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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

  
  

  ۴۰/۲۱/۱۴۲۰                  دوکتور دمحم اکبر یوسفی
 

 سخت ترین وظیفه در جهان!
 )بخش نهم(

 

از جانب برتانوی ها عملی  ۲۱" افغان ها را نمی توان خرید، اما می توان  کرایه کرد. تا حد معین، این کلتور کرایه، در لرن 
" )از مصاحبه با "پروفیسر داکتر ٌکنراد شیتر"، پوهنتون "بن"، در رابطه با شده است، که حال هم رویدست گرفته شده است

م، در مورد خروج لوای "ناتو" از افغانستان، که  ۱۴۲۴سال  "کنفرانس بین المللی در لندن در
موضوع باز نمودن راه "مذاکره" با "طالبان معتدل" و هم چنان موضوع "خریداری" 
 لوماندانان  جنگی طالب را در بر داشته است.(" آیا "رهبران فعلی هم کرائی  نخواهند بود؟"

 

م، دو روز بعد از اعالن توافك "بن"، بین ۱۴۴۲به ادامۀ خبر های همان روز هفتم دسمبر 
تمویل، سازماندهی، رهبری و نظارت سازمان  ،چهار گروپ افغان، تحت حمایت همه جانبه

ملل متحد، می خوانیم: "حامد کرزی، که لوای او در محل خارج از شهر لندهار لرار داشته 
ضا شده است، بدین معنی است، که سالح های خود را به ، می گوید که موضوع تسلیمی که از جنگی های طالبان تما"است

آشکارا"، جنگی های  لوماندان "اپوزیسیون" بسپارند. آلای کرزی واضح ساخته است، که رهبر طالبان باید " واضح و
در جنگی های آنها نیز شود. "یح نموده، همزمان خواهان محاکمۀ "الماعده" را تمب

  ".یم به او کمک کنیمچنان یک حالت، ممکن ما هم بتوان
 

آلای کرزی گفته است که او موضوع پیشنهاد عفو را با واشنگتن مطرح نساخته 
 ."یک سؤال افغانی استاست، اما عالوه می کند که این امر "

 

جنگ ساالر ازبک، در مورد انکشافات دیگر هم چنان گزارش می یابد که " 
 ."افغانستان را تحریم می کندجنرال دوستم گفته است، که ادارۀ جدید مؤقت 

 

شورای امنیت سازمان ملل متحد از توافمی که در "بن" بین گروپ های افغان، به امضاء رسیده است، استمبال نموده، فیصلۀ  
را هم، به اتفاق آراء، مورد تصدیك لرار داده است، اما در مورد فیصلۀ  "لوای امنیتی چند 

د، تأکید بعمل می آمده ملتی" صلح برای افغانستان، که به پیشنها فرستندۀ سازمان ملل متح
 است، اختالف نظر هم وجود داشته است.

 

در گزارشات خبر داده شده است، که در شرایط و احوالی که لوای امریکائی منطمۀ " توره 
بوره" را تحت بمب باران های شدید لرار داده است، "طالبان" ساحات تحت کنترول آنها 

" )در عکس با لنهی های سفید(، ی  را در والیت و شهر لندهار، به "مال نمیب هللا
 "لوماندان" در لندهار سپرده اند. 

 

درین گزارش در مورد مال نمیب هللا  هم چنان می نویسد که او از جملۀ متحدین سابمه دار "طالبان" نیز بوده است. در بارۀ 
مجاهدین )لرار معلوم، در ی  زمان،عضو سابمۀ او تنها تذکر داده شده است، که او هم چنان، از جمله لوماندان های سابك 

 جمعیت اسالمی(  شناخته شده، در عین حال ی  رهبر لومی در ساحۀ "ارغنداب" لندهار بوده است.
 

هم چنان بر نوب افغانستان، گزارش داده شده، در همان روز با نشر این تصویر از عساکر "لوای بحری" امریکا، در ج
مان ملل متحد، یا "چند ملتی" نیز تأکید بعمل ضرورت عاجل لوای حفظ صلح، ساز

(، مسئول Jean-Marie Guehennoماری گوهینو" ) -از زبان "جین  آمده است.
عملیات های سازمان ملل متحد، خبر می دهد، که لوای چند ملتی برای افغانستان 
بزودی توظیف خواهند شد. در عین زمان ابراز امیدواری نموده است، که متولع 

دسمبر  ۱۱، بتأریخ روز، که بعد از آن ۲۱تا ی  لسمت آن، در ظرف  است،
"حکومت مؤلت" در افغانستان، اشغال وظیفه خواهد نمود، توظیف شوند.  م،۱۴۴۲

یکی از روزنامه های مستمل انگلیسی گفته است، که  ی  "برتانوی ها" رهبری 
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 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

گرفت، در صورتی که کدام کشور اروپائی دیگر "داوطلبانه" لوای حفظ صلح چند ملتی را برای افغانستان، بدوش خواهد 
  حاضر نگردد.

