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این مقا له به با ر اول توسط گلوبا ل ریسرچ در « »22ماه ما رچ سا ل ( )2102تحت عنوان
بررسی کوتاهی از تاریخ اخیر افغا نستا ن با برخی توضیحات الزم به نشر رسید که قسمتی از این
توضیحات مقا له با برخی رویداد ها کنونی درزمینه های مربوطه به بحران امروزکشور همخوانی
ومطا بقت دارد.

با آغا ز در مورد افغا نستا ن ؛ محل وجا یی پیچیده ای که در آن ( )31گروه های
عمده ای قومی با داشتن بیش از ( )21زبا ن وبا( )01درصد از با شندگا ن آن با
هرد زبا ن یعنی به پشتو  ،دری صحبت کرده میتوانند زنده گی میکنند.
این خود نشاندهنده ای موقیعت جغرافیایی آن در تقاطع فرهنگی وهمچنین درتوپوگرافی
کوهستانی آن است ؛ که گروهای مختلف قومی را ازیکدیگرجدا میکند .در دهه ()0011

زما نی که افغا نستا ن بعنوان یک ملت بخود شکل گرفت  ،دو قدرت بزرگ جها نی
در آن زمان از با سمت گیری های مخالف در جهت سوق واداره این کشور در رقا بت

باهم افتادند انگلیس ها در سا لهای ( )0000و( )0200مشغول فتح هند بودند و روسیه
کنترول خودرا درشرق گسترش میداد که این هردو قد رت جها نی درسا ل (  )0232در
مرز ا فغا نستا ن باهم شاخ به شاخ ودررویا روی قرار گرفتند این بررسی ویا این مرور
اجمالی در اول ازسهمگیری انگلستا ن وبعد ًا از سهمگیری ا مریکا در شکل گیری
ا فغا نستا ن مدرن را به توضیح میگیرد .
با ید خا طرنشان ساخت که یکی ازپرطرفدارترین محصوالتی را که انگلستان ازکلونی
(مستعمره) جد ید خود که از هند صا درکرد تریاک بود»0« .
بریتا نیا تا سال ( )0001انحصا رتولید تریاک درهندوستان را کما کان درد ست داشت
ودرپی این نیز بود که کشت تریاک را درافغانستان گسترش ورونق دهد چونکه (مرزها
بین هند بریتا نیاوی وافغا نستا ن تا سا ل « »0282نامشخص بود) اما دلواپسی ونگرانی
انگلیس ها از نگهداری وحفا ظت تجارت مواد مخدره این بود که امیر دوست محمد خان
پا دشاه افغا نستان با روس ها منا سبا ت بسیا ر نزدیک ودوستا نه دا شت .انگلیس ها با
درک ازاین دوستی درسال ( )0228یک نیروی اعزامی از ( )03111سرباز خودرا به
افغانستان فرستاد تا امیر دوست محمد خان را از پادشاهی خلع وبجای او شاه شجاع
را بعنوان شاه د ست نشا نده ای خود جا بجا ومستقر سا زد ؛ انگلیس ها بخاطر حما یت
وکمک به سربازان اعزامی خود درکا بل به اعما ر یک پادگا ن (گارنیزیون) پرداخت
ولی مردم افغا نستان با این اشغا ل توسط انگلیس ها مخا لفت کردند ودر زمستا ن سا ل
( )0283انگلیس ها از روی مجبوریت به نسبت خیزش ومخا لفت مردم افغا نستا ن به
سمت شرق کشور عقب نیشینی کردند اما با گذ شت چند روز از آعا ز خروج نیروهای
انگلیس ازکا بل به نسبت برف با ری های شدید وجنگی که بین انگلیس ها وافغان ها در
مسیرراه کا بل – جالل آباد رخ داد ( )00111سربازان انگلیس ها به قتل رسید ند»2«.
