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  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از سال 
  )٦٧بخش (

 

                                    حم�ت انتحاری در غرب افغانستان

ِ مي'دی، يک سلسله حم'ت خونبار ٢٠١٢درھمين ارتباط بايد متذکر شد که بتاريخ ھفدھم ماه آگست سال  ِ
ِانتحاری درشھر زرنج مرکز و6يت نيمروز افغانستان صورت گرفت که موجب قتل بيشتر ازسی و شش تن افراد  ِِ

ِبيگناھی گرديد که ھمه مشغول خريد مواد مورد ضرورت غرض استقبال از ِ گفته شد که تعداد . ِايام عيد فطربودندِ
ًمنبع رياست امنيت عمومی افغانستان رسما اع'م نمود که افراد انتحاری بنام ھای . زخمی ھا بالغ بريکصد نفر ميشد ِ ِ

ھمين منبع اظھار داشت . م'ستار، عبدE و عبدالغفوربراھوی، احمد رودينی و عابد جھان ديده، ايرانی ا6صل بودند
ِافراِد بازداشت شده اعتراف کرده اند که شش ماه قبل به وسيلۀ م� ستار اھل زاھدان ايران جذب شده و بعد از  " که

ِفرا گرفتن تعليماِت نظامی درايران، به دستور م�ستار برای فرا گرفتن ِ ھرچه بيشتر تعليمات ِتروريستی به پاکستان  ِ ِ
           "...روريستی به و8يت نيمروز افغانستان آمده انداعزام شده و بعد از آن برای انجام ِحم�ِت ت

ِاين حم'ت خونين در شب و روزی انجام پذيرفت که رسانه ھای افغانی و برخی از وک'ی پارلمان ھشدارداده 
ِبودند که برخی ازاتباع ايرانی و پاکستانی درصدد حصول تذکره و پاسپورت افغانی ھستند ای ھمچنان، سر و صدا ھ. ِِ

ِديگری نيزدرسطح مطبوعات کشورمبنی برفعاليتھای استخباراتی تعدادی ازکارمندان دولتی وحلقات ديگرافغانی به نفع  ِ ِِ
" خامه پرس " چنانکه . به راه افتاده بود) ايران و پاکستان) ھمسايه ِکشورھای خارجی، بخصوص به نفع دو کشور

تبعۀ ايرانی که به قصد جاسوسی وارد  يک " : غانستان نوشت کهم از قول منابع حکومتی اف٢٠١٤ِدراخير ماه جون 
متھم به انگيزۀ جاسوسی وارد و8يت ... و8يت ھرات شده بود ازسوی محکمۀ ابتدايی به بيش ازپنج سال محکوم شد

  "...ًھرات شده و ظاھرا دريکی ازقرار گاه ھای نظامی در مربوطاِت ولسوالی شيندند بحيث آشپز کار ميکرد

ِدرد انگيز تراين بود که حامد کرزی رييس جمھور افغانستان، علی رغم ابراز احساسات مردم، اعتراض ھای   ِ
ِپيھم بعضی ازاعضای پارلمان، رسانه ھا و قشر روشنفکرکشورعليه دخالت ھا و  تجاوزھای مسلحانه، بخصوص  ِ

ِموشک باران خاک افغانستان ازطرف دو ھمسايۀ شرقی رسانه ھا   " : ، دربرابرخبرنگاران گفتغربی افغانستان – ِ
   " .ِبايد در دامن زدن احساسات ِمردم محتاط باشند و کاری نکنند که خدای ناخواسته اوضاع وخيم تر شود

يعنی، اگرھمسايه ھای افغانستان ھرقدرموشک و گلولۀ توپ و تانک با6ی خانه و کاشانۀ مردم بيگناه افغانستان 
ِملی جانب افغانستان را زيرسؤال ميبرند، بايد سکوت اختيارشود و اقدام و اعتراضی صورت ِشليک ميکنند وحاکميت 

  .نگيرد

ِبه روزسوم )  جرمن آن'ين-افغان( ِبه سلسلۀ مداخ'ت چند جانبه در امور داخلی افغانستان، نشريۀ الکترونيکی 
ای رھبری طالبان درماه می امسال دفتری يک عضو شور ... " : نوشت که" راديو آزادی" ِم ازقول ٢٠١٢ماه آگست 

زاھدان درامتداِد سرحد ميان سه کشور ايران، پاکستان و افغانستان ... ِرا در شھر زاھدان ايران افتتاح کرده است 
موقعيت دارد و از شھر کويته ی پاکستان که شورای رھبری طالبان در آنجا مستقر است، ساده ترين راه ترانزيت به 

