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 ۰۱/۱۰0/۲۰۱۶         مترجم: دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 "حزب اسالمی افغانستان" در مطبوعات خارجی!
 

 ۳۴یادداشت مترجم: حین جستجوی مطالب در "آرشیف شپیگل"، چشم به این مطلب خورد که مجله در شماره 
اطالعیۀ خانگی" تعریف نموده نشریۀ خود از آن، بعنوان "

م، در رابطه با افغانستان، ۱۹۸۱آگست  ۱۷است و بتأریخ 
 گزارش می دهد.

 
این که چرا تا این حد، بطور ناکافی در بارۀ مقاومت »

افغانی، علیه شوروی گزارش می گردد، برای  نویسندۀ 
(، روشن Peter Scholl-Latour"شپیگل پیتر شوالتور" )

جوالی در افغانستان حضور داشته  گردید، که در ماه
است: "توانائی فزیکی که از گزارشگر و "کامره مین 

ها"، در کوه های صعب العبور و مانع شونده، می طلبد، 
 "از سرحد تحمل جسمی تجاوز می کند.

 

"پیتر شوالتور", با یک "تیم تلویزونی پروگرام دوم آلمان"  
المی" از و بدرقۀ گروپی از "سازمان مقاومت حزب اس

افغانستان، الی سرحدات جنوب  –طریق سرحد پاکستان 
کابل، سفر نموده است. با لباس افغانی، تنبان  و پیراهن 

فراخ و لنگی بزرگ پشتون ها، الزم بوده است، که "پیتر 
شوالتور" و همراهان او، تا نزدیک کابل برده شوند. در 

تا  آنجا گروپ های قوی "مجاهدین" متمرکز بوده اند، 
حاضراً علیه قوای شوروی و قوای متحدین افغانی آنها، 

 یک محاربۀ رویاروئی انجام دهند.
 

" در چنین فرصت ما بحیث شاهدان عینی غربی،  شایستۀ 
خوش آمدید بوده ایم، تا در بارۀ مؤثریت مقاومت افغان ها 

 گزارش دهیم."
 

 منجمله در الجزایرـ "کونگو" و ویتنام هم« پیتر شوالتور»
شاهد عینی بوده است.  لیکن در آنجا هم چنان گاهی 

بیشتر، آنهم بعد از جنگ دوم جهانی، بحیث "پراشوتیست" 
م، ۱۹۷۹فرانسوی، حضور داشته است. در اخیر سال 

کتاب او تحت عنوان "مرگ در شالیزار، جنگ سی ساله 
 رمایشات قرار دارد.م، در لیست ف۱۹۸۰م(، از فبروری سال ۱۹۸۰سال  ۲ – ۱در هندچین" )"شپیگ 

 

وسایل و  –پالن "حزب اسالمی" غیر عملی ثابت شد، زیرا قطار امتعه و وسایل "پروگرام دوم تلویزون آلمان" 
می توانست توسط هیلیکوپتر های شوروی کشف  -دستگاه تلویوزون بر پشت چهار خر و شش اسپ بار شده بود

پیتر شوالتور: هیچ یک تصادم و محاربه را نتوانسته است، فلم کند، اما توانسته است گردد. بدینترتیب، اگرچه "
نظرات کنونی را در بارۀ مقاومت افغانها، بررسی و تجدید نظر نماید. او دیده است، که دیگر مجاهدین با تفنگ های 

طیارات, مقابله نمی توانند.  کهنه و سالح هائی که توسط آهنگران دهاتی، تهیه می شود، با تانک های شوروی و 
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می پردازد : مترجم( « حزب اسالمی»)ازین ببعد، سناتور امریکائی در تسلیح آنها و در قدم اول به تسلیح 
"کالشنیکف ها", ماشیندار های خفیف و راکت های ضد تانک، در جملۀ تجهیزات اساسی گروپ های مقاومت،  