 

م، خبرنگار "بی بی سی"، خانم "هیلری اندرسن" از کابل گزارش می دهد، که ۱۴۴۲دسمبر  ۸روز بعد، درست به تأریخ 
 عساکر "شورای نظار"، در کنترول و "ادارۀ" زنان کشور، از لمچین استفاده می نموده اند.  

 

." در پایان عکس: زن های افغان هنوز هم در انتظار آزادی استنددر سطر فولانی عکس می خوانیم: " 
، "هیلری ." در همین گزارش در بارۀ زنانطالبان رفته اند، لیکن شالق زدن در کابل ادامه دارد"

معلمان را "زنان" فیصد"  ۰۴اندرسن"، خبرنگار "بی بی سی" می نویسد که در زمان لبل از "طالبان"، "
 تشکیل می داده اند. این زنان حال خواهان دوباره سپردن وظایف لبلی، برای خود آنها می باشند.

 

آنچه با حموق زنان ارتباط می گیرد، خبر نگار رسانۀ "بی بی سی"، "نگرانی" جانب خود را در آن می 
 می گذارد. از یک حالت افراطی به حالت افراطی دیگر قدمبیند که افغانستان 

 

م تان  های شوروی ۲۱۰۱در سال  در همین متن همان خبرنگار چنین بیان میدارذ: ولتی که " 
در کابل در حرکت افتاد، و تخم ی  انمالب کمونیستی را پاشید، تساوی بین زن و مرد بعنوان 

مبدل گردید. زنان با دامن کوتاه ولباس غربی به سرک ها گردش می نمودند،  "آیدیالوژی "هدف 
زند. لیکن سالهای بعد از لیام و بی نظمی و بعد از خروج ببدون اینکه کسی بسوی آنها، چشم  

 لوای شوروی، راه لدرت به طالبان هموار گردید، مرحلۀ "دسیپلین" خشن و نا میمون با نظم بد
نان حکمفرما گردیده است. الی ی  ماه لبل زن ها، تا رسیدن به حالت مرگ رفتاری فزیکی با ز

در "ستادیوم کابل" به جرم "زنا" سنگسار می شده اند. شالق زدن با سیم هم چنان به جرم استعمال 
"لب سیرین" )"ماتی "(، ی  امریۀ عادی شمرده می شد. بسیاری از زنان مجبور به گدائی بوده 

 اند.
 

بی سی" با نشر این تصویر تذکر می دهد، که رهبری نظامی امریکا، به عساکر آن، ی  مجموعه از "عکس گزارش "بی 
ممامات ایاالت متحده  های بن الدن" را توضیح نموده است. در جایی به این برجستگی می نویسد: "در مسئلۀ محاکمه،  که

 "عمر" به کدام شکل در افغانستان کشته شوند." د، ممکن خوشحال تر شوند، اگر "بن الدن" واظهار عمیده می کنن
 

از همه جنابان صاحب لدرت امروزی در افغانستان، که با "غرور" از "هویت" و "صالحیت" رهبری کشور حرف می   
بگویند، که این "لوای مخلوط" خارجی و داخلی و انواع "اجیران" جنگ، تحت  جواب روشن باید در ممابل این سؤال زنند،

 کدام "فرماندهی" درین جنگ "سهیم" بوده اند. 
 

 "جنگ خود نمی دانسته اند؟" اگر چنین بوده است، پس ممامات را به "انتصاب" همان لدرت ها، آن جنگ را  آیا در آنولت هم 
تحت نام "ضد خارجی" و "ضد بیگانه"  . این همه "تحریکات"احسان، آن مراکز لدرت بدانند، باید مرهون اشغال کرده اندکه 

 تا به کی؟ و "دشمنی" با دیگر اندیشان و معتمدین دیگر،
 

ها در "توره بوره"  م، عالوه از اینکه از جریان عملیات۱۴۴۲در همان روز هشت دسمبر 
که تلویزون "مسکو" مدعی  سخن زده می شد، "بی بی سی" با نشر این تصویر خبر می دهد،

 حل خفای "بن الدن" بوده باشد.م ،لبلیۀ تصویر صفح شده است، که
 

 در پایان تصویر تذکر می دهد، که موتر جدید در مغاره یا زیر زمینی دیده شده است. 
 

