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 دارد! گرید یاما حرف ها خ،یتار

 

و اخالق  حتی به قیمت نام و حیثیت ینیمع منفور  گروه  ایشخص  کی ایتفکر خاص  کیکه خواسته باشند از  یکسان
 تیدهند واقع یها به خود اجازه نم یو امانت دار یه خالف همه اصول اخالقک نیگذشته از ا و دفاع کنند، تیحما خود

 گران،ید یرا که حت یهائ تیبپردازند، واقع قیحقا افتیدر یبرابر بنیاد واقعیت ها  ایقضا لیبه تحل ای ندیها را بگو
بدون خستگی و صادقانه را  یسالو اند  ت سی مثل احمد رشید، ژورنالیست پاکستانیی که بیشتر از بیئیعنی خارجی ها

فراز و ظهور طالبان و فغانستان سر و کار داشت و بیشتر از هر ژورنالیستی از وقایع جهاد و مجاهدین و با قضایای ا
خبر و ژورنالیست دیگر مانند صد ها، شاید هم هزاران در دوران جهاد و دوران طالبان سیاسی افغانستان فرود های 

افغانستان مصاحبه کرده و با قضایای گزارش تهیه کرده است و با افراد و اشخاص و موسسات و دولت ها در رابطه 
طرف تأئید هیچ کار و گزارش هایش ، خبرنگاری که است نمودهتهیه و خبر  برای روزنامه های متعددی عکس 

در و  ی ضیاء الحق، که کاری آسانی نبود، مواجه بودسیاست گزار پاکستانی نبود و قرار نوشته خودش با مخالفت ها
در او را محکوم به مرگ کردند و و آی. اس. آی پاکستان  ، نور چشم ضیاء الحقکسانی مانند حکمتیارنیز   افغانستان

از طرف خاد مورد  یو هم بارپی کشتنش بودند، طوری که خودش در کتاب طالبان در این خصوص یاد کرده است، 
تهیه می پی گیرانه و شش ماه ممنوع القلم گشته بود، ولی با آن با نام مستعار گزارش هایش را قرار گرفته  بازجوئی

 زی، ن نوشتمی  افراد و گروه هاچگونگی کشور ما و  یها دادیدر مورد روو مسئوالنه   نانهیواقعب کسی که کرد،
 کنند. یقبول نم
که  یامر ،یبچه و بچه بازء ، مسئلههمان زماندر  یو مانیهمپ یو گروه ها یمخالفت طالب با دولت ربان موضوع

، نبود. کشور ما متأسفانه وجود داشت و هنوز هم وجود داردو والیات در  ها قصبات و شهردر قندهار هم مانند سائر 
جنگ  بهاین عمل ننگین دست کم در یکی دو قرن اخیر هیچ عالمی با شده است و دیده می شود تا جائی که دیده 
علیه  به مثابه قیام طالبانطرح این مطلب . غیر از جنگ های بچه بازان رقیب بر سر بچه ها ،برنخاسته است

به ها بدون شک باعث خنده و تمسخر خیلی از انسان ها خواهد شد و خیلی از انسان ، زورمندان و سردمداران وقت
  شگفت زده خواهند شد. ،بی گره می زنندضعف منطق انسان هائی که موضوع ظهور طالب را به چنین مطال

 انکتاب طالب ۴۲در صفحه   دیکه احمد رش  یاز جمله  عامل؛ عامل داشت نیچند مخالفت طالب با دولت در آن زمان
 نگاه کنیم:است،  نوشتهآنچه او . بهتر است در این مورد به به آن اشاره داشته است

ویه جرگه" به لمقدس می شمارند و به ندرت با ساختار سنتی قبایلی چون "علما عقاید سنتی مربوط به صدر اسالم را »
اقلیت های قومی سازگاری بیشتری از خود نشان می دهند. اسالم گرایان ا . آنان همچنین بمخالفت بر می خیزند

