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   مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
 

  )٢٦بخش (
  

 ِطرح ِترورکارمندان دولتی افغانستان واتھامات متقابله

درھمين ارتباط، گزارشھايی به نشررسيدند که حاکی ازبرنامۀ جديد مقام ھای اط!عاتی پاکستان به 
ِمنظورترورکارمندان مؤثردولت ِ ِ ِ افغانستان درکابل وسايرو4يت کشورمانند ھرات، قندھار، نيمروز، مزار، تخار، ِِ

حکومتی اعم  فعال يعنی براساس اين برنامۀ جديد، شخصيت ھای. پروان، پنجشير، فارياب، بدخشان، غوروزابل بود
ِازادارات حقوقی، قضايی، اجرايی وامثالھم بايستی غرض ظورھموارسازی راه برای ًتضعيف دولت کرزی وغالبا به من ِ

ِمورد حم!ت مرگبار قرار ميگرفتند پيشرفتھای گروه طالبان، ِ. (64)  

يکتن ازاتباع مسلمان و الجيريايی ا4صل " محمد مراح" م بود که شخصی بنام ٢٠١٢سوم ماه مارچ  درھفتۀ
و قبل از آنکه دستگير يا کشته يازيد " تريکولور" ِفرانسه، دست به کشتار ھفت تن از بيگناھان آن کشور در منطقۀ 

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

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

ِم!حظه ميشود که مھد اصلی تروريسم و خونريزی و نا آرامی در منطقه و جھان،  بازھم پس.  آموزش ديده بوده است
                                                      . ده شودِخاک پاکستان است و بايد دير يا زود، چارۀ چنين سرطان جھانی سنجي

ِ مي!دی نيز، موازی با اوج گرفتن اقدامات و عمليات تروريستی ٢٠٠٣ِاگرچه ادارۀ حکومت کابل پس ازسال  ِ
ِگروه طالبان عليه خاک افغانستان، اظھارات و تماي!ت يکطرفه مبنی بر به سر تروريستھا، حاضرشدن آنان " عفو "ِ

بعمل آورد،  وبه رھبران آنھا کرنش زيادی از خود تبارز داد و غيره،" زنده گی عادی " به   ِپيوستن آنھا ميز مذاکره و
ِتحت رياست صبغت R مجددی در چھارچوب مجلس سنا ايجاد نمود و " ِکمسيون مصالحۀ ملی " حتا کمسيونی را بنام  ِ ِ

دست " ازمجرای اين کمسيون و" تروريستھا به دولت "  بنی بر تسليم شدن ِاما، علی رغم تبليغات ِحکومت کرزی م
ِھای مورد ادعا دراين راستا، عمليات خونين تروريستی شامل " آورد  ِ کمين کردنھا، اختطافھا، انفجارھای انتحاری، (ِ

ِبمگذاريھا، قتل افراد و عناصرمتنفذ قومی و محلی، علمای دينی، معلمين ِمکاتب، شاگردان ِ ِذکور واناث، خبرنگاران ِ
طرح مذاکره و معامله . ( و غيره، روز تا روزگسترش يافت) ِداخلی، مامورين ِبلند رتبۀ امنيتی، به آتش کشيدن مکاتب

 ) با گروه طالبان، دريکی از 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 

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

ِچنانکه نخستين عمليات بزرگ انتحاری را در ماه جنوری سال. مسلحانه و کشتارھای بی باکانۀ شان شدت بخشيدند ِ 

انجام دادند که دراثرآن، به تعداد ) مرزميان افغانستان و پاکستان درجنوب غرب کشور)  "سپين بولدک" م در 2006
ِرسيدند و پس ازآن و تا ھمين اکنون که اين سطور رقم ميخورند، به صدھاعمل انتحاری  بيست و يکنفربه ھ!کت

ِوانفجاری درمرکز و و4يات افغانستان، حتا درميان ِانبوه شھريان بيگناه، بيمارستانھا، فروشگاه ھا، بسھای شھری،  ِ
ِآن، صدھا انسان مظلوم وطن کشته شده و  رسمی وملی و امثالھم متوسل شده اند که در نتيجۀ انھایمردمی، مک تجمعات ِ
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ِتذکراين نکته را نيزدرھمينجا 4زم ميدانم که ع!وه ازشيطنت ھای آشکار .  ِويرانی ھای سنگين مالی به بارآمده است
نۀ آنھا ازگروه ھای تروريستی ِوپنھان مقام ھای پاکستانی و پشتيبانی ھای مصممانه و بيدريغا

