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 هاي افغان افغانستان و عرب
  

ها در تحوالت حدود آن. عربهای افغان نامی است که به مجاهدين عرب که در جهاد افغانستان شرکت کردند داده شده است
در دوران جهاد، هزاران تن از آنان به افغانستان آمدند، جنگيدند و تعداد . سه دههء اخير کشور ما نقش قابل توجه داشتند

پس از سرنگونی رژيم کمونيستی، بسياری از آنها مجال . زيادی از آنان به شهادت رسيدند يا زخمی ومعلول شدند
دست نياوردند و مجبور شدند تا در افغانستان ويا پاکستان بمانند و از آن ببعد در رسانه بازگشت به کشور های شانرا ب

  . های غربی و عربی عربهای افغان ناميده شدند
  

  . بعضی از آنان در جنگ های مجاهدين پس از سرنگونی رژيم نجيب نيز سهم داشتند
ته شدن تعدادی از سربازان امريکائی شد، نام  که انفجار های زهران در عربستان سعودی موجب کش١٩٩٣از سال 

 به بعد امريکا در صدد ١٩٩٥عربهای افغان بعنوان يک خطر در خارج از مرزهای افغانستان مطرح گرديد واز سال 
 به بعد از حمايت ١٩٩٦اعضای اين گروه که از سال . دستگيری اسامه بن الدن برآمد که رهبر اين گروه خوانده می شد

 افغانستان برخوردار شدند، متهم به دست داشتن در واقعهء يازدهم سپتامبر در امريکا شدند و به همين بهانه طالبان در
  . امريکا به افغانستان حمله ور گرديد و با سرنگونی رژيم طالبان، جنگ خونين ديگری در افغانستان آغاز شد

  
 باقی ماندند؟ آيا اين کار ناشی از تمايل آنان بود يا شرايط، اين جنگجويان چگونه به افغانستان آمدند و چرا در افغانستان

اين انتخاب را بر آنان تحميل کرد؟ چگونه آنان مبدل به سرسخت ترين جنگجويان جهان شدند و چه می خواهند؟ اين نقش 
  . قلم تالشی است برای جواب به اين سوال

 * * *  
 سرنگونی سلسله شاهنشاهی در ايران از وقايع بسيار مهم نيمهء  در افغانستان و سپس١٣٥٧کودتای کمونيستی هفت ثور

  . اين دو واقعه، شکست برای امريکا و غرب و پيروزی مهمی برای اتحاد شوروی تلقی گرديد. دوم قرن بيستم بود
  

. فتندامريکا و غرب با اين شکست، خود را در منطقهء بسيار مهم جهان از نظر منافع استراتژيک سخت آسيب پذير يا
مشکل ديرينه ميان اعراب واسرائيل و حمايت غرب از رژيم اشغالگر قدس از يک طرف و همسوئی منافع امريکا با 
رژيم های ضد مردمی در جهان عرب فرصت مساعدی در اختيار اتحاد شوروی قرار داده بود تا از احساسات ضد 

  .ا منافع غرب را در خاور ميانه به چالش بکشدغربی توده های عرب استفاده نمايد و منطقی به نظر می رسيد ت
  

شاه بعنوان ژاندارم منطقه از صحنه حذف شده بود و فقط پاکستان باقی مانده بود که اميدی برای امريکا و جهان غرب 
الاقل در صوبهء سرحد يک . در اين منطقه از جهان به شمار می رفت اما اين کشور نيز از خطر شوروی در امان نبود

 وجود داشت که با رژيم جديد در افغانستان رابطهء نزديک وحسنه برقرار نموده بود ورهبران آن در کابل در حزب
غير از نشنل عوامی پارتی که رهبر معنوی اش خان عبدالغفار خان از سالها قبل در کابل مسکن . تبعيد بسر می بردند

نيز در کابل بسر می ) بزنجو(و ) منگل) (مری(ن از قبايل گزين شده بود، عده ای از رهبران بلوچ مخالف دولت پاکستا
بلوچ های پاکستان که در دوران زمامداری ذوالفقار علی بوتو به کمک نظامی شاه ايران سرکوب شده بودند نيز . بردند

حد با بنابراين دو ايالت همسر. از بقدرت رسيدن کمونيست ها در افغانستان و سرنگونی شاه درايران شادمان بودند
  . افغانستان وضع مساعدی از نظر امريکا نداشتند وآسيب پذير بودند

 با قيام در پنجشير، ١٣٥٤در مقابل پاکستان نيز مهماندار جمعی از رهبران نهضت اسالمی افغانستان بود که در سال 
  . بدخشان، لغمان و بعضی نقاط ديگر، شکست خوردند و به پاکستان پناه آوردند

  
طبيعی بود که بايد رقابتی ميان دو کشور بر سر استفاده از . ايه پناهگاه مخالفين دولت های همديگر بودنددو کشور همس

  . اين مخالفين عليه همديگر بميان می آمد
  

در سندی که از سفارت امريکا بعد از اشغال . به نظر می رسد که روسها در همان آغاز به اين مسئلهء مهم توجه کردند
جويان مسلمان پيرو خط امام در تهران بدست آمد و بعدا در اسناد النهء جاسوسی به چاپ رسيد مشخص آن توسط دانش

