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    ٢٠١٦/ ۶/ ٢١  پيکارپامير
 

  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 

  )٥٣بخش(
 

   

  شورای عالی صلح درمنج�ب ناکامی

ِافغانستان، به اين نوع اقدامات يکطرف، بيھوده وتضرع آميزدولت حامد کرزی نه تنھا می خنديدند، بلکه آنرا  مردم  ِ
ِنشانۀ ناکامی وشکست آن دربرابرگ ِھمچنان، ناظران و آگاھان امورافغانستان، ھم طرح . روه طالبان نيزتلقی ميکردندِ ِ

ِمذاکره ومعامله با گروه تروريستھای طالبی رايک توطئه و سازش با حکومت پاکستان ميدانستند و ھم گزينش رييس  ُ

ِرا عيب بزرگ ديگری می خواندند که کليه اقدامات و مخ" شورای عالی صلح " واعضای  ارج دراين راستا را به ِ
ِمثN، گفته ميشد که برھان الدين ربانی ازيکطرف ادامه دھندۀ جنگھای خونين کابل پس ازسال . ناکامی سوق ميداد ً

ًعمN برضد گروه ) م٢٠٠٠-١٩٩٥( ميNدی با رقبای تنظيمی خويش بود و ازسوی ديگر، مدت پنج سال ١٩٩٢

ِطالبان بخاطر حفظ قدرت سياسی خويش جنگ ميNدی طی صحبت ھای رسمی ٢٠١١درماه جون سال " ربانی. "يده بودِ
ِاخيرا با رھبران شورای کويته، سراج الدين حقانی و حزب اس�می گلبدين دريکی از  " اش درکابل اظھارنمود که ً

                                                                 " کشور ھای خارجی  م�قاتھايی  داشته است

ھرگاه به دولت بپيوندند، مورد "به رھبران وسردسته ھای اين گروه گفته است  " : وی ھمچنان اظھار داشت که 
  : حافظ شيرازچقدر به مورد سرود   " .بازخواست قرار نخواھند گرفت

 .به خال ھندويش بخشم سمرقند وبخارا را    ُاگرآن ترک شيرازی بدست آرد دل مارا" 

ِرات ربانی درحالی گفته و شنيده ميشد که سخنگويان رياست امنيت ملی اين اظھا  ِ افغانستان به کرات و ) استخبارات(ِِ
ِبدون پرده پوشی ميگفتند که کليه عمليات خونين و ُپرتلفات تروريستی درشھر کابل و ساير وVيات کشور که جان صد  ِ ِ ِ

      .گروه ھا صورت گرفته استِھا تن از ھموطنان بی دفاع ما را گرفت،  توسط ھمين 

ًدربحبوحۀ ھمين تحرکات عمدتا پنھان و معامله گريھای نيرو ھای خارجی درافغانستان، گزارشھای خاصی به بيرون   ِ
انگليسی در مورد آيندۀ ملت افغانستان بود و آن اينکه  – درزنمود که درحقيقت، افشا کنندۀ پيشنھاد و طرح امريکايی

ِوبه قولی، ده ايالت را در ازأ پذيرش پايگاه ھای ) ١) (پکتيا، پکتيکا و خوست (، سه وVيت کشور مقام ھای امريکايی
ِ سياسی خود شان را در وVيات متذکره داشته -نظامی امريکا ازسوی طالبان، به آنھا پيشکش نموده اند تا نظام اداری

ا برای گروه طالبان واقعيت داشته يا نه؟ دشواراست ِاينکه آيا چنين بذل و بخشايش سخاوتمندانۀ امريکايی ھ. باشند
سابق " رابرت بلک ويل " ِعين طرح، قبN توسط  ترديد يا تأييد نمود، ولی آنچه را نميتوان رد نمود، اينست که

ًسفيرامريکا درھندوستان ومتعاقبا توسط  ِمعاون پيشين نمايندۀ سرمنشی سازمان ملل درکابل و پسانھا " گالبرايت" ِ
اگراين طرح عملی شود، . لندن نيزبا رسانه ھا درميان گذاشته شده بود"  ِانستيتوت مطالعات ستراتژيک " زطرف ا

