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    ٢٠١٥/ ٠١/ ٠٤  پيکارپامير
  

   مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
 

  )٢٩بخش (
  

 اظھارات دشمنانۀ مقام ھای پاکستانی برضد افغانستان

ِالبته تداوم دخالتھای حکومت پاکستان درامورداخلی افغانستان وبه راه اندازی عمليات ِ ِتخريبی وجريان نا امنی  ِ
ِيت، آموزش دھی و گسيل عناصر تروريستی جانب پاکستان بخاک افغانستان صورت ميگرفت ِھا که ازطريق حما ِ

ِاين تخريب ھا و دخالتھا را حتا اظھارات . کفۀ آنھمه مشک9ت را سنگين و سنگين ترميساخت ،(وميگيرد(
ِآشکارکارمندان بلند پايه، افسران نظامی، صوبه داران و وزرای پاکستان نيز ُمھرتأييد مي ِبرگرديم به جريان . زدندِ

ِمداخ9ت حکومت پاکستان در امورملی و داخلی افغانستان ِ .                                                   

مقاماِت ارشد پاکستان از  " : ِازقول خورشيد محمود قصوری وزيرامورخارجۀ پاکستان نوشت که" ديلی تايمز "
از ناتو  پاکستان. . . افغانستان شرکت دھند  طالبان را در دولت ائت'فی جديدکشورھای عضو ناتو ميخواھند تا 

   )٧٣. "  (ميخواھد تا با طالبان وارد مذاکره شوند

ِھمچنان ازقول جنرال علی محمد جان اورکزی فرماندار ايالت سرحد شمالی پاکستان نوشت" ديلی تايمز"   ِ ِ ِ : " 

 بزرگترين قوم در افغانستان و ھمچنين دومين قوم ِبزرگ در پاکستان ھستند که طالبان نماينده ی پشتونھای افغان و
  ( 74)  "...اکنون رھبری جنبش ھای ضد غربی و امريکايی را بر عھده دارند

ِجنرال حميد گُل سابق رييس دستگاه مخوف استخبارات نظامی پاکستان که بنام  ِ ِ ياد شده " پدرمعنوی طالبان" ِ
ِجانبداری ازگروه طالبان و برضد دولت افغانستان وعليه حضور نيروھای امريکايی و اروپايی دراين ًاست، مکررا به 

) بی بی سی(ِطی يکی از مصاحبه ھايش که با خبر نگار. انجام داد کشوراظھاراتی بعمل آورده و مصاحبه ھايی
ناتو و امريکا ديگر گذشته است  و اين ِزمان  دولت حامد کرزی،  ": ًدراس9م آباد پاکستان انجام داد، صريحا گفت
  )٧٥. "  (طالبان اند که به افغانستان باز خواھند گشت 

ِاين جنرال پاکستانی که درعين حال طراح ويرانی افغانستان درسالھای اشتغالش درکرسی رياست شبکۀ  ِ
ِجاسوسی ارتش پاکستان و در دوران جھاد مردم افغانستان نيز بود، در جای ديگری ا حکومت  : ز مصاحبه اش ميگويدِ

اس9م وشريعتی که جنرال مذکور ) "... َاس'می و سکو>ر درافغانستان، شريعت برنده شده و سکو>ريسم باخته است
 !    (76) برای پاکستان ھرگزآرزوی َبرنده شدنش را ندارد

ِاين جنرال کينه توز پاکستان، با ديده درايی تمام می افزايد که بايد بدانند که ما چرا قربانی ميدھيم؟ مردم ما  " ِ
؟ خود اين جنگ قابل ديد نيست و ميتوان گفت غيرمرئی است، اما گرمی  جنگی با>ی ما تحميل گرديده است چه نوع

ملت پاکستان يک ملت بزرگ است، ... تقدير پاکستان با چنين چالشھا ِگره خورده است  ... و حرارتش خيلی بلند است
  ... انستان کوچک نيستمانند مردم افغ

ِچنين تحقيرھا دربرابرملت بزرگ و صبورافغانستان که اززبان رھبران و جنراLن ِپاکستانی بيرون جھيده، کم ( ِ ِ
  )مؤلف. زيادی در اين مورد موجود ميباشد و گفتنی ھای نيستند و اسناد

