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ې پاز: يادونه ير و لولـ، والي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م٣١/٠١/٢٠١٠                                    ازبغوث جان :ړنژبا
  

  »طريقت طالبانی«
  )بخش دوم(
 ماکسيم شيفچينکو: نويسنده 

  
  در حکومتاين شخص  –) مطابق متن روسی(داؤد مجيد سربلند . ١
  .عهده داشت را به  کلتور و وزير اطالعاتسمتببرک کارمل    
  تحليلگران  ازایه استه ولی عداز حلقۀ پرچمی ها برخو سربلند   
  به جناح" عالقمندی"افغانستان عقيده دارند که نامبرده  سياسی مسايل   
  .داشت خلق   
  بعد١٩٨٩موصوف در سال ". خلق" متعلق به جناح –عبدالقادر اکا . ٢
  نجيب اهللا يکجا  ادارۀ رئيس جمهورِع دفااز بغاوت وزير    
یباسازماندهندۀ  اين بغاوت نا      .  بپاکستان فرار کرد،کام، شهنواز ت
   از اراکين قوای هوائی کشوريک تناهللا  اکا در حکومت داکتر نجيب   
  . سپرده شده استاو بههوائی اردوی طالبها  اکنون ادارۀ قوای. بود   
  منابع قابل باور تاکيد". خلق" متعلق به جناح –گل محمد اندړ. ٣
  . نجيب اهللا بوده است درحکومت) خاد(اطالعات دولتی   از اراکين خدماتيک تنمينمايند که شخص مذکور    
  .قوماندان مکتب دافع هوا در کابل". خلق" متعلق به جناح -ډگرمن ابراهيم عمر. ۴
  

 ،آنبه تعقيب بعد از بغاوت ناکام و . همۀ اين افراد اکنون لقب مالها را داشته و نام های اصلی خويش را تغيير داده اند
ی و بعضی از جنراالن نزديک به اوفر نيز  پاينتر  از صاحب منصبان رتب متوسط وه ایعد و  ار جنرال شهنواز ت

 بايد.  عليۀ حکومت نجيب اهللا مبارزۀ مسلحانه مينمودند، ايستادنديکهئآنها ترک گفتند و در قطار صفوف اردو را
  . نشان ساخت که پروسۀ مذکور تاکنون ادامه داردخاطر
 به ، به دسيپلين و نظم عسکریبا عادت ، اردوسابق طالبها باعث آن ميگردد که افسران داخلیدی و انظباط توانمن

جنرال بابه جان و سالنگی قوماندان فرقۀ " قهرمان افغانستان"در اين زمره ميتوان از . می پيوندند آنها بهمرور زمان 
قرار داشتند و در ناحيۀ جبل السراج عليۀ "  ضد طالبانائتالف" که چندی پيش در دوم احمد شاه مسعود، نام برد 

  .هردوی اين افسر تاجک تبار ميباشند. طالبها ميجنگيدند
  حفيظ اهللا امين زنده است؟

هيچ کسی از جملۀ . شخصيت مرموز و معما برانگيز رهبر طالبها مال محمد عمر خبر نگاران را نا آرام نموده است
 اينکه رهبر طالبها از. ميگويند که مال عمر فاقد يک چشم است.  به چشم نديده استچهرۀ مال عمر را" بيگانه ها"

 محکوم به اعدام خواهد شد، عامل، ، انتقال معلومات در بارۀ او به بيگانه هاصورت در ،فرمان صادر نموده است
  .همه به خوبی آگاه اند

يکی از آوازه های غير قابل .  مال عمر در دوران انددر ميان مهاجرين افغان در پاکستان آوازه های مختلفی در مورد
 هر ده نفر که ما در از.  کمونيستهای افغانستان ميباشدسابقتصور و باورنکردنی، زنده بودن حفيظ اهللا امين رهبر 

 نمودند که شخص مال عمر کدام وجود فزيکی ندارد و می تائيد نفر آنها معلومات خواستيم، شش ۀ مال محمد عمربار
قوای اتحاد شوروی داخل افغانستان " کشته شدنش"او در اصل همان حفيظ اهللا امين است که پس از به اصطالح 

