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 ئو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

            
 

 1۱/۳۰/۳۳1۰                  م سامعیعبدالحک
 

 !در افغانستان« بنیادگرائی»برادری 
 

. ، انکشافات بغرنج در جهان و در کشور ما رخ داده استقبل از نشر اين مطلب سپری شدهدر قريب هژده سالیکه 
مردم خسته از مید م، واقعًا ا1۹۹۱در مرحلۀ اول بروز آنها در سال  طالبان« پیشروی»استقبال وسیع مردم از 

سالهای بعد نشان داد که . بوده است ، بمثابۀ يک امر مبرمآنها، در امر ختم جنگ و برقراری صلح جنگ، از
بسیاری از انديشمندان  چهصرنظر از آن. درک کنند درک ننموده بودند و يا نمی خواستنديا رهبری آنها مردم ما را 

، که در «مال محمد عمر»م نهاد، نا« مهرۀ»درحال حاضر برين عقیده اند، که 
کامرۀ »برابر  رد ياد کرده اند و« امیرالمؤمنین» مرحلۀ اول از وی بعنوان 

جنگی های  دوباره ظهور»است، اقاًل در مرحلۀ دوم،  ديده نشده« عکاسی
ه پیش بعبارت ديگر، سیاست ايکه، تحت نام او ب. وجود خارجی ندارد« طالب

وجود »وقتی می گوئیم، . نمی دانند« عمر محمدمال »برده می شود، از اين 
البته . ، هدف اينست که نقش رهبری اين سیاست از آن او نیست«.خارجی ندارد

  .فرضیه ايست به احتمال قوی نزديک به حقیقت
 

، درست «.سی .بی .بی»، گزارشگر «رحیم اهلل يوسفزی»م، ۳۳۳۰پس ازسال 
ا در صحنۀ جنگ، که به از دوباره حضور آنه« طالبان»سال بعد از سقوط، دو 

 در .علیه قوای خارجی، آغاز نموده اند، نام می برد« الئیيگور» عملیات های
علیه « گوريالئی»با براه انداختن عملیات  » :می نويسد همین گزارش خود غازآ

رسانند،  قوای ائتالف تحت رهبری امريکا، کارگران کمکی را بقتل می
 خارجیانی 

 .سی .بی .بیعکس مال عمر، در گزارش                         
 

طالبان »، تحت عنوان «.سی.بی  .بی»م، ۳۳۳۰دسمبر  1۱) «.مجدد اند، اختطاف می نمايند رمااعرا که مشغول 
حت رهبری او با مشی خالف خواست مردم، اعتبار خود را چه ت ،«نباالطجنبش »و « مال محمد عمر» (.«کیانند؟

و وقايع، که  حظات چند و نقش بعضی از چهره ها حال به ل. ددر جامعه و چه در عرصۀ بین المللی از دست دادن
 :شمرده می شود، نظر می اندازيم ، بطور نمونهنقش مالها و جنگ ساالران از ه ایشم محصول

 

 ارد کابل شده، حکومتو م 1۹۹۳احمد شاه مسعود، از آغاز سال  دانیم که درين زمان برهان الدين ربانی وهمه می
کابل ترين روز هايی را بر مردم افغانستان، در قدم اول بر قابلیت و عدم توافق بر قدرت، بد مبعلت عد. می نمودند

جنگ »ديگر مسئولین اصلی  و بعبارت« محرکین»اين دو شخص در صف عاملین، . روا داشتند کشورپايتخت 
« هم مسلک خود»بکمک  ، «وهابی» رسول سیاف،بعد ازينکه عبدال. وب می گردندده سالۀ اولی، محس« داخلی

ردان پوهنتون اگځی شرعیات کابل و شپوهن« مدرسین»سابق ، «یت اسالمیرهبر جمع»انی، ببرهان الدين ر
رقابت »گلبدين حکمتیار، در مطابقت با مشی و « احمد شاه مسعود، آمر شورای نظار»مصر، بیاری  «؟االزهر»

