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عبدالحکیم سامع

بستر والدت و پرورش طالب افؽان و مطبوعات جهان!
(قسمت دوم)
در جریان جنگ در ماه جنوری ،جانب مخالفین دولت ربانی مکرراً همچو موضعگیری را تکرار می
نمودند«:کنفرانس ملی باید در بارۀ جنگ در کابل تصمیم اتخاذ نماید ».بر اس گزارش از «پیشاور» می نویسد که
گویا«:ربانی رئیس جمهور افؽانستان ،به ا ستعفاء حاضرخواهد شد ،در صورتیکه نمایندگان  ۲۷والیت به این
تقاضا ،مهر رجحان بکوبند ».این خبر را مطبوعات اسالمی بنشر سپرده است .کابین حکومت مجبور بوده است ،تا
جلس مشورتی آنرا در یک هوتل واقع در سرحد شهر تدویرنماید« .درین جلسه مقام صدراعظم حکمتیار دیگر از
رسمیت افتاده است» .تا این زمان ربانی به «تیم» قومندانان مجاهدین ،متداوما ً اعالم می داشته است ،که به
تقاضاهای «حکمتیار» و «آمر ازبک ها ،دوستم» مبنی بر استعفاء ،تسلیم نخواهد شد او همچنان به تالش وساطت
پاکستان جواب رد داده است« .حکمتیار» بالمقابل بر شرط استعفای فوری ربانی پافشاری می نموده است .در صبح
سال نو ،حین بروز جنگ ،پاکستان «سرحدات آنرا با افؽانستان مسدود ساخته است».
روز  1۳جنوری همین روزنامه می نویسد« :برؾ مانع جنگ در کابل نشده است» بر اساس گزارش واصله از
کابل ،می خوانیم « :ملیشه های رقیب در شرق کابل ،پایتخت افؽانستان ،با توپخان ثقیلبه به تبادل آتش پراخته
اند.جنگ ها ادامه دارد ،با وجود آنکه کابل زیر برؾ متراکم یافته پوشیده شده است .یک «سخنگوی رئیس جمهور
ربانی» اعالم داشت که در چنین فرصت آتش بس ؼیر واقعبینانه است ،زیرا «جهاد مقدس اعالن شده است».
قوای رئیس جمهور درانتظار قوای حمایوی از والیات می
باشد».
«فرانکفورتر الگیماینه سایتونگ» ،درگزارش  ۳1جنوری
1۳۳۱م ،با نشر این تصویر می نویسد«:حمالت راکتی بر
پایتخت افؽانستان ،کابل» درمتن میخوانیم«:جنگ بر
سرقدرت درافؽانستان ،پایتخت کابل را به ویرانه و خاکستر
مبدل ساخته است».
بتأریخ  ۳۲جنوری 1۳۳۱م ،طیارات «شورشیان» کابل را
با بمب باران به لرزه آورده است ،که از اصابت سفارت
ایران نیز یاد نموده ،در عین حال از کشته شدن دو افؽان و
هم زخمی شدن دو نفر دیگر خبر داه شده است.
« فرانکفورتر روندشاو» در شمارۀ مؤرخ  ۳۳جنوری 1۳۳۱م آن روز نامه ،گزارش واصل مؤرخ  ۳۲جنوری را
از منابع سازمان ملل متحد در «نیویارک» منتشر ساخته است ،که بدین متن می خوانیم« :بعلت جنگ های شدید در
افؽانستان ،شورای امنیت سازمان ملل متحد ،برای نخستین بار ،وساطت را بین گروپ های متخاصم ،در پیش
گرفت .بنابر ابتکار ایاالت متحدۀ امریکا ،روز دو شنبه این عالی ترین ارگان سازمان ملل متحد ،برای اولین مرتبه،
از زمان سقوط «حکومت نجیب هللا» در سال 1۳۳۳م ببعد ،دوباره با افؽانستان مصروؾ شده است .شورای امنیت
از جوانب درگیر در منازعه خوسته است ،که جنگ را فوراً متوقؾ سازند »...مخالفین ربانی ،استعفای فوری او را
خواستار بوده اند.
تأرخ  ۳۲جنوری 1۳۳۱م ،بار دیگر «زوید دویچه سایتونگ» ،گزارشی را از «هراره» ،پایتخت «زیمباوه» در
افریقا ،که در آنجا ،مرکز «پروگرام ؼذائی حهان – سازمان ملل متحد» واقع می باشد ،تحت عنوان «افؽانستان

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمه آوالیه پً دروښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي .پً دغً پتً لً موږ سري اړیکً ټیىگً کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي ٌ ،یلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـﺊ

بکمک نیاز دارد» به نشرمی سپارد .در گزارش میخوانیم«:اقالً  ۳۷۷۷۷۷انسان را گرسنگی تهدید می کند ».درین
گزارش تقاضا بعمل می آید ،که «جامع دول مجبور است تا به کمک های مواد خوراکه بطور عاجل افزایش بعمل
آورد ».به ادامه می نویسد که ادام بال وقف جنگ های بعد ازسال نو ،تا اکنون از قول «کالوس کالویتر»
( ،)Klaus Klawitterمدیر منطقوی«پروگرام ؼذائی جهان» بیش از ۱۷۷۷۷انسان ،به فرار مجبور ساخته شده اند.
