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 ۲۹/۰۹/۲۰۱۵                    مترجم: دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 «بعد از مرگ مال عمر: ستراتیژی مخفی پاکستان با طالبان!»
 ( (Susanne Koelbl)از "سوزانه کولبل" )

 

م آن، گزارشی را تحت عنوان ۲۰۱۵سپتمبر  ۲۵"شپیگل آنالین"، چاپ آلمان، در شمارۀ مؤرخ  یادداشت مترجم:
"افراطیون سنی" و نقش فوق منتشر ساخته است، که در محتوای آن، بعضاً مطالب کامالً جدید، از آدرس حلقات 

پاکستان درین منطقه، دیده می شود. در تشکل جدید "طالبان"، نمونه هایی از "جنگی های افراطی" تذکر داده شده 
طیون سنی" متصور است، که در حقیقت ، دارای پیوند های "بین المللی"، با تمام گروپ های افراطی مذهبی، "افرا

ز نشر این گزارش، خبر حملۀ  اخیر"طالبان" را  بر شهر "قندز" نیز منتشر قریب سه روز بعد ا بوده می تواند.
ساخته است، که پس از نمایشات اخیر تبلیغاتی "ویدیویی"، صورت گرفته است. خبر نمایشات "ویدیویی" در مقالۀ  

 "سپتمبر" "شپیگل"، انتشار یافته است.  ۲۵مؤرخ  تذکر یافتۀ،
 

حترم، بدون اظهار نظر شخصی تقدیم می گردد، تا خوانندگان محترم، خود ترجمۀ مطلب، خدمت خوانندگان م
متوجه گردند، که چه سرنوشت احتمالی، نصیب مردم کشور ما خواهد شد و آنهم در شرایط و احوالی که، بعضی از 
"روشنفکران" کشور ما، بخصوص از صف آنانی که از مدت های طوالنی، از زمان آغاز "بحران" قریب چهار 

در کشور های غربی، در مهاجرت، بسر می برند، مصروف، چه موضوعاتی اند و "حاکمیت  ۀ سپری شده،ده

کنونی"، با این انکشافات، چه موقف و چه قوتی از خود نشان خواهد داد. موضعگیری "حاکمیت" و این 
 "روشنفکران مهاجر", در برابر این وقایع، چگونه افاده می گردد.

 

 ان تصویر "مال اختر منصور" می نویسد:)"شپیگل": در پای
  

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.spiegel.de/impressum/autor-869.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_baad_az_marg_mullah_omar_strategie.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_baad_az_marg_mullah_omar_strategie.pdf


  

 

 

 5تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

قرار  چنین بنظر می رسد، که بعد از مرگ "مالعمر"، رهبر طالبان، طالبان، بهتر از قبل سازمان یافته اند.» 
افغانستان،  آن، برای کشور همجوار -معلوم، خدمات مخفی پاکستان، بطور مخفییانه آنها را یاری رسانیده است

 یک انکشاف خطرناک است.
 

ند، از انشعاب تهدید آمیز آنها جلوگیری نمایند: فامیل رهبر متوفی، مال عمر، هم چنان از رهبر ه اطالبان توانست
انتخاب شدۀ جدید، مال اختر منصور، وفاداری خود را اعالن نموده است. این امر را، یک فلم "ویدیوئی"   

 «                                                          .مورد تأئید قرار می دهد، که هفتۀ گذشته "میدیا های" پاکستانی، به نمایش گذاشته اند "افراطیون اسالمیست"،
 

بعد از مرگ مال عمر، برادرش "منان" و پسر او "یعقوب" علیه "مال منصور"، بحیث جانشین او، قرار گرفته اند. »
آمر  ، از جانبدر چنین مخالفت ها و مبارزۀ داخلی، بر سر قدرت، از همه بیشتر مخالفت و اعتراضبدین ارتباط 

نظامی سابق، "قیوم ذاکر"، به پیش برده می شد. منصور، بعد از مال عمر شخص دوم بوده است، که درین اواخر، 
ن را، مدعی می باشد. اما "قوماندانان" اولین موقف را، بحیث "امیر المؤمنین"، یعنی فرمانده همه مؤمنان و معتقدا

زیرا منصور، مرگ مال عمر را از آنها پوشیده نگهداشته، بطور  –عالیرتبۀ طالبان، بر ضد انتخاب او بوده اند 
 ساده فقط از نام او فرمان می داده است. 

