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   مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
 

 )٢١-٢٠بخش (
 

 

 نخستين انتخابات رياست جمھوری و ادامۀ  تروريسم در افغانستان

ِباساس ِمواد ِقانون اساسی، پروسۀ انتخابات ِ رياست جمھوری افغانستان پس ازيک دورۀ انتقالی ھجده ماھه،  
علی رغم آنکه اين پروسه نيزتوآم با تقلب ھا و دست بازيھا و .  مي6دی آغازگرديد٢٠٠٢اه جون سال بتاريخ نزدھم م

سروصداھا ی زياد بود و حوزه ھای زياد ِانتخاباتی بخاطر نا امن بودن ِمحل و منطقه، مسدود بودند، با آنھم، با;خره 
" پنجاه و پنج در صد آرا " زی حامد کرزی را با  مي6دی، کمسيون ِانتخابات، پيرو٢٠٠٤درروز سوم ماه نوامبر 

ِبنابرآن، کرزی بعد ازادارۀ مؤقت ودوران .  دربرابرھفده کانديدای ديگراع6م نمود وسازمان ملل ھم آنرا تأييد کرد
د ِپس از آنکه حامد کرزی بحيث رييس جمھور منتخب سوگند يا. گرديد  اع6م"  انتخابی" انتقالی، بعنوان رييس جمھور

                               .داد" جمھوری اس6می افغانستان " کرد، حکومت ِانتقالی جايش را به  

  :نامزدھای ھفده گانۀ رياست جمھوری دربرابرحامد کرزی اينھا بودند

 محمديونس قانونی

 حاجی محمد محقق

 سيد اسحاق گي�نی

 وکيل منگل

 لطيف پدرام

 عبدالستار سيرت

 صورعبدالحفيظ من

 عبدالرشيد دوستم

 ھمايون شاه آصفی 

 احمدشاه احمد زی

 غ�م فاروق نجرابی

 مسعوده ج�ل

 عبدالھادی خليل زی

 داکترمحمد محفوظ

 سيد عبدالھادی دبير

 عبدالحسيب آرين

                         .محمد ابراھيم رشيد

       :بودند اززرای کابينه ی حامد کرزی پس از پيروزی اش در انتخابات ، عبارت و 

 ،داکتر عبد; عبد;  وزير امور خارجه،ھدايت امين ارس�   وزير تجارت و مشاور ارشد رييس جمھور

 ،داکتر زلمی رسول  مشاور امنيت ملی، علی احمد ج�لی وزير امور داخله،جنرال عبدالرحيم وردک وزير دفاع

 ،داکتر مير محمد امين فرھنگ وزير اقتصاد،هانوارالحق احدی وزير مالي،نورمحمد قرقين وزير معارف

انجنير امير زی سنگين وزير ،عنايت ; قاسمی  وزير ترانسپورت، جنرال محمد اسمعيل وزير انرژی و آب
انجنير محمد يوسف ،داکتر سھراب علی وزير فوايد عامه،انجنير مير محمد صديق وزير معادن وصنايع،مخابرات

 ،سرور دانش وزير عدليه،عبيد; رامين  وزير زراعت ، مالداری و مواد غذايی،نپشتون وزير شھر سازی و مسک
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داکتر سيد ،داکترسيد مخدوم رھين وزير اط�عات و فرھنگ،داکتر سيد اميرشاه حسن يار وزير تحصي�ت عالی
رحدات و عبدالکريم براھوی وزير س،نعمت ; شھرانی وزير حج و اوقاف،محمد امين فاطمی  وزير صحت عامه

داکتر ،داکتر سيد اکرام الدين معصومی وزير کار و امور اجتماعی،داکتر مسعوده ج�ل وزير امور زنان،اقوام و قبايل
 محمد حنيف اتمر وزير احيا و انکشاف دھات،صديقه بلخی وزير شھدا و معلولين،اعظم داد فر وزير امور مھاجرين

 (44) . مخدرانجنير حبيب ; قادری وزير مبارزه با مواد

ِحامد کرزی متعاقب ِحصول پيروزی درانتخابات ِرياست جمھوری، بتاريخ ھفتم ماه دسامبرھمان سال، طی 
برگزاری مراسم ِدامنه داری درکابل، که درآن به تعداد ششصد نفرمھمانان ِداخلی و خارجی به شمول اعضای 

