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

علیه قوای شوروی و هم چنان، « جنگ»در وقفه های مختلؾ قسمت های قبلی از وضعیت داخلی کشور در زمان 
مهاجرین در پاکستان، « کمپ های»صحنه هایی از 

« ریشۀ»بطور مختصر از نظر گذرانده شد. از گذشته و 
در جامعۀ افؽانی هم « طالب»فرهنگی،  –اجتماعی 

اما نا کافی بنظر میرسد.  چنان یاد آوری بعمل آمده است،
طوالنی و از « بحران»یکی از عوامل عمده و اساسی، 

«. کینۀ بیگانه»جای بیجا شدن مردم افؽانستان و بروز 
در سائر نقاط جهان، ثابت « مشابه»مانند  بحرانات 

گردیده است، که حلقات معین که مصروؾ رسیدن و یا 
ت، بنفع در راه تحکیم قدرت مصروؾ اند، ازین اختالفا

خویش کار می گیرند. روشن نیست که بعنوان نمونه، 
با چه اسناد می توانند، ریشۀ « مهاجرین»فرزندان 

اجتماعی خود را، بدون مانع و شک و تردید ثابت سازند 
اسناد هویت خود را بدست آورند.. در شرایطی که  و

جنگی،در خاک افؽانستان « اجیران»دستهای قوی از 
استفاده می توانند، خیلی پیچده است، تا فضای سالم 

و قومی، « نژادی»اعتماد بر قرار گردد. اختالفات 
گروپبندی های محلی نیز تشدید می یابد، که در امر 

ت دولت مرکزی و قانونیت تحکیم مواضع ملی، یعنی تقوی
موانع ایجاد می گردد. نباید چنان تلقی شود، که گویا 

ناگهان و از هیچ سر بیرون کرده باشد. « طالب»
، در چه وقت و «طالب»نخیرباید تفکیک کرد که کدام 

کهن »در جامعۀ « طالب»وقتی «. چه نقش»به 
ؼم « محل»ما علم می آموخت، باشندگان « اسالمی

انها را می خورده اند، اما وقتی  راه « تۀاعاشه وابا»
را گرفته اند، چه کسان و یا کدام منابع، بار « جنگ»

مصارؾ هنگفت و اکماالت آنها را، بعهده داشته اند و یا 
 حال هم دارند. 

 

تأسیس « مقاومت»قابل تذکر است، که در جریان  
و « عربی»و سائر کشور های « ودیسع»مهاجرین، بکمک « مجاورت کمپ های»، در «مدارس جدید دینی»

، فعالیت «حضور قوای شوروی»، در همان مرحلۀ «شاگردان مدارس»یا « طالب»اسالمی، در بین این نسلی  از 
« داوطلبان »، بخصوص زمانیکه «آیدیالوژیکی»، نه تنها وجود داشته است، بلکه از جهت «جهادی»و « نظامی»

« نوعی از انترناسیونالیزم اسالمی»با آنها می پیوندند، « جهاد»و هم در « رسمدا»اسالمی از سراسر دنیا، نیز درین 
 نیز، رشد می یابد.« افراطیت»و 
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حضور داشته اند. در چنین « تنظیم های جهادی»در آنزمان در سراسر حلقات و « مبلؽین»البته  نمونه های چنین  
، این اطفال توسط «فلمی»بر اساس گزارش « مدرسه ها»

، که در عکس باالئی دیده می شود، «مال ها»و همچ
  تدریس می گردیده اند.

دریافت منابع معلوماتی جدید، که پیوند های مهم را از    
منابع معتبر رسمی افشاء می سازد، نویسندۀ این سلسله را 
بر آن داشته است، تا در جائیکه معلومات توضیحی الزم 

معمول « تسلسل»و « نظم»باشد، خارج از 
، عالوه نماید. زیرا نشر قبلی بعضی از «کرونولوژیک»

ت اخالل در تسلسل را بوجود آورده قسمت ها، این حال
است. قبالً  در یکی از گزارشات، که وقایع آؼاز یافتۀ اخیر 

به خاک « هجوم قوای شوروی»م، یعنی 1۱۹۱سال 
و مقابله های قدرت « جنگ ویتنام»را با « افؽانستان»

فضای »در « واشنگتن»و « مسکو»های بزرگ، یعنی 
سی. »شیدۀ های سرپو «عملیات»، از آؼاز «جنگ سرد

، درین شده ، تذکر داده«جیمی کارتر»در زمان « آی. ای.
را  «خطرات جنگ سوم جهانی»، برای اینکه، «برنامه»
جانب »از « واشنگتن»از نظر دور نداشته باشند،  هم