بار دیگر بتأریخ  ۲فبروری «زوید دویچه سایتونگ» خبرمیدهد«:شورشیان افؽان» ،ضد رئیس جمهور به «آتش
بس» چهار روزه ،بدون قید و شرط موافقت نمودند ،از سازمان ملل متحد و از طریق نمایندۀ آن سازمان،
«سوتوریوس موسوریس» ( (Sotorious Mousourisخواسته اند ،تا تأریخ جلسه را تعیین نماید .قابل یاد آوری
است ،که در همه تقاضاهای قبلی آنها ،استعفای «فوری برهان الدین ربانی» هم مطرح بوده است.
بتأریخ  1۷فبروری 1۳۳۱م« ،زوید دویچه سایتونگ» ،نوشت «در جنگ بر سر قدرت در کابل از شروع همین
سال تا اکنون  ۳۷۷کشته و بیش از  1۷۷۷۷زخمی بجای مانده است .درعین حال بیش از  1۷۷۷۷۷انسان هم از
کابل فرار داده شده اند .قریب همه سازمان های خیری خارجی برای «کمک های بشری» ،افراد خود را ازکابل
بیرون کشیده اند».
یک هفته بعد ،درست بتأریخ  1۱فبروری 1۳۳۱م« ،زوید دویچه سایتونگ» ،از اسالم آباد پاکستان خبر می دهد
که«:حکمتیار می خواهد که کابل گرسنه باشد».
بتأریخ  ۳مارچ 1۳۳۱م « ،فرانکفورتر روند شاو» از «جنگ های شدید جدید در کابل» گزارش می دهد ،که در
اثر آن  1۲کشته و بیش از  1۷۷زخمی بجای گذاشته است .در همین شماره :در رابطه با «هتک حرمت و تجاوز
پولیس و نظامیان علیه زنان در سراسر جهان» بر ساس اطالعات «سازمان عفو بین المللی»گزارش داده ،شده
است .درصؾ کشور های درگیر در«جنگ داخلی» از برخورد ها ی بی رحمانه و ظالمانه علیه زنان درافؽانستان
نام برده ،جائیکه بیشتر از همه « زنان تعلیم یافته» ،مورد کین «افراطیون مجاهد» قرار داده شده اند.
بسلسل اقدامات فوق «حزب اسالمی گلبدین
حکمتیار» ،که می خواسته است کابل را از
طریق «محاصره و گرسنه نگهداشتن» به
تسلیمی وادار سازد« ،زوید دویچه سایتونگ»،
بتاریخ  1۱مارچ گزارش مفصلی را از وضعیت
حیاتی مردم در کابل به نشر سپرده است .در
سطور قبل از گزارش می خوانیم«:کابل :تهدید
نقط عالی از یک جنگ بی پایان مجاهدین.
خشم و شدت جنگ بر نقط قلب است .در
پایتخت نیمه ویران وضعیت انسانها هر چه
نگران کننده تر می گردد.
مواظبت و تؽذیه روز تا روز محدود می گردد ،انسان ها به گروگان بین جبهات مبدل می گردند .درین تصویر
جمعیت زنان و مردان و اطفال منتظر مواصلت ،قطار حامل مواد خوراک «کمکی» بوده اند .وقتی خبر داده می
شود که «مجاهدین» از ورود قطار الری های حامل مواد خوراکه ممانعت نموده اند ،این مادر بیچاره گریه سر می
دهد .در همین گزارش از زمان آؼاز جنگ در اول جنوری 1۳۳۱م ،تلفات انسانی را تنها در کابل به  1۳۷۷انسان
و تعداد زخمی ها را هم  1۳۷۷۷یاد نموده است .صعود قیم مواد خوراکه در یک مثال تذکر داده شده است ،توجه
نمائید«:برای  1۷۷کیلوگرام گندم ،در ماه دسمبر فقط  1۳۷۷۷افؽانی طلب می نمودند ،درین اواخر برای همان
مقدار در ساح دولتی ،پنج برابر ۲۷۷۷۷ ،افؽانی می طلبند ...در ساح تحت کنترول حکمتیار همین مقدار به مبلػ
 ۲۷۷۷۷افؽانی بفروش می رسد » .به همین تناسب نرخ های سائر مواد ضروری اولیه نیز بلند رفته است.

