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  سيدهاشم سديد  
 

ا تمويل ميشود؟مصارف مالی طالبان از کج  
 
هميشه، هر زمانيکه دولتمردان، يا مردم افغانستان ميگويند که پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله می  کند، 

ويل و برای جهيزوتمتت پاکستان قرار دارد و از آن جا طالب و القاعده را پناه داده است،  طالب مورد حمايت و عناي
 و بدين وسيله پاکستان ثبات و امنيت و روند ،جنگ و تخريب به افغانستان گسيل ميشود توحش و دهشت افگنی و
 را با ديده بدون فوت وقت اين اظهارات پاکسـتان  ... مردم افغانستان را مختل ميسازد وبازسازی و رشد و ترقی 

ان در امور  پاکست مداخالت گر چه  .  ميخواندو اتهام ، بی پايه  دروغ،ها راآندرائی خاص خود شان  تکذيب نموده 
نخواهد بود، اگر حال ديگر به هيچ کسی پوشيده نيست، ولی بد افغانسـتان روشن تر و نمايان تر از آفتاب است  و

اکستان همسوئی های پ و سياسترا که خود پاکستانی است و با پاکستان"ايشين تايمزآنالين"تان ـ يکی از ژورناليسۀنوشت
تقديم کنيــم؛  پاکستانی  و سردمدارانخوانندگان عزيز و خدمت جنراالن راين جا ترجمه و حضور د،و همنوائی دارد

  .آيد  بوجودآن کشور نفعال يا شرمی در گرداننگان امور ندارم که ايدچه اماگر
 تبليغات ۀتا مهيا کردن زمين دولت ين يک مخالفاز پناه دادن.  متنوع دارد مختلف ومداخله در امور يک کشور اشکال

جغرافيائی ـ  سياسی خويش تا   در داخل قلمروگشت و گذارغرض آلود مخالفين يک کشور در آزاد گذاشتن   ازسوء،
و مخالفين آوری و انتقال ارز به مخالفين بالفعل  جمع  از ، و انتقال  مهمات و سالحهاعبور از مرز ۀ تردد و اجاز

حمايت  از،تحريک آميز و مخرب و گمراه کننده  تا ارسال ابالغيه و پيام های ميدان جنگدر   و حاضربالقوه، مسلح
 حرف زدن ها مجامع بين المللی تا از جانب آنعرصه های ملی ياها درمستقيم و آشکار و نا آشکار از آنمستقيم و غير 

 برنامه ۀتهي از  ، و ضد اطالعات دادن اطالعاتنها تامين يا رفع نيازهـای گوناگون آ تأ ازها نمايندگی کردن، آنو از
 و تحويل مهمات گوناگون تا دادن سالحاز   ،مدت يا دراز های ستراتيژيک  رتيب پالن تهای تاکتيکی و کوتاه مدت تا

  ا تانظارت کودتا ه سازمان دادن و از راه اندازی، و بالخره ،ياری رسانی برایطالبان مدارس و افراد مليشه اعزام 
قضيه تهاجم (  حمايت دولت دست نشانده غرض نظامی به يک کشور ا همه ساز و برگ ب دوو اعزام ار عريان تهاجم

 برای حمايت ها آنچه را که پاکستانی(  مورد حمايت خويش دولت و حمايت اجيـرانسرنگونیيا غرض  )شوروی
  . انداشکال مداخلههمه ، ) لرزان ربانی کردند دولتطالب و سرنگونی 
 که حتی همان کـاری را. انستان را تجربه نموده است خود تمام انواع مداخالت در امور افغۀپاکستان هم به نوب

  نظامی يونيفورمکه شوروی عساکرش را بابود منتها فرق اين دو تجربه و عمل در اين شوروی کرده بود، انجام داد؛ 
 برابر الب در ط يک مشتبرای حمايتانی را تـن پاکسب منصباو صاح ان عساکرو پاکست ،به افغانستان اعزام کرد