شد که کسانی که به گمان اغلب از آلمان شرق بوده اند در ايالت بلوچستان پاکستان با سران قبايل بلوچ در تماس شده و 
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  . شايد اسلحه هم به آنان توزيع کرده باشند
  

مردم اين مناطق در طول قرنها از سلطهء حکومت های . پاکستان مناطق قبايلی اين کشور بودنقطهء ضعف ديگر 
مرکزی بدور بوده اند و حتی در دوران سلطهء انگليس بر هندوستان، اين مناطق خودمختاری خود را حفظ کردند که 

از پاکستان بشمار آمدند اما هنوز هم به پس از تقسيم نيم قاره به دو کشور هند وپاکستان نيز مناطق قبايلی هرچند بخشی 
اختالف سرحدی ميان افغانستان و پاکستان و حمايت . شيوهء دوران سلطه انگليس بر نيم قارهء هند اداره می شوند

  . اتحادشوروی از افغانستان در اين منازعه، می توانست زمينهء خوبی برای کار در مناطق قبايلی باشد
  

افغانهای . شور مقابل پناه گرفته بودند از نظر ايدئولوژيکی با هم در صف مخالف قرار داشتندمخالفين که هرکدام در ک
آنها نظام داود خان . پناه گرفته در پاکستان اسالم گرا و خواستار به ميان آمدن يک حکومت اسالمی در کشور شان بودند

ملحد سر سازگاری داشت و نهضت اسالمی را را به اين دليل مستحق سرنگون شدن می دانستند که با کمونيست های 
آنها هرگونه قوميت گرائی و ملی گرائی را مردود می شمردند و از نظر تئوريک و شعاری خواستار . سرکوب کرد

به اين ترتيب نه تنها کمک های مادی کشور های . مطابقت قلمرو ايدئولوژيک با قلمرو جغرافيائی در جهان اسالم بودند
کستان وعربستان سعودی به مجاهدين افغان توجيه می شد بلکه شرکت هزاران جنگجوی عرب در جهاد اسالمی چون پا

افغانستان نيز بخشی از برنامهء کمرنگ شدن مرزها ميان جهان اسالم تلقی می گرديد که از برکت جهاد افغانستان تحقق 
  . يافته بود

  
گروه های قوميت گرا بودند که فقط به منافع قومی خود شان نظر در مقابل، مخالفين دولت پاکستان در افغانستان بيشتر 

آنها در ابتدا شايد صادقانه قصد داشتند تا بخاطر رسيدن به اين هدف با دولت کمونيستی در افغانستان کار کنند اما . داشتند
ز رژيم جديد در اختالفات داخلی کمونيست ها در افغانستان که بيشتر رنگ وبوی قومی داشت، اين رهبران را ا

خلقی ها که بيشتر پشتون تبار بودند، با پشتون ها و بلوچ های پاکستان رابطهء بهتر داشتند اما با . افغانستان دلزده ساخت
  .بقدرت رسيدن پرچمی ها، اين رابطه ضعيفتر شد

  
امل مهم در مداخلهء اين اختالف ع. اختالفات ميان خلق و پرچم فرصت بسيار مساعدی را از دست اتحاد شوروی گرفت

  . مستقيم و حملهء ارتش سرخ به افغانستان بود
  

در پاکستان رهبران مذهبی اين کشور با صدور فتوا به نفع مجاهدين افغان، از مردم پاکستان خواستند تا از مجاهدين به 
 فتوای جهاد که به اين .حمايت برخيزند و با مهاجرين افغان رويه ای همانند انصار مدينه درصدر اسالم داشته باشند

تجربهء تجاوز اتحاد شوروی به کشور های همسايه اش نشان از . شکل صادر شد، به اين جنگ خصلت مذهبی بخشيد
اشغال دايمی داشت اما عملکرد های ضد اسالمی کمونيست های افغانی در وسعت گرفتن دامنهء جهاد موثر افتاد بحدی 

مقاومت ادامه يافت و . ه مداخلهء مستقيم نظامی و اعزام نيرو به افغانستان شدکه شوروی برای کنترول اوضاع مجبور ب
 .برای امريکا فرصت مساعد برای گرفتن انتقام شکست جنگ ويتنام از اتحاد شوروی فراهم آمد

   
   عبداهللا عزام

  
 ميالدی ١٩٨٠ که از سال او بود. از شهيد عبداهللا عزام بعنوان سردار مجاهدين عرب در افغانستان نام برده شده است

از آنجائيکه نظريات عزام را در بميان آمدن . زمينهء ورود هزاران جوان عرب به صف جهاد افغانستان را فراهم آورد
القاعده و منهج فکری اين جريان دارای نقش و اثر می دانند، الزم است به نظريات وی که تاکنون به آن کمتر پرداخته 

  . مشده است نظری بياندازي
  

در اردن و سوريه .  ميالدی در جنين واقع در فلسطين اشغالی بدنيا آمد١٩٤١او در سال . عبداهللا عزام يک فلسطينی بود
درس خواند واز االزهر در مصر دکتورا گرفت و در جنگ شش روزهء اعراب واسرائيل در صف داوطلبان اخوان 

زمان اخوان المسلمين آشنا شد و به اين سازمان پيوست و تا او در دوران تحصيل در مصر با سا. المسلمين شرکت کرد
  .  ميالدی به پيمان خويش با اين سازمان وفادار ماند١٩٨٩آخرين دم حيات در سال 

