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  ٢٠١٥/ ٨/١٢  پيکارپامير
  

   مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
 

 )٢٢بخش (
 

 وحم�ت آنھاعليه افغانستان برخی ازگروه ھای تروريستی ساخت پاکستان  

" و" وھابی "،  "ديوبندی" ھای بنيادگرای مذھبی " تنظيم" تذکراين نکته نيزضروری است که يک سلسله از
ِضد روسی مردم افغانستان و حتا پس ازآن، غالبا تحت امر و نظارت شبکۀ استخبارات  مقاومت، درسالھای "جھادی ِ ً

اين گروه ھا و ساختارھای تروريستی، . ِنظامی پاکستان غرض خرابکاری درھندوستان و افغانستان ايجاد گرديدند
جود داشتند، بصورت خاص توسط  که ازقبل دراين کشورو) سکوAر(ع<وه ازمجموع ِاحزاب و تنظيم ھای مذھبی يا 

درآن کشور بميان آورده شدند که ھمۀ آنھا  ورژيم وھابی عربستان سعودی (آی.اس.آی(شبکۀ جاسوسی نظامی پاکستان 
به نام ھای مختلف و با پسوند اس<می، ولی با برنامۀ مشترک و خط ِ فکری و فزيکی يکسان عليه ھند و افغانستان و 

                                                                                 : که ازآن جمله، ميتوان از اينھا نام ُبردحتا ايران فعال ھستند 

                                                                            

                                                                 جنبش اجرای شريعت محمدی 

ًم، ظاھرا شخصی بنام موAنا ٢٠١٠ِرھبر آن تاسال  بوده  ديوبندی- ِاين جنبش، درحقيقت يک حرکت وھابی  
ِکه درمناطق قبايلی، اورا بخاطرتبليغات مکرر راديويی " موAنا فضل M " ًو بعدا، داماد ِوی بنام  صوفی محمد بود ِ

ِجنبش . انند، رھبری آنرا بعھده داشته استميخو" م< راديو" اش، 
" و " ماAکند"  مي<دی تأسيس شد و درمنطقۀ ١٩٩٢متذکره درسال 

ِپاکستان نفوذ داشته طرفدارکامل ِگروه طالبان وخواستار تطبيق " باجور ِ
    .ِکامل شريعت اند

ًيکی ازمشخصات ِسياسی اين جنبش، ظاھرا مخالفت با 
جنبش " افراد . ا ارزشھای غربی استحکومت ِپاکستان ودشمنی ب
ِگاھگاھی دربرخورد ھای مسلحانه عليه ارتش " اجرای شريعت محمدی
گفته شده که اين . سھم گرفته اند" سوات" و" ماAکند" پاکستان درمناطق 
. تروريستی حدود پنجھزارعضودارد – ِتشکيل مذھبی

 و پنھانی جزئيات ِامور ِاداری، مالی، اط<عاتی و ارتباط ھای خاص
اين سازمان، ھنوز ھم پوشيده است و يا A اقل به اختيار ما نرسيده 

 پاکستان" جنبش اجرای شريعت محمدی" مولوی صوفی محمد رھبر                                                       .است

 

                                                                         حرکت جھاد اس�می 

ياد ميشد، " جمعيت انصار افغان" بوده در اوايل، بنام  " قاری سيف T اختر" يک گروه جھادی به رھبری  
ًاين گروه، دقيقا بروفق ِبرنامه ھای . را بخود اختيارنمود" حرکت جھاد اس<می " م، نام ١٩٩٢ولی پس از سال 

ِ کارميکند، يعنی شديدا مخالف ھندوستان برسر مسألۀ کشميراستاستخبارات نظامی پاکستان برضد ھندوستان ِ ِحرکت . ً
ِاس<می مذکور نه تنھا عليه ھند دست به ترورو تخريبکاری ميزند، بلکه عليه ھستی و امنيت ملی مردم افغانستان نيز 

                                                                      . دست بکار است

ياد ميشد و مقام ھای امريکايی او را " محمد الياس کشميری " يکی ازفرماندھان ارشد نظامی اين گروه بنام 
اين . دالرجايزه تعيين نموده بودند پنج مليون ِشناخته وبرای سر او مبلغ" تروريست انگشت نمای جھان " بحيث 

ِته و در سالھای زعامت گروه طالبان، نيروھای مسلح داش رابطۀ تنگاتنگ" القاعده " شبکۀ  تشکي<ت تروريستی، با
                                            .ِزيادی را غرض جنگ و کشتاردرافغانستان، در اختيارگروه مذکور قرار داد
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ھا، ِنه تنھا خاک پاکستان بوده وھست، بلکه مدت" حرکت جھاد اس<می " پايگاه و پناھگاه اصلی و اساسی افراد 
ِجنبش مذکورمتھم است که در انفجارھای . ِدراردوگاه ھای مربوط به القاعده درخاک افغانستان نيزآموزش می ديدند

م حيدرآباد که درداخل ِيک ٢٠٠٧ِم عليه کنسولگری امريکا در شھر کراچی، در بمب گذاری سال ٢٠٠٦خونين ِسال 
" ِبايد متذکرشد که به قول خبر گزاری . فعال داشته استِمسجد صورت گرفت، و ده ھا رويداد ِتروريستی ديگرنقش 

ِ خورشيدی، درنتيجۀ بمباران ِطياره ھای بی پيلوت امريکايی ١٣٩٠بعدأ درسال " الياس کشميری  " ،" اسو شيتد پرس
ھوجی " تروريستی را دربرخی نقاط ِھند و پاکستان و بنگله ديش بنام  اين گروه. باAی وزيرستان جنوبی، به قتل رسيد

                                                     . نيز ياد ميکنند" 

                                                          (حرکت المجاھدين(جمعيت ا,نصار يا 

 جاسوسی به رھبری اسامه بن Aدن و شبکۀ" القاعده" ِاين جمعيت، دررابطۀ تنگاتنگ با سازمان تروريستی 
جمعيت " رھبری . نظامی پاکستان قرار داشته و در اکثرفعاليت ھای تروريستی درھند و افغانستان منھمک بوده است

. است" فضل الرحمان خليل" پاکستان ميباشد، به عھدۀ شخصی بنام " جھادی" که يکی ديگر از تشکي<ت " اAنصار
م ١٩٩٧ميشد، مگرپس ازآن که مقام ھای امريکايی آنرا درسال ياد " حرکت اAنصار" جمعيت ِمذکوردراوايل، بنام 

جمعيت " درليست سياه ِتروريستی درج نمود، برای آنکه به فعاليت ھای  تروريستی اش ھمچنان ادامه داده بتواند، نام 
اثر ِفشار  مي<دی جنرال پرويز مشرف رييس جمھور وقت ِپاکستان، در٢٠٠٢باز، درسال . ُرا برگزيد" جھاد ِاس<می 

ِھای جانب امريکا وبا م<حظۀ خودسری ھای بعضی از شاخکھای آن در منطقه، جمعيت متذکره را از فعاليت ھای 
ُرا برگزيده به فعاليت ھای تروريستی  (جمعيت اAنصار(مگررھبران ِآن، باردگر، نام اولی . سياسی ممنوع اع<م نمود

                              .خويش ادامه دادند

ِ، ھمانند تشکي<ت ھمسان وھم قماش خويش، روابط نزديکی با )مذھبی – نظامی – سياسی(اين تشکيل  
گروه ھای تروريستی درمنطقه و جھان داشته نقش ِخويش را در  منابع اط<عاتی عربستان سعودی ونيز با و آی.اس.آی

پاکستان " مظفرآباد"اين تشکيل تروريستی، در  اصلیمرکز. نيزايفا ميکند  افغانستان انفجارھا و خونريزی ھای داخل
جمعيت . " ِاست، ولی بصورت عمده در کشمير ِتحت ِتسلط ِھندوستان مصروف جنگ عليه نيروھای ھندی ميباشد

جنبش،  منبع ِ تمويل کنندۀ عمدۀ اين. طرفدارانی دارد" دودا " ِدرمناطق کشميرجنوبی، ھندوستان و منطقۀ " اAنصار
    . شبکۀ استخبارات نظامی پاکستان، رژيم وھابی عربستان سعودی و شيخ نشين ھای خليج فارس نيز ميباشدع<وه از

                         

