمان نصر افغانستان در جمهور

 يحـد  در پاکستان خوب بود تـا  ها ستیمغول ي هیو اتحاد ها یمینصر با تنظ

مسـلّح   هیتوسط اتحاد 1359سال  از افراد سازمان نصر در يادیز ي که عده

ــاتحاد يهــا ســتی. مغولدشــ ــه عز هی ــب  وســفیو  يبهســود شــفق زاهللای

ـ م 500 يشفق بهسود هک چناندادند؛  اسلحه یشهرستان یواعظ اسـلحه از   لی

  منتقل کرد. نموده و به بهسود افتیدر هیاتحاد

گـروه   نیتإلش ا در سازمان نصر و یقاهتاسإلم ف یتر شدن نسب برجسته

ـ    مردم هزارسـتان  انینفوذ در م يبرا ـ ا نی، سـبب شـد کـه ب سـازمان و   نی

ـ طرفـدار اتحاد  نیو خوان ها ستیمغول ـ (اتحاد یاسـإلم  نیمجاهـد  ي هی  ي هی

ـ   جادیا فاصله  یاتفاق اسإلم ي) و شوراها ستیمغول تعـارض   یشـده و حت

 یسـنّت  ونیو روحان نیخوان هیعل یافراط اری. سازمان به شکل بسدیوجود آ به

را  آن آنچـه کـه   لیبه دل یاسإلم اتفاق يشرکت در شورا موضع گرفت و از

ـ ورز يخـوددار  دینام یم صالح ریافراد مشکوك و غ، نینفوذ خوان  ي. آقـا دی

 يشـورا  لیسمت شـمال در موقـع تشـک    ندگانیکه با نما يمزاری عبدالعل

آنجـا   برگشـت و در  حضور داشت، بـه شـمال افغانسـتان    اتفاق در ورس

مخالفـت   یاصل لیدل ،. البتهدیجایی نرس داد که به لیرا تشک يگرید يشورا

 ،شورا بـود  نیاتفاق عدم انتخاب او به مقام معاونت ا يبا شورا يمزاري آقا

کـه   یدر حـال  داد یو افراد مشکوك را بهانه قرار م نیاما در ظاهر نفوذ خوان
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خود بر حزب وحدت نه تنها افراد مشکوك بلکـه افـراد    استیر ي در دوره

ـ را وارد ا نیمنحرف و خوان ي شده شناخته حـزب سـاخته و سرنوشـت     نی

  دست آنان سپرد.ه را ب انیعیش

ـ  ها ستیمغول  يرو  در  رو سـتان در هزار يآور تعجـب  اریبه شکل بس

مخالف سازمان نصـر   نِِی، و آن عده از خوانها ستیهم قرار گرفتند. مغول

ـ زده بودنـد بـه دفـاع از آ    اتفاق حلقه يکه بر گرد شورا ، یبهشـت  اهللا تی

بـا   یرا مـتهم بـه دشـمن    هـا  ينصـر  پرداختند و یسنّت يسادات و علما

ــادات نمــوده  ــرف  خواندنــد. از آن ســتیو مائوئ ســتیمغول ،س ط

و خـط امـام را بـر     یاسإلم سازمان نصر که نقاب انقإلب يها ستیمغول

اتفـاق بـه    يشـورا  إلتیبـودن تشـک   آلوده ي چهره کرده بودند، به بهانه

ـ رق نیخوان یو حت یسنتي مبارزه با سادات، علما خـود پرداختنـد.    بی

اتفاق و بعداً حرکت  يمخالفت با شورا ي کارها به بهانه نیا ي البته همه

  .تگرف یصورت م دندینام ی! منیرا منافقها آنکه  یاسإلم

ـ چه از طر سازمان نصر و قیچه از طر یاز هر جناح ها ستیمغول  قی

لوح و دفاع بـد   سادات ساده لما وبا بزرگ ساختن ع یکیاتفاق  يشورا

تـإلش   هـا  آنکردن و اتهام بستن به  ری، تحقدنیبا کوب يگریو د ها آناز 

ـ عنـوان   بـه  کاذبانـه طـور   را به» ییدگرایس« یستیکردند که تز مغول  کی

را  آن هـزاره مطـرح سـازند و    ي در جامعـه  ينژاد شیگرا کیو  انیجر

ـ یس در محافل یحت ـ یاس در داخـل و خـارج از    یو مطبوعـات  ی، فرهنگ

  کشور گسترش دهند.

اطإلعات  شان تاین و ها ستیمغول ي گذشته يها تیکه از فعال یکسان

ـ علم يهـا  حـوزه  خصوص نسل جوان طلبـه در  إلزم را نداشتند، به و  هی



  ها ها و گرفتاري شیعیان افغانستان؛ گروه   252

 

، بـاور  رانیا یاسإلم يدر جمهور ربطیذ ییو اجرا یانقإلب ينهادها یحت

ـ «بـه نـام    ینژادپرسـت  انیکردند که واقعاً جر  در افغانسـتان » ییدگرایس

به نـام سـادات خـود را صـاحب جـان، مـال و        یوجود داشته و کسان

ـ   يدیس چیاوإلً ه که ی. در حالدانند یناموس مردم م  نیدر افغانسـتان چن

ـ ا انینداشته و ندارد و مدع ییادعا ـ  نی از عناصـر ناآگـاه و    یدروغ حت

ـ  اًیاند؛ و ثان ارائه نکرده یمدرک سند و زیعوام سادات ن  یانـدک  یاگر کس

ـ به خود زحمت داده و تحق ـ   قی  ي کـه طـرح مسـأله    ابـد ی یکنـد در م

، بلکه طراحـان آن در  ستیسادات افغانستان ن خاطر فقط به» ییدگرایس«

انـد و   را هدف قـرار داده  ینید یو حت یعیو ش یمذهب يها اصل ارزش

ـ  ییجـو  و برتـري  یجهان را، متهم به نژادپرست سادات تمام . نـد ینما یم

رابطـه در فصـل دوم ذکـر     نیدر ا ها ستیپرداز مغول نظریه مبلّغ ي نوشته

ـ اساس نظر . برستیشد که إلزم به تکرار آن ن لمـا و  تمـام ع  مبلـغ  ي هی

ـ  يکبر بتیبعد از غ عهیش نیمجتهد انـد و بـا اسـتفاده از     بـوده  دیکه س

نژادپرسـت بـوده و    !اند دهیبه رخ مردم کش را شان ادتی، ساهیس ي عمامه

  اند.   محکوم ،ها ستیمغول از نظر اسإلمِ

کـه ظـاهراً در    ییها ستیمائوئ و ها ستی، مغولنی، خوانگرید ياز سو

ـ  کردنـد  یم تیاز آن حما ایاتفاق قرار داشتند و  يصف شورا  دندیکوش

و  یسـنت  ونیروحـان  ریو سا یبهشت اهللا تیآ يها یکه با استفاده از سادگ

ـ ا هـا  آن يبـرا  اسـلحه از پاکسـتان   نیتأم را  آن يو رهبـر  إلتیتشـک  نی

ـ که سنگ پ يها، عناصر و افراد ناخواسته با گروه از خـط امـام و    يروی

اتفـاق و   يشورا نیساخته و ب ریدرگ زدند یم نهیرا بر س یانقإلب اسإلم

اتفـاق   يکه افراد شورا يورکنند. ط جادیفاصله ا رانیا یاسإلم يجمهور
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ـ ا یاسإلم يدر جمهور ها ينصر يها یدر اثر سمپاش تحـت فشـار    رانی

هـا و   بودن در اثر تإلش يبه اتهام نصر یهواداران انقإلب اسإلم بودند و

 يسـو  از سـتان در هزار هـا  ستیو مائوئ ها ستیانگیز مغول نفرت غاتیتبل

سبب شـد   تیوضع نی. اگرفتند یو آزار قرار م تیاتفاق مورد اذ يشورا

طـور   اتفاق و چه بـه  يشورا قیچه از طر ها ستیو مغول ها ستیکه مائوئ

ـ عل گـر ید يهـا  مستقل و کانـال  ـ و وإل یانقـإلب اسـإلم   هی ـ فق تی و  هی

 کردنـد  یم تیحما یکه از انقإلب اسإلم ستانداران جهاد در هزار مشعل

  را به راه اندازند. یعیوس غاتیتبل

ـ  تهمت سوء و غاتیتبل نیدار ا پرچم ـ انگ نفـرت  يهـا  یزن  سـت ی، مائوئزی

ـ بـود کـه بـا تحر    یغرجسـتان  یسیعمحمدمشهور  و  یخیتـار  عیوقـا  فی

ـ  يدادهایرو  دیجهـاد ماننـد شـه    ی، سـرداران اصـل  جـات  زارهجهاد در ه

ـ ا ي ، عوامل حزب تـوده گانهیب ، مزدورادیز یحرمت یبا ب را یلین یصادق ، رانی

ـ  نئمغز، خودباخته، خـا  سبک ـ  یملّ ـ نام یو... م کـه در   ییو در چرنـدها  دی

و جـزوات مختلـف ماننـد    » خراسـان  ينـدا « يو محتـوا  شکل یب ي هینشر

ـ اخ سال ستیبها در  مبارزات هزاره«، »افغانستان يها هزاره یاسیس خیتار«  ری

  کرده است. خینوشته است به گمان خود ثبت تار رهیغ و »افغانستان

 يهـا  برداشـت  که جـز ادعـا، اتهـام و    یغرجستان يها گرچه نوشته

ـ و وجود ندارد  يزیچ ها آندر  یشخص ي مغرضانه ـ  و یاز نظر علم  یفنّ

افکـار   ریکه تحت تأث یسندگانیاز نو يا عده وجود ایناست، با  اعتبار یب

ـ    يها کتاب اند در او قرار گرفته یستیمغول و  کننـد  یشان بـه آن اسـتناد م

ـ  تـوان  یرابطه م نیکه در ا ندینما یم یرا مورخ معرف یغرجستان  خیاز ش

  کرد. ادی يآباد احمد دولتریبص (حاج کاظم) و یزدانی علی حسین
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 يهـا  ، سـخن بـر سـر فتنـه    میهـر صـورت از مطلـب دور نشـو    ه ب

 ، جنـاح هـا  سـت یمائوئ و هـا  سـت یکه مغول يورط بود. همان ها ستیمغول

 هیفق تیرا در برابر عناصر مسلمان، وإل یاسإلم اتفاق يشورا شیاند ساده

ـ سازمان نصـر ن  يها ستیقرار دادند، مغول یاسإلم و انقإلب از وجـود   زی

ـ عل شینـد ین ، ساده و عاقبـت یاحساسات ،یمذهب کالیراد مهیعناصر ن  هی

اسـتفاده کردنـد. در آن    سـتان در هزار شان ستیو مائوئ ستیمغول يرقبا

که آغـازگر جهـاد در    ییها طلبهلما و بود که اکثر ع يطور طیزمان شرا

ـ  يچارچوب شورا هزارستان بودند و در از نفـوذ   کردنـد  یاتفاق کار م

  بودند. یاتفاق ناراض يشورا ي، و عملکرد رهبرنیخوان

ـ یهـر دل ه اتفاق ب يشورا انیناراض کـه بـود نتوانسـتند از طـرق      یل

مـذکور را بـه قـول     يآن، شـورا  يبـا رهبـر   يهمکـار  و زیآم مسالمت

مذهبی را از  انحراف نجات داده و دست عناصر مفسد و غیر خودشان از

ي دامن آن کوتاه سازند. بلکه با فاصله گرفتن از شـورا در برابـر رهبـر   

را  نـه یقـرار گرفتنـد و زم   یبا نفوذ اجتماع يها تیلما و شخص، عشورا

 هـا  ستیتوسط عناصر مفسد، مغول یجامعه و جنبش اسإلم بیتخر يبرا

  فراهم ساختند. شیاز پ شیطلب ب جاه نیو خوان

ـ انگ فتنه ،حال هره ب سـبب آغـاز    یاز هـر جـانب   هـا  سـت یمغول يزی

ـ درگ نیکه ا کند ی. فرق نمشد در هزارستان یداخل يها يریدرگ را  يری

ـ    ایمفسدان آغاز کردند  و نیخوان  ياز شـورا  یعناصـر منتقـد و ناراض

 هـا  اختإلف دیو تشد جادیبود: ا یکیدر هر صورت  جهیکه نت اتفاق، چرا

 نیاقتدار مجاهـد  فیتضع ؛هزارستان تیبرهم خوردن امن ؛مردم انیدر م

گرفتـه تـا    عناصـر مفسـد و منحـرف از نـوکران مسـکو      شـتر یو نفوذ ب



 255 هاي سیاسی شیعه   چهارم: آغاز جهاد و تشکیل گروه فصل

 

مرحـوم   ي به گفته. یاسیس يها گروه انیدر م ها ستیو مغول ها ستیمائوئ

 در یداخل يها در طول جنگ، پنجاب نیاز خوان یکی ،محمداکبر نرگس

  هزار نفر کشته شدند. 50هزارستان حدود 

اهتمام  یغاتیتبل و یفرهنگ يبه کارها ها ستیقابل ذکر است که مغول

ـ ند و توانستند با اسـتفاده از ا شتدا يادیز  ي در دوره نیات مجاهـد مکان

ـ  جادیکنون، با ا جهاد و بعد از آن تا ، يمتعـدد  یو نشـرات  یمراکز فرهنگ

 اتیرا پـرورش داده و نشـر   یبدستان نسبتاً قابل توجه و قلم سندگانینو

، هـا  سـت یوابسته بـه مغول  اتینشر نیتر را منتشر سازند. عمده یگوناگون

 ياز: نـدا  عبارتند 1376تا سال آنان،  يها ستیو کمون ها یاعم از التقاط

 يعصـر  ي )، ماهنامـه کـا ی(امر دهی، سپهزارستان ي)، نداتهیخراسان (کو

)، شـاور ینـو (پ  ي صـفحه   )،شـاور ی)، امروز ما (پآباد عدالت (اسإلم يبرا

، مجله صراط، مجلـه  انی)، مجله بامهزاره (دانمارك غامیپ  )،تهیمردم (کو

 ثـاق ینامـه وحـدت، م   ، هفتـه نیمستضعف امیپ ي اهللا، مجله و ماهنامه حبل

  و... .وحدت 

شـده   جادیا ها ستیمغولوبإلگ توسط  و تیسا ها دهدر حال حاضر 

ي خبـر  تیسـا ، سـکوت ي جمهـور  :عبارتند از ها آن نیمهمتر کهاست 

  .ی غرجستانلیتحل
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  یالتقاط انیگرا اسالم

  التقاط فیتعر

ـ  انیدر م یالتقاط يها گروه یبه معرفکه  آن قبل از  افغانسـتان  انیعیش

مفهـوم التقـاط مـورد بحـث      پرداخته شود إلزم است که اصـل واژه و 

اقتبـاس مضـمون و   «اسـت کـه    یعرب ي . التقاط واژهردیمختصر قرار گ

ـ عبارت است از آرا یو تفکّر التقاط دهد یمعنا م دنیچ و دانه» مطلب  شی

ـ و افکار غ ها شهیاسإلم با اند نیخصوص د و به نید شیرایو پ ـ ید ری . ین

اسـت کـه    »سـم یسیالکت« غـرب  یاسیس معادل التقاط در فرهنگ ي واژه

نـاهمگون   يهـا  شهیو اند دیعقا یکیمکانکردن خودسرانه و  نیچ دست«

  شده است. فیتعر 1»و مشخّص نیاصول مع يرو يداریبدون پا

، ینقـد افکـار فلسـف    تعقّل و ياست که به جا یدر فلسفه مسلک«التقاط 

هـا   تا از مجموع آن آورد یم متجانس را گرد ریو افکار غ اتیو نظر ها هیفرض

  ٢»هم هست. ریتحق يرو حاو نیبسازد. از ا یمکتب فلسف کی

و فکـر در   شـه یصاحبان اند انیاعصار و در م قرون و یالتقاط در ط

 در دهیپد نیاست. ا گوناگون داشته يها جلوه ینید ریو غ ینید يها حوزه

بـر   یناب اسإلم ي شهیمطرح شدن و گسترش اند يجهان اسإلم از ابتدا

باطـل را در   ي گذاشته و جبهـه  وجود ي ، پا به عرصهیاله یاساس وح

  ورده است.آوجود  حق به ي برابر جبهه

                                                        
  .91 ص ی،اسیفرهنگ علوم سبخش،  آقا یعل.  1

  .105 ، صیهاي انق�ب اس�م ، فرهنگ واژهیفارس نیالد ج�ل.  2
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بـه   یتفکّر التقاط گرفت و يا استعمار جان تازه اهیالتقاط در دوران س

ـ یو تفکّـر زإلل د  شـه ی، اندتر افتهیشکل سازمان  را مـورد   یمـذهب  و ین

شد. التقـاط   انینما لیاسإلم اص ي بر چهره يداد و مانند غبار هجوم قرار

در طول  یاسإلم میاسإلم و مفاه آلود با هوس ینشیبه مفهوم برخورد گز

از گذشته جا باز  شتریب ینیتفکّر د ي در حوزه يإلدیم 20و قرن  19قرن 

  .رفت یکار نم مفهوم به نیا فیتعر يالتقاط برا ي کرده بود، اما واژه

التقاط به مفهـوم برخـورد    ي ، واژهشمندانیاز اند ياریبس ي دهیبه عق

 يبـرا  یاسـإلم  میآلـود بـا اسـإلم و مفـاه     غرض ناخالصانه و ینشیگز

ـ هـم تـا زمـان پ    عنوان شد. بـا آن  يمطهر دیتوسط شه بار نیاول  يروزی

 يناخالصانه از سـو  يها و مطرح شدن برداشت رانیدر ا یانقإلب اسإلم

به شکل آشـکار و   یاسیو س يفکر هاي جریانها و  عناصر، گروه یبعض

ـ یالتقاط در فرهنـگ س  ي گسترده، واژه ـ تعر گـاه یجا يو فکـر  یاس  فی

بـه   هـا  شهیبرخورد اند ي نکرده بود. بعد از انقإلب که مسأله دایپ يا شده

و رهبـران   یتوسط متفکّـران اسـإلم   یالتقاط التقاط و ي وجود آمد واژه

ـ یس و يفکـر  ي حوزه در ینیخصوص شخص امام خم انقإلب و به  یاس

  .دیخود رس یتکاملّ ي مفهوم به مرحله کیعنوان  به رفت و کار به

و  یجوامع مختلف انسـان  قابل ذکر است که مفهوم التقاط در کشورها و

داشـته   يصور ییها مختلف ممکن است با هم تفاوت هاي زماندر  یاسإلم

ـ ندارد. به طور مثال التقاط در ا يباشد اما تفاوت ماهو قبـل از انقـإلب    رانی

با اسإلم ظهور کرد امـا در چنـد سـال     سمیمارکس ختنیعمدتاً به صورت آم

 خـتن یبه اصطإلح اصإلحات مطرح است بـه صـورت آم   ي که مسأله ریاخ

  با اسإلم در حال ظهور است. سمیسکوإلر و سمیبرالیل
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 سـم یونالیناس و سـم یزهـر مارکس  ختنیتاکنون در هم آم در افغانستان

به بعد به  نی، اما از اداد یرا شکل م یبا اسإلم تفکّر التقاط یقوم یافراط

ـ تحـوإلت ا  ریکه تحـت تـأث   رسد ینظر م  یچاشـن  ،عـإلوه بـر آن   رانی

گفـت در رابطـه بـا     دی. البته باندیافزا یم زیرا ن سمیو سکوإلر سمیبرالیل

ـ کـه در ا  یعیش یالتقاط يها گروه ـ   نی ـ  یجـا معرف  ي ، مسـأله شـوند  یم

و  نشیگز ها آن، بلکه در رابطه با ستین مطرح یافراط یقوم سمیونالیناس

  ناهمگون مدنظر است. يو باورها ها شهیاند یاصول ریو غ یکیمکان وندیپ

  یالتقاط يها گروه يریگ شکل یچگونگ

 زمـان  همهزاره)  ری(عمدتاً غ عهیروشنفکران مسلمان ش و انیدانشجو

جنـب و   ، بـه کابـل  در دانشـگاه  نیالمسـلم  جنبش اخوان يریگ با شکل

را در  یمختلف یغیو تبل یفرهنگ يها جوش افتادند و به مرور زمان هسته

 تیمروج مرجع ونیلما و روحانها با ع هسته نیوجود آوردند. ا شهرها به

ـ مکانتماس داشتند و از ا هم ینیحضرت امام خم ـ یو تبل یات فرهنگ  یغ

ـ  و از مساجد و ها آن ـ   شـان  يهـا  هینیحس . گسـترش  کردنـد  یاسـتفاده م

و  یإلتیتشـک  يدر کشور، ضرورت کارهـا  یاسیو س يفکر يها جنبش

ـ  جوانـان و   يبرا را یاسیس ـ   عهیروشـنفکران ش ـ . اکـرد  یگوشـزد م  نی

کـه   يا و عده ردیصورت بگ ییها نوع تإلش کیضرورت سبب شد که 

نهضـت پاسـداران   « 1357هفـتم ثـور    يها را بعـد از کودتـا   تإلش نیا

و  يفکـر  انـات ینام نهادند، پس از آشـنا شـدن بـا جر   » یانقإلب اسإلم

  شدند. میبه دو دسته تقس یکل طور ، بهرانیا یاسیس

 ي دسـته  شدند و رانیخلق ا نیمجاهد يرو خط فکر دسته دنباله کی

ـ شده بودند خودشان را پ یعتیشر يبدون چون و چرا رویکه پ گرید  روی
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 تیمروج مرجع يدوم با علما ي . دستهدانستند یم زین ینینهضت امام خم

عنـوان   بـه  دسته را نیا يخواستند که رهبر ها آنامام تماس گرفتند و از 

ـ  رندیبگ هدهبه ع یاسیگروه س کی ـ  چی، امـا ه از علمـا، بـه دإلیـل     کی

 جهی. در نتندینما يهمکار ها آنبا  نهیزم نیا مختلف حاضر نشدند که در

 امـام خمینـی  از اسـإلم و   یدسته که شـناخت کـاف   نیاز سران ا یبرخ

خلق گرفتـار التقـاط    نیمانند مجاهد یعتیافکار شر ریتأث نداشتند، تحت

و مجتهد قلمـداد کـرده    شناس اسإلمرا  خودشانکه  يورشدند. ط يفکر

 الجنـان  حیمفـات  يو خواندن دعاها المسائل حیتوض يها عمل به رساله از

ـ يصـفو  تشیعکارها را متعلق به  نیو ا پنداشتند یم ازین یب . دانسـتند  ی! م

ـ    کردند یم يبه رأ ریقرآن را تفس سـنّی   و عهیو در رابطه بـا وحـدت ش

  بودند. شان یمذهب اتیضرور بعض خواستار گذشت دو طرف از

 ي ، از دسـته 1357) بهشتیارد(هفتم ثور  يبعد از کودتا ،حال هره ب

رابطه بـا   سپس در نام کانون مهاجر ظهور کرد و به یاول در ابتدا گروه

 نینام مجاهـد  به یمشابه، گروه ي ، با آرم و مرامنامهرانیخلق ا نیمجاهد

خلـق   نیسرکوب مجاهـد  بعد از ریشد. گروه اخ لیتشک خلق افغانستان

ـ به فعال» افغانستان نیمستضعف نیمجاهد«نام داده و به نام  رییتغ رانیا  تی

 1358در سـال  » دیامت اسإلم مکتب توح«دوم به نام  ي ادامه داد. دسته

  .وجود گذاشت ي پا به عرصه
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  کانون مهاجر          مجاهدین مستضعفین افغانستانسازمان 

  جنبش مقاومت                            اتحادیه انجمنهاي اسالمی محصالن افغانی در اروپا                           

  توحیدي قیام مستضعفینهاي مقیم اروپا            گروه  وحدت تشکالتی افغانستانی
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  خلق افغانستان نیمجاهد مهاجر و کانون .1

ـ خلق از آن جهت در  نیکانون مهاجرو مجاهد ـ جر و دسـته  کی  انی

آن حد کـه   بودند، تا یکیبا هم  کیدئولوژیکه از لحاظ ا رندیگ یقرار م

ـ  نیمجاهد یفرهنگ ي کانون مهاجر را شاخه  قـت ی. حقدانسـتند  یخلق م

ـ ا تیواقع ،چه باشد هر ـ اسـت کـه کـانون مهـاجر در ا     نی توسـط   رانی

 يهـا  بـه شـکل هسـته    1357اسفند) (نما در ماه حوت  روشنفکران طلبه

ـ پ«نـام   بـه  يا هی، نشـر 1358سـال   وجود آمـد و در  به یادب یآموزش  امی

 نـام  بـه  يگـر یگـروه د  ونیگروه بعداً با انشـعاب  نیمنتشر کرد. ا» مهاجر

ـ » افغانستان نیمستضعفی جنبش اسإلم« ـ  نیکه توسط عبدالحس ، یاخإلق

تـا  » مقاومـت  جنبش« نام بهو  دهششده بود، متحد  جادیا یو عرفان یعاقل

منتشـر   زین» یجوال«نام  را به يا هیبه کار خود ادامه داد و نشر 1364سال 

، يموسـو  دعسکری، سکانون مهاجر را سلمان رنجبر یساخت. افراد اصل

، ی، برهانیرحمان ی، قاسم علیمالستان زاده ی، علیلخب موحد نیحسدیس

، یاصغر هاشـم  دی، سیکسنگچار فاضل نیحسدی، سیشرق بغإلن یبإلغ

ـ ، جويجـاغور  ی، احسـان يجـاغور  يدی، حميجعفر داهللایحم دیس ، ای

 حزب وحدت جناح ي برجسته ياز اعضا( يسجاد محمددیو س يلشکر

 )کشته شـد  انیبام ییهوا ي بود و در سانحه کینزد يکه به مزار یلیخل

  .دادند یم لیتشک

 گـر ید يها از افراد آن به گروه يا کانون مهاجر عده یبعد از فروپاش

هم بـه   يا عده کشته شدند و یگروه درون يها هیدر تصف ی، برخوستندیپ

ـ ا لیدل . کانون مهاجر بهدندشپناهنده  ییاروپا يکشورها ـ   نی  یکـه بعض

ـ را ن یسـت یمغول شیگرا مهم آن از قوم هزاره بودند ياعضا انعکـاس   زی
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 يجهـاد  يهـا  و گـروه  ونیروحـان  هیعل یآن مقاإلت سندگانیو نو داد یم

و » خلـق قهرمـان افغانسـتان    ي نبرد مسلحانه باد روزیپ. «نوشتند یم عهیش

بـه شـمار    ها یکانون یاصل ياز شعارها» دیجهان متحد شو نیمستضعف«

» دیجهان متحد شو يایپرولتار« یستینیشعار لن قتیدر حق ها آن. رفت یم

  .کردند یم نشخوار ایپرولتار يبجا نیمستضعف ي بردن کلمهکار  را با به

اسـت.   افتهیشار تان هیطور آشکار مجموعاً سه نشر از کانون مهاجر به

 در قـم  1358بود که در سـال   »مهاجر امیپ«کانون  نیا ي هینشر نیمهمتر

آن بـه چـاپ    ي و هشت شماره ستی، ب1360تا سال  کار کرد و آغاز به

هـم در سـال    کانون مهاجر بـود کـه آن   ي هینشر نیدوم »یجوال«. دیرس

آن چاپ شد.  ي هشت شماره 1359و تا سال  شد یدر قم منتشر م 1358

در چهـار شـماره انتشـار     1360تا سال  1359که از سال  »جوریشبٍ د«

آن  ي هینشــر نیو آخــر  کــانون مهــاجر بــود ي هینشــر نیســوم افــتی

 1360که در سـال    نام داشت  ترکمن) ي (جبهه »اد مردمسرگذشت جه«

  آن منتشر شد. ي تنها دو شماره

در  شـه یسازمان ر نیکه گفته شد ا يورط ؛ همانخلق نیمجاهداما  و

دارد. سـازمان   افغانسـتان  داخلهفتم ثور در  يقبل از کودتا هاي جریان

خـان، در سـال    داوودمحمـد  ياست که در زمان زمامدار یمذکور مدع

ـ  نیمجاهـد « يهـا  نام به کوچک ، دو گروهوستنی، از بهم پ1356 و » یملّ

سـازمان علنـاً در    نیوجود آمده است. اما ا به» مجاهد خلق يها کیچر«

ـ ا یاسـإلم  يجمهور در 1358سال  ـ اعـإلم موجود  رانی کـرد و در   تی

انقـإلب   بخـش  يآزاد ي جبهـه «نـام   آن زمان بـه  یعیش يها ائتإلف گروه

  آن بود. ینظام تیولئدار مس داشت و عهده تیعضو» افغانستان یاسإلم
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ـ  نیگروه مجاهـد  ـ  نیسـازمان مجاهـد  «نـام   کـه از آن بـه   یملّ  یمل

ـ عنـوان   بـه  1352شده است در سـال   ادی زین» افغانستان گـروه بـه    کی

وجـود آمـد    مسلحانه به یمبازرات یبا خط مش ینیزمریز یاصطإلح انقإلب

داشـتند.   تیعضـو  گـر ید سـت یعناصـر کمون  و ها ستیکه در آن مائوئ

ـ  نیگـروه مجاهـد   یروابط خـارج ول ئسعنوان م به  ،پور یعل یموس  یمل

و  ، عـراق رانیبه ا يسفر یمبارز خارج يها رابطه با گروه يبرقرار يبرا

که بـا امـام    »یرانیمبارز ا ونیگروه روحان«عراق با  نمود. او در پاکستان

به  یرانیا أتیسفر ه يرا برا نهیداشتند آشنا شد و زم(ره) ارتباط ینیخم

 يها گروه یپس از مطالعه و بررس یرانیا أتیافغانستان فراهم ساخت. ه

ـ ترت يا صـفحه  یگزارش س کیدر آن زمان،  یافغان یاسیس داده بـه   بی

نبـوده و   یسفر راض نیا جیاز نتا ینیکرد، اما امام خم میتقد ینیامام خم

  نکردند. دییتأرا  یملّ نیگروه مجاهد

ـ خلـق ا  نیبا سازمان مجاهد رانیدر سفرش به ا پور یعل رابطـه   رانی

ـ افـراد ا  دارید ي نهیزم برقرار کرد و فـراهم   سـازمان را از افغانسـتان   نی

 نی؛ اکرد یاستفاده م »يهرو«از آن افراد از اسم مستعار  یکیساخت که 

در ارتباط بـا   پور ی. علوستیپ کاریپ یستیشخص بعداً به سازمان مارکس

ـ خلـق ا  نیسازمان مجاهد  دعسـکر یاسـتقرار بـرادرش س   ي نـه یزم رانی

 یملّ نیرابط گروه مجاهدعنوان  به »يآباد یعل يموسو«نام  را به يموسو

امـا   ،مستقر شـد  ظاهراً در قم يموسو دعسکریآماده ساخت. س رانیدر ا

اجاره کـرد. او بعـد از    یاتاق یسازمان يکارها ياجرا يراب زین در تهران

 يگـر ید يا و عده یناتمالس زاده یعل يبا همکار یانقإلب اسإلم يروزیپ

  کانون مهاجر را در قم به وجود آورد.
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شد کـه در   یگرفتار اختإلفات داخل 1354در سال  یمل نیگروه مجاهد