معاون رييس " دک چنی" دراين مراسم، . وگند ياد نمودسفارتخانه ھای خارجی مقيم کابل اشتراک نموده بودند، ادای س
نمايندۀ کوفی عنان سرمنشی سازمان ملل " الخضرابراھيمی " وزيردفاع آن کشورو" دونالد رامسفلد "جمھورامريکا و
ھنوز مبارزۀ ما عليه تروريسم پايان نيافته است  " : کرزی ضمن سخنرانی پس از ادای سوگند گفت. نيزحضورداشتند

ِخاطر رسيدن به پيروزی عليه تروريسم، قاچاق مواد مخدر و بنياد گرايی، ايجاب ميکند تا  درسطح منطقه و و ب
" دک چينی" سپس،   ".آرزوی ما تأمين صلح، امنيت و آبادانی مجدد ِافغانستان ميباشد.جھان ھمکاری صورت گيرد

 " ًخبرنگاران پاسخ داد و ضمنا، اظھارداشت کهدر يک کنفرانس مطبوعاتی با حامد کرزی اشتراک نموده به سوا;ت ِ

گذاشت  اياIت متحدۀ امريکا مصمم است جنگ را عليه تروريسم ادامه دھد و کشورش ديگر افغانستان را تنھا نخواھد
م، کانگرس ايا;ت متحدۀ امريکا فيصله بعمل ٢٠٠٢قبل ازآن، يعنی بتاريخ سيزدھم ماه فبروری سال   ) ٤٥ " (...و

تخصيص " دوباره سازی افغانستان"  و " کُمک بشری" بود تا بصورت عاجل مبلغ سه صد مليون دالربخاطر آورده 
البته درسالھای آينده نيز مقام ھای امريکايی، تخصيص وجوه چند مليارد دالری برای ساخت وساز پروژه ھای . دھد

                                      . نمودندًرا رسما اع6م"  عليه تروريسم" مختلف درافغانستان و پيشبرد جنگ 

 

 م٢٠٠٤حامد کرزی حين ادای سوگند پس از پيروزی در انتخابات رياست جمھوری سال 

تاآنزمان که ھزاران سربازامريکايی، انگليسی، کانادايی و غيره درنقاط ِمختلف ِکشور جابجا شده بودند، گروه 
ی القاعده، بارديگردرخاک پاکستان وبه ھمکاری تنگاتنگِ افسران و شکست خوردۀ طالبان و سازمان تروريست

ِمتخصصين شبکۀ استخبارات ِنظامی آن کشور وامداد ِمالی برخی از کشورھای عربی وشيخ نشين ھای خليج فارس و 
انی و پ6ن مؤسسات ِمذھبی جھان تجديد قوا نموده با انجام دادن ِعمليات ِمسلحانۀ انفجاری و انتحاری وحم6ت ِناگھ

چنانکه م6عمر رھبرفراری اين گروه و بعضی . شده، نيرو ھای تازه وارد در افغانستان را ضربه ميزدند
ِمنتظر حم6ت ازفرماندھان ِآنان، طی اع6ميه ھا و مصاحبه ھای شان، خطاب به نيرو ھای خارجی ميگفتند که خونين  ِ

ِ نظامی اين گروه بود که در بيرحمی و کشتار بيباکانه  شھرت داشت ِازفرماندھان يکی" م6 داد U . " ِترآنھا باشند
ِاو با آنکه با يک پا زنده گی ميکرد، درھمسويی کامل با استخبارات ارتش ِپاکستان، بسيار . وبعدھا خودش کشته شد

     " :بود گفته" رويتر"به خبرنگار ) مخفی ِازيک محل( م طی مصاحبۀ تلفونی ٢٠٠٧وی در سال . فعال بود
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ما ھزاران . . . نيرو ھای ما توانايی و س�ح کافی برای مبارزه با نيرو ھای خارجی درطوIنی مدت را دارند "
تن از بمب  گزاران انتحاری خود را به ھمه شھر ھای افغانستان فرستاده ايم تا به نيرو ھای نظامی خارجی و دست 

 : ِنشاند ه گان افغانی آنھا حمله کنند

ِان درحالی گفته ميشد که رييس جمھورامريکا ازموضوع دست داشتن ِنظاميان پاکستان در سروسامان اين سخن ِ
ًبخشيدن مجدد ِگروه طالبان کام6 آگاھی داشت  : چنانکه جورج بوش درسالھای بعد، طی نگارش ِخاطرات ِخويش گفت. ِ

ديگرمشکل مربوط ... ھای خود عمل کنددرطول ِزمان روشن شد که مشرف يا نميخواست ويا نميتوانست به وعده "
بعضی ھا . اين بود که نيرو ھای پاکستان با تھاجم ِخيلی کمتری دنبال طالبان ميرفتند تا دنبال القاعده