 

یک جلسۀ عمومی عمومی را در  مشورتی" این گروپ جنگی، باید آمر"شورای طالبان"، عالی ترین "اُرگان 
 فرماندهی، تعیین می نمود.

 

زمانی که  جالل الدین حقانی"، کمک نموده اند.مبارز"، مانند "مال  –بخاطر ختم منازعه، قرار معلوم، "مجاهدین 
ۀ جنگی از جملجالل الدین حقانی"، "مال م "اردوی سرخ شوروی"، به هندوکش هجوم آورده است، ۱۹۷۹در سال 

وده است. از آنزمان تا به حال، در تحت نام شبکۀ نام نهاد "حقانی"، به حمایت خدمات مخفی های روز های اول، ب
پاکستان )استخبارات نظامی پاکستان: مترجم(، بر ضد عساکر خارجی در افغانستان، می جنگد. "شبکۀ حقانی" را، 

 ، مسئول می شمارند.در افغانستان در اکثریت حمالت سنگین انتحاری
 

پایگاه حقانی،  در مناطق دور دست و صعب العبور، در منطقۀ  قبایلی "پاکستان"، واقع  در "وزیریستان شمالی" 
 قرار دارد. پسر او، "سراج حقانی"، همین اکنون بحیث معاون رهبر جدید طالبان، تعیین گردیده است. 

 

 طالبان –دو کاندید مطابق آرزوی پاکستان در صدر 
 

شمالغرب خیبر  –وم حقانیۀ پاکستان"، که یک مکتب دینی و مذهبی با نفوذ می باشد، در "ایالت علمای "دارالعل 
اثر پشتونخوا" واقع است، در هفته های گذشته، بطور آشکارا، در جهت اعتدال و مالیم ساختن مخالفین منصور، 

اکستان )"آی اس آی"(، برخوردار اند. مکتب طالبان، هم چنان، از مناسبات نزدیک با استخبارات نظامی پ گذاشته
بوده، در عین حال "افراطیون اسالمی" و "شبکۀ حقانی" نیز هدفی را به پیش می برند، تا حکومت افغانستان را که 

علی الرغم آنکه اسالم آباد، دایماً، بطور رسمی مدعی است، که  -از جانب غرب حمایت می گردد، ناکام سازند
 مکاری نماید.حاضر است، با حکومت کابل ه

 

با موجودیت "منصور" و معاون او "سراج الدین حقانی"، حال دو کاندید، مطابق آرزوی "آی اس آی"، در رأس 
طالبان" قرار گرفته اند. دلیل ستراتیژی خدمات مخفی پاکستان در افغانستان، واهمۀ معروف و آشکارای  –"اردوی 

با آن تا بحال سه جنگ بزرگ را پشت سر گذاشته است. بر اساس این کشور از همسایۀ آن، هندوستان می باشد، که 
 –یک "دکترین" نظامی غیر رسمی پاکستان، در کابل باید یک حکومت دوست پاکستان و هم حکومت دوست 

هندوستان، مستقر و حاکم باشد، تا در صورت منازعه، افغانستان بحیث یک محیط  و ساحۀ عقب نشینی، از جانب 
 استفاده قرار گرفته بتواند.  پاکستان، مورد

 

از آنجایی که این ادعا، از نگاه حقوق بین الدول، به سختی قابل استدالل بوده می تواند، پاکستان از طالبان، که از 
 آنها حمایت می کند، بعنوان یک نوعی از اردوی نماینده، کار می گیرد.
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این وضعیت و حالت، برای نخستین مرتبه است که، جنگی های "طالبان"، تربیت شده توسط "حقانی" ، در یک 
دقیقه یی، از تبلیغات مرکزی آنها، که با مخارج بزرگ نیز تهیه و ترتیب شده است، مشاهده شده می  ۹۵ویدیوی 

