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 Political سياسی

  
   *کبير توخی

 ٢٠١٣ مارچ ١۵

  

  مدافعان قلم به دست طالب در تقابل با مدارک

۴  
   می خوانيدهنوشتبخش آنچه در اين 

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

  .  اجمالی از مقايسه  اعمال خلقی ھا با طالبان- ١٣

  .  درنگی بر محور اساسی طالبان- ١٤

  :در برابر طالبان " افغان ملت "  موقف - ١٥

 

  :   شمه ای از فعاليت خلقی ھای طالبی شده در ھند- ١٢

 -ری فعاليت سياسی بخشی از اجنت ھای اکسا و کام در کشور ھند زير پوشش حزب اسالمی کلبدين با تحرک چشمگي

اينان که ھم اکنون در کشور ھای غربی  اقامت دارند و در محراق ھای به ظاھر خدماتی تجمع .  استخباراتی داشتند

و تا ھم اکنون که [  پاکستان در افغانستان، بيشرمانه دفاع می نمايند ۀکرده اند، بنا بر علل عديده ای از طالبان و مداخل

  ]. رار دارد به اين عمل ننگين شان کماکان ادامه می دھند کشور در اشغال امريکا ق

   شدۀ کنونی،  عمده ترين و خطرناکترين دشمنان سوگند خورده  مردم  و ISI که اين اجيران شوروی سابق و ئیاز آنجا

  .ردد نوشتار ھای خائينانه آنان شديداً به نقد کشيده شده و گفتار ھای بيشرمانه شان خنثی  گدند، باياکشور

 نگارنده با در نظرداشت اين اصل، مطلب گرد آورده را که در صحت آن نمی توان شک کرد، در ذيل پيشکش می 

  .نمايد، تا ماھيت واقعی و اصلی اين مسلمان  نماھای  طالبی شده آشکارتر گردد

)  آنانئی ھای منطقه با انضمام پايدو(بعد از تجاوز ارتش شوروی به کشور، رسانه ھای گروھی و ژورناليزم غرب  

  ما، که پيش از تجاوز به   گونۀ خود ۀدر مورد نقش احزاب و تنظيم ھای جھادی در سازماندھی و بسيج مردم آزاد

محور اينھمه . بی مانندی به راه انداختند" غالمغال"جوش عليه دولت خون آشام خلقی ھا به پا خاسته بودند، ھياھو و 

بارتی منسوب به ختمامی شبکه ھای  است.  تھی، حزب منفور حکمتيار خاين   به وطن بودجار و جنجال و تبليغات ميان 

ھم در زمينه بی توجه نمانده کوشيدند از ... نجيب هللا ، گالب زوی ، وطنجار ، پنجشيری ، مزدک ، محتاط،  کشتمند و

به ھمين علت  شماری . وگيری کنندن جلاجمله در ميان مھاجر  عرصه ھا، منۀنفوذ بيشتر  اخوانی ھای مذکور در ھم
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 ظاھراً غرض تحصيالت عالی عازم کشور ھند شده ١٣٥٧ ثور ٧از اجنت ھای اکسا و کام که بعد از کودتای ننگين

اينان يعنی علی خان، برادران . بودند،  دستور گرفتند، تا در دھلی زير نام و نشان حزب  اسالمی حکمتيار تبارز نمايند

دفتر ( خاد  قرار داشت؛ بعد از علی خان در رأس باند با  که مانند علی خان در رابطه -نجنير عارف سيار و مليار، و ا

به سازماندھی خلقی ھای مقيم دھلی در چھار چوب ...  قرار گرفت، انجنير اسدی و  -حزب اسالمی در دھلی جديد

  . حزب مذکور پرداختند 

اق پشتو در راديوی دھلی مشغول کار بودند ، آنچنان از الطاف و  مليار که  يکی دو  نفر شان به حيث نطۀخانواد

 ممنوعه، يعنی در آپارتمانھای مربوط ۀمھربانی دولت ھند  برخوردار بودند که محل اقامت و جای رھايش آنھا درساح

 به ١٩٩١-٩٠اين خانواده در سالھای. ن شده بود ييبه کارمندان مھم نظامی و استخباراتی آن کشور در دھلی جديد تع

  .کشور  استراليا فرستاده شدند

؟ در سفارت امريکا مقيم دھلی جديد امور !در ظاھر بطور داوطلبانه ) شايد تا ھم اکنون(١٩٩٦انجنير اسدی تا سال 

 و انتقال ھرچه سريعتر خلقی ھای ئیکيس،، کذا,, ساختن ۀوی در زمين.  را عھده دار شده بودن افغاناترجمانی مھاجر

موصوف بنابر ماھيت فاشيستی اش جريان پذيرش ساير . قيم  ھند به امريکا، تالش مفيد ومؤثری می نمودفراری م

ن ،   به خصوص دری زبانان را مختل می نمود، ھمچنان نامبرده جريان عادی قبولی روشنفکران ضد خلق و امھاجر

می ) منحيث پناھنده(مانع قبولی آنھا برھم می زد که طوری ...  ضد و نقيض و شک بر انگيز وۀپرچم را با ترجم

