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عبدالحکیم سامع

طالب افغان چه بود ،چه شد و چه خواهد شد!
(قسمت بیستم)
بتاریخ  ۷ماه می ۰۲۲۲م« ،بی .بی .سی ،».گزارشی را از منابع،
«طالبان» در قندهار با نشر این عکس ،پخش نمود ،که« :طالبان
دو ًاجاسوس العا متدده را دستییر نموده اند » .این ادعا در باالی
همین عکس بطور «عنوان» دیده شده است .چنین اخبار مشابه ،در طی
مدت بیش از  ۰۲سال در زمان به اصطعاح «لوش مالی» تبلیغاتی اجریان
داشته است .سخنیوی «طالبان» مدعی بوده است ،که «دو عرب» ،که
متهم به اجاسوسی برای تبعۀ امریکائی«،مصروف» در یک سازمان
غیر دکومتی در کابل مشغول بوده است ،میباشند .یکی را تبعۀ
«سوریه» و دییری را «عراقی» خوانده اند ،گویا وظیفه داشته اند ،تا «مخفییاه بن الدن» را کشف کنند.
درین زمان «طالبان»« ،اوساما بن الدن» را مهمان خود ،یاد می نمودند .که در پای همین عکس
منتشرۀ «بی .بی .سی ».نیز تذکر رفته است .در همین گزارش آمده است ،که «شورای امنیت
سازمان ملل متدد» قسما «تدریماتی» را علیه «طالبان» ولع نموده است ،تا دکومت آنها را
وادار به تسلیمدهی «بن الدن» بسازند .در آن مدت زمان ،نامبرده متهم به دست داشتن در «بمب
گذاری های» سال  ۱۹۹۸سفارت های امریکا در «نایروبی» و «دارالسعام» بوده است ،که بنابر
همین منبع «بی.بی.سی ».بیش از ۰۲۲نفر کشته شده بودند.
درین گزارش ازیک اخبار انیلیسی زبان پاکستانی نقل می کند که گویا هر دو «کردی» بوده اند .در دقیقت امر فرقی
ندارد که در ااجرای یک عمل ،انسان از کدام ریشۀ نژادی و یا پیرو کدام مذهب باشد ،بلکه مهم آنست ،که هدف آنانی
را عملی می نماید ،که وظیفه و هدف راتعیین می کنند و برای رسیدن به آن ،پول مصرف می کنند .ااجرای درست
وظیفه در مطابقت با هدف است که یا خود میخواهد و یا به آن ماجبور ساخته می شوند  ،ممکن استدالل هم بکند که به
آن نیاز داشته است .بهر صورت اعمال غیر قانونی اجنایتبار یا به امر دستیاه های خاص استخباراتی و یا به امر باند
های «تروریستی» صورت می گیرد .پوشش مذهبی و یا ادعا های «انقعابی» و غیره دائز اهمیت نمی باشد.
وزیر اطعاعات «طالبان»  ،قدرت هللا اجمال  ،به نمایندۀ خبری فرانسوی «ای .اف .پی ».گفته است که «هدف عمدۀ
آنها اجاسوسی لد امارت اسعامی (طالبان)» بوده است .به ادامه ،مدعی می شود که «البته پعان داشته اند که اطعاعات
را در بارۀ «اوساما» و دییر خاراجی ها اجمع آوری نمایند ».اجالب است که با همچو وابستیی «طالبان» از رژیم
پاکستان ،روز سه شنبه مطابق ۰۵اجوالی ۰۲۲۲م «پاکستان اخراج «تروریست ها» را از افغانستان خواهان شده
است ».در دالیکه ،طوریکه در یک شمارۀ قبلی نقل شده است ،که پیشرفت «طالبان» را در «شمال» افغانستان،
مسئولین امور در اسعام آباد ،بعنوان کامیابی خود یاد نموده اند .اینیونه دقایق و «فکت» های انکار نا پذیر نشان می
دهد که پاکستان از مفهوم «اجهاد» بعنوان «پوشش» در برابر «انقعاب» و یا «ترقیخواهان» دییردلقات و قدرت های
رقیب کار گرفته است .برای عامعان اصلی ،تلفات اجانی انسانهائیکه به اجنگ میفرستند ،بعلا ً که بر دیوانات هیچنو
«تردم» ندارند و بسوی اتدادیه های «دمایت از دیوانات» در دنیای صنعتی غرب با دیدۀ «تنفر» و عدم «تفاهم»
می نیرند ،افراد آگاه از زبان چنین «سیاستمدارا» اصطعاح «گوشت خر و دندان سگ» تشبیه نموده اند .ماجموعۀ
بزرگ «اجهادیون» را که از سراسر دنیا ،به صدنۀ اجنگ می فرستند ،نزد سازماندهندگان دولتی ،همان دستیاه های
مرموز اجز کتلۀ از«ااجیران» و «قاتلین درفوی» ،موقف دییری نزد آن دستیاه های «اجهنمی» نمی داشته باشد.