  .گرديدند
 هيچکس و -اول:  باور دارند قرار ذيل است"مال عمردر وجود بودن حفيظ اهللا امين "استدالل آنهائيکه به روايت 

مين جسد او نشان داده نشده ا. قارب ح هيچکسی از ا به-دوم؛  به چشم نديده استحالمين را تا ا. هيچگاهی قبر ح
   است؛
 از محبوبيت فراوان برخوردار بود و به همين دليل است در قوای مسلح افغانستانامين .  که حدر نبايد از ياد ب-سوم

 سابق جمهورۀ رئيس اعدام وحشيانه و بی رحمان–که صد ها افسر طرفدار او به اردوی طالبان پيوسته اند؟ چهارم 
 جی کی"ه ميشود که گفت( ثابت ميسازد که انتقامگيری از او از قبل طرح ريزی شده بود، داکتر نجيب اهللا،افغانستان

از عکس گيری و " مال عمر" اجتناب سرسختانۀ –و باالخره پنجم ).  نقش داشتندویدر سقوط رژيم " خاد"و " بی
 که او هراس دارد باشداز او عکس گرفته شود شايد علتش در آن نهفته  اينکه او نميخواهد تا :مصاحبه با خبرنگاران

در عين حال شايعه بود که مال عمر احتماًال يکی از پسران پادشاه افغانستان ! ؟گرددافشا " واقعی اش"تا مبادا چهرۀ 



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ی،محمد ظاهر و يا هم وزير دفاع سابق افغانستان  حفيظ - بارۀ مالعمرحتی اگر معلومات در.  بوده باشد، شهنواز ت
ی وغيره دور از هرگونه واقعيت –اهللا  مهاجرينی که . د با آن هم معلومات متذکره خصوصيت خويش راباش شهنواز ت

 ،در مخالفت با طالبها قرار دارند و افسانه های از اين قبيل را پخش ميکنند، به صورت غير مستقيم تائيد ميکنند
ی و يا هم هر ايا يکی از اعضای خانوادۀ شاهی و يا " يظ اهللا امينحف"که از طرف " طالبهای قندهاری" ز طرف ت

 در ماهيت خويش برای استقرار حاکميت افغانها در سراسر کشور خويش تالش ود، ميشرهنمائیديگری که کسی 
  . اشخاص مذکور نميتوانند برای افغانستان بيگانه حساب شونداينبنابر. ددار

  نخشونت یا عدم موجودیت آ
، خيلی )اعتراف ميکنم (چيزی را که.  حکايت کنمم، در افغانستان نديديخودميخواهم در بارۀ چيزی که ما حين اقامت 

به . را از جانب طالبها نتوانستم ببينم" خشونت و ترور"من عاليم . انتظارش را داشتم در اين کشور ببينم، ولی نديديم
  .نه ميخواهم ياد آوری نمايم از يک مورد در اين زميروی همرفتههمه حال 

در نزديکی يکی از بس های مسافر بری . مينمودند) تالشی(حين خروج از شهر کابل گزمۀ طالبها موتر ها را بررسی
دفعتًا دو طالب نوجوان و يک طالب نسبتًا مسن که هر دو .  از مردم ايستاده بودند سر و صدای برخاستیانبوهکه 

 طالبهای مذکور سرو صدا بالفاصله به خاموشی گراييد و مناقشۀ رسيدنبا .  نظر رسيدندمسلح بودند در ميان مردم به
طالب ناگهان . گرفته شده بود ی مرد که ازرا دردست داشتيکی از طالبها ديگی . احتمالی، شروع ناشده خاتمه يافت

 که ذباله دانی ضربۀ پايش به طرف اب و سپس هم کوبيده تفنگش آنرا درقنداقبا قهر ديگ را به دور افگند و با ضربۀ  
مرد با شنيدن صدای بلند .  آمرانۀ چيزی به آن مرد گفتفريادطالب ديگری با . گزار کرددر کنار جاده قرار داشت 