 در سفارت کانادا مقيم دھلی ھمان کاری را که  رقيب خادی اش فوزيه جان معلم در ملل متحد، بعداً ترجمان. گرديد

  .؛ انجام ميداد جديد

 تن از نامبرده که قرار گفتۀ يک.   مستقيم و آشکارا داشتۀآمر حزب اسالمی يعنی علی خان با دفتر ملل متحد رابط

آشنايانش مدتھاست در کشور کانادا مخفيانه   به سر می برد، صالحيت داشت افراد مورد نظرش را در کمترين مدت 

  .ممکنه در ملل متحد ريفوجی نمايد و يا مخالفان را از حقوق  بخور و نمير پناھندگی محروم سازد

 از ١٩٩٤حزب اسالمی بود که در سال "  در مقت"  امين نيز عضو –دستگير يکتن از صاحب منصبان دولت تره کی 

و در تظاھراتی که اخيراً خلقی ھای طالبی شده به خاطر به رسميت شناختن طالبان از . دھلی به انگلستان فرار کرد

آمر صاحب علی ,,وی با تنی چنداز اعضای آن باند، به امر .  طرف ملل متحد در لندن بر پا  نمودند سھم فعال گرفت

عدم رعايت حجاب ۀ ن بيدفاع درھند می پرداختند؛ حتی محافل عروسی آنان را به بھاناآزار و اذيت مھاجرخان،، به 

را به يأس و نا اميدی  اسالمی برھم می زدند، و با   بيحرمتی و   بيرحمی خوشی شان را به اندوه، و اميد کوچک شان

 به دفتر حزب شان آورده، بعد از ضرب و شتم  پول نقد و مبدل  می نمودند؛ ھکذا پناھندگان تازه وارد را باجبر و زور

را  ... اشيای قيمتی آنھا را به زور تصاحب می کردند؛ ھمچنان اين دارو دسته وظيفه داشتند ساير خلقی ھای مقيم دھلی و

  .دھنديا از طريق دفتر ملل متحد و يا از طريق قاچاقبر اختصاصی  و معروف اين حزب به خارج از ھند  انتقال 

پاسپورت، ويزه، نکاح خط، طالق خط، پارچه امتحان، سند فراغت مکتب و فاکولته، پارچه : عمليه جعل اسناد ؛ مثل

، توسط خطاط و رسام خلقی، گلبدينی، بعداً طالبی اين حزب   به ...ابالغ محکمه اختصاصی انقالبی زندانيان سياسی و

  .     صورت می گرفتمشھور به برادر ابراھيم ِ خلقی) اکبر ( نام 

 به ظاھر معصومانه و ترحم برانگيز زمانی که در پوھنتون محصل بود ۀاين خلقی بسيارمحيل ، زيرک و کم گپ با چھر

کابل نقش فعال ) يونورستی (  محصالن و استادان پوھنتون ئیبا اکسا وکام ھمکاری می کرد و در رد يابی و شناسا

  . داشت 

ومدت بيشتر از يک سال را در سلول . الب زندانی سياسی وارد زندان پلچرخی گرديد در ق١٣٨٥جدی٦وی بعد از  

 " ٢بالک  "ۀ سرطبيب شفاخان)٣( زندان زير نظر غيرتمل ۀھای زندان و به خاطر مرض قلبی اش عمدتاً در شفاخان
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و . وقفه به دھلی فرستاده شد استخباراتی در زندان، بال- سياسیۀبعد از پايان وظيف.  استخباراتی اجراء  می نمودۀوظيف

موصوف  که در نھرو .  تسھيالت  قابل مالحظه ای از جانب کارمندان ھندی ملل متحد برای  وی فراھم گرديد

ورستی منحيث محصل شامل   ساخته شده بود و از امتيازات  ليليه آن يونورستی نيز استفاده می کرد، در فضای ييون

ص به خودش در ليليه، به جعلکاری اسناد برای حزب اسالمی و جمع آوری اطالعات آرام و بی سر و صدای  اتاق مخت

که در ھمان يونورستی باوی  به طور نيمه علنی (برای  عضو خاد در نقش کارمند سفارت  داکتر نجيب مقيم دھلی جديد 

  .  ؛ مشغول بود)ارتباط  بر قرار می کرد

وارد کانادا ) معلوم نشده به طور  قاچاق و يا قانونی ( ناد جعلی   با  ساختن اس١٩٩٢ و يا ١٩٩١موصوف در سال 

اين ھوشمند استخباراتی بعد از ظھور طالبان يکی از گردانندگان پشت پرده  و مسؤول   فعاليت ھای . گرديده است

 ، بخش سوم، درخاطرات زندان ، جلد اول[ مخفی به نفع استقرار  و استحکام رژيم ضد تمدن طالبان  در تورنتو بود 

  ... . ] .درمورد وی نوشته شده 

که در زير عنوان  اشاره شد اينان با کيس ھای ساختگی و اسناد جعلی خود را عنصر وطن پرست و ضد  قسمی

