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 ۸۲/۷۰/۸۷1۲          عبدالحکیم سامع 
 

 بستر والدت و پرورش طالب افؽان و مطبوعات جهان!
 )قسمت پنجم(

 

آتش، « توسعۀ»بین المللی و خطر بمثابۀ یکی از نقاط داغ و نگران کنندۀ  « قبل»بحران افؽانستان که از مدت ها 
افؽانستان، نخست در منطقه و بتدریج بسطح بین المللی متصور بوده است، در طول مدت « قلمرو»خارج از 

قدرت « کنترول»و « نفوذ»، وقایع ای که بوقوع می پیوست، در آنزمان تا حدی، درتحت «حضور قوای شوروی»
، بوده است. فضای جنگ «فضای جنگ سرد» در رقیب« بقط»متخاصم بین المللی، یا دو « بزرگ»های 

موازی با معتقدات « ؼربی»کشور های « کمونیستی»در عرصۀ بین المللی، با موضعگیری ضد « سرد»
در افؽانستان، در « سقوط رژیم سردار محمد داوود خان»و سائر عوامل، در حقیقت امر، پس از حادثۀ « مذهبی»

 ، یاری رسانیده است.«خمینی»حت رهبری ایرانی، ت« آخوندهای»پیروزی 
 

ایران براه افتاد، از جانب « آخوند های»که از جانب  ،«ضد امریکا»و بخصوص « ضد ؼرب»موقؾ به ظاهر  
 که بنفع خود ها، می دیده اند، استقبال گردید.« خاموشی»ضد ؼربی، حد اقل با « نیرو های»و سائر « شوروی»
 

، از جانب «شوروی مشاوران رهبری»بهدایت و شوروی بخاک افؽانستان،  رود قوایدر نخستین روز های و
نامه فرستاده شد، که هیچوقت جواب رسمی « خمینی»بطور نمونه، عنوانی « ببرک کارمل»آنها، « دست نشاندۀ»

« جنگ»جنگ منطقوی را براه انداخت، در جریان این « ایران با عراق»نمود. در تحت همین فضا، ندریافت 
« آرشیؾ های کهنۀ»ایران، اینبار، با تفاوت کمی در مقایسه با رژیم شاه، به « احساس عظمت طلبی»یج بتدر

 تا لبنان و سوریه تقویت بخشید. را در خلیج« شیعیت»صفوی ها، مراجعه نموده، امروز 
 

سقوط رژیم »گ های امریکا با عراق تا جن ، از«ضدیت با امریکا»در تحت نام ایران، « آخوند های»دولت  
آخوندهای »ضربات شدید وار کرد. تقویت مواضع رژیم  در ایران «کردها»بهره برداری نمود. بر جنبش « صدام
و شرق میانه، در محافل و فرقه های مذهبی اسالمی، رقیب « ؼرب آسیا»و « خلیج»در کشور های « یراناشیعۀ 

نیز، تحرکاتی « کشمیری»پاکستانی و « راطیسنی های اف»و « سعودی»های « وهابی»آنها بخصوص در حلقات 
تازه تشکیل یافته، در « مدارس»مباحثات را در محافل و « آیدیالوژیکی« »جهات»را بوجود آورد، این امر، از 

با عالیم مشهود،  تقویت می یافت.« سعودی»تشدید می بخشید، که بحمایت پولی « قبایلی»خاک پاکستان و مناطق 
شده  باعث گر علیه همدی«خونین»، واقعات «مختلؾ»اصتاْ در خاک پاکستان، در وقفه های این چنین تضاد ها، خ

  و باعث خواهد شد.
 

« نظامیان»در افؽانستان، به « سه و نیم دهه»بیش از « بحران اخیر»نباید از نظر دور داشت، که در حقیقت 
و در یافت « ختن تأسیسات نظامی آنکشورمودرنیزه سا»را مساعد ساخت، تا عالوه از « طالئی»پاکستان  فرصت 

از جانب ایاالت متحدۀ امریکا و جهان ؼرب و توسعه و تعمیق مناسبات بین « مودرن»تجهیزات و سالح های 
نیز نائل آید. این « اسلحۀ اتومی»تولید « تکنالوژی»المللی آنکشور درحال رشد، در همین زمان هم چنان به 

، تاحدی نا دیده گرفته می «محافل ؼربی»ای شوروی در افؽانستان، از جانب در سالهای حضور قو« انکشافات»
در فضای بین المللی، مناسبات و پدیده های کامالً نوینی را بوجود آورد که عاری از « ختم جنگ سرد»شد. 