برای پیشبرنده گان چنین نقشه های قدرت ممکن در قطار آنها هم« ،افراطیون» از قماشهای مختلف واجود داشته باشند.

د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

سال ۰۲۲۲م نیز از سالهای پرمشقت در اجامعۀ افغانستان و شدت اجنیها ،شناخته شده است ،که نمونه هایی از دوادث
را درقسمت های قبلی نیز از منابع معتبر مطبوعاتی ،یاد آور شدیم .تصویر مکمل را نبود منظم معلومات است ،در
دالیکه داجم معلومات از منابع مختلف ،وسیع است .در ماجمو دالت اجنگ در افغانستان ،اجنون و ودشت خاص را
نشان می دهد .بطور نمونه ،کارمندان ملل متدد ،بخاطر مبارزه علیه مرض اطفال بنام «پولیو» ( ،)polioکه باعث،
«شل شدن» اطفال می گردد ،توانسته است ،با تلمین «آتش بس» کوتاه مدت ،این «کمپین واکسین» را که بسویۀ
بین المللی آغاز گردیده است ،به پیش ببرند.
چنانچه خبرنیار«بی.بی.سی ،».بتاریخ  ۵ماه می ۰۲۲۲م گزارش می دهد که «کمپین» بر لد «پولیو» در
افغانستان در تدت شرایط «آتش بس» آغاز یافته است .ملیونها طفل باید در برابر این مرض معافیت داصل نمایند .در
گزارش آمده است ،که  ۰۷۲۲۲داو طلب ،بکار انداخته شده بودند ،تا ۴5۵میلیون طفل را واکسین «پولیو» ترزیق کنند.
در گزارش همچنان تذکر رفته است که اجوانب درگیر موافقت نموده اند که در هفتۀ اول ماه می ،سعاح ها ی خود را
خاموش سازند .به این آتش بس بنابر تقالای «یونسیف» از تمام اجوانب درگیر اجنگ از  ۱الی  ۰ماه می ،قبعاً در ماه
اپریل ۰۲۲۲م ،توافق صورت گرفته بود .دور دوم آنرا از  ۰الی  ۵ماه اجون در یک وقفۀ دییر«آتش بس» اناجام می
دهند .نمایندۀ «یونسیف» ،اظهار داشته است ،که «این اولین مرتبه است ،که ما از زمانیکه در افغانستان کار می کنیم،
قادر شده ایم ،تا در هر مدل و به هر طفل برسیم .در سابق ما نمی توانستیم ،به بعلی مناطق به نسبت تداوم اجنگ
برسیم ».همین نماینده ،این «کمپین» را در افغانستان ،اجز پروگرام داد بین المللی می داند که در آن ۰۲ ،کشور
شامل بوده ،افغانستان نیز در اجمله بدساب آمده است.
مولو قابل تواجه دییری را «بی.بی.سی ،».درست ،روز شنبه « ۰۰سپتمبر»۰۲۲۲ ،م گزارش می دهد که
«رئیس اجمهور افغانستان» ،برهان الدین ربانی « برای اخراج طالبان صدا بلند کرد ».اما چیونه و توسط کدام قوا.
در تفصیل خبر می خوانیم «:رئیس اجمهور اخراج شدۀ افغانستان ،برهان الدین ربانی ،بر آنهائیکه ،از ایشان بعنوان
کشور های همسایۀ دوست یاد نمود ،صدا کرده است ،که در اخراج دکومت طالبان از افغانستان به او کمک کنند».
