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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده د: ياد ير و لولـ، ليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                        شامحمود مستمند :ليکوال    ١٨-٠٥-٢٠١١  ني
                      

  آباد، بن الدن اسالم آبـــادتروراسامۀ 
 و

»جـــــــــــهان آبـــاد«القاعده و پنجاب   
 

تان از روز منحوس ايجاد تا روز مبارک نابودی، جهان معلوم است که پاکس به مردم با درد و با احساس افغانستان و
يک کشوری است که تروريزم سياست رسمی دولت بوده و از راه تروريزم به زندگی ننگين شان ادامه داده و هرگاه 

  .، ديگر درعمل پاکستان وجود ندارد از پاکستان قطع شوداين لقمه چرب گدائی
 تنها .ر بزرگ بوده که با حوادث تاريخی مقايسه شده نمی تواندموجوديت پاکستان برای صلح و ثبات جهان يک خط

ورد تا خطر موجوديت پاکستان با آن مقايسه شود، که در ک مثال زنده آ جاپان را يتوان که حادثه دلخراش زلزلۀمي
  .ظرف چند ساعت منطقه را به ويرانه مبدل کرد

ک  آی نيز ميتواند که ي– ايس –ده و تنظيم فوق العاده آی ، پالنهای نابود کننده القاعاتومی پاکستانکه سالح  زيرا
اهداف  ، شودو نابودکننده برای جهان باشد که بدون اگاهی قبلی که توسط زلزله سنج نيز تشخيص نمیاتمی  زلزلۀ

  .مشخص شانرا در سراسر جهان قبل از خنثی ساختن آن از بين ببرد
 مبارزۀ  آغاز ،، ستم  و بی عدالتی با مردم دلير بنگالوستان، ظلم با هندجنگهای خونين غرض اشغال کشمير تاريخی

عدم رسيدن ،  جنگهای خونين  با قاتالن پنجابی،نجاتبخش  مردم عذاب ديده بنگال تحت رهبری شيخ مجيب الرحمن
وز همه يا بنگله ديش مستقل امر کشتی نجات بخش امريکا به پاکستان شرقی و در نتيجه از دست دادن پاکستان شرقی

  .داللت بر تروريزم دولتی پاکستان ميکندو مثالهای زنده هستند 
ليبيا و کوريای شمالی يکی از ثبوت اساسی  ،و فروش آن به ايراناز طريق دزدی اتومی وردن تکنالوجی بدست آ

ورد مجازات ماتومی تروريزم دولتی بوده که بايد سالها قبل به نسبت تخطی از موازين عدم ترويج تکنالوجی  سالح 
 ولی به نسبت احيای مرکز جنگ اعالم ناشده عليه افغانستان از همه اين جنايات پاکستان چشم پوشی .قرار ميگرفت
   .صورت گرفت

آغاز جنگهای تروريستی بعد از فرار تروريستان  بعد از به ميان آمدن اولين جمهوريت توسط سردار محمد داودخان و
ی  در پنجاب و ايجاد مراکز تربيه،  شيطانی و مرکز تروريزم جهان افغان به النۀدان مادرزاد از خاکحرفوی و دز

فتاب يک واقعيت انکار ناپذير هم برای افغانها و هم  مثل آ،تروريستان تا داخل خاک افغانستانتمويل و انتقال  ،تسليح
  . برای جهانيان ميباشد

سين مشهور به ببرک کارمل، ق تاج و تخت بنام سلطان حاشغال افغانستان توسط قوای شوروی با اولين ابتکار عاش
 وطنفروش حرفوی، که درنتيجه  آن جنگ مخفی به حالت علنی و جنبش مترقی کشوربه اصطالح  سرطانی اين دانۀ

، به تجاوز مستقيم مبدل شد و  مخفی گاه ها و مراکز تربيه  اولی را در پاکستان به مراکز عصری و کانگرتی تربيه
  .تمويل و انتقال تروريستان تا داخل خاک افغانستان  را  صد در صد افزايش داد ،تسليح

 شیطانی در ماسکو پناه هندگی را اختیار ۀ جاه طلب عصر بعد از آنکه به النو تخت درحاليکه اين عاشق تاج و
تا چنان وانمود سازند که گویا رهبر موجود در کابل عضویت سی آی ای را کرد و صدها ورق راسیاه کردند 

