
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 شته بدوش نويسنده ميباشدمسؤوليت نو
  

 

  

  ٦تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې : يادونه

    

     ٢٠١٥/ ١٢/ ٢٠  پيکارپامير

  

  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
  )٢٥بخش (

 معاملۀ حکومت پاکستان با طالبان پاکستانی

 ،�ًاين اقدامات وسياست ھای مخاصمانه و فتنه گرانۀ مقام ھای حکومتی پاکستان تا آنجا کارگر افتاد که مث

ِ، بخصوص دروزيرستان شمالی و وزيرستان جنوبی، ع�وه ازآنکه رھبران "ندديور" ِطالبان پاکستانی درآنسوی خط  ِ ِ
ِتروريستی القاعده و ساير فراريان ِجنگ را با گرمی پناه دادند، بلکه باساس خواست و فرمان ادارۀ استخبارات نظامی  ِ

ِرا بلند نموده ازميان افراد غافل، ناآگ" ادامۀ جھاد درافغانستان" پاکستان، شعار ِاه و بيسواد افغانی، عربی، ازبکی، ِ
ِبه منظور ارتکاب عمل انتحاری و انفجاری در اينسوی خط . . .  چچنی، پاکستانی، بنگله ديشی، الجزايری و   ِِ ِ "

ِمث�، يکی ازرھبران گروه . سربازگيری کردند" ديورند ، "حاجی عمر" ِدروزيرستان جنوبی بنام " طالبان پاکستانی" ً
  : چنين اظھار داشت" بی بی سی " ِ مي�دی، ضمن يک مصاحبه با بخش پشتوی راديو ٢٠٠٦سال در ماه آگست 

با دولِت پاکستان قرار داد کرده اند که با حکومت ِمرکزی اين کشور جنگ نکنند، } طالبان پاکستانی{ آنھا  "
ِشمار  " : ن مصاحبه اضافه کرد کهحاجی عمر دراي  " .اما به نبرد عليه نيرو ھای خارجی در افغانستان ادامه دھند

ِزيادی از جنگجويان پاکستانی پشتون تبار، درکنار طالبان درافغانستان حضوردارند ِاين درحالی بود که حکومت   ".ِ
پيش کشيد  م٢٠٠٦را درسال " طالبان پاکستانی" ِپاکستان تحت رھبری جنرال پرويز مشرف، طرح مذاکره و معامله با 

ِحکومت پاکستان دراين پروسه تا . ِ رھبران گروه مذکور، بگونۀ مساويانه روی ميز مذاکره نشستو بھمان اساس، با
ِآنجا پيش رفت که به تعداد يکصد و پنجاه تن از تروريستھای محبوس طالبی را نه تنھا اززندان رھا نمود وص�حيت 

. د، بلکه حتا س�ح ھای شان را نيز مسترد نمودِسياسی واداری مناطق ِ خودمختارو تدوين قانون اس�می را به آنھا سپر
ِنکات ِمھم تفاھمنامه ميان حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی اين بود که جنگجويان طالب س�ح شان را عليه نيروھای  ِ

ِخاک ِجھاد عليه نيرو ھای خارجی و حکومت افغانستان در) ِحکومت پاکستان بکارنگيرند، ولی بجای آن ميتوانند آزادانه
ِاين طرح مذاکره و معامله با طالبان، يکبار ديگرمشت حکومت مداران ِپاکستانی مبنی   (.دھند آن کشور را ادامه ِ

" ديورند" ِبرسازشھا و حمايت ھای متقابلۀ آشکار و پنھان را گشود و ازسوی ديگر، به جنگجويان مسلح آنسوی خط 
يعنی، با امضای موافقتنامۀ . شان را متوجه خاک ِافغانستان نمايندِاين فرصت را ميسرگردانيد تا کليه نيرو وامکان 

ِرسمی با طالبان، سعی بعمل آمد تا ميلۀ تفنگِ حتا ناراض ترين و متمرد ترين عنصرگروه مذکور نيزمتوجه افغانستان 
ِچيزيکه اعتراضات جانب افغانستان و امريکا را برانگيخت و حکومت پاکستان را تحت . ساخته شود فشار چند جانبه ِ

  .قرار داد

ِ، ضمن يک مصاحبه با محمد انيس نام، يکی از بنيادگرايان )بی بی سی(ِباری خبرنگاربرنامۀ تلويزيونی  
ِعربی تبعۀ تونس که مدتی را درجنگھای افغانستان سپری نموده بود، ازوی پرسيد که چرا بعنوان يک مسلمان بنيادگرا  ِ

رژيم ھای ھم مرز با  " : آزاد سازی فلسطين، به  جھاد ادامه دھد؟ او پاسخ دادکهو ضد صھيونيسم، نميرود تا در 
اسراييل مانند مصر، اردن ، سوريه و لبنان برای مجاھدين عرب اجازۀ  ورود به قلمرو فلسطين و اسراييل را 

  " بعمل نمی آوردولی حکومت پاکستان در راِه رفتن ما به افغانستان و جنگيدن درآنجا ھيچ ممانعتینميدھند، 