 خدماتی و عام المنفعه و در آنکشور ھا در محراق ھای  در ظاھراً . شوروی جازده، به کشور ھای غربی پناھنده شدند

تجمع کرده کمک ھا و مساعدت ھای پولی کشور ھای محل اقامت ... و» نااتحاديه   مھاجر« ، » تولنه غانیاف« از قبيل 

ن ھست وبود تاراج شده و   درماندۀ افغانستان به کشور ھای غربی؛ بلکه عمدتاً به  مقصد  ارا نه در راه انتقال مھاجر

  .انتقال ھم قماشان وطن فروش خلقی خويش به مصرف می رسانند

، به اين قشر عمدتاً تحصيلکرده و   آمادۀ ھر گونه خدمت ، ISI و CIAلب جاھل و بيسواد و خالق سياسی شان يعنیطا

را از لحاظ  به مثابه مدافعان طالب و جبھه داران به اصطالح فرھنگی آن ، نياز مبرم داشته  و به شکلی از اشکال آنان

  .پولی تمويل می نمايند

   

  : اَعمال خلقی ھا با طالبان  ۀ اجمالی از مقايس- ١٣

پر واضح  است که  تداوم  اشکال شکنجه وفشار ھای روانی و دسپلين نھايت شديد و استخوان سوز و اختناق 

انسانی که عادات و سلوک  مورد پسند اجتماع  -سيستماتيک توأم با  اھانت و تحقير شخصيت، باالی ارگانيزم  ا نسان 

منجر به دگر گونی عادات و  - طور اختياری کسب کرده استه ند آرام و بالنسبه سالم برا  از محيط ماحولش در يک رو

در چنين صورتی است . گردد  در وی می- طبق دلخواه استعمار-کردار و رفتار قبلی و جذب عادات و مختصات جديد 

  .که عالمات ازخود بيگانگی در فرد به ظھور می رسد

 بخورد، بنوشد، بپوشد، بگردد، بگويد و به ارزشھا و داشته ھای   پسنديده ای فردی که نتواند بر وفق  خواسته اش

  خويش ارج بگذارد؛ مرد و يازنی که اختيار آراستن سر و صورت و موی و ناخنش را نداشته ه ئیفرھنگی و عنعن

 کلکين ۀکرده اند که شيشطالبان امر ( خودش به بيرون نگاه کند ۀباشد؛ دختر و خانمی که نتواند از عقب شيشه ھای خان

و قادر نباشد به خاطر خريد   مايحتاجش به بازار و يا به  ) خانه ھا، در و دروازه ھا بايد رنگ شود، تا زن ھا ديده نشوند

فرستاده خواھد ... حمام  برود، و بترسد که  به سبب خارج شدنش از خانه، با زور و جبر به شفاخانه  غرض  معاينه 

.  و دوستانش؛ حتی با اعضای فاميلش از خانه و کاشانه اش بيرون رودءواند ھمراه و ھمگام با رفقاشد؛ فردی که نت

فردی که خالف ميل و رغبتش ھر روز پنج بار تحت کنترول دقيق توأم با خشونِت آميخته با نفرت داخل مسجد برده 

صفوف نماز گزاران کشانده شود؛ فردی که سان اسيران جنگی در ه شده، اندام جنسی اش مورد بازرسی قرار گيرد و ب

نتواند شعر بگويد و يا موسيقی بشنود، تلويزيون ببيند و يا به سينما برود و يا عکسی از جگر گوشۀ دور افتاده اش را 

 در ترس هدرجيب و يا  به روی ديوار خانه اش داشته باشد؛  فردی که از تمام مظاھر تمدن دور نگھداشته شود و ھميش
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و با ده ھا مورد فشار و اجحاف غير قابل پيشبينی وعجيب دست   به گريبان باشد، سر انجام . سر برده ره کشنده بو دلھ

از خويشتن خويش سوا شده به انسانی  مبدل می گردد،  بی اراده، بی ھويت، بيھوده بی ھمه چيز و ھمه کس،  خالی از 

سان رباتک ه  ب– و در بدترين حالتش  به انسانی ميکانيکی ... .ھمه احساسات لطيف، ارزشھای اخالقی، اجتماعی و

  .استحاله می کند -ھای کمپيوتری 

استعمار و امپرياليزم  با شگرد  ھای مشابه و يا شيوه ھای مختلف موفق شده بود؛ حتی تا چند و چندين دھه مردم 

وجدان  اجتماعی و تاريخی شان و از مستعمرات را از ھويت ملی و فرھنگی شان، از اصالت و خود اراديت شان، از 

 آسيا، ۀ  سه قارۀبيشترين سجايا و صفات انسانی شان دور بسازد؛ مگر جنبش ھای رھائی بخش ملی و استقالل طلبان

افريقا و امريکای التين را که طاليه دار و   پيشآھنگ پر افتخار آنھا  خيزشھای استقالل طلبانه مردم آزادی پرست 

 به ستايش نشست، که  مجموع خصال و کردار ارزشمند انسانی داستعمار و امپرياليزم انگليس بود را بايافغانستان عليه 

