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 توليد سازمانھای تروريستی بيشتردرخاک پاکستان

ِاتحاد جھاد اس&می " ِی درھمين شب و روزگزارش دادند که تشکيل تروريستی ديگری نيز بنام منابع ديگر ِ "

ازبکی و (م تأسيس گرديده و به تعداد پنجصد نفر جنگجوی خارجی 2002ِدرخاک پاکستان فعال است که درسال 

" ن شبکه درشھرکوچکی بنام ھمچنان گفته شد که مرکزآموزشی اي. را در خود جا داده است...) آلمانی و ترکی و
اسناد و گزارشھا ع&وه کردند که . ِواقع در وزيرستان شمالی موقعيت داشته  و روابط نزديکی با القاعده دارد" ميرعلی

ِمسوول عمليات تروريستی با@ی ميدان ھوايی فرانکفورت، پايگاه نظامی امريکا در  و سفارت ھای " رامشتاين" ِ

 مي&دی، يک حمله ی 2008اين گروه، درسال . و تاشکند، ھمين گروه تروريستی بوده استِامريکا درخاک اسراييل 

اتحاد جھاد " باساس گزارش ھای منتشر شده، . ِانتحاری را درو@يت خوست واقع درجنوب افغانستان نيزانجام داده بود

ِدربخش جلب و جذب جوانان اروپايی به داخل تشکي&ت خويش توسط شاخه" اس&می فعاليت " طايفه المنصوره "  ی ِِ

نميدھند، بلکه ازآن ھا  ِدرگزارش آمده است که مقام ھای ارتش پاکستان، نه تنھا ھيچ اقدامی عليه اين گروه انجام. ميکند

ِجدا حمايت ھم ميکنند؛ زيرا افراد اين گروه، نه برضد پاکستان، بلکه عليه افغانستان و اھداف ديگرپاکستانيھا ِ می  ً
                    .جنگند

ِدرھمين راستا، يک سلسله تحقيقات خاص ازطرف مرکز مطالعات استراتژيک منطقه درافغانستان انجام داده  ِ ِِ
به تعداد بيست و ھفت  شبکه ی تروريستی در کشور ھای منطقه، به ويژه در  " : شد که درنتيجه چنين اع&ن گرديد

، "جنھگوی" مھمترين شبکه ھا، گروه  تروريستی... وريستی اندپاکستان و افغانستان مصروف فعالتيھای تر

ھمين حا.، بيش  " ِمرکزتحقيقاتی ھمچنان گزارش داد که " .ميباشد "بدر" و} شورای کويته{، کويته "حقانی"

..." ازدوصد ھزارشورشی درپاکستان فعاليت داشته و ازخاک ِآن کشور، حم/ت را در افغانستان سازماندھی ميکنند

)304(  

 بازھم مشت حکومت پاکستا ن باز ميشود

ِدرکابل خاتمه يافت، يک ھيأت افغانی " لويه جرگه" به سلسلۀ ترورھا و ريشه يابی ھای آن، ھمينکه برپايی 
ِباساس موافقت جانب پاکستان، غرض ادامۀ تحقيقات مبنی برترور برھان الدين ربانی به آن کشور رفت و متعاقب آن،  ِ ِِ ِ

م گزارش داده شد که نيروھای ناتو با@ی يک پوستۀ بازرسی 2011ِبه مؤرخ بيست و ششم ماه نوامبربه روز شن

حمله نموده به تعداد بيست " مھمند"متعلق به قبيلۀ  " س&له " ِنظامی پاکستان دردوکيلومتری آنسوی مرز افغانستان بنام 

ِاين رويداد، يکبار ديگر . ِ سربازديگر را زخمی نموده اندِو چھارسرباز آن کشور را به قتل رسا نيده و به تعداد سيزده
شعبده  ِعلی رغم تقصيری که داشتند، اقدامات مقام ھای پاکستانی، تنش ھا ميان امريکا و پاکستان را گسترده تر نمود که

                                                                               : آتی را به راه انداختند بازانۀ

صدراعظم آن کشورتشکيل جلسه داد و ضمن " يوسف رضا گي&نی"ِکميتۀ دفاعی حکومت پاکسان به رھبری