 آنرابه غیر کمونیستی مبدل  کمونیستی را نابود و یا   رژیمداشته و یکجا با حکمتیار تصمیم دارد که
 حفیظ اهللا"موجود در کابلحاکم     توسط تبلیغ کردند و راه را برای اشغال کشور در حالی آماده کرد که ،سازند
 که ده هزار قوای اتحاد شوروی بزرگ غرض حفظ انقالب به کابل اعزام شود و آنرا     بود   توافق شده "امین

 معاهده دوستی بین دو کشور به کابل اعزام و در بگرام جا بجا شود تا  بنام قطعات محدود اتحاد شوروی مطابق
  .دینمافاع  باید د ثور٧نظام جدید ودست آورد های در صورت وقوع خطر از 

  
در نتيجه اشغال کشور که پاکستان به مرکز اکماالت جهانی به شمول  سرازير شدن کمکهای غرب از دالر تا 

مبدل کرد و در نتيجه همين کمکهای جهانی بود که پاکستان به اتومی  شيطانی را به قدرت سالح  اين النۀپطرودالر،
  .يک قدرت منطقه مبدل شد

های جهادی ن عاشق تاج و تخت  يک جا با جنايتکاران تنظيم جمعيت اسالمی و ديگر تنظيم بعد از ابتکار دومی اي
نابودی حاکميت ملی و   تهران و–سکو آل تنظيم شدۀ مـلح ملل متحد تحت رهبـری و پالن قبـمبنی بر نابودی پالن ص



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کله موږ س په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

، بر عالوه چور و و دين فروشستان پيمان شکن استقرار انارشی دزدان مادرزاد و تسليمی اردوی دشمن شکن به دو
چپاول همه هستی کشور ويرانی همه هستی مادی و معنوی کشور که قابل دزدی نبوده توسط همين دين فروشان ترسو 

  .به شکل فجيع آن صورت گرفت که تا حال چنين جنايات در تاريخ جهان ديده نشده است
در  رمانهای جنرال ضياالحق و زيبا را که يکی از آل کرد ن کابلخون و به ويرانه مبدجوی  مبدل کردن کشور به 
که ذلت و  ،کشور ذريعه پنجاب ايجاد طالبان پنجابی اقدام  کرد و سرانجام اشغال پنجاب به ،نتيجه اين ويرانی بود

  .، گوشت و استخوان خود لمس کردند اين دوره سياه را هر هموطن با پوستپستی
رهبران  خود را افغان و مدافع منافع اين کابل رهبران افغان که اگر واقعآ درشرايط خاص امروزی الزم است تا در 

 جهانی ريزم دولتی و خطر بزرگ برای جامعۀملی محسوب ميکند بايد به اسرع وقت اين مطلب که پاکستان النه ترو
در وجود ی اتوم ث دلخراش فاجعاست  به شورای امنيت غرض اتخاذ تدابير الزم برای جلو گيری از وقوع حواد

 نه ترور ،وردن ثروتدر آينده در جهان ما بخاطر بدست آتا  القاعده  و بيقاعده پنجاب تصميم گيرد" مقدس"اتحاد 
  .باشد و نه قتل و ويرانی

مه جان بن دالر در مجله  شپيگل جرمنی اگاهی سازمان جاسوسی پاکستان در مورد جای بود وباش اسدر بارۀ عدم آ
  :  از قول يک ژور نالست نوشته شده است که٢٠١١ می ٧ مورخ ١٩ شماره ٨١در صفحه 

دو ماه قبل از عمليات امرکا بر خانه اسامه در آبيت آباد، رياست احصائيه پاکستان طی سرشماری درين منطقه  "
ه تعداد افراد موجود درهر خانه  را يادداشت نموده و بر سر دروازه هر خانه عالمه مخصوص که طبق قانون احصائي

بايد بر دروازه هر خانه موجود باشد، بر هر خانه در ين منطقه موجود بوده اما بر خانه اسامه جان بن دالر موجود 
  . "فتابی است که بايد اسامه تحت حفاظت خاص شبکه جاسوسی پاکستان زندگی ميکردو اين يک ثبوت آ. نبود

 ً يستی عليه جنرال پرويز مشرف از طرف القاعده  به ياد دارم که چندين مراتبه گزارش عمليات ترورمن شخصا
 سازمان جاسوسی ين عمليات يک درامۀگزارش داده شد و ازين همه عمليات جان به سالمت برد، که در عمل  همه ا

