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

    

  ٢٠١٥/ ١٣/١١  پيکار پامير

 

  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
  )بخش ھفتم(

 

 :   طنين جنگ با  می گيرد
"  تلويزيون، دفترتلويزيون-امريکايی، ھدف ھايی ازقبيل ميدان ھوايی، ايستگاه ھای راديو)  اس٥٢-بی(طياره ھای 

اه ھای رادار، خطوط ِاول ِجبھۀ جنگ ِطالبان عليه ائت1ف شمال و ، پايگاه ھای عسکری درحومۀ کابل، دستگ"الجزيره 
ساير نقاط ِمھم ِنظامی و حتا غير نظامی  را درکابل نيز با پرتاب ِ بم ھای دوھزار کيلو گرامی مورد حمله قرار دادند 

دھشت باربود که  طنين ِانفجارات ِناشی از بمباران، چنان. که تلفات جانی و خسارات مالی ھنگفتی به بارآورد
ِشھروندان کابل يکبار ديگر دچارترس و دلھرۀ شديدی شده غرض ِنجات ِجان ِشان به مخفيگاه ھا و جا ھای امن پناه 

                               .ميبردند

کايی و ِبا آنکه ازانتشار گزارشھای مربوط به تلفات و خسارات ِجانی و مالی جانب ِافغانستان توسط مقام ھای امري
. انگليسی جلو گيری بعمل آمد، با آنھم، مردم افغانستان درشھرھا وقريه ھای شان، شاھد ويرانی ھای دھشتباری بودند

ھا،  باغ ِدراثربمباران ِھوا پيما ھای نظامی امريکا، نه تنھا تأسيسات نظامی افغانستان، بلکه زيربنا ھای اقتصادی،
واقع " فيل کوه " وغيره نيز به نابودی کشانيده شدند که انھدام ِبند ِبرق آبی منازل، مزارع ودستگاه ھای توليد برق 

                                    . درحومۀ شھرقندھار، يکی از نمونه ھای بارز آنست

 
 نمونه يی ازبمباران ھای قوای امريکايی باLی افغاسنتان

 

ديزی " امريکا بمب ھای پانزده ھزار پوندی را بنام  " : و روز گفتيکی ازافسران ِبلند پايۀ امريکايی درھمين شب .
ريخته، چنانکه در اواخر ھفتۀ گذشته، دوصد و بيست و پنج مرتبه چنين عمليات " توره بوره" با ی تونلھای "  کتر

  (8)   " .را انجام داده است

و ازسوی ديگر، مقام  نات ِنظامی آشنايی نداشتندچون گروه طالبان ازيکسو با چنين حم1ت ِھوای وکارُبرد ِچنين امکا
ًھای نظامی پاکستان مؤقتا دريک خ1 انفعالی قرارگرفته کُمکھای لوژستيکی شان برای گروه مذکوررا متوقف نمودند،  ً

  يکا و ِبنابرآن، باآنکه تلفات ِعظيم ِجانی رامتقبل شده بودند، بيشترازآن نميتوانستند دربرابريورشھای شديد ھوايی امر
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                  .مقاومت نمايند" ائت1ف شمال" انگليس و حم1ت ِزمينی تفنگداران ِ

ِيک منبع آگاه اظھارداشت که افراد ِطالبان، بگونۀ کتلوی وبدون سترواخفا، يعنی بدون رعايت احتياط Lِزم ِجنگی، حتا  ِ
ًبرقله ھای کوه و بلندی ھا ظاھر ميشدند که غالبا به سھولت م بنابرآن، . ورد ھدف ِھوا پيما ھای جنگی قرارميگرفتندُ

  .ِدرحاليکه صد ھا جسد به روی زمين افتاده بود، ازکابل به سوی قندھار واز آنجا به طرف ِخاک پاکستان فرار نمودند

      

