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  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از سال 

 )٧٠بخش(
 

                          نوسانات درسخنان مقام ھای امريکايی

ِغانستان ظرف سيزده سال حضورمستقيم امريکا و متحدان جھانی آن درکشورشان، تفاوتھا و نوسانات مردم اف  ِ ِ ِ
يا بعبارۀ ديگر، ثبات و استقراردايمی . ِزيادی درسخنان و ادا واطوار مقام ھای امريکايی واروپايی مشاھده نمودند

ِرامون سياست نظامی و سرنوشت ملت افغانستان چيزی ًمث8، اگرروزی وزيردفاع امريکا پي. دربيانات آنھا ديده نميشد ِ ِ ِ
ھرگاه صدراعظم بريتانيا، طی بازديدش . ميگفت، روز ديگر، سفيرآن کشوردرکابل چيزديگری ابرازمينمود

ازافغانستان، دربخشھايی ازحيات ملی مردم اين کشوراظھارھمدردی ميکرد، وزيردفاع آن درمرحلۀ ديگر، خطاب به 
بنابرآن، سعی ميکنيم نمونه ھايی ازچنين نوسانات . بل يا لندن، خ8ف آنرا بيان مينمود و قس عليھذاخبرنگاران درکا

                                                                      :فکری و گفتاری مقام ھای متذکره را در اينجا درج نماييم

اعضای   بھتراست " :بل واس8م آباد، خطاب به گروه طالبان گفتِدردوران اقامتش درکا باری "ھي8ری کلنتن"
پيروی کنند و به حقوق زنان احترام } افغانستان{اين گروه س�ح خود را بر زمين بگذارند، از قانون اساسی 

مواجه ِبگذارند، درغير اين صورت، با حم�ِت دوامدار نيرو ھای بين المللی مستقر در افغانستان و نيرو ھای داخلی 
ِپاکستان بايد عليه شورشيانی که در آن کشور حضور دارند، اقدام جدی کند و ھمچنين بخشی از حل . . . خواھند شد ِ

  )٢٩٣." (مشک�ت در افغانستان باشد

ِآگاھان سياسی اظھارداشتند که اينبار، وزيرامورخارجۀ امريکا ازيک موضع جدی تردربرابر پاکستان و    
چنانکه .  ًاحتماF تغيير و تحولی در اوضاع بوجود آيد ان ازگروه ھای تروريستی برخورد نموده وِحمايت جانب پاکست

رييس کميتۀ خدمات روابط خارجی " کارل ليوين" ِمتعاقب ِسفر وزير امورخارجۀ امريکا به کابل و اس8م آباد، 
                                                                            : امريکاطی سخنانی اظھارداشت که

اگرپاکستان، طالبان و شبکۀ حقانی را مورد ھدف قرار ندھد از امريکا انتظارات ِ بيجا نداشته باشد و  "
حتا اگر پاکستان اين ھشدار را به امريکا بدھد . . . مطمئن باشد که امريکا به زودی عليه اين کشور اقدام خواھدکرد

ُدادن  نيرو ھای امريکا و از دست دادن يک متحد، يکی را برگزيند، شک نکنيد که امريکا دومين که بين  ازدست  ِ ِ
ِاين درست نيست که پاکستان از به جا آوردن مسووليتھای خود بگذرد و ازحم�ِت . . . گزينه را انتخاب خواھد کرد

ِ ديگر برای امريکا غير قابل تحمل باشد و نيرو اگر کار به جايی برسد که...ِمخالفين مسلح عليه افغانستان دفاع کند
ھای ما در افغانستان مورد حم�ِت متعدد قرار بگيرند، ما نه تنھا اين اجازه را بخود ميدھيم  که نيرو ھا و توپخانه ی 

بود و پاکستان را ھدِف حمله قرار دھيم، بلکه مقاماِت اين کشور را که نيرو ھا تحت کنترول آنھا ھستند را نيز نا 
    )٢٩٤."   (پاکستان را با خاک يکسان خواھيم کرد