ِبايد متذکرشد که حکومت آصف علی زرداری که پس ازادارۀ پرويز مشرف درپاکستان بميان آمد، نيزعين  
  .تکرارنمود"  سوات" ِ مي�دی با طالبان مسلح در ٢٠٠٨عمل را در سال 

لبان پاکستانی اجازه داده شد و معامله پيش آمده حتا با امضای تفاھمنامه يی، برای طا در ِ مذاکره يعنی با آنھا از 
ِحکومت . ِشان را در مناطق خود مختار قبايلی، بخصوص درسوات داشته باشند. . . ِتا قوانين حقوقی، جزايی و 

، "چگ ملی " را گرفته بودند، نيروھايش را از مناطقی مانند " بيت U محسود" پاکستان که دراين توافقنامه، امضای 
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ِحزب . بيرون کشيد، به تعداد بيست و سه نفرطالب زندانی را آزاد نمود" کوت کی" و "  راغ زی "، " سپين کی"
ِداماد صوفی محمد رھبرتنظيم " م�فضل U"ِعوامی ملی درصوبۀ سرحد نيز به پيروی ازحکومت مرکزی پاکستان، با 

ان به رھبری نوازشريف نيز پا بجای پای ِالبته حکومت آيندۀ پاکست. مذاکره نموده به تفاھماتی رسيدند" ِنفاذ شريعت " 
    .ِاس�ف خويش گذاشته باب مذاکره و معامله را با طالبان پاکستان گشود که درجايش ازآن نيز تذکربعمل خواھيم آورد

ِاين معامله فی مابين حکومت مرکزی پاکستان و گروه طالبان، نه تنھا يکبار ديگرحيثيت اداری و نظامی    ِ
ِحکومت فدرال ِ پاکستان را نزد افکار عامۀ آن کشور و مردم جھان لطمه زد، بلکه دو پيامد نا گواررا نيز به نمايش ِ

ِچون طالبان پاکستانی ازناحيۀ توقف ِحم�ت وعملميات ارتش پاکستان مطمئن شدند، بنابرآن، ت�ش ھای : گذاشت  ِ
" جھاد عليه کفار" ِری و عمليات خونين بنام بيشتر وھمه جانبه تر شان را بازھم در راه تشديد ِحم�ت ِ انتحا

ِدرافغانستان متمرکز نمودند و ازسوی ديگر، آنقدر تشجيع شدند که به منظور حمله و نفوذ به اس�م آباد پايتخت پاکستان 
ِچنانکه قرار گزارش ھای جھانی، باری حدود پنجصد تن ازطالبان مسلح از منطقۀ . آماده گی گرفتند ِ به " سوات " ِ

ِاين رويداد، ظاھرا موجبات نگرانی شديد ِحکومت ِمرکزی پاکستان و مقام ھای . سوی اس�م آباد به حرکت درآمدند ً

زيرا امريکايی ھا استدYل ميکردند که چون دستگاه ھای اتمی پاکستان درنزديکی ھای اس�م . امريکايی را فراھم آورد
ِ ھا دسترسی يابند، امريکا غرض جلو گيری ازآن، مداخلۀ نظامی آباد موقعيت دارد، اگرتروريست ھا به اين دستگاه

ًبعضی از تحليلگران گفتند که حرکت صرفا پنجصد تن از طالبان پاکستانی بسوی پايتخت و به راه اندازی . خواھد نمود ِ
 (و پاکستانیمقام ھای امريکايی ) دستوری بود تا ھردو طرف ِسر و صدای دامنه دار تبليغاتی دراين مورد، يک عمل

ِازآن استفادۀ خاص خود شان را بعمل آورند، ورنه حرکت ِپنجصد نفرمسلح در برابرارتش نيم مليون نفری مجھز با 
ِھمه گونه س�ح ھای جنگی حکومت مرکزی پاکستان، ھرگز نميتوانست به اشغال اس�م آباد منجر گردد حکومت . ِ

ِی شان نشان دھند که اگرکمکھای بزرگترمالی و تسليحاتی را بخاک مداران ِپاکستانی ميخواستند به ارباب ِامريکاي ُ

نيزاع�م نمود که سرازير  ِجانب امريکا آن کشورمواجه با خطرخواھد بود، ولی" دموکراسی  "پاکستان سرازيرنکنند، 
ِشدن گروه ِمسلح طالبان بسوی اس�م آباد، دستگاه ھای فنا آوری اتمی پاکستان را در تصرف گروه ِ  ھای تروريستی ِ

ِبھانه، درنظرداشت مقام ھای پاکستانی را بيشتر ازپيش تحت فشار قراردھد تا عمليات مؤثر  قرار خواھد داد و با اين
اگرچه گاھگاھی مقام ھای پاکستانی از انفجارھا و انتحار ھای گروه . ِترنظامی عليه گروه ھای متذکره را به راه اندازد