درهمان گزارش « ۰۰سپتمبر» ۰۲۲۲م ،آمده است ،که «آقای ربانی» ،به ادامه تأکید ورزیده است ،که «قیمت
سنیینی را خواهند پرداخت ،در صورتیکه طالبان کنترول کامل را بر کشور بدست گیرند ».بهمین ترتیب خبر نیار
می نویسد که آقای برهان الدین ربانی ،الافه می کند که « طالبان و کسانیکه از ایشان دمایت می کنند ،نه تنها امنیت
را در منطقۀ آسیای میانه تهدید می کنند ،بلکه در بسیاری از کشور های دییر همچنان ».در عین زمان از زبان
برهان الدین ربانی می نویسد که« ،پیشرفت های اخیر طالبان موج اجدیدی از فرار و مهااجرت را ببار آورده است».
تعداد فراریان این دوادث را ددود  ۰۲۲۲۲۲یاد کرده اند.
به تعقیب راپور های مکرر ناشی از نیرانی های کشور های آسیای میانه ،یا اجمهوری های مربوط «شوروی» ،در
رابطه با «پیشروی» طالبان در شمال افغانستان درست روز دوشنبه «۰۵سپتمبر» ۰۲۲۲م« ،بی .بی .سی ،».خبر
میدهد...
روز دوشنبه «۰۵سپتمبر» ۰۲۲۲م« ،بی .بی .سی ».از «تشنج در سردد افغانستان -تااجکستان» گزارش داده است.
در گزارش آمده است که «روس ها» قوای خود را در «تااجکستان» ،بدالت «آماده باش» قرار داده اند .یکی از
مسئولین سرددی «روسی» گفته است ،که «اجنگ میان ،قوای ملیشۀ داکم طالبان ،با قوای وفادار به رئیس اجمهور
اخراج شده ،برهان الدین ربانی،فقط در فاصلۀ «دو الی سه کیلومتر» ادامه دارد .همین شخص گفته است ،که «بطور
روشن توپخانه و تانک را می شنوند ».این کشور هزاران عسکر خود را «در معرض خطر» می بینند .در عین زمان
مقامات مسئول روسی مدعی شده اند ،که «مسکو پعان» دملۀ دفظ ما تقدم دفاعی را علیه موالع «طالبان» در پیش
نداشته ،در عین زمان به مخالفین «طالبان » هم کمک نمی کنند.
همین منبع ،بقول از خبر رسانی «انتر فکس» می نویسد که «نزا اجاری درافغانستان ،یک مولو داخلی شمرده
شده ،فقط شورای امنیت سازمان ملل ،صعادیت دارد تا درین نزا و اختعاف مداخله نماید».

د پاڼو شمیره :له  2تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

در همین منبع همچنان می خوانیم« :طالبان بخش های عمدۀ افغانستان را تدت کنترول خود درآورده اند ،دال باید
بدیث اجکومت ،درین کشوربرسمیت شناخته شود ».لیکن «روسیه» طالبان را متهم به کمک به «شورشیان چیچنیا»
نموده ،مدعی است که «اسعام افراطی» را به اجمهوری های آسیای میانه «صادر» می نمایند .در همین گزارش ،با
نشر این تصویر می نویسد که هزاران انسان در نتیاجۀ این اجنگ از اجای بی اجای شده اند .برخعاف اظهارات فوق،
در ماه می همان سال ،روسیه اخطار داده بود ،که ممکن مراکز مظنون یا «کمپ»های تربیت و تمرین«اسعامی» را
در افغانستان «بمباران» نمایند.
در اثر شدت اجنیهای یاد شده ،همچنان خبر داده شده است ،که الافه از  ۱۵۲۲۲۲انسان ،تنها بسوی سرددات
«تااجکستان» فرار نموده اند .اجانب «طالبان» روز اجمعه گفته اند ،قوای آنها الی دریای آمو پیشروی نموده اند .اجانب
تااجک ها یا قوای سرددی روسی ،ادعا نموده اند که ،تعدادی از فیر های توپ ،در خاک تااجکستان اصابت نموده،
لیکن زخمی یا خساره از خود باجا نیذاشته است .دااجت به تذکر نیست ،که چنین ولعیت نظامی ،همچنان بکشور
های هماجوار ،بهانه های مداخله را بدست می دهد.
«سوزانه پرایس» ( ،)Susannah Priceخبر رسان معروف «بی.بی.سی ».از اسعام آباد گزارش می دهد ،که
«روسیه بر اقدامات اجدی اجلوگیری» از وقایع درافغانستان تأکید نموده است .در تفصیل خبر آمده است که رئیس
اجمهور روسیه نمایندۀ خاص خود را به اسعام آباد فرستاده ،موصوف به دکومت پاکستان ،گفته است که «صدها
اجنیی اسعامی از چیچنیا و دییر کشورها ،در منطقۀ شمال افغانستان تمرین می بینند».