، بخصوص احزاب «سنی های افراطی»و « ابیوه»های سعودی « مشی»با  ،«ايرانشیعۀ آيت اهلل های «  »آمیز
به مقابله آغاز نموده، پس از وقفۀ معین، « جنگی های حزب وحدت»بنیادگرای افراطی پاکستان، در غرب کابل، با 

کابل و « چنداول»در « حزب وحدت»، به تصفیۀ حساب با «احمد شاه مسعود» و « برهان الدين ربانی»شخص 
 .ندساير محالت شهر نیز پرداخت

 

تروريستی و توطئه « تخريبی»و « شیطانی» تحصیالتم، با استفاده از 1۹۹۱احمد شاه مسعود، در همین سال 
، که از سمت جنوب «طالبان»قوای « مال های رهبری»جنگی، که در شرق میانه آموخته بود، با « تاکتیکی»های 

را در غرب کابل، واقع « حزب وحدت»ضع و شرق بسوی کابل پیشروی می نمودند، قرار گذاشت، تا بتوانند، موا

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/same_ah_baradari_bonyadgarai.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/same_ah_baradari_bonyadgarai.pdf
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حکايت نموده اند، که درين مقطع زمانی، قوای خود را  دچشمديمردم . اشغال نمايند« دشت برچی و قلعۀ شاده»در 
اينراهم بايد فراموش . آتش می گشوده اند« حزب وحدت»احمد شاه مسعود، از قله های کوه، بر مواضع « توپچی»

برهان الدين ربانی و کابل مهمان افراطی پاکستانی، در « مال های»متشکل از  ننمائیم که در همین زمان، هیئتی
رهبر ملیشه های طرفدار « عبدالعلی مزاری»در همان روز هاست، که  .و قوماندان ها بوده اند« مال ها»ساير 

اسیر گرفته می « طالب»، توسط افراد «حزب وحدت»ايران، 
، چاپ آلمان، « زيود دويچه سايتونگ »گزارش  قرار. شود

بعد مزاری دو روز »: طوريکه در پای همین عکس می خوانیم
 .به ضرب مرمی کشته شد« در يک تالش فرار»
 

از آغاز دهۀ نود قرن بیست، در مدت نزديک به سه سال  
، شهر «جنگی های راه خدا»، «مؤمن»توانستند، اين برادران 

باشندۀ  ا هزارزيبای کابل را به خرابه مبدل سازند و زندگی ده ه
ه خود با کگلبدين حکمتیار . گناه کابل ما را از آنها بگیرند بی

طالبان، سه سال بعد از ورود قوای تنظیم های  پیشروی
به کابل و ساير شهر ها،  بطور منظم جای خالی « مجاهدين»

نموده، فرار را بر قرار ترجیح داد، بدون شک مطابق به هدايات 
داده، دوباره با   «جبهه »تغییر  متعاقبًا، مکررًا. پاکستان بايد، صورت گرفته باشد« .آی. اس. آی»و اوامر 
بر  که از جانب پیروانش بنا) های ماليان، چون مال برهان الدين ربانیمال»و با خود « اخوانی»برادران 

، عضو «وهابی»سیاف  رسوللو مال عبدا( تحفه داده بودند «استاد» خصوصیات ذاتی و مشی سیاسی او، به او لقب
 .و غیره پیوست« استخبارات سعودی»ارتباطی 

 

بدين معنی که در قطار آنها، بخاطر منافع . مال های سیاسی همیشه مال نبوده اند و غیر مالها هم غیر مال نبوده اند
از مدت   بهمین علت است که مردم اين کشور غمزده،. وموقف سیاسی، تغییر عقیده هم  هر لحظه ممکن بوده است

 کامل غنی بطور« دهندهمالهای فتوا »و « جنگ ساالر»شتن ها، محروم و فقیر از اساسات زندگی اند، اما در دا
، قفط بايد «چه جنرال جنگ ساالر يک بار جنگ ساالر، هیشه جنگ ساالر، چه مال جنگ ساالر و». شودشمرده می