ـ و بعداً دکتر طالـب ن  انشعاب کردند شیرفقا و اخگر میآن قس ي جهینت از  زی

ـ که گفتـه شـد بقا   يورط همان 1356گروه جدا شد. درسال  نیا گـروه   يای

مجاهد خلق بـا هـم متحـد شـدند و بعـد از       يها کیو چر یمل نیمجاهد

تبـارز   »خلـق مسـلمان   نیسـازمان مجاهـد  «به نام  یانقإلب اسإلم يروزیپ

 نیسازمان مجاهـد «که تحت عنوان  يعتمداریباند شر یکردند. پس از بدنام

 »خلـق افغانسـتان   نیسازمان مجاهد«، به کرد یم تیفعال »رانیخلق مسلمان ا

ـ خلـق ا  نیسـازمان مجاهـد   ینام دادند و پس از سرکوب رییتغ عنـوان    ،رانی

  ١د.دنیرا برگز »افغانستان نیمستضعف نیسازمان مجاهد«

ـ       يورط همان  یکه گفته شـد، کـانون مهـاجر در واقـع بخـش فرهنگ

ـ  لیرا تشـک  نیمستضـعف  نیسازمان مجاهد  اتیهـم نشـر   بـا آن  ،داد یم

 يهـا  آموزش« ي هی. نشرافتی یانتشار م زیسازمان ن نیبه نام ا يا هناجداگ

در سـال   »جهاد« ي هیسه شماره از نشر و 1359تا  1358از سال  »ینظام

هـم تـا    »مبـارز  امیپ« ي هیمنتشر شد. چهار شماره از نشر رانیدر ا 1359

  .افتیانتشار  آذر) در اروپا(ماه قوس 

سـازمان  ( افغانسـتان  نیمستضـعف  نیسازمان مجاهـد  ینظام يروهاین

 ي در داخـل افغانسـتان در دره   1360تا سال   خلق افغانستان) نیمجاهد

ـ فعال بخش يآزاد ي به نام جبهه» خاك اهیس« و» یاونَ« ـ  تی و  کردنـد  یم

سـازمان   نینوشته بودند. ا یاون ي دره يها را در سنگ یالتقاط يشعارها

ـ خـود را تغ  رانده شد و نـام  رانیاز اکه  آن پس از و  در بهسـود  ،داد ریی

ـ  حـزب  يروهـا یرشد ن لیدل به خاك اهیس  یاسـإلم  هـاي  زمانو سـا  یاله

                                                        
  .1361، سال رماهیت 19 و 16، مورخ یاس�م يروزنامه جمهور.  1
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منتقل کـرد   انیخود را در بام يروهاین نیکار ادامه دهد. بنابرا نتوانست به

ـ ، فعالياحمـد  یتحـت فرمانـده  » سـپاه عاشـورا  «نام  و در آنجا به  تی

 يهـا  ، در جنگلرانیدر ا یانقإلب اسإلم يروزیقبل از پ ي. احمدکرد یم

بود و  دهید یآموزش نظام رانیخلق ا نیمازندران توسط سازمان مجاهد

، پغمـان  دانیمتعدد در م يها بود. او در جنگ دهیورز اریبس کیچر کی

ـ یشرکت داشـت و سـرانجام در    يشورو يروهاین هیعل انیو بام از  یک

  کشته شد. انیها در بام جنگ

)، یمیر(ک يواحد ، عبداهللايعسکر موسو دیرادر سب پور یعل یموس 

(متـا)   ول مرکز تعاون افغانسـتان ئسم بعداً يلنگر ینی، حسینی، امياحمد

خلـق افغانسـتان بـه شـمار      نی... از سران مجاهـد و ی، هاشمشاوریدر پ

 رفت به پاکستان نیب از رانیا کارشان در ي نهیکه زم یزمان ها. آنرفتند یم

ـ   در  هـا  آنرفتنـد.   بـه اروپـا   یو داخل افغانستان مستقر شـدند و بعض

از جملـه اتحـاد    يمختلـف جهـاد   يهـا  گروه قیپاکستان و اروپا از طر

ـ   هـاي  زمانو سـا  افیس یاسإلم ـ  نیامـداد ب و  ینظـام  يروهـا ین یالملل

ـ  یده سیرا در داخل افغانستان سرو شان یفرهنگ ـ  کردنـد  یم  نی. بـه هم

بـه حـزب    وسـتن یتوانست تا زمان پ انیدر بام نیمستضعف ي جبهه لیدل

است که  یخود ادامه دهد. گفتن اتیبه ح 1371در سال  یوحدت اسإلم

 بـه  يمزار يخلق سابق) به کوشش آقا نی(مجاهد نیمستضعف نیمجاهد

 يمرکز يشورا تیو چند تن از کادر آن به عضو وستیحزب وحدت پ

 کابـل  در غـرب  يدفاع مزار ریوز یشدند. هاشم رفتهیحزب وحدت پذ

ـ یخلق بود. ناصرزاده  نیمجاهد ياز اعضا فعـال   ياز اعضـا  گـر ید یک

وجود آمد  به یکه در حزب وحدت دو دستگ نیخلق، پس از ا نیمجاهد
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 يمرکـز  يشـورا  تیبه عضـو  يمرتضو يآقا تیبا حما 1375در سال 

ـ دفتـر ا مسـئول   رآمد و بعداًد يحزب وحدت جناح اکبر جنـاح در   نی

  و سرانجام به فرانسه رفت. دش نییتع شاوریپ

ـ کـانون مهـاجر در ا   يهـا  تیبا فعال زمان همقابل ذکر است که   رانی

خـارج از   افغانسـتان  انیدانشـجو  یانجمـن اسـإلم  «نـام   به يگریجمع د

منتشـر  » سوم حوت«نام  را به يا هینشر کردند و تیشروع به فعال» کشور

 ي برجسـته  ياعضا از یکیناصرزاده  فیشر يجمع که آقا نیساختند. ا

 نیبا مجاهـد  یإلتیبا کانون مهاجر و از نظر تشک يآن بود، از لحاظ فکر

خلـق   نیمجاهد يشدن کارها لیبا تعط زمان همداشت و  يخلق همکار

  شد. لیتعط زین ها آن يکارها رانیدر ا

 خلق و نیکه در سازمان مجاهد یمتذکر شد که تمام کسان دیالبته با

بـا   تـوان  یرا نم کردند یم تیفعال ها آن هیشب يها کانون مهاجر و گروه ای

متفـاوت از   يها و برداشت یاسیکه اختإلفات س کرد، چرا ریتکف تیقاطع

ـ   را  آن اتیو ضـرور  نیکه اصول د ياسإلم تا حد را  یلطمـه نزنـد کس

 يارائه شده از سـو  ینیب ها و جهان . با وجود آن، برداشتسازد یکافر نم

از  یالتقـاط  يهـا  همان برداشـت  یکپ افغانستان خلق نیسازمان مجاهد

بـود   رانیخلق ا نیسازمان مجاهد يارائه شده از سو ینیب اسإلم و جهان

  .داشت یستیمارکس يشک مبنا که بدون
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  دیامت اسالم مکتب توح .2

ـ  يهـا  ، هسته1357) بهشتیارد(هفتم ثور  يقبل از کودتا  و یفرهنگ

اسـواد  آموزان، کارمندان و عناصر ب دانش، انیمتشکل از دانشجو یغاتیتبل

ـ    عنوان  به که از آنان ،يعمدتاً شهر  یعیخـط جوانـان و روشـنفکران ش

هـا کـه بـا     هسـته  نیاز ا یداشت. جمع وجود ،میکرد ادی(خط چهارم) 

 یاسـإلم  يدر جمهـور  1358، در سال داشتند ارتباط يبه نحو گریکدی

 يدادنـد. ادعـا   لیتشک» دیامت اسإلم مکتب توح«نام  را به یگروه رانیا

ـ  شان ییگروه از خط امام و آشنا نیا يرویپ ـ انقإلب یبا بعض ـ یا ونی  یران

 یباعث آن شد که گروه مذکور مدت کوتـاه  يمنتظر محمد دیمانند شه

ـ . ادیهزاره رشد نما رینسل جوان غ انیدر م  کـار ی گـروه کـه مـدع    نی

 و در جهـاد مقـدس مـردم افغانسـتان     کرد ینم یبود، کار نظام یفرهنگ

ـ  نداشت و سـرانجام بـه عنـوان    یمردم گاهیشرکت نکرد، پا گـروه   کی

  .دینماند و فروپاش یمستقل باق

و  يفکـر  هاي جریان ها و گروه يبه موازات شفّاف شدن خطوط فکر

و  هـا  بـرال یتفکّـر ل   شدن تعارض ، و روشنیاسإلم يدر جمهور یاسیس

ـ یخم امامخلق با خط  نیمجاهد ژهیبه و ها یالتقاط اسـإلم   ي، اعضـا ین

که از  يا اختإلفات شدند. عده و يهم گرفتار تعارض فکر دیمکتب توح

ـ خلـق ا  نیمجاهد اتیو نشر یعتیشر يها نوشته ریگذشته تحت تأث  رانی

را بـا خـط    از اسإلم داشـتند خودشـان   یالتقاط و یسطح يها برداشت

ـ هـده دارد تطب را بـه ع  ینقش اصل تیکه در آن روحان یقاهتاسإلم ف  قی

 يگروهـا  ریو سـا  هـا  بـرال ی، لصدر یبن يخط فکر يسوه ب نتوانستند و

ـ   رویآنهم خود را پ شدند، اما با لیمتما یرانیا یالتقاط ی خط امـام معرف
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به  دادند یم لیتشک به اتفاق را بیقر تیکه اکثر گرید يا . عدهکردند یم

خط امام و اسـإلم   از تیو حما یالتقاط يها شیمخالفت با التقاط و گرا

ـ جناح اقل به دو دیاسإلم مکتب توح جهیبرخاستند که در نت یفقاهت و  تی

  شد.   میتقس تیاکثر

گروه اسإلم مکتـب   ياعضا از سران و یبعض یقبل از انشعاب اسام

ـ حقجـو  رآقـا ی، مدان نکتـه  داسـداهللا یعبارت بودنـد از: س  دیتوح  می، رح

، اهللا ، روحيقنـدهار  درضـا ی، س، افشاگریلولنج ی، هاشمی، قاسمیافضل

، يعلـو  بیدحبی، سي، فدوي، مهدويمعنو، جان ي، مهدي، ظهورینیحس

دان، حقجـو و   نکتـه  ،و... بعـد از انشـعاب   یموسمحمد، ی، ترابيواحد

، یلـولنج  ی، هاشـم یو قاسـم  دادنـد  یم لیرا تشک تیجناح اقل یافضل

ـ  محمـد  ي، فـدو ي، واحدي، ظهورینیحس ـ و... جنـاح اکثر  یموس  تی

 يهـا  و به گـروه  دندیهم از هر دو جناح بر يا . اما عدهرفتند یشمار م به

ـ  يقندهار درضای. سوستندیپ گرید  اهللا قنـدهار  نـام حـزب   را بـه  یگروه

ـ عضـو اسـإلم مکتـب توح    يها يقندهار یداد و بعداً تمام لیتشک و  دی

 یحـاج  یاهللا قندهار تحـت فرمانـده   به حزب یاز حرکت اسإلم يا عده

ـ   یمانند کـاظم  ها یلولنج تی. اکثروستندیپ مختار  بیدحبیو بـرادرش س

ــو ــيعل ــ، می، تراب ــفی، ثمی ــاظم ی، مصــطفیوس ــن  یک ــه انجم و... ب

ـ  اإلسـإلم  حجـت  یبـه سرپرسـت   افغانستان یاسإلم ـ  ریبص (اصـإلً   یهرات

ـ اسإلم مکتـب توح  تی. جناح اکثروستندی) پیسنگإلخ ـ ن دی در سـال   زی

» یمتحد انقإلب اسإلم ي جبهه« گریهمراه با چهار گروه کوچک د 1361

ـ دادند و جنـاح اقل  لیتشک را افغانستان خـود را بـا    1367در سـال   تی
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ـ منحل اعـإلم کـرد و افـراد آن بـا جمع     يا هیانتشار اطإلع  یاسـإلم  تی

  شدند. افغانستان همکار

  یمذهب کاران محافظه

ـ یکه معادل آن در زبان انگل يکار محافظه فیتعر -زمیکنسـروت « یس

Conservatism « ،يهـا  سابق آن در قـرن  فیدر حال حاضر با تعراست 

در برابـر   يکـار  تفاوت دارد. در گذشته محافظه يإلدیم ستمیب نوزدهم و

 یکـاران کسـان   بودن مطرح بود و محافظه یو انقإلب ییگراادی، بنيتندرو

ـ موجـود حما  ي افتهیاستقرار  يها و نهادها ، سنتدیبودند که از عقا  تی

ـ کاران توج محافظه گریعبارت د . بهکردند یم موجـود و   تیگـر وضـع   هی

ـ    . دندیرس ینظر م سازشکار به ـ ، انقإلبهـا  یامـا در حـال حاضـر غرب  ونی

ـ   مسلمان را محافظـه  یمذهب يها کالیراد ژهیو به و کالیراد  یکـار معرف

ـ یپ فیکه کامإلً با تعر کنند یم چـه ممکـن اسـت     فـرق دارد، گـر   نیش

  داشته باشند. یهاتیتوج

مد نظر است، امـا منظـور از    يکار محافظه نینخست فینوشته تعر نیدر ا

. سـت ین یو ضد انقإلب یاسیس و يفکر نیالزاماً متحجر یکاران مذهب محافظه

کاران قرار داشـته باشـند    در صف محافظه نیاز متحجر ياریممکن است بس

ـ  تشیع ي خصوص در جامعه را به یمذهب انرو ن میانهکیل متحجـر   تـوان  ینم

هسـتند کـه در برخوردهـا و     يافراد و عناصـر  یکاران مذهب . محافظهدینام

ـ جانـب احت  یو اجتماع یاسیس يرهایگ جهت مراعـات نمـوده و از    را اطی

  هستند. کالیراد یو مذهب يدارند اما در اصول اعتقاد زیپره يتندرو

 ونیکـه در رأس آن روحـان   یمـذهب  روان انهیم کاران و خط محافظه

 افشـار  نیاممحمد خیش اهللا تی، آواعظ دسروریس اهللا تیچون آ يا هیبلندپا
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وجـود آمـدن    قرار داشتند، پس از آغـاز جهـاد و بـه    یمحسن اهللا تیو آ

ـ  يشـورا «، »یاسـإلم  حرکت«عمدتاً در وجود  یاسیس يها گروه  یانقإلب

کوچـک   يها و گروه »یاسإلم يرویسازمان ن« يو تا حد »یاتفاق اسإلم

  .افتیتبلور  گرید

خودش سخن گفته شـده اسـت، در    ياتفاق در جا يدر مورد شورا

 يرهبـر  آن بـه  یسـنت  یکه تنها جنـاح مـذهب   شود یجا تذکر داده م نیا

اتفاق در دست  يرا در شورا تیکه تا آخر حاکم یبهشت اهللا تیمرحوم آ

اتفـاق   ي. البته در شورارود یم شمار به یکاران مذهب داشت جزء محافظه

ـ یطرفداران نهضت امـام خم  یاسإلم حرکت و (ره) حضـور داشـتند،    ین

  بود. رومندین اریبس یحضور درحرکت اسإلم نیخصوص ا به

  افغانستان یاسالم حرکت

گـروه   نی، نخسـت یمحسن اهللا تیآ يرهبر به افغانستان یحرکت اسإلم

در شهر  1358ن) سال یفرورد(است که در نوزدهم حمل  یعیش يجهاد

کـه   يا چند مجموعه وستنیحزب از بهم پ نیکرد. ا تیاعإلم موجود قم

وجـود آمـد.    شده بودند بـه  لیتشک 1357هفتم ثور سال  يبعد از کودتا

  ها عبارتند از: مجموعه نیا

ــه سرپرســت يهــا مبــارز، کــه توســط طلبــه تیــروحان .1  یجــوان ب

  ؛وجود آمده بود به در قم دیجاو یعلمحمددیس

ـ    عترت کـه در مشـهد   کتاب وگروه  .2 بـه   هـا  یمقـدس توسـط هرات

  ؛شده بود سیناصر کفّاش تأس یسرپرست

ـ ج دحسـن یتوسـط س  در کابل شود یکه گفته م يسازمان آزاد .3 و دی 

 ؛شده بود جادیا گرید یجمع
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 ؛محرابگروه دفاع از  .4

 ؛تشیعگروه ملّت  .5

 ؛عدالت يگروه ندا .6

  متحد مسلمان مجاهد. ي گروه جبهه .7

بـه سـه    تـوان  یم یکل طور آن به لیتشک يرا در ابتدا یاسإلمحرکت 

هـا عبارتنـد از: جنـاح     جنـاح  نیکرد، ا میتقس یاجتماع و يجناح فکر

ـ  کالیراد مهین یرو، جناح مذهب و میانه یسنت یمذهب و جنـاح   یو انقإلب

  .باك یو عناصر ب نیخوان

 يسـاده و علمـا   ونیجناح را روحان نیا رو: میانه و یمذهب یجناح سنّت .1

(ره) و  ییخــو اهللا تیــآ یو مروجــان مکتــب فقهــ روانیــ، از پرو انــهیم

  .دادند یم لیتشک يعتمداریشر

 ونیجـوان، روحـان   يهـا  دسته را طلبه نیا :کالیراد مهین یمذهب جناح.2

ـ غ و یکرده اعم از دانشـگاه  لیافراد تحص نسبتاً روشن و  یدانشـگاه  ری

  .دادند یم لیتشک

 یجبهات حرکـت اسـإلم   یجناح که غالباً فرمانده نیا :نیجناح خوان.3

، رؤسا نیآن قرار داشت، متشکل از خوان ریدر مناطق آزاد شده تحت تأث

 یجناح نیبود. البته چن باك یعناصر ب یو بعض یو محل یبزرگان قوم و

وجـود داشـت و اختصـاص بـه     سنّی  و عهیش از اعماحزاب  یدر تمام

  ندارد. یحرکت اسإلم

در  یالذکر حرکـت اسـإلم   فوق يها جناح یقابل ذکر است که تمام

هماهنـگ عمـل    یمحسـن  اهللا تیآ ي بإلمنازعه يدوران جهاد تحت رهبر

ـ کـه در ا  کردند یم ـ  ینسـب  یهمـاهنگ  نی ـ  تیشخص  یمـذهب  و یعلم
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 نیمتذکر شد ا دیکه با يگرید داشت. مطلب ینقش اساس یمحسن اهللا تیآ

ـ ا یاسإلم يجمهور ينهادها یبعض ياست که ناسازگار بـا حرکـت    رانی

. در يو فکـر  يداشت تا اعتقاد يا قهیو سل یاسیس ي جنبه شتریب یاسإلم

 یمحسن اهللا تیو شخص آ یاسإلم به حرکت یانقإلب ربطیذ ينهادها رانیا

سـوء   غاتیتبل ییاعتنا یب نیو در ا کردند یکه إلزم بود اعتنا نم يورط آن

ـ پ یمـدع  ي تجربـه  یسازمان نصر و عناصر ب ـ از خـط امـام و ن   يروی  زی

ـ  یعملکرد بعض ـ  ینقـش داشـت. اسـام    هـا  یاز حرکت سـران و   یبعض

  است: ریبه شرح ز یفرماندهان حرکت اسإلم

  ؛افغانستان یرهبر حرکت اسإلم یمحسن اهللا تیآ .1

  ؛یحرکت اسإلم يمرکز يشورا سی، رئدیجاو یعلمحمد دیس .2

  ؛یجهاد حرکت اسإلم یعال يشورا سی، رئيهاد يهادمحمد دیس .3

  ؛افغانستان یاسإلم مقاومت حرکت یعال يشورا سی، رئخان محمد نیمإلد .4

  ؛در مشهد یول سابق دفتر حرکت اسإلمئس، مدیج دحسنیس .5

مسـئول   و یحرکت اسإلم یول فرهنگئس، میمدرس طاهرمحمد دیس .6

  ؛دفتر مشهد

در  و وسـت یپ یبعداً به حزب وحـدت اسـإلم   که يمصطفو اهللا تیآ .7

  ؛ندارد یاسیس تیحال حاضر فعال

  ؛يساجد اهللا تیآ .8

  ؛مسرور شاه نیسح دیس .9

منجــر بــه مخالفــت بــا  يمخالفــت او بــا هــاد کــه يمشــفق بهســود .10

 یاسـإلم  . مشفق از حرکـت دشخط امام  ي بر سر مسأله یاسإلم حرکت
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ـ ی یضیبعداً توسط ف اخراج شد و ی اسـإلم  حرکـت ی از فرمانـدهان  ک

  ؛دیبه قتل رسمظلومانه فرزندش  با )ی قصابضیفمشهور به (

استعفا  یکه خودش از حرکت اسإلم يمحقّق بهسود میابراهمحمد خیش .11

مشـتاق در   یبه سرپرست یستیکه توسط گروه ترور شود یداد اما گفته م

  ؛دیهمراهانش ناجوانمردانه به قتل رس با به پاکستان متیراه عز

ـ  يسابق مجلس شـورا  لی، وکيرضو یدموسیس .12 کـه بعـداً بـه     یملّ

 يدر حال حاضر بـا جنـاح انـور    و وستیپ اریحکمت یحزب اسإلم

  ؛دارد يهمکار

که به حـزب   یاسإلم حرکت ثاریا یعال يشورا سی، رئارزگان اضیف .13

  ؛قرار گرفت یلیو خل يدر جناح مزار و وستیپ یاسإلم وحدت

  ؛یدر غزن یاسإلم ، فرمانده مشهور حرکتجان دکتر شاه .14

اهللا  بـه حـزب   که در قندهار یاسإلم ، فرمانده حرکتمختار یحاج .15

  ؛وستیپ

 1378کـه در سـال    یاسإلم حرکت یول نظامئس، مسیدحسین انوري .16

  ؛انشعاب نمود یاسإلم از حرکت

  ؛يانور ی، عضو جناح انشعابيجان احمد شاه دیس .17

  ؛یاسإلم حرکت يمرکز ي، عضو سابق شورایاله عصمتدکتر  .18

ـ ی(ژنرال عظ در هرات یاسإلم فرمانده حرکت یمیظاهر عظمحمد .19  یم

ي در حـال حاضـر سـخنگو    رعـد بـود و   یقبإلً عضو حزب اسإلم

  .ت)وزارت دفاع اس

ـ یسي ها گروهی هم مانند اسإلم حرکت  نیچنـد گرفتـار   گـر یدی اس

ـ گفتـه   که -صادق مدبر  دکتري آقا 1374انشعاب شد. در سال   شـد  یم
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ـ ی اسـإلم  حرکـت در  گریدی اسیس هاي جریاني نفوذي روین از  -  باشـد  یم

ـ اخـود را رهبـر    جدا شـده و  یمحسن اهللا تیآي رهبری به اسإلم حرکت  نی

ـ یسي آقـا  1378. در سـال  کـرد ی معرفحزب   حرکـت  از يانـور  نیدحس

ـ ی انشعاب نموده و جناح مربوط به خـود را  اسإلم ـ آ. کـرد  سیتأس  اهللا تی

ـ اي رهبراز  هیعدلی در وزارت اسإلم حرکتی بعد از ثبت محسن حـزب   نی

ی مـدت شد. بعـد از   شانیا نیجانش دیجاوی علمحمد دیسي آقااستعفا داد و 

متحد شـدند، امـا    يانور نیدحسیسي رهبری به اسإلم حرکتهر دو جناح 

ـ آبه  کینزدجناح  1389و در سال  اوردهیناتحاد دوام  نیا ی، محسـن  اهللا تی

  .کرد تیموجوداعإلم  یکاظمی عبدالغني مإل آقا استیربه 

   افغانستان یاسالماتفاق  یانقالب يشورا

و  سرجنگل ، لعل ويکندیدا ياه )يفرماندار( یولسوال يبعد از آزاد

ـ یدا ي، سران و فرمانـدهان جهـاد  ورس یولسوال در  يکنـد یدا و یزنگ

 يا گرد هم آمـده و جلسـه   پنجاب یدر ولسوال» دره اهیدهن س« ي منطقه

امور منـاطق آزاد شـده    ي جهاد و اداره یرا به منظور سازمانده یخیتار

 1358) بهشـت یارد(ثـور   زدهمیس خیجلسه در تار نیدادند. در ا لیتشک

ـ آ مرحـوم  اسـت یبـه ر  یاسإلم ي حوزه ـ  یبهشـت  اهللا تی شـد و   سیتأس

  .دشعنوان فرمانده جهاد انتخاب  به ياکبر محمد خیش

 یعی، مناطق وسنیمجاهد و داد یبه کار خود ادامه م یاسإلم ي حوزه

 يپاکسـاز  هـا  سـت یرا از لـوث وجـود کمون   دانیو م یتا غزن انیاز بام

ـ کـه در اوا  نیتا ا ،کردند ـ اتحاد ياعضـا  1358مـرداد)  (اسـد   لی  ي هی

تماس گرفتـه و گفتنـد    یبهشت اهللا تیآبا  یتلفن ياز جاغور ها ستیمغول

که  میقصد دار و ناهور ، مالستانباغ ، قرهيمردم جاغور ندگانیکه ما نما
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ـ   کاولنگیو  ، پنجاب(ورس یزنگیبه طرف دا  جـات  زاره) کـه مرکـز ه

 يبـرا  یإلتیتشـک  جادیو بعد از مذاکره و مشاوره در جهت ا مییایاست ب

. مییمناطق آزاد شده اقدام نما ي و اداره يهماهنگ ساختن جبهات جهاد

ـ اتحاد شانیطرح استقبال کرد و به دنبال موافقت ا نیاز ا یبهشت اهللا تیآ  ي هی

بـه   يجـاغور  یولسوال یندگینما أتیرا در چارچوب ه یأتیه ها ستیمغول

ـ ه استی، رهیهمکاران اتحاد از يصمد میعبدالحک خیورس فرستاد. ش  أتی

ـ  یکـه حـاج   یحـال هده داشـت در  را به ع  رسـول  غـإلم  یو حـاج  رآقایش

  بودند. أتیمذکور عضو هي  هیاز سران اتحاد یکی فروش کلچه

 اتیبه وإل ییها با فرستادن نامه یبهشت اهللا تی، آیبر اساس توافق قبل

را  شـان  نـدگان ینما مردم هر منطقه خواسته بـود کـه   از یشمال و يمرکز

مقرر بـه مرکـز    خیآخوند در تار کیارباب و  کیخان،  کیمتشکل از 

مناطق مختلـف   نیکار صورت گرفت، مردم و مجاهد نیبفرستند. ا ورس

استقبال نمـوده و   یبهشت اهللا تیو صفحات شمال از دعوت آ جات زارهه

مناطق  ندگانینفر از نما 500را به ورس فرستادند. حدود  شان ندگانینما

  مختلف در ورس جمع شدند.