  
عزام در ابتدا در يک جمعيت خيريه عرب در پيشاور برای کمک به مهاجرين مشغول کار شد اما بعدا خود تشکيالت 
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اساس گذاشت که با همکاری احزاب جهادی در پيشاور به مجاهدين و مهاجرين کمک ) ماتمکتب الخد(مستقلی را بنام 
عزام که سخنران توانا و نويسندهء چيره دست بود، در تشويق جوانان عرب به شرکت در جهاد افغانستان سهم . می کرد

وانان پرشروشور و انقالبی او در اين راه از کمک دولت های عرب برخوردار شد که مشتاق صدور ج. بزرگ ايفا کرد
  . از کشور های شان به نقطه ای دور از مرزهای جهان عرب بودند

  
فعاليت های عزام اگر از يکطرف در جلب توجه جهان عرب به جهاد افغانستان عرب موثر افتاد، از جانب ديگر رژيم 

 مشکل آفرين باشند نجات داد و از های محافظه کار عرب را از شر عناصری که می توانستند در داخل کشور های شان
همه مهمتر اين کار موجب کمتر شدن توجه اعراب به مسئلهء فلسطين شد و به همين دليل وی مورد انتقاد بعضی از 

  . گروهها در جهان عرب مخصوصا فلسطين قرار گرفت
  

ا که سازمان فتح می پيمايد به او به اين باور نبود که راهی ر. عزام می گفت که راه نجات فلسطين جهاد اسالمی است
عزام در بنيان گذاری جنبش اسالمی حماس در فلسطين نقش مهم . تاسيس کشور مستقلی برای فلسطينی ها منجر گردد

  .داشت
  

تاثير . نوشت) حماس، الجذرو تاريخيه و الميثاق( همزمان با تاسيس جنبش حماس کتابی تحت عنوان ١٩٨٩در سال 
  : در مادهء دوم از منشور حماس آمده است.  چون عزام در ميثاق حماس مشخص استفکری عزام وشخصيت هائی

  
حرکت اخوان المسلمين يک تنظيم در سطح . حرکت مقاومت اسالمی يکی از جناحهای اخوان المسلمين در فلسطين است

  ... بين المللی و بزرگترين تنظيم اسالمی در عصر حاضر است
  

   عزام نگاهی به انديشه های عبداهللا
  

کتاب هائی که عزام در آن روزگار نوشت مخاطب های خاص خود را داشت که نشان از برنامهء وی برای جهان اسالم 
در اين . هدف از نوشتن اين کتابها روشن ساختن اذهان جوانان عرب در مورد اهداف غرب در جهان اسالم بود. دارد

  . اره می شودکوتاه سخن به بعضی از کتاب های وی بصورت مجمل اش
  

به باور . در طول تاريخ از دسايس غرب عليه جهان اسالم سخن می گويد) خط تحول اسالمی(عزام در کتاب خود بنام 
اما در اين معرکه به پيروزی . وی غرب در آغاز با شمشير عليه اسالم قيام کرد که آن دورهء جنگ های صليبی بود

  . دلخواه يعنی نابودی اسالم دست نيافت
  

دومين حربهء غرب عليه اسالم تالش در جهت تضعيف فرهنگ اسالمی بود که عزام آنرا تالش غرب برای نابودی 
وقتی به کارنامهء عبداهللا عزام در دوران جهاد افغانستان نظر می اندازيم، وی را مرد . تدريجی اسالم و مسلمين می داند

 استعمار غرب دارای يک برنامهء بسيار دقيق و حساب صاحب نبوغی می يابيم که برای رهائی جهان عرب از چنگ
او می خواست از جهاد افغانستان و مجبوريت جهان غرب به نفع يک حرکت راديکال در تمام جهان عرب . شده بود

  . عليه امريکا و اسرائيل بهره بگيرد
  

ه روشنترين تعريف از تالش در انگليسی نقل می کند ک) لورد ميکالی(سخنی از مسئول امور آموزش و پرورش در هند 
الزم است تا جامعه ای بميان آيد که رابط ميان ما و مليونها رعايای بريتانيای : جهت خود بيگانه ساختن مسلمانان است

باشد اين جماعت از نظر خون و نژاد هندی است اما از نظر طرز فکر و ذوق و گرايش وزبان ) در هندوستان(کبير 
  . کامال انگليسی

  
ام اين مرحله از تالش غرب را مرحلهء انتقال جوامع اسالمی به علمانيت و جدائی دين از سياست می داند که کسانی عز

  . چون مصطفی کمال اتاتورک نمايندهء اين دوره در جهان اسالم اند
  

ورهء ملی مرحلهء سوم که مخصوصا بعد از حملهء ناپليون به مصر آغاز می شود از نظر عزام دورانی است که مفک
گرائی رواج می يابد و ميان مسلمانان فاصله ايجاد می کند سرزمين بزرگ خالفت اسالمی توسط مرزها به کشور های 
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غرب زده ها توسط استعمارگران در . کوچک تقسيم می شوند و هرکشوری از خود تاريخ و افتخاراتی بميان می آورد
ان اين عناصر بوسيلهء کودتا ها دست بدست می شود که بازهم اين کشور ها به قدرت می رسند و گاهی هم قدرت مي

  . استعمارگران در آن نقش دارند
  

عزام به داليل متعدد ثابت می سازد که اولين کسانی که مسئلهء ناسيوناليسم عربی را مطرح کردند و آنرا بشکل يک 
  . مکتب سياسی به جهان عرب عرضه نمودند عيسوی ها بودند

