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 Political سياسی

  
 *کبير توخی 

   ٢٠١٣ مارچ ١٠

  مدافعان قلم به دست طالب در تقابل با مدارک
  

ارگان " زنپيام  " ۀ سال قبل به شکل جزوه چاپ و  پخش گرديده  بود، مجل١۵ که تقريباً ذيل نوشتۀ 

) ١٩٩٨ دسمبر -١٣٧٧ قوس مؤرخ (٥٠آن در شماره ھای مجدد،  اقدام به نشر " راوا"نشراتی  

خويش  ) ١٩٩٩ اکتوبر-١٣٧٨ميزان  (٥٢ ۀو شمار) ١٩٩٩جون-١٣٧٨سرطان (٥١  ۀشمار

و متعاقب ...  و ) ١٢(اقدام به نشر اين نوشته در شماره ھای " قطب نما "ۀ؛ ھمچنان نشري... نمود

   .نمودنداقدام به نشر آن " بابا "  و " پيام آزادی" سايت ھای آن

در شرايط اشغال کشور توسط (  نظامی -بنا بر مالحظات سياسی  - سال ١۵ بعد از –اينک نگارنده 

افغانستان " آن در پورتال مجدداقدام به نشر ) يکا و شرکاءقوای اشغالگر امپرياليزم  جنايتکار امر

را مطالعه  نمود تا خوانندگان عزيز در داخل کشور ھم به سھولت بتوانند آن"  ستان  آزاد افغان–آزاد 

  .  نمايند 

  .د ر چاپ دوم اين نوشتار اضافه شده است ( [  ]  ) بين  قوس مربع ھایتبصره 

 )٢٠١٢اپريل    (....                                                    کبير توخی 

  

  وشتار می خوانيدآنچه در اين ن

  

     در آمدی بر موضوع-١

  . تحقيقات دو ھفته  ئی داکتر قادری در مورد طالبان"    برايند -٢

  .    نقد آقای  عنايت شريف کی ھا را برآشفت-٣

  .نمايد اش منتقدان را تھديد می" ھفت بنای  طالبی "    آقای م شفيق وجدان با -٤

  .را تھديد نمود"  راوا " رئيس پوليس طالبان مؤذن   رفيع -٥

  .طالب نما" افغانی تولنه" خانم عاليه راوی اکبر توسط  بيحرمتی   فحاشی و -٦

  .   تحريف و تطھير طالبان توسط حقوقدان کشور  محترم داکتر روستار تره کی-٧

  " .طالبان، خنجر ديگری بر گردۀ مردم ما   " -٨

  ".تاج و تخت  طالبان،   " -٩
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  .ھا" خلقی " و "  صوبه سرحد "  پاکستان، - ١٠

  .  نگاھی به فعاليت خلقی ھا در زندان پلچرخی- ١١

  .  شمه ای از فعاليت خلقی ھا ی طالبی شده در ھند- ١٢

  .  اعمال خلقی ھا با طالبانۀ  اجمالی از مقايس- ١٣

  .  درنگی بر محور اساسی طالبان- ١٤

  .طالباندر برابر " افغان ملت "   موقف - ١٥

  .آی اس آی  سند سری؛ برخی از داليل استخدام خلقی ھا توسط   متن -  ١۶

  

  :   در آمدی بر موضوع-١

تحليل و ارزيابی پديده ھای بيرونسو و ذھنی، چه در گسترۀ طبيعت المنتھا؛ چه در بستر پر پيچ و خم اجتماع ِ در حال 

ر فراز و نشيب تاريخ بشری، بدون دخالت ارتقاء ؛ ھمينطور در قلمرو تفکر و آرمان انسان  پويا ؛ در تمام ادوار پ

ذھنيت و تمايالت طبقاتی، سياسی، فرھنگی، نژادی، زبانی، مذھبی، و ايدئولوژيک پژوھنده و يا نويسنده ، امری بوده 

مزيد بر آن ھرگاھی که تحليل و ارزيابی از اساليب علمی و ھنجار ھای تجربی مايه نگرفته، و . است نادر و کمياب 

ررسی و شناخت کامل پديده عاجز مانده ، در چنين صورتی؛ اگر داده ھای فکری و استنباطات ذھنی، فاقد محقق از ب

 ترويج و تبليغ بيابد ، جامعه را به چنبری تخالف و تخاصم،  قتل و ۀ سياست،  زمينۀويژه در ساحه معرفت منطقی، ب

را به  تی مليت ھا و تمامی ارزشھای فرھنگی  آنانکشتار سمت و سو  داده، در نتيجه ھمزيستی باھمی، و  ھمياری سن

ن و کاوشگران ات و نوشتار ھای تحليل گران، محققفاجعه، و محيط زيست شانرا به تجزيه خواھد کشاند؛ به مثل مقاال

  . آيدمیطور اخص،  از ھمين گونه به شماره خارجی و نويسندگان  افغان در مورد پديده نازل شدۀ طالبان ب