درحقيقت، ھمان تجزيۀ غيررسمی افغانستان به شمال و جنوب را افاده نموده و درعين حال،  به اين وسيله سعی بعمل 
ِخواھد آمد تا سرحدات شمالغربی پاکستان درنبود خط  توسط گروه طالبان حفاظت گردد و دردرازمدت، به " ديورند" ِ

يعنی . ِتحت حاکميت دولت مرکزی پاکستان مبدل گردد"  ايالت پختونخواه" يا ) پشتونستان(ايالت تازۀ پشتون نشين 
) نپاکستا(سياسی حاضر، ميخواھند برای نوزاد استعماری شان  – ِامتيازی خواھد بود که  انگليسھا درکشاکش نظامی

" ِدرعين حال، آرزو دارند از اين طريق، معضلۀ ناشی از خط تحميلی . در منطقه کمايی کرده آنرا رسميت ببخشند
. که خود، سازندۀ آن اند، به فراموشی کامل سپرده شده جانب افغانستان ھيچگونه ادعايی درآينده نداشته باشد" ديورند

اس�م آباد   "  خورشيدی نوشت که١٣٩٢ومات ِافغان، درماه سرطان به نقل از يک دپل" پيام آفتاب " چنانکه نشريۀ 
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خبرگزاری رويترز ... پيشنھاد کرده که حکومت افغانستان در جريان مذاکراِت صلح، چند و;يت را به طالبان بسپارد
افغانستان در معيين وزارِت امورخارجۀ افغانستان گزارش ميدھد که اين پيشنھاد به سفير" ارشاد احمدی" به نقل از 

سفير افغانستان در " عمر داوود زی " از " سرتاج عزيز "مشاور امنيِت ملی پاکستان ... اس�م آباد شده است 
  " . پاکستان خواسته است تا حکومِت کابل در جريان پروسۀ صلح، چند و;يت افغانستان را به طالبان واگذارکند

امريکا موقِف تنِد خود  ... " م نوشت که٢٠١٢نيز درماه آگست " يون اکسپرس تريب" يک روزنامه ی پاکستانی بنام  
ِدر گزارش اين روزنامه ی   "را دربرابر شبکۀ حقانی نرم کرده و ميخواھد با اين گروه گفت و گو را آغاز نمايد

ِطر سھيم امريکا بخا " نيز انعکاس يافت، ھمچنان گفته شد که" اميد وطن" پاکستانی که ازطريق سايت انترنتی 
را )  پکتيکا و خوست -پکتيا( ِساختن شبکه ی حقانی در نظام آينده ی سياسی افغانستان؛ سه و;يت جنوب شرقی 

ِاين نظرات و اقدامات امريکا وانگليس، درحقيقت ھمان ضرب المثل ازکمر خليفه )  "به اين گروه تسليم ميدھد
  (!!بخشيدن را تداعی ميکند

زارش، سخنگوی نيرو ھای امريکايی درافغانستان اظھارداشت که اين ادعا  حقيقت ندارد، ِھرچند پس ازنشر اين گ 
ولی ھمينکه عين موضوع، پس ازھرمدتی يکبارازمنابع امريکايی، انگليسی ويا پاکستانی بيرون داده ميشد، به معنای 

  .است ِاين بود که به اصطNح زير کاسه نيم کاسه يی وجود داشته

                                ای مخفيانه با گروه طالبانديد و واديد ھ

ميان ) آشکار و پنھان( ميNدی بود که تحرکات مذاکره خواھی، سفرھا و تماسگيريھای وسيع ٢٠١٢ِدراواخرسال  
ريس، ِنماينده گان دولت کابل، حزب اسNمی گلبدين، گروه طالبان و ھيأتھای خارجی دراسNم آباد، رياض، انقره، پا

سفرھا و تماسھايی که متن ومحتوای آنھا ھرگزبرای مردم افغانستان . قطر، بن، لندن و عشق آباد به راه انداخته شد
 بنياد پژوھشی استراتژيک فرانسه " ِم ازطريق رسانه ھا اعNم گرديد که٢٠١٢ازآن جمله، درماه دسامبر. افشا نگرديد

و مذاکره ميان نماينده گان دولت کابل و گروه ھای مسلح مخالف نشستی را غرض گفت و گوی صلح  درنظر دارد "
معاون " بھير" ًمتعاقبا معلوم شد که دراين نشست که مدت سه روز دوام نمود، افرادی چون . در پاريس برگزار نمايد