ميخواستند اگرامريکا ...روابط نزديکی با مقامات ِطالبان داشتند) آی. اس. آی(درسازمان ِاط�عاتی پاکستان 
 )٤٦..."   ( خواست آنجا نفوذی به ھم بزند، سياست بيمه ای داشته باشندافغانستان را رھا کرد و ھند

ع6وه ازآنکه مقام ھای نظامی و استخباراتی پاکستان درقسمت ِتجديد ِقوا وآماده ساختن ِگروه طالبان وافراد  
وجلوگيری ِالقاعده غرض ِحم6ت ِخونين عليه نيروھای خارجی، آتش زدن به مکاتب، برھم زدن اوضاع امنيتی 

ازبھبود وضع اقتصادی و بازسازی افغانستان داخل اقدامات ِشتابنده و مصممانه بودند، درگيری ايا;ت متحده 
يعنی، مقام ھای آی اس آی پاکستان و . درخاک ِعراق نيزتوجه جدی و کامل ِآن کشورازافغانستان را منحرف ساخت

ً به رھبری اسامه بن ;دن که عمدتا بخاک ِپاکستان جابجا شده نيروھای شکست خورده وپراگندۀ گروه طالبان والقاعده
   .ًبودند، ازچنين يک خ6ناشی از اشتغال عمدۀ امريکا درعراق، درجھت تجھيزوتمرکزمجدد خويش سود ُبردند

مرکزتحقيقاتی "ِتحت عنوان "  ھاروارد" ِدرچارچوب دانشگاه " کنيدی" ِچنانکه درسالھای بعد، مکتب 
و  ، گزارش مفصلی را که حاصل مطالعه ،تحقيق، چشمديد ومصاحبه ھای متعدد با سران"حرانزده کشورھای ُب

ِفرماندھان ِگروه ِطالبان درمناطقمختلف ِافغانستان بود، به نشر رسا نيدند که ميخواھم تنھا بخشھايی ازاين گزارش را به 
ِ آن کشوردرجھت احيا، تقويت، حمايت، رھبری و ِمقصد ِاثبات ِنقش ِپاکستان، بخصوص نقش شبکۀ استخبارات ِنظامی

      :بکارگيری گروه طالبان عليه افغانستان در اينجا درج ميکنيم

ِگزارشگراين مؤسسۀ تحقيقاتی درنتيجۀ تماسھا و مصاحبه ھای خويش با رھبران و فرماندھان ِگروه طالبان، 
ورشيان با شبکۀ استخبارات ِنظامی پاکستان، سؤ درمحاسبۀ جنگ ِافغانستان و اصلِ روابط ِش " :چنين مينويسد

روابطی است  يعنی. اين روابط ، در واقع، فرا تر از آن چيزھايی است  که گفته ميشود. تفاھماتی بوقوع می پيوندد
اگرچه طالبان، از يکنوع درون زايی و . توأم با ھمزيستی، فراھم آوری مساعدتھای گوناگون ِفردی، جمعی و نظامی

آی ، فعاليتھای آنھا را . اس. يی  برخورداراند، بازھم باساس اظھارات ِبرخی از فرماندھان ِاين گروه، آیانگيزه
پناھگاه، تمرينات، وسايل جنگی و ساير ) گروه طالبان و گروه حقانی ( تنظيم  وتقويت  نموده برای ھردو جناح 

  )٤٧ ("  امکانات را مھيا ميسازد و  نفوذ نيرومندی باIی شان دارد

آی درمورد ِاتخاذ . اس.ِنفوذ ِمستقيم و غير مستقيم آی " : ِگزارشگرمؤسسۀ تحقيقاتی امريکا می افزايد 
باساس اظھاراِت  .ًکام� مبرھن است) شامل جناح طالبان و حقانی( تصاميم ِاستراتژيک و عمليات ِجنگی طالبان 

  )٤٨." ( ھای عملياتی شورشيان نقش و نفوذ داردآی دراکثرگروپ.اس. فرماندھان ِطالبان و گروه حقانی، آی

ِگزارشھای منتشرۀ مرکزتحقيقاتی کشورھای ُبحرانزده، يافته ھايش از;به ;ی تماسھا و مصاحبه ھا با 
فرماندھان ِشورشيان افشا نمودند که نه تنھا پايگاه اصلی آنھا در  " : ِفرماندھان گروه طالبان را چنين ع6وه ميکند