،  از زبان شعبده بازان رسانه ھای ... و » نيروی ملی و غير وابسته« ۀ  به چرائی تبليغ جنبش طالبان به مثاباين نگاشته

 امپرياليزم جھانی در رأس امپرياليزم امريکا قضايا و ۀگروھی و ژورناليزم مزدور، که ھمواره از منافع  آزمندان

اقتصاد بازار «  ی نمايند، و با تردستی،  حاصل دو جمع دو راجريانات و فاجعه ھای تباھی آفرين را تحليل و تفسير م

 طالب که به خاطر اشته ھای آنعده از مدافعان افغان قسماً پرداخته؛ ولی بر چگونگی نگ- وانمود می سازند » آزاد

 ھای ، بالون)خلقی بودن(، ويا کتمان پيشينۀ خفتبار سياسی شان ...بازيافت کرسی ھای وزارت، سفارت، وکالت، و

ی ئاشتھارات امارت کارتونيک طالبی را با اشتياقی آميخته با ھراس از آينده، پف کرده، و از رجز خوانی و مديحه سرا

از ھمين رو از خوانندۀ گرامی، که . در مورد فتوحات، اوامر و نواھی آنان غرق لذت می شوند؛ درنگی خواھد داشت

که ھم اکنون توسط امپرياليزم [برده شده ای به نام افغانستان را جريانات و قضايای مخروبۀ  در خون و آتش فرو 

ی نوشته ھای ئ بی پايان تعقيب می نمايند، می طلبد تا با شکيباهبا دلواپسی و اندو] جنايتکار امريکا و شرکاء اشغال شده

ن در اخبار و جرايد انعکاس اين مجيز نويسان استحاله شدۀ  طالبی را با ساير مطالب و منقوالتی که در رابطه با طالبا

  .يافته، مورد مطالعه قرار دھند

  

  :دوھفته ئی آقای داکتر قادری در مورد طالبان » تحقيقات«    برآيند -٢

تعطيالت عيد « موصوف که ظاھراً برای. يکتن از اين مجيز نويسان طالبی شده آقای داکتر عبدالنسيم قادری می باشد

 به کابل ويران ساخته شده می رود، در ضمن ديدار از خويشان  و بستگان، ذوق»  ننوروز و ديدار خويشان و بستگا

از آنچه در افغانستان می « وی سعی می ورزد  تا .   نظامی و اجتماعی بر سرش می زند-در امور سياسی» قيقتح«

ی چاپ مونتريال کانادا را بعد از جمعبندی از طريق نشريۀ  ايران به دست آورده، و آن» اطالعات جامعی« ، » گذرد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

و ھمکاران غربی اش ) رقيب مسلکی طالبان(سالمی ايران به رخ  جنايتکاران جمھوری ا...) ماه ثور ٦٧پيوند، شماره (

  :را چنين مزين ساخته است» پيوند« فوق ۀ پرتوان آقای قادری شمارۀخام. بکشد

... شود صحت ندارد بان  در رسانه ھا درج میی که در مورد طالئسفانه بايد بگويم که خبر ھاأمت          « 

من در ماه گذشته  برای گذرانيدن تعطيالت عيد نوروز و ديدار خويشان و بستگان به کابل رفتم در اين بين 

ليکن   سعی کردم از آنچه در . دست آورم ه  ب،سعی کردم اطالعات جامعی از آنچه در افغانستان می گذرد

شتم حتی  يک مورد ھم چنين چيز د خوانده بودم، مشاھده کنم، ليکن  ھرچه گروز نامۀ شما و بعضی جراي

ی که با ادب و ئردمی راضی و خوشحال بود ونيرو ھاآنچه که ديدم، امنيت، آرامش، نظم و م. ی نديدمئھا

 دولت و آنچه که بنده ديدم و شنيدم از اين قرار بود که طالبان به عنوان يک. کردند متانت با مردم رفتار می

 ،مسؤول اسالمی موظف به ايجاد امنيت و جدی و با پشتکار، برای مبارزه با فساد، تبھکاری ، فقر و نا امنی

ظلم و ويرانی ناشی از جنگ  ھای داخلی تحميل شده از طرف حکومت برھان الدين ربانی و حکمتيار قد 

 علوم  و دانشجويان باقلب پرشور ۀطلبعلم کرده  و با دست خالی و فقط باکمک جوانان مسلمان  و با ايمان 

از عشق با آزادی سر بيباک در مقابل لشکر تا دندان مسلح ربانی و احمد شاه مسعود مبارزه و ايستادگی کرد 

  ». و شجاعانه آنھا را عقب نشاند

 نظامی و - یی که در ارزيابی قضايای سياس" تخصص" تبحر،، و ,,  طالبان با و مدافع تحصيل يافته»  محقق زمان « 

» اطالعات جامع از آنچه در افغانستان می گذرد« ارزشھای فرھنگی افغانستان دارد، در ظرف دو ھفته به گرد آوری

 ۀو بعضی جرايد در بار» پيوند« ليکن بعد از گشت و گذار زياد؛ حتی يک مورد ھم از آنچه در نشريۀ . می پردازد