ِوی طی ھمين مصاحبه، درحاليکه ازارتکاب ھيچنوع اعمال ضد انسانی، اظھ ِارات کاذبانه و اقدامات ِ ِ
آنچه را که ما    " : ًمث9 گفت. ِتروريستی خونين عليه دو ملت افغانستان و ھندوستان دريغ نداشت، دين پناھی ھم مينمود

به آن دين ميگوييم، مجموعه ايی از احکام و دساتير الھی است که در پرتو آن زنده گی خود را بحيث پيرو آن دين 
خدا وند اين را فرموده که دين ... ِھيم و بخاطر ھمين مقصد کشور پاکستان قايم گرديده است بايد سر وسامان د
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تکميل گرديده و اين کتاب يک قانون مکمل آسمانی برای مسلمانان ميباشد، يعنی اينکه ديگر به ھيچ قانونی ضرورت 
            )مؤلف. ھيچگاه عملی نشده استقانونی که درخاک پاکستان ھميشه مورد سؤاستفاده قرار گرفته و (  " نيست؟

ِبايد ازاين جنرال بی رحم پاکستانی پرسيد که آيا وقتی بحيث رييس شبکۀ جاسوسی ارتش پاکستان وظيفه انجام  ِ ِ ِ ِ
ِميدادی، احکام قرآن و شريعت اس9می درآن کشورحاکم بود؟ اگرچنين احکامی مروج نبود، پس با اينھمه دين پناھی و  ِ

ِوری نوع طالبی خويش، چگونه چنان وظيفۀ خطير درآن دستگاه ُپرازفساد وشيطنت را پذيرفتی؟ آيا ھمين شريعت پر
حاL که چنين حرفھای قالبی شريعت دوستانه را تحويل خبر نگاربی بی سی ميدھی، چرا و چگونه آنھمه جاه و ج9ل، 

ِشراب و شرارت و زرق و برق شاھانه را دربھترين محل شھر دپلوما ِتيکِ اس9م آباد تحت حمايت ھمه جانبۀ سران ِ ِ ِ
ِارتش نصيب شده و به حال زارمليونھا انسان مستمند و مظلوم آن سامان اندکترين توجھی نداری؟ ھمين است قانون  ِ ِ

                                                    ِوشريعت اس9می که تو و امثال تو درپاکستان از آن برداشت بی خردانه داريد  ؟

ً، تقريبا سه ھفته قبل ٢٠٠١من درسال  " : جنرال حميد گُل خان درجای ديگری ازمصاحبه اش چنين ميگويد

. م'قات نمودم ) ًغالبا مھمانخانۀ آی اس آی{ از حادثۀ يازدھم سپتمبر، طالبان را در يکی از مھمانخانه ھای ارتش 
ھمچو يک نظام ِزيبا را سقوط . ا در پاکستان از آن بر خوردار نيستيم به زيبايی نظام شان حسرت خوردم که چرا م

  "...دادن، ظلم بزرگی درتاريخ ميباشد و در ھمچو يک جنايِت تاريخی متأسفانه پاکستان نيز ھمکاری نموده است

ِحال معلوم نيست اين جنرال دين پناه و ساير ادعا گران دين وشريعت رسمی وتنظيمی درپاکستان چ( ِ را نخواسته ِ
 ِو نمی خواھند به صدای طالبان پاکستانی برای برقراری نظام شريعت لبيک گويند و چرا دربرابر آنھا از توپ و تانک

 ) مؤلف!. استفاده ميکنند؟ وبمباران ھوايی

را که حميد گُل و !) ؟" (نظام زيبای طالبی . " ًاين بی حيايی آشکار، واقعا جرآت و وقاحت ميخواھد
ِدرسرزمين "  نظام زيبا " ِنش می ستايند، آنرا تنھا برای ملت افغانستان ساختند و پرداختند تا پيروان چنين ھمقطارا

ِافغانھا دست به قتال و قباحت بی مانند بزنند، درھمانجا توفان خون برپا نمايند، ريشه ھای آزادی، ترقی و دموکراسی  ِ
ِار وحيثيت ملت افغان را به زمين بزنند، تفتين وتفرقۀ قومی و زبانی ِرا درخاک لگد مال شدۀ افغانستان بخشکانند، وق ِ