را  و ھويت ملی و خود آگاھی اجتماعی  سرکوب   شدۀ شان. و وجدان ملت ھای تحت ستم  اين  قاره ھا را بيدار ساخت

  .دوباره به آنان باز گرداند

کثريت مليت ھای دلير افغانستان بودند که چون تن واحد در ھر برھه ای از تاريخ، و در مقايسه با ساير کشور ھا، اين ا

در برابر ھر مھاجم و متجاوز بيرحم و ظالم، از اسکندر و  تھاجم اعراب چپاولگر و چنگيز تا انگليس و روس، به پا 

اکثريت . اوزگران قرار گرفتند ما که درھر مقطع زمانی در خدمت تجۀمنھای قشر نازک و بسيار پليد جامع. خاستند

جامعه در برابر تجاوز به دفاع برخاستند، و دليرانه از ارزشھا و سنت ھای پسنديده  و نواميس ملی و استقالل و آزادی 

  . نمودندءرا ايفا و در شکست  متجاوز ، نقش سترگ و تاريخی شان. شان حراست کردند

ی اش پاکستان و عرب سعودی می خواھد اين شگرد کالسيک ئ منطقه حال امپرياليزم امريکا  به کمک و ياری چاکران

مردم ما ) اينبار به گونه ای ديگر( و با فشار و اختناق. را در  کشور در خون و آتش فرو برده   شدۀ ما به آزمون بگيرد

اين کھنه  -ھاش ، خلقی  ابرای نيل به اين نيت شوم و استعماری.  را در مرداب از خود بيگانگی غوطه ور سازد

 را در پھلوی اجيران تفنگ   به دست طالبی خويش حاکم -  سوسيال امپرياليزم روس ۀافزارھای خون آلوِد دست شکست

  .بر سرنوشت مردم   درخون و آتش فرو برده   شدۀ ما ساخته است

 سرکوب ۀ ، ھم اکنون به بھانامپرياليزم  امريکا و   شرکاء که ھمواره در فکر  تسخير، تقسيم و تجديد تقسيم جھانند [ 

مولود عجيب و قسماً متمرد طالبی  شان کشور ما را اشغال کرده،  عمدتاً به قصابی و کشتار ھای دسته جمعی نھايت 

 مليت دلير و بسيار وطن پرست پشتون ما، از طريق بمباران ھای ھوائی و مرمی باران ھای زمينی اشتغال ۀبيرحمان

سازی و کوچانيدن اجباری آنان را از مناطق و سر زمينھای شان تعقيب می نمايند، که اين داشته و  سياست پراگنده 

 خونبار انسانی شديداً موجب  خشم و انزجار ساير مليت ھا و اقوام با ھم برادر کشور، که در درازنای تاريخ ۀفاجع

  ] .رديده است  در پھلوی برادران پشتون شان رزميده و آنان را تنھا نگذاشته اند ؛ گهھميش

 زمان در برابر مردم ۀآعمال و کردار بسيارظالمانه وضد کرامت بشری تفنگداران استعمار و امپرياليزم در ھر برھ

ھمانطوری که در  مناطق مختلف جھان و  ھم می رساند ،ه  را بی مشابھت ھای   نسبيبومی سر زمين ھای تحت اشغال،

دفاع  و مظلوم  خصلتاً  ی در برابر  زندانيان بیئبرخورد زندانبانان حرفه در کشور ھای  بسيار دور افتاده از ھم، 

کند، اين ھمگونی نسبی کردار ھا در اصل ناشی از خصلت تجاوز، استعمار و امپرياليزم از  وجوه  مشترک را افاده می

به ھمين نھج، وجوه . شديکسو؛ و عدم برداشت و تحمل  فشار و انقياد از جانب توده ھای مردم از سوی ديگر؛ می با

 ضد مردم را در آسيا، افريقا و هتشابه در تکرار عملکرد ھای اجيران دوباره استخدام   شدۀ استعمار و امپرياليزم ب

ھمينطور رفتار و کردار اجيران کار کشته و دوباره استخدام   شدۀ . امريکای التين   به وضاحت می توان مشاھده کرد

 ئیو سوسياليزم کذا" انقالب شکست ناپذير ثور" امين به نام -   تره کیۀبار در دور که يک خلقی را در افغانستان،
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دھھا ھزار تن را "زندگی را بر مردم، به جھنمی غير قابل تحمل  مبدل نموده بودند و به گفتۀ شريک جرم آنان کارمل 

 و اسالم اصيل ،  دوشادوش اجيران و اجنتان اين بار ؛ اما  در شکل و شمايل طالبان افغانی . "به کام مرک فرستادند

 مطبوعاتی نيز به ۀو در جبھ. پاکستانی االصل و عوامل القاعده به قصابی و تسليخ مردم   بيدفاع ما سرگرم می باشند

  .مبادرت می ورزند)CIA(تخويف و  تھديد قلم   به دستان ضد  طالب و خالق   سياسی اش 

 ثور ٧برشماری تمامی اَعمال  و کردار ضد ملی  و ضد کرامت بشری خلقی ھا از آغارين روز ھای کودتای ننگين 

