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  !پاکستان امتياز می گيرد
 

المی ازبکستان در نتيجهء پرتاب بمب نيروهای استخباراتی پاکستان اعالم نمودند که طاهر يولداش رهبر حرکت اس
گفته شده که وی در ماه اگست به قتل رسيده اما خبر مرگ . بوسيلهء يک طيارهء بدون پيلوت امريکائی به قتل رسيد

  .وی اکنون تصديق شده است
وانند اين نکته کامال روشن است که طيارات بدون پيلوت هرچند بوسيلهء کمپيوتر رهبری می شوند اما زمانی می ت

چنين معلوماتی . بصورت درست هدفی را مورد حمله قرار دهند که معلومات استخباراتی موثق از زمين داشته باشند
  .را شبکه های استخباراتی پاکستان در منطقه می توانند فراهم کنند

اهللا و مسايلی از در چندماه اخير کشته شدن بيت اهللا محسود و سپس برادرش حکيم اهللا و شايعهء دستگيری مال فضل 
اين قبيل، اين سوال را مطرح می سازد که آيا شبکه های اطالعاتی پاکستان فقط آدرس همين چند نفر را در اختيار 

  داشتند و يا اينکه از محل اختفای ديگران هم مطلع اند؟ 
ئی که برای گرفتن به نظر می رسد که مقامات پاکستانی برای گرفتن امتياز از امريکا قبال خودشان در فرصت ها

امتياز يا نجات از يک فشار مقطعی مناسب می بود، بعضی از اعضای القاعده را دستگير و به امريکا تسليم می 
اعتراف می کند که پاکستان در برابر اين خدمت به ) در خط آتش(جنرال پرويز مشرف در کتاب خويش . کردند

  .امريکا، از آن کشور پول دريافت کرده است
ا پذيرفته است که به پاکستان ساالنه يک مليارد و پنجصد ميلون دالر کمک بدهد اما مقامات پاکستانی اين پول امريک

را نه کمک، بلکه پرداخت در برابر خدماتی می دانند که پاکستان برای نيروهای امريکائی در افغانستان فراهم می 
مصئونيت برای کاروان های ناتو، حق ترانزيت اموال، و کند از جمله سهولت های بندری در بنادر پاکستان، تامين 

  .البته خدمات استخباراتی برای نيروهای امريکائی
اين مسايل کامال روشن است اما مقامات پاکستانی برای فريب اذهان مردم، اين سروصدا را خلق می کنند که گرفتن 

ل پاکستان زيان آور است وبايد روی آن بحث پول با شرايطی که امريکا در مقابل آن تقاضا دارد، برای استقال
صورت گيرد اما ناگفته پيداست که وقتی پای پول در ميان باشد، مسايل ديگر درقدم دوم اهميت قرار می گيرد و 

  !نتيجه چنين بحث ها از قبل مشخص است
نطقهء وزيرستان اين خدمات استخباراتی در حقيقت کمک به طيارات بدون پيلوت را هم شامل می شود که در م

مقامات استخباراتی پاکستان آدرس کسانی را به امريکائی ها می دهند که هم با امريکا و هم با . فعاليت می کنند
  .پاکستان مخالف باشند

اما در مورد طاهريولداش بايد گفت که نامبرده خطرناکترين مخالفين رژيم اسالم کريموف در ازبکستان و درمجموع 
او پس از فروپاشی اتخاد شوروی و استقالل ازبکستان، حرکت . های حاکم بر آسيای ميانه بودمخالف همه رژيم 

اسالمی ازبکستان را تاسيس کرد و در محفلی، در حضور اسالم کريموف سخنان تندی خطاب به وی ايراد کرد که 
ان مرکز خود را در حرکت اسالمی ازبکست. او در زمان حکومت مجاهدين به افغانستان آمد. موجب شهرتش شد

طاهر يولداش را به نامهای قاری طاهرجان، طاهر نمنگانی، محمد طاهر . دوران طالبان در کابل مستقر ساخت
او جوانی بلند قامت و خوش سيما بود که به . دوستانش او را قاری صاحب می خواندند. فاروق هم می شناختند

خانهء وی در تايمنی مرکز . و به زبان پشتو هم بلديت داشتزبانهای ازبکی، روسی، فارسی و عربی سخن می گفت 
  .تجمع جنگجوايانی از آسيای ميانه گرفته تا قفقاز و ايغورهای سين کيانگ چين بود
آنها اعضای نهضت اسالمی در . طاهريولداش و هوادارانش با نهضت اسالمی تاجيکستان روابط خوبی نداشتند