ِدرسراسر اين کشور بگسترانند، زنان را در تاريک خانه ھای فکری و جسمی حبس کنند، علم و ھنر، استعداد  را
ِ يا بی کيفيت "ديسی " ِبرای توليدات  باLخره، بازارھای افغانستان را پيشرفت، وفضل و کمال را دور بيندازند و

ِپاکستانی مساعد سازند، زبان اردو و کلدارپاکستانی را دراينسوی خط  ترويج دھند و م9ی يک چشم و " ديورند " ِ
  .اميرکابل باشد و از پنجابی ھای تازه به دوران رسيده اطاعت نمايد و بس" م9عمر" نفھمی بنام 

ِواگرچنين نبوده و نيست، چراحکومت نظاميان پاکستان ھای شريعت " طلبه " با " Lل مسجد " ِ، حتا موجوديت ِ
ِمدارآن را درحومۀ شھراس9م آباد برنتافته آنرا بخاک وخون کشانيدند؟ چرا حکومت مرکزی پاکستان جلوسرازيرشدن  ِ ِ ِ

" نين طالبی ازشمالغرب به سوی اس9م آباد را با سراسيمه گی عجيبی سد کردند تا چ" نظام زيبای " چند صد نفرپيرو 
پاکستان برپا نشود؟  چرا نصيرZ بابر پدرمعنوی گروه طالبان، باLی يکی از  " خداداد" ِدرخاک " نظام زيبا 

ھيچگاه . ًما طالبان را صرفا برای افغانستان ساخته ايم، نه برای پاکستان " : ِخبرنگاران پاکستانی عتاب کرده ميگويد
      " ! ا مطرح نسازیدر آينده سوال طالبانی شدن ِاين کشور ر

ِآيا دLيل و براھينی روشن ترازاين، پيرامون وابسته گی و دست نشانده گی گروه طالبان به حکومت . بھرحال 
ِمداران پاکستانی وحمايت ھای بيدريغانۀ اين حکومت ازگروه مذکوردرجھت تخريبات بيرحمانه عليه افغانستان سراغ  ِ ِ

                              شده ميتواند؟

و وزير امورداخلۀ بی نظير بوتو ) پدرمعنوی ديگرطالبان)جنرال نصيرZ بابر ِاظھارات آشکاروبی پردۀ 
ِدرحمايت کامل از گروه طالبان، سفرھايش به افغانستان و ت9شھای مداخله گرانه و بيشرمانۀ او به نفع گروه مذکور و 

ِگان روشن است و فکر نميکنم در اينجا ضرورت به تکرار آنھمه اقدامات ِبه زيان منافع ملی مردم افغانستان به ھمه  ِ
ِالبته برخی ازاظھارات، اقدامات و ت9شھای عمدۀ اين جنرال پاکستانی به سود طالبان و پاکستان در . وی احساس شود

يز ميتوانند به آن ِدرج گرديده است که ع9قه مندان عز  "نقش پاکستان در تراژيدی خونين افغانستان " جلد دوم
        .مراجعه کنند
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ًنه تنھا جنراLن نظامی، وزرا، صوبه داران و ماموران بلند پايۀ پاکستان، بلکه حتا م9 ھا ومفتی ھای ظاھرا  ِ ِ
   .ايدئولوژيک و تبليغاتی داشتند – گروه طالبان ھمياری و ھمصدايی سياسی با ِمسلمان آن کشورنيز ھميشه و پيوسته

ائت9ف اس9می حاکم در " ( مجلس امل متحده " جمعيت العلمای پاکستان، رييس " لرحمن رھبر م9فضل ا
ِ، ھمکاربسيارنزديکِ سازمان استخبارات پاکستان وعنصرفعال درپروژۀ طالب سازی، دربلوچستان )صوبۀ سرحد ِ ِِ
ديورند بمثابۀ  مرز رسمی بين دو ِبايد از دولت افغانستان خواست تا با به رسميت شناختن خط ... " : پاکستان گفت

ِبايد قوای اشغالگر ائت'ف به رھبری امريکا در .. . کشور به تنش ھای فيمابين پاکستان و افغانستان خاتمه دھند
و بدون  مذاکره با آنان و  افغانستان، طالبان را بعنوان بزرگترين  نيروی سياسی آن کشور به رسميت بشناسد