ش گذاشته اند، بیننده، می تواند شباهت آنرا با پیام تواند. مالحظۀ نوع تولید و تهیۀ چنین فلم، که این مؤلفین به نمای
"ویدیویی"، "القاعده" و "دولت اسالمی"، با صراحت و با قوت، بیابد و می تواند بیاد آورد. "مردها" درین  -های

 "، تا سیستم راکت های ُمدرن را آموزش۴۷AKمأموریت ها، افراد انتحاری را آماده می سازند و استفاده از سالح، "
 می دهند.

 

 (، مربوط "حقانی"، بنام یک انتحاری آشنا، نامیده شدهSalahaddin Ayyubi"-Campصالح الدین ایوبی" ) -"کمپ 
. آنچه توجه را بخود جلب می خواهد داشت، یا در "وزیریستان شمالی" و یا در "شرق" افغانستان موقعیت است که

، بمشاهده می رسد. جنگی های آنها تالش دارند، تا ی جنگی"جلبی" هانماید، "دیسیپلین" و نظم واحد بودن در لباس 
با این لباس، مانند اردوی منظم و قاعدوی، دیده شوند. قابل درک است، که خدمات مخفی پاکستان، کار گردانی و 

 هدایت در چنین نمایش را رهبری می نماید. 
 

"( NDSاز حملۀ انتحاری را علیه خدمات مخفی افغان )" این "ویدیو" منجمله، پالن و تطبیق یک "کمپلیس" )مجتمع(
نفر از  ۱۴آن، بر اساس اظهارات حکومت کابل،  اثر "سپتمبر"، نشان می دهد. در ۴در والیت غزنی، از تأریخ 

 انسان دیگر، هم چان، مجروح گردیده اند. ۱۵۴"خدمات مخفی افغان"، کشته و  -همکاران 
 

ضربات جنگی آنها، بعد از مرگ مال  عملیات و طالبان"، آنست، تا نشان دهند که قوت –پیام "ستراتیژیست های 
اتحاد گروپ های مختلف "مجاهدین" را ، ازین طریق در عین زمان، می خواهند .عمر نیز سالم و نا شکسته است

"قسم وفاداری"، (، "اظهار وفاداری" یا Baiaنیز نمایش دهند. این امر، از صف آرائی و به اصطالح "بیعت" )
 (، قابل فهم است.Qaida-Chef Aiman al-Sawahiriمنجمله از "آمر القاعده، "ایمان الظواهیری" )

 

(، Mullah Qyyum Zakirحتی مخالف بزرگ "منصور"، در داخل "طالبان، آمر سابق نظامی، "مال قیوم ذاکر" )
شخصی است که در آن 
قسم وفاداری از رهبر 

عبارت یاد جدید را، با این 
ما از وی نموده است: "

پیروی خواهیم نمود، در 
هر جهت و در هر زمانی 

 "که می رود.
 

انجام شبح )"فانتوم" 
(Phantom ،مال عمر ))

احتماالً، "جنبش طالبان" 
باشد،  بخشیدهرا، تقویت 

زیرا "رهبر جدید" یا 
"امرین جدید" حامیان او، 
حال با "میدیا" های 

ند اجتماعی، صحبت می کن
و چنین فعالیت ها را هم 

« چنان، رهبری می نمایند.
)ختم ترجمۀ متن گزارش، 

 م(۲۰۱۵"سپتمبر" ۲۵ "شپیگل آنالین"، جمعه 
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توجه: طوری که بر روی تصویر اولی می بینید، "شپیگل درین گزارش "هفت تصویر" را هم ازین وضعیت و 
انکشافات جدید، منتشر ساخته است. موازی با 

بحرانات عراق و سوریه و سایر نقاط، تشدید 
را نیز منتشر  یهیأت تحریر مجموعۀ تصاویر

ساخته است، طوری که، پیوست با هر عکس، 
 ، تذکر داده اند. نیز معلومات فشرده و مهم

 

"تعلیمی" و این عکس ها، بخصوص، از محالت 
آموزش نظامی در نحوۀ آموزش و  صحنه های 

افرا "القاعده" و  نوعیت "تجهیزات" و وسایط، با
 "داعش"، شباهت های مشهود، نشان می دهند.