ایجاد یک  ساختار قبیله ای را رد می کنند و در پی آن هستند که یک نوع ایدئولوژی سیاسی افراطی را به منظور
دگرگونی اسالمی در افغانستان حاکم سازند. آن ها تند رو هستند و همین امر باعث می شود که اقلیت ها به دیدهء 

 «تردید به آنان بنگرند.
که مال عمر و یک عده پیروان  ،کسانی مانند مولوی خالص و مولوی محمدی و امثالهم بود ی سنتیمنظور از علما

 ،رحمانی، زمانی والی قندهار، و دوستانش و مال محمد حسن ،زب اسالمی مولوی خالصوی عضوی از تنظیم یا ح
احزاب جهادی مانند  ،و منظور از اسالم گرایان ، مانند خیلی از مال هاندعضوی حرکت انقالب مولوی محمدی بود

و سلطنت ون لویه جرگه حزب اسالمی حکمتیار است. احزابی که معتقد به اسالم سیاسی و از جانبی با سازمان های چ
 و علمای سنتی آن ها را تهدیدی برای منافع خود می دانستند و می دانند! مخالف بودند و مخالف هستند

یکی  ،یاز دستگاه دولت ،که بعداً به نام طالب شناخته شدند یاز افراد یبرخ یآزردگمسئلهء قدرت بود.  دوم  موضوع
ای  که خالف وعده ،قدرت طلبی طالب وقتی بهتر ظاهر شد . با دولت شد از دالئل دیگری بود که سبب مخالفت طالب
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زمام امور و ادارهء کشور  ،اشغال کردندرا  آن که کابل عد از و ب به مرحوم ظاهر خان،بعد از پیروزی قدرت  سپردن
 در دست گرفتند. به جای تحویل به شاه مرحوم خود  را 

. این ها هر کدام کسی بودند دهیدر جهاد اشتراک ورزهمه  ،مطرح شدندبه عنوان رهبران طالبان طالب های که بعدا" 
دچار آسیب و آفت  ،کرده بودند شورویو ارتش  دولت کمونیستیارتش جهء جنگ هائی که با تدر نی زیاد کسی هم کم
و نزدیک ترین خویشان و اقارب  . تعدای زیادی بهترین دوستانبودند دهگردیهای زیادی را متحمل  شده و مصیبت

و دست و پا و چشم و گوشش با از دست دادن ن ها از ایبرخی شان را از دست داده بودند، مانند سائر مردمان کشور. 
مال محمد حسن که یک پایش را از دست داده بود و...  و که یک چشمش را از دست داده بود رعم ، مانند مالبینی

، نداز اعطای آن به طالبان که نسبت به دیگران نیروی در خور مالحظه نبود تدول خواهان امتیازات سیاسی بودند و
 . خود داری می کرد

به احزاب سیاسی شکی نیست که علما هم به نوبهء خود فساد پذیر هستند، اما در کل نسبت  این است که وضوع سومم
جنگ و  ،است و در غالب موارد ضد فساد تر محدودکمتر و پذیری این ها خیلی  فساد ـ اسالمی به اصطالح جهادی

در  ها پشتون تیحاکماعتقاد به حق و یک سلسله بزهکاری های دیگر هستند. این مسئله همراه با دو موضوع دیگر 
قیام کند؛ اما مهم ترین مسئله نزدیکی ربانی به ایران و روسیه  یندولت ربا خالفبر که طالب ، سبب شدافغانستان 

سه کشور به خصوص شده بود و این همچنین ایاالت متحده امریکا  ،بود که سبب تشویش پاکستان وعربستان سعودی
می وسیه را از نزدیک شدن به ایران و در نهایت به ررا  باید به گونه ای جلو ربانی و دم و دستگاه اواولی دو کشور 
 گرفتند. 