آی درشورای کويته که حيثيِت رھبری عالی طالبان را . اس. ان است، بلکه اجنت ھا يا نماينده ھای آی خاک پاکست
شخص ديگری که دردوران ِامارِت طالبان، معاون ِوزير بوده و حاI رابطۀ نزديک ِنظامی ... دارد، نيز حضور دارند

شبکۀ استخبارات ... ی کويته اشتراک دارندآی در شورا.اس.از سه تا ھفت نفر اجنت آی"  با آنھا دارد، گفت 
ھمسان بوده عين زبان و کرکتررا داشته } باطالبان افغانی{را مورد استفاده قرار ميدھد که  ًپاکستان معموI کسانی

ًزيرا مسلمان ميباشند و جنگ ھم ميکنند، حتا غالبا گمان ميرود که خود . بھمين دليل تفکيک ِآنان آسان نيست. باشند
  )٤٩..."   (آی وابسته گی عميق دارند. اس. نھا يی را بخدمت گرفته باشند که به آیافغا

ُدرگزارش آمده است که اين مؤسسه، با نه تن ازفرماندھان ِگروه طالبان درنزديکی ھای کابل، قندھار، وردک، 
ۀ آنھا تقاضا کرده اند به خوست وغزنی و نيز با سه تن از آنھا در کويته مصاحبۀ رو در رو انجام داده است که ھم

ھمچنان، با ده نفر از مامورين ِ بلند پايۀ قبلی طالبان، . منظوررعايت ِايمنی، از ذکر نام ھای شان خود داری شود
دپلوماتھای  ِو دوتن ازبزرگان قومی وقبايلی و سيزده نفر شامل ِشش وزير، دو سفيروچند افسرنظامی آنھا وبيست

         .ِ گفت و گوبعمل آورده است که ھمۀ آنان، حقايق با; را تأييد کرده اندِخارجی و تحليلگران سياسی
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پاکستان بيشتر منابعش  . . ."  :  جورج دبليو بوش رييس جمھورايا;ت متحده، طی خاطراتش  چنين مينويسد
ھمسايۀ خود شرکت نيرو ھايش تعليم می ديدند تا در جنگی ک�سيک با . ِرا خرچ تدارک ِجنگ با ھندوستان ميکرد

ديگر مشکل ... جنگ عليه افراط گرايان اوليت ِپايين تری داشت. کنند و نه عمليات ِضد تروريستی درمناطق قبيله ای
ِمربوط اين بود که نيرو ھای پاکستان با تھاجم خيلی کمتری دنبال طالبان ميرفتند تا دنبال القاعده، دليل ھرچه بود،  ِ

فغانستان می گريختند، در مناطق قبيله ای پاکستان  پناه ميگرفتند و در شھرھايی ھمچون جنگنده گان ِطالبی که از ا
. "   در افزايش ِحم�ت نقش داشتند٢٠٠٦ و ٢٠٠٥اين امانگاه ھا در سال ھای . پشاور و کويته زند گی ميکردند

)٥٠(     

      

 ) بخش بيست ويکم(

 

  "پدربمب اتمی پاکستان"   قديرخان رسوايی ھای

افشا ) سی آی ای(  مي6دی توسط شبکۀ ٢٠٠٤ِبه اتکا به ترفند ھای مقام ھای پاکستانی، دراواخرماه ِنوامبرسال 
ِپاکستان، معلومات ِمربوط به اسراراتمی را بگونۀ غيرقانونی و " پدربمب اتمی" گرديد که عبدالقديرخان يا 

ِچاپ " ايران استار" ھفته نامۀ فارسی زبان.  فروخته استِدربرابراخذ ِمليونھا دالربرای ايران، ليبی و کرۀ شمالی
محمد محدثين  " : خويش ازقول ِيک منبع مؤثق نوشت که٢٠٠٤تورنتو، درشمارۀ تاريخی بيست و ششم ماه نوامبرسال 

ِيکی از اعضای شورای ملی مقاومت، شاخۀ سياسی سازمان مجاھدين خلق در نشستی خبری درپاريس ادعا کرد که 
 محموله ای ازاورانيوم را که با درجه باIيی غنی شده بود در اختيار ايران قرار داده ٢٠٠١ديرخان درسال عبدالق
فعاليتھای شبکه عبدالقديرخان را پس ازتحقيقاِت سری چندين ساله  " و يک منبع سی آی ای اظھارداشت که " . است

