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عبدالحکیم سامع

بستر والدت و پرورش طالب افغان و مطبوعات جهان!
(قسمت دهم)
دوره های مختلف «بحران» از «مقاومت» و «جهاد» علیه قوای شوروی گرفته الی آغاز «جنگ داخلی» ،که
بعضی از «نیرو های خارجی» «پیروزی» و دیگران ممکن «شکست» ،ارزیابی نمایند ،اما برای افغانها« ،انجام
یک جنگ» و «آغاز جنگ دیگری» معنی داشته است ،که تا امروز به اشکال مختلف ادامه دارد .ممکن برخی از
رشته های «بغرنج» مناسبات را که در طی سالهای
طوالنی «نسج» گرفته است ،درک نمائیم.
خستگی مردم از جنگ وویرانی و نفرت شدید نسبت
طرزالعمل «جهادیون» و «جنگ ساالران» ،در
آغازمحلۀ «پدیدار شدن جنگی های طالب» ،بمثابۀ
عاملی محسوب شده می تواند ،که قسمتی از جامعه به
گروپ جدید« ،طالب» چشم امید زیاد بستند .هدف
مردم ختم جنگ بوده است .رئیس جمهور فعلی
همچنان از جمله هوداران این «حرکت» یا «جنبش»
شناخته شد ،چنانچه از انتخاب ایشان بحیث نمایندۀ «مال
محمدعمر» در سازمان ملل متحد ،در سطح رسانه های گروهی شنیده شده
است.،
از جانب دیگر از طرف برخی از رهبران «جنگی» های طالب
اظهاراتی بعمل می آمد ،که گویا این «حرکت» بخاطر «ختم جنگ داخلی
و خلع سالح» است ،شایع بوده است ،که در نهایت رهبری کشور در دست،
طرفداران «پادشاه سابق» و «تکنوکرات ها» خواهد افتاد.
درینجا ،مقرری «حامد کرزی» بحیث نمایندۀ «طالبان» در
سازمان ملل متحد و هم چنان ،مصاحبۀ اولین «وزیر خارجۀ
طالبان» با مجلۀ «فوکوس» که قبالً در یک مطلب جداگانه در
«پورتال افغان جرمن آنالین» ،بدست نشر سپرده شده است ،از
آن بعنوان نمونه یاد آوری بعمل می آید .برای «جامعۀ» خسته
از «جنگ» که شباهت با انسان غرق در توفان می تواند
شباهت داشته باشد ،که برای «نجات» ممکن به «قف» حمله
زند ،چنین شایعات ،چشم امید بعضی ها
را به برگشت «پادشاه» از روم ،بیشتر
ساخته بود .این شایعات ،به پیشرفت
«طالبان» در عملیات تسخیری آنها هم،
کمک نمود.
این گروپ« ،طالب» که تا حدی بدون
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«هویت» و بدون «سابقۀ سیاسی» روشن بوده است ،زیاد تر امکان پخش شایعات در تحت نام آنها ممکن بوده
است .بزودی از وضع سوء استفادۀ نمودند ،با وجود آنکه مردم و جهانیان ،از وابستگی آنها به پاکستان و کشورهای
دیگر منطقه واقف بوده اند« ،طرح های» افراطی را در تحت نام «اسالم» براه انداختند.
موازی با چنان انحرافات سیاسی «طالب» ،فعالیت های «افراطیون اسالمی» از سراسر دنیای «اسالم» در تحت
«نفوذ» «القاعده»« ،افراطیون پاکستانی و کشمیری» و «چیچینی» و غیره نیز کسب شدت نمود .نقش «بن الدن»
و «یاران» او از ریشه تغییر نمود ،در حمایت از «گروپ طالبان» هم صف با «پکستانی ها» ،روز تا روز در
«جبهات» جنگ در داخل افغانستان «تبارز» بیشتر می نمود.
درعین زمان ،در تعلیمدهی تروریست ها ،در سطح بین المللی ،به اقدامات وسیع و رسوا دست برد .بجای نقش
«ماشینکار» در اعمار راه ها و یا تونل ها و مغاره ها که در شماره های قبلی دیده می شد ،با گروپ «محافظان»
خود از صحنه های «تمرین» جنگی های «القاعده دیدن »می نمود .این یکی از صحنه های تمرین «عساکر القاعده»
را نشان می دهد .در دو عکس پهلوی هم که از یک فلم جدا شده است ،مالقات «رحیم هللا یوسفزی» گزارشگر «بی.