ھده ميکردند ساخت جاپان را از باL مشا" ِپک اپ" اين درحالی بود که امريکايی ھا، قطارھای طويلی ازعراده ھای 
درعين زمان، گفته . ِکه حامل ِافراد ِفراری طالبان ازکابل بسوی قندھار بودند، مگر آنھا را مورد ھدف قرار نميدادند

وسايربانکھا ) دافغانستان بانک(شد که سرکرده گان اين گروه، مجموع دارايی ھا وذخاير نقدی را که دربانک مرکزی 
ِمتأسفانه نه  اصل ِمقدار پول ِربوده شده افشأ شد و نه تا کنون کسی درآن مورد سؤالی اما، . موجود بود، با خود ُبردند

                                                                     .مطرح کرده است

ظھارداشتند که قندھار ا ِ مي1دی، منابع خبری ازقول جنگجويان ِضد گروه طالبان در٢٠٠١ِبه روزدوم ِماه ِدسامبر  
يکی ازجھاديھای سابق به سه کيلومتری ميدان ھوايی قندھاررسيده ومنتظرھستند تا " گُل آغا شيرزی "طرفداران ِمسلح ِ

که " حامدکرزی"ِھمچنان، گفته شد که طرفداران . ِامريکايی ھا، مقاومت ِطالبان را توسط بمباران ھوايی درھم شکنند
ھبری ميشوند، درحال ِيورش به سوی شھرقندھاربوده و با مقاومتی مواجه نشده ر) احمد ولی کرزی(توسط برادرش 

 " چمن ِکويته رسانيده بود، به خبرنگاران گفت باشندۀ قندھار که خودش را به" خليل احمد " اما، شخصی بنام . اند

ی پنج دقيقه ھم قطع ِجنگِ شديد در اطراِف شھر جريان دارد و صدای بمباران و غرش طيارات امريکايی، حتا برا
                                  " .نميشود

ًو بعضی از رھبران ِاقوام و قبايل قندھار، قب1 بھمين " حامدکرزی "، "گل آغا شيرزی" اين نکته نيز گفتنی است که   ِ
                                        .تسليح و تمويل شده بودند) ای.آی.سی(منظوراز طريق منابع خاص امريکايی، بخصوص 

                                   

  
  قندھار"  گرمابک"در " الفاروق"کمپ تروريستی اسامه بن  دن بنام 

 2001اکتوبر  از بمباران طيارات امريکايی درماه وبعد قبل

 

انگليسی در قندھار، ازھفتم ماه  وجنگ و مقاومت ِگروه القاعده و طالبان و بمباران ِھوايی نيرو ھای امريکايی 
  .به شدت  ادامه داشت (دو ماه مدت( آغاز و تا ھفتم ماه دسامبرسال ِمذکور٢٠٠١اکتوبر

" روزنامۀ      .ِروزھشتم ماه دسامبر بود که منابع خبری غرب، فرارکامل ِطالبان و تصرف قندھار را اع1م نمودند 
نمود که گُل آغا شيرزی، حين ِدسترسی به قندھار، به   حکومتی کابل افشادر اين موقع، ازقول منبع" نيويارک تايمز

وزيرعدليۀ امارت ِطالبان را که تا " م1 نورالدين ترابی"ِتعداد ھفت تن از رھبران ِبلند پايۀ گروه طالبان، به شمول 
يا گرايشات قومی و زبانی، آنزمان مرتکب ِصد ھا ُجرم و جنايت ضد بشری شده بودند، درپناه ِاعطای پول ِھنگفت و 

ِبايد متذکرشد که م1 ترابی ع1وه ازآنکه امور وزارت عدليه امارت طالبان را بعھده داشت، باساس . رھا کرده است
مجسمه ھای يکنيم  سازی خويش، نقش عمده و اساسی را در نابود) خارجی(اعتقادی  – دستور ِاربابان سياسی