ِتجاوز آشکار به حق حاکميت پاکستان" ھای نظامی پاکستان را " پوسته " ِآنکه حم&ت ھليکوپترھای ناتو با@ی  ِ ِ "
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 برنامه ھا و فعاليتھای مشترک خود با ناتو، امريکا و نيرو ھای تمام ھمکاريھا، "خواند، اع&م نمود که آن کشور

    " .ائت/ف را در زمينه ھای اط/عاتی، سياسی، دپلوماتيک و نظامی مورد تجديد نظر قرار ميدھد

 

ِھمچنان، اقداماِت آتی نيز در دستور کار حکومت پاکستان قرار گرفت  ِ:  

ِراه مواص&تی تدارکات نيرو ھای ناتو -1  ِ را که ازشھر بندری کراچی آغازگرديده، خاک پاکستان را عبور و ِ

ِمملو ازمواد و لوازم ضروری نيرو ھای نا تو ) کانتينر(ِبه مرز تورخم می پيوندد، به روی صد ھا کاميون 
   .درافغانستان مسدودنمودند

طياره ھای بدون . (رتخليه نماينددر بلوچستان را تا دو ھفتۀ ديگ" شمسی" ازامريکا خواستند تا ميدان ھوايی  -2

  )ِپيلوت امريکا غرض حمله به مواضع تروريستی درمناطق قبايلی، ازھمين ميدان به پرواز در می آمدند

ِسفيرامريکا دراس&م آباد را احضار و اعتراض شديد رسمی شان عليه اين اقدام ِنظامی را ابراز کردند -3 ِ  .
ِھای نظامی يا مراکزبازرسی پاکستان که توسط نيرو ھای مشترِک " پوسته" حال افشا گرديد که  ھرچند درعين

ِ ناتو مورد حمله قرارگرفت، اص/ در داخل قلمرو افغانستان موقعيت داشته اند، زيرا مقام- افغان ھای نظامی پاکستان  ً

با سؤ استفاده مساحِت چھل وھشت کيلومتری اراضی افغانستان را ) م2011ھشت سال قبل از(ظرف سالھای پسين 

ازضعِف جانِب افغانستان، با زور وس/ح اشغال نموده اند که درموقعش به مقاومِت اھالی خوگاخيل، دورخيل و ماما 

" ِسيد رحمان حاکم منطقه و باشنده گان شھرِک . ِخيل نيزمواجه شده و موجِب قتل چندين نفرافغان نيزشده بود

 و "ايلزيسر "پوسته ھای پاکستان درکوه س/له که به نام ھای" فتند که گ" پژواک" به  آژانس خبر رسانی " گوشته 

ِياد ميشوند، ملکيِت قوم عيسی خيل شھرِک گوشته ميباشد "کابل سپر" چنانکه برخی از رسانه ھای افغانستان ..."  ِ

 شدۀ پاکستانی با ِحتا گفته شد که  ابتدا، سربازان کشته. روی اين موضوع تبصره ھايی را نيز به نشر رسا نيدند

ِبازھم، حکومت مداران پاکستانی به اين . شليک کرده بودند  ھای شان با.ی نيرو ھای ناتو" پوسته "لباس محلی از
ِجنرال اشفاق کيانی فرمانده نيرو ھای مشترِک پاکستان که در واقع، اصل . اکتفا نکردند مقدارفيصله ھا و اقدامات

ِادداشتی عنوانی منسوبين نظامی آن کشور دراطراِف مرزميان دوکشور ِمرجع قدرت بحساب ميرفت، توسط ي
ِنميخواھد در مورِد مقرراِت حمله در ذھن ھيچ قوماندان اين کشور به ھر : " دستور داده که )  افغانستان و پاکستان(

با قوت جواِب آنرا صورت می گيرد، آنھا اختيار دارند که } درآينده{ھرنوع حمله که . سويه که باشد، شک پيدا شود

                                                                                        "  ...بدھند و ازتمام امکاناِت  دست داشته استفاده نمايند

ھمآھنگی ھای .زم برای اقداماِت ت/فی جويانه را ترتيب دھند و  " وی حتا به ارتش دستورصادر نمود تا

ِمنتظر اجازه  از سوی دولت برای پاسخی دندان شکن به متجاوزان باشند و نگران عواقب آن نباشند چنانکه   "...ِ