تا توجه  به جهانيان  چنين نشان دهد که پاکستان از هر کشور ديگر مورد تاخت و تاز القاعده بوده است،و پنجاب بوده 
 و حتی شخص مشرف قبل از ين عمليات بارها وده  را از حفاظت القاعده با چنين عمليات جعلی بر طرف نمجهانيان

 بن الدن به نسبت مريضی گرده در مغاره کوه های سرحد ازبين ،اين مطلب را بيان داشته  بود که وی اطالع دارد
ترين مدافع تروريزم دولتی بوده و است که ولی تاريخ نشان داد که مشرف با همه شرافت که دارد سرسخ. رفته است

  .  قتل بينظير بوتو مثال زنده آنست
بعد از آمدن اشغالگران ترسو و بازی دوگانۀ پنجاب با ناتو و تجارت بر تروريزم و بخصوص به خون افغانها، سرحد 

 پنجاب از بام خانه مرحوم اسامه بن الدن درايبت آباد پاکستان به پنجاب را تا رسوائی جهانی رساند و تشت رسوائی
که ذيآل مواد قابل اعتبار از مصاحبه های که در . قهقرای بالقوۀ تجزيه پاکستان، اين مرکز تروريزم جهانی رساند

  :سايت تاند منتشر شده است غرض معلومات مزيد هموطنان تقديم ميشود
  
 ان پاکستۀمريکا به دنبال تجزيا
آفريني و انتشار اخبار کشتن اسامه بن الدن، سرکرده  گويد هدف اصلي امريکا از جنجال  يک نويسندۀ امريکائي مي 

 . در خاک پاکستان، آغاز عمليات تجزيه اين کشور استهالقاعد
  
مريکا اصلي ا در خصوص اهداف  حدسياتدر پي عمليات امريکا در پاکستان به منظور دستگيري اسامه بن الدن، "

  .  روابط دو کشورهمچنان ادامه دارداز اين اقدام و آيندۀ
  

 پاکستان وي هدف از اين اقدام را تجزيۀ  تيي در مصاحبه با پرسن تارپلي، نويسنده و مورخ امريکائويستر گيريفي
  .خوانيد اين مصاحبه را در ادامه ميترجمۀ . دانسته است

  
) برد همان طور که دولت امريکا از آن اسم مي(الح گنجينه اطالعات به نظر من مهم است که مردم به اين به اصط

هاي کمپيوتر وغيره، در مجموع  هاي فشرده، حافظه در قالب لوحاند  ها مدعي شده اين اطالعات که آن. توجه کنند
  .دهد  را تشکيل مييترابتيچندين 

  
 آنان براي اين امر توسل به فتارتبر نشان دهند و رها اين است که بتوانند گنجينه خود را نزد مردم مع هدف اوليه آن

  . ها بوده است اصول مورد توجه انسان
  

ها را مورد هدف قرار دهد؛ مانند  کند که امريکا در شرايط کنوني مايل است آن همچنين به افرادي حمله قرار مي
  .منمعمر قذافي، بشار اسد رئيس جمهور سوريه و علي عبداهللا صالح، رئيس جمهور ي



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کله موږ س په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  
از آغاز ماجراي کشته شدن بن الدن شاهد عصبانيت مردم پاکستان از دولت امريکا و واشنگتن : وي پرس تي

سرنشين امريکا به  دانيم روابط و مناسبات دو طرف به دليل حمله هواپيماهاي بدون از طرف ديگر نيز مي. ايم بوده
آيا روابط اين دو کشور واقعًا . به وخامت گراييده استشدت  پاکستان و عمليات کشتن بن الدن در خاک اين کشور به

  شود؟ به همان بدي است که تصوير مي
باراک اوباما در .  آشکار منجر شود خوب نيست، حتي ممکن است به جنِگبه نظر من اين روابط اصًال: تارپلي

  . ا مطرح کرد ميالدي حمله به پاکستان ر٢٠٠٩سخنراني خود در آکادمي نظامي وست پوينت، دسامبر 
  

