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که سالهای طوالنی    مردم شریف و به جان رسیدۀ میهنم  افغانستانبه  یم تقد

تحت اسبتداد شدید سیاسی و فقراقتصادی بحیث » رعیت « زیستند و رنج  
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۱۰۰۰-.. . . . . . . . . . . . .      عربستان سعودی و گروه طالبان   

۱۰۰۶ . . . . . . . .  . . . .     شورای عالی صلح درمنجالب ناکامی  
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۱۰۰۹. . . . . . . . . . .       دید و وادید های مخفیانه با گروه طالبان   

۱۰۱۵. . . .          ن به فرمان کرزی فهرست زندانیان آزاد شدۀ طالبا  

۱۰۲۲   . . . . . . . . . .. . . . . . .  . . .      اسیراِن جنگی پاکستان   

۱۰۲۸... . . . . .         طرح نشنست علمای دینی افغانستان و پاکستان  

۱۰۳۸        . . . . . . . . . . . . .کرزی به دامان پادشاه سعودی  دست  

طرح تأسیس پایگاه های نظامی امریکا: فصل پانزدهم   

   ۱۰۴۳...................................................   افغانستان خاک در 

اکواکنشهای داخلی وخارجی درقبال تأسیس پایگاه های نظامی امری  

۱۰۵۰        . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .درخاک افغانستان . . ..     

۱۰۶۶ . . . . . . . . . ..              اعالمیۀ مشترک نا تو با افغانستان .  

ارج آنها ارقام موجودیت سربازان خارجی و مخ   

۱۰۷۴   .............................................. در افغانستان و جهان   

۱۰۷۴.. . . .            آمار تلفات جانی سر بازان خارجی در افغانستان   

۱۰۸۸         . . . . . . .  . . سودان به دو بخش تقسیم شد . . . . . . .  

۱۰۹۱         . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  وقوع انفجار در اسلو .    

۱۰۹۲  . . . . . . . .     افغانستان ؟ . چرا پایگاه های نظامی در خاک   

   ۱۰۹۷     نمونه هایی از عملیات خونین گروه طالبان   :فصل شانزدهم

    ۱۱۳۵.. . . . . .                در افغانستان وضعیت زنان:فصل هفدهم 

۱۱۳۸نمونه هایی از نقض حقوق زنان  و نامه های تهدید آمیز طالبان   
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۱۱۵۳                  . .  زیهای نوع تکفیری درافغانستان مدرسه سا  

۱۱۹۶         یکی از دختران افغان .   اذیت زنان در خیابانها و نامۀ  

۱۲۰۵              . . . . . . .وضعیت کودکان افغانستان . . . . . .   

۱۲۲۲. . . . . .        تنش میان امریکا و پا کستان     :فصل هجدهم   

۱۲۲۳           . . . . . . .امریکا و شبکۀ تروریستی حقانی . . . .   

۷۱۲۴  فغانستانا خاک  حمالت توپخانه یی پاکستان باالی  :فصل نزدهم  

۱۲۷۱.. .       موشک پرانی های جانب ایران باالی خاک افغانستان   

۶۱۲۷ . . . . . .                  حمالت انتحاری در غرب افغانستان .  

۱۲۸۲              ان سیاست پیچیده و دو پهلو ی چین در قبال افغانست   

۱۲۸۸     ر آسیای میانه . . . .نگاهی به احزاب بنیاد گرای اسالمی د  

۱۲۹۳    د  و افغانستان . . . .امضای موافقتنامۀ استراتژیک میان هن   

۱۳۰۵نوسانات در سخنان مقام های امریکایی .... . . . . . . . . . .     

  ۱۳۱۷    تانه ی تدویرکنفرانس دوم بن  افغانستان درآس :فصل بیستم   

    ۱۳۱۸       .. . .   کنفرانس دوم بنتدویر تحرکات خاص در آستانۀ  

۱۳۵۲    افسران خارجی . .  عصیان افراد ارتش افغانستان در برابر  

۱۳۵۵ . . . . . . . .    کنفرانس استانبول راجع به آیندۀ افغانستان . .   

۱۳۵۹      خنانش علیه افغانستان .سفر پرویز مشرف به امریکا  و س   

۱۳۶۸  . . . . . .  .. . . . .. .  مرغ پرویز مشرف به دام می افتد . .  

۱۳۷۰  ی . . . . . . .مصاحبۀ رادیو دویچه ویله با احمد رشید پاکستان  
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۱۳۷۲    انه . . . . . . . . . . . . والی غزنی، هم دزد ، هم صاحب خ   

۷۹۱۳     تبارز چند حزب و ائتالف سیاسی دیګر درکابل ......... . .  

۹۰۷ . . . . . . . . .. . . .  استراتژیک  با امریکا . . .هنگامۀ پیمان   

۹۱۴    . . .. . تبارز چند حزب و ائتالف سیاسی جدید . . . . . . . .  

۱۳۸۲        احزاب و رسانه های افغانستان . . :فصل بیست و یکم     

نظامی  –ادامۀ رویداد های سیاسی  :فصل بیست و دوم    

۱۴۰۴   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ستی درمنطقه   وتروری   

۱۴۱۰     در خاک پاکستان  . . . تولید سازمانهای تروریستی بیشتر  

۱۴۱۱    .. . . . .  بازهم مشت حکومت پاکستان باز می شود . . . .  

۹۴۸     . . . .. . . . . . . .  کنفرانس بین المللی دوم بن . . . . . . .  

۹۷۰     . . . . . . .. . . سازشها عیان تر میشوند . . . . . . . . . .   

۹۷۵    فقتامه با افغانستان .تالش کشورهای اروپایی برای امضأ موا  

۹۷۶     . . . . . . . . . .کنفرانس افغانها در هالند . . . . . . . . . .   

۹۸۰      . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  کابل  انفجار مرگبار در   

۹۸۳     سم . . . . . . . . . .روابط رژیم عربستان سعودی با تروری   

۹۸۷    . . . . . . . . . . گروه " بوکو حرام "  . . . . . . . . . . . .  

 برخی مراکز تبلیغی و آموزشی عربستان سعودی

۹۹۳ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  .   درخاک پاکستان    

۹۹۹   . . . . . . . . .  ایجاد مراکز اسالمی ) وهابی( درشهر کابل   
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۱۰۰۲           . . . . . . .نکته یی پیرامون مدرسۀ " دیوبند " . . . .   

۲۰۰۵     ه های آل سعود . . . . .  عیاشی ها و ولخرچی های شهزاد  

۱۰۱۷       یای مرکزی . . . . . . . . اب بنیاد گرای آسنگاهی به احز  

۱۰۲۰     . . . . . . . . . سخنی در مورد حزب التحریر . . . . . . . .  

۱۰۲۲       . . . . . . . . . . .امریکا؛ وهابیت و آسیای مرکزی . . .   

۱۰۲۴         . . . . . . . ... ه آفریده شد . . . .فاجعه یی که در سوری   

۱۰۲۷      . . . . . . . . . . . . . گروه داعش . . . . . . . . . . . . .   

۱۰۳۷    . . . . . . . . . . . . .  گذر کوتاهی بر سیر وجودی داعش .  

۱۰۳۹      . . . . . . . . . . . . .  نمونه هایی از اعمال گروه داعش   

۱۰۴۹     ی را سرکوب نماید ؟ . . . آیا غرب میخواهد تروریسم وهاب  

۱۰۵۰     . . . . . . . . . . . . . .کرزی و برادران پاکستانی اش . .   

۱۰۵۶      ایران طیارۀ بدون سرنشین امریکا را فرود آورد . . . . . .  

۱۰۵۸    . . . . . . . . . . . .    هنگامه سازی کرزی در کابل . . . .   

۱۰۶۲      . . . . . . . . .. . .  همسویی بیشتر با گروه طالبان . . . .  

۱۰۶۴         طالبان دشمن امریکا نیستند. . . .    :فصل بیست وسوم    

۱۰۶۶    . . . . . . . . . . . . .  مخارج جنگ امریکا در افغانستان .  

 متن موافقتنامۀ همکاریهای درازمدت میان افغانستان و

۱۰۷۲      . . . . . . . . . . . . . ایاالت متحدۀ امریکا . . . . . . . .   

۱۰۸۷      . . . . . . . . .  . .   مخارج جنگ انگلستان در افغانستان  
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۱۰۸۸  ان . . . . . . . . . ..      بروز نقطۀ عطف درارتش افغانست   

۱۰۹۴ خودکشی در درون ارتش خارجی  فساد، آسیب های روانی و   

۱۱۰۵.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .        تفریح با کشتار انسان  

۱۱۰۹    . . . . . . . . . . .حکم داد گاه علیه جورج  دبلیو بوش . .   

   ۱۱۱۲فساد مالی و اداری دردولت کرزی       :فصل بیست وچهارم  

۱۱۱۹ . . . . .. . . . .. . . .     . . .. . . . .. اختالس درکابل بانک   

۱۱۲۹  . . . . . . . . . .    وسؤاستفادۀ وزرای کابینه . رشوه گیری  

۱۱۳۸   . . . .. . . . .. . . ..     غصب زمین های شخصی و دولتی  

۱۱۶۵  . . . . . . . . . . . . . . .  والی فاسد . . .. . . . . . . . . .   

۱۱۷۳   . . . . . . . .   وپطرولیم  فساد و اختالس در وزارت معادن  

۱۱۸۱   . .    . . . ب ملکیت ها در والیت مزار . . . و غص فساد   

۱۱۸۴     . . .   پول می پرداخت . . . . .برای حامد کرزی )سیا(   

۱۱۹۰  . . . . .  . . .  آماری ازسنگینی اوضاع درکشور . . . . .   

برقع پوشی طالبان و قیام های  :فصل بیست و پنجم    

۱۱۹۶    . . . . . . . . . . . . .    مردمی علیه آنها . . . . . . . . .  

۱۲۰۱    البان . . . . . . . . . .    انگلیسی ها و مذاکره  با گروه ط  

۱۲۰۳         قیام های مردمی علیه گروه طالبان . . . . . . . . . .   

۱۲۱۲     دنبالۀ سفرها، پیمانها و کنفرانسها.  :فصل بیست وششم    

میان افغانستان و آلمان  موافقتنامه عقد   



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

17 

 

۱۲۲۱     . . . .غانستان و آلمان ( . . )متن کامل موافقتنامه میان اف  

نستان و سازمان همکاریهای شانگهای افغا  

۱۲۲۲     افغانستان ( . . . . . . . . . )متن اعالمیۀ مشترک چین و   

۱۲۲۴   کنفرانس قلب آسیا . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

۱۲۲۶کنفرانس سوم توکیو . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .       

۱۲۲۶. . .     کنفرانس قزاقستان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

۱۲۲۷   .  کنفرانس مسکو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

     ۱۲۲۸  . . . . . . .      شمولیت افغانستان در سازمانهای منطقه یی 

     ۱۲۲۹    شمولیت افغانستان در سازمان شانگهای . . . . . . . . .    

۱۲۳۰    شمولیت افغانستان درمجمع گفت و گو ی همکاریهای آسیا   

۱۲۳۱      گزارش گروه بین المللی بحران درقبال اوضاع افغانستان  

۱۲۳  . . . . . .                 یستها درشمال افغانستان ر تقویت ترو   

۱۲۳۸         های افغانستان . . . . . .     نگرانی روسیه از نا امنی  

۱۲۴۱       . . . . . . . . . . .        سلۀ فرار ها بخارج . . . . .سل  

               ۱۲۴۵    ا     امریک مقدمات امضای پیمان امنیتی میان افغانستان و  

۱۲۴۸      و کرزی بسوی طالبان . . . .   چرخش سیاسی انگلیس    

۱۲۶۱                  کنفرانس اعضای ناتو راجع به افغانستان . . .  

۱۲۶۳. . . . . . . . . . .    ملت سازی امریکا و انگلیس در منطقه   

۱۲۶۹. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .   افشا گری بیشتر   
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۱۲۶۹. . . . . . . . . . . .  رویداد های مشخص در موقع مشخص   

۱۲۷۳. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .   مسلح سازیهای مجدد .  

   ۱۲۷۶. . . . . . . . . . .   موضع پارلمان درقبال مذاکرات صلح .

۱۲۷۷یوناما از افزایش تلفات انسانی خبر میدهد . . . . . . . . . .   

۱۲۷۸  . . . .. . . . . . . . .. . . بازهم گروگانگیری . . . . . . .   

   ۱۲۷۹. . . . .   . مۀ همکاری استراتژیک با ایران  امضای توافقنا

۱۲۸۱ کنفرانس میونیخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  

                       ۱۲۸۳. . . . . . . . . . .    . گردهمآیی چندحزب سیاسی در کابل 

۱۲۸۶  . . . . . . .. . .   پاکستان . رها سازی چند طالب از سوی  

۱۲۸۷ . . . ..  و بازیهای جدید سیاسیآمدن نوازشریف به صحنه    

۱۲۹۱.. . . . . .  .    لشکرکشی پا کستان بسوی وزیرستان شمالی  

۱۲۹۶   جنرال راحیل شریف پانزدهمین رییس ارتش پاکستان      

۰۱۳۰بازیهای پشت پرده در دو سوی خط " دیورند "  .. . . .. .  

۱۳۰۲. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . ..  بازی موش و گربه .  

۱۳۰۵. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .   تالش بی ثمر   

: ادامۀ جریانات مربوط به قرارداد فصل بیست وهشتم    

۱۳۰۸     . . . . . . . .    میان افغانستان و امریکا  استراتژیک    

۱۳۱۱  . . . . . . . .      برگزاری لویه جرگۀ مشورتی در کابل  

۱۳۱۴     . . . . . . . . . . . . .  زینامۀ اوباما عنوانی حامد کر  
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امنیتی میان افغانستان وهمکاریهای متن کامل توافقنامۀ   

۱۳۱۷                ایاالت متحدۀ امریکا . . . . . . . . . .. .         

۱۳۵۱                         :واپسین تالشها      فصل بیست و نهم   

۱۳۵۲      هشتمین سفرحامد کرزی به تاجیکستان . . . . . . .        

۱۳۵۳        . . . . . . . . . . . . . .  سفر کرزی به لندن . . . . .  

۱۳۵۵          . . . . .  سفرکرزی به  انقره . . . . . . . . . . . . .  

 شرایط طالبان پاکستانی درمذاکرات شان با دولت

۱۳۵۸    . . . . . . . . . . . .      مرکزی پاکستان . . .. . . . . .  

۱۳۶۱      . . . . .     اغتشاش های تازه در پاکستان . . . . . . .  

انتخابات :  سومین پروسۀ فصل سی ام    

۴۱۳۷   ریاست جمهوری افغانستان  . . . . . . . . . . . . .         

۱۳۸۳       روسیه ملحق شد . . . . . . .    جزیزۀ کریمه بخاک   

۱۳۸۶   حوادث و انفجارها درآستانۀ انتخابات . . . . . . .         

۱۳۸۹     . . . . . . . . . .       انتخابات صدارتی هندوستان . .  

۱۳۹۵  انتخابات. . . . . . . . . .    رویداد های ناگوار درآستانۀ   

۱۴۱۱کنفرانس ناتو در انگلستان . .. . . . . . . . .. . . . .        

۱۴۱۶ دربارۀ افغانستان . . . ..      متن اعالمیۀ کنفرانس ناتو   

۱۴۱۹  ای شانگهای . . . . . . .      چهاردهمین کنفرانس اعض  

:   پایان انتخابات ورییس جمهور  فصل سی ویکم   
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   ۱۴۲۰ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ...      جدید افغانستان .

۱۴۲۱    متن اعالمیۀ مشترک دکترعبدهللا و دکتراشرف غنی      

۴۲۶۱     . .     موافقتنامۀ حکومت وحدت ملی  متن نهایی  

۱۴۳۵     . . .    مرور کوتاهی بر زنده گینامۀ اشرف غنی  

۱۴۳۹          . . . . خروج نیرو های خارجی ازافغانستان  
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 کتاب»بررسی وقایع افغانستان« را چگونه یافتم؟ 

 

کتاب »بررسی وقایع افغانستان« به قلم زیبای دوست عزیز و فرهیخته ام جناب پیکار  

پامیر به نگارش آمده است. این کتاب بیشتر از هزار صفحه و سی و یک فصل دارد که 

در دو مجلد توسط انجمن دانش در کشور کانادا به چاپ رسیده است. روی پشتی اوِل  

مریکایی اش دیده می شوند که معنای خاصی را در کتاب عکس حامد کرزی و نگهبانان ا

ذهن بیننده می نشاند. پشِت سِر همین عکس، ساختمان آتش گرفتۀ آسمان خراش های شهر  

نیویارک به چشم می خورد. گزینش این نگاره ها، در پشتی اوِل کتاب خیلی ها بجا  و  

نامبرده در بر گیرندۀ وقایع سال ه   ۲۰۱۴تا    ۲۰۰۱ای  سنجیده شده است، زیرا کتاب 

میالدی می باشدکه مصیبت های هفده سال پسین کشور ما، ریشه در حادثۀ یازدهم سپتامبر  

دارند. به بهانۀ حادثۀ یازدهم سپتامبر بود که امریکا و متحدینش به کشور ما تاختند    ۲۰۰۱

امریکا  و آن را اشغال کردند. وقتی حادثۀ یازدهم سپتامبر اتفاق افتاد،محافظه کاران نوین  

بر سریر قدرت تکیه زدند و با شعار»مبارزه بر ضد تروریسم«) که به زودی از آن 

پشیمان هم شدند( میهن نیمه سوز ما را به تلی از خاکستر مبدل کردند. سرهمبندی دولت  

عبدهللا غیر از شعبده    -دست نشاندۀ امریکا تحت رهبری حامد کرزی و به دنبال آن غنی

 ه چیزی بوده می تواند؟  بازی »دنیای آزاد« چ 

نویسندۀ کتاب، حادثۀ یازدهم سپتامبر و عواقب مرگبار آن را در افغانستان و جهان به  

طرز عالمانه ای شرح داده است زیرا، نویسنده به این حقیقت وقوف دارد که پی آمد های  

 حادثۀ سپتامبر، به مراتب زیانبار تر از خود آن می باشد.
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وقایع بررسی  کتاب»  با    نثر  جایی  است. من هیچ  دلنشین  و  افغانستان« روان، منسجم 

کلمات نا مأنوس و مغلق نویسی رو برو نشده ام. جای دادن عکس ها و اسنادی که با  

حوادث مندرج کتاب پیوند دارند، اعتبار کتاب را باال برده است. نویسندۀ کتاب به تعهد  

ویسی های متداول« سخت وفادار خویش مبنی بر اجتناب از »مالحظه کاری ها و خنثی ن 

مانده است. پیکار پامیر در نوشتن و تحلیل رویداد ها جانب هیچ گروهی را نگرفته و به  

هیچ قوم و سمتی خود را وابسته نکرده  است. او سینۀ خیایتکاران، وطن فروشان، آدم 

از منافع ملی کشور و عزت و ش قلم دریده و  با خنجر  اندازان را  تفرقه  رف  کشان و 

مردمش به دفاع برخاسته است. مولف کتاب کوشیده تا بدون ارائۀ اسناد و آوردن حجت  

سخن نگوید. او پا به پای حوادث قدم گذاشته و رویداد ها را امانتدارانه یادداشت نموده 

است. نویسنده در انتظار ننشسته تا حوادث کهنه شوند و شاهدان عینی از صحنه بیرون  

ب، بسیاری از وقایع را خود شاهد بوده و به قول خودش:» بهترین و  بروند. نگارندۀ کتا

خواندنی ترین اثر تاریخی همانست که مورخ، خود شاهد وقایع تاریخی زمان خود باشد.«)  

 جلد اول بررسی وقایع افغانستان(    -صفحۀ دهم

که از    دیده می شود که کار نویسنده تنها ثبت رویداد ها نیست بلکه در پرتو آگاهی هایی

تاریخ ، سیاست و زبان دارد، سره را از ناسره جدا کرده و حقیقت را بی هراس نمایانده 

است. پیکار پامیر،  تاریخ نگار و نویسنده ای است متعهد و صاحب اندیشه که در خون  

او احساسات ملی، ترقی خواهی و مردم دوستی می جوشد. بدین جهت است که آزادی 

از هر چیزی مقدم تر شمرده است. بازتاب افکار ملی، تحول  ملی و منافع کشورش را  

پسندی و مردم دوستی پیکار پامیر را در هر برگ و سطر و پاراگراف این کتاب می  

 توان یافت. 

نویسندۀ کتاب»بررسی. . .« چهرۀ انسان های ُسست ایمان و ُسست پیمان را بی هراس  

جدان خود و آزادی میهن شان را به حراج  افشاء نموده که چگونه در بدل پول بیگانگان، و

گذاشتند. این عناصر در هر گروه و تنظیمی جا خوش کرده اند. معامله گران اکثراً منادیان  

دروغین »راه اسالم« و »جهاد فی سبیل هللا« بوده اند که با حرص و آِز قارونی دالر 

بازاِر   وقتی  انداختند.  و وطن  های »کافران« را در جیب های گشاد شان  دالر گرفتن 

خواندن   از  پس  است.  نداشته  وجود  »اسالم«  و  »کفر«  بین  مرز  بوده،  گرم  فروختن 

کتاب»بررسی وقایع افغانستان« فهمیدم که برای پُرکردن جیب، بسیاری از سران گروه 
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ها و قوماندانان جهادی با هزاران عشوه گری مسابقه راه انداخته اند.» رئیس تیم سی  

آنکه غرِض تماس با سیاف از درۀ پنجشیر رهسپار گلبهار می شود،    .آی. ای، پس از

چنین می نویسد:" من یک بستۀ یک صد هزار دالری را از چانته بیرون آورده باالی میز  

پیش روی سیاف گذاشتم. او)سیاف( بستۀ پول را با ولع تمام به سوی خود کشید ، چشمش  

خت، مثلی که حیرت زده و دست و پاچه  را برای یک یا دو ثانیه به سوی بستۀ پول دو 

شده و نداند در دستش چیست. چشمانش از حدقه برآمده بود و سپس بسته را به سوی یکی  

از افرادش طوری پرتاب نمود که گویی کچالوی داغ را از دستش به آن طرف انداخته  

 جلد اول(  ۲۷و   ۲۶باشد."«)صفحۀ  

است های خانه برانداز زمامداران پاکستان  جناب پیکار پامیر به کمک معلوماتی که از سی 

دارد، مکر و منافقت آنها را به درستی نشان داده که دولتمردان و سازمان استخباراتی  

پاکستان چگونه از اوضاع پُر آشوب افغانستان بهره های کالنی نصیب شدند و زیرکانه  

ا امریکا و متحدینش  هم به نعل زدند و هم به میخ. حکمرانان پاکستان زیر نام همدستی ب 

علیه تروریسم پول های کالنی را کمایی کرده و در خفا با تروریستان همنوایی و همکاری  

کردند. » پاکستان که تا آن زمان ، بخاطر کودتای نظامی و آزمایشات اتمی اش مورد  

تحریم های امریکا قرار داشت، جورج بوش تمام آن تحریم ها را به صورت فوری مرتفع  

کرد، مقدار سه ملیارد دالر از جملۀ سی و دو ملیارد دالر قروض قابل پرداخت را   اعالم

برای پاکستان بخشید، کمک های نظامی گسترده برای این کشور از سر گرفته شد و برای 

جلد   –  ۳۲بانک جهانی اجازه داده شد تا برای حکومت پاکستان قرضه بدهد.« ) صفحۀ  

 اول( 

نویسندۀ کتاب اسنادی ارائه می دهد که به رویت آن حامد کرزی با سی. آی. ای همکار 

بوده و توسط سی .آی. ای به قدرت رسیده. » . . . در حالی که سرازیر شدن پول در  

شمال و اسالم آباد آغاز شد، حامد کرزی مانند بسیاری از رهبران دیگر در کویته، مالقات  

ای داشت. او با یک مامور مخفی که خود را گریگ می نامید،   های مخفیانه با سی. آی.

سپتمبر می شناختند و چندین   ۱۱رابطۀ نزدیک پیدا کرد. او و کرزی همدیگر را قبل از 

بار در کویته دیدار کرده بودند. . . گریگ که بعداً رییس مرکز سی. آی. ای در کابل  

ه ای مورد حمایت قرار داد.«) صفحۀ  گردید، حامد کرزی را با پول و تلفون های ماهوار

 جلد اول(  – ۳۵
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سیاسی    - جناب پیکار پامیر استادانه نشان داده که حادثۀ یازدهم سپتامبر فضای عاطفی

معینی خلق کرد که محافظه کاران نوین امریکا از این فضا و احساسات مردم جهان در  

ب قدم به قدم تمهیدات و  جهت اهداف تجاوزگرانۀ شان سوء استفاده کردند. نویسندۀ کتا

تدارکات همه جانبۀ امریکا را در جهت سقوط طالبان و سرانجام اشغال افغانستان و تسلط  

بر منطقه بیان کرده است. محافظه کاران نوین امریکا زیر بهانۀ » مبارزۀ پیشگیرانه«  

آلبرتو  قوانینی را به تصویب رساندند که در آن نه اخالق مدنظر بوده و نه حقوق بشر. »  

با احترام گذاشتن به حقوق   نباید  گونزالس مشاور رئیس جمهور امریکا گفت:" امریکا 

محافظه   سپتامبر  یازدهم  حادثۀ  از  پس  سازد.«  فراهم  را  خویش  تضعیف  اسباب  بشر، 

ترس و   از  و فضای مملو  برآمدند  نظامی گری  امریکا در جهت گسترش  نوین  کاران 

دئولوژیک در لیست سیاه گرفته شد و بر سازمان ها  ای   -وحشت آفریدند. مخالفان سیاسی

ایمیل،   نامه ها،  به میان آمد. چنانکه استراق سمع، کنترول  و احزاب مختلف تعذیرات 

فیسبوک، مراسالت شخصی و دولتی  تجاوز آشکار بر حریم خصوصی افراد بوده است. 

اشند.  بودجۀ نظامی  هیئت حاکمۀ امریکا گستاخانه تالش کرد تا مالک همه چیز در جهان ب 

در امریکا و بسا از کشور ها باال رفت و این موجب گردید تا مردم فقیر، بازهم فقیر تر  

  ۲۰۱۳جلد اول کتاب می خوانیم:  »بودجۀ سازمان سیا در سال    -۵۳شوند. در صفحۀ  

چهارده اعشاریه هفت ملیارد دالر، بودجۀ سازمان امنیت ملی امریکا ده اعشاریه هشت    –

رد دالر ، دفتر شناسایی ملی امریکا مربوط به اقمار مصنوعی و ضبط صدا و تصویر  ملیا

در سراسر جهان ده اعشاریه شش ملیارد دالر بوده است. « در کتاب مذکور آمده است: 

» سناتور "راس فاین گلد" در مجلس سنای امریکا اظهار داشت:" شکی نیست که اگر ما   

م، دستگیری تروریست ها آسان تر می بود، اگر در  در کشوری پولیسی زندگی می کردی 

کشوری زندگی می کردیم که پولیس می توانست در هر موقع و با هر دلیلی، خانه و  

کاشانۀ شهروندان را بررسی کند، مکالمه های تلفونی شما را شنود نموده و نامه های  

ا بالفعل و بالقوه الکترونیکی تان را تعقیب نماید. . .دولت می توانست تروریست ها ر

 شناسایی و دستگیر کند. . .« 

با تهاجم امریکا در افغانستان، فرار از کشور و سیل مهاجرت ادامه یافت و جنگ و در  

بدری هزاران انسان را به کام مرگ فرستاد. ایجاد زندان های وحشتناک در افغانستان،  

ندان ها با بی رحمی تمام عراق و جا های دیگر باعث گردید که هزاران انسان در این ز 
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شکنجه شوند. »بررسی وقایع افغانستان« نشان می دهد که سربازان امریکایی در این  

زندان ها زندانیان را بیدار خوابی می دادند، برهنه می کردند، جریان آب شدید را ذریعۀ  

  پایپ در معقد اسیران داخل می کردند، سگ های هار را به جان اسیران برهنه رها می 

 کردند تا آلۀ تناسلی شان را با دندان قطع کنند. . . 

پیکار پامیر در نوشتن کتاب بررسی وقایع افغانستان از ده ها کتاب، مجله، سایت های  

آنهم به زبان   -اننترنتی، مصاحبه ها و گزارش ها استفاده برده است. استفاده از این منابع  

 کشی نویسنده را به نمایش می گذارد.   کار آسانی نیست که توجه و زحمت  -های مختلف

اگر نویسندۀ کتاب اعمال ننگین و جنایتکارانۀ طالبان و دیگر گروه های ضد بشری را 

فراموش   نیز  جهان  و  افغانستان  در  را  ناتو  و  امریکا  تکاندهندۀ  جنایات  کرده،  محکوم 

نکرده است. از نظر نویسندۀ کتاب، اعمال تروریستی القاعده، طالبان و داعش به همان  

ننگ ای جنایتبار و  افگن های اندازه  بم  ین است که: کشتار وحشیانۀ مردم عادی توسط 

 امریکایی.  

پاکستان را در ویرانی   آمیز زمامداران  افغانستان« نقش شیطنت  کتاب »بررسی وقایع 

آشکار   گرانه  تحلیل  و  مستند  بطور  کتاب  نویسندۀ  دهد.  نشان می  درستی  به  افغانستان 

کل دهی، پرورش و هدایت طالبان و  ساخته که چگونه سازمان جهنمی آی. اس.آی در ش

این کتاب می   سایر گروه های مزدور و تخریبکار قدرت بی حد و حصری دارد. در 

خوانیم که نه تنها پاکستان بلکه کشور های عربی نیز با دادن پول و تجهیز ایدئولوژیک  

و لوژستیکی گروه های تروریستی، آنها را دشمن جان و مال و ناموس مردم ما ساخته  

 اند.

افشای دسیسه ای به نام کنفرانس بن و بیرون کشیدن مرده های مومیایی شده از گور  

تاریخ و سوار کردن آنها بر شانه های زخمی مردم ما بخش دیگری از کار نویسنده می  

باشد که در متن کتاب جای گرفته است. همچنان، نام های افراد و اشخاصی که در تعین  

ت نقش داشته اند را با زندگینامۀ شان بطور مفصل ذکر کرده  پالیسی و رقم زدن تحواال

 است. 
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تاریخ و سیاست سررشتۀ خوبی دارد، دنبالۀ مصایب را در  پامیر که از مسایل  پیکار 

عراق  نیز پیگیری کرده که چگونه پس از افغانستان نوبت به عراق رسیده و مردم آن  

. یکی از خوبی های کتاب این است که کشور قربانی تجاوز امریکا و همپیمانان او شدند

نیز شامل   ناتو را  امریکا و  اشغال گری و زور گویی  برابر  مقاومت های عادالنه در 

 فهرست کتاب نموده است. 

حضور جواسیس خارجی در افغانستان و از آن جمله در شعبات دولتی، کنترول رسانه  

افکار ، عملی است خاینانه که  ها، دادن پول به مخبران ، مساجد، تکایا و دیکته کردن  

کتاب چنین می خوانیم:»    ۲۶۵پیکار پامیر به آن توجه الزم مبذول داشته است .در صفحۀ  

در حال حاضر، سازمان)سیا( در افغانستان جاسوسان وطنی فراوانی دارد که مطیع تر  

 از نیروهای فعال سیا برای این سازمان فعالیت می کنند.« 

فغانستان و مغز شویی دختران و پسران افغان در این مدرسه ها تأسیس مدارس دینی در ا

با ارائۀ اسناد به تحلیل گرفته شده است. همچنان بالی خانمانسوز مواد مخدر و تجارت  

آن به طور مستند در کتاب بازتاب یافته است. چور زمین های شخصی و دولتی توسط  

آلوده معادن،  غارت  اختالس،  و  مالی  فساد  ها   زورمندان،  ده  و  زیست  محیط  ساختن 

 موضوع و مسئلۀ مهم و حیاتی دیگر را در کتاب می خوانیم. 

بود،   داده شده  ها  امریکایی  از طرف  افگن که  شعار مبارزه برضد گروه های دهشت 

آهسته آهسته از مود افتاد و جایش را سازش و معامله گرفت. » لیام فاکس که متعاقباً به  

رسید، اظهار داشت:" انگلیس یک پولیس جهانی نیست و    کرسی وزارت دفاع انگلستان

وظیفۀ نیرو های انگلیسی در افغانستان ، امن تر ساختن سرک های کشور ما است و نه 

فرستادن دختران افغان به مدرسه. . . ما به فکر کشور خود هستیم که نیروهایمان را 

جلد    –  ۳۱۵هستیم.«) صفحۀ  افغانستان فرستاده ایم، به فکر امنیت بیشتر برای انگلیس  

 اول( 

بینی   و  دارد. سنگسار، گوش  کودکان سخنانی  و  زنان  ناگوار  پیرامون وضعیت  کتاب 

بریدن ها، آتش سوزی و تجاوزات جنسی همه و همه تحفه های » دموکراسی امریکایی«  

 در کشور ما اند. 
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های خارجی   دولت  و  افغانستان  نشاندۀ  دست  دولت  میان  ها  موافقنامه  این  متن  مفاد  و 

موافقت نامه ها به طور مشرح ثبت کتاب شده است.از کنفرانس های بین المللی در رابطه  

با افغانستان یاد شده و فیصله های این کنفرانس ها و عواقب آن ها را به بحث کشیده،  

همچنان پیمان های استراتژیک میان افغانستان و کشور های خارجی را درج کتاب کرده  

 است.

طه با هدف امریکا نسبت به کشور های شمال افغانستان و روسیه نظر نویسندۀ  در راب 

کتاب اینگونه است.» آنچه مسلم می نماید، اینست که ابرقدرت امریکا. . . سعی به عمل  

می اورد تا از احیای امپراتوری روسیه جلوگیری نماید. همچنان سعی به عمل می آورد  

محور روسیه و نقاط تعیین شدۀ استراتژیک دست یابد  تا به منابع زیر زمینی کشور های 

ایجاد گروه ها و  تندروی مذهبی،  به مذهب،  با توسل  این راه،  پیروزی در  و حصول 

تشکالت مسلحانه تخریبی افراط گرا به سهولت میسر خواهد بود. همچنان باید گفت که  

کشور،   آن  نظامی  یابی  قدرت  چین  اقتصادی  و  علمی  سریع  های  های پیشرفت  مقام 

امریکایی را سخت نگران ساخته است. امریکا موازی با تالش های همه جانبۀ استراتژیک  

علیه روسیه، برنامه های زیرکانۀ استراتژی علیه چین نیز دارد که تطبیق بخش عمدۀ این  

برنامه ها علیه هر دو کشور بزرگ) چین و روسیه( را می خواهد از طریق افغانستان  

 جلد دوم(   -۲۰۷و  ۲۰۶فحۀ  عملی سازد.«) ص

پیکار پامیر مقاومت و مبارزه برضد اشغالگری، ستم و عقب گرایی را ستوده و از آن  

به دفاع بر خاسته است.  برای او مهم نیست که این مقاومت در کجای دنیا سر باال کرده 

  باشد.» زنان و دوشیزگان جوان شهر"کوبانی" که یکی از شهر های ُکرد نشین و هم مرز 

با ترکیه بوده  و توسط داعش اشغال شده بود، تصمیم به مقاومت مسلحانه و جانبازانه  

غرض آزاد سازی زادگاه شان گرفتند. این مقاومت دلیرانه در عصر ما به حدی بینظیر  

بود که نه تنها از پیشروی های بیشتر داعشی ها جلوگیری به عمل آوردند، بلکه مبارزان  

شیزگان جوان و دلیر آن، شهر»کوبانی« را از وجود نیروهای  سربکف ُکرد به شمول دو 

داعش پاکسازی نیز نمودند. این حماسۀ زنان و دوشیزگان فداکار شهر کوبانی، هنگامه  

های انتباهی و تحسین برانگیز مردمان منطقه و جهان را برانگیخت و یک بار دیگر ثابت  

ن  انسان ها بخواهند و از مرگ خویش  توانند قوی ترین و  نمود که هرگاه  هراسند، می 
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به زانو درآوردند.«) صفحۀ   انسانیت را  آزادی و ضد  نیرو های ضد  ترین  درنده خو 

 جلد دوم(  -۲۱۴

با خواندن کتاب» بررسی وقایع افغانستان« بار دیگر به این نتیجه رسیدم که مردم هردم  

مانده   گیر  آسیاب  سنگ  دو  میان  در  گندم  دانۀ  چون  افغانستان  طرف  شهید  یک  اند، 

اشغالگران و دولت مستعمراتی و ضد مردمی، طرف دیگر نیرو های ضد ترقی، جنایتکار 

 و جهالت گستر.  

پدید آمدن رسانه های دیداری و شنیداری و دسترسی به انترنت فاصله میان کتاب و کتاب  

ت  خوان را زیاد تر کرده است. مزید بر این، گرفتاری های زندگی سبب شده که مردم وق

کمتری برای کتاب خواندن داشته باشند. با قید اینکه، سطح عالقمندی انسان ها نیز به 

کتاب و کتاب خواندن کاهش یافته است. به باور من خواندن تک مقاله ها یا شنیدن رادیو 

و دیدن تلویزیون و استفاده از انترنت بسیار ضروری می باشد اما هیچ کدام اینها جای  

نمی سازند. نسل جوان اگر می خواهد درد مردم و کشورش را بشناسد  خالی کتاب را پُر

و راه درمان آن را نیز، باید کتاب بخواند. مطالعۀ کتاب به صورت مرتب و منظم، به  

انسان معلومات جامع و سیستماتیک می بخشد. می دانیم که هر نویسنده ای کتابش را  

یمانه ای که درجه کتاب خوانی در یک  برای دیگران می نویسد، نه برای خودش. به هر پ 

آثار   و  برند  می  قلم  به  دست  آیند،  می  به صحنه  زیادی  نویسندگان  برود،  باال  جامعه 

ارزشمندی را به خوانندگان عرضه می کنند. اینجا پای معادلۀ عرضه و تقاضا در میان 

کتاب نخواهد شد  دیگر کسی حاضر  نخواند،  و  نخرد  اگر کسی کتاب  بالعکس،  ی  است. 

تألیف کند،آنگاه جامعۀ ما در خالء دردناکی معلق خواهد ماند و در نتیجه آگاهی ما در  

 بارۀ تاریخ ، شعر و ادب، دانش و فرهنگ ناقص خواهد بود. 

خواندن کتاب»بررسی وقایع افغانستان« ر ا برای همه، بویژه برای نسل جوان و تازه  

انان را افزایش می دهد و ضرورت  نفس ضروری می دانم. خواندن این کتاب معلومات جو 

 به آگاهی، اتحاد و همدلی را در ذهن آنها بیدار می سازد.  

در پایان این نوشتۀ نا قابل و نابالغ احترامانه به عرض می رسانم که کتابی به این خوبی  

اشتباهات رفع شوند.  این  امید وارم در چاپ بعدی  نیز دارد که  اشتباهات چاپی  برخی 

 ت با هم چسپیده اند.طور نمونه:  بعضی از کلما
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گذراندن یک دوره    -تاجران و مغازه داران/ تاجرانومغازه داران  -که نه تنها/ کهنه تنها  

 که پس/ کهپس وغیره.  –گذراندنیک دوره  /

اگر در پایان هر نقل قول و یا روایت هایی که نویسنده آنها را از منابع دیگران به امانت  

آمد و بعداً این عدد در منبع یا مأخذ پیوند زده می شد، بهتر می  گرفته، شماره)عدد( می  

 بود.  

 برای جناب پیکار پامیر سالمتی و پیروزی های بیشتر آرزو می کنم. 

 

 نسیم رهرو

 میالدی  ۲۰۱۸پنجم سپتامبر 
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 بررسی وقایع افغانستان

" میالدی  ۲۰۱۴تا  ۲۰۰۱از   " 

 

 کتاب مرجعی برای

خبرنگاران، تحلیل گران و پژوهشگران    
 

من عادتاً در مورد کتاب های مطلوبم نقد مفصل می نویسم. جهت نوشتن چنین نقدی بر  

  ۲۰۱۴تا    ۲۰۰۱صفحه ئی "بررسی وقایع افغانستان از سال    ۱۰۰۰کتاب دوجلدی بیش از  

انتشار این    میالدی"، تالیف جناب کریم پیکار پامیر، بدون شک به یک ماه وقت نیاز بود.

مصادف با مشکالت دست و پا گیری بود که متاسفانه چنین مجالی    ۲۰۱۸کتاب در سال  

بسیاری از موضوعاتی که من در مورد رویدادهای   آن، در  از  داد. پس  به من نمی  را 

ر مهم انیسم بوده  افغانستان در طی مدت زیر پوشش این کتاب به آن ها پرداخته ام، این اث 

.                                       یگر این اثر"کتاب همراه" ام بوده استاست.به عبارت د  

نماید،   می  معرفی  را  کارش  های  ویژگی  دقت  با  که  ارج  گران  مولف  ارزشمند  مقدمه 

ضرورت به یک نقد مفصل این کتاب را کاهش می دهد. تجارب دو ساله من که دست کم  

 ۲۱افغانستان که ازآغاز قرن    گزارش ها در مورد اوضاعهفته یکی دوبار برای تدقیق آن  

بیشتر  ۲۰۱۴  تا سال میگیرد،  دربر  کارب  را  برجسته ساخته  اهمیت  برایم  اثررا  این  ردی 

                                                                                                                 است.

اهالی سائر حرفه ها در پاره ای از موارد محتاج به کتاب  الیستها، مانند  نویسندگان و ژورن 

های مرجع اند، تا به اتکای معلومات مستند و موثق، فرآوردهای فکری شان را به مخاطبان  

ها، سالنامه ها و رویداد نامه یا واقعه نگاری از     عرضه نمایند. درعلوم انسانی گاهنامه 

 .(Time Line)                                                                            این دست اند.
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از نگاه من نحوه گزارش تاریخی کتاب حاضر بیشتر به رویداد نامه نگاری) کرونیکل(  

و همچنان مقدمه وزین مولف   - "بررسی وقایع افغانستان"  – شباهت دارد. هم عنوان کتاب  

گواهی می دهد، چنان که می نویسد:» آنچه را در البالی برگ  فرزانه کتاب براین امر  

پنداشته   نگاری"  نوع "واقعه  یک  حالی که ظاهراً  اثر خواهید خواند، در عین  این  های 

نظامی،   سیاسی،  وقایع  فراز  و  فرود  و  تلخ  حقیقت شرح رویدادهای  در  اما  شد،  خواهد 

افغانستان( است که مدت یک  اقتصادی، اجتماعی، روحی و اطالعاتی کشور محبوب ما )

"                                 و نیم دهه نخست قرن بیست و یکم عیسائی را احتوا می نماید   

رویداد نامه )کرونیکل( ها یک شرح تاریخی از واقعیت ها و رویدادها اند که با یک توالی  

فاق افتاده اند، از نگاه  زمانی ترتیب می شوند. مولف تصمیم می داشته باشد تا وقایعی که ات 

توالی زمانی مورد ارزیابی قرار گیرند. این چیزی متفاوت از تاریخ نویسی معمول است  

که رویداد های گزینشی را مورد تعلیل و تفسیر قرار می دهد و رویداد های از نگاه مولف  

                          اندازد.                                  غیر مهم و غیر جالب را از قلم می 

در رویداد نامه)کرونیکل( نویسی، وزنه روائی اثر بسیار سنگین تراست، منابع معلوماتی  

متفاوت می باشند. برخی از آن ها دست اول هستند، برخی از زبان شاهدان عینی و راویان  

ند. در  قابل اعتماد نقل می شوند. شماری پیش از مکتوب شدن، زبان به زبان می گشته ا

ا، نامه ها ، گزارش های رسمی و یا حتی از رویداد  برخی موارد از اعالمیه ها، منشوره

نامه های )کرونیکل( دیگر که مورد تصحیح و تدقیق قرار گرفته اند، استفاده می شود.  

در   این  دارند.  قرار  دسترس  در  دیگر  فراوان  معتبر  منابع  آنالینی،  امکانات  با  امروز 

اریخ نگاری عالوه بر روایت، تحلیل و تعلیل نیز به وفور مورد استفاده حالیست که در ت 

به یک    قرار می گیرد. این بدان معناست که تاریخ نگاری مستلزم یک رویکرد چندین  

interdisciplinary)                                                  موضوع است.          رشته       

:ب حاضر را رویداد نامه )کرونیکل( می شناسممن به سه دلیل زیرین کتا  

. معلوماتی که در آن ارائه شده است دارای یک توالی تاریخی می باشد  -۱  

. سبک آن بیشتر روایی و عینی است نه تحلیلی و تعلیلی  -۲  

. منابع معلوماتی که در این اثر به کار گرفته شده اند، دقیق و قابل اعتماد-۳  

با وجود رعایت پیش شرط های اساسی برای  به اهل تحقیق و مطالعه پوشیده نیست که 

تالیف یک اثر اختصاصی و به خصوص رویداد نامه )کرونیکل(، صالحیت عملی مولف  

در شکل دادن نهائی به آن اثر نقش تعیین کننده دارد. آنچه به میزان اتکا من به این اثر به  

افغانستان می افزاید،    ۲۱های تاریخی یک و نیم دهه اول قرن  مثابه یک کتاب مرجع رویداد

جایگاه شامخ مولف آن به حیث یک تاریخ نگار پرکار، متتبع و صاحب آثار متعدد است.  
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جناب پیکار پامیر مولف این کتاب، در چهل سال گذشته، عالوه بر فعالیت های فرهنگی  

ته تا کار در رسانه های نوشتاری  و ژورنالیستی مختلف که از جد و جهد های عملی گرف

شنیداری را در بر می گیرد و در هر عرصه ای کتاب و رساله ای از خود به    - و دیداری

میالدی به این سو، افزون    ۲۰۰۰یادگار گذاشته اند، تنها در عرصه تاریخ نگاری از سال  

                                           :                    براثر حاضر، این ده کتاب را تالیف و چاپ نموده اند

. میالدی  ۲۰۰۰افغانستان از شاه شجاع الملک تا ببرک کارمل سال -۱  

میالدی ۲۰۰۱نقش پاکستان در تراژیدی خونین افغانستان)جلد اول( سال -۲  

میالدی  ۲۰۱۰نقش پاکستان در تراژیدی خونین افغانستان )جلد دوم( سال -۳  

میالدی  ۲۰۱۵در افغانستان سال امیران دست نشانده -۴  

میالدی ۲۰۱۲ظهور و سقوط امان هللا خان سال -۵  

میالدی   ۲۰۱۶استبداد امیرعبدالرحمن خان و پیامدهای منفی آن سال -۶  

میالدی ۲۰۱۸چهره پنهان امیردوست محمد خان در صفحه تاریخ سال -۷  

میالدی  ۲۰۱۹استبداد سردار محمد هاشم خان سال -۸  

میالدی ۲۰۱۵وهابیت و تروریسم جهانی سال -۹  

بررسی تنشهای قومی در افغانستان   -۱۰  

چهل سال فعالیت رسانه یی افغانها درتورنتو  -۱۱  

تاریخ فشردۀ یکهزاروپنجصد سال پسین افغانستان آمادۀ طبع  -  ۲۱  

دومین نکته ای که از معتبر بودن یک رویداد نامه می تواند به ما اطمینان بدهد وسعت  

منابع مورد استفاده و بی طرفی نویسنده دربهره بردن از این منابع می باشد. تاجائی که من  

ارجمند از حدود   ام، مولف  نموده  تخمین  ئی  بیش از هزار صفحه  اثر دو جلدی  این  در 

نموده اند که این ها شامل وبالگ ها، روزنامه ها، کتاب ها، رساالت  منبع استفاده    ۱۰۰۰

دولت   اسناد  و  مطبوعاتی  های  اعالمیه  المللی،  بین  های  کنفرانس  گزارش  موضوعی 

باشند. هرگاه ثقه ساختن معلومات را که مستلزم یک غربال کردن و جدا   افغانستان می 

اه من دیدگاه شخصی مولف در گزارش  نمودن صحیح و سقیم است به کناری بگذاریم، از نگ

رویدادها دخیل نیست. چنان که خود مولف در مقدمه این اثر در مورد اسلوب کارش نوشته  

است:» اثر حاضر بدون حب و بغض شخصی، به گونه مستند... با کاوش های دقیق و  

ت  منطقی به رشته تحریر در آمده است.« در موارد زیادی به خاطر حفظ امانت، موضوعا

                                                               .    در بین گیومه )»«( نقل قول شده اند
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سومین عاملی که در صحت مطالب گزارش شده در این کتاب تردیدی نزد خواننده نمی  

سال  گذارد، نزدیک بودن زمان تالیف با وقوع رویدادها می باشد. اگرچه فاصله بین آخرین  

بیش از چهار سال نیست، طرح    ۲۰۱۸و چاپ این اثر در سال  (  ۲۰۱۴گزارش رویدادها )

تالیف، یادداشت برداری و تصحیح و مقابله از همان نخستین سال های مورد پوشش این  

         .                                                                                کتاب آغاز شده بوده است

در این کتاب، رویدادهای که طی این دوران اتفاق افتاده اند در یک توالی زمانی در ذیل  

اند.                         عنوان اختصاصی گزارش شده    ۲۰۰فصل موضوعی و    ۳۰بیش از    

کار سترگی با این همه وسعت و دقت اساساْ از وظایف یک تیم است. امیدواریم جان فشانی  

ب پیکار پامیر مولف این اثر، چه در مقام یک روشنفکر فرزانه و چه به مثابه  های جنا

گردد.                 یک مولف خستگی ناپذیر سرمشق جوانان دانشمند و متعهد این کشور    

کتاب در وضعیت کنونی اش برای من و شاید برای بسیار از همکاران دیگرم حیثیت یک  

ا نامه )کرونیکل( وقایع  از  رویداد  به منظور فراهم   ۲۰۱۴تا    ۲۰۰۱فغانستان  دارد.  را 

ساختن تسهیالت بیشتر و بهتر جهت استفاده اعظمی از این اثر سودمند، به مولف گران  

                                                                                     :   ارج دو پیشنهاد دارم

به جای اخیر کتاب ، با قید شماره و ارتباط موضوع در اخیر هر    الف. هرگاه ماخد و منابع

                                            .     فصل بیاید، کار خوانندگان محقق را آسان تر می سازد

ب. تهیه یک فهرست راهنما مشتمل از نام ها و موضوعات برحسب حروف الفبا و شماره  

کتاب  صفحات مربوط به آن ها در اخیر (Index)  از نگاه زمانی برای جویندگان در یافتن،
نماید.                                    معلومات مورد نظر شان سهولت بیش از حد ایجاد می   

یقین دارم آگاهی از جنبه های کار آمدی این اثر، مایه خرسندی خبرنگاران، تحلیلگران و  

لبه بر کمبود کتاب های مرجع و کتاب های  پژوهشگران بیشتری گردیده و امیدی جهت غ

                                                                          .        همراه حرفه ئی می شود 

سالمتی،   سنگ  گران  اثر  این  ناپذیر  خستگی  مولف  ارجمند،  پامیر  پیکار  جناب  برای 

                          .     خوشبختی و سربلندی بیشتری آرزو می نمایم 
 

 دکتررسول رحیم 
 جرمنی                                               
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 نظری برکتاب " بررسی وقایع افغانستان 

  " ۲۰۱۴تا ۲۰۰۱از 

 نماد تاریخ نگاری مستند

  

از   افغانستان  وقایع  پیکار  "۲۰۱۴تا  ۲۰۰۱کتاب "بررسی  ارجمند کریم  تالیف مؤرخ   ،

صفحه را در بر می گیرد   ۱۰۵۲میالدی در دو جلد که جمعاً  ۲۰۱۸پامیر در ماه اپریل 

                                 . نجمن دانش"، در شهر تورنتو کانادا انتشار یافتبه همت "ا

تاریخی ُرخدادهائی است که طی   و  نگارش مستند  از  انتخاب عنوان کتاب خود حاکی 

چهارده سال بحرانی افغانستان به وقوع پیوسته اند. مؤلف دانشمند این اثر کوشیده است  

تاریخی و تلفیق محتوائی مسائل و رویدادهای مهم این دوران، به  با در نظرداشت توالی  

                                                           . مدد اسناد مهم، اثر بکری تالیف نماید

یا اشتباهی   افتاده است که تاریخ نگاران در غیاب اسناد به طور عمدی و  اتفاق  بسیار 

ی گذشته به عمل آورند که با واقعیت تاریخی منطبق نباشد. از استنباط هائی از رویدادها

همین جهت تاریخ نگاری رشته ای است که بر مبنای تحقیقات تازه تر استنتاجهای مختلف  

نتیجه   به  تواند  نیز می  آنست که خواننده  در  مستند  نگاری  تاریخ  ُحسن  کند.  ارائه می 

اث  این  فرزانه  مؤلف  یابد.  دست  مستقلی  گذاشته گیریهای  باز  را  راهی  چنین  ر، 

.                                                  است . 

انتشار بسیاری از فصول این کتاب از مدتها پیش در وبسایت "گفتمان دموکراسی برای  

افغانستان" آغاز یافته بود. این نشان می دهد که مؤلف، همپای انکشاف حوادث و مسائل،  

اقدا آنها  اند که برخالف آن  به بررسی  بیانگر آن  م نموده است. کثرت منابع و ماخذها 

آن اقدام می کنند،    تاریخ نگارانی که بعد از ختم یک دوره ی چنین پُرماجرا به بررسی

http://www.goftaman.com/index.php/prs/archiv/111-siyasi/874-2018-05-03-19-14-39
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درواقع، خود را از فشار زمانی برای جمع آوری اسناد رهانیده است. اما ارائه ی اسناد  

افغانستان ...«، مسلماً بر اعتبار و دقت  معتبرو مکرراز سوی مؤلف » بررسی وقایع  

                                                                                        .  تحلیلهای متن کتاب افزوده است

تجربه ی طوالنی در تاریخ نگاری، امتیاز دیگریست که خواننده را به عمق موضوعات  

پی جناب  این  از  پیش  بَرد.  کرده می  تالیف  را  زیر  معتبر  تاریخی  کتابهای  پامیر  کار 

                                                                                                :  اند

 افغانستان از شاه شجاع الُملک تا ببرک کارمل     

  ظهور و سقوط اعلیحضرت امان هللا خان    

پاکستان در تراژیدی خونین افغانستان ) دو جلدنقش  (   )  

 وهابیت و تروریسم جهانی    

   امیران دست نشانده در افغانستان    

 استبداد امیر عبدالرحمن خان و اثرات منفی آن بر جامعه افغانستان  

پیامد های آن استبداد سردارمحمد هاشم خان و  

 بررسی تنهشای قومی در افغانستان

فعالیت رسانه یی افغانها در تورنتو چهل سال    

 چهره ی پنهان امیردوست محمد خان درصفحه ی تاریخ   

بدیهیست که با گذشت زمان و کثرت حوادث، حافظه ی هیچ کسی یاری نمی دهد تا به  

اتکای ذهن خودش، فرازها و تسلسل ُرخدادها را در ارزیابی مسائلی که تازه اتفاق می  

ز این رو نیاز به تاریخ مکتوب همیشه محسوس می باشد. تنها  افتند، به خاطر آورد. ا

برای  نیز  ها  رسانه  و  دانشجویان  سیاسی،  تحلیلگران  بلکه  نه،  شخصی  نیازهای 

افکار عامه واما سالم در جامعه، به شرح و تفسیر واقع بینانه تاریخ نیاز دارند.   پرورش  

بهتر   اینجا  در  را  پامیر  جناب  پُربار  اثر  این  توانیماهمیت  می  دریافته  . 

نمی شود.   نگاری محدود  تاریخ  به  تنها  پامیر  پیکار  جناب  پُرثمر  تالشهای  اما محاسن 

شمول   به  که  اند  کشور  دار  سابقه  ژورنالیستهای  و  شعرا  نویسندگان،  از  ایشان 
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اثر به نشر سپرده اند که بقیه شامل مجموعه های شعری،    ۲۲تاریخی شان، جمعاً   تالیفات  

                                                                      . تماعی می باشندادبی و اج 

تلویزیون     با رادیوی جهانی "گذرگاه" و شبکه جهانی  اکنون  پامیر همین  پیکار  جناب 

   دارند.                  همکاری دایمی و وبسایت های برون مرزی کشور "افغان تایم"  

پیکار پامیر عالوه برپُرکاری کم نظیرش، تالشهای خستگی ناپذیری را در جهت ایجاد  

بین   و همبستگی  و  همسوئی  االفغانی  بین  نشستهای  در  فعال  از طریق شرکت  افغانها، 

ترغیب فرهنگدوستی در مجامع افغانهای مهاجر مقیم کانادا انجام داده و با مشارکت سائر  

بیناد پُرفیض "انجمن دانش" را اساس  دانشمندان و فرهنگیان مهاجر مقیم کانادا، اخیراً 

                                                                              .    گذاری نموده اند

رسانی   اطالع  و  قلمی  آثار  از  شدن  ور  بهره  با  تنها  نه  اخیر  سال  سی  طول  در  من 

ژورنالیستی این روشنفکر بلند همت، به مرتبت عالی فرهنگی شان وقوف یافته ام، بلکه  

جود آمده است، به سجایای  همزمان با دوستی و مؤدت شخصی استواری که بین ما به و

عالی شخصیتی شان نیز یقین حاصل کرده ام. برای این مؤلف فرزانه طول عمر، سالمت  

   .                                     کامل، خوشبختی و موفقیتهای بیشتری آرزو می نمایم

 

 عبدهللا)ن.( احمر

کانادا - تورنتو   

۲۰۱۸اول ماه می   
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 درآمد 
 

که اگر در درازنای سده ها و هزاره ها،    دیرینه و حادثه دیده    افغانستان سرزمینی است

ی دیگر،  ، درمسیرزمانه هابوده  مهِد تمدن ها و پ ِل ارتباط میان چندین حوزۀ تمدنی جهان

ها مقاومت  و  جنگها  اسیرِ   کانون  نیزبوده  و  خارجی  اشغالگریهای  و  داخلی  های  استبداد 

  درنتیجۀ همان اشغالگریها، مقاومت ها، قتل عام ها و ویرانگریهای عظیم واست. چنانکه 

وقعیت  تا قد راست کند و م   کهنسال، هیچگاه فرصِت آنرا نیافت  که این خطۀ  بودپی درپی  

                                                                         .  های حساس تمدنی اش را بازیابد

  فئودالی(  –)دولتی  سیاسی  - فکری یکی ازاثراِت نامطلوِب دیگر که ناشی از تداوِم اختناقِ 

سرزمین   ت میباشددراین  فضای  حاکمیِت  همانا  بیسوادی،  ،  تهمت،  تهدید،  رس، 

باشنده گاِن این آب و خاک و درفرجام، نبوِد ثبت   جرأت و استعدادِ وکشتن ِ  ،سرکوبِ تعذیب

                                                . تاریخی بوده است - های تلخ سیاسی  و کتابِت رویداد

انبوهی ازحوادث و    موجب گردید تا  تاریخی درافغانستان،  –فرهنگی  بزرگ ِ  این کمبودِ 

جالی که درمسیر زمان و زمانه ها درسرزمین آبایی    رویداد های   ع پیوسته اند؛ما بوقو      

نسلی  از  ه حوادث و رویدادها، کتبی شدههم   آناندکی ازبخش ِهیچگاه به ثبت نرسند و یا  

که    دیگر  اجتماعی  سیاسی و   تاریخی و   چه بسا رویداد های مهم ِ   .  به نسلی باقی بمانند

، هرگزبه قلم و   آنهاارزشمندِ   یهابیت ها و انتباه  جذا  ضرورت ها و  علی رغم همه گونه

                         رفته اند. وخاطره ها زمان از یاد ها مرورِ ه  ب   کتابت سپرده نشده و 
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لو  اروپایی یا امریکایی برای مدتی و عنصرِ   بالعکس، مالحظه میشود که مثالً وقتی یک

زمینِ به سرمختلفی    روی مقاصدِ   ،کوتاه به ندرت دیده شده  وده است،  مان سفرنم عزیزِ  

باشد.  به رشتۀ تحریر درنیا ورده    خاطره ییبی یا  خویش کتا  یا مأ موریتِ سفر  پایانِ که در  

هزارۀ سوم،    دهۀ اولِ   گذشته های دوربگذریم و نگاهی به رویداد هایاگریک لحظه از

بیندازیم، به این    (میالدی   ۲۰۰۱ک )یازدهم سپتمبر  نیویار  رِ حادثۀ خونبابخصوص پس از

درمحراق    ،دوم  هزارۀ  هشتاد و نودِ   هاینند دهه  دیگر، همانتیجه میرسیم که افغانستان یکبارِ 

   است.                            توجه وهجوم تعداد زیادی ازکشورهای جهان قرارگرفته

  خطۀ آزاردیده و پامال شده گذشت، هرگزقابلِ م دراین  ۲۰۰۰بنا برآن، آنچه دراوایل سال  

افغانهای دقیق سنج و با مسوولیت  ی نخواهد بود. روی همین اصل، به  فراموش  و  کم بینی

با تا  تحلیلی و مستند،   تألیف ها و  است  تلخِ   پیرامونِ   نگارش های    کشور،   رویداد های 

قرار   رهه از روزگاراین بُ   تاریخی و سیاسی  روشنی حقایقِ نسلهای آیندۀ افغانستان را در

                                                                                                  دهند.

" واقعه   آنچه را درال به الی برگهای این اثرخواهید خواند، درعین حالیکه ظاهراً یکنوع

تلخ و فرود و فرازوقایع   اما درحقیقت، شرح رویداد های  پنداشته خواهد شد،  نگاری" 

العاتی کشور محبوب ما )افغانستان(  سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، روحی و اط

   مینماید.                   احتوا  عیسایی  را  قرن بیست ویکم   است که مدت یکنیم دهۀ نخست

ازدرکشور، منطقه و  نخواستم منتظرآن باشم تا اوالً وقایع، تحوالت و فرود و فر  من البته

تی  )آنهم درصورتیکه عمروسالم    الزموباز، با گِرد آوری اسناد و مدارکِ   جهان پایان یابد   

تصمیم گرفتم  و نگارش آنهمه ُرخداد ها بپردازم، بلکه  جسمی و روحی یاری کند( به ثبت  

لعه و مشاهدۀ اوضاع و احوال شبا روزی فعل وانفعاالت و با اتکا با تعقیب، بررسی، مطا

سال   ازآغازین  اثر،  این  نگارش  به  مؤثق،  ومنابع  اسناد  سال   ۲۰۰۱به  ختم  الی 

تاریخی همانست  میالدی متوسل گردم. زیرا گفته اند بهترین و خواندنی ترین اثرِ ۲۰۱۴

                                    باشد.    زمان خودش که مؤرخ، خود شاهد وقایع تاریخی

یاست ها، پالیسی ها، س  یج تلخمیالدی( نتا  ۲۰۱۴تا    ۲۰۰۱)سال    ما ظرف چهاردهمردم ِ

و ها  سخنها  جهانترفند  توانمند  کشور  ها  ده  چشمِ   ی  به  و  سر  را  گوشت  با  و  دیدند 
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پیامد های چگونه گی  جهان نیز از سایر نقاط ِخویش لمس کردند که باید مردمان ِپوست ِ 

ن درس های  استعماری مطلع ساخته شوند تا ازآ  ظالمانه وفریبکارانۀ  چنین سیاست های

بر گیرندو ضروری  الزم   نیفتندهرگز  و   را  اجانب  داِم وعده ووعید های  سوی  از.  در 

تقریباً   ( ازآنچه ظرفِ افغانستانعزیزما )دیگر، چون الزم می افتد نسلهای آیندۀ کشور ِ 

  میگذرد، معلوماتِ   هنوزهممملکت شان گذشت و در بیست و یکم    قرنِ   یک ونیم دهۀ اولِ 

مردم    وضع و حالِ   ن، خودم را نا گزیر پنداشتمدراختیار داشته باشند، بنابرآ  مؤثق و مستند

نا  افغانستان را که ناشی از  و مملکتِ  اندازیها، خیانتها، فریبکاریها، غارت ها و  دست 

سوای هیچگونه    تا آنجا که برایم مقدوربوده است،  ی " خودی " و بیگانه میباشد،مردمی ها

اثربگنجانیم:                                             در این ُحب یا بغِض فکری یا سیاسی   

ماه حادثۀ یازدهم  وقوع ِت ِ  نوعی   خودم را ناگزیرمیدانم این نکته را نیز بعرض برسانم که 

بود،  سؤال برانگیز نیویارک، علی رغم آنکه سخت پُراسرارومیالدی در۲۰۰۱سال  سپتمبر

وخارجِ  داخل  و استخباراتی در  های پولیسی یکطرف بسوی سختگیری راه را از امریکا   

وسیع    های  و خونریزی  بیشتر  اشغالگری  سوی دیگر، زمینۀ مساعدی را غرِض از  گشود، 

جهان فراهم   سراسرِ تیالی دهشت و بربریت درو اس  نظامی آن کشور  توسط نیرو هایتر

گوشه  در هر  قدم به قدم  ،آن های منفی، هولناک و تکان دهندۀ    پیامدهم  آورد. چنانکه هنوز

،  ، محرومیت موجی از نومیدی  ،ز درپهنۀ هرشب و رو   و بیشۀ جهان خود نمایی نموده

میسازد.                       نسل بشر مستولی   جان و روانِ را برو کشتار  اسارت    ،دهشت  

دارو امارت ِسقوط ِ طالبان  گروه  نیرو   ۲۰۰۱سال    پایانِ در    تازیانۀ  توسط  های  میالدی 

دولت   مبنی بریری تبلیغات و تحرکاتِ گ آن، بکارمسلح امریکایی و انگلیسی و متعاقبِ 

"   جنگزده،افغانستانِ "دوباره سازی   "و  سازی جنگ علیه  ه اندازی "  و برا  "امنیت  تأمین   

ستمدیده  زود گذر را میان مردم ِ خروِش کاذب وجوش و امثالهم، یکنوع امید ِ" و  تروریسم

                                                                              و سرکوب شدۀ کشورما ایجاد نمود.

نیز    را  نکته  که  میشوم  متذکراین  هست  و  بود  درجهان  کشور  نخستین  افغانستان  که 

دریک   حرانایجاد ب  )بین المللی آن مبنی بر  ایاالت متحده و یارانِ   ابرقدرتِ جدید ِسیاست ِ

بگونۀ    ،حران(مدیریت کردن بر ب    باالخره،  حران وب    به قوام رسانیدن    تشدید و  ، منطقه

دقیق و  شده  یعنی  بکارگ   آندر  انه حساب  شد.    بومی   هاینیرو تقویت ِو   ایجادرفته 
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همه   ِکشتار و تخریب   بیدادگری،  ورِ آنها به منظا به حاکمیت رسا نیدن ِت خونریزومزدور

معنوی و  مادی  های  ارزش  صورت    گونه  که  عریانبه  بدانجا  آنهمه    کارد  "باید"  تا 

آنگاه،باشنده های سرزمین ِمورد نظر  به مغزاستخوانِ   بیدادگریها این    سرکوبِ   برسد و 

اشغالِ وحش  نیروی مسلحِ  کشور توسطِ   ی و  منجی و    در لباس مصلح و   حران سازانِب  

نظرصورت     خیرخواه درکشورمورد  و...  اقتصادی  و  سیاسی  نفوذ  اعمال  غرض 

                                                                                         گیرد.      

ن،بنابرآ اینکهمسرورم از  بررسی "  عنوانِ   تحتِ   حاضر رااثرِ گردید  میسر   توفیق  برایم 

  علی رغم همه گونه نا هنجاریهای ناشی از ، "م۲۰۱۴تا    ۲۰۰۱افغانستان ازسال وقایع  

افغانی    جامعۀ   درغربت و درگیریهای خاِص نا مساعد  اوضاع    ، زنده گی نابسامانِ   روندِ 

از سایرِ درخارج  و  که    کشور  هایی  نشینان  محدودیت  غربت  بداما  مواجه  متأسفانه  نها 

قرارمیدهم.                       شما عزیزاندسترس ِک، آنرا دراین و   ردهبُ ، به پایان هستیم  

  " میالدی   ۲۰۱۴تا    ۲۰۰۱افغانستان از سال  وقایع    بررسی  "تحت عنوان    که  این اثر

  یکنیم   پیرامونِ   فشردهدارای مطالب ِچنانکه گفته آمد،  ،  داردعزیزان قرار  بدسترس شما

)ازدوهزار  سال  اولِ   دهۀ دو   کهاست  (  م۲۰۱۴تا    ۲۰۰۱میالدی  ریزی  فرو  آسمان  با 

تمهید کوتاه مدت،   وماه سپتمبر  یازدهمِ   به روزِ   نیویارکشهر ِخراش ِ ازیک  پس  ظاهراً 

افغانستان    ۵۲  -بیجنگی    پیماهای  هوا فضای  بر  درآمدند  امریکا  پرواز  و  به 

را ما این آغاز وپرواز  پیامد های خونین تر  . البتهآغاز گردید  گروه طالبانامارت ِ سقوط ِ

                                                 بینیم.      جهان دیدیم و هنوز هم می   و مردمِ 

  شخصی، بگونۀ   بغِض ُحب وبدون  داوری خواهد فرمود، اثرحاضرعزیز  چنانکه خوانندۀ

تحریردر    به رشتۀ  منطقی دقیق و  کامل توأم با کاوش هایبا صراحت ِو  ، وطندوستانهمستند 

 ری ها و خنثی نویسی های متداولۀمالحظه کایعنی سعی بعمل آمده تا از    .آورده شده است

مؤرخان ِ  برخی یا  سرکاری  از  های  و  جناحی  رعایت  و  بعمل  گروهی  پرهیز  جداً 

وقایع  و بخصوص    یجهان وقایع  جریان ِدر  ،ماچون همین امروز،    من اینست کهاعتقاد ِ.آید

تلخ   نا گوارِ و رویداد های  سهولت های علمی و داشته و ازقرارعزیز خویش   کشورِ و 

همانسان خداد ها را  نیازاست تا چگونه گی رُ   رسانه یی مستفید هستیم،  پیشرفتۀ  تکنولوژی

امانت  که هستند   به  آیندۀ مان  گذاریم. وقتی می نگریم که  بمکتوب نموده به نسل های 
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  اثرِ ، یا دردرگذشته ها  سیاسی و اجتماعی سرزمین ما  –متأسفانه بسا رویداد های تاریخی  

و  کمبودِ   اختناقِ موانع  یا  و  معار  سیاسی  و  نشد  سواد  از ف، مکتوب  ناحیه، خالء و    این 

بررسی،    نیازِ   ضرورت و   بیشتر از پیش به  ایجاد گردید، تحقیق و تتبع  بزرگی دربخِش 

خواستم به این وسیله   ن،پی میبریم.  بنابرآایع عصروق  جمع آوری و مکتوب سازی مستندِ 

سهمِ  به  ها،خ   و  اقدام  بنام  ازآنچه  بخشی  نظامی تحرک   ودم،  سیاسی،  و  های  اطالعاتی   ،

بازیهای منفی سیاسی  تبلیغاتی   و متحدان   یسو ازبحیث  امریکا  ایاالت متحدۀ  ابرقدرت 

آندر کشورما شد  جهانی  داده  شیوۀانجام  به  جویانه  ،  رشتۀ    حقیقت  به  دوستانه  میهن  و 

                                                                                   نگارش در آورم.

آن،   ۀرنج کشیدافغانستان و مردم ِ  دشمنانِ   الزم میدانم که چون دستِ این نکته را نیزتذکرِ 

، درازتر از پیش گردیده هستی ملی و اجتماعی ماامور ِبخصوص دردهه های پسین در

دستهو  و این  افراد  علیه  بویژه  آلود،  خون  و   عناصر ِای  آزاده    مستقل ِ وطنپرست، 

بکزمین ِ سر وارمان  بنابرآرفته  ازطبیعی    ن، میرود،  آنعده  وقتی  که  هم  است 

 را با شیوۀ   شانملی   مربوط به هستی و سرنوشتِ   تلخِ ما که بخواهند حقایق ِ نجیب ِمیهنان ِ 

توطئه،    ، آماجِ برسانند  افغانستان و جهان  شهروندانِ   رانه نگاشته و به توجهافشاگخاص ِ

فزیکی و شخصیتی قرار میگیرند. مثالً، وقتی    حتا ترورِ   ، توبیخ، اتهام های ناروا وتهدید

خواننده  چاپ، به دسترس ِ " پس از ر تراژیدی خونین افغانستان " نقش پاکستان دجلد دوم  

قراردا ازده شد،  گان  هم  برخی  نشین وبعضاً  خانه    اجنتوری حکومتِ عناصر عقده منِد 

رسانه    اروپا و امریکا، بخصوص در شهر تورنتوی کانادا، دست به حمالتِ پاکستان در

. یکی  ندوارد آوردرا   ناجوانمردانه یی  و به او اتهاماتِ  ندیی و تبلیغات سؤعلیه مؤلف زد

آی پاکستان : " افشاگری اعمال آی.اس.فتنداجنتوری مذکور این بود که گ  تالشهایدیگر از

را افشا ای( امریکا  ، بلکه تنها باید )سی.آی. افغانستان، معنا و ضرورتی ندارددر قبالِ 

)کرد   مقاماتِ وبس."  حتا  که  میکنند    آنچیزی  نشخوار  آنرا  پاکستان  حکومت 

)!                                                                                                           

و    اجنتوریتالشگران ِبه این منظورصورت گرفت و یا میگیرد که به زعم ِ   اینهمه تالش

د  گرَ   چنین هم با به راه اندازیکتاب بی اثر ساخته شود و   مطالبِ   ، همکین وعقدهاربابان 

تخریبی   باد  کارو  نگردد  قادر  مؤلف  تبلیغاتی،  میهنو  حاد  مسایل  بازهم  روی  که    را 

کنندۀعمده،    بصورتِ  و   رسوا  پاکستانی  آنهاجنایتکاران  خارجی  شبکۀ  اربابان  بویژه،   ،
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بهاست  آی(اطالعات )آی.اس. ولی من ا  ،  اندکترین ارزش و  تمام برساند.  آنکه  بدون   ،

از پیش  قوی تربیشتر و ایمان ِقابل شده باشم، با جدیت ِ   شیطانی  د باد ِیتی به چنین گرَ اهم

                                                                                   به کارخویش ادامه دادم.  

   درراه وطن آنچه نگفتند و نهفتند    

.  بازار بگفتیم و  نوشتیم  ما بر سر       

  اولِ جلد ِ  نشر و پخِش   هم میهنی را که چند سال قبل، فقط متعاقبِ فراموش نمی کنم تذکرِ 

ا مرور کرده بود،  که مسلماً آنر   ...." درتراژیدی خونین افغانستان  پاکستاننقش  "  کتاب

   "          : " برادر! تو کاری کردی که هرگز به وطن رفته نمیتوانی !خطاب به من گفت

ان ارزش داشته باشد که من چن ! اگرکار ِعزیزم : " برادرمن درهمان موقع برایش گفتم

هم میهنانم به  سایرِ   برگشتِ   زمینۀ  درفرجام،  ، بلکهبه وطن  من  نه برگشتِ   آن،نتیجۀ  در

پدرانِ  کمالِ   زادگاه  آنرا  بتواند،  میسرشده  می    شان  خویش  خوشبختی 

                                                                                              پندارم..." 

با   البته  اثر، که دربر  تألیفِ من  تلخِ   ندۀگیراین    ، تاریخی   ،اقتصادی،سیاسی  رویداد های 

غداران و    افغانستان و افشأ ماهیت ِ  پسین ِ  چهارده سال ِو استخباراتی    فرهنگینظامی،  

ی را که مادِر  بزرگگویا َدین  ادعای آنرا ندارم که  ،  است  (جنایتکاران )خودی و بیگانه

، نشانی  اثر، درحقیقت این    ام. بلکه تألیفِ من دارند، انجام داده  آن بر خلف ِمیهن و فرزندان ِ

سر زمینم میباشد که بدین گونه،    تلخِ حقیقتهای    بیکرانِ یک بحر ِ  کوچک در   رۀازیک قط

                                                                        خواننده قرار داده میشود.  پیش چشمِ 

ب  و  ضروری  نهفته،  های  بخش  وارم  انگیز ِ  انبوه ِ  اقیماندۀامید  غم  های  سر    واقعیت 

  تحریر   ه رشتۀکشور ب     دلسوز، آگاه و با مسوولیتِ   افغانستان توسط فرزندانِ   بال دیدۀزمین ِ 

                                                                              .  وتألیف درآورده شوند

ان  دوست   مالیمیهندوستانه و مساعدتِ   مقدمه الزم میدانم ازاحساِس   درپایاِن این   
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ومحترم   مختارداکترزنده یاد  ،  حبیبی  سعید  محمد  محترم) عزیزم    انو هموطن   فرهنگدوست

به خاطر ِعبدهللا احمر اثر( که  این  اند،چاپ وتکثیِر  آورده  اظهارسپاس    نهاصمیم  بعمل 

                                                                                             نمایم. 

                 تورنتو -ک. پیکار پامیر 

                   میالدی ۲۰۱۴سال 
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 فصل اول  

 

 

دیگردرافغانستان دگرگونی یک مقدمات  

 

مهم  روزِ   وجهان،  امریکا  ایاالت متحدۀ  تاریخِ میالدی در  ۲۰۰۱سال   ماه سپتامبر یازدهمِ روزِ 

جهان   سراسرِ   سیاسی  وضاع و احوالِ واقع، امصیبتی که در   و مصیبت باری تلقی میشود.

مان صبح ه  چهل و پنج دقیقۀهشت و   ساعتِ درگردانید.    ازپیشمتشنج ترخونین ترو  را  

مسافربری امریکا، باساس    بزرگِ بود که چهارفروند هوا پیمای    )یازدهم ماه سپتامبر(  روز

تروریست  روریستی، ظاهراً توسط نزده تن ازت   خرابکارانۀ قبلی بسیار دقیق و  یک طرحِ 

اسامه    رهبری  القاعده" بهفته شد مربوط به سازمان اسالمی "و پاکستانی که گ  سعودیهای  

انتحاری    عملیاتِ   اختطاف و به قصدِ متحده    بن الدن بودند، از میدان های داخلی ایاالت

آسمان خراش دوبرج    صوب  به  و   وزارت دفاع ) پنتاگون(سفید، عمارت ِبه سوی کاخ ِ

   درآمدند.                             پرواز  بهنیویارک بدین گونه  کصد و ده طبقه یی( شهرِ ی)

  نود و دو نفر مسافربه سوی ضلعِ   ا حمل  ب  و   (  ۱۱پرواز)  با شمارۀ۷۵۷بوئنگ  هوا پیمای  

(  ۱۷۵)با شمارۀ پرواز ۷۵۷بوئنگ   جهانی در نیویارک، هواپیمایکز تجارت ِ شمالی مر 

                                            جنوبی مرکز  ضلعِ   مسافر به هدفِ نفر شصت و پنج  با  
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  وچهارنفرمسافربه   شصتبا  و (۷۷پرواز  باشمارۀ)۷۵۷بوئنگ  هواپیمای  مذکور،

  وپنج   چهلداشتن    و  (۹۳)پرواز  باشمارۀ  بوئنگ  هواپیمایو   دفاع،  وزارت  عمارتِ قصدِ 

  سرنشین   وهشت  باپنجاه  ،(۷۷)پرواز  شمارۀ  دارای  بوئنگِ   د،سفی   مسافربه سمت کاخنفر

  امریکا،  حکومتی   منابع   گزارِش   وباساس  صبح  دقیقۀ   وپنج  وچهل   نُه   درحوالی   خدمه،   ه ونُ 

آمارِ   که  شد  داده  اصابت  دفاع  وزارت  عمارتِ   به   مرگِ   موجب   ،منتشرشدهقراِر 

گردید.                                                    آنوزارت  کارکنانِ نفراز یشترازدوصدب   

 قراردهد،  هدفرا  متحده  ایاالت  جمهوری  ریاستیامقرِ   سفید  کاخ  میخواست  که  یماییهواپ  

از  رسمی  انتشاراتِ   باساس قبل  محلِ امریکا،  دریک  برسد،  هدف  به  جنگلی    آنکه 

با بیشتر از یکصد مسافر   باقیمانده،  ولی دو طیارۀ  .  داده شد  ایالت پنسلوانیا سقوطط ِمربو 

مرکزمبادالت جهانی(  )   یکصد و ده طبقه یی   به دو آسمان خراِش   و چندین خدمه، توانستند 

نیویارک  امریکا   کننددرشهر  آمار  اصابت  باساس  بازهم  رسمی،  منابع ِاولی  که 

برج های  و ریزی کامل ِ مرگ و نابودی شش هزار و سه صد و سی و سه نفرو فرموجب ِ 

                     :(اینگونه تصحیح کردند )منابع امریکایی بعداً این آمار را کورگردید. مذ
نفر ۶۰   افراد پولیس. . . . . . . .   

نفر۱۸۴کارمندان وزارت دفاع          

رنف۶۰۰۰زخمی ها . . . . . . . . .     

نفر ۳۴۳   افراد و کارکنان اطفاییه،"   

کشور  مشتمل بر اتباع  آسمان خراش  رسمی و دایمی دو برج  کارمندان    مابقی شامل  و  

                ".میشود نفر ۳۰۰۰موع کشته شده ها عبارت از بود  که مج  های مختلف

یکتعداد که  شد  گفته  پسانها،  های   درداخلِ   مسلمانکارمندان ِ  از  هرچند  آسمانخراش 

وفضای   اوضاعجان باختند که درثرحادثۀ تروریستی یازدهم سپتمبر ادرنیزنیویارک  شهر

گرای مسلمان )اسامه یک بنیاد  نام ِتحت ِحادثۀ مذکور  تبلیغات و انعکاساتِ ناشی از متشنج ِ

مختصری از اسامی کشته شده های   ، فهرستن ها یادی بعمل نیامد، بازهمبن الدن(، ازآ

                               درج میکنیم :    است،ازسوی منابع مطلع منتشر شده    کهرا  مسلمان  
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ساله از پاکستان، مشیل بکش    ۴۰ق امان هللا   ساله  از بنگله دیش ، طار   ۴۷احمد   بشر

ساله   ۳۰ساله از ایران، ابو چوهدری    ۶۹ساله از پاکستان، توری حمزوی بلوچی    ۳۶

الدین دیش،محمد صالح  بنگله  لگیس    ۳۸چوهدری    از  جمال  دیش،   بنگله  از  ساله 

ساله امریکایی، سید    ۶۳ساله امریکایی،  سیمون سلیمان علی دانانی    ۲۸دستانتیس  

ناظم حفیظ    ۶۵ساله هندوستانی، مان جنبالج    ۵۴ابولفتاح   آلبانیایی،  ساله    ۳۲ساله 

ساله ترکی، محمد    ۲۵، زهتی ایبش  ساله ازپاکستان  ۲۳مد سلمان حمدانی  فرانسوی، مح

ساله، عبدهللا    ۲۹فیروزخان    ساله فرانسوی، تیمور  ۳۲ساله، سارا خان    ۳۰جاوارا  

  ۳۵ساله یمنی، خانم نورال حقومیاه    ۳۷ساله فرانسوی، عبدالعلی مالحی    ۳۷کونه  

ل  ساله پاکسانی، خانم امینه رسو  ۲۸ترینیداد، احشام رجا    از  ساله  ۵۰ساله، بویه محمد  

ساله و فرزندش، خالد  ۲۸ساله، خانم  رحما سالی    ۶۲ساله، محمد امین  صادقی    ۳۳

ساله، خانم    ۳۸ساله، خانم نسیمه حمید سیمجی    ۴۱ساله،محمد شاه جهان  ۲۵شهید  

تئودوریدیس   ترائوره    ۳۲میشل  عبدالکریم  یونانی،  افری  ۴۱ساله  کارامو  ساله  قایی، 

گامیبی   ۴۰تررا   شکیساله   خانم  و  یاسمین  ایی،  ساله.    ۲۶ال 

(۱)                                                                                                

 

حادثه ی  خبر  ،  دیدار از یکی از مدارس فلوریدا ست درحالیکه مصروف  دبلیو بوش جورج 

بگوشش رسانیده میشود    ویارکنی   

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.deccanchronicle.com/sites/default/files/imagecache/article_vertical/article-images/dsfdsfsf.jpg.crop_display.jpg&imgrefurl=http://www.deccanchronicle.com/channels/world/north-america/george-w-bush-was-projecting-calm-911-blank-look-790&h=222&w=300&sz=12&tbnid=1BwVnDuhoC9bDM:&tbnh=90&tbnw=122&prev=/search?q=picture+of+Georg+W.+Bush+in+Floreda+in+2001&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=picture+of+Georg+W.+Bush+in+Floreda+in+2001&docid=1t0k2Ek9ptYc7M&hl=en&sa=X&ei=fomITpqlA6n00gHo_4DEDw&sqi=2&ved=0CDYQ9QEwBA&dur=985
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و  ظاهراً    ،خونیناین رویداد ِ   یجۀدرنتکه    امریکایی  مقام های بودند، مات  شده    مبهوت 

، وزارت عدلیه و کلیه ساختمان  خارجهامور  ، وزارتت دفاعکاخ سفید، وزاردفاترشان در

" معاون رییس جمهور  ک چینی "دِ مهم را تخلیه کردند.  های  و سایرمکانفدرال  های دولت ِ

درغیابِ را بوش    که  زمینی  جورج  زیر  در  سفید حضورداشت،  به  امن ِدرکاخِ  مربوط 

فلوریدا به یکی از پایگاه حادثه، ازاستماع خبرِ جورج بوش پس ازانتقال دادند.    مذکورکاخ ِ

فضای امریکا ممنوع  ها درتمام پرواز  ریکا در " بارکس دیل" پرواز نمود و های نظامی ام

نقلیه    وسایط ِ تردد ِ  نیویارک نیز تخلیه گردید،در شهر  ملل    سازمانِ   اعالن شد، عمارتِ 

مربوط به اسراییلی    اماکنِ داده شدند، کلیه  های مربوط به نیویارک معطل قرار   تمام تونلدر

   شد.                         اعالن اضطرار و در سراسر امریکا، حالتِ   ه گردیدندها تخلی 

امریکایی نه تنها    بود، این بود که مقام هایتعجب آور  ،خونیناین رویداد ِ  آنچه متعاقبِ 

سهیم  افگنانه   دهشت  این عملِ ری را که گویا داسامی نزده نفر  فهرستِ   ،بصورت عاجل

  متفکر    مغز  "بدون هیچ تردیدی گفتند که    درعین روز و   بودند، رسماً منتشر کردند، بلکه

عربستان سعودی  ناراض     خرابکارانه ی تروریستی، اسامه بن الدن ملیونر    این عملیات  

امارت  تحت حمایت  در  و  افغانستان  در  که  است  القاعده  تروریستی  رهبر سازمان    و 

                                                                     طالبان بسر میبرد." اسالمی

نکته را درنظر این  امریکایی    نزده نفری که از طرف مقام های  میانِ شت که درداباید 

، بلکه  تبعۀ افغانستان وجود نداشتهای نیویارک معرفی شدند، هیچ فجاران  عاملینِ بعنوان 

بودند.                و پاکستان  لبنان ، ان سعودی، امارات متحدۀ عربی عربست همۀ آنان از  

رکنگرۀ امریکا صورت گرفت و پس  خاصی دم نشست  ۲۰۰۱ماه سپتامبر  بتاریخ بیستمِ  

اولت ازآ بوش رییس جمهور،  دبلیو  اتمام حجتِ ماتوم  ین، جورج  آتی را    یا  یی  فقره  پنج 

                                                             عنوانی امارت طالبان صادر نمود: 

القاعده به ایاالت متحده تحویل داده شوند * تمام رهبران    

طالبان هستند، آزاد و به ایاالت متحده تسلیم   خارجی زندانی که در بند   * تمام افراد  

 داده شوند 

 * تمام کمپ های تروریستی آنها بسته شوند 
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تحویل داده شوند امریکایی  آنها معرفی و به مقام های و حامیان   * تمام تروریستها  

ایاالت متحده اجازۀ عام و تام برای دسترسی به کمپ های تروریستی و بررسی * به  

 ( ۲).آنها داده شود

رسماً تقاضا بعمل آوردند تا اسامه را که نزد  طالبان  ادارۀکاخ سفید از  م هاین، مقابنابرآ

  درمراحلِ   لبانعمر رهبرگروه طاومت امریکا تحویل بدهند. ولی مالخویش دارند، به حک 

یا مال های آی  آی.اس.  احتماالً به اشارۀ)امریکا را    تقاضای جانبِ   بار نرفت و زیرِ نخست،  

 د. رد کر (پاکستان متنفذِ 

انفجارهای   بن الدن دردست داشتنِ مؤثقی مبنی بر   امریکا هیچ سندِ طالبان میگفتند که جانبِ 

امارتِ  و  نکرده  ارائه  درنیویارک  سندی  نیزکدام  آنها  گروه    آنهم،  با  ندارد.  زمینه  این 

                   مذکور، پیشنهاد های آتی را  به جانب امریکا ارائه داشتند :                                                                     

،  ن شریعت حاکم باشددن در یک محکمۀ بین المللی که درآ* محاکمه اسامه بن ال

گیردصورت   

انجام داده شود  خاک افغانستان* محاکمۀ بن الدن در یک محکمۀ شرعی در داخل    

عادالنه در کشور سومی ) به استثنأ افغانستان و    * محاکمۀ بن الدن در یک محکمه ی

                                                                              (۳).دایرگردد امریکا(

جنگ ومجازات به زبان پیشنهاد ها را رد نمود و سخن از   این  اما، جورج دبلیو بوش، همۀ

                                                                                                 آورد.

به قوِل یکی از خبرنگاران هالندی )بیته دم(، مقام های عربستان سعودی حتا برای رهبران  

را  اسامه  تحویلدهی  ازأ  دالردر  ملیون  چهارصد  وجه  پرداخت  پیشنهاد  طالبان،  گروه 

                                                                            نیزبعمل آورده بودند.  

  مربوط به جنگِ   ها سندِ جملۀ هزارلیکس" در وبسایت انترنتی "ویکی   م۲۰۱۱درسال    بعداً 

م طرح حمله ۱۹۹۹" بن الدن اصالً در سال  این موضوع را نیز افشا نمود که  افغانستان،  

در کمپ    کرده بود که آنها ودش انتخاب  به نیویارک را ریخته  و دو نفر پیلوت را هم خ

تحت تعلیمات خاص قرار گرفته عینک } دروالیت لوگر افغانستان{  } تروریستی{  مس  

                                                                                           بودند. " 
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میالدی به  ۲۰۰۱" تعداد پیلوت ها تا ماه جون    :بسایت "ویکی لیکس" عالوه کرد کهو 

                              (۴)سیزده نفر بالغ شد که در همان ماه وارد امریکا گردیدند. "

حادثه  البته   ازاین  ازقرارِ هم،  قبل  ها،  بعضی  هایگزارش  امریکا  )سی    مقام  ای(  آی 

اقدامات ِ  ، ظاهراً بخاطردستگیری اسامه بن الدن  دیده بودند.  مخفی گرداخل یک سلسله 

عربستان ،  تانزانیا   ، کینیاسفارت های امریکا درارِ انفج ن، یعنی پس ازمثالً، مدتها قبل ازآ

سی آی    شبکۀ  تیم های خاِص   یمن،  امریکا در سواحلِ   درکشتی بزرگِ سعودی و انفجار

  اسامه بود،  آوری اطالعات و دست یابی به هدف که همانا بدام انداختنِ   جمعای، بمنظورِ 

سروری، داکتر عبدهللا، قسیم  پنجشیر شده با احمد شاه مسعود، عارف خان    رهسپاردرۀ

مسوولینِ فهیم دیگر  و  قانونی  یونس  نموده    ،  برقرار  تماس   " شمال  ائتالف   "

                                                                                                بودند.

نویسندۀ کتاب " جنگِ  :    "سیول کول"  . وسایل  اشباح" متذکر میشود که   . .  کشف  "  

مخابره ای که آنها به مسعود دادند، ادارۀ مبارزه با تروریسم به پنجشیر رفت و آمد 

نصب   در  و  ادارۀ   میکردند  و  مسعود  شاه  احمد  با  اطالعات  آوری  جمع  و  وسایل 

تا سال  : "  وی عالوه میکند که   استخبارات او به همکاری و گفت و گو میپرداختند."

دیگر سی.آی.۱۹۹۹ تیم  آنجسه  به  درقریۀ  آی  معموالً  آنها  نمودند.  سفر  )پنجشیر(  ا 

ا دو هفته را سپری  ، یک یاشتفرماندهی مسعود فاصلۀ نزدیک د  بهارک که با مرکز  

او با  و  مالنموده  مرتبه  میکردند...چندین  سی.  قات  تیم  برای نخستین  ای  آی. 

       (۵)وارد  بازارک پنجشیرشد."   ۱۹۹۸اکتوبر در ،اطالعاتیروابط  گسترش  ایجاد  

یازدهم سپتامبرچه حاصلی  تا قبل از  (ای.آی .سی)اطالعاتی    کارشناسانِ   وتالِش اینکه کار 

را  شهرنیویارک که امریکایی ها    حادثۀ  اما وقوعِ بما روشن نیست.  را بار آورده بود،  

اسامه بن الدن جدی  تعقیب، دستگیری یا کشتن ِبه منظورِ ازقبل ساخته بود،  خشمگین تر

                                                                                          تر شدند.

امریکا که   که ایاالت متحدۀ  ، این بودگران مطرح بود ل حلی ت اما، سوألی که نزد برخی از

  تند رو دیگر   و ده ها نهاد وسازمانِ   گروه طالبان  ،"القاعده"  بنیادگرایی مذهبی،  خود، مؤلدِ 

ای(،  نی )سی.آی.ازطریق شبکۀ جها  هاآن طات ِمخفیگاه ها و ارتبابوده و ازکلیه برنامه ها،  

عربستان سعودی و    العمامۀ  المخابراتو پاکستان، موساِد اسراییل  ارتش ِ   اطالعاتِ   شبکۀ
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کشیده و "  سرپنجشیر  درۀان آگاهی کامل داشت، چرا به  درافغانست دیگراطالعاتی  منابع  

                                                    پیگرد قرار میداد؟  آنجا موردِ " را ازاسامه

بود خواهد  مشهور  در اگرجالب  روزنامۀ  که  شود  پُست"  " همینجا عالوه  باری  واشنگتن 

                                                                                         : نوشت که

اسامه بن الدن در سودان بسر میب رد، وزیر دفاع    م هنگامیکه۱۹۹۶سال  مارچ  درماه  "  

یتی  نسودان پیشنهاد کرد که بن الدن را به امریکا انتقال و تحویل میدهد. متخصصین ام

مقامات   به  کمال  سودان  با  تمایل،  صورت  در  که   اند  فرستاده  پیامی  امریکا  امنیتی 

دقیقاً در توجه خود قرار خوشنودی حاضرند به خاطر ایاالت متحدۀ امریکا، بن الدن را 

دهند و در غیر آن حکومت سودان یا وی را زندانی میکند و یا مستقیماً به  ایاالت متحدۀ 

امریکا انتقال و تحویل میدهند. مقامات امنیتی امریکایی در پاسخ گفته اند  " به وی گفته 

شود که سودان را ترک و به سومالی  هم نرود"  . . .  وزیر دفاع سودان بعد  از مدتی  

در مصاحبۀ مطبوعاتی ابراز داشت که ما به بن الدن گفتیم  که به افغانستان برود و  

، اسامه  ۱۹۹۶همان سال  با پیشنهاد ما موافقت کردند، در  امنیتی امریکایی نیز  مقامات  

به افغانستان فرستاده شدند..."   بن الدن و سه صد تن از کار گزارانش از سودان اخراج و

(۶)                                                                                                 

نمود  فیگارو( رفرانسوی )باز، روزنامۀ معتب  افشا  یی  مقاله  الدن   " اسامه بنکه  ، طی 

قبل از حملۀ یازدهم    ، یعنی دو ماه۲۰۰۱ی درماه جوالی  .ابایکی از افسران سی.آی

                                                          ".دوبی مالقات داشته استسپتمبر، در 

که  این روزنامه نمود  "  عالوه  نی:  بیمارستان  زما  در یک  ماه جوالی  در  الدن  بن    که 

، با یک  ده{ بوده استکلیوی } گ ر  مزمن  امریکایی در دوبی درحال معالجۀ یک عفونت   

آی در منطقۀ چیف آف ستیشن  مالقاتی داشته ای احتماالً رییس سی. آی.مقام سی.آی.

                                                                                       (۷)"  .است

  ، ظاهراً بعنوانِ خصوصی وقتی صورت میگیرد که اسامهاین دیدارِ به یاد داشته باشیم که  

                                         مقام های امریکایی شناخته شده بود.تعقیب ِ   موردِ  فردِ 
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یازدهم سپتمبر،   حادثۀداد که فقط یک روزقبل ازدیگر نیزاین موضوع را نشان تحقیقات ِ

 فرماندهی نظامی آن کشوردر  نظامی پاکستان درستادِ   بیمارستان هایاز بن الدن دریکی  

که    درآنزمان گفت  این بیمارستان  پرستارانِ . حتا یکی ازراولپندی تحت درمان بوده است

موقع،   ازافراد ِ  کارکنانِ درآن  باگروهی  یورولوژی  شده سرویس  تعویض  مخصوص 

                                                                                               بودند.

افغانی،    مجربِ بود یک گروه مسلح و  ، قرارکه به نشر رسیدندس اسناد و شواهدی  سا  با  

رد، دستگیر  می بُ حومۀ قندهار بسر نگ " واقع درفارم " ترَ   ه در میانِ بن الدن را آنگاه ک

ی خاصی که اتخاذ شده بود، مقام های امریکایی  همه گونه آماده گی ها  نمایند، ولی با وجودِ 

     ( ۸)این برنامه را برهم زده نخواستند رهبر تروریستی سازمان القاعده دستگیر شود. 

فغانستان وکمپنی یونوکال(، پس  ا)ارتباط ِ، در دریک مقاله بنام " نفت و گاز بین المللی" 

: " علی رغم اینکه  تا چه حد این تروریست حملۀ تروریستی یازدهم سپتمبر گفته شد که از

هی  یافغانها هستند، آیا این همه میتواند توجدنیای متمدن و حتی خود  و طالبان مورد تنفر  

 بیگناه باشد و یا اینکه اهداف  افراد    تعداد بی شمار    این کشور و کشتار    برای بمباران  

   (                ۹)دیگری، اهدافی به مراتب مهمتر در این منطقه پی گیری میشود..."

، تحلیلها و بررسی های متعددی  نیویارک، سخنها، مقاله هاازحادثۀ شهر ِدرسالهای پس  

  با صراحت و بگونأ مدلل جهانی به نشر رسیدند که    امورِ   سیاسی و محققانِ   سوی آگاهانِ از

طرف ستراتژیست های بلند  افغانستان و عراق، مدتها قبل از  میگفتند، حملۀ نظامی باالی

، یک تئوری  }حادثۀ نیویارک{   ن،گلیس مطرح بود وبنابرآرتبۀ ایاالت متحدۀ امریکا و ان

                                                                         بوده است.   توطئۀ دولتی

تلیلگران  تعداد  دهه سپری میشود،    ونیم  تاحال که از وقوع حادثۀ نیویارک بیشتر از یک

 و چگونه گیهای آن پرداخته و برداشتهای شان   این تئوری توطئه  اطرافِ محققانی که درو 

امریکا و جهان رسا م ها و سالید ها به اطالع مردم ِ، فلرا به وسیلۀ مقاله ها، رساله ها

                                                             .   نیده اند، رو به افزایش بوده است

ازآ) خواهید  بخشهایی  مطالعه  آینده  صفحات  الی  البه  در  را  بررسی  و  ها  تحقیق  ن 

                                                                                            ( فرمود.
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                                            ترور احمد شاه مسعود

                                                   آن ورویداد های بعدی

آالت و لوازم به    پنجشیر، نقل و انتقالِ   اطالعاتی امریکا به درۀ  افسرانِ   آمدِ هنوزرفت و 

درجهت   مختلف  تماسگیریهای  درآنجا،  ائتالف"   " منسوبین  همکاری  ادامه جلب  زمینه 

مسعود صورت گرفت و دو    ترور احمد شاه  ،م ۲۰۰۱داشت که بتاریخ نهم ماه سپتامبر 

شد.                             ن، رویداد تروریستی شهر نیویارک انجام داده روز بعد ازآ  

دوران    مشهورِ کی ازفرماندهاِن  احمد شاه مسعود، ی  سیاسی این ترورشد که  باید متذ کر

شمال"   ائتالف  رهبر"  و  نظار"  شورای  رهبر"  سپتامبر جهاد،  ماه  نهم  روز    ۲۰۰۱به 

 " درشهرک  بهاأمیالدی  تخارِ ی وال مربوط  "  لدینخواجه  از   افغانستان  ت  تن  دو  توسط 

انجام   " محمد قاسم بقالی" بنام های "محمد کریم توزانی " و  )تونسی(  ستهای عرب ی ترور

جلد دوم " نقش پاکستان در تراژیدی خونین  این مورد، درج ِ  بیشتردرداده شد که تفصیلِ 

احمد    رورِ ت   هرچند برخی ها سعی بعمل آورده ویا می آورند تا رویدادِ   افغانستان" میباشد.

ن صورت گرفت،  دهم سپتامبر که فقط دو روز پس ازآیازخونین ِ  شاه مسعود را با حادثۀ

ن میگذرد، کدام سند مؤثق و مدلل  کنون که مدت یکنیم دهه ازآ  تا  ی نمایند، امامرتبط معرف

                                                             .در این مورد بیرون داده نشده است

سازمان تروریستی "  احمد شاه مسعود، کارِ   گفتند که ترورِ   تحلیل گرانازهرچند، عده یی  

ب  است  القاعده"  بوده  الدن  بن  اسامه  رهبری  که ه  اظهارداشتند  دیگر  یی  عده  اما،    و 

هرچه    واقعیت  اصلِ .اند  بوده  این عمل منهمکای( در ارتکاب ِسی.آی.)  آی( و )آی.اس.

                                                            شود.افشا  ممکن است روزی باشد، 

ادارۀ خاکسار(  مال)   قولِ ازافغانستان"،    جنگِ کتاب"   ۵۷۸درصفحۀ    "پیترتامسن" رییس 

که    گروهِ امارت ِاستخبارات ِ مینویسد  دستور  طالبان  شخصاً  الدن  بن  شاه    قتل    "  احمد 

                                                     مسعود را برای تونسی ها صادر کرد. "  
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دبل متحدۀیو جورج  ایاالت  جمهور  رییس  ازاثرِ   امریکا،  بوش    خونینِ   یدادِ وردرحالیکه 

نزدِ  سپتامبر،  کشورشهروندانِ   یازدهم  و  امریکا  جهان  درهای  البته    موقعیتِ ، 

  منفعل، شرمنده وخشمگین شده بود، ظاهراً    ،جهان  مغرور و بی رقیبِ ی  امپراتوررهبرِ 

که باساس امضارسانیده  ک سایتس" ب م "بلَ دستورالعملی را بنا  قبالً متذکرشدیم؛  طوریکه

تروریستی    حادثۀ القاعده و عوامل ِ  ا رهبرانِ آنرا میداد ت   ای( اجازۀ.آی.)سی  آن، به ادارۀ

شخصیت    نماید. اختطافِ   و مجازات  دستگیر   که ممکن باشد،  ی دنیاجاک نیویارک را ازهر

تأسیِس   های مظنونِ  گاه    زندان ها  سیاسی و  نگهداری و    غرِض   های خاصو شکنجه 

تورالعمل بود. درعین زمان،  همین دس  قلمرو امریکا نیزشاملِ از  خارجسیران درابازجویی  

آسمان   انفجارِ   و عاملینِ   هوا پیما  مای نزده تن از رباینده گانِ امنیتی امریکا، اس  مقام های

ار دادند و  به زودی انتش  آنها عرب تباربودند،  که همۀ  خراش های شهر نیویارک را نیز 

                                                                                          :از اینقرار

مصر،  تبعۀ  )پیلوت(  محمد عطا  

سعودی   عبدالعزیز الماری تبعۀ   

سعودی  ستام ال سقامی تبعۀ  

سعودی   ویل محمد الشهری تبعۀ  

سعودی  ولید محمد الشهری  تبعۀ  

امارات عربی  مروان ال شهی تبعۀ  

سعودی  فیاض رشید احمدحسن ال قدی تبعۀ  

سعودی احمد الجمادی تبعۀ  

سعودی  زه الجمادی تبعۀحم  

 موهند الشهری ... )؟( 

سعودی حنی حنجور تبعۀ  
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 نواف الهضمی ...)؟( 

 مجید موجدی ... )؟( 

 خالد الهدر . . . )؟( 

 زیاد سمیر لبنا نی 

سعودی لجمادی تبعۀسید ا  

سعودی  احمد ابراهیم ال حرنای تبعۀ  

(  ۱۰)سعودی احمد النامی تبعۀ  

ُسقِم اسمای مذکور، مرده یا زنده بودِن آنها، فقدان ِتاریخ ِتولد البته بعداً پیراموِن صحت و  

قرارگرفت. تحلیلگران ِسیاسی  تردید   و  طرف ِشک  ازآنان  هویت ِدرست ِبعضی   و 

رغم   علی  امریکایی،  های  مقام  که  آوربود  تعجب  مردم ِجهان  برای  همچنان، 

نه واکنش و یا اعتراضی  سپتامبر، هیچگو   اثبات ِهویت ِسعودی عامالن ِتروریستی یازدهم

علیه رژیم وهابی آن کشوراز خود بروز ندادند. فهرسِت اسامی نزده تن متهم ازسوی هیچ  

شرکِت هوا پیمایی امریکا ودیگرکشورها منتشرنشد، هیچ اثری ازموجودیت ِآنها درمیان  

ین  هوا پیما های ربوده شده مالحظه نه گردید و جالبتر از همه اینکه گفته شد برخی ازا

نزده تن، پس ازاعالِن مقام های دولتی امریکا مبنی براختطاِف هوا پیما و کشته شدِن شان  

                                           میبردند.  درنیویارک، زنده در کشورهای خود بسر 

:  مینویسد " پاتریک کاکبرن " خبرنگاِر روزنامۀ " ایندیپندت"، درنتیجۀ یک تحقیِق دقیق   

" عربستان سعودی در اوجگیری فعالیتهای القاعده، نقش  فراوانی داشته است، چنانکه  

در حمالت   یازدهم سپتمبر، از نزده نفر اختطاف کننده، یازده نفر  آن اتباع عربستان  

سعودی بودند . .. جورج بوش رییس جمهور سابق  امریکا حتی یک لحظه هم به اتخاذ  

ستان نیندیشید و این امر باعث شد که این کشور }عربستان سعودی{  اقدامی علیه عرب

در زمینۀ جذب  جنگجو برای گروه های تروریستی و تأمین  مالی آنها، نقش  محوری  

                                                                            (  ۱۱ایفا نماید.... " )
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عکس نزده  نفری که بقول منابع رسمی امریکا، عاملین انفجار و انهدام دو آسمان خراش شهر  

 نیویارک بودن 

 

آن  نامزد ریاست جمهوری  امریکایی که زمانی،  متقاعد  جنرال    " وسلی کالرک" یک 

( با  یی  بود، طی مصاحبه  "  کشورنیز  گفت:  زمان،  سی.ان.ان(  نمیتواند هم  عربستان 

"      افراطگرایی را صادر کند و درهمین حال از امریکا بخواهد از آن حفاظت نماید.   

این سخنان، آنهم از زبان یک جنرال ارشد امریکایی، به معنای آنست که مقام های کاخ 

                                مطلع هستند.کامالا سفید ازاصل و ماهیت تروریستی آل سعود 
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"  :  یز با روزنامۀ نیویارک تایمز گفت"ادحسن" عضو شورای روابط خارجی امریکا ن 

بی رحم   از گروه های سلفی سنی  دیگران همه  بوکوحرام، شباب و  داعش،  القاعده، 

{ سنی  سلفیت  رسمی  اسپانسر  سعودی  عربستان  که  است  دهه  پنج  وهابیت{  هستند. 

                                                                      " درسراسر جهان بوده است.

چنین گروه هایی به شدت مورد حمایت دولت سعودی بوده اند که : "  وی عالوه نمود که

فرستاده گانی به سفارت های خود در کشور های اسالمی میفرستد تا برای سلفیت تبلیغ  

                                                                                              کنند."

حتی  قول جواسکاربورگ، سابق نمایندۀ کنگرۀ امریکا نوشت : "  و اما، "بولتن نیوز" از

اگر دولت سعودی عامل یازدهم سپتمبر باشد، بازهم نفت آنها آنقدر مهم است که کاری  

                                                                       انجام ندهیم. " برعلیه شان

شاید نکتۀ اصلی سیاست و پالیسی مقام های امریکایی را همین نمایندۀ سابق کنگره، بگونۀ  

                                                             بسیار فشرده و رسا بیان کرده باشد.     

ابرقدرت امریکا را میرساند،    استراتژیکِ    خاِص این سخنان، عمِق دید سیاسی واهدافِ 

                                       حتا اگرهیچ دلیل وبرهان دیگر در زمینه ارائه نشود.  

گروه طالبان ادامه   تحویلدهی اسامه بن الدن بای بر مبن  امریکایی  هنوزتقاضای مقام های

  افغانی و پاکستانی   دیوبندی  و مفتی های  مالهاازیکتعداد    وی  زیردستانِ و داشت که مالعمر 

  ، عمومی جلسۀفرا خواندند تا ضمن یک به قندهار مذهبی پاکستان  از مدارِس  به عجله را

هاینظر  مقام  به  اسامه  آیا  که  داده    بدهند  تحویل  طبعاً،  امریکایی  خیر؟  یا  وقتی  شود 

ً اساس پاکستان    انِ نظامی   و مالعمر  د، مالهای دعوت شده  ن اسامه را تحویل بده   ندنمیخواست  ا

امارتِ هم   برای  آویزی  دست  آنکه  دربرای  طالبان  گروه  اسالمی   تقاضایبرابرِ  

  که تنها به اسامه ابالغ شود تا به رضا و رغبتِ کردند  "  امریکا حاصل آید، "فیصلهجانب ِ

ت افغانستان را  متعاقبِ خودش  که    رک گوید.  اعالم کردند  منابع طالبان  فیصله"،   " این 

ی مال ها را شورا  فیصلۀ  ن، موفق نشدند، بنابرآتچون اسامه بن الدن ناپدید شده اس"

نمایند. ابالغ  وی  آنرا  " به  نمیتوانست  کس  هیچ  که  آوری  خنده  و  مضحک  )ادعای 

                                                                                              بپذیرد(
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" دعوت شده به قندهار، درپایاِن جلساِت خویش، قطعنامۀ آتی را نیز  عالوه ازآن، "علمای

                                                                                        صادرنمودند:

             *گذاشته شود که اسامه به میل خودش به هرکشوری که میخواهد برود

 * ایاالت متحدۀ امریکا نباید باالی افغانستان حمله کند 

* هرگاه امریکا باالی افغانستان حمله کند، جهاد علیه آن کشور را اعالن خواهند  

                                                                                        کرد

* درصورت حملۀ امریکا، طالبان میتوانند ازکشورهای اسالمی و غیر اسالمی کمک  

                                                                                 درخواست نمایند.

یاجاسوسی نماید،    هرشخص )افغان یا غیرافغان( که برعلیه امارت اسالمی عمل کند و*  

                                                                                  .واجب القتل است

مبدول   توجه  ها   " قطعنامه   " چنین  به  کسی  که  نبودند  درموقعیتی  طالبان  گروه  البته 

                                                                                               نماید.

میرود امریکا درپی هدفهای خویش  

  موده و به دنبالِ زمان، مدت دو هفته عزای ملی را اعالم نامریکا درعین ِرییس جمهور

کشورهای  امریکا و  عامۀافکار آماده سازی  جهتِ ا درتبلیغاتی بزرگی ر  کمپاین و تالِش   آن،

آغاز ِجهان   های  حمالتِ غرض  پایگاه   " علیه  خاص تروریستی  نظامی  بگونۀ   ،"  

درقلمرو پاکستان ساخته و پرداخته شده  افغانستان به راه انداخت. چون گروه طالبان  در

 سیاسیان ِپاکستانی ها نه تنها حامی   بودندکه به این حساب،  بخاک افغانستان فرستاده شدهو 

ارتش  افراد ِ ازلوژستیکی گروه مذکورشناخته شده بودند، بلکه تعداد زیادی  و مدد رسان ِ

بنام " قطعۀ  کشور   اطالعاتی آننظامی و   زبدۀ  افسران ِو  ترین  اس. اس.که  نخبه  جی" و 

سایرگروه های و  گروه مذکور عمالً دوش بدوش ِ  ردوی آن کشورشناخته میشوند،ا  افرادِ 

 ، امریکا الزم دانست اوالً مقام هاین، می جنگیدند، بنابرآافغانستان  خاکِ در  تروریستی

هم  خود  با  را  واداپاکستانی  را  آنها  و  ساخته  از  رددستان  دست  همنوایی تا  و    همکاری 
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همنوا با برنامه های نظامی، سیاسی و اطالعاتی امریکا بردارند و با گروه مذکور بیشتر

                                                                                    گردند.درمنطقه 

هفت شرط آتی   نخست وضمن دیدارها و تماسگیریهای مخفی، امریکا، درقدمِ  جانبِ پس، 

                                                                را با حکومت پاکستان مطرح نمود:

فعالیتها در  *کلیه  القاعده  این سازمان    اطراف  ی  برای  لوژستیکی  مرز و مساعدتهای 

                                                                                      متوقف گردد

زمینی و فعالیتهای    * برای امریکا پوشش هوایی و همچنان حق استفاده ازتسهیالت  

                                                                             اطالعاتی فراهم شود

ظامی و اطالعاتی امریکا و متحدین آن به قلمرو پاکستان  های ن* اجازۀ پیاده شدن نیرو

                                                .    به منظور مبارزه علیه القاعده داده شود

استخباراتی فراهم گردد  * برای ایاالت متحدۀ امریکا معلومات    

تروریستی بصورت رسمی محکوم شود   * همه گونه اقدامات    

شان به افغانستان جلوگیری مکهای مواد نفتی برای طالبان قطع گردیده و ازرفتن  ک  * کلیه  

                                                                                          .بعمل آید

طالبان مورد   و  القاعده  بن الدن،  که  ثابت ساخته شود  قرار  *باید    میگیرند و سرکوب 

                                          رابطۀ دپلوماتیک با رژیم طالبان قطع گردد. همچنان

وریسم را که خاک پاکستان  اصلی تر  و زادگاهِ   دار، پایگاهجورج دبلیو بوش دراین گیرو  

عمداً بود  و  ،  سپرد  فراموشی  تروریستی  تنها  به  های  مصیبت  آنهمه  منشأ  را  افغانستان 

ریچارد  و "  خارجهامور پاول" وزیر  کالین  ژنرال "  درعین حال،  همینجا بود کهخواند.  

،  پاکستان قراردارند   که میدانستند النه های اصلی تروریسم درخاکِ   او  آرمیتاژ" معاونِ 

را    ویز مشرف رییس جمهورنظامی آن کشور بی سابقه، ژنرال پر  راه تلفون و با شدتِ از

"    نداخطارداد ما  که  با  تروریستان"یا  با  یا  حتا  باشید    خارجۀ امورِ   وزارتِ   معاونِ   و 

ی   ، ضمن صحبتِ امریکا )آرمیتاژ(  با جنرال محمود رییس )رو  آی( در  اس.آی.ا روی 
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بسیار   واشنگتن،  بگونۀ   " مشرف،  پرویز  دپلوماتیک"بقول  غیر  و  که  جدی  بود    " گفته 

ور  د، پاکستان را چنان بمباران خواهند کرد که به د  تروریسم نکش  اگردست از حمایت  

                                                                                          "ربرگردد.ج  ح  

امریکایی،    مقاماتِ   ج افتاده بود، درجوابِ تمجمُ ارباب سخت درخشم ِجنرال مشرف که از  

                           "با عجله گفت که " پاکستان دراین جنگ در کنارامریکا خواهد بود

"  که"بچاپ رسانید، گفت  درخط آتش"عنوانتحت  بعداً  کتابی که  درپرویزمشرف"  چنانکه " 

  که آجودان }یاورنظامی{ من نظامی شرکت داشت    افسرانِ   درشهرکراچی دریک میتنگِ 

، من گفتم برایش  یکا شما را به پای تلفون میخواهد امرخارجۀ  اطالع داد که وزیرامور  

د که  امریکا گفته بو   ارشدِ   مقامِ کرد، مگراین  خواهد  گ، خودش تلفون  بگو که درپایان میتن 

   "                               شود.پای تلفون حاضر{ همین حاال  اهد او }پرویزمشرفمیخو 

امریکا، لحظه    وزیرامورخارجۀ  اخطارِ   شنیدنِ س ازمشرف متعاقباً می افزاید که پ پرویز 

                                 «پاکستان با شماستبه زودی پاسخ دادم که »یی مکث کرده و  

ال نهایی که وجود داشت این بود که آیا  سؤ  : "عداً درهمین کتاب عالوه میکند کهاو ب 

است ؟ آیا طالبان ارزش ت منافع ملی این کشورطالبان درجهویرانی پاکستان در راه  

نه محکم  آنرا داشتند که ما به خاطر شان دست به انتحار می زدیم؟ پاسخ این سوال یک  

است ..."  و بازمی افزاید:  " طالبان شانس باقی ماندن را نداشتند. پس  چرا ما منافع 

ملی خود را در راه یک رژیم بدوی قربانی میکردیم  که چه دیر یا زود با شکست رو 

                                                                                (۱۲) برو میشد...

)همان  رژیم بدوی یی  که حکومت پاکستان، قطر وعربستان سعودی مغایر افکار وسیاست 

                                          های کلیه رهبران جهان، آنرا به رسمیت شناخته بود ! ( 

  را درک کرده بود،   اش  امریکاییارباب ِاین پیام ِاوضاع و حساسیت ِ  " که وخامتِ "مشرف

بگونۀ  فوراً   یی    و  نمود.    کاسبکارانه  ارائه  پاسخ مثبت  امریکا  بعداً  چنانکه  "به جانب 

                                                                                             : نوشت 
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دشواری  حالت    منافع  بسیار  بخاطر  باالخره  داشتم...  باره  این  در  گیری  تصمیم  برای 

(                  ۱۳باشیم." )داشته  کردم که درجنگ علیه تروریسم قرارپاکستان فیصله    

 

 

 دوآسمان خراش شهر نیویارک پس از اصابت دو طیاره به بدنه ی آنها

دیگرآنرا نه تنها    ده سالِ بیشترازمراحل بعدی و تا  امریکایی در  چیزی را که مقام های

  آمدند،   دارا نیز پیشدر ِ سخاوت و مُ پاکستانی از  جدی نگرفتند، بلکه با تروریست پرورانِ 

آشفته سازی بیشتراوضاع، حمایت    پاکستانی درجهتِ   مقام های  دو گانۀاز سیاست ِعبارت  

ه از دپلوماسی نوع  دوسیع مخفیانه از گروه طالبان و تقویت تروریسم توسط آنها با استفا

)قرارگزارشهای  امریکا بود.  خودِ   مساعدتهای ملیارد دالریبرداری از  هبا بهر  پاکستانی و 

سال، مبلغ یک اعشاریه شش ملیارد ا پس ازحادثۀ یازدهم سپتمبر، درهرمنتشرشده، امریک

" نیم    این خود میرساند که " زیرکاسۀ " امریکا  (ربرای حکومت پاکستان پرداخته استدال

نای یکنیم  کاخ سفید بود که در دراز  خاِص   این همان سیاستِ .  کاسه " وجود داشته است

ملیارد  مخارج ِ ، علی رغم تحمل ِ بین المللی در افغانستانو  های امریکایی  دهه حضور نیرو 

گستردۀ   انتقاد های  و  تلفات جانی  و  دالری،  تأکید  و همچنان،  المللی  بین  منابع مختلف 

یافت.                   کماکان به سود جانب پاکستان ادامه    دولت افغانستان،تقاضای مکررِ   
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وقتی  سفید دربرابرمقام های پاکستانی،    عالوه ازاغماض رییس جمهورامریکا و تیم کاخ

میالدی رهسپارواشنگتن شد، جورج بوش یک  ۲۰۰۲جنرال مشرف درماه فبروری سال 

باردیگراو را مورد تأیید و تفقد قرار داده ستایش های تعجب آوری از وی بعمل آورد.  

این جنرال دغلبازپاکستان را " رهبرشجاع و دارای دیدگاه  روشن" خوانده   بوش  مثالً 

" و مشرف    عالوه نمود که " من افتخارمیکنم که اورا }مشرف را{  دوست خطاب کنم.

          هم لبخند تبخترآمیز و رضائیت بخشی برلبانش نقش بست و به پاکستان برگشت. 

طی همین مالقات معامله گرانه بود که حکومت پاکستان فقط پس ازواقعۀ یازدهم سپتمبر،  

حمایت  ازسوی امریکا بدست آورد و غرض "  مبلغ ششصد ملیون دالرمساعدت اضطراری

   نمود.              نجصد ملیون دالردیگرنیز حاصلریکا "، مبلغ پ لوژستیکی ازارتش ام

جالبترازهمه اینکه دربحبوحۀ حادثۀ خونین نیویارک و درعین مالمتی مقام های تروریست  

پرورپاکستان و درجریان حصول مساعدتهای ملیارد دالرازسوی ایاالت متحدۀ امریکا،  

پاکستان وزیرمالیۀ  وقت،  درآن  که  عزیز  چنان    شوکت  را  امریکایی  های  مقام  بود، 

سخاوتمند و دست و دلبازیافته بود که کلیه هم وغم جانب امریکا را گذاشته ادعا کرد که 

"  به دلیل بروز اختالل درصادرات پاکستان بعد از یازدهم سپتمبر"، این کشور دو ملیارد  

ده اند )؟!( و جورج  دالرضرر کرده و پنجاه هزار نفردر اثرآن، شغل هایشان را ازدست دا

بوش هم، بدون آنکه پای چوبین چنین استدالل خام و ماهیت چال بازانۀ این ادعا را بشناسد  

و بپرسد، معجالً بخشوده گی یک ملیارد دالر از جملۀ دو ملیارد دالرقروض پاکستان را 

                                                                                      اعالم نمود.  

برندۀ جایزۀ  )کارلوتاگال(  تطبیق میشد که به قولِ کاخ سفید درحالی  نادرست ِ  این سیاست ِ

" واشنگتن باید به پاکستان حمله میکرد " پولتزر" خبرنگار روزنامۀ نیویارک تایمز،   

                                                                                 نه به افغانستان "

، تلفات  حضور امریکا و ناتو در افغانستانبا وجود اینکه  " کارلوتاگال " متذکر شد که "  

زیادی برای طرفین داشت، اما مشکل از افغانستان نبود، بلکه افراطی گری وحمایت از 

رد. .. رهبران سابق پاکستان به ویژه پرویز مشرف شورش در پاکستان صورت میگی

رییس جمهور سابق پاکستان با هوش باالی خود، امریکا را فریب داده و خود را متحد  

در  القاعده  سابق  رهبر  الدن،  بن  حضوراسامه  آن   نمونۀ  یک  زدند...  جا  واشنگتن 
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ط امریکا در پاکستان بود. دولت پاکستان به مدت شش سال پیش از مرگ بن الدن توس

، از او محافظت میکرد. پاکستان نه تنها از بن الدن حمایت کرده، بلکه به او  ۲۰۱۱

                                                       اطالعات جاسوسی هم رسانده است ..." 

  آن کشور گزاف و تالشهای درازمدت ِ  بخاطرآنکه مخارجِ   امریکایی،  دراول، مقام های

رسیدن به اهداف استراتژیک    و بخاطر  گروه طالبانایجاد، پرورش و حمایت ِ   درجهتِ   که

  - سیاسیابزار  گروه طالبان را هنوزهم بمثابۀ  یکسره هدر نرفتهبکارگرفته بود،    امریکا

داشته  نظامی بنباشد،    دردست  اسامه  تحویدهی  موضوعِ  تا  آورد  بعمل  و  ال  سعی  دن 

را با همکاری    ()آنهم تنها درمورد زنان  اصالحات روبنایی درچهارچوب امارت طالبان

نزدیکش مانند انگلستان، پاکستان و عربستان   متحدانِ مساعی ِطالبی و با تشریک ِصرعنا

ازآغا قبل  چنانکه  نماید.  یکطرفه  آباد  دراسالم  اتخاذِ   عملیاتِ زِ سعودی  و    نظامی 

ن زمان بحیث  درآ  وکیل احمد متوکل کهطالبان،    امارتِ   سقوط دادنِ بنی برقطعی متصمیم ِ

الدین حقانی  گروه مذکورکار  وزیرامور خارجۀ  وزیرسرحداتِ میکرد و همچنان، جالل 

اینکه میان هیأت امریکایی،    دلخواه بدست نیاورد.نتیجۀ    خواند، ولیاسالم آباد فرا  آنها را به

چه سخنانی رد و بدل    )آی.اس.آی(یا نماینده های  ه  و طبعاً نمایند  الباننماینده های گروه ط

و   استخباراتِ گردید  درآ  نقش  بود پاکستان  امریکا  ن مرحله چه  آیا  و  ازآ؟  نها چه  واقعاً 

                                                                               روشن نشد.  میخواست؟ 

بمثابۀ  آن نیز پس از  م، آنچه۲۰۰۱سپتامبردریازدهم    عالوه ازانفجارهای بزرگ نیویارک

درنقاط ِ   عملیاتِ   تداوم شد،  مختلف ِ تروریستی  داده  انجام  اینها  جهان  قسماً 

                                                                                              :  بودند

م۲۰۰۲بمب گزاری در " بالی" اندونزیا در سال *  

م  ۲۰۰۲اری انتحاری در" مایک پلس" اسراییل  در*بمب گذ  

میالدی   ۲۰۰۷و  ۲۰۰۳اری در "کاسابالنکا" ی مراکش در سالهای بمب گذ *  

م۲۰۰۴اری در میتروی ماسکو در سال مب گذ*ب   

م ۲۰۱۰اری مجدد در میتروی ماسکو در سال *بمب گذ  
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م۲۰۰۳ترکیه در سال  –اری در استانبول *بمب گذ  

م ۲۰۰۶انگلستان در سال  –تروی لندن در م  اری*بمب گذ  

۲۰۰۷"گالسگو" انگلستان در سال  ایی بین المللیاری  درمیدان هو *بمب گ  

م ۲۰۰۶هندوستان در سال  –اری در قطار)ترن( بمبئی  *بمب گذ  

م  ۲۰۰۷اری در الجزایر در سال *بمب گذ  

م  ۲۰۰۷پاکستان در سال   –اری در شهر کراچی *بمب گذ  

م ۲۰۰۷اسالم آباد در سال  – اری در هوتل " مرییوت" * بمب گذ  

م۲۰۰۸شهر بمبئی در سال  یا تفریحی  منطقۀ توریستیکاری در *بمب گذ  

م ۲۰۰۵انگلستان درسال  -اری در شهر لندن*بمب گز  

م  ۲۰۰۷انگلستان در سال  –اری مجدد درشهر لندن *بمب گذ  

دیگر نیز در نقاط مختلف جهان در سالهای بعد صورت    عالوه از اینها، بمب گذاریهای  
گرفت  که شرح همۀ آنها را در اینجا ضروری ندانسته همین اندازه را بحیث " مشت 

                                                                   نمونۀ خروار" در اینجا گنجانیدیم. 

 

                                 با رهبران ائتالف (سیا) گیری تماس

مبنی برتحویلدهی    ازهمکاری و همیاری رهبران گروه طالبان ظاهراً  وقتی امریکایی ها  

با رهبران   تصمیم گرفتند )ویاخودنخواستند به نتیجه برسند(، یوس شدند،مأ  اسامه بن الدن

سیاسی  نا گوار ِن شب و روز، حالت ِن یا " ائتالف شمال" که هرچند درآضد طالبا  جبهۀ

  بنام   (ای.آی.)سی هفت عضوی  کارین، اولین تیم ِ د. بنابرآن نظامی داشتند، نزدیکترشو  –

پنج ملیون  ) و بقولی    امریکاییملیون دالر  سه، با وجه نقدی  االشه شکن( )کر" یا" جارِبرِ 

چندین سال در    که  بنام " گری شرون"   سازمان مذکور  دالر( تحت ریاست افسرکارکشتۀ

کرده و به زبان فارسی دری هم اسالم آباد نیزکارافغانستان درمردم ِجهاد ِرابطه با امورِ 

   گردید.                                                     پنجشیر درۀ رهسپار، آشنایی داشت
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شهر  م با احمد شاه مسعود در۱۹۹۷برای نخستین باردرسال    ن،قبل ازآ  " "گری شرون

، این دیدارها (سیا) انترنتی  نشرات ِ  منبعِ   توضیحات ِ   تالقان دیدار بعمل آورده بود و قرارِ 

میکرد، مبلغ مسعود" دیدار" درهرباریکه با " شرون  و " گری    ادامه داشتن نیزپس ازآ

   میداد.                                   دوصد و پنجاه هزار دالرامریکایی  نیز به وی تحویل

ماموریتش در سیا، تقریباً با تمام مه ره  " ... درزمان  :  "گری شرون" خود گفته است که

 "... است  نموده  دیدار  افغانستان  تاریخ  اخیر  ی  دهه  سه  بزرگ  و  خورد    های 

(۱۴)                                                                                               

ات نظامی امریکا علیه  آغازعملی )دوازده روزقبل از  ششم ماه سپتامبربتاریخ بیست و وی  

امنیتی  امورِ   رییِس ن وقت بحیث ِ با عارف سروری که درآپنجشیرشد و  درۀوارد ِ  افغانستان(

سیاف  رسول  و عبدالرب    عبدهللا داکتر   یونس قانونی،   هیم، قسیم ف  بامیکرد ونیزف" کار"ائتال

سوی  از  نکهآ، متعاقب ِ( سیا)هیأت    رسیدند، به نشر  پسانها  باساس اسنادی که  دیدار نمود. 

با    نخست،  افغانستان میشود،واشنگتن، مؤظف به انجام وظیفه در  تصمیم گیرندۀ  مقام های

وسایل ِ  از  ماه  مورد ِ برخی  نزدهم  بتاریخ  آنجا،  از  و  آلمان  به  واشنگتن  از  ضرورت 

کستان پرواز نمود.  یازب   پایتختتاشکند    ( به۱۰۰-ال کارگو )  طیارۀبا پروازِ م  ۲۰۰۱سپتمبر

مذکور  بعدهیأت  کاره  ،  پیشرفتۀ ازانجام  وسایل  تهیۀ  و  مقدماتی  توسط    اطالعاتی،  ای 

ازطرف سی.آی.  ( ساخت روسی، ۱۷–یک    –هلیکوپتر)ام   ای خریداری شده )که قبالً 

یا تیم " االشه    ای.آی .پنجشیررسید. هیأت سی  به درۀبتاریخ بیست و ششم ماه سپتمبر   بود(،

جبهۀ رهبران  ازطرف  استقبال    شکن"  زیادی  گرمی  با  شمال"  ائتالف   " یا  اسالمی 

                                                                                              گردید.

رسیدن   متعاقبِ ...    : "درسالهای بعد نوشت که  ،" رییس تیم " االشه شکن  " گری شرون" 

" جنرال عارف    پنجشیرو صرفِ   به درۀ آورد که  بنام " ممتاز"  خبر  طعام؛ شخصی 

   آید."                       شاه مسعود به دیدار هیأت میسروری"  رییس اطالعات احمد 

مان با " سروری"، مبلغ پنجصد هزار دالر نقد  ضمن نخستین دیدار"وی می افزاید که

                                                                               ".را برایش سپردیم
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" ... جنرال  :  خویش چنین ادامه میدهد  کتابِ   فصل چهاردهمِ ۹۶  "گری شرون" درصفحۀ  

ای در  . دیدار با هیأت سی.آیمعیتی اش توسط سه عراده موتر، غرض    فهیم و افراد  

  ۱۰۱طی پاراگراف اخیر صفحۀو   پنجشیرآمد "  " بهارک " درۀدر  آنها واقع   اقامتگاه  

" ... من، بسته ی حاوی یک ملیون دالرنقد را پیش روی جنرال :  همین فصل می افزاید

فهیم گذاشته و برایش توضیح دادم که از این پول میتواند در آماده سازی نیروی نظامی 

هزار دالر  برای آینده، استفاده بعمل آورد و همچنان برایش تذکر دادم که وجه پنجصد  

خویش   ن در امورمربوط به کار  آتا از  پرداختمعارف سروری هم   گذشته برای  نقد را شب  

نماید..." نیز    استفاده  نکته  این  به  که گری شرون  پردازد  "می  عارف    :  فهیم،  وقتی 

اتاق خارج شوند، عارف برای ممتاز اشاره نمود تا  دیگران میخواستند از  سروری و

پول را با یکدست بردارد، اما   بردارد، اوالً ممتاز خواست بستۀپول نقد را از روی میز  

  آنگاه که بمن نگاه کرد، لبخندی دوباره روی میزگذاشت  وفهمید که سنگین است و آنرا  

گفتم: برایش  من  و  کرده زد  تصور  که  است  ترازان  دالرسنگین  ملیون  یک  بلی! 

                                                                                      (۱۵)بودی..."

... وقتی مالقات تمام شد، من گفتم میخواهم مقداری ک مک  : "مینویسدهمچنان  "شرون"  

گی نیروهای جن ن درجهت سر و سامان دادن  رای سیاف هم بسپارم تا بتواند ازآپولی ب

او   شاید  نماید.  استفاده  واقع  خویش  ممد  القاعده  رهبران  به  ما  دسترسی  راه  در 

                                                                                               ."شود

سی.آی.  تیم  غرِض   پس،  ایرییس  از  ازآنکه  سیاف  با  پنجشیر    درۀتماس 

یکصد هزاردالری را از چانته بیرون   "من یک بستۀمیشود، چنین مینویسد:  رهسپارگلبهار

پول را با ولع تمام به سوی    بستۀ  آورده باالی میزپیش روی سیاف گذاشتم. او )سیاف(

پول دوخت، مثلیکه حیرت    رای یک یا دو ثانیه به سوی بستۀخود کشید، چشمش را ب

 حدقه برآمده بود و سپسو نداند در دستش چیست. چشمانش اززده و دست و پاچه شده  

بسته را به سوی یکی ازافرادش طوری پرتاب نمود که گویی کچالوی داغ را ازدستش 

اولین باراست که چنین پول نقد    "   به آن طرف انداخته باشد. سپس بسوی من دیده گفت

اینرا بگفت ودرحالیکه نگاهش را بصورتم دوخته بود،    "را ازطرف کسی دریافت میکنم. 

                                                                   (۱۶)خنده برلبانش نقش بست..."
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از،  باز" و   با کنایه متذکر میشود که   کتابِ "شرون" درجایی  اخیر  "    خویش    جمله ی 

سازمان   رییس  الفیصل  ترکی  شهزاده  گفتار  گمان  بی  را استخبا   سیاف  سعودی  رات  

افغان    با سیاف و یا دیگر فرماندهان  زمانی گفته بود " هرگاهی که  می آورد که  بخاطر

بانکی ام را در دست داشتم.   چک   صحبت، همیشه دفترچۀ قبل از آغاز  مالقات میکردم، 

"(۱۷)                                                                                                  

پنجشیر و    مسافرتش به درۀ  پس ازشرح و بستِ   تیم " االشه شکن" )گری شرون(رییس  

زیِن  بن  عراده موتر،عارف سروری غرض خریداری دو دیگربرای  پول ِمقادیر ِ  پرداختِ 

گروگان های امریکایی که  و رهایی دونفر   هلیکوپتر، مواد خوراکه برای اهالی پنجشیر

بودند و غیره، درصفحۀگروه طالب   درزندانِ  بیست و هف   ۱۹۵ان درکابل  کتاب    تمِ فصل 

لیون و هفتصد هزار  پول را حساب کرده و مبلغ یک م  ،..من و رکخویش مینگارد : " .

ن  ، طی  دیداری که صبح هماالبته بار دوم{ برای جنرال فهیم و داکتر عبدهللادالر نقد را }

ن جمله، وجه هفتصد و پنجاه هزار دالر را بایستی  روز صورت گرفت، پرداختم  که ازآ

درجهت آماده سازی نیرو هایش برای جنگ به مصرف میرسانید و مبلغ دوصد و  فهیم 

نیاز   مورد  مواد  تهیه ی  بمنظور  دالررا  به مصرف  پنجاه هزار  که  مردمی  میرسانیدند 

اه هزار دالردیگر را  پنج  مبلغ دوصد و    میدان های جنگ زنده گی میکردند...    اطراف  در

به زبان دری و به قلم خودم با حروف بزرگ نام   علیحده گنجانیده باالی آن  در یک بستۀ

هزار دالرباقیمانده و پنجاه  عطا محمد فرمانده نظامی مزارشریف را نوشتم و چهارصد  

در تا  بود  انجنیرعارف سروری  روزانهعملیات  امور  برای       " برساند.    ( ۱۸)بمصرف 

ازطرف گری شرون  دالر، عالوه از پرداختهای قبلی  )البته این چهارصد و پنجاه هزار

                                                    (  مؤلف  -  برای انجنیرعارف سروری بوده است

" البته از قبل روابطی  :  غانستان "، عارف سروری گفته است" امریکا درافنوشتۀ    بربنیادِ 

  بر سر  میان جبهۀ متحد و امریکایی ها به همان شکلی که گفته شد از طریق سی آی ای  

                               ستنگر و مبادلۀ اطالعات در مورد اسامه وجود داشت ..."خرید  

همکاری  مبنی بر  رهبری " ائتالف شمال"   حلقۀ  ای موافقتِ سی.آی.  مقام های  بدین گونه،و 

ً   که قرار بود  را  با نیرو های امریکایی  واطالعاتی  نظامی وارد افغانستان شوند،    متعاقبا

                                                                                           جلب نمود.
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رهبرانِ .   به  خطاب  پول،  تقسیم  درموقع  شرون"  که    "گری  است  گفته  "  "ائتالف" 

   امریکا بفرستد."ای رییس جمهور اسامه بن الدن را در میان یخ میخواهد تا برسر  

" ما به تعداد ده هزار جنگجو داریم  فهیم طی این تماس با " گیری شرون"  گفته است که  

ما بر آید صرفه نمیکنیم و به شما خوش    که مجهز نیستند، با آنهم هرکاریکه از دست  

                                                                                    آمدید میگوییم. " 

معامله یی که فی  نمود که متعاقب ِ افشأ " آن سازمان " وبسایت  طریقِ بعداً از   (سیا)منابع 

ای" بنام  آیتروریسم سی ائتالف صورت گرفت، قوای " ضد مابین " شرون" و رهبرانِ 

سی )سی   درآی  نصبِ اقدامات ِ  داخلِ پنجشیر  درۀ(،  و  انتقال  به  گردیده    عاجل 

مخابراستالیت ِ  آالت  قوی،مخفی،  اس)   تی  پی  وسیلۀ  (جی  نقشه  یابی    رده  یا  و  روی 

  ائتالفِ   - اعملیاتی )سی مختلط ِتیم ِ   ،، درعین زمان (سیا)  پرداخت.  اطالعاتی   فعالیتهایسایر

و  آورد  وجود  به  را  سازِ   شمال(  و  خاص  استقرارِ محل ِساخت    ( ۵۵۵-دی )او.  نیروی 

فرود ِ  برای  حامل ِوتسهیالت  پیماهای  رهوا  سالح  و  بدین  مواد  و  گرفت  دست  روی  ا 

های  .ای.دی( علیه گروه طالبان و نیرو د= اسعملیاتی بنام )سَ ، یک نیروی خاص ِاساس

به درۀ پنجشیرمواصلت اکتوبر هفدهم ماه  به روز (  )سیاالقاعده ایجاد گردید. تیم عملیاتی  

ً   بریتانیا نیزعملیاتی خاص ِ  تیمِ   نمود.  درۀ در  با آنها  نخست به والیت بدخشان رسید و متعاقبا

، به تعداد یکصد  ۲۰۰۱افشا میکند، تا ماه اکتوبر (  سیا)یکجا شد. تا آنجا که منبع  پنجشیر 

، ۵۵۵–او. دی  بنام های )  امریکاو سه صد تن از قوای عملیاتی خاص ِ  (سیا)تن اعضای  

تیم، سی سی ای تیم،اس.او.سی سی. ای تیم، ای.سی. اج. او    الفا   -، ای۵۸۵  -او. دی

          ستقر شده بودند:م افغانستان  مختلفِ  ( به شرح زیر درنقاطِ ۵۷۴تیم، و او.دی.ای

۵۵۵ -تیم او. دی. ایدرپنجشیر   

۵۸۵  -تیم او. دی. ایدرتخار و مزار  

 درکابل  تیم  ) سی. سی. ای (

۴۵۷-تیم او.دی. ایدرقندهار   

                                                                                و یا با این شرح : 
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 تیم  " االشه شکن " در پنجشیر

دوستم  عبدالرشید تیم ستاره ) الفا( درمزارشریف با  

 تیم " آفرین" درمزارشریف با عطا محمد نور 

کرزیتیم " پژواک " در ارزگان با حامد   

 تیم " دلتا " در بامیان با کریم خلیلی  

                 .تیم " ..." به رهبری یک جاسوس جوان سیا در هرات با اسماعیل خان

تح اندیشمند"   " آقای  نوشتۀ  فهیم    تِ باساس  قسیم  گویا   ،" درافغانستان  امریکا   " عنوان 

دۀ امریکا علیه طالبان ح همکاری با ایاالت متبه تقاضای " گیری شرون " مبنی بردرپاسخ  

است   دو مشکل است"  گفته  با شما  نظریات  درهمکاری  افکار و  جا  این  اینکه  اول   :  

این نظریات هستند... با  دارد. استاد ربانی و استاد سیاف  و "  "    اخوانی گری وجود 

ما  استاد سیاف تشویشی نداشته باشید، او از خود  " در قسمت   شرون " گفته است :  

                                       است و من فردا چای صبح را با او یکجا میخورم ..."

" موفق  " گیری شرون:  میخوانیم کهمحمد عارف سروری    قولِ ازدرهمین نوشته  و باز

محمد قسیم فهیم  جانشین احمد شاه    جبهۀ متحد به شمول  رهبران    شد تا همکاری تمام  

 مسعود را در جنگ علیه طالبا ن و القاعده بدون هیچ قید و شرطی بدست بیاورد ."   

فعالی  )سیاسفرها،  های  تیم  تماسگیریهای  و  درشمال ِتها  تنها  درۀ  (  و  کابل 

امریکایی،  نماند،  پنجشیرمنحصر  مقام های  تدوین شدۀ  برنامۀ  آنها طبق  تعدادی  بلکه  با 

تفنگدارانِ قوماندان  از و  مجاهدین  در  های  گلُ قندهارمانن سابق  حامد    د  و  شیرزوی  آغا 

در با کرزی،  درمزارشریف  ظاهرقدیر،  زمان،  حاجی  علی،  حضرت  با  آباد  جالل 

با اسماعیل خان،  هرات  ی، درحمد نور در بامیان با کریم خلیلعبدالرشید دوستم و عطا م

  دیگر نیزتماس گرفته از بذل و بخشایِش  همانطور با مناطقِ  و  پکتیا با پاچاخان زدراندر

                                                                        دالر و دینارمضایقه نکردند.
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 وقوع زلزله در نهرین

بتاریخ بیست و  زلزلۀ شدیدی نیزنظامی درافغانستان،    –سیاسی    موازی با چنین مصایبِ 

قدیمی نهرین مربوط والیت بغالن به وقوع پیوست که  شهرک ِم در۲۰۰۱ماه مارچ  پنجمِ 

زار و پنجصد  جان باختند و یکه دراثرآن، قرارگزارش های رسمی، به تعداد دو هزارنفر 

یکصد و سی هزار نفر از باشنده  گفته شد که مجموعاً به تعداد    نفر دیگر زخمی شدند.

حالی صورت پذیرفت که نه گروه  ند. این حادثۀ غمناک درهای منطقه بی خانمان گردید 

مرکزی و نهاد های   انسانهای زلزله زده بودند و نه هم دولتِ   طالبان در اندیشۀ نجاتِ 

  تدارکِ درنیزغرب  بشتابند. جهان ِداخلی وجود داشتند تا به ُکمک مصیبت زده گان    مسوولِ 

راندنِ  و  بمباران  و  جنگ  اندازی  ازراه  طالبان  اقدام خاکِ   نوع  هیچ  بوده  افغانستان   

لهذا، ویرانی نهرین و هستی و سرنوشت  این زمینه انجام ندادند.  بشرخواهانه درعمل ِو 

و   ازتمهید  ناشی  غبار  و  دود  درمیان  پناه،  بی  و  بینوا  های  باقیمانده  و  قربانی  هزارها 

   گرایید.                                           " ضد تروریسم " به خاموشیگ ِ جن  تدارکِ 

  میالدی نیز زلزلۀ شدیدی در شهرک ُرستاق واقع در شمالِ   ۲۰۰۸گفتنی است که درسال  

بود که دراثرِ ن  افغانستا پیوسته  ازبوقوع  پنجهزارتن  تعداد  به  بکام    ساکنانِ آن  آن منطقه 

                                                       مرگ رفتند و خرابی بزرگی به بار آمد. 

 درکمپ دیوید تصمیم گرفته میشود

انف سلسلۀ   و  میشود،  –اطالعاتیعال ِفعل  بحث  آن  روی  دراینجا  که  ای  البته    تدارکاتی 

  کمپ دیوید" "در  ،افغانستان حمله باالی  آغازِ جورج بوش که قبل از  ابینۀک  باساس فیصلۀ

  ، ند اشتراک داشت لیبرالهای نوین  ن شخصیت های مجرب و کارکشتۀ حلقۀ  گردید ودرآدایر

  این قرار بود که چون جنرال " از  مشوره های خاصفیصلۀ آنها پس از صورت پذیرفت.  

مسوول ِ  تامی در  عملیات ِفرانک"   آماده  عدمِ   افغانستان،نظامی  پیاده   برای  الزم  گی 

ن، درهمین جلسه چنین فیصله بعمل  یکا را اظهارنمود، بنابرآزمینی امرسربازان ِکردن ِ

  - فنی  ز نیروی ضربتی یا نیروی خاص )آمد که ایاالت متحده باید به تعداد سه صد تن ا 
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ارتفاعات ودیگرمهم مانند پنجشیرپیشرفتۀ کشف و شناسایی را در نقاط ِ  وسایلِ با  (اطالعاتی

از نیروی  مؤثر  ستفادۀو بعداً با ا  نظامی گروه طالبان کشفمهم ِ جابجا نماید تا اوالً مواضع ِ

. پس ازآن بود که " واشنگتن  ، در سرکوب و شکست آنها اقدام بعمل آورده شودهوایی   

رسانید،  م خویش به نشر۲۰۰۸ماه فبروری    ۲۳و۲۲که بتاریخ    گزارشیپُست در یک  

ضد    م از مرکز  ۱۹۹۹ی( درماه اکتوبر  . اآی  .)سی  " یک تیم  از کارکنان  نوشت که :  

کستان پرواز نمودند. این تیم   یبسوی دوشنبه مرکز تاج  هفعالیتهای تروریستی این ادار

اسم   ب    به  )جا  )کرر  مستعار  یعنی  بنام  االشه شک(  یاد میشد که توسط شخصی  ریچ ن( 

از  آمر شعبۀ بن الدن در )سی آی ای( رهبری میگردید.ریچارد{  } ایشان در یکی   ..

(  ۱۷-ام بعداً ذریعۀ یک هلیکوپتر روسی )و  فرود آمده    میدان های دور افتادۀ دوشنبه

   "                    برف شمال افغانستان سرازیر شدند. ه های باریک و پر  به سوی قل  

پُست" در  با  چنین مینویسدیک جای دیگر"واشنگتن  تیم های خفیۀ سی آی ای   ...  " :

، به دید و مالقاتر و پنجاه هزار دالر در ه  جاسوسی و اعطای مبلغ دوصد  آالت    انتقال  

( بود که در ۱-اول )نالتدستۀ    مسعود در درۀ پنجشیرآغاز کردند. نام رمز    با  باز دید

دا۱۹۹۷سال   بسویم  دوشنبه  از  گردیده  پنجشیر  سه    خل  نمودند.  پرواز  پنجشیر 

تابستان  دیگرتیم   تا  آالت  ۱۹۹۸هم  گردیده  پنجشیر  غرض    داخل  را    تعقیب    جاسوسی 

                                      تلفونی طالبان در اختیار مسعود قرار دادند..." مخابرات  

کارهای مقدماتی    انجامِ تیم " االشه شکن" و پس ازورود ِ   که به تعقیبِ   جنرال "تامی فرانک"

دوشنبه  ارامریکا رهسپ  نظامی ایاالت متحدۀمعامله کنندۀ بخش ِ نخست بعنوان  ذکور،تیم م

آنجا وارد افغانستان گردید و جنگ علیه گروه طالبان را رهبری  پایتخت تاجیکستان و از 

:  چنین مینویسد  سربازامریکا درافغانستان"عنوان "  تحتِ  خویش  در بخشی از کتابِ   نمود،

کستان،  یدوشنبۀ تاجدر  سردشب   سه شنبه، اخیراکتوبربود، یک   روز    اخیر  " ...ساعات  

شد، با   یمحمدقسیم فهیم{ و شخصیکه منحیث }مسوول{ مالی اش معرففهیم }مارشال  

دند. .. طیارۀ غول پیکربه تنهایی در یک گوشۀ میدان هوایی  یدآلود رسگر  مرسدس    موتر  

افسر   بود. یک  ایستاده  لکی  دیده  م  دراین سفر همراهی میکرد،    که  جنگ  بطرف مرا 

که من نزدش خوردی میکردم،  بود، بطرف چپ " هینگ "، سربازی  راست من نشسته  

آرنجش را روی میز گذاشته بود... فهیم برای معامله و چانه زدن آمده بود. او بزرگترین  
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قوای    امتزاج  نستان رهبری میکرد. او مؤثریت    رافغاترین قوای مخالفین را د  و مجهز

مخصوص و سالح رهبری شدۀ ما را مشاهده کرده بود. او ازطریق  ترجمان برایم گفت:  

برنده میشویم. . . اگرمساعی کنید، ما هردو    اگرمن به شما کم ک کنم و شما با من کم ک

"                 مثبت خواهد بود. ما به طور مشترک صورت بگیرد، نتایج    طرف  هردو  

تامی فرانک  لین  . وقت آن رسیده بود که  دربارۀ قیمت قا" می افزاید: " . .  "جنرال 

: " از ما چی میخواهی؟ فهیم پاسخ داد: بیشتر از این صحبت شود. من از فهیم پرسیدم

: شما سه  ، من پرسیدممن در ماه به سه ملیون دالر امریکایی ضرورت خواهم داشت"

 ... ر جهت راه اندازی عملیات میخواهید و اگر مزارشریف را بدست آورید؟  ملیون دال

: من درماه  به  تپولی خود کرد و در گوشش زمزمه کرد و بعداً فهیم گف  رو به مسوول  

دالر ملیون  ک ن مضرورت خواهم داشت. به ترجمان گفتهفت  . بطرف ترجمان ، ترجمه 

خوردم و ورزدن آغاز کردم، د  ، به قدم  ستگویی ا  و گفتم این یاوه سرایی و چرنددیدم  

خیلی عصبانی    فهیم لکچر میداد که  جنرال فرانکروشن کردم. }ترجمان{ برای    سگرت

داست ملیون  پنج   ... نشستم  میز  و روی  آمدم  طیاره  داخل  به  باره  دو  استر،  ؛  ست 

مالی اش از طیاره بیرون میرفتند و بوجی هایی   موافقه شد....زمانیکه فهیم و مسوول  

ری میشدند، حمل بارگی  مرسدس بنز جهت    موتر  دالر پ رشده بودند و در  را که با ملیون ها

بوجی های   حمل    آن شد که موترش اسپرنگ های قوی جهت  دیده میتوانستم. امیدم بر

من فهمیده نتوانستم  نوت های صد دالری که بارش را گران ساخته بودند، داشته باشد. 

(                                 ۱۹) که آیا  ما اسپی سودا کردیم یا قالینی خریدیم . . . "  

گفته شده که مجموع ِپولهایی که درطول هفته های جنگ، ازطرف جنرال تامی فرانک  

            .           میگردد هفتاد ملیون دالربالغ بر  برای قسیم فهیم پرداخته شده است،

 

 ترفند پاکستانیها 

  تحتِ در   دراین شب و روز و   نظامی و اطالعاتی پاکستان  مقام هایکه گفته آمد،  همانطور 

فریبنده،   و  پهلو  دو  دپلوماسی  یک  از  استفاده  با  مشرف،  پرویز  ژنرال  رهبری 

خشِم جانب امریکا، همکاری ظاهری اش در "جنگ امریکا    کاهِش   بمنظورِ   اگرازیکطرف
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مذهبی، بشمول  تند رو  ، از سوی دیگر، احزاب و تشکالت ِتروریسم" را اعالم نمودعلیه  

دستوردادند تا  کۀ جاسوسی ارتِش آنکشورازکانال شب   گروه طالبان را  شناخته شدۀحامیان ِ

چنانکه    خیابانی بزنند.  نمایشی و   برضد امریکا دست به تظاهراتِ به طرفداری طالبان و

های پشاور،  در شهر  پاکستان مذهبی    تحت رهبری احزابِ   ی گروه های بنیادگرای اسالم

آن   ، بیرقِ د ضد امریکایی سر دادههای تن شعار  ونواحی مرزی  ، کراچی، الهوراسالم آباد

اعالن    را  از اسامه بن الدن و طالبان  ضمن آنکه پشتیبانی شانکشور را به آتش کشیدند و  

در حمله به افغانستان علیه طالبان همکاری نکند.    خطاب به پرویز مشرف گفتند  کردند،می

دیورند" و گروه های "    آنسوی خط نامنهادِ   یطالب گرا  قبایل نشینانِ حتا تعداد زیادی از

  " علیه امریکا، به سوی"جهاد   پیوستن بهبنیاد گرای مذهبی پاکستان جوقه جوقه غرِض 

نعتی در این زمینه بعمل    هیچنوع مما  نظامی پاکستان  افغانستان رهسپار شدند که مقام های

آنها را بکرات    مستندِ   فلم و تصاویرِ   منطقه وجهان،  نیاوردند. چنانکه رسانه های خبری

دولتی  آن بود که " مشرف " و مقام های  اطردستوری، عمدتاً بخ این نمایشات ِ  پخش کردند.

امریکایی چنین    مادی بیشتر، برای اربابِ   وجهۀ سیاسی و امتیازاتِ پاکستان، غرض کسب ِ 

پاکستان، بازهم  مردم  عامۀ    سنگینی افکارِ د که علی رغم فشارها، تهدید ها ووانمود کنن 

میباشد.                   ابرقدرت امریکا    آن کشورقرارداشته و فداکارانه در خدمتِ درکنارِ   

پلوماسی بسیارماهرانه یی را درپیش گرفتند، طوریکه  یپاکستانیها دربرابرخشم کاخ سفید د

پاکستان را ازضربات نظامی ابرقدرت امریکا درامان نگهداشتند، هم پولهای گزاف    هم

ستراتژیک آن کشورپیرامون حفظ گروه های املیارد دالری بدست آوردند و هم سیاست  

پاکستانی   نوع  های  ترفند  چارچوب  دریک  را  افغانستان  و  هند  علیه  تروریستی 

ماه  ۱۳ارت امورخارجۀ جورج دبلیوبوش بتاریخ  بکارانداختند. مثالً، " آرمیتیج" معاون وز

هنوز   پاکستان  نظامی  استخبارات  شبکۀ  رییس  محموداحمد  جنرال  درحالیکه  سپتمبر، 

   درواشنگتن بود، این خواسته های عاجل و مهم را به جانب حکومت پاکستان تحویل داد:  

را داده و هوا پیما  پاکستان باید به هوا پیما های امریکایی اجازۀ پرواز ازآسمان خود  -۱

                        های ایاالت متحده، حق فرود آمدن درخاک پاکستان را داشته باشند. 

امریکا حق دسترسی به پایگاه های نیروی دریایی، میدان هوایی و مرزهای زمینی    -۲

                                 این کشور را برای انجام عملیات برضد القاعده داشته باشد. 
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             ام های امریکایی{       همکاری و فراهم کردن اطالعات عاجل }برای مق -۳

جلوگیری ازعملیات القاعده درمرز های افغانستان و پاکستان و متوقف کردن ارسال   -۴

اسلحه از طریق این کشور به القاعده و پایان دادن به کلیه حمایتهای لوجستیکی از بن  

                                                                                               الدن. 

قطع ارسال سوخت به طالبان و جلوگیری ازپیوستن جنگجویان پاکستانی به صفوف    -۵

                                                                                         طالبان.    

                                               .      ریح اعمال تروریستی صمحکوم کردن  -۶

                            پایان دادن به حمایت از طالبان و قطع رابطۀ سیاسی با آنان.   -۷

جنرال محمود رییس آی.اس.آی که همانند جنرال "مشرف"، باریکی اوضاع را به موقع  

: " ماهمواره با شما بوده  ت فوری بجواب " آرمیتیج " گفت کهدرک کرده بود، بصور 

ایاال  این،  اما  استایم،  نشتافته  پاکستان  یاری  به  که  امریکاست  متحدۀ  ...پاکستان ت 

                                                         درکنارایاالت متحده قرار خواهد داشت."   

به شمول جنرال    آی(پاکستان )آی.اس.  ارتِش   اطالعاتِ   مربوط به شبکۀ  جنراالنِ و اما،  

عین حال، دست  درپرویز"مشرف "برخالف وعده های گرِم چاکرمنشانه به جانب امریکا،  

  سرو سامان بخشیدنِ پناه دادن و  خاص و برنامه ریزی های پنهانی مبنی بر به تحرکات ِ

یازیدند.برای گروه های تروریستی طالبان و د  مجد   د  القاعده  مقام  پلوماتیک ِی بازی های 

امریکا   محرمانه یی که با جانبِ همینجا خاتمه نیافت، بلکه طی مذاکرات ِپاکستانی در   های

خود را نیز به شرح آتی بر   سود جویانۀ  شرایطِ دیگر  یکبارِ   همانند گذشته ها،انجام دادند،  

                                                                                   :آنها تحمیل کردند

  ، به قولیو )  ، نخست باید به تعداد چند صدالبانطعلیه امارت ِ نظامی  عملیاتِ ازآغازِ قبل  (۱

فزیکی داشته  حضورِ دروالیت قندوز که  پاکستان  جی(  )اس.اس.  نیروی زبدۀدوهزارتن( از

ضد طالبان" به رهبری احمد شاه   هۀ و برجنگهای طالبان، عربها و پاکستانی ها علیه " جب 

فرمانده و  نظارت  هلیکوپترمسعود  توسط  ازآنجا  میکردند،  پاکستان  ی  به  نظامی  های 

این نیروی زبدۀ پاکستان بنام " گروه خدمات ویژه " نیز یاد    ه شوند که شدند.برگرداند
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نیرو   ۱۹۵۵میشود که درسال   بنیان گذاشته شد.  ایاالت متحدۀ امریکا  ی  میالدی توسط 

مذکور، درجنگهای اشغالگرانۀ خوست و جالل آباد درسالهای حاکمیت "حزب وطن " یا  

همان حزب دموکراتیک خلق افغانستان نیزنقش فعال داشت. این نکته را نیز باید متذکرشد  

که شبکۀ استخبارات نظامی پاکستان )آی.اس.آی(، دوشعبۀ دیگر نیز بنام های " شعبۀ  

" دارد که ازچندین سال بدینسو دربخش تحریکات، تبلیغات،  ایکس" و " شعبۀ افغانستان

رتخریبات،   به  همچنان،  و  افغانستان  ضد  ازتروریستهای  حمایت  و  جنگی  اه  کُمکهای 

، ماین گزاری ها  و انفجارات دهشت افگنانه علیه مردم  اندازی عملیات خونین تروریستی 

                                                                           افغانستان انهماک دارد.

ذروی اش دردهۀ    آزمایشاتِ ضع شده علیه پاکستان را که پس ازو   (امریکا باید تعزیراتِ ۲

و   کردهبرقرار  دوم  هزارۀاخیر   سازد  مرفوع  ملیو   مقداربود،  برای چندصد  دالرنیز  ن 

فوری بعمل آورد. چنانکه حکومت امریکا، بصورت عاجل وجه سه  مساعدت    پاکستان

  تحویل داد و  به آنهابگونۀ عاجل    دالر  وبعداً مبلغ یک ملیارد  و هفتاد و پنج ملیونصد  

آمد.                       دیگر نیز در آینده بعمل خواهد    وعده سپرد که مساعدتهای سر شارِ   

پلوماسی ماهرانۀ پاکستانیها دربرابرایاالت متحده، نتیجه دلخواه به بارآورده  یبکارگیری د

                                                                       امتیازات آتی را حاصل نمودند:  

پاکستان که تا آنزمان، بخاطرکودتای نظامی وآزمایشات اتمی اش مورد تحریم های امریکا  

  ۳ت، جورج بوش تمام آن تحریم ها را بصورت فوری مرتفع اعالم کرد، مقدار قرارداش

ملیارد دالر قروض قابل پرداخت را برای پاکستان بخشید، کمکهای    ۳۲ملیارد دالر ازجملۀ  

گرفته شد و برای بانک جهانی اجازه داده شد تا  ظامی گسترده برای این کشور از سر ن 

ین همه درحالی صورت میگرفت که جورج بوش  . ابرای حکومت پاکستان قرضه بدهد

هرکشوری درهرمنطقه ای باید تصمیم بگیرد که : "  رسماً و با صراحت اعالم کرده بود

با ما است یا با تروریستان. از این روز به بعد، هرکشوری که به تروریستان پناه دهد  

                                   یا از تروریسم حمایت کند، دشمن امریکا تلقی خواهد شد. "  

  " بوش  دبلیو  از خاطرات ِ" جورج  از زعامتش، دربخشی  بعد  نوشتدرسالهای  :  خود 

همکاری پاکستان، تحریمها را برداشتیم، پاکستان را بعنوان یکی از   در ازأ،  ...ما  "

بیرون    عمده متحدین   ناتومان  کردیم و کم ک کردیم بودجۀ عملیات  ضد    معینسازمان 
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شود تأمین  آن  همکاریتروریسم   کنگره  با  درشمن  دالر  .  ملیارد  سه  تا  ک کم  کردیم 

دمات پاکستانی  ن را به روی کاال ها وخهای مابگذاریم و بازار  آنان  اقتصادی دراختیار  

                                                                         (۲۰)بیشتر بگشاییم..." 

ها دالربه  علیه پاکستان را برداشت و ملیاردتحریم ها  واقعاً  بوش، درحالیکه  جورج دبلیو

م طی یکی  ۲۰۰۲ ماه می  آنکه بتاریخ دومِ نمود، با  آن کشورسرازیر   کیسۀ حکومت مدارانِ 

" برای باز سازی افغانستان به سویۀ بین المللی کوشش  سخنرانی هایش وعده سپردکه  از

دوم   اروپای غربی پس از جنگ    مجدد    مارشال که برای اعمار  پالن  میکند و از مودل  

، همۀ این وعده  درسالهای بعد دیده شد  متأ سفانه طوریکهتهیه شد، استفاده مینماید "، اما  

خون ملیونها   فریبکاری و ریختاندنِ   ه فراموشی سپرد و تنها به لفاظی، تبلیغات،ها را ب 

                                                                           افغانی اکتفا کرد و بس.  شهروند ِ

وجه چهل ملیون    امریکا،البته به اشارۀ    جاپان نیز   حکومتِ تب دار،    چنین حالتِ   درتحتِ 

وضع    تحریمها یا تعزیراتِ بلی!  دالر امریکایی به حساب حکومت پاکستان واریز نمود.

این    قبلی  شدۀ رفع  بود.  گذاشته  شدیدی  و  تأثیرمنفی  پاکستان  اقتصادی  اوضاع  باالی 

مالی چند    سساتِ تش را ازمؤ دیگرحمایامریکا بار  زیرات، موجب شد که ایاالت متحدۀتع

فقر"   بخشایش در راستای " کاهِش قرضه ها و بذل و    پاکستان اعالن نماید، پرداختِ   جانبۀ

ارتِش درآ شود،  کشورازسرگرفته  دیگر،  کستان  پا  ن  پیشرفتۀبار  های  سالح  مورد    با 

پرویز  سیاسی نسبتاً متزلزل ِ   نیازازسوی امریکا و اسراییل مجهزساخته شود و موقعیتِ 

                                                               مشرف در پاکستان، تقویت گردد. 

و حوادث ِدرجریان ِ و ریتماسگی بعدی  پنهانی  مقام پلوماتیک ِیدهای  با  پاکستانی  های  مقام 

افغانستان و کوتاه آمدن جورج  امریکایی روی " مبارزه ع  های لیه تروریسم" و قضیۀ 

  باجگیرانۀ   طرح هایبوش، )دک چینی( و "پاول" دربرابر ترفند های جانب پاکستان،  

امریکایی    پیش روی مقام های  اشارۀ انگلیسها(  غالباً به طرف پاکستانی ها )و دیگری نیزاز 

همکاری  تقاضا های جانب امریکا مبنی برو ها  فشاربرابرِ این طرح ها البته در  .گذاشته شد

                                               :" جنگ علیه تروریسم " ارائه گردیدند و چنین  گسترده در 

طالبان،   و  القاعده  برضد  درجنگ  پاکستان  همکاری  صورت  در  بایستی  *امریکا 

مالی   حکومت    –مساعدتهای  آورده عالوتاً  بعمل  پاکستانی ها  برای  نظامی سرشاری 
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جدید افغانستان را وادار سازند تا روابط حسنه و اطاعت کننده یی را با حکومت پاکستان  

                                                                                         برقرار سازد.

" منافع مستقیم و حیاتی " پاکستان در افغانستان، بایستی بخشی از  * با در نظر داشت  

بتوانند   تا  افغانستان گنجانیده شوند  پاکستان در ساختار دولتی  به  نیرو های وابسته  

                          ور حراست بعمل آورند. بگونۀ آشکارا و مؤثر از منافع آن کش

درصفحاتِ  دید آینده    چنانکه  ها،  خواهیم  امریکایی  طرح  ه  ب   چگونه  تقاضای  هردو  و 

، علی رغم تنش های لفظی  تن داده و ظرف ده سال مورد افغانستان  در   پاکستان  تحکوم 

واکنشهای قدم    متقابله،   مقطعی   و  به  های  قدم  طرح  تطبیق  کار    مذکوربرای 

                                                                                               کردند.

حاکم و دولت غیر نظامی کنونی پاکستان، بازی    ... نظامیان  : "افشا نمود کهبی بی سی  

گروه طالبان، کاری میکنند  دو گانه ای را در پیش گرفته اند. آنها با زنده نگه داشتن  

ادامه داشته باشد و  همچنان    پاکستان  مکهای تسلیحاتی غرب بهکه پولهای سرشار و ک  

قبایلی انجام میدهند تا امریکا را خشنود   از سوی دیگر، هر از گاهی، حمالتی به مناطق  

                                                                                               کنند" 

مناطق قبایلی    درقلب    گزارشگرروزنامه } نیویارک تایمز{که "    بی بی سی عالوه کرد

،  قبایلیشته است که سفرش به مناطق  او نو.  با حاجی نامدار مصاحبه کرده است  پاکستان

ای بود که دولت پاکستان ادعا میکرد علیه شورشیان    " گسترده "  همزمان با عملیات  

. چیزی که مرا } گزارشگررا{  تکان داد، وزیرستان جنوبی براه انداخته استطالبان در  

عملیات  نشانه ای ازن بود که در داخل مناطق قبایلی )علیرغم ادعا های دولت( هیچ  ای

    (۲۱یده میشد و نه تانک دولتی ... )نظامی ارتش پاکستان نبود، نه سرباز پاکستانی د

                                                                                           

 امریکا تالشهایش را دنبال میکند

دپلوماتیک ِ و  سیاسی  مالی،  تالشهای  امریکا  عالوتاً،  یازدهم    حکومت  ازحادثۀ  پس 

افغانستان   هیأتهایی به شمالِ   آنکهعالوه از  نمود. مثالً، گسترده یی اختیار، ابعادِ سپتامبر
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فرستادند، هیأت های  ضد طالبان"    مقاومتِ   نده های " شورای نظار" و " جبهۀ نزد نمای

حتا    .فرستاده شدندنیز  جهان  مختلفِ های  ایتالیا و کشور نزد محمد ظاهر شاه در  دیگری

که  شد  یک گفته  درپاکستان،  متحده  سفیرایاالت  سیمون"  تام  رت  وزا  کارشناِس نفر" 

آنکشور و درامورخارجۀ  آسیا  شرق  اندرفامورجنوب  معاونِ کارل  سابق  وزارت    ورث 

، یعنی  میالدی   ۲۰۰۰ماه جوالی سال  در  ،آسیا  جنوب شرقِ امریکا درامور   امورخارجۀ

جاسوسی  روسیه و پاکستان در    شبکۀ   با کارمندانِ   قبل از وقوع حادثۀ یازدهم سپتامبر

  ماه می قبل ازآن نیز یک نشست ِس ری در  دیدار و گفت و گوی مخفی انجام دادند.  نیجرم 

و صورت گرفته  به اشتراک نماینده های امریکا، ایران، آلمان و ایتالیا در ژنم  ۲۰۰۰سال  

سقوط ِ افغانستان،  موضوع  روی  که  آورد بود  بمیان  و  طالبان  گروه  یک  ن ِامارت 

بودندحکومت ِ آورده  بعمل  متحدۀ.  دیگربحث  ایاالت  بود    چون  شده  مصمم  امریکا 

ازامارت ِ را  درافغانستان  طالبان  استعگروه  و   المطریق  داده  سقوط  آنسالح   ، بجای 

را به وجود    افغانستاننظامی بر  -سیاسی    یاستیال  حصولِ   غرِض   دولتی  جدیدِ   مکانیسمِ 

بنابرآ آمهمانطورن،آورد،  گفته  های  که  مقام  سلسله    امریکایید  یک 

سطح منطقه و جهان را عمدتاً ازمجرای سازمان ملل به  در،  پلوماتیکید خاص ِتحرکات ِ

انداختند،   هایی  راه  تماسگیری  و  مکانیسِم  سفرها  و  شرایط  تا  دادند  انجام  هرطرف  به 

طالبان  نظامی  عملیاتِ ازموردنظرنیزپس   باشد.  علیه  فعالیتهای چنانکه  میسر 

هایپلوماتیک ِ ی د درتحتِ   مقام  آمیزِ   شرایطِ   امریکایی  از و   سیاسیالتهاب  ناشی  عاطقی 

سپتامبر  یازدهم  بسیاررویداِد  سفید  نتایجِ زود  ،  کاخ  برای  را  آورد.  ه  ب   دلخواه  بار 

فقط در پی دیدار  ن نیز با امریکایی ها در تماس دایمی بود،  که قبل ازآمحمدظاهرشاه  

،  درروم   براهیمی(اخضراال عنان سرمنشی سازمان ملل )کوفی    و نمایندۀ  امریکایی  أتهی با

  سوولین و منسوبینِ م  ،گفت که " عنقریب به افغانستان برخواهد گشت"طی یک اعالمیه  

هیمی"  برااخضرو "  اال  با " روهارباکر" رییس هیأت امریکایی  شمال" به زودیائتالف  "  

چنانکه    امریکا علیه طالبان پیشقدم شوند،  جنگِ موافقت کردند تا درکوفی عنان،    نمایندۀ

بی بی سی گفت:    خبرنگارِ   پرسِش متحد شمال" در برابرِ ۀ  " جبه  نمایندۀ  قانونی  محمد یونس 

بنا هستیم.  تروریسم  ضد  بر  جهان  سایرکشورهای  مانند  ماهم  هیأت  برآ"  به  ما  ن، 

نظامی، سیاسی  مساعدت های  ی دادیم و جانب امریکا نیز وعدۀهمکار  امریکایی وعدۀ

                                                               ."متحد دادند و اقتصادی به جبهۀ
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آقای جمهورِ حتا  رییس  خاتمی"  با نیزایران  "  دیرینه  سیاسی  های  خصومت  رغم  علی 

با  امریکا، حکومتش  تحرکاتهمسویی  چنانکه  چنین  نمود.  اعالم  رسماً    نمایندۀ بعداً    را 

اسالمی درجلساتِ   جمهوری  اشتربُ )  کنفرانس  ایران  های  ن(  درکنفرانس  و  نمود  اک 

مساعدتِ سایرِ درکنار ِدیگرنیز برای  اش  گی  آماده  جهان،  پن   کشورهای   ( و  مالی  جصد 

داد.                                    نشان    را  سازی افغانستانشصت ملیون دالر( درراه باز  

آن  " درعین حال، طرح سه جانبۀ دیگر هم در میان بود  :  کهمینویسد  پیترتامسن   که 

ائتالف احمد شاه مسعود، قوماندان عبدالحق، محمد ظاهرشاه و از  حامد    عبارت بود 

تأسیس   حکومت    کرزی غرض  ق  یک  طالبان..."   با  گروه  سقوط  از  پس  وسیع   اعدۀ 

تامسن"    چنانکه تاجیکستان غرض نشست و    جریانِ "  پایتخت  به دوشنبه  مسافرتها یش 

ادل نظر با محمد ظاهر شاه به منظور مذاکره و تب و به روم    مذاکره با احمد شاه مسعود

" قرار شد دفتر لویه جرگه این نکته را نیز می افزاید که    "تامسن" شرح میدهد.  را نیز

در روم گشایش یابد  و امریکا به این مقصد، وجه یکصد هزار دالر، حکومت ایتالیا  

(         ۲۲دادند." ) قیوم کرزی پنجاه هزار دالر اختصاصمبلغ چهل ونه هزار دالر و   

خارج  یپلوماتیک در چنانکه پسانها افشا گردید، امریکا، عالوه ازتالشها و تماسگیری های د

افغانستان، دربخش تدارکات نظامی، بگونۀ موازی درداخل افغانستان نیز دست بکار از

شده بود. مثالً، به سرعت تماسهای تطمیعی را با برخی از رهبران جهادی و جنگساالران 

شکست خوردۀ قبلی درنقاط مختلف کشوربرقرار نموده و سالح و پول هنگفتی را میان 

بود.   نموده  تقسیم  با عطا محمد  آنها  درپنجشیر،  نظار  از رهبران شورای  مثالً، عالوه 

با کریم خلیلی با جنرال عبدالرشید دوستم در شبرغان،  در    ومحمد محقق  نوردرمزار، 

اسماعیلخان درهرات، با ُگل آغا شیرزی در قندهار، با حضرت علی    بامیان، با جنرال

گلبهار و چند تن دیگر تماس گرفته  لرسول سیاف در  اوحاجی زمان درننگرهار، با عبد

آنها، دو  آنها فراهم نموده بود. عالوه از  کلیه امکانات مالی، نظامی و  اطالعاتی رابرای

قوماندان عبدالحق و حامد کرزی را از پشاور  تن ازهمکاران نزدیک سی.آی.ای بنام های  

گارهالندی درصفحۀ  و کویته، به لوگر و اُرزگان فرستاده بود. چنانکه " بیته دم " خبرن 

م  ۵۷ یک   " عنوان  تحت  خویش  مینویسدکتاب  چنین  موترسایکل"  یک  و  .رد   "  :  ..

درحالیکه سرازیرشدن  پول درشمال و اسالم آباد آغاز شد، حامد کرزی مانند بسیاری از 

رهبران  دیگردرکویته، مالقاتهای مخفیانه با سی.آی.ای داشت. اوبا یک مامورمخفی که  
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سپتمبر   ۱۱امید، رابطۀ نزدیک پیدا کرد. او وکرزی همدیگر را قبل از  خودرا گریگ مین

مرکز   رییس  بعداً  که  گریگ  بودند...  کرده  دیدار  درکویته  بار  چندین  و  شناختند  می 

سی.آی.ای در کابل گردید، حامد کرزی را با پول و تلفونهای ماهواره ای مورد حمایت  

                                                                                        قرار داد..." 

بود این  سپتمبر  که    جالب  ماه  هفدهم  تاریخ  پاکستانیم  ۲۰۰۱به  هیأت  ریاست  یک   به 

 به اشارۀآی( نیز)آی.اس.آن کشور اطالعات نظامی  رییس شبکۀ    "احمد   جنرال محمود "

وی را وادار سازد  ظاهراً  هسپارقندهارگردید تا با مالعمرمالقات نموده  رجانب امریکا،  

تحویل   ها  امریکایی  به  را  اسامه  روزبرای  تا  سه  تنها  امریکایی  های  مقام  زیرا  دهد؛ 

امریکایی  خبرنگارِ وقتی  اما،  و   مالعمرفرصت داده بودند تا اسامه را به آنها تحویل دهد.

" با مالعمر رهبر طالبان چه گفتید؟ "  هیأت مذکورپرسید که    ازرییِس ،  موقع برگشتدر

ما نگفتیم اسامه بن الدن را به امریکا تسلیم بدهید، بلکه به آنها گفتیم  ، پاسخ داد که "  

که ادای چنین جمله سیاست و کیاست میدانند  البته اهلِ عاقالنه بگیرید. "  که باید تصمیم  

ن الشاعر" را میرساند،  دو پهلو، نه تنها " المعنافی البط  گ و ظاهراً گنُ چنین موقف    و اتخاذِ 

از یکسو  را  گروه طالبان    قبالِ پاکستانی در  بازیهای ماهرانه و شعبده بازانۀ مقام هایبلکه  

آنکه  جنرال محمود احمد عالوه ازمتبارزمیسازد.  امریکایی شان را ازسوی دیگر   و اربابِ 

د به بنیاد گرایی  معتق  مذهبی  عنصرِ   اداره میکرد، یکاکستان را  سازمان جاسوسی ارتش پ 

مؤلِف  " شجاع نواز"  بود.  نیزبه شمول گروه طالبان    یو حامی سرسخت گروه های تکفیر

جنرال مذکور گفته "    :یسداثرخویش مینو  ۵۴۳درصفحۀ    " شمشیرهای متقاطع "،  کتابِ 

مال عمر بگوید . . . من یک مسلمانم،  قاد  اعت وی هرگز سعی نکرد چیزی مخالف   است

؟ فقط مال عمر را از حملۀ امریکا مطلع ساختم، مگر  م دیگر حرکت کن  چرا برضد مسلمان  

"                 نمایید.نخواستم او را مجبور سازم که چیزی را } برای امریکا{ تسلیم    

نه  افشا شد که مالعمرو نزدیکانش، پیش شرطی بدین گو   ولی این موضوع درآن زمان

                                                                   : برای جنرال محمود ارائه کردند

 *اسامه بن الدن در یک کشور بیطرف محاکمه شود

 * تعذیرات علیه طالبان رفع شود.     
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  منفی داد. جورج بوش با جدیت پاسخ تعذیرات وضع گردد. ولی* برعلیه ائتالف شمال  

آی بود که کاخ سفید به اصل و ماهیت  .اس.رییس آیباساس همین بازی های شیطنت آمیزِ  

گفته    داد تا وی را از وظیفه اش برکنارکند.جنرال پرویز مشرف دستورد وبه  او پی برُ 

  معاون وزیرامورخارجۀ امریکا کسی بود که جنرال محمود   "طهماس پیکرنگ"  شد که

طی یک مصاحبه    طهماس  فشار قرارمیداد. چنانکهاحمد را همیشه تحقیرمیکرد و زیر

امریکا از پیشینۀ مذهبی وی }جنرال محمود احمد{ آگاهی داشت... ما  : "  داشتاظهار

                                            احساس میکردیم بهتراست به حسابش برسیم ..."

برخی ازاسناد ِمخفی که بعداً افشا گردیدند، نشاندهندۀ آن بود که شبکۀ جاسوسی ارتش  

م نقِش عمده و  ۲۰۰۱پاکستان )آی.اس.آی( حتا درعملیاِت تروریستی یازدهم سپتامبر

م خویش  ۲۰۰۱مهمی داشته است. چنانکه " وال ستریت ژورنال" بتاریخ دهم ماه اکتوبر

:                                                                                             شتنو   

 

 نمایی ازیک ضلع خسارت دیده ی عمارت وزارت دفاع امریکا   

محمود  : جنرال  آی.اس."  رییس  ارتباط  احمد  شیخ  آی،  سعید  با  )احمد    مستقیم  یا 

   مالی حمالت    مسوول    مدرسۀ اقتصاد لندن،  فارغ التحصیل  ، تبعۀ انگلستان وعمرالشیخ(



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

83 

 

طبق   و  داشت  سپتامبر  محمودهدایت      یازدهم  شیخاحمد  جنرال  سعید    مبلغ ،  ، 

محمد به  شدۀ  وت  }پیلعطا  صدهزاردالرامریکایی  اختطاف  های  طیاره  از  یازدهم   یکی 

دولت امریکا جنرال محمود از   بنابرفشار    بعداً   ارسال داشته است. }چنانکه{  سپتامبر{

                                                                                         ."وظیفه اش برکنار شده است  

اساس یک  اندیا" برتایمز آف  طرف "  مخفی مربوط به این معامله، از  گفته شده که اسنادِ 

این    اکیداً می پرسیدند  سیاسیمبصران ِ  .یافته استسرویس های مخفی هند انتشار  گزارِش 

 پشتِ آنهمه واقعیت های تلخ ِدلیل دارد که مقام های امریکایی، علی رغم آگاهی از  چه

ه در پرده،  مداران ِ   برابرِ نوزهم  ازمُ حکومت  و ُپاکستانی  کاردارا  می  مماشات 

                                                                                                گیرند؟

" کتاب  نویسندۀ  در    تصورمیکنم  جهانی  جامعۀ  وسیاستهای  ها  طرح  موفقیت   عدم 

کلیدِ افغانستان توانسته  مینویسداین مع  حلِ   "،  وقتی  دهد،  ما  بدست  "ما را    ... سیاست  : 

و در مورد شرق    های بزرگ{}کمپنی خارجی امریکا بیشتر بوسیلۀ انحصار های مختلف

میانه و آسیای میانه بگونۀ خاصی ازطرف انحصار های نفت و گاز و تسلیحات طرح 

ریزی میشوند. وزارت خارجه، صرف نقش مجری این سیاستها را بدوش دارد. بهمین 

  د و یا بخاطر  زو منافع خود پافشاری میور  عالیق  بر سر    }کمپنی{  لحاظ وقتی هر انحصار

عالیق کوتاه مدت ویا طوالنی مدت خویش به همدیگر امتیاز میدهند، بالطبع  سیاست  

خارجی امریکا دچار تنوع و گونه گونی میگردد }و{ پیکرۀ به ظاهر ضد و نقیضی را 

لحاظ داشتن  نفت و گاز از    }کمپنی انحصاری{    مجسم میسازد. . . پاکستان برای انحصار

منابع نفت و گاز الاقل تا کنون سر زمین بی حاصل میباشد، اما برای فروش اسلحه و 

ر در آمد به حساب میاید. بهمین لحاظ هردو انحصار در آن  به پای  بازار پ    ،  مواد انرژی

             (۲۳) رقابت  میروند و سیاست برله و بر علیه پاکستان را طرح میریزند..."

ود احمد با معاون " جنرال محم:  بود که  "دیلی تلگراف " درهمین زمینه نوشته   روزنامۀ

سپتمبر     روز های دوازدهم و سیزدهم  به  ریچارد آرمیتاژ( دو مالقات  )  وزیر امور خارجه

اس نوع  تداشته  چه  امریکا  در  دوازدهم  تا  سپتمبر  چهارم   تاریخ  از  اینکه  اما   .

                                            (۲۴) وشیده است . "  مشورتهایی را انجام داده، پ
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دهم ماه مارچ سال  حادثۀ یازدهم سپتمبر، نشریۀ " انتی وار" در شمارۀ نزچند سال بعد از

احتماالً  : "  شبکۀ سی آی ای نوشت کهسابق ِ" فلگیرالدی " افسر ِ  قولِ م خویش از۲۰۱۴

یازدهم سپتمبر دخیل بوده و یا الاقل از موضوع آگاهی داشته است    پاکستان درحمالت  

" یک گزارش بیست و هشت صفحه یی مبنی  :  سی آی ای گفته است  سابقِ همین افسرِ    ."

عربستان سعودی در حادثۀ یازدهم سپتمبرتهیه شده که نزد حکومت موجود    بردخالت  

                                                   میباشد"                                         

)ام.آی. دار  آلسترکروک" یک کارمند سابقه  بریتانیا در۶"  پُست"    (  نشریۀ " هافینگتن 

عربستان سعودی با تروریسم به وجود آمد و یکی از ریشه های اصلی  : "  نوشت که

بن عبدالوهاب ) بنیانگذاروهابیت ( و بهره سعودی، مستقیماً مربوط به محمد    هویت

                             ی توسط ابن سعود است ..."گیری از دیدگاه افراطی و تکفیر و

القاعده،  : "  ل یک عضو شورای روابط خارجی نوشتقو روزنامۀ " نیویارک تایمز" از

حم هستند. پنج  نی بی رداعش، بوکوحرام، الشباب و دیگران همه ازگروه های سلفی س  

نی  درسراسر جهان بوده است س    دهه است که عربستان سعودی اسپانسر رسمی سلفیت  

... چنین گروه هایی به شدت مورد حمایت دولت سعودی بوده اند که فرستاده گانی به  

   "           فیت تبلیغ کنند.لسفارت های خود در کشور های اسالمی میفرستد تا برای س

ده  ب  ازتِ هیجانا  گرماگرمِ ر هرحال،  ناشی  جولیانی"    حادثۀ  رودی   " نیویارک، 

بتاریخ دارِ شهر سپتامبر۳۰نیویارک  درنشست ۲۰۰۱ِماه  سازمانمجمع  م  ملل    عمومی 

روریسم  ت   ن و محکومیتِ  تروریستی، قربانی های ناشی ازآحمالتِ   اشتراک نموده پیرامونِ 

یش بخود جلب  پ از های جهان را بیشتررو ... سخنرانی نمود که توجه نماینده های کشو

، همدردی  روریسم جدی علیه ت  ضمن سخنرانیمنشی آن سازمان نیزنمود و کوفی عنان سر 

یکا برای دیگر، امر  یا بعبارۀامریکا اعالم نمود.    مذکور را با حکومتِ   و همکاری موسسۀ

مورد ترحیم و توجه    )ازنظرسیاسی و اخالقی(  ،یازدهم سپتامبر  حادثۀ نخستین بارپس از 

" به  نوین  محافظه کارانِ برای  "  ی شدمساعد   بسیارفت و این خود، شانِس گرجهان قرار

نظامی وسیع    مساعد تا به اقداماتِ   ازچنین شانِس   استفاده  بابوش تا  ریاست جورج دبلیو  

پردازند.                             بو عراق جهان و از جمله، افغانستان  مختلفِ   در نقاطِ   
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 بنای سنگی که اسمای قربانیان حادثه ی یازدهم سپتامبر روی آن نقش شده 

 

                             افغانستان گشوده میشود دریچه بسوی

اولِ  اکتوبرسال    هفتۀ  آبستن ِ  ۲۰۰۱ماه  و  حوادث ِ میالدی،  بود  خونبارتری درافغانستان 

همین هفته نزد محمد  د. یک هیأت عالیرتبۀ امریکایی درهمه چیز میرفت که دگر گونه شو 

"    یک حکومتِ   روی تشکیلِ "افغانی"    جلساتِ تدویرِ  رشهر روم رفت تا ضمنِ ظاهر شاه د

غرض  زمینه سازی  امریکایی، حین ِهای  ستان تبادل نظرنمایند. یعنی مقام افغان فراگیر" در

انداختن ِ در  عملیاتِ براه  درافغانستان،  درصددِ نظامی  ملل،  سازمان  با  دعوت    همسویی 

جناح محمد ظاهرشاه و دو    گروه روم یا "، شمال " جبهۀ متحد" یا " ائتالفِ  ازنماینده گانِ 

ار و گروه  گروه قبرس به ریاست همایون جریر ازحزب اسالمی گلبدین حکمتی دیگر)گروه  

برآمدند تا  (  پاکستان   حکومتِ حمایتِ   موردِ   قبایلِ   سید حامد گیالنی و رهبرانِ   پشاور شاملِ 

چگونه   آیندۀ افغانستان ودولتِ   ، روی تأسیِس وسیعتریک کنفرانس ِ  با ِگرد همآیی و تدویرِ 

به وتنظیمی(  )ازنظرقومی  آن  مکانیسم  های    گی  مقام  البته،  بپردازند.  امریکایی  بحث 
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ظاهردرروم    ۱۹۹۰ازسالهای   محمد  با  بدینسو،  مختلفبه  میالدی  درتماس    اشکال 

                                                                                               بودند.

فوق   نمایندۀ  االخضرابراهیمی"  عنان  "  کوفی  ملالعادۀ  سازمان  ل  سرمنشی 

هایی به کابل،  پلوماتیک و میانجیگرانه شده سفری د فعالیتهای    افغانستان نیز داخلِ درامور

                                        ماسکو، تهران، دهلی، روم  و جا های دیگر انجام داد.

بدان، " مالضعیف" سفیرگرو  آباد اظهار داشت که  ه طالبان درموازی  لبان طا"  اسالم 

به اتهام تبلیغ و ترویجِ  عیسویت    حاضراند هشت تن خارجی هایی را که قبالً 

ا کنند، مشروط  ن جمله میباشند، رهنموده و دو نفر امریکایی نیز درآ   دستگیر 

جورج  " ، ولی  خودداری نماید به آنکه امریکا ازعملیات نظامی باالی طالبان  

هیچ صورت حاضر به معامله نیست. یا اسامه را به ما تحویل دهند    " به:   بوش گفت

                                                                و یا منتظر مجازات باشند"

حادثۀ خونین  مریکا پس ازبیست و هفت روزیکه از عاقبت، مقام های نظامی ایاالت متحدۀ ا

همه جانبۀ سیاسی، تبلیغاتی،  تالش و تمهید ِپایان ِیعنی در هم سپتامبرسپری شده بود،  یازد

   آغازنمودند.                     اطالعاتی و بین المللی، عملیات نظامی علیه افغانستان را

تحرکاتِ   بِ متعاق هایی د  چنین  گزارش  ا  پلوماتیک،  مختلف متنوع  زبخشهای 

، قدم به قدم منتشر گردیدند. مثالً، بتاریخ  بیست و نهم ماه افغانستان و منطقه

که    ۲۰۰۱سپتامبر   گردید  توسط  "شایع  انگلیسی  های  کماندو  از  تن  طالبان  دو 

                                                             درافغانستان دستگیر شدند."

ی اکتشاف  طالبان یک فروند طیارۀ"  سپتامبرگزارش داده شد که    هماسوم ِ  درهفتۀ 

 کهداشتندوزارت دفاع امریکا اظهار  اما مقام های  ،بدون پیلوت را سقوط داده اند."

                                   " دربرابر چنین ادعا ها، نمی خواهند چیزی بگویند. "

انگلیس و    عملیاتِ هنوزیکماه از امریکا،  آنها    سایر متحدینِ نظامی  المللی  بین 

،  کانادا  -" تورنتو استار" چاپ تورنتونستان سپری نشده بود که روزنامۀ  افغادر
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امریکایی   مخصوص  عملیات   قوای  سه سرباز  "  : وزارت دفاع امریکا نوشت  ازقولِ 

محاصره   شهر  بمب های دوهزار پوندی بنام " سمارت بمب "  دراطراف  پرتاب    دراثر  

                     (۲۵)"  دیگرزخم برداشته اند. شده ی قندهارکشته شده  و بیست تن  

جنگِ   درکتابِ  نیز  "   " :  افغانستان  پنجم  "  میخوانیم  تاریخ  دسامبر،هنوز  به  ماه 

ورود   از  واگذاری    هیأت    یکساعت  به  مربوط  مذاکرۀ  }غرض  حامدکرزی  نزد  طالبان 

کرزی   اقامت    در نزدیکی های محل    نشده بود که یک بمب دو هزار پوندیی  قندهار{ سپر

 امریکا و  در خارج از شهر قندهارمنفجرشد که در نتیجۀ آن، سه نفراز نیرو های خاص  

کشته شدند. ریزه های چره به بودند،    به تعداد پنجاه نفر افغانهایی که با حامد کرزی

صورت کرزی اصابت نمود و " امیرین " آمرتیم سی آی ای که زخمی شده بود، غرض 

                                              (۲۶) معالجۀ عاجل رهسپار جرمنی شد ..."

برخی گزارشها حاکی از آن بود که شخص هم آهنگ کنندۀ مشترِک حمالت هوایی امریکا،  

به منظورتصفیۀ مسیِر رود هلمند از وجود بقایای گروه طالبان، خواستار حمایت هوایی  

حمل میشد، اشتباهاً به ۵۲–شده بود، اما بمب ِ هدایت شده که توسط یک فروند طیارۀ بی  

دکرزی با اعضای سی.آی.ای و تعدادی ازطرفدارانش درآنجا محلی اصابت نمود که حام

                                                                                   حضورداشتند.  

" آنها اصالً نمیدانند که چطور مقام های وزارت دفاع امریکا، همچنان اظهارنمودند که  

باید  لی، سربازان خودی را نابود کرده است.؟این بمب رهبری شده بجای هدف اص  "

ماه  دوستانه " درهای  امریکایی ها، چنین " شلیک    متذکر شد که این چنین بمب ها یا بقولِ 

افغانستان به قتل رسانید    فِ مختل  شان را در نقاط ِ ها و سالهای بعدی نیز دوستان و متحدان ِ

                                                          . ن ها  در جایش یاد خواهیم کردکه ازآ

م خبردادند که  ۲۰۰۲همچنان منابع وزارت دفاع امریکا به تاریخ دهم ماه جنوری سال  

  هفت خدمه و هفت فردِ   که حاملِ آن کشور   ( هرکولیِس ۱۳۰-)ک.سی  یک طیارۀ بزرگِ 

جنوب غرب پاکستان    منطقۀ کوهستانیود، درنزدیکی های کویته، واقع درنظامی امریکا ب

این    سقوطِ   تخنیکی موجبِ   اظهار داشتند که نقِص . هرچند منابع مذکورسقوط کرده است

طیارۀ مذکور در    سقوطِ پاکستان گفتند که    مقام های ارتِش طیارۀ بزرگ شد، ولی برخی از 
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کردند که یکتعداد ستانی عالوه  منابع پاک   .ستنگر صورت گرفته استموشک ِ  شلیکِ   اثرِ 

و وزیردفاع    وه طالبان موجود بود. رییس جمهورهنوز نزد گر   کهای " ستنگر"موشاز

منطقه   شان در دشواری ماموریتِ نشانگرِ حادثۀ مذکورین حادثه گفتند که "ا   امریکا درقبالِ 

ازمیباشد. تعدادی  نیز  بعد  درسالهای  امریکا،  "  پیلوت  بدون  و هواپیما های  هلیکوپترها 

طالبان والبته غالباً با شلیک سالح پیشرفتۀ امریکایی بنام " ستنگر" در  مسلح ِروه ِتوسط گ

مختلف   ازآنقاط  که  شدند  داده  ط  سقو  خواهیم  افغانستان  یاد  جایش  در  ها  ن 

                                                                                                 کرد.

بوش رییس جمهور امریکا به روز بیست و هشتم ماه سپتامبراظهار داشت دبلیو رج  جو  

افغانستان پیاده شده اند. "   " افراد عسکری امریکا و انگلیس قبالً در بعضی نقاط  که  

سیزده  مریکایی درخاک افغانستان بالغ برا  منابع مطلع گفتند که دراین موقع، تعداد سربازانِ 

                                                                                          هزارنفرمیشد.

آمد، گفته  ریکایی، "  ام  هایقامکه مجنگی بود  نیروهای    پیاده سازیهمین    چنانکه قبالً 

عبدالحق" برادرِ قوماندان  و،  ننگرهار  جهادی  شورای  رییس  قدیرسابق  یکی  حاجی 

)دروالیت لوگر( و "حامد کرزی"  کابل    جنوب شرق دررا    سابق  مجاهدینِ   فرماندهانِ از

وزارت    سخنگویسابق   معیین  و  طالبان  خارجۀ  گروه  را  امور  ربانی  الدین  برهان 

تافعالیت  هنگفت   باپولِ   رزگان(اُ )درجنوبغرِب   تبلیغاتی  فرستادند  های 

وبه    برضد طالبانرا آغاز نموده آنها را    محل در   قومیطالبان وسران ِمتنفذ ِافراد ِوخرید ِ

کرزی قبالً با استفاده ازپولهای سی.آی.ای، تلفونهای ستالیت  د.  ن بکارگیر  طرفداری امریکا

قبیلۀ  متنفذین  برای  بخصوص  و  اُرزگان  به  کویته  از  ضرورت  مورد  مواد  وارسال 

زمانیکه   سازد.  متمایل  بخود  را  یی  عده  بود  توانسته  به  دهرارود،  دستورافسران وی 

ای رهسپاراُرزگان شد، به سختی توانست در برابرگروه مسلح طالبان مقاومت  سی.آی.

نماید. چنانکه یکی از روزها، برخوردسختی میان طالبان، افراد متعلق به کرزی و کماندو  

"گریگ"   ولی  دستگیرشود،  وی  که  بود  نمانده  وچیزی  گرفت  امریکایی صورت  های 

قوماندان عبدالحق کوتاهی کرده ۵۷۴-لفا)اافسرسی.آی.ای وگروپ   ( که درنجاِت جان 

ی را به پایگاه امریکایی  هلیکوپترهای کُمکی، کرزپرواز عاجِل  استفاده ازبودند، این باربا  

.   تا به سرنوشت عبدالحق گرفتارنیاید " یعقوب آباد " درخاک پاکستان انتقال دادندواقع در
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ه تعداد بیست و پنج  ردندکه کرزی کشته شده و ب اعالم ک  درآن وقت  منابع گروه طالبان

                                   را با مقادیرهنگفت سالح دستگیر نموده اند.نفرطرفدارانش 

( کتابش تحت عنوان " سقوط  ۱۰۷احمد رشید ژورنالیست مشهورپاکستانی درصفحۀ )

ترین کوت بود و  " کرزی هنوز دردرهرج و مرج" ترجمۀ حسن رضایی چنین مینویسد:  

ازآنجا با مالعمر مذاکره میکرد که قندهار را تسلیم کند. طالبان آخرین تالش های شان  

نوامبر، یکهزار طالب مسلح با یکصد}عراده{    ۱۸را برای کشتن کرزی انجام دادند. در 

درهنگام   افتادند.  راه  به  ترین کوت  به سوی  ازقندهار درطول مسیر کوهستانی  تیوتا 

عبور ازآخرین ارتفاعات، بمب افگنهای امریکایی فرا رسیده و بمب های شان را بر سر 

ند و باقیمانده نیروهای طالبان فرو ریختند. حداقل سی وسایط نقلیۀ طالبان تخریب شد

                                                               نیرو ها به قندهار بازگشتند..."  

به این حساب، بخت با حامد کرزی )برخالف قوماندان عبدالحق(  یاری کرد که امریکایی  

                                                .      واز مرگ نجات یافت ها به سر وقتش رسیدند

عبدالحق"  قوماندان   " که  افزود  باید  جهادِ   درهمینجا  مورد    درسالهای  افغانستان،  مردم 

امریکایی قرارگرفت، چنانکه امریکایی ها درارتباط به    مقام های  خاِص   ِش اعتماد ونواز

درجنوب شرق    ه بودند. اما، وی پس ازپیاده شدنکرددۀ افغانستان، باالی وی حساب بازآین 

شتابزده توسط آنان اعدام گردید،    وسط گروه طالبان دستگیر و بگونۀبه زودی ت  افغانستان،

گیر  ت دس که  بود  چیزی نمانده  و   گروه طالبان گیرافتاده  محاصرۀدرولی حامد کرزی که  

شد.                               توسط گروپ کماندوی امریکا و بریتانیا نجات داده شود،    

" شبکۀ اطالعاتی عبدالحق بسیارگسترده  :  قوماندان عبدالحق مینویسد   موردِ در   "پیترتامسن"

گروه  . تعداد زیادی از پشتونهای شامل ِباالیی گروه طالبان امتداد داشت  بود و تا سطح

بودند  تماس  در  وی  با  سالهای  طالبان  در  عبدالحق  منزل  میالدی    ۲۰۰۰تا    ۱۹۹۰، 

اقوام و قبایل و نیز فرماندهان    تجمع رهبرانِ در کویته، محل ِدرپشاور و از حامد کرزی  

نظامی و علمای مدرن بود... این وضعیت موجب شد که آی اس آی باالی عبدالحق و  

    (                         ۲۷)کرزی فشار وارد نماید تا خاک آن کشور را ترک بدهند... "
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ونه کشته شد ؟ قوماندان عبدالحق چگ  

...  قوماندان عبدالحق را چنین شرح میدهد : "    دستگیری و اعدامِ   پیترتامسن "، جریانِ "  

گرفت تا }ازپاکستان{ داخل افغانستان شده و قیام علیه طالبان را بدون  عبدالحق تصمیم   

امریکا ارسال   }؟{   مساعدت  خانوادۀ  باالی  بیشتر  وی  امید  نماید.  آغاز 

ازمرز میان افغانستان   وگر بود. مدت سه روزرایکی های لننگرهاردر نزددرحصارک ِ

آی تهدید که خطر او را بیشتر از سوی آی .اس . پاکستان با پای طی نمود. اومیدانست  –

. . با آنهم عبدالحق    شبکۀ مذکور از مدتها وی را تعقیب میکردند.  میکند، زیرا جاسوسانِ 

  حمایت خواهند کرد. حاکمِ مطمئن بود وقتی به حصارک برسد، } قوم { جبارخیل از او  

ود.  طالبان در ولسوالی حصارک از همکاری خویش بصورت مخفی به او اطمینان داده ب 

ضد طالبان در داخل، میتواند  قبایل و فعالین ِ  افرادِ با بسیج ِوی چنین محاسبه کرده بود که  

براز مرزگذشت  بیست و یکم ماه اکتو بارزه را به راه بیاندازد. بنابرآن، بتاریخ  علیه رژیم م

و بخاطر پای مصنوعی اش، از اسپ استفاده نمود.     افغانستان گذاشتخاکِ   پا بداخلِ   و 

  ، سۀ عبدالحق اعزت ارسال، نو تنها به تعداد بیست و دو نفر به شمول محمد قاسم ارسال،  

که فقط چند   ندشاه ولی نصیری  همراهش بود  و   ، فرمانده شاپوردین محمد، حامد جگرن 

چون اسپ ها آهسته میرفتند،  ( و تفنگچه با خودحمل میکردند. ۴۷  -میل تنفگ  ) ای. کی 

نمودند.  بجای سه روز،  لهذا، اهالی قرا و   آنها در طولِ   چهار روز طی طریق  با  راه 

وز سوم راه پیمایی  امریکایی ها شکایت داشتند. ر   قصباتی  بر میخوردند که  از بمبارانِ 

درمحلی بنام " حضر" واقع در غرب والیت لوگر بود که شنیدند به تعداد سه صد نفر  

عبدالحق و یارانش هنوز  آباد می آیند.  دستگیری شان از جالل  طالبان، غرِض تفنگداراِن 

اودرک کرد که موضوع افشا شده و  امید ی باقی  چندین ساعت از حصارک دور بودند.  

است   نیزمانع  نمانده  اش  مصنوعی  پای  بود،  شده  دیر  خیلی  هم  برگشت  برای  زیرا  ؛ 

عبدالحق در پشاور تماس    فرارمیشد... حامد جگرن با استفاده از تلفون ستالیت به دفترِ 

مذکور با جیمزرچی و دفتر سی آی ای در اسالم  مک گردید و دفترِ برقرارنموده طالب کُ 

،  وجود داشت  آنجا دو میدان برای نشست هلیکوپتردر تماس شد. در فرستادنِ  آباد غرِض 

پذیرفت.                                                  ن سی آی ای ارسال هلیکوپتر را  مگر  



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

91 

 

امنیتی ریگان بود، به واشنگتن تلفون    جیمزرچی به رابرت مک فارلن که زمانی مشاورِ  

تماس گرفت تا یک طیارۀ بدون سر نشین  سی آی سی    عملیات  کرد. مک فارلن  به مرکزِ 

، اما طیاره هنگامی رسید که دیگر  راکت باالی کاروان طالبان بفرستدرا غرض شلیک  

دیرشده بود. عبدالحق خطاب به همراهانش گفت تا زود به سوی پاکستان فرار نمایند،  

تاب کرده گفت که حتماً  ولی آنها نمیخواستند او را تنها بگذارند. عبدالحق باالی آنها ع 

تعلل میکردند.  یری و حامد جگرن هنوز هم ازرفتن  وی، شاپور، نص   بروند. خویشاوندانِ 

خان آباد ازبکستان که    –درهمین اثنا، به یک تیم  قوای مخصوص امریکا در کارشی  

حق  افغانستان شده به عبدال  خاکِ   فرمانده آن کپیتان جیسن امرن بود، دستور داده شد تا داخلِ 

خیمه، مشغول بررسی    یک میز در داخلِ   ورِ مک نمایند. مگرکپیتان و گروهش هنوزبه دَ کُ 

یک تپه در والیت لوگرنمایان  طالبان از عقب ِ   ... یک گروپِ نقشۀ شرق افغانستان بودند.  

اثنا،   درهمین  بردند.  حضر  دفترحکومتی  سوی  به  دستگیرنموده  را  عبدالحق  شده 

مذکور با دستۀ راکت    حاکمِ   خویش بیرون آمد. یکی از محافظانِ   دفترِ   طالبان از داخلِ حاکم ِ

فرقِ  او را    لنچربه  آمد،  به هوش  وقتی   . بیهوش ساخت  او را  و  نمود  حواله  عبدالحق 

راده راه، یک ع  در مسیرِ پک اپ نشانده به سوی کابل حرکت کردند.    عقبی موترِ   درسیتِ 

( رنگ  سیاه  ویموتر  یو.  دستورِ اس.  چراغ  اشارۀ  با  نمودارگردیده    توقفِ   ( 

جهید  ن بیرون   طالبان ازآعبدالحق را داد. مال عبدالرزاق وزیرداخلۀ ترسناکِ حامل ِموترِ 

حضریک گام به  فته نمیتواند، او باید اعدام شود. " حاکم ِ: " او، }عبدالحق{ کابل رو گفت

لحق را نمود و اما عبدالحق خطاب  عبدا  عقب ایستاد و حامد جگرن تقاضای زنده ماندنِ 

! "    !  با افتخارزنده گی کنُ   به او گفت " خاموش باش و از این مردم چنین تقاضامکنُ 

وزیر داخله را تعقیب    ،عبدالحق حامل ِ  دستۀ طالبان به موترهای شان برگشتند و پک اپِ 

فرعی پیچید و باالخره در یک گوشه یی از دشت متوقف شد.   نمود تا آنکه در یک خیابانِ 

از موترِ  ببندند.    وقتی عبدالحق  تا دستهایش را  امر کرد  پایین شد، عبدالرزاق  اپ  پک 

عبدالرزاق    آنرا می پذیریم "   ،گفت : " این خواست خداوند است  بلند   عبدالحق با صدای

دور  قدم  چند  و  نزند  گپ  گفت  را  برایش  ماشیندارش  رزاق  برود.  و تر  ساخت  آماده 

متعاقب ِ  افرادِ سایرِ  آوردند طالبان هم  در  به صدا  تفنگهای شان را  . عبدالحق حدود  آن، 

ف کند و رویش را بگرداند. وی اطاعت پانزده قدم دور رفته بود که رزاق صدا زد توق

دیگر نیزبصورت دستجمعی باالی او    کرد و رزاق باالیش شلیک پیهم نمود و طالبانِ   
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باالیی سرِ شلیک   قسمت  تا  برای    کردند  عبدالرزاق  شد. سپس  پرتاب  هوا  به  عبدالحق 

و کر نمایند  اعدام  نیز  تا حامد جگرن را  داد  دستور  باالی شاپ دند.  طالبان  و  رزاق  ور 

                                                      (۲۸نصیری فریاد کشید تا دور شوند... ")

چنانکه قبالً گفته آمد، عبدالحق قبل از آنکه بدسِت طالبان کشته شود، یک سلسله سفرها، 

جبهۀ   منظورتشکیل ِیک  رابه  سازنده  متحد  سیاسی  فعالیتهای  و  مذاکرات  تماسگیریها، 

   بود.       برضد گروه طالبان و ایجاِد یک حکومت ِوسیع البنیاد به راه انداخته  مشترک

گفته شد که درهمین شب وروز، مقام های )آی.اس.آی( پاکستان که از رویداد های جاری  

سخت نگران شده بودند، دراثِر یک تفاهم ِمحرمانه با لندن و واشنگتن، درنظرداشتند، با  

جابجایی   و  تغییری طرد  کودتا،  نوعی  اندازی  براه  یا  طالبی  های  ازُمهره    بعضی 

 درساختار ِامارت ِگروه ِمذکوربه وجود آورند تا بدین گونه، بدون آنکه این بنای استعماری 

 

دیده میشود  رزگان دروالیت اُ   گروپ کماندوی فوج عملیاتی امریکا نحامد کرزی درمیا   
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. بنابرآن، "  جانب امریکا برآورده شود  روحۀمط  کامالً سرنگون گردد، اهداف و مقاصدِ 

 گروه طالبان  آگاهی برخی از رهبرانِ   با  یک تفاهم،   پرتو چنینقوماندان عبدالحق "، در

. چنانکه بعداً افشأ  به مناطق جنوب کشور فرستاده شد  آیآی.اس.  واما بدون استیذان شبکۀ 

سمای تعدادی برسانند، فهرست ا  لوگر به قتل  -گردید، قبل از آنکه اورا در بین راه کابل

وی  جیب ِ این سفر، از  آنان درمورد  مربوط به توافقِ   و اسنادِ   طالبان  بلند پایۀازرهبران ِ

انه رو" را به میان  می   " طالبانِ پاکستانی ها درهمان موقع بود که موضوع ِبدست آمده بود.  

  حامد کرزی  دولتِ مصطلحات ِهمین اصطالح حتا شامل ِ سالهای بعدی نیزکشیدند که در

تروریست    ابرقدرتها، پسوندِ   افغانستان واقتضأ سیاست های خاِص دنبالۀ حوادث در گردید.  

پوزیسیون مسلح" ، " جنبش  اصطالحات دیگری مانند " ا  را ازنام گروه طالبان زدود و 

لهم  گروه های شورشی" و امثا، " نیروهای مقاومت" ، "برادران آزرده خاطر"، "  طالبان"

   شد.                ن موارد توضیح داده خواهد آینده، به نحوی درآزاییدکه در صفحاتِ  را
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رداده خوست به طالبان اخطا  اکمِ "ح   شد که  داده  گزارشپنجم ماه سپتامبربتاریخ بیست و 

در ازاین  بیش  ندارند  حق  شهرامورکه  نمایند." آن  دروبنابرآدخالت   آستانۀن، 

جنوبی افغانستان به    نظامی، گفته شد که " طالبان از سه والیتِ   – سیاسی  جدید ِتحوالت ِ

                                                                       سوی قندهار رو آورده اند.

روز  مؤ به  ششمِ چهارشنبه  و  بیست  سپتامبر،    رخ  طالبان، از  یتعدادماه 

،  واشنگتن   سرکوب کنندۀ  عتراض علیه اقداماتِ بعنوان اکابل را  امریکا درسفارت ِعمارت ِ

                                                                                    به آتش کشیدند.

"مساعدت یکصد ملیون دالری را   ماه سپتامبر اعالم نمود که    در اخیرِ " بوش"    ادارۀ

  ، ه باشد(اگرپرداخته شد) اینکه این مقدارپول، ". نموده است"ائتالف شمال" منظور برای

، در پردۀ ن استفاده شدو یا به چه نحوی ازآ  نی قرارگرفتو به اختیار چه کساچگونه  

                                                                                      ابهام باقی ماند.

د.  ن اعالم کردند که به ائتالف شمال سالح های مدرن میده  درعین حال  روسی   مقام های

ازب تاج یهمچنان  و  " علیه  یکستان  امریکا  با  برای همکاری  آماده گی های شان  کستان 

ً را  تروریسم "   کماندو های  ی از  دند. درهمین گیر و دار گفته شد که تعداداعالم نمو   رسما

شد  مال جابجا شده اند. این گزارش درحالی منتشرانگلیسی درصفوف نیرو های ائتالف ش 

قرارِ  ازخبرکه  عمال ِبعضی  دیگر،  )اطالعاهای  کشورجهان  پنج  روسیه تی  ،  امریکا، 

پاکستان( و  اسراییل  مخفیانه  انگلستان،  داخل ِ   بصورت  رفته  خاک ِبه  در افغانستان  و 

                                                         .  اسامه بن الدن گردیده بودنددستگیری  صدد ِ

ظامی میکند و  ن   به افغانستان حملۀ  خطار داد کهبود که امریکا رسماً اماه سپتامبر دراواخرِ 

آسیایی و اروپایی،    ممالکِ و تعداد زیادی از  ناتو( شمالی ) های عضو پیمان اتالنتیک ِکشور

زاران هاین خبر، هجوم ِانتشار ِکردند. متعاقب ِامریکا اعالم    نی شان را ازاین اقدامِ پشتیبا

جانی ناشی از خطرات ِرار ازف  ایران و پاکستان بمنظورِ   ما بسوی مرزهای  نفرهموطنانِ 

(  ایران و پاکستان )  آغاز گردید. ولی دوکشوِر همسایهنظامی امریکا به افغانستان    حملۀ

و نگذاشتند افغانهای آواره،  فغانهای پریشان و دهشت زده بستند به روی اهای شان را  مرز

                                                                                پا بخاک شان بگذارند.
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ریکا، طی یک رای گیری  میالدی، مجلس سنای ام  ۲۰۰۱سال  ماه سپتامبر   دومِ   درهفتۀ

صد رای موافق و هیچ رای مخالف و یا ممتنع، قطعنامه یی را به تصویب  یکعلنی، با  

دبلیو   جورج  برای  آن،  براساس  که  نید  جمهور  بوشرسا  کشور رییس  استفاده  حق ِآن 

نظامی غرضاز شهروندانِ   "نیروی  از  کشور  دفاع  خارج  و  داخل  در  به  "  امریکا  را 

ا  جمع و ی   فرد،را داد تا به هراین اختیاریعنی، کنگره به رییس جمهور   رسمیت شناخت. 

یازدهم سپتمبردانسته شوند، بی باکانه حمله  به نحوی ازانحا، مرتبط با حمالت ِ   کشوری که

"    غرِض را نیز  چهل ملیارد دالریامریکا، یک بودجۀ   حال، کانگرِس   درعینالبته  کند.  

را به   اختیارات گسترده یی کنگرۀ امریکا همچنان، مبارزه علیه تروریسم" تصویب نمود.

  و  که باساس آن، سازمان مذکور  تفویض نمود  ان.اس.ای()  سازمان امنیت ملی امریکا

جمهور  خالف ِرییس  هرمندرج  مواد ِمیتوانند،  امریکا،  اساسی  )شهروند    کسیدرقانون 

ر  ، دستگیتعقیب   ،تنها حدس و گمان، بعنوان دشمن  امریکایی یا اتباع خارجی( را مطابقِ 

نمای  جمهورامریکا،    تفویِض   د. ن وشکنجه  رییس  به  اختیارات  به  همین  "  بعداً  تئوری 

نافع امریکا حمله باالی م   ید. یعنی قبل ازآنکه دشمن آمادۀمبدل گرد "    پیشگیرانۀجنگ ِ

نا بود   ،جانب امریکا  باید با حملۀ پیشگیرانۀگردد،   ساخته شود. این    در نطفه نیست و 

نوین  سیاسی روی آن مکث کرده گفتند حلقۀ محافظه کاران ِهمان چیزی بود که تحلیلگران ِ

کارکرده بودند تا تحت    ولیبرالها( ی امریکا ازقبل روی چنین یک طرح و برنامهیا )نی 

به نظامیگری    افکارعامه را تسخیرنموده  دست آویز، بتوانند   ن عنوان و به اساس همینهمی 

تربپردازندبی  آزادانه  گستری  جهان  و  اقدامات ِ.  شتر  افغانستان  اما،  علیه  امریکا  جنگی 

ایرقانون بین المللی مذکوررا مغحقوقی جهان، عمل ِ   موجب گردید تا حلقات و مؤسساتِ 

  ( منثورِ ۵۱مادۀ )حکم ِ مخالف ِامریکا رانظامی    یعنی عملیاتِ .  محکوم نماینددانسته آنرا

، حملۀ  ان خراش های نیویارکاستدالل کردند که چون حمله باالی آسم  سازمان ملل دانسته

از سوی افراد یا گروه   یک حملۀ تروریستی بود که ، بلکه  امریکا نهور باالی  یک کش

صدام حسین رییس جمهوِر وقت عراق نیزازجملۀ آنعده از رهبران صورت گرفت.    خاص

اما، جانب امریکا ادعا و    کشورهای جهان بود که حمله به افغانستان را محکوم نمود.  

