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 نماید می را بیشتر تحقیق ایجاب جهاد آغاز ریختأ
 

 جهاد آغاز تأریخ بارۀ در توضیحی» عنوان زیر را کاظم صاحب داکتر محترم دانشمند مستند امکان حد تا ۀنوشت
  کردم. مطالعه عالقه با «پرچم و خلق رژیم علیه

 خواننده ذهن در را تردید و شک گونه هر راه بایست ها رویداد وقوع تأریخه ب ها اشاره با شما قوی استدالل
  ببندد.
 انت کمکی آن به روشنی انداختن باالجهت  که هستم روبرو مشکل یک با بنده ،همه آن وجود با ! گرامی برادر

 .کنم می احساس ضرورت
 یچه که دارم اعتقاد و پابند سخت خود گفته   این به و کنم می اعالم تردید و شک بدون و کامل صراحت با اول

 های انسان دانم می همچنان و کرد نخواهد یا و نکرده خود کردار یا و گفتار در اشتباه که ندارد وجود انسانی
 .هستند آموختن تالش در گور لب تا که ستنده هایی همان قسمت خوش

 

 :موضوع اصل به گردم می بر
  :است این از عبارت آن و دارم مشکل یک من که نوشتم باال در
 کی از بیش تقریبا   و کردم ترک را عزیزم افغانستان فرزندانم و همسر با 1991 سپتمبر ماه هفته   اواخر در بنده
 میاس پشاور در اقامتم مدت در. کردم تهیه اروپا به را ما سفر الزم اسناد تا منمود سپری کراچی و پشاور در ماه
 شرق هر از مردم که بودم آن شاهد بلکه ام نشنیده باشد کرده قیام کابل رژیم برابر در که را افغان نفر یک از

  .رسیدند می پشاور به سیل مانند افغانی جامعه  
ه ب ىانجمن هفته سه دو مرور از بعد و رفتم داشتم، آنجا در که دوستانی نسبت هامبورگ، به مستقیما   کراچی از
 جلیل داکتر زاده، صوفی عابد، سالم آقایون آن در که آوردیم وجوده ب «افغانستان نجات اسالمی جرگه» نام

. تیمداش سهم بنده و شده فراموش شان های اسم که نفر، بیست از بیشتر دیگر تعداد یک و تاج محمد تاج شمس،
 های افغان آن در که یافته انکشاف مدتی کوتاه از بعد انجمن. گردید می دایر مرتب بار یک هفته ما مجالس
 یک و ىمستغن عبدالکریم جنرال دگر سیرت، عبدالستار جناب. گرفتند می سهم غرب آلمان نقاط دیگر از عالقمند
 .اشتندد بارز سهم تحرک این تکوین در محترم های افغان دیگر تعداد

 کوپنهاگن از مجددی هللا صبغت حضرت جناب که شد داده اطالع 1991 سال اواخر در دارم خاطره ب که جائی تا
 .کند مالقات افغانی دوستان با خواهد می و دارد حضور عابد سالم آقای منزل در و آورده تشریف

 و آمدیم گردهم عابد آقای منزل در و گرفته سهم ظهر غذای ترتیب و تهیه در کدام هر نفر، 21-12 تعداد، یک
 .گرفت صورت مالقات صاحب حضرت با آن از بعد و غذا صرف ضمن

 جاآن در خواست می و رفت می پاکستان صوبه ب صاحب حضرت که بود اول بار این دارم خاطره ب که یجای تا
  .نماید بسیج را خود مبارزات کابل رژیم ضد
 آقای ما طرف از و نموده آوری جمع پول مشت یک همه ما و داشت سفر عزم صاحب حضرت روز همان

 .نمودیم بدرقه هامبورگ فیولسبوتتل هوایی میدان تا را وی و کرد تقدیم برایش زاده صوفی
 ! محترم برادر
 تصبغ حضرت حینیکه اما... : »که نگارید می آن اول صفحه   در خود مقال در شما !شود می پیدا اینجا در سوالم
 »...  کرد مراجعت پشاور به دنمارك از( 1991 می)1529 جوزای اوایل در یمجدد هللا

 بپذیریم است مشکل و گرفت صورت 1991 اپریل 29 روز به ها کمونیست لعنتی کودتای که است هویدا ناگفته
 و اشدب کرده سفر پاکستان به کابل در کودتا وقوع از بعد ماه یک خالل در مجددی هللا صبغت حضرت جناب که