این نماینده« ،سیرگی یاترسیمبسکی» (،)Sergei Yastrzhembskyمی گوید که «شواهد و اسنا دقیق» را در بارۀ
«کمپ ها» ،به مقامات پاکستانی نشان داده است ،توقع نموده است ،که اقدامات الزم علیه آن براه افتد .از اجانب دییر
گفته شده است ،که معلوم نیست که اجانب پاکستان ،از نفوذ خود بر «طالبان» تا چه دد استفاده خواهد ،کرد .با واجود
آنکه در سادۀ مناسبات با پاکستان ،از تغییرات «مثبت» نام برده است ولی در صدبتی که با ژورنالستان داشته است،
با خوشبینی مدتاطانه ،از معاقات هائیکه دو روز قبل،
با رهبر نظامی پاکستان ،اجنرال پرویز مشرف و سائر
مقامات بلند پایۀ پاکستانی داشته است ،تذکر بعمل آورده
است.
چهارشنبه ،مؤرخ  ۰۱فبروری ۰۲۲۱م ،اجانب طالبان،
«شورشیان» را به قتل عام  ۰۲۲نفر از افراد ملکی
متهم ساخته اند.
طالبان ادعا می نمایند که این قتل عام زمانی بوقو
پیوسته است ،که نیرو های مخالف ،مدت کوتاهی مرکز شهر بامیان را در اشغال خود در آورده بودند .همین ادعا را
بتعقیب نشر مشاهدات یک سازمان دقوق بشر بنام «هیومن رایتس واچ» ( ،)Human Rights Watchاظهار می دارند،
که تفصیلی در بارۀ « قتل افراد ملکی توسط طالبان» ،در «یکاولنگ» ،در مرکز افغانستان ماه قبل بنشر سپرده شده
بود.
همین منبع با نقل از اخبار رسمی «طالبان» بنام « شریعت» گزارش می دهد ،که گویا مسافرین از بامیان دکایت
نموده اند ،که قربانیان این قتل عام در مسیر بسوی کابل در درکت بوده اند ،که مورد دملۀ اجنیی های مخالفین قرار
گرفته اند« .ماجموعۀ از وسایط نقلیه ومسافرین آنها ،طعمۀ آتش آنها شده اند ،که در نتیاجه اقعاً  ۱۰۲انسان ازین
مسافرین بییناه ،بقتل رسیده اند».
در همین گزارش «بی.بی.سی ».می خوانیم ،که چهارشنبه« ۰۱ ،فبروری» ۰۲۲۱م« ،دزب وددت» ،موالع
ستراتیژیک را در چهارشنبه گذشته اشغال نموده بودند که دوباره قوای «طالبان» آنها را اخرج ساخته اند .مخالفین از
ااجرای چنین عمل «انکار» ،نموده اند .برخعاف ،مخالفین «طالبان» مدعی بوده اند ،که گویا «طالبان» برای اندراف

د پاڼو شمیره :له  3تر5
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اذهان عامه ،به همچو تبلیغ دست برده اند« .ای.اف.پی» (نمایندگی خبری فرانسه) از زبان سخنیوی دزب وددت
«رلا علیزاده» گزارش می دهد که« ،ما کم از کم  21کیلومتر در سمت شرق سرک عمومی موقعیت داشته ایم».
در عین دال مدعی شده است که «طالبان این اجعلیات را بخاطری پخش نموده اند ،تا اجنایات خود ها را در یکاولنگ
بپوشانند».
«هیومن رایتس واچ» ( )Human Rights Watchگفته است که «طالبان» ،بتعداد  ۰۲۲مسلمان شیعۀ ملکی را در
مدت چهار روز در ماه «اجنوری» ۰۲۲۱م قتل عام نموده اند ».این
سازمان با تعداد  ۰۲نفر از مردم یکاولنگ مصادبات اناجام داده است.
دراجمله اظهارات آنها می خوانیم«:قوای طالبان مرد ها را از بازار و
دهات نوادی گردهم آوردند ،بعد ازینکه مدل را از تسلط مخالفین خود
رها ساخته و در تدت کنترول خود قرار داده اند ».طالبان این
مولو را «رد» کرده اند.
