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  ٦تر ١  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 

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

    

  ٢٠١٥/ ١٥/١١  پيکار پامير

  

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

  

 : اوضاع درو�يت قندوز

اعضای حزب التحرير به (گزينش ِ و'يت قندوز برای گروه طالبان، حاميان خارجی و متحدان عربی، چچنی، ازبکی 
ِ ِپيشبرد برنامه ھای تروريستی شان به دو سوی دريای آمو، و پاکستانی آنھا، ازھمان ابتدا بخاطر) رھبری طاھريلداش

، بخصوص ازنظر سوق الجيشی و ...)تاجيکستان، ازبيکستان، قرغزستان وحتا چين و روسيه عليه رژيم ھای(
بنابرآن، چندين ھزارنيروی مسلح آنان به شمول افسران . ارتباطات ِنظامی و اط;عاتی درمنطقه، با ارزش بود

ًچنانکه قب; نيز تذکر داده .  پاکستانی ونيز حاميان ِ استخبارات خارجی آنھا دراين و'يت مستقرگرديده بودندِوجنرا'ن

 - لندن- ِشد، تعدادی از بلند پايه گان ِنظامی و شبکۀ جاسوسی ارتش پاکستان، باساس توافق پنھانی که ميان اس;م آباد
مريکايی ھا، توسط ھليکوپترھای نظامی، بخصوص درتاريکی شب از واشنگتن بعمل آمده بود، قبل از آغاز ِحم;ت ِا

نه تنھا صد ھا افسر ِ نظامی و استخباراتی شان را توسط پرواز ھای شبانه نجات دادند، بلکه . قندوز بيرون کشيده شدند
. ن منتقل نمودندبه پاکستا ازقندوز صد ھا رھبربلند پايۀ گروه طالبان، القاعده وساير تروريست ھای خارجی  را نيز

شاھدان ِعينی اظھارداشتند که پرواز ِطياره ھای نظامی پاکستان، پس ازنيمه ھای شب آغازوعلی رغم اعتراضات و 
ِتماسگيريھای فرماندھان ِائت;ف ِشمال، بخصوص جنرال داوود داوود فرماندۀ نظامی جبھۀ قندوز با نظاميان امريکايی، 

                                                                   .تھمچنان طی چندين پرواز ادامه ياف

قندوز استثنأ  " : ِبه قلم پيترتامسن، در مورد وضعيت قندوز ميخوانيم" جنگ ِافغانستان "  کتاب ٦٠٥ و ٦٠٤درصفحۀ  
به قول احمد رشيد . يک نيروی پنجھزار نفری مربوط به اتحاد نامقدس در اين شھر، درمحاصره افتاده بود. بود

قندوزمرکزنظامی و ذخيره . آی در تله گير افتاده بودند. اس . ژورناليست پاکستانی، صد ھا افسر و سرباز آی
    "...آی بود. اس . گاه ِس�ح ومھمات  ِپاکستانی ھا عليه نيرو ھای مسعود و مرکز ِتجمع جنرا�ن و اجنت ھای آی 

                                       

ِجريان ِنقل و انتقال افسران، جاسوسان و مشاوران ِارشد ِنظامی پاکستان از قندوز به سوی پاکستان، آنھم با استفاده از 
شبکۀ خبرگزاری  چنانکه. تاريکی شب، آنقدر مشھود بود که حتا مقام ھای امريکايی نتوانستند آنرا رد نمايند

مليونھا نفرآنرا  د در اين مورد، از طريق برنامۀ تلويزيونی پخش نمود کهِ، راپورمفصل ِتصويری و مستن)سی.بی.بی(
                                                                       .نيز مشاھده نمودند" يوتوپ " حتا از طريق 

وزوتالقان را  پنجصد نفرميگويد و آنان آستراليايی، تعداد ِافسران ِنظامی پاکستان درقند ِ، يکی ازتحليگران"انتنی ديويز"
اما اسناد ديگری که به اختيارمؤلف  .در ايالت سرحد شمال غربی پاکستان ميداند) ٩- جی(را مربوط به  لشکر

يا گروه خدمات ويژه " جی.اس.اس" ِقراردارند، افشا ميکنند که افسران مذکور، متعلق به نيروی نظامی پاکستان بنام 
                     .ميباشد

قرارداشت، برخی " ائت;ف شمال" ِدرشب و روزيکه قندوز زير بمباران ِطياره ھای امريکايی و در حلقۀ محاصرۀ   
ِتسليم شوند، ولی، باساس اظھارات شاھدان " ائت;ف" ازطالبان ِافغان تبار، يا ميخواستند فرارکنند و يا به نيروھای  ِ