امیر دوست محمد خان مجدد ًا بسر قدرت رسید .اما دولت افغانستان منابع ویا امکانات
الزم را برای محافظت ازمرزهای خود بد ست نداشت وانگلستان به سرعت تمام قلمرو
افغانستان را بین رود خا نه هند وهندوکش ازجمله بلوچستان راازپیکرافغا نستا ن درسال
( )0208جدا ودرتحت تصرف خوددرآوردودسترسی افغانستان را به بحرقطع کرد «»2
ولی با آنهم از طرف روس ها نگران ودر تشویش بود تا آنکه در سال ( )0202مجدد ًا
به افغانستان حمله کرد وپادشاه برسر اقتدار افغانستان را منقرض ساخت و دولت جد ید
افغانستان را وادار ساخت که ارتش انگلستان از او محافظت کند – انگلیسها طوری می
اند یشید ند که جدا کردن یک بخش یا یک قطع کوچک از قلمرو افغانستان بر اساس
هدایت ویا آنچه که درلندن تعین شده بود میتواند یک(مرزعلمی=( scientific Frontier
امپراتوری هند بریتانیا وی باشد وبرای دولت افغا نستا ن چنین مقرر داشتند که با این
عمل خود میتوانند کنترول اقتصادی وتمام سیاست خارجی افغانستان را در دست خود

داشته باشند. »4« .
حمالت یکی بعد ازدیگری انگلیس ها باال افغانستان موجب تلخ کامی مردم آزاده
افغانستان گردید وانگلیس ها احساس خشونت مردم افغانستان را علیه خود برانگیختند تا
آنکه مردم افغانستان دربرابر تمام اصالحات وریفورم های غرب از خود مقاومت شدید
نشان دادند که این مقاومت مردم ا فغا نستا ن ازطرف رهبران افغانستان در سال های
بعدی نشان داده شد.
انگلیسها بخاطر تحکیم دستا ورد های استعماری خود درمنطقه خط نام نهاد دیورند را
بطول ()0011مایل بین هند بریتانیاوی وافغانستان درسال ( )0282ایجاد کردند و چنین
وانمود ساختند که ما«انگلیسها» مزایایی ارضی قبلی ویا مقرارت تعین شده ای منطقوی
خودرابطوردایمی دروالیات ومناطق مرزشمال غربی که ازمد ت ها ی طوالنی بخشی
از قلمرو افغانستان بود بد ست آوردیم که البته ایجاد همچو مرز بدون مشورت با مردم
ودولت افغا نستا ن که دریک کنوانسیون روسیه وانگلیس درسا ل( )0810دا یمی ساخته
شد. »5«.
با توجه به این مناطق ووالیات مردم پشتون را که اززمان های بسیارقدیم باشندگان
ازاین سرزمین افغانستان بین دوکشورهند وافغانستان بود ند تقسیم کردکه این خود باعث
ایجاد خشم عمیق میان پشتون ها شد که امروز ازآن جدایی ( )031سا ل می گذرد وتا
هنوز که هنوزاست خشم مردم پشتون علیه انگلیس ها فروکش نکرده است و طالبان که
تمام شان پشتو ن هستند تسلط بیگا نگا ن را نمیخواهند .
بعد ازاین جدایی نه انگلیس ها ونه هم پاکستا نی ها هیچ یک از آنها نتوانستند که به
تسلط وحاکمیت کامل خود دراین مناطق ووالیات شمال غربی ادامه دهند یا این مناطق
را درتحت کنترول دایمی خود داشته باشند .واما بعد از نفوذ روزافزون افراطیت اسالمی
که باعث ظهور القاعده وطالبان دراین مناطق شد اکنون همین والیات شمال غربی است
که به عرصه ای بمبگذاری های هواپیماهای بدون سرنشین ایاالت متحده امریکا مورد
هد ف قرارگرفته است که البته این نزاع وناسازگاری موجود محصول ترسیم ویا ایجاد
خط تحمیلی دیورند میبا شد.