مردم ِداغدارافغانستان، سياست ھای نادرست، نا عاد4نه، غيرمنطقی وغيرواقعی دنيای غرب به رھبری  ِدربرابر
ِاز يکطرف و موجی از سازش و کرنش حامدکرزی با " عليه تروريسم جنگ" ِايا4ت متحدۀ امريکا تحت عنوان  ُ

 ِفاسد، بدنام و ضد ملی که ھرآن مايۀ رنجش و نارضايتی ملت شده و ميشوند، از ِجنايتکاران جنگی، افراد و تشک!ت
ًمث!، وقتی مردم افغانستان مشاھده . ِسوی ديگر، دربلند ُبردن روحيۀ نيروھای تروريستی درافغانستان مؤثر بوده است

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

ِمادامکه مينگريستند يک قشرکوچکی ازتفنگداران ِتنظيمی و جھادی و تکنوکرات ھای وابسته، صاحب ِثروت ِقارونی 
ِ آنگاه که می ديدند کشوربا کليه نھادھايش درآتش فساد مالی، اداری و سياسی ميسوزد و ِو قدرت وسيع دولتی شده اند، ِ

با4خره وقتی مشاھده ميکردند که ع!وه از تروريستھا، نيروھای خارجی نيز بدون توجه، دقت و انصاف، ھرزمانيکه 
ی شان بمب ميريخت و ھيچ کسی نبود که ِدلشان ميخواست به منازل مردم داخل ميشدند و طياره ھای آنھا بيرحمانه با4

ِبه داد شان برسد، دولت حامد کرزی و نيروھای خارجی به اصط!ح حافظ صلح را نکوھش ميکردند و از شدت ِغيظ  ِ ِ
چه بسا که پس ازھربمباران ِکورکورانه و . و نفرت ِشان عليه گروه طالبان و ساير تروريستان کاسته ميشد

ھمينجا بود که مردم . ِ ھا نفر ناراض و خشمگين به صفوف گروه طالبان افزوده ميگرديدتلفات ِسنگين ِانسانی، ده
ِافغانستان در مقاطع مختلف زمانی و باروشن شدن کوچکترين جرقه يی از يک حادثه، دست به تظاھرات ِاعتراض  ِ

و امثالھم !" ُملک ما گم شويدخارجی ھا از ُ" ، "مرگ به کرزی" ، "مرگ به امريکا"ِآميز و خشمآگين ميزدند و شعار 
  .را سر ميدادند

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

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

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

ست، ھمانطور، تظاھرات ِگستردۀ اھالی شھرھا و و4يات ِج!ل آباد، لغمان، کنر، ھرات، فراه، خو. را نيزدرقبال داشت
ِتخار، غزنی، مزار، پروان و غيره که ھرکدام آن، تلفات بزرگ جانی و مالی را درقبال داشت ِ ِ .   

ِ، درجملۀ ھزارھا سند محرمانه يی را که افشا نمود، اسنادی را که دست داشتن "ويکيليکس" سايت انترنتی 
ميساخت، نيز به نشر  را برم! افغانستانھا در ِ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. رسانيد
 مي�دی را احتوا ميکند، آی اس ٢٠٠٩ تا ٢٠٠٤باساس ھمين اسناد که  سالھای . صورت گرفته، دخالت داشته است

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

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

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

طالبان در اصل، ارتش پاکستان  :  "اين رھبربلوچی، ضمن اين مصاحبه با صراحت اظھار داشت که). حيربيارمری)
مسأله  و اھداف شيطانی سازمان ِاستخبارات  ما جامعه ی بين المللی را از اين... رم به تن ندارندھستند که يونيفو

 ..."    )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 پاکس" پگاه " ماھنامۀ  ِ تان با4ی قلمرو افغانستان درکانادا ِ
ِاستخباراتی اين گروه  – ِم خويش، با درک ِعميق ِماھيت سياسی١٩٩٥سوم جنوری  شمارۀ نشر و پخش ميشد، در
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ِبه ھموطنان جفا کشيدۀ خويش ھشدار داده ميگوييم دراين روزگار سختی که دستگاه ھای   " : نوظھورچنين نوشت
ميدھند، اسم و " افغانی " بما می تراشند، به آن رنگ و بوی } بنام طالبان{ِت تازه يی ُبيگانه گان ِ جفا پيشه، ب