                                                                        لشکرجھنگوی

اکرام " و در ظاھر، توسط شخصی بنام ) آی.اس.آی(ً مي<دی اص< توسط ١٩٩٦در سال " لشکر" اين 
موAنا حق نواز "م توسط ١٩٨٠که درسال " سپاه صحابه " ِدرواقع، ازدرون " لشکرجھنگوی. " ايجاد گرديد" Aھوری
ِاين تشکيل ِمتعصب تروريستی، شديدا مخالف اھل . تأسيس شد، بعنوان افراطی ترين بخش ِآن بيرون آمد" جھنگوی ًِ

ِخويش، دراکثراعمال تروريستی " ديوبندی" و " سلفی " ِتان و افغانستان بوده و تا حال، با افکار تشيع درايران، پاکس
بود و بعد " رياض بصره " ، پس از اکرام Aھوری، برای مدتی، " لشکر جھنگوی" ِرھبر . در منطقه نقش داشته است

مذکورت<ش دارد  به وسيلۀ  ِ◌"لشکر. "  آمدند به ميدان" َملک اسحاق" و "  اجمل الياس" ھا اشخاص ديگری بنام ھای 
راه اندازی اعمال تروريستی در خاک پاکستان، مقام ھای آن کشوررا وادار سازد تا پاکستان را بعنوان تنھا کشوری 

                                                         .باشد ًاع<ن نمايند که درآن صرفا مذھب ِسنی حکمفرما

ِن لشکرخون آشام، ع<وه ازساير اعمال تروريستی اش، تاکنون اي ِ )  مي<دی٢٠١٤اواسط سال (ِ
ِم، انفجاربزرگی را درميان انبوھی از معتقدان اھل ٢٠١٢درسال  يکباردرشھرکابل وھنگام برگزاری مراسم ِعاشورا ِ

ِتن ديگرگرديد وبارديگر، دو ِتشيع به راه انداخت که موجب ِمرگ ِحدود ھشتاد نفر و جراحت ِبيشتر ازدوصد 
ِانفجار ِعظيم و پيھم درشھر کويتۀ پاکستان و در ميان جمعيت بزرگ ِاھل تشيع انجام داد ِ ِانفجار ِنخست دربازار اصلی . ِ

ِشھر کويته در جنوب غرب پاکستان انجام داده شد که Aاقل به تعداد نود نفراعم اززنان و کودکان به ھ<کت رسيده و  ِ ِ
انفجاردومی دريک سالون ِبازی بليارد بازھم درشھر کويته صورت گرفت که  . ِوصد تن ديگرزخم برداشتندبيشترازد

ِبه تعداد نود نفر اھل تشيع را بکام مرگ سپرد لشکرجھنگوی که از انديشه ھای انحرافی وھابيسم و پطرو .  ِ
 ھستند و بنابرآن، با" واجب القتل ِاھل تشيع کافر و " دالر ِعربستان سعودی سيرآب ميشود، معتقد است که 

چنانکه مسووليت ِدو انفجار ِفوق الذکر . شيعيان ِافغانستان، پاکستان و ايران نيز دردشمنی و خصومت ِشديد  قراردارد
ًرا نيز ھمين گروه تبھکار رسما بعھده گرفت ِ.                  
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                                                               سپاه صحابه  

اين گروه بنيادگرای نوع وھابی نيزدرتحت حمايت ھای مالی، نظامی و اط<عاتی شبکۀ استخبارات ارتش 
گروه مذکورتاکنون دست به قتل . ًپاکستان و رژيم وھابی عربستان سعودی بميان آمده و شديدا مخالف اھل تشيع ميباشد

تان زده و دربسا اقدامات تروريستی درقلمرو پاکستان، افغانستان و و ترور ده ھا رھبر و روحانی شيعيان پاکس
اين شبکۀ تروريستی درجريان عمليات و اقدامات خونين عليه ديگران، تعدادی از . ھندوستان نقش عمده داشته است

اه صحابه سپ. رھبران خودش را نيز ازکف داده است، مانند ضيا الرحمن فاروقی، اعظم طارق، شعيب نديم و امثالھم
درعين حال، پشتيبان فعال گروه طالبان نيز بوده درسالھای امارت گروه مذکوردرافغانستان و اشتراک مستقيم 

                                                       .درجنگھای مسلحانه، مرتکب قتل و جنايت بيشماری عليه مردم افغانستان گرديد

                                                                                 َجيش ِمحمد

 -١٩٩٩اين تشکيل ِمذھبی، در واقع، تند رو ترين بخش تروريستی درخاک پاکستان بوده  و درسالھای  

 در شھر کراچی" موAنا مسعود اظھر" پاکستان و در ظاھر ِامر، توسط شخصی بنام ) آی.اس.آی(مي<دی توسط 2000
ِمي<دی به قندھار و در دوران ١٩٩٩در ربودن ِھوا پيمای ھندی درسال " جيش محمد. "پاکستان بنيان گزارده شد

ِامارت گروه طالبان، آنھم طبق دستور و برنامۀ شبکۀ استخبارات نظامی پاکستان، نقش مستقيم داشت ِ ِ .    

ِسفير وقت امريکا نزد مجاھدين ِافغان، پيرامون" پيترتامسن" ِ ِ حادثۀ اختطاف ھوا پيمای ھندی به قندھار، ِ
ھواپيما نزديک ِفرود آمدن به ميدان ھوايی قندھار  " : چنين مينويسد (افغانستان جنگِ) کتاب خويش) ٥١٨(درصفحۀ 

 کلونل. آی را قبل ازبه زمين نشتن ِھواپيما، ميراند. اس .يکی از دو عراده موتر آی { جنرال حميد گلُ } ُگل. بود

ُگل از . ِبه کارمندان ميدان دستور داد تا زينه را دريک سمت ِھوا پيما جابجا نمايند { رجنرال حميد گُل استمنظو}
وی . زينه ھا با, رفت و درمورد ِاختطاف کننده ھا اطمينان حاصل کرد و چنان مشھود بود که آنان را می شناسد

تعدادی از سربازان افغانی ! "  آنھا آب و غذا ضرورت دارند"ازھمانجا با,ی يکتعداد ِکوچک ِعمله درپايين فرياد زد 
ُو پاکستانی که حميد گل را ھمراھی ميکردند، بکسھا را از داخل ِموترھا بيرون آورده به زينه ھا با, بردند تا  ُ

ِبعدا سربازان افغان برای . بداخل ِھوا پيما برسانند  آن قرار گفتند که درميان بکسھا، س�ح وملحقاِت" منصور " ً
اختطاف کننده ھا، رھايی سه نفر از تروريستھای  . داشت که در ميان ِکاغذ ھای کھنۀ اخباری پيچانده شده بودند
يکی ازآنھا مو,نا مسعود اظھر، سکرتری گروه . پاکستانی را تقاضا داشتند که در زندان ِھند محبوس بودند

ِ در ليست ِسياه ِوزارِت امور خارجۀ امريکا بعنوان سازمان بود که" حرکت المجاھدين " تروريستی پاکستان بنام 
                          ".تروريستی ثبت شده بود

ِمذھبی، درحم<ت تروريستی شھر ِ◌تندرو گفته شده که اين تشکيل  سھم عمده  م٢٠٠٨بمبئی در ماه سپتمبر ِ
ِرابطۀ رھبران اين گروه با القاعده،  .فرستاده ميشوندِآن، درداخل افغانستان نيزغرض خرابکاری وکشتار داشته و افراد

موAنا مسعود اظھر، . در پاکستان و منطقه برقراراست" لشکرطيبه " طالبان و سايرتشک<ت ِتروريستی، بخصوص با 
ِعين دشمنی يی که جنرال حميد گُل وتيم خاص وی ت. (دشمنی سنگين ِخودش را با امريکا و ھندوستان پنھان نميکند ا ِ

ِچنانکه موAنای مذکورپس ازرھايی اززندان ھند که درازأ رھايی ھوا ) ِکنون به صورت عريان به نمايش گذارده اند
تازمانيکه  " :م  صورت گرفت، دراجتماعی از طرفداران خويش  چنين گفت١٩٩٩پيمای مسافر بری آن کشور درسال 

      " .ر صلح و آرامش بمانندھند و امريکا را نا بود نکرده ايم، مسلمانان نه بايد د

ِبازھم اين، ھمان نظر وپاليسی بخش عمده يی از جنراAن نظامی پاکستان در برابرھند و امريکاست که از ( 
                                     ).حنجرۀ موAنای مذکور بيرون می جھد