، نخواهد بود. فضای بی اعتمادی در «سرد»و مخالفان، زمان جنگ « دوستان»های جدی، برای « نگرانی»
، خود یکی از عوامل خسته کننده و موجب سردرگمی ها و منبع وقوع حوادث ؼیر دو جانبه و چندین جانبه اسباتمن
دشمن »به « دوست دیروز»نیز بوده می تواند. بخصوص، انکشافاتیکه، قسماً نمایانگرتبدیل « پیش بینی شده»
، پیچیده تر ساخته هم چنان باید را« للیمنطقوی و بین الم»قدرت های « بازی های»، می باشد و بر عکس« وزرام

 .باشد
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/same_ah_bestari_weladat_wa_parwaresh_5.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/same_ah_bestari_weladat_wa_parwaresh_5.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/same_ah_bestari_weladat_wa_parwaresh_5.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/same_ah_bestari_weladat_wa_parwaresh_5.pdf
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را درین منطقه، در قطب «( سنی)»اسالمی « تقویت بنیادگرائی افراطی»البته انکشافات دیگری هم در بخش 
آنها، خاصتاً در پاکستان، « حریؾ»رونما سخته است. گروپ های « خلیج»در «  پاکستان»مقابل، عمدتاً در خاک 
. تا می نماینداند، عمل  برخوردار« افراطیون سنی»و سائر « سعودی« »یکژآیدیالو»و که از  حمایت پولی 

دوام داشته « قوای شوروی و دولت تحت الحمایۀ شوروی در کابل»با  افؽان «جنگ نیروهای مقاومت»زمانیکه 
« سرشار»های  ،کمک«(سنی« )»صدام حسین»، به رژیم «سعودی»، «کویت»، بخصوص «جهان عرب»است، 

، «شبهه جزیرۀ»این مجموعۀ کشور های عربی، « دروازۀ شرقی« یگانه»بعنوان « عراق»، زیرا پولی می نمودند
ایرانی، جلوگیری می توانسته اند. اینرا هم می دانیم که در « آخوند های« »هجوم»محوب می گردده است، که از 

« نشینی»و شیخ « سعودی»ه برای رژیم قابل مالحظه می باشد، ک« شیعه»اکثریت کشور های این حوزه، نفوس 
 نفت خیز، مایۀ تشویش امنیتی بوده می تواند.« خلیج»های 

 

« ژورنالیست»آنچه در ارتباط با حضور قوای شوروی درافؽانستان، جلب توجه می نماید، معلوماتی است که 
شوروی در افؽانستان  عساکر»در پایان  می نویسد:« عکس»، با نشر این 1۵1، صفحۀ 11شماره »در « شپیگل»

در بارۀ افؽانستان،  ،عنوان گزارش را درین شماره.«« نه همه می دانند که ما درینجا چه جست و جو می کنیم: »
 تعیین نموده، در جائی می خوانیم:« امرمقدس»
 

بعد از سالهای خاموشی، مطبوعات شوروی حال در بارۀ جنگ در افؽانستان »
، اصالً «صنایع سوسیالیستی»در جائی .« خته استکامالً بنحوۀ تبلیػ پردا –

قلب میلیون ها انسان ما جای » اعتراؾ نموده است، که کلمۀ افؽانستان  در 
گرفته است. نگرانی ها  از مادر های آنها خواب آرام را ربوده است، که 

در دست، مفتخر اند که « تفنگچۀ ماشیندار»با « یونیفرم»جوانان آنها در لباس 
 « .ت و رسالت بین المللی خود را انجام می دهندمکلفی

 

مکاتب »، جانب مقابل در تقویت «آیدیالوژیک« »تجلی»ادعای رسالت بین المللی با رنگ و »در برابر چنین 
در « مدارس دینی»، منجمله تأسیس «افراطیت ببنیادگرایان»و « وهابیت»