ِتمر از حزب ِگلبدين، يونس قانونی ازائتNف ملی، احمد ضيا مسعود وفيض _ ذکی از جبھۀ ملی افغانستان، حنيف ا
ِحق وعدالت، فرخنده زھرا نادری و نيلوفر ابراھيمی نماينده ھای بخش زنان پارلمان، مNشھاب الدين دVور و محمد  ِ
نعيم وردک ازسوی گروه طالبان، معصوم استانکزی دبيرشورای عالی صلح و حاجی دين محمد مشاور رييس جمھور 

ِ بازھم ازانظارمردم افغانستان پنھان نگھداشته شد، اما برخی ازرسانه ِھرچند جزئيات اين نشست. اشتراک نموده بودند
ھا نوشتند که نمايندۀ گروه طالبان طی نشست پاريس گفته است که چون دولت حامد کرزی يک دولت دست نشانده 

رستادۀ گروه ولی بقول رسانه ھا، ف" ِاست، بنابرآن، نميخواھند با چنين يک دولت دست نشانده به مذاکره بپردازند 
ِطالبان با ھيأتھای احزاب و جبھات مخالف دولت کرزی و ھمچنان با نمايندۀ حزب اسNمی برخورد صميمانه يی  ِ ِ

بعضی ازرسانه ھا درآن شب و روز نوشتند گروه طالبان که خود، بدترين نوع دست نشانده گی و وابسته .  داشته است
ِگی به استخبارات ارتش پاکستان و ديگران ر ا به نمايش گذارده اند، حق ندارند دولت افغانستان را دست نشانده خطاب ِ

ِدو نشست خصوصی و مخفی " بنياد استراتژيک فرانسه" اين نکته نيز گفتنی است که قبل ازاين نشست، ھمين .  کنند
ھمين شب و در.  ميNی درپاريس ميزبانی نموده بود٢٠١٢م و ماه جون سال ٢٠١١ديگر را نيزدرماه نوامبرسال 

ِروزيکه اين سطور رقم زده ميشوند، فعاليتھای پشت پردۀ منابع و مقام ھای خارجی و نيز، جانب دولت حامد کرزی  ِ
ِحذف اسمای رھبران گروه مذکوراز فھرست  .ِبخاطر کشانيدن گروه مسلح طالبان باVی ميزمذاکره با شدت ادامه دارد ِ

ِسياه سازمان ملل، گشايش دفتر و ديوان  ِبرای آنھا درکشور ھای خارجی و رھايی تعداد زيادی از زندانيان آنھا از ِ
ِزندان ھای افغانستان و زندان گوانتانامو و جلوگيری ازمحکوميت تروريسم و مداخNت مقام ھای پاکستانی درامور  ِ ِ ِ

ِمی يافت که جانب طالبان اين فعاليتھا درحالی استمرار .افغانستان اززمرۀ ھمين تNشھا و فعاليتھا به حساب ميرفت
                            .ازھيچ نوع اقدام ِخونين ِتروريستی در نقاط ِمختلف ِکشور دريغ نميکردند

ِتبليغاتی وسيع پيرامون مذاکره و معامله با گروه طالبان ، عNوه ازکرنش و  – حامد کرزی، به سلسلۀ تNشھای سياسی
ِا رھاسازی جوقه جوقه از زندانيان آنھا ازمحابس افغانستان، به کرات از سازمان ملل مدارای آشکار با اين گروه و حت ِ
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ِتقاضا بعمل آورد تا اسمای آنعده ازسران و سرکرده گان گروه طالبان که در ليست سياه آن سازمان درج گرديده بود،  ِ ِ
، نيزبا پيروی از ) درکابل ترورشودقبل ازآنکه(به رياست برھان الدين ربانی " شورای عالی صلح" حذف نمايد و 

ِچنانکه سازمان ملل که شديدا تحت تأثير ابرقدرت امريکا ميباشد، به اثر . رييس جمھور، چنين تقاضا ھا را تکرارکرد ِ ً

لزوم ديد ِمقام ھای آن کشور، اسمای يکتعداد از تروريست ھای شناخته شدۀ طالبی را طی چند مرتبه از ليست سياه 
  :م، اسم افراد آتی ازليست سياه سازمان ملل حذف گرديد٢٠١١باساس گزارش ھای ماه جوVی . ودخويش حذف نم