منثورسازمان مذکور، بعنوان    ۵۱حملۀ نظامی باالی افغانستان به اساس مادۀ  نمود که "

   (                                    ۲۹) ".ستدفاع شخصی است و یک جنگ تجاوزی نی 
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یازدهم سپتمبر، همدردی کشورهای جهان با امریکا، دادنِ  صالحیت های وسیع    حادثۀ 

دیگر، همچنان موجب  بوش و سهولت های   جورجنظامی  از طرف کنگرۀ امریکا برای  

"    به زندانِ   بصورت پیهم  دستگیرشده درافغانستان راای نه تنها افراد ِسی.آی.گردید تا  

کیوبا  "ب  -گوانتانامو  درخاک  سایرکشور  واقع  به  را  اسیران  بلکه  جهان بفرستد،    های 

  ؛ زیرا، مقام های نیز گسیل دارد   اعمال شکنجه و تحقیق غرض ِ  خاک امریکا( )خارج از 

امریکایی نمیتوانستند باساس حکم قانون اساسی آن کشور، اقدام به چنین اعمال ضد حقوق  

                                                               نمایند. درداخل قلمرو امریکا بشر

 اسمای افراد و سازمانهای " دشمن " اعالم میشود

افغانی و غیرافغانی  نظامی و استخباراتی امریکا، اسیران ِ  گردید که مقام های  پسانها افشأ

لیبیا،  جمله،  ازبه پنجاه کشورجهان و   صوص،دستگیری، توسط هوا پیمای مخ را پس از

و    ، قبرس، ایرلند، ایسلند، اتریش، لیتوانی، لهستان، تایلندانگلستان، پولند   مصر، اردن،

دادنِ ... منظورانجام  تعذ   به  و  شکنجه  با  توأم  میفرستند.تحقیقات  درماه   یب  چنانکه 

م، " دیوید میلیند" وزیرامور خارجۀ بریتانیا رسماً اظهار داشت ۲۰۱۱سپتمبر

اند،    ۲۰۰۲در سال  "  که   بوده  تروریستی  حامل  مظنونان   که  امریکایی  پرواز  دو  م 

                                                   (۳۰)" درخاک بریتانیا به زمین نشسته اند.

 

 هوا پیمای مخصوص سی .آی. ای غرض انتقال اسیران به گوانتانامو و سایر کشورهای جهان 
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آن کشور    صدراعظم و سایر مقام های  سوی " تونی بلر"ن سال ازیکه درآچیز 

جهانی بی بی سی گفت که    امورِ   رد میشد.  و " پلرینولدز" خبرنگارِ با جدیت  

   "                               .مایۀ خجالت دولت بریتانیاست  ، شدیداً افشأ این مسئله " 

حملۀ امریکا به افغانستان، در ، مدت کوتاهی پس ازروزنامۀ گاردین" تهرانحتا به قول ِ 

برنامۀ سازمان سیا برای مبارزه با تروریستها، پانزده نفر را به کابل تحویل داده  قالب ِ

                                                                                    (۳۱)است . " 

شخاص را اشتباهاً  ردید که مؤظفین )سیا(، تعدادی ازافراد وا گپسانها افشا  ین موضوع نیز ا

نگهداری دراز مدت و  جهان، ازآنها به مخفیگاه های اطراف ِدستگیرنموده پس ازانتقال ِ

نانکه اندیشکدۀ " اوپن سوسایتی  دریغ نکرده اند.  چ   باالی آنهاشکنجه های طاقت فرسا نیز 

" خالد مصری " با ملیت  :  قربانیان را بدین گونه افشأ نموداین    ای ازی ز  اسمای یکتعداد"

" ابن الشیخ الیبی" ، " گل رحمان" ،  فاطیما    وسام عبدالرحمن احمد الدماوی" ،   "آلمانی،  

بوچار" تایلندی که چهارماهه حامله  بوده ، ولی با آنهم، او را مورد شکنجه های سختی  

ایتالیایی ، "یری" ،  قراردادند، " محمد الز عبدالرحمن    " احمد گنیزا " ، " ابو عمر " 

                                                                                    النشیری" و امثالهم. 

اشخاص، تشکیالت    ، فهرستِ وعاجل   رسمی  عین حال، جورج بوش طی یک اعالمیۀدر

آن کشورعلیه    حملۀدرآینده، احتمال ِ  و تروریستی شده  متهم به اعمال ِ که  را  سساتی و مؤ 

سازمان " القاعده"   ازینقرار بودند:امریکا    نظرِ مورد ِت ِ ، فاش نمود.  تشکالآنان میرفت

مسلح اسالمی" درالجزایر، "حرکت    " گروهدر افغانستان، گروه " ابوسیاف"  در فلیپین،  

الجهاد" درکشمیر،  المجاهدین" در ازبکستان""  "  در  مصر، "جنبش اسالمی  ازبکستان، 

می"  داسال" نبرَ رد" در الجزایر، گروه اثبات االنصار" در لبنان،  گروه سلفی " تبلیغ و نَب 

حماس" در  ، "" در یمن ، " االتحاد االسالمیه" در سومالی، " ارتش اسالمی عدن در لیبی

،  درپاکستان البدرا، االقصا، بریگارد شهدای االقصا،  ندال، کانگرس ملی افریقطین، ابوفلس

عمرمجاهدین، انصاراالسالم، انصارالسونا، ارتش  درافریقا، ال  ابالجماع االسالمیه، الشه

بلوچستان، حزب    آزادیبخش  عربی،  درامارت  هندوستان،ککاسس  کمونیست  حزب 

  بهۀ ارانجمن، ج کمونیست فلپین، ارتش نسل نو، ارتش جماعت جمهوریخواه ایرلند، دیند

حرکت    مصر، فتح االسالم،  ، جهاد اسالمی  ین، دختران ملتدموکراتیک برای آزادی فلسط
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بدین، حزب  الجهاد االسالمیه دربنگله دیش، حرکت المجاهدین العالمی، حزب اسالمی گل

حزب المجاهدین، فدریشن بین المللی جوانان سکهه، سازمان  ،  رهللا لبنان، حزب التحری

، اتحاد جهاد  درپاکستان  جیش محمد، جماعت الفرقانجهاد اسالمی،    مردم ایرلند،دی  آزا

االنصار  اسالمی،  جماعت  درفلسطین،  اسالمی  جهاد  ،درپاکستان  جنبش    جماعت   

کشمیر   ، درپاکستان و  جمو  اسالمی  ی  پاکستان   جبهه  جندهللا،بخش  اشام،  قوای   ،جند 

پاکستان،  گران ِکُردستان، لشکرطیبه در کار  حزب ،  درهند، خدام االسالمکماندوی خالصتان  

  آزادی مردم مانیپور،   جبهۀ  نکا، قوای داوطلبان وفادار،جنبش آزادی تایگرتامیل در سریال

کانگرس مردم اشکاریه    عراق،مجاهدین خلق درایران و مراکش،  ودر گروه اسالمی مراک 

بریگارد سرخ برای ساختمان حزب کمونیست، قوای نظامی انقالبی برای  در داغستان،  

جبهه ی انقالبی مردم، جبهه ی انقالبی برای آزادی   نوامبر، ۱۷کولمبیا، سازمان انقالبی  

مردم، شایننگ پت، سپاه صحابه در پاکستان،جنبش اسالمی محصلین هند، تکفیر والهجره،  

قوای   ،،جبهه متحد آزادیبخش آسامدرپاکستان  محمدیت  گروه طالبان، تحریک نفاذ شریع

در  خودی  دفاع  الکفیفه  کولمبیا،متحد  الخدمت  القاعده  مخطاب  به  الرشید  مربوط  وفا،   ،

   درکازنلی.                        شرکِت واردات و صادرات مامون تراست درپاکستان و 

عبارت بودند از: اسامه غرض دستگیری و مجازات  جورج بوش  فهرست ِ   شاملِ   اشخاِص 

سیف العدل،  الم و نایروبی، لسامریکا در دار سفارتِ عامل انفجارِ بن الدن، محمد عاطف  

،  الولید، خالد الشنکیتی( محفوظ  ابوحافظ موریتانیایی ) مصطفی محمد احمد(،  شیخ سعید )

اللیبی،   الشیخ  العابدینابن  زین  لیبیایی)  زبیده  عبدالهامحمد    ابو   ، طارق(  دی  حسین، 

ثروت صالح شتاهه، طارق  العراقی) انورسادات(،  )قاتل  الظواهری  ایمان   ، ابوعبدهللا( 

محمد فضل   ، نصر فهمی نصر حسنینفتحی، عمرالفاتح(، محمد صالح، )انورالسید احمد

  عبدهللا،محمد فهید علی مسلم، عبدالرحمن یاسین، خالدشیخ محمد، احمد خلفان گیالنی، شیخ 

، مشن موسی متوالی،  انس ال لبی، احمد محمد حامد علی  احمد سلیم، عبدهللا احمد عبدهللا،

محمد الناصر،    الیعقوب، عبدالکریم حسینابراهیم صالح المحمد    احمد ابراهیم المگاسل،

اتوا.                                                        عماد مغنی، حسن ازل دین و علی   

امریکایی رسماً اعالم نمودند که برای دستگیری افراد مذکور و یا همکاری یی    مقام های

اما،    پرداخت.   که منتج به دستگیری هریک ازآنها شود، مبلغ پنج ملیون دالرجایزه خواهند

یی، اززمرۀ آنهمه افراد و اشخاص، تنها فهرست  سالهای پسین بود که مقام های امریکا
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مرد    "  جدیدِ  )سی.ان.انرا    "جهان  خطرناک    ده  خبرگزاری  اعالم  ازطریق  بدینقرار   )

                                                                                              :نمودند 

ایمن الظواهری رهبرسازمان تروریستی القاعده پس از بن الدن *  

 *نصیر الوحیشی اهل یمن و مشاور مخصوص بن الدن ومنشی خاص او

 *ابراهیم االسیری اهل عربستان سعودی و متخصص ساخت بمب 

*احمد عبدی اهل سومالی و رهبر سازمان " الشهاب" یکی از شاخه های القاعده  
 درسومالی 

 *مختار بالمختاراهل الجزایرو رهبرشاخه یی ازجنگجویان مسلح در الجزایر 

 *ابو محمد جوالنی رهبر جبهۀ " النصره " در سوریه 

یا رهبردولت اسالمی  )بعداً خلیفه    *ابوبکرالبغدادی یکی دیگر از رهبران القاعده درعراق
                                                                                       عراق و شام(

حکومت پاکستان  ی رهبر شبکۀ حقانی تحت حمایت *سراج الدین حقان   

 *ابوبکر شکو یکی از رهبران گروه " بوکوحرام" در غرب افریقا 

دوکوعمروف اهل چچن * و   

گروه های تروریستی  مگرجالب این بود که چرا مقام های امریکایی نام آن عده از رهبران ِ

درگیری نظامی و خونین هم    مانند طالبان و حزب اسالمی را که عمالً و ظاهراً با آنها

                                               . د" نساختن داشتند، شامل "مردان خطرناک جهان

مقام های امریکایی، اشخاِص شامل ِفهرست ِاولی، درسالهای قبل ازحادثۀ یازدهم    به قولِ  

تانزانیا، نایروبی، عربستان سعودی، استانبو  ل،  سپتمبردرکشورهای مختلف جهان مانند 

مادرید، سواحل یمن و غیره، علیه سفارتخانه ها، شخصیت های سیاسی ودیپلوماتیک و  

دامات ِتروریستی انجام داده بودند. درحقیقت، امریکا با تأسیساِت نظامی ایاالت متحده اق

استفاده از همین فرصت و فضای پیش آمده خواست همۀ دشمنان ایدئولوژیک و تشکالت  

سایت    –سیاسی   نماید.  مجازات  و  تعقیب  قابِل  فهرسِت  شامل  نیز  را  مخالف  نظامی 
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به چنین  آلمانی   نشریۀ  یک  ازقول  را  آماری  نشر    الکترونیکی"روزنه" 

                                                                                           رسانید:     

                                      

 

دبلیو بوش رییس جمهور و جنرال   کولن پاول وزیر امورخارجه ی امریکا درآستانه ی  جورج  

سپتامبر حادثه ی یازدهم    

   رسانید:           چنین به نشر یک نشریۀ آلمانی  " آماری را ازقولالکترونیکی"روزنه 

یک ملیون نفر را در داخل و خارج از  امریکا نام   حقوق بشر،  یک  نهاد  " بنابر بیان  

ضر در لیست مخفی درج حاتروریست بودن بر آنها میرود، درحال  امریکا که سؤظن  

در های بسته نگهداشته خواهد شد. هفتصد هزار نام  .. این لیست در عقب  نموده است .
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ن زمان هرماه بیست هزار نام جدید به در این لیست وجود داشت. ازآ  ۲۰۰۷در اپریل

                                                                            آن اضافه شده است ..."

مؤلف ِ لیچبالو"  مینویسد  کتابِ "اریک  بوش"  قانون   "  " از :  بعد  روز  سه  و  بیست 

مخفیانه را امضا کرد  استراق سمع     برج های دو قلو، جورج بوش یک عملیات  سقوط  

بوش که باال ترین مقام  امنیتی ارشد    که آنقدر حساس بود که حتا بسیاری از مقامات  

"                                  د.  ن نمیدانستنی را در دولت او داشتند، چیزی ازآهای امنیت  

 جوان امریکایی افشا گری میکند 

" آژانس امنیت ملی امریکا  م افشا نمود که  ۲۰۱۳خبرگزاری بی بی سی درماه جون سال  

سازمان جاسوسی  لتر و اسرارآمیز تراز  ری تر، پیچیده تر، فعا س  ان.اس. ای(،  یا )  "

مخفیانه  و به طور سیستماتیک وارد   ملی است کهامنیت     و همین آژانس    بوده(  )سیا

حریم    شخصی شهروندان    امریکا میشود.... بسیاری از مردم  در دنیا  از شانزده نهاد   

اطالعاتی ایاالت متحده، عمدتاً نام سازمان اطالعات مرکزی )سیا( را شنیده اند، اما به  

گفجرأ میتوان  در  ت   سیا  که  ایت  اس  )ان  با  شفاف  مقایسه  زیادی  حد  تا    )

                                                                                        تراست..." 

سابق ان    ... تا به امروز هیچ یکی از کارکنان  "خبرگزاری بی بی سی عالوه میکند که  

اس ای نتوانسته در بارۀ این سازمان و فعالیتهایش حتی یک کتاب چاپ کند }اجازه  

هری ری  میالدی با فرمان س    ۱۹۵۲کا در سال  ملی امری  امنیت    اشته اند {...آژاس  ند

                                                         ترومن رییس جمهوری وقت تأسیس شد..."

گزارشهای  ۲۰۱۳سال  جون ِماه ِاخیرِ در  که  بود  فرارِ   میالدی  به  یکی  مربوط 

" از   اسنودن  جوزف  ادوارد  "بنام    این شبکۀ پیچیده(  )بیست ونه ساله  جوانکارمندان ِ از

وصدا های گسترده یی را در    شدند وسر گ و از آنجا به ماسکو منتشر امریکا به هانکان 

"  افشا گرانۀ "اسنودن  سخنانِ روزنامۀ " گاردین " بخشی از   .دندجهان بوجود آور سراسر

سال    را ماه جون  هفتم  میگفت  میالدی۲۰۱۳بتاریخ  که  نید  نشر رسا  های  "    :به  مقام 

ار انداخته اند پریسم" را بک  "  ، شبکۀ کمپیوتری و دیجتال موسوم به برنامۀامریکایی

مراسالت و    ،شهروندان گوش میدهند، تماس ها ی  تلفونبه مکالمات    که به این وسیله، 
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، توویتر،  ، سکایپ هاایمیل ها  کود یا رمز    ،ترونیکی آنها را کنترول مینمایندالک  مبادالت  

وسایروسایل    و حتا شمارۀ کارتهای خرید و فروش روزانۀ مردم  یوتوب، فیس ب ک ها

کوتاه    رونیکی همه امواج  باحفظ و ذخیرۀ الکت  را میخوانند. عالوتاً،  مکالماتی و تصویری

بلند   به   و  افراد  تلفونی  رادیویی که در فضا پخش میشوند، ضبط همه محاوره های 

کنفرانسهای صوتی سیم،  بی  های  تلفون  روابط    شمول  ترین  ازخصوصی  امثالهم،  و 

های جهان  اکثرکشور  درمورد    روی زمین اطالع حاصل نموده  یشخصی و جمعی انسانها

                                                    ..."  اتحادیۀ اروپا جاسوسی مینمایندوحتا 

" اسنودن  م گزارش داد که  ۲۰۱۳مجلۀ شپیگل چاپ آلمان نیز بتاریخ نهم ماه جون سال  

مقام های امریکایی درحالیکه    گذاشته است.مدارکی را دراختیار نشریۀ مذکور   " اسناد و 

به  " دراختیار گذاشتن اسرار محرمانۀ  نامِ   تحتِ   سابقۀ استخباراتی را  این کارمندِ  دولتی 

" خاین " خواندند، از ماسکو تقاضا دولتی" و امثالهم    اموالِ " دزدی ازافراد غیر مجاز" و  

تقاضا را رد نموده    امریکا تحویل دهند، اما ماسکو این  بعمل آوردند تا او را به جانبِ 

اظهار داشتند که  " اسنودن " در میدان هوایی ماسکو مستقراست تا از آنجا به ونزویال  

گفتند که     مقام های امریکاییمقام های روسیه همچنان به پاسخِ   نماید.دیگر پرواز   یا جای

این    .است  تباع دو کشور به امضا نرسیدهاهیچ قرار داد یا موافقتنامه یی مبنی بر استرداد ِ

سوی مقام های امریکایی  باساس هراسی که از  موضوع نیز گفته شد که " ادوارد اسنودن"

ن کشور تقاضای و ازآ  نوشته  وزیر امور خارجۀ اکوادور  عنوانی  احساس مینماید، نامه یی 

" از بیست و یک کشور  بعداً گفته شد که " اسنودن   .ستپناهنده گی سیاسی بعمل آورده ا

  اما مدتی بعد، اعالم گردید که دولتِ . پناهنده گی سیاسی بعمل آورده استجهان تقاضای 

          (۳۲)روسیه برای " اسنودن " برای مدت یکسال پناهنده گی اعطا نموده است.

نظارت  جمع آوری اطالعات، کنترول و  واثراِت مربوط به    پس، خواننده میتواند ابعاد ِ

که پس ازحادثۀ    برشهروندان، دستگیری های مخفی و اختناق سیاسی و پولیسی ای را

از سپتمبر  حدس  یازدهم  میشود،  یا  و  شده  اعمال  امریکایی  های  مقام  سوی 

                                                                                                 بزند.
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اسنودن  فجوز  ادوارد  

یگانۀ انگیزۀ من این بود که مردم را در یک مصاحبه اظهارداشت که "  ادوارد اسنودن  

آنان صورت میگیرد.    به این امر آگاه سازم که چه چیزی بنام آنان و چه چیزی علیه   

خ میدهد... من نمیخواهم  چیز هایی در آن ر  جامعه ای بسر ب رم که چنین  من نمیخواهم در

   "        زنده گی کنم که در آن هرآنچه میگویم و انجام میدهم ضبط شوند. یدر جهان

" در سال   اسنودن   " د   ۲۰۰۷باید گفت که  برای سامیالدی در پوشش  زمان  پلوماتیک 

در) درسال  سویس  سی.آی.ای(  نمود.  وظیفه  در  ۲۰۰۹انجام  کمپنیمیالدی    خدمت 

اردادی درشبکۀ امنیِت ملی امریکا  عین زمان، بگونۀ قرو درکمپیوترسازی " دل " درآمد  

   شد.                                  دریک پایگاه ارتش آن کشور در جاپان مشغول بکار

عین   افشا گر برآمدند، مگر در این مردِ   هرچند مقام های امریکایی در صدد بدست آوردنِ 

فدا کار با نگارش مقاله ها، بلند کردن شعارها، براه این جوان ِجهان از  حال، در سراسرِ 

آمد.                            تکریم بعمل ، حمایت و  اندازی تظاهرات و واکنشهای دیگر   

جالبترازهمه این بود که گروهی ازهنرمندان ِنا شناس واما مبارِز امریکایی درماه اپریل  

و بسیار ظریِف برنجی " اسنودن" را به پاس افشا گری   م، مجسمۀ بزرگ، شفاف۲۰۱۵



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

104 

 

" درباالی یکی از پایه های بلند نه اش، بگونۀ خصوصی و" غیرقانونیدلیرانه وقهرمانا

پارِک " فورت گرین" واقع دربروکلین شهر نیویارک نصب نمودند. مقام های امریکایی  

به   یافتند، مجسمه را  این  به مجردی که از موضوع اطالع  سرعت ازجایش برداشتند. 

حرکت، به ذات خودش این حقیقت را میرساند که هستند افراد، شخصیت ها و کتله های  

ت  های  سیاست  از  که  امریکایی سخت  انسانی  بلند  های  مقام  جهانکشایانۀ  و  جاوزگرانه 

بروز   مختلف  های  گونه  به  فوقت  وقتاً  را  ها  رضایتی  نا  این  و  هستند  ناراض 

                                                                                                 میدهند.

                                         

 

 مجسمۀ برنجی اسنودن درپارک فورت گرین شهر نیویارک

،  مثالً شخصیت هایی مانند برادلی مننگ، ایلسبرگ، مورتین، مایک پرایزنر، جان پارکر 

ماتیس شیروس و ده ها تن دیگر نیز قبالً دربرابرسیاستهای جابرانۀ مقام های امریکایی  

                                                   واکنش های شجاعانۀ شان را نشان داده اند.    

متحدانِ متعاقب ِ و  اروپایی  های  اکثرکشور  که  بود   " اسنودن   " افشاگری  جهانی  همین   

  علیه مقام های امریکایی   اطالعاتی شوکه شده اعتراض هایی را  مخفی   این اقدامِ امریکا از
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تلفونی  مستقیم ِ برقراری تماس ِصدراعظم آلمان با  مرکل "  " انگالبه نمایش گذاشتند. مثالً،  

جاسوسی  ، خطاب به باراک اوباما گفت که " اعتراض امریکا، ضمن اظهارِ با رییس جمهور

دولتی و اطالعاتی  ارشد ِمتعاقباً یک هیأت ِنش غیرقابل قبول است "  و  امریکا از متحدا

این زمینه   مقام های امریکایی درکشورش را به امریکا فرستاد تا با رییس جمهورو سایرِ 

گوید.   ایتالیاسخن  فرانسه،  دیگرمانند  برازیلکشورهای  اسپانیا،  دیگران    مکزیک  ،،  و 

را ارائه نمودند و    علیه این اقدام    شان  اعتراضاتِ   نیزسفرای امریکا را احضار نموده یا

های "اسنودن"،  افشاگری  زیرا باساس    این مورد شدند.در  دهیپاسخ توضیح و   یا خواهان

کشور های متذکره را از مدتها بدینسو ثبت  تلفونی رهبران ِمکالمات ِای"  ان.اس.شبکۀ "

ن بود که امریکایی  " اسنودن" حاکی ازآو ضبط نموده بودند. گزارشها همچنان ازقول ِ 

اسپانیا،  چندین سال شنود نموده و تنها در  سی و پنج رهبرجهان را درطول  ها، مکالماتِ 

تماِس  ملیون  شصت  یکماه،  اند.    ظرف  کرده  ضبط  را  مردم  نشریۀ  همچناتلفونی  ن، 

بتاریخ    - پیام روزالکترونیکی "  اکت   ۳۱تحلیلی"  انترنتی "    قولِ م از۲۰۱۳وبرماه  سایت 

" آژانس امنیت ملی امریکا،  کریپتوم" که به اسناد امریکا دسترسی دارد، نوشت که :  

بیست و یک ملیارد و نود و هشت ملیون تماس تلفونی را در افغانستان شنود کرده است  

م(، نزدیک به یکصد و بیست و پنج  ۲۰۱۳درماه جنوری سالجاری )  ... امریکا تنها

ملیارد تماس تلفونی را در سراسر جهان گوش کرده که بخش بیشتر این تماسها در 

   است."                               افغانستان، ایران، پاکستان، اردن و شرق میانه بوده

درماه جوزای   نیز  افغانستان  اطالع رسانی  جولیان    ۱۳۹۳شبکۀ   " قول  از  خورشیدی 

...آژانس امنیت ملی امریکا  آسانژ " مؤسس وبسایت مشهور " ویکیلکس " نوشت که : "  

این گزارش  ذخیره میکند. "   داخلی و بین المللی را درافغانستان ضبط وتمام مکالمات  

سیستمی  ابرات و تکنولوژی افغانستان ادعا نمود که "  درحالی منتشر گردید که وزارت مخ 

را ایجاد کرده که گفت و گوهای تلفونی مقام های دولتی از شنود توسط دیگر کشور ها  

 مصوون خواهد بود ."      

ته باشد. زیرا مردم افغانستان داشرت مذکور، نمیتوانست اعتباری نزد  ادعای وزاالبته این  

" مدنظر گرفته شده بود و    لتیگوهای تلفونی مقام های دوگفت و  تنها "    از یکطرف

بهاز احترام  دیگر،  دموکراتیک ِ  حریمِ   سوی  و  شهروندی  حقوق  و  مۀ  عاخصوصی 

بودامردم ِ شده  فراموش  درعین  فغانستان  روز(  حا.  آن  )تا  ابتکاری  اگرچنین  ل، 
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اروپایی در برابرجاسوسی های آژانس   کشورهای بزرگترو مقتدر ترِ میسرمیبود، رهبران ِ 

ماندند.                                                        امنیت امریکایی منفعل باقی نمی    

،  شت و آن عبارت از این بود که گفت داابعاد دیگری نیز" افشاگری "ادوارد اسنودن البته

از سهولتهای د امریکا حتا  " مانند "دوست  چند کشور  پلوماتیک  یمقام های اطالعاتی 

یعنی   اند.ده بعمل آوردهمختلف استفا  ممالک  دیگران نیزدرآسترالیا و  ستان،کانادا، انگل  

و  )  دپلوماتیکساختمانهای  درون ِدراطالعاتی  امکانات ِو مراکز  ها  سفارتخانه 

                                                 ( کشور های دیگرایجاد کرده اند.  یکنسلگریها

روزنامۀ    قولِ ز" امریکا، خبرگزاری فارس اایاین رسوایی شبکۀ " ان.اس.نشرِ متعاقب ِ

شخصی   اطالعات  ۀ امنیت خارجی فرانسه سالهاست ازادار" لوموند" فرانسه نوشت که "  

از و شهروندان  کوتاه  های  پیام  الکترونیکی،  های  نامه  تلفونی،  تماسهای  جمله، 

ک و توئیتر جاسوسی میکند...  س ب  اجتماعی نظیر فیشخصی پایگاه  صفحات  اطالعات  

" پریسموفرانسوی " نامیده، از شهروندان انسه  نیز در برنامه ای که آنرا  دولت فر

اطالعاتی " دی. جی. اس. ای " یا ادارۀ خود جاسوسی اطالعاتی کرده است ... سازمان  

رد و بدل شده بین رایانه ها   ت  امنیت خارجی فرانسه به صورت سیستماتیک اطالعا  کل  

                                                       و دستگاه های تلفن را جمع آوری میکند..." 

نیز با جریان ِاین موضوع  استخباراتی  نهاد ِ" برمال گردید که  اگری "اسنودنافشموازی 

،  آن کشور سی. اچ. کیو(  )جی.  شبکۀ اطالعاتی " و تحت نظرِ "تمپورا  انگلستان تحت عنوان

نداخته وهم ازمدتها  فرانسه را بکار ابا برنامه های اطالعاتی امریکا و هم برنامۀ مشابه  

اوندان ِبدینسو از شهر بین  لمللی اطالعات  آن کشور و سایر کشور های جهان و منابع 

                                                                                      محرمانه را جمع آوری مینماید. 

شبکه های جاسوسی    مجموع مخارجِ برخی از گزارشهای افشاگرانه حاکی ازآن بود که  

تنها بودجۀ سالیانۀ سه ریه شش ملیارد دالرمیگردد. در ااعشا  ۵۲بر    بالغامریکا   ینجا، 

                                                 نماییم :   می درج جاسوسی آن کشور را   شبکۀ

                بودملیارد دالر ۷/۱۴م  مبلغ۲۰۱۳سیا تنها در سال  بودجۀ سازمان الف(
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امن سازمان  سالیانۀ  بودجۀ  مبلغب(  )ان.اس.ا(  امریکا  ملی  ملیارد    ۸/۱۰یت 

                                                                                       . میباشددالر

صدا و  امریکا منوط به اقمارمصنوعی و ضبط  شناسایی ملی    دفتر  ج( بودجۀ سالیانۀ  

                                     است. ملیارد دالر   ۶/۱۰جهان مبلغ   تصویر درسراسر  

" نام داشت که قبل از" ادوارداسنودن  برادلی مننگ  "   بیست وپنج سالۀ دیگرامریکاییجوانِ 

محرمانۀ   هزارسند  صد  چند  د   نظامی"،  ازآرشیفِ   پلوماتیکِ ی و  را   خاِص   امریکا 

الکترونیک کاپی نمود وغرض افشأ جنایات جنگی آن کشور درعراق و افغانستان، به  

تحویل داد. نشروپخش    جولین اسنج"به مدیریِت شخصی بنام "  ادارۀ وبسایت " ویکیلکس "

جهان برپا نمود.  اسناد محرمانۀ نظامی و سیاسی امریکا، غوغای عظیمی را در سراسرِ 

که درعراق اشغالی ایفای میالدی " برادلی" را    ۲۰۱۰ال  مقام های امریکایی درماه می س

فاقد روشنی    مدتهای طوالنی اورا درسلول بسیارکوچکِ   وظیفه مینمود، دستگیرنموده و تا

  انمدنی افراد و گروه های ضد جنگ و مدافع  نگهداشتند تا آنکه دراثرحرکات واقداماتِ 

محاکمه بُرده و به مدت بیست    ، پس ازسپری شدن دوسال و نُه ماه او را بهحقوق بشر

                                                                    سال محکوم به زندان نمودند.

آزادیخواه وجنبشهای ضد جنگ وضد جنایت، با براه اندازی تظاهرات گسترده،  نیروهای  

انه های جمعی، این  تحصن ها، نشرمطالب دروبسایتها، فیس بُک ها، تویترها و سایر رس

  ، شخصیت سال ومستحقِ امریکا  اقدام " برادلی مننگ " را ستودند و او را بمثابۀ قهرمان

خواندند. چنانکه درمسیرسال   نوبل  به۲۰۱۲جایزۀ  دوازده هزارنفر  تعداد  به  منظور    م 

                                           امریکایی اعانه پرداختند.   (دالر۶۵۰۰۰۰)دفاع از وی، وجه  
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 برادلی مننگ 

 

 همدردی کشورهای جهان با امریکا

به   برمیگردیم  مرگِ   اقدامِ حال  به  منجر  سپتامبرکه  یازدهم  چند    تروریستی 

چهل)مشمول  انسانهزار دو کشورجهان(    اتباع  فروریزی  آسمان و 

مردم امریکا را   احساساتِ   گردید و   جهانیتجارت ِ   بنام مرکزِ   نیویارکشهرِ مشهورِ خراش ِ 

  مسلمانان و طعن و لعنِ به ضرب و شتم ِ   ساخت که دربعضی موارد،چنان جریحه دار

منجرگشتزبا پاکستانیها  و  چنان خطرناک ج نی علیه عربها  این موضوع  نمودکه  .  لوه 

های مدنی تمام  آزادی   حقوق و استحفاظِ برمبنی  دیگری    قطعنامۀشد  مجبورسنای امریکا  

تبارو  امریکاییانِ  بوشو  صادرنمایدورکش آن    مقیمِ مسلمانان ِعرب  دبلیو  جورج  نا    حتا 
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فرونشان گزیرشد   احساسات ِآتش ِ دن ِبخاطر  و  مساجدِ یکاییان امر  غیظ  از  یکی  بداخل   ،  

که هیچ کس حق ندارد به پاکستانی ها   کند    برود و اعالن   مسلمانان در واشنگتنبزرگ ِ 

                                                                               کی" خطاب نماید." پَ 

با ایاالت متحدۀ امریکا بگونۀ مشترک عمل میکند،"   بریتانیا که در اکثر مواردجهانی، 

خویش  پلوماتیک ِ ی دت ِتالشها و اقدامامسافرتها،    به سلسلۀ  صدراعظم آن کشور)تونی بلیر(

امریکا، به روز دوم    همسویی تنگاتنگ با ایاالت متحدۀبر و دریازدهم سپتام  حادثۀ  قبالِ در

لندن ایراد نموده آماده شهر  منعقدۀ  حزب لیبرالمفصلی در کنفرانس ِ   بیانیۀ  ۲۰۰۱اکتوبر

) وضد طالبان( را اعالم نمود.  نظامی " علیه تروریسم"    عملیاتِ کشورش درگی کامل ِ 

ماده گی کشورش  همچنان، " گرهارد شرودر" صدراعظم آلمان طی دیدار ازکاخ سفید، آ

در سهمگیری  غرض  اقدامات ِرا  و  اعالم عملیات  رسماً  امریکا  تروریسم  ضد 

                                                                                                 نمود.

احساسات ِ  حادثۀ ازآنیویارک،  ناشی  و  عاطفی  تبلیغات  اندازی  راه  به  و  ن 

فضایی را بار آورد که حتا    امریکایی در سراسر جهان،    م هایمقا پلوماتیک ِیدتحرکات ِ

   نظامی -همرهی سیاسی چین وایران ... همدردی و   ،رقبای جهانی امریکا مانند روسیه 

والدیمیرپوتین" رییس جمهور  واشنگتن اعالم نمودند. مثالً، "  اً  باتحشان را رسماً و صرا 

تأیید نمود واز  افغانستان را  تهاجمی به  روسیه لزوم ِعملیاتِ  جورج  طریق سازمان ملل 

دفاع  .اظهارخوشنودی کرد"  "پوتین این موضعگیری  بوش از ایگورایوانف"  وزیر   " ،

نیرو    دراختیار  کستان پایگاه هوایی دوشنبه رایروسیه اظهار داشت که ممکن است تاج 

به  متعاقباً،    ، چنانکهنظامی علیه طالبان قرار دهد  عملیات ِانجام ِ  غرِض های امریکایی  

عمل  ازآ.کردند  هم  آن  ب عالوه  تازه  های  کشور  استقن،  قرغزستان ه  مانند  رسیده    ، الل 

شان را در    هایفرود گاه های کشور  برخی ازنیز حریم هوایی و  وگرجستان  کستانیازب 

                                                     اختیار نیرو های نظامی امریکا قرار دادند.

یازدهم سپتامبر و درراستای    حادثۀ  ناتو(، درقبالِ یک شمالی )اتالنت پیمان ِ  سازمان  اعضای

همدردی و همسویی با امریکا، برخورد بی سابقه یی از خود بروز داد. یعنی، سازمان  

م(، به  ۱۹۴۷سال درتأسیس خود )پس از، یعنی م۲۰۰۱درسال مذکور، برای نخستین بار

ش از ایاالت متحده را اعالم همه جانبه ا پنجم پیمان استناد ُجسته و همکاری و حمایت ِ  مادۀ
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مله بر سایر اعضا مذکور، حمله علیه یکی از اعضای پیمان، ح   نمود.  بر اساس مادۀ

همۀ شده  ازاعضا  تلقی  دفاع  به  مکلف  را  شان  خود  سازمان،  آن  موردِ ی  حمله    عضو 

( سازمان  ۱۳۸۶)  قطعنامۀ شمارهصدور ِاتو"، متعاقب ِن بهمین اساس بود که "  میدانند.  

للی برای تأ مین  مکی بین المقوای کُ )    شکیل نیروهای چند ملیتی "ایساف"ت ملل مبنی بر  

در برای اولین بار  نفر بالغ میشد، نخست به پنج هزارقدمِ اد شان درکه تعد   افغانستان(نیت ِام

سال   آگست  ماه  یازدهم  بعهده  میالدی   ۲۰۰۳روز  را  درافغانستان  قوا  این  فرماندهی   ،

                                                                                               گرفت.

،  طی اظهارات و اعالمیه های رسمی   جان کریستن" نیز"   کانادا به رهبریدولت فدرال  

ازدهم سپتامبر را بعمل آورد  ی   حادثۀایاالت متحدۀ امریکا در قبال ِبانی اش ازاقدامات ِپشتی

ضد تروریستی آن  ونیرو های خاص ِ   کانادایی  ی، حتا با ارسال سربازانِ مراحل بعدو در

نظامی اش را   ، سیاسِت غیرجانبدارانۀهدرجنِگ مسلحان سهمگیریبه افغانسان و   کشور  

ً پس   قرن  ازتقریبا از   نیم  درسال  )پس  کوریا  ساخت.  (  م۱۹۵۰جنگ  این  متحول  البته 

این کشور را در    مثبت و منفی افکار عامه و احزاب مخالفدولت کانادا، انعکاسات ِاقدام ِ

داشت اما  قبال  تروریسم،  علیه  المللی  بین  داِر  دامنه  تبلیغاِت  اثِر  از    به  ترس  شایعۀ  و 

شهروندان ِاعمال ِ مال  و  جان  علیه  آیندهتروریستی  در  یی  سیاسی  کانادا  جو   ،

شد.  قضاوت ِو  تمام  دولت  نظامی  سیاست  نفع  به  دولت  عامه  بعدی،  درسالهای  چنانکه 

را  کانادا سربازانش  وسایط ِ ،  انواع  به    با  در  جنگی  تا  فرستاد  قندهار  والیت 

بگیرند.                       سهم    امریکایی و انگلیسی  کنار نیرو هاییسم در ترورسرکوب ِ   

نخستین   برای  کانادا  دفاع  سالوزارت  دسامبر  ماه  نزدهم  بتاریخ  یک  ۲۰۰۱بار  م 

نزدیکی های والیت قندهار فرستاد   نفری ضد تروریسم را به  تا یکصد  چهلخاص ِ گروپ ِ

و پنجاه نفری  د  م  یک گروه هفتص۲۰۰۲و به تعقیب آن، بتاریخ دوم ماه فبروری سال  

                                                                   قبلی افزود.  دیگر را به گروه

کهزار و هشتصد نفری  سربازان ی بود که بخشی از  م۲۰۰۳ماه جوالی سال  دوم ِ   درهفتۀ

بخاطر امنیتِ   کانادا  سپری    تأمین  کابل  شمال  در  را  مدتی  و  شدند  مؤظف  کابل  شهر 

                                                                                               کردند.
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سال  بتاریخ   جون  ماه  ونهم  در  ۲۰۰۵بیست  را  پایگاهی  کانادایی،  های  نیرو  م، 

  ا علیه گروه طالبان بجنگند، بلکه نه تنه این کشور، قندهارتأسیس کردند تا بقول مقام های

نیز آنجا  بگیرند.دربازسازی والیتی  آگست سال    سهم  دو  ۲۰۰۶تاماه  تعداد  به  کانادا  م، 

قندهار در  را  سربازش  پنجصد  پن هزارو   " های  شهرک  در  "  جوایی"و   ،  ، ارغنداب" 

                                                                    نمود. جابجادمان"  "و  "زاری" 

مستقیم ِ  سهمگیری  در  این  کانادایی  های  ازسال  ت ِعملیانیرو  تروریسم،  علیه  نظامی 

ادامه پیدا کرد.  )مجموعاً ده سال(    میالدی  ۲۰۲۲سال    ماه جوالی  و تا  میالدی آغاز۲۰۰۱

بعضی    اعمارِ بخشی از پروژه های زراعتی و تولید برق و عالوتاً، دولت کانادا، تمویل ِ

منتشر شده در مطبوعات کانادا، طی هشت  . . . را بعهده گرفت. باساس آمار ِ  مکاتب و از  

ایی،  کانادفت سربازمجموعاً یکصد وپنجاه وه  الی نه سال فعالیتهای نظامی در افغانستان،

یک  مبلغ هجده اعشاریه  اً جانهای شان را از دست دادند و حکومت این کشور، مجموع

                                                               به مصرف رسا نید.طی این مدت     ملیارد دالر

 

نشان   طیاره  بسوی  شان  شدۀ  کشته  رفقای  تابوت  حمل  حال  در  را  کانادایی  سربازان  باال  عکس 

                                              میدهد     

خاک افغانستان، در نیمۀ  ته از سربازان کانادایی مستقر در باید متذکر شد که آخرین دس

                                               به کانادا بر گشتند.میالدی  ۲۰۱۴ماه مارچ سال 
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 منابع فصل اول 

 

برگرفته شده از پایگاه انترنتی    -خورشیدی۱۳۹۰-۰۶-۲۰سایت "امیدوطن"، تاریخ (۱)

 "شهدای ترور"                                                                                    

بخش ضد تروریسم درافغانستان                            –دانشنامۀ آزاد  -( ویکی پدیا۲)  

دانشنامۀ آزاد                         -ویکی پدیا  – تاکنون"۲۰۰۱( "جنگ افغانستان از ۳)  

برگرفته شده از دو منبع : چهره پنهانی     –م  ۲۰۰۸( نشریه انترنتی "اصالت" سال  ۴)

اثردیوید ری گریفن              -سپتمبر  ۱۱دروغ ۱۱۵اثر اریک لورانت و  -سپتمبر ۱۱  

ن بیست و پنجساله امریکایی  ) دررابطه با وبسایت انترنتی ویکیلکس باید نوشت که جوا

بنام "بردلی منینگ" بمثابه ی کارمند اطالعات و مخابرات ارتش امریکا در عراق بود.  

وی حین وظیفه، شاهد بسا جنایت سربازان امریکایی درآن کشور بوده بخصوص، قتل  

شلیک  فضا  از  امریکا  ارتشیان  توسط  که  را  رویتر  خبرگزاری  به  مربوط  کارمند  دو 

ت ، به چشم سر مشاهده نمود و از این ناحیه منقلب شد. وی سند ویدیویی  صورت گرف

این کشتار وحشیانه و هزاران سند محرمانه ی دیگر را که مربوط به ارتش، سی آی ای  

و وزارت دفاع آن کشور بود، برای یکی از شخصیت های ضد امریکایی به نام " جولیان  

یلکس، همه ی اسناد را به نشر  ت مشهور ویک آسانژ" سپرد وجولیان نیز با گشایش وبسای 

سپرده و بدین گونه، به اطالع جهانیان رسانید. "بردلی منینگ" بعداً شناسایی، محاکمه و  

 به حبس ابد، با سی و پنجسال حبس انفرادی درامریکا محکوم شد. (                             

جنگ اشباح" به قلم سیول کول سابق مدیر بخش بین المللی " واشنگتن پُست"  " (کتاب  ۵) 

کابل .                             -چاپ انتشارات میوند   -ترجمه ی مهندس محمد اسحاق –  

م                                 ۲۰۰۱شماره ی سوم ماه اکتوبر سال    –( واشنگتن پُست  ۶)  
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م                 ۲۰۱۲سال   -وبسایت انتی وار  - "فیگارو"زبان    ( روزنامه ی فرانسوی۷)  

                                 ۳۹۸و  ۳۹۷صفحات   -" جنگ اشباح" به قلم ستیو کول( ۸)

افغانستان و کچنی یونو کال"                           –کتاب " نفت و گاز بین المللی (  ۹)  

م                                        ۲۰۰۱سال   -تایمز( واشنگتن پُست  و نیو یارک ۱۰)  

  -شبکه ی اطالع رسانی افغانستان -(  تروریستهای تکفیر چگونه تحریک میشوند؟ ۱۱)

خورشیدی                                                                  ۱۳۹۳دوم ماه حمل   

رییس جمهورسابق پاکستان                   بقلم جنرال پرویزمشرف  -( درخط آتش ۱۲)  

( همان منبع                                                                                  ۱۳)  

م       ۲۰۰۱سال  –( کتاب "فرست ان" به قلم گری شرون آمرسیا برای افغانستان ۱۴)  

بقلم گری شرون                               -فصل سیزدهم -۸۷( همان اثُر صفحه ی ۱۵)  

( همان منبع  ۱۶)  

( همان منبع ۱۷)  

( همان منبع  ۱۸)  

بقلم جنرال تامی فرانک   -( سربازامریکا درافغانستان۱۹)  

به قلم جورج دبلیو بوش رییس جمهور وقت    -لحظات تصمیم گیری" "( کتاب ۲۰)

 امریکا

م به نقل از روزنامه ی  ۲۰۰۸نهم سپتمر –( شبکه ی خبرگزاری بی بی سی ۲۱)

 نیویارک تایمز     

      ۵۶۵صفحه ی   -چاپ نیویارک   –( کتاب " جنگ افغانستان" به قلم  پیترتامسن ۲۲)
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" عدم موفقیت طرح ها و سیاست های جامعه ی جهانی درافغانستان" صفحات  ( کتاب  ۲۳)

م                                                          ۲۰۰۸سال  -انتشارات بامیان ۲۵و ۲۴  

م به نقل از دهلی تلگراف وبرگرفته شده ۲۰۰۱ماه اکتوبر –( وال ستریت ژورنال ۲۴)

                                                                         از تایم آف اندیا.          

م                                ۲۰۰۱سال    -چاپ تورنتو  –"تورنتوستار"  ( روزنامه ی  ۲۵)  

       ۵۶۵صفحه ی  -چاپ نیویارک  –" جنگ افغانستان"  به قلم پیترتامسن ( کتاب ۲۶)

                                                      ۶۱۶و  ۵۱۵صفحات  -(  همان منبع ۲۷)

                                                 ۶۰۲و ۶۰۱-۶۰۰صفحات  –همان منبع ( ۲۸)

دانشنامه ی آزاد                                        -پدیاویکی  –( مشروعیت جنگ  ۲۹)  

هفته نامه ی فارسی زبان "شهروند" چاپ تورنتو به قلم از رادیو فردا و روزنامه   (۳۰)

به نقل از روزنامه ی    ۲۰۰۵ماه دسامبر سال  ۳۱گفتمان دموکراسی"، ”ی "گاردین" و 

م                                                    ۲۰۰۵مورخ دوم نوامبر –واشنگتن پُست    

( همان منبع  ۳۱)  

برگرفته شده از واشنگتن پُست       ۱۳۹۱بهمن ماه   ۲۱ -( سایت فارسی همشهری۳۲)  

م                                                       ۲۰۱۳( وبسایت " انتی وار" سال ۳۳)  
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 فصل دوم

 

یازدهم سپتمبر حادثۀ   

 وسیله یی برای پولیسی سازی حکومت امریکا 

 واشغال کشورها

رییس جمهور آن    امریکا چنان التهاب آمیز بود که جورج بوش   جانبِ تحرکات و تبلیغات ِ

)تقاضایی که تا پایان   "اسامه بن الدن را میخواهیم  ما زنده یا مردۀ"با جدیت گفت    کشور

،  امور خارجۀ امریکا ول" وزیرین پا" کال  و  (!عملی نشدهرگزدورۀ ریاست جمهورش اش،

  اسامه اعالم نمود.   یا نشان دادنِ   بیست و پنج ملیون دالری را بخاطر دستگیری  یک جایزۀ

جرمنی  ،  سه، کانادا، بریتانیا، فران های غربی، بخصوص در ایاالت متحدهعالوتاً، درکشور

عرب تبار و پاکستانی تبارکه    یازدهم سپتامبر، تعداد زیادی از افرادِ   و غیره، پس از حادثۀ

  امنیتی و اطالعاتی رس ِتوقیف گردیده مورد بازپُ سؤظن قرارگرفته بودند، دستگیرو مورد ِ

پیشگیرانه و ترتیبات فوق  اضافی،  همچنان، اقدامات ِقرارگرفتند.  تعذیبوانواع شکنجه و 

،  های مذکورکشورومیدان های هوایی    ، مکان هادرمرزها  ضد فعالیتهای تروریستی  العادۀ

قدم به قدم  عملی گردید.    چنانکه پس ازحادثۀ  نی ویارک و باساس  یک تحقیق دو سالۀ  " 

امنیتی و   واشنگتن پُست "، مقام های  امریکا  در رابطه به فعالیت های محرمانۀ   ظاهراً 

ضد تروریسم، به تعداد یکهزار و دوصد و هفتاد و یک سازمان، یکهزار  ونهصد وسی  

و یک شرکتِ   خصوصی، ده هزار مکان ِمخفی، حدو دهشتصد هزار و پنجاه و چهاراجنت  

دارای مجوز امنیتی بسیارمحرمانه، سی وسه مجتمع  محرمانۀ  ساختمانی درحال ساخت  
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)درهفده ملیون مترمربع   زمین( و پنجاه ویک سازمان فدرال وفرماندهی نظامی درپانزده 

 شهر امریکا غرض  کنترول ِ جریان پول به وجود آوردند.  )۱(                                           

و یا   " اسامه بن الدن"طرف  از  ( ارشی، فلم یا پیام )اصلی یا نقلیهرباریکه خبری، گز

دیگر نشر  منابع  مقامبه  کشور  های  میرسید،  و   بهمان  ها،این    بهانه،   پیمانه 

اظهار داشتند   سیاسی تحلیلگرانِ  عملی میکردند. راوسختگیرانه تر  " امنیتی"مزید ِاقدامات ِ

ن نوین" متعلق به حزب  تصمیم گیرندۀ امریکا، بخصوص حلقۀ " محافظه کاراکه حلقات ِ

را بوجود آورند تا   مساعد  چنان بسترِ   ،داشتند در نظر  قبل  از مدتها  ورآن کش  جمهوریخواهِ 

قدرت ِ و  امتیازات  ها،  صالحیت  بتوانند  یکطرف  از  آن  نظامیگرانۀ  باساس  اجرایی 

خارج ِبیشتردر و  آوردهداخل  بدست  گی  در  امریکا  زنده  بخشهای  ترین  خصوصی 

اشغال  شتعال جنگ های تازه و  بهانه هایی غرض او از سوی دیگر   شهروندان نفوذ نمایند

نستان( ایجاد نمایند.  افغاقرب و جوار آسیای میانه )راق( و هایی درخاور میانه )عکشور

یازدهم سپتمبر، یکی از زمینه سازیها در  ، حادثۀ خونبار ِ همین تحلیلها و تحقیق ها بنابر

فقط پس از حادثۀ یازدهم سپتمبر، سناتور " راس فاین    چنانکه   تلقی گردید.  همین راستا  

در کشوری پولیسی کی نیست که اگر ما  " شاظهار داشت :  ی امریکاجلس سناگلد" در م

میکردیم گی  تروریستها  ،زنده  تر  دستگیری  بود،آسان  گی    اگردرکشوری  می  زنده 

، خانه و کاشانۀ شهروندان را هر موقع و با هر دلیلیوانست  درمیکردیم که پولیس میت 

الکترونیکی تان را بررسی کند، مکالمه های تلفنی شما را شنود نموده و نامه های  

و نماید  و  تعقیب  شناسایی  بالقوه  و  بالفعل  را  ها  تروریست  میتوانست  دولت   .  .  .

   (              ۲؛)ن زنده گی کنیم.این کشوری نیست که ما بتوانیم درآدستگیرکند، اما 

من فکر میکنم  وقتی باالی ما  "  :  سابق مشاورامنیت ملی امریکا گفت  ""الرنس وگلبرگر 

چنین حمله صورت گرفته، ما با زور و قوت وحشتناکی } حمله کننده ها { را مجازات  

                                                                                      خواهیم نمود. "

نوین را به نمایش  ه کاران ِ" بوش" و حلقۀ محافظدر واقع مافی الضمیر،  این اظهارات

" ما  :  یازدهم سپتمبر گفت طی یک سخنرانی پس از وقوع حادثۀجورج بوش   .میگذاشت

تروریستی را انجام داده اند و دولتهایی که آنها را در خود پناه    میان کسانیکه این عمل  

                                                             " ، هیچ تفاوتی قایل نیستیم.میدهند
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ماکسانی را که این کار را انجام داده اند، پیدا خواهیم نمود، ما آنها  وی همچنان گفت "

شان بیرون خواهیم کشید، ما آنها را درحال فرار گرفتارنموده وبه را از سوراخ های  

پنجۀ عدالت خواهیم سپرد، خواست مردم امریکا این نیست که تنها به دنبال انتقام باشند،  

                         ..."  در نبرد علیه رفتار وحشیانه است بلکه خواست آنها پیروزی

"جیمزولس" رییس سابق سازمان نوین بود که  اران ِی محافظه کباساس همین دیدگاه ها

مسوول " را در میان کشید و گفت " یک یا چند کشور خارجی در   " کشورِ   سیا، پای چند

امریکا )الرنس ایگل برگر( گفت  ملی    امنیت ِسابق ِمشاور ِاند " و    داشته  این جریان دست

  قادریم با نیرویی بی رحمانه " به آنان نشان خواهیم داد زمانیکه به ما حمله میکنند،  :  که

                                                                        (۳)کنیم. " تالفی {}آنرا

رییس جمهور امریکا و بعداً    سابقِ سخنان "آلبرتوگونزالس" یکی ازحقوق دانان ومشاور

ماه دسامبر سال  ۳۱" تاریخ  ر، توسط نشریۀ " گفتمان دموکراسی هم وزیرعدلیۀ آن کشو 

امریکا نباید با احترام گذاشتن  به حقوق بشر،  "  :  میالدی چنین به نشر رسید  ۲۰۰۵

                                                        "اسباب تضعیف خویش را فراهم آورد.

از  دیگر  هاییکی  بنام    مقام  امریکای  سافیر  " ارشد  نگارِش   "ویلیام  یی    طی  در  مقاله 

مله کردند، دقیقاً  وقتی پایگاه های آنانی را که به ما ح "  داشت که  اظهارنیویارک تایمز

خسارت هایی  مند کیفر  چنان مورد حمله قرار دهیم که بفه  ، باید آنها راشناسایی کردیم

 ما وارد کرده اند را به چه شکل خواهند پرداخت و با دولتهایی که آنان را مورد  که بر  

که به فرو پاشی    حمایت قرار داده اند، مستقیم یا غیر مستقیم برخوردی خواهیم کرد

                                                                       ( ۴) شان منجرشود. " 

  "  کشورهای غربی،:  " مربوط جامعۀ انگلستان نوشت کهایندیپندنتبعدها، روزنامۀ "

عراق و افغانستان مطرح و سرمایۀ  ا تروریسم" را برای آغاز جنگ درب شعار "مبارزه

بشر فراوانی را در این زمینه مصرف کردند و آزادی شهر وندان را سلب کرده  حقوق  

                                                                                را زیر پا گذاشتند."

نیویورک  شهر  ادارۀ پولیس  "    :نوشت که، روزنامۀ معتبر" نیویارک تایمز" سالهای بعددر

ان، یک رانندۀ لیموزین مصری ک مهاجرانی همچون فروشندۀ افغتالش کرده تا از کم  
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ستگیر شده بودند، بعنوان  دانشجوی حسابداری پاکستانی که به دالیل کوچکی د  و یک

از مهاجرانی   : " پولیس نیویورکالوه نمود کهاستفاده کنند. " همین روزنامه ع  خبرچین

ا  کتابخانه ه  مساجد، رستورانت ها و دران مسلمان هستند؛ بعنوان خبرچین  آنکه بیشتر  

است میکرده  درحالاستفاده  این  درسال...  که  شکایت  م۲۰۰۲یست  از ،  مسلمانان 

مساجد، پولیس   در  اسالمی  های  گروه  و  مسلمانان  از  جاسوسی  خاطر  به  نیویورک 

   "                        بود م شدهاتب به دادگاه فدرال نیوجرسی تسلیرستورانتها و مک 

سپتامبرپردۀ یازدهم پشت  عوامل    

  – تعدادی ازشخصیت های علمی    تذکرداده شد،قبلی نیزطوریکه درصفحات ِ 

منابع   استداللهای شان را و  نظرات    غرب،جهان ِهای معتبرِ نشریه  و سیاسی، 

نمودند. مثالً، پروفیسور مایکل  کاخ سفید ابرازسخنها و اقدامات ِمخالف ِدرجهت ِ

اپریل   در شمارۀ   که  یی  مقاله  نگارش  گلوبل  م  ۲۰۱۳چوسودوسکی، طی   "

 حالِ جورج بوش را در  نشررسید ودراین عکس،توأم با عکسی به  ریسرج "  

استثناآتی "    چنین نوشت:  نشان میداد،سعودی  پادشاه    بوسیدِن دهِن َملک عبدهللا

میرسدکردارجورج  و  درگفتار   بمالحظه  بوش  بوش  ،دبلیو  جورج  که  پادشاه  آنگاه   ،

حامی ، چه معنی را میرساند؟ یعنی کشورعربستان سعودی را با احترام تمام می بوسد

رد. . . در اینجا یک ی" مورد سؤظن قرار نمیگ" اف. بی.آیسم، هیچگاه ازسویتروری

  "   یا  نورمال جدید     دولت حامی تروریسم، تحت نام بخش  رابطۀ سیاسی جدید با یک  

. این، از سوی مملکتی شکل میگیرد که میخواهد  .شکل می گیرد.  "   یست خوبرترو

                                       دموکراسی امریکایی را به سراسر جهان گسترش دهد..."

}وزیرامورخارجۀ جان کری  وقتی  "  :چنین ادامه میدهد مقاله اش را،  مایکلپروفیسور

سوریه در  {} سازمان تند رو اسالمی  امریکا{ موافقتش را برای ک مک رسانی به  النصره

موضوع "  ن، در این میانه،  بنابرآ.   القاعده استگی با  ش پیوستهابراز میکند، معنی ا

                                 (۵)تروریست خوب " و " تروریست بد " مطرح است ..." 
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نیویارک تایمز" نیز مطالب جالبی را درعین ماه و سال، پیرامون  روزنامۀ " 

: "  خانوادۀ او، چنین به نشر رسا نیدنزدیکی های جورج بوش با بن الدن و   

ال می بوده اند. .. درعین حاو رفیق  وبوش پسر{ از دیر زمان با  بوش ها } بوش پدر

. اما وقتی با اعضای  " استو " دشمن درجه یک  "ود بدموجشنیدیم که اسامه بن الدن "

خانوادۀ مغز متفکر تروریسم، معاملۀ بازرگانی صورت میگیرد، دیگر هیچ چیزی غلط  

  این، برادران اسامه بن الدن... ن الدنپنداشته نمیشود. مثالً، با سلیم بن الدن و شفیق ب 

جمهور امریکا،  . جورج بوش )پدر( سابق رییس  شامل پروژۀ تروریست های خوب است

عضو   ،سرمایه دار بزرگ  حادثۀ یازدهم سپتمبر، با شفیق بن الدنفقط یک روز قبل از

                "میکند.هوتل " رتس کارلتن دیدار در و برادراسامه  "کمپنی "کارلل گروپ

 خبر نگارانِ " یکی از "سیمورهرشقولِ م از۲۰۱۳" درماه سپتمبررس تی ویپ"

.. اینکه خانوادۀ بوش با خانوادۀ ."   :رسانه های اصلی امریکا نوشت که  ارشدِ 

داده تجارت ی را انجام  اسامه بن الدن، یعنی کسی که گفته میشود این حملۀ تروریست

داشته رۀ شرکت نفتی بوش حضور. درحقیقت خانوادۀ بن الدن در هیأت مدیداشته است

ممکن است که از میان ملیاردها خانواده ای که روی کرۀ زمین وجود دارد، ، چطوراست

همان خانواده ای که این حملۀ خونین را علیه امریکایی ها انجام داده با رییس جمهور 

تجاری داشته باشد؟ به عقیدۀ من، این ماجرا توطئه ای از سوی این کشور مناسبات  

آنچه حکومت پلیسی  امریکایی ها برای براندازی دولت ایاالت متحده و رویکار آوردن  

تی امریکا برای فریفتن  همچنین دستیابی به جاه طلبی های امپریالیسخوانده میشود و

                        ن بوده است "تمامی منابع انرژی آو به چنگ آوردن   خاور میانه

اخگر"   ازمدرسان ِ"گیلبرت  دریکی  المللی  بین  روابط  و  دانشگاه امورسیاسی 

سپتامبر و ایجاد بی   ۱۱بربریت    برخورد   "پاریس کتابی را به تحریر درآورده بنام  

" به طور قطع یازدهم سپتمبر،  :  نگاردن کتاب چنین میبخشی ازآ" و درجهانی   نظمی نوین  

امور   شرایط سیاسی را برای واشنگتن فراهم آورد که این کشور را مصمم به گسترش  

نظامی کرد، گسترشی که بدون حادثۀ یازدهم سپتمبر امکان پذیر نبود . . .  و آن چیزی 

                                                        نبود جز بهانۀ جنگ علیه تروریسم ..."
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قان بنام " ویلیم ارکن  "گلوبال ریسرچ "، مطالبی را باساس مقالۀ یکی از محق

ن را در اینجا ه نشررسانید که ترجمۀ بخشهایی ازآب  لوس انجلس تایم   "منتشرۀ  

                                                                            : درج میکنیم

علیه   مخفی  درجنگ  امریکا  دفاع  وزارت  کنونی  وتوانمندیهای  انکشافات  ریشۀ    "

پلوماتهای  یمیالدی، یعنی به حادثۀ گروگان گیری د ۱۹۷۹تروریسم، برمیگردد به سال 

ن طریق دهلیزی را بازنمود تا ازآ  ارتش }امریکا{    ن بود کهازآامریکا در ایران. پس  

بوسیلۀ  ر منابع اطالعاتی امریکا و  بصورت مستقل از سایمخفی    جمع آوری اطالعات  

پنهانی    جنگ    درقالب    کهنه.  درعین حال، دستورات  میسرشده بتواند  عملیات پنهانی

دو نیروی خاص و مشترکی که قبالً درمبارزه علیه مواد مخدر منهمک    جدید جا داده شد.

مخفی  گرفته شد. ساختارمشترک مربوط به جنگ  ود، درجهت جنگ علیه تروریسم بکارب

عملیاتی باقی  وزارت دفاع در پایگاه کارولینای شمالی، بعنوان قوای خاص و مشترک  

هی این قوای خاص بعهدۀ شود. فرماند  " دلتا فورس" نامیدهماند و ترجیح داده شد بنام  

میباشد که  "  یک تن  از قوماندانهای دوستارۀ ارتش بنام میجرجنرال " دل . ال. دیلی  

عامه حاضر نمیشود.  رد و درانظار  افغانستان، در عمان بسر میب   جنگ   غالباً در ارتباط  

مخفی   ارتش  یک  ایجاد  مصروف  امریکا  دفاع  وزارت  امکان...  با  گسترده ممتاز  ات 

وکنترول  ه...است تروریستی  ضد  فعالیت  درحال  جاسوسی  های  وکشتی  ها  واپیما 

وظیفۀ ما اینست تا دشمن را   سفلد در ماه می گفت "هستند... رامبر"محورشرارت"  

سازیم."                          نا بود   و  باشد، شناسایی  داشته   قبل از آنکه اقدام علیه ما  

"  ۲۰۰۱یازدهم سپتمبر سال    ":مایکل چوسودوفسکی همچنان گفتپروفیسور  ،

مبارزۀ جهانی علیه تروریسم " را بمیان آورد، طوریکه بهانه یی شد برای امریکا و  

            بدون مرز مبدل نماید... "  نا تویی اش تا این مبارزه را به یک جنگ   متحدان  

این موضوع را بخصوص اظهارات " دونالد رامسفلد" عضو برجستۀ محافظه  

یید مینماید که   کاران نوین و وزیر دفاع امریکا در ادارۀ جورج بوش، خوبتر تأ

ایاالت   ندهد،  تغییر  را  جهان  سیاسی  نقشۀ  و روزگفت:  "  اگرجنک،  درهمان شب 
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متحدۀ امریکا به  اصل     مقصد  خویش نایل نخواهد شد، باید گفته شود که ارزش بزرگی  

 در این تغییرضروری نهفته است ..." )۵(                                            

نه تنها افغانستان،    که ایاالت متحدۀ امریکا مصمم استافشأ این مطالب میرساند  

آنهم به بهانۀ    ،ازچنین نیروی مخفی وخطرناکجهان را با استفاده  لکه سراسرب

آورده هرفرد، جمع یا رژیمی را  جنگ علیه تروریسم، تحت کنترول خویش در

سیاسی خویش تشخیص دهد، بصورت عاجل و    خواسته ها و اهدافِ   که مخالفِ 

   بکشاند.  ، به نابودی  انسانی و بین المللیقوانین و اصالیبِ  بدون درنظرداشتِ 

  ستراتژیک که تیم لیبرالهای جدید ایاالت متحده ایدۀ  چنین هوا وفضای پیچ دریک  

ا و توانمندیهای وزارت صالحیت هتوانسته بودند قدرت سیاسی را قبضه نمایند،  

و حتا قسمت زیادی از دید سیاسی و امکانات اجرایی سی آی آی    امورخارجه

منتقل گردیده    ی،" و گروه خاص ووزارت دفاع امریکا به رهبری "رامسفلدبه  

جورج بود. و یا بعبارۀ دیگر، این "رامسفلد" مقتدربود که میتوانست درکابینۀ   

                          بوش، سرنوشت افغانستان را تعیین نماید، نه منبع دیگر.  

 تردید ها و بررسی ها

رج های نیویارکراجع به فرو ریزی ب    

پیچیده و سؤال    طبقه یی شهر نیویارک، بحدی غامض،یکصد و ده    ریزی دو برجِ فرو   نوعِ 

امریکایی  سوی کارشناسان ِیز بودکه درسالهای بعد، تحلیل های علمی دقیق تری ازبرانگ

و کارشناسان،   این تحلیلگران  صورت گرفت و درکشورهای مختلِف جهان  غیر امریکایی  و 

  مۀ خونین، ناشی از طرح و برنان عملیات ِمدلل ثابت نمایند که ایخواستند با شرح و تفسیر ِ

همچنان، به تعداد .  امنیتی امریکا بوده استاسی و  سی   عالی ترین مقام های   خاص و مخفی 

پیلوت های امریکایی پس ازحادثۀ نیویارک،    دوصد تن از ورزیده ترین و مجرب ترین

رسمی و مشترک    بیانیۀ و در پایان این جلسه، یک  بررسی و گفت و گو تشکیل داده    جلسۀ
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  نیویارک توسط هوا پیما، از عهدۀ برج های    " طرح کوبیدن  به نشر رسا نیدند که میگفت  

رسمی خویش اضافه کردند    ." آنها در بیانیۀ  پیلوت های مبتدی و کم تجربه خارج است

که بتواند هوا پیما را بدون پیلوت به    امریکا امکان و تکنالوژی پیشرفته را داردکه "  

   دهد..."                                 پرواز درآورده و به هر هدفی که بخواهد اصابت

برجهای بزرگ و انفجارها را دارند نیز گفتند که دو  آتش سوزی در آنانیکه تجارِب کافی  

( سقوط  دقیقه ۱۲۰تا   ۵۶کوتاهی )بین  زمانِ  عرِض در برج شمالی و جنوبی، نمیتوانسته 

فاصلۀ که در(  ۷)  شمارهو چگونه ممکن است چند ساعت بعد، یک ساختمان ِ  کرده باشد

ت، به شکل مشابه منهدم  نگرفته اسهوا پیما هم قرار اصابتِ دارد و مورد ِیک بالک قرار

شوند؟                          د و غبار تبدیل شود و چطور ممکن است این برج ها به گرَ   

هیچ صورت امکان ندارد ساختمانی    بهجهان تذکر دادند که  مجرب ِمهندسان و معماران ِ

درون منفجر نشده باشد، این طور به صورت عمودی سقوط کند و به  که درآن بمبی از

                                                   آسیب نرسد.اورهیچکدام از ساختمان های مج 

شهرت یافتۀ فرانسوی بنام " تیری ماری ددیدیه میسان" هم    یکی دیگر از نویسنده گانِ 

ن،  که در قسمتی ازآ"  ۲۰۰۲  هولناک  " نیرنگ  کتابی به طبع رسا نیده است تحت عنوان  

جهانی در امریکا  تجارت   " در حقیقت مرکز  :  میکندگری    افشا  گذارده چنینپا را فرا تر

ارتش امریکا قرار گرفت . . . این حادثه، یک کودتای داخلی   موشکهایاصابت  مورد  

(                                ۶گردید. )دولت امریکا  بود که منجر به نظامیگری کامل    

از بنامتخصصینِ یکی  امریکایی   " هافمن" م  درجم  تحقیق ِ ،  یک  مورد  خانتیجۀ  در  ص 

د و خاک  "  :  یازدهم سپتمبرمینگارد   جهانیتجارت  مرکز  مواد منفجرۀ کشف شده در گر 

زای   آتش  مواد  از  که  میدهد  ریختاندن  نشان  فرو  در  نانوترمیت"  آسمان  "  دو 

قرمز، اکسید آهن و الومینیوم  نیویارک استفاده بعمل آمده است. وقتی ذرات  شهر  خراش  

مخصوص مشتعل ساخته شدند، گرمازای باال و اما محدودی از خود بیرون دستگاه  در

درجۀ   دمای استندرد  سانتی گراد که بسیار پایین تر ازدرجه ی    ۴۳۰دادند و به دمای   

های    است،متعارف    ترمیت  احتراق  حرارت   کره  آهن   رسید.  از  به  غنی  زیادی  بسیار 

خاص دیده میشد. مشخص  خاکستری  قرمز   وضوح در باقیمانده های احتراق این ذرات  
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ترمیتیک عمل نکرده با انرژی بسیار باالست ..."   مواد  این ذرات  قرمز  شد که بخش  

(۷)                                                                                                 

  بخِش   و مدیرِ   مدیریت در شرایط اضطرار""سازمان   فلمبردارانِ کورت ساننفیلد" یکی از" 

انفجارحاضر  رسانه ای همین سازمان که بسیار زود در " نقطۀ صفر" یا محل ِ  عملیاتِ 

اختیار دارم که نشان  " من ویدیویی در:  تصویری دقیقی تهیه نمود، میگوید   شده و اسنادِ 

{  ن ساختمان تا چه اندازه ریز}کوچکای  سنگها و آجرهای ناشی از تخریب  میدهد تل  

طرف   دو  های  ساختمان  چگونه  اینکه  و  هنگام    بودند  در  شماره ساختمان    سقوط  آن 

                                                          بودند."هفت، دست نخورده باقی مانده 

گرفت و مجبور شد شبکه های اطالعاتی امریکا قرارمذکور، بعداً مورد پیگرد ِفلمبردارِ 

                                                                   به کشور ارجنتاین فرار نماید.    

تا  "" نیز طی نگارش یک مقالۀ تحقیقی با صراحت گفت که  استیون جونزپروفیسور "

اثر آتش نی }درجهان{ با اسکلت فوالدی، در، هیچ ساختما۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱پیش از  

نمود که ساختمانهای مورد ِ  "ریخته است.سوزی فرو ن با ابحثوی عالوه  ستفاده از ، 

المونیم  بوده  اکسید آهن و پودرِ زکه ترکیبی ا  وترمیتنانترمیت و  مواد منفجرۀ قوی مانند

                                                        مذاب تولید میکند، فرو ریختانده شده اند.  و آهن ِ

شمالی را بعهده داشت و  بیست سال وظیفۀ حفاظت از برج  که مدت  "  ام ُردریگوتس "ویلی 

تن  ، اظهار داشت که او و ده ها  حضور داشته است برج  در موقع حادثه، در طبقۀ اول  

ازهمکارانش، صدای انفجار های زیادی را از زیر زمین برج شنیدند و شاهد مردی  

لفت یا آسانسور طبقۀ پایینی به سمت باال حرکت میکرد بودند که  آتش گرفته بود و از 

میان مواد باقیمانده ازآسمانخراش، درو همینکه از لفت خارج شد، به سرعت دوید.  

رودخانه ای از فوالد ذوب شده مالحظه شد. همۀ این  شواهد حاکی از وجود انفجار 

                                                                                های هدفمند است... " 

روی موادحاصل از م، درآزمایشاتی که بر۲۰۰۵درسال  ارشناسان گفتند که "همچنان، ک

ری گرفتفرو  صورت  ها  برج  قابل  زی  مادۀ  نانوترمیت  شد.  کشف  نانوترمیت  مادۀ   ،
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ب ذوه عمل میکند. یا بعبارۀ دیگر، ازاین مواد دردرج  ۲۷۰۰انفجاریست که در دمای  

                   "عظیم فوالدی دو آسمانخراش استفاده بعمل آمده است .های  پایه کردن  

داشتند که هیچگونه عالمت و نشانی از یک هوا  ان، تحلیلگران و کارشناسان اظهارمحقق 

وزارت دفاع امریکا اصابت کرده باشد، بمالحظه نرسید. تنها کمره  پیمایی که به عمارت ِ

اد آن وزارت، شئی ای را در یک هالۀ دود نشان مید  مربوط به پارکنگ التِ   دوربینِ یا  

است درحرکت  پنتاگون  سمت  به  سرعت  به  نویسنده  راس "دکتر.  که  اززمرۀ   "

... ازجمله شواهدی که برمبنای آن میتوان گفت  امریکایی همچنان گفت که "سرشناس ِگان ِ

هفته نامه ای کوچک در  که یک فلمبردار ازده، زمانی است  این یک حادثۀ ساختگی بو 

سپتمبر( رفت    ۱۱محل وقوع واقعۀ  ری )این هوا پیمای مسافر َب سقوط ِ   پنسلوانیا به محلِ 

ری ندیدم. یک حفره روی زمین دیدم، هیچ  " من اثری از هوا پیمای مسافرب  :  و گفت

                                                جسدی نبود، هیچ گونه ساک و چمدانی نبود..."

" "  آقای  که  میکند  عالوه  مسافرب  راس"  پیمای  هوا  ساختمان  یک  با  سازمان  ری  این 

الشۀ هوا  عمارت وزارت دفاع امریکا { برخورد کرده است، اما این بار نیز اثری از}

حادثه رفتند، ولی    میکنند به محل  اتاق خبر پنتاگون کاری که درپیما نبود... گزارشگران

همین نویسندۀ امریکایی میگوید که متوانید  ری اثری ندیدند..."   از هوا پیمای مسافر ب  

نوشته اند، بخوانید، میتوانید سپتمبر  ۱۱  آنچه را معماران و مهندسان در بارۀ حقیقت  

شاهدانی که در برج های مرکز تجارت جهانی حضور   ما جرا را از زبان اولیناصل  

ری { دربارۀ مانور هوا پیمای مسافر ب  پیلوتانمیتوانید نظر خلبانان }  اند، بشنوید،  داشته

راتر از  که گفته میشود به پنتاگون بر خورد کرده است را بخوانید، اینکه این مانورها ف

از بوده و  آنان  به    مهارت های  میتوانید  انجام شده است.  تجربه  با  سوی یک خلبان 

کنید، میتوان گریفن رجوع  دیوید  کنید،  یکتابهای متعدد  تماشا  را   ... گیج  ریچارد  فلم  د 

سپتمبر را مطالعه بفرمایید، اما خود را برای   ۱۱بارۀ  میتوانید گزارشهای بین المللی در

                                نیاندازید..."رسانه های جریان اصلی به زحمت    مطالب  خواندن  

ام  تحلیلگرانِ  عمدۀسیاسی  و  اصلی  انگیزۀ  جهان،  و  سپتمبرشهر  یازده  رویدادِ   ریکا  م 

امریکا ُجست وجومینمایند. مثالً،    مالی ایاالت متحدۀ عمیقِ   بحرانِ  نیویارک را دربحبوحۀ

جمهوری    ریاستِ   دورانِ که در  چندساله  شگوفایی   ثبات ویگویند اقتصاد امریکا پس ازم
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  کلنتن بل "  جورج بوش )پدر( و   یجمهور  ریاستِ  رونالد ریگان آغاز و تا اواخر دورانِ 

مالی این کشور    حرانِ یازدهم سپتمبرنه تنها پایان یافت، بلکه بُ   " دوام کرد، قبل ازحادثۀ

سیرِ  سرعت  بازار  به  چنانکه  پیمود.  کرد  ِس ر بو صعودی  سقوط  سال وامریکا  تا 

بیشتراز ۲۰۰۱ چهار  سهمیالدی،  راازتا  دالر  داد.تریلیون  بعبارۀ  دست  تعداد   یا    دیگر، 

کف بورس، سرمایه های شان را از  بازارِ سقوط ِ اثر ِ، دربزرگ سرمایه داران ِزیادی از

وع  دادند و موازی بدان، تولید صنایع بزرگ نیز به سرعت سیر نزولی یافت. این موض

شوند ومیزان بیکاری  کارخانه های بزرگ بیکارکارگرِ اران هزارموجب آن گردید که هز

در هفت  وحتا  شش  تا  درصد  سه  و  از  دست  تحلیلگران،  قول  به  رود.  باال  صد 

بحران ِشدن ِپاگیر کبزرگ ِ همین  بود  حلقات ِمالی  و ه  پشتِ باالیی  ابرقدرت    پردۀ  اما، 

  ی و اشتعالِ یازدهم سپتمبر را بکاربسته و با لشکر کشَ   حادثۀتا ترفند ِ  امریکا را واداشت

م  حران منحرف سازند و هبُ   کشور را از اصلِ   عامۀفغانستان و عراق، هم افکارِ اجنگ در

صد ها هزار انسان افغانی و عراقی   امریکا را با خونِ   بتوانند ماشین اقتصاد ورشکستۀ

، نه  واشنگتن   کاران در  ود که محافظهعالوه نم   آورند. باید  در   به گردشدو باره  و . . .  

امریکا را به   حران زدۀبُ   رانگری، ماشین اقتصادِ ی و خونریزی و وی تنها از راه لشکرکشَ 

ازدر  گردش   استفاده  با  بلکه  و  -سیاسی  اقداماتِ آوردند،  خزنده،  نظامی  پیش  تبلیغاتی 

تیرِ  پرتاب    استراتژیتوانستند  نیز  نظر  مورد  های  هدف  سوی  به  را  شان  جهانی 

                                                                                                  نمایند.

( امریکا  نظم نوین جهانیبالیزیشن " یا )" گال   این نکته نیز نباید فراموش گردد که طرحِ 

سرمایه را  ، جهانی سازی حاکمیت ِزبانها افتاد و درحقیقت  سرِ رفته بر سدۀ که ازدهۀ نودِ 

،  خون و خاکستر حران های بزرگ و توفان های  بُ   ازمیانِ   با عبور  تداعی میکند، درواقع،

که  اند  پنهان نکرده    نظم نوین جهانی ""  . یا بعبارۀ دیگر، طراحان ِبه سوی هدف میشتابد

شدنِ بخاطر جهانی  مرحلۀ  به  درنقاط ِ سرمایه  رسیدن  باید  نخست  یا  نظرِ مورد ِ،  جهان، 

به حد کافی عمیق شد و  حران  حران سازی نمود و آنگاه که بُ هدف، بُ   های موردِ درکشور

، بایستی باالی آن مدیریت نمود. از همین راه و با همین وسیلۀ خونین است  گسترش یافت

امریکا، پس    جدیدِ   چنین "نظم " جهانی نایل آید. این سیاستِ یک  که امریکا میخواهد به  

نخستی برای  بالکان،  های  رویداد  بار  از  شددرن  بکارگرفته  از    .افغانستان  تعدادی 

بارۀ  خود، عضو هیأت تحقیق در" کوین بارت " که    تحلیلگران ِ ورزیدۀ امریکایی مانند
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  " به راه اندازی فاجعۀ یازدهم سپتمبر، گشودن  ، مینویسد که  هفاجعۀ یازدهم سپتمبر بود

فاز جدیدی در سیاست خارجی امریکا برای " مبارزه با انقالب های ضد استعماری این 

، رواج پروژه سالمی"بی اکشور درآسیا و خاور میانه" ، " مقابله با نهضت های انقال

زمینۀ ایجاد و پرورش گروه های تروریستی    اسالم هراسی در جهان" و " فراهم ساختن  

اسراییلی   سناریوی  جهت  در  اهدافی  و  امریکا"   منافع  "       –حافظ  بود.  امریکایی 

(۸)                                                                                                  

سرد و حذف کمونیسم،    جنگِ   دورانِ ری اظهار داشتند که امریکا پس ازدیگتحلیلگران ِ

سلطۀ جهانی  ن حال، بهترین بهانه برای تحکیِم  عی گرایی را تنها مانع بالقوه و در  اسالم

سلول های تنفسی    د قلمداد مینمود و به این جهت، تنها به یک بهانه برای خفه کردنِ خو 

  داشت.                          اسالم گرایی در سرتاسر جهان و سپس تصاحب دنیا، نیاز

تحلیگران و نویسنده گانی که پس از حادثۀ یازدهم سپتمبردرنشریۀ انترنتی " انتی وار" یا  

" بطور یقین دولت امریکا  ضد جنگ مقاله به نشر رسا نیده اند، با صراحت گفته اند که 

موجود نیز اجرای آن بود. اسناد و مدارک  سپتمبر و زمینه ساز    ۱۱اصلی حادثۀ  طراح  

س ادعا  این  دراختیار موید  مدعی  بعنوان  امریکا  که  کرد  باور  میتوان  چطور  ت. 

  چرایی علل و قوع  اطالعاتی، رسانه ای و ارتباطی، در خصوص  فناوری برتر  داشتن  

                                                              این حادثه با ابهام روبرو باشد ؟ " 

د میشود، سخنانی دارد که بخشی  سرمایه داری جهانی یا  اقتصادِ پدرِ "ملتن فریدمن" که بنام  

عدم موفقیت طرح ها و سیاستهای جامعۀ  عزیز گردیزی نویسندۀ کتاب "  ن را داکترازآ

...آنچه  که میتواند به تحول و دیگر گونی  : "  "، چنین نقل میکند  جهانی درافغانستان

ب   بقیمنجرشود،  آمد،  پیش  بحران  بفکر و طرحی  حران است. وقتی  اقدامات وابسته  ه 

                                    (۹است" )شکل گرفته  میباشد که از قبل درجریان بوده و

که میکند  گرم  :  نویسندۀ موصوف عالوه  گرما  در  سیاستهای  ب     "  برای  بایستی  حران 

یک   که  نگهداشت  زنده  زمانی  تا  آنرا  و  داد  انکشاف  را  ها  گزینه  موجود، 

پذیر باشد. مهم این است  ناممکن  حالت   آید که دیگر اجتناب نا  سیاسی به وضعی در 

سیاست با    عالم    بحران زادۀ توطئه  و زد و بند  بحران پدید آید، فرق نمیکند که این  که  

و حوادث طبیعی آنرا بار آورده باشد. باید سریع دست    {}جمع سانحه  یا سوانحشد و  
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برگشت نا پذیر  تغییرات و تحوالت    حران زده را مجبور به قبول  اندرکار شد و جامعۀ ب  

                   ( ۱۰) "موجود سقوط کند... حالت   قهار   امن  ساخت و نگذاشت  که در د

، سوالهای ازمحققانی است که طی بررسی هایشمالئشوسکی" نیز یکی دیگروالی  " نیک 

.  های شهر نیویارک مطرح نموده است  چگونه گی فرو ریزی برجزیادی را پیرامون ِ

.م. شیری" ترجمه نموده و در  1هموطنان بنام "  منتشر شدۀ این محقق را یکی ازمطالب  

، گوشه هایی  سا نیده است که اینکنها به نشر ریکی از وبسایت های برون مرزی افغا

                                                                  از آنرا در اینجا درج میکنیم :  

گستردۀ ماهواره ای    ممثل اتحاد شوروی سابق( دارای سیست" ایاالت متحدۀ امریکا ) 

برجهای مراقبت هواپیمایی،    سوی دراراضی خودمیباشد که نه تنها ازو رد یابی هوا پیما  

  سازمانهای امنیت  ه ای نیز اداره میشوند. آنها تحت کنترول   ویژ  محتی بواسطۀ سیست

پیچیده دست    معمولی که هکرها بتوانند به عملیات  ملی امریکا بوده و با شبکۀ تلفن  

                                                                           "بزنند، ارتباطی ندارد. 

یازده یا چهارده   این است که از ربوده شدن  " حیرت انگیزترین  :  نویسنده اضافه میکند که 

بدست   پیما  شدن    هوا  ربوده  از  پس  حال،  درعین  و  میشود  خبرداده    تروریستها 

طول این مدت، خارج  ت دقیقۀ دیگر نیز ادامه دارد. درها چهل تا شصچهارهواپیما، پرواز

ازشدن   وضعیت  مسیرهواییآنها  خود  آن  ،  گزارش  و  آورد  می  پیش  ای  العاده  فوق 

. چرا در این مورد گزارش نشده  مستقیماً به " باال" به رییس جمهور امریکا داده میشود

  پاسخ    است؟ بعنوان یک معمای حل ناشده تا امروز باقی مانده است. ممکن است یافتن  

                                                      :مک نمایداین معما ک   چند سوال زیر به حل  

  م فرود گاه ها و سیست   برجهای مراقبت  دید  ا پیماهای مسافری می توانستند ازچگونه هو

آنها دیده میشدند، اگرهمۀ  ردیابی پدافند هوایی نیرو های نظامی امریکا " پنهان " شوند ؟

انحراف  به  نسبت  نظامی  نه  و  غیرنظامی  زمینی  سرویس  نه  چرا  صورت،  دراین 

پاسپورت   حالیکه  در  چرا  ندادند؟  نشان  واکنش  خود  ازمسیر  کاغذی    هواپیماها 

  مقاوم در مقابل  سالم بدست آمده، ولی جعبه های سیاه  هواپیما بطورربایندۀ  وریست  تر

مافوق   اطالعات  ضربۀ  حاوی  مکالمات    قوی  وهمچنین،  غیرقابل پروازبخاطر  پرواز 

باالیی   فهم نیستند؟ چه کسی از طبقات    قابل    استفاده بودن، محتوی هیچگونه اطالعات  
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تا زمان  تجارت جهبرجهای دوقلوی مرکز پیمای  انی  "  برخورد ودرلحظۀ برخورد هوا 

امریکن ایرالینس"  فلمبرداری میکرد؟ " وابسته به شرکت هواپیمایی "۷۶۷-بوئینگ  

نیویارک،    مختلف    مناطق  ری سینمایی و تلویزیونی مستقر درفلمبردا  چرا چند دوربین  

هواپیما تمرکز کرده بودند؟ گویی با یک فرمان، بطور همزمان بر روی نقطۀ برخورد  

تحقیقات دربارۀ این    جورج بوش، حتی قبل از آغاز    امریکا بمدیریت     به چه دلیل دولت  

روز    عملیات   همان  درست  کم  ۲۰۰۱سپتمبر    ۱۱حادثۀ    تروریستی،  نمایشهای  به  ک 

عمومی جامعۀ  "، افکاری امریکا، دربارۀ "دشمن واقعیی جمعمغرضانۀ همۀ رسانه ها

یک } اسامه بن الدن { جلب کرد؟ چرا دولت امریکا  جهانی را بسوی تروریست شماره 

روسیه مکها ک    پیشنهاد  قبول  از وفنی  پزشکی  انساندوستانۀ  خارجی    ی  سازمانهای  و 

دۀ دیگر و شخصیتهای حقیقی امتناع کرد؟ چرا مردم امریکا و کنگرۀ ایاالت متح  بسیار  

امنیت    مسوولاستعفای رهبری نهاد های فدرال    ، خواستار  امریکا بعنوان مدافع منافع آن

(  ژنرال رالف ابرهارت)پرواز های همان روز در امریکا،    مسوول    ملی نشدند؟ چرا مدیر  

ن جلب  مسوولیت  به  فقط  موقعیت  نه  حتی  چرا شد،  بخشید؟  هم  استحکام  را  خود 

برکنار نشد؟... چرا دو برج که آشکار، ازکارسیا پس از این شکست    سازمان  رییس  

عمالً    درساخت   رفته،  بکار  آرمه  بتون  تن  هزار  پنجصد  حدود  در  آنها  از  یک  هر 

واقعی کلمه به    بخاکسترتبدیل شدند؟ کدام انرژی این همه مصالح ساختمانی را به معنای

حرارت   درجۀ  چنین  و  کرد  تبدیل  تصورغیر    پودر  هزاردقابل  ازدرجۀ سه  )بیش  رجه 

آتشفشان وموجب  حرارت  کرد  تولید  را  دیگر سوختن  (  ماه  سه  درمدت  برجها  بقایای 

بر  گردید؟ امریکایی  هم  و  اروپایی  متخصصان  هم  ساختمانهای  ...  که  اند  باور  این 

دراثر برخورد هوا پیماها، بلکه درنتیجۀ انفجاراز داخل به قطعات تجارت جهانی نه  مرکز

                                                                          کوچک تقسیم شدند ..."

برجهای دو قلوی  : "  ( اظهار میدارند۱۱/۹غییرسرگردان  ت امریکایی ) فلم    گانِ سازنده   

انفجارمخاز دراثر  درصبح    سوخت    ن  نیویارک  ها  پیما   ۲۰۰۱سپتمبر  ۱۱هوا 

     درساختمانها تخریب نشدند، برجها را سازمانهای امنیتی امریکا ویران کردند. "  

  اینکه یک محققِ به نشر رسیدند مبنی بر   ایی ازطریق نشریه های الکترونیکیگزارش ه

ازفرانسوی، که  هایی  محدودیت  وضع  رغم  مقام سو علی  صورت  های  ی  امریکایی 

  شهرِ   آسمانخراِش پردۀ انفجاردوپشت ِ  آورده که اسرارِ میگرفت، کتابی به رشتۀ تحریردر



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

129 

 

" همیشه برایم سوال بود که چگونه  نیویارک را بگونۀ مستند افشا مینماید. او گفته است:

  چگونه آتش  مبدل شدند؟ ...  ازخاک جهانی، ناگهان به تلی تجارت   مرکز   عظیم   سه برج  

به ناگهان فرو بریزاند؟   کوتاه مدت و با درجه ی پایین توانست تیرهای فوالدی برجها را

چه چیز    برجها به ثبت رسیده، براثر منفجر شدن    پایین    های انفجارکه از طبقات  ... صدا

                                                                                      هایی بوده است؟"

محققِ  که  این  است  گفته  وجود  :  فرانسوی  بر  مبنی  مدارکی  به  تحقیقاتم  ابتدای  در   "  

نانوترمیت که یک ماده ی آتشزا و انفجاری پیشرفته بوده و میتواند به سرعت، فلزات  

مواد،   این  میداد  نشان  که  یافتم  فروریخته دست  برجهای  درخرابه های  کند،  ذوب  را 

این برجهای دوقلو،    پایینی برجها شده است...  طبقات    تخریب  ث  اشتعال زا بوده اند که باع

ی خریداری شده و بالفاصله، حادثه، توسط یک اسرائیلی به مبلغ بسیار گزافدوماه قبل از

عقد قرار داد، آنها را به دو چند قیمت بیمه میکند. شخص خریدار یک ثروتمند پس از

                                                                                  یهودی است..." 

این دو برج    " نکته ی قابل توجه دیگر، اخراج کلیه نگهبانان و محافظان  اومی افزاید:  

، تغییر کرده برجها قبل از حادثهاستخدامی نشان میدهد که همه نگهبانان    بود. مدارک

یعنی  ت  م  اند وفقط کسانی در س   اند.  داشته  آگاهی  از نقشۀ برج  اند که  باقیمانده  شان 

برج را بخوبی می شناختند و جالبتر اینکه  حساس     ضربه پذیر و مناطق    کسانیکه نقاط  

  ، نکه درهمان روزی نیز وجود دارند... دلیل دیگر آگذار  بمباینان، متخصصان    در میان  

درآ اسرائیلی  پنج  که  موتر  نفر،  یک  پنج  این  دستگیرشدند.  نیوجرسی  در  بودند،  ن 

برجهای دو قلو بودند و آنها فندک )الیتر(    فلمبرداری از فرو ریختن    حادثه درحال  روز  

های خود را روشن کرده و مقابل دوربین درحال خوشحالی کردن و جشن گرفتن بودند. 

مذکور در یک برنامۀ تلویزیونی   آنها بدون محاکمه، به اسرائیل برگردانده شدند. افراد  

تا حمالت   داشتند  ماموریت  آنها  که  کردند  ر  اعتراف  کنند...این  یازدۀ سپتمبر  ا مستند 

دوقلو،   برج های  در  اینکه  رغم  به  چرا  که  است  مانده  باقی  اذهان  در  سوال همیشه 

بر، درمحل کارحاضر نبوده و  چهارهزار یهودی کار میکردند، ولی در روز یازدهم سپتم

                                                      (  ۱۱ن هیچ کدام شان کشته نشدند..." )بنابرآ
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راجع به دست داشتن شبکۀ استخبارات اسراییل  امور، مطالعات دقیق دیگری نیز  محققان

)موساد( درانفجارآسمانخراش های نیویارک دارند که اینک، بخشهایی ازآن تحقیقات و  

                                                             :  تحلیل ها را در اینجا درج میکنیم

م، به نقل ازسایت  ۲۰۱۵وبسایت " پیام روز" گزارش مفصلی را به روز نهم ماه اکتوبر

" تودی کاتولیک ورلد" پیرامون نقش اسراییل در طراحی حمالت یازدهم سپتمبر به نشر  

رش متذکره رادر  ه میشود. اینک عین گزاکه انعکاس دهندۀ برخی از حقایق پنداشت   رسانید

                                                                                :  اینجا می گنجانیم

میالدی ازبنیامین نتانیاهو صدراعظم ۲۰۰۱... روز وقوع حوادث یازدهم سپتمبر سال  "

اسراییل و امریکا پرسیده میشود که وقت اسراییل دربارۀ این حمالت و اثرآن بر روابط 

وی پاسخ بسیار تأمل برانگیز به این سوال میدهد : " بسیارخوب است...خوب، این  

اتفاق خوبی نبود، اما میتواند باعث ایجاد همدلی و دوستی بیشتر روابط ما شود... پس  

سال   سپتمبر  یازده  حمالت  وقوع  بازداشت  ۲۰۰۱از  امریکا  در  نفراسراییلی  پنج   ،

اف بی آی به    :مینویسد  ۲۰۰۲مارچ    ۱۵میشوند. مجلۀ اسراییلی " فوروارد" درتاریخ  

ایالت نیوجرسی درماه   ۵این نتیجه رسید که   اسراییلی دستگیرشده درشهر ویهاوکن 

وشرکت   اند  بوده  موساد  برای  جاسوسی  ماموریت  یک  انجام  گذشته مشغول  سپتمبر 

ی استخدام کرده بود، تنها به عنوان یک پوشش برا  )اربن موون سیستم( که آنها را

                                      تفاده قرار گرفته است." انجام فعالیتهای جاسوسی مورد اس

رد  به قول "پیام روز"،  کانال خبری فاکس نیوز نیزگزارشی در رابطه با این افراد منتشرک

نیوز حذف شد. درآن گزارش، کارل کامرون" گزارشگر    که البته بعداً از وبسایت فاکس

شواهدی وجود دارد که این  "  به نقل از یک مقام امریکایی اعالم کرد:    «فاکس نیوز»

پنج اسراییلی را به حوادث یازده سپتمبرمرتبط میکند که البته این شواهد ومدارک کامالً  

محرمانه هستند. من نمیتوانم دربارۀ این مدارکی که جمع آوری شده حرفی بزنم. اینها 

بندی شده است."                                       محرمانه و طبقه طالعاتاتماماً از  

بنابرمنابع شبکۀ خبری "ای بی سی نیوز"، مقامات دولت امریکا   : "وبسایت می افزاید

روز بعد، این پنج اسراییلی از ۷۱و اسراییلی ها با یکدیگر به توافق رسیدند و درست  

دانده میشوند. باوجود اینکه  زندان خارج شده وسوار بر یک طیاره به اسراییل بازگر



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

131 

 

این افراد از پاسخ به سواالت " ای بی سی نیوز" درخصوص علت دستگیری شان و 

اینکه درتاریخ یازدۀ سپتمبر درامریکا چه میکردند، طفره رفتند، اما بعداً پس ازبازگشت  

ند. به اسراییل، چند نفراز آنها دریک برنامۀ اسراییلی دربارۀ تجربۀ خود درامریکا گفت

این حوادث بود" اما سوال مهمی که  عالم کرد" هدف ما مستند ساختن ازیکی ازآنها ا

دراینجا مطرح میشود این است که آنها اصالً ازکجا میدانستند که قرار است اتفاقی رخ 

                                         "  ؟دهد که برای مستند کردن آن به امریکا آمده بودند

مچنان گفته شده که " یک تیم جاسوسی موساد، تصاویری مستند ازخودشان  درگزارش ه

درتاریخ نهم سپتمبر تهیه کرده بودند.آنها کمره های شان را درست در لحظات وقوع این  

بر روی  و  قرارداده  هادسون  دریای  کنار  کرده  حمالت،  متمرکز  قلو  دو  های  ج 

                                                                                           "  بودند.

اسراییلی و علت دستگیری  " خبرگزاری اسوشیتدپرس درگزارشی در رابطه با این پنج  

شهروندان نیوجرسی این افراد را درحالی مشاهده کردند که مشغول مسخره :  شان نوشت

جارت جهانی بودند و بلند بلند قهقه می زدند و از خودشان کردن خرابه های مرکز ت

                                                          مقابل این خرابه ها عکس میگرفتند."

رای پولیس محلی منطقه  اف بی آی اطالعیه ای را ب:  درگزارشی نوشت  "" نیویارک پُست 

نمود موترمین  ارسال  بود"  آمده  درآن  تروریستی  که  حملۀ  با  ارتباط  احتماالً  بس  ی 

و  ،  نیویارک از وقوع حمله  حامل سه نفر مشاهده شده که مشغول جشن گرفتن پس 

                                                                                نخست بوده اند."  انفجار  

تأیید کرد که این پنج اسراییلی دستگیرشده در حقیقت،    روارد(فوبعداً نشریۀ اسراییلی ) "  

مدت   به  آنها  اند.  بوده  موساد  جاسوسی  اینکه    ۷۱عوامل  تا  بودند  بازداشت  روز 

                                           درسکوت محض و بی سر وصدا آزاد میشوند..." 

ایتالیا درمصاحبه"   زنامۀ " کوریاره دالسرا"  با رو   فرانچسکو کوسیگا" رییس جمهور 

گفت:۲۰۰۷نوامبر    ۳۰درتاریخ  ) خوبی  "    م(  به  اروپایی  و  امریکایی  مطلع  محافل 

عملیات   اجرای  و  طراحی  که  کم    ۱۱میدانستند  با  و  موساد  و  سیا  ک  سپتمبرتوسط 

صهیونیسم جهانی انجام شد تا تقصیر آن را به گردن کشور های عربی اندازند و به این  
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  " نمایند.  متقاعد  عراق  و  افغانستان  در  مداخله  برای  را  غربی  های  قدرت  ترتیب، 

(۱۲)                                                                                               

سابروسکی " استاد دانشکدۀ جنگ و اکادمی علوم نظامی امریکا نیزطی نگارش    " آلن

" عملیات طراحی  سپتمبر" اظهارداشت :    11یک مقاله تحت عنوان " رمزگشایی حمالت  

شده توسط موساد با همدستی دولت امریکا بود تا ایاالت متحده را به سمت " جنگ  

                                سالم( سوق دهند. "تمدنها" و نبرد با دشمنان اسراییل )جهان ا

: " عدۀ کمی ازمردم میدانند که  درجایی ازاثرتحقیقی خویش مینگاردداکتر" لوران گینو"  

سپتمبر، مشغول خنثی سازی بزرگترین شبکۀ   11پولیس فدرال امریکا در زمان حمالت 

با جاسوسی درامریکا    مبارزهجاسوسی بی سابقۀ اسراییل درخاک امریکا بود. مرکز ملی  

مطلب زیر را در وبگاه خود منتشر کرد: " کارمندان    ۲۰۰۱سی( درمارچ  )ان.سی.آی.

افراد را  ذشته فعالیت های مشکوک عده ای ازی شش هفتۀ گفدرال ایاالت متحده ط  ادارۀ

)که درکاِرفروِش آثارهنری فعالیت دارند(،    –که میگویند دانشجویان خارجی )اسراییلی(

شخصی ستند، گزارش کرده اند... این افراد به اسم فروش آثار هنری، وارد اقامتگاه  ه

                                                                  "  مقامات ارشد فدرال شده اند.

مینگارد:   همچنان  سال  وی  درتابستان  ازآن،  پس  مواد  ۲۰۰۱"  با  مبارزه  ادارۀ 

)دی.ا  در  مخدرامریکا  که  کرد  تهیه  را  گزارشی  ای(  توسط    ۲۰۰۱نوامبر    ۲۳ی. 

انتشار یافت. به دنبال این گزارش، فاکس نیوز برنامۀ مستند چهارقسمتی    واشنگتن پ ست

دراین رابطه پخش کرد. همچنین    ۲۰۰۱سپتمبر  ۱۱را به تهیه کننده گی کارل کامرون در  

قلم سیلوان سیپل   به  )دی.ای.ای(  گزارش  با  رابطه  در  را  ای  مقاله  لوموند  روزنامۀ 

منتشرکردو به فاصلۀ کوتاهی پس از مقالۀ لوموند، مجلۀ فرانسوی انتلجنس آنالین این  

داد  گزارش را به طور کامل در دسترس کاربران انترنتی قرارداد. گزارش دی.ای. ای، تع

رد. این  دستگیرشده اند، نام میب  ۲۰۰۱ساله را که از مارچ    ۳۰تا    ۲۰اسراییلی    ۱۴۰

  ۳۶گروه چهارتا هشت نفره سازماندهی شده و " حد اقل    -۲۰یکصد و چهل نفر در  

بخش مهم وزارت دفاع امریکا" را بازدید کرده بودند. هویت خیلی از این یکصد و چهل  

ز اعضای موساد هستند و شش نفر از آنها مالک  تلفن  نفرکشف شد و معلوم گردید که ا

بود.  شده  خریداری  درواشنگتن  اسراییل  کنسول  سابق  معاون  توسط  که  بودند  هایی 
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سپتمبر دستگیر شدند و مجموع کسانی که برای اسراییل   ۱۱نفردیگرپس از حوادث  ۶۰

ستفاده از ا اتن رسید. عده ای از این گروه دوصد نفره ب  ۲۰۰جاسوسی میکردند به  

د بازجویی قرار گرفتند و ثابت شد که دروغ میگویند؛ اما به  دستگاه دروغ سنج مور

..زمانیکه متوجه  ل امریکا، نهایتاً آزاد شدند.لطف پا درمیانی جان اشکرافت دادستان ک  

براساس گزارش   که  اسراییل    (.ای)دی.ایمیشویم  نظرارتش  زیر  افراد  این  از  برخی 

بودند،   دیده  این گروه، یک ماموریت  تعلیم  نتیجه میرسیم که ماموریت اصلی  این  به 

اطالعاتی صرف نبوده است. ... اکثرکسانی که مورد بازجویی قرار گرفته اند، اظهار  

میکنند که در بخش های ضد اطالعات، واحد شنود و واحد های تخریب ارتش اسراییل  

کر اسراییلی است، دیگری،  خدمت میکرده اند. یکی ازدستگیر شده گان، پسر یک سرلش

ل ارتش اسراییل میباشد.  پییرساگو الویتس، دستگیر شدۀ دیگری است  محافظ فرمانده ک  

دان   . فرد  ای جوالن مشغول به خدمت بوده استارتش اسراییل در بلندی ه  ۶۰۵درگر 

پ لها، خود رو ها  و هرچیز  اخیر پذیرفته است که توانایی منفجر کردن  ساختمانها، 

                                                                             (۱۳)ی را دارد..."  دیگر

خبرگزاری بی بی سی درهمان اوایل پس از وقوع حادثۀ یازدهم سپتمبر، متن بیانیۀ بن  

" من به هیچ عنوان درحمالت یازدۀ الدن را به نشر رسانید که دربخشی ازآن گفته بود:  

ریکا{ دولتی سپتمبر دست نداشته ام و حتی هیچ معلوماتی ازآن نیز نداشتم. آنجا }درام

دارد. امریکا باید سعی کند رد پای این حمالت را در درون خود در دل دولتی دیگروجود  

؟  کسی این حمالت را انجام داده استبیابد... از آن دولت مخفی باید پرسیده شود چه  

                                                نظام امریکا تماماً درکنترول یهودی هاست..."  

ریسرچ سپتم "  "گلوبال  ماه  از۲۰۱۳بردرشمارۀ  خویش  کارشناسانِ   قولِ م  و   اندیشمندان 

نوشت حا :امریکایی  سپتمبر،"  یازدهم  درموجودیت  دثۀ  اطالعاتی  چطور  های  شبکه 

شانزده شبکۀ دیگراطالعاتی  ، بلکه  (آی.بی .اف)و    (ای.آی.سی)حکومت، نه تنها مانند  

متحدان   درواشنگتن،  امنیت    امریکا  شورای  اسراییل،  موساد  کشورمانند  این  ناتویی 

،  رک، ادارۀ کنترول ترافیک هوایی ملی)ان. او. آر.ای. دی(، فرماندهی نیرو های مشت

سفید،  گارد   کاخ  هوایی،  میدان  امنیتی  گرفت  صورت  غیره،  و  چطورهمۀ  کانگرس  ؟ 

                                                       "ملی امریکا فلج گردید؟  دستگاه امنیت  
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طرح این سوال، عالوه میکند که پنجاه سال را احتوا نمود تا مردم  نشریۀ مذکورپس از

دخالت ِ درامریکا  دکتر حکومت  ضد  دکودتای  امروز رمصدق  اما  فهمیدند،  را    با ایران 

انفجارآسمانخراش های  دراز ضرورت نیست تا مصنوعی بودن ِچنان مدت ِ   سپری شدنِ 

حادثۀ نیویارک است که واقعیت ها بیرون  بدانیم. این، تنها یک دهه پس از  نیویارک را

                                                                                         می زنند.   

برجستۀ امریکایی است که اقدام به    گر از دانشمندانِ نیز یکی دی   "  دکترکراکت گراب"

"  نگارش ِ بنام  جهانی"کتاب  تجارت  مرکز  درمورد  ملی  درآ  نمود   فریب  حادثۀ  و  ن، 

بُ   فروریزی دو آسمانخراِش  رد. وی طی  شهر نیویارک توسط " القاعده " را زیرسوال 

مشکوک  مرگ ِ   پیرامونِ اناتومی کشتار های جمعی "، عنوان "دیگری زیرکتاب ِنگارش ِ

د حادثۀ یازدهم سپتبمرپرداخته  نزده تن ازشاهدان و حقیقت گویان درموروسؤال برانگیز ِ

                                                                    د:رَ ن ها این چنین نام می َب ازآ

 جنینگز

 بورلی اکارت 

 کنت یوهانمن 

 کریستوفرلندیس

 پل اسمیت 

دیوید ولرلی ژنرال  

 سالواتور پرینکیوتا،  

 دبوراپالفری

 باربارا اولسن 

مایکل اچ اوران    

 دیوید گراهام
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 برتاچامپین 

 نانسی هملیتون 

 سوزان جوین

 پری . وبت کوسینیچ 

 دیویدکلی

 پرساناکلهشتی 

 سناتورپل ولستون 

"  امریکا آژانس امنیت ملی  سوی "  ه آمده است که شخصیت های باال ازمنتشر شددراسناد ِ

آژانِس  که  شد  گفته  عالوتاً  اند.  شده  نیست  نگهداشتن    سربه  خاموش  غرض  متذکره، 

ازمحقایق ِ  سپتمبر،  یازدهم  حادثۀ  به  سانسورِ ربوط  های  الکترونیکی،    راه  های  نامه 

سکایپها  وبسایتها کتابها،  بُکها،  فیس  نوشتاری صوتی  نشراتِ وسایر،  و  تصویری   ،  ،

                                                                                 .درتالش بوده است

افغانستا مردم  که  یی  در نکته  را  جهان  و  کردارِ ن  تا  گفتار  های  مورد  ایی  امریک  مقام 

نیرو های نظامی    به کرات از درون ِ  رشهاییکه گزا  مشکوک و متردد گردانید، این بود

امر،  آن کشور درظاهرِ   کرد که گفته میشد، مقام هایمیدرز   بیرون   منابع به امریکا و دیگر 

او را   تگیری اسامه بن الدن را سر میدادند، ولی در اصل، نمیخواستندتعقیب یا دس شعارِ 

ونل های " توره ت   بمبارانِ در بحبوحۀ    م و ۲۰۰۱ا درهمان سال  چنانکه حت   .دستگیر نمایند

  که منطقه کامالً در محاصرۀ   درافغانستان  کاییغول پیکر امری  بوره" توسط طیاره های

نظامی امریکا، راه را برای   گرفته بود، فرماندهانِ نیرو های ضد طالبان قرار  همه جانبۀ

بسوی خاک    تروریستی  ، مالعمر، ایمن الظواهری و سایر رهبرانِ اسامه بن الدنفرارِ 

افغانستان آخرین نسل کتاب    ازجمله نویسندۀدیگر،  نابع مطلع ِم   گذاشتند.باز  پاکستان  "

صلیبیونک   اظهشی  از"  قبل  که  داشتند  کشورِ   حادثۀ وقوع ِار  چندین  جهان،    نیویارک، 

بودند    امریکایی هشدار داده  به مقام های  ( موسادوسی اسراییل ) بخصوص سازمان جاس

  ۱۹۹۹سال    آمده است که  حتا درکشور در راه است. درهمین اثر  که حمالتی علیه این
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 فضایی امریکا با استفاده  مرکز تحقیقاتِ   ( و ایسی.آی.جاسوسی امریکا )میالدی سازمان  

که کامالً  اسامه بن الدن را گوش میکردند، بل   ، نه تنها مکالماتِ  تخنیکی مدرن ترین آالتِ از

مزرعه یی  شده که حتا زمانی که بن الدن در  د. گفتهرَ کجا بسرمی َب آگاهی داشتند که او در 

ا  والیتبنام " ترنک " در با همسران و  ،  ردعضای خانواده اش بسرمیبُ قندهار، همراه 

(  امریکایی  –افغانی  )  مختلط ِ  یک تیمِ عکس و معلومات کافی داشت وای از او سی.آی.

ومطلع   گرفته  نیزوظیفه  مسلح  بو و  آماده  تاکامالً  رهبر دند  تقراین  را  به  تروریستی  یباً 

این عملیات را    وانجام  امریکایی، آغاز  ، مقام های صالحیتدارِ سهولت دستگیرنمایند، اما

                                                                       با لیت و لعل باطل ساختند.

جورج دبلیو بوش به کرسی ریاست جمهوری امریکا  عالوه نمودند که گزینش ِ تحلیلگران  

، مقدمۀ اجرای همین  درحقیقتنکشور،  نوین درآکاران ِمحافظه  گروپ ِ  و بقدرت رسیدن ِ 

اقدامات ِ و  ها  وسیاست  گان ِ جنگی  نویسنده  از  یکی  گورویدال"،   " بود.    معتبرِ نظامی 

  " مینویسد:  چنین  امریکا  سپت جامعۀ  }یازدهم  فاجعه  این  های  در ریشه  باید  را  امبر{ 

حدۀ امریکا بعد از جنگ  . ایاالت متیاالت متحدۀ امریکا ج ست و جوکردسیاست خارجی ا

، در یک جنگ دایمی با بسیاری از کشور های دیگرجهان قرار داشته است جهانی دوم

منتخب   حکومتهای  نگونی  سر  به  مواقع  بسیاری  در  است  که  انجامیده  و مردم 

از منافع امریکا در کشور  ار وضد مردمی را به منظور حفاظت  دیکتاتورهای خشونت ک

    (                                                         ۱۴)مربوطه به همراه داشته است . "  

ر،  پس از حمله ی تروریستی یازدهم سپتامب  "نویسندۀ امریکایی همچنان مینویسد:  همین  

" که  نوشت  ژورنال(  ستریت  )وال  ی  پشت   روزنامه  بوش    بوش  سر  در    جوان، 

یکی    ،. این شرکتقراردارد"  کارپوریشنکارالیل  ایستاده است که درخدمت "  سالخورده

امریکا هزینه  بزرگترین پیمانکاران صنایع دفاعی امریکا میباشد. اگر ایاالت متحده ی  از

ی تروریستی بن الدن افزایش  فعالیت ها  های دفاعی خود را به منظور متوقف ساختن  

بن الدن در عربستان و و در نتیجه، خانواده ی ثروتمند    دهد، "کارالیل کارپوریشن"

   (                 ۱۵)خانواده ی بوش }درامریکا{ سود هنگفتی کسب خواهند کرد. " 

  پیرامونِ   مشهور، طی نگارش یک مقالۀ تحقیقی  روزنامه نگارانِ از  "انورمسعود" یکی

افسراِن   حادثۀ تروریستی یازدهم سپتمبر که در پایگاه تحلیلی " وترنز تودی" متعلق به
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" طرح حمله به افغانستان، پیش از یازده  میگوید :  نشر رسیده، چنین  متقاعِد امریکا به  

 ۷۷پرواز    {ن است که طیاره }باقاطع حاکی ازآ  مدارک  سپتمبر طراحی شده بود. . .  

به پنتاگون اصابت نکرده و قوانین علمی    ۲۰۰۱سپتمبر  ۱۱خطوط  هوایی امریکا در  

ر در جایی از مذکو   روزنامه نگارِ    سپتمبررا تکذیب میکند."  ۱۱نیز گزارش رسمی  

  صدمه دیدن    باعث  موجود نشان میدهد آنچه   " شواهد و مدارک  :  مقالۀ خویش مینگار

   "                     ...پنتاگون شد، راکت و یا مواد منفجره بوده و نه طیاره ساختمان  

ن  صوتی وتصویری را پخش نمود که درآ" گلوبل ریسرچر" یک سندِ مؤسسۀ تحقیقاتی  

"جنرال وسلی کالرک" فرمانده اعالی ناتو حین سخنرانی دیده شده و با صراحت شهادت  

که   قمیدهد  از  امریکا  کشور"  تا  داشت  برنامه  سوریهبل  عراق،  لیهای  لبنان،  بیا،  ، 

وی در این سخنرانی عالوه میکند که  سازد. "   گون  ، سودان و ایران را دگرسومالی 

را در نظر    آتی  اهدافز طرح " جنگ علیه تروریسم "،  امریکا اپنتاگون یا وزارت دفاع  

                                                                                                    :داشت

د تروریستی به ملت هایی که میخواست آنها را تحت کنترول در آوراتهام بستن ِ-۱  

.( بدست آرداین پالیسی، میخواهد غرامت )باج با ادامۀ -۲  

سرنگونی حکومت های مورد نظر    جنگی خویش غرِض با این وسیله، باالی عملیات ِ  -۳

                                                                                   سرپوش گذارد. 

متحدان و  ، وجودِ ایاالت متحده نیازاستپردۀ    عملی برنامه های پشتِ تطبیق ِبخش ِ آنچه در 

نوع رژیم های پاکستان و عربستان در منطقه و جهان است که مقام های پادو هایی چند از

اختیار داشته اند. رژیم های متذکره، با دستور پذیری  فید از سالها بدینسو، آنها را درکاخ س

رت امریکا درسطح  حمایت های ابرقد  و سودجویی های مالی وسیاسی ازیکسو و کسبِ 

ازمنطقه و نقِش جهان  پیوسته  دیگر،  آورِ   سوی  آتش  و  کُن  برای    معرکهجاده صاف  را 

این نوع خدمت گزاریهای آنان، بخصوص، از چند سال بدینسو در  امریکا ایفا کرده اند و 

                                                            .  فغانستان کامالً مصداق یافته استاقبال ِ

  " ایریک لورانت" ضمن شرح و بیان گوشه های مختلفِ امریکایی بنام  دلیرِ   محققینِ یکی از

کمپنی  ..."نیویارک چنین مینگارد:  فروپاشی دو آسمان خراِش   این حادثه، پیرامون اسرارِ 
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حادثه  بزرگ مورگن ستانلی }مستقردریکی ازآسمانخراشها{، فقط سه روز قبل از وقوع  

ی انفجار، به مقدار دوهزار و یکصد و پنجاه و هفت سهم خود را بفروش رسا نید که  

لینچ یکی دیگر از    یک ملیون دالر بدست آورد. .. مریلآن، مبلغ دو اعشاریه  در اثر  

دوصد  ، در روز های ششم تا دهم ماه سپتامبر، به تعداد دوازده هزار و  غولهای سرمایه

، مبلغ پنج ملیون و پنجصد هزار  این مدرکفروش رسانید که ازسهم خود را ب  وپانزده

، پنج ملیون دالرحاصل نمود، چون به  دالربدست آورد. . . یو نایتد ایرالینز از این واقعه

تعداد چهارهزارو هفتصد و چهل و چهار سهم را فقط به روز های ششم و هفتم سپتامبر  

ینزنیز به تعداد چهار هزار و پنجصد و بفروش رسا نیده بود. . . شرکت  امریکن ایر ال

ن مدرک، زدهم سپتامبر بفروش رسانید که ازآشانزده سهم خود را قبل از واقعه ی یا

                                                  (۱۶د )دالر سود بدست آور مبلغ چهارملیون

                    :  افشا گردید هان تی درآتحقیقاتی که به  نشر رسید، نکات آ نتیجۀ سایرِ 

، مسافرت های هوایی شان در روز تبۀ وزارت دفاع امریکاعالیر  * تعدادی از کارمندان  

                                                     باطل نموده بودند. سپتمبر را قبالً یازدهم 

خالف  * دبلیوبوش،  انفجاردرجورج  فردایش  که  درشبی  آسمانخراشهای معمول، 

مسطح   های  بام  از  یکی  باالی  میگرفت،  صورت  با   نیویارک   مجهز  که  فلوریدا 

  رد.سر می ب  کهای زمین به هوا بوده  و سخت ازآن حفاظت صورت مییگیرد ، بموش

مشهور کولمبیا، همزمان با انفجارنیویارک،    * دستگاه های زلزله سنج در دانشگاه   

تکانهای زلزله به درجه های یک اعشاریه دو و سه اعشاریه دو درجۀ ریشتر را ثبت  

                                                                                          نمودند. 

های هشتم    برق " فیدوسیاری ترست" میگوید که به روزشرکت  * یکی از کارمندان    

سپتامبر، جریان برق برای مدت سی ساعت قطع شد و طبعاً کامره های    و نهم ماه  

                                                                        "ایمنی هم از کار افتادند. 

برجها بنام " ویلیم رو دریگویز" میگوید که موازی با فرو   محافظین  * یکی دیگر از

     جهانی، صدای انفجاراتی را از طبقات پایینی شنیدند.   تجارت   ریزی برجهای مرکز  
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هوا پیما  ه نشر رسید، اثری از  پنتاگون ب  انفجار  * تصویری که برای اولین بار ازمحل  

ن، تحلیلگران میگویند که بجای هوا پیما، یکی از موشکهای  ن  دیده نمیشد، بنابرآدرآ

                                    کروز به دیوار عمارت عظیم پنتاگون اصابت کرده بود. 

دقیق   های  سنجش  ما چنانکه  اصابت علمی  زاویۀ  و  محل  ،ارتفاع  نند  طول  اصابت، 

                                 وغیره نیزنظریۀ باال را تأیید میکند.  سوراخ دیوارعرض  

امنیتی برجهای آسمانخراش، چند ماه قبل از حادثۀ یازدهم سپتامبر،   امور  * مسوولیت  

اختیار "  ازمحافظان   گردیده و در  دبلیو بوش  قبلی سلب  مروین بوش"  برادرجورج 

                                                    (۱۷).  یشود و ده ها دلیل دیگرسپرده م

د  " در میان گر  :  یونیورستی کوپن هاگن گفت  شیمی در * "نیلس هاریت" رییس دیپارتمنتِ 

برجها، مادۀ انفجاری " نانوتیرمیت"  پیدا کرده و غبار ناشی از تخریب و فرو ریختن  

در یی  ۲۵۰۰انفجار  خودحرارت   اند که  اسدرجه  قادر  نموده  به  ایجاد  را  فوالد  ت که 

کند.. ذوب  توآسانی  انفجاری  مادۀ  این  نشده.  داده  انتقال  ها  پیما  هوا  در سط  بلکه   ،

ساختمانها توسط کسانی جا بجا شده و به ستون های فوالدی اساسی ساختمان بسته  

                                      (۱۸)راه دور منفجر کرده اند. "   شده است  و از

هوا پیما  رباینده گان ِ  اسمای نوزده نفری که بعنوانِ انتشارِ   سیاسی، درموردِ تحلیلگران ِ 

شک برانگیزی را نشانی کرده  معرفی شدند، نیزنکات و تذکرات ِهای امریکن ایرالینز

( اعالن ۱۷۵( و شماره )۱۱پرواز شماره )گفته اند که وقتی اسمای پیلوت های    اند. مثالً،

دیوارِ  به  پیلوتی که گویا طیاره را  نام  باشد، هرگز    پنتاگون  میشود، چرا  داده  اصابت 

می  نشرنشد؟   "همچنان  تن  نوزده  جملۀ  از  چرا  که  "،  پرسند  هواپیماها  گان  رباینده 

نکته را  این  ؟ تحلیلگران  استده  هشت نفرآنها توضیح نش  تابعیتِ دوازده نفرو تولد ِتاریخ ِ 

بود،  نوزده نفرشامل فهرست ِاسمش  داشتند که "عبدالعزیزالعمری" که    بیاننیز  رباینده 

ه کونسلگری  ( ب واقعۀ  نیویارک نزدهم ماه سپتمبر)چهارروز بعد ازولی وی به روزشا

متذکره شده    فهرستِ   سمش درجِ که چرا امراجعه کرده اعتراض میکند  جده  امریکا در

ست، پس  منتشره بنام " ولید الشهری" گفته الیست ِشاملین ِو نیز، یکی دیگر از  ؟است  

، آن کشور را ترک  ی میالد  ۲۰۰۰امریکا، در ماه سپتامبر سالفرا گیری فن پیلوتی دراز
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خونین یازدهم  ، نه درآنجا بوده و نه با حادثۀ  . یعنی به روز حادثۀ نیویارک نموده است

                                                                           .  پتامبر ارتباطی داشته استس

که    شده  )سی  اطالعات ِ  سازمانِ گفته  امریکا  ایمرکزی  یازدهم  آی  حادثۀ  از  قبل   ،)

که بود  نگاشته  سفید  کاخ  های  مقام  عنوانی  خود  رسمی  راپورهای  طی  "    سپتامبر، 

مخفی{ بر می آید که بن الدن در هفته های آینده، حملۀ تروریستی  ازمطالعۀ یافته های } 

                                  . " ا و اسراییل به راه خواهد انداخترا علیه اهداف امریک

" ما به زودی مورد حمله قرار خواهیم گرفت"  :  خود گفته بود( در راپورِ )سی آی ای

این  بود،  اگرچنین  چرا  پس،  که  میشود  مطرح  جدیت  با  و    سوال  پنتاگون  سفید،  کاخ 

دفاعی و  همه گونه امکانات ِارآن کشور، علی رغم برخورداری ازصالحیتدحلقات ِسایر

   آورد.                                 امنیتی، نخواستند در این زمینه اقدام بازدارنده یی بعمل

 اسامه کی بود ؟ 

ان سعودی بدانیم،  عربست متعصب ِوهابی  زنده گینامۀ این مرد ِ  اگرقرارباشد اندکی پیرامونِ 

ریاض  متعلقات ِ  شهرک " الملز" ازدر  (خورشیدی۱۳۳۶)  م۱۹۵۷سال  دراو که    بگوییم  باید

یمن است،    که اصالً ازحضرت الموتِ   اسامه  پدرِ   نیا آمد.پایتخت عربستان سعودی به د

در بار  بندرِ دراوایل،  شغل  شهرجده  مرورِ بَ تجارتی  به  اما  داشت،  درزمرۀ  ری  زمان، 

دار سرمایه  آل ِ  انبزرگترین  به  فرد  ترین  نزدیک  درآمد.  و  که  سعود  شد   اسامه   گفته 

بود. اسامه از   )یمنی االصل(  الدن  بن  عواد  شیخ محمد بن  پنجاه و چهار فرزندِ   جملۀدر

اقتصاد و مدیریت دولتی    از رشتۀمیالدی    ۱۹۷۹در سال  ک عبدالعزیز"  ملِ نشگاه " َدا

                                                                            گردید.   التحصیلفارغ 

سازمان اخوان المسلمین و  م با عده یی از اعضای  ۱۹۷۳در سال  برای نخستین بار  یو  

ق  جماعت اسالمی مصرآشنا شد. درمراحلِ  با محمد  اخوان  بعدی  از رهبران  طب یکی 

  ز نویسنده گانِ محمد عتوب یکی ا  اسالمی واستاد دانشگاه ِ  )عزام(  هللا عظام، عبد المسلمین

الجهاد" مصر نزدیکی  جماعت  و "  االسالمیه " " جماعت ا ز  شخصیت هایی   و   مسلمانعرب ِ

های شوروی  نیرو   تجاوزِ ، فقط دوهفته پس ازاسامه وقتی برای نخستین بار تیار نمود.  اخ 

بخاک ِ ربانی خاک ِ  واردِ   افغانستان، وقت  الدین  برهان  ازطرف  گردید،   پاکستان 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

141 

 

و در واقع،    استقبال شدرهبر اتحاد اسالمی  لرب رسول سیاف  او عبد  رهبرجمعیت اسالمی

بود آنها  درسال    .مهمان  های   ۱۹۸۲اسامه  دسته  سر  همیاری  و  همکاری  به  میالدی 

ا و پاکستان وارد مناطق جنوب شرق  افغانستان و شبکه های استخباراتی امریک  اخوانیتِ 

کشور سی.آی.شد  این  با  نزدیک  گی  وابسته  در  بهو  اقدام  اعمار    ای،  سنگرسازی، 

ق نمود. وی درسال  تونلها وایجاد پناهگاه ها دراین مناط  حفرِ   ،بیمارستان های صحرایی

مراکزی بنام های " بیت االنصار" ، " خانۀ شیر" و  ...   شهر پشاور،میالدی در  ۱۹۸۴

ند رو بنا نمود. پس از خروج نیروهای شوروی وقت ت   بخاطر جابجایی جنگجویان اعرابِ 

اسامهاز )عربستا  م۱۹۹۰درسال    افغانستان،  زادگاهش  سعودیبه  برگشتن  ویک    ( 

  – عرب  نگجویان سابق سعودی االصل بنام "سازمان " رفاهی " به منظور مساعدت به ج

ربهای  این عنفر از  ۴۰۰۰در آن زمان به تعداد  افغان " تأسیس نمود.بروفق برخی آمار،  

  خلیج جنگ ِو اما،   شهر های مکه و مدینه حضور داشتند.  جنگ دیدۀ ضد شوروی تنها در

و بی اعتنایی مقام های سعودی    عربستان سعودی  خاکِ نیرو های امریکایی در و استقرار  

  و  دگردی   وی  آزرده گی و اعتراض ِ  موجبِ   جنگ عراق،اسامه درقبال ِنظرات ِ  برابرِ در

های  روابطش مقام  کشور  با  برآن  و را  زد  ً   هم  متعاقبا رفت  او  کشورسودان  .  به 

کنفرانس ِ میالدی۱۹۹۵سالدر یک  عنوان  المللی  بین  ،  "  تحت  اسالمی  های  نهضت   "

ترابی رییس جمهورآن    حسندکترعالوه ازن، بر گزار گردید که درآسودان(  در)نجا  درآ

  حکمتیار   گلبدین)  جهادی افغانستان،  یم هایتنظ   تروریستی جهان و   از گروه های  کشور،

  یم نجات ، صبغت هللا مجددی امیرتنظامیرحزب اسالمی، سیاف امیرتنظیم اتحاد اسالمی 

رییس شورای جهادی والیت  و حاجی قدیر  ، برهان الدین ربانی امیرجمعیت اسالمیملی

 ،گام همکاریهای اسامه با سی آی ایمیالدی، یعنی از هن ۱۹۸۰سالهای  که از(  ننگرهار

جهادی، رهبران  سایر  داشتند،  مانند  یی  آشنا  وی  نمودند  با  در  .اشتراک  ن  آ چون 

اسامه از آن کشور    تقاضای اخراج  ازمقام های حکومت سودان  امریکا  ایاالت متحدۀسالها،

بعمل   کرد  آوردهرا  موافقت  افغانی  هیأت  و    بودند،  خانواده  اعضای  مجموع  با  او  تا 

، مهمان آنان درافغانستان ( و بقولی، سه صد نفر  بیشتر از یکصد نفر)  نزدیکشهمکاران ِ

به افغانستان    رگ، اوالً به خاک پاکستان و بازتوسط دو بال طیارۀ بز  باشد. بنابرآن، اسامه

ت اسالمی برهان الدین  تحت حمایت حکوم  د. وی مدتینموده در جالل آباد سکنا گُزی سفر  

  اسامه تسهیالت گسترده   به امارت رسیده و برایگرفت تا بعداً گروه طالبان  ربانی قرار
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درخاک تروریستی  تر  جانبه  در  افغانستان  تروهمه  بخصوص  شهرقندهاروجنوب  ، 

                                                                         افغانستان را فراهم کردند.

را چنین تعریف کرده اند   جالل آباد به قندهار توسط طالباناسامه از    مؤقتی  دلیل انتقالِ 

ای( )سی.آی. خاِص   دستگیری وی توسط تیمِ  مخفیانه به منظورِ بود اقدامات ِقرار گویا که

ولی  صورت    )جمعیت اسالمی و شورای نظار(  ضد طالبانافغانی  جبهۀ    و  این  گیرد، 

)  موضوع و   .آی(آی.استوسط  کشف  واطالع    به پاکستان  عمراسامه  شد.  مال  رسانیده 

گروه طالبان انتقال دادند تا مصوون تربوده   او را به قندهار مرکز اصلی امارتِ بنابرآن،  

                                                                              به فعالیتهای تخریبی اش ادامه دهد.  

ازآ درسال    ن، قبل  ازتجاوزِ   ۱۹۸۰یعنی  پس  دیروز    میالدی،  شوروی  باالی  نظامی 

  ی اشغالگر، همینکه ایاالت متحدۀ علیه نیرو هامردم این کشور  مسلحانۀ  افغانستان و خیزِش 

  ا شوروی " کمونیست"، درعقب جبهۀ غرب تصمیم گرفتند بخاطرمقابله ب   امریکا و جهانِ 

  گیرند، این زمینه بکار پول و سالح را در  ( مردم افغانستان قرارگرفته سیلِ جنگ )جهادِ 

سازمان جاسوسی امریکا   قاضایت رژیم وهابی عربستان سعودی، دراثر  جاسوسی   شبکۀ

"ترکی الفیصل"    مرتبط با   کهسرویس بریتانیا، اسامه بن الدن را    )سی.آی.ای( و انتجلنس 

تنظیم های مجاهدین  بود، بحیث عضو رابط با    آل سعود  دربارِ   رییس استخبارات سعودی و 

نمود شهر  افغان، روانۀ اول ِندپشاور  اسامه در سالهای  پاکستان، دریکنوع    ورودش.  به 

با   عظامهمسویی  سلفی    )عزام(  عبدهللا  خود ِاسامه،  مانند  اوهم  که  رو  فلسطینی  تند 

عربستان و شیخ نشین    مختلفِ سسات ِمنابع و مؤ بود، پول هنگفتی را ازای  .وهمکارسی.آی

  آی( پاکستان و)آی.اس.  ادیجهتنظیمهای  رهبران ِ  های خلیج جمع آوری نموده و درخدمتِ 

                                                                                        قرار میداد.

جهادی برای    عناصرِ   ، درقسمت جمع آوری پول و اعزامِ ن سالهادرآ  افراد و تشکالت آتی 

                                               : نقش داشتند اسامه به خاک پاکستان و افغانستان

اطراف حرمین   الدن ) پدراسامه( که کار توسعۀ  ساختمانی محمد بن عواد بن  *شرکت  

                                                                                   را بعهده داشت.

جهانی اسالم به رهبری شیخ اوایل بن ابراهیم مقیم شهر مکه   *دفتر اتحادیۀ  
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 *سازمان جهانی امداد رسانی اسالمی مستقر در خاک عربستان سعودی 

 *شیخ نشین های خلیج فارس                                                      

مصر                       اخوان المسلمین  بین المللی * سازمانها و تشکیالت   

*سازمان های استخباراتی ممالک عربی، بخصوص سازمان جاسوسی عربستان سعودی  

                                                                                   و ممالک غربی

  ، مساجد، مدارس و منابع ضد شوروی درسراسر جهان. ی*افراد وشرکت های تجارت

.   .*دولتهای امریکا، انگلستان، عربستان سعودی، مصر، چین ، پاکستان و  

،  امریکا، انگلستان اسامه بن الدن با شبکه های استخباراتی  همکاری تنگاتنگ ِنزدیکی و 

سوی دیگر درطول  تنظیم های جهادی از یکسو و رهبرانِ پاکستان و عربستان سعودی از

، اردوگاه های تروریستی متعددی  چنانکه وی   مردم افغانستان ادامه داشت.سالهای جهاد ِ

استخب  های  شبکه  همکاری  به  عربستانرا  امریکا،  پاکستان،    ورهبرانِ   بریتانیا  ،اراتی 

ن ستان و پاکستان ایجاد نمود که ازآافغانستان و نواحی مرز میان افغان درخاک ِ  مجاهدین 

ی توره بوره، " خالد  " در کوههاام های " امیرمعاویهجمله، میتوان از اردوگاه ها یی بن 

وقتی اسامه در   رد.  درخوست نام بُ   و " ژوری"    قندهار و " البدر"  بن ولید" در ارغندابِ 

تأسیِس   ،م۱۹۹۸سال   به  بنام    سازمانِ   اقدام  اسالمی علیه    " جبهۀجدیدی   المللی  بین 

القامه االسالمیه  شش حزب اسالمی تندرو مانند "  نمود، یهودیان و جنگجویان مسیحی"

االنصارکشمیر"  مصر"، حرکت  مصر"،  اسالمیه  اسالم  الجهاد  العلمای  جمعیت   "  ،

ج  سازمان   " و  مصر"  االسالمیه  جامعه  آنرا هاپاکستان"،  ارکان  بنگالدیش"  اسالمی  د 

میدادند ازتشکیل  پس  وبخصوص  بااستقرارِ ،  وی  امریکایی  نیرو   آنکه  خاک  در های 

به  عربستان سعودی )درآستانۀ برابراین  مخالفت برخاست، سی.آی.جنگ خلیج(  ای در 

                                                           خویش تجدید نظر نمود. همکاردیرینۀ

" سعودیها برای مقابله با روسهای کافر مرا به عنوان نماینده  :  اسامه، خود گفته بود 

مرزی با افغانستان مستقرشدم.    گزیدند. من درپاکستان در ناحیۀی خود در افغانستان بر

ور های عربی و مسلمان  آنجا ازداوطلبانی استقبال میکردم که از سعودی و دیگرکشدر
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ا ایجاد کردم که در آن افسران  ولین پایگاه آموزشی خود را در منطقمی آمدند.  ه ای 

مورد نیاز را امریکا و    داوطلبان را آموزش میدادند. تسلیحات    پاکستانی و امریکایی  

                                                          "پول آنرا سعودی ها تأمین میکردند.

 

 

 اسامه بن الدن        

  تجارتی نمود   سرمایه گزاری های بزرگِ   اقدام به  سودان نیزاقامتش در  اسامه در دورانِ 

حال، درعین  فعالینِ مشغول ِ  و  و  رهبران  با  آشکار  های  تماسگیری  و  ها  وادید    دید 

به قلمرو    تروریستی عربی و عجمی شدتشکالت ِ  تا آنکه از خاک سودان نیزاخراج و 

                                                                           . ن مستقر گردید افغانستا

درافغانستان،  ازآنکه  قبل   نظامی  های  رویداد  به  مربوط  موضوعِ  اصل  به  برگردیم 

دی درقبال حادثۀ خونین نیویارک  میشویم که نقش وسهم رژیم وهابی عربستان سعو متذکر

و این چیزی بود  بسیارمؤثربود    ازاسامه بن الدن   مالی وسیاسی  تقویت و حمایت   نیز،  و 

آ بدان  امریکا  متحدۀ  ایاالت  های  مقام  موسوی که  "ذکریا  داشتند.  کامل  یکی  گاهی   "

  ۲۰۰۱سپتمبرارتباط با حمالت یازدهم  اعده که درازاعضای مهم سازمان تروریستی الق
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  شد، طی تحقیقاِت مفصل که از او صورت گرفت، به نکات   یدرامریکا دستگیر و زندان 

نمود.   اشاره  زمینه  این  در  سال  مهمی  فبروری  درماه  سی  بی  بی    ۲۰۱۵خبرگزاری 

میالدی ازقول منابع آگاه امریکایی، گوشه هایی ازاعترافات و افشاگریهای " موسوی "  

به نشر رسانید:   آل  سعود به تأمین    را چنین  بودجۀ آن حمالت   "  بعضی از اعضای 

{ کم ک کرده بودند... مقام های خیلی معروف سعودی از جمله ۲۰۰۱هم سپتمبر}یازد

به القاعده    ۱۹۹۰شاهزاده ترکی الفیصل رییس سابق  سازمان اطالعات از اواخر  دهۀ  

قربانیان   های  خانواده  دادند...  می  مالی  اد  ۱۱کم ک  حکومت  سپتمبر  که  میکنند  عا 

عربستان سعودی و یک مؤسسۀ خیریۀ وابسته به آن، آگاهانه کم کهای مالی وغیرمالی  

   کرد..."                در اختیار القاعده گذاشتند که به حمالت  آن درخاک امریکا کم ک

م ازقوِل " باب گراهام" سناتوِر ایالت  ۲۰۱۵ویارک تایمزدرهفتۀ اول ماه اپریلروزنامۀ نی 

نوشت   امریکا  سنای  خارجی  روابِط  کمیتۀ  سابِق  رییس  و  حادثۀ  فلوریدا  بین   "  :۱۱ 

سعودی    ۲۰۰۱سپتمبر عربستان  دارد...  وجود  نزدیکی  رابطۀ  سعودی  عربستان  و 

" یک مقام ارشد  پولیس وی اضافه کرد که     سپتمبر نقش داشته است ..."  ۱۱درحملۀ  

ال امریکا )اف بی آی( به وی هشدار داده او را از ادامۀ تحقیقات، بازداشته است."  فدر

اسنادی مبنی برحمایت     سپتمبر،  ۱۱درمحکمۀ پیگیری حادثۀ  "ولی وی تأکید کرد که   

   "                              است.  ودی از تروریستها وجود داشتهدولت عربستان سع

منظور بازهم  به  که    اصلِ آنکه  گفت  باید  باشیم،  کرده  دنبال  را  ماه   اولِ   هفتۀموضوع 

خونبارتری درافغانستان بود و همه چیز میرفت  حوادث ِ  میالدی، آبستنِ   ۲۰۰۱اکتوبرسال  

یک  که   شود.  گونه  عالیرتبۀدگر  درامریک  هیأت  شاه همایی  ظاهر  محمد  نزد  هفته  ین 

تشکیلِ درشهرِ  روی  تدویرجلساتی،  ضمن  تا  رفت  حکومتِ ی   روم  در    ک  فراگیر"   "

نمایند. نظر  تبادل  های  افغانستان  مقام  براه  زمینه سازی    حینامریکایی،    یعنی  غرض 

ازنماینده    دعوتِ   رصددِ دهمسویی با سازمان ملل،  درعملیات نظامی درافغانستان،    انداختنِ 

دیگر  دو گروه    و )جناح روم(  شاه  ، جناح محمد ظاهر" ائتالف شمال"متحد" یا    گان " جبهۀ

و گروه پشاور    حکمتیار  بدینگروه قبرس به ریاست همایون جریر ازحزب اسالمی گل)

ِگرد    بابرآمدند تا    و رهبران قبایل مورد حمایت حکومت پاکستان(   شامل سید حامد گیالنی

گی    چگونهدولت آیندۀ افغانستان و  ، روی تأسیس ِسیعتر و   کنفرانِس   یک  همآیی و تدویرِ 
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امریکایی ازسالهای   البته، مقام های .بحث بپردازند( به  مکانیسم آن )ازنظرقومی وتنظیمی

   بودند.             درتماس  اشکال مختلف  به درروم  شاه  میالدی بدینسو، با محمد ظاهر  ۱۹۹۰

اال نمایندۀخضر"  العادۀ  ابراهیمی"  در    کوفی  فوق  ملل  سازمان  سرمنشی  عنان 

فعالیتهای  امور داخل  نیز  سفریدافغانستان  شده  میانجیگرانه  و  کابل،  پلوماتیک  به  هایی 

                                       ماسکو، تهران، دهلی، روم  و جا های دیگر انجام داد. 

بدان اظهار داشت که  ، " مالضعیف" سفیرگروه طالبان درموازی  آباد  " طالبان  اسالم 

  حاضراند هشت تن خارجی هایی را که قبالً به اتهام تبلیغ و ترویج عیسویت دستگیر 

ن جمله میباشند، رها کنند، مشروط به آنکه امریکا از  نموده و دو نفر امریکایی نیز درآ

به هیچ  "  :   " ، ولی  جورج بوش گفتعملیات نظامی باالی طالبان  خودداری نماید

یا منتظر مجازات   و  دهند  ما تحویل  به  را  اسامه  یا  نیست.  به معامله  صورت حاضر 

                                                                                                باشند"

ازحادثه ی    روزیکه  امریکا پس ازبیست و هفت  نظامی ایاالت متحدۀ  قبت، مقام هایعا

سیاسی،    تالش و تمهید همه جانبۀر پایان ِیازدهم سپتامبرسپری شده بود، یعنی دخونین  

   آغازنمودند.              عملیات نظامی علیه افغانستان رابلیغاتی، اطالعاتی و بین المللی،ت 
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 منابع فصل دوم 

 

نشریه ی انترنتی کابل    –تروریسم واهرم های مخفی قدرت"    –" پاکستان  (مقاله ی  ۱)

سپتمبر دولت   ۱۱مستند بر راپورکمسیون   - ۲۰۰۸شماره ی اومل ماه آگست سال  -پرس 

 امریکا و سایر منابع خارجی.                                                                    

ترجمه    – میشل شوسودفسکی  تریاک و هرویین" به قلم    " جنگ وجهانی شدن( کتاب  ۲)

ستاد مبارزه با مواد مخدرایران                                                   -ی جعفرپویا  

همان منبع  ( ۳)  

- www.nsarchire.org  گلوبال ریسرچ  -  (۴)   

پروفیسور   ۵) استناد  به  و  فایر"  گلوبال   " ی  نشریه  از  نقل  به  فارسی  خبرگزاری   )

دانمارک                                   – نیلزهریت استا دیپارتمنت کمیای دانشگاه کوپنهاگن    

م یکی پی  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۲اجتماعی در سالهای    –( )خیزشها و نا آرامی های سیاسی  ۶)

دیگردرتونس، لیبیا، مصر و سوریه ظاهراً بنام " بهارعرب" بوقوع پیوست که در اثرآن،  

رییس جمهور تونس فراری شد، معمرقذافی رییس جمهورلیبی با فجیعانه ترین شکل به  

شهای  قتل رسید، حسنی مبارک رییس جمهور مصر بر طرف و محاکمه شد و اینک شور

دارد که  آن کشورجریان  اسد رییس جمهور  بشار  دیگری درخاک سوریه علیه  خونین 

اعضای القاعده و شبکه های تروریستی دیگر بنام های " النصره" و ... درآنجا گرد آمده 

و مزدوران مسلح دیگرنیز از نقاط مختلف جهان توسط امریکا، انگلیس، ترکیه، عربستان  

ب  و غیره  پاکستان  این سطور  سعودی،  تا همین لحظه که  خاک سوریه فرستاده میشوند 
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م( ، جنگهای و حشتناکی فی مابین دولت سوریه و گروه های ۲۰۱۵نگاشته میشوند )

دارد(                                                    تروریستی مورد حمایت غرب ادامه   

                                                                 ( همان منبع                                   ۷)

درافغانستان۸) جهانی  ی  جامعه  سیاستهای  و  ها  طرح  موافقت  "عدم  اثر  قلم (  به   "

          م ۲۰۰۸سال  –چاپ انتشارات بامیان   –صفحه ی یازدهم   –داکترعزیزگردیزی  

( همان منبع  ۹)  

م ۲۰۱۳اه سپتمبر  م  –کوپن بارت  –پرس تی وی   (۱۰)  

منتظره ی سایت    -به قلم اندیشمند   " ( مقاله ی ؛ نقش عربستان سعودی درجنگ و صلح افغانستان  ۱۱)

خورشدی                                                    ۱۳۸۸هفدهم ماه دلو سال    -انترنتی " جام غور"  

به نقل از پایگاه انترنتی " گلوبال فایر"                    ۱۸/۶/۱۳۸۸تاریخ    –( خبرگزاری فارس  ۱۲)     

مریکایی محقق مشهور ا – ( گورویدال ۱۳)  

( همان منبع  ۱۴)  

( ایریک لورانت تحیللگر امریکایی ۱۵)  

( همان منبع  ۱۶)  

ارتمنت شیمی در یونیورستی کوپن هاگن. پ( نیلس هاریت رییس دی۱۷)  
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سومفصل   

 

ت نظامی امریکا باالی افغانستانآغازعملیا  

از  ،ساعت بعد  اکتوبر  ظهریک  ماه  هفتم  یکشنبه  که    ۲۰۰۱سال  روز  بود  میالدی 

داد.ان.سی"  گزاریخبر  اطالع  مورد  "که  ان"  قندهار  هوایی  های  هدف  میدان  نیرو 

فرماندهی نظامی،  . وسایل و وسایط نظامی، مرکز  گلیسی و امریکایی قرار گرفته استان

، وزارت " امربالمعروف و نهی  القاعدهپایگاه های نظامی سازمان  دستگاه های را دار،  

ب    جنگی درمیدان هوایی و سایر نقاط  عن المنکر" و سایر امکانات   رده شهر از میان 

این حساب، عملیات نظامی  قطع گردیده است و . . . "   برق  شده و سیستم   با  یعنی 

تحت   افغانستان،  علیه  "امریکا  بود،    نام  آغازشده  آزادی  مدت  بلند                        یاعملیات 

((۱ ) Operation EnduringFreedom 

راکت    انفجار  م، صدای ناگهانی و هیبت ناکِ ۲۰۰۱اما قبل ازآن، یعنی شِب یازدهم سپتمبر

به گوشها طنین انداخت و متعاقِب آن، آتش سوزی بزرگی درآنجا   به میدان هوایی کابل،

ُرخ داد. این، درحالی بود که صدای هلیکوپترها درفضای کابل نیزانعکاس داشت که با 

این حادثه  ایاالت متحدۀ امریکا ازچراغ های خاموش درپرواز بودند. ولی وزارت دفاع  

ضد طالبان، مسوولیِت این عمل نظامی    ، درعین حال جانِب ائتالفِ اظهار بی خبری نمود

                                                                                  را به عهده گرفتند. 
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م(، ازطریق  ۲۰۰۱هفتم ماه اکتوبروش رییس جمهور امریکا درعین روز)دبلیو بجورج  

به اثر دستورمن،   "  :  ین گفتن، خطاب به ملت امریکا چر کشو برنامه های تلویزیونی آن  

  نیرو های نظامی ایاالت متحده، حمله به اردوگاه های تروریستی القاعده و تأسیسات  

نظامی رژیم طالبان در افغانستان را آغازکردند. این حمالت به دقت طرح ریزی شده اند  

دشمن قرارنداشته باشد، باید به توانایی    افغانستان، دیگر بعنوان پایگاه عملیات    تا کشور  

آلمان  دیگرهای نظامی رژیم طالبان ضربه وارد شود. دوستان   مانند کانادا، آسترالیا، 

متعهد شده اند تا نیرو های شان را به تدریج وارد این عملیات نمایند. بیش  وفرانسه نیز  

هوا پیما های مان در  عبور و فرود   حق   از چهل کشور خاور نزدیک و آسیایی، با دادن  

خاک شان موافقت کرده اند. بسیاری از این کشورها، اطالعات سرویس های امنیتی  

خواست و    ،پشتیبانی  ما مورد حمایت،اده اند.  کشور های شان را در اختیار ما قرار د

                                                                             ارادۀ همۀ مردم جهان قرار گرفته ایم..."

زمان   )درآن  عبدهللا  اداکترعبدهللا  شمال(سخنگوی   با    ئتالف  که  یی  مصاحبه  طی 

( پخش  تلویزیونی )سی.ان.انطریق برنامۀ  درشمال کابل انجام داد و از  امریکاییخبرنگار

اد، هرات، فراه، کابل،  امریکا به میدان های هوایی قندوز، جالل آب  : " حمالت  گفت  شد،

                                                ( ۲، شیندند  و  قندهارآغازشده  است"  )مزار

اسالم آباد به روز دو شنبه هشتم ماه اکتوبر،  دالسالم ضعیف سفیرگروه طالبان درعب مال

" بیست نفر از شهریان  یعنی فردای همان شبی که عملیات انجام شد، اعالم نمود که   

انگلیسی    –افغان به شمول زنان و کودکان، به اثر انفجار راکت های کروز امریکایی  

"                           که از بحیرۀ عرب شلیک شد، جان های شان را از دست دادند.    

کتابِ  طی  بوش  دبلیو  جورج  بعد،  عنوان  خویش  خاطراتِ   درسالهای  )لحظات    تحت 

ظهر بود که درست پس از  ۲۰۰۱اکتوبر  ۷در روز یکشنبه    ":  ( نوشتتصمیمگیری 

های دور ب رد   افگنبمب  ،  چندساعت قبل وارد اتاق معاهده شدم تا با ملت سخن بگویم. 

از پایگاه  هوایی وایتمن در میسوری شلیک شده بودند. زیر دریایی های امریکا و 

عرب موشک های تاماهاک خود را پرتاب کرده بودند و هوا پیما های    بریتانیا درخلیج  

"  " کارل وینسون" و یواس اسناوهای یو.اس.اس  عرشۀ    جنگندۀ نیروی دریایی از

اردوگاه ه  علی به دستورمن حمله    ارتش ایاالت متحدهودند. گفتم  ایز" برخاسته باینترپر
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آغاز    نظامی رژیم طالبان درافغانستان را  تجهیزات  و  القاعدهتروریستی    های تعلیمات  

مردم امریکا ضروری حفاظت ازعده در افغانستان برای  القا  کرده است. نابودی النۀ امن  

مان از روی ضرورت و دفاع از    . اعمال  یمبودبود، ما عملیات را به دقت تدارک دیده  

                                                                 (۳خود بود و نه انتقام..."  )

توبر  ، ازهفتم اک بلی، باساس گزارشهای منابع مؤثق، نیروهای هوایی ایاالت متحدۀ امریکا

سه صد بمب قوی باالی اهداف شان تنها درشهر کابل ریخته  تا سیزدهم نوامبر، بیشتر از

                                                                                                    بودند.  

اد سه  هوایی امریکا، یک منبع طالبان گفت که تا حال به تعدعملیات ِدو روز پس ازآغازِ 

وز به  موشکهای کر   امریکایی و شلیکِ   طیاراتِ   بمبارانِ دراثر   صد نفر افراد غیرنظامی

ادعا اند. هرچند  اوضاعِ   ی گروهِ قتل رسیده  چنان  دربحبوحۀ  میتوانست    طالبان  حساس 

و عدارای   صدا  ولی  باشد،  ازواقعیت  ازگرَ ناصری  توفانی  درمیان  آنها  د  ادعای 

خبری مانند تلویزیون " الجزیره ناشنیده ماند. منابع مستقل ِ   یجنگی و تبلیغات اقدامات ِباد ِ

سنگین  بسیار  " و غیره نیز بمباران های آن شب و روز در کابل و سایر والیات کشور را  

                                                                           و توأم با تلفات زیاد خواندند.  

شب گذشته، به تعداد "   ا اعالن کرد کهوزارت دفاع امریکمال ضعیف،    اظهاراتِ متعاقب ِ

پنجاه کروز از کشتی و تحت البحری های امریکایی مستقر در بحیرۀ عرب، علیه سی  

                           هدف ) پایگاه های نظامی( در داخل افغانستان شلیک شده است ."  

تصمیم مبنی   اتخاذِ تیم محافظه کاران نوین( که در امریکا )دولتِ شخصیت های متنفذ ِ

یو  ، عالوه از جورج دبل نقش داشتند م  ۲۰۰۱دراکتوبرسال  حمله باالی افغانستانبر

                                           : بوش، اینها بودند

نی معاون رییس جمهورامریکا د ک چ  

 کالین پاول وزیر امور خارجه ی امریکا 

 دونالد رامسفلد وزیر دفاع 

 پلولفوویتزمعاون وزیر دفاع
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 جان اشرکافت دادستان ک ل

 باب مولر رییس دستگاه اف . بی . آی

 پل اونیل وزیر خزانه داری

 جورج تنت رییس شبکه ی سی .آی. ای 

 جان مک اللفلین  معاون سی. آی . ای

 هیوشلتون  رییس ستاد مشترک  ارتش امریکا 

 دیک مایرز رییس دفتر کاخ سفید  

 کاندو لیزا رایس مشاور امنیت ملی  و معاونش 

 استیو هدلی وکیل کاخ سفید  

 البرتو گنزالس

اسکوتر( معاون رییس دفتر رییس جمهور و کسان دیگری  ، آی لوییس لیبی )و همچنان  

                                                                  . پرده قرار داشتند  عقب که در

اعتقاد ِ اساِس آگاهان ِبه  به  و  امریکایی، شخصیت های   تِ اظهارا  سیاسی  منابع  و  افراد 

نه تنها اعضای حزب ِ جمهوریخواه امریکا هستند، بلکه از زمرۀ فعاالن و    باال،  پُرنفوذِ 

مختصِر  دراینجا،  میباشند.  نیزور نوین " آن کش  مجریاِن نیولیبرال یا گروه " محافظه کارانِ 

شخصیت های متذکره را که نقش بسیارعمده درادارۀ جورج دبلیو  زنده گینامۀ سه تن از

                                                                               : درج نماییم  بوش داشتند

نیک چبروس د  ریچارد   

درسال   در) ۱۹۵۰وی  بقولی،  در۱۹۴۱سال  و  متحدۀ میالدی(  ایاالت  نبراسکای  ایالت 

 خویش  تحصیالتِ ییل" شد، اما موفقیتی درنشکاه "دا  امریکا به دنیا آمد. درجوانی شاملِ 

برق مشغول به کارشد.    ن، از دانشگاه اخراج گردید و به حیث کارگرِ نیاورد و بنابرآبدست  
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  دورانِ وعلم سیاست خواند. همینکه از  اما پس از دوازده سال، مجدداً به دانشگاه برگشت

امریکا شروع بکارنمود   سناتورانِ یکی ازتحصیل فارغ گشت، بعنوان جوان ترین دستیارِ 

درزمانِ و  آنت ِزعام   متعاقباً  سابق  جمهور  رییس  جرالدفورد"  بحیث  "    رییِس   کشور، 

ک چینی دو مرتبه،  سفید تعیین گردید. گفته شده که دِ کاخ    کارمندانِ   تشکیالت یا رییِس 

ریاست جمهوری    . چینی دردورانِ است  بخاطر راننده گی درحال نشئه دستگیر گردیده 

دفاع امریکا  رونالد ریگان، بحیث وزیرا پس ازجورج بوش )پدر( رییس جمهورامریک

(  نفت امریکا )یونوکال  کمپنی بزرگِ   ، در خدمتِ جام وظیفه مینمود. وی درعین زمانان 

نظ حملۀ  طرح  و  ازقرارداشت  وعراق  افغانستان  کشورهای  اشغال  و  شهکارهای  امی 

احبه  ک چینی طی مص. دِ بوده است  امریکارییس جمهورحیث چهل وششمین معاون  ب او 

عراق که منجر   جنگ درافغانستان و تصمیم برای اشتعالِ   ازاتخاذِ هایش درسالهای پسین،  

امریکایی   هفتهزار سرباز  قتل حدود  پنجاه  ن ،  ( کشورهردو در)به  و  ابودی حدود یکصد 

، هنوزهم  ان گردیدغیر نظامی در عراق و ده ها هزارنفرغیرنظامی درافغانست هزارنفر

ازجملۀ ده ها نشریۀ امریکایی و اروپایی، یکی هم هفته نامۀ "  سرسختانه دفاع مینماید.  

نوشت  "چینی " شپیگل " آلمان بود که طی نشِر گزارشی تحت عنوان " میراِث خون آلوِد   

 

 دک چنی   
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آمریکاست . . . جنگ  بسیاری از امور در  مسوول   سپتامبر، دک  چنی    ۱۱پس ازکه "   

علیه تروریسم نظریه ای بود که توسط چینی مطرح شد و به دنبال آن، برنامۀ حمله به  

  و از اقدامات    س از آنها با شکنجه ها موافقت نمودافغانستان و عراق را دنبال کرد وپ

" ... دیک چینی مسئول تراژیدی امریکا درقرن بیست و یکم است کردخویش نیز دفاع   

 

 دونالد رامسفلد 

سی را در دانشگاه م در شیکاگوی امریکا به دنیا آمد. رشتۀ علوم سیا۱۹۳۲درسال  وی  

د ومدتی بحیث پیلوت  به اتمام رسانید. بعداً به نیروی دریایی امریکا ثبت نام نمو   پرینستون

وظیفه   درساانجام  ازآلهای  کرد.  چهار پس  مجلس  ن،  نمایندۀ  ترین  جوان  بعنوان  مرتبه 

                                                                   مشغول بکار شد. ایاالت متحده

بحیث    آنگاه که جرالد فورد رییس جمهور امریکا بود، ویتنام،دروی پس ازجنگ امریکا 

                                                                             یده شد.وزیردفاع برگزُ 
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 دونالد رامسفلد

امریکا نیزمقام های بلندی  زمان زمامداری ریچارد نکسن رییس جمهورسابقِ در رامسفلد

مود. درسال  سازمان ناتو نیزانجام وظیفه ناومدتی به حیث نمایندۀ امریکا در را متقبل بود.  

سفید    کاخِ د ریگان، بحیث نمایندۀ با اعتبارِ رونال  سالهای زعامتِ میالدی، یعنی در  ۱۹۸۳

ساعدتهای  ن ایران وعراق و مجنگ میا  ارتباطِ عراق سفرنمود و با صدام حسین در  به

ادارۀ جورج دبلیو بوش بازهم ستانه انجام داد. وی دردو   امریکا به عراق، دیدارِ جنگی  

کاخ سفید    درتصامیمِ   رنفوذ ترین وزیر دفاع آن کشور کارکرد که بعنوان جنجالی ترین و پُ 

                                         غرض اشغال افغانستان و عراق نقش مهم بازی نمود.

ندولیزا رایس کا  

نوامبر ماه  چهاردهم  متولد  و    ۱۹۵۴سال  وی،  بوده  افریقایی  میالدی  امریکایی  دومین 

پس ازکولن پاول( بود که بحیث شصت و ششمین وزیر امورخارجۀ ایاالت متحدۀ  االصل )

  در دانشگاه »   سیاست  رشتۀ علمِ . خانم " رایس "، تحصیالتش را درامریکا تعیین گردید

 شگاه دان همان  سیاست درعلم ِاستاد ِامریکا به اتمام رسانید و مدتی هم بحیث    « دستند فور

از نمود. وی  امریکا در ۱۹۹۹تا    ۱۹۹۳سال  تدریس  امنیت ملی  میالدی بحیث مشاور 

                                                                  .شوروی و اروپای شرقی انجام وظیفه کرد  امورِ 

نماییم،   دنبال  را  آمیز ِافغانستان  جریانات ِالتهاب  به  اصل ِموضوع ِمربوط  ازآنکه  قبل 

" یا محافظه کاران ِنوین، برای نخستین  ۀ فشرده باید بگوییم که اصطالح "نیولیبرالبگون 

درشهر    "ازکالج ِ"هارواردمیالدی برسِرزبانها افتید. پیروان این اندیشه،    ۱۹۶۰باردرسال  

درمراحل ِاول، که  سربرآوردند  به    نیویارک  اما،  و  نیزبودند  افکاِرسوسیالیستی  دارای 

گشتند. چون پیروان ِاین    مرور ِزمان، به سوی اندیشه های راست روانه یا لیبرالی متمایل

   اقتصادی وبکارو   مکتب، ازایده های برتری خواهانۀ ابرقدرت امریکا درساحات ِسیاسی  

بُرد ِ نیروی قهریه دربرابر رژیم های "یاغی" و حمایت ازاسراییل جانبداری میکردند،  

باالیی قدرت، کمپنی ها ی  بنابرآن، بسیارزود درچارچوِب حزب ِ جمهوریخواه، حلقات 

.       عظیم تولیدی و بویژه درتعیین خطوِط سیاسِت خارجی آن کشورنفوذ بهم رسا نیدند  
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س خانم کاندولیزا رای  

 

ر ادارۀ جورج دبلیو بوش  های مؤثر د شخصیت    
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یکه تازی های    میالدی، درب ۱۹۹۰ِفروپاشی امپراتوری اتحاد شوروی دیروز درسال  

کارانِ  به روی گروه ِ محافظه  را  درسراسرِ   لجام گسیخته  که    جهاننوین ِامریکا  گشود 

عراق وبالنتیجه، نابودی  نظامی افغانستان و   اشتعاِل جنگ ِ خلیچ، بُحران دربالکان، اشغالِ 

وسیع  بخشهای  ویرانی  و  انسان  و   یملیونها  اندیشه  حاصل ِ  متذکره،  کشورهای  از 

                                                             ین گروه بحساب میرود. حاکمیت ِهم

گلوبالیزیشن   " برقراطرح ِ  سرمایه،  سازی  جهانی  یا  در  "  امریکا  هژمونی  ری 

به هدف    سرتاسرجهان، وسیلۀ ممکن توسل  ازهر  استفاده  ،  آشکار  نظامیگرییعنی  ،  با 

چین  ازقدرت ِروزافزون ِ  و    ،جلوگیری  ژئواکونومیک  ژئوپُلتیک،  برنقاط ِ  بودن  مسلط 

دیروز ژئواست  شوروی  امپراتوری  مجدِد  دربرابراحیای  تراشی  مانع  جهان،    ، راتژیک ِ 

انرژی جهان برنامه های   ،وحمایت بی چون و چرا ازاسراییل   دسترسی کامل برمنابع 

محافظه  ا تیم  متح ساسی  ایاالت ِ  جمهوریخواهان  به  مربوط  نوین ِ  امریکا  کاراِن  دۀ 

                                                                                             میباشد.

جبهات جنگ درافغانستان  و (سیا)اقدامات   

سیتیم   بخصوص.آی.های  که  باساس  در  ای  قبالً  بودند،  شده  پنجشیرجابجا  درۀ 

دفاعی  مهم ِتجمع و نقاط ِمراکز ِ مربوط به دخایرجنگی،  های دقیق ِ واشنگتن، نقشه  تصمیم ِ

، قندهار وجالل آباد را با دقت ترتیب نموده به  البان درکابل، مزار، تخار، قندوزگروه ط

تصمیم  فرستادند.  باران  بم صدوراجازۀ  و ادارۀ وزارت دفاع امریکا غرِض    قمراکز سو

گروهو دفاعی    خطوطِ نگین ِسبمباران ِبرای   وحومه  مراکزتجمع  ،  مذکوردرشهرکابل 

د. علت سوی واشنگتن اتخاذ گردی درمراحل آخر، یعنی به دنبال ِبمبارانهای سایِروالیات از

نیرو  چون  که  بود  این  در عمده   " شمال  "ائتالف  کابل  های  شمال  متری  کیلو  ده  چند 

با یک    قطعی طالبان،سرکوب وشکست ِدرصورت ِ  این نیرو ها میتوانستندداشته و حضور

بنابرآسریعحرکت ِ نمایند.  رااشغال  پایتخت  ازنظرِ ،  های  ن،  پاکستانی  مقام 

نبود. زیرا مقام های آنان درواشنگتن، چنین رویداد  قدرتمندِ طبعاًحامیان ِو  قبول  ، مورد 

تفرقه افگنانۀ قومی و زبانی، بخصوص تفرقه  ت ِپاکستانی که ازچندین سال بدینسو، سیاس
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پشتونها اکثریت هستند و    "  غرض آلودِ میان " تاجیک و پشتون" را بکار بسته وشعارِ 

حاکمیت   باشندباید  دراختیارداشته  افغانستان  در  را  بودند،    "   سیاسی  نموده  بلند  را 

ف شمال" بود بکابل،  نیروهای " ائتالشان عمدتاً  " که منظورنیروهای  " تاجیک  رسیدنِ از

پاکستان    طرفدارِ   عناصرِ ن، ادارۀ جورج دبلیوبوش وبنابرآافتیده بودند.  سخت درهراس  

می ورزیدند. امرهللا  دفاعی طالبان درکابل تعلل  اول ِخطوط ِبمباران ِدرواشنگتن، درمورد ِ 

نمایندۀ " شورای نظار" درتاجیکس بعداً  صالح، سابق  امنیت درتان و  ادارۀ  رژیم  رییس 

" خط شمالی گاهگاهی بمباران  : وشته یی در رسانه های افغانی گفتحامد کرزی، طی ن

 میشد، اما نه به آن حد که طالبان را وادار به عقب نشینی  و شکست کند. تقاضای مکرر  

مریکایی ها  سالح و مهمات به جبهۀ شمالی نیز از سوی ارهبری مقاومت بخاطر پرتاب  

قرارچ توجه  مورد  نمی  ندان  ها  امریکایی  که  میداد  نشان  قراین  این  همۀ  نمیگرفت. 

جمهو رییس  که  شد  معلوم  ها  بعد  شوند.  کابل  داخل  مقاومت  های  نیرو  ر خواستند 

پاکستان؛ جنرال پرویز مشرف به امریکایی ها نوید داده بود که کودتایی را تدارک دیده  

میانه بایست  می  این طرح  اساس  به  قیام    که  طالبان  روان  تند  علیه  طالبان  های  رو 

   (                  ۳) "های  شمال بکابل منتفی میشد. یروورود نمیکردند و ضرورت  

که میکند  عالوه  بار "  :  "صالح"  چندین  درکابل{  ای  سی.آی.  }نمایندۀ  برنتسن  گری 

کابل، شاید یک دست  ازطریق من به فهیم خان و دیگران احوال داد که ورود نیرو ها به  

اما    آورد   باشد؛  نظامی  تقابل     ازدیدکوچک  المللی سیاسی،  بین  ارادۀ  با 

                                                                                    ( ۴است...)

" منحصر به  " آنرا عملیات ِشدید بود، شبکۀ " سی ان انبسیارکه  قندهار هوایی درعملیات ِ

بُرد ِ  " خواند.فرد بکار  از  قندهار، مقام های انواع ِالبته عالوه  باالی  سالح های جنگی 

  تا سه هزارتن   به تعداد یکهزار و پنجصد  ۲۰۰۱امریکایی بتاریخ بیست و پنجم ماه نوامبر

در میدان هوایی آن   و به صورِت خاصمسلح و کارآزمودۀ شان را به قندهار سربازان ِاز

تصفیۀ آن والیت فعالیت    های افغانی، درتصرف و پیاده نمودند تا موازی با نیرو   والیت

پیاده سازی  نمایند.   افغانستان،  این  امریکا صورت نیروبه والیات  از سوی  تنها 

نیرونمیگرفت بلکه  ویژ،  کشورهای  سایر  از  اطالعاتی  و  نظامی  مانند  ۀ  ها 

فر آسترالیا،  غیره  بریتانیا،  و  آلمان  قندهارانسه،  قندوز،  مزار،  درکابل،  و  نیز 
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، یکدسته  ۲۰۰۱مثالً، بتاریخ سوم ماه دسامبر یوسته صورت میگرفت.پ، کشور سایرنقاط ِ

نفری کماندو های   هشتاداز کماندو های آسترالیایی وارد کابل شدند، یک گروه ِ پنج  و 

شهرمزارفرانسه   نوامبربه  شانزدهم  سرباز  بتاریخ  نفر  صد  چند  و  و  رسیدند 

شدند.       بریتانیایی درپنجشیر و کابل و مزار و جا های دیگر جا بجا مخصوص ِ افراد ِ  

ر   نکته  نیزاین  آورشو ا  یاد  و بایستی  بمباران  حالیکه  درعین  که  طالبان  عملیات ِم  ضد 

سی درداخل  اسی پلوماتیک میان حلقات ِی دمختلف ادامه داشت، تماسها و تحرکات ِ  جبهاتِ در

" با  حکومت ِ تشکیل ِمشترک درجهت ِ توافق ِرسیدن به یک  خارج افغانستان نیزغرض ِو 

                                                                       قاعدۀ وسیع " ادامه داشت.

هیأت " ائتالف شمال"  گزارش داد که  ب و روز ( درهمان شخبرگزاری )پی بی اسچنانکه  

مخلوع ِ پادشاه  ظاهر  محمد  استنزد  رفته  ایتالیا  به  به    افغانستان  راجع  وی  با  تا 

آینده به بحث بپردازد. این تماسها و تحرک ها البته باساس طرح و پالن  حکومت ِتشکیل ِ 

وسیع بین االفغانی  یک کنفرانس ِ ن ملل صورت میگرفت که قراربود درچهارچوب ِ  سازما

، جناح های  روی آن بحث صورت گیرد. درغیرآنگروه طالبان  امارت ِ عمِر  یان ِدر پا

تماس با ظاهر شاه قبالً  جهادی،    –تنظیم های اسالمی    مسلح، بخصوص رهبرانِ مختلف ِ

حتا با جدیت رد کرده بودند.    به کرات و    آیندۀ کشور راو سهم گیری او در حکومت ِ

اگرظاهرشاه میخواهد به افغانستان  زمانی "سیاف" یکی از رهبران جهادی گفته بود "  

                                 برگردد، باید چشمانش را قبالً }غرض قربانی{ س رمه کند. "

                         :   های مختلف گزارش دادند که گزاریهشتم ماه اکتوبر، خبر شب ِ

تظاهرات     ع"  و  مسلمانان  سوی  از  یی  در گسترده  امریکا  علیه  جنگ  ضد  ناصر 

های پاکستان، جرمنی، فرانسه، نیویارک، اندونزیا، مصر، الجزایر و غیره صورت   کشور

                                                                                                             گرفت.  "  
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 صحنه یی از تظاهرات حزب جماعت اسالمی پاکستان علیه امریکا 

 

هوا  ازباالی افغانستان،    نظامی عملیات ِدر  منابع مطلع هم گفتند که نیروی هوایی امریکا

(،  ۱۰۹–بی جی ام    –تاماهاک  هورنت(، ) ۱۸–)اف  (،  ۵۲-بینوع )بمب افگن ِ   پیما های

، )ای.   ( بی اس۱– و ) بی  اس(  ۵۲-استراتوفورترس( ، )بی  ۵۲  -بی )  ، ریت(اسپ ۲–بی )

سالح های بسیارجدید،    " دیزی کاتر" و   ،کلستر" بمب های  و    هرکولیس(    ۱۳۰   -سی  

و  مناطق ِ  پیشرفته  در  طالبان  گروه  مواضع  علیه  است. مؤثر  نموده  استفاده  مختلف 

(۵)                                                                                                   

، عالوه از بمباراِن  نظامی ضد طالبان  باساس پالن مطروحۀ وزارت دفاع امریکا، عملیاتِ 

گردید  عملی  نیزو بحیرۀ عرب    هندموشکهای کروزازبحرشلیک ِبا    های متذکره،  هوا پیما

این    وجنگجویانِ  پیشروی شان درپناه  به  ائتالف شمال"  یا "  به " جبهۀ متحد "  مربوط 

خارجی آنها درشهرها و  متحدان ِ و ها و پایگاه های گروه طالبان و بمباران ها علیه نیر

آباد )کوه های توره  افغانستان و بخصوص دروالیات قندوز، کابل، جالل  مختلف ِوالیات ِ

ن که متشکل از افغانها، پاکستانی ها، چچنی  امه دادند. گروه طالباو مزار اد بوره(، هرات  

بخصوص  شان،    محاصرۀ مواضع، وقتی دیدند  ند کها و عربها بودیازب،  ها، بنگله دیشی ها
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تلفاتِ  شان رو به افزایش است،    دروالیت های قندوز و قندهار قدم به قدم تنگترشده و 

به  مذکور    سازمانِ   ا ارائه نمودند. مگر مقام هایملل ر  مذاکره با نمایندۀ سازمانپیشنهاد ِ

که  جواب ِ گفتند  "آنها  منسوبیِن  در  تنها  شمال"  در  قندوزوائتالِف  کرزی  حامد 

مصالحهقندهارصالحیت ِ  و  درعین ِ   مذاکره  بس.  و  دارند  را  زمینه  این  حال،  در 

مالعمر  وزیر دفاع امریکا پرسیدند که اگرامریکایی از " دونالد رامسفیلد "  خبرنگاران ِ

نه ما اجازه نمیدهیم  رهبرطالبان بخواهد قندهار را ترک گوید، شما اجازه میدهید، گفت: "  

  " مالعمراز قندهارفرار کرده است" " اما، منابع امریکایی در روز های بعدی گفتند که  .

" مال عمر در میان قبیله  م  اظهارداشتند که  ۲۰۰۲وری سال  ماه جن و در اوایل ِ  (۵۷)

دوصد  تعداد  وبه  شده  قندهارپنهان  متری شمالغرب  کیلو  پنجاه  و  دوصد  در  واقع  یی 

را   او  تا  اند  کرده  حرکت  سو  بدان  ازقندهار  افغانی  های  نیرو  و  نفرسربازامریکایی 

نمایند." دستگیر  و  امریکایی    محاصره  منابع  همین  "  درفرجام،  که  داشتند  بیان 

این درحالی    )؟!(  "ه و با موتر سایکل فرار کرده است.مالعمرحلقۀ محاصره را شکستاند

اعالن کردند هرکسی که مالعمر  کایی بتاریخ شانزدهم ماه دسامبر،مقام های امریبود که  

دستگیر برای  و  پرداخت  خواهند  برایش  دالر  ملیون  ده  مبلغ  دستگیرنماید،  اسامه ی  را 

" ما  :  رامسفیلد در مورد بن الدن گفت   و پنج ملیون دالراختصاص دادند.  نیزوجه بیست

بدست  امیدواریم افغانها بتوانند او را ازمخفیگاهش بیرون آورند، امریکایی ها، غرض  

" دستگیری و  " وی همچنان گفت که   مغاره ها نخواهند رفت.  آوردن وی، به درون  

پید مثابۀ  به  الدن  بن  است  استرداد  خرمن  یک  میان  از  سوزن  یک  کردن  ا 

(".۶)                                                                                               

 کوه های توره بوره بمباران میشوند

فتند که نیروی هوایی  میالدی همچنان گ  ۲۰۰۱سال  زاریها، به روزنزدهم ماه دسامبرخبرگ 

)سپین غر یا کوه سفید( دربیست و پنج مایلی شهر    شده درکوه های توره بورهامریکا قادر

ضروریست که   این نکته تذکرِ  القاعده" موفقیت بدست آورد."  علیه جنگجویانِ  جالل آباد

، تونل های فنی  افغانستان  ضد روسی مردمجهانی اش درسالهای جهاد ِ  امریکا و متحدانِ 

جنگی، راه   وسایطِ   سالح و   ذخیره گاه هایانسان،  همه گونه سهولت های زیست ِدارای  

آشامیدنی، سیستم تهویۀ هوا، دیده بان های آب ِخروجی معین، ذخیره گاه ِو  دخولی  های
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جالل   این کوه ها واقع درشرقِ فنی وحتا پناهگاه سه اتاقه برای اسامه بن الدن ... در دل ِ

قوا با  بمنظورمقابله  اشغالگرِ آباد  وی  اعمارنموده  وقت،  اصلشوروی  را  نقشۀ  آن  ی 

بنابرآدراختیار پرتاب ِ  ن،داشتند.  با  توانستند  ها  هزارپوندی  امریکایی  شش  های  بمب 

غالباً دارای مواد رادیواکتیف و بمب های "دیزی کلستر" به وزن هفت تُن  حرارت زا و   

 

به احزاب مذهبی پاکستان که غرض"جهاد " بسوی    متعلق  یگروپ های بنیادگرا

              های افغانستان درحرکت اندمرز
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افغانستان جنرال تامی فرانک، نخستین  قوماندان عمومی نیرو های امریکایی در   
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 نمایی ازبمباران "توره بوره" در شرق جالل آباد 

زیادانسانی وسرکوب و فرار    مذکورموجب تلفاتپوند میان تونل های  یا یکهزار و پنجصد  

"القاعدو طالبان  بمب  که  گفت  باید  شوند.  متذکره  ازمواضع  سه ه  دارای  کلستر"  دیزی 

عرض داشته درموقع انفجار، یک ساحۀ  شش مترطول و یک اعشاریه چهارمتر  اعشاریه

(هرکولیس انتقال داده ۱۳۰-)سی  بود میکند. این بمب، توسط طیارۀشش هزار فُت را نا  

                                                                                            میشود.  

  ی توره بوره"، بدان سو بمباران های سنگین باالی "فغانی توانستند پس ازباآنکه نیروهای ا

بتاریخ  یورش ُ ولی  برده  شوند،  متصرف  آنرا  های  مغاره  و  تونلها  دسامبر،  ماه  هفدهم 

وی    هراً ظا معاون  الظواهری  ایمن  الدن،  بن  ازاسامه  نشدند،  موفق 

آورند.                              سراغی بدست " القاعده"  سازمان ِارشد ِ فرماندهان ِسایرو   

ن شب و روز گفته شد که بن الدن و همراهانش به سوی خاک پاکستان که در  لهذا، درآ

                                    کوه های " توره بوره " موقعیت دارد، فرار کرده اند.جنوب ِ 

 " بسیاری از افراد و فرماندهان  ه  د کتوره بوره گفته ان عینی درجنگ ِبرخی از شاهدان ِ

القاعده و خارجی های مستقر  محلی مجاهدین، بجای تالش برای دستگیری جنگجویان  



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

165 

 

" که البته دراین حالت، میتوان  در توره بوره، زمینۀ نجات و فرار آنها را آماده کردند.  

گرفت.              مدنظرعتقادی و ارتباطی  را  ، انگیزه های مالی، عاطفی، اطالعاتی ا  

  

 

 جنرال تامی فرانک با کماندو های خاص امریکایی در افغانستان 

نیرو های ضد طالبان   رقدیر" که فرماندهیحاجی دین محمد" و " ظاهی"، " "حضرت عل

"اطردر رااِف  بوره"  داشته  توره  بندرتالش ِ  ظاهراً   و بعهده   " "  الدن  دستگیری 

تها، احتماالً به همکاری  داشتند که تروریسصراحت اظهاربودند، باوی  نزدیک ِ وهمکاران ِ

از و رهبران ِبعضی  فرارکرده  پاکستان  خاک  به  هاقبایل،  مقام  نظامی  ازطرف  ی 

حزب اسالمی  استخباراتی آن کشور پناه داده شده باشند. )درسالهای بعد، هم منسوبین ِو 

الدن از کوه  اسامه بن  ه در انتقالِ گلبدین وهم منابع مربوط به شبکۀ حقانی ادعا کردند ک

این معنی  درست باشد،    به سوی پاکستان، نقش داشته اند.( اگراین ادعا  های " توره بوره"

افاده میکند که پاکستان درآت جنراالن آی.اس.به احتمال قوی، دس  را  بوده  آی  ن دخیل 

تروریستی حقانی همیشه ازشبکۀ    شبکۀهم  هم حزب اسالمی گلبدین حکمتیار و  زیرا  ؛است

، بعداً مال قسیم"اعضای طالبان بنام "یکی از  رده اند.  فرمان بُ نظامی آن کشوراستخبارات ِ

رنتیجه ی شکست{ به پاکستان  " همه }د:  ک صحبت با یکی از خبرنگاران گفتطی ی

http://en.wikipedia.org/wiki/File:FranksWithArmySF.jpg
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بعداً در پشاور آمدیم، پولیس هیچ چیزی بما   .هیچ مشکلی وجود نداشت، . درمرزآمدیم

                                                                                     نمی گفت..."

ازقبل    "، با آنکه شخص بیسواد است،حضرت علیگفتند که "با آنهم، برخی منابع آگاه  

ژولت " به رهبری " جورج    "داشته و همین شخص، به اشارۀ تیم  ( قرار  سیا)  درخدمتِ 

ه را به  ن شب و روز، جبهۀ جنگ در توره بوره را تحت کنترول داشت، اسام" که درآ

فرار پاکستان  برنتسن داد.  خاک  "گری  هایچنانکه  آمرتیم  در"  "   " مختلف  سیا  جبهات 

م ۲۰۰۱تا هفدهم ماه دسامبر  ۲۰۰۱ازتاریخ هجدهم ماه نوامبر"  افغانستان گفته است  

مدت یکماه محاصره و بمباران توره بوره {، در سه مرحله، مبلغ  دو ملیون دالر پول  }

                                                                      "   د برای حضرت علی تحویل داده است.نق

 

 

بوره گیری برتیسن فرمانده تیم سی.آی.ای درتوره    

ازقولِ  درصفحۀ    "پیترتامسن"  بوره  عملیات ِتوره  فرمانده  جیمز.ان.متیس    ۶۱۰جنرال 

"مینویسد:   "جنگ ِافغانستان  مسدود  کتاب  غرض  کافی  نیروی  جیمز{  }جنرال  وی   "

ساختن راه های بیرون رفت از توره بوره را در اختیار داشت، اما مرکز فرماندهی، این  
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ای برنامۀ من، جنرال تامی فرانک، این وظیفه را بعهدۀ  پیشنهاد  مرا رد کرد. . . بج

                                              جنرال مشرف رییس جمهور پاکستان گذاشت... "  

 

 

                                  حضرت علیو حاجی زمان  

غمشریک یکی از فرماندها حاجی زمان " همین صفحه مینویسد : همچنان در" تامسن " 

توره بوره را بعهده داشت. ص نیز بخشی از عملیات درکوه های مولوی خال }تنظیم{  ن  

بد بود. گذشتۀ  ای به او گفته بود از فرانسه برگردد، درحالیکه این، یک انتخاب  سی.آی.

مربوط  ... وی از قریۀ خوگیانی و ت که حاجی زمان حامی بن الدن استاو ثابت میساخ 

حاجی  . برادر  آی پاکستان همکاری نزدیک داشت.یم مولوی خالص بوده با آی.اسبه تنظ

                                               گروه طالبان در شهر پشاور بود..."کونسل    زمان،

ازکتاب ِ   ۶۰۸درصفحۀ   تامسن  خبرنگ  قولِ پیتر  به  که  خالص  امریکایی    ارانِ مولوی 

{ جالل آباد  سیزدهم ماه نوامبر، وی } بن الدن" به تاریخ  :  میخوانیم  داشته، چنین اظهار

گفت. کاروانی ازصد ها  توره بوره ترک  را توسط موتر تیوتای کروال به قصد ارتفاعات   

هزار جنگجوی القاعده، زنان و کودکان را با همراه او  ، به تعداد تقریباً دوموتر و ترک

میداد، هرگاه امریکایی ها میخواستند، میتوانستند باالی آنها بمب بریزند، ولی    انتقال

                                                         نخواستند بن الدن را دستگیر نمایند."
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" درپایان  :  تألیف احمد رشید میخوانیم  ( کتاب " سقوط درهرج و مرج"۱۱۰درصفحۀ )

ژنرال فرانکلین، سه فرمانده افغانی را همراه با نظامیانش به این کوه ها فرستاد،  نوامبر،  

بدون اینکه ازسوی امریکاییها پشتیبانی شوند. این فرماندهان عبارت بودند از حضرت  

علی، یکی از فرماندهان برجستۀ اتحاد شمال که از اقلیت پشه ای است، حاجی زمان  

ساله و    ۱۵فرزند    سه بازگشته بود و حاجی ظاهرجوانفرمانده ماجراجویی که از فران

فرمانده، مدتهای   بزرگتر عبدالحق مقتول... هرسه  برادر  تجربۀ حاجی عبدالقدیر،  کم 

زیادی درمقابل همدیگرجنگیده بودند. تنها چیزی که آنان را متحد ساخته بود، دالرهایی  

                                                        بود که سیا بین آنان توزیع کرده بود." 

های اصلی عرب با استفاده از دادن رشوه به فرماندهان  ... نیرواحمدرشید بازمینویسد: " 

هزارنیروی عرب با راهنمایی پشتونهای آن    ۸تا    ۶افغان، ازمنطقه گریخته بودند. بین  

مبلغ   پرداخت  و  مرز  خارج   ۱۲۰۰سوی  بوره  ازتوره  نفر،  هر  ازای  به  دالر 

                                                                                         شدند..."  

  عدمِ ره بوره" و تو   ای "بلندی ه  " کالین پاول" وزیرامورخارجۀ امریکا، پس ازتصرفِ 

م که ارتش پاکستان حتماً او  من خوشبین: "  ن جا، به مطبوعات گفتاسامه درآ  موجودیتِ 

" پاول" یا ازروی خوشبینی بی مورد    " این اظهاراتِ   دستگیرخواهند کرد.را }اسامه را{  

نوع  تاکتیک های دپلوماتیک ِ   وفقِ پاکستانی صورت گرفت و یا برفریبکار ِمقامات ِقبال ِدر

زیرا،  ام گفت.  حرفهایی  چنین  بو ریکایی  مسلم  پاکستان  آنچه  ارتش  که  بود  این  د، 

مرگ و   دامِ به  ا به آسانی و به دلخواه خود  رحاضر نبود چنین صید دست پرورده  هرگز 

بی خاطرِ نابودی  بخاطرارضای  پاکستان،  نظامی  های  مقام  هرچند  ها    ندازد.  امریکایی 

بمنظور دپ   راهواز که  کردند  ادعا  ازسرازیرگ جلو لوماسی  بخاک شدن ِیری  القاعده  افراد 

   دوکشورایجاد کرده  اطراف مرزمیانامنیتی در)دیده بان(ِ  پاکستان، به تعداد سه صد پوستۀ

اگر  ولی  امن احیاناً  اند.  های  "پوسته  باشند،  چنین  کرده  ایجاد  هم  یتی" 

 ً واستقبالغرض ِصرفا و   ازتروریستهای  تحویلگیری  طالبان،  افراد ِخارجی  گروه 

 یورشهای نظامی نجات داده و   ندِ بوده است تا آنها را ازگزَ پاکستانی تبارطالبان ِبشمول ِ 

  خرابکارانۀ استراتژیک و  برنامه هایپیشبرد ِ  غرِض دیگرآنان را یکبارمراحل بعدی،  در

بکار افغانستان  علیه  تحوالت ِ  گیرند.شان  ازچنانکه  پس  را  ۲۰۰۱سالهای  حقیقت  این  م 
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نمود. برخی   ثابت  اطالعاتِ منتشرشده اسناد ِاز  باساس  شبکۀ  پاکستان،  ،    گروه ارتش 

مجدداً سروسامان داد و بهمین اساس م  ۲۰۰۳-۲۰۰۲درسال    شکست خورده راطالبان ِ

تشکیل    پاکستانرا درشهر کویتۀ  "  وطن   یحکومت جال ، " گروه مذکوردرآن سالبود که  

که   آندادند  ورهبران  کادرها  "بنام    متعاقباً  کویته  عضوی  دوازده  شورای  مسما    " 

                                                                                             .ندگردید 

تانی، پس  " جنراالن پاکس:  "جنگ افغانستا ن" معتقد است که  ، نویسندۀ کتابِ پیترتامسن

از طالبان  گروه  آنکه  درسال  از  شدند،  رانده  اصل  ۲۰۰۲افغانستان  به  برنامۀ  م 

تصرف   ا نمودند.  رجوع  خویش  های  ،  قندهار  مجدد  ستراتژیک  خواسته  از  یکی 

"  نیابتی  جنگ    ... بود  افغانستان  در  میکند    پاکستان  و وی عالوه  قندهار  "دووالیت 

هیرویین  جهان را تولید  میکند و البراتوار های پروسس  هلمند، نود درصد مواد مخدر  

                        "ن والیات وجود دارند. این ماده به جهان نیز درآ رض صدور  نیز غ

م بود که صدای ثبت شدۀ ویدیویی اسامه، ازطریق برنامۀ تلویزیونی  ۲۰۰۲سال  اواخر ِدر 

وی بود، بلکه بازهم پیروانش را برای  الجزیره  به نشر رسید که نه تنها نشانۀ زنده بودن ِ

" درسراسرجهان ترغیب میکرد. هرچند برخی  ن "علیه منافع امریکاشاادامۀ مبارزات ِ

،  بعمل می آوردند  مختلفی، اظهارات ِاقع مختلفاطالعاتی امریکا، درمو منابع نظامی و از

یکا به وی )علی رغم  امر عدم دسترسی ابرقدرت ِگویا اسامه بن الدن و   ن ِولی زنده ماند

علمی، مالی، نظامی و استخباراتی(، برای مردم جهان همه گونه امکانات ِبرخورداری از

                                                                                 سوأل برانگیز بود. 

قوای هوایی امریکا دروالیت ننگرهار و بخصوص کوه های " توره بوره" و    بمباران ِ

القاعده و طالبان تحمیل نمود،  آن، نه تنها تلفات جانی زیادی برگروه های مسلح ِماحول ِ

ها   صد  جالل  بلکه  غیرنظامی  های  باشنده  از  ازتن  اعم  را آباد  کودک  و  مرد  و  زن 

طالبان ضد  ها وجنگجویان ِن، منابع بیمارستاعینیمرگ و نیستی سپرد. شاهدان ِبکام ِ نیز 

نفراز قریه نشین    داشتند که به تعداد دوصداظهارمیالدی  ۲۰۰۱دسامبر    دوِم ماهبه روز

بوره" و حتا داخل ِ اثر های اطراف "توره  به  آباد  بیش از بیست وپنج  پرتاب ِ شهرجالل 

امنیتی    امورِ روز، مسوول ِن شب و به هالکت رسیدند. حضرت علی که درآقوی  بمب  

ب جمعه، به تعداد بیست  تنها درشروز به خبر نگاران گفت که " جالل آباد بود، درعین ِ 
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متری شهرجالل  ، واقع در بیست کیلوالدین "  معراجنظامی در قریۀ" خان غیرو پنج نفر

                               آباد، درنتیجۀّ بمباران نیرو های امریکایی به قتل رسیدند."

" امریکا بمب های پانزده :  یۀ امریکایی درهمین شب و روز گفتیکی ازافسران ِبلند پا

دیزی کتر"  باالی تونلهای " توره بوره" ریخته، چنانکه در  هزار پوندی را بنام "  

است.  داده  انجام  را  عملیات  چنین  مرتبه  پنج  و  بیست  و  دوصد  گذشته،  هفتۀ  اواخر 

("۷)                                                                                                

" امریکایی ها  : امنیتی جالل آباد اظهار کرد که امورِ مسووالن ِازمحمد زمان، یکی دیگر

" لعل گُل "، مرد سی و سه ساله به خبرنگاران گفت    مناطق را به غلط بمباران میکنند.

بوده و خودش هم   خویش بنام "کامه دو"نا بودی منازل قریۀ همجوار  وی شاهد  که "  

."ک مک  غرض   است  داشته  اشتراک  قربانیان  که    به  بود  حالی  در  یکی  این  مثالً 

با بی باکی تمام "  هیچینس جدید امریکایی بنام " کرستوفرتئوریسن های محافظه کارانِ از

بمباران    یک کشور مثل افغانستان، امرخوبی است؛ زیرا بمباران    که "    داشتاظهار

   "      میگردد.وردن   آن از عصرحجر به زمان حال  چنین یک کشور، باعث برون آ

و سیاست نادرست مقام های   افغانستانبودن ِ این اظهارات علیه افغان و آمیزگراز تحقیرا

دیگربه این نتیجه میرسیم  بگذریم، یکبار ِ  پاکستان کشور پیرامون موقعیت افغانستان و آن 

هوایی، چه  عملیات ِبمباران و اثر ِ امریکایی هیچ فرقی نمیکند که دربرای سردمداران ِ  که

برنامه  تطبیق ِ ملل جهان، درراه ِ   افغانستان وکودکِ تعداد ازبیگناهان شامل مرد و زن و

                                                   می روند.  مرگ و نابودیهای جهانکشایانۀ شان بکام ِ

 طنین جنگ باال می گیرد 

اس( امریکایی، هدف هایی ازقبیل میدان هوایی، ایستگاه   ۵۲-بیهای )ه  طیار

عسکری درحومۀ  ، پایگاه های  الجزیره ""ترتلویزیونیزیون، دفتلو  -های رادیو

طالبان علیه ائتالف شمال و  جبهۀ جنگ ِاول ِخطوط ِ  دستگاه های رادار،  کابل،

نقاط ِ پرتاب ِمهم ِسایر  با  نیز  درکابل  را  نظامی   غیر  حتا  و  های    نظامی  بم 

انی و خسارات مالی هنگفتی به  کیلو گرامی مورد حمله قرار دادند که تلفات ج دوهزار
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کابل یکبار    دهشت بار بود که شهروندانِ ناشی از بمباران، چنان  انفجارات ِآورد. طنین ِبار

شان به مخفیگاه ها و جا های  جان ِنجات ِدیگر دچارترس و دلهرۀ شدیدی شده غرض ِ

                                                                                    امن پناه میبردند. 

افغانستان  جانب ِبا آنکه از انتشار گزارشهای مربوط به تلفات و خسارات جانی و مالی  

آم بعمل  گیری  جلو  انگلیسی  و  امریکایی  های  مقام  افغانستان  توسط  مردم  آنهم،  با  د، 

هوا پیما  بمباران ِیرانی های دهشتباری بودند. دراثر درشهرها وقریه های شان، شاهد و 

باغ    نظامی افغانستان، بلکه زیربنا های اقتصادی،  های نظامی امریکا، نه تنها تأسیساتِ 

و  برق  تولید  های  ودستگاه  مزارع  منازل،  شدن ها،  کشانیده  نابودی  به  نیز  که  د  غیره 

فیبند ِانهدام ِ آبی "  بارز  ل کوه " واقع در حومۀ شهر قندهاربرق  ، یکی از نمونه های 

                                                                                            .آنست

 

های قوای  امریکایی باالی افغاسنتان نمونه یی ازبمباران   
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ازفامیلهای آواره شده ناشی از بمباران های امریکا در افغانستان یکی   

. 

نظامی آشنایی  چنین امکانات ِرد ِ کاربُ و  هوایچنین حمالت ِ  با   یکسو ازچون گروه طالبان  

انفعالی قرارگرفته    سوی دیگر، مقام های نظامی پاکستان مؤقتاً دریک خالً و از  نداشتند

لکمُ  برای  کهای  شان  بنابرآوژستیکی  نمودند،  متوقف  مذکوررا  آنکه  با  ن،گروه 

راعظیم ِ تلفات ِ بودند، جانی  شده  شدیِد    نمیتوانستند   نبیشترازآ  متقبل  دربرابریورشهای 

حمالت ِ و  انگلیس  و  امریکا  تفنگدارهوایی  مقاومت  ان ِزمینی  شمال"  ائتالف   "

                                                                                               نمایند.

  بدون سترواخفا، یعنی بدونِ بگونۀ کتلوی و   طالبان،داشت که افراد ِیک منبع آگاه اظهار

به الزم ِ احتیاط ِ  رعایتِ  غالباً  که  میشدند  ها ظاهر  بلندی  و  کوه  های  برقلُه  حتا  جنگی، 

ن، درحالیکه صد ها جسد  بنابرآمیگرفتند.  هوا پیما های جنگی قرار لت مورد هدف ِسهو 

ازکابل    استفاده ازیکهزارعراده موترشخصی، رسمی و تکسیبا  ،به روی زمین افتاده بود 

                                           پاکستان فرار نمودند.  خاکِ به سوی قندهار واز آنجا به طرف ِ 
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ک اپ" ساخت جاپان  های " ِپ قطارهای طویلی ازعراده    درحالی بود که امریکایی ها،این  

کابل بسوی قندهار بودند، مگر  فراری طالبان ازافراد ِرا از باال مشاهده میکردند که حامل ِ

راموردِ  گروه،    آنها  این  گان  سرکرده  که  شد  گفته  زمان،  درعین  نمیدادند.  قرار  هدف 

بانک( وسایربانکها افغانستان  بانک مرکزی )در نقدی را که دردارایی ها وذخای   مجموع

شده افشأ شد و نه ربوده  های  پول ِ دقیقِ مقدارِ  متأسفانه نه ردند. اما،، با خود بُ موجود بود 

                                                        .ه استکردن مورد سؤالی مطرح  تا کنون کسی درآ

ضد گروه طالبان   جنگجویانِ  میالدی، منابع خبری ازقولِ   ۲۰۰۱دسامبر ماه ِدوم ِ به روزِ   

جهادیهای سابق به  ی" یکی از " گُل آغا شیرزمسلح ِداشتند که طرفداران ِاظهارقندهاررد

طالبان  تا امریکایی ها، مقاومت ِ  هستندقندهاررسیده ومنتظرن هوایی  سه کیلو متری میدا

"حامدکرزی" که    هوایی درهم شکنند. همچنان، گفته شد که طرفدارانِ   را توسط بمبارانِ 

درحال ِ  میشوند،  رهبری  کرزی(  ولی  )احمد  برادرش  سوی  توسط  به  یورش 

خلشهر  " بنام  اما، شخصی  اند.  نشده  مواجه  مقاومتی  با  و  باشندۀ قندهاربوده  احمد"  یل 

بود، به خبرنگاران گفت "قندهار که خودش را به چمن ِ  شدید در   جنگ  کویته رسانیده 

ا برای پنج طیارات امریکایی، حت  صدای بمباران و غرش    شهر جریان دارد و  اطراف  

                                                                          "دقیقه هم قطع نمیشود. 

قوام ا، " حامدکرزی" و بعضی از رهبران ِی"گفتنی است که " گل آغا شیرزاین نکته نیز  

  ( ، بخصوص )سی.آی.ایطریق منابع خاص امریکاییاز قندهار، قبالً بهمین منظورقبایلِ   و 

                                                                       تسلیح و تمویل شده بودند. 

جنگ و مقاومت ِگروه القاعده و طالبان و بمباران ِهوایی نیرو های امریکایی و انگلیسی    

آغاز و تا هفتم ماه دسامبرسال ِمذکور)مدت دو ماه(    ۲۰۰۱در قندهار، از هفتم ماه اکتوبر 

                                                                           به شدت  ادامه داشت.  
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تروریستی اسامه بن الدن بنام "الفاروق" در "گرمابک"  قندهار قبل از بمباران طیارات  کمپ 

ر امریکایی درماه   

 

 خرابه های کمپ تروریستی " گرمابَک" پس از بمباران طیارات امریکایی  
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طالبان و تصرف قندهار را کامل ِ غرب، فرارِ تم ماه دسامبر بود که منابع خبری  هشروز

 منبع حکومتی کابل افشااعالم نمودند. روزنامۀ " نیویارک تایمز" در این موقع، ازقول  

بلند پایۀ  رهبران ِی به قندهار، به تعداد هفت تن ازدسترس ی، حین ِشیرزنمود که گُل آغا  

که تا آنزمان   طالبان را"مال نورالدین ترابی" وزیرعدلیۀ امارت ِ  گروه طالبان، به شمولِ 

جُ مرتکب ِ ها  جنایتصد  و  بشری  رم  بود   ضد  پول ِدرپناه ِ  ،ندشده  یا اعطای  و  هنگفت 

  شد که مال ترابی عالوه ازآنکه امورِ کررها کرده است. باید متذ  ،گرایشات قومی و زبانی 

اعتقادی   –اربابان سیاسی  باساس دستور ِ  وزارت عدلیه امارت طالبان را بعهده داشت،

هزارسالۀ مجسمه های یکنیم    سازی  نقش عمده و اساسی را در نابودخویش،  (  )خارجی

در نیزبام بودا  کردهیان  عمل ِبود  ایفا  این  قانونی  .  ضد  و  سرانه  جنگ  خود 

وقندهاردربرابرجنایتکاران ِساالر ِ فرهنگی  جنگی  هویت  کنندۀ  تاریخی    –نابود 

و درعین حال، نوعی تهدید علیه     ، قانون شکنیخود سری   افغانستان، نخستین نشانۀملت ِ

نیرو های اری غیرمسووالنۀ  ساده انگ  شایدهم،  ادارۀ مؤقت ازسوی یک "جهادی" داخلی و 

بتاریخ دهم ماه فبروری سال قبال آن بود. البته بهمین سلسله، حامد کرزی نیز امریکایی در

هستند، ازحبس  دستگیر شده را بنام اینکه " بیگناه "  م به تعداد سه صد تن طالب ۲۰۰۲ِ

انتحاری  از طالبان ِحتا با رهایی جوقه جوقه  که این سلسله، درسالهای بعدی نیزکردرها  

بالفعل دستگیر شده بودند،  و فداکاریهای آنها   توسط نیرو های امنیتیو تروریست هایی که  

           یافت.                                                             از طرف وی ادامه 

والیت قندهار را  ، : " کرزی" میخوانیمسقوط درهرج و مرج ( کتاب " ۱۰۸)  درصفحۀ 

حمایت میشد، خواستار آن بود، به مالنقیب    (سیا)علیرغم آنکه شیرزی نیز که از سوی  

علیرغم    ،هللا  شیرزی  که  هنگامی  کرد.  واگذار  کار  کهنه  سیاستمدار  و  جنگساالر  یک 

مرکز والیت    مالنقیب هللا بعنوان والی قندهار، از تسلیم دادنِ   دستورکرزی مبنی بر پذیرِش 

امتناع ورزید، قندهار دچار  قندهار به مالنقیب هرج و مرج و بی نظمی شد. برای هللا 

قابل دیدگان همه، نمیتوانست ازخود قاطعیت نشان دهد. او  اولین بار بود که کرزی در م

ل گرفتن ارزش  مدت زیادی در انتظارماند تا طالبان، قندهار را تسلیم کنند و این تحوی

زیرا   نداشت؛  پاکستان  چندانی  به  بودند  توانسته  مدت  این  در  طالبان  سران  تمام 

                                                                                        بگریزند..."  
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                               فرارگروه طالبانازاوضاع قندهارپس 

از پس  طالبان  بمباران ِگروه  های  دوماه  ادامۀ  اطیاره  انگلیسی،  و  و  مریکایی  جنگ 

ن روزها،  آن گروه، )حامدکرزی درآسران ِحامد کرزی با  درنتیجۀ مذاکرات ِمقاومت، و 

دراُ  امریکایی،  های  دستورمقام  اطرافِ به  و  بود(  قندهار  رزگان  فعالیت  داخل 

بودند   شده  متوجه  طالبان  گروه  ازدو مالعمروسایررهبران  آغا  که  گُل  )نیروهای  سمت 

شیرزی و نیرو های تحت امر کرزی و حامیان امریکایی شان( درمحاصره افتاده اند، 

جها دوران  جنگساالران  از  یکی  مالنقیب هللا،  به  را  قندهار  شدند  حاضر  و  بنابرآن،  د 

، با کرزی درتماس دایمی بود، تحویل دهند. بنابرآن،  حالطرفدار گروه طالبان که درعین  

دایر کرده   مالعبدالرزاق، مالخیرهللا خیرخواه، مالبر فیصله    ادر و دیگران جلسه یی 

بعمل آوردند که مقاومت بیش ازآن سود ندارد.  اعضای هیأت طالبان که نزد حامدکرزی  

عبیدهللا، مال عبدالرزاق، مال    آمدند، عبارت بودند از آخندزادهدرمحل " شاه ولی کوت "  

باغران آنکه تسلیمدهی قندهاراخترمحمد آخند، طیب آغا و رییس  آنها ضمن  را اعالم  . 

میکردند، ازجانب کرزی وطبعاً ازسوی امریکایی ها نیزخواهان اعطای مصوونیت شدند  

میان  مالنقیب هللا که درعین حال حیثیت میانجی  و این مصوونیت جانی به آنان داده شد.  

ازسوی حامدکرزی بعنوان والی چنانکه چند سطر قبل متذکرشدیم،  دو طرف را داشت،  

شد گیر  و   قندهارتعیین  در  و  کرد  رد  آنرا  آغاشیرزی  شهر  گُل  داخل  در  مسلحانه  ی 

  آغازگردید؛ زیرا گل آغاشیرزی میخواست خودش کرسی والیت قندهار را اشغال نماید. 

ظامی پاکستان درتشجیع و تحریک شیرزی غرض  به احتمال قوی، شبکۀ استخبارات ن 

تصاحِب کرسی والیت قندهارنقش داشت؛ زیرا گُل آغاشیرزی رابطۀ دوستانه یی با شبکۀ  

                                                                              مذکوربرقرار نموده بود.

با افراد   ، پس ازمذاکره با حامد کرزی،هللا آخوند دسامبر، مالنقیب  ماه ِهفتم ِ روز ِصبح ِ

د شهر قندهارشدند. مسلح خویش که همه ملبس با لباس محلی و ریش های انبوه بودند، وار

  شیرزی )  گُل آغا شیرزی""   ظهر همان روز، نیرو های مسلح تحت فرمانو اما، بعد از

موده  ن تۀ پاکستان فراربه سوی کوی   م۱۹۹۴دهار درسال  گروه طالبان به قن پس از ورود ِ
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نفررا  د یکهزار ، به تعداای( .سی.آی.اس.آی( پاکستان و )آی)اکنون درپناه حمایت  بود،  

،  ( بودند شده    و ملبس با یونیفورم سربازیمسلح    دورخود جمع نموده ازسوی امریکایی هاَب 

ریختند.   شهر  به  جناحِ نیز  از  دو  عالوه  تصاحب ِمذکور،  باالی  برقراری  شهرو  آنکه 

نفر    قتل ده هانظامی خویش، دست به جنگ مسلحانه زده و موجب ِ  –سیاسی    حاکمیتِ 

ردند  خارجی ُکمک کننده را نیز به غارت بُ سسات ِعامه ومؤ   ، بلکه، دارایی و ملکیتِ شدند

  . گلُ غارت گردیدندهرج ومرج وکشتاروشاهد  دیگر  آن یکبارقندهار و شهروندان ِو شهر ِ

عبدالرزاق برادرانش )داخل شدن به قندهار، با همکاری تنگاتنگ ِی به مجرد ِآغا شیرز

میدا بچه(،  حاجی  درو  کنترول  تحت  قندهاررا  هوایی  راه ن  وسیله،  این  به  و  آورد 

حصول ِ ومواد ِترانسپورتی،  نیز  ی لوژست  غذایی  و  خارجی  های  نیرو  برای  را  کی 

                                                                   .  را گشودمخدر بخارج  مواد ِقاچاق ِ

به خبرنگار " نیویارک  ها  ن روزدرآآغا شیرزی"    " گلُ خالد پشتون" یک سخنگوی جناح ِ"

گفت مذاکرات ِتایمز"  شیوۀ  و  اقدامات  از  مردم   " با سرانِ :  طالبان   حامد کرزی  گروه 

پذیرفت که قندهار برای مال نقیب هللا تحویل  ،  مذاکرا تششکایت دارند؛ زیرا وی طی  

ح  در  شود،  ازطرفدارانِ داده  یکی  هللا  نقیب  است  الیکه  طالبان  " گروه   .   

(۸)                                                                                                 

ُگلُ   " که  میشود  شیرز  گفته  ازیآغا  عالوه  درخدمت ِ"  قرارگرفت،  اهداف ِآنکه  امریکا 

آی. با  سال  افسرِ .اسدرچندین  و  پاکستان  آن  آی  نیزبرجستۀ  امام(   بو )کرنیل  ده  همکار 

                                                                                               است. 

 کرنیل امام کی بود؟

اصلی  ) ترار  نام  امیر  )سلطان  مذکور،  ازکرنیل  یکی  وی  بود.  تباهی  عناصرِ (  عمدۀ 

میرفت بحساب  درسالهایک  افغانستان  درجریان    ه  و  افغانستان  به  تجاوزقشون شوروی 

درف پاکستان  جاسوسی  شبکۀ  های  عالیتهای  تنظیم  درمیان  بخصوص  افغانستان،  داخل 

جهادی شهرت یافت. کرنیل امام درعین حال، رهبری جنِگ خونین علیه جالل آباد را که 

ین  صورت گرفت، نیز بعهده داشت. ا م(۱۹۸۹)  نیرو های نظامی شوروی پس ازخروجِ 

امارتِ  دراوایِل  پاکستان،  آی.اس.آی  کونسلِ   افسرفعاِل  بحیث  طالبان،  گروه  با    اسالمی 
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تشیع توسط گروه طالبان    اهلِ   کرد و درسرکوبِ آن کشوردروالیت هرات کار الحیت ِص

زمانیکه وی دردوران حمالت گروه طالبان به    افغانستان نقش اساسی ایفا نمود.  درداخل

ضد گروه    قیام هایمیکرد، یکی ازفعالیت  والیت هرات، بحیث جنرال کونسل پاکستان  

کشف نمود و به تعداد هشت تا ده تن ازهموطنان عزیزما را   م  ۱۹۸۸درسال    طالبان را

                  آویزنمود.                  به امرشخص خودش، به درختان شهرهرات حلق

ه قدرت رسانیدن  افسِرمذکوربا گلبدین امیرحزب اسالمی خیلی نزدیک بود و درجهِت ب 

درافغانستان، عاقبت،  وی  وی  داد.  بخرچ  بسیاری  بخش    جانکَنی  یک  توسط 

و از دستگیر  پاکستان،به    م ۲۰۱۴درسال    طالبان ِپاکستانی  مردم  به  خیانت  اعدام    ُجرم 

اعدام ِوی   صحنۀ  چنانکه  محسود  که  گردید.  هللا  حکیم  متعاقب ِسخنرانی 

رهبرطالبان ِپاکستانی دریکی از مناطق ِامن ِقبایلی صورت گرفت، از طریق رسانه ها 

                                                                                     (پخش شد.نیز 

 

 

است   هم  گفتنی  را  خالدخواجه  بنام  دیگرآی.اس.آی  جاسوس  پاکستانی  طالبان  که 

دستگیرنموده بودند که او را با عجله به قتل رسانیدند و اما کرنیل امام را برای مدتی  
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مذکور(،   او)کرنیل  دربرابررهایی  باید  که  گذاشتند  شرط  پاکستان  دولت  به   نگهداشته 

ا کنند وچون  این تقاضا پذیرفته نشد، او را یکتعداد اززندانیان طالبان پاکستانی را ره

تیرباران کردند. کرنیل مذکورتوسط سخنان ویدیویی خویش خطاب به مقام های پاکستانی  

گفته بود که باید تقاضای طالبان را بپذیرند، ورنه بسا اسرارفی مابین دولت پاکستان و  

                                                    ایاالت متحده ی امریکا را افشا خواهد کرد.                 

این جاسوس  فعال آی.اس.آی متعلق به ایالت پنجاب پاکستان بود، ولی به منظورفریب  

نوع   واسکت  و  لباس  و  نورستانی  پکول  ویا  سفید  ازعمامه ی  همیشه  افغان،  مجاهدین 

                                                                         پشتونی استفاده مینمود.  

پس   شیرزی  آغا  گُل  که  کنیم  یاد  نیزباید  را  موضوع  این  و  قندهار  به  برگردیم 

ازاشغال ِقندهار، بحیث والی آن والیت بکارآغازنمود و اما، متعاقب ِآن، ِکشت و قاچاِق  

پ  تند  درقندهارافزایِش  ازآن،  مواِد مخدر  یافت. عالوه  تجاوزهای  نجاه درصدی  سرقت، 

گرفت.                  جنسی باالی زنان و پسران و حتا کودکان و سایر نا امنی ها اوج    

منتشرشدهقرار ی راپورهای  محمد"  عدۀ  ،"حاجی  با  که  قندهار  ازشهروندان  زیادی کی 

" به  افغانستان  ازهموطنانش  مرز  در  واقع  بولدک"  برُ پاکس  –سپین  پناه  بود،تان  به    ده 

گفت  گزارشگرانِ  اثر  "که    خارجی  در  نفر  از دوصد  و  طیارات  بمباران    بیشتر  امریکا 

                                   " .دیگر مفقود االثر هستندانگلیس کشته شده و ده ها تن  

قربانیان را نیز برای  اسمای یکتعداد از  که "حاجی محمد"، فهرست ِ  روزنامه عالوه کرد

خبررسانیگزارشگر منابع  است  ان  داده  های متعاقب ِ  .نشان  جناح  وخورد،  زد  همین 

آغا    حامد کرزی و گلُ قندهارتوسط نیروهای تحت فرمان    تصرفِ مخالف پس از مسلح ِ

بازش را ازآن سوی مرز وارد میدان هوایی  به تعداد سه هزار سر  شیرزی بود که امریکا

                                                                                       قندهار نمود.
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 صحنه یی ازفراراهالی شهر قندهار بسوی قلمرو پاکستان در مرز"سپین بولدک"

نیرو عملیات ِسوم ِدرروز ِ سازمان هوایی  های  پایگاه  علیه  انگلیس  و  امریکا  های 

بان درافغانستان، " سلیمان ابو غایت" سخنگوی سازمان  تروریستی القاعده و گروه طال

جهان چنین  خطاب به مسلمانان ِیزیونی شبکۀ الجزیره ظاهرگردیده  القاعده در برنامۀ تلو 

نمود "  اظهار  جنگ  :  امریکبه  علیه  آنمقدس  منافع  و  بیفزایید!  در  ا  جهان  سراسر 

آن کشور،   بدانند که عملیات هوایی  باید  ها  پیشروندۀ  امریکایی  هرگزنمیتواند حرکت 

جهان با ید مسلمانان    هزارها جوانی را سد سازد که در نظردارند علیه امریکا بجنگند.

"  .  .  . اند  داده  بهم  دست  مسلمان  های  ملت  برضد  ها  جناح  امروزهمه  که    بدانند 

(۹)                                                                                                  

چنین   دربحبوحۀ  جمهورپاکستان  رییس  پرویزمشرف  جنرال  که  بود  این  جالب 

تماسگ حساس ِاوضاع ِ وار جنگی، ضمن  دیوانه  و  شتابزده  های  وادید  و  دید  و  ها    یری 

وان امریکایی  های  مقام  با  ازخویش  پس  تا  داشت  تقاضا  پیهم  طالبان  خروج ِگلیسی، 

این جنرال    گویی)وارد پایتخت کشور شوند."    ائتالف شمال  نباید تفنگدارانِ   "  ،کابل شهراز



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

181 

 

وی همچنان، با  قلمرو افغانستان میدانست(  نی، خودش را ارباب و صالحیت دارِ پاکستا

ممالک امریکایی تقاضا میکرد تا سربازان ِ  مقام هایعجیبی ازسازمان ملل وتاب ِ  تب و 

افغانستان )ایساف(    قوای بین المللی تأمین امنیتِ   پاکستانی درجمع  ، بخصوص فوجِ اسالمی

مدت ِ  درازخصمانۀ  موضع     به   گنجانیده شود که به نظر بعضی ها، این خود، درارتباط

کشور،   درامورآن  آشکار  و    –سیاسی  مداخلۀ  مردم  نظامی  ملی  تلقی  حیات  افغانستان 

دند که ازدخول  سازمان ملل و مقام های امریکایی به رهبران " ائتالف" اطالع دا  میگردید.