 کدام علتی از اين مرد نظر بهديده ميشد که طالبها .  به خود گرفتراطالب خاموشی اختيار کرد و حالت کامًال مطيع 
ما راهنمای . برد" رارگاهق" مرد را اول با لگد زد و سپس از يخنش گرفته به طرف اينکی از طالبها  ي.ناراض بودند

  !"انتقال فلزات به پاکستان شديدًا ممنوع است" که گفت
شايد عمل مذکور . زئيات قضيۀ که چند لحظه قبل شاهدش بوديم پی ببريممه جما نتوانستيم  بنابر مشکالت لسانی به ه

شد و يا هم مثالی که طالبها از طريق آن با تخلفات اجتماعی در جامعه مبارزه ميکنند و ا باطالبه" ترور"از  ه اینمون
  .توانسته اند امنيت را در ساحات تحت کنترول خويش تامين نمايند

   مزاحمت نميکند-چادری 
 شان را از سر تا پا پوشانيده است به چادر های که بدن)  و خانمهای سالخوردهکودکانالبته بدون (همۀ زنها بال استثنا 

عکس گيری از خانمها .  ِ  هم نياندازدضبرای يک مرد اروپائی بهتر است حتی به سوی آنها نگاهی بی غر. تن دارند
 فلمی است که نوار، ورزيدثبوت اينکه به عکس گيری نبايد مبادرت .  عکاس داشته باشدبرایميتواند عواقب مرگبار 

به .  وزارت داخله آويخته شده بود، ميتواند باشددر احاطۀتانکی  ويديوئی باالی ميلۀ شکستۀ کست يک يکجا با بقايای
  .ما گفتند که نوار مذکور متعلق به يک گروپ از خبرنگاران برتانوی بود

به که غالبًا دامن های تنگ " حزب دموکراتيک خلق"گشت و گزار زنان امروز در کابل از دختران و زنهای دوران 
اما رويهمرفته ما شاهد آن بوديم که .  تفاوت داردند،از خود نشان ميداد" رازندهب"ات تن ميداشتند و گاه گاهی حرک

 را مشاهده یموردما حتی . زنها گفتگو های پر سر و صدای را چه با يک ديگر و چه هم با مرد ها به راه ميانداختند
نارضايتی با قهر به دستش اظهار همراهی ميکرد فرياد زد و ضمن  مردی که او رابهنموديم که يک زن چادری دار 

  ...!زد
 بخوانند و "سطوح ابتدائی"دخترکان اجازه دارند فقط سه سال در مکتب سبق بخوانند، همان قدری که بتوانند در 

خانمهای برای اکثر دختران و .  حق دارند صرف در ساحۀ نسائی و والدی ايفای وظيفه نمايندزنها. حساب کنند
  . نيستپذيرشتحصيلکردۀ شهر کابل اين وضع قابل 

به طور مثال من به ياد . از سوی ديگر برای خانمهای روستائی وضعيت مذکور هيچگونه مشکلی به بار نياورده است
 از زنها غير مناسب تلقی عکاسیدارم که حتی در دهکده های تاجک نشين و ازبک نشين اتحاد شوروی سابق  نيز 

.  يک زن عادی افغان خودش هم چندان عالقمندی خاصی ندارد تا چهره اش را به يک مرد بيگانه نمايان کند.ميشد
 که به بار آورده است را خانمهای انداخته اند، عمدتًا نارضايتی و قهر هرا را که امروز طالبها به موانعروی اين علت 

  . در اقليت قرار دارندرشمولامروز به صورت کشور تناسب د و دتربيۀ اروپائی ديده ان
 در کابل آرامش حکمفرماست

 به تحت کنترول در آوردن پايتخت افغانستان شدند، مؤفقاز زمانی که نيرو های مجاهدين بلوسيلۀ خيانت ها باالخره 
 – مسعود - ائتالفی ربانیحکومت "حاکميت. را نديده اندهيچگونه آرامش ديگراز همان روز بدينسو اهالی کابل 