  .کرده بودنيزايفا  ھزارسالۀ بودا درباميان
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 – نابود کنندۀ ھويت فرھنگی و  اين عمل ِخود سرانه و ضد قانونی جنگ ساLر ِقندھاردربرابرجنايتکاران ِجنگی

تاريخی ملت ِافغانستان، نخستين نشانۀ  خود سری، قانون شکنی  و درعين حال، نوعی تھديد عليه ادارۀ مؤقت ازسوی 
البته بھمين سلسله، . رمسووLنۀ نيرو ھای امريکايی درقبال آن بودداخلی و شايدھم، ساده انگاری غي" جھادی"يک 

" بيگناه " م به تعداد سه صد تن طالب ِدستگير شده را بنام اينکه ٢٠٠٢حامد کرزی نيزبتاريخ دھم ماه فبروری سال 
تحاری و تروريست ھستند، ازحبس رھا کرد که اين سلسله، درسالھای بعدی نيز حتا با رھايی جوقه جوقه از طالبان ِان

                                                   .ھايی که توسط نيرو ھای امنيتی بالفعل دستگيرشده بودند، ازطرف وی ادامه يافت

                                                

 

 : اوضاع قندھارپس ازفرارگروه طالبان
 ِطياره ھای امريکايی و انگليسی، ادامۀ جنگ و مقاومت، و درنتيجۀ مذاکرات ِحامد گروه طالبان پس ازدوماه بمباران  

ِامريکايی، درارزگان و اطراف قندھار داخل  حامدکرزی درآن روزھا، به دستورمقام ھای(کرزی با سران ِآن گروه،  ُ
ی گُل آغا شيرزی و نيرو ھای نيروھا(م1عمروسايررھبران گروه طالبان متوجه شده بودند که ازدو سمت  (فعاليت بود

درمحاصره افتاده اند، بنابرآن، حاضر شدند قندھار را به م1نقيب ]، يکی ) تحت امر کرزی و حاميان امريکايی شان
. از جنگساLران دوران جھاد و طرفدار گروه طالبان که درعين حال، با کرزی درتماس دايمی بود، تحويل دھند

1ًخير] خيرخواه، م1برادر و ديگران جلسه يی داير کرده و نھايتا فيصله بعمل آوردند که بنابرآن، م1عبدالرزاق، م
آمدند، عبارت بودند " شاه ولی کوت " اعضای ھيأت طالبان که نزد حامدکرزی درمحل .  مقاومت بيش ازآن سود ندارد

آنھا ضمن آنکه تسليمدھی قندھار . ييس باغراناز آخندزاده عبيد]، م1 عبدالرزاق، م1 اخترمحمد آخند، طيب آغا و ر
ًرا اع1م ميکردند، ازجانب کرزی وطبعا ازسوی امريکايی ھا نيزخواھان اعطای مصوونيت شدند و اين مصوونيت 

م1نقيب ] که درعين حال حيثيت ميانجی ميان دو طرف را داشت، ازسوی حامدکرزی بعنوان . جانی به آنان داده شد
پس، . چيزی که گُل آغاشيرزی آنرا رد کرد؛ زيرا خودش خواھان کرسی وLيت قندھار بود. عيين شدوالی قندھارت

. در داخل شھرآغازگرديد و ده ھا تن جان ھای شان را از کف دادند) کرزی وشيرزی(درگيری مسلحانه ميان آن دو 
ِ تصاحب کرسی وLيت به احتمال قوی، شبکۀ استخبارات نظامی پاکستان درتشجيع و تحريک شيرزی غرض

                                       .قندھارنقش داشت؛ زيرا گلُ آغاشيرزی رابطۀ دوستانه يی با شبکۀ مذکوربرقرار نموده بود

                                      

