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عبدالحکیم سامع

طالب افغان چه بود ،چه شد و چه خواهد شد!
(قسمت هشتدهم)
قابل یاد آوری است که بعد از یک مدت زمان«،تحریمات» سازمان ملل متحد« ،بی .بی .سی ».بتاریخ ۴
«فبروری»  ۹۱۱۱خبر داد که « ،ملل متحد دوباره به افغانستان بر می گردد .».درین خبر می خوانیم «:هیئت ملل
متحد ،روز پنجشنبه « 4فبروری» به کابل مواصلت ورزید » .این بازگشت شش ماه پس
ازآنکه زمانی پایتخت را «تخلیه» نموده بودند ،صورت گرفته است .درین مطلب همچنان
آمده است ،که «ملل متحد» در ماه «آگست» گذشته زمانیکه «اضالع متحده» ،بر
مواضعی در «شرق افغانستان» راکت فیر نمود ،که موجودیت «افراطیون اسالمی
اوساما بن الدن» را گمان می بردند  ،کابل را ترک گفته بودند .در عین حال در همین
زمان ،یک مأمور بلند پایۀ اضالع متحده ،با نمایندگان «طالبان» در پاکستان ،در بارۀ آیندۀ
«اوساما بن الدن» دیدار داشته است.
در همان ماه «آگست» ،جرقه ایکه سبب خروج گردیده بود ،همانا ،قتل یک افسر
سازمان ملل متحد ،تبعۀ «ایتالیا»« ،کلونل کارمِن کارلو» ( ،)Colonel Carmine Caloدانسته اند ،که چند ساعت
بعد از فیر راکت های امریکائی بر مواضع مطلوب در «خوست» ،صورت گرفت( .عکس فوق با «یونیفررم
همان افسر یاد شدۀ سازمان ملل متحد است» .
حادثۀ «ربودن طیارۀ هندی» و« جریان» آن در تحت «نفوذ» و «کنترول» طالبان گذشت و از آغاز تا انجام
گزارشات مفصل بنشر رسید .این دوتصویر که باید
در قسمت های قبلی نشان داده می شد  ،بنابر
محدودیت های ظرفیت در آن شماره ممکن نبود ،حال
برای تکمیل معلومات از نظر می گذرانیم :این سه
تصویر ،از جمله افراد مربوط «حرکت المجاهدین»
کشمیری ،نام داده شده اند ،که بخاطر رهائی آنها ،این
عمل تروریستی انجام داده شده است .در گزارش می
خوانیم«:حرکت المجاهدین» در رابطه با ربودن
طیارۀ هندی تقبیح گردیده است ،حال بعد از آن
حادثه ،این تشکل ،بیکی از معروف ترین گروپ ها
در حلقات گروپهای «جنگجوی» کشمیری محسوب می گردد( .در عکس سه نفری،
در وسط «مسعود اظهریا ازهر» است .عکس تنهائی نیز از اوست ،که با سوانح مختصرش در گزارش «بی .بی.
سی ».منتشرگردیده است .مقامات هند او را به نسبت فعالیت های «جنگی» در کشمیر بخش هند ،متهم دانسته
بودند .پس از تعقیب دستگیر و به محبس انداخته شد .حال بعد از حادثه در جملۀ «رها شدگان» تعویضی در مقابل
مسافرین طیارۀ ربوده شده ،شامل بوده است .دو نفر مسلح دیگر مربوط «طالبان» بوده اند ،که درمیدان هوائی
قندهار ،از طیارۀ هندی ،مواظبت می نمایند.
منابع خبری ،از آدرس مقامات هندی در اول جنوری  ۰۲۲۲خبر می دهند ،که سه «کشمیری » «جنگجو» را که
«طیاره ربایان» ،خواسته بودند ،از زندان آزاد نموده ،در «کشمیر» هواداران آنها ،در انتظار می باشند« .طیاره
ربایان»  ،که بر اساس گزارش با سالحهای آنها طیاره را ترک نموده اند ،بسرعت بسوی وسیلۀ نقلیه که در انتظار
آنها قرار داده شده بود ،شتافته اند .مقامات رسمی طالبان ،برای آنها  ۹۲روز «ضرب االجل» ،زمانی وضع ،تا
افغانستان را ترک گویند .بر حسب گزارشات خبری« ،مقامات پاکستانی» ،از هر گونه اطالع در بارۀ «طیاره
ربایان که آیا داخل پاکستان شده باشند و یا اینکه پالن دخول را به پاکستان داشته باشند ،اظهار بی خبری کرده اند.
لیکن نمایندۀ «بی.بی.سی ».در اسالم آباد می گوید ،امکان دارد که دوباره به کشمیر برگردند ،در آنصورت
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متصور است ،که تشنج با هندوستان افزایش یابد .وزیر خارجۀ هند «جسوات سینگ» ،مدعی شده است ،اولین
مطالعات بدست می دهد که «طیاره ربایان» بسوی «کویتۀ» ،پاکستان رفته اند.