است و » امنيت و آرامش،  نظم و مردم راضی و خوشحال«  مشاھده می کندطالبان خوانده ، نمی بيند و ؛ اما آنچه که 

  . !رفتار نيکوی طالبان با مردم

نويسنده می بيند و می شنود که طالبان به عنوان يک دولت مسؤول اسالمی توظيف شد تا ايجاد امنيت نمايد؛ اما نمی  

می زنند؛ » چکر« خاطر در ھر کوی و برزن کابل  ۀغ  بدون دغدISIبيند و يا نمی خواھد بنويسد که صاحب منصبان  

  .می پردازند) کريکت(به بازی مورد عالقۀ شان  حتی در ميدان ھای ورزشی کابل 

من _ ھمگان زمانی را به خاطر دارند  که مشاورين روسی،  به عالوۀ  اردو، در تمام نھاد ھای استخباراتی  وامنيتی 

 امين  مشغول کار و بار سياسی اطالعاتی بودند؛ مگر خلقی ھای -   دولت تره کی_موريت ھا پوليس شھر کابل أجمله م

،   خود را قرار داده اندCIA  و  ISI آدمکش از وجود آنان اظھار بی خبری می نمودند و حاال که در زير بال و پنجال

  !چه تکرار مسخره ای. د ابراز بی اطالعی می نماين) ...القاعده وپاکستانی و(ر اينان از وجود تعداد بی شما

  :ی اش را بسط داده وگويا با فروتنی می خواھد که بگويدئ ھذيان گونويسندۀ اين خزعبالت در مورد طالبان

بگذاريد بگويم من در طول دو ھفته اقامتم در افغانستان از ظلم اثری نديدم  و ھرچه تحقيق کردم حتی  يکنفر «  

 تقريباً خالی بود و فقط در زندان کابل چند نفر معدود کالً از سارقين مسلح و زندان ھا. زندانی سياسی  پيدا نکردم

طالبان زن ... که آنھم  برای حفظ امنيت ھر کشور الزم است. رھزنان و عاملين قتل و دزدی نگھداری می شدند

ار چوب قوانين زن را آزاد می خواھد در چھ. در کادر خانواده و نه در حاشيۀ خيابان ھا. دارد را محترم می

مقدس اسالمی و زن را سربلند و مغرور می خواھد در تحت گراميداشت ھويت فرھنگ ملی و قومی افغان و 

دارد به عنوان يک مادر سالم، نجيب و با حياء ، عفيف و باوقار و ھمۀ مردم را موظف می سازد  اورا عزيز می

ين حال طالبان ھيچ زنی را  زندانی نمی کند، شکنجه ولی در ع. که به چنين زنی  تا حدی تقدس احترام بگذارند

  »]  .  مگر در استديوم ورزشی کابل[ کند و اعدام نمی کند  نمی
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در مدت (تذکاری نمی دھد، با سرعت عجيبی  موشگاف دوران، که از مراسم برگزاری سال نو در زير ساطور طالبان 

فقط در زندان کابل چند « ند؛ اما  محابس را خالی می يابد و به تمام زندان ھای کشور سر می ز) پانزده روز اقامتش

مثلی که قصابان طالبی صرفاً از يک .(  را می بيند» نفر معدود کالً از سارقين  و رھزنان و  قاتلين نگھداری می شدند 

ن مقدس اسالمی انيو می بيند که برادران طالبی اش زن را در چھار چوب قو) نسانی در کابل استفاده می نمايندمسلخ ا

تا حد تقدس می خواھند و ھمۀ مردم را موظف می سازد که به چنين زنی ) بخوان سر افگنده و ذليل(سر بلند و مغرور 

ی مردم در گذشته ھا به زن احترام قايل نبودند، به خاطر رنگ  ناخن، انگشتان زن را قطع می ئتوگو! احترام بگذارند

  .را سنگسار می کردند ره و سيم گيبل زن را می زدند و آنانکردند و در مالی عام با ضرب دُ 

 جسته گريخته اش، ۀُصـفه ،، گونۀ  طالبان پاکستانی و  القاعده يی در خارجه،  در اخير نوشت,,  کرسی ھای ۀکانديد آيند

  : ديپلمات مابانه ابراز نظر می نمايد 

راه درست زندگی خودرا  يافته است و با پيروی از به ھر حال به نظر من ملت افغانستان تحت رھبری طالبان « 

ه  ماست، روز بۀن و قوانين شرع مقدس اسالم  و نيز ملھم از فرھنگ اصيل و غنی جامعآاين راه که ملھم  از قر

سوی  جلو می پيمايد و ترسی از اکاذيب منتشره از ه روز موفقتر، پيروزمندانه تر  و سر بلندتر راھش را ب

  ». المی و ھمکاران غربی اش نداردطرف جمھوری اس

از » دستيابی معلومات جامع« و » تحقيق«         بدين منوال مجيز نويس طالبی شده ، که به انتظار اخذ مدال به خاطر 

 ی اش از طالبان جاھل افغانئو استنباط دو ھفته » تحقيق«  غرق در رؤيا  و تخيل دل انگيز گرديده ، برآيند CIAجانب 