               "...شمار ميرود

ِنشريۀ مذکور ضمنا ازقول   ھدف اساسی گشايش دفتر برای طالبان اين  " می افزود که" وال ستريت ژورنال" ً

   "...است که ايران بتواند ت�ش ھای خود را با طالبان عليه امريکايی ھا ھمآھنگ سازد
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ِايران از ترس حمله به  " نوشت کهنيز دريکی ازشماره ھای خويش  (نيزاويسماياگازتا(روزنامۀ روسی 
ايران و طالبان خود را آماده ميکنند که در صورت . .. تأسيساِت اتمی خود، با طالبان عليه امريکا متحد شده است 

   "حملۀ اسراييل ياامريکا به تأسيساِت اتمی ايران، به عمليات انتقامی مشترک دست بزنند

ِدرآغاز ماِه جون  " : ھمين روزنامۀ روسی ع'وه نمود که   ِامسال گزارش شد که سپاه پاسداران انق�ِب  ِ
  "... موشکھای زمين به ھوا، مذاکراتی را با طالبان آغاز کرده است} تحويلدھی { اس�می با ھدِف تحويل 

 مي'دی نيروھای امريکا و بريتانيا درافغانستان مدعی شدند که ٢٠٠٧درسال " روزنامه دراخيرتذکرداد که 
طالبان ميتوانستند با اين . چينی که دراختيار طالبان بوده به دست آنھا افتاده است  " ٥-ان.موشکھای اچ"عدادی از ت

کم پرواز ميکنند، ھدف  ِموشکھا، ھليکوپترھا، ھواپيمای بدون سرنشين وھوا پيما ھای جنگی امريکا را که در ارتفاع
  . قرار دھند

ِ مي'دی خويش از قول مقام ھای محلی و6يت ٢٠٠٧م ماه جون سال بتاريخ شش" بی بی سی " خبرگزاری 
پوليس مرزی ھرات، از کشِف مين ھای ساخت ايران در منطقۀ مرزی مشترک با اين کشور  " : ھرات افشا نمود که

   " .فرماندۀ پوليس مرزی ھرات، پنج حلقه  مين را به خبر نگاران نشان دادند... خبر داده اند

ِی و6يت نيمروز ومسوولين امنيتی آن و6يت با صراحت کامل ميگفتند که ده ھا موشک ازسوی ھمچنان، وال ِ
نيزآن اظھارات و گزارشات را به نشر ميرسانيدند، ولی با آنھم  ايران با6ی قلمرو افغانستان شليک شده و رسانه ھا

   "به  گفته ھا و نوشته ھای رسانه ھا باور نکنيد" رييس جمھورميگفت که

منابع امنيتی افغانستان اط'ع داد  ِ م خويش ازقول٢٠١١بتاريخ سيزدھم ماه اکتوبر" بی بی سی "خبرگزاری   
موشک پرانی از داخل ايران به سوی مناطق مرزی و8يت نيمروز از روز چھارشنبه آغاز شد و تا بامداد  " که

  "... پنجشنبه  نيز ادامه داشت

ًھدف راکت ھای پرتاب شده عمدتا  " : گفت که) جبارُپردلی) و6يت نيمروز ِبی بی سی، فرماندۀ پوليس ِبقول

يک پسر ... در حاشيۀ غربی و8يت نيمروز است " گذر عبدالرحمان و خواجه عبدالرحمان " مناطق موسوم به 
 {انی ھااير{در اين اواخر، آنھا  ... سيزده ساله در اثر اين حم�ت زخمی و به يک بيمارستان منتقل شده است

آغاز کنند و پوليس ملی ما بر اساس وظيفه ای  ميخواھند تأسيسات نظامی خود را مانند اعمار برج ھا در اين ساحه
  ". که دارد مجبور است از تماميت ِارضی دفاع کند و متأسفانه در گيری ھا صورت گرفته است

ِگزارش ديگری که بتاريخ دوازدھم ماه  ھای امريکايی انتشار يافت، درآن  مقاممي'دی ازسوی  2011اکتوبر ِ

ِطرح نيروی قدس سپاِه پاسداران ايرانی برای ترور عادل الجبير، سفير عربستان سعودی در واشنگتن  " گفته شد که ِ ِ
    "را خنثی کرده اند

ِمقام ھای مذکورع'وه نمودند که ھدف اين طرح، به قتل رسا نيدن سفيرعربستان سعودی در واشنگتن بوده ِ 
به سلسلۀ جفا ھا وچشم سفيدی .  درعين حال، دولت امريکا، ايران را بزرگترين حامی تروريسم درجھان خواند. است

