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    ٢٠١٦/ ٠٢/ ١٤  پيکارپامير
 

   مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 

 
  )٣٧بخش (

  
 حمايت مالی و لوژستيکی پاکستان ازگروه طالبان

ِازآنجا که پاکستانی ھا باساس سياست استراتژيکِ خويش درقبال افغانستان که عبارت از بدست آوردن  ِ عمق " ِ
ِدسترسی به منابع يورانيم افغانستان ميباشد، موجوديت يک افغانستان  و" ديورند"ۀ خط عليه ھند، حل قضي " استراتژيک ِ

ِبنابرآن، ھر کسی که دررأس . ِدرمانده و ضعيف با حکومتی دست نشانده و ناتوان دربناگوش شان را مدنظردارند
ُامورملکی ويا نظامی آن کشورتکيه زده باشد، صرف نظرازاينکه ازکدام قوم يا ملي ت است ويا مربوط به کدام حزب يا ِ

َتنظيم پاکستانی است، بايد ھمان سياست تعيين شده و پذيرفته شدۀ استراتژيک درقبال افغانستان را به پيش برد، بھمين  ِ ِ ِ
 ..." : ًھم ھست، صراحتا بيان داشت که" ورکزی" ِوالی ايالت سرحد پاکستان که از جملۀ پشتون ھای قبيلۀ  اساس،

              " .ن برای آزادی افغانستان می جنگند و سر خورده گی پشتونھا، تقويت کنندۀ اين جنگھا ميباشدگروه طالبا

               

ِاين اظھارات، آنھم از زبان والی سرحد پاکستان، بدون شک ارتباط تنگاتنگ، اتحاد نامقدس و ائتHف  ِ ِ ِ ِ
ِآشکارجنگی جانب پاکستان با تروريسم خانه خرا ِ ازيکطرف و تتميع و تحليل پشتونھای ساکن  بکُن عليه افغانستان راِ

ِھرچند دست داشتن حکومت مداران پاکستان . به اثبات می رساند آن کشور درمکانيسم دولتی پاکستان را ازسوی ديگر ِ
ِوم جنگ و ِدرايجاد، پرورش، تجھيز و تسليح گروه طالبان، حمايت ھمه جانبه ازبن Oدن و اعضای القاعده و تدا

ًدرافغانستان کامH مشھود و مبرھن است، ولی بازھم برای آنکه انکارکردن ھای دايمی، کليشه  مدت دراز خونريزی

ِيی و دپلوماتيکِ مقام ھای آن کشوردراين مورد پاسخ يافته باشد، اينک بخشی ازاسناد و گزارشھای منابع مختلف 
                                          : خارجی را در اينجا نقل ميکنيم

ِ ميHدی افشا نمود که شبکۀ استخبارات نظامی پاکستان، به تعداد ٢٠١٠درسال " ويکيلکس " سايت انترنتی 
اين، ھمان موترسايکل ھای بود که ) . ِيکھزارعراده موترسايکل را دراختيارگروه تروريستی حقانی قرار داده است

ن روسی، ازسوی دولت جاپان برای مجاھدين افغان مساعدت شده بود، ولی مقام ھای درسالھای تداوم جھاد عليه قشو
پاکستانی آنھمه وسايل را ھمانند ساير مواد و امکانات تھيه شده از سوی کشورھای جھان، بصورت غدارانه ای در 

  ).ذخيره خانه ھای ارتش نگھداشتند

ِمحمودخان اچکزی رھبرحزب پشتون خواه ملی عوامی پا ِ ِرتی و رييس حرکت مظلومان پاکستان در ماه ِ ِ
ِدخالت ھای شان در امورداخلی افغانستان با  ِ م، حکومت و ادارات  استخبارات پاکستان را بخاطر٢٠٠٦دسامبر سال 

ِمحمودخان اچکزی درمراسم سومين سالگرد مرگ پدرش . صراحت مورد انتقاد قرارداد ِ  " :گفت) خان عبدالصمدخان(ِ

پاکستان ... ِتان و دستگاهِ استخباراتی آن برای اخ'ل نظم و ايجاِد مشک'ت در افغانستان کار ميکنند حکومِت پاکس
  " .ميخواھد افغانستان را مستعمره بسازد