ِاين، البته دومين اخطارشديدالحن مقام ھای ارشد امريکايی عليه حکومت مداران پاکستانی ظرف ده سال  ِ ِِ ِ
ِمعاون وزيرخارجۀ امريکا، برای جنرال پرويز مشرف اخطارمشابه " آرميتاژ " ده سال قبل نيز . اخيربحساب ميرود ِ

                                        .درکرده بودصا

ِوزيرامورخارجۀ امريکا، به قول يکی ازنشريه ھای پاکستان، دريک جلسۀ پرسش و پاسخ " ھي8ری کلنتن" ِ
دولت امريکا از طريق سازمان سيا، گروه ھای جھادی ازجمله،  " : سنای آن کشوردرماه اکتوبراظھارنموده بود که

ِبزنيد، ميتوانيد ج�ل الدين حقانی را در کنار " يوتوب" اگر شما سری به  . . . را به وجود آورده استشبکۀ حقانی 
  "...رييس جمھور ريگان درکاخ سفيد مشاھد کنيد

اياRت متحدۀ امريکا گفت و گوھای محرمانۀ مقاماِت کشورش را با برخی از  " : ھمچنان گفت" کلنتن"خانم  
 پيش ازحم�ِت شبکۀ مذکور بر سفارت امريکا و فرماندھی آيساف درکابل انجام داده بود و اين مقاماِت شبکۀ حقانی،

ِديدارھا و گفت و گوھا، به کمک سازمان استخباراِت نظامی پاکستان انجام شده است ُ ."  
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رت م ضمن مسافرتی که به ھندوستان داشت، بصو٢٠١١ِصدراعظم بريتانيا نيزدرماه جوFی " ديويدکامرون"
پاکستان بايد به ... غرب ازھمکاری ھای پاکستان با تروريسم چشم نخواھد پوشاند ... " : رسمی وعلنی اظھارنمود که

وقتی ھم اس8م آباد   "...ِصدور تروريسم به دنيا پايان داده و سياست ھای دو گانه در اين مورد را کنار گذارد
ِدربرابراظھارات  . من اعتقاد به صحبت کردن ِصريح دارم " : راعظم بريتانيا گفتواکنش نشان داد، صد" کامرون" ِ

ِدرھند، در خصوص افرادی در داخل پاکستان صحبت کردم که بجای ادارۀ کشور، مسووليِت تروريسم را برعھده 
 ِھرچند برخی ازتحليلگران ".ِدر ديدار آينده اش با زرداری در اين مورد ر ِک و راست صحبت خواھد کرد... دارند 

سياسی اظھارداشتند که چنين موضعگيريھای مقطعی، حيثيت پوششی روی شيادی ھای امريکا، انگلستان و پاکستان را 
ِدارد، اما با آنھم، گاھگاھی اصل واقعيت ھا، اززبان دوستان و ھم پيمانان پاکستان نيزبيرون می جھد واظھارات ِ  ِ ِ "

ستان، گوشه يی ازواقعيت ھای تلخی ميباشد که يا بصورت عمدی ِپيرامون تروريست پروری ھای پاک" ديويد کامرون
                                                        . ِيا غير عمدی اززبان دوست ِپاکستان بيرون جھيده است

 را چنين رويداد ھای سياسی که گاه بگونۀ علنی و گاھی ھم بصورت محرمانه به جريان انداخته ميشد، عده يی
ِمتحيرميساخت و برخی را به اين نتيجه ميرسا نيد که ابرقدرت امريکا، با متحدين غربی اش، در پی برنامه ھای خاص 
و تدوين شدۀ خويش درمنطقه ميباشد که آنرا درF به Fی بازيھای رنگارنگ و به اشکال و گونه ھای مختلف پياده 

  .مينمايد

ِگزارش دادند که عمليات نظامی " ناتو" ميشدند، منابع افغانستان ودرھمين شب و روزيکه اين سطوررقم زده 
ِبزرگی را درنوارمرزی کشوردرشرق افغانستان به راه انداخته اند نيرو " ناتو" قبل ازآن نيز گزارش داده شده بود که . ِ

