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  م٣١/٠٧/٢٠١٠                             ايمل خان فيضی
 

 تبصرۀ برافشاء نقش مرکزی پاکستان
  درحمايت از مخالفين دولت افغانستان

  
ستراتيژی کشورهای غربی درافغانستان يکبارديگر از  با خبرنگارانخود خبری اخير  تماس دررئيس جمهور کرزی 

همچنان وی ." ه به مراکز اصلی تروريسم، در دهات افغانستان می جنگندجهان، به جای توج": انتقاد نموده گفت
ال جهانی مرتبط به متحدين ما است که اينجا به ؤال اينجاست که چرا آنها اين کار را نمی کنند؟ اين يک سؤس ":افزود

رد اقدام نمی هدف مبارزه عليه تروريسم آمده اند و نسبت به محالتی که خطر موجوديت تروريسم درآن وجود دا
  ." کنند

گ افغانستان توسط يک سلسله اسناد محرم وزارت دفاع امريکا از جناخيرًا اين اظهارات درحالی صورت ميگيرد که 
" مرکزی "، حمايت از مخالفين مسلح افغانستان در آنها نقش سازمان استخباراتی پاکستان دررسانه ها به نشر رسيد و

   .خوانده شده است
ی دخيل در جنگ افغانستان فاکتور پاکستانی جنگ افغانستان موضوع تازۀ نيست زيرا سازمان های برای کشور ها

استخباراتی غرب از دير زمانی بدينسو از فعاليت و همکاری قابل مالحظۀ يک گروپ از نظاميان پاکستان با مخالفين 
 از افسران متقاعد آی ِاس آی را در خارج از  ايجاد يک حلقۀمنابع استخباراتیبرخی از . دولت افغانستان آگاهی دارند

به اساس .  مسوول دانسته بودند٢٠٠٣تشکيالت رسمی اين سازمان، برای حمايت از شورشيان درافغانستان، در سال 
بعد از حمالت يازدهم سپتمبر در امريکا، سازمان های استخباراتی غربی، خاصتًا امريکا و برتانيه، معلومات، 

جنگ افغانستان و مبارزه عليه تروريزم در .  را با سازمان استخبارتی پاکستان شدت بخشيدندهمکاری های خود
خاک پاکستان آغاز  منطقه باعث شد  تا مامورين سی آی ای و آی ِاس آی فعاليت های مشترک استخباراتی را از

 استخباراتی غربی و يک سلسله گفته ميشود که همکاری های نزديک سازمان استخبارتی پاکستان با مامورين. نمايند
فشارهای ديگر، زمينۀ پيشبرد گروه طالبان و ديگر عناصر مسلح ضد حکومت کابل را برای بخش مسؤل آی اس آی 

ضمنًا، برای آی ِاس آی اين نيز ناممکن بود تا از طالبان و ديگر مهره های خود در افغانستان دست . ناممکن ساخت
قضيۀ سالح اتمی، قضيۀ کشمير و :  ميباشد روی سه ستون استوار نظاميان پاکستانستراتيژی مرکزیبردارد، زيرا 
  .قضيۀ افغانستان

توجه به اهميت قضيۀ افغانستان و شرايط جديد، آی ِاس آی ارگان مخفی جديد را خارج از چوکات و تشکيالت با 
ميان خالفين مسلح حکومت کابل،  نظامی، برای عملی نمودن ستراتيژی حمايت از طالبان و ديگرم-استخباراتی 

ان جديد التأسيس مامورين متقاعد استخباراتی و نظاميو در اين چوکات مخفی .ايجاد نمود ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢سالهای 
، رئيس اسبق سازمان  با قرارداد های خاص تحت رهبری حميد گل- مربوط به سپاه سرحدی اردوی پاکستان-پشتون

اين ارگان بزودی دفاترمخفی خود را در منازل شخصی در شهر های . ه شدند به کارگماشتاستخباراتی پاکستان،
. پاکستان چون پشاور، کويته و غيره، به هدف همکاری با مخالفين دولت افغانستان بخصوص طالبان، بازنمودند

ه برای برخی از اين اجينتان، در لباس های ملکی وظايف غيردولتی و باصطالح خيريه را با تأسيس مؤسسات خيري
 ازهمين جاست که .طريق به کمک مخالفين مسلح دولت افغانستان پرداختندين  و ازمهاجرين افغان، آغاز نمودند