فراد مسلح خويش که ھمه ملبس با با ا صبح ِروز ِھفتم ِماه ِدسامبر، م1نقيب ] آخوند، پس ازمذاکره با حامد کرزی،
 و اما، بعد ازظھر ھمان روز، نيروھای مسلح تحت فرمان. لباس محلی و ريش ھای انبوه بودند، وارد شھر قندھارشدند

به سوی کويتۀ پاکستان فرارنموده بود،  م١٩٩٤که پس از ورود ِگروه طالبان به قندھار درسال  "گُل آغا شيرزی "
َ، به تعداد يکھزارنفررا بدورخود جمع نموده ازسوی (ای.آی.سی(پاکستان و ) آی.اس.آی) اکنون درپناه حمايت

مذکور، ع1وه ازآنکه باLی  ِدو جناح. امريکايی ھا مسلح و ملبس با يونيفورم سربازی شده بودند، نيز به شھر ريختند
ش، دست به جنگ مسلحانه زده و موجب ِقتل چندين نفر شدند، نظامی خوي – ِو برقراری حاکميت سياسی تصاحب ِشھر

ُبلکه، دارايی و ملکيت عامه ومؤسسات ِخارجی کمک کننده را نيز به غارت ُبردند و شھر ِقندھار و شھروندان ِآن  ِ
آغا شيرزی به مجرد ِداخل شدن به قندھار، با ھمکاری  گلُ. يکبارديگر شاھد ھرج ومرج وکشتاروغارت گرديدند

، ميدان ھوايی قندھاررا تحت کنترول درآورد و به اين وسيله، راه )عبدالرزاق و حاجی بچه(تنگاتنگ ِبرادرانش 
    .را گشود ترانسپورتی، حصول ِمواد ِغذايی و لوژستيکی را برای نيرو ھای خارجی و نيز قاچاق ِمواد ِمخدر بخارج

                                                                                          

مردم از  " : گفت  "نيويارک تايمز" درآن روزھا به خبرنگار " گُل آغا شيرزی" يک سخنگوی جناح ِ" خالد پشتون " 
ِاقدامات و شيوۀ مذاکرات ِحامد کرزی با سران گروه طالبان شکايت دارند؛ زيرا وی طی مذاکرا تش پذيرفت که قندھار 

  )٩(. " ِم� نقيب F تحويل داده شود، در حاليکه نقيب F يکی ازطرفداران گروه طالبان است برای 

آی .اس.ع1وه ازآنکه درخدمت ِاھداف ِامريکا قرارگرفت، درچندين سال با آی" ُگُل آغا شيرزی " گفته ميشود که 
سلطان (مذکور، " کرنيل" نام اصلی  د متذکرشد کهباي) .نيزھمکار بوده است)  کرنيل امام(ِپاکستان و افسر برجستۀ آن 

ِيکی ازعناصرعمدۀ تباھی افغانستان بحساب ميرفت که درسالھای تجاوزقشون شوروی به افغانستان و  بوده (امير ترار
 .درجريان فعاليتھای شبکۀ جاسوسی پاکستان درداخل افغانستان، بخصوص درميان تنظيم ھای جھادی شھرت يافته بود

ھای نظامی شوروی صورت  ِامام درعين حال، رھبری جنگِ خونين عليه ج1ل آباد را که پس ازخروج نيروکرنيل 
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ِاين افسرفعال . کشته شدند، نيزبعھده داشت) مجاھدين و نيرو ھای دولتی) گرفت ودرنتجۀ آن ھزاران نفر ازھردو جانب
ِآی پاکستان، دراوايل امارت اس1می گروه طالبان، بحيث .اس.آی ِکونسل ص1حيدارآن کشوردروLيت ھرات کارکرد و ِ

ِدرسرکوب اھل تشيع توسط گروه طالبان درداخل افغانستان نقش اساسی ايفا نمود ِافسرمذکوربا گلبدين اميرحزب . ِ
وی عاقبت، توسط . َجانکنی بسياری بخرچ داد ِاس1می خيلی نزديک بود و درجھت به قدرت رسانيدن وی درافغانستان،

