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 11/40/2410          هاتف ایمان
 

 ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم
 

سال ها پیش کتابی تحت عنوان تلک خرس که در تهیه و تدوین آن دگروال یوسف مدیر شعبه افغانی سازمان 
ده که منظورش از آن چه بوده تالش بیدریغ را به خرچ دااستخباراتی آی اس آی و دختر نازدانه اش نهایت سعی و 

آگاهی ان پاکستان در قبال کشور و مردم ما بعد از چاپ به بازار برآمد ، همه آن را خوانده و از نیات دولتمرد
 . حاصل نموده اند

 

اشغال ، چنانچه آندره فانتن .آید نائلخوبی برای ضیاالحق پدید آورد تا بدین هدف  ۀتهاجم شوروی به افغانستان زمین
می کند و اسالم آباد از همان  تعبیربرای ضیاالحق  كرسمس ۀمثابه هدیه سرخ شوروی را ب قشونافغانستان توسط 

ۀ کرسمس بطور مستمر در ادوار مختلف استفاده اعظمی نموده که جنرال ضیاالحق در نیات خود هدیاز   روز ها
، حه هوایی چکالله به آن پایان داد، ساندر مسجد پل خشتی ادا نمایدآرزو می برد که گویا نماز شکرانه را روزی 

 .و آن طور هم کردند.( کابل را آهسته آهسته به آتش کشید: )تکرار کرده بود که الرحمن بار هاجنرال اختر عبد
 

، اولین مرتبه که برای سومین بار، این مقام را احراز نموده است میا نواز شریف صدراعظم پاکستان که حاال
توزی بود و سر  صدراعظم بود، به طرف کشور ما مانند سایر رهبران پاکستان، قلب آن آگنده از حسادت و کینه

زبان خود به آن اعتراف ، افشاء کرد و به در قبال کشور و مردم ما که داشت انجام روزی مجبورأ دیدگاه خود را
افغانستان را  من خدمتی را که به مردم و وطن خود نمودم همانا اردوی قوی و میکانیزه چندین ساله: )نموده بود

مود اما رهبران خاطر دفاع از خود در دادگاه که با ارائه آن برائت حاصل ن و این دلیلی بود به.( توانستم نابود کنم
أسیس و یا زائیده شدنش از بدنه کشور پهناور هند تا کنون قول و قرار و دوستی مبسوطی با ما پاکستان از بدو ت

 .ه مند کار کرد نواز شریف می شدیم، گلما بار اولد که ندارنداشته و 
 

پرویز مشرف با وصف اینکه در رهبری پاکستان کدام نقشی نداشت حتی از کشورش رانده شده بود و به گونه ای 
در تبعید به سر می برد از لندن صدای خود را بلند می نماید و می گوید که به دولتی تحت فرمان در کابل نیاز 

دوی پاکستان می باشد، بی مورد ریزرفی ار سربازانرد که طالبان ، اظهار می دابا بی رویی تمامداریم و بار دیگر 
 .ه استنیست اگر گفته شود که پرویز مشرف باالخره گپ های دل خود را به زبان آورد

 

جنرال حمید گل از جمله افسران پر نفوذ و رده های باالیی دولت همسایه ما پاکستان که روزی از دستگاه 
بال افغانستان به عهده ۀ این کشور را در قکرد و سیاست های پیچید آن نیز سردمداری میآی اس آی  استخباراتي

له در امور داخلی افغانستان شهرت افزون تر دارد، جنرالی که ست، جنرال حمید گل در منفی بافی و مداخداشته ا
ته می شناخ( طالبان)انستان و گروه سربازان مخفی اش تقاعد همچنان موثر ترین فرد در رابطه به افغدر حالت 

و رد پای افسران خانه نشین پاکستانی را در همه کانون های تصمیم ساز در آن کشور میتوان سراغ گرفت او . شود
ستراتیژیک طالبان در هر کجایی که بر گذار می شود هایی که مسایل  بطور مستقیم یا غیر مستقیم در کنفرانس 

با شرکایش روابط دیپلوماتیک و غیر دیپلوماتیک را با  ، سرحد و کویتهن در اسالم آباد، عالوه از آردحضور دا
 .عناصر موثر قبایلی و گروه های مخالف و شرارت پیشه افغانی بر قرار می نماید

 

مهمترین ارکان قدرت پاکستانی ها یعنی سازمان  مسؤولیتجنرال حمید گل که همه شهرت و نفوذ خود را مدیون 
پشت پرده قدرت یابی طالبان به حساب می آمد و اما امروز همه مردم  آی که زمانی نیرویآی اس  استخباراتي

پس از آنکه حمید : حتی برخی ناظران بر این باور اند، نمایندعوام ما بهتر و خوبتر آن را می شناسند و درک می 
اً در زمینه خاصتاست که نفوذ افسانه ای خود  ، این سازمان آی اس آیخویش را مدیون این سازمان بداند گل نفوذ

 .را در سایه دو دهه ایام رهبری او کسب نموده است( طالبان)سربازان مخفی اش 
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اگر از کارکرد های نصیرهللا بابر و موالنا های آن بگذریم که در ایجاد گروه های تروریستی و رژیم طالبانی در 
جنرال حمید گل به سلسله اعترافات بی باکانه قبلی خویش به تازگی از ل می نمودند، کشور ما چه اهدافی را دنبا

، بینظیر بوتو نخست وزیر وقت پاکستان میالدی1991در سال : )رسانه خصوصی در پاکستان گفته استورای یک 
از و ( ازددر آن زمان به او دستور داد که شهر جالل آباد را تصرف کند و پرچم پاکستان را در آن شهر بر افر

اهد پیش از خارج شدن از این امریکا در حال ترک گفتن افغانستان است و نمی خو: )سوی دیگر عالوه نموده
از اعترافات موصوف (. مین امنیت کشور خود را ندارندأهای امنیتی افغانستان توانایی ت ، نشان دهد که نیروکشور

ها ناتوانی های آن نبوده وای تروریستی دست بردار معلوم می گردد که جنرال حمید گل هیچ گاهی از حمایت گروه ه
 . را در هر مقطع زمانی نادیده گرفته و به دفاع از آن ها بپردازد و از گفتار وی همواره بوی مداخله بر می خیزد

 

ان اًء دولت مردان باز نشسته و برحال کشور همسایه ما این را بدانند که حاال همه مردم ما از شعبده بازی های شبن
آگاهی داشته که دفاع از ولسوالی گوشته و عقب زدن حمله شان توسط نیرو های امنیتی ما را فراموش کرده اند و 

الش أی دهی پاسخی بود که همه تو کشیدن صف های طویل به مراکز ر اشتراک مردم ما در روز شانزدهم حمل
 .های آن ها را برباد داده است

 
 پایان

 
   

 
 