استاد »در نزديکی کابل بگوش « طالب»مسلح وقتی بعنوان مثال، خبرهمین گروپ . ، تضمین باشد«معاش»
افراطی »و سازمانهای « الجهاد« »تروريستی»تربیه شدۀ سازمانهای « تروريست»و  برهان الدين ربانی « مالها

رسد، طوريکه از عکس العمل بعدی آنها روشن گرديد، با می« احمد شاه مسعود»شرق میانه،  در« اسالمیستی -
از « عقب نشینی»و سعودی آنها، مجبور به « اخوانی پاکستانی»ا تصامیم برادران خشم و غضب و عدم تفاهم ب
آما آنچه در اختیار داشتند، اموال منقول دولتی . بوده باشد« اخوان المسلمین بین المللی»کابل شدند، حتی ممکن پالن 

تصفیۀ  »تا به گارگاه های ساختند، « آمر« »درۀ پنجشیر»و دارائی های مردم را با خود بردند، مسعود را در 
( احمد شاه مسعود خسربرۀ)م اول در پیشاور و دوبی و فروش آن از طريق وابستگان او در قد« الجورد و زمُرد

را پس « برهان الدين ربانی». و بدخشان را سازمان دهد« پنجشیر»تولیدات معادن ( برادرش احمد ولی در لندن)
 .اشتندمقرر د «فیض آباد»از فرار از کابل، در حقیقت بحیث رئیس جمهور 

 

بغیر از . شنیده نمی شد اجتماعی، –ۀ سیاسی در عرص ،برهان الدين ربانی« پسر»تا آنزمان اثری از موجوديت  
پس از کشته شدن . داماد برهان الدين ربانی،  که يکی از برادران مسعود حکايت می شد، ديگر شنیده نمی شد

متعاقبًا . معرفی گرديد« صالح الدين»،  پسر او «برادران انتحاری خودش»توسط ( م۳۳11)برهان الدين ربانی 
القاب استادی »پدرش را بشمول « میراث کامل»اينکه چه وقت برای پسر برهان الدين ربانی، . شد«  پدر»جانشین 
البته چوکی های عمده را اشغال نموده . ، تا اکنون اطالعی در دست نیستشدطی مراسم تفويض خواهند « و مالئی

 . ، تقريبًا هیچ خبری شنیده نمی شد«پکول پوش احمد شاه مسعود» کنزديزمان از همکاران  در عین. است
می شمارد، زيرا در  «متخصص امنیت»خود را  او.  ندبرنام می« امراهلل صالح»ی را بنام از جملۀ آنها شخص

امراهلل صالح . نیز ياد کرده اند« کثیر الملک« »اجنت»مسعود را . آموخته است« زياد»خدمت احمد شاه مسعود، 
حامد کرزی ايفای  ، بحیث مسئول ادارۀ امنیت، در حاکمیت، رئیس جمهور(م۳۳1۳م الی ۳۳۳۱)مدت شش سال 

حال شب و روز حتی بر ضد . قۀ مال، غیر مال شده باشدممکن است، شاگرد مال، به مواف ...وظیفه نموده است
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های اسالمی « هیئت»هیئت سودانی، در قطار اولین « طیارۀ حامل». استاد خود، به تبلیغ می پردازد« شاگردان»
میدان هوائی کابل با خود آوردند،  ، اموالی را در«اوساما»برادر آنها، »بوده است، که حتمًا بکمک و اقاًل توصیۀ 

اينکه بیست سال قبل اين شخص در چه مقام بوده است، . آنها، پرداخته بودند« برادر های سعودی»آنرا  «بل»که 
بدست نیاورده است، « جهاد شهرت»ثبت است، زيرا اگر در « صاحبان امتیاز»ولی در لیست . معلوم نیست

 .د، بین همديگر انداحمد شاه مسعو« تقاعد»حال همه مستحق تقسیم . داده است« قربانی»را « آمر»
 

تبلیغات ضد حکومتی را براه انداخته است، آب به آسیاب شايعات از اينکه اين شخص حد اعظمی  صرفنظر 
به ارتباط به و ظیفۀ سابق خود، استفادۀ « امنیت دولتی»تشويش آور می ريزد، احتمال دارد که از منابع اطالعاتی 