را در برابر  ن وحشی و بی فرھنگ پاکستانی ، و ھکذا از مردم کشورش را به شکل مضحکی  واقعيت جازده آنو طالبا

  .دھد روشنفکران و تبعيديان مبارز ايران قرار می

  

  آقای عنايت شريف کی ھا را برآشفت؟  » نقـد   « -٣

»   کدام قيمت؟ه امنيت،  ولی چگونه و ب«  از عملکرد طالبان ، که زير عنوانعنايت شريفآقای » نقد « حال بنگريم 

  : چاپ تورنتو منتشر شده ، چه   عکس العملی را در پی داشته است١٩٩٧ می ١٢مؤرخ »  زرنگار « ٧ ۀدر شمار

و با يک ديد خير ...بسياری از ھموطنان ما شايد ھم  به داليل قابل بحث از درک مسايل سياسی طفره می روند« 

اما راه . يشنھاد می نمايند  که بحث ھای سياسی به جای نمی رسند و از آن بايد پرھيز کردخواھانه و صلح آميز پ

نگارنده با   اتکاء به ... ی استئبپذيريم که بيطرفی به معنی حق گو... راه حل منطقی در آن است... اين نيست...معقول

داغ ترين مبحث سياسی  شرايط کنونی کشور ال  امروز را که ؤخواھد که  در اين نوشته اساسی ترين س اين گفته می

  »آيا چگونه موقفی در برابر طالبان  بايد اتخاذ کرد: است، مطرح نمايد

  :را بدين سان پاسخ می دھد» الؤاساسی ترين س« در پايان به اصطالح نقدش » منتقد « 

لبان به خصوص در حالی که بديل پس از اينھمه جنگ و خونريزی و تباھی و برادر کشی  فعاليت مسلحانه عليه طا...«

ولی فعاليت سياسی برای  متوجه ساختن  طالبان و جھان به . ی نمی بردئجاه دلخواه ديگری نيز وجود ندارد ، ره ب

  يک حکومت قانونی و فراگير در افغانستان که دموکراسی ۀ آنان و کوشش برای فراھم سازی زمينۀروشھای عقبگرايان

تصادی کشور در شرايط قرن بيست و يکم  و در پرتو جوھر حقيقی اسالم از اھداف اساسی آن و پيشرفت اجتماعی و اق

  ». ھر کدام ماستۀباشد  وظيف

که زنجير قالدۀ شان به دست پاکستان،  جمھوری اسالمی ايران  ھای مسلح،) دھاره(، تمامی داره »منتقد«از ديد 

 از برادران عليه برادران و فعاليت مسلحانۀ  بخشی . نداھمديگرعربستان، امپرياليزم امريکا و روس است ، برادران 

 نيز وجود ندارد، پس ما بيطرف ھا بايد در یی نمی برد   به خصوص که بديل دلخواه ديگرئره به جا) طالبان(ديگر 
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 ۀ که زمينشوند  و کوشش شود) طالبان( آنان ۀ سياسی تالش نمائيم تا طالبان و جھان متوجه روشھای عقبگرايانۀجبھ

در پرتو جوھر حقيقی اسالم از جمله ھدف ھای اساسی  ... يک حکومت قانونی وفراگير در افغانستان  که دموکراسی و

  .، فراھم گردد.آن باشد

 سرزمينی که مردانی چون ميرويس نيکه و احمدشاه بابا را در خودپرورانيده، به يقين توانمندی آن« ، » منتقد«از منظر 

  .» را  در کشور حل نمايد خالی رھبری ملیت  که مشکل فعلی را خواھد ياف

 فوق را در طبق اخالص گذاشته  به طالبان ۀجمل)  چيزی که دو شد سه ھم می شود(به مصداق مثل معروف » منتقد«

  .پيشکش کرده است

باط  می کند  که از  فوق  چنين استنۀ ساده انديش ترين راکت به دوش  جھادی و يا ساطور   به دست طالبی، از جمل

نظر آقای عنايت شريف، ربانی، مسعود، حکمتيار، سياف، محقق، مزاری، محسنی، خليلی، مولوی خالص، نبی 

، قانونی،   قسيم فھيم، معلم  عطا، مال عمر و امثال شان اجنت ،  جنايتکار،  "گلم جمع"محمدی، مجددی، حاجی 

... )  ايران ، و استخبارات عرب سعودی و" واواک"، KGB ،GRU ،CIA ،ISI( غارتگر ، وطن فروش و جاسوس

" رھبری ملی"نبوده؛  بلکه مردانی ھستند؛ مثل ميرويس نيکه و احمد خان ابدالی که می توانند از ميان شان يکتن را به 

  )؟"(!خالی رھبری ملی را در کشور حل  نمايند" انتخاب  کنند ، و بدينگونه 

آنھم با کاربرد کلماتی؛ چون (، فقط و فقط  نقد شفاھی ديگران از طالبان»  نقدش«در که  آقای عنايت شريف   با آن

