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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۳۱/۳۳/۱۱۳۳          عارف امید

            

 جهادی تنظیم هایی باصطالححامیان 
 

اغلب  پی داشت و در دوستان را عده ای از عکس العملکه « جهادی ها میګویند و جهاد به آنهاییکه از»  بلی ام مطلب ق 

 پاسخ صورت مرا از این هه بپرداختند ک خواهان جهادی ها به پاسخ هوا تکمیل و جهاد دوستان برداشت های بنده را از

آنالین من جر افغانوزین پورتال  محترملین وخواستم به تقاضای مسؤ ولی ۱داشتند زمینه برحزر در تبادل نظر و دادن 

لبیک « سهم فعاالنه بګیرد تبادل افکار ارتباط  نویسنده هم در» که  افغانی خارج کشور آزاد    کامال ۀیک رسان ۀمثابه ب

 : نمایم نظر اظهارزمینه  در ا  مختصر و بګویم 

وخوش خدمتی آنها ایشان  جهاد و رهبران جهادی  ازای واقعبینانه  ۀوم معلم منظرمحترم عبدالقی ، تبادل افکار ۀصفح در

 آن نام برده نګاشته اند تنظیم ها که از ۀچهره های شناخته شد رهبران و عده از مورد آن ترسیم نموده ولی در به اجانب

داود خان دي کړونو د پاکستان شیطانې ادارې ته  د ۱۱۱، پاکستان پالس کې ورکړل شول خان لخوا د ودادد  ۱۱۱» 

 « .چانس ورکړئ څو په افغانستان کي د اسالمي بنیادګرۍ د یو سازمان د جوړیدو تهداب کښیږدي

 

  ۱خدمت جناب شان عرض نمود

 پیروان جنبش اسالمی برخی اززیرا  بود انصاف خواهد از دادن دور قرار نکوهش خان را مورد فقط داود زمینه در 

وی ر بر به فعالیت های تخریبی منجمله پاشیدن تیزاب  علیه پروګرام های مترقی اوظاهرشاه  زمان محمد حتی در

آن پرچمی ها  که در اشتباهات جمهوری جوان کشور البته از ۱متوصل ګردیده بودند رفتند دختران ایکه به مکاتب می

 می توجه است و بنده درخور بنظر زمینه آنچه در اما ۱نمیتوان چشم پوشید سهم چشمګیری داشتند مزدوران مسکواین 

با حاکمیتی  اګر  این است که  داشته باشد نظر مدا   اکید افغان آنرا روه سازمان های سیاسی  و سیاستمداران  باید

آن مقطع زمانی  تاسف درا ګرفت که ب قرار یکمیتاعلیه ح و دست اجانب شد درای وسیله  مخالفت داشته باشیم نباید

 آن که به آتش کشیدن افغانستان بود ۀاراد مطابق و برده به دولتی بنام پاکستان پناه بردند آن نام  کسانیکه محترم قیوم از

 .ا موجه دانسترګیری  جه نمیتوان چنین موضعهیچ وه که ب ملی بود ۀیک معضل ند که با افغانستان درګیرعمل نمود

 

حامیان  ازای اظهارات عده  نګارشات و الزم دانستم تا از دانند به اشغال شوروی می را پاسخ  تنظیم ها جهادبه آنهاییکه 

 را رهبری و وکی این جهاد ؟هدف آن چی بود ،؟ شد وقت آغازه جهادی های افغانستان چ نقل نمایم که جهاد جهادی ها

 ؟اداره مینمود

 

رهبران اخوانی ها یک جنبش  » :نویسد افغانستان( می ۀکتاب )منازع ۳۸۱صفحه  امریکایی در ۀرنیت نویسندروبین ب

ګ بخش بزر برا  فعالین آنها )اخوانی( که بعد ۱نمایند می یآنرا مسم آنچنانکه خود،  انقالب اسالمی را براه نیانداختند

ګفت که  فوق بایدمورد نقل قول  در  «.کردند انستان را آغازیک مجادله علیه افغ   جنبش مقاومت مسلط ګردیدند عمال

  ۱بلکه حامیان آنها آنانرامسلط ساختند بخش بزرګ جنبش مقاومت مسلط نګردیدند بر اخوانی ها خود

مدارس  جماعت اسالمی پاکستان که اکثریت مطلق جنګجویان تنظیم ها منجمله طالبان در رهبر قاضی حسین احمد

 هیرالد د ۀروزنام خبرنګار ندیم شاهد مصاحبه با در ۳۸۸۸ماه می سال  درتربیه شدند، اکستان جماعت اسالمی پ

رهبران  اختیار در )بوتو( تمام امکانات را او. یافت زمان آقای بوتو آغاز مجاهدین افغان در ۀمجادل»  :پاکستان میګوید

، یونس خالص ګلبدین حکمتیار، ربانی ۱روع کنندش اودشانرا علیه دولت متمایل به شوروی د ۀمجادل تا ګذاشت تنظیم ها 

 ۱نظامی هم تقدیم شد ۀبه آنها امکانات تربی به اساس دعوت آقای بوتو  ۱همه به پاکستان منحیث مهمانان دولتی آمدند

  ۱«آن پالیسی را ادامه داد تنهااء الحق ضی. بود مهندس پالیسی افغانی ما بوتو

  

 :صفحات  ، ، ، مینویسد در بود. آی .اس .افغانی آی ۀل شعبوسال مسؤ یوسف که چهار دګروال محمد