امریکائی ها و پاکستانی ها را زیاد ناآرام ساخته بود؛ زیرا یکی رام کشور یکی از دالئلی بود که آاز جانبی اوضاع نا
از  آن و انتقال ی نفتادر فکر کشیدن لوله ه که میان امریکا و ایران جریان داشت دشمنی و خصومتیبر وفق 

از طریق افغانستان بود و دیگری می خواست که این انتقال از طریق ایران صورت بگیرد.  ترکمنستان به  جنوب 
در فکر انتقال اموال صاراتی خویش به کشورهای آسیای میانه از طریق افغانستان به مثابه کوتاه ترین راه پاکستان هم 

  .بوداز طرف دیگر و تأمین عمق استراتژیک در افغانستان طرف از یک  با دولتمردان دست نشانده و کامال"مطیع، 
به تند رو و مخالف هم دیگر جنگ و جدلی بود که احزاب به اصطالح جهادی و فساد و  ینظم یب، خرین موضوعآ

از  به راه انداخته بودند و باید جلو آن گرفته می شد؛ زیرا بدونخاطر رسیدن به قدرت یا داشتن سهم بیشتر در قدرت 
بین بردن عامالن آن همه جنگ و فساد و بی نظمی و تشتت نمی شد به آرامی مورد نیاز برای رسیدن به اهداف 

 پاکستان دست پیدا کرد. اهداف سیاسی ـ تجاری وامریکا  ی امریکائی، اهداف منطقه ئیبزرگ شرکت های نفت
و ، ربستانی در قضایای آن زمان افغانستانامریکائی ـ عنفتی  بدون وجود دست داشتن شرکت های بزرگ و متقدر 
برای تأمین منافع از طالب  همین طور بدون حمایت پاکستان، بدون وادار ساختن دولت امریکا به حمایت از طالب

مال نه و حمایت عربستان سعودی که در تقابل سیاسی ـ مذهبی با ایران به سرمی برد،  اقتصادی ـ تجاری ـ سیاسی آن 
که به یک حرکت سیاسی ـ نظامی هول انگیزی که بتواند در  در آن حدی بودبا یک تعداد محدودی از یارانش  عمر

و نه  ندبدیل شودت ،آن وقت قرار بگیرد و به پیروزی برسد متشکل از چندین حزب تا دندان مسلح  برابر دستگاه حاکمه
  خلق و پرچم.بعد از آن در زمان مرحوم محمد داوود خان و حکمتیار و مسعود و ربانی در زمان 

رقابت های جهانی تبارز داد، ورنه بوتو، زمانی که حکمتیار و مسعود و ربانی و... را دشمنی پاکستان با افغانستان و 
مرحوم محمد داوود خان به پاکستان مسافرت نموده بود و دورنمای آب شدن یخ ها میان دو کشور پاکستان و افغانستان 

اگر خواسته ، از مدتی مهمان ما هستند ئی کهبود به آن مرحوم پیشنهاد کرد که یک تعداد از افغان هادر حال رؤیت 
اگر داوود خان مرحوم این پیشنهاد را قبول می کرد و آن ها را با خود می  می توانید آن ها را با خود ببرید. ،باشید

بعد از کودتای خلق ـ  ،ودند، زیرا در زندانمی ب ن زندهیکی شا نه یکی شان نام و نشانی می داشتند و نه آورد، امروز
 . همهء شان را از دم تیغ بران می کشیدخلقی ها و پرچمی ها ، پرچم

 و داشتن محبوبیت و پایه مردمی حیثیت و شخصیت  از نظرمنظور از بیان این مطلب این است که هیچ کدام از این ها 
از قدرت یا از کالس درس مکتب یا پوهنتون یا مدرسه ای به آن پایه  کسانی نبودند که بتوانند از گوشهء مسجدی

 کشور را تغییر بدهد و ایجاد دگرگونی نماید.ـ تاریخی  برسد که بتواند مسیر سیاسی سیاسی ـ نظامی 
کسی نیست که این واقعیت را نپذیرد که تالش های این افراد برای  1354با مختصر نگاهی به رویداد های سال 

سرنگون کردن دولت در آن زمان نه تنها این که نتیجهء نداد، ازسوی مردم نیز مورد تأئید قرار نگرفت. در هیچ 
دست به قیام زدند مردم از این ها حمایت و ل پرداز ، گروه های چند نفری خیامنطقه ای از سه منطقه ای که این ها 

