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    ٢٠١٦/ ٠٤/ ١٨  پيکارپامير
 

   مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
 

 )٤٦بخش(

 

   یيکايان امري نظامیھايانھا و افشاگريعص

ِ، بخصوص درچارچوب ارتش امریادي زۀ مسلحانیداد ھايانھا و روير، عصي اخیدرسالھا وسته و يکا بوقوع پيِ
ِان و اقدام مسلحانه، جان ده ھا تن از شھروندان آن کشوررا گرفته استيھرعص ِ  ی تاکنون سعیيکاي امریالبته مقام ھا. ِ

 ٢٠٠٩سال .  ِن ارتش را پنھان نگھدارندي منسوبیھا، آنھم ازسويانگرين عصي چنیِبخرچ داده اند تا علت و اسباب اصل
ِ ازداکتران ارتش امریکي" جرندال حسن يم"  بنام یبود که شخص ی;ديم ِک اقدام مسلحانه درداخل پايکا، دريِ ِگاه يِ

 یِن از انظار و افکار عامه مخفيِن اقدام خوني ای اصلۀزيد، مگرعلل و انگيزده تن را به قتل رسا نيارتش، به تعداد س
       .نگھداشته شد

ِلگران ارتش امري از تحلیکي" ننگ ي میبرادل" ِک اقدام افشاگرانه و درواقع، ي ی، طی;دي م٢٠٠٩کا درسال يِ
ِر يمد" ان آسانژيجول" ِار يکا را در اختي امرۀاEت متحديِ ارتش ایتھاي متعلق به فعالۀِانگرانه، ھزاران سند محرمانيعص
ان ي جھان بمیاسيِ را درحلقات سید محتاطانه اين اسناد، ھرچند شک و ترديافشأ ا. قرار داد" کس يليکيو" ِت يوبسا

ان يجول" د متذکر شد که يزباين نکته را نيا. ان بازنموديِ نزد جھانی را به حد کافیيکاي امریِآورد، بازھم مشت مقام ھا
ِدراثرنشراسناد محرمان" آسانژ ِ ِگرد قرارگرفت و تا مدتھا درسفارت کشور اکوادور درلندن پناه ي پِکا، موردي ارتش امرۀِ ِ

 یده شده است، ازسويز گنجانين اثر نيگرايِ، آنطورکه درصفحات د(ننگي میبرادل(ن اسناد ي اۀگرفته بود و افشأ کنند
  .ديکا، به حبس ابد محکوم گردي در امریمحکمه ا

ِن ارتش امري ازمنسوبیگريِجوان د " ھارون الکسس"  یمه ھاين درني خونۀانگرانيِک اقدام عصي یکا بود که طيِ
 را به قتل یر نظامي و غی واشنگتن، به تعداد دوازده نفر نظامۀکا در حومي امریِگاه بحريِم در داخل پا٢٠١٣سال 
  .ديرسا ن

کا ي امرۀاEت متحدي این اسرار اط;عاتين و تکان دھنده تري، بزرگتر"اسنودن "  بنام  یگريھمچنان جوان د
حات يان افشا نمود که توضي جھانی جھان را برای درمورد رھبران کشورھای براستطراق صوت وجاسوسیمبن

 . ده استيثرارائه گردن اي ای درصفحات قبلیمفصلتر

 جھان یکا، نه تنھا ملت ھا و کشور ھاي امرۀاEت متحديِرساند که نظام حاکم درايِن حوادث ھولناک ميوقوع چن
       . ز سخت به ستوه آورده استيکا را نيِفشارد، بلکه شھروندان امريش ميِن خويِرا درچنگال آھن

ست و ھشتم ماه عقرب يخ بي فرانسه، بتاری افغانستان به نقل از خبرگزاری اط;ع رسانۀن سلسله، شبکيبھم
 درجنوب غرب فرانسه بازداشت شده، تا ی که به اتھام آدمخواریمرد "  نوشت کهید ي خورش١٣٩٢

 یست وشش ساله، تکه اين مرد بيا... ه درافغانستان حضورداشته است فرانسی نظامیرو ھايِان نيِاواخراکتوبردرم
 او ی بررویشاِت روانپزشکيآزما... ک مرد نود ساله را که در پانزدھم نوامبر کشته شده بود، خورده است يازقلِب 
   "... ان مرموز شده استي ھذی دچار نوعیدھد که وينشان م

ِان افراد ارتشي وجنون میمارين بيچن   را در یم و دھشتناکي عظیت ھايوع داشته جناي متجاوزشی کشورھاِِ
ِا عامدانه درداخل ي و ی اعتراضیت ھاين سلسله ازجنونھا و جنايا.  (ندي آفریده و مي اشغال شده، آفرین ھايسرزم