از طرف ديگر مسأله ريموند ديويس، مامور مخفي سازمان سيا در کنسولگري اين کشور در پاکستان و قتل سه 
ارکان مايک مولن نيز به عنوان رؤساي امير البحر ژنرال اشرف کياني و . شهروند پاکستاني توسط وي مطرح است

  .اند   داشتهمشترک ارتش دو کشور اخيرًا با يکديگر مشاجرات لفظي
  

 تسلط نگيرد که واشنگتن بتواند بر اقليت پشتو تالش امريکا براي صلح با طالبان در واقع با اين هدف صورت مي
 نواحي کردن پاکستان بين سند و پنجاب و جداهمچنين تجزيۀ.  پاکستان وارد سازدها را به جنگي داخلي در يابد و آن

  .طرح استبلوچستان و پختونخواه از ديگر اهداف م
  

  لولۀ پاکستان به چهار بخش به اين معني است که هرگز خط لوله انرژي پاکستان با محوربه عبارت ديگر، تجزيۀ
  .امريکاستروش اين هدف مهم .  تحقق نخواهد يافتانتقال نفت ايران به چين

  
 اتومی، زيرا پاکستان تسليحات طور غيرمستقيم صورت پذيرد  پاکستان در اولويت قرار داد و بايد بهبنابر اين تجزيۀ
  . در اختيار دارد

  
  ."اما امريکا نبرد غيرمستقيم خود با پاکستان را به نام کشتن بن الدن آغاز و انتخاب کرده است

و همچنان دوکتور زلمی خليلزاد دوست و يار نزديک زرداری که حاال مثل انور السادات به زاری زاری به دربار 
 تا ماسکو رده تا خود را نوکر ماسکو غرض شکست ناتو در افغانستان به خدمت آنان بگزازرگران ماسکو زانو زد

  . انتقام خود را از ناتو بگيرد، درمورد پاکستان مطلب دلچسپ دارد
  :محترم خليلزاد در نشنل انترست چنين ميگويد که

په دې کې شامل دي د ايي ايم ايف د . و اياالت د خپل قوت  شمېر نکتې لري چې مون يې بايد په پام کې وساتۀمتحد
د اوباما اداره کولی شي چې پاکستان د . بوديجو کومې چې د پاکستان د اقتصادي ثبات لپاره ډېرې مهمې دي بندول

ي او دا مسدولتتروريزم پالونکی  رو ملتونو[له أ اعالن ک يوالو ] د مل  فورومونو کېپه امنيتي شورا او نورو ن
ي ياو. راپورته ک ولې الرې .  همداراز کولی شي چې د پاکستان د غ حريف، هند، سره اړيکې زياتې ک دا 

ې په سختو شرايطو کې وکارول شي  . خطرناکې دي او بايد يوا
The United States has myriad points of leverage that we should keep in reserve. These include blocking IMF 
funding that is crucial for Pakistan’s economic stability. The administration can designate Pakistan as a state 
sponsor of terrorism and raise the issue in front of the Security Council and other international forums. And it 
can also bolster ties with Pakistan’s chief rival, India. All of these steps are risky and should be exercised only 
in the most extreme of circumstances  

درنظر داشت مطالب فوق اين را نيز بايد ياد آور شد که بعد از عمليات امريکا سفر عاجل زرداری غرض مالقات با 
ستان مبنی بر اعالم توقف بمباردمان طيارت بدون پيلوت امريکا با زرگران مسکو و در عين زمان تصميم پارلمان پاک

بر پاکستان و  ارتباط دادن آن به قطع راه اکماالت امريکا از راه پاکستان نيز اين مطلب را افاده ميکند که پاکستان 
ريستان جهانی آگاهانه از هر دو طريق يعنی هم از طريق هوا و هم از طريق زمين ميخواهد تا عمليات را عليه ترو

که در مرکز جهانی تروريزم در پنجاب النه کرده بايد قطع بکند، اين مطلب هم تروريزم دولتی و هم فعاليت اگاهانه 
پاکستان در همدستی با تروريزم جهانی را ثابت ميسازد و درين هيچ شکی وجود ندارد که پاکستان مثل مصر زمان 

د و اينکه اين تغيير در عمل ممکن است يانه اين مطلب مربوط ميشود  درجه تغيير ميده١٨٠سادات به سياست خود 
  .به جيب رزگران مسکو که هنوز خود محتاج کمک ناتو هست

  
  پايان

  
  
  