خانمی که انگشت دست او به جرم ديده شدن   رنگ ناخن بيرحمانه قطع « ، و »کسانی« ، » بعضی ھا« ، » برخی ھا«

پرتو «که  وانمود ساخته است؛ با آن»  عقبگرايانه«نرمش و نوازش، را آورده، و خود چنين روش ھا را با ) »شده است

 با محتوای  علماً شکل گرفته اش، يعنی د موکراسی  تابانده و از حکومت فراگير که ۀرا بر مقول» جوھر حقيقی اسالم

   برمال ISI  و CIA که  ارتباط چاکر  منشانۀ طالبان را با تمام داره ھای مزدور را   احتواء کند فرا نرفته؛ با آن

نساخته  واز بسيج مردم غيور وآزاديخواه افغانستان عليه اجيران طالبی و ساير مزدوران روسی، ايرانی و عرب 

که به دوره ھای ماقبل کودتای ننگين ھفت ثور تماس گرفته؛ اما از حکومت تره  سعودی ذکری به ميان نياورده؛ با  آن

 ديدۀ ايشان در ISIآنان ونسل نِو مدرسه )  کنونی(  و فعاليت نظامی و سياسیKGBزير نظارت » خلقی« امين –کی 

که موصوف عامدانه شخصيت  حرفی به ميان نياورده ؛ با آن) نمی تواند از آن مستحضر نباشد» منتقد«که (ميان طالبان 

اطر دلخوشی  مال عمر از ميرويس که به خ ملی و جھان شناخت افغانستان، يعنی شاه امان هللا را از قلم انداخته، با آن

نيکه و احمد شاه بابا و سر زمين ايشان به تمجيد و تحسين بر خاسته ؛ ولی مدافع چيز نويس ديگر طالبان يعنی آقای 

بدون شک دشمنی  و« و » صف   آرائی در برابر طالبان«  را» منتقد  « یفيق وجدان اينھمه مماشات و مدارامحمد ش

  . پنداشته و حکم تاريخی را متوجه مسببين اصلی اين صف   آرائی نموده است » فغان اۀ يکپارچۀبا جامع

که چند ماه بعد از  [آقای عنايت شريف » نقد« اصطالح داند که به ژورناليست مسن  يعنی آقای وجدان به درستی می

و تا . ادا به اروپا تشريف بردندو راديوھای  امپرياليستی  از کان" راديوی آزادی"ش غرض ھمکاری با " نقد" نتشار  ا

را که  در آنجا تشريف دارند و به نفع امپرياليزم  امريکا گويندگی می کنند تا ارادت شان_ ٢٠٠۶سپتمبر _ ھم اکنون 

پرده ]  را نو سازی نموده به امپرياليزم جنايتکار امريکا  تقديم دارند داشتند آن" اتحاد شوروی بزرگ " زمانی به 

را بھانه قرار داده ، ھوشدار و اخطارش را متوجه  آن » نقدی« طالبان  نمی باشد؛ مگر آقای وجدان چنين برانداز راز

ی  ھويت اصلی طالبان ئبه شکل راديکال و ريشه _ از موضع سياسی خودشان _سازمانھا و نشراتی کرده که ھر کدام 

  .را اشکار ساخته و  می سازند

   

  :اش منتقدان را تھديد می نمايد» ھفت بنای طالبی « زنگار گرفتۀ    آقای  شفيق وجدان با ساطور-٤
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آقای وجدان ھوشدار و دستورالعملی را در رابطه با طالبان چنين » زرنگار «١٩٩٧ ماه جون ١١ و ٨در شماره ھای 

  :به دست نشر سپرده است

مرو عمده قبول نموده حاضر به ھمکاری کسانی که طالبان را به  حيث اکثريت و وسعت قلمرو آنھا را به حيث  قل... « 

فکر «  :  و در جای ديگر در مورد زشتی ھا می نويسد( با آنھا شده اند، حق دارند روی اين تعھد بر اَعمال زشت آنھا 

باشد  و زمانی ھم به خاطر اولويت ھا از  کنم زشتی ھا گاھی تابع زمان و گاھی تابع شرايط تعليمی و اقتصادی می می

انگشت گذارند، ولی آنانی که چنين نيستند و يا با مخالفان آنان ھمکاری و سر شورانی ) تواند پوشی شده میآن چشم 

کسانی در مورد ريش، قطع دست، .  بگويند،توانند از اين موقف خود  ھر چه خواسته باشند دارند، ديگر آنھا می

را ،  و احساسات  اسالمی آنانتی  و ماھيت عقيدنمايند سنگسار، قصاص و حدود و حجاب با ارتباط طالبان صحبت می

به حيث چيز فھم علوم دينی، درک نمی کنند و فرق دين اسالم و مسحيت را در راه حل مسايل دنيوی  نمی دانند، حق 

  .»ندارند با چنين سطحی نگری  در امور تخصصی بحث نمايند 

 که نمی خواستند غير از اعضای آن -» موکراتيک خلقحزب د«اعضای ۀ آقای وجدان  باز ھم موضوع انتقاد را به شيو