حال به هر. سيل داشت، گملی مردم افغانستان که شناخته نشوند لباس محلی و تنبان، و با پيراهن  ربانی،لرزان دولت
م يسل تهـ از روی نوشکنند تراف میاع ه خودـيک نوع آن را ک  مداخالت پاکستان در امور افغانستاناز همه انواع
ويد که ما کاری بگنمی تواند پاکستان دولت . سپاريم یترجمه و بدست نشر م ايشين تايمز آنالين  نشريه شهرزاد از

قوی ترين استخبارات جهان است که بدون اطالع  پاکستان يکی از ه استخباراتـتمام دنيا ميداند کزيرا کرده نميتوانيم، 
 با چنين آگاهی .تواند کشور حرکت کرده نمی زمين آن در و مورچه ،فضاپشه هم در ه اصطالح حتی ، بـازه آنـو اج

 ده ها افغان  چطور ممکن است که تجمعاتورـبارات آن کش و روبا صفتی استخ و تجربهگیـو انسجام و قوت و پخت
...  آباد  و   و کراچی و اسالمشهرهای الهور در نماينده های طالب و شود داير کشور آن در تانــ افغانسمخالف دولت

 پاکستانو نظامی و انتظامی و استخباراتی   امنيتیهای نهادلیو کنند برای شورشيان مخالف دولت افغانستان پول جمع
  خوانندگان عزيز اين،حالبهر .توان يکی از عجايب روزگار به شمار آورد میاين را هم   بی خبر باشد؟از آن

  :اين هم شماو ، آنالينتايمز  گذارش ژورناليست  ايشيا
  

*************  
  

پول های   کنند یو با مصونيت عبور م ن را آزادانهاهمان گونه که خود طالبان سرحدات ميان افغانستان و پاکست
  .دعبور ميکن رحداتـ از اين س با همان آزادی و مصونيت ها تقويت شورش های آنبرای ها  نيز مورد نياز آن
 و طالبان، به ويژه بررسی دقيق حساب القاعدهفشارهای مالی و انسداد حساب های   ،٢٠٠١سپتمبر  ١١بدنبال واقعه 

 پولی  های پشتوانه وجوه وريان ج،"جنگ با تروريزم"نش به نام متحدي وجانب اياالت متحده امريکا   ازها،های آن
  .آسيب زدالقاعده و طالب را شديدًا 

.  گرديده است نـقطع سازمان يدهد جريان رسيدن پول به اين دوافغانستان و عراق نشان مطوريکه شورشها دراما، آن
بستن سيستم های بسيار پيشرفته برای   با به کار تنهامتحدين آن  و ست که اياالت متحده امريکا ا ن آن ايۀل عمدـيدل

  .يک اشتباه بوداعده و طالبان اکتفا نمودند که مراقبت حساب های الق
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شايد امريکا در  شد، عاميانه و مرسوم در کوه های افغانستان و دشت های عراق میاگر توجه بيشتر به شيوه های 
  .داشت،  قرار نمي قرار داردوضع رقت باری که فعًال

  :منابع پولی طالبان
     پشتون ها کـالن ترين اجتماع ،بنارسنشينی بنام کوچک، درمهاجرعبد الجليل در يک اتاق ن حبيب اهللا و به ديد

حمل و نقل  بار و کارتمام  همين جا، پشتون ها از. ، به کراچی رفتمهای جهانتمام شهر در) يليون انسان نيم ميک و(
  . کراچی و ماورای آن را تنظيم و نظارت ميکنند

  . نگذشته بود که ده ها طالب همه از جنوب غرب افغانستان با ما يکجا شدندلحظاتی
کراچی کارگران   درهاپشتون بخشی زياد از. م با ما يکجا شدندتون هنجيب پش بزرگان ثروتمند و از همچنان چند نفر

اجتماعی قرار دارند کار و بار حمل و نقل و ترانسپورت را راتب بلند تر که در م هائی حاليکه آندر ماهر اند، غير
  .قويًا در کنترول دارند