َان بدربرند، تروريستان خارجی، بخصوص طالبان ِچچنی، عربی و پاکستانی توانسته بودند از معرکه ج عينی که
                                    .آنھا ميشدند ِ، با زور س;ح، مانع اين اقدام"القاعده" مربوط به سازمان 
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چشم خودش ديده که او به  " : به منابع ضد ِطالبان گفت  که) احمد وحيد(چنانکه، يکی از شاھدان ِعينی بنام  .
     " .طالبان ِخارجی به تعداد چھارصد طالب ِافغان تبار را که ميخواستند تسليم شوند، به رگبار بستند

که يک ھليکوپتر ِحامل ِ بيست و يک تن   مي;دی گزارش داده شد٢٠٠١درعين حال، بتاريخ چھاردھم ماه دسامبر  
 درنزديکی ھای شھرفرخارسقوط نموده وموجب ِمرگ ھمۀ سرنشينانش "ائت;ف شمال" ازطالبان ِاسير و سه فرماندۀ 

ًتعداد مجموعی سرنشينان ھليکوپتر، چگونه گی سقوط و ساير مشخصات ِآن کام; روشن نشد و اما اينقدر گفته . گرديد

م و ميرزا شد که  فرماندھان کشته شده عبارت بودند از محمد مصطفی سابق محافظ احمد شاه مسعود، ارباب محمد ھاش
                                                                                  .ِھويت طالبان اسير شده ھرگز افشا نشد. نصری

 
 طالبان اسيرشده درقندوز

ان گرديد، ِماجرای قندوز و مزار پس ازبمباران ِشديد و محاصرۀ نظامی که منجر به تسليمی گروه لجوج القاعده و طالب
ِازتفنگداران طالبی و جنگجويان خارجی که در ) وبقولی، پانزده ھزار)به تعداد پنجھزار بدين معنا که. بسيارجالب بود ِ

ِقندوز باقی مانده بودند، مجبور شدند پس از شکست مقاومت ھای مسلحانۀ شان، درنتيجۀ مذاکره و تماسگيری ھای 
ِبه قول جنرال  .تسليم شوند  " ائت;ف شمال" ِم به سران ٢٠٠١نجم ماه نوامبر فرماندھان ِھردوجانب، بتاريخ بيست و پ
به تعداد شش ھزار طالب ِ  " قندوز را بدوش داشت، درجبھۀ" ائت;ف شمال"محمد داوود که فرماندھی نيروھای 

  " .ندخارجی ازکشورھای چچن، عربستان سعودی، برما، پاکستان، بنگله ديش و غيره در قندوز حضورداشت

 )م در اثرانفجار انتحاری درشھر تالقان به قتل رسيد٢٠١١جنرال داوود درسال (

ائت;ف " سی و يک ساله و شھروند عربستان سعودی که توسط نيرو ھای " صالح" يکی ازطالبان ِخارجی بنام   
ما به جنگ خويش . م ما مخالف امريکا و روسيه ھستي  " : اسير شده بود، ضمن مصاحبه يی در زندان گفت" شمال

ولی اينکه اين تبعۀ عربستان سعودی و اتباع سايرکشورھا چرا نمی روند بجای ،  " .عليه اين دو قدرت ادامه ميدھيم
سوال  برزمند، جای  ويا رژيم ھای عياش و مستبد عربی افغانستان، درسرزمين ھای خود شان عليه نيروھای خارجی

ِچرا اس�م دوستان عربستان سعودی به سرزمين اشغالی فلسطين نه  " د کهاست؟  بعضی ازمبصرين ِسياسی نوشتن
          " می روند تا عليه نيرو ھای يھودی به منظورآزاد سازی برادران ِمسلمان و آوارۀ فلسطينی خويش بپردازند؟

  ِلگران روسی، پس و سايرافراد خارجی، درجريان سالھای جھاد ِضد ِاشغا" القاعده " تروريستی ِاعضای سازمان 

افغانستان سرازير  بخاک) ای.آی.سی( ازتمرينات نظامی و تخريبی درخاک پاکستان، به ھمکاری تنگاتنگ مقام ھای 
  " تنظيم"شده و حتا در چارچوب 
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ِاس;می گلبدين حکمتيار اتحاد اس;می سياف، جمعيت اس;می ربانی و سايرتشک;ت جھادی  ھای جھادی مانند حزب 
                                                                         .رديده و به خونريزی و قتال درافغانستان ادامه دادندجابجا گ