" اشفاق پرويز کيانی" درمورد افغانستان، جالبتر ازھمه اين بود که جنرال ) ايران و پاکستان( ھای دو کشورھمسايه 
ِرت نظامی و استخباراتی آن کشور، درماهِرييس ستاد مشترک ارتش پاکستان و درواقع، اصل  قد م با ٢٠١١اکتوبر ِ

نمايندۀ خاص امريکا درامورافغانستان و پاکستان م'قات بعمل آورد و با ديده درايی خاص " مارک گروسمن "آقای
، اظھارات ينا  " .حم�ِت شورشيان از جانب ِخاِک افغانستان بر اين کشور صورت ميگيرد " : خودش اظھار داشت که

بی (منابع   .ِھمانقدرکه برای مردم افغانستان خنده آوربود، بھمان اندازه، تعجب نمايندۀ خاص امريکا را نيز برانگيخت
جنگجويان، برای رفتن به سوی مرز افغانستان، از خود رو ھای نظامی  " با صراحت اع'م داشتند که) بی سی

ًاين پيکار جويان عمدتا . . . ِسر نشين امريکايی قرار نگيرندپاکستان استفاده ميکنند تا ھدف ھوا پيما ھای بدون 

    " .ميگويند" طالبان پنجابی" پاکستانی ھستند و در منطقه به آنھا 

 

                   سياست پيچيده و دو پھلوی چين درقبال افغانستان

  انب پاکستان درحق ملت ِھرگاه يک لحظه ازبحث روی جفاھا، رياھا، دخالت ھا و منافقت ھای دوامدار ج
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ِجنگزدۀ افغانستان بگذريم، جا دارد ازسياست دو پھلو و پيچيدۀ حکومت چين نيز درقبال اوضاع متشنج منطقه وموضع  ِ
چين که ھم مرزبا پاکستان بوده و رابطۀ غيردوستانه يی : تروريست پرورانۀ مقام ھای پاکستانی تذکری بعمل بياوريم 

بعنوان (ھا بدينسو، علی رغم نزديکی ھای استراتژيکِ پاکستان با ايا6ت متحده وانگليس است، ازسال با ھند داشته
سلسلۀ حمايت ھای چين . ، رابطۀ صميمانه و حمايتگرانه يی با اين کشوربرقرارکرده است)رقبای جھانی چين

بانی دپلوماتيک درعرصۀ ِازپاکستان، شامل تسھي'ت بازرگانی، مساعدتھای نظامی، ھمکاريھای علمی وتخنيکی وپشتي
ِدرعين حال، ايالت سينکيانگِ چين که درنواحی مرزی افغانستان و پاکستان واقع شده .  بين المللی وغيره ميشود

ِومسلمان نشين ميباشد، درقبال سياست ھای جھنده و ژئواستراتژيکِ ايا6ت متحده بعنوان يگانه ابرقدرت جھان، زيان 
" ازبکستان، " حزب التحرير" ِ احزاب بنياد گرای نوع تروريستی درآسيای ميانه مانند ِزيرا، موجوديت. پذيرمينمايد

تاجکستان، احزاب و تنظيم ھای جھادی و انتحاری پاکستان، گروه تروريستی طالبان و شاخه ھای " نھضت اس'می 
ِو غيره که غالبا بمثابۀ ابزارسياست ھای جھانی امريکا عمل مي" القاعده" سازمان  کنند، درت'ش آن خواھند بود تا ً

ِدرميان مسلمانان ساکن درايالت سينکيانگ و طايفۀ اقليت  نفوذ نموده و آنھا راعليه حکومت مرکزی چين " ايغور" ِ
بھمين دليل است که حکومت چين نه تنھا ازاين ناحيه سخت نگران است، بلکه . غرض تجزيۀ آن کشور بشورانند

ازسوی ديگر، وقتی ايا6ت متحدۀ امريکا . ًستخباراتی منطقه را شديدا تحت نظر داردا – نظامی – ِجريانات سياسی
ِتعليق پرداخت ھشتصد مليون دالرکمک برای پاکستان را بخاطر تروريست پروری ھای آن کشوراع'م نمود، مقام  ُ ِ ِ

ِگرازيکطرف بمثابۀ واکنش اين موضعگيری، ا. ھای چين ابراز داشتند که اين خ' را برای پاکستان ُپرخواھند کرد
ِسياسی در برابرتصميم امريکا تلقی ميشود، ازسوی ديگر، معنی گذشت و تغافل درقبال پايگاه ھای تروريستی درخاک  ِ
پاکستان و حمايت ھای مقام ھای آن کشور از تروريسم را تداعی ميکند، چنانکه خبرگزاری چين، درآستانۀ يازدھمين 