ِدستورجنرال کيانی، يکی ازپايگاه ھای نظاميان امريکايی در و@يت کنر، واقع در پنج کيلو متری خاک  ِمتعاقب ھمين ِ ِ
منابع ناتو و امريکا، اين حمله را واکنشی درازأ . انه قرارگرفتِپاکستان، از سه جھت درتاريکی شب مورد حملۀ مسلح

ِاما اينکه چرا امريکا يی ھا، علی رغم برخورداری ازھمه گونه امکانات، واکنش . ِقتل سربازان پاکسانی تلقی کردند
  . ِمشھود ومؤثرعليه نوکران پاکستانی شان نشان ندادند، قابل سوال است

ز طی مصوبه يی، حملۀ ھليکوپتر ھای نا تو با@ی ايستگاه ھای بازرسی آن کشور را ِمجلس سنای پاکستان ني

  . خواند" ًوحشيانه و کام& غير قابل قبول " ِيک اقدام 

ِيکی ديگر از واکنش ھای حکومت پاکستان دربرابرحم&ت نظامی ناتو اين بود که در کنفرانس بين المللی   ُبن " ِِ

مي&دی 2014ِ مي&دی در آلمان و پيرامون آيندۀ افغانستان پس ازسال 2011مبر سال ِکه درھفتۀ اول ماه دسا" 

اين درحالی بود که دولت افغانستان و ساير کشورھای اشتراک کننده دراين . دايرگرديد، نمايندۀ پاکستان اشتراک نکرد
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ِکنفرانس، اشتراک پاکستان را بعنوان ھمسايۀ جنوبی افغانستان و ذيدخل درقضاي ای امنيتی چندين سالۀ اين کشور، @زم ِ

        .ميدانستند

ًھرچند جانب پاکستان، ظاھرا به واکنش ھای متذکره متوسل شد، ولی ازيکطرف روی د@يل مختلف، 

ِاين کشور به امريکا و انگليس و ازسوی ديگر، وجود . . .بخصوص وابسته گی ھای عميق مالی، نظامی، اط&عاتی و 
ِخلی اعم ازسياسی و اقتصادی، نھايتا رھبران ُملکی و نظامی آن کشور را وادارخواھد نمود تا به نحوی تشنج ِاوضاع دا ً

ِازانحا دربرابر ابرقدرت امريکا کوتاه بيايند اع&ميۀ رسمی اج&س کابينه و کميتۀ دفاعی حکومت  ِچنانکه دراخير. ِ

  "...ا امريکا باز خواھد بودھمه راه ھای مفاھمه ب" پاکستان اين جمله گنجانيده شد که 

ًمث& برخی ازآنھا گفتند که حملۀ ناتو : ِدرعين حال آگاھان و تحليلگران سياسی تبصره ھايی دراين زمينه داشتند

آن کشورنزد نيروھای خارجی بازشده وآنھا  ِبا@ی پوسته ھای نظامی پاکستان به معنای آنست که ديگرمشت مقام ھای
سايرين . ِگروه ھای تروريستی که درخاک افغانستان خونريزی ميکنند، يکی است ِان پاکستان باِميدانند که دست نظامي

حال که دغلبازيھای پاکستانی ھا افشا شده است، آنھا سعی ميکنند با مظلوم نمايی ھای فريبکارانه و به راه : چنين گفتند

ِ جھان غرب و امريکا را بخود جلب نموده از آنھا به ِاندازی فعاليت ھای دپلوماتيک و تبليغات گسترده، يکبارديگرتوجه
                            .نحو ديگری تضمين و امتيازبگيرند

ّدرميان انبوھی ازبازيھای دپلوماتيک وپيشبُرد برنامه ھای سری ابرقدرت ھا درمنطقه، گھگاھی، به شکلی  ِ
ًمث&، در يک موقع خاص و حساسی که انتقادھا و . تدازاشکال سر ِخريطۀ اسرار باز شده و حقايقی بيرون می اف

فشارھای دپلوماتيک ازسوی امريکا، افغانستان و جامعۀ جھانی با@ی مقام ھای حکومتی پاکستان وارد آمده وحتا اسناد 

ِو شواھدی ازجانب منابع امريکايی مبنی بردست داشتن نظاميان پاکستان درحمايت ازگروه طالبان و نقش آنھا  ِ
سفير انگليس درکابل به " ويليام پتی " ِعمليات تروريستی ضد افغانی و ضد نيرو ھای خارجی به نشر ميرسيد ، در