د پاڼو شمیره :له  ۳تر4
افغان جرمه آوالیه پً دروښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي .پً دغً پتً لً موږ سري اړیکً ټیىگً کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي ٌ ،یلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـﺊ

در جای دیگر از ارزیابی «صلیب احمر بین امللی ،چنین گزارش می دهد ۲۷۷۷۷«:انسان در تعمرات رسمی
دولتی و مساجد و یا مکاتب پناه برده اند .بتعداد  ۲۷۷۷۷۷فراری دیگر در خانه های شخصی سرپناه یافته اند .کم
از کم  ۳۲۷۷۷۷دیگر هم تا حال در مساکن خود اند ،اما محتاج کمک اند».
در پایان عکس «گلبدین حکمتیار» می خوانیم «:گرسنگی بحیث سالح :صدر اعظم حکمتیار تهی ضروریات کابل
را کنترول می کند .در مقابل یک مسجد انسان ها منتظر نان اند».
ادام جنگ داخلی درین مرحله ،در حقیقت امر شهر ها ،در قدم
اول پایتخت مملکت را به ویرانی های ؼیر قابل تصور روبرو
ساخت.
تصویر این تانک را «زوید دوچه ساتونگ» بتأریخ  1۲مارچ
منتشر ساختته است .عنوان موضوع« :افؽانستان«:کتابچ
خاطرات از یک جنگ بی معنی ».پاسداری و گردش نظامی نا
مطمئن و دشوار آخرین کمک کننده ها .برای انسان ها در کابل
حقیقتا ً چانس زنده ماندن بدون صلیب احمر وجود ندارد ،که متفاوت از سازمان ملل متحد است ،که در برابر خود
سری های «جنگساالران» تسلیم نمی شوند» .
بتأریخ  ۳۲مارچ 1۳۳۱م ،روزنام «زوید دویچه سایتونگ» ،گزارش
مفصلی را به نشر سپرده ،در بارۀ «دیپو» های اسلحه خبر می دهد که
«برای سه سال کفایت می کند ».در سطر دوم می نویسد« :فاتحان –
فاسد ،زرنگ و قدرت طلب ».در سطر بعدی قبل از آؼاز گزارش اصلی
می نویسد «:در افؽانستان میراث خوران اسالمی جنگ سرد ،بر اساس
انتقام جوئی کشور خود را تخریب می کنند ».درین ارتباط عکس های
این چهار نفر را به نشر سپرده است.
گزارشگر«شتیفن کالین» ( )Stefan Kleinاز زبان«پیتر شتوکر»
( ،)Peter Stockerکه از نامبرده بعنوان مرد وظایؾ انسانی دشوار ،یاد
می کنند و از ماه جوالی سال گذشته در رأس یک «هیئت»  1۱نفری
«صلیب احمر بین المللی» در پایتخت جنگ زدۀ کابل مصروؾ است،
می نویسد«:این جنگ خود آنهاست .بلی ،اما اسلح آنها نیست .ما درینجا
یک جنگ ؼرب علیه شرق را رهبری نمودیم .ما اسلحه به قیمت صد ها
میلیون درین کشور «پمپ» نمودیم ».ازین موضوع نویسندۀ گزارش،
برداشت خود را استخراج نموده ،ارائه می نماید ،که «شتوکر» از آن یک
«مسؤولیت اخالقی برای کمک های انسانی» می بیند.
گروپ گزارشگر عالوه می کند «:ما با یک کشور شناس دیگر مقابل
شدیم ،که از همچو برداشت و طرز دید نمایندگی می کند .قبل ازهمه
امریکائی ها ،مجاهدین را تجهیز و تسلیح نمودند ،تا اشؽالگران شوروی را
مجبور به زانو نشستن نمایند .این یک جنایت اخالقی بوده است« .درینجا
انسانهای کوچک را شهزاده ،ساختند که مالک ذخایر بزرگ اسلحه می
باشند ،طوریکه مواضع خود را هیچگاه آزادانه و دوطلبانه تخلیه نخواهند
کرد » ».به ادامه می نویسد«:بعلت اینکه زیاد اند ،بر بنای اسلح خود،
درین جنگ برادری افؽان در آتش گشودن سهیم می شوند»
ازینکه این جنگ ها ،از مرز های پیوند های مذهبی ،پیوند های «ایتنی»،
بشمول دلچسپی ها و منافع کشور های هم سرحد منطقوی ،همچنان بر اوضاع بؽرنج موجود می افزاید ،از جمله
د پاڼو شمیره :له  ۲تر4
افغان جرمه آوالیه پً دروښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي .پً دغً پتً لً موږ سري اړیکً ټیىگً کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي ٌ ،یلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـﺊ

اشخاص شناخته شده« ،گلبدین حکمتیار»« ،رشید دوستم»« ،برهان الدین ربانی» و «احمد شاه مسعود ».نامیده
شده اند.