خبر می دهد، که رهبری این لوای صلح را، برتانیه بدوش صفحۀ لبل، عکس صلح چند ملتی، با نشرای حفظ به ارتباط لو
خواهد داشت، در عین حال از آمادگی برتانیه، جرمنی و ترکیه که حاضر به اعزام لوا شده اند، نیز خبر داده شده است. این 

 داشته اند.در حالی گفته شده است، که عساکر لوای خاص برتانوی لبالً وجود 
 

)چنانچه ولتی "تونی بلیر" بحیث اولین رهبر حکومت غربی، بعد از "آغاز کار حکومت جدید"، "آلای حامد کرزی"، وارد  
باید در میدان بگرام، که تحت کنترول لوای خاص برتانوی لرار داشته است، "، "میدان هوائی بگرام" می گردد، "آلای کرزی

همه جوانب، "لوای چند ملتی صلح"، جدا از سائر لوای امریکائی و انگلیسی در نظر گرفته "ماللات" می کرد. صرفنظر از 
م، تذکر داده می شود ۱۴۴۲در عین حال، بر اساس گزارشات منابع خبری فرانسوی، در همین خبر هشتم دسمبر ( شده بود.
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هم اعزام اتحاد شمال مخالف حضور قوای برتانوی می باشد، ولو اینکه به هدف صلح که: "
 )این دو مرد مسلح از مربوطات "اتحاد شمال" یاد شده است.( ."شوند

 
مطلب دیگری هم توجه را بخود جلب می نماید که گزارشگر "بی بی سی" در تحت عنوان 

سال  ۰۱۴)توجه: لریب  "بازیابی صوفی ها بعد از سموط طالبان" در شهر هرات خبر می دهد.
سنت و جماعت(، تحت رهبری "آخوند  "بنیادگرای اسالمی" )اهلبین روحانیون لبل، اختالفات 

درویزه" و "بایزید انصاری" معروف به "پیر روشان"، که "پیر روشان"، "پیرو تصوف" نیز گفته 
.(  متهم گردید، کسب شدت نموده بو"آخوند درویزه"  بسرحد حکم "تکفیر" از جانب،و می شد، 

 "اهل تصوف"، ی  مولف "مشابه" تصور شده می تواند.لرار معلوم در برخورد "طالبان" با 
 

 –م از بمب باری های طیارات "بی ۱۴۴۲بسلسلۀ گزارشات  درهمان روز نهم دسمبر 
"مخفیگاه"، "بن الدن"، نیز خبر می دهد، که در ولفه های زمانی " ایاالت متحده، بر ۱۱
سنگین ترین خوانده اند. دلیمه انجام می یافته است. این نوع بمب باری ها را  ۰۴هر 

افرادی که در تصویر، صحنه را نظاره می کنند، در گزارش، بنام لوای "ضد طالب" یاد 
 شده است.

 

در همین گزارش خبر نگار "بی بی سی"  از زبان شخصی بنام، دمحم امین که از او 
، موصوف مدعی شده است، که علی الرغم است نموده یاد بعنوان سخنگوی "اتحاد شمال"

"بمب باری شدید" و "فیر های" شدید "تان  های اتحاد شمال"، جنگی های "الماعده"، از 
جانب خود سرسختانه، مماومت نشان می داده اند. "بی بی سی" با نشر این عکس، از زبان 

ی نموده است. همین سخنگوی می نویسد که گویا "بن الدن" شخصاً این جنگ را رهبری م
جنگی در مغاره های بین  ۲۴۴۴"بن الدن" با حدود » در عین زمان عالوه نموده است، که: 

از جانب دیگر، گزارشگر خبر می دهد، که « جنگالت نزدی  "سپین غر" مخفی شده اند. 
گویا "مانع دخول" به  کیلومتر با افغانستان" خبر داده، مدعی شده است، که ۱۱۴۴جانب پاکستان از "کنترول شدید سرحد 
پاکستانی بطور منظم در طول سرحدات گزمه اجرا می کنند. )حمایك  "پاکستان می گردد. "هیلیکوپتر های