                                                                             المجاھدين

ِپاکستان فعال بوده  و عمدتا درمناطق کشمير و ) آی.اس.آی(ً مذھبی، کام< تحت رھبری -اين حزب ِسياسی ً  
ملقب به پير سيد ص<ح " مسلم يوسف شاه " شخصی است بنام " المجاھدين" رھبر . ِبرضد نيرو ھای ھندی می رزمد

درتماس " جماعت اس<می پاکستان" ِنظامی درعين حال، با حزب بنيادگرای  – سياسی – اين تشکيل ِمذھبی. الدين
                             .دايمی بوده وھردو درارتباط ِ تنگاتنگ با شبکۀ استخبارات نظامی پاکستان قرار دارند

                                                                            لشکرطيبه  

ِدر جلد اول اين کتاب، دقيقتر توضيح داده شده است، ولی بازھم چون اين " لشکرطيبه" ھرچند اسم و ماھيت  ِ "
قرار دارد که ازآن ھا در باA نام ُبرديم، پس بد نخواھد بود  تروريستی نيز دررديف تشک<ت سلفی وتروريستی" ِلشکر

) فلسطينی( مي<دی توسط يک تن ازعربھای ١٩٨٠ًبه اص< درسال لشکرطي:  ِيکبارديگر، دراينجا ازآن سخن زنيم 
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ِدرشھر پشاور پاکستان تأسيس شد و درسالھای بعد وپس ازفرود وفراز ھای فکری) عظام" (عبدM اعظم" بنام  ِ – 

 اعظم عبدM. به رھبری اسامه بن Aدن، ازميان آن بيرون آمد" القاعده" سياسی مخفی و علنی، سازمان تروريستی 
ِنيز عنصر وھابی رجعت گرا بوده و در سالھای جھاد ِمردم افغانستان، تحت حمايت) عظام( و ) ای.آی.سی) ِ
    .ًوسيعا مشغول بکار بود) آی.اس.آی(

ِدر وAيت کنرافغانستان " حافظ محمد سعيد" سلفی توسط  – ِم شعبۀ ديگری ازاين تشکيل وھابی١٩٩١درسال   ِ
ًمث<، حملۀ خونين باAی . پاکستان درھند انجام داده است) آی.اس.آی(ونينی را تحت رھبری خ ِوعمليات. تأسيس شد

" لشکرطيبه " ِافراد و رھبران . دردھلی جديد، کار اين تشکيل بود" Aل قلعه " ساختمان پارلمان ھند و قلعۀ سرخ يا 
ديگر ِاين حزب،  شاخۀ. شناخته ميشود"  اددعوت اAرش"  نظامی -بوده بدنه يی از حزب سياسی) وھابی – سلفی(ھمه 
ِحزب مذکورنيز . ِدرAھور پاکستان تأسيس شد" حافظ محمد سعيد" و به ھمکاری " ظفر اقبال" م توسط ١٩٨٨درسال 

ِپس از حم<ت ِتروريستی باAی يک ھوتل بزرگ درشھربمبئی که به تعداد يکصد وشصت نفررا بکام ِمرگ سپرد، در  ِ
ِريسم نزد امريکا و سازمان ملل ثبت شد، ولی قرارمعلوم، ازمدتيست تحت اسم ديگری فعاليت ميکندِليست ِسياه ترو ِ .

در منطقه  به بحث نشست؛ " لشکر طيبه " م ، بگونۀ خاص روی موجوديت ٢٠١٠ِِکنگرۀ امريکا درماه مارچ ِسال 
  .ه ِبسيار خطرناک را تحت نظر داشته باشدقبل ازآن به حکومت امريکا ھشدار داده بود تا اين گرو " نيوزويک" زيرا 

                         

ِبه اعتقاد برخی از کارشناسان ِامور سياسی و  شده به  اخيرموفق درسالھای" لشکرطيبه   "تروريسم ،    ِ
رييس  " اکرمن. " ِتکنالوژی جديد دسترسی يافته و مساعدتھای سرشارمالی ازگوشه و کنارجھان را جمع آوری نمايد

کميتۀ شرق ميانه و جنوب آسيا در کنگرۀ امريکا، خطاب به اعضای کنگره 
لشکرطيبه يک ... سرکوب کردن ِلشکر طيبه يک امر ,زم ميباشد " : گفت

گروه کشندۀ افراطی است که از امکانات ِمالی خوب بھره مند است و با 
طيبه يکی از ِلشکر .. . ِبعضی حلقات در اردوی پاکستان تماس نزديک دارد

بزرگترين وغنی ترين گروه ھای افراطی درجنوب آسيا ميباشد که ادارۀ 
ِاستخبارات نظامی پاکستان افراد آنرا برای جنگ درکشمير تحِت کنترول 

گفته شده که اين گروه، به تعداد دو  "... ھندوستان پرورش داده است
ِر اين گروه اقامتگاه ِرھب. ھزاردفتردر شھرھای پيشرفتۀ پاکستان دارد

ًدرAھور ِپاکستان، نه تنھا توسط پيروان مسلح او شديدا حفاظت ميشود، بلکه  ِ ِ
اياAت . ِمقام ھای امنيتی آن کشور نيز در حفظ ِجان وی ت<ش بسيار ميکنند

تعيين " حافظ محمد سعيد " متحدۀ امريکا، مبلغ ده مليون دالر برای دستگيری 
مايت ھای بيدريغ ِامنيتی مقام ھای پاکستان، ِاما تاکنون درچنبرح. نموده است

  ) لشکرطيبه(حافظ محمد سعيد رھبر جماعت الدعوه                                                       .زنده وفعال ميباشد

اس دررابطه با فعاليت گروه ھای سلفی وتکفيری بايد ع<وه نمود که اين طايفۀ متحجر، دردرازنای تاريخ، باس
ِبرداشت ناقص و تعبيرات تند ومتعصبانه ازقوانين اس<م، کشتارھا و جنايتھای عظيمی را درکشورھای مختلف اس<می  ِ

ِاين گروه . مانند يمن، ليبيا، تونس، پاکستان، افغانستان، سوريه، عربستان سعودی، مصرو جا ھای ديگرمرتکب شده اند
در کشورھای اس<می فعاليت دارند، بلکه ... و  " سلفی" ، "وھابی" ، "ریتکفي" ، "تبليغی" تندرو، نه تنھا بنام ھای 

ِحتا در ممالکِ امريکايی و اروپايی نيز ره گشوده  با پيراھن ھای دراز، مو ھای کشال، ريش ھای انبوه و طرز 
ميسرگردد، ِتفکرعقبگرايانۀ ضد علم و ضد تمدن، درمساجد، اماکن، منازل و ھرمحل ديگری که برايشان مقدورو 

ِاينکه اين طايفه چطور، با چه دليل وکدام مدرک قابل ِقبول . دست به فعاليت ھای تبليغی، مذھبی و تکفيری می زنند
ِميتوانند وارد کشورھای پيشرفتۀ اروپايی و امريکايی، آنھم غرض فعاليتھای تبليغی و تخريبی گردند و نيز، چسان 

وی سفارتخانه ھا و مقام ھای مھاجرتی مھيا ميشود، سؤال اساسی يی است که ِپاسپورت، ويزه و سجل ھويت ِآنھا از س
  .جزمحققان و افراد آگاه ِسياسی، اذھان ساده نميتواند پاسخی بدان دريابد

شيخ " را شخصی بنام " جماعت تبليغی " برای نخستين بار، : آنچه ما دربارۀ اين تبليغی ھا ميدانيم اينست   
ِ مي<دی، به منظور ِگسترش مذھب حنفی ديوبندی ١٩٢٤در سال " ی محمد الياس کاندھلو در ) وھابی – سلفی(ِ

شيخ الياس، شش شعارعمدۀ دينی را به اين ترتيب تعيين نمود تا برای گسترش آن تبليغ . ِشھرميوات ھند تأسيس نمود
                                                                                                                          : صورت گيرد
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  ادای کلمۀ شھادت يا شھادتين *

 ادای نمازپنجگانه *

 (ذکرھميشه گی خدا( رعايِت علم وذکر *

 (تکريم مسلمانان(رعايت اکرام مسلمانان  *

 (درھرکار فقط رضای خدا را در نظر داشتن(اخ�ص نيت  *

  برای تبليغ دينخروج يا زمينه سازی  *

ِاما شيخ محمد الياس پيروانش را ازدخالت درامور سياسی و تماس با . ِالبته ظاھرمسأله ازھمين قراربود وھست
ِمذکور پس ازجنگِ دوم جھانی سربلند کرد، نزد اکثريت " جماعت ِ"اين موضوع، بويژه وقتی . رسانه ھا بازداشت ِ
ِھمچنان انکشاف و گسترش بعدی اين . ای استعماری انگليس تلقی گرديدِاجتماعی، به سود سياست ھ – آگاھان سياسی