م مطلبی را باساس گزارش وزارت دارايی ٢٠١٤ِبتاريخ سوم ماه جون " انتی وار" ِدرعين حال، وبسايت 
ِم سردارسکندرشاھين بچاپ رسا نيد مبنی برادعا ھای جانب دولت آن کشوردربخش ِپاکستان وبقلم خبرنگارخويش بنا
آن کشورظرف سيزده سال ... " : ِدرگزارش وزارت دارايی پاکستان آمده بود که. ِمخارج درجنگ عليه تروريسم
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د روپيه و  مليار٨٢٦٤.٤مليارد دالرمعادل ١٠٢.٥١مبارزه عليه تروريسم، بگونۀ مستقيم و يا غيرمستقيم وجه 
     "... مليارد دالربمصرف رسا نيده است٢٤.٨٦مبلغ ) ٢٠١٤ و ٢٠١٣(تنھا در دو سال اخير 

زد وخورد و نا امنی در افغانستان که ناشی ازحملۀ امريکا پس از  ... " : ِدرگزارش باO ھمچنان آمده بود که
ِده گان افغان بخاک پاکستان داشت، بلکه موجب ِيازدھم سپتمبراست، پيامِد نا گواری نه تنھا از ناحيۀ ھجوم پناھن

ِافزايش تخطی ھای ناشی از افراطگرايی درافغانستان نه تنھا ... حم'ت تروريستی زيادی درداخل پاکستان گرديد
ضربات سنگينی براقتصاد پاکستان وارد آورد، بلکه اين کشور شاھد حم'ِت وسيع تروريستی عليه شھروندان 

  "... خويش نيز بوده است

ِاين ادعای پاکستانيھا، ازيکطرف برميگردد به اصل ماھيت سياسی حکومت آن کشور و فسادعميق اداری که  ِ ِ ِ ِ
ِدرنھاد ھای مختلف آن حاکم بوده و ازچندين سال بدينسو اکثريت مردم پاکستان را سخت نگران ساخته است و ازسوی  ِ

ِ داشت،  بدين معنا که دولتمردان پاکستان با انتشاراين گزارش، ديگر، جنبۀ تبليغاتی و کاذبانه ای را در خود نھفته ِ
ِميخواستند به جھانيان چنين وانمود کنند که گويا ظرف سيزده سال گذشته، موازی با سايرکشورھا، مشغول مبارزۀ  ِِ ِ

رابی وضع اقتصادی ِجدی و ُپرخرچ عليه تروريسم بوده اند و ھمچنان  به اياOت متحدۀ امريکا تفھيم نمايند که چون خ
ِپاکستان ناشی ازمبارزه عليه تروريسم بوده، بنابرآن، بايستی دھن خريطۀ سخاوتھای مالی شان را گشاد ترازقبل 

ِدرعين حال، سعی شان اين بود تا ماھرانه و با شيوه ھای خاص خود شان، افغانستان را مسوول خرابی وضع . سازند ِ ِ
ِر شھروندان آن کشور معرفی کنندمالی، حمHت تروريستی و قتل و کشتا البته ادعای کاذبانۀ جانب پاکستان مبنی  .ِ

                    .برمخارج يکصد و دو مليارد دالری را ھيچ عقل سليم باورنخواھد نمود

ميHدی ازطرف نيروھای امنيتی  ٢٠٠٧سخنگوی گروه طالبان که درماه جنوری سال ) عبدالحق(محمد حنيف 
ِرشرق کشور دستگير گرديد، موضوعات مھمی را درارتباط محل اختفا ی مHعمر و دخالتھای حکومت افغانستان د ِ ِ ِ

ِمقام ھای امنيتی افغانستان درآن موقع، يک سند ويديويی حاوی صحبت ھای . ِپاکستان درامورافغانستان افشا نمود
است، ) عبدالحق(ِ نام اصلی اش اين شخص که.  ِمحمد حنيف را نيزدراختيار رسانه ھای جمعی قرار دادند

َم' عمر رھبر گروه طالبان در شھر کويتۀ پاکستان بسر ميبرد و از حمايِت گستردۀ ادارۀ  " که اظھارداشت
 بمگذاريھا و حم'ِت انتحاری که درافغانستان " وی ھمچنان اقرارکرد که  " . استخبارات اين کشور بر خوردار است