 
 صحنه يی از جنگ در قندوز

" که چندين سال بعنوان سفير امريکا نزد مجاھدين ِافغان مشغول بکاربود، درکتاب خويش بنام " پيتر تامسن "
رژيم نجيب J، مليشه ھای عرب به خاک پاکستان و افغانستان سرا زير  قبل ازسقوط ِ " : مينويسد" انستانجنگ ِافغ

تنھا تعداد جنگويان مصری در سال ... شده ترسيمی از يک اتحاد ِنا مقدس ِبين المللی را به نمايش گذاردند
شی آنھا در مناطق شرقی افغانستان قرار پايگاه ھای آموز... مي�دی بالغ بر يکھزار و دوصد نفر ميشد١٩٩٤
) درونته ( ، پايگاه ھای جديد آموزشی را در ھشت مايلی شمال ج�ل آباد }نابينا{فرزند عمرعبدالرحمن ...داشتند

   (11)  " ...تأسيس نمود و القاعده نيز مواد و وسايل کمياوی را برای آنان فراھم آورد

م خويش، کلپ ويديويی مربوط به يک سخنرانی خانم ٢٠١٣درماه جون سال " گلوبال ريسرچ " ِبخش تلويزيونی   
ھي;ری کلنتن وزير امورخارجۀ ايا'ت متحدۀ امريکا را به نشر رسانيد که خطاب به نماينده گن کانگرۀ آن کشور، با 

ی و ھمکاری با ما درنزديک... ما امريکايی ھا سازمان القاعده را ساختيم  " : صراحت و بدون پنھانکاری ميگفت
  "... ما وھابی ھای تندرو و تروريست را از سراسر جھان گرد آورديم و... آی تروريسم را پروريديم  .اس.آی

  : دريک گزارش  ديگرآمده بود که

 نفر ٤٣٣درافغانستان کشته شده اند که ازآن جمله، ) درسالھای جھاد(مجموعأ حدود چھار ھزار نفرعرِب جھادی  "
نفر از ٥٤٠ نفر از سوريه ، ١٨٠نفر از ليبيا، ١٥٥نفر از سودان، ١٨٤ نفر از مصر، ٦٢٦عودی، ازعربستان س
   (12)  ". نفر از تونيزيا بوده است١٥٥الجيريا، و 

" حرکت المجاھدين "، "لشکرطيبه" بايد متذکرشد که تعداد زيادی ازھمين عربھای جھادی، اعضای  
ِآی پاکستان و درچھارچوب .اس.م به دستورآی١٩٩٢بودند که درسالھای پس از ومنسوبين ِاستخبارات ِنظامی پاکستان

حزب اس;می گلبدين حکمتيار و عبدالرب رسول سياف شھرکابل را به ويرانه  مبدل نموده و دود از دمار ِاھالی بی 
  :برميگرديم به رويداد ھای و'يت قندوز. ِتقصير آن کشيدند

اھالی قندوز، در عين حاليکه ازشکست نيرو ھای مسلح طالبان و تروريستھای عرب درآن و'يت خورسند بودند، 
يکی " سليم محمد. "را نيز نظاره ميکردند" ائت;ف"دستگيريھا، لت و کوب و کشتارجنگجويان ِمذکورتوسط نيروھای 

 يعنی دراوايل برخوردھای مسلحانه برای خبرنگاران در بتاريخ بيست و ھفتم ماه نوامبر،" ائت;ف شمال" ازفرماندھان 
که اين خود، شدت عمليات نظامی درشھر  ".تا حال به تعداد يکصد نفر از ھردو طرف کشته شده اند " :قندوز گفت
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نام داشت که " م; فاضل " ِبايد گفت که يکی از رھبران گروه طالبان درو'يت قندوز، . قندوز را نشان ميدھد
 .را بعھده داشت" ائت;ف شمال " ت مذاکرات مربوط به تسليمی نيروھايش به جانب مسوولي

   
  درداخل قلعۀ جنگی مزاراناجساد طالب            سازمان تروريستی القاعده درقندوزسرایتعدادی ازا     

  

 جنگ در مزار وضعيت

َافراد تسليم شده توسط صد ھا عراده ترک ُِملکی و نظامی ازقند  َ ِوز به مزار، که قبل ازآن به تصرف نيروھای ِ
. آن شھرمحصورگرديدند" قلعۀ زنگی" و" قلعۀ جنگی" ًعبدالرشيد دوستم درآمده بود، انتقال داده شده عمدتا در