گوها آغاز شد و سرانجام پس از پانزده روز بحـث  و گفت جلسات و

مختار  خود ي اداره کی ي به مثابه یاسإلم اتفاق یانقإلب يو مذاکره شورا

قرار  شورا در ورس نیگرفته شد که مرکز ا میشد و تصم سیتأس یمحل

ـ   یبهشـت  اهللا تیشورا مرحوم آ سیداشته باشد. رئ  خیو معـاون اول آن ش

. البتـه  انتخاب شد ها ستیمغول ي هیهمکاران اتحاد از يصمد میعبدالحک

ـ جد إلتیتشـک  يبر سر نامگـذار   یبحـث صـورت گرفـت، حـاج     دی

ـ (اتحاد هـا  ستیمغول ي هینام اتحاد رسول غإلم  یاسـإلم  نیمجاهـد  ي هی
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ـ  يشورا«عنوان  یبهشت يآقا کرد و شنهادیپ ) راافغانستان اتفـاق   یانقإلب

رسـول   غإلم یشد. حاج رفتهیپذ یبهشت شنهادیرا، که سرانجام پ »یاسإلم

نشده بود قهر نمـوده و مصـوبات را امضـا     رفتهیپذ شنهادشیکه پ نیاز ا

در پـانزدهم   افغانسـتان  یاسإلماتفاق  یانقإلب يشورا بیترت نینکرد. بد

ـ  ي با صـدور قطعنامـه   1358) وریشهر(سنبله  در مرکـز   يا مـاده  ازدهی

ـ  مرحلـه  نیاعإلم وجود کرد. در ا جات زارهه اتفـاق   يشـورا  نیولئمس

  انتخاب شدند: ریبه شرح ز یاسإلم

  ؛یاتفاق اسإلم یانقإلب يشورا سیعنوان رئ به یبهشت یدعلیس اهللا تیآ .1

  ؛عنوان معاون اول به يصمد میعبدالکر خیش .2

  ؛عنوان معاون دوم به یلین یصادق نیحسمحمد خیش .3

اتفـاق در   يشـورا  یندگیول نمائسم عنوان به يعبدالصمد اکبر خیش .4

 افغانسـتان  یاتفاق اسـإلم  یانقإلب يشورا لیقبل از تشک يو ،پاکستان

تحت پوشش  ها ستیمائوئ یغی، تبلیسرپرست کاروان فرهنگعنوان  به

  ؛شده بود يجاغور وارد افغانستان یاسإلم نیمجاهد ي هیاتحاد

ـ م عنـوان  به يمهدو ینادرعل خیش .5 اتفـاق   يشـورا  ینـدگ یول نمائس

  .رانیا یاسإلم يدر جمهور یاسإلم

  ؛یول نظامئسم عنوان به دجگرنیمشهور به س دحسنیژنرال س .6

  ؛یفرهنگ ولئسم عنوان به یاحسان داحمدیس .7

  ؛قضاول ئسم عنوان به یعارف دجوادیس .8

  ؛یول مالئسم يجاغور عنوان به یعبدالعل ییکربإل .9

  ؛یمشاور عمومعنوان  به يناصر نیحسمحمد خیش .10

  ؛يجاغوری وال لومان اضیف خیش .11

  .بهسود یوال ياکبرمحمد خیش .12
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 ياعتماد يبا جناب آقا يا مصاحبه در يصمد میعبدالحک خیش يآقا

  :  دیگو یم نیاتفاق چن يشورا لیدر رابطه با تشک

از  1358در سـال   جـات  زارههـ  يهـا  یولسوالکه  آن بعد از«

جنگ،  نیآزاد شد، آخر و يپاکساز ها ستیلوث وجود کمون

ها را به تمام  بود که پس از فتح آن، ارسال نامه یغزن دیسرب

کـه   در ورس ییگردهما کی يمودم و براجات آغاز ن هزاره

 يهـا  اسـت مـردم را دعـوت نمـودم، نامـه      جات قلب هزاره

  ه شد.فرستاد ياز جاغور يمکرّر

، يگـر  يِ نـاوه  در يجاغور ي چهار دستهدر تجمع بزرگان 

 تیـ عـام داده شـد تـا فعال    یندگینما و تیبنده ص�ح يبرا

خود را رسـماً ادامـه دهـم. مـن بـا اقشـار مختلـف اعـم از         

تماس شدم.  در ]![ یمل نیو خوان ]![ ، روشنفکرانتیروحان

 خـان  یعبدالعل ییکرب� :انیبه همراه آقا یأتیبنده در رأس ه

ولـد   خـان  لیاسـماع  ری، انجنفرزند مرحوم م� احساق لومان

شـرکت در   يبـرا  يرسـول جـاغور   وحاج غ�م خان میابراه

  ...میحرکت شد ي آماده ورس ي جلسه

آمـد،   از تخت به مرکز ورس یبهشت يروز سوم مرحوم آقا

گفـت همـه را    دیـ هـا را کجـا کرد   بنده سؤال کردم که نامـه 

 جلسـه، قطعنامـه و   يآجنـدا  يرو یفرستادم. بحث مقـدمات 

ــونگ ــد مع   یچگ ــد... در موع ــروع ش ــار ش ــهیک ــام  ن از تم

از دوصد نفـر از اقشـار مختلـف در     شتریب دیاش جات زارهه

معروف  ي شورا با همان قطعنامه لیورس جمع شدند... تشک

  به وجود آمد...
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، بنده معاون سیرئعنوان  به یبهشت يبا اتفاق آراء مرحوم آقا

ــا و ــوم آق ــ يمرح ــمحمد خیش ــر نیحس ــه ح يناص ــب  ثی

کامل بـه مـا سـه نفـر دادنـد...       تیشد و ص�ح نییمشاورتع

را اجرا  فیرسول تحل گذاشته شد، حاج غ�م فیمراسم تحل

هسـتم و آن زمـان    نیمجاهـد  ي هینکرد، گفت من در اتحاد

نفـر   ها آن يبعد از چند روز ]![د ان یگروه يکه و میدیفهم

، هیـ شـد کـه اتحاد   مصاحبه یس یب یو با ب تهیفرستادند به کو

  ١.»]![ میشد رانیوجود آورده که ماها ح شورا را به

 يشـورا  لیکه در تشـک  کند یاعتراف م یبه طور ضمن يصمد يآقا

 و گـر ینقش داشـته اسـت. اگـر از افـراد د     ها ستیمغول ي هیاتفاق اتحاد

ـ او را عضو اتحاد یخودش که غرجستان ـ  هی ـ  یمعرف ، میبگـذر  کنـد  یم

بـه   يصـمد  يهمراه آقـا  أتیه ، درفروش کلچه رسول غإلم یحضور حاج

 ي مرحلـه  در را سـت یمائوئ يهـا  سـت یمغول ياست که ردپـا  یکاف ییتنها

 يصـمد  يآور است کـه آقـا   تعجب. میینما اتفاق جستجو يشورا سیسأت

را اجـرا نکـرد    فیکه مراسم تحل یرسول را تازمان غإلم یحاج کند یادعا م

اتفـاق را   يکـه شـورا   نیبر ا یمبن ها ستیمغول ي مصاحبه نشناخته بود و از

  بود. دهش رانیبه وجود آورده است، ح ها ستیمغول ي هیاتحاد

ـ  نبـود و  هـا  سـت یمغول ي هیعضو اتحاد يصمد ياگر آقا  سیدر تأس

کـه   یمذکور نقش نداشت، چرا در همـان زمـان   ي هیاتفاق اتحاد يشورا

وجـود آوردن   بـه  يکرده و ادعـا  یمعرف هیاو را عضو اتحاد یغرجستان

ـ اتحاد ياتفاق از سو يشورا را نمـوده بـود، رسـماً     هـا  سـت یمغول ي هی

                                                        
  .3 ص، 225وحدت، سال ششم، شماره مسلسل  ادینامه بن هفتهعلی اعتمادي،  . عوض 1
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 يو شورا يصمد يدر رابطه با آقا یغرجستان ؟نکرد بیو تکذاعتراض 

  :  سدینو یم نیاتفاق چن

نمود کـه   تیاع�م موجود یاتفاق اس�م یانق�بي شورا«... 

 خی، شــياز جــاغور آن عبــارت بودنــد: ي عمــده نیمؤسســ

، که در آن زمـان  هیرسول ازطرف اتحاد و حاج غ�م يصمد

 لیتشک ]مغول پارت اینسل نو هزاره  میتنظ[ میبه ارتباط تنظ

  ١...»يکندیدا از رآغایش یبود و هم حاج دهش

ـ از نقـش اتحاد  يگـر ید یاگر کسان چنین هم در  هـا  سـت یمغول ي هی

 تیعضـو  از توانند ی، اوإلً چگونه مورزند یاتفاق انکار م يشورا سیتأس

ـ يعبدالصمد اکبر خیش ـ  و يصـمد  میعبـدالحک  خی، ش امان محمـد  خیش

انکـار   هـا  سـت یمغول ي هیاتحاد اتفاق در يشورا لیقبل از تشک یحیفص

اتفـاق   یانقالب يشورا« :سدینو یکه م یغرجستان يچرا ادعا اًی؟ ثانندینما

ـ اتحاد يکه به ارتبـاط اعضـا   یاسالم  بیتکـذ را  ٢»…بـه وجـود آمـد    هی

ـ اتفاق به دل ينکردند. شورا ـ کـه فراگ  آن لی ـ   ری بـود در   یو نسـبتاً مردم

 يفکر شیاول سه جناح با سه گرا ي آن در مرحله يگیر و شکل سیتأس

  بودند: ریها به شرح ز جناح نیشرکت داشتند. ا یاسیو س

  جناح غیرمذهبی )الف

 يا بود و عـده  ها ستیمغول ها، و ، اربابنیجناح متشکل از خوان نیا

جناح قرار گرفته بودند کـه   نیصف ا ناخودآگاه در زین یسنّت ياز مإلّها

                                                        
  .27، هاي افغانستان هزاره یاسیس خی، تاریغرجستان یسیمحمدع.  1

  .18 ، صریسال اخ ستیها در ب ، مبارزات هزارهیغرجستان یسیمحمدع.  2
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از افراد جناح  یبعض ی. اسامشوند یمحسوب م یسنّت یجزء جناح مذهب

  است: لیجناح قرار ذ نیهمکار با ا نیخوان غیرمذهبی و

ـ م و ستی، مغولرسول غإلم یحاج .1 ـ اتحاد یول جنـاح انشـعاب  ئس  ي هی

  .ها ستیمغول

  ؛ها ستیمغول ي هیاتحاد ياز اعضا و ستی، مغولرآقایش یحاج .2

  ؛قناغ)( ارباب سلطان قوناق .3

  ؛هیرویارباب ش .4

ـ   ي فاجعه یعامل اصل ،شیناوه م از ینادر صداقت کجران .5  شینـاوه م

  ؛ 1361در سال 

  ؛یشاه خان نیحسمحمدپسر  اهللا بینج .6

، متهم شاوریاتفاق در پ ياول شورا ی، منشیمالستان روزیپ علی حسین .7

  بودن؛ ستیبه مائوئ

، مـتهم  شاوریاتفاق در پ يشورا یندگیول نمائس، مریهژ وسفیمحمد .8

  بودن؛ ستیبه مائوئ

  بودن؛ ستی، متهم به مائوئیاکبرشاه علم .9

  ؛ها ستیمغول ي هی، همکار اتحادیحیامان فصمحمد خیش .10

، معـاون اول  ها ستیمغول ي هی، همکار اتحاديصمد میعبدالحک خیش .11

  ؛اتفاق يشورا

ـ ، همکـار اتحاد يعبدالصمد اکبـر  خیش .12 ـ هـا  سـت یمغول ي هی  سی، رئ

  ؛تهیاتفاق در شهر کو يشورا یندگینما

 و هـا  سـت ی، همکار بـا مغول کور رخادمیمشهور به م نیحس رخادمیم .13

  ؛از بهسود ها ستیمائوئ
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ـ خـان  یعلمحمدسناتور  .14 ـ یکم سی، رئ اطإلعـات   و غـات یتبل ونیس

  ؛اتفاق يشورا

  ؛جهاد ونیکمس سی، رئیشاه خان نیحسمحمد یحاج .15

جهـاد   یـی اجرا يقوا سیملنگ رئ ي مشهور به بچه گیب ریاممحمد .16

    ؛سرجنگل در لعل و

  ؛ارباب سرور خان .17

  .از بهسود یسیعمحمدارباب  .18

ـ  یمذهب ضد یحت وجود جناح غیرمذهبی و ي مسأله  یاعم از عناصر چپ

ـ ا ي سـنده ینو ي اتفـاق سـاخته و پرداختـه    يدر شورا یو راست سـطور   نی

اتفـاق کـه قـبإلً از     يمطلب را آن عده از مخالفان شورا نی، بلکه اباشد ینم

انـد.   هبارهـا گفتـه و نوشـت    رفتنـد  یشمار م آن به نیاعضا و مؤسس ي جمله

 ي اتفـاق کـه در شـماره    يسابق شورا یوال ياکبر يآقا ي در نامه چه چنان

 خلـق افغانسـتان   نیسازمان مجاهد ی، ارگان نشرات»مبارز امیپ« ي هیدهم نشر

  آمده است:   نیچاپ شده چن 1362خارج از کشور در سال  در

درآمـده   یالملل نیهوتل ب کیصورت  حزب اتفاق اکنون به«

در آن نشســته گوشــت  کــایو آمر نیکــه عوامــل روس، چــ

 خورنـد  یرا م یروحان ریو غ یمسلمان متعهد روحان نیبهتر

  .»نوشند یرا چون شراب م و خونشان

ـ عل ياکبـر  يآقا غاتیالبته منظور از ذکر تبل ـ اتفـاق ا  يشـورا  هی  نی

شود،  دییتأاتهامات مذکور  شده و یگروه غیرمذهبی معرف نیکه ا ستین

حزب  لیبعد از تشک توان یم زین نشایاگروه را به  ین اتهاماتیکه چن چرا

قابـل ذکـر    گرید يوارد ساخت. از سو شتریب تیوحدت تاکنون با قاطع
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اتفـاق   يبه شـورا  یاست که وجود جناح و عناصر غیرمذهبی اختصاص

ـ نسنّی  و عهیش يها اعم از گروه گرید يها گروه یندارد بلکه در بعض  زی

  نفوذ داشته و دارند.

  یسنت یجناح مذهب )ب

اتفاق در دست داشـت امـا    يرا در شورا تیجناح ظاهراً حاکم نیا

 گریکـد یاز  یمدت تا نیطرف همکار بود و يبا جناح غیرمذهبی در موارد

ـ  يو تحجر فکر ی. البته با توجه به سادگکردند یم تیحما افـراد   یبعض

از جنـاح مـذکور بـه نفـع      توانست یم مذهبی گرا، جناح غیر جناح سنت

 ریآن تـأث  یو اجتمـاع  یاسیس يها يریگ خود استفاده نموده و در جهت

  است: ریگرا به شرح ز افراد وابسته به جناح سنت یبعض یبگذارد. اسام

  ؛اتفاق يشورا سی، رئیبهشت اهللا تیآ .1

  ؛قضا ونیسیکم سی، رئیعارف دجوادیس .2

  ؛کاولنگیاز  یاحسان داحمدیس .3

  ؛يجاغور يمحمد خیش .4

  ؛از بهسود يمظفر اهللا تیآ .5

  ؛یبلخاب یعالم یعلمحمددیس اهللا تیآ .6

  ؛دانش محمد خیش .7

ـ ) مدحسـن یسبعداً جنرال جگرن ( دحسنیس .8  يشـورا  یول نظـام ئس

  ؛یاتفاق از غزن

  ؛شیاز قول خو ونسیسرگرد) (جگرن  .9

  ؛یفاضل دحسنیس .10

  ؛يمهدو یعل حسن .11
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اتفـاق   يشـورا  یندگینما سی، رئیشهرستان يمهدو ینادرعل خیش .12

  .رانیدر ا

ـ تا آخر حاکم یسنّت یکه گفته شد جناح مذهب يطور همان را در  تی

 ستیمغول جناحِ احتماإلً چپ و اتفاق در دست داشت. عناصر و يشورا

حـزب   نیاکه  آن خصوص بعد از حزب وحدت و به لیآن، پس از تشک

 دی. اگر با دوستیپ یلیو بعداً خل يشد به جناح مزار میبه دو جناح تقس

مطلب آشـکار   نیشود ا ستهیاتفاق نگر يشورا یبه جناح مذهب يامروز

ـ  یو مهم یاختإلف اساس چیکه ه گردد یم ـ ا نیب جنـاح بـا حرکـت     نی

  از خط امام وجود نداشته است. يرویپ یمدع يها و گروه یاسإلم

  کالیراد مهین یجناح مذهب )ج

ـ (م نیمخالف خـوان  جوان و يها جناح را غالباً طلبه نیا ، اربـاب،  ری

ـ  لی) تشـک گیب ـ ا یکـه ظـاهراً از انقـإلب اسـإلم     داد یم ـ حما رانی  تی

 ییخـو  اهللا تیآ تیمقلّد و مروج مرجع ها آناز  یبعض هرچند، کردند یم

ـ بکار از  محافظه یجناح هم مانند جناح مذهب نیبودند. ا ـ یس نشی و  یاس

ـ یمبارزه و کـار س  يمحروم بود و برا یمبارزات ي سابقه  ي پشـتوانه  یاس

در مقابـل  کـه   آن پس از لیدل نیإلزم را نداشت. به هم یو فرهنگ يفکر

قرار گرفت بـه دام سـازمان    یکاران مذهب دو جناح غیرمذهبی و محافظه

حـزب   لیتا زمان تشـک  سازمان نیکن ا جاده صافعنوان  به نصر افتاد و

اتفـاق،   يعمـل کـرد. شکسـت شـورا     1368در سـال   یوحدت اسإلم

 سـتان سـازمان نصـر در هزار   دنیقدرت رس و به یاسإلم حرکت فیتضع

 ی، جنـاح باشد یجناح م نیا يها يبدون شک مرهون زحمات و فداکار
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ـ رحمانـه سـرکوب    بـی  1373در سال  ها يتوسط نصر سرانجامکه  . دش

  است: لیجناح به شرح ذ نیافراد ا یبعض یاسام

  .؛اتفاق يمعاون شورا و ستان، آغازگر جهاد در هزاریلین یصادق خیش .1

  ؛اتفاق در بهسود يشورا یوال ،ياکبر محمد خیش .2

ــمحمددیس .3 ــو نیحس ــتازانیپ از يعل ــاد و ش ــوال  جه ــاتح ولس  یف

  ؛) ورسيفرماندار(

  ؛عإلّمه یعل خیش .4

  ؛یذک خیش .5

  ؛يناصر نیحسمحمد خیش .6

  ؛لومان اضیف خیش .7

  ؛یلیخل میابراه خیش .8

  ؛یحیباقر فصمحمد خیش .9

  ؛یاحسان عباس خیش .10

  ؛شهرستان یصادق خیش .11

  .کجران یاحسان خیش .12

الذکر بعداً به گـروه پاسـداران جهـاد     افراد فوق قابل ذکر است که اکثر

ـ ا انگـذار  خود از بنیان ياکبر يآقا و وستندیپ یاسإلم بـه شـمار    گـروه  نی

ادعا کنـد   تواند یدارد، م ییآشنا ياکبر يبا آقا سندهیکه نو یی. تا جارود یم

 یاتفاق و پاسـداران جهـاد اسـإلم    يکردن شورا ینه تنها در قربان شانیکه ا

اضـمحإلل   ي نـه یسازمان نصر بلکه در فراهم سـاختن زم  يپا در افغانستان

ـ  يروهاین یتمام البتـه از   -  هـا  سـت یو کمون هـا  سـت یبـه نفـع مغول   یعیش

  هده داشته است.را بر ع يا نقش برجسته - يانگار ی و سادهتوجه یب
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  افغانستان یاسالم يروینسازمان 

ـ  اإلسـإلم  حجـت توسـط   1357سازمان در اواخر سال  نیا  دظاهریس

ـ  نیرحسیمحقّق، م ، حسـن  یسـنگچارک  یحسـن هاشـم  حمدم، یحیفص

 يدر جمهـور  یافغـان  نیهـا و مهـاجر   از طلبـه  گرید يا عده ، ویمیرک

 گـران یاز د شـتر یکـه ب  يوجـود  گروه با نیشد. ا لیتشک رانیا یاسإلم

ـ ا یاز انقـإلب اسـإلم   تیو حما امام خمینیاز  يرویسنگ پ را بـر   رانی

اتفـاق   يشـورا  انیگرا با سنت یاجتماع و ياما از لحاظ فکر زد یم نهیس

کـاران   در صف محافظه لیدل نیشباهت داشت. به هم یو حرکت اسإلم

 ي هیپا یاسإلم تفاوت که مانند حرکت نیبا ا ردیگ یقرار م انیگرا و سنت

  نداشتند.   تیبزرگ در آن عضو يو علما ونینداشت و و روحان یمردم

سـپس   و ابتداء از بهسـود  1358در سال  رویسازمان ن ینظام تیفعال

ـ  نیسازمان در هرات نخست نیآغاز شد. ا در هرات بـود کـه    عهیگروه ش

گرفتار تفرقـه   يهم کسب کرد، اما به زود یشهرت لیظاهر شد و در اوا

ـ ن«تحـت عنـوان    یمیر. حسن کدشو اختإلف   یانقـإلب اسـإلم   يروی

جدا شـده   از محقق هم یحیفص نیرحسیانشعاب کرد، بعداً م» افغانستان

ـ فعال یاسـإلم  يروینام سازمان ن به پاکستان ي تهیو در کو ـ  تی . کـرد  یم

 يبـه رهبـر   یاسـإلم  يرویرفتند و ن نیاز ب جیبه تدر یانشعاب يها شاخه

ـ یعنوان  به ماند و یمحقق تا آخر باق دظاهریس  يشـورا  ياز اعضـا  یک

افغانسـتان   یبه حـزب وحـدت اسـإلم    یعیش يها گروه یائتإلف اسإلم

مشهور سـازمان   ياز رهبران و اعضا یبعض یو منحل شد. اسام وستیپ

  است: لیقرار ذ یاسإلم يروین
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سـازمان   رکـل ی، دبيبهسـود  محقـق  دظاهریس اإلسإلم حجتمرحوم  .1

  ؛یاسإلم يروین

 پاکسـتان  ي تهیدر کو انشعاب کرد و از محقق که یحیفص نیرحسیم .2

  ؛همکار شد ها ستیو مائوئ ها ستیمغول با

ـ نفـر از ن  6که سابق کارمند دولت بود با  یمیرحسن ک .3 انشـعاب   روی

  ؛نمود یم تیفعال یانقإلب اسإلم يرویبه نام ن 1364تا سال  کرد و

  ؛یسنگچارک یهاشم .4

  ؛وستیپ یاسإلم به حرکت 1363در سال  که نیمب میدعبدالعظیس .5

  ؛یتوسل نیالد اثیغ .6

  ؛زاده ینب یعل عوض خیش .7

  ؛وستیپ یبعداً به پاسداران جهاد اسإلم که معلم ینیحس .8

  ؛يجاغور يدریح .9

ـ فرمانده ن قیارباب صد .10 اهللا  بـه حـزب   کـه  در هـرات  یاسـإلم  يروی

  ؛وستیپ

بـه نهضـت    کـه  در هـرات  یاسإلم يرویفرمانده ن یاحسان يمولو .11

  ؛وستیپ یاسإلم

ـ فرمانده ن حقجو یغإلم مصطف .12 بـه   کـه  در هـرات  یاسـإلم  يروی

  ؛وستیپ ینهضت اسإلم

  .وستیپ یاسإلم بعداً به حرکت که یمحسن اهللا تیپسر آ عبداهللا خیش .13
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  امام خط روانیپ

  ؟ستیچ امامخط 

ـ    شود یصحبت از خط امام م یوقت  هـا  یممکن اسـت در ذهـن بعض

ـ دل نیخطور کند به هم رانیبه ا یوابستگ ـ    لی  عناصـر  یاسـت کـه برخ

بـا   يکه خود را به نحـو  کوشند یم یمذهب افغان عهیش یحت مسلمان و

امـام  بـودن   عهیو ش یرانیاست که ا یهیقلمداد کنند. بد گانهیخط ب نیا

ـ  هیبرداشت را توج نیا تواند یم خمینی ـ از  یبرداشـت  نیکند اما چن  کی

و آشنا با رفتار و گفتار  اسإلم مسلمان آگاه و دلسوز به رنج و درد جهان

  .ستیقابل قبول ن ینیامام خم

ـ یامام خم تیشخص و یکه با انقإلب اسإلم یکسان آشـنا هسـتند    ین

تـاآخر عمرشـان    1342جـوزا)  (پانزدهم خرداد  امیکه امام از ق دانند یم

و  يمحمـد که برخاسته از اسإلم ناب  شیواإل يها شهیافکار و اند

عمل امـام   گذاشت. شینما در عمل بهرا بود  یانسان يها بر ارزش یمبتن

ـ ی، اجتماعیاسیاعم از س ها نهیدر تمام زم ینیخم  يو اقتصـاد  ی، فرهنگ

منطبق بـا اسـإلم بـود و مبالغـه      مکانحد ا تای الملل نیو ب یدر سطح ملّ

بـار پـس از صـدر اسـإلم در      نیاول ينخواهد بود اگر گفته شود که برا

ـ ا ياسإلم و توانمند ینسبتاً واقع ي بشر چهره خیتار مقـدس را   نیـی آ نی

ــه جهان ي در اداره ــینشــان داد. امــام خم انیــجامعــه، ب در ظلمــت  ین

 یمـذهب  مانی، چراغ ایانسان يها ارزش یفروپاش در اوج و سمیسکوإلر

  مسلمان روشن ساخت. ریانسان اعم از مسلمان و غ ها ونیلیرا در دل م



 289 هاي سیاسی شیعه   چهارم: آغاز جهاد و تشکیل گروه فصل

 

ـ یس يشوایپ و یرهبر مذهب کیعنوان  به ینیرا که امام خم یراه در  یاس

ـ خـط امـام نام   مودیپ اسإلم میبر اساس تعال یو اجتماع یشخص یزندگ  دهی

ـ یخط امام همان خط اسإلم است کـه امـام خم   قتی. در حقشود یم بـا   ین

از  ياریظاهر شد. بس يإلدیم ستمیدر قرن ب خط نیسمبل اعنوان  به آن مودنیپ

 يروزیــپ يدر ابتــداســنّی  و عهیمتفکّــران و مبــارزان مســلمان اعــم از شــ

که  اریحکمت يآقا هک چنانبرداشت را داشتند.  نیهم رانیدر ا یاسإلم انقإلب

 میما متعقد«گفت:  تهران در یسخنان یط شود یمتعصب شناخته مسنّی  کی

.»میکن یخط دفاع م نیاست و ما از ا یاسإلم لیکه خط امام، خط اص
١  

 و ياسـتکبار  يهـا  دارد که مبارزه با قدرت یالبته خط امام مشخصات

ـ  خـط  نیا ي مشخّصه نیمهمترعدالت  نیتأم ي، براانیزورگو . باشـد  یم

بـر سـه اصـل     یمبتن یو اجتماع یاسیس ي از جنبه توان یخط امام را م

ـ  «و » یوحدت اسإلم« ،»یوحدت انسان« ـ ارز» یوحـدت ملّ کـرد.   یابی

 یظلـم و سـتم، وحـدت اسـإلم     دیبشر از ق ییرها يبرا یوحدت انسان

 يهـا  قـدرت  ي و سـلطه  یمسلمانان از چنگ استبداد داخل ییرها يبرا

مسـلمان در چهـارچوب    يها ملّت يبرا یو وحدت ملّ یستمگر خارج

  مشخّص. ییایجغراف يواحدها

 يهـا  يستم و نـابرابر  بشر از چنگال ظلم و ییرها يبرا ینیامام خم

در برابـر  » نیمستضـعف  ي جبهـه «ل یخواستار تشـک  يو اقتصاد یاجتماع

ـ  نیبود که در هم نیمستکبر روز  يحضـرت مهـد   إلدیرابطه روز م

نجــات مســلمانان از شــرّ  يشــد. بــرا ينامگــذار نیمستضــعف یجهــان

                                                        
 ي هی، به نقل از نشریسپاه پاسداران انق�ب اس�م يمرکز دفتر در اریاز سخنان حکمت.  1

  .1360آذر  30راه حق، شماره هفدهم، سال سوم، 
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 ي بزرگ، مسـأله  يها قدرت ییجو و سلطه ی، استبداد داخلیماندگ عقب

ـ یبر اساس اسإلم مطرح شد. امام خم یو وحدت ملّ یإلموحدت اس  ین

ـ   يبود که فتوا عهیمجتهد بزرگ ش نیاول در نمـاز   انیعیجواز شـرکت ش

 ییگرا صادر کرد و فرقه اهل سنّترا مطابق روش  اهل سنّتجماعت با 

 با سـعادت سـرور   إلدیوحدت که به مناسبت م ي را محکوم نمود. هفته

ـ همه سـاله در ا  محمدکائنات حضرت  ـ   رانی در  شـود  یبرگـزار م

ـ وحدت جهان اسإلم مطرح شد و مهمتر از همه تأک يراستا ـ و دی و  ژهی

از  فیقدس شر يو آزاد انینیبر احقاق حق فلسط ینیامام خم یشگیهم

عنـوان   بـه  آخر ماه مبارك رمضـان  ي جمعه نییو تع ها ستیونیچنگ صه

به وحدت مسلمانان  ینیامام خم قیاز باور و اعتقاد عم یروز قدس ناش

  پرداخته است. ینیسنگ يآن تاکنون بها يبرا یبود که انقإلب اسإلم

ـ چه در داخـل ا  یرابطه با وحدت اسإلم در ینیامام خم استیس  و رانی

ـ  ـ یوجـه نما  چیچه در سطح جهان اسإلم به ه ـ یفرما و یش نبـود بلکـه    یش

 توانـد  یم یکس . چهگرفت یم شهیکه گفته شد از عمق جان او ر يورط همان

ـ یو حقوق د اهل سنّت یمذهب شناخته شدن حقوق تیرسمه ب  یو انسـان  ین

ـ  یاسإلم ریغ يها تیاقل ـ ا یاسـإلم  يجمهـور  یرا در قانون اساس کـه   رانی

ـ ناد رود یشمار م کشور به نیا یملّ ي قهیوث نیمهمتر ـ یگرفتـه و نما  دهی  یش

جـدا   یمذهب و یو متعصبان قوم یبخواند؟ البته حساب مخالفان نظام اسإلم

  آفتاب را با دو انگشت پنهان کنند. کوشند یم شهیاست که هم

خط امـام بـه شـمار     يها یژگیاز و گرید یکی، سمیمخالفت با ترور

ـ  میعظي انرژ يامام در طول دوران مبارزاتش به آزادساز .رود یم  یمردم

در مقابلـه   یحت یستیترور یاتیعمل يها وهیاز ش چگاهیه داشت و دیتأک
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اسـتفاده نکـرد. در    یانقإلب اسإلم و مخالفان اسإلم و ياستبداد میبا رژ

ـ یکه در آن زمان جنگ چر یحال ـ و عمل یک  ياسـتراتژ  یسـت یترور اتی

  .داد یم لیچپ و راست را تشک خواهان ياز آزاد ياریبس یمبارزات

مخالف بوده و هستند،  سمیبا ترور زین ینیامام خم روانیپ شاگردان و

همـان   در رانیای اسإلم يجمهور یرهبر کنون يا خامنه اهللا تیآ چه چنان

در رابطه با تـرور و   در دانشگاه مشهد یسخنان یاول انقإلب ط يها سال

  گفتند: نیچن یستیعمل ترور

 یفرقـ  دشمن بر انق�ب، ترور است و يروزیپ لیاز وسا یکی«

ـ ترور، ترور عناصر پاك باشد  نیکه ا کند ینم  تـرور عناصـر   ای

کـه   نیـ محاکمه کرد و بعـد از ا  دیعناصر ناپاك را با رایناپاك، ز

کـرد و نـه    سـته یو شا سـته یشناخته شد مجـازات با  ها آنجرم 

خفقان اسـت، بـه    ياختناق است، به معنا يعنابه م ترور، ترور

 یاتکـا بـه زور شخصـ    يحکومت زور است، بـه معنـا   يمعنا

است، و تـرور از نظـر مـن محکـوم      سمیآنارش ياست. به معنا

  ١»صورت محکوم است. نیاست و از نظر اس�م ترور به ا

 یاجتمـاع  و ی، فرهنگی، علمیاسیس يها حضور فعال زن در صحنه

 يآوردهـا  دست و از ینیدرخشان خط امام خم يها یژگیاز جمله و زین

ـ  به رانیا یبزرگ انقإلب اسإلم و  شـان یاند ، کـه جـز کـج   رود یشمار م

  منکر آن شود. تواند ینمی انسان آزاده و منصف چیمخالفان اسإلم ه

گفـت کـه    دیآن ارائه شد با يها یژگیو که از خط امام و یفیبا تعر

 یاسـإلم  يجمهـور  دولت يها استیاز س يرویپ يعنااز خط امام به م يرویپ

                                                        
  .35 ص خط امام، ،يا خامنه یدعلیس.  1
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موافـق نبـودن بـا     زیو ن ستین انیرانیبه ا یاسیو س يفکر یو وابستگ رانیا

ـ     يمعنا به یرانیدولتمردان ا يها استیس ، باشـد  یمخالفت بـا خـط امـام نم

  ندارد. انیرانیبه ا یکه خط امام همان خط اسإلم است و اختصاص چرا

ـ یبه آنچه که در رابطه با کردار وپنـدار امـام خم   حاإل با توجه گفتـه   ین

ـ از خط امام سخن بگوسنّی  چه و عهیچه ش یشد، اگر کس ـ آ دی درسـت   ای

 يو همفکـر  يریپـذ ریتأث اینمود؟ آ رانیبه ا یاست که او را متهم به وابستگ

 گریکـد یمشترك دارند از  خیمذهب، فرهنگ، زبان و تار، نیکه د یمسلمانان

و  گانـه یکـه ب  یاسـإلم  ریو فرهنگ غ شهیمسلمانان از فکر، اند يریرپذیتأثبا 

؟ شـود  یم یتلق کسانی باشد یدر تعارض، با فرهنگ و اعتقادات آنان م یحت

خـود را بـا افتخـار     ایندارند و  دهیکه به اسإلم عق یکسان يممکن است برا

مسـلمان آگـاه از    يامـا بـرا   ،سؤال مثبت باشد نیجواب ا دانند یم سکوإلر

اسـإلم   خصـوص در افغانسـتان   به در جهان اسإلم و داند یکه م یمصالح ملّ

ـ     نیتر یو بلکه اساس یملّ تیهو نفکیجزء إل  رود یبخـش آن بـه شـمار م

  خواهد بود. یمنف پاسخ به سؤال مذکور

ـ  دیاز مراجع تقل یکیعنوان  به ینیخمحال، امام  ره به جهـان   انیعیش

 نیمقلـد  افغانستان انیعیش انیدر م یانقإلب اسإلم يروزیها قبل از پ سال

ـ  يرویپ شانیداشت که از ا يادیز . خـط امـام در افغانسـتان    کردنـد  یم

ـ نبـود، بلکـه بـه دل    افتـه ی لیتحص محدود به قشر روشنفکر و نفـوذ   لی

طبقـات   نیآن حضرت، در ب تیمروج مرجع ونیلما و روحانع یاجتماع

ـ نفـوذ داشـت. پ   یو اقشار مختلف اجتماع خـط امـام بـه شـکل      روانی

ـ  يهـا  حلقه ـ یو تبل یفرهنگ ـ در داخـل و خـارج از کشـور فعال    یغ  تی

و عدم شناخت إلزم از افراد، عناصـر و   یتجربگ یو به علّت ب کردند یم
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خط  رویمختلف، نسل جوان و روشنفکران پ يو فکر یاسیس هاي جریان

خـط کـه    یامام بعضاً گرفتار التقاط و انحراف شدند. اما محور اجتمـاع 

 يخط را حداقل از نظر فکر نیبرجسته بودند، پرچم ا ونیعلما و روحان

  سالم و استوار نگهداشتند.

