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ده:يادونه غاړه په ليکوال د پازوالي بڼې ليکنيزې د لولـ،دليکنې و ځير په مخکې راليږلو له ليکنه خپله يو من ئھيله

    
    

  ١۵/٠۴/٢٠١۴                                 نجيب هللا بارکزی

  »دشمن غلط« -معاملۀ دوگانه
  :تبصرۀ مترجم

              

آباد که يکی از محالت مھم اسالم " آباد ابت"امريکا در بحریتوسط نيروھای خاص " اسامه بن الدن" موضوع قتل 
نظامی پاکستان شمرده می شود، يک ثبوت بزرگ و غير قابل انکار حمايت پاکستان از القاعده و دھشت افگنان به 

داند که جنگ افغانستان ريشۀ خارجی  امريکا می وجوديکه اياالت متحدۀ جای تعجب اين است که با. حساب می آيد
گيرد بلکه ھنوز ھمدردی ھايش برای پاکستان  نکه اين مسئله را جدی نمیبخصوص پاکستانی دارد، برعالوه اي

، خصوصاً در ده سال اخير بعد از می گيردکمک ھای بزرگ مادی و معنوی با پاکستان صورت .  بيشتر می شود
وسائل و وسايط نظامی به  م و اخيراً بحث سپردن2001

مليارد دالر، ھمه و ھمه  7حکومت پاکستان به ارزش 
  .ؤال برانگيز استس

من سال قبل يک کتاب خيلی جالبی را از نويسندۀ 
تحت عنوان " احمد رشيد" مشھور پاکستان آقای 

ين کتاب ا در. ترجمه کرده ام" پاکستان در پرتگاه"
باکانه ادارۀ ملکی و نظامی پاکستان را  نويسنده خيلی بی

فگنان در سطح منطقه و جھان، ابرای حمايت از دھشت 
ذ سياست ھای نابخردانه حکومت، مورد انتقاد و اتخا

که اين کتاب را جالب تر  یچيز. شديد قرار داده است
ه سازد، اين است که نويسنده کوشش نموده است تا ب می

تر ادارۀ ملکی، نظامی و استخبارات  شکل مستند
گرايان، القاعده و طالبان  پاکستان را به حمايت از بنياد

  ...متھم سازد
را در ) ای اس آی(دست داشتن استخبارات پاکستان  مسألۀ] پاکستان در پرتگاه[ در کتابش] احمد رشيد[ نويسنده

  . دريک محل شديداً نظامی بيان نمود است" اسامه بن الدن"مخفی نمودن و محافظت 
  

مده ک تايمز به رشتۀ تحرير درآرست مشھور نيويايچاپ يک کتاب جالب ديگر که توسط يک ژورنال امروز از
به چاپ رسيده، ھنوز به " The Wrong Enemy"يا " دشمن غلط"اين کتاب که زير عنوان . است، مطلع شدم

 On The" با برنامۀ را که " کارلوتا گال"دسترسم قرار نگرفته است، ولی يک قسمت مصاحبۀ نويسنده کتاب 
Radar "در"Yahoo News " ،صحه می] پاکستان از دھشت افگنانحمايت [ بر اين ادعا وبه نشر رسيده بود 

  .گذارد ذيالً ترجمه کرده ام، که خالی از دلچسپی نيست
  

حمايت مستقيم نظاميان پاکستان از  مبنی بر »دشمن غلط« ادعای نويسندۀ اين کتاب ھرچه بيشتر ھمچنان برای تائيد
اشته گذرا در ختم اين نوشته » پرتگاه پاکستان در«يک قسمت از کتاب  افغانستان، جنگدر  گروه ھای تروريستی

  .ام
                         

  سال اخير در افغانستان براه انداخته باشد؟ 13 لبرعليۀ يک دشمن غلط در طو گر اياالت متحدۀ يک جنگ غلط راا ؟چه 
  