رج تنت رييس پيشين سيا، دريک جلسۀ سخنرانی جو" : نيويارک تايمز درآن زمان نوشت که   " . کشف کرده است
محرمانه، عبدالقديرخان را به دليل نقش ِوی در انتقال تکنولوژی اتمی از پاکستان به ساير کشورھا، به خطرناکی بن 

 ، ولی علی رغم ھمه گونه فشار ھای خارجی مبنی بر تسليمدھی متھم به امريکا و يا "... Iدن ميدانست

مستنطقين امريکايی ازاو، مقام ھای حکومتی پاکستان، بخصوص جنرال پرويز مشرف رييس تحقيقات ِمستقيم ِ
. مجبور ساخت) مؤقت(جمھورآن کشوربه حمايت ِخويش ازعبدالقديرخان ادامه داده ظاھرأ اورا تنھا به توقيف خانه گی 

رواشنگتن، درحاليکه دربرابريک ِيکی ازجنرا;ن سابقه دار و سفيرپاکستان د" جھانگيرکرامت " جالب اين بود که 
امريکا بايد درک کندکه پاکستان نھايت ت�ش و  " : ھيأت ِسياسی امريکا سخن ميگفت، خطاب به اعضای ھيأت افزود

ھمکاری خود را در خصوص ِمت�شی ساختن ِشبکۀ عبدالقديرخان، پدر برنامه ھای ھسته ای اين کشورانجام داده 
  " .خود پارافراتربگذارد وپيش از اين دراين زمينه ھمکاری کند ازموضعپاکستان ديگرنميتواند . است 

ِمقام ھای پاکستانی، با بکارگيری چنين دپلوماسی زرنگانه، توانستند مقام ھای امريکايی را ازتعقيب بيشتر    ِ
  .موضوع منصرف سازند

 مي6دی، يعنی اززمانيکه دربخش برنامۀ اتمی آلمان بحيث انجنيرکارميکرد، ١٩٧٥قديرخان ازسال    
ِبخاطرسرقت ِاشغال ِافغانستان توسط قشون شوروی  ولی درآن سالھا ودردوران ِسالھای. اتمی، تحت اشتباه بود ِمواد ِ

 امريکايی موضوع را آنطورکه بايد جدی وقت، با آنکه منابع استخباراتی، او را تحت نظارت داشتند، مقام ھای
ھمين جدی نگرفتن ھای ابرقدرت امريکا بود که از يکطرف قديرخان با ھمکاری و ھمنوايی تعدادی . نگرفتند

ِازجنرا;ن متنفذ پاکستان، دست به دزدی، قاچاق وفروش مواد مورد ضرورت س6ح ھای اتمی يازيد وھم حکومت  ِ ِ ِ
ِفاده ازمساعدتھای جھان برای جھاد ِمردم افغانستان، خودشان را با;خره صاحب بمب اتمی مداران ِپاکستانی با سؤاست

 مي6دی بود که با افشا ٢٠٠١درسالھای پس از . ساختند که نه تنھا ھندوستان را، بلکه ھمۀ منطقه را تھديد ميکند
، کاخ سفيد حکومت }محورشرارت { ريا ِشدن ِاسناد ِمتعدد و بخصوص معاملۀ خطرآفرين قديرخان با ايران، ليبيا، کو

                                                                                    .پاکستان را از اين بابت زير فشار قرار داد

ھای منابع آگاه درآن موقع اظھارداشتند که عبدالقديرخان ھرگز نميتوانست بدون اجازه، ھمکاری و دخالت ِمقام 
 ١٩٩٨ تا ١٩٩٦جنرال کرامت که ازسال.نظامی واستخباراتی پاکستان، دست به چنين معاملۀ بزرگ و خطرناک بزند

ِمي6دی رياست ِستاد ِمشترک ارتش پاکستان، يعنی عالی ترين و با ص6حيت ترين مقام نظامی کشورش را بعھده داشت 
ِ درپاسخ به سؤال مبنی برفروش مواد ھسته يی توسط ًو بعدا بحيث سفير پاکستان در واشنگتن مقرر شد، باری

ِ، درحاليکه شخص  " . ھيچگاه چنين چيزی صورت نگرفته است " : عبدالقديرخان، با ديده درايی کامل گفت
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آنچه انجام ميداده، جنرال کرامت، جنرال اسلم  " ِعبدالقديرخان دراعترافات يازده صفحه يی خويش اظھار داشت که
     ".مشرف ازآن اط�ع داشته اندبيگ و جنرال 