 اين ياداشت  ۀ آن با عملکرد کنونی اينان در شکل و شمايل طالب، درحوصلۀ  تا تجاوز شوروی به کشور و مقايس١٣٥٧

 مقايسه نمود، تا د نقاط عطف در دولت خلقی و طالبی بايرا به مثابه   چھار عملکرد شان-نجد؛ مگرفشرده  سه گنمی 

 بيشتر   افشاء و بر مال  شباھت آن بر مال گرديده، ھمياری و ھمکاری خلقی ھا  با طالبان پاکستانی و عرب القاعده ای

  .گردد

 نيامدن غير حاضری و. ھمه وقته بايست در محل وظيفه حاضر می بودند» دولت«موريت، کارمندان أ مۀدر ساح* 

مور أم.  تلقی می شد» انقالب ثور« با دشمنان ئی محوله به مفھوم عدم ھمکاری با دولت خلقی ھا و ھمسوۀباالی وظيف

را مورد پيگرد قرار می دادند، تا علت بی عالقگی وی در وظيفه، و يا  اشتغال و مصروفيتش  را در » غير حاضر«

. دھد ه باالی وظيفه حاضر نشوند، مورد باز خواست شديد قرار میامارت طالبی نيز کسانی راک. جای ديگر بفھمند

 ۀکه نمايند ،» غيرحاضر «مور أرا از مالی طفيلی و مفتخور مسجد محل اقامت م علت  نيامدن شخص باالی وظيفه اش

  .استخباراتی شان می باشد؛ جويا می شوند

. گرديد ت دولت کودتا، سبب خشم خلقی ھا میمورين و شماری از مردم در ميتنگ ھا و تظاھراأعدم اشتراک م* 

مرتکب را مورد  تحقيق قرار داده،   زير نظارت می گرفتند تا دريابند که وی به کدام جريان سياسی تعلق فکری دارد 

 شده ھرگاه بار دوم ئیدر شرايط حاکميت طالبان، فردی که برای ادای نماز به مسجد نيايد از جانب مال  بازجو. يانه

م در مسجد حاضر نشود، توسط طالب  بچه ھای دره   به دست به شدت لت و کوب  شده،  تحت  نظر قرار می بازھ

  .گيرد

 پوھنتون و يا ساير محالت، ولو از روی نياز می بود، ۀاجتماع بيش از چھار تن، چه در صحن مکتب، چه در محوط* 

اوباشان طالبی نيز به ھمين شيوه عمل می کنند؛ حتی . شد به دستان خلقی با خشونت متفرق ساخته می گالشنکوف ۀذريع

  .اجتماع بيش از دو تن را  تحمل نمی توانند و مرتکبين را با ميله تفنگ متفرق می سازند

 را از جانب افراد   بيطرف با ئینرمترين انتقاد آميخته با خوشرو" بيطرفی بيشرفی است: "   خلقی ھا که می گفتند *  

 با خشونت و تھديد  جواب می گفتند؛ به مثل ھر گاه کسی  به دوست و يا ھمکار مورد اطمينانش به عکس العمِل توأم

انقالب " داد که  ی که اين جمله را می شنيد به گوينده اخطار میھر خلقي" نرخ گوشت بلند رفته " :آھستگی می گفت

  .را  تخريب ننمايد، ورنه صدمه خواھد ديد" ثور

" مؤدبانه"گونه انتقاد ؛ حتی انتقاد ماليم و   ھيچۀوجدان،،   ھائی طالبی که در خارج از کشور اجاز,,آقای وجدان،، و ,, 

 نفوذ طالب بچه ھا و ۀرا به منتقدان  طالب  نمی  دھند، وای به حال کسی که در حيط) عنايت شريف" نقد"ھمانند ( 

  .ب به اعتراض و يا انتقاد بگشايند، ل» چلی ھای آرايش کرده و شب را با مال در حجره سپری کرده «

ترديدی وجود ) البته در جوامع آرام و دور از جنگ" (دھد زن نصف نفوس جامعه را تشکيل می"درصحت اين گفته که 

از ھمين سبب . ندارد؛ مگر  در شرايط کشور ما که جنگھای چندين ساله از مردان بيشترين قربانی را گرفته، تا از زنان

 و پاکستانی ، بنا بر خصلت  طالبان، اعم از افغان. ظر می رسدنصف نفوس جامعه به مراتب باالتر به نتعداد زنان از 

زن ستيز، زن آزار و در نھايت دشمن زنان می ) جمله حجره نشينی کم وبيش ھمجنس بازی من( مذھبی و اجتماعی 

وی جاده ھا، ر ، زنان را بر١٣٥٧ ثور ٧ين يعنی بعد از کودتای ننگ باشند؛ ولی خلقی ھای طالب شده که در گذشته ،
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چھار راه ھا، پارکھا و قشله ھای عسکری به رقص و پايکوبی، ساز و آواز و نمايشات، غرض مصروف ساختن مردم 