"  ھم شده است، به اسم) Pulitzer(ک تايمز که مفتخر به کسب جائزۀ پوليتزر رست مشھور نيوياييک ژورنال
به رشتۀ تحرير در "  دشمن غلط" يا " The Wrong Enemy"يک کتاب جالبی را تحت عنوان " گال -کارلوتا

م می 2014م تا 2001اين کتاب محصول بيشتر از يک دھه فعاليت وی در پوشش افغانستان از سال . آورده است
  .باشد

پاکستان دشمن اصلی امريکا بوده « :گويد می" on the radar" در مصاحبۀ اختصاصی اش با برنامۀ " گال"
  ».است نه افغانستان
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  ھا بلکه برای سربازان  درين جنگ عبوس و مشکل ھمراه با تلفات خيلی بلند نه تنھا برای افغان« :گال می گويد
ل گرايی، تمويد حاليکه مشکل اصلی در قری و قصبات افغانستان نبوده بلکه منبع مشکالت، بنيا امريکايی و ناتو در

  ».ھمه در پاکستان بوده است جويان و ھمه و حمايت جنگ و
دانستم که پاکستان ھيزم آتش  می] زودی بعد از حملۀ يازده سپتمبر بر نيويارکه ب[از اول  من« :می افزايد" گال"

  ».کند جنگ در افغانستان را تھيه می
ساز دوباره  اند و در حال ساخت و جابجا کرده خود را من کويته رفتم و ديدم که طالبان در آنجا«: او اضافه می کند

  ».برای جنگ می باشند
ينکه به جبر و تھديد ا حمايت قرار می گرفتند، بعضی شان از مورد کمک و] طالبان[ اينھا«: اظھار می دارد" گال"

 يم سخن میمجبور به رفتن به افغانستان می شدند، تا در آنجا در جنگ عليه نيروھای ناتو اشتراک نمايند،  برا
اينھا ...  در آنجا در صحنه حضور داشتيد، بررسی می نموديد که اينھا از کجا می آيند] امريکايی ھا[ و شما... گفتند

  ."ھمه در عقب از جانب پاکستان حمايت می شدند
رئيس جمھور نھايت زيرک بودند، با وانمود " جنرال پرويز مشرف"رھبران پاکستان بطور اخص « :گفت" گال"
" پاکستان ميدانست که «: و می افزايد» .ردن اينکه ما متحد تان ھستيم، اياالت متحدۀ امريکا را فريب ميدادندک

 فعاليت ھای تخريبی اش وی را مخفی و محفوظ نموده بودند و در] اسامه[ آنھا وی. در کجاست" اسامه بن الدن
نھا يک گروه خاص آرا برايم تصريح نمودند که  بعضی شان اين موضوع.  دادند را مورد حمايت قرار می] اسامه[

را در مخفيگاه جابجا کرده بودند و ] اسامه بن الدن[نه تنھا اين، آنھا وی . "واقف بود" اسامه"داشتند که از موقعيت 
  ».زير نظارت داشتند را از وی محافظت کرده و وی

مناسبات ما با پاکستان دوباره به حالت ، ر استروابط ما با پاکستان از قبل بھت«: گويددر مصاحبه اش می " گال"
ھنوز ھم در آنجا می " ايمن الظواھری"قبلی برگشته است، يگانه چيزی که مرا نگران ساخته است اين است که 

مخفی ] پاکستانی ھا[ھم احتماالً به عين شکل از جانب آنھا ] ايمن الظواھری[من به اين عقيده ھستم که وی . باشد
  ».گرديده است

  

و تشويش ھای وی در مورد آيندۀ افغانستان در حاليکه نيروھای " کارلوتا گال"برای شنيدن مفصل اين مصاحبه با 
  .ديرا در لينک ذيل تعقيب نمائ) on the radar(می توانيد برنامۀ . بين المللی افغانستان را ترک می نمايند

  