« جانب پاکستان»و از « پول»وعدۀ پرداخت « سعودی
و به « مقاومت»، برای سازماندهی «آمادگی»وعده و 

در رسانیدن همه وسایل، به « اطتوس»اصطالح 
 را حاصل نمود.« مجاهدین افؽان»
 

در حقیقت فعالیت های رسمی و سر پوشیده، یعنی آنچه  
براه افتاده است، در « قبایلی»از خاک پاکستان و مناطق 

، یعنی فعالیت های  سه «سه ستون»بر همین « آؼاز»
استوار گردیده است. بتدریج البته در ساحات « دولت»

مختلؾ، توسعه یافته است، که بعداً در مورد صحبت 
خواهد شد. از جانب پاکستان، مدتی هم این شخص، 

در مرکز سازماندهی همه فعالیت ها، به « حمیدگل»
آی.اس. »م، مسؤول 1۱۱۳ –م 1۱۸۹حمید گل از سال »آنها قرار داشته است.)« سران»افؽان و « مجاهدین»ارتباط 

 «(  آی
 

مدارس »است، اینست که از تأسیس  آنچه قابل توجه
سعودی و اعراب و هم چنان « مالی»، بکمک «دینی

اسالمی از سراسر جهان، که در « داو طلبان»پیوستن 
تذکار یافته است،  در سال « ویدیوئی»گزارش طوالنی 

و « جنبش»، بحیث یک «طالبان»های قبل از بروز 
نیز گزارش داده شده است، بطور  ،«گینیروی جن»
از آگاهی آن سازمان در رابطه « سی. آی. ای.»شخص م

اوساما بن »عرب، منجمله « داو طلبان»با موجودیت 
، فقط «سی. آ. ای.»تذکر داده، تأکید می نماید، که « الدن

امریکا گفته اند، « گنگرس»، به «سی. آی. ای»با افؽان ها داشته، است. در نخستین گزارش مختص « تماس مستقیم»
در همان گزارش، .« بیرون  برانند»  شود، قابلیت آنرا دارند، تا شوروی ها را اسلحه داده« افؽان ها»هرگاه به 

شایعات و ادعا های داشتن «.   اشؽال افؽانستان سهل است، اما نگهداشتن آن دشوار»همچنان، یاد آور شده اند که 
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رد نموده،  در عین زمان  هم « سی. آی. ای.»را، از زبان مسؤولین « عربی»اسالمی  و « داو طلبان»تماس، با 
 خطر احساس نمی نموده اند. « از طرؾ بن الدن»چنان واضح گفته شده است، که 

 

بن »زیرا طوریکه تصاویر بعدی نشان می دهد، 
« تفاوت»بعدی، کامالً « بن الدن»آنزمان، با « الدن

او و « اجتماعی»داشته است. از جانب دیگر موقؾ 
پیوند های عقیدوی بر بنای »و همچنان با  خانوادۀ او

و روابط « خاندان سلطنتی سعودی»، با ««وهابیت»
و بخصوص با ایاالت « ؼرب»با « سعودی ها»

متحدۀ امریکا، که چنین رشته ها را بعد از بمیدان 
در ایران، تحکیم  « شیعه»های « رژیم آخوند»آمدن 

این هم و تعمیق بخشید بودند، خیلی نزدیک بوده است. 
« جذب»ممکن یکی دالیل بوده باشد، که نیازمندی به 

سائر داوطلب »او را احساس ننموده باشند. در بین 
خیلی افراطی بمشاهده « ضد صلیبی»تمایالت « ها

، «کشتن کمونیست ها»می رسده است، اما چون در 
اشتراک می نموده اند، در بین جنگی ها ومذهبیون 

سی. « »گزارش»محتوای این فعال بوده اند. لذا بنابر 
، با آنها، ؼرض نداشته و حتی تذکار می «آی. ای.
 «.سروکار نداشته اند»یابد که 

 

« داوطلبان»و سائر « اوساما بن الدن» در مورد   
اعراب هم چنان تذکر رفته است، «  افراطی»اسالمی 

که با پول خود آمده بودند، گفته می شود، که این 
بدست نمی آورده اند. بدین معنی « سی. آی. ای.»از منابع « کمک های مالی»و سائر « پول»هیچگاهی، « حلقات»

انجام می یافته « مستقل»آنها، « فعالیت های»که 
است. طوریکه قبالً گفته شده است، در جمله در بارۀ 

داوطلب سعودی، ثروتمند معروؾ به « فعالیت های»
بزبان خود، « حمید گل»، «اوساما بن الدن»
و پناه گاه ها و راه ها را در مناطق « اعمارتونل ها»

