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  ٢٠١٥/ ١٧/١٢  پيکارپامير

  

  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
  )٢٤بخش (

  

 ادامۀ ترور ھا، اختطافھا و مداخ�ت پاکستان

 تماس سه جانبه و تداوم خونريزيھا درافغانستان
 :طرح جرگۀ امن منطقه يی

 پاکستانی اش، وی درماه به سلسلۀ تماسھا، نشستھا ومسافرت ھای حامد کرزی با ھمتا ھای امريکايی و
البته طی اين سفر، چنان ترتيب اتخاذ شده بود که بايدکرزی با . م سفری داشت به واشنگتن٢٠٠٦ِاکتوبرسال 

ِحضورداشت جورش دبليو بوش رييس جمھورايا;ت متحدۀ امريکا، با پرويز مشرف رييس جمھور پاکستان درکاخ  ِ
 که ٢٠٠٦پاييز ... " : ِطی خاطرات خويش دراين باره چنين ميگويد" جورج دبليو بوش. "سفيد به گفت و گو بنشيند

تصميم گرفتم پا پيش بگذارم و کمی دپلوماسی شخصی . ًاص� با ھم حرف ھم نميزدند}  کرزی و مشرف{ شد، دو نفر
 بھشان دربا غ ِ ُرز که.  دعوت کردم٢٠٠٦ِکرزی  ومشرف را به شام در کاخ سفيد در سپتامبر . جدی به کار ببرم

ِدر اتاق غذا خوری قديمی خانواده که . خوش آمد گفتم  حاضر نشدند باھم دست بدھند يا حتی به يکديگر نگاه کنند
دک چنی، کاندی رايس، استيوھدلی و من نظاره . پشت ِميز نشستيم  تا شام بخوريم؛ روحيه ھا بھتر نشده بود

رسيد که کرزی مشرف را متھم کرد به طالبان پناه جايی . گربوديم که کرزی و مشرف به يکديگر می پريدند
      )٥٧..." (ميدھد

ِضمن ھمين نشست و گفت وشنيد بود که حامد کرزی، طرح تدوير   اش را البته به " جرگۀ امن منطقه يی " ِ
ِباساس اين طرح، سران قبايل دوسوی خط . اشارۀ جورج دبليو بوش ارائه نمود ِ و ھمياری بايد با ھمکاری " ديورند " ِ

چگونه گی برون رفت از مخاصمت ھای  ِمشترکی را داير نموده و پيرامون  کنفرانس دولتھای افغانستان و پاکستان
ِھرچند پرويزمشرف، طرح مذکور را درحضوررييس جمھور .  مسلحانۀ گروه طالبان عليه افغانستان به بحث بپردازند

، " ِجرگۀ امن، عنعنۀ صرفا ًپشتونی است و ملت پاکستان با آن آشنا نميباشد" بھانه که  ًامريکا پذيرفت و اما، بعدا با اين
ِمضمون و مؤثريت جرگۀ امن ھرچه بود، پس از چند ماه بحث و . ِدر قبال اين طرح با بی اعتنايی برخورد نمود

ِز جانب ھردو  خورشيدی، به تعداد ھفتصد نماينده ا١٣٨٦ِبگومگو ميان جانبين، با;خره درھجدھم ماه اسد سال 
ِکشوردرشھرکابل گرد ھم آمدند که آفتاب احمد شيرپاو وزير امور داخلۀ پاکستان در رأس ھيأت آن کشورقرار داشت و  ِ
ِازسوی افغانستان، داکترعبدP عبدP وزيرامورخارجۀ حکومت مؤقت، مسووليت ھيأت جانب افغانی را بعھده داشت ِ .

ِا ازساير ايا;ت پاکستان مانند سند و پنجاب و نيزاسSم آباد و غيره مناطق آن پاکستانيھا، افراد و شخصيت ھايی ر ِ
ِکشور در ترکيب ھيأت گنجانيده بودند که اين خود، مغايراصل طرح  ِ ِ ِتدوير اين جرگه، . تلقی گرديد..." جرگۀ امن"ِ

ِعمدتا از دو نقطۀ نظرمورد پذيرش ھمه جانبۀ جانب پاکستان نبود گرنشست، مذاکره و فيصله ھای اين نخست اينکه ا: ً
ِجرگۀ بزرگ مبنی برقطع جنگ و يا سرکوب گروه ھای شورشی و تروريستی در دو سوی مرزبه اجرا درمی آمد، 
ديگر دست منسوبين سازمان استخبارات نظامی و جنرا;ن ارتش آن کشور ازقضيه قطع ميشد واوضاع و حا;ت 