بتاریخ « ۹۴فبروری» ۰۲۲۲م ،صفحۀ خبری «انترنت» «بی .بی.سی ».در بارۀ موضوع قربانیان «طیاره
ربائی» ،طیارۀ «آریانا» که به لندن برده شد ،چنین گزارش داده است .بتعداد ۳۷مسافر و حملۀ طیاره دوباره از
لندن به افغانستان برگشتند .اوالً در قندهار و بعداً به کابل انتقال یافتند .همین عکس قبالً در رابط با اخبار مربوط
«طیارۀ هندی» نشان داده شده است ،که اصالً یک مسافر طیارۀ آریانا بوده است .برای تصیح بار دیگر از نظر
می گذرانیم.
درینجا طوری افاده می شود که وکیل احمد متوکل ،از یکی از مسافران «گروگان»
طیارۀ آریانا استقبال بعمل آورده ،او رابه آغوش می گیرد .حال متن انگلیسی را هم که
گزارشگر در پای عکس ضمیمه ساخته است ،درینجا نیز از نظر میگذرانیمTaleban ( :
Foreign Minister Wakil Ahmad Muttawakil (right) embraces a returning
 .)hostageدر همین گزارش «رهبری طالبان» به انگلیس ها«هوشداری» می دهند در
صورت « قبول پناهندگی ،به طیاره ربایان ،تروریزم تقویت خواهد یافت».
«طالبان» در نتیجۀ عمل مشابه ،با حادثۀ «طیارۀ هند» ،با ربودن «طیارۀ آریانا» ،خود
را «قربانی تروریزم» تعریف نموده ،روز جمعه ،سوم مارچ ۰۲۲۲م ،خبر گذاری
«بی.بی.سی ،».گزارشی را با این عنوان درشت منتشر ساخته است «: .طالبان کمیسیون ضد – تروریزم را
اعالن می نماید ».تفصیل خبر چنین است:
« قدرتمندان طالب در افغانستان ،اعالن می دارند که «کمیسیون» جدیدی را برای مبارزه با «تروریزم»ایجاد
نموده اند ».ضمنا ً در اعالمیه مدعی می شوند که «طالبان از جهاد حمایت نموده اند ،لیکن از «تروریزم» علیه
انسانهای بیگناه ملکی ،پشتیبانی ننموده اند ».در عین حال مدعی شده اند ،که «طالبان به هیچ کسی اجازه نخواهند
داد ،تا از خاک افغانستان برای «تروریزم» استفاده نماید .همچنان متذکر می گردند ،که آمادگی «کمک به جهان در
مبارزه علیه آن ،تقدیم می دارد ،».طوریکه در باال نیز تذکر رفته است« ،خود را قربانی «تروریزم» می
دانند ».در همین گزارش ،از «طیاره ربائی » هندی در ماه «دسمبر»  ۹۱۱۱در قندهار وطیارۀ افغانستان ،در ماه
گذشته به لندن ،بعنوان «ثبوت ادعای» خود نام می برند .خبرنگار در همین گزارش می نویسد ،که «طالبان به
حضور «جنگجوی» اسالمی سعودی« ،اوساما بن الدن» در افغانستان ترجیح می دهند که از جانب اضالع متحده
و سازمان ملل ،به ارتباط «تروریزم» خواسته شده است».
موضوع قاچاق مواد مخدره ،بار دیگر در مطبوعات گزارش یافته ،این بار از اقدامات ا یران برای کنترول
سرحدات آنکشور ،مبارزه با قاچاق مواد مخدره ،بتاریخ  ۹۳ماه می ۰۲۲۲م نام برده شده است« :ایران پالن دارد
تا از سرحدات خود کنترول شدید بعمل آورد ».تهران بر طبق همین راپور در گذشته «طالبان» را بتشویق تجارت
مواد مخدره متهم نموده بود .از زبان «میر نجیب هللا شمس ،جنرال سکرتر کمیسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدره»
حکومت طالبان می نویسد که گفته است :حکومت به مبارزه علیه قاچاق مواد مخدره تقویت می بخشد ،در
صورتیکه کشور های دیگر در «مدرنیزه» ساختن امکانات کنترول سرحدات کمک نمایند.
تاریخ  ۰۲ماه می ۰۲۲۲م« ،کیته کالرک» از کابل گزارش می دهد «:طالبان کمپ های تعلیمی را می بندند».
