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   مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
 

  )٣١بخش(

 

                                آتش تروريسم دامن پاکستان را ميگيرد

ِتذکراين نکته نيزضروريست که درعين زمان، با آتشی که مقام ھای نظامی و جاسوسی پاکستان بازی کرده وميکنند،  ِ
ِزيرگاھگاھی دامن جان خود شان را ھم گرفته وميگيردناگ ِ ِبه اين معنا که به مرورزمان، افراد و گروه ھايی درميان . ِ ِ

ِمزدوران و دست پرورده گان شان رشد ميکنند که با اندکترين پيشآمد منفی، نرسيدن استحقاق وامتيازمادی و سياسی  ِِ
ِ، ميلۀ تفنگ را بسوی ولينعمت ھا و پرورش دھنده گان اصلی خود ِبرايشان ويا گشايش دريچه يی بسوی ارباب جديد

ِبھمين منوال، مردم پاکستان درعين حال، شاھد يک سلسله تمرد ھا و يا نا فرمانی ھای خونين طالبان . شان ميچرخانند ِ
، آماری را به م خويش٢٠٠٨يکی از روزنا مه ھای کانادايی در سال .  ِدر سالھای اخيردرخاک آن کشور نيزبوده اند

ِنشر رسا نيد که باساس آن ميتوان تعداد تلفات جانی ناشی ازنافرمانی ھای دست پرورده گان حکومت پاکستان را  ِ ِِ
در شھر ھای   م٢٠١٣تا سالھای  ِالبته اين آمار بصورت مجموعی ناشی از حوادث مختلف بوده که. مDحظه نمود

   : مختلف  پاکستان تھيه شده است

       نفر زخمی٩٩ نفر مقتول و ٢٩م طی چھار حادثه، به تعداد   ٢٠٠٢درسال

ِم در اثر سؤقصد، به تعداد يازده تن ازکارمندان فرانسوی کارخانۀ کشتی سازی در کراچی به قتل ٢٠٠٢درسال 
   .رسيدند

                                        نفر زخمی١٠٣ نفر مقتول و ٦٧م طی دو حادثه، ٢٠٠٣درسال

                                    نفر زخمی٣١٢ نفر مقتول و ٥٥ م طی پنج حادثه،  ٢٠٠٤درسال 

                                        نفرزخمی١١٩ نفر مقتول و ٢٩م طی دو حادثه، ٢٠٠٥درسال 

                                 نفر زخمی٢٧٣ نفر مقتول و ١٤٠م طی ھشت حادثه، ٢٠٠٦درسال 

                       .نفرزخمی١٦٥٧ نفرمقتول و ٦١٨م طی پنجاه وشش حادثه، ٢٠٠٧و درسال 

به وقوع پيوست که در اثر " مرحبا"  م، انفجارعظيمی در يکی از ھوتل ھای شھر پشاور بنام ٢٠٠٧درماه می  * 

  .آن بيست و پنج نفرجان خود را از دست دادند

ِ م به تعداد يکصد نفرطالِب مسلح باAی مرکز امنيتی شھر پشاور حمله کرده و در نتيجۀ زد ٢٠١١در ماه می سال  *
 .و خورِد چھار ساعته، پانزده تن شبه نظامی آن کشور را به قتل رسانيدند

ِميFدی، حملۀ انتحاری باAی يکی از مراکز ارتش پاکستان در شھر راولپندی ٢٠١٤ِبتاريخ بيستم ماه جنوری * ِ
  .ورت گرفت و چھارد ه نفر را کشتص

در " بنو " دو روز قبل از اين انفجار نيز حملۀ انتحاری ديگر باAی يک  کاروان نظامی پاکستان در نزديکی شھر  *
شمال غرب آن کشور صورت گرفت و به تعداد بيست سرباز را به قتل رسا نيد و بيست و چھار سر باز ديگر را 

                     .مجروح نمود

واقع در نزديکی ھای بندر کراچی رخ " عيسی نگری "  م، انفجار شديدی در منطقۀ ٢٠١٤بتاريخ نھم ماه جنوری  *
  .رييس ادارۀ عمليات ضد تروريسم  و سه تن ديگر به قتل رسيدند" داد که در اثر آن، چوھدری اسلم خان 
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ِراده موتری حمله کردند که مسافران آنرا ھزاره ھای اھل ِ م طالبان وھابی پاکستان باAی يکع٢٠١١درماه جوAی  *
باساس گزارشھا، يه تعداد يازده نفرھزاره در اثر اين حمله، جان خود را از دست . تشيع آن کشور تشکيل ميدادند

