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  2015/ 4/11  پيکارپامير

  

  مي�دی2014 تا 2001وقايع افغانستان از
 ) بخش چھارم(

 اسامه کی بود ؟

که اودرسال  ِاگرقرارباشد اندکی پيرامون زنده گينامۀ اين مرد ِوھابی متعصب ِعربستان سعودی بدانيم، بايد بگوييم
ِپدر اسامه که . ايتخت عربستان سعودی به دنيا آمدمتعلقات ِرياض پ از" الملز" درشھرک  (خورشيدی 1336) م1957

ِاص> ازحضرت الموت يمن است، دراوايل، در بندر تجارتی شھرجده شغل باربری داشت، اما به مرورزمان، درزمرۀ  َِ ِ ً
خ ِدرجملۀ پنجاه و چھار فرزند شي گفته شد که اسامه.  بزرگترين سرمايه داران و نزديک ترين فرد به آل ِسعود درآمد

 مي>دی از رشتۀ 1979در سال " ِملک عبدالعزيز" اسامه از دانشگاه . بود) يمنی اDصل(محمد بن عوادبن Dدن 
   .اقتصاد و مديريت دولتی فارغ  التحصيل گرديد

    

م با عده يی از اعضای 1973وی برای نخستين باردر سال  
. سازمان اخوان المسلمين و جماعت اس>می مصرآشنا شد

ِحل بعدی با محمد قطب يکی از رھبران اخوان المسلمين، درمرا
عبدK عظام استاد دانشگاه ِاس>می و محمد عتوب يکی از نويسنده 

" و " جماعت اDس>ميه " ِگان عرب ِمسلمان و شخصيت ھايی ا ز
اسامه وقتی برای . مصر نزديکی اختيار نمود" جماعت الجھاد 

ِوز نيروھای شوروی وقت نخستين بار، فقط دوھفته پس ازتجا
ِبخاک ِافغانستان، وارد خاک ِپاکستان گرديد، ازطرف برھان الدين 

رھبرجمعيت اس>می و عبدالرب رسول سياف رھبر اتحاد  ربانی
اسامه درسال . اس>می استقبال شد و در واقع، مھمان آنھا بود

    اسامه بن "دن           ِ مي>دی به ھمکاری و ھمياری سر دسته ھای اخوانيت افغانستان1982
و در وابسته گی نزديک با   و شبکه ھای استخباراتی امريکا و پاکستان وارد مناطق جنوب شرق اين کشور شد

. ِصحرايی، حفر تونلھا وايجاد پناھگاه ھا دراين مناطق نمود ای، اقدام به  سنگرسازی، اعمار بيمارستان ھای.آی.سی
بخاطر جابجايی ... و  " خانۀ شير" ، " بيت اDنصار" شاور، مراکزی بنام ھای  مي>دی درشھر پ1984وی درسال 

به   م1990پس از خروج نيروھای شوروی وقت ازافغانستان، اسامه درسال . ِجنگجويان اعراب تند رو بنا نمود
دی اDصل به منظور مساعدت به جنگجويان سابق سعو" رفاھی " برگشت ويک سازمان  (عربستان سعودی(زادگاھش 

 نفر اين اين عربھای جنگ ديدۀ 4000بروفق برخی آمار، در آن زمان به تعداد . تأسيس نمود" افغان  – عرب" بنام 
ِو اما، جنگ ِخليج و استقرار نيرو ھای امريکايی درخاک .  ضد شوروی تنھا در شھر ھای مکه و مدينه حضور داشتند

ِ دربرابر نظرات ِاسامه درقبال ِجنگ عراق، موجب آزرده گی و عربستان سعودی و بی اعتنايی مقام ھای سعودی ِ
درسال . ًاعتراض ِ وی گرديد و روابطش با مقام ھای آن کشوررا برھم زد و او متعاقبا به کشورسودان رفت

بر گزار گرديد که ) درسودان(درآنجا " نھضت ھای اس>می " مي>دی، يک کنفرانس ِبين المللی تحت عنوان 1995
، ع>وه ازدکترحسن ترابی رييس جمھورآن کشور، از گروه ھای تروريستی جھان و تنظيم ھای جھادی درآن

گلبدين حکمتيار اميرحزب اس>می، سياف اميرتنظيم اتحاد اس>می، صبغت K مجددی اميرتنظيم نجات ( افغانستان، 
که ازسالھای ) دی وDيت ننگرھارملی، برھان الدين ربانی اميرجمعيت اس>می و حاجی قديررييس شورای جھا