از زبان مقامات رسمی پاکستان خبر داده می شود ،که «طالبان حال همکاری دارند ،که مراکز تعلیمی اتباع
پاکستانی را در داخل افغانستان ببندند ».در همین گزارش همچنان می خوانیم « :وزیر داخلۀ پاکستان معین الدین
حیدر ،گفت« ،جنگجویانی که به پاکستان بر می گردند ،همواره در جهت بی ثباتی کشور خود عمل می کنند ».او
همچنان مدعی شده است که« :جنگ داخلی افغانستان دیگر جهاد یا جنگ مقدس نیست .بنا ًء دلیلی وجود ندارد ،چرا
کدام پاکستانی در آن دخیل باشد ».این خود ،اهداف مشترک «بین المللی بودن» جهاد «اسالمیست ها » و دولت
پاکستان را افشاء می سازد .وقتی یک وزیر داخله چنین افاده می کند .در جای دیگر گفته شده است «:او گفت نمی
خواست که شاگردان مذهبی پاکستان در افغانستان بجنگند ،طوریکه در تابستان گذشته گزارش یافته است ».در
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«راپور» تذکر داده شده است که اسالم آباد حامی اساسی طالبان است ،لیکن آقای حیدر «گفت آنها پالیسی روشن
جدیدی را عملی می نمایند ».وزیر داخلۀ پاکستان آقای حیدر می گوید «:هیچ یک تبعۀ پاکستانی نباید تعلیم در
افغانستان ببیند ،ولو نیت داشته باشند که علیه هند در کشمیر بجنگند ».طالبان بالمقابل انکار نموده اند ،که اتباع
پاکستان در افغانستان تعلیم دیده باشند .در پای عکس همین وزیر از رضایت او در رابطه با همکاری طالبان در
زمینه می نویسد ،در متن مکرراً از انکشافات مثبت طالبان سخن می گوید.
بسلسله وقایع مربوط افغانستان ،طوریکه قبالً هم تذکار یافت ،که کشور های همسایۀ شمالی افغانستان ،ازناحیۀ
«امنیت» احساس خطر می نموده اند .بطور مشخص از «تروریزم» و «مواد مخدر» نام می برده اند.
سه شنبه تاریخ  ۰۷ماه می ۰۲۲۲م ،خبر رسانی «بی .بی .سی ».گزارشی را با این تصویر تحت عنوان درشت«:
طالبان از موضعگیری «چیچنیا» دفاع می نمایند ».منتشر ساخته است .در متن تذکر رفته است ،که «جنبش حاکم
طالبان افغان» روز سه شنبه« ،اتهامات» روسیه را در مورد اینکه گویا طالبان افغان« ،پالن » اعزام
«جنگی» و «اسلحه» به «چیچنیا» را در پیش دارند ،رد نموده اند .سخنگوی وزارت خارجۀ طالبان« ،فیض احمد
فیض» این ادعا را بی اساس خوانده است .در حالیکه موجودیت مراکز تعلیمی را رد نموده است ،بر ادامه حمایت
«دیپلوماتیک» از «چیچین ها» ،تأکید ورزیده است.
سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان« ،افتخار مرشد» ،در اسالم آباد گفته است که تبصرۀ روسیه ،یک هرج و مرج و
مغشوشیت را ببار می آورد .او گفت که وزیر داخلۀ طالبان به مقامات پاکستانی ،حین دیدارش در هفتۀ گذشته در
اسالم آباد ،گفته است که «تماس طالبان با چیچین ها ،کامالً دیپلوماتیک می باشد ».او هم چنان عالوه کرده است
که « :روسه ،که افغانستان را  ۹۲سال در سالهای دهۀ  ،۹۱۹۲اشغال نموده بود ،حال از «مخالفان طالبان»
حمایت نموده ،به این نظر است ،که گویا طالبان خطر بی ثباتی درکشور های  ،اقمار وقت آن درآسیای میانه ،ایجاد
می نماد».
«بی .بی .سی ، ».روز چهار شنبه ۰۴ ،ماه می ۰۲۲۲م ،تحت عنوان «:تهدید نو مسکو به افغانستان» گزارش
می دهد ،که روسیه بار دیگر طرح حمالت هوائی علیه مواضع در افغانستان را تازه ساخته است .وزیر خارجۀ
روسیه« ،ایگور ایوانف» ( )Igor Ivanovگفته است ،که به این عمل دست خواهد برد ،در صورتیکه ،خطرات علیه
روسیه و یا آسای میانه بروز نماید .روسیه « رهبری طالبان» را به تعلیم شورشیان جنگی «چیچینا» و صدور نوع
افراطی اسالم در آسیای میانه متهم ساخته است .افغانستان این ادعای مسکو را رد نموده است .درین گزارش گفته
می شود ،که «ایوانف» ،چهارمین سیاستمدار بلند پایه است ،که این موضوع را در هفته های اخیر مطرح نموده
است.