ِه بعمل می آورند، اما، اساسا مناطق قبايلی پاکستان، بخصوص وزيرستان شمالی، ِطالبان درخاک آن کشور شکو ِ ً

ِھمانقدرکه برای تجمع، تمرين وآماده گيھای رزمی گروه طالبان پاکستانی و تروريست ھای جھانی متحد آنھا، مکانی  ِ
زيرا شبکۀ . ساب ميرودبسيار مساعد شمرده ميشود، برای شبکۀ استخبارات نظامی آن کشورنيز غنيمت عظيمی بح

مذکور باساس پ�نھای تخريبی و اط�عاتی گسترده يی که عليه ھند وافغانستان دارد، ميتواند گروه ھای جنون زدۀ 
ِمذھبی را درآن مناطق کوھستانی تمرين دھد، شست و شوی مغزی نمايد و بعنوان ابزارجنگی و تخريبی بسوی ھردو  ُ ِ

ِگرچه مقام ھای امريکايی ازاينکه درآن نواحی و تحت نظراستخبارات پاکستان چه . يدگسيل نما) ھند و افغانستان)کشور ِِ
ِميگذرد، کام� مطلع اند و اما، ظرف ده سال گذشته، اقدام مؤثرو راستينی غرض تحت فشار قرار دادن  ِ ِ ً

�ت طياره ھای بی پيلوت ِاگرچه اعتراضات مقطعی و دپلوماتيک و يا حم. ِحکومت ِتروريست پرور پاکستان انجام ندادِ
آن کشور باYی بعضی از مواضع تروريستھا درآن مناطق صورت گرفته است، ليکن اين اقدامات بھيچوجه به معنای 

ِسرکوب و يا ريشه کن ساختن سرطان تروريسم در بدنۀ قبايل و درچھارچوب جغرافيای پاکستان نبوده است ِ َ .      

ِفی مابين گروه ھای تروريستی، مقام ھای پاکستانی واربابان خارجی آنھا، به ارتباط ِھمين سازشھا وکرنشھا 
خيبر (ِم، طالبان پاکستانی با حمله برزندان بزرگی در ديرۀ اسماعيلخان مربوط ٢٠١٣ِدراوايل ماه ِجوYی سال 

مذکور باYی زندان ھای اين دومين حملۀ سازمان يافتۀ گروه . ، به تعداد دوصد وپنجاه زندانی را فراردادند(پشتونخواه
مذکور، به   م بود که با يک چنين حملۀ مسلحانه و حساب شدۀ گروه٢٠١٢در ماه اپريل سال . پاکستان بحساب ميرفت

در سال  عين عملی را که گروه طالبان. ِدرخاک پاکستان فرار داده شدند "بنو" تعداد چھارصد زندانی از زندان ِمشھور
ازيک .  قندھار رھا ساختند" سرپوزۀ " ام داده به تعداد پنجصد زندانی طالب را اززندان ِم در وYيت قندھار انج٢٠١١

ِنگاه ديگر، ميتوان گفت که غالبا اين حم�ت مسلحانه باYی زندانھا و رھايی صد ھا طالب و تروريست در دوسوی خط  ًِ

                                             .بھم پيوسته گی ھايی را به نمايش ميگذارد" ديورند " 
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آگاھان ِسياسی و تحليلگران ِمسايل ِحقوقی و امنيتی گفتند که حمله ای به اين وسعت و دقت، ھرگز بدون تبانی با 
ِمقام ھای ص�حيتدار و اغماض غيرمستقيم ِمسووYن زندان، آنھم در تحت شرايط فوق العادۀ جنگی ممکن نبوده است ِ ِ .

ِکارشناس مشھورسياسی دانشگاه ھايدلبرگ آلمان گفت " اوولف زيگفريد " چنانکه  ِحتما عناصری درداخل دستگاه " ِ ً

محقق ِدانشگاه ھاروارد نيز عين نظر را داشته " مات والدمن" و " ھای امنيتی پاکستان از گروه طالبان حمايت ميکنند 
به حمايت ازطالبان و ديگر ) آی.اس.یآ(ِشواھدی وجود دارد که استخبارات نظامی پاکستان" اظھار نمود که 

  (63)  ".سازمانھای مشابه اس�مگرا ادامه ميدھند

ِوقوع اين رويدادھا، آنھم درآستانۀ خروج نيروھای خارجی ازافغانستان، ھنگامۀ مذاکرات صلح وتسليمدھی چند  ِ
 و غيره، درواقع، معنی روشنی وYيت ِجنوب شرقی افغانستان برای گروه طالبان يا ھمان تجزيۀ غيررسمی افغانستان

ِداشت وآن اينکه حاميان و اربابان خارجی و منطقه يی طالبان ميخواستند نه تنھا گروه ھای مختلف تروريستی را متحد 
م بسازند، بلکه نيروھای زندانی شدۀ ٢٠١٤تر، مسلح تر و آماده تر برای ادامۀ جنگھا و عمليات ِخونين تر پس ازسال 