  
 يک سازمان ناسيوناليستی عربی را برای آزادی سوريه و عراق ١٩٠٤ک مسيحی از اهل شام در سال نجيب عازوری ي

  .از سلطهء امپراتوری عثمانی بوجود آورد
  

عازوری را آغاز گر مفکورهء ناسيوناليسم عربی می خوانند که مفکورهء وی موجب بميان آمدن کنفرانس پاريس در 
  . له ای را بنام استقالل عربی نشر می کرداو در فرانسه مج.  گرديد١٩١٣سال 

  
عزام آغاز حرکت های ناسيوناليستی در جهان عرب وبميان آمدن جمعيت اتحاد وترقی در ترکيه را دسايس 

استعمارگران می داند که هدف از آن از نابودی خالفت و بميان آوردن حکومت های ملی بود تا استعمار بتواند بر 
  . لت مسلط گرددهرکدام از آنان به سهو

  
انديشهء ناسيوناليسم عربی را احزابی بعنوان ايدئولوژی پذيرفتند که می خواستند اسالم را از حيات عملی مسلمانان جدا 

  .عزام حزب بعث را بزرگترين اين احزاب می داند. سازند
  

ن ذکی االرسوزی از حزب بعث عربی که بنيان گذاران آ: حزب بعث عربی اشتراکی از اتحاد دو حزب بميان آمد
  . نصيری ها و ميشل عفلق مسيحی بودند

  
.  باهم يکجا شدند١٩٥٢حزب بعث و حزب عربی اشتراکی در سال .  بميان آمد١٩٣٨حزب عربی اشتراکی که در سال 

 : عزام از شخصيت های حزب بعث به تفصيل سخن می گويد و چنين نتيجه می گيرد
  
مسلمان نبوده اند مانند زکی االرسوزی ملحد که نصيری بود و ميشل عفلق رهبران وموسسين حزب بعث هيچکدام • 

  . مسيحی که می گويند يونانی االصل بوده است
  
  ... مبادی فکری حزب بعث کفر صريح است مانند عربيت مصدر مقدسات است• 
  

در جهان اسالم است توجهی حزب بعث هرچند دم از ناسيوناليسم عربی می زد اما به قضيهء فلسطين که مهمترين مسئله 
  . نداشت

. در مورد صدام حسين کسی که مدتی طوالنی در عراق حکومت کرد، به اين باور است که وی فرقی از عفلق ندارد
 در جواب اين سوال که رابطهء شما با ميشل عفلق چگونه ١٩٨١صدام در مصاحبه با يک روزنامهء اردنی در سال 

  : بوده است گفت
  . عفلق رابطهء پسر با پدر بوده است واگر ميشل نمی بود صدام هيچ چيزی نمی بودرابطهء من با 

  
صدام در آغاز محافظ شخصی ميشل عفلق بود پس تصادفی نيست که در کشور نفت خيزی مانند عراق که برای جهان 

  . غرب بسيار اهميت دارد چنين شخصی به قدرت می رسد
  

 جنگ جهانی دوم به نازيسم و فاشيسم تمايل داشتند و بعد از شکست آلمان نازی جالب اينجاست که رهبران بعثی در آغاز
  .در جنگ دوم جهانی در روش خود تعديالتی وارد کردند اما در عمل وحتی در مشی همچنان نازی مشرب باقی ماندند

  
 حزب يک حزب فاشيست عزام بعضی از شعار های بعثی ها را با فاشيست ها مقايسه می کند و نتيجه می گيرد که اين

فاشيسم در تقدير : بعث در تقدير ملت عرب است و موسولينی می گفت: مثال بعثی ها می گويند . در جهان عرب است
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  . ملت ايتالياست
  

نمی توان با : بعثی ها می گويند. ماهيت فاشيسم قابل مناقشه نيست بلکه بايد با احساس آنرا دريافت: موسولينی می گفت
  . ماهيت حزب بعث پی برد بلکه بايد از راه ايمان به آن برسيممناقشه به 

که ) المناره المفقوده(عزام مليت گرائی ترکها را نيز همانند مليت گرائی در جهان عرب مخرب می داند و در کتاب خود 
  . می شماردمی توان آنرا زندگينامهء سياسی کمال اتاتورک نيز خواند، وی را در قطار بزرگترين دشمنان اسالم 

  
عزام اين کتاب ها را برای روشن ساختن اذهان در جهان عرب نوشت و جوانانی که به افغانستان می آمدند هرچند با 

عزام در کتاب هائی که در مورد . روسها و ابرقدرت شرق می جنگيدند اما با ذهنيت شديدا ضد غربی آموزش می يافتند
  . يز از دسايس دنيای غرب بخصوص امريکا هوشدار می دهدجهاد افغانستان نوشته است افغانها را ن

  
 در پيشاور به نشر رسيد عزام خطاب به مجاهدين افغان می گويد ١٩٨٨که درسال ) بشائر النصر(در کتاب ديگری بنام 

که امريکا از طريق رسانه های جمعی درتالش است تا پيروزی شما عليه قشون سرخ را ناشی از کمک های مالی و 
  . ليحاتی خود به شما از جمله راکت استينگر عنوان نمايدتس
  