تعرضات و تجاوزات جنسی بوده که باالخره به جنگهای خانمانسوز و تباه کننده ميان  ،همراه با سرقت ها" کمتيارح
 متحمل شهر کابل و اهالی بی دفاع آن رابزرگترين و وحشتناکترين قربانی اين فاجعۀ بين الجهادی . همۀ آنها انجاميد

"  مستقلخان های "آن نواحی مختلف در عمًال به يک منطقۀ که  به بعد شهر کابل١٩٩٢از اواسط بهار سال . گرديدند
 کابل. منطقۀ مسعودی ها، منطقۀ حکمتيار، منطقۀ خليلی، منطقۀ دوستمی ها وغيره:  گرديدتبديلحکمروائی داشتند، 
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مطابق متن ( شوروی، امريکائی، آلمانی، بلغاريائیمتخصصينی دو مليون نفوس داشت و در اثر مساعی زمانکه  
 و ديگران آباد و عمران گرديده بود، ناگهان زير ضربات مدهش راکت، تانک، توپ و ماين قرار ) مترجم-روسی

 صرف در کابل و حوالی آن، کارمندان موسسۀ  اکنونهمين .(گرديد فيصد آن با خاک يکسان ٧٠گرفت و اضافه از 
 حکومت نجيب اهللا جا به جا شده اند جستجو عد از سقوطب مين ضد پرسونل و ضد تانک را که ٣۵٠٠ملل متحد قريب 

  !) را به راه انداخته اندنهاآنموده و فعاليت برای از ميان برداری 
 توقفموتر را در کنار يکی از کوچه ها ) نمی شدشخص نهايت متدين که پنج وقت نمازش قضا (دريور سالخوردۀ ما 

 سرش را با )مسجدده ميشدند و به طرف راست آن خرابه های يک  ديهابلند منزلبه طرف چپ سرک  بقايای  (داده
  !)اين طرف را مسعودی ها منهدم ساختند و آنطرف را خليلی ها: "  و با لحن تلخ گفتداده تکان يأس

دو حکومت و دو زمان برای ما مردم خوب بود، : " حين صحبت ها، اکثر افغانها با وضاحت به ما اظهار ميداشتند
 چور و چپاول، سرقت، اختطاف و تعرض و تجاوز جا دو دوره طالبها، در اين - نجيب اهللا و اکنونزمان داکتر

  ".نداشتند
در عين حال اکثر . می کشاندند به مساجد برای نماز گزاریها ميشنيديم که طالبها شهريان را به زور و جبر ما بار

  .  در دين مکلفيت حتمی نيست)۴(طالبهای عادی فهم آنرا ندارند که نماز گزاری های اضافی
 ما توانستيم درک کنيم افغانها خودشان عالقمندی دارند تمام مناسک دينی را بدون چون و چرا ادا کنند و يکهئجاتا آن 

البته بعضی ها شايد نتوانند بالفاصله پس از شنيدن آذان به .   آنها مالحظه نميشدساختنهيچگونه دليلی برای مجبور 
! های جهان اسالم اتفاق نمی افتد و افغانستان هم کدام استثنای نيستچنين چيزی درهيچ يکی از کشور. ..مساجد بروند

البته (با شنيدن آذان هر افغان : افغانها در اين زمينه عکس العمل های نهايت طبيعی و عنعنوی از خويش نشان ميدهند
  . حرمت به دين اسالم ميپردازدبه دعا خوانی و ابراز) اگر او بی خدا و يا هم ديوانه نباشد

طالبها " تويوتاهای"از تايپ ريکارد های که در . نيز وجود دارد" خاص"در حيات کابل امروزی جای برای موسيقی 
 ما توانست کستی را با او از خبرنگاران کنجکيک تن. قرار داشتند اغلبًا صدای بلند موسيقی عجيبی به گوش ميرسيد