شاه ا ما ن هللا خا ن پادشاه ترقیخواه ونیرومند وضد استعمار انگلیس درسال()0808
برتخت سلطنت کابل تکیه زد ودر همان روزدرسخنرانی افتتاحیه خود استقالل آفغانستان
را از وضیعت (محافظتی) انگلیس ها اعالن کرد .واو با راه اندازی در استانها ویا در
والیات شمال غربی خواست که مناطق جدا کرده شده ای سرزمین خود را به کمک
وپیشتیبا نی مردم آن والیات که درمرز خط دیورند قرار داشت مجدد ًا به قلمرو افغانستان
متصل کند که انگلیس ها در قبا ل این خواسته وعمل شاه امان هللا خان باردیگر باالی
افغانستان حمله کردند وجنگ سوم بین افغان وانگلیس درماه جون سال( )0808درگرفت

انگلیس ها دراین جنگ مثل که درجنگ های گذشته ناکام و شکست خورده بودند دراین
جنگ نیز شکست خوردند با وجودیکه توسط هواپیماهای خود باالی کابل وجالل آباد
بمبارد میکردند تا آنکه طرفین درگیر درجنگ دیگر تحمل ادامه این جنگ را نداشتند و
باالخره در ماه اگست سا ل ( )0808یک معاهده صلح را امضا کردند و انگلیس ها
استقالل افغا نستا ن را برسمیت شناختند ولی متاسفانه که موضوع خط دیورند را بحا ل
خود ش باقی گذاشته شد.
مطلب مهم د یگر اینکه انگلیس ها در عین زما ن در منا طق قبا یل نشین پشتونها
واقع در والیا ت شما ل غربی خواهان یک تسط آرما نی نسبت به تسلط کا مل واقعی
وریا لیستی بودند وانگلیس ها بین سالهای ( )0288تا ( )0811کم وبیش « »83عملیات
های نظامی را بخاطر مطیع ساختن اوقوام کله شق کوهستا نی پشتون ها در سرزمین
های شما ل غربی انجام دادند ؛ آنوقتی که امیر امان هللا خان در صدد الحا ق دوباره
سرزمین های جدا ساخته شده اش به قلمرو ا فغا نستا ن بود وانگلیس ها دراین مورد
واکنش بیرحما نه وخونین خودرا بغرض تسخیر این سرزمین های والیا ت شما ل غربی
نشان دادند که درجنگ پنج روزه درسال ( )0831دوهزارسرباز بریتانیایی وهند وچهار
هزار ازمردم قبایل افغان کشته شد ند. »6«.
اما شاه امان هللا خا ن پا د شاه افغانستان بعنوان یک ناجی و پیشوای آزادی وآزادی
سازی درقلوب واذهان مردم جا ی گرفت اوبا عجله دست به اصالح ارتش زد  ،برده گی
و کاراجباری را فسخ ولغو کرد  ،زنان افغان را به آزادی وحریت تشویق کرد  ،حجاب
را ازمیان برداشت وزنان را از هرنوع قید تظلم واستبداد مردان آزاد ساخت  ،وبرای
زنان فرصت های را بغرض آموزش وتعلیم وتربیه مساعد سا خت ؛ که انگلیس ها
نسبت به این اقدامات بهی خواهانه واصالح طلبا نه ای امان هللا خان در جامعه افغا نی
خشمگین واحسا س ترس کردند که مبادا این نوع آزادی ها به هند تحت تسلط آنها
گسترش پیدا نکند وتهد یدی را برای حکومت و امپراتوری انگلیس ها در هند بوجود
نیاورد « . »7همان بود که انگلیس ها به حما یت وپیشتیبا نی از اسالمگرایان محافظه
کار وارتجاعی قرون وسطا یی درا فغا نستا ن دست بکارشد ند وبه تضعیف حکومت
شاه امان هللا خان پرداختند.