  .دادند

ور به راه درعين ماه، گروه طالبان پاکستانی حمFت گسترده يی را باAی چند قريۀ شيعه نشين در پاراچنار پشا *
   اما اھالی قريه ھای موردحمله، به مقاومِت مسلحانه پرداخته مجموع طالبان وھابی و سلفی را عقب راندند. انداختند

واقع در شمال غرب پاکستان " ھانگو" م  باAی يک پوستۀ پوليس در شھر٢٠١١طلبان پاکستان در ماه جون  *
  سانيده و پنجاه و شش نفر ديگر را زخمی کردندحمله نموده به تعداد سی و دو نفر را به قتل ر

ِ خورشيدی، يک ساختمان متعلق به نيرو ھای امنيتی در شھر فيصل آباد پاکستان ١٣٨٩طالبان درماه حوت سال  *
را توسط مواد منفجره که در يک موتر جاسازی شده بود، منفجر نموده بيست نفر را کشتند و يکصد نفر ديگر را 

  .زخمی نمودند

 م، طالبان يک انفجار قوی انتحاری را در مرکز فرماندھی نظامی پاکستان در ٢٠٠٩بتاريخ يازدھم ماه اکتوبر سال  *
طالبان درعين حال، به تعداد . شھر راولپندی انجام دادند که در اثر آن پنج سرباز کشته وچندين نفر ديگر زخمی شدند

            .گرفتندشصت سرباز پاکستانی را در اين مرکز به گروگان 

ِدرماه اکتوبر، طالبان يک انفجار انتحاری ديگر را در خيبر بازار پشاور و مزدحم ترين نطقۀ بازار مذکور انجام  * ِ ِ
       (102)   .دادند که در نتيجۀ آن، به تعداد يکصد نفرکشته  و ده تن ديگر زخمی شدند

يروی دريايی آن کشوردرکراچی حمله نموده تلفات جانی و مالی م باAی يک پايگاه ن٢٠١١طالبان پاکستان درسال  *
  .زيادی را به بار آوردند

م حملۀ وسيعی را عليه يک مرکز نيروی دريايی پاکستان درجنوِب ٢٠١٤ِھمين گروه، بازدر اوايل ماه سپتمبر  *
مرکز مذکور به قتل  ِن و سربازانِشھر کراچی انجام دادند که دراثرآن، عFوه ازخساراِت مالی زياد، چند تن ازافسرا

  .رسيدند

ِحوادث و رويداد ھای خونين بيشتری در شھر ھا ی پاکستان، توسط گماشته گان متمرد حکومت آن کشور ُرخ داد که  ِ ِ ِ
ِمتذکر شد که حمDت و انفجارات تروريستی درخاک  ولی بار ديگربايد.  ثبت ھمۀ آن ھا طی اين اثر گنجايش ندارد

َمارگيرعاقبت توسط مار خودش گزيده ميشود " ِمان ضرب المثل معروف را بياد می آورد کهپاکستان، ھ ِ "   

از " امريکا طی يکی ازگزارشھای رسمی خويش مبنی برتقابل با شورشگری درپاکستان نوشت که " َرند " مؤسسۀ 
 نفر ديگر زخمی شده ٧٣٣٤ و ِ نفردر اثرعمليات تروريستی درپاکستان کشته ٣٠٢١م به تعداد ٢٠٠٩ تا ٢٠٠١سال 
  " اند

ِطالبان پاکسانی ھمچنان، چند مرتبه، سربازان ارتش آن کشور را جوقه جوقه ربوده و آنھا را بصورت دستجمعی   ِ ِ ِ
ِچنانکه فلم مستند مربوط به چنين کشتارھا نيز با ذرايع مختلف به نشر رسانيده شدند. تيرباران نمودند ِ.       