 محمد موسی ھوتک معيين وزارت پNن امارت طالبان

 ِعبدالحکيم معيين وزارت سرحدات امارت طالبان

 سعيد الرحمن

 فقيرمحمد

 ارسN رحمانی

  حبيب _ فوزی

  رفيع _

 محمد ربانی

 آخندزادهمحمد صديق 

 رحيم _ زرمتی

 عبدالغفور

 سيد شمس _ کمال زاده

 عالم الدين اسير

 محمد حسن

 محمد داوود

  سيد شمس _

                               طيب آغا

درحالی صورت  ميگرفت که گروه طالبان درھر شب " جامعۀ جھانی" ِاين اقدام حکومت ِافغانستان، سازمان ملل و    
ِبا مين گزاريھا، حمNت باصقين، اختطافھا، عمليات انتحاری، اعدام ھا، سرُبريدن ھا و ترورھای سازمان و روز،  ِ

به نقل ازمنابع مطلع " ِپيام آفتاب " چنانکه  .(وھنوزھم ميکشند) ِيافته ودھشتناک، دود از دمارمردم افغانستان ميکشيد ند
 حم�ِت انتحاری، انفجار ھای مين کنار جاده، جنگھای ِافزايش "  خورشيدی نوشت که١٣٩٢درماه جوزای سال 

بيشتر از پيش جان  غير نظاميان را بازستانده و تنھا طی دو ھفتۀ گذشته، نزديک به دوصد کشته و ... فرسايشی و 
 حمله به دفاتر صليِب سرخ ِبين المللی، دفترسازمان ِمھاجرِت... زخمی در و;يت ھای مختلف اين کشوربرجا گذاشت

ِجھانی و غيره چشم انداز زنده گی را برای مردم سياه تر ساخته  و فعاليت اين سازمانھا را نيز با چالش و موانع 
    ". رو به رو نموده است

سلسلۀ اين رھا کردنھا تا آنجا باV گرفت که سفارت امريکا درکابل، طی نامۀ رسمی خويش عنوانی مقام ھای   
د رھا سازی تروريستھا توسط حامد کرزی تھيه کرد که اينک، ترجمۀ بخشھايی ازنامۀ واشنگتن، اطNعاتی را درمور

، ُ}لوی سارنوال يا دادستان کل{و محمد اسحاق الکو } رييس جمھور{کرزی   "  : متذکره را دراينجا درج مينمايم
 باره به ميدان ھای جنگ افراِد توقيف شدۀ خطرناک را بدون آنکه به محکمه حاضر ساخته شوند، رھا ميکنند تا دو

، به تعداد يکصد و چھار نفر بدون محاکمه آزاد ٢٠٠٨ م تنھا يکنفر رھا شد، اما در سال ٢٠٠٧درسال ... بروند
، دوازده نفر و در بين ماه ھای اپريل و جون ھمين سال، بيست و سه تن و در ماه جو;ی، ده ٢٠٠٩شدند، در سال 

کرزی پنج تن افراد پوليسی را که به جرم انتقال ِ يکصد و بيست و ...  شدندسوی کرزی رھا نفر بدو ن محاکمه از
مقدار بيست و شش ... چھار کيلو گرام  ھيرويين با استفاده از موتر نيروی امنيتی، دستگير شده بودند، رھا کرد

ِکيلو گرام ھيرويين از داخل موتر کلنل جاويد رييس بخش پوليس شاھراهِ بدخشان بدست آمد، ِ  اما کرزی فرمانی را ِ
کرزی درنظر دارد اسماعيل صافی را نيز که ... امضا کرده است } ُپلچرخی{ِمبنی به رھايی او از زندان  پل چارکی 
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 با مقدار کافی ھيرويين و ٢٠٠٥اسماعيل درسال . ِمحکوم به نزده سال حبس شده، از زندان پل چارکی آزاد سازد
  (232) ...س�ح دستگير شده بود

ِبته پس ازآن، بخصوص دراواخر سال ال  ميNدی، صدھا تن ازگروه طالبان توسط فرمان ٢٠١٣ِ و اوايل سال ٢٠١٢ِ
ِتمھيد و تNش سه جانبه . ھای حامد کرزی اززندان ھای افغانستان آزاد شدند که درجايش ازآنھا ياد خواھيم نمود