در " ديورند" ِ سوی عادی شدن ميرفت و دوم آنکه چون موضوع خط ِسياسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان به
اين نکته را .ِآجندای بحث جرگۀ امن گنجانيده نشده بود، جانب پاکستان اين اقدام و تحرک را به نفع خويش نميدانست

رگه و ِنيز بايد درھمينجا متذکر شد که حکومت پاکستان، درھمين شب و روز، پيشنھاد ديگری را بجای تدويرج
  تداوم ِنشست ھای آن، منتشرنمود و آن اين بود
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ِحامد کرزی بايد درقدم اول پايه ھای حکومتش را در سراسر افغانستان مستحکم سازد " - 1 : که که در واقع،  .( ِ
  )مؤلف . يکنوع کنايۀ دپلوماتيک بود مبنی براينکه کرزی تا ھنوز نتوانسته برھمه جای افغانستان حکومت کند

$محمد عمر مذاکره صورت گيرد و اگر مذاکره با وی ممکن نباشد، بايد  با گلبدين امير حزب اس$می بام - 2
  )مؤلف. آی قرار دارند.اس.ی آی چون ھردو گروه تحت فرمان و نظارت دقيق شبکه. (چنين مذاکراتی انجام داده شود

بايد ) ن، روسيه و امريکاايران، پاکستان، چين، ازبکستان، ترکمنستان، تاجيکستا( ھشت کشور - 3
  .درمذاکرات ِصلح سھيم ساخته شوند

  .حامد کرزی از ادامۀ جنگ ِلفظی و تبليغات عليه جانب پاکستان بپرھيزد- 4

ِھمچنان، جنرال پرويزمشرف رييس جمھورپاکستان، عين نسخه يی را برای حامد کرزی تجويز نمود که باساس 
 ، درپای"بيت هللا محسود " به رھبری" ديورند" ِره با طالبان ِمسلح آنسوی خط ِآن، نظاميان آن کشور، پس از انجام مذاک

  .گذاشتند" توافقنامۀ آتش بس" ِيک توافقنامه امضا گذاشته بودند که اسم آنرا پسانھا 

ِآگاھان سياسی درقبال  آنان اظھارميداشتند که چنين جرگه ھا و . ازقبل خوشبين نبودند" جرگۀ امن منطقه يی"ِ
ِت ھا، تا زمانيکه دراستراتژی نظاميان پاکستان پيرامون افغانستان تغيير نيايد، ھرگزمؤثريتی نخواھد داشتنشس ِ  .

ِيعنی نه تنھا تدوير پرسروصدا و پرخرچ جرگۀ مذکور ھيچ مفيديتی درقبال نداشت، بلکه گرمی و . چنانکه چنين ھم شد ُ ُ ِ
                                                                                                         .ِانديشۀ استمرارآن نيز آھسته آھسته زايل گرديد

اشاعه " نيويارک تايمز " در روزنامۀ"  کالوتاگال"منتشرۀ کابل، مطلبی را که به قلم " ھشت صبح  " روزنامۀ
ِ ارتش پاکستان به عنوان : " ِرد نظر را در اينجا درج ميکنيم ِيافته بود، بچاپ رسا نيد که اينک، گوشه ھايی ازمطلب مو ِ

ِبخشی از استراتژی سه دھه ای استفاده از مزدوران خود عليه کشورھای ھمسايه و نيرو ھای امريکايی در 
                                                                           . . . " ِافغانستان، به تربيت طيف وسيعی از گروه ھای جنگجو ادامه ميدھد 

ِ، ازقول يکی ازفرماندھان سابقه دار گروه تروريستی طالبان نگاشت که"نيويارک تايمز " نويسندۀ ِ گروه ھای  " : ِ
ِجنگجو مانند لشکر طيبه، حرکت المجاھدين و حزب المجاھدين توسط  رھبران مذھبی اداره ميشوند و ارتش پاکستان 

ميجبر جنرال . . . ِا آموزش، پ$نھای استراتژيک و چتر حفاظتی فراھم ميسازد و اين سيستم ھنوز کار ميکندبرای آنھ
ِظاھر اQس$م عباسی افسر سابق سازمان استخبارات  که محکوم به راه اندازی کودتا عليه حکومت بی نظير بوتو در  ِ ِِ