شدت پيدا ) ميگذردآن از پنج سال( جهاد ".ند، جليل آغاز به سخن گفتن نمودکه همه در اتاق جا بجا شد اينبعد از 
 ما تنها  و. ابر قدرت جهان استکنيم کهقابله ميما با دشمنی  م. خواهد يافت دت بيشترباز هم ش بهار ، و درنموده است
يکنم که از افغانستان ديدن کنيد و ببينيد که چگونه مجاهدين در   من از شما دعوت م.ان را با خود داريمنيروی ايم

  .شب های سرد زمستان  گرم در اينلباس  نه خوراک کافی دارند و نهها آن . ندثابت قدم و استوار جبهات 
ابر اين . خرد کند فيلی زير پا هايشداريم که قصد دارد ما را مانند در برابر ابر قدرتی قرار، ما با همين وضعيت
 ما گوشت ۀها اسلحنتتازان اسالميم و اما ما پيش. داراستها را ب الوژی جهان، تفوق هوائی و بمتکنبقدرت قوی ترين 

  .و خون ماست که برای ملت و دين خود قربان ميکنيم
.  نياز داريم  از خاک خويش بيرون کنيم، ما به تجهيزات و آذوقه که مهاجمين خارجی را برای هميشهبرای اين

خواهش دارم که به مقاومت و و  ست که به جنبش آزادی بخش افغانستان کمک کنيد اين  شماۀخواهش من از هم
  ."اهدين کمک های نقدی کنيدمج

    . جمع آوری نمود )امريکائی  دالر١١۶٠٠از  بيشتر ( روپيه پاکستانیدرجريان يک ساعت جليل هفت صد هزار 
  :جليل اظهار داشت که 

قندهار  واليت ناحيه ای در(و با اين پول منطقه پنجوائی ما کمک نموده اند پول زيادی  هم مقدارافغانان محل " 
  ."ه جنگ خواهند داشتممری برای شش ما) ن جائی که طالبان حضور قوی دارندافغانستا

 اين ه بودند، بنًامهاجرنشين بنارس قبًال مردمانی را برای کمک به دام انداخت مربوط جليل و خويشاوندان وی درافراد 
  . که از کمک ها تشکر کندبود برای  وی  پول، و فرصتی  و تحويلگيریی رسم بجا آوردن تحويلدهنشست فقط 

 جبهات مربوط  کراچی و الهور غرص جمع آوری پول برایقبًال به نقاط ديگر طالبانی که در کنار جليل نشسته بودند
  . بوده اند  رفته هلمندخود شان در قندهار و

موبايل،  تيلفون های طبق اظهارات جليل مردمان قبايل در واليت قندهار مصارف خوراک روزانه، کارت های 
  . نيز ميپردازند ه ضرورت ميشود ک را برای تداوی طالبان مجروحو مصارف  اضافی  نقليه و غيره،سوخت وسايط 

استفاده از سيستم های  ، بدوناستقبيله مردم ز  ا و حفاظتمراقبتپرستاری و  سنتی قبيلوی برای ۀدرحقيقت اين شيو
  .پيچيده مالی مدرن

  
  :روابط يا مناسبات قبيلوی

 ئیاکه مردمان قبيله اچکز  در حالی دار طالبان هستند، قبيله نورزائی از همه بيشتر طرفقبيلوی افغانستان، در نظام 
 و پاکستان نشين افغانستان مناطق پشتوندر تجارت ها، اچکزائی ها  برميان آندر. کنند مًا از طالبان حمايت میـقس

  .دارندتفوق و نظارت 
مرکز در نواحی پاکستان آنها  . ميگرددجنوبی افغانستانا نواحی ت نواحی جنوب غرب پاکستاناين مناطق شامل 

  . کنند میرا تنظيم و نظارت تان بازار سپين بولدک  و در افغانس،تجارت يا بازار داد و ستد چمن
چستان اقتصادی بلوپژوهش های  است که روند تحقيقات وشوکت پوپل زائی رئيس انجمن اقتصاد بلوچستان  رسردا

آن شاهان افغانستان برخاسته اند، نقش و   قبيله ای است که ازکه وی منسوب بهن جائيآ از. را اداره و نظارت ميکند
  :شوکت ميگويد .تأثير خوبی در اقتصاد افغانستان نيز دارد