جماعت درسراسرجھان و برگزاری گردھمآيی ھای چند مليون نفری و ُپرخرچ ِآن درکشورھای مختلف، سؤال ھای 
                                        .زيادی را نزد مردم جھان ايجاد نمود

واقع در " رائيوند " ، درمنطقه يی بنام "جماعت تبليغی " آورشد که يکی ازمراکز ِمھم ِ بايد اين نکته را نيزياد 
ِسی کيلو متری شرق شھر Aِھور مرکز ايالت پنجاب ِپاکستان قرار دارد و بھمين اساس، گفته ميشود محمد رفيق  ِ ِ

اززمرۀ اعضای ھمين وحتا شخص نوازشريف ) پدرنوازشريف( ترارسابق رييس ِجمھورپاکستان، محمد شريف 
ِميشود که جنرال ضيا الحق ديکتاتورسابق پاکستان به تبليغی ھا اجازه داده بود تا درميان  ھمچنان گفته.جماعت اند ِ

" جماعت تبليغی " بنابرآن، ھمين اکنون صد ھا افسر و عسکرارتش آن کشور پيرو . ارتش ِپاکستان فعاليت نمايند
    .ميباشند

منحصر به دو کشورھند و پاکستان نبوده، بلکه درافغانستان، شرق ايران، " تبليغی جماعت " فعاليتھای 
در پناه حمايت ھای  اندونزيا، بنگله ديش، برما، مالزيا، تايلند، فلپين، ترکيه، جاپان، تانزانيا، اوگندا، زامبيا و غيره نيز

سجم ترين تشکي<ت تبليغی ھا درخاک ِانگلستان اين نکته نيزگفتنی است که من. مالی و اط<عاتی آل سعود، نفوذ دارد
، مانند وھابی ھای "جماعت تبليغی " ِپيروان . وجود داشته و اکثريت برنامه ھای آنھا از ھمانجا ترتيب و تنظيم ميگردد

ِعربستان سعودی، مخالف ِاھل تشيع، مخالف ِاشتراک زنان در اموراجتماعی ونيز، مخالف برجسته سازی قبور،  ِ
اما، بخشھای ديگری ازوھابی ھای مسلح .باAی آنھا و دعا کردن در مزارات و امثالھم ميباشند" توغ " اشتن ِبرافر

عراق، پاکستان، سوريه، يمن، چچن و افغانستان، دست به  مانند  ازجھان وسلفی ھای تروريست و بی رحم، درنقاطی
تکاندھندۀ ھزارھا انسان تحت نام و شعاراس<م، کشتارھای بيرحمانه، سرُبريدن ھای وحشيانه و مثله کردن ھای 

                             .شھرت ِنفرت انگيزی در سراسر گيتی کمايی کرده اند

ِتذکر اين نکتۀ مھم نيز ضروريست که عناصر مشکوک و مجھول الھويه يی بنام   از سالھای " تبليغی ھا " ِ
" َگز و پل " ِ تمام وAيات و مناطق ِافغانستان را بدون ھيچ مانعی ِحاکميت امارت گروه طالبان تا روزھای اخير،

ِظاھرا سخنرانی و موعظه درمساجد پيرامون مسايل مذھبی" تبليغی ھا " وظيفۀ اين . ميکردند ِجھادی به سود  – ً
ه اسم وھويت مشخص ِخواستگاه بنياد گرايی ودرجھت ھمنوايی با القاعده و طالبان بود ، اما ازآنجايی که اين عناصر، ن

ِدارند و نه اصل و مرجع تمويل کنندۀ آنھا به کسی معلوم است، بنابرآن، تعداد زيادی از وطندوستان ازاين ناحيه دچار 
تا  (و نميشود ) مرجع رسمی پُرسنده و مسوول در افغانستان سراغ نميشد نگرانی شديد بوده شکايت ازآن داشتند که ھيچ

  . وشن سازدچگونه گی اين موضوع را ر

  تحريک طالبان پاکستان 

 مي<دی با شليک طيارۀ بی پيلوت ٢٠٠٩رھبراين گروه، بيت M محسود از وزيرستان پاکستان بود که درسال 
ِامريکايی درمنزلش به قتل رسيد ومتعاقبا، برادرش حکيم M محسود به رھبری اين گروه عقب گرای ضد ترقی وضد  ً

 ٢٠١٢گزارش ھای منابع پاکستانی، حکيم M محسود نيز به روز دوازدھم ماه جنوری سال باساس . دموکراسی رسيد
                 .مي<دی، بازھم توسط شليک ھوا پيمای بدون سرنشين در وزيرستان پاکستان کشته شد

ِتحريکِ طالبان پاکستان که با الھام ازحرکت  ِوباساس برنامۀ مشترک " طالبان افغانستان" ِ استراتژيکِ امريکا ِ
ِوپاکستان وحمايت ھای پشت پرده برضد منافع ملی افغانستان بنياد نھاده شد، پسانھا، يعنی زمانيکه به توسعۀ 

ًدست يافت، با اثرپذيری ازانديشه ھای مذھبی ديوبندی وقسما گرايش ھای قبيله يی، پشتونيستی و  بيشتروثروت زيادتر
ِبرابرحکومت پاکستان نيز تمرد ھايی نشان دادِضد پنجابی ھای حاکم، گھگاھی در  ولی درھرحال، چون در نھايت، . ِ

ِبه دست جنراAن برحال و متقاعد بخش استخبارات نظامی  (مذھبی – نظامی – سياسی( ِرشتۀ حيات اين تحريکِ  ِِ
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حريک ِمذکور، به ھيچ ِپاکستان قراردارد، بنابرآن، عليرغم فرود وفرازھای مقطعی ميان حکومت مداران پاکستان و ت
چنانکه ازچندسال بدينسو، امريکايی ھا، مقام ھای . صورت موردِ ھجوم و سرکوب کامل نظامی قرار نخواھند گرفت

ًپاکستانی را ظاھرا تحت فشارقرار داده تا عمليات نظامی وسيع و قاطع عليه تحريک متذکره در وزيرستان شمالی را 
ِن پاکستانی، با آنکه مليونھا دالر و دينار امريکا را به اين منظور بدست آوردند، به راه اندازند، اما، حکومت مدارا

 مي<دی بود ٢٠١٤تنھا نيمه ھای سال . مگرھيچگاه به چنين عمل جنگی و سرکوبگرانه بگونۀ حقيقی آن اقدام نکردند
ِکه بربنياد اھداف معين وملحوظات خاص سياسی، يکنوع  ِ باAی وزيرستان  پاکستانحکومت مرکزی " َلشکرکشی" ِ

َگزارشھا حاکی ازآن بود که مخارج اين لشکرکشی را جانب اياAت متحدۀ امريکا بعھده گرفته . شمالی صورت گرفت
ِبود، ولی آنچه دربحبوحۀ اين تحرکات نظامی به  بيرون درز کرد، اين بود که مقام ھای نظامی پاکستان، تنھا به 

ِناھگاه ھای آنھا مبادرت ورزيد که تمرد ھا و ضديت شان عليه حکومت مرکزی سرکوب آن بخشھايی ازطالبان و پ
برقرار بود و ازھمين شبکه  (آی.اس.آی(يا بعبارۀ ديگر، گروه ھا و پايگاه ھايی که ارتباط آنھا با شبکۀ . آشکارشده بود

              .ی امن نيز انتقال داده شدنددستورميگرفتند، نه تنھا که مورد حملۀ نظامی قرار نگرفتند، بلکه از قبل به جا ھا

     

ِرھبران تحريکِ طالبان پاکستان، ھم ظرف سالھای اخيردرفعاليتھای تروريستی عليه مردم افغانستان نقش داشته  ِ
اند و ھم درچھارچوب جغرافيای کنونی پاکستان، برضد رھبران ِاحزاب ِمترقی و يا نيمه مترقی و منجمله، عوامی 

اين نکته نيز گفتنی . ِتی نيزمخالفت فکری و سياسی بعمل می آورند و حتا اقدام به حذف ِفزيکی آنان ميکنندنشنل پار
است که استراتژيست ھای نظامی پاکستان، به منظورتطبيق برنامه ھای فرا مرزی و بخصوص برنامه ھای ضد 