ِ با گروه طالبان تا آنجا پيشرفت که حتا دفتر سازمان مبنی برمذاکره و مصالحه)  پاکستان وانگليس- دولت افغانستان(
  (233) .حاضر است با گروه طالبان داخل مذاکره و مفاھمه شود" اعNم نمود که ) يوناما(ملل درافغانستان 

ِحتا درشب و روزيکه دفتردپلوماتيکِ گروه طالبان درقطرگشوده شد، دولت کرزی بخاطر آنکه از سوی اياVت متحده 
ِشيه کشانده شده بود، آزرده و معترض گرديد و درحاليکه مردم افغانستان از  ناحيۀ گشايش ِدفتر و برافراشتن به حا

ِبيرق ِسفيد ِطالبی شديدا نگران و ناراحت بودند، بازھم قرارگزارش تاريخی بيستم ماه جون  ِ م خبرگزاری بی بی ٢٠١٣ً
ِی رسما تقاضا بعمل آورد تا سران گروه طالبان را که رویسی، وزارت امورخارجۀ حامد کرزی ازمقام ھای پاکستان ً 

ِمNحظات خاص درزندان آن کشوربودند، آزاد    رسانه ھا دراواخر ماه فبروری  م اين موضوع را افشا نمودند ٢٠١٣ِ
و وزارت عدليه ( که حامد کرزی نامه يی به گروه طالبان فرستاده و درآن تذکر داده که حاضراست دو پُست مھم 

ِچنانکه به روز اول ماه مارچ سال . ِکشور را به گروه مذکور بسپارد، اگر باVی ميز مذاکره بنشينند)ُدادگستری کل 
درھمين ) آقايان جNل و موVنا فريد(ِسان سياسی منتشرۀ افغانستان با دو تن ازکارشنا" طلوع نيوز" م، برنامۀ ٢٠١٣

ِرابطه گفت و شنيد مستقيم و مستند را به نشررسانيد که کارشناسان مذکور بگونۀ صريح و جدی از چنين تصاميم و  ِ
" وبسايت    فھرست زندانيان آزاد شدۀ طالبان به فرمان حامد کرزی .ِاقدامات رييس جمھور افغانستان انتقاد ميکردند

ِ خورشيدی، فھرست چھارصد تن اززندانيان گروه ١٣٩٢ ماه سرطان سال ٣٠بتاريخ " شبکۀ اطNع رسانی افغانستان 
ِطالبان راھرکدام آنھا مرتکب قتل و جنايت و اختطاف و انفجاردرداخل افغانستان شده وازطرف دولت حامد کرزی 

  : رھا ساخته اند، قرار آتی به نشر رسا نيد

   ، نفر١٦٤  ر به تعداد      اززندان قندھا 

   ، نفر  ٣٠                  از زندان پکتيا 

     نفر٧٦                  از زندان ھلمند

   نفر٤١  ز زندان زابل                 ا

   نفر١١از زندان ميدان وردک           

  نفر١٢از زندان ننگرھار                

                                                                          نفر٢٧       ز زندان لوگر             

                                                                        نفر٤١      از زندان  خوست          

                                                                        نفر١٤         از زندان پکتيا           

                                                                         نفر١٥    از از زندان   غزنی         

                                                                          نفر٩زندان قندوز                      

                                                                          نفر٢از زندان کاپيسا                  

                                                                         نفر٣از زندان    پروان               

                                                                           نفر٢         از زندان کابل           

                                                                          نفر٤از زندان بغNن                  

                                                        نفر٥از زندان کنر                    

      نفر  ٣              ن از زندان لغما   

      نفر٢از زندان  فراه                   

  نفر١از زندان جوزجان              

 نفر 1                 از زندان      تخار 
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سوی محاکم به حبس ھای طويل المدت محکوم شده  نفر زندانی ديگر که از ٤٩منبع مذکور عNوه کرد که به تعداد   
ِ، مدت حبس شان تا يکسال الی دو سال تخفيف يافته و سرانجام، قبل ازاينکه اين ...بودند، طی چندين شماره فرمان  ِ