  طالبی را بدين گونه بيرون دادِسالگرد حادثۀ نيويارک ، م

امريکا برخورد دوگانه  ای با موضوع ... ِتروريسم ابزار سياسی در خدمِت منافع غرب و اھداف ِامريکا ست   " : 
. َاين سياسِت امريکا باعث شده تا اين کشور به ھمين بھانه به کشور ھای ديگر يورش ببرد. مبارزه با تروريسم دارد

ِ جنگھا، جان ھزاران انسان بی گناه را گرفت و مليونھا نفر را بی خانمان کردواشنگتن با اين. .  امريکا با حم�ِت ...ِ
ِبسياری ازغير نظاميان شده و تنش ھای  گستاخانۀ ھوا پيما ھای خود به مرز ھای داخلی پاکستان نيز باعث مرگ

ر روی تھديد ھا و خساراتی که بسياری از ِامريکا چشمان خود را ب. . . داخلی در پاکستان را تشديد کرده است 
افراطيون و تروريستھا در روسيه و چين  ايجاد کرده اند، بسته است، اما به بھانۀ القاعده و گروه ھای ديگر، به 

    " . . . افغانستان و عراق حمله کرد

 وانکشافات ِمنطقه پس باساس ھمين نگرانی ھا بود که مقام ھای چين نيزميخواستند درمورد آيندۀ افغانستان 
ِچنانکه موازی با اقدامات سياسی و امنيتی روسيه، .  مي'دی، با برخی ازکشورھای منطقه رايزنی نمايند٢٠١٤ازسال 

ًمث'، نمايندۀ آن کشورھمراه با نماينده ھايی ازروسيه و . ِدولت چين ھم دست به يک سلسله اقدامات پيشگيرانه يازيد

م دراس'م آباد پايتخت پاکستان ديدار و گفت و گوی سه ٢٠١٣ِربتاريخ بيست و دوم ماه نوامبرپاکستان، برای دومين با
ِجانبه را براه انداخته تحو6ت افغانستان را مورد بررسی قرارداد و چگونه گی وضعيت اين کشورپس ازخروج نيرو  ِ ِ

م در پيکنگ ٢٠١٣ً قب' درماه اپريل ِنخستين نشست سه جانبۀ کشورھای متذکره،. ھای خارجی را به بررسی گرفتند
                                                                                              .پايتخت چين صورت گرفته بود

ِدراينجا، علی رغم جريانھايی را که دربا6 خوانديد، نوسان سياسی مقام ھای چين و شيوه ھای دوگانۀ 
ِ آن کشوردرقبال تروريسم، بخصوص، دربرابر پرورشگاه اصلی اين سرطان خبيثه دپلوماتيکِ ِ ِ ) پاکستان(ِ

ِيعنی، ابطال ادعا ھا واع'ميه ھای متعدد رسمی مبنی بر . نيزآشکارميگردد مبارزۀ مشترک منطقه يی عليه " ِ
ی که ازسياست ھا و برنامه ھای ِدرغيرآن، 6زم و ضرور بود دولت چين با آگاھی کامل.  به ثبوت ميرسد" تروريسم

دارد، حکومت آن کشوررا نيزبا ذرايع مختلف تحت فشار قرار ميداد که  (پاکستان) تروريستی ھمسايۀ جنوبی خويش
                                                                                   .ھرگز نداد

ِه شد که طالبان پاکستانی، به تعداد سی تن ازکودکان بين سنين دوازده تا م گزارش داد٢٠١١ِدراوايل ماه سپتمبر
منابع مطلع گفتند که اين کودک ربايی توسط گروه طالبان بخاطرآن صورت می گيرد که آنان . پانزده سال را ربوده اند
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ِميخواھند ازوجود کودکان درعمليات ولی سخنگوی اين گروه . يندانتحاری عليه نيروھای خارجی و افغانی استفاده نما ِ
ِادعا نمود که آنان به اين منظورکودکان و نوجوانان را ربوده اند تا خانواده ھای شان ازحمايت ارتش پاکستان 

                                          .وخصومت ورزی با طالبان صرف نظر نمايند

ادند که مرد درجه دوم سازمان تروريستی القاعده م، منابع مطلع گزارش د٢٠١١ِھمچنان، دراواخرماه آگست 
گفته شد که . ِدرمناطق قبايلی پاکستان، توسط شليک طيارۀ بدون پيلوت امريکايی به قتل رسيد) عطيه عبدالرحمن(بنام 