ِبراه اندازی عمليات ھای سازمان يافته، فنی و حساب شده از درون زندان ھا فراری داده آنان را بعنوان آنھا را نيز با 
                                                                            .نيروی ذخيره و آماده در اختيارداشته  باشند

 

 ات متقابلهِطرح ِترورکارمندان دولتی افغانستان واتھام

درھمين ارتباط، گزارشھايی به نشررسيدند که حاکی ازبرنامۀ جديد مقام ھای اط�عاتی پاکستان به 
ِمنظورترورکارمندان مؤثردولت افغانستان درکابل وسايروYيت کشورمانند ھرات، قندھار، نيمروز، مزار، تخار،  ِ ِ ِ ِِ

راساس اين برنامۀ جديد، شخصيت ھای حکومتی اعم يعنی ب. پروان، پنجشير، فارياب، بدخشان، غوروزابل بود
ِازادارات حقوقی، قضايی، اجرايی وامثالھم بايستی غرض تضعيف دولت کرزی، مورد حم�ت مرگبار قرار ميگرفتند ِ ِِ. 

(64)    

يکتن ازاتباع مسلمان و الجيريايی اYصل " محمد مراح" م بود که شخصی بنام ٢٠١٢سوم ماه مارچ  درھفتۀ
يازيد و قبل از آنکه دستگير يا کشته " تريکولور" ِ، دست به کشتار ھفت تن از بيگناھان آن کشور در منطقۀ فرانسه

ِشود، با خونسردی تمام اظھارداشت که ازکشتار ِھفت نفر ھيچ نادم نيست و اگر بتواند بازھم ميکشد تا انتقام  ُ

ِ،  تحقيقات "گلوب ان ميل " ِانگليسی زبان کانادا بنام ِقرارگزارش روزنامۀ . کودکان ِفلسطينی را ازيھوديان بگيرد
ًدستگاه اط�عاتی فرانسه روشن ساخت که قاتل، قب� به وزيرستان شمالی رفته و درآنجا شيوه ھای کشتار انسان ھا را  ِ

ِ، خاک ِپس م�حظه ميشود که مھد اصلی تروريسم و خونريزی و نا آرامی در منطقه و جھان.  آموزش ديده بوده است
                                                            . پاکستان است و بايد دير يا زود، چارۀ چنين سرطان جھانی سنجيده شود

ِ مي�دی نيز، موازی با اوج گرفتن اقدامات و عمليات تروريستی ٢٠٠٣ِاگرچه ادارۀ حکومت کابل پس ازسال  ِ
زنده " ِتروريستھا و پيوستن آنھا  به " عفو" ِستان، اظھارات و تماي�ت يکطرفه مبنی برِگروه طالبان عليه خاک افغان

ِکمسيون " مذاکره بعمل آورد، حتا کمسيونی را بنام  ِپيشنھاد  و به رھبران آنھا از خود تبارز داد... و " گی عادی 
ِتحت رياست صبغت U مجددی در چھارچوب مجلس سنا ايجا" مصالحۀ ملی  ِ ِد نمود و اما، علی رغم تبليغات ِحکومت ِ

ِھای مورد ادعا دراين " دست آورد " ازمجرای اين کمسيون و" تروريستھا به دولت "  کرزی مبنی بر تسليم شدن 
ِراستا، عمليات خونين تروريستی شامل  کمين کردنھا، اختطافھا، انفجارھای انتحاری، بمگذاريھا، قتل افراد و (ِ

ِعناصرمتنفذ قوم ِی و محلی، علمای دينی، معلمين ِمکاتب، شاگردان ِذکور واناث، خبرنگاران داخلی، مامورين ِبلند رتبۀ ِ
طرح مذاکره و معامله با گروه طالبان، دريکی از . ( و غيره، روز تا روزگسترش يافت) ِامنيتی، به آتش کشيدن مکاتب

                                                ( فصول آينده مفصلتر گنجانيده شده است

ِگروه طالبان، جنگجويان حزب اس�می گلبدين و گروه تروريستی م�ج�ل الدين حقانی درمناطق قبايلی که  ِِ
پاکستان، ) آی.اس.آی(خودشان را تا آنگاه به اندازۀ کافی تقويت نموده و حمايت ھای بيدريغ مالی، نظامی و لوژستکی 

خ نشين ھای خليچ فارس، وھابی ھای عربستان سعودی و يا شايد بعضی از منابع غربی را منابع تروريسم جھانی، شي
انتحاری عراقی ھای مربوط به القاعده آموخته بودند، به خصومت ورزيھای  حاصل نموده و از تجارب ِجنگی و

ِچنانکه نخستين عمليات بزرگ انتحاری . مسلحانه و کشتارھای بی باکانۀ شان شدت بخشيدند  را در ماه جنوری سالِ
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انجام دادند که دراثرآن، به تعداد ) مرزميان افغانستان و پاکستان درجنوب غرب کشور)  "سپين بولدک" م در 2006
ِبيست و يکنفربه ھ�ک رسيدند و پس ازآن و تا ھمين اکنون که اين سطور رقم ميخورند، به صدھاعمل انتحاری 

