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 ؟«نا مقدس»، نتايج «جهاد مقدس»
 

افغانستان، مقابله ها بر سر قدرت جريان  کشور ما سال قبل« چهل»قريب « بحران»آغاز  جای شک نیست که در
 عمدتًا در خاک پاکستان، به فعالیت های در خارج از کشور آنها« مقر»حلقات معلوم الحال، از . داشته است

 م، در کوه های1۱۹۱در سال  صراحت بیشتر ، با«سردار محمد داؤد خان»مسلحانه، علیه رياست جمهوری 
با . شنیده می شد در جمله نیز در آنزمان« و گلبدين حکمتیار احمد شاه مسعود»های  نام. ، اقدام نمودند«پنجشیر»
که « ی هاچپ» قوای، بین «شوروی قوای»هجری شمسی، الی ورود  13۱۹يا ثور  م 1۱۹۱اپريل « تای چپیکود»

سازمان جوانان مسلمان » ادارۀ حکومتی را در دست گرفته بودند، با حلقات معلوم الحال که در اوايل، خود را
 .انگیزۀ ديگری متصور نبوده است ،«قدرت»، نام می دادند، جنگ در گرفت، که باز هم جز کسب «افغاستان

 

 اشغال يک کشور»عنوان ه که ب« ویرقوای شو»با ورود 
توسط يک قدرت بزرگ، از جانب محافل وسیع ملی « کوچک

علیه  «مسلحانه مقاومت»، دامنۀ شناخته شدو بین المللی 
قوای »، يعنی «قوای خارجی»و « کابل»حکومت 

و مفاهیم « فتوا ها»، دامنۀ وسیع کسب نموده، «شوروی
هم ورد زبان عام و خاص « جهاد مقدس»مختلف در بارۀ 

يل اينراهم می دانیم، که به چه پیمانه و با کدام وسا .گرديد
مروری بر صفحات . ادامه يافت «سیزده سال»شديد  گجن

م، به 1۱۱۱در سال « آلمان غرب»چاپ « شپیگل»ۀ مجل
نسبت به  «گلبدين حکمتیار»دم، که آقای رتصوير ذيل برخو
امید است حافظه . شته باشدئی دااآن آشن يد باهر کس ديگر، با

: در پای تصوير می خوانیم) .تا هنوز خوب باشد اش
ۀ جبه: «واگنیکارا»در « کونتراس»تان، سدر افغان وريال گ»

در آنزمان حد اعظمی کمک های (. «ای .آی. سی»مقدم 
 .حاصل می نمود« گلبدين حکمتیار» تحت رهبری« حزب اسالمی»را  « خارجی»
 

بیق آن، از همان آغاز و نحوۀ تط« جهاد مقدس» با ينکه در رابطها نظر از صرف
« جنگ افغانسنان»که در « شک»اسالم، نظر کاماًل واحد وجود نداشته است، بدون 

مستقر در « جهادی –گروپ های تنظیمی »و همه « بنیادگرای اسالمی»افراطیون 
قاضی »نظیر « مالهای پاکستانی« »آيديالوژيک»از حمايت  ، که پاکستان و ايران

 همچو  به حد اعظمی ازمستفید بوده اند، « ايرانی»های « آيت اهلل»و « حسین احمد
با نام ها، هويت و طرزالعمل هر يک  از . سوء نیز نموده اند ۀ، استفادعقايد اسالمی

 .آنها، بخوبی آشنائی داريم« جنگ ساالران»و « رهبرن»
 

نزديک به بیست  خاک افغانستان را ترک گفت و« قوای شوروی»سال قبل  ۰۱قريب 
« جهاد مقدس»در حقیقت روی تعريف . سقوط نمود« حکومت چپی»ل قبل، و يک سا

الزم صورت گرفته می « تجديد نظر»، در همان آغاز خروج قوای شوروی اقاْل بايد
خود، داليل بی « تنظیمی»، بین گروپ های مسلح «جنگ داخلی»، براه انداختن «سقوط رژيم»بعد از . توانست

 .را بزبان می آوردند، وجود داشته است« جهاد مقدس»تقاد خود آنهائیکه شمار، نشان دادن شک جدی در اع

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/same_ah_jehad_Muqadas.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/same_ah_jehad_Muqadas.pdf
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:RIAN_archive_58833_Withdrawal_of_Soviet_troops_from_Afghanistan.jpg&filetimestamp=20120122194510
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سال بعد،  يکی از شرکای  ۰1حال اينک قريب 
و ريختن خون بی گناهان « جرم جنگ داخلی»اصلی 

ص در جنگ های صوبخ« تنظیمی»در جنگ های 
بعبارت خاص اعتراف نموده، در کابل، « تنظیمی»

نا بخشودنی انجام داده  شهادت تاريخی را برين اعمال
درين مدت بیش از بیست سال هنوز هم اين  .است

نبوده، « سیاسی»فکر راه حل  رروپ او دگشخص و 
 .خواهدهمه قدرت را می« اسلحه و شمشیر» از طريق

انتخابات را می پذيرد، بشرطیکه مردم همه به او 
 بنیان« گلبدين حکمتیار»اين شخص  .دهندب« أیر»