ِمؤلف کتاب " شجاع نواز "  ِ اثرخويش مينگارد که درايجاد ٥٥٢نيز درصفحۀ " شمشيرھای متقاطع " ِ
وتداوم ِشبکۀ عبدالقديرخان، جنرال اسلم بيگ، جنرال آصف نواز، جنرال عبدالوحيد و جنرال جھانگيرکرامت رؤسای 

  .ارتش پاکستان دست داشتند

 ی پاکستانی حامی شبکۀ عبدالقديرخان پدر بمب اتومی پاکستانجنرالھا

    
   گ            جنرال اسلم بي       کرامت      جھانگيرل جنرا                     جنرال آصف نواز             جنرال وحيد

ِ گرفتند  دستگاه مخفی م، تصميم٢٠٠٣درسال  اعترافات ِعبدالقدير خان وقتی صورت گرفت که مقام ھای ليبی
ِھسته يی خويش راافشأ و منحل ساخته مواد خريداری شده از قديرخان و اسناد مربوط بدان را دراختيار مقام ھای 

عبدالقدير يک نوع جديد و ھراس  " : البرادعی، مديرعمومی بين المللی انرژی اتمی اظھار داشت. امريکايی قراردھند
  "ی را  اداره ميکردآور از  بازار سياه س�ح اتم

گفته شده که قديرخان، حا; مالکِ ده ھا حساب بانکی در دوبی، ھوتل ِاختصاصی در لندن، وي6يی درساحل  
و س6ح " مالی" دريای خزردرايران، کلکسيونی ازموترھای قديمی، دوازده رستورانت در اس6م آباد، ھوتل درکشور

  .ھای متنوع  است

بين المللی و اين معاملۀ  اين عمل ِخ6ف ِقانون ِ
ھای پاکستانی  مقام  توسط ُپرمخاطرۀ سود آور واما مرگ زا که

به " نوکيسه " انجام داده شد، درواقع، ھمان ضرب المثل رسيدن 
ثروت ومکنت را می ماند که پيش ِچشم ھمه گان به اثبات 

 مي6دی در ١٩٣٦گفته شده که قديرخان درماه اپريل سال . رسيد
بوط ھند برتانوی بدنيا آمد وپس از ايجاد پاکستان بدست بوپال مر

ِمقام ھای برتانوی، با اعضای خانواده اش به اين کشور 
وی تحصي6تش را دررشتۀ ساينس . نوتأسيس کوچيد

  .درکشورھای پاکستان، آلمان، امريکا و ھالند ادامه داد

وقتی امريکا وجھان ِغرب دربرابر . اين تنھا نبود
 قديرخان و مقام ھای نظامی پاکستان اقدام جدی رسوايی ھای

بعمل نياورد، پاکستانی ھا جری ترشده دامنۀ اين معامله گريھای 
" چنانکه  . سود آوررا تا خاک ِعربستان سعودی گسترش دادند

درشمارۀ مورخ نزدھم ماه عقرب سال "  سايت خبری-پيام روز
 خورشيدی خويش از قول خبر گزاری بی بی سی  ١٣٩٢
  بمب اتم پاکستان" پدر"دکتر عبدالقدير                                                                         :نوشت

عربستان سعودی در پروژه ھای ساخت ِس�ح اتمی  در پاکستان سرمايه گزاری کرده ومعتقد است اين "
" مارک اوربان" بی بی سی از قول   "به دست بياوردامکان وجود دارد ھر زمانيکه بخواھد از پاکستان بم اتمی 

يک مقام ِارشد ِنا تو به او گفته است که از گزارشی آگاه شده  " ِخبرنگار دفاعی و دپلوماتيک ِخويش ع6وه نمود که
که براساس آن، پاکستان برای عربستان سعودی بم اتمی ميسازد و اين بم ھا آمادۀ انتقال به عربستان سعودی 

   ".دھستن
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 .پس، شايد حکومت مداران ِپاکستانی، برای بدست آوردن ِمنفعت ھای مادی، درآينده نيز با اين آتش، بازی کنند

ِرسوايی ھای ناشی ازفساد مالی و اداری درچارچوب حکومتداری رھبران پاکستان و سودجويی ھای بيشرمانۀ آنھا تا  ِ
 ... " : م نوشت که٢٠١٥ پاکستان به تاريخ سيزدھم ماه جون سال منتشرۀ" دان " آنجا افشا گرديد که روزنامۀ مشھور

ھنگامی که ھمسرش رجب طيب  مي�دی ٢٠١٠امينه اردوغان که درحال حاضر بانوی اول ترکيه است، درسال
که اين گردنبند نا پديد  بعدھا گزارش شد. اردوغان صدراعظم بود، گردنبندی را برای مردم سيل زدۀ پاکستان اھدا کرد