مي>دی، يعنی از ھنگام ھمکاريھای اسامه با سی آی ای ، مانند ساير رھبران جھادی، با وی آشنا يی داشتند، 1980
چون درآن سالھا، اياDت متحدۀ امريکا ازمقام ھای حکومت سودان تقاضای اخراجگِ اسامه از آن . اشتراک نمودند

بيشتر از ) ند، ھيأت افغانی موافقت کرد تا او با مجموع اعضای خانواده و ھمکاران ِنزديکشکشور را بعمل آورده بود
ًبنابرآن، اسامه توسط دو بال طيارۀ بزرگ، اوD به . آنان درافغانستان باشد ، مھمان)يکصد نفر و بقولی، سه صد نفر

 وی مدتی تحت حمايت حکومت اس>می برھان .ُخاک پاکستان و باز به افغانستان سفر نموده در ج>ل آباد سکنا گزيد
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ًالدين ربانی قرارگرفت تا بعدا گروه طالبان به امارت رسيده و برای اسامه تسھي>ت گسترده تروھمه جانبه تر 
                                         .تروريستی درخاک افغانستان، بخصوص در شھرقندھاروجنوب افغانستان را فراھم کردند

             

قراربود  ِدليل انتقال مؤقتی اسامه از ج>ل آباد به قندھار توسط طالبان را چنين تعريف کرده اند که گويا
ِاقدامات ِمخفيانه به منظور دستگيری وی توسط تيم خاص  ِ جمعيت اس>می و (و جبھۀ افغانی ضد طالبان ) ای.آی.سی(ِ

پاکستان کشف وبه اط>ع اسامه وم> عمررسانيده  (آی.اس.آی) طتوس  صورت گيرد، ولی اين موضوع) شورای نظار
گروه طالبان انتقال دادند تا مصوون تربوده به فعاليتھای تخريبی اش  ِبنابرآن، او را به قندھار مرکز اصلی امارت. شد

                                                                                          .ادامه دھد

ِ مي>دی، پس ازتجاوز نظامی شوروی ديروز باDی افغانستان و خيزش مسلحانۀ مردم 1980قبل ازآن، يعنی درسال  ِ
" ِاين کشورعليه نيرو ھای اشغالگر، ھمينکه اياDت متحدۀ امريکا و جھان غرب تصميم گرفتند بخاطرمقابله با شوروی 

ِ افغانستان قرارگرفته سيل پول و س>ح را دراين زمينه بکار گيرند، مردم) ِجھاد(، درعقب جبھۀ جنگ "کمونيست 
و انتجلنس ) ای.آی.سی(رژيم وھابی عربستان سعودی، دراثرتقاضای سازمان جاسوسی امريکا  شبکۀ جاسوسی

د، ِرييس استخبارات سعودی و دربار آل سعود بو" ترکی الفيصل" سرويس بريتانيا، اسامه بن Dدن را که مرتبط با 
اسامه در سالھای اول ِورودش به پاکستان، . بحيث عضو رابط با تنظيم ھای مجاھدين افغان، روانۀ شھر پشاور نمودند

ای بود، پول . آی.تند رو وھمکار سی دريکنوع ھمسويی با عبدK عظام فلسطينی که اوھم مانند خود ِاسامه، سلفی
ِ شيخ نشين ھای خليج جمع آوری نموده و درخدمت رھبران ِتنظيم ِھنگفتی را از منابع و مؤسسات ِمختلف عربستان و

      .دپاکستان قرار ميدا) آی.اس.آی(ھای جھادی و

ِافراد و تشک>ت آتی درآن سالھا، درقسمت جمع آوری پول و اعزام عناصر جھادی برای اسامه به خاک پاکستان و  ِ
  : افغانستان نقش داشتند

 .که کار توسعۀ اطراف حرمين را بعھده داشت) پدراسامه( واد بن "دن شرکِت ساختمانی محمد بن ع *

                          دفتر اتحاديۀ جھانی اس�م به رھبری شيخ اوايل بن ابراھيم مقيم شھر مکه *

  سازمان جھانی امداد رسانی اس�می مستقر در خاک عربستان سعودی *

                                                                                شيخ نشين ھای خليج فارس *

                                                 سازمانھا و تشکي�ت بين المللی اخوان المسلمين مصر *

 سازمان ھای استخباراتی ممالک عربی، بخصوص سازمان جاسوسی عربستان سعودی و ممالک غربی *