  .. ). 77     (اسی ، افغانستان روی  آرامش را نخواھد ديدشموليت شان در قدرِت سي

ِناگفته نگذريم که پاليسی سازان پاکستان بگونۀ ماھرانه يی، تعداد زياد افسران و کارمندان شبکۀ جاسوسی اش    ِ
ُرا ازميان پشتون تباران آن کشور برگزيده وعليه منافع ملی مردم افغانستان بکار گماشته اند رال حميد گُل، ھمين جن. ِ

نصيرZ بابر، م9 فضل الرحمن، قاضی حسين احمد و صد ھای ديگر،ھمه پشتون تبارھای پاکستان بودند و ھستند که 
ِخصمانه تراز پنجابی ھای آن کشورعليه ھستی وسعادت مردمان افغانستان نقش بازی کردند وميکنند چنانکه به . ِ

        .  برای پاکستان مؤثر افتاده استًم9حظه رسيد، اين پاليسی ماھرانه، حقيقتا

ِپاکستان پس از تجاوز شوروی در سال  " : ِسابق سفيرامريکا برای مجاھدين افغان مينويسد" پيترتامسن  "
ِپشتونھايی که در بخش افغانستان در آی اس آی کار . . . ِم تا عمق مسايل سياسی افغانستان نفوذ نمود ١٩٧٩

ًمث'، تعدادی از آنھا، از قبايل درانی، اچکزی، . ِی قبايل ھردو سوی خط ديورند سازگار بودندميکردند، برای پشتونھا

کاکر، شينوار، وزيری، مومند و صافی آمده بودند که ھمه به زبان پشتو حرف ميزدند و ريش ھای انبوه ميگذاشتند 
 که ١٩٩٤پس از سال . . .   بازنمودندو لباس ھای نوع قبايلی به تن ميکردند و به آسانی در ميان مجاھدين راه

غرض نفوذ در ميان افغانھا وغرض جاسوسی،  رفتند، ھمين پشتون ھا برای پاکستان گروه طالبان به افغانستان
 )٧٨..." (بسيار مساعد بودند

ِيکی ازجنراLن ارتش پاکستان بنام  ِکه قب9 ازجملۀ افسران بلند پايۀ شبکۀ استخبا) جنرال زاھد حامد(ِ ِرات ارتش ً ِ
، )؟(!ِپاکستان ھمانگونه که ارتش سرخ را در افغانستان شکست داد ... " : آن کشورنيز بوده است، چنين مينويسد

ِافغانستان درکنار داشتن معادن ليتيوم، ذخاير زير زمينی زيادی که به ويژه زمرد ... ِتوان شکسِت امريکا را نيز دارد ِ
دالر دارد، افغانستان به لحاظ تاريخی يک   ِدر بدخشان به ارزش چندين ترليونِدر پنجشير، گاز جوزجان و >جورد 

و شوروی ھا به ھدف دستيابی به معادن افغانستان بر اين کشور حمله کرده بودند، ) ؟(!بخشی از پاکستان بوده 
ن آمده و پاکستان بايد سرنوشت افغانستان را در آينده در امريکايی ھا نيز به خاطر اھداف استراتژيک  به افغانستا

چو .   ِھمانگونه که روسھا را در افغانستان شکست داديم، توان شکست امريکايی ھا را نيز داريم. اختيار داشته باشد
يش از ، پ١٩٧٥شبکۀ استخباراتی پاکستان در افغانستان از سال ... راه تدارکاتی امريکا در اختيارپاکستان است

  (79)"... تجاوز شوروی در افغانستان فعاليت داشته است

ِ نظامی پاکستان، يکبار ديگرثبوت کنندۀ اھداف ِ شوم -ِاين اظھارات صريح و مداخله گرانۀ مقام ھای سياسی ِ
ِاستعماری آنھا، حمايت ھمه جانبۀ آنان ازگروه طالبان، عزم آنان درجھت ِبه پيروزی رسا نيدن مجدد گروه ِِ  مذکورتا ِ
ِحاکميت دولتی و ازاين طريق، رسيدن به مقاصد ديرينۀ سياسی و استعماری شان درخاک افغانستان ميباشند ِ.  