درسا ل(  )0838درشهر مرزی خوست مسلمانان محافظه کار د ست به شورش زدند
که این شورش درا ثر مداخله ارتش ا فغا نستا ن سرکوب وفروریخت .این شورش های
خشونت آمیز واکنشی دربرابراصالحات اجتماعی اما ن هللا خا ن بود بویژه درارتباط
به آموزش عمومی دختران وآزادی زنا ن افغا نستا ن  .مورخ وتاریخ فهم ا فغا نستا ن
عبدالصمد «غوث» درسا ل( )0822چنین نوشت «:بریتانیا در این مورد مقصر اصلی
بشمارمی آید وانگلیس ها بخاطر آنکه درمنطقه نا بود نگرد ند اقوام وطوایف را علیه

اما ن هللا خان به شورش وقیام فراخواند ند «.»8
درسا ل ( )0838شورش سترگ وعظیم مردم قبا یل محا فظه کا ر آغا ز شد
واما ن هللا خان را مجبور به فرار از کشور ساختند .؛ بسیا ری از مورخان معتقد اند
که انگلیس ها نیز دراین سنا ریو فلم فرار امان هللا خا ن سهم فعال داشتند ودر د ید گاه
صمد«غوث» افغان ها بطورکلی همچنان متقاعد شد ند که حذ ف وعزل اما ن هللا خان
ازمقام پادشاهی توسط انگلیس ها طرح وپالنیزی شده بودچونکه اما ن هللا خان در منطقه
مانع پیشرفت منا فع انگلیس ها بود وانگلیس ها امان هللا خا ن را به حیث یک ما نع
در مقابل اهداف خود مید ید ند»8« .
پا د شاه جد ید «نادرشاه» مبدل به یک دیکتاتور بریتا نیاوی شده بود ؛ کسیکه خط
دیورند را به رسمیت شناخت .انگلیس ها در سال ( )0821بخاطر کنترول هرچه شد ید
سرزمین های شمال غربی کمپین نظا می جد یدی را درارتبا ط دادوستد مواد مخدره براه
انداخت اما این تهاجم وکمپین ضعیف وناتوان بود تا جا یکه انگلیس ها کنترول شهر
پشا ور را درمقا بل جنگجویان قبا یل افغان از د ست داد ند .با وجویکه انگلیسها به
بمباران هوایی خودعلیه غیرنظامیان افغان بخاطر جلوگیری ازشکست خود دوام میدادند.
پروفیسورنومان چامسکی ( ) Professor Noam Chomskyبعد ًا در ا شا ره به این
موضوع میگوید  :وینستون چرچل ( )Winston Churchillاین احساس را داشت که
استعمال گا ز سمی دربرابر قبا یل غیرمتمدن (بویژه کردها وافغان ها) منا سب است.
درحالیکه لوید جیورج ( )Lioyd Georgeبه ارتباط تامین منافع برجسته انگلیس ها
اظهارداشت (ما اصرارمی ورزیم که حق بمبارد را باالی برده گا ن سیاه «زرخرید»
داریم وارزو میکنم که آنها بمبارد شوند»01« .).
یکی از دالیل اصلی خصومت طوالنی میان افغانستان وپاکستان موضوع دایمی
ازدست رفتن وقطع شدن د سترسی ا فغا نستا ن توسط بریتا نیاوی ها از سرزمین های
جدا شده از بد نه وقلمرو افغا نستا ن میبا شد ازجمله از بلوچستان «ازدسترسی افغانستان
به بحر»وسرزمین های شمال غرب که اکنون درتحت نیمه کنترول پاکستان از هنگامیکه
پاکستان توسط انگلیسها درسال()0880ایجاد شد ه میبا شد انگلیسها افغانها را درمذاکرات
پارتیشن بین هند وپاکستان وتوافقنامه پارتیشن که مرزها را تعین میکردند اجازه حضور
واشتراک را ندادند وعاله بر نها د ینه سا زی ا ین مرز مصنوعی که درسال ( )0282
صورت گرفت قانون پارتیشن انگلیس؛ اقتصاد افغانستان را به رکود مواجه کرد وبطور
دایم افغا نستان قلمروخودرا درنزدیکی هندوکش که به دریا دسترسی داشت ازدست داد .
دولت افغانستان در واکنش به توافقنامه پارتیشن یک جنبش مستقل پشتو نیستی را ایجاد
کرد که خواستار استقالل وآزادی در مناطق شما ل غربی شد ند پاکستان در پاسخ
به این اقدام موضع خودرا در سرزمین های شما ل غربی سخت تر وشد ید تر ساخت

ودرسال (  )0882نیروهای بیشتر نظامی خودرا در مناطق قبایلی و یا در سر زمین
های شما ل غربی افزایش داد ؛ این اقدام موجب شد که ظاهر شا ه پاد شاه افغا نستا ن
خواستار انحالل خط دیورند وخواستارالحا ق سرزمین های جدا شاخته شده ای به قلمرو
کشور ش شودواین موضوع را رسماً اعالم کرد  .ودرکا بل یک جرگه عنعنوی (لویه
جرگه) تدویر یا فت که جرگه آزاد شد ن بدون قید وشرط منا طق قبا یلی را از پا کستان
خواستار شد ند.