دربارۀ اين مسأله  دستور داد تا) ای.آی.اف(آژانس تحقيقات فدرال  نثارعليخان وزير داخلۀ پاکستان به .شده است
برای } را درجريان اين تحقيقات، يوسف رضا گي�نی صدراعظم سابق اين کشوراعتراف کرد که گردن بند. تحقيق کند

طاريه اش به گي�نی سه روز فرصت داده تا اين گردن فدرال در اخ آژانس تحقيقاِت .نگه داشته است  {شخص خودش
             ".بند را به خزانۀ دولت باز گرداند

. روزنامۀ مذکور ع6وه کرد که  ارزش اين گردن بند، دوصد ھزار روپيۀ پاکستانی تخمين زده شده است    
    :را در اينجا نقل ميکنيم" دان"کاپی گوشه يی ازگزارش 

Mibut plot thickens,  necklace foundssing 

  

ISLAMABAD: The mystery of the ‘missing’ necklace, donated by the wife of Turkish 

President Recep Tayyip Erdogan for the flood-hit people of Pakistan in ٢٠١٠, appeared to be 

resolving on Friday as former prime minister Yousaf Raza Gilani admitted that it was in his 

possession.  

the former prime minister and former National Database and , talking to Dawn, However

Registration.licting accounts Authority chairman Ali Arshad Hakeem offered conf 

 
 رضا گي6نی صدراعظم سابق پاکستان در ميان اردوغان صدراعظم سابق ترکيه و خانمش

 

  مداخ�ت پاکستان ادامه می يابد

ِبروفق ِمداخ6ت ِدايمی سازمان استخبارات ارتش پاکستان درامور ِافغانستان وحمايت ھای بيدريغ سازمان  ِ ِ
ِمذکور، وسايرکرسی نشينان حکومت  مي6دی افشا گرديد که ٢٠٠٧گروه طالبان، درماه اپريل سال  ِدرقبال پاکستان ِ

آی و تعدادی ازفرماندھان ِگروه طالبان وحزب اس6می .اس.آی ِ، مسوولين فعلی و سابقۀ"لشکرطيبه " اعضای رھبری 
ِگلبدين، درشھر;ھورپاکستان، جلسه کرده و پيرامون پيشبرد برنامۀ مربوط به حم6ت ِان تحاری عليه افراد و ِ
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ِدر اين گزارش افشا گرانه ھمچنان گفته شد که اعضای رھبری لشکرطيبه بتاريخ . تأسيسات ِافغانستان به بحث پرداختند
" تحت رياست حافظ محمد سعيد رھبر سازمان تروريستی " چوبرجی" خورشيدی درمنطقۀ ١٣٨٤پانزدھم ماه حوت 
در اين جلسه، برع6وۀ اعضای رھبری سازمان .  جلسه نمودند" کرطيبه لش" ويکی از شاخه ھای " جماعت الدعوه 

گزارش افزود که  حافظ . ِ، افسران ِمتقاعد آن سازمان مانند جنرال حميد گل و ديگران اشتراک داشتند)آی.اس.آی(
  ِمحمد سعيد دراين جلسه اظھار داشت که يکتعداد افراد غرض انجام

ِلت آموزش قرار دارند که ھشتاد فيصد آنان را پاکستانی ھا، ده فيصد شانرا درحا عمليات انتحاری تعليم ويا
اين اقدامات ِخصمانۀ پاکستانی ھا در . کشميری ھا، پنج فيصد شانرا عربھا و پنج فيصد ديگر را افغانھا تشکيل ميدھند

ھم مليونھا دالر را به کيسۀ صورتی عليه افغانھا و نيرو ھای خارجی انجام داده ميشد که مقام ھای امريکايی، ھنوز
ِگشاد رھبران پاکستانی واريز ميکردند تا آنھا به اصط6ح عليه تروريسم مبارزه نمايند وباز، ھرزمانيکه چنين اقدامات . ِ

و فعاليتھای تخريبی به اط6ع مقام ھای پاکستانی رسا نيده ميشد، آنھا بروفق سياست ھا، تاکتيک ھا و دروغ پردازی 
ِشان، دست داشتن در ھر نوع فعاليت ِ تروريستی و حمايت از تروريستان طالبی و القاعده يی را رد ھای  دايمی 

