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 نيمرخ پنهان

  
تا در مدت چهل وهشت ساعت خاک  چند روز قبل دولت افغانستان به دو دپيلومات بلندپايهء خارجی دستور داد

موجب به مخاطره (اين دو نفر که ) از ساحهء اختيارات اقدامات خارج(دليل اين دستور . افغانستان را ترک کنند
  .عنوان شد ( می شدانداختن امنيت ملی کشور

دو تبعهء بريتانوی که اولی برای جامعهء اروپا و دومی در دفتر يونيما در ) ماروين پيترسن(و ) مايکل سمپل(به 
اين تصميم را . کابل ايفای وظيفه می کردند چهل وهشت ساعت فرصت داده شد تا خاک افغانستان را ترک کنند

اين دو ديپلومات سفری به واليت آشوب زدهء هلمند داشتند و بقول اسداهللا دولت افغانستان پس از آن اتخاذ نمود که 
 در اختيار يک GPS  وفا والی هلمند، آنها در اين سفر، پول و وسايل از جمله تيلفون های ستاليت، کمپيوتر و 

پيشين طالبان در هلمند مال منصور برادر مال داداهللا فرمانده . فرمانده طالبان بنام مال منصور داد اهللا قرار دادند
مال منصور که قبال در . است که سال گذشتهء ميالدی در هلمند کشته شد و برادرش مال منصور جانشين وی گرديد

زندان دولت افغانستان بسر می برد، با خبرنگار ايتالوی که توسط طالبان در جنوب افغانستان دستگير شده بود، 
نتقادات بسيار بر دولت افغانستان شد، افراد مهمی از طالبان از جمله استاد در همين تباله که موجب ا. تبادله شد

ياسر و لطيف اهللا حکيمی سخنگوی پيشين طالبان هم آزاد شدند در حاليکه اجمل نقشبندی به امر مالداداهللا کشته 
 .شد
  

 دومين امر اخراج
  

به اين دو تن که . نستان داده می شوداين نخستين بار نيست که به مايکل و ماروين امر خارج شدن از افغا
 نيز دستور داده شد تا در مدت بيست وچهار ساعت ١٩٩٩سالهاست در رابطه با افغانستان کار می کنند، در سال 

مال محمد عمر رهبر طالبان اين دستور را زمانی صادر کرد که قبال گزارشاتی . خاک افغانستان را ترک کنند
ن در واليت باميان به رسانه های بين المللی داده شده بود و بعد ها اين احتمال مطرح مبنی بر قتل عام غيرنظاميا

سمپل در آن زمان دپلومات بلندپايه سفارت انگلستان در کابل . شد که شايد اين کار را همين دو تن انجام داده اند
 . بود و ماروين با سازمان ملل متحد کار می کرد

  
زمان دادن آن گزارش نبود بلکه آنها به کار های ديگری از جمله تطميع بعضی از تنها جرم اين دو تن در آن 

 . سمپل در ميان سران طالبان دوستان بانفوذی داشت. فرماندهان طالبان نيز متهم بودند
  

ماورين پيترسن . زمانی که رهبر طالبان به وزارت امور خارجه امر اخراج اين دوتن را داد، سمپل در خارج بود
محمد .  در آن زمان به مزارشريف رفته بود، دستور يافت تا در مدت بيست وچهارساعت افغانستان را ترک کندکه

قاسم حليمی که در آن زمان نمايندهء وزارت خارجه در مزارشريف بود، اين دستور را به ماورين ابالغ نمود و 
 .مود و راهی اسالم آباد شدوی با يک پرواز خاص طيارهء سازمان ملل متحد افغانستان را ترک ن

 
  



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  ٥از  ٢ :تعداد صفحات

   به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدلطفًا. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 نقش فرانسيس ويندرل
  

به نظر می رسد که دستگاه های استخباراتی دنيای غرب برای فعاليت های جاسوسی خويش از عنوانين بی خطر 
در آن زمان که . و چترهای با رنگ و جلوهء انسان دوستانه در کشور های اسالمی بيشترين استفاده را می برند