هدف از اين تبليغات اينست تا به مسلمانان تفهيم نمايد که پيروزی اين جهاد ناشی از کمک امريکاست و به اين ترتيب 
   .روحيهء توکل به خداوند را در امت اسالمی تضعيف نمايد

 
  اختالف ميان عربها و مجاهدين افغان

  
آنها به پيشاور می آمدند و مدتی را در اين شهر به آموزش مسايل دينی می . عربها در جهاد در ابتدا کم بودتعداد 

آنها به سخنرانی های عبداهللا عزام در مسجد گوش می دادند، کتاب های وی را می خواندند و بعد از مدتی . پرداختند
تالش می شد تا آنها به قوماندانی . ب الخدمات به جبهات مختلف مجاهدين در داخل افغانستان معرفی می شدندتوسط مکت

  . معرفی شوند که قادر به تکلم به زبان عربی باشد ويا در داخل جبههء آنان چنين اشخاصی وجود داشته باشد
  

 مذهبی غير از مذهب حنفی داشتند و اين مسئله در طرز تقريبا تمام اين جوانان. اما اين به جبهه رفتن بدون مشکل نبود
  . ادای نماز آنان مشخص بود

  
حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی؛ و از نظر احناف هم همهء اين مذاهب : اهل سنت در سراسر جهان پيرو چهار مذهب اند

وان سه مذهب ديگر در افغانستان اما از آنجائيکه در افغانستان همهء اهل سنت پيرو مذهب حنفی اند و پير. برحق اند
وجود نداشته است، برای اکثريت مردم شيوه ادای نماز سه مذهب ديگر غريب و ناآشنا بود بخصوص مسئله رفع يدين و 
آمين بالجهر که در مذاهب ديگر وجود دارد اما در افغانستان چنين تبليغ شده بود که کسانی که در نماز اين عمل را انجام 

  . بی اندمی دهند وها
  

اين مسئله بسرعت حساسيت برانگيز شد و بودند کسانی که می گفتند روسها برای امحای دين ما و عربها به منظور 
عبداهللا عزام برای مقابله با اين وضع فتوا داد که همه . نابودی مذهب ما و دعوت مردم به وهابيت به افغانستان آمده اند

  . می روند مذهب خود را بگذارند و در افغانستان به مذهب حنفی عمل کنندعربهائی که غرض جهاد به افغانستان 
  

مسئلهء . اين حالت برای جوانان عرب زياد خوش آيند نبود اما برای جلوگيری از اختالف به اين کار عمل می کردند
 و نيز کسانيکه مسايل ديگری که مجاهدين عرب از عبداهللا عزام می پرسيدند اين بود که رفتن به جهاد با اشخاص فاسق

دينی کم توجه اند چيست؟ فتوای عزام در اين مورد نيز اين بود که رفتن به جهاد با شخص فاسق مانعی ندارد اما بايد در 
  . جهت اصالح وی کوشش شود

  
 رفتند اما وقتی تا زمانيکه تعداد عربها کمتر بود و زياد با مردم و محيط آشنا نبودند، همراه با مجاهدين افغان به جهاد می

گروه های زياد تر از عرب ها به افغانستان آمدند، انديشهء ساختن گروپ های جدا در داخل جبهات مجاهدين مورد توجه 
  . عبداهللا عزام مسئوليت اين کار را بعهدهء اسامه بن الدن نهاد. آنان قرار گرفت
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   القاعده

  
کسانی هم که از القاعده نام هم می بردند منظور شان . رده بودتا دههء نود ميالدی نام القاعده بگوش کمتر کسی خو

اين نام . تشکيل کوچکی بود که کار اسکان، آموزش و اعزام عربهای داوطلب را برای جهاد به افغانستان بعهده داشت
  . در ميان عربها کم وبيش شنيده می شد اما افغانها با اين نام آشنا نبودند

  
ع شناخته می شد که متشکل از چند ساختمان برای اسکان موقت مجاهدين عرب بود و اين قاعده به معنی مرکز تجم

داوطلبان تا زمان اعزام به جبهات در اين خانه ها زندگی می کردند و از همينجا آموزش های الزم در مسايل مربوط به 
  . ون تا تهکال در پشاور بودموقعيت اين خانه ها از منطقهء تا. کار در جبهات افغانستان را فرا می گرفتند

  
اما عده ای از مال ها هنوز هم به تبليغات خويش عليه حضور عربها ادامه می دادند و اين مسئله می رفت تا شکل جدی 

دفاع رهبران . برای جلوگيری از تاثيرات اين شايعه پراکنی ها رهبران مجاهدين مجبور به مداخله شدند. بخود بگيرد
اس استوار بود که برای احيای مجد و عظمت مجدد اسالم بايد مسايل قوميت و مرزهای سياسی از مجاهدين بر اين اس
  . همهء اين رهبران می گفتند که پس از افغانستان نوبت فلسطين است. ميان برداشته شود

  
ر قوی باشند بر همه عبداهللا عزام تاکيد می کرد که جهاد در هر گوشه ای از عالم اسالم که در آن مسلمانان ضعيف و کفا

جهاد در مناطقی فرض کفائی به شمار می آيد که مسلمانان در موقعيت برتر از . مسلمانان در سراسر جهان فرض است
  . دشمن قرار داشته باشند

