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 داعش  و کابلوف –طالبان   – لزادیخل

 کنند؟ی م یداعش باز هی طالبان نقش مهم درجنگ عل ای آ
 

ئل و بخاطر  داعش قا هیطالبان نقش مهم در جنگ عل یبرا  لزادیخل یجهان گزارش دادند که زلم یخبر ی ها رسانه
سرحد درغرب شهر کابل   یدوکتوران ب  یینسا  -  یبه شفاخانه والد   تکارانهیحمله جنا  تیاز طالبان، مسوول  ییقباحت زدا

اطراف   یایدر قضا هیخاص روس ندهیکابلوف نما ریقبل ضم کروزیرا به گروه داعش احواله کرده است. همزمان 
ً یدر امر حمله به مواضع طالبان انتقاد و تلو یجمهور غن سیرئ میمسؤوالنه از تصم ریافغانستان با اظهارات غ از   حا

 .کرد یو پشتبان تیطالبان حما یستیحمالت ترور
 
 یزیجنگ سرد از افغانستان؛ سرنوشت غم انگ  انیدر جر یو شورو کایامر قیکه عدم شناخت دق ستین یشک  نیا در
  ی کس لزاد،یخل یمردم افغانستان رقم زده شد. اما حرکات، اجراات و اظهارات فعل یابر قدرت برا ندویا ی داً از سوعم

  ر یچهل سال اخ یافغانستان ط یاینسبت به قضا ییکایمرازهر دپلومات افغان و ا یکه زاده افغانستان وشناخت بهتر
 .دارد، قابل تأسف و اغماض است

 

 روسها درقبال افغانستان  است یس -  اول
 
بدنبال داشته است. روسها  شانیبرا یکه بعداً ندامت قو ست،ینبوده  و ن یروسها در قبال افغانستان هرگز عقالن استیس

هللا نقش فعال داشتند. اما بعداً   بیداوود خان و سقوط دولت داکتر نج یدر سقوط جمهور میمستق ریو غ میبطور مستق
 یفعل والریتا کابلوف بداند که دولت سک  رسدیهم ضرور به نظر م شدند. حاال مانیپش داً ید شددر هر دو مور یبزود

 هیبعنوان همسا یطالبان ادگرأیامارت بن ایبمراتب بهتر از دولت  انهیم یایآس یها یافغانستان  در سرحدات جمهور 
 خباراتاست یها یمجذوب شعبده باز که نیمذکورخواهد بود. جناب کابلوف و دارودسته پوت یها یجمهور واریدربد
پاکستان در پوشش اسالم  فراتر از سرحدات افغانستان   یمتوجه باشند که عمق استراتژ دیپاکستان شده اند با ینظام
کرده اند  نیتلق نیبه روسها چن بیو فر رنگیها با ن ی. پاکستانباشدیم انهیم یایآس یها یشمال، خاصتاً جمهور یبسو

نارام  میتصم کایبه افغانستان آورده شده و بدستور استخبارات امر کایامر یداعش از سو یگرا ادیگروه بن ایکه گو
برجسته   یاز اعضا  یک یاتباع پاکستان و    ان  یداعش  یریدستگ   کهیرا دارد؛ در حال  هیو روس  انهیم  یایآس  یساختن جمهور

 .ثابت ساخت نهیپاکستان را در زم یاگندهاگروه داعش در کابل خالف گفته ها و پروپ
 یآنسو  یاز پشتونها  ،یمعروف به اسلم فاروق  یبنام عبدهللا ورکز  یاست که شخص  دهیکابلوف حتماً از رسانه ها شن  جناب
از  گرید یگروه داعش در افغانستان را بعهده داشت و تعداد یکه رهبر یو از قوم مموز ورندید یخط فرض یماورا

شدند.   ریدستگ   ریافغانستان با اسناد انکار ناپذ  یمل   تیتوسط امن  راً یاخ  باشند،یهمکاران اش که همه شان اتباع پاکستان م
خواهان استرداد    یالدر ح  یفاروق  یریباشند که دولت پاکستان بالفاصله پس از دستگ   انیدر جر  دیبازهم جناب کابلوف شا

پاکستان محکمه   در  رایکه و  خواهندیپاکستان بوده و م  تیشخص مذکور مخرب امن  ایموصوف از دولت افغانستان شد گو
که  رساندیم یاز دولت افغانستان در امر استرداد عبدهللا ورکز یمقامات پاکستان یآن یکه تقاضا داستیکنند. نا گفته پ
در امر  یپاکستان بوده  که اسرارمهم استخبارات یمهم وبرجسته استخبارات نظام یاز مهره ها یک یشخص مذکور 