ِ، حتا درميان ِانبوه شھريان بيگناه، بيمارستانھا، فروشگاه ھا، بسھای شھری، ِوانفجاری درمرکز و وYيات افغانستان
ِتجمعات رسمی وملی و امثالھم متوسل شده اند که در نتيجۀ آن، صدھا انسان مظلوم وطن کشته شده و ويرانی ھای  ِ

ِشيطنت ھای آشکار وپنھان مقام ِتذکراين نکته را نيزدرھمينجا Yزم ميدانم که ع�وه از.  ِسنگين مالی به بارآمده است
ِھای پاکستانی و پشتيبانی ھای مصممانه و بيدريغانۀ آنھا ازگروه ھای تروريستی دربرابرمردم ِداغدارافغانستان، 
" ِسياست ھای نادرست، نا عادYنه، غيرمنطقی وغيرواقعی دنيای غرب به رھبری اياYت متحدۀ امريکا تحت عنوان 

ِکطرف و موجی از سازش و کرنش حامدکرزی با جنايتکاران جنگی، افراد و از ي" عليه تروريسم جنگ ِ ُ

ِازسوی ديگر، دربلند ُبردن  تشک�ت ِفاسد، بدنام و ضد ملی که ھرآن مايۀ رنجش و نارضايتی ملت شده و ميشوند،
نند که علی رغم ًمث�، وقتی مردم افغانستان مشاھده ميک. روحيۀ نيروھای تروريستی درافغانستان مؤثر بوده است

ِوحصر چندين ساله وانتظارات ِديرينه و برحق آنھا ازچرخش اوضاع جنگی وسياسی و  قربانی دادن ھای بی حد ِ نه ... ِ
مينگريستند يک  تنھا چيزی تغيير نکرد، بلکه وضعيت ِسياسی واقتصادی وامنيتی شان بدتراز پيش ھم شد، مادامکه

ِدی و تکنوکرات ھای وابسته صاحب ِثروت ِقارونی و قدرت وسيع دولتی شده جھا ِقشرکوچکی ازتفنگداران ِتنظيمی و
ِاند، آنگاه که می ديدند کشوربا کليه نھادھايش درآتش فساد مالی، اداری و سياسی ميسوزد و باYخره وقتی مشاھده  ِ

دلشان ميخواست به ميکردند که ع�وه از تروريستھا، نيروھای خارجی نيز بدون توجه، دقت و انصاف، ھرزمانيکه 
ِمنازل مردم داخل ميشدند و طياره ھای آنھا بيرحمانه باYی شان بمب ميريخت و ھيچ کسی نبود که به داد شان برسد،  ِ
ِدولت حامد کرزی و نيروھای خارجی به اصط�ح حافظ صلح را نکوھش ميکردند و از شدت ِغيظ و نفرت ِشان عليه  ِ

 چه بسا که پس ازھربمباران ِکورکورانه و تلفات ِسنگين ِانسانی، ده ھا. ته ميشدگروه طالبان و ساير تروريستان کاس

ِھمينجا بود که مردم افغانستان در مقاطع مختلف زمانی . ِنفرناراض و خشمگين به صفوف گروه طالبان افزوده ميگرديد
ِشمآگين ميزدند و شعار ِو باروشن شدن کوچکترين جرقه يی از يک حادثه، دست به تظاھرات ِاعتراض آميز و خ

  .و امثالھم را سر ميدادند!" ُخارجی ھا از ُملک ما گم شويد" ، "مرگ به کرزی" ، "مرگ به امريکا"

ِيکی از نمونه ھای روشن اين نوع تظاھرات ِاعتراضی درآغاز ماه جون سال      مي�دی در شھر کابل ٢٠٠٦ِ
َر باربری نظامی امريکايی ھا با يکعراده موضوع از اينقراربود که يکعراده موت. بوقوع پيوست ) تکسی(ِ

ِحامل ِمسافرين متعلق به افغانھا تصادف کرد وتلفات ِانسانی به بارآورد که بالمقابل، سربازان امريکايی، با غروربيجای 
موجب ِبراه ِشان، توجھی به حادثه و مرگ چند تن از افغانھا مبذول نداشته صحنه را ترک گفتند، بنابرآن، ھمين حادثه 

ِاندازی تظاھرات بسيار شديد و خشونت آميز اھالی شھرکابل دربرابر ِ اين . نيروھای خارجی و دواير دولتی گرديد ِ
ِتظاھرات خشم آلود نه تنھا موجب غارت مال و منال ِ ِ ِگرديد، بلکه مرگ ِچندين انسان وطن را  دولتی و غير دولتی ِ

ردۀ اھالی شھرھا و وYيات ِج�ل آباد، لغمان، کنر، ھرات، فراه، خوست، ھمانطور، تظاھرات ِگست. نيزدرقبال داشت
ِتخار، غزنی، مزار، پروان و غيره که ھرکدام آن، تلفات بزرگ جانی و مالی را درقبال داشت ِ ِ .  