بی.سی ».و «اوساما بن الدن» را نشان می
دهد .در همانسالهای قبل از سقوط
«طالبان» ،از روابط نزدیک شخصی«مال
محمدعمر» و «اوساما بن الدن» ،شایع
بوده است .در حالیکه در «آغاز» عکس و
«فلم» و گزارشات تصویری از «مال محمد
عمر» دیده نمی شد ،بعد از سقوط
«طالبان» عکس های متعدد ،او در وقفه های مختلف ،از منابع خارجی بنشر رسیده است ،که یکتعداد را درین قسمت از نظر
می گذرانیم.

در زمان پدیدار شدن «طالبان» و سالهای تسلط آنها بر قسمتی از خاک افغانستان از نقش سه «مهره» که «افسانه
های» خاصی هم ،با نامهای آنها ،نیز ارتباط داده شده است .این سه نفر عبارت اند از «مال محمد عمر»« ،اوساما
بن الدن»
که با موقف جدید ،بحیث «رهبر» القاعده ،در برابر «کامره» ،با تفاوت از سابق ،در سطر های فوق با جنگی
هایش ،دیده شده است.
و شخص سوم «احمد شاه مسعود» .از هر سه بعنوان افراد
مربوط حلقات «بنیاد گرای اسالمی» با خصوصیات مختلف یاد
در بخش
از «مهارت» «احمد شاه مسعود»
نموده،
«ستراتیژینظامی» یا جنگی نام برده است.
در پیشرفت سریع نظامی «طالبان» ،یکی از عوامل را در پهلوی
«خستگی» مردم« ،نفرت» و تجربۀ تلخ آنها ،از حکومت «مسعود
–ربانی» و سائر «متحدین» آنها یاد شده است.
وقتی از« احمد شاه مسعود» نام می برد ،همین عکس را بنمایش
می گذارد .در بارۀ این شخص و گروپ او بطور وسیع معلومات
داده شده است ،که در نقش «اجنت» کثیرالجوانب ،او را در
«ستراتیژی» های «جنگی» ،برجست ساخته است.
از جانب دیگر ،طوریکه قبالً نیز تذکر رفته است ،در مقطع کوتاهی« ،وعده های» فریبنده از جانب «رهبران»
طالب ،که گویا ،رهبری «سیاسی»را به «اهل کار» خواهند سپرد و خود آنها ،دوباره به «مدارس» و مساجد،
رجعت خواهند نمود ،همچنان به پیشرفت آنها نظر به برداشت گزارشگر ،نقش داشته است .موقف متردد و غیر
دقیق «قصر سفید» نیز باعث پخش «شایعات» گردید.
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طوریکه در شماره های قبلی نیز تذکر رفته ست از سال 1۱۱۱م ،الی ۳۹۹1م،
با گذشت چند ماهی ،وقتی که «رهبر القاعده» از «مقر» اولی او از جالل آباد (منابع با خبر گفته اند ،که همین
رهبر «القاعده» ،بنابدعوت
عبدالرب رسول سیاف به
افغانستان آمده است ،).به
قندهار ،منتقل گردید،
وضعیت در «مشی رهبری
طالبان» وهمچنان در
جبهات تغییرات عمیق می
بیند .شخص « اوساما بن
الدن» ،که الی زمان «حضور» قوای شوروی و «حاکمیت» حکومت «چپ» در کابل ،بنابر اظهارات« ،جنرال
حمیدگل» ،برای «مجاهدین» کار های ساختمانی می نموده است ،در
جریان و تداوم «جنگ» داخلی ،بحیث یکی از پایه های عمده در
«جنگ داخلی» افغانستان ،محسوب می گردیده است .در یک فلم،
«نشنل جیوگرافی» که از «درون جنبش طالبان» گزارش داده است،
در باال نشان داده شده است.
(سؤالی می تواند مطرح شود ،که طالب با «ماسک» را چه کسی
رهبری ،سازماندهی ،تمویل ،تجهیزو تسلیح می کند و تعلیمات
اختصاصی «جنگی» را ،به آنها ،می آموزاند).
این عکس ها را بنام «برگشت دوبارۀ» طالبان یاد کرده است.
آنچه از یک فلم استخراج شده است ،چهره های گوناگونی اند ،که
زمان فعالیت آنها ،دقیق گفته نشده است.
در همین فلم از زبان «طالبان» تذکر می دهد ،که در آغاز امید های
زیاد داشته اند ،اما بعداً ،به استبداد و شدت ظالمانه دست بردند .در
جمله ،چند عکس را به نمایش می گذارند ،که درین صفحه نقل شده است.
پایان
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