ُغالبا جنرال حميد گل {ِجنرال باز نشستۀ پاکستان انجام داده ميشود، توسط يک  محمد حنيف  ". سازماندھی ميشود} ً
تعداد زيادی از افراد ِطالبان در مدرسه يی بنام ھاشميه در منطقۀ باجور پاکستان  " يا عبدالحق، ھمچنان گفت که

     " .مورد تربيت و آموزشھای تروريستی قرار دارند

ثرتوضيح داده شد، تا ھمين شب و روزيکه اين سطور رقم زده ميشدند، ده ھا چنانکه طی فصل قبلی اين ا
ِعنصرپاکستانی يا قبل ازارتکاب اعمال تروريستی ويا بعد ازآن توسط مؤظفين امنيتی افغانستان ِ ِدرکابل ونقاط مختلف  ِ ِ

ِدروزيرستان " حقانی " شبکۀِکشوردستگيرشده اند که فلم ھای مستند مربوط به اعترافات آنان مبنی برعضويت شان در
ِآی وسايرمنابع تروريستی درخاک پاکستان، درمعرض ديد و قضاوت عامه گذاشته شده است.اس.شمالی، آی برخی . ِ

ِدر بخش ) آی.اس.آی(ِازاين تروريستھای دستگير شده اعتراف کرده اند که افسران شبکۀ اطHعاتی ارتش پاکستان 
                       .ته اندِجلب و جذب و آموزش آنان نقش داش

ِپس ازاشغال افغانستان توسط (ِنمايندۀ رييس جمھورامريکا درامورافغانستان و پاکستان " ريچارد ھولبروک"
شبکۀ حقانی وابسته به القاعده ازمخفيگاه ھای  " : ً ميHدی رسما اعHم نمود که٢٠٠٩، درسال )نيروھای امريکايی

. . . ه  حم'تی را عليه نيرو ھای ائت'ف و امريکايی ھا در افغانستان انجام ميدھدِامن خود درپاکستان، پيوست
دستگاه ھای اط'عاتی پاکستان با شورای کويته در ارتباط است و حتی نماينده ای نيز در اين شورا از اردوی 

  ".پاکستان حضور دارد

 خورشيدی ١٣٩٠امريکا درماه سنبلۀ سال اياOت متحدۀ " ھريتيج"ِيک محقق مؤسسۀ تحقيقاتی " ليزالوييس"
واشنگتن بايد از پاکستان بخواھد مسووليت ھمه فعاليتھای تروريستی را در خاک اين کشور  "  ًرسما اظھار نمود که

                                                                       " .بپذيرد
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امريکا بايد از پذيرش ادعا ھای پاکستان در بارۀ عدم توانايی اش   " : ِاين محقق امريکايی، اضافه نموده که
امريکا بايد از ايجاد زمينه ای . . . در نابودی گروه ھايی مانند لشکر طيبه و حرکت جھاد اس'می خودداری کند

 مؤثر در مقابله با تروريستھا ِبرای بھانه تراشی پاکستانی ھا در خصوص پرھيز اين کشور از بکار بستن رويکردی
خود داری کرده در مقابل، از اس'م آباد بخواھد مسووليِت  فعاليت اين گروه ھای تروريستی در خاک خود را 

   "...بپذيرد

ِکه با مواد انفجاری کافی، " رفيق b "  ميHدی، پسربچۀ چھارده ساله يی بنام ٢٠٠٧درنيمۀ ماه جوOی سال  
ِغرض انجام دادن عمل انتحاری عليه والی خوست به افغانستان فرستاده شده بود، خودش را به مقام ازخاک پاکستان 

ِھای امنيتی تسليم داد و جريان را با جزئيات آن برای پرسشگران امنيتی و مطبوعات کشور توضيح نمود ِ " . b رفيق
ِشده، به تعداد دوصد تن از نوجوانان ديگر به ِافشا نمود که دريکی در مدارس پاکستان که او ازآنجا فرستاده " 