 ِھزارھا سند محرمانه يی را که به نشررسانيد، اسنادی را که دست داشتن ، درجملۀ"ويکيليکس " سايت افشاکنندۀ
ميساخت، نيز افشا  ھا در افغانستان را برم�  ِدستگاه استخبارات ِنظامی پاکستان در يک رشته انفجارھا و سؤقصد

ِدستگاه اط�عاتی پاکستان در چندين عملياِت نظامی که در سال ھای اخير عليه مردم کابل  " ًمث�، ميگفت که .نمود
 مي�دی را احتوا ميکند، آی اس ٢٠٠٩ تا ٢٠٠٤ که  سالھای باساس ھمين اسناد. صورت گرفته، دخالت داشته است

 م، درعمليات ِخونين تروريستی عليه سفارِت ٢٠٠٨آی پاکستان درعملياِت سؤقصد بجان حامد کرزی درسال 
 " ِھمچنان در اسناد منتشر شده آمده است که  " . ھندوستان درکابل و حمله به طياره ی نظامی ناتو دست داشته است

ِان اط�عاِت پاکستان به تعداد يکھزار عراده موترسايکل را برای گروه تروريستی ج�ل الدين حقانی تسليم داده سازم
   (65)  " . است

ِآلمان، مصاحبه يی داشت با يکی از رھبران جنبش آزاديخواه بلوچستان بنام" دويچه وله " راديو  ِ 

طالبان در اصل، ارتش پاکستان  :  "صراحت اظھار داشت کهاين رھبربلوچی، ضمن اين مصاحبه با ). حيربيارمری)
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ما جامعه ی بين المللی را از اين مسأله  و اھداف شيطانی سازمان ِاستخبارات ... ھستند که يونيفورم به تن ندارند
 ..." )66  (مطلع کرديم، اما تقاضای ما با لجاجت و سر سختی نا ديده گرفته شد) آی اس آی ( پاکستان 

ِکه درآستانۀ ھجوم گروه مسلح طالبان ازشھرکويتۀ پاکستان باYی قلمرو افغانستان درکانادا " پگاه " امۀ ماھن ِ ِ
ِاستخباراتی اين گروه  – ِم خويش، با درک ِعميق ِماھيت سياسی١٩٩٥سوم جنوری  شمارۀ نشر و پخش ميشد، در

ِيگوييم دراين روزگار سختی که دستگاه ھای به ھموطنان جفا کشيدۀ خويش ھشدار داده م  " : نوظھورچنين نوشت
ميدھند، اسم و " افغانی " بما می تراشند، به آن رنگ و بوی } بنام طالبان{ُبيگانه گان ِ جفا پيشه، بِت تازه يی 

ِبدان می بخشايند و خنجر تيزی ھم درکف اش می نھند و درچارسوق قدرت نمايی و " اس�می " رسمی با پسوند  ِ
 ھا رھايش ميکنند، ديگر درھمچو موارد ِمھم، خوش باور و زود پذيرنباشند، بلکه ھر پديدۀ نوبيداد گستری 

  " .ھا را تکرار نکنند" ايکاش " نظامی را با دقت ِکامل و احتياِط Pزم مطالعه و بررسی نمايند تا  – ظھورسياسی

ِعلی رغم چنين اظھارات صريح که درباY خوانديد، مقام ھای حکومتی پا کستان، درمقاطع مختلف ادعا ميکردند ِ
شماری از شبه نظاميان ِمسلح ِمخالِف اس�م آباد، با عبور از مرزافغانستان، درپاکستان خرابکاری  " که گويا
   .ادعايی که ھيچ کس درآن زمان نميتوانست آنرا بپذيرد ؛"ميکنند

ِسران حکومت پاکستان بی حيايی ھا را تا بدانجا رسا نيدند که گ ِورنرايالت شمال غربی آن کشور، طی يک ِ ِ
مسووليِت آنچه در افغانستان ميگذرد، بدوش جھان است، ھمه نا  " : چنين گفت" اشيا تايمزآن Yين" مصاحبه با 

خوشی ھايی که در اين جا ما با آن دست و گريبان شده ايم، ھمه ريشه در افغانستان دارد و ازآن جا بر ميخيزد، ما 
    " . ا پيامد ھای آنچه افغانھا ميکنند، مبارزه ميکنيممدتھا ميشود ب

ما ھيچگاھی . درست نيست کسی پاکستان را سر زنش و نکوھش کند " : ِباز ھمين گورنر پاکستانی ميگويد
ِما ھيچگاھی دھشت افگنان بين . اين خود افغانھا بودند که اين کار را کردند. ارتش شوروی را دعوت نکرده بوديم

مخالفت  ِآی پاکستان نه، بل سرويس ھای ويژۀ غربی بودند که به رغم.اس.اين، آی. را ھمراھی نکرده ايمالمللی 
  (! ياعلی العجب. "    (آی، آنان را اين جا آوردند و از آنان پشتيبانی ھمه جانبه کردند.اس.ھای آی