ِاين، دومين فرد مھم القاعده پس ازمرگ بن 6دن است که در خاک پاکستان به قتل ميرسند ِ يگری قبل ازعطيه، فرد د. ( ِِ
ِھرچند مقام ھای امريکايی ادعاکردند که مخفيگاه عطيه عبدالرحمن .) بنام الياس کشميری نيزبا عين شيوه کشته شده بود

ِتوسط افراد اط'عاتی آن کشور رده يابی شده بود، ولی برخی ھا اظھارداشتند که چون مقام ھای پاکستانی ازطرف 
ِامريکا و متحدان آن، نسبت کم کاری و يا  ِعدم تمايل به دستگيری رھبران القاعده تحت فشار شديد قرارگرفته بودند ، ِ ِ ِ

بنابرآن، احتمال دارد، برای آنکه  فشار را از شانه ھای شان کمترسازند، با نيرو ھای اط'عاتی امريکاھمکاری کرده 
                                                                          .باشند

ِم تا حال، کليه عناصر تروريست، درخاک ِپاکستان  کشته يا ٢٠٠١اين نکته نيزگفتنی است که ازسال 
ِاين واقعيت بخوبی ميرساند که مھد اصلی تروريسم، خاک پاکستان ومؤلد اصلی   تروريستھا، مقام . دستگيرشده اند ِ ِ

 م افشا نمودند که٢٠١١ِبتاريخ سيزدھم ماه سپتمبرچنانکه منابع خبری .  ِھای حکومتی ومدارس مذھبی آنکشور ميباشد

ِسه مرد پاکستانی به اتھام پ�نگذاری قاچاق يک دھشت افگن پاکستانی به داخل امريکا اعتراف نمودند " عرفان . .. ِ
ِالحق، قسيم علی و زاھد يوسف که شبکۀ قاچاق انسان را در کويتوی اکوادور رھبری مينمودند، آماده بودند مردی 

    " . که آنھا فکر ميکردند عضو تحريکِ طالبان و يا طالبان ِپاکستان باشد، داخل امريکا سازندرا

ِبايد متذکرشد که تنھا امريکايی ھا درمورد موجوديت پايگاه ھای امن تروريسم درخاک پاکستان،    ِ ِِ
ً ناحيه نه تنھا جدا نگران بوده اين ِدرظاھردچارنگرانی نبود، بلکه کشورھای منطقه مانند چين و ھندوستان نيز از

ِمث'، ع'وه ازھندوستان که مورد حم'ت تروريستی متعدد قرارگرفته . ًوھستند، بلکه وقتا فوقت متضررھم شده اند ِ ً

، در اردوگاه ھای }انفجارھادرسين کيانگ{ِعام�ن  " است، مقام ھای چينايی نيزبصورت آشکار اظھار داشته اند که
ِجنبش ترکستان ش ِوقتی مقام ھای چينی يکی ازعام'ن انفجارھای   " .ِرقی درمناطق قبايلی پاکستان آموزش ديده اندِ

ِتروريستی درسين کيانگ را دستگيرنمودند و او بصورت شفاف اعتراف کرد که درخاک پاکستان آموزش تروريستی  ِ
                     .ردی بپ (پاکستان(ِديده است، جانب چين به واقعيت ھايی درقبال دوست ديرينه اش 

ِمقام ھای چين به اين اظھارات اکتفا نکردند، بلکه حتا ازپاکستان خواستند تا به استقرار سربازان چينايی غرض   ِ
ِمربوط به جنبش جدايی طلب ترکستان درنواحی قبيله يی پشتون نشين موافقت " ايغوری " مبارزه عليه تروريستھای  ِ

ِکه مقام ھای نظامی و استخباراتی پاکستان حتا درحق کشورچين نيز که ھم مرز و ھم درد اين درحاليست . نمايند
ِپاکستانی ھا ميباشد، ازغدر و جفا کارگرفته س'ح و تروريست ھای دست پروردۀ شان را به منظوربه راه اندازی 

ِرييس وقت " وليام کيسی" ِبه دستورھمانطورکه . ھا فرستاده اند" ايغوری" شورشھا و تخريبھای جدايی طلبانه در ميان 
ِای، افراد تروريست، س'ح و مواد تخريبی را به تاجيکستان درآنسوی دريای آمو عليه منافع شوروی ديروز .آی.سی ِ

                                                                        .فرستادند

 ) ادامه دارد(

  