خط امام توسط  رویپ ونیروحان لما وهفتم ثور اکثر ع يدتابعد از کو

خط مذکور کـه   نی. بنابرادندیشده و به شهادت رس ریدستگ ها ستیکمون

و  یبرخوردار نبود، محور اجتمـاع  یدر گذشته هم از انسجام و هماهنگ

داشـت خـط امـام را در دوران جهـاد بهتـر       مکـان خود را کـه ا  يفکر

  کند از دست داد. يو رهبر یسازمانده

 تیهفتم ثور به عضو يخط امام، بعد از کودتا دیجد و میقد روانیپ

 يهـا  مختلف در آمدند اما به مـرور زمـان از گـروه    يها ها و گروه دسته

 نیتـر  آمده و انشعاب کردند. عمـده  رونیمختلف ناسازگار با خط امام ب

محسـوب   هیفق تیو معتقد به وإل یخط امام یکه به طور نسب ییها گروه

  اند:   لیقرار ذ شدند یم

  افغانستان یاسالممتحد انقالب  ي جبهه

ـ    16/11/1361 خیتـار  جبهه در نیا  خیدر تـار  و یبـه شـکل ائتإلف

پنج گروه کوچـک   وستنیگروه متحد از بهم پ کیعنوان  به 29/11/1362

 ي جبهـه  ي دهنده تشکیل يها شد. گروه لیاز خط امام تشک يرویپ یمدع

  عبارتند از: افغانستان یمتحد انقإلب اسإلم

ـ ، متشکل از آقاتیاکثر ي ، شاخهدیاسإلم مکتب توح .1  دحسـن یس انی

از  و... . يفـدو  ومی، عبـدالق یقاسم محمد، یلولنج ی، هاشمهللا روح
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 ي از سـابقه  یلـولنج  یهاشم يمتحد آقا ي گروه در سطح جبهه نیا

  ؛برخوردار بود يشتریب یو برازندگ یمبارزات

ـ ب ي، هـاد يمـزار  اسإلم متشکل از مصباح انیفدائ .2 ـ یلخ بـاقر   خی، ش

 و...  يمحمـد ، یبلخ یعالم نیدحسی، سینیحس اهللا بیدنقی، سیسلطان

ـ   انیدر م یبلخ یعالم يگروه آقا نیاز ا و در سـطح   یعیاحـزاب ش

  ؛افتیشهرت  یمل

 ی، زکسرپل یی(فاما) متشکل از رضا امت مسلمان افغانستان انیفدائ .3

  و... ؛ سرپل

و  يقنـدهار  زاده خی(رجا)، متشکل از ش جوان افغانستان و تیروحان .4

  ؛يقون داسحاقیس

 اإلســإلم حجــت ،یاخإلقــ ي ، شــاخهنیمستضــعف یجنــبش اســإلم .5

در شـهر   هـا  سـت یتوسـط مائوئ  1361در سـال   یاخإلقعبدالحسین 

  .دیبه شهادت رس ربوده شده و پاکستان ي تهیکو

 صفحات شـمال در مـزار   در افغانستان یمتحد انقإلب اسإلم ي جبهه

 زیو ن و سمنگان ، جوزجانبلخ يها تیمناطقِ وإل گرید و ، سرپلفیشر

داشـت.   يجهاد يها گاهینفوذ و پا يو جاغور خاص ارزگان، در قندهار

 اهللا حـزب  گـاه یپا متحـد در کنـار   ي جبهـه  گاهیپا يکاکر يمرز در نوار

  قرار داشت. هرات

   



 295 هاي سیاسی شیعه   چهارم: آغاز جهاد و تشکیل گروه فصل

 

  ١نافغانستا یاسالمپاسداران جهاد 

ـ   يها تیشخص افراد و اریعاگر م گفـت کـه    تـوان  یمجاهد باشـد، م

آغـاز   ي، از ابتـدا افغانسـتان  یاسـإلم  پاسداران جهاد ي هیاول يها هسته

و  نکه آغازگرا چرا .شکل گرفت و اطراف کابل يجهاد در مناطق مرکز

بودنـد کـه بعـداً از مؤسسـان و      يمنـاطق افـراد   نیجهاد در ا شتازانیپ

ـ  ها آن ي گروه شناخته شدند و از جمله نیرهبران ا ـ از آ تـوان  یم  اهللا تی

ـ ین یصادق نیحس محمد خی، شمحقق یعل ضامن خی، شیتقدس ـ یل  خی، ش

ـ  يو آقا ياکبرمحمد ـ  خیش ـ نـام بـرد و اگـر مع    يزاهـد  جـان  یعل  اری

گفت کـه   توان یصورت م آنباشد در  یاسیو س یگروه يها يساز خانه

 1359، در سال یاسإلم جهاد پاسداران ي دهنده تشکیل ي هیاول يها هسته

احزاب موجـود   یاز طرفداران ناراض يا و عده یحزب ریتوسط عناصر غ

ـ  يخصوص شـورا  در آن زمان، به نسـتان و  افغا یاتفـاق اسـإلم   یانقإلب

اعــإلم  ،1362آمــد و در سـال   وجـود  افغانسـتان بــه  یحرکـت اســإلم 

  کرد. تیموجود

ـ  غإلم دیس اإلسإلم حجت  سـندگان ینو مبـارزان و  از يموسـو  نیحس

 یط باشد، ینبوده و نم یحزب و سازمان چیافغان که عضو ه شکسوتیپ

ـ در دفتر ا یپاسداران جهاد اسإلم نیدر جمع مجاهد یسخنان حـزب   نی

  گفت:   1362سال  در در تهران

بودنـد   ییهـا  انسان نیاول ،یمجاهدان پاسداران جهاد اس�م«

ش آغـاز  ا هانبه شکل مسـلح  را افغانستان یانق�ب اس�م هک

در  یاس�م بخش ییرها يها و نبردها جنگ دار عهیکردند. طل

                                                        
  است. شده کپی» افغانستان یاسیس ي دانشنامه«مطلب از کتاب  نیا.  1
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 ي عهیهستند. طل یپاسداران جهاد اس�م نیافغانستان مجاهد

و س�ح شـهامت و   مانیبا زور ا یبخش اس�م ییجنگ رها

 ؛ناز کجا شـروع شـد؟ از ارزگـا    يدر مناطق مرکز یمردانگ

و  کاولنـگ یو  ورس، خدر، لعل، پنجاب دنیبعد در هم کوب

ـ انیتا بام رود یم شیبه پ طور نیهم  نیراسـت  يشـهدا  نی. اول

شما  ن،یا بر مناطق دادند. بنا نیسپاه اس�م را برادران شما در ا

ـ بـه خـود ببال   دیتوان یم  ي انقـ�ب مسـلحانه   شـگام یکـه پ  دی

است که خدا  یلتیفض کی نی. ادیا در افغانستان بوده یاس�م

  »به شما داده است.

کـه   يعناصـر  افـراد و  ،یپاسداران جهاد اسإلم يریگ آغاز شکل در

و  ینظـام  يهـا  گـاه یاسواد بودند در مناطق مختلـف، پا اغلب جوان و ب

ـ  يروهایو ن ها ستیکمون هیعل یمقاومت اسإلم ـ  یاشغالگر روس  سیتأس

ـ در ا هـا  آنافـراد   یکه بعض نیا لیکردند و به دل ـ ، گرچـه از طر رانی  قی

ـ      دهید ینظام زشآمو ياحزاب جهاد  یبودنـد، امـا نـام و عنـوان خاص

  .افتندیشهرت » سپاه«نام  نداشتند، به

(عـج) بـه    يامام مهـد  گاهی، پایاسإلم پاسداران جهاد سیتأس يابتدا در

 گـاه ی)، پانیحس (قول غإلم یاون ي دره در يعلو نیدحسیس دیشه یفرمانده

 و سنگإلخ ي در دره زاده باقر مصباحمحمد دیس یبه فرمانده نیامام حس

ـ  یسلمان، به فرمانده گاهیپا ـ  دعباسیس ـ بام يفـوإلد  ي در دره یعباس  ان،ی

شـاخص و   يهـا  و چهره رفتند یبه شمار م ها گاهیپا نیو مشهورتر نیمهمتر

 دیعبـارت بودنـد از: شـه    در داخل افغانسـتان  يجهاد انیجر نیگذار ا بنیان

 ی، حاجياکبرمحمد خیاإلسإلم ش ، حجتیتقدس اهللا تی، آيعلو نیدحسیس
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ـ فیحـاج شـر   ،یعباس دعباسی، سزاده عادل زیعز دیس ـ  ضـامن  خی، ش  یعل

  زاده. باقر مصباحمحمد دیو س یقاسم میابراهمحمد، محقّق

ـ  جـاب یدر داخـل کشـور ا   ینظام و یاسیس تیوضع کـه   کـرد  یم

ـ یو س يفکر شیگرا يجهت و دارا هم ي پراکندهو عناصر  ها گاهیپا  یاس

نشسـت   ي نـه یزم 1361، در سال لیدل نیمشابه باهم متحد شوند. به هم

ـ فراهم شـد. در ا  بهسود ي »دهن آب دره«در  دیجد انیطرفداران جر  نی

ــر ییگردهمــا ــآ ،يکــه اســتاد اکب ــراهیتقدســ اهللا تی ، یقاســم می، اب

ـ دیس  ،زاده باقر مصـباح محمـد  دیس ـ  ، ضـامن يعلـو  نیحس ، محقـق  یعل

ـ  ي نـده یو نما يزاهـد  جـان  یعل ـ ین یصـادق  خیش شـرکت داشـتند،    یل

صـورت   يامور جهـاد  یو سازمانده یدر رابطه با هماهنگ ییها صحبت

از  يا شـدن عـده   بـه خـارج و جمـع    ياکبـر  يگرفت، اما با سـفر آقـا  

و اکثر  یاسیمختلف س يها از گروه يا سوزان حرفه بازان و فرصت حزب

 نیجبهات و مجاهـد  يها تی، بدون توجه به واقعیدر لباس روحان ها آن

ـ    کشور، طیبدون در نظر داشت شرا یو حت  لیبا حذف جوانـان و تحص

ـ جد يحرکت جهاد نیگذار ا بنیان افتگانِی  إلتیآن، تشـک  ياز رهبـر  دی

  کردند. يگذار نام »افغانستان یاسإلم پاسداران جهاد« ار دیجد

احـزاب   يناکارآمد که در اصل در اعتراض به انحراف و انیجر نیا

 يها همان گروه يها و تفاله انیناراض اریآن زمان شکل گرفته بود در اخت

ـ جد إلتیکارآمد قرار گرفت. در تشک نا ـ     ،دی  یعناصـر نامتجـانس و حت

ـ و ا  جمع شده و زمام امـور را در دسـت گرفتنـد،    گریکدیآشنا با  نا  نی

ـ یحقسـوختگان   و آرمان جوانان پاکباز و دل افتیروند تا آخر ادامه   یق

سالم، مقتـدر و مسـلح بـه     إلتیتشک کی جادیخدمت به مردم و ا يبرا
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ـ   هـوا و هـوسِ فرصـت    ی، قربانیاسإلم ي شهیاندفکر و   یطلبـان و حت

ـ   ،شد که در صف جهاد نفوذ کـرده بودنـد   یمنحرفان  نیو دردا! کـه هم

ظاهر شدند و  یو رهبران پاسداران جهاد اسإلم انمؤسسعنوان  به عناصر

ـ  يها در جنگ  یهـزاران تـن از فرزنـدان مجاهـد مـردم، قربـان       یداخل

آنان شدند. مردم کشته و آواره شده و به  یو گروه يباند يها کشمکش

مـردم و   نـام  داشتند و نه نان، بـه  نام که نه نانینشستند، اما ا اهیخاك س

ـ ، صاحب نان و نام، وإلیجهاد اسإلم ـ و وکالـت شـدند. البتـه ا    تی  نی

ـ ، بلکه بـا قاطع کند یتنها در مورد گروه پاسداران صدق نم تیوضع  تی

ـ و ، بهیو سن عهیاعم از ش يجهاد يها گروه تیگفت که اکثر توان یم  ژهی

  داشتند.   یتیوضع نیبزرگتر چن يها گروه

 یخودجوش يها گاهیبر پا يبه نحو يدیجد یاسی، گروه سبیترت نیا به

ـ حال رشد و گسترش بودند تحم در شده و جادیا که در داخل افغانستان  لی

مدون و مـنظم   إلتیتشک يگروه فقط عنوان داشت و عمإلً دارا نیشد. اما ا

ـ  يو هر فرد گاهینبود. هر پا یو سازمان یحزب و  ودهدر هر منطقه همه کاره ب

و  نمـود  یعمل م کرد یم جابیا یو شخص يا که منافع محدود منطقه طور هر

  نداشت. گرید يها گاهیبه سرنوشت پا يکار

را به دسـت   دیجد يحرکت جهاد نیا يکه رهبر یجمع  خارج، در

ـ   يمرکز گاهی، پنج پانیمجاهد نام آورده بودند به افـراد   تیولئرا بـه مس

ـ  وجود آورده و مورد نظر خودشان به ـ  ینـدگ ینما يشـورا  کی  سیتأس

ـ    یپاسداران جهاد اسإلم یندگینما يکردند. شورا  میبـه دو جنـاح تقس

 گـر ی) و جنـاح د ی(ترکمن یکابل محقق اهللا تیآ امن جناح به کیشد، که 
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متشکل از پـنج   یندگینما يشورا نی. اافتندیشهرت  ينام جناح زاهد به

  عبارت بودند از: ها گاهیپا نیبود. ا يمرکز گاهیپا

ـ   در بهسود ایاإلنب خاتم يمرکز گاهیپا .1  ینـدگ ینما تیولئکـه مس

  ؛تهده داشع به یکابل محقق اهللا تیآرا  آن

  ؛ياکبر يآقا تیولئمس ، بهدر ورس طالبیاب بن یعل يمرکز گاهیپا .2

  ؛يزاهد يآقا تیولئمس به ینبوت در غزن يمرکز گاهیپا .3

  ؛یلین یصادق تیولئمس به عدالت در ارزگان يمرکز گاهیپا .4

  .  رسالت در شمال افغانستان يمرکز گاهیپا .5

مؤسـس حـزب    يها از گروه یکی افغانستان یجهاد اسإلم پاسداران

حزب، منحل شـد.   نیا سیافغانستان بود که پس از تأس یوحدت اسإلم

 یقربـان  در يزاهـد  و ياستاد اکبـر  انیخصوص آقا گروه به نیرهبران ا

ـ سـازمان نصـر و از آن طر   يدر پا عهیش يها ساختن گروه  يدر پـا  قی

  داشتند. ینقش اساس ستیو کمون یالتقاط يها ستیفاش

  افغانستان یاسالمنهضت 

طور عمده مربـوط بـه    که به ییها ، توسط طلبهافغانستان ینهضت اسإلم

شـد   سیتأس در قم 1358بودند، در سال  یغزن تیوإل در يجاغور ي منطقه

، اعـإلم  هفتم ثـور در تهـران   يکودتا حیببه مناسبت تق يا هیبا انتشار اعإلم و

ـ   کرد. حجت تیموجود ـ  یاإلسـإلم عل  يشـورا  ی، سرپرسـت يافتخـار  اوری

 وسـف یاإلسـإلم   حجت انیهده داشت و آقارا بر ع ینهضت اسإلم يمرکز

ــم؛ سئســ، میزکــ ــر ق ــران؛ مســئول  ،یاحســان دصــفدریول دفت ــر ته دفت

ـ  محمداإلسإلم  حجت  می؛ عبـدالرح دفتـر مشـهد  مسـئول   ،یاسـحاق اخإلق
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 و عبـداهللا  یامـور نظـام  مسئول  ،یمیرح بابا ی؛ علیمالامور مسئول  ،یاخإلق

  افغانستان بودند.   ینهضت اسإلم یامور فرهنگمسئول  فخر

برگزار شد کـه در   در تهران ینهضت اسإلم ي ، کنگره1367در سال 

ـ تغ يرهبـر  يبه شورا نیشیپ يمرکز يآن شورا  يشـورا  نـام داد و  ریی

 دصـفدر ی، سيجودر اضیف انی، متشکل از آقايپانزده نفر دیجد يمرکز

 یسـخ  ، غإلمي، انوریافضل ، عبداهللايباقر میدابراهی، سيدی، سعيموسو

ـ  ، غإلمزاده عادل لیدخلی، سقول حوت یمی، رحواثق ـ زارع یعل  ی، موس

ـ  کجران ي، سجادی، صالحیمالستان ی، عرفاناضیف ، دیبوسـع  یحیو فص

داشت  ینظام يها گاهی، پاو هرات ی، در غزنیشد. نهضت اسإلم لیتشک

 یواثق، مصـطف  یسخ بود. غإلم یمیرح یآن عل ینظام یول عمومئسو م

ـ  ینب ، آمر غإلمحقجو ـ م نیو قوماندان حس فرمانـدهان   گـر یاز د ،يردادی

  .  رفتند یبه شمار م یمشهور نهضت اسإلم

ـ آقا يریبه سردب» جهاد«عبارت بودند از:  ینهضت اسإلم اتینشر  انی

 يریبـه سـردب  » انقـإلب  يندا«، يجاغور يدیحم و ياعتماد یعل عوض

» نهضـت « ي هی. نشـر فخر عبداهللا يریبه سردب» نهضت«و  زارع یعل غإلم

ـ  به افغانستان یگروه نهضت اسإلم یارگان اصل . نهضـت  رفـت  یشمار م

ـ افغانستان، به ا یوحدت اسإلم حزب لی، پس از تشکیاسإلم حـزب   نی

بـه حـزب    وستنی، از پی، رهبر نهضت اسإلميافتخار ي، اما آقاوستیپ

  کرد. يوحدت خوددار
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  افغانستان اهللا حزب

ـ  يجهـاد  يهـا  گـروه  نیمهمتـر از  یکی، اهللا افغانستان حزب  ي عهیش

ـ    نیا جنوب غرب ي افغانستان در حوزه ـ . ارود یکشور بـه شـمار م  نی

ـ  بـه  1358در سال » اهللا ةجبه«حزب در ابتدا به نام  ـ  دیشـه  ي لهیوس  یعل

، یرسـول هاشـم   ، حاج غإلمیمرتض ی، حاجیبیحب لی، حاج خلپهلوان

کـه صـورت    ییهـا  شد و با تإلش يگذار هی... پا و زاده خیش لیحاج خل

  .افتیگرفت گسترش 

رسـماً   يا هی، با انتشار اعإلم14/7/1359 خیتار در اهللا افغانستان حزب

ـ  يپـا  يتوانست جا کرد و تیاعإلم موجود  جـاد یا در هـرات  یمحکم

ـ  دیاهللا عبارت بودنـد از: شـه   حزب ي هیاول ي. اعضادینما ، پهلـوان  یعل

 یاحمدعل ي، قاریرسول هاشم ، غإلمیمرتض ی، حاجیبیحب لیحاج خل

، ییرجـا  یعلمحمد، یفراه ی، مصطفزاده خیش لیخل ج، حايدرواز غور

ـ نوروز یحاج دیشه ـ  ی، حـاج ، عبـدالخالق بـاقر زرگـر   دی، س  یغإلمعل

  .ییبنا مشهور به کاتب و غإلم محبوب يانتظار

ــوده و یمنســجم إلتیتشــک ، ازاهللا افغانســتان حــزب  برخــوردار نب

امـر   نیبود و ا احمد يبه شخص قار مئآن قا إلتیدر تشک يریگ میتصم

ـ هـا در ا  انشعاب لیاز دإل یکی دیاش ـ حـزب باشـد. نخسـت آقا    نی  انی

حزب انشعاب کـرده و   نیاز ا و حاج کاظم عطارزاده یی، رجازاده خیش

 ياإلسـإلم آقـا   مرحوم حجـت  یبه سرپرست نستانافغا یبه انجمن اسإلم

ـ یدو بار انشعاب کـرد،   نوروز یحاج دی. شهوستندیپ ریبص در سـال   یک

حـوت   24کـه در   1366که دوباره برگشت و بـار دوم در سـال    1363

اهللا  از حزب یو هاشم کاتب 1365. در سال دیهمان سال به شهادت رس
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صـورت گرفـت کـه     1367انشـعاب در سـال    نیجدا شدند و بزرگتـر 

ـ  یو بعض ونی، روحانیاز فرماندهان نظام يتعداد ـ ئمس اهللا از  زبوإلن ح

اهللا حـدود هفـت انشـعاب صـورت      رفتنـد. در حـزب   رونیحزب ب نیا

، ، ارزگـان ، فـراه مـروز ین يهـا  تیحزب در وإل نیگرفت، با وجود آن ا

ائـتإلف   يشـورا  تیو بـه عضـو   افـت یگسترش  انیبام یو حت ابیفار

سـوم   ي دوره در یاحمـدعل  يقـار  يدر آمـد و آقـا   انستانافغ یاسإلم

  شد. نییآن تع يعنوان سخنگو ائتإلف، به يانتخابات شورا

 افغانسـتان  ی، به حزب وحدت اسإلم15/7/1371 خیدر تار ،اهللا حزب

ـ جنـوب غـربِ ا   ي حـوزه  سیعنوان رئ به یاحمدعل يقار و وستیپ  نی

را  یخود به حـزب وحـدت اسـإلم    وستنیاهللا، پ شد. حزب نییحزب تع

اعإلم کرد و بـا   در شهر هرات یمراسم ی) ط7/1371/ 21روز دوشنبه (

کشور خواسـت کـه    یاسإلم هاي جریاناقشار و  ماز تما يا هیانیانتشار ب

وحدت و انسـجام   یانقإلب اسإلم يو احترام به شهدا تیامن نیتأم يبرا

  .ندیخود را حفظ نما

و  مشـهد  و پس از جلسات متعدد در تهران«آمده است:  هیانیب نیا در

اهللا، بـر اسـاس    گذشـته، حـزب   ي هفتـه  یخیتار ي پس از جلسه ژهیو به

 ي وحدت در مرحلـه  يها هیپا میو به منظور تحک یو اله یشرع ي فهیوظ

 وستهیپ افغانستان ی، رسماً به حزب وحدت اسإلمیدولت اسإلم لیتشک

 یاسإلم إلتیتشک نیاهداف ا يرا در راستا شیخو یعمل يها و حرکت

  .»دینما یآغاز م

شـد   میتقس يمزار و يکه حزب وحدت به دو جناح اکبر نیاز ا بعد

ـ   در احمد يقار ـ  یابتدا اعـإلم ب ، 1374کـرد و سـپس در سـال     یطرف
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ـ گ میتصـم  ي، شـورا 1377نمود و در سـال   ایاهللا را دوباره اح حزب  يری

ـ مهـم ا  يشد. اعضا لینفر تشک 21اهللا متشکل از  حزب دیجد شـورا   نی

، یطاهر زمـان محمـد ، یهاشم رزادیش ،یاحمدعل يعبارت بودند از: قار

ـ یجبرئ ، بابو عبـدالخالق انیدریح اهللا اتیح ـ یل ، يناصـر  رشـاه یام دی، س

ـ ، تورن نیاحسان میعبدالکر ـ يرظ ـ يموسـو  دکاظمی، س ، باقرشـاه  دی، س

  .ظاهر دیو س زاده بابا خان، قربان فیحن

 یهاشم رزادیش ي به عهده يریگ میتصم يشورا تیولئآن زمان مس در

 ونـد یپ ياهللا در طول دوران جهاد با نـام قـار   ، حزبکنیواگذار شد، ول

او را در جهـاد مقـدس    یخیاعتبار و نقش تـار  توان ینم خورده است و

  گرفت. دهیباستان ناد هرات در مردم افغانستان

 ينـام آقـا   بـه  اهللا افغانسـتان  ، حزبیاسیاز انفاذ قانون احزاب س بعد

  قربان، ثبت شده است.   ی) فرزند حاجیاحمدعل ي(قار یحاج احمدعل

 45آن در سه فصـل و   ي اساسنامه ماده و 29اهللا در  حزب ي مرامنامه

اهللا  حـزب  دیجد ي مرامنامه ي از مقدمه یشده است. در بخش نیماده تدو

از  شیخـو  یإلتیساختار تشک دیاهللا در دور جد حزب«آمده است:  نیچن

جـامع و   إلتیتشک جادیحزب دعوت نموده است تا در ا يتمام کادرها

ـ تـا در ا  رنـد یاحسن سهم بگ حوبه ن یاصول  گـاه یبتوانـد جا  نـد یفرا نی

 یانقـإلب اسـإلم   ياهـداف واإل  يخود را در راسـتا  یخیو تار یاسیس

ـ    دانیپاك شـه  يها که محصول خون افغانستان از  شیگرانقـدر اسـت ب

موجـوده در   يات)همشـکإل (رفـع پـرابلم    يهـا  نهیمو در ز تیتثب شیپ

، در جهـت  يو اقتصاد یاجتماع ،ی، فرهنگیاسیسطوح اعم از س ي همه

ـ  یبر عـدالت اجتمـاع   یمبتن يصلح سراسر نیتأم حکومـت   سیو تأس
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ـ  يمختلف بازساز يها در عرصه یمردم  یکشور، بر اساس رسالت مردم

ـ  یاله زالیبا توکل بر قدرت إل ،یو مل ـ  يادا یبه شکل اساس  تیولئمس

    »داشته باشد. یسهم فعال یسالم مل ي جامعه جادینموده و در ا

که بر اسـاس اراده   یاهللا خواهان نظام متمرکز، حکومت با ثبات مل حزب

 يریجلـوگ  يا و منطقـه  یشده و از هرگونه تشنج داخل لیتشکمردم  يرأ و

، مشـارکت  یو مـذهب  ی، قـوم ينژاد یطلب هرگونه تفوق ی. نفباشد یم دینما

، احقاق حقـوق زنـان در   یدولت ياقشار جامعه در تمام امور ساختار ي همه

ـ  چارچوب ـ  ينهادهـا  لیمطبوعـات، تشـک   ي، آزادیقانون اساس ، یفرهنگ

 يریجلـوگ  يدولت برا ياز سو يا برنامه نی، تدویو مدن یاسی، سیاجتماع

، محتـرم  یجهـان  ي و جامعـه  در افغانسـتان  یسـت یاز هرگونه حرکات ترور

 ي افغانسـتان و... از اهـداف عمـده    ي اقشـار جامعـه   ي همـه  دیشمردن عقا

  آن ذکر شده است. ي در مرامنامه فغانستان،اهللا ا حزب

، یعمـوم  ي اهللا عبـارت اسـت از: کنگـره    حـزب  یإلتیتشک ساختار

امـور   ي تـه یکـه شـامل کم   تهیهشت کم و سهیرئ أتی، هيمرکز يشورا

امـور   ي تـه ی، کمیامور اجتماع ي تهی، کمیروابط عموم ي تهی، کمیاسیس

امـور   ي تهیامور زنان، کم ي تهی، کميامور ادار ي تهی، کميو هنر یفرهنگ

  .شوند یم شیتفت ي تهیکم و نیشهدا و معلول
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  قندهارهللا ا حزب

ـ  ي جبهـه « ای قندهار هللا حزب اسـإلم مکتـب    ونیانشـعاب  را» ینیحس

ـ وجود آوردند. ا به 1362سال  در افغانستان یحرکت اسإلم و دیتوح  نی

 يدرخشان جهاد يها تیدر قندهار فعال مختار یحاج یجبهه به فرمانده

سـابق   يمتجاوز شورو يروهایو ن یستیکمون میداشت و در مبارزه با رژ

اسإلم و افغانستان  میتقد يادیز يشهدا یحرکت اسإلم ي در کنار جبهه

ـ  يروهـا ی، نيهمه فداکار کرد. متأسفانه با وجود آن از  یگهگـاه  عهیش

تحـت فشـار قـرار     یمـذهب  ظر و متعصـب ن تنگ يها گروه یبعض يسو

در قنـدهار، در   یاسإلم تیفرمانده جمع اهللا بیمإل نق چه چنان. گرفتند یم

ـ ا ي جـه یرا مورد حمله قرار داد که در نت عهیش نیمجاهد 1368سال   نی

 یاسـإلم  ، فرمانده شجاع حرکـت إلإل يلو ینب ناجوانمردانه غإلم ي حمله

ـ حرکت و ن نینفر از مجاهد ستیافغانستان با ب  نیدو نفـر از مجاهـد   زی

  .دندیقندهار به شهادت رس هللا حزب

ـ دوران جهاد در ا در قندهار هللا حزب ـ ن پاکسـتان  ي تـه یکو و رانی  زی

افراد وابسـته بـه    رانیداشت. در ا یو فرهنگ یاسیمحدود س يها تیفعال

ـ مقـدس فعال  زاهدان و مشهد يدر شهرها هللا حزب ـ  يهـا  تی و  یفرهنگ

قندهار به شـرح   هللا وإلن حزبئاز مس یبعض ی. اسامکردند یم یاجتماع

  است: ریز

  ؛یفرمانده عموم ،مختار یحاج .1

  ؛یفرمانده نظام ،يسرور زیمإلعز .2

  ؛گاهیول پائس، میمإل عبدالرسول رضوان .3

  ؛يدریح اوری یعل .4
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  ؛ياحمد ینب محمد .5