تا بخاطر حفظ  نستیداشته و تالش پاکستان ا نهیپاکستان از گروه  داعش  در افغانستان در س  حیو تسل لیتمو ه،یحما
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را   یداعش در افغانستان عبدهللا ورکز یاعضا لیو تمو حیتسل ه،یترب م،یپاکستان در امر تعل یاسرار استخبارات نظام
 .کند رونیدولت افغانستان ب یمل تیهرچه زود تر از چنگ امن

 
بضم خودشان اعراب    ای   یالیاز ترس از گسترش داعش خ  ی.بیکا.ج  یایو بقا  نیجالب است که کابلوف، پوت  نهایبا ا  حاال
و  یابتین گریگروه د ییو قباحت زدا زیتجه ل،یدر حال تمو  انهیم یایآس یوعراق، بسو هیبرگشته از سور یافراط
دزد با بلگه ثابت شد که داعش درافغانستان  یبا گرفتار کهیرحال. دباشندیطالبان در افغانستان م ایپاکستان  یستیترور

  .شودیم هیو تغذ زیتجه - لیتمو ه،یترب م،یپاکستان تعل یاستخبارات نظام یبمانند طالب از سو
 یبخواه  -شوق دارد  یلیآن خ   جادیا  یدر افغانستان که کابلوف در راستا  یدرصورت استقرار امارت طالبان  گرید  یسو  از
 استیاشتباه سوم روسها درس  یبرا  یمانیاز آن متضرر خواهند شد. آنگاه پش  ییبگونه    انهیم  یایآس  یکشورها  ینخواه  –

سرحدات   یالدیبور خواهند شد بمانند دهه نود ممذکور مج یاه ینداشته و جمهور یسود شانیاطراف افغانستان برا
  یها یشده و سرحدات جمهور شمانیبار سوم پ یروسها برا نکهیخاردار ببندند. بناً قبل از ا میشان با افغانستان را با س

تا  رسدیببندد، الزم بنظر م یخار دار و موانع سمنت میبا س یطالب یگرا ها ادیبن یرا در برابر هجوم احتمال انهیم یایآس
 استیگرفتن س شیافغانستان دست برداشته و با پ یدر امور داخل رمسووالنهیوشرکا از مداخالت غ نیکابلوف، پوت

  یفعل والریو از دولت برسراقتدار وسک  رونیطالبان در افغانستان را از سر ب یاز سو کایشکست امر الیخ ،یعقالن
سابق در افغانستان  یکنند. هرچند خجالت شکست شورو یاخالق تیطالب حما یهاگرا ادیستان در برابر حمالت بنافغان

 کایکه با شکست امر کنندیم الیو کابلوف خ نیمنظور پوت نیا یرو دیشا کند؛یم ینیهنوز بردوش رهبران روس سنگ 
ً گرفته و قس انیکائیرا از امر نکشوریسابق در ا یطالبان در افغانستان، قصور شکست شورو ی از سو    نیبار سنگ  ما

با به قدرت   نکهیدر افغانستان را از دوش شان سبک خواهند ساخت، اما غافل از ا یالدیشکست و خجالت دهه هشتاد م
کشانده خواهد  زین هیو روس انهیم یایبه داخل آس ییراگ ادیبن یطالب در افغانستان عرصه جنگها یگرا ها ادیبن دنیرس

نقش بلک واتر در افغانستان  ی به اجرا یدر مذاکره قطر طالبان را راض لزادیخل هشده. گذشته از آن از کجا معلوم ک
لوف و کاب  نیپوت  شتریوخجالت ب  یزیبازهم  باعث عرق ر  ندهیروسها از طالبان در آ  تینکرده باشد. که در آنصورت حما

 .خواهد شد
 
آزاد افغانستان اظهار کرده بود که پاکستان قدرت   یاز رسانه ها  یک یچند سال قبل ضمن مصاحبه با    لزادیخل  یاما زلم  و
 تواند،ینم یستیترور  چیکشور دارد واگر بخواهد ه   نیا  ییو هوا  یآب  ،ینیبنادر زم  یعام و تام باال  تیبوده و حاکم  یاتم

  .دیآیوارد پاکستان شده و از آنجا به افغانستان ب گرید یاز جا
 
 گرید  قیاز طر  توانندیعراق و شام )داعش( نم  یعرب دولت اسالم  ستانیبدون شک که ترور  لزادیگفته خل نیا  یمبنا  به

د، وارد افغانستان شون  نیمردم چ  یو جمهور  رانیافغانستان چون تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ا  هیهمسا  یکشورها
که   رساندیدر افغانستان م رهیوغ ی شیعرب، چچن، بنگله د ن چو یخارج یجنگجو نهمهیا تیجز پاکستان. بناً موجود

به  قیوارد پاکستان و از آنطر ایپاکستان از نقاط مختلف دن یاستخبارات نظام ییو رهنما یمذکور بهمکار ستانیترور
ً از طر لزادی. جناب خلشوندیافغانستان فرستاده م  نستانقاطع در افغا تیحما یقوتها یاستخبارات ی شبکه ها قیحتما