آهنگ های را که طالبها ميشنوند عمدتًا سرود های حماسی اند به زبانهای پشتو و دری . رداين آهنگها به چنگ بياو
صاحبنظران به . ند ميشوسرودهکه در آنها قهرمانيهای طالبها در ميدانهای جنگ، عشق به وطن، نفرت از دشمنان 

  .وجد و هيجان می آورداين عقيده اند که سرود های مذکور خصلت صوفيانه داشته و شنيدن آن انسان را به 
در جالل آباد آنها در نقاط ( ميخواهم تاکيد نمايم که طالبهای مسلح در کوچه های شهر کابل تقريبًا به نظر نميخورند

 از تعميرات و شانهوانان با دستار های سپيد و سياه رنگ با ماشيندارها روی ج. )دخول و خروج از شهر مستقر اند
. ر ميگيرنددقيق قرا) تالشی( ميشوند مورد وارسی دولتیاشخاصی که وارد دفاتر . يندمؤسسات دولتی حفاظت مينما

ما شاهد آن بوديم که طالبان دسته دسته به عکاسخانه ها ميرفتند تا برای کارت : مثًال. بسياری از شايعات عينی نبودند
 لب ميداشتند و حتی به خارجی ها به" مالبورو"بعضی از طالبها سگرتهای . های هويت و ساير اسناد عکس بگيرند

  .... های دوستانه نثارمينمودندخندبل
  و اما طالبها کی استند؟
طالبها در .  مرتکب اشتباه فاحشی ميشوند،اند" پشتونها"های پرقدرت  طالبها يکی از نيرو،آنهای که فکر ميکنند

ظهور طالبها عکس العملی جامعۀ . خير ميباشندحقيقت نتيجه و ثمر زندگی فالکتبار و پراز فاجعۀ افغانها طی دو دهۀ ا
بوده و عميقًا در تار و پود اين " طريقت نقشبندی" که استوار بر بنياد ر ميباشندشديدًا متدين و نهايت عنعنوی اين کشو

  به خصوص و منوط به جامعۀ افغانی است در برابر عکس العمل" طالبان"و باالخره پديدۀ . مردم ريشه دوانيده است
گروه به خصوصی اند در زمرۀ جنبش های " طالبان"در عين حال . هر آنچه ريشه و ارزش بيگانه و خارجی دارد

  .که در مقابل ارزش های سوسياليستی و همچنان غربی قد علم نموده اند" سراسر جهان اسالم"بنيادگرای اسالمی در 
 انظباط سرسختی در همۀ سطوح تشکيالتی خويش  که از ادارۀ واحد وند است) دينی-نظامی( طريقتی  شاملطالبان

در اينجا الزم ميبينم تذکر دهم که معلومات ما در بارۀ " ( طالبان"بسياری از خصوصيات ساختار . برخوردار است
مشابهت اين دو دوره اغلبًا .  به ياد دوران جنگهای صليبی مياندازدنخواهیما را خواهی ) آنها هنوز هم اندک است

جنگها و لشکر کشيهای زمان صليبها نيز در حقيقت حکايتگر تصادمات مسلحانۀ . ود به نظر ميرسدنهايت مشه
جنگهای صليبی در اروپا به تدريج طريقت های . بودند" طالبهای مشابه طريقت های مذهبی"جنگجويان اروپائی با 
از اين طريقت ها حتی امروز نيز به شکل يکی .  به ميان آوردندهاسپيتاليها قبيل تامپليير ها یامسيحيت غربی را از 

  . مسما گرديده است" دولت طريقت مالتا"يک دولت مستقل باقی مانده است که به نام 
سرها در مدارس دينی پ. جنگجويان طالب از سنين کودکی به اطاعت بدون قيد وشرط از اوامر بزرگان تربيه ميشوند

 زنجير ها به زمين ريعۀذبه گونۀ مثال، کودکان . را سپری مينمايدآزمايشات سنگين و طاقت فرسای فزيکی و روانی 
 متعلم -بسته ميشوند تا آنها نتوانند از جاهای خويش حرکت نمايند و اين وضعيت تا آن وقت دوام ميکند که کودک