« مهاجرین»به « کمک ها»کوهستانی و سائر 
همین گزاش « راپور»توصیؾ نموده است. براساس 

، «حمید گل بعنوان دروازه بان»دهنده، که از 
، به جانب ««سی. آی. ای»کمک »رسانیدن 

بحیث « حاضر»یاد نموده است، در حال « مجاهدین»
را بزبان می آورد. این شخص در حال حاضر،موقؾ رهبری « کشتن اتباع امریکائی»، تبلیػ «افراطی اسالمی»یک 

، بدوش «و گلبدین« حقانی»، بشمول گروپ های «طالبان»ضد ؼربی را برای تمام « تبلیؽاتی»در نقش تعیین خطوط 
کنند. مدعی « نفرین»نموده، « تحقیر»آنها را  می خواهند،« طالبان»گرفته است. در جائی ادعا دارد که گویا مخالفین 

مفسد، « چشم سفید»این عوام فریب .« توهین کنند تحقیر و این چگونه ممکن است. باید تمام ملت را»می گردد که 
 بفروشد.« تمام ملت»را  می خواهد، بعنوان « افراطیون انتحاری»همین 

 

، تا اکنون، «جهنم استخباراتی»وقت « خدمتگار»وم، این ش« سایۀ»از وضعیت طوری می توان برداشت نمود، که  
و « عقیدوی»، ربوده باشد و یا اینکه، رشته های پیوند «تنظیم های جهادی»رهبران « چشمان»ممکن خواب را از 

 در کلمات و اعماالو مشهود است..« سی»منطقوی « هیژیمونیزم»را با آنها، حفظ نموده باشد. « اهداؾ سیاسی»
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، «انجنیر احمد شاه»، «مجاهدین افؽان»با « اوساما بن الدن»، یعنی «وهابی»های این  ثروتمند عرب  «خاوتس» از
یکی از اعضای رهبری 

« اتحاداسالمی...»
، «وهابی»رسول سیاؾ 

وزیر داخله در حکومت 
افؽانستان در «  تنظیمی»

م ، همچنان 1۱۱۰سال 
با آب و تاب، حکایت می 

احمد شاه صدر )»کند. 
اعظم افؽانستان از سال 

 م(. 1۱۱۱م تا 1۱۱۱
گردیم، به  بر می الح

بخش های بعدی وقوع 
حوادث، قبل از وارد 

جنگی های »میدان شدن 
 « .طالب

 

قسمت سوم،  در ختم
تصویری را مشاهده 

 نشان داده است.« کابل ویران»چاپ آلمان را در قسمتی از  ،«شترن»ئت تحریرمجلۀ مصور هی»نمودیم، که عضو 
 

نام برده شده « جنگ فراموش شده»حال به این تصویر نظر اندازید، که با خط درشت و سرخ ازین جنگ بعنوان،  
یکجائی کمونیست ها  و اشؽاگران » است. در سطر های بعدی، بعد از خط درشت سرخ، برنگ سفید می خوانیم: 

اسالمی در افؽانستان علیه همدیگر بر سر حاکمیت در « جنگی های خدای»را تارومار کردند. از آنوقت ببعد شوروی 
باز هم جهان  –پایتخت کابل بیک ویرانه مبدیل گردیده است. هر روزه ده ها  انسان کشته می شوند . کشور می جنگند

 بندرت از آن یادداشت می گیرد.
، شماره 1۹صفحۀ « شترن«)»
 م(1۱۱۷ال  ۷۹

 

، ۰ۀ در صفح مارهشدر همین 
« نقطۀ داغ» در تحت عنوان:

زمانیکه جنگی »می نویسد: 
های اسالمی خدا در افؽانستان 
قدرت را بدست گرفتند، عضو 

گابریل  »، «شترن»هیئت تحریر 
( Gabriel Grüner« )گروینر

م،  با 1۱۱۳در آؼاز سال 
فاتحین ، وارد کابل شده بود. 

دوباره به  وقتی چندی قبل 
تبه رافؽانستان سفر کرد، این م

فقط در تحت حفاظت قطار 
صلیب احمر ممکن بوده است. 

را پیروزمندان دیروز، یز
دشمنان امروزی همدیگر شده 

ر س. گروپ های متعدد بر اند
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 ترکحاکمیت در کشور می جنگند. اکثریت دیپلومات های خارجی و نمایندگان سازمان ملل متحد، شهر پرمصیبت را 
ما به پیروی از اوامر می جنگیم: یک عسکر » در قسمت پائین تصویر در سمت چپ چنین تحریر یافته است: گفته اند.