بلکه  ، تسلیح مجاهدین را بعهده داشتم و تربیهلیت ونه تنها مسؤ .آی .اس .آی در ستانافغان ۀیث رئیس شعبمن بح» 

تا افغانستان را بحیث ویتنام شوروی ها  هدف من این بود. نمودم پی ریزی می داخل افغانستان نیز را در عملیات ایشان

 ۳«د.آهسته آهسته به آتش کشانی افغانستان را باید. آورم در

مؤسسات »  میدارد: رده برپپالیسی پاکستان چنین  بین ببرند از باید مجاهدین آنرا از اهداف ایکه می مورد یوسف  در

مارکسیستی را تلقین  ت های بودند که به شاګردان عقایدسیچون همه پرسونل کمون تعلیمی بهترین اهداف را تشکیل میداد

 ۱« .نمودند می



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

سازمان استخبارات نظامی پاکستان ریاست  مدت هشت سال در » نویسد: می .آی .اس .نقش آی ۀزمین یوسف در

 .اس .د آییعنی این سالح دی آن بالمواجه ثابت قدم مانده بود که وی بر این یک مشی بود ،اختر لجنراآی.اس.آی توسط 

  ۱« توضیح میکندکدام انواع اسلحه را  و است که به کی ، چقدر .آی

: نویسد افغان است می شرم هر ۀاسلحه به تنظیم های جهادی که مایتحویل  مورد خویش درکتاب  ۳۶۱صفحه  یوسف در

یعنی دریغ  ،دنران چوب دنده بخاطر دست دیګر در و یک دست علف بخاطر جلب پیشکش داشتم  ، درهذالک ۱۱۱» 

 امید بکلی نا آنصورت وظایف من نیز ، درچنین امتیاز فوق العاده ای را نمیداشت. آی .اس .آی اګر. اسلحه داشتن از

 « .کننده بود

 

مردم مجاهد و مسلمان افغانستان با شما چون اشغالګران » : که نګاشته اند یاین بخش میخواهم به دوست محترم در

 داشتم  کار و کتاب سر شوروی با قلم و ۀزمان اشغال خاینان نوشت که من در باید « .اهند کردشوروی تصفیۀ حساب خو

. داشته باشم قرار خدمت اجانب  انترناسیوناسم در و آموزش میدادم نه اینکه اسلحه بدست بنام جهاد فرزندان وطنم را و

من که  نګرفتم علتش این بود قرار میګفتند ها یجهادرا  مخالف که خود ۀجبه اشغال شوروی در از ازینکه چرا من بعد

 بنای افغانستان مصروف تخریب ساختارهای زیر ودست اجانب  درای نظیم ها وسیله تآن بودیم که  شاهد سایر افغانها و

 جوانان ما نو تا اطفال و این بود فرهنګی کشور هدف تخریب نهادهای تعلیمی و. بودند منجمله مؤسسات تعلیمی کشور

یم که مخالفان مسلح کنونی قبل ازهمه آن هم ما شاهد امروز و استعمال نمایندنرا چون مرده ها آآینده  درتا  باشند سوادبی

با درنظرداشت این واقعیت . وطن به مکاتب هستنداطفال  ورود جلوګیری از و مصروف تخریب مؤسسات تعلیمی کشور

مصروف  اخیر بنام جهاد ۀده طول قریب چهار که در کرد اب خواهندحس ۀتصفی یبا آنهایمردم افغانستان  ناپذیر انکار

همه  از وهستیم که تفنګ بدستان افغان بیشتر آن بودیم  ما شاهد های بحران کشورطول سال در. تخریب وطن بوده اند

نظر، معلم،  و قلم اهل  سایر ممکن من و .داشتند کار و رسانه ها سر و قلم  کتاب و که با بریدند سر وکشتند آنهایی را 

بدانند که  آنهااما  میان بردارند بیان میدارند از را واقعیت ها که حقیقت میګویند و ژورنالست را خبرنګار و ،محصل

بخاطر به ها پیوسته چون ګذشته  چون رهبران این تنظیم ادګراهواخواهان تنظیم های بنی. سازند نمیتوانند حقیقت را نابود

 اهدین قلمدادجم و اسالم دشمنان  ،کافر، ملحد را آنها ملیبه منافع  متعهد و ان روشن ضمیرم بدستنمودن قل سکوت وادار

کابل را مجاهدین ویران  آنهاییکه میګویند»  :ګفته بود !؟شناسی مسعود کنفرانس چنانکه برهان الدین ربانی درآن. میکنند

   ۴«.اسالم هستند دشمنان مجاهدین و نمود

 

ک احساسات پا چګونه از او جرایم متعدد شرکای که ربانی و ردب   پی می نین درفشانی ربانی را میخواندوقتی خواننده چ

 پروردګان وبیګانه  سایر و او جنایات و تا دیګران پرده از مظالم  استفاده میکنندوء مذهبی مردم مسلمان ما س دینی و

 .پرستان برندارندبیګانه 

 

 ماخذ :

، صفحه ۱۱۱۸صمد، سال  احمد ، مترجم نثارمارک ادین یوسف و دګروال محمد: ، نویسندهسقرن ما تلک خر ۀفاجع -۳

  .نخست

 ۱۱۱اثر باال صفحه  -۱

 ۳۶۱باال صفحه  اثر -۱

 ۱۱۱۸/ ۳۳/ ۳۱ه فارسی بی بی سی ، صفح -۴

 
 