ِرا بمثابۀ ابزار جنگی و سياسی مورد " ند ديور" ِافغانی شان، در نظردارند در موقع معين، طالبان ھردو سوی خط 
                                       .استفاده قرار دھند

ھدف  " ايران، حکيم M محسود رھبرگروه طالبان پاکستانی گفته بود که" عکس و خبر" ِباساس گزارش ِپايگاه 
و اين، ھمان ھدف پنھانی است که برخی از نظاميان   " . طالبان، پايان دادن به نظام دموکراتيک در اين کشور است

بھمان اساس بودکه درجريانات ِپروسۀ . ُپرقدرت پاکستان به شمول شبکۀ استخبارات نظامی آن کشور پيش رو دارند
م برگزارشد، گروه تروريستی مذکور دست به ترورھا و ٢٠١٣ِانتخابات پارلمانی پاکستان که بتاريخ دوازدھم ماه می 

ِرھای متعددی زد که در اثرآن، به قول مطبوعات پاکستان، حدود يکصد نفر ھ<ک شده و تعداد زياد ديگری زخم انفجا ِ
ِپاکستان، ھمان بخشھا وجناح ھای سياسی را ھدف ترور، بم گذاری و " تحريکِ طالبان ِ" گفتنی است که .  برداشتند

         .اميان پاکستان داشتندآی و نظ .اس.انفجارقراردادند که کمترين رابطه را با آی

                                                                                                                  سپاه محمد

ِرھبران اين تشکيل مذھبی عبارت بوده اند از موAنا مريد زيدانی، غ<م رضا نقوی و منورعباس علوی که  ِ
گفته ميشد که سپاه محمد حدود سی ھزارعضو . واقع در حومۀ  صوبۀ Aھور قرار دارد" توکرنيازبيگ " در مرکزآن 
ِاين تشکيل اس<می، با رژيم جمھوری اس<می ايران  .(غيررسمی و غير دقيق ميباشند ًالبته اين گفته ھا،عموما. (دارد

ِارتباط تنگاتنگ داشته و ھدف عمدۀ آن، مبارزه عليه تند  ِويا دفاع دربرابر ھستی و  روی ھای تشک<ت ِ اھل تسننِ
  .در خاک پاکستان ميباشد ھويت اھل تشيع

                                                                              لشکرعمر

يستی ديگرمانند مي<دی تأسيس گرديده با شبکه ھای ترور٢٠٠٢اين تشکيل ِمذھبی عقبگرا در ماه جنوری سال  
ِلشکرجھنگوی، جيش محمد و حرکت الجھاد اس<می مرتبط است  ِبرخی ازکادرھای لشکرعمرمانند قاری عبدالحی . ِ

 ماه اکتوبر ٢٨الياس و قاری اسد M الياس تلحه درحملۀ تروريستی باAی يک کليسا در بھاولپور پاکستان که به روز 
  گفته شد که ھمين ھا در قتل دنيل . يجۀ آن، به تعداد ھفده نفر کشته شدندم صورت گرفت، سھم داشتند که درنت٢٠٠٢

 .          ندِپرل خبرنگار وال ستريت ژورنال در کراچی نيز دست داشتن

  شبکۀ  حقانی

مشتق " ج<ل الدين حقانی " ِنام اين شبکۀ تروريستی درواقع، ازنام شخص مذھبی متعصب و عقبگرايی بنام 
 مي<دی درميان ھمان قبيله ١٩٥٠ًی ج<ل الدين حقانی اص< ازپشتونھای قبيلۀ زدران بوده و در سال مولو. شده است
ِوی چند سالی را در مدارس مذھبی پاکستان سپری نموده و در سالھای جھاد ِضد قشون شوروی، عضويت . به دنيا آمد

ه قشون اشغالگرشوروی درمناطق جنوبی را حاصل کرد و مانند سايرين، علي" حزب اس<می مولوی يونس خالص " 
مولوی حقانی، پس ازسقوط رژيم کودتای ثور و بقدرت . افغانستان مانند وAيات خوست و پکتيا به جنگ پرداخت
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ًھای جھادی، بحيث وزيرعدليه تعيين شد و بعدا به گروه طالبان پيوست و مدتی بحيث وزير سرحدات " تنظيم " ِرسيدن 
               .شمالی مشغول شد" فتح " ِغرض .. . ھای مسلح طالبی و عربی و پاکستانی و و باز فرمانده گروه 

ِ، سازمان جاسوسی " آی.اس.، آی "ای.آی.سی" استخباراتی  تذکراين نکته ھم جالب است که سازمان ھای
ِعربستان سعودی وشيخ نشين ھای خليج فارس درسالھای جھاد ضد قشون شوروی، با پول، س<ح،  تبليغات و کليه ِ

رييس جمھور وقت امريکا در دھۀ " رونالد ريگان " چنانکه . ِامکانات فنی وسياسی ازمولوی حقانی حمايت ميکردند
   .ھشتاد ِسدۀ گذشته، اورا به کاخ سفيد پذيرفت

ِزمان، نه تنھا درآغوش سازمان استخبارات ارتش پاکستان فر ِو شبکۀ تروريستی او به مرور" حقانی" ِِ ورفت، ِ
 بلکه مقام ھای جاسوسی پاکستان برای وی پايگاه و پناھگاه مطمئن توأم با کليه امکانات مالی وجنگی درقلمرو آن کشور

) سراج الدين حقانی ( چون مولوی مذکوربه کبرسن دچاراست، بنابرآن، فرزند وی . تدارک ديدند (وزيرستان شمالی)
گفته شده که مولوی حقانی و پسرش سراج الدين . بکه ازاو نيابت ميکنددرپيشبرد عمليات و اقدامات تروريستی اين ش

ِحقانی به کرات عازم عربستان سعودی ميشوند و با کمکھای سرشارمالی بر ميگردند بعضی منابع، تعداد مجموعی . ُ
ِافراد مسلح اين شبکه را تا چھارھزار نفرتخمين ميکنند که درميان آنھا،  ِ

اين . ربی، چچنی، ازبکی، بنگله ديشی و غيره وجود دارندتروريستھای پاکستانی، ع
ِپدر و پسر وافراد تحت امرآنھا، اززمرۀ تندرو ترين، تبھکارترين و فعال ترين 
ِبخش تشک�ت تروريستی در پاکستان و درمنطقه شناخته شده سلسله يی ازعمليات  ِ

ت، قتل چھل ای درخوس.آی.ِخونين تروريستی مانند ترورھفت تن از کارمندان سی
نفر وزخمی نمودن ِحدود ھشتاد نفرافغان درشعبۀ کابل بانک شھرج�ل آباد، حملۀ 
ُانفجاری و پرتلفات باgی سفارت ھندوستان درکابل، حملۀ موشکی باgی ميدان 
ھوايی بگرام، حملۀ مسلحانه باgی سفارت امريکا در شھر کابل، حملۀ مسلحانه 

کابل، حملۀ مسلحانه باgی ھوتل قرغه ) تننتالانترکان(باgی ھوتل بين المللی 
ِدرحومۀ کابل، شليک موشک باgی ميدان ھوايی بگرام و ده ھا عمليات تروريستی 

 م� ج�ل الدين حقانی رھبر شبکۀ تروريستی حقانی                                .ديگر را منسوب به ھمين شبکه دانسته اند

ِ مي�دی، شبکۀ حقانی را در ليست سياه سازمان ملل گنجانيد و آنرا ٢٠١٢سال وقتی مقام ھای امريکايی در ِ
خواند، درعين حال، " خانواده ای از جنايتکاران و قاچاقچيان مرزی " ازگروه ھای تروريستی خطرناک و 

" انی کھرحنا رب" پس ازآن بود که . حکومت ِپاکستان را نيزمتھم به حمايت ِسياسی و لوژستيکی اين شبکه نمود
ِوزيرامور خارجۀ پاکستان، اين شبکۀ تروريستی را  " (سی آی ای(اط�عات مرکزی امريکا  پسران چشم آبی سازمان " ِ

ِباشد پاکستان در بارۀ پيوند با شبکه ھای  تروريستی صحبت کند، در نتيجه بايد سازمان  اگر قرار " : ناميد و گفت
  "...رۀ ارتباط خود با بسياری از سازمان ھای تروريستی  توضيح دھدنيز در با (سيا(اط�عات ِمرکزی امريکا 