سازمان  تیریداعش در افغانستان اتباع پاکستان بوده و تحت مد ستانینسبت به تمام ترور تیاند که اکثر انیدرجر
و بعد  یریربازگنقاط پاکستان س گریود  ورندید یخط فرض یجناح جنوب یلیدر مناطق قبائ نکشوریا یاستخبارات نظام

افغانستان   یامن  ی و ب  زمیترور  د یتشد  یطالبان در راستا  یپاکستان  ی در مدرسه ها  یونظام  یمذهب  رانهیسختگ   اتیاز تعلم
که  داعش در افغانستان    داندیبهتر از ما م  دیصاحب بدون هر گونه ترد  لزادی. بناً جناب خلشوندیفرستاده م  نکشوریبداخل ا

 یپاکستان در راستا یمآب خورده و هر دو از ابتکارات استخبارات نظا –آبخور  کیو طالب در افغانستان هر دو از 
طالبان   دنیبخدمت گرفته شده اند که در صورت بقدرت رس  یدر افغانستان طور  نکشوریا  یاستراتژ  یها  استیس  قیتطب

 یافغانستان و چگونگ  یعیاز منابع سرشار طب یپاکستان در امر بهره بردار یخواستهاگروه از  نیدر افغانستان اگر ا
توسط  یکنند، پاکستان به آسان یچیسر پ ی.اس.آیآ تریاز دستا یطالبان افغانستان یو خارج یداخل یها استیروال س

افغانستان به آن مواجه است.    یعلخواهد مبتال خواهد ساخت، که دولت موجود و ف  یگروه نام نهاد داعش آنها را بدرد سر
 جهیکه نت  تیامن  نیدر امر عدم تأم  یمردم از دولت مرکز  تیو شکا  یزاریب  -ُکشت و ُکشتار    -  یهم ادامه نا امن  یاز سو
پاکستان در افغانستان جنگزده  یدولتها یشگ یهم یو عدم رفاه مردم را بدنبال دارد؛ از خواستها ی اقتصاد شرفتیعدم پ

از وجهه    ییحضور دارند، بمنظور قباحت زدا  کایمذاکره با امر  زیم  یاساس حاال که طالبان رو  نیا  ی. روباشدیبوده و م
در افغانستان را بنام   یجار اتیادامه ُکشت و کشتار و جنا -پاکستان با مهارت تمام   ان،یکائیطالبان در مذاکره با امر

 نی. بدشوندیم تیو حما یرهبر کدستیسکه بوده و از  کی یرو یستیهر دو گروه ترور کهی. در حالزندیمداعش رقم 
 یدوکتوران ب یینسا - یشفاخانه والد رینظ ،یر نظامیکه طالبان در حمله به مراکز غ ستیشک ن چیه نیلحاظ  در ا

از وارد شدن   یریننگرهار داست داشته اند. اما جهت جلوگ تیوال وهښی ی ولسوال رهیسرحد در غرب شهر کابل و هد
در   تیرا بدوش گرفت. و جنا وهیخ رهیخدشه به وجهه ظاهراً صلحخواهانه طالبان، داعش فوراً مسؤولت حمله به هد
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  ی و شرم آور است که حت یانسان ریکابل آنقدر گسترده، غ ی سرحد در دشت برچ یدوکتوران ب یینسا - یشفاخانه والد
 یمشابهت ها  کهیکرده است. در حال  یدرحمله به شفاخانه مذکور شانه خال  تیگروه نامنهاد داعش تا حال از قبول مسوول

که حمله  رساندیا چهارصد بستر درچند سال قبل خود میسردار محمد داوود خان  دیحمله با حمله به شفاخانه شه نیا
 .ه استاستفاده شد اتیصورت گرفته و از کدام تجرب یتوسط ک

 ً  -  یی}حمله به شفاخانه نسا ایکرده است{  یداعش باز هیچون }طالبان نقش مهم در جنگ عل لزادیخل یها یادعا بنا
 رهیکابلوف وغ ن،یها، پوت یپاکستان یبرا ندیجمالت خوش آ تواندی{ مباشدیسرحد کار داعش م یدوکتوران ب یوالد
 دهیوبال کش دهیغمد  نی متعدد طالبان در سر زم اتیزده و از جنا خیخاک به چشمان  تار خواهندیباشند که م یکسان

نقش  یخرد ومنطق ادعا یایدن یکنند. اما برا یو پرده پوش یچشم پوش نیافغانستان بخصوص در مناطق پشتون نش
حد   -قاط مختلف افغانستان به مردم عام در ن یستیداعش و دست نداشتن طالبان در حمالت ترور هیطالبان در جنگ عل

  . قابل باور ریخنده آور و غ ،یخال انیاست م یحرف یفعل طیشرا در اقل 
 انیپا
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