ِحاميان گروه ھای جنگجو در سالھای پس از يازدۀ سپتامبر م شد وحاQ فوت کرده است، يکی از فعال ترين  1995سال 
حضور داشتند، در اين  2001ِنفر در نشست ِ طالبان در اواخر  60ِپس از سقوط ِرژيم طالبان، در حدود . . . بوده است 

ِنشست، رھبران جنگجويان پاکستانی، عبدالس$م ضعيف سفيرسابق طالبان در اس$م آباد و محمد حقانی از  شبکۀ ِ
از جمله، مردی معروف به دگروال امام يک مربی  آی. آس. حقانی حاضر بودند، چندين تن از مقام ھای باز نشستۀ آی

گروه ھای جنگجو، افغانستان را به ... ِو آموزگار شناخته شدۀ جنگجويان و جنرال عباسی دراين نشست حضورداشتند
ِاين موضوع  بحث کردند که چگونه  بساط نيرو ھای امريکا را از چندين منطقۀ جداگانۀ عملياتی تقسيم کردند و روی 

  )58. "   (ِارتش پاکستان به استفاده از مزدوران عادت کرده است . .. اين کشور برچينند

پاکستان دوازده تا چھارده ھزار جنگجوی  کشميری   " : ِاين فرمانده سابقه دار گروه طالبان ھمچنان افزود که
  شده اند ديده دارد که  در کمپ ھای مختلف در سراسر پاکستان پخشَکام$ آموزش 

او . . . ِبعنوان نيروی ذخيره حفظ ميکند تا در صورت نياز، در جنگ عليه ھند استفاده کند و اين کشور، آنھا را 
نستان اعزام شد؛ برای جنگيدن  و آموزش دادن ِديگران، به کشمير، بوسنيا، چچن و افغا}  فرمانده سابقه دار طالبان{

تمامی اين پروژه، از سوی ارتش ِپاکستان حمايت شد و . . . ِبرای سالھا او با گروه ھای مختلف جنگجو کار کرد 
آی  که حاQ بخشی از ارتش . اس .شد، او از سوی شاخه ای ازآی توسط گروه ھای جنگجوی پاکستانی به اجرا گذاشته

    "..نه حدود پنجاه دالر و فرماندھان حدود پنجصد دالر دريافت ميکردندجنگجويان ماھا... ميباشد، حقوق ميگرفت

(59)  
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ًتروريست پروری ومداخله ھای خونين مقام ھای پاکستانی عليه افغانستان تا آنجا ادامه يافت که  مث�، يکی از 

است و ھم درسالھای " ن جمعيت علمای اس�م پاکستا" که ھم رھبر " مولوی فضل الرحمن" مفتی ھای پاکستانی بنام 
ِزعامت بينظيربوتو، بمثابۀ رييس کميتۀ روابط خارجی پارلمان آن کشورکارميکرد، ھم عضو فعال سازمان استخبارات  ِِ ِ ِ

) شبکۀ پرايم (ِنظامی پاکستان و حامی جدی و آشکارگروه ھای تروريستی طالبان ميباشد، دريک مناظرۀ تلويزيونی

افغانستان . . . ِافغانستان يک کشور بی آيين و فاقد ارزشھای انسانی است   " : ھار داشتبگونۀ بسيار بيشرمانه يی اظ
ِدر طول تاريخ ، کشوری بوده که در آنجا عشق و ع$قه نسبت به جنگ وخونريزی بيشتر از ھرچيز ديگر در وجود  ِ

د که دشمن خارجی به کشور شان حمله مردم افغانستان ھميشه آرزوی اين را داشته ان. . . ِساکنان آن موج ميزده است 
ِبرد تا به آنھا ثابت کنند که اين کشور بيشۀ شيران است، اگر دشمن متجاوز و اشغالگر پيدا نشده ، آنگاه مردم اين  ِ َ َ
کشور با خود جنگيده اند و ميتوان گفت که  جنگِ داخلی و خونريزی در افغانستان چيز جديدی نيست، بلکه يک پديدۀ 

ِده و رسيدن به قدرت تنھا و تنھا از طريق اعمال زور و حذف ِکامل رقبای سياسی ممکن بوده است معمولی بو ِ " .