ِرا احساس نموده بار ِديگر در داخل  ِافراد ِالقاعده وگروه طالبان، با مشاھدۀ اوضاع ِخاص ونحوۀ پيشآمد ھا، خطرجانی
ِو خارج ازآن دست به مقاومت مرگ و زنده گی زدند که اين مقاومت ِمسلحانه، مدت سه شبانه روزادامه " ۀجنگیقلع" 

ِمقاومت ازآنجا آغازگرديد که تنی چند ازطالبان، با يک حملۀ ناگھانی با'ی محافظان مسلح وغصب س;ح ھای  .يافت
. ا به ذخايرس;ح در زيرزمينی ھای قلعۀ نظامی رسانيدندِآنھا، به شليک با'ی ساير محافظان پرداختند و خودشان ر

را به قتل رسانيدند و "  اس;می-جنبش ملی" ِآنھا با استفاده از نارنجک ھای دستی، چندين نفرازمحافظان مربوط به 
که طياره ھای اين مقاومت وبرخورد ھای متقابله بحدی شديد بود . نيزبه شليک ِ متقابله ادامه دادند" جنبش" افراد مسلح 

ِقرارگزارش . امريکايی و انگليسی ناگزيرشدند مقاومت کننده گان درداخل قلعۀ نظامی را بکرات ازبا' بمباران نمايند
ِمحل مذکور بيشترازسی مرتبه مورد بمباران شديد  "قلعۀ جنگی"اسيران در ِدرجريان سه روزمقاومت منابع مطلع،

  .ھوايی قرار گرفت

ِراد کماندوی مسلح امريکايی و انگليسی، به مشکل توانستند شورشيان را سرکوب کنندنيروھای ويژه و اف درھمان . ِ
ِبالغ برپنجصد نفرگرديد و تلفات  " جنگی قلعۀ"زمان گفته شد که تلفات ِجانی گروه طالبان و متحدين خارجی آنھا در 

                .جنگجويان ِضد طالبان، بيشترازيکصد نفرخوانده  شد

ِباساس اظھارات ِمنابع مطلع درآنزمان، حدود دو تا سه ھزار تن از اسيرانی که ازعمليات سرکوبگرانه زنده مانده و 
، يکی ديگر از قلعه ھای نظامی واقع درشمال ِشھر ِمزار ويا زندان ِشبرغان اسيرشده بودند، در روز "قلعۀ زنگی" در

َترک ھا وکانتينرھای بزرگ، اززندانھای مذکور به سوی ِھای بعدی بفرمان ِ ص;حيت داران نظامی، توسط  َ "
اين درحالی بود که يکتعداد رھبران و . انتقال داده شده، جوقه جوقه تير باران و درزيرخاک مدفون شدند" دشت ِليلی

ِفرماندھان گروه طالبان، يا درنتيجۀ اعمال نفوذ خارجی ھا و يا بوسيلۀ پرداخت پول ِگزاف نجات يافتند  جالب اين بود .ِ
که بعضی ازعناصر ِامريکايی نيزکه ازبمباران ھوايی وعمليات ِسرکوبگرانه درمزار زنده مانده بودند،  شناسايی شده 

     .نيروی بحری امريکا درجنوب افغانستان فرستاده شدند ِو پس از معالجه و مداوا به زودی  به مقر

و   پنھان شده" قلعۀ جنگی "     طالبان و افراد القاعده درزير زمينی ھایگروه که با  بود" جان واکر" يکی ازآن ھا بنام 
 .ِازضربات بمب وگلوله زنده مانده بود
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 جان واکر جنګی مزارشريف                                                                   ۀنمای بيرونی قلع

ستھای اجيرشده، آنھم ھزاران کيلو متر دوراز زادگاھش، بالذات مرموز و ِوجود ِاين امريکايی ا'اصل درميان تروري
   .سؤال برانگيز بود

ِع;وتا، تعدادی ازکارشناسان نيز درمزار حضور يافته دربخشھای مختلف، ) انتلجنت سرويس انگليس(و) ای.آی.سی( ً
مايکل "ِکی ازکارمندان سی آی ای بنام بھمين سلسله، ي. بخصوص درقسمت ِتحقيق و شناسايی افراد داخل فعاليت شدند