القاب در دو بخش، نموی بیشتر داشته « ماشینی»کشور ما، تولیدات  بحران بیش از سه ونیم دهه در در. سوء نمايد
مدارس »، فارغ «مال های ماشینی»و دومی « کورس های مستعجل»از طريق « جنراالن ماشینی»يکی . است
 .در پاکستان و مناطق قبايلی« دينی

 

تا «« وهابی»رسول سیاف دالعب»و « برهان الدين ربانی سنی» «متحدان شیعۀ»غیر حقیقی در بارۀ ر اخباآنچه  
، که در تحت فشار استخبارات «حزب وحدت»در تحت نام « وحدت هشتگانه»حدی روشن بوده است، عبارت از 

 . به انجام رسید« ايران» آيت اهلل های
 

می زد « کمونیزم شوروی»بر  قدرت بزرگ جهان، يا « پیروزی»م الف 1۹۹۳مال برهان الدين ربانی که در سال 
بین خود « جنگ داخلی» ۀرا نتیجۀ مبارزات خود می دانست، بعد از قريب يک ده« فرو ريختن ديوار برلین»و 

« شورای حل العقد»را بجای « لويه جرگه»، اشتراک در «ساخت آلمان واحد« خیمه»آنها، بر سر قدرت، دريک 
« لباس»ر بارۀ د، مقرراتی را که دم وارد کابل شدن1۹۹۳وقتی در سال .  ، که ده سال قبل تدوير نمود«آموخت»

از آن، لیکن، قريب ده سال بعد . آنها، به نمايش می گذاشتند، وحشتناک بوده است« اشغال»تحت زنان، در تلويزون 
را « زنان»اشتراک ، مجبور بوده اند، تا «آسمانی»ن اديا« پیرو»از قدرت های در تحت رهبری گروپ ديگری 

 .تحمل نمايند« سالون»در يک  ت،خالف خواس در لويه جرگه،
 

متحدان »می گذرد، از درون « کنفرانس بن»بعد از ، «طالبان»از ادارۀ پس از سقوط  در جريان بیش از ده سالیکه
، ادارۀ جديد را، در تحت حمايت مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بدوش «چهار گروپ»، که عمدتًا «کنفرانس بن

. را ايجاد نمايند« اپوزيسیون تصنعی»، «ديموکراسی وارده»ته است، تا برای گرفتند، تالش هائی صورت گرف
ر و متفرق را، بعد از ويرانی کشو« جبهۀ ملی»هم باشد اينست، که اصطالح «  خنده آور»آنچه ممکن خیلی 

خته  و يا توجه که بیش از پنجاه سال، هیچ يکی از سابقه داران اين محافل، اصول آنرا نیاموساختن توده های مردم، 
لباس « میديا ها»خارجی، باز در تحت آن نام، در برابر عکاسان « خروج نیرو های« »آستانۀ»نمی نموه اند، در 

 .طبق میل خود را می پوشند« جالب»
 

جالب . در درازی ريش خود ها وارد آورده اند« تخفیف قیمت»، ديگران همه، «جنرال عبدالرشید دوستم»بجز  
« شوق»است که اين سه نفر هم « شايع»و همچنان « جمعیت اسالمی»مله پنج نفر، سه آن اعضای است، که از ج

شکست »با . بجای مانده است« میراث بزرگ« »مال برهان الدين ربانی»استاد آنها، . رياست جمهوری دارند
 . پیشگوئی نموده باشند ممکن در آيندۀ دور تر، تخفیف در درجۀ مؤفقیت« مالئی»از ديد آنها، در نقش « کمونیزم

 

خود « سخاوتمند»و يکی از تمويل  کنندگان « برادر جبهۀ بین المللی»بعد از کشته شدن « شرايط»آينده را بايد در 
سال، يکی از افراد  1۳قابل توجه است، که حال پس از قريب . ، جديدًا برنامه ريزی نمايند«اوساما بن الدن»ها، 