پی بی  چنانکه به قول خبرگزاری )  طالبان خود داری ورزند.  فرارِ به شهر کابل پس از

پانزدهم ماه ۲۰۰۲اس( درسال   تاریخ  م ، " کولن پاول" وزیر امور خارجۀ امریکا به 

این مورد اطمینان  نمود تا برای جنرال پرویزمشرف دراز  اکتوبر، شخصاً به اسالم آباد پرو 

امریکا، بگونۀ خاص با جنرال پرویز مشرف    دهد. نیزجورج دبلیو بوش رییس جمهورِ 

"  نیرو های    هرحال، ه  اما، ب آورد و اطمینان هایی به وی داد.  درواشنگتن دیدار بعمل  

می خواندند    لبان " فاتح "ن را در برابر گروه طاکه از یکطرف خود شا   شمال"  ائتالفِ 

مقام ده بود، بدون اعتنا به تقاضا های  و از سوی دیگر، خالً قدرت درپایتخت بوجود آم

چهاردهم  پاک  های بتاریخ  وامریکایی،  نوامبرسال  ستانی  میالدی  ۲۰۰۱ماه 

آخرین  ان الدین ربانی را ازبرهوارد شهرکابل شده و   مسلحانه، بنام تأمین امنیت،بصورت ِ 

درشهرتالقان، دُ   پناهگاهش  نشین  شیخ  از  قولی  ارگ ِ بی)به  به  ا(  دادند.  جمهوری  نتقال 

ظلم و کشور، از دست ِ  ها و والیاتکابل، همانند سایر شهرن، اهالی شهرچون قبل ازآ

 افرادِ ن، از ورود ِبنابرآزور گویی و جهالت پروری گروه طالبان به ستوه آمده بودند،  

  چنگال ِ تاریک اندیشان ِ طالبی از  وازاینکهاستقبال نموده  پایتخت    مسلح " ائتالف شمال" به 

همین    جریانِ آن امریکا در تلویزیون سی.ان.برنامۀ  .  میکردند  الییافته بودند، خوشح رهایی  

ن کابل و ُجنب و جوش  مستندی را بخصوص از شهریا  شب و روز، فلم ها وگزارشهای

ریش های اجباری خویش    تراشیدنِ به نمایش میگذاشت که با " مسرت " مشغول    تازۀ آنها  

، گروهی از کارکنان  رقص و پایکوبی هستند   ، تعدادی را نشان میداد که مصروفِ بودند

دید قرارمیداد که لوحۀ  افغانستان را درمعرض ِقبلی دستگاه رادیو تلویزیون ِ  و کارمندانِ 

رادیو پایین  ورودی عمارت ِ  ان را از باالی درب ِ " شریعت ژغ " مربوط امارت طالب 

جوانان در  ا مجدداً نصب میکردند، انبوهی ازآورده و لوحۀ قبلی " رادیو افغانستان " ر

را میکشیدند و  نمایش فلم های هندی  اق انتظار ِرد آمده و با اشتی شهر گِ   یبرابرسینما ها
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دربرابر  هم  از  تعدادی  ناله  و  آه  با  خبرنگاران  شکایت  کمرۀ  طالبان  گروه  ستمگریهای 

                                                                                      مینمودند و....

                                                          دروالیت قندوز  اوضاع

،  متحدان عربی، چچنی   خارجی و ، حامیان  گروه طالبان   والیت قندوز ازسویگزینش ِ

اعضای حزب التحریر به رهبری طاهریلداش( و پاکستانی آنها، ازهمان ابتدا کی )یازب 

دو   پیشبردِ بخاطر ِ به  شان  تروریستی  های  دریابرنامه  های سوی  رژیم  )علیه  آمو،    ی 

نظر سوق  (، بخصوص از...حتا چین و روسیه    ، ازبیکستان، قرغزستان و تاجیکستان 

ارتباطات ِ و  اطالعاتی درمنطقه،الجیشی  و  برایشان  نظامی  قندوز  ارزش با    جغرافیای 

بنابرآ ابود.  شمول  به  آنان  مسلح  هزارنیروی  چندین  و ن،  به    جنراالنِ فسران  مربوط 

پاکستان واردوی  استخباراتونیز  آی.اس.آی  در  حامیان ِ  آنها  والیت  خارجی  این 

نظامی و شبکۀ  مستقرگردیده بودند. چنانکه قبالً نیز تذکر داده شد، تعدادی از بلند پایه گان ِ

واشنگتن بعمل    -لندن  -پنهانی که میان اسالم آباد  جاسوسی ارتش پاکستان، باساس توافقِ 

تاریخ پانردهم ماه نوامبر  امریکایی ها،حمالت ِآغازِ آمده بود، قبل از ط  توس   م  ۲۰۰۲به 

بیرون کشیده شدند. نه تنها صد از قندوز  هلیکوپترهای نظامی، بخصوص درتاریکی شب  

ها  دهای شبانه نجات دادند، بلکه صی شان را توسط پروازنظامی و استخبارات  ها افسر ِ

به پاکستان منتقل  را نیز   وسایر تروریست های خارجی  القاعده  رهبربلند پایۀ گروه طالبان،

  طیاره های نظامی پاکستان، پس ازنیمه هایداشتند که پرواز ِ ی اظهارعین نمودند. شاهدان ِ

آغازو  فرماندهان ِشب  تماسگیریهای  و  اعتراضات  رغم  بخصوص  ائتالف ِ علی  شمال، 

طی چندین پرواز    امریکایی،   جنرال داوود داوود فرماندۀ نظامی جبهۀ قندوز با نظامیانِ 

طراف شهر  نیروهای خاص نظامی امریکا که درآن وقت، باالی تپه های ا  فت.ادامه یا

بودند، گرفته  میکردند.    قندوزموضع  رامشاهده  پاکستانی  هواپیماهای  فرودآمدن  صحنۀ 

به    چنانکه ازقندوز  تروریستی  انتقال رهبران گروه های  و  این عملیات شبانه  اسم  آنها 

                                                        .پاکستان را " هواپیماهای شیطانی " خواندند

روزبیست   تا  که  داد  روزگزارش  و  شب  نیزدرهمان  تایمز"  نیویارک  معتبر"  روزنامۀ 

   آمدند.              ودوسوم ماه نوامبر، پنج هواپیمای نیروی هوایی پاکستان درقندوز فر



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

183 

 

سؤالی   درپاسخ  بود،  پاکستان  ارتش  سخنگوی  وقت  درآن  که  قریشی  رشید  جنرال 

اظهارداشت که " اسالم آباد وارد مذاکره با ایاالت متحدۀ امریکا و نیرو های ائتالف شده 

                                        بود تا بتواند اتباع پاکستانی را از قندوز خارج کند. "  

  افغانستان " به قلم پیترتامسن، در مورد وضعیتِ کتاب " جنگ ِ  ۶۰۵و    ۶۰۴درصفحۀ  

: " قندوز استثنأ بود. یک نیروی پنجهزار نفری مربوط به اتحاد نامقدس قندوز میخوانیم

تانی، صد ها  در این شهر، درمحاصره افتاده بود. به قول احمد رشید ژورنالیست پاکس

سالح  آی در تله گیر افتاده بودند. قندوزمرکزنظامی و ذخیره گاه  افسر و سرباز آی.اس.

مع جنراالن و اجنت های آی.اس  تجپاکستانی ها علیه نیرو های مسعود و مرکز  ومهمات    

                                                                                           آی بود...".

سوی  قندوز به  نظامی پاکستان ازارشد ِ، جاسوسان و مشاوران ِ افسرانقالِ نقل و انت جریان ِ 

آنقدر شب،  ازتاریکی  استفاده  با  آنهم  که  مشه پاکستان،  بود  های  ود  امریکایی  حتامقام 

تصویری  مفصل ِ (، راپورِ سی.بی.)بی  شبکۀ خبرگزاریوانستند آنرا رد نمایند. چنانکه  نت

و مستند در این مورد، از طریق برنامۀ تلویزیونی پخش نمود که  ملیونها نفرآنرا حتا از 

نمودند.   مشاهده  نیز   " یوتوپ   " خارجی  طریق  و  طالبی  تروریستهای  رهبران  همین 

دار حاکمیت  ازسقوط  پس  که  بودند  وعجمی  و    وعناصرشریرعربی  طالبان  تازیانۀ  و 

عد، با همکاری و همیاری تنگاتنگ شبکۀ استخبارات نظامی  م به ب۲۰۰۳درآستانۀ سالهای  

و   آورده  وجود  کشوربه  آن  درخاک  را  تروریستی  خونین  های  فعالیت  هستۀ  پاکستان، 

درافغانستانهنوزهم   آنها  تروریستی  ویرانگریهای  و  انفجارها  کشتارها،  ادامه    سلسلۀ 

                                                                                                    دارد.

تالقان نظامی پاکستان درقندوزو افسران ِتعداد ِآسترالیایی،    تحلیگرانِ دیویز"، یکی از"انتنی  

بی  ( در ایالت سرحد شمال غر ۹-را  پنجصد نفرمیگوید و آنان را مربوط به  لشکر)جی 

 افسرانِ   دیگری که به اختیارمؤلف قراردارند، افشا میکنند کهاما اسناد  پاکستان میداند.  

اس.جی" یا گروه خدمات ویژه بوده  مذکور، متعلق به نیروی نظامی پاکستان بنام " اس.

                                                                                                 .  اند

ائتالف  "  حلقۀ محاصرۀطیاره های امریکایی و دربمباران ِ  درشب و روزیکه قندوز زیرِ   

های  کنند و یا به نیرو افغان تبار، یا میخواستند فرارطالبان ِشمال" قرارداشت، برخی از
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باساس اظهاراتِ تسلیم شوند، ولی  تالف"ائ " که  معر عینی که توانسته بودند از  شاهدانِ   ، 

چچنی، عربی و پاکستانی مربوط  ند، تروریستان خارجی، بخصوص طالبان ِبرَ جان بدر 

   میشدند.                            آنها، مانع این اقدام سالح به سازمان " القاعده"، با زورِ 

او به  "  :طالبان گفت  کهاحمد وحید( به منابع ضد ِعینی بنام )، یکی از شاهدان ِچنانکه  

افغان تبار را که میخواستند  خارجی به تعداد چهارصد طالب  چشم خودش دیده که طالبان  

                                                                  " تسلیم شوند، به رگبار بستند.

دسامبر   ماه  چهاردهم  بتاریخ  حال،  شد   ۲۰۰۱درعین  داده  گزارش  یک    میالدی  که 

اسیر و سه فرماندۀ "ائتالف شمال" درنزدیکی  طالبان ِبیست و یک تن از  حامل ِهلیکوپتر ِ

وموجب ِ نموده  شهرفرخارسقوط  سرهای  همۀ  مجموعی  نشیمرگ  تعداد  گردید.  نانش 

سایر مشخصات ِ و  گی سقوط  چگونه  هلیکوپتر،  اما  سرنشینان  و  نشد  روشن  کامالً  آن 

اینقدر گفته شد که  فرماندهان کشته شده عبارت بودند از محمد مصطفی سابق محافظ 

طالبان اسیر شده هرگز افشا    احمد شاه مسعود، ارباب محمد هاشم و میرزا نصری. هویتِ 

                                                                                                  نشد.

 

 طالبان اسیرشده درقندوز 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

185 

 

شدید و محاصرۀ نظامی که منجر به تسلیمی گروه  بمباران ِپس ازماجرای قندوز و مزار  

وبقولی،  به تعداد پنجهزار)  بدین معنا کهالب بود.  ج القاعده و طالبان گردید، بسیار   جِ لجو 

ازتفنگدارانِ  باقی مانده بودند،    طالبی و جنگجویانِ   پانزده هزار(  خارجی که در قندوز 

مقاومت های مسلحانۀ شان، درنتیجۀ مذاکره و تماسگیری    مجبور شدند پس از شکستِ 

" ائتالف   م به سرانِ ۲۰۰۱بتاریخ بیست و پنجم ماه نوامبر  هردوجانب،  های فرماندهان ِ

ائتالف شمال"  ندهی نیروهای "فرما  جنرال محمد داوود که  به قولِ   ."  تسلیم شوندشمال

زار طالب   خارجی ازکشورهای چچن،  به تعداد شش هرا بدوش داشت،"    درجبهۀ قندوز

در   غیره  و  دیش  بنگله  پاکستان،  برما،  سعودی،  "   قعربستان  حضورداشتند.  ندوز 

درسال   داوود  ا۲۰۱۱)جنرال  اثرانفجار  در  قتل  م  به  تالقان  درشهر  نتحاری 

                                                                                               (رسید

ه  روند عربستان سعودی کصالح" سی و یک ساله و شهخارجی بنام "یکی ازطالبان ِ  

ما  "  :  بود، ضمن مصاحبه یی در زندان گفتائتالف شمال" اسیر شده    "  توسط نیرو های

ادامه میدهیم.  مخالف امریکا و روسیه هستیم . ما به جنگ خویش علیه این دو قدرت  

روند  ،  " نمی  چرا  سایرکشورها  اتباع  و  سعودی  عربستان  تبعۀ  این  اینکه  بجای  ولی 

  ربی ورژیم های مستبد ع  خارجیعلیه نیروهای  سرزمین های خود شان  افغانستان، در

نوشتند که " مبصرین ِاست؟  بعضی ازسوال    جایبرزمند،    چرا اسالم دوستان  سیاسی 

می روند تا علیه نیرو های یهودی به    فلسطین نهعربستان سعودی به سرزمین اشغالی  

   "                    مسلمان و آوارۀ فلسطینی خویش بپردازند؟ منظورآزاد سازی برادران  
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ومذاکره کننده با جبهۀ متحد مال فاضل یکی از سرکرده های طالبان درقندوز  

سازمانِ  سالهای    اعضای  درجریان  خارجی،  سایرافراد  و  القاعده"   " تروریستی 

روسیاشغالگرانِ ضد ِجهاد ِ در  تخریبی  و  نظامی  ازتمرینات  پس    با   پاکستان،خاک  ، 

  چوبِ سرازیر شده و حتا درچار افغانستان  بخاک  (  ایسی.آی.)همکاری تنگاتنگ مقام های  

، جمعیت  اتحاد اسالمی سیافاسالمی گلبدین حکمتیار  " تنظیم " های جهادی مانند حزب  

جهادی جابجا گردیده و به خونریزی و قتال درافغانستان   اسالمی ربانی و سایرتشکالتِ 

                                                                                         ادامه دادند.

ان سفیر امریکا نزد مجاهدین ِافغان مشغول بکاربود،  " پیتر تامسن" که چندین سال بعنو 

" قبل ازسقوط   رژیم نجیب هللا، ملیشه    درکتاب خویش بنام " جنگ ِافغانستان" مینویسد: 

اتحاد  نا  یک  از  ترسیمی  شده  زیر  سرا  افغانستان  و  پاکستان  خاک  به  عرب  های 

جنگجو تعداد  تنها  گذاردند...  نمایش  به  را  المللی  سال  مقدس  بین  در  مصری  یان 

میالدی بالغ بر یکهزار و دوصد نفر میشد... پایگاه های آموزشی آنها در مناطق ۱۹۹۴

جدید   های  پایگاه  }نابینا{،  عمرعبدالرحمن  داشتند...فرزند  قرار  افغانستان  شرقی 

آموزشی را در هشت مایلی شمال جالل آباد )درونته( تأسیس نمود و القاعده نیز مواد 

                                      ( ۱۰وی را برای آنان فراهم آورد... " )و وسایل کمیا



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

187 

 

 

 

 صحنه یی از جنگ در قندوز

لپ ویدیویی مربوط  م خویش، کِ ۲۰۱۳ماه جون سال    " در " گلوبال ریسرچ تلویزیونی  بخِش 

به یک سخنرانی خانم هیالری کلنتن وزیر امورخارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا را به نشر  

:  با صراحت و بدون پنهانکاری میگفت   کانگرۀ آن کشور،  خطاب به نماینده گان  رسانید که

آی  رنزدیکی و همکاری با آی.اس." ما امریکایی ها سازمان القاعده را ساختیم ... ما د

تروریسم را پروریدیم  ... ما وهابی های تندرو و تروریست را از سراسر جهان گرد  

                                                                                      ..."  آوردیم و

                                                             :  کهبود دریک گزارش  دیگرآمده 

کشته شده جهادی )درسالهای جهاد( درافغانستان    عرب  حدود چهار هزار نفر  " مجموعأ

ازآ که  جمله،  اند  از  ۴۳۳ن  سعودی،  نفر  مصر،    ۶۲۶عربستان  از  از  ۱۸۴نفر  نفر 

نفر از    ۱۵۵نفر از الجیریا، و  ۵۴۰نفر از سوریه ،  ۱۸۰نفر از لیبیا،  ۱۵۵سودان،  

                                                                      (۱۱)  تونیزیا بوده است." 
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حرکت  ، " عربهای جهادی، اعضای " لشکرطیبه" تعداد زیادی ازهمین    شد کهباید متذکر 

م به  ۱۹۹۲ای پس ازسالهبودند که درنظامی پاکستان  استخبارات ِمنسوبین ِالمجاهدین" و

پاکستاندستورآی.اس. درچهارچوبِ   آی  عبدالرب    و  و  حکمتیار  گلبدین  اسالمی  حزب 

تقصیرِ    کابل را به ویرانهرسول سیاف شهر  اهالی بی  آن    مبدل نموده و دود از دمار 

   قندوز.                                              کشیدند. برمیگردیم به رویداد های والیت

ن  ن و تروریستهای عرب درآمسلح طالباعین حالیکه ازشکست نیرو های  اهالی قندوز، در 

مذکورتوسط نیرو های  کوب و کشتارجنگجویان ِت خورسند بودند، دستگیریها، لت و والی 

"ائتالف" را نیز نظاره میکردند. "سلیم محمد" یکی ازفرماندهان "ائتالف شمال" بتاریخ  

  دراوایل برخوردهای مسلحانه برای خبرنگاران در تنها  بیست و هفتم ماه نوامبر، یعنی  

که این خود،  " تا حال به تعداد یکصد نفر از هردو طرف کشته شده اند."قندوز گفت:  

باید گفت که یکی از رهبراِن گروه  شهر قندوز را نشان میدهد.  شدت عملیات نظامی در

طالبان دروالیت قندوز، " مال فاضل " نام داشت که مسوولیت مذاکرات مربوط به تسلیمی  

داشت.                                          ف شمال " را بعهده  نیروهایش به جانب " ائتال  

 

 

 تعدادی ازاعضای سازمان تروریستی القاعده که درقندوز اسیرشده اند 
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جنگ در مزاروضعیت    

  ن ظامی ازقندوز به مزار، که قبل ازآُملکی و ن تسلیم شده توسط صد ها عراده تََرک ِ  افرادِ 

نیروهای عبدالرشید دوستم درآمده بود، انتقال داده شده عمدتاً در" قلعۀ جنگی"    به تصرفِ 

افراد ِ آن شهرمحصورگردیدند.  قلعۀ زنگی"  بخصوص دسته    ،القاعده وگروه طالبان و" 

نحوۀ پیشآمد ها، خطر را احساس  خاص وبا مشاهدۀ اوضاع ِ های عرب تباربخش القاعده

مرگ و زنده گی    ن دست به مقاومتِ و خارج ازآ"قلعۀجنگی"    دیگر در داخلِ نموده بار ِ

مقاومت ِ  این  که  شش  ،مسلحانهزدند  روز  مدت  یافت.شبانه  آنجا    ادامه  از  مقاومت 

اسیرشدهآغاز ازتروریستهای  تنی چند  که  محافظانِ گردید  باالی  ناگهانی  حملۀ  یک  با   ، 

محافظان پرداختند و خودشان را به   آنها، به شلیک باالی سایرِ های غصب سالح سلح و م

نظا قلعۀ  های  زیرزمینی  در  ازذخایرسالح  استفاده  با  آنها  رسانیدند.  های نارنجک  می 

اسالمی" را به قتل رسانیدند و افراد   - مربوط به " جنبش ملی  ازمحافظانِ ن نفردستی، چندی 

برخورد های متقابله بحدی  این مقاومت ومتقابله ادامه دادند.    یک ِ" جنبش" نیزبه شلمسلح ِ

داخل قلعۀ  مقاومت کننده گان در  شدندناگزیر  شدید بود که طیاره های امریکایی و انگلیسی

راب از نظامی  قرار بمباران  باالکرات  مطلع،   گزارِش نمایند.  شش   منابع    درجریان 

مذکور بیشترازسی مرتبه مورد بمباران شدید    محلِ روزمقاومِت اسیران در"قلعۀ جنگی" 

                                                                                  هوایی قرار گرفت.

امریکایی و انگلیسی، به مشکل توانستند شورشیان    کماندوی مسلحِ   ویژه و افرادِ های  نیرو 

جانی گروه طالبان و متحدین خارجی  سرکوب کنند. درهمان زمان گفته شد که تلفات ِرا  

در   "قلعۀ    "آنها  نفرگردیدبالغ    جنگی  طالبان،  جنگجویان ِ  تلفاتِ و    برپنجصد  ضد 

                                                                  نفرخوانده شد.    بیشترازیکصد
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 اجساد کشته شده های طالب درداخل قلعه جنگی مزار 

 

                              نمای بیرونی قلعۀ جنگی مزار         
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  ازعملیاتِ حدود دو تا سه هزار تن از اسیرانی که  منابع مطلع درآنزمان،  اظهارات ِباساس  

واقع   سرکوبگرانه نظامی  های  قلعه  از  دیگر  یکی  زنگی"،  قلعۀ  در"  و  مانده  زنده 

زندان ِشهر ِ درشمال ِ ویا  بفرمان ِمزار  بعدی  های  روز  در  بودند،  اسیرشده   شبرغان 

، توسط تََرک ها وکانتینرهای  )عمدتاً جنرال ملک و جنرال دوستم(  صالحیت داراِن نظامی 

جوقه جوقه تیر باران    لیلی" انتقال داده شده،ذکور به سوی " دشت ِبزرگ، اززندانهای م

گروه طالبان،    زیرخاک مدفون شدند. این درحالی بود که یکتعداد رهبران و فرماندهانِ و در

جالب این  گزاف نجات یافتند.  پول ِ   خارجی ها و یا بوسیلۀ پرداختِ درنتیجۀ اعمال نفوذ    یا

مزار  سرکوبگرانه در عملیات ِهوایی و ریکایی نیزکه ازبمباران  امبود که بعضی ازعناصر ِ

نیروی بحری  مقرِ   و مداوا به زودی به  زنده مانده بودند، شناسایی شده وپس از معالجه 

یکی ازآنها بنام " جان واکر" بود که با تعداد    درجنوب افغانستان فرستاده شدند.امریکا  

از شده  دیگری  پنهان  جنگی"  "قلعۀ  های   درزیرزمینی  القاعده  افراد  و  طالبان  گروه  

وجود ِاین امریکایی االاصل درمیاِن تروریستهای   بات بمب و گلوله زنده مانده بود.وازضر

برانگیز   سؤال  و  مرموز  بالذات  زادگاهش،  دوراز  کیلومتر  هزاران  آنهم  اجیرشده، 

                                                                                                     بود.

 

کر جان وا  
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از تعدادی  ).آی.سی)  کارشناسانِ عالوتاً،  و  نیز    انتلجنسای(  انگلیس(  سرویس 

درقسمت ِ درمزار بخصوص  مختلف،  دربخشهای  یافته  افراد  حضور  شناسایی  و  تحقیق 

سی آی ای بنام "مایکل اسپین" سی و   ازکارمندانِ داخل فعالیت شدند. بهمین سلسله، یکی 

پرُ  مورد  را  طالبان  از  یی  دسته  میخواست  حینیکه  ساله،  در دو  دهد،  قرار  جو  و  س 

جام داده بگونۀ انتحاری ان ستی که توسط یکی ازافراد طالبان  د" نارنجک" یا بم ِانفجار ِاثرِ 

چهار و  رسید  قتل  به  گروه ِ شد،  از  امریخاص ِتن  زخمی  کماندویی  شدیداً  کا 

                                                                                               شدند.

 

 تعدادی از طالبان اسیر شده در مزار 

درآ بود که رسانه های  آنچه  این  بود،  بسیارجالب  یا  جهان ِن روزها  مطبوعات  غرب  

که مرگ  روی قضیۀ " جان واکر" امریکایی توجه بخرچ دادند آنقدر  ذیدخل،  های    کشور

  عمداً به فراموشی سپردند. باالخره، حاکمیتِ راقندوز   دیگردرمزارو ها نفرِ صدها یا هزار

روزِ طالبان به  پایان  ،  سمنگان  در  نوامبر  یازدهم  تاریخ  به  و  درشهرمزار  نهم 

                                                                                              . فتیا
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. مثال ً، منابع خبری  خ میدادنداینجا و آنجا رُ دیگری نیز دردربحبوحۀ این تالشها، حوادث ِ 

که  شب ِ وهفتم  گفتند  نوامبر،  بیست  ازتصرفِ ماه  پس  نیروی های   یعنی  توسط    تالقان 

شمال"،  " ازائتالف  درب ِ  افرادِ تعدادی  رامسلح،  اُلفسترانگبرگ"  منزلی   " که  کوبیدند 

مذکور همینکه  ها، عکاس ِن میزیست. باساس گزارشچهل و دو سالۀ سویدنی درآعکاس ِ 

و دروازه را به شدت می    مسلح مواجه شدهمردان ِ با گروپی ازدروازه را می گشاید،  

افراد ِ ازبندد، ولی  نموده  عقب ِمسلح،  به قتل میرسانند.    او دروازه باالی وی شلیک  را 

منظور ِ  که  بود  آمده  سرقت ِدرگزارش  عمل،  این  از  وسایل  تفنگداران  و  پول 

چنان   حمله آوران در تحتِ   دقیقِ   مذکور بوده است. باز هم هدف و ماهیتِ منزل ِداخل ِ

                                                                جنگی معلوم نشد.   نا استوار ِ  شرایطِ 

 آلمانیگفت که سه تن از خبرنگاران    رادیو فرانسههمچنان، بتاریخ سیزدهم ماه نوامبر،  

" سی و چهارساله، "پییربیلود" سی ویک ساله و " هندلویک"  و فرانسوی بنام های "ستون 

ربوط  دین " م" خواجه بهاالشکست خورده درگروهی ازطالبان ِچهل ساله، در اثرکمین ِ

ماه نوامبراطالع داد که  خبرگزاری " رویتر" به روزبیستم ِوالیت تخار به قتل رسیدند.  

شان حامل ِ  چهار تن از ژورنالستها که از پاکستان به طرف افغانستان رهسپار بودند، موترِ 

خارجی  و همینکه سه نفر ژورنالیست ِ   توسط شش نفر تفنگدار متوقف گردیددرمسیر راه  

آنها را از موترپیاده کردند، بالدرنگ باالی آنها شلیک نموده  همراه  ن ازعکاسان ِو یکت 

. ژورنالیستهای مقتول بنام های "هری برتُن" آسترالیایی،  همۀ آنان را به قتل رسا نیدندو 

میشدند.  " یاد  افغان  حیدری"   " و  ایتالوی  ماریاکتولی"   " هسپانوی،  فینتیز"  جولیو 

(۱۲)                                                                                                   

نظامی در افغانستان،  عملیات ِ تذکراین نکته نیزضروریست که امریکا، موازی با آغازِ   

و گاهی هم لباس و پوشاک را بنام " ُکمکهای انساندوستانه"، توسط    یکمقدارمواد خوراکی

چنانکه    ( و درجهِت اقداماِت تبلیغاتی، ازفضا به پایین پرتاب میکرد.۱۷–طیاره های )سی  

امریکا تا حال  مقدار سی و "  نوامبراعالن کردند که  ماه ِ  منابع رسمی امریکا در اواخرِ 

حاوی مواد خوراکی و مجموعاً به تعداد دو ملیون    چهار هزار و چهار صد و چهل خریطۀ

حال، درهمین تاریخ   و اما در عینِ   "بسته از این مواد را در افغانستان فرو ریخته است.  

  شنیده شد  که یکی از صندوق های حاوی مواد خوراکه و کمپل که توسط "هم  این خبر
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  ی فرود آمده موجب مرگِ فراشوت" از فضا پرتاب شده بود، باالی یکی از منازل رهایش

                                                        یک زن افغان در مزار شریف شده است."   

 

 سربازان ائتالف شمال حین مارش درخیابان ها ی شهرکابل 

 

                                                           پیروزمندانه برگشت  

غرب  هنوزمناطق ِ  وجنوب  درشرق  بمباران ِمختلفی  زیر  های سنگین ِافغانستان  طیاره 

ماه دسامبر به روز هجدهم  ایاالت  میالد  ۲۰۰۱امریکایی کوبیده میشدند که  ی، سفارت 

در امریکا  وعدم حضور ِمتحدۀ  انسداد  سال  پانزده  ازتقریباً  پس  طی    ک،ی پلوماتی دکابل، 

  پنجاه ملیون دالربرای منابع امریکایی، مبلغ پنجصد و  ولِ به ق مراسم خاصی باز گشایی شد.

  سفارت مذکور بمصرف رسید. محمد قسیم فهیم وزیردفاعِ مجتمع  وساز دوبارۀ    ساخت

وزیرحکومتِ  قانونی  یونس  محمد  و  جدید  ازحکومت ِامورد  گی  نماینده  به  انتقالی اخله 

                                                                     این مراسم اشتراک نمودند.رد

د" نمایندۀ  دابنز"  امریکای جیمز  که  پلوماتیک  داشت  اظهار  مراسم  "دراین  یک  ین ا  :   ،

اخیر  چند سال    افغانستان ظرف    مردم  "  :  " وی همچنان گفت پیروزمندانه است    برگشت  
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ک  بهای هنگفتی پرداخته اند و ما برگشتیم تا در اینجا بمانیم و مردم افغانستان را کم  

، دیگر از گذشته ها آموختیم و هرگز نخواهیم گذاشت که افغانستان دو باره نماییم، ما 

                                                           (۱۳)"  سابق برگردد.  به حالت  

 

 

 جمیز دابنز  نماینده ی خاص امریکا در کابل

نسلی امریکا در سفارت آن کشور  پلومات کوی آقای " دیوید سدنی" اولین د   باید افزود که 

رابرت آن، آقای "  نمود و متعاقبِ بکار   میالدی شروع  ۲۰۰۲سال  کابل بودکه درآغاز ِدر

و فن"   شد  کابل  وارد  امریکا  سفیر  سال  دربحیث  خلیلزاد   ۲۰۰۴میانۀ  زلمی  میالدی، 

امریکا در افغانستان    بعنوان سفیر کبیر ایاالت متحدۀ، کارش را  ( امریکایی افغان تبار)

                                                                                       کرد.   شروع

و آیندۀ نظامی افغانستان  پس    شهر کابل امنیت ِهنوز معلوم نبود که امریکایی ها در مورد ِ

جمیزدابنز"  آقای "  ان چه اقداماتی بعمل خواهند آورد.گروه طالب نهایی امارت ِ   سقوط ِاز

ا دپلوماتیک  "نمایندۀ  و  رامسفیلد"  مریکا  کشور  وزیردونالد  آن  باحامدکرزی دفاع 
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عمل آورده اظهار داشتند  فهیم وزیردفاع وی مالقات برییس حکومت انتقالی و

شهر  " امریکایی  که  های  نیرو  از  یکتعداد  باید  نیست.  خاصی  جناح  هیچ  مربوط  کابل 

آورده   کابل  شهر  به  جهانی  مسوولیت ِوجامعۀ  تا  را  تأمین  شوند  بگیرند.  امنیت  بعهده 

"  " تعداد ِوزیررامسفیلد  که  میگفت  تأکید  با  امریکا  ازای دفاع  باید  ها  نیرو  سه هزارتا  ن 

  م عمالً ۲۰۰۱امبر سال  هفتۀ دوم ماه نو شد. این درحالی بود که پایتخت درنفر باپنجهزار 

                                                 بود.  های " ائتالف شمال" افتیدهبدست نیرو 

کابل،  "، امریکایی ها و سازمان ملل در  " ائتالف شمال بگومگو هایی میان صالحیتداران ِ

ند روزی ادامه کشور برای چ  روی جابجایی تعداد نیروهای خارجی درکابل و سایر نقاطِ 

کابل  هزارسرباز باید در شهرسه تا پنج مرحلۀ نخست فیصله شد که ازیافت و باالخره در 

م به این  قدامنیت مستقر شوند، ولی در روز ها و ماه های بعدی، قدم به  غرض تأمین ِ

                                                                              تعداد افزوده گشت. 

ندۀ خاص سرمنشی  سازمان ملل، باساس طرح " الخضرا براهیمی" نمای شورای امنیت ِ 

اکثریت آرا فیصله نمود    با م۲۰۰۱، بتاریخ چهاردم ماه نوامبرآن سازمان برای افغانستان

اول یک ادارۀ مؤقت تشکیل گردد    افغانستان، درقدمِ گروه طالبان در  امارتِ سقوط ِتا پس از

شمال" و  ن، جلسۀ دیگری شامل جناح " ائتالف  شش ماهه داشته باشد. اما قبل ازآکه عمرِ 

بت  به رهبری محمد ظاهرشاه  اکتوبر  گروه روم  روم مرکز  نیز در  ۲۰۰۱اریخ اول ماه 

تشکیل شورای وحدت ملی موافقه   که روی برگزاری " لویه جرگه" و   ایتالیا دایر شده بود

، بخشی از برنامۀ امریکا و سازمان ملل  د. هردوی این حرکت موازی صورت گرفته بو 

                                    افغانستان شمرده میشد.  لبان درپس ازسقوط امارت گروه طا

ایران،  )  "  ۶+۲افغانستان، نماینده گان کشور های "نظامی در  عملیاتِ   موازی با جریانِ 

ر و  امریکا  شمول  به  ازبکستان  تاجیکستان،  چین،  هندوستان،  بتاریخ  وسیه پاکستان،   )

سازمان ملل نشستی را انجام داده و پس از  مقرِ میالدی در  ۲۰۰۱یازدهم ماه نوامبرسال  

مفصل  بررسی  و  کردن ِ  ،بحث  محکوم  ضمن  و  نموده  صادر  را  یی  اعمال  اعالمیه 

ارضی افغانستان  ملی و تمامیت ِ ، حاکمیت ِسیاسی  اعادۀ استقاللِ نیویارک، ازدر   تروریستی

تأسیس ِ  و  آوردند  بعمل  "پشتیبانی  یا " فرا گیک حکومت  قاعدۀ وسیع"  ح یر"   با  کومت 

      امارت طالبان را پیشنهاد نمودند.سقوط ِس ازعمومی پطریق برگزاری انتخابات ِاز
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فغانی و  ضمناً " الخضرابراهیمی"، البته با مشوره و رهنمایی های عده یی از سیاسیون ا

فرانس روا"  "الیور  امریکایی،  رویین"  بارنت  مانند"  ویلیام  غیرافغانی  مالی"  وی،" 

پرده قرارداشتند، طرح خودش برای  پشت ِکه در "  آسترالیایی، "خلیل زاد" و "اشرف غنی 

اف قرارآتی آیندۀ  و  مشرح  بگونۀ  را  تقدیم  غانستان  ملل  سازمان  امنیت  شورای  به   ،

                                                                                             نمود:  

نیرو های  اتحاد شمال و نماینده گان    سازمان ملل باید به زودی نشستی را با اشتراک  -۱

و برمحور " دور    ار نمودهه گی ازتمام جامعه ی افغانی بر گزدیگر افغانی غرض نمایند

                                                                              نمایند.سیاسی" بحث  انتقال

آن از    ، باید یک شورای مؤقتی تشکیل داده شود که اشتراک کننده گان  این نشست در  -۲

گی کنند. در رأس چنین   تمام افغانستان و از اقوام  و هر گوشه و کنار افغانستان نمایند ه

وحدت ملی تمام اقوام، مذاهب    او نماد    یک شورا، شخصیتی قرار داشته باشد که دروجود  

                                                                   .  کشور متبلور شده بتواند  و مناطق  

" اداره ی انتقالی"  و برنامه    مورد ساختار  رای مؤقت وظیفه خواهد داشت تا درشو  -۳

                                                           ی کاری آن ، پیشنهاد هایش را ارائه نماید.  

یک جلسه ی اضطراری لویه جرگه  باید با هدف تأ یید  این پیشنهاد ها دایر گردد.   -۴  

اساسی دایر شود که از  قانون    در اخیر باید  لویه جرگه ی دومی به غرض پذیرش    -۵

                                                         .طرف یک کمیسیون  تسوید شده باشد

بُن مورد    مان ملل بود که بعداً در کنفرانسسازپنج فقره یی نمایندۀ خاص ِ  همین طرحِ  

                                                        کنفرانس قرار گرفت. کارِ   ارزیابی و اساِس 

رژیم های  ظلم و بربریت ِ شدت ِمردم افغانستان که ازشد که  باید این نکته را نیز متذکر 

گروه طالبان و تروریستهای القاعده سخت به تنگ آمده بودند؛    دستِ قبلی و بخصوص از

، از کشور   در مسیر تاریخِ تالف شمال، بلکه برای نخستین بارنیروهای ائ   نه تنها از ورودِ 

آوردند.                 جامعۀ جهانی( نیز استقبال بعمل حضور نیرو های مسلح خارجی )   
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ب ساختن ِسرازیر  امریکا، غرِض   افغانستان،سربازانش  یازدهم   ه خاک  از حادثۀ  عالوه 

چنین  ، به  درافغانستان  القاعده، طالبان و تروریسم موجودیت ِشعار ِ  سپتامبر وبلند کردنِ 

جانب افغانی نیز نیاز داشت تا افسران ِرهبران و   سویو همیاری های نظامی ازتقاضا ها  

لشکرکشَ  اشغالِ برای  انسانی کمتری    افغانستان،  ی و  تلفات  توجیه  هم  باشد و هم  داشته 

کند.                                                        حقوقی برای اشغال افغانستان ارائه   

امریکا متحدۀ  ایاالت  تنها رهبرانِ   پس  نظار" نه  " "شورای  ملی  ،  ،"    - جنبش  اسالمی" 

  جهادی ننگرهار" ، بقایای " شورای  ، " اتحاد اسالمی" و " جمعیت اسالمی" حزب وحدت"

نیروی انسانی  ، بلکه ازبکارگرفت   با پیشکش های بزرگ مالی و تسلیحاتی  و امثالهم را

تجاربِ  رسیدن ِ   و  و  طالبان  گروه  علیه  نیز  آنان  به  جنگی  خودش  افغانستان پای  خاک 

  برنامۀ زیرکانۀ طرح    ازنظامی امریکا باالی افغانستان و. این تاخت و ت استفاده بعمل آورد

و مالی را بازهم مردم    ولی کلیه تلفاِت جانی   ،برای خودش تلفات جانی نداشت  امی،نظ

افغانستان متقبل شدند. علی رغم آنکه قربانیهای جانب افغانستان بسیاربزرگ و گسترده 

تلفات ِ  آنهمه  گی  گسترده  مگرمتأسفانه  ازبود،  یی  هاله  در  ومالی  و  جانی  ابهام 

بتاریخ  دقیق و ضروری بدست نیامد.    و هیچ آمارِ   داده شدعمدی و آگاهانه قرارسانسور ِ

اقتصاد دردانشگاه نیوهامیشر    " پروفیسورِ م بود که "مارک هرولد۲۰۰۲هفتم ماه جنوری  

امریکا، تعداد کشته شده ها توسط نیرو های امریکایی در افغانستان را چهار هزار نفر  

                                                                                      اعالم نمود.  

استعمال سالح، مخارج    بوط بهبد نخواهد بود در اینجا، گوشه یی ازآمار و احصائیۀ مر 

الی    ۲۰۰۱ازهفتم ماه اکتوبر که  دیگر را ) جانی و معلومات ِسالح، تعداد تلفات ِاستفاده از

سال  سیز جنوری  ماه  استمیال  ۲۰۰۲دهم  گرفته  درافغانستان صورت  ، بصورت  دی( 

                                                                                : فشرده درج نماییم

۱۲۰۰۰* تعداد بمب های ریخته شده باالی خاک افغانستان جمعاً    

نفر ۴۰۰۰رر        * تلفات افراد غیر نظامی . . . . . . . . . . . .     

 * تلفات نیرو های امریکایی بشمول یکنفراجنت  

نفر ۱۶رر           سی آی ای . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
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نفر  ۴۰۰۰رر    * تعداد سربازان امریکایی در افغانستان . . . .     

پنجاه تا هفتاد مرتبه در روزمریکایی . . . . .    * پرواز طیارات ا  

لر دا ۱۰۰۰رر    یختانده میشود      * مخارج هردانه بم که فرو ر  

دالر  ۱۰۰۰۰۰ره ازسالح رهبری شده توسط لیزر ر* مخارج استفاد  

رر یک ملیون دالر   لیک هرموشک کروز . . . . . . .  * مخارج  ش  

دانه ۶۰۰رر  کلستر" که استفاده شده  . . .  * تعداد بمب های "   

 ) هربمب کلستر، دارای  دوصد بمب کوچکتربوده که

 درساحه ی یک میدان فتبال پخش میشود و هدفها را 

 نابود میسازد( 

 * تعداد افرادی که متعاقب حادثه یازدهم سپتامبر 

نفر۱۰۰۰  . . . . . . . . . . . . .     در امریکا دستگیر شده اند   

نفر۶۰۰۰     * تعداد اسیران گروه طالبان درداخل افغانستان . . .  

                     دالرسه ملیارد  ستان الی دهم ماه دسامبر. . .درافغانجنگ مخارج    

 (۱۴  )                                                                                         

ی استعمال شده باالی افغانستان، یکی هم  اشده، درجملۀ سالح هقرارگزارش های منتشر 

( می نامند. این نوع بمب خوشه یی،  ۸۷آنرا ) سیبیوبمب های خوشه یی بود که یکنوع ِ

ه است که هم ساحۀ برابر به چند میدانِ  ه  فوتبال را در یک ثانی   دارای  دوصد و دو چر 

باقی می  نفجاردن به زمین، خاموش و بدون افرود آمکامالً تخریب میکند و هم پس از

                                    ماند تا آنکه انسان نزدیکش شود و آنگاه خودش را منفجر میکند.

سند ِ زمان  دریک  درمدت  امریکا  که  بود  آمده  ت ۲۰۰۲تا    ۲۰۰۱بین  دیگر  به  عداد  ، 

باالی مواضع مختلف دربمبِ یکهزار و دوصد وبیست و هشت   افغانستان   خوشه یی 
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شش عدد  پرتاب نموده است که مجموعاً دارای دوصد و چهل وهشت هزار و پنجاه و 

ره بوده است. همچنان در به تعداد  ( امریکا،  ۵۲-بی این سند گفته شده که طیاره های ) چ 

.  م ضعیف باالی افغانستان ریخته اندعدد بمب دارای یورانی مجموعاً ششهزار و ششصد  

 ۲۰۰۲تا    ۲۰۰۱سال  ،  ازاسوشیتد پرس"ی خبرگزاری "ازسو شده  منتشرباساس آمار ِ

ب میالدی  بمب  هزار  مقداربیست  جمعاً  پرواز،  یکهزار  و  بیست  طی  امریکا  االی  ، 

                                                                         .افغانستان  پرتاب نموده است

غانستانری از تلفات جانی و مالی مردم افآما  

 دراثر بمبارانها 

غانستان پیروزمندانۀ " ایاالت متحدۀ امریکا به افبرگشت ِ خواهد بود بدانیم که "  بهتر حال  

قیمت ِ چه  معظیم ِ به  و  شد.  جانی  تمام  افغانستان  مردم  بعنوانِ الی  بخشی  آنچه   

افغانستان  فات ِتلآمارِ از بمبارانِ جانی مردم  نتیجۀ  تنها  پیما  هو   دراینجا درج میگردد،  ا 

غرب  خبرگزاری جهان ِمعتبرِ   منابعِ   ازقولِ   های امریکایی و متحدان ِآن کشور است که

"  مان  اندپندنت   " فرو اکتوبر،    ۱۵و    ۱۳ند  "  ن"  سی ۱۷تیرپُست  بی  بی   " "   اکتوبر، 

 ۱۱هرالد سن "  اکتوبر، "  ۲۷اکتوبر، " شیکاگوتریبیون    ۲۳اکتوبر، " گاردین "  ۱۹

"دان و  پرس"  فرانس   " سال    ۱۱"  نوامبر،    ۲۲نیوز"  دی "،  میالدی۲۰۰۱نوامبر 

ماه فبروری    ۲۰م و مجلۀ " تایم"   ۲۰۰۱دسامبر  ۴تیلی تلگراف"    م، "۲۰۰۱دسامبر

تلفات، تنها مربوط به    . درعین حال باید دانست که این آمارِ برگرفته شده اندم  ۲۰۰۱

                                                   : میالدی میشود  ۲۰۰۲و   ۲۰۰۱سال    چند ماهِ 

آبادمکررباالی قریۀ " کرم " واقع در غرب ِ*درنتیجۀ بمباران ِ بتاریخ    شهر جالل  که 

، چهل و پنج تای ی گلِ   جملۀ شصت منزل ِاز م صورت گرفت،  ۲۰۰۱دهم ماه اکتوبریاز

آن بکا م ساکنان ِاز    به تعداد یکصد و شصت نفر  از کمَ   آن کامالً تخریب گردید و کمَ 

                                                                                        رفتند.  مرگ 
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سرای شمالی واقع  باالی یک مارکیت درمحل ِهایی که بتاریخ هجدهم ماه اکتوبر*بمب   

خته شد، به تعداد چهل و هفت غیرنظامی به  قندهار ری والیت    مدد " مربوط  "  درشهرکِ 

                                                                                      قتل رسیدند. 

ک مسجد در هرات که " کلستر" باالی یک شفاخانۀ نظامی و یبمب ِ* دراثرفرو ریختن ِ 

شدند.             داد یکصد نفر کشته  ه تعماه اکتوبر انجام داده شد، ب بتاریخ بیست ویکم   

( باالی قریه های بوری  ۱۳۰–سی  )ای.ماشیندارکه ازهوا توسط طیارۀ  شلیک ِ   * دراثرِ  

چوکرکاریز ِ و  تعدادِ چوکر  به  جمعاً  گرفت،  صورت  کشته    قندهار  نفر  وسه  نود 

                                                                                            شدند.  

آن،  جوارِ قریۀ دیگر دریک  طیاره های امریکایی باالی قریۀ شاه آغا و *درنتیجۀ بمباران ِ

  شدند،  ، تخمیناً سه صد نفر کشته  واقع استقندهار که در هفتاد کیلو متری شمال غرب ِ

شد.                خبری قرارداده    تیار منابع  نج نفر به اخولی فهرست یکصد و بیست و پ   

( امریکایی که بتاریخ هجدهم ماه ۵۲-ت بمب " که توسط طیاره های ) بی" کارِپ * دراثرِ 

، به تعداد یکصد و پنجاه مربوط والیت قندوزانجام داده شد  خان آبادنوامبر باالی شهرِ 

                                                                                      نفرکشته شدند. 

گزارش ِ باساس  سازمان ِ*  درنمایندۀ  دراثرِ ملل  آباد،  کروزِ موشک ِشلیک ِ اسالم   "  "

،  کشته شده   این سازمانکارمندان ِبه تعداد چهارتن ازکابل،  شهر ِامریکایی باالی شرق ِ

رسیدند.                         دیگر نیزبه قتل  چهارتن دیگرزخمی گردید و تعداد نا معلوم ِ  

تبه مورد بمباری  جالل آباد دو مرقریۀ سلطانپورِ اریخ دهم ماه اکتوبر، یک مسجد در* بت 

کشته شدند.  تعداد بیشتراز دوصد و پنجاه نفر  عمل، جمعاً بهگرفت که درنتیجۀ هردو قرار

نفرکشته شدند، مگروقتی گروهی ازمردم به    نخست، حدود هفتادکه دربمباران ِ گفته شد  

 دیگربمباران صورت گرفترد آوری اجساد حاضرشدند، بارزخمی ها و گِ منظورنجات ِ

                                   مرتبۀ دوم نیز بیشتر ازیکصد نفرجانهای شان را از دست دادند.و در

باالی دو مسجد در قندوز وقریۀ شاهپر در" درونته "  ،  اکتوبر  ۲۳و   ۱۲به روز های  *

شدند.     ه آن، جمعاً یکصد و بیست و هشت نفر کشت  بمباری صورت گرفت که در اثرِ   
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" در اثر بمباران روز یازدهم اکتوبر، کامالً ازمیان رفت و به تعداد بیشتر  کرم قریۀ "  *

                                 نان و مواشی آنها جان باختند.از یکصد و شصت نفر ازساک

کان،  قندهاربمباران شد و عالوه ازتخریب ده ها دُ شهر ِ* بتاریخ هفدهم ماه اکتوبر، داخل ِ

دیگر، بازهم بخش دیگری ازشهربمباران کشته شدند. روزِ به تعداد چهل وهفت نفرنیز 

رسیدند.            به قتل بازار، به تعداد چهل و هفت نفر   کامل ِعالوه ازتخریب ِگردید و   

امریکایی در" ترینکوت "،  طیارات ِاثر بمباران ِهجدهم اکتوبر، ده ها نفر درروز  * به

دراطراف ِ نفر  کشته  چهل  قندهار  در  دیگر  تن  پنجاه  و  هرات  در  نفر  شصت  کابل، 

                                                                                               شدند.

ی  دولت* بتاریخ بیست و یکم ماه اکتوبر، باالی یک شفاخانۀ دوصد بستر و یک عمارت ِ

ن  کصد نفرازمیان خرابه های ناشی ازآی   اجساد ِدرهرات بمب ریزی صورت گرفت که  

امریکایی ها، حدود سه صد  نظرِ مورد ِهدف ِبیرون کشیده شد. منابع مطلع گفتند که اصل ِ

                                                                            تر از این محل قرار داشت.متردور 

* به تعداد بیست تن به شمول نهُ کودک وقتی در " ترینکوت " کشته شدند که میخواستند  

                             ارنمایند.  تراکتوردارای تریلر، اززیربمباری فرتوسط یکعراده 

ه { که بتاریخ بیست وچهارم ماکابل خیرخانه " }احتماالً خیرخانۀ  بمباری باالی " * عمل ِ 

رهایشی ویران گردید. همچنان،  اکتوبرصورت گرفت، هجده تن جان باختند و هفده منزل ِ

رعین زمان، به  شدند. د  نفرکشتهکابل نابود شد و پنج  یک پایگاه نظامی درقلعۀ زمانخان ِ

دراثرهدف گیری  کابل  نیز به قتل رسیده و متعاقبآ  اهالی مکرورویان ِ تعداد یازده نفراز

)نفت تیل  نی تانکرهای  دیگر  نفر  یکصد  تعداد  به  کف  (،  از  را  شان  جانهای  ز 

                                                                                              دادند.  

خبرنگارتایمزبنام " پال راجرز" گزارش داد که قریۀ " چوکرکاریز " }؟{ درنتیجۀ  *  

طیاره های امریکایی کامالً ازمیان رفته و حدود نود و سه نفرساکنان آن کشته    بمبارانِ 

بمباران شده، نه مرکز نظامی بود و نه آنجا مذکور گفته است که محل ِ   رنگارِ شدند. خب 

                                                          مورد استفادۀ تروریستها قرارداشت.  
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،  ۲۰۰۱اکتوبر تا چهارم نوامبر ۲۳گارگزارش داده است که به روز های  * همین خبرن

باال  دراثرحمالتِ  نفربکام  هوایی  پنج  و  بیست  تعداد  به  درکابل،  ی محل های رهایشی 

                                                                                      مرگ رفتند. 

ازکف  * بتاریخ بیست و ششم ماه اکتوبر، به تعداد بیست و سه تن وقتی جانهای شان را 

                           رزگان بمب ریخته شد.   " در والیت اُ توریدادند که باالی قریۀ " 

  ماه نوامبرانجام یافت،   " در والیت بلخ که بتاریخ پنجمرکآق کپُ بمباری باالی قریۀ " *   

بود نا  نفررا  و شش  وحمالت ِ   سی  در نظا کرد  نوامبر  دهم  بتاریخ  که  دیگر  و  می  کابل 

کشت.              کصد و بیست و پنج نفر را  مزارشریف صورت گرفت، جمعاً به تعداد ی  

شلیک ِ کروزموشک ِ *  امریک}  سیزد{  روز  به  که  کابل  شهر  باالی  ماه ایی  هم 

           دستگاه تلویزیونی " الجزیره " گردید.  تخریب ِنوامبرصورت گرفت، موجب ِ 

و    شصت   ،بتاریخ هفدهم ماه نوامبرباالی خوست نظامی نیروهای امریکایی  * حمالتِ 

درشمال کابل بیست و هشت  ر، باالی میوند درقندهارچهل و دونفر، باالی چهاریکاردونف

کشانید.                                   نفرو باالی " زانی خیل"  سیزده نفر را به نابودی   

عملیات ِ  نیروهای  *  گرفت،  نظامی  نوامبرصورت  ماِه  روزهجدهِم  به  که  امریکایی 

دروالیت کنرجمعاً به تعداد یکصد و پنجاه نفر، در قریۀ شمشاد بیست و چهار نفر ودر  

                                                     والیت قندوز چهل نفر را به قتل رسا نید.  

" کلستر"    ۀ استفادۀ نیرو های خارجی از بمبِ نتیج پنجم ما ه نوامبر، در* بتاریخ بیست و

باختند.               درقندهار، به تعداد نود و دو نفر و در والیت قندوز هفتاد نفر جان   

فات های پُرتل، ازجملۀ روز۲۰۰۱خبرنگاران وشاهداِن عینی گفتند که روزاول دسامبر*  

ست و پنج بمب باالی  بی ثرپرتاب ِکه به تعداد یکصد نفر در ا در افغانستان بود، بدین قرار

دیگردرحالی کشته شدند که میخواستند با " در قندهارکشته شدند. سی تن ِقریۀ " کمادو 

قریه های " تکل" و " بالوت  ک، از شهرفرارکنند. پنجاه نفر دررَ استفاده از چهارعراده تَ 

، پانزده " اگم "بیست نفر درشهرک ِ  چراگم "،یست و هشت نفردر قریۀ "" جان دادند، ب

هنگامی کشته شدند که میخواستند از تهلکه فرار ،  ترانسپورتی واسطۀ  یک  نفردرمیان  
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سی نفر دریک جادۀ در نزدیکی های هرات و سه صد نفر در اطراف کوه های نمایند.  

                                                                        " توره بوره " کشته شدند.

غیر  به تعداد هفتاد نفرن بود که  م حاکی ازآ۲۰۰۱دسامبر  شده درماههای منتشرپورار*  

غرض ِ میخواستند  که  در نظامی  دولت ِتحلیف ِمراسم ِاشتراک  دراعضای  کابل  جدید 

ایی بمباران  توسط هوا پیما های امریک کوه های " توره بوره "  اشتراک نمایند، درجنوبِ 

هوا پیما های امریکایی،    بمبارانِ اثرمین ماه گزارش داده شد که درهشدند. همچنان دراخیر

شدند.                  به تعداد سه صد نفر در روستای نیازی مربوط والیت پکتیا کشته   

نیازی " درشرق    هلیکوپترِ ( و دو ۵۲-بی  * هواپیماهای ) امریکایی باالی قریۀ " قلعۀ 

نفر در داخل خانه های ِگلی شان    ۱۰۷آن، به تعداد    افغانستان بمب ریخت که در اثرِ 

                                                                                       مدفون شدند.

ماین پاک   قول یکی از افرادِ م از۲۰۰۲" بتاریخ اول ماه جنوری  * روزنامۀ " دی نیوز

شهروند افغانستان را در دست دارند    ۱۰۳آنان لیست  "    سازمان ملل نوشت کهبوط  مر

دراثرپرتاب   باخته    بمبکه  جان  امریکا،  یی  خوشه  مواد  های  با  شدیداً  ها،  قریه  و 

محل و بخصوص اطفال  منفجرشده ملوث گردیده اند که خطر بزرگی را متوجه مردم  

خوشه  ای  میسازد که نیاز به پاک سازی دارند. این در حالی است که استفاده از بمب ه

                                            . " یثاق های جهانی ممنوع گردیده استیی در م

کشت  و  ازبمبارانها  کوچکی  های  نمونه  وغیر اینها  بیباکانه  های ارهای  نیرو  مسووالنۀ 

جنگ علیه تروریسم " درهمان هفته ها عنوان " امریکا و ناتودرافغانستان بود که تحت ِ

                                                        .کشورصورت گرفت  اشغال ِو ماه های اول ِ

رار بسوی خاک پاکستان  درهمان شب و روزیکه گروه طالبان و افراد القاعده رو به ف

ک چینی " معاون  ها و پایگاه های نظامی یکی پی دیگرسقوط میکردند، " دِ بوده و شهر

در افغانستان به زودی " جنگ  :  اشنگتن گفترییس جمهور امریکا طی سخنانی در و 

را در   پایان نخواهد یافت، چنین معلوم میشود که  طالبان و القاعده میخواهند خود شان

"   نیک چد    "اینکه آقای  مجدداً جمع و جورنموده به ضد نیروهای ما بجنگند..."   جنو ب  

 های سامانی نیرو وآنهم در بحبوحۀ فرار و بی سر    دقیق، چگونه و باساس کدام معلومات ِ
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روی خ آنرا از، چنین پیشبینی " داهیانه " بعمل آورد، پاسالقاعده و طالبانشکست خوردۀ  

برنامه ها، عملیات و بازیهای بعدی سیزده سالۀ آن کشور در افغانستان و منطقه میتوان  

                                                                                           دریافت. 

" جنگ برعلیه تروریسم کهو" تونی بلیر" گفته بودند  "جورج دبلیوبوش"  ن نیزقبل ازآ

محدود به یک دوام کند و تنها   طوالنی خواهد بود که شاید هم چندین دهه    یک جنگ  

اظهاراتِ نمیباشد.    کشور این  نیز  "   بریتانیا  های    صدراعظم  برنامه  درهمان  ریشه 

پردۀ ابرقدرتها در مورد افغانستان و سایر کشور های منطقه داشته و     مدت و پشتِ دراز

                                                                                                 دارد.

آنهم ازسویچنین اظهارات ِ ، در  و کشوربزرگ )امریکا و بریتانیا( عمای د ز  صریح، 

یانۀ آنها و  طرح ها و برنامه های جهان گشاواقع، اشارۀ روشنی است مبنی بر وجود ِ 

از قبل تعیین شدۀ استراتژیک به قیمت جاری ساختن سیالب    رفتن به سوی هدف های

نظر.                           افغانستان و سایر کشورها ی مورد  سرزمین ِبیگناهان ِخون ِ   

: " مناطقی را که ادعا  میشود  ک واتر" گفته استجرمی سکاحیل، نویسنده ی کتاب " بلَ 

بریتانیا قرار داشته و انگلیسها  دولت  پناهگاه های تروریست هاست، سالها تحت تسلط  

تمام   خوبی  مردمان  خصوصیات  با  به  نام  آن  همچنان،  و  هستند  از  آشنا  اکثریت 

خط دیورند زنده گی میکنند،    شان که در دوطرف    نزدیک    قبایل و وابسته گان  رهبران  

سیا موجود است  و یا رسول سیاف، استاد و پدر معنوی خالد شیخ    معاش  در لیست  

ه میشود،  محمد کسی که پالن کننده و تنظیم کننده ی حادثه ی یازدهم سپتامبر خواند

ن، جنگ با تروریسم مضحکه ای بیش  . بنابرآ ن قدرتمند افغانستان استیکی از رهبرا

اهداف   به  رسیدن  برای  ایست  وسیله  فقط  و  جهان.    پروژۀ  نیست  به  "   تسلط 

(۱۵)                                                                                               

نظامی ایاالت متحده به  ، حادثۀ یازدهم سپتامبر، انگیزۀ اصلی حمالت ِ همانطورکه گفتیم

  . جهان گردید  نقاطِ ایر نظامی آن کشور به س  – سیاسی  نفوذ ِافغانستان و عراق وگسترش ِ

مستقالنه یی  ، یک سلسله تحقیقاِت  پسین  جریان سالهایدر  چنانکه قبالً نیز تذکرداده شد،

از برخی  ازجانِب  سیاسیونِ هم  و  این  درعقب ِآنچه  پیرامون ِامریکایی    دانشمندان  پردۀ 

این تحقیقات، بوسیلۀ کتابها، فلم ها  ل ِصَ وجود داشت، صورت گرفت و ماحَ   درامۀ خونین
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نیده شد. محققان باصراحت اظهار  رسا  و مقاله های اختصاصی به توجه عامۀ مردم جهان

پروژۀ خاص و پنهانی یی بود  ،  هم سپتامبر در نیویارک، دراصلداشتند که حادثۀ یازد

بلن  استراتژیست های   پایه سیاسیکه توسط طراحان و  یاالت  ااستخباراتی    -نظامی  -د 

ساخته پیاده  بدین  متحده  تا  رهبرانِ وسیلشد  بتوانند  ه،  داخل ِافکارِ آنکشور  امریکا عامۀ 

  واشغاِل کشورها   نظامی خویشخونین ِ   عملیات ِاقدامات و   پذیرِش   آمادۀجهان را  وسراسرِ 

  بی دلیلِ   جنگ درافغانستان، اشغالِ   نظر سازند. چنانکه به درازا کشانیدنِ   وردِ مو مناطق ِ 

یا قتل اسامه بن الدن،    تا ده سال پس ازیازدهم سپتمبر(، عدمِ )   عراق، عدم دستگیری 

پاکستان، بی تفاوتی    آنها درخاکِ   مجددِ   گروه طالبان و حتا تجهیز و تقویتِ   سرکوبی کاملِ 

برابرپناهگ دردر  القاعده  و  طالبان  اصلی  های  وفعالیتهای  اه  تحرکات  پاکستان،  قلمرو 

واقداماتِ  و    تبلیغاتی  نمایشی  القاعدهجنگی  و  طالبان  به  "نامؤثر"علیه  توجه  عدم   ،

درتأمین ِ وامنیت  نکردن ِصلح  تجهیز  کافی،  ارتش ِافغانستان،  کشوربصورت  این 

گیری  اداری، عدم جلو نیروی هوایی افغانستان، دامن زدن به فساد ِ  تقویتِ جلوگیری از 

ازکِ  قاچاق ِ الزم  و  ازشت  حمایت  مخدر،  کشاندن ِجنگی   جنایتکارانِ مواد  های ،  فعالیت 

ۀ تماس و مذاکره و پذیرش  دریچ گروه طالبان تا آنسوی خط " دیورند" و باالخره، گشایش ِ

این گروه درقدرت سیاسی تأیید گر ِدوبارۀ  میتوانند  و همه،  تحق، همه  و   یقات ِنظرات 

   باشد.                   در قبال حادثۀ خونین یازدهم سپتمبرانجام داده شده  توسط محققان 

نیرو های امنیتی پاکستان،  خ بیستم ماه دسامبرگزارش داد که  خبرگزاری "رویتر" بتاری 

اعضای القاعده را که اکثر آنها یمنی،  به تعداد یکصد و پنجاه وشش تن ازدرحالیکه   

  کرده بودند؛ ودانی، مراکشی و سعودی بوده و ازکوه های " توره بوره" فرارکویتی، س 

  تدابیرِ دستبند و بدون اتخاذ ِ ط سه عراده بس و بدون استفاده ازدستگیرنموده وآنها را توس

مسلح  راه باالی محافظان ِن ها درمسیر ندان" انتقال میدادند، تعدادی ازآامنیتی بسوی "ز 

غصب ِ با  نموده  ناگهانی  مؤظفین ِ  سالحِ حملۀ  باالی  تیرآنها،  به  شروع  اندازی  امنیتی 

نتیجۀ آن، به تعداد چهارده نفربه قتل رسیدند.منبع مذکورعالوه نمود که بدین  نمودند که در 

  هلیکوپترهای نظامی، تجسس ِالقاعده" فرار کردند، ولی به اثرِ مربوط به "گونه، زندانیان ِ 

نا تنها بیست نفر آنها مجدداً دستگیر شده  و متباقی الدرک هسستند. آیا این نوع اقدام ِ

تصادفی خواند؟ چگونه  را میتوان امر  یپاکستانمحافظان ِ  اندیشانۀ امنیتی ازجانبِ عاقبت  

 یک حالتِ را درجنگ دیده و خطرناک  ممکن است به تعداد یکصد و پنجاه نفر تروریست ِ
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فوق العادۀ جنگی و آنهم توسط عراده جات از یکجا به جای دیگر، انتقال داد، و اما دست  

                                                                                 و پای آنها را نبست؟  

های۲۰۰۳سالِ   جونِ   درماهِ   مقام  بیشتر  میالدی،  که  نمودند  اعالم  از امریکایی 

القاعده    سوم و قدرتمندِ   القاعده را اسیر کرده اند که فردِ گروه طالبان و    نفراعضای  پنجصد

ن جمله میباشد. شیخ محمد کسی بود که باساس الصل نیز درآشیخ محمد( پاکستانی ا خالد  )

امریکایی، حمالتِ  های  مقام  جالب   ادعای  بود.   نموده  را طرحریزی  سپتامبر  یازدهم 

فرد ِ یازدهم سپتامبر  خونین ِاصلی حمالت ِ   القاعده و طراحِ   درجه سومِ اینست که همین 

تذکر شد که در عین زمان،  واما، این نکته را بایستی م  خاک پاکستان دستگیر گردید.از نیز

افغانستان، بویژه موقع فرارِ بحبوحۀ حمالت ِیعنی در  باالی  اعضا و   سیل آسای  نظامی 

توره بوره" بسوی    تروریستی " القاعده" و گروه طالبان از کوه های "  سازمانِ رهبران ِ

ای امریکایی به راه افتیده بود، مقام هسنگین و بی سابقۀ نیرو اثر بمباران ِپاکستان، که در

" ، "  اسامه بن الدن   اصلی " القاعده" مانند "امریکا نخواستند رهبران ِهای صالحیتدارِ 

عتبر " نیویارک تایمز" چنین  ، روزنامۀ مهری" و دیگران دستگیرشوند. مثالً ایمن الظوا

برای دستگیری   ۲۰۰۵"  کوشش نیرو های نظامی ایاالت متحدۀ امریکا درسال  :  نوشت

وزیردفاع وقت امریکا(  توسط " دونالد رامسفیلد" )  وی )ایمن الظواهری( در افغانستان

                                                       ( ۱۶)آخرین لحظات، موقوف شد . " در

 ناتوبه حرکت در می آید

دفاع۲۰۰۱دسامبرسال  ماهدراواسط ِ وزرای  که  بود  هجده   میالدی 

در پیمان ِعضو ِکشورِ  )ناتو(  شمالی  گِ اتالنتیک  تا بروکسل  آمدند  هم  اوضاع  رد  به  راجع 

اوضاع افغانستان به مذاکره پرداخته و آماده گی شان    ، بخصوص پیرامونِ آسیای میانه در

سرباز به افغانستان را اعالم نمایند. " تونی بلیر"  و ارسال ِ  "جنگ علیه تروریسم" برای  

کشورش نه تنها سرباز به  "  رد همآیی اظهار داشت که  تانیا درآستانۀ این گِ صدراعظم بری 

بعهده   را  )ناتو(  مشترک  های  نیرو  فرماندهی  است  حاضر  بلکه  میفرستد،  افغانستان 

                                                                                                 "بگیرد.
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میالدی    ۲۰۰۱سال  ملل، بتاریخ بیستم ماه دسامبرسازمان ِامنیت ِ چنانکه شورای  

نیرو    م خویش، اعزام ۲۰۰۱ِماه دسامبر   ۲۰( مؤرخ  ۱۳۸۶قطعنامۀ شماره )  با صدور ِ

انترنشنل  یا )  "مک برای تأمین امنیتبین المللی کُ نیرو های    های چند ملیتی تحت عنوان "

کابل اعالم  شهرامنیت  ِ  را برای تأمینِ   ِف " آیساف "با مخف  (سیکورتی اسستنس فورس

انگلیس وارد   نظامی مختلف به فرماندهیمرحلۀ نخست، نیروهای هجده کشور ِ نمود. در

تنها  افغان  اوالً  شده  منظور ِ ستان  امنیت ِ به  اطراف ِتأمین  و  آن،  کابل 

دراتالنتیک ِپیمان ِ  گردیدند. مستقر کشور درپایتخت ِ  آگست  شمالی  رهب ۲۰۰۳ماه  ری  م 

ملل فیصله سازمان ِ، شورای امنیت ِم۲۰۰۳درماه اکتوبرسال    را بعهده گرفت. آیساف  

 کشور(  نوب و شرقِ مرکز، شمال، غرب، جافغانستان )مناطق ِبه سایرِ ها  این نیرو نمود تا  

نیروها، باساس قطعنامۀ نمبر)نیز  بیستم ماه  رخ  ( مؤ۱۴۱۳جابجا شوند. فرماندهی این 

امنیت ۲۰۰۲جون   شورای  مسوولین ِم  بعهدۀ  درماه ،  سلسله،  بهمین  و  ترکیه  نظامی 

می نیروهای  نظا، مسوولیت ِامنیت( شورای  ۱۴۴۴قطعنامۀ نمبر)  ، طبق۲۰۰۳فبروری

بود که به  نوامبر   ماه. نیمه های  ها محول گردیدهالند و سایر کشورآلمان،    آیساف بدوش

کابل  نقاط ِ معین ِ شهرِ انگلیسی، رسماً وارد افغانستان شده ابتدا دربازِ سرهزارتعداد هشت

مواد   )مرکزعمدۀ  هلمند  والیت  وسپس،  شدند  بجا  ایرانومخدرجا  به  اتصال    –نقطۀ 

بر  را  پاکستان(  و  سربازان ِافغانستان  که  گُزیدند.  کشورهایی 

ازآیساف(وارد)برمحورنیروهای بودند  شدند،عبارت  کان افغانستان  جرمنی،    ادا،فرانسه، 

، دنمارک، جمهوری  ، کوریا، پولند، جرمنیترکیه آسترالیا، هالند، بلجیم، ایتالیا، ناروی،  

چک، استونی، لیتوانیا، سلواکیا، هسپانیه، یونان، هنگری، ایسلند، لوگزامبورگ، پرتگال،  

سویدن روم آذربایجان،  کروواسی،  سلوانیا،  انیا،  التویا،  گرجستان،  اردن،  سویس،   ،

البانیا، آلبانی، ارمنستان،  فندلند، کروشیا، بلگراد، اطریش،    لند، ایرلند، میسودونیا،نیوزی 

سنگاپور،امارات ِ سایرکشورهبلغارستان،  و  شمالی  عربی  اتالنتیک  پیمان  اعضای  ای 

شهر ها و والیات  ناتو( به تدریج و یکی پی دیگر بخاک افغانستان سرازیرشده و در)

                                                                  کشور مستقر گردیدند.مختلف ِ

  م وقبل ازافزایش۲۰۰۱هریک از کشورهای جهان، پس از سال  اینک، تعداد سربازان ِ

                                                    بعدی در خاک افغانستان تذکر داده میشود: 

سرباز     ۷۸۴۳۰    ت متحدۀ امریکا   . . . . ...   ایاال  
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سرباز  ۹۵۰۰.. . .  .  . . . . . . ..      بریتانیا    

سر باز۴۳۵۰جرمنی . . . . . . . . . . . . .           

سر باز ۳۷۵۰   فرانسه . . . . . . . . . . . .         

سرباز ۲۸۳۰      کانادا . . . .  . . . . . . . . .      

سرباز۳۳۰۰     .  .. . . . . . . . . .       ایتالیا .  

سرباز۱۷۷۰         هالند . . . . . . . . . . . . .    

سرباز۱۱۳۰      پولند . . . . . . . . . . . . .      

سرباز۱۵۵۰        آسترالیا . . . . . . . . . . .      

سر باز۱۴۱۵       اسپا نیا . . . . . . . . . . .       

سر باز۷۵۰       دانمارک  . . . . . . . . .        

سر باز۱۷۱۰        ترکیه . . . . . . . . . . .       

سر باز                       ۵۰۰    ناروی . . . . . . . . . .           

سر باز                         ۲۵۰ . . . . . . . .  . . . . . .  آلبانی     

سر باز             ۷۵   ارمنستان . . . . . . . . . . . .       

سر باز )یا مشاور( ۳     اتریش . . . . . . . . . . . . .     

زاسر ب۹۰       آذربایجان  . . . . . . . . . .     

سرباز۵۹۰       لژیک . . . . . . . . . . . .       

سر باز۱۰        بوسنی . . . . . . . . . . .      

سرباز    ۵۲۵          بلغارستان . . . . . . . . . . .  
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سر باز۲۸۰      کرواسی  . . . . . . . . . . .      

سر باز۱۵۵        . . . . . . . . . . .      استونی  

سر با ز۱۱۵        فنال ند  . . . . . . . . . . .       

سربا ز۹۲۵        گرجستان  . . . . . . . . .        

سر باز۷۵        یونان . . . . . . . . . . .          

سر باز۳۴۰         مجارستان . . . . . . . . .      

سر باز) یا مشاور( ۳       آیسلند . . . . . . . . . . .         

سرباز ) یا مشاور( ۷ایرلند . . . . . . . . . . .                 

سرباز ) یا مشاور(  ۶            اردن . . . . . . . . . . .      

سر باز۱۷۰        لتونی . . . . . . . . . . .        

سرباز ) یا مشاور( ۹        لوگزامبورگ . . . . . . . .       

سر باز۲۴۵          لیتوانی . . . . . . . . . . .     

سر باز۴۰         مغولستان . . . . . . . . .      

سرباز۳۰ گرو  . . . . . . . .           مونته ن   

سر باز۱۵۵           نیوز لند . . . . . . . . . .     

سر باز۲۵۰۰      ان . . . . . . . . . ..       لهست  

سر باز  ۱۱۴۰               رومانی . . . . . . . . .    

سر باز۴۰   ور . . . . . . . . .           سنگاپ  

سربا ز ۲۹۰  ی . . . . . . . . . .          اسلواک  
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سر باز۵۰۰  . . . . . . ..          وئد . . . . .س  

سرباز ۲۱۰   ه . . . . . . . . . . .        مقدونی  

سر باز ) یا مشاور( ۱۵    اکراین . . . . . . . . . . .         

سر باز۲۵    امارات عربی . . . . . . . . ....  

( ۱۷)سرباز   ۱۰۷۱۴۸. . . . . . . . .            مجموعا ً  

های متذکره و سهمگیری سایر اعضای " ناتو"  کشوربازان ِسرباید عالوه نمود که تعداد ِ

وزی باراک اوباما درسال  پس از پیر . مثالً، ایاالت متحده،  ندزمان افزایش یافت   به مرورِ 

بریتانیا، تعداد   تان فرستاد و نیز به افغانس امریکا، به تعداد سی هزارسرباز دیگرم در۲۰۰۹

از را  هزاسربازانش  هزارهشت  ازده  بیشتر  به  نفر  هشتاد  صد  سه  و  بُ ر  باال  رد.  نفر 

باساس مخالفت ِ "ناتو"،  از اعضای  بعضی  یا افکار ِهمچنانیکه  عامۀ کشورهای شان و 

متوجه سربازانِ   تهدید روزافزونی بود،عساکرِ  شان  که  افغانستان  ازآدرخاک  ن  شان را 

است که هرچند کشورهای   یاددهانی  کشور، به مرور زمان خارج کردند. این نکته نیز قابل

د، و اما،  باز به افغانستان فرستادن  شان سرلزوم دیدِ چارچوب " آیساف" به قدرِ ، در متذکره

بستِرمنافع ملی خود شان را  سته از برخال، سیاست های  عین حاهریک ازاین کشور ها در

)درافغانست عمالً  نیز سال  ده  ظرف  که  بود  ملحوظ  بهمین  بکارمیگرفتند.  تا ۲۰۰۱ان 

عملکرد۲۰۱۱ غالباً  درجهت ِمیالدی(  آنان  مینِ های  تروریسم،    تأ  با  مبارزه  امنیت، 

دید و مالحظه پیرامون  برخورد با دولت افغانستان، شیوۀ کار و برنامۀ باز سازی، طرز ِ

. سایه ها و امثالهم، همخوانی نداشتهم  گروه طالبان، تحلیل سیاست های پاکستان و سایر

اگرکشورهای اروپایی دراوایل، با اهداف و تصامیم جدی تربه منظور تأمین امنیت و باز  

سازی افغانستان وارد این کشورشده بودند، وقتی متوجه سیاست های نادرست و انحرافی 

ستان وتغافل جورج دبلیو بوش و بی عالقه گی وزارت دفاع امریکا نسبت به آیندۀ افغان 

افغانستان  باالی  )پاکستان(  آن  جنوب شرقی  اندازیهای همسایۀ  دست  نسبت  آنها  عمدی 

انکشافی خویش   های  برنامه  دلسوزانۀ  و  اصولی  تطبیق  و  ها  ازجدیت  گردیدند، دست 

                                                                                           برداشتند.
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مصاحبه  ورۀ انتقالی شناخته شده بود، طی  د حامد کرزی که دیگر بمثابۀ رییس جمهور ِ

رد. وی  : " امریکا نباید افغانستان را نا دیده بگی" واشنگتن پُست"  گفت  روزنامۀ یی با  

او  زقول داد که تروریسم را ا نماید و کاِر تروریستان را یکسره کند.  کشور ریشه َکن 

اضافه کرد که  " مال عمر مرتکب جنایت شده و هزاران نفر را کشته است . . . عمر،  

اینجا آورده و مردم را قصابی کرده است ، او باید محاکمه شود."    تروریستها را به 

(۱۸)                                                                                                

تنها ظرف سیز نه  ن ده سال زعامت وی هرگزسخنها و وعده هایی که  بلکه  عملی  شد، 

  را   نیز خطاب نمود و سایر تروریستها  "  را  " برادر  مالعمر( تروریستها و رهبرآنها )

طی صفحات آینده، توضیحات بییشتری در این زمینه تقدیم  ض " خواند. )برادران نارا"

                                                                                          خواهد شد( 
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 منابع فصل سوم

 

نشرات شبکه ی تلویزیون  سی.ان.ان امریکا  (۱)  

همان منبع   (۲)  

به قلم جورج دبلیو بوش رییس جمهوروقت امریکا   "لحظات تصمیم گیری  "کتاب   (۳)  

مقالۀ نشرشده در " انترنشنل دیفلپمنت ستدیز" مربوط به یونیورستی هلیفکس کانادا  (۴)  

همان منبع   (۵)  

رسانه های مختلف افغانستان(۶)  

ویکی پدیای آزاد   (۷)  

نشرات دولتی و رسانه های داخلی افغانستان  (۸)  

.انمنتضره ی تلویزیون سی.ان -سخنرانی جورج دبلیو بوش قبل ازحمله به عراق  (۹)  

سی  (۱۰) بی  بی  مارچ    -خبرگزاری  ماه  از    –م  ۲۰۱۲چهارم  شده  برگرفته 

 "آرتورشلزینگر" تاریخ نویس امریکایی                                                         

م چاپ کانادا ۲۰۱۳ماه جنوری   – ۱۱۲شماره  -ۀ " اندیشۀ نو"  ماهنام   (۱۱)  

به نقل از خبرگزاری "ایترتاس"   -۲۰۰۳ه می سال ما  –ۀ " پیمان ملی " نشری   (۱۲)

 روسی 

م ۲۰۱۰فبروری  -خبرگزاری " ایرنا "  وسرمقالۀ روزنامۀ " نیویارک تایمز"  (۱۳)  
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خورشیدی  ۲۳۹۲یازدهم سرطان سال  –شبکۀ اطالع رسانی افغانستان  (۱۴)  

فهرست منتشر شده از سوی صلیب سرخ بین المللی   (۱۵)  

چاپ نیویارک.  - ۶۴۲و  ۶۴۱صفلحات   –" جنگ افغانستان "  به قلم پیترتامسن  (۱۶)  

برگرفته شده از متن قانون اساسی جدید افغانستان   (۱۷)  

وبسایت " کژلتی " امریکایی    (۱۸)  
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چهارمفصل   

 

آن  و پیامد های حکومت انتقالی تشکیل ،کنفرانس ب ن  

علی   تصفیههنوزعملیات ِ  ومقاومتهایوی  طالبان  گروه  آنهااز  پراگنده  ه   سوی 

با همکاری مقام های امریکایی،  مختلف ِنقاط ِدر ادامه داشت که سازمان ملل  افغانستان 

کنفرانِس تدویر ِطرح ِ تحتِ "  یک  االفغانی"  اعالم    نظارتِ   بین  را  ملل  سازمان 

                                                                                             نمودند.

تدویرِ  از  این طرح، حمایتش  تأیید  به  چنین کنفرانس  کوفی عنان سرمنشی سازمان ملل 

و نمود  نیزحکومت ِرااعالم  بر  آجرمنی  مبنی  ازماده گی خودش  کننده  پذیرایی  اشتراک 

در  گان ِ ن آکنفرانس  را  کشور  دن  داد.  امریکاییی شان  نیز  پلوماتهای  زمینه  داخل  دراین 

  عین م   جناحِ کابل، تنها با چهار رمؤقت و انتقالی دحکومت ِ یک  ساختارِ فعالیت شده بمنظورِ 

حمد  رهبری م ، " گروه روم" تحت ِمال" به رهبری برهان الدین ربانی مانند " ائتالف ش

شاه تحت ِظاهر  قبرس"  گروه   "  ،" سرشناِس نظر  گلبدین    جریر" عضو  اسالمی  حزب 

مایت  هللا لودین که عمدتاً مورد ح قایان دکتر جلیل شمس و دکتر عزیز آحکمتیار به شمول ِ

به رهبری    و نماینده های )پشتون تبار( از پشاور پاکستانجمهوری اسالمی ایران بودند  

گیالنی حامد  در  سید  حمایت ِکه  شمول  حکومت ِواقع،  به  داشتند،  خود  با  را  پاکستان 

محسنی  آصف  و  احدی  درترکیب ِبرقرار  تماس  انورالحق  امریکا  یعنی    ین ا نمودند. 

، حقوقی و  علمی  یت های، شخص سیاسی مستقل بین االفغانی، برای تشکالت ِ  کنفرانس ِ

و نماینده    ل و خارج کشوردرداخافغانستان مقیم  آگاه ِ  مربوط به نسل روشنفکرِ مبارزاتی  

  ، وهلۀ اول ازهمان    قربانیهای بیحساب شده بودند،های واقعی مردم افغانستان که متحمل ِ

وفاداری و  محلی   زبانی،  تنظیمی، قومی،، بلکه صرفاً ملحوظات ِجایی و ارزشی قایل نشد
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مناف امریکابه  جانب ِ  قشر ِ  مدنظرگرفت.را  ع  این  چه  آگاه ِدرحالیکه  افغانی،  جامعۀ 

روسی، وظیفۀ  های اشغالگرضد نیرو درسالهای ماضی و چه درجریان سالهای مقاومت ِ

سیاسی،    قلمی،افغانستان را از راه های مختلف )  آزادی مجددِ برای حصول ِ  میهنی شان

انجام داده و هنوز هم آمادۀ خدمتگزاری های وطندوستانه    (مسلحانه  پلوماتیک و ی تبلیغاتی، د 

                                                                                               بودند.

سرنوشت  و مهم  همان وهلۀ نخست نخواستند موضوع ِن، مقام های امریکایی ازعالوه ازآ

نظام ِ  سازِ  تشکیل  به  جدیدمربوط  انتخاب ِ  سیاسی  مردم  زعیم ِ   و  خود  بعهدۀ  را  ملی 

   بود.                             د که حق طبیعی و قانونی آنهان بگذار (افغانستان)درداخل 

 

 

 

۲۰۰۱نمایی ازجلسات کنفرانس ) بُن( دراوایل  ماه دسامبر سال   

سی  کنفرانس ِجلسات ِ اشتراک  به  جوانب ِ نفرازبُن  های  های  مختلف ِ نماینده  گروه 

سازمانافغانمسلح ِ نمایندۀ  و  ،  آلمانملل  امریکا،  انگلستان،کشورهای  پاکستان  ،  هند   ، 

)  وهمچنان، امریکا  فاطمه  هیأت سه عضوی  و  احمدزی  اشرف غنی  زاد،  خلیل  زلمی 
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امریکایی    –ان  افغعناصر ِایاالت متحده  و یا بعنوان ِ  بمثابۀ نماینده های خاِص   ( ضیایی

  ۲۰۰۱تاریخ بیست ودوم ماه نوامبرسال    به    مذکور،با نفوذ و فعال درجریان کنفرانس ِ 

از دریکی  تاریخیمیالدی  های  درهوتل    ساختمان  و  وینتر"  "کونگیس  درشهرکوچِک 

آغازگردید و تا روز پنجم ماه دسامبرهمین سال ادامه پیدا  پیترزبورگ"  کاخ  "مجللی بنام  

                                               کرد. ترکیب اعضای کنفرانس مذکور چنین بود: 

نفر   ۱۱          ئتالف شمال"       * ازجبهه متحد اسالمی یا " ا   

، جمعا ! ............. ریاست محمد یونس قانونیب  

 * ازگروه روم یا طرفداران محمد ظاهرشاه 

نفر۱۱، جمعاً ................          ریاست عبدالستارسیرت  به   

نفر   ۳       . . . . . .    جمعآ       * ازگروه قبرس  . . . . . . .  

 به ریاست همایون جریر

              نفر ۳عاً            به ریاست سید احمد گیالنی جم * گروه پشاور 

ه  بودند،  یافت کنفرانس حضورکره، تعداد بیشتری غرض اشتراک درمتذ گروه ِ هراز  البته

یازده نفربمثابۀ نماینده هایی که میتوانند در کنفرانس اشتراک نموده ،  میان همۀ آنهاولی از

نمایند، برگزُ  پنجاه نفرمجموع اعضای .  یده شدندو اظهار رأی و نظر  یا ازجملۀ حدود 

تنها   کنفرانس  ۳۰هیأتها،  دراین  نظر  ابراِز  و  دهی  رای  حِق  آنها    هرا  نفر 

                                                                                                یافتند.

جناح های ذیدخل،  بگو مگو های داغی میان نماینده گان ِ   روزه،  هُ  ن درجریان کنفرانِس  

سیاسی آینده، تقسیم کرسی های دولتی و وزنۀ قومی صورت  موقعیت ِ  بخصوص روی

جمهوری کابل جابجا کرده بود،  گرفت. برهان الدین ربانی که خودش را دو باره در ارگ ِ

خواست ر ِبُن، مغایفرانس ِ ها، بحث ها و فیصله های کن برابر بخشهای مختلفی از پیشنهاددر

قانونی(وفیصل یونس  )محمد  اش  نماینده  میکردابراز ِ  ،ۀ  بنابرمخالفت  بخاطرآ.  آنکه  ن، 

های انگلستان،  کشور  های  مقام  لخضرابراهیمی،ازعالوه  به نتیجه برسد،کنفرانس زودتر
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تالش  پلوماتیک و گاه تهدید آمیز  ی جرمنی، روسیه ، ایران و امریکا، با  توصیه های د

  پشتِ متنفذ ِ عناصرِ ی کنفرانس متقاعد سازند. همچنان، کردند ربانی را به پذیرش فیصله ها

باالی ر هیأت ؤ پرده،  دیگرِ سای  نیزغرض ِهای  و  افغانی  تقاضا های شان  در  آمدن  کوتاه 

ن روزها اظهار نمود  آند. چنانکه برهان الدین ربانی درپذیرش فیصله ها فشاروارد میکرد 

درکنفرانس بُن، نباید راجع به حکومت آیندۀ افغانستان تصمیم گرفته شود . . . من "  :  

میت دارد،  قرار  فشار  تحت  کنفرانس  این  در  ما  نمایندۀ  اگر  ترک  گفتم  کنفرانس را  واند 

                                                                                      (۱)نماید..." 

را ازجرمنی و از   ""ربانیایاالت متحده، گفته شده که زلمی خلیل زاد نمایندۀ افغان تبار ِ 

طریق تلفون تهدید نمود تا فیصله های کنفرانس بُن را پذیرفته به تسلیمدهی قدرت برای  

                                                                            .حامد کرزی آماده شود

، شعبۀ  بین المللی" یا آموزشهای انکشاف  نشریه های " انترنشنل دیفلپمنت ستدیز دریکی از

" کالین پاول وزیر  ( آمده است که  خبرگزاری )پی بی اس کانادا از قولِ دانشگاه هلیفکس ِ 

کنفرانس را به  رب  د    کنفرانس  گفته بود  امور خارجۀ امریکا، خطاب به گرداننده گان  

قبل از  گر آنها را }  روی آنها }هیأت های افغانی{ ببندید و مگذارید پا را بیرون نهند، ا

توافق گ  ایجاد  نماییم،  رها  مجدد  {  بود...  ردآوری  خواهد  مشکل  آنان 

("۲ )                                                                                              

دوراز دید و دخالت ملت افغانستان دایرشد،    ازآنکه  وهعالن(،بُ ) کنفرانس ِبزرگ ِ ازمعایب ِ 

همانطور که    . همچنانفتجریان یا  نیز  خارجی ها دخالت ِحمایت و   کنترول، تحت ِ  کامالً 

، روشنفکر، تحصیل کرده، آگاه  قشرِ نبود ِ  از یکطرف کمبود بزرگ این کنفرانس،  گفتیم،

بحث  مورد ِ سوی دیگر، پایه های اساسی مطالب ِبود و از  ی گرا و غیر وابستۀ افغانستانمل

و    تنظیمی )حزبی(، قومی و زبانی  هایاک کننده ها را، متأسفانه گرایشو تالشهای اشتر

ی متذکره، از خواست اصلتشکیل میداد. درحالیکه شرایط ِ   عمدتاً تقسیم کرسی های دولتی

                                      ، فاصله داشت و دارد. ملت افغانستان و نیاز های زمان

جاسوسی ارتش  شبکۀ    سابقه دارِ جنراالن ِکه یکی ازآلمان  گفته شد که سفیر پاکستان در

رسابق رییس  بن برنداشت. چنانکه حاجی عبدالقدی کنفرانس ِ پاکستان بود، دست ازمداخله در

یک نمود  اشتراک داشت، با وعده و وعید هایی تحر   شورای مشرقی را که دراین کنفرانس
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آیندۀ افغانستان را جدی بگیرد و  پشتون ها " در دولت ِ  تا موضوع مربوط به " استحقاق ِ

یر شد،  با آن ترکیب و برنامه یی که دا   بنُ یا جلسه را ترک گوید. زیرا تدویر کنفرانس ِ 

                                                      پاکستانی نبود.های    درباطن مورد پذیرش مقام

اقتصادی افغانستان و    –اوضاع سیاسیدادن ِ  زلمی خلیلزاد درسمت وسو رحال، نقش ِبه ه

مؤثربود.   میالدی به بعد، آشکارا و    ۲۰۰۱اخرسال  پرده، بخصوص از او بازیهای پشت ِ  

این صفحه نماییم، اسمای نماینده های  را درج  بُن  قبل ازآنکه فیصله های نهایی کنفرانس ِ 

                                            را قرار آتی متذکرمیشوم: کنفرانس اشتراک کننده در

 ازجبهۀ متحد اسالمی ضد طالبان: 

 محمد یونس قانونی ) ازرهبران شورای نظار و بعداً وزیرامورداخله و رییس پارلمان( 

 خانم آمنه  افضلی 

)بعداً وزیر شهرسازی و باز مقتول درشهر کابل(  عبدالقدیرحاجی   

)بعداً والی هرات و ...(  سید حسین انوری   

) بعداً وزیر تجارت و باز مقتول در بغالن (  مصطفی کاظمی  

 میرویس صادق 

 عارف نوروزی

() بعداً سفیر در لیبی  محمد ناطقی  

 عباس کریمی  

 داکترهاشم فهیمی  

 عبدهللا 

 از جریان قبرس :
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( یون جریر  )ازحزب اسالمی گلبدینهما  

 داکترجلیل شمس

) بعداً رییس ادارۀ مبارزه با فساد اداری(داکترعزیزهللا لودین   

 ازجریان روم ) طرفداران محمد ظاهرشاه( : 

 عبدالستار سیرت 

(عداً وزیر صحت عامه و  امورخارجه) بداکتر زلمی رسول   

 عزیزهللا واصفی

 سیما ولی  

  امین ارسال هدایت هللا

 محمد اسحاق نادری 

() بعداً وزیر تجارت  محمد امین فرهنگ  

() بعداً رییس ادارۀ محیط زیست مصطفی ظاهر  

 رنا منصوری

 پاچاخان زدران

) بعداً وزیر دفاع (عبدالرحیم وردک  

 ازجریان پشاور : 

) بعداً وزیر مالیه و تجارت ( انورالحق احدی   

 سید حامد گیالنی 

محسنی حفیظ هللا   
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که ازکابل رهسپارآلمان شده بودند،    ه مجموع اعضای هیأِت جبهۀ متحدباید متذکرشد ک

اعضای هیأت گروه روم نُزده نفربود و ازگروه  . مجموع  بالغ بربیست وشش نفرمی شدند

ی که ازجملۀ همۀ آنها، همان تعداد  همچنان ازگروه قبرس ده نفربودند  هفت نفر و  پشاور

یده شدند که از آنها در باال نام  غرض اشتراِک مستقیم درجلساِت رسمی کنفرانس برگزُ 

                                                                                            بُردیم. 

نیز  آتی  ذوات  امری   همچنان  دولت  از  گی  نماینده  مللبه  وسازمان  کنفرانس    کا  دراین 

                                                                                     :اشتراک داشتند

 رحمت هللا موسی غازی 

 انجنیر عبدالحکیم   

ملل الخضرابراهیمی نماینده ی سازمان   

متحده  زلمی خلیل زاد نماینده ی ایاالت   

 اشرف غنی احمد زی  

 فاطمه ضیایی 

( ۳)  سخنگوی سازمان ملل احمد فوزی  

بُن  جرو بحث های داغ و طوالنی میان نماینده های اشتراک کننده در کنفرانس ِآنچه پس از

تصویب رسید،  به فیصله و ،  سازمان ملللوماتیک و مشوره های  پ ی های دوپس از فشار

                                                                              :عمدتاً عبارت بود از

انتقالی برای    تشکیل حکومت    عبوری برای مدت شش مایا حکومت     ادارۀ مؤقت  تشکیل  

                                                                                            دو سال

      قانون اساسی جدید ظرف هجده ماه )یا دوسال( تدوین   تدویر " لویه جرگه" غرض  

گز    تدویر   غرض  کشور  ینش  انتخابات  جمهور  تشکیل ورییس  غرض  انتخابات    تدویر 

                                                                                            پارلمان
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قضایی کشورسیستم  احیای مجدد    

اردوی ملی  تشکیل    

خارجی با ممالک جهان  برقراری روابط    

افغانستان و تأمین امنیت توسط نیروهای بین المللی بنام "ایساف " یا   ساختمان مجدد    

(  .)۴)                                  International Security Assistance Fours) 

  مؤقت بود.جمهورِ رییس ِ  تعیینِ   مذکور،درکنفرانس ِبرانگیز  بحث ازموضوعات ِدیگر  یکی

بمثابۀ نمایندۀ " جبهۀ متحد" یا " ائتالف شمال" از سوی درابتدا، محمدیونس قانونی که  

الدین ربانی دراین کنفرانس فرستاده شده بود، تال  آقای ربانی    شبرهان  تا  بخرچ میداد 

شاه سعی داشتند محمد ظاهرطرفداران ِ  .داشته باشدقرارمؤقت    رییس جمهورِ موقعیت ِدر

را بعنوان پادشاه به افغانستان برگردانند،  احیا نموده محمد ظاهرشاه  نتی راتا نظام سلط

کشور، و فعل و  سالهای پسین در سیاسی پس از تحوالت ِ  –فکری  خاص ِولی، شرایط ِ

شاه پیروان ِمانع خواست ِ ونیز، مخالفِت نمایندۀ ایران و روسیه  نظامی و جهادیانفعاالت ِ 

این  و از  گردیدهتصرف  مآنکه عمالً کابل را    غم ، علی رشمالهیأت ائتالف ِسابق میشد.  

  ش خارجی و داخلی زیادی پیش پای ، مالحظات ِ بازهم  برنده یی دردست داشت،  ناحیه برگِ 

را داشت    شخود نظر ِ ُمهرۀ مورد ِ  ، امریکا  ۀ ، ایاالت متحددرعین وقتبود.  قرار گرفته  

اعتبار ِ و  ازشناخت  دراوایل،  درمیانِ که  نبود.    کافی  مند  بهره  افغانستان  مردم 

نظر، عبارت از آقای حامد کرزی بود که بعداً ریاست ادارۀ مؤقت، ریاست  مورد ِ شخص ِ

  ( طی دو دوره پس از به راه اندازی انتخاباتِ ) دورۀ انتقالی و کرسی ریاست جمهوری را  

مختلف بود، به  بُرد ها و اعتراض های گستردۀ جوانب ِها، دست  تقلب    که گفته شد توأم با

چون بحث ها روی این موضوع بسیارداغ گردید، طرفین چنین فیصله نمودند  عهده گرفت. 

ګرفت،   تا آنرا به رأی اعضای کنفرانس بگذارند. درنتیجۀ رأی گیری یی که صورت   
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 سربازان "ائتالف شمال" درحال یورش بسوی کابل 

خود    یازده رأی و حامد کرزی تنها دو رأی را از آنِ نماینده ی محمد ظاهرشاه  سیرت  

بدین حساب، رأی   به سایرِ کرد که  نسبت  نامزد هاعبدالستار سیرت  پنداشته    اکثریت   ،

ون تبار، بلکه  نه پشت   براساس طرزدید خارجی ها  ازیکطرف وی  میشد، ولی ازآنجاییکه 

  کرزی   امدح   آقایبر  وکشورهای همسایه  امریکا  ابرقدرتِ   ،رسوی دیگ ک تباربود و ازی ازب 

، آقای "سیرت " عقب نشست و مصلحتیدرنهایت، بگونۀ تحمیلی و  نآ، بنابرندنظرداشت

  بود منتشرشده آمدهاسناد ِدر چنانکه مؤقت پذیرفته شد.جمهور ِ رییس ِبحیث ِ   حامد کرزی

پلوماتهای ورزیدۀ  ی ن، یکی از دکنفرانس بُ ززیرامورخارجۀ وقت امریکا، قبل اکه "پاول" و 

" بنام  کشور  مؤظف  زجیمزدابن آن  را  را "  "مناسب"  شخص  تا  بود    ساخته 

سقوط ِدولت ِجدید ِرهبر ِ بعنوان ِ از  پس  معرفی  امارت ِ افغانستان  و  جو  و  ُجست  طالبان 

اسم حامد کرزی را شنید    ای،آی.ادارۀ سی.  مسوولینِ   تماس با  حینِ "،  زنماید. "جیمزدابن 

فرماندۀو  فرانک"  تامی   " های  جنرال  نیرو  در  عمومی  گروهِ آستانۀ  امریکایی    سقوط ِ 

داکترعبدهللا وزیر امورخارجۀ دولت    "دابنز" همچنان  از  د.ن، نیز او را تأیید نمو طالبا

شخصی  وسایر  ترکیه  های  ومقام  ربانی  الدین  غیرافغانی  برهان  و  افغانی  مهم  های  ت 

ن  آپس از  نظرخواهی بعمل آورده موافقت آنها را حاصل نموده بود.  مورد حامد کرزی در

که   ایران  پاکستان،  (آیس.آی.ا)بود  امورخارجۀ  وزارت  معاون  و  روسیه    نیز   نمایندۀ 

                                                      اعالم نمودند.  دراین زمینه تأییدیۀ شان را
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" حامد  " نمایندۀ سازمان ملل، طی مصاحبه یی با یکی از خبرگزاریها گفت : "ابراهیمی

افغانستان بود. این نظردر میان پشتونها،  کرزی یگانه شخص   مناسب  برای رهبری 

رستی از نام ها هرکسی فه  داشت...  مقام های پاکستانی و ایرانی هم وجود  جبهۀ شمال،

برگزیدند."  ، اما کرزی مورد پذیرش همه بود و بهمان دلیل، او را  را نزد خویش داشت  

              :  گفتمحمد یونس قانونی رییس هیأت " ائتالف شمال" و بعداً رییس پارلمان  

برای  شدم و جلسه تشکیل شد، دیدم که فضا طوریست که از قبل    بن    "  وقتی وارد   

                                                                 "افغانستان حکومت ساخته اند.

شده   درگزُ گفته  بحیث ِینش ِکه  کرزی  خلیلزاد   حکومتِ رییس ِ حامد  زلمی  مؤقت، 

عمده داشته است. گرچه این رویداد، باالی برهان  امریکایی نقش ِ  های  مقامنیزازطرف ِ 

تکیه زده بود.                    الدین ربانی که تا آنگاه عمالً برکرسی ریاست جمهوری   

زورسر   محمد ظاهر شاه گران آمد، اما از آنجا که گفته اند " آبِ و همچنان به طرفداران  

جالب این بود که حامد  آن نداشتند.    باال میرود "، درنهایت، چاره یی جزتمکین دربرابرِ 

کرزی اصالً درجلسات کنفرانس بُن حاضرنبود وتنها یک پیام شش دقیقه یی توسط تلفون  

فرستاد.                                              ستالیت از داخل اُزرگان عنوانی کنفرانس    

د، دراین شب و روزاعالم  کنفرانس بُن بودن مقام های جرمنی که درعین حال، میزبان ِ 

افغانی های  جناح  هرگاه  که  تأسیِس   مخالف  نمودند  روی  تر  زود  یک    هرچه 

سازمان ملل به توافق برسند، آن کشور حاضر است مبلغ شش    عبوری تحت نظرِ حکومت ِ

ملیارد و ششصد ملیون دالر بمنظور تطبیق بخش اول پروژۀ بازسازی افغانستان ُکمک  

بَعنماید.   پس  )درسالهای  سال  چهارده  ظرف  آلمان  که  بود  آن  از  حاکی  گزارشها  دی 

نموده ۲۰۰۱از افغانستان مساعدت   " باز سازی  دالربرای "  مبلغ سه ملیارد  ، مجموعاً 

                                                                                            است(    
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 الخضرابراهیمی نمایندۀ سازمان ملل درکنفرانس بن  

زورسر   محمد ظاهر شاه گران آمد، اما از آنجا که گفته اند " آبِ ران  و همچنان به طرفدا

جالب این بود که حامد  .  آن نداشتند  باال میرود "، درنهایت، چاره یی جزتمکین دربرابرِ 

ون  توسط تلف   ک پیام شش دقیقه یی کرزی اصالً درجلسات کنفرانس بُن حاضرنبود وتنها ی 

فرستاد.                                              زرگان عنوانی کنفرانس  ستالیت از داخل اُ   

اعالم  راین شب و روزبُن بودند، دکنفرانس  مقام های جرمنی که درعین حال، میزبان ِ 

های جناح  هرگاه  که  تأسیِس   مخالف  افغانی  نمودند  روی  تر  زود  یک    هرچه 

ن کشور حاضر است مبلغ شش  سازمان ملل به توافق برسند، آ  عبوری تحت نظرِ حکومت ِ

سازی افغانستان ُکمک  بمنظور تطبیق بخش اول پروژۀ باز  و ششصد ملیون دالرملیارد  

پس  )درنماید.   سال  چهارده  ظرف  آلمان  که  بود  آن  از  حاکی  گزارشها  بَعدی  سالهای 

باز ساز  ،۲۰۰۱از دالربرای "  مبلغ سه ملیارد  نموده مجموعاً  افغانستان مساعدت   " ی 

                                                                                               ( است
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تشکیل میدهد را حامد کرزی کابینۀ حکومت مؤقت  

پس کرزی،  حامد  جمهور ِ سانت از  باالخره،  رییس  بحیث  به  م حکومت ِ ابش  ؤقت، 

مربوط به آیندۀ    امورِ   ، قبل ازآنکه سایرِ وارد کابل شد. وی  ۲۰۰۱م ماه دسامبردوازدهروز

البته باساس تعیینات قبلی درچارچوِب    آتی را  را تدارک ببیند، اشخاِص   حکومت داری

نمود:                                   تعیین  حیث اعضای کابینۀ ادارۀ مؤقتب کنفرانس بُن  

سیما ثمر معاون رییس جمهور  و مسوول وزارت امور زنان     

 محمد قسیم فهیم معاون رییس جمهور و مسوول امور دفاعی کشور 

 حاجی محمد محقق معاون رییس جمهور و مسوول وزارت پالن 

 شاکرکارگرمعاون رییس جمهور و مسوول وزارت آب و برق 

مین ارسال معاون رییس جمهور و مسوول وزارت مالیه  هدایت ا  

 دکتر عبدهللا عبدهللا مسوول وزارت امور خارجه

 محمد یونس قانونی  مسوول وزارت امور داخله 

 سید مصطفی کاظمی  مسوول وزارت تجارت 

 محمد الم رزم  مسوول وزارت معادن و صنایع 

 عارف نوروزی  مسوول وزارت صنایع خفیفه 

مخدوم رهین مسوول وزارت اطالعات و فرهنگ سید   

عبدالرحیم  مسوول وزارت مخابرات    

 میرویس صادق مسوول وزارت کار و خدمات اجتماعی 
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 محمد حنیف بلخی مسوول وزارت حج و اوقاف

 عبدهللا وردک مسوول وزارت  شهدا و معیوبین  

 عبدالرسول امین  مسوول وزارت معارف 

ت عالی  شریف فائز مسوول وزارت تحصیال  

 سهیال صدیقی  مسوول وزارت صحت عامه  

 عبدالخالق فضل مسوول وزارت فواید عامه 

 عبدالملک انور مسوول وزارت انکشاف

 حاجی عبدالقدیر مسوول وزارت انکشاف شهری

 محمد امین فرهنگ مسوول وزارت باز سازی 

 سلطان امین سلطان مسوول وزارت برگشت مهاجرین 

مسوول وزارت زراعت سید حسین انوری   

 حاجی منگل مسین  مسوول وزارت آبیاری 

 عبدالرحیم کریمی مسوول وزارت عدلیه  

 دکتر عبدالرحمن  مسوول وزارت ترانسپورت و توریزم 

(۵و امان هللا زدران مسوول وزارت سرحدات  )  

حامد کرزی بحیث  کار ِ آغاز ِر خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا، در"کولین پاول " وزیر امو 

، اعطای  شن دیدار با او و اعضای کابینه ارییس ادارۀ مؤقت، وارد کابل گردید وضم 

داشت امریکایی برای حکومت نوبنیاد وی را اعالم نموده اظهاروجه پنجصد ملیون دالر  

گرفت.                                           که مساعدتهای پولی بیشتری صورت خواهد   
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دسامبر، به  یکی ازتالشهای مقدماتی حامد کرزی این بود که بتاریخ هجدهم و نزدهم ماه   

ن زمان هشتاد و هفت  آا محمد ظاهر، پادشاه مخلوع که درنموده و ب روم مرکز ایتالیا سفر

این مالقات این بود تا باساس فیصلۀ مقام وی از  ، مالقات بعمل آورد. منظورِ سال داشت

و    قبایل، ضمن ادای احترامبرخی از رهبران    مان ملل و خواستِ های امریکایی، ساز

همینکه  تعهدات ِ سپردن ِ ظاهر،  محمد  نماید.  دعوت  بکابل  اورا  سابق،  پادشاه  به  الزمه 

مقام های خارجی، بخصوص امریکا  جانب حامد کرزی به نماینده گی ازاطمینان هایی از

)که درقاموس    کرزی هدیه کرد  و انگلستان حاصل نمود، یک جلد قرآن را برای آقای

                                                  هوم خاصی را افاده میکرد.(  خانوادۀ سلطنتی ظاهرشاه مف

 

 محمد ظاهر شاه حین اهدای یک جلد قرآن برای حامد کرزی در ایتالیا

 

ظاهرشاه ً   محمد  هجدهم  متعاقبا سا  بتاریخ  اپریل  رهسپارافغانستان  م  ۲۰۰۲ل  ماه 

                                                                                                  .شد
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تحویلدهی رسمی قدرت  مربوط به  مراسم ِ  میالدی،  ۲۰۰۱بیست و دوم ماه دسامبر سال  

درکابل دایرگردید. در    الدین ربانی برای حامد کرزی رییس ادارۀ مؤقت  از سوی برهان

پلوماتیک مقیم  ی ی" اعضای کوردتنظیم های اسالمی، " قوماندانان جهاد، سران ِ این مراسم

"الخضرابراهیمی" نمایندۀ    افغانستان، فرماندۀ نیروهای بین المللی در  " "تامی فرانک  ،کابل 

پادشاه   گان کشور های مختلف، محمد ظاهرشاه سابق  نماینده  ملل،  ، افغانستانسازمان 

خارجۀ  امورایران، وزیر  ، کمال خرازی وزیرامورخارجۀجناح های ذیدخل درکنفرانس بُن

که پس  مختصرسایرین اشتراک نموده بودند. برهان الدین ربانی طی صحبت ِپاکستان و 

" هرچند قدرت دولتی را به  گفت: فت،صورت گرمذکور ازتحویلدهی قدرت درمراسمِ از

داده،  حام تحویل  کرزی  آیندهد  در  حیات  اما  در  همچنان  خواهد ،  فعال  کشور  سیاسی 

                                                                                                ".بود

ین مراسم، خطاب به "  اجهادی ضمن سخنرانی درشیخ آصف محسنی یکی از رهبران ِ 

                                                                                    : ربانی " گفت 

 

 

 برهان الدین ربانی حین عرض تبریک برای حامد کرزی پس از تحویلدهی قدرت دولتی 
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چنین بار    ؛ زیرا از زیر  نشکرانه ادا ک    " امروز وقتی به  منزل میروی، دو رکعت نماز  

                                                               سنگین رهایی یافتی!" مسوولیت  

رهبران ِمتعاقب ِ مراسم،  ازاین  و برخی  آسیایی  آلمانکشورهای  مانند  ایتالیا،  اروپایی   ،

، حکومت حامد کرزی را برایش تبریک  ره، هندوستان، ترکیه  و غی ، پاکستانروسیه، چین

                                                                                               گفتند. 

  ۲۰۰۱کنفرانس بُن سنگ بنای مکانیسم دولت آیندۀ افغانستان پس از سال  چون فیصله های  

ن،  آی ازهمان فیصله ها میباشد، بنابرمنفی بعدی ناش  را گذاشت که تحوالت مثبت ومیالدی  

متن ِ  تا  دارد  بخاطرِ کامل ِ جای  را  نامه   فیصله  درج    تاریخی  اهمیتِ   این  اینجا  در  آن، 

                                                                                                نماییم:

باثبات    یک حکومت ِتأسیس ِسال جنگ  به مقصد ِ  ۲۳ن که بعد از  توافقنامۀ بُ کامل ِ " متن ِ

م  ۲۰۰۱دسمبر  ۵، جرمنی بتاریخ   بنو نماینده در افغانستان توسط نماینده گان افغان در ُ

                                                                                        : امضا گردید 

نهاد های  مجدد    تأسیس  افغانستان تا زمان  مؤقتی دره ی تشکیالت  در بارموافقتنامه  "

در گان   افغانستاندایمی  کننده  شرکت  در مذاکرات  ،  افغانستان،  ی  باره  در  متحد  ملل 

جنگ و  سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، با تصمیم به ختم  حضورنماینده ی خاص  

بشر  احترام به حقوق    پایدار وو ثبات    صلحافغانستان و ایجاد آشتی ملی،  تراژیدی در  

شناسایی    ارضی افغانستان، باملی و تمامیت  استقالل، حاکمیت  مجدد  کشور، تحکیم  در

در افغانستان  مردم  مطابق  جهت  حقوق  شان  سیاسی  ی  آینده  اسالم،  اساسات  انتخاب 

                        . مختلف و عدالت اجتماعیموکراسی، حضور احزاب و گروه های  د

  ارضی و وحدت    افغانی که طی چندین سال از استقالل، تمامیت  تشکر از مجاهدین  با ابراز  

دهشت افگنی، ظلم و تعدی ایفا  ملی کشور دفاع نموده و نقش مهمی در مبارزه ی ضد  

و باز سازی وطن    جهاد، صلح، ثباتنموده و فدا کاری های شان، آنها را قهرمانان  

                                                            .شان افغانستان گردانیده است عزیز

  مؤقت   تشکیالت  افغانستان ضرورت به استقرار     بی ثبات  داشت اینکه وضعیت  با درنظر

قدردانی از جناب پروفیسور برهان الدین ربانی به خاطر آماده    اضطراری دارد و با ابراز  
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مؤقت که برحسب این موافقتنامه تأسیس    قدرت به یک  حکومت   رای سپردن  گی شان ب

افغانستان در این  این ضرورت که نماینده گی وسیع اقشار مختلف    خواهد شد، با درک  

ملل متحد برای افغانستان نماینده ی  تشکیالت به شمول آن گروه هایی که در مذاکرات  

اول برای تأسیس  مؤقت قدم  کافی نداشته اند، تضمین شود، با یاد آوری ایکه تشکیالت  

فاقد  یک حکومت   نماینده بوده و به هیچ  فرا گیر،  تبعیض جنسی، چند قومی و کامالً 

                        بماند.       اقتدار باقیتعیین شده بر سر  وجه نمی تواند بعد ازوقت  

وای امنیتی ممکن است زمانی تشکیالت و باز سازی ق{  }که  حقیقت {   }اینبا درک   

  امنیتی دیگر که جزئیات آن در ضمیمه ضرورت پیدا کند، بنابر این، مقررات    جدید افغانی

که  ، باید به اجرا در آید. با توجه به اینکه ملل متحد  ی دوم این موافقتنامه  آمده است

یک ارگان شناخته شده ی بیطرف بین المللی است، باید نقش مهم و خاصی را که تفصیل  

آن در ضمیمه ی یازدهم این توافقنامه آمده، در دوره ی قبل از ایجاد ارگان های دایمی  

                                   در افغانستان ، ایفا کند، به صورت ذیل توافق نموده اند : 

 

مؤقت  حاکمیت     

 اول( احکام عمومی :

تأسیس خواهد    ۲۰۰۱دسمبر  ۲۲رسمی به تاریخ  قدرت  مؤقت با کسب  یک حاکمیت  -۱

                                                                                                .شد

اداره ی مؤقت  مؤقت  حاکمیت     -۲ از یک  اداره خواهد  متشکل  است که توسط رییس 

مستقل برای دایر نمودن لویه جرگه ی اضطراری و ستره محکمه     خاص  گردید. کمسیون  

ی مؤقت تأسیس    توسط ادارهی افغانستان  و همچنان محاکم دیگری که ممکن است  

  خاص  حکومت برای اداره ی مؤقت و کمسیون  کار و طرزالعمل  ترکیب، وظایف  گردد.  

                                .این توافقنامه تحریر گردیده است مستقل در

افغانستان را به دوش امور  مؤقت فوراً مسوولیت  رسمی قدرت، حکومت   با انتقال    -۳

میگیرد. به این ترتیب در طول دوره ی مؤقت از افغانستان و روابط خارجی آن نماینده 
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آن و همچنان در گی نموده و کرسی افغانستان را در ملل متحد، نماینده گیهای خاص  

                                      سایر ارگانهای بین المللی و کنفرانسها اشغال مینماید. 

مؤقت دایر خواهد گردید. لویه لویه جرگه اضطراری درظرف شش ماه از حاکمیت    -۴

شاه   توسط  اضطراری  جرگه ی جرگه ی  لویه  شد.  خواهد  افتتاح  ظاهر،  محمد  سابق 

ادارۀ انتقالی فراگیر خواهد بود.   انتقالی را تصویب نموده  که شاملاضطراری، حاکمیت  

دوسال درمدت  اداره  تاریخ    این  شدن   از  یک  دایر  ایجاد  برای  را  زمینه  جرگه،  لویه 

نماینده که در نتیجه ی انتخابات  حکومت   آزاد و مناسب منتخب خواهد گردید، آ  کامالً 

                                                                                    ماده  میسازد. 

انتقالی توسط لویه جرگه ی اضطراری به کار حاکمیت  أسیس  ت، بعد ازمؤقتحاکمیت    -۵

                                                                          خود خاتمه میدهد. 

دایر خواهد   یانتقالمیت  کاحلویه جرگه ی قانون اساسی طی هجده ماه از تأسیس    -۶

کمک به این لویه  گردید تا قانون اساسی را برای  افغانستان تصویب نماید و به منظور   

جرگه ی قانون اساسی در مورد تهیه ی مسوده ی قانون اساسی، اداره ی انتقالی در 

مسوده    ک ملل متحد برای تدوین  خود، کمسیونی را به کم    کار    ظرف دو ماه پس از آغار  

                                          اسی ایجاد خواهد نمود.ی قانون اس

                                                   چارچوب قانونی و سیستم قضایی :   -دوم 

رسد، به طور مؤقت چارچوب قانونی ذیل تا زمانیکه قانون اساسی جدید به تصویب می-۱

                                                                         :  قابل تطبیق است

قان  ) اساسی  الف  مواد    :۱۹۶۴ون  جاییکه  سایر تا  یا  موافقنامه  این  محتوای  با  آن 

که در  ۱۹۶۴قابل  معاهدات بین المللی که افغانستان عضو آن میباشد و یا با آن مواد  

مؤقت،  با یک تفاوت که حاکمیت    ،درج است متناقض نباشد  ۱۹۶۴قانون اساسی سال  

                                            مقررات را تأیید و یا تعدیل نماید. اصالحیت دارد ت

قوه ی قضائیه ی افغانستان مستقل بوده و متشکل است از ستره محکمه و محاکم    -۲

کم   به  مؤقت  ی  اداره  میشود.  ایجاد  مؤقت  ی  اداره  توسط  که  متحد،  دیگری  ملل  ک 
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اصالحات   نظام  کمسیون  احیای  برای  را  افغانستان  قضایی  قضایی 

عنعنات  اسالممقدس  دین  اساسات  مطابق   و  قانون  ی  سلطه  المللی،  بین  های  معیار   ،  

                                                          پسندیده ی افغانی تشکیل خواهد داد. 

اداره ی مؤقت                                                      -۳  

 الف ( ترکیب :                                                                        

عضو  هر  اداره ی مؤقت دارای یک رییس، پنج معاون و بیست و چهار عضو میباشد.

.  ش داشته باشدی از بخشهای اداره ی مؤقت را بدویکبه استثنأ رییس، میتواند ریاست  

قراردادی را که بین شان منعقد شده نقض کنند، با آنها    ،ی از افراداگرشخص و یا گروه

چگونه رویه صورت میگیرد؟  این قرار داد چگونه تغییر میخورد؟  اگر بعضی مردم  

بدهند؟  ) توسط رییس یا  بخواهند قرار داد را تغییر بدهند، چگونه میتوانند آنرا تغییر  

دارای  یک قانون اساسی میباشند که  تمام یا عامۀ مردم؟( تمام کشورها  زعیم؟ توسط  

قانونی کشور را تشکیل معموالً به این  سواالت جواب میگوید. و به این ترتیب نظام  

امکان دارد   ، یعنیتصار و تفصیل متفاوت انداساسی کشورها ازلحاظ اخمیدهد. قوانین  

دولی بعضی  یعنی  باشد.  مختصر  بسیار  یا  و  مفصل  بسیار  اساسی  قانون  قانون    ،ک 

باشد.  بسیار مفصل می  قوانین اساسیاساسی خود را با جزئیات مینویسند و این چنین  

قانون اساسی خود ذکر میکنند و مسایل  دربعضی از دول هم صرف اصول بسیار مهم را  

میکنند تا قوانین عادی در مورد آن تصمیم بگیرد. خورد را به قوانین عادی واگذار  

اساسی در افغانستان صحبت نماییم،    هرگاه خواسته باشیم در مورد نیاز به داشتن قانون

مردم افغانستان در مدت بیست و سه سال، جنگ و رنج و مشقت زیاد   باید بگوییم که :  

متجاوزین   گاهی  مدت،  این  در  اند.  شده  متحمل  قو  را  و  خارجی  ساخته  اساسی  انین 

دروازه های بسته ساخته میشد، باالی مردم مسلمان ما  پرداخته ی خود را که در پشت  

تحمیل مینمودند و گاهی هم گروه های  مختلف بجان هم افتاده و مجال توافق را برای  

  أ اینکه چطور باید بصورت صلح آمیز حکومت نمایند، پیدا نکرده اند. میتوانیم واضح 

دولت را که اکثراً به واسطه ی یک قانون اساسی    مکلفیت های افراد و اقتدار  نبودن  

بیست و سه سال در کشور خود هرج و مرج  ن صورت میگیرد به عنوان یک عامل  و  مد  

قلمداد نماییم.  اکنون که برای یک دولت مسوول و نماینده ی مردم زمینه مساعد شده 
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قا بواسطه ی یک  بود  بهتر خواهد  اساسی مردمی، شکل وساختار  است،  ،  دولت نون 

خود را در برابر دیگر همشهریان خود و حقوقی که آنها باالی ما  حقوق و امتیازات  

دولت داریم و امتیازاتیکه از دولت  دارند، حقوق و مکلفیت هایی که ما همه در مقابل  

م، این  یک  میخواهیم و باالخره سیستم ادارات دولتی خود را مشخص و پیشبینی نمایی

ر  پایداروبا ثبات ب صلح  فرصت طالیی است که بتوانیم بر مشکالت پیروز گردیم و از نعم  

یک کوشش میالدی( در۲۰۰۱هجری شمسی)  ۱۳۸۰درسال  از طرفی همخوردار شویم.   

افغانس در  استقرار صلح  برای  جانبه  قانونی  تان همه  روشنایی  در  ملت  گان  نماینده   ،

مؤقت برای اداره ی امور  ادارات  یک سلسله اقداماتی را جهت تأسیس    ۱۳۴۳اساسی  

کشور روی دست گرفتند. افغانها، در مورد اداره ی مؤقت تصمیم اخذ نمودند، اما فعالً  

اتخاذ گردد    جدید ودایمی ضرورت داریم که باید توسط مردم افغانستان  به اخذ تصامیم  

و این تصامیم واضح سازد که اداره ی امور مملکت چگونه صورت گیرد و کدام ادارات 

شان  باید تأسیس گردد و این فرصت برای افغانها یک فرصت طالیی است که بر مشکالت  

، قانون اساسی را تصویب نمایند که آنها را  مده و به امید یک آینده ی درخشانفایق آ

تدوین   مشترک شان همآهنگ سازد، مواردی را که به ضرورت  اهداف   نیل به  در جهت  

                                                       قانون اساسی داللت میکند، چنین بر شمرده میتوانیم :  

واحد میسازد ، یک ملت  بخشهای مختلف و گروه های پراگندهاز  قانون اساسی خوب  -۱

                      یکسان در نظر میگیرد. و برای همه گان حقوق و امتیازات   

دلیل عمده ی دیگر اینست که قانون اساسی بصورت روشن وواضح حقوق و مکلفیت    -۲

رگان  اوینماید و هم این موضوع را که هر  های دولت و افراد را در برابرهمدیگر تعیین م

دار نوع صالحیت  میتوانچه  کدام جهت  در  و  کندد  استفاده  خود  های  از صالحیت   ؟ د 

قانونخ هاییکه  درکشور  اینکه   ولو    الصه  اتباع  دارند،  جامع  و  عصری  اساسی 

دورترین نقاط از مرکز، درابهام زنده گی نمیکنند و هرکس حقوق، صالحیت ها و  در

                                     ملکفیت های خود را در روشنی قانون  نوشته شده میداند.

              عادی وضع میشود که  ، قوانین  اجتماعی حیات  مختلف   ابعاد  برای تنظیم   -۳
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مشروعیت داده شود و هرگاه ما در رأس اساسی  توسط قانون   به همۀ این قوانین باید  

عادی غیر    ین  نعادی، قانون اساسی نداشته باشیم در حقیقت تمام قواهمه این قوانین  

                                                                                       . قانونی است

تدوین    ، درحالیکه یک کشور، زنده گی سیاسی جدید را شروع میکند، در سطح بین المللی

کشور با تدوین قانون اساسی    ، یعنی اینتولد آنست اعالن    قانون اساسی جدید به حیث  

آن  سیاسی ارتقا یافته است" و با تصویب  رشد     ۀ ود را اعالن میدارد که " به مرحل، خجدید

المللیمیخواهد جهت   از حقوق خود در جامعه ی بین  المللی    ، دفاع  با سازمانهای بین 

و برای  استقالل خود را اعالن کرد     ۱۹۵۸اکتوبر    ۱۲ملحق شود. مثال کشور گینه در  

، قانون اساسی خود  ۱۹۵۸نوامبر  ۱۰ملل متحد را کسب کند، در  سازمان   اینکه عضویت  

در   و  کرد  اعالن  سا  ۱۲را  سال  همان  آنرا نوامبر  عضویت  متحد  ملل  زمان 

                                                                                                     . پذیرفت

                                 چیست ؟     اساسی قانونمحتویات  

ل و اختیار متفاوت میباشند، اما  ، قوانین اساسی نظر به تفصیهمانطوریکه یاد آور شدیم

قوانین عصری و از جمله، قانون اساسی افغانستان مسایل ذیل را در بر دارد:   اکثراً 

این مسایل اکثراً در ضروری است )ارزشها و اصول اساسی که برای مردم یک کشور  

دولت،  ، حدود صالحیت ها و اقتدار  دولت  ساختار  (  قدمه ی قانون اساسی تحریر میگرددم

افراد توضیح داده  حقوق و آزادی های  اکثراً در فصل    کهیت های اتباع )کلفحقوق و م 

حکومت جرگه،  لویه  شورا،  اضطرار  میشود(،  حالت  اداره،  قضا،    قانون   تعدیل    و، 

                                                                                             اساسی.

قانون اساسی در افغانستان چگونه بوده  است ؟ تدوین  سیر   انتقالیاحکام     

قانون    تدوین  در  عالی  تجربه ی  دارای   ها،  اکثر کشور  مانند  ما  که کشور  میدانیم 

هجری شمسی تصویب گردید،   ۱۳۰۱اساسی میباشد. از اولین قانون اساسی که در سال  

ردم )  م  نه گاحدود هشت قانون اساسی تهیه گردیده است که تنها پنج  آن توسط نمایند

حکومتها    این قوانین  برحسب دوام  ( تصویب شده و طبعاً دوره ی دوام و عمر  لویه جرگه

، درنتیجه ی توسعه ی ارتباطات  عامه   گاهی، به دلیل رشد آمتفاوت بوده است.  امروزه
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حیاتی جامعه تغییر  به مسایل  مردم نسبت  مهاجرت، دید  و افزایش تجارب از جنگ و  

های شان و دقت روی  حقوق وآزادی    درتأمین  قانون  گاهی مردم از نقش    کرده است و

.  یت نسبت به مسایل حیاتی کشور استمسوول آگاهی و احساس  رشد  بیانگر    ، موضوع

سهیم کردن    خواهی عامه ور تدوین قانون اساسی جدید بر نظربر همین مبنا است که د 

انتقالی دولت  ده اند و این از اهداف  ارزش  واالیی قایل ش  ،قانون اساسیملت در جریان  

  اسالمی افغانستان و مراجع مربوطه است که در تدوین قانون اساسی جدید خواست ها 

                                                                  .  و حقوق اتباع کامال  رعایت گردد

تحت   اساسی  قانون  نظامنامعنوان   اولین  افغانستان"  ه  "  علیه  دولت  اساسی 

 ۱۳۰۲هجری شمسی تسوید و درسال    ۱۳۰۱امان هللا خان درسال  حکومت  زمان  در

لویه جرگه جالل آباد تصویب  یالدی( توسط نماینده گان مردم درم۱۹۲۳هجری شمسی )

عنوا تحت  اساسی  قانون  دومین  افغانستان"  گردید.  عالیه  دولت  اصول   " زمان ن  در 

ت نادرشاه  درسال  حکومت  ملی"  شورای   " بنام  هیأتی  شمسی   ۱۳۱۰وسط  هجری 

اعلیحضرت محمد ظاهر قانون اساسی در دوران    میالدی( تصویب گردید. سومین۱۹۳۱)

شاه توسط کمسیون هفت نفری تهیه  و بعد از غور و بررسی کمسیون مشورتی تدقیق،  

( ماده تصویب گردید. بر  ۱۲۸( فصل  و )۱۱در )  ۱۳۴۳توسط لویه جرگه در سال  

، مبنای اداره ی  مربوط به شاه ، این قانون به استثنای فصل  ناساس موافقت نامه ی ب  

سال جنگ و ویرانی،   بعد از بیست و سه   أگرفت.  اخیرتقال قراروره ی انکشور در د

دایمی دولتی در افغانستان"  که   ساختار های مؤقت الی تأسیس موسسات  موافقتنامه "

مردم افغانستان بتاریخ پانزده قوس ن یاد میشود و توسط نماینده گان  بنام موافقتنامه ی ب  

یالدی امضا شد. این موافقتنامه در م  ۲۰۰۱دسامبر    ۵هجری شمسی مطابق    ۱۳۸۰

برای بوجود آوردن تشکیالت دایمی و ایجاد یک دولت با ثبات  حقیقت، چارچوبی است  

انتخابات  از دراین  طریق  افغانستان.  مردم  توسط  افغانستان  برای  دموکراتیک  و  آزاد 

نستان در مردم افغانستان توافق نمودند که سیستم قانونی افغاموافقتنامه، نماینده گان  

                                          هجری شمسی تنظیم گردد.    ۱۳۴۳چوکات اساسی سال  
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      تدوین قانون اساسی نقش دارند ؟   ۀکدام نهاد ها در پروس

ملی را  هویت   که جامع بوده حق  افغانستان به ایجاد قانون اساسی  دولت انتقالی اسالمی  

ن  . این تعهد مبتنی بر موافقتنامه ی ب  مردم باشد، متعهد است  موردقبول  حمایت و وسیعاً  

آزادانه ی زنده گی سیاسی آینده   تعیین  افغانستان درمردم  حق  ، رعایت  بوده و به ویژه

ی  اجتماع  ی شان مطابق اصول دین مقدس اسالم، دموکراسی، کثرت گرایی و عدالت  

ان اصلی وجود دارد که هر کدام در پروسه ی  ، سه ارگمیباشد. برای نیل بدین اهداف

                                                               تدوین قانون اساسی نقش دارند: 

 کمسیون تسوید قانون اساسی  

 کمسیون تدقیق قانون اساسی 

 لویه جرگه ی قانون اساسی 

حاظ فراهم  تسوید را از لرگانهای فوق را حمایت نموده و کمسیون  ، فعالیتهای ا  داراالنشأ

مک مینماید و حمایتهای خود را به  ، اداری و لوژستیکی  ک  آوری حمایت های تحقیقی

                                       قانون اساسی گسترش خواهد داد.  کمسیون  مختلف  سطوح  

المللی به رهبری ملل متحد   ار  جوامع بین  با داراالنشأ و  گانهای  در همآهنگی نزدیک 

این پروسه از حمایت های  متذکره فعالیت  می نماید تا اطمینان حاصل گردد که هر قدم  

فنی جهت  الزم   قانون اساسی بر خوردار  تکمیل   مادی و  موفقانه ی پروسه ی تدوین 

                                                                                            باشد.   

:                                                      کمسیون تسوید  

قانون اساسی انتخاب نموده که محترم  تسوید  ه نفری را جهت   ، کمسیون ن  رییس دولت

ایفای   به حیث رییس کمسیون   دولت  نعمت هللا شهرانی معاون رییس  وظیفه پوهاند 

                                                 : . اعضای کمسیون ذوات آتی میباشندمینماید
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عری، محترم دکتر عبدالسالم  محترم  دکترمحمد موسی معروفی، محترم سید موسی اش

داکتر عظیمی محترم  اکرمی،  مکرمه  قاضی  محترمه  کاکر،  آصفه  قاضی  محترمه   ،

.                         استاد سرور دانش و محترم فاضلی محترمعبدالرحیم شیر زوی،   

یک مسوده ی ابتدایی قانون اساسی میباشد که این    تسوید و ترتیب  کمسیون     مسوولیت   

ای ترتیب قانون اساسی خواهد  مسوده بعنوان مجموعه ی از طرح  های پیشنهادی بر

قانون اساسی و همچنان درمورد تنظیم مسایلی مسایل  انعکاس  مسوده  درجهت    اینبود.

وید،  تس  . کمسیون  ک مینمایدکه در آن نظریات مردم قابل پذیرش باشد، کمسیون را کم  

شان در مورد شکل قانون اساسی افغانستان به کمسیون    مسوده را ضمیمه ی پیشنهادات

                                                                            .مکمل تسلیم مینماید

:                                                      کمسیون تدقیق  

عضو دارد و اعضای کمسیون بعد ازمشوره های وسیع از طرف    ۳۵که  این کمسیون  

ازبین اعضا توسط رییس دولت انتخاب  دولت انتخاب گردیدند، رییس کمسیون نیز  رییس  

( مسوده  ی سال روانتا تاریخ )هشت سنبله  گردید. مسوولیت اساسی کمسیون اینست که  

ک اساسی  قانون  لویه جرگه ی  به  را جهت تصویب  اساسی  قانون  در ماه میزان ی  ه 

                       (  دایر میگردد، ترتیب نماید. ۲۰۰۳اکتوبرهجری شمسی ) ۱۳۸۲

                                                   :       وظایف کمسیون  عبارتند از

*تسهیل  و ارتقای آگاهی عامه در مورد پروسه ی تدوین قانون اساسی در طول دوره  

                                                                                          ی کارش.

خواهی عامه جهت جمع آوری و انعکاس نظریات مردم  *به راه اندازی برنامه ی نظر  

هادات شان برای قانون اساسی آینده در سرتاسر نشفغانستان در مورد آرمان ملی و پی ا

افغانستان، ایران، پاکستان و در صورت امکان در کشور های دیگر جهت جمع آوری  

                                                                                 نظریات مهاجرین.

بررسی و مطالعه ی طرح های پیشنهادی مسوده ی قانون اساسی  *   
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  عمردم در جریان نظرخواهی عامه جم  *تهیه و ترتیب گزارشاتی که درآن نظریات

گردیده. ی آورد  

، تجزیه و ثبت گزارش هایی که از نظر خواهی عامه حاصل شده * تحلیل  

آننتشار  پیش نویس و ا *تدقیق    

 *بازدید از تمام والیات افغانستان جهت آگاه ساختن مردم از مسوده ی قانون اساسی. 

                                                               :( لویه جرگه ی قانونی اساسی۳

ممثل اراده ی مردم افغانستان به منظور توافق روی قانون اساسی  لویه جرگه یک مجمع   

رنهم آن خواهد بود. لویه جرگه دکشور میباشد که وظایف آن مرور بر مسوده و تصویب  

میالدی( دایر و به تاریخ سوم ماه    ۲۰۰۳اول اکتوبر  هجری شمسی )  ۱۳۸۲ماه میزان  

دی( خاتمه خواهد یافت.  میال  ۲۰۰۳ماه اکتوبر  ۲۵هجری شمسی )۱۳۸۲عقرب سال  

                                                  بعداً قانون اساسی چاپ و منتشر خواهد شد.

    شیوه ها و مراحل برنامه ی آگاهی عامه در مورد تدوین قانون اساسی کدام ها اند ؟ 

                : وسه ی قانون اساسی سه مرحله داردبرنامه ی آگاهی عامه در مورد پر

 ۱۳۸۲آگاه ساختن مردم از پروسه ی قانون اساسی و مسایل مربوط به آن ) ازحمل  -۱

                                                                                 ( ۱۳۸۲الی سنبله

مردم در باره ی محتویات مسوده ی قانون اساسی جدید بعد از تصویب در آموزش    -۲

.  ( به بعد  ۲۰۰۳ری شمسی ) از نوامبر  هج  ۱۳۸۲جریان ماه های عقرب و قوس سال  

ن بخوبی با خبر شوند.  نخستین  آافغانها ازری خواهد بود تا تمام  این یک روند مستم

در  هدف   در  مرحبرنامه  مردم  آگاهی  ارتقای سطح  آگاهی عامه،  برنامه ی  اول  له ی 

،  مربوط به آن میباشد. این مرحله رابطه  با پروسه ی تدوین قانون اساسی و مسایل  

ید.  مردم وسیع مردم را در پروسه ی تدوین قانون اساسی فراهم مینما زمینه  مشارکت  

آگاه  اساسی  قانون  محتویات مسوده ی  از  آگاهی عامه  برنامه ی  اخیر  در مرحله ی 
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برای  افغانستان  مردم  پیشنهادات  میان  موازنه  ایجاد   ی  نحوه  از  نیز  و  شد   خواهند 

                                     خواهند یافت.  انعکاس خواسته های شان اطالع  

کمسیون بخش آگاهی عامه را ایجاد نموده است که برنامه ی آگاهی عامه  داراالنشأ،   

را برای ارتقای سطح آگاهی مردم در باره ی پروسه ی تدوین قانون اساسی و مسایل  

مربوط به آن اجرا نماید. بخش متذکره در همآهنگی برنامه با نهاد های جامعه ی مدنی 

                                                    .     و سایر موسساتی که از پروسه ی تدوین  

                                     قانون اساسی پشتیبانی میکنند، ارتباط بر قرار مینماید. 

                  :              وظایف بخش آگاهی عامه عبارتند از

ز اینکه برنامه ی  گسترش برنامه ی آگاهی عامه در سراسر کشور، حصول اطمینان ا

داخل   افغانهای  تمام  عامه  مهاجرین  آگاهی  و  و  مقیم  کشور  پاکستان  و  ایران 

را در بر میگیرد، ایجاد همآهنگی  مقیم در سایر کشور ها  امکان، مهاجرین   درصورت  

اندرکاران   دست  داراالن  میان  اعضای  شمول  به  عامه  آگاهی  ی  های  برنامه  نهاد  شأ، 

یه مواد آموزشی که  کل  و حمایت از آنها، تصویب    دولتی، ادارات  مختلف جامعه ی مدنی

آگاهی عامه و تهیه ی    پروگرام  خارج از داراالنشأ تهیه شده باشد، تربیه ی مربیان  

وی ایجاد میکند و در هر منطقه برای  دفتر ساح ۹، مواد آموزشی برای شان. داراالنشأ

داراالنشأ ی آگاهی عامه یک کارمند توظیف میدارد. کارکنان   برنامه ک به همآهنگی کم  

درآن نواحی مستقر شده و در هر والیت مردم را از پروسه ی  تدوین قانون اساسی 

ای آگاهی  ی پاسخ میگویند. پیام هآگاه ساخته و به سواالت مردم در باره ی قانون اساس

عامه از طریق رسانه های اطالعات جمعی  نیز پخش میگردد و همچنین در سیمینار  

های نهاد های جامعه ی مدنی که همکاری برای پخش و انتشار اطالعات در باره ی  

اند نیز به اطالع مردم میرسانند. کمسیون  قانون  سه ی تدوین قانون اساسی پذیرفته  پرو

اهی عمومی را در سراسر افغانستان انجام خواهد داد.  اساسی یک پروسه ی نظر خو

سسات و  ؤدم افغانستان مستقیماً و همچنان توسط مکمسیون قانون اساسی با تمام مر

گروه های مختلف مشوره میکنند تا نظریات و پیشنهادات  شان را در باره ی مسوده ی  

تیم مشورتی سیار تشکیل    ۹،  ست آورد. بدین جهت است که کمسیونقانون اساسی بد
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میدهد تا بتوانند به تمام ساحات و والیات، ایران و پاکستان و دیگر کشور ها یی که 

ممکن باشد، بروند. پروسه ی مشوره مدت دو ماه را در بر میگیرد و اعضای کمسیون  

و پاکستان و    مهاجرین افغانی مقیم ایرانبود و باش   والیت افغانستان و محل    ۳۲به  

والیت    ۳۲ر کشور هایی که ممکن باشد سفر خواهند کرد. یک کارمند در هر یک از  دیگ

با اعضای  افغا تعیین خواهد شد که مالقات های مشورتی  را سهول نستان  ت  کمسیون 

تیم   بخشد هر  برای  گزارشگر،  نفر  دو  بتوانند    .  تا  شد  خواهد  داده  آموزش  کمسیون 

هدقیق  گزارش   جریان  نیز  و  اخذ  را  از جلسات  تا  نموده  نوار  ثبت  را  جلسه  ر 

جلسه اطمینان حاصل شود. به عالوه ی مالقات، افغانهای داخل و خارج  گزارش  صحت  

کشور تشویق خواهند شد که پیشنهادات شان را در باره ی مسوده ی قانون اساسی 

                                                                                           بسپارند.  

مردم را   أعضای کمسیون تمام پیشنهادات و آردرختم پروسه ی  مشوره ی عمومی، ا

کمسیون   اعضای  مینمایند.  تحلیل  و  مطالعه  اساسی  قانون  ی  مسوده  ی  باره  در 

مردم را با یکدیگر متوازن نموده و به حد های متعدد  مخلصانه نموده تا نیازکوشش  

بگنجانند. داراالنشأ، فشردۀ مسودۀ قانون ی  اساس  مردم را در مسوده ی قانونأ  آرمکن  م

که   میکند  ترتیب  ساده  مشخصات  را  عبارات  با  را  اساسی  قانون  ی  مسوده  عمده ی 

توضیح میدهند. این فشرده، برای کمسیون قانون اساسی، جامعه ی مدنی و رسانه ها  

مورد استفاده    ۀیک وسیلبرای آگاهی عامه در باره ی مسوده ی قانون اساسی  به حیث  

                                        قرار خواهد گرفت ... "  )پایان متن فیصله نامه (     

                    : دولتی، طی یک سخنرانی گفتحامد کرزی، پس ازتحویلگیری قدرت ِ

" افغانستان ازماست و ما فرزندان افغانستان هستیم. من وعده می سپارم که وظیفۀ  

ش  خودم را با صداقت انجام داده و صلح را در کشور بوجود بیاورم. ما به کار و کوش 

   دشواری نیاز داریم. افغانستان به حمایت سازمان ملل وسایرکشورها احتیاج دارد..."

محمد اسماعیل اکبر(، مقالۀ تحلیلی ای گان شناخته شدۀ افغانستان بنام )یکی ازنویسنده  

م،  ۲۰۱۵ماه نوامبر    ۳۰" بتاریخ  نس بن که آنرا وبسایت " کابل پرسداشت پیرامون کنفرا 

پس   چونیعنی  رسانید.  چاپ  به  اش  نویسند  دهندۀ   ازدرگذشت  انعکاس  مذکور،  مقالۀ 

برداشتهای سیاسی یک نویسندۀ آگاه و تحلیلگرکشورما پنداشته میشود، بهتراست تنها یک  
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اینجا به عاریت بگیریم:بخش   هنگام برگزاری کنفرانس بن، درافغانستان  ..  ."  آنرا در 

لح، برقراری نظم دموکراتیک و  ر راه تأمین صنیرو های سیاسی متشکل که هدفمندانه د

سازی مطابق یک برنامۀ توسعۀ علمی ومدرن کارکنند، موجود نبود و براساس فیصله  باز

حکومت   دستگاه  در  کارشکنی  و  اختالف  کار  ابتدای  ازهمان  کنفرانس،  این  های 

ملۀ چند  ازج   پدیدارگردید. حکومت عمدتاً میان سه گروه برگزارکنندۀ آن  تقسیم گردید.

نفر وزیری که با خود گروه  و دارو دسته نداشتند، بدنۀ وزارت شان و نماینده گی های 

گردید. اشغال  قدرت  های  گروه  توسط  آن  دورۀ    والیتی  مرج  و  هرج  امر،  درحقیقت 

حکومت تنظیم ها مجدداً احیاشد و توأم با آن، قانون شکنی، غصب ملکیتها و دارایی های  

متشکل شدند و قاچاقران مواد    سترش یافت. باندهای جنایتکاری گدولت، عامه و شخص

جرگۀ   لویه  در  که  انتظارمیرفت  کردند.  آغاز  مجدد  تجهیز  و  یابی  سازمان  به  مخدر 

اضطراری، حکومتی انتقالی و متشکل ازکارشناسان  و افراد غیر تنظیمی تشکیل گردد  

که در    تنظیم ها تفهیم گرددکه خدمتگزارقدرت های پدید آمده در دوران جنگ نباشد وبه  

به خلع سالح انتقال،  باند های قاچاق و گروه های  دورۀ  با گروه های مسلح،  ، مبارزه 

قانون شکن همکاری کنند و خود را برای شرکت در انتخابات آماده سازند. متأسفانه لویه  

ون که  جرگۀ اضطراری آنها را ابقا کرد و بنابر این، گروه های طرفدار دموکراسی و قان 

تازه تشکیل شده و ضعیف بودند، نتوانستند رشد کنند واصالً به جزشهرکابل، در سراسر 

کشور، مردم دوباره به همان گروه های قدرت تنظیمی پناه بردند؛ زیرا میترسیدند مجدداً 

ازجانب گروه مسلح آنها مورد آزار و اذیت قرار گیرند. تفویض صالحیت انتخاب نماینده 

ۀ اساسی به نماینده گان لویه جرگۀ اضطراری که خود مخالف طرزالعمل  گان لویه جرگ

  و عمدتاً ازقوماندان ها و جانبداران تنظیم ها انتخاب شده بودند، گام دیگردرجهت مایوس 

ت و داد خواهی  ساختن و بی باور گردانیدن آنها به شعار های دموکراسی، عدال

جمهوری، قدرت تنظیم ها در سطح کابینه  انتخابات ریاست  بود. اگرچه بعد از

گرفت؛ زیرا بدنۀ دستگاه   کاهش یافت، اما کارشکنی و دسته بازی شان شدت

دست آنها بود و آنها نمیگذاشتند کابینه ای که به آنها تعلق ندارد، کامیاب  دولت در

گردد. این بود که فساد دستگاه دولتی، دسته بازی، قانون شکنی و رشوت به  

ابقه ای عام گردید و مردم را از دستگاه دولت رو گردان ساخت. طور بی س

تنظیم ها که به سیاست کشورهای ذ یدخل بد گمان شده بودند به تبلیغات   رهبران
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وسیع درجهت ناتوانی دولت نو تشکیل و حتمی بودن شکست آن آغاز کردند.  

فتۀ خود  آنها آشکارا نوید میدادند که خارجی ها محکوم به شکست اند و به گ

بیمناک شده   آینده  پیروز میگردند. مردم که از  بودند؛  شان اسالم و مجاهدین 

وس ترین پناهگاه شان، همان تنظیم ها رایافتند؛ زیرا می ترسیدند اگربار  مان

دیگرجنگ، نا امنی و خشونت گسترش یابد و قوت های خارجی بیرون بروند  

پایمال خوا به گروه های قدرت،  اتکا  تبلیغات،  آنها بدون  این بود که  هند شد. 

عمدتاً  شورایملی نیز    ول های گزاف کارگرواقع شد و مجالستهدید و مصرف پ

طرف نماینده گان تنظیم ها اشغال شد و عرصه برای رشد دموکراتیک جامعه  از

به طور قطع نا مساعد گردید. عدم تشکیل محکمۀ قانون اساسی و باز گذاشتن  

ادی ازقانون که مشروط به انطباق با دین اسالم و  امکان تعبیر و تفسیر آن مو

ن استبداد  ملی، دراختیار مراجعین و طرفداراعام  یا احکام عام از قبیل منافع  

هی قرار گرفت. البته که خیلی افراد در میان تنظیم ها هستند که  مذهبی و گرو

میخواهند درجهت صلح، بازسازی، حاکمیت قانون کارکنند؛ اما چنین افرادی 

منفرد اند و گروه های مخالف نظم و قانون روز به روز متشکل تر و نیرومند  

میگردند..." گذشته )تر  صفحات  طی  قسماً  خاص،  تحلیل  این  بازتاب 

ازنظرخوانندۀ گرامی گذشت و نتایج ناگوارترآن نیز درصفحات آینده به عرض  

                                                                                 خواهد رسید( 

ب خلیلزاد  زلمی  در چون  بوش  دبلیو  جورج  نمایندۀ  بُ عنوان  ازآکنفرانس  پس  و  ن ن 

بُن نیز تا چندین سال ِپس از  بوده  مایشا  افغانستان، فعالدر تعیین  دیگر، عنصرِ کنفرانس 

آنکه به زنده ن، قبل ازآ، بنابرافغانستان بحساب میرفت  ملی مردمِ حیات ِ  کننده یی در امورِ 

بود،   نخواهد  بیجا  بپردازیم،  کرزی  حامد  معرفی  انخست  گینامۀ  مختصراً  دراینجا  ورا 

                                                                                                 :کنیم
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                                      زلمی خلیل زاد کیست ؟

لغمان هللا خان،  یل  خل  میرزا  فرزندِ وی   ازافراد سرشناس والیت  در  یکی  سال  است که 

درکوچۀ سیاه ِگرد والیت بلخ دیده به    میالدی(۱۹۵۱رشیدی )ماه مارچ سال  خو   ۱۳۲۶

الدین وتحصیالت متوسطه    مکتب سلطان غیاث. خلیلزاد تحصیالت ابتدایی را در دنیا گشود

با   ن زمان، شاگردان ِآچون درشریف ادامه داد.زارم   را تاصنف یازدهم در لیسۀ باخترِ 

لهذا، ویاست  میفرستادند،  بخارج  بورس های تحصیلی  بواسطۀ    ۱۳۴۵درسال    عداد را 

سالهای گردید ودرامریکا    کالیفورنیایامریکا، عازم    خورشیدی، با استفاده ازسکالرشپِ 

در امریکا بعد،  ویدانشگاه  پرداخت.  تحصیل  به  بیروت  میالدی  ۱۹۷۹درسال    یی 

آمد.                           علوم سیاسی نایلشیکاگو شد و به درجۀ دکتورا در  دانشگاهِ وارد ِ  

بنام "    (اطریشی   – یهودی   ) امریکا را کسب کرد و با یک زنِ تابعیِت  م  ۱۹۸۴درسال  

شیریل برنارد" ازدواج نمود و از او دو فرزند بنام های " الکساندر" و " مکسیملیان"  

تحصیالتش به افغانستان برگردد، بلکه اعضای دارد. خلیلزاد، نه تنها نخواست درپایان ِ 

ا ایاالت متحدۀ  به  نیز  دانشگاه کولمبیای  مریکا خواست. خلیلزاد مدتی را درفامیلش را 

به   "نیویارک  با  سالها  درهمان  و  نمود  سپری  مشاورِ تدریس  ملی    امنیتِ   برژنسکی" 

ارجۀ امریکا راه خ به وزارت امور "  رونالد ریگان"   زعامتِ   آشنا شد. وی در زمانِ کارتر

رونالد ریگان رییس  خاص ِمیالدی( بحیث مشاورِ ۱۹۸۹-۱۹۸۵سال )یافت و مدت چهار

کشورجمهورِ  و جنگ ِ  ارتباطِ درآن  و  ایران  او    افغانستانامورعراق  کرد.  وظیفه  ایفای 

ند " نیز وظیفه انجام داد و امریکایی بنام " رَ کمپنی مهم ِ  پالیسی سازان ِ  ۀجملهمچنان، در 

دورانِ  امنیت ِ  در  شورای  در  بوش  دبلیو.  جورج  جمهوری  بحیث  ریاست  امریکا  ملی 

                                     شد.  یده خلیچ فارس و آسیای میانه بر گزُ مشاور در امور 

م زیرنظر" پاول ولفویتز" رییس بخش سیاست  ۱۹۸۰آنگاه که خلیل زاد دراواسط دهۀ  

اشغال   پیرامون  هایی  مقاله  و  مطالب  کارمیکرد،  امریکا  امورخارجۀ  وزارت  گذاری 

و در رابطه با مجاهدین افغان نیز برای روزنامه  افغانستان توسط قوای شوروی وقت  

  های امریکایی مینوشت و ازهمین طریق، درحلقات سیاسی و اداری آن کشور، مطرح 

                                                                                          گردید.     
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 زلمی خلیلزاد 

و   میرکی  داوود  محمد  دکتر  آقایان  توسط  که  افشاگرانه  یی  صفحه  دو  نوشتۀ  دریک 

ت متحدۀ  ایاالمیالدی در  ۲۰۱۲فبروری سال  داکتررحمت ربی زیرک یار، بتاریخ اول ماه  

یعنی  میالدی،    ۱۹۹۸  حتا درسالامریکا وسیعاً پخش گردید، ادعا شده که زلمی خلیلزاد  

گذاشته بود که ازطرف گروهی  تقاضا نامه یی امضا قبل ازحادثۀ یازدهم سپتمبر، درپای 

عراق عنوانی " بل کلنتن"  اشغال ِامریکایی، راجع به ضرورت ِجدید ِمحافظه کاران ِ از

، گزارشی را به  سکای رپورتر" وبسایت "امریکا فرستاده شده بود.  وقت ِ  جمهورِ رییس  

نشر رسا نید    کارنامه های زلمی خلیلزاد به  میالدی درموردِ ۲۰۰۹قلم " کنت " درسال  

                                              : ن را در اینجا درج میکنیمکه اینک گوشه یی ازآ

کار۱۹۸۰درسال    خلیلزاد"   ریگان  ادارۀ  در  یکی  م  بمثابۀ  و  کرد 

ضد شوروی درافغانستان شناخته شد. وی  مقاومت  { جنبش  ونیستی}پشتازحمایتگران  

درهمنوایی با پاکستان، شخص بنیاد گرایای مذهبی مانند گلبدین حکمتیاررا نسبت به  

لبان کابل را در سال  ملیگرای تاجیک ) احمد شاه مسعود( ترجیح داد... وقتی طا رهبر  

ندم متصر۱۹۹۶ "، تالش بخرچ میداد تا ادارۀ  ف شدند، وی بحیث مدیر در مؤسسۀ "ر 
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جمهور   رییس  کلنتون  درعین اوقت    بیل  بشناسد،  رسمیت  به  را  طالبان  رژیم  مریکا، 

 افغانستان نفت و گاز در  پایپ الین  تمدید    کپمنی یونوکال دربخش    حالیکه بمثابۀ مشاور  

میکرد. کار  افغانستان،نیز  به  روسی  تجاوزقشون  درسالهای  او،  دونالد   مشاور    ..  

جورج دبلیو رامسفلد وزیر دفاع ایاالت متحدۀ امریکا شد. خلیلزاد پسانها بحیث مشاور  

ن زمان، به حامد کرزی یرآن کشور درکابل مقرر گردید. درآبوش و متعاقباً بحیث سف

افغانس  تان مشوره داد تا نهاد های حکومتی را از وجود تاجیکها پاک  رییس جمهور 

های اروپایی  حامد کرزی نزدیک است، سفرای کشورسازد... بقول یکی ازکسانیکه با  

(  امریکایی   –راد )افغان  یرا وی با همراه حلقۀ متشکل از افخوش ندارند، زاز خلیلزاد دل  

درداخل   را  تصامیم  کلیه  چرا   ارگ  خویش،  ما  پس  مینماید،  اتخاذ  جمهوری  ریاست 

                       سازی نماییم؟ " مادامکه در چنین تصامیم اشتراک نداریم، پالیسی

                                    :   زنده گینامه  حامد کرزی 

دسامبر سال    حامد کرزی ماه  بیست و چهارم  قری میالدی    ۱۹۵۷بتاریخ  ز"  " کر  ۀدر 

کالنش  گشود. پدرش عبداالحد کرزی و پدر  چشم به دنیامربوط به قوم پوپلزایی قندهار

وهردو، داشت  نام  پرستان ِخیرمحمد  شاه  کرزی دوران ِ ازجملۀ  عبداالحد  بودند.  ،  خود 

خاک ِدر در  نود  تروردهۀ  حامد شدپاکستان  را .  ابتدایی  دروس  کرزی، 

  ۀ میالدی، در لیس۱۹۷۶درسال    ی راقندهار و دروس عالهوتکی درشهردمحمو مکتب ِ در

م( ازشعبۀ علوم سیاسی ۱۹۸۳-۱۹۷۹حبیبیه شهر کابل به پایان رسانید. وی در سالهای )

  یعنی پس   ،م۱۹۹۲سال  غ گردید. حامدکرزی در" هماچل پردیش" هندوستان فار  دانشگاه ِ

ثو از کودتای  رژیم  بعنوان ِ ر سقوط  درحکومت    امورِ وزارت ِمعیین ِ،  اسالمی  خارجه 

،  ربانی   برهان الدین ربانی مشغول بکار شد.  گفته شده که وی در روزهای پایانی حکومتِ 

وزیرِ  فهیم  قسیم  محمد  سروری"    امنیتِ امورِ توسط  خان  عارف   " ویا  وقت 

گرفت. اما، تحقیق قرار  و تحتِ   طالبان دستگیر  امنیتی، به اتهام همکاری باامور ِمسوول ِ

، او  زندان اصابت میکندنگی" به دیوارِ روه "شورای همآهموشکهای گهنگامیکه یکی از 

د،  پا به فرار گذاشته خودش را ی زندان به وجود می آاتاق ِدر دیوارِ با ایجاد سوراخی که  

ک پاکستان سپری  خا همکاری و همسویی با طالبان دردربه پاکستا ن میرساند و مدتی را 

 دارد.  و دودختر  یک پسر بنام میرویس   ن آازدواج نموده و " نام ازمینماید. وی با "زینت
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کرزی دارای شش برادرمیباشد که مشهورترین آنها عبارت اند از محمود کرزی، قیوم  

رییس شورای    درسالهای زعامت حامد کرزی  کرزی،احمد ولی کرزی. )احمد ولی کرزی 

همه   تقریباً  و  دروالیت  کارۀ  والیتی  که  بود  توسط    ۲۰۱۱سال  قندهار  میالدی 

ود که گویا وی در ارتباط  چنین ب   تبصره ها) .  خودش درقندهار به قتل رسیدمسلح ِمحافظ ِ 

                                                                                      (  مواد مخدرکشته شد  به قاچاق ِ 

ای امنیت  ل که به شور" نمایندۀ خاص سازمان ملپیشنهادی " الخضرابراهیمی باساس پالن ِ

مدت ششماه را احتوا کرد وپس  دارۀ مؤقت تحت رهبری حامد کرزی،  ه بود، اارائه گردید

و این دوره،    گردیددورۀ انتقالی حکومت آغاز  حکومت داری،  الزمِ ازآماده سازی مکانیسم ِ 

ادامه یافت. درپایان   یا مجلس بزرگ مشورتی  این مدت،  تا هجده ماه   " لویه جرگه " 

انغرض   و  جدید  اساسی  قانون  مسودۀ  سازی  برگزار آماده  جمهوری  ریاست  تخابات 

                                                                                                  . شد

 

 

ش پدرایستاده درصف  دوم و در عقب  با برادران ششگانه اش و حامد کرزی   
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پس ازسقوط امارت    جالب خواهد بود که وقتی حامد کرزی میخواستاین نکته نیز تذکرِ 

سامان و اثاثیۀ دفتر و حتا  نماید، گفته شد که    جمهوری آغاز بکارارگ ِدرداخل ِ  طالبان،

کاغذ ِ و  نیازقلم  درمورد  خارجی  منابع  لهذا،  نبود.  ز میسر  بکاراین  دست  گردیده  مینه 

نشریه های  از   کیچنانکه یصاص دادند.  ت، اخ نسبی این ضرورتهارفع ِجهت ِوجوهی را  

امریکایی نوشت منابع  قول  از  افغانستان آغاز بکار : "کانادایی  وزرای حکومت جدید 

کردند و از نظرتخنیکی، فعالیت برای نصب و جابجایی  مبل و فرنیچر، کمپیوتر، تلفون  

منابع بین المللی  : "  روزنامۀ مذکور همچنان نوشت  و غیره از هفتۀ گذشته ادامه دارد."  

، مبلغ بیست هزار دالر امریکایی و بهمین منوال، برای  ک مک کننده، برای دفترهر وزیر

جنراتور برای   تاا ازکاغذ و سنجاق گرفته  سی وزیرتعیین شده، پول اختصاص دادند ت

                                                                            هروزارت خریداری شود."  

ده کارمند برای هر وزیر را به  معاش    ، " منابع ک مک کننده:  وزنامه عالوه کرد که ر

                                    یکصد و پنجاه دالرامریکایی در ماه پذیرفته اند."  اندازۀ 

بیست  حکومت های ک مک کننده برای افغانستان، بتاریخ  : "  این راپور گفته شد کهدراخیرِ 

رد هم می آیند { درشهر توکیو مرکز جاپان گ  م۲۰۰۲م و بیست و دوم ماه جنوری }و یک

ان  پولی برای پنجسال آیندۀ افغانستان را معین کنند...یک منبع سازممساعدت  تا مقدار  

پنجسال   برای  که  گفت  خواهدیافت.آینده  ملل  دالراختصاص  ملیارد  ن ه  وجه   ،   "  

(۷۶)                                                                                                 

گیر  متحدان ِو درهمین  و  امریکا  متحدۀ  ایاالت  ابرقدرت  که  درحالتی  اش  دار،  "  جهانی 

تروریسم علیه  ازجنگ  را  بودند"  کرده  آغاز  ماه   ،افغانستان  سیزدهم  بتاریخ 

حملۀ مسلحانۀ تروریستی علیه پارلمان هند در دهلی جدید صورت  م، یک  ۲۰۰۱دسامبر

 پنج تن آن ازجملۀ دوازده نفرکشته شدند که    گرفت. درجریان این حملۀ خونین، به تعدادِ 

این  نظامی پاکستان را در  استخباراتِ   ی پاکستانی بودند. مقام های هندی، دستِ تروریستها

دقیق    ۀ پولیس دهلی جدید پس از انجام تحقیقات ِعمل دخیل دانستند. " راجا شرما " فرماند

طیبه مشترکاً حمله  " دو سازمان تروریستی بنام های جیش محمد ولشکراعالم نمود که  

هند را طرحریزی نموده بودند و سازمان استخبارات نظامی پاکستان)آی    باالی پارلمان  

  دوگروهِ ،  اعالم گردید   چنانکه بعداً   اس آی( رهبری این عملیات را بعهده داشته است."
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افغانستان  تر پاکستان که درهند و  انجام  وریستی ساخت  انتحاری و تخریبی را  عملیات 

درهمان    حادثۀ خونین  وقوع این  .ۀ خونین در پارلمان هند بوده انداین حمل   میدهند، مسوولِ 

آنکه خودشان را همکارِ   زمان پاکستانی، علی رغم  نمود که مقام های  کاخ سفید    ثابت 

تروریسم علیه  شان در"جنگ  سیاسی  تعهد  این  به  دراساس،  ولی  نمودند،  اعالم   "

                                                                                            وفادارنبودند. 

با  اد اضافی سربازرا به اطراف مرزتعدتروریستی،  این اقدام ِمتعاقب ِ  مقام های هندی،

مرزی خویش    نیزاقدامات الزم نظامی، دربخشهایو جانب پاکستان    ندپاکستان گسیل نمود 

احتمالی   جنگ  یک  خطر  با  مذکوریکباردیگر،  کشور  دو  گونه،  بدین  و  آورد  بعمل 

                                                                                   دیگرنزدیک شدند.

ب ریده میشود " دنیل پرل "سر     

  "ل میالدی گزارش دادند که " دنیل پر  ۲۰۰۲ماه جنوری سال  اول ِ ین المللی به روزمنابع ب

در جنوبی  آسیای  بیروی  بخش  ست  رییس  گانش  وال  رباینده  توسط  ژورنال   در  ریت 

                                                                        ، سر بُریده شد.شهرکراچی

دهندۀ " الجزیره " طی یکی از برنامه هایش، صحنۀ وحشتناک و تکان چنانکه تلویزیون ِ

بُریدنِ  نمامذکوررا  ژورنالیستِ   سر  به  سطوروعیناً  این  نویسندۀ  که  گذاشت  ملیونها یش 

 أافشبعد ها  را تماشا کردند.  دهنده    ، این صحنۀ دلخراش وتکاننفردیگردرسراسر جهان 

طراح ِ که  پر   اختطافگردید  القاعده  سازمان ِ  افرادِ   ،ل" "  مغز ِ "  "   این    متفکرِ و 

  . البته ند، شخصی  بنام احمد عمر سید شیخ وسیف العدل پاکستانی االصل بودخونین اقدام ِ

پاکستانی،آن دو    غرب باالی حکومت مدارانِ پلوماتیک ِیدفشارهای سنگین ِدراثرِ   پسان ها

                                                  درشهر کراچی پاکستان دستگیرشدند.  تروریست،  

پاکستان"  تقاضا های رباینده گان "دنیل پرل" که تحت نام "اعضای جنبش اعادۀ حاکمیت ِ  

اعالم   امریکا  جانب  "  به  زندان  از  پاکستانی  زندانیان  رهایی  از:  بود  عبارت  گردید، 

(  ۱۶-بی " و برگردانیدن آنها به پاکستان، تسلیمدهی هوا پیما های جنگی )اف  -گوانتانامو 

بعدی  برای حکومت پاکستان و پایان دادن به حاکمیت امریکا باالی پاکستان. تحقیقات ِ  
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 دنیل پرل خبرنگار وال ستریت ژونال 

پاکستان"  اعضای جنبش اعادۀ حاکمیت ِ تقاضا های رباینده گان "دنیل پرل" که تحت نام "از

امری جانب  ازبه  بود  عبارت  گردید،  اعالم  "  :  کا  زندان  از  پاکستانی  زندانیان  رهایی 

(  ۱۶-افن، تسلیمدهی هوا پیما های جنگی )بی " و برگردانیدن آنها به پاکستا  -گوانتانامو 

بعدی از  تحقیقات ِه حاکمیت امریکا باالی پاکستان.  و پایان دادن ب   برای حکومت پاکستان

محم شیخ  "خالد  که  ساخت  روشن  شده  دستگیر  و    د"تروریستهای  دراختطاف  نیز 

دست قوی  و مثله کردن مقتول به نُه پارچۀ جداگانه،  تنش  " دنیل پرل " از    سرجداکردن ِ

. باید گفت که "  یازدهم سپتامبر نیز بوده استدثۀ  حامتفکر ِ   داشته، همان طور که مغزِ 

آمد پاکستانی در کویت به دنیا  میالدی از یک پدر و مادر ِ   ۱۹۶۸خالدشیخ محمد" در سال  

سن ِ در  اخوانو  گروه  به  شمالی  المسلمین    جوانی  ودرداکوتای  درایاالت    واقعپیوست 

مکانیک مهندسی  رشتۀ  سال    متحدۀامریکا  در  وی  خاک  میالد  ۱۹۷۸خواند.  در  ی 

آشنا  الدن  بن  اسامه  با   داشت،  ادامه  روسی  ضد  جهاد  که  آنگاه   افغانستان، 

                                                                                                  شد.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Daniel_pearl_highres.jpg
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پیرامون ِ تحقیقی  مقالۀ  یک  در  وعملکرد ِ هرچند  ساختار   اطالعات سازمان ِ" 

قول مجلۀ  م از۲۰۱۳وری سال  منتشرۀ نشریۀ انترنتی " آریایی" درماه فبر   پاکستاننظامی ِ

اسرائیلی به نام دنیل پرل    –" یک شهروند امریکایی  گفته شده که    ۲۰۰۲درسال  تایم  

توسط سالح هایی که متعلق به آی اس آی بوده به قتل رسیده است، چرا که مشغول  

رتباط بین آی اس آی و القاعده را نشان می داده است جمع آوری اطالعاتی بوده که ا

نیزبعد  ... " منابع مطلع دیگر  قتل ِهابرخی  با شبکۀ آی.اس."پرل  ، ربودن و  آی  " را 

                                                                             پاکستان مرتبط دانستند.

خودشان را  ، تحت فشارامریکا، مجبور شدند عامل ِازهم، مقام های اطالعاتی پاکستانب  

این حادثۀ خونین و ننگین  به مقام های امریکایی بسپارند.    پرل" دستگیرنموده"  پس از قتلِ 

شان    پالیسی دو گانه دربرابرتعهداتِ نیز ثابت ساخت که مقام های پاکستانی، از سیاست و  

" جنگ علیه تروریسم " استفاده نموده به تروریست پروریهای شان همچنان ادامه    درقبالِ 

                                                                                             میدهند.

بردست داشتن شبکۀ استخبارات نظامی    جالب این بود که علی رغم نشانه های آشکارمبنی

پاکستان دردستگیری و قتل "پرل"، کولن پاول وزیر امورخارجۀ بوش دربرابرپرسشهای  

: " من به اس.آی دفاع نموده چنین اظهارداشتمطبوعات امریکا، ازدستگاه جهنمی آی.

ه  طورعموم نمیتوانم دراین موضوع چیزمشخصی بگویم؛ اما شواهدی نیز وجود ندارد ک

پاکست  درحکومت  کسی  با  آی.اس.آی  دهد  است.نشان  کرده  خلق  را  تراژیدی  این    " ان 

(۷۷)                                                                                               

امریکا و کانادا گزارش دادند که  میالدی، مطبوعات ِ  ۲۰۰۱بتاریخ نهم ماه اکتوبر سال   

شخصی بنام " طارق راجا " بیست و هشت ساله، شهروند بنگله دیش، میخواست مواد  

ری امریکایی که  فرَب طیارۀ مساپاریس به درون ِاز  جاری را در البه الی کفش هایشانف

که این شخص،    هد. اسناد و گزارش ها افشا کردند)فلوریدای امریکا( بود؛ انتقال د  رهسپارِ 

عده بوده و قبل ازآنکه بتواند مواد انفجاری را با خود به  عضو سازمان تروریستی القا

امنیتی    رد، شناسایی و دستگیر گردید.  پس از همین رویداد بود که مؤظفینِ داخل طیاره ببَ 

  تفتیِش اکید یافتند تا عالوه ازغربی، دستورِ میدان های هوایی امریکا و کانادا و سایرممالک ِ
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ها را نیز از پاهای شان در آورده مورد معاینه و تفتیش  هوایی، کفش های آن بدنی مسافران ِ

                                                                                           قرار دهند.

 

 طارق راجا شهروند بنگله دیش و عضو القاعده

 عراق اشغال میشود

امارت   از سقوط  یکسال پس  بوش،  دبلیو  افغانستان را جورج  در  گروه طالبان، جنگ 

یعنی هنوز  .  بعمل آوردادعای پیروزی کامل     هاعالم نمود  بگونۀ شتابزده یی پایان یافته

کامل، زنده وسالمت  تعقیب و سرکوب ِعدم ِرهبران و بقایای گروه طالبان و القاعده بخاطرِ 

 پیروزی""حصول  ناشی از  غرورِ های امریکایی، باردند که مقامیبُ م درخاک پاکستان بسر

افغانستان و با استفاده ازجو ِخاص و مساعدی که حادثۀ یازدهم سپتامبر برایشان بوجود  در

خواستند   بود،  نشده  آورده  دیر  "  تا  اینکه  بهانۀ  عراق به  جمهور  رییس  حسین  صدام 

، به خاک القاعده حمایت کرده و دارای جنگ افزار های کشتار جمعی میباشد"   ازرهبران  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Richard_reid_1.jpg
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نیز رییسکشَ لشکر عراق  نمایند.  در  ی  قبالً  که  گروپ ِجمهورامریکا  محافظه رأس   "

بانوینِ کاران ِ کشور،  آن  گانِ ی د   ردِ پیشبُ "  نماینده  بود  توانسته  زیرکانه،  و  فعال   پلوماسی 

کشورهای جهان در سازمان ملل را علیه رژیم صدام حسین متقاعد ساخته و فیصلۀ  اکثر

تفتیش ِ بر  مبنی  آنان  بازرسان ِجمعی  توسط  کشور  حاصل  سازمان ِخاص ِآن  مذکوررا 

که میکرد  تهدید  پیوسته  از  نماید،  نوبت  "پس  تا مجازات   افغانستان،  بود  عراق خواهد 

م  دریک سخنرانی  ۲۰۰۱سال  رنوامب   های ماه  هجورج دبلیو بوش در نیممثالً،  شود."  

به   "  درجنگ با تروریسم، کشورهای سازندۀ :  " صدام حسین" گفترسمی،  خطاب 

جنگ افزار های کشتار جمعی که جهان را به هراس می اندازند، هدف قرار خواهند 

: "  این سوال که گام های بعدی چه خواهد بود؟ اظهار داشت  وی در جوابِ گرفت. "    

یست  پناه دهید، تروریست هستید، اگر به یک ترورامم اینست که اگر به یک تروریست  پی

س جمعی تولید کنید و جهان را به هرا  کشتار  غذا دهید، تروریست هستید، اگر تسلیحات  

در مورد آقای صدام باید "  وی اضافه نمود که :    "  بیندازید، باید حساب پس بدهید.

پس از یک وقفه که بمیان    }به بازرسان اجازه دهد به کشورش باز گردند  بگویم اوباید

جمعی تولید کشتار  { تا به ما نشان دهند وی تسلیحات  عراق بروندبه  مجدداً  آمده بود،  

بازرسان خود داری کند؛ خودش متوجه خواهد شد با چه   نمیکند. اگر وی از پذیرفتن  

                                                                       (   ۷۸)"  عواقبی مواجه میشود.   

  تفتیِش و   سازمان ملل اجازۀ ورود به عراق  ولی آنگاه که صدام حسین نه تنها به بازرسانِ   

کاخهای دولتی و اتاق های  درون ِ، ان همه جانبه را داد، بلکه حتا وقتی بازرسان مذکور 

امریکا ازاتهام  آنرا نیز تفتیش نمودند، آنرا تحمل نمود، بازهم، رییس جمهور ِ  عامِ خاص و 

اخطاریه های پیاپی علیه صدام حسین و رژیمش  وارد کردنها و تهدید نمودن ها و صدورِ 

                                                                                    خود داری نه نمود.

مشهورِ بهمی   روزنامۀ  سلسله،  "ن  استار    شمار  "تورنتو  ماه در  ویکم  بیست  مورخ  ۀ 

" به تعداد بیست هزار سرباز امریکایی در این هفته،  م  خویش نوشت که ۲۰۰۱دسامبر

                                                              "به سوی قطر و کویت حرکت کرده است

صدراعظم  ش رییس جمهور امریکا و تونی بلیرمیالدی بود که جورج دبلیو بو   ۲۰۰۳سال  

ازتمهیدات ِ پس  بدونِ ی د  -سیاسی  انگلستان،  و  شورای  موافقت ِحصول ِ  پلوماتیک 
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وحتاامنیت ِ ملل  مخالفت ِسازمان  رغم  زیادی  سازمان ِعلی  تعداد  های  مذکورواعتراض 

صدام حسین اجازه یافتند هرجا سوی    وبا آنکه مفتشین سازمان ملل ازازکشورهای دیگر

واما چیزی بدست نیاوردند(، به  خواهند، تفتیش نمایند که کردند ) عراق را که بمکان ِوهر

" صدام حسین سالح های کشتارجمعی در اختیار دارد و آنرا پنهان کرده  بهانۀ اینکه  

نیرو های امریکایی سپری نشده بود که با   افغانستان توسط  اشغال ِازدیری  هنوز  است"،

باالی عراق حملۀ مسلحانۀ زمینی و هوایی انجام دادند. زیرا طرح این حملۀ  خاصی  شتاب ِ

ه بود.  سِری از سوی " محافظه کاران جدید" امریکایی ریخته شدنظامی قبالً بصورت ِ

نیز اظهار داشت که  دارایی وقت ِپال اونیل" وزیرچنانکه " ، سرنگونی  بوش  "امریکا 

"                                  صدام را قبل از یازدهم سپتامبر برنامه ریزی کرده بود.   

و ُسقمِ  گفتارِ   صحت  ازشیوۀ  گفته،  لجوجانه،  این  ازپافشاریهای  بوش،  دبلیو  جورج 

دررسیدن ِازتعجیل ِ به عراق خاص  امریکا  آشکاردرپای  اعتنایی  بی  افکارعامۀ ،  برابر 

اگرسازمان ملل موافق هم نباشد،  کشورهای جهان وسازمان ملل و اظهاراین مطلب که "  

رییس جمهور و تیم کاری اش  و سایرژست ها و حرکات ِ  ما به عراق حمله خواهیم کرد"

                                                                        .   به اثبات رسیده میتواند

سال   در  اش  نخستین سخنرانی رسمی  بوش طی  رژیم :  میالدی گفت۲۰۰۳جورج    "

عراق مقدار زیاد اورانیم را از کشور نیجریه خریداری نموده تا در ساختار بمبهای اتمی  

                                                                                    د." ر  اش بکار ب  

بنابرکارِ در دستورِ از قبل  نظامی عراق  چون اشغال ِ  ن، دستگاه  آکاخ سفید قرار داشت، 

خریداری اوراقی مبنی بر   فند های خاص شان،های جاسوسی امریکا و انگلیس، باساس تر

ادارۀ بین المللی قیم به اختیار بعضی منابع مانند  مجرای غیر مست این مواد را جعل کرده از

نظامی علیه عراق.  هجوم ِ انرژی اتمی و امثالهم قرار دادند تا دست آویزی شود در جهت ِ

ش  آتکاسۀ داغتر از  مثابۀونی بلر( صدراعظم بریتانیا نیزبتبسیار نزدیک امریکا )  متحدِ 

دکه رژیم صدام حسین به  ادعا کر  م۲۰۰۲درسال  عمل نموده طی یک سخنرانی رسمی  

صرفاً میتواند ظرف ِ  "  مشغول است کهای "کشتار جمعیساخت و ساز چنان سالح ه

چهل و پنج دقیقه بکارانداخته شوند. این تنها نبود. هردو رهبر ) بوش و بلیر( همچنان  

ر دارد. صدام حسین را متهم کردند که با سازمان تروریستی القاعده درتماس نزدیک قرا
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رااز  دامنۀ تبلیغات  جمع رسانه  مجرای  این  دادندکه    تا  یهای  گسترش  باالخره  بدانجا 

عراق  ر ِ ور وَب و برخی از رژیم های دَ   ازملِل عرب و غیرعرب را فریفتند  بسیاریافکارِ 

پاداش های ملیارد دالری  مانند مصر و اردن و عربستان سعودی و غیره را با پرداخت ِ 

هایو   وعید  و  وعده  خودهمنوا  یا  با  ساختند.                سیاسی   

صفحۀ   دوم  سق   ۷۸پاراگراف   " که کتاب  میدارد  بیان  مرج"  و  هرج  در  :  وط 

"ریچاردکالرک" یکی ازمامورین ارشد ادارۀ جورج بوش که دریکی از جلسات خاص 

 " که  اظهارداشت  پرده  بی  بعداً  بود،  نموده  اشتراک  عراق  برقضایای  مبنی  سفید  کاخ 

گرفتارکردن   به  ربطی  که  کرد  خواهیم  چیزی صحبت  دربارۀ  ما  نمیکردم  درآغازباور 

ب متوجه شدم که رامسفلد و ولفویتز تالش  رهبران القاعده نداشت. سپس با کمال تعج 

میکنند از این تراژیدی ملی بعنوان فرصتی برای پیشبرد اهداف خود شان علیه عراق  

                                                                                  استفاده کنند. "  

حمالت ِ هجوم ِشدید ِعاقبت،  و  وسیع  هوایی  پناه ِ  زمینی  پنجاهبیشدر  و  صد   ترازسه 

، هزارها صحرا نوردمسلح، صدها بال طیارۀ جنگی پیشرفته، تانکهای مدرن ِسربازِ هزار

هوابهم و  هوا  به  زمین  سازو   وشک  وکلیه  گبرگ ِ زمین  آغاز  عراق  علیه  ردید  جنگی 

رفتند، هزاران    مرگانسان عراقی باسرعت بکام ِ حملۀ گسترده، صدهاهزار  ودرنتیجۀ این

های عامه و  جهان آواره گردیدند، دارایی  همسایه و دیگر نقاط ِممالک ِخانواده به قلمرو

ی زیادی ، زندان هاوزیم بی بدیل آن کشور بتاراج رفت، بویژه م داشته های دولتی عراق

ها، امریکایی  از  توسط  مرد ِ  آگنده  و  شدند، شکنجهزن  و   عراقی  آوراعمال ِها  ی  شرم 

  عراق و ازجمله، در  کنترول شانتحت ِ  در زندانهای  توسط امریکایی ها و انگلیسی ها

صورت گرفت که    مشهور" ابوغریب"  بین المللی بغداد وزندانِ مخفی درفرودگاه ِ  زندان

اشغال شدۀ کشورِ   ارتِش ه سراسرجهان پخش شد، نظم ِآن ب گزارش های رسوا آمیزاخبارو

، شعارهای سیاسی و مذهبی  تعصب آمیز مثالً  " ُکرد ها "، " شیعه  درهم ریخت  عراق

نی  ها " ، " سنی ها " ، " و "..." دامن زده شد، آبادانی ها به ویرانه مبدل شدند، دشم 

ها ملیت  میان  خونین  و  اقوام ِمسلحانه  و  مذاهب  بوجود،  حسین مختلف  صدام    آمد، 

اعدام دستگیر، محاکمه و   و دخترانش به سوریه،  رهمسرجوان وفرادو فرزند ِ قتل ِمتعاقب ِ

به آشوب عجیبی کشان   گردید انگلیس  ی و منطقه  بیرحمانۀ امریکا و  ده شد. حملۀ نظامی 

به  وادارمخالف را  های مسلحِ   وخون کشانید و گروه باالی عراق، نه تنها آن کشور را بخاک  
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ی اشغالگر نمود،  انتحاری برضد نیرو ها متعدد ِ  عملیاتِ انفجارهای عظیم و  عملِ ارتکاب ِ

با استفاده از   های  بلکه برای مقام نظامی پاکستان نیز این فرصت را میسر گردانید تا 

آنها را مجدداً جمع  ، القاعده و رهبران ِن خطه، طالبانآستردۀ امریکا درگهای    مشغولیت

آمو نظامی،  های  حمایت  تحت  جورنموده  قرار و  لوژستیکی  و    های  مقامدهند.  زشی 

غرض ِ را  آنان  پیشبُ خونریزی  پاکستانی،  شانخاص ِمقاصد ِرد ِبیشترو  بخاک  سیاسی   ،

گروه طالبان و متحدان خارجی آنان، حتا شیوه ها و تاکتیک های افغانستان گسیل نمودند.  

عملیات ِ شمول  به  بکار  جنگی  درافغانستان  عیناً  و  نموده  کاپی  را  ها  عراقی  انتحاری 

                                                                                                بستند.

 

 

                                 حسین درعرا ق صحنه ی اعدام صدام 

ج  هنگامۀ  درپناه  که  انگلیس  و  امریکا  اشغالگرانۀ  و  خطرناک  های  برنامه  هانی  این 

های    چاه  ، عمدتاً بمنظوردسترسی بهافغانستان صورت گرفت  سپتامبر" و حمله باالی۱۱"
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زیرزمینی سایرارزشهای  و  از  نفت  بخاطر ِعراق  و  سازییکطرف  اسراییل    مصوون 

صدام رژیم  حضورِ ازسوی  بیشتر ِ  –سیاسی    مستقیمِ ،  و  ام نظامی  درخاورمیانه  ریکا 

ا ز جانب دیگر،  ۀمحاصراکمال ِ برنامۀ ستراتژیک " خاورمیانۀ بزرگ "   ایران    تحت 

                                                                                       عملی گردید.

نو" " دموکراسی  تلویزیونی  فبروری سال    برنامۀ  تاریخ هفدهم ماه  میالدی،    ۲۰۰۳به 

مستند ِ  گزارِش  و  جریانِ مصور  به  نفردر راتِ تظاه  مربوط  ملیونها  اعتراضی    چندین  

داخته شده بود، به نشر  راه ان ب جنگی جورج دبلیو بوش  اقدامات ِبر ضد ِجهانرا که  مملکت ِ 

دنیا  مختلف درچندین شهرِ و اشخاص ِ این زمینه با افراددررسا نید ومصاحبه هایی را که 

نزدیکش، به  صورت گرفته بود، نیز پخش نمود. ولی رییس جمهور امریکا و همکاران ِ

بدونِ  بودند،  گرفته  تصمیم  و  میخواستند  که  ادامه    آنچه  جهان،  عامۀ  افکار  به  اعتنا 

                                                                                              ند. داد

تالش امریکا برای   - سروری یا بقا  مقاله یی تحت عنوان "امریکایی،  یکی ازمعترضان ِ

" دفاع از خود پیشدستانه "  سیاست   ،  " رییس جمهور نوشت:    چنین  "سلطه برجهان

ت که امپراتوری  سیاستی اس به  کرده است که به طرز نگران کننده یی شبیه    اتخاذای  

ر در پیش گرفته بود. . . اما امروز ما امریکا ییان هستیم که آبرو  ژاپن در پرل هارپ

                                                                              ( ۷۹باخته ایم . " )

" گریزی نیست    :بین الملل نیز چنین نوشتحقوق ِهمچنان، " ریچارد فالک"  کارشناس ِ

جنگ   بگوییم  اینکه  ازجز  بود،  صلح  علیه  جنایت   " که  آعراق  جنایتی  نوع  ن 

به  نورنبرگ متآن، در محاکمات  ارتکاب  نازی بخاطر  آلمان  رهبران   هم شناخته شدند، 

    (                                             80) "رده شدند و کیفر دیدند.  پای میز عدالت ب  
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 رسوایی های اشغالگران درعراق 

ازتجارب ِ  نزدیک  جنگ ِ تلخ وخونینی که  قاطع  نتیجۀ  این  به  آمد، همه را  بدست  عراق 

اشتعال ِ که  درخاکِ آتش ِ نمود  بوش  جورج  توسط  یک    جنگ  تنها  نه  عراق، 

نیز به  بشرطول تاریخ ِ د، بلکه جنایت بارترین جنگ درتاریخی بو   –سیاسی  عظیم ِاشتباه ِ

  عراق این بود که هیچ خبرنگارِ   جنگِ امریکا در  نظامیسیاست های  یکی ازحساب رفت.  

مناطق جنگی    ،رسانه هاجنگی راه نداد ومغایرهرنوع ادعای آزادی  مستقل را درمناطق ِ

یاساحاتِ را تحت سانسورقرارداد و  توسطِ   کامالً  خاص مربوط     گزارشگرانِ متذکره را 

شرایط ِدفاع ِ  وزارت   مطابق  ولی  امریکا  گرفت.  پوشش  تحت  شده  تعیین  قبل  از 

جنگ  افشا  تلویزیون " الجزیره " و منابع ضد ِعینی وقسماً گزارشهای مؤثق تر ِ شاهدان ِ

غیرنظامی    فرادِ ا کشتن  عراقی و حتا  سربازان ِ  قتلِ ، قساوت و  بمباران نمودند که شدت ِ

ن جنایات به نمایش  چنیامریکایی نخواستند صحنه های وحشتناک ِ  های  بحدی بود که مقام

، برخی از گزارشها بیان داشتند که جنگنده های امریکایی حتا باالی  بازهمگذارده شوند.  

نیربگونۀ     سفید، تسلیمی شان را اعالم میکردند،عراقی که با درفِش ده ها هزار سرباز ِ

                                             بیرحمانه یی بمب ریختند و آنها را قتل عام نمودند.

تانکیست " امریکایی دربغداد،  غربی با یکی ازسربازان ِ یکی ازخبرنگاران ِ جوان و " 

چگونه دوست و دشمن  " مذکور پرسید  مصاحبه یی انجام داده ضمن گفت و شنید، از سربازِ 

میدهد تشخیص  سرباز ِ؟ را  که  "  داشت  اظهار  کامل  مباالتی  بی  با  بیر جوان  وقتی   "

موس و صدای  ومینوشیم  میسازیم، هرکس  بلند  نیز  را  ظاهر  یقی  دربرابرما  هرچیزکه 

                                                       "میشود، باالی آن شلیک میکنیم و همین 

...دیگرز ِسربا بنام  و صاحبِ   امریکایی  بوده  متأهل  وقتی  که  میباشد،  نیز  فرزند  چند   

" دوهزار و هفتصد و هفتاد و دو نفر  عراق برگشت، با خونسردی عجیبی گفت که  از

                                          "   عراقی را به قتل رسا نیده و هیچ ندامتی هم ندارد.

، طی  است  مأموریتش به امریکا برگشته  که درپایانِ یکی ازمؤظفین زندان " ابوغریب "  

مصاحبه  ی  ازک  یکی  که  نموده  مرگبار ِاعتراف  های  درزندانِ شکنجه    امریکاییان 

هاربجان او، غرض جداکردن آلۀ تناسلیه ساختن اسیر و رها کردن سِگ  ابوغریب، برهن   
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است که خود شاهد ارتکاب سه صد عمل از این نوع    تهامریکایی گفبدنش بود. این  از   

                                                      بوده است.                                   

    

 

 

 

 

 

 

 

ابوغریب  دردرون زندان  ایی ک امریسگهای هارنوعی از شکنجه توسط   

بسیار نمونه های  البته  ازبر این،  و  خورد هاکوچکی  و شیوه های شکنجه  بیرحمی ها   ،

ه میباشد.  حملامریکایی در کشورهای اشغال شده و یا مورد ِسربازان و افسران ِکشتار ِ

افغانستان انسانی آنها در  کرامتِ حقوق بشری و ضد ِضد ِها عمل ِدرحالیکه صد ها و هزار

آن تا هنوز بدست ما نرسیده و یا اصالً جهان صورت گرفته است که یا اسناد ِو سایر نقاط ِ

مدارک ِ  و  اعمال ِاسناد  این  به  ذیصالح،  شرم  مربوط  های  مقام  ازسوی  مخفی  آور، 

اعمال  یعنی آنچه ما میشنویم و یا میخوانیم، نمونۀ بسیار اندکی از انبوه ِنگهداشته شده است.  

                                                                جهان میباشد.ابرقدرت ِو اقدامات ِ

پنجاه " کنفرانس اسالمی" که شامل ِهایامورخارجۀ کشوردرهمین شب و روز، وزرای   

ریستی یازدهم  دایرگردید و ضمن آنکه حادثۀ ترو مملکت اسالمی میباشد، درقطروهفت  

را نیویارک  عمل ِ سپتامبر  یک  آنرا  نموده  خواندند،  محکوم  اسالمی  ضد  و  تروریستی 

افغانستان را نیز    آن کشورباالی خاکِ   های پیهمِ مباران نظامی ایاالت متحده و ب   یدِ شد  واکنِش 
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جانی  تلفات  "قطعنامه یی اظهار داشت که    مذکور، طی صدورِ   تقبیح نمودند. کنفرانِس 

افغانستان در ، درحالیکه آنها همه تروریست  ن بمباران ها زیاد استنتیجه ی ایمردم 

  " همانطور که مخالف  امورخارجه ی قطرعالوه نمود  شیخ جاسم بن حامد وزیر  نیستند."

   "                       عکس العمل نظامی نیز میباشیم. تروریستی هستیم ، مخالف  اعمال  

  عراق را نیزدر موقعش محکوم نموده بود. ر، حملۀ نظامی امریکا باالی  مذکو   کنفرانِس 

  دیپلوماتیک ِ کاخ سفید،   رغم تالشهای، علی  نظامی امریکا علیه عراقاقدامات و عملیات ِ

نگرفت. حتا  قرار  جهانمملکت ِ هیچ  کشور، مورد تأیید ِخارجۀ آنامورِ پنتاگون و وزارِت  

سازمان ملل که در بسا موارد، وسیلۀ توجیه کنندۀ سیاست های نظامی امریکا بوده است،  

اقدام ِ را  جوراین  بوش  دبلیو  تأیید  ج  ازمورد  ولی  نیزگفتیم،  آنجاییکقرارنداد.  قبالً  ه 

امریکایی )گروه محافظه    ه های قبلی و فیصله شدۀ مقام هایجملۀ برنامعراق ازاشغال ِ

" حتا  ن، رییس جمهور، بی پرده و با صراحت اظهار داشت که آ بود، بنابر نوین( کاران ِ

   کرد."                              اگر سازمان ملل موافق هم نباشد، به عراق حمله خواهیم

صحبت ِ جورج یک  طی  بوش،  شهروندان ِ .دبلیو  به  خطاب  :  رسمی،  گفت  "  امریکا 

  امریکاییان }درجریان جنگ ضد تروریسم{ باید آماده ی پذیرش تلفات جانی باشند. " 

گسترده علیه تروریسم  یک جنگ    " }جنگ درافغانستان{ هنوز آغاز  :  وی عالوه نمود که

  " درپاسخ ِمیباشد.  بوش  دبلیو  حسین  جورج.  صدام  اعتنایی  بی  نتیجۀ  که  سوأل  یک 

" صدام خود، نتیجه را  ملل چه خواهد بود، اظهارداشت که  سازمان ِدربرابر بازرسان ِ

                                                                                        ( ۸۱خواهد دید" )

واق بلکه   دید،  را   " نتیجه   " حسین  صدام  تنها  نه  که  بلی!  دیدند  نیز  جهان  مردم  عاً 

امریکا و انگلیس شد، به چه شیوه هایی  ابرقدرت ِ دست ِ  عراق اسیرِ مستقل ِکشورِ چطور 

  زنان و کودکانِ ُملکی به شمول ِاعم ازمدافع نظامی و بیگناهان ِعراقی )صد ها هزارانسان ِ

نآتش ِ ( جوقه جوقه بکام ِمعصوم عراق  ملت ِحق ِ بود که درمرگ رفتند و چه جفا هایی 

                                                                                     روا داشته نشد.

از شیکی  طی  افغانستان"  رسانی  اطالع  شبکۀ   " بنام  افغانی  های  مورخ  نشریه  مارۀ 

نظام ِخو ۷/۶/۱۳۹۲ سیاسی  ماهیِت  و  اهداف  آنکه  برای  خویش،  داری رشیدی  سرمایه 
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ازسلسله   آماری را  آید،  و تجاوزهامریکا خوبترشناخته  امریکا  خونین ِاقدامات ِا  نظامی 

   رسانید.                                    چنین به نشر  ازنظرتاریخی ظرف دو سدۀ اخیر

امریکا در داکوتای جنوبی، چهارصد  سواره نظام  دان هفتم  ، گر  م۱۸۹۰دسامبر  ۲۹در  *

کرد.                    مریکایی را قتل عام ا  سرخ پوست  تن از مردان، زنان و کودکان    

غذا به اسرای آلمانی جلوگیری امریکا از رسیدن  جهانی دوم، سربازان  جنگ    * درجریان  

                                              تا هزاران آلمانی بر اثر گرسنگی بمیرند. ندنمود

را که در داخائو در سال   (وافن اس اس  ) عضوی *نیرو های امریکایی تمام آلمانی ها 

                                       م، تیرباران کردند.به اسارت گرفته بودند در د   ۱۹۴۵

لشکر   های  جنگی    ۴۵*نیرو  اسیر  پنج  و  هفتاد  امریکا،  ارتش  زمینی  نیروی  پیادۀ 

                                                                       ایتالیایی را قتل عام کردند.

نیروی هوایی  پنجصد بمب افگن  و    جهانی دوم، پنجهزارجنگ  " درباران "درسدن*دربم

انفجاری قوی  سلطنتی بریتانیا و نیروی هوایی ارتش امریکا، سه هزار و نهصد ت ن بمب  

و بمب های آتشزا را طی چهار یورش، در کمتر از پانزده ساعت بر روی درسدن ریختند 

کشته شد گان حاصل از  ررا ویران کردند تا آمار  و سی و چهار کیلو متر مربع از شه

هار هزار نفر ثبت گردد. } این بمباران  از سی و چهار هزار نفر تا یکصد و سی و چ

                                                                                           {ثبت شد

و حشیانۀ  ارتش امریکا یکی دیگر از جنایات    *بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی توسط

                                                                                     .کاخ سفید است

این جنایات به  ننگین  جنگ کره نیز از موارد  کرۀ جنوبی در طول  غیر نظامیان  کشتار  * 

که میرود  بازان    شمار  رگبار   سر  به  را  نوگون  روستای  شهروند  صد  سه  امریکا 

                                                                                             بستند. 

م، پنجصد و چهار شهروند غیرنظامی  ۱۹۶۸مارچ  ۱۶*درماجرای جنگ ویتنام، فقط در  

ا ارتش  سربازان  توسط  جنوبی  ویتنام  رسجمهوری  قتل  به  اکثر یمریکا  که  دند 
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تجاوز،    قتل، برخی از قربانیان مورد  امیان زن و کودک بودند و قبل از  غیرنظقربانیان  

                                                  شکنجه و قطع اعضا نیز قرار گرفته بودند. 

م    عراق، جورج بوش، شکنجه را به صورت  جنگ  *درجریان   جاز اعالم  سیستماتیک 

                                                                                                .کرد

، سندی از وزارت دفاع امریکا به دست آمد که نشان میداد درطی سالهای ۲۰۰۱*درسال  

شیمیایی  عوامل   معرض  عمدی درامریکایی به طور  ، هزاران سرباز  م۱۹۷۳تا  ۱۹۶۲

خود را از دست  لوژیک قرار گرفته اند که بر اثر این آزمایشها، بعد از مدتی جان  و بیو

                                                                                         داده اند." 

امریکا  شخصیت های علمی،  هنوز  خوشبختانه   سیاسی وفلسفی زیادی درایاالت متحدۀ 

درحق ملل جهان    کاخ سفید سیاست های خطرناک ِ سرسخت ِ  وجود دارند که نه تنها مخالفِ 

یرند. از  صریح ودلیرانه، این سیاست ها را به باد انتقاد هم می گ  با قلم و بیانِ   هاند، بلک

آن کشور است که    معروفِ   وفیلسوفِ " زبان شناس، تحلیلگر  آن جمله، " نوآم چامسکی

دولتی امریکا    رهبرانِ   مقاله های تحلیلی و انتقادی، پرده از روی اعمالِ   همیشه با نگارِش 

                                                                                          بر میدارد.

" را چنین به نشر رسا  "چامسکی   خبرگزاری " راشا تودی "، یک قسمت از اظهاراتِ 

  و این، به دلیل   عملیات های مرگبار    ی }است{ایاالت متحده، کشور تروریست...  نید: "

خبرگزاری مذکورعالوه نمود  ای در کشور هایی مانند نیکاراگوا و کیوباست..."  .آی.سی

آژانس     که محرمانۀ  اسناد   بازنگری  به  اشاره  با  را  سخنان  این  چامسکی  نوآم   "

( و تالش  آنان برای مسلح کردن  شورشیان   بارات   مرکزی امریکا ) سی آی ایاستخ

کرد."                                   سال خدمت   این نهاد مطرح  ۶۷سراسر  جهان طی   

از رژیم    ۱۹۸۰" امریکا در دهۀ  سکی گفته است که  این خبرگزاری، چام  به گزاِش   

اپارتاید افریقای جنوبی حمایت کرد و برای محافظت  از خود، در برابر آنچه گروه های  

تروریستی بلند مدت با    جنگ    تروریست   بدنام می نامید، به انگوال حمله کرد...تلفات  

رغم   به  وامروزه  شد  تشدید  کننده،  خورد  های  ادامه  مخالف  تحریم  همچنان  جهان،  ت   

                                                                                                    دارد..."
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نظامی امریکا به شمول سرهم بندی    –تاریخی  خونین ِالبته این آمار، درمقایسه با حوادث ِ

برنامه های مخفی جهانی آن،    کودتا های نظامی درکشورهای مختلف و طرح و تطبیقِ 

شت نمونۀ خرواردر  باال بمثابۀ  مُ  خیلی محدود و نا کافی بحساب میرود. اما باز هم آمارِ 

                                                                                       اینجا گنجانیده شد.  

ومبصرین ِ و اشغال ِازبعد  سالهایدر  اوضاعتحلیلگران ِسیاسی  افغانستان  عراق 

وگر   مجددِ به عروج ِ   یزدرارتباط ن  افغانستان  مردم  علیه  طالبان  جامعۀ    وه   " های  نیرو 

حاشیۀ  نظامی پاکستان، کشورهای شیخ نشین ِ  های  " در این کشور، گفتند که مقامیجهان

سایر و  فارس  مشغولیت ِ خلیچ  ازاین  امریکایی  ضد  مخفی  امریکا  منابع  نظامی  عمدۀ 

در  خاکِ در نموده  استفاده  ساختن ِعراق  گروهِ   مجددِ زنده  شده  این  و  ساقط  تمویل   ،

درخاک ِ تجهیز ِ گسیل ِآنان  و  افغانستان پاکستان  سوی  به  اقدام آنها  مؤثرانه   ،

                                                                                             نمودند. 

            نی"  نامۀ یک کهنه سرباز امریکایی عنوانی " بوش " و " چ

متذکرشدیم،   هم  قبالً  درخاک ِهمانطورکه  اشغال ِجنگ  و  کشورعراق  آن  توسط  نظامی 

که عالوه ازنابود  بود نین و تبهکارانه  ، خونان دهشتناکنیروهای امریکایی و انگلیسی چ 

ها صد  فردی  بنیاد ِوتخریب ِ عراقی  انسان ِهزارسازی  آن و هستی  مردم  ،  کشورملی 

و موجبات ِ معلولیت  روانی  قتل،  نیزفراهم    مهاجمان  هزاران عسکروافسرِ بیماریهای  را 

تاج آورد که ما طی صفحات ِ ،  ای امکان دراین موردنیزخواهیم پرداخت. دراینجا آینده، 

و معیوب  سربازبیمار،  هزارها  ازجنگ ِنومید ِاززمرۀ  که  اند،  امریکایی  برگشته  عراق 

معاونش  " و  سربازفلج شده عنوانی "بوش  نگ"بنام " تاماس یاز آنها    یکی  نامۀ حزن انگیزِ 

" گلوبال  م  ۲۰۱۰درشمارۀ بیست و یکم ماه مارچ سال   که  نقل میکنیم  اینجا( را در)چنی

درج   را به نقل  ازوبسایت " اصالت " ، ترجمۀ نامۀ متذکرهرسید. اینک   ریسرچ " بچاپ

                                                                                :این صفحه میکنیم

{ یترانم } کهنه سربازان  وهمرزمان   عراق از نام  جنگ  دهمین سالروز  به مناسبت    " من

نام  درعراق از  را  نامه  این  نامه را مینویسم.  این  عراق سرباز بحری که در  ۴۴۸۸، 

که    { انصد ها هزار ویتران }کهنه سربازکشته شده اند، مینویسم. این نامه را از نام   
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اند و از نام   زنده گی شان را بر باد  های بدنی و روانی،    آنهایی که زخمزخمی شده 

من در    ۲۰۰۴، مینویسم. من یکی از آن زخمی های شدید استم. درسال  نموده است

خویش نزدیک شده  به پایان  شورشیان فلج شدم. زنده گی ام    صدر طی یک کمینبازار  

شوهران و  من این نامه را از نام    بیمارستان زنده مانده ام.ت  بمراقاست و من تنها زیر  

همسران   که  مینویسم  هایی  نام  خانم  از  اند،  داده  دست  از  را  که خویش    کودکانی 

خود را  پدران و مادرانی که پسران ودختران  خویش را از دست داده اند، از نام  والدین  

{ نه سرباز}که  که شب و روز هزاران همرزم ویترانآنهایی  از دست داده اند و از نام  

آن ویتران }کهنه  مرا که زخم های روانی دارند، پرستاری میکنند. من این نامه را از نام  

{ مینویسم که از خویشتن متنفر اند و زخم های ناشی از مشاهدۀ آنچه را آنها  سربازان

، ایشان را به انتحار در عراق شاهد بوده اند، متحمل گردیده  و یا خود انجام داده اند

ظیفه اند  اجرای وباز های نیروی بحری که هم اکنون مشغول  آن سرنام  ، ازاست ده  کشان

تقریباً یک ملیون  ، دست به انتحار میزند. من این نامه را از نام  و تقریباً هر روز یک تن 

عراقی های بیشماری که زخمی شده اند، مینویسم. من  عراقی که کشته شده و از نام  

بجا مانده اند، آنهایی که  یی که از جنگ شما  ۀ ما، بقایای انسانی  هماین نامه را از نام  

پایان  ناپذیر به سر خواهند  روز های بعدی زنده گی خویش را تا اخیر در درد و اندوه  

راب   نامه  این  من  مینویسم.  چینی  رد،  و  بوش  آقایان  شما  برای  را  ام  نامه  واپسین   ،

ویسم که گویی تصور کرده باشم تا شما پیامد  مینویسم. من این نامه را بخاطر آن نمی ن

تان را درک کرده اید. من  دروغها، دستکاریها و تشنه گی به قدرت و ثروت  های خشن  

این نامه را به این سبب مینویسم که قبل از مرگم  میخواهم روشن سازم که من و صد 

عراق و خاور میانه  دیگر در  ما  با ملیون ها هموطن ما و صدها ملیون  ها هزار سرباز  

عدالت فرار کامالً  آگاهی داریم که شما کی استید و چی کردید؟ شما شاید بتوانید از حکم  

های جنگی، دزدان و در نهایت  ایت کارن روشن ترین جنتاما هرکدام  کنید، اما در انظار  

ک  آدمک   آدم  یعنی  استید،  گیشان  زنده  که  هایی  جوان    ش  هزارها  آیندۀ  امریکایی  و 

( را ربوده اید.  پ ست های دولتی تان، ثروت های ملیون دالری شخصی  )همرزمان ما

مشاوران   قدرت  تان،  و  امتیازات  تان،  اجتماعی  توانست  روابط  نخواهد  یک  هیچ  تان 

ویتنام   جنگ  نی، مفرور  ی تا ن را پنهان کند. شما آقای چشخصیتهرزه گی خصوصیات   

ملی خود فرار کردید، ما را به عراق گسیل داشتید تا  گارد  و شما آقای بوش که از واحد  



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

265 

 

از برای شما بجنگیم  و کشته شویم.  نا مردی وخود خواهی شما از ده ها سال به اینسو  

ما کوچکترین خطری را قبول کنید، حاکم است. شما خود حاضر نبوده اید تا برای ملت   

تا خود را  ر و پسر  اما صد ها هزار دخت جوان را در یک جنگ بی مفهوم فرستادید 

گاهی اینها به زباله دان تعلق خواهند گرفت.  من  تشویش از آنکه  قربانی کنند، بدون  

ما  تم. به اردو به سببی بود که کشوریازدهم سپتمبر به اردو پیوسدو روز بعد از حمالت  

بامورد   میخواستم  من  بود.  گرفته  قرار  هزار    حمله  سه  حدود  که  بجنگم  آنهایی 

بودند. من    شهروند  انسان   نده  قتل رسا  به  را  که  ما  به عراق، کشوری  اعزام  برای 

همسایه های خویش نیز هیچ دخالتی نداشت و تهدیدی برای  یازدهم سپتمبرحمالت  در

تا ایاالت متحده، داخل اردو نشده بودم. من به اردو نپیوستم  نبود، چه رسد به تهدید  

جمعی تخیلی را نا بود کنم و کشتار  سالح  عراقی ها را " نجات "  بخشم و یا تجهیزات   

یق  ر" خواندید، در بغداد و خاور میانه تزتمام "دموکراسییا هم آنچه را شما با اشتیاق   

،  که در آن زمان شما برای ما گفتیدنمایم. من برای باز سازی عراق به اردو نپیوستم  

این جنگ برای ایاالت متحده   ،عاید از نفت عراق تالفی گردد. برخالفمیتواند با پول  

جنگ   برداشت.   هزینه  دالر  تریلیون  درتاریخ  سه  یک  عراق  متحده  ایاالت 

قوا در خاور میانه گردید  تناسب  ین باعث از بین بردن  استراتژیک بود. اعمیق  اشتباه  

  بکار بست  ایران  دربغداد شد که از راه  هوادار    فاسد و خشن  استقرار یک دولت  و باعث  

قدرت دست یافت و این باعث گردید تا ایران به یک  شکنجه، مرگ و ترور به استحکام  

(  ، نظامی و اقتصادیقی، استراتژیکهرجناح )اخالقه مبدل گردد. ازنیروی مطرح در منط

عراق یک شکست بود و این شما ها بودید آقایان بوش و چینی که جنگ را آغاز کردید 

ما به محکمه  واین شما هستید که باید پیامد های آنرا جبران کنید. ... من آرزو دارم که ش

خالقی پیدا کنید  اهمه بیشتر امیدوارم بخاطر خود تان، شما شهامت  کشانده شوید، اما از

، زنده گی بودند، انجام دادیدتا به آنچه که برای من و تعداد کثیری از دیگران که مستحق  

تان در روی زمین، به    اعتراف نمایید. من امیدوارم که قبل از پایان روز های زنده گی

شما توانایی آنرا در یابد تا در  من اکنون درحالت ختم شدن است، شخصیت  شکلی که از

پوزش مردم  برابر   استدعای  و  بایستید  عراق  مردم  خصوص  به  و  وجهان  امریکا 

                                                                                         نمایید..." 
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 تاماس ینگ ، نویسندۀ نامه 

 

 زندانهای امریکا د رافغانستان وجهان

عملیات ِ   های  مقامحال،  هر ه  ب  حالیکه  درعین  متحده،  ایاالت  گروه  نظامی  علیه  هوایی 

رهبری میکردند،    جهانیبدون توجه به اعتراضات ِ  افغانستان راطالبان و القاعده درخاک ِ

نیرو عملیات ِجریان ِ شمال"  زمینی  "ائتالِف  طالبان  های  ضد  سایرجنگجویاِن  و 

کارشناسانِ نیز را  کشور مختلف ِدرمناطق ِ  ونظامی   توسط  اطالعاتی  های  اجنت  کماندو  ، 

جنگجویان ِ  خاِص   های بودند.  گرفته  نظارت  و  رهبری  تحت  خویش  و جنگی  القاعده 

ضد طالبان دستگیر میشدند، پس  گروه طالبان را که توسط نیرو های مسلح ِفرماندهان ِ

فغانستان نگهداری  ا  زندان های مؤقتی، یا تازه تشکیل درداخلِ مفصل، ب تحقیقات ِانجام ِاز

بی" درخاک    -افتادۀ " گوانتاناموآنها را به جزیرۀ کوچک و دورسپس، بخشی ازمیکردند و  

                                                                                .کیوبا میفرستادند
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                                 بی "  -" گوانتاناموجزیرۀ موقعیت  

دارد شرقی کیوبا موقعیت  کیلومتر، درضلع ِه  س  و   یکصد و بیستبا مساحت ِجزیرۀ مذکور

م  متصرف شد. باساس قرار ۱۸۹۸جنگ با هسپانوی ها درسال  و امریکا آنرا پس از 

  - گوانتانامون سالها به امضا رسید، جزیره  آ یان حکومت های امریکا و کیوبا دردادی که م

ر داده شد. باز درسال امریکا قرااختیار ِبحری دربی، بمنظور استفادۀ کشتی رانی و امور ِ 

تجدید گردید و قبلداد ِقرار  م  ۱۹۳۴ ایاالت متحده،    ن اضافه شد کهآدری میان دوکشور 

ت رهبری فیدل کاسترودرسال  کیوبا تح آزاد میگذارد. هنگامیکه انقالب ِکیوبا را یک کشور

حکومت ِم  ۱۹۵۹ رسید،  پیروزی  ازکیجدید ِبه  را وبا  نیروهایش  تا  کرد  تقاضا  امریکا 

و    -گوانتانامو  جزیرۀاز کرده  خارج  راملکیت ِبی  کشور  مقام  آن  نماید.    های   مسترد 

در پذیرش ِآامریکایی،  بجای  موقع،  یک چک ِ ن  تقاضا،  و  این  )چهارهزار  مبلغ  حاوی 

اجارۀ سالیانۀ جزیرۀ  بعنوان ِ)شاید به معنای یکنوع تمسخر(، ظاهراً  هشتاد و پنج دالر( را  

، ولی فیدل کاسترو آنرا نپذیرفت و مسترد کرد. اکنون  ندمذکور به حکومت کیوبا فرستاد

پایگاه    در این جزیره به تعداد دوهزار و هفتصد نفر زنده گی میکنند و هنوز هم بحیث

                                                  امریکایی قرار دارد.مقامات ِنظامی در اختیار ِ

 

بی"   -نمایی ازجزیره ی " گوانتانامو  
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متعاقب ِ فقط  بوش،  دبلیو  افغانستان درسال   اشغال ِادارۀ جورج    م دستورِ ۲۰۰۱نظامی 

   نمود.         را صادر تروریستی" به آنجاعناصر ِ  "ن جزیره و انتقال ِ زندان درآایجاد ِ

پیمای ) سی    ۲۰۰۲درماه جنوری سال   بال هوا  بود که یک  امریکا،  ۱۴۱–میالدی   )

ل داد و درماه  بی انتقا  -گوانتانامو  جزیرۀافغانستان به  رشده گان را ازدستگی   نخستین گروپِ 

از پس  سالهای  و  دآ ها  گزارش  بیشترازن  تعداد  به  که  شد  و    هفتصداده  نفراعضا 

تروریستفرماندهان ِ القاعدهسازمان  طالبان  ،ی  اتباع ِ   گروه  که  دیگرعناصری  ً و    تقریبا

.  شدنددراین زندان نگهداری می   اتباع روسی و انگلیسی بودند،به شمول ِبیست کشور ِجهان  

خ قول  از  ملی"  "پیمان  انترنتی  سایت  "ایتارچنانکه  کهبرگزاری  نوشت  روسی  :  تاس" 

برند،  بسر می  "  بی    – گوانتانامو  "  فدراتیف که در زندان    ۀ"اسامی هشت تن اتباع روسی

چهارشنبه ششم آگست سالجاری برای نخستین بار توسط رادیوی امریکایی )آر. روز

   (                                                              82)( انتشار یافت. " ۱–اس 

که: " افزود  ملی"  جریان    "پیمان  در  افراد  این  همۀ  میشود    ۲۰۰۱سالهایجنگ  گفته 

خطرناک    ۲۰۰۲تا های  گروه  بحیث  اند.م  شده  گرفتار  درافغانستان  "    تروریستی 

ادعایی   بعد  اینکه  درسالهای  بر  مبنی  گرفت  برخی    سربازانِ صورت  امریکایی، 

عضویت درسازمان تروریستی القاعده دستگیر و    به ظنِ نیز  را  افغانستانبیگناه ِازافراد ِ

                                                                   اند.  مذکور فرستاده به زندان ِ 
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" بی  -گوانتاناموتعدادی از زندانیان مربوط به القاعده در زندان "   

مؤسسات ِ که  متذکرشد  باید  نیز  را  نکته  بشرِ این  صلیبِ   حقوق  ملل،  و   سرخ  سازمان 

درتشکالت ِ جنگ  تأسیس ِضد  علیه  را  زیادی  های  اعتراض  اروپا  و  "    زندانِ امریکا 

بی" و نگهداری زندانیان در آن توأم با شکنجه های متنوع، آنهم نگهداری    -گوانتانامو 

داشتن ِ بدون  و  محاکمه  بدون  تحصن  م  وکیلِ زندانیان  اندازی  براه  ازطریق  دافع، 

آوردند.  ل  بعم تبرمع  روزنامه هایمطالب و مقاالت در، نشرسفید، تظاهراتکاخ ِدربرابر 

م  مقا " گوانتانامو" وشیوه های برخورد با زندانیان توسط  ندان ِزوجود ِ  امریکا،شهروندان ِ

کۀ ننگ  قانون اساسی آن کشور دانستند، بلکه آنرا ل  امنیتی امریکا را نه تنها مغایرِ   های

انساندوستانه و فعالیتهایعصر حاضر خواندند.  همین نوع فعادر مدنی بود که     لیتهای 

ناشی     گندِ  های  دهندۀ  رسوایی  عذاب  های  برخورد  در    یی   امریکا  نیروهایاز 

گرفت  عراق ِدر   ""ابوغریبزندان ِ باال  شده  عکس اشغال  بسیار   وحتا  دهنده  های  تکان 

ازآ آوری  وشکنجهنوشرم  تعذیب  به    همه  مربوط  مستند  عکسهای  وحتا  وبربریت 

پخش  سربازان ِتجاوزجنسی   جهان  سراسر  به  عراقی  مرد  و  زن  باالی  امریکایی 

                                                                                                گردید.

کۀ ننگی بر  گوانتانامو، ل   معروفشکنجه گاه  : "  وزنامۀ " نیویارک تایمز" نوشت کهر

امریکا  اعتبار  نقل  (  ۸۳)"  ستپیشانی  به  ایران  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری  ایرنا 

تایمز از که  "نیویارک  نوشت  انتشار"  جدیدسند    ۷۰۰"  رسواییمحرمانۀ  مؤید  بی   ،، 

آور   شرم  اخالقی  بی  و  زندان  دستگاه  قانونی  در  امریکا  امنیتی  و  مخوف   اطالعاتی 

                                                                               گوانتانامو است ..." 

وی  تی  ماه(  "پرس  ثور)فروردین  درماه  " خورشیدی  ۱۳۹۲"  عضِو  ازقول  جونز"  بیل 

یک لکۀ ننگ  گوانتانامو بعنوان  زندان  "که  اجرایی امریکا نوشت  بررسی اطالعاتی ِنهاد ِ

ده گی به این موضوع در  برای امریکا باقی خواهد ماند. تالشهایی در کنگره برای رسی

و همچنین به هیچ وجه دولت را    عمده ای نیستمهیچ تغییر  ، اما من شاهد  جریان است

ارات و بیانیه های  گوانتانامو نمی بینم... آنها ابداً توجهی به اظهزندان  مسیر بستن  در

سطح  بین الملل و  نکرده اند و نگرانی های زیادی در  سازمان ملل درمورد این مسأله

   دارد."                         گوانتانامو وجودهمچنین در داخل امریکا در رابطه با زندان  
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:  ریای عالی سازمان ملل نوشتااز قول "ناوی پیالی" رییس کمیس"  پرس تی وی"     

  ت متحدۀ امریکا نه تنها التزامات و قوانین ال ا باید در این رابطه صریح باشیم. ایام"

قوانین و معیار بلکه  به رعایت  داخلی خود،  را که ملزم  المللی  بین  به  های  آنهاست، 

                                                                            روشنی نقض میکند."  