  ؛يمعنو .6

  ؛يعلو .7

  .يجواد .8

هم  منحل شد، با آن و وستیپ یحزب وحدت اسإلم به قندهار هللا حزب

  آن به طور مستقل ادامه دارد. ياعضا یو فرهنگ یاجتماع يها تیفعال

   افغانستان یاسالمفجر  ي جبهه

بـا انتشـار    17/11/1367 ي مورخه در افغانستان یفجر اسإلم ي جبهه

جبهه با اتحـاد چهـار گـروه     نیخود را اعإلم کرد. ا تیموجود يا انیهیب

ـ  یکوچک حزب اسإلم ـ پ یرعد افغانستان، مجمع آموزش ـ وإل روانی  تی

 يشهدا ي ندبه يدعا« ي جلسه ، ویعل نوروز یحاج دیشه ي ، جبهههیفق

دو نفر بـه   کیهر  وستهیبه هم پ يها شد. گروه لیتشک» مظلوم افغانستان

بـه   هـا  آن یکردند که اسـام  یمعرف یفجر اسإلم ي جبهه يمرکز يشورا

  است: ریشرح ز

  ؛رعد یحزب اسإلم از سعادت ملوك تابش .1

    ؛رعد یاز حزب اسإلم يمحمد .2

  ؛هیفق تیوإل روانیپ یمجمع آموزش از يعلو بیدحبیس .3

  ؛هیفق تیوإل روانیپ یمجمع آموزش از زاده خیش لیخل .4

  ؛ندبه يدعا از يدیغإلم سرور حم .5

  ؛ندبه يدعا از ينور احمد ریکب .6

  ؛یحاج نوروز عل دیشه ي جبهه از یعالم دآقایس .7

  .یحاج نوروز عل دیشه ي از جبهه یآقا روحان محمد .8



 307 هاي سیاسی شیعه   چهارم: آغاز جهاد و تشکیل گروه فصل

 

 یعلمحمـد او اسـتاد   يبه جا بعداً استعفا داد و ملوك تابش سعادت

فجـر   ي شـد. جبهـه   یفجر اسـإلم  ي جبهه يمرکز يعضو شورا يمراد

نبـود امـا    یعیاحزاب ش یائتإلف اسإلم يعضو شورا افغانستان یاسإلم

ـ رسماً با صدور اعإلم 20/1/1369در مورخه  بـه حـزب وحـدت     يا هی

  .وستیافغانستان پ یاسإلم

  عهیش یاسیس يها گروه ناکام يها ائتالف

ـ یس هـاي  جریـان  هـا و  گـروه  يگیـر  بدو شکل از در افغانستان  یاس

ـ  یهمسو مطرح بوده و هر از چنـدگاه  يروهایوحدت ن ي مسأله  یائتإلف

، جبهه و وحدت صورت گرفته است اما هیاتحاد، اتحاد يها انتحت عنو

ـ     داریها پا ائتإلف نیاز ا کی چیه  دهینبوده و به سـر منـزل مقصـود نرس

ها بـه   ائتإلف نیفرجام ا ینشده که حت نیتأم روهایتنها وحدت ن است. نه

خلـق و پـرچم و    يهـا  مبدل شده است. ائـتإلف  زین يزیفاجعه و خونر

ـ و ن گـر ید یسـت یو کمون یسـت یمختلـف مائوئ  يهـا  گروهک ائـتإلف   زی

 يها نمونه کیهر سنّی  و عهیدوران جهاد اعم از شدر  يجهاد يها گروه

  اند. ارائه کرده نیآفر و فاجعه ندیاز فرجام ناخوش آ يبارز

ـ یس يها شکست گروه و یفرجام بد لیدإل یبعض  در افغانسـتان  یاس

  بر شمرد: نیچن توان یم را

ها و احزاب  سران و سردمداران گروه یخودخواه و یاسیس یناپختگ .1

ـ   نفس نه تنهـا  يو هوا یکه به خاطر منافع شخص بلکـه   یمنـافع مل

  ؛اند کرده یقربان زیخود را ن یو گروه کیدئولوژیمصالح ا

که مـورد   يا منطقه و ی، مذهبی، گروهیقوم ي متعصبانه يها شیگرا .2

  ؛است طلبان قرار گرفته استیخودخواهان و ر ي استفاده
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 يکه در ابتـدا   عناصر مؤتلفه، ها و گروه کیدئولوژیا قیعم يتضادها .3

و فاقد آرمـان   هدف یب يها طلب و گروه عناصر فرصت يکار از سو

نظر قرار داده نشده بـود.  مد یکیدئولوژیا ای یو مذهب یبلند مدت ملّ

هـا   افراد و گـروه  یپس از تصادم منافع شخص جیتضادها به تدر نیا

  ؛مقابله قرار داده شده است ي لهیشفاف شده و وس

ـ  ي اسـتفاده  و یها تحت فشـار خـارج   ائتإلف يگیر شکل .4 از  یمقطع

 هـا  آن لیها بإلفاصله پس از تشک ائتإلف نیمصرف ا خی. اگر تارها آن

  اند. حباب را تجربه کرده عمر زیمذکور ن يها ، ائتإلفدهیرس انیبه پا

 در افغانستان یاسیس يها گروه يها شکست ائتإلف لیبا توجه به دإل

ـ یس يها گروه يها به ائتإلف میانداز یم ينگاه مختصر ـ  یاس ـ ا یعیش  نی

ـ   یغاتیتبل رغم یکشور که عل ـ  چیکه صورت گرفته اسـت ه  يبـرا  ینفع

 ها ستیمغول يداشته تنها برا ینداشته و اگر نفع یاسإلم يروهاین مردم و

  بوده است. ها ستیو کمون

  افغانستان یاسالماتحاد انقالب 

ـ  يشـورا  یاعزام أتیظاهراً به کوشش ه 1359در بهار سال   یانقإلب

ـ  ی، ائتإلفرانیا یاسإلم يجمهور ، درافغانستان یاتفاق اسإلم شـش   نیب

 یاتحـاد انقـإلب اسـإلم   «در آن زمان تحت عنـوان   عهیش یاسیگروه س

  وجود آمد. به» افغانستان

از  لیماه پس از تشـک  کیآن  ياتحاد که در اثر اختإلفات اعضا نیا

  بار منتشر ساخت. کیفقط » يآزاد«نام  را به يا هیرفت، نشر نیب
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  افغانستان یاسالمانقالب  بخش يآزاد ي جبهه

ـ  ، پـس افغانسـتان  یانقإلب اسـإلم  بخش يآزاد ي جبهه  یاز فروپاش

وجود آمد که در آن ده  به 1359افغانستان در سال  یاتحاد انقإلب اسإلم

  ها عبارت بودند از: گروه نیداشتند. ا تیعضو عهیگروه ش

  ؛افغانستان یحرکت اسإلم .1

  ؛سازمان نصر افغانستان .2

  ؛افغانستان یاسإلم يرویسازمان ن .3

  ؛رعد افغانستان یحزب اسإلم .4

  ؛دیاسإلم مکتب توح .5

  ؛خلق افغانستان نیسازمان مجاهد .6

  ؛افغانستان ینهضت اسإلم .7

  ؛افغانستان نیجنبش مستضعف .8

  ؛جوان افغانستان و تیروحان .9

  .افغانستان يعلما ي هیاتحاد .10

 نیسـازمان مجاهـد   ي به عهـده  بخش يآزاد ي جبهه ینظام تیولئمس

 )ری(دب یمنش یرهبر حرکت اسإلم یمحسن اهللا تیآ بود و خلق افغانستان

 بخـش  يآزاد ي جبهه یمنشعنوان  به یمحسن اهللا تیآن انتخاب شده بود. آ

تجـاوز صـدام بـه     تی، در محکومینیحضرت امام خم یعنوان یتلگرام

  شرح صادر کرد: نیا به رانیا
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 ینیخم ،امام امت ،قدر عالیرهبر  یالعظم اهللا تیحضرت آ« 

  اهللا. رحمت و کمیالس�م عل ی،العال مدظله

ضمن محکوم نمودن تجاوز صدام خائن با الهـام از اربابـان   

 یعـال  بـه استحضـار حضـرت    نشیاطیش تکاریجنا متجاوز و

و کشتار  ياز تجاوز شورو که ، مسلمانان افغانستانرساند یم

 یاسـ�م  يبـه کشـور جمهـور    ها آن ي رحمانه و بمباران بی

راسخ دارنـد کـه انقـ�ب     مانیاند، اعتقاد و ا پناه آورده رانیا

ــا لیاصــ یاســ�م ــه يبــه رهبــر رانی ــر  ي خردمندان آن رهب

 نیو مستضعف یاس�م يها تمام حرکت يبنا ریالشأن ز میعظ

و تجاوز صدام ملحد و کافر به خاك مقـدس   باشد یجهان م

ما  ،نیتجاوز و جنگ کفر با اس�م است. بنابرا رانیا یاس�م

خـود را در کنـار بـرادران سـرباز      يجانباز یمسلمانان افغان

از اس�م و نجات ملت مسـلمان و   دفاع يبرا یرانیقهرمان ا

ـ بعـث و پ  میـ فشار و اختنـاق رژ  از مظلوم عراق عفلـق   روی

 دیـ و منتظر دستور و فرمان امام و ام میدار یاع�م م یحیمس

ــت  ــان هس ــعفان جه ــه ام .میمستض ــب ــپ دی ــ�م و  يروزی اس

  مستضعفان در سراسر جهان.

 يروزیامام امت و پ یس�مت پربرکت و در خاتمه طول عمر

. والسـ�م  میتمام مسلمانان و مستضعفان جهان را خواسـتار 

  »یآصف محسنمحمداهللا.  و رحمت کمیعل

پس از انتشار چنـد شـماره   » عاشورا«نام  به بخش يآزاد ي جبهه ي هینشر

  ها عمإلً منحل شد. در اثر اختإلفات گروه زیبه دنبال آن جبهه ن شد و لیتعط
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  مؤتلفه) هاي زمانساائتالف چهارگانه (

 يهـا  ساإلران گـروه  جنگ نیب یجنگ داخل يها که شعله یطیدر شرا

خط امام  روی، چهار گروه به اصطإلح پدیکش یزبانه م ستاندر هزار عهیش

 یحرکـت اسـإلم   و یاتفـاق اسـإلم   یانقإلب يدر برابر شورارا که خود 

در » مؤتلفـه  هاي زمانسا«با هم تحت عنوان  پنداشتند یهمسو م افغانستان

  ائتإلف کردند. 1364سال 

، پاسـداران  مؤتلفه عبارت بودند از: سازمان نصر افغانستان يها گروه

 افغانسـتان و  یمتحـد انقـإلب اسـإلم    ي افغانستان، جبهـه  یجهاد اسإلم

 يآقـا کـه   آن ائـتإلف بإلفاصـله پـس از    نیاافغانستان.  ینهضت اسإلم

آن مصاحبه کرد بـه   ي خود خوانده يعنوان سخنگو به يمزار یعبدالعل

  .دیرس انیپا

متحـد سـاختن    يبرا ییها چهارگانه هم تإلشبعد از شکست ائتإلف 

ـ تـا ا  دینرس ییصورت گرفت که به جا عهیش يها گروه  يکـه شـورا   نی

  شد. سیتأس 1366در سال  افغانستان یائتإلف اسإلم

  افغانستان یاسالمائتالف  يشورا

 يشـورا «بار تحـت عنـوان    نینخست يبرا عهیش يها گروه قتیدر حق

با هـم ائـتإلف کردنـد کـه در      1365سال  در» افغانستان یائتإلف اسإلم

» رجـا «و » خـوف «از  یناش یرونیب يائتإلف فشارها نیدوام ا و سیتأس

ـ تغ طیکه شـرا  نیداشت و به محض ا ینقش اساس ـ   ریی  رغـم  یکـرد عل

ـ  را شان یکه منافع شخص یمقاومت کسان ، کردنـد  یدر ائتإلف جستجو م

تحت عنـوان حـزب وحـدت     يگریرفت و ائتإلف د نیائتإلف از ب نیا

طـور   بـه  یائـتإلف اسـإلم   يآن شد. شـورا  نیگزیافغانستان جا یاسإلم
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کـرد   تیاعإلم موجود 23/4/1366 خیدر تار يا هیبا انتشار اعإلم یرسم

  .افتیهشت گروه در آن به ائتإلف هشتگانه شهرت  تیعضو لیو به دل

 بود: لیذ يها شورا متشکل از گروه نیا

  ؛سازمان نصر افغانستان .1

  ؛افغانستان یپاسداران جهاد اسإلم .2

  ؛افغانستان یاسإلم حرکت .3

  ؛افغانستان یمتحد انقإلب اسإلم ي جبهه .4

  ؛افغانستان یحزب دعوت اتحاد اسإلم .5

  ؛افغانستان هللا حزب .6

  ؛افغانستان ینهضت اسإلم .7

  .افغانستان یاسإلم يرویسازمان ن .8

تبصـره   12 بند و 21در پنج ماده،  یائتإلف اسإلم يشورا ي اساسنامه

 ي احـزاب هشـتگانه   نـدگان ینما بیبه تصـو  26/12/1365 ي در مورخه

 يدارا یائتإلف اسـإلم  ياساسنامه، شورا نی. براساس ادیفوق الذکر رس

ـ ی، سخنگو و کميمرکز يشورا یعنی یسه رکن اساس  ي گانـه  سـه  ونیس

ـ  یاسی، سینظام  یائـتإلف اسـإلم   يشـورا  ییبـود. سـخنگو   یو فرهنگ

احزاب عضـو ائـتإلف بـه     ندگانیو هر دوره، سه ماه بود که نما يا دوره

  .شدند یدار آن م نوبت عهده

ـ  يشـورا  13/8/1368 خیکه در تار گردد یم يآورادی اتفـاق   یانقإلب

ائـتإلف   و وسـت یپ یائـتإلف اسـإلم   يبـه شـورا   زین افغانستان یاسإلم

  .افتیگانه ارتقا  هشتگانه به ائتإلف نه
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  افغانستان یاسالم حدتحزب و

ـ  یزمان ، و درانیدر مرکز بام 1368حزب، در سال  نیا شـد   سیتأس

 از شـمال افغانسـتان   نینش عهیو مناطق ش ستانهزار نیمجاهد که مردم و

ساإلران بـه بـن    جنگ .به ستوه آمده بودند یداخل يها و جنگ یتیامن یب

 ییبهـا  هـا  آنبـه   يا و منطقـه  یدر سطح ملّ یبودند و کس دهیبست رس

ـ و حام مسـتقر در پاکسـتان   يجهاد يها ر گروهگید ي. از سوداد ینم  انی

 گرفته و دهیافغانستان را ناد انیعیآنان حقوق ش یو عرب ی، غربیپاکستان

  سهم عادإلنه در قدرت قائل نبودند. عهیش يجهاد يها به گروه

ـ   بـه  و افغانستان انیعیش یطیشرا نیدر چن کـه در   یخصـوص مردم

ساإلران آنـان پارچـه    و جنگ یاسیس يها کشور توسط گروه نیداخل ا

ـ  از هرگونـه حرکـت    سـوختند  یپارچه شده و در آتش جنگ و نفاق م

  د.کردن یخش استقبال مب طلبانه و وحدت صلح

 فرصت استفاده نموده شعار وحـدت سـر دادنـد و    نیساإلران از ا جنگ

ـ یس هـاي  جریـان ها و  گروه ـ  فرصـت  يو فکـر  یاس سـر   کـه پشـت   یطلب

وارد معرکه شدند تـا   تیکرده بودند با استفاده از وضع نیکمساإلران  جنگ

ـ  نـد یصلح را به نفع خود مصادره نما آورد وحدت و دست هـم   نی، کـه چن

  کردند.

، ياکبـر  يبسته شد کـه آقـا   یحزب وحدت زمان ي رحال، نطفهه به

بـاهم در مـورد رفـع     1367در بهـار   یکاولنگی یعرفان و یلعل يسجاد

ـ  ي نهینموده و زم وگو فتگاختإلفات  سـازمان نصـر و    نوإلئنشست مس

  فراهم ساختند. را در پنجاب یپاسداران جهاد اسإلم
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در  یفرماندهان سازمان نصـر و پاسـداران جهـاد اسـإلم     و نوإلئمس

گردهم آمده و بـه مـدت    پنجاب يدر مرکز فرماندار 24/4/1367 خیتار

ـ نمودنـد. در پا  وگـو  فـت گو  یچهار روز سخنران ـ ا انی  ییگردهمـا  نی

اتحـاد سـازمان نصـر و     ي نهیدر شانزده ماده صادر شد و زم يا قطعنامه

ـ فـراهم   یپاسداران جهاد اسـإلم  لعـل در مورخـه    یی. در گردهمـا دش

ـ  16/6/1367 و فرمانـدهان سـازمان نصـر و پاسـداران جهــاد      ئوإلنمس

  ماده امضاء نمودند. 12منشور اتحاد را در  یاسإلم

ـ  يها گروه ریپاسداران سا بعد از اتحاد سازمان نصر و ـ ن یعیش  يبـرا  زی

کـه بـا شـرکت     بهسـود  ییاتحاد دعوت شدند. در گردهمـا  نیبه ا وستنیپ

، سـازمان نصـر،   ی، حرکت اسإلمی، نهضت اسإلمیاسإلم يروین ندگانینما

ـ و ن رویصلح برگزار شد، سازمان ن يرویپاسداران جهاد و ن صـلح بـه    يروی

نهضـت   6/9/1367مورخـه   در يجـاغور  یی. در گردهمـا وسـتند یاتحـاد پ 

به اتحـاد   زین یمتحد انقإلب اسإلم ي و جبهه ی، دعوت اتحاد اسإلمیاسإلم

 ياعضـا  يو منشور وحدت را امضـا کردنـد. در نشسـت جـاغور     وستهیپ

  مرکز انتخاب شد.عنوان  به انیو بام دهش نییاتحاد تع يمرکز يشورا

ـ  ئوإلنمس و ندگانینما انیبام ییسرانجام در گردهما از  عهیاحزاب ش

روز بحـث   9 یشرکت نمودند و ط افغانستان نینش عهیاکثراً ش تیوإل 13

را » وحدت ثاقیم«با سوگند به قرآن، با هم وحدت نموده و  وگو فتگو 

 نیماده امضا کردند و احزاب خود را منحل اعـإلم نمودنـد. بـد    20در 

در مورخـه   انیبام ییافغانستان در گردهما یحزب وحدت اسإلم بیترت

افغانسـتان   یائـتإلف اسـإلم   يشورا نیشد و جانش سیتأس 25/4/1368
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ـ عنـوان   به سال کی يبرا ياکبر ينشست آقا نی. در ادش  يشـورا  سیرئ

  حزب وحدت انتخاب شد. يمرکز

ـ  يها نهیفراهم بودن زم لیبه دل وحـدت  ، حـزب  یخـارج  و یداخل

ـ  يهـا  شد و باعـث توقـف جنـگ    ریبه سرعت فراگ یاسإلم در  یداخل

و  وسـت یبه حزب وحـدت پ  زین یاتفاق اسإلم ي. شورادش جات زارهه

هزاره از هر حزب و  تیو عناصر وابسته به ملّ يکوچک جهاد يها گروه

  شدند. رفتهیحزب پذ نیبه ا يو طرز فکر يدئولوژیگروه و با هر ا

برگزار شـد   انیحزب وحدت در بام ي کنگره نینخست 1370در سال 

نظـارت   یعال يشورا و يمرکز يشورا يآن تعداد اعضا ي جهیکه در نت

انتخـاب   يمرکز يشورا سیعنوان رئ به يمزار یو عبدالعل افتی شیافزا

، یکه گفته شد، عناصر التقـاط  يورط همان يمزار استیشد. در دوران ر

وارد حـزب   نیو خـوان  سـت یکمون يها ستیطلب، مغول ، سلطنتبرالیل

ـ . در اثر ادندشحزب  نیا يمرکز يوحدت شده و عضو شورا کـار   نی

سپرده شد و بر خـإلف اصـول آن عمـل     یوحدت به باد فراموش ثاقیم

 جـاد یا يدیجد يها بندي و جناح افتهی دیکه اختإلفات تشد نیکردند تا ا

 1373) وریشـهر (سـنبله   23 ي باإلخره منجر به فاجعه تیوضع نیشد. ا

 يو اکبـر  يو انشعاب حزب وحدت به دو جنـاح مـزار   کابل در غرب

 به دست طالبان و سـقوط غـرب کابـل    يمزاري . با کشته شدن آقادش

ـ یخل يبـه رهبـر   يجناح مزار يروهاین ـ بام در یل مسـتقر شـدند و    انی

ـ یجنـاح خل  يروهـا یاز سر گرفته شد. ن عهیش يها گروه نیب يریدرگ  یل

ـ     ـ  يجنـاح اکبـر   يهـا  تیاقدام بـه تـرور فرمانـدهان و شخص  یو حت
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روند تـا زمـان سـقوط     نیدر مناطق مختلف نمودند که ا یاسإلم حرکت

  به دست طالبان ادامه داشت. فیشر مزار

ـ   جنـاح  و یدر رابطه با حزب وحـدت اسـإلم   و  هـا  تیهـا و شخص

طور جداگانه مـورد   به دیوجود دارد که با يادیآن مطالب ز يعملکردها

  ندارد.  را  آن شینوشته گنجا نیکه ا ، چراردیمطالعه قرارگ
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  موقعیت مرجعیت در افغانستان مقام و

  

  

  

 



 

 

  

   



 

 

  

  

  

  

  تیمرجع و تیوال

 یتمـام ابعـاد زنـدگ    ي رندهیساز، در برگ انسانمکتب عنوان  به اسإلم

 یاست. فقه اسإلم یفرهنگ و ی، اجتماعي، اقتصادیاسیاعم از س یانسان

ـ با«نمـوده   تیهـدا  يرسـتگار  يسـو  عمل انسان مسلمان را به و » دهای

  . سازد یمشخص م یزندگ يها نهیزم یاو را درتمام ياه»دینبا«

بلکه روشـن سـاختن هرچـه     ،ستیفقه ن فیجا تعر نیهدف من در ا

ـ آن است که در ا تیاهم شترِیب را امـام   يروشـنگر  نیشـتر یب نـه یزم نی

  : دیفرما یم عمل آورده و به ینیخم

انسان و اجتماع از گهواره  ي و کامل اداره یواقع يفقه تئور«

ـ ا یتا گـور اسـت. هـدف اساسـ      اسـت کـه مـا چگونـه     نی

 ادهیـ اصول محکم فقه را در عملِ فرد و جامعه پ میخواه یم

ي  و همـه  میمعض�ت جواب داشته باش يبرا میو بتوان میکن

 ي مسأله است که فقه و اجتهاد جنبـه  نیترس استکبار از هم 

ـ پ یملـ و ع ینیع کنـد و قـدرت خـود را بـر مسـلمانان       دای

  ١»آورد. وجود به

                                                        
  ).3/12/67( 98 ، ص21 نور، ج ي فهیصح.  1
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  هده دارند:ع را به یاساس تیولئدو مس یکل طور فقها به، تشیع مکتبدر 

ـ  يتإلش برا که عبارت است از فقاهت و :تیمرجع . 1 پاسـخ بـه    افتنی

  .دیآ یم شیجامعه پ تازه (حوادث واقعه) که در رشد يها سؤال

 و نیقـوان  يکننده در اجرا يکه عبارت است از حضور رهبر :تیوال . 2

  .یاسإلم ي جامعه ي اداره

کمـال   ابـد یتبلـور   يدر وجود شخص واحد تیمرجع و تیاگر وإل

 یاسـإلم  ي صورت خطر اختإلف در جامعه نیکه در ا مطلوب است، چرا

وجـود   ي. اگر مراجع متعددگردد یو دست مخالفان کوتاه م افتهیکاهش 

ـ مرجع يها تیولئمتوجه حدود و مس دیصورت با داشته باشند در آن تی 

 دیشـه  نـه یزم نی) بود. در اي(رهبر تیوإل يها تیولئمس و تفاوت آن با

  :دیگو یم نیچن یبهشت

ـ ب فتوا و رهبرِ یمرجع رهبر است ول« حـ�ل و حـرام و    انی

 که حتمـاً  ستیمستلزم آن ن نیمستحب و مکروه و مباح و ا

 اراتیـ هم رهبـر باشـد... اخت   گرید يها شخص در جنبه نیا

 زیـ حـ�ل و چـه چ   زیـ چـه چ  دیـ است کـه بگو  نیمرجع ا

ـ    حرام کـه   یاست. حق گفتن بکن و نکن را نـدارد مگـر وقت

ـ ا دیگو یرهبر است که م اراتیرهبر باشد. از اخت کـار را   نی

ـ کن امی، قدیستی. بادیعمل را انجام نده نیا ای دیانجام بده ، دی

ـ ؛ و اگر مرجعدی، خراب کندی، بسازدی، حرکت کندینیبنش تی 

 یدسـتورات را همـان کسـ    نیـ جمع شـد، ا  کجای يو رهبر

. اگر دو تا بود شما دیگو یکه ح�ل و حرام را هم م دهد یم

 ياما در رهبر دیکن دیتقل دیخواه یهر کس که م از دیتوان یم
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شـما   ي شما و جامعه تیهدا اقتیکه ل دیباش یرو کس دنباله

  ١»داشته باشد. یو زندگ یرا در مسائل اجتماع

ـ  نی(رهبر) گذشته از علم به قوان هیفق یول و میزع و عـدالت و   یاله

ـ ید يها استیاحاطه به س يدارا دیاجتهاد با  تیریشـجاعت و مـد   و ین

روز آگاه باشـد.   یاسیو س یبوده و از مسائل اجتماع يرهبر يبرا یکاف

ـ مرجع باشـد و با  تواند یم هیفق یرهبر و ول ،نیبنابرا امـا هـر    ،باشـد  دی

 رهبر باشد. تواند ینم یمرجع

  افغانستاندر  تیمرجعنقش 

ـ به و و مقدس اسإلم در خراسان بزرگ نییگسترش آ ياز ابتدا عهیش  ژهی

است، اما همـواره تحـت    افتهی حضور یدر دوران خإلفت حضرت عل

ـ از  گرا و سـتمگر  فرقه يها فشار و مظالم حکومت سـو و گرفتـار فقـر     کی

باعث شد کـه   یتیوضع نیبوده است. چن گریدي از سو یو فرهنگ ياقتصاد

  .دیرشد ننما در افغانستان انیعیش یمذهب إلتیو تشک هیعلم يها حوزه

ـ ید يفضإل لما والذکر ع با وجود مشکإلت فوق ، تنهـا رهبـران و   ین

نسـبتاً دور، سـادات و    يها بودند. در گذشته افغانستان انیعیش انیراهنما

بـه   یبـإلد اسـإلم   ریو سـا  ، حجـاز عـراق  ،رانیکه از ا یمعظّم يعلما

 قبـاد  شـاه  دیس«مانند  ها آن یافغانستان هجرت کرده بودند و اعقاب بعض

ـ  ییو راهنما تیهدا تیولئاند، مس بوده زین هیمجتهد و فق» یول را  انیعیش

کـه گفتـه    یفشارها و مشکإلت لیدل به يبعد يها عهده داشند. اما نسل به

ـ  ،نیباشـند. بنـابرا   عهیشد نتوانستند در افغانستان پرچمدار فقه ش  انیعیش

                                                        
  .7 ص ،)نامه ژهی(و ینیحضرت امام خم نیروزنامه خراسان، به مناسبت اربع.  1
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 اشرف و بعـداً قـم   در نجف یعیافغانستان مجبور بودند متوجه مراجع ش

مشکل را داشـتند و هنـوز    نیمتأسفانه هم زیافغانستان ن يها یشوند. سنّ

مجبور بودند که بـه   یعال إلتیتحص يبرا اهل سنّت يها هم دارند. طلبه

هـا   طلبه نیاز ا يریتعداد کث ریاخ ي سفر کنند و در دو دهه بخارا ایهند 

  اند. شده پاکستان ینیجذب مدارس د

طـور   به گریبار د در افغانستان عهیش یکه مراسم مذهب نیبعد از ا یحت

ـ  ي هیعلم ي حوزه نیاول آزاد شد و یرسم ریغ  ي در محلـه  یعیکوچک ش

ـ  ریم اهللا تیتوسط آ کابل» چنداول« ـ اهللا عل رضـوان  حجـت  احمـد  یعل  هی

حجت که خود  اهللا تیافغانستان و از جمله شخص آ ي، علمادش سیتأس

ـ اشـرف تبل  مستقر در نجف یعیبود، از مراجع ش طیالشّرا مجتهد جامع  غی

حجـت از مراجـع    اهللا تی. آدادند یرجوع م ها آنو مردم را به  کردند یم

ـ ، یبزرگ زمان در نجـف اشـرف   ـ آ یعن ـ  اهللا تی  دابوالحسـن یس یالعظم

ـ  نیاءالدیض خیش يآقا یالعظم اهللا تیو آ یاصفهان يموسو طـاب   یعراق

ـ  دیشد ي اجتهاد داشت. عإلقه يها نامه اجازه ،ثراه افغانسـتان بـه    انیعیش

 بنـد  يپـا  هـا  آن، چقدر میآور ادیکه به  گردد یروشن م یزمان تیمرجع

ـ   يبوده و به دستورها یمسائل شرع . پرداخـت  کردنـد  یمراجع عمـل م

 یسـان کـار آ  يفقر و گرفتـار  چند اندك با آن همه هر یوجوهات شرع

سـال داشـتند و    سـرِ  حسابِ يا فهیاز هر قوم و طا ریفق انیعیاما ش ،نبود

. مراجع عظـام هـم بـه    داشتند یرا زنده نگه مشان  یو مذهب ینیشعائر د

 داشته و در غـم و  یو عاطف یروابط قلب انیعیبا ش یاسیدور از مسائل س

بـه  خان  عبدالرّحمان ریکه ام یطیدر شرا چه چنانبودند.  کیشان شر رنج

کشـور مشـغول بـود و     آن انیعیشقلع و قمع مردم افغانستان و از جمله 
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ـ قاجار در ا یعیحکومت ظاهراً ش ـ حاکم رانی  يداشـت، تنهـا صـدا    تی