ِه ازارتش پاکستان مقام ھای امريکايی پيوست. ِھای بيشتری را درمناطق جنوب شرقی افغانستان متمرکز نموده است
ِميخواستند تا عليه نيروھای تروريستی شبکۀ حقانی دروزيرستان شمالی اقدام جدی بعمل آورند، ولی ازآنجا که شبکۀ 

ِبعنوان بازوی نظامی ارتش پاکستان عليه افغانستان عمل ميکند، " لشکرطيبه " ِمذکوربقول منابع مطلع امريکا، مانند 
اما رويھمرفته . ِعمليات نظامی ليت و لعل بسياری بخرچ دادند اکستان دربراه اندازیِبنابرآن، مقام ھای ارتش پ

ِازاوضاع درھمين شب و روزچنين برمی آمد که فشارھای پيھم سياسی واخطار ھای جانب امريکا عليه پاکستانی ھا،  ِ
ِسوی آگاھان سياسی گفته آنچه در اين مورد از. رامتحول ترازپيش خواھد ساخت" ديورند" ِوضعيت دردو سوی خط 

توانسته ) آی.اس.آی(ِميشد، اين بود که  شايد مقام ھای حکومت پاکستان، بخصوص شبکۀ جاسوسی ارتش آن کشور 
ِباشد، با کمايی کردن وقت، سران و سرکرده گان شبکۀ حقانی و سايرگروه ھای تروريستی را از وزيرستان شمالی به  ِ ِِ

ِزيرا جانب پاکستان به ھيچصورت نميخواھد رھبران و عناصر به . بجا کرده باشندمکان ھای امن تر و مخفی تری جا ِ
  .ِدرد بخور شبکه ھای تروريستی مورد حمايتش را طی عمليات احتمالی آينده به قتل برساند

ِ خورشيدی، ازقول منابع امنيتی افغانستان نوشتند که ١٣٩٠ِرسانه ھای کابل بتاريخ چھارم ماه عقرب سال  
ِدادی ازطالبان دستگيرشده درمورد حمايت ھا و آموزشھای نظاميان پاکستانی درقبال گروه طالبان اعتراف کرده اندتع ِِ .

دوره ھای آموزشی را در اردوگاه   " : يکی ازاين دستگير شده گان گفت" شبکۀ اط8ع رسانی افغانستان " ِبه قول 
ِذرانيده و غرض انجام دادن عملياِت بمب گذاریآی در داخل پاکستان گ.اس.آی ِھای تحِت نظر ادارۀ به افغانستان  ِ

ِتوسط نفرھای طالبان درخاِک پاکستان آموزش عملياِت انتحاری ديده بود،  " : وی اضافه نمود که ".اعزام شده است
                                            "آی براين آموزش ھا نظارت داشتند.اس.آی ِدرحاليکه ماموران

تدارکات  و محلی : برا ی يک طالب دو چيز اھميت دارد  .. ." : اظھار داشت که" م8قاسم" طالب ديگری بنام 
                                         ".برای مخفی شدن و پاکستان اين ھردو را تھيه ميکند

عملياِت ھوا پيما ھای بدون  " : ای گفت که.آی.ِيک کارمند سابق سی" پروس رايدل" درھمين جريان،  
ِسرنشين امريکا عليه مواضع شورشيان در داخل خاِک پاکستان زمانی موفقيت آميز بوده که بدون آگاھی و ھمآھنگی  ِِ

                                                                 " .با نظاميان پاکستان به اجرا گذاشته شده است

ِيکتن از رھبران طالبان پاکستانی که " مولوی فضل T" ، "ديورند" ِريانات در دوسوی خط موازی با چنين ج ِ
ما  " : شھرت دارد، اظھارداشت" جھاد " ِگفته شده موقعيت سياسی سؤال برانگيزی داشته و درتبليغ راديويی برای 