  
تشويق داوطلبان مسلمان خارجی برای نبرد با . سخنانی که در آن دوره گفته می شد به معنی دفاع از پان اسالميزم بود

دفاع از سرزمين های ( عبداهللا عزام در اين مورد کتابی نوشت با اين عنوان طوالنی. ن کافر در هر گوشه از جهاندشم
او در اين کتاب وضع مسلمانان تحت ستم در فلسطين، کشمير، بوسنيا، ). اسالمی از مهمترين فرض های عين است

ه رفتن به آن سرزمين ها و جهاد در کنار مردمان آنها می چچنيا و ساير مناطق را تشريح می کند و مسلمانان را مکلف ب
  . داند
  

عکس العمل رهبران (اما نکتهء جالب موضعگيری رهبران مجاهدين افغان است که در اينجا سخنان آنان از رسالهء 
آن روزگار در اين سخنان را آنها در . در رد وهابی بودن مجاهدين عرب و تاکيد بر پان اسالميزم نقل می شود) مجاهدين

  . يک گردهمائی بيان کرده بودند
  

بعد از امضای قرارداد ژنو رسانه های دنيای غرب مسئلهء اختالف مذهبی ميان مجاهدين عرب و افغانها را مطرح 
کردند در حاليکه تا قبل از شکست اتحاد شوروی اين مسئله گاهی از طرف رسانه ها در ايران مطرح می شد اما غربی 

طرح اين مسئله پس از امضای . اشتند تا از هر حرکتی که موجب تضعيف جهاد گردد خودداری ورزندها تالش د
  . قرارداد ژنو نمايانگر تغيير موضع غرب در قبال جهاد افغانستان و بخصوص مجاهدين عرب بود

  
صبغت اهللا مجددی . بول نبوداين مسئله برای تنظيم های جهادی حتی آنهائی که با عربها رابطهء نزديک هم نداشتند قابل ق

. رهبر جبههء ملی نجات افغانستان طی يک سخنرانی ايجاد اين اختالف از جانب غرب را بشدت مورد حمله قرار داد
  : وی گفت

  
. در اين آوان بسيار باريک و حساس، دشمنان اسالم می خواهند در بين مسلمان ها عداوت، کينه و دشمنی ايجاد کنند... 

  : انی از جهاد جوانان عرب و کمک های شان به جهاد چنين گفتوی ضمن قدرد
  

ملت مسلمان افغانستان از سالهاست که پيرو مذهب امام اعظم ابوحنيفه رح را می کنند و بسياری از برادران و خواهران 
جماعه موجود مذاهب اهل السنت و ال. ما معلومات ندارند که در دنيای اسالم و در امت اسالميه مذاهب بسياری است

رحمه اهللا عليهم وجود ) امام اعظم کوفی، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل(بوده بلکه نه تنها مذاهب اربعه 
داشته عالوه بر ايشان در اهل السنه و الجماعه ديگر مذاهبی نيز بوده مثل امام اوزاعی رحمه اهللا عليه و امام ابويوسف 
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از احترام به امام اعظم اينها مذاهب خود را اظهار نکردند بلکه .  شاگردان امام ابوحنيفه بودندوامام محمد وامام زفر که
از استاد خود امام ابوحنيفه و آن اختالفاتيکه در بين مذاهب اهل . مذاهب جداگانه داشتند و در بسيار مسايل اختالف کردند

 عميق نيست، عقيدوی نيست اختالف در اصول اسالم نيست، السنه والجماعه بوده هميش اختالفات فرعی بوده، اختالفات
  . اختالف در فروعات است و آن اختالفات اصال رحمت است زيرا که اختالف امت رحمت گفته شده است

  . اين مذاهب مذاهب حقه است، به آنها همه علمای کرام و ائمهء عزام احترام دارند
  
 از کشور های ديگر و ممالک ديگر می آيند و در افغانستان ما جهاد می پس اگر يکی از برادران عرب يا عجم ويا... 

  . کنند و اينها متهم می شوند گاهی به وهابيت، گاهی به سلفيت، گاهی به يکی و گاهی به ديگر، اين از انصاف دور است
  

و بودند، متهم کردن آنها از ببينيد که آنها همه پيرو يکی از مذاهب اربعه هستند، وقتيکه يکی از مذاهب اربعه را پير
  . حقيقت و از انصاف دور است

  
شما متوجه باشيد و به تبليغات دشمنان گوش ندهيد و برادران عرب تانرا در آغوش بگيريد اگر کدام چيز در بين باشد با 

  . علماء تماس بگيريد وعلماء آن مسايل را حل می کنند
  
ه اهللا بوده، جهاد قوميت نبوده، جهاد مليت نبوده، جهاد مسلمانان جهاد اسالم در افغانستان جهاد ما براساس اعالی کلم... 