بـه  مراجـع و   يمظلوم بلند شد، صدا انیعیش از تیکه در حما یاعتراض

ـ  در سیانگل مبارز ضد استعمارِ خصوص در  عهیمنطقه و مرجع بزرگ ش

  بود. يرازیشي رزایم اهللا تیآ عراق

را در  تیمرجع ي مسأله ،گذشتههفتاد سال از  شیب یحال، در ط هر به

ـ  چهار مرحلـه مـورد بحـث و    یط توان یم افغانستان قـرار داد.   یبررس

  است: ریمراحل مذکور به شرح ز

  میحک اهللا تیآتا فوت  حجت اهللا تیآ بازگشت . 1

ـ   شیدوره که ب نیا یدر ط ـ گ یاز چهار دهه را در بـر م ـ ردی  انیعی، ش

ـ مراجع مختلف از جملـه آ  از افغانستان  يموسـو  دابوالحسـن یس اهللا تی

ـ (ره)، آ یاصفهان ـ  اهللا تی ـ  دمحسـن یس یالعظم ـ ، آمیحک ـ  اهللا تی  یالعظم

. بعـد از  کردند یم يرویو پ دیتقل يشاهرود یالعظم اهللا تیآ و يبروجرد

ـ افغانستان از آ انیعیش شتریب يبروجرد اهللا تیرحلت آ ـ  اهللا تی (ره)  میحک

 يشـاهرود  اهللا تیآ تیمروج مرجع حجت اهللا تیو تنها آ کردند یم دیتقل

بر سر انتخـاب مرجـع در    ياختإلف جد لیذ لیدوره به دإل نیبود. در ا

  افغانستان بروز نکرد:

  باإل نبود. انیعیش یمذهب و ی، فرهنگیاسیس یآگاه   سطح  که نیا علّت بهالف) 

ـ یمـدارس د  لما ودوره تعداد ع نیدر ا) ب ـ  ین محـدود بـود و تنهـا     عهیش

ـ  ) بهی(اصإلً سنگإلخ یکابل حجت اهللا تیآ شـناخته   عهیعنوان عالم بزرگ ش

 شـان یکه بعـداً ظهـور کردنـد از شـاگردان ا     یبزرگ يکه اکثر علما شد یم

  علما بروز نکرد. نیدر آن زمان ب یچنداني ها اختإلف ،نیبودند. بنابرا
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و عدم رشـد   رانیا و در عراق یاسیاغلب مراجع از مسائل س يدور )ج

ـ یس اناتیها و جر گروه ـ  یاس و بـه خصـوص    افغانسـتان  در یو فرهنگ

  کشور. نیا یعیش ي جامعه

وجـود   يا قابـل مإلحظـه   يها تنش و قم مراجع در نجف لما وع نیدر ب) د

ـ  هـا  هحوز قدر حاد نبود که به خارج از نداشت و آن  بـه افغانسـتان   یو حت

  کند. تیسرا

  رانیادر  یاسالمانقالب  يروزیپ تا میحک اهللا تیآفوت  . 2

ــمرجع ي در طــول دوره ــآ تی ــهمیحکــ اهللا تی ــتان ي ، جامع  افغانس

 يهـا  گـروه  بود. یو فرهنگ يفکر یدگرگون در حال تحول و یکل طور به

 یاسـإلم  یاسیس إلتیتشک کیأل وجود در خ ستیچپ و کمون یاسیس

و روشنفکران وابسته به اقشـار   شمندانیوارد صحنه شدند و جوانان، اند

  را شکار کردند. یو مذهب یمختلف اجتماع

و  یاعـم از دانشـگاه   عهیش افتگانی لیتحص از روشنفکران و يا عده

و  ينماها) که اغلب به دام افکار الحاد (به خصوص طلبه یدانشگاه ریغ

ـ به هتک حرمت د افتاده بودند، یالتقاط  یمـذهب  ي، مـذهب و علمـا  نی

ـ کس را بـا تقل  و همه زیچ پرداختند و بدون تأمل همه کورانـه از   کـور  دی

  سؤال بردند. ری، زگانگانیب

در  يگفـت کـه پرچمـدار انحـراف فکـر      تـوان  یجرأت م با صراحت و

طلبـه و   بـه اسـم  کـه  و هسـتند  بودنـد   یکسان افغانستان یعیش ي جامعه

در  یلما و مراکز مـذهب ) در اطراف عها ستی(عمدتاً مغول ینیمحصل علوم د

ی مطلب را حت نی. او در حال حاضر بر سر اقتدارند ندبودالنه کرده گذشته 

ـ بـه ا  هـا  آن .کنند یم دییاشرف تأ کرده در نجف لیتحص يعلما یبعض  نی

ـ علم يها در حوزه یانقإلب اسإلم يروزیدارند که قبل از پ دینکته تأک  هی
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بـه   یافغـان  ينماهـا  از طلبه يمقدس افراد و مشهد در نجف اشرف، قم

و  یســتیونالیبـه مســائل ناس  يگــرید ي آورده و عــده يرو سـم یمارکس

خود شـاهد   را شهر کابل تیدچار بودند. وضع یافراط ییگرا عمدتاً قوم

 نیحس غإلم خیچون ش ییها ستیو مغول ها ستیکمون که دمید یبودم و م

ـ فکور خی، شمبلغ لیاسماعمحمد ،)ستیمائوئ( یرضوان ـ یم خی، ش  نیرحس

، يبهسـود  شفق زاهللای)، عزیپروان ی! صادقاهللا تی(فعإلً آ یترکمن یصادق

ـ    و یلیخل میکرمحمد و اعتبـار   هینی... چگونه از مدرسـه، مسـجد و حس

  .کردند یعلما استفاده م از  یبعض

ـ نما روحانی انحراف طلبه وبه  ـ  انی ي کـه بـه آقـا    يا در مقالـه  یحت

 ي اسـت. در مقالـه   اعتراف شـده  زین شود ینسبت داده م يمزار یعبدالعل

  آمده است:  نیچن» نقابدار يها ستیمائوئ نگاهیکم افغانستان«

آلت دست  ای هوادار و ای، عضو ونیاز روحان يریکث ي عده«

 يبـه هـر آخونـد    دیاند و نبا قرار گرفته ها یو چپ ها یالتقاط

  ١»اعتماد کرد.

ـ  مـذکور و  ي دوره در افغانستان یعیش ي اگر جامعه امـروز بـا    یحت

ـ  ـ قـرار گ  یدقّت مورد مطالعه و بررس ـ   ردی قشـر   کـه  گـردد  یروشـن م

ـ قابل مإلحظـه نبـود و ثان   یاوإلً از نظر کم عهیش یدانشگاه مجـال و   اًی

نداشت. معدود روشـنفکران   را یو سنت یمذهب ي نفوذ در جامعه ي نهیزم

داشـتند اشـخاص    یکه نقـش اجتمـاع   یوابسته به قشر دانشگاه یعیش

 یو اجتمـاع  یرهبران مذهب ي از جمله یبودند که حت يو معتقد یمذهب

، شـعاع  اصغر یعل ریم دیاز شه توان یرابطه م نی. در اشدند یمحسوب م

                                                        
  .1361سال  رماهیت 19ـ  16، مورخه یاس�م يروزنامه جمهور.  1
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ـ عبدالحم دکتر، نشیب وسفیمحمدنهضت،  نیحسمحمد و  یمعصـوم  دی

 تـوان نفـوذ و  ، که منحرف شده بودنـد  یانینام برد. اندك دانشگاه رهیغ

 افتنـد یبه جامعه راه  یزمان ها آنرا نداشتند.  یعیش ي زدن به جامعه ضربه

زهـر الحـاد و    قـت یدر حق درآمدند. یکه به سلک طلبه و روشنفکر مذهب

ـ و فعال ،شـد  ختهینماها ر توسط روحانی یعیش ي التقاط در جامعه  يهـا  تی

ـ و محور ا ،صورت گرفت ها آنتوسط  یانحرافی و اجتماع يفکر گونـه   نی

 طـور  بـه  یصـادق  نیرحسیم خیو ش مبلغ لیاسماعمحمد ،در کابل ها تیفعال

  احتماالً به طور ناآگاهانه بودند. زین يا آگاهانه و عده

ـ نفـر از آ  سـه  میحک اهللا تیصورت، بعد از رحلت آ هر به  عظـام  اتی

  مطرح شدند: در افغانستان دیمرجع تقلعنوان  به

ـ عل اهللا رحمۀ ییخو ابوالقاسم دیس یالعظم اهللا تیآ )الف ـ آ :هی  ییخـو  اهللا تی

 جیاشرف تـرو  و نجف در افغانستانی افغان يها طلبه بزرگ و يتوسط علما

ـ  یروحـان  نی، متنفـذتر واعظ دسروریس اهللا تی. آشد یم در آن زمـان،   عهیش

ـ  قربان خیش اهللا تی، آيقندهار یآصف محسنمحمد خیش اهللا تیآ  محقـق  یعل

ـ درجـه   يو وکإل نیمروج ي از جمله نادر بحر دیس اهللا تیو آ یترکمن  کی

  در شمال، مرکز و جنوب افغانستان بودند. ییخو اهللا تیآ

ـ عل یاهللا تعـال  رضـوان  ینیامام خم یالعظم اهللا تیحضرت آ )ب امـام   :هی

ـ که اکثر یزمان در و 1348بار در سال  نینخست يبرا ینیخم ـ  تی  انیعیش

ـ مقلّـد آ  افغانستان ـ  اهللا تی ـ   بودنـد توسـط حجـت    میحک  دیاإلسـإلم س

در روزنامه  شانیا ي شد. مقاله یافغانستان معرف در ،مصباح نیحسمحمد

مطلـب اسـت. در    نیگواه ا ،مورد حضرت امام در چاپ کابل» کایپکت«

قالـه  م نیدر رابطه با ا 579، جلد دوم، صفحه ینیکتاب نهضت امام خم

  آمده است: نیچن
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ــل »کــایپکت« ي روزنامــه« ــار در چــاپ کاب  24/9/1349 خیت

امام همراه با عکس او آورده است که با در  ي درباره یشرح

 يهـا  روزنامـه  شـترِ یروزگـار ب  در آن روز وکه  آن نظرگرفتن

 خوار رهیو ج یطاغوت يها میوابسته به رژ یاس�م يکشورها

آوردن نام  یاس�م يشاه بودند و در کشورها يها سفارتخانه

درروزنامه از  يا مقاله نیممنوع بود، انتشار چن یکل به ینیخم

  ١»برخوردار است. يا ژهیارزش و

ـ  اهللا تیــبعـد از رحلـت آ   ، مصــباح اإلسـإلم  حجـت عـإلوه بــر   میحک

ـ  ریم اإلسإلم حجت، ناصر دیعبدالحم دیس اإلسإلم حجت ، عـالم  احمـد  یعل

ـ  اهللا تی، آینوراحمد تقدس خیش اهللا تیآ  اي عـده  و یترکسـتان  سـلطان  خیش

ـ مردم را بـه پ  یلما و طإلب افغانع از گرید ـ یاز امـام خم  يروی دعـوت   ین

  .کردند یم

 یوجوهـات شـرع   يآور مذکور همه از طرف امـام در جمـع   انیآقا

مناطق مشخّص بـود.   ها محدود به نامه وکالت نینامه داشتند که ا وکالت

عام نه تنهـا   ي نامه ، وکالتيا منطقه ي نامه عإلوه بر وکالت مصباح دیشه

ـ را ن هیبلکـه در امـور حسـب    سـهم امـام   يآور جمعدر  در تمـام   زی

ـ ینامه به خط مبـارك امـام خم   داشت. متن وکالت افغانستان (قـدس   ین

  شده است. مهیکتاب ضم نیسند در آخر اعنوان  به سره)

ـ   يرویکه سنگ پ يگریگروه د ـ  نهیاز امام را بـر س همـان   زدنـد  یم

. آنان در میسخن گفت ها آنبودند که قبإلً از  یبآروشنفکرم انینما روحانی

ارتبـاط   ینیبه امام خم کینزد یرانیا ونیانقإلب یخارج از کشور با بعض
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سود بـرده و   یلیخ ،ارتباط در دوران جهاد و بعد از آن نیاز ا داشتند و

ـ تحم افغانستان انیعیرا بر ش يشمار یب بئسوء استفاده کردند و مصا  لی

هـاي اسـتعمار در    توطئـه « ي از جـزوه  يرابطه چند سطر نیکردند. در ا

ـ را در فصل دوم نقل کردم که جـا دارد در ا ...» افغانستان  جـا هـم    نی

  مجدداً از نظر خوانندگان ارجمند بگذرد:

 یسـت یالیسوس ای یستیونالیناس يکه باورها یبودند کسان«... 

بودند و ضمناً  ختهی... را به اس�م در آمو یستیزهر مارکس ای

بودنـد   هـم  ینیامام خم يها هیالمسائل و اع�م حیحامل توض

بـه نـام    و گرفتنـد  ی) ما را به باد مسخره مـ شیها (نه رسالت

  .»دندیکوب یم ستیآل دهیو ا شیگشاد اند

 بزرگ و ياز علما یکی ياز سو يعتمداریشر :يعتمداریشر اهللا تیآ -ج

ـ و اطراف افشـار  نیاممحمـد  خیش اهللا تیآ یعنی مشهور شهر کابل از  انشی

  .شد یم جیو ترو غیتبل دیج دحسنیس اإلسإلم حجتجمله 

 و يسـه خـط فکـر    یکل طور که از آن سخن گفته شد به یدر دوران

  وجود داشت: افغانستان یعیش ي در جامعه یاسیس

ـ کار کـه عمـدتاً از آ   محافظه و یسنت يخط علما )الف و  ییخـو  اهللا تی

 يو اقتصـاد  یاجتمـاع  يهـا  هیپا يو دارا کردند یم جیترو يعتمدرایشر

  نداشتند. یاما هماهنگ ،بودند يتر يقو نسبتاً

عمـإلً   نبـوده و  هماهنگ زیکه آنان ن ینیمروج امام خم يخط علما )ب

  کاران بودند. مانند محافظه

روشنفکر که خـود را   ينماها که توسط طلبه یانحراف و یخط التقاط )ج

 یاسیگروه از نظر س نی. اشد یم غیتبل کردند یقلمداد م ینیامام خم رویپ
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 و پاکسـتان  هی، سوررانی، افعال بود و در خارج از کشور در عراقنسبتاً 

  داشت. تیفعال

   ه)(ر ینیخمتا رحلت حضرت امام  یاسالمانقالب  يروزیپ. 3

 ریکس تحت تأث همه و زیچ همه ،رانیا یانقإلب اسإلم يروزیبعد از پ

مراجع و  ریسا نیاز مقلّد ياریانقإلب و افکار بلند امام قرار گرفت و بس

ـ امام رجوع کردند. در اوا به ییخو اهللا تیآ ژهیو به ـ پ لی انقـإلب   يروزی

 گـران یاز د شتریخودشان را ب دندیکوش یالذکر م هر سه خط فوق روانیپ

 يهـا  رشد گـروه  يها نهیکه زم جیخط امام قلمداد کنند. اما به تدر رویپ

 ياز گوشه و کنار جهان به سـو  یخارج يها فراهم شد و کمک یاسیس

 ،برخواسـتند  یو مخالفان به مقابله با انقإلب اسإلم شد ریسراز نیمجاهد

  کردند. انیسابق چهره ع هاي جریان گریبار د

 یاتفاق اسـإلم  يو شورا یاسإلم در قالب حرکت یخط اول و انیجر

خلـق و   نیشکل گرفت. خط سوم عمدتاً در قالب سازمان نصر، مجاهد

مانـد.   یخـال  باًیخط دوم تقر يشد و جا انینما گریکوچک د يها گروه

  بر شمرد: نیچن توان یأل را مخ نیا لیدإل

    ؛یستیکمون میخط دوم توسط رژ ي عمده يها تیشخص يریدستگ .1

  ؛یمبارزات ي نداشتن برنامه و ی، عدم هماهنگيرو تک .2

قبـل از   مشـهد  و ، قـم نجـف  يهـا  با طلبه ها آن کیعدم ارتباط نزد .3

  ؛یستیکمون يکودتا

ـ خط امام در ا رویپ یانقإلب و یاسیبا محافل س ها آنعدم ارتباط  .4  رانی

  . یانقإلب اسإلم يروزیاز پ شیپ رانیو خارج از ا
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 يهـا  در قالب گـروه  یانقإلب اسإلم يروزیخط دوم گرچه بعد از پ

 ییها اوإلً بر خإلف ادعاها گروه نیاما ا ،شکل گرفت یاله مختلف حزب

جهـاد قـد    انیدر جر با گذشته نداشته و یسازمان وندیپ چیه شود یکه م

از  یخط اول و سوم در بعض يها يو نفوذ ها ماندهیباق اًیبرافراشتند و ثان

  ها نقش برجسته داشتند. گروه نیا

ـ انح يهـا  شـه یاند ،مییگو یکه از آن سخن م يا دوره یدر ط  و یراف

ایـن  جرأت مطـرح سـاختن    یشد و کس يبه شدت منزو یستیونالیناس

ـ که در گذشـته مـتهم بودنـد     یرا نداشت و آنان ها شهیاند گونه واقعـاً   ای

خـط   شـتازان یپعنوان  به و کردند یم يظاهرساز ایاصإلح شده بودند و 

هـا و   در جنـاح  شـان یوارد صحنه شدند و همراه بـا رقبا  یامام و انقإلب

ـ دامن زدند. ا یعیش ي را در داخل جامعه ها اختإلف ،گرید يها گروه  نی

ـ  عهیو مناطق ش ستانسرتاسر هزار بار جنگ قدرت با سإلح گرم در  نینش

ـ  نیراسـت  روانیاز مردم گرفت. پ يادیز يها یآغاز شد و قربان  یو مردم

به دور بودند و تنها و تنها به  یو اجتماع یاسیس يها طنتیامام که از ش

ناخودآگـاه قـدرت    کردند یرا نثار م شانیها نااسإلم ج تیمنظور حاکم

ـ   ،شـدند  یگروه اول را در هم شکستند و خود هم قربان خـط   یامـا افع

  برد. غمایرا به  آنان يآوردها ) قد برافراشت و دستسمیسوم (مغول

  ه)(ر ینیخمبعد از رحلت حضرت امام  .4

ـ عل اهللا رحمـۀ بعد از رحلت حضرت امام   هـا و  گـروه  جیبـه تـدر   ،هی

ـ شکست خورده سر بر آوردند و از نظر مرجع يها شهیو اند ها نایجر  تی

 ییخـو  اهللا تیمطرح ساختند. بعد از رحلت آ را ییخو اهللا تیآ گریبار د

ـ  محمد دیمتوجه س يو روانیپ ـ و آ ي، منتظـر يرازیش  یگـان یگلپا اهللا تی
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ـ یتبل ي گسـترده  يها تیفعال چنین همشدند.  بـا اسـتفاده از القـاب و     یغ

ـ ها و پوسترها در جهت تبل بزرگ با عکس نیعناو ـ مرجع غی ـ آ تی  اهللا تی

  صورت گرفت. افغانستان در غرب یکاظم مرعش محمددیس

ـ ) مرجعهـا  ستی، خط سوم (مغولیگانیگلپا اهللا تیبعد از رحلت آ تی 

مرجـع،  عنوان  به را ی)(کابل یترکمن محقق اهللا تیآ را مطرح کرده و یملّ

ـ    ـ  اهللا تیــبـدنبال آ  یعلـم کردنـد و گــروه اول و  يرازیشــ محمـد  دیس

  رفتند. يو منتظر یستانیس اهللا تیآ

  تیمرجعبر سر  اختالف

ـ  ي جامعـه  1357تـا   1347 يها سال نیب ي در دهه  افغانسـتان  یعیش

لمـا  ع يها اختإلف از یناش یاجتماع و يفکر ي کشنده يها گرفتار تنش

ها که در اعماق جامعه نفوذ داشتند بود. اختإلف ظـاهراً بـر سـر     و طلبه

 يهـا  شیو گـرا  يا ، منطقـه ی، قومیشخص اما با اختإلف ،بود تیمرجع

شـده و مـورد سـوء اسـتفاده قـرار       ختـه یآم يو فکـر  یاسیمتفاوت س

ـ یامام خم تیمرجع یاصل ي . مسألهگرفت یم  يهـا  شـه یبـود کـه اند   ین

متحـول   آرزومند را یمردم يها نسل جوان دردمند و توده ،ایشان یانقإلب

منافع صـاحبان زر و زور   ها شهیاند نی. اآورد یم ساخته و به حرکت در

کـاران   و سازشکاران و محافظه انداخت یرا در جامعه به خطر م ریو تزو

  .ساخت یرا ناراحت م هدف یب

ـ منافع رژ در افغانستان خمینی امام يها شهینفوذ اند گرید ياز سو  می

ـ تهد رانیآن کشور در ا قیاز طر را در آن کشور و يپهلو ـ  دی . کـرد  یم

 گـر یمراجع د روانیو پ خمینی مخالفان امام هیبود که کل یعیطب ،نیبنابرا
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ـ افغانسـتان خواسـته    در ایشـان نفـوذ   هیخط قرار گرفته و عل کیدر   ای

  :گرفت یها به دو شکل صورت م تإلش نی. اندیناخواسته تإلش نما

  ؛مردم به ییاهللا خو آیت ژهیمراجع به و ریکردن سا یبرتر معرف اعلم و .1

  ؛خمینی امام هیسوء عل غاتیتبل .2

ـ مراجع تقل غیتبل يتإلش برا ي مراکز عمده ـ غ دی ، خمینـی  از امـام  ری

ـ  ، مدرسـه و واعظ اهللا مربوط به آیت هیمحمد ي مدرسه  ي قلعـه  ي هینیحس

 یاهللا محسن آیت ي و مدرسه افشار نیاممحمد خیبه ش مربوط اهللا کابل فتح

ـ بـا حما  ییهـا  تإلش نی. چنشد یپنداشته م شهر قندهار در لمـا و  ع تی

. در شـد  یم تی، تقوییاهللا خو آیت تیمرجع از نجف میمق یطإلب افغان

 یدر پاسخ به سؤال زوار افغان یاز علما و طإلب افغان يا رابطه عده نیا

حضـرت   بـا  سـه یرا (در مقا ییاهللا خو آیت يقمر يجره 1392در سال 

ـ  دیکردند. جهت مز یمعرف تیامام) سزاوار مرجع  نیاطإلع عإلقمندان ع

ـ ا از یبعض اتیو نظر یزوار افغان ي نامه ـ    نی و  کـنم  یافـراد را ذکـر م

ـ   مینمـا  یم مهیاصل نامه را هم ضم یفتوکپ ـ از واقع یتـا بخش  يهـا  تی

  :شرح است نیبد یزوار افغان ي گذشته روشن گردد. نامه

  ه تعالیهواللّ

ـ  آیـت  علی مـدرس و محمده اللّ محضر مبارك حضرات عظام آیت ه اللّ

 محقـق  علـی  ه بزرگ شیخ قربـان اللّ قندهاري و آیت آصف محسنیمحمد

 و حجت حسین بهسودي و حاج خادم اسحاق فیاضمحمدترکمانی و شیخ 

و شیخ  یکاولنگی علی حسینحسین یکاولنگی و شیخ محمداالسالم سید

 محمـد بلخـابی و شـیخ    علی عـالم زاده محمدو سید  علی عرفانی قربان

 محمـد و سـید   علـی فاضـلی ورسـی    جویی و شیخ سلطان پیتاب اکبري

  .حیدر فاضلیمحمدورسی و شیخ  محقق
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 ه العظمی خوییاللّ الذکر چون اهل خبره هستید، آیت شما آقایان فوق

دامـت برکـاتهم،    ه العظمی شاهرودياللّ ه العظمی خمینی و آیتاللّ آیت و

فعالً کدام یک از نامبردگان سـزاوار مرجعیـت و تقلیـد و اعلـم و اورع و     

اعدل عصر علماي دین است، لطفاً توضیح فرمایید تا که ما زوارهـاي دور  

بـین   اختالفدچار مشکالت و اشتباه نشویم؛ چون که  ي افغانستان افتاده

  رسد.  اشرف به نظر می ي نجف طالب حوزه

  ه و برکاتهاللّ والسالم علیکم و رحمة

  است: ریها به شرح ز طلبه لما واز ع یپاسخ بعض

  یباسمه تعال

االستاد، استاد الفقهـاء و   دنایبودن حضرت س طیالشّرا جامع و تیاعلم

در  یدام ظله العال ،ییخو دابوالقاسمیس يآقا یالعظم اهللا تیآ نیالمجتهد

  جانب ثابت است.  نینزد ا

  )1392ذق  14 یترکمان محقق یعل امضا (قربان

  یباسمه تعال

اورع و اعـدل   اعلم و یی،جو تابیپ ياکبر اکبرمحمد ریحق ي دهیبه عق

 يآقا نیالفقهاء و المجتهد ، استادیالعظم اهللا تیمن علماء عصرنا حضرت آ

ـ  باشد یالشمس م  من اظهر ییابوالقاسم الخو  التبـع   مـن  ی. والسـالم عل

  ي. الهد 

  )ییجو تابیپ ياکبر اکبرمحمد خیش ری(الحقامضا 

  یباسمه تعال

 اهللا تیبودن آ طیالشّرا جامع اعلم و یکاولنگی یعرفان یعل قربان جانب نیا

  .  و رحمة اهللا و برکاته کمی. والسالم علمینما یم دییرا تأ ییخو یالعظم

  )92ذق  25 یعرفان یعل امضا (قربان
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  یباسمه تعال

ـ اعلم باشـد  یثابت و مبرهن م اهللا نیب و ینیجانب ب نیا يآنچه از برا و  تی

ـ آ مسـتطاب بودن حضـرت   طیالشّرا جامع ـ  اهللا تی اسـتاد الفقهـاء و    یالعظم

  .1392قعده الحرام  يذ 24است.  ییخو دابوالقاسمیحاج س نیالمجتهد

  )مدرس یعلمحمد خیامضا (ش 

  یباسمه تعال

بر شهادت اشخاص که نزد بنده اهل خبره هستند که خبر دادند به  بنا

دام ظلـه   ییالخـو  اهللا تی، آیالعظم اهللا تیبودن آ طیالشرا جامع و تیاعلم

   .92الحرام  القعده يشهر ذ 24کردم فقط.  دییدارم و تأ، بنده اعتقاد یالعال

  .)یکاولنگی علی حسینامضا (

اند که عبارتنـد از:   کرده ءالذکر را مجموعاً هفده نفر امضا فوق ي نامه

ـ ف ، اسحاقمحقق یعل قربان ـ  ، خـادم یصـالح  هاشـم محمد، اضی  نیحس

ـ محمد، یبلخاب زاده عالم یعلمحمد، يبهسود ، ي، سـجاد یتوسـل  نیحس

ـ  قربان ـ  ی، عـالم یعرفـان  یعل ، ییجـو  تـاب یپ ياکبـر  محمـد ، یترکمن

ـ محمد دی، سياحمد نیحسمحمد ي معـروف بـه آقـا    یکـاولنگ ی نیحس

  .یعالم و یورس یفاضل یعل ، سلطانسیرئ

 حیتوض ي رساله یحت ینیامام خم يها شهیاز نفوذ اند يریجلوگ يبرا

از او خواسـتند کـه از ورود    بردنـد و  را نـزد ظاهرشـاه   ایشانالمسائل 

ـ نما يریجلـوگ  امـام در افغانسـتان   ي ها و رساله کتاب . امـا پادشـاه   دی

  نکرد. یها توجه درخواست نیافغانستان به ا
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  تیمرجع ي مسأله و ها ستیمغول

از تمرکـز   يریجلـوگ  يبـرا  ییهـا  تـإلش  ینیبعد از رحلت امام خم

بـه منظـور    یاسـإلم  آغاز شد. مخالفـان نظـام   تشیعدر جهان  تیمرجع

را انجـام دادنـد.    يا گسـترده  یغـات یتبل يها نظام تإلش نیزدن به ا ضربه

که بودند،  یهم از هر قماش یافغان ي هزاره يها ستیکمون و ها ستیمغول

ـ  ـ  یو حت ـ گرا و سـنت  نیاز خــوان یبعض  ي مســأله ،هـزاره  یمــذهب انی

ــمرجع« ــ تی ــار يرا در راســتا» یملّ ــدف خودمخت ــه يه ــه هم  ي جانب

  مطرح ساختند. جات زارهه

 ي در دامن حزب وحدت بـه منصـه   یملّ تیمرجع ي شهیسرانجام اند

 يمـزار  یعبدالعل مرجع وعنوان  به محقق اهللا تیکه آ يور، طدیظهور رس

ـ مطرح شدند. ا افغانستان انیعیرهبر شعنوان  به  هـا  سـت یاقـدام مغول  نی

ـ  تیمرجع ییتمرکززدا يکه برا يها تإلش تیضمن تقو صـورت   عهیش

ـ تنزّل مقام مرجعتنزّل داد.  زیرا ن تی، مقام مرجعگرفت یم بـه سـطح    تی

کـه در جهـان    یبنا نهادند، بدعت ها ستیاست که مغول یبدعت یو ملّ یقوم

 نیاز آن استقبال نکرد، چرا که چن یکس لیدل نیسابقه ندارد و به هم تشیع

کار متأسفانه حضرت  نیا است. تشیعمخالف با روح اسالم و مکتب  يکار

ـ  ستیانزوا آن ن نیساخت؛ علّت ا يمنزو زین را محقق اهللا تیآ  یکه کس

 شانیا تیکه مرجع یطیشود بلکه در شرا شانیا تیمنکر اجتهاد و مرجع

ـ  انیو در م کسویاز  تشیعدر جهان  تیمرجع ي مسأله ،مطرح شد  انیعیش

  داشت. يادیز تیحساس گرید يافغانستان از سو

 يهـا  گذشته در حوزه ي در دهه یقوم سمیفاش و سمیطرز تفکّر مغول

 ي چـاپ جـزوه   دیبرافراشت. تجد قد و مشهد و از قم افتیرشد  هیعلم

ـ  یقـوم  يها زدن به اختإلف دامنو » ییگرادیس« خصـوص   و بـه  یو ملّ
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ـ   نیبر ا يشواهد یملّ تیعنوان کردن مرجع ـ باشـند  یادعـا م  نی. در هم

  است: ریمنتشر شد که متن آن به شرح ز ییهوا هانیدر ک يرابطه خبر

 انیعیش ي از عإلقه یافغان يها ستیمائوئ يناخشنود«

  یرانیجهان به مراجع ا

  دسامبر) 10آذر ( 19 - ییهوا هانیک يخبر سیسرو - تهران

 از در افغانسـتان  یسـت یمائوئ انیـ جر کیـ عناصر وابسته به 

ـ عنـوان مرکـز مرجع   بـه  رانیـ مطرح شدن ا ع  تیابـراز  تشـی 

عنوان  به که در افغانستان از آن انیجر نیکردند. ا يناخرسند

 ییگرا تیقوم �تیبه داشتن تما و کنند یم ادیسازمان هزاره 

ـ مرجع تیمرکز هیعل یمنف غاتیبه تبل راًیاشتهار دارد، اخ تی 

ـ بـه ا  است. عناصر وابسـته  دهیشدت بخش رانیدر ا تشیع  نی

ـ ن یکه روابط یستیمائوئ انیجر دارنـد عنـوان    يبـا مـزار   زی

 در هـا  آنباشد.  رانیدر ا تیمرکز مرجع دیکه چرا با کنند یم

 انیعیکه ش کنند یمسأله را مطرح م نیا وستهیخود پ غاتیتبل

ـ تقل يجـا  بـه  دیافغانستان با ـ یاز فقهـا و مراجـع ا   دی  از یران

کنند و پول خمس و زکات خـود را   دیتقل یافغان ونیروحان

ـ اسـت کـه اکثر   یدر حال نینفرستند. ا رانیبه ا  انیعیشـ  تی

  »در حال حاضر مقلّد حضرت امام (ره) هستند. یافغان

  محقق اهللا تیآ و ها ستیمغول

اشرف به  که از نجف ی) زمانی(کابل یترکمن محقق اهللا تیحضرت آ

اقتـدار   اوج شـهرت و  در سـرور واعـظ  دیس اهللا تیبرگشت، آ افغانستان

ـ قرار داشت. با توجـه بـه ا   یو اجتماع ینید ـ کـه آ  نی و  واعـظ  اهللا تی

ـ     دو از هر محقق اهللا تیآ حضـرت   یشـاگردان و مروجـان مکتـب فقه
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ـ  ییخو یالعظم اهللا تیآ ـ  نیبودند، چن هیعل اهللا ۀرحم کـه   شـد  یپنداشته م

خواهند کرد. متأسفانه بـه   يوحدت نظر داشته و همکار گریکدیبا  ها آن

نکـرده و وحـدت    يهمکار گریکدیدو بزرگوار با  نیکه بود ا یلیهر دل

  نتوانستند. نیرا تأم تشیع يعلما

 ي دره فیمردم مـؤمن و شـر   يمعنو و يکمک ماد به محقق اهللا تیآ

ـ جد ي پل سوخته مدرسـه  در ترکمن چنـد   کـه  یسـاخت درحـال   يدی

آنـان   نیتـر  وجـود داشـت کـه مهـم     در شهر کابـل  زین گرید ي مدرسه

 یکاف ي از مدارس مذکور نه به اندازه کی چیبود و ه هیمحمد ي مدرسه

بـه هـر    گـر ید ي. از سـو توانستند یم یدگیطلبه داشتند و نه به طلبه رس

بـه همـان    افـت ی یم شیافزا یغیو تبل یمذهب اندازه که مدارس و مراکز

ـ  لما دامـن ع انیم یمنف يها ها و رقابت اندازه به اختإلف . در شـد  یزده م

ضـعف و  نظـر از نقـاط    (صرف واعظ اهللا تیکه اقتدار آ یتیوضع نیچن

را  مبلغ لیاسماعمحمداز همه  شتریو ب ها ستیقوت آن) دل و دماغ مغول

ـ ن ونیعلما و روحـان  ،بود دهیبه آتش کش مختلـف از   يهـا  بـه بهانـه   زی

ـ  ي انتقادهـا کـه اکثـراً جنبـه     نی. همکردند یانتقاد م گریکدی و  یشخص

 يرا بـرا  نهیکرده و زم جادیفاصله و عقده ا ونیروحان نیداشت ب ینفسان

  عناصر نامطلوب فراهم ساخت. ينفوذ و خرابکار

ـ  تینما با سـوء اسـتفاده از وضـع    طلبه يها ستیمغول کـه   دندیکوش

بـه   و نـد ینما دیتشد یلما را با مطرح ساختن مسائل قومع يها اختإلف

ـ  ییإلنه کردند و کار بجـا  محقق اهللا تیآ ي در مدرسه لیدل نیهم  دیرس

 يشد. البتـه ناسـازگار   ها ستیاز مغول تیمتهم به حما اهللا محقق که آیت

 سادات بـا  يبه خصوص علما سمیمخالف مغول يمحقق و علما اهللا تیآ
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شـرکت نکـردن    چـه  چنـان . زد یدامن م شتریفتنه ب نیبه آتش ا گریکدی

 يپسرعمو فاضل اإلسإلم حجتمرحوم  ي محقق در مراسم فاتحه اهللا تیآ

ـ برخإلف رسم معمول علما و ن واعظ اهللا تیآ شـان در   عـدم شـرکت   زی

ـ م یهمـاهنگ  جـاد یبه منظـور ا  1356که در سال  يا جلسه علمـا و   انی

 یو فرهنگ يو تهاجم فکر یاسیمقابله با استبداد س يبرا عهیش ونیروحان

آبـاد برگـزار شـده بـود،      ریوز در مصباح دیمنزل شه مخالفان اسإلم در

ـ  ي و به ضرر علما و جامعـه  ها ستیمطابق خواست مغول ـ ارز عهیش  یابی

 ي در مراسـم و جلسـه   يگرید لیدإل به شانی. گرچه ممکن است اشد یم

  مذکور شرکت نتوانسته بودند.