بنام " مورات کورناز"   ک تبار ترُ   شهروندانِ کانادایی، یکی ازرسانه های    گزارِش باساس ِ

گوانتانامو سپری نموده بود، با سه تن زندان  زندان ِشکنجه درکه مدت پنج سال را با تحمل  

دستگاه ِ به  بوش  دبلیو  جورج  علیه  را  یی  نامه  شکایت  دیگر،  های  کادیده  نادا قضایی 

ازسپردند برخی  حتا  که  شد  گفته  عاطزندان ِطبیباِن  .  معالجه،  بجای  فه  گوانتانامو، 

   میگرفتند.                         و مستنطقین قرار هازندانبان زندانیان، درکناروهمدردی با 

  " "  یندیپندنتروزنامۀ  که  نیزنوشت  انگلستان  منتشرۀ  ننگ  "  باعث  گوانتانامو  خلیج 

                                                                                      اوباماست "

اولِ   بایستی  های  درماه  که  شد  نیزمتذکر  را  موضوع    میالدی،   ۲۰۱۳سال    این 

نهای  زندانباآمیز ِتحقیر  اض به شیوه های برخوردِ زندانیان درگوانتانامو، دراعترازیکتعداد

به اعتصاب غذایی  ن محبس، دست  نیازشان درآسهولتهای مورد ِ   بدست آوردنِ امریکایی و  

از تعدادی  بخصوص ر زدند.  امریکایی،  هرالدروزنامه های  "میامی  برخی  وزنامۀ  و   "

زندانیان را پیگیری نموده گزارشها را به اطالع   اعتصابِ خبرنگاران آن کشور، جریان ِاز

م بود که باالخره  فهرست یکتعداد از زندانی  ۲۰۱۳ماه  جون  ر ِعامه رسا نیدند. دراخی

                                      :مذکور به این ترتیب به نشر رسیدها از سوی مقام های زندان ِ

افغانستان،  مال محمد فضل از، عبدالحق واثق ازافغانستان، مال نورهللا نوری ازافغانستان 

یمن، معاذ حمزه احمد العلوی از یمن، محمد االنسی  عثمان ازدالرحیم و محمد  عب ، عثمان

یمن،  یمن،  از  از  الرهابی  احمد عبدالوهاب  یمن،عبدالمالک  از  المجاهد  محمد عبدالعزیز 

عربستان سعودی، محمد  شلبی عیسی عوید ازعبدالرحمن  ،  ازیمن   مجید محمد عبد احمد

غالب نصارالبیهانی ازیمن،  نیم از یمن، علی احمد الراحضی ازیمن،  رجب صادق ابو غ 

از الشمرنت  کندازیمن، محمد عبدالرحمن  بن  احمد هادی  فوذی  عربستان سعودی،  سالم 

ازکویت العوده  فهد  احمدخالد عبدهللا  خالد  نصیرازمراکش،    ،  عبداللطیف  یمن،  از  قاسم 

الصبری   احمد  مقبل  از  یمن، مصطفی  ازمسحورعبدهللا  الشمیری  عبدالعزیز  عبدالقاوی 
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ع محمد  یمن،  قاسم  یسیم  الربیعی،   محمد  حسن  یحیی  سلمان  یمن،  از  احمد  بدالرحمن 

اسماعیل قاسم از یمن، فائزمحمد احمد الکندری از کویت، حاجی واح }واحد{ محمد از  

،  غانستان افغانستان، زهرعمرحمیص بن حمدون از یمن، خیرهللا سید والی خیروا }؟{ از اف

یبی، محمد الزهرانی از عربستان سعودی، اول  عمرخلیف محمد ابوبکر مهجروعمر از ل

، محمد نبی عمری از افغانستان، ایوب مرشد علی صالح متوفی درزندان( گل ازافغانستان ) 

ن، مصعب عمرعلی  ، شوقی عواد بوالزهیر ازیم بشیر نصیر علی المروهللا از یمن   از یمن،

سعید نشیر از یمن،    هیل عزیز احمد ارمیثالی از یمن، سعید صالح،  المودوانی از یمن 

، ، محمد کامین }؟{ از افغانستانکریم بوستان از افغانستان، عمرمحمد علی الرماح از یمن

احمد الرزاق از افغانستان، عبدالسالم الهیالح از یمن، گولید حسن احمد از سومالی، محمد  

( و محمد رحیم از زندانمتوفی در  از افغانستان  )   عنایت هللا بو از کینیا،  عبدالمالک با جا 

                                                                                   (۸۴)افغانستان .

اززندانیان ِتذکرقابل ِ  یکتعداد  که  به کشوراست  متعلق  بودند،  های مختلگوانتاناموکه  ف 

  دان رها شده بودند. ین زن از ا  ،درسالهای قبل گروه طالبان،  ازکادرهای    بشمول یکتعداد

پُست )گزارشگر ِ  بررسی واشنگتن  نتایج یک سلسله  فیشر(،  و کنجکاوی هایش  مکس  ها 

زندانِ   مخارجِ   پیرامونِ  نید  این  نشررسا  به  چنین  را  امریکا،  "  :  بدنام  دفاع  وزارت 

اعشاریه  ۵م مبلغ  ۲۰۱۴الی سال  م  ۲۰۰۲زندان گوانتانامو در سال    گشایشازتاریخ  

سال بمصرف رسا نیده است که تنها در  بلیون دالربمنظورفعال نگهداشتن این زندان  ۲۴

ملیون دالر   ۷اعشاریه    ۲م وجه چهارصد و پنجاه و چهار ملیون دالر، یعنی  ۲۰۱۳

" هیرالد" نیز  یک روزنامۀ شهر میامی امریکا بنام  هزینه نموده است.  زندانی  برای هر

آن، ساالنه مبلغ نیم بلیون  هداری زندان گوانتانامو و زندانیان ِنگنوشت که امریکا غرض ِ

                                                                     اند.میرسدالربمصرف 

 زندان بگرام

باساس ِدر  که  گفت  باید  بشر  تحقیقاتِ همینجا  حقوق  تعداد منابع  به  ها  امریکایی   ،

ا دستگیرشده رسراسرافغانستان ایجاد کرده بودند که افراد ِمخفی دربیست زندان ِازبیشتر

بگرام"  درپنجاه ن جمله، زندان "آگهداری میکردند. ازن ها ن آبدترین شکل و شیوه در  اب 

کاب   کیلومتری اشمال  که  ل  نخست،ست  حقوق ِ  درسالهای  ملل  سازمان ِبشر ِمنابع 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

272 

 

نگرانی نموده میگفتند  رِ آن اظها سرنوشت زندانیانِ مورد وضع و در سرخ گهگاهوصلیب ِ

گردد. این زندان، در    قرارآنجا تماس بربا زندانیان ِ امریکایی اجازه نمیدهند  های  که مقام

بگرام    ۲۰۰۲سال   هوایی  پایگاه  داخل  در  امریکا  نظامی  های  نیرو  از طرف  میالدی 

اندکترین سؤظن،  اشخاص زیادی را به اثر ِ، افراد و گفته شد که امریکایی هارگردید.  اعما

ردند.  نیمه های شب از خانه و کاشانۀ شان بیرون کشیده و با خود به زندان بگرام می بُ در

بگرام را  نموده بود که زندان ِمنفی  افغانستان انعکاس  مردم ِ  این اقدامات بحدی درمیانِ 

زندان ِ  " ازبنام  و  میکردند  یاد   " می آسیاه  ن 

                                                                             هراسیدند.  

بی" و " بگرام" و دیگر    – هایی که گفته شده در زندانهای " گوانتانامو  شکنجه    انواعِ  

انفرادی کوچک ِسلول های بسیارزندان ها صورت میگرفت، عبارت بودند از: موجودیت ِ

اعت، بی  سلولها در بیست و چهار سچراغ ِروشن بودن ِ ،  رجمنفذ به خاو بدون داشتن ِ

،  از به زندانی بنام " دوای راستی"مج دوا های غیر روز، خوراندن ِ  انه خوابی دادن تا سه شب 

تا مدتهاایستاده کردن ِ پا  یا سرد کردن ِاجباری باالی دو  از حد  ی طوالنی، گرم کردن 

کنُ فزون ِ در  سلولهای  زندانی  نگهداری  هوا،  تهویه  های  دستگاه  توسط  کریتی 

دیده  سلول ِ دربرابر  مسلمانان  مقدس  کتاب  به  اهانت  نان،  و  آب  بدون  مخصوص 

پا،  سقف، ضربه زدن به کشاله های ران و ساق ِاززندانی مسلمان، آویختن ِندانیان ِزگان ِ

دیوار  سرِ  به در و  ب آب ِکوبیدن، ریختاندن ِزندانی را  فریاد کشیدن  ه حلق ِ زیاد  زندانی، 

طوالنی  نگهداشتن ِ   ،آور و اذیت کنندهصوت و آهنگ در حد انزجارکننده و پخش ِهای کر

صدای  شنواندن ِ  زندانی، همسرمادرو برقی، تهدید به تجاوزجنسی باالی  سرد، شوک ِ درآب ِ

در سلول هایی که به اندازۀ   طوالنی، نگهداری زندانی  ی بمدتکر کنندۀ ماشین ِ اره کشَ 

تابوت هستند، دستکاری درغذا، برهنه کرد فلم های رنج آور و    زندانی، نمایِش   نِ یک 

،  زندانی در زیر آب، سیلی زدن  ردنِ ، فرو بُ صحنۀ اعدام های مصنوعیدهشتناک، تشکیل ِ

                .  ...آب را با شدت تمام توسط پایپ به معقد زندانی فرستادن و 

تعداد زیادی اززندانی های بگرام  مرگ و میر ِ زیادی منتشرشدند که بیانگر ِ   گزارشهای

       امریکایی بوده است. توسط زندانبانان ِو لت و کوب ِ  شکنجهدراثر
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وجود ِ  های  مقام از  مدتها  تا  یکی  زندان ِامریکایی  بعداً  اما  میشدند،  منکر  بگرام 

سال    ازخبرنگارانِ  در  بار  نخستین  برای  آناندگوپال"،   " بنام  تایمز  نیویارک  روزنامۀ 

نشر ۲۰۰۵ِ با  گزارش ِم  واقعیت ِ  یک  این  روی  از  پرده  یی،  صفحه  هزار  تلخ  دو 

.                                                                 برداشت  

 

 

 

 

 

 نمایی اززندان بگرام درشمال کابل                    

مذکور   فردِ روزنامۀ  چندین  حال  تا  که  نمود  در    افشا  ی  زندانهازندانی 

و یا دست بخود  شکنجه های طاقت فرسا جان داده  اثر ِامریکایی ها، یا درنظارت ِتحت ِ 

امنیتی امریکا بدست    بین المللی که از منابعسرخ ِ   صلیبِ کُشی زده اند.  باساس یک راپور ِ

ازاسامی زندانیان ِ  فهرست ِآورده و   ن درج شده  آمیالدی در۲۰۱۱تا  ۲۰۰۱سال  افغان 

تا   ، به تعداد ششصد( رندالدی " که این سطوررقم میخو می  ۲۰۱۱، ) تاهمین اکنون " است
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در زندان   اسیر  نومحافظه  نگهداری میشوند.  بگرامهفتصد  از  یکی  البرتو گونزالس"   "

، با بیباکی تمام رآن کشو   ۀرییس جمهور و وزیر عدلی   مشاورِ   امریکایی و سابقکاران ِ

که اسباب  گفت  به حقوق بشر،  گذاشتن  احترام  با  نباید  امریکا   " را تضعیف  :  خویش 

                                                                                    فراهم آورد." 

از یک کتاب را که تحت عنوان  حزب همبستگی افغانستان"، ترجمۀ بخشهایی  وبسایت " 

آلمانی پیرامون انواع شکنجه    خبرنگار و سیاستمدارِ "  به قلم " یورگن" تو نباید بکُشی"  

اینک،   رسانید.  نشر  به  است،  شده  نگاشته  امریکایی  های  نیرو  توسط  زندانیان  های 

: " یورگن  ان بگرام را در اینجا درج میکنیمبخشهایی از این ترجمه در مورد وضعیت زند

و کارمنِد فعلی یک شرکِت خصوصی امنیتی    کانادا  متقاعِد ارتِش رباز درکابل با جاک، س

گفت و گو کرده است. وی میگوید، شکنجه هایی که درگزارش ِ سناتوِر امریکایی ذکرش  

پای  رفته، چیزعام است که ما بر زندانیان میکنیم. مثالً ازدست آویزان کردن، دست و  

می افتد، غیرعادی   ا ندادن، چیزی که درزندان بگرام اتفاقبستن، بیدار نگه داشتن ویا غذ

است ...اگرزندانی چیزی به درد بخور را نگوید، دست و پای آنرا می بندیم و سرچپه  

رها میکنیم  شان  باالی یک چوکی کوچک آنرا قرار میدهیم و سگهای جنگی را به جان  

هند و در موارد  تا باالی آنان تجاوز کنند. پس از این کار، آنان حواس شان را ازدست مید

و همچنان   ینکه جان اف کنیدی را بشناسند، به قتل او اعتراف میکنند."آنان بدون ازیاد،  

شته محمد " که وظیفۀ ترجمانی را بعهده دایک تن از افغانها بنام "   در گزارش، ازقولِ 

: زمانیکه من برای آنان ترجمانی میکردم، میدانستم که فرد دستگیر  است، چنین آمده بود

تروریست. اکثریت آنان دهقانان نادار و مردم فقیر قریه بودند...  شده هرچیزی است به جز  

                                                    گوانتانامو درمقایسه با بگرام، بهشت است ." 

بنام " شیرآقا : " ما  " به خبرنگاربی بی سی گفته است    یک تن اززندانی های بگرام 

راتاق های بسیار سرد نگهداری می شدیم و زمانیکه چشم  نمیتوانستیم بخوابیم؛ زیرا د

بیدار   را  که همه  میشد  پخش  دلخراش  ماشین، یک صدای  توسط  میشد،  پ ت  ما  های 

                                                                                            میکرد"

ما کمرۀ کوچک بود که نیرو های امریکایی    باالی سر  : "  نی دیگر گفته استمیرویس، زندا

میساختند... هرگاهی  می رفتیم، مارا اذیت کرده بیدار  ما را می دیدند. هروقتیکه بخواب
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یی آنان را وادار میکردند که با موسیقی های امریکاتشناب رفتن میداشتند، نیرو  که قصد  

                                                   میشد.    برقصند و بعد، برایشان اجازه داده

  سرد رها میکردند،  مرا برهنه کرده برای ساعت ها درهوای"    :زندانی دیگرگفته است   

                  "بعداً لولۀ آب را درمقعدم داخل کرده به فشار زیاد آب را رها میکردند.

صفحه یی خویش   ۴۹۹سازمان اطالعات جهانی امریکا )سیا( نیزطی انتشاریک گزارش   

م، پرده از روی برخی ازاعمال شکنجه گرانۀ ضد حقوق بشری  ۲۰۱۵دراوایل سال  

متذکره را نشریۀ   نمود که ترجمۀ بخشهایی از گزارشمنسوبین ادارۀ زندانها را فاش  

این گزارش، سنا }کمیتۀ    ۵۹" این چنین به نشررسانید: " درصفحۀ  انترنتی " مشرق

  اطالعات  سنای امریکا{ به مشاهدۀ مواردی از تجاوز جنسی به مظنونین اشاره کرده 

ونین  ناسب  مظندخیل دربازجویی های نا مافسران   است. ازجملۀ مسایلی که گروهی از

داشتند، این بود که آنها دچار مشکل  مدیریت  عصبانیت در محل  کار بوده و گزارش شده  

                                               است که به تجاوز  جنسی اعتراف کرده اند... " 

سوابق  " درصفحۀ یکصد گزارش سنا در رابطه با این روش امده است " تلگراف ها و  

نشان میدهد که بازداشت شده گان  سیا که تحت  روش های تشدید شدۀ باز جویی سیا 

مدرکی اسیر{ قرار میگرفتند؛ درحالیکه    قرار داشتند، مورد تنقیه } پمپ کردن آب درمعقد

هم به این کار تهدید بر اینکه نیاز پزشکی به این کاربوده، وجود ندارد و دیگران    دال

                                                                                       "شده بودند.

شده  از بازداشت  زارش اشاره شده است که چندین نفراز این گ  ۵۸۴درپی نوشت   "  

جمله عبدالرحیم النشیری، مجید کلیان، ابو زبیده، مروان الجبور تحت این عمل  گان از

قرار گرفته اند. افسران سیا همچنین رمزی بن الشیبه، خالد بن عطش و عدنان اللیبی  

                                                                   را به تنقیه تهدید کرده اند. "  

" محرومیت ازخواب،  صفحه ای ابتدای گزارش آمده است    ۱۹زخالصۀ  ا  ۳درصفحۀ  

ساعت به صورت عمدتاً ایستاده یا درشرایط  نا مناسب  ۱۸۰شامل  بیدارنگه داشتن  فرد تا  

باال  در  فرد  دستان   مواردی  در  و  استبوده  میشده  بسته  بازداشتی،  سر   .  ی 

  "                                                                                
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شان داشتند که افغانها را نیز زندانهایی برای خود ِ  های مسلح انگلیسنیرو   نها نبود.این ت 

خبرگزاری  نگهمیداشتند.  خویش دستگیرو برای مدتهای طوالنی درحبس  لزوم دید ِ طبق ِ

اخیرِ  در  بی سی  نمود که  ۲۰۱۳ماه می سال  بی  افشا  نیرو  میالدی  بریتانیاییها"  ،  ی 

این کشور را بازداشت و زندانی کرده اند. . . براساس مدارکی که شماری از شهروندان  

اردوگاه   در  افغانستان  تا هشتاد وپنج  شهروند  آورده است  بدست  بی سی  نظامی بی 

در جنوب افغانستان زندانی    ، متعلق به نیرو های بریتانیایی در والیت هلمندباستیون 

شده هستند رعایت  آنان  بازداشت  ادامۀ  مورد  در  الزم  قضایی  تشریفات  آنکه  بی   ،  

                                                                                         باشد..."   

 

 

انستان افغنمای یکی از زندانهای نیرو های انگلیسی در والیت هلمند ِ  

ه  یافته  از  افغانستانبرخی  رسانی  اطالع  "شبکۀ  که  ای  سال  "  حمل   ۱۳۹۳درماه 

رسی نشر  به  ازآخورشیدی  حاکی  سالهای  د،  در   " که   بود  به ۲۰۰۹تا  ۲۰۰۶ن  م  

انگلستان{ در والیت هلمند اجازه داده شده است که بدون مجوز به  نظامیان این کشور}

را مورد  شهروندان   آنها  و  کنند  قرارافغانستان شلیک  انگلیسی هدف  نظامیان  دهند... 

افغانستانی بوده اند ... بیش از هزار تن از غیر نظامیان  کشتار  چند سال اخیر باعث   در

انگلیسی و ناتو  بی بازخواست توسط عساکر  همه روزه افغانستانی ها ی بی دفاع و  
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مردم قتل  حکومتی وجود ندارد که دلیل  هلمند و قندهار کشته میشوند و هیچ مرجع   در

کند..."                            این کشور ها باز خواست را به دست نیرو های خاص    

کرزی   جمهحامد  در رییس  حاکمیت ِورافغانستان،  پایانی  آنهم  روزهای  خویش، 

مردمکسب ِ غرض ِ نزد  سیاسی  در  وجهۀ  را  دیگری  تبلیغات  مورد  افغانستان، 

به راه انداخت. بهمین سلسله،   هلمند و قندهار زندانهای خارجی ها در والیاتِ موجودیت ِ

انها  مربوط بدزندانها و وضعیت ِ  موجودیتِ هیأتی را به این دو والیت فرستاد تا پیرامون ِ

ی الزم  اعزامی به قول رسانه های داخلی کشور، پس ازبررسی هاتحقیق نماید. هیأت ِ

ن در والیت قندهار و سه زندان  امریکایی و انگلیسی، سه زندانظامیان  اعالم نمود که " 

دارند.در هلمند  که    " والیت  شد  گفته  دوازده"همچنان  زندانهای طی  در  ، سیزده سال، 

ما بدون اینکه اتهامی علیه شان مطرح باشد و یا در دادگاه نان  امریکا، بسیاری از هموط

ر سلول  انفرادی و داین زندانیان در حبس  رند.  محاکمه شده باشند، در زندان بسر میب  

سالم جیره بندی و تهویۀ هوای  رند، در حالیکه آب   سر میب  های بدون پنجره و کوچک ب

                                                                                          نا مطبوع است ..."

معرض  روحی و فزیکی، در" اذیت  و آزار  کهامریکایی نیز گفتند  عده یی از تحلیلگران ِ

بلند   های  صدا  از  استفاده  قراردادن،  شدید  سرمای  یا  عریان  قابل  غیر  گرما  تحمل، 

نگه داشتن به مدت های طوالنی زن، ایستاده یا بیدارسربازان  زندانیان در برابر  کردن  

آنها به وسیلۀ سگها، شکنجه های عادی زندانیان در برخی زندانهای  و تهدید کردن  

                                                                                 افغانستان است ... " 

میالدی را که    ۲۰۱۰تا    ۲۰۰۱سال  بگرام اززندانیان ِاسامی تعدادی از، فهرست ِاینک  

  ، در اینجا درج میکنیم، بین المللی ازمنابع امریکایی بدست آمده اند  سرخ ِصلیب ِ  توسط ِ

دستگیری، تاریخ ومحل تولد و  دستگیری، محل ِ  ، زمانِ ملیتپدر،    با این تذکر که اسم ِ

ازمورد ِ معلومات ِسایر منیاز  شده   سووالنِ سوی  سانسور  یا  حذف  امریکایی 

                                                                                                  :است

، قادر، حفیظ هللا شهباز،حاجی پاچا وزیر، لطف هللا الگارسی )عرب تبار(،  زمان   گل    

قلم ارسال خان، سیف هللا  ولی، م ابوبکر،  دلشاد،محمد  لنگ ظفر، غالم ربانی  ، احمد 

ن بن عبدالقادر فیضانی، محمد امین  یصالح علی )عرب تبار(، حاجی غالم فاروق، معی



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

278 

 

یوب،  حفیظ هللا جان،  کری، ردا احمد نجار، ایمل خان، نورآغا، ظاهر جان،محمد االب

سمیع  ولوی حمیدهللا،عبدل زدران،ببرک،  حمیدهللا، عبدالرحمن، فاضل کریم، م فدی احمد،  

دوست محمد،عبدالعلیم ، سید گالب،  }جمشید{ خان، محمد انور، ریاض،    هللا، جمشیر

عبدالغفور،  شیر جان، مال عبدهللا، شاد گل،  محمد آغا، شمالی خان، شفیق، عنایت هللا ،

اللی،   محمد  نوری،  یوسف  محمد  نوری،  رحیم  محمد  یاسین،  نبی، ضابط  سید  حاجی 

و فاروق،کرامتنورولی،نیاز،  غالم  فاروق،  جان،  الدین،  لی  نجم  حاجی  الیق،  محمد   ،

خا فیروز  عبدالغفار،  ،  ن،عبدالولی،  عبدالکریم  صدر،  جان،علی  ولی،    پالک  محمد 

هللا عبدهللا، محمد حسن خان،  ، بسم  عبدالظاهر،محمد قدیر،حمیدگل ، رحمت هللا  عبدالقادر،

گلخان، نوراول شهزاده  نظیرخان،  مهمند،  قاری  اخترگل،  آغا،  گل  اکبرشاه،  ،اکبرشاه، 

، صالح االفغانی، غالم سرورجمیلی، عبدالرزاق، حاجی سلطان گ ل، هدایت هللا، نور حسن

محمد، سید ولیجان، حاجی قیوم بای، مولوی حفیظ هللا، اکا خان، محمد گل،  شادی خان،  

آخند، گلوگی، گل حنان،    احمد جان، مالعبدالملک  نربچه، خان محمد، گلجان، مولوی 

سید داوود، حاجی قاری  ولی، مالقدیم،  علی محمد،  ، عزت هللا، حضرت    ګلزمان  الم،

شیرعبدلرحم هوتک،  عبرن  ملکحمان،  امیر،  حاجی  ،گوهرعلی،  دالقادر،  عزیزالرحمن 

،  عرب، مومن خان، گل ، داوود ظاهر، مولوی احمدظاهرعبدالستار، اکیب خان، روح هللا

، بچه خان، نظیم هللا خان، محمد ظاهر، امان هللا، سخی  توریالی، محمد گلزار، جمعه گل

حاجی خیل، مال شبیر،  جان، صالح محمد، معلم اسماعیل، شمس خان، رییس محمد،  

خان محمد، عبدالحنان، توره کی، قاری عارف، مالی جان، محمدحسین، قاری عبدالولی، 

، حاجی عبدالمجید  ادرشهسوار، شیر بهادر،  عزت هللاخان گل، شیخ یوسف، محمد ن

حاجی لیوان گل،  خان، ولی گل، میرخان،  فاروق مجاهد، مجیب الرحمن، مال ضربت،  

مهاجر ضیا الرحمن، مال تورجان،  مال آخند، قاضی خان، صدر ولی،   حاجی عبدالجلیل،

اقب،   گلخان، مالسلیم، صفت هللا، شاه خالد، صحابی رحمن، زرمحمد، محمد اسماعیل ث

، عزیزالرحمن، حاجی ستار، عبدالحق، آغامحمد، ولیجان،  پیراجان، اکبرخان، شاه خان

عبدالباصر، عبدالخالق، رشید احمد،   میرقلم،  طارق، محمد یوسف، صبغت هللا جاللزی،

سمیع هللا جاللزی، مولوی نسیم، فاضل گل، مالمحمد اکرم، عبدالباقی،  گل معروف، مال  

فیضانی، کریم هللا شیرزی ، قاری یوسف، حاجی نبیب، محمد شاه، حمید هللا، جمال، سید 

مزه، محمد نور، صدیق، حهللا،  رحیم جان، گل رحمن، عبدالملک، یعقوب، مال حکیم  
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، ذبیح هللا، سید منصور،  مهربان،  شیر آغا، مال عبدالبصیر، میراخان، نعیم  رحمت هللا 

خان،  نصرت هللا، گل احمد، عثمان، نور احمد، سخی ، نقیب هللا، فرهاد، محمد داوود،  

وردک،   هللا  عصمت  عثمانی،  امین  محمد  جان،  نعیم  محمد،  حضرت  رحمن،  سید 

، محمد نبی، امین هللا، نورزمان،  عبدالقیوم،  تح خان، ذولیمینحمد، پیر محمد، فامیرم

، مال محمد، حاجی کشمیر، عید خان،  جمشید، عتیق هللا، حفیظ زین هللایوسف، عبدهللا  

محمد،   بعل  امیرخدایداد،  جان،  میر صاحب  گل،  جنت  یلدوز،  الدین  نجم  الدین،  شهاب 

محمد رقیب، مولوی ناصر، شعیب    وزیرخان، حبیب شاه، ریحان، عبدالوکیل، عید ولی،

 خان، سید خالد الدمتانی، ابوریاض،  منصور المنصور، مالابراهیم، فضل الرحمن، حاجی

عبدالسلیم  شاه،   مرجان،   ظاهر  نیک  نوارخان،  خدایداد،  حاجی  مالظاهر،  حیدر،  گل   ،

اه،  اخترمحمد، بیت هللا، محمد شریف، قاری رفیع هللا، شاه ولی، شیرین آغا، سلطان ش

محمد اسماعیل، محمد ناصر، داورگل، امین شیر، مالشریف، وکیل، اقبال،  قاری امین 

شاه،هللا،   گلبت  گلستان،  شاه،  حنیف  محمد،  باقی  سعدهللا،  عبدالصمد،   جانان،  عبدل 

ادریس،  خلیل هللا، ثنا هللا، محبوب هللا، بختیار، روح هللا، جاوید اقبال، بختیار محمد ،  

ن الدین،  فیصل احمد، محمد هللا، محمد عظیم، موسی خان، نعیم هللا،  رشید نور، برها

ی سید حسن،  الیق شاه، صدیق هللا، عزت شاه، رحیم خان، محمد نسیم، خان هللا،  قار

، روزی خان، عبدالعزیز، مولوی ناظم،  ضیا الدین، عمرصدیق،   معصوم خان، عبدالحلیم 

تاج محمد، مالاسماعیل، بالل، عباس خان،     کفایت هللا، حیا ت هللا، شمس الدین رحمن،

امان گل، گل سلم، حکیم جان، قاسم خان، عمرخان، حاجی عبدالعزیز،  عبدالوحید، سید 

عبدهللا جان، عادل،  حمد، قندی آغا، طوطیآغا، قیصر،  قلم، سید علم، ضیا الحق،  نقیب ا

ه، مبارک گل ،  میرام جان، سلیم شا  گل،  محمد ایوب، تعویض خان، حاجی جان، زرین

، سلیم شاه، مبارک خان، عالالدین، عبدل جالل، حاجی عبدالباقی، بهرام جان،  میرام جان

نورولی، سحرگل، سلطانعلی، حاجی کلیم، حکمت هللا، برکت هللا، عید محمد، مصطفی 

، حاجی نذیر، ابراهیم میکاییل،   الرحمن،  گلباز، غالم نبی، نجیب  المدانی، تاج گل،  شمس 

خیال،  سید،   صاحٍب    حاجی  مراد،  ،  شفیق،  ابراهیم   ، نعمت هللا   ، اجمل  آغا،  حاجی 

حسن، سیف هللا، بخت هللا، عبدهللا کوچی، مطیع هللا، منورخان، پاینده گل،  ، شیراحمدخان

آدم جان پوپلزی، غازی مرجان، محمد هاشم، شمال، زیارت گل، عبدالبصیر، مالبشیر،  

،  انور، سید جمالدین  میرزاخان، سید  نس، سید محمد،حقمل صافی، جمال الدین، محمد یو
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، محمد طاهر، عبدالمختار،  رحیم، نورهللا، مالمطلب،ایوب شاهعبدالفتاح، مالجالنی، فضل

محمد غوث، جمعه جان، فیض محمد، میرویس، لعل مرجان، عبدالهادی، محمود، اصیل  

عبدالباری،  ناصرالدین،  عبدالواسع، تورجان، ذکریا، عبدالغنی، زلمی    خان، رحمت ولی، 

الیاس، رحیمداد، سردارولی، زرغون، محمد شیر، نیازمحمد، رفیق، محمد  عبدالمنان، 

معروف، حسن ، حاجی حنبلی، محمد حمزه، داوود آغا و شاید افراد دیگر که شامل این  

                                                                             (  ۸۵رست نشده اند. )فه

افغانستان بصورت ر  بیشتر از سه هزارافغان هرچند مقام های دولتی  سمی گفتند که " 

آنها  مکمل ِهمین سطور، فهرست ِبگرام محبوس هستند"، ولی تا نگارش ِبزرگ ِ   زندانِ در

                                                                            .بدست ما نرسید ه است

                                                 لویه جرگه اضطراری تدویر

در کرزی  حامد  حکومت ِرأس ِهمینکه  قرارگرفت ادارۀ  کوفی  مؤقت  سرمنشی  ،  عنان 

بیست    مسایل، رییس واعضایپرداختن به سایر ِسازمان ملل نیزوارد کابل گردید و ضمن ِ 

به    اضطراری "" لویه جرگۀ    تدارکِ   کمسیونِ   )وبه قولی سی وپنج نفری(  و یک نفری

مذکوربروفق  با کرزی و دیگران تعیین نمود تا کمسیون ِ را نیز  ریاست اسماعیل قاسمیار

بُنفیصله های کنفر   د. ن بزرگ را رو براه نمایچنین مجلس ِ   ، امورمربوط به تدویرِ انِس 

                                                                                      ترکیب این کمسیون چنین بود:   

اسماعیل قاسمیار  رییس کمسیون *  

 * محبوبه حقوقمل نایب رییس کمسیون 

عبدالعزیز نایب رییس کمسیون * الحاج   

عبدالسالم رحیمی     +  

امیرمحمد عیسی عضو+  

 *اسدهللا ولواجی عضو
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 *عنایت هللا کمال عضو

 *حاجی ظاهرخان جبارخیل عضو

 *حمیرا نعمتی عضو

 *محمد فرید حمیدی عضو 

 * محمد کاظم آهنگ عضو 

 *محمد محفوظ ندایی عضو 

محمد طاهر بورگی عضو *  

 *نورمحمد قرقین عضو 

رشید سلجوقی عضو*  

 * صادق مدبر عضو

 *سید امین مجاهد عضو 

سید *

عضومسعود+  

 *سید موسی توانان عضو

 *صبغت هللا سنجر عضو  

 *ثریا پرلیکا عضو

یا مجلس ِ ن،  بنابرآ بُن دراضطبزرگ ِلویه جرگه  کنفرانس  طی  قبالً  ن مورد  آراری که 

متن ِ و  بود  گرفته  صورت  موافقه  و  مذک فیصله  درج ِ موافقتنامۀ  این  صفحات ِور  قبلی 

جون    یازدهمبتاریخ    اثرگردید، در  ۲۰۰۲ماه  که  میالدی  بزرگی  درزیرخیمۀ  و  کابل 

و بتاریخ نُزدهم همین ماه   آلمان تهیه و نصب گردیده بود، دایرگردید  های  ازطرف مقام
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. در این جرگۀ بزرگ، به تعداد یکهزار و ششصد نفر به )پس از نُه روز( پایان پذیرفت

د  افغان اشتراک نموده بودند. هرچن محمد ظاهر، پادشاه سابق و عده یی از زنان ِ  شمول 

اقوام،  ان ِقبایل، بزرگاین جرگه که عمدتاً اززمرۀ رهبران ِتعدادی از اشتراک کننده گان در

گیرد،  حکومت قراررأس ِتالش داشتند تا محمد ظاهرشاه در  محلی وغیره بودند،متنفذین ِ 

بخاطرِ  ازیکطرف  وی،  و وضعفِ   سنکهولت ِولی  فکری  ازجانبی  جسمی     اقتضأ و   ،

  وفشارهای پشت ِ پرده،   کشور  داخل  ی  )جریان جهادیها(  سیاسیفکری وخاص ِاوضاع ِ

رضاییت وپاکستان(،    امریکا،   )عدم  ایران  رییس  زعامت ِروسیه،  بمثابۀ  کرزی  حامد 

 " بابای ملت" را اعطا مؤقت را پذیرفت و جرگه بالمقابل، برای محمد ظاهر لقب ِحکومت ِ

  کرد.                              

انبوهی ازتشنج و دلهرۀ ناشی ازاوضاع  میان ِ برگزاری این " لویه جرگه " درواقع، در 

ام سیاسی صورت    نیتیشکنندۀ  های  دستکاری  موجودیت ِگرفتو  مثالً،  های .  نماینده 

قبایل و  سابق، محمد ظاهرشاه و تعدادی از رهبران ِجهادی، تفنگداران ِ  –اسالمی  احزاب ِ

خلیلزاد( باالی حامد کرزی  زلمی  امریکا و نمایندۀ آن کشور )جانب ِعین حال، تمرکزِ در

جنگ و خصومت در    سالهاینظامی، آنهم پس از  –سیاسی    –متضاد های فکری  و سایر

سفیرامریکا  عجیبی را به نمایش گذاشته بود. " پیترتامسن" سابق  ت ِزیر یک سقف، وضعی 

میالدی، از جملۀ یکهزار و    ۲۰۰۲" به تاریخ دهم جون سال  :  نزد مجاهدین مینویسد

ظاهر شاه حمایت میکردند.  تن آن، بجای حامد کرزی از محمد    ، نهصد  نماینده  پنجصد

رییس  عبدالولی  جنرال  گردید.  موکول  بعد  روز  به  جرگه  لویه  جلسۀ  لهذا، 

این سوال  مشاوران   پاسخ  به  نگار  ظاهرشاه  حاضر خبر  ظاهرشاه  آیا  که  بی سی  بی 

ا مردم  بدست  تصمیم  گفت:  بگیرد؟   عهده  به  را  کشور  رهبری  بود  فغانستان  خواهد 

است... آنها تمایل داشتند به چنین موقفی نایل آیند. اما کرزی و خلیلزاد میخواستند برای  

بابای ملت او} برای ظاه ( را بدهند. ازقرینه بر می آمد که  رشاه{ موقف تشریفاتی ) 

جون روزیازدهم  به  ها  گز    ، نماینده  می  بر  آینده  رهبر  بعنوان  را  شاه  اما  ظاهر  ینند. 

م شد که برنامه تغییرکرده و جلسۀ فردا )یازدهم جون(  دهم جون، دفعتاً اعالروز  شام  

عینی، خلیلزاد ضمن گفت و شنید با جنرال  دو شاهد  دایر نخواهد شد.  قرار اظهارات  

عبدالولی درمنزل ظاهرشاه، چنین دیکته کرد که ظاهرشاه باید اعالمیه یی را مبنی بر 

، از طریق مطبوعات قرائت نماید و عبدالولی  نبوده استی کاندیدای مقام رهبری  اینکه و
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خلیل های  بنابرآدربرابرفشار  نمود.  ابراز  را  قناعتش  اعالمیۀ  زاد  کرزی  همکاران  ن، 

شام   تا  سپردند  شاه  ظاهر  برای  را  آماده  و  شده  یک  روز  نوشته  ضمن  بعد 

سته بود، اعالمیه را  مطبوعاتی بخواند و وی در حالیکه خلیلزاد در کنارش نشکنفرانس  

                                                                         ( ۸۶)"  قرائت کرد. 

 
 

حامد کرزی درختم لویه جرگه وقبل ازآغازکار،  توسط مولوی شینواری، سوگند یاد 

 میکند 

یخ بیست  تاربه  است حکومت مؤقت، برای نخستین باراشغال کرسی ری حامد کرزی پس از

لستان مسافرت نمود. وی ضمن  انگم به ایاالت متحدۀ امریکا و ۲۰۰۲و هفتم ماه جنوری  

، بخاطر احترامگزاری به  ر حکومتی آن کشو  های مقامبا جورج دبلیو. بوش و سایر دیدار

تروریستیقربانیان ِ  دو باالی  ،  سپتمبر  یازدهم  حادثۀ  های  آسمان خرابه 

را محکوم نمود.  تروریستی یازدهم سپتمبرگُل گذاشت وعمل ِ اکلیل  نیویارک  شهر ِخراش ِ

باید    .مالقات نمودازمان ملل نیز منشی سن مسافرت بود که با کوفی عنان سروی طی همی 

ف  میالدی، ازطر   ۲۰۰۰اضطراری طرحی بود که درسالهای قبل از  لویه جرگۀ   گفت که

ه بود. چنانکه بتاریخ ماه پیشنهاد شدرد،  ایتالیا بسر میبُ محمد ظاهر، پادشاه مخلوع که در
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دسامبرسال   ازب  ،م۲۰۰۰نوامبرو  به  وی  ازسوی  تاج ی هیأتی  ایران  ی کستان،  کستان، 

این زمینه  ای مذکور را درهکشوررهبران ِموافقت ِوعربستان سعودی فرستاده شد تا نظرو 

م به امریکا نیز فرستاده شد    ۲۰۰۱ماه جون سال  صل نماید. همچنان، هیأت دیگری درحا

دراین    درایاالت متحده به تالش و تبلیغات خویش   بخصوص محمد ظاهرشاه،  و طرفداران  

                                                                                   افزودند.    زمینه

نیزجالب خواهد بود که به سلسلۀ مسافرتها و  تماسگیریهای هیأتهای شاه   تذکِراین نکته 

سابق به امریکا، قرارنگارش ِ" پیترتامسن" که به نقل از شخصی بنام " داوود یعقوب "  

صورت گرفته است، یکبار، وقتی هیأِت روم باساس تقسیم اوقات، به وزارت امورخارجۀ  

با پی  نماید،  ایستهم، وکیل وزارت مذکور دیدار  الن  آقای  با  تا  شآمد  امریکا وارد میشود 

   :                                           تحقیر آمیز وی مواجه میشود." تامسن " مینویسد که

 

 

. کرزی همراه با مارشال قسیم فهیم وزیردفاع از برابر قطعه ی تشریفاتی عبور میکند د حام  
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تماسگیریهای هیأتهای شاه تذکرِ  نیزجالب خواهد بود که به سلسلۀ مسافرتها و  این نکته 

" داوود یعقوب "    " که به نقل از شخصی بنام" پیترتامسنسابق به امریکا، قرارنگارش ِ

به وزارت امورخارجۀ    روم باساس تقسیم اوقات،  ، یکبار، وقتی هیأتِ صورت گرفته است

پیشآمد   با  نماید،  ایستهم، وکیل وزارت مذکور دیدار  الن  آقای  با  تا  امریکا وارد میشود 

   :                                      مینویسد کهتحقیر آمیز وی مواجه میشود." تامسن "  

اده درحالیکه  وی به کرسی تکیه د  دید که    ، ظاهر شاه وارد دفترآقای الن شدوقتی هیأت  "  

کارقرار داده، با غرور و بی   گرفته و پاهایش را باالی میز    دستهایش را درعقب سرش

   "                                   نزاکتی کامل میپرسد : " شما بچه ها چرا اینجا آمدید؟

  ما غرض  : "  آنها چنین پاسخ دادلیکه حیرت زده شده بودند، یکی ازاعضای هیأت درحا

خرید به واشنگتن آمده بودیم، سری به کیندی سنتر زدیم و گفتیم شما را هم مالقات  

                                                                                         نماییم ..."

  طرحِ زبصورت رسمی امقام های امریکایی  آنکه  عالوه از  ،رحال، درمراحل بعدیه  به

"    تدویرِ  جرگه  لویه  تدویرِ "  آوردند،  بعمل  نیزحمایت  را  اضطراری  جرگۀ  بعداً  چنین 

.  باید متذکر شد که باساس فیصله  ن گنجانیده و به تصویب رسا نیدندکنفرانس بُ   دراجندای

   گردیدند.                                 های کنفرانس بُن، کمسیون های پنجگانۀ آتی نیزایجاد

عضوی بعنوان زمینه ساز تدویر " لویه جرگه ی    بیست ویک" مستقل "  (کمسیون  ۱

                                                                                       اضطراری"

( کمسیون " مستقل" حقوق بشر ۲  

( کمسیون " مستقل" اصالحات اداری۳  

عدلی و قضایی( کمسیون " مستقل" باز سازی سیستم ۴  

( ۸۷)( کمسیون " مستقل" تدوین و تسوید قانون اساسی افغانستان ۵  

از  رسماً  هریک  مذکور،  بکار ازتشکیل ِ  پسکمسیونهای  شروع  مؤقت  که    نمودادارۀ 

، لغزشها، پیروزیها و ناکامی های هرکدام آنها بگونۀ جداگانه یی  تشکیالت، کارنامه ها
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 های ن مسافرتش به انگلستان، با مقامقابل بحث و بررسی خواهد بود. حامد کرزی، ضم

بعمل   نظامی  و  مالی  ُکمک  تقاضای  نموده  مالقات  نیز  کشور  آن  حکومتی 

                                                                                                    آورد.

به سلس به کشورکرزی  دیدارها و مسافرتهایش  آباد،  های خالۀ  اسالم  از  تهران،  رجی، 

                                                   دیگر نیز دیدن نمود. ماسکو و ممالکِ دهلی، 

 

 وضعیت قضایی و امنیتی افغانستان

" اضطراری ۀجرگپس از" لویه   

نیرو ۲۰۰۲سال  درجریان ِ آنکه  با  سایر  میالدی،  و  درکابل  خارجی  های 

با اعضای کابینه اش ساخته  نیزو ظاهراً حکومت دورۀ انتقالی    مستقر گردیدکشوروالیات ِ

زیاد    افغانستانشهروندان ِتلفات ِالعاده شکننده و  امنیتی کشور، فوق شده بود، بازهم امور ِ

داکتربود.   حکومت ِمثالً،  وزیرهوانوردی  کرعبدالرحمن  ماه حامد  سیزدهم  بتاریخ  زی 

در و روز ِفبروری،  گان ِروشن  دیده  میدان ِصدجلو  در  نفر  کابل،ها  که   هوایی  آنگاه 

  شدید به قتل رسید و حکومت نخواست ضرب و شتم ِدر اثر ِ  افغانی عازم مکه بودند،جاج ِحُ 

نتوانست نزد  یا  که  ملحوظاتی  قاتالن ِ  روی  یا  قاتل  داشت،  وجود  کامالً  شان  که  را  او 

نماید. چنانکه یا مجازات  و  بودند، معرفی    جمهوری منبع ریاست    یک  شناخته شده هم 

جنرال عبدهللا  که پنج وزیرکابینۀ حامد کرزی به شمول ِ   صراحتاً اعالم کرد   ن زمانآدر

حکومت دراین  دستگاه امنیتی و جنرال قلندر بیگ معاون وزارت دفاع ِتوحیدی رییس ِ

                                                                                    قتل دخیل اند. 

عبدالقدیر ننگرهار، حاجی  جهادی  شورای  رییس  وزیر  سابق  و  جمهور  رییس  معاون 

شهری، ازسقوط ِامارتِ   انکشاف  ودرجریان ِحکومت ِمؤقت،پس  طالبان  گروه  بتاریخ     

  روشن درمحوطۀ وزارتخانه اش ترورشد. اسم و رسم ِششم ماه جوالی، بازهم در روز ِ

ماند.                                      قاتل و انگیزۀ قتل، مانند همیشه  در پردۀ ابهام باقی    
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 داکترعبدالرحمن وزیرهوانورد ی در اداره ی مؤقت  

وقوع ِ خونین ِتنها  های  رویداد  حاکمیت ِ این  نبود،  )تنظیمی  تروریستی  های    - گروه 

، کشاکش ِقدرت طلبی ومخاصمات ِدیرینه  آنهاآمیز ِ تعصب   سیطرۀ افکارمذهبی ،جهادی( 

و در افراد  موجب ِ حلقات ِ  میان  دستگیریهاگسترش ِدولتی  و  خشونتها،  محاکمات   ،

اندازی تظاهرات اعتراضی برضد    کشور، به راهاعدام علیه دگراندیشان مقیم ِ حکم ِصدور ِ

اعتراض علیه رسم کاریکاتورحضرت   مانند  نوشتاررسانه های جهان غرب،  اعمال و 

 محمد درمطبوعات اروپا، بیحرمتی سربازان امریکایی علیه قرآن در عراق، تعویض  
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رییس جمهور ووزیرشهرسازی در کابینه ی اداره ی مؤقت  حاجی عبدالقدیرمعاون   

 

تراضی علیه رهبران جهادی  ، چاپ مقالۀ افشاگرانه یا اعمثالً از اسالم به عیسویت مذهب 

قیادی نشر و  آزاد ِ،  های  و تلو برنامه  دریزیونی  آری!  گردید.    ۲۰۰۶سال  بهار ِامثالهم 

ازن   میالدی، دانمارک،یکی  های  را  شریه  میشد  کاریکاتوری  گفته  که  رسانید  بچاپ 

ذهبی تند رو، چنان  های من، نیرو آکارتونیست، حضرت محمد بوده است. بنابرمنظور ِ 

اعتراضی درتمام شهرکابل  دامنه دارِ تظاهرات ِبه راه انداختند که باعث ِ   واویالهنگامه و  

  برخورد با پولیس، تعداد زیادی جان باختند.   اثرِ در  . چنانکهغانستان گردیداف  سایر والیا تِ و 

عربستان سعودی  هیچ یک ازکشورهای اسالمی دیگر، بخصوص در این درحالی بود که در

و یا شخصی بنام  نجام داده نشد  راضی اتاع  که مهد آیین اسالم است، اندکترین حرکت ِ

کشور،    ی قضاییعیسویت گرایید و مقام ها  دین  دین اسالم بهعبدالرحمن درافغانستان، از

خواستار ِت ِجدی با شدند.اعدام ِعجیبی  محاکمه  وی  دستگیری،  همانطور، 
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های حسین مهدوی، محقق َنَسب، پرویز  نالستهای افغان بنامبرای ژور  اعدامحکم ِصدور و 

هنرپیشه های نطاقان و فزیکی برخی ازکامبخش، غوث زلمی، نصیرفیاض و حتا ترور ِ

   بُرد.                                  امثالهم درمواقع مختلف را میتوان نامو  تلویزیونادیور

  چشمِ   دن میکرد، پیِش شهر قندهار دی سپتامبر، هنگامیکه حامد کرزی از در روز پنجم ماه

یکنفر  ارامریکایی اش مورد سؤقصد قرمسلح ِمحافظان ِ  بینِ تیز  گرفت که حمله کننده و 

بود.                 ُملکی گسترده مردم ِ مسلح کشته شدند. درسطح کشور نیزتلفات ِمحافظ ِ   

منابع  تایمز"، " گاردین" و سایر باساس آمار و احصاییۀ منتشر شده توسط "لوس انجلس  

تلفات ِ مشمول ِ نشراتی،  شدتِ نیروحمالت ِانسانی  خارجی،  گی    فقروگرسنه  های 

   بود:               ( ازینقرارم۲۰۰۲تا ۲۰۰۱ازغیر مستقیم، تنهاظرف یکسال )وحمالت ِ

نفر۳۶۰۰های خارجی . . ...             کشته شده گان در اثر حمالت نیرو  

نفر۳۲۰۰  ت گرسنه گی . . . . .           کشته شده گان در اثر فقر و شد  

م  درنتیجۀ  ۲۰۰۳تا ۲۰۰۱مجموع کشته شده گان از اکتوبر  

( ۸۸)نفر۲۳۶۰۰خارجی  . .  حمالت نظامی مستقیم وغیر مستقیم  نیرو های  

نظامی، حامد کرزی با  ، سیاسی و  نظمی های مالیموازی با نا امنی های متذکره و بی  

درون کشوری نیز مواجه بود. مثالً، افغانستان هنوز از ناحیۀ  مشکالت ِاز  انبوه دیگری

بُ  می  رنج  الطوایفی  ملوک  نوع  محلی  های  بحیث  حکومت  خان  اسماعیل  چنانکه  رد. 

فراه ونیمروز(،  ، بادغیس، غور،  جنوب غرب کشور)شامل ایاالت هراتمناطق ِ امیر" ِ"

حک مستقالنه  نورتقریباً  محمد  وعطا  دوستم  عبدالرشید  داشت.  روایی  دوجنگ    م 

بخاطر ِشمال ِساالرِ  درشمال  تصاحب ِکشور  حصول ِقدرت  علیه  و  پیروزی 

دایمی بودند و در  درجدال ِ  آنجوزجان، شبرغان ومتعلقات ِ  یکدیگردروالیت های مزار،

ده ها نفربه زمین میریخت. پاچاخان ی آوردند، خون ِمسلحانه بعمل م هرباری که برخورد ِ 

ساالران ِ جنگ  از  یکی  عملیات ِ  جنوبِ زدران  اندازی  راه  به  با  و  کشور  مسلحانه 

باالی شهرشلیک ِ آشکارعلیه حکومت ِ گردیزو موشک  سرمی  مرکزی، دردمخالفت های 

ه نفری به ریاست هیأت نُ   م حامد کرزی۲۰۰۲آفرید، )چنانکه بتاریخ دوم ماه فبروری  
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و دیگران را راضی  سرحدات را روانۀ پکتیا نمود تا پاچاخان  زدران وزیر امو ر  امان هللا

                                                                                   و مطیع سازند.(

و های امریکایی،  اشغاِل نظامی افغانستان توسط نیر قبل ازپاچا خان زدران کسی بود که  

خوست، پکتیکا و پکتیا تمویل  والیات ِاز طرف سی آی ای جذب و بخاطر بدست آوردن ِ

سوی  مقرر نموده بود، ازوالیت پکتیا  و مسلح شده بود. والی یی را که حامد کرزی به  

او گذاشته  اختیاروالیت پکتیا درردیزمرکز پاچاخان پذیرفته نشده بالمقابل تقاضا داشت تا گ 

قدام به شلیک موشک باالی  شود. وقتی حامد کرزی این تقاضا را رد نمود، پاچاخان ا

                                                                                          شهر نمود. 

نو  دولت ِدرون ِشورای نظاردرگان ِ  سرکرده  خواهشات وناسازگاری هایدرعین حال،  

گُل آغا شیرزوی    میشد، خود سریهایرییس جمهور  میم ِها و تصااکثر کار  نعتشکیل، ما

ی زورگویانه واخاذی باجگیریها " پاتک " ها و  وسایرجنگ ساالران در قندهار، وجود ِ

درمسیرران ِتفنگدا مسوول  تجارتی تصاحب ِ ،  شاهراههاغیر    بندرهای 

های هرات، مزار،  جنگ ساالرآنها توسط  عواید ِ وجمع آوری    گمرکی()مراکزمحصوالت ِ

خارجی وی باید    غیره، از جملۀ آن مشکالتی بودند که حامد کرزی و یارانِ ننگرهار و 

در یی  "چارهچاره  این  و  سنجیدند  می  ها  زمینه  مورد ِاین  در  سازیها  از  "  یک  هر 

، هفتاد من  خودش را دارد که پرداختن به آنهامتذکره، داستان خاص و مفصل ِ مشکالت ِ 

دولتی    های  نهادچارچوب ِمختلف و دری طلبد. ناامنی و ناسازگاری میان حلقات ِکاغذ م

وا را  جمهور  رییس  که  بود  حاکم  آنجا  و  تا  مخصوص  های  ازنیرو  تا  نمود  دار 

حفاظت از جانش استمداد جوید. چنانکه این نیرو ها تا مدتهای   امریکایی بخاطرِ مسلح ِ

   داشتند.                                        دراز، وظیفۀ حراست از جان کرزی را بعهده

 

                                  لویه جرگه  تسوید قانون اساسی

  الزم غرض برگزاری کانیسم ِ، م "" لویه جرگه مربوط به تدویر"  وقتی کمسیون " مستقل 

میالدی،    ۲۰۰۳  سالماه دسامبربتاریخ چهاردهم  چنین جرگه یی را آماده نمود،    جلساتِ 

محمد ظاهر که جرگۀ اضطراری قبلی به وی لقب " بابای پیام ِ  جرگۀ مذکور با خوانش ِ
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ازدلهره  کابل درمیان موجی  ساحۀ پولیتخنیک ِداده بود، در خیمۀ مؤقت واقع درت "  مل

تا چهارم  نظامی    –سیاسی  فکری جناح های مخالف ِتشنج ِو  و  ماه جنوری  دایر گردید 

چهل  صد    که سه  نفراشتراک داشتند  پنجصداین جرگه، به تعداد  درم ادامه یافت.  ۲۰۰۴

ه های انتصابی  نمایندآن  پنجاه تن    یکصد وشش نفرآن خانم ها،  ،" انتخابی آن "نفر  وچهار

ن  مهاجریکوچی ها، اقلیت های قومی و  میان  وچهل و دو نفرآن ازازسوی حامد کرزی  

پاکستان   و  ایران  خاک  در  افغان ِ  بودندافغان  ازهزاران  یی  نماینده  هیچ  درو   پناهنده 

. صبغت هللا مجددی با اخذ دوصد وپنجاه و  کشورهای اروپایی و امریکایی حضورنیافت

                                               شد.     یده دو رای، بعنوان رییس جرگه برگزُ 

چند نقطۀ نظر  ، ازقانون اساسی کشوربرگزارگردید رض تصویبِ که غ   لویه جرگۀ دومی

و حقوقی  مکانیسم علمی    آنها،  سایؤ ر ده گانه وگزینش ِ  هایکمسیون تعیین ِ رهنگامه تربود:  پُ 

،  ی مواد قانونرو سیاسی اخوانیت  " ها و فشارجهادیفزیکی " تسوید قانون اساسی، حضور

ملی  سرود  ترتیب و تنظیم ِافغانستان، دولت  اسم ِ  دراخیر ِپسوند )اسالمی(   تعیین و تحمیلِ 

زبانی درکمیتۀ  قومی و همچنان، حضورگروه برتری طلب ِبا ترکیب شعار" هللا اکبر" و 

اینده  نمو پنهان ِپیدا  " گروه روم" و فشارهای    ۀسلطنت طلبان   لویه جرگه، گرایشات ِ  تدارک

و تا حد  قدرت های بزرگ باالی نماینده ها  های همسایه و های سیاسی و اطالعاتی کشور

جهادی  پذیرش یکدیگرمیان جناح های متخاصم ِبی اعتمادی و عدم ِ ناشی اززیادی التهاب ِ

این جرگه می افزود. آنچه جلسۀ عمومی را در یک    تب و تابو قیادی، همه وهمه بر

ج نمود، فریاد های خانمی بنام "ماللی جویا" نمایندۀ مردم والیت فراه بود  متشن   ،مرحله

ازعقب ِ رهبرانِ که  و    مکروفون،  ازجهادی  که  تعدادی  را  ساالرانی  جنگ 

ند، خاینان  ده گانه تعیین شده بودو یا بحیث روسای کمسیون ِمجلس نشسته  اول ِ صف ِدر

حضور وعلیه  خواند  جنایتکاران  نقِش و  نمود.    و  اعتراض  جرگه  دراین  آنان 

آنها  جهادی و طرفداران ِ  عمومی، رهبرانِ "ماللی جویا" درمیان مجلس ِاعتراض ِفریاد ِ

هم  جهادی و رهبران ِکه صبغت هللا مجددی که هم یکی ازعصبانی ساخت  را چنان آشفته و 

خطاب به   و نعره های " هللا اکبر" جهادیها،ی رکیک دشنام هامجلس بود، درمیان ِرییس ِ

این صحنه    را اخراج نمایند کهوکمونیست"    مه دستور داد تا " آن خانم گستاخخیمحافظان ِ

  صبغت هللا بعداً  ، بسیار مضحک بود.  داخلیمتمدن و مهذب ِاز دیدگاه خارجی ها وافراد ِ

این تقاضای رییس    .بخواهد  ، از سخنانش معذرت" گفت   خطاب به خانم "جویامجددی،  
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تشنجِ دیگری که درمیان این" لویه جرگه" باال  .  افغان رد شدشجاع ِسوی این زن ِازجرگه  

گرفت، ناشی ازبحث روی پسوند جمهوری افغانستان بود. محافظه کاران دینی و جهادی  

افغانستان را " جمهوری اسالمی   های دست راستی پیشنهاد نمودند که اسم دولت جدید 

رتر جرگه اظهار داشتند که  " تعیین نمایند، ولی تعداد دیگری ازاعضای روشنفکافغانستان

" پذیرفته شود و پسوند اسالمی درآن ضرورنیست، اما این تعداد    جمهوری افغانستانتنها "

برهان  ازطرف صبغت هللا مجددی،  بخصوص  ازسوی رهبران جهادی،  ها،  ازنماینده 

مونیست" و " کافر" بودن شده شعارها و قیل وقال  الدین ربانی و رسول سیاف متهم به " ک

                                                                           انداختند.   زیادی را براه 

تا آنجا دامن گسترده بودند که رییس "لویه  تالش ها، تهدید ها و تقال    های چند جانبه 

آن با صراحت افشا نمود که برخی  جرگه"، )صبغت هللا مجددی( به روز هفدهم جلسات ِ

مواد قانون اساسی، ازدایرۀ کمسیون های تعیین  مربوط به اصالحات و تعدیالت ِ از اسناد ِ

حکومت ِ به  متعلق  افراد  سوی  از  مجلس،  تا  رفته  قانت شده  سرقت  به  کرزی  حامد  الی 

                                                                                                   .است

تشنج میان "  ایجاد ِ"لویه جرگه" با جدیت مطرح و موجب ِموضوع دیگریکه طی جلسات ِ

نوع ِ بود،  بدین معنا کنظام ِنمایندگان" شده  بود.  پافشاری آینده  از "نماینده ها"  بخشی  ه 

ریاستی    متمرکزِ دیگر، روی نظام ِداشتند که نظام آیندۀ کشورباید پارلمانی باشد و بخش ِ

و صالحیت ِ قدرت  ریاستی  حاوی  را  افغانستان  آیندۀ  نظام  آنانیکه  اصرارداشتند.  وسیع 

ر داکترمخدوم  پیرگیالنی،  مجددی،  از: صبغت هللا  بودند  عبارت    علی   هین،میخواستند 

 احمدجاللی وزیرامورداخله،  لخضرابراهیمی نماینده سازمان ملل و امثالهم که درواقع، 

الدین خواست ِ برهان  را  پارلمانی  نظام  بود. طرفداران  همین  نیز  امریکا  متحدۀ  ایاالت 

ربانی، مارشال محمدقسیم فهیم، جنرال عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، یونس قانونی، شیخ  

جنگ  که عمدتاً بنام ِ   ندمحسنی، انوری، کاظمی، رسول سیاف وغیره تشکیل میدادآصف  

                                               اسالمی شهرت داشتند.   ساالران و بنیاد گرایان ِ
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 ماللی جویا حین اعتراض علیه جنایتکاران جنگی درمجلس " لویه جرگه " 

صبغت  جرگه"، اظهارات ِ  " لویهجلسات ِدرنامگذاری رسمی جمهوری افغانستان  دربخش ِ

" هرکس با جمهوری اسالمی مخالف  :  که گفت   بود مجددی  رییس آن جرگه  جالب  هللا 

   مرکزی و به یک رییس جمهورکه. افغانستان به یک قدرت است، کافرو ملحد است 

دارد،  را  دید اسالم و ظیفۀ خالفت  آدم خوب است   از  باید ضرورت داشته و کرزی   ،

   "                   افغانستان و به دین اسالم خدمت نمایند.صالحیت بدهیم تا به مردم  

رییس ِاظهارات ِ   چنین  سود ِبیباکانۀ  به  آنهم  خودشمجلس،  به    افکارسیاسی  و 

شرط ِمنفعت ِ که  را  او  استقالل  و  بیطرفی  حقانیت،  حامدکرزی،  ی اساسشخص 

بزرگ زایل نموده فیصله های اعضای  رییس جرگه بود، در برابر این مجلس ِموقعیت ِ

صریح و تاکتیکی " کفر" و " الحاد"   مجلس را بی اعتبارساخت. یا بعبارۀ دیگر، اعالمِ 

دگراندیشان  توسط مجددی، آنهم در یک جامعۀ کامالً سنتی و اسالمی، به معنای خلع سالح ِ

   گردید.                              یم از قبل اتخاذ شدۀ سیاسی تلقیخواست و تصم دربرابر ِ 

م افغانستان، دربخش صالحیتهای رییس جمهور  ۲۰۰۴قانون اساسی مصوبۀ سال    موادِ  

                                                                   :  ، چنین میگوید و پارلمان وزبانها
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در  -۱ جمهور  معاون  رییس  دو  دارای  که  دارد  قرار  ریاستی  نظام  رأس 

                                                                                          میباشد.

و نیز،  ه(  قضاییه و اجرایی  قوای سه گانه )مقننه،رییس جمهور، صالحیت نهایی    -۲

 عهده دارد. چنانکه رییس قضا و اعضای فرماندهی کل  نیرو های مسلح کشور را به  

                                                       یند. می گز  کابینه را با تأیید پارلمان بر 

سنا را خود تعیین میکند.) دو سوم اعضای  اعضای مجلس  رییس جمهور یک سوم     -۳

سوم   یک  و  گان  نماینده  از  سنا  رییس  دیگر  مجلس  توسط  نصب  آن  جمهور 

                                                                                          میشود.( 

                                     اعضای پارلمان از طریق رای عامه  انتخاب میشود.  -۴

داخلی را رییس  خطوط اصلی و اساسی سیاست خارجی کشور را پارلمان و سیاست    -۵

                                                                     جمهور کشور تعیین میکند.

تابعیت    -۶ نباید  جمهور  رییس  کابینۀ  در وزرای  و  باشند  داشته  افغانی  غیر 

، به پیشنهاد رییس جمهور و تأیید ت، وزیری که دارای دو تابعیت استضرورصورت  

                                                                لمان پذیرفته میشود. اعضای پار

بود  -۷ پشتو  فارسی و  افغانستان عمدتاً  از جمله،  زبان های رسمی  زبانها و  ه سایر 

ازبترکمنی نورستانیی،  بلوچی،  مناطق  کی،  و  محالت  در  غیره  و  ای  پشه  خودشان  ، 

                                                                           (۸۹رسمیت خواهند داشت.) 

صورت گرفته بود،    ساسی که توسط کمسیون پانزده عضویمسودۀ ابتدایی مواد قانون ا

   تدقیق و بررسی سپردهم به کمسیون وسیع ترِ ۲۰۰۴ریخ چهارم ماه جنوری سال به تا

جرگه قرارداده شد. این، البته همان کمسیونی  بحث ِنهایی، مورد ِ مراحل ِشده وپس ازطی   

قانون وارد  مواد ِ  متنِ بود که بقول آقای مجددی، بخش عمدۀ تعدیالت و اصالحاتی که در 

کرزی( درمیان راه به سرقت رفت.    نموده بودند، توسط تیم کاری مسلط )جانبدارحامد

تیم ِ نمودکه  درفعال ِباید عالوه  های اخوانیت  تنظیم  توسط روسای  که عمدتاً  این جرگه 

جهادی مانند شیخ آصف محسنی، عبدالرب رسول سیاف، برهان الدین ربانی،    -اسالمی
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افکار و  تحمیل ِصبغت هللا مجددی وامثالهم تمثیل میشد، تالش جدی و مشترکی را بخاطر ِ

ان و  گرایانه  راست  های  ازاندیشه  تا  انداختند  راه  به  شان  و  درج  حصاری 

بقایدموکرات مواد ِتصویب ِ نموده  جلوگیری  اساسی  درقانون  شان   یک  فزیکی  و  فکری 

اسالمی" را بر  نمایند که کردند. مثالً، پسوند "سیاسی و آیندۀ کشور را تضمین    درحیات ِ

درجدولت ِ کردند،  تحمیل  افغانستان  شعار"مهوری  و  کلمه  ملی،  را  سرود  اکبر"  هللا 

مذکور  " احزاب ِ اسالمی بودن ِرا فقط به "سیاسی درآیندۀ کشور احزاب ِگنجانیدند، تشکیل ِ

ا قانون  درمتن  را  باالخره، معجون مرکبی  و  ساختند  که  مشروط  آوردند  بوجود  ساسی 

اساسی مردم افغانستان بودند که اهل خبره میتواند  ن، مغایرخواستهای اصلی و آبخشهایی از

                                        .دآنرا بصورت اختصاصی مورد تحلیل و بررسی قرار ده

ه ملیون  لویه جرگۀ قانون اساسی بالغ بر) سیزدرسمی آن زمان، مصارف ِنشرات ِقرار ِ

دو هزار و  بیست  و  امریکایی(  و یکصد  دالر  هفده  و  متذکره  و هفتصد  گردید که وجه 

کشوراز جاپانهاسوی  فنلند،جرمنی،  دانمارک،  قبرس،  کانادا،  سویزرلند،  ،  ی  ناروی، 

ن " لویه  آبزرگی که در  ۀخیمساختمان و نصب ِ   شد و مخارجِ   بریتانیا و امریکا پرداخته

جرمنی به عهده گرفته  ازسوی حکومت ِ(  یورو )شش ملیون  شد، به ارزش ِجرگه " دایر

اثر جنگهای بین التنظیمی  افغانستان درپارلمان ِگفتنی است که عمارت ِاین نکته نیز   .شد

ۀ م( خسارت بزرگی برداشته بود. و اما دولت هندوستان به سلسل۱۹۹۶-۱۹۹۲ای )درساله

و  تعلیمی  مالی، صحی،  ازسال  مساعدتهای  پس  جدید  درفضای  خویش    ۲۰۰۱عمرانی 

عمارت ِ داد. میالدی،  قرار  افغانستان  دولت  اختیار  به  و  نمود  سازی  باز  را  مذکور 

رداراالمان، توسط دولت هندوستان )درسالهای بعد، ساختمان جدیدی درنزدیکی های قص

                                                               بنا گردید.   وبه مصرف مالی آن کشور

 

نیل پارلمان و برخی از فیصله های آتشک  

اسی و بر وفق مادۀ  قانون اسپارلمانی دو اتاقه )سنا و شورا(، پس از تصویب ِانتخابات ِ

دایر گردید که بیش از    میالدی درافغانستان  ۲۰۰۵( مندرج آن، درماه سپتامبرسال  ۸۲)

هزارنفرشامل ِ نامزدی  کاندیداتوری    فهرستِ دو  نخستین  یا  برای  بودند. 
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ه  به تعداد دوصد و چهل و نُ طالبان(،  گروه ِامارت ِ سقوط ِاز  )پس   افغانستان پارلمان ِدور ِ

و تشکیل  د و اندکی پس ازپروسۀ انتخاباتی  کرسی از سی و چهار والیت اختصاص داده ش

مذکورآغاز گردید. آغازوانجام فعالیت های انتخاباتی  مجلس ِنهاد های اداری آن، جلسات ِ

"    ود. بخصوص، نامزدی و لیغاتی نب سر و صدا های سیاسی، اعتراضی و تب خالی ازنیز 

افغانستان متهم به خیانت  ملت ِافراد و عناصری که نزد ِ آنعده ازو تکیه زدن ِپیروزی"  

این سر و صدا ها را   به کرسی های پارلمان،  ،ندآدم کُشی بود جنگی، قتل و یات ِ ، جناملی

جرایم،    آلوده بااین گونه افراد و اشخاص ِود. ولی با آنهم، تعداد زیادی ازسراسری ترنم 

، به این مؤسسۀ قانون  و ترفند  ، توطئهتفنگ، تهدید  یا با زورِ پول و  پرداخت ِاز طریق ِیا

همی  روی  یافتند.  راه  که  گزاری  بود  ملحوظ  ازموجودیت ِن  های    عالوه  کاستی 

قومی و زبانی و تنظیمی ... در میان  غلیظ  ِ، حقوقی، اخالقی و مالحظات ِعلمیبزرگ ِ

یی را   میالدی فیصله  ۲۰۰۷مرکب، در اوایل سال    پارلمان، این مجمع ِ معجونعضای  ا

یا   بنام "مصالحۀ ملی"  جنگی( طی یازده ماده به تصویب    مصوبۀ عفو جنایتکارانِ )به 

مبدل  مردم افغانستان را به نا امیدی  رسانید که به این گونه، آخرین امید نسبی اکثریت ِ

   بود:                                                   ینقرارن کامل مصوبۀ مذکور ازمت  نمود.

های از دین و وطن، فراز  دفاعجهاد، مقاومت و مبارزۀ برحق مردم ما در راه     -۱"    

ملی مردم ما محسوب میشوندو باید  بارز  تاریخ کشور بوده  و از افتخارات    شکوهمند  

به آن ارج گذاشته  شده و  سنگر داران  آن تقدیر و در چوکات  نظام   جمهوری اسالمی  

مصوون   تعرض  ازهرگونه  و  صورت  گرفته  خورد  مناسب  بر  آنان  با  افغانستان 

                                                                                             بمانند. 

تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم که طی دو نیم دهه جنگ به نحوی   - ۲

صلح و ثبات و   جامعه، تحکیم  مختلف  آشتی بین اقشار   با هم در گیر بوده اند به منظور  

ۀ مصالحۀ ملی و  برنام مشمول    ،افغانستان   گی نوین در تاریخ سیاسی معاصر    زندهآغاز  

نمی  قرار  حقوقی  و  و  مورد  تعقیب   عدلی  بوده  بخشی  همدیگر 

 گیرند.                                                                                              



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

297 

 

نادرست    -۳ رهبران  بان    دیدهسازمان  گزارشهای  بارۀ  در  بشرکه  جهادی  حقوق 

نیات   از  ناشی  گردیده   نشر  کشور  ملی  های  ملی   وشخصیت  شورای  بوده  مشکوک 

                                                    افغانستان آن را فاقد اعتبار اعالم مینماید. 

جمهوری اسالمی افغانستان  مسلحانه با دولت  تمامی کسانیکه تا هنوز در مخالفت      -۴

و  افغانستان  قانون  به  و  پیوسته   ملی  مصالحۀ  پروسۀ  به  ازاین  پس  و  داشته  قرار 

وم  این منثور برخوردار می نافذۀ کشور احترام میگذارند از مزایای مفاد مادۀ دقوانین  

                                                                                              .باشند

هیچ گروه و جریان سیاسی از این منثور مستثنی نمی گردد. -۵  

مسلح  خشونت ها و بی اعتمادی بین دولت و جناح های مخالف  ک به ختم   برای کم    -۶

فوق العاده از سوی ولسی جرگه تعیین گردد    ، کمیسیون  ثبات و مصالحۀ ملی و تحکیم  

پیوستن   زمینۀ  مساعد  تا  ملی  مصالحۀ  و  ثبات   تحکیم  پروسۀ  به  را  نان 

                                                                                              گرداند. 

میثا باتشکیل    -۷ و  قوانین  تمام  افغانستان،  ملی  قانون  شورای  با  المللی  بین  های  ق 

قوانین   سایر  و  مردم اساسی  و  دولت  برای  قانونی  تنها  و  گردیده  مقایسه  افغانستان 

تصویب   به  که  آورمیباشد  الزام  افغانستان  افغانستان  ملی  شورای 

                                                                                              برسد.

به منظور تقویۀ صلح  وثبات و ختم جنگ ازتمامی گروپهای  ولسی جرگۀ افغانستان    -۸

پروسۀ    دولت  مخالف  مسلح    به  تا  آورد  بعمل می  افغانستان دعوت  اسالمی  جمهوری 

                                               تحکیم ثبات و مصالحۀ ملی  افغانستان بپیوندند.

جرگ  -۹ اولسی  کشیدن  ۀ  و  گذاری  ماین  طرح  امتداد  سیم  فغانستان   در  دار  خط  خار 

تروریسم  ندانسته و باور دارد   مناسب برای کنترول  و مهارکردن  دیورند را راه حل  

چیدن   بر  راه  از  تروریسم   باید  کنترول  تعلیممراکز  که  و  مهار  آن  تمویل  و  تجهیز   ،

                                                                                                گردد.



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

298 

 

ولسی جرگه ضمن تأکید براستقالل و تمامیت ارضی افغانستان، روابط حسنه   -۱۰

آن  اولویت های خویش قرار داده و برای تحقق  وصلح آمیز با همسایه گان را در صدر  

ید. صادقانه تالش مینما  

گانی باید مفاد     -۱۱ مصالحه را در نظر داشته و برای تقویۀ  منثور  رسانه های همه 

                                                                  صلح و آشتی ملی تالش نمایند.

"  منثور    -۱۲ میباشد.   اجرا  قابل  و  تصویب  ماده  یازده  طی  ملی  آشتی  و  مصالحه 

(۹۰)                                                                                               

امتیاز  سیاسی وکسب ِقدرت ِدو جبهۀ " کفر" و " اسالم " روی تقسیم ِاین بود تبانی وتوافق ِ

بشردرافغانستان.                             حقوق  ناقضان ِ" میان صمیمانه  همدگربخشی و "  

 

 

پارلمان افغانستانیکی از جلسات ِ  

میالدی توسط عده یی از رهبران تنظیم های   ۲۰۰۹مصوبۀ دیگری که درماه اپریل سال  

صورت  پارلمان ی " شیخ آصف محسنی " درجهادی و " روحانیون " اهل تشیع به رهبر

موجبِ  و  در   گرفت  شدید  های  انتقاد  و  ها  ومختلف ِحلقات ِاعتراض  جامعۀ  روشنفکری 
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تظاهرات ِ اندازی  راه  به  و  افغانستان  درمدنی  بنام  شهر ِ گسترده  گردید،  احوال  کابل   "

را بگونۀ خاصی تحقیرنموده کشورشخصیۀ اهل تشیع" بود. این مصوبۀ پارلمان، زنان ِ

خصوصی شهروندان را هم به  شوهرساالری( درخانواده و حریم ِ" پدرساالری )حقوقِ "

جالب این بود که رییس جمهور،  میکرد.  هم بیش تر از پیش تقویت  شناخت و رسمیت می  

شهای الف ارزجامعۀ مدنی و مخ مقتضیات ِعلی رغم آنکه میدانست مصوبۀ مذکور مغایر ِ 

ها  جریان تظاهراتی که صد. درامضا گذاشت  پای آندموکراسی و حقوق بشراست، در

و  آگاه ِزن ِ پوش  سیه  های  طلبه  انداختند،  راه  به  کابل  شهر  های  خیابان  در  افغان 

اندیشه های حاکم درچارچوب این  ، باتأثیرپذیری ازمدرسۀ " شیخ آصف محسنی"  ِنقابدار

گانِ   مدرسه، کننده  تظاهر  به    علیه  و  فحاشی گشوده  به  و  پرتاب ِمعترض، زبان  سنگ 

                                                                              چوب به سوی آنان متوسل شدند. 

جهادی،   –ازرهبران "تنظیم" های اسالمی    رجعت گرایانۀ برخیبه سلسلۀ اشاعۀ افکار ِ 

، با یکصد و پنجاه پارلمانیسالهای پس ازانتخابات ِهمینکه "شورای علمای افغانستان" در

عتراض  و بخصوص اها  اعالمیه  صدور ِ، با  گاهیتأسیس گردید، این شورا، هراز    عضو 

زنان و دو شیزه گان از  نشرات و مطبوعات و ممانعت ِبخش ِرها و مداخله های متواتر د

می بخشید.    استحکامش را قدم به قدم  ا  ایدئولوژیکهژمونی  الیتهای هنری و فرهنگی،  فع

به  خورشیدی  ۱۳۰۹میالدی )حوت    ۲۰۱۲ل  چنانکه اعالمیه یی را در ماه مارچ سا  )

بر ا مبنی  کشاف  الدین  مالقیام  تفکیک ِمضای  مردان  "  جنسیت ِ"  و  زنان 

. جالب این  صادر نمود  آتیقرار  ، بسهای شهری و ...، دفاتر، مکاتب آموزشیمحالت ِدر

برسد،   نشر  به  ماهانۀ شورای مذکور  نشریۀ  ازطریق  آنکه  بجای  اعالمیه،  این  که  بود 

نیده   رسا  عامه  اطالع  به  افغانستان  جمهوری  دفترریاست  انترنتی  سایت  ازمجرای 

                                                                                                شد:

اسالم در عقیده و عمل مطهر  الف(پابندی به اوامر و نواهی شریعت     

زن میگرددحفظ آبرو و شخصیت  شرعی که باعث   حجاب  کامل   ب(حفظ و رعایت    

بیگانه در عرصه های مختلف اجتماعی، مانند تعلیم    ستن از اختالط با مردان  ج(دوری ج  

                                                زنده گی، تحصیل، بازار، دفاتر و سایر شئون  
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بشر  ( سورۀ النسأ که مشعراست در خلقت  ۳۴( و )۱صراحت آیات )د(درنظر گرفتن  

الفاظ و  مرد اصل و زن فرع میباشد  و نیز قوامیت از آن رجال است. لذا از استعمال  

اجتناب شود  آیات مبارکه در تضاد باشد، جداً  اصطالحات که با مفهوم   

صریح قرآن ثابت میباشد حکم  وجات که به اساس  تعدد ز   ارج گذاشتن به مسألۀ  ه(  

شرعی بدون محرم  اجتناب از سفر  و(   

طالقغرای محمد در مورد   شریعت   ز(التزام به حکم    

وشخص    علما  اعضای شورایرییس و بیشتر ِتمایل ِنگرِ ین فیصله واعالمیه، درحالیکه بیاا

و بصورت کُل، به جانب بنیادگرایی    حزب اسالمی  ،وی گروه طالبانبه س  رییس جمهور

روشنفکری افغانستان،    آگاهان، دانشمندان، زنان، جامعۀ مدنی و حلقاتِ دید ِبود، از  مذهبی

تعصب ِحقوق ِ بیشتر ِنقض ِ درجهت ِ   تالشی به  زدن  دامن  و  و  زنان  مذهبی  و  فکری 

تراض اعجهش به سوی ترقی کشورخوانده شد و  جلو گیری ازپیشرفت و  ُکندسازی روند ِ 

   (                                            91) مملکت را در قبال داشت.های وسیع درسراسر

شماری از زنان، مردان، سیاسیون، نهاد های مدنی و تحلیلگران افغانستان اظهار داشتند   

که در عقب این گونه اعالمیه ها، هدف سیاسی نهفته است و تصورمیرود حکومت در  

اقدامات عقبگرایانه، برای طالبان بفهماند    برای اینکه راهی را بسوی مذاکرهتالش است  

   ندارد.                                              که سیاست های دولت با این گروه تفاوتی

" سند رسمی اظهار داشت که طی یک صحبت ِ  )آقای پتنگ( افغانستانوزیر امورداخلۀ 

اداری دست که پنجاه  در صد اعضای شورای ملی در فساد    هایی را در اختیار دارد

جامعۀ  آن در نهاد های کلیدی دولت انتقاد های سخت   دارند، پدیده ای که حاال گسترش  

                                                        (۹۲) جهانی را به همراه شده است ..."
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 مال قیام الدین کشاف رییس شورای علما 

اقدامات عقبگرایانه، برای طالبان بفهماند که  با گروه طالبان بگشاید، میخواهد با چنین  

   ندارد.                                                      سیاست های دولت با این گروه تفاوتی

اطال در"شبکۀ  افغانستان"  رسانی  ثورسال  ع  سخنگوی    قولِ ازخورشیدی    ۱۳۹۲ماه 

... بیش از پانزده هزار مکتوب از نماینده  : "امور داخلۀ افغانستان چنین نوشت  وزارت

بیشترین   که  نموده  داخله مواصلت  به وزارت  پارلمان  به خواست های غیر گان  آنها 

، درخواست موترهای بهتر،  رفته تا قوماندان ها، ولسوال هاقانونی، از تقرر والی ها گ

رای عبور موتر تعداد بادی گاردها، مجوز موترهای تکسی،  صدوراجازه نامۀ بافزایش  

میباشد... وغیره  نمبرپلیت   بدون  در   های  مردم  مشکالت  حل  برای  کمتردرخواستی 

و  مختلف  نقاط   گران  اختطاف  طالبان،  سازی  آزاد  همچنان،   ... است  بوده  افغانستان 

مجرمان از بند و زندان نیز بخشی از درخواست های نماینده گان پارلمان بوده است  

...                "                                                                                  

استجواب  حامد کرزی که غرض ِم بود که وزیرمالیۀ دولت ۲۰۱۳ِپانزدهم ماه می    روزِ 

به   متهم  را  وکال  از  تعدادی  سخنرانی،  یک  ضمن  بود،  رفته  پارلمان  به 

مواد الکولی، مواد خوراکه، ماشین آالت و  ن جمله، قاچاق ِغیرقانونی، ازآاعمال ِارتکاب ِ

http://www.dw.de/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/a-15787818
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مالیه، بصورت رویا روی،  ستان نمود. جالب این بود که وزیر امثالهم ازخارج بداخل افغان 

دربرابرِ  ازآوک  مجموعدرحالیکه  تن  تعداد شش  به  داشت،  قرار  بُ ال  نام  را  ها  که ن  رد 

درفعالیتهای ضد قانونی منهمک بودند. اینها عبارت بودند از ظاهرقدیر وکیل ننگرهار،  

محمودسلیمان وکیل والیت پکتیا، حمیدزی اللی وکیل والیت قندهار، سمیع هللا صمیم وکیل  

غزنی وال  والیت  وکیل  رحمانی  عارف  فراه،  والیت  مو  یت  وکیل  محسنی  عظیم  حمد 

                                                                                              . بغالن

در   جالب  با ُنکتۀ  "ظاهرقدیر"  که  بود  این  میان  ازعجیبی  راق ِطمطاین  این  بیان ِپس 

سه صد عراده موتراست که بیست عرادۀ آن ضد گلوله " مالک  :  گفت  درپارلمان  اتهامات

ماهانه اش بالغ بر سه صد الی چهارصد هزار دالراست و سه صد و میباشند، مصارف  

دارد..."   دالر سرمایه  این "پنجاه ملیون  ولی  و  ،  پول  آنهمه  نگفت که  پارلمان  وکیل" 

  ز کجا آورده است ؟ دارایی را، آنهم دریک کشورفقیر، عقب مانده، جنگزده و محتاج ا

   نکرد.                                  هیچ کسی در داخل پارلمان نیزاین سوال را مطرح

نجا استیال  تا آ  افغانستان  اعضای پارلمانِ متحجر درمیان تعداد زیادی ازو افکار  عقبگرایی  

،  به مجلس پیش گردید  " برای تصویبنون منع خشونت علیه زنان" قاداشت که وقتی  

در صو سر آشکاروعلنی  موانع  و  اعتراضها  ها،  ازدا  آن  وکالی  برابر  همان  سوی 

زن به نمایش گذاشته شد.  این موضوع  آنقدردامن زده شد  حقوق ِدموکراسی و ضد ِضد ِ

های  کتله  و  کشور  خارجی  و  داخلی  تصویری  و  چاپی  های  رسانه  از  بسیاری  که 

بدان توجه مبذول داشته موضعگیری ارتجاعی   ،جهان مختلف ِ شورهای افغانها درکمتعدد ِ

                                                                                   وکال را به باد استهزا گرفتند.  

که گام کوچکی بود در راه حراست از حق ِانسانی و  "  خشونت علیه زنانقانون منع ِ   "

کشور،   زناِن  و مدنی  شده  مسوده  قبالً  صدورِ البته  رییس    ی تقنین   فرمانِ طی  توشیح  به 

و  بود  آنرا  اجمهورنیزرسیده  خواستند  پارلمان،  در  زن  ازوکالی  برخی  ما 

چند  رواجِ  دختران،  بگذرانند. درقانون مذکور، سن ازدواج ِاعضای پارلمان نیز تصویب ِاز

، مجازات دربرابر تجاوزجنسی، فعالیت خانه های  ازدواجهمسری، اجازۀ والدین در امر ِ

و درمقابل ِخشونت ِ  امن  شده  فزیکی  گنجانیده  آمدزنان  بعمل  بود  وتقاضا  تا  ه 

میزنده  مقتضیات ِطبق ِ هنوزهم  آنانیکه  اما  بگذرد.  ازتصویب  مدنی  یا  گی  و  خواستند 
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بخرامند  و اسالم پناهی های تیره اندیشانه  انه  تظاهرم   طلبی هایت  شریع میخواهند در پناه ِ

چند همسری را روا    برخالِف قانون مذکور،   بردارند،سود    کمافی السابق  و از این ناحیه

" نامیدند، خشونت فزیکی علیه زنان را الزم    دانسته، خانه های امن را " فاحشه خانه ها

دیگربه اثبات رسا نیدند  ، همان سن صغارت خواندند و یکبارازدواج را همپنداشته و سن ِ

درذهن و ضمیر دارند و   و قرون وسطایی  طالبیکه هنوزهم افکار و اندیشه های متحجرِ 

زن در  و مظلوم ِروم محپیشرفت و سعادت برای نسل ِ  ورِ به هیچوجه حاضر نیستند پیام آ

                                                                                  افغانستان باشند. 

ومصوباتِ  ها  دیگرازفیصله  آورِ   یکی  وشرم  غیرقانونی  سابقه،  افغانستان   بی  پارلمان 

ای پارلمان،  "مصوونیت و حقوق اعضای پارلما ن" این بود که برای اعض  عنوانِ تحت ِ

سیاسی و حقوق ماهیانه می  امنیت، امتیازات ِشان، تأمین ِحتا پس ازسالهای دورۀ وکالت ِ

در   بخشید. اکثریت ِ  این مصوبه  با  نشستی  ماده، طی  بیست  و  آرا صورت  چهار فصل 

  جدید افغانستان، این قانون ِپارلمان ِخبرگزاری بی بی سی از داخل ِ گرفت. باساس گزارش ِ 

ماه جوالی  که در به تصویب ۲۰۱۴ِمیانۀ  بود:    اعضا رسید، اکثریت ِم  بخش  دارای دو 

شامل ِ  اول  مصوونی بخش  امتیازات،  مجلس  حقوق،  نمایندۀ  های  مسوولیت  و  ت 

کاِر  مربوط به سالهای پس ازکاری اش و بخش دوم، عبارت از امتیازاتی بود که  زمان ِدر

م آنها  مورد ِ یشدرسمی  درمصوبۀ  شده  .  پس  بود  نظرگنجانیده  وکیل  هر  برای  که 

حضوریافتن    سیاسی، امتیازِ {، پاسپورت ِمسلحدو فرد  }  دورۀ وکالتش نیز دو محافظازختم ِ

وکالت }پنجاه زمان ِملی " و بیست وپنج درصد حقوق ِرسمی بنام " شخصیت ِ   درمجالِس 

   شود.                                              گرفته{ " مادام العمر" مدنظر  هزار افغانی

سیزده سالۀ حامد کرزی    دورۀ کارِ   هم   این فیصله درحالی ازطرف وکال صورت گرفت که

به اختتام بود، کشمکشهای    پارلمانمجلس ِ  کارِ وهم دور ِ دوم ِ   بحیث رییس جمهور رو 

 های کرسی ریاست جمهوری ادامه داشت،  عمدۀ مربوط به نامزدانتخاباتی میان دو تیم ِتند ِ

چهارهزارتروریست طالبی و پاکستانی و    باساس نشرآمارازسوی ادارۀ مصوونیت ملی،

هلمند حملۀ مسلحانۀ خونین انجام داده بودند،    ت پاکستان باالی والی چچنی و ... ازخاک ِ

کنُ شلیک ِ والیت  باالی  پاکستان  نظامیان  یی  داشت، هزارانتوپخانه  "  "    رادامه  پناهندۀ 

 ً افغانستان شده بودند، فقراقتصادی   خاکِ شمالی وارد ِوزیرستان ِمسلح( ازپاکستانی )قسما

ها و شور بیداد میکرد، حمالِت تروریستی، کشتاربیکاری و بی روزگاری در کو درد ِ



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

304 

 

انفجارهای پیهم درشهرها و والیات توسط گروه طالبان ادامه داشت وهزاران هزارمعیوب  

نفس  و   کشور  درسراسر  سختی  به  پناه  سر  بی  و  بیوه  و  یتیم  و  معلول 

                                                                                           میکشیدند.

این فیصلۀ امتیازطلبانه و بیدردانه اگرازیکطرف به تعداد سه صد تن اعضای پارلمان  

ب را شاد   ازو مسرورساخته  دیگرود،  از، موجب ِسوی  تعداد  اعتراض های شدید  سوی 

تن(  اندکی هشت  مدنی،  )تنها  جامعۀ  مجلس،  داخل  آزاد،    ازوکالی  های  رسانه 

همین اعتراض  .  ه  این اقدام را شرم آورخواندند گردید  مردم عوام  روشنفکری و حلقات ِ

رض بررسی  های گستردۀ ملی و رسانه یی موجب گردید که وقتی مصوبۀ مورد نظر، غ

ردشد.                        آرا    و تأیید به " مشرانو جرگه " یا مجلس سنا رفت، با اکثریت  

پرس "وبسایت ِ  تعداد ِفهرست ِ"،  کابل  وکال،  ومسلح ِمحافظان ِاسمای  وکال  مجموع   

افغانستان را در آستانۀ این سر وصدا ها به نشر رسا نید که ما کاپی  پارلمان ِ  محافظانِ 

نقل ازمنبع ِ   عینِ  به  افهرست را  تا  مذکور، در  ، اوضاع  مالحظۀ آنب ینجا درج مینماییم 

برای خوانندۀ زعامت حامد کرزی  سی، امنیتی، پارلمانی وبیروکراسی دوران  سیا  واحوالِ 

                                                                                      محترم بیشتر روشن شود:
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(  ه است  شد  )این فهرست ازوبسایت کابل پرس برگزیده  

" طی تبصره یی افزود که  این فهرست نشان میدهد که رسول سیاف با ادارۀ "کابل پرس 

خیل کوچی    ۳۹داشتن   تره  الماس    ۳۰محافظ، مال  محافظ،  فضل    ۲۰محافظ، حاجی 

  ۲۳محافظ و مالعزت هللا عاطف    ۲۹محافظ، محمد یونس قانونی    ۱۸الهادی مسلم یار  

   دارند.             مسلح را با خودمحافظ، اززمرۀ وکالیی هستند که بیشترین محافظان ِ
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مجازات   دربرابر زورگویی ها و عدم عتراضهاا

جنگی جنایتکاران    

مربوط بدان، پارلمان نشین های جهادی زورگو،  مرکزی ضعیف، نهاد های مفسد ِدولت ِ

احترام  مؤثر، عدم  نا    علمی و حقوقی، قوۀ قضائیۀم درامورِ کم فه  عقبگرا و رشوه گیر،  

ن در امورداخلی و صد ها دلیل بیگانه گا، دست اندازیهای غرض آلود ِواقعی به قانون

عالیرتبه  محلی، مامورین ِ  سابق، متنفذینِ جنگ ساالران ِ  دیگر، موجب آن گردیده بود که

استفاده از پول    پارلمانی ویا  استفاده ازمصوونیتِ با سؤ هم  زوکالی پارلمان، هنو وبرخی از 

دی و دهاره بازی، دست به خود سریها، برخورد های مسلحانه، ن ب ، گروه دولتی  و نفوذِ 

. مثالً،  رنیرو های امنیتی دولت بزنندمسلحانه دربراب رقبا و حتا مقاومت ِقتل و اختطاف ِ

مجاهد    " هللا گلُ مم گزارش دادند که شخصی بنا۲۰۱۳رسانه های افغانستان درماه جوالی  

درمقابل افراد پولیس کابل  مسلح خصوصی خویش  درپارلمان، ازیک گروه ِ وکیل ده سبز"  

زارشها بیان داشتند که  چندین نفرگردید. گ قتل ِ نموده و درنتیجه، باعث ِ  استفادۀ مسلحانه

سبز ده  ازاهالی  غصب ِواقع  )تعدادی  و  بخاطرزورگویی  کابل(  های  درحومۀ  زمین 

پارلمان دست به تظاهرات  عمارت ِ ، درمقابل ِجاهد" م   ی و دولتی توسط " هللا گلُ شخص

به رسانه ها گفت که " ازرییس  والیت کابل نیز   زدند. جنرال محمد ظاهر رییس تحقیقِ 

امردستگیریجمهورِ  است  گلُ    کشور خواسته  که هرگزچنین  نماید"  مجاهد راصادر  هللا 

                                                                                                  نشد.

دیگرنیزه،  سلسلبهمان   شکنانۀ  قانون  افراد ِازوقایع  و توسط  اقوام مقتدرجهادی  دولتی، 

درشهرِ و  آنها  های  خانواده  وسایرنقاط ِ  اعضای  بُ کابل  نام  این  افغانستان  میشد.  رده 

واسطه   و  کوب ِزورگویان  و  ازلت  تا غصب ِداران،  دیگران  باکانۀ  دارایی  بی  و  مال 

های جنسی باالی زنان، دوشیزه گان و حتا کودکان تا قتل و  شخصی و ملی، ازتجاوز

ی  یتامنمرجع ِهمه این بود که هیچ منبع و سف بار ترازاشخاص و افراد ابا نداشتند. تأقتال ِ

زورگویانه، جنایتکارانه و ضد قانونی    اعمالِ و قضایی نمیخواست و یا نمیتوانست جلو ِ

ن خیلی  ناشی ازآ  نوع زورگویی و رویداد های دلخراِش نمونه های این  آنان را سد سازد.  
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خواهد   درازا  به  موضوع  ببریم،  م  نا  اینجا  در  آنها  ازهمۀ  قرارباشد  وهرگاه  بود  زیاد 

                                                                                                کشید.

از گروهی  حال،  "داخل ِمبارز ِجوانان ِ درعین  بنام  آزادیخواه افغانستان  جوانان  گروه 

میالدی، با براه اندازی ۲۰۱۲سال  ماه دسامبردر "  افغانستان  حزب همبستگی یا "   افغانستان"

کمپاین ِ درسراسرشهریک  افشاگرانه  و  و اعتراضی  نوشتن ِکابل  دیواری  با  شعارهای 

شعار "  عین حال، با ترسیم ِجهادی و در   – تنظیمی    رهبران ِجنگی و ضد جنایتکاران ِ بر

بر  تان  بخانۀ  ها  واکنش ِیانکی  برگردید!(،  به کشورتان  ها  )امریکایی  یا   " شان گردید! 

جوانان، با همین گروه ِ  د.به نمایش گذاشتن را ی مروج  کشور و بیعدالتی هابراشغال ِ برادر

تظاهرات ِ اندازی  داروبراه  کردنِ دامنه  وطنفروشان  های  رشعا  بلند  ضد 

جنگ و بازمانده های آنان را صدای خفتۀ قربانیان ِ  وعکسهای آنان،جنگی  جنایتکاران ِو 

                                         جهانی رسا نیدند.مقام های دولتی و مؤسسات ِبگوش ِ 

بود که    )هفتم وهشتم ثور( هایروزو درآستانۀ    میالدی  ۲۰۱۳ماه می سال  درهفتۀ اول ِ

مسالمت راه اندازی تظاهرات ِ" اقدام ب افغانستان حزب همبستگیبازهم افراد و کادرهای "

جنگی  دربرابر محاکمۀ جنگساالران و جنایتکاران ِدولت آمیزدرشهرکابل، بخاطرسکوت ِ

افغانستان بعمل آوردند. اما این بار، با آنکه مقام های امنیتی  مردم ِاکثریت ِ حقوق ِو احقاق ِ 

را تظاهراتی  چنین  بودند،    قبالً   اجازۀ  نموده  آنهانیرو صادر  هم  باتو  های  زور،  به  سل 

ه را دستگیر  تظاهرات را شدیداً اخالل نمودند و هم یکتعداد از اعضای حزب متذکرجریان ِ 

  نه تنها از دستگیری و حبِس   ،حقوق بشر" درافغانستان  دیده بانِ   بعداً "وبه زندان افگندند.  

هم  " حزب  نیرو اعضای  توسط  ازبستگی"  بلکه  خبردادند،  امنیتی  و  های  شکنجه 

دادندپولی مؤظفین ِ  ""وحشیگری تذکر  نیز  ها  دستگیرشده  دربرابر  "س  ادامز"  .  براد 

سازمانِ بخش ِرییس ِ بان ِ"  آسیایی  دردیده  بشر"  گفتحقوق  باره  "  این  نظر  :  به  طوری 

کوب    که  سدمیر و  ولت  معترضان   دستگیری  آمیزبیرحمانۀ  به    ، صلح 

ازدولت انتقاد نکنند...    عامپیامی برای تمام افغانها باشد که در محضر  فرستادن  هدف  

بازداشت شده گان مشاهده نمود. . . ندیدگی را در بدن  زخم هایی مانند کبود شد گی و پ  

تظاهرات  واکنش   علیه  دولت  های    دومظالمانۀ  نشانه  از  یکی  می، 

انتخابا  سرکوبافزایش  رحال  دخطر   است   ۲۰۱۴ت  ریاست جمهوری  دولتی درآستانۀ 

"                                            که باید هرچه زود ترمورد  رسیده گی قرارگیرند.    
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درکابل  م۲۰۱۳نمایی ازتظاهرات حزب همبستگی افغانستان در دوم ماه می   
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 منابع فصل چهارم
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 فصل پنجم 

 

   و ادامۀ  تروریسم انتخابات ریاست جمهورینخستین 

 در افغانستان 

  یک دورۀ ری افغانستان پس ازجمهو یاست  رانتخابات ِ    ، پروسۀاساسیباساس ِمواد ِقانوِن  

میالدی آغازگردید. علی رغم آنکه    ۲۰۰۲انتقالی هجده ماهه، بتاریخ نزدهم ماه جون سال  

پروس نیزاین  باه  و   توآم  بازیها  دست  و  ها  زیادوصداهاسر   تقلب  های   بود  ی  حوزه  و 

روز  باالخره دربا آنهم،  ،  ندمحل و منطقه، مسدود بود بخاطر نا امن بودن ِ   انتخاباتیزیاد ِ

پنجاه و    "  باانتخابات، پیروزی حامد کرزی را  میالدی، کمسیون ِ  ۲۰۰۴سوم ماه نوامبر  

د.   سازمان ملل هم آنرا تأیید کراعالم نمود و هفده کاندیدای دیگردربرابر  "  پنج در صد آرا

اعالم   بی"  ، بعنوان رییس جمهور" انتخایانتقال  دورانِ مؤقت و   ادارۀن، کرزی بعد ازبنابرآ

  . جمهورِ گردید  رییس  بحیث  کرزی  حامد  آنکه  از  کرد،    منتخب   پس  یاد  سوگند 

داد.                            "    اسالمی افغانستان  انتقالی جایش را به  " جمهوریحکومت ِ  

ریاست جمهوری دربرابرحامد کرزی اینها بودند:  گانۀ هفده نامزدهای  

ی ن محمدیونس قانو  

 حاجی محمد محقق 

 سید اسحاق گیالنی 
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 وکیل منگل 

 لطیف پدرام

 عبدالستار سیرت 

 عبدالحفیظ منصور 

 عبدالرشید دوستم 

همایون شاه آصفی   

 احمدشاه احمد زی 

 غالم فاروق نجرابی 

 مسعوده جالل 

 عبدالهادی خلیل زی 

 داکترمحمد محفوظ 

 سید عبدالهادی دبیر 

 عبدالحسیب آرین 

 محمد ابراهیم رشید. 

پس  و  کرزی  حامد  ی  کابینه  انتخاباتزرای  در  اش  پیروزی  بودند  ،  از  عبارت 

                                                                                                    از:

 هدایت امین ارسال   وزیر تجارت و مشاور ارشد رییس جمهور 

 داکتر عبدهللا عبدهللا  وزیر امور خارجه 

 جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع 
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 علی احمد جاللی وزیر امور داخله  

 داکتر زلمی رسول  مشاور امنیت ملی 

 نورمحمد قرقین وزیر معارف

 انوارالحق احدی وزیر مالیه

 داکتر میر محمد امین فرهنگ وزیر اقتصاد

 جنرال محمد اسمعیل وزیر انرژی و آب  

 عنایت هللا قاسمی  وزیر ترانسپورت 

 انجنیر امیر زی سنگین وزیر مخابرات 

 انجنیر میر محمد صدیق وزیر معادن وصنایع 

 داکتر سهراب علی وزیر فواید عامه 

 انجنیر محمد یوسف پشتون وزیر شهر سازی و مسکن 

 عبیدهللا رامین  وزیر زراعت ، مالداری و مواد غذایی 

 سرور دانش وزیر عدلیه

 داکتر سید امیرشاه حسن یار وزیر تحصیالت عالی

وزیر اطالعات و فرهنگداکترسید مخدوم رهین    

وزیر صحت عامه داکتر سید محمد امین فاطمی   

 نعمت هللا شهرانی وزیر حج و اوقاف

وزیر سرحدات و اقوام و قبایل   ریم براهویعبدالک  

 داکتر مسعوده جالل وزیر امور زنان 

 داکتر سید اکرام الدین معصومی وزیر کار و امور اجتماعی 

اجرین تر اعظم داد فر وزیر امور مهداک  
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 صدیقه بلخی وزیر شهدا و معلولین 

 محمد حنیف اتمر وزیر احیا و انکشاف دهات

( ۹۳) انجنیر حبیب هللا قادری وزیر مبارزه با مواد مخدر.  

کرزی درمتعاقب ِ  حامد  پیروزی  جمهوری، انتخابات ِحصول  ماه   ریاست  هفتم  بتاریخ 

به تعداد ششصد ن  درکابل، که درآدامنه داری  طی برگزاری مراسم ِهمان سال،  دسامبرِ 

داخلی و خارجی به شمول اعضای سفارتخانه های خارجی مقیم کابل اشتراک نفرمهمانان ِ

معاون رییس جمهورامریکا    "نیک چ د"نمود. دراین مراسم،    یاد  نموده بودند، ادای سوگند

نشی  عنان سرمکوفی    نمایندۀبراهیمی "  الخضرا"  و وزیردفاع آن کشور  "فلددونالد رامس"و 

هنوز  "  :  سخنرانی پس از ادای سوگند گفت  داشتند. کرزی ضمنسازمان ملل نیزحضور 

ما علیه تروریسم پایان نیافته است و بخاطر رسیدن به پیروزی علیه تروریسم،    مبارزۀ

صورت  ی  و جهان همکار، ایجاب میکند تا درسطح منطقه  مواد مخدر و بنیاد گرایی   قاچاقِ 

دک چینی"  سپس، "  "افغانستان میباشد.، امنیت و آبادانی مجدد ِآرزوی ما تأمین صلح  گیرد. 

رنگاران پاسخ خب در یک کنفرانس مطبوعاتی با حامد کرزی اشتراک نموده به سواالت ِ

م است جنگ را علیه تروریسم امریکا مصم  ایاالت متحدۀداشت که "  داد و ضمناً، اظهار

   (            94) ادامه دهد و کشورش دیگر افغانستان را تنها نخواهد گذاشت و . .  .

امریکا   ایاالت متحدۀم، کانگرس  ۲۰۰۲سال  بتاریخ سیزدهم ماه فبروری  ن، یعنی قبل ازآ

"  ی تا بصورت عاجل مبلغ سه صد ملیون دالربخاطر " کُمک بشر ه بودفیصله بعمل آورد

امریکایی،    مقام هایرسالهای آینده نیز د. البته ددوباره سازی افغانستان" تخصیص ده  و "  

و  انستان  تخصیص وجوه چند ملیارد دالری برای ساخت وساز پروژه های مختلف درافغ

ند.                                       نمودتروریسم" را رسماً اعالم پیشبرد جنگ " علیه    

تاآنزمان که هزاران سربازامریکایی، انگلیسی، کانادایی و غیره درنقاط ِمختلف ِکشور   

القاعده،  تروریستی  سازمان  و  طالبان  خوردۀ  شکست  گروه  بودند،  شده  جابجا 

شبکۀ   متخصصیِن  و  افسران  تنگاتنِگ  همکاری  وبه  پاکستان  باردیگردرخاک 

از   برخی  وامداد ِمالی  آن کشور  نشین های استخبارات ِنظامی  وشیخ  کشورهای عربی 
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دادن ِعملیات ِمسلحانۀ   انجام  با  نموده  قوا  تجدید  جهان  مؤسسات ِمذهبی  و  فارس  خلیج 

 انفجاری و انتحاری وحمالت ِناگهانی و پالن شده، نیرو های تازه وارد در افغانستان را  

 

 

م ۲۰۰۴سال   جمهوریحامد کرزی حین ادای سوگند پس از پیروزی در انتخابات ریاست   

طی    آنان،رهبرفراری این گروه و بعضی ازفرماندهان ِضربه میزدند. چنانکه مال عمر  

  منتظِر حمالتِ  خطاب به نیرو های خارجی میگفتند که اعالمیه ها و مصاحبه های شان،

بیرحمی  نظامی این گروه بود که در    فرماندهانِ ال داد هللا " یکی ازم   آنها باشند. "خونین ترِ 

. او با آنکه با یک پا زنده گی  کشته شدخودش  ها  وبعد  شهرت داشت  بیباکانه    و کشتارِ 

استخباراتِ  با  کامل  درهمسویی  بسیار  ارتش ِ   میکرد،  در  پاکستان،  وی  بود.  سال فعال 

        بود:  مخفی( به خبرنگار "رویتر" گفته طی مصاحبۀ تلفونی ) ازیک محلِ م ۲۰۰۷

" نیرو های ما توانایی و سالح کافی برای مبارزه با نیرو های خارجی درطوالنی مدت  

  های افغانستان   انتحاری خود را به همه شهر  اران. . ما هزاران تن از بمب  گز  را دارند.

به   تا  ایم  حمله  فرستاده  آنها  افغانی  گان   ه  نشاند  دست  و  خارجی  نظامی  های  نیرو 

                                                                                            "  کنند.
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نظامیان  دست داشتن ِ  موضوعِ امریکا ازدرحالی گفته میشد که رییس جمهورِ   این سخنان

  جورج بوش   گروه طالبان کامالً آگاهی داشت. چنانکهمجدد ِ   سامان بخشیدنِ سرو پاکستان در

زمان روشن شد که مشرف " درطول  گفت :    خویشخاطرات ِدرسالهای بعد، طی نگارش ِ

یا نمیخواست ویا نمیتوانست به وعده های خود عمل کند...دیگرمشکل مربوط این بود  

القاعده. بعضی ی دنبال طالبان میرفتند تا دنبال  کمتر  ی خیلکه نیرو های پاکستان با تهاجم  

درسازمان   )آی.اس.ها  پاکستان  مقامات  آی(  اطالعاتی  با  نزدیکی  طالبان  روابط 

امریکا افغانستان را رها کرد و هند خواست آنجا نفوذی به هم  داشتند...میخواستند اگر

     (                                              95) بزند، سیاست بیمه ای داشته باشند..."

ازع هایالوه  مقام  درقسمت ِ   آنکه  پاکستان  استخباراتی  و  و تجدید ِنظامی  آماده قوا 

و ساختن ِ القاعده غرض ِگروه طالبان  نیرو حمالت ِافراد  آتش  خونین علیه  های خارجی، 

بازسازی    اقتصادی و   بهبود وضعازی وجلوگیری  اوضاع امنیت   زدن به مکاتب، برهم زدنِ 

عراق  درگیری ایاالت متحده درخاک ِ  شتابنده و مصممانه بودند،افغانستان داخل اقدامات ِ

  . اس  .آی  هایی، مقام  ستان را منحرف ساخت. یعنافغان آن کشورازکامل ِنیزتوجه جدی و  

لقاعده به رهبری اسامه  اگروه طالبان و   پراگندۀ نیروهای شکست خورده و   آی پاکستان و 

 عمدۀاشتغال    ناشی از  جابجا شده بودند، ازچنین یک خالً   پاکستانمدتاً بخاک ِالدن که ع بن  

                            ردند. مجدد خویش سود بُ درعراق، درجهت تجهیزوتمرکز  امریکا

بعد، مکتِب " کنیدی" درچارچوِب  سالهاچنانکه در عنوان   اروارد"  تحتِ هدانشگاه "ی 

بُ  ،  تحقیق   ،مفصلی را که حاصل مطالعه  حرانزده "، گزارش "مرکزتحقیقاتی کشورهای 

و متعدچشمدید  های  سران  مصاحبه  با  فرماندهان ِ د  درمناطقِ گروه ِ و    طالبان 

این گزارش را به  خشهایی ازافغانستان بود، به نشر رسا نیدند که میخواهم تنها ب مختلف ِ

نقِش نقش ِ ات ِاثب مقصد ِ بخصوص  شبکۀپاکستان،  کشوراستخبارات ِ    آن  درجهِت  نظامی 

  گیری گروه طالبان علیه افغانستان در اینجا درجاحیا، تقویت، حمایت، رهبری و بکار

                                                                                          میکنیم:   

مگرِ گزارش درنتیجۀ  ؤسسۀاین  و    تحقیقاتی  رهبران  با  خویش  های  مصاحبه  و  تماسها 

مینویسد: فرماندهان ِ چنین  طالبان،  و  افغانستجنگ    درمحاسبۀ"  گروه  ان 

با شبکۀروابط  اصل   می  استخبارات     شورشیان  بوقوع  تفاهماتی  پاکستان، سؤ  نظامی 
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روابطی ه میشود. یعنی  پیوندد. این روابط ، در واقع، فرا تر از آن چیزهایی است  که گفت

اگرچه    فردی، جمعی و نظامی.، فراهم آوری مساعدتهای گوناگون  است توأم با همزیستی 

برخی ، بازهم باساس اظهارات  برخورداراند  از یکنوع درون زایی و انگیزه یی  طالبان،  

تنظیم  وتقویت  نموده برای آی.اس. آی ، فعالیتهای آنها را    این گروه،از فرماندهان  

هردو جناح ) گروه طالبان و گروه حقانی ( پناهگاه، تمرینات، وسایل جنگی و سایر 

   (                      ۹۶دارد" ) امکانات را مهیا میسازد و  نفوذ نیرومندی باالی شان

آی آی.اس.  مستقیم و غیر مستقیم  " نفوذ    :تحقیقاتی امریکا می افزاید  مؤسسۀگزارشگرِ 

تصامیم  درمورد   عملیات   استراتژیک  اتخاذ  شامل و   ( طالبان  و    جنگی  طالبان  جناح 

است مبرهن  کامالً  اظهارات  .  حقانی(  حقانی، فرماندهان    باساس  گروه  و  طالبان 

دارد."  آی. نفوذ  و  نقش  شورشیان  عملیاتی  های  دراکثرگروپ  اس.آی 

(۹۷)                                                                                                

، یافته هایش ازالبه الی تماسها و  حرانزدههای بُ تحقیقاتی کشورمرکزِ   گزارشهای منتشرۀ

با   شورشیان  " فرماندهان  :  گروه طالبان را چنین عالوه میکند  فرماندهانِ مصاحبه ها 

بلکه اجنت ها یا نماینده    ،اه اصلی آنها در خاک پاکستان است افشا نمودند که نه تنها پایگ

طالبان را دارد، نیز حضور  رهبری عالی    . اس. آی درشورای کویته که حیثیت  های آی

دردوران  دار که  دیگری  معاون  طالبان   امارت  ند... شخص  رابطۀ،  حاال  و  بوده   وزیر 

رای  از سه تا هفت نفر اجنت آی.اس.آی در شونظامی با آنها دارد، گفت: "  نزدیک  

استخبارات پاکستان معموالً کسانی را مورد استفاده قرار    کویته اشتراک دارند... شبکۀ

داشته باشند. بهمین دلیل  میدهد که }باطالبان افغانی{ همسان بوده عین زبان و کرکتررا  

زیرا  تفکیک   نیست.  آسان  گمان  آنان  غالباً  حتا  میکنند،  و جنگ هم  میباشند  مسلمان 

میرود که خود افغانها یی را بخدمت گرفته باشند که به آی. اس. آی وابسته گی عمیق  

                                                                                    (۹۸)دارند..."

های    نزدیکیگروه طالبان درفرماندهان ِنُه تن ازاین مؤسسه، با    درگزارش آمده است که 

رو در  ا سه تن از آنها در کویته مصاحبۀ  غزنی و نیز ب کابل، قندهار، وردک، خوست و 

از ذکر نام های ،  ایمنی رعایت ِآنها تقاضا کرده اند به منظور  ست که همۀرو انجام داده ا

شش  شامل ِ،  قبلی طالبان  بلند پایۀ  مامورین ِ. همچنان، با ده نفر ازشان خود داری شود
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و دوتن ازبزرگاِن قومی وقبایلی و سیزده    آنها وبیست  چند افسرنظامی، دو سفیرووزیر

،  آنان  گفت و گوبعمل آورده است که همۀ   سیاسی  دپلوماتهای خارجی و تحلیلگرانِ   نفر

                                                                                    باال را تأیید کرده اند.  حقایقِ 

متحده، رییس جمهورایاالت  بوش  دبلیو  مینویسد  جورج  چنین  خاطراتش  . ":   طی   .  .

. نیرو هایش تعلیم می  جنگ با هندوستان میکردتدارک    پاکستان بیشتر منابعش را خرچ  

تا در جنگی کالسیکدیدن ضد تروریستی خود شرکت کنند و نه عملیات    با همسایۀ  د 

گردر افراط  ای. جنگ علیه  قبیله  اولیت  مناطق  دیگایان  داشت...  تری  ر مشکل  پایین 

طالبان میرفتند تا دنبال    دنبال    خیلی کمتری  با تهاجم  وط این بود که نیرو های پاکستان  مرب

که از افغانستان می گریختند، در مناطق  طالبی  هرچه بود، جنگنده گان  القاعده، دلیل  

ور و کویته زند گی میکردند. هایی همچون پشاند و در شهرقبیله ای پاکستان  پناه میگرفت

های  این   سال  در  ها  داشتند  ۲۰۰۶و    ۲۰۰۵امانگاه  نقش  حمالت  افزایش  .  در 

"(۹۹)                                                                                             

" تألیف احمد رشید ژورنالیست پاکستانی،    سقوط درهرج و مرجکتاب "    ۲۵۱درصفحۀ  

ازقول شخصی بنام "یوسف پشتون" درمورد اردوگاه های گروه طالبان و سایرتروریستها  

اردوگاه چاگی والبدین، قالی سیف هللا، کوچک،  درکویتۀ پاکستان چنین میخوانیم : " ...

بر این باورهستند که  لورالی و دو اردوگاه دیگر درچند مایلی کویته...افغانها درقندهار

ی ازیک توطئه ی بزرگتراست که طبق  دولت بوش دربارۀ نقش آی.اس.آی، برخسکوت  

آن، امریکایی ها به زودی مناطق پشتون نشین را تسلیم پاکستان خواهند کرد. چنین  

   میباشد.                       توطئه ای بسیاربعید به نظر میرسد، امادرمیان مردم شایع

" ...یک مقام ارشد وزارت داخله همین اثرمیخوانیم :    ۲۳۰پاراگراف دوم صفحۀ  باز، در 

بالحن شکایت آمیزی به من }به احمدرشید{    ۲۰۰۳}وزارت داخلۀ پاکستان{ درماه می  

توضیح داد: حدود پنجهزار شبه نظامی درمناطق قبیله ای فدرال که هم مرزبا افغانستان  

ی هستند، اما آی.اس.آی به وزارت داخله توصیه  است، سرگرم انجام عملیات های نظام

کرده است که آنرا نا دیده بگیرد... یک گزارش سازمان ملل متحد به شورای امنیت این  

سازمان حاکی است که شبه نظامیان به اردوگاه های جدیدآموزشی دروزیرستان برای  

گاه ها میروند تا  آموزش میروند... این واقعیت میباشد که داوطلبان جدید به این اردو
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میتوانند   دراز مدت  در  که  تروریستهای جهان  برشمار  ترتیب،  بدین  ببینند و  آموزش 

                                     "     کنند، افزوده میشود.   شبکۀ خاص خود را ایجاد 

"پدربمب اتمی پاکستان"   قدیرخان رسوایی های  

میالدی توسط    ۲۰۰۴وامبرسال  نماه ِدراواخرِ   پاکستانی،  به اتکا به ترفند های مقام های

یا  (ای.آی.سی)  شبکۀ عبدالقدیرخان  که  گردید  پدر  افشا  پاکستان بمب  "  ،  اتمی" 

اسرارِ مربوط  معلومات ِ را  به  غیراتمی  و  بگونۀ  دالرملیون اخذ ِدربرابرِ قانونی  برای  ها 

کرۀ و  لیبی  است  یشمال  ایران،  زبان  .فروخته  فارسی  نامۀ  ایرهفته  چاپِ ان  "   استار" 

در نوامبرسال    شمارۀتورنتو،  ماه  و ششم  بیست  منبع  ازقول ِ  خویش۲۰۰۴تاریخی  یک 

سیاسی   از اعضای شورای ملی مقاومت، شاخۀ   " محمد محدثین یکی :  مؤثق نوشت که

خلق در نشستی خبری درپاریس ادعا کرد که عبدالقدیرخان درسال   سازمان مجاهدین  

د در اختیار ایران قرار که با درجه باالیی غنی شده بو  را  محموله ای ازاورانیوم  ۲۰۰۱

فعالیتهای شبکه عبدالقدیرخان داشت که "  ای اظهار  . آی  ." و یک منبع سی  .داده است

ن زمان  درآ  نیویارک تایمز     ".  سری چندین ساله کشف کرده است  را پس ازتحقیقات  

که جلسۀ  "جورج:  نوشت  دریک  سیا،  پیشین  رییس  محرمانه،    تنت  سخنرانی 

نقش   دلیل  به  را  انتقال عبدالقدیرخان  در  سایر    تکنولوژی  وی  به  پاکستان  از  اتمی 

به  کشورها  ،. میدانست  الدن  بن  های  .."  خطرناکی  فشار  گونه  همه  رغم  علی  ولی   ،

او،  ازامریکایی  مستنطقین  مستقیم ِ خارجی مبنی بر تسلیمدهی متهم به امریکا و یا تحقیقات ِ

به  ، بخصوص جنرال پرویز مشرف رییس جمهورآن کشور حکومتی پاکستان  مقام های

ازحمایت ِ اوراخویش  داده ظاهرأ  ادامه  توقیف خانه گی    تنها  عبدالقدیرخان  (  مؤقت) به 

ساخت "  .  مجبور  که  بود  این  ازجنراالنِ جالب  یکی   " سابقهجهانگیرکرامت  و      دار 

درسفیر در پاکستان  درحالیکه  سخن  واشنگتن،  امریکا  سیاسی  هیأت  میگفت،  برابریک 

افزود هیأت  اعضای  به  کند:  خطاب  درک  باید  امریکا  و    "  تالش  نهایت  پاکستان  که 

در خصوص   را  خود  های   شبکۀساختن  متالشی  همکاری  برنامه  پدر    عبدالقدیرخان، 

است داده  کشورانجام  این  ای  ازموضعدیگر  پاکستان.  هسته  خود    نمیتواند 

   "                                 این دراین زمینه همکاری کند.پارافراتربگذارد وپیش از
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امریکایی    د مقام هایتن پلوماسی زرنگانه، توانس یدپاکستانی، با بکارگیری چنین    هایام  مق  

                                                      موضوع منصرف سازند. بیشترِ  را ازتعقیبِ 

از دربخش    یعنی  میالدی،   ۱۹۷۵سال  قدیرخان  اتاززمانیکه  آبرنامۀ  بحیث  می  لمان 

درآادِ مو   سرقتِ بخاطرِ میکرد،  انجنیرکار ولی  بود.  اشتباه  تحت  سالها اتمی،  ن 

ی وقت، با آنکه منابع استخباراتی،  شورو   افغانستان توسط قشونِ اشغال ِسالهای  دوران ِودر

  که باید جدی نگرفتند. قام های امریکایی موضوع را آنطور ، ماو را تحت نظارت داشتند

ب  امریکا  ابرقدرت  های  نگرفتن  جدی  و  همین  با همکاری  قدیرخان  یکطرف  از  که  ود 

ازجنر تعدادی  به دزدی  متنفذِ   االنِ همنوایی  قاچاق وفروش پاکستان، دست  مواِد مورد    ، 

استفاده ازمساعدتهای پاکستانی با سؤ یازید وهم حکومت مداران ِسالح های اتمی    ضرورتِ 

ساختند که نه    بمب اتمی  مردم افغانستان، خودشان را باالخره صاحبِ جهان برای جهاد ِ 

بود   میالدی ۲۰۰۱درسالهای پس از بلکه همۀ منطقه را تهدید میکند. تنها هندوستان را،  

 لیبیا، کوریا   قدیرخان با ایران،متعدد و بخصوص معاملۀ خطرآفریِن  اسناد ِکه با افشا شدن ِ

قرار  فشار  زیر  بابت  این  از  را  پاکستان  حکومت  سفید  کاخ  }محورشرارت{، 

                                                                                                   داد.

درآ آگاه  اظهارمنابع  موقع  که  داشتن ن  نمیتوانستد  هرگز  اجازه،    ونبد   عبدالقدیرخان 

بزرگ    کستان، دست به چنین معاملۀپا  استخباراتینظامی و   مقام هایهمکاری و دخالت ِ

  میالدی ریاست ِستاد ِمشترکِ   ۱۹۹۸تا  ۱۹۹۶سالجنرال کرامت که اززند. و خطرناک ب 

مقام نظامی کشورش را بعهده داشت ارتش پاکستان، یعنی عالی ترین و با صالحیت ترین  

  ال مبنی برفروِش شنگتن مقرر شد، باری درپاسخ به سؤ و بعداً بحیث سفیر پاکستان در وا

توسط عبدالقدیر یی  با  مواد هسته  درایی کامل گفتخان،  "  دیده  هیچگاه چنین چیزی : 

یازده صفحه یی    اعترافاتِ عبدالقدیرخان در  ، درحالیکه شخِص   " .صورت نگرفته است

جنرال اسلم بیگ و جنرال    ،آنچه انجام میداده، جنرال کرامت  "خویش اظهار داشت که  

                                                                                         ن اطالع داشته اند."مشرف ازآ

خویش مینگارد  اثرِ   ۵۵۲درصفحۀ    نیز  "  شمشیرهای متقاطع"    کتابِ   " شجاع نواز" مؤلفِ  

و  درایجاد  عبدالقدیرخان،تداوم ِکه  جنرال  جنرال    شبکۀ  نواز،  جنرال آصف  بیگ،  اسلم 

جنر و  رؤعبدالوحید  جهانگیرکرامت  داشتند.   ال  دست  پاکستان  ارتش                                                                                  سای 
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م، تصمیم  ۲۰۰۳-عترافات ِعبدالقدیر خان وقتی صورت گرفت که مقام های لیبی درسال 

ا شده  خریداری  مواد  ساخته  منحل  و  راافشأ  خویش  یی  هسته  مخفی  دستگاِه  ز  گرفتند 

البرادعی،   قراردهند.  امریکایی  های  دراختیارمقام  را  بدان  مربوط  اسناِد  و  قدیرخان 

: " عبدالقدیر یک نوع جدید و هراس  مدیرعمومی بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت

   میکرد. "                                              آور از  بازار سیاه سالح اتمی را  اداره

                                 

 

   بیگ جنرال اسلم   رال کرامت         جن                             جنرال آصف نواز

 

 جنرال وحید 
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قدیرخان در    مالکِ حاال  ،گفته شده که  بانکی  در  ، هوتل ِیدوب ده ها حساب  اختصاصی 

در ویالیی  درلندن،  خزردرایران،  ساحل  ازموتریای  دوازده  کلکسیونی  قدیمی،  های 

   است.             و سالح های متنوع  "مالی  "کشوررستورانت در اسالم آباد، هوتل در 

مرگزا که توسط د آور واما  بین المللی و این معاملۀ  پُرمخاطرۀ سو قانون ِخالف ِاین عمل ِ   

  " به ثروت المثل رسیدن "نوکیسهپاکستانی انجام داده شد، درواقع، همان ضرب    هایمقام  

   رسید.                                      چشم همه گان به اثباترا می ماند که پیش ِ   ومکنت 

 زندگینامه ی مختصرقدیرخان

میالدی در بوپال مربوط هند برتانوی بدنیا آمد وپس    ۱۹۳۶ماه اپریل سال  قدیرخان در 

تأسیس   نو از ایجاد پاکستان بدست مقام های برتانوی، با اعضای خانواده اش به این کشورِ 

حصیالتش را دررشتۀ ساینس درکشورهای پاکستان، آلمان، امریکا و هالند  وی ت  کوچید. 

                                                                                           .ه دادادام

 

 دکتر عبدالقدیر "پدر" بمب اتم پاکستان 
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و  امریکا  وقتی  نبود.  تنها  در جهان ِاین  های غرب  مقام  و  قدیرخان  های  برابر رسوایی 

دامنۀ این معامله گریهای  شده  بعمل نیاورد، پاکستانی ها جری ترنظامی پاکستان اقدام جدی  

سایت خبری"    -" پیام روز  گسترش دادند. چنانکه  نیز  بستان سعودیعر را تا خاک ِسود آور

بر گزاری بی  از قول خ خورشیدی خویش   ۱۳۹۲درشمارۀ مورخ نزدهم ماه عقرب سال 

در پاکستان   سالح اتمیودی در پروژه های ساخت  ... عربستان سع"    بی سی  نوشت:

انیکه بخواهد از پاکستان  هر زم  دکرده ومعتقد است این امکان وجود دار  سرمایه گزاری

اتمی بیاورد"     بم  دست  "به  قول  از  سی  بی  خبرنگارِ بی  اوربان"  و    مارک  دفاعی 

نا تو به او گفته است که از گزارشی  ارشد  " یک مقام  خویش عالوه نمود که  پلوماتیک ِ ی د

میسازد و این بم ها   ستان برای عربستان سعودی بم اتمیآگاه شده که براساس آن، پاک

هستند."                                                     آمادۀ انتقال به عربستان سعودی   

م توجهی کاخ سفید  سوی مقام های پاکستانی و ک ازپلوماتیک یخاص دبکاربُرد تاکتیکهای 

راجرأت بخشید    جنرال پرویزمشرف ،  عمل ضد صلح و امنیت بشریدربرابرچنین یک  

بلکه او را بحیث    تا تنها قدیرخان را ازدستگیری و محاکمه و مجازات نجات دهد،  نه 

م دریک ضیافتی که  ۲۰۰۱ماه مارچ    ۲۷مشاور خاص خویش بگمارد. "مشرف" بتاریخ 

بزرگ"، "   بیشرمانه " مرد  بگونۀ  او را  داد،  تشکیل  قدیرخان  افتخار  به  یا  استقبال  به 

شت ساز" خطاب نمود. یعنی درقاموس رهبران  سرنو ،" میهن پرست" و "  قهرمان ملی"

پاکستانی، هرکسی عمل دزدی و خیانت درحق بشریت را انجام دهد، " مردبزرگ " و "  

                                                                             قهرمان ملی " آنهاست.  

منفعت های مادی، درآینده نیز  ن ِ پاکستانی، برای بدست آوردشاید حکومت مداران ِ  پس،

رسوایی های ناشی ازفساِد مالی و اداری درچارچوب حکومتداری  بازی کنند.    ،با این آتش 

رهبراِن پاکستان و سودجویی های بیشرمانۀ آنها تا آنجا افشا گردید که روزنامۀ مشهور"  

پاکستان تاریخ سیزدهم    دان " منتشرۀ  امینه  ":  م نوشت که۲۰۱۵ماه جون سال  به   ...

اول ترکیه است، درسال بانوی  میالدی هنگامی که    ۲۰۱۰اردوغان که درحال حاضر 

همسرش رجب طیب اردوغان صدراعظم بود، گردنبندی را برای مردم سیل زدۀ پاکستان  

اهدا کرد. بعدها گزارش شد که این گردنبند نا پدید شده است. نثارعلیخان وزیر داخلۀ  

قات فدرال )اف.آی.ای( دستور داد تا دربارۀ این مسأله تحقیق  پاکستان به آژانس تحقی 

ن کشوراعتراف کرد  کند. درجریان این تحقیقات، یوسف رضا گیالنی صدراعظم سابق ای
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که گردن بند را }برای شخص خودش{  نگه داشته است. آژانس تحقیقات  فدرال در 

را به خزانۀ دولت باز  اخطاریه اش به گیالنی سه روز فرصت داده تا این گردن بند  

                                                                                                  گرداند."

روزنامۀ مذکور عالوه کرد که  ارزش این گردن بند، دوصد هزار روپیۀ پاکستانی تخمین  

                   میکنیم:       کاپی گوشه یی ازگزارش "دان" را در اینجا نقلزده شده است .  

Mi ssing necklace found, but plot thickens 

ISLAMABAD: The mystery of the ‘missing’ necklace, donated by 

the wife of Turkish President Recep Tayyip Erdogan for the flood-hit 

people of Pakistan in 2010, appeared to be resolving on Friday as 

former prime minister Yousaf Raza Gilani admitted that it was in his 

possession.  

However, talking to Dawn, the former prime minister and former 

National Database and Registration Authority chairman Ali Arshad 

Hakeem offered conflicting accounts. 

 

صدراعظم سابق پاکستان در میان اردوغان صدراعظم سابق ترکیه و خانمش رضا گیالنی   

http://www.dawn.com/news/1187952/missing-necklace-found-but-plot-thickens
http://www.dawn.com/news/1187952
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                     ادامه می یابد درامورافغانستان مداخالت پاکستان

در  ارتِش   استخباراتِ مان  زسادایمی  مداخالت ِبروفق ِ و امور ِپاکستان  حمایت  افغانستان 

گروه طالبان،   درقبالِ   پاکستان  حکومتِ   نشینانِ سایرکرسی  سازمان مذکور، و   بیدریغِ   های

  "، مسوولینِ لشکرطیبهدی افشا گردید که اعضای رهبری "میال  ۲۰۰۷ماه اپریل سال  در

سابقۀ و  ازآی.  فعلی  تعدادی  و  طالفرماندهان ِاس.آی  وگروه  گلبدین بان  اسالمی  ،  حزب 

انتحاری  حمالت ِبرنامۀ مربوط به    پیشبردِ   جلسه کرده و پیرامونِ کستان،  الهورپادرشهر

افشا گرانه همچنان    افغانستان به بحث پرداختند. در این گزارِش علیه افراد و تأسیسات ِ

لشک رهبری  اعضای  که  شد  پانزدهر گفته  بتاریخ  حوت  طیبه  ماه  خورشیدی  ۱۳۸۴م 

تروریستی " جماعت  سازمان   سعید رهبر  " چوبرجی" تحت ریاست حافظ محمد   منطقۀدر

اعضای   ، برعالوۀه نمودند.  در این جلسهجلس   ه" ویکی از شاخه های " لشکرطیبه "الدعو 

 زمان مانند جنرال حمید گل و دیگرانآن سا  متقاعدِ ، افسران ِ(آی.اس.آی)رهبری سازمان  

  این جلسه اظهار داشت که یکتعدادمحمد سعید در  اک داشتند. گزارش افزود که  حافظاشتر

آموزش قرار دارند که هشتاد    حالتِ درانتحاری تعلیم دیده و یا    عملیات  افراد غرِض انجام

و پنج    ا کشمیری ها، پنج فیصد شانرا عربهافیصد آنان را پاکستانی ها، ده فیصد شانر

علیه  پاکستانی ها در صورتی    خصمانۀ این اقدامات ِیل میدهند.  فیصد دیگر را افغانها تشک

هم ملیونها دالر نوزامریکایی، ه   مقام هایکه   خارجی انجام داده میشدهای   افغانها و نیرو 

به کیسۀ گشادِ  واریز میکردند  رهبرانِ   را  آنها    پاکستانی  تروریسم به اصطالح  تا  علیه 

  فعالیتهای تخریبی به اطالع مقام های زمانیکه چنین اقدامات و  مایند. وباز، هرمبارزه ن 

دایمی    ، تاکتیک ها و دروغ پردازی های  اد، آنها بروفق سیاست هپاکستانی رسا نیده میش

  طالبی و القاعده  تروریستی و حمایت از تروریستانِ   ، دست داشتن در هر نوع فعالیت ِشان

                                                                                         .یی را رد میکردند

حال که سخن ازدخالتهای پاکستانی ها دراموِرکشورما و حمایتهای بال وقفۀ آنها ازگروه  

های خونریزعلیه جان ومال ِمردم افغانستان درمیان است، بهترخواهد بود یک گزارِش  

     مینماییم:                                     روزنامۀ " نیویارک تایمز" را نیز در اینجا درج 
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بیش از دو هفته تهیۀ گزارشها در امتداد  سرحد به شمول  ده ها مصاحبه با باشند گان   "

هر دوجانب  مرز، به این نتیجه رسیدیم که بدون شک شهر کویته یک پایگاه مهم برای  

پاکستانی، شورشیان را اگر   طالبان است و عالیم زیاد داللت برآن میکند که مقامات   

(                                             100میکنند. ") حمایت نکنند، ترغیب و تشویق    

 

 

 جنرال حمید گل ) وسط ( همراه با بعضی از رهبران تروریستی پاکستان 

ترس و خوف حکایت  از  که بطور پنهانی  ی " نیویارک تایمز" از شواهد و مدارک   خبر نگارِ 

                                                                     مینویسد : میکند، ادامه داده 

"درمدرسه ی جامعه ی اسالمی در کویته، همدردی با طالبان بطور واضح نشان داده 

شان     دعا از مدرسین  مدرسه بعد از کسب    میشود و با شنده گان میگویند که شاگردان  

 به افغانستان میروند تا با ارتکاب بم گذاری های انتحاری جان های شانرا قربان کنند.

"(۱۰۱)                                                                                            

انتحاری درافغانستان های  شان دربمب گذاری د کرده که فرزندان ِسی خانواده یاروزنامه از

حبت  آنها ص  مرگِ   بارۀاستخباراتی پاکستان در   مالِ عُ ترس بخاطر فشارِ کشته شده اند واما از

صدراعظم    سابقِ   حسین حقانی مشاورِ   مذکورهمچنان از قولِ   روزنامۀکرده نمیتوانند.   
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بارۀ   کتاب در  و مؤلف یک  پاکستان    پاکستان  امینتی  بین اسالمیست ها وقوای  روابط 

به این طرف، گروه های  از چند دهه    نظامی پاکستاناتی وادارات استخبار"  مینویسد که

سیاسی داخلی و ما جراجویی های    با مخالفین    را بحیث وسیله ی آسان در مبارزه  مذهبی

                                                              "  رده اند.سیاست خارجی بکار ب  

در  که  گفت  )سالهای  باید  از  شواهد، گزارشهام۲۰۱۴تا  ۲۰۰۱پس  نیزاسناد،  حتا    (  و 

شاهدانِ  های  های   چشمدید  ازگروه  پاکستان  نظامیان  بیدریغِ  های  برحمایت  مبنی  عینی 

 عسکر و افسرآن کشوردرجنگها وحمالت ِمسلحانه  تروریستی علیه افغانستان و اشتراکِ 

سوی نیرو  ده ها تن ازتروریستهای پاکستانی از  افغانستان به نشر رسیدند و درنقاط ِمختلف ِ

توضه که  شدند  کشته  یا  و  دستگیر  امنیتی  خواهد  ای  ارائه  جایش  در  الزم  یحات 

                                                                                                 شد.

فبرو  درماه  بی سی  بی  خبرگزاری  که  بود  این  سال  جالب  جنرال  ۲۰۱۵ری  سخناِن  م 

میالدی عهده    ۰۸۲۰تا  ۲۰۰۱مشرف رییس جمهورکودتاچی پاکستان را که ازسال  پرویز 

داررهبری ُملکی ونظامی آن کشور بوده و درخصومت ورزی علیه افغانستان مشهوربود،  

"... پاکستان به این دلیل  به نقل ازروزنامۀ گاردین چاپ بریتانیا، چنین به نشر رسانید:   

اقدام به حمایت و پرورش طالبان کرد که دولت حامد کرزی تحت سیطرۀ غیرپشتونها  

درج ست و  قرارداشت   پاکستان نزدیک بودند...ما مسلماً  دیرینۀ  آنها به هند، رقیب  و 

پاکستان  جوی گروه هایی بودیم که بتوانند با این اقدام هند علیه پاکستان برخورد کنند...

با طالبان درتماس بود و قطعاً هم باید درتماس باشد.... حامد کرزی علیه پاکستان کار  

                                                                                      او..."میکرد و ما هم علیه منافع  

پس با شنیدِن این اعترافاِت جنرال مذکور، باردیگر به این نتیجه میرسیم که انکارهای 

تروریسم، کذب    پرورش چندین سالۀ او وسایرمقام های پاکستانی مبنی بر رِد حمایت و  

                                                                            .محض بوده است
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پنجم منابع فصل   

 

(رسانه های افغانستان ۱)  

( کنفرانس مطبوعاتی دک چنی معاون رییس جمهور امریکا و حامد کرزی درکابل پس ازمراسم  ۲)

 تحلیف  

  –به نقل از مطبوعات افغانستان   ( کتاب خاطرات جورج دبلیو بوش )لحظات تصمیم گیری (۳)

م  ۲۰۰۲سال   

( مرکزتحقیقاتی کشور های بحران زده ۴)  

همان منبع   ( ۵)  

همان منبع  (۶)  

کتاب خاطرات جورج دبلیو بوش )لحظات تصمیم گیری ( (۷)  

م   ۲۰۰۷اپریل  سال  – روزنامه ی نیویارک تایمز  ( ۸)  

همان منبع   ( ۹)  

چاپ اکسفورد  - ( شمشیرهای متقاطع به قلم شجاع نواز۱۰)  
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ششم  فصل  

 

برخی ازگروه های تروریستی ساخت پاکستان   

 وحمالت آنهاعلیه افغانستان

نیزتذکر نکته  بنیا این  های  تنظیم"  از"  سلسله  یک  که  است  "  دضروری  مذهبی  گرای 

ضد روسی مردم افغانستان و حتا    وهابی" و" جهادی"، درسالهای مقاومت  دیوبندی" ، "

خرابکاری    غرِض   پاکستان  نظامی  شبکۀ استخباراتِ   و نظارتِ   ن، غالباً تحت امرازآپس  

و ساختارهای تروریستی، عالوه    ایجاد گردیدند. این گروه ها  هندوستان و افغانستاندر

،  وجود داشتندزقبل دراین کشورکه ا  (سکوالر)احزاب و تنظیم های مذهبی یا  مجموع ِاز

توسط  خاص  جاسوس    بصورت  نظشبکۀ  )آی.اس.ی  پاکستان  وهابی  (  آی امی  رژیم  و 

  و با پسوند   که همۀ آنها به نام های مختلف  بمیان آورده شدند  آن کشوردرعربستان سعودی  

ن و  فکری و فزیکی یکسان علیه هند و افغانستا  خط ِ   برنامۀ مشترک و   ، ولی بااسالمی

         بُرد.                         جمله، میتوان از اینها نام    نحتا ایران فعال هستند که ازآ

                                                جنبش اجرای شریعت محمدی

هراً  ظا، م۲۰۱۰ آن تاسال رهبرِ  بودهدیوبندی  - وهابی حقیقت یک حرکتِ این جنبش، در 

که درمناطق    هللا" وی بنام " موالنا فضل  ، داماد ِو بعداً   موالنا صوفی محمد بود شخصی بنام  

رهبری آنرا بعهده    " میخوانند، " مال رادیورادیویی اش،    مکررِ   بخاطرتبلیغاتِ قبایلی، اورا  

و "    منطقۀ " ماالکند" میالدی تأسیس شد ودر   ۱۹۹۲سال  متذکره در  . جنبِش داشته است
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داشته   نفوذ  پاکستان  طالبانکامل ِ طرفدارِ باجور"  تطبیقِ   گروه  شریعت  وخواستار  کامِل   

                                                                                                 اند.

از با  مشخصات ِیکی  مخالفت  ظاهراً  جنبش،  این  با  پاکستان  حکومت ِسیاسی  ودشمنی 

برخورد های  " گاهگاهی درمحمدی  جنبش اجرای شریعت. افراد "  ارزشهای غربی است

  وات" سهم گرفته اند. گفته شده که ق " ماالکند" و" سمناطپاکستان در ارتِش سلحانه علیه  م

تشکیلِ  پنجهزارعضوداردتروریستی    –مذهبی    این  مالی،  امور ِجزئیات ِ.حدود  اداری، 

هم پوشیده است و یا ال اقل به  ی خاص و پنهانی این سازمان، هنوز اطالعاتی و ارتباط ها

                                                                                       . اختیار ما نرسیده است

 

 

 

" جنبش اجرای شریعت محمدی" پاکستان مولوی صوفی محمد رهبر   
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                                                     اسالمیحرکت جهاد

بوده در اوایل، بنام  " جمعیت انصار یک گروه جهادی به رهبری " قاری سیف هلل اختر"  

سال    افغان" از  پس  ولی  میشد،  اسالمم ۱۹۹۲یاد  جهاد  حرکت   " نام  بخود  ،  را   " ی 

برود.  اختیارنم  دقیقاً  گروه،  هایاین  برنامه  برضد    وفق  پاکستان  نظامی  استخبارات 

مخالفِ میکند کار   هندوستان شدیداً  یعنی  برسرِ   ،  کشمیراست  هندوستان  حرکتِ مسألۀ   .  

و تخریبکاری میزند، بلکه علیه هستی و  ور نه تنها علیه هند دست به ترور اسالمی مذک 

   .                                            ملی مردم افغانستان نیز دست بکار است  امنیتِ 

میشد و مقام  این گروه بنام " محمد الیاس کشمیری " یاد    ارشد نظامی یکی ازفرماندهان  

                                       یست انگشت نمای جهان "های امریکایی او را بحیث " ترور

تشکیالت   این  نموده  بودند .  تعیین  دالرجایزه  مبلغ   ۵  ملیون  او  سِر  برای  و  شناخته 

،  طالبان گروه  تروریستی، با شبکۀ " القاعده " رابطۀ تنگاتنگی داشته و در سالهای زعامتِ 

قرار    افغانستان، در اختیارگروه مذکوردرشتار جنگ و ک  نیروهای مسلح زیادی را غرِض 

                                                                                                  داد.

پاکستان بوده   خاکِ افراد " حرکت جهاد اسالمی " نه تنها  پایگاه و پناهگاه اصلی و اساسی  

افغانستان نیزآموزش می    خاکِ ، بلکه مدتها، دراردوگاه های مربوط به القاعده دروهست

جنبِش  انفجارمذکورمتهم    دیدند.  در  کنسولگری    م علیه۲۰۰۶سال  های خونین ِاست که 

یک مسجد  داخل ِاد که در م حیدرآب ۲۰۰۷سال    در بمب گذاریکراچی،    امریکا در شهرِ 

باید متذکرشد که  .  فعال داشته است  تروریستی دیگرنقِش صورت گرفت، و ده ها رویداد ِ

خورشیدی،    ۱۳۹۰سال  " الیاس کشمیری " بعدأ در  رس "، د پ شیت خبر گزاری " اسو    به قولِ 

  امریکایی باالی وزیرستان جنوبی، به قتل رسید.   طیاره های بی پیلوتِ درنتیجۀ بمباران ِ 

یاد    ان و بنگله دیش بنام " هوجی " نیز هند و پاکست این گروه تروریستی را دربرخی نقاط ِ

                                                                                             میکنند . 
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                              (المجاهدین حرکتیا) جمعیت االنصار

تروریستی " القاعده" به رهبری اسامه بن الدن    رابطۀ تنگاتنگ با سازمانِ ، دراین جمعیت 

ی درهند و  ت فعالیت های تروریسمی پاکستان قرار داشته و در اکثرو شبکۀ جاسوسی نظا

دیگر از تشکیالت "  . رهبری " جمعیت االنصار" که یکی  است  همک بودهن افغانستان م 

شخص  عهدۀ  به  میباشد،  پاکستان  بنام  جهادی"  استی  خلیل"  الرحمان  فضل   " . 

میشددرمذکورجمعیت ِ  یاد  االنصار"  " حرکت  بنام  مگرپس  اوایل،  های  ازآ،  مقام  که  ن 

، برای آنکه به فعالیت  درج نمود  تروریستیلیست سیاه ِم در۱۹۹۷سال  درآنرا    امریکایی

ید.  گزُ اسالمی " را برادامه داده بتواند، نام " جمعیت جهاد ِ  نانهمچ   تروریستی اشهای  

در وقت ِ   ۲۰۰۲سال  باز،  جمهور  رییس  مشرف  پرویز  جنرال  پاکستان،  میالدی 

وبا مالحظۀ خودسری های بعضی از شاخکهای آن در فشار های جانب امریکا  ثر ِدرا

آن،  رهبران ِاعالم نمود. مگرهای سیاسی ممنوع  متذکره را از فعالیت    منطقه، جمعیتِ 

یده به فعالیت های تروریستی خویش ادامه ( را برگزُ دگر، نام اولی )جمعیت االنصاربار

                                                                                              دادند. 

تشکیالت  –نظامی    –ل )سیاسی  ی ک این تش قماِش همسان و  مذهبی(، همانند  خویش،    هم 

، منابع اطالعاتی عربستان سعودی و گروه های تروریستی  ا آی اس آیروابط نزدیکی ب 

خونریزی های داخل افغانستان نیز  در انفجارها و    را  خویشدرمنطقه و جهان داشته نقش ِ 

اصلی   مرکز  میکند.  تروریستی این  ایفا  ولی تشکیل  است،  پاکستان  در"مظفرآباد"   ،

کشمیر ِ بصورت   در  مصروفِ تسلط ِتحت ِعمده  هندی    هندوستان  نیروهای  علیه  جنگ 

درمناطقِ  االنصار"  جمعیت   " "    کشمیرجنوبی،  میباشد.  دودا   " منطقۀ  و  هندوستان 

جنبش، عالوه از شبکۀ استخبارات نظامی  طرفدارانی دارد. منبع ِ تمویل کنندۀ عمدۀ این  

نیز  پا فارس  خلیج  های  نشین  شیخ  و  سعودی  عربستان  وهابی  رژیم  کستان، 

                                                                                                 میباشد.  
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                                                         لشکرجهنگوی

ظاهر، توسط شخصی  میالدی اصالً توسط )آی.اس.آی( و در    ۱۹۹۶این " لشکر" در سال  

 "سپاه صحابه"    درونِ نگوی" درواقع، ازایجاد گردید. " لشکرجه " اکرام الهوری"    بنام

، بعنوان افراطی ترین  س شدگوی" تأسین ه م توسط "موالنا حق نواز ج۱۹۸۰ال  که درس

اهل تشیع درایران،    ، شدیداً مخالفِ تروریستی  متعصبِ آن بیرون آمد. این تشکیل ِ بخش ِ

  اکثراعمالِ ، در" دیوبندی" خویش " و "سلفی پاکستان و افغانستان بوده و تا حال، با افکارِ 

پس از اکرام الهوری،    ،" لشکر جهنگوی"    تی در منطقه نقش داشته است. رهبرِ تروریس

اجمل الیاس"  و   " ریاض بصره " بود و بعد ها اشخاص دیگری بنام های "برای مدتی، 

مذکورتالش دارد  به وسیلۀ راه اندازی اعمال    . "لشکر"ِلک اسحاق" به میدان آمدند" مَ 

تان را بعنوان تنها  را وادار سازد تا پاکسآن کشورتروریستی در خاک پاکستان، مقام های  

حکمفرما باشد.                              سنی  ن صرفاً مذهب ِکه درآکشوری اعالن نمایند    

لشکرِ  ازاین  آشام، عالوه  )اواسط  اعمالِ سایرِ خون  تاکنون    ۲۰۱۴سال    تروریستی اش، 

یکب  و میالدی(  برگزاری  اردرشهرکابل  م،  ۲۰۱۲درسال    عاشورامراسم ِهنگام 

درمیانِ  را  معتقدانِ   انفجاربزرگی  از  تشیع  انبوهی  اهل  که   انداخت  راه  به 

نفر و جراحت ِ  حدودِ مرگ ِ موجب ِ  ازبهشتاد  تنِ یشتر  دیگر، دو  بار دیگرگردید و دوصد 

.  اهل تشیع انجام دادبزرگ ِ  جمعیتِ   کویتۀ پاکستان و در میانِ   شهرِ عظیم و پیهم در انفجار ِ

پاکستان انجام داده شد که الاقل   کویته در جنوب غربِ   اصلی شهرِ   بازارِ نخست درانفجار ِ

دیگرزخم    وصد تنِ د ودکان به هالکت رسیده و بیشتراززنان و کعم از ا نود نفربه تعدادِ 

هم درشهر کویته صورت گرفت که   بازی بلیارد بازیک سالون ِ دومی دربرداشتند. انفجار

لشکرجهنگوی که از اندیشه های انحرافی    سپرد.مرگ    تشیع را بکامِ   به تعداد نود نفر اهلِ 

تشیع کافر   اهلِ   "  ب میشود، معتقد است کهسیرآ  عربستان سعودیوهابیسم و پطرو دالر ِ

ایران نیز دردشمنی و  پاکستان و  افغانستان،  ن، با شیعیان ِهستند و بنابرآ"و واجب القتل  

مسوولیت ِدارد.  قرار  شدید  خصومت ِ انفجار ِچنانکه  گروهِ دو  همین  نیز  را  الذکر   فوق 

                                                                         هده گرفت.تبهکار رسماً بع
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 سپاه صحابه                                                         

وهابی  این   نوع  بنیادگرای  حمایتنیزدرگروه  مالی،  تحت  و   نظامی  های 

عربستان سعودی  شبکۀ    اطالعاتی وهابی  رژیم  و  پاکستان  ارتش  استخبارات 

بمیان آمده و شدیداً مخالف اهل تشیع میباشد. گروه مذکورتاکنون دست به قتل و  

ترور ده ها رهبر و روحانی شیعیان پاکستان زده و دربسا اقدامات تروریستی  

پاکستان،   استافغانستادرقلمرو  داشته  عمده  نقش  هندوستان  و  شبکۀ  ن  این   .

تروریستی درجریان عملیات و اقدامات خونین علیه دیگران، تعدادی از رهبران  

خودش را نیز ازکف داده است، مانند ضیا الرحمن فاروقی، اعظم طارق، شعیب  

وده  ندیم و امثالهم. سپاه صحابه درعین حال، پشتیبان فعال گروه طالبان نیز ب

درجنگهای  مستقیم  اشتراک  و  مذکوردرافغانستان  گروه  امارت  درسالهای 

   گردید.              مرتکب قتل و جنایت بیشماری علیه مردم افغانستان  ،مسلحانه

                                                             محمدیش  ج  

تشکیل ِ ترو این  بخش  ترین  رو  تند  واقع،  در  و  ریسمذهبی،  بوده   پاکستان  درخاک  تی 

)آی.اس.۲۰۰۰  -۱۹۹۹سالهای  در توسط  در ظاهر ِمیالدی  و  پاکستان  توسط  آی(  امر، 

بنام " پاکستان  موالنا مسعود اظهر" شخصی  د. "جیش  گزارده ش  بنیان  در شهر کراچی 

  امارتِ   و در دورانِ   به قندهار   میالدی۱۹۹۹سال  هندی در  یمحمد" در ربودن هوا پیما

مستقیم    نقِش   دستور و برنامۀ شبکۀ استخبارات نظامی پاکستان،  آنهم طبقِ   گروه طالبان،

                                                                                              .داشت

ای هوا پیم  حادثۀ اختطافِ   افغان، پیرامونِ امریکا نزد مجاهدین ِ  وقتِ   "پیترتامسن" سفیرِ 

در قندهار،  به  )هندی  )۵۱۸صفحۀ  خویش  کتاب  مینویسدافغانستان  جنگ  (  چنین   ) "  :  

یکی از {  لُ جنرال حمید گ فرود آمدن به میدان هوایی قندهار بود. گل  }هواپیما نزدیک  

منظورجنرال  }  . کلونلهواپیما، میراندتن  را قبل ازبه زمین نش  آیدو عراده موتر آی.اس. 

هوا پیما جابجا  میدان دستور داد تا زینه را دریک سمت    به کارمندان    {حمید گُل است

اختطاف کننده ها اطمینان حاصل کرد و چنان  نمایند. گل  از زینه ها باال رفت و درمورد   
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عمله درپایین  کوچک  مشهود بود که آنان را می شناسد. وی ازهمانجا باالی یکتعداد  

فریاد زد " آنها آب و غذا ضرورت دارند! " تعدادی از سربازان افغانی و پاکستانی که  

موترها بیرون آورده به زینه ها باال  را همراهی میکردند، بکسها را از داخل    حمید گل  

" گفتند که درمیان  "منصورافغان برای    ا پیما برسانند. بعداً سربازان  هوردند تا بداخل  ب  

کاغذ های کهنۀ اخباری پیچانده شده میان  آن قرار داشت که در  ، سالح وملحقات  بکسها 

بودند. اختطاف کننده ها، رهایی سه نفر از تروریستهای  پاکستانی را تقاضا داشتند که  

ری گروه تروریستی سکرتزآنها موالنا مسعود اظهر،  . یکی اهند محبوس بودنددر زندان  

المجاهدین بنام "حرکت  بود که در لیست  پاکستان  امریکا   امور  وزارت   سیاه  "    خارجۀ 

بود."                                                     بعنوان سازمان تروریستی ثبت شده   

تشکیل ِ  این  که  شده  در   رو تندگفته  شهرِ   حمالتِ مذهبی،  ماه   تروریستی  در  بمبئی 

داشته    م  ۲۰۰۸سپتمبر عمده  درو  سهم  نیز   داخلِ افرادآن،  خافغانستان  رابکاری  غرض 

میشوند.کشتارو  رهبرانِ رفرستاده  القاعده  ابطۀ  با  گروه  و  این  طالبان   ،

. پاکستان و منطقه برقراراست  " درتروریستی، بخصوص با " لشکرطیبهسایرتشکالت ِ 

)عین    خودش را با امریکا و هندوستان پنهان نمیکند.موالنا مسعود اظهر، دشمنی سنگین ِ 

عریان به نمایش گذارده    وی تا کنون به صورتِ   دشمنی یی که جنرال حمید گُل وتیِم خاِص 

مذکور چنانکه    اند( ازموالنای  ازرهایی  درزندانِ پس  که  هند  رهایی    پیمای  ازأ  هوا 

کشور آن  از  م۱۹۹۹درسال  مسافربری  دراجتماعی  گرفت،  خویش صورت    طرفداران 

تازمانیکه هند و امریکا را نا بود نکرده ایم، مسلمانان نه باید در صلح و  "  چنین گفت:

                                                                                   " آرامش بمانند.

هند   نظامی پاکستان در برابربخش عمده یی از جنراالنِ   وپالیسی  این، همان نظر  )بازهم

                                     جرۀ موالنای مذکور بیرون می جهد.(و امریکاست که از حن 
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                                                              المجاهدین

پاکستان فعال بوده  و عمدتاً    آی(کامالً تحت رهبری )آی.اس.مذهبی،    - سیاسیاین حزب ِ

رهبر " المجاهدین" شخصی است  نیرو های هندی می رزمد.    ضدِ و بر کشمیر    مناطقِ در

  – سیاسی    –مذهبی  . این تشکیل ِملقب به پیر سید صالح الدین"  شاه    بنام " مسلم یوسف

تماس دایمی بوده اکستان" در " جماعت اسالمی پ   گرای یادحال، با حزب بن   عینِ نظامی در

   دارند.                  استخبارات نظامی پاکستان قرار  تنگاتنگ با شبکۀ  ارتباط ِوهردو در

                                                              لشکرطیبه

، دقیقتر توضیح داده شده استکتاب، این   اولِ  هرچند اسم و ماهیت " لشکرطیبه" در جلدِ 

قرار    ردیف تشکالت سلفی وتروریستیدر" تروریستی نیز  ولی بازهم چون این " لشکرِ 

ن سخن به  دیگر، دراینجا ازآواهد بود یکبارِ ردیم، پس بد نخن ها در باال نام بُ دارد که ازآ

ینی(  )فلسط  عربهایمیالدی توسط یک تن از  ۱۹۸۰درسال  اصالً   لشکرطیبه   :  میان آوریم

و درسالهای بعد وپس ازفرود  پاکستان تأسیس شد  پشاورِ   شهرِ در  )عظام(  عبدهللا اعظم"بنام "

فکری  وفراز علنی،  –های  و  به رهبری    سیاسی مخفی  القاعده"   " تروریستی  سازمان 

وهابی رجعت گرا    نیز عنصرِ   )عظام(  آن بیرون آمد. عبدهللا اعظممیان  ه بن الدن، از اسام

وسیعاً  آی(  و )آی.اس.  )سی.آی.ای(  تحت حمایتِ سالهای جهاد ِمردم افغانستان،  درو  بوده 

                                                                                 مشغول بکار بود.

سلفی توسط " حافظ محمد سعید" در    –وهابی    این تشکیلِ دیگری از  شعبۀم  ۱۹۹۱سال  در

( پاکستان  آیخونینی را تحت رهبری )آی.اس.  عملیاتِ و   .افغانستان تأسیس شدکنرِ   والیتِ 

قلعۀ سرخ یا "  و    حملۀ خونین باالی ساختمان پارلمان هندهند انجام داده است. مثالً،  در

" لشکرطیبه" همه )سلفی    دهلی جدید، کار این تشکیل بود. افراد و رهبرانِ " درالل قلعه

نظامی " دعوت االرشاد"  شناخته میشود. شاخۀ    -وهابی( بوده بدنه یی از حزب سیاسی  –

به همکاری " حافظ محمد سعید"    م توسط " ظفر اقبال" و ۱۹۸۸سال این حزب، دردیگر ِ

  تروریستی باالی یک هوتلِ از حمالت ِپس    نیز  مذکور پاکستان تأسیس شد. حزبِ   الهورِ در

 سیاهِ در لیست ِ  مرگ سپرد،را بکام ِ شصت نفره تعداد یکصد و بمبئی که ب شهرِ بزرگ در

دیگری    اسمِ   تحتِ   ازمدتیست  معلوم،ولی قرار  ،نزد امریکا و سازمان ملل ثبت شد  تروریسم
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"  خاص روی موجودیت ِ  ، بگونۀم۲۰۱۰سال  مارچ ِدرماِه  امریکا    کنگرۀفعالیت میکند.  

امریکا   حکومت  ن به قبل ازآویک "  ؛ زیرا " نیوز نشست  ثبه بح منطقه لشکر طیبه " در  

باشد.                      بسیار خطرناک را تحت نظر داشته هشدار داده بود تا این گروه ِ  

 درسالهای اخیر  لشکرطیبه "  ،  " سیاسی و تروریسم  امورِ برخی از کارشناسان ِ  به اعتقادِ  

جدید  موفق   تکنالوژی  به  سرشارِ شده  مساعدتهای  و  یافته  و  دسترسی  ازگوشه  مالی 

 شرق میانه و جنوب آسیا در کنگرۀ   رییس کمیتۀ  "وری نماید. "اکرمنجهان را جمع آکنار 

گفتامریکا کنگره  اعضای  به  خطاب   ، " کردن    :  یک سرکوب  طیبه  الزم امر  لشکر 

وب بهره مند  مالی خافراطی است که از امکانات    ندۀگروه کش میباشد... لشکرطیبه یک

طیبه یکی از   نزدیک دارد.. . لشکر    است و با بعضی حلقات در اردوی پاکستان تماس  

ترین  و  بزرگترین افراگروه  غنی  ادارۀهای  که  میباشد  آسیا  درجنوب  استخبارات   طی 

آنرا برای جنگ در  نظامی افراد  هندوستان پرورش داده    کنترول    کشمیر تحت  پاکستان 

                                                                                          است ..."

تعداد   به  گروه،  این  که  شده  هزارگفته  شهردو  پیشرفتۀدفتردر  دارد.    های  پاکستان 

او شدیداً حفاظت    مسلحِ   پاکستان، نه تنها توسط پیروانِ این گروه درالهور ِرهبرِ اقامتگاه ِ

حفظ ِ  در  نیز  کشور  آن  امنیتی  های  مقام  بلکه  بسیار    جانِ میشود،  تالش  وی 

                                                                                                میکنند.

این    موریک" واقع دربیست مایلی شمال الهور، پایگاه مرکزیدرداخل محوطۀ دانشگاه "

سازمان تروریستی قراردارد. درهرسال بنابرتبلیغات گستردۀ مذهبی، حمایت های بیدریغ  

نوجوان)بخصوص   صدها  کافی،  پول  پرداخت  و  پاکستان  نظامی  استخبارات  سازمان 

دراین سازمان خطرناک ثبت نام میکنند. این جوانان پس ازطی مقدمات    نوجوانان فقیر(

ط به کشمیر اعزام میشوند تاشیوه های مختلف تخریب  الزم، به  جاهای دور دست مربو 

انفجاردادن  پُلها،ع و  مارات،  هندی  سربازان  سربُریدن  راکت،  شلیک  مهم،  اماکن 

   بیاموزند.                                                سایرفعالیتهای تروریستی بیرحمانه را

برای جوانان جذب شده، موضوعات و مسایل ضد هندی و امریکایی و افغانی و نفرت  

ه علم و ترقی وپیشرفت تدریس میشود. روزنامۀ "گلوب ان میل" کانادا درماه عمیق علی 

م  نوشت که " سلطان عتیق الرحمن الهادی، یک افسرهوایی پاکستان ۱۹۸۸اکتوبر سال  
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کرده و به لشکر طیبه پیوسته است و اکنون تعلیم و  که وظیفۀ حکومتی را }ظاهراً{ ترک  

: ما با سالح  تربیۀ نظامی }برای اعضای لشکرطیبه{ را بدوش دارد،  تعهد کرده است که

گردند،  مشرف  اسالم  دین  به  که  میکنیم  تقاضا  ها  ازامریکایی  رویم،  می  امریکا  به 

                               میبریم."                      درصورت نکول، ما به سالح دست

تعیین  " حافظ محم  مبلغ ده ملیون دالر برای دستگیریایاالت متحدۀ امریکا،   د سعید " 

امنیتی مقام های پاکستان، زنده وفعال  حمایت های بیدریغ ِچنبرِ . اما تاکنون درنموده است

                                                                                           میباشد . 

 

)لشکرطیبه (  محمد سعید رهبر جماعت الدعوه حافظ  

البته این تذکرات شفاهی و جایزه تعیین کردنهای جانب امریکا تا کنون هیچ اثری درخنثی  

سازی فعالیتهای این شبکۀ تروریستی و سایر شبکه های خونریزدرخاک پاکستان نداشته  

درحالیست که مکان و تسهیالت الزم را مقام های پاکستانی و پول وافر را آل است. این  

عربستان   وهابی  رژیم  هم  که  اینست  جالب  اند.  ساخته  مهیا  ها  شبکه  این  برای  سعود 

سعودی و هم حکومت مداران پاکستانی، همواره مورد حمایت های مالی و سیاسی ایاالت 

                                                            اند.         متحدۀ امریکا قرار داشته
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نمود  عالوه  باید  وتکفیری  سلفی  های  گروه  فعالیت  با  متحجر،  دررابطه  طایفۀ  این  که 

برداشتِ   ازنایدردر باساس  تعبیراتِ   تاریخ،  و  ازقوانین    ناقص  ومتعصبانه    اسالم، تند 

در جنایتهای عظیمی را  و  لیبیاکشورهاکشتارها  یمن،  مانند  اسالمی  تونس،  ی مختلف   ،

این    مرتکب شده اند.و جا های دیگرستان، سوریه، عربستان سعودی، مصراکستان، افغان پ 

تکفیری" تن   گروهِ   " تبلیغی"،   " بنام های  تنها  نه  " وهابی" درو،  " سلفی"،  در   ،   ... و  

ه گشوده   امریکایی و اروپایی نیز ر  ارند، بلکه حتا در ممالکِ فعالیت د  کشورهای اسالمی

عقبگرایانۀ ضد علم و  تفکرِ   های کشال، ریش های انبوه و طرزِ با پیراهن های دراز، مو 

و هرمحل دیگری که برایشان مقدورو میسرگردد،    ضد تمدن، درمساجد، اماکن، منازل

، با چه  اینکه این طایفه چطور   د. می زنن   دست به فعالیت های تبلیغی، مذهبی و تکفیری

، آنهم  میتوانند وارد کشورهای پیشرفتۀ اروپایی و امریکایی قبول  قابل ِ   مدرکِ   کدامدلیل و 

آنها هویت ِ  ، ویزه و سجلِ ورت پاسپ   فعالیتهای تبلیغی و تخریبی گردند و نیز، چسان  غرِض 

و از ها  سفارتخانه  میشود   سوی  مهیا  مهاجرتی  های  سؤ ؟مقام  که  ،  است  یی  اساسی  ال 

دریابد.                  سیاسی، اذهان ساده نمیتواند پاسخی بدان افراد آگاه ِ محققان و جز  

: برای نخستین بار، " جماعت تبلیغی " را  میدانیم اینستها  تبلیغی    بارۀ اینآنچه ما در

  گسترِش میالدی، به منظور ِ   ۱۹۲۴" در سال  کاندهلویم " شیخ محمد الیاس  شخصی بنا

تأسیس نمود. شیخ الیاس، شش    هند  میواتِ وهابی( در شهر  –حنفی دیوبندی )سلفی    مذهبِ 

را  شعار دینی  گیرد  عمدۀ  تبلیغ صورت  آن  برای گسترش  تا  نمود  تعیین  ترتیب  این  به 

:                                                  

 *ادای کلمۀ شهادت یا شهادتین  

 *ادای نمازپنجگانه 

علم وذکر) ذکرهمیشه گی خدا( *رعایت    

 *رعایت اکرام مسلمانان )تکریم مسلمانان( 

(*اخالص نیت )درهرکار فقط رضای خدا را در نظر داشتن  

 *خروج یا زمینه سازی برای تبلیغ دین  
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ظاهرِ  قرارمسأله  البته  ا ازهمین  وهست.  ازدخالت  بود  را  پیروانش  الیاس  محمد  شیخ  ما 

"جماعت ِ  امورِ در وقتی  بویژه  این موضوع،  بازداشت.  ها  رسانه  با  تماس  و  "  سیاسی 

اجتماعی، به    –آگاهان سیاسی    اکثریتِ   بلند کرد، نزدِ دوم جهانی سر   جنگِ مذکور پس از 

بعدی این    چنان انکشاف و گسترِش سیاست های استعماری انگلیس تلقی گردید. هم  سودِ 

پُرخرچ ِ و  نفری  ملیون  چند  های  گردهمآیی  برگزاری  و  درسراسرجهان  آن  جماعت 

   نمود.                     سؤال های زیادی را نزد مردم جهان ایجاد های مختلف،درکشور

درمنطقه یی بنام  "، "جماعت تبلیغی مهم ِمراکز ِشد که یکی ازنیزیاد آورنکته را باید این 

شرقِ  متری  کیلو  سی  در  واقع   " رائیوند  مرکزِ شهر ِ  "  پاکستان  پنجاب ِ  ایالتِ   الهور 

تان، محمد  جمهورپاکس دارد و بهمین اساس، گفته میشود محمد رفیق ترارسابق رییس ِقرار

( و شریف  نواپدرنوازشریف(  پاکستان  زشریفحتا شخص  اعضای  از  صدراعظم  زمرۀ 

اند.همچن جماعت  دیکتاتورسابقِ همین  الحق  جنرال ضیا  که  میشود  گفته  به    ان  پاکستان 

ن، همین اکنون  پاکستان فعالیت نمایند. بنابرآارتش ِ  میانِ درتا  تبلیغی ها اجازه داده بود  

این تفکرعقبگرایانۀ  " میباشند.  افسر و عسکرارتش آن کشور پیرو "جماعت تبلیغی  صد ها

تان، نه تنها عواقب بسیار خطرناک برای مردم  سلفی، آنهم درمیان ارتش پاکس   –تبلیغی  

   کرد.         آن کشورخواهد داشت، بلکه حیثیت هالهل درپیکر منطقه را تداعی خواهد

درافغانستان،  هند و پاکستان نبوده، بلکه  " منحصر به دو کشورفعالیتهای "جماعت تبلیغی

ب  دیش،  بنگله  اندونزیا،  ایران،  مالزیا،  شرق  فلپین رما،  تانزانیا،  تایلند،  جاپان،  ترکیه،   ،

این    نفوذ دارد.در پناه حمایت های مالی و اطالعاتی آل سعود،    غیره نیزاوگندا، زامبیا و  

انگلستان وجود داشته و  گفتنی است که منسجم ترین تشکیالت تبلیغی ها درخاک ِنکته نیز

تنظیم میگردد. آنها از همانجا ترتیب و  تبلیغی   پیروانِ   اکثریت برنامه های  "،  "جماعت 

مخالف ِ سعودی،  عربستان  های  وهابی  مخالف ِمانند  تشیع،  در    اشتراکِ اهل  زنان 

" توغ " باالی آنها و دعا  برافراشتن ِ  سازی قبور،  نیز، مخالِف برجستهاموراجتماعی و 

                                                         کردن در مزارات و امثالهم میباشند.

درنقاطی    اما، بخشهای دیگری ازوهابی های مسلح وسلفی های تروریست و بی رحم،  

مانند  از یمن   عراق،جهان  سوریه،  چچن  پاکستان،  افغانستان،،  کشتارهای    و  به  دست 
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انسان تحت نام و  دن های تکاندهندۀ هزارها ریدن های وحشیانه و مثله کربیرحمانه، سربُ 

اند.                         نفرت انگیزی در سراسر گیتی کمایی کرده شعاراسالم، شهرت ِ  

که عناصرِ   تذکرِ   نیز ضروریست  مهم  نکتۀ  "   این  بنام  یی  الهویه  و مجهول  مشکوک 

امارتِ تبلیغی ها " از سالهای   تا روز  حاکمیت  تمامِ گروه طالبان  والیات و    های اخیر، 

. وظیفۀ این " تبلیغی ها "  و َپل " میکردندافغانستان را بدون هیچ مانعی " گز   ِمناطق

خواستگاه   جهادی به سودِ   –مسایل مذهبی    ظاهراً سخنرانی و موعظه درمساجد پیرامونِ 

، نه  ، اما ازآنجایی که این عناصر  همنوایی با القاعده و طالبان بود  بنیاد گرایی ودرجهتِ 

آنها به کسی معلوم است،  تمویل کنن   دارند و نه اصل و مرجعِ   اسم وهویت مشخص دۀ 

ن  دچار نگرانی شدید بوده شکایت ازآ  این ناحیهن، تعداد زیادی از وطندوستان ازبنابرآ

تا (  ودو نمیش)رسنده و مسوول در افغانستان سراغ نمیشد  داشتند که هیچ مرجع رسمی پُ 

                                                        .چگونه گی این موضوع را روشن سازد 

 

  تحریک طالبان پاکستان   

میالدی با   ۲۰۰۹این گروه، بیت هللا محسود از وزیرستان پاکستان بود که درسال  رهبر

برادرش حکیم هللا   ومتعاقباً،  قتل رسید  به  درمنزلش  امریکایی  پیلوت  بی  شلیک طیارۀ 

ضد دموکراسی رسید. باساس گزارش  عقب گرای ضد ترقی و محسود به رهبری این گروهِ 

دو  روز  به  نیز  محسود  حکیم هللا  پاکستانی،  منابع  سال  های  جنوری  ماه    ۲۰۱۲ازدهم 

بازهم  میالدی  شل،  سرنشینتوسط  بدون  پیمای  هوا  کشته    یک  پاکستان  وزیرستان  در 

                                                                                                 شد.

ً طالبان افغانستان"  "  حرکتِ با الهام ازدرابتدا  پاکستان که    طالبانِ   تحریکِ  حمایت  با  وغالبا

پرده پشِت  ملی    های  منافع  برضد  استخباراتی  های  شد،  ب  افغانستانی شبکه  نهاده  نیاد 

دست یافت،    درمیان قبایل  بیشتر  تحریک مذکور به توسعه و نفوذ  پسانها، یعنی زمانیکه

و    ناسیونالیستی ندی وقسماً گرایش های قبیله یی،  دیوبمذهبی  اندیشه های  پذیری ازبا اثر

تمرد هایی نشان داد. ولی    پاکستان نیز  حکومتِ در برابرِ گهگاهی  ، ضِد پنجابی های حاکم 

نهایت، رشتۀ حیاتِ حال، چون  درهر به  (  مذهبی  –نظامی    –سیاسی  )  این تحریکِ   در 
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متقاعدِ  و  برحال  جنراالن  قراراستخباراتِ   بخِش   دست  پاکستان  نظامی  بنابرآن،    دارد، 

مذکور، به هیچ  و تحریک ِ  کستان پاحکومت مدارانِ علیرغم فرود وفرازهای مقطعی میان  

چنانکه ازچندسال بدینسو،  گرفت.  ن هجوم و سرکوب کامل نظامی قرار   صورت مورد ِ

اده تا عملیات نظامی وسیع  تحت فشارقرار د  ظاهراً   امریکایی ها، مقام های پاکستانی را

زند، اما،  در وزیرستان شمالی را به راه اندا  و قاطع، بخصوص علیه شبکه ی حقانی  

این منظور بدست  ، با آنکه ملیونها دالر و دینار امریکا را به  پاکستانی  حکومت مدارانِ 

.  انه بگونۀ حقیقی آن اقدام نکردندبه چنین عمل جنگی و سرکوبگر  هیچگاهآوردند، مگر

ملحوظاِت خاص سیاسی،   معین واهدافِ   میالدی بود که بربنیادِ   ۲۰۱۴تنها نیمه های سال  

لشکرکَشی" حکومت مرکزی پاکستان باالی وزیرستان شمالی صورت گرفت.  یکنوع "

که مخارج این لشکرکشَی را جانب ایاالت متحدۀ امریکا بعهده    آن بودگزارشها حاکی از

به  بیرون درز کرد، این بود که مقام  این تحرکاِت نظامی    گرفته بود، ولی آنچه دربحبوحۀ

درت  ا مباهای نظامی پاکستان، تنها به سرکوب آن بخشهایی ازطالبان و پناهگاه های آنه

ورزید که تمرد ها و ضدیِت شان علیه حکومت مرکزی آشکارشده بود. یا بعبارۀ دیگر،  

( برقرار بود و ازهمین شبکه  ی.اس.آیرتباط آنها با شبکۀ )آگروه ها و پایگاه هایی که ا

دستورمیگرفتند، نه تنها که مورد حملۀ نظامی قرار نگرفتند، بلکه از قبل به جا های امن  

                                                                                 نیز انتقال داده شدند.   

اخیردر  طالبانِ   تحریکِ   رهبرانِ  سالهای  هم ظرف  علیه  پاکستان،  تروریستی  فعالیتهای 

درچ هم  و  اند  داشته  نقش  افغانستان  جغرافیایهمردم  برضد    کنونی   ارچوب  پاکستان، 

فکری   عوامی نشنل پارتی نیزمخالفتِ  مترقی و یا نیمه مترقی و منجمله،احزاب ِرهبران ِ

این نکته  میکنند.    نیز   زیکی آنانفاقدام به حذف ِگهگاهی  و سیاسی بعمل می آورند و حتا  

ورتطبیق برنامه های فرا نیز گفتنی است که استراتژیست های نظامی پاکستان، به منظ 

  ، طالبانِ ، در نظردارند در موقع معینفغانی شانبخصوص برنامه های ضد ا  مرزی و 

  جنگی و سیاسی مورد   بمثابۀ ابزارِ   مانند شبکه ی حقانی،   دیورند " راهردو سوی خط "

                                                                               استفاده قرار دهند.

بر" ایران، حکیم هللا محسود رهبرگروه طالبان پاکستانی  عکس و خپایگاه " گزارش ِ   باساِس 

و این،  "  نظام دموکراتیک در این کشور است.  " هدف طالبان، پایان دادن بهکه    گفته بود

همان هدف پنهانی است که برخی از نظامیان پُرقدرت پاکستان به شمول شبکۀ استخبارات  
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پیش رو دارند. بهمان    ، غرض سرکوب افکارو حرکات مخالف خویشنظامی آن کشور

انتخاباتِ اساس بودکه درجریانات ِ پاکستان که بتا  پروسۀ  زدهم ماه می  ریخ دواپارلمانی 

دست به ترورها و انفجارهای متعددی زد    تحریک طالبان پاکستانی شد، م برگزار۲۰۱۳

دیگری    یکصد نفر هالک شده و تعداد زیادِ   پاکستان، حدود   ، به قول مطبوعاتِ که در اثرآن

جناح های  " پاکستان، همان بخشها وطالبان ِ  زخم برداشتند.  گفتنی است که " تحریکِ 

آی و  .دادند که کمترین رابطه را با آی.اس ترور، بم گذاری و انفجارقرارفِ سیاسی را هد

                                                                          داشتند. نظامیان پاکستان 

 سپاه محمد  

و    مذهبی عبارت بوده اند از موالنا مرید زیدانی، غالم رضا نقوی  این تشکیلِ   رهبرانِ 

واقع در حومۀ  صوبۀ الهور قرار    "  توکرنیازبیگآن در "  منورعباس علوی که مرکز

این گفته ها،عضو دارد.  حدود سی هزار  دارد. گفته میشد که سپاه محمد ً   )البته   عموما

می، با رژیم جمهوری اسالمی ایران  اسال  . این تشکیلِ (غیررسمی و غیر دقیق میباشند

   اهل تسنن علیه تند روی های تشکالت ِ  مبارزه  عمدۀ آن،  تنگاتنگ داشته و هدفِ   ارتباطِ 

میباشد.                       در خاک پاکستان  ویا دفاع دربرابِر هستی و هویت اهل تشیع  

                                                                 عمرلشکر

ردیده با شبکه های میالدی تأسیس گ ۲۰۰۲مذهبی عقبگرا در ماه جنوری سال  این تشکیل ِ 

. اسالمی مرتبط است  محمد و حرکت الجهاد  جهنگوی، جیِش مانند لشکرِ تروریستی دیگر 

مانند قاری عبدالحی الیاس و قاری اسد هللا الیاس تلحه درحملۀ  عمربرخی ازکادرهای لشکرِ 

روز   به  که  پاکستان  بهاولپور  در  کلیسا  یک  باالی  اکتوبر    ۲۸تروریستی  م  ۲۰۰۲ماه 

صورت گرفت، سهم داشتند که درنتیجۀ آن، به تعداد هفده نفر کشته شدند. گفته شد که  

خبرنگارِ  پرل  دنیل  قتل  در  ها  ژورن همین  ستریت  دست  وال  نیز  کراچی  در  ال 

                                                                                                   داشتند.
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حقانی   شبکۀ   

ص مذهبی متعصب و عقبگرایی بنام "جالل  شخ   نامِ واقع، ازنام این شبکۀ تروریستی در

 الدین حقانی اصالً ازپشتونهای قبیلۀ زدرانمولوی جالل  .  مشتق شده است  "الدین حقانی

وی چند سالی را در    .میان همان قبیله به دنیا آمدمیالدی در   ۱۹۵۰بوده و در سال    پکتیا

یت "  عضو  ضد قشون شوروی،مذهبی پاکستان سپری نموده و در سالهای جهاد ِ  مدارِس 

خالص یونس  مولوی  اسالمی  کردحزب  حاصل  را  سایرین   "  مانند  قو  شون  ،علیه 

جنگ   به  پکتیا  و  خوست  والیات  مانند  افغانستان  جنوبی  درمناطق  اشغالگرشوروی 

" تنظیم " های   پرداخت. مولوی حقانی، پس ازسقوط رژیم کودتای ثور و بقدرت رسیدنِ 

جهادی، بحیث وزیرعدلیه تعیین شد و بعداً به گروه طالبان پیوست و مدتی بحیث وزیر  

" فتح   .. . غرِض مسلح طالبی و عربی و پاکستانی و    سرحدات و باز فرمانده گروه های

                                                      .مشغول شد)والیت پروان و حومه(  " شمالی  

،  آی"، آی.اس."  سی.آی.ای استخباراتی "های  جالب است که سازمان  هم  این نکته  تذکر

  ضدِ   درسالهای جهادِ   جاسوسی عربستان سعودی وشیخ نشین های خلیج فارس  سازمانِ 

پول، سالح با  امکاناتِ قشون شوروی،  کلیه  و  تبلیغات  وسیاسی  ،  مولوی حقانی  از  فنی 

سدۀ هشتاد ِ ان " رییس جمهور وقت امریکا در دهۀرونالد ریگنکه "حمایت میکردند. چنا

                                                                                  گذشته، اورا به کاخ سفید پذیرفت.

استخباراِت   سازماِن  درآغوِش  تنها  نه  به مروِر زمان،  او  تروریستی  شبکۀ  و  "حقانی" 

پناهگاه  و  پایگاه  وی  برای  پاکستان  جاسوسی  های  مقام  بلکه  فرورفت،  پاکستان  ارتِش 

ی وجنگی درقلمرو آن کشور )وزیرستان شمالی( تدارک  مطمئن توأم با کلیه امکانات مال

دیدند. چون مولوی مذکوربه کبرسن دچارگردید، بنابرآن، فرزند وی )سراج الدین حقانی(  

نیابت او را درپیشبرد عملیات و اقدامات تروریستی این شبکه ازاو به عهده گرفت. گفته  

کرات به  حقانی  الدین  سراج  پسرش  و  حقانی  مولوی  که  سعودی    شده  عربستان  عازم 

میشوند و با کُمکهای سرشاِرمالی بر میگردند. بعضی منابع، تعداد مجموعی افراِد مسلحِ  

 این شبکه را تا چهارهزار نفرتخمین میکنند که درمیان آنها، تروریستهای پاکستانی 
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 مال جالل الدین حقانی رهبر شبکۀ تروریستی حقانی  

تحت    و پسر وافرادِ   د. این پدرن کی، بنگله دیشی و غیره وجود داریعربی، چچنی، ازب 

ازامر تندرو  آنها،  تبهکارزمرۀ  ترین  ترین،  فعال  و  تشکالتِ ترین  در  بخش  تروریستی   

   تروریستی مانند ترورهفت خونینِ   عملیاتِ یی از  شده سلسلهمنطقه شناخته  پاکستان و در 

افغان حدود هشتاد نفرقتل چهل نفر وزخمی نمودن ِ ای درخوست،  .آی.کارمندان سیتن از

شهر بانک  کابل  انفجاریدرشعبۀ  حملۀ  آباد،  پُرتلفات  جالل  هندوستان    و  سفارت  باالی 

امریکا در ، حملۀ مسلحانه باالی سفارت  ۀ موشکی باالی میدان هوایی بگرام درکابل، حمل

، حملۀ مسلحانه باالی  کابل   )انترکانتننتال(  ، حملۀ مسلحانه باالی هوتل بین المللیشهر کابل

بگرام هوایی  میدان  باالی  شلیک موشک  کابل،  درحومۀ  قرغه  عملیاتِ   هوتل  ها  ده    و 

                                       اند.  تروریستی دیگر را منسوب به همین شبکه دانسته

 سازمان سیاهِ   میالدی، شبکۀ حقانی را در لیستِ   ۲۰۱۲سال  قتی مقام های امریکایی درو 

و " خانواده ای از جنایتکاران و    گروه های تروریستی خطرناکملل گنجانید و آنرا از

سیاسی  پاکستان را نیزمتهم به حمایت ِخواند، درعین حال، حکومت ِ  قاچاقچیان مرزی "

 وقت   خارجۀ  امورِ حنا ربانی کهر" وزیرِ نمود. پس ازآن بود که "این شبکه  ازو لوژستیکی  

اطالعات مرکزی امریکا    " پسران چشم آبی سازمانپاکستان، این شبکۀ تروریستی را  

اگر قرار باشد پاکستان در بارۀ پیوند با شبکه های   : "  " نامید و گف  (ای   .آی  .)سی
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باید سازمان   نتیجه  امریکا )سیا اطالعات    تروریستی صحبت کند، در  نیز در  مرکزی   )

دهد."                     بارۀ ارتباط خود با بسیاری از سازمان های تروریستی  توضیح    

وزیرامورخارجۀ پاکستان درحقیقت، اشارۀ کوچک به هزارها رمز و راز فی    این تذکرِ 

ی به  ( و درعین حال، اخطارظریفانه ی "آی اس آی  "  و "سیا"  مابین دو شبکۀ استخباراتی )

های سر رندهد. ورنه، گویا رازن پاکستان را تحت فشار قراجانب امریکا بود تا بیشترازآ

گفته شده که شبکۀ حقانی درعین حال، با بخشهای  نمود.را افشا خواهند    بیشتری  به ُمهرِ 

" شورای میرامشاه  ، "ورای کویته"، حزب اسالمی گلبدیندیگرتروریسم منطقه مانند " ش 

پاکستان، فکر  درغرب  همسویی  و  ارتباط  در  امثالهم   و  پاکستانی  و طالبان  عملیاتی  ی 

تندرو و بیرحم زیادی را    دارد. گفته میشود که شبکۀ حقانی و همکارانش، نیرو هایقرار

دولتی و  مهم ِانتحاری و ترورافراد ِ  و اکثر عملیاتِ افغانستان و پاکستان جذب نموده    در

                                                                     همین شبکه میباشد.، کارِ غیر دولتی 

م، تعدادی ازاعضای کانگرۀ امریکا به افغانستان سفرنمودند و پس ازیک  ۲۰۱۲درسال  

امریکا   وزیرامورخارجۀ  عنوانی  یی  نامه  ارسال  تحلیل ِدقیق ِاوضاع، ضمن  و  مطالعه 

سفر آنها به افغانستان، نگرانی های مقامات  استخباراتی }افغانستان{ در مورد "گفتند که  

ب و  کرده  تأیید  را  حقانی  آن  شبکۀ  اس.ه  آی.  که  است  شده  روشن  آی ها 

                                                               "درحمالت  تروریستی دست دارد.

شامل فهرست  شبکۀ تروریستی حقانی را  م۲۰۱۲درسال    آنکهمقام های امریکایی، پس از

دستیابی به  مورد ِمعلومات درم کردند که هرفردی که  سازمانهای تروریستی نمودند، اعال

ش برای  را  حقانی  الدین  پسرجالل  حقانی  الدین  ملیون  سراج  پنج  وجه  سازد،  مهیا  ان 

دالریدالر ملیون  پنج  جایزۀ  این  کرد.  خواهند  پرداخت  جایزه  بصورت    بعنوان  )البته 

حقانی،  حقانی، خلیل الرحمن  گرمربوط به شبکۀ مذکورمانند عزیزشامل افراد دی  جداگانه( 

شبکۀ    اما آنچه مسلم است؛ اینست که رهبرانِ   یحیی حقانی و عبدالرووف ذاکرنیز میشد.

پاکستان است و تا وقتی که  جاسوسی ارتش ِ سازمان ِ تروریستی حقانی شدیداً تحت حمایت ِ

های مقام  فشار  امریکا  تحت  را  پاکستان  قرار استخباراتی  مصممانه  و  ندهد،  شدید 

یابد.                         مورد نظر، به زودی و آسانی دست  ران ِدشوارخواهد بود به رهب  
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مقام های امریکایی عالوه ازتروریستهای ذکرشده، افراد آتی را نیزشامل فهرست سیاه  

                    کردند.     نموده وبرای دستگیری آنها جایزه های چند ملیون دالری تعیین

ملیون  ۲۵بن الدن وجهاسامه  ریستی القاعده پس ازبرسازمان ترو*ایمن الظواهری ره

                                                                                      دالرامریکایی.

*علی سعد بن علی الحوری که متهم به بمب گذاری وقتل نزده نفر امریکایی در " ظهران  

                                                      ملیون دالر. ۵" عربستان سعودی، مبلغ  

الخبر"، مبلغ   برجهای "  در  گذاری  به بمب  الیعقوب متهم  ابراهیم صالح  ملیون    ۵* 

                                                                                       دالرامریکایی. 

شهروندان   قتل  به  متهم  الناصر  محمد  حسین  مبلغ  *عبدالکریم  ملیون    ۵امریکایی، 

                                                                                                  دالر

                               * احمد ابراهیم المغسل متهم به بمب گذاری در برجها ی الخبر   

ملیون    ۵اهداف امریکا و انگلیس وجه  حمله به  *  عدنان ج. شکری جمعه متهم به  

                                                                                                 . دالر

این درحالی بود که خبرگزاری بی بی سی از قول وبسایت " ویکیلکس " درماه جوالی  

نصیرالدین حقانی پسرجالل الدین حقانی رهبر شبکۀ موسوم به "  م نوشت که "  ۲۰۱۵

دالعزیز الغدیر سفیر سابق عربستان سعودی  م با عب۲۰۱۲فبروری سال    ۱۵حقانی " در

   است."                                           در اسالم آباد پایتخت پاکستان دیدار داشته

متذکرشد وعملیات    باید  حمالت  حقانی  شبکۀ  امریکا،  و  ناتو  منابع  قرارگزارشهای  که 

افغانستان وبخصوص حمله باالی هوتل بین  زیادی را علیه نیروهای خارجی و دولتی  

ا سفارت  باالی  حمله  کابل،  کالمللی  در  داده مریکا  انجام  دیگر  اهداف  و  ابل 

                                                                                               .  است

باال   در  که  را  تروریستی  بنیادگرای  های  گروه  و  خارج  احزاب  بردیم،  نام  آنها  از 

ازچارچوب احزاب رجعت گرای مذهبی پاکستان مانند جمعیت العلمای اسالم، جماعت  
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(، جمعیت العلمای پاکستان، مسلم )شامل شاخه های انشعابی آن  اسالمی ابواالعلی مودودی

          میباشد.                                    لیگ )شامل شاخه های انشعابی آن( و غیره 

و    " تحریک " های " اسالمی و جهادی"  تنظیم" ها و "جماعت " ها،  "و تبارزِ تسلسل  

هرمفتی  که هرمالو   پاکستان چنان باال گرفت  خاکِ این سالها دردر  گروهک های تروریستی

ُگزینش  مامه و موهای بلند و دراز و عریش ِ، با داشتن ِقوم یا رهبرهرقبیله  کالنِ و یا هر

و   اسالمی، نام  یا  آوردن ِ  نشان عربی  و  بدست  دینار  و  میل سالح،دالر  آسانی    چند  به 

  ، و اما مساعد برای اخاذی، زراندوزی، تروریسم   رچنان هوا و فضای تیرهد  میتوانست

عه به  بسازد و با مراج  خودش رادسته و گروه  ی بیگناه،  هاانسان شهرت طلبی و کشتار

ه عربستان سعودی و سؤاستفاداوت ریزِ سخ ردن بدامن ِدست بُ آی پاکستان و آی.اس.  شبکۀ

خونین و اندیشه های    " کارنامه" های    به گسترش و تقویتِ   محل و منطقه،  مردمِ   جهالتِ از

" حکیم    اشخاصی مانند " بیت هللا محسود"،بهمین سلسله است که    خود بپردازد.  زهرآگینِ 

د" ، " قاری زین  موالنا صوفی محم ، "  بهادر"ولوی نذیر" ، " حفیظ گل  " م هللا محسود"،  

" مالعمر"، "موالنا فضل  ،  ، " سراج الدین حقانی"  " موالنا فقیرمحمد"الدین محسود" ،  

" حافظ  محمد    "،  موالنا سمیع الحق"،" مولوی فضل هللا"   ،اظهر" مسعود الرحمن"، "موالنا

، قاری عبدالحی الیاس،  "نامدارحاجی "، "  اجی ترکستان بهتانیح " ، " عمرخالد"، سعید " 

،  موالنا مرید زیدانی، غالم رضا نقوی، مسلم یوسف، فضل الرحمن خلیل، قاری سیف هللا

و شهر های    شان را در میان قبایلتروریستی  تشکالت ِ   ،وامثالهم  اعظم طارق، شعیب ندیم 

گسترانیده    ...تا نواحی مرز میان افغانستان و پاکستان    و پشاور    ، هور ال  کویته،  کراچی،

ً اینها،  اند.   شان علیه هستی ملت    توش و توان  مصمم هستند با استفاده ازکلیه  گویا مجموعا

دریکی از برزمند.    دموکراسی و انسانیت  ،آزادی، ترقی  هرنوع اسم و رسمو   افغانستان

" که بعداً از طریق برخی رسانه های افغانی نیز درماه حوت  " ناتو   گزارشهای محرمانۀ

مک : " طالبان در افغانستان  از ک  ر رسید، گفته شد کهخورشید ی به نش  ۱۳۹۰سال  

سازمان های امنیتی و استخباراتی پاکستان  بر خوردار میشوند و حمایت از   مستقیم  

   ..."                       استحکومت در افغانستان نیز  رو به افزایش بوده  مخالفین  

کسب شده از بیست و هفت    : " بر اساس اطالعات  مذکور همچنان آمده که   در گزارش   

هزار فقره  بازجویی از بیش از چهار هزار تن از افراد طالبان، شبکه ی القاعده و سایر 

ت نا تو در آمده بودند، تهیه  گروههای خارجی حاضر در جنگ افغانستان که به اسار
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 طالبان  ارشد  رهبران    استقرار    محل  ه اند که منابع دولتی پاکستان از. پرسیده گان گفتشده

روابط    دقیق،  جزئیات  بسیار  " ناتو" برای نخستین بار بگونۀ  به خوبی آگاهند. گزارش

 بهره برداری پاکستان از رهبران  "  وطالبان را آشکار ساخته میگوید که    آی.اسبین آی.

                                           ارشد طالبان همچنان  و بدون وقفه ادامه دارد..." 

ی که چندی قبل با واسکت  " شخص:  امنیتی افغانستان درماه دسامبر نوشتند که    مقام های

بود، اعتراف کرده      گردیدهحامل بمب انتحاری در والیت ننگرهار دستگیر  }جلیقه{ ی

انتحاری تشویق و آماده    حمالت  ن افراد به  درآجنرال حمیدگل ، مدرسه ای را که  است که  

منبع اطالعاتی افغانستان، اسم این تروریست را " جنرول فرزند    میشوند، تمویل مینماید. 

ولی تبعه   " شخصی به اسم مولوی گل  که     وی گفتندجهانگیر" معرفی نموده و از قولِ 

انتحاری    ی پاکستان که  در مدرسه ی هاشمیه معلم است و }در تلقین و آموزش{ افراد  

فعال میباشد و در مدرسه ی مذکور حدود پنجصد تا ششصد نفر مشغول آموزش هستند.  

"                                                                                                     

نقش   پسین،  سالهای  ظرف  )آی.اس.آی(  پاکستان  ارتش  جاسوسی  شبکۀ  که  ازآنجا 

ی  بسیارعمده و خونینی دراوضاع سیاسی، اقتصادی، تبلیغاتی را بعهده داشته و فعالیتها

به مورد   پس  است،  انداخته  راه  به  افغانها  ملی  علیه هستی  را  یی  گسترده  خرابکارانۀ 

ی بعنوان " مشت نمونۀ خروار" درمورد این شبکۀ  خواهد بود معلومات بسیارمختصر

                            :                                          جهنمی درمنطقه ارائه نمایم

افغانستان"  ( کتاب  ۸۳و ۸۲درصفحۀ )    – جلد اول  " نقش پاکستان درتراژیدی خونین 

" ... ارتش پاکستان ارگان خطرناک، پ رقدرت   تألیف صاحب این قلم، چنین میخوانیم :

از شبکۀ استخبارات   دارد که آن عبارت  وهمه کارۀ دیگری در درون تشکیالت خود 

اسرارمالی، سیاسی، نظامی،  ازهمه ګونه  میباشد که با آګاهی  عسکری بنام آی.اس.آی  

ی شهروندان و با برخورداری از بودجۀ  امورخارجی وحتا مسایل شخصی و خصوص

  چیزقراردارد. شبکۀ مذکور،سرسام آور و اختیارات نا محدود، دررأس همه کس و همه  

های روسی، با  علیه نیرو   درسالهای اخیر، بخصوص درسالهای جهاد مردم افغانستان

ی(، )انتلجنس سرویس  برقراری روابط تنگاتنگ با شبکه های استخباراتی )سی.آی.ا

)ان جلب  گلستان(،  غرض  سعودی  عربستان  العامۀ(  )المخابرات  اسراییل،  موساد( 
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همکاریهای مالی و تخنیکی آنان و آموزشهای خاص فنی جاسوسی، چنان وسعت یافت  

ازجمل منطقه و  تا درون کشورهای  پاکستان،  ازدرون  را عالوه  فعالیتهای خود  ه،  که 

ۀ جهنمی، همیشه یکی ازجنراالن  . در رأس این شبکافغانستان نیز گسترش داده است

گانه )نیروهای زمینی، بحری و هوایی( پاکستان تکیه زده نزدیک به هرم قدرت سه  

اخیر و درقبال مصیبت های   این تشکیالت استخباراتی به ویژه ظرف سه دهۀ  است. 

خونبارمردم افغانستان، تخریبها، مداخله ها، وتجاوزهای دامنه داری علیه منافع ملی  

افغانستان انجام داده و هنوزهم در این زمینه فعال مایشا میباشد. گفتنی است که  مردم  

بلکه   نیست،  پاکستان"  منظور" سالمتی  به  اطالعات  آوری  تنها جمع  این شبکه  کار 

قاچاق مواد مخدر از منطقه بخارج، برنامه ریزی های اقتصادی به نفع نظامیان، به راه 

و دخالتهای خصمانه و تخریب    رش عناصرخرابکاراندازی فعالیتهای تروریستی، پرو

دستگاه    یباشد. منسوبین آی.اس.آی و درمجموع،کارانه در امور سایر کشورها نیز م

اقتصادی  درنظام  را  یی  عمده  نقش  امورنظامی،  ازپیشبرد  عالوه  پاکستان،  ارتش 

کشورنیز بعهده گرفته اند. به همین سلسله، دربخشهای مهم تولیدی و تجارت بنام های  

امثالهم   و  بحریه  بنیاد  بنیادشاهین،  ارتش،  رفاه  صندوق  فوجی،  بنیاد  مثالً،  مختلف 

کمیاوی، حبوبات، سمنت، برنج، پرورش اسپ، شرکت    درسکتورهای شکر،انرژی، کود

ها،   شاهراه  عوارض  آوری  جمع  نقل،  و  حمل  ساختمانی،  بانکداری،  هوایی،  های 

مخابرات و غیره سرمایه گزاری نموده اند که این سرمایه گزاریها بالغ بر ملیارد ها  

                                                                                     دالرمیگردد. " 

ماه نوامبر   ۲۶به همین ارتباط، یکی ازتحلیلگران پاکستانی بنام " ام. الیاس خان" بتاریخ 

ور درسایت فارسی )بی بی  م ازقول عایشه صدیقه روزنامه نگارمشهورآن کش ۲۰۱۶سال  

نوشت پاس:  سی(  که  است  معنی  این  به  ارتش  توجه  قابل  مالی  نفوذ  و  قدرت  خگو  " 

ملیارد    ۲۰م اقتصاد تحت کنترول ارتش، حدود  ۲۰۰۷دربرابرهیچ کس نیست. درسال  

دالرتخمین زده شده بود که عمدتاً از طریق شاخه های رفاه عموم این نهاد تأمین میشود 

که امپراتوری وسیعی شامل فعالیتهای صنعتی، خدمات، امالک و خرده فروشی را شامل 

                                                                                        "   میشود. 

خورشیدی خویش    ۱۳۸۸میزان سال    " شبکۀ اطالع رسانی افغانستان" در یک گزارش ماه

هزاران تن از نیرو دفاع رژیم حامد کرزی نوشت که "  ازقول عبدالرحیم وردک وزیر
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تا   اند  افغانستان شده  . حدود چهار هزار  های خارجی وارد   . کنند.  را تقویت  طالبان 

نیروی خارجی از کشورهای مختلف از جمله آفریقای شمالی و پاکستان به نیرو های  

ال و  پیوسته ودراین کشور عملیات های  طالبان  افغانستان  }در{  انجام  قاعده  مسلحانه 

                                                                                         میدهند..." 

:  بل اندمیل" کانادا نوشت که " گلو   فغانستان همچنان از قول روزنامۀ نی ااطالع رسا  شبکۀ

 طالبان  جمعیت العلمای اسالم وحامی آشکار    حزب    مولوی نورمحمد یکتن از رهبران  "  

 تحت اداره ی این حزب زیاد است، او رقم    مدارس    از بسکه تعداد  در کویته میگوید؛  

حزب ما اکنون به هزار ها    است . .. تعداد مدارس تحت اداره  آنرا فراموش کرده  دقیق  

   "  .  . دارد.  موقعیت  کویته  در  تنها  آن   باب  پنجصد  الی  چهارصد  حدود  و  میرسد 

(۱)                                                                                              

پاکستان و موقعیت های آنها    تروریستی  -مذهبی  وتشکالتِ   مدارساز دیگری تعداد  یک  اسمای

                                                              از اینقرار است : درقلمرو پاکستان 

 جامعه الزهرا ) برای خواتین( و جامعۀ اهل حدیث 

دارالعلوم کورنگی در کراچی    

 مدرسۀ عربیه درکراچی

 مدرسۀ احسان العلوم در کراچی 

 جامعۀ دارالخیر در کراچی

 مدرسۀ دارالعافیه در کراچی

 جامعۀ بنوریه درکراچی 

جامعۀ ابی بکرالسالمیه درکراچی     

 جامعۀ فاروقیه درکراچی

 جامعۀ اشرفیه در پشاور
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 جامعۀ نعیمیه در الهور 

ر ملتانخیرالمدرس  د  

 دارالعلوم در ملتان 

 دارالعلوم حقاینه در اکوره ختک

 جامعۀ اسالمیه در بهاولپور

 مرکز تعلیمات اسالمی 

 مدرسۀ عربیه 

 مظهرالعلوم 

 مدرسۀ البنات 

 جامعۀ خاروقیه 

 دارالعلم امجدیه درکراچی

 المنتظر در الهور )مربوط اهل تشیع( 

( جامعۀ اهل بیت  دراسالم آباد ) مربوط اهل تشیع   

 مدرسۀ مومن 

مدرسۀ آیت هللا حکیم در راولپندی ) مربوط اهل تشیع(    

 مدرسۀ مشاع العلوم در حیدر آباد 

 مدرسۀ امام صادق در کویته  ) مربوط اهل تشیع ( 

 مدرسۀ تحفظ القرآن درکراچی 

 مدرسۀ تعمیل القرآن درکراچی 
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تحریک جعفریه در راولپندی    

پنجاب حرکت المجاهدین بهاول پور در   

 مدرسۀ نظامیۀ بهاول پور در پنجاب

 جامعۀ محمودیه تجدید القرآن  در الهور

 تحریک جعفریه در ملتان

امام بارگاه تحریک جعفریۀ پاکستان در سرگودها     

 نعمت العلوم  اسالمیه در فیصل آباد

 خالفت راشده در فیصل آباد

 حرکت االنصار در فیصل آباد

در الهور مسجد صدیقیه مربوط سپاه صحابه  

 سپاه صحابه در بهاولپور

 تحریک جعفریه در بهاولپور

 سپاه صحابه جناح موالنا اعظم طارق در فیصل آباد

 تحریک جعفریۀ پاکستان در گوجرانواله

 العصر اسالمی در الهور

دفترحرکت االنصار در سرگودها     

 جوانان شیعه، طلبۀ اسالمی

تحریک نفاذ شریعت در مالکند    

نتس ارگنایزیشن در دیرۀ اسماعیلخانامامیه ستود  
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 حرکت االنصار در میران شاه

جامعه العربیه المفت العلوم در حیدرآباد    

خدمت خلق فاوندیشن در حیدرآباد     

 حزب المجاهدین 

 تحریک مجاهدین در جمو و کشمیر 

ر تحریک المجاهدین جمو و کشمی  

 العصر مجاهدین در جمو و کشمیر 

کشمیرشیران خدا در جمو و   

 جمیعت  علمای حدیث به رهبری قاضی عبدالقدیرخاموش

رمرکزی جمعیت اهل حدیث به رهبری حافظ زبیراحمد ظهی    

 جمعیت اهل حدیث به رهبری موالنا عبدالغفور روپری

 جمعیت مشایخ به رهبری پیرفضل حق

پاکستان شیعه پارتی به رهبری نوبهارشاه    

معین الدین الخوی  جمیعت اهل حدیث به رهبری موالنا  

 تحریک اسالمی پاکستان به رهبری پروفیسور طاهرالقادری

جماعت اهل حدیث     

جمعیت علمای اسالم به رهبری موالنا اجمل قادری     

 جامعۀ امداد العلوم به رهبری موالنا حسن جان 

انیه در اکوره ختک به رهبری موالنا سمیع الحق } پدرطالبان {جامعۀ حق    
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جامعۀ محبت خان به رهبری موالنا محمد یوسف قریشی    

 جامعۀ ایثارالحق به رهبری موالنا ذاکر فیروز 

 جامعۀ سپاه خدا به رهبری موالنا اکبر رند

 اهل سنت) شامل فرقه های بریلویان، دیوبندیان و اهل حدیث ( 

                  (۲)رفروشان  اسالم به رهبری موالنا محمد قاسم قدس.و جامعۀ س 

وسط شبکۀ  توریستی دیگری نیز درخاک پاکستان  نان، تشکالت و سازمانهای ترهمچ  

مالی کشورهای خارجی مانند عربستان سعودی،    با تمویلِ   کشور، بارات نظامی آناستخ 

قارۀ   دیوبندِ   مدرسۀدر  ی که ریشۀ فکریاسراییل، امریکا، انگلیس، ایران و سایر مؤسسات 

تنها همانندِ هریک از  دارند،  هند نه  با    آنها،  سایرسازمانهای تروریستی  سلسلۀ زنجیری 

ند و سایرمناطق  خونین درپاکستان، افغانستان، ه   ، بلکه درحمالت و تحریکاتِ مرتبط اند 

   :                           از یکتعداد آنها دراینجا نام میبریماینک، تداخل فعال دارند که 

 جماعت الدعوه 

 جماعت االنصار 

 خدام االسالم

 االاختر ترست

 الرشید ترست 

. عمدتاً درجمو و کشمیر به سود منافع م ایجاد گردید۱۹۹۸: در ماه جون سال  البدر

 پاکستان فعال است.  

میالدی تأسیس گردید و درمناطق جمو و کشمیر به نفع   ۲۰۰۱درسال :   لشکرجبار

. پاکستان می جنگد  

شکراسالم ل  
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 سپاه محمد 

 لشکرعمر 

 جماعت الفقرا

 ندیم کماندو 

 حرکت المجاهدین اسالمی

 جماعت المجاهدین 

 البرق 

 الجهاد

از فورسمسلم جانب   

 کشمیرجهاد فورس

 العمرمجاهدین 

 اسالمی جماعت طلبا 

 جبهۀ محصلین برای آزادی

 االاخوان المجاهدین 

 تحریک حریت کشمیر 

 جنگجویان آزادی المصطفی

اذ اسالمی انقالبی مح  

هفتگیاطالع" پرورپاکستانی  "  ات  تروریست  برمدارس  مبنی  را  مطلبی  درماه  ایران، 

نقل   به نشر رسا نید که ما اینک، بخشهایی ازمطلب نشر شده را دراینجام  ۲۰۱۵جوالی 
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تروریست دارند.    سه" های مذهبی استعداد خاصی در پرورِش رددرپاکستان، "م   میکنیم: " 

ق ثابتی در  اما موضع  آگاه است؛  این مشکل  از  بعد  دولت  نمیکند.  اتخاذ  بال مدرسه ها 

ازحملۀ دسامبر سال  گذشته به مدرسه ای در پشاور، دولت، قانونمند سازی مدرسه ها 

پرویز رشید، وزیر اطالع رسانی، علیه   وقتی  اما ماه گذشته  داد.  قرار  اولویت  را در 

  مدرسه ها صحبت کرد، حتی یک نفر از اعضای دولت از او حمایت علنی نکرد... این 

استبرخور نگرفته  شکل  شبه  یک  متناقض  زمان  د  به  درپاکستان  گرایی  بنیاد  ریشۀ   .

نخست وزیران اسبق این کشور، ذولفقار علی بوتو و ضیاح الحق باز میگردد که قصد  

  ۱۹۷۹داشتند این کشور را صبغۀ اسالمی بدهند. سیاست آموزشی ضیا الحق که درسال 

، برنامۀ درسی را  کشور قابل مشاهده است  ی درسی اینتصویب شد و هنوز درکتاب ها

امروزی، تندرو های مذهبی قدرتمند تر شده اند   وضعیتِ در{  }مذهب شکل میداد...    حولِ 

پاکستان ایدئولوژی های افراطی را ترویج میکنند... درسال   که    ۱۹۴۷و مدرسه های 

  ۲۰یزی بین  چ  مدرسه در این کشور وجود داشت. اکنون۱۸۹پاکستان بنا نهاده شد، تنها  

ا آموزش  ملیون کودک ر 3.5تا    ۸.۱هزار مدرسه در این کشور فعال هستندکه بین  ۴۰تا  

میدهند... نگاهی به برنامۀ درسی این مدرسه ها به خوبی نشان دهندۀ ذهنیت نا بُردبار 

مطالعۀ   جای  به  میرود.  سمت  کدام  به  پاکستان  میدهد  نشان  خوبی  به  و  آنهاست  پشت 

تجرب بیشتر روزرا صرف حفظ  ریاضی، علوم  آموزان  دانش  و درک مطلب،  انشا  ی، 

متون افراطی، خواندن سرود های جنگ و مبارزه و ستایش از دولت میکنند... کودکان  

}درمدرسه های افراطی{ از ارتباط با جهان خارج منع میشوند و به آنها افراط مذهبی،  

دولت   ضد  و  غرب  ضد  های  اندیشه  و  مسلمانان  غیر  از  آموخته  نفرت  پاکستان 

                                                                                           میشود..."  

بنام  پلومات سایدریکی ازمقاله های تحقیقی که توسط یک د افغانستان  بق وآگاه سیاسی 

سازدرایالت های  احمد سعیدی" نگاشته شده است، تعدادی از مدارس دینی تروریست  "

باب بالغ ۲۷۱۵تعداد مدارس تنها در ایالت پنجاب، به  "  را چنین بیان میدارد:    پاکستان

باب آن متعلق به دیوبندی  ۱۰۶۹باب آن مربوط به بریلوی ها،    ۱۳۳۳میشود که ازآن جمله

باب باقیماندۀ آنها به اهل تشیع تعلق دارند    ۱۱۳باب آن مربوط به اهل حدیث و    ۱۹۲ها،  

نفر،    ۹۹۹۰۷نفر، درمدارس دیوبندیها    ۱۱۷۹۳۱ها به  ی  تعداد طالب درمدارس بریلو و  

تن بالغ میگردد که به این    ۵۴۳۰نفرو طالب اهل تشیع به    ۲۹۹۴۷درمدارس اهل حدیث  
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نفر   ۲۵۳۲۱۵حساب، تعداد مجموعی طالب دینی پاکستان تنها در ایالت پنجاب، بالغ بر

                                                                                                "میشود.

باب با ۳۵۶درشهرالهور، تعداد مدارس دینی عبارت اند از  "  وی همچنان مینویسد که  

باب با    ۱۸۶شاگرد، در راولپندی    ۱۷۴۳۷باب با  ۱۵۴شاگرد، در گوجرانواله    ۴۷۶۳۴

آباد    ۱۹۳۵۸ درفیصل  ب   ۱۲۴طلبه،  درسرگودها    ۱۱۳۰۰ا  باب  با   ۱۶۴شاگرد،  باب 

درملتان    ۱۴۲۵۵ با    ۳۶۳طلبه،  خان    ۲۳۵۰۰باب  غازی  دیره  در  باب ۳۹۷شاگرد، 

شاگرد.                                    ۸۰۰۲۳باب با  ۹۶۸طلبه و دربهاولپور ۲۹۵۱۱با  

بُ   آنچه نام  ازدرباال  بسیارکوچکی  نمونۀ  شد،  مذهبی  رده  مدرسۀ  و  مرکز   – هزاران 

است که اگراسمای همۀ آنها فهرست  عقب گرا وظلمت گستردرخاک پاکستان  تروریستی  

بکۀ  موالنا های مفتخوار و خادمان ش  ، مفتی ها و و نام مال هاشود، اصطالحات مذهبی  

         رسید.                                   رتش پاکستان به هزارها خواهد استخبارات ا

: " بزرگترین تهدید علیه پاکستان،  زیکدان و نویسندۀ پاکستان میگویدپرویز هودبهایی، فی  

                                                       "  نظام آموزشی اسفبار این کشور است.

خورشیدی  افشا کردند که شخصی بنام " مولوی    ۱۳۹۰گزارش های ماه جوزای سال  

: "  درپاسخ  نذیر" یکی از فرماندهان گروه طالبان پاکستانی به رسانه ها گفته است که  

به حمله های هواپیما های بدون سرنشین امریکایی در پاکستان، جنگجویان زیادی را  

مبارزه  با حمله    ی  برای جنگ و انتحار به افغانستان میفرستد. زیرا چارۀ دیگری برا

                                                        "  های هوا پیما های  امریکایی ندارد .

خبارات  افشا نمودند که شبکۀ است   م رسماً ۲۰۱۳فغانستان دراوایل سال  مقام های امنیتی ا

تابستان فصل  یکباردیگردرآستانۀ  پاکستان،  گشایش  نظامی  طالبان  ،  گروه  دفتررسمی 

دربِ  افغانی،  های  نیرو  برای  امنیتی  مسوولیتهای  هزاردرقطروتحویلدهی  مدرسۀ     ها 

آنرا پس ازآموزش دهی    در خاک آن کشور را بسته و طلبه هایر تروریست پرو مذهبی  

عملیات تخریبی و    جنگ علیه افغانها و انجام دادنِ   " میرامشاه "، به مقصدِ   در مناطقِ 

  عملیاتِ ی ومسلحانۀ تروریست  انتحاری درخاک افغانستان می فرستد. چنانکه سلسلۀ حمالتِ 
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افزایش  سایر والیات    م درشهر کابل و ۲۰۱۳انتحاری و انفجاری درماه های اول سال  

                                                                                                 یافته بود.  

م  ۲۰۱۳یک جلسۀ شورای امنیت ملی افغانستان درماه جون سال  والی میدان وردک در 

... جنگجویان  گفت که "   قناعت بخش نیست  این والیت  از مناطق    وضعیت  پاکستانی 

. این  این والیت دست به کار شده اند وزیرستان زیر نام گروه طالبان برای اخالل امنیت  

}شهرک ولسوالی  در  های  جنگجویان  داد"و    "چک"،  "جغتو"{  بصورت   "  دایمیر 

وسازم ارتش  اعضای  از  تن  دوصد  حدود  اند...  شده  سرازیر  جاسوسی  گروهی  ان 

فعالیتهای خرابکارانه در ولسوالی های والیت میدان وردک جابجا شده   پاکستان، برای 

                                                                                             اند..." 

 تروریسم و اندیشۀ وهابیت  

  عربستان سعودی، قلمرو وهابیت از  عقب گرایانۀرسانند، اندیشه های  چنانکه واقعیت ها می 

  حکومت پاکستان)دوکشور ی رسمی  با سیاست هاقلمروپاکستان، طوری  ازدیوبندی  افکار

عربستان رژیم  موجِ   (و  جخونریز   تروریسمِ   و  و  که درمنطقه  اند  گشته  عجین  هان 

تحت شعارهای ظاهری  ی ابرقدرتهای طماع،  موازی با سیاست هازمین را    کرۀسرتاسرِ 

اهل    جنگ برضد هندوئیسم "، ""  ،  "  ، " جهاد علیه صلیبیونصل اسالم"" برگشت به ا

داده اند  خون و آتش قراردرمیانِ    اسالمی و...الدم اند "، "برگشت به خالفتِ تشیع مباح  

این آتش    شعله های سرکِش میان  بدینسو در  چندین سالآن از  مظلومِ   که افغانستان با مردمِ 

                                                                                               .میسوزند

م  ۲۰۱۷تحلیلی( درشمارۀ دوم ماه جنوری    –سایت خبری    -نشریۀ انترنتی " پیام روز

(، گزارشی را به نشر رسانید که ما اینک، بخشهایی  یش از قول نشریۀ پاکستانی )نیشن خو

                                                                           ازآنرا دراینجا درج مینماییم:  

... متآسفانه، به استثنأ چند زمان کوتاه دراین کشور)افغانستان(، طی چهاردهۀ گذشته،  " 

صلح به معنای واقعی کلمه دیده نشده است. تقریباً همه بازیگران درگیردرافغانستان، به  

بازیچۀ را  کشور  این  مردم  خون  ای  امروز    طوربیشرمانه  و  اند  قرارداده  خود  دست 

افغانستان   برای مردم  از غیرمسلمان  تمایز مسلمان  از دشمن وحتی  تشخیص دوست 
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کارآسانی نیست. به نظرمیرسد این کشور به واسطۀ به اصطالح دوستان خود درحال  

                                                                                افول است..." 