                                                                                                 .ميکردند

 
 تانھمراه با بعضی از رھبران تروريستی پاکس) وسط ( جنرال حميد گل 

ِحال که سخن ازدخالتھای پاکستانی ھا درامورکشورما و حمايتھای ب6 وقفۀ آنھا ازگروه ھای خونريزعليه جان 
 را نيز در اينجا درج نماييم" نيويارک تايمز" ِومال ِمردم افغانستان درميان است، بھترخواھد بود يک گزارش روزنامۀ 

ِسرحد به شمول  ده ھا مصاحبه با باشند گان ھر دوجانِب مرز، به اين بيش از دو ھفته تھيۀ گزارشھا در امتداد ِ"   :
نتيجه رسيديم که بدون شک شھر کويته يک پايگاه مھم برای طالبان است و ع�يم زياد دIلت بر آن ميکند که 

از "   تايمزنيويارک" ِخبر نگار  (51) ".مقامات ِ پاکستانی، شورشيان را اگر حمايت نکنند، ترغيب و تشويق ميکنند
                     : شواھد و مدارک که بطور پنھانی ازترس و خوف حکايت ميکند، ادامه داده مينويسد

درمدرسه ی جامعه ی اس�می در کويته، ھمدردی با طالبان بطور واضح نشان داده ميشود و با شنده گان "
ِميگويند که شاگردان مدرسه بعد از کسب ِدعا از مدرسين شان   به افغانستان ميروند تا با ارتکاب بم گذاری ھای ِ

  (52) " .انتحاری جان ھای شانرا قربان کنند

روزنامه ازسی خانواده ياد کرده که فرزندان ِشان دربمب گذاری ھای انتحاری درافغانستان کشته شده اند واما 
ِازترس بخاطر فشارُعمال استخباراتی پاکستان دربارۀ مرگ آنھا صحبت ک ِ روزنامۀ مذکورھمچنان از   .رده نميتوانندِ

ِقول حسين حقانی مشاور سابق صدراعظم پاکستان و مؤلف يک کتاب در بارۀ  روابط بين اس6ميست ھا وقوای امينتی  ِ ِ
ادارات استخباراتی ونظامی پاکستان از چند دھه به اين طرف، گروه ھای مذھبی را بحيث  " پاکستان مينويسد که

ُدر مبارزه با مخالفين سياسی داخلی و ما جراجويی ھای سياست خارجی بکار برده اندوسيله ی آسان  ِ. "       

ِنيزاسناد، شواھد، گزارشھا و حتا چشمديد ھای شاھدان عينی  (م٢٠١٤ تا ٢٠٠١(پس از  بايد گفت که درسالھای 
ِانستان و اشتراک عسکر و افسرآن ِمبنی برحمايت ھای بيدريغ نظاميان پاکستا ن ازگروه ھای تروريستی عليه افغ

کشوردرجنگھا وحم6ت ِمسلحانه درنقاط ِمختلف ِافغانستان به نشر رسيدند و ده ھا تن ازتروريستھای پاکستانی ازسوی 
            .نيرو ھای امنيتی دستگير و يا کشته شدند که توضيحات ;زم در جايش ارائه خواھد شد
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ِم سخنان جنرال پرويزمشرف رييس ٢٠١٥ بی سی درماه فبروری سال جالب اين بود که خبرگزاری بی   
 مي6دی عھده داررھبری ُملکی ونظامی آن کشور بوده و ٢٠٠٨ تا٢٠٠١جمھورکودتاچی پاکستان را که ازسال 

 ..."  :درخصومت ورزی عليه افغانستان مشھوربود، به نقل ازروزنامۀ گاردين چاپ بريتانيا، چنين به نشر رسانيد

کستان به اين دليل اقدام به حمايت و پرورش طالبان کرد که دولت حامد کرزی تحت سيطرۀ غيرپشتونھا قرارداشت پا
ُما مسلما درجست و جوی گروه ھايی بوديم که بتوانند با اين ...و آنھا به ھند، رقيب ديرينۀ پاکستان نزديک بودند ً

حامد کرزی .... ًلبان درتماس بود و قطعا ھم بايد درتماس باشدپاکستان با طا...اقدام ھند عليه پاکستان برخورد کنند
ِپس با شنيدن اين اعترافات جنرال مذکور، بارديگر به اين نتيجه "...عليه پاکستان کار ميکرد و ما ھم عليه منافع او ِ 

سم، کذب محض ِميرسيم که انکارھای چندين سالۀ او وسايرمقام ھای پاکستانی مبنی بر رد حمايت و پرورش تروري 
  .  بوده است

 )ادامه دارد(

 

 

 

 

 

 

 