 بدينسو شهر کويته  مرکز جلب و جذب، تربيه، تجهيز، تمويل و نقل سالح و ديگر وسايل ضروری ٢٠٠٣ازسال 
  ...برای جنگ طالبان در افغانستان شد

  
طياره . تعقيب نموده اند را آی ِاس آی فعاليت های  همه اين،، از همان آغازتی امريکا و برتانيه های استخباراسازمان

های بی پيلوت امريکائی انتقال جنگجويان طالب توسط وسايل نقليۀ مربوط به اردوی پاکستان از خاک آنکشور به 
ارتباطات  پايگاه يی نظامی بگرام امريکائی در عساکر .سرحدات افغانستان، را بارها فلم برداری نموده است

آنها را  ی کمک ازاز داخل خاک افغانستان با نظاميان پاکستان در آنطرف سرحد و تقاضا مخابراتی جنگجويان طالب
آموزشگاه های تروريستان را در خاک  تصاوير گرفته شده توسط اقمار مصنوعی ازفضاء .بارها اخذ نموده اند

مقامات کشورهای غربی و ديپلوماتان آنها در کابل همه از فعاليت و نقش يک گروه خاص . پاکستان نشان داده است
   ...فين دولت افغانستان واقف بودنداردوی پاکستان در ميان و عقب مخال-از نظاميان اسبق استخبارت

  
به اين همه  است اسناد محرم اردوی امريکا از جنگ افغانستان که از طريق رسانه ها افشا شده اکنون يکبارديگر،

در مجالس قوماندان های شورشيان برای " آی ِاس آی در اين اسناد آمده است که اجينتان. گفته ها صحه ميگذارد
 در لباس د گل حمياين اسناد،  ازقرار."مشورۀ در امورجنگ حاضر بوده و امر دقيق قتل را نيز صادر می کنند
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و حامی به حيث ازوی . "نقش خاص را بازی می کند" يت از طالبان، در هدايت و حماظاهرًا يک متقاعد خانه نشين
 ها، حمالت انتحاری، ارسال سالح ها نقش پالن و همآهنگی اختطاف در نام برده شده است که" رهبر طالبان"حتی 

کرده و را رد ادعا های مبنی بر همکاری وی با طالبان " تايمز فائننشل" در مصاحبۀ با روزنامۀ حميد گل .مهم دارد
  .اسناد محرم نظامی امريکا درافغانستان توسط رسانه های غربی را عمل عمدی ازسوی امريکا خواندافشا شدن 

برخی از نهاد های دولتی اياالت متحدۀ امريکا چون پينتاگون، سازمان استخباراتی سی آی ای و حلقات مهم و پر نفوذ 
. ، در راستای اهداف خود در منطقه و جهان، سخت ضرورت دارند)نظاميان(آنکشور به پاکستان و اداره کنندگان آن 

  .اين ضرورت باعث ميشود تا دولتمردان امريکا در مقابل اسالم آباد از سياست نرم کار بگيرند
  

 در قضيۀ  را اهداف عمده و ستراتيژيک پاکستان،داشتن نفوذ قوی در افغانستان و ايجاد يک حکومت حامی در کابل
 رئيس جمهور .حضور همه جانبۀ هند در اين کشور، پاکستان را سخت نگران ساخته است. کيل ميدهندتشافغانستان 

کرزی که از سياست نرم غرب در مقابل اسالم آباد به تنگ آمده است، از چندی بدينسو ميخواهد تا ابتکارعمل را در 
صالحه با مخالفين حکومت خود، به يک دست خود داشته باشد و در تالش است تا از طريق مذاکره با پاکستان و م

 اخيراظهارات ده است و اين اما کرزی برای اسالم آباد يک شريک خوب و قابل اعتبارهرگز نبو. صلح نسبی برسد
  مبنع بر افشاء مداخالت پاکستان در امور داخلی افغانها اگر از يکسو به دفاع از موضع همشگی دولت افغانستانوی
 مبنی کرزیميتواند باعث ناکامی تالش های  تائيد ميکند، آنرانيز اکنون  امريکا  دفاعشدۀ وزارت که اسناد افشا ،است

  . گرددبر مصالحه با مخالفين
افشاء اسناد جنگی پينتاگون از جنگ افغانستان عمل عمدی از سوی آنکشور ) به گفتۀ حميد گل(اکنون بايد ديد که اگر 

   واهللا عالم.ای غرب برای افغانستان، در پی خواهد داشتر سياست ه را داتبوده باشد، اين کار چه تغيير
                                                                                                     

                                                                                                              
 