اگر امريکا قصِد جنگ با پاکستان را داشته باشد، دولت انگلستان، امريکا را ھمراھی نخواھد  ... " : خبرنگاران گفت

 نکه شبکه حقانی و طالبان با سازمان استخباراتی پاکستانبه دليل اينکه امريکا ھيچ سندی مبنی بر اي. . . کرد

اين درست نيست که امريکا به دولت پاکستان تھمت بزند که شبکه ی حقانی ...رابطه داشته باشد را در دست ندارد 

ی  اين دولت پاکستان نيست که باطالبان ھمکاری ميکند، خود شبکه ی حقان. بعنوان بازويی برای پاکستان کار ميکند

درحاليکه  .(! يا علی العجب..." (و طالبان توانايی اين را دارند که از خاک ِپاکستان عملياتھای خود را انجام دھند

ِاحمد رشيد کارشناس مسايل سياسی پاکستان، موازی با اين سخنان سفير انگليس در کابل گفت شبکه ی حقانی و  " : ِِ

اکنون نيز پاکستان نخواھد توانست يک باره آنھا را از بين ببرد و . ه اندالقاعده، خدماتی را برای پاکستان انجام داد

 )  305..."  (رونِد سياستھايش را تغيير دھد

ِاين سخنان سفيرانگليس درحالی ابرازميشد که ازيکطرف مقام ھا وبرخی منابع معتبرعلمی و نظامی انگليس     ِ ِ
ی و لوژستيکی گروه تروريستی طالبان متھم ميکردند و ازسوی ًرسما پاکستان را دردست داشتن درحمايت ھای سياس

پس سؤال اينجا بود که . يی با جانب افغانستان به امضا برسانند" تفاھمنامه " ديگر، درنظر داشتند ھمانند امريکايی ھا، 

امعۀ جھانی؟ اما آيا سفير انگليس درکابل حق بجانب است و يا مقام ھای امريکايی و نا تو و سايرمنابع انگليسی وج
ِاز دست کشورھای ذيدخل درافغانستان " سر ِک&وه" يا : چنين اظھارات، ميتواند درعين زمان سه معنی را افاده کند

مفقود شده بود، يا ميخواستند با اين ضد و نقيض گويی ھا ی عمدی، مردم افغانستان، منطقه و جھان را گمراه سازند و 

انکاری ھای خاص، بوی جنگھای مخفی استعماری آنھا روی تقسيم غنايم ، به مشام ِيا با اين صورت، علی رغم پنھ

                                                     .ميرسيد

آلمان که ُپرفروش " بلدام زونتگ" ِجا دارد درھمينجا، گزارش ديگری را نيز بگنجانيم و آن اينکه ھفته نامۀ   
ِ افشا نمود که سازمان استخبارات نظامی پاکستان درمورد فعاليت مربيان آلمان درافغانستان ترين نشريۀ آلمانی است، ِِ ِ



  
 

 

  4تر 4  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درجرمن آن�ين افغان 
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به )  دی. ان. بی( سازمان استخبارات خارجی آلمان : " که  ِاين نشريۀ معتبرآلمانی ع&وه نمود. جاسوسی ميکند

ِد و ھشتاد افسر پوليس آلمان که برای وزارت داخله ی اين کشور ھشدار داده است که پاکستان در باره ی کار يکص ِ
به تماسھای تلفونی، پيام ھا، " اين روزنامه افزوده است  ".ِتعليم افراِد محلی افغانستان مشغول اند، جاسوسی ميکند

ِدساتير ماموريت نظامی و ليست نام افسران پوليس رخنه شده است ِ ِ ِ ِروزنامۀ متذکره ازقول يک متخصص ." ِ ِ
آی پاکستان دارند، انتظار ميرود که اين سازمان معلومات .اس. با شناختی که از آی " مان گفت کهِامورامنيتی آل

ًقب&، باراک اوباما رييس جمھورامريکا نيزسازمان استخبارات نظامی پاکستان  "...حساس و مھم را به طالبان برساند

 مي&دی با@ی سفارت 2011يزدھم ماه سپتمبرِرا به حمايت پنھانی ازشبکۀ تروريستی حقانی متھم نموده وحم&ت س

                                                                                       .ِامريکا درکابل را کارھمين شبکه خوانده بود

 ) ادامه دارد (

 

  