ِجنرال پرويز مشرف يکی ازجنراLن مقتدرنظامی و رييس جمھور سابق پاکستان نيز به سھم خودش، ھم  ِِ ِ
َات نظامی آن کشورعليه افغانستان بود، ھم حامی پر و حمايتگرو تأييد کنندۀ اعمال و برنامه ھای تخريبی شبکۀ اط9ع

ِپا قرص گروه طالبان، شبکۀ تروريستی حقانی و شبکه ھای ديگر، نه تنھا دردرازنای حاکميتش بعنوان رييس جمھور 
 حتا ِپاکستان، بارھا اظھارات تحقيرآميز، مداخله گرانه و نفاق برانگيز عليه دولت ومردم افغانستان بعمل آورد، بلکه

ِدرزمان پس از حاکميت خويش نيز طی کنفرانس ھا و مصاحبه ھای متعدد، بخصوص در خارج ازپاکستان، به دروغ  ِ
يک مصاحبه با گزارشگر  چنانکه وی طی. ادامه داد پردازيھا و نفاق افگنی ھايش برضد منافع ملی جانب افغانستان

 ، گفت"... ر ھايی بود که طالبان را به رسميت شناخته بود وپاکستان يکی از کشو" ِ، بجواب اين سوال که (بی بی سی(

چون طرِف مقابل، يعنی ائت'ف شمال که ترکيبی از ازبکھا، تاجيکھا و ھزاره . اين کار تصميم درست و بجايی بود " :
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در سمِت و پاکستان بايد  بجز ھند، روسيه و ايران ھم از آنھا حمايت ميکردند. ھا بود، از سوی ھند حمايت ميشد
 "...)  80 (طالبان قرار ميگرفت؛ چون طالبان پشتون بودند و روابط نژادی با پشتونھای بلوچستان در مرز داشتند

ِمداخلۀ منافقانۀ ديگرجنرال پرويزمشرف درامورملی مردم افغانستان ازاين اظھارات وی نيزآشکار ميگردد که  ِ ِ ِ
چون ما، در موضوع . تأ کيد ميکردم که بازی دست ھند قرار نگيرد) حامد کرزی( من به طور مداوم به او   " : گفت

به او گفتم که ما ميخواھيم  شما مستقل باشيد و نميخواھيم مداخله کنيم، اما . ھندوستان حساسيت ھای خود را داريم 
ھی به اينھا نکرد اما متأسفانه او ھيچ توج. اگر بگذاريد که ھند ازطريق شما در پاکستان مداخله کند، اين خوب نيست

  )٨١(..."  و ھمين بود که روابط ميان دو کشور بد و بد تر شد

جنرال مشرف طی ھمين مصاحبه و فقط پس از چند دقيقه، گفته ھای قبلی ". دروغگو حافظه ندارد " گفته اند 
 پاکستان ھيچگاه ،) خط مشی سياسی(ِمن مطمئن ھستم که بعنوان سياست  ... " : اش را فراموش نموده چنين ميگويد

  )٨٢..."(از طالبان و القاعده در مقابل نيرو ھای ائت'ف حمايت نکرده است 

ًم بود که باصراحت و رسما ٢٠١٥ِھمين جنرال بدکردارپاکستانی، دراواخرماه فبروری و اوايل ماه مارچ 

ه و از آنھا به ِاظھارداشت که  بخاطردفع مقاصد ھندوستان درافغانستان، ازگروه طالبان حمايت نمود
ِوی پس از بقدرت رسيدن اشرف غنی ونخستين سفرش به . ِمنظورزيرفشارقرار دادن حامد کرزی استفاده کرده است

" ازقول جنرال مذکور و به نقل از "  رو-افغانستان"سايت . اس9م آباد، بازھم اظھارات مداخله گرانۀ ديگری بعمل آورد
رت سياسی بايد ميان دولت و گروه طالبان در افغانستان تقسيم شود، قد: " چنين نوشت " وال ستريت ژورنال

ِنقش پاکستان در رشد ... گيری کند ِصلح و ثبات است، بايد از نفوذ ھند درافغانستان جلو اگرحکومت افغانستان خواھان
  "... بوده استگروه ھای شبه نظامی طالبان و متحدان آنھا درافغانستان، يک حرکت سياسی متعادل در برابر ھند

درعين حال، حامد کرزی بمثابۀ ريس جمھور افغانستان متإسفانه اين جرأت، ص9حيت و درايت را در خود 
ًنميديد تا به پاسخ جنرال مداخله گر پاکستانی با صراحت بگويد که دولت افغانستان کام9 حق دارد با ھرکشوری که  ِ ِ ِ