آنوقت، « دوستان»بعد، مناطق قبایلی نیز پرداخته است، که اینک قریب سه دهه 
 امروز آنها گردیده اند.« دشمنان»قسماً 

 

 ۲۷۷۷»، تعداد تلفات آنها را به «اتشه های نظامی ؼربی»در همین زمان منابع  
 تخمین نموده اند.« کشته

 

بنشر رسیده « شپیگل»مجلۀ  ۵۵شماره  1۲1در پایان این عکس که در صفحۀ 
 .«ر افؽانستان. قسمت های زیاد محالت کشور از باشنده خالی شده استبمب باری شده دقریۀ »است، می خوانیم:

 

اطفال دیده می شود،  « نظامی»در چند سطر باالتر صفحه در همین گزارش که در عین حال، عکس تعلیمدهی 
موجودیت دولت برای  تقویت از ،هآیند« کدر های»اطفال، تا اکنون بحیث  ۸۷۷۷۷اضافه از »خبرنگار می نویسد: 

 کمونیستی، تربیت می شوند.
 

نفر میرسد، که در  ۵۷۷۷۷با محصالن، عساکر و کارمندان مسلکی و حرفوی، به  
نزد برادر بزرگ، همچنان در جمهوری دیموکراتیک آلمان، بلؽاریا وحتی درکیوبای 

در یک جمهوری  ،مه نخبه هایی خواهند بوده اینها افتاده تعلیم داده می شوند، ردو
 (۵۵« شماره« شپیگل»، 1۲1)صفحه « شوروی افؽانستان

 

، همچنان عکس متعدد را بدست نشر 1۹۷، صفحۀ ۵۵در شمارۀ « شپیگل»مجلۀ 
« ؼیرمسکون شدن»سپرده است،  طوریکه نمایانگر ویرانی های بیشتر در دهات و 

 دهات ومحالت بوده است.
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این خاک و وطن افؽان ها، بوجود آمده است.  در پایان  سال،  وضعیت کامالً متفاوت در برابر ۸۲ حال پس از 
مهاجرین یا فراریان افؽان در یک »بدین متن می نویسد:« شپیگل»در پاکستا، ژورنالیست « کمپ مهاجرین»عکس 

 کمپ در پاکستان: برای روسها مساعدت  کافی. 
 

هر کس، چه داخلی و چه خارجی، « کمپ های مهاجرین»ؼم انگیز افؽان ها و این نا گفته نماند، که ازین سرنوشت 
، «هفتگانه»هریک بنفع خود، از وضع محتاج آنها کار می گرفته اند. صرفنظر از دیگران، در پاکستان، تنظیم های 

نموده اند، بحد نیز یاد می « چهارگانه»که از آنها، بعنوان « افراطی»یا « سخت»موقؾ  با« بنیادگرایان»که 
 کار می گرفته اند. ،«یمدارس دینی محل»اعظمی، بکمک 

 

حزب اسالمی »)تحت رهبری گلبدین حکمتیار(، « حزب اسالمی افؽانستان»این چهار گروپ عبارت بوده اند از:  
)تحت رهبری برهان الدین « جمعیت اسالمی افؽانستان»)تحت رهبری مولوی محمد یونس خالص(، « افؽانستان

و عضو استخبارات « وهابی»)تحت رهبری عبدالرب رسول سیاؾ )معروؾ به « اتحاد اسالمی....»بانی( و ر
« کشورهای اسالمی»یک پوهنتون ایجاد گردید، که افراطیون تمام « پشاور»عربستان سعودی. بنام این شخص در 

« فلیپین»است. که در جنگل های « نیابو سیاؾ فیلپی»تعلیم می دیده اند، یکی از شاگردان نمونه درین پوهنتون، 
هم، حمایت می گردیده است. «معمر قذافی» انسانهای بیگناه بوده است. از جانب« ترور»و « اختطاؾ»مشؽول 

 بوده است.(« گلبدین حکمتیار»وتمویل کنندگان « حامیان»همچنان یکی از «قذافی»
 