                                              .عمل ھستند منظورعمل انتحاری آموزش ديده و آمادۀ

ِجالب اين است که حکومت مداران پاکستانی ھميشه کوشيده اند اقدامات خصمانه عليه افغانستان  و تروريست    ِ
" ًمثH، . ِ را منکر شده دربرابر فشارھای بين المللی، اظھارات عجيب و غريبی بعمل آرندِپروريھای دوامدار شان

 ميHدی، آنگاه که مسافرتی به اروپا داشت، ٢٠٠٩صدراعظم آن کشور، درماه جوOی سال " يوسف رضا گيHنی
ِمسوول سياست خارجی اتحاديۀ اروپا، ازوی تقاضا نم" خاوير سوOنا" ضمن مHقات با  ِبا ارسال تجھيزات و " ود تا ِ

" دوستان پاکستان ِنشست" جالبترازھمه اينکه در. " ِآموزش نيروھای امنيتی پاکستان در مبارزه با طالبان کُمک کند
دراروپا، کشورھای شرکت کننده بصورت سؤال برانگيزی اعHم کردند که پنج مليارد و دوصد و ھشتاد مليون دالر به 

  . کردپاکستان کُمک خواھند

منابع معتبربه کرات اظھار کرده اند که شورای کويته يا شورای رھبری گروه طالبان، ارتباط ِتنگاتنگی با  
ِاعضای اين شورا ھم دردرون خود و ھم با اعضای القاعده، عHوه از پيوند ايدئولوژيک، پيوند. شبکۀ القاعده دارد ِ 

ِيژه، پيوند سببی مHعمر با بن Oدن درتحکيم اين ھمبستگی مھم بوده مستحکمی نيز بر قرار کرده اند، به و خانواده گی
وزيرامورخارجۀ انگلستان، علی رغم ھمه گونه ھمطرازی ھای حکومتش با پاکستان، در يکی " ديويد کامرون " .است

 منطقه گفت م، بجواب سوألی در مورد نا آرامی ھا در جنوب آسيا و امنيت ٢٠١١ازمسافرتھايش به ھندوستان درسال 

برای گروه ھای شبه نظامی،  يا حمايت ازآنھا برای حمله به اھدافی  به پاکستان، نسبت تبديل شدنش به پناھگاھی " :
ما به ھيچ وجه نميتوانيم اين موضوع را تحمل کنيم که اين پاکستان  دو رو به .. . در ھند يا افغانستان، ھشدارميدھيم
         (137)" .سم  به ھند و  به افغانستان يا نقاط ديگرجھان کمک کندنظر برسد و بتواند به صدور تروري

ِ، ضمن نشر و افشأ اسناد محرمانۀ مربوط به جنگ امريکا در افغانستان، "ويکيليکس" ِپايگاه مشھورانترنتی  
خير، توسط در چندين عملياِت نظامی که در سالھای ا} آی.اس.آی{دستگاه اط'عات پاکستان  " : تصريح نمود که

 مي'دی را در ٢٠٠٩ تا ٢٠٠٤اين گزارش، دوره ی زمانی . طالبان عليه کابل انجام گرفته، دخالت داشته است
ِآی اس آی در عمليات ِ ترور حامد کرزی رييس جمھور افغانستان  "  ويکی ليکس ھمچنان افشا نمود که  " .برميگيرد
. . . در کابل و حمله به ھوا پيمای ناتو دخالت داشته است ، عملياِت تروريستی عليه سفارت ھند ٢٠٠٨در سال 

دستگاه استخباراتی پاکستان ت'ش بخرچ داده تا  با ھمکاری طالبان، مشروباِت الکلی مسموم شده به نيرو ھای بين 
ِالمللی و افغان بدھد  و نيز ت'ش کرده تا کودکان افغان را برای انجام عملياِت انتحاری عليه نيرو ھا ی ناتو و ِ

       (138) .امريکايی تشويق کند

استراتژی کين توزانۀ حکومت پاکستان عليه افغانستان به حدی عميق و جدی بکار گرفته شده و ميشود که   
ِحامد کرزی، نه تنھا ظرف سيزده سال زعامت خويش، بيست مرتبه به پاکستان سفر رسمی انجام داد تا مگربا رھبران ِ 