روز چهارشنبه  ۰۲ماه می۰۲۲۱م« ،کیته کعارک» (،)Kate Clark
گزارشیر «بی.بی.سی ».از اسعام آباد پاکستان ،یک گزارش تدلیلی را با نشر این تصویر و عنوان درشت«:تدلیل:
دامیان اوساما بن الدن» منتشر می سازد .در پای همین تصویر می نویسد«:اوسما بن الدن را بدیث قهرمان ،مصور
ساخته اند ».این ولعیت ددود چهار ماه قبل از دادثۀ «سپتمبر»  ۰۲۲۱م،یعنی قبل از اعمال «تروریستی» در
«نیویارک» و واشنیتن،در پاکستان مشاهده شده است .بدون شک درافغانستان نیزچنین هوادارنی داشته اند.
در همین گزارش از اجریان مداکمۀ چهار نفر در نیویارک نیز تدریر نموده است ،که به
اتهام «بمب گذاری» در سفارت های «العا متددۀ امریکا» در شرق افریقا ،مداکمه
شده اند .گزارشیر تأکید می ورزد که یک نام ،همواره درین دادثه بطور براجسته یاد شده
است« .اوسما بن الدن» رهبر آنها شناخته شده است ،ولی در افغانستان در سایه قرار می
گیرد .همین تصویر را از اجمله تخریبات «بمب گذاری های» متذکره ،به نمایش گذاشته
است ،در پای همین تصویر می نویسد که«:بیش از  ۰۲۲انسان درین بمب گذاری اجان
های خود را از دست داه اند ».این «فراری» سعودی ،در ارتباط با دادثۀ «بمب گذاری»
متهم بوده است ،در اجمله افراد دراجه یک ،تدت تعقیب قرار دارد که در روز های
نخستین ،مبلغ  5میلیون دالر ،به کسی داده می شد ،در صورتیکه در دستییری او برای
کشاندن به مدکمه کمک می توانست .در چنین شرایط ،طوریکه درین خبر می خوانیم،
«اوساما بن الدن» در تدت سادۀ داکمیت و نفوذ قلائی« ،طالبان در افغانستان» قرار داشته ،دالر نشده اند ،تا او
را برای مداکمه «تسلیم» دهند .برخعاف «طالبان می گویند که آقای بن الدن یک قهرمان اجهاد علیه اردوی اتداد
شوروی است ،که افغانستان را در دهۀ هشتاد قرن بیست اشغال نموده بود ».در عین دال درین گزارش می خوانیم که
«او قبل از پدیدار شدن طالبان ،در افغانستان پناه آورده است ،آنها مدعی اند که او مهمان کشور آنهاست .این عمل
اسعامی نخواهد بود که او را به دشمن او تسلیم دهند».
تدلیلیر می نویسد :انتقادات نشان می دهد ،که او(یعنی بن الدن) برای «طالبان خیلی
ارزشمند» است ،که او را از دست دهند .در عین دال می نویسد که «طالبان» بفکر آنند،
تا راه توافق را بیابند .مدعی شده اند ،که اجانب العا متدده باید ،اسناد معتبر را در
اختیار طالبان قرار دهند ،تا توسط قلات اسعامی ،به مداکمه کشانیده شده بتواند .بعد در
مورد اخراج او تصمیم گرفته خواهد شد .در همین گزارش ریشۀ مخالفت «بن الدن» را با
دلور قوای امریکائی ،در عربستان سعودی ارتباط می دهد .در رابطه با تقالای،
اخراج و تسلیمی بن الدن« ،رژیم طلبان» با دو تدریم اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل
متدد ،در سال  ۱۹۹۹و ۰۲۲۲م روبرو گردید .نباید از نظر دور داشت ،که عربستان
سعودی،خود از اجملۀ فقط سه دولت مدسوب می گردیده است ،که دکومت طالبان را برسمیت می شناخته است( .در
پای همین تصویر طیارات نظامی ،نوشته شده است ،که بن الدن به آن مخالف بوده است ).به ادامه میخوانیم که«:قوای
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امریکائی زمانی در عربستان سعودی مستقر گردیده اند ،که عراق صدام دسین در سال  ،۱۹۹۲کویت را اشغال
نمود« ».آقای بن الدن دلور قوای غیر مسلمان را در کشوریکه دو مقدس ترین عبادتیاه اسعامی در آن ،واقع اند-
مکه و مدینه – بعنوان اجنایت علیه اسعام دانسته ،بدین علت صدای اجهاد علیه امریکائی ها را بلند کرده است».
پایان
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