ِاين تذکر وزيرامورخارجۀ پاکستان درحقيقت، اشارۀ کوچک به ھزارھا رمز و راز فی مابين دو شبکۀ 
را و درعين حال، اخطارظريفانه يی به جانب امريکا بود تا بيشترازآن پاکستان ") آی اس آی" و " سيا ( "استخباراتی 

ِورنه، گويا رازھای سر به مھر بيشتری را افشا خواھند نمود. تحت فشار قرارندھد گفته شده که شبکۀ حقانی درعين . ُ
درغرب  " شورای ميرامشاه" ، حزب اس�می گلبدين، "شورای کويته" حال، با بخشھای ديگرتروريسم منطقه مانند 

گفته ميشود که شبکۀ حقانی و . ھمسويی فکری وعملياتی قرارداردپاکستان، طالبان پاکستانی و امثالھم  در ارتباط و 
ِھمکارانش، نيرو ھای تندرو و بيرحم زيادی را در افغانستان و پاکستان جذب نموده  و اکثر عمليات انتحاری و 

                                                                      .ِترورافراد ِمھم ِدولتی و غير دولتی، کارھمين شبکه ميباشد

    م، تعدادی ازاعضای کانگرۀ امريکا به افغانستان سفرنمودند و پس ازيک مطالعه و تحليل٢٠١٢درسال 

سفر آنھا به افغانستان، نگرانی ھای  " ِ◌دقيق ِاوضاع، ضمن ارسال نامه يی عنوانی وزيرامورخارجۀ امريکا گفتند که
آی . اس.  در مورد شبکۀ حقانی را تأييد کرده و به آن ھا روشن شده است که آی}افغانستان{مقامات ِاستخباراتی 

                 ".درحم�ت ِتروريستی دست دارد

م شبکۀ تروريستی حقانی راشامل فھرست سازمانھای تروريستی ٢٠١٢مقام ھای امريکايی، پس ازآنکه درسال 
د ِدستيابی به سراج الدين حقانی پسرج�ل الدين حقانی را برای شان نمودند، اع�م کردند که ھرفردی که معلومات درمور

) البته بصورت جداگانه(اين جايزۀ پنج مليون دالری . مھيا سازد، وجه پنج مليون دالربعنوان جايزه پرداخت خواھند کرد
بدالرووف ذاکرنيز شامل افراد ديگرمربوط به شبکۀ مذکورمانند عزيزحقانی، خليل الرحمن حقانی، يحيی حقانی و ع
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ًاما آنچه مسلم است؛ اينست که رھبران شبکۀ تروريستی حقانی شديدا تحت حمايت ِسازمان ِجاسوسی .  ميشد ِ
ارتش ِپاکستان است و تا وقتی که امريکا مقام ھای استخباراتی پاکستان را تحت فشارشديد و مصممانه قرار ندھد، 

                                                  .ودی و آسانی دست يابددشوارخواھد بود به رھبران ِمورد نظر، به ز

مقام ھای امريکايی ع�وه ازتروريستھای ذکرشده، افراد آتی را نيزشامل فھرست سياه نموده وبرای دستگيری 
                     :آنھا جايزه ھای چند مليون دالری تعيين کردند

  .مليون دالرامريکايی٢٥ان تروريستی القاعده پس ازاسامه بن Jدن وجهايمن الظواھری رھبرسازم *

عربستان سعودی، " ظھران " علی سعد بن علی الحوری که متھم به بمب گذاری وقتل نزده نفر امريکايی در *
                                                                                      . مليون دالر٥مبلغ  

        . مليون دالرامريکايی٥، مبلغ "الخبر" ابراھيم صالح اليعقوب متھم به بمب گذاری در برجھای  *

                     مليون دالر٥عبدالکريم حسين محمد الناصر متھم به قتل شھروندان ِامريکايی، مبلغ *

                                               راحمد ابراھيم المغسل متھم به بمب گذاری در برجھا ی الخب *

                . مليون دالر٥شکری جمعه متھم به حمله به اھداف امريکا و انگليس وجه . عدنان ج  *

 " م نوشت که٢٠١٥درماه جوgی " ويکيلکس " اين درحالی بود که خبرگزاری بی بی سی از قول وبسايت 

م با عبدالعزيز ٢٠١٢ فبروری سال ١٥در" حقانی " لدين حقانی رھبر شبکۀ موسوم به نصيرالدين حقانی پسرج�ل ا
   ".الغدير سفير سابق عربستان سعودی در اس�م آباد پايتخت پاکستان ديدار داشته است

بايد متذکرشدکه قرارگزارشھای منابع ناتو و امريکا، شبکۀ حقانی حم�ت وعمليات زيادی را عليه نيروھای 
 و دولتی افغانستان وبخصوص حمله باgی ھوتل بين المللی کابل، حمله باgی سفارت امريکا در کابل و اھداف خارجی

                            . ديگر انجام داده است

احزاب و گروه ھای بنيادگرای تروريستی را که در باg از آنھا نام برديم، خارج ازچارچوب احزاب رجعت 
، )شامل شاخه ھای انشعابی آن (ستان مانند جمعيت العلمای اس�م، جماعت اس�می ابواgعلی مودودی گرای مذھبی پاک

  .و غيره ميباشد) شامل شاخه ھای انشعابی آن(جمعيت العلمای پاکستان، مسلم ليگ 

ستی و گروھک ھای تروري" اس�می و جھادی" ھای " تحريک " ھا، " جماعت "ھا و " تنظيم"ِتسلسل و تبارز 
ِدراين سالھا درخاک پاکستان چنان باg گرفت که ھرم� و ھرمفتی و يا ھرک�ن قوم يا رھبرھرقبيله، با داشتن ِريش ِدراز  ِ

چند ميل س�ح، به آسانی  دالر و دينار وُو عمامه و موھای بلند وگزينش نام و نشان عربی يا اس�می، بدست آوردن ِ
 اما مساعد برای اخاذی، زراندوزی، تروريسم، شھرت طلبی و کشتارانسانھای درچنان ھوا و فضای تيره و ميتوانست

ِآی پاکستان ودست بردن بدامن ِسخاوت ريزعربستان .اس.بيگناه، دسته و گروه خودش را بسازد و با مراجعه به شبکۀ آی ُ
ِسعودی و سؤاستفاده ازجھالت مردم محل و منطقه، به گسترش و تقويت  ِونين و انديشه ھای زھرآگين ھای  خ" کارنامه" ِِ

حفيظ " ، " مولوی نذير" ،  "حکيم هللا محسود" ، "بيت هللا محسود" بھمين سلسله است که اشخاصی مانند . خود بپردازد
 "،  "سراج الدين حقانی" ، " موgنا فقيرمحمد" ، " قاری زين الدين محسود" ، " موgنا صوفی محمد"، " گل بھادر

حافظ  محمد " ، "موgنا سميع الحق "،  "مولوی فضل هللا " ،"موgنامسعوداظھر"، "فضل الرحمنموgنا "، "م�عمر
، قاری عبدالحی الياس، موgنا مريد زيدانی، غ�م "حاجی نامدار"، "حاجی ترکستان بھتانی "، "عمرخالد "، " سعيد 

وامثالھم، تشک�ت ِتروريستی  عيب نديمرضا نقوی، مسلم يوسف، فضل الرحمن خليل، قاری سيف هللا، اعظم طارق، ش
... شان را در ميان قبايل و شھر ھای کراچی، کويته، gھور، پشاور و تا نواحی مرز ميان افغانستان و پاکستان 

ًاينھا، گويا مجموعا مصمم ھستند تا آخرين توش و توان شان عليه ھستی ملت افغانستان وھرنوع اسم و . گسترانيده اند

ًکه بعدا از طريق برخی " ناتو " دريکی از گزارشھای محرمانۀ   .برزمند ترقی، دموکراسی و انسانيترسم آزادی، 

ُطالبان در افغانستان  از کمک  " :   خورشيد ی به نظر رسيد، گفته شد که١٣٩٠رسانه ھای افغانی نيز درماه حوت سال 
ِميشوند و حمايت از مخالفين حکومت در افغانستان نيز  ِمستقيم سازمان ھای امنيتی و استخباراتی پاکستان  بر خوردار 

ِبر اساس اط�عات کسب شده از بيست و ھفت : " ِدر گزارش مذکور ھمچنان آمده که ..." رو به افزايش بوده است 
ھزار فقره  بازجويی از بيش از چھار ھزار تن از افراد طالبان، شبکه ی القاعده و ساير گروھھای خارجی حاضر در 