این جرگه عنعنوی « لویه جرگه» همچنین به دولت افغانستان صالحیت عام وتام داد
که تمام معاهدات افغانستان را با بریتا نیا درارتبا ط تمام پشتون های مسکون در سراسر
خط دیورند فسخ ولغو کند قابل تذکر است که امریکایی ها به زودی بعد از پایان جنگ
دوم جها نی در افغا نستا ن مشغول بکار شد ند ودرسا ل ( )0801سند شماره «»82
کامال محرمانه ای در مورد امنیت ملی کشور خودرا در رابطه طراحی و ستراتیژی
تسلط اش بر جها ن به اتحاد جماهیر شوروی هشدار داد.
ایاالت متحده امریکا طرح و روند کمک های خودرا درا فغا نستا ن در سال ()0880
آغاز کرد  .نیکیتا خروشف ( )Nikita Khruschevریس جمهور سابق اتحاد جماهیر
شوروی درخا طرات خود نوشت  « :برای ما اکنون اشکا رشده است که امریکایی ها
درا فغا نستا ن بخا طر ایجاد پایگاه های نظا می خود نفوذ کرده اند»00« » .
وبادرنظرداشت همین اصل وهد ف امریکایی ها درسال ( )0808یک فرودگاه بین المللی
بی ثمروبدون آنکه مورداستفاده قرار گیرد اعمارکردند که این فرود گاه عمد تاً به عنوان
پایگاه سوختگیری برای هواپیماه ها ی بمب افگن های ایاالت متحده امریکا در نظر
گرفته شده بود چنا نچه که ویکی پید یا دراین مورد چنین یاد اوری میکند  «:از آنجایکه
فرود گاه درقندهار بعنوان پایگاه نظامی طراحی شده بود  ،بیشتر احتمال آن را داشت
که ایاالت متحده امریکا قصد داشته بودکه از آن بعنوان یک پایگاه نظامی درصورتیکه
جنگ بین اتحاد جماهیر شوروی وامریکا درگیرد استفاده بعمل آورد »02« .
در آوایل دهه ( )0801ایاالت متحده امریکا بخا طر تحقق و توسعه پروگرام
سلطه اش بر جهان تصمیم گرفت که بهترین راه درمقا بله با اتحاد جماهیر شوروی
درمنطقه حمایت وپیشتیبا نی از اسالمگرایان سختگیر وارتجاعی درافغا نستان میبا شد
اسالمگرایانی که همین اکنون مخا لف پیشرفت اصالحات اجتماعی فرهنگی واقتصادی
در افغا نستا ن هستند به گفته راجر موریس ( )Roger Morrisعضو شورای امنیت
ملی سازمان سیاه (سی آی ای) که میگوید:ما درسا ل( )0802حما یت مخفیانه خودرا به
افراطگریان اسالمی افغانستان آغازکردیم چنانچه درآوایل ماه اگست سال(»02« )0802
دریک گذارش طبقه بندی شده ای وزارت امورخارجه ایاالت متحده امریکا چنین
مالحظه میشود« منافع بزرگتر ایاالت متحده امریکا  .....از طریق سقوط دولت کنونی

افغانستان متصور است علرغم هرگونه شکستی اگر ممکن با شد که مانع اصالحات
اجتماعی واقتصادی در آینده افغانستان شود».
لذا اسالمگرایان بنیادی وارتجاعی مخالف حکومت افغانستان بنام مجاهید ین یا
مبارزان علمبردار برای اسالم «بقول رونالد ریگان » از طرف ایاالت متحده امریکا
حما یت وشناخته شد ند.