" نارنجک" ِسی و دو ساله، حينيکه ميخواست دسته يی از طالبان را مورد پُرس و جو قرار دھد، در اثرانفجار ِ" اسپين
يا بم ِدستی که توسط يکی ازافراد طالبان بگونۀ انتحاری انجام داده شد، به قتل رسيد و چھارتن از 

     .ًمريکا شديدا زخمی شدندگروه ِخاص ِکماندويی ا

 

کشور ھای يذيدخل، آنقدر روی  ِمطبوعات آنچه درآن روزھا بسيارجالب بود، اين بود که رسانه ھای جھان ِغرب  يا
ًامريکايی توجه بخرچ دادند که مرگ صدھا يا ھزارھا نفر ديگردرمزاروقندوز راعمدا به فراموشی " جان واکر" قضيۀ  ِ
ِميت طالبان، به روزنھم درشھرمزار و به تاريخ يازدھم نوامبر در سمنگان پايان يافتبا'خره، حاک. سپردند ِ.             

مث; ً، منابع خبری  گفتند که  شب ِبيست وھفتم  .دربحبوحۀ اين ت;شھا، حوادث ِديگری نيز دراينجا و آنجا ُرخ ميدادند 
ِ، تعدادی ازافراد مسلح، درب ِمنزلی را کوبيدند "ئت;ف شمالا"ِماه نوامبر، يعنی پس ازتصرف تالقان توسط نيروی ھای

باساس گزارشھا، عکاس ِمذکور ھمينکه دروازه . دو سالۀ سويدنی درآن ميزيست عکاس ِچھل و" ُالفسترانگبرگ" که 
 ِدروازه را می گشايد، با گروپی ازمردان ِمسلح مواجه ميشود و دروازه را به شدت می بندد، ولی افراد ِمسلح، ازعقب

درگزارش آمده بود که منظور ِتفنگداران از اين عمل، سرقت ِپول و . با'ی وی شليک نموده او را به قتل ميرسانند
ِباز ھم ھدف و ماھيت دقيق حمله آوران در تحت چنان شرايط نا استوار ِ جنگی . وسايل داخل ِمنزل ِمذکور بوده است ِ ِِ

  .معلوم نشد

" ستون " اه نوامبر، راديو فرانسه گفت که سه تن از خبرنگاران ِآلمانی و فرانسوی بنام ھای ھمچنان، بتاريخ سيزدھم م
چھل ساله، در اثرکمين ِگروھی ازطالبان ِشکست خورده " ھندلويک" سی ويک ساله و " پييربيلود"سی و چھارساله، 

به روزبيستم ِماه نوامبراط;ع داد که " رويتر" خبرگزاری  .مربوط و'يت تخار به قتل رسيدند" خواجه بھاالدين  "در
ِچھار تن از ژورنالستھا که از پاکستان به طرف افغانستان رھسپار بودند، موتر حامل ِشان درمسير راه توسط شش نفر 

و يکتن ازعکاسان ِھمراه آنھا را از موترپياده کردند، ب;  تفنگدار متوقف گرديد و ھمينکه سه نفر ژورناليست ِخارجی
" ُھری برتن " ژورناليستھای مقتول بنام ھای .  با'ی آنھا شليک نموده و ھمۀ آنان را به قتل رسا نيدنددرنگ

   (13) .افغان ياد ميشدند" حيدری" ايتالوی و " مارياکتولی" ھسپانوی، " جوليو فينتيز" آستراليايی، 

 در افغانستان، يکمقدارمواد خوراکی و گاھی ِتذکراين نکته نيزضروريست که امريکا، موازی با آغازعمليات ِنظامی  
ِو درجھت اقدامات تبليغاتی،  (17 – سی(، توسط  طياره ھای "ُکمکھای انساندوستانه " ھم لباس و پوشاک را بنام  ِ
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 امريکا تا حال  مقدار " ِچنانکه منابع رسمی امريکا در اواخر ماه ِنوامبراع;ن کردند که .ازفضا به پايين پرتاب ميکرد
ًسی و چھار ھزار و چھار صد و چھل خريطۀ حاوی مواد خوراکی و مجموعا به تعداد دو مليون بسته از اين مواد را 

اين خبرھم شنيده شد  که يکی از صندوق ھای  حال، درھمين تاريخ ِو اما در عين " .در افغانستان فرو ريخته است
تاب شده بود، با'ی يکی از منازل رھايشی فرود آمده از فضا پر" فراشوت "حاوی مواد خوراکه و کمپل که توسط 

                                                                                        ".ِموجب مرگ يک زن افغان در مزار شريف شده است
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