کرد. با درخشش  رییتغ زیهمه چ 1357هفتم ثور سال  يبعد از کودتا

ـ در ا یانقإلب اسـإلم  يروزیپ و در افغانستان یجهاد مقدس اسإلم ، رانی

تحـت الّشـعاع    يو هر نوع تفکّر نژادپرستانه و الحاد یستیمغول ي شهیاند

جمع شـدند   رانیدر ا زدند یکه دم از اسإلم م ییها ستیقرار گرفت. مغول

 ریکردند و سـا  و خط امام! را بلند هیفق تیپرچم وإل گرانیو زودتر از د

متهم به مخالفـت   دانستند یم بیرا که رق یعیش يها تیها و شخص گروه

بـه   ها ستیکه مغول یتیوضع نینمودند. در چن هیفق تیبا خط امام و وإل

دست باإل داشتند و بـا اسـتفاده از اعتبـار     یرانیبا مقامات ا ییآشنا لیدل

ـ خود را بر جامعه تحم توانستند یآنان م یانقإلب و ینید  گـر یکننـد، د  لی

ـ یبه استفاده از اعتبار د يازین ـ آ یو اجتمـاع  ین احسـاس   محقـق  اهللا تی

  در طول دوران جهاد نرفتند. شانیبه سراغ ا لیدل نیهم و به کردند ینم

ـ حما ها ستیدوران جهاد نه تنها از مغول در محقق اهللا تیآ نکـرد   تی

ـ   در چـه  چنان. نمود یم زیبلکه آنان را محکوم ن  یاخـتإلف درون گروه
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ـ اإلنب خـاتم  يمرکـز  گاهیپا یندگینما تیولئمس شانیپاسداران که ا  از اءی

 شیباطل، گـرا  حق و اریعهده داشتند، مگروه را به ع نیمهم ا يها گاهیپا

 از یرا قرار داده بود. کسان ها ستیبه سازمان نصر و مغول شیو عدم گرا

ـ بودند از نظر آ کینزدپاسداران که به سازمان نصر  افـراد   محقـق  اهللا تی

محقق را به نظـر   اهللا تیآ زین ها ستی. البته مغولندشد ینم یابیارز ستهیشا

ـ یعمحمد ،چـه  چنان. دندید ینم کین  یبـا ذکـر داسـتان    یغرجسـتان ی س

  :کند یم ریتحق نیمحقق را چن اهللا تیآ

اســت (در  یشمســ يجــره 1358بهــار  لیــمطــابق اوا«... 

 بـه بـاد   را محقـق  يآقا ها ی) بعضتهیامام صادق کو ي جامعه

، وطن دیکن یم نید میکه حا� شما تعل ]رندید [گریگ یانتقاد م

 مـن کـه   کند یمحقق اعتراف م یعل که از دست رفت! قربان

کـه   آورد یخاص بر او فشار مـ  عام و .که چه کنم فهمم ینم

 دولت خونخوار را بدهد. سرانجام او عـذر  هیاع�م جهاد عل

متـذکره   ي . جملـه هسـتند  که زن و فرزندم در کابل آورد یم

ـ آ ندیگو یکه بر او تاخته و م کند یم یرا عصبان یهمگ زن  ای

  است؟ نفوس افغانستان ونیلیم ستیفرزند شما با�تر از ب و

که  گردد ینقشه طرح م يبه صحنه آوردن و يسرانجام برا  

ی راسـت  خدا و دانیدارد در م بیهر کس هر قدر پول در ج

 يآقـا  ،که از آن در کار مبارزه استفاده شود. در رابطـه  زدیبر

ي هـا  که فقط نصـف پـول   کند یم شنهادیپ یصادق نیرحسیم

ـ را در امور بپردازنـد کـه مـورد قبـول اکثر     حاضر واقـع   تی

  .شود یم
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 تیـ حکا نیچنـ  یحیفصـ  يموضـوع آقـا   نیا ي در رابطه  

مـرا   يهـا  بیکه طرح شده بود اول ج يا بر نقشه کردند: بنا

 ، تمـام پـول نقـد مـن را کـه مبلـغ      دهیپال یصادق نیرحسیم

مناصـفه  را  آن گرفتـه  شـد  یآن زمـان مـ   یچهارده هزار افغان

او را  یمبلغ پانزده هزار افغان شیخو ي نمود. من هم به نوبه

عبدالصـمد   بیمناصفه کردم. در هنگام از ج آوردم و رونیب

 یپاکسـتان  ي هیروپ 160اتفاق)  يشورا یفعل ندهی(نما ياکبر

واقع  یمورد بازرس نیبدست آمد. به همان گونه اکثر حاضر

ـ  دیبود، نوبت جناب رس محقق شدند. منظور شـجاعانه   یول

مقاومت به خرج داده گفت چند صد هزار پول نقد که نـزد  

است کـه مـن    يمال خالص خود و باشد یپسرم م يمحمد

اسـت؛   یندارم. از خودم صد هزار افغـان را  آن ي شرعاً اجازه

که بنا به اشکا�ت مناصفه نکردند. سـرانجام پـس از بـاز و    

کردنـد.   یرا مهربـان  یت�ش و فشارِ مجلس فقط هزار افغـان 

شـد بـا آن هـم در     مانـده  يکندیدا ینقد نزد ناطق يها پول

»رشته سرنگرفت... تهیکو
١  

 کابـل  به محقق اهللا تیآ یستیکمون میبعد از سقوط رژ 1371در سال 

زمـام امـور حـزب     آمـد و  يمـزار  يکه آقا نیرفت. در کابل بعد از ا

در  يمرکـز  يشـورا  يوحدت را در دست گرفت، در جلسـات اعضـا  

 نی. علّت آن اکرد یم زیآمریبرخورد تحق محقق اهللا تیبا آ یعلوم اجتماع

موافقـت   يمزار يآقا اتیاز کارها و نظر یمحقق با بعض اهللا تیبود که آ

                                                        
  .9 و 8 ، صریاخ سال  ستیها در ب ، مبارزات هزارهیغرجستان یسیمحمدع.  1
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ـ » یـی رعقإلیغ«را  آن نداشت و هـم کـه شـخص     يو مـزار  دانسـت  یم

  .شد ینبود ناراحت م يریانتقادپذ

و  ها ستیزد و بندش با کمون و يجهاد يروهاین به يمزار یتوجه یب

ـ برانگ شیدوست تشو هر شخص مسلمان و وطن يعناصر منحرف برا  زی

منزلش در پـل   در اهللا محقق به دستور آیت يا رابطه جلسه نیبود. در هم

، ياحمـد ی عل ضامن خی، شیبإلغاستاد  انیکه در آن آقا رشدیسوخته دا

ـ   یحاج صمدعلمرحوم ، ردادیمیدا محقق خیش مبـارز،   میحکمـت، حک

محقـق در   اهللا تیشرکت داشتند. آ گریسطور و چند نفر د نیا ي سندهینو

 کردنـد  یحرام است و اصرار م يبا مزار يجلسه فرمودند که همکار نیا

  شد. جدا ياز مزار دیکه با

شروع شـد، همـه پراکنـده شـدند امـا       یداخل يها جنگ يبعد از چند

 کابـل  افشـار که  آن استقامت کرد. پس از ش ماند وا نهاخ در اهللا محقق آیت

بـرود و   اهللا محقـق  مجبور شد در پل سوخته نـزد آیـت   يسقوط کرد مزار

اهللا  آیـت  ي به مدرسه یحزب وحدت را از علوم اجتماع يریگ میمرکز تصم

ـ ما يمـزار ي آقـا  ياهللا محقـق بـرا   محقق انتقال دهد. اما حضور آیـت   ي هی

  .ساخت یاو را از صحنه خارج م ينحو به دیدردسر بود و با

را  یقـوم  يرهبـر  و تیمرجع ي مسأله ها ستیمغول یطیشرا نیدر چن

 ياز سـر راه رهبـر   را اهللا محقـق  مسأله آیت نیمطرح کردند و با طرح ا

و بـه   دیننما یشرع یتراش برداشتند تا اشکال يمزار یو اجتماع یاسیس

فرستادند تا از  رانیهدف او را به ا نیگرفتار خود شود. با ا تینام مرجع

ـ و مقاومت حزب وحدت سخن گو عهیش تیطرف از مظلوم کی کـه   دی

 گـر ید يشود و از سـو  کیتحر ها ستیبه نفع مغول نیاحساسات مهاجر
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. بـه  دینما تیعشده و اعإلم مرج المسائل حیتوض ي نوشتن رساله مشغول

ـ ا بـه  اهللا محقق آیت دنیمحض رس اعـم از طلبـه و    هـا  سـت یمغول رانی

را گرفته و بـه   يحرکت حساب شده و هماهنگ دور و کیطلبه در  ریغ

  اش پرداختند، و او را عمإلً به محاصره درآوردند. غیو تبل فیتعر

اهللا  کـه وجـود دارد آیـت    يمتعـدد  يهـا  سؤال با وجود مشکإلت و

امر بدون شک  نیکه ا صادر نکرد ییفتوا چیه ها ستینفع مغول به محقق

 زین ییگرا و هزاره یستیبا تفکّر مغول شانیساخته است. ا یرا ناراض ها آن

  :سندینو یمخالفت کرده و م

مقدس اس�م  نیبرخ�ف د زین یتعصب هزارگ و ییگرا هزاره«

نباشـد بـر    عهیباشد که هزاره اگر چه ش نیاست، اگر اعتقادش ا

ـ دارد، ا حیباشـد تـرج   عهیهزاره، اگر چه شـ  ریغ اعتقـاد بـر    نی

  ١.»باشد یم یعلاکرم و  غمبریخ�ف اس�م و دستور پ

   

                                                        
آن در  ي که دسـت نوشـته   ها ستیمغول تیمحکوم در اهللا محقق آیت ياز فتوا یبخش.  1

  .آورده شده است مهیبخش ضم
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  ي پخش شده توسط شهيد مصباح اصل شبنامه

  خان عليه رژيم استبدادي سردار داوود
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  مراجع عظام لما وچند سؤال در رابطه با عقايد مغوليستها از ع
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آيت اپاسخ حضرت  … اي العظمي خامنه  
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  تركمني (كابلي) فتواي حضرت آيت اهللا محقق

  نظريات مغوليستي محمداسماعيل مبلغ در محكوميت مغوليستها و
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  العظمي محسني قندهاري …پاسخ حضرت آيت ا
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در مورد عقاید  العظمي ناصر مكارم شيرازي …چند پرسش از حضرت آيت ا

  ها مغولیست
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 در محكوميت العظمي ناصر مكارم شيرازي …فتواي حضرت آيت ا

  مغوليستها
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  273·  يمصطفو اهللا تیآ

  323·  يرازیش يرزایم اهللا تیآ

  ب
  300·  ، سیدابراهیميباقر

  174·  کارمل ببرك

  248·  دار هیقر ياریبخت

  111·  ، طاهریبدخش
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  22·  عازب بن براء

  72·  جعفر ،یبرمک

  72·  ، خالدیبرمک

 نیحاج آقا حس اهللا العظمی ، آیتيبروجرد

  323·  یطباطبائ ياحمد

  262·  یبرهان

  110·  محمدانور ،بسمل

  301 ،269·  ریبص

  21·  ، حافظيبالذر

  341 ،176·  غزنوي یبالغ

  262·  یبغالن شرق یبالغ

  74·  جناح بن نصر ابوالقاسم ،یبلخ

 ، 40 ،22·  محمد نیالد جالل موالنا ،یبلخ

44، 79  

  108 ،106·  لیاسماع دیس ،یبلخ

  73·  مزاحم بن ضحاك ،یبلخ

  74·  مقاتل بن مقاتل ،یبلخ

 ،78 ،77 ،74·  یانیقباد ناصرخسرو ،یبلخ

95  

  294·  يهاد ،یبلخ

  36·  عوف بن

  236 ،169·  یذوالفقارعل، بوتو

  210·  ، علیيبهروز

  334 ،287 ،274·   يبهسود

  332·  نیحس خادم حاج ،يبهسود

 ،232 ،181 ،166·  اهللا سیدعلی ، آیتیبهشت

233، 251، 252، 271، 275، 276، 277، 

278، 279، 283، 320  

  183·  عبدالغفار رزایم ،داریب

  326 ،284 ،109·  نشیب

  74·  ، ابوالحسنیهقیب

  پ
  91 ،88·  پارسا

  195 ،162·  یمحمدعل مزاري، پارسا

  79·  هند پسر

  301·  یعل دیشه ،پهلوان

  245·  )حرّ پهلوان( رعلمیم پهلوان

  173·  یدعلیس ،شتازیپ

  281·  یعل نیحس ،یروز مالستانیپ

  ت
  307 ،306·  ملوك ، سعادتتابش

  111·  ، براتعلیتاج

  269·  یتراب

 ،120 ،119·  سلطان خیش اهللا تیآ ،یترکستان

327  

  337 ،263 ،180 ،91·  ترکمن

 ، 120 ، 119· شیخ نوراحمد  اهللا تیآ ،یتقدس

295 ، 296 ، 297 ، 327  

  104·  خان نیآقاحس ،یباش یتوپچ

  287·  نیالد اثیغ ،یتوسل

  334·  محمدحسین ،یتوسل

  206 ،198·  خان اهللا امان تورن

  303·  ينطر تورن

  230·  عبدالرزاق یحاج ،قیتوف

  170·  موریت

  ث
  184·  نیحس غالم رزایم ،ثاقب

  ج
  15 ،14·  جابر

  15 ،14·  عبداهللا بن جابر
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  145·   هزاره بازمحمد ،يجاغور

  300 ،262·  يدیحم ،يجاغور

  247 ،246·  خان یعل رجب سردار ،يجاغور

  144·  خان یرعلیش سردار ،يجاغور

  277·  یعبدالعل ییکربال ،يجاغور

  79·  ، عبدالرحمنیجام

  79·  احمد خیش ،یجام

  275 ،273 ،271·  ، سیدمحمدعلیدیجاو

  84 ،80·  جبار

  190 ،80·  لیجبر

  303·  ، بابو عبدالخالقیلیجبرئ

 ،269 ،235·  یاسالم انقالب متحد ي جبهه

293، 294، 311، 312، 314  

  262·  داهللایحم دیس ،يجعفر

  245·  کاظم ،يجعفر

  170·  (منطقه)يدیجمش

  170 ،106·  خان ، محمدابراهیميدیجمش

  145·  رمحمدخانیش جنرال

  306 ،144 ،134·  يجواد

  70·  یجوزجان

  262 ،111·  ، سرورایجو

  84·  ینیجو

  328 ،273 ،271·  ، سیدحسندیج

  چ
  137·  لیچرچ

  106·  خان یاحمدقل ،یچنداول

  110 ،106·  خان میمحمدابراه ماما ،یچنداول

  110 ،106·  خان يمحمدمهد رزایم ،یچنداول

 ،160 ،141 ،134 ،129 ،128 ،83·  زیچنگ

170، 181، 211  

  ح
  297·  فیشر حاج

  233 ،231 ،172·  برکت یحاج

  281 ،276 ،233 ،232·  رآقایش یحاج

  248·  گیب خان یعل یحاج

 ،232 ،231 ،172 ،114·  رسول غالم یحاج

233، 276، 279، 281  

  245·  فالح یحاج

  305 ،274 ،269·  مختار یحاج

  301·  یمرتض یحاج

  173·  مسافر یحاج

  21·  يبخار حافظ

  21·  يبالذر حافظ

  21·  يترمذ حافظ

  21·  يطبر حافظ

 ،301 ،191 ،73 ،72·  ، حاج خلیلیبیحب

365  

  72·   یعبدالح ،یبیحب

 ،326 ،323 ،322 ،184 ،173 ،107·  حجت

332  

  211·  حرمله

  306 ،305 ،269·  قندهار اهللا حزب

  145·  خان حسن

  104·  کاکه نیحس

  95·  یبلخاب ینیحس

  240·  نیدحسیس ،یصوف ي دره ینیحس

  266·  يلنگر ینیحس

  287·  معلم ینیحس

  123·  لیاسماع دیس ،ینیحس

  244·  نیالد دجمالیس ،ینیحس

  122·  دمحمدیس ،ینیحس



 369 نمایه  

 

  294·  اهللا بیدنقیس ،ینیحس

 شاه یمحمدعل یحاج ،یسنگالخ نسبِ ینیحس

 ·85  

  43·  میابراه حضرت

  212·  )س( زهرا حضرت

  159·  خینورالّمشا حضرت

  300 ،287·  مصطفی ، غالمحقجو

  269·  ، میرآقاحقجو

  81·  عمرو بن حکم

 ،206 ،199 ،198 ،172 ،116 ،60·  اریحکمت

214، 274، 289  

 ،118·  دمحسنیس یالعظم اهللا تیآ ،میحک

169، 323، 324، 326، 327  

  79 ،78 ،74 ،21·  يغزنو ییسنا میحک

  245 ،240 ،144·  ، سیدعباسیمیحک

  141·  ارزگانی، حسین سیحالم

  306 ،300 ،262·  يدیحم

  123·  یدرعلیح

  287·  يجاغور يدریح

  305·  اوری یعل ،يدریح

  232 ،123 ،122·  یعل غالم ،يدریح

  303·  اهللا ، حیاتانیدریح

  خ
  230·  گیب نیحس خادم

  33·  دیول بن خالد

  206 ،147·  خالص

  291 ،175·  اهللا سیدعلی ، آیتيا خامنه

  104·  )یچنداول( ریش جوان رخانیش خان

  57·  خزرج

  111·  یخسروشاه

  144·  گیب رضا رغالمیم ،خلج

 ،148 ،132 ،87 ،63·  ، محمدکریمیلیخل

152، 161، 168، 197، 208، 214، 231، 

240، 245، 249، 262، 274، 284، 315، 

325  

  285·  میابراه خیش ،یلیخل

 ،118·  دابوالقاسمیس یالعظم اهللا تیآ، ییخو

120، 227، 272، 284، 326، 328، 329، 

330، 332، 333، 334، 337  

  د
  115·  لیمحمداسماع، دانش

  283·   شیخ محمد، دانش

  42·  پیامبر داوود

 ،157 ،152 ،151·  ، سردارمحمدداوودخان

169، 173، 346  

  65·  دعبل

  274·  یاله عصمت دکتر

  111·  يمحمود دکتر

  114 ،99·  بینج دکتر

 ،238 ،237 ،134·  ، بصیراحمديآباد دولت

239، 253  

  71·  محمد ،باجید

  ر
  206 ،199 ،142 ،116·  الدین ، برهانیربان

  69·  يعنبر کاس بن یربع

  301·  ، محمدعلیییرجا

  247 ،246 ،105·  خان یعل رجب

  262·  علی ، قاسمیرحمان

  245 ،212·  ، سیدعالیرحمت

  300 ،249·  بابا جاغوري، علی یمیرح

  رحیمی جاغوري نک قول حوت یمیرح
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  73·  محمد بن میابراه(قندهاري)،  یرخج

  104·   ابوالقاسم ،دار رساله

 ،33 ،32 ،31 ،19 ،17 ،16 ،15·  اکرم رسول

34، 45، 46، 47، 57، 73، 139  

  رسول اکرم نک  · خدا رسول

  رسول اکرم نک·  اهللا رسول

  152 ،151·  دریح غالم ،یرسول

  161·  محمدعلم ،رشنو

  183·  شیر سرخ گیب رضا

  195 ،294·  ، اسحاق سرپل ییرضا

 ،231 ،195 ،170 ،162 ،161 ،114·  یرضوان

233، 305، 325  

  325 ،233 ،114·  نیحس غالم خیش ،یرضوان

  305·  عبدالرسول مال ،یرضوان

  274·  یدموسیس ،يرضو

  175·  یدعلیس ،يغزنو يرضو

  245·  ، شیخ دولتیعیرف

  262 ،237 ،235·  ، سلمانرنجبر

  293 ،269·  ، سیدحسناهللا روح

  327·  دیدحمیس ،)یارتیز( یروحان

  137·  روزولت

  97·  یگیر

  ز
  300·  علی ، غالمزارع

 ،209 ،207 ،205 ،204·  جان ، علیيزاهد

210، 211، 213، 214، 295، 297، 299  

  301·  باقر دیس ،زرگر

  294·  سرپل یزک

  299·  وسفی االسالم حجت ،یزک

  87·  یزلم

  111·  یمحمدعل ،زهما

  22·  ارقم بن دیز

  71·  نیالعابد نیز امام بن دیز

  71·  نیالحس بن یعل بن دیز

  123·  ، سیدعاشق حسینيدیز

  123·  شاه ، سیدمظفرعلیيدیز

  ژ
  191·  ریریژف

  196 ،206·  یخلق خداداد ژنرال

  157·  راحمدشاهیم دیس ژنرال

  س
  90·  ، باقريساعد

  21·  يجوز ابن سبط

  145·  درخانیح غالم سپهساالر

  241·  ستار

  334·  يسجاد

  262·  ، سیدمحمديسجاد

  300·  کجران يسجاد

  313 ،241·  دیعبدالحم دیس ،یلعل يسجاد

  184·  ییمحمدزا خوشدل سردار

  86·  يکندیدا سردار

  145·  خان عبدالقدوس سردار

  144·  خان عبداهللا سردار

  86·  خان  میمحمدعظ سردار

  89·  خان محمدهاشم سردار

  189·  خان مهردل سردار

  305·  ، مالعزیزيسرور

  110 ،80 ،79·  يسعد

  300 ،245·  يدیسع

  74·  قرایبا نیحس سلطان

  83·  خوارزمشاه محمد سلطان



 371 نمایه  

 

  82·  يغزنو محمود سلطان

  145 ،144·  خان یعل سلطان

  294·  شیخ باقر، یسلطان

  188 ،172 ،165 ،42·  مانیسل

  79 ،78 ،74 ،21·  يغزنو ییسنا

  287·  یسنگچارک

  172·  داسحاقیس ،یسنگچارک

 ،148 ،147 ،116·  ، عبدالرّب رسولافیس

150، 206، 266  

  74·  طالبیاب بن یعل ابوالحسن دیس

  143·  باباشاه دیس

  303·  باقرشاه دیس

  88·  یافغان نیالد جمال دیس

  321·  یول قباد شاه دیس

  303·  ظاهر دیس

  143·  عبدالوهاب دیس

  247 ،246·  قهرمان دیس

  334 ،326 ،150 ،123·  نیمحمدحس دیس

  184·  بلبل محمدکاظم دیس

  105·  نورمحمدشاه دیس

  277 ،225·  دجگرنیس

  116·  دقطبیس

  15·  الدین ، جاللیوطیس

  ش
  184·  محمدقاسم مال ،شاکر

  184·  محمدحسن ریم ،شامل

  104 ،87·  یآغاس شاه

  105·  پسندخان شاه

  333 ،323·  يشاهرود

  111 ،107 ،106·  محمودخان شاه

  184·  محمدقاسم رزایم ،قیشا

  328 ،272 ،265 ،227 ،120·  يعتمداریشر

  268 ،258 ،137 ،121 ،119·  ، علییعتیشر

  325 ،157 ،108·  اصغر ، میرعلیشعاع

   222 ،172 ،112·  دیجاوشعله 

 ،240 ،168 ،161·  زاهللایعزبهسودي، شفق 

245، 250، 325  

  211 ،85·  شمر

  70·  شنسب

  284 ،250 ،245 ،241·  یشهرستان

  306 ،301·  نوروز یحاج دیشه

  306·  یعل نوروز یحاج دیشه

  332·  یکاولنگی یعل نیحس خیش

  285·  یذک خیش

  306 ،301 ،294 ،249·  ، حاج خلیلزاده خیش

  71·  یقم صدوقِ خیش

  287·  عبداهللا خیش

  325·  فکور خیش

  60 ،44 ،36 ،27·  يقرضاو خیش

  21·  عبدوه محمد خیش

  79·  يسعد نیالد مصلح خیش

  79·  يرازیش يسعد نیالد مصلح خیش

  59 ،17·  يقرضاو وسفی خیش

  74·  عبداهللا بن نیحس یابوعل سیالرئ خیش

  306 ،301 ،249·  زاده خیش

  109·  کاظم خیش

  331 ،330 ،323 ،79·  يرازیش

  145 ،104·  رمحمدخانیش

  184·  نیرحسیفق رزایم ،ونیش

  245·  وایش
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  ص
  241·  لعل يصابر

 یصادق اهللا تیآ(نیرحسیم خیش ،یصادق

 ،157 ،152 ،151 ،121 ،114·   )یپروان

161، 162، 168، 170، 180، 181، 182، 

189، 196، 210، 225، 240، 243، 253، 

277، 285، 295، 297، 299، 325، 326، 

339، 340  

  300 ،234·  یصالح

  281·  نادر ،یکجران صداقت

  111·  یروه اهللا قیصد

 ،233 ،232·  اهللا تیعنا رینیانج، يصفدر

234  

·  میعبدالحک خیش )يصمد اهللا تیآ(يصمد

232، 276، 277، 278، 280، 281  

  ض
  86·  نیالّد و اءالملّتیض

  ط
  248·  دار هیقر طالب

  34·  يمصر نیحس طاها

  34·  نیمحمدحس دیس عالمه استاد ،ییطباطبا

  361 ،32 ،23 ،21·  يطبر

  59·  يطنطاو

  ظ
 ، 107 ،106 ،101 ،100·  ، محمدظاهرشاه

111، 112، 114، 122، 152، 199، 231، 

334  

  269·  يظهور

  ع
  300·  ، سیدخلیلزاده عادل

  297·   زیعز ،زاده عادل

  283 ،277·  ، سیدجوادیعارف

  217 ،216 ،211·  ، عبدالقهاریعاص

  262 ،170·  یعاقل

  327 ،119·  احمد یعل ریم ،عالم

  334 ،332·  زاده عالم

  334 ،294 ،283 ،147·  یعالم

  294·  نیدحسیس ،یبلخ یعالم

  306·  دآقایس ،یعالم

  44·  یدران شهیعا

  69·  ادیز بن عباد

 ،237 ،105 ،28 ،27 ،22 ،15 ،14·  عباس

245، 285، 360، 363، 365  

  296 ،88 ،82 ،73·  ، سیدعباسیعباس

  248·  یتول میعبدالحک

  327 ،119·  ناصر دیعبدالحم

  301·  عبدالخالق

  299 ،248 ،123 ،116 ،108·  میعبدالرح

  28·  عبدالفتاح

  115 ،112·  ثاقیم میعبدالکر

 ،145 ،103 ،90 ،74 ،73 ،61 ،15·   عبداهللا

266، 287، 357، 358، 360  

  177·  سبا بن عبداهللا

  82·  طاهر بن عبداهللا

  14·  عباس بن عبداهللا

  32·  مسعود بن عبداهللا

  82·  جعفر بن عبداهللا بن هیمعاو بن عبداهللا

  55·  صالح عبداهللا

  300·  فخر عبداهللا
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  104·  اقیق خان عبداهللا