وفادار را  گارد سرسپرده و ،"طريقت" آموزگاران ا،در نتيجۀ تعميل چنين روشه. سوره ای از قران را از ياد نکند



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

به طور مثال ار روشهای تقريبًا مشابه . کبار ديگر مشابهات تاريخی در ذهن خطور ميکندي. تربيه می کنند
  .استفاده مينمودند) در ترکيه"( يانيچاريهای عثمانيه"و )  در مصر"(مملوکها"

که امروز "  ت طالبانطريق) "و همچنان فردا(امروزی ) رهبران(آمرين : "  باقی ميماندسؤالبه همه حال، يک 
  که توانستيم ببينيم و همصحبت شويم،ی رائآنهاما ). کی ها خواهند بود؟(؟ کيان اندمالکين افغانستان استند، در اصل 

 آنها حال و احوال پيرامون خويش را به خوبی درک ميکنند و .اشخاص هوشيار، تحصيل کرده و زرنگ يافتيم
  .ترول دارندحرکات خويش را با برده باری زير کن

 يکی از خبرنگاران گروپ ما که مال عمر کی است، و چرا او مورد اعتماد آنهاست، يکی از طالبها سؤالبه جواب 
  ".، مال عمر کسی است که هيچگاهی اشتباه نميکنداستسأله بسيار ساده د؛ مشما نميتوانيد درک کني: "گفت

صورت گرفته " اتحاديۀ مسلمانان روسيه"ستان در اثر حمايۀ  که سفر ما به افغانسازمدر اخير ميخواهم خاطر نشان 
  .بود
   مسکو- پيشاور- جالل آباد-کابل

  :معلومات مختصر دربارۀ نویسيندۀ مضمون باال
 تلويزيون و راديوی روسيه آقای ماکسيم شيفچينکو در سال مؤفقخبرنگار، نطاق و يکی از گردانندگان محبوب و 

در  پوهنتون هوائی همين شهر فارغ و سپس در پوهنتون آسيا و افريقای مسکو  از.است در مسکو به دنيا آمده ١٩۶۶
شيفچينکو به زبانهای آلمانی، انگليسی و عربی آزادانه . به تحصيالتش ادامه دادبخش تاريخ فرهنگ و زبان عربی 

نويد دموکراسی "ن رات همچوخبرنگاری آزاد رو آورده و در نش بدينسو به پيشۀ ١٩٨٧ازسال .  مينمايدتکلم
 رياست .دکار کر)معنی يا مفهوم" (سمعسل"و مجلۀ  ) روزنامۀ آزاد"(نيزاويسيمايا گازيته" ،"اول سپتمبر"، "مسيحی

اديوی  و گردانندۀ پروگرام تحليلی در رمؤلفرا به عهده داشته، " ستراتيژيک اديان معاصر مرکز تحقيقاتی"
!" تان قضاوت کنيد خود"چينل اول تلويزيون روسيه به نام  و مشهور در پروگرام محبوب، گردانندۀ )ناقوس"(ماياک"

  .به کابل با رهبری طالبها مالقات نمود١٩٩٧  که حين سفرش در سال استيگانه ژورنالست روس تبار 
  

*************  
  

  ١٩٩٧ جوالی ٨ - مورخ" نيزويسيمايا گازيته"روزنامۀ : منبع
  :توضيحات مترجم

  که در زمان درميان است يکی از قوماندانان طرفدار گلبدين حکمتيار  آغا شيرين سالنگی حرف ازبه گمان اغلب . ١
  .همين منطقه فعاليت داشت در بحث مورد   
  .باشدمی کيلومتر ٧٠٠ مصافه ميان کابل و قندهار در حدود .نويسنده در اشتباه است. ٢
  .٢١ –توپچی نوع بی ام سلحۀ رياکتيفی ا .است" ژاله"معنی اين کلمه در دری . ٣
  .باشد" نفل"نماز گزاری های " اضافی"شايد هدف نويسينده از نماز های . ۴
  
 
 
 
 
 
 
 