)60(  

ِاين اظھارات خصمانه و بيشرمانۀ مفتی پاکستانی که باشنده ھای سرزمين افغانستان را آشکارا توھين نمود،  ِ
ِدرعين حال، ت�ش داشت تروريست پروريھا، خونريزی ھا، ترويج  ِتعصبات مذھبی، تجاوز ھا و مداخله ھای ضد مردم ِ ِ ِ

ِبعبارۀ ديگر، اين م�ی سيه انديش پاکستانی ميخواھد  يا. سو ادامه داده اند، توجيه نمايد بدين افغانستان را که از سالھا
ِباچنين اظھارات کاذبانه، برای مردم جھان چنين وانمود کند که اينھمه جنگھا و کشتار ھا و ويرانگري ھای بی سابقه، زادۀ ِ

ِخوی و خصلت زشت   .ِخود افغانھانست و پاکستان درآن ھيچ نقش و دخالتی نداشته و ندارد ِ

باساس ھمين دخالتھا و حمايت ھای مقام ھای نظامی پاکستان بود که ھمه روزه حوادث و رويداد ھای خونين 
ًمث�، تنھا درماه . ِوست و جان ده ھا و صدھا انسان را ميگرفتًتروريستی درافغانستان و قسما پاکستان بوقوع می پي

يا انتحاری در و|يت  ھای دلخراش، دو حملۀ تروريستی مي�دی، ع�وه از ساير رويداد 2013ِاکتوبرسال 
ِلوگرافغانستان و ايالت پشاور پاکستان ُرخ داد ِروز اول عيد اضحی، مادامکه . ِ ِ لوگر، ِوالی و|يت " ارس�رحمانی" ِ

ِميخواست پس ازادای نمازعيد در مسجد جامع شھرپل ِعلم سخنرانی کند، ھمينکه عقب ميکرفون قرارگرفت، مواد  َ َ ُ ِ
ِانفجاری که در|ی قرآن و در نزديک ميز خطابه جاسازی شده بود، منفجرشد و والی لوگر را بکام مرگ سپرد، درعين  ِ ِ ِ

مي�دی،  2013بايد متذکر شد که گروه طالبان درسال . ً شديدا زخمی نمودِحاليکه بيشتراز پانزده تن نمازگزارديگر را

ِازارتکاب اعمال انتحاری و انفجاری حتا درميان مساجد و عبادتگاه ھای مسلمانان نيزابا نورزيدند ِ اينک، منحيث نمونه، . ِ
ِسلسلۀ عمليات انتحاری وانفجاری گروه متذکره دربرخی ازمساجد افغانستان را که  ِ به وقفه ھا انجام داده و درھرمرتبه، ِ

  : تعدادی از انسان ھای بيگناه را به قتل رسا نيده اند، در اينجا درج ميکنيم

     خورشيدی 1386مربوط به شھر لشکرگاه وQيت ھلمند درسال " ُبست " انفجار انتحاری درمسجد  *

               خورشيدی 1389زان سال انفجار در مسجد جامع شھر تالقان مرکز وQيت تخار در ماه مي *

        خورشيدی1391واقع درشھرترينکوت مرکز وQيت ارزگان درماه اسد سال " کاريزخيرو"انفجاردرمسجد  *
     خورشيدی  1391انفجار انتحاری درمسجد جامع شھر ميمنه مرکز وQيت فارياب در ماه عقرب سال  *     

  خورشيدی1392باد واقع در نزديکی ھای کنسولگری ھندوستان در ماه اسد انفجار در مسجد درشھر ج$ل آ *

      خورشيدی 1392حملۀ مسلحانه  باQی مسجد امام حسن مجتبی در غرب شھر کابل در ماه سنبله *

                            خورشيدی 1389انفجار انتحاری در مسجد شھر قندھار بتاريخ نھم حوت سال  *

 انتحاری درميان برگزارکننده گان روز عاشورا در ابوفضل کابلانفجار *

ِدرعين ماه وسال، انفجارانتحاری ديگری درايالت ِپشاور پاکستان رخ داد که دراثرآن، اسرارهللا کنداپور وزير  ِ ُِ
ِقانون آن ايالت به قتل رسيد و بيشتر از بيست تن ديگرزخمی شدند ِات خونينی بود که ِالبته انفجارمذکور ازسلسله عملي. ِ

ِوقتا فوقت توسط گروه طالبان پاکستانی درشھر ھای مختلف آن کشورانجام داده ميشد ً.  