ه اين دو تن فرمان اخراج از افغانستان را داد، فرانسيس ويندرل نمايندهء جامعهء اروپا در رهبری طالبان ب
متوکل وزير خارجه اين خواست را به اين . افغانستان تالش نمود تا طالبان را به تجديد نظر در اين تصميم وادارد

يکل سمپل توانمندی های بيشتری دليل که فرمان مال صاحب را فقط خودش می تواند پس بگيرد، رد کرد اما ما
 .   داشت

  
اين آشنائی وی با سران طالبان به . سمپل تمام فرماندهان و افراد بلند پايهء طالبان را می شناخت و با همه آشنا بود

او در ميان افراد مهم آغاز تحريک با مولوی احسان اهللا احسان . آغاز بميان آمدن تحريک طالبان برمی گردد
سمپل با پاکستانی ها بصورت مشترک در کمک به طالبان که تازه قندهار را فتح کرده . يک داشتآشنائی نزد

 .او با زبان های دری وپشتو مسلط است و در رابطه با آنان نيازی به مترجم نداشت. بودند کار کرد
  

مشترک و بانفوذی در او و رهبران طالبان دوستان . سمپل علی الرغم فرمان مال محمد عمر به افغانستان برگشت
مال عبدالجليل آخند معين سياسی وزارت خارجهء طالبان به . پاکستان داشتند که در اين زمان کار آمد ثابت شدند

مال . سفارت امارت اسالمی افغانستان در اسالم آباد دستور داد تا به مايکل سمپل ويزای برگشت به افغانستان بدهد
 . صف طالبان طرد شده است  اس ای در صف طالبان بود که اکنون ازعبدالجليل از گماشته های خاص آی

  
 مسيحی های تازه مسلمان 

  
جان (گفته می شود که وی را دوستش . سمپل همسر پاکستانی دارد و خودش مدعی است که به اسالم گرويده است

لستان و از کارمندان راديو جان بت يک تبعهء انگ. که خود نيز قبال مسيحی بوده، به اسالم دعوت کرده است) بت
جان بت به ارتباط همسرش با . بی بی سی بود که مدتی هم بحيث رئيس بخش پشتو و دری بی بی سی کار کرد

او هم همسر پاکستانی داشته و در مدرسهء دينی ديوبند دستار بندی کرده . مايکل سمپل قرابت خانوادگی دارد
 .ت و گاهی هم امام جماعت می شود که به اين کار سخت عالقه دارداو اکنون مولوی جان بت لقب گرفته اس. است

  
بر کنه ضمير ) ج(فقط خداوند . منظور از تذکار اين نکته اين نيست که در مورد مسلمانی کسی ابراز شک کنيم

 نمی وقلب بندگان خويش آگاه است اما اگر کمی بيشتر اين مسئله را بشگافيم، به ارتباطات ديگری پی می بريم که
مولوی جان بت اکنون در پاکستان زندگی می کند ووی در مناطق قبايلی پروژه ای را . تواند زيادهم تصادفی باشد

تا کنون . به ارزش صد ها هزار پوند به منظور بکار انداختن فرستنده های راديوی موج اف ام روی دست گرفت
ده که يکی از آنها در اختيار مولوی فضل اهللا رهبر دهها ها فرستندهء موج اف ام در قبايل به نشرات آغاز نمو

اين راديو در زمان حملهء فوج پاکستان به سوات عليه پيروان مولوی فضل اهللا، به نشرات . طالبان در سوات است
آيا اين . ضد دولت پاکستان و تشويق مردم به جنگ می پرداخت و از اهداف اولی نظاميان پاکستانی در جنگ بود

 يت در ميان قبايل که هوادار طالبان و القاعده اند، جالب نيست؟نوع فعال
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 مايکل سمپل پس از سقوط طالبان
  

در جريان لويه جرگهء اضطراری، سمپل در مقام مشاور نمايندهء خاص سرمنشی ملل متحد االخضر ابراهيمی 
موريت فرانسيس ويندرل، سمپل پس از پايان ما. ظاهر شد که يکی از گردانندگان اصلی اين جرگه بشمار می آمد