ِپرسيده گان گفته اند که منابع دولتی پاکستان از محل . نگ افغانستان که به اسارت نا تو در آمده بودند، تھيه شده ج
ِاستقرار رھبران ِارشد طالبان  به خوبی آگاھند ِبرای نخستين بار بگونۀ بسياردقيق،  جزئيات روابط " ناتو" گزارش . ِ

ِبھره برداری پاکستان از رھبران ارشد طالبان ھمچنان  و " يگويد که آی وطالبان را آشکار ساخته م. اس. بين آی
                "...بدون وقفه ادامه دارد
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ی حامل بمب } جليقه{شخصی که چندی قبل با واسکت  " :  مقام ھای امنيتی افغانستان درماه دسامبر نوشتند که
درآن افراد  مدرسه ای را که جنرال حميدگل،  کرده است کهانتحاری در وJيت  ننگرھار دستگير گرديده بود،  اعتراف 
جنرول " منبع اط�عاتی افغانستان، اسم اين تروريست را  .ِبه حم�ت انتحاری تشويق و آماده ميشوند، تمويل مينمايد

در مدرسه ُشخصی به اسم مولوی گل ولی تبعه ی پاکستان که   " ِمعرفی نموده و از قول وی گفتند که" فرزند جھانگير
ِافراد انتحاری فعال ميباشد و در مدرسه ی مذکور حدود پنجصد تا } در تلقين و آموزش{ی ھاشميه معلم است و 

  )٥٣. "  (ششصد نفر مشغول آموزش ھستند
 خورشيدی خويش ازقول عبدالرحيم ١٣٨٨در يک گزارش ماه ميزان سال " شبکۀ اط�ع رسانی افغانستان "

ھزاران تن از نيرو ھای خارجی وارد افغانستان شده اند تا طالبان را  " د کرزی نوشت کهوردک وزيردفاع رژيم حام
حدود چھار ھزار نيروی خارجی از کشورھای مختلف از جمله آفريقای شمالی و پاکستان به نيرو ھای . . . تقويت کنند

                 "...انجام ميدھندافغانستان پيوسته ودر اين کشور عمليات ھای مسلحانه } در{طالبان و القاعده 

مولوی نورمحمد  " : کانادا نوشت که" گلوبل اندميل" شبکۀ اط�ع رسا نی افغانستان ھمچنان از قول روزنامۀ  
ِيکتن از رھبران حزب جمعيت العلمای اس�م وحامی آشکار طالبان در کويته ميگويد؛ از بسکه تعداد مدارس تحت اداره  ِ ِِ ِ

ِد است، او رقم دقيق آنرا فراموش کرده است ی اين حزب زيا تعداد مدارس تحت اداره حزب ما اکنون به ھزار ھا . .. ِ
  )٥٤. . . "  (ميرسد و حدود چھارصد الی پنجصد باب آن  تنھا در کويته موقعيت دارد

لمرو پاکستان  تروريستی پاکستان و موقعيت ھای آنھا درق-ِاز مدارس وتشک�ت مذھبی  ديگری تعداد يک اسمای
  : از اينقرار است

 و جامعۀ اھل حديث) برای خواتين( جامعه الزھرا 

 دارالعلوم کورنگی در کراچی 

 مدرسۀ عربيه درکراچی

 مدرسۀ احسان العلوم در کراچی

 جامعۀ دارالخير در کراچی

 مدرسۀ دارالعافيه در کراچی

 جامعۀ بنوريه درکراچی

  جامعۀ ابی بکرالس�ميه درکراچی   

 جامعۀ فاروقيه درکراچی

 جامعۀ اشرفيه در پشاور

 جامعۀ نعيميه در Jھور

 خيرالمدرس  در ملتان

 دارالعلوم در ملتان

 دارالعلوم حقاينه در اکوره ختک

 جامعۀ اس�ميه در بھاولپور

 مرکز تعليمات اس�می

 مدرسۀ عربيه

 مظھرالعلوم

 مدرسۀ البنات

 جامعۀ خاروقيه

 دارالعلم امجديه درکراچی

 (مربوط اھل تشيع(لمنتظر در Jھور ا

 (مربوط اھل تشيع( جامعۀ اھل بيت  دراس�م آباد  

 مدرسۀ مومن

 (مربوط اھل تشيع( مدرسۀ آيت هللا حکيم در راولپندی  

 مدرسۀ مشاع العلوم در حيدر آباد

 ( مربوط اھل تشيع( مدرسۀ امام صادق در کويته  
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 مدرسۀ تحفظ القرآن درکراچی

 القرآن درکراچیمدرسۀ تعميل 

 تحريک جعفريه در راولپندی  

 حرکت المجاھدين بھاول پور در پنجاب

 مدرسۀ نظاميۀ بھاول پور در پنجاب

 جامعۀ محموديه تجديد القرآن  در Jھور

 تحريک جعفريه در ملتان

 امام بارگاه تحريک جعفريۀ پاکستان در سرگودھا  

 نعمت العلوم  اس�ميه در فيصل آباد

 ده در فيصل آبادخ�فت راش

 حرکت اJنصار در فيصل آباد

 مسجد صديقيه مربوط سپاه صحابه در Jھور

 سپاه صحابه در بھاولپور

 تحريک جعفريه در بھاولپور

 سپاه صحابه جناح موJنا اعظم طارق در فيصل آباد

 تحريک جعفريۀ پاکستان در گوجرانواله

 العصر اس�می در Jھور

 ودھادفترحرکت اJنصار در سرگ  

 جوانان شيعه، طلبۀ اس�می

 تحريک نفاذ شريعت در م�کند  

 اماميه ستودنتس ارگنايزيشن در ديرۀ اسماعيلخان

 حرکت اJنصار در ميران شاه

 جامعه العربيه المفت العلوم در حيدرآباد  

 خدمت خلق فاونديشن در حيدرآباد  

 حزب المجاھدين

 تحريک مجاھدين در جمو و کشمير

 اھدين جمو و کشميرتحريک المج

 العصر مجاھدين در جمو و کشمير

 شيران خدا در جمو و کشمير

 جميعت  علمای حديث به رھبری قاضی عبدالقديرخاموش

 مرکزی جمعيت اھل حديث به رھبری حافظ زبيراحمد ظھير  

 جمعيت اھل حديث به رھبری موJنا عبدالغفور روپری

 جمعيت مشايخ به رھبری پيرفضل حق

 ن شيعه پارتی به رھبری نوبھارشاهپاکستا  

 جميعت اھل حديث به رھبری موJنا معين الدين Jخوی

 تحريک اس�می پاکستان به رھبری پروفيسور طاھرالقادری

 جماعت اھل حديث  

 جمعيت علمای اس�م به رھبری موJنا اجمل قادری  

 جامعۀ امداد العلوم به رھبری موJنا حسن جان

 { پدرطالبان{ اکوره ختک به رھبری موJنا سميع الحق جامعۀ حقانيه در   

 جامعۀ محبت خان به رھبری موJنا محمد يوسف قريشی  

 جامعۀ ايثارالحق به رھبری موJنا ذاکر فيروز

 جامعۀ سپاه خدا به رھبری موJنا اکبر رند

 ( شامل فرقه ھای بريلويان، ديوبنديان و اھل حديث( اھل سنت
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                                       (٥٥. (  اس�م به رھبری موJنا محمد قاسم قدسو جامعۀ سرفروشان  

ھمچمنان، تشک�ت و سازمانھای تروريستی ديگری نيز درخاک پاکستان توسط شبکۀ استخبارات نظامی   
ران و ساير مؤسساتی ِآنکشور، با تمويل مالی کشورھای خارجی مانند عربستان سعودی، اسراييل، امريکا، انگليس، اي

ِکه ريشۀ فکری در مدرسۀ ديوبند قارۀ ھند دارند، ھريک ازآنھا، نه تنھا ھمانند سلسلۀ زنجيری با سايرسازمانھای  ِ
ِتروريستی مرتبط است، بلکه درحم�ت و تحريکات خونين درپاکستان، افغانستان، ھند و سايرمناطق تداخل فعال دارند 

                                         : اينجا نام ميبريمکه اينک، از يکتعداد آنھا در

 جماعت الدعوه

 جماعت اJنصار

 خدام اJس�م

 اJاختر ترست

 الرشيد ترست

  .ًعمدتا درجمو و کشمير به سود منافع پاکستان فعال است.  م ايجاد گرديد١٩٩٨در ماه جون سال  :  البدر