 .باشد کرده را جهاد اعالن و گذاشته را« افغانستان ملی نجات جبهه  » تنظیم بنیاد
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 بالق در که اخباری تا بودم مجبور نمودم اقدام «افغان ملت قیام» عنوان زیر اثرم تدوین آغاز در که کمینه این
 .نمایم استفاده آنها از شد می پخش افغانستان در جنگ از ها رویداد
 ایت،س دی» نامه   هفته که دانند می دارند، سروکار افغانستان از مرزی بیرون های رسانه با نیکهکسا است یقین

Die Zeit  »ای سویهه ب و کشور های نشریه ترین معتبر از یکی امروزی، متحد آلمان و آنوقت غرب آلمان 
 می امتیازش بر و بوده نشریه این همکاران زمره   در آلمان معروف های شخصیت عموما   که باشد می جهانی
 هم هنوز دارد عمر سال چند و نود از بیش که امروز تا آلمان سابق صدراعظم شمیت هلموت مثال طور. افزاید

 .باشد می نامه هفته این همکاران از یکی جمله از
 هودب سایت دی نامه   هفته خبرنگار راپور محصول یابد، می گزارش گرامی خوانندگان نظر از که ذیل مضمون

   .است نموده استفاده آن از بنده و شده نشر زمان آن در که
 :که خوانیم می راپور این در

     

 :غرب آلمان Die Zeit سایت دي 2-5-1999
 165-129 صفحه اول جلد قلم این اثر ،« افغان ملت قیام»  از اقتباس
 :دارد مي بر چهره از خودرا اسالمي ماسك كابل
 .دارند شان میهن در خودرا دیني وسنن عقائد بازگشت تقاضاي افغانی نشین كوه اقوام
 او اشد،ب نداشته را زندگي بیشتر امید كه بگویید برایش ما طرف از شدید روبرو كي تره رفیق با اگر: )كابل

 برایم پشاور در جهاد قوماندانان از یكي الوار محمد دگروال را دوستانه پیغام این( رفت خواهد ازبین بزودي
 امينظ كماالتا به دستیابي از بعد دارد نظر در و  گشته باز جنگ جبهه   از قبل هفته دو الوار محمد. كرد عتمادا
 طریق از مرا باشم خواسته كه صورتي در كرد دعوت من از وي. برگردد خود مجاهد برادران نزد خود سنگر به

 .كند پذیرائی من از خود سنگر به كابل، از نه و است اسالمي احزاب صالحیت به نه آزاد، سرحد
 ندچ. باشد مي افغانی مجاهدین رسمي غیر مركز دارد، قرار خیبر دره دامنه   در كه پاکستان سرحدی شهر پشاور
 خط و عمومي شاهراه صرف منطقه آن در و گردد مي شروع پاکستان آزاد سرحد منطقه شهر از خارج كیلومتر

 مي منطقه آن مسكوني اقوام اداره تحت بوده آزاد قبائل به مربوط آن اقیمتب و دارد قرار حكومت اداره تحت آهن
  .كنند مي معیشت امرار سالح قاچاق و ترانزیتى تجارت از طرف اینه ب سال صد از آزاد قبائل مردم. باشد
 جوديو با. دهند مي فرا گوش وي سخنان به و آمده گردهم مجاهدین از تعداد یك الوار محمد دگروال اطراف در
 ار خود هاي سر خود وطن آزادی راه در تا هستند آماده شان همۀ لیكن باشد نمي بیشتر نفر چند از شان تعداد كه
 احسن وجهه ب فطرتا   تفنگ استعمال با و باشند مي كشور عادي مردمانه ب مربوط اشخاص این بیشتر. كنند فدا

 نیز شتهگ باز اروپا از اواخر این در كه كابل پوهنتون قساب استادان از نفر یك اشخاص این بین در. دارند بلدیت
 .است شامل
 رنگ مختلف هاي رنگ با خود ذوقه ب را خود کالشنیکوف قنداغ كه ساله 11 تقریبا جوان یك من پهلوی در

 در. كند نمي حس بیگانه مجاهدین این میان در را خود و داده فرا گوش دقت با دگروال سخنان به كرده آمیزي
 مرد. ندكن مي نگاه افتخار با را اسالمي سبز بیرق و پهره انبوه هاي ریش با نفر سه مجلس شاملین حلقه رونبی