ِ مروت آن کشور، بخاطر تأمين صلح در افغانستان به يک نتيجۀ منطقی و ضروری نايل آيد، بلکه بی ُملکی و نظامی
راه ھا و تHش ھای ديگری را نيز به آزمون گرفت مانند تدويرجرگۀ بزرگ منطقه يی، مذاکرات سه جانبه به ھمکاری 

انستان و پاکستان، ميانجيگری کشور ھای امريکا ميان نظاميان دوکشور، گفت و گو ميان سازمان ھای استخباراتی افغ
 – افغانستان –  ايران، ترکيه-  ترکيه -سومی مانند امريکا و بريتانيا، دپلوماسی و تماسگيری سه جانبه ميان چين



  
 

 

  ٤تر ٤  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 

  ئو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږل، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 پاکستان و ادامۀ کنفرانس ھای ساليانۀ ھمکاريھای منطقه يی و امثالھم که ھيچ يک از اين - افغانستان -پاکستان، امريکا
                                                                  .ھا و آزمون ھا مثمر ثمر نبودتHش

نيات منفی، خصومت ورزی با ملت افغانستان، آموزش تروريستھا و فرستادن آنھا به قلمروکشور وحمايت  
د که حتا خبرنگاران، ژورناليستان، ھای مخفی و علنی مقام ھای پاکستانی درسالھای پسين تا بدان حد رسوا آميزبو

ًرھبران برخی از احزاب سياسی وشخصيت ھای روشنفکرپاکستان، نه تنھا وقتا فوقت ازاعمال وسياست ھای نظاميان 

وحکومت مداران آن کشور درقبال افغانستان، بگونۀ علنی وآشکارانتقاد بعمل می آوردند، بلکه اسناد وشواھد مؤثق 
 درامورھستی مردم افغانستان وپشتيبانی جدی آنھا ازگروه طالبان نيزبصورت رسمی و علنی مبنی بردخالتھای آنان

ھمچنان، بخشھايی ازتحليلگران، رسانه ھا و حلقات واقعيتگرای امريکايی نيزازافشأ مقام ھای پاکستانی . ارائه مينمودند
ًمثH يکی از تحليلگران . دريغ نميکردنددرجھت ايفای نقش تروريستی و مخرب آنھا عليه ھستی و امنيت افغانستان 

به تاريخ " پيام روز" ، حقايقی را افشا نمود که وبسايت "واشنگتن ُپست" شھرت يافتۀ امريکايی وھمکارھميشه گی 
تازمانيکه پاکستان مراکز ترورستان را درخاکش ازبين  "  : خورشيدی آنرا چنين به نشررسانيد١٣٩٤ھفدھم ماه ميزان 

  " .مايت و تمويل آنھا دست نکشد، امريکا نميتواند صلح را در افغانستان تأمين کندنبرد و ازح

چرادرچھارده سال گذشته ت'ش ھای امريکا در افغانستان نا تمام   " : ازقول ذکريا می افزايد که" پيام روز"
ه می باشد، جاييکه رھبران م' اخترمحمد منصور رھبر جديد طالبان بيشتر در شھر کويت} زيرا{ باقی مانده است؟  

طالب زياد تر درآنجا بود و باش دارند، م'محمد عمر رھبرپيشين طالبان نيز در شھر کراچی زنده گی ميکرد و اين 
ھم از کسی پنھان نيست که  اسامه بن \دن رھبر شبکۀ القاده نيز سال ھا ی سال درشھر ايبت آباد بود و اين ھرسه 

مشک'ت افغانستان بدون درک حقايق که جنگ دراين کشور ازسوی يک اردو نيرومند  ... شھر ھای پاکستان است
    "...کشور ھمسايه تمويل، رھبری و برنامه ريزی ميشود، حل شده نميتواند

تا زمانيکه جلو اين مشک'ت گرفته نشود، طالبان سرکوب  " : بازھم از قول آقای ذکريا مينويسد که" پيام روز"
پاکستان اين ...  جنگ دربرابر شورشيان تا زمانی کامياب شده نميتواند که آنھا پايگاه داشته باشند.شده نميتوانند

  ."حامی امريکا نشان دھد ًمھارت را دارد که عم' از دشمنان امريکا حمايت کند و در ظاھر، خود را

 .ادامه دارد