که افزود  "  گزارش  م :  و  بزرگ  قدرتهای  هیچ ااما  از  نیز  گرمنطقه  سلطه  جراجویان 

این  میرسد  نظر  به  اند.  نکرده  دریغ  ها  افغانستانی  برای جاری ساختن خون  ابزاری 

ید مقامات  بازیگران، تا کشته شدن آخرین افغان مصمم به ادامۀ جنگ هستند ...عالقۀ شد

تروریزم"  نابودی  در"  و روسیه  امریکا  با  بندی  درجناح  برای حضوریافتن  پاکستان 

تصورمیشد پاکستان سیاستی    ۲۰۰۱سپتمبر  ۱۱طنزی به بلندی هیمالیا است... بعد از

ه و  گرفته  متضاد  ازکامالً  این کشوردرکنارحمایت  که  با مگامی  درجنگ  متحده  ایاالت 

گروه ضد امریکا درافغانستان پرداخت، این مسئله ثابت شد  طالبان به تجدید قوای این  

نی نیست که ایاالت متحده که چیزی فراسوی سیاستی صرفاً متضاد است.... این باورکرد

درمورد این بازی دوگانه اطالعی نداشته است.اما با تغییر تمرکز این کشوراز عراق قبل 

رش غیرجدی خود شان را نسبت به  ازنابودی افراط گرایی و تروریسم درآنجا، آنها نگ

، بازی دوگانه ای که برای هردو طرف بدون جنگ به اصطالح علیه ترور نشان دادند

درد سر بود... درمناطق تحت نفوذ طالبان، اسامه بن الدن و گروه القاعده اش، جنبش  

ازب متعدد یاسالمی  تروریستی  های  شبکه  و  شرقی  ترکستان  اسالمی  جنبش  کستان، 

از طریق پاکستان،    اپایه گذاری شدند. حتی درحال حاضر طالبان، به وسیلۀ آنه   پاکستانی 

المللی را برای مبارزه با دولت افغانستان به این کشور آورده   همه تروریستهای بین 

                                                                                              است."  

بود:   آمده  چنین  گزارش  پایانی  بهای  دربخشهای  پرداختن  به  مجبور  پاکستان  مردم   "

سنگینی بابت سیاست دیوانه وار "پناهگاه تروریست شدن " پرداخت کرده و این مسأله  

منجربه رشد سرطانی تروریزم دراین کشور و قتل عام و معلولیت هزاران نفر ازمردم  

به رغم اینکه هرگز این سیاست ماجراجویانه به    بیگناه به ویژه پشتونها شده است.

تصویب مجلس یا دولت غیر نظامی این کشور نرسیده است، ولی بعنوان نهال پرورش 

برنام   حکومتی  سیاست  یک  و  مانده  باقی  کشورهنوز  امنیتی  های  نهاد  یافتۀ 

                                                                                           میباشد..."
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و دهشت    آنهمه درامه های خونین  گذشته نیز متذکر شدیم، درعقبِ   که در صفحاتِ همانطور 

رژیم عربستان    منطقه و جهان، وهابی های ثروتمندِ افغانستان،  انگیزی های ضد انسانی در

قراردارند.                                   (با توافق ابرقدرت امریکا وانگلیس)البته  سعودی  

با صدورِ عربستان  یعنی   موازی  جهان، صادراتِ سعودی،  به  تروریسمنفت  و    نفرت   ،

 مالی، سرشارِ   امکاناتِ  مذکوربا استفاده ازنیز بدوش گرفته اند. رژیمِ خشونت مذهبی را 

وهابی ها،  )  کارافراد و گروه های تروریستی تبه  زمرۀ بزرگترین پرورش دهنده گانِ از

   است.                                               سراسر جهاندر( تکفیری ها و تبلیغی ها

میالدی    ۲۰۰۱اخیر، بخصوص از سال  مسیر رویداد های دهشت افگنانۀ دهه های    هرگاه

دق با  امروز را  پایتا  نماییم، جای  همۀ  جنونزدۀ سعودی را در  هایوهابی    ت بررسی 

                                                             .تروریستی با وضاحت مینگریم مالِ اع

عربستان سعودی، تاریخ کوتاه   زمینِ  وهابی درسرفشرده باید گفت که مذهبِ بگونۀ بسیار

  که بحثی است جداگانه   آنرا به کاوش گیریم  اینجا،یخواهیم دردارد که ما نم  ا خونینیو ام

تولد شد و در   ۱۷۰۲درسال    که  متذکر میشویم که وقتی محمد بن عبدالوهابواما، اینقدر 

ازاندیشه   ،برآورد " نجد " سر و بی حاصلِ ازبیابان های خشک  م درگذشت، ۱۷۹۲سا ل 

  آستانۀ اقداماتِ درپسانها، یعنی  های خشک وخشن مذهبی " ابن تیمیه" الگوبرداری نمود و

کارکشتۀ    سوی جواسیِس عثمانی، ازری  علیه امپراتوکبیر  اطالعاتی بریتانیای  – نظامی  

که مانع    عثمانی ها  ضدِ  بنیاد گرای خشن و  مسلمانِ   پرو بال داده شد تا بعنوانِ استعمار َ

وکشور های    بریتانیا بسوی سر زمین های عربی  استعمارِ   بزرگی در برابرتاخت و تازِ 

  )   محمد بن سعود،مذهبی شود. و آنگاه که    –فعالیت سیاسی    داخلِ   آسیایی پنداشته میشد،

  . تاریخِ وهابی ها باال گرفت، کارِ همنوا گردیده و ابا وی همر  (سعود  سلسلۀ آلِ   بنیانگزارِ 

آل سعود قراردادی   وحکامِ   وهابلاجدید التأسیس میگوید که میان محمدبن عبد  این مذهبِ 

  امورِ   حکومتی یا اجرایی بعهدۀ آل سعود و رتق وفتقِ بدین شرح به امضا رسید که امورِ 

 محمد فرزند  مسلمِ   مذهبی حقِ   ها و سایرتصامیمِ فتوا  به شمول صدورِ و قضایی  مذهبی  

قراردارد. بدین     اجراموردِ تا امروز   این توافق،انکه مفادِ باشد. چن ساللۀ او   و   عبدالوهاب

دریفوس"قرارنوشتۀ    ،ترتیب دو ،  " رابرت  سالهای تنها درمذهبی،    –سیاسی    متحدِ این 

" چهارصد هزار انسان را به قتل  بیرحمانۀ نظامی خویش،  مشترک و    م با اقداماتِ ۱۹۲۰
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و دست و پای سیصد و پنجاه    ند، چهل هزار نفر را به پای چوبۀ دار کشانیدندرسا نید

برای دریافت معلومات بیشتردراین زمینه، رجوع شود به  )  ..."  ند هزار نفر را قطع کرد

اثرتحلیلی اینجانب تحت عنوان "وهابیت و تروریسم جهانی" مندرج دروبسایت گفتمان  

                                                  دموکراسی افغانستان، تحت عنوان کتابها(     

، وحشیگری و خشک مغزی های  وهابی های عربستان سعودی، بیرحمیاین تنها نبود.  

م   ۱۸۰۲" در سال رابرت دریفوس باساس نبشتۀ هم  بازمذهبی را تا بدانجا کشانیدند که 

ردند، اغلب ساکنان شهر را  عراق کنونی هجوم ب  ه کربال شهر مقدس شیعیان واقع درب

هم کوبیدند و  اموال مردم، سالح ها، لباسها،  ه را درعمقبرۀ بنیانگذار شیکشتند، گنبد  

)عین  بردند... "  فرشها، طال ها ، نقره ها و نسخه های گران بهای قرآن  را به غارت  

اندیشه وعملی که امروز، گروه داعش یا دولت اسالمی عراق وشام در سر زمین های  

                                                          (د اسالمی شرق میانه دقیقاً پیروی میکنن 

پیروانِ  مذهبِ   امروزه،  اندسعودیه  خشنِ   همین  اسالمی  که    ا  تا  درکشورهای  ازیمن   ،

  ند و اقصا نقاط جهان، سرمی برُ   چچن تا سوریهی و از فلیپین تا افغانستان و ازاندونز

،  م۲۰۱۳ماه آگست سانه یی در منابع رریزانند.به زمین می   بیدریغانه  بیگناهان را  خونِ و 

المللی َازقول یک منبع سعودی در هفتاد    به تعدادِ افشا نمودند که    ک فهدملِ فرودگاه بین 

به عرب   آن کشورازخاکِ وهابی های    جسدِ    ستان سعودی فرستاده شد. رسانه هاسوریه 

کرد بیشتراعالم  تعداد  به  حاال،  همین  که  وهابی  هشت  ازند  سوریه  درهزارجنگجوی 

سایرِ حضورِ  با  که  دارند  و فزیکی  جهادی  تروریستهای  رژیم  عازیکطرف    سلفی،  لیه 

زدن ها، جگرکشیدنها، مثله اسد می جنگند وازسوی دیگر، با تکفیرکردنها، گردن  بشار

اعمالِ  دیگر  و  ها  زدن  ُدره  سنگسارها،  از  ضد ِ   وحشتناکِ   کردنها،  دود  انسانی، 

اند.  مردمانِ دمار ِ قلم، درماه جوالی سال    آنجا کشیده  این  اثرتحقیقی  ۲۰۱۵)صاحب  م، 

  " عنوان  جهانی تحت  تروریسم  و  صفح وهابیت  ده  و  دریکصد  را  و"  تکمیل  به    ه 

عالقه مندان قرارداد که طی آن، عوامل، ریشه ها، سیرتاریخی وجنایات  اختیاربرخی از

(                       بحث کشیده شده است.  به    شده توسط وهابیت عربستان سعودی  انجام    

دولت خواسته اند  عربستان سعودی از  شهروندانِ " گزارش داد که بعضی ازپرس تی وی"

شاید برای خوانندۀ گرامی جالب    شان را ازسوریه به خانه های شان برگرداند.    تا فرزندانِ 
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و درعین حال تعجب انگیز باشد اگر " فتوا " های صادر شده از سوی "شیخ" های وهابی  

عربستان درمورد " جهاد " علیه حکومت بشار اسد رییس جمهور سوریه را در اینجا  

                                                                                        درج نماییم. 

  متحدانِ ، اسراییل واردن،عربستان سعودی ترکیه،  ،  انگلستان، فرانسه  که امریکا،پس ازآن 

القاعده را درسالهای    پردۀ آنان، دسته های تروریستی به شمول تروریستهای سازمانِ   پشتِ 

اسد وریه فرستادند تا علیه رژیم بشاربه خاک سوافر  ، با پول وسالحِ میالدی۲۰۱۱پس از  

  مفتی " های وهابی عربستان فتوا صادر نمودند که زنان و دخترانِ بجنگند، " شیخ" ها و "  

جهاد مسلمان "    جنگجویانِ کشورهای عربی مانند سوریه ، تونس و . . . بایستی درکنارِ 

انجام دهند  "النکاح با مردان  و جهادِ   را  بروند  اینست که  )جهادی های تروریست    آنها 

مخوابه شوند. چنانکه رسانه های جهان جنگ ه  های  میدان  در  داعشی، النصره و غیره(

دادند از  گزارش  پس  تونسی  دختر  و  زن  ها  صد  دادنِ که  جهاد  انجام   " ،  "  النکاحاین 

ن، بی حیایی و یاوه  ها نبود، شیخ های وهابی عالوه ازآحامله برگشته اند. این تن   بصورتِ 

بعداً این    ".روا ستهخوابه شدن با محارم نیز    گویی را تا بدانجا ادامه دادند که گفتند " 

موضوع نیز در رسانه های جهان غرب افشا شد که صد ها دخترجوان، حتا از کشورهای  

  " مقصد  به  وسایرکشورها،  ازآسترالیا  ونیز  فرانسه  انگلستان،  آلمان،  مانند  اروپایی 

   اند.              جهادالنکاح " و یا جنگ به سود گروه داعش، رهسپارعراق و سوریه شده

خورشیدی نوشت که "  ۱۳۹۳ماه قوس سال    اولِ   شبکۀ اطالع رسانی افغانستان، به تاریخِ 

چندی پیش روزنامۀ نیویارک تایمز محتوای برخی از مدارک را منتشر کرده بود که  

عربستان را اثبات میکرد و نشانگرحمایت    حاکم برآنها رابطۀ تروریسم و امرای خاندان  

اد دبود، اما اوباما به وزارت عدلیۀ امریکا دستور    سعودی ها از شبکۀ القاعدهگستردۀ  

حمایت از تروریسم محکوم میکند، منتشر    سعودی را به خاطر    این اسناد که مقامات  

                                                       نگردد"      نشود و به دادگاه هم ارائه 

تیکی حکومت  سعودی از  س درواقع، حمایت  مالی و ل ج  ...  همچنان افزودکه "شبکۀ مذکور

به سزا و تعیین کننده شخصیت ها و جمعیت های افراطی در افغانستان، نقش  گروه ها و  

                    (        ۳)ای درگسترش  فرهنگ  تکفیر و نفرت ایفا کرده است ..."

          (تری در این زمینه خواهیم داشت .طی صفحات آینده، شرح نسبتاً بیش )
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  پیشرفتِ با    نداشته  فرهنگ و هنردانش و علم واعتقادی به  ، هرگزاندیشۀ وهابیت  پیروانِ  

ندارند. شعارِ بشری سرِ  و سازگاری  آنها را  اعمالِ عمده  دیگران،  تکفیرکردنِ  شباروزی   

زنان، بیرحمی و شناعت تشکیل    ، ضدیت با حقوق و شخصیتِ وجنایتبکارگیری خشونت  

انگلیس ضدیت نشان میدهند، اما تاریخ  امر، دربرابرامریکا و ظاهرِ چند در میدهد.  اینها هر 

اند.         جهان قرار داشته   منافع این دو ابرقدرتِ  نشان داده است که همیشه درخدمتِ   

پ م۱۱۲۰درسال    منیرفاروقی"   " بنام  االصلی  پاکستانی  شخص  ساله، ،  چهار  و  نجاه 

،  ست به یکتعداد افرادجذب شدۀ خویش لندن دستگیر شد که میخوا  پولیِس   طرفدرحالی از

سازِ  و  موادِ   ساخت  و  این شخِص     بمب  دهد.  آموزش  را  ازپاکستانی   انفجاری  سوی  ، 

                                                          محکمۀ لندن به حبس ابد محکوم گردید.

  ۲۰۰۹جهان، درسال  اطراف ِتگیریهای تروریستهای پاکستانی درها و دس به سلسلۀ شناسایی 

عبدهللا،   احمد  های  بنام  پاکستانی  تروریست  پنج  امریکا،  امنیتی  های  مقام  میالدی، 

  ل از آنکه اقدام به عملیاتِ عمرفاروق، امان حسن، وقارحسین خان و رامی زمزم را قب 

   نمودند.                               لکساندریۀ واشنگتن دستگیرتروریستی نمایند، درشهر ا

که از تروریستهای پاکستانی بنام نجیب هللا زازی  قرارگزارشهای منابع غربی، یکی دیگر

در موادِ ۲۰۰۹سال  میخواست  از  استفاده  با  نوع  میالدی،  منفجرۀ  های  مایع  طیاره   ،

انگلستانَب مسافر میان  دستام  -ری  منفجرسازد،  را  کانادا  و  یکتعداد ی گریکا  رشد. 

دیگرِ تروریستها هالندی  فرانسه،  درجرمنی،  اهدافی  باالی  داشتند  درنظر  که  پاکستان     ،

مذکور   کشورهای  امنیتی  های  نیرو  توسط  نمایند،  حمله  هندوستان  و  هسپانیه 

                                                                                      دستگیرگردیدند.

سرباِز  یک   مسلمان، سرِ تروریست های سیاه پوستِ م یکی از۲۰۱۳همچنان، درماه می  

عابرین، با کارد    چشمِ   و پیِش روز روشن، به روی خیابان عمومی    را درسابِق بریتانیا  

درآن زمان گفته شد که وی نیزطی سفری به خاک    ازتنش جدا نمود، بدون آنکه فرار کند.

بود.                                                      پاکستان، آموزش های تروریستی دیده   

می رژیم آل سعود بزرگترین حا"مؤثق نوشت که  مدارک ِ  باساِس   "وبسایت "ویکیلیکس

"  خبرگزاری  به نقل از  همچنان " اسالمیک مدیا"مالی تروریستها درجهان میباشد..."  
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طیبه در پاکستان از جملۀ مهم    لشکر    ، طالبان و گروه  " القاعدهنوشت که    النخیل" عربی 

ک   سعود  آل  از  که  هستند  تروریستی  های  گروه  دریافت ترین  فراوانی  های  مک 

                                                                                            میکنند" 

ضد تروریستی اش، هیچ نوع    تِ و اینکه چرا ایاالت متحدۀ امریکا، علی رغم آنهمه تبلیغا 

از خود نشان نمیدهد،  رتند رویی ها و خشونت فزایی های رژیم مذکو  قبالِ درمؤثر  واکنِش 

                                                                               : دلیل عمده دارد چند

  عربستان نیازِ به نفت ِورسرمایه داری جهان،  اینکه امریکا بحیث بزرگترین کش نخست  

دوم آنکه   واهد چنین ذخیره گاه حیاتی را همچنان دراختیار داشته باشد.مبرم داشته و میخ 

پیشبُ  درراه  سعودی  های    ردِ رژیم  برنامه  استفاده   ابرقدرتِ   ستراتژیکِ ابسا  با  امریکا، 

سهم عمده دارد و سوماً  درمنطقه و جهان    ازنیروی تندرومذهبی و امداد های مالی اش

  خاکِ ارتش امریکا درینسو پایگاه های نظامی و نیروهای  بد  باید گفت که از چندین سال

  هرنوع جنبِش  نظارت برخاورمیانه و درصورت لزوم، سرکوب  عربستان سعودی بمنظورِ 

                                                                     مردمی و انقالبی وجود دارد.

هیالری کلنتن وزیر امور خارجۀ امریکا باری  افشا نمود که    "ویکلیکس"  با آنهم، وبسایت  

منبع حمایت مالی از گروه های تروریستی در جهان عربستان بزرگترین  گفته است "  

ر بدان  جهان، دیگبدون فعل را ماند که گوشهای مردم ِ   همان حرفِ   و این، البته" است  

                                                                                    عادت کرده اند.

رد قرار هاروا  دانشگاهِ   حرانزده" که در چهارچوبِ کشورهای بُ تحقیقاتی  درگزارش " مرکزِ 

مصاحبه صورت گرفته، تقریباً  طالبان که    فرمانده یا قوماندانِ دارد، آمده است که با هر

آی.  همۀ که  پذیرند  می  و آنها  آنها حضور  رهبری  تا سطح  پاکستان  دارد،  اس.آی  نفوذ 

ابراز    ، این موضوع رابصورت علنی رگفی مابین یکدی  اعتماد  عدم ِمگرنمیتوانند بخاطرِ 

آی راپور داده میشود و  اس.آی.  ، به مقام هایی در این باره بگویند نمایند. زیرا اگر چیز

بهآنگاه اقدام  میگیرد.  ،  صورت  آنها  فزیکی  گزارش،    نابودی  همین  یکی  باساس 

آی.اس.آی را  " اگرکسی دستور  افغانستان گفته است  جنوب ِگروه طالبان در  فرماندهانِ از

 رد کند یا کنترول آنرا نپذیرد، دچارپروبلم سختی میشود... تمام برنامه ی استراتژیک ما

نظامی، بما سپرده میشود.   عملیات  به منظور  شده قدم به قدم  درخاک پاکستان طرح ریزی  
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اجنت های آن در همه جا  . . آی. اس. آی تنها در شورای کویته حضور ندارد، بلکه  

" فرماندهان ِ  هستند.  نفراز  درجریان مصاحبه  لبان  طاچهارده  قندهار،  که در  اند  گفته 

ه اند که گروپ  نظامی پاکستان مال عمر را تحت کنترول دارد و اضافه کرداستخبارات ِ

   (                   ۴دارند.) آی همیشه در میان طالبان وجودآی.اس.های کنترول کننده 

تحقیقاتی  مسافرت ِپس ازنگرۀ ایاالت متحدۀ امریکا،  نماینده های ک"دونکان هانتر" یکی از

اظهار در که  منطقه، رسماً  آی. نمود  استخباراتی  را سازمان  " رهبری عملیات طالبان 

                                                                       اس. آی به پیش میبرد. " 
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هفتم فصل   

 

اختطافها و مداخالت پاکستانادامۀ ترور ها،   

 تماس سه جانبه و تداوم خونریزیها درافغانستان

یطرح جرگۀ امن منطقه ی  

و پاکستانی    مسافرت های حامد کرزی با همتا های امریکایی نشستها و به سلسلۀ تماسها،  

. البته طی این سفر، چنان  سفری داشت به واشنگتن  م۲۰۰۶سال  اش، وی درماه اکتوبرِ 

که   بود  شده  اتخاذ  جورش  حضورداشتِ با  کرزی    بایدترتیب  رییس    بوش  دبلیو 

به گفت   سفید  کاخِ کستان در جمهورایاالت متحدۀ امریکا، با پرویز مشرف رییس جمهور پا

...  ":  این باره چنین میگوید خویش در"جورج دبلیو بوش" طی خاطراتِ و گو بنشیند.  

با هم حرف هم نمیزدند. تصمیم   که شد، دو نفر} کرزی و مشرف{  ۲۰۰۶پاییز اصالً 

پلوماسی شخصی جدی به کار ببرم. کرزی  ومشرف را  یگرفتم پاپیش بگذارم و کمی د

رز که بهشان خوش آمد دعوت کردم. درباغ      ۲۰۰۶در سپتامبر  سفید    به شام در کاخ  

غذا خوری   گر نگاه کنند. در اتاق  به یکدی  اضر نشدند باهم دست بدهند یا حتیح  ،گفتم

وریم؛ روحیه ها بهتر نشده بود. دک  میز نشستیم  تا شام بخقدیمی خانواده که پشت  

نی، کاندی رایس، استیوهدلی و من نظاره گربودیم که کرزی و مشرف به یکدیگر می  چ

       (۱) به طالبان پناه میدهد..." که پریدند. جایی رسید که کرزی مشرف را متهم کرد

" جرگۀ امن منطقه    تدویرِ   ضمن همین نشست و گفت وشنید بود که حامد کرزی، طرحِ  

  قبایلِ   ارائه نمود. باساس این طرح، سرانِ   جورج دبلیو بوش  البته به اشارۀ  " اش را یی
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کنفرانس   " باید با همکاری و همیاری دولتهای افغانستان و پاکستان" دیورند  دوسوی خطِ 

مخاصمت های مسلحانۀ گروه ازچگونه گی برون رفت  مشترکی را دایر نموده و پیراموِن  

افغانستان   طالبان بپردازند.    علیه  بحث  پرویزبه  طرحِ هرچند  را    مشرف،  مذکور 

با این عنعنۀ    ،جرگۀ امنبهانه که "   درحضوررییس جمهور امریکا پذیرفت و اما، بعداً 

با بی اعتنایی    این طرح  ، در قبالِ "پاکستان با آن آشنا نمیباشد  و ملتِ پشتونی است  صرفا ً

مگو  چه بود، پس از چند ماه بحث و بگوجرگۀ امن هر  مضمون و مؤثریتِ   برخورد نمود.

شیدی، به تعداد هفتصد نماینده  خور  ۱۳۸۶ماه اسد سال    هجدهمِ یان جانبین، باالخره درم

وزیر امور داخلۀ    هم آمدند که آفتاب احمد شیرپاو   ردِ کابل گِ  هردو کشوردرشهرجانبِ از

کشور آن  هیأت  رأس  در  ازپاکستان  و  داشت  عبدهللا  سوی  قرار  داکترعبدهللا  افغانستان، 

مسوولیتِ   وزیرامورخارجۀ مؤقت،  داشت. تِ هیأ  حکومت  بعهده  را  افغانی  جانب   

اسالم ند و پنجاب و نیزپاکستان مانند س  ها، افراد و شخصیت هایی را ازسایر ایاالتِ پاکستانی 

  اصلِ هیأت گنجانیده بودند که این خود، مغایرِ   آن کشور در ترکیبِ   آباد و غیره مناطقِ 

  مورد پذیرِش عمدتاً از دو نقطۀ نظر   این جرگه،  تدویرِ  "جرگۀ امن..." تلقی گردید.  طرحِ 

همه جانبۀ جانب پاکستان نبود: نخست اینکه اگرنشست، مذاکره و فیصله های این جرگۀ  

شورشی و تروریستی در دو سوی    گروه های  بزرگ مبنی برقطع جنگ و یا سرکوبِ 

می آمد، دیگر دست منسوبین سازمان استخبارات نظامی و جنراالن ارتش  مرزبه اجرا در

االت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان آن کشور ازقضیه قطع میشد واوضاع و ح 

  " دیورند" در آجندای بحثِ خط ِ   به سوی عادی شدن میرفت و دوم آنکه چون موضوعِ 

خویش  نفع  به  را  تحرک  و  اقدام  این  پاکستان  جانب  بود،  نشده  گنجانیده  امن    جرگۀ 

                                                                                       نمیدانست.  

نک  باید دراین  نیز  پاکستان، درهمین شب و روز،    حکومتِ همینجا متذکر شد که  ته را 

:  کهمنتشرنمود وآن این بود  نشست های آن،  پیشنهاد دیگری را بجای تدویرجرگه و تداوم ِ 

افغانستان مستحکم سازد    سراسر  اول پایه های حکومتش را در  حامد کرزی باید درقدم  "  

پلوماتیک بود مبنی براینکه کرزی تا هنوز نتوانسته برهمه  ی که در واقع، یکنوع کنایۀ د.)

 مؤلف(   جای افغانستان حکومت کند.
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بامالمحمد عمر مذاکره صورت گیرد و اگر مذاکره با وی ممکن نباشد، باید  با گلبدین   -۲

حز داده شود.امیر  انجام  مذاکراتی  چنین  اسالمی  و  )ب  فرمان  تحت  گروه  هردو  چون 

 ( مؤلف آی قرار دارند.ی آی.اس.نظارت دقیق شبکه 

کستان، روسیه و  ی کستان، ترکمنستان، تاجیچین، ازب  هشت کشور) ایران، پاکستان،   -۳

 صلح سهیم ساخته شوند.امریکا( باید درمذاکرات  

 لفظی و تبلیغات علیه جانب پاکستان بپرهیزد.حامد کرزی از ادامۀ جنگ  -۴

نسخه یی را برای حامد کرزی    پاکستان، عینِ همچنان، جنرال پرویزمشرف رییس جمهور

آنسوی   مسلحِ انجام مذاکره با طالبان ِآن کشور، پس از  تجویز نمود که باساس آن، نظامیانِ 

که    ند محسود"، درپای یک توافقنامه امضا گذاشته بودخط " دیورند" به رهبری " بیت هللا  

 " توافقنامۀ آتش بس" گذاشتند. پسانها آنرا  اسمِ 

خوشبین نبودند. آنان اظهارمیداشتند  قبل  از"جرگۀ امن منطقه یی"   سیاسی درقباِل  نِ آگاها

جرگه چنین  درو    ها  که  زمانیکه  تا  ها،  نظامیانِ استراتژنشست    پیرامونِ   پاکستان  ی 

یعنی نه تنها  چنین هم شد.    مؤثریتی نخواهد داشت.  چنانکهتغییر نیاید، هرگز  افغانستان

قبال نداشت، بلکه گرمی  مفیدیتی درجرگۀ مذکور هیچ    رخرچِ رسروصدا و پُ پُ   تدویرِ 

 آن نیز آهسته آهسته از میان رفت. استمرارِ  و اندیشۀ

صبح  روزنامۀ را"هشت  مطلبی  کابل،  منتشرۀ  روزنامۀ    "  در  کالوتاگال"   " قلم  به  که 

  موردِ   گوشه هایی ازمطلبِ که اینک،    بچاپ رسا نید،  نیویارک تایمز" اشاعه یافته بود "

بخشی از استراتژی سه دهه    پاکستان به عنوان    ارتش    : " نظر را در اینجا درج میکنیم

مزدوران   از  استفاده  علیه  ای  خود  امریکا  های  نیرو  و  همسایه  در کشورهای  یی 

   ."              طیف وسیعی از گروه های جنگجو ادامه میدهد . . افغانستان، به تربیت  

تایمز" نویسندۀ   ازقولِ "نیویارک  از،  یکی  دارِ   فرماندهانِ   طالبان سابقه  تروریستی    گروه 

، حرکت المجاهدین و حزب المجاهدین  های جنگجو مانند لشکر طیبه  گروه: "  نگاشت که

ارتش  توسط    و  میشوند  اداره  مذهبی  پالنهای    رهبران  آموزش،  آنها  برای  پاکستان 

کار میکند.    استراتژیک و چتر   این سیستم هنوز  و  فراهم میسازد  . میجبر  حفاظتی   .
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استخبارات  که محکوم به راه اندازی   سازمان    سابق    جنرال ظاهر االسالم عباسی افسر  

، یکی از  م شد وحاال فوت کرده است  ۱۹۹۵ال   بی نظیر بوتو در سکودتا علیه حکومت  

گروه های جنگجو در سالهای پس از یازدۀ سپتامبر بوده است . . .   فعال ترین حامیان  

حضور    ۲۰۰۱طالبان در اواخر    نفر در نشست    ۶۰طالبان، در حدود    رژیم  پس از سقوط  

رهبران   نشست،  این  در  پاکستانیجنگجویان    داشتند،  سفیرسابق  ،    ضعیف  عبدالسالم 

ن از مقام  دین تطالبان در اسالم آباد و محمد حقانی از شبکۀ حقانی حاضر بودند، چن

 مربی و آموزگار  از جمله، مردی معروف به دگروال امام یک  آیهای باز نشستۀ آی. آس.

درشناخت عباسی  جنرال  و  جنگجویان  شدۀ  حضورداشتند...  ه  نشست  های  این  گروه 

  موضوع   انستان را به چندین منطقۀ جداگانۀ عملیاتی تقسیم کردند و روی اینجنگجو، افغ

پاکستان    های امریکا را از این کشور برچینند. .. ارتش  نیرو  بساط    بحث کردند که چگونه 

     (                                       ۲)  به استفاده از مزدوران عادت کرده است . "

: "  پاکستان دوازده تا چهارده  که     گروه طالبان همچنان افزودرِ این فرمانده سابقه دا

سراسر مختلف درهزار جنگجوی کشمیری کامال  آموزش دیده دارد که  در کمپ های  

آنها را  پاکستان پخش   اند و این کشور،  بعنوان نیروی ذخیره حفظ میکند تا در  شده 

در جنگ علیه هند استفاده کند. . . او }فرمانده سابقه دار طالبان{  برای    ،نیاز  صورت  

افغانستان اعزام شد؛  نیا کشمیر، بوس  ، بهدیگراندادن    ن  و آموزشجنگید ، چچن و 

از سوی کار کرد . . . تمامی این پروژه،    جنگجو  برای سالها او با گروه های مختلف  

شد، جنگجوی پاکستانی به اجرا گذاشته  های  کستان حمایت شد و توسط گروه  پاارتش  

که حاال بخشی از ارتش میباشد، حقوق میگرفت...    .اس.آیاو از سوی شاخه ای ازآی

دریافت  دالر  پنجصد  حدود  فرماندهان  و  دالر  پنجاه  حدود  ماهانه  جنگجویان 

      (                                                                              ۳)میکردند.."

ادامه    تا آنجا  علیه افغانستان  یپاکستان  ای خونین مقام هایمداخله هتروریست پروری و

مولوی فضل الرحمن" که هم رهبر "  پاکستانی بنام "های    مفتییکی از  مثالً،  یافت که  

بمثابۀ رییس    بینظیربوتو،   درسالهای زعامتِ پاکستان " است و هم  یت علمای اسالم  جمع

آن کشورکار   خارجی روابط    کمیتۀ    استخباراتِ   سازمانِ   فعالِ   عضوِ ، هم  ردمیک پارلمان 

دریک مناظرۀ    ،گروه های تروریستی طالبان میباشدکارِ نظامی پاکستان و حامی جدی و آش

افغانستان یک کشور    تلویزیونی )شبکۀ پرایم( بگونۀ بسیار بیشرمانه ییاظهار داشت : "  
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، کشوری بوده که تاریخ  ارزشهای انسانی است . . . افغانستان در طول    بی آیین و فاقد  

آنج در وجود  در  دیگر  از هرچیز  بیشتر  به جنگ وخونریزی  نسبت  و عالقه   ا عشق 

آن موج میزده است . . . مردم افغانستان همیشه آرزوی این را داشته اند که   ساکنان  

ۀ شیران د تا به آنها ثابت کنند که این کشور بیشر  دشمن خارجی به کشور شان حمله ب  

خود جنگیده این کشور با    ، آنگاه مردم  متجاوز و اشغالگر پیدا نشده   ، اگر دشمن  است

داخلی و خونریزی در افغانستان چیز جدیدی نیست، بلکه    جنگ  اند و میتوان گفت که  

 کامل  زور و حذف    یک پدیدۀ معمولی بوده و رسیدن به قدرت تنها و تنها از طریق اعمال  

                                                 (   ۴) رقبای سیاسی ممکن بوده است . "

افغانستان را    نده های سرزمینِ که باش  خصمانه و بیشرمانۀ مفتی پاکستانی  این اظهاراتِ 

  ترویجِ تروریست پروریها، خونریزی ها،    حال، تالش داشت  عینِ آشکارا توهین نمود، در 

بدینسو ادامه    سالهاافغانستان را که از  مردمِ   ، تجاوز ها و مداخله های ضدِ  مذهبی تعصباتِ 

یا   نماید.  توجیه  اند،  این  داده  اندیِش   مالیبعبارۀ دیگر،  باچنین    سیه  پاکستانی میخواهد 

و    برای مردمِ   کاذبانه،  اظهاراتِ  ها  کشتار  و  جنگها  اینهمه  کند که  وانمود  چنین  جهان 

ست و پاکستان درآن هیچ  خوِد افغانها  زشتِ   ویرانگریهای بی سابقه، زادۀ خوی و خصلتِ 

                                                                          نقش و دخالتی نداشته و ندارد.  

باساس همین دخالتها و حمایت های مقام های نظامی پاکستان بود که همه روزه حوادث  

  پاکستان بوقوع می پیوست و جانِ افغانستان و قسماً  نین تروریستی درو رویداد های خو 

انسان را م اکتوبرِ ده ها و صدها  تنها درماه  میالدی، عالوه    ۲۰۱۳سال  یگرفت. مثالً، 

سایر رویداد های دلخراش، دو حملۀ تروریستی یا انتحاری در والیت لوگرافغانستان و  از

  ی والیتِ وال  "انیارسالرحم"اضحی، مادامکه    یدِ ع  اولِ   رخ داد. روزِ پاکستان ُ  پشاورِ   ایالتِ 

سخنرانی کند، همینکه    لمَ عَ شهرپُل ِ  جامع  مسجدعید دریخواست پس ازادای نمازِ ، م لوگر

درعقبِ  که  انفجاری  مواد  قرارگرفت،  میکرفون  نزدیکِ   در  و  قرآن  خطابه    میزِ   الی 

یکه بیشتراز حال  مرگ سپرد، درعینِ   جاسازی شده بود، منفجرشد و والی لوگر را بکامِ 

نمازگزارِ  تن  متذکردیگر  پانزده  باید  نمود.  شد که گروه طالبان درسال  را شدیداً زخمی 

اجد و عبادتگاه های  مس  میانِ  انتحاری و انفجاری حتا دراعمالِ   میالدی، ازارتکابِ   ۲۰۱۳

  انفجاری گروهِ  انتحاری و ابا نورزیدند. اینک، منحیث نمونه، سلسلۀ عملیاتِ مسلمانان نیز
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مرتبه، تعدادی که به وقفه ها انجام داده و درهرافغانستان را    مساجدِ تذکره دربرخی ازم

   :                          از انسان های بیگناه را به قتل رسا نیده اند، در اینجا درج میکنیم

  ۱۳۸۶ی درمسجد " ب ست " مربوط به شهر لشکرگاه والیت هلمند درسال  *انفجار انتحار

                                                                                          خورشیدی

سال   میزان  ماه  در  تخار  والیت  مرکز  تالقان  شهر  جامع  مسجد  در   ۱۳۸۹*انفجار 

                                                                                           خورشیدی

هرترینکوت مرکز والیت ارزگان درماه اسد  "کاریزخیرو" واقع درش* انفجاردرمسجد  

انفجار انتحاری درمسجد جامع شهر میمنه مرکز والیت فاریاب *خورشیدی ۱۳۹۱سال  

                                                         خورشیدی  ۱۳۹۱در ماه عقرب سال 

*انفجار در مسجد درشهر جالل آباد واقع در نزدیکی های کنسولگری هندوستان در ماه  

                                                                         خورشیدی   ۱۳۹۲اسد 

 ۱۳۹۲*حملۀ مسلحانه  باالی مسجد امام حسن مجتبی در غرب شهر کابل در ماه سنبله  

                                                                                          خورشیدی

سال   حوت  نهم  بتاریخ  قندهار  شهر  مسجد  در  انتحاری  انفجار   *۱۳۸۹ 

                                                                                          خورشیدی

فضل کابل ال ابوزیارت *انفجارانتحاری درمیان برگزارکننده گان روز عاشورا در   

  ،خ داد که دراثرآنپاکستان رُ   پشاورِ ایالت ِری دیگری درانتحادرعین ماه وسال، انفجارِ 

دیگرزخمی    آن ایالت به قتل رسید و بیشتر از بیست تنِ   قانونِ   وزیرِ هللا کنداپور  اسرار

گروه    برخی از  قت توسطخونینی بود که وقتاً فو   مذکور ازسلسله عملیاتِ شدند. البته انفجارِ 

   میشد.                                 آن کشورانجام داده  شهر های مختلفِ طالبان پاکستانی در

ارجۀ ( سخنگوی وزارت امورخ م۲۰۱۳شب و روز)یازدهم ماه اکتوبررهمین د

به رسانه ها گفت که   اند "  امریکا   هللا  یفلطنیرو های امریکایی موفق شده 

را دستگیرنمایند.    یپاکستان    طالبانتروریستها و فرمانده ارشدِ   محسود" یکی از رهبرانِ 
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 راننده گی  حال، یک منبع افغانی اظهار داشت که " بازداشت آقای محسود حینِ   درعینِ 

ت  واشنگتن پُست " نوش. اما روزنامۀ "صورت گرفته استکابل    درشرقِ لوگر  والیتِ در

های نظامی  ستان دستگیرشده وسپس نیرو که " آقای محسود به وسیلۀ نیروهای امنیتی افغان

بایستی متذکر شد که نیرو های امریکایی  ) امریکا او را به پایگاه بگرام منتقل کرده اند."  

م، باساس یک معاملۀ مخفی سیاسی، لطیف هللا محسود را از زندان ۲۰۱۴درماه دسامبر  

                       بگرام بیرون کشیده به مقام های استخباراتی پاکستان تحویل دادند.(

مغرض  همسایه   ازسقوطِ های  پس  درسالهای  اگرازافغانستان  طالبان،  گروه    یکطرف 

دیگر، با همان گروه های    بی ثباتی منطقه وجهان سخن گفتند، ازجانبِ و     تروریسمتهدیدِ از

  صفحاتِ در ِ همکاری پیش آمدند که درسیاسی شان از    پنهانِ   ، باساس مقاصدِ یتروریست

مت پاکستان  تهدید ها و تفتین های حکو   از   دیگر  یکی  .ن ها سخن خواهیم گفتآینده ازآ

 "افغانی" را با " طالبانِ   میالدی این بود که گروه طالبانِ   ۲۰۰۱سال  علیه افغانستان پس از

قبایل و بهره برداری  قبایلی پیوند زد تا با سؤاستفاده از نیروی مسلح    پاکستانی" در مناطقِ 

 درپناهِ منطقه"  " مقابله با تروریسمِ   به بهانۀ"خیزش طالبان درمناطق قبایلی " و هنگامۀاز

   آید.                               ، به هدف های زیرین نایلایدئولوژی مذهبی نوع طالبانی

سکنه،  کوه های خالی از  ۀتوپ به سین    آزاد وشلیکِ نمایشی بسوی قبایلِ ی های  رکشَ بالشک-۱

، محلی و تاریخی در راه موانع سیاسی  هماتوریتۀ نظامی" خویش،  " با نشان دادنِ بتوانند 

مرکزیمطلق    حاکمیتِ   برقراری از  حکومت  بردرا  و  میان  اعتماد  توجه،  هم  و  ارند 

  و  ندرا که از سالها بدینسو میخواست   آنچه  امریکا را بدست آورند، یعنی  کهای سرشارِ مُ ک

که واشنگتن،    نتشرشده در این مورد، بیانگِرآن بودندم   اسنادِ   د.ن بدست آور  ،ندید دان نمیرسب 

مبلغ هشتاد   پاکستان به نواحی قبایل را ماهیانه  ی های حکومتِ چنین لشکر کشَ   مخارجِ 

مؤلف(          دو فاخته با یک شلیک.    این را میگویند صید کردنِ )ملیون دالرمی پرداخت.    

قبایلیانِ غرورِ   وبِ سرک -۲ ونظامی  خطِ   ملی  دیورند"آنسوی   " های    النه  جابجایی   ،

فکری    محو زمینه هایآنان بخاطرِ   خود فروخته در میانِ عناصرِ   استخباراتی قوی و استخدامِ 

تحمیلی "دیورند".                             خطِ هرنوع مخالفت با  نشنلیزم پشتون و   سیاسی  –  
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حفاظتِ   ایجادِ -۳ و  طالبان  برای  امن  ی  ها  حمالتِ   پناهگاه  از  خارجی    آنها  های  نیرو 

مال جالل  سراج الدین حقانی فرزند  شبکۀ تروریستی    امنِ   مانند پایگاه های  درافغانستان.

                                                                  در وزیرستان شمالی. الدین حقانی

لی  م  هویتِ   ، تضعیفِ اقتصادی  هایی اجتماعی، آشفته گی تداوم بخشیدن به نا آرامی ها  -۴

براه اندازی جنگها و   ۀور بوسیلکش  مجددِ  گیری از اعمارِ و فرهنگی مردم افغانستان وجلو

                                                      دوامدار.  ی تروریستیو خونریز ی ها  انفجارها

بنام " مبارزه    غربی آن    و متحدانِ   مدت از ابرقدرت امریکااخاذی و باجگیری دراز  -  ۵

                                                                                             با تروریسم" 

که  (  سم)دیوبندی   ( و  سم)سلفی سم(،نیروی تروریستی ایدئولوژیک )وهابی   داشتنِ دراختیار-۶

در را  آنان  مرزبتواند  در   " ها  هندو   " علیه  موقع  هندوستان هر  کشمیرعلیه  های 

                                                                                              .بجنگاند

فکار  " دیورند" به ادو سوی خط ِ   نیشنلیستی اقوام و قبایلِ   احساساتِ   ، تعویِض باالخره  -۷

"                   واژه ی " امت" بجای " ملت   مذهبی و ترویج ِ  و اندیشه های بنیادگرایانۀ  

حاکم    " ... نظامیان  خویش چنین نوشت:    یک تحلیل و بررسی خاِص "نیویارک تایمز" در

غیر نظامی کنونی پاکستان، بازی دو گانه ای را در پیش گرفته اند. آنها با زنده    و دولت  

ک های تسلیحاتی غرب و کم  گروه طالبان، کاری میکنند که پولهای سرشار    نگه داشتن  

  به پاکستان همچنان ادامه داشته باشد و از سوی دیگر، هر از گاهی، حمالتی به مناطق  

                                       (   ۵)قبایلی انجام میدهند تا آمریکا را خشنود کنند. " 

بی  سؤال خبرنگاردربرابرِ  جنوبی  وزیرستانِ  قبیله یی در "حاجی نامدار" یکی از رهبرانِ 

دولتی می آیند، به سوی چند خانه ی خالی تیر اندازی سربازان    ":  بی سی چنین گفت

امرمیکاست."        میکنند و می روند. این حمالت، فقط یک بازی برای سر گرم کردن    

قبایلی پاکستان   مناطقِ   ، شخصاً به قلبِ ۲۰۰۸سال    نیویارک تایمز" درجریانِ " گزارشگرِ 

نمودسفرکرد   بیان  با  :  و چشمدید هایش را چنین  قبایلی، همزمان  به مناطق  " سفرش 

ادعا میکرد علیه شورشیان    " گسترده" ای بود که دولت    عملیات   طالبان در   پاکستان 
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  مناطق    داخل  که مرا تکان داد، این بود که در  جنوبی براه انداخته است. چیزی  وزیرستان  

پاکستان نبود،    نظامی ارتش    عملیات  ، هیچ نشانه ای ازعلی رغم ادعا های دولت{}قبایلی  

(                                   ۶)دولتی . . . پاکستانی دیده میشد و نه تانک  نه سرباز    

نیویارک تایمز" ازقول    اخیر، روزنامۀو در پاکستان نوشت کهسابقِ   یک مقامِ "  : " ما   

                                                               برای روز مبادا حفظ میکنیم "طالبان را  

تبلیغاتی و استخباراتی مقام های    -درهمینجا الزم می افتد یکی ازترفند های دیگر سیاسی

پاکستانی مبنی برحمایت همه جانبه ازگروه طالبان و سایرتروریستها را افشا نماییم و به  

  " کتاب "سقوط درهرج و مرج  ۲۴۳صفحۀ  یکی از پاراگرافهای  د، بهترخواهد بو این منظور

این رهبران "    مورد مطالعه قرار دهیم :  تألیف احمد رشید ژورنالیست مشهور پاکستان را  

که درآن حزب جمعیت العلمای اسالم درایالت    ۲۰۰۲طالبان بعد ازانتخابات سال    تبعیدی

سرحدی شمال غرب و بلوچستان به قدرت رسید، حمایت های زیادی کسب کردند. جمعیت  

درسال   طالبان  به  اسالم  کنند   ۱۹۹۴العلمای  آغاز  را  که حرکت شان  بود  کرده  کمک 

و برای   ومدارس تحت کنترول این گروه درپاکستان به طالبان آموزش های عقیدتی دادند

رهبران فراری این گروه، پناهگاه فراهم میکردند. مالهای عضو جمعیت العلمای اسالم  

جنگیده بودند، اینک به عنوان اعضای مجالس ایالتی    ۱۹۹۰که درکنار طالبان دردهۀ  

در دو والیت فوق الذکر انتخاب شده بودند. تمام امکانات حکومت های ایالتی دراین دو  

فضل هللا وزیر زراعت درایالت   قرار داشتند و وزرایی چون موالنابان  ایالت دردسترس طال

بلوچستان که درقندهار درکنار مال عمر جنگیده بود و تاهنگام تسخیر شهر به دست نیرو  

"                              های امریکایی، درآنجا حضور داشت، به آنان کمک میکردند.    

حفیظ حسین شارودی، وزیراطالعات بلوچستان، تبدیل  ":  افزایدب بازمی  کتامؤلف این  

به سخنگوی طالبان در دفاع ازاین گروه شده بود. موالنا نورمحمد مدیرمدرسۀ بااهمیت  

شالدره درکویته، اولین مدرسه ای که طالبش را برای جنگ در افغانستان اعزام کرد. 

لبان ساخت. طالب این مدرسه،  این مدرسه را محل اصلی تجمع و گردهمآیی رهبران طا

به   آنان  های  پیام  آوردن  بالعکس،  و  درافغانستان  طالبان  ازرهبران  هایی  پیام  حامل 

دروالیات   بودند...  سازماندپاکستان  نشین،  پشتون  سیف  شرقی  را  طالبان  مجدد  هی 

الدین حقانی، وزیر سابق طالبان و   پ رجذبه ازگروه جالل  الرحمان منصور، یک جوان 
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میرانشاه    فرزندش از  را  شان  عملیات  آنان  داشتند.  عهده  به  حقانی  الدین  سراج 

میشود،   اداره  فدرالی  بصورت  که  ای  قبیله  مناطق  از  یکی  شمالی،  دروزیرستان 

                                                                                    آغازکردند."     

"  فرماندۀ لشکرارتش درپشاور)علی  :  زایدستان همچنین می افژورنالیست فعال پاک  همین 

جان اورکزی( دوست نزدیک مشرف که متهم بود به حداقل درخواستهای امریکایی هم  

مداخله نمیکند، به    توجه نشان نمیدهد ونسبت به سکونت شبه نظامیان در وزیرستان

در پشاوراطمینان داده   جمعیت العلمای اسالم، گروه اصلی تشکیل دهندۀ حکومت ایالتی

ارتش پاکستان فعالیتهای تبلیغاتی    بود که ارتش دست ازحمایت طالبان برنخواهد داشت.

گسترده ای را راه انداخته بود که هیچ اردوگاه تروریستی درمناطق خود مختار قبیله ای  

. ود چنین اردوگاهی خبرمیدادندوجود ندارد. علی رغم اینکه رسانه های پاکستانی ازوج

جدای  .اسآی. داشت.    ،ارتشازآی  ای  قبیله  مختار  خود  درمناطق  حضورچشمگیری 

  .اس  .خبرنگارانی که  به این منطقه سفر کرده اند، گزارش کرده اند که چطورافسران آی

بان چون جالل الدین حقانی، طاهریالداشیف  لکی به کرات با رهبران طال آی درلباس های م  

ازب اسالمی  جنبش  مالیرهبر  محلی  جوان  وفرماندهان  و  کستان  القاعده  اند.  کرده  قات 

امنیت شان، قلمرو حکمفرایی خود را در وزیرستان جنوبی ایجاد طالبان با اطمینان از

کردند. آنان بزرگان قبایل را به اتهام جاسوسی برای دولت افغانستان و امریکایی ها، به  

             اند."               قتل رسانده و تعدادی ازمردم را مجبور به ترک منطقه کرده

خورشیدی، )هشتم    ۱۳۹۲کلید" نشریۀ انترنتی افغانها بتاریخ دهم ماه قوس سال  "گروپ  

سر ِ پُل درشمال افغانستان نوشت که : "    منابع امنیتی والیتِ   م( از قولِ ۲۰۱۳ماه دسامبر

  استخباراتی و کشفی نیرو های امنیتی افغان، شماری از مشاوران    ...نظر به معلومات  

{ که دراین دولت }طالبانمسلح    استخباراتی پاکستان برای همکاری با مخالفان    سازمان  

دهشت    والیت فعالیت دارند، از پاکستان به اینجا آمده و آنها را در طرح ریزی عملیات  

 مشاوران    زش میدهند... پس ازاطالع از حضور  ای امنیتی افغان آموه افگنی علیه نیرو  

تصفیه یی     کچن " ولسوالی کوهستانات، نیرو های امنیتی، عملیات  پاکستانی در منطقۀ "

ا در  دررا  که  کردند  اندازی  راه  منطقه  مخالفان  ین  میان  شدید  های  درگیری    نتیجۀ 

مخالفان    از کنترول  ولسوالی کوهستانات    " ، منطقۀ " کچن  دولت و نیروهای امنیتیمسلح  

پاکستانی ازمنطقه    مسلح همراه با مشاوران    مسلح دولت باز پس گرفته شد و شورشیان  
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" شورشیان مسلح " بجای گروه های تروریستی، پس از سالهای اصطالح) کردند..."فرار

. به خورِد رسانه ها داده شد و دولت حامد کرزی  پاکستان ، میالدی ازسوی امریکا  ۲۰۰۵

                                                                                          مؤلف(      

 معاملۀ حکومت پاکستان با طالبان پاکستانی

اقدامات   گرانۀوساین  فتنه  و  مخاصمانه  های  های  یاست  پاکستان  مقام  آنجا  تا  حکومتی 

مثالً،  کارگر که  "  پاکستانی  بانِ طالافتاد  دروزیرستانِ ند" دیوردرآنسوی خط  بخصوص   ،  

وزیرستانِ  و  جنوبی،  شمالی  از  رهبرانِ عالوه  سایرِ   آنکه  و  القاعده   تروریستی 

دادند،  فراریان ِ پناه  گرمی  با  را  فرمانِ جنگ  و  خواست  باساس  رات  استخبا  ادارۀ  بلکه 

غافل، ناآگاه و  افرادِ   میانِ نموده ازفغانستان" را بلند  اجهاد در  نظامی پاکستان، شعار" ادامۀ

بنگله دیشی، الجزایری و  پاکستانی  ،کی، چچنی بی زو ، اعربی   ،افغانی  بیسوادِ  به  . . .    ، 

ارتکابِ  امنظوِر  انف ن عمِل  و  دیورند" سربازگیری کردند.  "  اینسوی خطِ ری درجاتحاری 

حاجی عمر"، در  بنام "  دروزیرستان جنوبیِ   "پاکستانی طالبان  "   گروه  رهبرانِ مثالً، یکی از

  پشتوی رادیو " بی بی سی "   میالدی، ضمن یک مصاحبه با بخِش   ۲۰۰۶ماه آگست سال  

                                                                                 :چنین اظهار داشت

مرکزی این  داد کرده اند که با حکومت   پاکستان قرار  پاکستانی{ با دولت  طالبان  آنها }"

ی  حاجکشور جنگ نکنند، اما به نبرد علیه نیرو های خارجی در افغانستان ادامه دهند. "   

،  پاکستانی پشتون تبار   زیادی از جنگجویان   " شمار  :  عمر دراین مصاحبه اضافه کرد که

درافغانستان    درکنار   درحا  حضوردارند."طالبان  حکومتِ این  که  بود    تحتِ   پاکستان  لی 

پرویز مشرف، جنرال  "  رهبری  با  معامله  و  مذاکره  را  طرح  پاکستانی"  سال  درطالبان 

مساویانه روی میز    گروه مذکور، بگونۀ  س، با رهبرانِ پیش کشید و بهمان اسا  م۲۰۰۶

تعداد یکصد و پنجاه    رفت که بهپروسه تا آنجا پیش  این  پاکستان در  حکومتِ   .مذاکره نشست

اداری  طالبی را نه تنها اززندان رها نمود وصالحیت سیاسی و   وِس تن از تروریستهای محب

تا سالح های شان را نیز  بلکه ح قانون اسالمی را به آنها سپرد،    و تدوینِ خودمختار   مناطق ِ

پاکستانی این بود که  طالبان   تفاهمنامه میان حکومت پاکستان و  مهمِ . نکات ِمسترد نمود

بکارنگیرند، ولی بجای    پاکستان  های حکومتِ سالح شان را علیه نیرو طالب    جنگجویانِ 

  آن کشور  درخاکِ  افغانستان آن میتوانند آزادانه  )جهاد علیه نیرو های خارجی و حکومتِ 
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دهند ادامه  و  .(را  مذاکره  طرح  طالبان  معاملهاین  حکومت    مشتِ دیگر  یکبارِ ،  با 

سوی  را گشود و ازآشکار و پنهان    تقابلۀحمایت های مسازشها و پاکستانی مبنی برمداران ِ

ت را میسرگردانید تا کلیه نیرو  مسلح آنسوی خط " دیورند" این فرص  دیگر، به جنگجویانِ 

رسمی با طالبان،    یعنی، با امضای موافقتنامۀ  .افغانستان نمایندشان را متوجه خاک ِ  مکانِ او 

متوجه  نیز  گروه مذکوراراض ترین و متمرد ترین عنصرِ حتا ن   تفنگِ   میلۀسعی بعمل آمد تا  

ً افغانستان و  جانبِ  چیزیکه اعتراضاتِ   افغانستان ساخته شود. انگیخت و  ا برامریکا ر قسما

               داد.                                  حکومت پاکستان را تحت فشار چند جانبه قرار 

بی    برنامۀخبرنگارِ باری    با  تلویزیونی )بی  نام،  سی(، ضمن یک مصاحبه  انیس  محمد 

تونس که مدتی را درجنگهای افغانستان سپری نموده بود،   تبعۀ  عربی  یکی از بنیادگرایانِ 

بنیادگرا و ضد صهیونیسم، نمیرود تا در آزاد   یک مسلمانِ   وی پرسید که چرا بعنوانِ از

مرز با اسراییل مانند   " رژیم های هم:  او پاسخ دادکهسازی فلسطین، به  جهاد ادامه دهد؟  

اردن عرب  مصر،  مجاهدین  برای  لبنان  و  سوریه  و    اجازۀ،  فلسطین  قلمرو  به  ورود 

اسراییل را نمیدهند،  ولی حکومت پاکستان در راه    رفتن ما به افغانستان و جنگیدن درآنجا  

 هیچ ممانعتی بعمل نمی آورد"                                                                                      

ز مشرف درپاکستان  پس ازادارۀ پروی   زرداری که  علی  آصف  شد که حکومتِ باید متذکر

در" سوات" تکرارنمود. مسلح    البانِ با طمیالدی    ۲۰۰۸در سال  عین عمل را  بمیان آمد، نیز  

حتا با امضای تفاهمنامه یی، برای طالبان ه  و معامله پیش آمد  در ِ مذاکره    یعنی با آنها از 

 ان را در مناطق خود مختارِ ش  ، جزایی و . . .حقوقی   نینِ پاکستانی اجازه داده شد تا قوا

پاکستان که دراین توافقنامه، امضای "    حکومتِ   سوات داشته باشند.قبایلی، بخصوص در

  سپین کی "، "  چگ ملی د، نیروهایش را از مناطقی مانند "بیت هللا محسود" را گرفته بودن 

زندانی را آزاد  طالب ون کشید، به تعداد بیست و سه نفربیر   " کوت کی"و   " راغ زی " ،"

به پیروی از  صوبۀعوامی ملی در  نمود. حزبِ  پاکستا  حکومتِ سرحد نیز    ن، با مرکزی 

شریعت " مذاکره نموده به تفاهماتی    محمد رهبرتنظیم " نفاذِ   صوفی  "مالفضل هللا" دامادِ 

خویش    آیندۀ پاکستان به رهبری نوازشریف نیز پا بجای پای اسالفِ   البته حکومتِ   رسیدند.

ن نیز تذکربعمل  جایش ازآلبان پاکستان گشود که دره باب مذاکره و معامله را با طاگذاشت 

                                                                                         خواهیم آورد.
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حیثیت  دیگر  یکبارِ  مرکزی پاکستان و گروه طالبان، نه تنها   این معامله فی مابین حکومتِ  

عامۀ آن کشور و مردم جهان لطمه  افکار  پاکستان را نزد  فدرالِ   اداری و نظامی حکومتِ 

پیامدِ  دو  بلکه  گوارزد،  نا  گذاشترا    نمایش  به  طالبانِ نیز  چون  ازناحیۀ    :  پاکستانی 

همه جانبه  های بیشتر و ن، تالش بنابرآ  یاِت ارتش پاکستان مطمئن شدند،عمل حمالت و توقف ِ 

یه کفار"  جهاد علنین بنام "خو  انتحاری و عملیاتِ   حمالت ِدر راه تشدید ِ  بازهم  تر شان را

حمله و نفوذ    به منظورِ آنقدر تشجیع شدند که  سوی دیگر،  درافغانستان متمرکز نمودند و از

آماده گی گرفتند. چنانکه قرارِ  پاکستان  پایتخت  آباد  گزارش های جهانی، باری  به اسالم 

آمدند.  " به سوی اسالم آباد به حرکت در  سواتمسلح از منطقۀ "  طالبانِ  پنجصد تن ازحدودِ 

امریکایی    مرکزی پاکستان و مقام هایحکومت ِدید ِنگرانی ش  موجباتِ ظاهراً این رویداد،  

چون دستگاه های اتمی پاکستان    ا فراهم آورد. زیرا امریکایی ها استدالل میکردند کهر

سی یابند،  روریست ها به این دستگاه ها دسترنزدیکی های اسالم آباد موقعیت دارد، اگرت در

بعضی از تحلیلگران گفتند که  ن، مداخلۀ نظامی خواهد نمود.   جلو گیری ازآامریکا غرِض 

تن از طالبان پاکستانی بسوی پایتخت و به راه اندازی سر و صدای   صرفاً پنجصد   حرکتِ 

کایی  امری   مقام هایدستوری بود تا هردو طرف )   این مورد، یک عمل تبلیغاتی دردامنه دارِ 

مسلح  پنجصد نفر خاص خود شان را بعمل آورند، ورنه حرکت    ن استفادۀ( ازآو پاکستانی 

برابرِ  بادر  مجهز  نفری  ملیون  نیم  حکومتِ ارتش  جنگی  های  سالح  گونه  مرکزی    همه 

نمیتوانست   هرگز  اشغالِ پاکستان،  مداران ِ  به  حکومت  گردد.  منجر  آباد  پاکستانی  اسالم 

مالی و تسلیحاتی را نشان دهند که اگرُکمکهای بزرگترِ   شان  امریکاییارباب ِمیخواستند به  

جانِب    واهد بود، ولیخطرخ  مواجه با" آن کشور رنکنند، " دموکراسیبخاک پاکستان سرازی

های طالبان بسوی اسالم آباد، دستگاه    مسلحِ گروه ِ  نمود که سرازیر شدنِ اعالم  نیز  امریکا

بهانه،    قرار خواهد داد و با این   گروه های تروریستی  تصرفِ فنا آوری اتمی پاکستان را در

بیشتر  درنظرداشت   را  پاکستانی  های  قرارازمقام  فشار  تحت  تا  پیش  مؤثر    عملیاتِ دهد 

پاکستانی از    اگرچه گاهگاهی مقام های  ذکره را به راه اندازد.نظامی علیه گروه های مت ترِ 

، اساساً آن کشور شکوه بعمل می آورند، اما  های گروه طالبان درخاکِ ها و انتحارانفجار

وآماده که برای تجمع، تمرین  ، همانقدرشمالی  ی پاکستان، بخصوص وزیرستانِ قبایل  مناطقِ 

طالبانِ  گروه  رزمی  متحدِ   گیهای  جهانی  های  تروریست  و  مکانی    پاکستانی  آنها، 

ت عظیمی  نیز غنیماستخبارات نظامی آن کشور   مساعد شمرده میشود، برای شبکۀربسیا
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العاتی گسترده یی که علیه  مذکور باساس پالنهای تخریبی و اط  بحساب میرود. زیرا شبکۀ

کوهستانی تمرین    ن مناطقِ مذهبی را درآ  ند گروه های جنون زدۀارد، میتواافغانستان دهند و 

هند  )جنگی و تخریبی بسوی هردو کشورست و شوی مغزی نماید و بعنوان ابزارِ دهد، شُ 

اف هایو  مقام  گرچه  نماید.  گسیل  درآ  غانستان(  ازاینکه  تحتِ امریکایی  و  نواحی    ن 

اند    استخباراتِ نظرِ  اقدامِ پاکستان چه میگذرد، کامالً مطلع   و اما، ظرف ده سال گذشته، 

انجام نداد.  پاکستان  تروریست پرورِ حکومت ِ   تحت فشار قرار دادنِ   و راستینی غرِض   مؤثر

االی  طیاره های بی پیلوت آن کشور ب   پلوماتیک و یا حمالتِ ی مقطعی و د   اگرچه اعتراضاتِ 

مات بهیچوجه  اقدا، لیکن این  بعضی از مواضع تروریستها درآن مناطق صورت گرفته است

رچوب  اهو درچ  قبایل  تروریسم در بدنۀ  سرطانِ   ساختنِ   کنَ ریشه    به معنای سرکوب و یا

                                                                                 .  جغرافیای پاکستان نبوده است

سقوط درهرج  کتاب خویش تحت عنوان "  ۲۵۳احمد رشید ژورنالیست پاکستانی در صفحۀ  

"    و مرج میکند:  نقل  چنین  را  )سیا(  رتبۀ  افسربلند  یک  قول  اولویت  "  طالبان همواره 

ناچیزی برای ایاالت متحده داشته است. آنان شکست خورده بودند و این وظیفۀ پاکستان  

   " د. القاعده درنظرایاالت متحده اولویت اول را داشت .بود که به پاکسازی شان بپرداز

ارتباط   و به  فی  همین سازشها  پاکستانی  مابین گروه هاکرنشها  مقام های  تروریستی،  ی 

  زندانِ حمله به  ، طالبان پاکستانی با  م۲۰۱۳جوالی سال  ماه ِ  ا، دراوایلِ خارجی آنه  اربابانِ و 

(، به تعداد دوصد وپنجاه زندانی را )خیبر پشتونخواهزرگی در دیرۀ اسماعیلخان مربوط  ب 

فراردادند. این دومین حملۀ سازمان یافتۀ گروه مذکور باالی زندان های پاکستان بحساب  

و حساب شدۀ گروه    چنین حملۀ مسلحانهیک م بود که با ۲۰۱۲میرفت. در ماه اپریل سال 

پاکستان فرار داده شدند.   " درخاکِ مشهور" بنو، به تعداد چهارصد زندانی از زندان ِ رمذکو 

ب   ۲۰۱۱در سال    گروه طالبان  کهرا  عین عملی   داده  انجام  قندهار  تعداد  م در والیت  ه 

از را  طالب  زندانی  قندهار  زندان ِپنجصد   " سرپوزۀ  ساختند."  نگاهِ   رها    ، دیگر   ازیک 

مسلحانه باالی زندانها و رهایی صد ها طالب و تروریست    میتوان گفت که غالباً این حمالتِ 

میگذارد.                     در دوسوی خط " دیورند " بهم پیوسته گی هایی را به نمایش    

تحلیلگران ِآگاهان ِ و  گفتمسایل ِ سیاسی  امنیتی  و  و  حقوقی  این وسعت  به  ای  حمله  ند که 

زندان،    مسووالنِ غیرمستقیم ِ  ر و اغماِض تبانی با مقام های صالحیتدا، هرگز بدون  دقت
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تحتِ  در  الع  آنهم  فوق  اوولفادشرایط  "زیگفرید  چنانکه  است.  نبوده  ممکن  جنگی  "  ۀ 

دستگاه   داخلِ برگ آلمان گفت " حتماً عناصری درسیاسی دانشگاه هایدلکارشناِس مشهورِ 

پاکستا امنیتی  و های   " میکنند  حمایت  طالبان  گروه  از  مح "  ن  والدمن"  دانشگاه قق ِمات 

استخباراتِ  دارد که  " شواهدی وجود  نمود که  اظهار  داشته  را  نظر  نیز عین    هاروارد 

طالبان و دیگر سازمانهای مشابه اسالمگرا ادامه آی( به حمایت ازنظامی پاکستان)آی.اس.

                                                                                      (۷)میدهند."   

 افغانستان، هنگامۀ مذاکراتِ درآستانۀ خروج نیروهای خارجی از  ها، آنهم  این رویدادوقوعِ 

یا همانصلح وتسلیمدهی چند والیت ِ  افغانستان برای گروه طالبان  تجزیۀ    جنوب شرقی 

  آن اینکه حامیان و اربابانِ معنی روشنی داشت و درواقع،  ،  غیررسمی افغانستان و غیره

ه های مختلف تروریستی را متحد تر،  خارجی و منطقه یی طالبان میخواستند نه تنها گرو 

م بسازند،  ۲۰۱۴سال  خونین تر پس ازمسلح تر و آماده تر برای ادامۀ جنگها و عملیات ِ

، فنی و  اندازی عملیات های سازمان یافته   بلکه نیروهای زندانی شدۀ آنها را نیز با براه

درونِ  از  شده  در    حساب  آماده  و  ذخیره  نیروی  بعنوان  را  آنان  داده  فراری  ها  زندان 

                                                                                      اختیارداشته باشند.  

امات متقابلهواته کارمندان دولتی افغانستانترور  طرح    

ای اطالعاتی  برنامۀ جدید مقام هه حاکی ازرسیدند کدرهمین ارتباط، گزارشهایی به نشر

منظورِ  به  وسایرافغانستان  دولِت  مؤثرِ   کارمندانِ ترورِ پاکستان    والیتِ درکابل 

پرو مانندکشور  تخار،  مزار،  نیمروز،  قندهار،  بدخشان،  هرات،  فاریاب،  پنجشیر،  ان، 

ازاداراتِ زابل بود.  و غور  این برنامۀ جدید، شخصیت های حکومتی اعم   یعنی براساس 

بایستی   وامثالهم  اجرایی  قضایی،  موردِ   غرِض حقوقی،  کرزی،  دولت    حمالتِ   تضعیف 

                                                                       (۸مرگبار قرار میگرفتند. )

مسلمان و  محمد مراح" یکتن ازاتباع م بود که شخصی بنام " ۲۰۱۲سوم ماه مارچ  درهفتۀ

فرانسه االصل  کشتارِ الجیریایی  به  دست  ت   ،  درهفت  کشور  آن  بیگناهان  از  "    منطقۀن 

مام اظهارداشت که  تریکولور" یازید و قبل از آنکه دستگیر یا کشته شود، با خونسردی ت

فلسطینی را کودکان ِ  تا انتقامِ   دو اگر بتواند بازهم میکشُ هفت نفر هیچ نادم نیست  کشتار ِاز
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بگیرداز قراریهودیان  زبانِ   روزنامۀ  گزارِش .  "   انگلیسی  بنام  "،   کانادا  میل  ان  گلوب 

ی رفته و  قبالً به وزیرستان شمال  که قاتل،  فرانسه روشن ساخت اطالعاتی    دستگاهِ   تحقیقاتِ 

  مهدِ پس مالحظه میشود که     .آموزش دیده بوده است  آنجا شیوه های کشتار انسان ها رادر

ان است و باید دیر  پاکست   اصلی تروریسم و خونریزی و نا آرامی در منطقه و جهان، خاکِ 

                                                .چنین سرطان جهانی سنجیده شود  یا زود، چارۀ

اقدامات   میالدی نیز، موازی با اوج گرفتنِ   ۲۰۰۳سال   کابل پس ازاگرچه ادارۀ حکومتِ 

مبنی    یکطرفه  اظهارات و تمایالتِ   افغانستان،  گروه طالبان علیه خاکِ  تروریستی  و عملیاتِ 

و به رهبراِن آنها  عادی" ... ازخود تبارز داد    آنها به زندګی   عفو" تروریستها و پیوستنِ "بر

 ملی " تحت ریاستِ   مصالحۀ  " کمسیونِ سیونی را بنام  حتا کممذاکره بعمل آورد،  پیشنهاِد  

  حکومتِ بلیغات ِ علی رغم ت سنا ایجاد نمود و اما،    مجلِس   چوبِ صبغت هللا مجددی در چهار

  " دست آورد مجرای این کمسیون و از"    به دولت  هاتروریست  "  کرزی مبنی بر تسلیم شدن

)کمین کردنها، اختطافها،    شامل  یتروریست   خونینِ   ، عملیاتِ ادعا دراین راستا  " های موردِ 

،   قومی و محلی، علمای دینی متنفذِ انفجارهای انتحاری، بمگذاریها، قتل افراد و عناصرِ 

، به  امنیتی  بلند رتبۀداخلی، مامورین ِ   گارانِ خبرنذکور واناث،  شاگردان ِ،  مکاتب معلمین ِ 

طرح مذاکره و معامله با گروه  )روز تا روزگسترش یافت.    ،و غیره  (  مکاتبآتش کشیدنِ 

است.                                  ل آینده مفصلتر گنجانیده شده طالبان، دریکی از فصو  

اسالمی گلبدین و گروه تروریستی مالجالل الدین حقانی    حزبِ   طالبان، جنگجویانِ   گروهِ 

کافی تقویت نموده و حمایت های بیدریغ   خودشان را تا آنگاه به اندازۀ  درمناطق قبایلی که

پاکستان، منابع تروریسم جهانی، شیخ نشین های   (آیآی.اس.)مالی، نظامی و لوژستکی  

عضی از منابع غربی را حاصل  عربستان سعودی و یا شاید ب وهابی های  خلیچ فارس،  

تجارب ِ  از  و  هاو    جنگینموده  بودند،  انتحاری عراقی  آموخته  القاعده  به  به  ی مربوط 

شان شدت بخشیدند. چنانکه نخستین    های بی باکانۀارمسلحانه و کشت   خصومت ورزیهای

میان  مرزم در " سپین بولدک"  )۲۰۰۶سالانتحاری را در ماه جنوری    بزرگِ   عملیاتِ 

پاکستان درج  و  دراثرافغانستان  دادند که  انجام  بیسنوب غرب کشور(  تعداد  به  و  آن،  ت 

ازآ پس  و  رسیدند  هالک  میخوریکنفربه  رقم  سطور  این  که  اکنون  همین  تا  و  به  ن ن  د، 

و عملِ صدها انتحاری  درمرکز  ان  والیاتِ فجاری  درافغانستان  و  حتا  شهریانِ میان ِ،    انبوه 

  و  ملیتجمعات رسمی و  مساجد، تکایا و  ه ها، بسهای شهری،گاتانها، فروش، بیمارس بیگناه
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وطن کشته شده و ویرانی های   مظلومِ   آن، صدها انسانِ متوسل شده اند که در نتیجۀامثالهم  

که عالوه ازشیطنت    مهمینجا الزم میدان دراین نکته را نیزتذکرِ آمده است.   مالی به بارسنگینِ 

آنها ازگروه    تیبانی های مصممانه و بیدریغانۀپاکستانی و پش   مقام های  پنهانِ های آشکار و 

درهای   نادرستداغدارمردم ِبرابرِ تروریستی  های  سیاست  عادالنه،  افغانستان،  نا   ،

" جنگ    تحت عنوانِ   امریکا  نیای غرب به رهبری ایاالت متحدۀواقعی دغیرمنطقی وغیر 

،   جنگی با جنایتکارانِ   دکرزیحام  رنِش از یکطرف و موجی از سازش و کُ   علیه تروریسم"

رنجش و نارضایتی ملت شده و    که هرآن مایۀ  فاسد، بدنام و ضد ملیافراد و تشکالت ِ

افغانستان مؤثر بوده  در  نیروهای تروریستی   روحیۀردنِ دیگر، دربلند بُ   از سوی  د،ن میشو

بی حد  وقتی مردم افغانستان مشاهده میکنند که علی رغم قربانی دادن های    مثالً،   .است

ی و  اوضاع جنگی وسیاس  آنها ازچرخِش   حقِ و بر حصِر چندین ساله وانتظارات ِدیرینه  و 

یش  از پتربد  امنیتی شانو اسی واقتصادی  سی، بلکه وضعیت ِ... نه تنها چیزی تغییر نکرد 

و تکنوکرات   تنظیمی و جهادیتفنگداران ِوچکی ازکیک قشرِ  نگریستندهم شد، مادامکه می 

وابسته قدرتِ ت ِثرو صاحب ِ   ،های  و  دیدند وسیع    قارونی  می  که  آنگاه  اند،  شده    دولتی 

وزد و باالخره وقتی مشاهده اداری و سیاسی میس  مالی،  فسادِ   آتِش کشوربا کلیه نهادهایش در

توجه  میکردند بدون  نیز  خارجی  نیروهای  تروریستها،  از  عالوه  دقتکه  انصاف  ،   ، و 

بیرحمانه باالی  آنها    مردم داخل میشدند و طیاره های  هرزمانیکه دلشان میخواست به منازلِ 

حامد کرزی و نیروهای   شان برسد، دولتِ   که به دادِ   شان بمب میریخت و هیچ کسی نبود

شان علیه  غیظ و نفرت ِو از شدت ِ  کوهش میکردند را نصلح    اصطالح حافظِ خارجی به  

کورکورانه و  هربمباران ِچه بسا که پس از  .بان و سایر تروریستان کاسته میشدگروه طال

ده  سنگین ِتلفات ِ صفوفِ ها  انسانی،  به  خشمگین  و  ناراض  افزوده نفر  طالبان  گروه    

بود.  میگردید مقاطع  همینجا  در  افغانستان  مردم  شدنِ   مختلفِ   که  باروشن  و   زمانی 

  اعتراض آمیز و خشمآگین میزدند رات ِکوچکترین جرقه یی از یک حادثه، دست به تظاه

شوید!" و    گمُ ملک ما  ، " خارجی ها از ُبه امریکا"، " مرگ به کرزی"  "مرگ  و شعارِ 

                                                                              .امثالهم را سر میدادند

روشنِ  های  نمونه  از  تظاهرات ِ  یکی  نوع  سال    آغازِ در  اعتراضیاین  جون  ماه 

کاب ۲۰۰۶ شهر  در  اینقرارمیالدی  از  موضوع  پیوست.  بوقوع  موترِ ل  یکعراده  که    بود 

متعلق به افغانها تصادف    مسافرینحامل ِ  )تکسی(  ریکایی ها با یکعرادهری نظامی امبارَب 
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و بار  انسانیتلفات ِکرد  سربازانِ به  بالمقابل،  که  شان آورد  غروربیجای  با  امریکایی،    ،

ن،  ، بنابرآترک گفتند   نداشته صحنه راچند تن از افغانها مبذول    توجهی به حادثه و مرگِ 

موجب ِ حادثه  تظاهراتِ همین  اندازی  شدید  براه  بسیار  آمیزِ   خشونت  شهو  اهالی  کابل  ر 

  خشم آلود نه تنها موجبِ   های خارجی و دوایر دولتی گردید. این تظاهراتِ نیرو   برابرِ در

انساِن وطن را نیزدرقبال    چندین، بلکه مرگ ِ دولتی و غیر دولتی گردید  و منالِ   مال  غارتِ 

جالل آباد، لغمان، کنر، هرات،  اهالی شهرها و والیات ِ  گستردۀتظاهرات ِ. همانطور،  داشت

جانی و    بزرگِ   تلفاتِ   هرکداِم آن، مزار، پروان و غیره که    ،غزنی   تخار،،  خوست فراه،  

                                                                            .مالی را درقبال داشت

هزارها سند محرمانه یی را که افشا نمود، اسنادی را    ویکیلیکس"، درجملۀیت انترنتی " سا

پاکستان در یک  ناستخبارات ِ  دستگاهِ   که دست داشتنِ  ها ها وسؤقصد  رشته انفجارظامی 

" دستگاه اطالعاتی رسانید. مثالً، میگفت که    نیز به نشرمیساخت،  درافغانستان را برمال  

ابل صورت گرفته، ک  مردم    نظامی که در سال های اخیر علیه  پاکستان در چندین عملیات  

میالدی را احتوا   ۲۰۰۹تا    ۲۰۰۴. باساس همین اسناد که  سالهای  دخالت داشته است

آی درعملیات    .اس  .میکند،  پاکستان  درسال  سؤ  آی  کرزی  حامد  بجان  ، م۲۰۰۸قصد 

یاره ی نظامی هندوستان درکابل و حمله به ط  خونین تروریستی علیه سفارت  درعملیات  

  اطالعات    " سازمان  منتشر شده آمده است که    " همچنان در اسنادِ   .ناتو دست داشته است

الدین حقانی  پاکستان به تعداد یکهزار عراده موترسایکل را برای گروه تروریستی جالل 

                                                                          (۹) تسلیم داده است . "  

ه بلوچستان  آزادیخوا  جنبِش   رادیو " دویچه وله" آلمان، مصاحبه یی داشت با یکی از رهبرانِ 

بنام ) حیربیارمری(. این رهبربلوچی، ضمن این مصاحبه  با صراحت اظهار داشت که:  "  

بین  ندارند... ما جامعه ی  پاکستان هستند که یونیفورم به تن  ارتش  طالبان  در اصل، 

آی(  )آی اس  اهداف شیطانی سازمان  استخبارات  پاکستان  این مسأله  و  از  را  المللی 

گرفته   دیده  نا  سختی  سر  و  لجاجت  با  ما  تقاضای  اما  کردیم،  مطلع 

 شد...")۱۰(                                                                                       

طالبان ازشهرکویتۀ پاکستان باالی قلمرو    مسلحِ   گروهِ   ماهنامۀ " پگاه " که درآستانۀ هجومِ 

در   میشد،  پخش  و  نشر  درکانادا  جنوری  شمارۀ  افغانستان  با م  ۱۹۹۵سوم  خویش، 
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به هموطنان    " :  چنین نوشتنوظهور   باراتی این گروهِ استخ   –سیاسی    ماهیتِ عمیق ِ درک ِ

سختی که دستگاه های بیگانه گان      جفا کشیدۀ خویش هشدار داده میگوییم دراین روزگار  

ب    جفا افغانی "    ت  پیشه،  تازه یی }بنام طالبان{ بما می تراشند، به آن رنگ و بوی " 

تیزی هم درکف    میدهند، اسم و رسمی با پسوند " اسالمی " بدان می بخشایند و خنجر  

همچو  گستری ها رهایش میکنند، دیگر در  قدرت نمایی و بیداد  اش می نهند و درچارسوق  

را نظامی    –بلکه هر پدیدۀ نو ظهورسیاسی    مهم، خوش باور و زود پذیرنباشند،موارد  

" الزم مطالعه و بررسی نمایند تا " ایکاش " ها را تکرار نکنند.  کامل و احتیاط  با دقت    

حکومتی پاکستان، درمقاطع    ، مقام هایکه درباال خواندید   صریح   چنین اظهاراتِ   علی رغمِ 

د، با عبور  بااسالم آ  مخالف  مسلح   شبه نظامیان  " شماری از  گویا  که   مختلف ادعا میکردند

مرزافغانس داز  ؛  تان،  میکنند"  خرابکاری  درآرپاکستان  کس  هیچ  که  زمان  ادعایی  ن 

                                                                             نمیتوانست آنرا بپذیرد.  

مال غربی آن  ش  ایالتِ گورنرِ ی ها را تا بدانجا رسا نیدند که  پاکستان بی حیای حکومتِ   سرانِ 

مصاحبه   یک  طی  گفت  کشور،  چنین  الین"  تایمزآن  اشیا   " مسوولیت  با   " در    :  آنچه 

، همه نا خوشی هایی که در این جا ما با آن دست  افغانستان میگذرد، بدوش جهان است

ن جا بر میخیزد، ما مدتها میشود  همه ریشه در افغانستان دارد و ازآو گریبان شده ایم،  

                                        "  مبارزه میکنیم .    با پیامد های آنچه افغانها میکنند،

سر زنش و نکوهش ست نیست کسی پاکستان را : " درپاکستانی میگوید باز همین گورنرِ 

کند. ما هیچگاهی ارتش شوروی را دعوت نکرده بودیم. این خود افغانها بودند که این 

افگنان   دهشت  هیچگاهی  ما  کردند.  را  ا  کار  نکرده  همراهی  را  المللی  این، بین  یم. 

نه آی.اس. پاکستان  رغم  آی  به  که  بودند  غربی  ویژۀ  های  سرویس  بل  های    ،  مخالفت 

)یاعلی  ند. "     آی، آنان را این جا آوردند و از آنان پشتیبانی همه جانبه کردآی.اس.

                                                                                             عجب !( ال

ورش و سرویس  نظامی کش  که ازهمان آغاز میان شبکۀ استخباراتِ   مذکور نمیگفتگورنرِ 

 افغان و افغانستان، چه زد و  " موساد" و دیگران پیرامونِ   ،های "ویژۀ " امریکا، انگلیس 

رگی جریان امتیازدهی ها و امتیازگیری های بزمفاهمه ها وچه    چه معامله ها و ،  بند ها

نگفت هرگز  او  حاکم ِ   داشت؟  حلقۀ  و  الحق  ضیا  جنرال  وی،  که  به  نزدیک  نظامی 
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المللی" درخاک ِ همین "  آموزش و پرورِش بخاطر پاکستان، چند ملیارد  دهشت افگنان بین 

بدست آوردند؟ وی    ، عربستان سعودی و سایر کشور های غربی  از کیسۀ سی.آی.ای دالر

  مدارِس   کشورش درایجادِ   که حکومت مدارانِ   واقعیت را اظهار کنداین    خواستهمچنان نه  

 المللی، فرستادنِ ای تمریناتی برای تروریستهای بین ، پایگاه هتروریست پرور بنیاد گرایی

سربازان ِ و  آی.اس.ن   خاِص افسران  به  متعلق  )عمدتاً  بخاکِ ظامی  غرض   افغانستان  آی( 

 ، روشنفکر و آزادیخواه افغانستان درعالمِ ملی  ار، ترورصد ها شخصیتِ خرابکاری و کشت 

افتراق و    االخره ایجادِ  تنظیم های جهادی و ب رهبرانِ   کردنِ   غربت  و آواره گی، افسون

زبانی   و  قومی  های  شکنی  و  استخوان  خصمانه  اثِر  و  نقش  چه  افغان  مجاهدین  میان 

، بجزچنین  میگویند میگفتند و  پاکستانی همه چیز را    بلی ! مقام های  ؟اند   داشته  خرابکارانه یی

منابع مؤثق، پس ازسال    ش هایردقیق و گزا  باساس تحقیقاتِ   عیت های تلخ و ننگین را.واق

جدید به رهبری حامد کرزی    گروه طالبان سقوط کرد و حکومتِ   میالدی که امارتِ   ۲۰۰۱

تندروان ِ القاعده،  طالبان،  تروریستی  های  گروه  آمد،  وجود  به  به  درافغانستان  مربوط 

آموزش تشکالت ِ  تحت  های  گروه  و  پاکستان  منطق،  ( آی.اس.آی)  مذهبی  قبایلی    ۀ هفت 

مهمند و باجور،  خیبر،    ی،، اورکزوزیرستان شمالی، وزیرستان جنوبی، ُکرم  پاکستان مانند

تسلیحاتِ   بمثابۀ تجهیزو  تمرین،  همکاری    کانون  و  رهبری  تحت  در  مذکور  های  گروه 

این گروه ها )بیت    انِ . چنانکه رهبرتخبارات نظامی پاکستان درآمدندتنگاتنگ سازمان اس

  ( سراج الدین حقانی  مولوی فضل هللا، حاجی عمر،  ، حافظ ُگل بهادر، مال نذیر،هللا محسود 

 شمالی وزیرستانِ  دوردستی ازمحلِ میالدی، در  ۲۰۰۹ماه اپریل سال  یرِ و دیگران، دراخ 

" وقتی باراک ، فیصله نمودند که  اوضاعجرو بحث طوالنی و بررسی  ِگرد هم آمده پس از 

حامد کرزی و    زرداری  علی  میتواند با آصف) رییس جمهور یک کشور نا مسلمان (  ما  او

های طالبان متحد شود، چرا آنها    مسلمان غرض حمله به پایگاه  ممالک  روسای جمهور  

همین نشست  پس ازعلیه آنها به جنگ متوسل نشوند؟ "     نتوانند دست در دست هم داده

تلفونی با خبرنگاران، ضمن گزارش این موضوع    مالنذیرنام طی تماِس و فیصله بود که  

ن بر ضد امریکا را  شا   " آنها یک شورای سیزده نفره را تشکیل دادند تا حمالت    گفت که

                                                                                    "منسجم سازند .

درنیمه های سقرار پرویزمشرف" رییس جمهورپاکستان   " میالدی    ۲۰۰۳ال  بود جنرال 

نماید، ولی قبل از رسیدن ِ   جورج دبلیو بوشبا آی  .اس.موعود، آیدرکمپ دیوید مالقات 
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  خارجی رامجدداً تجهیزنموده   پاکستانی ومزدورانِ   طالبانِ پاکستان که تا آنگاه دسته هایی از

عملیات ِ  رشته  و یک  گرانۀ  چریکی  اختطاف  واقدامات  عناصرِ   انتحاری  و  غربی  افراد 

  امریکا، برگِ با رییس جمهور  مشرف""  نداخت تا در موقع مالقاتِ افغانستان را به راه ادر

ی میان دو رییس جمهور،  خصوص  مالقاتِ این  طی  اینکه     پاکستان باشد.دستِ رنده یی درَب 

،  روشن نشد گردید،    م چه سخنها و تعهداتی مبادله۲۰۰۳جونبتاریخ بیست و چهارم ماه  

 خاص درافغانستان و منطقه محسوس و مالحظه گردید، تحرکاتِ ن دیدارِ ولی آنچه پس ازآ

علیه   و گسترده تر نظامی امریکا گروه طالبان علیه نیروهای خارجی، اشتغال بیشتربیشترِ 

مسلحانۀ های  برخورد  حال،    آنها،  درعین  و  پاکستان  و  افغانستان  نظامیان  میان  مرزی 

" ایشیا    چنانکه نشریۀپاکستان بود.    درکویتۀ   تماسگیری های مخفی امریکایی ها با طالبان

طالبان"  افشا    امریکا به طرفِ   چرخِش "  عنوانِ   تایمز آنالین" درهمان شب و روز، تحتِ 

هوایی در نزدیکی آی با طالبان در یک  پایگاه  .اس.یکاییان با وساطت آی" امرنمود که  

طالبان در قدرت اشتراک    ، بحث پیرامون  ی نمودند. هدف از این مذاکراترس    کویته مالقات  

یدان  موازی با این جریان، "فرانک هگن بک" فرمانده نظامی امریکا درمدر کابل میباشد. " 

" طالبان و  داشت که  با منابع بریتانیایی اظهار  مصاحبۀ انترنتیهوایی بگرام، ضمن یک  

پاکستان   ارس  مدزجدید ا  پاکستان آرایش مجدد داده شده و جنگجویان    آنان درخاک    متحدین  

  مخدر تشکیل میدهد."   مواد    ردند که منابع اقتصادی آنان را قاچاق  در کویته استخدام میگ

امریکا  اعالن شد، این بود که گفت: "    جورج دبلیو بوش مذکور توسط  مالقاتِ آنچه پس از

وجه سه ملیارد دالر را برای پاکستان تحویل خواهد داد و مبلغ یک ملیارد دالر دیگر هم 

دریا دالنه    بذل و بخشایِش چنین    آری! بازارِ "  . تآن کشور خواهد کاس  دیون    از سرجمع  

همان نگهداری و  مۀ آنرا که عبارت ازخواهند سر چشدرمیان بود و هست که پاکستانیها نمی 

                                            بخشکانند.    حمایت از گروه های تروریستی است،  

انترنتی نشریۀ  حال،  وطن"  درعین  امید  که"  همزمنوشت   " سوم  :  یک  واگذاری  با  ان 

داد که  یک روزنامۀ امریکایی خبر  اکستان.استخباراتی پ   ای( به سازمان  بودجۀ )سی.آی.از

دوره های آموزشی در سازمان گذراندن  سر گرم   پاکستان استخباراتی ماموران  ی ازشمار

به نوشتۀ روز نامۀ لوس انجلس  : "عالوه میکند " نشریۀ مذکورجاسوسی امریکا هستند. 

جاسوسی پاکستان قرار   سازمان    جاسوسی امریکا ملیونها دالر در اختیار    تایمز، سازمان  
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وزش های ویژه  دعوت کرده است امنیتی آن کشور برای پاره ای آم  داده و از ماموران  

  "(۱۱)                                                                                             

جاسوسی پاکستان    سازمان    "  می افزاید:لوس انجلس تایمز"    "  ازقولِ مذکور  ، نشریۀهمچنان

 یب زده است و در حال  ها ملیون دالرپول به ج  ای همکاری با سی آی ای  تاکنون صدبر

شبه نظامیان یا    حاضر، یک سوم بودجۀ ساالنۀ سازمان جاسوسی امریکا را برای کشتن  

                                          (   ۱۲) دستگیری آنها بخود اختصاص داده است . "  

، چنین  مذکور مالحظه میشدی خاِص دو کشور و نزدیکی ها  مادامکه چنین بازیهای مخفیانه

متحدۀی میگرد استنباط   ایاالت  که  مدتِ   د  دراز  و  س ری  های  برنامه  غالباً  دیگری  امریکا   

" را  غیر تروریسم  داشاز" جنگ علیه   دادن  غیرِ ت. دردرپیش خواهد  آموزش  ی هاآن، 

و فنآوری    وساناستمراری جاس  مبادلۀ  ها ملیون دالری،  صد  علمی و فنی، بذل و بخشایِش 

  گونه شیطنت ها، دروغگویی ها و دو رویی های جانبِ ونا دیده گرفتِن همه    های اطالعاتی 

                                                                                    ؟چه معنی را میرساندپاکستان  

خلیلزاد بمثابۀزلمی  موقع  دراین  متحده    که  میکرد، سفیرایاالت  وظیفه  ایفای    درافغانستان 

پاکستان باید "کابل گفت   مطبوعاتی در م دریک کنفرانِس ۲۰۰۳ماه جوالی  بتاریخ پانزدهم  

طالبان  را از خاک خویش به افغانستان    عبور    تمام تالش های خویش را به خرچ دهد تا جلو  

عبور داده شود. . . ما صد فیصد تضمین میخواهیم  نه    گیرند. . . نباید به طالبان اجازۀب

   "      در کویته ی پاکستان برنامه ریزی میشوند.   طالبان پنجاه فیصد و ما میدانیم که

 نمونه هایی ازحمالت تروریستی طالبان در افغانستان

  اخیر توسطِ   راکه درچند سالِ قتل هایی  و تروریستی    خونین  انفجارهایازمختصر  چند نمونۀ

مان  سرزمین ِ  صدها انسانِ   افغانستان انجام داده شد و جانِ   مرکز و والیاتِ گروه طالبان در

، مداخالت و توطئه ریزی های اجانب یکنیم تا جنایتها، ویرانگری هاراگرفت؛ دراینجا نقل م 

                شود.                                ما درک و شناخته عزیزِ  ملتِ   علیه جان و مالِ 

کابل، به تعداد سی تن را یکعراد موتر درشهر   م، انفجارِ ۲۰۰۲پنجم ماه سپتامبر  به روزِ *

                                                                                     بکام مرگ سپرد. 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

391 

 

  تروریستِ   یک  انفجاری توسط  موادِ مملو ازم یکعراده موترِ ۲۰۰۳ماه جون    بتاریخ هفتمِ *

  آناز سرنشینانِ   تن چهار قتلِ   شد که موجبِ   آلمانی کوبیده  سربازانِ   حاملِ بس  انتحاری به  

                                                                                                    .گردید

را به افرخ داد، هفده مساهالی ُملکی دروالیت هلمند رُ حامل ِیک عراده بِس  انفجاری که در *

                              آنان کودکان بودند. کشته شده ها، هشت تنِ   هالکت رسانید. ازجملۀ

که  تروریستها    توسطِ   م۲۰۰۴جنوری سال    ششمِ به روز  جاسازی شدهیک بمِب  انفجارِ دراثرِ *

باختند.                 ، پانزده نفرجان  صورت گرفتقندهار  در نزدیکی یک مکتب در والیتِ   

  یک مکتبِ م؛ توسط گروه طالبان در۲۰۰۴الی  *انفجاری که بتاریخ بیست وهشتم ماه جو

                                         ده نفرکشته شدند.در والیت پکتیا به وقوع پیوست،  دینی

ب  داخلی و    افرادِ   لِ محا  م در یک موترِ ۲۰۰۴تاریخ بیست و نهم ماه جوالی  *انفجاری که 

رُ  نفرخارجی  سه  داد،  قتل  خ  به  را  نیپالی  تن  سه  و  افغان  نفر  سه  امریکایی، 

                                                                                                    رسانید.

یک   شهر *دراثر  در  تروریستها  انتحاری  ی  ماه حمله  وهشتم  بیست  بتاریخ  که  کابل 

                                               نه نفر کشته شدند.م صورت گرفت، ُ ۲۰۰۴سپتامبر

موترِ  جون  مواد ِاز مملو *دراثرانفجاریک  ماه  پنجم  بتاریخ  که  درجنوبِ ۲۰۰۶انفالقی    م 

                                                           خ داد، جان ده نفر را گرفت.افغانستان رُ 

م صورت  ۲۰۰۶زدهم ماه جون  "سپین بولدک" که بتاریخ شان انتحاری در  یک انفجارِ   *دراثرِ 

                                                            به تعداد بیست و دو نفر کشته شدند.   گرفت، 

س شهر  تروریستی باالی ایستگاه پولی  حملۀ مسلحانۀم،  ۲۰۰۶تم ماه فبروری سال  *بتاریخ هف

                              رسیدند. آن، سیزده تن پولیس به قتل  اثرقندهارصورت گرفت که در

م به  ۲۰۰۶تروریستی دیگر در شهر قندهار که به روز پانزدهم ماه جون    *طی یک حملۀ

                                                                         وقوع رسید، ده تن کشته شدند.
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قندهار،    شهرِ   م در بازارِ ۲۰۰۶جون  *یک حمله ی انتحاری دیگر بتاریخ بیست و هشتم ماه  

                                                                    جان بیست و یک نفر را گرفت.

خ داد،  م دروالیت هلمند رُ ۲۰۰۶ی انتحاری یی که بتاریخ بیست و هشتم ماه جوال *حملۀ

مرگ سپرد. هفده نفر را بکام ِ  

نزدیکی های سفارت    م در۲۰۰۶هشتم ماه سپتامبرتروریستی که به روز  اثر یک حملۀ* در

امریکایی و چهارده نفر غیر نظامی به قتل    کابل صورت گرفت، دو سربازِ امریکا در شهر

                                                                                                رسیدند.

سپتامبرانتحاری  انفجار* ماه  روزهجدهم  به  جامع ۲۰۰۶که  مسجد  های  درنزدیکی  م 

                                                 هرات صورت گرفت، سیزده نفر کشته شدند.شهر

حمالت انتحاری گروهی از طالبان باالی "ستی    م درنتیجۀ ۲۰۱۱هفدهم ماه فبروری*به روز  

فروشگاهِ  یا  تنِ   سنتر"  سه  و  کشته  دوتن  کابل،  درشهرنو  زخمی    بزرگی  شدیداً  دیگر 

                                                                                                   شدند.

دراثرحملۀ مسلحانۀ از  *  با گروهی  ماه طالبان  پنجم  و  بیست  بتاریخ  که  بانک"  "کابل  الی 

ما  بیگناه ِ  م درشهر جالل آباد صورت گرفت،  به تعداد چهل نفرهم میهنانِ ۲۰۱۱فبروری  

                                                                                             جان باختند.

  بزرگِ   طالبان، اوالً باالی فروشگاهِ الدی، گروپی ازمی   ۲۰۱۱ماه جنوری    *به روز نزدهمِ 

 ،عماراتِ انه واردیو   کابل حمله نموده آنرا اشغال نمودند و سپس باشلیکِ شهرِ   افغان در قلبِ 

های  نیرو   متقابلۀشلیک ِاثرِ ف گرفتند که درهدجمهوری را  دخولی ارگِ   اطراف و دروازۀ

تنها دول نه  موجب ِ  بکامِ مذکور   هِ فروشگا  مجموعِ تی،  بلکه  فرو رفت،  افراد تن    نُه  قتلآتش 

   گردید.                                                     هفتاد نفر دیگر  انتحاری و زخمی شدنِ 

دروازۀ مسجد    انتحاری، خودش را درمقابلِ   ، یکی ازطالبانِ م۲۰۰۹بتاریخ دوم ماه سپتامبر *

مرکزِ  مهترالم  دراثرآنجامع  که  منفجرنمود  لغمان  والیت  شمول    به  نفر  سه  و  بیست   ،

معاون ِ لغمانی  زخم  امنیت ِ   ریاستِ داکترعبدهللا  دیگر  نفر  چهار  و  پنجاه  و  کشته  ملی 

                                                                                            برداشتند. 
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تاریخ های مختلف، حمالت ِ  به  وز* همچنان  باالی  انتحاری  ارت اطالعات  تروریستی 

مهمانخانۀوفرهنگ  محلِ   ،  هند،  سفارت  گذشتیوناما،  و  وزارت   رسم  سریانا،  هوتل   ،

مسلحانه و خونین باالی    حملۀ  نیز،  و   و ریاست زندانها درشهرکابل  ، وزارت دفاععدلیه

قندهار، در  اجتماع  زندان  در  عماراتِ   بغالن،  شهرکهنۀ  مردم  بادغیس،  دولتی  قندوز، 

  ، ستر" ب چهارصد  ربیمارستان های " د   وحشتناکتِ نیزانفجاراو، جالل آباد، هرات  لغمان

شهرمزدحم ِبازار ِ شفاخانۀمندوی  کنر،    کابل،  المللی  والیت  بین  و    )انترکانتننتل(هوتل 

انفجار،  اثرِ بالتدریج صورت گرفت که دردیگر   مناطقِ  انسان هرحمله و  ده ها و صدها 

                                                                    (۳۱).جان های شانرا از دست دادند

انتحاری و انفجاری متعدد علیه جان و    اعمالِ   گروه تروریستی طالبان، موازی با ارتکابِ 

داخلی و خارجی   افراد و اشخاِص  مال اهالی شهرها و والیات، به مراتب دست به اختطافِ 

،  ، تبلیغات سیاسیفشارِ   وارد کردنِ جهت اخاذی،  زاین عمل شان در)فردی و جمعی( یازیده و ا

دولتهای    وحتا مجبور ساختنِ   کابل  حکومتِ   ازچنگِ   ترس و تهدید و رهایی زندانیان شان  ایجادِ 

، میتوان بحیث  آنهمه اختطافها  ازجملۀافغانستان استفاده بعمل آورده اند.    کِ ترَ   خارجی غرِض 

اختطاف ِ از  کانمونه  تن  افغانیرچهل و سه  و سه  گران  بیست  اتباعِ ،  ریای جنوبی  کو   تن 

آلمانی    تبعۀ، دوغوریجا راه سازی افغان درکارگرانِ غزنی، بیست و یک تن از   قره باغِ در

وبی که  بیست و سه شهروند کوریای جنمیالدی را یاد کرد. اختطاف ِ  ۲۰۰۷و . . . در سال  

با ضربِ  آنها  با   یک هیأ تِ   به قتل رسیدند، موجب آن شد که    رباینده گان  گلولۀ  دو تن 

سفیرکوریا    همراه با  وارد افغانستان شده  به ریاست " باکانگ سونگ"  آن کشور  صالحیتِ 

در  گفته شد که  به گفت و گوبنشیند.    دروالیت غزنی   مستقیم  با ربا ینده گان بگونۀ درکابل،  

تنها هیأ تِ  نه  بلکه  ی مقدار کوریای  این نشست،  برای رباینده گان پرداختند،  معتنابهی پول 

فرا  تعهدسپردند که سربازانِ  پرستیژِ   خوانند شان راازافغانستان  این خود،    تروریستانِ   که 

بُ  باال  دیگران  نزد  را  کننده  هرد.  اختطاف  کوریایی  گان  چون  رباینده  که  بودند  متیقن  ا 

آن کشور، به اسالم    ن، هیأتِ ن الهام و دستور می گیرند، بنابرآآی( پاکستا)آی.اس.منبع ِاز

مقام باشد  این زمینه مذاکره بعمل آوردند تا  انی درت اکسپ   مسافرت نموده با مقام هاینیزآباد  

ازجانب دیگر، نیرو های خارجی مستقر    .، همکاری نمایندبا آنها در این زمینهمذکور  های

مردم و بمباران    در افغانستان نیز، وقتاً فوقت با شلیک مرمی، حمله و هجوم باالی منازلِ 
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ند که نمونه هایی  میشد  مانسرزمین ِ یگناهان ِب   قتل و کشتارِ   موجبِ   شباروزی،   های نا دقیقِ 

                                                     نمود.  ن را در صفحات آینده درج خواهیم  ازآ

 ترور و لت و کوب خبرنگاران و رسانه داران 

  کشتارها و ترورهای بیرحمانۀ افراد و اشخاص، بخصوص خبرنگارانِ سلسلۀ  باید گفت که   

و ضد آزادی انسان و  رجعت گرای ضد دموکراسی    توسط گروه طالبان و حلقاتِ    افغان

  دولتِ   حاکمیتِ   تحتِ درشهرها و مناطِق    حتاو  کشور،    مختلفِ ها و والیات ِبیان، در شهر

را در اینجا   هان ازآازدرد انگیز ترین داستانها ست که میکوشیم نمونه هایی    ،حامد کرزی

                                                                                          متذکرشویم : 

یکی    شش کودک و گردانندۀ  ه ذکی، مادرِ م خانم ذکی ۲۰۰۷اول ماه جون سال    هفتۀدر

السراج واقع در شصتدرکشور  دستگاه های رادیویی برای زنانِ از   وپنج   شهرک جبل 

کابل  شمال  متری  وقتی  ترورشد.  کیلو  قراراصابتِ   موردِ   او،  مرمی  هفت  که    گرفت 

                                                             ده ماهه اش خوابیده بود. کودکِ رِ درکنا

بتاریخ اول ماه جون سال    *   تلویزیون شمشاد،  به قتل رسیانیده    ۲۰۰۷گویندۀ  میالدی 

                                                                                                  شد.    

م همراه ۲۰۰۷هارم ماه مارچ  * اجمل نقشبندی یکی از ژورنالیستان ِافغان که به روِز چ 

با "دانیل ماستروجکومو" خبرنگاِرایتالیایی درشهرک " نادعلی" والیت هلمند توسط گروه 

سال   اپریل  ماه  هشتم  روز  در  بود،  شده  ربوده  یکی  ۲۰۰۷طالبان  دادهللا  مال  توسط  م 

                 شد.                   ازفرماندهان ِقسی القلب طالبان در والیت هلمند سر بُریده

* سید آغا یک جوان سی وشش ساله، دکاندار و پدِر پنج کودک و رانندۀ موتری که "دانیل  

ماستروجکومو"، خبرنگارایتالوی واجمل نقشبندی ژورنالیسِت افغان را دربدِل اجرت به  

     شد.                   والیت هلمند انتقال میداد، ازطرِف طالبان به شکل فجیعی سربُریده  

باید درهمینجاعالوه شود که باساس گزارش های منابع مختلف درآن سال، خبرنگارایتالوی  

عبدالطیف حکیمی،   یاسر،  های  بنام  فرماندهان گروه طالبان  از  تن  پنج  ازأ رهایی  در 

منصوراحمد، مال حمدهللا آخوند و مال عبدالغفار آخوند از زندان های افغانستان رها شدند،  
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یی سیدآغا ی راننده و اجمل نقشبندی، ازطرِف حکومِت کابل توجهی  ولی در مورد ِ رها

                                                                     مبذول نگردید تا کشته شدند.  

 

 

 خانم ذکیه ذکی ژورنالیست افغان که ترور شد 
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 اجمل نقشبندی ژورنالیست کشته شدۀ افغان 

 

سید آغای راننده  بُریدۀ   سرِ   

جوزجان، بتاریخ  بیست و هشتم ماه دسامبر  والیت  در   تلویزیون  - رادیو *عبدالمنیر ناشرِ 

م  کشته شد.۲۰۰۷سال   
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افغان که بتاریخ هفتم ماه جون توسط طالبان * عبدالصمد روحانی یک ژورنالیست ِ

جون   ماه  نهم  بتاریخ  بود،  شده  نیده  ۲۰۰۸ربوده  رسا  قتل  به  لشکرگاه  در  م 

                                                                                        شد.

ژورنالیستِ  منادی  بتاری  *سلطان  که  نهم افغان  سال  خ  سپتامبر  م  ۲۰۰۹  ماه 

                                                           قندوز به قتل رسید. دروالیت

 

 

ده سلطان منادی ژورنالیست کشته ش  

قتل رسید   م در کابل به۲۰۱۰عبدالحمید نوری ژورنالیست افغان در ماه جون سا ل *  



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

398 

 

  گزارشات منابع مؤثق افغانی، جمعاً به  ، باساسند نگاشته میشدا زمانیکه این سطورت  

تعداد بیشتراز بیست تن از ژورنالیستان افغان به انواع مختلف و به مناطق ِمختلف  

                                                         ترورشده بودند.       

تعداد زیادی ازژورنالیستهای داخلی وخارجی درجریاِن سال   میالدی،    ۲۰۰۷همچنان، 

مورِد تهدید، ضرب و شتم و بازداشت  قرار گرفتند که ازبرخی ازآنها  در اینجا یاد آوری  

                                                                                          میشود:   

م توسط  ۷۲۰۰*عبدالمناف خبرنگاِر رادیوصدای نجراب، بتاریخ بیست و چهارم ماه می 

 یکتعداد افراِد " ناشناس"  مورِد حمله قرار گرفت و زخمی شد.                               

 

طالبان  (، دانیل ماسترو )ایتالوی( و سید آغاز دریور دراسارت گروه افغان)خبرنگارنقشبندیقشبندی   

م از ۲۰۰۷سال  ماه می    ۳۰آریانا، بتاریخ    تلویزیونِ   *احمد شکیب )دوست(، گزارشگرِ 

                             .تهدید قرارگرفت امنیتی موردِ   و نیرو هایطرف وکالی پارلمان 
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 پژواک، نامه  آژانِس   مسوولِ   ، فریده نیکزاد مدیرِ م۲۰۰۷تاریخ دوازدهم ماه جون سال  * ب 

                                                     تلفون تهدید آمیز )تهدید به مرگ( دریافت نمود. و 

  هفته نامۀ  مسوولِ   حمن اوریا مدیرِ *بتاریخ بیست و چهارم ماه جون سال مذکور، فضل الر

طرفِ  از  موردِ طرفداران ِ  مشعل  دوستم  رشید  )   جنرال  مرگ تهدید  به  قرار تهدید   )

                                                                                               گرفت.

خبرنگارِ *   و   عبدالمسعودهاشمی  ولی کامران خبرنگارِ پژواک  آریانا  خان  به    تلویزیون 

نیرو های امنیتی متوقف ساخته شده و ازطرف ِ  م۲۰۰۷روز بیست و هفتم ماه جون سال  

                                        برخورد بسیار زشت و زننده یی با آنها صورت گرفت.

از مجله های   یکیم ، محمد آصف ننگ مدیرمسوول ِ ۲۰۰۷اول ماه جوالی سال  به روز*

                                        دولتی، توسط نیرو های مربوط به دولت تهدید گردید.  

سایت انترنیتی " کابل پرس" بنام کامران    دبیرِ م، سر۲۰۰۷هشتم ماه جوالی سال  * به روز

   شد.                        کابل پرس هم متوقفسایت ِ  میرهزار بازداشت گردید و انتشارِ 

افغان بنام )نجیب خواجه( و    ، یک خبر نگارِ م۲۰۰۷* به روزبیست و پنجم ماه جوالی  

گزارشگرِ  رانندۀ  یک  و  ربوده  حامل ِ  موترِ   دانمارکی  طالبان  گروه  توسط  آنها 

                                                                                               شدند. 

 ماه آگستِ   زدهمِ پان ملی والیت قندوز، به روز   رادیو تلویزیونِ انصاری مدیرسید اسماعیل  *

نامۀم۲۰۰۷سال   ب   ،  )تهدید  آمیز  مرگتهدید  س ه  از  دریافت  (  طالبان  گروه  وی 

                                                                                               نمود.

اعتصام توسط  ماهنامۀ    مسوول ِ م علی صارم مدیرِ غالم،  ۲۰۰۷ماه سپتامبر*بتاریخ دوم  

                                           ضرب و شتم قرار گرفت.نیرو های اردوی ملی مورد ِ

ملی و استقالل"  از  م ، ایستگاه رادیو " پیغام  ۲۰۰۷*به روز بیست و چهارم ماه سپتامبر

                                                           حمله قرار گرفت.  مسلح موردِ   طرف افرادِ 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

400 

 

  والیاتِ  رادیوآزادی درم، دایان احمدی گزارشگرِ ۲۰۰۷دوم ماه اکتوبر* به روز بیست و 

حبیب الرحمن( تهدید به مرگ  منطقه بنام )جنگ ساالران ِ یکی ازتخارو بدخشان توسط ِ

                                                                                                   گردید. 

 خبرنگارِ   فاکولته و  سید پرویزکامبخش محصلِ  م،۲۰۰۷* به روز بیست و هفتم ماه اکتوبر

نیرو   وزنامۀر بلخ   ای دولتی بازداشت و ازطرف محکمۀه  " جهان نو" از سوی  والیت 

   شد.                              اما بعداً ُحکم اعدام ملغی قرار داده  عدام گردید.محکوم به ا

امیری و شیر و همکارِ آغانجاتی مدیرِ * خلیل  "  مسوول  توسط ِرادیو  مسلح افراد ِفریاد" 

                                  گرفته و شدیداً مجروح گردیدند.شدید قرارلت و کوب ِ موردِ 

جمهوری    امنیتی ریاستِ   اسوشیتد پرس" توسط افرادِ *مسعود حسینی عکاس خبرگزاری "

                                                          لت و کوب قرار گرفت. درکابل موردِ 

  نیرو های امنیتِ رادیو " استقالل" توسط    م، گزارشگرِ ۲۰۰۷سیزدهم فبروری به روز *

لت و کوب قرار گرفت.  ملی موردِ   

مسلحانه    ، مورد حملۀم۲۰۰۸شتم ماه مارچ  ظفر" به تاریخ بیست و ه  *ایستگاه " رادیو 

                                                                                        .قرار گرفت

رادیو    خدیجه احدی( تولید کنندۀ)  منزلِ دستی به  م ، یک بمب ۲۰۰۸ِبه تاریخ ششم اپریل  *

                                   ظفرپرتاب شد و بخشهایی از منزل مذکور را تخریب نمود.

دوشی  رضایی  *  شیما  "زه  تلویزیون  درطلوعگویندۀ  نیده  ۲۰۰۵سال  "  رسا  قتل  به  م 

                                                                                                  شد. 

م کشته شد. ۲۰۰۵* آقای میوند کارمند رادیو  " پیغام صلح " در سال   

طالب  توسط شوهرِ   م۲۰۰۵ت هرات، در سال  نشجو در والی * خانم نادیه انجمن شاعره و دا

                                                                     به قتل رسانیده شد. خود  اندیش ِ 

نگارِ  خبر  عبدالقدوس  آقای  درسال    *  آریانا  قندهار  م۲۰۰۶تلویزیون  کشته    دروالیت 

                                                                                                      .شد
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کارمند یکی از رسانه های دولتی در والیت فاریاب   م آقای رحمن گلُ ۲۰۰۷* درسال  

                                                                                                د.ی بقتل رس

تلویزیون شمشاد کشته شد. گردانندۀ "،کیبا سنگه آماجش"  درهمین سال، خانم *   

بقتل   ۲۰۰۷خوست، در سال  یکی از برنامه های رادیویی در *  آقای انورصالح کارمند ِ

 رسید. 

رسید. سی تی وی( کانادا  به قتل رادیو )  م  آقای جاوید احمد گزارشگرِ ۲۰۰۸* در سال   

م آقای جان هللا هاشم زاده کارمند تلویزیون شمشاد کشته شد۲۰۰۹* درسال   

م به قتل  ۲۰۰۹سال  لویزیون دولتی در والیت لغمان در ت   * احسان هللا شهید زوی کارمندِ 

                                                                                                      رسید

سال   در  قندهار  فرهنگی والیت  امور  رییس  بابی  عبدالمجید  نیده  ۲۰۱۰*  قتل رسا  به  م 

                                                                                                     شد.

پشتوی بی بی سی در هلمند با جمع  بخش ِم، امید خپلواک، خبرنگارِ ۲۰۱۱*درماه جوالی  

                                                                دیگرازاهالی آن والیت به شهادت رسید.  

  سادم خان بهادرزوی" مدیرِ ، "میالدی  ۲۰۱۱خ دوم ماه فبروری سالمسلح، بتاری * طالبان ِ

                                          دستگاه رادیو " میلمه" در والیت پکتیا را سر بُریدند.

م به قتل    ۲۰۱۲تلویزیون ملی والیت هلمند هم درجریان سال    همدرد، گویندۀ  عبدالهادی*

                                                                                        (۴۱)رسیدند.

آتی درمواقع مختلف به قتل رسیدند:  همچنان، خبرنگارانِ   

رادیو انعکاس  صادقی خبرنگارِ  لِ مزم  *  

در والیت لغمان  * نسیم تورک خبرنگارِ    

کاپیسا –* محمد محسن هاشمی  خبرنگار رادیو صدای نجراب   
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خبرنگار تلویزیون " پرس تی وی"*فرهاد تقدسی   

 *جاوید احمد خبر نگار رادیو آزادی در قندهار 

ح مسل  افرادِ م اطالع دادند که یکتعداد از۲۰۱۳* رسانه های افغانی دروسط ماه نوامبر  

  " در شهر جالل آباد یورش برده محافظان و کارمندانِ باالی شبکۀ رادیو " همیشه بهار

                                                                     ادند.لت و کوب قرار د  آنرا موردِ 

سال   جنوری  ماه  چهارم  و  بیست  بنام   ۲۰۱۴*بتاریخ  افغان  خبرنگارمحلی    میالدی، 

کار میکرد، دروالیت  برای روزنامۀ نیویارک تایمز نیز  نوراحمد نوری که درعین حال

، در یک  ی توسط نیرو های امنیتی آن والیتخون آلود و   هلمند به قتل رسید و جسدِ 

                                                                     محل نسبتاً دور افتاده کشف شد.  

خبرنگارِ  اپریل    *اکبررستمی  ماه  نزدهم  تاریخ  به   " صبح  هشت   " روزنامۀ  تحقیقی 

، حینیکه با برخی از مراجعین مصاحبه   ترافیک درکابلپولیِس   م از سوی دو افسرِ ۲۰۱۴

   گرفت.                            تحقیق و شکنجه قرار  مینمود، دست بند زده شده موردِ 

 م، یکتعداد افرادِ ۲۰۱۴ماه جوالی  ۱۳*رسانه های افغانستان گزارش دادند که بتاریخ  

منزلِ  به  یعقوبیناشناس،  آگاه  های  "خالد  برنامه  کنندۀ  وتهیه  ومجری  ژورنالیست   "

داخل شده با شلیک گلوله او را به  شهر مزاراجتماعی رادیوی محلی بنام "لحظه " در

  داشت.           ت ساله بود، همسر و دو کودکقتل رسا نیدند. وی جوان بیست وهف

ماه سنبله  ۲۵همچنان، پلوشه توخی میرانزی خبرنگاررادیو بیان دروالیت بلخ، بتاریخ  

م ( به ضرِب چاقوبه قتل رسید. خبرگزاری "  ۲۰۱۴ماه سپتمبر۱۶خورشیدی )۱۳۹۳

کارِت عروسی برای پلوشه، او را در نزدیکی درِب ورودی    کلید " گفت که یک فرد 

                                                           فرارنمود.      منزلش به قتل رسانید و 

علیه   خشونت   " که  گفت  درکابل  خبری  نشست  یک  طی  ها  رسانه  باِن  دیده  رییِس 

درمقایسه با سال گذشته، افزایِش قابل مالحظه ای را نشان   ۱۳۲۰خبرنگاران درسال  

                                                                                           میدهد. "  
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کارِت عروسی برای پلوشه، او را در نزدیکی درِب    ناشناس به بهانۀ تحویلدهیفرد  

   فرارنمود.                                                 ورودی منزلش به قتل رسانید و 

علیه   خشونت   " که  گفت  درکابل  خبری  نشست  یک  طی  ها  رسانه  باِن  دیده  رییِس 

درمقایسه با سال گذشته، افزایِش قابل مالحظه ای را نشان   ۲۰۱۳خبرنگاران درسال  

                                                                                            میدهد. "  

خورشیدی    ۱۳۹۳آخرین گزارشی را که مسوول دیده باِن رسانه ها درهفتۀ دوم ماه جدی  

، خونین ترین سال  ۲۰۱۴... سال  درکابل به اطالع همه گانی رسانید، چنین بود: "  

میالدی،    ۲۰۱۴ل  درسیزده سال  گذشته برای خبرنگاران  افغانستان بود. درجریان سا

 یکصد وبیست و پنج مورد خشونت علیه خبرنگاران درافغانستان، توسط  مؤسسۀ )نی( 

 

 

ثبت شده که هشت مورد  آن شامل قتل میشود، ن ه خبرنگار هم زخمی خالدآگاه یعقوبی

وهشتاد تن دیگربرای مدت کوتاهی بازداشت شده اند وسی وهشت مورد  لت و کوب  
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هدید و اهانت به ثبت رسیده است ...هشتاد درصد خشونت ها  و پنجاه مورد دیگر، ت

   است ."                              توسط افراد منسوب به دولت نسبت داده شده 

باِن رسانه های افغانستان همچنان عالوه نمود که    " شمار شبکه های  مسوول دیده 

  ۲۰۰تلویزیونی به شمول  دولتی درافغانستان به صد شبکه رسیده اند. درحال حاضر  

هستند."                  رسانۀ چاپی فعال   ۲۵۰دستگاه رادیوی دولتی و خصوصی و   

 

 

لوشه توخی میرانزی خبرنگار مقتول در والیت بلخ پ  

این    خارجی را که درافغانستان به قتل رسیدند، درجِ   خبر نگارانِ اینک، اسامی برخی ازو 

                                                                                           صفحه مینماییم:

بعنوان نخستین قربانی خبرنگجیمز*   حوادثِ اری، پس ازپی هنتر ژورنالیست نظامی 

                                                                                     م ۲۰۰۱سال 

روزنامۀ " سندی میرر " انگلستان  * رابرت همر خبر نگارِ   

م در قندهار کشته شد۲۰۰۹*میچلی لنگ  در سال    
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نارویژی  *کارستن توماس خبرنگارِ   

ویچه ویله   * کرستین ستریوی خبرنگارِ   

ویچه ویله   *کارن فیشر خبرنگارِ   

آلمانی با راننده اش ربوده شد. * پارک توک خبر نگارِ   

ذکر شده نبودند که درسالهای ریاست جمهوری حامد    تنها حوادث و رویداد های دلخراِش 

همه روزه رُ  تقریباً  بلکه چنان وضعیتِ کرزی،  روانی    –فرهنگی    – سیاسی    خ میدادند، 

حت  درحلقاتِ  که  بود  حکمفرما  امنیتی  و  گزارشگران ِدولتی  و  ژورنالیستها  های  ا  رسانه 

  تگیری و مرگ و میر مواجه میشدند. عمدتاً با تهدید و تعقیب و دسرسمی و غیر رسمی نیز

  مخدر و  مافیای موادِ   ،مسلح طالبانتوسط گروه های    همین ژورنالیستان،  سوی دیگر،از

   میگرفتند.                     مرگ قراربه  ... نیز مورد سرزنش و تهدید    محلی وقدرتمندان ِ 

شبکه های مختلف در والیات افغانستان، با شبکه "  " نی " که با داشتن ِدولتی  غیر  مؤسسۀ

افشا نمود    ن کار میکند، طی گزارشیحمایت از رسانه ها و خبر نگاراانترنیوز" در بخش ِ 

قتل، تهدید، لت و  میالدی، سه صد و پنجاه و چهار مورد ۱۲۲۰ِتا سال     ۲۰۰۱که از سال  

 افغانستان صورت گرفته است که بخشی  داخلِ در خبرنگاران  شدنِ   ی کوب، اختطاف و زخم

                                                                                    :  ه استن چنین بودازآ

نفر۱۹      قتل . . . . .   

نفر ۹۶تهدید . . . .        

نفر۱۰۹   لت و کوب...    

نفر۶۳     دستگیری . .   

نفر ۲۱      اختطاف ...   

نفر ۱۹      زخمی . . .    
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میالدی، شصت  ۲۰۱۲سال  تنها درجریان ِرسانه ها" درکابل اعالم کرد که "  دیده بانِ "  منبعِ 

موردِ  نه  شاملِ   و  تهدیدِ   خشونت،  و  توهین  بازداشت،  کوب،  و  لت  شدن،  زخمی    قتل، 

 دولت انجام داده شده  آن توسط عمالِ چهل و پنج مورد ِخبرنگاران به ثبت رسیده است که  

درسال  است. مورد ِ ۲۰۱۳و  چهل  رسیده  نت  خشو میالدی،  ثبت  به  خبرنگاران  علیه 

                                                                                                   . است

نی و آزار را در درازنای رسانه یی " نی " همچنان گزارش داد که بیشترین قربا  مؤسسۀ

گزاری "  رو نیز خبنا، طلوع و الجزیره   شبکه ها ی تلویزیونی آریا،  خبرنگارانِ این مدت

ادارۀ حمایت از رسانه  )، رییس اجرایی ادارۀ " نی "  درعین حال پژواک " متحمل شده اند.  

آزاد در   های  افغانستان(  گفت  برابرِ در  کابل  درشهر  " خبرنگاران  برابر  :  در    خشونت 

اخبرنگاران   ماه  دو  در  سال  افغانی  فبروری  و  زمان  ( م۲۰۱۳خیر)جنوری  به  نسبت   ،  

فیصد افزایش یافته است ... بیشتراین خشونتها از سوی برخی   ۱۲۰مشابه سال گذشته،  

   (                                          ۱۵)از مقام های حکومتی  صورت گرفته اند... " 

چیزیکه باعث    »اظهار داشت که  افغانستان نیز  خبرنگارانِ   عبدالحمید مبارز رییس انجمنِ 

که    یوقایعنگرانی ماست و ما آنرا شدیداً محکوم میکنیم اینست که بدون پرسان نکردن  

خبر نگاران به آن دچارمیشوند، هیچ کس محاکمه نشده، هیچ کس جزا ندیده و تا حال ما  

   "                     دکه خبرنگار را لت و کوب کرده باشد، جزا دیده باش یندیدیم کس

یی را به نشر رسانید که حاکی   گزارش تازهم  ۲۰۱۳ماه جوالی ری بی بی سی درخبرگزا

والیت پروان بود. این  هللا اقبال توسط والی  کوِب خبرنگار" بُخدی" بنام نصرت    ازلت و 

 حامد کرزی، ازسوی رسانه  ضد دموکراتیک و ضد قانونی یک مقام رسمی دولتِ   رویدادِ 

پروان موضوعِ های غیر والی  گردید. هرچند  محکوم  افغانستان وسیعاً  لت وکوب  دولتی   

نصرت هللا اقبال را نیز به نشر رسا   خون آلودِ   عکِس نگار را رد کرد، اما رسانه هاخبر 

  نگارِ که خبر  هوالی پروان این بود  خشونت آمیزِ   ل این اقدامِ در گزارشها آمده بود که دلی   نیدند.

لنگی والی  اداری را افشا نموده و نقدی بر کتاب آقای بصیر سا  قبالً مواردی از فسادِ مذکور

                                                                        . پروان نگاشته بوده است 

اتحادیۀ ملی ژونالیستانِ  اجرائیۀ  نشرِ شورای  افغانستان طی  بتاریخ    یک اعالمیۀ رسمی 

ف سه روز، سه ژورنالیست  خورشیدی ادعا کرد که ظر ۱۳۹۲چهارشنبه نهم ماه سنبلۀ  
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دراعالمیه تذکر  گرفتند.  لت و کوب شدید قرار سوی افراد و منابع دولتی مورد ِافغان از

باال تذکردادیم، به روز پنجم ماه ل که ازاو درداده شده بود که عالوه از نصرت هللا اقبا

  تلویزیونِ   و فلمبردارِ هر دروالیت تخارتلویزیون سیمای مِ   اسد، دو تن از خبر نگاران ِ

دولتی مورد    پلخمری مرکز والیت بغالن نیز توسط افراد مسلح و مامورانِ شهرتنویر در

                                                                                     لت و کوب قرار گرفتند. 

خبرگزاری بی بی سی همچنان ازلت و کوب خبرنگار تلویزیون ورزشی  درکابل نیز  

آمده بود که خبرنگارمذکور ازسوی افراِد ناشناس وقتی شدیداً مورد  اطالع داد. درگزارش  

و کوب قرار گرفت و زخمی شد که ساعتی پیش ازآن، خبرنگاران ِشبکۀ تلویزیونی    لت

توسط ِ جنرال ظاهراغبر رییس کمیتۀ ملی المپیک تهدید شده بودند. بی بی سی از قوِل    ۱

تلویزیونی   نمود که خبرنگاِر  بان ِرسانه ها )نی( عالوه  اسنادی که در ۱دیده  باساس   ،

به فساد اداری در کمیتۀ ملی المپیک بدست آورده بود، میخواست با رییس این   رابطه 

بود.                             هد، ولی ازسوی رییس تهدید شده کمیته مصاحبه یی انجام د  

خورشیدی گزارش داد   ۱۳۹۲روزنامۀ هشت صبح کابل، بتاریخ هجدهم ماه جدی سال  

که خبرنگار، فلم بردار و رانندۀ موتِر مربوط به دستگاِه تلویزیون "خورشید"  توسط یکی  

شهر کابل مورد لت و کوب و توهین    از مقام های دفتر ریاست جمهوری، درناحیۀ دوم

از   که  را  کوب  و  لت  صحنۀ  مستند  سطورنیزفلم  این  نگارندۀ  چنانکه  گرفتند.  قرار 

از    ی که درجهت حمایتتلویزیون" خورشید " به نشر رسید، مشاهده نمودم. مؤسسۀ "  

رسانه ها و خبرنگاران  فعالیت میکند، طی نشر اعالمیه یی، این عمل مقام های دولتی  

را محکوم نموده اظهار داشت که تحقیر و لت و کوب خبرنگاران ُجرم است و مادامکه  

پنداشته میشو  قابل محکومیت  این خود  قانون حرکت میکنند،  دولتی مغایِر                            د. مقام های 

م از قول مؤسسۀ " نی " }حمایت  ۲۰۱۳ماه دسامبر   ۳۰خبرگزاری بی بی سی بتاریخ   

انه ها{ مطالبی را به نشر رسا نید که ما اینک بخشهایی ازآن را در اینجا درج  کنندۀ رس

، هفتاد و شش مورد خشونت با خبرنگاران صورت گرفته است.  ۲۰۱۳درسال  میکنیم: "  

در این سال، سه خبرنگار کشته، هفت خبرنگار زخمی، شش خبرنگاربازداشت، سی و  

  اند."         ار تهدید و توهین شدهبیست و شش خبرنگ چهار خبرنگار لت و کوب و
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ر                                     نصرت هللا اقبال خبرنگا  

 

خورشیدی گزارش دادند که    ۱۳۹۲رسانه های افغانستان بتاریخ بیستم ماه حوت سال   

یک خبرنگار خارجی بنام ... در منطقۀ وزیراکبرخان شهرکابل به ضرِب گلوله کشته  

شد. خبرنگاِر کشته شده پنجاه و یک ساله بوده " نیل هورنر" نام داشت و برای رادیو  

                                                                              کارمیکرد.   سویدن  

نظربه گزارِش رسانه های افغانستان، گروهی بنام "محاذ فدایی تحریک اسالمی طالبان  

                                                   " مسوولیت این قتل ِسیاسی را بعهده گرفتند.  
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رال ظاهر اغبر مورد لت و کوب قرار گرفته است خبرنگاری که توسط جن  

 

اتحادیۀ    قولِ خورشیدی از۱۳۹۳جم ماه جوزای سال  برخی از رسانه های افغانستان بتاریخ پن

کهملی   نوشتند  افغانستان  بیشترین  حکومت    کارمندان  "   : ژورنالیستان  افغانستان، 

خبرنگار در والیت های قندهار خشونت علیه خبرنگاران را مرتکب شدند. . . چندین  رقم  

طی انتشار  اتحادیۀ مذکور   و قندوزاز سوی ماموران امنیتی مورد خشونت قرار گرفتند..."

درحالیکه هرگونه بزرگ نمایی حمالت تروریستی مردود است،  : "  یک اعالمیه تذکرداد که

عات در رابطه  خبر نگاران درجمع آوری اطالکار  ازنیرو های امنیتی تقاضا داریم تا مانع  

نشوند."                                                                      به این گونه حوادث   

این، نمونه های اندکی ازجنایت ها، تهدید ها و نقض حقوق بشرتوسط جناح های مختلف   

دولتی، طالبی و تنظیمی بود که دراینجا درج گردید. البته درعین روزهاوجریان ِسالهای 

فوق الذکر، ده ها وصدها حادثۀ خونیِن دیگرنیزدرسرزمیِن غمدیدۀ ما به وقوع پیوسته است  

تاد من کاغذ میخواهد.                                                                      که شرح همۀ آنها هف  
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تنها عمِل ضرب و شتِم خبرنگاران ازسوی منابع دولتی ادامه نداشت، سخنگوی وزارت     

م، طی کنفرانس مطبوعاتی رسماً اعالم  ۲۰۱۱امورداخلۀ افغانستان درهفتۀ اخیرماه جنوری  

در گسترۀ صرفاً یک هفته، به تعداد یکصد و نود و یک نفر به قتل رسیده اند. وی  نمود که  

 همچنان اظهارداشت که در ماه جنوری جمعاً سی هشت نفرُملکی )غیرنظامی( و بیست و

در   ملل  دفترنماینده گی سازمان  اند.  داده  از دست  نفرپولیس جان های شان را  و هشت 

" طی  خورشیدی رسمأ اعالم نمود که    ۱۳۹۰اه ثور سال  افغانستان )یوناما( درهفتۀ اول م

   " اند  شده  کشته  افغانستان  هزارغیرنظامی  ن ه  تعداد  به  گذشته  "گینو"  چهارسال   خانم 

مسووِل بخِش حقوق بشِراین دفتر اظهار نمود که " زیاد ترین رقم ِتلفات ِافراد در اثرماین  

ماین ِکناره جاده و پرتاِب راکت )موشک(    های کارگزاری شده، بمبارانها، حمالِت انتحاری،

وزارت   کار"  و  بشر  حقوق  دموکراسی،  ادارۀ   " که  است  گفتنی  است.  گرفته  صورت 

امورخارجۀایاالت متحدۀ امریکا گزارشی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر نمود  

                                                                                               که درآن تذکر رفت:     

 

 

 صحنه ای ازخشونت افراد امنیتی علیه خبرنگارها
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  ا پشت سرگذاشته که نقض حقوق بشر ...افغانستان به تازه گی چند دهه جنگ داخلی ر"

چه از سوی برخی بخش های حکومت و چه شورشیان، ازجمله طالبان، ادامه دارد . . .  

کارنامه ی حقوق بشر افغانستان در این سال همچنان به دلیل ضعف نهاد های مرکزی،  

کشور از دوره ی نقاهت پس ازدو دهه جنگ    ادامه شورش های مرگبار و خارج نشدن  

در حمله   ۲۰۰۱حکومت طالبان در سال  ساقط شدن  داخلی، ضعیف بود. . . هرچند پس از  

ی نیروهای ائتالف به رهبری امریکا یک قانون اساسی تازه در این کشور نوشته شد و 

نتخابات روی کار آمدند، اما  ت و پارلمانی تازه پس از برگزاری اطی دو سال اخیر دول 

                           این کشور را در دست ندارد. " کامل  دولت مرکزی هنوز کنترول  

مرتکب کشتار    که درآن نیرو های امنیتی و جنایی  " مواردی:  همچنان آمده بود  شدرگزار

ادامه یافت. برعالوه، درگیری میان قبایل    ۲۰۰۹های غیرقانونی و شکنجه شدند، درسال  

رشماری درمیان غیرنظامیان منجرشد. . . کشتار های  پ    محلی رقیب به تلفات  و قوماندانان   

 مقام ها، بازداشت های طوالنی پیش  زندانها، مصوونیت    بد  غیر قانونی، شکنجه، شرایط  

محاکمه، سؤاستفاده از قدرت توسط قوماندان های محلی، محدودیت  آزادی های حقوقی از

قاچاق انسان، نقض حقوق  و مدنی، خشونت و تبعیض اجتماعی علیه زنان و اقلیت ها،  

  نکارگران  وکار کشیدن از کودکان همه و همه مشکالتی هستند که سال گذشته  در افغانستا

                                                                    ( ۶۱)گزارش شده است . " 

میالدی، گزارشی را از   ۲۰۰۹" درماه فبروری سال  به همین سلسله، وبسایت "ویکیلیکس

   رسانید.                       در افغانستان چنین به نشرجانی    تلفاتِ   منابع " ناتو"  پیرامونِ   قولِ 

افغانستان قربانیان  "   ویکیلیکس  درصد افزایش یافته است ..."     ۴۵،   غیرنظامی جنگ 

   تلفات    درصدی  ۳۵جنگ، افزایش  : " آمار  شت کهامنیتی " ایساف " نو   بخِش   همچنان از قولِ 

المللی  جانب   بین  های  تلفات    را  نیرو  میگذارد.  نمایش  اثر    به  در  که  و   غیرنظامی    قتل 

{ باالی  } مسلحانه  قربانی های ناشی از حمالت    درصد  و  ۵۰صورت گرفته،    اختطاف

   است."                        در صد بوده  ۱۱۹عنی  حامد کرزی، دوچندان، ی دولت    تأسیسات  

ویا قضات   جهادی"   – تنظیمی    عناصر"و امنیتی کشورکه عمدتاً دراختیارهای قضایی  نهاد

قرار  طالبزدۀ گرا  با  عقب  نیز  بود،  و صدورِ گرفته  های    ناشیانۀ  احکامِ دستگیریها  حبس 

،  دیشانژورنالیستان، نویسنده گان و دگران مجازات )اعدام(علیه  و حتا تقاضای اشدِ درازمدت  
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و در یک کالم،    آزادی افکار وبیان  حقِ سرکوب ِ حقوق بشرو آشکارِ   تمام نمای نقِض   نۀآیی 

این اعمال و رویداد ها در   شدند.  علم و فرهنگ  درخشانِ عصرِ عقب روی در  کاملِ   نمونۀ

شبکه  ، عناصر و امریکایی های اروپایی و   حالی صورت میگرفت که نیرو های مسلح کشور

سیونهای  ی کم ها و حقوق بشرسازمان ملل، کمیته    مؤسساتِ   های اطالعاتی آنها، نماینده گانِ 

   داشتند.                          نظارتی ممالک دموکراسی خواه جهان درافغانستان حضورفزیکی

"  ه شبکۀ تلویزیونی "طلوعب آخرین رویداد خونین تروریستی که علیه خبرنگاران مربوط  

م  ۲۰۱۶از سوی گروه طالبان درکابل صورت گرفت، شام روزچهارشنبه بیستم ماه جنوری  

این عمل انفجاری، به تعداد هفت تن از کارمندان تلویزیون مذکورکشته شده و  بود که دراثر

اینقراربودبیشتر از بیست تن دیگر زخمی گردیدند.   سید محمد    :اسمای کشته شده ها از 

زینب میرزایی، مهرین عزیزی، مریم ابراهیمی، حسین امیری، محمد علی    ،جواد حسینی 

                                                                                         محمدی و محمد حسین همکار.

 

 فوتوی هفت تن ازخبرنگاران تلویزیون طلوع که توسط گروه طالبان کشته شدند 
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 اظهارات دشمنانۀ مقام های پاکستانی برضد افغانستان

تداومِ  درالبته  پاکستان  حکومت  دخالتهای  و داخلی  امورِ   عملیاتِ افغانستان  اندازی  راه   به 

تروریستی    عناصرِ   حمایت، آموزش دهی و گسیلِ   نا امنی ها که ازطریقِ   جریانِ تخریبی و 

سنگین و    نهمه مشکالت راآ  ترازوی   جانب پاکستان بخاک افغانستان صورت میگرفت، کفۀ 

تر اظهاراتِ سنگین  و دخالتها را حتا  این تخریب ها  پایه،  کارمندانِ آشکارِ   میساخت.  بلند   

   میزدند.                            ، صوبه داران و وزرای پاکستان نیز ُمهرتأییدافسران نظامی

                 ملی و داخلی افغانستان:حکومت پاکستان در امورِ   مداخالتِ   برگردیم به جریانِ 

تایمز" دیلی  وزیرامور ش خور  قولِ از  "  قصوری  محمود  که  خارجۀ ید  نوشت  "  :  پاکستان 

ائتالفی    ارشد پاکستان از کشورهای عضو ناتو میخواهند تا طالبان را در دولت  مقامات  

جدید افغانستان شرکت دهند . . . قصوری از ناتو میخواهد تا با طالبان وارد مذاکره شوند.  

  "(۷۱)                                                                                             

شمالی   سرحدِ   ایالتِ   جنرال علی محمد جان اورکزی فرماندارِ   قولِ دیلی تایمز" همچنان از "

و  :  پاکستان نوشت افغانستان  افغان و بزرگترین قوم در  نماینده ی پشتونهای  " طالبان 

بزرگ در پاکستان هستند که اکنون رهبری جنبش های ضد غربی و همچنین دومین قوم  

                                                             (۸۱)امریکایی را بر عهده دارند..." 

پدرمعنوی  "   نظامی پاکستان که بنام  استخباراتِ   مخوفِ   دستگاهِ   سابق رییِس   گلُ جنرال حمید  

علیه برضد دولت افغانستان و   گروه طالبان و طالبان" یاد شده است، مکرراً به جانبداری از

ده و مصاحبه هایی  اظهاراتی بعمل آور کشور  های امریکایی و اروپایی دراین  نیرو حضورِ 

دراسالم آباد پاکستان    (بی بی سی)مصاحبه هایش که با خبر نگارِ طی یکی از   .انجام داد

دولت حامد کرزی، ناتو و امریکا دیگر گذشته است  و    " زمان    :انجام داد، صریحاً گفت 

(                                     ۱۹" ). که به افغانستان باز خواهند گشت این طالبان اند  

این جنراِل پاکستانی که درعین حال طراحِ ویرانی افغانستان درسالهای اشتغالش درکرسی  

انستان نیز بود، در جای  پاکستان و در دوراِن جهاِد مردم افغریاست شبکۀ جاسوسی ارتش 

رنده افغانستان، شریعت ب  حکومت اسالمی و سکوالر در:  مصاحبه اش میگویددیگری از
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(  "... است  باخته  و سکوالریسم  برای  شده  مذکور  جنرال  که  وشریعتی  پاکستان  اسالم 

                                                        (۲۰)(  ندارد!برنده شدنش را هرگزآرزوی َ

" مردم ما باید بدانند که ما  پاکستان، با دیده درایی تمام می افزاید که    کینه توزِ   این جنرالِ 

 چرا قربانی میدهیم؟ چه نوع  جنگی باالی ما تحمیل گردیده است  ؟                                

میتوان گفت غیرمرئی است، اما گرمی و حرارتش خیلی    خود این جنگ قابل دید نیست و

ر ه خورده است ... ملت پاکستان یک ملت   بلند است ...تقدیر پاکستان با چنین چالشها گ 

 بزرگ است، مانند مردم افغانستان کوچک نیست ...                                                  

تحقیرها) و  مدربرابر  چنین  بزرگ  ازلِت  که  و    زبانِ صبوِرافغانستان  رهبران 

زیادی در این مورد موجود  و گفتنی های  پاکستانی بیرون جهیده، کم نیستند و اسناد  جنراالن ِ

                                                                                 میباشد. مؤلف(

 

 

 جنرال حمید گل

کاذبانه    ، اظهاراتِ  ضد انسانی هیچنوع اعمالِ   مصاحبه، درحالیکه ازارتکابِ وی طی همین  

دین پناهی    افغانستان و هندوستان دریغ نداشت،  تروریستی خونین علیه دو ملتِ   و اقداماتِ 
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گفت از احکام و   : "هم مینمود. مثالً  ایی  آن دین میگوییم، مجموعه  آنچه را که ما به 

آن زنده گی خود را بحیث پیرو آن دین باید سر وسامان    دساتیر الهی است که در پرتو

ند این را فرموده که  دهیم و بخاطر همین مقصد کشور  پاکستان قایم گردیده است ... خدا و

دین تکمیل گردیده و این کتاب یک قانون مکمل آسمانی برای مسلمانان میباشد، یعنی 

                                                      "     اینکه دیگر به هیچ قانونی ضرورت نیست؟

گرفته و هیچگاه عملی نشده است. کستان همیشه مورد سؤاستفاده قرار)قانونی که درخاک پا

                                                                                                    مؤلف(

  شبکۀ جاسوسی ارتِش   رییِس   پاکستانی پرسید که آیا وقتی بحیثِ   بی رحمِ   این جنرالِ باید از

حاکم بود؟ اگرچنین  اسالمی درآن کشور    قرآن و شریعتِ پاکستان وظیفه انجام میدادی، احکامِ 

، چگونه چنان  اهی و شریعت پروری نوع طالبیه دین پن احکامی مروج نبود، پس با اینهم

درآ دستگاهِ وظیفۀ خطیر  و ن  پُرازفساد  که چنین   شیطنت   همین حاال  آیا  پذیرفتی؟  را 

را تحویل خبر نگاربی بی سی میدهی، چرا و  حرفهای قالبی شریعت دوستانه  

  شهرِ   را دربهترین محلِ راب و شرارت و زرق و برق شاهانه  ، شچگونه آنهمه جاه و جالل

 ارتش نصیب شده و به حاِل زارملیونها  همه جانبۀ سرانِ   حمایتِ   اسالم آباد تحتِ   دپلوماتیکِ 

وشریعت   قانون  است  همین  نداری؟  توجهی  اندکترین  سامان  آن  مظلوِم  و  مستمند  انساِن 

                                     !؟  رداشت بی خردانه داریداسالمی که تو و امثاِل تو درپاکستان از آن ب 

، ۲۰۰۱" من درسال  :  مصاحبه اش چنین میگوید خان درجای دیگری ازجنرال حمید گلُ 

  تقریباً سه هفته قبل از حادثۀ یازدهم سپتمبر، طالبان را در یکی از مهمانخانه های ارتش 

. به زیبایی نظام شان حسرت خوردم که چرا  مالقات نمودم  } غالباً مهمانخانۀ آی اس آی(

ظلم بزرگی  ،زیبا را سقوط دادن. همچو یک نظام  پاکستان از آن بر خوردار نیستیم ما در

نیز همکاری نموده   درتاریخ میباشد و در همچو یک جنایت   پاکستان  تاریخی متأسفانه 

                                                                                                 ..."تاس

رسمی    مدار"  شریعتِ "و     دار"دین ")حال معلوم نیست این جنراِل دین پناه و سایر ادعا گراِن  

وتنظیمی درپاکستان چرا نخواسته و نمی خواهند به صدای طالبان پاکستانی برای برقراری 
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استفاده میکنند؟!.    و طیاره  پ و تانکنظام شریعت لبیک گویند و چرا دربرابِر آنها از تو 

                                                                                                (مؤلف

را که    )؟!(  این بی حیایی آشکار، واقعاً جرآت و وقاحت میخواهد. " نظام زیبای طالبی "

تا   آنرا  می ستایند،   و همقطارانش   حمید گلُ  پرداختند  افغانستان ساختند و    تنها برای ملت 

نظام زیبا "    پیروانِ   " قباحتِ   درسرزمینِ   چنین  قتال و  به  ند،  ن بز   بی مانند  افغانها دست 

لگد    اکِ و دموکراسی را درخ د، ریشه های آزادی، ترقی  ن خون برپا نمای   درهمانجا توفانِ 

بخشکا افغانستان  ون ن مال شدۀ  وقار  بز  افغان  ملتِ   تِ حیثی د،  به زمین  تفتین  ن را  تفرقۀ و ند، 

را در تاریک خانه های فکری و    د، زناننبگستران   قومی و زبانی را درسراسر این کشور

باالخره،    د و ن را دور بینداز    پیشرفت، وفضل و کمالند، علم و هنر، استعدادِ نحبس کجسمی  

سازند، زباِن    پاکستانی مساعد  یا بی کیفیتِ   ""دیسی  تولیداتِ   برای  بازارهای افغانستان را

چشم و نفهمی  د و مالی یک  ن اینسوی خط " دیورند " ترویج ده را در پاکستانیو کلدارِ اردو 

 " امیر بنام  تامالعمر"  های  پنجابی  از  و  باشد  و  کابل  نماید  اطاعت  رسیده  دوران  به  زه 

                                                                                                        بس. 

" الل مسجد " با    پاکستان، حتا موجودیتِ   نظامیانِ   حکومتِ ست، چراچنین نبوده و نی واگر 

ته آنرا بخاک وخون کشانیدند؟  اسالم آباد برنتافشهرِ درحومۀ    را  آنطلبه " های شریعت مدارِ "

جلوسرازیرشدنِ حکومتِ چرا   پاکستان  مرکزی  زیبایچند صد      نظام   " طالبی  نفرپیرو   "

د تا چنین " نظام زیبا "  عجیبی سد کردن اسیمه گی شمالغرب به سوی اسالم آباد را با سراز

معنوی گروه طالبان، باالی  چرا نصیرهللا بابر پدر   پا نشود؟" خداداد" پاکستان بر  درخاکِ 

" ما طالبان را صرفاً برای افغانستان :  پاکستانی عتاب کرده میگوید  یکی از خبرنگارانِ 

ر را مطرح این کشوساخته ایم، نه برای پاکستان. هیچگاه در آینده سوال طالبانی شدن  

                                                                                            "نسازی ! 

وابسته گی و دست نشانده گی    ، پیرامونِ این آیا دالیل و براهینی روشن تراز  .هرحاله  ب 

مدارانِ  به حکومت  طالبان  و  گروه  ب پاکستانی  های  ازگروه  حمایت  این حکومت  یدریغانۀ 

   میتواند.                            بیرحمانه علیه افغانستان سراغ شده  تخریباتِ   درجهتِ مذکور

دین و دیگران  سیاسی گروه طالبان، حزب اسالمی گلب   -به منظورآنکه وابسته های فکری  

به آی.اس.آی پاکستان و بویژه با جنرال حمید گل پاکستانی روشنترشده باشد، اینک عکسها  



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

417 

 

این جنرال بیگانه بیرون داده   آنها را که بمناسبت مرگ   و اظهارات رهبران و بلندپایه گان

با ترجمۀ    ،اردو زبان " امت" به نشررسیده استدرشمارۀ هجدهم ماه آگست روزنامۀ  و  

                     ازوبسایت " حزب همبستگی افغانستان" دراینجا نقل میکنیم:    فارسی دری آن

گزارش داد که مال اختر منصور رهبر جدید طالبان، با ارسال پیامی به  روزنامه " امت"  

با مرگ مالعمر یک بازوی ما قطع شده    خانواده جنرال حمیدگل اعتراف کرده اند که: »

می  بود تصور  ما  حمیدگل  جنرال  مرگ  با  شده اما  قطع  نیز  ما  دومی  بازوی  که  کنیم 

                                                                                                      ."  است

ن نقش  اند که بعد از مرگ مالعمر، حمیدگل در اتحاد طالباطالبان در این پیام اظهار داشته

                                                                                    .      استمهمی ادا کرده

براساس گزارش این روزنامه، غیرت بهیر ازاعضای بلندپایه حزب اسالمی افغانستان نیز  

پیام گلبدین را   درمراسم ختم حمیدگل شرکت نموده و در دیدار با عبدهللا گل )پسرحمیدگل( 

حمیدگل افتخار افغانها بود و ما او را منحیث برادر و دوست قبول  رسانیده که »  برایش

                                                                                                        داریم.«
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و   نام  به  روسی  ضد  جهاد  ازسالهای  افغانستان،  ُگل  مردم  حمید  جنرال  های  کارنامه 

زمان مسوولیت وی عمق و  پاکستانی آشنایی دارند. نه تنها شبکۀ جهنمی آی.اس.آی در

اختیارنمود، بلکه دست ناپاک جنراالن بی مروت آن کشوردرامورداخلی    گسترش بیشتر

وی یکی ازطراحان عمدۀ حمله باالی جالل آباد ومسوول    درازترگردید.نیزو هستی ملی ما  

یرانی آن شهر وکشتارهزاران نفراز هردوجانب میباشد. ایجاد حکومت پوشالی و نامنهاد  و 

" عبوری" و یا حکومت جالی وطن مجاهدین درپشاورنیز نتیجۀ اقدامات او بودکه به  

اندکترین صالحیت سیاسی و اجرایی   رهبری صبغت هللا مجددی صورت گرفت، ولی 

م برای یکی از نشریه های برون  ۱۹۹۰رسال  نداشت. چنانکه آقای مجددی درماه سپتمب 

" ما دراین مرحله برای تشدید عملیات خود که  :  افغانستان )مجاهد ولس( گفته بود  مرزی

باید به پیمانۀ وسیع صورت بگیرد، به مشکالت روبرو هستیم. برای اینکه اکثرچیزها  

رار میگیرد. من بدست برادران پاکستانی ما است و تمام کمکها که می آید بدست آنها ق

بحیث رییس دولت اختیارات یک میل کالشینکوف را ندارم، اختیارپنج روپیه کلدار را 

ندارم که به یک قوماندان کمک کنم، وزارت دفاع ما هیچ کاری کرده نمیتواند تا وقتیکه  

                                                           خود برادران پاکستانی ما فیصله نکنند..."

تنها جنرال حمید گل نبود که بالوقفه درامورحیات ملی مردم افغانستان دخالتهای بیشرمانه  

  ارتش و  داشت و درصدد تخریب سرزمین ما بود، بلکه ده ها جنرال نظامی مربوط به

اب  ، وزرای کابینه و هزارها جاسوس کارکشتۀ آنها نیزبگونۀ حساستخبارات آن کشور

شده، مصممانه و سازمان یافته، علیه منافع ملی ما دست بکار بودند. مثال، از آن جمله،  

بود.   بابر  نصیرهللا  جنرال  هم  آشکارو اظهاراتِ یکی  پردۀ  کیش  بی  دشمن  جنرال  این 

،  از گروه طالبان  کامل  بی نظیر بوتو درحمایتِ   امورداخلۀوزیر  طالبان( و دیگر  )پدرمعنوی

او به نفع گروه مذکور و به    و بیشرمانۀان و تالشهای مداخله گرانه  سفرهایش به افغانست 

و فکر نمیکنم در اینجا ضرورت    م افغانستان به همه گان روشن استمنافع ملی مرد  زیانِ 

، اقدامات و تالشهای  هاراتاظ وی احساس شود. البته برخی ازآنهمه اقداماتِ   به تکرارِ 

به سودِ   عمدۀ پاکستانی  جنرال  "    این  دوم  جلد  در  پاکستان  و  در  طالبان  پاکستان  نقش 

افغانستان"    خونین  مندانِ تراژیدی  که عالقه  است  گردیده  آن   درج  به  میتوانند  عزیز 

                                                                                       مراجعه کنند. 
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بلند پایۀ پاکستان، بلکه حتا مال    نظامی، وزرا، صوبه داران و مامورانِ   جنراالنِ نه تنها  

همیاری در مورد گروه طالبان    نیز همیشه و پیوسته  آن کشور ها ومفتی های ظاهراً مسلمانِ 

   داشتند.                                         ایدئولوژیک و تبلیغاتی –و همصدایی سیاسی 

ائتالف  )  " مجلس امل متحده" " جمعیت العلمای پاکستان، رییس  مالفضل الرحمن رهبر 

در حاکم  ساسالمی  پاکستان    استخباراتِ سازمان    نزدیکِ همکاِربسیار ،رحد( صوبۀ 

دروعنصرِ  درفعال  سازی،  طالب  گفت  بلوچستانِ پروژۀ  "پاکستان  دولت    باید  ...:  از 

خط دیورند بمثابۀ  مرز رسمی بین دو کشور    افغانستان خواست تا با به رسمیت شناختن  

ائتالف به    به تنش های فیمابین پاکستان و افغانستان خاتمه دهند.. . باید قوای اشغالگر  

رهبری امریکا در افغانستان، طالبان را بعنوان بزرگترین  نیروی سیاسی آن کشور به  

رسمیت بشناسد  و بدون  مذاکره با آنان و شمولیت شان در قدرت    سیاسی، افغانستان  

 روی  آرامش را نخواهد دید." )۲۱(                                                           

 

 

 مال فضل الرحمن پدرمعنوی گروه طالبان 

  تعداد زیاد افسران و کارمندانِ ،   پاکستان بگونۀ ماهرانه ییم که پالیسی سازانِ ناگفته نگذری 

علیه منافع ملی مردم  و   یدهآن کشور برگزُ   شبکۀ جاسوسی اش را ازمیان پشتون تبارانِ 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

420 

 

گلُ  اند. همین جنرال حمید  گماشته  بکار  بابر،افغانستان  الرحمن   مال   ، نصیرهللا  ،  فضل 

بودند    پاکستان های  همه پشتون تبارو صد های دیگر،  ، جنرال درانی قاضی حسین احمد 

 افغانستان  وهستند که خصمانه تراز پنجابی های آن کشورعلیه هستی وسعادِت مردمانِ 

  برای این پالیسی ماهرانه، حقیقتاً  میکنند. چنانکه به مالحظه رسید،  نقش بازی کردند و

                                                                                        .تاده استاف  پاکستان مؤثر

 " پاکستان پس از تجاوز  :  افغان مینویسد  امریکا برای مجاهدینِ " سابق سفیر "پیترتامسن

مسایل سیاسی افغانستان نفوذ نمود . . . پشتونهایی    م تا عمق  ۱۹۷۹شوروی در سال  

هردو سوی   ر میکردند، برای پشتونهای قبایل  آی کا.اس.افغانستان در آی  که در بخش  

تعدادی از آنها، از قبایل درانی، اچکزی، کاکر، شینوار،    خط دیورند سازگار بودند. مثالً، 

، مومند و صافی آمده بودند که همه به زبان پشتو حرف میزدند و ریش های  وزیری

انی در میان مجاهدین انبوه میگذاشتند و لباس های نوع قبایلی به تن میکردند و به آس

که گروه طالبان به افغانستان رفتند، همین پشتون    ۱۹۹۴راه بازنمودند. . .  پس از سال  

بسیار مساعد بودند..." وغرض جاسوسی،  غرض نفوذ در میان افغانها    ها برای پاکستان

(۲۲)                                                                                              

بلند پایۀ   جملۀ افسرانِ م )جنرال زاهد حامد( که قبالً ازپاکستان بنا  ارتِش   جنراالنِ یکی از

همانگونه  ... پاکستان  : "نیز بوده است، چنین مینویسد آن کشورارتِش   استخباراتِ   شبکۀ

امریکا را نیز دارد...    شکست    سرخ را در افغانستان شکست داد)!؟(، توان    که ارتش  

معادن لیتیوم، ذخایر زیر زمینی زیادی که به ویژه زمرد در   داشتن    افغانستان درکنار  

دارد،   ترلیون   دالر  ارزش    چندین  به  بدخشان  در  الجورد  و  گاز    جوزجان  پنجشیر، 

به هدف   )!؟( و شوروی ها  بوده  پاکستان  از  لحاظ  تاریخی یک بخشی  به  افغانستان 

دستیابی به معادن افغانستان بر این کشور حمله کرده بودند، امریکایی ها نیز به خاطر 

اهداف استراتژیک  به افغانستان آمده و پاکستان باید سرنوشت افغانستان را در آینده 

در اختیار داشته باشد. همانگونه که  روسها  را در افغانستان شکست دادیم، توان    شکست  

امریکایی ها را نیز داریم  .  چون  راه تدارکاتی امریکا در اختیارپاکستان است... شبکۀ  

، پیش از تجاوز شوروی در افغانستان  ۱۹۷۵استخباراتی پاکستان در افغانستان از سال  

                                                                  (۲۳)  "...فعالیت داشته است
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دیگرثبوت    نظامی پاکستان، یکبارِ   -سیاسی  صریح و مداخله گرانۀ مقام های  هاراتِ این اظ

شومِ کنندۀ   آنها،    اهداف ِ  آنان  حمایتِ استعماری  جانبۀ  طالبان  همه  عزمِ ازگروه    آنان   ، 

، رسیدن  این طریقو از  دولتی  حاکمیتِ   ات  گروه مذکور مجددِ   ا نیدنِ به پیروزی رسدرجهت ِ

   میباشند.                      درخاک افغانستان شانو استعماری دیرینۀ سیاسی  به مقاصدِ 

جنرال پرویز مشرف یکی ازجنراالِن مقتدِرنظامی و رییس جمهوِر سابِق پاکستان نیز به  

 سهم خودش، هم حمایتگرو تأیید کنندۀ اعمال و برنامه های تخریبی شبکۀ اطالعات نظامی  

 

م ۲۰۱۶تاسال سای شبکۀ استخبارات نظامی پاکستان ؤ ر  

شبکۀ تروریستی حقانی  گروه طالبان،    قرِص آن کشور علیه افغانستان بود، هم حامی پَرو پا  

دیگر،   های  شبکه  درو  تنها  بارها نه  پاکستان،  جمهور  رییس  بعنوان  حاکمیتش  درازنای 

آمیز، مداخله گرانه و نفاق برانگیز علیه دولت ومردم افغانستان بعمل آورد،   تحقیراظهاراتِ 

درزمانِ  حتا  حاکمیتِ   بلکه  از  و مصاح   پس  ها  کنفرانس  نیز طی  متعدد،  خویش  های  به 

بخصوص در خارج ازپاکستان، به دروغ پردازیها و نفاق افگنی هایش برضد منافع ملی  

  بجوابِ   ،( یک مصاحبه با گزارشگر )بی بی سی  جانب افغانستان ادامه داد. چنانکه وی طی

به رسمیت شناخته بود و  این سوال که " پاکستان یکی از کشور هایی بود که طالبان را  

مقابل، یعنی ائتالف شمال    " این کار تصمیم درست و بجایی بود. چون طرف    :..."، گفت 

که ترکیبی از ازبکها، تاجیکها و هزاره ها بود، از سوی هند حمایت میشد. بجز هند،  

روسیه و ایران هم از آنها حمایت میکردند  و پاکستان باید در سمت    طالبان قرار میگرفت؛  

مرز   در  بلوچستان  پشتونهای  با  نژادی  روابط  و  بودند  پشتون  طالبان  چون 

 داشتند...")۲۴(                                                                                    
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وی    این اظهاراتِ از  افغانستان  ملی مردمِ درامورِ   مشرفجنرال پرویزدیگرِ   منافقانۀ  مداخلۀ

من به طور مداوم به او ) حامد کرزی( تأ کید میکردم که    ":  آشکار میگردد که گفتنیز

.  ندوستان حساسیت های خود را داریمدر موضوع هبازی دست هند قرار نگیرد. چون ما،  

به او گفتم که ما میخواهیم  شما مستقل باشید و نمیخواهیم مداخله کنیم، اما اگر بگذارید 

ن خوب نیست. اما متأسفانه او هیچ توجهی  که هند ازطریق شما در پاکستان مداخله کند، ای 

(              ۲۵)به اینها نکرد و همین بود که روابط میان دو کشور بد و بد تر شد..."   

اند ندارد  گفته  چند  مشرف طی همین مصاحبه و فقط پس از. جنرال  "" دروغگو حافظه 

  که بعنوان  طمئن هستم  ... من م":  اش را فراموش نموده چنین میگوید  دقیقه، گفته های قبلی

ای  هیچگاه از طالبان و القاعده در مقابل نیرو ه  ، پاکستانسیاست )خط مشی سیاسی(

                                                             (۲۶)" ائتالف حمایت نکرده است ...

بدکردارِ  جنرال  مارچ  همین  ماه  اوایل  و  فبروری  دراواخرماه  که  ۲۰۱۵پاکستانی،  بود  م 

ازگروه   درافغانستان،  هندوستان  مقاصِد  بخاطردفع  که   اظهارداشت  رسماً  و  باصراحت 

. ادِن حامد کرزی استفاده کرده استطالبان حمایت نموده و از آنها به منظورزیرفشارقرار د

س ونخستین  اشرف غنی  بقدرت رسیدِن  از  پس  اظهارات وی  بازهم  آباد،  اسالم  به  فرش 

ز  رو" ازقول جنرال مذکور و به نقل ا -مداخله گرانۀ دیگری بعمل آورد. سایت "افغانستان

: " قدرت سیاسی باید میان دولت و گروه طالبان در " وال ستریت ژورنال" چنین نوشت

د از نفوِذ هند  ، بای افغانستان خواهان صلح و ثبات استافغانستان تقسیم شود، اگرحکومت  

درافغانستان جلو گیری کند... نقش پاکستان در رشِد گروه های شبه نظامی طالبان و متحدان 

                     است.     آنها درافغانستان، یک حرکت سیاسی متعادل در برابر هند بوده

صالحیت و  ،  هور افغانستان متإسفانه این جرأتحامد کرزی بمثابۀ ریس جم درعین حال،  

کستانی با صراحت بگوید که دولت  پا  مداخله گرِ   جنرالِ   درایت را در خود نمیدید تا به پاسخِ 

اقتضآ کند،  ته باشد و یا منافع ملی اتباع آن  کامالً حق دارد با هرکشوری که خواس  افغانستان

برقرارنماید.                                     ی، فرهنگی و ...  ، اقتصادحسنۀ سیاسیروابط ِ  

از" یکی  کرک"  حزبِ مارک  به  متعلق  امریکا،  جمه  سناتورهای  متحدۀ  ایاالت  وریخواه 

سال  در های  سفر  ۲۰۱۱نیمه  در م  که  منطقه  به  داشت  یی  سف  پایانِ تحقیقاتی  علناً  راین   ،

رات پاکستان یا آی اس آی شبکۀ  حقانی توسط ادارۀ استخبا":  ، بدین قراراظهاراتی نمود 
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حکومت پاکستان که عکس این موضوع را میرسانند،  مقامات  حمایت میشود. . . بیانات  

مریکایی ها بخاطر دروغ محض است . . . بگذارید بطور واضح بگویم که بسیاری از ا

آن رسیده   از شورشیان در افغانستان، در آنجا کشته شده اند. . . وقت    حمایت آی اس آی 

،  یجۀ معکوس را به همراه داشته است که نتک ایاالت متحدۀ امریکا است که در مورد کم  

تجدید نظر شود. . . این شبکه }شبکۀ حقانی{ به یک نیروی بسیار خطرناک ، مرگبار و 

                                              (۲۷)."  سرطانی در افغانستان مبدل شده است ..

 دانشگاه هاروارد  پالیسی حقوق بشرِ   تحلیلی و تحقیقی مرکزِ   اینجا، یک گزارِش اینک، در

که خالی از دلچسبی نخواهد    می گنجانم  را  عنوان " روشن مثل آفتاب در آسمان"    تحت 

                                                                                                    :بود

 " روشن مثل آفتاب در آسمان 

 ارتباط بین آی اس آی )شبکۀ استخباراتی پاکستان( و شورشیان افغان 

۲۰۱۰ماه می   –مت والدمن   

ارتباط    اکثرمحاسبات   از  تا  افغانستان باعث میگردد  فعلی در  بین    بر منازعه ی  طبیعی 

درست و عمیق صورت نگیرد. این ارتباط    امنیتی پاکستان و شورشگری درک    خدمات  

ارتباط   و  تماس  تنها  از  تر  فرا  بسیار  حقیقت  ارتباط،در  این   در  است.  کهای  کم    آنها 

  آی( و نظامیان پاکستان و یا .اس  .یاز سوی عناصر در داخل استخبارات )آ  مشخص

کار آنها  با  که  هایی  میگردد.حلقه  ارائه  وجودیکه    میکنند  قدرتمند  با  باطن  در  طالبان 

وسیع  از سوی  آنها به شکل گسترده و با نفوذ    هستند، اما به گفته قوماندانان، تحریک  

آی برای هر دو    . اس  .آی اس آی حمایت شده و تأثیر پذیر است.  بگفتۀ طالبان، آی

افراد طالبان و گروه حقانی پناه داده و حمایت های بسیار مهم چون آموزش،   بخش؛ 

د. به گفتۀ طالبان، این  ضروری فراهم میساز  ک مالی، اسلحه و مهمات و امکانات  کم  

رمستقیم و یا غیر مستقیم، از مثل آفتاب در آسمان روشن است ".  به طوموضوع  "

ی شانرا باالی تصامیم استراتژیک و  گسترده    که آی اس آی نفوذ  ود  ن معلوم میشقرائ

. به گفتۀ  گروه حقانی این نفوذ بیشتر است  طالبان اعمال مینماید و در مورد    مهم    عملیات  

بعضی    که مرکز    رخشونت ترین بخش های شورشیانپ    طالبان و گروه حقانی،  قوماندانان  
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 آی پاکستان اداره میگردد.  قوماندانان    .اس   .آی  ان در پاکستان و جود دارد از سویش

آی در شورای عالی رهبری    .اس  .شورشیان این موضوع را تصدیق کردند که حتی آی

شرکت کننده و یا ناظر    طالبان ) شورای کویته(  و شورای فرماندهی حقانی به شکل  

حقیقت، در  میکنند.  گی  آی  نمایند  که  میشود  وانمود  آی    .اس  .طوری 

، بخصوص دستگیری های اخیر در   طالبان را محدود کرده استاستراتژیک  لیت  استقال

گیری از مذاکره با دولت افغانستان بر داشته شده اکستان گامهایی است که بخاطر جلوپ

است.  رییس جمهور زرداری قسماً مقام های عالی رتبه ی دستگیر شده ی طالبان را  

خود شان هستند و از پشتیبانی  وی برخوردار   مطمئن ساخت و بیان داشت که آنها مردم

اند.  و همچنان بطور آشکار رهایی آنها را از زندان منظور نمود.  آی اس آی حتی دو 

ی طالبان و مال  نظام  جدید    رهبر طالبان را دستگیر و رها نمودند. قیوم ذاکر قوماندان  

  ،هر دوی این افراد  ، رییس فعلی شورای کویته،به اساس گزارشها  .عبدالرووف خادم

پاکستان تا به    دو رهبر در بین سه یا چهارنفر از عالی ترین رهبران اند.  حضور آشکار  

را به بار آورد و میتواند باعث    رویه میتواند تأثیرات جیو پالتیکاین حد در یک بازی دو  

ن این  قدرتمند آی اس آی و حضور نظامی پاکستا  ایاالت متحده گردد. اگرچه نقش  واکنش  

در افغانستان و    }شورشیان{    مبارزه علیه شورشی   را پیشنهاد مینماید تا برای پیشرفت  

سیاسی ضرورت است تا از حمایت آنها بر خوردار باشد. تنها راه مطمئن     حل    یا در سطح  

عوامل   به  گی  رسیده  همکاری،  همچو  ایجاد  است برای  پاکستان  در  امنی  نا  اساسی  ؛   

                              (۲۸)نا مریی و دوامدار پاکستان با هند..."  حران  بخصوص ب  

صالحیتدارِ  و   امریکا،منابع  وضوح    همیشه  مطبوعات،  متعددِ   گزارشگرانِ تحلیلها  به  و 

" طالبان توسط  جنراالن ،  "تروریستها درخاک پاکستان پناه گرفته اند  داشته اند که  "اظهار

کشتن    .اس  .آی برای  و  شده  داده  آموزش  و  تمرین  پاکستان  بخاک    سربازان  آی     ما 

افغانستان فرستاده میشوند " ، " گروه تروریستی حقانی در وزیرستان شمالی مورد  

اک  ، " طالبان پس از حمله بر سربازان ما، بخپاکستانی قرار دارد" ، "مقامات   حمایت   

 جدی وعملی درراه سرکوبی  ، اما هیچگاه بصورتِ   . . . "  پاکستان عقب نشینی میکنند" و

رییس    سوی دیگرحامد کرزی بمثابۀنشده اند. از خونین دست بکارگیری ازاین جریانِ یا جلو

تروریستی  ازگروه طالبان و اعمال  حاکمیتش، دیگرسالهای اول ِ   افغانستان، برخالفِ جمهور

فریب  "  "  و  برادران نا راض"  " و    بچه های افغان  بلکه آنها را "   ، آنها به زشتی یاد نکرد
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ملی  دفاع ازمنافع    که تبلورِ   و اقدامی بعمل نیاورد   نگفت   ... خوانده هیچگاه حرفی "  خورده  

                                                                                 باشد.قسی القلب  گروه    این  دربرابرِ 

در پیش  گروه مذکوربرابرِ صلحجویانه، التماس آمیزو دوستانه را در  تاً، چنان روِش عالو 

مدارا کردنهای شک  و   " شورای عالی صلح" ، گذشت ها که حتا موازی با تشکیلِ  گرفت

و  بمب گز  عامالنِ   برانگیز، نیرو وتبهکارانتحاری  عناصرِ اری  توسط  ارا که  منیتی  های 

باساس ُدستگ کشور با   ،، محکوم به حبس شده بودند جزای کشور  قانونِ   حکمِ یرگردیده و 

نشریه های انترنتی افغان،  چنانکه یکی از  ، جوقه جوقه از حبس رها کرد. امین فرصدورِ 

او"  خانم "سی.ای.  قولِ  آزاد شده را بچاپ رسانید، ازتروریستانِ   آنکه فهرستِ ،عالوه از

 طالب از زندان    حامد کرزی، بیست تروریست    فرمان    " باساس  :  نوشتامریکایی چنین  

ماه رمضان در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج آزاد شدند...   پلچرخی کابل به مناسبت  

تحفه    پلچرخی به عنوان  طالب از زندان  بیست جنگجوی تروریست    ، روز یکشنبهصبح  

می  خود  تروریست  برادران  به  تروریست  بیست  این  مطمئناً  شدند...  آزاد  رمضان  ی 

                                                                                    ( ۲۹)پیوندند"

کرزیتوسط رییس جمهور ی بیشتررهایی تروریستها  

خورشیدی( گزارش داده شد که حامد    ۱۳۹۰ماه اسد سال  میالدی ) ۲۰۱۱ل  سا  آگستِ   درماهِ 

  مؤظفینِ   انتحاری را که قبالً توسطِ   کودکان و نوجوانانِ از رهایی بیست تن  کرزی، فرمانِ 

و زند بودند، صادرنموده است.  امنیتی دستگیر  بخاطرِ انی شده  و    عملِ این ها،  انتحاری 

افغانستان فرس  پاکستان آماده  افغان، در خاکِ   بیگناهِ مردم ِ کشتارِ  تاده ساخته شده و بخاک 

 انتحاری و وقوع انفجارهای ناشی  عملِ   ها، قبل از ارتکابِ شده بودند. اما باساس گزارش

شده در رسانه های داخلی، گزارشهای منتشرن، دستگیرشده بودند. جالب اینست که قرارِ ازآ

دستجمعی با حامد کرزی، صراحتاً    مالقاتِ   این جوانان که هجده سال داشت، ضمنِ یکی از

ادامه  اظهار داشت که  " اگر مرا عفو و رها هم کنید، بازهم به جهاد خود علیه  کفار 

 میدهد."                                                                                                       

د ها  رهایی ص  تش، فرمانِ ی حامد کرزی درحالیکه درسالهای پایانی حاکم   ین، تنها نبود.ا

تقاضا سمقام های  ازچندین بار  نمود،طالب و تروریست دیگررا صادر ازمان ملل رسماً 
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  جهانی   آن مؤسسۀ  سیاهِ   لیستِ گروه تروریستی طالبان را از  تا اسمای رهبرانِ   بعمل آورد

را گروه   مربوط به این  ت نمود تا زندانیانِ خواسدر نیزامریکایی   مقام هایازنمایند و  حذف

  نامها ازلیستِ اززندانها، حذفِ   آزاد سازی  روندِ   زندان " گوانتانامو" آزاد سازند. این  از

 ها با رهبرانِ گرفتن     مالی، تماسگزافِ ها، مخارجِ  سیاه، برادرخطاب کردنها، باج دادن 

  ، داخلی )خارجی و سیاسی مخفی و علنی  گروه های تروریستی، فعالیتهای سؤال برانگیزِ 

وسیع   ، بگونۀ (۲۰۱۳میشدند)اواسِط سالبخصوص در روز هایی که این سطور رقم زده 

منابع    ، رژیم های غربی و سایرِ کابل، " شورای عالی صلح"  سوی دولتِ و گسترده از

منظورِ  به  ادغامِ با  بیشتر نزدیکی    رسمی  و  طالبان  ادامه گروه  دولتی  قدرت  در  آنها   

                                                                                                .داشت

میالدی اعالم شد که حامد کرزی تعدادی از زندانیان   ۲۰۰۲سال یازدهم ماه نوامبر  بتاریخِ 

را از  پاکستانی  هاکه  نیرو  یا سوی  و  جنگ  های  درمیدان  یا  افغان  امنیتی  ی 

وده آنها را به سفارت پاکستان رها نم    تروریستی دستگیر شده بودند، اعمالِ ارتکاب ِهنگام ِ

گزارش داده شد  ماه مذکور  ود. همچنان بتاریخ دهمِ کابل، بگونۀ احترامکارانه یی تسلیم نم در

طالبی را نیزاز زندان آزاد   تن از تروریستهای رییس جمهورافغانستان به تعداد سه صد  که

پی خواهیم    ندانیان طالبی را طی صفحات آینده نیزسازیهای غیرمنطقی ز   سلسلۀ رها)نمود.  

                                                                                                    گرفت!(

ازکنار رفتن حامد   تا سالهای پس  حتا  کابل  و طالب پروری رژیم  سلسلۀ طالب دوستی 

کرزی ازقدرت سیاسی )طی سالهای زعامت محمد اشرف غنی( نیزتوأم با دسایس آشکار 

سال  جدی  ماه  دوم  بتاریخ  افغانستان  رسانی  اطالع  شبکۀ  مثالً،  یافت.  ادامه  پنهان  و 

کی از سربازان ارتش افغانستان را ازجبهۀ جنگ ضد طالبان خورشیدی، متن نامۀ ی ۱۳۹۴

  " رسانید:  نشر  به  چنین  وی  نام  معرفی  بدون  هلمند،  وحقبین  در  شرافتمند  مردم   ...

افغانستان، جوانان عزیز! این نامه را بخاطر این نمی نویسم که چاره ای برای بیرون 

ک ساخته و درجنوب افغانستان  رفتنم پیدا شود. صرف میخواهم حقیقت ها را با شما شری

ه تعهدم که همانا خدمت  چه میگذرد را به قلم بریزم. ازشروع وظیفه تا اینحال هیچ وقت ب

صادقانه به شما مردم شریف افغانستان است خیانت نکردم و نخواهم کرد. به سنگین  

 ترین و مشکل ترین عملیات های نظامی شانه به شانه با دوستان  وهمسنگرانم اشراک

س ملی خود در مقابل بیگانگان و  ینموده وتا آخرین امکانات ازتمامیت ارضی و نوام
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. هیچ وقت امتیاز طلبی ننموده به سوگند خود وفادارماندم. تروریستان وحشی دفاع نمودم

اما روزی فرا رسید به جرم اینکه سه تن از طالبان که یکی از آنها آمرمالی طالبان بوده  

هل و دو هزارو ششصد کلدارپاکستانی همانا معاش طالبان است را و چ  مبلغ دوازده لک

دستگیرنمودم، به دام زندان تورن جنرال داود شاه حامی اصلی و اساسی    ،انتقال میداد

است که به حبس  اتل افتادم و مدت بیست روز ۲۰۵تروریستان و قومندان قول اردوی  

ابتدایی با امرقومندان قول اردوی   این آقا قراردارم. افراد دستگیرشده بعد از تحقیقات

اتل رها گردیده و درعوض، ما چهار نفر هریک نعیم خان ولد نیک محمد، عبدالنظیر   ۲۰۵

ولد عبدالوکیل، گلبدین ولد شیرمحمد، نورهللا ولد محمد عظیم به زندان فرستاده شدیم و  

ل ما نشده است.  تا اکنون هیچگونه تحقیقات و سوالی از ما نگردیده و کسی هم جویای حا

اعتراف نموده افتخارانه زندان را   اگردستگیر نمودن طالبان جرم است ما به جرم خود

ما چه است و چرا طالبان  م  قبول میکنیم و اگر دستگیر نمودن طالبان جرم نیست پس جر

   "         نه بلکه ما در زندان هستیم؟ به امید اینکه عدالت تجلی نماید و حق روی آب برآید.

به افغانستان  رسانی  اطالع  شبکۀ  که  را  دیگری  وله،    گزارش  دویچه  از  نقل 

رشیدی( به نشر رسا نید،  خو۱۳۹۴نامۀ فوق )اول ماه جدی  یکروز قبل ازانتشار

خابود:  ازینقرار داود  محمد  سردار  شفاخانۀ  معالجۀ  "  برای  صحی  ازمراکز  یکی  ن 

خی مخالفان }تروریستها{ نیزتحت مراقبت  زبرمرکهای امنیتی افغانستان است. دراین  ونیر

گرفته میشوند. سربازان افغانستان از این بابت خشمگین اند. طالبان بیش از   های صحی

یک دهه درافغانستان به جنگ ادامه میدهند و این شیوه برخورد حکومت نسبت به آنها  

منیتی رو به  یک موضوع ناگوار درزمانی است که شمار قربانیان درمیان نیرو های ا

سرباز افغانستان و پولیس کشته واضافه    ۴۰۰۰افزایش است. درنیمۀ سال جاری بیش از  

که شمار   ۲۰۱۴تن دیگرزخم برداشته اند. این رقم درمقایسه به تمام سال  ۸۰۰۰تر از

به   ها  شده  شفاخانۀ    ۵۰۰۰کشته  است.  افزایش  به  رو  قربانیان  حاال شمار  میرسید، 

بستر مجهزاست، دارای امکانات بسیارخوبی درخدمات   ۴۰۰سردار محمد داود که با  

صحی کشوراست. در این شفاخانه همه روزه ده ها زخمی شده درمیدان های نبرد انتقال  

اند. حکومت به  می یابند که در برابر طالبان و دیگر گروه های مخالف مبار زه کرده 

موضوعاتی که سبب نا رضایی مردم میشود، کم اهمیت میدهد، در واقع به سادگی اجازۀ 

نام اش فاش شود، در    . یک منبع رسمی که نخواستمعالجۀ طالبان جنگجو را میدهد
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گفت  نمی  اینباره  سخن  عامه  حوزۀ  در  اینباره  در  ما  اما  دارد،  واقعیت  این   :

                                                                                         ..." گوییم
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 منابع فصل هفتم 

 

کتاب خاطرات جورج دبلیو بوش )لحظات تصمیم گیری( (۱)  

خورشیدی    ۱۳۹۰سرطان  –شماره ی هجدهم  – "هشت صبح"روزنامه ی  (۲)  

همان منبع   (۳)  

میالدی    ۲۰۰۹ماه سپتمبر   –" پرایم" پاکستان برنامه ی تلویزیونی   (۴)  

م   ۲۰۰۱ششم دسمبر سال  –" تورنتو ستار" روزنامه ی  (۵)  

همان منبع   (۶)  

خورشیدی   ۱۳۹۲یازدهم اسد سال   –شبکه ی اطالع رسانی افغانستان  (۷)  

همان منبع   (۸)  

" "جولین اسنج – سایت ویکیلکس   (۹)  

جرمن آنالین" ماه می   –نشر شده درسایت  انترنتی " افغان  -رادیو " دویچه وله " (۰۱)

م۲۰۱۲سال   

میالدی   ۲۰۰۸ماه آگست سال  -نشریه ی انترنتی  امید وطن     (۱۱)  

همان منبع   (۲۱)  

رسانه های افغانستان و جهان  (۳۱)  
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رسانه های افغانستان و جهان   (۴۱)  

خورشیدی به نقل از مجیب خلوتگر ۱۴/۱۲/۱۳۹۱نشریه ی امید وطن مورخ   (۵۱)  

نشریه ی  اداره ی دموکراسی ، حقوق بشر و کار مربوط وزارت امورخارجه ی    (۱۶)

م  ۲۰۰۵مورخ هشتم ماه مارچ  - ایاالت متحده ی امریکا  

وری  م به نقل از خورشید محمود قص  ۲۰۰۶سال    –روزنامه ی " دیلی تایمز" لندن    (۷۱)

 وزیر امورخارجه ی پاکستان                                                                    

همان منبع   (۸۱)  

م ۲۰۱۰تمبر پ هشتم ماه س –خبرنگاربی بی سی   –هارون تجفی زاده  (۱۹)  

همان منبع   (۰۲)  

همان منبع   (۱۲)  

همان منبع   (۲۲)  

چاپ نیویارک –به قلم پیترتامسن   ۲۵۱صفحه ی  –جنگ افغانستان    (۳۲)  

خورشید به نقل از   ۱۳۹۰شماره ی میزان سال  -شبکه ی اطالع رسانی افغانستان (۴۲)

اکستانی  پ جنرال زاهد حامد    

م   ۲۰۱۱ماه سپتمبر سال   –مصاحبه با گزارشگر بی بی سی   (۵۲)  

همان منبع   (۶۲)  

همان منبع   (۷۲)  

م۲۰۱۱ماه جوالی سال  –" نیویارک تایمز"  (۲۸)  

م ۲۰۱۰جون  -دانشگاه هاروارد -( جزوه ی مرکزپالیسی حقوق بشر۲۹)  
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هشتمفصل   

 

 حضور جواسیس خارجی درافغانستان 

رویداد های تروریستی در منطقه  و  

نبود آی.آس.آی درمنطقه  اختاپوِس  تنها دچاِر  نیست افغانستان،  بلکه سایرسازمانها  ه و   ،

لف علیه افغانستان وشبکه های استخباراتی منطقه و جهان نیز با اشکال و شیوه های مخت 

                                                                            .  دست بکار بوده و هستند

 ۱۳۹۲ماه سرطان    شبکۀ اطالع رسانی افغانستان" که بتاریخ نهمِ قراِرگزارِش نشریۀ "

... سرویس اطالعاتی : "مۀ  " میتل دویچه سایتونگ " نوشتروزنا  خورشیدی ازقولِ 

ازهمه   جاسوسی  اقدامات   انجام  به  صدراعظم  دفتر   دستور   به  دی{  ان.  بی.   { آلمان 

است. دفتر صدراعظم  آلمان مسوولیت   و وزارتخانه های افغانستان مشغول  ضای دولت  اع

همآ هنگی ماموریت های برون مرزی سرویس اطالعات  خارجی این کشور را بر عهده  

با   افغانستان  های  ووزارتخانه  دولت  درتمام  آلمان،  دستوردفترصدراعظم  به  دارد... 

میشود که یکی از دالیل اصلی آن نیز وجود فساد   استفاده از ابزار  اطالعاتی، جاسوسی

مالی گسترده دردستگاه اداری افغانستان عنوان شده است ... برای آنکه ) بی. ان. دی(  

بتواند در راستای انجام  ماموریت خود به راحتی به اطالعات  مورد  نیاز دست یابد به  

خی موارد تماس های  دربر  مقام های افغانستانی پول های زیادی پرداخت میکند وحتی 

میکند."                های الکترونیکی مسووالن  افغانستان را نیز کنترول تلفونی و پیام  
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"  " افغانستان بیان داشتند که  سخنگوی ادارۀ " امنیت ملی  متعاقِب همین گزارشها، ازقولِ 

پاکستان تمویل میشوند  برخی از روزنامه ها و تلویزیونها از سوی کشورهای ایران و  

   "                           و سوژه ها و برنامه های خود را از این کشور ها میگیرند.

، تلویزیون تمدن  روزنامه انصاف از    "لطف هللا مشعل" سخنگوی ادارۀ امنیت گفت که "

و تلویزیون نور میتوان به عنوان رسانه هایی نام ب رد که از سوی جمهوری اسالمی  

حمایت میشوند...  یران و تلویزیون شمشاد و ژوندون از سوی کشور پاکستان تمویل و  ا

نفر تبعۀ   دوازده  تلویزیون شمشاد،  در    ،ادارۀ امنیت ملی افغانستان  باساس یافته های

پاکستان که اکثرا ًسیاست گزاران  نشراتی این رسانه  میباشند و در تلویزیون   ژوندون  

پا تبعۀ  نفر  آی.اس.آییک  با  نزدیک  رابطۀ  که  کار   کستانی  مشغول  دارد،  پاکستان 

                                                                                 ( ۱") میباشند... 

فبروری   ( درشمارۀ ماهافغان رسالهفغانها چاپ کانادا )یکی از نشریه های برون مرزی ا

دارۀ جاسوسی دولت حامد  امرهللا صالح سابق رییس ا  قولِ میالدی خویش از  ۲۰۱۳سال  

نوشت از طریق  ":  کرزی  دارد...ایران  گانه  قبال  افغانستان سیاست چند  در  ایران   ...

حوزۀ ق م  با گروه های مذهبی شیعه در افغانستان همکاری و در تأ مین  امور  مالی مساجد  

و آموزش  روحانیون شیعه کم ک میکند...دستگاه استخبارات ایران در افغانستان در پی  

و برای رسیدن به این هدف تالش  میکند روابط جمع آوری اطالعات  محرمانه است  

بهبود   افغانستان  حکومت   مختلف   های  نهاد  با  را  جمهوری  خود  پاسداران   بخشد... 

و در درون و بیرون     امکانات داردست که بیشتر از همه اختیارات و  ی ا، نیرویاسالمی

افغانستان و افغانها،  ایران  به گونۀ گسترده فعالیت میکند... سیاست های ایران در قبال  

ایران را نیز به همسا یه ای تبدیل کرده که حساسیت های عمومی نسبت به آن باال رفته 

                                                                                           است ..."

افغانستان در اسد سال  ۀ مؤ شمارشبکۀ اطالع رسانی  خورشیدی خویش    ۱۳۹۲رخ ماه 

شناخت  دولتمردان  افغانستان، دریافتند که نیاز : "مقامات  سازمان   سیا پس از  نوشت که

نیست برای جمع آوری اطالعات از هوا پیما های بدون سر نشین و تجهیزات  پیشرفتۀ  

اری تسهیالت،  جاسوسی استفاده کنند. در افغانستان با پرداخت  کمی رشوت و اعطای مقد
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میتوان هر مقامی را مطیع امر خود کرد، آنهم نیرو های وفاداری که حق  نان و نمک  

                                                                               . "را به خوبی میدانند

گفته   سازمان سیا درافغانستان و پاکستان ارشدِ  ریچارد بیل افسرِ این شبکۀ خبری، " بقولِ 

است که افغانستان بصورت اساسی روِش سیا را تغییر داد و باعث شد تا جاسوسی برای  

به دولت بپردازد.  تیم های شبه نظامی وفادار  سازمان، کم اهمیت شود و بیشتر به تشکیلِ 

ستان جاسوسان   در افغان  (سیا)درحال حاضر، سازمانعالوه کرد که "خبرگزاری مذکور 

وطنی فراوانی دارد که مطیع تر از نیرو های فعال سیا برای این سازمان فعالیت میکنند.  

اذعان داشت که ساکهای بکس  }این موضوع آنقدر فرا گیر شده که جناب کرزی علناً 

"          از پول را در چند سال گذشته از سازمان سیا دریافت میکرده است. پ ر های{  

جریاِن سرازیرشدِن جواسیِس کشورهای مختلِف جهان، بخصوص ایران و پاکستان پس  

میالدی، موازی با صدوِر تروریسم از خارج بداخِل قلمرو افغانستان،    ۲۰۰۱ازسالهای  

فن  تکاپوی  ایجاب  آن،  که شرح  بوده  مینماید.  بحدی  درازمدت را  جانبۀ  و همه  دقیق  ی، 

تبلوِرگسترده گی چنین فعالیتهای اطالعاتی خرابکارانه درداخِل کشور را میتوان در وجوِد  

تداوِم انفجاراِت خونین، عملیاِت انتحاری، تداوِم نا امنی سراسری، مختل سازی رونِد زنده 

جارتی کابل و والیات، بُحراِن  گی روزمرۀ مردم، آتش سوزی های متواتر درمجتمعاِت ت

اقتصادی، آشفته گیهای بیشتر اوضاع کشور، ناکامی ها دراموِر برنامه ها وپروژه های  

دولتی   های  آدرس  و  تشکیالت  عمِق  تا  خرابکار  عناصِر  نفوِذ  و  ملی  گی  زنده  مختلِف 

                                                                                         مشاهده نمود. 

حامدکرزی رییس جمهورافغانستان، طی سخنرانی هایش، چند مرتبه تلویحاً اشاره به وجوِد  

وی درخدمِت خارجی ها قرار دارند. او   آنعده از کارمنداِن عالیرتبۀ دولت نمود که بقولِ 

مغایِرمقتضیاِت منافع  همچنانو  خویش   سوگند و تعهد عکِس برخالِف اصوِل دولتمداری و 

ملی، هیچگاه ازکارمنداِن عالیرتبه یی که به کشورهای خارجی جاسوسی میکنند، نام نبُرد  

ه همان نهاد های قضایی و یا آنها را مجازات نکرد. همچنان، هیچگاه دیده و شنیده نشد ک

ده را به  جهادی(، یکنفر ازجاسوساِن خارجی و یا تروریستاِن دستگیرش  -)تنظیمی و امنیتی  

  اشِد مجازات محکوم کرده باشند. این دستگیری ها و گزارش ها درحالی منتشر شدند که 
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.آی پاکستان تعداد زیادی ازجاسوساِن افغانی خویش  با صراحت گفته میشد سازماِن آی.اس

   است.                      جا بجا نمودهحامد کرزی نیز   وحتا تا دفتِر کارِ  را در دروِن دولتِ 

اد های دولتی افغانستان ر وصدای مربوط به موجودیت جواسیس پاکستان دردرون نهس 

ستون پنجم(، درسالهای نخست ریاست جمهوری محمد اشرف غنی درسطح رسانه بعنوان )

  های داخلی اوج گرفت. جنرال عبدالرشید "دوستم" که بحیث معاون اول رییس جمهور 

داشت کابل اظهارانفجارها درداخل شهر  ثمیکرد، به تکرار و بخصوص درمواقع حدوکار

وخرابکاران    که وعناصرانتحاری  بلکه  افراد  نمیشوند،  نازل  ازآسمان  کسانی  مسلح 

عبورداده تا هدف های شان به { هستند که آنها را ازمرز}جاسوسان وعناصرمقتدرداخلی

طی    داخل پایتخت انتقال میدهند. عبدالرب رسول سیاف یکی ازرهبران جهادی نیزبارها

ریستها توسط موترهای شیشه  سخنرانی هایش درجمع شهریان با صراحت گفت که " ترو 

متعلق به مامورین بلند رتبۀ دولتی{ به داخل کابل انتقال داده میشوند... اعالمیه های  سیاه }

ها  ... همین حاال }جواسیس{ که درباالگروه طالبان درکارتۀ وزیراکبرخان نوشته میشوند

   میباشد.                       بارات خارجی در جیب های شان موجودت استخ کارمیکنند، کار

وزیرامورداخلۀ دولت اشرف غنی نیزطی یک صحبت تلویزیونی با صراحت گفت که "  

                                     عده یی در درون نظام به نفع تروریستان کار میکنند"    

آنچه بازهم برای مردم افغانستان تعجب آوربود، این بود که علی رغم آنهمه سروصداها،  

اظهارات و  واکنشی    افشاگریها  جمهورهیچگونه  رییس  ازخود  رسمی،  راستا  دراین 

کرختی، انفعال و سکوت رییس جمهوردرحالی بمشاهده میرسید که خودش  بروزنداد. این 

استخبارات   سازمان   " که  گفت  هایش  سخنرانی  از  جنگ  دریکی  یک  پاکستان  نظامی 

                                "                     خاموش را علیه افغانستان راه انداخته است. 

نبود، تنها  درنظرسایرِ   این  با  نیز  کشورهای همجوار  اقتصادی   و  سیاسی  منافع   داشِت 

تروریستی مختلف غرض   با گروه های  ارتباط  در  نحوی  به  تنها  نه  درازمدِت خویش، 

ضربت زدن به منافع ملی افغانستان و حضورنیروهای خارجی رقیب قرار داشتند، بلکه  

نهاد  ا استخدام جواسیِس شان در رده های باالی دولتی، پارلمان، دستگاه های امنیتی و سایرِ ب 

های مهم وحتا گسیِل وقتاً فوقِت جاسوساِن کارکشته و مجرِب شان بداخل افغانستان، غرِض  

رحمت هللا نبیل رییس ادارۀ افغان و افغانستان دخالت دارند. توطئه و تبانی خطرناِک ضد 
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ی وکالی پارلمان صحبت میکرد،  م برا۲۰۱۲لی افغانستان که در آغاِز ماه آگست  امنیت م

                                                                                                :  گفت

جاسوسی به پاکستان و    " اخیراً پانزده تن از کارمندان } بلند رتبه{ حکومتی را به اتهام  

                                                                         ایران بازداشت کرده اند"

کاو   افزود  ادارات    "   ههمچنان  های  در  کشور  نفع  به  که  اند  تعدادی  کشور  حکومتی 

      ند..." پاکستان و ایران جاسوسی میکنند وشماری از این افراد را دستگیر کرده ا

" بیش از  :  خود، خطاب به وکالی پارلمان گفت  دیگری ازسخنانِ   بخِش در  آقای " نبیل 

نیرو   جعلی  داخل صفوف    اسناد    سه صد و پنجاه جاسوسی را که قصد داشتند با داشتن  

     (                                     ۲)..."های امنیتی کشور گردند، دستگیر کرده اند

ارضی درپارلماِن افغانستان، طی    علومی رییِس کمسیون اموِردفاعی و تمامیتِ انورالحق  

من به صراحت میتوانم بگویم که فعالً افراد    : "مصاحبه با خبرنگاران دربرلین گفتیک  

ارگانهای مهم  پارلمان و  امنیت ملی و حتا در  اردو و  اداره ی پولیس،  غیر  افغان در 

. . در کشوری که مرزدولتی   دارند.  ندارد و حضور  های مشخص و کنترول شده ای 

وی  "  .اشدامکان هرگونه مداخله ممکن میبهویت  نیمی از مردمش کامالً مشخص نیست،  

د در انتخابات    " حوزه ی انتخاباتی من والیت قندهار است و من خوهمچنان افزود که  

که کارت  انتخاباتی زنان بدون عکس و بسته بندی شده به صندوق ها    گذشته شاهد بودم 

ریخته میشد و اصالً کنترولی وجود نداشت ... گزارش میرسید که افرادی از آن طرف  

این موضوع  هیچ    ات  ریاست جمهوری گروه گروه شرکت میکردند . درمرز ها در انتخاب

                                                                                          "شکی نیست.

ا  پارلمان  المللی  بین  روابط  کمسیون  معاون  جوینده  میراحمد  درهمچنان،  یک  فغانستان 

دی در حضور نیرو های غیر هیچ تردی":  لویزیون سیمای باختر دربرلین گفتمصاحبه با ت 

بیگانه و جاسوس{  درپولیس، اردوی ملی و سایر ارگانهای دولتی وجود ندارد. افغان }

رانی ، مرزر تحت  چنین شدرکشوری که د هایش باز و نیمی از مردم اش فاقد رایط بح 

وس میباشند و قانون در کشور به مرحله ی اجرا گذاشته نشده ،  شناسنامه یا تذکره ی نف 
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امکان آن موجود است که بیگانه گان در اکثر تصمیم گیریها ی داخلی و خارجی ما رخنه  

                                                                                  (۳کرده باشند. ")

از  آنهمه فعالیتهای استخباراتی  درمیانِ   البته پس  افغانستان،  قدرت های بزرِگ  درداخِل 

های  ج  شبکه  را  هان،  نفوذ  و  نقش  بیشترین  پاکستان،  و  ایران  استخباراتی 

                                                                                              داشتند.

اول،    افواهات دردهۀ اوِل هزارۀ حاضر)قرن بیست ویکم( درافغانستان چنین بود که درقدمِ 

ایران و پاکستان( با سؤاستفاده از شرایِط ناگواِر سالهای اشغال دو کشورهمسایۀ افغانستان )

جهادی تحت فرمان و نظارِت خویش را    – ای اسالمی  وجهاد، هم احزاب و " تنظیم " ه

درخاِک خویش برای آیندۀ افغانستان بنا نهادند وهم هماننِد شوروی سابق، تعدادی از کادرها 

میالدی  ۲۰۰۱و رهبراِن آنها را بمثابۀ اجنت های اطالعاتی و ستون پنجم درسالهای پس از  

بخشهای حیات سیاسی و فرهنگی    درنهاد های دولتی، قوۀ مقننه، قضا، اداراِت امنیتی و سایرِ 

                                                                 افغانستان گماریدند. این تنها نبود.

باید خاطرنشان ساخت که فعالیتهای جاسوسی مقام های پاکستانی درخاک افغانستان تازه  

ین زمینه تاره گی دارد، عبارت  امیباشد. آنچه درشته بلکه دارای سابقۀ تاریخی نیز گی ندا

شتاب، عمق و گسترش این فعالیتهای خرابکارانۀ جانب پاکستان است که پیوسته و بدون  از

نافع ملی مردم  ، تمامیت ارضی و م سیاسی  استقالل   اجتماعی،  هیچگونه ممانعتی، علیه هستی

ازآن، درحالی    گیرد. سیراین فعالیتها البته درسالهای دهۀ هشتاد وپسافغانستان صورت می

درخاک پاکستان پناه ُجستند  جهادی    –شتاب گرفت و گسترش یافت که تنظیم های اسالمی  

این   کشورقرارگرفتند.  آن  جاسوسی  شبکۀ  درخدمت  غیرآگاهانه(  ویا  )آگاهانه  وبگونۀ 

به اوج   درسالهای امارت گروه طالبان  ،  نفعالیتهای استخباراتی پاکستان علیه مردم افغانستا

                                                                                            خود رسید.

دریابیم،   را  افغانستان  علیه  پاکستان  جاسوسی  وعمیق  دیرینه  های  ریشه  بخواهیم  هرگاه 

یف روان ( جلد دوم " افغانستان درمسیرتاریخ" تأل۲۰۵و  ۲۰۴بهترخواهد بود به صفحات )

" ...سفارت انگلیس دردوران جنگ }جنگ   :م محمد غبارمراجعه کنیم که نوشتشاد میرغال

اختتام   تا  که  کرد  را حاصل  خان{  موافقت صدراعظم }سردارمحمد هاشم  دوم{،  جهانی 

جنگ، برای کنترول تمام افغانستان، دستگاه جاسوسی انگلیس تحت نظرسفارت برتانیه  
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این   از اشراردستگاه به  درکابل تأسیس گردد.  ساده وجاهل عجله و درنهایت ساده گی 

شهرها   عمدۀ  درمناطق  "دهباشی"  یکنفر  قیادت  تحت  نفره  ده  های  درواحد  افغانستان 

صبات تشکیل گردید. دهباشی ها بایستی دارای سواد میبودند وجوار راه های عمومی و ق

ند گان سفارت برتانیه حاصل  ومعاش ماهانۀ خود ونفری متعلقآ خود را از مامورین و نمای

میکردند. دولت افغانستان این عمال را در فعالیت وظیفه وی شان آزاد و مأمون میداشت.  

وظیفۀ اینها عبارت بود ازدیدن و شنیدن واقعات درمنطقۀ محوله ودادن راپور به دهباشی،  

ارسهل وساده دراوایل، اینک  رسانیدن این راپور ها به مقامات انگلیس وظیفۀ دهباشی بود.

ور، نظریۀ فرد بود. مثالً جاسوس، عبور یک طیاره، ورود یا عبور یک مسافریا یک مام

ه جنگ ودول متحارب و امثال آنرا به دهباشی روزمره اطالع میداد و یا منطقه را راجع ب

دهباشی آنرابه مرجع اصلی تقدیم میکرد. بعد ها این دستگاه انکشاف کرد و به شکل یک 

م جاسوسی وضد جاسوسی انگلیس درآمد که حتی دربرابرافغانستان نیز بحیث  دایرۀ منظ

یک دستگاه متخاصم مبدل گردید. محتاج تذکرنیست که محمد هاشم خان با چنین عملی  

یون دشمن گذاشت واخالق ملی را زیرتهدید نبیسابقه، معناً کشورافغانستان را تحت دوم 

چنین خیانت خاموش و بیصدا در ابتدا هیچکس  طویل المدتی قرارداد؛ درحالیکه ازاجرای  

مال بزرگ جاسوسی انگلیس ازین " سر و راز " مطلع نبوده تنها خانوادۀ حکمران وع  

عبدالحسین خان عزیز که ازین    اطالع داشتند و بس. یکی از وابسته گان خانوادۀ حکمران

وطن و اینک    اسرار آگاهی داشت و پسرمحبوسش عبدالحی خان عزیز که بعداً عضو حزب

( این " اسرار" را با نگارنده ۱۹۵۲نفر اعضای حزب محبوس سیاسی بود)سال۱۲با  

درمیان گذاشت؛ درحالیکه آوازۀ این موضوع قبالً در بین روشفنکران پخش گردیده بود.  

(  ۱۹۴۵بعد ازآنکه جنگ جهانی خاتمه یافت وسفارتخانۀ جرمنی درکابل مسدود شد) می

وهم دو سال بعد،  دولت انگلیس مجبور به تخلیۀ هندوستان گردید، بازهم دستگاه جاسوسی 

دراختیارانگلیس   هندوستان  خزینۀ  دیگر،  ماند وچون  باقی  درافغانستان  او  الذکر  سابق 

منتقل   پاکستان  دولت  به  میراث  بحیث  نخورده  ودست  سالم  مذکور  دستگاه  لهذا  نبود، 

 گردید..."                                                                                             

ن دیگران  و  روسیه  کانادا،  فرانسه،  آلمان،  انگلستان،  امریکا،  مانند  بزرگ  با  ممالِک  یز 

آمده افغانستان استفاده از فرصِت پیش  افراِد مورِد نظِر شان را درارکاِن دولِت  تنها  نه   ،

های نظامی و امنیتی جا بجا کردند، بلکه صدها تن عوامِل نفوذی واطالعاتی  بشموِل نهاد  
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بگونۀ نیز  را  شان  های  تحت    مستقیم  رژیم  ظاهراً  و    "متخصص" و    " مشاور" عنواِن  و 

   نمودند.                                          و کارمنِد " ان.جی.او" وارد کشور  "آموزگار"

"  ، مطالبی را تحت عنوانخورشیدی ۱۳۹۲شبکۀ اطالع رسانی افغانستان درماه ثورسال  

جاسوسی    " توأم با عکس هایی از وسایطِ   امریکاییها آسایش را برمردم ما حرام کرده اند

میکنم:                              هایی ازآن را در اینجا درج  به نشر رسانید که اینک، گوشه    

 پنهانی  وسی های کاخ سفید از مناطق  مختلف  کشور که معموالً بصورت  درادامۀ جاس"

و آشکار از زنده گی  آمریکایی دست به جاسوسی علنی  این بارنظامیان  صورت میگرفت،  

، درپایگاه های خارجی که رییس موجود نشان میدهدمردم افغانستان زده اند... شواهد  

آنها را برای ثبات   انستان ضروری میداند، بالونهای جاسوسی افغ  جمهور کرزی وجود 

این   وجود دارد که مقامات  خارجی از طریق  آنها همه فعالیتهای منطقه را تحت نظر دارند.

ور بین و میکروفون هستند بالونها که چشمان خارجی ها محسوب میشود؛ مجهز به چند د  

  آسمان به حرکت  وز در زنده ارسال کنند و تا ده رکه میتوانند تصویر وصدا را به طور  

آسمان  کشور، حتی زنده گی خصوصی  درخود ادامه دهند... نفوذ  این بالونهای جاسوسی 

حوالی پایگاه های  ساکن در   مردم را تحت تأثیر قرار داده به حدی که بسیاری از مردم  

در شبهای  . شما تصور کنید  هستند. .  نظامی، نگران  نظارت  زنده گی خود توسط خارجی ها 

های  کارگرم  تابستان درپشت  بام  خانه خوابیده اید یا خانوادۀ شما در حیاط  خانه سر گرم  

. دی تمام اتفاقات  خانۀ شما را برای نظامیان  ند، بعد یک دور بین  با کیفیت اچمنزل میباش

زنده گی دیگران    خارجی بصورت آنالین ارسال کند، آیا این، تجاوز به حریم  خصوصی

                                                                                              نیست ؟

طبق بررسی های انجام شده، مردان تا    : "گفت کهشکیبا هاشمی نمایندۀ قندهار نیز   خانم

ی نفوس هستند. در  هویت یا تذکره  کارت    چهل و پنج فیصد و زنان تا هفتاد فیصد فاقد  

چنین شرایط هرکس به زبان فارسی و یا پشتو صحبت نماید و لباس افغانی بپوشد، میتواند  

                                                        " ون مشکالت در انتخابات شرکت کند.بد

دقیق سنج گفتند، تا وقتی که مرزهای کشورمعین ومشخص    بهمین اساس است که تحلیلگرانِ 

زی  نگردند و بگونۀ مؤثرتحِت کنترول درنیایند، مملک از وجوِد عناصِر اجنبی پاک سا

های  ( درادارۀ پولیس، اردو و نهادتفکیِک شهروندی افغان ازغیرافغاننشود و این پاکسازی ) 
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میدارند و نه امنیت درکشور  دست بر  یتی صورت نگیرد، نه همسایه ها ازمداخالِت شانامن 

                                                                                        .ن میگرددتأ می 

آموزش  " ویلیام کالدویل"، یکی از فرماندهاِن نظامی امریکا که مسوولیِت  بهمین سلسله،  

نیرو   بهامنیتی  را  افغانی  اپریل    های  اخیر)ماه  درسالهای  است،  داشته  م(  ۲۰۱۱عهده 

لندن  "در اظهارداشت که  چتم هاوس"  تابستان  علناً  از  تعداد  "  به  تا حال    ۲۲۲گذشته 

تعداد استخباراتی }برای امورنظامی افغانستان{ آموزش دیده و تا آخر سال، این  مامور  

                                                         ید." بالغ خواهدگردبه چهارصد و چهل و پنج نفر

درماه    سی  بی  بی  خبرگزاری  حال،  دیلی  ۲۰۱۳اکتوبر درعین   " روزنامۀ  از  نقل  به  م 

( خواستار  افزایش   ۶-ان  اطالعات  مخفی بریتانیا )ام.آیسازم"تلگراف" لندن نوشت که  

ام.آی  جاسوسان   است...  شده  افغانستان  در  بیشتر   خواستار    ۶-خود  کارمندان   استخدام  

هستند."            نستان دیگربخش های اطالعاتی بریتانیا شده که متخصص  امور افغااز  

بریتانیا درافغانستان، بیشتر به اطالعات نظامی متکی بوده است  درگزارش آمده بود که "  

نظامیان   زمانیکه  بزرگ   و  خال  یک  با  بریتانیا  میکنند،  ترک  را  افغانستان  کشور  این 

شد خواهد  مواجه  درافغانستان  ام.اطالعاتی  حاال  نظامی   ۶-آی  ...  تحلیلگران   میخواهد 

بریتانیا را که در افغانستان کار های زیادی انجام داده اند، استخدام کند تا از اوضاع  داخلی 

   "                                       ان با خبر بماند.م همچن۲۰۱۴افغانستان پس از سال 

میخواهند  این نکته نیزگفتنی است که باساس این گزارش، مقام های بریتانیایی گفته اند که "

"                م در هلمند نگهدارند.  ۲۰۱۴تا دوصد مشاور نظامی را نیز پس از پایان سال    

ارشناس"  م( بیشتراز دو هزار" ک۲۰۱۱-۲۰۱۰)  های اخیرِ درسالحدۀ امریکا نیزایاالت مت 

  افغانها را درامورُملکی ُکمک میکنند"، وارد افغانستان نمود که امریکایی را بنام آنکه " 

اطالعاتی در رشته های مختلِف مورد نیاِز آن کشوراند  درحقیقت، همان کارشناساِن امورِ 

                                                      که درخاک افغانستان مشغول خواهند بود.

، ضمن شرح  خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکازوۀ رسمی و منتشر شدۀ وزارت امور دریک ج 

" جدید  در  پالیسی  کشور  آن  جمهور  رییس   " استموردِ اوباما  آمده  "  :  افغانستان، 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

440 

 

لکی در افغانستان، از سه صد تن در سال   ار تن در سال به یکهز  ۲۰۰۹کارشناسان م 

م از بیست تا سی درصد ۲۰۱۰م افزایش می یابد و بازهم این تشکیل، درسال  ۲۰۱۰

دیگر نیز باال خواهد رفت و در وزارتخانه های کلیدی غرض انجام خدمت جابجا خواهند  

شد... هریک از کارشناسان امریکایی با ده نفر از افغان دیگر کار خواهد کرد...افراد 

لکی امریکا، حت ا پس از آنکه وضع امنیتی بهتر هم شود، بصورت دایمی باقی خواهند م 

                                                                                   (    ۴).. " ماند.

حیات ملی  امورِ  مؤظف درُملکی، غالباً جزهمان جاسوسانِ   این به اصطالح کارشناسانِ 

                                                         افغانستان، کسان دیگری نخواهند بود.مردم  

امنیتِ    افغانستان  ادارۀ  اولِ   ملی  سپتمبرسال  درهفتۀ  ماه  یکی  ۲۰۰۱  که  نمود  اعالم  م 

ل دستگیر نموده  کاب شهر( را درمسایه )حکومت پاکستان حرفه یی یک کشوره جواسیِس از

دستگیر شده به زبانهای فارسی و پشتو بلدیت دارد    عالوه نمود که جاسوِس مذکوراند. ادارۀ  

هدف  و   به  اسرار  کشف  "  ترین  بین    محرم  و  افغانستان  دولت  نیرو های مسلح  نظامی 

                                                               المللی، وارد افغانستان شده بود." 

میالدی گزارش داد که اجنت های شبکۀ    ۲۰۱۴اواخِر سالِ  ملی افغانستان درامنیتِ ادارۀ  

کترسید  تیرا، دا ُکرم اجنسی، نثارمحمد ازمی پاکستان بنام های فدا محمد ازاستخبارات نظا

مهمند اجنسی را دستگیرنموده اند. همین اداره همچنان افزود که  عدنان ازازچترال و اکبر

ی   جبار کابل را که برای آی.اس.آخاک ِ  م " جلیل " ساکن شهرکِ یک تبعۀ افغانستان بنا

اند.                                                            جاسوسی میکرد، نیز دستگیر نموده    

خورشیدی رسماً  ۱۳۹۰افغانستان درماه حوت سال  پارلمانِ اعضای هیأِت اداری یکی از

رییس  ، حتی تا دفتر  برای کشورهای دیگر جاسوسی میکنندافرادی که  "اظهار داشت که  

بلند پایه در دولت افغانستان برای کشور بیشتر افراد    شمار    جمهور نفوذ کرده اند.. .  

کشور های همسایه در نهاد افغانستان نفوذ کرده   های دیگر کار میکنند ... استخبارات  

                                     "  هره هایی را در پ ست های مهم دولتی گماشته استو م  

رسماً اعالم نمود    سنای افغانستان  مجلِس   شکایاتِ   سمعِ   کمسیونِ   آقای زلمی زابلی رییِس 

، نه شخص ملی و او هیچگاه   کانادایی است " والی قندهار) توریالی ویسا(، جاسوس  که  
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  توسط     افغانستان نه، بلکه سنا حاضر نمیشود... والی قندهارتوسط حکومت    به مجلس  

  توریالی ویسا سربازان    محافظین    . تمام  دا به این سمت گماشته شده است ..کانا  حکومت  

امنیت خود قبول نکرده    کانادایی اند و او نیرو های امنیتی افغانستان را برای تأمین  

                                                                                       (۵)است..." 

 جواسیس آی.اس.آی بادستهای دراز درافغانستان

ونیزراجع،   Inter-ServicesIntelligence در   سالِ به      و   آی.اس.آی    موردِ هرچند 

پاکستان در تراژیدی   " نقش  کتاب    درجلد اولِ   چندگانۀ آن   تأسیس، سیرفعالیتها و شعباتِ 

دست بازیها و  الزم ارائه گردیده است، باآنهم چون هنوز  توضیحاتِ   "  خونین افغانستان 

ا درمنطقه  خرابکاریهای  جهنمی  شبکۀ  درین  بیشترازوبخصوص  هرشبکۀ  افغانستان، 

خواستم  ن، بنابرآاسخت آشفته نگهداشته است،  رماکشورِ   ادامه داشته اوضاعِ اطالعاتی دیگر

پیرامونِ  حاضرنیزمرورِ کتابِ ازودرهمین بخش  دیگریکبارِ  پلید داشته    کوتاهی  پدیدۀ  این 

                                                                                              باشیم: 

تمهیدِ  درنتیجۀ  پاکستان  درازمدتِ   –سیاسی    همینکه  اثرِ   استعماری  در  و  تجزیۀ  برتانیه 

خونینِ  و  درسال  دردناک  هند  قارۀ  عرِض ۱۹۴۷شبه  دوسازمانِ   میالدی  نمود،    اندام 

  ای " ادارۀ اطالعات " یا )آی بی( واطالعات نظامی یا)ام آی( درچارچوبِ جاسوسی بنام ه

)  جدیدِ   حکومتِ  سال  درهمان  که  درجنگی  چون  اما  گردید.  کشورایجاد  م(  ۱۹۴۷آن 

سازمانِ برسرِ  دو  این  پذیرفت،  پاکستان صورت  و  هند  استخباراتی    معضلۀ کشمیرمیان 

شانو وظیفۀ  نتوانستند  راتأسیس  بنابرآمؤثرا بگونۀ  ن  دهند،  "کاوترون نجام  جنرال    " ن، 

  فتق امورِ برتانوی، رتق و   هندِ دیگری ازجنراالن ِ  با تعدادِ انگلیسی که هنوز   آسترالیا االصلِ 

م  ۱۹۴۸درسال    جدید پاکستان انجام میدادند،  پاکستان را برای علی جناح و سایررهبرانِ 

ن میاد وافسران وکارمنداِن آنرا ازی.اس.آی( زاستخبارات جدید یا )آ  شبکۀ   دست به ایجادِ 

                                               ( برُگزید.هوایی  نیرو های سه گانه )زمینی، بحری،

و درپرتو اوضاع  آن کشور  زعمای مختلفِ   امرودستورِ   تحتِ عد و در شبکۀ مذکوردرسالهای بَ 

 جنرال  وسیع تر و متفاوت تری بخود گرفت. مثالً   اجتماعی پاکستان، ابعادِ   –سیاسی    واحوالِ 

وظایف  میالدی به کرسی ریاست جمهوری پاکستان تکیه زد،  ۱۹۵۸محمد ایوب که درسال

ی به آن بخشید. پانزده سال پس  بیشتر  اختیاراتِ   آی را گسترش داد وتشکیالت آی.اس.و  



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

442 

 

درسالهای  ازآ یعنی  درنظرداشتِ ۱۹۶۶و   ۱۹۶۵ن،  با   – سیاسی  اوضاع    چرخِ   میالدی، 

)  درپاکستانِ اجتماعی   خلقِ شرقی  آزادیخواهانۀ  و خیزشهای  امروزی(  دیش  بلوچ،    بنگله 

افزایِش  و  کاهش  وارد    بازهم  شبکه  این  کاری  های  صالحیت  و  درتشکیالت  خاص 

                                                                                                  گردید.