 زندگي افغانی جامعه   مسلمان اقوام بین در ها سال نورستان مردم. است نورستان از الوار محمد دگروال میدان
 شده مشرف اسالم بدین 1192 سال در گروه این. دارند تفاوت افغان ها دیگر با هم سیما روي از كه كردند مي
 ننگرهار، والیات با كه نورستان. دنجنگن مي وار مردانه الحاد و سرخ دشمن مقابل در اول صف در امروز و اند

 اظهار الوار. هست خورد و زد در رژیم طرفداران با كه ستا مدتي از دارد بخشي حد بدخشان و ها كنر لغمان،
 این باوجود. شود مي بیشتر آن شدت روز هر و دارند را طوالني هاي جنگ براي آمادگی آنها كه كند مي نظر
 عمنب هیچ از ما» :گوید مي كه وقتي كرد احساس ناراحتي مبارز این مردانه سیماي در توان مي شجاعانه گفتار
 مين تنها مارا وي كه داریم مانای و است خداونده ب ما اتكاي لیكن ایم، شده گذاشته تنها و كنیم نمي دریافت كمك
 .«گذارد
ه شاهرا اطراف در ما مجاهدین كه است طوري ما هاي جنگ تكتیك: گوید مي و رفته پیش خود صحبته ب وي
 آوردن بدست ما مهم هدف فعال  . شود مي حمله شان باالي منطقه در دشمن شدن وارد با و گیرند مي كمین ها

   .اند شده زخمي نفر 221 حدود در و شهید ما مجاهدین از نفر 111 دودح در امروز تا. است مهمات و سالح
 اظهار وي اما. نداشت جوابي الوار كند، مي تخمین نفر چنده ب جمع سر را مجاهدین تعداد كه من السؤ برابر در

 تاس مهمات و سالح نداشتن مشكل اما تواند، مي آمده بدست مسلمان مبارزین باشیم خواسته كه تعداد هر: »داشت
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 ادآز بازار از باید را كارطوس دانه هر ما كه دانید مي. كنیم اضافه خود حلقه در را اشخاص دیگر توانیم نمي كه
 تا. نیمك مقاومت كند، مي استفاده طیارات و ها کوپترهلی از كه كابل رژیم برابر در و كنیم خریداري خود پول با

 متباقی .ایم آورده بدست اسالمي، جماعت ما، پاکستانی مسلمان انبرادر از مهمات و سالح اندازه یك ما حال
 .«كنیم مي تمویل خود را خود مصرف
 یدسف هاي تار كه ُتُنک محاسن با قد میانه مرد. شوم تماس در جهادي رهبران از یكتن با كه نبود مشكل من براي
 مي و داشتم معلومات وي باره در دیدار این از قبل من. كرد معرفي مجددي بنام را خود شود مي مشاهده آن در

 پسر مجددي. كرد مي تدریس كابل شرعیات فاکولته در استاد حیثه ب و بوده االهیات پروفیسور وي كه دانستم
( ستانافغان ملي نجات جبهه  ) بنام تنظیمي رئیس مجددي. است طلبان اصالح جمله از و سرشناس روحانیون از یكي
 .است كرده تأسیس آنرا قبل چندی وي كه باشد مي
 و ما كشور در آزادی اعاده براي ما جهاد. جنگیم مي اسالم و عقیده راه در ما: » گفت وی صحبت ضمن در

 .«است افغانستان مردم حقوق آوردن بدست
 كه است وقتي چند از و داشت وظیفه ها مسلمان امام حیثه ب( دنمارك) کوپنهاگن در سال چند مدت براي مجددي

 از را مقاومت چتر یك تا دارد نظر در وي. است گرفته قرار جهادي رهبران ردیف در و گشته باز اورپش به
 یمتنظ شش ازكم كم حاضر حال در. نیست آساني كار این كند مي اعتراف خودش وریكهط و كند تشكیل مجاهدین

 .ارندد سهم جهاد در متفاوت فلسفه و روش با كدام هر كه شده تشكیل پشاور در حزب و
 و ااروپ از افغانی گزینان پناه تعداد یك و دارند سهم افغان مردمان مختلف اقشار ها تنظیم و احزاب این بین در

  .اند شده جهاد در شریك ما با و اند گشته باز امریکا
 نفر هشت حكمتیار مربوط اسالمي متعصب راستگراي حزب اواخر درین: »كرد اضافه صحبت ضمن در وي
  «.ندارد اي رابطه كدام اسالمي حزب با ما تنظیم تأریخ این از بعد و رسانید قتله ب مارا نمجاهدی از