بناًء الزم دانسته شد، تا این گونه معلومات، که با 
حال و آیندۀ وطن ما ارتباط می گیرد، هم چنان، 
در ضمیمۀ گزارش، برای خوانندگان محترم، تقدیم 

 گردد. 
 

 سطر فوقانی عکس، در همه تصاویر، یکی است.
 

جملۀ هفت تصویر درین مجموعه تصویر اول از 
جنگی های »در صفحۀ قبلی: سطر فوقانی: 

 «حقانی: طالبان جدید
 

معاون جدید طالبان "سراج » سطور پایان عکس:
، او با ۹۰حقانی )سمت چپ(: حاضر در سالهای 

فرمانده متوفی طالبان، مال عمر متحد بوده است. 
 «)سمت راست عقب "شتیرینک" )فرمان( موتر"

 

بعد از مرگ او دیده می شود، که عکاسی حال  
ً بنابر معتقدات مذهبی منع ننموده  ، بودندرا، حتما

ه ، تا چهراند قوی نمی خواسته لبلکه به احتما
 در همه جا شناخته شود.  های بعضی از آنها

 

نا ممکن بنظر می رسد، که از موجودیت عکس 
های خودش و قوماندانان و رهبران این حرکت، 

 بوده باشد.بی خبر 
 

تصویر دوم از جمله هفت تصویر درین  
جنگی های حقانی: »مجموعه: سطر فوقانی:

 «طالبان جدید
رهبر جدید طالبان: مال »سطور پایان عکس: 

ی پاکستان همکاری فاختر منصور، با خدمات مخ
 .«نزدیک دارد

 

تصویر سوم از جمله هفت تصویر درین مجموعه: 
 « : طالبان جدیدجنگی های حقانی»سطر فوقانی:
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ا گرفتن درین محل، بخاطر "ویدیوی پروپاگند، بوده است: حنگی های شبکۀ حقانی در ج»سطور پایان عکس: 
 «منطقۀ قبایلی "پاکستان"، وزیریستان شمالی

 
جنگی » هفت تصویر درین مجموعه: سطر فوقانی: ۀتصویر چهارم از جمل

 «های حقانی: طالبان جدید
جنگی نقاب پوش، در شبکۀ حقانی: با تمرینات »سطر پایان عکس: 

 "«صالح الدین ایوبی –نظامی در "کمپ 
 

جنگی » هفت تصویر درین مجموعه: سطر فوقانی: ۀتصویر پنجم از جمل
 «های حقانی: طالبان جدید

تعلیم: جنگی های نقاب پوش، در حال تمرین استعمال »سطر پایان عکس: 
 «ملی متر با میلۀ صاف و مسطح ۷۳یک توپ 

 

جنگی »تصویر ششم از جمله هفت تصویر درین مجموعه: سطر فوقانی:
 «های حقانی: طالبان جدید

 

مانند یک اردوی منظم: جنگی های  آنها تجهیزات»سطر پایان عکس: 
شبکۀ حقانی با کاله های فوالدی و تفنگ های ماشیندار بر موتر "پیک 

 «.اپ تیوتا
 

جنگی »م از جمله هفت تصویر درین مجموعه: سطر فوقانی:تصویر هفت
 «های حقانی: طالبان جدید

 

تمرین برای جنگ در افغانستان: جنگی های شبکۀ »سطر پایان عکس: 
 «.حقانی در پاکستان تمرین می کنند

 

 پایان
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