ِگورنر مذکور نميگفت که ازھمان آغاز ميان شبکۀ استخبارات نظامی کشورش  امريکا،   و سرويس ھای ويژۀِ
مفاھمه ھا وچه امتيازدھی ھا  ِو ديگران پيرامون افغان و افغانستان، چه زد و بند ھا، چه معامله ھا و واسراييل انگليس

و امتيازگيری ھای بزرگی جريان داشت؟ او ھرگز نگفت که جنرال ضيا الحق و حلقۀ حاکم ِنظامی نزديک به وی، 
ای، . آی . درخاک ِپاکستان، چند مليارد دالراز کيسۀ سی " دھشت افگنان بين المللی" مين ِبخاطرآموزش و پرورش ھ

واقعيت را اظھارکند که  عربستان سعودی و ساير کشور ھای غربی  بدست آوردند؟ وی ھمچنان نميخواست اين
ِحکومت مداران کشورش درايجاد مدارس بنياد گرايی تروريست تی برای تروريستھای بين پرور، پايگاه ھای تمرينا ِِ

ِالمللی، فرستادن افسران و سربازان ِخاص نظامی  ِبخاک افغانستان غرض خرابکاری و ) آی.اس.ًعمدتا متعلق به آی(ِ
ِکشتار، ترورصد ھا شخصيت ملی، روشنفکر و آزاديخواه افغانستان درعالم غربت  و آواره گی، افسون کردن رھبران  ِ ِ ِ

ِه ايجاد افتراق و استخوان شکنی ھای قومی و زبانی ميان مجاھدين افغان چه نقش و اثر تنظيم ھای جھادی و باYخر ِ
مقام ھای پاکستانی ھمه چيز را ميگفتند و ميگويند، بجزچنين واقعيت ھای ! خصمانه و خرابکارانه يی داشته اند؟  بلی 

ِ مي�دی که امارت گروه طالبان ٢٠٠١ل ِباساس تحقيقات دقيق و گزارش ھای منابع مؤثق، پس ازسا. تلخ و ننگين را
ِسقوط کرد و حکومت جديد به رھبری حامد کرزی درافغانستان به وجود آمد، گروه ھای تروريستی طالبان، القاعده، 

، ھفت منطقۀ قبايلی پاکستان مانند )ای.اس. آی) تندروان ِمربوط به تشک�ت ِمذھبی پاکستان و گروه ھای تحت آموزش
ِی، وزيرستان جنوبی، کرم، اورکزی،خيبر، مھمند و باجور، بمثابۀ کانون تمرين، تجھيزو تسليحات وزيرستان شمال ُ

ِچنانکه رھبران . گروه ھای مذکور در تحت رھبری و ھمکاری تنگاتنگ سازمان استخبارات نظامی پاکستان درآمدند
و ) ، حاجی عمر، سراج الدين حقانیُبيت U محسود، حافظ گل بھادر، م� نذير، مولوی فضل U(اين گروه ھا 

ِ مي�دی، درمحل دوردستی ازوزيرستان شمالی گرد ھم آمده پس ازجرو بحث ٢٠٠٩ِديگران، دراخيرماه اپريل سال  ِ ِ
ميتواند با ) رييس جمھور يک کشور نا مسلمان ( وقتی باراک اوما  " طوYنی و بررسی اوضاع، فيصله نمودند که

ِ کرزی روسای جمھورممالکِ مسلمان غرض حمله به پايگاه ھای طالبان متحد شود، چرا آصف علی زرداری و حامد



  
 

 

  ٦تر ٦  له:د پاڼو شميره

 de.rmange-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

پس ازھمين نشست و فيصله بود که   " آنھا نتوانند دست در دست ھم داده عليه آنھا به جنگ متوسل نشوند؟
يزده نفره را آنھا يک شورای س " ِم�نذيرنام طی تماس تلفونی با خبرنگاران، ضمن گزارش اين موضوع گفت که

   " . تشکيل دادند تا حم�ِت شان بر ضد امريکا را منسجم سازند

 مي�دی با جورج دبليو بوش ٢٠٠٣رييس جمھورپاکستان درنيمه ھای سال " پرويزمشرف" قراربود جنرال 
ِالبان پاکستانی آی پاکستان که تا آنگاه دسته ھايی ازط.اس.درکمپ ديويد م�قات نمايد، ولی قبل از رسيدن ِموعود، آی

ًومزدوران خارجی را مجددا تجھيزنموده يک رشته عمليات ِچريکی و انتحاری واقدامات اختطاف گرانۀ افراد و  ِ
ِعناصرغربی درافغانستان را به راه انداخت تا در موقع م�قات  َبا رييس جمھورامريکا، برگ برنده يی " مشرف" ِ ِ

ِات خصوصی ميان دو رييس جمھور، بتاريخ بيست و چھارم ماه اينکه طی اين م�ق. ِدردست پاکستان باشد
ِم چه سخنھا و تعھداتی مبادله گرديد، روشن نشد، ولی آنچه پس ازآن ديدارخاص درافغانستان و منطقه ٢٠٠٣جون