به اصطالح بسط داده  ) ١١شماره (  بعدی زرنگار ۀ  در شمار- حزب ، ديگران از طرحھا و عملکرد ھايشان انتقاد کنند 

  :می نويسد

  و دستگاه در قسمت انتقاد، بايد عرض کنم  که انتقاد به اميد اصالح امور ،  در صورتی خوش آيند است که نظام« 

را در  دسترس  طرف انتقاد ، منحيث کل، قبالً طرف قبول انتقاد کننده باشد و آن نظام و دستگاه،  امکانات اصالح آن

شکل اِعمال زور و سلب اعتماد ميسر ه  عدم مبادرت به اصالح آن  ب  و تغيير دستگاه و نظام در صورتداشته باشد

کل، از اساس، قبالً،  قابل قبول انتقاد کننده نباشد و برآن خط بطالن کشيده باشد ، لذا،  اگر نظام و دستگاه منحيث . کردد

گری و پروپاگند دارد که به ءچه در اين صورت انتقاد نويسنده  شکل افشا. آنگاه انتقاد به اميد اصالح ، امريست  بيھوده

  .» گيرد  قصد  بر انداختن نظام صورت می

داکتر قادری  زحمت مسافرت دو ھفته ای به » رفيق« تيک آقای وجدان، که حتی مانندمفھوم زبان به اصطالح ژورنالس

ينه بدانيد و آگاه باشيد که ئھر آ! ای منتقدان: ، را به خود نداده؛ چنين است »غرض جمع آوری معلومات« افغانستان 

 امو ر تخصصی شان با چنين توانيد، نبايد در برادران طالبی مارا  درک نمیتی احساسات مذھبی  و ماھيت عقيد

 ۀی که درمتن دو مضمونم  در دو شماربحث و انتقاد داريد که به دساتير ۀدر   صورتی اجاز. سطحی نگری بحث کنيد

  :چاپ تورنتو    گنجانيده شده گردن نھيد» زرنگار«

  .   طالبان را در مقايسه با مخالفان به حيث اکثريت بشناسيد-١

  .قلمرو طالبان باور داشته باشيد   به عمده بودن وسعت -٢

درک نمائيد و بر _ نمائيم آنطوری که ما چيز نويسان  خلقی طالبی شده تفسير و تعبير می_    ماھيت اسالم طالبان را -٣

  .آن صحه بگذاريد

ن در چني(ی کنيد ئيعنی ثواب جنبش عضويت طالبان را کما.    در تمامی عملکرد ھای آنا ن سھيم و شريک گرديد-٤

  ).گردد  تخصص در امور دينی ؛ بل نداشتن سواد و  حتی افغان نبودن نيز منتفی میألۀ، نه تنھا مسیصورت

که به     صرفاً براَعمال زشت آنان  انگشت انتقاد بگذاريد، ھر گاه از زشتی ھای آنان بگذريد بھتر خواھد شد، چون-٥

  .ی  دارداجر و فضيلت اُخرو»  موقتاً چشم پوشی«اولويت ھا خاطر 

  .   انتقاد بايد غرض تعمير طالبان صورت گيرد، نه تخريب آنان-٦

 افغان می باشد که ۀ يکپارچۀ   خارج از دستورالعمل فوق، انتقاد از طالبان ، اھانت به آنھا بوده، دشمنی با جامع-٧

  .ھد بودکيفرش صف   آرائی چيز نويسان طالبی عليه  منتقدان و سپردن ايشان به حکم  تاريخ خوا
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  :ی تاريخی اش ادامه داده  اضافه می نمايدئی  لميده  در کانادا به ھذيان گودستور نويس طالب

 اين مطلب  به طالبان پيوند می دھد گور و   گردنش من ھيچ يک از طالبان را نمی شناسم و نه ۀاگر کسی مرا با ارائ«

دھم که از دين اسالم به حيث يک مسلمان واز مصالح ملی به  ولی به خود حق می.  دنيا به آنھا دارمۀتعھدی در اين گوش

 ۀحيث يک افغان و از وحدت ملی به حيث يک چيز فھم در ھر کجا که باشم دفاع نمايم و آنانی را که در صدد تجزي

ند  باداليل   افشاء سازم و ھر کی قدمی در راه ختم جنگ و جمع آوری اسلحه و يک پارچه کردن افغانستان اکشور

عزيز بردارد ، اورا   تأئيد نمايم  و تا امروز بدون  ھراس اين کار را کرده ام ، ولی نه به کسی دشنام داده ام  و نه کسی 

گويند و گفته اند  و اھانت   طالبان میۀآن سه ھموطن محترم  و ساير نويسندگان، آنچه در بار« ، »...را توھين کرده ام 

چنانچه عاليم . ر چنين اھانت ھا  قشر چيز فھم پشتون را نيز  به صف   آرائی بکشاندشايد تکرا« ، »کرده اند و تحقير

آن  در بعضی جرايد بيرون مرزی  نمايان شده است  و کسانی به طرفداری طالبان آغاز  کرده اند که قبالً در صف 