  .« طفل از قوای حکومتی، در یک وقفۀ خاموشی جنگ در کابل ویران
 

هیئت »، تصویر قسمت سوم را بار دیگر درینجا، عالوه می نمائیم: عضو «احسن»جهت تسهیل، بعنوان تکرار )
 «(ویران»شخص دوم از سمت چپ. : دیدار دوباره از یک شهر « گابریل گروینر»تحریر: 

 

م، از منابع پاکستان نخستین خبری را بدین متن 1۱۱۷« نومبر» ۹، روز دوشنبه تأریخ «زوید دویچه سایتونگ»
 : نظامی، نام برد -سیاسی« طالب»بعنوان تولد زد، که می توان از آن امنتشر می س

 

شهر جنوب، قندهار بر اساس »به ادامۀ این خبر مختصر می خوانیم: .«قندهار در کنترول محصالن مذهبی در آمد»
می داند، « مذهبی»کنترول می گردد. این گروپ که خود را « طالبان»اظهارات پاکستانی ها، توسط جنگی های 

بین پاکستان و « ترانزیتی»ا را باز نمودن راه را اشؽال نموده اند. اهداؾ آنه« فرقه»و « والیت»، «میدان هوائی»
 .«افؽانستان یاد نموده اند، که در جنگ ؼیر قابل عبور گردیده است

 

زوید دویچه »م، همین روزنامۀ 1۱۱۷« نومبر» ۸یک روز بعد از خبر قبلی روزنامۀ  آلمانی، یعنی بتأریخ 
، خبر می دهد: «سایتونگ

آتش رئیس جمهور افؽانستان »
را می « اور بند»بس یا 

بر اساس این خبر .« پذیرد
قرار بوده است، تا نمایندۀ 
سازمان ملل متحد، یک 

نفری را  ۳۱« کمیسیون»
تشکیل می داد، تا در مدت 

برای تدویر لویه « چهار ماه»
 جرگه آمادگی می گرفتند.

 

 ۳۳همین روزنامه، بتأریخ 
الم سم از ا1۱۱۷« نومبر»

 آباد، خبر داده است که:
کابل را با ها  اسالمیست »

در .«  راکت زیر آتش گرفتند
گروپ  یقوا» متن می خوانیم: 

افراطی »یا « رادیکال» 
، «حزب اسالمی»، «مجاهدین

صدر اعظم گلبدین حکمتیار، 
راکت بر کابل فیر  ۰۳بتعداد 

آتش »، تا از مقررات نموده است. حکومت رئیس برهان الدین ربانی، خبر داده است که به عساکر آن امر کرده است
، پیروی نمایند. این آتش بس، برای حفاظت کمک کنندگان سازمان ملل بود ای که یک هفته قبل، اعالم گردیده« بس

مردم را در پیش داشته، تعیین گردیده است. تنها در دو ماه گذشته، بر اساس « کمپاین واکسین»متحد، که یک 
 .  ندحدود هزار انسان جان داده ادر کابل، « سر قدرت جنگ های بر»، درین «صلیب احمر»اظهارات 

 
، با نشر این تصویر تحت عنوان درشت دو سطر به ۳۳/11/1۱۱۷ ، چاپ آلمان در شمارۀ  «نویس دویچلند»روزنامۀ 

 «مبدل گردیده است.« وسارایو»ان به مپایخت افؽانستان از دیر ز»متن ذل مینویسد:
سنگین شب گذرانی دارند. همین روزنامه  ۀاکثراً در تعمیرات و خانه های صدمه دید ،باشندۀ متباقی ۸۳۳۳۳۳فقط 

  میلیون منتشر ساخته است.۳،۱م، 1۱۱۳نفوس کابل را در سال 
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ملیشه های افؽان »خبرداد: « پیشاور»از « رویتر»، از منابع «زوید دویچه سایتونگ»م، 1۱۱۷« نومبر» ۳۱بتأریخ 
جوانب درگیر منازعه در افؽانستان می خواهند در »متن خبر را چنین بیان می دارد: .« می خواهند مذاکره نمایند

 تهران با وساطت کنفرانس بین المللی اسالمی،  روی خاتمه بخشیدن به جنگ بر سر قدرت، بمذاکره بنشینند. 
 

سخنگوی گروپ ای که به یتخت ایران بفرستند. یک اهر دو جانب جواب مثبت داده اند، تا نمایندگان خود را به پ
پاکستان گفته است، که به تهران بدون شرط قبلی می روند. در  در پیشاور طرفداری از رئیس جمهور ربانی می جنگد

در مقابل همدیگر قرار خواهند گرفت، که توسط صدراعظم گلبدین حکمتیار وآمر « مجاهدین»آنجا، گروپ های 
 ملیشه، دوستم رهبری می گردند.