  16·  یقلمج نیام یعبدالمعط

  28·  يمصر عبدالمقصود

  108·  يز میعبدالرح عبدالملک

  105·  عبدالواحدخان

  365 ،88 ،36·  عثمان

 نیاءالدیض خیش يآقا یالعظم اهللا تیآ ،یعراق

 ·322  

  300·  یمالستان یعرفان

 ،118·   علی قربان  یکاولنگی، شیخ یعرفان

148، 168، 176، 240، 241، 244، 245، 

262، 313، 333، 334  

  123·  عباس ، غالميعسکر

  301·  ، حاج کاظمعطارزاده

  274 ،81·  یمیعظ

  64·  لیعق

  20·  ینیام عالمه

  285·  یعل خیش ،عالّمه

  31 ،29·  نیحس طاها عالمه

  281·  ، اکبرشاهیعلم

 ،285 ،269 ،242 ،241 ،204 ،82·  يعلو

296، 297، 306  

  306 ،269·  بیدحبیس ،يعلو

  204·  نیدحسیس ،يعلو

  82·  قاسم بن محمد ،يعلو

  299 ،74 ،58 ،40 ،15·  طالبیاب بن یعل

  88·  جم یعل

 ،322 ،184 ،145 ،119 ،107·  احمد یعل

327  

  123·  يمهد اکبر یعل

  266 ،264 ،122·   یموس ،پور یعل

  247·  دار هیقر خان یعل

 ،134 ،133·  ، عزیزاهللایمالستان زاده یعل

146، 189، 237، 262، 264  

 ،163 ،154 ،88 ،73 ،36 ،33 ،31 ،22·  عمر

182، 191، 308، 310  

  73·  یعتک حفص بن عمر

  33·  زیعبدالعز بن عمر

  72·  زراره بن عمرو

  42·  ، مسیحیسیع

  غ
  104·  محمد رغالمیم غبار،

 ،150 ،146 ،142 ،141 ،115·  یغرجستان

151، 152، 157، 161، 162، 164، 165، 

168، 170، 171، 175، 178، 182، 191، 

195، 231، 233، 237، 238، 239، 253، 

279، 280، 339، 340  

 ،150 ،141 ،115·  یسیمحمدع ،یغرجستان

161، 164، 168، 170، 195، 231، 233، 

237، 253، 339  

  23 ،21·  ، ابوحامدیغزال

  74·  حسن دیس ،يغزنو

  301·  محبوب غالم

  123·  حسن غالم

  152 ،151 ،145 ،104·  دریح غالم

  106·  رضاخان غالم

  305·  الال يلو ینب غالم

  106·  جوهرشاه دیس ،يغوربند

  96 ،81·  انیغور

  ف
  175·  نیالد جالل ،یفارس

  27·  سلمان ،یفارس
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  302 ،96 ،71·  ابیفار

 ،231 ،196 ،158 ،150 ،147 ،103·  فاضل

245، 262، 338  

  158·  ابوالحسن دیس اهللا تیآ مرحوم ،فاضل

  332·  یعل سلطان خیش ،یورس یفاضل

  21·  يراز فخر

  81·  شاه مبارك نیفخرالد

  293 ،269·  ، عبدالقیوميفدو

  301·  یمصطف ،یفراه

  83 ،77 ،76 ،74·  ، ابوالقاسمیفردوس

  340 ،285 ،281 ،280 ،204·  یحیفص

  300·  دیبوسع ،یحیفص

  232·  امان خیش ،یحیفص

  287 ،286·  نیرحسیم ،یحیفص

  204·  یورس  یحیفص

  53·  سیفرانس ،امایفوکو

  332 ،285 ،277 ،274·  اضیف

  334·  ، اسحاقاضیف

  274·  ارزگان اضیف

  300·  يجودر اضیف

  16·  يروزآبادیف

  104·  خان اهللا فتح ،یروزکوهیف

  274·  قصاب یضیف

  ق
 ،302 ،301·  يدرواز غور یاحمدعل يقار

303  

  231·  نامور يقار

  115·  واهب قاسم

  297 ،293 ،269 ،123·  یقاسم

  123·  يمحمدهاد ،یقاسم

  195 ،161·  ایض یقاض

  303·  زاده قربان

 ،240 ،176 ،168 ،123 ،118·  یعل قربان

245، 326، 332، 333، 334، 339  

  123·  جانان یعل قربان

 ،240 ،118·  یکاولنگی یعرفان یعل قربان

333  

  105·  خان یعل قربان

 ،39 ،36 ،34 ،27 ،19 ،18 ،17·  يقرضاو

44، 59، 60  

  110 ،106·  خان محمداسحاق ،قزلباش

  143·  نیمحمدحس ،قزلباش

  269·  درضایس ،يقندهار

  232·  نیحس طالب ،يقندهار

  184·  محمدحسن يمولو ،يقندهار

  248·  یعل غالم یحاج ،قوناق

  ك
  74·  الماجد ابن ،یکابل

  90 ،73·  خالد ابو ،یکابل

  90 ،74·  ریاردش ،یکابل

  90 ،74·  ریبش ،یکابل

  184·  طالب ،یکابل

 ،143 ،110 ،106·  ، مالفیض محمدکاتب

301  

  174 ،111·  ، ببركکارمل

  74·  ، مالحسینیکاشف

  269·  ، شهیدمصطفییکاظم

  275·  یعبدالغن مال ،یکاظم

  23·  ریاث ابن کامل

  281·  یکجران

  278·  خان یعبدالعل ییکربال

  104·  رمحمدخانیش لیکرن
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  287 ،286 ،266·  ، حسنیمیکر

  115 ،112·  ، سلطان علیکشتمند

  248·  گیب رضا یکلب

  149·  کوروش

  191·  وسیکورت توسیکون

  گ
  145·  احمد گل

  حکمتیار نک·  اریحکمت نیگلبد

  151·  یرعلیم دیس ،گوهر

  365 ،237 ،236·  اکرم ،یزابیگ

  ل
  262 ،106 ،104·  يلشکر

  71·  الرنس، لکهارت،

  110·  عبدالرحمان، نیلود

  285 ،277·  اضیف خیش ،لومان

  278·  احساق مال ،لومان

  م
  33 ،21·  مالک

  33·  رهینو بن مالک

  218 ،217·  مامد

  53·  برانت کلیما

  137·  تونگ تسه مائو

 ،134 ،128 ،114·  لیاسماع خیش، مبلّغ

137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 

146، 151، 159، 161، 162، 163، 168، 

170، 173، 174، 175، 230، 252، 325، 

326، 337، 351  

  287·  میدعبدالعظیس ،نیمب

  159·  اهللا صبغت، يمجدد

  78·  نیالد جالل ریم ،محدث

 آصف محمد خیش اهللا تیآقندهاري،  یمحسن

 ·8، 109، 118، 120، 157، 166، 181، 

271، 272، 273، 275، 287، 309، 310، 

326، 332  

  249·  علی افشار، رمضان محقق

 ،210 ،208 ،160 ،143·  ، محمدمحقق

286، 287، 295، 326، 332، 333، 334، 

339، 351، 358  

  297·  یعل ضامن خیش ،محقّق

 ،118·   شیخ قربانعلی اهللا تیآ کابلی، محقق

177، 298، 299، 331، 335، 336، 337، 

338، 340، 341، 342  

  38 ،21·  یشافع سیادر بن محمد

  70·  هالکو اباقابل بن ارغون بن محمد

  21·  یشافع طلحه بن محمد

  17·  عبدالوهاب بن محمد

  73·  هیزک نفس محمد

  104·  وسفی محمد

  123·  محمدجمعه

 ،145 ،143 ،123 ،34 ،13·  نیمحمدحس

150، 157، 249، 277، 279، 285، 326، 

334  

  116·  محمدقطب

  89·  خان محمدگل

  273·  سیدمحمدطاهر، یمدرس

  334 ،168·  یمحمدعل خیش ،مدرس

  247·  یعل رستم ریمد

  247·  یعل غالم ریمد

  307·  يمراد

  331·  یمرعش

  43 ،42·  میمر
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 ،136 ،134 ،132 ،63 ·  ، عبدالعلیيمزار

139، 142، 146، 147، 148، 150، 159، 

160، 165، 172، 175 ،176، 188، 196، 

199، 204، 205، 206، 207، 209، 210، 

212، 213، 214، 240، 245، 250، 262، 

266، 274، 284، 302، 311، 315، 325، 

335، 336، 340، 341  

  50·  همفر مستر

  273·  شاه ، سیدحسینمسرور

 ،148 ،147 ،142 ،32·  ، احمدشاهمسعود

150، 204، 205، 206  

  82·  یهالل احوز بن مسلم

  190·  يقندهار یمشرق

  273·  يمشفق بهسود

 ،152 ،151 ،150 ،121 ،120 ،118·  مصباح

157، 294، 326، 327، 338، 346، 364  

  294·  يمزار مصباح

 ،118 ،120·  نیدمحمدحسیس دیشه ،مصباح

121، 150، 151، 152، 157، 327، 338  

 ،296 ،105 ،10·  ، سیدمحمدباقرزاده مصباح

297  

  150 ،149 ،26·  اهللا مرتضی ، آیتيمطهر

  13·  نیمحمدحس عالمه مظفر،

  142·  مظفرشاه دیس، يمظفّر

  82 ،56 ،32·  انیابوسف بن هیمعاو

  326 ،241·  دیعبدالحم دیس دکتر، یمعصوم

  249 ،232·  بابه میابراه معلم

  237 ،231·  خادم معلم

  232·  یعل غالم معلم

·  بیگ) ، عبدالحسین (مشهور به ولیيمقصود

172، 231، 233، 235، 236  

  152·  محمدعمر مال

  183·  نیمسک مالّ

  305·  اهللا بینق مال

  61·  دوم عبداهللا ملک

 ،330 ،141·  اهللا حسینعلی ، آیتيمنتظر

331  

  268 ،141 ،122·  محمد دیشه ،يمنتظر

  52·  موعود یمنج

  74 ،73·  منصور

  262·  ، سیدحسینیبلخ موحد

  245 ،241·  اهللا ، امانيموحد

  245·  ریخد يموحد

 یالعظم اهللا تیآ، یاصفهان يموسو

  323 ،322·  دابوالحسنیس

  264·  يآباد یعل يموسو

  266 ،122·  عسکر دیس ،يموسو

  295 ،168·  نیحس غالم دیس ،يموسو

  300·  دصفدریس ،يموسو

  303·  دکاظمیس ،يموسو

 ،264 ،247 ،246 ،122 ،65 ،43 ،14·  یموس

266، 269، 300  

  300·  اضیف یموس

  359 ،190 ،79 ،44 ،40 ،22·  موالنا

  287·  یاحسان يمولو

  50·  محسن دکتر ،يدیمؤ

  283 ،269·  يمهدو

  241·  تخت سنگ ياصغر يمهدو

  284 ،277·  ینادرعل خیش ،يمهدو

  269·  جان يمهد

  116·  الرحمان بیحب مهندس

  191·  ریو لیخائیم

  86·  بربر ریم

  144·  سرجنگل گیب میرابراهیم
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  111·  بریخ راکبریم

  144·  لعل گیب نیرحسیم

·  کور رخادمیم به مشهور نیحس رخادمیم

281  

  300·  نیحس قوماندان ،يردادیم

  115·  کیب نیحس رخادمیم

  248·  میعبدالرح رزایم

  144·  یاشترل گیب نیحس رغالمیم

  144·  گیب رمحمدرضایم

  144·  گیب وسفیریم

  365·  یمجتب ،ينویم

  152·  وندوالیم

  ن
  303·  رشاهیام دیس ،يناصر

 ،279 ،277·   ، شیخ محمدحسینيناصر

285  

  340 ،245 ،241 ،240 ،214·  یناطق

  245·  انیک یناطق

  245 ،240·  نیحس خادم ،یناطق

   241 ،214·  ، محمدیناطق

  248·  نیناظرحس

  287·  علی ، شیخ عوضزاده ینب

  110·  ، محمدکریمیهینز

  116·  ارینصرت

  269 ،122·  ، سیداسداهللادان نکته

  294·  داسحاقیس ،ينقو

  123·  یعل نواب

  159·  محمد ،فینوازشر

  74 ،42 ،23·  نوح

  74·  منصور بن نوح

  174·  نوراحمد ،نور

  89·  نیحس ،ينور

  104·  راحمدخانیش ،ينور

  306·  احمد ریکب ،ينور

  245·  ویک دینو

  116·  میعبدالرح ،يازین

  116·  محمد غالم ،يازین

  72·  شابورین

  94 ،88·  (منطقه)یپ کین

  و
  300·  یسخ غالم ،واثق

  269 ،266·   يواحد

  245 ،241 ،240·  یعل ضامن ،يواحد

  88·  واخان

 ،120 ،118 ،109·  سیدسرور اهللا تیآ ،واعظ

140، 332، 336، 337، 338  

  183·  یمحمدنب رزایم ،واصل

 ،245 ،240·  وسفی ، یشهرستان یواعظ

250  

  73·  سند یوال

  233 ،172·  یوثوق

  بیگ نک مقصودي، عبدالحسین ولی

  71·  دیزی بن دیول

  ه
  72·  هارون

  72·  دیالرش هارون

 ،293 ،287 ،269 ،266 ،262 ،164·  یهاشم

301، 303  

  287·  یسنگچارک یهاشم

  293 ،269·  یلولنج یهاشم

  301·  رسول غالم حاج ،یهاشم
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  262·  اصغر دیس ،یهاشم

  163·  يدمهدیس ،یهاشم

  303·  رزادیش ،یهاشم

  301·  رسول غالم ،یهاشم

  264 ،104·  يهرو

  73 ،65·  هشام

  73·  یتغلب عمرو بن هشام

  84·  خان سیرویم ،هوتک

  211·  تلریه

  ي
  172·  مانیسل خیش ،ياری

  115·  صادق ،ياری

  21·  يحمو اقوتی

  82 ،71·  دیز بن ییحی

 ،134 ،84·  علی (حاج کاظم) ، حسینیزدانی

182، 183، 184، 185، 186، 187، 188، 

189، 253  

  79 ،71 ،69 ،57 ،56·  دیزی

  56·  انیابوسف بن هیمعاو بن دیزی

  43 ،42 ،38·  عقوبی

  365 ،71 ،32·  یعقوبی

 ،240 ،173 ،104 ،59 ،42 ،37 ،17·  وسفی

245، 250، 299، 357  

  173·  زالل وسفی

  269·   یوسفی

  248·  له کوره خان ونسی

 
  



 379 نمایه  

 

  ها مکان نمایه

  ا
  95·  اُبغَنْ

  91·  اجرستان

  61 ،55 ،48·  اردن

 ،296 ،294 ،274 ،225 ،92 ،85·  ارزگان

299، 302  

  294 ،92·  خاص ارزگان

  266 ،265 ،170 ،168 ،48·  اروپا

  48·  لیاسرائ

  255 ،247 ،63·  آباد اسالم

  144 ،91·  یاشترل

  88·  اشکاشم

  95·  اشکمش

  86·  اغراباد

  341 ،238 ،207 ،131·  افشار

 ،59 ،47 ،13 ،8 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2·  افغانستان

61، 67، 69، 70، 71، 72، 74، 79، 80، 

82، 83، 84، 86، 87، 88، 89، 90، 92، 

95، 96، 97، 98، 100، 103، 104، 105، 

106، 107، 108، 110، 112، 114، 115، 

116، 117، 118، 119، 120، 121، 124، 

127، 128، 131، 133، 135، 137، 141، 

142، 143، 145، 147، 153، 155، 156، 

157، 160، 164، 166، 167، 168، 169، 

171، 172، 174، 176، 178، 179، 180، 

181، 182، 184، 187، 191، 195، 197، 

198، 199، 202، 203، 205، 208، 211، 

213، 214، 222، 223، 225، 226، 230، 

231، 232، 235، 237، 238، 240، 241، 

242، 243، 244، 246، 247، 249، 250، 

252، 253، 256، 258، 259، 262، 263، 

264، 265، 266، 267، 268، 269، 271، 

273، 275، 277، 280، 282، 285، 286، 

292، 293، 294، 295، 296، 297، 298، 

299، 300، 301، 302، 303، 304، 305، 

306، 307، 308، 309، 310، 311، 312، 

313، 314، 317، 321، 322، 323، 324، 

325، 326، 327، 328، 331، 333، 334، 

335، 336، 338، 339، 357، 358، 359، 

360، 362، 363، 364، 365  

  55·  متحده امارات

  255 ،231 ،63 ،61 ،59 ،49 ،48 ،6·  کایامر

 ،103 ،84 ،61 ،58 ،50 ،49 ،48·  سیانگل

104، 132، 198، 222، 323  

  62 ،54 ،53 ،52·  میاورشل

  89·  اوشان

  265·  یاونَ

 ،70 ،62 ،61 ،59 ،56 ،55 ،48 ،9·  رانیا

71، 101، 102، 116، 122، 129، 130، 

149، 150، 163، 164، 165، 168، 174، 

175، 181، 196، 198، 201، 202، 223، 

230، 238، 240، 241، 243، 244، 250، 

252، 253، 257، 258، 259، 262، 263، 

264، 265، 266، 267، 268، 273، 277، 

284، 286، 288، 289، 290، 291، 292، 
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296، 305، 308، 309، 310، 321، 323، 

324، 329، 331، 336، 338، 341، 362  

  آ
  98·  بازان آب

  72·  چارو و خور آب

  73·  کالن آب

  72·  آبدره

  110·  یآرت

  93·  یآرچ

  95·  آرخور

  129·  انهیم يایآس

  91·  )کشنده( کُپرُك آق

  115·  یآلبان

  ب
  170·  بابر

  96·  سیبادغ

  98 ،92·  باغران

  225·  باالحصار

  181·  چنداول يباالکو

  96·  باالمرغاب

  60 ،55·  نیبحر

  322 ،74·  بخارا

  128 ،96 ،95 ،94 ،92 ،88·  بدخشان

  111·  ی، طاهربدخش

  172·  ناهور یبرجگ

  96 ،91 ،88·  برفک

  98·  برك یک بره

  100·  ایتانیبر

  97·   بشتو

  105 ،96 ،91 ،88·  بغالن

 ،145 ،128 ،99 ،91 ،90 ،83 ،74 ،71·  بلخ

195، 294  

  245 ،203 ،105 ،96 ،91 ،73·  بلخاب

  93 ،92·  صاحب امام بندر

  97·  بورخم

 ،247 ،174 ،172 ،149 ،91 ،88·  بهسود

250، 265، 277، 281، 282، 283، 285، 

286، 297، 299، 314  

  22·  الحرام اهللا تیب

  363 ،361 ،358 ،357 ،39·  روتیب

  94·  باتور شیب

  پ
  98·  پادخواب

  91 ،88·  پارسا

 ،124 ،122 ،121 ،89 ،63 ،59·  پاکستان

142، 159، 168، 169، 198، 200، 230، 

233، 246، 248، 250، 252، 264، 266، 

274، 277، 286، 287، 294، 305، 313، 

322، 329  

  225 ،91 ،90 ،88·  پروان

  92·  پسابند

96·  بند پشت  

  97·  رود پشت

  96·  زرغون پشتون

  97·  کهیپشم

  129·  نیپش

  98·  ایپکت

  327 ،326 ،118·  کایپکت

  113·  پکن

  105 ،98 ،96 ،91 ،88·  يپلخمر
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 ،276 ،275 ،255 ،245 ،192 ،91·  پنجاب

296، 313، 314  

  ت
  95·  کستانیتاج

  128 ،94 ،82 ،71·  تالقان

  96 ،91 ،88·  تاله

  92·  آباد یعل ي تپه

  148 ،96 ،95 ،94 ،92·  تخار

  111·  هیترک

  71·  ترنک

  94·  مزار توت

  60 ،55 ،48·  تونس

 ،295 ،289 ،264 ،217 ،164 ،5·  تهران

299، 300، 302، 336، 357، 358، 359، 

360، 361، 362، 363، 364، 365  

  ث
  1·  فهیثق

  ج
  92·  بندر رخانیش ي جاده

 ،236 ،234 ،233 ،232 ،113 ،91·  يجاغور

275، 278، 280، 283، 294، 299، 314  

  247 ،145 ،91·  جغتو

  91·  زیجلر

  170·  يدیجمش

  93·  جنگل

  294 ،247 ،91 ،82 ،71·  جوزجان

  چ
  105·  چارکنت

  95·  چال

  137·  لیچرچ

  170·  چغچران

  91·  چمتال

  98·  چناران

  92·  چوره

  94·  دره چهار

  98·  والید چهار

  98·  چهاردانه

  282 ،172 ،115 ،97·  نیچ

  97·  یفارس نیچ

  ح
  321 ،88 ،63·  حجاز

  31·  هیبیحد

  75·  شنیحرم

  63·  حلب

  خ
  98·  یخاب

  339 ،15·  اءیاالنب خاتم

  129 ،105 ،98·  زیخاکر

  94 ،93·  آباد خان

  59 ،48·  انهیخاورم

  91·  ریخد

  321 ،159 ،79 ،73 ،72 ،69·  بزرگ خراسان

  70·  میقد خراسان

  61 ،60 ،49·  فارس جیخل

  98·  حسن خواجه

  95·  غار خواجه

  94·  لقمان خواجه

  91·  يریم خواجه

  98·  یخوش
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  72·  قلعه نیخون

  174 ،111 ،48 ،47·  بریخ

  د
  116·  االزهر دانشگاه

  255 ،170·  دانمارك

  141·  يفوالد يدا

  341 ،91·  ردادیمیدا

  95 ،89·  درواز

  337 ،180 ،91·  ترکمن ي دره

  95·  يجو ي دره

  98·  درنگ ي دره

  296 ،91·  سنگالخ ي دره

  88·  سنگ اهیس ي دره

  91·  دانیس ي دره

  88·  يشکار ي دره

  88·  یعل خیش ي دره

 ،240 ،226 ،224 ،105 ،91·  صوف ي دره

245، 248  

  88·  کالو ي دره

  214 ،210·  یبرچ دشت

  91·  ییرو دوآب

  96 ،91 ،88·  یدوش

  88·  )انیک ي دره( یدوش

  214 ،210·  آباد دوغ

  360 ،91·  آباد دولت

  214·  مزنگ ده

  96 ،91 ،88·  يغور ي دهنه

  92·  وجرید

  

  ر
  95·   رستاق

  152·  رم

  93·  آمو رود

  71·  رمندیه يها رودخانه

  ز
  203·   نیزار

  128 ،105·  زرنج

  98·  خان زله

91·  یمنیز  

  س
  97·  ساج

  72·  سانچارك

  95·  ساوان

  94·  سنگ يسرا

  294 ،96 ،91 ،72·  سرپل

  244 ،91·  سرچشمه

  294 ،248 ،91·  سمنگان

  97·  خیش ده سمور

  91·  تخت سنگ

  247 ،226 ،203 ،91 ،72·  سنگچارك

  296 ،151 ،105 ،91 ،85·  سنگالخ

  88·  سنگلچ

  329 ،240 ،230 ،168 ،101·  هیسور

  105 ،91 ،73·  قلعه سوزمه

  91·  تابیپ اهیس

  69 ،33·  ستانیس

  91·  غانیس
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  ش
  63·  شام

  100·  شبرغان

  203 ،72·  شبوکند

  95 ،88·  شغْنان

  174·  نایس ابن ي شفاخانه

  276 ،207 ،92 ،91·  یشمال

  88·  شنبل

  94·  اَو شور

  94·  شورآباد

  129·  نیشورم

  310 ،305 ،266 ،222 ،115·  يشورو

  245 ،105 ،91 ،89·  شولگره

  129·  غلغله شهر

  285 ،232 ،91·  شهرستان

  91 ،88·  بریش

  207 ،91·  یعل خیش

  88·  نهیش

  ص
  91·  ادیص

  ط
  83·  طوس

  ع
  203·  عبدلکان

  72·  عبدلگان

 ،264 ،230 ،168 ،101 ،88 ،59·  عراق

310، 321، 323، 324، 329  

  59 ،55 ،48·  عربستان

  88·  جم یعل

  93 ،92·  آباد یعل

  98·  نکیع

  غ
  35 ،25 ،24 ،20 ،1·  خم ریغد

 ،58 ،56 ،55 ،54 ،49 ،48 ،46 ،6·  غرب

61، 63، 69، 93، 95، 96، 105، 110، 

114، 115، 116، 131، 132، 153، 165، 

194، 199، 203، 205، 206، 214، 222، 

232، 256، 266، 301، 315، 331  

 ،199 ،194 ،165 ،132 ،131·  کابل غرب

203، 205، 206، 214، 266، 315  

  255 ،187 ،141 ،83 ،70·  غرجستان

  191·  (غرجستان) غرره

 ،145 ،128 ،105 ،100 ،91 ،90 ،83·  یغزن

225، 233، 245، 247، 248، 274، 275، 

278، 283، 299، 300  

  61·  غزه

 ،92 ،91 ،90 ،83 ،81 ،80 ،70 ،33·  غور

191، 225، 248، 301  

  91·  غوربند

  ف
  302 ،96 ،71·  ابیفار

  302 ،105 ،97 ،96 ،87·  فراه

  91·  فرونجل

  48·  نیفلسط

  ق
  96·  يسا قره

  275 ،91·  باغ قره

  95·  بینا يها قشالق

  56 ،55·  قطر
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  204·  نیحس غالم قل

  97·  ارباب ي قلعه

  159·  جواد ي قلعه

  47·  بریخ ي قلعه

  94·  زال ي قلعه

  97·  زمان ي قلعه

  97·  کهنه ي قلعه

  96·  نو ي قلعه

 ،271 ،264 ،263 ،240 ،198 ،160·  قم

299، 322، 324، 325، 329، 335، 357، 

358، 359، 360، 361، 362، 363، 364، 

365  

  93·  قنجوغه

  96 ،95 ،94 ،92·  قندز

 ،103 ،101 ،100 ،98 ،90 ،85 ،84·  قندهار

104، 105، 152، 269، 274، 294، 305، 

306، 332  

  91·  خول قول

  283 ،247·  شیخو قول

  96·  صاریق

  ك
 ،99 ،98 ،90 ،89 ،86 ،84 ،47 ،5·  کابل

101، 102، 103، 105، 109، 111، 112، 

115، 116، 118، 119، 124، 129، 131، 

132، 142، 143، 147، 154، 159، 162، 

165، 167، 168، 170، 172، 173، 175، 

190، 194، 196، 198، 199، 200، 201، 

203، 205، 207، 210، 214، 218، 222، 

225، 230، 236، 240، 241، 243، 248، 

258، 266، 271، 295، 315، 322، 325، 

326، 327، 328، 332، 337، 339، 340، 

341، 358، 359، 363، 365  

  213·  یسخ کارته

  300 ،285 ،91·  کجران

  88·  کران

  357 ،217 ،194 ،65 ،54 ،1·  کربال

  96·  کرُخ

  88·  یعل کرم

  97·  کشته میکر

  95·  کشْم

  94·  یعل کفتر

  98·  )علم پل( کلنگار

  92·  دآبادیس ي کوچه

  97·  انیسل یکوچ

  69 ،63 ،2·  کوفه

  91·  کوهستانات

  97·  گاه کوه

 ،230 ،196 ،172 ،170 ،169 ،142·  تهیکو

232، 235، 240، 246، 247، 250، 255، 

279، 281، 339، 340، 362  

  91·  یتیک

  گ
  100 ،98·  زیگرد

  98·  گرشک

  97·  گلستان

  98·  گندکان

  166 ،91·  يگوسفند

  92·  زابیگ
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  ل
  97·  نیجو الش

  101 ،61 ،48·  لبنان

  98·  لشکرگاه

  282 ،275 ،248 ،91·  سرجنگل و لعل

  87·  لغمان

  98·  لوگر

  91·  لولنج

  164 ،60 ،55·  یبیل

  م
  275 ،234 ،91·  مالستان

  75·  ماوراءالنهر

  95·  نو ماه

  98·  آغه محمد

  46 ،40·  نهیمد

  91·  یغزن مرکز

  83·  مرو

 ،102 ،101 ،99 ،98 ،89 ،74·  فیشر مزار

105، 131، 167، 194، 203، 207، 208، 

215، 238، 294، 316  

  98·  باقرشاه مسجد

  72·  سبز مسجد

  254 ،230 ،162 ،112·  مسکو

 ،273 ،271 ،243 ،240 ،86 ،83 ،10·  مشهد

291، 299، 302، 305، 325، 329، 335، 

358، 359، 360، 365  

  357 ،116 ،60 ،59 ،55 ،48 ،14·  مصر

  94·  ملکان

  105·  استقالل منار

  88·  منجان

  98·  يجو انیم

  91 ،90·  وردك دانیم

  91·  راموریم

  96 ،85·  منهیم

  104·  وندیم

  ن
  281·  شیم ناوه

  275 ،231 ،172 ،91·  ناهور

 ،322 ،245 ،240 ،181 ،176 ،168·  نجف

324، 326، 329، 332، 333، 336، 361، 

362  

  93·  دیجد نهر

  91·  یشاه نهر

  72·  شابورین

  94 ،88·  یپ کین

  91·  یلین

  302 ،232 ،97 ،96 ،87·  مروزین

  و
  88·  واخان

  73·  سند یوال

  91 ،90·  وردك

 ،276 ،275 ،250 ،248 ،233 ،91·  ورس

278، 285، 296، 299  

  ه
 ،90 ،87 ،85 ،83 ،82 ،74 ،71 ،47·  هرات

93، 96، 98، 101، 104، 105، 128، 

274، 286، 287، 294، 300، 301، 302، 

303  

 ،198 ،182 ،145 ،132 ،115·  هزارستان

201، 206، 224، 225، 226، 230، 232، 
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246، 250، 251، 253، 254، 255، 284، 

285، 311، 313، 330، 363  

 ،108 ،105 ،101 ،90 ،83 ،3·  جات هزاره

124، 131، 143، 145، 157، 167، 182، 

201، 203، 230، 236، 238، 246، 247، 

253، 276، 277، 278، 315، 335  

  98 ،97 ،96 ،92 ،87·  هلمند

  ي
  97·  زدهی

 ،283 ،276 ،245 ،202 ،173 ،91·  کاولنگی

296  

  94·  قلعه ینگی

 