اشتباه »، بطور نسبی، از آنها، تا حدی «ویشور»با قوای « سالهای جنگ»، که در طول «سه گانه»در گروپ 
براه افتاده بود که « تبلیؽات»وهم ازینکه در عین زمان در بارۀ  آنها،  ه استیاد می شد« معتدلین»، بعنوان «آمیز

از نام و « گروپ ها»این « جنگ»ل زمان ایبوده اند، بدون شک در او« طرفداران پادشاه»گویا، از جمله 
،  استفاده می از فعالیت های  تنظیم های آنها جلب حمایت مردم لیحضرت محمد ظاهر شاه، برایمحبوبیت پادشاه اع

)تحت رهبری مولوی « حرکت انقالب اسالمی»، گروپ های ذیل شامل بوده اند: «سه گانه»در جملۀ  نموده اند.
)تحت رهبری  «جبهۀ نجات ملی»، «(ولسی جرگه»در « لوگر»محمد نبی محمدی، در زمان سلطنت، وکیل 

طوریکه بعداً بتفصیل «(. پیر گیالنی»)تحت رهبر سید احمد گیالنی مسمی به « محاذ ملی»صبؽت هللا مجددی( و 
صحبت خواهد شد، همین گروه ها، در آؼاز بطور مشهود، در تقویت « جنبش طالبان»روی موقؾ آنها در رابطه با 

جنبش » مرحلۀ اول « جنگی های»ت برخی از رهبران و یاری رسانیده اند. در حقیقت امر، موجودی« طالبان»
کم و بیش  «جنبش»، بعداً گزارش خواهد یافت، می بینیم که این «زمانی»آن، از نگاه « والدت»که لحظه  ،«طالب

، که بعداً نمونه هائی را معرفی ستداشته ا ۀ حضور و موجودیتسابق ،مقیم در پیشاور« تنظیم های»در تمام 
 خواهیم نمود.

 

مقامات متعدد « طوالنی»توجه را بخود جلب نموده است، اینست که در مصاحبات « شپیگل»آنچه صفحات مجلۀ 
مبالؽه »بنشر سپرده است، همه اظهارات قسماً « شپیگل»رهبری دولت وقت بشمول شخص اول، که گزارشگر 

فرستاده اند. « جهان ؼرب»به « شپیگل»از طریق « تبلیػ»دور از حقیقت را برای « احصائیه های»و « آمیز
که « مجله»ات بعدی افشاء ساخته است. نویسندۀ فاشرا،  انک« فریبکاری»و « دروغ»رسوائی های همه این 

ها و « فکت»را منتشر ساخته است، ازاینجا و آنجا، « قدرتمداران»اظهارات آن 
 رسانیده است.« چاپ»چشمدید خود را نیز به « حقایق»
 

قیقت نزدیک بوده می تواند، همانا معلومات تأریخی  در بارۀ  آنچه بیشتر به ح
افؽانستان و مناسبات بین المللی و گذشتۀ کشور یا تعبیر از تصاویر و صحبت های 

آنها، با مردم عادی محسوب می گردد، درین بخش، بطور نمونه، سه عکس را در 
بعداً در تحت بارۀ نقش و وضعیت عینی زندگی زنان، بدست نشر می سپارد، که 

اسالمی، و متنفذین قرارمی گیرند. در پای این « افراطیون»فشار ها و مظالم بیحد 
را در خانه  « کلشنیکؾ»زن ها در یک دستۀ مسلح دفاع خودی. » عکس می خوانیم:

 «نگه میدارند.
 

درهمین صفحه دو نمونۀ دیگر از عکس های زنان  را  گذاشته است. یکی از ین  
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خوانده « لیست افتاده»است، که در گزارش آنها را بعنوان از « چادری» عکس ها زن با
ئیکه این همه چهره ها شده است.« نام برده« مودرن»زنان »است. در عکس دیگر از 

 نیمر، اایاد نموده است، در واقعت « مودرن»زنان »از آنها بعنوان « شپیگل»گزارشگر 
در زمان سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه همان قدم هایی اند، که  ولدامه و محصهمه ا

از « زنان محروم»همچنان احصائیۀ «« مودرن» زنان »برداشته شده بود. در پایان عکس 
 یاد نموده است.«  فیصد ۹۲»نعمت سواد خواندن و نوشتن را 

خانم چادری پوش: بدون امید از لیست افتاده »عکس با چادری، مجله می نویسد: در پایان
 «است.