   .برقرارنمايد...  کند، روابط ِحسنۀ سياسی، اقتصادی، فرھنگی و خواسته باشد و يا منافع ملی اتباع آن اقتضآ

م ٢٠١١ِيکی ازسناتورھای متعلق به حزب جمھوريخواه اياLت متحدۀ امريکا، درنيمه ھای سال " مارک کرک"
ًسفر تحقيقاتی يی داشت به منطقه که درپايان اين سفر، علنا اظھاراتی نمود، بدين قرار سط ادارۀ شبکۀ  حقانی تو " : ِ

بيانات ِمقامات ِحکومت پاکستان که عکس اين موضوع را . . . استخبارات پاکستان يا آی اس آی حمايت ميشود
بگذاريد بطور واضح بگويم که بسياری از امريکايی ھا بخاطر حمايت آی اس آی . . . ميرسانند، دروغ محض است 

ُوقِت آن رسيده است که در مورد کمک ايا>ت متحدۀ امريکا . . . از شورشيان در افغانستان، در آنجا کشته شده اند
به يک نيروی بسيار } شبکۀ حقانی{اين شبکه . . . که نتيجۀ معکوس را به ھمراه داشته است، تجديد نظر شود
  )٨٣..." (خطرناک ، مرگبار و سرطانی در افغانستان مبدل شده است 

ِکز پاليسی حقوق بشر دانشگاه ھاروارد تحت عنوان ِاينک، دراينجا، يک گزارش تحليلی و تحقيقی مر روشن " ِ
  :را می گنجانم که خالی از دلچسبی نخواھد بود"  مثل آفتاب در آسمان

  روشن مثل آفتاب در آسمان "

      و شورشيان افغان) شبکۀ استخباراتی پاکستان(ارتباط بين آی اس آی 

 ٢٠١٠ماه می  – مت والدمن

زعه ی فعلی در افغانستان باعث ميگردد تا از ارتباِط طبيعی بين خدماِت امنيتی پاکستان و اکثرمحاسباِت بر منا
اين ارتباط در حقيقت بسيار فرا تر از تنھا تماس و ارتباط ِآنھا . شورشگری درِک درست و عميق صورت نگيرد

 و نظاميان پاکستان و يا) آیاس  آی)  از سوی عناصر در داخل استخبارات ُکمکھای مشخص  در اين  ارتباط؛. است

با وجوديکه  طالبان در باطن قدرتمند ھستند، اما به گفته قوماندانان، . حلقه ھايی که با آنھا کارميکنند ارائه ميگردد
بگفتۀ طالبان، آی .  تحريکِ آنھا به شکل گسترده و با نفوذ ِوسيع  از سوی آی اس آی حمايت شده و تأثير پذير است

ُ دو بخش؛ افراد طالبان و گروه حقانی پناه داده و حمايت ھای بسيار مھم چون آموزش، کمک مالی، ھر اس آی برای
مثل آفتاب در آسمان روشن " به گفتۀ طالبان، اين موضوع  . اسلحه و مھمات و امکاناِت ضروری فراھم ميسازد
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ی نفوِذ گسترده ی شانرا با>ی تصاميم به طورمستقيم و يا غير مستقيم، از قرائن معلوم ميشود که آی اس آ".  است 
ِبه گفتۀ قوماندانان . استراتژيک و عملياِت مھم ِ طالبان اعمال مينمايد و در مورِد گروه حقانی اين نفوذ بيشتر است 

ِطالبان و گروه حقانی، پرخشونت ترين بخش ھای شورشيان که مرکز بعضی شان در پاکستان و جود دارد از سوی   ُ
ِقوماندانان شورشيان اين موضوع را تصديق کردند که حتی آی اس آی در .  کستان اداره ميگرددآی اس آی پا

ِو شورای فرماندھی حقانی به شکل شرکت کننده و يا ناظر نمايند گی )  شورای کويته( شورای عالی رھبری طالبان 
 طالبان را محدود کرده است، در حقيقت، طوری وانمود ميشود که آی اس آی استق'ليت ِاستراتژيک ِ. ميکنند

بخصوص دستگيری ھای اخير در پاکستان گامھايی است که بخاطر جلوگيری از مذاکره با دولت افغانستان بر داشته 
ًرييس جمھور زرداری قسما مقام ھای عالی رتبه ی دستگير شده ی طالبان را مطمئن ساخت و بيان .  شده است