چنانکه صحنۀ . به ُجرم خيانت به مردم پاکستان، اعدام گرديد م٢٠١٤درسال  ازطالبان ِپاکستانی دستگير ويک بخش 
 اعدام ِوی که متعاقب ِسخنرانی حکيم ] محسود رھبرطالبان ِپاکستانی دريکی ازمناطق ِامن ِقبايلی صورت گرفت،

                                                                      (.بگونۀ تصويری از طريق رسانه ھا پخش شد

 

اين موضوع نيزگفتنی است که گُل آغا شيرزی پس ازاشغال ِقندھار، بحيث 
ِوالی آن وLيت بکارآغازنمود و اما، متعاقب ِآن، کشت و قاچاق مواد مخدر  ِِ

ع1وه ازآن، سرقت، تجاوز ھای . ِدرقندھارافزايش تند پنجاه درصدی يافت
        .جنسی باLی زنان و پسران و حتا کودکان و ساير نا امنی ھا اوج گرفت

                                                               

يکی ازشھروندان قندھار که با عدۀ " حاجی محمد " قرارراپورھای منتشرشده، 
پاکستان  – نستانواقع در مرز افغا" سپين بولدک " زيادی از ھموطنانش به 

ِبيشتر از دوصد نفر در اثر " ِپناه بُرده بود، به گزارشگران خارجی گفت که
بمباران ِطيارات ِامريکا و انگليس کشته شده و ده ھا تن ِديگر مفقود ا ثر 

   کرنيل امام                .                                                                                           ".ھستند

نشان  ، فھرست ِاسمای يکتعداد ازقربانيان را نيز برای گزارشگران مطبوعات"حاجی محمد"که  درگزارشھا آمده بود
حامد  قندھارتوسط نيرو ھای تحت فرمان ِمتعاقب ِھمين زد وخورد، جناح ھای مسلح ِمخالف پس از تصرف. داده است

که امريکا به تعداد سه ھزار سر بازش را ازآن سوی مرز، وارد ميدان ھوايی قندھار کرزی و گُل آغا شيرزی بود 
              .نمود

 
 "سپين بولدک"صحنه يی ازفراراھالی شھر قندھار بسوی قلمرو پاکستان در مرز

و گروه طالبان درروز ِسوم ِعمليات ِھوايی نيروھای امريکا و انگليس عليه پايگاه ھای سازمان تروريستی القاعده 
سخنگوی سازمان القاعده در برنامۀ تلويزيونی شبکۀ الجزيره ظاھرگرديده خطاب " سليمان ابو غايت " درافغانستان، 

امريکايی ! به جنگ ِمقدس عليه امريکا و منافع آن در سراسر جھان بيفزاييد " : به مسلمانان ِجھان چنين اظھار نمود
آن کشور، ھرگزنميتواند حرکت پيشروندۀ ھزارھا جوانی را سد سازد که در نظردارند ھوايی  ھا بايد بدانند که عمليات



  
 

 

  ٥تر ٥  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 

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

 

. مسلمانان ِجھان با يد بدانند که امروزھمه جناح ھا برضد ملت ھای مسلمان دست بھم داده اند . عليه امريکا بجنگند
)  " . .١٠(  

ين اوضاع ِحساس ِجنگی، ضمن تماسگيری جالب اين بود که جنرال پرويزمشرف رييس جمھورپاکستان دربحبوحۀ چن
تا پس از  خويش با مقام ھای امريکايی وانگليسی، پيھم تقاضا بعمل می آورد ھا و ديد و واديد ھای شتابزده وديوانه وار

اين جنرال پاکستانی،  گويی) ".وارد پايتخت کشور شوند" ائت1ف شمال " ِنبايد تفنگداران "خروج ِطالبان از شھر کابل، 
با تب و تاب ِعجيبی  وی ھمچنان درگام ھای بعدی، (ِودش را ارباب و ص1حيت دارقلمرو افغانستان ميدانستخ