 
 ۵۰کارمل »آنچه توجه را بخود جلب نموده می تواند چند کلمه در بارة شخص اول 

ساله، المذهب، که در زمان پادشاهی گذشته در پارلمان به قرآن بی احترامی نموده و 
را بحیث مقدس نو توصیؾ نموده است، گاه گاه در نماز جمعه در مسجد دیده « لینن»

 ت )از سمت چپ دوم.(کارمل کمونیس»)پایان عکس: «می شود.
 

، که از او بنام یک وزیر جدید یاد شده «عبدالحجت؟»در جائی دیگر از زبان شخصی بنام 
 ۸۲۷۷۷باب مسجد و در تمام کشور  ۰1۷تنها در کابل » است، می نویسد که گفته است: 

 آنها باید ما را آرام بگذارند.(»مذهب حجت وزیر »)پایان عکس: «مسجد، وجود دارد.
 

است. درهمین سال « جنرال عظیمی»، «شپیگل» ۵۵عکس قابل توجه درین شمارۀ 
بزبان آورده، در پایان « مستحکم»خود را درچوکی « رهبران»رژیم  ،م، این شخص1۹۲۵

خوانده است اما « روز تا روز بهتر»می نویسد، که او وضع را « مجله»عکس او، همین 
و جنراالن  دیگر، هر « جنرال رشید دوستم»معلوم الحال، منجمله با  « جنراالن»چهار سال بعد، در جمله »قریب 
و « مجاهدین پشاور»، تنظیم های «برادران»علومی، « نورالحق»و « عبدالحق»یک 

او از « متذکرۀ»نظامی « یاران»را برکرسی قدرت نشاندند. این شخص و « تهران»
« گ ساالرانجن»و  «جهادیی تنظیم ها»رژیم سلطنتی تا زمان بقدرت رسانیدن «سقوط»

بر اندازی حاکمیت ها، نقش اساسی داشته است. از جمله  « دسایس»و « کودتاها»در همه 
هم در رابطه با « دوسیه»گردیده است، که ممکن کدام « ترور»جنرال عبدالحق علومی 

 او باز نشده باشد. « ترور»
 

بخاطری جای داده شده است که ممکن بدون ارتباط با م،  1۹۹۵تذکر این چند سطر قبل از وقایع  اول جنوری 
 انکشافات بعدی نخواهد بود.

 

گزارش داده « جنگ شدید در شرق کابل»م از 1۹۹۵« نومبر» ۸، در شمارۀ تأریخ «زوید دویچه سایتونگ»
 می خوانیم: است، که در جایی چنین 

 

متی ها در شرق کابل به مقابلۀ شدید پرداخته اند. بعد از هفته ها، بار دیگر احزاب مختلؾ درگیر منازعه، با حکو»
قطعات جنگی حزب اسالمی گلبدین حکمتیار، شرق پایتخت را تحت حمله گرفته است. طیارات حکومتی مواضع 

که  ،«حزب وحدت»مخالفین را در خارج از کابل بمب باران نموده است. در عین حال، در ؼرب کابل مواضع 
انند، با راکت و ماشیندار زیر آتش گرفته شده است. درین روز که با شنبه مصادؾ بوده متحد گلبدین حکمتیار می د

 «.زخمی تذکر بعمل آمده است 1۷۷کشته و حدود  1۷زخمی و روز بعد، یکشنبه از  ۲۵است، از 
 

خر هفته، بار دیگر از آم، مختص به 1۹۹۵« نومبر» ۰و  ۵، در شمارۀ تأریخ «زوید دویچه سایتونگ»
، «زخمی ۲۰کشته و  1۹»شدید خونین در کابل، گزارش داده می نویسد: که این درگیری ها، « زدوخورد های»

 بجای گذاشته است.
 

 .ادامه دارد ..