ذولفقارعلی بوتو و بقدرت    ( پس از زعامتِ پاکستان )آی.اس.آی  ارتِش   شبکۀ استخباراتِ 

م(، بخصوص دربحبوحۀ اشغاِل نظامی افغانستان توسط  ۱۹۷۷جنرال ضیا الحق )  رسیدنِ 

 وسیعاً گسترش یافت  تشکیالتی   فنی و   مالی،رهگذر قوای روسی و جهاِد مردم افغانستان، از

وحتا    پاکستان  یتهای آنها را درسراسرِ سیاسی ورهبران و فعال  و تشکالتِ افراد  ،قبلوبیشتراز

پشتیبانی    آی دربخِش عالوتاً، آی.اس.داد.جدی قرار  مراقبتِ اوضاعِ افغانستان راتحِت تأثیر و

نظامیانِ  ازشبه  جنبِش   دولتِ   مخالفِ   وحمایت  بخصوص،  و  آن    تحریکِ   هند  سیکهای 

                                                                      .ده را برعهده گرفتعم  ( نقِش )خالستانکشور 

مذکور   اوجِ شبکۀ  به  و  وقتی  کودتای  قدرت  درافغانستان  که  رسید  ثورو  توانایی  هفت 

به  روسی بوقوع پیوست. کشورهای غربی    توسط قشونِ نظامی کشور    آن اشغالِ متعاقبِ 

جهانی شان   بزرگِ   سردمداری ایاالت متحدۀ امریکا برای آنکه شوروی آن روز یا رقیبِ 

را درکوهپایه های افغانستان به زانو درآورند، بصورت عمده ازناحیۀ نظامی و اطالعاتی  

عمده   ( اتکا نمودند. بهمین دلیلِ نظامی آنکشور )آی.اس.آی  به پاکستان و شبکۀ استخباراتِ 

استخباراتی امریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، اسراییل، ایران، مصر،    بود که تشکیالتِ 

مشترکاً به تقویت و بزرگ   کی، مثالهم، ازنظرمالی، تخنیکی و تاکتی ربستان سعودی و اع

های روسی   افغانستان توسط نیرو پرداختند. سالهای اشغالِ   سازی این شکبۀ استخباراتی

ملیارد ها دالرو   مردم این کشورعلیه اشغالگران باعث گردید که با سرازیرشدنِ   وجهادِ 

تُن وسای  و هزاران  دقیقِ ط ِدینار  آموزشهای  و  بخاک  علمی واطالعاتی    پیشرفتۀ جنگی 

قادرگردد نه تنها کلیه رشته های سیاسی و اقتصادی پاکستان را به  آی  .اس.آیپاکستان،  

، با قدرت و  های منطقه چنگ آورد، بلکه علیه کشورهای هند و افغانستان و سایر کشور

م گفته  که  آنجا  تا  شود،  بکار  بیشتردست  ده   کارمندانِ   تعدادِ اکنون    یشودتوانایی  به  آن 

را  اول و آخرو صالحیت درپاکستان، حرفِ   قدرت  گردد واز رهگذرِ   هزار تن بالغ میها

باالتر و   باید گفت که  زند.می  تنها هیچ مرجع  به آی.اس.  نه  ترنسبت  با صالحیت  آی  یا 

نمیتوان  شده  سراغ  تروردرپاکستان  درتمام  سازمان،  این  بلکه  قاچاقِ های  د،    سیاسی، 
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فروِش مواد ِ و  قاچاق  صدورِ   مخدر،  و  حفاظت  پرورش،  یی،  هسته  فناوری  و    ابزار 

دست   های همسایهکشورو باالخره، توطئه ریزی و مداخله درامور ِ تروریست ها بخارج 

 آنها  نظیم های بنیادگرای اسالمی ورهبرانِ ت  حامی بزرگ و قدرتمندِ   درعین حال،  داشته

میرود.                              گروه طالبان بحساب  شبکه های تروریستی به شمول ِ   نیزو   

نوشت :   شهورپاکستانی بنام ) سلیم شهزاد( یکی ازژورنالیستهای م   

طور مستقل عمل  ارتش پاکستان و آی.اس.آی در ذات خود خاص اند، چون کامال به"...

هایی برای این که  آنان درمقابل تمامی اقدامگردند.  کس نظارت نمیکنند و توسط هیچمی

قانون اساسی، ارتش    لکی قرار گیرند، ایستادند. هرچند مطابق  تحت کنترول شهروندان م  

های  کشور گزارش دهد، ولی بدون چون و چرا آنان به فعالیت  منتخب    باید به پارلمان  

خارجی پاکستان را به پیش    دهند. نهادهای امنیتی کشور، امنیت و سیاست  شان ادامه می

ارتش پاسخ دهند که در کدام بخش دیگر جهان چنین    رند. آیا ممکن است دوستداران  ب  می

                                                                                     "   شود؟می

ولینعمت    درحقِ ،  کودتا  عملِ همینجا بیفزاییم که جنرال ضیا الحق نه تنها با ارتکاب ِباید در

( ارتِش خود  تا  آورد  بسیاربعمل  سعی  بلکه  نمود،  خیانت  بوتو(  را   ذولفقارعلی  پاکستان 

ارتش با    زمان، افکارو اندیشه های بنیادگرایانۀ منسوبینِ   به مرورِ اسالمیزه نماید. چنانکه  

ای حساب آنها، )البته با تالشه  مذهبی ورهبرانِ   افکار و اندیشه های عقب گرایانۀ تشکالتِ 

نها  آمذهبی و رهبران ِ  –افراد، احزاب  دینی    آویخت و اکثریتِ آی( درشدۀ شبکۀ آی.اس.

   گرفتند.                                                      درخدمت این شبکۀ جاسوسی قرار

                آتی میباشد:   این شبکۀ جهنمی، تا آنجا که افشا گردیده است، دارای ده شعبۀ

مشترک کمیتۀ اطالعات   ـ  

مشترک ادارۀ اطالعات   ـ  

مشترک اطالعات  ادارۀ ضد   ـ  

شمال مشترک  اطالعات     
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متفرقه مشترک    اطالعات   ـ  

سیگنال  مشترک    اطالعات   ـ  

ادارۀ اطالعات فنی ـ  

ادارۀ اس. اس. دی  ـ  

داخلی ادارۀ سیاست   ـ  

افراد واشخاص برای ترور   ادارۀ خاصـ   

هایی  ایل خارجی را احتوا نموده و کشورداخلی تا مسازامورِ   صالحیت های این سازمان،

تازه به    مانند چین، افغانستان، هندوستان، آسیای جنوبی، کشورهای شرق میانه و ممالکِ 

پوشش قرار   را تحتِ   ویمن  ، چچن، بحرین، سودان، ترکیهاستقالل رسیدۀ آسیای مرکزی 

 آن کشور،  ارتش واستخباراتِ   پاکستانی و بخصوص جنراالنِ   چون سیاستمدارانِ میدهد.  

صلی ا( را دشمنان ِو افغانستان   هندغربی خویش )  – مسایۀ شرقی  پاکستان، دوه  بدو تأسیِس از

شان    عمیق ترین تخریباتِ خویش بحساب آورده اند، بنابرآن، تاحال کوشیده اند عمده ترین و 

جمو  م های پاکستانی، سالیانه تنها در مملکت انجام دهند. گفته شده که مقا همین دورا برضدِ 

درجهت ِ  و  کشمیر  هندو و  به  زدن  بمصرف  ضربه  را  روپیه  کرور  یکصد  مبلغ  ستان، 

                                                                                                      د.ن میرسان

پاکستان، بدون تردید، ازچند دهه بدینسو با سؤاستفاده ازعطالتها و نا رسایی های    حکومتِ 

جوانمردانه دربحبوحۀ اوضاعِ  ، بافرصت طلبی های نارژیم های گذشته درافغانستان وبویژه

داخلی و سرنوشِت ملی ما  خورشیدی(، متأسفانه درامورِ ۱۳۵۷خونیِن پس ازکودتای ثور)

ست. بهمین  هزارها جاسوِس فعال درخاِک پاک ِما جابجا کرده اداشته  صدها و   درازدستِ 

شناسایی و دستگیری  مبنی بر  هاییگزارشطالبان،    امارتِ   سقوطِ سلسله، درسالهای پس از

به نشرمیرسیدند. مثالً، منابع  کشور   عامه درمطبوعاتِ و تشوشاِت افکارِ   جاسوساِن پاکستانی 

دو تبعۀ پاکستانی قبل از انجام حملۀ انتحاری و تخریب پ ل  امنیتی کشوراطالع دادند که "  

سرحدی باز داشت   گذشته توسط پولیس  والیت فراه؛ شب  در ولسوالی }شهرک{  دل آرام  

                                                                                          (۶). "شدند
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شخصی  منابع رسانه یی افغانستان افشا نمودند که  "  میالدی نیز  ۲۰۰۶سال  قبل ازآن در

بنام  خیرمحمد که قبالً افسر  ریاست  کشف و استخبارات  وزارت  دفاع بوده و اخیراً بحیث 

رم   ج  به  میکرد،  کار  وزارت  احتیاط  این  استخابارت  افسر   سازمان   به  جاسوسی 

خیر محمد گفته که در این سفر  ..." منبع گفت که "  گردید  پاکستان)آی.اس.آی( بازداشت

اف از  با دو تن  او ها،  از  پاکستانی  افسران   نیز معرفی شده و  سران  ارشد  آی. اس. آی 

تقاضا کردند تا در مورد  تشکیل  وزارت دفاع، موقعیت پایگاه های ائتالف و آیساف درکابل  

و شماره های تلفون  مسووالن  ارشد  امنیت ملی و وزارت دفاع، برای آنان اطالعات جمع  

را جمع آوری و توسط شخص ارتباطی به نصرهللا بابر  آوری کند... او همۀ این اطالعات  

                                                                            ( ۷فرستاده است ..."  )

پاکستان در والیت    " یک کارمند  سازمان  استخبارات  همین شبکه همچنان گزارش داد که :  

کنر از سوی نیرو های امنیتی کشور بازداشت گردیده که در اعترافات  خود از همکاری 

منبع خبری مذکور، نام   نزدیک آن سازمان با رهبر شبکه ی القاعده سخن گفته است."

       (۸)این جاسوس را سید اکبرفرزند گُل اکبر مسکونۀ منطقه ارند چترال معرفی نمود. 

:    ازقولِ   همچنان افغانستان گفته شد که  دفاع  از  وزارت  پاکستان  اتباع  از  نفر  " سیزده 

ولسوالی اسپین بولدک والیت قندهار در یک عملیات  مشترک  نیرو های امنیتی افغان و  

منبع وزارت دفاع گفت که این سیزده نفرپاکستانی که غرِض     قوای ائتالف گرفتار شدند."

  پایه تلفونِ د، از نزد شان دستگاه مخابره، دو افغانستان شده بودن فعالیتهای تروریستی وارد  

مواِد   و  چریکی  بسترۀ  تخته  سیزده  تیل ِدیزل،  پشکه  بیست  موترپکپ،  عراده  سه  ثریا، 

                                                                    (  ۹)انفجاری بدست آمد است .

شناسایی  لبته  ا و  سلسلۀ  این  ها  روزیکه  و  شب  تا  پاکستانی،  جواسیِس  دستگیریهای 

م( در والیاِت مختلِف کشورتوسط نیروهای کشفی و  ۲۰۱۴سطورنگاشته میشدند)مارچ  

زیادی   تعداد  ملی،  امنیت  ادارۀ  گزارشهای  باساس  حتا  داشت.  ادامه  افغانستان  امنیتی 

برقع یا چادری زنانه به سر داشتند و یا  ازجواسیس و تروریستهای پاکستانی درحالیکه  

   شدند.                           درحاِل انتقاِل سالح یا مواِد منفجره بودند، شناسایی و دستگیر

پُرقدرت ِ استخباراتیرؤسای  شبکۀ  ازسالهای زعامتِ این  امسال    ،  تا  الحق  جنرال ضیا 

                                                                          : ، اینها بوده اند( م۲۰۱۴)
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 جنرال اخترعبدالرحمن 

 جنرال حمید گل 

 جنرال اسد درانی 

 جنرال محمود احمد 

 جنرال احسان الحق 

 جنرال اشفاق پرویزکیانی

 جنرال ندیم تاج 

 جنرال احمد شجاع پاشا

ظهیرالدین اسالم جنرال   

اختر  جنرال رضوان  

  است که ان به حدی علنی و متکبرانه  مربوط بد  آی و جنراالنِ قدرت نمایی شبکۀ آی.اس.

    خیابانها نصب ګردید.   های رؤسای این اداره به رویم پوستر۲۰۱۴ماه های اخیرسال  در

خورشیدی اعالم نمود که    ۱۳۹۰بهمین سلسله، ریاست امنیت ملی افغانستان درماه حوت  

ا به اتهاِم جاسوسی برای کشورهای همسایه بازداشت کرده است.  " چهار نفرکارمنِد دولت ر

پایین رتبۀ وزارت امورخارجۀ   این دستگیرشده ها، یک کارمند  " گفته شد که  یکی از 

                                                                                افغانستان بوده است.  

افغانی، آگاهاِن سیاسی و عناصری از " جامعۀ مدنی " و حتا عده برخی ازرسانه های    

یی از اعضای پارلمان ِافغانستان بگونۀ آشکار میگفتند که جواسیِس کشور های همسایه  

وممالِک غربی درتماِم نهاد های دولتی، بخصوص درچهارچوب ِتشکیالِت ارگ ِریاست 

ج   " ازقوِل  سلسله،  بهمین  اند.  کرده  نفوذ  وزارت  جمهوری  سیاسی  معاون  لودین"  اوید 

                                                                امورخارجۀ افغانستان گفته شد که : 
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 جنرال ظهیرالدین اسالم رییس آی. اس. آی)سمت چپ( ورییس ارتش پاکستان )سمت راست(

را از  متواتر  رییس جمهور{ بصورت  دفتر  رییس   { کریم خرم  استخبارات  "  بطه های 

پاکستان برای همسویی مقامات  بلند پایه دولت، برخی از وکالی پارلمان، والی ها و برخی 

از رسانه های وابسته به وی همچون روزنامۀ ویسا، جهت همسویی با منافع پاکستان  

(                                        ۱۰) "در افغانستان، ملیونها دالرپول دریافت کرده ...  

که شد  عالوه  وزارت    همچنان  در  مقام  عالیرتبه   عنوان   به  اکنون  که  لودین  جاوید   "

آی    امورخارجه فعالیت دارد، به بخشی ازاین اسناد دست یافته و برخی از روابط  خرم با

" مبالغ  دریافت شده توسط    هدرگزارِش مذکور عالوه شده ک  اس آی را دریافته است ...."  

کریم خرم در چند سال گذشته از استخبارات پاکستان، به بیش از بیست ملیون دالر میرسد  

انتر نتی به مصرف  که برای همسویی مقامات و رسانه هایی چون ویسا و چند سایت 

                                                                                    (  ۱۱"  )رسیده است.

م، حامد کرزی خود  ۲۰۱۳قراِر گزارش خبرگزاری بی بی سی مؤرخ هفدهم ماه جون  

سازمان جاسوسی و دستگاه های نظامی پاکستان، افغانستان را بی ثبات    گفته است که "

گفت که سازمان جاسوسی    کرده اند. " وی ضمن مصاحبه با خبرنگارتلویزیون " جیو"

( را پاکستان  افغانستان  که  کرده  تالش  مذهبی"  افراطیت   " از  استفاده  با  آی(  اس  آی 

ح افغانستان  در  میخواهند  }آنها{  کند...  باشند...  تضعیف  داشته  نشانده  دست  کومتی 
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اقدامات  سازمان  جاسوسی پاکستان مصیبت و ویرانی به بار آورده واگرمقام های پاکستانی  

 انتظار دارند که افغانستان خط دیورند را به رسمیت بشناسد واز این طریق افغانستان را  

 

 

 

سید ."                     به عمق ستراتژیک  پاکستان بدل کنند،  به این هدف نخواهند ر  

"سید اکبر فرزند  گل  اکبر مسکونۀ منطقۀ  یک منبع ادارۀ امنیِت ملی اظهارداشت که:  

ارند چترال اخیراً در کن ربازداشت شد. او به اتهام  انجام  فعالیتهای استخباراتی به نفع  

در چترال    آی اس آی دستگیرشده است .سید اکبر که بعنوان یک کارمند ارشد آی اس آی

افغان در  را  فعالیتش  کلینک  کارمینمود،  پوشش  یک  در  کن ر،  در  ستان بصورت خاص 

صحی انجام میداد و تحت  نظر کرنیل واجد الحق که مسوولیت  آی اس آی را در چترال 

همچنان، رسانه های افغانستان از (  ۱۴۶) به عهده دارد، وظایف خود را پیش میب رد."

" دو تبعۀ پاکستان قبل از انجام قوِل فرماندهی منطقۀ غرِب افغانستان اطالع دادند که  

فراه، شب    آرام والیت  دل  در ولسوالی )شهرک(  پ ل  تخریب   و  انتحاری  }دادن{ حملۀ 

گفت  فراه  والی  معاون  بازداشت شدند...یونس رسولی  پولیس  سرحدی  توسط  ه  گذشته 

میباشند..."   پاکستان  قبایل  سرحدی  و  پنجاب  ایالت  گان   باشنده  افراد  این   " است 

(۱۲)                                                                                               
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آی پاکستان که حامالن آن از سوی نیروی های امنیت   . اس  .نمونه یی از اسناد هویتی اجنت های آی 

   کشور دستگیر شده اند 

ملی در والیت هلمند، یک   امنیت   " مسووالن  رسانه های افغانی همچنان اطالع دادند که 

سنگین   ولسوالی  در  داشت  را  انتحاری  حملۀ  قصد  که  را  پاکستانی  والیت    تبعۀ  این 

، زکیم هللا  باشندۀ اصلی میرامشاه پاکستان  ... شخص باز داشت شدهندبازداشت نمود

به دعوت مولوی شهریار یکی    میباشد. موصوف در جریان اعترافات خود گفته است که

   (           ۱۳)بیت هللا محسود برای حملۀ انتحاری آماده شده بود..."    های  ناز قوماندا

در پیوند با سلسلۀ همین نوع فعالیتهای جاسوسی بود که یک حملۀ خونین انتحاری درنیمه  

میالدی در مقابِل سفارت هند درکابل صورت گرفت که موجِب    ۲۰۰۸های ماه جوالی  

  مرِگ چهل نفر و جراحاِت یکصد وچهل و یکنفر دیگر گردید. رسانه های کابل از قولِ 

و سخنگوی ریاست   امنیتی  نوشتند که  منابع  افغانستان  استخبارات خارجی "  جمهوری 

   داشتند."                                                          دراین حملۀ تروریستی دست

وجود جواسیس خارجی درنهاد های حساس دولت افغانستان تا آنجا پُر سرو صدا گردید  

)سنا( ره پیمود که باالخره بحث های  و به رسانه های داخلی، درون پارلمان و مجلس  

های شدید شهروندان کشور  ش مطالب و مقاالت متعدد، انتقادخیلی داغ تلویزیونی، نگار

زعامت   اول  درسال  مهم  موضوع  این  بخصوص  برانگیخت.  را  روشنفکری  وحلقات 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bokhdinews.af/political/17908-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B7-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85&ei=2TN1VNXpOInkoASdnIGIBg&bvm=bv.80642063,d.cWc&psig=AFQjCNGNjxwWaUrT_keyHtKDJbkTFEjyAw&ust=1417053496294609
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درون ارگ ریاست ت عنوان حضور وفعالیت )ستون پنجم(، آنهم درداکتراشرف غنی، تح 

فریاد ها و افشا    ،وزارت دفاع، امنیت ملی، پارلمان ونیرو های امنیتی و غیره  جمهوری،

افغانستان   دولت  رتبۀ  بلند  ازکارمندان  تعدادی  نام  وحتا  گرفت  زیادی صورت  گریهای 

مبصرین و رسانه های افغانی استدالل میکردند که عالوه    نیزدرهمین ارتباط تذکر داد شد.

شبکۀ استخبارات نظامی پاکستان   مخبرین و فعالین  ازوجود جواسیس کشورهای بزرگ،

ی.اس.آی( درتمام بخشهای تصمیم گیری وتشکالت امنیتی کشورجابجا شده و پیوسته  )آ

به سود شبکۀ متذکره کارمیکنند. اما، بازهم متأسفانه اندکترین صدایی و اقدامی از سوی  

   نشد.                  شنیده  رییس جمهور وسایرصالحیتداران افغانستان دراین مورد دیده و 

 آتش تروریسم دامن پاکستان را میگیرد

نظامی و جاسوسی    آتشی که مقام هایبا  زمان،    درعینِ   ضروریست کهاین نکته نیزرِ تذک

گرفته ومیگیرد.  ن را هم   شاخودِ   جانِ   دامنِ   گاهگاهیناگزیرمیکنند،  کرده و  پاکستان بازی

  مزدوران و دست پرورده گانِ   درمیانِ معنا که به مروِرزمان، افراد و گروه هایی  به این  

با اندکترین پیشآمدِ  سیاسی  و    مادیامتیازاستحقاق و   نرسیدنِ   منفی،  شان رشد میکنند که 

ارباب جدید، یی بسوی  ویا گشایِش دریچه  ولینعمت هاتفنگ را  میلۀ  برایشان  و    بسوی 

عین حال،  درمنوال، مردم پاکستان    میچرخانند. بهمین  خود شاناصلی    پرورش دهنده گانِ 

 آن  خاکِ در سالهای اخیردر  طالبان  و یا نا فرمانی های خونینِ یک سلسله تمرد ها    شاهدِ 

خویش، آماری را به  م  ۲۰۰۸نا مه های کانادایی در سال  زیکی از رو   بوده اند.کشور نیز 

دست پرورده    نافرمانی هایجانی ناشی از  تلفاتِ   میتوان تعدادِ ساس آن  نشر رسا نید که با

 پاکستان را مالحظه نمود. البته این آمار بصورت مجموعی ناشی از حوادثِ   حکومتِ   گانِ 

است.                                 پاکستان تهیه شده    مختلف بوده که در شهر های مختلف    

تعداد  ۲۰۰۲درسال به  حادثه،  و    ۲۹م طی چهار  مقتول  درسال    نفر زخمی  ۹۹نفر 
فرانسوی کارخانۀ کشتی سازی    ، به تعداد یازده تن ازکارمندانِ در اثر سؤقصد   م۲۰۰۲

                                                                   در کراچی به قتل رسیدند.  

نفر زخمی  ۱۰۳نفر مقتول و  ۶۷م طی دو حادثه، ۲۰۰۳درسال  

نفر زخمی   ۳۱۲نفر مقتول و ۵۵م طی پنج حادثه،   ۲۰۰۴درسال   
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نفرزخمی  ۱۱۹نفر مقتول و  ۲۹م طی دو حادثه، ۲۹۹۵درسال   

نفر زخمی  ۲۷۳نفر مقتول و ۱۴۰م طی هشت حادثه، ۲۰۰۶درسال   

و  نفرمقتول   ۶۱۸م طی پنجاه وشش حادثه، ۲۰۰۷و درسال 
                                                                                   نفرزخمی.۱۶۵۷

 

، انفجارعظیمی در یکی از هوتل های شهر پشاور بنام " مرحبا" به  م ۲۰۰۷درماه می  *

   .                       از دست دادندوقوع پیوست که در اثر آن بیست و پنج نفرجان خود را  

امنیتی شهر   مسلح باالی مرکزِ  م به تعداد یکصد نفرطالبِ ۲۰۱۱در ماه می سال *

چهار ساعته، پانزده تن شبه نظامی آن کشور   پشاور حمله کرده و در نتیجۀ زد و خوردِ 

 را به قتل رسانیدند. 

بیستمِ  جنوری    *بتاریخ  مراکزِ ۲۰۱۴ماه  از  یکی  باالی  انتحاری  حملۀ    ارتِش   میالدی، 

                                ه نفر را کشت. گرفت و چهاردپاکستان در شهر راولپندی صورت  

انفجارنیز حملۀ انتحاری دیگر باالی یک  کاروان نظامی پاکستان  این  قبل از* دو روز  

سرباز    شمال غرب آن کشور صورت گرفت و به تعداد بیست  نزدیکی شهر " بنو " در  در

نمود.                             را به قتل رسا نید و بیست و چهار سر باز دیگر را مجروح    

جنوری  * ماه  نهم  در  ۲۰۱۴بتاریخ  شدیدی  انفجار  نگریم،  "عیسی  در منطقۀ  واقع   "

رییس ادارۀ عملیات    ، چوهدری اسلم خان  خ داد که در اثر آنبندر کراچی رُ   نزدیکی های

                                                 ضد تروریسم  و سه تن دیگر به قتل رسیدند. 

جوالی  * که    طالبانِ   م ۲۰۱۱درماه  کردند  حمله  موتری  یکعراده  باالی  پاکستان  وهابی 

آنرا هزاره های اهل تشیع آن کشور تشکیل میدادند. باساس گزارشها، یه تعداد    مسافرانِ 

   دادند.                                  جان خود را از دست  ،یازده نفرهزاره در اثر این حمله

درعین ماه، گروه طالبان پاکستانی حمالت گسترده یی را باالی چند قریۀ شیعه نشین در  *

پشاور   انداختند.  پاراچنار  راه  مقاومتِ به  به  موردحمله،  های  قریه  اهالی  مسلحانه    اما 

                                              پرداخته مجموع طالبان وهابی و سلفی را عقب راندند.
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م  باالی یک پوستۀ پولیس در شهر" هانگو" واقع در  ۲۰۱۱طلبان پاکستان در ماه جون  *

وده به تعداد سی و دو نفر را به قتل رسانیده و پنجاه و شش شمال غرب پاکستان حمله نم

                                                                              .نفر دیگر را زخمی کردند

متعلق به نیرو های امنیتی در    ، یک ساختمانِ شیدیخور  ۱۳۸۹طالبان درماه حوت سال  *

شهر فیصل آباد پاکستان را توسط مواد منفجره که در یک موتر جاسازی شده بود، منفجر  

   نمودند.                                 نموده بیست نفر را کشتند و یکصد نفر دیگر را زخمی

مرکز    اری را در، طالبان یک انفجار قوی انتحم۲۰۰۹یخ یازدهم ماه اکتوبر سال  بتار*

فرماندهی نظامی پاکستان در شهر راولپندی انجام دادند که در اثر آن پنج سرباز کشته  

وچندین نفر دیگر زخمی شدند. طالبان درعین حال، به تعداد شصت سرباز پاکستانی را  

                                                                 در این مرکز به گروگان گرفتند.

پشاور و مزدحم ترین    انتحاری دیگر را در خیبر بازارِ   درماه اکتوبر، طالبان یک انفجارِ *

مذکور انجام دادند که در نتیجۀ آن، به تعداد یکصد نفرکشته  و ده تن دیگر    نطقۀ بازارِ 

                                                                                 (۱۴)زخمی شدند.  

پاکستان درسال  * طالبا آن کشوردر ۲۰۱۱ن  دریایی  نیروی  پایگاه  یک  باالی  کراچی  م 

                                      انی و مالی زیادی را به بار آوردند. حمله نموده تلفات ج 

یک مرکز نیروی  م حملۀ وسیعی را علیه  ۲۰۱۴ماه سپتمبر    در اوایلِ * همین گروه، باز

 مالی  خساراتِ عالوه از   کراچی انجام دادند که دراثرآن،شهرِ   جنوبِ دریایی پاکستان در

   رسیدند.                                مرکز مذکور به قتل  سربازانِ افسران و  زیاد، چند تن از

  متمردِ   ، توسط گماشته گانِ  بیشتری در شهر ها ی پاکستان حوادث و رویداد های خونینِ 

ولی بار دیگرباید    آن ها طی این اثر گنجایش ندارد.  خ داد که ثبت همۀ آن کشور رُ   حکومتِ 

معروف    خاک پاکستان، همان ضرب المثلِ تروریستی در   متذکر شد که حمالت و انفجاراتِ 

"                         یده میشودگز   خودش  " مارگیرعاقبت توسط مار  را بیاد می آورد که    
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تقابل با شورشگری  گزارشهای رسمی خویش مبنی بر مؤسسۀ " َرند " امریکا طی یکی از

سال   از   " که  نوشت  تعداد  ۲۰۰۹تا    ۲۰۰۱درپاکستان  به  اثر  ۰۲۱۳م   عملیاتِ نفردر 

   "                              نفر دیگر زخمی شده اند  ۷۳۳۴پاکستان کشته  و  تروریستی در

آن کشور را جوقه جوقه ربوده و    ارتِش   ، سربازانِ  پاکسانی همچنان، چند مرتبه طالبانِ 

 چنین کشتارها  مربوط به  مستندِ   باران نمودند. چنانکه فلمِ  دستجمعی تیرآنها را بصورتِ 

                                                            .دیز با ذرایع مختلف به نشر رسانیده شدن ن 

درمورد    وپسر  دختر  ازجوانان  " ده سؤال  ، تحت ِعنواِن  یکی ازتحلیلگران آگاِه پاکستان

                                                                                     :  " چنین نوشتپاکستان    ارتش  

است.  تن از شهروندانش را در اثر حمالت تروریستی از دست داده  ۷۰۰۰۰پاکستان  "... 

رسد. هفته گذشته،  هزار می  ۲۰تا    ۱۰شده این کشور در حدود    تعداد پولیس و عساکر کشته

راه انداختند  یک مکتب کودکان به    ی شان را در تاریخ پاکستان بهلهطالبان مرگبارترین حم

در پشاور گردید. هنوزهم اجماع ملی در این مورد وجود ندارد.   تن  ۱۶۲که باعث مرگ 

با نظریه  ارتش پاکستان و هم اتهامهای توطئهقطارانش  ب   آمیز شان و  ر کشورهای  بندی 

ادامه می افغانستان  و  تودههمسایه همچون هند  اذهان  تا  از  دهند  و  ها را مغشوش سازند 

تروریستمسوولیت ثابت کنند که  تا  اند  تالش  آنان در  نمایند.  فرار  ها مسلمان  های شان 

نبوده و از جای نامعلوم آمده بودند. اما این حقیقت پابرجاست که تروریزم در پاکستان،  

سیاستِ نتیجه استراتیژیک  عمق  شبکه    ی  بنیادگرایی  افکار  از  که  است  پاکستان  اردوی 

روند. حاال  گیرد و با دستور و پول ارتش پاکستان به پیش میهای دیوبندی نشئت میمدرسه

اش یعنی طالبان آستین صاحبش را نیش زده، هنوزهم ارتش پاکستان به سیاست قبلی  که مارِ 

مورد تغییر داده و تندروی را  این  خواهد اظهاراتش را درو نمی  دهد،خوب و بد ادامه می

نکته دهد.  قرار  آماج  فاجعهدر مجموع  ارتِش   ی  که  است  پروپاقرصی  این    بار، حمایت 

کنند  باسواد که فکر می  شهرنشینِ   شود، بخصوص درمیان جوانانِ کشور از آن مستفید می

                                 "  پاکستان، عمل غیروطنپرستانه و خیانت است.  ارتِش   بردنِ زیر سوال

  ی ازافغانستان شناسان معروف، " پروفیسوردردانشگاه امریکا و یکآقای "بارنت روبین 

تحت عنوان "شکست    ک گزارش مفصل ازاوضاع دوسوی خط " دیورند"طی نگارش ی 

گفت  بُ   " بست  دهه  :"  ن  سه  پاکستان طی  گرایان  هرچند  اسالم  باالی  گزاری  سرمایه 
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رنتیجه، سبب تحرک اتنیکی  ومتعصبین پشتون، آنها رابه قدرت مهیب مبدل ساخت، اما د

آنژادی} اکنون خود  پاکستان را { دردو طرف مرز گردیده آتش عقبی آن  افروزان  تش 

                                                                                               "میسوزاند.

 درامۀ خونین در " الل مسجد" 

انفجار ازغیرِ و انتحاری    هایالبته حوادث و  میالدی درخاک  ۲۰۰۷سالهای  انتحاری، پس 

  ، حادثۀ یاد کنیم. مثالً   همن ها  نمودکه ما سعی میکنیم درجایش ازآ  کسببیشتر   پاکستان شدتِ 

  مسجدِ  مرکزی در پاکستانی علیه حکومتِ   بخشی ازگروه طالبانِ   تمردِ ناشی از  پُرسر وصدای

پاکستانی    ازطالبانِ   تعداد زیادی ل مسجد( اسالم آباد شنیدنی است. بدین گونه کهال سرخ یا )

  ، " عبدالعزیز" و "عبدالرشید غازیموالنا  های "بنام    صبمتع  مذهبی  به رهبری دو برادرِ 

و    میالدی سنگرگرفته  ۲۰۰۷اسالم آباد را درماه جون سال  شهرِ   سرخِ   مسجدِ الل مسجد یا  

تبلیغاتِ آنجااز وسیع ضد    این مسجد، نه تنها تبلیغاتِ   ضد حکومتی پرداختند. طالبانِ   ، به 

، یا فیته و   موسیقی، فلمدولتی را به راه انداخته بودند، بلکه حتا مغازه هایی را که آالتِ 

مسدود  " میرسانیدند،  بفروش  را  آوازخوانان  دی"  که  سی.  را  زنانی  آنعده  میکردند، 

سالمی"  ردند، محاکمۀ "امسجد میبُ   میکردند " فاحشه" هستند، اختطاف نموده بداخلِ تصور 

  پولیس حمله میکردند.   باالی افرادِ  مذکور دایرکرده بودند ومسجدِ   داخلِ ی را درنوع طالب 

که طالبان   میرسانیدند  ها  قبلگزارش  و مهماتِ مقدارِ ،  ازمدتها  ازقبیل  جنگی    زیاد سالح 

ذخیره کرده بودند.    غیره درآن مسجدو منفجره    ، موادِ ، تفنگهای مختلف النوعراکت لنچر 

آنها    طالب و اعضای خانوادۀ  ن شب و روز افشا گردید، به تعداد پنجهزاردرآقراری که  

پولیس    . طالبان در روز های بعد، تعدادی ازافراد و افسرانِ درآن جا اسکان داده شده بودند

. فشارهای شان را تشدید نموده بودند  ضد دولتیتهای  ی ها و فعاله گروگان گرفته شعاررا نیز ب 

 شهراسالم  و مغازه دارانِ   منطقه، تاجران  مذهبی و تند روانۀ این گروه تا آنجا رسید که اهالی

شرف رییس جمهور پاکستان  جنرال پرویزم  امنیتی شکایتها میکردند.  آباد، پیهم به مقام های  

  به نیرو های ارتش و گروپِ   دو ماهه،    پس ازتحمل و تعللِ   ، یعنیماه جوالی   اولِ   هفتۀدر

  مسلح را وادار به تسلیم نمایند.   کماندو دستور داد تا مسجد را در محاصره گرفته طالبانِ 

 با  ،محاصره  حلقۀ  قدم به قدمِ   هشت روز و با تنگترساختنِ نیرو های ارتش توانستند پس از

دیو  بداخلِ منفجرکردن  نفوذ  و  آزادمسجد،    ارها  دستگیرنمایند.    و طالبان را  گروگانها را 
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 دیگر،  یکصد نفر و به قولِ از لیات، به تعداد بیشترعمثراین  اوروز گفته شد که در  ن شبدرآ

همچنان گفته شد که    کشته شدند.  این عملیات مال عبدالرشید غازی دربه شمولِ سه صد نفر

جالب این بود که مال    نیرو های کماندوی پاکستان نیز حین عملیات کشته شدند.ده نفر از 

  جنگیدن تا آخرین قطرۀ"این گروه که ازرهبرِ   ، برادرعبدالرشید غازیعبدالرشید غازی

 برقع ه تصمیم گرفت با استفاده ازَدم میزد، باالخر  "خون و استقبال از شهادت در راه اسالم

از زنانه  چادری  ولی،  یا  فرارنماید،  شناسایی  از معرکه  پولیس  دستگیرگردید.  طرف  تا  و 

 مختصری  طالبی، پس ازمدتِ  شهادت طلبِ این رهبرِ بعدی افشا کردند،  جاییکه گزارشهای

  مسجدِ   باید متذکرشد که   ساخته شد.  آزاد  سؤال برانگیزی  بصورتِ   داشت،که در توقیف قرار

( گست ۱۹۸۹-۱۹۷۹مذکوردرسالهای  مرکزفعالیتهای  ای.سی)سازمانِ   ردۀم(    و  (آی 

جهادی برضد افغانستان بود که پول    جنگجویانِ   درتمرین دهی، تجهیز و تجمعِ   (یآ.اس.آی)

 مؤسساتِ ن سعودی، شیخ نشین های خلیجِ فارس، امریکا و سایرهنگفتی از سوی عربستا

                                                    سرازیر میشد.مذهبی تندرِو جهان به این مرکز

کوبگرانۀ جنرال "مشرف" البته به هیچ وجه بمعنای سرکوِب  این اقداِم جدی و سر

این   به  بلکه  نبود،  و گروه طالبان  پاکستان  یافته درخاِک  تروریسم رشد  مجموعِ 

بیشترازآن، وجوِد چنین کانوِن معترِض انفجاری و تروریستی در   د کهمنظور بو   

جمهوری تحمل نمیکرد وازسوی  آنهم درچند صد متری کاخ ریاست  ،  قلب شهر اسالم آباد

درمناطِق   گروه  مسلح ِاین  سایرافراِد  برای  میشد  تلقی  زهرچشمی  آنها  سرکوبی  دیگر، 

پاکستان سر    مختلِف  شان  گان  دهنده  پرورش  ازاوامرودساتیر  یچی  پ تا 

            نکنند.                                                                                        
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( مال عبدالرشید غازی)عکس پایین( و مال عبدالعزیز)عکس باال  

انند که  بفهمامریکا   جانبِ ن طریق به  نمایشی بود تا ازآ درعین حال، این سرکوبی 

جنگ علیه تروریسم وفا   شان با آن کشور در تعهداتِ   قبالِ در  یپاکستان  مقام های

این نکته نیز گفتنی است که دومالی بنیادگرای پاکستانی )قاضی عبدالرشید دار اند.  

بنام عبدهللا  یکی از مال های مذهبی    و مال عبدالعزیز( درواقع، فرزندانِ  تند رو 

از و  بودند که  مالی  پاکستان حمایت  الحق رییس جمهورسابق  سوی جنرال ضیا 

آباد و پرورِش سیاسی میشد. یعنی   تروریستی الل مسجد دراسالم  صدها    کانون 

روِ عنصرِ  هزارتند  و  ها  صد  همانند  درآن،  بشر  حقوق  ضد  و  آزادی  ضد  ها   

جنرال ضیا الحق  بودند که پیرو   دیگر، زادۀ اندیشه و برنامۀ  خراب کارِ کانون ِ 

     (                         ۵۱). و راه ورسم تند روانۀ آن بود  دیوبندیسم  سرسختِ 

بحبوحۀازآ  عالوه در  و عملیاتِ   ن،  ها  دو  ضد حکومتی گروه طالبانِ   تمرد  پاکستانی،   

ماه دسامبرهای چ در روز  ،مرتبه پنجم  و  بیست  بجان    م،۲۰۰۳سال  هاردهم و  سؤقصد 

. در  ردمشرف نیزصورت گرفت که  وی در هردو مرتبه جان به سالمت بُ شخص پرویز 

پاکستان منتشر میشد، بعضی ها گزارش های سؤقصد بجان رییس جمهورروزهایی که  

پاکستان، تردیدی    حکومت مدارانِ  پالیسی های عوامفریبانۀ  و شناختِ میگفتند که با درک  
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، امریکا و   منطقهتا به مردمِ   آنها بوده باشد    خودِ نیز کارِ   هاسازی ن صحنه  نیست که چنی 

آن کشور نه تنها از تروریسم دفاع و حمایت نمیکنند،    کستان و رهبرانِ دهند که پاجهان نشان 

خود میباشند.بلکه  تروریسم  سؤقصدِ نیزقربانی  ظ  آخرین  که  فرجام  جنرال  نا  علیه  اهراً 

در راولپندی پاکستان بود. این    م ۲۰۱۴پنجشنبه سوم ماه اپریل  مذکورصورت گرفت، روز 

سوی  یغاتی و اطالعاتی پاکستانیها، ازتاکتیکهای سیاسی، تبل  سؤقصد نیزبا درنظر داشتِ 

گزارشها، مواد انفجاری    ، فرمایشی و تصنعی تلقی گردید.زیرا بروفقِ منطقه   تحلیلگرانِ 

ظتی وی در  حفا  بود پرویزمشرف و کاروانِ ابانی جا گذاشته شده بود که قراردر گوشۀ خی 

ن عبورنماید؛ ولی مواد جابجاشده، بیست دقیقه  ازگشت از بیمارستان به منزلش، ازآب   راهِ 

                                                             قبل از لحظۀ عبورمنفجر گردید.

 پرویزمشرف چگونه به صحنه آمد ؟

جهانی    طالبان و حضورنظامی امریکا و متحدینِ   امارتِ   چون وقایع یازدهم سپتامبر، سقوطِ 

جا دارد   ن،، بنابرآپرویزمشرف درپاکستان بود  جنرال  اش درافغانستان، مصادف با حاکمیتِ 

توضیحِ  گفت که  بعنوان  اکتوبر  جنرال "مشرف" ضمنی  ماه  دوازدهم    ۱۹۹۹سال  بتاریخ 

"نوازشریف" می  که  آنگاه  در  الدی،  کشوربود،  انتخابی  بدون  اثرِ صدراعظِم  کودتای  یک 

  ستادِ   رییِس   ، جنرال مشرف را بعنوانِ ش خونریزی قدرت را بدست گرفت. نوازشریف خود

پاکستان،  وقتِ   صدراعظمِ )چنانکه ذولفقارعلی بوتو یده بود.  پاکستان برگزُ   ارتِش   مشترکِ   

نیروهای نظامی آن کشور مقرر نمود    مشترکِ   ستادِ   رییِس الحق را خود بحیث ِجنرال ضیا

"    پاکستان، منطقۀ  ه نیرو های مسلحِ ک  قربانی اقدام خود شد( جریان از اینقرار بود  و خود

های هندی بیرون کشیده و به  ازکنترول نیرو  طی یک حملۀ ناگهانی،  راکارگیل" درکشمیر 

دراشغالِ  خویش  رویدادِ   این  بودند.  دو نظامی،    آورده  میان  اوضاع  تنها  و  نه  هند  کشور 

امریکا میان هند  " ایاالت متحدۀیسی حفظ " بیالنِس مغایرپال، بلکه  ساختپاکستان را بحرانی  

رییس جمهورامریکا   نارضایی "بیل کلنتن"  نیز تلقی میشد و بهمین رو، موجبِ   و پاکستان

                                                                                                   گردید.  

نوازشریف"   مسافرتِ "  موردِ   طی  داشت،  واشنگتن  به  که  کلنتن"  عتابِ   عاجلی   "  

  نشینی نکند، جانبِ عقب    فوراً   گرفت و تهدید بر آن شد که اگر پاکستان از" کارگیل "قرار

پاکستانی با طالبان و القاعده را رسماً    مقام هایاطالعیه یی، ارتباطِ نشرِ   امریکا بوسیلۀ
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مخفی پاکستان با طالبان   را منابع جاسوسی امریکا ارتباط و ائتالفِ زی )افشا خواهد نمود. 

  آی یا سرویِس .اس.آی  م کشف کرده ثابت کرده بودند که۱۹۹۸و القاعده را در پاییز سال  

ارتِش  پایگاه    جاسوسی  هشت  درپاکستان،  افسرانِ   خاکِ تروریستی  که  دارد    افغانستان 

درآ کشور  آن  هانظامی  اند  ن  کشور، ُ"نوازش   (.فعال  به  بازگشت  در  عقب  حکمِ ریف"   

نیرو  تنها  پاکستان ازمناطقِ   های مسلحِ نشینی  نه  این عمل،    اشغال شده را صادر نمود. 

برخی    اسالمی تند رو را در قبال داشت، بلکه باعث نارضایی  احزابِ دامنه دارِ   اعتراضاتِ 

آن کشور را واداشت تمسکی    آنچه نظامیانِ   ارتش پاکستان نیزگردید.   جنراالن و منسوبینِ از

بکاربدست   نوازشریف" دست   " کهآورده علیه  بود  این  پرویزمشرف"  "حینیکه    شوند، 

 طیارۀ شریف" دستورداد تا ازنشستِ " نواز  برمیگشت،  کراچیبه شهرِ   یبیرون  ازیک سفرِ 

حالتی  این دستوروممانعت در آید.جلوگیری بعمل    شهرکراچی  هوایی  میدانِ حامل وی در

اندکی داشت و نمیتوانست به جای دیگری    سوختِ   صورت گرفت که گفته شد طیاره، موادِ 

  - صدارت، دستگاه رادیو  ارتش به زودی دست بکار شده کاخِ   بلند رتبۀ   پس افسرانِ برود.  

شدیداً شکنجه  " را دستگیر و ف حساس را اشغال نموده " نوازشری   نقاطِ تلویزیون و سایرِ 

فعالیت    نوازشریف مبنی برعدمِ   سعودی و تعهدِ   عربستانِ   رژیمِ   اثرسفارِش کردند. بعداً در

.  به عربستان سعودی تبعید نمودند  اورا برای مدت ده سال  پاکستان،  سیاسی علیه دولتِ 

رییس جمهوروقت استعفا داد و " پرویزمشرف"    ترار(رفیق تارر" )  چنین اقدامی، "لِ درقبا

 اعمال ضد قانون وضد دموکراسی  ارتکابِ وی عالوه از  دولتی را تصاحب نمود.   قدرتِ 

برضد  تا توانست  سالهای زعامتش، با تکبر و خود بزرگ بینی عجیبی  درپاکستان، در

افغانس و  "مشرفافغان  نمود.  عمل  و  زد  سخن  خبرنگار"  "تان  با  مصاحبه  یک  طی   ،

"  ۲۰۰۴درسال  فیگارو"   را  مسعود  شاه  احمد  طرفه م،  دو  اقوامِ   جاسوس  خواند،   "  

" خطاب نمود، نفوس پشتونهای    سفاک و دهشت آفرینافغانستان به استثنأ پشتونها را "  

" وانمود کرد، خود  یک اقلیت ناچیز" در صد و تاجکها را "۶۰تا    ۵۰افغانستان را بین "  

ود  تراژیدی افغانستان را " بیطرف " و " بیگناه " گفت و ادعا نم   پاکستان درقبالِ   وجانبِ 

گروه طالبان    ، به صحنه آمدنِ افغانستان حمایت نمیکند"که " ازهیچ جناحِ سیاسِی خاص در

افغانستان دانست، امیرحبیب هللا " خادم دین رسول    مردمِ   را ناشی ازخواست و حمایتِ 

پاکستان    ازحضور و اختفای اسامه بن الدن درخاکِ " خواند،  تاجک  رهزن  یک  "هللا" را  

  امارتِ   انکار ورزید و باالخره، ازحمایت حکومتش ازگروه طالبان و به رسمیت شناختنِ 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

460 

 

وی آنقدر پُررو، خودخواه و دروغگو بود که علی رغم تروریست پروری    آنها دفاع نمود.

گیری ترفند های  اس.آی و بکاردرزیرپروبال آی.ن اسامه بن الدن  د های آشکار، پنهان کر

تراشید و تا ایندم )ماه اپریل     خودش، دشمناِن داخلی و خارجی زیادی برای خود خاِص 

   میبُرد.                        بسر   دراسالم آباد  خانه گی محاکمه و بازداشت ِ ( تحتِ م۲۰۱۴

رباب نوکر را افشا میکندا  

یسم  رپاکستان بطور غیر مستقیم تروافشا نمود که "  انگلستانِ  یکی از نشریه های ارتِش 

" پاکستان  مذکور نقل قول نموده گفت که    و بی بی سی از نشریۀ   را حمایت کرده است ."

اری  ، یعنی بم گزوافراطیت را در لندن، تروریسم  آی اس آی  بطور غیر مستقیم از طریق  

بریتانیا  ...یا عراق پشتیبانی مینموده است  ها در شبکه ی ترانسپورت لندن یا افغانستان  

آزاد را بپذیرد، اردو را ازعرصه ی    باید مشرف را وادار به استعفا نماید تا انتخابات  

لکی بیرون ببرد و سرویس استخبارات      (                ۱۶)"آی اس آی را منحل سازد  م 

خارجی    نظامی بریتانیا که با استخباراتِ   ارشدِ  مذکورتوسط یک مامورِ گزارِش   گفته شد که

پیوندِ  پاکماموریت ِ  نزدیک دارد، بحیث قسمتی ازآن کشور  یابی در  ماه ستان درحقیقت 

                                                                                .شده استجون نوشته  

نیز تذکرِ  را  نکته  "نوازشریفاین  که  میدانم  و  ضروری  پاکستان  صدراعظم  سابق   "

با برنامۀ تلویزیون " دنیا " با صراحت اعالم    حزب مسلم لیگ طی یک مصاحبهرهبر 

افغانستان خود داری کند... پاکستان    خود در امور    مداخالت  پاکستان باید از  "نمود که  

کند... سیاست  این تصورش را که میتواند بر افغانستان کنترول داشته باشد، باید متوقف  

                              (۱۷)  ."این زمینه با شکست مواجه شدهای گذشتۀ کشورش در

  تا توانست بصورتِ   ازآن  خودش درسالهای قبلدرحالی بعمل آورد که  وی این اظهارات را  

 نظامی  جهادی افغانستان وشبکۀ استخباراتِ   – های اسالمی  شیادانه یی از طریق " تنظیم "

   نمود.                           ملی افغانها دست درازی بیشرمانه حیاتِ امورِ آن کشور، در

وظیفه    سفید درامورافغانستان و پاکستان که بروفقِ   کاخِ   خاِص   ریچارد هولبروک نمایندۀ

 نظامی پاکستان با   مقام های  ارتباطاتِ   دقیقی پیرامونِ و   یی که داشت، بررسی های عمیق
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" شبکه ی  ناگهانی اش با صراحت گفته بود که    مرگِ تروریسم انجام داده بود، قبل از

خود درپاکستان، پیوسته حمالتی را علیه    حقانی وابسته به القاعده، ازمخفیگاه های امن  

هولبروک معتقد شده بود که  "  .  نیرو های ائتالف و امریکایی درافغانستان انجام میدهد

با شورای کویته   دستگاهِ  پاکستان  ارتباط ِ  وزیرستانِ  حقانی در جناحِ و  اطالعاتی   جنوبی 

دارد.   وزیرامورخارجۀحنزدیک  "کامرون"  آقای  آنکه حکومتِ علی رغانگلستان،  تا    م 

روابط بوع مت بدینسو  ازسالها  و بسیارحس  ش  مخفی  جانبۀ  همه  همکاریهای  و  با  علنی  نه 

اظهارپاکستان    حکومتِ  هندوستان  به  سفری  طی  که  دارد،  وجه  داشت  هیچ  به  ما   "

 نمیتوانیم این موضوع را تحمل کنیم که پاکستان دو رو به نظر برسد و بتواند به صدور  

                                      "یا افغانستان یا نقاط دیگر جهان کمک کند.تروریسم چه به هند  

و گویی داشته  شبکۀ بی بی سی گفت    نگارِ  دستگیر شده درکابل، با خبرطالبانِ تنی چند از

انتحاری    طالبان در خاک پاکستان آموزش عملیات    ... توسط نفرات  : "و چنین اظهارنمودند

ماموران   درحالیکه  بودند،  اطالعات    دیده  برادارۀ  پاکستان  ارتش  آموز  نظارت این  ش 

 دیگر ، همراه با دو نفر  ک دورۀ آموزشی پانزده روزهداشتند. . . پس از گذرانیدن ی

کستان{ جرأت نداشتند پلیس }پا  اتومبیلی راهی افغانستان شدند، درحالیکه ماموران  در

آی تعلق داشت متوقف و بازرسی کنند و به    .اس  .این اتومبیل را که به وضوح به آی

(                        ۱۸)ما گفته شد که جلیقۀ انتحاری را بعداً دریافت خواهیم کرد..."    

خبرنگارِ "کارلوتاگال تایمز "  مدتِ مشهورنیویارک  میان  دوازده    که  و  سال  افغانستان 

ازنوشته های تحقیقاتی  مد بوده وگزارش تهیه نموده است، طی یکی  رفت و آپاکستان در

مینویسد "اش  دردسامبر:  از  ۲۰۰۶...  تن  چند  با  و  پرواز  کویته  به  من   ،

پاکستانی و یک عکاس دیدارکردم. ما باهم، خانواده هایی را دیدیم که با  خبرنگاران  

شان در افغانستان دست و پنجه نرم میکردند... همه    زندان  فر  انتحار    }ناشی از{  اندوه

اصلی اطالعاتی پاکستان، نمیتوانستند بگویند    اعضای آی. اس. آی، سازمان    از ترس  

   "                که چگونه فرزندان شان کشته شدند وکی آنها را به خدمت گرفته بود؟

 مذهبی  ارِس مد" درجای دیگری ازنوشته اش، آنگاه که میخواهد به یکی از"کارلوتاگال

  ی کوچک و درهم برهم  در داخل، ورود: "  ی بزند، چنین میگویدپاکستان سر   آمیزِ اسرار

سه طبقه خشت و کانکریتی حیاط    ، ساختمان  این مدارس به نام جامعۀ اسالمیه   یکی از
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را احاطه کرده است و صنف های درس آن، گنجایش دوصد و هشتاد دانش آموز را 

یم در اینجا انتحاری را که ما رده یابی کرده بود  دارد. دست کم سه نفر از بمب گذاران  

 احزاب دیگر نیز گزارش شده بود. چهره های ارشد  شمار  احتمال  ودند و ازدانش آموزب

مکرر این مدرسه بودند و اعضای   ایالتی از بازدید کننده گان    مذهبی پاکستان و مقام های

آمدند."      ف به اینجا می یموتر های س  تاریکی در کاروان   پوشش   طالبان اغلب تحت    

ضمن یک    م۲۰۱۱ت  ماه آگس  امریکا، دراوایلِ   ارتِش   مشترکِ   "مایک مولن" رییس ستادِ 

مرزی افغانستان و پاکستان    " مناطق  :  انستان و پاکستان، اظهار نمود کهمسافرت به افغ

مرگ اسامه بن   تروریسم است . . . با وجود    هنوز هم خطرناکترین  منطقۀ دنیا و کانون  

در حال نقشه کشی برای عملیات در گروه القاعده، اعضای این گروه    الدن رهبر پیشین  

 مبارزۀ پاکستانی  عدم  : "  نرال امریکایی عالوه نمود کهاین ج  "  بیرون از منطقه هستند.  

  به شبکۀ حقانی، میتواند بر بهبود  ها علیه  تروریست هایی مانند گروه شورشی موسوم  

   بگذارد."                                                 اشنگتن و اسالم آباد اثرو  ط میانرواب

م از قوِل "شری ۲۰۰۸کانادا نیز بتاریخ دوم ماه آگست    چاپِ   "روزنامۀ " گلوب ان میل

" شاید هنوز اجنت هایی درآی.اس.آی :  " یکی از وزرای پاکستانی نوشت کهرحمن  

اقدامات  خودسرانه مطابق به  آنها شاید    باشند که تعلقاتی به طالبان دارند.وجود داشته  

میدهند..."            منافع وپالیسی های حکومت  پاکستان انجام  شان ومغایر   خود   میل    

درماه   .آی.ای  سیآقای ستیفن کپس" معاون  مدیر   ":  گلوب ان میل " همچنان نوشت که  "

پاکستان داشت و اسناد  مؤثق را با خود حمل میکرد که نقش   م سفری به  ۲۰۰۸جوالی  

آی.اس.آی یاسازمان  اطالعات  نظامی پاکستان درحمایت ازطالبان را به اثبات میرساند.  

که   نمود  کشورثابت  آن  مشترک   نیروهای  فرمانده  کیانی  اشفاق  برای  وی  بویژه، 

میدهد...مالحقانی همچنان به  آی.اس.آی همکاری با گروه تروریستی مالحقانی را ادامه  

حکومت    برای  میدهد،  ادامه  افغانستان  داخل   در  اش  وویرانگری  گیری،غارت  انتقام 

                                    پاکستان ممکن نیست حمایتش از او را دریغ نماید."

  " آی.اس.آی طی سه دهۀ :امۀ " گلوب ان میل " آمده بود کهرگزارش منتشره در روزن د

اخیر، گروه های بنیاد گرای اسالمی را درخارج و داخل  کشوردر راه انجام دادن  کار  

"                های ناروا، بخصوص علیه افغانستان و هند بسیار استعمال نموده است   
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بود که مقام های  ی جانبِ ها  افشاگریچنین    قبالِ چنانکه در به تعداد   امریکا  پاکستانی، 

ویزه برای  صدورِ  آن کشوراخراج نمود وازخاکِ  نظامی امریکا را ازمربیانِ یکصد تن از 

  ، کاخ سفید هاپاکستانی  پس ازاین واکنِش   ب نمودند.ای( اجتنا )سی.آی.کارمندانِ یکتعداد از 

ی مساعدتهای مال وجه هشتصد ملیون دالرکه بخشی ازپرداختِ اعالم نمود که از )ظاهراً(

میباشد،   پاکستان  برای  امورخارجۀ  امریکا  وزارت  بالمقابل،  است.  نموده  داری  خود 

استفاپاکستان اعالم نمود که درنظر میدان هوایی  دۀ عملیاتی نیروهای امریکایی ازدارد 

)بازیهای غیرریشه یی که هرازگاهی  دهند. تعلیق قرار"شمسی" دربلوچستان را به حالِ 

                                                  (ته و میگیرد!رباب و نوکرصورت گرفمیان ا

م( چنین افشاگریها ازسوی مقام های بلند  ۲۰۱۴تا  ۲۰۰۱ناگفته نماند که ظرف سالهای )

پایۀ ُملکی و نظامی ایاالت متحدۀ امریکا بسیارصورت گرفته و ماهیت خرابکارانۀ نوکران  

یی   بازدارنده  و  مؤثر  اقدام  هیچگاه  اما،  و  اند  داشته  بیان  مراتب  به  را  شان  پاکستانی 

                                    نشد.            ازطرف ارباب امریکایی علیه آنها انجام داده  

پاکستانی،   آگاهی ازآنهمه دغلبازیهای مقام های  این سؤال که چرا کاخ سفید علی رغم 

هیچگاه نخواست اقدام مؤثرعلیه آنها انجام دهد؟ باید گفت که پاکستان درواقع، با هزارها 

رت بزرگ )امریکا  رشته ی مرئی و نا مرئی با منافع و اسرارسیاسی و استخباراتی دوقد

و انگلیس( گره خورده است. یا بعباره ی دیگر، پاکستان، هزارها اسرارمگودرچانته ی  

اسرارازچانته  محفوظ  استخباراتی خویش   آنهمه  انگلیس میخواهد  و  امریکا  نه  که  دارد 

و نه پاکستان میتواند خودش را به آسانی ازچنبره ی درهم تنیده ی مالی    کشیده شودبیرون  

آنها برهاند.                                                                سی و استخباراتیو سیا  

دوران   ملی  امنیت  مشاورشورای  و  وزیرامورخارجه  سابق  سپنتا  دکتررنگین  چنانکه 

مینویسد که     " روایتی ازدرون"  جمهوری حامد کرزی، طی کتاب خویش تحت عنوان

رجریان یکی ازمالقاتهای رسمی، بحضورحامد کرزی و  وزیرامورخارجه ی امریکا د

   "  سایرین، باصراحت گفت که " پاکستان برای ما پنجاه برابرافغانستان ارزش دارد.

به تنهایی میتواند عمق مطالب در این زمینه را  همین اظهارمقام بلند پایه ی امریکایی 

                                                                                         روشن کند.  
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 نقش رژیم وهابی عربستان سعودی

 درفعالتیهای تروریستی 

کایی اطالعات دقیق  انگلیسی و امری   مقام های،  آنطورکه قبالً نیزگفته شداین، تنها نبود،  

درفعالیتهای تروریست پروری و حمایت های م شاهی عربستان سعودی نیزکه رژی دارند

است.                         طالبان و القاعده با پاکستان مرتبط گروه از مالی و لوژستیکی   

سامه  وقتی اکه "    بود، افشا نمود "ابوزبیده" یکی ازفعالین القاعده که نزد امریکایی ها اسیر 

 علیه یهودیان ایجاد کرد، رییس  اسالمی بین المللی جهاد را  م جبهۀ۱۹۹۸بن الدن در سال  

ترکی الفیصل( با طالبان و اسامه بن الدن به    عربستان سعودی)شهزاد  اطالعات    سرویس  

ک های مالی و اقتصادی  توافق رسیدند که عربستان سعودی به آنها اطمینان میدهد که کم  

تحویل   پی  در  و  داد  طالبان خواهد  به  آنکه همواره ب  بیشتری  به شرط  نباشد،  الدن  ن 

هدایت و رهبری تروریسم، خارج از مرز های عربستان    خود در مورد  القاعده به قول  

                                                                               "    سعودی عمل کند.

م  ۱۹۸۳که همین ترکی الفیصل، درسال  منابع تحقیقاتی افشا نمودند    اسناد و گزارش های

و  سی.آی.درهمسویی  وهمکاری  ومنظوری  پاکستان  آی.اس.آی  با  نزدیک  ،  ایهمکاری 

انتقالِ  به    پروژۀ  خارجی  "تروریستهای  گرفت.  رویدست  را  افغانستان  ابوزبیده"  خاک 

بن الدن  ":  خویش گفت  تحقیقاتِ   ، در جریانِ مهم در حادثۀ یازدهم سپتمبردر نیویارک عنصرِ 

م در یک مالقات با جنرال ترکی وزیر استخبارات ۱۹۹۱به او گفت که در سال    شخصأ

سعودی به این موافقت رسیدند که  او )جنرال ترکی الفیصل( بن الدن را اجازه میدهد که 

سعودی  از عربستان خارج شود به شرط اینکه بن الدن به تحریک جهاد علیه سلطنت  

کی الفیصل  تحریکات نزند، تر  علیه سلطنت سعودی دست به    زمانیکه بن الدنو تا    نپردازد

.  "باز گشتاندنش به عربستان نخواهد شد  مالی وی را مساعدت کرده و خواستار    از لحاظ    

م به اشتراک  ۱۹۹۶دیگری که او }ابوزبیده{ حاضربود در سال  " مالقات  :  وی گفته است

جانبین    ، و بن الدن در پاکستان صورت گرفتمشعف علی میر جنرال قوای هوایی پاکستان  
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به موافقه رسیدند که القاعده رابطۀ نزدیک با آی. اس. آی برقرارکند تا از یکطرف اسلحه  

شود"            آی بر خوردار آی. اس.کند و از جانب دیگر از حمایۀ  و تجهیزات حاصل  

م در  ۱۹۹۸که در سال    " در سومین مالقاتی :  چنان اظهار داشته است که زبیده" هم "ابو 

آی، ، نمایندۀ آی.اس.ی الفیصلکتر    افغانستان توسط عربستان سعودی به اشتراک    داخل  

های  کی الفیصل وعده داد که مقدار زیاد کم  طالبان ترتیب یافته بود، تر    بن الدن  و هیأت  

                                                                          "مالی به طالبان خواهد فرستاد.

                                  :بن الدن گفته است که  نزدیکِ   و باالخره ، " ابوزبیده "، این همکارِ 

، سعودی و  مخفی تروریسمدر منافع ازدواج  تغییری سپتمبر، هیچگونه حادثۀ یازدهم  »

                                                       (۱۹) « پاکستان وارد نخواهد کرد...

دربارۀ طراحان و عامالن  لوران گینو" طی یک اثرتحقیقی خویش بنام " مستنداتی داکتر"

حلقۀ درونی حاکمیت عربستان یا  تجارت جهانی" چنین مینویسد: "    واقعی انفجار مرکز

   دارد.                  اصطالحاً )دیپ ستیت( حتماً درتأمین مالی تروریست های مذهبی نقش

مقام   حتاگسترش یافته است که  عربستان سعودی چنان  ۀ رژیم وهابی  فعالیتهای خرابکاران 

  بگونۀ چند ین بار ن کشور، کایی ازآامری  سربازانِ   خروجِ ، بخصوص پس ازعراقی  های

اندازی ها  رسمی تروریسم    ی منابع استخباراتی عربستان سعودی و صدورِ علیه دست 

فعالیتهای تروریستی درخاک   ارسال تروریستها و تشدیدِ  ند.عراق یاد کرده ا خاکِ  بداخلِ 

سعودی، وهابی  رژیم  ازسوی  از  عراق  هم   -سیاسی    ملحوظاتِ عالوه  این  مذهبی، 

مورد  درآن زمان، شیعه مذهب بوده و    میتوانست باشد که چون " المالکی" رهبرعراق 

اسالمی   حمایت جمهوری  و  میخواست توجه  بنابرآن، رژیم سعودی  قرارداشت،  ایران 

دی با جمهوری اسالمی ایران، اوضاع سیاسی، نظامی و اجتماعی  دررقابت ومخالفت ج 

کشورهم  آن  بیگناه  انسان  کشتارهزاران  به  ولو  نگهدارد،  ثبات  بی  را  عراق 

                                                                                        منجرگردد.  

واشنگتن  "   روزنامۀ   قولِ میالدی از۲۰۱۲ی  الدرماه جوخبرگزاری " نهرین" درعراق،   

استخباراتی سعودی، ضمن    سرویِس   جدیدِ   بندربن سلطان" رییِس "  پُست" اطالع داد که

" القاعده را در عراق، لبنان و سوریه فعال  دیدار با شاه عربستان اظهار داشته است که  
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" القاعده  تروریستی "  باشد که جلو سازمانِ   ستمعنای چنین سخنان این میتوان ".  میسازد

  سازمانِ   اختیارِ سلطنتی عربستان سعودی، بخصوص در  رژیم  بگونه یی بدست رهبرانِ 

  درطولِ تروریستی )القاعده(،    این سازمانِ المخابرات العامه( بوده و جاسوسی آن کشور)

با "    ی و کاخ سفیدسعود   مقام های  بته مخالفتِ . السالها ازآن جا تمویل و تغذیه شده است

رهبرِ   " الدن  بن  وبااسامه  سازمان  او این  که  بود  آن  برای  آن،  قتل  )اسامه(  الخره 

  ج،  با آلِ ی خل  جنگِ   عربستان سعودی درآستانۀ  خاکِ در   های امریکایی نیرو حضورِ بخاطرِ 

گوشه های  ردامریکا را    د و مصمم شد منافع ایاالت متحدۀدر ِ مخالفت پیش آمسعود از

                                                                             جهان ضربه زند. مختلفِ 

عربستان سعودی در همینجا پایان نمی یابد. این    رژیمِ   نفوذ و دست بازیهای ایدئولوژیکِ 

بازیها   اخیردو دخالتها،  دست  اشکالِ رسالهای  اقحتا  آشکار را    داماتِ   نیز بخود  نظامی 

است م  .گرفته  خیزشهای  سلسلۀ  به  درمثالً،  ) می خاورِ ردمی  و  انه  لیبیا  مصر،  تونس، 

  علیه استبداد، بی عدالتی و خود کامه گیهای رژیمِ  بحرین درخلیجِ فارس نیز، مردمِ سوریه(

ی  سیاسی و خیابانی زدند. مقام های بحرین با بیرحم  اقتدار، دست به اعتراضاتِ برسرِ 

سرکوبِ  و  دستگیری  به  ازتمام  ومادامکه  پرداخت  معترضان    جنبِش   کاملِ   سرکوبِ  

رژیم ارتجاعی بحرین    آمدند، رژیم وهابی عربستان سعودی به حمایتِ اعتراضی عاجز

ور فرستاد و در یمن نیز که  پیشرفتۀ جنگی به آن کش  پرداخته و نیروی نظامی و وسایطِ 

سعودی   عربستان  گی  همکاری  درهمسایه  با  که  کرد  عمل  بیرحمانه  چنان  دارد،  قرار 

پاکستان وغیره، بگونۀ بال وقفه خاک یمن    سودان،   کشورهایی مانند مصر، اردن، ترکیه، 

هوا مورد بمباران شدید قرار داد وموجب  رکوبی " حوثی" های اهل تشیع، از را به بهانۀ س

رژیم وهابی عربستان    آشکارِ )حمایت های  قتل و کشتار هزاران انسان بیگناه آنجا شد.  

" ایندیپندنت " درماه روزنامۀ  سعودی درسوریه، درجایش به بحث گرفته خواهد شد(   

نوشت که۲۰۱۵اپریل   ب م  اکنون سیاست سنتی خود را مبنی  پیگیری  : " سعودی ها  ر 

آمیز به کنار گذاشته اند و با بکار گیری ثروت های هنگفت    سیاست های به شدت احتیاط

شان با    نزدیکِ   بکار گیری  نیرو های وابسته به خود و همچنین استفاده از روابطِ خود و 

                                                      هستند..."    امریکا، در صدد تقویِت نفوذ خود
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نگهمیداری، هوشیار اتاقی  وقتی بچۀ فیل را در"    ضرب المثلی است که میگویدو اما،  

او را ندارد،   پیکر    بزرگ میشود و اتاق را که دیگر گنجایش  بچه  باالخره  باید بود که  

                                                                                     ران خواهد کرد."وی

نیزدرعربستان   دست   همانندِ سعودی  های  تروریست  درسال    پاکستان،  رژیم،  پروردۀ 

د و  کشورانجام دادن وزیرِ   انتحاری علیه شهزاده بن نایف، معاونِ   ، سؤ قصدِ میالدی۲۰۰۹

اعضای شبکۀ زده تن ازمحاکمۀ شان ،  عربستان سعودی  ، مقام هایم ۲۰۱۱درماه جوالی  

به اطالعِ  نیدند  القاعده را  باید گفت که ممطبوعات رسا  برای    قام های. ضمناً  مذکور، 

 حمله به سفارتخانه های شده قصدِ تروریستی دستگیر  نخستین باراعتراف کردند که گروپِ 

اعضای آنعده ازکه    همچنان اعتراف نمودندمذکور  داشتند. مقام هایکشورهای خارجی را  

نمایند.   ژیم سلطنتی را سرنگون  داشتند ررفته اند، درنظر گمحاکمه قرار  القاعده که تحتِ 

ازآ ازقبل  تعدادی  نیز  اتهامِ   القاعدهمتمردِ   افرادِ ن  قتلِ   به  یا  آن کشور    شهروندانِ   توطئه 

 قلمرو  سیاسی در داخلِ   این مخالفتها، دستگیریها و اعتراضاتِ دستگیر وزندانی شده بودند.  

در ریشه  نحوی  به  قب سعودی،  مثالً عصیانهای  دارد.  ماه   ،لی  بیستم  شنبه  سه  روز  در 

سعودی    ضد رژیم سلطنتی عربستان  مسلحِ   میالدی بود که گروهی از افرادِ ۱۹۷۸رنوامب 

مکه را شهرِ درم  رَ حَ محوطۀ   یا )جهیمن القطیبی(  عبدهللا القحطانیبنام    رهبری شخصی  به

  مسلمانانِ   مقدِس   وده واین محلِ اشغال نمنفر زن و مرد مسلح    ۵۰۰تا    ۴۰۰به همکاری  

کشته و یا    همۀ افراد مسلح  باالخره،تا آنکه    گرفتند خویش  اشغالِ ندین روزدرچ  جهان را

" یا )العتیبی( واقع قبیلۀ مشهور و با نفوذ " القطیبیعضو  عبدهللا القحطانی  .دستگیر شدند

موعود پذیرفته شده بود، آل    مهدی  که از سوی پیروانش بعنوانِ درنزدیکی های نجد بود  

 فاسد ت می دانست و مصمم بود چنین رژیمِ اطاع  قابلِ   را مفسد و منحرف و غیرِ   سعود

سوی القاعده و گروه  سعودی، نه تنها ازسلطنتی    این مخالفتها علیه رژیمِ نگون کند.  را سر

،  ، فقرا، جوانانه شده است، بلکه حتا ازسوی زنانسیاسی به نمایش گذاشت   –های مذهبی  

اقع مختلف تاکنون  اشکال و مو سیاسی نیز به  اندیشه و تفکرِ   و اربابانِ   اقلیت های مذهبی

ماند.                              همین حاال، حیثیت آتِش زیر خاکستر را   و  صورت گرفته  

مقالۀ تحلیلی "افشین  نخواهد بود قبل از آنکه از این بخش بگذریم، بُریده هایی از یک   بد 

رفورد بریتانیا را در " استاد روابط بین الملل و مطالعات خاور میانه در دانشگاه ب شاهی

"...  :  م به نشر رسید۲۰۱۵اینجا نقل کینم که درصفحۀ وبسایت بی بی سی ماه اپریل  
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ان را تحت تأثیر خود قرار داد و قیمت  هنفت، اقتصاد  سراسر  ج  حران  که ب    ۱۹۷۳ازسال  

ه  ک کشور نیرومند، ثروتمند، مرففت، عربستان سعودی همیشه بعنوان ینفت افزایش یا

استو   شده  تلقی  ثبات  موجود  با  های  واقعیت  کنندۀ همه  منعکس  تصویر،  این  اما   ،

عربستان سعودی صاحب بیشترین خانواده های ثروتمند درسراسرجهان است؛    نیست... 

گی میکنند. ثروت  خالص   ن زیر خط فقر زنده  ولی درعین حال، بیست درصد جمعیت آ

اعشاریه   یک  سعودی،  عربستان  سلطنتی  هزاران خاندان   و  دالراست  تریلیون  چهار 

عضویت در ثروتمند ترین خانوادۀ کشور بهره می شاهزاده از جالل و شکوه  ناشی از

و در حاشیۀجامعه گذران    ی ازمردم  عادی عربستان به زحمتب رند. با این همه، بسیار

رم   سن  بیش از دو سوم  جمعیت  عربستان زیر سی سال است و تقریباً سه چها  .میکنند..

ز آنها تحصیالت دانشگاهی  تمام بیکاران کشور بین بیست تا سی ساله هستند. بسیاری ا

اما به مرور، تعداد فرصت های دارند و امید وارند که مشاغل  دایم ودولتی پیدا کنند؛ 

شغلی کاهش می یابد و افرادی که با ساختار دولتی روابط فامیلی نزدیک تری دارند،  

ا کردن کار دارند... خشم مردم از فساد مالی و اداری رو به  شانس بیشتری برای پید

افزایش است و شکاف بین دارا و ندار، به یک بمب ساعتی بدل شده که هر لحظه ممکن  

کند."                             است منفجر شود و تنش های نهفته در جامعه را آشکار   

اسن مقام آنهمه  موجودیت  رغم  علی  امریکایی،  همانطورکه  های  افشاگریها،  و  اد 

آشکارتروریستی   فعالیتهای  درقبال  ندادند،  انجام  اقدام سدسازنده  هیچ  دربرابرپاکستانیها 

                                              مقام های عربستان سعودی نیزاز اغماض کارگرفتند.  

ه : " منابع دولتی  " بربنیاد اسناد دست داشته نوشت ک ویکیلکس همچنان وبسایت مشهور"

و غیر دولتی مدعی هستند که روحانیون فرقه های دیوبندی و اهل الحدیث پاکستان،  

" عربستان  " و " تبلیغیملیون دالر ازسازمان های " خیریۀ اسالمی  ۱۰۰ساالنه حدود  

مالی  کمک  هستند،  کشورها  این  دولت  حمایت  مورد  آشکاری  به شکل  که  امارات  و 

میکنند... شبکه های جهادی، از فقر شدید در مناطق مختلف پنجاب، مولتان و  دریافت  

... برای جذب کودکان به شبکۀ مدارس فرقه های دیوبندی و اهل الحدیث بهره می برند. 

کودکان در این مدارس فلسفۀ جهاد را تعلیم می گیرند و نهایتاً به اردوگاه های آموزشی 

   "  به شکل فدرالی اداره میگردند، فرستاده میشوند. تروریستی درمناطق قبیله ای که
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ایجادِ   مقاصدِ   درموردِ ) بر  وهابی  استعمارمبنی  س  فرقۀ  حزبِ ی  عوددرعربستان    و 

نمود.(                   ، بعداً توضیحاتی ارائه خواهیم  صهیونیسم درسرزمین های فلسطین  

                        دان پاکستانی را میگز  تروریسم، ما رگیر مار  

تمرد با  ارتباط  نوکردربرابِر  به  که  با  درپاکستانبادارهای  گفت  "    یربوتو بینظ "  ترورِ ید 

پاکستان سابق  تأثیر"  ،صدراعظم  پنجاب،  گورنرجنرالِ   "سلمان    " باتی شهباز"والیت 

انفجارهای خونین   قبایلی،  برخی مناطقِ   ، اشغالِ فدرال  اقلیتهای مذهبی کابینۀ   امورِ زیرو 

  پرورش دهنده گانِ یکی از "  کرنیل امام"  ، قتل آباد  ، پشاور و اسالمدرکراچی، راولپندی

و  طالبان  کشتارِ آی.اس.آی  ۀکارکشت افسرِ گروه  پاکستانی    سربازانِ از  گروهی، 

 اربابانِ   برابرِ همان تمرد ها و نا فرمانی های نوکران در  جملۀ تروریستی ازاقداماتِ سایرِ و 

میباشد که   اینجا  دارد  جا  شان  بوتو"  "  ترورِ موضوع  در  پاکستان را  بینظیر  بگونۀ  در 

و بود که برای نخستین  بینظیربوت  حاکمیتِ   همه میدانند که درتحتِ   .مثال بیاوریمخاص  

بحیث  یعنی او .بسته شد  مردم افغانستان  ن علیه جان و مالِ طالبا  باردایرۀ شیطانی پروژۀ

اموِرداخله و جنراالِن  ، باهمکاری جنرال ِمتقاعد)نصیرهللا بابُر( وزیرِ پاکستان  صدراعظمِ 

های   حکومت  با  سازی  طالب  توطئۀ  درپای  کشور  آن  ارتِش  اطالعاِت  سازماِن 

عنوی طالبان"  مادِرمامضا گذاشت ولقِب "بریتانیا،عربستان سعودی و ایاالِت متحدۀ امریکا  

طالب سازی علیه   ویرانگرانۀ  پیمانِ   د که پس ازعقدِ همین  بینظیربوتو بو   را کمایی کرد.

ضد    بی مانندِ   انسانها، دهشتِ خون ِفوران ِنظاره گرِ   ،با شادمانی و غرور   مردم افغانستان،

درشهرها   معصوِم  زنان و دوشیزه گانِ   کشیدنِ   اسارت  و به  تحقیر  ، سرکوب  بشری وجریانِ 

پاکستان    سیاسی مجدداً به  هشت سال تبعیدِ اما، وقتی پس از.  گردید  و روستا های افغانستان

  اقداماتِ   قدرت، داخلِ   اربابانِ   جدید با  یک تبانی و تعهدِ   برگشت تا این بار، درچارچوبِ 

  دستِ   پرورش یافتۀ   فرزندانِ   خودش شود، توسط همان  معکوس علیه دست پرورده گانِ 

شد.            انتخاباتی پارچه پارچه ساخته    میالدی و دریک تجمعِ   ۲۰۰۷سال  در  خودش  

استقبال    کاروانِ   عظیمی درمیانِ تبعید، انفجارِ از  بینظیرن نیز، حین بازگشتِ چند ماه قبل ازآ

دیگر زخمی    شدند و چند صد نفرِ از یکصد نفر کشته  خ داد که بیشتررُ   کننده های وی 

  بازهم   آی( امریکا نیزقضیۀ ترور را پی گرفتند، ولی اف.بی.)  . هرچند کارشناسانِ گردیدند

)آنگاه   سالهای بعد، بینظیربوتو درطرفدارانِ .  پنهان نگهداشته شد  اصلی  عامل یا عواملِ 
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  جمهوری پاکستان تکیه زد،  بی نظیربوتو به کرسی ریاستِ  زرداری شوهرِ علی  که آصف

کشور    جمهورِ   رییِس   بحیثِ   )درموقع تروربینظیربوتو(  ن زمانمشرف را که درآ پرویز 

 مردم متهم نموده  حزبِ  رهبرِ جانِ از   حفاظت  موردِ وظیفه مینمود، به بی اعتنایی در  ایفای

رنگاشته  اما تا همین اکنون که این سطو  پاکستان اقامۀ دعوی نمودند.  ، در محاکمِ علیه وی 

نوامبر )ماه  حبِس م۲۰۱۳میشوند  استثنأ  به  دیگرگزارشی  خان   (،  یی،  هفته  چند  گی  ه 

   است.                                         پرویزمشرف سراغ نشده محاکمه و مجازاتِ از

چهارسال را   مدتِ   آنکه ازالزم میدانم که جنرال پرویز مشرف پس  این نکته را نیز تذکرِ 

اشتراک  دوبی و انگلستان سپری نمود، به منظورِ    اختیاری درتبعیدِ در(  ش پس از زعامت )

انتخاباتی    درمبارزاتِ  و  وارم  ۲۰۱۳ماه می سال  سیاسی  پاکستان،  د  ریاست جمهوری 

بی نظیربوتو    قتلِ به    ارتباطجزایی وی در  ( حقوقی و کشورشد. ولی چون دوسیه )پرونده

اسالم آباد وجود داشت،    بلوچ و ... در دادگاه  جنبِش   " بگتی" یکی از رهبرانِ   ترورِ   و 

ازن،  بنابرآ تنها  مستحقِ نه  قضائیه،  قوۀ  درمبارزاتِ   سوی  ریاست    اشتراک  انتخاباتی 

گرفت و چند   خانه گی نیز قرارنظارتِ   جمهوری شناخته نشد، بلکه برای چند روز تحتِ 

                                                           ساخته شد.حاضر  دادگاه  محضرِ باری هم به  

نیز  طالبانِ   صدورِ پاکستانی  اظهطی  هایی،  یکی  که  ارداشتنداعالمیه  پرویزمشرف   "

 پاکستان و برخی دیگر  هرچند پرویزکیانی رییس ارتِش   "آنها میباشد.تروریستی    هدفهایاز

  ، زمانمرورِ حمایت میکنند، ولی بازهم،    )پرویزمشرف(  ویآن کشورازمقتدرِ   جنراالنِ از

ساخت.                                             چگونه گی سرنوشت او را روشن خواهد   

 مسلم لیگ  حزبِ   پاکستان و هم رهبرانِ   مردمِ   حزبِ   آنچه مسلم است اینست که هم رهبرانِ 

.  پرویزمشرف بودند  مجازاتِ  محاکمه ومتعدد، خواهانِ   دالیلِ (، روی  جناح )نوازشریف 

بینظیربوتوکه ادعا میشود به همکاری   ترورِ پاکستان عمدتاً بخاطرِ   مردمِ  بخصوص حزبِ 

  حزب آن  علیه رهبرِ مسلم لیگ بخاطرکودتایی که  حزب  یرفت و  صورت پذ مذکور  جنرالِ 

 وی انجام نزدیکِ   رانِ جنرال پرویزمشرف و همکا  م توسطِ ۱۹۹۹( درسال  نوازشریف)

تبعید نمود.  سعودی  پس ازتحقیروشکنجه، به عربستان   )نوازشریف را( و او را داد ه شد

باالثرحُ  پرویزمشرف  جنرال  میشوند،  سطورنگاشته  این  که  اکنون  در  کم ِهمین  دادگاه، 

                                                                       رد.حبس خانه گی بسر میبَ 
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                                     مختصری از زنده گینامۀ بینظیر بوتو

از یادی  که  ی    بوتو بینظیر حال  زندگینامه  پیرامون  مختصراً  بود  بهترخواهد  آمد،  بعمل 

شهرک  میالدی در  ۱۹۵۳کم ماه جنوری سال  به روز بیست و ی   موصوفه بپردازیم: او 

سرشناس به دنیا  مرفه و  زمین دارِ یک خانوادۀ  در   ایالت سند پاکستان، "الرکانه" واقع در

مؤسِس   آمد. بوتو  ذولفقارعلی  و صدراعظمِ   حزبِ   پدرش  که    سابقِ   مردم  بود  پاکستان 

تحصیالت ابتدایی    دورۀبینظیربوتو م توسط جنرال ضیاالحق اعدام گردید.  ۱۹۷۸درسال 

میالدی  ۱۹۷۳تا    ۱۹۶۹سال  رد. ازشهر های کراچی و راولپندری به پایان بُ و ثانوی را در

ایاالت متحدۀ امریکا گردید.  " هاروا  دانشگاهِ   عالی، شاملِ   ادامۀ تحصیالتِ   غرِض  رد" 

 " لندن در رشته  " آکسفوردِ   مشهورِ   دانشگاهِ میالدی در  ۱۹۷۶تا    ۱۹۷۳موصوفه ازسال  

تحصیالت به پاکستان برگشت    ختمِ های قانون، فلسفه، سیاست واقتصاد تحصیل نمود و در 

آن بود،  ذولفقارعلی بوتو( مؤسس و رهبر)  که پدرشپاکستان را  مردمِ   حزبِ   و عضویتِ 

  روزی رسید و برای نخستین بار م به پی ۱۹۸۸سال    انتخاباتِ بینظیربوتو درحاصل کرد.  

پاکستان، به   اسالمی مانند  سی و پنج سالگی بعنوان یک زن و آنهم در یک کشورِ به عمرِ 

  متعصبِ   رایانِ بنیاد گ  خشم و نفرتِ   و بهمین دلیل، موردِ   تکیه زدکرسی صدارت آن کشور

سرمایه  م با آصف علی زرداری یکی از۱۹۸۷سال    دسامبرِ   ماهِ او در.  گرفتپاکستانی قرار

ازبزرگ ِ   دارانِ  و  نمود  ازدواج  آورد  اوپاکستان  دنیا  به  دختر  یک  و  پسر  . چون  یک 

ابطۀ سرد و  ر  پدرش بدست آنها،  اعدامِ تان، بخاطرِ پاکس  قدرتمندِ   ، با نظامیانِ بینظیربوتو

گرفت.  قرارآنها نیز  فشارسیاسی و تبلیغاتی   ، تحتِ ، به مرورزمان شکننده داشت، بنابرآن 

  تبلیغات واقع شد.  رقبای سیاسی اش،   آماجِ   (اسالمی  نظامیان و تندروانِ ) یعنی ازدو جانب  

ازسوی قدرتمنداِن نظامی    متهم کردند و عاقبت،  مقامش مالی و سؤاستفاده ازاو را به فسادِ 

                                 ان گردید.رهسپارانگلست  ریکۀ قدرت رانده شد و و مذهبی ازا

باردیگر   ازکشورش،  ساله  چند  ازدوری  پس  پاکستان  متشنجِ   اوضاعِ   قبالِ دربینظیربوتو   

ابرقدرتِ درنتیو  با  تبانی  پاکستان۲۰۰۷درسال    امریکا،  جۀ  به  ولی  میالدی    بازگشت، 

قوی منفجرگردید و تعداد زیادی    هوایی و محل اقامت او، دو بمب  راه میان میدانِ درمسیرِ 

نقلیه   پیروانِ ازوسایط  نابودکرد. قرارگزارشهای رسمی درآ مردمِ   حزبِ   و  پاکستان را  ن   

وزمان،   نفرکشته  پنجاه  و  یکصد  تعداد  شدند.  به  زخمی  نفردیگر  شخص  چهارصد  اما 
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ً   . ردبه سالمت بُ   بینظیربوتو جانِ  سوگند خورده مختلفی علیه    میدانست که  دشمنانِ  او مسلما

پاکستانی(.    و بنیادگرایان  طالبان  القاعده،تروریستهای    –او درکمین نشسته اند. ) نظامیان  

یک اجتماع بزرگ  میالدی بود که باز در  ۲۰۰۸برسال  ماه دسم بیست و هفتم ِعاقبت به روزِ 

   رسید.             گرفت و به قتل انتحاری قراردقیقِ   مورد هدفِ مربوط به کمپاین انتخاباتی،  

بقدرت    عمدۀ هدفگیری بوتو این بود که او، دیگر به این نتیجه رسیده بود که درصورتِ   دلیلِ 

 رسیدن مجدد، باید علیه افراطگرایی و تروریسم  مبارزه ی قاطع نماید.                     

 

 

 بینظیربوتو 

چنانکه پس ازبازگشِت اخیرش به کشور، ضمن سخنرانی های پُرحرارِت انتخاباتی درجمع   

انتقاد بعمل می آورد پاکستانی شدیداً  و    پیرواِن خویش، ازگروه های تروریستی وطالباِن 

اعماِل آنان را محکوم مینمود. درپرتو چنین سیاسِت جدیِد بوتو بود که هم نظامیاِن پاکستانی،  

وبین شبکۀ آی.اس.آی احساس نا راحتی میکردند و هم تروریستهای القاعده بخصوص منس

   دیگر.                                                      و گروه های مذهبی و افراط گرای
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 منابع فصل هشتم 

 

م ۲۰۰۸ماه جوالی سال  –(شبکه ی اطالع رسانی افغانستان  ۱)  

م به نقل از یک منبع وزارت دفاع  ۲۰۰۶ماه دسمبر   – ( شبکه ی اطال عرسانی افغانستان ۲)

 افغنستان 

( همان منبع  ۳)  

( همان منبع ۴)  

خورشیدی  ۱۳۹۰ماه حوت  –( اظهارات زلمی زابلی وکیل درپارلمان افغانستان  ۵)  

م   ۲۰۱۲دوشنبه دوم اپریل   – ( نشریه ی انترنتی " کابل پرس" ۶)  

منبع   (  همان ۷)  

برگرفته شده از روزنامه ی   – م ۲۰۱۲مورخ دهم اکتوبر – جرمن آنالین   –(نشریه ی  افغان ۸)

 هشت صلح 

م ۲۰۱۲مورخ ماه آگست   – ( رادیو آزادی ۹)  

افغانستان   - کابل -( برنامه ی تلویزیون " طلوع "  ۱۰)  

وزارت امورخارجه ی امریکا    –ستراتژیک ثبات منطقه یی"   - ( جزوه ی " افغانستان وپاکستان۱۱)

م ۲۰۱۰ماه فبروری   
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به نقل از خبرگزاری آژانس باختر   ۲۰۰۶/ ۱۲/ ۲۰تاریخ   – ( شبکه ی اطالع رسانی افغانستان ۱۲)  

منیتی والیت فراه م به نقل از منابع ا۲۰۰۸تاریخ جوالی    – ( شبکه ی اطالع رسانی افغانستان ۱۳)  

م  به نقل از منبع امنیتی هلمند ۲۰۰۸ماه جوالی   – (  شبکه ی اطالع رسانی افغانستان ۱۴)  

م  به نقل از حمید زاده سخنگوی  ۲۰۰۸ماه  جوالی  ۱۵  – ( شبکه ی اطالع رسانی افغانستان ۱۵)

 زیاست جمهوری افغانستان  

( همان منبع  ۱۶)  

م  ۲۰۰۸نجم ماه جنوری سال  پ شماره ی  - ( روزنامه ی معتبر تورنتو ستار۱۷)  

م  ۲۰۰۷مارچ   ۱۴مورخ   –( " ایشیا تایمز آنالین"  ۱۸)  

م  ۲۰۰۶مورخ ماه اکتوبرسال   – ( پیپرنشریه ی ارتش بریتانیا )(  ۱۹)  

م به انقل از خبرگزاری اسوشیتد  ۲۰۱۹تاریخ آگست   –نشریه ی انترنتی گفتمان دموکراسی   (۲۰)

رس پ  

تلویزیون بی  ۲برگرفته شده از کانال   - م۲۰۱۱مورخ  نوامبر  - ماهنامه ی " فروغ " چاپ کانادا (۲۱)

م .  ۲۰۲۲اکتوب  –بی سی    
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 فصل نهم

 

شورهای دیگر با گروه طالبان ارتباطات پنهانی ک  

                             طالبانها با گروه سارتباط پنهانی انگلی

  منطقه، حکومت پاکستان تنها نبود،   طالب سازی و تروریسمِ   ۀژپرو در،  همانطور که گفتیم

ن تداخل  پنهانی و اسرارآمیز درآ دیگری نیز بگونۀ  توانمندِ   بلکه رژیم ها و حکومت های

منتها   دارند،  و  قضیهداشته  در  دخیل  ها ی  ن با  ،  این حکومت  و    ، قیض گفتارهای ضد 

ارائۀ طرح ها، پیشنهاد های ظاهراً   پلوماتیک وگاهی هم باید آهنگ های فریبندۀ دادنِ سر

حتا و  کردنِ   بهیخواهانه  امثالهم  پیشکش  و  مالی  مساعدتهای  از  )   برخی  و  میخواستند 

          نگهدارند.                           پنهان   عامه ان را از دیدنقش پای ش  میخواهند( 

و  میالدی    ۲۰۰۱سال  اش را پس ازمسلح  سربازِ ده هزار  بریتانیا که به تعداد  لتِ حتا دو 

علیه  بنامِ  و   تأمینِ   "  و تروریسم    مبارزه  بخصوص  بخاکِ   "امنیت   صلح  و  افغانستان   

ها ه  مناطقِ در نظربه گزارش  نمود،  ایجاشدهمنتشری  لمند جابجا  در  تقویت ،  و  د،  نقل   ،

تهیۀ   و  وسایطِ انتقال  و  دربرخی  برای  کشتار   مواد  که  است  داشته  دست  طالبان  گروه 

هفته   "  چنانکه یکی ازنشریه های افغانی نوشت:.  ثر تذکر داده شده استاین ا  صفحاتِ از

ای انگلیسی بصورت اتفاقی به دست  نیرو ه  های نظامیان  ی گذشته، قسمتی از محموله  

میان آن محموله ها،  تعدادی واسکت انتحاری نیز موجود  امنیتی افغانستان افتاد که در
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میدان هوایی کابل با    موظف    یکی از افسران    "  ،الکترونیکی  این نشریۀ  به قولِ بود. .. "  

 داد  تع، به  محموله های آن   مشاجره پرداخته وپس ازبازرسییک نظامی انگلیسی به  

محموله کشف    ازمیانمخصوص  قبضه سالح نظامی  انتحاری و سی    چهل عدد واسکت  

                                                                                    (۱)میشود..."

( کتاب خویش  ۵۹۱ه ی )داکتردافرسپنتا مشاورامنیت ملی حکومت حامد کرزی، درصفح 

دراوج مباحث در »  ارد:  چنین مینگغانستان وروایت ازدرون«  سیاست افتحت عنوان »

زرهی مربوط به یک شرکت امنیتی انګلیسی  باره ی لغو شرکتهای امنیتی، دو موتر  

درکابل توقف داده شدند که ده ها میل سالح سبک و راکت انداز را به مقصد نا معلومی  

                                                                                انتقال میدادند...« 

و قبل   نیزاسناد  برازآن  مبنی  نظامیخاِص   تحرکاتِ شواهدی  لوژستیکی  ،  و  اطالعاتی 

هلمند و   افغانستان، بخصوص درمختلفِ   گروه طالبان درنقاطِ   های انگلیسی به سودِ نیرو 

و ُ شمالِ قندهار  حتا  و  بود   ارزگان  گردیده  سربازانِ   البته  .کشورمنتشر  نبود.  تنها    این 

نظامی و اطالعاتی درافغانستان، حتا دست   غیر شفافِ انگلیسی، عالوه ازحضور پیچیده و 

زیدند. چنانکه  بعضی از پروژه ها و زیربنا های تولیدی و اقتصادی کشورنیز یا  به تخریبِ 

" چاه   " شاه ولی" رییس ساختمانی   قولِ خورشیدی از  ۱۳۹۲سال  " پیام آفتاب " درماه ثور 

... در این اواخر، "انجیر" در والیت هلمند و به نقل از برنامۀ تلویزیون " لمر"  نوشت :  

چاه انجیر، آسیب های جدی به آن   نظامیان انگلیسی با ایجاد پایگاه در محوطۀ شرکت  

خارجی در افغانستان،    نظامیان    وارد کردند... شاه ولی با اشاره به آسیب شناسی حضور  

این کشور به زیر ساخت     خساراتی را که نظامیان    انگلیس خواست تا غرامت    از دولت  

کند..."                                     های اقتصادی افغانستان وارد کرده اند، پرداخت   

موضوعِ  ب   ارتباطِ   هرچند  ها  انگلیسی  ازاین  پنهانی  دیگری  درجاهای  طالبان،  گروه  ا 

 با آنهم بیجا نخواهد بود درهمین بخش نیزتذکردهیم که درجریانِ است،  شده  گنجانیده  نیزاثر

بار  ۲۰۰۳ال  س نخستین  برای  ازارسالِ   جریانِ افشا شدکه  میالدی،  اسلحه  و  پول  سوی   

مایکل سمپل" و " ماروین پترسن" برای  ها به سرپرستی اشخاصی بنام های " انگلیسی  

سرِ   گروهِ  به  هلمند  دروالیت  زبانها  طالبان  درآ  دوجاسوِس افتید.  که  شد  گفته  زمان    ن 

ام " مؤ ظف بودند تا برای گروه  آی.او.مخفی آن کشور بنام "  سوی سازمانِ متذکره، از
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"  . همچنان گفته شد که "مایکل سمپل جنگی و لوژستیکی را مهیا سازند  طالبان، امکاناتِ 

ارسی دری و  فزیکی داشته به زبانهای ف  افغانستان حضورِ  بیست سال در، برای مدتِ 

ن وقت افشا   کامالً محلی نیزمسلط بوده است.  این موضوع نیزدرآپشتو بصورت گویِش 

ن به   آموزشی نیزدرهلمند تأسیس نموده است که درآبزرگِ  مذکور، کمپِ  شد که جاسوِس 

آموزش و  بوده  موجود  نفرطالب  هفتصد  و  یکهزار  می  تعداد  نظامی  و  تأکتیکی  های 

در رسوا آمیز بود که دولت کرزی مجبورشد آندو جاسوس را  افشأ این موضوع آنقدیدند.

                                                                          از افغانستان اخراج کند. 

چنین    روایت ازدرون«    –کتاب »سیاست افغانستان    ۵۶۵درصفحه ی  باز  داکتردافرسپنتا  

کارمند سازمان ملل متحد و مایکل سمپل ایرلندی    » مارون پاترسون انګلیسیمینګارد: 

اتهام  فعالیتهای ضد امنیت ملی ا فغانستان دستګیر  کارمند اتحادیه ی اروپا هردو به 

های شان اسنادی بدست آمد که برای ما باور نکردنی بود... آنان لیست  شدند. ازکمپیوتر

حقوق   انګلیسها  از  باید  که  بودند  کرده  تهیه  را  نظامی افرادی  آموزش  و  میګرفتند 

 میدیدند...«

، این موضوع نیز افشا گردید که بمب های کنار جاده ای  م۲۰۰۶تا    ۲۰۰۲در سالهای  

مارکِ  با  میشوند،  منفجر  افغانستان  در  انگلستان    که  سازی  اسلحه  های  کارخانه 

                                                                                            میباشند.

ن کشور را نیز  " پرس تی وی" افشا کرد که دو تبعۀ انگلیسی که پاسپورتهای رسمی آ  

های امنیتی افغان دستگیر شدند.   گروه طالبان بودند، توسط نیرو جمعِ با خود داشته و در 

لیسی  انگ  " دو نفری که پاسپورت  امنیتی افغان در والیت هرات اظهار داشت که    یک مقامِ 

   (                                           ۲")تروریست ها هستند.داشتند }دارند{، از

در جمهورافغانستان  رییس  کرزی  اکتوبرسال  ماهِ حامد  در۲۰۱۰    سوالِ برابرِ میالدی، 

بر  مبنی  و تحرکخبرنگاران  نیروهای خارجی  ازگروه طالبانِ   انتقالِ ات  مسلح  به    جنوب 

امنیتی کشور به   اداره های  از  شمالِ   کشور،  درکابل  اظهارداشت:"   گزارشات  مؤثقی 

دست ما رسیده که هلیکوپترهای خارجی، شبه نظامیان را به والیت های شمال    افغانستان  

منتقل میکنند... مدتی است که برای همگان سوال شده بود چگونه مناطق    امن    شمال به  

یکباره  نا امن شده است که بر اثر پیگیری  های جدی به این نتیجه رسیدیم  که طالبان  
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را نیرو های خارجی به سمت شمال انتقال میدهند. . . تقریباً پنج ماه میشود که چنین 

در والیا ت سمنگان ، بغالن و   گزارشهایی را داریم که هلیکوپترها شب  هنگام عمدتاً 

 کندوز، افراد مسلح پیاده میکنند" )۳(                                                     

" دست های مرموزی بلخ )عطامحمد نور( اظهارداشت که    درهمین راستا، والی والیتِ 

   کنند"                       به والیات شمالی افغانستان منتقل سعی دارند تا نا امنی ها را

  نا امنی و نا آرامی های جدی درمناطقِ ای بعد، گزارشهای متعددی مبنی برچنانکه درساله

اطرافِ کشور   شمالِ  و  بغالن  فاریاب،  سمنگان،  بدخشان،  قندوز،  والیت  به  مزار  مانند 

" وبسایت  مثالً،  نو ۳۰بتاریخ    رو"  -افغانستاننشررسیدند.  از۲۰۱۳امبرماه  منابع    قولِ م 

ششصد امنی در ولسوالی المار، بیش ازا  ن  " به دلیل تشدید  والیت فاریاب نوشت که  

مناطق  ازخانوار به  دیگرآنجا  اند."  قولِ   کوچیده  از  این گزارش  از مسووالنِ   در    یکی 

لی  دشمن در این ولسوا  شده و فعالیتِ والیت فاریاب گفته شد که " المار اخیراً خیلی نا امن  

آن والیت گفته شد    گروه موسپیدانِ   عبدالقدوس نام رییِس   قولِ افزایش یافته است " و نیز از

 میمنه نیزنا امن است و ازجمله، دو روز پیش شش نفرکه آموزش  شهرِ   که " اکنون اطرافِ 

  عزیزانِ   سوگِ دراین والیت دربه قتل رسیدند و هر روز مردم  نزدیکی شهرعالی داشتند در 

نشین  ازخود می  و  مردم    قولِ ند..."  اکنون   " که  گفته شد  فاریاب  والیتی  رییس شورای 

ه شد"                                   پولیس کشت  درپنجصد متری شهر میمنه توسط نیرو هِ   

نقل وانتقال  ها و  داده شد مبنی برپروازمحل بیرون    مردمِ   قولِ یز، گزارشهای دیگری ازن 

برانگیزِ   های وسؤال  تسلیحِ شبانه  و  تجهیز  حتا  و  انگلیسی   گروه طالبان هلیکوپتر های 

"  اطالع دادند که  م  ۲۰۰۸. چنانکه رسانه های افغانستان درماه اپریل سال  آنها  طرفِ از

فرماندهان    نیرو های ناتو، چند کانتینر مرمی و مواد خوراکه را پهلوی خانۀ یکی از

  کمسیونِ   سادات معاونِ ، شفیق  همچنان  پرتا ب  کرده اند. "  ، ازهوا  والیت زابلطالبان در  

 ۱۲اعت  ، سقرار اطالع  مؤثق   ":  گفت   افغانستانارضی پارلمانِ   تمامیتِ دفاعی و   امورِ 

  چند کانتینر بود که آنها را در نزدیک  باربری حامل    هلیکوپتر  روز پنجم حمل، چند فروند  

والیت زابل برای نیرو های    خانۀ شخصی بنام حاجی آقای کرتود در ولسوالی ارغنداب  

مخالفین پیاده کرد، یک کانتینر را باز کردند که در داخل آن مقداری مرمی و وسایل  



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

479 

 

باز را  کانتینر دیگر  یا  خوراکه بود و دو  بوده  نکردند. معلوم نیست دربین آن، سالح 

                                                                                      ( ۴)پول."

" طالبان برای انجام مقاصد خود از نیرو های  افشا نمود که  آلمان    " شپیگل" چاپِ   نشریۀ

شان    نو ظهور که قدرت    "  طالبان  گفتند که  امور  و کارشناسانِ   مینمایند."آلمانی استفاده  

نیز بسیار زیاد میباشد، از سوی برخی از اروپاییان سازماندهی میشوند که هنوز هدف  

(                                                 ۵). صلی از این اتحاد معلوم نشده استا  

افغانستان و گروه تروریستی طالبان   اوضاعِ  استعماری درقبالِ   بزرگِ   تاکتیکهای دوقدرتِ 

نقل  اقدام به  میالدی( متنوع بود. عالوه از  ۲۰۱۴تا    ۲۰۰۱سال  یکدهه )ازتر ازظرف بیش

انتقالِ  مسلحِ   و  های  ازمناطقِ   گروه  شمالِ   تروریستی  به  استفاده   جنوب  با  افغانستان 

و لوژستیکی برای    خوراکی  موادِ   تاریکی شب، پرتابِ   پناهِ در   هلیکوپترهای نظامی و زا

  غیرِ  دامنه دار و ، تبلیغاتِ  النه های اصلی و اساسی آنها  سرکوبِ   عدمِ   این گروه از هوا،

تروریستی با سالح های    - مذهبی    تند روانِ   ، مسلح ساختنِ همآنها و امثال  مستقیم به سودِ 

"    چنانکه   پاکستان بود.خاکِ  کاروان های ناتو دربه اصطالح غارتِ پیشرفته ازطریِق  

:  خورشیدی نوشت  ۱۳۹۱به تاریخ هفدهم ماه حوت سال  "  شبکۀ اطالع رسانی افغانستان

سالح  ازدولت در حمله های خود    مسلح    ن دارد که مخالفین  " شواهد  تازه حکایت ازآ

جدید استفاده میکنند... اما سوال مهمی که مطرح میشود  های پیشرفته و تکنولوژی  

ته چگونه در اختیار طالبانی قرارمی گیردکه  پیشرف  مدرن و تسلحیات    اینکه این تجهیزات  

های افغانستان و پاکستان محصور هستند؟  هزینۀ تهیۀ این امکانات از کجا  در بین مرز

عملیاتهای پیچیدۀ نظامی را    انجام    فراهم میشود؟  چه کسانی به آنها شیوه های جدید  

های سعودی هستند ن همچنان وابسته به لایر  آموزش میدهند؟ ... دربارۀ اینکه طالبا

پیشرفتۀ    ، ولی باید دید این لایر های عربی چگونه تبدیل به تسلیحات  هم هیچ شکی نیست 

این سواالت زمانی مشخص میشود که بدانید طی سالهای    تمام    نظامی میشود؟ ... جواب  

ز ورود به افغانستان در  ناتو و امریکا قبل ا  کانتینر های تدارکات  از  اخیر تعداد زیادی

ما، یکی از راه  نظامیان خارجی در  حضور    خاک پاکستان نا پدید شده اند... ازآغاز   کشور 

اخیر، چهل هزار خاک  پاکستان بوده است و طی ده سال   های تدارکاتی این نیرو ها،  

تعداد    ناپدید شدن  کرده اند، اما به تازه گی مسأله  این کشور عبور    کانتینر ناتو از خاک  
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این سوال هستند که  ه ای شده است و عده ای به دنبال  زیادی از این کانتینرها رسان

"                                                رده میشوند؟کانتینر های مورد نظر به کجا ب    

در سالهای گذشته، بیش از "ادارۀ حسابرسی ملی پاکستان مینویسد که    قولِ نبع ازهمین م

هزار کانتینر ناتو در پاکستان نا پدید گردیده  که این روند همچنان ادامه دارد... امریکایی 

اند بخشی از کانتینر ها که حا   ل  م ها هم برای سر پوش گذاشتن  به این مطلب گفته 

اطالعات پاکستان ربوده شده و هدف از این کار    نظامی بوده توسط سازمان    تجهیزات  

   میباشد."      های امریکایی  نظامی و سالح  حساس    زات  دست یافتن به تکنولوژی  تجهی

با گروه طالبانو فرانسه ارتباط پنهانی آلمان   

که گفته  بعداً افشا گردید   آلمان با گروه طالبان نیزشبکۀ استخباراتِ   تماسگیریهای محرمانۀ

  شمالِ  آلمانی درسربازانِ   تضمین برای جانِ   گرفتنِ   امتیاز دهی ها بخاطرِ شد این تماس ها و 

                                                                     .افغانستان صورت گرفته است

)والیات قندوز و مزار( مستقربوده و  های آلمانی عمدتاً درشمال افغانستان  با آنکه نیرو 

میرفت، اما با آنهم، زمزمه ها  کشورامن تربحساب    مناطقِ مناطق متذکره نسبت به سایرِ 

،   سیاسی ری و حتا معامالتِ تبانی های سِ   گزارشهایی مبنی برتماسهای پنهانی و وجودِ و 

های آن کشور و گروه تروریستی طالبان بگوش ها میرسید.  نظامی و اطالعاتی میان مقام  

 کشورهای غربی، بدون  رهبرانِ  چنانکه " آنگال مرکل" صدراعظم آلمان که همانند سایرِ 

با " توماس دمیزیز"    استیذانِ   قبلی و شاید هم بدونِ اعالن   افغانستان  مقام های مرکزی 

والیت مزارشده ضمن دیدار از    واردِ م  ۲۰۱۳کشور، درهفتۀ دوم ماه می    وزیردفاع آن

" دولت آلمان برنامه  :  خنرانی گفتیک س  ن والیت، ضمنِ ی آلمان درآپایگاه های نظام 

طالبان و بازگشت آنها به جامعۀ افغانستان در دست اجرا دارد که    هایی را مبنی بر جذب  

مقامات   با  رایزنی  حال  تأمین    در  بارۀ  در  و  هستیم  پرو  کابل  این  مالی  نیز  منابع  سه 

ما  آلمان این نکته را نیز یاد آوری نمود که "  صدراعظمِ   مصوباتی را انجام داده ایم... "  

این کشور بخش های وسیعی ازهنوز هم    .بیشتراست  هاپسرفت    داشتیم، اما پیشرفتهایی  

            " طالبان قرار دارد و حمالت آنها روز به روز افزایش می یابد..کنترول   تحت  



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

481 

 

ن بود که "  آلمان به نشر رسید، حاکی ازآیک منبع معتبرِ   قولِ که ازدریک گزارش دیگر 

ضبط شده است، ساخت آلمان  افغانستان  بخشی از جنگ افزار هایی که از شبه نظامیان  

اینفو" در شمالِ   قولِ درهمین گزارش از.  هستند. بیش از  "آلمان گفته شده که    رادیو " 

  نیرو های پولیس    والتر آلمان که در اختیار     قبضه  تپانچه با مارک  چهارهزار و پنجصد  

افغانستان قرار گرفته بود، نا پدید شده اند... در بازار های قاچاق اسلحه  در پاکستان  

تاکنون دست  دست یافت ... در سالهای گذشته،  میتوان به راحتی به تپانچه های آلمانی

  ۲۰۰۴ار قبضه اسلحه یی که امریکا بین سالهای  کم یک سوم از دوصد و چهل و دو هز

در اختیار نیرو های اردو و پولیس افغانستان گذاشته است نیز نا پدید شده   ۲۰۰۸و  

                                                                                     (۶اند. " )

بدست آمده میخوانیم و یا میشنویم، به    اسنادِ ها، سخنها و  بلی ! آنچه از البه الی راپور

تاکتیک و ها  بازیها،  تروریسم  به  مربوط  مسایل  گی  پیچیده  کشورهای   ارتباطاتِ و  با  آن 

خورشیدی    ۱۳۹۱/ ۱۸/۵طن" بتاریخ  پی می بریم.  نشریۀ " امید و از پیش  بیشتر  ،مختلف

آلمانی بنام " اکسپرس " نوشت که  روزنامۀ  یک  ل خبرگزاری " ایسنا" و به نقل ازقو از

های ساخت امریکا، چین و روسیه، به اسلحه و  گروه طالبان، عالوه بر جنگ افزار"  :

آلمانی نیز مجهز اند که بخشی از این جنگ افزار ها توسط نیرو های پولیس    مهمات  

 درکنار  آلمانی،    مباره با سر بازان  د به شبه نظامیان میرسد.. . نیروهای طالبان درمتمر

و سالویای سابق، از ، چکسلواکیا، چین، روسیه و یو گجنگ افزارهای ساخت امریکا

   ."  منفجره ساخت آلمان نیز استفاده میکنند که، نارنجک و مواد  ، داش  تپانچه، تفنگ 

چهار هزار و  از  بیش  "  آلمان عالوه کرد که    " درشمالِ رادیو " اینفو   قولِ منبع از  همین 

افغانستان قرار    نیرو های پولیس    تپانچۀ مارک والتر آلمان که در اختیار  پنجصد قبضه  

گرفته بودند، نا پدید شده اند... درسالهای گذشته تا کنون دست کم یک سوم از دوصد 

در اختیار   ۲۰۰۸و    ۲۰۰۴و چهل و دو هزار قبضه اسلحه ای که امریکا بین سالهای   

اند."                    ته است نیز نا پدید شده نیرو های اردو و پولیس افغانستان گذاش  

هایی میان منابع دولتی کشورهای همسایه و جهان  که چه رازها وپیوندپس مالحظه میشود  

بر قراربوده  از جانب دیگر،  ه های تروریستی  از یکطرف و همین منابع با افراد و گرو 

                                                                                             است ؟!
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فرانسه با گروه طالبان بود که برخی منابع مطلع سهای مخفی آلمان و مین تماه  ارتباطِ در

تماِس   جهتِ عمده ومهمی در  ، نقِش کشورنمودند که هردو   افشا  طالبان با مقام برقراری 

  دفترِ   و باالخره، گشایِش جانب  هردو  مخفی میان    ، براه اندازی مذاکراتِ های امریکایی 

پایتخت ِرسمی گروه تروریستی طالبان در نشینِ دوحه  نیمه های ماه جون   قطر درشیخ 

   نمودند.                                                         ، ایفامیالدی گردید ۲۰۱۳سال 

رتباط پنهانی روسیه با گروه های تروریستی ا  

های جاسوسی روسیه   سازمان مورد ارتباطِ را درجالبی   مطلبِ گلوب چلنج ریسرچ"  "نشریۀ 

تروریستی   سازمان  نشربا  به  ترجمۀالقاعده  که  است:  آن  رسانید  آمده  الکساندچنین  ر  " 

بی( به یک اخبار  .) اف.اسجاسوسی روسیه   سازمان    لیتوینینکو یکی از اعضای سابق  

بنام    که مرد  پولندی  دو در    بن الدن و مرد  راست    دست    )زکزپوسپولیتا(  گفت  شماره 

مرکز    ،القاعده یک  سازمان    در  ر  مخفی  است جاسوسی  شده  تربیه  قفقاز  در  وسیه 

ایتوینینکو چند ماه قبل ذریعۀ اف.اس.بی درندرل)الکسا و ادعا  لندن به قتل رسید(. . . 

الجهاد الجدید" بود،  تروریستی "  سازمان   ر  آن وقت رهب  که در  میکند که ایمان الظواهری

                                      ( ۷" )مخفیانه در قلمرو روسیه باقی ماند ۱۹۹۸در سال 

اگرچه منابع امریکایی و اسراییلی در   ":  همچنان آمده است کهمطلب فوق الذکر  درترجمۀ 

.  را ارائه داده اند  ی  دلچسبا جزییات  الظواهری در روسیه آگاهی ندارند، آنه  مورد اقامت  

ممکنه سعی    هر جهت   القاعده در، رهبران  ۱۹۹۸سال    اول    این معلومات، در نصف    برطبق  

گسترش هنگی را با گروه های تروریستی درسرتاسرجهان  همآهمکاری و  نمودند که سطح  

سلولهای القاعده به افغانستان دعوت شدند. با نزدیکی   دهند. برای این منظور، رهبران  

هواخواهان را   کانگرس    ، امریکا، اسامه بن الدن و ایمان الظواهری همه جانبه برحمالت  

بتاریخ   افغانقندهار درجون در۲۴از سراسر جهان  نمودند. درجنوب    میان  ستان تشکیل 

های تندرو میانه و افریقا و حتی گروه    کشور های بالکان، شرق  مهمانان، نماینده گان  

... عالوه بر آنها، قزاقها، قرغزها، ارگن  جمهوری های سابق شوروی حضور داشتند.  

نفرانس، ک  ها، لک ها و تاتار ها هم پنهانی به قندهار رسیدند. . . یک هفته قبل از آغاز  

وی هرات شتافتند.  الظواهری توسط موتر های جیپ به س   کامالً مسلح    یک تعداد از مردان  

به  اساس هدایات از جانب ولینعمت،  آنها سه فرد    مجهول از روسیه را که از طریق ایران   
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رسیده بودند در شهر    کوه دوشک مالقات نمودند. این  افراد، خود را با نام های مسلمانی  

آنها  به   معرفی نموده با وجود یکه دو تن آنها واضحاً قیافۀ سالوک داشت، بعد از ورود  

نزد الظواهری رفت و در قندهار، مهمانان از هم جدا گردیدند. یکی از روسها مستقیماً 

سازمان    روسی برای تقریباً شش سال از دیدگاه    کنفرانس شرکت نکرد. بعد ها این مهمان  

م، ۲۰۰۴ری  فبرو  ۱۳ظاهر گشت. در  ، دو باره  ۲۰۰۴. او در سال  های مخفی غایب شد

  چچنیا) زلیمان یانداربیف( درپایتخت قطرمنفجر گردید.. . در اخیر    سابق    رییس جمهور  

سفارت    ۲۰۰۳نوامبر که  شد  ب   معلوم  که  روسی  همان  بازدید  مورد  قطر  در  ا  روسیه 

خود را عوض   روسی ظاهر    اگرچه این فرد  ، قرار گرفت.  الظواهری در قندهار دیدار داشت

پروگرام   بود،  مرد     کرده  فردیکه  یعنی  بود،  کی  او  که  نمود  ثبت  دقیقاً   دست    کمپیوتر 

   (                                                     ۸)" .بن الدن را مالقات نموده بودراست  

دراواخرسال   که  ظهور"۲۰۱۵آنگاه  های  هنگامه  افغانستان،     "داعش م  مختلف  درنقاط 

ننگرهار ومناطق شمال کشورباالگرفت بی سی  بخصوص در والیت  فارسی بی  ، سایت 

دسمبر  ۲۳بتاریخ   کابلو ۲۰۱۵ماه  ازقول ضمیر  درم  ویژۀ والدیمیرپوتین  نمایندۀ  امور  ف 

"  :  فاکس" اظهارداشته بود، چنین نوشتافغانستان که طی گفت وگویی با خبرگزاری " انتر

روسیه گفته است که برای مبارزه با گروه موسوم به دولت اسالمی ) داعش(  بعنوان  

دشمن مشترک با طالبان درافغانستان تماس برقرار کرده است... روسیه در این مورد با  

سایت بی بی  طالبان منافع مشترک دارد و مشغول تبادلۀ معلوما ت با این گروه است..."

ماه   هشتم  بتاریخ  فارسی  "۲۰۱۶دسامبرسی  ازقول  روسیه  م  سفیر  الکساندرمانتیتسکی" 

تماس کشورش با گروه طالبان با هدف حفاظت از شهروندان درافغانستان نوشت که : "  

ک به روند صلح در افغانستان است . .. ما برای حفاظت از دفاترسیاسی و روسیه و کم  

."      درتماس هستیم  کنسولگری های روسیه و همچنین امنیت آسیای میانه با طالبان  

:  م از قول سفیر روسیه درکابل نوشت خبرگزاری بی بی سی طی نشرهمین گزارش، بازه

این تنها روسیه نیست که با طالبان ارتباط دارد، بلکه امریکا، بریتانیا، آلمان، ایتالیا،  "

                                         ایران، پاکستان، چین و قطربا طالبان ارتباط دارند..."
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 ارتباط پنهانی جمهو ری اسالمی ایران با گروه طالبان

بان را ادامه  قبل ازآنکه موضوع مربوط به ارتباطات پنهانی دولتها با گروه تروریستی طال

 ً لزوما افغان را    دهیم،  برابرپناهنده های  ایران در  بد رفتاری جمهوری اسالمی  جریان 

سالمی  رژیم جمهوری ا  نیزمختصراً شرح میدهیم و باز برخواهیم گشت به اصل موضوع.

ان، بخصوص  آشکار و پنهان در امور افغانست   آنهمه مداخالتِ   بحبوحۀایران نمیتوانست در

را  نقش گربۀ بی آزار،  گرفته بودند قرار  شبناگوش ر امریکایی د  های تا بدندان مسلحِ که نیرو 

عامه مبنی بر تروریست پروری وحمایت    مؤثق و مورد پذیرِش   هرچند اسنادِ .  نمایدایفا  

دسترس  نگارش این سطور، در  ، تاگروه طالبان  درقبالِ   جمهوری ایران  های مالی و نظامی

 تخریبی  مرزی و والیتی افغانستان، مواد و وسایطِ   مقام های  ، و اما اظهاراتِ نگرفتقرار

  دولت مدارانِ   ی و ناتو، سیاست های کین توزانۀ، ادعا های منابع امریکای که بدست آمده

درقبالِ  ارضی،افغانها  ایران  غرب    ادعای  ازمناطِق  برخی  کشورباالی  آن  وتاریخی 

خواهی  ،افغانستان های صدورِ هژمونی  اندیشه  اسالمی،انقالبِ ،  دست      طالبان  حمالت 

بند سلما درغرب کشور، باالی  ایران  امریکا  پرورده ی  با    ازحمالتِ نگرانی    ،دشمنی 

ب نیرو  امریکایی  ایران،  تأسیساتِ االی  های  مذکور  ذروی  وصدا  سر و منافع سیاسی رژیِم 

علیه منافع   ایران  که تحریکاتِ   موارد و مدارکی بودندافغانستان    های مطبوعاتی داخلِ 

                                                           .افغانستان را درچشمرس قرارمیدادند  ملی

" ایران  امریکا نوشت که    ارتِش   اطالعاتِ   محرمانۀ  " گاردین" باساس اسنادِ معتبر  روزنامۀ

تجهیز،    ح،یل تس  . این عملیات  شامل  ..افغانستان دخیل است  محرمانه در داخل    در عملیات  

انتحاری   افغان وابسته به القاعده  و بمب گزاران    طالبان و جنگ ساالران    تعلیم و تمویل  

                                                                              "در افغانستان میشود

  ایران در امور    شود، دخالت  " اگر به این اسناد و مدارک باور  که   "گاردین" عالوه نمود

سال   از  تا۲۰۰۴افغانستان  است..  م  یافته  گسترش  ثابت  بطور  اسناد  حاال  این  در   .  

کشتن    مسلح، در بدل    ایران به هر عضو گروه مخالف    محرمانه ادعا شده که حکومت  

هر مقام حکومتی ، دوصد   کشتن    هر عسکر افغان یکصد هزار روپیه پاکستانی و در بدل  

                                                (     ۹)"  روپیه ی پاکستانی می پردازد هزار
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زارت دفاع ایاالت متحده بوده محرمانۀ و   سندِ یلکس" که افشا کنندۀ ده ها هزارویک سایت "

طالبان پیشنهاد کرده   " دولت ایران به رهبران  بدست آمده نوشت که    اسنادِ است، به نقل از

  هر مقام    دالر امریکایی و در ازأ کشتن    ۱۷۴۰افغان، مبلغ    باز     هر سر تا در ازأ کشتن  

                                     " دالر امریکایی بپردازد.۳۴۸۰دولتی این کشور، مبلغ  

رشوه های کالن به برخی نماینده   دولت ایران با پرداخت  "  " همچنان نوشت که  کس "ویکیل

افغانستان، سعی درمجلس    }نماینده های{    گی گان    نماینده  این    اصالح طلب    برکناری 

افغانستان جمعاً مبلغ چهار ملیون    ایران به نود عضوپارلمان    دولت    . کشور داشته است..

... به    دالر پرداخت کرده است  افغانی طالبان  نیرو های غیر  از  یک گروه صد نفری 

برخی خود رو   وارد افغانستان شده اند... ،ایران انتحاری از خاک   عملیات   انجام   منظور  

درافغانستان، درشهر} با مواد مموتر{ های بمگذاری شده  ایران  ره مجهز  فجنبیرجند 

کرده اند  ، از }سالح{ آر.پی. جی استفاده  طالبان درجنگ با نیرو های ائتالف میشوند...

   "                 رسی عبارت ساخت ایران حک شده بوده است که روی آنها به زبان فا 

  دولت    شواهدی یافته اند که ایران به مخالفین    "که    مقام های امریکایی گفتندبرخی از

رابرت  "    .تان فعال هستند، اسلحه میدهد "افغانستان که در مرز های پاکستان و افغانس

که شاهد }کشف{ آن " آن مقدار }سالح{ ای را    دفاع امریکااظهارداشت کهوزیرِ   گیتس"

باشد و یا چیزی مرتبط    قاچاق  ن است که باور کنیم این موضوع در حد  هستیم بیشتر ازآ

رخ دادن است . .  مواد مخدر و یا چیزی که بدون اطالع دولت ایران در حال    با تجارت  

. سالح های ساخت ایران که در افغانستان یافت شده اند و طی ماه های گذشته مورد 

                            (۱۰)" استفاده ی مخالفین قرار گرفته اند، ایرانی هستند. . . 

قول منابع  میالدی از  ۲۰۱۳درماه اکتوبر سال  تحلیلی"     -نشریۀ الکترونیکی " پیام روز

ا پس از  مسلح ر" ایران به تعداد پنجصد و چهل تن از مخالفین  محلی هرات نوشت که  

انجا الزم، غرض  فرستاده  آموزشهای  افغانستان  غربی  مناطق  به  تخریبی  عملیات   م 

                                                                                             " است

" ک مکهای نظامی  : سایت های برون مرزی نوشت کهافغان دریکی از تحلیلگرانِ یکی از

دولت افغانستان به  تهران از  ایران به طالبان و همزمان، حمایت    نا مشخص و خطرناک  

کها  ایران دارد و این کم    متناقض و دو ګانه ی  حامد کرزی، حکایت از سیاست  رهبری  
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د منافع ایران در افغانستان مطابقت نداربا  درحالی صورت میگیرد که در برخی موارد،  

خطر در  امریکا  ازجانب  یا  استراتژیک  استو  پالنهای  شکست  ازجمله،  در   .  امریکا 

آنکه ایران در    بی ثبات در کابل، به رغم    دولت  یک    افغانستان و کوشش برای بنا نهادن  

عمق   در  ولی  شمارد،  می  متحد  را  خود  افغانستان،  در  ها  زمینه  با    بعضی  روابط 

                                   .."اخله گرانه و شیادانه دارد.مد  افغانستان، دید خصمانه،

تحلیلگرِ باز، مینمایدهمین  اضافه  رغم  ":افغانی  بین  به  ایدئولوژیکی  یا  عقیدتی  تضاد 

 جمهوری اسالمی ایران و طالبان، تهران به نحوی عمل گرایانه و حساب شده از طالبان  

ضد شیعه برای حفظ منافع ملی، حیاتی، سیاسی و استراتژیک خود در افغانستان حمایت  

امریکا ایران و  بین  این کار، ریشه در دشمنی  آینده به  دارد که میتوا  میکند و  ند در 

خود نیز نیرو داشته    گیری نظامی منجر شود و ایران نیز پالن دارد بنام طالب در خاک  در

کستان و افغانستان را با خود علیه یطالبان پاکستان، تاجیکستان، ازب  باشد که جنبش  

پاسداران در شکل گیری و اجرای سیاست ایران در    امریکا داشته باشد... سپاه    تجاوز  

قبال افغانستان نقش کلیدی دارد و در سالهای اخیر به استراتژی جنگهای نا متقارن 

..جدال دیرینۀ .  مریکا و افغان تأ کید ورزیده استبرای مبارزه با نیروی نظامی بر تر ا

قدرت تالش دارد    که با تمام  ، فراه رود و هریرود بوده   آب هیرمند، مرغاب ایران بر سر  

انکشاف   هلمندبند    مانع  در  کجکی  در    خان  کمال  و  هرات  در  سلما  بند  مانع ساخت   ،

                                                                                   "نیمروز گردد

افغانها درکانادا، مطلبی را از یک    " افغان رساله " یکی ازماهنامه های برون مرزی 

م خویش به  ۲۰۱۴روزنامۀ سویسی بنام " نویه تسورشر تسایتونگ " درشمارۀ ماه مارچ 

روزنامۀ پ رتیراژ : "  ن را در اینجا درج مینماییمزآنشر رسا نید که اینک، گوشه هایی ا

ایران   نفوذ    گسترش  امنیتی بلند پایۀ افغانستان، از  یک مقام  سویسی با استناد به اظهارات  

. تهران با گروه طالبان نیز  افغانستان خیرداده است  پا رلمان    بر وزیران و نماینده گان  

... به منتشرشده چنین ادامه یافته است : "  مطلبِ " نزدیک بر قرار نموده است مناسبات  

دفترخود را در شهر زاهدان    ۲۰۱۲ل  مطبوعات، گروه طالبان در سا  گزارش    استناد  

طالبان که در    رهبری    واقع درشرق ایران افتتاح کرد. درسال گذشته نیز نماینده گا ن  

                                           "    پاکستان مخفی شده اند، از تهران دیدار کردند. 
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،  تهران به لحاظ ایدئولوژیک م شیعی  : " رژی روزنامۀ سویسی اضافه شده بودبه نقل از

دورانِ  در  ندارد.  با طالبان  برتسلط ِ  مشترکاتی  سالهای  این گروه  فاصلۀ  در  افغانستان، 

همسایه که به لحاظ فرهنگ و زبان رابطۀ تنگاتنگی  دو کشورِ   مناسباتِ   ۲۰۰۱تا    ۱۹۹۶

دوستانه   ازداشتند،  نفرت  اما  دشمنِ نبود،  بعنوان  درامریکا  اصلی  با  اخیر  عث  سالهای 

استراتژیک میان کابل    هم رهبری ایران، پیمان  هم طالبان و..  و ایران شد.نزدیکی طالبان  

 و واشنگتن را تهدیدی برای خود می شمارند؛ زیرا این پیمان ادامۀ استقرار سربازان  

ممکن میسازد. تهران امیدواراست  که در ۲۰۱۴سال  امریکایی را درافغانستان بعد از

این سال با خروج همه نیرو های ناتواز افغانستان؛ بتواند دامنۀ نفوذ خود را در    پایان  

                                                                                   ."   منطقه گسترش دهد..

اینکه  زمنتشرشده در رو   مطلبِ  آن  دارد و  نیز  دیگری  بنیاد  نامۀ سویسی، گوشۀ  امام    " 

اقتصادی    ک  های مذهبی وبرنامه های کم    ه مؤسس مینی درسالهای اخیر، ملیونها دالر درخ

                                                                 . "  افغانستان سرمایه گذاری کرده است

میالدی بود که یکباردیگر سرو صداهای زیادی مبنی برحمایتهای    ۲۰۱۵ماه جون سال  

مالی و لوژستیکی جمهوری اسالمی ایران از گروه طالبان دررسانه های افغانستان انعکاس  

گزارش های رسانه یی که عمدتاً به نقل از ادارۀ امنیت ملی کشور و مقام های محلی    یافت.

که مقام های جمهوری اسالمی ایران، پایگاه های    دروالیات غربی منتشرشدند، افشا نمودند

یره آموزشی درمناطق مختلف خاک ایران مانند کرج، تهران، مشهد، تربت جام، خاش و غ

اختصاص داده و ازتحویلدهی سالح های جنگی و مواد انفجاری نیز برای گروه مذکور  

ادند که گفته شد هیأت براه افت   و صدا ها، متعاقب نشرگزارشهایی  دریغ نمی نماید. این سر 

اند.                                  های گروه طالبان، چند مرتبه از تهران دیدار بعمل آورده   

درماه جون  افریقا،    شمالِ میانه و بریتانیا درامورخاورِ   آلیستربرت" معاون وزیرامورخارجۀ 

ً   ۲۰۱۱سال   منع  ریم های سازمان ملل متحد در تح   ایران را به " نا دیده گرفتنِ   میالدی رسما

" دولت  طالبان " متهم نموده  گفت که    فروش تسلیحات به سازمان های تروریستی مانند

                                                   "   . اک استایران متظاهر، دو رو و بسیار خطرن

آن  برت بعد از  خشم آلود آقای  " این اظهارات  داشت کهگررادیو بی بی سی اظهارگزارش

در افغانستان  های  درگیری  درجریان  که  شد  ای  مطرح  محموله  امسال،  فبروری  ماه 
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این از در  دادکه  نشان  تحقیقات  و  شد  کشف  افغان  جویان  پیکار  از  قدرتمند  موشکهای 

ایران   در  توانسته  می  تنها  که  رفته  کار  به  هایی  فیوز  باشد موشکها،  شده  تولید 

."(۱۱)                                                                                             

تروریستی به  مسلح ِ  به تعداد دوصد مردِ منابع داخلی همچنان اظهارداشتند که  های  گزارش

  خاکِ از" عزیز بوجوک"  " شیراحمد سناتور"، " ملک قادر" و های  بنام    فرماندهی اشخاصی

  اهالی منطقه گفتند در والیت فراه شده اند.  ارد شهرک های " اناردره" و " قلعۀ کاه"  و ایران  

ران آموزش دیده اند. آنها بیرجند" ای در " سپید آبه" و " دورو" و "  مذکورمسلحِ   که افرادِ 

افراد، میخواستند    دوصد نفری، عالوه از راهگیری و کشتار و اختطافِ   که این گروهِ   گفتند

ته شد. چنانکه منابع  گرف   هاآنلۀ ویرانگرانه بعمل آورند که جلو باالی بند" کمال خان" حم

ملی" نیزادعا  امنیت  هاینمود"  مقام  توسط  حمله،  این  که  شده   ایرانی  ند  سازماندهی 

                                                                                                        بود.

  موشکهای ضد هلیکوپتررا بدست آورده اند که ساختِ یروهای امریکایی تاحال ماین ها ون 

ر  جمهوری اسالمی ایران، بیشترین فعالیتهای خرابکارانه را دایران میباشند. گفته شده که  

با این والیت  به طول دوصد و شصت و دو کیلو متر ، زیراوالیت فراه به راه انداخته است

رسماً اعالم نمود    "  نظامی امریکا بنام " گریگوری   یکی از جنراالنِ رد.  مرز مشترک دا

سبک، مرمی، راکت و    برای طالبان ازطریق مرز هایش با افغانستان؛ سالح    " ایرانکه  

و این را ایران فکر میکند که نیرو های نات  : "وی عالوه کرد که  مین تحویل میدهد. "  

جنگ را   افغانستان تنور  میدانیم که ایران تالش دارد تا در داخل  نمیدانند، درحالیکه ما  

                                                                                        (۱۲)شعله ور نگهدارد. "  

،  مالی حمایت های پنهان  نقش تهران در   متعاقب آنهمه اظهارات،ویکی لیکس" نیز وبسایت " 

گاردین" چاپ روزنامۀ "  .طالبان را افشا نمود  پناه دادن به شورشیانِ ، آموزشی و تسلیحاتی

دولت ایران    ":  نوشت کهکابل  گزارش معاون سفیرامریکا در  رسمی و باساس اسنادِ لندن نیز 

خود را در این کشور افزایش داده    گام های جدیدی در بی ثباتی افغانستان برداشته و نفوذ  

افغانستان،    مجلس  است . . . دولت ایران با پرداخت رشوه های کالن به برخی نماینده گان   

یک   ۰۹۲۰ین کشور دارد... در ماه مارچ  سعی در برکناری نماینده گان اصالح طلب ا
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عملیات انتحاری،  دادن  گروه صد نفری  از نیرو های غیر افغانی طالبان به منظور انجام  

                                                    (۱۳)  شدند." از خاک  ایران وارد افغانستان

زاهدان دفترگشوده است. مقام های ایرانی برای طالبان در  وال ستریت ژورنال افشا کرد که

پاکستان و افغانستان موقعیت دارد و   –سرحد میان سه کشور ایران    امتداد  " زاهدان در

، ساده ترین راه رهبری طالبان در آنجا مستقر است  از شهر کویتۀ پاکستان که شورای

طالبان این است که ایران بتواند    تزانزیت به شمار میرود. هدف اساسی گشایش دفتر برای

   (                  ۱۴)تالش های خود را با طلبان علیه امریکایی ها همآهنگ سازد... "

" نیروهای    استنلی مک کریستالجنرال  نیزدر " فرماندۀ  ماه می سال  امریکا درافغانستان 

نظامی  آماده گی برای عملیات   طا لبان به منظور   " رهبران  م گزارش داده است که ۲۰۰۵

رزگان، به طور مرتب بین ایران و افغانستان  علیه نیرو های ائتالف در والیات هلمند و ا  

 بیرجند  در تردد بوده اند. . . برخی خود رو های بمب گذاری شده در افغانستان، درشهر  

                                                         " ز میشوند. ایران به مواد منفجره مجه

داخل  تند روِ که سالح های یاد شده توسط عناصر  درعین زمان گفته اندبعضی ازتحلیلگران  

  خارجه امور  نسبت به وزارترا  متفاوتی    کارِ سپاه انقالب اسالمی تهیه میشوند که دستورِ 

                                                                                        دنبال میکند.

خورشیدی خویش    ۱۳۸۹هجدهم ماه جدی سال    شمارۀهشت صبح" کابل در"  روزنامۀ

گروه  نیرو های امنیتی افغانستان به مقرِ   حملۀرسا نید که پس ازا به نشر کاپی اسنادی ر

"  ی شینواری عبدالح اسناد مذکورنشان میدهد که ".  طالبان در والیت قندوز بدست آمده است

در گروه  این  گلُ فرمانده   " ازمناطق  تپه"  استبانک    میکرده  دریافت  پول  ایران  .  ملی 

                              میباشد.         بدست آمده ثبت    مذکوردر اسنادِ  شخِص   چنانکه نامِ 

صلح  یگردد که علی رغم مذاکره خواهی و فوق، چنین استنباط م   شواهدِ روی اسناد، دالیل و 

ی  برنامه  تئوریک،  خأل  دریک  آنهم  که  افغانستان  جمهور  رییس  شده  ،ی طلبی    تعریف 

م سطور،  صورت  تحریراین  تا  و  ازهم صهنوزیگرفت  میگیرد،  دور  ورت  به  احتمال 

کالوه بدست آید. بدین معنا که گروه طالبان نه تنها    اصلِ سرِ   به زودی  که  پنداشته میشد

اخیر سالهای  از  ظرف  گریزانه  پا  گسترش  محیط  یکنوع  بخشهای  مرکزبه  به  و  داشته 
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و  تئوریکتئوریک  باجگیر و   غیر  و  زا  دهشت  های  بلکه  دسته  اند،  شده  منقسم 

نیز ی و وابسته گیهای اسخارج  ارتباطاتِ ازنظرِ  آنجا که تخباراتی  تا  اند.  یافته  تفاوتهایی 

خارجی داشته و دارد؟  اگرچنین فردی    عمر وجودِ یقاً نمیداند آیا رهبری بنام مالکسی دق

خارجی،    متعددِ   آنهمه گسترش، نابسامانی و ارتباطاتِ پس از  فزیکی هم داشته باشد،  وجودِ 

 واحد گروه  لح و مذاکره بنام مرکزِ اطاعت و اجرا کنندۀ ص  قابلِ   آیا هنوزهم کدام مرکزیتِ 

ارادی، بگونۀ  آنهم  تعهد وتوافق وجود خواهد داشت؟وتضمین کنن  مستقل  طالبان،  و    دۀ 

تصمیم  برای آیندۀ سیاسی گروه مذکوردارد، درکجاست و تا کدام حد خواهد توانست  اگر

ناظران و    افغانستان،موجب آن گردیده بود تا مردم  یگر،  د  این سؤالها و شبهاتِ   بگیرد؟

  کرزی و همکارانِ که    صلحی را  مذاکرات و تأ مینِ   روندِ   ، پیرامونِ  سیاسیتحلیلگرانِ 

 میتواند همه چیز را روشن    زمان، گذشتِ بازهم    به وی میخواستند، شک نمایند. نزدیکِ 

                                                                                         سازد.       

 بدرفتاری دولت ایران با پناهنده گان افغان 

قبل ازآنکه موضوع مربوط به ارتباطات پنهانی دولتها با گروه تروریستی طالبان را ادامه  

با پناهنده گان افغا ن را  بایستی بد رفتاری دولت جمهوری اسالمی ایران  دهیم، لزوماً 

ارتباط پنهانی دولت ایران با تنها     شرح داده برخواهیم گشت به اصل موضوع.مختصراً  

  کهای مالی و لوژستیکی برای گروه الح و کمُ صحبت ازتحویلدهی سگروه طالبان و یا  

بدرفتاری و تحقیر    ، بلکه موضوعِ نیست منافع ملی مردم افغانستان مطرح    مذکور علیه

آتش زدن به کاشانه های غریبانۀ خانواده های    و   افغانها  کشتن و بستن و زندانی ساختنو 

  معیینِ  افغان درآن کشور نیزمطرح بود وهست. جاوید لودین  جوانانِ   حتا اعدامِ   و   مهاجر

پنجهزار افغان همین    :"داشت کهسنا رسماً اظهار  سیاسی وزارت امورخارجه درمجلِس 

خویش    اعدام    منتظر  زندانهای ایران بسر میبرند و دوصد و هشتاد نفر افغان  حاال در  

ایران همیشه به زور و خود  "هرات در مجلس سنا گفت که    ، نمایندۀهمچنان   هستند"

اعدام    ما تجاوز میکند، پاسگاه میسازد، دیوار میکند وهمه روزه اجساد  سرانه بخاک  

   مینماید."                                                           شده ی افغانها را رد مرز

اعمال  ازهولناکی  دهنده و، گزارشهای تکان  رقم زده میشدند سطور وروزیکه این  شب  رد

های   پناهنده دررسانهبی کس و  جمهوری اسالمی ایران علیه افغانهای  منسوبینِ و کردارِ 
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همانطورکه قبالً نیز تذکر داده این گزارشها،  . درندد ی گردمنتشر   نیز   غیر افغانی افغانی و 

، از آتش زدن  حکومتی  عالوه از تحقیر، لت و کوب و فحاشی افغانها توسط مؤظفینِ شد،  

پناهنده    به منازلِ  افغان در شهرفقیرانۀ  ایران و از های مختلفِ های  یزد و    جمله، شهرِ  

جمهوری    بی مروتانۀ  اجراآتِ   و   ین اقدامات. ای گروهی در مآل عام تذکر رفتاعدام ها

که هیچ نوع واکنشی    ربت نشین درحالی انجام داده میشداسالمی ایران علیه افغانهای غ

                           .نستان در این مورد بمشاهده نمیرسیددولتی افغا از سوی مقام های

سیامک  یکی از دانشمندان ایرانی بنام " م نوشتۀ۲۰۱۴" مشعل " درماه می سال وبسایت ِ 

یک شاهد عینی از روستای    ... بنابرگزارش  : "را به نشر رسا نید که چنین میگفتستوده "  

  نظام آباد قزوین، روز گذشته، گروهی از ارازل و اوباش   جماق دار، کارگران و دهقانان  

و مورد حمله قرار داده  افغان ساکن این روستا و خانواده های آنا ن را با چوب و چاق

تن از احشام  ۶۰۰الی    ۵۰۰خانه ها و موتور های آنان را به آتش کشیده نزدیک به  

جنسی قرار داده اند. هم اکنون    شان را مورد تجاوز    ریده و زنان و دختران  آنان را سر ب  

شان در خیابان ها بدون سر    این خانواده های آسیب دیده همراه با کودکان و فرزندان  

                                           رند "الزم  برای حفاظت خو بسر میب    پناه، غذا و وسایل  

وزارت   سخنگوی  خبرباری،  به  کرزی  حامد  رژیم  اپریل  امورخارجۀ  درماه  نگاران 

که  ۲۰۱۴ گفت  مقامات  م  از"  همواره  افغانستان  که    همتایان    اند  خواسته  خود  ایرانی 

) هستند، به حبس ابد تغییر بدهند.  افغانهایی را که در ایران  به اعدام محکوم    مجازات  

   !!                 این هم توجه، دلسوزی و دفاع از اتباع افغانستان توسط دولت کرزی

شده    پنج تن از افغانهای اعدام  " اجساد  :  مچنان گزارش داد کهخبرگزاری بی بی سی ه

اقارب   به  والیت    }درایران{،  در  شد."    شان  داده  تسلیم  خبرگزاری  خبرنگارِ بدخشان 

ازمذکور)مبین   شهرکِ   قولِ غفوری(  گفت:    کلفگانِ   اهالی  ظرف  بدخشان  ماه،    "  شش 

وز در زندانهای ایران اعدام شده اند... هفتصد نفرآنها هن شان در  هشتاد نفر از جوانان  

افغان بنام    اعدام میباشند ... یکی از زندانیان    تن منتظر    ۳۵۰ن جمله،  ایران هستند و ازآ

اند... " محمد نو روزی  گفته که  در یک هفته، بیست نفرهم سلولی وی اعدام شده 

(۱۵)                                                                                                
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  جوانانِ  یکتعداد ازافغانستان افشا نمودند که اجسادِ   م رسانه های داخلِ آن، بازه  متعاقبِ 

از افغان،  شدۀ  به شهرک ِاعدام  پروانغوربند  ایران  والیت  شده )مربوط  داده  انتقال    )

   .                                                                                            است

" بیشتر از م گزارش داد که ۲۰۱۳خبرگزاری بی بی سی  بتاریخ هجدهم ماه اپریل سال

کنسولگری ایران  ، در برابر  { کهسان والیت هراتلسوالی }شهرکدوصد نفر از اهالی و

ن ه  نفر از بسته گان   دست به تظاهرات زدند...این معترضان که اجساد    در شهر هرات

شان را باخود حمل میکردند، میگویند که نیرو های امنیتی ایران این افراد را سال پیش 

داخل   از   خاک  در  نفر  پنجاه  و  یکصد  حدود  دسامبر،  درماه  کردند...  باران  تیر  ایران 

از حویلدهی جنازه های این سیزده نفرت  رات، خواهان  اسالم قلعه دره  شهرک    باشنده گان  

ایرانی در آن زمان ادعا های معترضان را رد   دولت ایران شده بودند، اما مقام های 

                                                                                           کردند."   

 

اهالی هرات جنازه های سیزده تن از اعدام شده گان شان را منحیث اعتراض  دربرابر     

 کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در هرات گذاشته اند. 

اهالی والیت هرات فروکش نکرده بود که گزارش های دیگری    غم و اندوهِ   هنوزموجِ 

مرزبانانِ  برشلیک  ازمبنی  یکتعداد  باالی  ایران  پن   نشررسیدند.  افغانهای  به  شبکۀ  اهنده 

افغانستان از  تا بحال جنازه  خویش ازوالیت فراه نوشت که "    خبرنگارِ   قولِ خبررسانی 

جوین   و  ولسوالی الش  به  شده  کشته  تن  ده  است.   های  داده شده  انتقال  فراه  والیت 
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مر  شلیک  دراثر   شده    بانان  زگلولۀ  زخمی  پناهنده  افغانهای  از  دیگر  تن  ن ه  ایرانی، 

                                                                                              اند..." 

نشر رسا نیده م به  ۲۰۱۳ دهم ماه می( نیزعین گزارش را به روزِ خبرگزاری )بی بی سی 

والیت فراه   " زخمی های انتقال یافته به بیمارستان  که  عالوه نمود  منابع رسمی    قولِ از

"                          گفته اند که دست کم بیست تن از همراهان شان کشته شده اند...    

فلم مستندی را درسال   م ازطریق صفحه ی فیسبوک مشاهده نمودم که  ۲۰۱۶من خود 

و افغانستان افتاده   درمرز ایران تعدادی ازافغان بصورت کشته شده وزخمی روی زمین  

مؤظفین مرزی ایران که آنها را کشته و ونه ی دلخراشی می نالند، اما  و زخمی ها بگ 

با   اند،  ساخته  گزخمی  درکنارموتر)ماشین(  شان  های  می  سالح  و  ایستاده  زنی  شت 

                                                                                            خندند.   

یراً مقام های  اخ م گزارش داد که  ۲۰۱۳ماه جون سال    هشتمِ خبرگزاری بی بی سی بتاریخ  

نفراز دوازده  پناهِ   شهروندانِ ایرانی  " بی  درشهرهای  را  افغانستان  و  کَرج"   " اراک   "  ،

گزارش  "اصفهان نمودند.  اعدام  درتهران  سفارتِ   مسووالنِ   قولِ از"  افغانستان  عالوه  

تنِ نمود ها  ارتباطِ   دیگرازشهروندانِ   که صد  به  مواد    افغانستان ظاهراً  با  جرایم مرتبط 

 خویش را میکشند. این  مرگِ به اعدام گردیده و هرلحظه انتظارِ مخدر درایران محکوم  

سوی مقام های ایرانی صورت میگرفت که دولت افغانستان  اعدام های گسترده درحالی از

و   مؤثر  مفید،  اقدام  بزهیچ  فاجعۀ  ازاین  جلوگیری  منظور  به  نمی  سازنده  بعمل  رگ 

                                                                                                 آورد.

ارش دادند که به  م گز ۲۰۱۵همچنان، برخی از رسانه های افغانستان دراوایل ماه مارچ  

پنج تن از  بدخشان که به منظور  تعداد  جوانان مربوط قریۀ چهارتوت کلفگان دروالیت 

ایران اسالمی  توسط جمهوری  بودند،  رفته  ایران  کاربه  و   جُست وجوی  گردیده  اعدام 

. بعضی از رسانه های تصویری، صحنۀ عزاداری،  رد مرز نموده است  را   اجساد آنها

گذاشتند.                  فریاد های مادر، همسر و کودکان اعدام شده ها را نیز به نمایش   

موضوع دیگری که مردم افغانستان را سخت خشمگین ساخت، همانا اخراج اجباری حدود  

  قام های ایرانی، این کودکانِ افغان ازخاک ایران بود. گفته شد که م  جرِ مها  یکهزار کودکِ 
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عاطفی و    شان و بدون اندکترین احساِس   افغان را بدون همراهی پدران و مادرانِ   معصومِ 

فرستادند.                          انسانی جمع آوری نموده عمداً و جبراً بسوی افغانستان   

 

 

آمادۀ اخراج اند گوشه یی از صحنۀ غم انگیز کودکان بی پناه افغان در ایران که   

به نشر  بشر در والیت هرات    حقوقِ   مستقلِ   ساحوی کمسیونِ   دفترِ   این موضوع را مسووالنِ 

                                                                                                   رسانید.

مقام های یران آنقدرگسترده وغمبار بود که  مصایِب افغانهای پناهنده درجمهوری اسالمی ا

برخی از والیاِت آن کشور، با صدوِردستور رسمی عنوانی مؤظفین پارکها ونصب لوحه  

عصوِم آنان به پارکهای عمومی  های بزرگ، حتا ازوروِد پناهنده های مذکور و کودکان م 

انها را قدغن کردند،  ممانعت بعمل آوردند، ازدواجِ زنان و دوشیزه گاِن ایرانی با افغشهر

از آموزِش  پسران و دختراِن این پناهنده های درد دیده درمکاتب و مدارِس ایران جلوگیری  

و   ُدکانداران  برای  که  بدانجا رسانیدند  تا  را  بی رحمی  و  بیدردی  آنهمه  و  آوردند  بعمل 

ی پناهنده  فروشنده گان دستور دادند تا ازفروِش مواد خوراکه و سایرمواِد مورِد نیاز برا
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نمایند.   داری  خود  افغان  هرگز  های  که  نشده )اقدامی  دیده  بشر  تاریخ  درجریان 

                                                                                             .(  است

" آگست  همچنان  درماه  خارجی  و  داخلی  های  رسانه  سایِر  و  امریکا"  م  ۲۰۱۳صدای 

بسهای شهری و خرید  دادند که مقام های جمهوری اسالمی ایران، حق استفاده از گزارش 

مهاجر ازافغانهای  را  ها  ازمغازه  غذایی  اینمواد  است.  نموده  و    سلب  ترین  بد  البته 

انسانی ترین اقداماتی بود که مقام های ایرانی درحِق بی پناهاِن افغان انجام میدادند. این  غیرِ 

مداراِن آن کشور، ظاهراً  از داشتِن  " روابط نیک اسالمی و    درحالی بود که حکومت

میزدند.                                              م و ..." با افغانستان دَ   خوب همسایه داری  

" فیس بُک " به نشر رسیدند که    " و صفحاتِ مجرای "یوتوبنیزاز  زیادی  تصویری  اسنادِ 

بیدادنش آورِ اندهندۀ  وحشت  های  دربرابرِ   مؤظفینِ گری  ایران  پناهندۀ    مرزی  افغانهای 

ران نه تنها فحش  ای   به صراحت دیده میشد که پولیِس   ،پریشان بودند. درفلم های ویدیویی 

لت و    را موردِ افغانهای آواره میکنند، بلکه آنها  و ناسزای کین توزانه و متعصبانه نثارِ 

نیزقرارکوبِ  پولیِس تصویری دیگر  میدهند. دریک سندِ  شدیِد دستجمعی    دیده میشود که 

ازجمهو تعدادی  باالی  ایران  اسالمی  که  ری  یی  آنعده  و  نموده  شلیک  پناهنده  افغانهای 

دلخراش فریاد  پیچند،  می  بخود  مار  چون  اند،  شده  کُمک    زخمی  به  شدیداً  و  میکشَند 

ولی پولیِس   نیازدارند،  می مسلح ِ  افراِد  بیدردانه  و  مینگرند  ها  زخمی  سوی  به    ایران، 

                                                                                               خندید. 

 رژیم ایران و گروه طالبان 

هنوز که  یی  عده  باشند  نظامی  کمُ   پیرامونِ هم  شاید  و  مالی  جمهوری  کهای 

طالبان تروریستی  گروه  برای  ایران  باساساسالمی  حظۀ  ،   وجودِ   مثالً   مال 

ایرانیان    یمذهب  اختالفِ  و  داشتنِ میان طالبان  از   مخاصمتِ   و  )ناشی  دیرینۀ 

طالبانقتل ُ گروه  توسط  مزار  شهر  در  ایرانی  ازدپلوماتهای  تن  درسال   نه 

  رژیم وهابیپیرو    اهل سنت و   مذکور  اینکه گروهِ ، بخاطر  مچنانو ه  (م۲۰۰۷

مالی و سیاسی میشوند و یا تبلیغات    ن طرف حمایتِ عربستان سعودی بوده و ازآ
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  ایران مبنی بر دوستی و حسن همجواری و ... با افغانستان و امثالهم، و لفاظی های جانب ِ

د وقتاً  ی حکومت ها میتوان مصالح و منافع سیاس ، اما، از آنجایی که ایجاباتِ نا باور باشند 

  ضدیت های ظاهری  باید گفت که    ن،، بنابرآی عجیبی را از خود بروز دهدفوقت چرخشها

ایران(    –چین    –مثلث )روسیه    ایران با امریکا از یکطرف و ایجادِ   جمهوری اسالمی 

سازدربسترِ  در"  شانکهای"،  اقتصادی  های  همکاری  سازمانِ بع حقیقت  مان  یک   نوان 

دشمن    دشمنِ   سازد تا "تواند ایران را وادار  می نطقه،  م ایاالت متحده در  سیاسی بازدارندۀ

انستان  اصلی و قوی را در کوهپایه های افغ  را با ذرایع مختلف حمایت نموده دشمنِ   "شا

                                                                                زمین گیر سازد.

م توسط نیرو های  ۲۰۱۵یکی ازسرکرده گان گروه طالبان که درمیانه های ماه جون سال  

امنیتی افغانستان دستگیرگردید، مقام های امنیتی کشورگفتند که وی اعتراف نموده است 

،  میدهد الح جنگی را دراختیارطالبان قرارکه مقام های جمهوری اسالمی ایران، هرنوع س 

. بهمین سلسله بود که  نیزجریان را به نشررسانید  درکابل  )یک(چنانکه برنامۀ تلویزیون  

مبنی برحمایت های  وبسایت " گفتمان دموکراسی " مقاله یی را به قلم " سیامک بهاری "  

درجریان ماه جون به نشر رسانید که بخشی ازمقالۀ  مالی، جنگی و آموزشی گروه طالبان  

                                                                                :  ا درج میکنیممذکور را در اینج 

شدن  ۱۷...  " ازکشته  پس  پاسدار۷سال  از  جمهوری   -تن  کنسولگری  دیپلوماتهای 

این شهر و رو در رویی جمهوری اسالمی ایران   اسالمی درمزارشریف درجریان تصرف  

رقابتهای منطقه، سپس همراهی و همکاری بی چون و    و طالبان  افغانستان درکشاکش  

اسالمی بعنوان مهم ترین حامی ائتالف  مخالفان  طالبان، با نیرو های  ی  چرای جمهور

دورۀ طوالنی طالبان، پس ازیک  نظامی و امنیتی امریکا و متحدینش برای ساقط کردن  

تشنج میان این دو نیروی فوق  ارتجاعی درمنطقه، تغییر   قوا و سیر شتابندۀ   تناسب    پر 

ا یکدیگر، به  مصاف بو طالبان  افغانستان را ازحوادث  سیاسی، جمهوری اسالمی ایران  

ری و روابط حسنه واداشته است. تاجایی که سخن بازگشایی علنی همکاری و همفک

تروریستی، تشابه ارتجاعی    خطرناک    مشترک  ان میشود. ظرفیتهای  دفترطالبان درتهر

استراتژیک حاصل از تحوالت ژئوپولتیک،    طرفین ضرب درمنافع و نیاز های مشترک  

تهدید  حضور  داعش و نیرو گرفتن   آن درافغانستان و جلب بدنۀ ناراضی طالبان بخود،  

جمهوری اسالمی بعنوان یکی    موقعیت طالبان را نیزدستخوش  تالطم جدی کرده است.
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برمتن   درافغانستان،  سیاسی  بازیگران   با    از  همکاری  و  نزدیکی  به  مشابهی  شرایط 

طالبان  افغانستان نیازمند است. حدوداً دو سال پیش دیلی تلگراف درگزارشی اعالم کرد  

.   سپاه قدس شروع بکار کرده استکه دفتر غیر علنی طالبان در زابل زیر نظر حفاظت  

پایگاه های سری همین  از نیرو های ویژۀ طالبان نیز در  آموزش و مسلح کردن  بخشی

آن سکوت  بر را تکذیب و اما درقبال انتشار  نیرو آغاز شده است. جمهوری اسالمی این خ

کرد. پس ازمدتی، بخشی از شنود های جاسوسی که به دست دیلی تلگراف نیز رسیده 

روابط گستردۀ نیرو های طالبان    منتشر کند، پرده ازو یا در اختیارش گذاشته بودند تا  

(  طالبان )قاری محمد یوسف احمدی سخنگوی  ۱۳۹۲سپاه قدس برداشت. درخرداد ماه  و

" که درپاکستان  ازپیش تدارک دیده شده ای با خبرگزاری اسالمی "افغان  در گفت وگوی

جمهوری اسالمی   در قطر به  مستقراست، اعالم کرد که نماینده گان دفترسیاسی طالبان

از علنی کردن  این روابط توسط طالبان، خبرگزاری فارس،    پس  ایران سفر کرده اند.

درنشست  بیداری اسالمی در تهران، محمد هللا  ":  ه به سپاه پاسداران چنین نوشت وابست

والی قبلی میدان وردک در    نعمانی وزیرتحصالت عالی طالبان و شمس الدین پهلوان

                                                      ان حضور داشته اند..."  زمان حکومت طالب

بر نکتۀ مهمِ  ایرانی درامورافغانستان و سعی دیگرمبنی  پنهانی مقام های    آنها   مداخالت 

و  امپراتوری شوروی دیروز    سقوطِ   متعاقبِ  نا امنی دراین کشور اینست که  استمرارِ در

های   جمهوری  نسبی  آنرهایی  منظور  تابع  به  را  هایی  برنامه  امریکا  متحدۀ  ایاالت   ،

گازِ  و  نفت  منابع  به  مرکزیدسترسی  آسیای  کشورهای  بویژه    رویدست  ،  ترکمنستان ، 

  ازمناطقِ  نفت و گازآن کشورلولۀ انتقالِ   خطِ   گرفت. یکی ازبرنامه های آن، عبوردادنِ 

به مصرف هشت تا  پاکستان    ادر" در ایالت بلوچستانگو شمال غرب افغانستان به بندر "

                                                                                 ده ملیارد دالربود.

مشتاق حال،  درعین  ها  و   ایرانی  بزرگ   هستندبوده  گزاری  سرمایه  چنین  بجای   ،تا 

واما،  افغا گیرد.  ایران صورت  درقلمرو  و  نستان،  افغانستان  در  در  هرگاه  بخصوص، 

این    آنجا به پیروزی هایی نایل آید،نیت حاکم باشد و ایاالت متحده درغربی آن ام   مناطقِ 

سیاسی و اقتصادی است    برآورده نخواهد شد. روی همین مقصد   آرزوی مقام های ایرانی 

وارد کردنها، تخریبات و سبوتاژ میخواهند ازعملی  ، با دست اندازی ها، فشارها  ایرانی  که

جلو   شدنِ  درافغانستان  امریکایی  پروژۀ  آورند.این  بعمل  جمهوری    گیری  ازآن،  عالوه 
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از سؤاستفاده  با  ایران  م  اوضاعِ اسالمی  مهاجرتی جنگی،  های  فقرعمومی  جبوریت   ،

ومذ  واعتقاداتِ  افغانستان،هبی  دینی  نیزسرمایه  مردم  جهاد  ازسالهای  های گذاری  پس 

"  نیروی    یادی دراین کشور بعمل آورده است که ایجادِ ز ، عقیدتی و اطالعاتی  فرهنگی

مدرسۀ  ،  "امام خمینی  کمیتۀ امداد  "، "  جهاد سازنده گی خاتم المرسلین" ، "  سپاه محمد

و  "  امام    فداییان  "، "    ثارهللا"، "    مستضعفین  بنیاد  "، "    مجمع اهل بیت "  ،  "" الزهرا  

،   دیگراندازی رسانه های چاپی، صوتی و تصویری و ده ها تشکیل و کانونِ به راه  نیز، 

حتا مقام های ایرانی در کشور های خارج و در جا هایی که کتله های ن جمله میباشد.   ازآ

ه یا بوسیلۀ سفارتخانه های تبلیغاتی زد  –، دست به فعالیت های سیاسی  حضوردارند  افغان

باشند،  تحت    د و یا اگر چنین مراکزی قبالً ایجاد شدهمراکزاسالمی" ایجاد میکنن شان "

هم   تجمعاتِ   " مالی و غیره، سعی میکنند، بخصوص درمیانِ شعارهای مذهبی یا "امداد

                                                                                 نفوذ نمایند.   ما  اهل تشیع    میهنانِ 

 

جمهوری   ویزۀ  دران  که  رهبرطالبان  منصور  مال  پاسپورت  به  مربوط  واسناد  عکس 

ضاحت خوانده میشود                                                    اسالمی ایران با و   

مال منصور" رهبر جدید گروه طالبان که گزارش قتل "   میالدی بود۲۰۱۶درجریان سال 

در    رویترزخبرگزاري  مثالً،  انه های رسمی انتشاریافت.درکویتۀ پاکستان، از طریق رس

طیارات    ۀحمل  اثره در مردي ک  ،دادپاکستان خبر  ۀخارج امور گزارشي به نقل از وزارت  

پیلو  شدهبدون  کشته  پاکستان  در  امریکایي  منصور" ت  اختر  در  مال  استکه  پاسپورت  " 
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 و از ایران وارد پاکستان شده  ویزاي معتبر ایراني داشته  ٬با نام »ولي محمد«   پاکستاني

                                                                                                 .بود

اواخر ماه    ،این فردکه  دهد  هر ویزه وي نشان ميکه مُ   بودهمچنان آمده    این گزارش  در

به روز   ایران رفته و  به  پاکستان    ۲۱مارچ  به  ایران عبور کرده و  تفتان  مي از مرز 

                                                                                        بازگشته است.

محمد«، لقب رهبر  یک منبع مطلع افغان به رادیو اروپاي آزاد هم گفته بود که »ولي  

طالبان است و عکس پاسپورت یافت شده نیز شباهت زیادي به مال اختر منصور    ۀشد  کشته

                                                                                                  دارد.

      اماچند هفته  کردند،اگرچه مقام های جمهوری اسالمی ایران درآن موقع، این خبر را رد 

تقریبا یک هفته قبل از مال اختر منصور  که  "  نوشت  "نیوزجهان"ایت  سوب آن،  پس از

نهادها و   کشته شدن، به مدت دو ماه در ایران حضور داشته و مذاکرات متنوعي با 

                                                        هاي مختلف انجام داده است.«دستگاه

  اوضاع و احوالِ  قبالِ دوگانه یی را در سیاستِ ای جمهوری اسالمی ایران، پیوسته مقام ه

نیرو    مجاری خاص و در خصومت با حضورِ فغانستان  بازی میکرد. مثالً، ازیکطرف از ا

و از   تمویل میکردند ، گروه هایی از طالبان را تسلیح و  های امریکایی درخاک افغانستان

  مهمِ کارمندان ِوزرا، وکال،  پول را وقتاً فوقت برای برخی از  سوی دیگر، مقدار معتنابهی

رسانه داران و حتا برای حامد کرزی رییس جمهورافغانستان می پرداختند. چنانکه  امنیتی،  

  پول اروپایی( ازسوی یورو" ) " میالدی بود که تحویلدهی یک بسته  ۲۰۱۱سال    درجریانِ 

" برای  درکابل،  رییِس   عمرسفیرایران  هواپیمای  دفترِ   داوودزی"  میان  در  کرزی  حامد 

نگاران اعتراف نمود   خبر سوالِ رییس جمهور افشا گردید و حامد کرزی هم دربرابرِ   حاملِ 

 ومتعاقبِ (   ۱۶)  ایرانی و غیر ایرانی همیشه بما پول میدهند. "    " بلی ! دوستان    که

آن، روزنامه های امریکایی )نیویارک تایمز و واشنگتن پُست نیز افشا نمودند که شبکۀ  

ارگِ  به  را  پول  های  بسته  پیوسته،  بصورت  ای،  آی  افغانستان    سی  ریاست جمهوری 

                                                                                 فرستاده و هنوز هم میفرستد.  
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برخی از رسانه های افغانستان نوشتند که مقام های جمهوری اسالمی ایران، با استفاده از  

چنانکه   میفرستند.  سوریه  به  جنگیدن  غرض  را  آنها  پناهنده،  افغانهای  های  ناگزیری 

:  ز قول " وال ستریت ژورنال " نوشتم ا۲۰۱۴خبرگزاری بی بی سی بتاریخ چهارماه می  

ان انقالب اسالمی  تازه گی گزارش داده بود که سپاه پاسدار   این نشریۀ امریکایی به"  

ایران، هزاران مهاجر افغان را در برابر پرداخت ماهی پنجصد دالر، دادن خانه، مجوز 

تا با مخالفان رژیم بشار اسد  اقامت در ایران و کارت خیریه، به سوریه اعزام میکند 

کابلی مرجع   آیت هللا محقق  دفتر  ایران،  بجنگند... رییس  افغانستان مقیم  تقلید شیعیان 

جزئیات این خبر را تأیید کرده و گفته که سپاه پاسداران، جوانان افغان را تشویق میکند  

                                                                  بروند..."    که به جنگ سوریه 

ازطریق صفحات فیس بُک به نشر رسیدند که بیانگرشکنجه و اعترافات اسنادمصوری نیز

شده   دستگیر  درسوریه  جنگ  ازجبهات  ظاهراً  که  بود  افغانهایی  از  یی  عده 

                                                                                               بودند. 

می ایران درچنین جفاکاریها و نا جوانمردی ها علیه و جمهوری اسال  تنها دست پاکستان

پناهِ   اتباعِ  افغانستان بی  ح     بلکه  نبود،  نیز دخیل  سعودی  عربستان  وهابی  رژیم  عالوه  تا 

بخاکِ   بی  ازصدورِ  تروریسم  و  بیدریغ    وقفۀ مرگ  های  وحمایت  افغانستان  شدۀ  پامال 

  اده های پناهنده و کودکانِ ازگروه های افراطگرای وهابی و سلفی، تعداد زیادی ازخانو 

درخاکِ   معصومِ  کرات  به  را  اخراج   افغان  ازآنجا  و  زندانی  دستگیر،  خویش 

                                                                                               نمود.

سال   می  ماه  سیزدهم  بتاریخ  بی سی  بی  که    ۲۰۱۴خبرگزاری  نوشت  اخیراً "میالدی 

مرز شدند.    افغان توسط نیروهای امنیتی عربستان سعودی دستگیرو رد    سیزده کودک  

عربستان آنها را بدون  خانواده های شماری از این کودکان در عربستان هستند و دولت  

آنها در افغانستان    وندان    خانواه های شان بکابل فرستاده است . این کودکان به خویشا

، خانواده های آنها را در عربستان تحت فشار قرار میدهد این امر  تحویل داده شدند و 

                                                                    بازگردند..."  که به کشور خود

" دوازده تن از این کودکان از  سخنگوی وزارت کارواموراجتماعی افغانستان گفته که  

از والیت جوزجان است ... درسال گذشته هم چهارده   والیت بغالن و کودک سیزدهم
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و   سال  کودک  از،  ۱۳۹۱در  کودک  هفت  و  افغانستان بیست  به  سعودی  عربستان 

بودند..."  رد   مسووالنِ )مرزشده  عاطفۀ  و  احساس  هست  و  بود  چنین   ! دو      آری  این 

سرنوشتِ   اوضاعِ   درقبالِ   کشوراسالمی و  مردم  افغانستان  انگیز ِ  کشیدۀ   درد  حرمان 

                                                                                                       .  آن

                                                                          

 

عربستان سعودی اخراج گردیده واردافغانستان شدند سیزده تن از کودکان معصوم افغان که از خاک    

 

                                طلبان  تروریستی  رتباط پنهانی چین با گروها

پالیسی" نوشت که "   با خطِ نشریۀ " فارن  با طالبان   وقتی که مالقاتهای امریکا و اروپا 

در    پرده  دوام داشت...حتی  درشت به چشم میخورد، داد و ستد چین با طالبان در عقبِ 

نیویارک مورد حمله  جهانی در   ظاتی که برج های تجارتِ ح لم در  ۲۰۰۱سپتمبر سال    یازدهمِ 

برای امضای قرار داد تجارتی در چین   میگرفتند، یک هیأتِ قرار با طالبان نشسته  ی  کابل 

پنهانی خود را با شورای کویته حفظ    ام طالبان، بازهم چین روابطِ نظ  بعد ازسقوطِ   بود...

کرد...درپهلوی پاکستان، چین کشوری به شمار میرود که تماس خود را با طالبان ادامه 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

502 

 

بیشتر به نگرانی چین در مورد حرکت های   ۱۹۹۹داد. . . روابط چین با طالبان درسالهای  

                            (۱۷طه داشت..." )آزادی خواهی مسلمانان ایغور در چین راب

درکِ  با  چین  های  مقام  که  افزود  باید  رابطه  ستراتژیکِ   دقیقِ   درهمین    ابرقدرتِ   برنامۀ 

امریکا درایالت مسلمان    جانبِ   دست اندازیها و تحریکاتِ   ازرهگذرِ امریکا در منطقه، همیشه  

. چنانکه  ده است( نگران بو مرکزی )پیکنگشغرقدیم علیه دولت  یا همان کا  سینکیانگ  نشینِ 

عملی این نوع دست اندازیها مالحظه هم گردید. مگرمقام    درسالهای اخیر، عالمات و شواهدِ 

محرک   منبع شورش و ماهیِت  اصلِ  دقیق ازهای چین بازهم باساس همان درک و شناختِ 

ی دولتی چین درماه جون  ایغوریها نمود. مثالً رسانه ها  خونینِ   یا محرکین، اقدام به سرکوبِ 

اثرشورش در ناحیۀ " تورفان"  م اعالم نمودند که به تعداد بیست و هفت نفر در۲۰۱۳سال

ن نیزمقام های چینی  ری دستگیر شده اند. دوماه قبل ازآیانگ کشته شده و تعداد دیگسینک

از یکنفر  و  بیست  تعداد  به  که  بودند  نموده  قتل  آشوبگرانِ اعالم  به  و    سینکیانگ  رسیدند 

ن ایالت، به تعداد تحریکا ت و برخورد های قومی درآکه دراثرِ میالدی بود  ۲۰۰۹سالدر

                                                                                       دوصد نفرکشته شدند.

  ایی طلبان }ایغوری{ با مشتِ چین با صراحت اعالم نمودند که " با جد  دولتِ   مسووالنِ 

                                                                            "آهنین برخورد میکنیم

مردم    رم  تحریکِ دیگر را به جُ   ، یازده نفرِ کاشغر چین درشهرِ ادگاهِ بهمین سلسله، یک د

حبس    انترنت، به دوره های مختلفِ افراط گرایی دینی با استفاده از  به سوی تفرقۀ نژادی و 

مردم داخل    مقام های چینی گفتند که این افراد، به زور و بی اجازۀ به منازلِ   محکوم نمود.

را می شکستاندند. مقام های مذکورهمچنان اظهارداشتند که  شده دستگاه های تلویزیون  

مافراد اند،  شده  حبس  به  محکوم  که  مسلمانانِ ی  به  اسالمگرایانِ   ربوط  با  بوده    ایغور 

                                                                             پاکستان و آسیای میانه ارتباط داشتند.

شد که درایالت سینکیانگ، به تعداد هشت ملیون مسلمان زنده  این نکته را نیزباید متذکر

                                 میانه و افغانستان مرز مشترک دارند.  گی میکنند که با آسیای

طی   نیز   صفحاتِ چنانکه  احزاب   تحرکاتِ   گفتیم، گذشته  فعالیتهای  مذهبی،  بنیادگرایی 

شمال به جنوب )دردوسوی  و از  متقابلۀ این تحرکات ازجنوب به شمال  درآسیای میانه، نفوذِ 
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نیروهای  وجودِ   دریا( آمو  در صفوِف    طی افرا  اسالمگرای  و  میانه  آسیانه  درکشورهای 

از    بخصوص دروالیاِت قندوز و تخار، یکی  ،گروه طالبان ونیز، درمناطِق شماِل کشور 

مذهبی بنیادگرایانۀ  تحرکاِت  های  نیرو است  درمنطقه  نشانه  این  درسالهای .   ها 

دند  اعمال تروریستی زیادی ش، مرتکب   افغانستاندرشمالِ به بعد(    ۲۰۱۱ازسالهای  )اخیر

های امنیتی افغانستان دستگیرهم گردیدند. خبرگزاری بی بی  و تعدادی ازآنها توسط نیرو 

"ناتو دو فرمانده قول منابع ناتودرافغانستان گفت که  م از۲۰۱۳ ماه نوامبر سی دراوایلِ 

بی    بی  جنبش اسالمی ازبیکستان را در قندوز درشمال افغانستان بازداشت کرده اند" 

" دو فرمانده درساختن بمب های کنار جاده سی به نقل از منابع مذکورعالوه نمود که  

                                                   ای و کار گزاری این بمب ها دست داشته اند."   

آن نیزگزارشهایی مبنی بر دستگیری عده یی ازاعضای جنبش اسالمی  باید گفت که قبل از

                                                 بودند.   ان دروالیت قندوزبه نشر رسیده  ازبیکست 

ی تاجیکستان، به  میالدی گزارش داده بود که مقام ها  ۲۰۱۲ماه اپریل سال  بی بی سی در 

سغد مورد محاکمه    اسالمی ازبیکستان را در والیتِ   اعضای جنبِش تعداد سی و چهارنفر

نموده   زندان  به  محکوم  سال  و هشت  بیست  تا  ازهشت  را  ازآنها  هریک  و  داده  قرار 

                                                                                                  اند. 

نستان شاخ و  ری و اطالعاتی رژیم ها علیه ملت و مملکت افغابازیها و برنامه های سِ 

" نیرو های  آژانس خبر رسانی " فارس" اطالع داد که  ،   عجیبی داشته است. مثالً برگِ 

مواد و تجهیزات نظامی  اسراییلی حامل     اردن، دوازده کامیون  عقبه درجنوب    امنیتی شهر  

قاچاق این تجهیزات به افغانستان بود، کشف و توقیف کردند... این   را که به منظور  

نجا  با طیاره  و از آدان هوایی عقبه  کامیونها قصد داشتند تا تجهیزات نظامی را در می

                                                                 (۱۸)به افغانستان  قاچاق کنند..."  

ا با گروه تروریستی طالبان  رابطۀ پنهانی ایتالی  

ه  ، اقدام به دستگیری نُ سال دوهزارونهُ میالدی بود که مقام های والیت هلمنِد افغانستان

ن والیت نمود.  لیایی( مربوط به یک بیمارستان درآایتا  –صحی )افغانی    کارمندانِ ازنفر

های   معالجۀ زخمی  مصروف  و ظاهراً  شده  اداره  ها  ایتالیایی  ازطرف  بیمارستان  این 
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ایتالیایی    کارمندانِ شده گان، سه تن از گفتند که در میان دستگیرجنگ بود. مقام های افغانی  

  زیادِ  مقام های آن والیت، مقدارِ اظهاراتِ لیل این دستگیری این بود که قرارشامل اند. د

ذخیره    بیمارستان  اینای دستی درو نارنجک ه   منفجره، واسکت های انتحاری، سالحوادِ م

شده و قرار بود باساس برنامۀ تنظیم شده، اوالً انفجار بزرگی در شهر صورت داده شود  

یمارستان می آید، او  زخمی ها به ب  عیادتِ   غرِض مینکه " گالب منگل" والی هلمند،  و ه

یر شده با طالبان را گزارش  دستگ  افرادِ   آنکه ارتباطِ   ی هلمند، ضمنِ وال  را نیز ترورنمایند.

افشا نمود که  داد،   خارجی بیمارستان برای  " یکی از کارمندان  این نکته را نیز رسماً 

                                              ". ، پنجصد هزار دالر دریافت کرده بودکشتن  من 

تماسهای مخفی آلمان و فرانسه با گروه طالبان بود که برخی منابع مطلع افشا   ارتباطِ در  

 طالبان با  عمده و مهمی در جهت برقراری تماِس   نمودند که هردو کشورمتذکره، نقِش 

دفتررسمی    و و باالخره، گشایِش مخفی میان آند   ، براه اندازی مذاکراتِ مقام های امریکایی 

پایتختِ  نیمه های ماه جون سال    گروه تروریستی طالبان در دوحه  شیخ نشین قطر در 

                                                                               .  میالدی گردید  ۲۰۱۳

نهفت این    خوانِش  یکباردیگراسرارسیاسی  درمطلب،  های  درونِ ه  صلح   ظاهری  هنگامه 

و تررویسم"خواهی  علیه  جنگ  اسرارِ   "  مینماید.  برجسته  علیه  را  جنگ   " این  درونی 

افغانستان و منطقه را گرفته و تبلیغات دامنه    هزاران انسان بیگناهِ   تروریسم" که تاحال جانِ 

گفته  ثالً،ظریف، بغرنج و پیچیده است که م، آنقدربه راه انداخته شده است  آن  داریپیرامونِ 

  : " دولت ایتالیا با هدف تأمین امنیت نظامیان خود در افغانستان، سالها اقدام به پرداخت  شد

، سفیر وقت  م توسط رونالد سپوگلی۲۰۰۸امریکا در سال    ..رشوه به طالبان کرده است .  

مقام  ور چندین بار در مالقات با  آن کشور در ایتالیا، از این مسأله آگاه شد  و سفیرمذک

، از اقدام ایتالیا در پرداخت ، با ارائۀ گزارشی در زمینه۲۰۰۸امریکایی در اکتوبر  های

رشوه به نیرو های طالبان به عنوان ضربه ای بزرگ بر علیه نیرو های نا تو یاد کرده 

                                                                                     (۱۹) است . "

محمد اسماعیلی  ، به نقل از یک گزارش درهمین زمینه با انتشارِ یز" تایمزلندن" نزنامۀ  رو 

  امنیت    این معامله در سال گذشته و با هدف تضمین  : "نگاشت کهطالبان    یکی از فرماندهانِ 

پیوست  نیرو وقوع  به  کابل  شرق  در  واقع  سروبی  منطقۀ  در  مستقر  ایتالیایی  های 
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، از هرگونه  دمبلغی وجه نق  دریافت    طالبان در قبال    ...براساس معاملۀ مذکور، نظامیان  

، هرات  قطه ای از خاک افغانستان به ویژهحملۀ نظامی علیه نیرو های ایتالیایی در هر ن

                                                   کرد" خواهند و حتی در خاک پاکستان امتناع 

انتی وار( نوشت که این موضوع که بیشتر   ضد جنگ )پایگاهِ   قولِ " ازن وط  امیدِ نشریۀ "

شود،  تأمین می    های امریکایی  بودجۀ طالبان  بصورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط نیرو

واشنگتن پُست    قولِ افغانستان افزوده است. " انتی وار" از  جنگِ آیندۀ  برنگرانی ها دربارۀ

اوباما پرداخت     " ملیونها دالر از مالیات هایی که مردم امریکا به دولت  عالوه نمود که  

اند، در اختیار     تأمین    افغانستان قرار گرفته است ... این پولها به منظور    طالبان    کرده 

امریکا در جنوب افغانستان به طالبان پرداخت     اقدام    امنیت برای پروژه های در دست  

ی  ن بیش از یکصد و پنجاه هزار نیرو... این در صورتیست که همین اکنوشده است  

                                                 دارند.                     خارجی درافغانستان حضور

درامورِ  ذیدخل  کشورهای  واستخباراتی  سیاسی  آنقدر  افغانستان، بازیهای  رسوا  گاهی 

  ادغام    برنامۀ: "مطلع به رسانه های افغانی گفت  یک منبعِ   مثالً،که  (  د میشو   میشد )و آمیز

نا تو   سیاسی درافغانستان{ که با پشتیبانی کامل   گروه طالبان به قدرت   مجدد }برگردانیدن  

یان طالبان علیه عساکر  شبه نظام  به پیش میرود، به این هدف انجام میشود تا جلو حمالت  

ی صلح و امنیت در افغانستان موسوم به ایساف را بگیرد... ک به برقرارکم  نیرو های  

نظامیان که به نیرو های انگلیسی  حمله کرده و آنها را  درطرح جدید، آن دسته از شبه  

کشته اند نیز مورد عفو قرار می گیرند و این موضوع بدان معنا است که محاکمه ای در 

.  یسانتظار آنان  نخواهد بود... این توافق، بخشی از سیاستی است که به امضای دولت انگ

اقوام و کمپ های طالبان رابطه    . . سرویس جاسوسی فرانسه از سالها پیش با تمامی

    (                         ۲۰)داشته است  و از افغانستان شناخت ویژه و خاصی دارد. " 

و انسان ساخته  برجسته ترمنطقه و جهان  ان و القاعده" درمبارزه علیه طالب   " جریان  آنچه را

عماری چگونه  است قدرتهای    کهمیساخت، این بود متوجه  پشت پرده    دست های خونینِ   را به

تبلیغات چنین  اهدافِ   تهدیدها وخزیدنها،  ،رویدادها،  درپناه  بسوی  پاکِ   ره  خویش می    نا 

                                                                                  گشایند ؟گشودند و می
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: " خود چنین بیان داشت  امریکا دریکی ازگزارشهای  وزارت امورخارجۀ ایاالت متحدۀ

درنظامیان   آنها  وفعالیتهای  طالبان  ثبات    برای  جدی  تهدید  یک  هنوز  منطقه    افغانستان 

مواد مخدر همکاری کرده   ان   با قاچاقچی  ،های طالبان عالوه بر دریافت بودجه... نیرواست

مهم برای  پاکستان پناهگاه می گیرند. پاکستان همچنان یک منبع   و در مناطق قبیله نشین  

وریستی محسوب میشود، گروهی  این گروه تر  امن برای رهبران    این افراد و یک پناهگاه  

آن را تشکیل داد تا   ارتش پاکستان  م سرویس های اطالعات  ۱۹۹۰نیمه ی دهه ی  که در

                                            (   ۲۱) همسایه را در چنگ خود بگیرد..." کشور  

وانی کنگرۀ آن  سالیانۀ خویش عن   وزارت امورخارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا، طی گزارِش 

میالدی در افغانستان،   ۲۰۱۳ال  تروریستی س  حمالت  " اکثرکشور، بار دیگرتأیید نمود که  

رهبران    کشور  از هرچند  بود...  شده  سازماندهی  و   پاکستان  درافغانستان  القاعده  شبکۀ 

شان با شبکۀ    روابط    نگه داشتن    تالش  یف شده اند، با آنهم اعضای آن درپاکستان ضع

پاکستان  از خاک  و حمالت آنها    افغانستان هستند  پاکستان و طالبان    حقانی، تحریک طالبان  

                                                                    میشود."   طرح و سازماندهی

یکبارِ  را  نکته  این  ارتباطاتِ باید  که  پنهانِ   دیگرتکرارنمود  و  و  مالی  آشکار  سیاسی   ،

تروریستیایدئولوژیکِ  های  گروه  گروه  بخصوص  و   ،  درط  القاعده  و  البان  افغانستان 

نشین های خلیچ فارس   با رژیم های عربی و شیخ  قابل فهم است که  نیز  پاکستان  آنقدر 

عنوانِ  اینجا  در  ه  نخواستیم  مجموع رژیم   . قایل شویم  بدان  یی  و  جداگانه  ارتجاعی  ای 

گرایانۀ مذهبی  سعودی، باساس استراتژی های بنیاددمداری عربستان  عقبگرای عربی به سر

درراه ایجاد، تقویت و حمایت    واستخباراتی  تخنیکی   مالی،نوع سعی و تالِش هیچ  ش، ازخوی 

 منافع موازی با اقتضاآتِ ده ازگروه های مختلف تروریستی درسرتاسرجهان وهای گستر

تا اگرمنابع سرشارِ استعماری  یعنی  اند.  نداشته  ابا  مالی رژیم های مذکورمیسرنمی  کنون 

حد بزرگ نمیشد و هرزمانیکه منابع مالی آنها بخشکد،    تا این  تروریسم نیزبود، یقیناً غولِ 

اطمینانِ  غولِ   با  این  که  گفت  میتوان  دربرابرِ   بیشتر  هم  خواهد  جهانی  زانو  بشریت  

                                                                                                    زد.
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   مخفی منطقی با روابطِ افغانستان، یقیناً بدون ارتباط ِ داخلِ راین گزارشها وفعل وانفعاالت د

طالبان  القاعده و   ، بخصوص با گروه تروریستیرهای مختلف با گروه های تروریستیکشو 

                                                                                       .نخواهد داشت

حمایت های فکری و مالی رژیم  عربستان سعودی ازترویج وهابیت و گسترش تروریسم 

"جهان گردیدکه  وبرمال  افشا  آنجا  تا  درماه ی  آلمان  صدراعظم  معاون  زیگمارگابریل" 

"  ۲۰۱۵دسمبرسال   که  نمود  اعالم  ناراحتی  وبا  رسماً  مالیم  تأمین  مراکز    عربستان، 

آلمان   علیه  تهدیدی  که  افراد  از  بسیاری  دارد.  برعهده  جهان  درسراسر  را  وهابیون 

محسوب میشوند، برخاسته از چنین مراکزی هستند...افراطی گرایی رادیکال که درمراکز 

خطرناک  فراطی  راست  ایدئولوژی  اندازۀ  همان  به  میشود،  مشاهده  درآلمان  ها  سلفی 

                                                                                              است."   

نیز، " توماس اوپرمن" رییس حزب سوسیال دموکرات درپارلمان آلمان نیز ازدستگاه  

اطالعات مخفی آلمان خواست در رابطه با فعالیتهای مراکز وهابیون درآلمان مراقب و 

باشند.   افزایش هشیار  به  امرهمچنین  این  و  دارد  در وهابیت  داعش ریشه  ایدئولوژی 

                                                                 گرایش های افراطی منجر شده است.

 تفاوتهای نظر تا عمل  

بریتانیا در توجیه جنگ درافغانستان چنین گفت:  دفاع وقتِ " وزیر"جان هوتون  

" تا زمانیکه  الزم باشد وهمه اهداف خود را بدست بیاوریم در افغانستان می مانیم  و  

 این سالها طول میکش  د."                                                                                   

ریتانیا نهفته است که  دفاع ب وزیر  این جملۀبیشتر افشا کننده، در  جالب و   ما، نکتۀ  به اعتقادِ 

ما را درافغانستان  اصلی این نیست که القاعده یا طالبان میتوانند    " نکتۀ:  اظهار داشت

دهند، وضعیت    شکست  این  در  بیشتر  را  ما  میخواهند  افراد  این  که  است  آن  نکته 

                                "  .ی است که ما با آن مواجه هستیمنگاهدارند و این همان چیز

همین جمله بیرون میزند. درحقیقت، همانطورکه  رِ اظهاهوتون" ازجان  "بلی! مافی الضمیرِ 

زرگری و استمراری درخاک افغانستان ادامه القاعده به جنگهای  گروه طالبان و افراد  
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های درازمدت خاص و برنا  میدهند، قدرت های غربی، بویژه انگلستان نیز باساس اهدافِ 

دارد. درغیرآن، چگونه ممکن  منطقه نیاز  افغانستان وامنی درجنگ و نا    خویش، به تداومِ 

پیشرفته و    چهل و شش کشورِ و بی دانش بتواند  ایلجار  ، است یک گروه ظاهراً گریزپای

تکنالوژی  را  جهان  قدرتمندِ  با  مجه  عظیمِ که  شکست  جنگی  زهستند، 

                                                                                                 دهد؟

ب   "لیام فاکس"  انگلستان رسید   کرسیکه متعاقباً  به  نیزطی یک مسافرت    ،وزارت دفاع 

کابل وطی یک  مصاحبه  اظهار داشت:  "  انگلیس یک پولیس جهانی   نیست و و ظیفۀ  

نیرو های انگلیسی در افغانستا ن، امن تر ساختن    سرکهای کشورمان است و نه فرستادن    

دختران    افغان به مدرسه. . . ما به فکر    کشور خود هستیم که نیرو هایمان را به افغانستان  

انگلیس  بیشتربرای  امنیت  فکر  به  ایم،  فرستاده 

 هستیم..." )۲۲(                                                                                  

: " ما شا  بریتانیا نیز ضمن یک سفر به کابل گفت   وقتِ  گوردون براون " صدراعظمِ " 

                                              "  .ید تا پنجاه سال دیگر نیز در افغانستان بمانیم

، مافی  جنگ افغانستانمورد   بریتانیا نیزدر دپلومات های متقاعدِ "شراردکوپرکلز" یکی از

مدت سی سال را احتوا    ما با طالبان شاید  " جنگ  خود ش را اینچنین بیان داشت:  الضمیر

چنین سفرها و سخن ها بود که گفته  این نکته را نیز الزم میدانیم که باساس    تذکرِ "   کند .

یک ملیارد پوند در والیت    یک پایگاه نظامی با مخارجِ مقام های بریتانیایی،    قراراستشد  

                                                                                     هلمند افغانستان بنا کنند. 

  دپلوماتِ ، دو  م۲۰۰۹سال  درسیاسی بود که حکومت افغانستان  درمسیرچنین فرود و فرازِ 

والیت هلمند شناسایی شده بودند،   تحویلدهی سالح برای طالبان دررا که حینِ بریتانیایی  

قرارازخاکِ  همچنان،  نمود.  کشوراخراج  د  یک  اشداون"  پدی   "   کشتۀ کار  پلوماتِ ی بود 

شود، ولی باساس چنین سیاست  سازمان ملل درافغانستان مقرر  بریتانیایی بحیث نمایندۀ ویژۀ

و   برانگیزِ ها  سؤال  های  موافقتِ   جانبِ عملکرد  عدم  افغانستان  حکومت  خود    انگلیسی، 

  خارجۀ وقتامور وزیِر    فر سپنتادحتا داکتر رنگین دااعالم نمود.را    ی چنین مقرر  پیرامونِ 

" کسانیکه برای ک مک به ما آمده :  ، با صراحت گفتافغانستان، باری ضمن یک سخنرانی
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نستان را به دشمن تحویل دهند، بهتر است به خانه های خود افغا  اند، اگر بخواهند خاک  

                                                                                            "بر گردند.

اینجا روی سخنِ   در  مقام های  امورخارجۀ وزیریقیناً  به سوی  بوده    افغانستان  بریتانیایی 

                                                                                                 .است

  تروریسم در منطقه، نزد خوانندۀ استمرارِ مربوط به تقویت و اسرارِ برای آنکه گوشه یی از

" را  اشباح  جنگ  کتاب "    ۴۴۷عزیز بیشتر روشن گردد، بهتراست پاراگرافی از صفحه ی  

                                                                                      :به مرور بگیریم

 " ... تالشهای امریکا در دهۀ هشتاد نشان میداد که حمالت تروریستی کامالً از بین نمی

رود، بلکه تنها میتوان از شدت و تعداد آن کاست. او   )پلر(  تالش برای توقف کامل  

عملیات تروریستی علیه امریکا را برای سیاست خارجی آن کشور زیان بار میدانست.  

تالش برای توقف کامل حمالت تروریستی مانند تالشی خواهد بود تا میزان بیکاری در 

از میان برود.   از میان بردن  امریکا  اقتصاد  اری،  بیک  کامل    همان گونه که تالش برای 

امریکا را فلج خواهد  کرد؛  تالش برای متوقف کردن  کامل  حمالت  تروریستی برسیاست  

 خارجی امریکا فوق العاده زیانبار خواهد بود.                                                         

قابل کلنتن، تروریسم  را پدیده ی غیر  کلنتن نزدیک بود.  با نظر  درکلیات، نظر " پلر"  

                                                (۲۳)اجتناب در تحوالت جهانی میدانست..."   

طالبان  تروریستی تمویل گروهکمپنی های محافظتی و   

داشتند، بگونه  ن سربازافغانستاایتالیا که در  حکومتِ کردادیم، هم  قبلی تذ   طوریکه درصفحاتِ 

و  خاص  مستقیمهای  ت   ،غیر  را  و   مویلِ طالبان  امریکا  هم  و  میکردند  و  مالی  انگلستان 

جهانی""کشورهای  سایرِ  از جامعۀ  بارها  که  بود  موضوعی  این،  رسمی  طریق  .  منابع 

که ما چند    نداین زمینه به نشر رسیدر افشا شد و گزارش های متعددی درهای مذکوکشور

مینماییم:                                                  این گزارشها را در اینجا درج نمونه از  

کنگرۀ امریکا قانونی را تصویب کرده است که  "  افغانستان و امریکا نوشتند که    مطبوعاتِ 

هند داشت تا برای  ا های امریکایی مجوز خون دولت افغانستان و همچنین  نیروآ  بر اساس  
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ک مالی کند.  و به این  دولت به گروه طالبان، به آنها کم    مخالفین    پیوستن  جلوگیری از

برنامۀ واکنش   بعنوان  دالر  ملیون  ملیارد و سه صد  در حدود یک  بودجۀ    منظور، یک 

اضطراری فرماندهان   امریکایی درعراق و  افغانستان در نظر گرفته شده است... رییس  

کمیتۀ نظامی سنای امریکا نیز تأ کید کرد که این پول باید به فرماندهان    پیشین    طالبان   

 داده شود تا آنان از محالت شان محافظت کنند. " )۲۴(                                  

یکا، دو ملیارد و  یکسالۀ اردوی امر  تحقیق    " بر بنیاد  کهواشنگتن پُست نوشت  روزنامۀ  

ت با هشت شرکت  الر امریکایی که حکومت امریکا در بخش ترانسپورشانزده ملیون د

یر مستقیم به طالبان  اعظم آن از طریق چهار شرکت  به طور غ  ، بخش  قرار داد کرده است

                                                                              (۲۵)" رسیده است .

" را به نشر  امریکایی بنام " آرام راستن  از پژوهشگرانِ یکی  مصاحبۀ  " دی نیشن"    مجلۀ

امریکا به گروپهای مخالف    سیویل پیمانکار در ارتش    کارمندان  "  :   رسا نید که گفته بود

از حمله ی آنها مصوون باشد. این   کاروانهای تدارکاتی  پول میپردازند تا راه های عبور  

حمایت   که  ..طال  شیوه  نیست  مخفی  ی  مسئله  بخرند،  را  ی بان  بودجه  از  فیصد  ده   .

         (                                    ۲۶)  لوژستیکی به دست طالبان میرسد . . . "

معمول است که بوسیله    غیر  وطن ریسک یک کمپنی    ":  "آرام راستن" عالوه نموده است که

، از اقوام رییس جمهور کشوراند. ادران پوپل( مدیریت میشود. آن دوی دو برادر ) بر

آنها در ایاالت متحده بعنوان مجرمین جنایی قاچاق  هیرویین تحت پیگرد بودند. یکی از 

مترجم  و در حقیقت سخنگوی طالبان بود. این زمان در اینجا)    ۲۰۰۱در  این دو برادر  

افغانستان( این دو برادر بزرگترین  و نان و آب دار ترین و مهمترین و بزرگ ترین کمپنی 

آن دو به سببی به این کمپنی کنترول دارند   مدیریت میکنند.  محافظتی  ) وطن ریسک( را

                           (۲۷)"های نزدیک دارند. قوماندانان رابطه   که با حلقات باالیی

ازهمین سلسله کمپنی های محافظتی که عمدتاً والیت اُرزگان و نواحی آنرا تحت  یکی دیگر

د که در رأس آن شخص متنفذی بنام پوشش قرارمیداد، بنام " ایشیا سیکورتی گروپ " بو 

  ۲۰۰۱سال شت. گفته شد که مطیع هللا قبل ازکرزی قرار دامطیع هللا " از نزدیکان حامد  "

میالدی وظیفۀ راننده گی داشته است واما پس از سقوط امارت طالبان و اشغال افغانستان  

های امریکایی وبا  رو)سی.آی.ای( و نی   توسط نیرو های فرا ملیتی، با برقراری ارتباط با
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نفری را درچارچوب   ۳۰۰۰یروی مسلح  استفاده ازنفوذ قومی وخانواده گی، توانست یک ن 

" ایشیا سیکورتی گروپ " گِرد آورده مالک ملیونها دالرشود. این نکته را نیز باید افزود  

ی  " یاد میکردند، داماد شخص متنفذ   که مطیع هللا خان که بعد ها او را " امپراتوراُرزگان

ت و ثروت مطیع هللا  جان محمد" عنصر بسیارقرین به حامد کرزی بود. نفوذ، قدربنام " 

نیرو های امنیتی والیت اُرزگان   تا آنجا رسید که حامد کرزی او را بحیث فرمانده  خان 

ه کارۀ آن والیت گردیده حتا درتعیینات و مقرری های کارمندان  مقرر نمود و او در واقع، هم

               داشت.                   بلند رتبه به شمول والی های والیت اُرزگان نقش عمده 

م خویش او و احمد  ۲۰۱۰روزنامۀ نیویارک تایمز درشمارۀ مؤرخ  پنجم ماه جون سال  

. این  حامد کرزی را درجملۀ فعال ترین تاجران مواد مخدر معرفی نمودولی کرزی برادر

موضوع نیز افشا شد که مطیع هللا خان درهرماه مبلغ دوملیون و پنجصد هزاردالربدست 

می آورد و مقام های امنیتی دولت افغانستان هرگز قادر نشد تشکیالت مسلح سه هزار نفری 

نماید.   منحل  را  دراواخرسال  او  خان  هللا  درشهرکابل  ۲۰۱۴)مطیع  م 

                                                                                                ترورشد(     

ان سی آل  ) ،د از کمپنی دیگری که اسم بردی ال که "این سؤ برابرِ در  امریکاییاین پژوهشگرِ 

مدیریت میشود و  افغانستان )رحیم وردک(  وزیر دفاع    پسرِ   سیلۀهولدینگ( نام دارد و بو 

و    کارادعا میکند که از  دفاع  ملیون دالری دارد، ولی وزیرِ سه صد و هشتاد    یک قرار دادِ 

ه میدانند که اسم پسر، حامد هم"  :  اضافه میکند پسرش اطالعی ندارد" ، چنین  دادِ قرار

 مجاهد. درزمان مبارزه با شورویها، از رهبران  و نام پدرش رحیم وردک است  وردک

  یک مامور  بلند پایۀ . رحیم وردک  با " میلت بیردن"  بود. ایاالت متحده با او کار میکرد

ما اسم    سابق    اسالم آباد بود، کار میکرد. این همکار    مرکز  سی آی ای که درآن زمان مدیر

   (                                     ۲۸.")شان در کتاب " چارلی ویلسن، وار" آمده است 

که مبلغ سه صد    یاد کرده" نیزهوست نیشن ترکنگبنام ""آرام راستن" ازیک کمپنی دیگر 

شده کایی ها نصیبش شده است " و متذکرداد با امری یک قرار  از مدرکِ و شصت ملیون دالر

اموال را تضمین    مطمئنِ   زین میرسد تا آنها عبورِ مبار  پول به رهبرانِ  چربی از" بخِش که  

                                                                                                 کنند. "



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

512 

 

سکورتی" یا امنیتی نیز یازیده بودند  کمپنی های "  ، دست به ایجادِ امریکایی ها، قبل ازاین 

 شخصی و  عماراتِ شان، از  و های مسلح تحت فرمانِ نیربا استفاده ازا کمپنی های مذکورت 

مواد لوژستیکی    مواد و اجناس، کاروان های حمل و نقلِ ی، مامورین عالیرتبه، دخایرِ رسم

نستان  و امثالهم حراست نمایند. گفته شده که تعداد مجموعی چنین کمپنی های پُرخرچ درافغا

  اختیارِ بودجه، درمسلح و ملیونها دالربا صدها مردِ   مناصفۀ آن،  که  از پنجاه کمپنی بود بیشتر

                                            اینها:  مانند  ،داشتندحامد کرزی قراردولت ِ  ورمندانِ ز

 ا شیا سکورتی گروپ 

 وطن ریسک منجمنت 

 کندهار سیکورتی گروپ 

 قطعۀ ریزرف 

امنیتی  ان . سی . ال شرکت    

 گلف مناس 

شرکت  امنیتی شمشاد    

نوین افغانستان     

اس. اس. جی   

اس. اس. ای   

خراسان   

 بلک واتر 

و ده ها کمپنی دیگر. سپین غر   

از ب   عبارت  محافظتی،  کمپنی  بلَ زرگترین   " بودهکمپنی  امریکایی  واتر"  مستقی  ک  ماً  که 

. گهگاهی، اعمال  دو به هیچ مرجع داخلی جوابگو نمیباش   داردسی.آی.ای( قرار)  خدمتِ در
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 نظامی وحشت  عملیاتِ   دربخِش   که نه تنها  میزدر" سر کمپنی " بلک وات  افرادِ و حرکاتی از

افغانستان    ۀ مردمِ عاماخالق وسنت های  آنها، مغایرِ ، بلکه بعضی اوقات، ادا و اطوارِ بودآور

درمیگرفتنیزقرار مثالً،  عکسها    ۲۰۱۰سال  .  سلسله  یک  که  بود   درمطبوعاتِ میالدی 

شده افراِد محافظتی سفارت امریکا در کابل بنام  عکسهای منتشر.  رسیدافغانستان به نشر  

واتر و"بلک  نشینی  شب  یا  پارتی"   " یک  در  که  میداد  نشان  را  کمپنی"    سکورتی 

ازکارمندانِ بحضورِ  و جمعی  زنانه  بو  و  برهنه  های  اندام  با  آنجا،  شراب مردانۀ  تلهای 

،  درعراق، افغانستان خونین  انفجارهای  بزرگی از  گفته شده که بخِش   .، میرقصیدنددردست

  برنامه های محرمانۀ   پیشبرد ِرجهِت  جهان توسط همین کمپنی و د  دیگرِ   مناطقِ پاکستان و 

                                                                      ای( انجام داده شده است.سی آی  )

نشان داده که مثالً کمپنی امنیتی " بلک   تحقیقاتی  بررسی ها و دریافتهای منابع مختلفِ 

اخیر،   قرارواتر" ظرف دهه های  تنها  نظامینه  به ارزش صد ها  داد های "خدمات   "

دالربا امریکا  ملیون  دفاع  استوزارت  کرده  نظامی  عقد  بازوی  بمثابۀ  دیریست  بلکه   ،

رسال  این کمپنی، برای نخستین بار د.   جهان مبدل شده استآنوزارت درجنگهای اطرافِ 

، پس از  میالدی  ۲۰۰۷میالدی بنام " اکس سرویسس" پایه گذاری شد و درسال    ۱۹۹۷

آنکه افراد مسلح آن، به تعداد هفده نفرغیرنظامی عراقی را در بغداد به قتل رسا نید و  

افتید.                               بیشتر از بیست تن دیگر را زخمی نمودند، برسر زبانها   

یا خص  باید گفت که ایجاد کمپنی های شخصی  امنیتی از طرح  ایاالت متحده  وصی  سوی 

. گفته شده  امورنظامی بوجود آورده استمنفی عجیبی را در بخِش   درسالهای اخیر، تحولِ 

اکثراقداماتِ  امریکا،  نظامی  های  مقام  درکشورهای  که  بیباکانه  کشتارهای  و  خونین   

جرای همین کمپنی ها، بخصوص توسط نیرو  جهان را از مدیگرِ   مناطقِ افغانستان، عراق و 

میدهد.                                                             های کمپنی " بلک واتر" انجام   

شه های مسلح( ازسالح های موازی با نیروهای" اربکی")ملی  کمپنی های امنیتی نیزمنسوبینِ 

های  ،  پیشرفته  هایباال  صالحیت  حمایت  و  دستورها  های  ترازقانون،  پایه    مقام  بلند 

مپنانۀ شان،  زورگویانه و لو   با اعمالِ میتوانستند  ،  داربوده وهر زمانیکه میخواستند خوربر

این  بازخواست نماید.    آنهااز  آنکه مقام و مرجعی  افغانستان بکشند، بدونِ   مردمدمارِ دود از

  مردمِ   که درسالهای جهادِ   وسی را بیان میداشتنیروهای ر امریکایی ها، همان طرحِ  اقدامِ 
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زده همه گونه   کشورمختلفِ   نقاطِ " درمسلح مقاومت  " گروه های  افغانستان، دست به تشکیلِ 

کافی مادی را برای گروه های متذکره فراهم آوردند تا    جنگی و امتیازاتِ   مدرنِ   امکاناتِ 

                                                      از" انقالب " در برابرمجاهدین دفاع بعمل آورند.

به   که قرارداد هایی  بوداین کمپنی های امنیتی امریکا بنام "جورج ساینتفیک"  یکی دیگراز 

انستان به امضا رسانیده بود. این کمپنی،  امریکا برای افغ  با دولتِ ارزش یک ملیارد دالر

  آورد. این رسوایی،را نیز به بارود سری هایش، رسوایی های اخالقی  خ   عالوه از سایرِ 

  گزارِش امنیتی  کمپنی " بلک واتر" بود که قرار  افرادِ رسوا آمیزِ   همانند اعمال و حرکاتِ 

مربوط به این کمپنی    یکتعداد مردانِ   اسناد بدست آمده،  سایت خبری " دویچه وله " آلمان،

هم ُکشتی گیری  وشیدند و کامالً عریان، هم شراب مین  رافغانستان نشان میداد که بگونۀرا د

عمینمودند.   که  شد  ازگفته  تن  دو  توسط  ها  صحنه  این  کمپنی    سابقِ   کارمندانِ کسهای 

شدهمذ اختیارشبکۀ  کوربرداشته  به  )ای.بی.  و  شده تلویزیونی  گذاشته  امریکا  سی.( 

                                                                                               بود.   

روزنامۀ " ایندیپندنت"    خورشیدی ازقولِ   ۱۳۹۲ن درماه اسد  شبکۀ اطالع رسانی افغانستا

شرکت ساختمانی،    ۴۳اخیر به    های چندین ملیون دالری طی پنجسال    دادقرارنوشت که  "  

گروه طالبان    که با شبه نظامیان  ی و تکنالوژی اطالعتی سپرده شده  تدارکاتی، راه ساز

جان   اند...  داشته  درارتباط  مخصوص  بازرسی  مرکز  رییس  باسوپکو  سازی امور  ز 

ارداد های باز سازی و فرعی قر۲۰۰۸سیگار( گفت که این سازمان در سالافغانستان )

به ارزش بیش از یکصد و پنجاه ملیون دالر را شناسایی کرده که با شرکت هایی بسته  

مادی   حمایت  افغانستان  در  تروریستی  و  نظامی  شبه  های  سازمان  از  که  اند  شده 

                                                                                         میکنند..." 

، به هیچصورت اتفاقی  چنین شیوه های کاری که منابع رسمی امریکا بدان اعتراف کرده اند 

روریستی طالبان بگونۀ غیرمستقیم و  گروه ت ، بلکه وسیلۀ تمویلِ نبوده استهم و نا آگاهانه 

میکنیم  منطقه بحساب میرود. روی همین دالیل است که ما سعی  مزورانه در افغانستان و 

وجودِ  اثر،  این  الی  مقاصدِ   درالبه  و  ها  برنامه    استراتژیکِ   –سیاسی    خاِص   دسایس، 

" مبارزه علیه تروریسم " درافغانستان را نشانی نموده به آگاهی  شعار  قدرتهای بزرگ  تحتِ 

                                                                                     .خواننده های عزیز برسانیم
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عالیرتبۀ    ومامورینِ   دولتی   و    تنظیمیتفنگدارانِ   ،البته درعین حال، تعدادی ازجنگ ساالرها 

پیترتامسن" درصفحۀ  نیز  حکومتی   " اند.  بوده  درآمد سهیم  پُر    ۶۶۲درچنین یک معاملۀ 

دا در نظامی امریکا و کانا  "  فرماندهان  :  " با صراحت مینویسدافغانستان    نگ  ج"  کتاب

ملیونها    کاروان های متحدین، برای احمد ولی کرزی  امنیت    غرض تأمین  والیت قندهار،  

ای گفته اند، نزدیکی وی با سی.آی.غربی، درحالیکه از  پرداخته اند. گزارشگران    دالر

غربی ها درقندهار{ نیزبرای وی حراست از سکونت گاه های }می افزایند که به منظور  

                                                                     "   پول پرداخته شده است ... 

مطلبی را که پیرامون چگونه گی کمپنی های محافظتی  یک قسمت ازبیجا نخواهد بود هرگاه  

تاریخ هجدهم ماه قوس سال   به  و  نگاشته شده    ورشیدی در وبسایت خ   ۱۳۹۴خصوصی 

رسید، به منظورشناخت بیشترو بهترازچنین خصوصی  )حزب همبستگی افغانستان( به نشر

                                                                                    سازیهای امریکا دراینجا درج نماییم:  

 درهرزمینه به حدی پیش رفته که دیگرحتی " خصوصی سازی درجوامع سرمایه داری  

مربوط به این و آن غول سرمایه پیش میروند    جنگها نیز به کمک شرکت های خصوصی 

که این روند، کشتارو جنایت و بربریت را نیز بصورت بی سابقه ای افزایش داده است. 

دارای سابقۀ   مافیایی  باند های  به  لمپن و متعلق  افراد  را  این شرکت ها عموماً  جرمی 

استخدام نموده به کشورهای دیگرمی فرستند که با وحشت تمام و بدون هیچگونه نگرانی 

شرکت های    از بازخواست قانونی، غیرنظامیان را مورد شکنجه و کشتار قرار میدهند.