و ھمچنان بطور آشکار رھايی آنھا را از .  و از پشتيبانی  وی برخوردار اندداشت که آنھا مردم خود شان ھستند 
ِقيوم ذاکر قوماندان جديِد نظامی . آی اس آی حتی دو رھبر طالبان را دستگير و رھا نمودند.  زندان منظور نمود

راد، دو رھبر در بين به اساس گزارشھا، رييس فعلی شورای کويته، ھر دوی اين اف. طالبان و م' عبدالرووف خادم 
ِحضور آشکار پاکستان تا به اين حد در يک بازی دو رويه ميتواند .  سه يا چھارنفر از عالی ترين رھبران اند

ِاگرچه نقش قدرتمند آی اس آی و . تأثيرات جيو پالتيک را به بار آورد و ميتواند باعث واکنش ِايا>ت متحده گردد
در افغانستان و يا }  شورشيان{اد مينمايد تا برای پيشرفِت مبارزه عليه شورشی حضور نظامی پاکستان اين را پيشنھ

ِدر سطح حل سياسی ضرورت است تا از حمايت آنھا بر خوردار باشد تنھا راه مطمئن  برای ايجاد ھمچو ھمکاری، . ِ
ِرسيده گی به عوامل اساسی نا امنی در پاکستان است؛ بخصوص بحران نا مريی و دوامدار  ُ ..."    پاکستان با ھندِ

)٨٤(  

ِمنابع ص9حيتدارامريکا، تحليلھا وگزارشگران متعدد مطبوعات، ھميشه و به وضوح اظھارداشته اند که  ِ ِ  

طالبان توسط  جنرا>ن آی اس آی  پاکستان تمرين و آموزش داده  "، "تروريستھا درخاک پاکستان پناه گرفته اند"
گروه تروريستی حقانی در وزيرستان شمالی  "،  " خاِک افغانستان فرستاده ميشوندِشده و برای کشتن ِسربازان ما ب

طالبان پس از حمله بر سربازان ما، بخاک پاکستان عقب نشينی " ، " ، " مورد حمايت ِمقامات ِپاکستانی قرار دارد
ِن جريان خونين دست ِ، اما ھيچگاه بصورت جدی وعملی درراه سرکوبی يا جلوگيری ازاي " . . . " و" ميکنند

ِازسوی ديگرحامد کرزی بمثابۀ رييس جمھورافغانستان، برخ9ف سالھای اول ِحاکميتش، ديگرازگروه . بکارنشده اند
فريب  " و  "برادران نا راض " و " بچه ھای افغان " طالبان و اعمال تروريستی آنھا به زشتی ياد نکرد، بلکه آنھا را

ِرفی نگفت و اقدامی بعمل نياورد که تبلور دفاع ازمنافع ملی دربرابر اين گروه قسی القلب خوانده ھيچگاه ح ... " خورده ِ
    .باشد

ِع9وتا، چنان روش صلحجويانه، التماس آميزو دوستانه را دربرابرگروه مذکوردر پيش گرفت که حتا موازی با  ِ ً

ِ عام9ن بمب گزاری و عناصرانتحاری ، گذشت ھا و مدارا کردنھای شک برانگيز،" شورای عالی صلح" ِتشکيل  ِ
ِوتبھکاررا که توسط نيرو ھای امنيتی کشوردستگيرگرديده و باساس ُحکم قانون جزای کشور، محکوم به حبس شده  ِ

چنانکه يکی ازنشريه ھای انترنتی افغان، ،ع9وه ازآنکه . ِبودند، با صدورفرامين، جوقه جوقه از حبس رھا کرد
ِفھرست تروريستان آز ِباساس فرمان حامد  " : امريکايی چنين نوشت" او.ای.سی"ِاد شده را بچاپ رسانيد، ازقول خانم ِ ِ

ِکرزی، بيست تروريسِت طالب از زندان پلچرخی کابل به مناسبِت ماه رمضان در سال ھزار و سيصد و ھشتاد و پنج 
ِلچرخی به عنوان تحفه ی رمضان آزاد صبح ِروز يکشنبه، بيست جنگجوی تروريست ِطالب از زندان ِپ... آزاد شدند

  )٨٥" (ًمطمئنا اين بيست تروريست به برادران تروريست خود می پيوندند... شدند

 )ادامه دارد(

 