 

بر اساس اظهار یک سخنگوی کنفرانس بین المللی اسالمی، نمایندگان گروپ های بیطرؾ نیز به اشتراک آنها درین  
مذاکرات جواب مثبت داده اند. هر دو جانب از شروع سال به اینطرؾ عمدتاً در کابل به زدوخورد پرداخته اند. در 

 «د، زیر آتش گرفته اند.نفراد ربانی کنترول می گرداخیر هفته هم چنان ملیشه های حکمتیار شهر را که توسط ا
 

، موضوعات زیادی از منازعات در «چپی»سال حکومت، « 1۰»جای شک نیست که در جریان سالهای کم وبیش   
که قطب « بقدرت»ی رسیدن او عطش گروپ های های متعدد، بر« سیاسی»جامعه دامن زده شده است. اختالفات 

انترناسیونالیست های »بین المللی و در قطب مقابل، « اخوان المسلمین« »پیروان»طرؾ  آنرا، در یک« عمدۀ»های 
کشانیدند. آنچه با « بین المللی»، به صحنۀ «چهارچوب داخلی»، مسائل افؽانستان را ازندتشکیل می داده ا« چپی

سال، حکایت می شده  ۱۳ز ارتباط می گیرد، حضور آنها درجامعۀ افؽانستان، از بیش ا« حلقات طالب»و « محافل»
 م.1۱۱۷بعد از سال های « ماهیث»است، اما نه با این 

 

پاشیده شده است. در «  روی دختران مکتب تیزاب»گرفته است، که بر « صورت»حوادثی هم « سلطنت»در زمان  
ده اند، اعمال آنها، شناخته ش« گلبدین حکمتیار»فعالین، چون « پیشقدمان»بعنوان« آنها»حققت امر، این افراد، که از 

در زمان سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، « مودرنیزم»و حرکت بسوی « نهضت زنان»در قدم اول، بر ضد  
علیه قوای « جنگ»مرکز بوده است. در طول زمان تیاد می نمودند، م« پاکستان»که مراکز این حلقات را در خاک 

هویت »در بارۀ « جنگ»نفوذ نموده بودند. سه ونیم دهه « م هاتنظ»در تمام « مبلؽین»شوروی، افراد آنها، بحیث 
 آنها، حاالت بؽرنج را بوجود آورده است.« افؽانی

 

آتش »، که مستقیماً «تهران»و « پشاور»مستقر در « تنظیم های جهادی»و بقدرت رسیدن « سقوط رژیم چپ»با 
، «حل صفری»بر « گتننواش»و « مسکو»گردید، بخصوص بعد از اینکه « شعله ور»توسط آنها « جنگ داخلی

ازمسائل افؽانستان  امر دند، در حقیقتسیو ؼیره به جوانب درگیر، بتوافق ر« اسلحه»عدم تسلیمدهی « فیصلۀ»یعنی 
وت و قافؽانستان، هر یک با « همسرحد»منطقوی، یعنی کشور های « بازیگران»گردانیدند، « رو»هردو، به ظاهر 

، در «فعالیت های پس جبهه»، به تقویت «جنگ داخلی»ظ منافع آنها، با استفاده از شرایط تناسب متفاوت، در جهت حف
در داخل افؽانستان، وارد میدان شدند. ممکن به ابعاد و ریشه  ،آنها« سرحدات»خارج از «فعالیت های»چهارچوب 

وامل خارجی و داخلی را در های عمیق  پرابلم های کنونی ما، بوضاحت بیشتر آگاهی حاصل نمائیم، در صورتیکه ع
را در تابعیت عوامل ومناسبات، همان  مرحله ارزیابی نمائیم. « سیاسی»همه مقاطع از  نظردور نداشته باشیم. وقایع 

، «سیستم های»از « جانبداری»بعنوان نمونه، در دهۀ شصت و هفتاد، قرن گذشته، حرکات معینی از فعالیت ها، به 
و « شاه ایران»رژیم « معاش خوران»و « عمال»آنزمان، از حضور و نفوذ مختص  خارجی محسوس بوده است. در

بوده است، که از تفصیل صرفنظر می گردد. اما حوادث « شایع»در افؽانستان « ساواک»استخبارات  وقت آن، یعنی 
، پاکستان و ه صورت می گرفته است، اثرات مشهود بر یکدیگرداشته است. انکشافات در ایرانقمهم که درین منط

 .ستثر داشته ااتر شافؽانستان، در مقایسه با سائر همسایگان، در اذهان مردمان آن، بی
 

 ادامه دارد ... 
 