بوده، جهادی از دفاع از دين و حريم اسالم بوده، برای اعالی کلمه اهللا بوده اين جهاد، جهاد اسالم خالص است، قوميت 
 افغانستان که مذهب ابوحنيفه رحمه اهللا عليه هيچ در آن دخل نداشته بلکه تمام اقوام افغانستان، تمام قبايل بلکه تمام مذاهب

از جمله مذاهب اهل السنه والجماعه بوده و مذهب شيعه نيز در جهاد اشتراک کردند، چرا که اين جهاد اسالمی خالص 
 ادامه بوده، در آن از قوميت هيچ بحث نشده، تمام اقوام در زير بيرق اسالم کلمه الاله االاهللا محمد رسول اهللا به جهاد خود

  . دادند واين مسايل قوميت را بايد از بين ببريم و به آن گوش ندهيم
الحمدهللا ما همه مسلمان هستيم، وبرادران ما در جهاد اسالم کسانيکه با جهاد کمک وهمکاری کردند، خودشان در راه 

د و به اينها بايد به نظر احترام اعالی کلمه اهللا جهاد کردند، از مال ودارائی خود دريغ نکردند اينها قابل تقدير هستن
  ... بنگريم

  
  : نظر مولوی محمد نبی محمدی در مورد مجاهدين عرب چنين بود

آن برادران مسلمان ما که در طول تاريخ جهاد ما با ما مساعدت های مادی و معنوی کرده اند، قربانی داده اند، ايثار 
ميخواهند وهابيت را در افغانستان متمرکز . که آنها وهابی هستندوفداکاری نموده اند، دشمن اين خرافات را پخش کرده 

 هرگز اينطور نيست بلکه اين خرافات، تخريب، تحريک - السمح اهللا کال وحاشا-سازند ومذهب را از افغانستان دور کنند
  . و تخريش دشمن است

  
ی کنند که المذهبيت را تزريق کنند ومردم کمی متوجه باشيد، آگاه باشيد، برادران عرب ما هيچگاه اينطور نم! برادران

  . را از صراط مستقيم حق منحرف سازند
  

از قوم آنهاست، وقومی است که دين ) ص(عرب قومی است که قرآن به لسان آنها نازل گرديده وقومی است که محمد 
ت و در جهاد کنونی کوشش ها اسالم را به عالم بشر رسانيده، و افغانستان ما نيز به برکت جهاد آنها مسلمان گشته اس

  . دلسوزی و ترحم و ايثار وفداکاری آنها را خوب ببينيد
  
اگر کدام کس در افکار شما اين مفکوره را ايجاد می کند که برادران عرب اينجا سلسلهء استعماری خود را پيش می ... 

شرق وغرب است، تخريبات دشمن اين يک دسيسهء . برند، در افغانستان خالف مذهب کار می کنند، بلکل غلط است
يکی را بنام عرب، ديگری را بنام افغان، يکی را بنام ترکمن و . است، می خواهند بين امت مسلمه تفرقات را ايجاد کنند

ديگری را بنام تاجيک، به اين شکل تفرقه افگنی می کنند و در نتيجه رشتهء برادری امت مسلمه را قطع و يکديگر را 
  ... دشمن بسازد

  
مولوی محمد يونس خالص نيز در اين مورد نظر مشابه داشت؛ وی نيز ضمن اينکه تفرقه افگنی ميان عربها و افغانها را 

ما منشور خود را اعالم کرديم که مذهب ما حنفی است، اولين کشوری که حکومت انتقالی : کار دشمنان خواند گفت
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  . تاسالمی مجاهدين افغانستان را برسميت شناخت سعودی اس
  
  پس به کدام دليل و کدام سند مردم اين چنين تبليغات را پخش می کنند؟ ... 
  

جهاد ما برای آزادی کشور ما وبرای اعالی کلمه اهللا . اينهمه استفاده ها از جهل بعضی از برادران ماست که نمی فهمند
  . است، نه برای اينکه در افغانستان يک مذهب جای مذهب ديگر را بگيرد

  
ردمی که الحاد و دهريت آورده اند قابل تقبيح اند نه کسانی که بخاطر دين خدا جل جالله قربانی می دهند، کشور م... 

خداوند جل جالله اين چنين . های خود را ترک گفته در پهلوی ما جهاد می کنند وهمرای ما يکجا نماز می گذارند
  ... مجاهدين راه خدا را اجر و پاداش کامل بدهد

  
  : وی طی يک سخنرانی در همين زمينه گفت. سياف در مورد عربها بيش از ديگران نظر مساعد داشتاستاد 

  ! برادران گرامی
  . جنگی که در افغانستان جريان دارد اين جنگ بين افغانها و روسها نيست بلکه اين مقابلهء اسالم است با کفر والحاد

  
آن بندگانی که برسالت محمدی ايمان داشته ودين اسالم را قبول . ددر اسالم همه امت مسلمه و بندگان خدا شريک هستن

  . کرده باشند
شما گواه هستيد که يک تعداد زياد از برادران انصار که اکثر شان عرب بودند در سنگر های خونين افغانستان جام ... 

سالم و برای قايم نمودن نظام مقدس آنها از اين جهاد کدام هدف ديگر نداشتند غير از اينکه پيروزی ا. شهادت نوشيدند
  . زمينه مساعد گردد

فضل خداوند جل جالله شامل حال بود که اين جهاد يک وسيلهء برای توحيد فرزندان مخلص اين امت گرديد و خداوند 
  . و در اين جهاد خير و برکت است و بود. جل جالله اين جهاد را يک نقطه تجمع و وحدت امت گردانيد

  
. وقتی بود که دشمن در ايجاد تفرقه بين ما می کوشيد و مارا محکوم می نمود. ست که دشمنان پريشان هستندهمين علت ا

اکنون که ما بطرف وحدت و همبستگی روان هستيم، دشمنان خيلی زياد پريشان هستند و در دل های شان خوف و ترس 
  . جای گرفته است

  
 و کسانيکه برای کمک به اين جهاد آمده اند ودر پهلوی ما وشما جهاد کرده .ما اين وحدت مسلمانان را حفظ می نمائيم... 