زبیگنیو بریژنسکی ( )Zbigniew Brzezinskiمشاور امنیت ملی ریس جمهور جیمی
کارتر بعد از درگیری جنگ شوروی وا فغا نستا ن پذ یرفت که سا زمان (سی آی ای)
بطور کامل شش ماه قبل از تهاجم شوروی باالی افغانستان آغاز به کمک های مخفیانه
خود به مجاهید ن افغان نموده بود  »04«.او اشاره کرد که هدف وقصد امریکا در
ارایه وتقد یم کمک هایش به مجاهید ن افغان به تله انداختن روس ها در دام افغان ها
بود  ..... .روزی که شوروی ها رسماً ازمرز عبور کردند من به ریس جمهور کارتر
نوشتم  :ما اکنون میتوانیم جنگ ویتنام را به شوروی ها بدهیم .

زبیگنیو بریژنسکی
تهاجم شوروی به ا فغا نستا ن در دسمبرسا ل ( )0808در ذهن آنها عمد تاً مبتنی
بردانش آماری بود که ایاالت متحده امریکا اص ً
ال بخاطر اهداف خود دولت افغا نستا ن
را باید که بی ثبا ت میساخت.
هنگامیکه شورویها باالی افغانستا ن حمله کردند ایاالت متحده امریکا سریعاً مجاهید ین
را از هرنگاه مسلح تجهیز وتسلیح کردند چنانچه در ماه فبروی سال ( )0821واشنگتن
پست گذارش داد که مجاهید ین افغان ازدولت امریکا سالح بد ست می آورند.به گفته ای
محمد یوسف جنرال پاکستانی که در سال های ( )0822و( )0820ناظرجنگ های مخفی
بود اومیزان کمک های قابل توجه امریکا را برای مجاهید ین افغان درسال ( )0822به
( )01111تن اسلحه ومهما ت نظامی وبعد ًا در سال ( )0820به ( )80111تن درحال
افزایش افشا میکند .
میلتون باردون ( )Milton Beardenریس دفتر (سی آی ای) در پا کستان که از
سال ( )0828تا سال (  )0828ناظر ومسول توزیع اسلحه ومهمات نظامی امریکا برای

گروه های مجاهیدین افغان در پاکستان بود اظهار داشت  « :ایاالت متحده امریکا در
جنگ با شوروی اخرین افغان را درجنگ علیه شوروی تشو یق کرد»05« .» .
تخمین زده شده است که ایاالت متحده امریکا وعربستان سعودی درطول مد ت جنگ
افغانستان علیه شوروی به مبلغ ( )81ملیارد دالر اسلحه و پول نقد به مجاهید ین بنیاد
گرایان افغان تهیه وپرداخته استوالبته که این همه کمک های تسلیحا تی ومالی از طریق
پاکستان تمویل گردیده است  »06«.که یک بخش قابل مالحظه ای این پول ها بخاطر
براه اندازی وایجاد مدارس ومکاتیب مذهبی برای هزاران بنیاد گرایان اسالمی وبرای
کودکان پناهنده افغان بمصرف رسیده که بعد ًا همین مکاتب وموسسات ایجاد شده به
مدارس طالبان مبدل شد »07« .
اکثریت دانشجویان این مدارس دینی ومذهبی طا لبا ن ؛یتیمان اسیب دیده از جنگ
نظامی درا فغا نستا ن بوده اند که بعد ًا دراین مدارس ومکا تب پسرانه به شاگردان لفظاً
تحت عنوان آموزش مسا یل وموضوعات دینی درعوض فن ومهارتهای جنگی تد ریس
میشد که پا نزده سال بعد ایاالت متحده امریکا که وجوه ما لی این مکا تب د ینی ومذهبی
را درطول سالهای جنگ افغان شوروی تمویل میکرد با طا لبا ن همین مدارس در جنگ
وجدال مواجهه شد چونکه همین بنیادگرایان مذهبی بتاریخ یازدهم ماه سپتمبرباالی مرکز
تجارتی برج دوقلویی درنیویارک وباالی پنتا گون درواشنگتن حمله وتجا وز کردند که
باعث مرگ هزاران نفر شد.