  :ِدوره را نيز سپری کنند، براساس فرمان ھای متعدد ديگراز حبس رھا شدند

 )ِانيان پاکستانی بصورت عليحده درصفحات آيندۀ اين اثر درج شده استفھرست اسمای زند(    نفر٧اتباع پاکستان  

   نفر٢از زندان کاپيسا     

  نفر٢از زندان پکتيا       

   نفر٦از زندان پکتيکا     

      نفر٣از زندان  لوگر      

    نفر١از زندان فارياب     

    نفر٨از زندان کابل        

   ر  نف٢از زندان ننگرھار    

     نفر١از زابل               

   نفر٢از غور              

   نفر٣از قندھار            

   نفر٢از غزنی             

   نفر١از پروان             

  نفر١از کنر               

    نفر١از ارزگان           

   نفر١از پنجشير           

                                                                               ز فراه  نفر ا١از لغمان             

حدود چھل زندانی طالب  " " ِم از قول منابع مطلع وVيت غزنی نوشت که٢٠١٣درماه جوVی " ُبخدی " خبرگزاری 
باره با جنگجويان گروه طالبان پيوسته زندان اين و;يت رھا شده بودند، دو  ًکه قب� به فرمان رييس جمھور کرزی از

ِاط�عاِت دقيق و مؤثق در دست داريم که طالبان رھا شده  " قوماندان امنيۀ وVيت غزنی گفت که زورآورزاھد... " اند
درجمع چھل فرد رھا ... ِبه فرمان حامد کرزی از زندان کوه باد غزنی، دو باره به صفوِف طالبان مسلح پيوسته اند

اين قوماندانان، دو باره اسلحه گرفته و به فعاليتھای . ِی قوماندانان خطرناِک طالبان نيز شامل بودندشده، برخ
ِمردم افغانستان، منابع مطبوعاتی و نھاد مدنی و حتا برخی ازمنابع امنيتی داخل افغانستان،  "...شورشگری پرداخته اند

 "   افغانستان را نگران کننده و سوال برانگيزخوانده گفتند کهِرھايی دستجمعی يا گروھی زندانيان طالب از زندان ھای

بسياری از اين ...از ميان بيش از پنجھزار زندانی در بگرام، تا کنون بيش از دوھزار وپنجصد تن آن آزاد شده اند
ازرھايی حتا معاون والی غزنی  ".افراد پس از رھايی از زندان، دو باره به جبھۀ جنگ عليه دولت باز گشته اند

ِطالبان زندانی انتقاد نموده گفت که بيشتر شورشيانی که به نا امنی ھا در اين وVيت دامن ميزنند، کسانی ھستند که 
ِيکی ازافراد طالبان ازبگرام به اساس وساطت شورای عالی صلح رھاشد . ...اززندان ھا آزاد شده اند او درغزنی . ِ

با وجود وساطتی که بزرگان و شورای صلح انجام داده بودند، او در جنگ با پس ازرھايی ازبگرام . بازداشت شده بود
ِخارجی ھا جنازه اش را درمقابل ما انداختند و پرسيدند که شما به کدام دليل و به اساس . نيرو ھای خارجی درگيرشد

  کدام اسناد اين ھا را رھا ميکنيد؟

ِزندانيان طالب که از  " نوشتند که ِ ھای پوليس وVيت ھلمندِبرخی ديگرازرسانه ھای داخلی افغانستان ازقول مقام"
    "...بگرام رھا شده اند، درجنگ ھای ھلمند و به خصوص ولسوالی سنگين ديده شده اند

ِيکی از فرماندھان اين گروه را دستگير کرده اند که سابقۀ دو دوره حبس  "  منبع پوليس ھلمند به رسانه ھا گفت که
    "...  را داشته استدر زندان بگرام
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ِجنگھای برخی از نقاِط ھلمند، توسط شماری از فرماندھان  " جنرال جمعه گلُ ھمت فرمانده پوليس ھلمند گفت که 
ِمولوی قريشی يکی از فرماندھان طالبان که توسط نيرو ھای ... طالبان که از بنِد بگرام رھا شده اند، صورت ميگيرد

... ًد، بعد از رھايی، مجددا در ولسوالی مارجه بر عليه نيرو ھای امنيتی جنگيده است نظامی دو بار زندانی شده بو
ِافزايش دامنۀ نا امنی ھا درشمال ھلمند، بخصوص ولسوالی سنگين، نوزاد و موسی قلعه توسط طالبان رھا شده از  ِ