 افغان است  وتاريخ مسببين  يک پارچهۀمخالفان آنان قرار داشتند  و اين صف   آرائی بدون شک ، دشمنی با جامع

  »ال خواھد بردؤاصلی اين صف   آرائی را محکوم و زير س

اسالم آباد، عرب سعودی،  بخوان اسالمِ (» وحدت ملی«،»مصالح ملی«،»اسالم«دھد که از  آقای وجدان به خود حق می

ت ھای کھنه پيخ و اعضای متقاعد و  دلتا، که ديپلما-مصالح امپرياليزم   امريکا و   شرکاء و وحدت کمپنی ھای يونوکال

دفاع نمايد؛ مگر از )  ساز مان ســـيا را  منحيث مستشار استخدام کرده اند، تا در کابل و واشنگتن کار کنندۀباز نشست

منتقدان راديکال حق دفاع از مصالح ملی ، وحدت ملی، و کليه ارزشھای فرھنگی، که توسط سوسيال امپرياليزم روس ، 

، CIA و ISIکستان، عرب سعودی و ايران لگد مال شده است را با اصدار دستورالعمل ديکته شده از جانب  امريکا، پا

دھد که کسی وی را با طالبان ارتباط ندھد، در غير آن، در اين  سلب می نمايد و با پر روئی توأم با تھديد ، ھوشدار می

ی نشد، در دنيای ديگر به آتش دوزخ کباب  شده و دود از ئشان خلقی طالبی شده محکمۀ   صحرادنيا ؛ اگر توسط  آدمک

  ... .جگر شان  می برآيد

يعنی از ثبات و استقرار، نظم و نسق، صلح و آرامشی » ختم جنگ و جمع آوری اسلحه و يک پارچه کردن افغانستان «

ليارد ھا ي مۀا مصارف و ھزينند در   ازاء آن، باسوزند و حاضر ی در اشتياق آن میئمريکااکه شرکت ھای نفت و گاز 

، تا ثبات، نظم و )چنانچه تا ھمين اکنون به خاک و خون کشيده اند( ليون ھا ھموطن ما را به خاک و خون بکشنديدالر، م

به سان وجدان عاقل و صديق و  وجدان . امنيتی که مردم   عذاب ُکش شده ای ما خواھان آنند، ماھيتاً تفاوتی وجود دارد 

  .لجاھل و جاع

 وجدان عاقل و راستين به صراحت و قاطعيت حکم می کند که امپرياليزم  جنگ افروز و اشغالگر و استعمار کھنه پيخ  

 طالبان را از دير باز در زھدان چرکين و بسيار متعفن اسپ زين کرده ای شان، يعنی پاکستان پرورانيد، تا ۀانگريز ھست

  .از کار باز ماندند، اينان به کار آيند)  شرکاءداره گلبدين و  (اگر پرورش يافتگان قبلی 

را از زبان خبرنگار » امنيت« ه با چنگ و دندان چسپيده با تبختر مال گون»  امنيت طالبی«آقای وجدان که  به 

و »  گاردين«  خبرنگار ۀھمين لحظه که من اين سطور رامی نويسم مضمون تاز« (نمايد   نقل قول می» گاردين«

گويد و صحنه ھای خونين  او فقط از اشتباه طالبان در گرد آوری اسلحه سخن می. يش چشمم قرار داردچشمديد او پ

»  نيوزويک«١٩٩٧ اکتوبر ١٣ ۀچرا از شمار)  ».نه در آن از چور و چپاول حرفی است  و نه تجاوز و غيره . جنگ

  چيزی در ميان نمی گذارد؟ که در يک   گزارش اختصاصی و بی  سابقۀ خود طالبان را   افشاء ساخته، 

  :بر مال می سازد» نيوزويک« 

اين جمله می رساند که (گرچه رشته ھای مستقيمی ميان طالبان و سرويس جاسوسی امريکا دريافت نگرديده است ... «

،   امريکا در منطقهۀ؛ اما اين گروه از پشتيبانی کامل دو دوست عمد) رابطه غير مستقيم  ميان دو طرف وجود دارد
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بسياری از متعصبان .     طالبان  به سالھای ھشتاد بر می گرددۀريش« ؛ »يعنی اسالم آباد و رياض بر خوردار است

افسر عمليات »  امام«مذھبی که از مدرسه  ھای دينی سنتی روستا ھا نام نويسی   کرده بودند برای تربيت نظامی توسط 

  .  پاکستانی  استخدام گرديدندۀويژ

 تیفسر استخباراتی سابقه دار پاکستانی است که  در ھنر تسليحات، سازماندھی، نفوذ کردن و تبليغات عقيديک ا »امام«

نام وی سلطان امير .  واقع کارولينای شمالی آموزش ديده است» فورت برگ«در » گرين پرت«توسط متخصصان 

 پيش ھنگامی که در پست مرزی  مجاھدين او اين لقب را پانزده سال.  می خوانند» امام«است و ستايشگرانش او را 

اين  درست موقعی است که ھنوز پول . ی کرده است ئداد کما جوان افغان را عليه اشغالگران شوروی آموزش می