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

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

ِعلی رغم چنين اظھارات صريح که دربا4 خوانديد، مقام ھای حکومتی پاکستان، درمقاطع مختلف ادعا ميکردند  ِ
 "ان ِمسلح ِمخالِف اس�م آباد، با عبور از مرزافغانستان، درپاکستان خرابکاری ميکنندشماری از شبه نظامي " که گويا

  .ادعايی که ھيچ کس درآن زمان نميتوانست آنرا بپذيرد  ؛

ِسران حکومت پاکستان بی حيايی ھا را تا بدانجا رسا نيدند که گورنرايالت شمال غربی آن کشور، طی يک  ِِ ِ
مسووليِت آنچه در افغانستان ميگذرد، بدوش جھان است، ھمه نا  " : چنين گفت"  4يناشيا تايمزآن" 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 
  " . مدتھا ميشود با پيامد ھای آنچه افغانھا ميکنند، مبارزه ميکنيم

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

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

ِگورنرمذکور نگفت که ازھمان آغاز ميان شبکۀ استخبارات نظامی کشورش و سرويس ھای  امريکا، " ويژۀ "ِ
مفاھمه ھا وچه  گريھا و ان و افغانستان، چه زد و بند ھا، چه معاملهِو ديگران پيرامون افغ" موساد" انگليس، 

امتيازدھی ھا و امتيازگيری ھای بزرگی جريان داشت؟ او ھرگز نگفت که جنرال ضيا الحق و حلقۀ حاکم ِنظامی 
راز کيسۀ درخاک ِپاکستان، چند مليارد دال" دھشت افگنان بين المللی" ِنزديک به وی، بخاطرآموزش و پرورش ھمين 

خواست اين واقعيت را اظھار  ھمچنان نه ای، عربستان سعودی و ساير کشور ھای غربی  بدست آوردند؟ وی.آی.سی
ِکند که حکومت مداران کشورش درايجاد مدارس تروريست پرور، پايگاه ھای تمريناتی برای تروريستھای  بنياد گرای ِِ
ِبين المللی، فرستادن افسران و سربازان ِخاص ن ِبخاک افغانستان غرض خرابکاری ) آی.اس.ًعمدتا متعلق به آی(ظامی ِ

ِو کشتار، ترورصد ھا شخصيت ملی، روشنفکر و آزاديخواه افغانستان درعالم غربت  و آواره گی، افسون کردن  ِ ِ
ِرھبران تنظيم ھای جھادی و با4خره ايجاد افتراق و استخوان شکنی ھای قومی و زبانی ميان مجاھدين افغ ان چه نقش ِ

مقام ھای پاکستانی ھمه چيز را ميگفتند و ميگويند، بجزچنين واقعيت ! ِو اثر خصمانه و خرابکارانه يی داشته اند؟  بلی 
ِ مي!دی که امارت گروه ٢٠٠١ِباساس تحقيقات دقيق و گزارش ھای منابع مؤثق، پس ازسال . ھای تلخ و ننگين را

بری حامد کرزی درافغانستان به وجود آمد، گروه ھای تروريستی طالبان، ِطالبان سقوط کرد و حکومت جديد به رھ
، ھفت منطقۀ قبايلی )آی.اس.آی(القاعده، تندروان ِمربوط به تشک!ت ِمذھبی پاکستان و گروه ھای تحت آموزش 

 تمرين، تجھيزو ُپاکستان مانند وزيرستان شمالی، وزيرستان جنوبی، کرم، اورکزی،خيبر، مھمند و باجور، بمثابۀ کانون
چنانکه . ِتسليحات گروه ھای مذکور در تحت رھبری و ھمکاری تنگاتنگ سازمان استخبارات نظامی پاکستان درآمدند

و ) ُبيت R محسود، حافظ گل بھادر، م! نذير، مولوی فضل R، حاجی عمر، سراج الدين حقانی(ِرھبران 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  " طو4نی و بررسی اوضاع، فيصله نمودند که
د شود، چرا ِآصف علی زرداری و حامد کرزی روسای جمھورممالکِ مسلمان غرض حمله به پايگاه ھای طالبان متح

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

  " . دتشکيل دادند تا حم�ِت شان بر ضد امريکا را منسجم سازن



  
 

 