و  یميده، دايچيگر، پي دیه ملت ھاين ارتش آنان علي منسوبیا از سوي بزرگ و یرقدرتھايکا و سايارتش امر
            ).دينمايق و جداگانه را ميع، دقيوس ِقاتيجاب تحقيمستمربوده و ا
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 ابرقدرت ی و اط;عاتی نزد کارمندان نظامیگريد ع;وه نمود که صد ھا موضوع مھم و محرم ديًضمنا با
 ی بعمل میري آنھا جلو گی مختلف از افشایوه ھاي جھان وجود دارد که به شیرامون کشورھايکا پي امرۀاEت متحديا
  .ديآ

د افزود يدرمنطقه با ستيترور ِ عناصریھايريب ھا، قتل ھا  و دستگي تعقۀم، به سلسلين موضوع که بگذرياز ا 
اس يال"  بنام یگري نشده بود که فرد دیِامه بن Eدن درخاک پاکستان سپر قتل اسۀکماه ازواقعيشتراز يھنوز ب که

. ديبه قتل رس) یرستان شمالي وزینواح(، بازھم درخاک پاکستان یيکايلوت امري بدون پیاره ھايزتوسط طين" یريکشم
ِن سازمان ي نزد فعالیکا بود و گفته شد که ويِاه امريِز شامل ِفھرست سين" یرياس کشميال"  " القاعده  " یستيترورِ
ِ ھوتل بزرگ شھر بمبئین باEي خونۀ ازجمله حملی مختلفیستيِ داشته و طراح ِحم;ت تروریگاه بلنديجا ِ  ھندوستان یِ

   .ن حمله درآن زمان، به تعداد دوصد تن بکام مرگ رفتنديدراثرا .زبودي نی;دي م٢٠٠٨درسال 

 اسيال " ِازوجود و استعداد)  یآ.اس.یآ( پاکستان یِ استخبارات نظامۀ است که شبکین نکته ھم ضروريِتذکر ا

                     . آوردی بعمل میاديز ۀر استفاديه ھندوستان درکشميعل "

ِن، فشارافکار عامي بدون سرنشیاره ھاي طی ھایري ھدف گۀدر بحبوح ، ی جھانۀِ پاکستان، اعتراضات جامعۀِ
 ی، م;عمررھبر گروه طالبان وبرخی پاکستانین افواه به راه افتاد که مقام ھايکا، چني امرۀاEت متحديبخصوص ا

 افغانستان ی اط;ع رسانۀچنانکه شبک.  انتقال داده اندی نامعلومیته به جاي آنھا را از شھر کویگرازسر دسته ھايد
              . . .ديد گردي در حرکت بود که  ناپدیته به طرف کراچيرھبر گروه طالبان از کو " وشت کهن) پريافغان پ(

 با یو.  خروت آباد را ترک کندۀافت کرد که ساحي دریاميبعد از مرِگ اسامه، م4عمر رھبرگروه طالبان پ 
ان چمن ي میه عبد= که در ساحه ا قلعیً جنگل مشخصا درساحه ۀته درمنطقي کوی شورای از اعضای جمعیھمکار
    " .ن منطقه بوديست و پنجم ماه ثور در ھميخ بي شد و تا تاریته قرار دارد مخفيو کو

رستان يان وزيم4عمردر فاصله م " نگاشت که" یکوھستان" بنام ی شخصِ افغانستان از قولی اط;ع رسانۀشبک
اما، منابع مطلع اظھار   (١٥٨." (اد کشته  شده است ي شده وبه احتمال زیِ دچارکدام حادثه جدی و جنوبیشمال

ِداد قتل اسامه بن Eدن و بخاطر آنکه م;عي روۀپاکستان، با م;حظ) یآ.اس.یآ (یداشتند که مقام ھا  ۀجيزدرنتيمر نِ
ھرچند .  مصوون ترانتقال داده اندیته، بجايِ کشته نشود، اورا ازمحل اقامتش درشھرکوی احتمالیِات مخفين عمليچن

 ھمانطورکه یستي تروریِر رھبران گروه ھاين بوده و ھست  که م;عمر و سايق سنج ايِلگران دقي و تحلیِاعتقاد عموم
 آن ی و اط;عاتی نظامی پاکستان قراردارند، مقام ھایِ سازمان جاسوسیکيژست ولویاسي، سی مالیت ھايِدرپناه حما
 یند و اما، وقتينماي می نگھداری مصوون نظامیاز دارند، درپناھگاه ھايکه به آنھا نين افراد و ابزاررا تا روزيکشور ا

ا قتل آنھا يروش، مبادله و رند، به فين قرار گي سنگیِا تحت فشارھاي شود و ی و مصرف شان سپریيايِخ کارآيتار
   . شونديمتوسل م

دانست و نه ثقه بودن قتل م; ي میداد را کسيق روي دقید، نه چگونه گي که گزارش باE به نشر رسیدرموقع
 ی بود که مرگ م;ی;ديم٢٠١٦ل سال ي دراوایعنيًبا پس از سه سال، يشد، مگرتقريد ميي منابع معتبرتأیعمرازسو

  . م داديش تذکر خواھيکه از موضوع در جا دي افشا گردی پاکستانی مقام ھایمذکور از سو

 

 

 

 

 

 

 

 

 