ِاطر انفاذ ِشريعت و ما ھرآنچه درتوان زنده گی خود را فدا ميسازيم ، خانه و قريه ی خود را رھا کرديم، صرفأ بخ
ِجانب پاکستان درماه اکتوبرادعا نمود که دراثر   " .ِداشته باشيم بخاطر تطبيق شريعت در تمام پاکستان انجام ميدھيم

ِبرخورد نظامی دربرابر نيرو ھای تحت فرمان  ِ " T او . ، به تعداد يکصد سرباز را از دست داده اند"مولوی فضل
ِوقتی روابط فرمانروايان پاکستانی با اياRت متحده غير دوستانه ميشود، از طريق برخی اشخاص با ما  " است کهگفته  ِِ
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ِدرتماس شده تقاضا مينمايند تا در قسمِت تأمين صلح در کشور با آنھا ھمکاری کنيم و زمانيکه اين رابطه دوستانه 
           " . ميگردد، تعھدات شان را فراموش ميکنند

ِتذکراين نکته نيزجالب خواھد بود که درجريان سال ھای پس ازسقوط گروه طالبان واستمرارمداخ8ت آشکار و  ِِ ِِ
ِدرعين موجوديت نيرو ھای خارجی دراين کشور(ِپنھان مقام ھای پاکستانی عليه افغانستان  ، مسافرتھا و رفت و )ِ

ِل درامورافغانستان، به کابل وساير وFيتبرگشت ھای متعددی ازسوی مقام ھای دولتی کشورھای ذيدخ کشورصورت  ِ
ِاکثريت اين مسافرتھا، بگونۀ غيرمترقبه وحتا بدون اجازه و استيذان قبلی حکومت مرکزی افغانستان انجام . ميگرفت ِِ ِ

ِع8وه ازآن، مقام ھای ُملکی و نظامی کشورھای خارجی حين اقامت ھای غالبا کوتاه مدت شان د. داده ميشد ً ِرخاک ِ
افغانستان، اظھاراتی درھمسويی با مقام ھای افغانی و درافشأ حمايتھای سياسی، استخباراتی و لوژستکی پاکستان 
ازگروه ھای تروريستی درآنسوی مرز، بعمل می آوردند، ولی ھمينکه افغانستان را ترک داده و پای شان به اس8م آباد 

 حکومتی پاکستان، گويا افسون گرديده موضع متفاوت ترازپيش اتخاذ ِميرسيد، پس ازتماس و مذاکره با شعبده بازان
ِمنحيث نمونه، سفرماه اکتوبرسال . ميکردند ِ ِوزير امورخارجۀ اياFت متحده به کابل و اس8م آباد " کلنتن" م خانم ٢٠١١ِ

ِ مطبوعاتی اش، سخنان او، آنگاه که درکابل بود، طی مصاحبه ھا، سخنرانی ھا و کنفرانس ھای. را ميتوان نام بُرد
برای چند ھفته ی  ًما برای چند روز و نھايتا " جدی واخطارآميزی عليه مقام ھای پاکستانی ارائه نموده و افزود که

ِمحدود منتظر خواھيم بود تا اقدامات و عملياِت جدی و صادقانه ی مقام ھای پاکستانی برضد پايگاه ھای امن 
واما، وقتی پايش به اس8م آباد رسيد، طی يک گفت و گو با يکی  " . . . د باشيم وتروريستھا درخاک آن کشور را شاھ
نخست . ما نياز داريم تا دو کار را ھمزمان انجام دھيم. طرح ما روشن است: " ازرسانه ھای امريکايی چنين گفت 

ِشدن آنان برای انجام حمله ھا ِاينکه پناھگاه ھای شبکه ھای ھراس افگن به شمول حقانی فشار بياوريم و از توانمند  ِ
ِبايد پناھگاه ھای امن ھراس افگنان را در افغانستان نا بود سازيم، جا ھايی  اينکه دوم. درآنسوی مرزجلوگيری کنيم 