در قسمت شانزدهم ،نمونه های ثبوت ،که سهمگیری اتباع خارجی را در
صفوف قوای جنگی «طالبان» ثابت می ساخت ،نشان داده شد . .علی
الرغم ادعای آنوقت «طالبان» که گویا بر ضد «تروریزم» هستند ،در
زمان سقوط ،وقتی «جنگ» علیه افراد «مسلح القاعده» آغاز یافت،
روشن گردید که این ادعا ها ،غیر قابل باور بوده است.
بر اساس گزارش «بی.بی.سی ،».بتاریخ « ۰۹دسمبر» ۰۲۲۹م ،این
رسوائی را جهانیان شنیدند .گزارشگر،می نویسد که در نتیجۀ بمباران یک
«مخفی گاه طالبان» ،درجنوب غرب کابل ،درنزدیکی غزنی بتعداد  ۴۴نفر از «افراد القاعده» را دستگیر نموده
اند .در عین زمان از زبان ( ،)General Richard Myersرئیس «ستاف» مشترک ،می نویسد که بنابر عالیم
روشنی که بدست آمده است ،گمان می رود که باید از جمله سران «طالبان» نیز درین «مخفی گاه» وجود داشته
بود ه باشند .همین جنرال همچنان اظهار نموده است ،که از جمله کسانی که گرفتار شده اند ،بتعداد  ۰۲نفر آن ،از
جمله هواداران طالبان تشخیص شده اند .منابع «پنتاگن» نیز خبر داده اند ،که «قوای آنها بتعداد  ۴۴عضو طالب و
القاعده راگرفتار نموده اند».
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سه شنبه مطابق تاریخ  ۹۲ماه می ۰۲۲۲م« ،بی .بی .سی ».از دیدار مختصر وزرای داخلۀ «پاکستان» و
افغانستان ،معین الدین حیدر و مولوی عبدالرزاق در اسالم آباد گزارش داده است .نقاط عمدۀ صحبت را
موضوعات «قاچاق» و «بازگشت مهاجرین» ،تشکیل می داده است.
خبر رسانی ها ،اطالع می دهند ،که نمایندۀ جدید سازمان ملل متحد« ،فرانسیس ویدریل» (،)Francesc Vendrell
اولین سفررسمی خود را بر طبق گزارش ،پنجشنبه  ۹۲فبروی ۰۲۲۲م آغاز نموده است .این نمایندۀ خاص ملل
متحد برای افغانستان ،با رهبران رژیم «حاکم طالبان» ،مال محمد ربانی و وکیل احمد متوکل مالقات نموده است.
در عین زمان گفته می شود که موصوف در تاجکستان نیز با اعضای حکومت ،که توسط «طالبان» اخراج گردیده
اند ،دیدار داشته است .اینرا هم از متون قبلی می دانیم ،که «االخضر ابراهیمی» نمایندۀ خاص سابق ،سال گذشته،
بعلت ناکام شدن در هدف رسیدن به توافق ختم جنگ مستعفی گردیده است.
در ماه «آکست» ۰۲۲۲م ،طالبان به موج حمالت خود در شمال شدت بخشید ،در عین زما ن از جانب ،مخالفین
آنهم ،مقاومت گزارش داده شده است .در نتیجۀ حمالت شدید تازه ،بار دیگرخبر موج «فرار» افراد ملکی پخش
میگردد .بطور مشخص «بی.بی.سی ».بتارخ  « ۱آگست» ۰۲۲۲م ،در حالیکه از مقاومت سرسختانۀ «مخالفین»
در «تالقان» که از آن بعنوان بزرگترین قرارگاه« ،اتحاد شمال» تحت رهبری «احمد شاه مسعود» می داند ،خبر
می دهد .همچنان می نویسد« ،اتحاد شمال فقط ۹۲۱کشور را ،تحت کنترول خود دارند .این شدت حمله را در
شرایطی انجام می دهند ،که سازمان ملل آنها را با شدت تصویب «تحریمات بیشتر» تهدید نموده بود و هوشداری
های مکرر را تکرار داشت  ،که جنگ را دوباره ازسر نگیرند .طالبان از جانب خود «تحریمات» را غیر قانونی
می خواندند.
در نتیجۀ جنگ ها ،اینبار بر اساس گزارش «کیته کالرک» ،)Kate Clark( ،نمایندۀ خاص ترکمنستان« ،بوریس
شیخ مورادوف» ،کوشید تا «طالبان» را به مذاکره تشویق نماید .او هم طبق معمول ،با مقامات پاکستانی نیز دیدار
داشته است« .کیته کالرک» گزارش می دهد ،که «شیخ مورادوف» ،گفته است «:طالبان متمایل است که با «
اتحاد اپوزیسیون» در هر زمان و در هر جای و بدون شرط مقدماتی ،ببینند .اما در بارۀ «طالبان در گذشته
همیشه گفته است.
ختم قسمت هشتدهم
ادامه دارد.
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