ِآگاه پاکستان، تحت ِعنوانيکی ازتحليلگران  ِده سؤال ازجوانان دختر وپسر درمورد ارتش پاکستان " ِ    : چنين نوشت " ِ

تعداد پوليس و عساکر . است تن از شھروندانش را در اثر حم�ت تروريستی از دست داده ٧٠٠٠٠ پاکستان..."
ی شان را در تاريخ   مرگبارترين حملهھفته گذشته، طالبان. رسد ھزار می ٢٠ تا ١٠ شده اين کشور در حدود کشته

در پشاور » کودک درمکتب عامه ارتش ١۴٠ تن به شمول بيش از ١۶٢ پاکستان به راه انداختند که باعث مرگ
آميز شان و  ھای توطئه قطارانش با نظريه  ارتش پاکستان و ھم. ھنوزھم اجماع ملی در اين مورد وجود ندارد. گرديد
ھا را مغشوش سازند و از  دھند تا اذھان توده  ھمسايه ھمچون ھند و افغانستان ادامه میبندی بر کشورھای  اتھام

ھا مسلمان نبوده و از جای نامعلوم آمده  آنان در ت�ش اند تا ثابت کنند که تروريست. ھای شان فرار نمايند مسووليت
اردوی پاکستان است که  ِتراتيژيک سياستی عمق اس اما اين حقيقت پابرجاست که تروريزم در پاکستان، نتيجه. بودند

حا] . روند گيرد و با دستور و پول ارتش پاکستان به پيش می ھای ديوبندی نشئت می از افکار بنيادگرايی شبکه مدرسه
دھد،  اش يعنی طالبان خوب و بد ادامه می آستين صاحبش را نيش زده، ھنوزھم ارتش پاکستان به سياست قبلی ِکه مار
بار، حمايت  ی فاجعه نکته. اھد اظھاراتش را درمورد تغيير داده و تندروی را در مجموع آماج قرار دھدخو و نمی
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باسواد که فکر  ِشھرنشين ِشود، بخصوص درميان جوانان اين کشور از آن مستفيد می ِپروپاقرصی است که ارتش
  ".ستپاکستان، عمل غيروطنپرستانه و خيانت ا ِارتش ِبردن کنند زير سوال می

پروفيسوردر دانشگاه امريکا و يکی ازافغانستان شناسان معروف، باری طی نگارش يک مقاله " بارنت روبين " آقای 
ھرچند پاکستان طی سه دھه سرمايه گزاری با]ی اس�م گرايان و متعصبين   " : گفت" شکست بن بست"تحت عنوان 

در دو طرف مرز گرديده آتش } نژادی{ه، سبب تحرک اتنيکی پشتون، آنھا را به قدرت مھيب مبدل ساخت؛ ولی درنتيج
  " .عقبی آن اکنون خود آتش افروزان پاکستان را ميسوزاند

  "]ل مسجد" درامۀ خونين در 

ِ مي�دی درخاک پاکستان شدت بيشترکسب ٢٠٠٧ِالبته حوادث و انفجارھای انتحاری وغيرانتحاری، پس ازسالھای 
ِمث�، حادثۀ  پرسر وصدای ناشی از تمرد بخشی ازگروه طالبان . ايش ازآن ھا ھم ياد کنيمنمودکه ما سعی ميکنيم درج ِ ُ ً

ِپاکستانی عليه حکومت مرکزی درمسجد بدين گونه که تعداد زيادی . اس�م آباد شنيدنی است) fل مسجد) سرخ يا ِ
ِازطالبان پاکستانی به رھبری دو برادر مذھبی متعصب  بنام ھای  ، fل "عبدالرشيد غازی " و " بدالعزيزموfنا ع" ِ

ِمسجد يا مسجد سرخ شھراس�م آباد را درماه جون سال  ِ ِ مي�دی سنگرگرفته و ازآنجا، به تبليغات ضد حکومتی ٢٠٠٧ِ
ِطالبان اين مسجد، نه تنھا تبليغات وسيع ضد دولتی را به راه انداخته بودند، بلکه حتا مغازه ھايی را که آfت. پرداختند ِ ِ 

آوازخوانان را بفروش ميرسانيدند، مسدود ميکردند، آنعده زنانی را که " دی. سی" موسيقی، فلم، يا فيته و 
ُھستند، اختطاف نموده بداخل مسجد ميبردند، محاکمۀ " فاحشه" تصورميکردند  ِنوع طالبی را درداخل مسجد " اس�می"ِ ِ

ِگزارش ھا ميرسانيدند که طالبان ازمدتھا قبل، مقدارزياد س�ح . ندِمذکور دايرکرده بودند وباfی افراد پوليس حمله ميکرد
ِو مھمات جنگی ازقبيل راکت لنچر، تفنگھای مختلف النوع، مواد منفجره وغيره درآن مسجد ذخيره کرده بودند قراری . ِ

