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 :وزارت خارجه امريکا افشا ميکند
 طالبان تکنوکرات به جای طالبان قرون وسطايی

 

يک سه دهه بدون شک دولت و يا به طور خاص، اردوی پاکستان نقش محوری را درشکل گيری تاريخ خونين و تار

نظاميان پاکستان با حمايت امريکا توانسته اند در هر برهه معين، نوکران زياد . اخير  کشور افغانستان دارا بوده است

طالب،  روشنفکر و تکنوکرات  بر گرده مردم مان , داخلی را استخدام نموده زير نام  رهبر، قومندان، رئيس قوم، مال

جود دارد و  نشان ميدهد که دولت پاکستان دست بااليی را در معامله با رهبران کاذب و اسناد معتبر زيادی و.  سوار کنند

سياست مداران دروغين، از هر جنس و قماش آن چه آنهايی که روابط پيدا و پنهان قبيلوی با پاکستان دارند و چه آنهايی 

هند جنايات و خيانت های شان را به اين که در هر فُرصت ممکن سنگ دشمنی با پاکستان را به سينه ميکوبند و ميخوا

 .شکل توجيه کنند، دارا بوده و ميباشد

سندی که در آرشيف اطالعاتی امنيت ملی امريکا وجود دارد و به دسترس عامه قرار گرفته است، ميتواند ثبوت محکمی 

ر پاکستان آقای تاماس  از طرف شخص سفير وقت امريکا د١٩٩٧اين سند که در ماه اگست .  برای ادعای باال باشد

به وزارت خارجه امريکا ارسال شده است، از مالقات های پنهانی او با يک کارمند بلند رتبه پاکستانی که )  ١(سيمنس 

 .از افشای اسمش خودداری شده است، پرده برميدارد

 صدراعظم وقت پاکستان  در اين سند آمده است که اين کارمند بلند رتبه دولت پاکستان که  پنهانی از طرف شخص خود

در امور افغانستان موظف بوده است، در مورد فعاليت ها و سفر هايی که به تهران، دوبی، قندهار، مزار و فرخار در 

شخص مذکور در مالقات های که با .   داشته است، به سفير امريکا در پاکستان گزارش داده است١٩٩٧ماه اگست 

ر داشته است به آنان توصيه نموده است که برای بهتر شدن وضعيت زنان تالش نوکران قرون وسطايی خود در قندها

کنند و از مسايلی که آنقدر مهم نيست مانند اندازه کردن ريش بپرهيزند تا برای کمرنگ کردن تصوير خشن که جامعه 

 .جهانی از طالبان دارند، کمک کند

يل، که هر دو اشخاص کليدی ای اس ای در بين طالبان همچنان برای  مزدوران طالب نما خود، مال حسن و مال جل

بودند، گفته است که به مال عمر توصيه کنند تا ديداری با لخضر براهيمی نماينده ملل متحد در امور افغانستان داشته 

  .   اين خود نشان ميدهد که حتی مالقات های مال عمر هم از طرف پاکستانی ها اداره و تنظيم ميشده است. باشد

. يکی از جالب ترين بخش های اين سند، مالقات اين نماينده دولت پاکستان با احمد شاه مسعود در فرخار تاجکستان است

در سند به قول اين نماينده عاليمقام دولت پاکستان، آمده است که مسعود از ما با الفاظ شيرين استقبال کرد، تو گويی برای 

شما شايد فکر کنيد که يک تعدادی از افغانها دوست پاکستان است؛ اين "سعود گفت م. ما سرود دلنيشنی را زمزمه ميکرد

همچنان مسعود به پاکستانی ها وعده داده است که از نفوذ خود که ." هيچ افغان نميتواند دشمن پاکستان باشد. اشتباه است
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در مزار دارد استفاده نموده در رهايی مقامات ارشد طالبان به شمول مال غوث و مال احسان که نزد جنرال ملک اسير 

 .  بودند، تالش نمايد

های متعددی با عالءالدين بروجردی، که جنرال حميد گل ايران در امور افغانستان  مقام پاکستانی، در تهران مالقات 

واليتی از اين مقام . و نيز با علی اکبر واليتی وزير خارجه وقت ايران ديدار نموده است. شمرده ميشد، داشته است

 همراهی نمايد که واضحًا اين پاکستانی خواهش نموده است تا اجازه دهد که بروجردی او را در سفر هايش به قندهار

اين خود نشان دهنده آنست که دولت ايران هميشه در تالش ارتباط با . خواهش وی از طرف مقام پاکستانی رد شده است

چيزی که امروز به آن نسبتًا دست يافته . طالبان بوده تا اگر از آنها هم به شکلی از اشکال در راه منافع خود استفاده کند

وبی اين مقام گمنام ولی با صالحيت پاکستانی در يک مالقات پنهانی با يونس قانونی، يکبار ديگر خواهان در د.  است

جالب است که آقای قانونی زاری کنان خواهان . رهايی اسيران بلند رتبه طالبان از زندان های نيروهای شمال شده است

االفغانی فرانکفورت به  ان شده و در مورد کنفرانس بينمسئله افغانست(!) سرعت بخشيدن تالش های پاکستان برای حل 

 .اين مقام پاکستانی گزارش داده است

مقام پاکستانی از سفير امريکا خواسته تا دولت امريکا به ملل متحد فشار وارد کند که کرسی افغانستان در ملل متحد تا 

وی همچنان اتحاد مخالفان طالبان را يک . وددر افغانستان، به حالت تعليق درآورده ش(!) ايجاد يک دولت مردمی 

بطور نمونه از جنرال .  ائتالف شکننده خوانده و گفته است که رهبران آن در نزد مردم شان از احترام برخوردار نيستند

اوزبک ها از ملک نفرت دارند و بنابر وابستگی  بدون قيد وشرط  جنرال ملک به مسعود، او را "ملک ياد آور شده، که 

 ." خطاب ميکنند" خانم مسعود"

. مهمترين و آموزنده ترين بخش اين سند ارزيابی ها و نتيجه گيری های نماينده پاکستانی از اوضاع وقت افغانستان است

وی با صراحت گفته است که طالبان سرانجام به پيروزی ميرسند و در صورتی که با چالش هايی در عرصه های اداره 

وجود دارند که به .)  نگارنده-هدايت امين ارسال (شوند،  تکنوکرات هايی مثل آقای ارسال و حکومت داری روبرو 

چيزی  که  امروز  با تغيير  طالبان قرون وسطايی به طالبان تکنوکرات، مردم زجر ديده و . کمک شان خواهند شتافت

 .        داغدار مان شاهد آن اند
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