  "ياھو نيوز:  " اقتباس از
  

http://news.yahoo.com/blogs/power-players-abc-news/double-dealing-how-pakistan-hid-osama-bin-laden-from-
the-us-and-fueled-the-war-in-afghanistan-105229350.html?soc_src=mediacontentstory 

 
  )٧ص - ميراث وباما، ارث وااسامه و  -  بارکزیهللاجيب ن داکتر – مترجم" احمد رشيد" -مؤلف  – پاکستان در پرتگاه(
  

برای سال ھا، رھبران پاکستان موجوديت . مرگ اسامه برای پاکستان بسيار وخيم بود عواقب سياسی از باعث
و پيشتر از آن، پرويز مشرف رئيس جمھور  2005در سال . را در خاک اين کشور رد می نمودند" اسامه بن الدن"

در خاک " بن الدناسامه "پاکستان مکرراً اظھار داشته بود که بدون ارائۀ اسناد و شواھد مبنی بر موجوديت 
ھمان سال وی به شکل گستاخانه  در. پاکستان، او ديگر زنده نيست و تعقيب وی برای پاکستان اولويت ندارد

پاکستان ارتباطات افقی و عمودی القاعده را : "را مخاطب قرار داد و گفت" تونی بلير"ستان آقای لصدراعظم انگ
گفت   او می ٨."بی اساس است رکز القاعده در پاکستان کامالً موجوديت م"و " بصورت کامل غير فعال ساخته است

را که در مورد زنده بودن و فعاليت اسامه در  یايھار گکه اردوی پاکستان و سازمان آی اس آی ھر آن خبرن
  .پاکستان گزارش داده، مورد بازپرس قرار خواھند داد

اعضای کانگرس . شوند  آن پنداشته می يا بدتر از اکنون در انظار مردم جھان، رھبران پاکستان اشخاص دروغگو و
سازمان  پاکستان و یامريکا و ديگر رھبران جھان به اين موضوع قوياً مشکوک اند که بعضی از عناصر در اردو

.  يک شبکه محافظتی ايجاد نموده اند" ناسامه بن الد"ھای راديکال اسالمی را تعليم داده و برای  آی اس آی، گروپ
حال شواھدی بدست نيآمده تا ارتباط دولت پاکستان را با اسامه به اثبات  اين ادعا ھا را رد نموده و تا پاکستان
  .اما موضوع برخالف آن است که با ادعای بيگناھی و قربانی بودن پاکستان از اين مسئله، فروکش شود.  برساند

. در ھمچو موقعيت شرمندگی قرار نگرفته بود پاکستان قبل ازين ھم شرايط بحرانی را تجربه کرده است ولی ھرگز
ميالدی، اين کشور را بيشتر شرمنده 1971تسليمی اردوی پاکستان به ھند و از دست دادن پاکستان شرقی در سال 
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ولی اين موضوع وضعيت پاکستان را نسبت به جنگ و شکست در مقابل ھندوستان،  سيالب ھای . و زبون کرد
سال حيات پاکستان، اردوی اين  64در .  درھم و برھم کرده است ھای سياسی، شفتگیمدھش و زلزله ھا و ديگر آ

  .سال حکومت کرده و چھار بار حکومت ھای منتخب را منحل نموده  است 33کشور مدت 
که پاکستان با مشکالت بيگانه نيست، ولی چيزی که   هالبت«: نمايد  اظھار می" فرزانه شيخ"يک مورخ پاکستانی، 

امنيت اتباع اين کشور، آسايش  ،تھديداتی است که متوجه خودش ،سازد را در تأريخ پاکستان استثنايی میوضعيت 
  .باشد  جھانی می ۀو ثبات جامع ھمسايه ھا

  .نگرانی ھای جديد شباھت کمتر و يا ھم ھيچ شباھت به مشکالت قبلی که پاکستان را ھراسان ساخته بود، ندارند
  