طالبان . اده شده بودندکه درآن شب و روز افشا گرديد، به تعداد پنجھزار طالب و اعضای خانوادۀ آنھا درآن جا اسکان د
ِدر روز ھای بعد، تعدادی ازافراد و افسران پوليس را نيز به گروگان گرفته شعارھا و فعاليتھای ضد دولتی شان را 

ِفشارھای مذھبی و تند روانۀ اين گروه تا آنجا رسيد که اھالی منطقه، تاجران و مغازه داران . تشديد نموده بودند
ِمشرف رييس جمھور پاکستان درھفتۀ اول ماه جنرال پرويز. شکايتھا ميکردند قام ھای  امنيتیشھراس�م آباد، پيھم به م

ِجوfی، يعنی پس ازتحمل و تعلل دو ماھه،  به نيرو ھای ارتش و گروپ کماندو دستور داد تا مسجد را در محاصره  ِ
ِنيرو ھای ارتش توانستند پس ازھشت روز و با تنگترساختن قدم به قدم حلق. ِگرفته طالبان مسلح را وادار به تسليم نمايند ۀ ِ

درآن شب وروز . ِمحاصره، با منفجرکردن ديوارھا و نفوذ بداخل مسجد، گروگانھا را آزاد و طالبان را دستگيرنمايند
ِگفته شد که دراثراين عمليات، به تعداد بيشتراز يکصد نفر و به قول ديگر، سه صد نفربه شمول م� عبدالرشيد غازی  ِ

جالب . ده نفر ازنيرو ھای کماندوی پاکستان نيز حين عمليات کشته شدندھمچنان گفته شد که . دراين عمليات کشته شدند
جنگيدن تا آخرين قطرۀ خون و استقبال " ِاين بود که م� عبدالرشيد غازی، برادرعبدالرشيد غازی رھبراين گروه که از

 ازمعرکه فرارنمايد، ولی، از َدم ميزد، باfخره تصميم گرفت با استفاده ازبرقع يا چادری زنانه "از شھادت در راه اس�م
ِتا جاييکه گزارشھای بعدی افشا کردند، اين رھبرشھادت طلب طالبی، پس . طرف پوليس شناسايی و دستگيرگرديد ِ

ِازمدت مختصری که در توقيف قرارداشت، بصورت سؤال برانگيزی آزاد ساخته شد ِبايد متذکر شدکه  مسجد . ِ
درتمرين دھی، تجھيز و ) آی آی اس) و) سی آی ای(ِليتھای گستردۀ سازمان مرکزفعا) م١٩٨٩- ١٩٧٩(مذکوردرسالھای 

ِتجمع جنگجويان جھادی برضد افغانستان بود که پول ھنگفتی از سوی عربستان سعودی، شيخ نشين ھای خليج فارس،  ِِ
ِامريکا و سايرمؤسسات مذھبی تندرو جھان به اين مرکزسرازير ميشد ِ.                                      

ِالبته به ھيچ وجه بمعنای سرکوب مجموع تروريسم رشد يافته درخاک " مشرف" ِاين اقدام جدی و سرکوبگرانۀ جنرال  ِِ
ِپاکستان و گروه طالبان نبود، بلکه به اين منظور بود که از يکطرف دولت مرکزی آن کشورنميتوانست بيشترازآن، 

ِوجود چنين کانون معترض انفجاری و ت ِ ِروريستی در قلب شھر اس�م آباد را منحيث يک نيروی تھديد کننده و بی ثبات ِ ِ
سازنده درچند صد متری کاخ رياست جمھوری تحمل نمايد و از سوی ديگر، سرکوبی آنھا، زھرچشمی تلقی ميشد برای 

ِسايرافراد مسلح ِاين گروه درمناطق  مختلف پاکستان تا ازاوامر و دساتير پرورش دھنده  ِ درعين . ِگان شان سرپيچی نکنندِِ
ِبه جانب امريکا بفھمانند که مقام ھای پاکستانی درقبال تعھدات شان با آن کشور  حال،  نمايشی بود تا ازآن طريق ِِ
قاضی عبدالرشيد و م� ( اين نکته نيز گفتنی است که دوم�ی بنيادگرای پاکستانی . درجنگ عليه تروريسم وفا دار اند
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ِواقع، فرزندان يکی از م� ھای مذھبی تند رو بنام عبدهللا بودند که ازسوی جنرال ضيا الحق رييس در) عبدالعزيز
ِيعنی کانون تروريستی fل مسجد دراس�م آباد و پرورش صدھا . جمھورسابق پاکستان حمايت مالی و سياسی ميشد