 متنظی بین در دستوري طور كابل رژیم طرفداران از تعداد یك كه شده چشمگیر اواخر این در كه دیگري خطر
 گرفته نام را تنظیم یك اقال   كه دارد عقیده وي. كنند تخریب داخل از را ما جهاد دستگاه تا اند شده داخل ما هاي
  .هستند آن شامل دستوري اشخاص چنین كه تواند مي
 اگر: »كرد اظهار خود مصاحبه در صدارت، معاون و خارجه وزیر رژیم، قوي نفر امین هللا حفیظ كابل در

 نداریم شورك در مشكلي هیچ دیگر ما نباشد، شامل ما داخلي مربوط مسایل در خارجي هاي دست مستقیم مداخله
 ضیهق تایمز كابل روزنامه حتي و كابل در سیاسي ناظرین لیكن ،«كنیم مي افتخار خود مردمى انقالب باالي ما و
 يك تره صدراعظم و انقالب رهبر بیانات در كه نیست روزي متذكره روزنامۀ در. كنند مي تحلیل دیگر طور را
 سیاه هاي مخبر) یا و( انقالب داخلي دشمنان) زا صحبت امین هللا حفیظ صدارت معاون خارجه، وزیر و

  .نباشد میان در( الشیاطین اخوان) یا و( امپریالیزم
 دیموکراتیک هاي پرینسیپ و اسالم به كامل احترام ما: »گوید مي و كند مي رد اسالم در را تعدیل نوع هر امین
 »داریم وي
 قبیر بردن بین از آن گواه و برداشته چهره از را ویشخ اسالمي ماسك قبل ماه چند كه كرده فراموش امین لیكن

 و ها جاده روي الحادي هاي شعار و تبلیغات با سرخ هاي پارچه امروز. بود گذشته سال اکتوبر ماه در اسالمي
 و قران تالوت از رسمي مجالس در كه ستا مدتي از . است اسالمي ماسك برداشتن ادعاي مبین دولتي عمارات

 كشور هاي مال و ها مسلمان وجود در را خود دشمنان واضح صورته ب رژیم و شده گرفته فاصله دخداون اسم یا
  .بیند مي

 و شوند مي زندان روانه و شده دستگیر مملكت نقطۀ هر در كشور جید هاي مال و شیعه و سني روحاني رهبران
 .تواند نمي شده معلوم بكسي آنها بعدي سرنوشت

 و خوب اسالم ، مردم بین در و كند خلق تفرقه شان مذاهب و مردم بین در تا كند يم تالش قدرت سر بر رژیم
 اما بدهد اننش موافقت باشد نداشته مخالفت شان رژیم با كه اسالميبا  تا شده حاضر كابل رژیم . كند تبلیغ را بد
 دممر. كند مي مبارزه علنا   بیند نمي متفاوت كشور مردم و  حاكم نظام بین را اسالم قواعد كه كساني برابر در

 در بلكه است جرائ مسلمان معتقدین بین عقیده این تنها نه داند مي حتمي را موجوده رژیم سقوط كشور مسلمان
 است، دهدوانی ریشه نیز ها مخالفت این كردند مي جوو  جست انقالب در را نسبي آزادی كه یافته تعلیم طبقه بین
 .كنند حوصله مردم برابر در را رژیم خشن پیش آمد سرحد این تا نیست حاضر قشر این
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئینگه کړله موږ سره اړیکه ټ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 سراغ را شخصي توان مي مشكله ب و دارد جریان شدته ب كشور در مختلف اقشار بازداشت دیگر طرف از
 مي رها شکنجه دیدن و حبس از اشخاص این تعداد یك مدتي از بعد. باشد نداشته دردي ناحیه ینا از كه كرد
 . شوند مي نیست به سر ابد يبرا شان اكثریت لیكن شود،

 
 ختم

 

 !محترم صاحب داکتر
 این اما و باشد گرفته صورت 1999 سال اوایل های ماه در جهاد اعالم که کنم می فکر باال نوشته   استناده ب

 و بزنم سر خورده، بهم آن نظم ها کشی کوچ نسبت متا سفانه خود، کوچک آرشیف به تا واداشت مرا موضوع
 . انمبتو داده گزارش خوانندگان نظر از آینده در است امید که آمده بدست آمدی کار اسناد آن بین در که دارم یقین
 
 التوفیق هللا من و
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