دوم می، از طرف رئيس  شب مؤرخ  1:00قوماندان اعلی اردوی پاکستان ساعت " نیاشفاق پرويز کيا"جنرال 
.  نمايد  ، يک تماس تيلفونی مبنی بر سقوط يک ھليکوپتر دريافت می"اشفاق نديم"پراسيون اردوی پاکستان جنرال وا

" کيانی. "رجی بوده باشدکنند، لذا اين بايد واضحاً يک طيارۀ خا چون ھليکوپتر ھای پاکستان شب ھنگام پرواز نمی
ساخت امريکا درگير شود؛  16کند تا با دو طياره جت اف  تلفون می" راو قمر سليمان"به قومندان ھوايی، مارشال 

. دوباره وارد خاک افغانستان شده بودند] پس از ختم عمليات قتل اسامه[ ولی اين زمانيست که طياره ھای امريکايی
شوند که امريکايی ھا عمليات را به پايان رسانيده   حاضر می" ابت آباد"صحنۀ در اردو و پوليس محلی زمانی در 

 مسلک به ھم" بارک اوباما"شب رئيس جمھور   2:00در حدود ساعت . اند و دوباره ساحه را ترک گفته بودند
. برايش برسانددر خاک پاکستان را " اسامه بن الدن"تماس گرفته تا خبر قتل " آصف علی زرداری"پاکستانی خود 

زرداری از شنيدن اين خبر کامالً سراسيمه شده ولی حواس خود را دوباره متمرکز نموده و برای اوباما مبارک باد 
  .کند رئيس ارکان اردوی امريکا  به دوست خود کيانی، تلفون می" مايک مولن" اندکی بعدتر. گويد  می

النی، کيانی و جنرال شجاع پاشا رئيس آی اس آی، آنھا در جلسات متعدد، با حضور آقای زرداری، صدراعظم گي
و  اعتمادیآنھا در يک حالت ھراس، بی . عکس العمل پاکستان به اين قضيه، به توافق برسند توانند بر سر نمی

ابتدا آقای رضا گيالنی ھمانند . دھند  در قبال پاکستان مورد بحث قرار میرا قھر، عواقب جدی اين موضوع 
اين .  را تبريک می گويد پاکستان نيز اين خبر ۀاسامه را يک کاميابی بزرگ ناميده و وزارت خارج زرداری قتل

گزاری او از ھمکاری ھمه جانبۀ اين   عکس العمل ماليم مقامات پاکستانی به دنبال اظھارات اوباما مبنی بر سپاس
ستان مشتاق تعھد با امريکا نبوده و ھيچ نوع وجود آنکه رھبران ملکی پاک با. کشور با دولت امريکا، برانگيخته شد
بعداً برای چھار روز يک خاموشی حکمفرما بود و مقامات در اين مورد . ھمکاری با اياالت متحده وجود نداشت

  .   بردند  سکوت اختيار نموده و مردم در يک حالت سر گيجی برسر می
، رئيس سی آی ای اظھار داشت که پاکستان از "يون پنيتال. "داده شد امريکا سر در ترسپس انتقادات به مراتب شديد

تصميم گرفته شده بود که ارائۀ ھرنوع معلومات برای پاکستان ممکن : "اين عمليات مطلع نشده بود چرا که
 جانو"  .را از موضوع مطلع سازد] اسامه بن الدن[و ممکن پاکستان ھدف " موريت را به مخاطره بياندازدأم

حمايتی داشته بوده باشد ولی  ۀاوباما در بخش مبارزه با تروريزم گفت که شايد اسامه يک شبکمشاور  ،"برنان
اظھار . خواھی نخواھی اشخاص مجھول الھويۀ در داخل حکومت پاکستان موجود بوده که او را حمايت می نمودند"

  .ان دادترين کلمات، شدت عدم اعتماد دولت امريکا بر پاکستان را برای جھانيان نش شديد
  

  پايان
  

 