اند همه اهل السنه و الجماعه هستند، همه اتباع مذاهب حقه اند، بعضی از آنها اتباع امام شافعی هستند بعضی اتباع امام 
و ترکيه و بعضی جا های ديگر آمده احمد بن حنبل هستند بعضی اتباع امام مالک هستند و آن عده برادرانی که از عراق 

اين تبليغات بی بی سی و ديگر راديو های دشمن است که می گويند مردم بی مذهب آمده اند ... اند اتباع امام اعظم هستند
  .. و می خواهند مذهب شما را از بين ببرند

  
ستند، وهيچگاه به دشمن اين موقع را کسانيکه در سنگر های جهاد ما خون خود را ريختاندند، دوستان وعزيزان ما شما ه

و مساعدت ها و نصرت . ندهيم که به نامهای مختلف در ميان ما وشما و اينها اختالف ايجاد کنند و فضا را آلوده بسازند
  . هائی که برادران اسالمی ما بخاطر ادای فريضهء شان با ما می کنند، نگذاريد که دشمنان اين راهها را قطع نمايند

  
  : ار در اين جلسه ضمن اينکه از دسيسه های استکبار جهانی عليه جهاد افغانستان سخن گفت افزودحکمتي

عواطف امت اسالمی در مورد آن به . اين جهاد از ناحيهء فکری از سرحدات افغانستان آغاز و بدنيا بلند آوازه گرديد
  . هاد نقطهء آغاز يک تحريک اسالمی جهانی گرددپيمانه ای رسيده که دشمنان از آن درهراس آمده اند که مبادا اين ج

  
ملت اسالمی از همکاری، همدردی، شرکت و کمک های مادی ومعنوی خود دريغ نورزيده وسرنوشت خود را با اين 

  . جهاد وابسته دانسته با دست های بلند به دعا انتظار آخرين پيروزی آنرا دارند
از وحدت امت اسالمی دشمن در هراس است .  غير قابل تحمل استاين يک حقيقت روشن است که بر دشمن اين امر

از اينرو همه نيروهای ضداسالمی سرگرم دسيسه های ضد . وبويژه آن وحدت که برای جهاد يا فکر جهادی بميان آيد
با انقالب اسالمی اند وتالش می ورزند که در افغانستان حکومت اسالمی مجاهدين تشکيل نگردد و رابطهء مجاهدين 
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  . ملت های مسلمان قطع گردد
  
جهان شاهد است که امروز همه آژانس های خبری غربی در اين مورد به پيمانهء وسيع تبليغات می کنند که آنعده ... 

برادران عربی که به حکم ايمان وعقيده از فاصله های دور داخل افغانستان می شوند تا با برادران افغانی شان يکجا در 
ابل دشمن جهاد کنند، آژانس های تبليغاتی غربی تبليغات دقيقی را برعليه آنها براه انداخته اند و با اين سنگر ها به مق

تصور که گويا ميان آنها وافغانها اختالف شديد مذهبی و لسانی وجود دارد، افغانها را برضد آنها تحريک می کنند در 
  . حاليکه آنها برادران ما هستند

  
ران ممنون هستيم و به برادران افغانی خود توصيه می کنيم که زير تاثير تبليغات دشمن قرار نگرفته ما از اين براد... 

وبا برادران عرب شان به روش مهمان نوازی، معامله، تقدير واکرام نمايند تا با خاطرات نيک و احساس مملو از محبت 
  . به شهر های خود باز گردند

  
هاد ما کمکهای مادی و معنوی نموده و امت اسالمی را پشتوانهء جهاد افغانستان قرار همين برادران عرب بودند که با ج

  . دادند
  

دشمن تالش دارد اکنون که روسها افغانستان را ترک نموده اند قدرت ضد اسالمی ديگری جانشين روسها گردد تا 
د که رابطهء ما را از ملت های تبليغات دشمن صرف به همين منظور جريان دار. مجاهدين به پيروزی دست نيابند

اسالمی قطع و افغانها را در انزوا قرار داده و به قوتهای ضد اسالمی موقع ميسر گردد تا آن خالئی را که از اين 
  . رهگذر بميان می آيد پر کنند

  
خود را وابسته به اين جهاد تنها به افغانها خالصه نگرديده بلکه جهاد همه امت اسالمی بوده و ملت اسالمی سرنوشت ...

  . آن دانسته کاميابی آنرا کاميابی خود وشکست آنرا شکست خود می دانند
  

به همين علت است که آنها می آيند در سنگر ها شهيد و زخمی می شوند در حاليکه زبانهای محلی افغانستان را نمی 
ا به مجاهدين يکجا زندگی می کنند، گرسنگی، دانند، با مردم و محيط آشنائی و باشرايط بلديت ندارند، در کوهها و دره ه

محروميت و تکاليف را تحمل می کنند، راحت و آسودگی را در کشور های خود ترک و در سنگر های داغ جهاد قرار 
  . می گيرند فقط بخاطر اينکه افتخار شرکت در جهاد نصيب شان گردد

  
 .آنهاست و افغانها از سهمگيری شان ممنون هستنداينها برادران ايمانی و عقيدوی ما هستند؛ اين جهاد جهاد 