عضو کابینه « يونس قانونی»ف مذاکرات با سه  گروپ ديگر در کنفرانس بن، بنام با صالحیت اتحاد شمال و طر
مسعود، برادر ن الدين ربانی، مشترکًا با ضیاء های اول و رئیس ولسی جرگه در دورۀ قبلی از افراد مقرب برها

رب در شیخ نشینی های ع»احمد شاه مسعود و داماد برهان الدين ربانی، از جمله باشندگان ثروتمند آمر صاحب 
: شده است چنین خبر منتشردو  از زبان هر« مسکو»، زمانی معاون رئیس جمهور، سفیر رژيم اخیر در «خلیج

 «.تالف او ملي جبهې حکومت د طالبانو په مالتړ تورن کړئا ملي»
 

« بانطال»مذاکره با « انجام»اين اظهارات در حالی صورت می گیرد، که با وجود مخالفت های آنها در رابطه با 
هم از زندانی « طالب»در عکس نمونه های . يافته بود مختلف، سازمان« مال های»اخیرًا در فرانسه، ديداری از 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

 

عبدالسالم ضعیف نامیده می  با لنگی سیاه، در عقب میز، مال مالی. تا فعالین مختلف، بچشم می خورند« گوانتانمو»
در اسالم آباد ايفای وظیفه می « طالبان»حکومت « سفیر» در مقام« طالبان»او الی آخرين ماه های حاکمیت . شود
استفاده می نمود، در رابطه با اخبار ( بزبان انگلیسی) يکی از اظهارات صريح او که تا آنزمان از ترجمان .  نمود

که قوای ، جنگ حقیقی وقتی آغاز می يابد»: به خاک افغانستان گفت« ورود قوای امريکا»مقدماتی در مورد 
« طالبان»پنج سال حاکمیت اينرا هم بیاد داريم که در مدت، حدود کمتر از « .پیاده شوند افغانستان ی در خاکخارج
، که در زمان «حرکت انقالب اسالمی»، رهبر «مولوی محمد نبی محمدی»، پیرو «مال های»تحت رهبری عمدتًا 

ياد می شد، فقط « دلمعت»سه گروپ آنها، در صف « حکومت چپی تحت حمايت»و « جنگ علیه قوای شوروی»
برسمیت می شناختند و با « جمهوری اسالمی پاکستان»و « امارات عربی متحد»ربستان سعودی، عسه کشور چون 

در مرحلۀ اول، عربستان سعودی و امارات عربی . برقرار نموده بودند« سفارت»سطح ه همان سه کشور، روابط ب
تا آخرين لحظات، روابط « رال مشرفجن»پاکستان . قطع رابطه نمودندمتحد 

پیوست خود را با « به ظاهر»وقتی، پاکستان . حفظ داشت« طالبان»رسمی را با 
، زدر ظرف چند رو« طالبان»اعالن داشت،  و حاکمیت « ضد تروريزم»مشی 

در پاکستان، تقاضای « طالبان»کاماًل سقوط کرد، مال عبدالسالم، آخرين سفیر 
سیاسی او نه تنها پذيرفته نشد، بلکه « پناهندگی». ودسیاسی نم« پناهندگی»

انتقال داد، « جزيرۀ کیوبائی گوانتانامو»مأموران امريکائی او را بازداشت و به 
درين زمان، زبان . دوباره به کابل آورده شد« گوانتانامو»پس از رهائی از زندان 

اخیرًا از کابل به . انتشار يافت« فرانسوی»زبان  آن، ب« ترجمۀ»انگلیسی آموخته بود، کتابی نوشت، که خبر نشر 
مال های طالبان که . در ديدار با گروپ مقابل ديده می شود« جلسۀ پاريس»نقل مکان نموده بود که در « قطر»

قريب ده سال بدشواری، عکس های آنها را می توان يافت، درين مرحله چنان عالقمند به نمايش عکس اند، که در 
 . کل معرقی آنها گنجايش می يابدمقاالت به مش
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