   "...زندان ميباشد

ِھايی جنايتکاران از زندان ھای کشور راه افراط کرزی درقسمت خوشبينی و خوشخدمتی نسبت به گروه طالبان و ر 
يکی از رھبران پايه يی گروه طالبان را که ازطرف نيروھای امريکايی " مN ذاکر" ًپيمود که مثN شخصی بنام 

ِدستگير و به زندان گوانتاناموانتقال داده شده بود، بنام آنکه وی بايد در داخل افغانستان محبوس باشد، درسال  م ٢٠٠٧ِ
ھمين مN ذاکر، پس از رھايی اززندان، . ازمقام ھای امريکايی تحويل گرفت و فقط يکسال بعد ازآن، او را آزاد نمود

ِبN وقفه و بازھم به گروه ھم قماش خويش پيوست ومسووليت حمNت مسلحانه و خونين ِ نظامی درمناطق جنوب و  ِ ِ
" مN ذاکر ازسوی حامد کرزی درحالی صورت گرفت که ِعمل رھا سازی . جنوب غرب افغانستان را برعھده گرفت

او ... ِذاکريکی از سر سخت ترين و متعھد ترين فرماندھان طالبان است   " با صراحت نوشت که" Vنگ وار ژورنال
                                              "...ِھمچنان يکی از چندين رھبر ارشد ِطالبان است که  ارتباط نزديک با القاعده دارد

ِحامد کرزی رييس جمھورافغانستان مدتی رابرسرتحويلگيری زندان بزرگ بگرام ازمقام ھای امريکايی، با آنھا           ِ ِ
 ميNدی با پنج ھزارزندانی آن به دولت افغانستان ٢٠١٢ِچانه زنی نمود و باVخره زندان مذکور، در ماه سپتمبر سال 

" ِونه، فرصت آنرا يافت که بازھم زندانيان طالبی و ساير تروريست ھای اسير را بنام آنکه سپرده شد و کرزی بدين گ
م افشا نمود که دولت کابل، ٢٠١٣ِخبر گزاری بی بی سی در اخيرماه دسامبر. اند، جوقه جوقه آزاد سازد" بيگناه 

اشتی ديگر را نيز ترتيب داده تا آنھا را ِعNوه ازآزاد سازی دوھزارزندانی بگرام، اخيرا ً فھرست ششصد و پنجاه بازد
ِرييس ھيأت بررسی زندانيان، به رسانه ھا گفت که ُجرم " داد رس " ًمتعاقبا، شخصی بنام . از زندان بگرام رھا کند ِ

ِاما، ضمن اعتراضات گستردۀ عمومی ، مقام ھای امريکای . صد ھا محبوس ھنوز روشن نبوده و بايد رھا ساخته شوند ِ
بخصوص رھايی ھشتاد و پنج تن تروريست ھايی که " ِرابرچنين حاتم بخشی ھای کرزی اعتراض نموده گفتند نيزدر ب

ِمسوول کشتار تعداد . متأثرخواھد ساخت زيادی ازافغانھا و امريکايی ھا ھستند، رابطۀ فی مابين افغانستان و امريکا را ِ
ِاما مدتی بعد، باساس گزارش مؤرخ بيست ماه مارچ . گندًو کرزی ھم ظاھرا رھايی بعضی از آنھا را به تعويق اف" 

ِ م خبر گزاری بی بی سی، بازھم به تعداد پنجاه و پنج نفرطالب محبوس را اززندان بگرام رھا نمودند٢٠١٤ شخصی . ِ
ر عNوه ب" بنام عبدالشکورداد رس که در رأس کمسيون بررسی دوسيه ھای زندانيان تعيين شده بود، اظھار داشت که 

  .کرده است}  رھا{ِاين پنجاه و پنج نفراخير، کمسيون، پروندۀ ھشتصد و پنجاه زندانی را بررسی  

 ِخورشيدی، ازقول منابع امنيتی افغان نوشت که١٣٩٣شبکۀ اطNع رسانی افغانستان بتاريخ بيست و پنجم ماه ثورسال  