ما در حدود  ... " :او اضافه نمود که "...   را که ھراس افگنان پس از حمله بر پاکستان ، دو باره به آنجا بر ميگردند
نج در صد به ھدف ھای مشترِک امريکا و اس�م آباد توافق داريم و نيز ما يک برنامه ی کاری و تعھِد واقعی نود و پ

  "...داريم تا مطمئن شويم که تا اندازه ی ممکن برای يکديگر مؤثر ھستيم

ک افغانستان ِپناھگاه ھای امن ھراس افگنان را در خا " ِدر اينجا به روشنی م8حظه ميشود که گنجانيدن ادعای
درواقع، ادعای من  ،"نا بود سازيم وجاھايی را که ھراس افگنان پس از حمله برپاکستان، دو باره به آنجا برميگردند

ِدرآوردی جانب پاکستان بود که بخورد وزير امورخارجۀ امريکا داده شده بود، درحاليکه ھيچگاه تروريستھای دست  ِ ِ
ًآنچه مسلما قابل پذيرش . ه ولينعمت خويش حمله نکرده و دو باره برنگشته بودندپروردۀ پاکستان ازخاک افغانستان علي

ِطرح حم8ت و عمليات . . .) طالبان افغانی و پاکستان و القاعده و (ھمه گانی بود، اين بود که گروه ھای تروريستی 
 ِد و حتا باساس اقرار و اظھارتخريبی و انتحاری شان را درخاک پاکستان ريخته و به سوی افغانستان سرازير ميشدن

ِرسمی ومکررافسران ِازحمله باFيمواضع مورد نظرخويش، ھمينکه نيرو ھای  وامريکا، گروه ھای مذکورپس" ناتو" ِ ِ
و  .ِبه تعقيب پرداخته اند، به وضاحت ديده شده  که ازمرزگذشته به سھولت بخاک پاکستان فرارکرده اند" ناتو" مسلح 

به پناھگاه ھای شبکه } مابايد{: " به چشم ميخورد، اين بود که گفت " کلنتن "  در سخنان خانم نکتۀ جالب ديگری که
عليه {برای انجام حمله ھا درآنسوی مرز  آنان از توانمند شدن و ھای ھراس افگن به شمول حقانی فشار بياوريم

گيری  د شدن شبکه ھای ھراس افگن جلو، يعنی ميخواھد درخاک پاکستان، تنھا ازتوانمن".جلوگيری کنيم} افغانستان
ِما بايد پناھگاه ھای امن ھراس افگنان را در  " نمايد، ولی وقتی سخن پيرامون افغانستان است، می افزايد که

ًاين نکته را بايد متذکرشد که اوF مقام ھای افغان، ناتو و امريکا نگفتند که پناھگاه ھای گروه  "  نابود سازيم افغانستان

ِن مث8 بصورت مشخص درکدام نقاط افغانستان موقعيت دارند که ازآن جاھا بتوانند خاک پاکستان را تھديد نمايند؟ طالبا ً
ًدوما، ھرگاه چنين پناھگاه ھای تروريستی در نقاط شناخته شدۀ معين وجود داشته است، چرا نيروھای مسلح بين المللی 

ند؟ درحاليکه وقتی نيروھای منظم، مسلح و پيشرفتۀ جامعۀ جھانی ظرف ده سال گذشته، آنھا را نابود ساز نخواستند
ِدراينسوی مرزاستقرارداشته و مصمم به سرکوب گروه ھا و پناھگاه ھای تروريستی باشند، منطقا استقرار پناھگاه ھای  ً ِ

ًآنھا ھم نبايد درھمين سوی مرزوجود داشته باشد؛ زيرا، پس ازحم8ت چريکی تروريستھا، حتما مور د تعقيب و ِ
پس، آنچه  .ِسرکوب قطعی نيروھای بين المللی قرارميگيرند که دراين صورت، بقای نظامی آنان دشوارخواھد بود

ِبعنوان پيام دربيانات خانم  نھفته بود، عبارت ازتأييد ادعا ھای جانب پاکستان و رد نسبی استدFل ھای جانب " کلنتن" ِ
     .افغانی بود

  ) ادامه دارد(