طرفداران طاهر به اين باور بودند که .  مسلمانان آسيای ميانه متهم می کردندتاجکستان را به خيانت به آرمانهای
آسيای ميانه را فقط می توان بوسيلهء طالبان اين منطقه آزاد ساخت اما برای اين کار نخست از همه بايد وحدت مذهبی 

 برای علمای دين به حرکت اسالمی ازبکستان در کابل يک مرکز فرهنگی داشت که کتب دينی را. را تقويت کرد
آنها به اين باور بودند که علمای دين اگر با هم متحد باشند، می توانند طالبان خوبی به جامعه . آسيای ميانه می فرستاد

  .تقديم نمايند
 که يک گروه سلفی طاهر يولداش رابطهء نزديک با رهبران القاعده داشت و با وجود رابطهء نزديک با اين گروه

بشمار می آيد، او به اين باور بود که بايد مذهب حنفی مذهب مردم تمام آسيای ميانه باشد و نفوذ مذاهب و طريقه های 
فقهی ديگر می تواند وحدت مسلمانان را تضعيف نموده و زمينه را برای دامن زدن به اختالفات توسط دشمنان فراهم 

  .نمايد
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امارت اسالمی در زمان اقتدار طالبان به ازبکستان داشتند، صحبت در مورد جلوگيری از در سفری که نمايندگان 
طالبان تالش داشتند تا با . قطع برق به حيرتان و نيز بررسی امکانات باز شدن راه مواصالتی به ازبکستان بود

يان طالبان زمانی بميان آمد که اين مفکوره در م. دسترسی به مسير های ديگر، اتکای خود به پاکستان را کمتر سازند
در زمان رياست جمهوری کلنتن افغانستان مورد حملهء راکت های کروز امريکا از طريق فضای پاکستان قرار 

در ديدار با مقامات ازبک، عبدالغزيز کاملوف وزير خارجهء ازبکستان خطاب به هيئات طالبان گفت که . گرفت
شما اگر وی را به ما بسپاريد، همه مشکالت ما با شما حل . در کشور شماستمشکل ما باشما فقط وجود طاهريولداش 

  .کاری که طالبان هرگز به آن  راضی نبودند و بنابراين مذاکرات بدون نتيجه به پايان رسيد. خواهد شد
نهء وی و او آدرس خا. در سفر ديگری، وزير امور امنيت ازبکستان گفت که طاهر در حيات آباد پشاور هم خانه دارد

اين مسئله خود نشان می داد که در مورد طاهر يولداش، ازبکستان با ! حتی شمارهء تيلفون او را نيز می دانست
  .مقامات پاکستانی هم صحبت کرده است

از آنجائيکه عاليقدر اميرالمومنين : يکبار طاهر يولداش به وزارت خارجه در کابل نامهء فرستاد که در آن آمده بود
د عمر مجاهد محمد طاهر فاروق رئيس حرکت اسالمی ازبکستان را بحيث امير ماورالنهرو قفقاز منصوب مال محم

  .نموده است، پس وزارت امور خارجه، در رابطه با مسايل آسيای ميانه وقفقاز بايد با ايشان مشورت نمايد
لی رفت و در آنجا مدرسهء دينی  طاهريولداش پس از سرنگونی رژيم طالبان با هواداران خويش به وزيرستان شما

در اين مدرسه در کنار آموزش های دينی، طلبه ها آموزش های رزمی را نيز فرا می . ماوراء النهر را تاسيس نمود
  . گرفتند

طالبان پاکستانی افراد طاهر يولداش . مدتی بعد ميان طاهر يولداش و طالبان محلی برهبری مالنذير اختالف بميان آمد
ن سران قبايل وزيرستان شمالی متهم کردند و ميان آنان درگيری های شديدی بميان آمد که به کشته شدن را به کشت

اين جنگ با وساطت فرستاده های مال محمدعمر به پايان رسيد و طاهر با هوادارانش . عده ای از هردوطرف انجاميد
  .اين منطقه آنها با محدوديت هائی مواجه بودنددر . به وزيرستان جنوبی رفتند که تحت حاکميت بيت اهللا محسود بود

از مدتی به اينطرف شايعاتی بگوش می رسيد که افراد حرکت اسالمی ازبکستان در شمال افغانستان و نزديک 
اکنون . اين اخبار موجب نگرانی روسها و نيز رژيم های حاکم بر آسيای ميانه شد. مرزهای آسيای ميانه ديده شده اند

ن طاهريولداش می تواند تا حد زيادی به کاهش اين نگرانی ها بيانجامد و روابط ميان پاکستان و اين خبر کشته شد
 !يکبار ديگر خونی با امتيازی تبادله شد. جمهوری ها را بهتر سازد

  
  