  گرديد و درمناطق جمو و کشمير به نفع پاکستان می جنگد مي�دی تأسيس٢٠٠١درسال   : لشکرجبار

 لشکراس�م

  سپاه محمد

  لشکرعمر

 جماعت الفقرا

 نديم کماندو

 حرکت المجاھدين اس�می

 جماعت المجاھدين

 البرق

 الجھاد

 مسلم جانباز فورس

 کشميرجھاد فورس

 العمرمجاھدين

 اس�می جماعت طلبا

 جبھۀ محصلين برای آزادی

 جاھديناJاخوان الم

 تحريک حريت کشمير

 جنگجويان آزادی المصطفی

 مخاذ اس�می انق�بی

م به نشر ٢٠١٥ايران، مطلبی را مبنی برمدارس تروريست پرورپاکستانی درماه جوgی " اط�عات ھفتگی  "
ی استعداد ھای مذھب" مدرسه"درپاکستان، : "  رسا نيد که ما اينک، بخشھايی ازمطلب نشر شده را دراينجا نقل ميکنيم

. دولت از اين مشکل آگاه است؛ اما موضع ثابتی در قبال مدرسه ھا اتخاذ نميکند. ِخاصی در پرورش تروريست دارند
اما . بعد ازحملۀ دسامبر سال  گذشته به مدرسه ای در پشاور، دولت، قانونمند سازی مدرسه ھا را در اولويت قرار داد

ع رسانی، عليه مدرسه ھا صحبت کرد، حتی يک نفر از اعضای دولت از او ماه گذشته وقتی پرويز رشيد، وزير اط�
ريشۀ بنياد گرايی درپاکستان به زمان نخست . اين برخورد متناقض يک شبه شکل نگرفته است... حمايت علنی نکرد

.  اس�می بدھندوزيران اسبق اين کشور، ذولفقار علی بوتو و ضياح الحق باز ميگردد که قصد داشتند اين کشور را صبغۀ
 تصويب شد و ھنوز درکتاب ھای درسی اين کشور قابل مشاھده است، ١٩٧٩سياست آموزشی ضيا الحق که درسال 

ِوضعيت امروزی، تندرو ھای مذھبی قدرتمند تر شده اند و مدرسه } در{ ... ِبرنامۀ درسی را حول مذھب شکل ميداد
مدرسه در ١٨٩ که پاکستان بنا نھاده شد، تنھا ١٩٤٧درسال ... نندھای پاکستان ايدئولوژی ھای افراطی را ترويج ميک

 مليون ٣.٥ تا ١.٨ ھزار مدرسه در اين کشور فعال ھستندکه بين ٤٠ تا ٢٠اکنون چيزی بين . اين کشور وجود داشت
شت آنھاست و ُنگاھی به برنامۀ درسی اين مدرسه ھا به خوبی نشان دھندۀ ذھنيت نا بردبار پ... کودک را آموزش ميدھند

به جای مطالعۀ رياضی، علوم تجربی، انشا و درک مطلب، دانش . به خوبی نشان ميدھد پاکستان به کدام سمت ميرود
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... جنگ و مبارزه و ستايش از دولت ميکنند آموزان بيشتر روزرا صرف حفظ متون افراطی، خواندن سرود ھای
رج منع ميشوند و به آنھا افراط مذھبی، نفرت از غير مسلمانان از ارتباط با جھان خا} درمدرسه ھای افراطی{کودکان 

   "...و انديشه ھای ضد غرب و ضد دولت پاکستان آموخته ميشود

نگاشته شده " احمد سعيدی" دريکی ازمقاله ھای تحقيقی که توسط يک دپلومات سابق وآگاه سياسی افغانستان بنام 
تعداد مدارس تنھا در ايالت : يالت ھای پاکستان را چنين بيان ميدارداست، تعدادی از مدارس دينی تروريست سازدرا

باب آن متعلق به ديوبندی ١٠٦٩ باب آن مربوط به بريلوی ھا، ١٣٣٣باب بالغ ميشود که ازآن جمله، ٢٧١٥پنجاب، به 
ط�ب درمدارس  باب باقيماندۀ آنھا به اھل تشيع تعلق دارند و تعداد ١١٣ باب آن مربوط به اھل حديث و ١٩٢ھا، 

 نفرو ط�ب اھل تشيع به ٢٩٩٤٧ نفر، درمدارس اھل حديث ٩٩٩٠٧ نفر، درمدارس ديوبنديھا ١١٧٩٣١بريلوی ھا به 
 نفر ٢٥٣٢١٥تن بالغ ميگردد که به اين حساب، تعداد مجموعی ط�ب دينی پاکستان تنھا در ايالت پنجاب، بالغ بر٥٤٣٠
              .ميشود

 شاگرد، در ٤٧٦٣٤ باب با ٣٥٦ه درشھرgھور، تعداد مدارس دينی عبارت اند از وی ھمچنان مينويسد ک
 ١١٣٠٠ باب با ١٢٤ طلبه، درفيصل آباد ١٩٣٥٨ باب با ١٨٦ شاگرد، در راولپندی ١٧٤٣٧باب با ١٥٤گوجرانواله 

باب ٣٩٧ن  شاگرد، در ديره غازی خا٢٣٥٠٠ باب با ٣٦٣ طلبه، درملتان ١٤٢٥٥ باب با ١٦٤شاگرد، درسرگودھا 
    . شاگرد٨٠٠٢٣ باب با ٩٦٨ طلبه و دربھاولپور٢٩٥١١با

تروريستی عقب گرا وظلمت  – ُدرباg نام برده شد، نمونۀ بسيارکوچکی ازھزاران مرکز و مدرسۀ مذھبی آنچه
 ھای گستردرخاک پاکستان است که اگراسمای ھمۀ آنھا فھرست شود، اصط�حات مذھبی و نام م� ھا، مفتی ھا و موgنا

  .مفتخوار و خادمان شبکۀ استخبارات ارتش پاکستان به ھزارھا خواھد رسيد

بزرگترين تھديد عليه پاکستان، نظام آموزشی اسفبار : " پرويز ھودبھايی، فيزيکدان و نويسندۀ پاکستان ميگويد  
  " . اين کشور است

يکی از فرماندھان " مولوی نذير"  خورشيدی  افشا کردند که شخصی بنام ١٣٩٠گزارش ھای ماه جوزای سال 
درپاسخ به حمله ھای ھواپيما ھای بدون سرنشين امريکايی در   " : گروه طالبان پاکستانی به رسانه ھا گفته است که

زيرا چارۀ ديگری برای  مبارزه  با حمله . پاکستان، جنگجويان زيادی را برای جنگ و انتحار به افغانستان ميفرستد
    " . ی  امريکايی نداردھای ھوا پيما ھا

ًم رسما افشا نمودند که شبکۀ استخبارات نظامی پاکستان، ٢٠١٣مقام ھای امنيتی افغانستان دراوايل سال 
يکبارديگردرآستانۀ فصل تابستان، گشايش دفتررسمی گروه طالبان درقطروتحويلدھی مسووليتھای امنيتی برای نيرو 

 تروريست پروردر خاک آن کشور را بسته و طلبه ھای آنرا پس ازآموزش ِھای افغانی، درب ھزارھا مدرسۀ مذھبی
ِ، به مقصد جنگ عليه افغانھا و انجام دادن عمليات تخريبی و انتحاری درخاک افغانستان "ميرامشاه " ِدھی در مناطق  ِ

ِچنانکه سلسلۀ حم�ت مسلحانۀ تروريستی وعمليات انتحاری و انفجاری درماه ھای ا. می فرستد م درشھر ٢٠١٣ول سال ِ
          .کابل و ساير وgيات افزايش يافته بود

وضعيت اين  " م گفت که٢٠١٣والی ميدان وردک دريک جلسۀ شورای امنيت ملی افغانستان درماه جون سال 
ِجنگجويان پاکستانی از مناطق وزيرستان زير نام گروه طالبان برای اخ�ل امنيت ... وJيت قناعت بخش نيست  اين ِ
بصورت "  دايمير داد"و " چک"، "جغتو"ھای } شھرک {اين جنگجويان در ولسوالی . وJيت دست به کار شده اند

حدود دوصد تن از اعضای ارتش وسازمان جاسوسی پاکستان، برای  فعاليتھای خرابکارانه ... گروھی سرازير شده اند
   "...در ولسوالی ھای وJيت ميدان وردک جابجا شده اند

 ) ادامه دارد(

 