ينطور سازمان زنان خلقی را روز تا روز  گسترش و توسعه می دادند، تا مداشتند ؛  ھ و دلگرم نمودن عساکر وا می

بيشتر از " را به طرفداری از  دولت کودتا فعال سازند؛  در اوضاع و حاالت جاری اين " امعه نصف نفوس ج" اين 

از يک جانب با دور : را روی دو منظور عمده تحت قيود و دسپلين مافوق تحمل انسانی قرار داده اند"  نصف نفوس

و از . ينترين سطح ممکنۀآن می رسانندئ پانگھداشتن آنان از اجتماع توان مادی و فرھنگی جامعه آتش زده شدۀ ما را به

جانبی ديگر از بسيج و تشکل آنان در برابر تجاوز گران پاکستانی و عرب القاعده ای جلوگيری می نمايند؛ زيرا که از 

که تاريخ پر افتخار کشور به کار و پيکار و   زنان در برابر تجاوزگران ،ۀتحرک و   برپائی خودجوش و يا سازمانيافت

  . سه ھای بی مثال شان می نازد؛   به درستی آگاھندحما

  :عمال سرکوبگر طالبان با خلقی ھا منابع ملل متحد نيز اشاره نموده است اَ ۀدر رابطۀ مقايس

لبان نيز انجام می شد ، ولی طالبان به آن نايت و تجاوز در دوران قبل از طامنبع خبری ھمچنين افزوده است که ج... « 

منابع ملل متحد گفته اند که حمايت از طالبان که در اوايل زياد بود، به شدت کاھش يافته . بخشيده اند شکل سيستماتيک 

خوف و وحشت در ميان مردم از طالب مانند دوران رعب آور خلقی ھاست که مردم شب . و مردم شديداً از آنھا بيزارند

   ).١٣٧٦ جدی ١١خه   زرنگار   مؤر٢١ شماره ٥ ۀصفح(»  .را به صبح باور نداشتند

نو آوری،، ھای تمسخر بر انگيز مذھبی آنان ازقبيل  ستر ,,اغلب اجحافات و قيودات و اشکال ستم بر زنان، ھمچنان 

؛ قطع انگشتان زنان به خاطر رنگ ناخن؛ منع ساز و آواز ؛ شعر و ادب؛  فلمبرداری و !! اندام جنسی اسب و خر

وحشت دارند، زيرا   به درستی آگاھند که مردم چھره ھايشان را؛ حتی با خلقی ھا از برداشتن عکس سخت (عکاسی 

 شماری از آنان را از روی  عکسھايشان  ۀکه  چھر وجود داشتن ريش ھای انبوه ھم، تشخيص داده می توانند؛ مثلی

ی ھای طالبی شده ، محصول دماغ شاگردان  تره کی کودن، يعنی خلق... و  تجليل نکردن از سال نو و )تشخيص داده اند

  .می باشد

   

  :  درنگی بر محور اساسی طالبان - ١٤

را برای روز مبادا در استعمار در اشکال و انواع مختلفه اش  ھمواره کوشيده است تا   مھره ھای سياسی مورد نظر 

وام الناس را از  بازی،  رھا می نمايد و عۀوی تخترکه  روز   کارآئی   شان فرا برسد، بر وقتی.   ش بپروراندآستين

  . ظھور به اصطالح  برق آسايش در بُھت و حيرت فرو می برد

که بُعد  - مھره ھای قبلی امپرياليزم امريکا، يعنی مجددی ھا، سياف ھا، خالص ھا، گلبدين ھا مزاری ھاو امثال شان 

قع بازيگران خوبی از آب در وا.  نقش خونبارشان را   درست ايفاء نکردند-ھای وابستگی و جاسوسی ديگری ھم دارند

ش بيرون پنھانی پرورانيده بود، از آستين مھلکتر و زھر آلود تری را که از سالھا قبل ۀامپرياليزم اينبار مھر. درنيامدند

  . آورد

در اين ياداشت فشرده نمی گنجد، )   طالبان" ( سيا"ۀ از   آنجائی که تشريح و تفسير جزئيات محور اساسی اين   مھر

  .شود ه شرح  مختصر شاخص ھای شکل گيری آن در زير بسنده میصرفاً ب

شعله  « ۀمی باشد، که نشري» حرکت انقالب اسالمی   افغانستان « يکی از اين شاخص ھا، مال ھا و طالبان در تنظيم 

  . را   به درستی مورد بحث قرار داده است جھات متعدد آن» طالبان تاج و تخت « زير عنوان  »  جاويد

د ؛  مگر از آغازين ھفته ھای ئيدر اين تنظيم بعد از انشعاب گلبدين و ربانی مدتی به کندی گرا) طالبان(  طالب رشد

 حيرت بر انگيز،، ؛ چونکه خون   تازۀ دينار و دالر,, ظھور  شان شتابی گرفت در خور توجه، و رونقی   به ھم زد

به ُرخ »   معجزات طالبان« تبليغات نيز ۀدر ساح. آمد شان به جريان  در رگ عرب سعودی به جوی   خشکيدۀ ھر
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به خاطر سر زبان انداختن کرامات طالبان و بنياد »  بی بی حاجيه کالوس«عوام الناس کشيده شد؛ چنانچه خانم سويسی 