ِمحسوس و م�حظه گرديد، تحرکات بيشتر گروه طالبان عليه نيروھای خارجی، اشتغال بيشترو گسترده تر نظامی  ِ
کا عليه آنھا، برخورد ھای مسلحانۀ مرزی ميان نظاميان افغانستان و پاکستان و درعين حال، تماسگيری ھای امري

ِدرھمان شب و روز، تحت "  ايشيا تايمز آن�ين" چنانکه نشريۀ . مخفی امريکايی ھا با طالبان درکويتۀ پاکستان بود
ِچرخش امريکا به طرف طالبان" ِعنوان  آی با طالبان در يک  . اس.امريکاييان با وساطت آی  " افشا نمود که"  ِ

ِھدف از اين مذاکرات، بحث پيرامون اشتراک ِطالبان در قدرت . پايگاه ھوايی در نزديکی کويته م�قاِت ِسری نمودند
ک فرمانده نظامی امريکا درميدان ھوايی بگرام، ضمن ي" فرانک ھگن بک"موازی با اين جريان،   " .در کابل ميباشد

ِطالبان و متحدين آنان درخاِک پاکستان آرايش مجدد داده شده و  " مصاحبۀ انترنتی با منابع بريتانيايی اظھارداشت که
ِجنگجويان جديد ازمدارس پاکستان در کويته استخدام ميگردند که منابع اقتصادی آنان را قاچاق مواِد مخدر تشکيل  ِ ِ

امريکا وجه سه مليارد  " : جورج دبليو بوش اع�ن شد، اين بود که گفتِآنچه پس ازم�قات مذکور توسط    ".ميدھد
ِدالر را برای پاکستان تحويل خواھد داد و مبلغ يک مليارد دالر ديگر ھم از سرجمع ديون آن کشور خواھد کاست ِ . " 

ِبازار چنين بذل و بخشايش دريا دYنه درميان بود و ھست که پاکستانيھا نميخواھند سر! آری  چشمۀ آنرا که عبارت ِ
                                                   .ازھمان نگھداری و حمايت از گروه ھای تروريستی است ، بخشکانند

. آی.سی ( ھمزمان با واگذاری يک سوم از بودجۀ  " : نوشت که"  اميد وطن" درعين حال، نشريۀ انترنتی   
ِتان، يک روزنامۀ امريکايی خبر داد که شماری از ماموران استخباراتی پاکستان  ِبه سازمان استخباراتی پاکس) ای

به نوشتۀ   " : نشريۀ مذکورع�وه ميکند " .سر گرم ِگذراندن ِدوره ھای آموزشی در سازمان جاسوسی امريکا ھستند
ِدر اختيار سازمان ِروز نامۀ لوس انجلس تايمز، سازمان جاسوسی امريکا مليونھا دالر  جاسوسی پاکستان قرار داده ِ

  )٦٧"   (ِو از ماموران امنيتی آن کشور برای پاره ای آموزش ھای ويژه  دعوت کرده است 

ِسازمان جاسوسی پاکستان برای ھمکاری با   " :می افزايد" لوس انجلس تايمز " ِھمچنان، نشريۀ مذکورازقول
ِ و در حال حاضر، يک سوم بودجۀ ساPنۀ سازمان سی آی ای  تاکنون صد ھا مليون دالرپول به جيب زده است

  )٦٨. " (ِجاسوسی امريکا را برای کشتن شبه نظاميان يا دستگيری آنھا بخود اختصاص داده است 

ِ مادامکه چنين بازيھای مخفيانه و نزديکی ھای خاص دو کشورمذکور م�حظه ميشد، چنين استنباط ميگرديد که 
ِرنامه ھای سری و دراز مدت ديگری غيرازًاياYت متحدۀ امريکا غالبا ب را درپيش خواھد " جنگ عليه  تروريسم " ّ

ِدرغيرآن، آموزش دادن ھا ی علمی و فنی، بذل و بخشايش صد ھا مليون دالری، مبادلۀ. داشت جاسوسان و  مستمر ِ
ِجانب پاکستان  چه معنی ِفنآوری ھای اط�عاتی ونا ديده گرفتن ھمه گونه شيطنت ھا، دروغگويی ھا و دو رويی ھای 

                                                                                                  را ميرساند؟

زلمی خليلزاد که دراين موقع بمثابۀ سفيراياYت متحده درافغانستان ايفای وظيفه ميکرد، بتاريخ پانزدھم  ماه 
ِپاکستان بايد تمام ت�ش ھای خويش را به خرچ دھد تا جلو  " ِنس مطبوعاتی درکابل گفتم دريک کنفرا٢٠٠٣جوYی 

ما صد فيصد . . . نبايد به طالبان اجازۀ عبور داده شود. . . ِعبور طالبان  را از خاک خويش به افغانستان بگيرند
    "  .ن برنامه ريزی ميشوندتضمين ميخواھيم  نه پنجاه فيصد و ما ميدانيم که طالبان در کويته ی پاکستا

 ادامه دارد