سخنگوی وزارت امورخارجۀ امريکا به رسانه ھا گفت که نيرو  (م2013يازدھم ماه اکتوبر(شب و روز درھمين
را  ِستھا و فرمانده ارشد طالبان پاکستانیِيکی از رھبران تروري" لطيف هللا محسود" ھای امريکايی موفق شده اند 
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ِبازداشت آقای محسود حين راننده گی درو|يت " ِدرعين حال، يک منبع افغانی اظھار داشت که . دستگيرنمايند ِ
آقای محسود به وسيلۀ نيرو ھای " نوشت که " ُواشنگتن پست  " اما روزنامۀ. ِلوگردرشرق کابل صورت گرفته است

بايستی متذکر شد ) ". دستگير شده وسپس نيرو ھای نظامی امريکا او را به پايگاه بگرام منتقل کرده اندامنيتی افغانستان
م، باساس يک معاملۀ مخفی سياسی، لطيف هللا محسود را از زندان بگرام 2014که نيرو ھای امريکايی درماه دسامبر 

  (.بيرون کشيده به مقام ھای استخباراتی پاکستان تحويل دادند

ِھمسايه ھای مغرض افغانستان درسالھای پس ازسقوط گروه طالبان، اگرازيکطرف ازتھديد تروريسم و بی ثباتی  ِ
ِمنطقه وجھان سخن گفتند، ازجانب ديگر، با ھمان گروه ھای تروريستی، باساس مقاصد پنھان سياسی شان از درِ   ِ ِ

يکی ديگر از تھديد ھا و تفتين ھای حکومت پاکستان . تِھمکاری پيش آمدند که درصفحات آينده ازآن ھا سخن خواھيم گف

ِدر مناطق قبايلی " ِطالبان پاکستانی" را با " افغانی" ِمي�دی اين بود که گروه طالبان  2001عليه افغانستان پس ازسال 
  " وبه بھانۀ " لیخيزش طالبان درمناطق قباي "پيوند زد تا با سؤاستفاده از نيروی مسلح قبايل و بھره برداری ازھنگامۀ

  : ِدرپناه ايدئولوژی مذھبی نوع طالبانی، به ھدف ھای زيرين نايل آيد" ِمقابله با تروريسم منطقه

ِنمايشی بسوی قبايل آزاد وشليک توپ به سينۀ کوه ھای خالی از سکنه،  بتوانند با نشان دادن  َبالشکرکشی ھای-1 ِ ِ
ِلی و تاريخی در راه برقراری حاکميت مطلق حکومت مرکزی را از خويش، ھم موانع سياسی، مح" اتوريتۀ نظامی" 

ِميان بردارند و ھم توجه، اعتماد و کمکھای سرشار امريکا را بدست آورند، يعنی آنچه را که از سالھا بدينسو ميخواستند  ُ
ِاسناد منتشرشده در اين مورد، بيانگرآن بودند که واشنگتن،. و بدان نميرسيدند، بدست آورند َ مخارج چنين لشکر کشی ِ ِ

ِاين را ميگويند صيد کردن دو ) .ِھای حکومت پاکستان به نواحی قبايل را ماھيانه مبلغ ھشتاد مليون دالرمی پرداخت
  مؤلف. فاخته با يک شليک

ِسرکوب غرورملی ونظامی قبايليان آنسوی خط  -2 ِِ ِ، جابجايی |نه ھای استخباراتی قوی و استخدام "ديورند" ِ
ِصرخود فروخته در ميان آنان بخاطرمحو زمينه ھای فکریعنا  ِسياسی نشنليزم پشتون و ھرنوع مخالفت باخط تحميلی – ِِ

  ."ديورند"

ِايجاد پناھگاه ھا ی امن برای طالبان و حفاظت آنھا از حم�ت نيرو ھای خارجی درافغانستان -3 ِ مانند پايگاه . ِ
  .نی فرزند م� ج�ل الدين حقانی در وزيرستان شمالیِھای  امن شبکۀ تروريستی سراج الدين حقا

ِتداوم بخشيدن به نا آرامی ھا ی اجتماعی، آشفته گيھای اقتصادی، تضعيف ھويت ملی و فرھنگی مردم   -4 ِ
ِافغانستان وجلو گيری از اعمار مجدد کشور بوسيلۀ براه اندازی جنگھا و انفجارھا و خونريز ی ھای تروريستی  ِ

                                                     .دوامدار

  "مبارزه با تروريسم" ِاخاذی و باجگيری دراز مدت از ابرقدرت امريکا و متحدان غربی آن  بنام  - 5 