 زندانی را ٥٣٦امد کرزی، گروھی متشکل از مقامات ِامنيتی کشوردر چھارچوب عفو عمومی اع�م شده توسط ح " :
افغانستان  اين عفو عمومی برای زندانيان ھمه زندانھای. . . از زندانھای و;يات کابل، ھلمند و سمنگان آزاد کردند

  " . نفر آزاد شدند٨٧٦زندان بگرام اع�م شده است که در مجموع طی ده روز گذشته ،  به غير از

 طالب که در پيوند به حمله ھای انتحاری و ٧٠٠ِدرکمتراز دو سال اخير، بيش از  " : فزود کهشبکۀ اطNع رسانی ا    
ديگر رويداد ھای ھراس افگنانه بازداشت شده بودند، به خواست شورای عالی صلح و بر بنياِد فرمان ھای جداگانۀ 

  "...د ميباشندرييس جمھور کرزی آزاد گرديده اند که چندين  پاکستانی نيز مشمول اين افرا

ِمتذکرشدکه اعضای گروه عدالت انتقالی افغانستان که موازی با تقاضا ھای عامه، به روز بيست و پنجم ماه  بايد
حکومت افغانستان بايد ازآزاد سازی " م دريک کنفرانس خبری درکابل با صراحت اظھار داشتند که ٢٠١٤جنوری 

ِزندانيانی که دست شان به خون مردم آلوده است و حقوق بشر را نقض " ه و افزودند ک" ِزندانيان بگرام خود داری کند  ِ
، }زندان بگرام {بگرام  " ِاما حامد کرزی بالمقابل، طی سخنان رسمی گفت. "  کرده اند، نبايد اززندان رھا شوند

يه خاِک خود و دولت بگرام جايی است که مردم ِ بيگناه آنجا آورده ميشوند و به آنھا عل. کارخانۀ طالب سازی است
                  " ... . عليه کشور خود بسيج ميشوند خود، از راه  توھين، شکنجه و آزار، نفرت سپرده ميشود، از آنجا

ِاين سخنان کرزی، در واقع به سود سياست و دپلوماسی حکومت پاکستان تمام ميشد، زيرا مقام ھای                  ِ
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ِوماتيک ميگفتند که طالب درداخل افغانستان توليد ميشود؛ نه درخاک پاکستان، چنانکه اين ِپاکستانی درحلقات دپل
    . موضوع را شخص رييس جمھور افغانستان اعتراف نموده است

ِتداوم آزاد سازی عناصرطالبی و حتا فرماندھان قھار آنھا که درعمليات خونين تروريستی عليه جان و مال مردم    ِِ ِ ِ
ِدست داشتند، تا آنجا انزجارآورگرديد که عNوه ازاعتراضات عمومی، حتا برخی ازمقام ھا و فرماندھان افغانستان  ِ

ًمثN، جنرال عبدالرزاق . ِامنيتی کشوردرکابل و وVيات ، دست به يکنوع تمرد ازدستورات رييس جمھوريازيدند

ِی داشته باشد، به سربازان تحت امرخودش گفت که فرمانده امنيتی وVيت قندھار، بدون آنکه ازمقام ھای مافوق دستور ِ
اين موضعگيری وی موجب . تروريستھای طالبی را درميدان ھای جنگ دستگير نکنيد، بلکه آنھا را جابجا بکشيد

ِواما، اقدام جنرال ِمذکورمورد استقبال ھمه گانی قرارگرفت. گرديد که حامد کرزی او را به کابل بخواھد ِ ھمچنان، . ِ
ِشورای صلح اين و;يت قصد دارد فردی به نام  " ی ادارۀ امنيتی وVيت قندوز برای رسانه ھا افشا نمود کهسخنگو

ِقاری حليم يکی از فرماندھان نظامی سرشناس طالبان را که توسط پوليس دستگيرشده است، رھا سازد ھمين منبع  ".ِ
ِشورای صلح قندور به ھمکاری ... بری ميکردقاری حليم، بيش از پنجصد طالِب مسلح را رھ" که  اظھار داشت

ِسازند، درحاليکه برای اثبات ِجرم اين فرد،  ِبرخی حلقاِت مشخص در داخل حکومت ت�ش دارند تا او را از زندان رھا ُ
   ) "... اسناد کافی نزد شان موجود است

 ادامه دارد

 

 

 