  ٤تر ٤  له:د پاڼو شميره
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 مي!دی با جورج دبليو بوش ٢٠٠٣رييس جمھورپاکستان درنيمه ھای سال " پرويزمشرف" قراربود جنرال 
ِآی پاکستان که تا آنگاه دسته ھايی ازطالبان پاکستانی .اس.درکمپ ديويد م!قات نمايد، ولی قبل از رسيدن ِموعود، آی
ًومزدوران خارجی را مجددا تجھيزنموده يک رشته عمليا ت ِ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" ِ ِ
ِاينکه طی اين م!قات خصوصی ميان دو رييس جمھور، بتاريخ بيست و چھارم ماه . ِدردست پاکستان باشد

ِسخنھا و تعھداتی مبادله گرديد، روشن نشد، ولی آنچه پس ازآن ديدارخاص درافغانستان و منطقه م چه ٢٠٠٣جون
ِمحسوس و م!حظه گرديد، تحرکات بيشتر گروه طالبان عليه نيروھای خارجی، اشتغال بيشترو گسترده تر نظامی  ِ

ستان و درعين حال، تماسگيری ھای امريکا عليه آنھا، برخورد ھای مسلحانۀ مرزی ميان نظاميان افغانستان و پاک
ِ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  پايگاه .اس.امريکاييان با وساطت آی " افشا نمود که"  ِ
ِھدف از اين مذاکرات، بحث پيرامون اشتراک ِطالبان در قدرت در کابل . يکی کويته م�قاِت ِسری نمودندھوايی در نزد

فرمانده نظامی امريکا درميدان ھوايی بگرام، ضمن يک مصاحبۀ " فرانک ھگن بک"موازی با اين جريان،   " .ميباشد
 آنان درخاِک پاکستان آرايش مجدد داده شده و ِطالبان و متحدين " 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  " :ِآنچه پس ازم!قات مذکور توسط جورج دبليو بوش اع!ن شد، اين بود که گفت  ".ميدھد
ِرا برای پاکستان تحويل خواھد داد و مبلغ يک مليارد دالر ديگر ھم از سرجمع ديون آن کشور خواھد کاستدالر  ِ. " 

ِبذل و بخشايش دريا د4نه درميان بود و ھست که پاکستانيھا  بازيھای پيچيدۀ سياسی و اط!عاتی و ِبازار چنين! آری
درعين  .حمايت از گروه ھای تروريستی است ، بخشکانندنميخواھند سر چشمۀ آنرا که عبارت ازھمان نگھداری و 

حال، مقام ھای امريکايی نيز تا کنون نخواسته اند جلوتروريست پروريھا و حمايت ھای مخفی و علنی حکومت مداران 
                                            .پاکستانی از آنان را سد سازند

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

به نوشتۀ   " : ندنشريۀ مذکور ع!وه ميک " .سر گرم ِگذراندن ِدوره ھای آموزشی در سازمان جاسوسی امريکا ھستند
ِروز نامۀ لوس انجلس تايمز، سازمان جاسوسی امريکا مليونھا دالر در اختيار سازمان 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  " :يدمی افزا" لوس انجلس تايمز " ِھمچنان، نشريۀ مذکورازقول

ِتاکنون صد ھا مليون دالرپول به جيب زده است و در حال حاضر، يک سوم بودجۀ ساMنۀ سازمان   (سی آی ای)
  )٦٨. " (ِجاسوسی امريکا را برای کشتن شبه نظاميان يا دستگيری آنھا بخود اختصاص داده است 

ِه و نزديکی ھای خاص دو کشورمذکور م!حظه ميشد، چنين استنباط ميگرديد که مادامکه چنين بازيھای مخفيان
ِايا4ت متحدۀ امريکا غالبا برنامه ھای سری و دراز مدت ديگری غيراز ّ را درپيش خواھد " جنگ عليه  تروريسم " ً

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

                                                                                                 را ميرساند؟

قع بمثابۀ سفيرايا4ت متحده درافغانستان ايفای وظيفه ميکرد، بتاريخ پانزدھم  ماه زلمی خليلزاد که دراين مو
ِپاکستان بايد تمام ت�ش ھای خويش را به خرچ دھد تا جلو  " ِم دريک کنفرانس مطبوعاتی درکابل گفت٢٠٠٣جو4ی 

ما صد فيصد . . . عبور داده شودنبايد به طالبان اجازۀ . . . ِعبور طالبان  را از خاک خويش به افغانستان بگيرند
   "  .تضمين ميخواھيم  نه پنجاه فيصد و ما ميدانيم که طالبان در کويته ی پاکستان برنامه ريزی ميشوند

 ادامه دارد