 .بعنوان نمايندهء جامعهء اروپا در افغانستان تعيين شد
  

در شرايطی که يک مامور پائين رتبهء دولت افغانستان توان رفتن به مناطق تحت کنترول طالبان را ندارد، مايکل 
ديدار عده ای از رهبران طالبان در در آخرين سفر، آنها به . و ماروين با اطمينان خاطر به هلمند سفر می کردند

اين گردهمائی از پاکستان برنامه ريزی شده بود و بخشی از طرح . منطقهء تحت کنترول مالمنصور رفتند
 .مشترک پاکستان و نيروهای انگليسی برای ايجاد رخنه در صف طالبان افغان است

  
ع انگلستان، همين طرح را با آنان در ميان سمپل در هنگام سفر گوردون براون صدراعظم و دز براون وزير دفا

شنيده ) جدا کردن گروهی از طالبان از بدنهء اصلی آنان(آنچه که از زبان صدراعظم انگلستان درمورد . گذاشت
بنابراين تصادفی نيست که جامعهء جهانی برای بازگشت سمپل به افغانستان . شد، در حقيقت طرح سمپل بود

 .اينهمه فشار وارد می کند
  

رهبری طالبان که ديدار و مالقات با خارجيان را برای . نتيجهء اين ديدار برای مال منصور هم خوش آيند نبود
فرماندهانش بدون اجازهء مقام امارت قدغن کرده است، اعالم نمود که مال منصور ديگر رابطه ای با طالبان 

 .وی نداردنداشته و تحريک طالبان بعد از اين مسئوليتی در قبال اعمال 
  

 کشمکش ميان سازمان های جاسوسی
  

سندی تلگراف يکی از روزنامه های معتبر انگلستان در مورد اين دو تن نوشته است که دو ديپلومات اخراج شده 
افشای اين راز .  بوده اند که بوسيلهء سی آی ای اخراج شدندMI٦از افغانستان مامورين مخفی سازمان اطالعاتی 

 .ما شاهد نبرد پنهان ميان سازمان های جاسوسی انگلستان و امريکا در افغانستان هستيمنشان می دهد که 
  

دولت انگلستان اعالم نموده است که می خواهد بزرگ ترين سفارت خود در جهان را در افغانستان داشته باشد و 
نيز يک مرکز سياسی را انگلستان در لشکر گاه مرکز واليت هلمند . کار در اين راستا از قبل آغاز شده است

در اين مورد دولت انگلستان رسما اعالم نموده بود که سفير سابق اين کشور در کوريای . بوجود آورده است
آيا می توان باور کرد اين کار همانگونه که وزارت خارجهء . جنوبی مسئوليت اين مرکز را بعهده خواهد داشت

  در هلمند است؟ PRTر فعاليت هایافغانستان باور دارد، فقط به منظور نظارت ب
  

جنرال ديويد ريچاردز فرمانده انگليسی ناتو در زمان ماموريتش برنامهء هماهنگ با پاکستان را برای پارچه 
ساختن طالبان آغاز کرد اما اين طرح زير سايهء ماجرای موسی قلعه که آنهم از طرف امريکا به مانع برخورد، 

 .قرار گرفت
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 کشمکش يک راز ديگر هم که تاکنون در هاله ای از ابهام باقی مانده بود به تدريج روشن می در رابطه به اين
بايد پرسيد که آيا دستگيری و کشته شدن قوماندان عبدالحق به آن شکل مرموز در آخرين روزهای حاکميت . شود

 طالبان بدست آنان نيز بخشی از همين نبرد پنهان نبود؟
  

بل از آخرين سفرش به افغانستان در پشاور مالقات کرده بودند می گويند که وی برنامهء  کسانی که عبدالحق را ق
سفر خود به افغانستان را پنهان نمی کرد و بصراحت می گفت که قصد ديدار و تفاهم با يک جناح از طالبان را 

گفته . اعالم خواهد کرددارد و در بازگشت از افغانستان، طرح خود برای پروسهء صلح بعد از سقوط طالبان را 
 .می شود که در اين طرح قوماندان عبدالحق، شامل شدن بخشی از طالبان در برنامهء صلح شامل بود