خصوصی نظامی )پی.ام.سی. اس( شامل نیرو های مسلحی میشوند که ظاهراً ازکنترول 

قرار دارند و جهت پیشبرد اهداف   یریت شرکت های خصوصیمد  دولت خارج بوده و تحت

نظامی توسط دولتها در بدل قرار داد های سود آوربه خدمت گرفته میشوند. با نفوذاین  

و جنگ   میشوند  کشانیده  میلتاریزم  و  طلبی  به جنگ  بیشتر  دردولت، کشورها  شرکتها 

اخالت نظامی امریکا بعد  می گیرد. با آغازمداهداف اقتصادی این شرکت ها قرار درخدمت

از یازدهم سپتامبر، خصوصی سازی جنگ نیز فزونی یافته است که ابعاد فاجعه باری، 

اگون }وزارت دفاع امریکا{  داشت. تاحال پنت بروعراق درمخصوصاً برای مردم افغانستان  

از خصوصیبیش  نیروی  هزار  مورد    هفتصد  دررا  تنها  که  داده  قرار  سال استفاده 

عاید این شرکتها شده است. روزنامۀ " فایننشال تایمز" به  جاه ملیارد دالرحدود پن۲۰۱۰

ملیارد   ۱۳۸گزارش داد که  دولت امریکا در ده سال جنگ عراق،    ۲۰۱۳مارچ  ۱۳تاریخ  
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)کی   ملیارد دالر به۵عشاریه ۳۹میان،ازاین  کرده. پیمانکاران خصوصی پرداختدالر به 

ینی معاون  میباشد که توسط دیک چ  ()هالیبرتون  شرکتر( داده شده است که بخشی از  بی آ

. " فایننشال تایمز" از گزارش سال رییس جمهور جورج دبلیو بوش راه اندازی شده بود

کمسیون کانگرس که درارتباط به پیمانکاران جنگی تهیه شده نقل میکند که  یک    ۲۰۱۱

ملیون دالر( در اثر    ۱۲ملیارد دالر) یا روزانه حدود    ۶۰بدینسو، حداقل    ۲۰۰۱از سال  

تقلب قرار دادی ها به هدر رفته یا ناپدید شده است. با اشغال افغانستان، امریکا درکنار 

به شرکت های خصوصی، سرباز  ملیارد دالر  نیرو های ملی نظامی اش، با پرداخت ده ها

سوی  اجیر کرده آنان را به افغانستان سرازیرنمود. در طول این مدت، جنایات هولناکی از

غیرنظامیان سرزده است. عامالن آن نیز پس ازدستگیری  سربازان این شرکت ها دربرابر

و " محاکمه"، بال فاصله آزاد شده و دو باره به حیث سرباز برای این شرکت ها فعالیت  

مینمایند. این شرکت ها درافغانستان نیزدر زد و بند با برخی مقامات فاسد و پلید افغان، 

لیت های  مسئوحمایت قرارداده با سپردن بخشی ازافغان را مورد    شرکت های خصوصی

" عنوان  تحت  آنان  به  گردیدندشان  امنیتی"  های   شرکتهای خصوصی  باند  درواقع  که 

آدمکش و جنایتکاراند که با معافیت تمام، دست به هر رذالت و آدمکشی میزنند.  نشریۀ  

" پنتاگون  قرار داد های " بی ارزشمورد از    ، ده۲۰۱۱سپتامبر    ۲"مادرجونز" به تاریخ  

ستان، به جنگساالران  امریکا برای امنیت کاروان هایش در افغان  مینویسد کهرا شرح داده  

" تکیه کرد. این نشریه در این ارتباط از یک گزارش کانگرس امریکا نقل  و" افراد بد

اند یک منبع  میکند: " این قرارداد باعث تحریک جنگساالری، اخاذی و فساد شده و میتو

، برای حفظ امنیت کرزی، با شرکت ۲۰۰۳درسال     عمدۀ مالی برای شورشیان باشد. "

شرکت امریکایی درزمینۀ حمل  ملیون دالری بسته شد.    ۵۲خصوصی داینکورپ، قرارداد  

و نقل هوایی، عملیات های هوایی، آموزش، توسعۀ بین المللی، امنیت و غیره، فعالیت  

ی اش را از دولت امریکا دریافت کرده است. ملیارد۳درصد از عواید    ۹۶نموده و بیش از  

"  ۲۰۱۰نومبر  ۲۸در توسط  پول  ازپرداخت  سندی  لیکس"  ویکی  افشاگر"  سایت   ،

   برای پولیس افغان در  " جهت استفادۀ مواد مخدر و برگزاری محافل بچه بازیداینکورپ  

که   داینکورپ"  عنوان " رسوایی شرکت  با  درسایت همبستگی  که  برداشت  پرده  کندز 

 حنیف اتمر آنرا زیرزد، نشرگردیده است.                                                       
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کند در  افغان  پولیس  عنوان " رسوایی  برای  با  درسایت همبستگی  که  برداشت  پرده  ز 

است.                            شرکت داینکورپ" که حنیف اتمر آنرا زیرزد، نشرگردیده   

 

 

 صحنه ای از محافظت مسلحانۀ کرزی توسط سربازان امریکایی 

توسط    ۱۹۹۷بلک واتر" است که درسال  ازشرکتهای گستردۀ نظامی خصوصی، "یکی  

به علت رسوایی های پیاپی، به " ایکس.    ۲۰۱۰اریک پرنس تأسیس شد و دراواخرسال  

ای. سرویسس" تغییر نام داد. " بلک واتر" همکاری بسیار نزدیکی با  سازمان" سیا"   

افغانستا ن  دارد... نیرو های " بلک واتر" مرتکب جنایات جنگی گوناگونی درعراق و 

غیرنظامی را در عراق به قتل رسا    ۱۷نیرو های این شرکت    ۲۰۰۷. درسال  شده اند

زیر موترشان کشتند، ازسالح های ممنوعه استفاده نمودند،  ۲۰۰۶ندند، زنی را درسال  

قربانیان  ربردخت از  افراد ملکی  و  درنتیجه، غیرنظامیان   ... و  نمودند  تجاوز  ان عراقی 

و افغانستان بودند. درواقع، امریکا با اجیرساختن چنین    اصلی این درنده خویان درعراق

شرکت های بد نام و جنایتکار، میکوشد بارمسئولت جنایات هولناک را از دوش دولت رد  



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

518 

 

شرک این  بر  کارنموده  به  با  درحالیکه  بیندازد،  حرفوی، تها  آدمکشان  اینچنین  گرفتن 

                               کشوراست..."  مسئولیت عمده به دوش دولت جنگ افروز آن

 

 حال برگردیم به جفاهای دولت پاکستان

پالیسی های ضدِ د  ، دستبرُ تفتین ها، سؤاستفاده جویی ها تانی  پاکس  افغانی مقام های  ها و 

تََر ک ها " و " تریلر" های حامل    "  محتویاتِ   به  باری  که حتا  چنان وافر و رنگارنگ بود

ازخاک  آلمان به افغانستان فرستاده شده و  ازرسمی و سربسته    های افغانی که بصورتِ سکه  

تاریخ پانزدهم ِ  کابل بود،  عبور بسوی  پاکستان درحالِ  میالدی   ۲۰۰۵ماه اکتوبر سال    به 

بار ر   و این   رد زدند بُ ت درنواحی مرز تورخم  دس " دی    وزنامۀموضوع رابرای نخستین 

 نیوز" پاکستان افشا نمود.                                                                                    

های ائتالف بین  یرو غذایی وسوختی مربوط به ن   موادِ   " تریلر" های حاملِ ، این، تنها نبود

ظاهراً توسط گروه های مسلح  ،میکردند عبور افغانستان پاکستان به قصدِ  خاکِ المللی که از

رد و سرقت  مورد دستبُ   آیآی.اس.  شبکۀ  خاص  نظر، هدایت و حمایت  ما تحتِ " و ااسنا شن "

                                                                                           .میگرفتندقرار

محافظی، اختطافهای سیاسی ومساعدتهای  ت کمپنی های  سرشارازباب   عوایدِ جمع آوری  

گروه طالبان را به سوی فعالیتهای بازرگانی پُرمنفعت    خارجی، رهبران و سرکرده گانِ 

" حال   سیاسی درسالهای پسین اظهارداشتند که در منطقه نیز کشانید. چنانکه تحلیلگرانِ 

نه   آنهاست،  مالی  منافع  براساس  بیشتر  طالبان،  طوالنی  و  دوامدار  اساس  جنگ  بر 

                                                                           نظریات و عقیدۀ آنها " 

ر کابل، به رادیو  جنگ و صلح د  تحقیقاتِ   مرکزِ حکمت هللا اعظمی از یکی ازمحققان بنام  

ساختند و جا پاتک  هر پول، در{ برای به دست آوردن  آنها }طالبان.  ..آزادی گفت که "

طالبان  زنده گی آنها رونق یافت ... رهبران  ، راه های دیگری را دریافتند و  آهسته آهسته

هلمند که بسیار مشهور است، دست دارند و گفته    سنگ های کرومایت و مرمر    قاچاق  در
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خود استفاده میکنند، اما  طالبان عواید آنرا بر عالوۀ آنکه در تحرکات    میشود رهبران  

   میشود"                            آن در تجارت های شخصی آنها هم استفاده بخشی از

  مواد مخدر، اختطاف    طالبان ساالنه از راه قاچاق  ن گفته بود که "  ازمان ملل نیزقبل ازآس

          " ، چهارصد ملیون دالر به دست می آورند.، باجگیری ها و ع شر گیری هاافراد

را آغاز  ترانسپورت { کار  آنها }طالبانهمچنان به رادیو آزادی گفت که "حکمت اعظمی 

اند. آنها یک کیلو انتقال  کرده  گرام تریاک را به هزار کلدار از یک جا به جای دیگر 

ک کرده است، طالبان از میدهند و از پولی که جامعۀ جهانی به حکومت افغانستان کم  

                                                             آن هم سهم خود را می گیرند..." 

 

 حمایت مالی و لوژستیکی پاکستان 

طالبان تروریستی ازگروه  

باساس سیاستِ  پاکستانی ها  افغانستان که عبارت    قبالِ  خویش دراستراتژیکِ   ازآنجا که 

یورانیم افغانستان  آب و  دسترسی به منابع    عمق استراتژیک"علیه هند و "  بدست آوردنِ از

افغانستانِ   موجودیتِ   میباشد، ناتوان   یک  نشانده و  با حکومتی دست    درمانده و ضعیف 

نظامی آن  یا  ملُکی و امورِ   رأِس را مدنظردارند. بنابرآن، هر کسی که در  شان  دربناگوِش 

باشد، صرف نظر یا ملیت استازکشورتکیه زده  کدام  به  مربوط  ویا    اینکه ازکدام قوم 

  استراتژیک   تعیین شده و پذیرفته شدۀ  ان سیاستِ ، باید هماست پاکستانی  حزب یا تنظیمِ 

سرحد    پس دیده میشود که درهمین اواخر، والی ایالتِ رند،  افغانستان را به پیش بَ   درقبالِ 

"... :  ی" هم هست، صراحتاً بیان داشت کهورکز"  پشتون های قبیلۀ  که از جملۀ  پاکستان

، تقویت کنندۀ گروه طالبان برای آزادی افغانستان می جنگند و سر خورده گی پشتونها

                                                                             " این جنگها میباشد.

نامقدس    تنگاتنگ، اتحادِ   ، بدون شک ارتباطِ  والی سرحِد پاکستان این اظهارات، آنهم از زبانِ 

افغانستان را به اثبات   علیه خانه خرابکنُ  پاکستان با تروریسمِ   جنگی جانبِ آشکارِ  و ائتالفِ 
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  رورش، تجهیز و تسلیحِ ایجاد، پ پاکستان در  حکومت مدارانِ   دست داشتنِ . هرچند  میرساند

جنگ و خونریزی    تداومِ بن الدن و اعضای القاعده و  گروه طالبان، حمایت همه جانبه از

یمی،  ، ولی بازهم برای آنکه انکارکردن های داانستان کامالً مشهود و مبرهن استافغدر

د  و  یی  های  پلوماتیکِ ی کلیشه  کشوردر  مقام  باآن  یافته  پاسخ  مورد  بخشی  این  اینک  شد، 

                                             :خارجی را در اینجا نقل میکنیم   منابع مختلفِ اسناد و گزارشهای  از

نظامی    میالدی افشا نمود که شبکۀ استخباراتِ   ۲۰۱۰درسال    "سویکیلک سایت انترنتی " 

یستی حقانی قرار داده  گروه تروراختیارِ داد یکهزارعراده موترسایکل را درپاکستان، به تع

                                                                                                          .است

   مظلومانِ ملی عوامی پارتی و رییس حرکتِ   پشتون خواهِ   حزبِ محمودخان اچکزی رهبرِ 

   پاکستان را بخاطر استخبارات  م، حکومت و اداراتِ ۲۰۰۶پاکستان در ماه دسامبر سال 

امورِ  در  شان  های  قرارافغاداخلی  دخالت  انتقاد  مورد  با صراحت  محمودخان  نستان  داد. 

در  سالگردِ   مراسمِ اچکزی  )خان  مرگِ   سومین  پدرش  گفت:    حکومت  عبدالصمدخان(   "  

مشکالت در افغانستان کار   نظم و ایجاد    آن برای اخالل   استخباراتی  پاکستان و دستگاه  

                               "   میکنند ... پاکستان میخواهد افغانستان را مستعمره بسازد. 

م مطلبی را باساس گزارش  ۲۰۱۴ماه جون  " انتی وار" بتاریخ سومِ  درعین حال، وبسایتِ 

نید مبنی  سکندرشاهین بچاپ رساخویش بنام سرداروزارت دارایی پاکستان وبقلم خبرنگارِ 

دولت  بر جانب  های  کشادعا  درگزارِش   مخارجِ   دربخِش ورآن  تروریسم.  علیه    درجنگ 

 ف سیزده سال مبارزه علیه تروریسم،...آن کشورظر: "زارت دارایی پاکستان آمده بود کهو 

ملیارد ۴اعشاریه    ۸۲۶۴یه یک دالرمعادلاعشار   ۱۵۲بگونۀ مستقیم و یا غیرمستقیم وجه  

صرف بمدالرملیارد ۸۶اعشاریه۲۴ ( مبلغ۲۰۱۴و۲۰۱۳روپیه و تنها در دو سال اخیر )

                                                                                  رسا نیده است ..." 

که  درگزارِش  بود  آمده  "باال همچنان  ناشی  :  که  افغانستان  در  امنی  نا  و  ... زد وخورد 

پناهنده    نا گواری نه تنها از ناحیۀ هجوم    ازحملۀ امریکا پس از یازدهم سپتمبراست، پیامد  

افغان بخاک پاکستان داشت، بلکه موجب حمالت تروریستی زیادی درداخل پاکستان    گان  

تخطی های ناشی از افراطگرایی درافغانستان نه تنها ضربات سنگینی    گردید... افزایش  
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حمالت   شاهد  کشور  این  بلکه  آورد،  وارد  پاکستان  تر  براقتصاد  علیه  وسیع  وریستی 

                                                                      شهروندان خویش نیز بوده است ..."

آن کشور و    سیاسی حکومتِ   ماهیتِ   یکطرف برمیگردد به اصلِ این ادعای پاکستانیها، از

مردم    آن حاکم بوده و ازچندین سال بدینسو اکثریتِ   نهاد های مختلفِ اداری که در  عمیقِ فسادِ 

پاکستان را سخت نگران ساخته است و ازسوی دیگر، جنبۀ تبلیغاتی و کاذبانه ای را در 

با انتشارِ خود نهفته داشت،  بدین معنا که دولتمردانِ  پاکستان  به    این گزارش، میخواستند 

ظرفِ  گویا  که  کنند  وانمود  چنین  سالِ   جهانیان  سایرکشورِ گذ  سیزده  با  موازی  ها،  شته، 

متحدۀ امریکا    مبارزۀ جدی و پُرخرچ علیه تروریسم بوده اند و همچنان  به ایاالتِ   مشغولِ 

مبارزه علیه تروریسم بوده،  اشی ازتفهیم نمایند که چون خرابی وضع اقتصادی پاکستان ن 

.  بل سازنداد ترازقرا گش  برای پاکستان  خریطۀ سخاوتهای مالی شان  ، بایستی دهنِ بنابرآن 

شان، افغانستان را    خودِ   درعین حال، سعی شان این بود تا ماهرانه و با شیوه های خاِص 

آن کشور معرفی    شهروندانِ   ، حمالت تروریستی و قتل و کشتارِ  خرابی وضع مالیمسوولِ 

که    کنند.   بگیرش   " میگویند  که  آورد  بخاطرمی  را  عامیانه  المثل  ضرب  همان  )این، 

                                                                                                     (نگیرید"

جن  درماه  که  طالبان  گروه  سخنگوی  )عبدالحق(  حنیف  سال  محمد  میالدی    ۲۰۰۷وری 

 مهمی را کشور دستگیر گردید، موضوعاتِ   طرف نیروهای امنیتی افغانستان درشرقِ از

افغانستان افشا نمود.  امورِ ی مالعمر و دخالتهای حکومت پاکستان در اختفامحلِ   ارتباطِ در

وی صحبت های محمد حنیف  ویدیویی حا  ن موقع، یک سندِ امنیتی افغانستان درآ  مقام های

(  اصلی اش )عبدالحق   که نامِ   رسانه های جمعی قرار دادند.  این شخص  اختیارِ دریزرا ن 

رد و ان بسر میب  پاکست رهبر گروه طالبان در شهر کویتۀ " مال عمر، اظهارداشته که است

کرد وی همچنان اقرار  "  خبارات این کشور بر خوردار است.است  گستردۀ ادارۀ   از حمایت  

باز    جنرال  میشود، توسط یک  افغانستان انجام داده   انتحاری که دربمگذاریها و حمالت  که "

جنرال حمید گل    پاکستان  نشستۀ یا عبدالحق،    ".میشودسازماندهی    {}غالباً  محمد حنیف 

باجور    مدرسه یی بنام هاشمیه در منطقۀ  طالبان در" تعداد زیادی از افراد  همچنان گفت که

"                                  پاکستان مورد تربیت و آموزشهای تروریستی قرار دارند.   
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شب و روزیکه این سطور رقم زده  تا همین  چنانکه طی فصل قبلی این اثرتوضیح داده شد،  

ازمیشدند  قبل  یا  عنصرپاکستانی  ها  ده  ازآاعمالِ   ارتکابِ ،  بعد  ویا  تروریستی  توسط    ن 

شده اند که فلم های مستند   کشوردستگیرمختلفِ   نقاطِ وافغانستان  درکابل     امنیتیمؤظفینِ 

 وزیرستانِ الدین حقانی" درشبکۀ " سراج  آنان مبنی برعضویت شان در  مربوط به اعترافاتِ 

 عامه  دید و قضاوتِ پاکستان، درمعرض    خاکِ سایرمنابع تروریستی در آی و شمالی، آی.اس.

شبکۀ    این تروریستهای دستگیر شده اعتراف کرده اند که افسرانِ ازگذاشته شده است. برخی  

آنان نقش داشته   جلب و جذب و آموزِش   آی( در بخِش اطالعاتی ارتش پاکستان )آی.اس.

            اند.                                                                                         

  افغانستان و پاکستان )پس ازاشغالِ امورِ رییس جمهورامریکا در  "ریچارد هولبروک" نمایندۀ

  : " شبکۀ میالدی رسماً اعالم نمود که  ۲۰۰۹سال  در  ، های امریکایی(افغانستان توسط نیرو 

علیه وسته  حمالتی را  پاکستان، پی خود درمخفیگاه های امن  حقانی وابسته به القاعده از

تالف و امریکایی ها در افغانستان انجام میدهد. . . دستگاه های اطالعاتی  نیرو های ائ

پاکستان با شورای کویته در ارتباط است و حتی نماینده ای نیز در این شورا از اردوی 

                                                                                 "   پاکستان حضور دارد.

هریتیج" ایاالت متحدۀ امریکا درماه سنبلۀ سال تحقیقاتی "  مؤسسۀ  "لیزالوییس" یک محققِ 

" واشنگتن باید از پاکستان بخواهد مسوولیت همه  خورشیدی رسماً اظهار نمود که   ۱۳۹۰

                                           فعالیتهای تروریستی را در خاک این کشور بپذیرد. "  

امریکا باید از پذیرش ادعا های پاکستان در بارۀ   ":  اضافه نموده که  ،امریکایی   این محققِ 

و حرکت جهاد اسالمی خودداری  وه هایی مانند لشکر طیبه  عدم توانایی اش در نابودی گر

خصوص پرهیز  شی پاکستانی ها دربرای بهانه تراکند. . . امریکا باید از ایجاد زمینه ای 

بستن   بکار  از  در    این کشور  کرده  داری  تروریستها خود  با  در مقابله  رویکردی مؤثر 

فعالیت این گروه های تروریستی در خاک خود را     مقابل، از اسالم آباد بخواهد مسوولیت  

                                                                                          بپذیرد..." 

با هللا " که  فیق  رچهارده ساله یی بنام "    میالدی، پسربچۀ  ۲۰۰۷جوالی سال  ماه    درنیمۀ

عمل انتحاری علیه والی خوست    انجام دادنِ   ازخاک پاکستان غرض  ،انفجاری کافی  موادِ 

فر افغانستان  هایبه  مقام  به  را  بود، خودش  شده  و جریا  ستاده  داد  تسلیم  با امنیتی  را  ن 
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. " رفیق هللا " افشا  کشور توضیح نمود  امنیتی و مطبوعاتِ   جزئیات آن برای پرسشگرانِ 

در که  مدارِس نمود  در  شدهیکی  فرستاده  ازآنجا  او  که  پاکستان  دو   تعداد  به  از ،  تن  صد 

                 هستند.    عمل  ری آموزش دیده و آمادۀعمل انتحادیگر به منظور نوجوانانِ 

علیه   اقداماِت خصمانه  اند  کوشیده  همیشه  پاکستانی  مداراِن  حکومت  که  است  این  جالب 

لمللی،  افغانستان  و تروریست پروریهای دوامداِر شان را منکر شده دربرابِر فشارهای بین ا

اظهارات عجیب و غریبی بعمل آرند. مثالً، " یوسف رضا گیالنی" صدراعظم آن کشور،  

میالدی، آنگاه که مسافرتی به اروپا داشت، ضمن مالقات با "    ۲۰۰۹درماه جوالی سال  

ارساِل  "با  تا  نمود  تقاضا  ازوی  اروپا،  اتحادیۀ  خارجی  سیاسِت  مسووِل  سوالنا"  خاویر 

تجهیزات و آموزِش نیروهای امنیتی پاکستان در مبارزه با طالبان کُمک کند. " جالبترازهمه  

درار پاکستان"  دوستان  نشسِت  در"  بصورت  اینکه  کننده  شرکت  کشورهای  سؤال  وپا، 

برانگیز اعالم کردند که پنج ملیارد و دوصد و هشتاد ملیون دالر به پاکستان کُمک خواهند  

                                                                                                  کرد. 

 

مورد تفقد قرار میدهد.  ق هللا را یس جمهور افغانستان رفیحامد کرزی ری   
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  ی کویته یا شورای رهبری گروه طالبان، شورا به کرات اظهار کرده اند که  معتبر منابع  

هم با اعضای  خود و درونِ اعده دارد. اعضای این شورا هم درالق   تنگاتنگی با شبکۀارتباط ِ 

بر قرار کرده اند،    نیز  مستحکمی خانواده گی  پیوندایدئولوژیک،    ، عالوه از پیوندِ القاعده

" دیوید    .مهم بوده استپیوند سببی مالعمر با بن الدن درتحکیِم این همبستگی  ،  به ویژه 

طرازی های حکومتش با  انگلستان، علی رغم همه گونه هم   کامرون" وزیرامورخارجۀ

مورد نا جواب سوألی درم، ب  ۲۰۱۱یکی ازمسافرتهایش به هندوستان درسال  پاکستان، در

امنیت منطقه گفت  آرامی ها آسیا و  تبدیل شدنش به :  در جنوب  " به پاکستان، نسبت 

پناهگاهی برای گروه های شبه نظامی،  یا حمایت ازآنها برای حمله به اهدافی در هند  

یا افغانستان، هشدارمیدهیم.. . ما به هیچ وجه نمیتوانیم این موضوع را تحمل کنیم که  

به افغانستان   به هند و  م تواند به صدور تروریسرو به نظر برسد و باین پاکستان  دو 

                                                         (۲۹)"یا نقاط دیگرجهان کمک کند. 

ربوط به جنگ  م  نشر و افشأ اسناد محرمانۀ  ، ضمنِ لیکس" انترنتی " ویکی پایگاه مشهورِ 

افغانستان  آی{ در  العات پاکستان }آی.اس." دستگاه اط:  تصریح نمود که،  امریکا در 

نظامی که در سالهای اخیر، توسط طالبان علیه کابل انجام گرفته، دخالت    چندین عملیات  

میگیرد. "   میالدی را در بر۲۰۰۹تا    ۲۰۰۴نی  ، دوره ی زماه است. این گزارشداشت

حامد کرزی رییس    ترور    ات  " آی اس آی در عملیویکی لیکس همچنان افشا نمود که   

تروریستی علیه سفارت هند در کابل و حمله    ، عملیات  ۲۰۰۸جمهور افغانستان در سال  

به هوا پیمای ناتو دخالت داشته است . . . دستگاه استخباراتی پاکستان تالش بخرچ  

الکلی مسموم شده به نیرو های بین المللی و    داده تا  با همکاری طالبان، مشروبات  

انتحاری علیه نیرو    عملیات    افغان را برای انجام    و نیز تالش کرده تا کودکان  افغان بدهد  

                                                       (۳۰)های ناتو و امریکایی تشویق کند.  

فغانستان به حدی عمیق و جدی بکار گرفته  استراتژی کین توزانۀ حکومت پاکستان علیه ا

خویش، بیست مرتبه به    شده و میشود که حامد کرزی، نه تنها ظرف سیزده سال زعامتِ 

آن کشور،    ُملکی و نظامیان بی مروتِ   پاکستان سفر رسمی انجام داد تا مگربا رهبرانِ 

بخاطر تأمین صلح در افغانستان به یک نتیجۀ منطقی و ضروری نایل آید، بلکه راه ها و  
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جرگۀ بزرگ منطقه یی، مذاکرات تالش های دیگری را نیز به آزمون گرفت مانند تدویر 

دوکشور، سه   نظامیان  میان  امریکا  همکاری  به  های   جانبه  سازمان  میان  گو  و  گفت 

و پاکستان، میانجیگری کشور های سومی مانند امریکا و بریتانیا،    استخباراتی افغانستان

پاکستان،    – افغانستان    – ترکیه  ایران،    - ترکیه    -چیندپلوماسی و تماسگیری سه جانبه میان  

پاکستان و ادامۀ کنفرانس های سالیانۀ همکاریهای منطقه یی و امثالهم    -افغانستان    -امریکا

   نبود.                                     زمون ها مثمر ثمرکه هیچ یک از این تالشها و آ

به   افغانستان، آموزش تروریستها و فرستادن آنها  نیات منفی، خصومت ورزی با ملت 

قلمروکشور وحمایت های مخفی و علنی مقام های پاکستانی درسالهای پسین تا بدان حد  

ره ژورنالیستان،  خبرنگاران،  حتا  که  آمیزبود  سیاسی رسوا  احزاب  از  برخی  بران 

نظامیان   های  وسیاست  ازاعمال  فوقت  وقتاً  تنها  نه  روشنفکرپاکستان،  های  وشخصیت 

وحکومت مداران آن کشور درقبال افغانستان، بگونۀ علنی وآشکارانتقاد بعمل می آوردند،  

ی  بلکه اسناد وشواهد مؤثق مبنی بردخالتهای آنان درامورهستی مردم افغانستان وپشتیبان 

علنی ارائه مینمودند. همچنان، بخشهایی  بصورت رسمی وازگروه طالبان نیز   آنها  جدی

پاکستانی   های  مقام  نیزازافشأ  امریکایی  واقعیتگرای  حلقات  و  ها  رسانه  ازتحلیلگران، 

دریغ   افغانستان  امنیت  و  هستی  علیه  آنها  مخرب  و  تروریستی  نقش  ایفای  درجهت 

واشنگتن  یافتۀ امریکایی وهمکارهمیشه گی " ن شهرت  نمیکردند. مثالً یکی از تحلیلگرا

  ۱۳۹۴پُست"، حقایقی را افشا نمود که وبسایت " پیام روز" به تاریخ هفدهم ماه میزان  

" تازمانیکه پاکستان مراکز ترورستان را درخاکش خورشیدی آنرا چنین به نشررسانید:   

ح را در افغانستان یتواند صلازبین نبرد و ازحمایت و تمویل آنها دست نکشد، امریکا نم

                                                                                      تأمین کند. " 

چرادرچهارده سال گذشته تالش های امریکا    م روز" ازقول ذکریا می افزاید که: ""پیا

اخترمحمد منصور رهبر جدید طالبان  در افغانستان نا تمام باقی مانده است؟  } زیرا{ مال  

بیشتر در شهر کویته می باشد، جاییکه رهبران طالب زیاد تر درآنجا بود و باش دارند،  

مالمحمد عمر رهبرپیشین طالبان نیز در شهر کراچی زنده گی میکرد و این هم از کسی  

یبت آباد  ی سال درشهر ادن رهبر شبکۀ القاده نیز سال هاپنهان نیست که  اسامه بن ال

بود و این هرسه شهر های پاکستان است... مشکالت افغانستان بدون درک حقایق که  
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نیرومند کشور همسایه تمویل، رهبری و برنامه    یجنگ دراین کشور ازسوی یک اردو

                                                                       "ریزی میشود، حل شده نمیتواند...

تا زمانیکه جلو این مشکالت گرفته  : "  هم از قول آقای ذکریا مینویسد که"پیام روز" باز

رابر شورشیان تا زمانی کامیاب شده نشود، طالبان سرکوب شده نمیتوانند. جنگ درب

عمالً از دشمنان    گاه داشته باشند... پاکستان این مهارت را دارد که نمیتواند که آنها پای

دهد..."                         امریکا حمایت کند و در ظاهر، خود را حامی امریکا نشان   
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 منابع فصل نهم 

 

م ۲۰۱۲ماه جوالی سال  ۲۲ - (شبکه ی اطالع رسانی افغانستان۱)  

م برگرفته شده از گلوبال چلنج  ۲۰۰۷ماه جوالی  – جرمن آنالین   -( نشریه ی انترنتی  افغان۲)

ریسرچ و به نقل از اظهارات " الکساندرلیتوینینکو" عضو سابق سازمان جاسوسی روسیه )اف.اس.  

 بی( 

( همان منبع  ۳)  

م   ۲۰۱۲سال   – ( روزنامه ی  گاردین ۴)  

( همان منبع  ۵)  

( همان منبع  ۶)  

م  ۲۰۱۱ماه  جون  –( خبرگزاری بی بی سی ۷)  

م  ۲۰۰۸( نشریه ی  امید وطن  مورخ بیست و هشتم آگست سال  ۸)  

جرمن   – منتشره ی وبسایت  افغان  - ( وال ستریت ژورنال به نقل از منابع امنیتی غرب افغانستان۹)

م  ۸/۲۰۱۲/ ۳مورخ   - برگرفته شده  از رادیو آزادی – آنالین   

اواخر ماه مارچ سال   - د لودین "  معاون سیاسی وزارت امورخارجه ی افغانستان( سخنان " جاوی۱۰)

م  ۲۰۱۱  

م  ۲۰۱۱اول ماه دسمبر  – ( آژانس خبر رسانی   "فارس " به نقل از منابع امنیتی اردن ۱۱)  

ی  و انترنتی افغانستان  پ( رسانه های چا ۱۲)  

به نقل از    – خورشیدی  ۱۳۹۲ان مورخ چهارم ماه سرط – ( شبکه ی اطالع رسانی افغانستان ۱۳)

 نشریه ی گاردین . 
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( وبسایت مشهور " ویکیلکس " ۱۴)  

م  ۲۰۱۱( رونامه ی " دیلی تلگراف " ماه نوامبر سال  ۱۵)  

سخنان حامد کرزی برای خبرنگاران  درهمین رابطه در شهر کابل  ( ۱۶)  

۲۰۱۲ماه آگست  –به نقل از منابع آلمانی  – شبکه ی اطال ع رسانی افغانستان  (۱۷)  

م  ۲۰۱۱ماه جوالی سال  –"واشنگتن پُست" روزنامه ی   (۱۸)  

   -کتاب " جنگ اشباح " به قلم سیول کول (۱۹)

م  ۲۰۰۹ماه اکتوبر سال  – شبکه ی اطالع رسانی افغانستان  (۲۰)  

م ۲۰۱۱ماه جوالی سال    -روزنامه ی " واشنگتن پُست " (۲۱)  

به نقل از" آرام راستن" پژوهشگر امریکایی    – ۲۰۰۹سال   –دی نیشن"   "مجله ی   (۲۲)  

همان منبع    (۲۳)  

همان منبع    (۲۴)  

درافغانستان  "نی   " جزوه ی موسسه ی   (۲۵)  

م   ۲۰۱۱سال   – خبرگزاری بی بی سی  (۲۶)  

" ویکیلکس   " وبسایت    (۲۷)  

همان منبع    (۲۸)  

 

 

 

 

 

 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

529 

 

 

 

 

دهمفصل   

 

انتخابات ریاست جمهوری  دوم ورد    

و   

 پیامد های آن 

 

متذ  که هنگامۀکرباید  دوِم    شد  افغانستاندَور    ۲۰۰۹سال  در  ،انتخابات ریاست جمهوری 

باال گر افغانستانمیالدی  به تعداد ده ها تن ازنامزد های کرسی ریاست جمهوری   فت و 

آنان    تنِ ، به تعداد سی و چها رکه عاقبت   انتخاباتی ثبت نام کردند  غرض اشتراک در پروسۀ

که اسمای   شناخته شدند   یا نامزادی  انتخابات" مستحق کاندیداتوری  مستقلِ   کمسیونِ سوی " از

                                                                                          : آنها ازینقرار بود

حامد کرزی، عبدهللا عبدهللا، رمضان بشردوست، اشرف غنی احمد زی، میرویس یاسینی،  

خلق(شهنوازت  مشهورجناح  ازرهبران  )یکی  حبیب  نی  راکتی،  عبدالسالم  فنا،  فروزان   ،

زی، سید جالل کریم،  منگل، معتصم باهلل مذهبی، عبداللطیف پدرام، محمد سروراحمد  

شهال عطایی، محبوب هللا کوشانی، عبدالغفور زوری، رحیم جان شنزاد، ذبیح هللا  

نجرابی،    ، بسم هللا شیر،غالم فاروقمحمد هاشم توفیقی  غازی نورستانی، عبدالجبار ثابت،
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عبدالحسیب آرین، معین الدین الفتی، گل احمدیما، غالم محمد رجی، محمد اکبر اوریا، بشیر  

احمد بزحان، سنگین  محمد رحمانی، هدایت امین ارسال، عبدالمجید صمیم و ضیا الحق  

                                                                                                افظی.ح 

نیزدرتذکرِ  میدانم کهاین موضوع را  افغانستان،   همینجا الزم    حامد کرزی رییس جمهور 
پُ درباالخره   بازیهای  ودست  درانتخابات  تقلب  گردید.    شتِ نتیجۀ  پیروزاعالم    وی، پرده، 

  " در انتخاباتِ م(، یعنی پس از " پیروزی۲۰۰۹خورشیدی )سال  ۱۳۸۸سال  دی  ماه ج در
خویش بوجود آورده و    بدالتی را در میان اعضای کابینۀتتغییرات و   ،(وغیرشفاف)تقلبی  

   نمود.                                     اسامی شانزده تن از وزرای جدید را بدین گونه معرفی 

 ه ( بحیث وزیر امورخارج  داکترزلمی رسول ) دکترای طب

 امور عدلی حبیب هللا غالب ) دکترای شرعیات( بحیث وزیر 

 دکترای علوم اجتماعی( بحیث وزیرتحصالت عالی للهی )داکتر محمد هاشم عصمت ا

 محمد یوسف نیازی ) دکترای علوم اسالمی( بحیث وزیر حج و اوقاف 

 انجنیر محمد بشیر لعلی بحیث وزیر فواید عامه 

 داکتر ثریا دلیل ) دکترای مدیریت و صحت( بحیث وزیرصحت عامه 

 عبدالهادی ارغندیوال )ماستراقتصاد( بحیث وزیر اقتصاد 

 محمد هادی حکیمی ) ماسترحقوق و تجارت بین الملل( بحیث وزیر تجارت وصنایع 

 یارهللا منصوری )ماسترعلوم سیاسی( بحیث وزیر احیا و انکشاف دهات

 آمنه افضلی )لیسانس بیولوژی( بحیث وزیر کار و امور اجتماعی 

 اوراس )ماستر ساختمان سازی( بحیث وزیر تراسپورت وهوانوردی   انجنیر عبدالرحیم

 پلوشه حسن )ماستر...( بحیث وزیر زنان 

 انجنیر عبدالرحیم ) لیسانس انجنیری( بحیث وزیر عودت و مهاجرین 

     ارسالجمال )لیسانس اقتصاد( بحیث وزیر سرحدات، اقوام و قبایل 
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 ث وزیر مبارزه با مواد مخدر ضرار احمد مقبل )لیسانس تعلیم و تربیت( بحی

 ( بحیث وزیر انکشاف شهر شهر سازیسلطان حسین ) دکترای 

 

 انتخابات تقلبی 

اعتراض های وسیع منابع  رسانه ها،    گزارش های متعددِ   اساِس ب   داده شد،چنانکه تذکر

پروسۀ    مخالف، جامعۀ مدنی و رقبای انتخاباتی حامدکرزی،بین المللی، احزاب ِداخلی و 

دست بازیهای ضد  آگنده ازتقلب و   افغانستان،میالدی  ۲۰۰۹انتخابات ریاست جمهوری سال

بود. درقانونی  تشکیل ِانت   بخِش هرچند  بنام  خابات،  طویلی  و    مستقلِ ریاست ِ"عریض 

دقیق نماید، اما، تا آنجا    مربوطه را تنظیم، ترتیب و نظارتِ انتخابات " ایجاد گردید تا امورِ 

والی ها،   مالی، نفوذِ   که گفته شد، حامد کرزی با استفادۀ وسیع از قدرت دولتی، امکاناتِ 

گیری و رای شماری را رای   مستقل " انتخابات و غیره، توانست روندِ ریاست "  منسوبینِ 

ی ازتقلب  ی بچرخاند.  چنانکه برنامۀ تلویزیونی "طلوع " درکابل، صحنۀ    خویشبه سود ِ 

و مستند به  را به صورت تصویری    غرب کشور  ودست بازی انتخاباتی درمناطق جنوب

درآ که  نید  رسا  دراختیارداشتنِ نفر   چند   ، ننشر  با  و    اوراقِ   ،  دهی  های  رای  صندوق 

دیگران،  نام    معین و چپ از انظارِ   دریک محلِ که  ند  انتخاباتی مالحظه میشد   مخصوص ِ

 . اوراِق دست داشته را  به داخل صندوق ها می اندازند و  نویسی نموده 

کتاب   ۸۴۷ درصفحه یداکترسپنتا که درآڼ زمان وزیرامورخارجه ی رژیم کرزی بود،  

واقعیت اینست که درکلیه  روایت ازدرون( چنین مینویسد: »    –خویش )سیاست افغانستان  

رفته است.  وناګون همیشه تقلب هایی صورت گگ ی  افغانستان بدرجه هاانتخابات های  

ران برخی از نامزدان ویا خود شان سهیم بوده اند. بل داتقلب هایی که درآن نه تنها هوا

زاری انتخابات شفاف وآزاد را برعهده  گکه برخی ازمسووالن نهاد هایی که مسوولیت بر 

 داشته اند، سهم داشته اند.«

"نامزد    هرچند کرزی  بعنوان  داکترعبدهللا را  تنها  انتخاباتی  که  یگانه حریف  و  پیشتاز" 

داشت، برخورداری  دربرابرخود  با  آرااز   ظاهراً  درصد  وسه  پنجاه  اعالم    حدود  برنده 

موقعیتِ  اما  افکارِ   گردید،  نزد  مردم ِوی  اعتبارِ عامۀ  و  لطمه خورد  جهان  و    افغانستان 
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نمود.   تنزل  جهانی  جامعۀ  نزد  اش  درانتخاباتِ سیاسی  تقلب  و  بازی  سال   دست 

ریاست جمهوری افغانستان )میان کرزی و داکترعبدهللا( آنقدروسیع و رسوا آمیز  ۲۰۰۹

خوانده شد که حتا شاهدان و نظارت کننده گان خارجی که درچارچوب کمسیون "مستقل"  

راف کردند، بلکه تقلب ازجانب طرفداران حامد انتخابات حضورداشتند، نه تنها بدان اعت 

 کرزی را تأیید نمودند. 

باید عالوه نمودکه باساس باال گرفتن رسوایی های ناشی از تقلب درانتخابات، موجب شد  

اما  بپردازند،  مبارزه  به  انتخاباتی  َدوِر دوم پروسۀ  به  و عبدهللا(  نفر )کرزی  که هردو 

وِر دوم این پروسه اشتراک نمیکند و بنابرآن، حامدکرزی  دکترعبدهللا اعالم نمود که در دَ 

 انتخابات اعالم شد.بمثابۀ یگانه کاندیِد " بی رقیب " برندۀ 

 

 

 انتقال صندوق رای توسط شخص درکوهستانهای کشور
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 )یوناما( افغانستاندفاترسازمان ملل در

میگردد، اما  گذشته بر سدۀ    فغانستان، به سالهای پنجاهِ هرچند فعالیتهای سازمان ملل درا

های افغانستان توسط نیرو   میالدی، پا به پای اشغالِ   ۲۰۰۱ز سال  مذکور پس ا  سازمانِ 

" یا نیروی  تشکیل نیرو های "ایسافامریکا و  ایاالت متحدۀغرب به رهبری  ائتالف ِ  مسلحِ 

وسیعی    میالدی، بگونۀ  ۲۰۰۱افغانستان درماه دسامبر  یتِ امن  ک به تأمینِ بین المللی کمُ 

 این کشور دست به فعالیت زد. در

 قبلی ذکر  ن در صفحاتِ الیت سازمان ملل دربخشهای " ایساف " بگذریم که ازآفعاگراز

درافغانستان، به  " یوناما"     ی بنامدفتر  ایجادِ   سازمان ازطریقِ بعمل آورده شده است، این  

حکومتداری خوب،    ای، تقویتِ خابات، مصالحه، همکاریهای منطقه  تمربوط به ان   امورِ 

انکشافی و امثالهم می    امورِ   قانون، نظارت برحقوق بشر، انسجامِ   حاکمیتِ   تسریع روندِ 

دفاترِ پرداخت.   دلیل،  دربهمین  یوناما  وال  کشوراکثر  کندهیات  بامیان،  کابل،  ار،  مانند 

کندز،   آباد،  جالل  مزار،  فاریاهرات،  سرپُل،  بدخشان،  تخار،  جوزجان،  بغالن،  ب، 

خوست گردیز،  اُ دایکندی،  زابل،  فراه،  نیمروز،  کنرگشوده رزگان،  و  غور  بادغیس،   ،

 گشت.

دیگر، سازمان ملل با ایجاد دفاتر متعدد درمرکز و والیات افغانستان،   بعبارۀ

 بخشهای آتی را بعهده گرفت :  دِ پیشبرُ مسوولیت ِ

 بین المللی و دولت افغانستان تمویل کننده گان   ابط و فعالیت میانهمآهنگ سازی رو* 

و برنامه هایی که از اولویت ملی بر  استراتژی انکشاف ملی   تسهیل و تقویت  * 

 خوردار بودند 

حمایت از برنامه ی صلح و ادغام مجدد ) که بعد ها بهمین منظور شورای عالی * 

 گردید( صلح هم توسط دولت مرکزی ایجاد 

مختلف در افغانستان درحل و فصل منازعات  ظرفیت حکومت   تقویت و انکشاف  * 

 سطوح والیات  
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ن توسط نشر گزارشها و همچنان تالش بخاطر جلو تقویت حقوق بشر و حمایت ازآ* 

 ملکی در جنگ، منع خشونت هاعلیه زنان و تطبیق مواد قانون. گیری از تلفات  

 کاری سازمان ملل در افغانستان را میتوان چنین معرفی نمود : های تیم  ن، برآبنا

 آسیایی  ) ای. دی .بی(بانک توسعۀ 

 سازمان زراعت و غذا ) اف. ای. او( 

 (ی انکشاف زراعت ) آی. اف. ای. دیبین الملل صندوق

 سازمان بین المللی کار ) آی. ال. او( 

 صندوق بین المللی پول )آی. ام. اف( 

 اجرت ) آی. او. ام( مه  یسازمان جهان

 ای(پاکی افغانستان )ام. ای. سی سی .مرکز همآهنگی ماین  

 کمشنری عالی حقوق بشر )یو. ان. او.اج. سی. اچ. آر(

 کمشنری عالی سازمان ملل در امور پناهنده گی )یو. ان. اچ. سی. آر( 

 زنان سازمان ملل برنامۀ

 یو. ان.ای. ام.ای(  –هیأت معاونیت سازمان ملل در افغانستان )یوناما 

 صندوق کودکان سازمان ملل )یو.ان. آی.سی. ای. اف(

 کنفرانس سازمان ملل روی انکشاف تجارت )یو. ان. سی.تی. ای. دی(

 امنیت و مصوونیت سازمان ملل )یو. ان. دی. اس. اس( ادارۀ

 ان. دی. پی( انکشافی سازمان ملل )یو. برنامۀ

 سازمان آموزشی علمی و فرهنگی )یو. ان. ای. اس. سی .او( 
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 محیط زیست ) یو. ان. ای. پی( برنامۀ 

 اچ.ای.بی.آی. تی.ای. تی( -اسکان مجدد ) یو. ان برنامۀ

 سازمان انکشاف صنایع ) یو. ان. آی. دی . او (

 مشترک سازمان ملل درمورد ایدز)یو.ان. ای. آی. دی. اس( برنامۀ

 دفترسامان ملل برای خدمات پروژه یی )یو. ان. او. پی. اس( 

 دفتر همآهنگی امور بشر دوستانه )یو.ان. او. سی. اچ.ای(

 دفترمبارزه با جرایم و مواد مخدر) یو.ان. او. دی. سی(

 صندوق جمعیت ملل ) یو.ان. اف. پی. ای( 

 بانک جهانی )دبلیو. بی(

 غذایی  ) دبلیو. اف. پی (  برنامۀ

   (  زمان صحی جهان ) دبلیو. اچ. او سا

 N.G.O) )ان.جی. اوسازمان های غیرحکومتی 

بخِش  دیگرازیک  از  مؤسساتِ   پس  که  اشغالِ   امارتِ   سقوطِ خارجی  و  طالبان    گروه 

ان "  ، همانا  ، بصورت گسترده درکشور ایجاد گردید های امریکاییافغانستان توسط نیرو 

ن، مردم افغانستان به  ازآ. قبل  ندحکومتی بود غیر  مؤسساتِ یا سازمان ها و  ها  . او"  .جی

ایجادِ  به  مربوط  مفکورۀ  نداشتند.  چندانی  آشنایی  نام،  غیر این  سازمانهای  حکومتی   

نخستین  میالدی بودکه    ۱۹۴۵سال    میگردد به نیمه های قرن نزدهم  و اما،بردرجهان،  

خارجی    آنکه این مؤسساتِ دید.البته قبل ازاد گرسوی سازمان ملل ایج  غیردولتی ازسازمانِ 

فعالیت بوده اند. گفته    ها مشغولبه افغانستان سرازیرشوند، درسایرکشور"  نندهک ک کمُ "

میالدی، درایاالت متحدۀ امریکا یک اعشاریه پنج ملیون، در  ۲۰۰۹درسالشده که تنها  
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دررو  هزار،  هفت  و  هفتاد  و  دوصد  مسیه  سه  اعشاریه  سه  مؤسسۀ  هندوستان  لیون 

 )ان.جی.او( وجود داشته اند. 

ه بوده است،  چگون   هاکشور  سایرِ بین المللی در  مؤسساتِ   نوع  نقش و مؤثریت این  ه اینک

و  جداگانه  است  باساِس بحثی  دهه  تجاربِ   اما،  ازیک  بیشتر  سازمانهای افغانستادر  ن، 

خیریه و  تاجران، مراکزِ ها،  انکها، کمپنیمساعدتها ازب جمع آوری  زیکطرف باااگرمتذکره،  

پیشبُ  بخاطر  جهان  مختلف  ردِ دولتهای  های  افغانستان   پروژه  خدماتی    رِ ، مصددرقلمرو 

ازشدند اقتصادی،  اجتما  ، روانیسوی دیگر، زیان های فرهنگی،  نیز  و  عی زیادی را 

 .  به بار آوردندبرای مردم ما 

مالی و    که  فسادِ   وهست  افغانستان این بود " ان. جی. او " ها در  کارِ   عمده ترین عیبِ 

جوان، اعم از پسرو دختر سرباز  قشرِ   میانِ از  ،متذکره  مؤسساتِ فرهنگی را دامن میزدند.  

  فریبندۀ نوع غربی دالری بیشتر و زرق و برق ِ  حقوقِ   گیری نموده آنان را با فراهم کردنِ 

محوطه های   دردرونِ بدنۀ اصلی جامعه جدا ساخته  ازبه تدریج  ،  ست وشوی مغزی وشُ 

گی   زنده  خاص  شیوۀ  و  غربی  فکری  بنابرآ نوع  در محصورمیساختند.  بسترِ ن،    چنین 

ق وطنی،  عمیگرایشهای  ازافغانستان را  جوانِ نسل ِ   ود کهفرهنگی و اقتصادی ب   ،فکری

و آزادیخواهانه  احساساتِ  مبارزاتی  روشهای  برای  ،  های زدودِن    ازتالش  سیاست 

 ی آوردند.  بیگانه و بی تفاوت بارم تقریباً   ،سرمایهن جهااسارتبارِ 

قافله ساالرجنبشهاواقع، چشم و چراغ جامعه بو ر جوان که د  پس، نسلِ  ی  ده و میتوانند 

و حتا ) ین نهاد های غربی  آنها در ارتباط با ابرخی ازفکری وطنخواهانه باشند، متأسفانه  

و    ،( اطالعاتی میشوند  عجین  دیگری  بوی  و  خوی  دردِ با  بیسوادی،  جانکاهِ   هرگاه،   

 کشورهای خارجی را  گستردۀ دولتی توأم با دخالت های شیطنت آمیزِ   عمومی و فسادِ فقر

  میشود، شده یا  این ناحیه متوجه حال و آیندۀ کشور  ن بیفزاییم، مصیبت هایی را که ازبرآنیز 

 حدس زده میتوانیم.     بگونۀ دقیق تر

نظِرمالی، بخِش عمدۀ  ، ازکه گفته آمد یامد های نا گوارن همه پها، عالوه ازآ "او"ان.جی.

بین   بلعیدند  مساعدتهای  افغانستان را  برای  دولتیالمللی  مقام های  از  برخی  با  حتا  ،  و 

  عریض،  دفاترِ گرفتند. گشایِش و بند های نا روا قرار  زد بیشتر، درتبانی و غرض اختالِس 

موتر پُرمصرف،  و  مفشن  معاشاتِ   هایطویل،  و  حقوق  و قیمتی،  هزاری  ده  چند  دم ع 
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ملیون ها  مردم و باالخره، با فرار دادنِ  نیازِ    از اصلِ دلسوزی و برنامه ریزی های دور

، ضرباتِ  بخارج  افغانستان  از  به  دالر  ناپذیری  جبران  فکری  هستی  واقتصادی    پیکِر 

 کشور وارد 

رهای مختلف  کشو   و سرشناسانِ " ها در عین حال، با سران  . او جیچون "ان. آوردند.   

 دفاترو قطع فعالیتهای آنها  دربِ  ن، حتا بستنِ  تنگاتنگ قرارداشته ودارند، بنابرآارتباطِ در

ً   افغانستان ناتوانِ   سوی حکومت های ضعیف مانند حکومتِ از  ناممکن میباشد.  تقریبا

ی در و جفا هاو غآنچه گفته شد، نمونۀ بسیار کوچکی از نتایج کار " ان . جی . او " ها 

 در افغانستان بحساب میرود.   آنها

 درافغانستان ها (ان . جی .او)نمونه ای ازکارهای 

از تعدادی  مؤسساتِ عالوتاً،  بروفقِ   این  خاِص   غیردولتی،  های  های    برنامه  کشور 

های اطالعاتی  جواسیس، برنامه ریزی  جمع آوری معلومات، استخدامِ   مشغولِ   استعماری،

اسناد و شواهدِ بودند دیگر مشغول  الیتهای خاِص وفع دار  .  د  ن زیادی درافغانستان وجود 

افرادِ  براینکه    ، " مشاور " و ... درچارچوبِ متخصص"، " کارشناس ""   ظاهراً مبنی 

استفاده ، بلکه فقط بمنظورِ متخصص نبودهورشناس  انجیویی هستند که هرگز کا  مؤسساتِ 

 .  ره آمده بودندافغانی و غی  خوشگذرانی، تبخترباالی کارمندانِ ،  مالیجویی  

" مامورپیشین سیا و مدیر اجرایی شورای منافع ملی امریکا، مقاله فلیپ گیرالدی  چنانکه"

ای پیرامون احتمال جاسوسی مؤسسات " ان.جی. او" نوشت که ترجمۀ دری آن درشمارۀ  

از سوی "هادی  ۲۰۱۵ماه دسمبرسال   آریایی"  با شرح  سعادتم "  به نشررسید. وی   "

وبستی راجع به اقدامات و برنامه های اطالعاتی ایاالت متحدۀ امریکا، استفادۀ ابزاری به  

مقصد جاسوسی ازاین مؤسسات را که ازجانب مقام های امریکایی صورت گرفته باشد  

 و یا صورت بگیرد، محتمل میداند. 

ازاین مؤسسات  منسوبینِ  به شکلبرخی  پیکرِ   ،  به  نیز  وارد  دیگر  افغانی ضربه  جامعۀ 

  هنگفتِ مقدارتهیه نموده  یا طرح و پروژۀ کاری شان را  "  کردند. مثالً، وقتی "پروپوزلمی

عمدۀ  آنکه بخِش ، عالوه ازک کنندۀ خارجی دریافت مینمودند کمُ  پول از کشورها یا منابع 
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مرۀ مؤسسۀ  وزو مخارج ر لیه ماهیانه و دفتر ودیوان، وسایل نقحاصله، برای حقوقِ  پولِ 

و قرار    کمتر، به افراد  پولِ  پرداختِ   ، پروژۀ مورد نظر را دربرابرِ میرفتمذکور به هدر 

  و حتا قرار دادی دوم، پروژه را باالی کسان دیگری   دادی های کوچکتر می سپاریدند

میرسان نتیج ی بفروش  در  که  پروژه  ه،د  نظر  یا  با    ی مورد  یا  ماند،  می  تکمیل  د  موانا 

. بهمین دلیل بود که هرساختمان یا سرک کیفیت ِ فوق العاده پایین به سررسا نیده میشدو 

 .  ب فنی آن متبارز میگشتو یا معای   یا فرو می ریخت پس ازمدت کوتاهی و خیابان

تلویزیونِ  "، ضمنِ "  چنانکه  ) نشرِ   طلوع  های  ازبرنامه  خویش  انتقادی  –کمیدی  یکی   )

ن، یکتعداد غزنی به نشر رسا نید که درآ مستندی را از شهرِ میالدی، فلمِ   ۲۰۱۱درسال  

و   یک  با  درکارگران  نقلیه  وسیلۀ  قیر  داخلِ دو  مصروف  یکی    (ِلتاسفا)ریزی  شهر، 

 ریگ و جغله، آنهم  سفت کردنِ از. جالب این بود که پس  دیده میشدند  شهر  یازخیابانها

 سیاه مملو از رنگِ "  رازکارگران، بوسیلۀ پایپ ازیک " تانک توسط وسیلۀ دستی، یکی  

، با " اسفالت " است  قیرکه الزمۀ ، روی ریگ و جغلۀ فرش شده را بجای ریختاندنِ مایع

 .   سیاه  میپوشانیدرنگِ 

د "  سفارتِ   پلوماتِ ییک  بود:  گفته  درکابل  به  آلمان  امریکا  امدادی  پولهای  چهارم  یک 

کنندۀرسد"   خارجی می مشاورانِ   مصرفِ  چنین وضع    و گزارش های دیگرنیز حکایت 

کمپنی  مرِ ویلیم استرانگ" آکه شخصی بنام "  گزارش ها آمده بودوحالی بودند. دریکی از 

مهیا   افغانستان  های  وزارتخانه  مشاوربرای  گویا  که   " گروپ  مارکیت  امرجنگ   "

 داخت. میساخت، مبلغ دوازده هزار دالر امریکایی تنها به کرایۀ خانه میپر

از پاینت مشاورانِ یکی  "بیرنگ  کمپنی  در   بود    برابرِ "  گفته  یکروزۀ پرسشی  حقوق   "

هشتصد  ( درافغانستان، مبلغ  های انکشافی ایاالت متحده )یو.اس.اید  کادارۀ کم    کارمندان  

 امریکایی میباشد.دالر وچهل

صرفاً یکصد و هشتاد    ، در مقابل  " مشورتی بنام  " کراون اجنتدفتر    برای یک همکار  

 کهای پولی، مبلغ  دوصد و هفت هزار دالر پرداخته شد. مهمآهنگی  ک   روز کاردر دفتر  

کار، مبلغ  ویکروز  تنها دوصد و چهل  برابر   این کمپنی، درهمکاران  و برای یکی دیگراز

 دوصد وچهل هزار دالرتادیه گردید. 
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حال و    ختالس و جفاکاری بحقِ ، نمونۀ بسیار کوچکی ازمجموع غدر و اآنچه گفته شد

 ادامه داشت.( م ۲۰۱۴تا ۲۰۰۱آیندۀ افغانستان بحساب میرود که در سالهای )

 خارجی ها در افغانستان سایراز برنامۀ کاری  نمونه ای

پالیسی ها و زیانهای کوتاه مدت و دراز مدتِ مؤسساِت خارجیبرنامه های     ، روشها، 

ده جایش انجام دا، دقیق، فنی و تحلیلی که باید درمهم ، بحثی است  ناشی ازآن در افغانستان

افغانستان درماه می   باید متذکرشد که شبکۀ اطالع رسانی  اینقدر  اکنون  م  ۲۰۱۳شود. 

افغانستان   " بسیاری از دختران و زنان  کشور نوشت که هالل احمرِ  سازمانِ  دبیرِ  قولِ از

 تجاوز    مورد  {،  نظامی  –مالی  خارجی } و طبعاً ازسوی سایرقدرتمندان    سوی نظامیان  از

قرار می گیرند که بخاطر   آبرو و حیثیت    جنسی  از  آنرا گزارش نمیکنند؛    ترس  خود، 

  خارجی ها به نوامیس    رسمی از تجاوز  هرچند که تا کنون قریب بیست مورد گزارش  

 افغانستان ثبت شده است ..." 

  بسیاری از دولتمردان و مردم افغانستان از اتفاقات  " شبکۀ اطالع رسانی عالوه میکند که  

الکلی و    مشروبات    خ میدهد، غافلند. مسایلی مانند فروش  حشتناکی که پیرامون آنها ر  و

بی بند و    رویجه اندازی مخفیانۀ قمارخانه ها، تگوشت خوک در بازار های داخلی، را

  و ... شامل    هنظام خانواد  و تزلزل   جوانان، گسترش بی حجابی  ندن  باری، به فساد کشا 

 همین اتفاقات اند. " 

ه نخواست و یا اصالً نه آنکه هیچگا اداری حامد کرزی  فسادِ ده ازضعیف و آگن   حکومتِ 

، بلکه متأسفانه را بگیرد خارجی های مؤسساتاختالسها و خیانت خودسریها، نتوانست جلو

 . ملی تشریک مساعی هم بعمل آورددست بهم داده درفعالیتهای غیرقانونی و غیرِ 

درسالهای   ( وزیرپالن و برنامه ریزیآقای بشردوست  وزرای کابینۀ حامد کرزی )یکی از 

او( را مرتب    -جی  -ان  )چند صد ادارۀ نا کارآمد و فاسدِ   میالدی، فهرستِ ۲۰۰۱پس از  

دستورن  تا  جمهورسپرد  رییس  به  صادر  انحاللِ موده  را  کرزی،  آنها  مگرحامد  نماید، 

  و جلو گیری از حیف و میلِ فهرست متذکره را حفظ نمود وهرگز نخواست در این مورد  

اقدام اصولی و اساسی بعمل آورد. اما درسالهای بعد، وقتی سر  مساعدتهای بین المللی  

فسادِ  اداری  وصدای  ب   مالی و  ازدولت  افغانستان،  ادارۀ شفافیت  اال گرفت و  بین  طرف 
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جهان معرفی گردید، رییس جمهور طی سخنانش گفت که  الملل بعنوان فاسد ترین کشورِ 

 .  خارجی ها " نهفته استمالی و اداری در وجود "  فسادِ  عللِ 

جهان اعالم  حامد کرزی بعنوان فاسد ترین کشورِ زعامت ِ  تحتِ آنکه افغانستان  ازعالوه  

جهان  پاسپورت ِ و بی اعتبار ترین  بی ارزش ترینافغانی نیزبمثابۀ  پاسپورتِ دید، حتا گر

  خورشیدی حزبِ ۱۳۹۳نشریۀ تاریخی دوازدهم ماه حمل سال    باساس گزارِش   معرفی شد.

رپاسپورت افغانی در  ، ارزش و اعتبا"هنلی وشرکا "  نهادِ و به نقل از   همبستگی افغانستان

 گرفت.  آخرین مقام تعیین شدۀ جهانی قرار، یعنی ردۀ نود وسوم 
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 منابع فصل دهم 

 

 

(شرح تد ویر کنفرانسهای بین المللی پیرامون موضوعات افغانستان ، باساس 1)

مطالعه ی رسانه های داخلی و خارگجی و متن و معلومات مندرج درکتاب "  

 ازالف تا یا " ) رهنما برای کمک به افغانستان(  و ویکی پدیای آزاد .        
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 دهم یازفصل 

 

 افغانستانهای بین المللی برای تدویرکنفرانس

سایرِ  به  ازآنکه  ت  قبل  بهتر موضوعا  سلسله  بپردازیم،  یک  ازبرگزاری  بود،  خواهد 

که کنیم  یاد  نیز  هایی  از  کنفرانس   انتظامِ بخاطرِ   ظاهراً   میالدی،  ۲۰۰۱سال  پس 

قضایی  امورسیاسی  حقوقی،  اقتصادی،  مالی،  حکومتِ و ،  بنیادِ   نظامی  کرزی    نو  حامد 

                                          جهان دایرگردید.   افغانستان و کشورهای مختلفِ   درداخلِ 

 نخستین کنفرانس بین المللی

"  نمیالدی تحت عنوا  ۲۰۰۲سال  ماه جنوری  ۲۲و    ۲۱ه به روزهای  نخست ک  کنفرانِس 

بین   )اکنفرانس  افغانستان"  بازسازی  برای  و  ای.آر.لمللی  میزبانی  به   ریاستِ اس.جی( 

اروپا و کشورهای دیگِرجهان  ایاال  ان و سهمگیری جاپ دولتِ  اتحادیۀ  امریکا،  ت متحدۀ 

و بیست و   شصت و یک کشورِ   وزرا و نماینده گانِ   درتوکیو دایرگردید. دراین کنفرانس،

مؤسس و  سازمان  ورزیدند.  یک  اشتراک  المللی  بین  ی  روی  ه  کنفرانس  این  اعضای 

افغانست   موضوعِ  وبازسازی  اضطراری  کُمک  ویک  نموده  بحث  بشردوستانۀ  ان 

                                      (۱)پذیرفتند.  به این منظور   )چهاراعشاریه پنج ملیارد دالر( را
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                                        کنفرانس دوم بین المللی در توکیو

از کنفرانس،  عالوه  بخاطراین  دیگربازهم  المللی  بین  کنفرانس  افغانستان،  نیز آیندۀ    ی 

درتوکیو مرکز جاپان دایر شد. پس ازبیانات صدراعظم جاپان و سخنرانی حامد کرزی و  

ُکمکهای مالی  مذکور،   کنفرانِس   میان اعضای  همچنان، بعداز گفت وگو های نسبتاً فشرده

حاکمیت، آموزش  بازسازی افغانستان، استقرارِ   بنامرا که    میالدی۲۰۰۶تا    ۲۰۰۲سال  از

سازی سازی جاده ها، برق، مخابرات، بازدوشیزه گان، صحت و بهداشت، باز   و پرورِش 

 آبیاری،  غذایی، مدیریت آب و احیای سیستمِ   پولی، زراعت و توسعۀ روستاها، امنیتِ   نظامِ 

روبی،  مایحتیاجِ   ماین  ودیگر  سالح  خلع  اختصاص  برنامۀ  قرارآتی  داده    افغانستان، 

                                                                                              شد.   

برای  دالر مبلغ  یک اعشاریه هفت ملیارد  برای سال اول بازسازی افغانستان ......

مبلغ دوصد و هفتاد ملیون  دالر   ..... تان . . . . . . .تأمین امنیت افغانس  

مبلغ دوصد و شصت ملیون دالر .نستان . . برای امور حکومت داری افغا  

 برای انکشاف زراعت افغانستان .......   مبلغ هفتاد ملیون دالر 

 برای امور زیر بنایی افغانستان . . . . .  مبلغ یکصد و هفتاد ملیو ن دالر

( ۲) برای مساعدتهای عمومی افغانستان . ..  مبلغ یکصد ملیون دالر  

 

کشورهای اشتراک کننده دراین کنفرانس عبارت بودند از: آسترالیا، اطریش، بنگله دیش،  

بلجیم، برازیل، بلگراد، کانادا، چین، جمهوری چک، دانمارک، فنلند، فرانسه، جرمنی،  

ایر اندونزیا،  هندوستان،  هنگری،  قرغز،  هلند،  کویت  قزاقستان،  ایتالیا،  ایرلند،  ان، 

ناروی، عمان،   نایجریا،  جدید،  هالند، زیالند  ملیزیا، مکسیکو، مراکش،  لوگزامبورگ، 

سلووینیا،   سنگاپور،  روسیه،  کوریا،  رومانیا،  قطر،  پرتگال،  پولند،  فلیپین،  پاکستان، 

نس، ترکمنستان، ترکیه،  افریقای جنوبی، هسپانیا، سویدن، سویس، تاجیکستان، تایلند، تو

   ویتنام.                                     انگلستان، ایرلند شمالی، امارت عربی، ازبیکستان و 
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 نمایی ازکنفرانس بین المللی توکیو درمورد افغانستان 

پروگرام انکشافی توکیو عبارت بودند از:  کنفرانِس  بین المللی اشتراک کننده درمؤسساتِ 

، سازمان  تعلیم و تربیه  سازمان ملل، کمسیون عالی سازمان ملل دربخش پناهنده ها، شعبۀ

نفوس، شعبۀ    مواد مخدر،صندوقِ   کنترولِ   کودکان، پروگرامِ   علمی و فرهنگی، صندوقِ 

مکهای انسانی، شعبۀ غذایی جهان،شعبۀ زراعت و مواد غذایی مربوط به سازمان ملل.  کُ 

س کاروکارگر همچنان،  بانک  ازمان  المللی،  بانک    جهانی،بین  آسیایی،  انکشاف  بانک 

   امورمهاجرت.                                                      شاف اسالمی و سازمانانک

 کنفرانس کابل  

در که  گفت  بمن   ۲۰۰۲سال  اواخرِ باید  دیگر،  کنفرانس  یک  همکاری  ظورمیالدی  جلب 

گردید.  کابل دایراین کشور در  امنیتِ   تروریسم و تأمینِ های همسایۀ افغانستان علیه  کشور

 و درآستانۀ نخستین سالگردِ   م۲۰۰۲نس که به روزبیست ودوم ماه دسامبر  دراین کنفرا 

تاج جدیدِ   حکومتِ   تشکیلِ  چین،  کشورهای  دایرگردید،  افغانستان  ازبی  کستان،  یکستان، 

ایران  روسیهترکمنستان،  و  پاکستان  کنفرانس،  ،  این  طی  بودند.  ورزیده  اشتراک   ،



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

545 

 

نخواهند کرد و  کشورهای همسایه ظاهراً تعهد سپردند که درامورداخلی افغانستان مداخله  

بگونۀ مشترک فعالیت  روریسم و قاچاق مواد مخدر، ت اد گرایی مذهبیمبارزه علیه  بنی در

، نه  های متذکرهکشور   کتبی توسط نماینده هایامضای این تعهداتِ   خواهند نمود. هنگامِ 

سازمان ملل حاضر  کشور و الخضرابراهیمی نمایندۀ خاِص تنها حامد کرزی رییس جمهور

امنیتِ  بلکه شورای  کنفرانس    بودند،  قطعنامۀ  نیز  سازمان  نمودهآن  تصویب  و    راتأیید 

                                            .                                آنرا مطالبه کرد  موفقیت

                                                   کنفرانس برلین

های جهان در برلین  میالدی، عده یی از کشور  ۲۰۰۴سال  بتاریخ سی و یکم ماه مارچ   

کهای شان به این رد هم آمدند تا مشکالت اقتصادی آیندۀ افغانستان را بررسی نموده کمُ گِ 

 دوازده مساعدتِ   ، خواهانِ افغانستان طی این کنفرانس حکومت    نمایند.  کشور را اعالم

کشور ولی  گردید،  جهانی  ازجامعۀ  دالری  کملیارد  اشتراک  درهای  امر،    نهایتِ ننده، 

برای سه سا لِ  دالر را  تمویلِ   پذیرفتند که وجه هشت ملیارد  پروژه های   آینده غرض 

این  رزی بحیث رییس جمهورافغانستان درکبازسازی افغانستان بپردازند. بالمقابل، حامد

پرداخت کنفرا سخنرانی  به  تنها  نه  راه  نس،  در  آینده،  سال  سه  تا  که  نمود  تعهد  بلکه   ،

بخش خص  تقویت  داری خوب،  درحکومت  اجتماعی  های  امور  وصی، مشارکت گروه 

دولت، بازسازی کشور، مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر و اجرای مواد موافقتنامۀ  

   نشد.                    )گام هایی که هرگز برداشته  بن گام های مؤثر بردارد.  فرانِس کن 

                                                                                    کنفرانس اول لندن 

های   سال  ۲۷و   ۲۶درروز  فبروری  سال    ۱۲و    ۱۱)  میالدی،   ۲۰۰۶ماه  دلو  ماه 

دو روز۱۳۸۴ کنفرانس  دایرگردید.در  هخورشیدی(  انگلستان  پایتخت  این    لندن  ریاست 

.  ملل قرار داشتمنشی سازمان  جمهور افغانستان و بانکی مون سر کنفرانس بعهدۀ رییس

  انکشافِ و نخستین دورِ   واقع، نقطۀ پایان موافقتنامۀ بن   کنفرانس لندن در  گفته شد که  تدویرِ 

  ، برای جامعۀ بین المللی، یکبارِ ن کنفرانسافغانستان پس از رژیم گروه طالبان بود. طی ای 

آیندۀ افغانستان تأکید   قبالِ  مالی و سیاسی شان دردیگر این فرصت دست داد تا به تعهداتِ 

                                        چنین بیان نمود :  میتواناین کنفرانس را    مسایلِ   ورزند. رئووِس 
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                                      * آغاز رسمی توافقنامۀ  افغانستان }طی  کنفرانس بن{

   ستراتژی مؤقت انکشاف ملی به جامعۀ بین المللیا* ارائه  

دارد تا به مشکالت داخلی  *  تضمین اینکه دولت افغانستان منابع کافی به دسترس 

 خود و تعهدات بین المللی طی چند سال آینده رسیده گی نماید. 

رومکنفرانس   

ایتالیا دایرگردید، عمدتاً  پایتخت    رومِ   شهرِ م در ۲۰۰۷این کنفرانس که درماه جوالی سال  

مسایلِ بخاطر روی  بررسی  و  حاکمیتِ   بحث  به  اصالحِ   مربوط  و  قضایی    نظامِ   قانون 

                                                                               گزار گردید.افغانستان بر 

نتیجۀ  اعضای کنفرانس اظهارداشتند که کلیه ساختارهای حقوقی و قضایی افغانستان در

. دجنگهای استمراری سی ساله نا بود گردیده اند که بایستی دوباره سازی و اصالح شون 

  سازی این نظام به کنکاش گذاشته شد و حکومتِ بهتر  ، پیشنهاد ها و طرقِ چنانکه طرح ها

های بیشتری را  رد تا در اصالح و بهتر سازی نظام قضایی افغانستان کارایتالیا وعده سپ 

                                                                           در سالهای آینده  انجام دهد.  

 پاریسکنفرانس 

تدویر سلسلۀ  افغانستان،  به  برای  رنگارنگ  های  وعید  وعده  و  المللی  بین  کنفرانسهای 

میالدی و بازهم با اشتراک   ۲۰۰۸کنفرانس بزرگ دیگری بتاریخ شانزدهم ماه جون سال  

مختلفِ  سازمان  بیست  و  کشور  پنج  و  گردید.  غیر  شصت  دایر  درپاریس  جهان  دولتی 

خواهاِن   کنفرانس،  دراین  افغانستان  ازکمُ حکومِت  دالری  ملیارد  پنجاه  مالی  عۀ  جام ک 

، پرداخت  امریکا  ، جانبِ جهانی برای پنجسال آیندۀ کشورگردید. درهمین نشست بین المللی

لیارد دالر را متعهد شدند و  ملیارد دالر، سازمان ملل یک ملیارد دالر و جاپان  نیم مده  

کهای قبالً وعده داده شدۀ شان را تا دو چند  های آلمان و فرانسه گفتند که مجموع کمُ کشور

تراتژی انکشاف ملی  سابین المللی، "    بزرگِ   این نشستِ رد. گفته شد که درباال خواهند بُ 

کسب  تراتژیک و مکانیسم  ساآن، اولویت های    طرح گردید که در چهار چوبِ " مافغانستان
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فقرمدنظر گرفته خواهد    انکشاف دولت افغانستان و فعالیتهای مربوط به کاهِش   دید گاه ُکلی

درهمچناشد.   کنفرانس، طبق معمول،  این  به  مسایلِ   اطرافِ ن طی  دموکراسی    مربوط 

سکتور زراعت  مردم افغانستان، سرمایه گذاری درملی    انکشافِ درافغانستان، حمایت از

  امنیت، ازمیان بردنِ   ، تأمینِ  فرصت های کاری، حکومت داری خوب و انرژی، ایجادِ 

کاهِش   فسادِ  کاهِش   حقوقِ   مخدر، رعایتِ   موادِ   اداری،  زدایی،  فقر  میرِ   بشر،  و    مرگ 

 زیست  و امثالهم سخن گفته شد و قطعنامه یی هم  صادرگردید. یط ِاطفال، بهتر سازی مح

متعهد شدند که ظرف چهارسال  این کنفرانس  کشورها و سازمان های اشتراک کننده در

 ، وجه بیست ملیارد دالر امریکایی بمنظور رسیدن به هدف های باال، بپردازند.  آینده

 ً یکسان، کلیشه یی و غالباً بازی با کلماِت    )چون قطعنامه های این کنفرانس ها، همه تقریبا

پلوماتیک و چند بُعدی اند، لهذا، بخاطِر اجتناب از اطالۀ موضوع، ازنقِل آنها  یظریف، د

 در اینجا صرف نظر گردید.(      

افغانستان باساس امضای پیمان ها و معاهدات همکاری متقابله با کشورهای غربی، با  

ری به امضا رسانید که متن فشردۀ آن قرار آتی است :  کشور فرانسه نیز معاهدۀ همکا  

 معاهدهء همکاری میان جمهوری اسالمی افغانستان 

 و جمهوری فرانسه 

استقالل، امنیت و توسعهء اقتصادی و    تحکیمِ   جانبین مشارکت مساوی خود را در جهتِ "

توسعه می   نظر داشت منافع مشترک شان  با در  افغانستان،  اجتماعی جمهوری اسالمی 

فرانسه با توجه به این اهداف، حمایت خود را درعرصه های آموزش و قابلیت های    بخشد.

 قانون ادامه می دهد.  ثر نیروهای امنیتی افغان و تحکیمِ ؤم

خ  همکاری  و  فرانسه  شناسی  باستان  صحت،  معارف،  زراعت،  های  رادرعرصه  ود 

 تبادالت فرهنگی تقویت می بخشد. 
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 نمایی از کنفرانس پاریس 

رشدِ  در  چنان  هم  زی  فرانسه  های  بخش  در  ها  همچنان  مهارت  و  معدنی  منابع  ربناها، 

 ملکی با دولت افغانستان مساعدت می نماید. کادر های    آموزِش در

 یک توافقنامهء مشترک تنظیم می شود.  برنامه های مربوط در چوکاتِ 

 چهار چوب نهاد های ذیربط 

جانبین   وزارت خانه های ذیربطِ   نمایندگانِ داخلی، متشکل از  امنیتِ  مشترکِ  یک کمیسیونِ 

سازمان یافته و قاچاق،    عرصه های پولیس، مبارزه علیه جرایمِ که معطوف به همکاری در

قاچاقِ  ویژه  مخدر  به  حاالتِ   مواد  برای  آمادگی  م   و  ایجاد  است،  این  اضطراری  یشود. 

بطور متناوب در افغانستان و فرانسه جلسات خود را دایر می  سال یک بارکمیسیون هر

 کند. 
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 دفاع و امنیت

های نیروهای  ادرک  و در آموزِش    فرانسه به نهاد های دفاعی افغان مشورت ارائه نموده

این معاهده ایفای وظیفه    فرانسوی که در چارچوبِ   امنیتی افغان سهم می گیرد. نظامیانِ 

 می نمایند، به هیچ صورت در عملیات های جنگی اشتراک نمی کنند. 

ک های نظامی خود را به افغانستان با ایجاد یک ژاندرمری ملی افغان  دولت فرانسه کم  

های اروپائی  ورزد تا ژاندارمری های سایر کشورادامه می دهد. فرانسه همچنان سعی می  

 را نیز که به این پروژه عالقمند باشند، سهیم بسازد. 

ک های خود  جنایی گسترش می دهد و کم    امور پولیِس ه همکاری خود را درنسکشور فرا

 را به خصوص درزمینه های تخنیکی و علمی عرضه می دارد. 

سازمان    مبارزه علیه جنایاتِ   عملیاتی جهت تقویتِ همکاری تخنیکی و  چوکاتِ جانبین در 

یافته و قاچاق، به خصوص قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان مطابق به حقوق و قوانین  

 ، تشریک مساعی می کنند. نافدهء هر دو کشور 

افغانها در راستای کسب آماده گی با حاالت اضطراری   تخصِص  فرانسه درزمینهء رشدِ 

 مشارکت می نماید. 

 زراعت و انکشاف دهات 

زراعتی به خصوص در زمینه    هدف، فرانسه برای تقویت و توسعه تولیداتِ   درراستای این

زراعتی و مالداری، حمایت از   بذری، حفظ و نگهداری تولیداتِ  تخمِ  کیفیتِ   آبیاری، بهبودِ 

، تخصص خود  تخنیکی زراعت  کوپراتیف وآموزِش   سیستمِ   وترنری و حفظ نباتات، رشدِ 

 افغانستان قرار می دهد.  را در اختیارِ 

از همچنان  د فرانسه  افغانستان  های  مرتبطفعالیت  صنایع  انکشاف  و  رشد  به    رزمینهء 

 زراعتی حمایت می نماید.  محصوالتِ 
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 صحت

توانائی دسترسی    ، افزایِش مادران و نوزادان  مرگ و میرِ   میزانِ   کاهِش   فرانسه به منظورِ 

طبی با کیفیت، بالخصوص برای زنان و کودکان و ارتقای ظرفیت های سطح    به خدماتِ 

 طبی با افغانستان همکاری می نماید.  داکتران و کارکنانِ  آموزِش 

انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال در کابل  دولت فرانسه ازنهاد های صحی افغان بویژه از 

 حمایت می نماید. 

نهاد ها با  تحصیالتِ فرانسه همکاری های خود را  آموزِش   ی  منجمله  دوا    عالی،  طبی، 

سازی و ادارهء شفاخانه های فرانسوی و افغان خاصتاً با پوهنتون طبی کابل توسعه می  

 بخشد. 

 معارف و تحصیالت عالی 

هم چنان مدیریت اداری و آموزشی  افغانستان و فرانسه به منظور بهبود کیفیت تدریس و   

 آموزشی افغان باهم همکاری می کنند.  سساتِ ؤ م

 فرانسه در زمینهء ادامه و گسترش تدریس زبان فرانسوی تالش می نماید.

المی افغانستان  جمهوری استعلیمی    سساتِ ؤفرانسه ازلیسه های استقالل و ماللی درکابل، م

وان  فوق الذکر به عن  سساتِ ؤ حمایت می نماید تا م   ،سیس گردیده استأکه توسط فرانسه ت 

 مراجع تعلیمی در سرتاسر افغانستان شناخته شوند.  یک مدل یا نمونه عالی برای سایرِ 

طریق همکاری های مشترک  افغان از  انجینران و محققانِ   در زمینهء آموزِش   سهفران   جانبِ 

 های افغانستان و پوهنتون های فرانسه سهم می گیرد.   )دانشگاه( بین پوهنتون

 پوهنتون های افغان سهم میگیرد.  رشته حقوقِ  استادانِ  این کشور در زمینهء آموزِش 
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مکاتبِ   جانبِ  با  محصالن  تبادلهء  با  مختلفِ   فرانسوی  های  پوهنتون  و  عالی    مسلکی 

فرانسوی مخصوصاً از طریق اعطای بورس های تحصیلی که توسط دولت فرانسه یا نهاد  

 های دیگر آن کشور فراهم می گردد ادامه می دهد.

 فرهنگ و باستان شناسی 

منظورِ  به  از  جانبین  در  میراثِ حفاظت  افغانستان،  فرهنگی  تقویت  باستانی  های  عرصه 

ب  و  تاریخی  تحقیقات علمی،  و  و آموزش  آثارهنری  به  و ارج گذاری  امور  استان شناسی 

 مربوط به میراث فرهنگی باهم تشریک مساعی می نمایند. 

 حکومت داری و حاکمیت قانون 

های  هم چنین کادری حکومت و والیات وت مرکز اهای ادارکادر آموزِش  ۀ فرانسه درزمین 

های هردو مجلس شورای  کادر  قوای قضائیه سهم می گیرد. به همین گونه فرانسه به آموزِش 

 ملی کشور مساعدت به عمل می آورد. 

 زیر بناها 

و ا درفغانستان  افغانستان  زیربناهای  توسعه  جهت  مخابرات،  فرانسه  های  عرصه 

مواد اولیه همکاری  ترانسپورت، آبیاری و زیربناهای مربوط به تولید و بهبود یا افزایش ِ

 می نماید. 

فعالیت نهاد ها و شرکت های فرانسوی عالقمند به مشارکت در  هم چنین از  هردوکشور

مناطق  آب، به خصوص در   زمینه های باز سازی و توسعه شبکه های آبرسانی و تصفیهء

شهری، توسعه زیربناهای ترانسپورتی، به خصوص میدان های هوایی و راه آهن از طریق  

کم   هایارائه  مهارت  ارائه  و  حقوقی  مشورتهای  فنی،  های  فرانسوی،    ک  های  شرکت 

 حمایت نموده و تسهیالت الزم را برای آنها فراهم می سازد. 

 اقتصاد، امور مالی، تجارت و صنعت
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های خصوصی دوکشور  و توسعه روابط موجوده بین سکتور  افغانستان و فرانسه به تحکیم 

تخصِص  از  استفاده  ترانسپورت،    و  آب،  های  عرصه  در  بویژه  فرانسوی  های  شرکت 

آنهم در شرایطِ   اتِ ارتباط اولیه،  مبادلهء مواد  و  تولید  و در ساحهء  و    مخابراتی  عادالنه 

 شفاف، تمایل نشان داده و آنرا تقویت می نمایند. 

سرمایه گذاری    جانبین اقداماتی را که سبب افزایش مبادالت تجارتی بین دو کشور و ترویجِ 

 های فرانسه در افغانستان می گردد، انجام می دهند. 

بار است. همکاری های فی مابین  آن برای مدت بیست سال مدار اعت   انفاذِ معاهده پس از  این

این معاهده پیش بینی شده، بر اساس برنامه های مشترک، برای هر  درعرصه هایی که در

 دورهء پنج ساله مورد توافق جانبین قرار می گیرد.

در دو نسخه به لسان های پشتو، دری و    ۲۰۱۲جنوری    ۲۷امضا شده در پاریس، مورخ  

 " فرانسوی که هر کدام از آنها از اعتبار یکسان برخوردار است.

 نشست ماسکو

 حران  ب  "عنوان    میالدی تحتِ   ۲۰۰۹بین المللی، بتاریخ هشتم ماه مارچ سال    این نشستِ 

  مسایلِ گردید، بصورت خاص روی  مسکو دایر در  انکشاف"  های ممکن  سناریوافغانستان،  

قاچاقِ  و  تروریسم  علیه  جهتِ   موادِ   مبارزه  در  توافقاتی  و  گرفت  صورت  بحث    مخدر 

است که مقام های روسیه،    این باره  به عمل آمد. گفتنی منطقه یی درهمکاریهای مشترکِ 

فغانستان به آن کشور، طی نشست  کوکنار و قاچاق مواد مخدر از ا  ناحیۀ کشتِ همیش از

مرگ و میرشهروندان روسیه  هایی ازی شان شکایت سرداده و آمارمصاحبه ها و سخنها،  ها

                                                                                     را نیز به نشر رسا نیده اند.  

                                             کنفرانس دوبی  

میالدی، کنفرانس بین المللی دیگری    ۲۰۰۹مارچ سال  به روزهای چهاردهم وپانزدهم ماه   

گردید  دوبی دایر   جهان در شیخ نشینِ  سی کشورِ " به اشتراکِ   تضمین موفقیت  تحت عنوان "
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ون و حکومت داری  قان   ، نقِش منیت، انکشاف اقتصادیقبیل او ظاهراً رو ی موضوعاتی از

گفته شد که  استراتژی نظامی، بحث بعمل آمد.  المللی و  ای بین  مکهکُ ،  خوب، ثبات منطقه

تدویرِ   مبتکرِ  داکتررنگین    اصلی  آن،  عمدۀ  سخنگوی  و  خلیلزاد  زلمی  کنفرانس،  این 

باید افزود که کنفرانس دوبی،   حامد کرزی بود. حکومتِ  خارجۀ وقتِ فرسپنتا وزیرامورددا

مغشوش تری  نظرِ   و نقاطِ  محدود ترکنفرانسها درمورد افغانستان، انعکاِس   سایرِ   برخالفِ 

پوشِش  یعنی  گذارد.  نمایش  به  صورت  ازخود  مختلف  های  دررسانه  ازآن  یی  گسترده   

در کن نگرفت.  وزیراین  سابق  احمد جاللی  علی  سابق  فرانس،  عبدهللا  عبدهللا  داخله،  امور 

مالیۀ افغانستان نیز اشتراک    زیر امورِ امور خارجه و اشرف غنی احمدزی سابق و روزی

                                                                                         .ورزیده بودند

                                                     کنفرانس هالند

بتاریخ  سی ویکم ماه مارچ  ههمین سلسله، یک کنفرانس یکروزه    به  میالدی    ۲۰۰۹م 

 جهان درمورد افغانستان دایر  نود کشورِ   هاک" مرکزکشور پادشاهی هالند به اشتراکِ در"

سازمان ملل دایر شده بود، حامد کرزی رییس    نظارتِ   تحتِ شد. دراین کنفرانس نیز که  

دا داکتر  و  خارجۀ  دجمهور  وزیرامور  نمو   دولتِ فرسپنتا  اشتراک  اعضای وی  بودند.  ده 

های مختلف تشکیل میداد  را غالباً وزرای امور خارجۀ کشوراین کنفرانس  اشتراک کننده در

  " اساس،  بهمین  امورو  وزیر  ورهاجن"  عمده  خارجۀماکسیم  نقش  این    هالند  در  را  یی 

                                                                                          گردهمآیی  بین المللی ایفا نمود.

باید متذکرشد که تقریباً برای نخستین بار در این کنفرانس، طرح )مذاکره  و مصالحه با  

ن گذاشته شد. اشتراک کننده گان دراین گروه طالبان( ازسوی رییس جمهور افغانستان درمیا

نماینده های  کنفرانس،   نمودند و  افغانستان را مطرح  باز سازی  امنیت و  مسایل صلح و 

یی صادرشد، ولی مانند سایِرکنفرانسها،     کشورها بالنوبه سخنانی ارائه داشتند و قطعنامه 

                              نیاورد.برای مردم افغانستان واوضاع آن کشورنتیجۀ دلخواهی ببار  
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 ماکسیم ورهاجن وزیرامورخارجه هالند با حامد کرزی در سالون کنفرانس درهالند 

 

                                                 کنفرانس دوم لندن

سیاسی   راه اندازی یک سلسله اقداماتِ ، به سلسلۀ  انگلستان"گوردون براون" صدراعظم  

افغانستان را در لندن پایتخت آن کشور    درموردِ اتی، یک کنفرانس بین المللی دیگرو تبلیغ

و  بیست  بتاریخ  که  کنفرانس  این  نمود.  میزبانی  و  سال  هشت   دعوت  جنوری  ماه  م 

مد کرزی  امورخارجه اش و نیز حامیالدی دایرگردید، "براون" صدراعظم و وزیر۲۰۱۰

شصت   تعداد  به  نمودند.  سخنرانی  درآن  افغانستان  جمهور  دوازده رییس  کشورجهان، 

اشتراک داشتند. اگرچه اعضای  مذکورناظردرکنفرانِس   مؤسسۀ بین المللی و پانزده کشورِ 

سایرِ   کنفرانِس  همانند  موضوعاکنف  لندن،  روی  المللی،  بین  های  مانند    ترانس  مکرر 

سخنرانی کردند و  حکومتداری بحث و  دمخدر، انکشافِ موا  ، کاهِش مبارزه علیه تروریسم

همکاری با نیرو های  برجسته گی داشت، عبارت بود از  کنفرانس تا حدی  آنچه درایناما،  

نظامی   تیم آموزگارانِ  امنیت به آنها، ارسالِ  تأمینِ  غرِض هالیت مسوو   امنیتی افغان و انتقالِ 

افغا اردوی  و  پولیس  تأیید  بداخل کشورو  افغان  مهاجرین  بازگشتِ   نستان،برای  و  طرح 

واما، بگونۀ رسمی،    "لویه جرگۀ" دیگردرکابل بود  مذاکره با گروه طالبان و تدویر یک

http://www.afghanistan-un.org/wp-content/uploads/2009/03/karzai_netherland.jpg
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انکشاف و همکاریهای منطقه ای " " و "  حکومت داری" ، "    " امنیتسه شعارعمدۀ  

صورت پذیرفت  سه شعار    همینندن مطرح بود و تعهد هایی نیز برمحوردرکنفرانس دوم ل

سرخطِ  دیگر،  بعبارۀ  درموردِ   مسایلِ   ویا  بحث  ک  بیان  این  چنین  میتوان  را  نفرانس 

                                                                                               : نمود

مسوولیت های امنیتی از نیرو های ایساف و ائتالف بین المللی به نیرو های  * انتقال  

میالدی ۲۰۱۴سال  امنیتی ملی افغانستان تا ختم    

مجدد } گروه طالبان در مکانیسم دولتی    * طرح و راه اندازی برنامۀ صلح و ادغام  

 افغانستان{ 

تجدید نظر شدۀ ستراتژی انکشاف ملی   یت ها و ساختار  و*  تأکید  و تمرکز بر اول

 افغانستان .  

صد مجموع  انس فیصله صورت گرفت تا پنجاه درهمچنان، برای نخستین بارطی این کنفر

پنجاه    تعلق گیرد. یعنی مصارفِ کشور    اینکهای بین المللی برای افغانستان، به دولتِ کمُ 

شود.                             کها باید ازکانال بودجۀ ملی افغانستان انجام داده درصد کمُ   

 داخلی و خارجی  طرف تحلیلگرانِ تبصره ها و تحلیل هایی که درمورد کنفرانس لندن از

  موضع متزلزلِ   قویتِ این کنفرانس را از یکطرف وسیله یی برای ت   تدویرِ   صورت گرفت،

تان ودربرابرحزب مخالف دانستند وازسوی دیگر، تالش  انگلس  " گردون براون" در داخلِ 

وغرِض  حمایت  طالبان   تقویتِ   تروریستی  دربرابرگروه  کشورها  جویانۀ  افکارآشتی 

خواندند.            امورداخلی افغانستان در دراز مدت  سهِم انگلستان در نقش و استحکامِ و   

خو تذکر جالب  نکته  یعنی  این  لندن،  ازتدویرکنفرانس  قبل  یکسال  تقریباً  که  بود  اهد 

ر خارجۀ بیست  میالدی، وزرای امو   ۲۰۰۹های چهارم تا ششم ماه دسامبر سال  درروز

پیرامونِ او دو کشور جهان درو  آمده و  لن کنفرانِس   شنگتن ِگرد  دن که یکسال بعد ازآن  

  در غیابِ بودکه نشست ِ مذکور اصالً    میشد، فیصله هایی را بعمل آوردند.جالب ایندایر

                                                                   نمایندۀ افغانستان صورت گرفت.
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اسراییل نیز درچنین    امورخارجۀ سابقِ ن سال، یکی از وزرأ   محرمانه درآگزارِش قرارِ 

نگیزبود،  بدین معنا که از  بود. این نکتۀ جالب و سؤال برا   نشست سیاسی اشتراک ورزیده

دو یکطرف  و  بیست  از،  آنکه  بدون  دعوت    حکومتِ کشوِرجهان  آورند،  افغانستان  بعمل 

  حکومتِ   ارشدِ   پلوماتِ یسوی دیگر، دو آیندۀ آن جلسه دایرمیکنند و ازدرمورد این کشور

درآاسرای  میکند،یل  اشتراک  رابطۀ  بدون  ن  حتا  کشور،  این  با پلو ی دعادی    آنکه  ماتیک 

باشد.   داشته  درورکشافغانستان  کننده  اشتراک  ازهای  بودند  عبارت  نشست  ایاالت  این   :

کانادا، اسراییل، ایتالیا، سویدن،آلمان، مکزیک، روسیه، هنگری،  متحدۀ امریکا، آیسلند،  

اردن،   داسپان نیوزیلند،  لوگزامبورگیا،  تایلند،  و  انمارک،  فرانسه   هالند،  انگلستان،   ،

                                                                                               ناروی. 

صفحاتِ  طی  مقدماتِ   چنانکه  فرمودید،  مالحظه  و    گذشته  طالبان  گروه  با  آشتی  طرح 

 انگلیس  های ارتش و استخباراتِ  آنان به قدرت دولتی، مدتها قبل بوسیلۀ نیرو برگردانیدنِ 

  سالح و مهمات، سپردنِ   منطقه و قلمرو افغانستان، با برقراری روابط مخفیانه، ارسالِ در

علیه  رجنگهای مؤث ی طالبان، انصراف از آزاد شده بصورت عمدی برا  مناطقِ بعضی از

پلوماتیک و غیره ، چیده شده بود و برای آنکه این طرح  ی د  ها و اظهاراتِ آنان، اشاره  

ها را   کشورسایرِ   قانونی و بین المللی بخود اختیار نموده  و تأییدِ   انگلیسی شکل و ماهیتِ 

این   حاصل کند، کنفرانس دومِ  با  انگلیسی  مقام های  دایر شد و  یی  بگونۀ ماهرانه  لندن 

نیز به پیروزی    برنامه باالی سایر کشورهای جهان   اینتحمیل و تطبیقِ   رجهتِ حرکت، د

                                                                                          نایل آمدند.

مسوولیت های امنیتی از نیرو های   انتقالِ از فیصله های کنفرانس دوم لندن،  یکی دیگر  

بود و    ۲۰۱۴ائتالف بین المللی به نیرو های امنیتی ملی افغانستان تا ختم سال    ایساف و 

، اعضای کنفرانس درعین حال، متعهد به تقویت نیرو های ارتش افغانستان  ربهمین منظو

                                                                                   تا سال موعود شدند.  

ک کشور های اشترا  ، فیصله بعمل آمد تادراین کنفرانس  و گوهای الزم  پس از بحث و گفت 

دالر ملیارد  پانزده  وجه  پنچ  کننده،  بپردازند.برای  افغانستان  آیندۀ  افغانستان،    جانبِ   ساله 

یک    ایجادِ   هد سپرد که در راهِ تع، یکبار دیگر به این کنفرانس نیز همانند کنفرانسهای قبلی 

با هراس افگنی و رعایتِ   ادارۀ با مواد مخدر، مبارزه   حقوق  شفاف و پاسخگو، مبارزه 
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  تدویرِ ن زمان،  ( منابع آگاه درآجدی مبذول نشد!   کار کند. )آنچه که بدان هرگز توجهبشر

ب  افغانستاناین کنفرانس و فیصله های آن را که  توافقنامۀ  اقدامِ   " مسمانام "    گردید، یک 

ابتدا، وجه چهل ملیارد   افغانستان درحکومتِ   ن تلقی کردند. جانبِ کنفرانس بُ بزرگ پس از 

  دالر را ازکشور های اشتراک کننده در این کنفرانس مطالبه نمود، ولی عاقبت، چنین فیصله 

 قانون و حقوق  ، حاکمیتِ  امنیتتأمینِ   منظورِ مبلغ پانزده ملیارد دالر به    رت گرفت کهصو 

انرژی، استخراج  ساختهای مواصالتی، تأمین  زیر  ، ایجادِ ی و اجتماعی اقتصادبشر، توسعۀ  

ع آب، توسعۀ شهری، حفظ محیط زیست، آموزش  منابع طبیعی، تهیۀ مناب و بهره برداری از

پرورش  تقویتِ و  میراث  التِ تحصی   ،  حفظ  عالی،  و    کشاورزی  توسعۀ  فرهنگی،  های 

بهداشت، فقرزدایی،  موادمخدر،  با  مبارزه  از  دامداری،  کاروحمایت  زنان  حقوقِ ایجاد   

قراردهند.                                     افغانستان  دولتِ اختیارِ وامثالهم تا پنج سال دیگر در  

                                                    کنفرانس کابل 

گری با اشتراک  میالدی نیز کنفرانس بین المللی دی   ۲۰۱۰ماه جوالی سال    بیستمِ در روزِ 

چین، جاپان، ترکیه، ایران،    ،وزرای امور خارجۀ بیش ازهفتاد کشوِر جهان مانند فرانسه

چک جمهوری  آلمان،  کانادا،  مصر،  روسیه،  پاکستان،  سویدن،  قزاقستان،هند،  ،  ایتالیا، 

مسوولِ  عربی،  متحدۀ  امارات  جدید،  اروپا،    سیاستِ   زیالند  کمیسیون  امنیتی  و  خارجی 

در شهر کابل دایر    "پروسۀ کابل  نمایندۀ شبکۀ انکشافی آغا خان و غیره، تحت عنوان "

بازسازی افغانستان، تأمین    مختلف مانند  ضمن تماسگیری باموضوعاتِ   کنفرانس،.  گردید

پنجاه   ، پرداختِ با طالبان  ، فراهم آوری زمینه های حکومت داری بهتر، مصالحهنیت ام

تعهد سپرد که مبلغ بیست ملیارد    ، لمللی به دولت افغانستان وغیرهدرصد ُکمکهای مالی بین ا

اما رویداد های بعدی با وضاحت نشان دادند که آنهمه برای افغانستان مساعدت نمایند.    دالر

بی نشان  منطقه بخویرا اوضاع و حقایق درافغانستان و روی کاغذ بود وبس. زتعهدات، تنها  

روسیه بخصوص  همسایه،  کشورهای  که  که  دادند  حالتی  درچنین  پاکستان،  و  ایران   ،

ی چندین ساله، حیثیت بیماری را دارد که  درنتیجۀ استمرارجنگها و کشتار ها افغانستان  

جفا و تفتین و تهدید دست بر  ردانه یی از دوپا بایستد، بگونه ناجوانم   بمشکل میتواند سرِ 

کابل پیام واضحی دارد و آن   " کنفرانس  :  د.  حامدکرزی در این کنفرانس گفتنمیداشتن 

درسخناِن  )  این که جهان در کنار افغانستان است و جهان با گروه القاعده مبارزه میکند."  
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لیه گروه تروریستی طالبان درمیان نبود. به این معناکه  حامد کرزی هیچ حرفی از مبارزه ع

    طالبان.                   جهان درآینده، صرفاً با القاعده مبارزه خواهد نمود، نه با گروه

رمنشی سازمان ملل و برخی  اندرس فوگ راسموسن دبیرکل پیمان ناتو، بان کی مون س

از نیزبین    معتبرِ   مؤسساتِ دیگر  اشتراکاین  در  المللی  این    کنفرانس  ریاست  داشتند. 

المللی بعهدۀ بانکی مون" سرمنشی سازمان ملل و حامد کرزی رییس    گردهمآیی بین   "

                                                                جمهور افغانستان گذاشته شده بود.

کنفرانس کابل به افغانستان آمده  " شرکت کننده گان  :  این کنفرانس گفت"بان کی مون" در

                              . "اند تا بر تعهدات خود در قبال افغانستان بار دیگر تأکید کنند

: " ... پیشرفت در زمینۀ  "هیالری کلنتون" وزیر امورخارجۀ ایاالت متحده اظهار داشت

از گروه القاعده جدا  مصالحه با شورشیان وابسته به این است که تا چه حدی شورشیان  

میشوند، حقوق زنان و قانون اساسی افغانستان را می پذیرند... اگر}زنان{ حضورنداشته 

افغانستان به موفقیت نخواهد  المللی در  بین  افغانستان و جامعه  باشند، دستاورد های 

رسید.. . کنفرانس کابل پیام واضحی دارد و آن این که جهان درکنار افغانستان است و  

                                                "       هان با گروه القاعده مبارزه میکند. . . ج

اما درعین حال، نمایندۀ مؤسسۀ بین المللی "اکسفام" درافغانستان، ضمن انتشاِرگزارشی،  

... وعده های خشک و خالی بس است؛ مردم پیراموِن تدویِر کنفرانس کابل اظهارداشت: "

ستان خواهان عمل واقعی هستند؛  کنفرانس باید به دالیل ریشه ای عدم توسعه و  افغان

ب حران بشری موجود در افغانستان پاسخ گفته  ومردم عام  کشور را کم ک کنند تا از فقر 

به  ک مک  دالر  ملیارد  ازچهل  بیشتر  وجود  با  گذشته،  سال  نه  درجریان  یابند..   رهایی 

ر فقر بسر میبرند، وضع  امنیتی در وخیم ترین حالت پس از افغانستان، ملیونها افغان د

سقوط   طالبان قرار دارد و کشور های تمویل کننده بصورت فزاینده ای بر راه حلهای 

                                                 میان  بر و رویکرد های نظامی تمرکز مینمایند."   

                                     



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

559 

 

 

فرانس بین المللی در کابل نمایی از کن   

گزارشی،  انتشارِ اکسفام" درافغانستان، ضمن  ۀ مؤسسۀ بین المللی "اما درعین حال، نمایند

؛ مردم ... وعده های خشک و خالی بس است: "کنفرانس کابل اظهارداشت  تدویرِ   پیرامونِ 

عمل واقعی هستند؛  کنفرانس باید به دالیل ریشه ای عدم توسعه و  افغانستان خواهان  

کنند تا از فقر ک  کشور را کم  عام    مردمحران بشری موجود در افغانستان پاسخ گفته  وب  

یابند..   از  درجریان  رهایی  بیشتر  وجود  با  گذشته،  سال  ک  نه  دالر  ملیارد  به چهل  مک 

امنیتی در وخیم ترین حالت پس از   برند، وضع  سر میانستان، ملیونها افغان در فقر بافغ

بر راه حلهای   ای تمویل کننده بصورت فزاینده ایطالبان قرار دارد و کشور ه    سقوط  

                                                بر و رویکرد های نظامی تمرکز مینمایند."میان  

اکثر افغانها   : "افغانستان گفتم" در بخش داد خواهی " اکسفاخانم " شلی جکسون" مسوولِ 

آیندۀ کشور شان بحث میکنند را    کنفرانسهایی که در آن وزیران   تمام جهان در مورد 

                                                نمیکند..."  کنند، اما عمالً هیچ  چیز تغییر  تماشا می

یست و پنجم  امریکا( به روز ب  –پاکستان    – سه جانبه ) افغانستان    همچنان، دومین نشستِ 

سلمان  طرف پاکستان، " مذکور، ازکابل برگزارگردید. درنشستِ م در  ۲۰۱۱ماه می سال  

معاونِ  امورخ   بشیر"  کشور،  وزارت  آن  " ازجانبِ ارجۀ  افغانستان،  لودین"      معیینِ جاوید 

سفیرکبیر ایاالت متحدۀ   انتونی وین" معاونِ "  وزارت امورخارجۀ افغانستان و نیزسیاسی  
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  بود   این نشست عبارت رسمی، منظورازگزارشاتِ کابل اشتراک ورزیدند. قرار امریکا در

  جلبِ و "   فراهم کردن فضای اعتماد برای بازگشت طالبان به ترکیب حکومت کابل"از "  

الً دراوایل ماه می   سه جانبه، قب نخستین نشستِ همکاری پاکستان دراین زمینه " بوده است.  

اسالم  ان توسط کماندو های امریکایی، درپاکست   خاکِ  اسامه بن الدن در کشته شدنِ و پس از

                                                                                           آباد دایر شده بود.

، ترکیه و ماسکو  های پاکستان، تاجیکستانجانبه، درسالهای بعدی نیزدرکشور   سهاین نشستِ 

چنین نشستها، نه تنها هیچ    مفید بودنِ  منابع غربی مبنی بر تبلیغاتِ   ادامه  یافت. ولی با وجودِ 

  بهبودی در سیاست های افغانی جانب پاکستان رونما نگردید، بلکه این سیاستها روز تا روز 

  مختلفِ   گشت، تا آنجا که مقام های نظامی پاکستان، مناطقِ ر ازپیش نیزخشن تر و بغرنج ت 

والیات کنر، نورستان و ننگرهار را بدون هیچ دلیل موجه، ماه ها به توپ و راکت بست  

ن  وارد آورد که طی صفحات آینده ازآ جانی و مالی هنگفتی به جانب افغانستان و خساراتِ 

                                                                                      یاد خواهیم کرد.

                                                     لزب نکنفرانس  

ر لزبُن پایتخت  میالدی برای دو روز د  ۲۰۱۰سال  نفرانس بتاریخ نوزدهم ماه نوامبراین ک

از مسایلی  نشست،  این  طی  شد.  دایر  ماموریتِ بیل  قپرتگال  گی  پیمان  چگونه   

مبارزه با مواد   کارمندانِ ان، برنامه های ترانزیتی نیروهای نظامی، آموزِش  افغانست ناتودر

تجهیزاتِ  تهیۀ  درقبال خروج    مخدر،  افغانستان  نظامی  نیروهای  برای  مورد ضرورت 

، دید  باساس نشست ها  گرفت. حث و بررسی قرارنیروهای خارجی ازاین کشور مورد ب

 دیگری نیز  افغانستان، نشستِ   کنفرانسهای متعدد پیرامون لسات و ج   وادید ها و تدویرِ   و 

شمالی    پیمان اتالنتیکِ   وزرای امورخارجۀن  درهفتۀ دوم ماه می درجرمنی دایر شد که درآ

این نشست  خارجۀ افغانستان نیزدرامور ازداکترزلمی رسول وزیراشتراک نمودند.  (  ناتو )

صورت    (۱۸۸)غرض بحث روی قضیۀ لیبیا  مذکور  بود. هرچند نشستِ بعمل آمده  دعوت  

درگرفته   بحث  مورد  دومی  موضوع  اما  انتقال بود،  مسألۀ  را،  کنفرانس  این  اجندای 

ج نسبی نیروهای ناتو وامریکا  افغانستان، خرو لیت تأمین امنیت به اردو و پولیس  مسوو 

نفرانس دیگری  ستان و برگزاری کدرافغان   ت متحدهدایمی ایاالازکشور، حمایت ازاستقرار

آنطورکه درصفحات  البته،  م( تشکیل میداد.  ۲۰۱۱)ماه دسامبرآیندۀ نزدیک  ( در۲-بُن  بنام ) 
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قبل ازآن )ماه نوامبرقبلی تذکر  ناتو  ۲۰۱۰رفت، یکسال  پیمان  نیز چهل کشورعضو  م( 

بانکی  ن حامد کرزی رییس جمهور افغانستان،  پرتگال( ِگرد آمدند که درآمرکز)   لزبندر

راک اوباما رییس جمهور امریکا  مون سرمنشی سازمان ملل، راسموسن سرمنشی ناتو و با

وع عمده یی که طی این کنفرانس درلزبن مورد  موض ازاشتراک کننده گان عمده بودند.  

ن پس ازخروج  ی افغانستاتقال مسوولیت های امنیتی به اردو گرفت، ان بحث وتصویب قرار

افغانسنیرو  از  خارجی  درهای  در  ۲۰۱۴سال  تان  همچنان  بود.  کنفرانس،  میالدی  این 

موضوع مربوط به پروسۀ مذاکره با گروه طالبان، تالش برای حکومت داری خوب و  

  . رفع فساد اداری و تمرین و تجهیز افراد اردوی افغانستان تا حد حصول توانایی دفاعی

: " ما در برلین جمع شدیم  چنانکه " اندرس فوگ راسموسن" دبیرکل ناتو دربرلین گفت

، دنبال کنیم و با متحدین خود، دو باره   که در لزبن گرفته بودیم  تا تصمیم  مهمی را

                                                                                      برخی برنامه ها را مرور کنیم...."  

نهایت، فیصله ین بود که کنفرانس مذکور دراین نشست مهم بود اآنچه ازنظرافغانستان در 

نیرو نمود   بیشتر  تجهیزوتقویت  ازسال  که غرض  باید  افغانستان،  امنیتی  تا    ۲۰۱۱های 

شود.                                رسانیده    دی مبلغ بیست ملیارد دالربه مصرفمیال۲۰۱۴  

 

ه ی اعضای پیمان ناتو در پورتگالرای امور خارجوز  
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 کنفرانس استانبول

شاف یافته که تعداد شان به چهل  انکسازمان ملل برای کشورهای کمتر  چهارمین کنفرانِس 

شیدی  خور  ۱۳۹۰سال  برای افغانستان، بتاریخ ماه ثور  میرسد و بگونۀ اخص،وهشت کشور

، بیست و پنج سازمان  با اشتراک یکصد و هفده کشوِر جهان  م(۲۰۱۱)دوم ماه نوامبر سال  

مؤسساتِ  سرانِ   و  سهمگیری  با   و  درشهر  جهانی  مملکت  میزبانی  پنجاه  به  و  استانبول 

رمنشی سازمان ملل نیز سهم  س  "با نکی مون"  کهگردید. درکنفرانس مذکور یه دایرترک کشورِ 

: " ممالک جهان باید در کشور های کمتر انکشاف یافته } گرفته بود، طی سخنانی گفت

و طبعاً در افغانستان نیز{ به سرمایه گذاری ها ی عمده بپردازند، زیرا در این کشورها،  

وجود دارد که انکشاف اقتصادی بیشترکشورهای جهان را   دست نخورده  منابع فراوان  

                                                                                    میسازد"    فراهم

دهه ی گذشته  ...تجارب چند  ":  این کنفرانس گفتمد کرزی رییس جمهوِر افغانستان درحا

  پایدار گردند. اهداف    انکشاف    تنهایی نمیتوانند سبب    ووعده ها بهنشان داد که تعهدات  

صادقانه جامه ی عمل  استانبول نیز تنها میتواند از طریق همکاری مؤثر و    کنفرانس  

ن، همه ما باید برنامه عملی کنفرانس استانبول را در استراتژیهای انکشاف  بپوشد. بنابرآ

                                                                   "  ملی کشورهای خویش بگنجانیم.

ترکیه،    ازافغانستان،  بودند  عبارت  استانبول  درکنفرانس  کننده  اشتراک  کشورهای 

پاکستان، هندوستان، ایران، چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان،  

                                       ازبیکستان، عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی.  

کشور هایی که بحیث ناظردراین کنفرانس اشتراک داشتند، عبارت بودند از فرانسه،    

کانادا، اتحادیۀ اروپا، آلمان، ایتالیا، جاپان، سویدن، اسپانیا، ناروی، بریتانیا، ایاالت متحدۀ  

                                                                               امریکا و سازمان ملل.  
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برگزارشد .     ۲۰۱۱نمایی از کنفرانس استانبول که از نهم تا دوازدهم ما ه می    

افغانستان را نه تنها   پروسۀ صلح درردِ ، پیشبُ    الزماعضای کنفرانس پس از جرو بحثِ 

تأکید هم   باالی آن  بلکه  نمودند،  همسایه    هایورزیدند. کنفرانس همچنان از کشورتأیید 

ورزند. در پایاِن  ابا  این کشورامورِ ازمداخله درصراحت خواست تا  همجواِرافغانستان با  و 

تر  بیش  ، اعضای کنفرانس درپای سندی امضا گذاشتند که همکاریها و تقویتِ این نشست

امنیت  تأمیِن  پیش در راستای  اقتصادی، مبارزه علیه مواد مخدر و سایرِ از  انکشاف   ،  

                                                                   انکشافات منطقه یی را خواهان بود.   

 کنفرانس شیکاگو

بی   دوروزۀ  کنفرانس بیستم و  بتاریخ  نیز  المللی دیگری  م  ۲۰۱۲ست و دوم ماه می  بین 

مذکور، هیأتهای   ، عالوه از بیست وهشت عضو سازمانِ نگردید که درآدرشیکاگو دایر 

، هندوستان و نهاد های بین  ربه شمول سازمان ملل، بانک جهانی بیست و دو کشور دیگ

جهانی اشتراک    ا، نهادها و مؤسسات ِارگانهجمعاً به تعداد شصت کشور، اعم ازالمللی و  

)ناتو( دایرگردید، روی    ورزیدند. این کنفرانس که به ابتکار امریکا و اما تحت پوشِش 

                                                                   :مثلث آتی به بحث پرداخت  اهدافِ 

   اش.  ن سازمان با شرکای جهانی* نقش ناتو در قرن بیست و یکم و تقویت همکاریهای آ
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 * ارزیابی و آسیب شناسی پروسه ی انتقال مسوولیت های امنیتی به حکومت افغانستان

مساعدت های مالی و حمایت های سیاسی  از افغانستان * تجدید تعهد نا تو غرض تداوم ِ 

میالدی.  ۲۰۱۴پس از سال   

افغانی در پیشنهادِ درعین حال، جانب  یک ملیارد  اخت چهاراعشاریه  پرد  این کنفرانس، 

نجاه و دو هزار نفری( خویش  سه صد و پ )  تقویت و نگهداری ارتِش   سال را غرِض دالردر

از من ۲۰۱۴سال  پس  راسموسن"   " نمود.  ارائه  اتالنتیک  م   سازمان  عمومی  شی 

  ایاالتِ لل و " باراک اوباما" رییس جمهور، " بانکی مون" سرمنشی سازمان م ناتو( شمالی)

درحالیکه هایشان،  سخنرانی  ضمن  امریکا  سازمانِ از  متحدۀ  مذکورتقاضای   اعضای 

افغانستان را بعمل   ادامۀ همکاری های مالی و حمایتی برای  پرداخت سهمیه سالیانه و 

نیرو های رزمی    افغانستان اطمینان دادند که هرچندآوردند، به حامد کرزی رییس جمهور

، ولی ناتو و ایاالت  ند گفت غانستان را ترک خواهمیالدی خاک اف۲۰۱۴خارجی تا سال  

ن، از شکل رزمی به  شان درافغانستان را پس ازآمتحدۀ امریکا نحوۀ همکاری و حضورِ 

در ساحاتِ شکل حمایتی در  ُکمکهای شان   به  یعنی  آورد.  اقتصادی    خواهند  اجتماعی، 

                                                            وسیاسی با افغانستان ادامه خواهند داد.

حران مالی و اقتصادی ، با بُ چون ممالک اتحادیۀ اروپا بود که  گوشۀ دیگر قضیه از اینقرار  

 صعودی می پیمود،  آنها سیرِ   دست و گریبان بوده گراف بیکاری و نا رضایتی شهروندانِ 

شان دچارنوعی اختالف و تزلزل بودند، بلکه    ( نه تنها میان خودِ بنابرآن، اعضای )ناتو 

آتِش میخواستند هرچه ز  تراز  بارِ   جنگِ   ود    مسوولیتِ افغانستان دوری گُزیده و کمترین 

در از سال    قبالِ مالی  آنهم  ۲۰۱۴این کشور پس  با  بدوش کشند.  ، طوریکه  میالدی را 

سهمیۀ سالیانه  ارناتو(، مقدی از اعضای پیمان )کنفرانس گزارش داده شد، برخ   درپایانِ 

ارتِش  نگهداری  و  تقویت  برای  اعالم    شان  گونه  بدین  کنفرانس،  طی  را  افغانستان 

                                                                                              نمودند:

یکصد و نود ملیون دالر    )درسال(  آلمان  وجه   

پنجاه ملیون دالر  )رر   (آسترالیا       دوصد و   

 کانادا         یکصد و ده ملیون دالر      ) رر   (
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 انگلستان     صد ملیون دالر              )  رر  ( 

سه صد و شصت ملیون یورو ) حدود چهارصد ملیون دالر امریکایی(   ایتالیا  

 امریکا   دو ملیارد دالر

سهمیۀ مالی شان را در آینده اعالن    که مقدارِ   از اعضای )ناتو( اظهار داشتندعده یی دیگر

                                                                                      خواهند کرد.

 آن متوقع  گو این بود که امریکا و متحدانِ کنفرانس شیکا  آستانۀ تدویرِ  توجه درنکتۀ جالبِ 

( را  از بندرگاه کراچی تا تورخمَ تی نیرو های ناتو )رکا پاکستانی، راه تدا  بودند مقام های

ازآ قبل  ششماه  لکه  های  کاروان  روی  به  تاریخ  قبل  ن  بودند،  بسته  ناتو  وژستیکی 

اماخو آغازاجالس مذکور از پاکستانی ها دراین زمینه ازتعلل کاراهند گشود،  گرفتند و  ، 

که قرار بود با آصف علی  تو  ورامریکا و منشی عمومی سازمان نابالمقابل، رییس جمه 

جمهورِ  رییس  دیدار    زرداری  ازاین  باشند،  داشته  دیدار  کنفرانس  درحاشیۀ  پاکستان 

نظامی در منطقه طوری قدم به قدم به    -رویداد های سیاسی  انصراف ُجستند. یعنی سیرِ 

ظاهراً )بگونۀ  چرخش درآمدند که  روابط گرم و محبت آمیز قبلی میان امریکا و پاکستان  

بین المللی پاکستان تدریجاً سبکترگشته    گردید. به معنی دیگر، کفۀ اعتبارِ قت( خدشه دارمؤ 

های   کشور  عمدۀ  توجه  آن  بجای  ازو  پس  بخصوص  امریکایی،  و  امضای  اروپایی 

                         یافت.  ، بجانب افغانستان تمرکز بیشتراستراتژیکموافقتنامه های 

امنیتی    شدیدِ   ی دیگر اینست که علی رغم مراقبت و محافظتِ یاد آور  قابلِ   اما موضوعِ 

تظاهراتِ   کنفرانِس   محلِ   اطرافِ  و شیکاگو،  مدنی  جامعۀ  ازسوی  یی  گسترده    فعاالنِ  

های  ته شد و شعاراجتماعی و سیاسی امریکا علیه اجالس بین المللی مذکور به راه انداخ

اهتزازدرآورده شد. گزارشها    ضد بی عدالتی، ضِد جنگ و ضد ِفقروگرسنه گی جهانی به 

تظاهرات و دستگیری تعداد زیادی از تظاهر    شدیدِ   سرکوبِ ن شب و روز، بیانگرِ درآ

بود.  ک امریکا  پولیس  توسط  ها  خبرننده  دراین  منابع  دادند که   گزاری همچنان اطالع 

برگشته اند،  عراق و افغانستان    جنگِ  امریکایی که ازسربازانِ تظاهرات، تعداد زیادی از

از یی  عده  بودند.  نموده  سربازانِ نیزاشتراک  های   این  سخنرانی  ضمن  امریکایی، 

فوق الذکر، مدالهای شان را    دو کشورِ  امریکایی درسربازانِ   پُرشورعلیه جنگ و جنایتِ 
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  تراض و نفرت علیه جنگ و خونریزی، از یونیفورم های خویش جدا نموده و منحیث اع

نیز در شماره ی بیست و  فرانس پرتاب کردند. روزنامۀ گاردین   کن تدویرِ   به سوی محلِ 

می   ماه  سربازانِ   ۲۰۱۲دوم  که  داد  گزارش  بحضورِ   خویش  هزاران معترض   

ازنفرتظاهر بخاطرِ کننده،  افغانستان  و  عراق  کردن ِ  مردم  معذرت    کشورِ ویران  شان 

 .                                                  خواستند

ت، انعکاسات و تحلیل های گونه گوِن سیاسی درقبال کنفرانس شیکاگو در رسانه  نظرا

دراجالس  شیکاگو، هرگز از  های افغانی و غیر افغانی بروزداده شد. عده یی گفتند "  

نیامد" بعمل  ذکری  افغانستان  باز سازی  و  واقعی  امنیت   اظهار  تأمین   ها  برخی   ،

قوق بگیردرافغانستان، هرگز نمیتواند اصل  تقویت و نگهداری ارتش  حنمودند که "  

" امریکا و اعضای ناتو، پس از آنکه ، بعضی ها گفتند که  مشکل را حل کند "

به ترک جنگ علیه   تر ساختند، تصمیم  افغانستان را خراب تر و متشنج  اوضاع 

تروریسم گرفتند، درحالیکه خطر و تهدید این بالی خونریز هنوز هم نه تنها وجود  

فیصله نامه ی  در  "  تحلیلگران دیگرگفتند که "    دارد، بلکه رو به تزاید هم است.

اطراف  نقش و مسوولیت  همسایه های افغانستان درقبال تأمین  کنفرانس شیکاگو، در

سالم و  امنیت  رعایت  نشده و  گرفته  تماس  کشور  این  تی 

                                                                                        ."است

بازهم، پیامد های واقعی این فیصله نامه و سایر پیمانها و تعهدات با افغانستان را،  

                                                     نید. گذشِت زمان  به اثبات  خواهد رسا

  کنفرانس شیکاگو، دوازدهمین نشستِ این موضوع را نیز باید یاد آور شد که اندکی پس از  

که درصفحاتِ  پیرام   سازمان همکاریهای شانگهای  تماِس   ونِ گذشته  گرفتیم،    آن  ضمنی 

رییس    هوجین تاو"ایرگردید. "م درپیکنگ مرکزچین د۲۰۱۲اول ماه جون سال    درهفتۀ

اشتراک  عضو ناظر  این نشست بمثابۀعمل آورد تا درجمهور چین ازافغانستان نیز دعوت ب

لتی  رأس یک هیأت رسمی دو بهمین اساس، حامدکرزی رییس جمهورافغانستان درنماید.  

  فغانستان با دولت چین " اعالمیۀاین نشست اعالم گردید که ا  رهسپارچین گردید. در آستانۀ

                                                                 مشترک استراتژیک " به امضا رسانید. 
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سازمان کنفرانس همکاریهای شانگهای ومواد    چون پذیرش افغانستان بعنوان عضو ناظرِ 

ا متن  در  مندرج  مطالب  )و  کشور  دو  مابین  فی  مشترک  افغانستان(،  عالمیۀ  و  چین 

نظامی    – ارتباط باحضورسیاسی   منطقه، عمدتاً دربخصوص دربحبوحۀ اوضاع  ناامنِ 

در متحده  همچایاالت  و  این  افغانستان  پاکستان،  با  ارتباط  در  چین،  دوستِ نان،  دیرینۀ   

منتشر شده را    اعالمیۀ  از  ن، الزم دیدم چند موردشود، بنابرآمهم تلقی می بسیارحساس و 

       :                                                  غرض مطالعۀ عالقه مندان در اینجا درج نمایم

ناتو    سران    بی مانند    " این نشست  "واناالنگسکو" سخنگوی سرمنشی سازمان ناتوگفت که  

                                            است و تا حال به این سطح گسترده، دایر نشده بود..."

:  در این کنفرانس چند موضوع مهم به تصویب رسید  

میالدی مسوولیت مربوط به تأمین امنیت را به   ۲۰۱۴(امریکا و ناتو تا سال ۱

.سپردنیروهای مسلح افغان  خواهد   

  ۲۰۱۴( پرداخت )چهارملیارد دالر( مخارج نیرو های مسلح افغانستان  پس از سال  ۲

                                                   میالدی ازسوی کشور های عضو پیمان ناتو

کمیت  نیرو های مسلح افغانستان تا سه صد و پنجاه   ( تجهیز، تقویت  و باال بردن  ۳

 هزارنفر

   افغانستان.              خاکتقرار تکنالوژی پیشرفتۀ موشکی در( دفاع هوشمندانه یا اس۴

اقدامات و فعالیتهای آیندۀ نیرو های ناتو    چون کنفرانس شیکاگو درذات خودش، چرخشگاهِ 

در  نیزم اعالمیۀ رسمی و صادر شدۀ آنرا  افغانستان را تشکیل میداد، بنابرآن، خواست در  

                                                                                         :اینجا بگنجانیم
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ورد افغانستانناتو در م س سران  اعالمیۀ کنفران  

جمهوری اسالمی افغانستان، برای تجدید    مک کننده به ایساف و حکومت  : ملل ک  مقدمه

، در شیکاگوبا هم دیدار  غانستانی مستقل، امن و دموکراتیکخود برای افاستوار    تعهدات  

نمودیم،  پرتگال بدان موافقت    ن  بلز درسران    ستراتژی  که ما در نشست    نمودیم. در امتداد  

انستان تنها  ن، افغپایان خواهد یافت. اما بعد ازآ  ۲۰۱۴سال    ایساف تا ختم    ماموریت  

اتمام    نزدیک    دیگر تصریح مینماییم که مشارکت    نخواهد ماند. ما بار دورۀ    ما بعد از 

نستان به  افغا  ما، زنده گی شهروندان    اوم خواهد داشت.  درده سال مشارکت  انتقال تد

و همچنان    ، فرصتهای اقتصادیه های امنیت، آموزش، حفظ صحتعرصطور بارزی در

های زیادی است که باید انجام پذیرد، اما حقوق و آزادیها، بهبود یافته است. کار  تضمین  

ئنی  که ما  مخویش را برای حفاظت از پیشرفت های مط  قویاً مصمم هستیم تا مشارکت  

همکار با ایساف به    ، ملل  بنابراین   .ته  بدست آورده ایم، تداوم بدهیمیکجا در دهۀ گذش

، حکومت داری  خویش از افغانستان درمسیرش به سمت خود اتکایی درامنیتحمایت  

امر، افغانستان را    این  توسعه یافته و انکشاف اقتصادی و اجتماعی ادامه خواهند داد.

دیگر بعنوان پناهگاهی امن برای تروریستان که تهدید هایی برای امنیت    از اینکه بار

ازد. یک افغانستان امن و  افغانستان، منطقه و جهان هستند، مبدل گردد، مصوون میس

، همکاری قابل توجهی را برای منطقه خود که در عرصه های امنیت ، ثبات و  با ثبات

                                                       به هم پیوسته است ، ارزیابی میدارد.  توسعه

، افغان  ملکی یا نظامی   افراد  -عزت بخشیدن  به همۀ آنان افغانستان و ملل ایساف در-1

صلح آمیز و با ثبات    یا خارجی، که زندگیشان را برای دستیابی به یک افغانستان موفق،

رشادت  از دست   از  را  ویژۀ خود  ما ستایش  اند.  نظر  هم  اند،  نیرو های مسلح    داده 

، آموزش را پیش میبرند وهر روز پا و کشور های عضو ایساف که فعاالنهافغانستان  

قربانی های ما بوسیلۀ    راز می کنیم. ما مصمم هستیم که  به پای یکدیگر، میرزمند، اب

برای مردم افغانستان به ارمغان خواهد ی را دراز مدت ما، که آیندۀ بهتر مشارکت قوی 

                                                               آورد، به حق دانسته خواهد شد. 

 اصول عمومی : 
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، چنانچه در کنفرانس کابل که در خشی از تداخل گستردۀ جامعۀ جهانیتالشهای ما ب   -۱

برگزار شد، پروسۀ استانبول در بارۀ امنیت  و همکاری منطقوی    ۲۰۱۰جوالی سال  

بدان اشاره    ۲۰۱۱بن در دسمبربرگزار گردید و کنفرانس    ۲۰۱۱که در نومبر سال  

                                                                                       رفت، میباشد. 

ب    راسخ    ما تعهدات     -۳ دسمبرصورت گرفت و    ۵رخ  ن مؤمتقابل را که در کنفرانس 

مشارکت   مدت    اساس  راتش  دراز  دراینما  داریم.  یاد  به  میدهد،  حکومت    کیل    زمینه 

  را در رسیدگی به تعهدات خود برای جمهوری اسالمی افغانستان تصمیم قاطع خویش  

 پیشرفت  ، به شمول  قانون و حکومتداری خوب  یک جامعۀ دموکراتیک مبتنی برحاکمیت  

شهروندانش به شمول برابری    حقوق بشر و آزادیهای بنیادین  با فساد، جایی که  درمبارزه  

مشارکت   و  زنان  و  تأیید    مردان  میشود،  احترام  افغانی،  جامعۀ  در  گروه  دو  هر  فعال 

افغانستان   ملی باتمام حرمت باحاکمیت   باتی پیش رو بایدپروسه های انتخا  مینماید.  

ها  ابد. شفافیت، فراگیری و اعتبار آن با قانون اساسی افغانستان انجام یدرمطابقت  و    

مداوم در راستای این اهداف    ، پیشرفت   بزرگ خواهد بود. در این زمینۀنیز حایز اهمیت  

آن و بعد از  ۲۰۱۴آوری حمایت تا سال  فراهم    صلح را در جهت      قوای بین المللی حافظ  

                                                                             نمود. تشویق خواهد

و پروسۀ  افغان در باز سازی، روندهای سیاسی    زنان  کامل    مشارکت    ما براهمیت    -۴

  حقوق  کننده از  نهادی حفاظت  به احترام به ترتیبات  و نیاز    درافغانستانصلح و آشتی  

تأکید مینماییم. ما به تطبیق قطعنامۀ شماره   امنیت سازمان ملل  ۱۳۲۵شان،  شورای 

متحد در خصوص زنان، صلح و امنیت متعهد باقی خواهیم ماند. ما همچنان نیاز برای  

مسلحانه را در مطابقت با قطعنامه    منازعات  ر  زیان آو  تأثیرات    اطفال در مقابل    محافظت  

                                            های مربوطۀ شورای امنیت ملل متحد درک مینماییم.  

                                        مشارکت با دوام:      تکمیل نقشۀ راه لزبن و بنا نهادن  

خصوص انتقال مرحله ای مسوولیتهای امنیتی  ، ما در  ۲۰۱۰ن، در نومبر  درلزب    -۵

  ازایساف به نیرو های ملی امنیتی افغان تصمیم گرفتیم تا افغانها را برای اخذ مسوولیت  

  -کامل امنیتی شان توانمند نموده باشیم. حکومت جمهوری اسالمی افغانستان و نا تو 
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متعهد باقی می    شروع گردید،۲۰۱۱ایساف به این استراتژی انتقال که در ماه جوالی

تکمیل    ۲۰۱۴مانند. پروسۀ انتقال به طور برگشت نا پذیرجریان دارد و الی ختم سال  

مداوم در حکومت   جامع و بهبود    یهمکاراین زمینه اهمیت   ما همچنان در  خواهد گردید.

                                                             داری و انکشاف را درک مینماییم.

انتقال    -۶  ۲۴مسوولیت های امنیتی توسط رییس جمهور کرزی بتاریخ    مرحلۀ سوم 

درصد از   ۷۵. این بدین معناست که به زودی دیده خواهد شد که  اعالم شد  ۱۳۹۱ثور

انستان رهبری  امنیتی افغ  زندگی میکنند که نیرو های ملی  ای  جمعیت افغانستان در نواحی

اواسط سال    امنیت   الی  دارند.  را به دست  افغانستان    ۲۰۱۳آن نواحی  همه بخشهای 

خوا کرده  آغاز  را  انتقال  رأس  پروسۀ  در  افغان  های  نیرو  و  بود  همه سر  هد  امنیت 

را    لۀ برجسته و مهمی در نقشۀ راه لزبن. این امر، مرحد داشتنزمینشان قرار خواه

خواهد   نیروداد.  نشان  خود،  ماموریت  با  و  ایساف  تدریجی  به صورت  را  خود  های 

                                خارج خواهد ساخت.    ۲۰۱۴دسامبر    ۳۱مسوولیت  پذیرانه تا  

قابل مالحظۀ نیرو های ملی امنیتی افغان از زمان    موفقیت پروسۀ انتقال با پیشرفت    -۷

افغان به  تحقق خواهد یافت. سر بازان  لزبن در عرصه های توانمندی و مسلکی سازی،  

   دارند.                          ه رهبری عملیاتها را در کشور شان به عهدهطور افزایند

، هم پولیس و هم اردوی ملی، قادر به حفظ امنیت مناطقی که  توانمندی نیرو های افغان

                                                        .    روسۀ انتقال گردیده ثابت شده استوارد پ

ثبات و توسعۀ    پروسۀ انتقال به معنای پایان تعهدات جامعۀ جهانی در قبال    تکمیل     -۸

  مشارکت    دیگر تعهد خویش را برای توسعۀ بیشتر    نستان نیست. افغانستان و ناتوبارافغا

آن تا سال  شد، در تمامی ابعاد  امضا  درلزبن    ۲۰۱۰ناتو که درسال  دوامدار افغانستان  

درستکاری  ۲۰۱۴ تدوین طرح  به شمول  ازآن،  انتگر  و پس  انشیتف)  ( تصریح  یتی 

ناتو، مشورتهای   جمهوری اسالمی افغانستان و مقامات   این زمینه حکومت  مینمایند. در

                       .خواهند بخشیددوامدار، تعمیق    خویش را در راستای شکل دهی مشارکت  

  مشارکت    شورهای عضو ایساف موافقتنامه هایبهرصورت، ما از اینکه تعدادی از ک  -۹

استقبال   اند،  نده  رسا  امضا  به  را  افغانستان  اسالمی  جمهوری  حکومت  با  جانبه  دو 
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مشارکت   های  چارچوب  این  یک    مینماییم.  میان  دوستی  و  اساس همکاری  جانبه  دو 

ملی و دموکراتیک با کشور های متذکره را بر مبنای    رای حاکمیت  مستقل، دا  افغانستان  

                                                                          مساوات و منافع متقابل تشکیل میدهد.

: ۲۰۱۴سال پس از   

آمده  رکی که به دست  مشت  به هدف حفظ و تقویت ترقی قابل مالحظه و دست آورد     -۱۰

تعهد  است باالی  ایساف  امنیت    دوامدار    ، کشورهای  به  از سال   خویش  افغانستان پس 

مجددأ تأکید مینمایند. دولت جمهوری اسالمی افغانستان به استقبال از این حمایت ۲۰۱۴

                                                                                       ادامه میدهد.

  ی نهاد های امنیت  آموزشی ناتو درافغانستان، در رسیدن    ماموریت    ایساف به شمول    -۱۱

نقش   یک  وظرفیت،  توانمندی  باالی  سطح  به  است  افغان  نموده  بازی  دولت کلیدی   .

ناتو با دیگر کشورهای همکار    جمهوری اسالمی افغانستان  مجدداً تصریح مینماید که

ک به نیرو های ملی امنیتی افغان نقش اساسی  دهی و کم  هنوز هم در آموزش، مشورت  

تا به حمایت   ادامه بدهد. با   خویش دردارند و از این سازمان میخواهد  این زمینه ها 

انتقال    تکمیل   سال    پروسۀ  درختم  امنیتی  های  ماموریت  ۲۰۱۴مسوولیت  ناتو    ، 

ک تغییر ت و کم  جدید، یعنی ارائۀ آموزش، مشور  محاربوی به یک ماموریتازحالت  

                                 فعلی ایساف متفاوت خواهد بود. خواهد کرد که با ماموریت  

جدید تحت رهبری نا تو کار نماییم.  همچون یک ماموریت    ما موافقیم تا برای ایجاد     -۱۲

جدید دارای یک  بنیان حقوقی درست،  مانند    ما اطمینان خواهیم داشت که این ماموریت  

                                    میباشد.متحد  قطعنامه یی از شورای امنیت سازمان ملل

 حمایت از قوای امنیتی ملی افغانستان                                     

ای امنیتی که  کشور های عضو ایساف به انکشاف نیرو ه  افغانستان با حمایت     -۱۳

افغانستان را داشته   تمام اتباع    امنیت    قانون اساسی بوده و توانایی تأمین    حاکمیت    تحت  

رهبری   تحت  افغان  ملی  امنیتی  قوای  میباشد.  متعهد  با باشند،  تطابق  در  مؤثر  ملکی 

       کرد.                             قانون و احترام به حقوق بشر وظیفه اجرا خواهد  حاکمیت  
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برگزار  ۲۰۱۱دسمبر    5افغانستان که به تاریخ   ن پیرامون  درکنفرانس بین المللی ب    -۱۴

انکشاف توانایی های  ت تا از آموزش، تجهیز، تمویل و  فشد، جامعۀ جهانی تصمیم گر

امنیتی   انتقال  قوای  پروسۀ  ختم  از  پس  نما  افغان  کشورهای  حمایت  و  ید.  ناتو  عضو 

و نقش    قوی خویش را نسبت به این پروسه یک بار دیگر بیان میدارند  عهد  ایساف ت

پایدار   راستای  در  را  ما    خویش  کرد.  خواهند  ایفا  افغانستان  ملی  امنیتی  قوای  مالی 

همچنین از جامعۀ جهانی میخواهیم تا به این پایداری دراز مدت متعهد گردند. سرعت و  

افغان از نقطۀ اوج به یک سطح پایدار با درنظر   تنظیم شده قوای امنیتی ملی  اندازۀ تقلیل  

جمهوری اسالمی افغانستان در   شرایط بوده و تصمیم در مورد آن توسط دولت    داشت  

جامعۀ    دل مقدماتی تعریف شده از جانب  مشورت با جامعۀ بین المللی  گرفته میشود. م  

افغان   آیندۀ قوای امنیتی ملی  تعداد  افغانستان،  را به تعداد مجموعی  جهانی  و دولت 

با بودجۀ تخمینی  چهار اعشاریه یک ملیارد دالر امریکایی  تجسم مینماید   ۲۲۸۵۰۰

امنیتی موجود به صورت منظم مورد تجدید  محیط  شرایط    دل با در نظر داشت  و این م  

                                                                          نظر قرار خواهد گرفت.

امنیتی  فظح   -۱۵ توانایی  با  کافی  قوای  مسوولیت  یک  اسالمی    ،  جمهوری  دولت 

افغانستان با حمایت جامعۀ جهانی میباشد. منحیث جزیی از جامعۀ گستردۀ جهانی و با  

خویش را در زمینه انکشاف هرچه    د، ما  سهم  میکانیزم های موجوتقویت    در نظر داشت  

میکانیزم های مناسب، همسان و مؤثر تمویل و تنظیم هزینه برای تمام شعب    بیشتر  

انعطاف پذیر، شفاف،     قوای امنیتی ملی افغانستان ایفا خواهیم کرد. این میکانیزم ها

ساد میباشد. این ها  مبارزه با ف داماتی در امر  قسود آور بوده و مشمول ا قابل توضیح و

بیشتر ظرفیت در داخل    مالی برای اردو و پولیس و همچنان  انکشاف    تفکیک بین وجوه  

                                        وزارت خانه ها و نهاد های امنیتی افغان خواهد بود.

ستان به  ، اندازۀ سهم ساالنۀ افغانصاد افغانستان و رشد عواید داخلیبا توسعۀ اقت   -۱۶

اب رقم  از  فزاینده  در  ۵۰۰تدایی  صورت  دالرامریکایی  شک  ۲۰۱۵سال  ملیون  لی به 

قوای   تمویل    کامل    افغانستان مسوولیت    ۲۰۲۴الی سال  افزایش خواهد نمود که حد اکثر

، ما توقع  نایی این نکته، درجریان دهۀ تحولامنیتی خویش را به دوش گیرد. در روش

مک مالی خویش را متناسب با  کنندۀ بین المللی مقدار سهم ک  ک  داریم که کشورهای کم  
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ازدیاد    خواست   بر  مبنی  افغانستان  خواهند    دولت  کاهش  آن  مالی  های  مسوولیت 

                                                                                                  داد.

پولیس ملی افغان، آنها در راستای یک نیروی    تر  بیش  با انکشاف و مسلکی شدن    -۱۷

صفت   به  حسابده  و  اعتبار  قابل  حاکمیت    پایدار،  نمودکه    نیروی  خواهند  رشد  قانون 

نظم   توانایی حفظ  نیرو باید  این    داخلی را بدوش خواهند داشت.  اساسی امنیت    مسوولیت  

قانون گستردۀ افغانستان     تنفیذ    و آرامش را برای مردم افغان منحیث بخشی از سیستم  

دولت جمهوری اسالمی    پالن مناسبی است  که از جانب    داشته باشد. این امر مستلزم  

  ( یا نهاد  مآ هنگی پولیس )آی.پی.سی.بیبین المللی ه  مناسب بورد    افغانستان در حمایت  

یکجا نقش  جایگزین آن ایجاد خواهد شد. اردوی ملی و پولیس ملی افغانستان هر دو  

، حمایت از حکومتداری مشروع  و انکشاف پایدار اقتصادی  اساسی را در تأمین  ثبات

                                                           در سرتاسر کشور بازی خواهند کرد.

 به سوی یک افغانستان صلح آمیز، با ثبات و مرفه  

برای یک   ،فقانه منتج گرددمجدد مو  یک پروسۀ سیاسی که به مصالحه و ادغام    -۱۸

اصولی    افغانستان صلح آمیز و با ثبات اهمیت کلیدی دارد. در این مورد ما باالی اهمیت  

ن روی آنها تصمیم  گرفته شد یک بار دیگر تأکید مینماییم.  این ها  که درکنفرانس ب  

و   رهبری  به  باید  و  انجامد  می  به مصالحه  که  اند  یی  افغانها   مالکیت  پروسه  واقعی 

صورت بگیرد، باید فرا گیر باشد، از منافع مشروع تمام مردم افغانستان بدون در نظر  

،  ملی   حاکمیت    مجدد    تأیید    مصالحه باید شامل    .داشت جنسیت و وضعیت نمایندگی کند

خشونت، قطع رابطه با تروریسم بین المللی    ؛ محکوم کردن  ثبات و یکپارچگی افغانستان

حقوق بشری آن، خاصتاً در مورد احترام با قانون اساسی افغانستان به شمول احکام   و

                                                                                 حقوق زنان باشد.

عی و اقتصادی  اصلح آمیز، با ثبات و مرفه مسلماً به انکشاف اجتم  یک افغانستان     -۱۹

مواد مخدر،    مبارزه با قاچاق    پیشرفت در امر    مک خواهد نمود و موجب  منطقه ک    تما م

قانونی  مهاجرت   در  تروریسم  ،  غیر  میشود.  جرایم  حمایت   او  و  همکاری  مورد    ین 

  تأمین    دیگر در جهت  مهم    منطقوی برای ثبات در افغانستان کلیدی میباشد. دو نشست  
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در مورد    وزرا درکابلمنطقه ای و بین المللی در راه است . کنفرانس   آیندۀ شرکای  تعهد  

اعتماد سازی را به راه    مقدماتی  و تدابیر  استانبول که قرار است یک راهکار  پروسۀ

و درکنفرانس توکیو، جامعۀ جهانی و رهبری افغانستا ن یک چارچوب را برای    اندازد

                                              .ک های انکشاف آینده به بحث خواهند گرفتکم  

. اما در روشنایی دست آورد های عمدۀ ما و  ام نرسیده استوظیفۀ ما هنوز به اتم  -۲۰

قوی ما به     ما، مطمئن هستیم که مشارکت    تعهد محکم و مشترک    هرچه بیشتر  با تقویت   

                                                        آیندۀ بهتر افغانستان منتهی خواهد شد.

افغانستان و ملل اشتراک کننده در قوای    سران    توسط  این اعالمیه،   دولت و حکومت 

                            "     ظ صلح بین المللی تحت رهبری ناتو صادر شد.حاف

 

 

شیکا گو نمایی از کنفرانس   

 متن اعالمیه ی مشترک چین و افغانستان 

خواهند تا همکاری و مشارکت ستراتیژیک خود را براساس پنج اصل همزیستی  طرفین می

آمیز در مطابقت با اهداف و اصول مندرج منشور سازمان ملل متحد و موازین  مسالمت
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جواری  هممعاهده حسنمندرج درقبول شده قوانین بین المللی و نیز طبق اصول اساسی  

های دوستانه میان جمهوری مردم چین و جمهوری اسالمی افغانستان مصوب  و همکاری

 و اسناد دوجانبه دیگر، ایجاد کنند.  ۱۳۸۵سال 

ن  ستراتیژیک یک رابطه دوامدار و جامع میا  طرفین توافق کردند که همکاری و مشارکت  

برای    هان کرده، تالشکشور و مردمان آن را تأمی  دوملت بوده که منافع اساسی هر    دو

میان   دیرینه  دوستی  همکاریدوتحکیم  و  بخشیده  تسهیل  را  عرصهکشور  در  های  ها 

می بیشتر  توسعه  را  امنیتی  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  و  مختلف  همکاری  بخشد. 

ستراتیژیک میان افغانستان و چین همچنان به صلح، امنیت، ثبات و توسعه در  مشارکت  

 آن ممد واقع خواهد شد.  منطقه و فراتر از

های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و  ها در عرصهطرفین موافقت کردند که همکاری  -۲

منطقه به سطح  نیز  و  و  امنیتی  مشارکت  که  است  ستونی  پنج  همان  المللی  بین  و  ای 

 . دبخشهمکاری ستراتیژیک میان افغانستان و چین را استحکام می

تبادالت در سطوح عالی از اهمیت خاصی برای گسترش روابط  طرفین معتقدند که    -۳

اعتماد   که  کردند  تأکید  و  بوده  برخوردار  روابط  متقابل    دوجانبه  بنیاد  واقع  در  سیاسی 

 دهد. افغانستان و چین را تشکیل می

خوا کار  فعاالنه  دوطرف  رهبران  هر  میان  تبادالت  تا  کرد  جمله    دو هند  از  کشور 

المللی و چند  جلسات میان رتنظیم   بین  در حاشیه جلسات و رویدادهای  وسای جمهور 

  ها بتوانند به تبادل نظر روی روابط دوجانبه و موضوعات  جانبه را توسعه بخشیده تا آن

 ای نیز برای گسترش ارتباطات ستراتیژیک، بپردازند. المللی و منطقهعمده بین

کشور را    دونه، و احزاب سیاسی  ها، قوای مقنها میان دولتطرفین تبادالت و همکاری

 متقابل افزایش خواهند داد.ارتقای تفاهم و اعتماد    به هدف  
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حاکمیت   به  مربوط  موضوعات  در  را  یکدیگر  تا  نمودند  تعهد  و  طرفین  اتحاد،  ملی، 

منظور   تمامیت   به  قلمروشان  از  تا  ندهند  اجازه  و  نمایند  جدی  حمایت  هرگونه  ارضی 

 استفاده شود.  فعالیت علیه طرف دیگر 

" مجدداً تأکید و تصریح  حترام به سیاست "چین واحدافغانستان به تعهداش برای ا  جانب  

جمهوری مردم چین یک نظام قانونی بوده و از تمامی سرزمین چین    دارد که حکومت  می

 کند. نمایندگی می

به تبت،  تایوان، مسایل مربوط    قاطع خود را از موضع چین در خصوص    افغانستان حمایت  

 سینکیانگ و سایر موضوعات عمده مربوط به منافع بزرگ چین، اظهار داشت.  

ارضی و وحدت    جانب چین مجدداً تعهد خود را برای احترام به استقالل، حاکمیت، تمامیت  

مردم افغانستان که  انتخاب    ملی افغانستان تصریح نموده و یکبار دیگر بر احترام به حق  

کنند، تاکید  چه راهی را برای توسعه کشورشان در مطابقت با شرایط افغانستان تعیین می

دارد. جانب چین باور  کرده و حمایت خود را از روند مصالحه ملی در افغانستان اعالم می

ای و بین المللی  منطقهمردمش و حمایت و همکاری همکاران   دارد که افغانستان با عزم  

 به صلح، ثبات و توسعه بزودی دست خواهد یافت. 

تالشدو  هر  -۴ بر  که  کردند  موافقت  طبق  طرف  شان  جمهوری  های  دولت  توافقنامه 

های اقتصادی  اسالمی افغانستان و دولت جمهوری مردم چین در مورد تجارت و همکاری

های جدید برای توسعه تجارت  ها و شیوه، جهت جستجو و یافتن راه۱۳۸۵مصوب سال  

های اقتصادی را تعمیق خواهند بخشید. هردو طرف  گذاری ادامه داده و همکاریو سرمایه

های چون توسعه منابع و انرژی،  های عملی خویش را در بخشتوافق نمودند تا همکاری

 ، مهندسی و کشاورزی، تقویت نمایند. ها توسعه زیربنا

دارد. آمیز بازسازی در افغانستان مجدداً اظهار میخود را از روند صلح  چین حمایت    جانب  

کم   افغانستان  به  همیشه  مانند  توانایی،  حدود  در  شرکتچین  و  کرد  خواهد  های  ک 

 کرد.افغانستان تشویق خواهد  ۀنی را برای شرکت در احداث و توسعچیتوانمند  
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ک بالعوض خود را  میلیون یوان کم    ۱۵۰دارد که دولت چین مبلغ  چین اعالم میجانب  

 فراهم خواهد کرد.  ۲۰۱۲-۱۳۹۱به دولت افغانستان برای سال 

های  مک مخلصانه چین برای صلح و بازسازی افغانستان طی سالافغانستان از ک    جانب  

 کند.  این کشور، تشکر می متمادی قدردانی و از تعهد جدید  

و    -۵ دوستی  طوالنی  پیشینه  دارای  چین  و  افغانستان  که  ساختند  خاطرنشان  طرفین 

سالم برخوردار بوده و    کشور از بنیاد  دو  انه هستند، تبادالت مردمی میان  تعامالت دوست

 دارای اهمیت واالیی است. 

در درهمکاری  گسترش    جهت  طرفین  بهداشت،  های  عرصهها  آموزشی،  فرهنگی، 

گوناگون    ها مجدانه تالش نموده و تبادالت مردمی را در اشکال  مطبوعات و سایر عرصه

کشور، توسعه خواهند    دو   تفاهم و دوستی میان مردمان  هر چه بیشتر  تحکیم    به هدف  

 داد.

 . طرفین فضای مناسب را برای تعمیق و توسعه همکاری در بخش فوق ایجاد خواهند کرد

فنی و تخصصی افغان ادامه داده،    های آموزشی برای کارمندان  چین به ارائه برنامه  جانب  

افغان فراهم ساخته  های تحصیلی برای جوانان  های بیشتری از جمله ارائه بورسیهفرصت

 توسعه افغانستان حمایت بیشتر شود. تا بدین ترتیب از روند  

گرایی، جدایی طلبی و جرائم سازمان یافته را به  تروریزم، افراط   طرفین تمامی اشکال    -۶

تبادالت و همکاری تا  کردند  توافق  طرفین  دانستند.  در بخش  های شانشدت مردود  را 

غیر قانونی،    امنیتی با مبارزه مشترک علیه تهدیدهای فراملی مانند تروریزم، مهاجرت  

و مدیریت مرزها را    مواد مخدر و اسلحه تحکیم بخشیده و سطح تشریک اطالعات  قاچاق  

 ارتقا بخشند. 

های واگیر، جلوگیری و کاهش حوادث  شان را در زمینه بیماریطرفین همچنین همکاری

    های غیر امنیتی تحکیم خواهند بخشید.طبیعی، و سایر عرصه
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مندرج دراین اعالمیه را چنین به نشر رسا    مطالبِ   روزنامه ها و نشریه های انترنتی، رئووِس 

                                                                                                             نیدند :

بوده که  دوامدار وجامع میان دو ملت      استراتژیک، یک رابطه ی  " همکاری و مشارکت   

تالش ها برای تحکیم دوستی دیرینه  آنرا تأمین کرده    مردمان  و  رهردو کشومنافع اساسی  

میان دو کشور را تسهیل بخشیده و همکاریها در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی،  

فرهنگی و امنیتی را توسعه ی بیشتر میبخشد... تبادالت و همکاریها میان حکومت ها، قوای  

متقابل افزایش خواهد    تفاهم و اعتماد    ردن  مقننه و احزاب سیاسی دو کشور را به هدف بلند ب

حاکمیت   از  کشور  هردو  تمامیت  داد...  و  اتحاد  واجازه    ملی،  میکنند   جدی  حمایت  ارضی 

منظور   به  کشور  دو  این  قلمرو  از  استفاده    نمیدهند  دیگر  طرف  علیه  فعالیت  هرگونه 

و انرژی، انکشاف  شود...هردو کشور همکاریهای خویش را در ساحاتی چون توسعه منابع   

                                                    زیربناها، انجنیری و زراعت تقویت میکنند..."  

 کنفرانس سوم توکیو 

"  وان " دهۀ انتقالمیالدی تحت عن   ۲۰۱۲کنفرانس بین المللی دیگری نیزدرماه جون سال  

بان  "جهان به شمولِ کنفرانس به تعداد هفتاد کشورِ این  گردید. دردرتوکیو مرکِزجاپان دایر

امورخارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا  زیرسرمنشی سازمان ملل و هیالری کلنتون و   "کی مون

بودند. جمهوری اسالمی ایران نیزیکی ازکشورهای اشتراک کننده دراین    اشتراک نموده

ن نشست، باردیگرگفت  کنفرانس بود. نمایندۀ آنکشور)علی اکبرصالحی( طی سخنرانی درای 

 مواد مخدر  تروریسم و تولیدِ  گسترِش   نیرو های بین المللی در افغانستان باعثِ که " حضور

است   سالِ شده  ده  افغانست   و مشکالت  درآگذشتۀ  های خارجی  نیرو  بخاطر حضور  ن  ان 

                                                                            کشور بوده است ..."  

اداری درچهارچوب  مالی و  فسادِ  این کنفرانس، روی موجودیتِ هیأتهای اشتراک کننده در

حقوق بشر، حکومتداری خوب  وادامۀ مساعدتهای    آن، رعایتِ   حامد کرزی و کاهِش   دولتِ 

المللی پس   به بحث پرداختند. حکومتِ ۲۰۱۴ازسالبین  افغانستان  این   چاپان درم برای 

دالرظرف شش سالِ  تعهد سپرد که وجه سه ملیارد  افغانستان کُ   نشست  برای  مک  آینده 

امنیت و توسعۀ این کشور به    " پیشرفتهایی در بخش  :  گفت  "بان کی مون  خواهد نمود."
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اما این پیشرفتها متزلزل است ... کوتاهی در سرمایه گذاری در بخش     وجود آمده و 

سرمایه    وسعۀ اجتماعی در افغانستان باعث هدر رفتن  ، حقوق بشر، تحاکمیت، عدلیه 

   ..."                       گذاری های مالی و جانی ده سال گذشته در این کشورخواهد شد

را  حصول شانزده ملیارد دالربرای چهارسال آیندۀ کشورجانب دولت افغانستان، پیشنهادِ 

کمکی در آینده،    اعظم پولهای   وتقاضا بعمل آورد تا بخش  به این کنفرانس ارائه نمود  

کها برسد.  اشتراک کننده گان گفتند درصورتی چنین کمُ به مصرف  توسط دولت افغانستان  

فساد مالی و اداری و    ازبین بردنِ   به افغانستان ادامه خواهد یافت که دولت کرزی در راهِ 

                                                            تالش بعمل آورد.  رعایت حقوق بشر

 کنفرانس لندن   

ریاست   آغازِ  سیزده سالۀ حامد کرزی و زعامتِ   المللی که درپایانِ آخرین کنفرانس بین  

افغانستان پس ازسالسرنوشتِ   پیرامونِ   جمهوری دکترمحمد اشرف غنی آیندۀ  م  ۲۰۱۴ 

بود که    دایرگردید، دایرشد.    برای سومین مرتبهکنفرانسی  بتاریخ  درلندن  این کنفرانس 

خست وزیر بریتانیا صورت  به میزبانی " دیوید کامرون" ن   م۲۰۱۴ماه دسمبرسال    چهارم

  و نهاد های مختلفِ   گرفت. دراین کنفرانس که یک روزدوام کرد، به تعداد هفتاد کشور

المللی   نوازشربین  شمول  گانِ به  نماینده  و  پاکستان  صدراعظم  و    خاِص   یف  روسیه 

ایران   اسالمی  غنی  جمهوری  اشرف  کنفرانس،  دراین  افغانستان  ازطرف  گرفتند.  سهم 

) یکصد و  رییس جمهور و داکترعبدهللا رییس اجرایی دولت در رأس یک هیأت وسیع  

دولتی   نفری   شصت های  نهاد  و  مدنی  جامعۀ  پارلمان،  گان  نماینده    اشتراک (  شامِل 

                                                                                           نمودند.  

آنچه درآستانۀ این کنفرانس، بازهم مایۀ آبرو ریزی جانب دولت اشرف غنی گردید، این  

مناصفۀ اعضای هیأت همراه وی،    رخی از رسانه های داخلی کشور،بود که به قول ب

ازدولت انگلستان تقاضای پناهنده گی بعمل آوردند. شبکۀ اطالع رسانی افغانستان بتاریخ  

عضو شرکت کنندۀ   ۸۴تاکنون، از    "خورشیدی نوشت که    ۱۳۹۳چهاردهم ماه قوس سال  

آنان تقاضای پناهنده گی داده و تن    ۵۴جامعۀ به اصطالح مدنی افغانستان در لندن،  

نیستند.                                                 به بازگشت به افغانستان   دیگر حاضر  
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تجدیدِ  افغانستان    کُمک و   کشورهای جهان درجهتِ   تعهداتِ   به سلسلۀ  دوامداربا  همکاری 

سطح کُمکهایش برای ازخروج نیروهای خارجی(، ایاالت متحدۀ امریکا پذیرفت که  )پس  

افغانستان را آنچه که هست، حفظ خواهد نمود. چین و قزاقستان طی این کنفرانس، تعهد  

های جدیدی سپردند و بصورت کُل تضمین هایی را متقبل شدند. اشرف غنی هم ضمن یک  

ا آمده ایم تا بگوییم حاال  اینج: "  خطاب به اعضای کنفرانس گفت  سخنرانی نسبتاً مفصل،

( کابل  دوسیۀ )  دیم و به ما کم ک کنید، توافقنامه های امنیتی را امضا کردیم، پروندهما متح

مواجه ده را نهایی خواهد کرد، دریکماه آینده این پرونو دادگاه عالی دربانک را گشودیم  

حل کنیم، فقرشدید کماکان  م آنرا  با مشکالت درنگ نکردیم، مشکالت را میدانیم و میخواهی

باید به فقرافغاندامن گیر     اصلی تمرکز کنیم، اصالحات    زدایی بعنوان معضل  ستان است، 

ما طوری پیش خواهد رفت که هر کسی بتواند کاری داشته باشد، عرصۀ خدمات    دولت  

   "                                                                                 برای ما بسیار مهم است
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دهم                                   یازمنابع فصل     
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ازدهم  دو فصل  

 

ارجی ها  خ  عملیات نظامی  

و   

درافغانستان  مردمی اعتراضات   

ملیشه های  آنان توسط گروه طالبان، القاعده و    کشتاربیدریغانۀافغانستان وردم  م  جفا بحقِ 

نبود  تنها  پاکستان،  نیرو حکومت  بلکه  مسلحِ ،  شامل    های  که  )ایساف(  یا  و  المللی  بین 

گروه   عملیاتِ ، نیزموازی با  امریکا میشد   متحدینِ ناتو و دیگر  اعضای  ، امریکاسربازانِ 

وی هوایی  نیرمردم این سرزمین با استفاده از، درکشتارِ گروه های تروریستیطالبان وسایرِ 

های خارجی  نیرو    مسلحانۀ  ه نوع اقدامات و عملیاتِ . البته نمیشود هم، نقش داشتندو زمینی 

ان   ها و قرا و قصباتِ را که همه روزه در شهر جداگانه و    ، بگونۀ جام میدادند افغانستان 

خارجی    های ظالمانۀهای خونین و کشتار  این رویداد بعضی ازتفصیلی بیان نمود، ولی درجِ 

خواننده های عزیز رسا نید تا مشتی شود    بمالحظۀ  ،ر را میتوان طی این اثرکشو ها در

نفت  ) میالدی، گروه طالبان دو تانکرِ   ۲۰۰۹چهارم ماه سپتامبر سال  بتاریخ  مثالً،    ازخروان.

درکش(   آلمانی  مذکوردر وال نیروهای  تانکرهای  وقتی  ربودند.  را  قندوز  بنام یت  محلی 

حینِ میرسند"عمرخیل"    قریۀودر  چهاردره"" باز  دریا، عبوراز  ،  متوقف    ماندهازحرکت 

میشوند. رباینده گان، برای آنکه تانکرها سبکتر شده و حرکت آنها از دریا آسان گردد، به 

نفتِ  از  تا  میدهند  اجازه  قریه  ببرند  اهالی  برای خود  ه  تانکرها  اهالی محل  باساس  و  م 
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 تانکرها تجمع  ورِ بدَ ضروری  با ظرف ها و وسایل  دارند،    سوخت   احتیاجی که به موادِ 

دره میکنند اثنا،.  اف  مین  افگن  ام  ای  -۱۵  -بم  درجنگی  و ریکا  میشود  پدیدار  با    فضا 

ت کشها و  خویش دارد، باالی نف  یکی ازژنراالن آلمانی()  نظامی  دستوری که ازفرماندۀ

ه  ک  ریزندمی  های پنجصد کیلو گرامی  بی مالحظه بمب  باکانه و بی   اهالی، به گونۀ  اجتماعِ 

اهالی منطقه به هالکت  و پنجاه نفراز  مؤثق، به تعداد یکصدشدۀ  نشر  اسنادِ   آن، طبقِ اثردر

" مردم بعضی  :  سازمان عفو بین الملل گفت   عینی به گزارشگرِ   یکی ازشاهدانِ میرسند.

گ   قیامت شده بود.   ل شده بودند، مثل روز  پایش نبود، بعضی دستش. بسیاری ها زیر 

مرده ها هرجا بودند، مردم میگریستند و نامها را صدا میکردند، فریاد می زدند و هرسو 

                                                                                       ویدند "  د می

قندوز: نیرو های آلمانی در والیت بمباران ِ حادثۀ   اسمای قربانیانِ  مکملِ   فهرستِ ، اینک   

نورهللا فرزند جمعه خان، خدایداد فرزند عبدالوهاب، حفیظ  جان محمد فرزند جمعه خان،  

هللا  قدرت هللا فرزند عبدالدیان، رحمت  هللا فرزند عبدالوهاب، امان هللا فرزند عبدالسالم،  

زند  حکم الدین فروساخان، گل الدین فرزند م لودود،فرزند عبدالدیان،عبدالسالم فرزند عبدا

خان، احمدنورفرزند لعل الدین، عبدالخالق فرزند ارسال،    موساخان، هللا نور فرزند موسی

نورمحمد فرزند جمعه خان، محمد ولی فرزند امیرمحمد، محمد نادر فرزند اختر، محمد  

گل  داوود فرزند محمد ابراهیم، الف الدین فرزند اختر، محمد عارف فرزند محمد نادر،  

الدین فرزند شرف الدین، پهلوان حسن فرزند قربانعلی، غفار فرزند پهلوان حسن، مال قدم  

، سید محمد  رحمت هللا فرزند محمد علینصور، محمد علی، فرزند نورمحمد،  فرزند عبدالم 

فرزند جلت، اسدهللا فرزند جلت، محمد الدین فرزند عبدهللا، گل علم فرزند میرافغان، امان  

ند نورعلی، رحمت فرزند جمعه  فیروز، هاشم فرزند اخترمحمد،خیال محمد فرز   هللا فرزند

در، محمد نعیم فرزند عبدالمومن،  حکمت هللا فرزند گالب الدین، زبیرشاه فرزند عبدالقاگل،  

عبدالوهاب فرزند نورخان، عبدالرحیم فرزند میر اکبر، فیض محمد  اسدهللا فرزند احمد،  

اسدهللا فرزند ولیجان، حفیظ هللا فرزند حاجی نوراحمد، نصرهللا فرزند  فرزندجان محمد،  

نورعلی فرزند نوراحمد، دین محمد فرزندجمعه خان،    ، مسجدی فرزندمیررحمان،حمد هللا م

،  د،  گالب الدین فرزند جمال الدین شمس الرحمن فرزند میر رحمان، احمد شاه فرزند داوو 

فرزند غیب هللا، فیضی  الدین فرزند نعیم خان، موسی  جمال  احسان هللا فرزند سید محمد،  

، سپاس محمد فرزندداوود، الف الدین فرزند گل  عبدالرحمن ، حسین فرزند عبدهللا   فرزند
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الف شاه،  الدین، عبدالبشیر فرزند گ الدین ذکرهللا فرزند  اجمل فرزند عبدالحنان، علی  ل 

امی  گل،  فرزندمیده  عبدالقیوم  محمد،  جان  فرزند  فرز محمد  کریمرگل  فرزند  ند  ابراهیم   ،

سمندر، عزیزهللا فرزند سید احمدالدین، نورعلم فرزند سالمت خان، عبدالرحیم فرزند غالم  

                          ( ۱.)بای، محمد جان فرزند اختر محمد و احمدالدین فرزند سید علم 

م، بخاطر بی اعتنایی  ۲۰۱۴ماه آگست    طی اعالمیه یی درهفتۀ اولِ   سازمان عفو بین الملل

کایی  امری   غیر نظامیان که توسط سربازانِ   مستند سازی تلفاتِ   مقام های امریکایی درقسمتِ 

ریچارد بنت " مدیر بخش  ، اظهارنگرانی نمود. آقای "درافغانستان صورت گرفته است

اززمان ورود نیرو های امریکایی، هزاران آسیایی سازمان مذکور به رسانه ها گفت که "  

افغان از سوی این نیرو ها کشته یا زخمی شده اند، اما قربانیان و خانواده های آنها  

جبران   برای  اندکی  اند، سیستم    فرصت  داشته  ارتش    خسارت   تقریباً    قضایی  امریکای 

غیر نظامیان و بد رفتاری های آنها  تلفات    خود را در برابر  همیشه ناکام شده که سربازان  

                                                                     "    قراردهددر مقام پاسخگویی  

البته این حادثه، یکی از نمونه هایی است که نیروهای خارجی، ظرف ده سال، همه روزه   

ما انجام دادند. جالب این بود که وقتی نیرو های ناتو با عملیاِت کورکورانه و یا   درکشورِ   

 

 " ستیفن فرل "خبرنگار  انگلیسی و سلطان منادی خبرنگارافغانی 
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مرگ می    برنای کشور را بکامِ و  آفریده و تعداد از پیر  هدفمندانه ی نظامی  شان حادثه می

های حقوق  حکومت یا نهاد    ، درصورتیکه ناله و فریاد مردم بلند شده و از جانبِ سپردند 

همه کشته شده ها افراد القاعده  که "  صورت می گرفت، در اول میگفتند  جدی  بشر اعتراِض 

پیگیری  ت و فریادها رسماً باال گرفته  اعتراضا  صورتیکه سلسلۀ، اما درهستند"  و طالبان

" معرفی میکردند و بعداً هم  شان را " یک اشتباهخونین    ناتو، عملیاتِ   ، مقام هایمیشدند 

نا چیز برای    یکمقدار پول ِ پرداختِ امر، با پذیرش ِ  و در نهایتِ  " میخواستندیک "معذرت

اصطالح  این بمبارانهای به    ند. خاموش میساخت ظاهراً ، سر و صدا را  ورثه های مقتولین

  صدها انسانِ   مرگِ   چنان گسترش یافت که موجبِ سالهای بعد،  " دراشتباهی یا "دوستانه 

  مظلومِ خون و هستی مردم ِ  کشور گردید.  مختلفِ   بیگناه اعم اززن و مرد و کودک در نقاطِ 

نیرو های خارجی کم ارزش بود که مثالً، وقتی یکی ازسربازانِ  آنجا نزد  تا   افغانستان 

سال   مارچ  درماه  بیلز"   " بنام  شانزده  ۲۰۱۲امریکایی  اش،  داشته  دست  سالح  با  م 

بگونۀ وحشیانه    که درخواب شبانه بودند،  راحومۀ قندهاری بیگناه قریه یی درنفرازباشنده ها

بخشش درسالهای   امریکایی او را تنها به بیست سال حبس با امکاناتِ   ، قاضیبه قتل رسا نید 

نمود.                                       بعدی و پرداخت پنجصد وپنجاه هزار دالر محکوم   

فهمیده شود مقام های امریکا و ناتو، چه ارزش و اهمیتی در برابرهستی یک    برای آنکه

تسلیتی" برای ورثۀ او  شتارعمدی یک افغان چه مقدارپول " قایل بوده و در ازأ ک  افغان

بتاریخ که  نماییم  درج  اینجا  در  را  فهرستی  بهتراست  سال    ۲۲میپرداختند،  حوت  ماه 

یی در وبسایِت حزب همبستگی افغانستان به  خورشیدی، ازقوِل یک نشریۀ امریکا۱۳۹۳

                                                                                       نشر رسید:  

دالر     ۲۳۸مبلغ      در والیت قندهار دربرابرقتل فرزند یک خانواده    

لردا ۱۵۰ مبلغ                  دربرابر قتل یک خانم دروالیت هلمند    

دالر۱۰۰۰۰مبلغ      دروالیت ارزگان دربرابر قتل چهارنفر              

دالر ۱۳۷۹مبلغ     دروالیت هلمند دربرابریک کشته و دو زخمی       

دالر ۲۹۵دروالیت قندهار دربرابریک کشته و یک زحمی      مبلغ   
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دالر  ۵۱۹مبلغ   دروالیت قندهار دربرابر یک کشته                    

دالر ۱۰۹۸مبلغ   دروالیت قندهار دربرابرقتل عضو یک فامیل        

دالر ۳۸۱مبلغ       دروالیت پکتیکا دربرابرقتل عضو یک فامیل      

دالر ۳۰۸۵مبلغ      .  . . .       گر دربرابر قتل سه تن دروالیت لو  

دالر  ۱۰۸مبلغ         دروالیت قندهار در برابر مرگ یک نفر         

دالر  ۷۲۴مبلغ       دروالیت قندهار   رر      رر        رر           

 دروالیت قندهار  دربرابرمرگ یکنفر و زخمی 

دالر  ۵۰۲مبلغ      چند تن دیگر . . . . . . . . . . . . . . .     شدن   

چنانکه مشاهده میشود، قیمت جان یک افغان نزد امریکایی حد اکثر، از دو تا دوهزار و  

.صد دالر بیشتر محاسبه نمیشده استپنج   

نیروهای خارجی  غیر نظامیان توسط نمونه هایی ازکشتار

 درافغانستان

کشتار  بخشیاینک،   و  ازازحمالت  که  را  درهایی  خارجی  های  نیرو  افغانستان طرف 

                             صورت گرفت، بصورت کرونولوژیک و مختصربیان میداریم :  

بمب باالی قریۀ    میالدی با پرتابِ   ۲۰۰۱*بمب افگن های امریکا بتاریخ ماه نوامبر سال  

مرگ    قریۀ مذکوررا بکامِ   کابل، ده ها نفرساکنانِ کیلومتری شهرپنجاه  ه" }فرزه{ دراسفرغ"

                                                           فرستاد و آنجا را بخاک یکسان نمودند.

بمب دوهزار کیلوگرامی   *درهمین ماه نوامبر، بازهم بمب افگن های امریکایی، با ریختنِ 

                                        آنجا را به ویرانه مبدل نمودند.باالی قریۀ " دریاخانه" ، 
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م و به ۲۰۰۲سال    ماه جنوری  رخ سومِ  خبرگزاری بی بی سی مؤ گزارِش * باساس نشر

پروفیسور از  هیرانقل  ازمارک  نیوهمشایرامریکا،  لد  ماه   ازهفتمِ دانشگاه  اکتوبرتا  ماه 

است.        و هشتصد نفر افغان کشته شده  میالدی، به تعداد سه هزار ۲۰۰۱سال دسمبر  

( امریکا باالی یکی از قریه ها در حومۀ کابل، هفت  ۵۲-بیهای )هوا پیما  بمبارانِ   دراثرِ   *

                                                                           معصوم جان باختند.  کودکِ 

هوا پیما های امریکایی باالی یک    اثربمبارانِ م، در۲۰۰۱تاریخ سی و یکم ماه اکتوبر  * به

                         آن به شهادت رسیدند.  قریه در قندهار، به تعداد پانزده تن از ساکنانِ 

– حومۀ کابل زمانی به قتل رسیدند که طیاره های )بی  نُه نفراعضای یک خانواده در*

   کردند.                       م خانه را بمباران۲۰۰۱( امریکا بتاریخ شانزدهم ماه اکتوبر  ۵۲

دسمبر درماه  از۲۰۰۱*  تن  چهارده  تعداد  به  آگ  ساکنانِ م،   " والیت  ام قریۀ  در  واقع   "

بمبارانِ  نتیجۀ  در  را  شان  جانهای  دست طیار  ننگرهار،  از  امریکایی  ات 

                                                                                                  دادند.

باالی   ، دریک جشِن عروسیطیاره های امریکایی م،۲۰۰۲به روزاول ماه جوالی سال *

و کودک کشته شده و    آن به تعداد چهل و پنج نفر زن  اثرِ محِل عروسی بمب ریختند که در

                                                                     تعداد زیاد دیگر مجروح شدند.

د* ها  اکتوبر  ر امریکایی  پنج۲۰۰۶ماه   " قریۀ  باالی  کردند که  م   بمباری  قندهار  وایی" 

                          بیگناه و غیر نظامی به قتل رسیدند.    نتیجۀ آن به تعداد نود تن افرادِ در

الی قریۀ " ده باال"  طیاره های امریکایی با  بمبارانِ   ، دراثرِ م۲۰۰۸جوالی سال    * درماه

مراسم عروسی اشتراک داشتند،  تعداد چهل و هفت زن و کودک که در، به  در والیت کنر

                                                                      به شمول عروس کشته شدند.

نیروه و*  بیست  بتاریخ  امریکایی،  مسلح  دسمبرای  ماه  منزل  ۲۰۰۹هفتم  یک  باالی  م 

حاضر درآنجا را بقتل    نادعلی والیت هلمند حمله نموده به تعداد ده تن از جوانانِ   درشهرکِ 

                                                                                            رسانیدند.
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"باالبلوک" والیت    نیرو های امریکایی در  بی باکانۀ  بمبارانِ   به اثرِ م  ۲۰۰۸سال  اخیرِ در*

که دریک محفل عروسی اشتراک نفر   وچهل  یکصدواقع درغرب افغانستان، بیشتر از  فراه،

                                                                              بودند، جان باختند. کرده 

  نیرو های امریکایی باالی شهرکِ   م حملۀ۲۰۱۱یستم ماه فبروری سال  همچنان، بتاریخ ب *

ن جمله، به  ر غیر نظامی را گرفت که درآآباد والیت کنر، جان شصت و چهار نف غازی  

بود.                                 ه مرد شامل تعداد بیست زن، بیست و نه کودک و پانزد  

نی که مشغول خرمن کوبی  دهقاناپترهای امریکایی باالی عده یی ازهلیکو  بمبارانِ  دراثرِ *

در زمین  جلرروی  بودند،شهر"  وردک  میدان  والیت  از  یز"  بیگناه   دهقانانِ چهارتن 

م ، شهرِک " مانوگی" مربوط والیت  ۲۰۱۱در روز اول ماه مارچ  *نیروهای امریکایی  

کنر را بمباران نمودند که دراثرآن، به تعداد نُه کودک جان باختند. کودکاِن کشته شده بین  

                                                                            سنین ده تا پانزده سال بودند.

اپریِل سال   ماه  در  ۲۰۰۷*بتاریخ  ازمنازِل رهایشی را  یکی  امریکایی،  م، جنگنده های 

والیت ننگرهار، واقع درشرق کابل هدف قرار داده و شش تن از اهالی منطقه به شمول  

های ناتو گفتند که منطل  دند. هرچند مقام  قتل رسا نی  یک زن و یک دختِر جوان را به 

بعنوان   متعلق نموده  رد  را  استدالل  این  محل،  مردم  ولی  بود،  مسلح  شورشی  یک  به 

اعتراض دربرابر این اقدام خونین، دست به تظاهرات زدند. تظاهرکننده گان تابوت کشته  

رزی" را  شده ها را روی شاهراه عمومی گذاشته شعار " مرگ به بوش" و " مرگ به ک 

                                                                                               سر دادند.   

م ، شهرِک " مانوگی" مربوط والیت  ۲۰۱۱*نیروهای امریکایی در روز اول ماه مارچ  

کشته شده بین  عداد نُه کودک جان باختند. کودکاِن  کنر را بمباران نمودند که دراثرآن، به ت

                                                                        سنین ده تا پانزده سال بودند.  

اپریِل سال   ماه  در  ۲۰۰۷*بتاریخ  ازمنازِل رهایشی را  یکی  امریکایی،  م، جنگنده های 

منطقه به شمول  والیت ننگرهار، واقع درشرق کابل هدف قرار داده و شش تن از اهالی  

 یک زن و یک دختِر جوان را به قتل رسا نیدند. هرچند مقام های ناتو گفتند که منزل 
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کورکورانۀ نا تو شده اند  یکودکان افغان که قربانی بمبارانها  
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 نمونه هایی از صحنه های غم انگیز ناشی از بمباران نیرو های خارجی در افغانستان 

 

ل را رد نموده بعنوان  متعلق به یک شورشی مسلح بود، ولی مردم محل، این استدال   مذکور

تابوت کشته  برابر این اقدام خونین، دست به تظاهرات زدند. تظاهرکننده گان  اعتراض در 

شده ها را روی شاهراه عمومی گذاشته شعار " مرگ به بوش" و " مرگ به کرزی" را  

                                                                                            سر دادند.

م، بازهم دراثِر بمباراِن کورکورانۀ نیرو های " ناتو" در  ۲۰۱۰*بتاریخ چهاردهم ماه می 

                                        والیت ننگرهار، به تعداد یازده غیرنظامی به قتل رسیدند.   

م، در نتیجۀ بمباراِن شبانۀ جنگنده های " ناتو"، دو فرِد  ۲۰۱۰*درهجدهم ماه آگست 

 غیرنظامی کشته شدند.    

م ، به تعداد شصت و چهار تن غیر نظامی در والیت کنر و در  ۲۰۱۱*در ماه فبروری 

 نتیجۀ بمباراِن نیرو های " ناتو" جان باختند.  
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صحنه یی از تظاهرات مردم جالل آباد برضد نیرو های خارجی                                       

 

 

کودکان قربانی شدۀ ناشی از بمباران نیرو های خارجی در افغانستان  اجساد   
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" شولتن" واقع    م، باالی قریۀ۲۰۱۱هم ماه جنوری  شانزدهای امریکایی به روزجنگنده    *

آن، به تعداد هشت مرد و دو زن    اثرِ یت کنر بمب ریختند که دراسمار" وال در شهرک "

افغانستان،  اهاِن  بیگن   کورکورانه و کشتارِ   افغان به قتل رسیدند. موازی با اینهمه بمبارانِ 

  دۀ ور از سالح های پیشرفته و کشن نظامی بریتانیا افشا کردند که آن کش  برخی از مقام های

کمیاوی خطرناک بوده و با یک    که حاوی موادِ کرده اند  " هلفایر" در افغانستان استفاده  

نماید.                  ساکنان آن منهدم   بزرگ را با همۀ .در است یک عمارتِ شلیک، قا  

  ، مقرِ (، جنگنده های  " ناتو"خورشیدی  ۱۳۹۰م ) سرطان۲۰۱۱گست  ماه آ  درهفتۀ اولِ *

نیدند.             نورستان را هدف قرار داده چهار تن از افراد پولیس را بقتل رسا  پولیِس   

در والیت هلمند افغانستان، پس ازآنکه  ناتو"  های "  ، طیارهم۲۰۱۱ریخ ششم ماه آگست  بتا*

  آن به   گرفتند، بمب هایی را از هوا فرو ریختند که در اثرِ مورد حملۀ گروه طالبان قرار

شدند.                                  زن و کودک کشته  تعداد هشت نفر غیر نظامی اعم از  

 

از کشتار کودکان معصوم افغان توسط نیرو های خارجی در افغانستان  نمونۀ دیگر  

االی  م، حملۀ هوایی نیرو های ناتو ب ۲۰۱۳شنبه سیزدهم ماه فبروری سال  به تاریخ چهار*

در شرق افغانستان، به تعداد ده تن غیر نظامی اعم از  مربوط والیت کنرمنطقۀ شیگل  

سانی افغانستان، "  نشریۀ شبکۀ اطالع ر   گزارِش   زنان و کودکان کشته شدند. و براساس

گذشته  به تعداد  اعالم نمود که در چهار ساِل  حقوق کودکان سازمان ملل  کمیتۀ دفاع از
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تن دیگر آنها زخمی شده   ۶۸و کشته شده و  کودک افغان توسط حمالت هوایی نات  ۱۱۰

                                                                                                  "اند.

بتاریخ  * دسامبرسال    ۲۸همچنان  بمبارانِ میالدی،    ۲۰۰۹ماه  ضمن  ناتو  های    نیرو 

 غیر نظامی را به قتل رسا   والیت کنر، به تعداد  ده تن از افرادِ   ( نرگِ ولسوالی )شهرک 

   نیدند.                                                                                             

  ۱۳۹۲که بتاریخ شانزدهم ماه جوزای  در والیت کنر  های ناتو حملۀ هوایی نیرو دراثرِ *

جوان و یک زن کشته  نُه تن شامل دو پسر، یک دخترِ   خورشیدی صورت گرفت، به تعداد

                                                                    و تعدادی هم زخمی شدند.شده 

غیر نظامی افغانستان    افرادِ   آماری که سازمان ملل به نشر رسا نید، گفته شد که  تلفاتِ   طبقِ 

ام   اثرحمالتِ ه درک پیلوت  بدون  پیما های  م  ۲۰۱۲ریکایی صورت گرفته، درسال  هوا 

م  به ۲۰۱۲در سال    مذکور بیان داشت که. آمارِ صد افزایش داشته استتاد و دو درهف

تا همین    ۲۰۰۷تعداد هفتصدو پنجاه و چهارنفر غیر نظامی به قتل رسیده اند که از سال  

  اند.            چهارده هزار و هفتصد و بیست و هفت نفرکشته شدهسال، جمعاً به تعداد 

نیرو های امریکایی باالی شهرک " وته پور" مربوط    دراثرحملۀ هوا پیمای بدون پیلوتِ *

ول هشت م صورت گرفت، به تعداد پانزده نفر به شم۲۰۱۳که درماه سپتمبر   والیت کنر،

آنها،    به قتل رسیدند. مقام های ناتواظهار داشتند که قصدِ   غیر نظامی و هفت فرد مسلح

کشتن سه عضو گروه القاعده و سه عضو گروه طالبان بود که توسط یکعراده موتر به  

کشته شده ها، سه   میانمردم محل گفتند که در   کنر روان بودند.  واما  والیت  سوی مرکزِ 

   بود.                                                       هشت مرد شاملکودک، چهارزن و 

میالدی، دراثرحملۀ هوایی نیرو های امریکایی    ۲۰۱۳*به روز چهارم ماه اکتوبر سال   

عداد پنج نفر به شمول سه کودک  باالی منطقه یی درچند کیلو متری شهر جالل آباد،  به ت 

                                                                                           جان باختند.  
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اند:  افغانهای بیگناه که در اثر بمباران نیرو های خارجی در افغانستان به شهادت رسیده  

های امریکایی  هوایی نیرو   نتیجۀ حمالتِ فوق(، در  حادثۀیکهفته قبل ازدراخیرماه سپتمبر)*

بخشی از والیت میدان وردک، به تعداد پنج نفرکشته شده و سه نفر دیگر مجروح    باالی

چنین  ن، از دولت خواستند تا بخاطر جلوگیری از شده بودند. هرچند برخی ازوکالی پارلما

قاتالنه اقدام جدی بعمل آورد، اما آنچه مسلم بود، این بود که ایاالت متحدۀ امریکا    حمالتِ 

ناتو درس تقاضا های مکررافغ  الهای اشغالِ و مقام های  به  رییس جمهور  انستان، اصالً 

ضمن یک مصاحبه    بهمین دلیل بود که حامد کرزیخود نشان نمیدادند. کشور اعتنایی از

م  ۲۰۱۳ماه اکتوبر    درهفتۀ اولِ   خبرگزاری بی بی سی    " نیوز نایت "  با خبرنگار بخش

داشت ناتو  :  اظهار  عملکرد  امنیت،  درعرصۀ  جانهای  "  شد،  افغانستان  رنج  باعث 

بسیاری گرفته شد و هیچ پیشرفتی به دست نیامد و افغانستان امنیت ندارد... تمرکز ناتو 

دادن   قرار  هدف  بجای  افغانستان،  های  روستا  در  امن    برجنگ  های  طالبان    پایگاه 

... نا درست است  ای  درپاکستان،  داریم.  نسبی  امنیت  نیستم که بگویم  ن من خوشنود 

. آنچه ما میخواستیم امنیت کامل و جنگ مشخص و  مچیزی نیست که به دنبال آن باشی

                                                                                واضح بر ضد تروریسم بود..."
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افغانستان صحنه یی از بمباران هوا پیما های  ناتو باالی یکی از قریه های   

افرادِ تکرارهمچو ازطرف  که  درنقاطِ   ارتِش   جنایات  ناتو  و  افغانستان   امریکا  مختلف 

های   واکنش  طبعاً  میگرفت،  وفزیکیصورت  بر  مردم  روانی  این  را  و  انگیخت  می 

براه اندازی   ضد امریکایی مانند  دراشکال و اقداماتِ   شان را  واکنشها، فوقتاً فوقت خودِ 

به  ب   مدل رییس جمهورامریکا، پرتاِب سنگ و چو ، به آتش کشیدنِ تظاهرات خشمآ گین

"، شلیک گلوله و حتا  شعارهای "مرگ به امریکاآن کشور، بلند کردنِ   سوی سربازانِ 

درآن کشتارِ  سربازاننان  های  رهایشگاه  و  آموزشی  های  شان   میدان 

                                                                                                  میدادند. 

طیاره های   بمبارانِ اثرِ ، درم۲۰۰۹و کودک، درماه فبروری سال  *به تعداد پانزده زن  

                         امریکایی باالی قریۀ " گذره " در والیت هرات بکام مرگ رفتند. 

پنج  آگست سال  *بتاریخ  ماه  از۲۰۰۹م  تعدادی  "    کودکانِ م،  ارغنداب   " قریۀ  در  افغان 

                                طیاره های امریکایی جان باختند.    بمبارانِ   والیت قندهار، در اثرِ 
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امریکا باالی والیت ننگرهار درشرق افغانستان    حملۀ هوا پیمای بدون سرنشینِ * دراثرِ 

قوس   درماه  کشته    ۱۳۹۲که  نفر  هفت  تعداد  به  گرفت،  صورت  خورشیدی 

                                                                                               شدند.

یکنفر  ماه قوس همین سال انجام یافت،    ۲۲* درنتیجۀ یک حملۀ هوایی دیگر که بتاریخ  

" والیت قندهار و هفت تن دیگر در منطقۀ " شاه ولی کوت " این والیت  در "سپین بولدک

                                                                                        کشته شدند. 

های امریکایی باالی  م توسط نیرو ۲۰۱۳* حملۀ هوایی دیگری که بتاریخ نهم ماه دسامبر  

والیت وردک صورت گرفت، به تعداد سه نفرکشته شدند. این حملۀ هوایی، پس از یک  

مربوط والیت کنر صورت  باالی اسمارِ ن،  ازآر انجام داده شد که یکروز پیش  حملۀ دیگ

   گردید.                                   چهارتن از متعلمین آنجا گرفت و موجب کشته شدنِ 

مردم در    م باالی منازلِ ۲۰۱۴مریکا، بتاریخ چهاردهم ماه جنوریپیماهای نظامی ا *هوا

دند که باساس گزارش  والیت پروان حمله نمو   غوربندِ   وازغر" مربوط شهرکِ منطقۀ "

،  ده نفرشامل کودکانمسکونی ویران و سیز  های رسمی، به تعداد بیست و چهارباب منزلِ 

                                                                زنان و پیرمردان به قتل رسیدند. 

مسلح حزب اسالمی، جمعیت اسالمی و گروه    این زمان، میان افرادِ ساکنان درۀ غوربند در

میکشیدند.            و شدیداً رنج  وأم با بیدادگری آنها گیر مانده طالبان و جنگهای خونین ت   

جالب این بودکه دولت حامد کرزی هیأتی را به منظور بررسی اوضاع و کشف حقایق به  

وعضو حزب اسالمی  وان  " نمایندۀ والیت پر "خواصیدرۀ غوربند فرستاد که شخصی بنام  

. شبکۀ تلویزیونی " طلوع " در هفتۀ سوم  پارلمان در رأس هیأ ت قرار داشت  درگلبدین  

را به نشر رسا نید که    ( یک کلپ ویدیوییندبسفرهیأت به غور م ) پس از۲۰۱۴ماه جنوری

ا، با  خطاب به آنه  غوربند نشان میداد که   " را حین سخنرانی برای اهالین "خواصی درآ

یچ کسی  نباید بی و هجهاد علیه نیرو های امریکایی فرض است  "     صراحت میگفت

                                                                                        "تفاوت بماند  
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این سخنِ  و  هیأتِ   وکیلِ   این صحنه  رییس  و  واقع  پارلمان  در  عجیب    ، وضعیتِ دولتی، 

مشهودی   وسامانی  سر  بی  و  هاافغانستان  نهاد  میان  در  کرزی  را  دولت  نمایش  ی  به 

                                                                                            .میگذاشت

یرو های ارتش امریکا قرار  هدف گیری نظامی و کشتار افراد که در اختیار ن  یکی ازوسایلِ 

دور به پرواز در آورده  از راه  دارد، هوا پیما های بدون سرنشین است که توسط کمپیوتر و  

این هوا پیما ها برای نخستین بار     تعیین شده رهبری میگردد. اهدافِ   شده غرض کوبیدنِ 

  رییس جمهور وقتِ بوش  جورج دبلیو  زعامتِ   زمانِ  گروه طالبان  و درامارتِ   پس از سقوطِ 

، هدف هایی را در مناطق قبایلی  ستان و پاکستان در آمدند و بویژه امریکا درفضای افغان 

زمان و تا سالهای بعدی که باراک اوباما به کرسی    مورد تهاجم قرار دادند. اما به مرورِ 

منطقه   در  ها  پیما  هوا  این  از  استفاده  نشست،  امریکا  جمهوری  دیگر  ریاست  برخی  و 

این وسیلۀ هوایی  ستفاده از. هرچند اافزایش یافت  مانند سومالی و یمن و ...  جهاناط ِنقاز

تروریس   درجهتِ  های  نیرو  بود سرکوبی  مؤثر  آنها  های  النه  و  درعینِ تی  اما  تا    ،  حال، 

غیر  جانی  تلفات  میرسانیدند،  گزارشها  داشته  جاییکه  درقبال  نیز  را  نظامیان 

                                                                                                  .است

ا  میالدی، تنه  ۲۰۱۴ن بود که تا ماه مارچ سال  ی منابع مطلع حاکی ازآگزارش ها  بعضی

عملیاتی انجام داده از، مجموعاً  سه صد و شصت و دو پرو باالی خاک افغانستان و پاکستان

ت باراک اوباما صورت پذیرفته  ده پرواز آن در زمان زعامن جمله،  سه صد و  شده که ازآ

. گزارشها همچنان حاکی ازآن بودند که تعداد کشته شده های ناشی ازفعالیتهای هوا  است

ن جمله، به  ه که ازآنفر بود ۱۴۳۱نفر و زخمی ها،  ۳۴۶۱پیما های بدون سرنشین جمعاً  

زیادی   کان بوده اند. هرچند انتقاد هایتن آن کود  ۱۷۶ی و  نفرمقتولین غیر نظام  ۸۹۱تعداد  

غانستان و پاکستان صورت میپذیرفت، اما مقام  های افدرکشور  نظامی  عملیاتِ دربرابرچنین  

گروه طالبان،  مؤثرِ   آنها، تعداد زیادی از رهبرانِ   ن بودند که بقولِ های امریکایی راضی ازآ

بودند.                         ده دیگررا بهمین وسیله به قتل رسا نی  یالقاعده و تروریست ها   

تلفاتی که در خوانندۀ گرامی مالحظه م  که )چنان  آمارآنهمه  عالوه   باال ذکرگردید،یفرماید، 

امریکا صورت   افغانستان توسط  اشغال  اول  است که ظرف ساِل  انسانی  ازتلفاِت سنگین 

نمودیم.                  درج      گزارش هایی را  ګرفته وطی صفحات ګذشته درآن مورد آمار و  
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                            سربازان امریکایی وبیرحمی های آنان

باساس اسناد و گزارش های نشرشده ازمنابع مؤثق، مجموع ارتش ایاالت متحدۀ امریکا را  

پذیرفته شدۀ نظامی و رعایت کنندۀ موازین ِ   افراد سالم، یکدست، صاحب پرنسیپ های الزمِ 

                   است.           ازچند بخش آتی ساخته شدهجنگی تشکیل نمیدهد. بلکه عمدتاً 

              نظامی باسواد، تحصیل کرده و آگاه از پرنسیپ های الزمِ الف( افراد و افسران ِ

افرادِ  برخاسته از ملیت های مختلف که بروفقِ   ب(  عقد قرار داد های رسمی،   مزدورو 

                                                                           .       ارتش میشوند شاملِ 

کمپن  ج( مستخدمینِ  به  "مربوط  های  ازی  که  حفاظتی  یا  دفاع  سکورتی"  وزارت  سوی 

                                                                  .امریکا تمویل وحمایت میشوند

 اشتراک زندان های امریکا دربدلِ نی که از جرمی و رواد( افراد جنایی یا دارای سوابقِ 

، مزدورانی که  . بخصوص، بویژه در خارج ازقلمرو امریکا آزاد میشونددرامور جنگی 

                                                        ی کمپنی های حفاظتی، تسلیح میگردند.از سو 

مختلف ِ های  درکشور  ماهیت،  و  ساختار  این  با  ارتش  ویتنام،  این  مانند  جهان 

قتل و    تا آنجا که ثابت شده است، مرتکبِ   میانه و غیره،  بالکان، خاورِ   عراق،افغانستان،

 مختلط،  غیرانسانی زیادی شده و میشوند. درافغانستان نیزاین ارتِش شکنجه و جنایت های  

ها و جنایت های تکان دهنده یی  عزیز ما دست به کشتارور کش مختلفِ   مناطقِ درمواقع و 

با آنهم بمورد خواهد بود جستار های     گذشته ازآنها یاد کردیم.  یازیدند که قسماً درصفحاتِ 

:                      نسانی را نیزدر اینجا درج نماییم  نا روای ضد ا  دیگری ازآنهمه اعمالِ   

سال   مارچ  درماه   " وی  تی  در ،  میالدی  ۲۰۱۰"پرس  را  تیمِ گزارشی   " یک    مورد 

نظامی و   غیرامریکایی تشکیل داده شده و چندین افغانِ   سوی سربازانِ " که ازمخفی کشتارِ 

حتا  شکنجه نموده و  شخصی  بی تقصیر را دستگیر و بمنظور" تفریح " و خوشگذرانی

نشر رسا   خویش یاد گاری نگهداشته بودند، به  دست آن بیگناهان را قطع و نزد  انگشتانِ 
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  ،،  در والیت قندهار شناسایی شده و رسانه های افغانستان نیزدر زمینه" قاتلنید. این " تیم 

تقاضای به محاکمه کشانیدنِ  انجام داده  ایتکار را جن   سربازانِ   تحلیل ها و تبصره هایی 

بنیامین ضد جنگ که عمدتاً متشکل اززناِن  گروه    " مؤسِس بعمل آوردند. چنانکه "مدیا 

ه نمی یابند،  داشت که این گزارشها در رسانه های امریکایی رامیباشد، اظهارعدالتخواه  

ضد حقوق بشری ظرف چند سال اخیر    غیر آن چنین اعمالِ ، دریعنی سانسور میشوند

                                                                                           بسیار واقع شده اند.  

گسترۀ تلفاِت جانی افراِد غیر نظامی افغانستان را میتوان ازاین آمار رسمی که ازسوی  

ماه فبروری  ۱۹اده شده ودرنشریۀ مؤرخ  دفترسیاسی سازمان ملل )یوناما( درکابل بیرون د 

. درحالیکه  م شبکۀ اطالع رسانی افغانستان بچاپ رسیده است، میتوان حدس زد۲۰۱۳

                        میشود.                                    این آمار بمثابۀ جزیی ازُکل، پنداشته

 

 

 نمونه یی از تحقیر و شکنجۀ یک جوان افغان توسط سربازامریکایی 
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 شهدای ناشی از بمباران نیرو های خارجی و سوگواری مردم افغانستان 

سوی  که ازاین آمار رسمی  وان ازغیر نظامی افغانستان را میت  جانی افرادِ   گسترۀ تلفاتِ 

ی  ماه فبرور ۱۹رخدرنشریۀ مؤ و   درکابل بیرون داده شده  ()یوناما  سازمان مللسیاسی  دفتر

، میتوان حدس زد. درحالیکه  نی افغانستان بچاپ رسیده استم شبکۀ اطالع رسا۲۰۱۳

   یشود.                                                  م پنداشته ،این آمار بمثابۀ جزیی ازُکل 

 سال    تعدادافراد تلف شده

نفر ۱۵۲۳       میالدی                                ۲۰۰۷  

نفر ۲۱۱۸رر                                            ۲۰۰۸  

نفر ۲۴۱۲   رر                                         ۲۰۰۹  

نفر ۲۷۹۰رر                                            ۲۰۱۰  

نفر ۳۰۲۱      رر                                      ۲۰۱۱  
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نفر ۱۱۴۵       رر                                     ۲۰۱۲  

( ۲) نفر۱۳۰۰۹                مجمو ع تلفات در شش سال  :    

دیگر که " شبکۀ اطالع رسانی افغانستان " آنرا در شمارۀ تاریخی  اما، باساس یک آمارِ 

به نشر  ۸/۱۲/۱۳۹۰ ا ت   ۲۰۰۱سال  ازر )رسانید، طی یازده سال اخی  خورشیدی خویش 

هزارنفر  ۲۰۱۱ سی  تعداد  به  شصت  غیرنظامیانِ ازمیالدی(  و  شده  کشته  افغانستان   

تعداد معیوب و معلفرن هزار اند. گفته شده که  ناشی ازجنگها طی همین  زخم برداشته  ول 

ها و گزارش های دیگری نیزبه نشر  اما آمار  حدود سی هزار نفرتخمین میشود. مدت، در

تعدادِ  که  اند  بیشتر  تلفاتِ   رسیده  تا  را  افغانستان  مردم  تخمین  جانی  نفر  هزار  یکصد  از 

                                                                                                میکنند.

  علمی و دقیق در مورد تلفاتِ شد که متأسفانه آمار و احصائیۀ    این نکته را نیز باید متذکر

،  غربی   منابع حالیکه  داده نشده است، در کسی قرار  دسترِس جانی و مالی مردم افغانستان، در

تلفات ِ مبذولدربارۀ  توجه  هم  هایشان  نیرو  دقیق    می   جانی  احصائیۀ  دارای  هم  و  دارند 

                                                                                             . میباشند

کرزی  حالی صورت میگرفت که حامد   غیرنظامی افغانستان دروسیع مردمانِ   این تلفاتِ 

، ناتو و دیگران تقاضا بعمل  ییس جمهور افغانستان به مراتب ازمقام های نظامی امریکاییر

ن را نکشند. جنراالن ناتو  مردم را بمباران نکنند و غیر نظامیا  می آورد تا منازل و مساکنِ 

هر باریکه با رییس جمهوردیدار مینمودند، تعهد می سپردند که دیگر چنین خطایی  نیز در

تکرارمیشد.                                                     رار نخواهد کرد، و اما پیهم  را تک  

نیرو  شلیک ِبه نشر رسیدند که ناشی ازم  ۲۰۱۳ماه فبروری سال  ری نیزدرگزارش های دیگ 

ارتِش  نوهای  و  باالی کودکان  امریکا  بود  جوانانِ   این گزارشها، برخی  افغان  اساس  به   .

"امریکا  ارشدِ   نِ فرماندهااز نشریۀ  با  شان  های  مصاحبه  طی  امریکا  یی  تایمز"  میلیتری 

نظامی سنتی طالبان،    ای تحت امرآنها  نه فقط نیرو های " واحد هاعتراف نموده اند که  

رسانی و جاسوسی آنها عمل    بازوی اطالع  بلکه نو جوانان و کودکانی را هم که بعنوان  

                                                    (  ۳میکنند." )ر ، شناسایی و دستگیمیکنند
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ن بود که شب  عبارت از آانگیخت  القان را بر اهالی ت خشمِ   حال   درعینِ   حادثۀ دیگری که

، شب هنگام خورشیدی، چهارهلیکوپتر نیرو های خارجی  ۱۳۹۰بیست و هشتم ماه ثورسال  

ست و  به جُ  خارجی  گومالی" والیت تخار فرود آمد ه سربازانِ بصورت ناگهانی در قریۀ " 

منازل شان به بیرون انتقال داده  آنها درحالیکه اهالی قریه را از  جوی منازلی چند پرداختند. 

ل رسا نیده و محل را ترک  بودند، به تعداد چهار تن اعضای یک فامیل را بدون دلیل به قت

کشته  تالقان، در حالیکه اجسادِ   مالی" با سایرشهروندانِ گواهالی "  گفتند. فردای این حادثه،  

              ری زدند.  را به دوش حمل میکردند، دست به تظاهرات اعتراضی  دامنه داها  شده  

حملۀ هوایی نیرو های ناتو    م خبرداد که دراثرِ ۲۰۱۳ویجه وله " در ماه اپریل    د  رادیو "

افغان کشته والیت غزنی، به تعداد چهارتن از پولیس های محلی    سلیمان خیلِ   درشهرکِ 

نیز ازآن  قبل  هفته  یک  "  حمالتِ دراثرِ شدند.  درساحۀ  ناتو  های  نیرو  این  هوایی  اسفنده" 

بودند.                     غیر نظامی کشته شده ه تعداد دو متعلم مکتب و هفت نفروالیت، ب   

م  به نقل از دفتر  ۲۰۱۳ماه نوامبررو" بتاریخ بیست و سوم   –ی" فارس  ینشریۀ الکترونیک 

مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گزارش داد که " نیرو های خاص امریکایی بتاریخ  

والیت ننگرهار، باالی یک خانه   بتی کوتِ   عقرب سال روان در قریۀ شبدیانی شهرکِ  ۲۸

ا که پیشۀ گلکاری و نل دوانی داشتند،  حمله نموده دو برادر به نام های شاکرهللا و روشن ر

                                                                                      به شهادت رسانیدند.

میالدی    ۲۰۱۲شبهای ماه مارچ سال  امریکایی بود که دریکی از  دیگرِ   رابرت بلیز، سربازِ 

و با سالح دست    ازپایگاه نظامی اش بسوی قریه یی در نزدیکی های قندهار حرکت کرد 

، مرد و کودک را بگونۀ بسیار   آنجا به شمول زن ساکنِ   ، به تعداد شانزده نفر افرادِ داشته اش

بیباکانه و خون سردانه به قتل رسانید و به پایگاه خویش برگشت. هرچند گفته شد که قاتل  

وحشیانه زدند،    امریکایی بود که دست به این عملِ   تفنگدارِ   از چندنبوده، بلکه وی یکی  تنها  

ن یک نفر را قاتل اعالم نموده اورا به بیست سال  امریکا، نهایتاً همااما مقام های ارتِش 

لمان قاتل طی اعترافاِت کتبی خویش که ازطریق رادیو" دویچه وله" آحبس محکوم کردند.  

درجریان چهارماموریِت جنگی، دلسوزی ورحِم خود نسبت  اظهارداشت که "به نشررسید، 

به افغانها و عراقی ها را از دست داده بودم... جنگ مغزم را به تحلیل بُرده بود. من دراکثر  
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این ده سال، جنگ ونفرت کاشته و حاصل آن را خشونت برداشت کرده بودم... من نسبت  

بودم..."             ا بعنوان بشر بی عاطفه و سنگدل شده به آنها }افغانها وعراقی ها{، حت   

سال   جنوری  ماه  اول  درهفتۀ  که  شویم  متذکر  درهمینجا  باید  نیز  را  نکته  م ۲۰۰۹این 

که باساس آن جنایتکاراِن جنگی نیرو های    میالدی، عده یی از وکالی پارلماِن افغانستان

ا، از آنجا که نه رییس جمهور و نه پارلماِن  خارجی باید درافغانستان محاکمه شوند و ام

کشور در تحِت اشغال نیرو های خارجی، صالحیت اجرایی و استقالِل سیاسی نداشتند،  

نی" رییس پارلماِن هیچ مقامی به این فیصله نامه وقعی نگذاشت. اظهارات ِ "یونس قانو   

 

 رابرت بلیز سرباز قاتل 
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 محل قتل افغانها توسط سرباز امریکایی د ر قریۀ نزدیک به پایگاه نظامی 

میالدی    ۲۰۰۹بتاریخ بیست و هشتم ماه دسامبر سال  افغانستان دراین مورد جالب بود که   

تلفن رییس  " ایکاش این موضوع به تلفن من حل شود، ایکاش این مسأله  به  :  گفت

  جمهور تان حل شود. متأسفانه مشکل پیچیده تر از چیزی است که ما و شما فعالً عنوان 

                                                                                         میکنیم. " 

بمباران با  نیرو   موازی  درافغانستان،  غیرنظامی  کشتارافراد  و  کورکورانه  های  های 

افغانستان نیزپرداختند.  فقیرِ   های مردمِ تزارکشامریکایی، به نابودی قرا و قصبات، اشجارو 

بنام )تارک کالچ( را به وسیلۀ   والیت قندهار، قریۀ  مثالً، در ارغندابِ  آبادان  سرسبز و 

روشنِ شدید ِ  بمبارانِ  دهندۀ  نشان  زیر  عکس  که  کردند  یکسان  بخاک  کامالً    هوایی 

                                                                                                   آنست.

عیِن عمل را در نقاِط دیگِر افغانستان مانند تگاب و نجراب مربوط والیت کاپیسا نیز انجام  

ه، البته نشانۀ  این اقداماِت تبهکاران ای دامنه داِراهالی آنجا گردید.  دادند که موجِب اعتراض ه

رانه ی  مقام های امریکایی بود که بجای تروریستان اصلی همان انتقامکَشی های کورکو 

وشناخته شده، مردِم دردمند و حرمان کشیدۀ افغانستان را هدف قرار میدادند. چنانکه  تعدادی  

یی    از محافظه کاراِن نوین مربوط ادارۀ "بوش" قبالً در این موارد اظهارات ِخشمگینانه

                                                                                   بعمل آورده بودند.  
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درهمین شب و روز، منابع مطلع ازافغانستان گزارش دادند که طیاره های بدون سرنشیِن   

د. سازمان "  بریتانیا نیز چهارتن ازافراِد غیر نظامی را در والیت هلمند به قتل رسا نیدن 

انتی وار" با تأییِد این حادثه، عالوه کرد که مقاماِت نظامی بریتانیا نیزدر اواخر ماه مارچ 

افراِد غیر نظامی را ۲۰۱۱سال   ناتو، بس ها و عراده های حامِل  نیروهای  با  م موازی 

                                                                               هدف قرار داده است. 

 

نمایی از قریه ی "تارک کالچ" واقع درارغنداب مربوط والیت قندهارقبل و بعد ازبمباران هوایی نیرو  

اتو های ن   

.                                  
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 صحنه یی از تظاهرات مردم والیت غزنی بر ضد نیرو های ناتو  

ین میدان هوایی  بگرام واقع در والیت پروان، جایی که بزرگتر   شهرکِ    آن، اهالیمتعاقبِ 

دست    بزرگ آنها موقعیت دارد،  ترین پایگاه نظامی امریکایی ها با زندانِ افغانستان و مجهز

تظاهرا آمیزِ   تِ به  امریکایی    اعتراض  بخاطر  ضد  گان  کننده  تظاهر  زدند. 

اهالی بیگناه کشور میشود، خشمگینانه،  تعداد زیادی از  مرگِ کورکورانه  که موجب ِ عملیات ِ

                                                                    شعار ضد امریکایی سر دادند. 

و  بیست  بتاریخ  ننگرهارنیز  والیت  سال  اهالی  فبروری  ماه  میالدی    ۲۰۱۲سوم 

طرف شب صورت میگرفت و  انۀ هوا پیما های امریکایی که ازکورکور  بمبارانِ بخاطرِ 

 دامنه  موجب و کشتار اعضای خانواده های بیگناه و بی تقصیرمیشد، دست به تظاهراتِ 

بلخ والیت  در  زدند.  سایرِ داری  و  وردک  میدان  کنر،  کشورمناطقِ   ،  تظاهراتِ     نیز 

با سراعت  آتش کشیدنِ   دادنِ راضی و خشمگینانۀ مردم،  به  و  امریکایی    شعار های ضد 

                              شد.         آدمک ساخته گی رییس جمهور امریکا انجام داده 

خورشیدی،    ۱۳۹۰ماه سرطان )جوالی( سال    هفتۀ سومِ اهالی والیات خوست وغزنی در

  انگلیسی را به راه انداختند. زیرا، در نتیجۀ بمبارانِ امریکایی و  خشمآگین ضد  تظاهراتِ 
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به تعداد سیزده تن و درغزنی دوتن ازافراد غیر    ره های قوایطیا ناتو" درخوست،   "

                                                                              .   به قتل رسید نظامی

راضی مردم افغانستان درکابل و سایر والیات، بتاریخ جمعه اوِل  به سلسلۀ تظاهراِت اعت  

میالدی، تظاهرات و راه پیمایی هایی درهرات، شبرغان، مزار و  ۲۰۱۱ماه اپریل سال  

بود ک این  اعتراضی  تظاهراِت  این  انگیزۀ  انداخته شد.  راه  به  ازکشیشاِن بامیان  یکی  ه 

اریخ هجدهم ماه مارچ، کتاِب مقدِس مسلمانان  جونز" درایالت کالیفورنیا، بت امریکایی بنام "

بود زده  آتش  را  دراهال.  )قرآن(  را  نمازجمعه  معموالً  مزارکه  روضه  ی  جامع  مسجِد 

برگزارمینمایند، دراوِل ماه اپریل نیز که مصادف به روز جمعه بود، پس ازادای نماز،  

گرای   بنیاد  مالهای  و  روحانیون  از  یی  عده  تالش  و  تحریک  به  دیگر،  البته  مذهبی 

افتاد.                                          شعارهای ضد امریکایی باالشد و تظاهرات براه    

                                    

 

 صحنه یی از تظاهرات اعتراض آمیز اهالی شهرک بگرام علیه نیرو های امریکایی 

" که متعلق به سازمان ملل    فتر" یونامااین تظاهرات، مردم را بسوی د  سازمان دهنده گانِ 

درآوردند.   حرکت  به  دربرابرِ میباشد،  "یوناماعمارتِ ولی  محافظانِ "    میان  و    ،  آنجا 
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، پس   خشمگین آورد. مردمِ بار  خونین  تظاهرکننده گان درگیری صورت گرفت و خشونتِ 

پنج تن از محافظان، قتل  بُ   از خلع سالح کردن و  رده در عین  باالی دفتر مذکور هجوم 

کارمندانِ  از  تن  سه  بُ   حالیکه  سر  طالبان  شیوۀ  به  نیز  را  آنجا  به  خارجی  دست  ریدند، 

مأمورین امنیتی، به تعداد پنج تن دیگرهم    مداخله و شلیکِ   اثرِ نیز زدند که در  غارتگری

                                                                                     کشته شده و سی نفر زخمی گردیدند.

،  خشونت دست داشتند   دامن زدنِ ن ماجرا گفتند که گروه طالبان درمقام های محلی درپایان ای 

ش گرفت. یکروز پس  این حادثۀ خونین را بدو   مسوولیتِ ذکور نیز چنانکه  سخنگوی گروه م

به راه افتاد که دو روز قندهار نانۀ دیگری به عین مناسبت در شهرخشمگی ن، تظاهراتِ ازآ

برداشتند.                           . در آنجا نیزهشت تن کشته و سی تن دیگر زخم دوام کرد  

درافغانستان  کشف گورهای دستجمعی وعدم بازخواست  

  های داخلی و خارجی، تازه گی نداشته باکانۀ مردم افغانستان توسط نیرو ی بی هاسلسلۀ کشتار

درسالهای   .دراز خواهد داشت  سرِ   ،خونین   می آید که این داستانِ ازاوضاع چنین بر  ندارد.و 

مسلح و    ، احزاب و تشکالتِ  حاکم این سرزمین توسط جالدانِ   انسانِ گذشته نیزهزاران هزار

" نان و    شعاردهنده گانِ   و   " صلح وعدالت"  یا مدعیانِ   نظامی رقیب،  –جناح های سیاسی  

" برای مردم  فریادگران ِ  غذا وخانه    از سوی دیگر،   "محمدی  نابِ   اسالمِ "از یکطرف و 

ازبیرح  پس  چنانکه  شدند.  عام  قتل  جمعی    م۲۰۰۱سال  مانه  دسته  پی    یکیگورهای 

های  و شهر  ، تخار، سمنگان، بلخ، پروان، مزار، کابلفراه، هرات، بدخشان  دروالیاتِ دیگر

کش درشهردیگر  تنها  مثالً،  گردید.  اعالن  و  درف  بزرگ  گورهای  پلچرخی  محلِ کابل،   

کارتۀ سیدجمال الدین و ده ها جسد(، دشت چمتله، مرکز تربیۀ معلم درهزار )دارای بیشتراز

قتل    نمایانگرِ صد ها جسد جا داده شده و  بیشتراز  هاآن   درهرکدامِ   دیگرکشف شدند که  محلِ 

 جنگی درکشور بوده  جمعی و جنایت های ضد بشری توسط جناح های مختلفِ دست های  

نمود که در چند    کابل اعالمنتقالی" مربوط کمسیون حقوق بشردر .  پروژۀ " عدالت ااست

تان کشف گردیده افغانس  دسته جمعی در سراسرِ   از یکصد و هشتاد گورِ سال اخیر، بیشتر

،  داخلی یا خارجیهیچ منبع    که  و حزن انگیز بود، این بوداست.  واما، آنچه سخت  دردناک  

وتوجه   عامالنِ   بازخواستِ انسانی  درمورد  کشتا  عادالنه  بعمل  اینهمه  ها  جنایت  و  ها  ر 

                                                                                               .نیاورد
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 نمونه یی از کشف گورهای دستجمعی 

  حقوق بشر، مؤسسات و اداراتِ   کمسیونِ   چشمِ ضد بشری که پیش ِ   جنایاتِ   روشنِ   این شواهدِ 

 جانی  شد، نه تنها متأسفانه رگِ   هداد" درافغانستان قرار " دموکراسیبین المللی و مدافعانِ 

ه را که درکابل و والیات و  شناخته شد اصلی و قاتالنِ  عمالِ د، بلکه رنیاو  در را به حرکت

محاکمه نکشانیدند. یا   هرگز به پای میزِ   رند،ردند و یا میَب قسماً درکشورهای دیگربسر میبُ 

عدم محاکمه  مصوونیت و   حامد کرزی، صراحتاً یکنوع فرهنگ و تعاملِ   بعبارۀ دیگر، دولتِ 

آورد.                                                     قانونی و حقوقی را بمیان    و بازخواستِ   

موضوعِ  بسیار یک  اقدامِ   یک  حال  درعین  و  غ   جالب  و  یرمنطقی  غیرمعمول 

وزارت    ، بخصوص مقامِ مقام های مربوطکرزی این بود که  دیگردرچهارچوب دولت آقای  

 سیِر تدویِن  افغانستان نباید شاملِ اخیرِ   ی سی سالِ تاریخ   کشوراعالم نمود که حوادثِ   معارفِ 

از پژوهشگرانِ تاریخ  و  محققان  ها  سوی  مقام  این  هرچند  گردد.  افغان  فشارها،   روی 

علمی چنین    استداللِ   ، تبانی های قدرت طلبانه و دور از هرنوع سیاسی  – فکری    مالحظاتِ 

اجتماعی    –قعیت های تاریخی  عین حال، ضرورتها و وادام را بعمل آوردند، اما آنها دراق

ت و خیانت  بد، صداقه بخواهند و چه نخواهند، آنچه ازخوب ورا فراموش نموده بودند که چ 

یا جمعی که درکشور به  که طی دهه های ماضی ازسوی هرفرد  پذیرفته است،  صورت 

خواهد  ما  عزیز  مملکت  تاریخ  سینۀ  ثبت  آنها  همۀ  و  نمیتواند  مانده  پنهان  هیچوجه 

                                                                                                      گردید. 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

610 

 

                          اسمای پنجهزارشهید نشر

میالدی بود که یک فهرست ِرسمی شامل ِحدود ِپنجهزارافغان    ۲۰۱۳درماه اکتوبرسال  

توس افغانستان")جناج  که  خلق  دموکراتیک  "حزب  تنها  ط  خلق(، 

ثورسال   سال    ۱۳۵۷دریکسال ِاول ِحاکمیت ِحزب ِمذکور)هفتم  اوایل   ۱۳۵۸تا 

خورشیدی( درافغانستان و به اتهاماِت واهی )ضد انقالب( دستگیرو با شتاب به قتل رسا  

انتشاراین   آنکه  با  به نشر رسید.  از سوی مقام های عدلی دولت هالند  بودند،  نیده شده 

یکباردیگروا و  قرارگرفت  درسراسرجهان  دراختیارافغانها  کنشهای  فهرست ِطویل 

اقدام الزم درجهت دستگیری یا انگیخت، با آنهم، متأسفانه هیچ  بزرگ ِعدالتخواهانه را بر

این کشتارگسترده، از هیچ طرفی صورت نپذیرفت.  اصلی   ِکمه کشانیدن ِعامالنمحا  به  

انگ ازدرد  تعدادی  که  بود  این  ازهمه  سلس یزتر  این  شدۀ  شناخته  و  له  عامالن ِمشهور 

تنها در  نه  بلکه  ازکشتارها، هنوزهم  نهاد های مهم ِدولتی تکیه زده بودند،  کرسی ها و 

   تلویزیونی ی از برنامه هایسوی گرداننده گاِن برخ بعضی ازشناخته شده ترین ِآنها از

با رعایت ِاحترام ِخاصی به میز ِهای ِگرد، غرض گفت و گو و نظرخواهی  داخل افغانستان   

بود که نمک روی    –روی مسایل سیاسی   این چیزی  نظامی کشورفرا خوانده میشدند و 

                                                       میکرد.   زخمهای ملت افغانستان را تداعی

 

 اجساد و استخوانهای شهدا درگور های دستجمعی 
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 .                                                                                   

 پیروزی "باراک اوباما" 

 درانتخابات ریاست جمهوری امریکا و پیامد های آن

رفتن جورج دبلیو بوش ازکاخِ سفید و آمدن ِ"حسین باراک اوباما" بجایش که هم  سرمایه  

عنصِر مسلمان و هم رنگین پوسِت افریقایی االصل امریکاست، امیدها و انتظاراِت کاذبی  

ایجاد نمود. بخصوص، حلقاِت اسالم گرای جهان خوشبین   را در حلقاِت مختلِف جهان 

تین رییس جمهورسیاه پوست و مسلمان دریک کشوِر  برآن بودند که چون "اوباما" نخس

پهناور و قدرتمند جهان است، لهذا، سیاست ها و اقداماِت سازنده و صلح طلبانه یی را 

نسبت به سلف خویش درپیش خواهد گرفت واما، هنوزمدت درازی سپری نشده بود که  

نتیجه رسیدند که    این امید وانتظار بخاک نشست و خوشبیناِن جهان یکباِر دیگر به این 

اطاعت   به  مؤظف  بنشیند،  سفید  درکاخ  کاِرخویش  میِز  پشِت  که  جمهوری  هررییس 

از سیستِم   به حفظ و حراست  پرده( ومجبور  پالیسی سازاِن )پشت  ازفیصله های اصِل 

"  اوباما  "  بزرگ امریکایی خواهد بود و    منافع سرمایه دارانِ   داری و رعایتِ تعیین شدۀ  

از  نیز امرنمیتواند  باشد.    این  اظهار    درمورد معضلۀ  مستثنی  اوباما  باراک  افغانستان، 

درآداشت که وضع  پس    ن خطه را مورد مطالعۀیت جنگی  و  داد  ترقرار خواهد  دقیق 

کاخ سفید، روش و پالیسی جدید    مشاورانِ نظر خواهی از  و    مربوط    مشوره با جنراالنِ از

   نمود.                                   را اتخاذ خواهد  پیرامون افغانستان  نظامی و اقتصادی

یی  فرماندۀ عمومی نیروهای مسلح امریکا  "جنرال " استنلی مک کریستال  بهمین دلیل به

خویش را به    دقیقِ افغانستان هدایت داد تا اوضاع را همه جانبه بررسی نموده راپوردر

مذکورهم، جنرال  جمهوربسپارد.  مطالعاتِ   رییس  پس    نظامی  نتیجۀ  اش  ماهه  سه 

  آشوب زدۀ قندهار   والیتِ   در افغانستان، بخصوص دراطرافِ   رام(  ۲۰۰۹در)رازتقراز

ن،  به کاخ سفید تقدیم کرد که درآسه صد صفحه یی    ، طی راپور مفصلِ کشور   وجنوبِ 

باراک اوباما  تازه نفس برای افغانستان گنجانیده شده بود.   سربازِ  حدود چهل هزارافزایِش 

فت  پذیر  غور و بررسی  زیادپس از  جنرال چهار ستاره را  پیشنهادِ  امریکا،رییس جمهور

های تازه نفس، به سه دسته تقسیم  وی تازه نفس به افغانستان فرستاد. نیرو نیرو سی هزار
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، جاییکه قبالً  شدند:  دستۀ اول در والیت هلمند  تهشده و به سه منطقۀ افغانستان جابجا ساخ

نیرو های بریتانیایی نیز مستقر بودند، اختصاص داده شد. دستۀ دوم به والیت قندهاراعزام 

والیت جنوب  تۀ سوم درن والیت بزنند و دسوی درآه  شد تا درآینده دست به عملیات تصفی 

وابسته به گروه " حقانی    ورشیانِ پکتیکا( مستقر ساخته شد تا رفت و آمد ش شرقی کشور)

ادی  انتق به اظهاراتِ  ش را" مک کریستال " بعداً دهنجنرال " را تحت نظر داشته باشند. 