کنند و اين موجب  بعضی از پيروانش وی را تقريباً  به شکل مذھبی تکريم می. ھنگفت سيا بدآنجا سرازير نشده بود

ی را   به وجود آورده اند که سه سال  قبل از ئ طالبان، يعنی نيروۀعضی از رزمندگان وی ھستب. گردد مباھات وی می

  .  کنند گمنامی به قدرت رسيدند و امروز بخشھای بزرگ افغانستان را کنترول می

  :گويد  را خوب می شناسد می» امام«عرفان صديق   نويسندۀ پاکستانی که 

پاکستان که ... «، ».ی وی مشاور فنی آنھا می باشدئرا می شناسد، توگو» ماما«ھر رھبر  طالب به صورت شخصی «

برای تقويت بيشتر .  اين جنبش ناآزموده باز نموده تشنه اِعمال نفوذ زياد بر افغانستان بی قانون بود يک چينل کمکی ب

از اين مستشاران که زير پوشش يکی . آنھا ده ھا نفر رانندگان مجرب تانک و پيلوتان و دو نفر مستشار نظامی فرستاد

را بسيار  مخفی  پاکستان خطوط کمکی اش... است» امير«ديپلماتيک در شھر غربی ھرات به کار   آغاز کرد،  ھمين 

رئيس . رياض بزرگترين منبع مالی طالبان و شھزاده ترکی بن فيصل خداوندگار مالی آنھا  گرديد«  ؛ ». نگھميداشت

ی يونوکال مصمم است  تا ئشرکت امريکا« ؛ » نمود  در رياض با  زعمای طالب ديدار میاستخباراتی سعودی منظماً 

که نفت و گاز طبيعی را از ترکمنستان به پاکستان از طريق )   مليون دالر٤٥٠٠(  مليارد٤ر٥پايپ الين را به ارزش 

ای را  برای آموزش افغانھا در کار  گذشته برنامه ۀھفت) شرکت نامبرده(افغانستان انتقال می دھد ، اِعمار نمايد، 

ھر دو شرکت ... کمپانی   ارجنتاينی بريداس با يونوکال برای کنترول اين پروژه  رقابت می کند. ساختمانی اعالم نمود

چنين . شان در کابل و واشنگتن کار نمايند» مستشاران«ا استخدام نموده اند  تا منحيث ی رئ  امريکاۀديپلمات ھای سابق

طور قابل مالحظه ای   توسط الزامات سياست پايپ الين ه  می رسد که احتماال سياست امريکا در افغانستان ببه نظر

  » تعيين گردد

که ھم اکنون تعدادی از  _ » شورای دموکراسی برای افغانستان «٣٣ ه شمارۀ   گزارش فوق توسط ماھنامۀترجم (

  ).صورت گرفته است _  مقرر شده اند ... به سمت وزير ونخبگانش در دولت دست   نشاندۀ امپرياليزم امريکا

  :دارد را چنين بيان می توصيه اش»  مدبرانه«وجدان   معرکه گير در اخير نوشته اش 

در اخير پيشنھاد من است که اگر  قشر چيز فھم افغان  اطراف جنگ را در مجموع خشن و ظالم فکر کنند،  ديگر « 

ا  پشتيبانی نمايند  که بتوانند ديگران را مغلوب نمايد زيرا در اين صورت، در حالت عادی بھتر است  که ظالم توانمند ر

  .»بايک ظالم دست و پنجه نرم کردن آسان است نسبت مبارزه با چندين مستبد تا دندان مسلح 

ديد ، کسانی که آقای وجدان عقبگرا را  درپسينۀ  تاريخ بشر  وسعت بخشيم خواھيم » ماجوجی«ھرگاه مقياس استدالل 

از مواضع ظالمان توانمند ، ھمانند، چنگيز خان، ھالکو، آتيال، ھيتلر وامثال شان  در مقاطع مختلف تاريخ بشری 

ی، ننگ  ونفرين ابدی نصيب آنان شده ، که آقای وجدان در پی به چنگ ئجز رسواپشتيبانی و حمايت نمودند چه چيزی، 

 ۀوای به روزی که آقای وجدان، مسؤول وزارت عدلي( يمارگونه  پرداخته است آوردنش  اينطور به الطائالت نويسی ب

  ).طالبان وحشی و بی وجدان گردد
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 ضد منتقدان راديکال طالبان در واقع امر، ه   انشای طرزالعمل تئوکراتيک و کلمات تھديد آميز و تفرقه بر انگيز، ب

ھانتی است به ميھن گرامی و مردم شريف ، دلير و استعمار نقض آشکار و بی پروای آزادی مطبوعات و قلم بوده، و ا

  .شکن افغانستان و کليه ارزشھای واالی انسانی

  

  ادامه دارد  

  )به نشر رسيده است "آذرويه"اين نوشته قبالً با نام مستعار ( -*

  : اولتاريخ انتشار 

  )١٣٧٦حوت  (١٩٩٨ فبروری  

  

  

 