که بتواند آنان را در ھر ) ديوبنديسم (و  ) سلفيسم(، ) وھابيسم(ِدراختيار داشتن نيروی تروريستی ايدئولوژيک  -6 

      .در مرز ھای کشميرعليه ھندوستان بجنگاند" ھندو ھا "  عليه موقع

ِبا|خره، تعويض احساسات نيشنليستی اقوام و قبايل دو سوی خط ِ -7 ِ به افکار و انديشه ھای " ديورند" ِ
                       . " ملت " بجای" امت " بنيادگرايانۀ مذھبی و ترويج ِ واژه ی

ِنظاميان حاکم و دولت غير نظامی  ... " :ِيک تحليل و بررسی خاص خويش چنين نوشتدر" نيويارک تايمز" ِ
ِآنھا با زنده نگه داشتن گروه طالبان، کاری ميکنند که پولھای . کنونی پاکستان، بازی دو گانه ای را در پيش گرفته اند

 سوی ديگر، ھر از گاھی، حم$تی به ُسرشار و کمک ھای تسليحاتی غرب به پاکستان ھمچنان ادامه داشته باشد و از
                                    )61. "  (ِمناطق قبايلی انجام ميدھند تا آمريکا را خشنود کنند

ِيکی از رھبران قبيله يی دروزيرستان جنوبی دربرابرسؤال خبرنگاربی بی سی  چنين گفت" حاجی نامدار" ِ ِ : " 

اين حم$ت، فقط يک بازی برای . وی چند خانه ی خالی تير اندازی ميکنند و می روندسربازان ِدولتی می آيند، به س 
  ".ِسر گرم کردن امريکاست
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ِ، شخصا به قلب مناطق قبايلی پاکستان سفرکرد و چشمديد 2008ِدرجريان سال " نيويارک تايمز" ِگزارشگر ِ ً

ِای بود که دولت پاکستان ادعا " گسترده" ِعمليات سفرش به مناطق قبايلی، ھمزمان با  " : ھايش را چنين بيان نمود
ِميکرد عليه شورشيان طالبان در وزيرستان جنوبی براه انداخته است ِچيزی که مرا تکان داد، اين بود که درداخل . ِ

ِ، ھيچ نشانه ای از عمليات نظامی ارتش پاکستان نبود، نه سرباز ِپاکس}علی رغم ادعا ھای دولت{  ِمناطق قبايلی تانی ِ
   )62 . . . "   (ديده ميشد و نه تانک ِدولتی

ِازقول يک مقام سابق پاکستان نوشت که" نيويارک تايمز " و دراخير، روزنامۀ ما طالبان را برای روز مبادا  " : ِ
  " حفظ ميکنيم

از ) م2013ھشتم ماه دسامبر(خورشيدی،  1392نشريۀ انترنتی افغانھا بتاريخ دھم ماه قوس سال " گروپ کليد"
ُقول منابع امنيتی و|يت سر ِ پل درشمال افغانستان نوشت که ِ ِنظر به معلومات استخباراتی و کشفی نيرو ھای ... " : ِ

ِامنيتی افغان، شماری از مشاوران سازمان استخباراتی پاکستان برای ھمکاری با مخالفان مسلح ِدولت  ِ که } طالبان {ِ
ِستان به اينجا آمده و آنھا را در طرح ريزی عمليات دھشت افگنی عليه نيرو ھای دراين وQيت فعاليت دارند، از پاک

ِازاط$ع از حضور مشاوران پاکستانی در منطقۀ پس... امنيتی افغان آموزش ميدھند ولسوالی کوھستانات، " کچن  " ِ
ِدرگيری ھای شديد ميان مخالفان ِنيرو ھای امنيتی، عمليات  تصفيه يی را در اين منطقه راه اندازی کردند که درنتيجۀ 

ِ ولسوالی کوھستانات از کنترول مخالفان مسلح دولت باز پس گرفته " ِکچن " مسلح ِدولت و نيرو ھای امنيتی ، منطقۀ
ِشد و شورشيان مسلح ھمراه با مشاوران پاکستانی از منطقه فرار کردند بجای " شورشيان مسلح  " اصط�ح)  "...ِ

ِمي�دی ازسوی امريکا، پاکستان و دولت حامد کرزی به خورد رسانه ھا  2005 پس از سالھایگروه ھای تروريستی، 
  )مؤلف. داده شد

 ) ادامه دارد( 

 

 

 

  