       .جھان اد وشرکت ھای تجارتی  ، مساجد، مدارس و منابع ضد شوروی درسراسرافر *

                               . . . دولتھای امريکا، انگلستان، عربستان سعودی، مصر، چين ، پاکستان و *

تان و عربستان سعودی نزديکی وھمکاری تنگاتنگ ِاسامه بن Dدن با شبکه ھای استخباراتی امريکا، انگلستان، پاکس
چنانکه وی، . ِازيکسو و رھبران تنظيم ھای جھادی از سوی ديگر درطول سالھای جھاد ِمردم افغانستان ادامه داشت

ِ پاکستان، امريکا، عربستان، بريتانيا ورھبران اردوگاه ھای تروريستی متعددی را به ھمکاری شبکه ھای استخباراتی
مجاھدين درخاک ِافغانستان و نواحی مرز ميان افغانستان و پاکستان ايجاد نمود که ازآن جمله، ميتوان از اردوگاه ھا يی 

"  ژوری" و " البدر" ِدر ارغنداب قندھار و " خالد بن وليد" در کوھھا ی توره بوره، " اميرمعاويه " بنام ھای 
ِ م، اقدام به تأسيس سازمان جديدی  بنام1998وقتی اسامه در سال .  درخوست نام ُبرد جبھۀ بين المللی اس�می  " ِ

الجھاد اس>ميه  ،"القامه اDس>ميه مصر " نمود، شش حزب اس>می تندرو مانند "عليه يھوديان و جنگجويان مسيحی
سازمان جھاد اس>می " و  "، جامعه اDس>ميه مصر"م پاکستانجمعيت العلمای اس>" ، "، حرکت اDنصارکشمير"مصر

ِارکان آنرا تشکيل ميدادند، وبخصوص پس از آنکه وی بااستقرار نيروھای امريکايی درخاک عربستان " بنگ>ديش
    .ای در برابراين ھمکارديرينۀ خويش تجديد نظر نمود. آی. به مخالفت برخاست، سی) درآستانۀ جنگ خليج(سعودی 

          

سعوديھا برای مقابله با روسھای کافر مرا به عنوان نماينده ی خود در افغانستان بر  " : اسامه، خود گفته بود 
در آنجا ازداوطلبانی استقبال ميکردم که از سعودی و . من درپاکستان در ناحيۀ مرزی با افغانستان مستقرشدم. گزيدند

اولين پايگاه آموزشی خود را در منطقه ای ايجاد کردم که در آن افسران . ندديگرکشور ھای عربی و مسلمان می آمد
تسليحاِت  مورد نياز را امريکا و پول آنرا سعودی ھا تأمين . پاکستانی و امريکايی  داوطلبان را آموزش ميدادند

   ".ميکردند



  
 

 

  3تر 3  له:د پاڼو شميره

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

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

 

 

ارتی نمود و درعين حال، مشغول ِديد ِاقامتش درسودان نيز اقدام به سرمايه گزاری ھای بزرگ تج ِاسامه در دوران
ِواديد ھا و تماسگيری ھای آشکار با رھبران و فعالين تشک>ت ِتروريستی عربی و عجمی شد تا آنکه از خاک سودان 

                                                                               .نيزاخراج و به قلمرو افغانستان مستقر گرديد

ِقبل ازآنکه برگرديم به اصل موضوع رويداد ھا ی نظامی درافغانستان، متذکر ميشويم که نقش وسھم رژيم وھابی  
حمايت مالی وسياسی ازاسامه بن Dدن بسيارمؤثربود   عربستان سعودی درقبال حادثۀ خونين نيويارک و نيز، تقويت و

يکی ازاعضای مھم " ذکريا موسوی . " ان آگاھی کامل داشتندو اين چيزی بود که مقام ھای اياDت متحدۀ امريکا بد
ِ درامريکا دستگير و زندان شد، طی تحقيقات 2001سازمان تروريستی القاعده که در ارتباط با حم>ت يازدھم سپتمبر

خبرگزاری بی بی سی درماه فبروری سال  .مھمی در اين زمينه اشاره نمود مفصل که از او صورت گرفت، به نکات
 :را چنين به نشر رسانيد" موسوی "  مي>دی ازقول منابع آگاه امريکايی، گوشه ھايی ازاعترافات و افشاگريھای 2015

ِبعضی از اعضای آل سعود به تأمين بودجۀ آن حم�ت   "  مقام ھای ... ُکمک کرده بودند} 2001يازدنھم سپتمبر{ِ
ِ سابق سازمان اط�عات از اواخر دھۀ خيلی معروف سعودی از جمله شاھزاده ترکی الفيصل رييس  به القاعده 1990ِ