کننده و صادر کننده ارد  و٣۵٠٠از بيشتر بازار  است، اما درهای تجارت چمن تنها دارای  يک صد عضوتاقا" 
  ." حضور دارد

 تجارت وسايط  بهشان دفاتری دارند و بيشتر) در امارات متحده عربی( جبل علی ها در دوبی ود زيادی از آنتعدا" 
 مينمايد که گويا به سرزمين عجايب ـ احی غربی چمن ميرويد چنانکه به نووقتي. رخت اشتغال دارند  البسه ونقليه و
بلکه در   ثروتمند زيادی را خواهيد يافت که نه در عالم خيال،  مردمانجا آن رفته باشيد و ـای زيبای خيالی کشور
  هاقوی آن نمايندگان منطحدی است که در تجارت  انحصار آن ها بر .کنند  زندگی میآن سرزمين عجايب در ،واقعيت
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است، ازهمين جا  اداره و نظارت افغانستان و آسيای ميانه  ترين جنس در ايران،سگرت را که گرانتوزيع   ٣/۵
  ."ميکنند

ها  آن، رنگ مجددترميم  و  که بعد از در انحصار دارند،  سنگين دست دوم را ۀ وسايط نقليها همچنان وارد کردنآن" 
 آنها مراکز و عالوه بر دوبی . به فروش ميرسانند در بازار منطقهرميم شدهموتر های تيز رفتار ت با هرا همرا

  ." جهت وارد کردن وسايط نقليه تأسيس نموده اند  نيز اروپا ی درئنمايندگی ها
ر چمن را خواهيد ديد که با جاپان سفر کنيد، تجاو اوساکای  ميسر شود که شما به شهر های  ناگويا اگر فرصت" 

 تمام يک يتوانند مها آنقدر قدرت مالی دارند کهآن. بهره برداری تجاری ميکنند فعاليت دارند و ر آنجا هادموفقيت تمام 
  ".که به جاپان ميروند، کرايه کنند يک هوتل پنج ستاره را برای ماه ها با پرداخت پول نقد، هر وقتی ۀطبق
ها سرمايه اين. اند)  طالبانقسمًا حامی (یئابيله اچکزقيا از ) امی طالبان ح١٠٠% ( اين تجار يا از قبيله نورزائی ۀهم

عمدتًا مرکز  امارات عربی، .اقدام نموده اند های بسيار کالن در قندهار دارند و در اين اواخر به ساختن هوتل های
ه انتقال و پرداخت،  شخصیحضور مراجعه با  يا،حواله ها به شيوه سنتیکه پول های آن ت مالی طالبان است فعالي

  .ميشود
ها با پول داران افغانی رابطه مکررًا به امارات متحده عربی جائيــکه آنرهبران طالبان که تا کنون تحت تعقيب نيستند 

 حمالت بهار سال گذشته، رئيس سابق زقبل ا. دارند، برای جمع آوری پول برای حمايت طالبان، سفر ميکنند
  . آوری پول به امارات عربی رفت جهت جمع لنگخبارات طالبان، مال داد اهللاتاس

 طالبان از بانک ها برای انتقال پول های شان استفاده   نيست، زيرا مسئله ایانتقال پول به پاکستان و افغانستان 
     .نميکنند

****************  
  

 جنگ  تمويل فقط برای و بوسيله  پاکستان طريق يا از پاکستاناز که  توانه های کالن مالیـ پش چنين وجود با 
زمينه تدارک آن   يا،و تخويف مردمان دردمند آن تدارک ديده می شودو تخريب بيشتر افغانستان  ويران افروزان 

 ما .ها درست نيستفاين حر که دگويوجدانش را ميبندد و مي  چشمپاکستان مکررًا گوش عقل ومهيا ميگردد، بازهم 
ها را  عالميان استدعا دارم که هم  اينیخدااز  .نکرده و مداخله نميکنيم افغانستان مداخله  مربوط  بهبه امور هيچگاه 
  ! و هم جهانی را که به تماشای اين همه بيداد و جنايات نشسته  و دم  فرو بسته است کندهدايت

  
  پايان

 
 