ممکن است، برای . است« حزب اسالمی» گذار
خودش تا اکنون، بدرستی معنی و مفهوم اصلی، اين 

م، با 1۱۱۰پس از سال  .بیان اخیرش روشن نباشد
ه ب« پورتال افغان جرمن آنالين »او در خبر منتشره در صحبت اخیر  ازابل بوده است؟ قم« خارجی»کدام قوای 

 :ت، می خوانیم، منتشر شده اس1۹/۲۰/۰۲13زبان پشتو که بتاريخ 
په نوي يمه لسیزه کې د کابل په تنظم ، د افغانستان د اسالمي حزب مشر ګلبدين حکمتیار په يوه مرکه کې وويل »

چنین « عوامفريبی»، با «افغان»در جای ديگر، با ذکر کلمۀ  «.جنګۍ کې يوازې شاوخوا زر تنه وژل شوي وو
زادي او قوانین دا وي چې امريکايانو په کابل او بغداد کې آديموکراسي، د ښځو حقونه، د بیان که » :ادعا می نمايد

وښودل او د رسنیو له لوري په پراخه پیمانه ورته کمپاين کېږي، دا خو موږ نه منو او له دا ډول ولسواکۍ کرکه 
نوع مبارزۀ او و .  «.خالفت ته دوام ورکووردوو او ورسره م زاد افغان په توګه موږ داسي ديموکراسيآد يوه . کوو

.  می دانستیم تا اکنون گزارشات وسیع مطبوعاتی را . قضاوت را بهتر است به مردم ما بسپاريم. يارانش معلوم است
 و واو حقايق چند در بارۀ « فاکت ها»، «رد پای خونین گلبدين حکمتیار عوامفريب »:در مقالۀ قبلی تحت عنوان

، بعنوان تکرار ، که جهت تسهیلو غیره نام برده شده است« سیاف»و « مسعود»نگ داخلی، چون مجرمین ديگر ج
 .نقل می گردد نیز در ذيلرا احسن قسمتی از آن 

، «طالبان»، «متحدان پروتوکولی»که در حال حاضر از جمله « حکمتیار»گلبدين »
با « ضديت» و غیره شمرده می شود، به حد اعظمی، ادعای« حقانی»، «القاعده»

را پخش نموده، جنگ را گرم نگه می « کینه علیه بیگانه»خارجی ها را تبلیغ می کند، 
دارد، در عین زمان، با استفاده از امکانات، محافل حکومتی پاکستان، سعودی، حتی 

تهای تخريبی یايران وغیره، در تنظیم فعالیت های اعضای آن در داخل افغانستان، از فعال
« دستگاه»سیاسی  گرفته، الی داخل  –در خارج از ارگانهای اداری و تروريستی  

 .در افغانستان، تبارز می نمايد« اداری سیاسی»موجود 
 

تنظیم »و « شخص»اين « قوای شوروی»علیه « مقاومت»همه بیاد دارند که در زمان 
در جناح . بدست می آورده است« اسلحه»و « مالی»های حد اعظمی، کمک« جنگی او

ياد می گرديد، در صف « هفتگانه»، تنظیم های مستقر در پاکستان، که بنام «ند روانت»
حزب »، (حکمتیار گلبدين)« میحزب اسال»وده است از ، که عبارت ب«چهارگانه»

و ( برهان الدين ربانی)« جمعیت اسالمی»، (مولوی محمد يونس خالص)« اسالمی
شدۀ استخبارات سعودی و وهابی  ءرسول سیاف، عضو افشاعبدال)« سالمی؟اتحاد ا»

« جبهۀ نجات ملی» ،گرديدياد می« سه گانه»به در گروه مقابل، که (. پرده دريده
مولوی محمد نبی )« حرکت انقالب اسالمی»و  (النییگسید احمد پیر ) «محاذ ملی افغانستان»، (صبغت اهلل مجددی)

جنبش »آخری، تعداد زيادی در رهبری ازين گروپ . می دانستند« معتدل» گروپ رادر آنزمان اين سه (. محمدی
 «.نفوذ نموده اند« سیاسی  –اداری  –دستگاه »قرار گرفتند، چهره های معینی هم در داخل « طالبان

منجمله در صحن، « شهر»که در نقاط مختلف « گلبدين حکمتیار»صرفنظر از آنکه از همان لحظات نخست، تالش 
قله های کوه های جنوب شهر وغیره که باالخره در ، «وزارت داخله»، «ارگ جمهوری»، «وزارت خارجه»
فرستاد، چنان اسناد و « اعظمصدر»را بحیث « معلم فريد»سمی به م« دامادش»جای گرفت و « چهار آسیاب»
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بی »افغان ک ياست، که خون  بخوبی می دانسته« گلبدين حکمتیار»شواهد وجود دارد، که با هر امريۀ خود آقای 
هزار نفر چه، که قتل يک افغان و يا يک انسان بی گناه، هر . هم اين کار را کرده استريختنی است، باز« گناه

قتل يک انسان را قتل بشريت می  .گردد« باز»محاکمۀ او و سائر مجرمین « دوسیۀ»کسی که باشد، کافی است، که 
 . خوانند

 

 پايان

 
 
 
  