نخست « از گلبدین حکمتیار آؼاز می نمائیم .دریافت کنندۀ اساسی اسلح کمکی امریکائی در جنگ مجاهدین ،از
افراد برگزیده و محبوب پاکستان شمرده می شود ».در متن از وی بعنوان «پشتون» هم یاد شده است ....در مدت
 ۳۲ماه از مواضع آن در جنوب کابل ،شهر را زیر فیر راکت و توپ گرفته است .بدون اکماالت بعدی ،ذخایر
اسلح او در یک جنگ سه ساله کفایت خواهد کرد .لیکن باز هم بر اکماالت پاکستان و کمک های «آ.اس.آی»
حساب کرده می تواند .گزارشگر به ادامه می نویسد«:حزب اسالمی» بعنوان یک حزب «افراطی» شهرت دارد.
حکمتیار« ،بنیادگرائی» را بعنوان وسیله استفاده نموده ،تا براساس آن مخالفین خود را مُهر«دشمنان اسالم کویبده»
بتواند و برای نابودی و قتل آن استدالل نماید .لقب «انجنیر» را بوی داده اند ،در حالیکه «فقط یک و نیم سیمستر»
درس را تعقیب نموده است ...بحیث پیش برندۀ جنگ ،یک لشکر  ۲۷۷۷۷نفری تحت فرماندهی اوست ،که
بصورت نسبی با «دیسپلین» و قسما ً مسلح می باشند.
گزارشگر ،از جمل چهار عکس منتشر شده« ،رشید دوستم» را «متحد» گلبدین حکمتیار می داند .در مورد
«دوستم» چنین معلوماتی را منتشر ساخته است«:دوستم رهبر ملیشه در زمان نجیب هللا بوده است» ،در جایی
توظیؾ می شده است ،که وضع «داغ» می بوده است .از زبان یک «کشور شناس» می نویسد که از «دوستم»
بعنوان قوای «ضربتی» و «شکننده جبه دشمن» کار گرفته می شده است .در جایی میخوانیم«:او صؾ دشمن را
می شکست ،بدون آنکه اسیر بگیرد ».این «محرک واهمه و وحشت که خود از هیچ چیز نمی ترسید» ،یک قوای
 ۲۲۷۷۷نفری ،که زمانی بنام «فرق  » ۲۲اردوی افؽانستان یاد می شد ،مانند گذشته ،به «دوستم» وفادار مانده
اند .از برکت «بازماندگی» های قوای شوروی ،شامل «تانک»« ،توپخانه» و « ۳۷هیلیکوپتر» فعال و  1۲بال
«طیارۀ جنگی» ،یک «اردوی کوچک» در «مزار شریؾ» در اختیار دارد« .گلبدین حکمتیار» ،رئیس حزب
اسالمی« ،جنرال» را مکرراً «کمونیست» «خائن به اسالم» ،می نامیده است .اما گزارشگر می نویسد ،که این
«قوت نظامی» جنرال او را بخود جلب نموده است .بار دیگر در گزارش ،از تؽییر «جبه » دوستم ،در اپریل
1۳۳۳م نامبرده است که در آن زمان ،متحد «ربانی – مسعود» شناخته است .با تؽییر موقؾ اخیر «دوستم»
همچنان از «تضعیؾ» نظامی «ربانی – مسعود» یاد آور شده است.
«ربانی» را « تاجک»« ،پسر» دومین گروپ بزرگترین از جمله گروپ های اجتماعی مردم افؽانستان شمرده
شده و رئیس جمهور «نام نهاد» ،دانسته است .به هر صورت در سال قبل از طرؾ «شورای موی سفیدان» در
مقامش تعیین گردیده بود« .ربانی در سال 1۳۱۷م تولد یافته ،در قاهره و انقره ،در رشت حقوق اسالم تحصیل
نموده است .در فاکولت شرعیات تدریس می نموده است.او بحیث یک شخص زرنگ ،فاسد و رشوة خوار،
«اپورتونیست» و قدرت طلب شهرت یافته است...از جمله مؤسسین «حزب اسالمی» ،در سال 1۳۱۳م ،بعلت
اختالؾ نظر با «حکمتیار» ،از آن منشعب گردیده است« .جمعیت اسالمی افؽانستان» (سنی) را تأسیس نموده ،از
نگاه مذهبی «بنیادگرا» و از نگاه سیاسی «فاشیستی» درجبندی می گردد»...
ادامه دارد ...
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