 بعداً هم از جانب ممامات رسمی پاکستان و هم از جانب "کلبدین حکمتیار امیر حزب اسالمی برمال گردید.(
 

بر می دهد، که "در آغاز لشکر کشی،  ایاالت متحده در عین حال از محافل رهبری اردوی ایاالت متحده خ
واضح ساخت که هدف اولی، شکار "بن الدن"، و تسلیم نمودن او بدست عدالت بوده است.)در پایان همین 

ایاالت »"تصویر، که در لسمت فولانی تصویر ولفۀ زمانی هفته دهم نشانی شده است، چنین می خوانیم: 
فغانستان برطبك هدف نهایی خود، بطور مشترک "کمپاین" نظامی خود را به پیش می برند. متحده و متحدین آن، حال در ا

هدف دستگیری "بن الدن" و آوردن آن به محاکمه. امریکائی ها معتمد اند که نامبرده، در کدام محل در افغانستان مخفی شده 
 «(است.
 

ها"، وسایط نظامی و عساکر پیاده تحت مرالبت و مواظبت لرار تمام راه های امکان فرار او از افغانستان، توسط "هیلیکوپتر
گرفته است. اما در همان روز ها، ممامات عالیرتبۀ نظامی ایاالت متحده، "اعتراف" کرده اند،  که 
شخصی که در صف ممدم تحت تعمیب بوده است، از صحنه فرار نموده است.  لیکن "جنرال اردوی 

(، تأکید نموده است، که نه "بن الدن" Major-General Rashid Qureshiپاکستان، رشید لریشی )
 و نه هم رهبر طالبان "مال عمر"، داخل خاک پاکستان شده اند. بمجرد دخول، بازداشت خواهند شد." 

 

م، روز چهارم بعد از توافك "بن"، در نزدیکی شهر "فرخار" در منطمۀ ۱۴۴۲دسمر  ۱بتأریخ 
لوماندان نظامی، ضد  ۰نفر، بشمول  ۱۱کوهستانی والیت "تخار"، در شمال افغانستان، در نتیجه، سموط ی  "هیلیکوپتر"، 

 است، که از او نیز  تذکر رفته ، یاد شده است،"دمحم مصطفی" شخصی که طالبان نیز شامل بوده اند. از جملۀ کشته شدگان، نام
دو نظامی دیگر را بالترتیب "ارباب  یاد شده است. هم چنان بعنوان محافظ "لوماندان گوریال، احمد شاه مسعود"، در عین حال
(، که از آنها، بنام Mirza Ghulam Nasiriو "میرزا غالم نصیری" )( Arbab Mohammed Hashimدمحم هاشم" )

 " نیز یاد کرده است، شامل بوده اند."پشتون های سر شناس
 

مدعی شده اند  درین حادثه، خبر رسانی  "مطبوعات اسالمی افغان" مستمر در پاکستان گزارش می دهد، که حامیان "هاشم"،
"لوای )در پایان همین تصویر  حادثه"" دانسته است."که :رهبر آنها عمداً به لتل رسیده است، لیکن "اتحاد شمال" آنرا ی  

  بحری امریکا" می نویسد:" برای عساکر لوای بحری عکس های "بن الدن" و "مال عمر" توزیع گردیده است.(
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړلً موږ سري اړیکً ټیىگً  ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

 

در همین گزارش لوای بحری ایاالت متحده را نشان می دهد، که مصروف عملیات اند و با صدور عکس های "بن الدن" و    
 "مال عمر" مصروف تعمیب آنها، می باشند

در ی  "ویدیو"، که ایاالت متحده منتشر ساخته است، استدالل شده است، که گویا " داللت می کند که: 
م، در نیویارک و "پنتاگن"، که در اثر آن اضافه از ۱۴۴۲سپتمبر  ۲۲"اوساما بن الدن"، " در حملۀ 

 .انسان، به لتل رسیده اند،  دخیل بوده است ۰۴۴۴
 

اظهار می نماید، تا  "بن الدن" را در  "داده می شود، که " ایاالت متحدهدر همین گزاشات هم چنان خبر 
ی  محکمۀ نظامی، محاکمه خواهند کرد، هرگاه زنده گرفتار شود." هم چنان گفته شده است که نامبرده در 

 .کوه های "سپین غر"، والع در سرحدات پاکستان، مخفی شده است.
 