ِازسازمان ملل و مقام ھای امريکايی تقاضا ميکرد تا سربازان ِممالک اس1می، بخصوص فوج پاکستانی درجمع قوای 
  به نظر بعضی ھا، اين خود، در ارتباط  به موضعگيریگنجانيده  شود که) ايساف(ِبين المللی تأمين امنيت افغانستان 

نظامی و حيات ملی مردم افغانستان  – درامورسياسی وشيطنت آميزی خصمانۀ دراز مدت آن کشور، مداخلۀ آشکار
اط1ع دادند که ازدخول به شھر کابل پس " ائت1ف " سازمان ملل و مقام ھای امريکايی به رھبران .  تلقی ميگرديد

وزير امور " کولن پاول" م ، ٢٠٠٢درسال ) پی بی اس) چنانکه به قول خبرگزاری . طالبان خود داری ورزندِازفرار
ًخارجۀ امريکا به تاريخ پانزدھم ماه اکتوبر، شخصا به اس1م آباد پرواز نمود تا برای جنرال پرويزمشرف دراين مورد 

گونۀ خاص با جنرال پرويز مشرف درواشنگتن ديدار بعمل ِنيزجورج دبليو بوش رييس جمھور امريکا، ب. اطمينان دھد
که از يکطرف خود شان را در برابر "  ِائت1ف شمال" اما، به ھرحال، نيرو ھای . آورد و اطمينان ھايی به وی داد

ھای ًمی خواندند و از سوی ديگر، خ1 قدرت درپايتخت بوجود آمده بود، بدون اعتنا به تقاضا " فاتح " گروه طالبان 
مي1دی بصورت ِمسلحانه، بنام تأمين امنيت، ٢٠٠١نوامبرسال  مقام ھای پاکستانی وامريکايی، بتاريخ چھاردھم ماه

به ) ُبه قولی از شيخ نشين دبی(وارد شھرکابل شده وبرھان الدين ربانی را ازآخرين پناھگاھش درشھرتالقان، 
ابل، ھمانند ساير شھر ھا و وLيات کشور، از دست ِظلم و قبل ازآن، اھالی شھرک چون. ارگ ِجمھوری انتقال دادند

به " ائت1ف شمال " مسلح  ِزور گويی و جھالت پروری گروه طالبان به ستوه آمده بودند، بنابرآن، از ورود ِافراد
 رنامۀب. ازچنگال ِ تاريک انديشان ِ طالبی رھايی يافته بودند، خوشحالی ميکردند وازاينکه پايتخت استقبال نموده

مستندی را بخصوص از شھريان کابل و  وگزارشھای ِآن امريکا درجريان ھمين شب و روز، فلم ھا.ان.تلويزيون سی
ِمشغول تراشيدن ريش ھای اجباری خويش بودند، تعدادی " مسرت " ُجنب و جوش تازۀ آنھا  به نمايش ميگذاشت که با 

ِھی از کارکنان و کارمندان قبلی دستگاه راديو رقص و پايکوبی ھستند، گرو ِرا نشان ميداد که مصروف
مربوط امارت طالبان را از باLی درب ِ " شريعت ژغ " که لوحۀ  تلويزيون ِافغانستان را درمعرض ِديد قرارميدادند

ًرا مجددا نصب ميکردند، انبوھی " راديو افغانستان " پايين آورده و لوحۀ قبلی  ورودی عمارت ِراديوافغانستان
ِنان در برابرسينما ھا ی شھر گرد آمده و با اشتياق انتظار ِنمايش فلم ھای ھندی را ميکشيدند و تعدادی ھم ازجوا

  ....دربرابر کمرۀ خبرنگاران با آه و ناله از ستمگريھای گروه طالبان شکايت مينمودند و

 )ادامه دارد(

 