ِعنصرتند رو ضد آزادی و ضد حقوق بشر درآن، ھمانند صد ھا و ھزارھا کا ِنون ِخراب کار ديگر، زادۀ انديشه و برنامۀ ِ
      (103  )       .ِجنرال ضيا الحق  بودند که پيرو سرسخت  ديوبنديسم و راه ورسم تند روانۀ آن بود

ِع�وه ازآن، در بحبوحۀ تمرد ھا و عمليات ضد حکومتی گروه طالبان پاکستانی، دو مرتبه، در روز ھای چھاردھم و  ِ
م، سؤقصد بجان شخص پرويزمشرف نيزصورت گرفت که  وی در ھردو مرتبه ٢٠٠٣ه دسامبرسال بيست و پنجم ما

در روزھايی که گزارش ھای سؤقصد بجان رييس جمھورپاکستان منتشر ميشد، بعضی ھا ميگفتند . ُجان به س�مت برد
ِکه با درک و شناخت پاليسی ھای عوامفريبانۀ حکومت مداران پاکستان، ترديدی نيست ک ه چنين صحنه سازيھا نيز ِ

ِکارخود آنھا بوده باشد  تا به مردم منطقه، امريکا و جھان نشان دھند که پاکستان و رھبران آن کشور نه تنھا از تروريسم  ِ ِ ِ
ًآخرين سؤقصد نا فرجام که ظاھرا عليه جنرال . دفاع و حمايت نميکنند، بلکه خود نيزقربانی تروريسم ميباشند ِ

ِاين سؤقصد نيزبا درنظر داشت . م در راولپندی پاکستان بود٢٠١٤روزپنجشنبه سوم ماه اپريل مذکورصورت گرفت، 
زيرا . ِتاکتيکھای سياسی، تبليغاتی و اط�عاتی پاکستانيھا، از سوی تحليلگران منطقه، فرمايشی و تصنعی تلقی گرديد

ِ قراربود پرويزمشرف و کاروان حفاظتی وی ِبروفق گزارشھا، مواد انفجاری در گوشۀ خيابانی جا گذاشته شده بود که
ِدر راه بازگشت از بيمارستان به منزلش، ازآن عبورنمايد؛ ولی مواد جابجاشده، بيست دقيقه قبل از لحظۀ عبورمنفجر 

                                                                                      .گرديد

 صحنه آمد ؟پرويزمشرف چگونه به 

ِچون وقايع يازدھم سپتامبر، سقوط امارت طالبان و حضورنظامی امريکا و متحدين جھانی اش درافغانستان، مصادف با  ِ ِ
ِحاکميت جنرال پرويزمشرف درپاکستان بود، بنابرآن، جا دارد بعنوان توضيح ضمنی گفت که جنرال  بتاريخ " مشرف"ِ

ِصدراعظم انتخابی کشوربود، دراثريک کودتای بدون " نوازشريف"گاه که  مي�دی، آن١٩٩٩دوازدھم ماه اکتوبرسال  ِ
ِنوازشريف خودش، جنرال مشرف را بعنوان رييس ستاد مشترک ارتش پاکستان . خونريزی قدرت را بدست گرفت ِِ ِ ِ

ِچنانکه ذولفقارعلی بوتوصدراعظم وقت پاکستان، جنرال ضياالحق را خود بحيث ِرييس . (ُبرگزيده بود  ِ ِستاد مشترک ِ ِ
ِجريان از اينقرار بود که نيرو ھای مسلح پاکستان، ) نيروھای نظامی آن کشور مقرر نمود و خود قربانی اقدام خود شد

ِدرکشميررا طی يک حملۀ ناگھانی، ازکنترول نيروھای ھندی بيرون کشيده و به اشغال خويش " کارگيل" منطقۀ 
ھا اوضاع ميان دوکشور ھند و پاکستان را بحرانی ساخت، بلکه مغايرپاليسی ِاين رويداد نظامی، نه تن. درآورده بودند

" بيل کلنتن"ِاياfت متحدۀ امريکا ميان ھند و پاکستان نيز تلقی ميشد و بھمين رو، موجب نارضايی " ِبي�نس" حفظ 
         .رييس جمھورامريکا  گرديد

ِمورد عتاب ِطی مسافرت عاجلی که به واشنگتن داشت، " نوازشريف " قرارگرفت و تھديد بر آن شد که اگر " کلنتن" ِ
ِفورا عقب نشينی نکند، جانب امريکا بوسيلۀ نشراط�عيه يی، ارتباط مقام ھای پاکستانی با طالبان " کارگيل " پاکستان از ِِ ً