 (۱۱۰دیده نمی شود. )صفحه محسوب می گردد. کمبود مرمی بطور آشکارا، 
 

، «استانت کمره»قرآن، وهم  در زمانی که  –، دور و پیشان مسلمان خود را گاه گاهی با ذکر آیات «"پیتر شوالتور
(، مصروف عکاسی Roman(، یکجا با پسر "پیتر شوالتور"، "رومان" )Michael Schleiman"میخائیل شالیمن" )

 «ارت فیر اسلحه، متعجب می ساخته است.بوده اند، مجاهدین را با هنر و مه
 

تذکر رفته همین تصویر نیز منتشر شده است. عنوان مطلب است: " تفنگ ماشیندار خود را در  ۱۱۰در صفحۀ 
دست بگیر". البته در فرصت مناسب، ترجمۀ مکمل این مطلب نیز خدمت خوانندگان محترم تقدیم خواهد شد. قبل از 

روز قبل در داخل عمارت چندین بخش، با رهبر حزب »... را از نظر می گدرانیم:  آن، بعضی از "پاراگراف ها"
بنیادگرای اسالمی مصاحبه ای 

انجام دادیم.  "گلبدین حکمتیار"، 
ساله، از  ۳۰یک مرد الغر قریب 

 اعتقاد خود هیچ رازی نمی ساخت. 
 

)در سطر فوقانی تصویر می 
پیتر شوالتور"، »" خوانیم:

" در افغانستان: هیچ رتیزان ها"پا
نوع مقایسه با ویتنام شده نمی 

 «(تواند.
جنبش او در جبهۀ مقدم علیه اشغال 

شوروی قرار داشت. اما در 
با دیگر گروپ های  مغایرت

مقاومت، هر گونه، همکاری با 
غرب، در قدم اول با امریکا را رد 

می نمود. "حکمتیار" مصراً گفته 
است.  "ما به کمک از خارج 
نیازمند نیستیم." ، در "وقت 

ضرورت و عاجل، ما اسلحه را در 
 صحنۀ جنگ، خود تهیه می کنیم."

اینکه تا چه حد این اظهار حقیقت «)
بوده باشد، سالهای بعدی داشته 

نشان می دهد، که رسد "شیر"، در 
تقسیم اسلحۀ غربی، به تنظیم او 

تسلیم داده می شده است. اسلحه از 
طریق "آی ایس آی" و افراد 

مربوط حزب "جماعت اسالمی 
پاکستان" تحت رهبری قاضی 

"حسین احمد" و "جنرال حمیدگل" 
توزیع می گردیده است. این حزب 

ر چهارچوب، مناسبات با آنها، د
سیاسی، مانند "چپی ها"، همبستگی 

 بین المللی داشته است.
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رهبران حزب اسالمی، عین از هفت سال قبل در مقاومت علیه قدرت » ... به ادامه، "پیتر شوالتور" می نویسد: 
)جنگی(، علیه رژیم  م، در تحت نام اسالم "مقاتل"۱۹۷۴دولتی قرار داشته است. رفقای او، نظامیان جوان، در سال 

 مستبد رئیس جمهور داود، به کودتا متوسل شدند، که قریب همه اعدام شدند.
طرز دید او سهل و ساده و پوشیده شد و بعد بداخل برگشت. آنطوری که مسلمانان تقي و شدیداً متعهد  –"حکمتیار" 

و صدای تحت کنترول در رابطه با با ما با آواز خفیف،  –همواره، چنین عکس العمل از خود تبارز می دهند 
مسلمانان آسیای میانۀ شوروی، یک اعالم جری و هم مقیاسی خود را بیان داشت: هدف حزب اسالمی نه تنها 

رهائی افغانستان است، بلکه آزادی تمام برادران عقیدوی ما در آنطرف دریای آمو، از از قیودات بی خدائی، هدف 
 «ماست..." 

 

 پایان
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