 ١٩٩٥   مارچ١٥   فرانتيرپست ۀمنتشر( در مصاحبه اش با سيد بخارشاه ) حرکت انقالب اسالمی افغانستان(اصلی آن 

ابراز داشت که از شانزده سال بدينسو به اسالم روی آورده و به عضويت )  آمده» پيام زن «٤٧ ۀکه ترجمه آن در شمار

کابل  «که  و از اين. در آمده و به شدت تحت تأثير طالبان قرار گرفته است» حرکت انقالب اسالمی افغانستان« تنظيم 

 خانم کالوس ئیتوگو(ابراز خرسندی نموده است » ومت طالبان خشنودندامن تر از پشاور است ومردم در آنجا تحت حک

  ) .و آقای قادری قبالً توافق کرده باشند که عين مطلب را  با جمالت و کلمات مختلف بيان نمايند

از قلم تحليل » ديورند«طالبان از مناطق قبايل پشتونھای آن طرف خط منحوس  - در واقع جنگی- جذب نيروی سياسی 

 پژوھش ۀروشنائی کشيد، تا  احاطجادارد که با اشاره ای اين بُعد فراموش شده را به   . مانده است» شعله جاويد«گر 

  .خواننده در مورد شکل گيری اسکليت و استخوان بندی تشکل طالبان گسترش بيشتر يابد

  :  خويش می نويسد ١٣٧٥ دھم   مؤرخ جدی سالۀدر شمار» مجاھد ولس«

 شرعی در پاکستان ۀمدرس )٧۵٠٠٠(چ نظامی در غرب می گويند که فعالً    ھفتاد و پنج ھزارمؤسسسات ريسر« 

 جنگ   به طرفداری ۀوجود دارد که حدود يک مليون طالب در آن مصروف تعليم بوده و از آن  جمله صد ھزار آماد

  .  »طالب ھا در افغانستان می باشند

خط «در اين رقم درشت نه تنھا طالبان از اقوام پشتونھای آنطرف . ت رقم سرسام آور را نبايد مبالغه پنداشچنين

، پنجابی ھا و سندی ھا شاملند؛  بلکه ) قبالً کوچيده به پاکستان(، نو جوانان از اقوام مھاجر ھندی تبار مسلمان »ديورند

ی ھا و نسل نو  آنان ، که ن خيمه نشين پشتونھای افغانستان  و خلقا از مھاجر١٩٨٠ نو جوانان سالھای نسل کودکان و

  .ھا نيز شامل می باشند " افغان ملتی" بعد از تجاوز شوروی  به پاکستان فرار کرده بودند ؛ ھکذا بخشی اندکی از  

  

  :در برابر طالبان " افغان ملت "  موقف - ١٥

 چرائی و چگونگی  انحراف سوسيال دموکراسی در غرب، که کانون پرورش آن بوده است،  ۀاگر از نگرش بر تاريخچ

سقوط احزاب سوسيال دموکرات تا سطح ستايشگر و پشتيبان دولت ھای امپرياليستی خودی در جنگ جھانی اول 

منھای جناح باورمند آن حزب به ( »  افغان  ملت«بگذريم؛ از تذکار خيانت اشکاِر شماری  از  سوسيال دموکراتھای 

ط عوامل امپرياليزم و ارتجاع در پاکستان ترور شدند و تعدادی ھم در امر سوسيال دموکراسی  که عده ای از آنھا توس

به مردم و کشور شان؛ يعنی سر فرود آوردن آنان در برابر ارتش متجاوز سوسيال ) شھيد شدندجبھات جنگ مقاومت 

  .امپرياليزم شوروی و دولت دست نشانده اش؛ نمی  توان منصرف شد

آن حزب، در زندان پلچرخی  به شمول تعدادی از صفوف زندانی   شدۀ" لتافغان م"چند  فردی از اعضای رھبری 

قطعنامه ای را بيرون دادند، مبنی برتأئيد بی چون و چرای تجاوز ارتش شوروی به افغانستان، و ابراز ندامت حقارتبار 

ز زندان؛ که متن ؛ تمنای ننگين عفو و رھائی ا» افغان ملت«از مبارزه عليه دولت پوشالی کارمل؛ انحالل حزب 

  ۀھمچنان  دولت پوشالی عين قطعنام.  شان از طريق اخبار ، جرايد و راديو تلويزيون کابل نشر و پخش گرديدۀقطعنام

  . آنان را چاپ کرده، بر ديوار ھا و دھليزھای  پيچ در پيچ  سلولھای زندان پلچرخی نصب  نمود

صی تحرير شده بود، موجب می گرديد که ساير زندانيان، تسليم  مضحک و نفرت انگيز، که با کرنش خاۀاين ندامت نام

طلبان و توابين کرنشگر افغان ملتی ، که عوامل نفوذی خاد  در ميان شان ديده می شد ؛ را با ديده حقارت نگريسته و 