  ند.پشتیبانی نکرد
 ،وی بر نمی خاستندو حمایت ید ئبه تأ ها و انگلیسئی ها مال عمر نیز، اگر پاکستانی ها و عربستانی ها و امریکا

اعزام پنج هزار طالب از مدرسه های پاکستانی از سوی احزاب  بدون شک نمی توانستند به آن موج توفنده تبدیل گرد.
اسالمی پاکستان به کمک طالب  به دستور آی. اس. آی در زمانی که هنوز کسی نامی از طالب را در داخل کشور 

 گ را اعطا کرد. طالب توانائی عرض وجود و جنبه کاری بود که  ،نشنیده بود
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عالوه بر این، طالبان با صرف میلیون ها دالر اقدام به سرباز گیری از میان پشتون ها در جنوب و شرق کشور 
معنی این سخن این است که کسی حاضر نبود، مخصوصا" قندهاری ها، که جوانان خود را داوطلبانه برای کردند. 
هزار طالب مدرسه های پاکستان، کسانی که مدرسه های شان  ، آمدن پنجاین کار. طالب بفرستند در صفوفجنگ 

شروع شد و تا زمانی شکست نیرو های طالب در  نآغاز پیدائش گروه طالبا در اولین روز های تعطیل اعالم شده،
 مزار و بعد از آن ادامه پیدا کرد. 

، این همه پول و آن وری اتکا نداشتبه هیچ کش ی از قرار معلوم مستقل و ملیاین همه پول از کجا آمد؟ وقتی طالب
حقیقت این است همه پک اپ و وسائط زرهی و تانک و توپ و ماشیندار و تفنگ و مهمات را از کجا به دست آورد؟ 

صد ها و ربستان سعودی و امریکائی ها قرار داشت؛ تا جائی که و عکه طالب با تمام قوت مورد حمایت پاکستان 
که  را، پاکستانی به حمایت طالب به افغانستان فرستاده شده و کسانی مانند تنی عسکر و صاحب منصبهزار ها 

قبول این سخن که طالب می توانست  حیثیت پناهنده را در آن کشور داشتند، پاکستان مجبور به کمک به طالبان ساخت!
ار گیرند، شاید برای ساده تانک ها را به حرکت درآورد و یا سائر وسائط نظامی را که احتیاج به تخصص دارند به ک

لوحانی که طالب را یک حرکت کامال" افغانی و ملی می خوانند، ساده باشد، اما برای آنانی که فکر سالم دارند غیر 
 قابل باور می باشد!

 افغانستان بودو کشور  پس این عقیده که طالب یک حرکت کامال" افغانی و تنها به فکر افغانستان و تأمین منافع مردم 
آن را به خورد مردم بدهند؛ در حالی که مردم  مذبوحانه می کوشندنیز یاوه ای بیش نیست، که یاوه گویان  و هست

و... و امرور بسیار هوشیار و بسیار زیرک شده اند و پوست طالب و حکمتیار و سیاف و عبدهللا و محقق و دوستم 
که به کدام یکی از این دغل  . می شناسندینند می شناسندرا حتی اگر در چرم گری هم ببحامیان قلمی وغیرقلمی شان 

 کار های فاسد و جنایت کار و نوکر ایران و پاکستان یا روس و امریکا تعلق دارد.
ها و خیانت تعجیب در این است که برخی از قلم به دستان حامی طالب و حکمتیار و... با ابراز حمایت از همه جنایت 

ابخشودنی این ها و دروغ خواندن هر کلمه ای  که در باره این ها گفته و نوشته می شود، هر کلمه ای که جز های ن
می مجید را واقعیت هیچ چیزی نیست، چگونه خود را مسلمان می خوانند و پشت هر سخن شان آیاتی هم از کالم هللا 

 آورند؟ 
 من الشیطان الرجیم!! اعوذ باهلل
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