هد که تمام لوای ضد طالبان، به حمالت علیه ، "اوساما در همین گزارش در تلویزون نشان می د
بن الدن"، پرداخته اند،  که در مناطك " صعب العبور" مخفی و در مغاره ها و تونل ها، در "توره 

ً "اوساما بن الدن" این   بوره" جا گرفته اند. درین گزارش هم چنان منتشر شده است، که گویا
محاربه را، رهبری می نماید.  از جریان "عملیات"، ناظرات صحنه را نشان می دهند، که "بمب 

م، طوریکه در ۱۴۴۲دسمبر  ۲۴در گزارش تأریخ .باران" های هوائی را مشاهده می نموده اند
همین افراد را ضد طالبان دانسته است، که  جنگ های زمینی را خیلی  تصویر مشاهده می شود، 

 شدید، دانسته اند.
 

(، معاون وزیر دفاع ایاالت متحده، نمل Paul Wolfowitzدر همین روز از زبان  "پاول ولفوویتس" )
او در خارج از  ی، "بن الدن" در افغانستان و هم در جست و جویمی کند که: "ما در جست و جو
 افغانستان، بشمول ابحار استیم." 

 

( گفته شده Dick Cheneyدر عین زمان از آدرس معاون "رئیس جمهور ایاالت متحده"، "دی  چینی" )
 توسط لوای دیگر دستگیر گردد، ،است، که "هرگاه "بن الدن" و "رهبر روحانی طالبان، مال دمحم عمر"

"... این دو  به ادامه از همان آدرس گفته شده است، که: باید به ایاالت متحده برای محاکمه سپرده شود." 
علنی محاکمه  رهبر بطور دلیك از جملۀ کسانی شمرده می شوند، که باید در ی  محکمۀ نظامی غیر

شوند." او که در مصاحبه با "تلویزون" "ان بی سی"، سخن گفته است، ار "محاکمات" دفاع نموده، گفته است، که "افراطیون" 
ن عالوه می کند: "لوای ایاالت متحده به یآموخته اند. هم چن را اکمات علنی سابك"، استفاده نموده، "طرق حملۀ نو"از "مح

 افغانستان خواهد ماند، تا کم  های انسانی انجام داده، هم چنان از لوای حفظ صلح بین المللی حمایت کنند."
 
ان نمل می کند، که  از "محاکمه نظامی" حمایت نموده، چنین  اظهار درین خبر از زبان معاون رئیس جمهور امریکا هم چن 

نظر نموده است: " ایاالت متحده می خواهد، "اوساما بن الدن" را  با متحد او، رهبر روحانی 
که زنده  طالبان، مال دمحم عمر، در ی  محکمۀ نو تشکیل نظامی، تسلیم نماید، در صورتی

نان خبر داده می شود که "حمالت جدید" برین "مخفی گاه گرفتار گردند. در همین روزهم چ
بن الدن" صورت گرفته است. از آمادگی های پی در پی حمالت این افراد جنگی ضد طالبان 

" نیز یادآوری بعمل آمده ۱۱ –نیز سخن گفته،  در چنین "بمب باری ها" از طیارات "ب 
نموده اند. در تصویر بعدی، است، طوری که جنگی های محلی با "تان " پیشروی می 

آمادگی لوای هوائی امریکائی را برای حمایت لوای زمینی ضد طالبان و الماعده، نشان می 
 دهد

 
در همین گزارش هم چنان تذکر داده می شود، که همه مغاره ها و زیر زمینی ها با تونل ها در 

فلمی" دیده شده است "ع دیگر است. در منابشده ساحۀ "توره بوره" در دهۀ هشتاد لرن بیست کنده
که "کمپنی" مربوط "بن الدن" حد اعظمی چنین پناه گاه ها را اعمار و یا حفر نموده است. 

لوماندان های گروپ های وهابی" بشمول افسران استخباراتی پاکستان" از "کم  های شخص بن الدن" در آنزمان، ابراز 
لوای هوائی ایاالت متحده، به لوت های "ضد طالب"، که در جنگ های زمینی سپاس نموده اند. ازین "میدان هیلیکوپتر ها"، 

 درگیر اند، حمایت  می کنند.
 

 ختم بخش نهم
 ادامه درد...
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