 سپتمبر ادعا ميکنند که حکومت عربستان سعودی و يک مؤسسۀ 11خانواده ھای قربانيان ... ُکمک مالی می دادند
ُخيريۀ وابسته به آن، آگاھانه کمکھای مالی وغيرمالی در اختيار القاعده گذاشتند که به حم�ِت آن درخاک امريکا 

                                                                          "...ُکمک کرد

ِسناتور ايالت فلوريدا و رييس سابق " باب گراھام" ِم ازقول 2015روزنامۀ نيويارک تايمزدرھفتۀ اول ماه اپريل    ِ
و عربستان سعودی رابطۀ نزديکی وجود  2001 سپتمبر11بين حادثۀ  " : ِکميتۀ روابط خارجی سنای امريکا نوشت

يک مقام ارشِد پوليس  "  وی اضافه کرد که "...  سپتمبر نقش داشته است11عربستان سعودی درحملۀ ... دارد
 "  ولی وی تأکيد کرد که ".به وی ھشدار داده او را از ادامۀ تحقيقات، بازداشته است) اف بی آی(فدرال امريکا 

دولت عربستان سعودی از تروريستھا وجود داشته   سپتمبر، اسنادی مبنی برحمايِت11درمحکمۀ پيگيری حادثۀ 
                                                                        " . است

ِبه منظورآنکه بازھم اصل موضوع را دنبال کرده باشيم، بايد گفت که ھفتۀ اول ماه اکتوبرسال  ِتن  مي>دی، آبس2001ِ
يک ھيأت عاليرتبۀ امريکايی درھمين ھفته . حوادث ِخونبارتری درافغانستان بود و ھمه چيز ميرفت که دگر گونه شود

ِنزد محمد ظاھر شاه درشھرروم رفت تا ضمن تدويرجلساتی، روی تشکيل يک حکومت  ِ در افغانستان تبادل " فراگير" ِ
درافغانستان، درھمسويی  ِ سازی غرض براه انداختن عمليات نظامیِيعنی مقام ھای امريکايی، حين زمينه. نظر نمايند

ِبا سازمان ملل، درصدد دعوت ازنماينده گان  ، جناح محمد ظاھرشاه و دو گروه ديگر "ائت>ف شمال" يا " جبھۀ متحد" ِ
>نی و گروه قبرس به رياست ھمايون جرير ازحزب اس>می گلبدين حکمتيار و گروه پشاور شامل سيد حامد گي( 

ِبرآمدند تا با گرد ھمآيی و تدوير يک کنفرانس وسيعتر، روی ) رھبران قبايل مورد حمايت حکومت پاکستان ِ ِ
البته، مقام ھای . به بحث بپردازند) ازنظرقومی وتنظيمی) تأسيس ِدولت آيندۀ افغانستان و چگونه گی مکانيسم آن

                       .رشاه درروم به اشکال مختلف درتماس بودند مي>دی بدينسو، با محمد ظاھ1990امريکايی ازسالھای 

نمايندۀ فوق العادۀ کوفی عنان سرمنشی سازمان ملل در امورافغانستان نيز داخل فعاليتھای " اDخضرابراھيمی "
  .ددپلوماتيک و ميانجيگرانه شده سفر ھايی به کابل، ماسکو، تھران، دھلی، روم  و جا ھای ديگر انجام دا

طالبان حاضراند ھشت تن خارجی ھايی  " سفيرگروه طالبان در اس>م آباد اظھار داشت که" م>ضعيف" موازی بدان، 
ًرا که قب� به اتھام تبليغ و ترويج عيسويت دستگير نموده و دو نفر امريکايی نيز دران جمله ميباشند، رھا کنند، 

به ھيچ  "  : ، ولی  جورج بوش گفت "البان  خودداری نمايدمشروط به آنکه امريکا از عمليات نظامی با"ی ط
     "يا اسامه را به ما تحويل دھند و يا منتظر مجازات باشند. صورت حاضر به معامله نيست

عاقبت، مقام ھای نظامی اياDت متحدۀ امريکا پس ازبيست و ھفت روزيکه از حادثۀ خونين يازدھم سپتامبرسپری شده 
يان ِت>ش و تمھيد ھمه جانبۀ سياسی، تبليغاتی، اط>عاتی و بين المللی، عمليات نظامی عليه افغانستان بود، يعنی در پا
                                                       .را آغازنمودند

 )ادامه دارد(

 