ستان با طالبان و القاعده را ِزيرا منابع جاسوسی امريکا ارتباط و ائت�ف مخفی پاک.( ًو القاعده را رسما افشا خواھد نمود
ِآی يا سرويس جاسوسی ارتش پاکستان، ھشت پايگاه . اس. م کشف کرده ثابت کرده بودند که  آی١٩٩٨در پاييز سال  ِ

ِتروريستی درخاک افغانستان دارد که افسران نظامی آن کشور درآن ھا فعال اند در بازگشت به " نوازشريف.) "ِ
ِای مسلح پاکستان ازمناطق اشغال شده را صادر نمودِکشور، ُحکم عقب نشينی نيروھ ِاين عمل، نه تنھا اعتراضات دامنه . ِ

ِداراحزاب اس�می تند رو را در قبال داشت، بلکه باعث نارضايی برخی ازجنراfن و منسوبين ِ  .نيزگرديد ارتش پاکستان ِ

" دست بکارشوند، اين بود که حينيکه " نوازشريف" ِآنچه نظاميان آن کشور را واداشت تمسکی بدست آورده عليه 
ِازيک سفر بيرونی به شھرکراچی برميگشت، " پرويزمشرف ِدستورداد تا ازنشست طيارۀ حامل وی " نوازشريف" ِ

ِاين دستوروممانعت درحالتی صورت گرفت که گفته شد طياره، مواد .جلوگيری بعمل آيد ِدرميدان ھوايی شھرکراچی
ِپس افسران بلند رتبۀ ارتش به زودی دست بکار شده کاخ . انست به جای ديگری برودِسوخت اندکی داشت و نميتو ِ

ِ تلويزيون و سايرنقاط حساس را اشغال نموده -صدارت، دستگاه راديو . ًرا دستگير وشديدا شکنجه کردند" نوازشريف " ِ
ِبعدا دراثرسفارش رژيم عربستان سعودی و تعھد نوازشريف مبنی برعدم فعالي ِِ ِ ِ ِت سياسی عليه دولت پاکستان، اورا برای ً

رييس جمھوروقت استعفا داد ) ترار" (رفيق تارر" ِدرقبال چنين اقدامی، . مدت ده سال به عربستان سعودی تبعيد نمودند
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ِوی ع�وه ازارتکاب اعمال ضد قانون وضد دموکراسی درپاکستان، . ِقدرت دولتی را تصاحب نمود" پرويزمشرف" و 
. " عامتش، با تکبر و خود بزرگ بينی عجيبی تا توانست برضد افغان و افغانستان سخن زد و عمل نموددرسالھای ز

خواند، " جاسوس دو طرفه " م، احمد شاه مسعود را ٢٠٠٤درسال " فيگارو" ، طی يک مصاحبه با خبرنگار"مشرف 
 تا ٥٠" د، نفوس پشتونھای افغانستان را بين خطاب نمو" سفاک و دھشت آفرين " ِاقوام افغانستان به استثنأ پشتونھا را 

ِوانمود کرد، خود وجانب پاکستان درقبال تراژيدی افغانستان را " يک اقليت ناچيز " در صد و تاجکھا را " ٦٠ ِ "
ِازھيچ جناح سياسی خاص درافغانستان حمايت نميکند" گفت و ادعا نمود که " بيگناه " و " بيطرف  ِ، به صحنه آمدن " ِ

ِ طالبان را ناشی ازخواست و حمايت مردم افغانستان دانست، اميرحبيب هللا گروه ِيک رھزن " را " خادم دين رسول هللا" ِ
ِخواند، ازحضور و اختفای اسامه بن fدن درخاک پاکستان انکار ورزيد و باfخره، ازحمايت حکومتش ازگروه " تاجک 

ِطالبان و به رسميت شناختن امارت آنھا دفاع نمو ُوی آنقدر پررو، خودخواه و دروغگو بود که علی رغم تروريست . دِ
ِآی و بکارگيری ترفند ھای خاص خودش، .اس. پروری ھای آشکار، پنھان کردن اسامه بن fدن درزيرپروبال آی

گی ِتحت محاکمه و بازداشت ِخانه  (م٢٠١٤ماه اپريل (ايندم  تراشيد و تا ِدشمنان داخلی و خارجی زيادی برای خود
                                             .دراس�م آباد بسر ميبرد

 )ادامه دارد(

 