  
 قوماندان عبدالحق از سالها قبل بعنوان يک عنصر قابل اعتماد انگلستان در افغانستان شناخته شده بود در حاليکه 

انستان، بعنوان کانديد اياالت متحدهء امريکا برای دست يابی به قدرت آقای کرزی در آستانهء حملهء امريکا به افغ
اگر عبدالحق کشته نمی شد، احتمال قوی وجود داشت که وی بجای کرزی که کانديد . در افغانستان شهرت يافت
 . امريکا بود، به قدرت برسد

  
ر مبارزه عليه تروريسم می داند و در شرايطی که اياالت متحدهء امريکا انگلستان را نزديک ترين متحد خود د

 هميشه اين نقش انگلستان را ستوده است، دليل اين کشمکش چيست؟
  

 از ملکه ويکتوريا تا ملکه اليزابت دوم
  

آيا اختالف بر سراينست که يکی جنگ و ديگری تفاهم را راه حل مشکل افغانستان می داند؟ نيمرخ پنهان ماجرا 
يگر يعنی حجم مواد مخدر توليدی در هلمند را نيز در اين محاسبه لحاظ کنيم در همينجاست و اگر يک فکتور د

که البته منظورش انگليس (مگر شخص حامدکرزی نگفت که خارجيان . شايد اين نيم رخ کمی روشنتر به نظر آيد
ا اين عمل فقط يک هلمند را به طالبان سپردند و به اين ترتيب آنجا را به گدام مواد مخدر مبدل ساختند؟ آي) ها بود

 تصادف بود؟
  

بقلم داکتر جان کولمن را ورق می زنيم و در )  کانون توطئه های جهانی٣٠٠کميتهء (کتاب . اين مسئله سابقه دارد
 :فصل سوم آن به اين جمالت برمی خوريم

  
يرهء  بلند ياد می شود، سالهاست که در دا" غنايم امپراتوری"تجارت مرگ آفرين ترياک که از آن با اصطالح 

داستانهای شجاعانه ای که دربارهء برخورد های . پايگان جامعهء انگليس بحث های را به وجود آورده است
استقرار ارتش بريتانيا در بلنديهای خيبر تنها . بر سر زبانهاست بيشتر با تجارت ترياک پيوند دارد" تنگهء خيبر"

آيا . رد دستبرد قبايل کوه نشين قرار می گرفته  استبرای حفاظت کاروانهای ترياک خام بوده که اغلب مو
خانوادهء سلطنتی انگليس به اين نکته آگاهی داشتند؟ البته آنان بايد می دانستند، چه در غير اين صورت نگهداری 
ارتش مسلحی دور از کشور و با هزينهء بسيار سنگين، در منطقه ای که چيز قابل مالحظه ای بجز تجارت پرسود 

علياحضرت ملکهء انگليس حتما از داليل حضور واحد .  وجود ندارد، چه دليل موجهی می تواند داشته باشدترياک
 ...های ارتش در آن نقطه حتما پرسشی نموده اند
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 : انگلستان بود می گويدMI٦جان کولمن که خود نيز روزگاری عضو سازمان 
  

مواد مخدر تجارت کثيف و گسترده ای . وچکی نيستآنچه بزرگان تا اين درجه به آن عالقمندند، تجارت ک… 
در سراسر جهان بنابر الزامات، اين تجارت همواره از باال به . است که يک امپراتوری عظيم را تشکيل می دهد

در واقع و بدون هيچگونه اغراق، در جهان امروز تجارت مواد مخدر بزرگترين تجارت . پائين در گردش است
اين تجارت ) از باال به پائين(پشتيبانی عمودی .  ساير فعاليت ها را پشت سر گذاشته استمنحصر به فرد است که

شايد يک فرد خردمند نتواند بپذيرد که وجود افرد بلند . همانند فعاليت های تروريستی ناشی از روند پنهانی آنست
بدست واسطه هائی صورت می  گرچه - پايه و اسامی برجستهء دربار سلطنتی در ادارهء اين تجارت مرگ آفرين

    ...گيرد، از ضروريات است
 