  .  آنان را مورد تمسخر و   استھزاء قرار دھند

    دو، سه تن از رھبران آن KGBروزانتر شده می رفت، ھر زمانی که آتش نبرد مسلحانه در سنگر جنگ مقاومت ف

 تلويزيونی از زندان پلچرخی بيرون می برد، تا  در ۀرا غرض مصاحب... حزب ؛ مثل يوسف واکمن ، داکتر    څرک و
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و تجاوز را . به افغانستان، به حرافی بپردازند» دخول قطعات محدود قوای دوست«و » افغان ملت« مورد  انحالل 

  .يف و تطھير نموده، رزمندگان آن حزب را از مقاومت در برابر اردوی متجاوز و اشغالگر شوروی بر حذر دارندتحر

زندانيان به » عفو عمومی « ھای داخل زندان که به خاطر پاداش خيانت تاريخی شان قبل از » افغان ملتی« آنعده از

از به اصطالح سقوط دولت پوشالی بعد . ن رھا گرديدندديکته شده از جانب گرباچف ، از زندا"  ملیۀمصالح" خاطر 

 - اسالمی  مسعود  که   صورت -  به دولت ربانی - KGBمطابق پالن  -در واقع تعويض پالن    شدۀ دولت  نجيب (

که جارچيان غرب ظھور  بعد از آن. با حزب اسالمی  حکمتيار ھم صدا و ھم گام گرديدند) جھادی دولت  پوشالی بود

ھمانند برخی از روشنفکران  سرشناس و قلم   به [ ھا »افغان  ملتی «  را به سمع جھانيان رسانيدند، شماری از طالبان

در برابر طالبان زانو زدند و به ] مال محمد عمر   را به چنک آوردنددستان معروف  که افتخار تاريخی دست بوسی 

افغان  «رھبر  حزب] A[ انور احدی نانچه در اين اواخرچ. ستايش از اين   وحشيان و   رھبر جاھل شان پرداختند

مجموع فعاليت ھا و پيشرفت ھای طالبان را .  که از راديوی بی بی سی  پخش شد١٩٩٧ سپتمبر ۀدر مصاحب»  ملت

قيد خود و قيد يارانش، سالھا پيش تجاوز ارتش ) بيست سال(به خاطر رھائی از ) يوسف واکمن(ستود؛ اگر يک رھبر 

به کشورش را از طريق راديو تلويزيون دولت دست نشانده، رسماً مورد تأئيد و تکريم خفتبار قرار داد، ھم شوروی 

اکنون رھبر ديگر آن حزب انور احدی بدون قيد و بند و زنجير بر تجاوز آشکار پاکستان زير پوشش طالب از طريق 

 کرزی نقش ۀپرياليزم امريکا به سمت وزير ماليانور احدی حاال در دولت دست نشانده ام. [ صحه گذاشتBBCراديو 

  ].می کند را   ايفاء تاريخی اش

      ادامه دارد

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

  : اولتاريخ انتشار 

  )١٣٧٦حوت  (١٩٩٨ فبروری  

  

  :توضيحات

 لچرخی، مريضانبالک دو زندان پ" ۀشفاخان"  شده در  از ميان زندانيان زخمی و مرمی خورده   ومريضان بستر)٣(

مريض "نام ه ب...   سياسی و ؛  ولی بنا بر ملحوظاتمی شدمورد نظر روس ھا  که می بايست به حيات شان خاتمه داده 

سانيده  ر-زندان با خبر بودند " ۀشفاخان" که از بستر شدن آنھا در  -به اطالع پايوازشان"   زندانۀفوت شده در شفاخان

 ۀ عقدۀکه داغ ھای چيچک بر روی مسخ شده اش ماي - شود ، نه اعــدام آنان توسط دولت، يک تن از داکتران عسکری 

در سالھای ( بالک دو زندان  پلچرخی " شفاخانه " به حيث سر طبيب "    غيرتمل... " به اسم -حقارت وی شده بود 

مشاورين "  فرومايه  زندانی مريض و يا مرمی   خوردۀ  مورد نظر اين جالد خلقی.  می کرد " وظيفه"ايفای   )١٣٦٠

شخصاً به قتل می ) که جريانش در نوشته ھای بعدی از ھمين قلم  منعکس خواھد شد ( را در ھنگام شب "نظامی روس 

  .رساند

)A( -  "  يکا کنند اجير سازمان استخباراتی امر لمان زندگی میاجمال وردک و ليونی که در دوسلدورف)CIA  ( شده

وظايف اين دو . لمان مقرر شده اندا آقای احدی وزير ماليه در مربوطات پايگاه نظامی امريکا در ۀاند ايشان به استشار

 که از اروپا به افغانستان و يا از افغانستان به اروپا ئینفر اين است که تمامی   مکاتيب، ايمل ھا ، فکس ھا و تيلفونھا

 سايت ۀ مندرج٠٨/٠٩/٠۶   دوکتور کريم غروال مؤرخۀنوشت...".(کرده و آنھا را ترجمه نمايندمخابره می شوند ثبت 

   )Goftamanگفتمان   (

 