درسا ل ( )3110سه هفته بعد از رخداد واقعه یازدهم ماه سپتمبر نخست وزیر بریتانیا
تونی بلر ( )Tony Blairدر مورد فروش ومعا مله قضیه مواد مخد ره و جنگ در
افغانستان با تاکید همه جانبه گفت که این تهاجم  ،تجارت مواد مخدره غیر قا نونی را
درافغا نستا ن نابود وبه بیراهه کشا نیده است واو درسخنرانی پرشور خود برای حزب
کارگرانگلستان به هواخواهان وطرفداران خودگفت«:سالح های راکه امروزطالبان خرید
میکنند ویا بدست می آورند،پول آنرا از فروش مواد مخد ره به جوانان رشید ما در کوچه
های بریتانیا که به نابودی ومرگ ومیر جوانان ما منتهی میشود بد ست می آورند» .

باید خاطر نشان ساخت که طالبان کشت خشخا ش را که در ماه مه سال ()3111
غیر قانون ومنع اعالن کردند  ،موضوع از این قرار بود که در آن زمان ایاالت متحده

امریکا و«ناتو» در حال اماده گی بخاطر تهاجم برافغانستان بودند که دراثر همین تهاجم
وحمله تجارت مواد مخد ره درافغانستان نا پد ید وبه رکود مواجهه شد.»08« .
بمجردیکه حکومت طا لبا ن درافغا نستا ن سرنگون شد  ،رشد کشت خشخاش وتولید
تریاک وهیروین درافغانستان افزایش یافت .بطوریکه میزان این رشد وتولید خشخا ش
هرسا له درجهان ریکارد قایم نمود  .وامروز افغا نستا ن اولین کشور تا مین کننده مواد
مخدره معتا دا ن وضرورت مندان درسطح جهان میبا شد  ،تولید تریاک توسط دهاقین
افغان در سا لهای از( )3110تا ( )3103از « »020تن به « »0211تن افزایش یافت
تاجایکه ( )81درصدازهیروینی که امروزدرکوچه های بریتانیا فروخته میشوداز تولیدات
تریاک افغا نستا ن است .وبعد از گذ شت ( )03سا ل اشغا ل افغا نستا ن توسط ایاالت
متحده امریکا هیروین وتریاک افغانستان درحال حاضر در حدود نیمی از تولید ناخالص
افغانستان را تشکیل میدهد.»01« .
باید اذعان کرد که درجریان جنگ شوروی وافغان بیش از یک میلیون افغان کشته
وبیش از( ) 8میلیون افغا زخمی ومجروح ومعیبوب وبیش از ( )0ملیون افغان پناهنده
شد ند که درحدود ( )3میلیون ازافغان ها دیگرازخا نه های خوددرداخل کشوربیجا شد ند
« »21وبعد ًا درجنگ میهنی در حدود ( )811111افغان جان سپردند و درطول سالهای
اشغال افغا نستا ن توسط ایاالت متحده امریکا تا حال ( )81111افغا ن دیگر محکوم
بمرگ شد ند« )21(–.»20سال جنگ با ( )301سال دستکاری ویا () Manipulation
توسط قدرت های خا رجی ا فغا نستا ن را به یکی از فقیر ترین ونادارترین کشور
در سطح جهان رسا نید ند و یا برگرداند ند .»22«.
مورخی بنام هاوارد زین ( )Howard Zinnچنین میگوید { نافرمانی مد نی مشکل ما
نیست بلکه پرابلم ومشکل ما در نافرمانی وعدم اطاعت عامه از مد نیت است ومشکل
ما این است که مردم درسراسر جهان از رهبران دیکتاتور حکومت خود اطاعت کرده
به جنگ رفته ومیلیون ها نفر به دلیل اطاعت وفرمانبرداری از رهبران خود کشته شده
اند مشکل ما این است که مردم باوجودمواجهه بافقر وگزسنگی وحماقت وجنگ و تظلم
درسراسرجهان تن به اطاعت داده اند؛ مشکل ما این است که مردم مطیع وفرما نبردار
هستند درحا لیکه زندانها پر ازدزدان کوچک است ودرعین حال دزدان بزرگ درحال
ایفای وظیفه مصروف سرقت وچباول هستند این است مشکل کلی ما} .
----------------------------------
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