سایر   علیه و  سفید  هایکاخ  دلیل  مقام  بهمین  و  گشود  ب   امریکایی  اوباما  ازطرف  اراک 

ی  نظام    وفقانه "م فعالیت های "   که سابقۀ   دیوید پتریوس"    برکنار گردید و بجایش، جنرال "

داشت، عراق  امریک  بمثابۀ  در  های  نیرو  ُکل  تعیین  فرمانده  افغانستان  در  ناتو  و  ا 

                                                                                                    .شد

اوباما،عالوتاً به تعداد چهارهزارمشاوِرُملکی و نظامی را نیز رهسپار افغانستان نمود تا  

در بخشهای مختلف، مداخلۀ مؤثر داشته باشند. اما آگاهاِن اموِرسیاسی گفتند که مشاورین  

آنرا ازعراق به افغانستان انتقال داده هزار سرباز تازه نفس که بخش عمدۀ    چهارهزارنفر

ه هزاِرآنرا به والیت آشوب زده و نا آرام هلمند تخصیص دادند  تا از یکطرف  بودند، د

  اختیاراِت جنگی را از دست نیرو های انگلیسی خارج سازند و ازجانب دیگر، با براه 

 

 جنرال ستانلی مک کربستال
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  میدان جنگِ یه وی، پیروزی هایی را درعملیات های نظامی و تصفیی ازاندازی سلسله  

نظامی را   امریکایی خواستند اختیاراتِ   دلیل اینکه چرا مقام هایی حاصل نمایند.  فرسایش

   پرداخت  ، جسته جسته بدان خواهیم، دالیلی دارد که طی صفحات آیندهدر هلمند بدست گیرند 

خدر  م  موادِ   هنگفتِ "مارجه " شهرکی است مربوط " نادعلی" والیت هلمند که هم مقدارِ 

  ( پاکستان  –ایران - افغانستان )هم نقطۀ تقاطع میان سه کشور تولید میشود و درآنجا تهیه و  

میتوانند به آسانی درآنجا تجمع کرده و  مخدر  موادِ   وقاچاقبرانِ های تروریستی  بوده گروه  

ملحوظ بود که نیروهای  ی که خواسته باشند، عبور و مرورنمایند. بهمین  یا به هرطرف

خنجر" با    عملیاتِ را بنام " وی  و تصفیه    وسیع سرکوبگرانه   افغانی عملیاتِ کایی و امری

افغانی و خارجی، تبلیغات و    جا به راه انداختند. هرچند مقام هایآنپانزده هزار سرباز در

  " مارجه" به راه انداختند،  پیروزی های نظامی درزیادی را مبنی بر حصولِ   نمایشاتِ 

در  گزارش  ولی  زمان  اعین  نتیجۀ  در  که  شد  عملیات،داده  یکهزار    ین  حدود 

و دچارپریشانی بزرگی شدند    کرده  لشکرگاه و خاشرود فراربه سوی    "خانواراز"مارجه 

رسیدند.                و به تعداد سی تن از گروه طالبان و نزده نفراز افراد ُملکی به قتل   

 

 جنرال پتریوس 
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،  ما   "   ... دربرابر  گفته بودند :  قبالً  ورزیده یی  ن نبود که تحلیلگرانِ البته اوباما غافل ازآ 

زیابی درست از تهدید بنا شده یک استراتژی بس منطقی قرار گرفته  که بر پایه ی ار

عده و  القا  همین رو، به پناهگاه  ریست  به شدت بیمار و نادار و از. افغانستان کشواست

تروریستی علیه برج های دو قلو را به    عملیات  ۲۰۰۱سال طالبان مبدل شده است که در

ارمغان آورد. اگر این کشور به کشوری عادی تبدیل نشود، جنگ کنونی که امریکا در آن 

توقف، آنهمه چیز بار دیگر به همان ون به محض  درگیر شده ، بیهوده خواهد بود، چ

                                                               ".جای نخستین خود باز خواهد گشت

درسال   آنها  تعداد  درافغانستان،  امریکایی  های  نیرو  افزایش  اثر  از    ۲۰۰۹به  میالدی 

به    ۴۴۰۰۰ تا سال    ۸۴۰۰۰تن  گفته شد که  و  باال رفت  م مجموع سربازاِن ۲۰۱۱تن 

آم باساس  همچنان،  گردید.  خواهد  هزارتن  دو  و  یکصد  بر  بالغ  که  امریکایی  اِررسمی 

تعاقِب افزایِش نیروهایش  ازطرف ِمنابع امریکایی به نشر رسید، مخارجِ جنگی امریکا، م

بلیون درماه  درافغانستان، ازچهاراعشاریه چهاربلیون دالردرماه، به شش اعشاریه هفت 

باال رفت. منابع آگاِه امریکایی درعین حال اعالم کردند که مجموع مخارجِ جنگی آن کشور  

میالدی،  به یکصد و    ۲۰۱۱میالدی بالغ برنود وسه بلیون دالر و درسال  ۲۰۱۰ل  تا سا

   شد.                                                     هجده اعشاریه شش بلیون دالر بالغ خواهد
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نیز درسال    کمسیون دفاعی مجلس عوامِ  آن کشور،    " م اعالم نمود که   ۲۰۱۱بریتانیا 

ملیارسالیانه   چهار  بمصرمبلغ  افغانستان  جنگ  در  را  پوند  مجموع  د  که  میرساند  ف 

اینکه آیا دولت بریتانیا واقعاً  .  "بریتانیا بالغ بر بیست ملیارد پوند میشودجنگی  مخارج  

لبزدۀ افغانستان و یا  مردم طا  هنگفت، آنهم برای تأمین امنیتِ   چنین پولِ   حاضربه پرداختِ 

و یا اگر چنین پول هنگفت را واقعاً میپردازد، از  خواهد بود؟  سازی این کشوردر راه باز

مدرک؟   اثر،  کدام  این  آیندۀ  صفحات  بخِش   ،بخصوصطی  مخدرِ   در  افغانستان  مواد 

                                                                                شد.   روشنترخواهد

  جریانِ و در  امریکا درسالهای پسین  رهبری ایاالت متحدۀی "ناتو" به  هانیرو علی رغم آن،  

افغانستان، نه تنها   مختلفِ  مناطقِ علیه گروه طالبان و القاعده در جنگهای فرسایشی ظاهراً 

ها و ناکامی های شان رسماً  خویش به شکست  پلوماتیکِ ینظامی و د  مسوولینِ   بار بار توسط ِ

 . درجریانِ شان نیز سیرصعودی پیمود  ربازانِ جانی ستلفات ِ  اعتراف نمودند، بلکه گرافِ 

و یا    تلفات و شکستهاازگی ناشی  غیظ و آشتفته    یا ازفرطِ   همین ماه ها و سالها بود که

زراعت    ، باغها، منازل و کشت و ، قرا، قصباتای خاص و افشا نشدهباساس برنامه ه

رادیو    موادِ   مخرِب حاوی  هایدید و با استفاده از سالح  ش  اثر بمبارانِ مردم افغانستان را در

ین ویرانگری را در باال مشاهده نبه ویرانه مبدل کردند که یکی از نمونه های چ اکتیف  

                                                                                    نمودید.

                              یا پولیس محلیاربکی  تشکیل قوای

البته به  )امریکایی    غالباً ظاهری، مقام هاینظامی واما    درمانده گیهایدربحبوحۀچنین  

آنها، " قوای    نیروهای ملیشه یا به قولِ تشکیل و تجهیزِ   ، طرحِ (ابتکارکارشناسان انگلیسی

بمیان کشیدند که لومپن، خشن، بی باک و    افرادِ   این قوا ازمیانِ  آن،  باساِس   اربکی" را 

می گیرند. قوای  جنگی قرار  تحت آموزشهای خاِص افغانستان انتخاب گردیده    والیاتِ   بیکارِ 

ضد    مسلحِ   و مخالفانِ   امریکایی ها، برضد شورشیان  تحت امر و فرمانِ   البته  اربکی"  "

  ، طرح این    .خواهند شد  کشور بکار گرفته  مختلفِ در نقاط ِ   یا مقاصد خاص دیگر،  امریکایی

  " پتریوس   "  از طرف جنرال  منطقی افغانها،های  ی عامه و استدالل  علی رغم مخالفت ها
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عملی شد.  جا های دیگر  و، ارزگان  ، خوست، قندهار، وردک دروالیاتی مانند لوگر، قندوز 

 اندۀ های روسی و حکومت دست نشملیشه سازیهای نیرو  تلخی که ازباساس تجاربِ افغانها  

درآنه داشتند،  ا  تشکیلِ افغانستان  که  میکردند  تحت    استدالل  نه  آنهم  نیروی مسلح،  چنین 

 قدرت  درونِ  امر و نهی خارجی ها،  نه تنها قدرت دردولت افغانستان، بلکه تحتِ   فرمانِ 

  مختلفِ  خود کامه گی و کشتار و جنایت میان اقوام و محالتِ  می آورد، بلکه گرافِ را بار

شکنی های تازه یی ایجاد    ن صورت، نا امنی ها و استخواند و درآرکشور را باال خواهد بُ 

  امریکایی به این اعتراض ها و استدالل ها وقعی نگذاشتند.   . ولی مقام هایخواهد گردید

و    "اربکی "نیروهای  وسیع که پیرامونِ  تحقیقاتِ  اساس نتایجِ حقوق بشربر  سازمان دیده بانِ 

  مناطقِ سید که این نیروها، به کرات و در فعالیتهای آنها انجام داده، به این نتیجه ر   ماحصلِ 

حقوقِ  اند.    مختلف،  کرده  نقض  را  ازبشر  یکی  که  است  گفته  مذکور    عواملِ سازمان 

یک اعالمیۀ سازمان  . در ها نیز بوده است همین نیرو، موجودیتِ مالی واداری دفساِ ترویج ِ

  " اربکی ها  مرتکب  ه های افغانستان منتشر شد،آمده است که  حقوق بشر که از طریق رسان 

" قتل اند.  شده  زمین  غصب  و  ربایی  آدم  سرانه،  خود  بازداشتهای  جنسی،  تجاوز   ، 

داد شده که فعالین این سازمان با بیش از یکصد و بیست مصاحبه   دراعالمیه همچنان تذکر 

سازمانهای   عینی، کارمندانِ   ا، شاهدانِ بزرگان روستاه  بدرفتاری این نیرو ها،  با قربانیانِ 

   اند.                  انجام داده بین المللیدولتی، مقام های امنیتی و نیروهای دولتی و غیر

اله را ربوده  اربکی در والیت بغالن، یک پسر سیزده سچهارسازمان حقوق بشرگفت که "

تجاوزجنسی   مورد  را  او  درگو  کسی  هیچ  اما  دادند،  قرار  قضیه  روهی  این  به  ارتباط 

در ولسوالی )شهرک( شیندند هرات، به    همچنان، گفته شد که اربکی ها  بازداشت نشد."

رده اموال آنها را سرقت کرده ساکنان خانه ها را لت و کوب نمودند  چندین خانه یورش بُ 

" کابل طی تبصره  صبح ۸سرانه بازداشت کردند. روزنامۀ "  ورت خود و شش تن را بص

نام و عنوان،    نیرو های اربکی همان ملیشا هستند و نمی شود با تغییر    "  هیی نوشت ک

این گروه ها هم نه    ماهیت آن را عوض کرد. وآنگهی  اگر بپذیریم که مرجع بازخواست  

آنچه  انجام می دهند،  پولیس ملی و نه وزارت داخله میباشد، این نیرو ها را در قبال  

موجود، بخش وسیعی از مردم   اعتماد    فضای عدم    مصوونیت بخشیده ایم. با درنظر داشت  

سابقه ذهنی    علیه خود شان دانسته و به استناد  ن حق دارند این اقدام را تهدیدی  تاافغانس

(                 ۴) نگرانی نمایند..."  ای که از ملیشیا و قشون ایلجاری دارند، احساس  
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  ۲۰۱۳شفافیت افغانستان" نیزطی انتشار راپوری که درماه اپریل سال    همچنان " دیده بانِ .

محلی را   میالدی صورت گرفت، نگرانی های جدی اش پیرامون قوای اربکی یا پولیِس 

ه  پولیس محلی افغانستان ب   حۀ هشتم راپورمنتشر شده آمده است: "ابراز نمود. مثالً درصف

وزارت امورداخله کار میکند، اما در واقع، آنها با نیرو های    شکل قانونی در چارچوب

ناتو همکار   فکر  خاص عملیاتی  نیرو حاصل  این  که  میرسد  نظر  به  اینطور  و  هستند 

                                                                               "  وتالش ناتو است.

" در بعضی از موارد، نیروهای خارجی به  :  صفحۀ نهم این راپورچنین آمده استو در

محلی    حلی مداخله میکنند. افرادی که درپولیس  م  پولیس    شکل مستقیم در پروسۀ استخدام  

ی . اکثراعضای پولیس محلی در بسیاررمی هستند..ج    شامل میشوند، اکثراً دارای سوابق  

پاراگراف بعدی  در  رمی انتخاب و استخدام میشوند."  از مناطق از میان گروپ های ج  

. بخاطرظلم خود شهرت پیدا کرده استمحلی افغانستان،    پولیس    : "این صفحه میخوانیم

براساس گزارش های رسیده به کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در بعضی قضایا،  

آنچه قانون برایش اجازه داده است، عمل نموده... در محلی افغانستان مخالف    پولیس  

های پولیس محلی ساخته  خود، واحد    خیلی از موارد، نیرو های خاص امریکا از جانب  

                                                                وآنان را تسلیح نموده است..." 

افغانستان بدست    ازشمالِ   یی، گزارشهارقم زده میشدندمین شب و روزیکه این سطورهدر 

ملیشه سازی درمناطق  مصیب بارِ نتایج ِ   داشتِ نظرامنیتی افغان، با در  که مقام های  آمدمی 

انحاللِ   ،مربوطه  را  برنامۀ  تشکیالت  اند.    چنین  گرفته  دست  آیا روی  که  شود  دیده 

خیر؟                                      به این اقدام خواهند داد یا    ، تنخارجی  صالحیتدارانِ   

،  ی پیشرفته نیزموازی با نیروهای مسلحِ " اربکی"، ازسالح هاکمپنی های امنیتی    منسوبینِ 

زمانیکه    خوردار بوده و هربلند پایه بر   مقام های  قانون و دستوراتِ باالتراز  صالحیت های

افغانستان    مردم ِ  دود از دمارِ   گویانه و لومپنانۀ شان  ور ز  با اعمالِ   میتوانستند  ،میخواستند

کمپنی  درمورد خود سری های چنین  ند، بدون آنکه مقام و مرجعی بازخواست نماید.بکشَ 

                                                                        گذشته تذکراتی داشتیم .   ها، درصفحاتِ 
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اوایل  بر وحشیگریهای افراد اربکی را درروزنامۀ "نیویارک تایمز" نیزگزارشهایی مبنی  

یی از آن م( به نشر رسا نید که اینک ما، بخشها۲۰۱۵خورشیدی )ماه مارچ  ۱۳۹۴سال  

                                                                                را در اینجا می گنجانیم:   

: ازترس به خود می لرزیم... او و هم  گان محل به نام عبداالحد میگوید  " یکی ازباشنده

ملیشه های رحیم هللا  قریه هایش، آنقدر ازطالبان ترس ندارند که از پاسبانان  خود، یعنی  

صاحبۀ تلفنی، آقای  هراس دارند که به آدم ربایی و اخاذی رو آورده اند... درجریان م

{. ملیشه ها  ه بود} بدست اربکی ها افتاده بودشان افتید : درجنوری، درجال  احد گفت که 

وی را کشان کشان به پوستۀ خود ب ردند و آنقدر لت و کوبش کردند که اقاربش مجبور  

  ساله درمورد ملیشه های ۳۶.. آقای احد  ند تا او را روی کراچی به خانه انتقال دهند.  شد

ما دورکنید، ما تحمل وحشیگری شان را  رحیم هللا میگوید: به لحاظ خدا، اینان را ازسر  

                                                                                               نداریم..."   

: " براساس یافته های سازمان  نیویارک تایمزازقوِل مردِم محل در والیت قندوز نویسد 

ملل متحد، ملیشه هایی که ازحمایت  امریکایی ها برخورداربودند، پس ازاینکه پسرپانزده 

"  روزنامۀ مذکورافزود  ساله ای را مجبورکردند تا به آنان بپیوندد، مورد تجاوز قرار دادند

ازآغاز   حضور  امریکایی ها دراینجا، آنان به ملیشه ها و جنگساالران پول   نقد که: "  

بصورت جیره پرداختند. نیرو های شبه نظامی، جهت  حفاظت از پایگاه های امریکایی  

پرورش یافتند. سی.آی.ای حداقل شش گروه شبه نظامی را آموزش و تمویل نمود که  

ب رد."                 " نام  ۴-جمله، میتوان از" نیروهای محافظتی خوست " و " صفرازآن    

: " براساس یافته های سازمان  نیویارک تایمزازقوِل مردِم محل در والیت قندوز نویسد 

ملل متحد، ملیشه هایی که ازحمایت  امریکایی ها برخورداربودند، پس ازاینکه پسرپانزده 

"  روزنامۀ مذکورافزود  ند تا به آنان بپیوندد، مورد تجاوز قرار دادندساله ای را مجبورکرد

ازآغاز   حضور  امریکایی ها دراینجا، آنان به ملیشه ها و جنگساالران پول   نقد که: "  

بصورت جیره پرداختند. نیرو های شبه نظامی، جهت  حفاظت از پایگاه های امریکایی  

روه شبه نظامی را آموزش و تمویل نمود که  پرورش یافتند. سی.آی.ای حداقل شش گ

          " نام ب رد"  ۴-ازآن جمله، میتوان از" نیروهای محافظتی خوست " و " صفر
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 تعدادی از افراد اربکی در ژیری والیت قندهار 

" پس از ترک  امریکایی ها، اکثر  :  ِل یک مقام والیت غزنی چنین نوشتروزنامه ازقو 

ملیشه ها بیشتر درند شده اند، چون از یکسو باید شکم شان را سیر کنند و ازسوی دیگر  

                                                       کسی نیست که دست شان را بگیرد. "  

  اعمالِ   پیرامونِ   ی عامبرخی ازمقام های امنیتی افغانستان دربرابراعتراضها و نگرانیها

   شان توسطِ   بود و باش خودِ   محلِ " گفتند که  این نیرو ها ازربکیا های "زورگویانۀ نیرو 

تأمینِ  غرض  امورداخله  خودشان    امنیتِ   وزارت  ازآنکه  منطقۀ  پس  و  میشوند  استخدام 

آموزگارانِ از حاصل   سوی  را  الزم  آموزشهای  کوتاه  مدت  یک  طی  خارجی  و  داخلی 

بلند رتبۀ    و افرادِ جهادی    ها چنان بود که فرماندهانِ مینمایند، آغاز به کار میکنند. اما قضاوت

حکومتی، مطابق به خواست و منافع خود شان این نیرو ها را رهبری میکنند که این شیوۀ  

اربکی یا پولیس محلی بیسواد    افرادِ   زیرا اکثریتِ   قبال دارد؛بزرگی را در  کار، خطراتِ 

  اقتصادی شامل این تشکیل میشوند، نه بخاطردفاع از نظامِ   بوده و فقط باساس مشکالتِ 

                                                            دولتی و یا حفاظت از جان و مال مردم. 

گزارشی نوشت که " مقام های بلند رتبۀ    شارِ ، با انت ک منبع خبری بتاریخ ششم ماه میی 

ی  سازی  ملیشه  برنامۀ  که  اند  گرفته  تصمیم  اربکیامریکایی   " نیروی  پروسۀ  همان  "  ا 
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کانگرِس در های  ازنماینده  برخی  اما  کنند.  منحل  را  از   افغانستان  تعدادی  و  امریکا 

این ملیشه    این پروسه را مضر دانسته گفتند که منحل شدنِ   پلوماتهای آن کشور، انحاللِ ی د

افغانستان باقی اند، آزادی تحرک و فرصت طرح نقشۀ   القاعده که درها به بقایای کوچکِ 

اظهار داشتند که     نظامی افغانستان   تروریستی را خواهد داد. همچنان برخی از فرماندهانِ 

   اند. .ای همکاری داشتند، عاجزآی.ا سیجای ملیشه هایی که ب   کردنِ قوای افغان درپُر

نظر  نیروهای خارجی و با در  به هرحال، اگرچنین تصمیمی عملی شود، بخصوص درخأل

افغانستان، احتماالً پیامد های خطرناک    درونِ تلخ ِ داخلی و تجاربِ  اوضاعِ   خاصیتِ   داشتِ 

                                          :آتی را در کوتاه مدت و یا دراز مدت در پی خواهد داشت

ای که به آموزشهای  سی.آی.  دستِ   گروه های اربکی یا ملیشه های ساختِ افراد و   اول(

مدت تحت امرو نهی مقام های امریکایی خو  عملیاتی نسبتاً دراز   نظامی و تجاربِ   خاِص 

مربوط به وزارت دفاع افغانستان    و شیوه های کاری ارتِش امر کرده اند، به مشکل ازاو 

  مغرورِ   اطاعت خواهند نمود. یا بعبارۀ دیگر، با خوی و بویی که ازسربازان و افسرانِ 

افغانستان    سربازی  نظام  قیودِ   امریکایی کسب کرده اند، دشوارخواهد بود به سهولت تحتِ 

                                                                                              در بیایند. 

نوع امریکایی    برترِ   ای که با حقوق و امتیازاتِ .آی.آموزش دیدۀ سی مسلح و دوم( این افرادِ 

مادی شان، دشوار خواهد   برنامۀ امریکایی و قطع امتیازاتِ   عادت کرده اند، با انحاللِ نیز

سوی وزارت دفاع افغانستان برایشان پرداخته  ر که ازنسبتاً کمت   بود با حقوق و امتیازاتِ 

  تمرد ها، خود سریها، اعمالِ   بروزِ   امکانِ ن،  بنابرآ  خواهدشد، بسازند وبه آن قناعت نمایند.

و ی آنها )ملیشه  م ازس۲۰۱۴ال  اخالقی و امثالهم پس از س  موازینِ   قانون و مغایرِ   خالفِ 

                                                                              ( منتفی نخواهد بود.ها

 چشم پوشی امریکا وناتو 

 ازتروریست پروریهای حکومت پاکستان 

تق  نا امنی و کشتار و آنهمه رِ   در بحبوحۀ اینهمه  مردم افغانستان وجهان را  آنچه تعجبِ 

امنیتی  تقِ وفِ  و  بود برانگیخت  نظامی  این  هایکه  ،  مقام  ن   چرا  و  "  متحده  ایاالت  اتو"، 
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تروریستی   پایگاه های امنِ  علی رغم آنکه ازوجودِ ، نگلستان، و درُکل، کشورهای ذیدخلا

حمای   درخاکِ  و  هایپاکستان  مقام  توسط  طالبان  گروه  ورهبری  کشور  ت  غرض  آن 

ه  گاهای  گیری    داشتند، بازهم به جزازهدفکامالً آگاهی  ردرافغانستان  جنگ و کشتاتداوم ِ 

آن سوی خط  رد امریکایی علیه مواضع گروه مذکورهای بی پیلوتِ   هوا پیماتوسط  و ناگاه  

اقدامِ  هیچ  دیورند"،  یاو نظامی    "  و  علیه حکومتِ ی د   جدی  اعتراِض   اقتصادی    پلوماتیک 

دقیق و    ، گزارشهایبه کرات   منابع خبری مختلف  دند؟ درحالیکهبعمل نمی آور  پاکستان

پیرامون ِ   مؤثقی  البان در  گروه ط  کرده گانِ سایر سرکویته و   مالعمر در حتا مخفیگاهِ را 

.  رسا نیدندمی پاکستان به نشر    (و جنوبی   ستان شمالی )وزیر  قبایلی  و مناطقِ   شهر پشاور

شهرکویته چیزی بیش از مرکزایالتی بلوچستان  ": وشت کهن واشنگتن پُست  رونامۀ  مثالً،  

اصلی جنبش افراطی طالبان است که تا دو سال پیش برافغانستان    پاکستان، مقر و پناهگاه  

                                                                      ( ۵) حکومت میکردند..."

زیاد در   سفر و تجسِس ه ها درکنگرۀ امریکا، پس ازایندنمآقای "دونکان هانتر" یکی از

  طالبان را سازمان    رهبری عملیات  : "  نان و بگونۀ مستند اظهار داشت کهبا اطمی منطقه،  

                                                    (۶.)استخباراتی آی اس آی  به پیش میبرد

" هزاران  خویش نوشت :    پاکستانی نیزطی یکی ازگزارشهایمشهور  احمد رشید خبرنگارِ 

در اکنون  طالبان  مدارس  جنگجوی  و  و    مساجد  بلوچستان  های  درایالت  پاکستان  دینی 

گروه های شبه  منطقه و  حاکم    احزاب    کامل    صوبه ی سرحد اقامت داشته و تحت حمایت  

پی آنها هستند،  ت افغانستان درلبان که امریکا و دولطا  دارند. رهبران  نظامی پاکستان قرار

میکنند."                                کویته زنده گی    بی هیچ ترسی در روستا های اطراف    

امر   قوماندانِ    نیز نظامی  بک(  هکن  )فرانک  حمالت  :  گفتیکا  اخیر،  های  درهفته   "  

خارجی افزایش یافته است    متحدانه ی طالبان، القاعده و دیگر مخالفان برعلیه عساکر  

جدید از    پاکستان آرایش مجدد داده شده و جنگجویان    ...طالبان و متحدین آنان در خاک  

                                       (۷) پاکستان درکویته استخدام میگردند. . . " مدارس  

قرارِ آمارو گزارشهای منتشر شده،  تاسال  ۲۰۱۱میالدی ، به تعداد دوازده  هزار و یکصد  

و پنجاه و سه مدرسۀ  بنیاد گرای رادیکالیسم  درقلمرو پاکستان وجود داشت  که  مجموعاً  

و دو طلبه درآن ها مشغولِ    نه  هزار و دوصد و چهل  پنجصد و چهل و  و  یک ملیون 
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تاسال  که  میگفتند  گزارشها  از  دیگر  بودند.  برخی  تروریستی  های  جهادی  و  آموزش 

و   با غذای سه وقت  توأم  ملیون طلبه  پنج  با  تعداد چهل هزار مدرسه  به  ۲۰۱۲میالدی 

بوده  فعال  عمالً  پاکستان  از  مناطق ِمعینی  در  رهایشگاهِ   رایگان 

 است.                                                                                               

م نه تنها با ۲۰۰۳سالهای پس از   پاکستان نیز دربخاکِ   اعزامی "واشنگتن پُست"خبرنگارِ 

عمالً با یک  بان( مصاحبه یی انجام داد، بلکه  )جلب و جذب برای گروه طالیکی از فعالیِن  

خویش با   گردید و در گزارِش غانستان نیز افخاک ِ  گروپ از تروریست های پاکستانی واردِ 

  " . افغانستان اصالً کار مشکلی نیست  " گذشتن از مرز و رفتن بهصراحت تذکر داد که  

" طالبان وقتی که برای حمله باالی نیرو های دولتی  امریکایی گفته بود که    همین خبرنگارِ 

چند  افغانستان اعزام میشوند، نه بصورت یک به یک }تک تک{ ، بلکه در گروه های  

ده نفری با بس از مرز میگذرند و نیرو های مرزی پاکستان هم برای آنها دست تکان  

                                                                                    ( ۸) میدهند. "

نبود  یگانه مشکل  قرارِ این،  بلکه  ترز" و روزنامۀ " گاردین" که  روی س "ن آژا  گزارِش ، 

برای نیرو کمپ تربیتی    ۴۳" درپاکستان  ند،  ر دفاع هندوستان به نشر رسانیدوزی   قولِ از

کمپ آن در کشمیر تحت کنترول پاکستان    ۲۲این جمله،  ازهای شورشی وجود داردکه  

                                                                                            میباشند."

پاکستان، اندک پاکستان به خبر گزاری " دی. پی. آ " گفت که "    محققانِ از  م یکیاحمدسلی 

دولتی را مدارس دینی   ن، جای مکاتب  آتعلیم و تربیت میکند. بنابردرآمدش را صرف  

افراط گرایی دینی است ... در زمان دیکتاتوری نظامی    مهم    گرفته و این، یکی از علل  

، کشور را با مشت آهنین اداره میکرد،    ۱۹۸۸تا    ۱۹۷۷جنرال ضیا الحق که از سال  

تربیت   و  تعلیم  بعد،  نظام  به  ازآن  گرفت،  بخود  ای  بیهوده  گیری  جهت  یک  پاکستان   

یل شدن به اسالمگرایی ، نا سیونالیسم یا ملت گرایی افراطی و دست بر ترقانظامیگرایی

  دانش آموزان  درسی حاکم شد...جهاد گرایی و افراط گرایی از همان طفولیت    در صنوف  

داده   سازمانهای افراط گرای مذهبی اجازهکم سال را زیر تأثیر قرار میدهد... حکومت به  

تربیت  دینی از این مدارس سر باز گیری کنند... سیستم تعلیم و  مدارس    است تا با حمایت  

                                                                     (۹با فساد آلوده است ..."  )
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  گفته است که د  اسالم آبا، خانم " پترسن" سفیرامریکا در روزنامۀ " گاردین" گزارِش   قرارِ 

افغانستان دست طالبان در  ل نمیتواند از حمایت  او معتقد است که پاکستان بطور کام"  

نزدیک با پاکستان با ارتباط  "گزارش میدهد    مزهمطوریکه روزنامۀ نیورک تای   بردارد."

الحظه داشته باشد تا پس از م  قابل    همسایه اش افغانستان نفوذ  طالبان، میخواهد باالی  

در افغانستان    ،خود هندبزرگ    رقیب    نیرو های بین المللی، منافع خود را در مقابل  خروج  

                                                                                "   تضمین نماید. 

به دنبال همین گزارشها گفته شدکه  " طالبان درحقیقت بخشی از ارتش    پاکستان را تشکیل  

 میدهند که معاش و امتیازات   شان با نیرو های ارتش   پاکستان چندان فرقی نمیکند. "

  " سفیرپیشین امریکا نزد مجاهدینِ وی همین دلیل است که " پیترتامسنر   و  بهمین منظور 

:  افغانستان " با صراحت مینویسد   خویش تحت عنوان " جنگِ   کتابِ   ۶۸۵افغان، درصفحۀ  

در " امریکا  متحدۀ  ایاالت  هرگاه  ب  ...  شکست  کشور}افغانستان  آن  افغانستان{  خورد، 

م برخواهد گشت و اگر ایاالت متحده فریب ارتش پاکستان  ۱۹۹۰مجدداً به وضعیت سال  

  ۲۰۱۴را بخورد، پالیسی های امریکا پس از خروجش ازافغانستان که قرار است در سال  

میتواند   شکستها  آنهمه  بار  مصیبت  بازتاب  شد.  خواهد  فلج  گیرد،  صورت  میالدی 

را    مسوولیت   مردم  و  کشور  از  دفاع  بر  مبنی  امریکا  دولت  ح  ن ادارۀ  به  قانون  کم  ظر 

... آنگاه، در نتیجۀ جنگهای خونین افغانستان، اسالمست  های  سازداساسی، سنگین تر

القاعده،    یعنی  گروه طالبان وسعت خواهند بخشید؛  القاعده ، فعالیتهای شان را به سود  

بعمل خواهند آورد و   بیشتر  پشتیبانیمذ هبی  از ملیشه های  آی  شبکۀ حقانی و آی.اس. 

اتحاد  بنابرآ این  امریکا را مورد تاخت و تازقرار خواهند   نا مقدس، بارها سرزمین    ن، 

                                                                                                  داد..."  

  صدارتِ م، بارسوم به کرسی  ۲۰۱۳دوازدهم ماه می سال    درنتیجۀ انتخاباتِ   نوازشریف که

" پاکستان  : فتگپیروزی انتخاباتی اخیرش( )قبل از  طی سخنان رسمی  یه زد،پاکستان تک 

. پاکستان این تصورش را که  کند..باید از مداخالت خود در امور افغانستان خود داری  

میتواند بر افغانستان  کنترول داشته باشد، باید متوقف کند. . . سیاست های گذشته ی  

در آینده نیز کشورش در این زمینه با شکست مواجه شده است و این گونه سیاست ها  

                                                                        (۱۰بود" ) موفق نخواهد
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بعنوان  سخنانِ معنی   بود که وی،  این  از  وی  ترین شخصیت های حزبی  یکی    – ارشد 

دولتی آن کشور، کامالً آگاهی داشت   طوالنی حاکمیتِ   سوابقِ سیاسی پاکستان و برخورداراز

داخلی افغانستان بوده گروه  مداخله در امورِ   پاکستان مشغولِ   که مقام های نظامی و مقتدرِ 

                                                                      و حمایت مینمایند.  را مسلح  طالبان  

بزرگی   تحلیلگرانِ بخشهای  مدنی،  مدافعانِ   ازجامعۀ  روشنفکرا  سیاسی،  بشر،   نِ حقوق 

ازمقام های امریکایی و سازمان ملل تقاضا منطقه و جهان، پیوسته    افغانستان وصلحخواهانِ 

نموده و تعزیرات    تروریستی   سیاهِ   فهرستِ   پاکستان را شاملِ   آوردند تا حکومتِ بعمل می  

  سیاسی و دپلوماتیک علیه آن وضع کند. اما از آنجا که حکومتِ   های مؤثرِ اقتصادی و فشار

منافع امریکا و انگلیس بوده   دربسا موارد، مدافع آن کشور تا حال،  پاکستان از بدو تأسیِس 

و اسراِرسیاسی، نظامی و اطالعاتی زیادی، بگونۀ مشترک نزد آنها وجود دارد، لهذا، این  

                                                           شنیده نشد.تقاضاهای مکررازطرف امریکا  

 دورویداد در دو سوی خط " دیورند" 

 فراری دادن زندانیان

مهم درافغانستان و پاکستان    نگارش بودند، دو رویدادِ   تحتِ و روزیکه این سطور درشب  

نخست این    اینجا درج گردند : رویدادِ که بجا خواهد بود هردو رویداد دربه وقوع پیوست  

هل  خورشیدی، به تعداد پنجصد و چ ۳۹۰۱بود که به روز دوشنبه مورخ پنجم ماه ثورسال  

 انفجاری و اقداماتِ   عملیاتِ   گروپهای گروه طالبان که درجریانِ و هفت  تن اعضا و سر  

لتی دستگیر و زندانی شده  افغانستان و یا اشخاص و نهاد های دو  مسلحانه علیه شهروندانِ 

  قندهار، بگونۀ مرکزی شهرزندان ِ سه صد و پنجاه متری زیر زمینی، از  تونلِ با حفرِ بودند،  

،  حفریات کارِ   اعالم نمود که آغاز و انجامِ رگروه مذکو یک منبعنمودند.  کامالً موفقانه فرار

نمود.   احتوا  را  ماه  پنج  مدتِ مدت  که ظرف  بود  این  ماه  جالب  یک  پنج  هیچ  ظاهراً   ،

ی درکابل گفتند  دولت اما، منابع   بیسابقه آگاه نشدند.  این اقدامِ  امنیتی شهرقندهارازمؤظفینِ از

  ماهرانه از خارج تنظیم گردیده بود و برخی از مؤظفینِ فنی و  بسیار  بگونۀکه " برنامۀ فرار

حامد کرزی    اظهار داشتند که دستِ دیگرآگاهاِن با فراریان همدست بوده اند. "  امنیتی نیز

برادرِ  . زیرا ی کرزی( دراین رویداد دخیل بوده استولقدرتمند وی )  رییس جمهور و 
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س  ازمدتیست  سازشکارانۀ  یاستِ کرزی  و  گرایانه  تمایلِ خال  طالب  و  خواست  مردم    ف 

این گروه را به بهانه  ان را در پیش گرفته است. چنانکه تاحال، محبوسین زیادی ازافغانست 

             ریاست جمهوری از بند و زندان رهانیده است .  فرامینِ   های مختلف توسط صدورِ 

 بن الدن کشته میشود

رییس جمهور امریکا به روز دوشبنه  دوم ماه    "  باراک اوباما"دوم این بود که    رویدادِ 

دولتی امریکا ظاهر    تلویزیونِ   ، به صفحۀقبلی   یک آگاهی  اعالنِ میالدی، پس از  ۲۰۱۱می

و    امریکامردم    تروریستی القاعده را به سمعِ   سازمانِ   اسامه بن الدن رهبرِ   مرگِ شده خبرِ 

ت متحده خواند. وی متذکر  برای ایاالپیروزی بزرگ "  جهان رسانید و قتل او را یک "  

بدینسو تحتِ   شد که محلِ  قرار  استخباراتی آن کشورماموران ِنظرِ   اختفای اسامه ازمدتی 

چند  واقع در" مجلل " سه طبقه یی،  عمارتی    ، اسامه درمیانِ رسمی   گزارشهایداشت. قرارِ 

بزرگترین    جوارِ و در قُرب و   آباد"    یبتکیلو متری اسالم آباد پایتخت پاکستان بنام " اده  

استخباراتی پاکستان نیزموقعیت  اکادمی امورِ نظامی که درآن مجمعِ تسلیحاِت اتمی و مرکزِ 

عملیات    دِ مور سیا متعاقباً گفت که " در" لیون پنیتا" رییس سازمانِ   ت.رده اسمیبُ دارد، بسر

به پاکستان،    ونه اطالعع نداده بودند، زیرا هرگپاکستانی اطال   علیه بن الدن، به مقام های

به    از اطالع دادن: "  او افزود که     میتوانست این ماموریت را به خطر مواجه سازد. "

حکومت پاکستان در مورد عملیات علیه اسامه بن الدن خود داری شده بود؛ زیرا هراس  

"                          ساله به بن الدن خبر دهند. داشتند که شاید پاکستانی ها از این م  

تل اسامه و ق  هجوم باالی مخفیگاهِ   همچنان عالوه نمودند که عملیاتِ امریکایی    مقام های

دیده    ترین تمرین ها را  کماندو های امریکایی که خوب او را یک تیم سی و شش نفره از

اعالم  زمان    عینِ هرچند جانب امریکا در.  صورت س ری و برق آسا انجام دادندبودند، ب 

یک عمارت میزیستند، به قتل رسیدند،  بیست تن دیگر نیز که با اسامه درنمود که به تعداد  

ضمناً،  گردید.  آنها افشا    ن مورد تبصرۀ بیشترصورت گرفت و نه هویتِ آنه دربعداً  اما  

از  افواهات زیادی  تعداد  که  و سرافسرامیرسانیدند  وظیفۀ  بازانِ ن  که  حراست   پاکستانی 

و همکااز نیزنزدیک ِ  رانِ اسامه  داشتند،  بعهده  اند. دراو را  کشته شده  این عملیات     اثر 

اوباما،   که  شد  اعالم  کماندوییمتعاقباً  تیم  را    با  آنها  آورده  بعمل   عملیاتِ   بخاطرِ دیدار 
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برخی    شک و تردیدِ   اما آنچه در این میان، موجبِ داد.  مورد تحسین قرارشان    موفقیت آمیزِ 

جهان گردید، این بود که مقام    طقِ و گروه های باریک بین در پاکستان و سایر منااز افراد  

منتشر نکرده  بی روح اسامه را  روشن و قابل پذیرشی از جسدِ  امریکایی، فلم یا سندِ  های

 امریکایی  این سخنِ بحرسپردند تا خوراک ماهی ها شود.    او را به امواجِ   گفتند که جسدِ 

آورد.                                ا نزد عده یی از مردم جهان بار  ، شک و تردید هایی رها  

م بود که " َجستن  ۲۰۱۵سال چهارم این به اصطالح قتل بن الدن، یعنی ماه دسمبرسال  

ترودو" صدراعظم جوان کانادا، طی یک گفت و گو باروزنامۀ " هات گلوبال نیوز" اظهار  

م هنوز زنده ۲۰۱۳داشت " اسنادی دراختیاردارد که نشان میدهد اسامه بن الدن تا سال  

بوده با دریافت ماهیانه مبلغ یکصد هزار دالر ازطرف )سی.آی.ای(، در ایالت بهاماس  

تع   امریکا پنج زن و  داد زیادی ازفرزندانش بسر میبَرد و مرگ وی }درماه می سال  با 

گردید.                                  م{ بصورت دروغین از سوی سی.آی. ای پخش  ۲۰۱۱  

 یونها انسانِ افغانستان و شاید مل  ، مردمِ  بن الدن اگرچه برای امریکایی هامرگِ انتشار خبر 

یی    منفی دو جانبه و یا چند جانبه  ، اثراتِ  پاکستان داخلِ ، ولی درمسرت گردید  جهان مایۀ

بجا گذاشت مدارس مذهبی و    اسالمی، منسوبینِ   احزابِ   رهبرانِ اعضا و  مثالً،  .از خود 

به شموِل بخشهای بزرگی ازنظامیان    پاکستان  طبعاً بخشهای بزرگی از تندروان اسالمی

  ؛ بلکه حکومتِ تسلیت گفتندبرای یکدیگر اسامه را ماتم گرفتند و    نه تنها مرگِ   آن کشور،

چرا به کماندو های امریکایی اجازه داده تا چنین عملیات را در  پاکستان را بخاطر آنکه  

درعین حال، آصف علی زرداری رییس    و   نفرت  انجام دهند، موردِ   خاک پاکستان  داخلِ 

اکستان نه ازاین اقدام ِامریکا اطالع قبلی  جمهور آن کشور رسماً اعالم نمود که حکومت پ 

داشته و نه درآن سهم گرفته است. این اظهارات، آنهم ازطرِف شخِصاوِلمملکت، منسوبیِن  

حکومتی، بخصوص نظامیان و افسراِن )آی.اس.آی( را نزد ملت ِپاکستان بی اعتبارنموده  

رهبِرت موجودیِت  اثباِت  همانطورکه  گردید،  آنها  شرمساری  القاعده مایۀ  روریستی 

فراهم  را  پاکستانی  های  مقام  جهانی  شرمساری  نیزموجباِت  پاکستان  ارتِش  درمخفیگاِه 

آورد.عالوتاً اسنادیکه پسانها ازایمیِل شرکت "استراتفور" که مربوط به گروه امنیتی ایاالت  

                               مالمت قراردادند.متحدۀ امریکا میباشد، توسط دارندۀ وبسایِت  
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 مخفیگاه بن الدن درایبت آباد اسالم آباد 

   

ازمقام های   ایش با دوازده تناختف  دورانِ بدست آمد، نشان داد که اسامه در  س"ک " ویکیلی 

ط نزدیک بوده است که اینهم مایۀ  آی( در ارتباآی.اس.پاکستان )  ارتِش   استخباراتِ   شبکۀ

مستند زیادی در این ارتباط    پسانها، گزارشها و اظهاراتِ   شد.ها    پاکستانی   رسوایی بیشترِ 

به نشر رسیدند.  ازآن جمله، مثالً، وبسایت موسسۀ  جیمزتاون امریکا نوشت:   " جنرال  

ضیا الدین بت" که مدتی درمقام ستاد ارتش پاکستان نیزمشغول بکار بود، اظهار داشت 

که  استخبارات نظامی پاکستان اسامه بن الدن را در مرکز مربوط به آن    سازمان در  

ایبت آباد پنهان نموده بود که این کار از جانب جنرال حجاز شاه رییس سابق آی. اس.  

آگاهی   ازآن  نیز  جمهور  رییس  وشخص  پرویزمشرف  گرفت  صورت  آی 

 داشت..."                                                                                          

از سال  سه  شد  مرگِ تقریباً  سپری  ازاسامه  اسوشیتدپرس  خبرگزاری  که  بود  "  قولِ ه 

" نوشت که    ۲۰۱۴- ۲۰۰۱افغانستان  آمریکا در اشتباه  " دشمنِ   کارلوتاگال " نویسندۀ کتابِ 

{ یک ادارۀ ویژه داشته مخصوص برای بن  یس اطالعاتی پاکستان }آی.اس.آی" سرو

الدن. این نیرو ها بطور مستقل عمل میکردند و تحت هدایت یکی از افسران پاکستانی  

فۀ  ظیتصمیم گیری داشت و مجبور نبود به مافوق خود گزارش دهد. و  بودند که اختیار  
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کشف شده درخانۀ بن الدن حاکی از تماس های   .. اسناد  او فقط یک چیز بود؛ بن الدن .

شبه نظامیان ساکن در پاکستان، از جمله، حافظ محمد    خاص    دایم میان برخی رهبران  

افغانستان و مال عمر   سعید بنیانگذار گروه لشکر طیبه، گروه حامی کشمیرو فعال در 

                              "به سازمان امنیتی پاکستان است   وفادار  رهبر طالبان و دو رهبر 

همچنان، جنرال اسد درانی رییس سابِق آی.اس.آی، طی یک مصاحبه با کانادل تلویزیونی  

که   اظهارداشت  صراحت  با  درعملیات  الجزیزه  بسیارقوی،  احتمال  به  پاکستان   "

م، از مخفیگاه وی اطالع داشته ۲۰۱۱دستگیری اسامه بن الدن رهبر القاعده درسال  

                                                                                               است ."

" زمانی که شما  رییس سابق استخبارات نظامی پاکستان دراین مصاحبه عالوه نمود که: 

شخصی مانند اسامه بن الدن را دراختیار دارید، مسلم است که به این راحتی وی را به 

ا ماهم  بنابرآن،  نمیدهید.  تحویل  با  امریکا  را  القاعده  رهبر  مخفیگاه   درمورد  طالعات  

واشنگتن معامله کردیم... مردم  این کشور ک م ک م از تبانی های دولت اسالم آباد با واشنگتن  

                                             بودند..."    وحضور  بن الدن درپاکستان به تنگ آمده  

ِت پاکستان مؤثق باشد، پاکستانی ها اسامه را مانند اگراین سخناِن رییِس سابِق استخبارا

سایِر رهبران و سردسته های تروریسم، بروفق یک برنامۀ سنجیده شد و باجگیرانه، مدِت  

بیشتر ازده سال درزیِر پَر و بال امنیتی خویش نگهداشته بودند و معلوم نشد که دربرابِر  

ج و خراج ازمقام های امریکایی بدست  معامله روی سرنوشِت اسامه بن الدن، چه مقدار با

آورده باشند؟ و اما اگر دراین زمینه معامله یی درکار نبوده امریکایی ها خودشان و بدون  

اطالع قبلی نظامیان پاکستان دست بکار شده باشند، پس تیِردغلبازان آی.اس.آی به خاک 

                                                                                       اصابت کرده است .

  پس ازکشته شدن  »  م نوشت که :  ۲۰۱۴" انتی وار" نیز بتاریخ نزدهم ماه مارچ    وبسایتِ 

،  اقامت وی را به سختی رد کردهرنوع معلومات راجع به محل    بن الدن، پاکستان داشتن  

نه چندان دور از اکادمی  جهان، در یک محل  تعقیب    مورد    درحالیکه مهم ترین تروریست  

                                                       زیست. "      در ایبت آباد می   نظامی پاکستان 
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تایمز از نیویارک  دارِ   " کارلوتا گال" ژورنالیستِ   قولِ روزنامۀ    خویش که مدتِ   سابقه 

گزارشگر درافغانستان و پاکستان سپری نموده بود، نوشت که    بیشتر ازیکدهه را بعنوانِ 

{ مطلع بود، بلکه عمالً از اونگهداری ان از حضوربن الدن }درایبت آباد"  نه تنها پاکست

حکومت   میکرد.  که    نیز  میدانند  هم  ها  پاکستانی  و  میدانستند  آنها  که  میداند  امریکا 

                                                                                         میدانستند. " 

تاریخ   به  "پیام روز"  ازیک مقام  ۱۳۹۴ماه میزان سال    ۲۲وبسایت  نقل  به  خورشیدی 

رهبران نظامی و غیرنظامی کشورش میدانستند که بن  سابق دفاعی پاکستان نوشت که "  

                                        "  وقبل ازآن در این کشور بوده است.  ۲۰۱۱الدن درسال  

روزنامۀ واشنگتن پُست نیزنوشت که " این یک راز آشکاراست که عناصر داخل دستگاه  

ند وحتی ممکن است جایگاه امنی  نظامی وسیاسی پاکستان ازمکان بن الدن اطالع داشته ا

ا به افغانستان و جهانی علیه القاعده فراهم آورده را برای او درسالهای بعد از حملۀ امریک

                                                                                           بودند."   

مختار   احمد  چوهدری  ازقول  روز"  "پیام  پاکستان  وبسایت  سابق  دفاع  وزیر 

" پاکستان میدانسته بن الدن درپاکستان بوده است... افرادی نوشت که    (۲۰۱۲تا۲۰۰۸)

که بخشی از ک ل این اقدامات بودند شامل رییس جمهورپاکستان، رییس نیرو های مسلح،  

بودند  لوی درستیز و افراد استخباراتی بودند که همگی فعال شده بودند و منتظر دستور  

                 "   را که میدانند ارائه کنند.    تتا باتیم های خود بیرون بیایند و تمامی معلوما 

تروریسم جهانی و  پاکستان از رهبرِ   اینکه حکومتِ امریکایی، از  این تنها نبود. مقام های 

انفجاراتِ   عاملِ  سپتامبر   اصلی  پنهانی  ،  نیویارکدرم  ۲۰۰۱یازدهم  و  نگهداری آگاهانه 

گردیدهاست،    میکرده کشور،در  ظاهراًخشمگین  آن  با  یی   رابطه  تازه  سیاسی  نتایج  به 

آگاهانِ رسیدند. حال،  بردرعین  مبنی  آوردند  نیزبعمل  اظهاراتی  سیاسی  های   مقام   اینکه 

متحمل شده    کاخ سفید  فشار های عدیده یی که از جانبِ   حکومتی پاکستان، با درنظر داشتِ 

هم ابرقدرت امریکا و شاید    جانبِ  احتمالی ازخطراتِ  جلو گیری ازخاطرِ بودند و ضمناً ب 

منظورِ  امریکا  به  ازحکومت  بیشتر  اخ  ،اخاذی  در  که  را  اسامه  داشتند،  تیاردرحقیقت، 

باشندم   یک معاملۀ  درجریانِ  امریکا فروخته  برای  بود که  خفی و مصلحتی  این  . جالب 

غربی    مختلفِ خورشیدی منابع    ۱۳۹۰تاریخی بیست و پنجم ماه جوزای سال    گزارش های



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

630 

 

به    یک داکتر  آن کشور به شمول  حکومت پاکستان، پنج تن اتباعِ   افشا نمودند که مقام های

 مخفیگاه  ، راپورِ آن کشور حکومتِ  نظامی را که به قولِ  یک افسر و   نام " شکیل افریدی"

الدن بن  نمبرپلیتِ   اسامه  موترو  در  محل  این  به  که  را  و رهایی  منب فت  به  بودند،  ع  آمد 

دستگیر .آی.سی) بودند،  نموده  ارائه  گزارشهانمودند.ای(  "  اما  درمورد  بخصوص   ،

 "  " سی. آی. ای" قرار داشته و با بدست آوردنِ   داکترشکیل افریدی " که گویا درخدمتِ 

او را برای    مخفیگاهِ   به وسیلۀ واکسن علیه فلج اطفال،  .ای " افراد خانوادۀ بن الدندی.ان

پاکستان    امریکایی افشا نموده بود، تبصره های رسمی زیادی صورت گرفت.  مطبوعاتِ 

پاکستانی به سی و سه سال حبس و    گاهِ داکترشکیل افریدی از سوی یک داد  بعداً گفتند که 

                                              گردید. سه هزار و سه صد یورو محکوم   پرداختِ 

  سازمانِ  تا" رییِس ی خورشیدی، " لیون پان ۱۳۹۰همچنان، بتاریخ بیست و دوم ماه جوزای 

پس از  ( سفر آنی یی به اسالم آباد انجام داده و  ای.آی.امریکا )سی  مرکزی استخباراتِ 

با اشفاق   به این شهر،  پاکستان و جنرال شجاع  ورود  پاشا کیانی فرمانده عمومی ارتش 

( آن  .اس.آیرییس  هایآی(  گزارش  نمود.  مذاکره  نیز  منتشر  کشور  را  نکته  این  شده 

  که   باخود داشتمستند نیز    کستِ   ویدیوتا" در این سفر، یک  ی ن پانوضاحت دادند که " لیو

بمتولیِد    کارخانۀ  و د   تخلیۀ  کستانی، مشغولِ پا  طالبانِ یکتعداد از  نشان میداد   در وزیرستانِ  

 تخلیه درصورتی انجام داده میشود که  عملِ   باساس مالحظۀ این ویدیوکست،شمالی هستند.  

باران نمایند،  این محل و قبل از آنکه کارخانه های مذکور را بم  امریکایی با کشفِ   مقام های

آنکه نیروی  دیگر، قبل از  بعبارۀانی مطرح کرده بودند. یا  پاکست   موضوع را به مقام های

گروه   پاکستان  حکومتِ   ،بریکه های متذکره نمایندهوایی امریکا اقدام به نا بود سازی فا

                                                               بودند.    طالبان را درجریان گذاشته 

" یک  افشا نمود که  م  ۲۰۱۳بر   ماه نوام اوایلِ درعین حال، خبرگزاری اسوشیتد پرس در

 تاجرشصت و سه سالۀ امریکایی بنام " تام لی "  میگوید او سالها پیش از کشته شدن  

استخباراتی امریکا گفته بود    وی را در پاکستان به مقامات      سکونت    اسامه بن الدن، محل  

خبر    گزارِش در   "ست و جوی جایزۀ بیست و پنج ملیون دالری اش استو اکنون در ج  

پاکستان به " لی " گفته بود  که بن   استخبارات   یک مامور  گزاری مذکور آمده بود که "   

، " تام لی " این اطالعات  ور تا ابیت آباد همراهی کرده استالدن و خانواده اش را از پشا

" گزارش از قول " لی " افزوده   آی در میان گذاشته بود.گمرک و اف. بیرا با ماموران  
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هر امریکایی شود که من در سال   من میشود و باید باعث آزار    آزار    " این باعث  بود :  

دقیقاً گفتم بن الدن کجا بود و آنها به او اجازه دادند هشت سال دیگر در آنجا زنده    ۲۰۰۳

                                                                                            گی کند..." 

جانبِ  انگیزی های  فتنه  ه  این  درماه  نبود.  تنها  اولِ پاکستانی  میالدی،    ۲۰۱۱سال    ای 

هایی نشر رسید  در مطبوعاتِ   گزارش  به  بر  ندافغانستان  دروالیت  مبنی  مناطقی  اینکه 

پاکستان کوبیده    موشکهای ارتِش ننگرهار، کنر و نواحی مرزی افغانستان، به کرات توسط ِ

حامد  که درهرمرتبه، دولت افغانستان به رهبری    مرگ سپرده اند  شده و ده ها نفر را بکامِ 

ا دیده اهالی بیگناه والیات متذکره را ن   نظامی و کشتارِ   کرزی، این سلسله ازتجاوزهای

) موضوع    تبلیغاتی، حقوقی و دپلوماتیک علیه پاکستان انجام نداد. مؤثرِ انگاشته هیچ اقدامِ 

درفصل نزدهم این اثر    ، بصورت مفصلموشکی پاکستان علیه افغانستان مربوط به تجاوزِ 

نستان دولت افغا  جانبِ   مسوولیتِ   احساِس   مماشات و عدمِ این سکوت، ُ  گنجانیده شده است(.

ترورها  ابر بردر انتحاری و کشتارهمه روزۀتجاوز ها، مداخله ها،  انفجارهای  مردم    ، 

ما ورای سرحد، تا آنجا ادامه پیدا کرد که  توسط تروریستهای فرستاده شده از  افغانستان

حقانی در وزیرستان شمالی،  شبکۀ  گروه تروریستی    کردۀرتا " سراج الدین حقانی" سح 

ت افغانستان  خورشیدی، با بی حیایی تمام به دول۱۳۹۰اریخ بیست و هشتم ماه جوزای  به ت 

چهل تن از    قاتلِ دستگیر شده بنام  " زرعجم "    تروریستِ   اعدامِ اخطارصادرنمود که از

عام را مشاهده     کشتارِ جریانِ   عزیزما درشهرجالل آباد که هزاران نفر فلم مستندِ   هموطنانِ 

بود که درماه اینقرار ازاید و اال، چنین و چنان خواهند نمود. جریانِ نظر نم  نمودند، صرفِ 

روریستی حقانی بوده  گروه تپاکستان وعضو  خورشیدی، قاتل که تبعۀ  ۱۳۹۰۹سال  حوتِ 

کابل بانک    سلح با تفنگ نموده بود، به شعبۀعسکری و م  س با یونیفورمِ و خودش را ملب

   بانکِ مراجعینِ   عجیبی باالی تک تکِ   قساوتِ جالل آباد داخل شده با خونسردی و    شهرِ در

از وی تحقیق    وقتی هم که دستگیرشد و   کرد و آنها را از پا در می آورد.شلیک می  مذکور

اظهار صراحت  با  آمد،  کشتنِ بعمل  از  که  استداشت  میبرده  لذت  افغانها  )یاعلی .   

                                                                                             العجب!(
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تروریست دستگیرشده که قاتل چهل تن از هموطنان بیگناه ما در شهر جالل آباد میباشد " زرعجم"   

 

 پیامد قتل بن الدن درپاکستان

 

ید طوال دارند،    استعماری  -  سیاسیگیری دپلوماسی و تاکتیک های  پاکستانی ها که دربکار 

بجای   ، که نصیب شان شده بود  علی رغم آنهمه افشا شدنها و رسوا یی های بین المللی

از رهگذر آنکه  جهاناین  کشورهای  و  ازمردم  شرمساربوده  و  بخصوص    مستأصل  و 

امریکا نمایند،  ازمردم  اینکه    پوزش خواهی  بنام  اقامتگاه  ظاهراً  به  با حمله  امریکا   "  

، ازکاخ سفید  اسامه بن الدن، حریم هوایی و حاکمیت ملی پاکستان را نقض کرده است"

ویته و پشاور  های کاستخباراتی اش را از شهرنظامیان )کماندویی( وافرادِ خواستند تا شمارِ 

ریکا این  ام  تایمز" چاپ امریکا نوشت که مقام های" الس انجلس    خارج نماید. چنانکه 

پذیرفته   استخباراتی خارج شده و    سه سایتِ ازاردوی امریکا  قطعاتِ   و "درخواست را 

                                                               مربوطه را تخلیه کرده اند.مراکزِ 
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هی به سر دستۀ  پنا ه د  درکارِ   می بود کهپاکستان    بجای حکومتِ دیگری    هرگاه هرحکومتِ  

حتماً  ،  افشا شده بودو خیانت بحق مردم دنیا    دروغ پردازی های شاخدار  تروریسم جهانی، 

میگرفت؛ ولی کاخ سفید، علی   بین المللی آن مورد سرزنش قرارسوی امریکا و متحدانِ از

پاکستان را پذیرفت و هیچگونه    تقاضا های حکومتِ   رغم آنهمه دو رویی و جنایت، بازهم

                                                           نکرد. تعزیر یا مجازات علیه آن وضع 

 ماجرای دیگر در الهور

اطالعاتی    یکی از اجنت هایاستخباراتی در پاکستان،    –این فعل و انفعال نظامی    متعاقبِ  

عملیاتی وزارت دفاع    " ریموند دیویز "عضو شبکۀ سی آی ای، عنصر واحدِ   بنامامریکا

تا درامریکا وظاهراً کارمندِ    زیرِ  کنسولگری آن کشور درشهرالهور، مؤظف شده بود 

  آن با سازمانِ  ۀ تروریستی " لشکرطیبه " و تعلقاتِ پوشش های مختلف در ارتباط با شبک

، با غرور  دیگرکارکند و اوهم  خاِص وضوعات ِ( و مآی.آی.اساکستان )اطالعاتی ارتش پ 

  که م  ۲۰۱۱ جنوری  هفتم ماهِ  بیست و عاقبت، به روزِ باکی تمام به فعالیت می پرداخت.  وبی 

ر تعقیب میشد، به منظوِر رهایی  آی موترسایکل سوا" ریموند " توسط دو عضو آی.اس.

آورد نی را از پا دراسوس پاکستا آن دو ج   ، شلیک گلوله اجنت های اطالعاتی، با  تعقیبِ از

" ریموند " می    نجاتِ   که غرِض   "ای.آی.سی"بخش    ویکتن پاکستانی دیگرنیزتوسط موترِ 

ه برای مدتی درپاکستان خبرساز شد واعتراض آنک، کشته شد. این رویداد، عالوه ازشتافت

ه  وج مذهبی آن کشور را برانگیخت، باالخره، با پرداختِ  –سیاسی    حلقاتِ های دامنه دارِ 

ماه مارچ همانسال به    مِ شانزده  خونبها، ازقید رست و بتاریخِ دواعشاریه چهارملیون دالر

                                                                                  نمود. امریکا پرواز

دپلوماتیک و " شکر رنجی" های نوکر و ارباب،    –عاِل سیاسی  به سلسلۀ چنین فعل و انف  

مقام های پاکستانی ازامریکایی ها خواستند تا میدان هوایی )شمسی( واقع دربلوچستان را 

طالباِن  مواضع  علیه  ازآن  کشور،  آن  پیلوِت  بدون  شکاری  و  اکتشافی  های  طیاره  که 

نمایند، مقام ه  تخلیه  استفاده میکردند،  ای امریکایی، پس ازیک سلسله تماسها پاکستانی 

                  وتعلل ها، میداِن متذکره را تخلیه نمودند.                                                     
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 ریموند دویز 

 

 مسافرت صدراعظم پاکستان بکابل 

کشوربه کرزی و ارائۀ طرح سیاسی آن   

  درونِ نام " سیف العدل" که گفته شد، درشخصی ب  ، بن الدن قتلِ   رویدادِ   از  پس   باید گفت که

  ، طی اعالمیه یی اظهارداشت که " انتقامِ ، بجای اسامه تعیین گردیده بوددهالقاع  سازمانِ 

انگلستان مد  نمود که " این بارهدف هایی را دراسامه را خواهند گرفت" و عالوه    مرگِ 

  که ترتیباتِ   س گفتندانگلی  اعالمیه، مقام های  همین  انکه متعاقبِ . چننظر خواهند داشت"

   اند.                          شهر ها و تأسیسات مهم آن کشور اتخاذ نمودهرا درامنیتی    ویژۀ

حکومت پاکستان احساس کرده بودند که دیگرُمشت    می آمد که مقام هاینه چنین برازقری 

ابرقدرت امریکا( فاش  زرگترین حامی مالی و سیاسی شان )نزد ب شان  شان باز و اسرارِ 
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آی.اس.آی(  صدراعظم وجنرال شجاع پاشا رییس )چنانکه یوسف رضاگیالنی    ؛شده است

عاجل    ، بگونۀالدنیکا علیه اسامه بن  کماندویی امر  عملیاتِ پاکستان، فقط دوهفته قبل از

  گو بعمل آورد. کرزی رییس جمهور افغانستان دیداروگفت ورهسپارکابل گردیده با حامد

پیشنها کرزی،  با  مذاکراتی  طی  گیالنی"   " گردید،  افشا  بعداً  های صریحی  طوریکه  د 

          :میکنیم، فقط چند تای آنرا در اینجا درج  پیشنهاد های موصوف . ازجملۀداشت

نستان با راه اندازی جرگه عنعنوی با پایگاه های دراز مدت امریکایی ها *حکومت افغا

در افغانستان مخالفت کند و در مقابل، پاکستان باالی طالبان و مخالفان مسلح فشار می 

بردارند.                         آورد تا با حکومت کابل همکاری کنند و دست از مخالفت   

  - به اضمحالل میرود، باید یک بالک اقتصادی میان پاکستان *قدرت امریکا در منطقه رو  
                                        افغانستان و چین که به ابرقدرت تبدیل میشود، ایجاد شود.

*حضور جبهه ی مقاومت }شامل بخشهایی ازجهادی های شورای نظار، جمعیت اسالمی  
                                                            .ضعیف گردد  کابل و دیگران{ درحکومت

وجود   به  مالحظه  قابل  کاهش  افغانستان  در  هندوستان  سیاسی  گیهای  نمایند  دفاتر  *در 
                                                                                                  آید

تان فعال اند باید هرچه زودتر از افغانستان خارج *بلوچ های پاکستانی که درخاک افغانس
                                                                                     .   ساخته شوند

 *درجرگه ی عنعنوی باید سران قبایل آن سوی مرز نیز اشتراک کنند 

افغانستان و پاکستان باشد، هندوستان از این *پروژه ی پایپ الین گاز ترکمنستان تنها میان  
                                                                                    پروژه حذف گردد

               *سهم دادن به پاکستان در استخراج معادن و پروژه های اقتصادی در افغانستان

افغانستان جایگاه  افراد جالل الدین حقانی مشخص شود درحکومت آینده ی *  

*درتعیین وزیران دفاع، داخله و رییس امنیت ملی افغانستان، نظر و دید پاکستان  
 ضروری پنداشته شود 

 * درجرگه ی عنعنوی، خط " دیورند" به رسمیت شناخته شود.  
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  جانب پاکستان رانۀهمه فزونخواهی های مداخله گدر برابر آن  حامد کرزی قرارشایعات، 

امریکایی شان در میان خواهند  " این پیشنهاد ها را با هم پیمانان  گویا گفته باشد که 

( ۱۱)  ."گذاشت  

و مهمتر    منطقه، بیشتر شان در پالیسی خارجی یا سیاست ستراتژیکِ   بنیادِ پاکستانی ها بر  اما،

گام میگذارند.    هو مصممانه اندرین را  خواهانندگفتیم، ازدولت افغانستان  درباال  که  آنچه را  از

اینها   نمونه،  دارد، منیحث  ازافغانستان مطالبه  پاکستان  امتیازاتی را که جانب  یا  منافع و 

                                                                                            خواهد بود:

عقبگرا، دست نگر و تابع سیاستهای حکومت مرکزی *بمیان آوردن یک رژیم ضعیف،  

                                                               پاکستان مانند امارت اسالمی طالبان

به منابع و ذخایرآبی و زیر زمینی افغانستان  بال مانع   * دسترسی  

میانه ) عبور و مرور بال * بدست آوردن راه ترانزیت دایمی میان پاکستان و آسیای  

                                        مانع کاروانهای تجارتی پاکستان ازخاک افغانستان(

* کوتاه سازی دست هندوستان از افغانستان و یا تضعیف سازی روابط حسنه میان دو  

                                                                                            ر کشو

، اقتصادی، عمرانی و حتا  سهمگیری ونقش  داشتن درامورسیاسی،  * دخالت، شراکت 

                                                   نظامی افغانستان به سود جانب آن کشور 

  و باال   *  ایجاد کنفدراسیون میان افغانستان و پاکستان )درصورت مساعد شدن زمینه( 

                                   اقتصادی و ... –پاکستان درچنین مکانیسم سیاسی  یدست

 * تحمیل معاهدۀ خط " دیورند " به جانب افغانستان برای همیش 

گذاشته گهگاهی  رم پاکستانی حتا پا را ازاین گلیم هم فرا ترمقام های فزونخواه و بی آز

آورمثالً   تهوع  میباشند "زمزمۀ  پاکستان  به  متعلق  قندهارازنظرتاریخی  و  کابل  را   " 

درمیان حلقات خاص سیاسی آن کشور سر میدهند. چنانکه ُمهرۀ آی. اس. آی ) قاضی  

احم درسال  حسین  خوست  ازاشغال  پس  یی  بیانیه  طی  گلبدین    م ۱۹۹۰د(  درحالیکه 
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مردم   تمام  به  را  خوست  فتح  بود  "  گفته  داشت،  قرار  درکنارش  اسالمی  رهبرحزب 

پاکستان تبریک میگویم... ما تنها به تصرف خوست اکتفا نخواهیم کرد،  بلکه فتوحات  

 را تا دریای آمو ادامه خواهیم داد ."                                                           

خورشیدی    ۱۳۹۴ی افغانستان" طی شمارۀ مؤرح اول ماه سنبلۀ سال "شبکۀ اطالع رسان 

خویش، ازقول منابع آگاه نوشت که جانب پاکستان به دولت افغانستان گفته است که هرگاه 

، باید خواستهای آتی را رسماً  پاکستان بخواهد که صلح و امنیت درافغانستان اعاده شود

                                                                                                 یرد: بپذ 

 اول( حکومت افغانستان باید خط دیورند را به رسمیت بشناسند 

دوم(آبهای سرازیر شده به پاکستان }ازخاک افغانستان{، بدون مهار یا استفاده اجازۀ  

 ورود به این کشور را داشته باشند. 

افغانستان باید روابطش با هندوستان را محدود سازد سوم( حکومت   

 چهارم( باید پنجاه در صد از اُرگان های حکومت افغانستان به گروه طالبان تعلق گیرند 

درصد مالحظات پاکستان مدنظر   ۳۵درتعیین مقام های بلند پایۀ دولتی، حد اقل  پنجم(

 قرار گیرد. 

لح" افغانستان رسماً اعالم نمود که "  دربحبوحۀ نشرچنین گزارشها، " شورای عالی ص

و موضع    هکلید صلح افغانستان در دست پاکستان است و تا وقتی این کشور روش دوگان 

   شد."              تغییرندهد، صلحی برقرار نخواهد  را  خود  در برابر دولت کابل و طالبان

خله گرانه و استعماری  شیطنت آمیز، مدا  است که اینهمه تحرکاتِ این نکته درهمینجا گفتنی  

به    که در اعالمیۀ رسمی یی که  رت میگرفتحالی صو لیه افغانستان درپاکستان ع  جانبِ 

  خورشیدی(   ۱۳۸۸)ماه دسامبر سال    و گفت و گوهای رسمینشست و برخاست ها    سلسلۀ

:                  صادر شده بود، چنین میخوانیم    افغانستان و پاکستان(ابین دو کشور )فی م  

: " جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری اسالمی پاکستان با درنظر داشت حقایق ذیل    
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روابطِ  بر  تأکید  اسالمی    *با  جمهوری  های  حکومت  و  مردمان  میان  دوستی  و  پایدار 

، فرهنگی و مدنی و  روابط و مشترکات تاریخی   پاکستان و افغانستان، با در نظر داشتِ 

متقابل   دو ملت میباشد، با تأکید برتعهدِ   مشترکِ  جغرافیای مشترک که نمایانگرسرنوشتِ 

 اصولِ    ارضی و اعالمیۀ حسن همجواری و رعایتِ   و تمامیتِ   به حاکمیت ملی، استقالل

مین  انستان و پاکستان برای تأروابط میان افغسازمان ملل متحد، با تأکید بر تحکیم ِ  ورِ منش

مورد روابط نیک    کابل در  اعالمیۀ  مندرجاتِ   نطقه، با رعایتِ م  ؛ امنیت و انکشافِ صلح

مشترک در مورد ابعاد    ،با رعایت اعالمیۀ۲۰۰۲دسمبر    ۲۲خ  ر و حسن همجواری مؤ 

کابل    ۲۰۰۹ششم جنوری سال    یان افغانستان و پاکستان منعقدۀهای دو جانبه مهمکاری  

فرصت های موجوده برای استفاده ازمنابع طبیعی و بشری به هدف توسعه و    و با درکِ 

رفاهِ  و  جانب  مردمانِ   سعادت  هردو  کشور،  را    دو  ذیل  اقدامات  اند  کرده  برای  توافق 

   نمایند.                                            بیشتر همکاریهای دو جانبه اتخاذ  هرچه تحکیم ِ 

ری،  تجارت و سرمایه گذا  ،" هردو جانب دربخشهای مواصالت افقِ " تو " پیمان" و    البته

، انرژی و تماس های مردمی،  تعلیم و تربیت، ارتقای ظرفیت ها، زراعت و محیط زیست 

تنها به ذکر مقدمۀ  گردیده است که  متذکره   اعالمیۀ   درجِ   ت و واژه های مطنطنجمالبا ذکرِ 

آن منصرف شدیم. پس مالحظه میشود که    ذکرمجموع موادِ ازاکتفا نموده    این توافق درباال

افغانستان صادق    قول و قرارخویش دربرابرِ  پاکستان، هیچگاه و درهیچ موردی برجانبِ 

                                                                                            .نبوده و نخواهند بود

پاکستان  رزی بهکمسافرت حامد   

ال  ماه جون س  دومِ   هفتۀ گو ها فی مابین دوکشور، درهمین رفت و آمدها و بگو م   به سلسلۀ 

 رسمی رهسپاراسالم آباد گردید یک هیأتِ   رأِس میالدی، حامد کرزی یکباِردیگر در  ۲۰۱۱

از پس  گیالنی  و  رضا  سید  جمهور،  رییس  زرداری  علی  آصف  با  مالقاتها  و  دیدارها 

. . . در  ":  ور، طی سخنانی درکابل اظهار داشتدولتی آن کش   رانِ صدراعظم و دیگر س

 اهداف خود در زمینۀافغانستان به بسیاری از  بلند پایۀ  انبها به همراه هیأت  گر  این سفر  

دوست و برادر پاکستان،    کشور    دولت و مقامات    کنار  روند صلح دست یافتیم و دررد  پیشب  

ورضا گیالنی صدرعظم  منطقه بر میداریم..."    صلح و امنیت    گامهای مهمی را برای ایجاد  

زیر ساختهای اقتصادی، انرژی و ساخت    ... دو کشور قادرند در زمینۀ":  گفتپاکستان نیز 
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رفاه و منطقه و افغانستان به  مردم  پروژه  های در دست اقدام و مطالعاتی برای رسیدن  

   گردانند."                یکدیگر استفاده کرده و امیدواری را به مردم باز  توسعه از تجارب  

از    دو کشور  پیمان مشترک اینک، بخش دیگری  پیمان  میان  بنام "  پاکستان  و  افغانستان 

 ":  تا مالحظه شود فاصله میان حرف تا عمل چقدراسترا دراینجا درج میکنیم    اسالم آباد"

پیمانِ در بیشترِ   این  تقویت  همچنین  و  فرهنگی  اقتصادی،  های  همکاری  به  کشور    هردو 

اسالم آباد که زلمی رسول وزیرامورخارجه ی    پلوماتیک متعهد شده اند. پیمانِ ید  روابط ِ

وزارت امورخارجه ی پاکستان آن را امضا کردند،    افغانستان و حنا ربانی کهر سرپرستِ 

بر دارد.  ماده  پنج  و  حقِ بیست  که  است  شده  متعهد  پاکستان  پیمان،  این    زیتِ تران   اساس 

پیمان به اجرا  امضای این  دهم جون، یعنی یک روز پس ازدواز  افغانستان را از یکشنبه 

پاکستان عبور کنند و خود را    کامیونهای افغانستان نمیتوانستند از مرزِ   ، اینبگذارد. پیش از

مایه گذاری های بیشتر در زمینه ی استخراج  به آبهای آزاد بر بندر کراچی برسانند. سر

وضعیت ِ بهبود  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  ی  درزمینه  بیشتر  همکاریهای  بهداشت معادن، 

. پاکستان همچنان تعهد کرده است پاکستان در این پیمان است  افغانستان از دیگر تعهداتِ در

شهرونداِن افغانستان    مهندسی بهتا دو هزار بورسیه ی تحصیلی در رشته های پزشکی و  

کند.  دولتها،    رهبرانِ   اعطا  میان  گسترش همکاری  با  میکنند  تالش  افغانستان  و  پاکستان 

برشورشها و نا امنی در هردو کشور غلبه کنند. توافق های جدید برای رسیدن به صلح  

ی کرزی اصلی این سفر اعالم شده بود. آقاخط دیورند یکی از اهداف ِ  پایداردر دو سوی

مقام های دو کشور در  »   ه با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت:که درپایان این سفر دو روز

این موردکه چگونه بتوانند افراد و گروه های شورشی از جمله طالبان، حزب اسالمی به  

جنگ و مذاکره با دولت افغانستان تشویق    رهبری گلبدین حکمتیار و گروه حقانی را به ترکِ 

عالوه بر دیدار بین مقام های دو کشور، دیدارهای دیگری نیز    «گو کردند.   کنند، گفت و 

. . . برهان الدین ربانی رییس شورای  ت که به گفته ی خبرنگاران مهم استانجام شده اس

گروه های شورشی نفوذ دارند از جمله،    عالی صلح با افرادی که گفته میشود بر رهبرانِ 

بلند    پیشین پاکستان و موالنا فضل الرحمن از روحانیونِ   آقای آفتاب شیرپاو وزیر داخله ی

پاکستان دیدارکرده است . ... دو کشورهمسایه کمیسیونی را به نام کمیسیون    رنفوذِ پایه و پُ 

آن همآهنگی بیشتر برای غلبه ی دوکشور برنا    مشترک صلح نیز تأسیس کردند که هدفِ 

انستان و پاکستان فعال هستند... ازجانب  سوی مرز افغرامی ها و شورشیانی است که در دو آ
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وزیرامورخارجه،  زلمی رسول     ی صلح،افغانستان برهان الدین ربانی رییس شورای عال

ارتش، رحمت هللا نبیل سرپرست اداره ی امنیت ملی،  جنرال شیر محمد کریمی رییس ستاد

اد  اسالم آب   جاوید لودین معاون وزارت امورخارجه و عمر داوود زی سفیر افغانستان در

از و  داشتند  نشست شرکت  این  سرطرف ِ در  کهر  ربانی  حنا  هم  وزارت    پرستِ پاکستان 

سازمان اطالعات    امورخارجه، جنرال اشفاق کیانی رییس ارتش، جنرال شجاع پاشا رییِس 

آی اس  بشیرارتش)آی  سلمان  سفیرپاکستان  (،  صادق  محمد  و  امورخارجه  وزیر  معاون 

                                                                (۲۰۶) داشتند. "درکابل شرکت 

 

 هیأت های افغانی و پاکستانی حین مذاکرات در اسالم آباد 

غانستان ظرف  پاکستان علیه منافع ملی مردم اف  مخاصمت های جانبِ   ردِ بُ شیوه های بکار

عالوه ازبهم اندازی    ،. مثالً هدفمندانه بوده استبسیار، حساب شده و چند دهۀ اخیر، متنوع 

سؤ، به    جاسوس پروری، تبلیغاتِ  زیربنا های کشور، جاسوسی واسالمی، تخریبِ   احزابِ 

  راه های مواصالتی و صد ها عملِ   موشک، انسدادِ   تروریستی، شلیکِ   راه اندازی عملیاتِ 

پاکستان را نیزغرض تضعیفِ   پولِ نا روای دیگر،   اف  مروج  به  پول  غانی و ضربه زدن 

درسیسمِ  افغانستان،  اقتصادی  اموالِ   والیاتِ   توانست  تا  و  انداخت  چلند  کشوربه    مرزی 

  فرستاد.         های افغانستانا عمداً به بازار، بی کیفیت و حتا زیان بار رتجارتی تقلبی 
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عنوان   مستند، تحت  یک گزارِش   نشرِ   ، ضمنِ م ۲۰۱۳" بتاریخ دهم ماه نوامبر" کابل پرس

در ننگرهار  "  کلدارِ   اسارتِ "  که  نوشت  از حکومت  پاکستان"  دوازده سال  گذشت  با   ...

دارد."               کرزی، هنوز هم پول پاکستان در والیت های هم مرزبا پاکستان چلند   

ستان و تدویِر کنفرانس فوق  سفِر حامد کرزی و هیأت معیتی اش به پاکبیش ازچند روزاز

نشده بود که مقام های نظامی پاکستان با شلیک صد ها موشک باالی شهرها  سپری الذکر

نفرافغان،   ازیکصد  بیش  شهادت  موجِب  که  پکتیا  و  خوست  ننگرهار،  کنر،  والیاِت  و 

ویرانی منازل و اماکِن اهالی مناطِق مذکور و آواره گی هزارها تِن دیگر گردید، یکباِر  

پابند تعهد و پیماِن امضا شده و معیارهای اخالقی    دیگر نشان دادند که آنها به هیچ صورت

دست ازخصومت علیه مردم افغانستان برنخواهند داشت. جالب این بود که    نبوده وهرگز

درخاک   مستقر  خارجی  های  نیرو  ونیز،  کشور  جمهوِر  رییس  درمقام  کرزی  حامد 

افغ تقاضا های همه گانی درداخِل  نگرانی و  انستان، هیچ   افغانستان، علی رغم هیجان، 

واکنِش قانونی و حقوقی دربرابِر این عمِل نظامی پاکستانیها نشان ندادند. بنابرآن، مردم  

افغانستان، چنین سکوِت بی سابقه درقباِل عملیاِت نظامی پاکستان را توطئۀ دیگری بر  

ضد منافع ملی خویش دانسته  درشهر های کابل، هرات، مزاروحتا درکشور های اروپایی  

ریکایی دست به تظاهراِت اعتراضی گسترده زدند. همچنان، تعدادی ازافغانهای مقیم  و ام

خارج باساِس احساساِت وطنخواهانۀ شان درکشورهای مختلِف جهان، تظاهراِت اعتراض 

راه  به  نیز  را  ایران  اسالمی  جمهوری  پنهاِن  و  آشکار  مداخالِت  ضد  آمیِز 

                                                                                            انداختند. 

میالدی و اظهاراِت والی کنُر و   ۲۰۱۲گزارشهای مطبوعاِت افغانستان درماه جوالی سال 

شاهداِن عینی میرسانیدند که پاکستان ظرِف تنها سه ماه، یکهزار و پنجصد موشک و خمپاره  

وده اند که دراثرآن، ده نفرجان شان را ازدست داده  به مناطِق مختلِف آن والیت شلیک نم

و صد ها نفردیگرخانه و کاشانۀ شان را ترک گفته به جا های امن تری پناه بُرده اند.  سید  

م، ضمِن اظهاراِت مستنِد ویدیویی  ۲۰۱۲فضل هللا واحدی والی کنر بتاریخ چهارِم ماه آگست  

که: »  به  گفت  پاکستانی  مقامات   امروز،  وایگل  تنها  باالی شهرک  راکت  تعداد سه صد 

 ( کردند."  کن رشلیک  والیت  افغانستان  مربوط  علیه  پاکستان  موشکی  حمالِت  جریاِن 

 درتحت ِفصل نزدهم این اثر، بصورت مفصلترگنجانیده شده است (                                
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نوت پاکستانی را برای اثبات چلند آن برای خبرنگارنشان میدهد    شهر جالل آباد  کی از دوکاندارانِ ی  

     

 عصیانها و افشاگریهای نظامیان امریکایی 

 

  ارتِش   درسالهای اخیر، عصیانها و رویداد های مسلحانۀ زیادی، بخصوص درچارچوبِ 

آن کشوررا    تن از شهروندانِ   ها  ده  مسلحانه، جانِ   عصیان و اقدامِ امریکا بوقوع پیوسته و هر

اصلی   سعی بخرچ داده اند تا علت و اسبابِ گرفته است. البته مقام های امریکایی تاکنون  

  میالدی   ۲۰۰۹نهان نگهدارند.  سال  ارتش را پ   چنین عصیانگریها، آنهم ازسوی منسوبینِ 

 مسلحانه  دامِ یک اق امریکا، درارتِش   بود که شخصی بنام " میجرندال حسن " یکی ازداکترانِ 

ارتش، به تعداد سیزده تن را به قتل رسا نید، مگرعلل و انگیزۀ اصلی این   پایگاهِ   داخلِ در

   شد.                                           عامه مخفی نگهداشته  خونین از انظار و افکارِ   اقدامِ 

 طی یک اقدامِ   میالدی،  ۲۰۰۹سال امریکا درارتِش   "برادلی میننگ " یکی از تحلیلگرانِ 

ایاالت    محرمانۀ متعلق به فعالیتهای ارتِش   واقع، عصیانگرانه، هزاران سندِ افشاگرانه و در 

" ویکیلیکس " قرار داد. افشأ این   وبسایتِ   جولیان آسانژ" مدیرِ "  حدۀ امریکا را در اختیارِ مت
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ای را دراسناد، هرچ تردید محتاطانه  و  بازهم    حلقاتِ ند شک  آورد،  بمیان  سیاسی جهان 

باید متذکر  . این نکته را نیز نمود جهانیان بازمقام های امریکایی را به حد کافی نزدِ   مشتِ 

 پیگرد قرارگرفت و تا محرمانۀ ارتش امریکا، موردِ   اسنادِ نشرِ جولیان آسانژ" دراثرِ شد که " 

در درکشورِ   سفارتِ مدتها  اکوادور  افش  و  بود  گرفته  پناه  )برادلی لندن  اسناد  این  کنندۀ  أ 

دیگراین اثر نیز گنجانیده شده است، ازسوی محکمه ای در   (، آنطورکه درصفحاتِ میننگ

                                                                امریکا، به حبس ابد محکوم گردید.

گرانۀ  عصیان   یک اقدامِ   امریکا بود که طی   ارتِش   منسوبینِ  دیگری از" جوانِ "هارون الکسس 

بحری امریکا در حومۀ واشنگتن، به تعداد    پایگاهِ   م در داخلِ ۲۰۱۳خونین درنیمه های سال  

                                            دوازده نفر نظامی و غیر نظامی را به قتل رسا نید. 

دۀ امریکا، نه تنها ملت ها حاکم درایاالت متح  نظامِ هولناک میرساند که   وقوع چنین حوادثِ 

امریکا را نیز سخت    خویش میفشارد، بلکه شهروندانِ   آهنینِ   های جهان را درچنگالِ و کشور

                                                                                   .به ستوه آورده است

خبرگزاری فرانسه، بتاریخ بیست و  به نقل از  غانستانبهمین سلسله، شبکۀ اطالع رسانی اف

مردی که به اتهام آدمخواری درجنوب خورشید ی نوشت که "    ۱۳۹۲هشتم ماه عقرب  

اکتوبرغ افغانستان های نظامی فرانسه در نیرودرمیان  رب فرانسه بازداشت شده، تا اواخر 

یک مرد نود ساله را که   قلب  ین مرد بیست وشش ساله، تکه ای ازحضورداشته است... ا

روی او نشان  رب  روانپزشکی  در پانزدهم نوامبر کشته شده بود، خورده است ... آزمایشات  

   "                                          وعی هذیان مرموز شده استمیدهد که وی دچار ن

و  بیماری  میانِ چنین  جنایت    ارتِش   افرادِ   جنون  داشته  متجاوزشیوع  کشورهای 

)این  آفریده و می آفریند. سرزمین های اشغال شده،را در های عظیم و دهشتناکی

سلسله ازجنونها و جنایت های اعتراضی و یا عامدانه درداخِل ارتش امریکا و سایرقدرتهای  

ستمربوده بزرگ و یا از سوی منسوبین ارتش آنان علیه ملت های دیگر، پیچیده، دایمی و م

مینماید.                                           اگانه را و جد و ایجاب تحقیقاِت وسیع، دقیق  

افزود که    تروریست در منطقه باید  تعقیب ها، قتل ها  و دستگیریهای عناصرِ   به سلسلۀ

سپری نشده بود که فرد    پاکستان  درخاکِ   قتل اسامه بن الدن   واقعۀازاز یکماه  بیشتر    هنوز 
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  بدون پیلوت امریکایی، بازهم درخاک نیزتوسط طیاره های    دیگری بنام " الیاس کشمیری"

  فهرستِ " نیز شامل ِ" الیاس کشمیری  به قتل رسید.)نواحی وزیرستان شمالی(    پاکستان

لندی  " جایگاه ب تروریستی "القاعده  سازمانِ   گفته شد که وی نزد فعالینِ امریکا بود و  سیاهِ 

  شهرِ   بزرگِ   خونین باالی هوتلِ   تروریستی مختلفی ازجمله حملۀ  تِ حمالداشته و طراح ِ

به تعداد دوصد  آن زمان،  دراثراین حمله در  بود.میالدی نیز  ۲۰۰۸هندوستان درسال    بمبئی

                                                                                      تن بکام مرگ رفتند.

وجود  از  .آی( نظامی پاکستان )آی.اساستخباراتِ   است که شبکۀی  هم ضرور   این نکته تذکرِ 

                  آورد.  زیادی بعمل می علیه هندوستان درکشمیر استفادۀالیاس"   "و استعدادِ 

 

 الیاس کشمیری 

بحبوحۀ   سرنشین   هدفدر  بدون  های  طیاره  های  پاکستان،  افکارِ فشارِ ،  گیری  عامۀ 

ایاالت متحدۀ امریکا،  اعتراضاتِ  افتاد که   جامعۀ جهانی، بخصوص  افواه به راه    چنین 

ازسر دسته های آنها را از  عمررهبر گروه طالبان وبرخی دیگرمال   ، پاکستانی  مقام های

اطالع رسانی افغانستان )افغان    شبکۀ   نانکه. چ ویته به جای نامعلومی انتقال داده اندشهر ک

ناپدید    که  کویته به طرف کراچی در حرکت بود  " رهبر گروه طالبان ازپیپر( نوشت که  

                                                                                              . .  گردید.
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آباد    خروت  ان پیامی دریافت کرد که ساحۀاسامه، مالعمر رهبرگروه طالب  بعد از مرگ  

جنگل مشخصاً    معی از اعضای شورای کویته درمنطقۀرا ترک کند. وی با همکاری ج

درساحه ی قلعه عبدهللا که در ساحه ای میان چمن و کویته قرار دارد مخفی شد و تا  

از    افغانستان  اطالع رسانی  شبکۀ  "  .پنجم ماه ثور در همین منطقه بودتاریخ بیست و  

مالعمردر فاصله میان وزیرستان شمالی و  شخصی بنام "کوهستانی" نگاشت که "    قولِ 

اما، منابع  (۲۰۷)  ال زیاد کشته  شده است ."ماحتکدام حادثه جدی شده وبه  نوبی دچار  ج

بن  اسامه    قتلِ   رویدادِ آی( پاکستان، با مالحظۀ  )آی.اس.  مقام هایمطلع اظهار داشتند که  

کشته نشود، اورا    احتمالی  مخفی  درنتیجۀ چنین عملیاتِ الدن و بخاطر آنکه مالعمر نیز

عمومی و    هرچند اعتقادِ   داده اند.   کویته، بجای مصوون ترانتقال اقامتش درشهرمحلِ از

 گروه های تروریستی  دقیق سنج این بوده و هست  که مالعمر و سایر رهبرانِ   گرانِ ل تحلی 

در مالیپناهِ همانطورکه  های  حمایت  و   سیاسی  سازمانِ ،  پاکستان    لوژستیکی  جاسوسی 

تا روزیکه به آنها    رااین افراد و ابزارم های نظامی و اطالعاتی آن کشوردارند، مقاقرار

نظامی نگهداری مینمایند و اما، وقتی تاریخِ کارآیایی  ای مصوون  درپناهگاه ه  نیاز دارند،

ادله و  و مصرف شان سپری شود و یا تحِت فشارهای سنگین قرار گیرند، به فروش، مب 

                                                                   میشوند.       یا قتل آنها متوسل 
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 منابع فصل دوازدهم

 

 

(جزوه ی سازمان حقق بشر افغانستان درکابل۱)  

شبکه ی اطالغ رسانی   -م۲۰۱۳( نشره ی تاریخی نزدهم ماه فبروری سال ۲)

 افغانستان به نقل از دفتر یوناما درافغانستان

م به نقل  ۲۰۱۳مورخ هفدهم ماه فبروری  -نشریه ی انترنتی " کژلتی " ( ۳)

 از خبرگزاری " رویتر" 

م   ۲۰۰۸ماه اکتوبر  ۱۹( رونامه ی " هشت صبح " شماره ی تاریخی ۴)  

م  ۲۰۰۶واشنگتن پئست " مورخ دوم ماه نوامبر  "( روزنامه ی ۵)  

  –سلیمان کبیر نوری " عوامل تهاجم و اشغال افغانستان" به قلم ( مقاله ی ۶)

 منتشره ی  سایت آریایی

( گزارش "جان لنگستر" خبر نگار روزنامه ی " واشنگتن پُست"۷)  
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م به نقل از نوازشریف  ۲۰۱۰ماه آگست  –( خبرگزاری "اسوشیتد پرس" ۸)

 صدراعظم وقت پاکستان

رادیو دویچه ویله  -ترجمه ی دکتررسول رحیم  –پی. آی ( خبرگزاری دی.  ۹)  

ش۱۰)  " افغانستان"  (  رسانی  اطالع  ی  حمل    –بکه  ماه  سوم  تاریخ 

                                                                     خورشیدی     ۱۳۹۰

خورشیدی  ۱۳۹۰تاریخ یازدهم ماه جوزای  –خبرگزاری بی بی سی  (۱۱)  

م   ۲۰۱۱ماه اکتوبر  -واشنگتن پئست "   "روزنامه ی  (۱۲)  

ماه جوزای سال  –ه ی اطالع رسانی افغانستان" )افغان پیپر( " شبک (۱۳)

خورشیدی .  ۱۳۹۰  
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 فصل سیزدهم 

 

مخدر  افغانستان و  مواد  

 

از مسوولیتهاییکی  و  درافغانستان  متحدانِ و امریکا    شدۀ  اعالن  تعهدات  آن  ،  غربی 

مانندکناردر تأمین  ادعاهایی  "صل  "  امنیت  و  و    ،ح  بازسازی"  نوسازی""    وامثالهم،   " 

یا کاهِش  کوکنارکشتِ محوِ  اما،نیز  مخدر   موادِ   تولیدِ   و  تنها  ظرفِ   بود.    ، تمام   ده سالِ   نه 

،  بلکه کشت  ویا اصالً نخواستند موفقیتی بدست آید(،دست نیاوردند )   به  این زمینهموفقیتی در

پراسِس  و  جنوبِ   تولید  و  شمال  در  مواد  افزایش  این  به  رو  هاینهاد  نیز  کشور  مقام   .  

جریانِ  در  های   امریکایی  زمین  روی  زهرپاشی  پیشنهاد  افغانی،  جانب  به  سالها،  همین 

کرزی چنین پیشنهادی  دولت حامد     کشوررا بعمل آوردند که زراعتی زمینداران و دهقانانِ 

عامه واقع گردد، هم ارائه  رد قناعت و پذیرش ِوچنان استداللی که بتواند مو  را نپذیرفت

   افغانستان وزارعان  دولت    امریکا هم میدانست که این پیشنهاد مورد پذیرِش   شاید جانبِ   نکرد.

                                                                                        .گرفتقرار ن 

            " ... آنچه ازجانِب دولت کرزی دربرابِرچنین پیشنهاد ابراز گردید این بود که :  

تولید  شیرۀ تریاک، پیشۀ اصلی روستاییان  افغان است که درصورت  زهرپاشی، یگانه منبع  

آن به درآمد   منجر  میتواند  ها  زار  کشت  این  سازی  نابود  شد.  خواهد  بود  نا  ان 
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مقاومت  مسلحانه در سراسر  مملکت شود و درآن صورت، سربازان  جامعۀ جهانی، بجای 

                                         (      ۱دو جبهه، باید دربرابر سه جبهه بجنگند... " ) 

    

 یکی اززمین هایی که درآن کوکنارکشت شده است                             

   مواد مخدر درافغانستان، تولیدِ   نا بودی یا کاهِش   راهِ امریکایی ادعا کردند که در   مقام های

به   دالردرسال  ملیارد  م یک  نمایندۀ  یرسانند. مصرف  هولبروک"  رییس    مگر"  خاِص 

گزاف    با صراحت اظهار نمود که نه تنها چنین پولِ اکستان  افغانستان و پ   امریکا برایجمهور

 گروه طالبان نیز تمام شده ما )امریکاییها( به نفعِ   بیهوده بمصرف رسیده، بلکه  اقداماتِ 

 ما را نیز ، حتا سربازانِ ر مواد مخدکته نیز اشاره کرد که استفاده ازوی به این ن    است.

افغانستان   )آنچه  .بخود کشانیده است درحق سربازان روسی درقلمرو  را که امریکا قبالً 

                                              ابداع کرده بود، گویا سربازاِن خودش بدان مبتال گردیده اند(

لی به نشر ناتو و یا نهاد های بین المل سوی مقام هایهایی که وقتاً فوقت ازگزارشها و آمار

وه طالبان، القاعده و سایِرتروریستهای مسلح،  این قضیه بودند که گر  نندۀمیرسیدند، افشا ک

قاچاق    مدرکِ از و  استفادۀکشت  درافغانستان،  مخدر  آنها  بزرگی    مواد  آورند.  می  بعمل 

 دولتی و حتا بعضی ازحلقاتِ   عالیرتبۀ  محلی، کارمندانِ   تنفذینِ جنگساالران، م میگفتند که  

دارند.                         بوط به تجارت مواد مخدر نقش  مر فعل و انفعالِ خارجی نیز در  
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 تولید مواد مخدردرپناه نیروهای خارجی 

خورشیدی خویش    ۱۳۹۱شمارۀ تاریخی هجدهم ماه حوت سال  نشریۀ انترنتی "شورش" در

امنیتی    " گزارشی که مسؤالن  :  از یک منبع مؤثق نوشت  بدست آمده  به نقل از یک سندِ 

ریک خان نشین " والیت هلمند به نهاد مذکور داده، آنها بعد از چندین  روز  ولسوالی "

خورشیدی، چند نفر قاچاقبر را    ۱۳۹۱قا چاقبران در آن ولسوالی، نزدهم عقرب    تعقیب  

چند دقیقه به تعداد   گذشت  یک کمین دستگیر مینمایند. پس از  کیلو گرام تریاک در۶۶۰با  

ویژۀ خارجی ظاهراً انگلیسی در محل نشست کرده و قاچاقبران را    چهار فروند هلیکوپتر  

د و امنیتی محلی فراری میدهن  مسؤالن    از چنگ  اه با مواد مخدر دستگیر شدۀ شان  همر

محلی داده     متذکره به مسؤالن    قاچاقبران و مواد مخدر    هیچ سندی مبنی بر تسلیم گیری

   ."                            نمیشود و به آنها گفته میشود شما با اینها کاری نداشته باشید..

جلساتی که در  ۱۳۹۱عقرب    ماه    .. قوت های خارجی در اواسط  : ".درهمین سند آمده است

به اصطالح مبارزه علیه مواد مخدرداشتند، نقشه هایی را برای    با والی و ریاست }رییس{

آنها ساحات   در  که  مینمایند  پیشکش  گردیده است  کشت    آنها  این  کوکنارمشخص  . طبق 

کوکنار قرار دارد و مجموع این زمین ها    تحت کشت  قشه در والیت هلمند دو نوع زمین  ن

آن زمین های شخصی افراد    )شصت و سه هزار( هکتار میرسد. نوع اول    ۶۳۰۰۰به  

را احتوا   زمین  هکتار  ۱۸۰۰۰صورت میگیرد که در مجموع   کوکناراست که در آنها کشت  

زمین های دولتی است که برای    ،. نوع دومسبز نشانی شده استمینماید و در ساحات  

هکتارزمین میرسد. قوت های    ۴۵۰۰۰مجموع آن به  کوکنارغصب گردیده است وکشت  

مخدر آن والیت میگوید شما    به اصطالح مبارزه علیه مواد    الی و رییس  خارجی  به و

.  کوکنار را تخریب کنید  سبزکه در نقشه مشخص گردیده میتوانید کشت    صرف در ساحات  

ی میباشد که در  کوکنار در زمین های  سبز نشانی شده در نقشه عبارت از کشت    ساحات  

شده است که نباید کشت کوکناری که در زمین   اشخاص قرار دارد. .. به آنها گفته  ملکیت  

های غصب شده صورت گرفته تخریب گردد. خارجی ها دشت کالن بین ولسوالی مارجه 

" را نشانی کرده و گفته شده در صورتیکه پولیس برای  به "لوی دشت  معروف   و ناوه

مذکور عملیات را آغاز کند با واکنش قاطع آنها رو برو میشود و   در دشت    تخریب کشت  

"                           نمایند.نخواهند گذاشت تا کشت کوکنار را در دشت مذکور تخریب    
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گزارِش  دریک  است  چنانکه  آمده  امریکا  دولت  "  کتبی  حکومت    کارمندان  :  در  زیادی 

 جارت  تناشی از    مواد مخدرمنفعت بر میدارند. بخصوص فساد    افغانستان از ناحیۀ معامالت  

م   ۲۰۰۸ن کشورمشهود است ...  درسال  مواد مخدر دربخشهای حکومت های ایالتی ای 

از مامورین   تن  رتبۀ حکومتی  ن ه  تجارت    بلند  با  که    افغانستان  بودند  مواد مخدر ملوث 

فرمانده پولیس کابل،    شناسایی شده و از کار برطرف گردیدند. منحیث نمونه، میتوان از

( یاد کرد. با  الیت هلمند )شیر محمد آخند زادهوالی پیشینۀ وفرمانده پولیس والیت تخار،  

م حامد  اک کشف شد، با آنهشیرمحمد آخندزاده مقدار نه متریک تن تریآنکه ازجای کار

(                ۲)  "محاکمۀ وی جلو گیری نموده او را بحیث سناتورنصب نمود...کرزی از  

" دراکثرایالت  کتبی و رسمی وزارت امور خارجۀ امریکا میخوانیم :    طی همین گزارِش 

عین زمان  د که درجنگ ساالرهایی قرار دار  مخدر تحت کنترول    مواد    های افغانستان، بازار  

انسان  نیز منهمک هستند. در بسا   قاچاق    فعالیت های جنایی و مسلحانه به شمول  به  

اعضای کابینۀ سابق،    موارد، بعضی ازفرماندهان، جنگ ساالرها و ملیشه ها زیر فرمان  

های پارلمان  کاندیدا  اعضای  و  جمهوری  ریاست  میباشند   قبلی  تجارت  این  مشغول 

"...(۳ )                                                                                               

" پژوهشگرشناخته شدۀ امریکایی در جلسۀ  "بارنت روبن کتبی آمده بود که    دریک گزارِش 

 ناکامی دولت افغانستان استماعیۀ کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنای امریکا، راجع به عللِ 

" وقتی ما در این مورد صحبت میکنیم که چرا دولت  :  مخدرچنین گفتمبارزه با مواد  در

افغانستان به اقدامات    جدی علیه قاچاق مواد مخدر دست نمی زند،  باید بخاطر داشته 

باشیم که بسیاری از این دالالن    مواد مخدر توسط ایاالت متحد ه تقویت  میشوند و به 

بسیاری  از آنها کم  ک شد تا دو باره قدرت را در دست گیرند. وقتی کرزی خواست برخی 

امریکا حمایت    مقام هایشان بر کنار کند، آنها از سوی بعضی ارگانهای دولت  از آنها را از

ارزیابی  مفید  متحده  ایاالت  برای  ابقا شدند،  زیرا حضور شان  در سمت های خود  و 

 میشد..."                                                                                          

م ازقوِل" ریک روزوف " کارشناس امور  ۲۰۱۴" پرس تی وی " درهفتۀ اوِل ماه اپریل  

آنچه ما، درسیزده سال گذشته شاهد بودیم، افزایش چهل برابر   مواد مخدرنوشت که: "  

و اطراف  آن بوده است. افزایش    کشت  تریاک و فرا گیری استفاده از هیرویین درافغانستان
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شدید تولید  مواد مخدر در افغانستان، زنده گی ملیونها نفر درهند، پاکستان، ایران، روسیه  

و دیگر نقاط  جهان را تحت تأثیر قرار داده است. فکر میکنم این تنها چیزی است که  

                           کند..."  غرب میتواند به عنوان دستآ ورد در افغانستان به آن اشاره  

 

 

م ۲۰۰۸تا ۱۹۸۵گراف صعودی کشت و تولید مواد مخدرازسال   

 

"پیتردیل سکات" نویسنده ی کتاب " دستگاه جنگی امریکا" ازقول مجله ی "مکلین" کانادا 

                        اکستان ساخته شدند."نوشت: " پاالیشگاه هیرویین در ایالت شمال غربی پ 

افغانستان    –تریاک پاکستان  ۱۹۸آمده است : " در  "لفرد مک کوی کتاب ازقول "ا  درهمین  

درصد تقاضای نا مشروع امریکا را نیز فراهم میکرد...  ۶۰بازار اروپا را اشغال نمود و 

گلبدین حکمتیار شش مرکز تولید هیرویین در لوپستان را اداره میکرد که آی.اس.آی درآن 

مناطق حاکمیت کامل داشت... شاهدان عینی تصدیق میکنند که مواد مخدر از این مناطق  
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ن بارکشهای ارتش پاکستان که کمکهای نظامی امریکا را انتقال میداد، بیرون  توسط هما

 میشد.                                                                                                

دولتی    فعالیت های ضد مواد مخدر، برنامه های تلویزیونِ و   عالوه ازنشرآمارها، سخنها

مخصوِص افغانست  های  ماشین  و  سربازان  های  دسته  فوقت  وقتاً  نیز  و َ  ان  را  قطع  درو 

 نابود سازی بُته های خشخاش برروی زمین  درحالی به نمایش میگذاشت که آنها مشغولِ 

اقدامِ های دهقانا به  افغانستان و جامعۀ جهانی  اما هیچگاه دولت  بودند،  پیرامونِ   ن    قاطع 

   نشدند.                                      ن معضله متوسلاساسی ای  ( و یا حلِ شت بدیلکِ )

و    ۲۰۰۵ملل درسالهای    مبارزه علیه مواد مخدرسازمانِ   انتونیوماریا " مدیربخِش هرچند "

ضرورتِ ۲۰۰۶ بخاطراقدامِ   م،  ناتو  نظامی  ازجلو     قاچاقِ کِ گیری  و  مواد  شت   

را به    وزارت دفاع امریکا، این پیشنهادافغانستان را پیشنهاد نمود، اما مقام های  درمخدر

عملیات نظامی تنها علیه شورشگری و تروریسم به راه انداخته "رد نموده گفتند که  نحوی  

                          (      ۴) میشود، نه به منظور جلو گیری از تولید مواد مخدر..."

سفیر    اظهاراتِ   " درقبالِ ستان همین ارتباط، نشریۀ الکترونیکی "شبکۀ اطالع رسانی افغان ب 

حال، با اینکه  "  خورشیدی نوشت که    ۱۳۹۲امریکا در کابل، بتاریخ دهم ماه عقرب سال  

مکهایی را در زمینۀ مبارزه با مواد مخدردرافغانستان انجام داده است، اما امریکا  امریکا ک  

قاچاق   با  تنها  نه  ناتو  ازافغانستان  و  مخدر  جنبۀ    مواد  بلکه  نمیکنند،  مبارزه 

و امریکا  اشغالگرانۀ  موجب  حضور  تولیناتو  برابری  چند  شده  افزایش  مخدر  مواد  د 

ستان چهل برابر افزایش  مواد مخدر در افغان  طی این چند سال، تولید  است...همچنین در

است ام  یافته  میکند...  رشد  سریعی  آهنگ  با  ساالنه  رقم  این  مواد  و  با  مخدر  ریکا   

چند ده برابری تولید و قاچاق مواد    افزایش    افغانستان مبارزه نمیکند و همین امرموجب  در

شور به امریکا نمی رود و واشنگتن  تولید شده در این ک   مخدر شده است، زیرا هرویین  

قاچاق   و  تولید  با  مبارزه  جای  به  میدهد  مخدردرافغانستانترجیح  مخمواد  مواد  با   در  ، 

   "                                    کند... این کشور میشود، مقابله بازار   مکزیک که وارد  

مخدرِ وزیر مواد  با  اظهارمبارزه  هرات،  والیت  سفربه  یک  که  افغانستان ضمن  "  داشت 

  مواد مخدر به افغانستان، از دالیل    کمیایی برای تولید    ترکیبات    تقاضای بین المللی و قاچاق  

افزایش   رفتن    سطح    اصلی  بلند  و  دو سال    قیمت    کشت  میباشد. طی   مواد مخدردرکشور 
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افغانستان حدود دوصد درصد افزایش یافته است و همچنان ساالنه  گذشته، قیمت تریاک در

انستان قاچاق  مواد مخدر   پیشرفته به افغ  یکهزارو سه صد تن مواد کمیایی برای تولید  

                                                                                              میشود... "  

ازقول "دینیس دایل" یکی از ماموران بلند پایه ی پیشین  اداره ی مبارزه با مواد مخدرامریکا  

که   شده  درجریان "نقل  که    گفت  او  وقتی  داشتم،  مخدرات حضور  برضد  درکنفرانسی 

تاریخچه ی سی ساله ی کارم با " اداره ی مبارزه با مواد مخدر"  و اداره های مرتبط  

اد مورد هدف تحقیق من، تقریباً به طو ر یکنداخت برای سی.آی. ای  دریافتم که اکثر افر

                                                                  کار میکردند. "                      

در  ملل،  سازمان  ازهرسالمنابع  آماری  م   تولیدِ   مقدارِ ،  درافغانستانمواد  نشر    خدر  به 

اگر  دندی میرسان ندرت کاهِش که  به  نشان میداد چند درچیزِ   نا  گهگاهی و  ، ولی  صدی را 

برآن،  بنا  .شدۀ آنان مالحظه میشدتشرهای من  چشمگیری در گزارش ها وآمارعمدتاً افزایِش 

نکتۀ سؤال برانگیزی مطرح    ، بعنوانِ افغانستان و جهانمردم    عامۀاین موضوع نزد افکارِ 

یالدی، نه تنها مافیای قدرت  م  ۲۰۰۱سال متأسفانه پس از  اخلی باید گفت کهد . دربخِش بود

 . افراشتبر  ازویرانه های جنگ  کشور به وجود آمد، بلکه مافیای مواد مخدر نیز سر در

قبل   وازاشغالِ البته  امریکا  توسط  افغانستان  کِ   وتولیدِ شت ِ ناتو،  مخدر،    خشخاش  مواد 

و پاکستان( هم وجود داشت مرزی )میان افغانستان    مناطقِ  هیرویین دربخصوص پراسِس 

نه  سرویس(    انتلجنسآی( و )آی.اس.ای(، )آی.و هم ازسوی دستگاه های اطالعاتی )سی.

درآمد   پُرعالیرتبۀ دولت های آنها نیز دراین فعل و انفعالِ   تنها حمایت میشد، بلکه کارمندانِ 

تریاک و هرویین"    شدنِ   یجنگ و جهانعنوان "    کتبی تحتِ   یک سندِ چنانکه در   دست داشتند.

  خوست    پایگاه امیر معاویه در منطقۀ "به قلم " میشل شوسودفسکی" گفته شده است که  

آی توسط سیا و آی.اس.  ۱۹۸۰چریکهای چچن بود، در سال    آموزش    افغانستان که محل  

                                  (    ۵) تأسیس گردید و گلبدین حکمتیار آنرا اداره میکرد. "
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م ۲۰۱۳تا ۱۹۹۴وسعِت زمین که ازسال   مربوط به صعودِ  آخرین گرافِ   

آلفرد مک کوی    تحقیقات  "  :  تحقیقی اش می افزاید که  همین سندِ  نامداردرباز، همین محققِ 

افغانستان، منطقه ی مرزی    عملیات  نشا ن میدهد که دو سال بعد از شروع   سیا در 

یل شد. این تولیدات،  پاکستان به بزرگترین تولید کننده ی هرویین در جهان تبد  -افغانستان

مصرف داخلی ایاالت متحده را تأمین میکرد. تعداد معتادان به هرویین  شصت د ر صد  

تقریباً ناچیزبود، نا گهان به طرز  سرسام آوری باال رفت    پاکستاندر  ۱۹۷۹  که در سال

درسال   و  م  ۱۹۸۵و  ملیون  یک  مرز  بی دوصبه  جهان  در  که  رسید  نفر  هزار  د 

                                                                                 (۶)  " نظیراست.

با مواد مخدر انتشارِ .او.دی.سی انسازمان ملل )یو.  و جرایمِ دفتر مبارزه    گزارِش ( طی 

افغانستان در تولید : "م صورت گرفت، نوشت که۲۰۱۳ماه دسمبر  الیانۀ خویش که درس

کوکنار از سال  شت  های تحت ک    کوکنار هنوز هم مقام اول را در جهان داراست. زمین

، درحالیکه درسال  هکتار باال رفته است نه هزارد و  ، به  دوص۲۰۱۳الی سال    ۲۰۰۳

که این فاجعه بار شت کوکنار قرار داشت  ک    تنها هشت هزار هکتار زمین تحت    ۲۰۰۱

                                                                                             "میباشد

د متریک افغانستان، پنجهزار و پنجص کوکنار درمجموع حاصالت  "همین منبع افزود که  

سال   در  و  بوده  ملیون   تعداد    ،م۲۰۱۰تن  یک  بر  بالغ  کشور  این  در  معتادان 

                                                                                        نفرمیگردید."
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بخصوص  ح  ایران  اسالمی  جمهوری  از  کومت  پس  سالهای  میالدی    ۲۰۰۱درجریان 

وش، انتقال و تجارت  رم " فرصدها تن ایرانی و افغانی و اتباع سایر کشور ها را " به جُ 

بیشترین این اعدامی ها باساس آمار و ."   ن کشور به اعدام محکوم نمودمواد مخدر درآ

، پناهنده های افغانی بوده اند. فرماندۀ  عات دو کشور )افغانستان و ایران(گزارشهای مطبو 

 میالدی به رسانه ها گفت  ۲۰۱۳مبارزه با مواد مخدر ایران در ماه آگست سال  پولیس  

   که:                                                                                               

  روزانه حدود یکهزار و چهارصد گرام مواد مخدر را کشف میکند، بخش    پولیس ایران  "

تریا شرق    ک  عمدۀ   در  که  میشود  تولید  افغانستان  در  مواد   جهان  دارد.  قرار  ایران 

مخدرتولیدی در افغانستان عمدتاً ازطریق ایران به دیگر کشورها منتقل و بخشی از آن  

در درایرا ن کشف زیادی از مواد مخ   ود؛ هرساله، حجم  ایران مصرف میشنیز در داخل  

خشخاش در افغانستان است. تولید مواد مخدر  شت  ک    عمدۀ آن، باال رفتن    میشود که دلیل  

گیری از کشت خشخاش درافغانستان   در این کشور رو به افزایش بوده و طرح های جلو

نهصد و پنجاه کیلو    نجامیده است ... ایران با داشتن  ه اه نتیجۀ امید وار کننده ای نب

گرفتن میان این کشور و اروپا، همواره یکی از   متر مرز مشترک با افغانستان و قرار

  ( ۲۱۴). افغانستان به جهان خارج بوده است ..."  مخدر    مواد    راه های اصلی ترانزیت  

روسیه نیز ادعا مینمود   این درحالی گفته میشد که ویکتورایوانُف رییس ادارۀ مواد مخدرِ 

مخدرِ  مواد  درکه  شده  تولید  که    میشود  داده  انتقال  روسیه  و  میانه  آسیای  به  افغانستان 

سالیانه به تعداد دوصد تا لیون نفر در روسیه معتاد بوده و  م۵اعشاریه  ۸ازینرو، به تعداد  

ناتو تقاضا بعمل   مقام های امریکا وزار نفردر کشورش می میرند. ایوانوف ازسه صد ه

تُن مواد مخدر را که درآنجا ذخیره  رچهل هزار  شان ازافغانستان، مقداخروجِ آورد تا قبل از

                                                                        (۷شده است، به نابودی بکشانند. )

شبکۀ    عملیات  " حکمتیارکه " نوشت  سدۀ گذشته، روزنامۀ "واشنگتن پُستسالهای نود ِدر

  اما،   د. "بر  آی به پیش می  آی.اس.حفاظت    پاکستان تحت  البراتوار هیرویین را در داخل  

  دورانِ   ر مرگ آور، بویژه داین موادِ   تولیدِ داشتند که  برخی از منابع سازمان ملل اظهار

صائیۀ سازمان ملل نشان  . چنانکه آمار و اح ه بودگذاشت رو به کاهش امارت گروه طالبان  

تریاک در افغانستان بالغ بر دوصد و پنجاه تن میشد،    م مجموع تولیدِ ۱۹۷۹سال  رمیدهد، د

تجاوز امریکا    یا اوایلِ ۲۰۰۲سالدر  ، م به دوهزارتن۱۹۹۰سال  در تولید،  مقدارِ ولی این  
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هزار و دوصد تن    به هشت م   ۲۰۰۷سالبه سه هزار و چهارصد تن و در به افغانستان  

جهان را تشکیل میداد. گزارشهای    افزایش یافت که به این حساب، نود در صد هیرویینِ 

" مارجه" که یکی از  که تنها در  ن داشتندز والیت هلمنِد افغانستان، حکایت ازآمؤثق ا

کونی و  مس  منازلِ   میانِ  هیرویین در، صد ها البراتوارِ آن والیت است  مهم  شهرک های

که بهمین ملحوظ ، " مارجه" را " پایتخت هیرویین"    دیگروجود داشت  صوِص جاهای مخ 

                                                                                    ند. میخواند  دنیا 

خدر درافغانستان " دریکی  م   موادِ   امپریالیستها و تولیدِ ریک مقالۀ تحلیلی که تحت عنوان "د

بیشتر از   " اینکه فکرکنیم احتیاج  " به نشر رسید، آمده بود که شماره های "کابل پرساز

کوچک حل میگردد، منطقی نیست و همین    جهان بوسیلۀ قاچاقبران    دوصد ملیون معتاد  

نظام سرمایه داری جهانی را که تمام واحد هایش در سراسر   جاست که نیاز داریم تا نقش  

منفعت    شبکه های عنکبوت به هم تنیده اند، در رشد و حفظ این تجارت    جهان به سان  

ت براساس مقاالت برخی از نشریا  "  نویسندۀ مقاله عالوه میکند کهآور بررسی کنیم..."   

تریاک در   دالر از بابت قاچاق  ، هرسال سه ملیارد  ، انگلیس در دو سال گذشتهغربی

                                                                         ".هلمند در آمد داشته است

 

 نگرانی مقام های روسیه ازرهگذرمواد مخدرافغانستان

تروریسمهم ازناحیۀ  تنها  نه  روسیه،  بویژه  افغانستان،  های  بخاطرِ سایه  بلکه    تولیدِ   ، 

 کنفرانس  نشان داد. چنانکه درجلساتِ  آن به روسیه، نگرانی بیشترمخدر و صدورِ مواد ِ

در " که  گونه  ماسکو  شانگهای"  بدین  آن  درقطعنامۀ  را  موضوع  نیزاین  بود  دایرشده 

سازمان یافته در افغانستان  مواد مخدر، تروریسم  و جنایات    مقابله با قاچاق  گنجانید: "  

اساسنا  به  مطابق  مصوبات  باید  و  امنیت    مه   صورت شورای  متحد  ملل  سازمان 

                                                                                         گیرد..." 

هشت سال    تولید هرویین تنها ظرفِ سوی منابع سازمان ملل،  منتشره ازآمارِ قرارِ   بازهم

دنیا، بخصوص    صد کوکنارِ چهل و چهارمرتبه افزایش یافته و نود و سه در  ،افغانستاندر
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  مبارزه  فدرالِ   رییس سازمانِ   " ایوانوف"گیرد.  میجهان در افغانستان صورت    تریاکِ   تولیدِ 

سخنرانی ضمن  مخدِرروسیه،  مواد  نشستِ   با  قزاقستان،   سرانِ   دریک  کشورهای 

تاج  ازب یقرغیزستان،  و یکستان،  برای   موادِ   قاچاقِ   ارمنستان،کستان  تهدیدی  را  مخدر 

مخدر به طور میانگین،  مواد  استعمال    : " روزانه در روسیه  بر اثر  روسیه دانسته گفت 

  مواد  استعمال    نفر جان خود را از دست میدهند، ساالنه حدود سی هزار نفر در اثر    ۸۲

به مواد    مخدر می میرند و شمار   در روسیه  معتادان  پ  مخدر  بر  تن  بالغ  نجصد هزار 

دیگر درعین زمان، تعداد معتادان در روسیه را به هشت ملیون نفر تخمین    (۸." )میرسد

                                                                                             میکند. 

از  دیگر  یکی  کروپنف"  عنوان  افغ  مسایلِ   کارشناسانِ "یوری  تحت  یی  مقاله  انستان، طی 

بایسته است به گونه ی صادقانه مگر : "  ت دروازه های مسکو" چنین مینگاردطالبان پش"

م در    ۲۰۰۱های جنگی را که امریکایی ها بتاریخ هفتم ماه اکتوبرسختگیرانه، دستاورد  

ن را در ماه دسامبر هما ن سال ارزیابی نماییم.  ب    نامنهاد    افغانستان به راه انداختند و روند  

ح  در منطقه بر قرار  مگر نتایج این روند نه تنها درد آور، بلکه نیز بس ترسناک اند. صل

غیر نظامی افغانستان و پاکستان ادامه دارد، تمرکز بی  مردم  ، درهم کوبیدن  نگردیده است

ی انتی  که هیچ وجه مشترکی با مبارزه  قه ی نیرو های امریکا و ناتو روان است  ساب

مقدار   ندارد.  است  ۴۴شده  تولید  یین  هیرو  تروریستی  نمود  پیدا  افزایش  در بار   ،

پی   در  پی  که یک  کشور}افغانستان{ سومین سال  میکند  بیداد  گستر  جا  گرسنگی همه 

مرکزی   افغانستان به دستگاه    رند. چنین بر می آید کهن رنج میب  باشنده گان  کشورازآششم  

                                              (     ۹) "میگردد.سیاست جهانی مبدل  صاب  اع

من یک صحبت تلویزیونی )  اردوی روسیه نیزض  سابقِ   فرماندهانِ ژنرال گاریُف، یکی از

تودی با مواد مخگفت:    (رشا  را  نظامی خود  امریکا هزینه های  ایاالت متحدۀ  در  "  در 

مواد مخدر در افغانستان را  تولید    متوقف کردن    . امریکا قصد  افغانستان تأمین میکند ..

ندارد، چون برای  مخدر در افغانستان    ی مواد  ندارد... امریکا تمایل زیادی برای ریشه کن  

بزرگ است ... امریکایی ها خودشان پذیرفته اند که مواد مخدر اغلب    آمد  آنان یک منبع در

مواد مخدر در افغانستان    با هوا پیما های امریکایی از افغانستان خارج میشود. قاچاق  

طورکامل هزینه های نظامی  برای امریکا ساالنه حدود پنجاه ملیارد دالر در آمد داردکه به  

                                                        ( ۱۰)آنها را در افغانستان تامین میکند..."    
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" ازجملۀ هشت ملیون  :  منابع روسی نوشت که  قولِ م از۲۰۱۴" درماه سپتمبر"خامه پرس

تولید شده در افغانستان استفاده میکنند   نفرمعتاد در روسیه، یکنیم ملیون آن از هیرویین  

                                                                                                     " 

پرس   گزارِش   باساِس  ازقولِ "خامه  که  کنترولِ   "  ادارۀ  صورت    روسیهمخدرِ   موادِ   رییس 

تولید  ه عنوان یکی از کشور های ردۀ اول  افغانستان اکنون ب گرفت، عالوه نمود که "  

قابل مالحظه یی    مواد مخدر درجهان به شمار می رود و در سیزده سال اخیر، هیچ کاهش  

                                                         ."تولید و کشت آن بعمل نیامده است در

، مطلبی را بتاریخ بیست و  گلوبال ریسرچ "  نشریۀ "  قولِ پایگاه خبری " افغان پیپر" از

قلم شروودرز نگاشته شده اس۱۳۹۲ششم ماه قوس   به  ت، چنین به  خورشیدی خویش که 

نید:  نشر اوباما میخوا رسا  آیا  افغانستا  خشخاش    محصول    هد برای برداشت  "  ن  خود در 

امریکایی    میخواهد نظامیان  یا یکی از دالیلی که باراک اوباما رییس جمهور امریکا  بماند؟ آ

درافغانستان نگه دارد، این است که امکان دهد سیا همچنان پنجاه ملیارد   ۲۰۲۴را تا سال  

   آورد."                         افغانستان بدست  ساالنۀ خود را از محصول خشخاش    دالردرآمد  

  سرشناِس   مه نگارانِ " اریک والبرگ " یکی ازروزناازقولِ همین رسانۀ انترنتی افغانستان  

  " مینویسد:  عملیات  کانادایی  سال  دو  مناطق    در  افغانستان،  در  و    سیا  پاکستان  مرزی 

"                             افغانستان به بزرگترین تولید کنندۀ هیرویین جهان تبدیل شدند.   

  ( سیا )سد : "  " ویلیام بلوم" نویسندۀ کتاب " کشوریاغی" مینوی همچنان ازقولِ "افغان پیپر"

سازمان  نیرو   این  کرد.  سازماندهی  برمه  در  را  چینی  خوردۀ  گرای شکست  ملی   های 

هره   اطالعاتی، چشمان خود را به روی این واقعیت بست که این سربازان در حقیقت به م 

( تبدیل میشدند ... پرواز الئوس  –تایلند    –برمه  طالیی )  مخدر در مثلث    مواد  های بزرگ  

منطقۀ جنوب شرق آسیا جا بجا و از   مخدر را در سراسر  خصوصی ایرامریکا سیا، مواد  

میگردد."         مشتریان غربی  تولید میشد، راهی بازار و دست    مناطقی که هیرویین  

نماینده   مجلِس " نمایندۀ سابق جمهوریخواه درپلروی  آقای "" نیز به نقل ازهوفینگتون پُست"

که    امریکا  گانِ  در نوشت  سیا  که  است  بدیهی  کامالً  موضوع  این   "

                                     مخدر عمیقاً فعالیت داشته است ... " مواد  قاچاق   معامالت  
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  گروه های تروریستی به مناطقِ   نفوذِ   ناحیۀعالوه از  میگفتند کهه آشکارا  روسی   مقام های

ازآشمال ِ و  مناطقِ افغانستان  به  طریق  کشور،    ن  آن  درجنوبی  بیست  موادِ حدود    صد 

ازمخدرِ  تاججهان  و  افغانستان  عبور یمرزهای  چناکستان  "میکند.  یان"  نکه  افیتس  اندری 

، افغانستان و مناطقی را  این نگرانی را پنهان نکرد و امریکایی هاکابل،  روسیه در   نمایندۀ

اند. سازمان ملل، باساس  ن مواد مخدرتولید میشود، بنام " مثلث طالیی" یاد کرده  آکه در

ه حدود مواد مخدر در سطح جهان ساالن  درآمد    بدست آمده اعالن نمود که "  آمار و ارقامِ 

امریکا اعتقاد دارد که و سازمان رسمی مبارزه با مواد مخدرِ   پنجصد ملیارد دالر است ."

مشتق    مخدر  جهانی و هشتاد در صد مواد  تریاک    در سال دوهزار، هفتاد در صد تولید  "  

                         (     ۱۱) ق افغانستان تأ مین شده است . "از تریاک در اروپا ازطری

استمراری خویش    مقام های روسی و کشورهای آسیای میانه، به سلسلۀ نگرانی ها و اقداماتِ 

المللی دیگری را  بین  میالدی، نشستِ ۲۰۱۴ مخدرپس ازسال  موادِ   ناامنی و ازدیادِ   پیرامونِ 

دسامبردر در۲۰۱۳ماه  دایرنمودند.  درتاجیکستان  دوازده م  که  المللی  بین  نشست  این 

قیرقیزستان،  کشورِ  پاکستان،  امریکا،  ترکیه،  چین،  روسیه،  افغانستان،  مانند  مختلف 

دربارۀ   بودند،  ورزیده  اشتراک  ایران  و  ازبیکستان  ترکمنستان،  تاجیکستان،  قزاقستان، 

مؤ معضلِ ثرِ راهکارهای  حل  و  متقابله  مخدرموادِ   همکاریهای  امورِ   و    درچارچوب  ملی 

جهانی کشورهای متذکره بحث صورت گرفت و روی طرح یک برنامۀ مشترک مبارزه  

                                                                          علیه مواد مخدر به توافق رسیدند.  

جنگ واشنگتن علیه  سوی منابع بین المللی نشان داد که "  ام شده از انج مطالعات و تحقیقاتِ 

در سال   استقرار    ۲۰۰۱افغانستان  به   حمایت    مورد    حکومت  و  را  تریاک  تولید  امریکا، 

دولت حامد    مواد مخدر را باز سازی نمود. با حمایت    شدت افزایش داد و شبکه  قاچاق  

ک   قابل مشت  کرزی،  به طور  بازارخشخاش  پیدا کرد،  افزایش  های تریاک به  الحظه ای 

سرعت احیا شدند و از فردای یازدهم سپتامبر، قیمت تریاک در افغانستان سه برابر شد."  

(۱۲)                                                                                                 

"  :  در، طی گزارش پنجاه صفحه یی نوشتمخ   موادِ   کنگرۀ امریکا درموردِ   کمیتۀ تحقیقاتِ 

هشت هزار و دوصد تن تریاک یا نود و سه در   مقدار   با تولید  افغانستان ریکارد جهان را 

                                              (۱۳)  تریاک جهان، شکسته است ... " صد کل  



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

661 

 

کلن "خانم   وزیر بل  متحدۀخارجۀامور تن"  طی    ایاالت  به  ،سخنرانی یک  امریکا  خطاب 

آن کشور گفت کابل یک دولت  ":  سناتورهای    مخدر روی کار است  و مقامات  مواد    در 

                                                    "  اداری اند.در فساد    ر کامالً غرقکنونی آن کشو

وپاکستان درافغانستانتعداد معتادان مواد مخدر   

ازدرافغانستان ناشی  مشکالت  نسبت  وسایر  جنگِ ،  اکنون    استمراری  همین  تا  دالیل، 

تأییدِ آمارِ  نشده استمعتادانِ از  همه گانی   دقیق وقابل  آنهم برخی    ، ولی مواد مخدرتهیه  با 

نفرگذشته  دان درافغانستان، ازحد یک ملیون  منابع تحقیقاتی گفتند که تعداد مجموعی معتااز

خورشیدی از قوِل    ۱۳۹۴ماه ثور سال  ۲۳، بتاریخ  اما روزنامۀ "هشت صبح" کابل .است

متحدۀ   خارجۀ ایاالتمخدر و تنفیِذ قانوِن وزارت امور   بین المللی مبارزه با مواد  بخِش امورِ 

و وزارتخانه های ص افغانستانامریکا  با مواد مخدِر  مبارزه  و  که  حت عامه  نوشت   ،   "

د از مجموع نفوس  افغانستان از مواد مخدر استفاده میکنند... میزان استفاده  یازده درص

کننده گان  مواد مخدر در روستا های افغانستان به سیزده در صد میرسد... میزان استفاده 

   "                           از مواد مخدر در افغانستان، باالترین رقم در سطح جهان است 

میالدی منتشر شد، شمار   ۲۰۰۵" براساس تحقیقی که در سال  :  مود کههمین منبع عالوه ن

معتادان به مواد مخدر درافغانستان به ن ه صد و بیست هزار نفر میرسید. این رقم در سال  

میالدی به سه ملیون نفر رسیده است    ۲۰۱۴به بیش از یک ملیون و در سال    ۲۰۰۹

"...                                                                                                     

درمیان استفاده کننده  ت عامۀ افغانستان گفته است که "  برمبنای این گزارش، وزیرصح  

                "گان مواد مخدر در افغانستان، بیش از یک ملیون کودک نیز شامل هستند.

 تعداد معتادان درپاکستان 

ن  معتادان درآ، تعدادِ م۱۹۷۹تنها پنج سال بعد ازسال    پاکستان صورت گرفته،آماری که در

ملل(    سازمانِ   مخدرِ   موادِ   )کمسیونِ میداد.    ملیون نفر را نشانیک اعشاریه دو کشور، رقم  

سال   مارچ  ماه  سیزدهم  بتاریخ  رسمی  راپور  گی۲۰۱۳دریک  چگونه  پیراموِن    ارِ آم  م 

درصد     ۸اعشاریه    ۵: "  میالدی در خاک پاکستان چنین نوشت  ۲۰۱۲سال  مخدر درمواد ِ
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شهروندان    ۴اعشاریه    ۶یا   از  نفر  سن  ملیون  ازناحیۀ  پاکستان  ۶۴ا  ت  ۱۵دارای   ،

ن جمله، تنها سی هزار رده اند. ازآ( رنج ب  م ۲۰۱۲خدر در دوازده ماه )سال  مواد ماثرات  

، در یک جامعه یی واقع میشود که یکنفر  تحت  معالجه قرار گرفته اند. این نفراز معتادان  

رد. به تعداد چهارصد و بیست  با کمتر از یک دالر وبیست و پنج سنت در روز بسر میب  

نف استفارهزار  دروقت  مستعمل  های  سوزن  از  استفاده  بخاطر  به  ،  مخدر،  مواد  از  ده 

   هستند."                                                             ( مبتال.وییآاج.ویروس )

سازمان   آماِررسمی  این  حالِ ازمطالعۀ  و  به وضع  میتوان  آنهم  افغانستان  معتادانِ   ملل،   ،

پی    این کشور  سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  یپریشان، نا امن و بی ثبات   حبوحۀ وضعیتِ درب 

                                                                                                            .ردبُ 

بازکمسیونِ  اپریل سال   دوازده صفحه یی خویش در طی یک گزارِش  مذکور   ۲۰۱۳ماه 

کوکنارظرف    شتِ میالدی که ازطریق خبرگزاری بی بی سی به نشر رسید، اعالم نمود که کِ 

سالِ  ها  سه  والیت  هلمند اخیردر  ی ی  ننگرهارافزایش  و  تخار  و  ،  هفتاد  است.  افته 

تناسپنجهزار به  م، سه  ۲۰۰۶سال  ب ِهکتار زمین در والیت هلمند کوکنار کشت شده که 

                                                                                  برابر بیشتراست.  

 مقدار زمین های تحت کشت کوکناردروالیت هلمند واظهارات مقام های خارجی 

کوکنار، تنها در والیت هلمند  شت ِزمین های تحت کِ مقدارِ  همین منبع ، آماری را در موردِ 

 ظرف شش سال گذشته چنین به نشر رسا نید :  

هکتارزمین ۶۹۳۲۴      میالدی   ۲۰۰۶درسال   

هکتار زمین  ۱۰۲۷۷۰     م         ۲۰۰۷درسال   

هکتار زمین  ۱۰۳۶۹۰م               ۲۰۰۸درسال   

هکتار زمین   ۶۹۸۳۲    م           ۲۰۰۹درسال   

هکتار زمین   ۶۵۳۰۷       م        ۲۰۱۰درسال   

هکتار  زمین  ۶۳۳۰۷      م        ۲۰۱۱در سال   
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هکتار زمین   ۷۵۱۶۵       م        ۲۰۱۲درسال   

طی مصاحبه یی درماه "    " رادیو رو " نویسنده و مجری  استیفن لندمن   "درعین حال،  

تریاک در    تولید    افزایش    " واشنگتن در قبال    اپریل با  پرس تی وی اظهار داشت که

افغانستان مسوول است ... بانکهای بزرگ در نیویارک و وال ستریت مسوول هستند 

  بدست آمده از تجارت    ... دولت امریکا با آنها }یکجا{ توطئه میکند و بانکها، وجوه  

افغانستان  دوباره دربود که مزارع خشخاش را  تریاک را پول شویی میکنند... این امریکا  

مرکزی امریکا )سیا( نیز در این مسئله  نقش دارد. این    اطالعات    ایجاد کرد. .. سازمان  

پول   از  تجارت    سازمان  از  آمده  خود    مواد  بدست  عملیات  سرمایۀ  تأمین  برای  مخدر 

افغانستان خارج   کشور   مواد مخدرازاستفاده میکند... بیشتر پول بدست آمده از تجارت  

یشود و به دست بانکهای بزرگ میرسد تا پولشویی کنند.... امریکایی ها به افغانستان  م

خشخاش ادامه داشته باشد و امریکایی  شت  آمدند تا در این کشور بمانند. تا زمانیکه ک  

افغانستان را در دست داشته باشند، آنها در این کشور باقی خواهند ماند و    ها کنترول  

جهان هستند که بیش از همه از این فرایند   غانستان و دیگر مردم  عادی اف  این، مردم  

                                                                               آسیب خواهند دید..."

سابقۀ شبکۀ استخبارات انگلیس    " و کارمندِ ۳۰۰" کمیتۀ    کتابِ   "جان کولمن" مؤلفِ دکتر 

های ملی را به  جهانی که هیچ یک از مرز " توطئه گران  : ( با صراحت مینویسد۶-ام.آی)

  همه کشورها قرار داده اند، تمامی ابعاد    رسمیت نمی شناسند و خود را فراتر ازقوانین  

جهان و    زنده گی سیاسی، دینی، اجتماعی، بازرگانی، صنعتی، معدنی و بانکداری مردم

                                              دارند..."  مواد مخدر را زیر سلطۀ خود حتی قاچاق  

ماه   مخدر، درمبارزه با موادِ   قانونِ   آن،مراحل بعدی  حکومت انتقالی و   چوبِ هرچند درچهار

قانون اساسی مصوبۀ  ۲۰۰۵امبردس نافذ و در مادۀ هفتم  نیز  ۲۰۰۴سال    میالدی  میالدی 

وزارت   سایرِ   حتا وزارتخانه یی را در ردیفِ  مبارزه علیه این پدیده صراحت یافت و لزوم ِ

ا کلیه ساز و مذکور ب   ، وزارتِ ارزه با مواد مخدر" افزودند، اماخانه ها بنام " وزارت مب 

ورزیده    رو پنجصد نفر پولیِس مله، مثالً تنها به تعداد دوهزان ج که ازآ  تشکیالتی اش  برگِ 

ایجاد گردید   بِ الزم درچارچو   با امکاناتِ زو مجه امورداخله  تنها  ، وزارت  نشد    نه  موفق 

  کارمندانِ   ساز بردارد، بلکهگام های کار  غیرانسانی  واقعی علیه این روندِ   مبارزۀ  جهتِ در
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" وزیر  دباری " جنرال خداداضد قانونی منهمک شدند.    معامالتِ درچنین  بلند پایۀ آن نیز

مبارزه  مواد مخدر   مبارزه با مواد مخدر رسماً اظهار داشت که وزارتش نمیتواند علیه مافیای

" افراد درهمه سطوح، از یک مامورپولیس گرفته تا اعضای  وی عالوه کرد که    نماید. 

قاچاق   های  شبکه  که  حکومتی  ی  پایه  مخدر    بلند  از  مواد  میکنند،  رهبری  را 

  حکومت و بازداشت    سازی اعضای مفسد    رند. . . ریشه کن  مخدر سود میب  مواد  تجارت  

 حکومت بزرگ درداخل    قاچاقبران  مخدر تاحدی ناممکن است...    مواد    قاچاق  حلقات    رهبران  

ودر میکنند  گی  زنده  ازافغانستان  دربیرون  اما  دارند،  قاچاق     پشت  جا  های  مواد شبکه 

                                                                             (۱۴)مخدرهستند..." 

مذکور نیز زد و بند ها و حمایت ها و    وزارتِ   چوبِ درچهار مختلف،  قراِرگزارش های  

  تولیدِ   افغانستان اظهار میدارند که موضوعِ   مسایلِ   آگاهانِ   .. وجود داشته استسفارش ها و..

جهانیست که    ، بلکه پروژۀیا زمینداران نیستدهقانان  تعدادی ازمخدر درکشور، کارِ مواد ِ

افغانستان، گروه طالبان، تروریسم جهانی،    این پروژه، دولت مردانِ یده است. در به جریان افت 

. سهم  تی انگلیس، امریکا، فرانسه و..ا منابع اطالعاُملکی و نظامی پاکستان و حت   مقاماتِ 

                                                                                          دارند. عالف

  روندِ  روسیه، حینیکه ازمبارزه با مواد مخدرِ   دیگر، رییس فدرالِ   عواملِ روی همین دالیل و 

 این  افغانستان استقبال نمود، رسماً اظهار داشت که " با تحققِ  نیروهای خارجی ازخروجِ 

مخدر به روسیه کاهش خواهد    موادِ   قاچاقِ   {، امرِ افغانستانامر}خروج نیرو های خارجی از

تعقیبِ  به  و  آن یافت"  ویژه    به  خارجی،  نیروهای  به    نظامیانِ ،  را  توجهی  امریکایی  بی 

افغانستان مخدر ازمواد    قاچاق  متهم نموده گفت "  در افغانستان  مبارزه با مواد مخدرامرِ در

نظامیان خارجی به ویژه نیرو های امریکایی در افغانستان مرتبط   به روسیه، با حضور  

   ". صحبتِ است  یک  طی  درماه در  یدیگر  وی  مخدر  مواد  با  مبارزه  کمیتۀ  جلسۀ 

افغانستان به آسیای مرکزی و  " درقاچاق مواد مخدر از  م اظهار نمود که  ۲۰۱۳سپتمبر

مواد افغانستان، تقریباً دو هزار آزمایشگاه    روسیه، یکصد هزار نفر فعال اند...درشمال  

ن، تالش میکنند مواد مخدر را به روسیه قاچاق کنند...   فعال درآمخدر وجود دارد که افراد  

. د مخدر فعالیت دارندموا  ممنوعه در روسیه هم حدود یکصد و پنجاه باند    مواد     درتأمین  

(۱۵)                                                                                                 
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آنها میگفتند    رسمی بعمل آورده همۀ  رد اظهاراتِ درهمین مو دولتی روسیه نیز  مقام هایسایرِ 

نیرو های امریکایی و ناتو در این    حضور    مدت  افغانستان، درتولید مواد مخدر در  که "  

                                                      کشور، ده ها برابر افزایش یافته است ..."

خورشیدی گزارشی    ۱۳۹۴وبسایت حزب همبستگی افغانستان، بتاریخ دوم ماه جدی سال  

روسیه به نشر رسا نید که ما اینک،  ایوانوف" رییس ادارۀ مبارزه با مواد مخدر  را از قول "

                                             مذکور را در اینجا درج مینماییم:    گوشه یی از گزارش

" مواد مخدرافغانستان از راه بدخشان، دوشی، بامیان و هرات به ایران و از آنجا به داخل 

به هیرویین با کیفیت بدل و بعد    خاک ترکیه قاچاق شده در البراتوار های مجهز آن کشور

                                                            به اروپا و روسیه ارسال میگردد."  

های مبارزه با مواد مخدر افغانستان و  قرارگزارش منتشره، دریک عملیات مشترک نیرو 

اواسط ماه دسامبر } تری   600م{، مقدار  ۲۰۱۵روسیه در  اک در دوشی والیت  کیلوگرام 

ای  ازطریق  الری  یک  توسط  بود  قرار  که  گردید.  بغالن  ضبط  برود،  ترکیه  به  ران 

پانزده سال گذشته به بزرگترین تولید کنندۀ   }در{  افغانستان"" گفته است  "ویکتورایوانوف 

درصد تریاک جهان را تولید میکند. براساس    ۹۰مواد مخدرجهان بدل گشت و باالتر از

م افغانستان ریکارد جدیدی ثبت  ۲۰۱۴آمار ادارۀ مواد مخدرسازمان ملل متحد، درسال  

م ۲۰۰۱هکتارزمین تحت کشت کوکنار قرار گرفت، درحالیکه درسال    ۲۲۴۰۰۰نمود که  

رقم،   درسال    ۸۰۰۰این  تریاک  تولید  بود.  بر  ۲۰۱۴هکتار  بالغ  بود  ۶۴۰۰م  که    تن 

   میدهد."                                         نسبت به سال پیشتر را نشان  درصد ۱۷افزایش  

دالری   که  مصارف ِ گزافِ   ملیاردها  میدهد  نشان  ازدانشمندانِ   جهان  نتایج ِ تحقیقاتِ   برخی 

سازمان سیا و استخباراتِ  انگلیس بصورت عمده ازمدرک قاچاق ِموادِ  مخدردرجهان تکافو  

میشو د    وبهمین دلیل است که سلسله ی این تجارتِ   ننگین نه تنها قطع  نمیشود، بلکه روز تا 

   یابد.                                   نقاط جهان  گسترش هم  می روز در افغانستان و سایر

 نقش نیرو های امریکایی و انگلیسی 

مخدر درافزایش مواد  
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افغانستان، جابجایی نیروهای انگلیسی در والیت هلمند )منبع اصلی    مسایلِ   آگاهانِ 

آنان با گروه    کشت و تولید مواد مخدر( و سازشها و تبانی های آشکار و پنهانِ 

  استدالل میکردندآنان  .  بی ارتباط به این پروژه نمیدانستند  شورشی راهای مسلح ِ

لستان،  س" انگسروی  انتجلنسسازمان های جهانی "  تمویلِ عمدۀ    مدارکِ که یکی از

جهان مخدر درسراسر همین موادِ  شت، تولید وفروِش و دیگران، کِ  ای"  سی.آی."

ذکر شده، بخشی  اطالعاتی    ی  است و باساس برنامه های تعیین  شدۀ  سازمانها

برای  مخارج ِاز این کشورها  مالی  " مساعدت"های  حتا  و  از  جنگ  افغانستان، 

                                                                رک تکافو میشود. همین مد

نیمه های جمهور افغانستان دررییس    ارشدِ چنانکه "یوسف علی واعظی" یکی ازمشاوراِن  

"  :  گو با " پرس تی وی " اظهار داشت  میالدی، ضمن گفت و  ۲۰۱۱ماه دسامبر سال  

نیرو های انگلیسی نه تنها هیچ تالشی در زمینه ی  جلو اسناد و شواهد نشان میدهند که  

خی از موارد، خود نیز در آن  رمخدر نشان نداده اند، بلکه  در ب  مواد    گیری از قاچاق  

ک   در  آنها  اند...  داشته  قاچاق  دخالت  و  تولید  اند."    شت،  داشته  مشارکت  مخدر  مواد 

(۱۶)                                                                                                

  " بعضی مقامات  :  امریکا نوشت   قول منابع رسمی ایاالت متحدۀازوال ستریت ژورنال"  "

کم   به  که  افغانستان  هوایی  را   نیروی  ها  پیما  هوا  شده،  تأسیس  متحده  ایاالت  مالی  ک 

کشور مورد   مواد مخدر و سالح های غیر قانونی به اطراف و اکناف    بمنظور نقل و انتقال  

قرار میدهند..."   افغانستان استفاده  نیروی هوایی  " فرمانده عمومی  اما " وهاب وردک 

(                         ۱۷) " اگر کسی چنین ادعایی میکند، باید اسناد نشان بدهد."  :گفت  

فدرالِ  درروس   مخدرِ   موادِ   سرویِس   رییس  کنفرانس  یک  سال  یه، طی  مارچ  م ۲۰۱۰ماه 

تریاک در افغانستان در حال حاضر به شصت و    محصوالت    ارزش    " میزان  تخمین کرد که  

پنج ملیارد دالر ارتقا نموده که  از جملۀ آن مبلغ بزرگ، تنها پنجصد ملیون دالر آن به  

کیسۀ دهاقین، سه صد ملیون آن به کیسۀ جنگ جویان طالب و شصت و چهارملیارد دالر 

مالی را تدارک   بزرگ  ع  آن به جیب مافیای مواد مخدر سرازیر شده که به این وسیله، منب
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ملی اش تنها ده ملیارد دالر   نا خالص    جسته تا حکومت کرزی را با ملتی که محصوالت  

(                                       ۱۸)است به چالش کشیده ، به فساد آغشته نماید. "   

صاحبه با شبکه ی تلویزیونی  ، طی یک موالدیمیرپوتین" رییس جمهور روسیه"

درر.تی"آ" از،  حالیکه  کارِ عین  ی  شیوه  و  ها  نابرنامه  در  انتقاد  تو  افغانستان 

مخدرکه در افغانستان تولید شده به اندازه ی شصت درصد  مواد    " حجم  :  میکرد، گفت

این سهم را }در روسیه{  هفتاد تن هیرویین و  درسال گذشته حجم  افزایش یافته است ...  

ملی }روسیه{ به بار می    نیت  ام  داد که تهدید جدی برایپنجاه وشش تن تریاک تشکیل  

عواید حاصل ازمواد مخدر، منجمله، برای تمویل  تروریسم وجنایات  سازمان یافته    آورد.

با ترافیک  مواد  مصرف میشود،}مگر{ این وضع، ناتورا به مبارزۀ هرچه بیشتر  فعال 

                                                                   (   ۱۹مخدر  افغانی وادار نمی سازد..." )

از قوِل  خورشیدی    ۱۳۹۴" بتاریخ نهم ِماه جوزای سال  تحلیلی  -نشریۀ انترنتی "پیام روز

واد مخدر  ویکتور ایوانوف رییس ادارۀ فدرال  مبارزه با م  مقام های روسی چنین نوشت: " 

میگوید آغاز  عمفدراسیون روسیه  از  اکتوبرسال  :  هفتم   در  امریکا    ۲۰۰۱لیات  نظامی 

میالدی موسوم به " آزادی پایدار"، تولید مواد مخدر در مناطق  اورآسیا و آسیای مرکزی، 

پنجاه برابر شده است ... وسعت  سطح  زیرکشت  خشخاش در افغانستان به سطح بی سابقه  

                                                                  " هزار هکتار( رسیده است ۲۲۵)

نمودکهنشریۀ مذک " درحقیقت، حضورنیرو های خارجی :  ورباساس منابع روسی عالوه 

مناقشۀ مسلحانه، منطقه را بی ثبات میکند و عدم توسعۀ زراعت،    درافغانستان و تشدید  

ک   به  بیاورند... امروز مافیای چند ملیتی مواد  موجب میشود دهقانان  شت خشخاش رو 

... همچنین، قاچاق  مواد  جهان را تولید میکنند  فیصد مواد مخدر    ۹۰مخدر درافغانستان،  

بکه های افراطگرایی میشود که امنیت  مخدر موجب تقویت  مالی تروریستها و توسعۀ ش

                                                                             و صلح را تهدید میکنند. "  

درزمینۀ مواد مخدر  " سنلس"پیشنهاد شورای   
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بنام " شورای  واد مخدرمورد پالیسی م میالدی بود که یک مجمع مشورتی در۲۰۰۷سال  

 مواد  رسمی ارائه نمود تا باساس آن، تولید و صدورِ   افغانستان یک پیشنهادِ   جانبِ سنلس" به  

رد    حامد کرزی  سوی دولتساخته شود، ولی این پیشنهاد نیزاز  افغانستان، قانونیمخدر در

این شورا، ضمن یک   "کابل  گردید. " گاللی مومند" معاون  با  و گوی اختصاصی  گفت 

شت  ریات مردم را بفهمیم که به چه وجه اینها تریاک را ک  " اول باید ضرو:  پرس" گفته بود

مردم برای کشت تریاک را جامعه بین المللی، بریتانیا  میکنند و همین ضروریات یا احتیاج  

و امریکا تا حاال درک نکردند. وقتیکه شما یک مسأله را درک نکنید، راه حل را نیز  

  شت  ی ازهمین طرح های این شورا که ک  نمیتوانید بفهمید. بهمین اساس میخواهیم که یک

تریاک  قانونی شود. برای دواسازی، همین راهی است که تا بتوانیم نه تنها زارعین    تریاک  

تریاکی    عین وقت در مقدار  ک شود و در، بلکه برای اقتصاد افغانستان کم  ک  کنیم را کم  

بیابد... دولت ایتالیا با این پروژه  شت میشود و از آن هیرویین  تهیه میشود، کاهش که ک  

موافق هست و بیشتر کمپنی های دوا سازی اروپایی میخواهند در والیاتی که این پروژه  

تطبیق میشود، دوا بسازند در خود افغانستان. اگر برای این پروژه اجازه داده شود، نه 

ار بسیار مفید خواهد ن وبشریت یک ک افغانستاافغانستان بلکه برای ملت  تنها به اقتصاد  

(                                                                                        ۲۰بود. ")  

                                                 

 ارتباط قاچاقبران مواد مخدر با مقام های افغانی

موسی قلعه" را برای گروه طالبان سپردند، ظرف  مهم "   ، شهرکِ انگلیسی  آنگاه که مقام های

ماه که شهرکِ  نُه  قرارداشت،اختیارِ  مذکور درمدت  تول کِ    گروه طالبان  و  تریاک    یدِ شت 

  جهان   تریاکِ   عودی پیمود و به قول منابع مطلع، نود فیصدبصورت بی سابقه یی سیر ص

مادۀ    شت و تولیدِ کِ   گذاشتنِ گروه طالبان، با آزاد  .  آنجا تولید شددر  ششهزار و دوصد تن(  )

جنگی و نظامی    بودجۀ به تقویتِ ا جمع آوری نموده و مذکور، از یکطرف مالیات بزرگی ر

 انگلیس،  نظامیانِ  ا که برخی ازگزارشها افشا نمودند،سوی دیگر، تا آنج شان پرداختند و از

مخدرقاچاقِ در مواد  نقش  از)  خارج(  به  سالهای  دارند.  هلمند  در  ازآچنانکه  دو  بعد  ن، 

انگلیسی ی د تحویلپلومات  و  معامله  حین  طالبان  سالح    دهی،  گروه  هلمند  برای  والیت  در 

)پدی    انگلیسیبود که وقتی سازمان ملل عنصرِ روی همین ملحوظ    ظاهراً   شناسایی شدند.
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دررا    اشداون( سازمان  آن  خاص  نمایندۀ  از  بعنوان  نمود،  معرفی  حامد  افغانستان  سوی 

 .  ان پذیرفته نشدور افغانست کرزی رییس جمه

مشکوکِ  فعالیتهای  سلسلۀ  هلمندِ نیرو   به  والیت  در  انگلیسی  افغانستانهای  و    سیاستها   ،

نقیِض   اظهاراتِ  آن کشورضد و  با جنگ علیه گروه طالبان، ژ  مقام های  نرال  درارتباط 

میالدی و پس از    ۲۰۱۳هفتم ماه دسامبر   انگلستان بتاریخ بیست و ارتِش   " فرماندهِ "پیتروال

" احتمال دارد سفر " دیوید کامرون " صدراعظم آن کشور به هلمند رسماً اظهار نمود که  

نیرو های خارجی از افغانستان، طالبان مناطقی را که در سالهای اخیر از    پس از خروج  

های بریتانیایی در پایان سال آینده )  نیرودست داده اند، دو باره تصرف کنند... با خروج  

بعضی مناطق  میالدی(، شاید خبرهای بدی مبنی بر دست بدست شدن    ۲۰۱۴درپایان سال  

                                                                             "در افغانستان شنیده شود.

به نقل از روزنامۀ " دیلی تلگراف "  بی سی که سخنان ژنرال مذکور را    خبرگزاری بی

ی باز پس گیری مناطقی که  " طالبان برا:  م به نشر رسانید، چنین افزود ۲۰۱۳سال  دراخیرِ 

البته این  آنها بیرون کردند، جنگ خواهند کرد ."     زیاد از چنگ    ی ما با زحمت  نیرو ها

اعظم ن، صدرفقط چند روز قبل ازآنیده میشود که  نشررساژنرال پیتروال درحالی به    سخنانِ 

" نیرو های بریتانیایی  افغانستان گفته بود    جنوب غربِ انگلستان ضمن یک سخنرانی در 

ستان را با موفقیت به پایان رسانده اند، حاال که  افغان  شان برای امن تر ساختن  ماموریت  

نسبی درافغانستان تأمین شده و نیرو های بریتانیایی با سر های بلند میتوانند به    امنیت  

                                                                            )؟!(   خانه بر گردند..."

نیرو های های بریتانیایی بپرسد که هرگاه    یتواند ازمقامپس خوانندۀ عزیز میتوانست و م

ن مناطق  هم درآ نسبی "، " امنیتِ  طالبان رهانیده شما مناطقی را با " زحمت زیاد " از چنگِ 

آمده و سربازانِ  بر   فراهم  بلند " بخانه های شان  با " سرهای  اینهمه  تان  میگردند، دیگر 

آنها به حاکمیت     گروه طالبان و برگشتِ   معنی دار به سودِ پلوماسی  ی ، کرشمه ها و د اشاره ها

                                                                                           برای چیست ؟  

  با روزنامۀ " دیلی تلگراف " گفت:   کهبریتانیایی راکهنه کارِ   بعدی این ژنرالِ   وقتی سخنانِ   

تا این شبکه     شبکۀ القاعده بدست آمده استشدید، هدف اولیه مختل کردنِ   تِ " درنتیجۀ عملیا

 آشکار  افغانستان دسیسه چینی کند"، مدنظرگیریم، کامالً پناهگاه های امن درواند دیگر از نت
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القاعده بوده،    رهبرانِ   ، تنها تعقیبِ میگردد که هدف اصلی نیروهای بریتانیایی درافغانستان

ن شان در  از پناهگاه های ام القاعده که نتوانند  بان، آنهم همان رهبرانِ گروه طال  نه سرکوبِ 

                                                            " علیه منافع بریتانیا نمایند.افغانستان " دسیسه چینی 

انگلیسی طی همین مصاحبه اش با روزنامۀ " دیلی تلگراف " متذکر میشود    همین ژنرالِ 

  ، اصطالحی که مخترعِ " عناصر میانه رو طالبان میتوانند وارد روند سیاسی شوند. " که  

دادند.                         آن از همان وهلۀ نخست هم جانب بریتانیا بوده و آنرا ترویج هم    

ر بود که  " اندری   مذکو سیاسی طراحانِ  ماهیتِ یسی و شناخت از  انگلبراساس همین طرحِ 

تحت    ، مطلبی رامعاصر در روسیه  افغانستانِ   مطالعاتِ مرکزِ   سیرینکو"  یکی از تحلیلگرانِ 

شمارۀ  " به رشتۀ تحریردرآورد که درطالبان در هلمند    آزمایشی با  مصالحه یعنوان "  

ن  به نشر رسید که اینک بخشهایی ازآ  رو "  –" افغانستان    ۲۰۱۳بیست و نهم ماه دسامبر 

: اینجا درج میکنیم  در  در مورد  ۲۰۱۴" ممکن است درسال    را  ، طرح جدید سیاسی 

پیشبینی مصالحه با طالبان در والیت هلمند، در جنوب افغانستان مورد اجرا قرار گیرد.  

برخی از والیت    ارائۀ کنترول  "  آزمایشی" مصالحۀ  طرح    لفان  ها حاکی از این است که مؤ

  بریتانیایی دولت کابل استند. احتمال دارد اجرای طرح    های افغانستان به طالبان، همکاران  

بریتانیایی  نظامیان    افغانستان توسط  جنوب    کنترول امنیت    مسوولیت    هلمند به معنای انتقال  

                                         م باشد."                ۲۰۱۴طالب در سال    ن  به فرماندها

" خیلی احتمال دارد که  نامۀ " سندی تایمز" گفته شد که   زرو  قولِ  همین مطلب ازدرمتنِ 

عهده بگیرد. در این حال منبع روزنامۀ   صلح، طالبان ادارۀ هلمند را برمذاکرات    پس ازپایان  

آورد " هر یک از دو طرف باید در  مذکور تجربۀ مصالحه با ایرلند شمالی را به یاد می  

نتیجۀ مذاکرات، دستآوردی داشته  باشد، در غیر آن این مذاکرات هرگز هیچ گونه موفقیتی  

                                                                                  در پی نخواهد داشت . "

ادعا های کذایی  بریتانیایی دربرابرِ   انِ سیاست باز  مشتِ با مطالعۀ مطالب باال، یکباردیگر

ملیونها    ، " مخارجِ نیت "، " مبارزه علیه مواد مخدر"، " جنگ علیه تروریسم " تأمین ام "

باز  آن کشور،  نیروهای  " و " موفقیت "  باالخره ، " سربلندی  افغانستان" و  برای  پوند 

                                                                                                میگردد.
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دبلیو مکوی" درکتابِ  گفته است   "الفرد  میالدی ۸۰یا در دهۀ  پنهانی س   جنگ  : "  خویش 

افغانستان و آسیای میانه به بزبر رگترین تولید  علیه کمونیزم درافغانستان باعث شد تا 

هیرویین منبع خوبی  آمده ازتجارت    تبدیل شود. ملیونها دالربه دست    {کنندۀ اپیوم }تریاک

سیا در این    سنگین    مک کند و از بار  مادی در جنگ ک    افغان را از نظر  ملیشه های  بود تا  

                                                                             (۲۱)  مورد بکاهد. "

افغانستان   نظامی درموقعیکه انگلیسها مسوولیتِ که از زمان تخمین زد عینِ ملل درسازمان 

افغانستان  افزوده شده و چندین   خشونت آمیز دررا بعهده گرفته اند، سی فیصد به حوادثِ 

                                                                       قتل رسیده اند.هزار نفر افغان به  

  گیریهای قاچاقِ  قضایا و درافغانستان، پیرامونِ  اطالعاتی کانادا درمنابعِ   قولِ ازگزارشی  

نیز به نشر رسا نیده    ید که ضمن آن، چند سنِد رسمیمخدر درافغانستان به نشر رس  موادِ 

دولت افغانستان نیزدرفعالیتهای    بلند پایۀ   ع این بود که مامورینِ این گزارش، در واق  . پیامِ شد

و  تولید  به  ازقاچاقبرِ مواد    قاچاقِ مربوط  گزارش  مثالً،  هستند.  و  مذکورمنهمک  مشهور 

د که سفارش نامه هایی ازمقام های رَ والیت هلمند نام میَب   حاجی سید جان( اهلِ مقتدری بنام ) 

 روزنامه  گزارِش داوود درجیب دارد. درداخله ی افغانستان به امضای جنرال  امورِ وزارت  

مخدر، ضمن یک    مبارزه با موادِ   مسلحِ   ها، تیمِ ی تورنتو استارآمده است که یکی از روز

 مذکور  او را متوقف نمودند، ولی قاچاقبرِ   مخدرِ   موادِ   حاملِ   کمین، حاجی سید جان و کاروانِ 

داخله را نشان داده اظهار داشت که طبق   وزارت امورمعاونیتِ یی ازفوراً سفارش نامه  

مسلح همان روز، او را دستگیر کردند، اما نامه ی مذکور باید او را رها سازند. اگرچه تیم ِ 

دراین   روزنامه ی کانادایی آنها را  یکی از  ی کهشد. اینک چند سندخیلی زود آزاد ساخته  

(                                                               ۲۲.)به چاپ رسا نیده است زمینه   
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با مواد مخدر را که   پارلمانی مبارزه  بهترخواهد بود کاپی دو مکتوب رسمی کمسیون 

شده فرستاده  ذیصالح  های  مقام  مواد   عنوانی  مافیای  با  را  دولتی  های  مقام  وارتباط 

                                                      در اینجا درج نماییم: مخدربیان میدارد، نیز

ازموضوعاِت مربوط به جنگهای درونی این جریاِن نا صوا ب بود. مثال ً، برخی ازمنابع  

قندهار با سؤ استفاده از مقام خود }بحیث والی  ...آقای اسدهللا خالد در والیت  "گفتند:  

هره های کلیدی در تولید  و  قندهار{ دست به اختالس های کالن  ملیونی زده و یکی از م 

این تنها نبود.    ی اطرافیان حامد کرزی میباشد.  قاچاق  مواد مخدر در حلقه ی خانواده

طبق گزارِش     حقایق بودند.  ر رسیدند که افشا کنندۀ برخینشگزارشهای دیگری نیز به   

، اسدهللا خالد متهم است که پولهای گزافی را به منظور های مختلف  یک رسانۀ کانادایی

شت  خشخاش دریافت کرده و عوض  رساندن پول به آنانیکه باید دست از   مانند محو ک 

. صد هاهزار ن و بویژه نزدیکان  خود داده استک شت خشخاش بکشند، آنرا به دیگرا

ر  امریکایی نیز با عنوان  پول  اپراتیفی به دست  والی قندهار رسیده  که از پاسخ دادن  دال

گفته  "  :  راپورها همچنان افزودند کهدر باره ی نحوه ی مصرف  آن ابا می ورزد..."   

میشود در قندهار برادر  حامد کرزی، اسدهللا خالد و محمد عارف نوروزی که فعالً بعنوان   

ان میباشد، یک شبکه ی گسترده ی فساد تشکیل داده اند که در این شبکه  وکیل در پارلم

     (۲۳)جمله کشت و قاچاق  مواد  مخدر نیز صورت می گیرد..."مختلفی ازفعالیتهای 

درسال     رییس    ۲۰۱۲وقتی  )آنگاه  خالد  اسد هللا  جان  علیه  انتحاری  میالدی، سؤقصد 

صورت گرفت، نشریۀ " کابل پرس" چنین    دستگاه امنیت ملی( دولت حامد کرزی در کابل

"... طالبان مسولیت  این حمله را برعهده گرفته اند، اما گویی علت و انگیزه ی نوشت:  

عمومی ازتوجه به   اصلی حمله در جایی دیگر نهفته و این اظهارات برای انحراف  افکار 

قبل از این در  جنگ  تریاک در قبایل  جنوب و شرق صورت می گیرد. اسد هللا خالد که  

پ ست های والیت قندهار، غزنی و وزارت  سرحدات کار کرده، دست باالیی در قاچاق   

از  ازآن همواره یکی  این رو رقابت برمواد مخدر و سود ناشی  از  دارد.  مواد مخدر 

   است.                           وحریفان قبایلی اش بوده بزرگ برسرراه او  چالش های

و حریفان قبایلی اش بوده است ... یک منبع  مؤثق به کابل پرس می گوید در بهار  سال 

زمانیکه آقای خالد به حیث والی غزنی اجرای وظیفه میکرد، یک کامیون  حامل     ۱۳۸۱
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حرکت   مواد  مخدر "چرس، هیرویین و تریاک "  که به سوی ولسوالی اسپین ب لدک در

بود، توسط ملیشه های قبایلی در ولسوالی "تخته پل" به فرماندهی قوماندان آدم خان  

متوقف میشود و پس از تالشی و بررسی اسناد  کامیون، معلوم شد که ماه ها همان  

کامیون با اسناد  دولتی که توسط اسدهللا خالد والی غزنی، مولوی حسن زاده والی زابل  

قندهار امضا شده، صد ها تن مواد مخدر را از قندهار، هلمند و    و گل  آقا شیرزی والی

غزنی به پاکستان انتقال داده بود... قوماندان آدم خان و دگروال محمد عیسی که خود  

را از وفاداران  عصمت مسلم و وابسته به گروه ملیشه های جنرال فدا محمد اچکزی می  

نامه ای با این مضمون یافته بودند: " این    دانند، در اسناد  کامیون  حامل  مواد  مخدر،

  کامیون مربوط به واحد های ترانسپورت  دولتی افغانستان است و همیشه برای حمل و 

نقل  اجناس  دولتی افغانستان است و همیشه برای حمل و نقل اجناس دولتی در مسیر   

تور داده میشود  پاکستان درحال  عبور میباشد، از این رو به تمام پوسته های تالشی دس

                            (                                                                                                            ۲۴)"   که مزاحمت ایجاد نکرده و در صورت  الزم، با راننده ی کامیون ک مک کنند.  

خورشیدی مطالبی را که    ۱۳۹۴ماه ثور سال  ۳۰  روزنامۀ "هشت صبح" بازهم بتاریخ

درمورد قاچاقبران عمدۀ مواد مخدرازمنابع مؤثق بدست آورده بود، به نشررسانید. اینک  

                                    ما، بخش هایی ازمطالب نشر شده را در اینجا درج میکنیم:  

ه حاجی بالته، حاجی لعلجان  صبح رسیده نشان میدهد ک۸" سند هایی که به روزنامۀ  

حاجی   خان،  جمعه  بندو،  حاجی  علیزی،  جان  آغا  حاجی  بختاور،  حاجی  زی،  اسحاق 

باخچو، حاجی عزیزهللا علی زی، حاجی عبدالعزیز، حاجی بشر، سید وزیرشاه، اسماعیل  

سفید، حاجی فتح محمد، حاجی بهاو الدین، خان محمد، حبیب هللا، عبدالشکور، مولوی  

ق، امان افغان، مال عبدالقادر و عبدالقدوس، قاچاقبران بزرگ مواد مخدر  محمد اسحا

 درسطح منطقه و جهان به شمار میروند."                                                             

دربخشی ازاین سند منتشرشده آمده است که "برخی ازقاچاقبراِن یادشده، درجریان چند  

ع گذشته، طی  اما  ساِل  شدند،  بازداشت  مخدر  مواد  با  مبارزه  پولیِس  ویژۀ  های  ملیات 

   اند.                 شماری ازاین قاچاقبران، پس ازبازداشت، دوباره از زندان آزاد شده
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روزنامه عالوه نمود که " با آنکه حاجی جمعه خان درحال حاضر در امریکا زندانی  

ن در بخش مبارزه با مواد مخدر میگوید که پسران حاجی جمعه  است، اما یک مقام افغا 

هوای نمیروز را بعهده دارند.                   انخان درحال حاضر، قرارداد ساخت مید  

"هرچند ُجرم، یک عمل شخصی است، اما خارجی ها قرار داِد ساخِت میدان هوایی  

نیمروزرا به پسران حاجی جمعه خان که یکی از بزرگترین قاچاقبران دنیا ست، سپرده 

 اند."                                                                                                

برخی  روزنامۀ   حال،  درهمین   " که  تذکرداد  نیز  را  موضوع  این  کابل  صبح  هشت 

ازقاچاقبراِن بین المللی در افغانستان حضور دارند که تا کنون بازداشت نشده اند..." و  

    هرات  ازآن جمله، از شخصی بنام "سید وزیرشاه" نام می بَرد که هنوز آزادانه  دروالیت

                                                               .            گشت و گذار میکنند 

ازآن جمله، از شخصی بنام "سید وزیرشاه" نام می بَرد که هنوز آزادانه  دروالیت هرات  

همچنان   مشهورمیباشد.  هرات"  بمب  بچۀ   " به  آنجا  در  و  گذارمیکند  و  گشت 

بُرد نام  چغوک"  خان  "جیالن  بنام  امنیتی  ازقاچاقبرمشهوردیگری  نیروهای  که  شده  ه 

برایش   تنفیذی  حبِس  سال  بیست  ُحکِم  مربوطه  ودادگاِه  دستگیرنمودند  اورا  افغانستان 

است.           صادرنمود و اما، پس از سپری نمودِن تنها سه سال، از زندان آزاد شده   

مۀ  " حاجی لعلجان" قاچاقبِرمشهوِردیگری درافغانستان بوده است که قرارگزارش روزنا

به ُجرم قاچاِق   کیلوگرام تریاک، ازسوی  ۱۳۰۰کیلو گرام مورفین و  ۳۹۱هشت صبح، 

دادگاه به چهل سال حبس محکوم شد که مدت بیست ساِل آن قابل تطبیق بود. اما، به قول  

ملیون دالر، درزمان زعامت حامد کرزی،    ۴۰روزنامۀ نیویارک تایمز، با  پرداخت مبلغ  

کاب  پلچرخی  اززندان  های  اوالً  بهانه  با  نیز  درآنجا  و  داده شد  قندهارانتقال  زندان  به  ل 

است.            دیگرو پرداخت پول گزاف از زندان رهاشده وبه کویتۀ پاکستان فرار نموده    
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آقای شیرزاد }معیین   بود: "  آمده  یافته های روزنامۀ هشت صبح چنین  پایانی  دربخش 

ولسوالی }شهرک{ به مرکز مواد   ۱۳۲اکنون  وزارت مبارزه با مواد مخدر{ میگوید؛ هم  

مخدرتبدیل شده است. ازاین میان، درده ولسوالی که هفت ولسوالی آن در هلمند و سه  

درصد مواد مخدرتولید و    ۵۰ولسوالی دیگرآن در کندهار، نیمروز وفراه است، بیش از  

ازمان ملل متحد،  قاچاق میشود... براساس آمارهای ادارۀ مبارزه با جرایم و مواد مخدِر س

درصد مواد مخدردنیا در افغانستان تولید میشود و مافیای مواد مخدر ساالنه نزدیک    ۹۰

ملیون دالر}؟{ ازقاچاق مواد مخدرسود میبرند... سیف الدین سیحون استاد دانشکدۀ   ۷۰به    
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ملیارد    ۱۲۰تا    ۸۰ساالنه به ارزش  میگوید که قاچاقبراِن مواد مخدر  اقتصاد دانشگاه کابل

هی  حدود  ردالر  میکنند.  قاچاق  را  مورفین  و  تریاک  جیب    5ویین،  به  آن  دالر  ملیارد 

از   بیش  و  میشود  سرازیر  کشور  داخلی  های  ۴۰۰قاچاقبران  گروه  به  نیز  آن  ملیون 

درصد عاید مواد مخدر به قاچاقبران    ۹۰تروریستی و طالبان میرسد، درضمن، حدود  

   میشود.                                       خارجی سرازیر از بانکهای   بین المللی و برخی
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ازهموطن  بصیرهلمندی" یکی   " بنام  ترجمۀ ان  سال    ،  اپریل  درماه  را    ۲۰۰۸گزارشی 

نگاشته  قندهار" ازشهرِ  "برایان هوتچنسن" به نشر رسا نید که بقلمِ "کابل پرس میالدی در

نویسن  بود.  این  شده  در دۀ  بسی   بارۀگزارش،  مانندِ ارساختماِن  بی  و  هوتلی  مجلل   

ار  بسی سطح ِ عارف نوروزی" دروسط شخصی بنام "قندهار توجه مبذول داشته که ت درشهرِ 

است گردیده  اعمار  ها  ازخارجی  استقبال  پُرخرچ غرض  و  گزارش،    مترجمِ   .بلند  این 

این، یکی دیگر از اختالس : "  مطلب درج نموده بود  پایانِ خودش را این چنین درنظرِ 

بلند رتبه دولت فامیلی و مافیایی    پولهای ملت است که توسط یک عده از مقامات  های  

   (                                                         ۲۵)کرزی صورت گرفته است ." 

به  " ای. بی. سی"    " نیویارک تایمز" وشبکۀدر  خصوصاسناد و گزارشهای دیگری، ب

 سلطانِ قندهار را بنام "در(  حامد کرزی  مقتولِ برادرِ کرزی )نشر رسید که " احمد ولی  

میدانستند.    مواد مخدر دخیل   فعالیتهای مربوط به قاچاقِ " یاد کرده و او را درهیرویین  

جهادی و والی    فرماندهانِ ی" یکی ازآقاشیرز  گلُ ناد و نشریه های مختلف، همچنان "اس

 مواد قاچاقِ عمده یی در کسانی معرفی کردند که نه تنها نقِش  جملۀار را نیز از سابق قنده

است.                        عال بوده  پول های دولتی نیز ف اختالس ِ، بلکه در کارِ داشته مخدر  

نشر ر از به  داخلی و خارجی  سیدند که حاکی  سوی دیگر، گزارشهایی در رسانه های 

مقام   توجه  درجهتِ   هایازعدم  کِ   اقدامِ   امریکایی  قاچاقِ مؤثرعلیه  و  واد  م  شت 

بود.مخدر از  درافغانستان  ازتحلیلگرانِ یکی  امریکایی  رامس"  قولِ   وزیردونالد    دفاعِ فلد" 

، نه برای مجادله با مواد ریسم به افغانستان حمله میکنیم ترو  " بخاطر  امریکا نوشت که  

امریکا   خارجۀ  وزیرسابق  کالین پاول  : "   امریکایی همچنان نوشت   همین تحلیلگرِ "   مخدر.

}میراند{،  سم با مافیای مواد مخدر سخن  تروری  ارتباط   کابینه ازکه در یکی از جلسات  

نبای  فراموش  که"  درگفت  مخدر  مواد  با  مجادله  که  کرد  اسباب  د  راحتی   افغانستان  نا 

" خود بکشاید  ما ن را فراهم میسازد... امریکا نباید جبهه ی جدیدی در مقابل    دوستان  

(۲۶)                                                                                             

القات با جنگساالران اظهار در م"نوشت که جیمزرایسن" همچنان ازقوِل بارنت روبین "

مواد مخدر  ک کنید، هیچکس در قاچاق  در صورتیکه در جنگ با طالبان با ما کم  داشت 

                                                          (۲۷) به شما مداخله نخواهد کرد..."
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" بعد از حادثه بمگذاری بهمین دلیل، برخی از منابع مطلع امریکایی اظهار داشتند که   

امریکا    ، اداره ی استخبارات  ۱۹۹۸در سفارتخانه های امریکا در کینیا و تانزانیا در سال  

نقاط   و  پایگاه ها  از  لیست مکملی  تا یک  تهیه  )سیا( وظیفه گرفت  افغانستان  در  مهم 

دهد. زیاد تر از بیست تا  پنتاگون قرار  احتمالی، در دسترس  باردمان  نموده برای یک بم 

یرویین  و ذخیره گاه های مواد  ، البراتوار خانه های ه هیرویینتولید   بیست و پنج مرکز  

، زمانیکه امریکا تصمیم  ۲۰۰۱سپتمبر    ۱۱این لیست بود...بعد از حادثه    مخدر شامل  

  کرده بود، باالی میز  را که سیا سه سال قبل تهیه  گرفت به افغانستان حمله کند، لیستی  

اطی که با مواد مخدر ارتباط ، فقط تمام نقزیر دفاع امریکا قرار داشتفلد ودونالد رامس

                                                    (۲۸)، از لیست کشیده شده بود ..."داشت

تحت عنوان   م،۲۰۱۳( طی مقاله یی که درسال  وهاجم میهنان بنام )غالم جیالنی  یکی ازه

یکی از نشریه های  در  ایران "  و  ۶-ام.آی  –ای  سی.آی.  –آی  یطانی آی.اس.مستطیل ش "

" ازهنگامیکه افغانستان نزد روسها پل   :  برون مرزی بچاپ رسید، چنین نوشت  انترنتی

دوم مدنظر گرفته شده بود،    حیاتی جهت رسیدن به آبهای گرم و برای امریکا، ویتنام  

این بازی بزرگ، بودجۀ کالن مالی ضرورت داشتند که پنجاه در صد این  رد  برای پیشب  

ای تدارک میکردند و باقی  و سی .آی.  ۶.عربستان سعودی، ام.آیبودجه را استخبارات  

الهام از نیرنگهای کمپنی هند شرقی و تطبیق   با  نظریۀ الکساندر دی میرانژ    مانده را 

خارجی فرانسه، توسط رونالد ریگان رییس جمهور امریکا   استخبارات    رییس سازمان  

رسمی    تهداب گذاری، تهیه و تادیه میگردید که تا فعالً ادامه دارند. دی میرانژ طی مالقات  

ازطرف    : آقای رییس جمهور! آیا میتوانم بپرسم که با اشیای ضبط شدهبا ریگان میپرسد

با مواد مخ  مؤسسات   : بصورت  در چه میکنید؟  ریگان پاسخ میدهدمربوط به مبارزه 

آتش شدید به    مراقبت    دقیق نمیدانم که با آنها چه میشود، ولی حدس میزنم که باید زیر  

آقای رییس جمهور! این یک اشتباه است که شما مرتکب  کشیده شود. دی میرانژ میگوید:  

آن برایم قابل فهم   ، ولی سوختاندن  من قابل فهم است  ها برای  میشوید، ضبط آن چیز

ی ها به  این مواد را به اردوگاه  های شورو  نیست. من پیشنهاد مینمایم که یک قسمت  

سرخ را به تحلیل برید.   ارتش    این طریق نیروی رزمی سربازان  افغانستان بفرستید تا از

این همان شیوه ای نیست که مقاومت   ارتش شما استفاده کرد و  ملی    آیا  ویتنام علیه 

ر بازار های جهانی  باقیماندۀ آنرا د  آنرا به زمین کوفت؟ من پیشنهاد میکنم بخش    معنویات  
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:  اید. ریگان با فریاد بلند میگوید افغانستان را تأمین نم  تا مصارف جهاد   بفروش رسا نید

ت به  مهم را از هیچکس نشنیده ام و با هدای   من تا هنوز چنین اندیشۀ بلند و پیشنهاد  

آی.ای سی.  رییس  کیسی  عاجل  ویلیام  هرچه  خواستار  در ن  تطبیق    ،  میرانژ  دی  ظریۀ 

.. اگر به شکل تداعی به بازی استخباراتی مبارزه با مواد مخدر بنگریم، افغانستان شد.

میشد، در ذهن ما   والیت هلمند کامالً وضعیت بنگال را که توسط کمپنی هند شرقی اداره

افغان با این تجارت به تباهی کشانده میشود    جوان    مجسم میسازد... خدا میداند چندین نسل  

افغانستان صورت خواهد گرفت و تاریخ شاهد آن  تریاک مانند چین در  و چندین جنگ  

اثر حملۀ م در۲۰۰۸ماه مارچ    ۱۳که بتاریخ    خواهد بود... یکی از موارد افشا گردید

ی در فاصلۀ بین سفارت امریکا و میدان هوایی کابل، چهار نظامی امریکایی به  انتحار

سو پراگنده ر به هرهای مواد مخدانفجار، خریطه  شمول رانندۀ موتر به قتل رسید و در اثر  

شان جلوگیری    زیاد بخرچ دادند تا از رسوایی ارباب     کابل تالش. هرچند دولتمردان  شد

افسر   اما  نه  کنند،  کابلناحیۀ  شهر  برابر    محل    مشاهدین    ،م  در  را  حقایق  خبر    واقعه، 

موتر امریکایی تحت مراقبت و    د، طوریکه گفته شد این مواد مخدر  گزاریها افشا کردن

کراچی از سال   گمرکی بندرکابل در حرکت بود... اسناد    فرودگاه    دو تانک بصوب  حفاظت  

مواد  نشان    ۲۰۱۰الی    ۲۰۰۲ کانتینر  ها  صد  به  که  بنام  میدهد  هایدریت   استیک 

پاکستان داخل افغانستان میگردید... این   و تفتیش از خاک  افغانی بدون بازرسی  اموال  

میرود..."                           مواد فقط برای ساختن هیرویین و سایر مواد مخدر به کار    

مخدر   مواد    گذشته، کشت و تولید    ریازده سال  د: "  نوشت  افغانستان  شبکۀ اطالع رسانی  

افزایش یافته و متاسفانه روز به روز به سمت صنعتی و  کشورما به چندین  برابر  در

پیشرفته تر شدن پیش میرود... اما سوال اساسی اینجاست که حامی اصلی کشتگران و 

 تولید  ی ساخت  کارگاه های  ی هستند؟ به راستی هزینه  مواد مخدر چه کسان  قاچاقبران  

هرچه قدر هم وزارت مبارزه با مواد مخدر چرا  هرویین را چه کسی پرداخت میکند؟  

. . ویکتور باز دو باره سر از خاک بر می آورند ؟.  د،  زمینهای خشخاش را به آتش میکش  

طی سخنانی ابراز   روسیه خدر  کنترول و مبارزه با مواد م فدرال  ایوانوف رییس سازمان  

تولید کننده  های عربی خاور میانه در حمایت ازبرخی از بانکهای کشور  داشته گفته است:

 افغانستان نقش بسیار بسزایی دارند... درآمد های حاصله از فروش  مواد مخدر در  گان  

کهای  بانکها پس انداز میشود و بان خانه ها نگهداری نمیشود، بلکه درمخدر در    مواد  
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مواد مخدر از آنها   وام به تولید کننده گان    کشور های عربی حوزه ی خلیج فارس با دادن  

ناصحیح خود دست بردارند،   حمایت مالی میکنند، به نحوی که اگر این حامیان از حمایت  

  افغانستان کاهش شدیدی خواهد یافت... "  سنتی و صنعتی در مخدر    مواد    به سرعت تولید  

(۲۹)                                                                                               

مواد مخدر از خونین ترین جنگهای تاریخ    غربیها میدانند تلفات  : " افزودنشریۀ مذکور 

خود را در روسیه   جان    ،بیشتر است. بعنوان نمونه ساالنه چهل هزار نفر بر اثر اعتیاد

حضور آنها در افغانستان است    دوران    تمام    ت میدهند که  این میزان، بیشتر ازتلفات  از دس

ود، ساالنه بین  افغانستان که در روسیه مصرف میش تولید شده در... بطور مثال، هرویین  

نفوذ در عرصه   حکومت و  . لذا کشور های غربی با ضعیف ساختن  ت ن است  ۸۰تا    ۷۵

مافیای مواد مخدر   افغانستان، زمینه را برای نا امنی و فعالیت آزاد  ی قدرت و سیاست در

جامعه به فعالیت تولید مواد مخدر،    منطقه ی خاور میانه فراهم میکنند. آلوده ساختن  در

  ه از مهمترین فساد و فحشا در جامع  شیوع اعتیاد در بین خانواده ها و جوانان و گسترش  

مواد مخدر حمایت میکنند تا    شت و توزیع  ابر قدرتهایی است که از ک  برنامه ها و اهداف  

(                      ۳۰" )به اهداف بسیار مخوف و سازماندهی شده ی خود برسند...   

  سازمانِ   میالدی بحیث رییِس   ۲۰۱۳فرانسه درکابل بود، درسال  " برناردبژولی" که سفیر

نمود.    استخباراتِ  تقررحاصل  کابلآن کشور  آنکه  از  قبل  ترک گوید، طی یک    را  اما 

                                               دپلومات های حاضرگفت:      وداعی، خطاب بهضیافتِ 

ازسال    "وضعیت   که  ۲۰۱۴افغانستان پس  نیست  افغانستان  تنها  م وخیم خواهد شد... 

  که مواد مخدر که درافغانستان تولید میشود و قاچاق  قربانی اینهمه مشکالت شده است، بل

آن به اروپای غربی، روسیه، بالکان و آسیای میانه یک چالش جدی است که بیشتر از  

 ۲۰۱۴جهانی، سال  تروریسم در این کشورها قربانی گرفته است... نمیدانم چرا جامعۀ  

ی، اقتصادی و نظامی عادی فکر میکنند، بلکه دراین سال قدرت سیاسدرافغانستان را  

درافغانستان تغییر میکند، درحالیکه تمامی مشکالت هنوز هم پابرجاست... یک کشوریکه  

بدون    معاش   میتواند  و  است  مستقل  که  فکرکنیم  چگونه  نمیتواند،  داده  را  سربازش 

                                             همکاری کشورهای خارجی حکومت داری کند..."



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

683 

 

استراتژی  پاکستان در"  مقاله یی تحت عنوانروسی بنام " زامارایوا" طی    تحلیلگرانِ یکی از

، بلکه راجع به ناکامی های مواد مخدر  رابطه با معضلۀ" نه تنها دریکا نو منطقه یی امر

شمالی و    انتالنتیک    پیمان    " کشور های عضو  :  وناتو درافغانستان چنین مینگارد  امریکا

رو های نی  دیگر کشورهای شامل در ترکیب   صلح    درافغانستان هنوز    بین المللی پاسدار 

درچهارچوب    عملیات    م،۲۰۰۱سال  ازپایان  سر کشور،  در  را  جهان    نظامی  ی  مبارزه 

ائتالف    رند و به رغم  تروریسم پیش میب    شمول در برابر   چهل و دو    دامنه یابی آن در 

شمار  شا  کشور   اند،  واحد  مل  میرسد  عمومی  نفر  نود هزار  به  آنان  مالی  های  منابع   ،

دو ملیارد دالر درماه برای جنگ در این   یشود. تنها بودجه ی امریکا  بزرگی هزینه م 

ی   پیمانه  به  نیز  بل  یابد،  نمی  بهبود  تنها  نه  مگراوضاع  میدهد،  تخصیص  منطقه 

                                                        (۳۱)  شمگیری پیچیده تر نیز میگردد. " چ

هزارسرباِز تازه نفس توسط    )این آمار، قبل ازطرحِ استراتژی جدیِد امریکا و فرستادِن سی

                                                            ؤلف(.مغانستان نگاشته شده استاوباما به اف

 ناتو، کشورهای همسایه و مواد مخدر

میالدی رسماً اظهار داشت   ۲۰۱۲ماه سپتمبرسال  دیمیرپوتین رییس جمهور روسیه دروال

" ناتو در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان ناکام بوده است ...آنان مبارزه ی جدی  :  که

الزم را انجام نداده اند... ساالنه بیش از بیست فیصد   را با این پدیده نداشته  و اقدامات  

گذشته هفتاد تن    شود. سالتولید شده در افغانستان به روسیه قاچاق می  از مواد مخدر  

...    هیرویین است  شده  وارد  روسیه  به  افغانستان  تولیدی  تریاک  تن  و شش  پنجاه  و 

اقتصادی است که کشور های عضو ناتو هیچ توجهی    شفاف    سیاست  افغانستان نیازمند  

اقتصادی مردم افغانستان بسیار بد است و در صورت   در این زمینه نداشته اند...وضعیت  

ادامه ی این وضع، تعداد زیادی از مردم این کشور به گروه طالبان خواهند پیوست....  

یازهای گروه های تروریستی ن  حاصل از تولید و قاچاق مواد مخدر، برای تأ مین    درآمد  

                                     (۳۲) و جنایات سازمان یافته ، به مصرف میرسد ..."

ایاالت متحدۀ  قول منام از۲۰۱۳ک نشریۀ خارجی درماه فبروری  ی بع نظامی 

سیاسی  روابط  که در ارتباط    (ایر   کام)هوایی    شرکت  ":افغانستان نوشت کهامریکا در
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انتقال    –   بخش  مواد مخدر نقش دارد، از سوی    تجارتی فعالیت میکند، بخاطرآنکه در 

هرچند   (۳۳)  ".  افغانستان، در لیست سیاه قرار داده شد.. امریکا درارتش  مبارزه با فساد  

"                                              نمود.پسانها، منبع شرکت مذکوراین اتهام را رد    

م نگاشته  ۲۰۱۲سال قبالً نیز" وال ستریت ژورنال " به تاریخ هفتم ماه مارچ 

تقال اسلحه و  در فعالیتهای نقل و انبود که برخی ازنیرو های هوایی افغانستان 

          مواد مخدر نقش دارند.

افغانستان را دریکی از   مخدردرموادِ  تحلیلی پیرامونِ   ، یک مقالۀایت انترنتی " شورش"س

، بخشی  که اینک م خویش از قلم " حفیظ بشارت" به نشر رسانید  ۲۰۱۲شماره های سال  

 ... این سوال مطرح میشود که چرا تولید  ازمقاله ی مذکور را در اینجا نقل میکنیم :  " 

امپریالیستها سیر صعودی سریعی    آن تولید مواد مخدر بعد از تجاوز    تریاک و به تعقیب  

  ذاتی سرمایداری و تراکم    را در پیش میگیرد؟ برای پاسخ به این سوال باید به خصلت  

شان    مصرف    ارزش یعنی پول توجه کرد. امپریالیستها میدانند که فئودالها مازاد    تمرکز  

ملی مصرف نمیکنند، آنها پولی را که از تولید مواد مخدر   را در صنایع و توسعۀ تولید  

لوکس میخرند و یا در رشته ر های امپریالیستها کاالی مصرفی  بدست می آورند یا از بازا

و پ رزه های یدکی ماشین     الکترونیکسرمایداری مانند وسایط    های مختلف مبادله تولیدات  

غیر قانونی خارج و بصورت پول   سم از کانال  آالت بکار می اندازند. این پولها به این ق

بانک جهانی حرکت میکنند،  درمدار)آی.ام.اف(  و  قانونی" در کانالهای مختلفی که  " سفید  

ملیارد دالر بودکه  ۲۵مقدار  پول  مواد مخدر  افغانستان حدود  ۲۰۰۷درسال  بکارمی افتند.  

(                               ۳۴)ملی ایران را تشکیل میداد..."  ناخالص   یک سوم  تولید    

از دیگر  یکی  کروپنف"  :    کارشناسانِ "یوری  میگوید  حال، "روسی   دراین   ...

افغانستان    خود در افغانستان نمی بیند. هیرویین    ویژه یی از حضور    امریکا هیچ گونه زیان  

امریکا میرسد. یعنی حضور به    اروپای غربی و بیست بارکمتراز روسیهسه بار کمتر از

را سر و سامان میدهند و   آنهاست. برای خود پایگاههادر افغانستان، سراسر به سود  

این  هیرویین، نیروی کشورهای همسایه ی افغانستان را درهم میکوبد.  بی پایان    سیل  

"           ن استراتژی های امریکایی پیاده میشود. ماست، مگردرآ عاجز    منطقه حجاب    
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( مؤسسۀ  ازطرف  که  سال  درگزارشی  جوالی  درماه  انتشار  ۲۰۱۱یو.ان.او.دی.سی(  م 

غیر قانونی    تجارتِ لۀ شصت و هشت ملیارد دالرناشی از جمیافت، تذکر رفته است که از

 افغانستان حاصل آمده تریاکِ   آن تنها از تجارتِ جهان، شصت و یک ملیارد دالرِ تریاک در 

در ولی  ازآ  گزارِش است.  که  است  شده  نیزگنجانیده  نکته  درآمدِ مذکوراین  همه    ن 

به کشاورزانی تعلق میگیرد که تریاک کشت میکنند و  مالی، صرفاً سه درصد آن  سرشارِ 

جیبِ  به  قاچاقِ   بقیه  کارمندانِ   مافیای  مخدر،  خارجی  مواد  نیروهای  و  دولتی  عالیرتبۀ   

آمده بود که در انسانِ حاضر،    حالِ میریزد. درگزارش همچنان  جهان، در    سیزده ملیون 

                            یکسال، مقدار سه صد و هفتاد وپنج تن هیرویین را بمصرف میرسانند.  

گفته  افغانستان    معاون وزارت مبارزه با مواد مخدرِ ها، ابراهیم ازهر   رسانه  باساس گزارِش 

 که بخش    به هفتاد ملیارد دالر رسیده است  موادمخدر این کشورساالنه" ارزش  است که  

وی اظهار داشته است   می ریزد "  اصلی این پول به جیب مافیای بین المللی مواد مخدر  

"  افغانستان در ده سال اخیر در همکاری با جامعه ی جهانی، یکی از پ رهزینه ترین که  

مبارزه، نتیجه ی اندکی ین  ، اما اا به اجرا گذاشتهبرنامه های مبارزه علیه مواد مخدر ر

                                                                        (     ۳۵)  . "داشته است

 فسادِ   کرزی درزمینۀ مبارزه با مواد مخدر، همانا وجودِ  ناکامی دولت حامدعواملِ یکی از

رشوه گیری و رشوه دهی مروج میان مقام های امنیتی و   جریانِ  ، مالی و اداری و بالطبع

این مواد درشت کارانِ کِ  افغانستان میباشد.  مختلفِ   مناطقِ   نویسندۀ کتاب    " عدم چنانکه 

افغانستان " آماریموفقیت طرح ها و سیاست های جامعۀ جهانی در  باساس  که در   ، 

جریب مزارع تریاک   هربرای تخریب    دولت  ۲۰۰۷" درسال  :  اختیارداشته چنین مینگارد

افغانی پرداخت میکرد. دهقانانی که پول ن والیت }هلمند{ مبلغ بین سه تا چهار هزار  درآ  

با مواد مخدر را نداشتند، مزارع کوکنار شان تخریب میشد، اما    مبارزهرشوه به پولیس   

  ایت دهقانانی که پول  امان می ماندند. طالبان به حمیی که میتوانستند رشوه بدهند، درآنها

مبارزه با مواد مخدر که امریکا    پولیس  نا درست    خورد  رشوه نداشتند برآمدند. همین بر

خرده پا بصوب آنها پنجاه ملیون دالر مصرف کرده باعث شد که دهقانان    برای آموزش  

(                                                                  ۳۶)طالبان کشیده شوند..."   
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 موادِ   تولید کنندۀ  یاخیر، ازیک کشور ای  سالههمچنان گفته شد که افغانستان در  درگزارشها

ی از والیات  مناطقبدل شده و بیشترین مواد مخدر، در این مواد م   ف کنندۀمخدر به مصر

   میشود.                                         بادغیس تولید  رزگان و ، اُ هلمند، قندهار، فراه

 معتادانِ   تعدادِ   افزایِش حاکی از  رسیدند،م به نشر۲۰۱۳درماه سپتمبر  که  گزارشهای دیگری

ن والیت   منابع دولتی درآقولِ از  ی منتشرشدهگزارشهامواد مخدردر والیت پنجشیربود. در

و ولسوالیها )شهرکها(    مرکزِ ه درنسبت به سالهای گذشت مخدر   موادِ   " معتادانِ گفته شد که  

این  رگانها درافزایش یافته و اداره های مبارزه با مواد مخدر و دیگر اُ پنجشیر  ی والیت 

اختی  سکوت  "  مورد  اند.  کرده  نمود ار  عالوه  نظر  باید  از  پنجشیر  والیت  که 

نو جغرافیاییموقعیت ِ  بغالن،  بدخشان،  تخار،  والیات  با  مرزبوده  رس،  هم  کاپیسا  و  تان 

قاچاق  تولید  ،کشت مخدردر  و  مسلمواد  والیات،  میسازد. این  متأثر  نیز  را  پنجشیر  ماً 

از تعدادی  با  اکثراً باشنده های والیت  مصاحبه هایی که  داده شد،  گفتند که    پنجشیرانجام 

یش پیدا  جوانان موجب گردیده تا اعتیاد به مواد مخدرافزا  مصروفیتِ بیکاری و عدم ِ  مشکلِ 

                                                                                                  کند. 

  موادِ   معتادانِ  رسمی وزارت مبارزه با مواد مخدرافغانستان آمده بود که "  دریک گزارِش 

افغانی، معادل سه صد به ارزش چهارده ملیارد و پنجصد ملیون  مخدر در یک سال گذشته  

درهمین گزارش آمده بود   مذکورپرداخته اند."  ملیون دالرامریکایی برای خریداری موادِ 

اعشاریه سه معتادان ِ  تعدادِ که   پنج  یعنی  نفر،  ملیون  اعشاریه شش  یک  افغانستان حدود 

جمعیت کشور را تشکیل میدهند، اما خبرگزاری بی بی سی بتاریخ نزدهم ماه   کلُ   درصدِ 

م گفت که تاحال به تعداد سه ملیون و پنجصد هزارمحتاط درافغانستان  ۲۰۱۶نوری سال  ج 

                                                                                 دارند.        وجود

کستان ی تاج  دوشنبه پایتختِ م، یک کنفرانس منطقه یی در۲۰۱۱سال   ماه سپتمبربتاریخ اولِ 

کستان، روسیه و پاکستان اشتراک نموده ی های افغانستان، تاجدایر گردید که درآن، کشور

ست و جوی  جُ ناشی ازتروریسم و  متذکره، عالوه ازمعضالتِ   چهار کشورِ   بودند. سرانِ 

 ، تولید و قاچاقِ شتکِ   ن، پیرامونِ برون رفت ازآ  مشترک غرض  تالِش همکاری و   راه های

گفتند. سخن  نیز  مخدر  دیگری  کنفرانِس   متعاقبِ   مواد  کنفرانس  مذکور،  عنوان   تحتِ  

مخدر"" مواد  با  سپتمبر   مبارزه  ماه  اول  اشتراکِ درهفتۀ  به  مواد  ،  با  مبارزه  وزرای   
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. پس  در کابل دایرگردید  این موارد،، بعنوان پنجمین نشست ازمزبور   کشورِ هر چهار مخدرِ 

صله غیر قانونی مواد مخدر و زیان های ناشی ازآن، فی   ارتِ تج   گفت و گو ها پیرامونِ از

علیه تولید و قاچاق مواد  " غرض مبارزۀ مؤثر استراتژیک مرکز همآهنگینمودند تا یک "

  مقدار یکصد و بیست و سه هزارهکتار   مخدرایجاد نمایند.  طی این اجالس گفته شد که

درمناطقِ زمین  بخصوص  اف  ،  شرق  و  زیرِ جنوب  دارد.  کِ   غانستان  قرار  خشخاش  شت 

سه کشور به توافق  ر بیان داشتند که نماینده های هرمذکو   انِس گزارش های مؤثق از کنفر

مواد مخدر، باید به سر چشمه ی تولید و    معضل  ریشه ک ن کردن    " غرض  که    رسیدند

مواد مخدر در  قاچاقچیان دسترسی پیدا کنند؛ چرا که  کشف    توزیع آن و سر کرده گان  

مواد    قاچاق    خورد و کوچک، در کاهش    پایین تر و مبارزه با توزیع کننده گان    طوح  س

                                                                         ندارد."      مخدر هیچ سودی

سرچشمه یا سرچشمه های این    این باره نظردیگری داشتند. آنها میگفتنداما، تحلیلگران در

شده بوده   انستان و کشورهای همسایه کامالً شناختهافغ بشری، بخصوص دربزرگِ   معضلۀ

قدرت های حاکمه درافغانستان، پاکستان،    در چهار چوبِ مافیای مواد مذکوراز  و آن عبارت 

میباشد که خشکاندنِ  امریکا  و  کارِ   اروپا  درواقع،  ها  آسانی هم    چنین سرچشمه  و  سهل 

                                                                                            نخواهد بود.

" فیصله ای صورت گرفت که عملیات  :  تافغانستان درکابل گف   مبارزه با مواد مخدرِ   وزیرِ 

جمهوری  و  ایران  اسالمی  جمهوری  بخصوص  منطقه،  های  کشور  بین  مشترک  های 

ما مصمم  وجدی   این عملیات ها،  توسعه و ازدیار  اسالمی پاکستان صورت بگیرد و در  

عملیات   تا  سرحدات  هستیم  در  مشترک  شود..."    های  بهتر  و  بیشتر  کشور  سه  این 

(۳۷)                                                                                               

این دو جلسه درافغ  مردمِ  به  دیدۀ شک و تردید    داخل و خارجِ انستان، بازهم  به  کشور، 

  کارمندانِ   هزینه و تبلیغاتی، تا زمانیکه دستِ چنین نشست های پُرنگریسته و گفتند که تدویرِ 

چنانکه  دردخیل است، مؤثرنخواهد بود.  مواد مخ   بلند رتبۀ دولتی و منابع خارجی درتجارتِ 

خورشیدی تشکیل جلسه داده    ۳۹۰۱سنای افغانستان بتاریخ شانزدهم ماه سنبله سال    مجلِس 

منطقه   "بدون همکاری قاچاقبران  در رابطۀ نشست چهار جانبۀ ذکر شده اعالن کردند که  

ای، ممکن نیست که مواد مخدر به سایرکشور های جهان فرستاده شود... در مناطقی 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

688 

 

میشود  هستند، کوکنار کشت  نظام در آنجا مستقر    مسلح    که دولت حاکمیت ندارد و مخالفان  

دریافتی از کشورهای همسایه به هیرویین مبدل میشود، به بیرون    ن که با مواد  و پس ازآ

آن شریک    دیگر    کار  از کشور انتقال میگردد... اگر افغانان میکارند، خارجی ها نیز در نیم  

غریب اگر میکارد، ولی    د؟ دهقان  بر  هستند، ورنه }به{ خارج کی } مواد مخدر را{ می  

  }تفتیش{ رندو تالشیرند، به طیاره می ب  ها با آنها شریک هستند، به موتر می ب    خارجی

                                                                             ( ۳۸)هم نمیشوند..."

ازسنات  که  اظهارداشتند  همچنان  داشتنِ وران  درقاچاقِ   مقاماتِ   دست  موادمخدردولتی  یاد   

مورد آنها تطبیق  ن درهیچ یک از بلند پایه گان افشا نشده و قانو   میشود، ولی تا حال نامِ 

                                                                                             نمیگردد. 

افغانستان بزرگترین تولید   : "سازمان ملل اعالم نمودمیالدی بود که    ۲۰۱۰ اپریل سال  ماهِ 

نخست فساد و فقر نیز در مقام    کننده ی چرس در جهان میباشد... افغانستان در رشد  

مطلق   درصد در فقر    ۳۶کشور ها، یکی مانده به آخر و در فقر نیز    قراردارد و درمیان  

ن نیز کودکان و زنا  . درنا امنی و مرگ و میر  خفیف قرار دارد  فقر   دیگر در درصد    ۳۷و  

                                                        (۳۹)"در درجه های نخست قرار دارد. 

مناسبتِ  به  نیز  ملل  با مواد مخدر"، دروز"  سازمان  مبارزه  میالدی  ۲۰۱۱رسال  جهانی 

افغانستان معتاد به مواد مخدر    هشت در صد جمعیت  "  :  سپرد که میگفتآماری را به نشر

کشورحدود سی ملیون باشد، به تعداد دو ملیون و چهارصد   کل    شده اند که هرگاه جمعیت  

سازمان ملل آمده است    در گزارِش    مواد مخدرهستند. "  هزارانسان دراین مملکت معتاد  

وازده تا  ود  " سیزده در صد معتادان در افغانستان را زنان، هفت در صد را کودکانکه  

" تنها  کهسازمان ملل همچنان افزود  "  .پولیس تشکیل میدهندصد را افراد  رد    ویک  بیست

تولید شده در افغانستان به جیب مردم این کشور و نود و مخدر  مواد  صد از منافع  سه در

                                        (۴۰) هفت در صد آن به جیب خارجی ها می ریزد. "

 معتادانِ بین المللی آمده بود که اکثر سسات ِو گزارشهای سازمان ملل و دیگر مؤ   هادر راپور

افرادِ  برای معالجۀ  ۶۴تا    ۱۵بین سنین    کشور را  میدهند و  تمام   سال تشکیل  آنان، در 

یک اعشاریه شش درصد    توانستهمی    تنهاه مرکز وجود داشته که  افغانستان فقط چهل و نُ   
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درگزارشی  و بس.  درصِد معتادان را تحت پوشش قرار دهد    توانسته یک اعشاریه شش

:  ، آمده بود که " به نشر رسید   " خدمات مطبوعاتی نیروهای مسلح امریکاسوی دفترِ که از

 خود استفاده  مخارج    مواد مخدر در افغانستان برای تأمین    طالبان از تجارت    ... نهضت  "

پول     ... فروش  میکند.  از  آمده  سایر    بدست  و  طالبان  میتواند  مخدر  فعالیتهای  مواد 

مک کرده افغانستان را مواد مخدر به احیای طالبان ک    . . . قاچاق  تروریستی را تمویل کند

                                                         (   ۴۱)به فروپاشی تهدید میکند..."  

 افغانستان هم تولید کننده و هم مصرف کنندۀ مواد مخدر

مدنی   جامعۀ  منبع  آمار  :  نوشتیک  بنابه  های  "  هفتاد  نهاد  از  بیش  مدنی،  ی  جامعه 

این افراد جوانانی هستند که    معتاد }تنها{ در والیت هرات زنده گی میکنند که بیشتر  هزار

دوران   گز    در  اسکان  هرات  در  و  اند  بازگشته  کشور  به  و  معتادشده  یده  مهاجرت 

والیت غزنی،  شفاخانه }بیمارستان{    دکترنصرهللا نعیمی مسوولِ   اظهارِ   وقرارِ (  ۴۲)اند..."

هزار هشتاد  تعداد  بسرمیَب به  متذکره  دروالیت  وی، ضمنِ معتاد  گو  رند.  و  گفت  یک  با   

ن والیت را پنهان نکرده گفت   معتادان درآتعدادِ   افزایِش ، نگرانی اش ازخبرگزاری " آوا"

تاد نفرمعتاد را تحت معالجه قرارداده بود، ولی  خورشیدی، سه صد و هف ۱۳۹۰که درسال  

پنجصد نفرافزایش یافت.این  خورشیدی، این تعداد به    ۱۳۹۱سال  ظرف یکسال، یعنی در 

افغانستان را  معتادان دری منابع بین المللی، تعدادِ یگری از راپورها د برخِ   که درحالی بود

از بیشتر  میکردند  یکبه  نفرتخمین  )نشرِ . ملیون  تصویری  ازگزارشهای  گوشه  تنها 

افغانِ وکنارشهرکابل  صدها  بحالتِ   (  را  جوان  پیرو  از  اعم  بسیارمعتاد  روی    دردناک 

ک آلود نشان میداد معابر، درمیان ویرانه ها ومکانهای کثیف و خا  کنارِ خیابانها، زیرپُلها و

دود کردن یا تزریق    بیحالی و بی رمقی وقسماً بصورت جمعی یا تنهایی درحالِ   که قسماً در

فقر، بی روزگاری و عدم توجه مقام های دولتی  میبودند و همۀ آنها از  مواد مخدر  کردنِ 

                                                                          بحال شان سخن میگفتند.
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ادان دریکی از ویرانه هایشهرکابل تیکتن از مع                                          

اش شت خشخ" ک  :  تاون میباشد، نگاشت که جیمز " تروریسم فوکس"که متعلق به بنیادِ   نشریۀ

افغانان عادی   برای  حالیکه  تکرار  در  نمیر    چیزی جز  و  بخور  نیست،   زندگی  فئودالی 

                                             میکند...شبکه های جنایتکاران و تروریست را تمویل  

کم    مخدرهمچنان  ساالران  مواد  جنگ  به  است  شمول    کی  به  متحدان  محلی  از   برخی 

بیشتری    مناطق    اشغال    کابل در جنوب شرق افغانستان... در حالیکه طالبان مترصد    نامنهاد  

    (  251)  "عمل علیه مواد مخدر چنین اتحاد هایی را به مخاطره می اندازد  هستند، شدت  

محلی خوبیهای نظام موجود    " جنگ ساالران  :  یک عضو"بنیاد جیمزتاون" گفته است که   

ی  اهند امروز پولدارشوند، چراکه فکر میکنند این نظام فردا به کل  را نمی بینند. همه میخو 

                                                                                   ."از میان خواهد رفت . .  

" افغانستان برای تبدیل  :  گزارش های خود چنین نوشتسازمان ملل نیزدر یکی دیگراز

تنها افغانستان    بزرگی قرار دارد. هیرویین    خطر    معرض    مواد مخدر درشدن به یک دولت  

اتی را به ترتیب، در آسیای مرکزی، بلوچستان  بی ثب  ،افغانی  مخدر    را ویران نمیکند، مواد  

ان بعنوان  ، قفقاز و بالکان دامن میزند... مواد مخدر همچن و کردستان، افریقای شرقی
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درآمد   قانونی منبع  جرایم  غیر  برای  گاه    ،  تکیه  و  یافته  تروریسم خدمت   سازمان  مالی 

                                                                                   (۴۳)میکند. " 

یک تحلیل خاص گفت  علمی فرانسه در  تحقیقاتِ   ، دکترپیرآرنودچووی ازمرکزِ و باالخره

" در واقعیت، زمان درازی است که تریاک در کشمکشهای مسلحانه در افغانستان  :  که

شمکشها گسترش یابد.  اجازه داده تا این ک آن    تجارت  مورد استفاده قرار گرفته است و 

ن به دست  آتریاکی که نیروی  مسلط از  مناطق، متناسب با مقدار    ، ارزش  درچنین حالتی

                                             (      ۴۴)می آورد، خیلی افزایش می یابد . . . "  

ا درج نماییم که ازطریق وبسایت  یک گزارش خاص ربد نیست درهمینجا، فشرده ای از

گزارش از والیت هلمند میرساند که قوتهای خارجی در  "    :به نشرسپرده شد  جاودان""

ه علیه مواد  زدرجلساتیکه با والی و ریاست به اصطالح مبار  ۱۳۹۱اواسط ماه عقرب  

مخدر آن والیت داشتند، نقشه هایی را برای آنها پیشکش مینمایند که در آنها ساحات  

نوع زمین تحت  . طبق این نقشه در والیت هلمند دونارمشخص گردیده استکشت کوک 

کشت کوکنارقرار دارد و مجموع این زمین ها به شصت وسه هزار هکتار میرسد؛ نوع  

که   میگیرد  کوکنارصورت  کشت  آنها  در  ک  است  افراد  شخصی  های  زمین  آن،  اول 

نام ساحات سبز نشانی  درمجموع حدود هجده هزار هکتار را احتوا مینماید ودرنقشه ب 

لتی است که برای کشت کوکنارغصب گردیده ومجموع . نوع دوم زمین های دوشده است

آن چهل و پنجهزار هکتار زمین میباشد. قوتهای خارجی به والی ورییس مبارزه علیه 

مواد مخدرآن والیت گفته اند، شما صرف در ساحات سبز که درنقشه مشخص گردیده 

رت از کشت  میتوانید کشت کوکنار را تخریب کنید. ساحات سبز نشانی شده درنقشه، عبا

کوکنار در زمینهایی میباشد که درملکیت اشخاص قرار دارد. همچنان به آنها گفته شده  

. است که نباید کشت کوکناری که در زمین های غصب شده صورت گرفته تخریب گردد

نشانی ولسوالی مارجه و ناوه معروف به " لوی دشت "    خارجی ها، دشت کالنی  را در

و پولیسکرده   صورتیکه   گفته  برای  در  تخریب    پولیس   اند  دشت    برای  در    کشت 

(                  ۴۵)  قاطع آنها رو برو میشود..." عملیات را آغازکند با واکنش  مذکور  

خاطر جلوگیری ازکشت و قاچاق کشورهای منطقه ب  نشستها و اقدامات رسمی  به سلسلـۀ

بازهم نماینده های چهارکشورمنطقه )افغانستان، تاجیکستان، روسیه وپاکستان(  مواد مخدر،  
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سپتمبرسال   در  ۲۰۱۲دراخیرماه  گِ میالدی  تاجیکستان  پایتخت  دوشنبه  و  شهر  آمده  رد 

  ختند. این تجارت مرگ، به مذاکره پردا  جوی راه های جلو گیری ازادامۀ  پیرامون ُجست و

این نشست اظهار داشت   مخدر روسیه طیمبارزه با مواِد    ادارۀ  "ویکتورایوانوف " مسوولِ 

مواد مخدر افزایش خواهد یافت   نیرو های بین المللی از افغانستان، قاچاق    " با خروج  که  

مواد مخدر مبارزه صورت گیرد، به مبلغ پنجصد  همسایه علیه  و اگردر هرچهار کشور  

پانزده تا بیست هزار تن مواد مخدر همه ساله در افغانستان    . .    ست . ملیون دالر نیاز ا

آنرا به  تولید میشود، پس کس  عهده داشته باشد. .. در حال ی باید مسوولیت نا بودی 

   (                  ۴۶)حاضر، پنج ملیون تن در این کشور به مواد مخدر معتاد هستند"

مخدر  مواد  با  کهافوزیرمبارزه  گفت  تنها  :  غانستان  پدیده،  این  مبارزه علیه  سوی از" 

              (      ۴۷)."افغانستان امکان ندارد و باید در این مورد، جهانیان اقدام کنند

وجود درحالی  مشکالت  به    اینهمه  که  است  مواد   لِ قو داشته  با  مبارزه  بخش  معاون 

م ۲۰۱۳طریق خبرگزاری بی بی سی درماه مارچ  مخدروزارت امورداخلۀ افغانستان که از

خورشیدی، بیش از سی و دو هزارعملیات علیه    ۱۳۹۱" تنها در سالبه نشر رسید،  

ت ان انجام شده که نسبافغانست  در سراسر    این مواد  تولید    واد مخدر و مراکز  م  ران  قاچاق ب  

، " درعین سال،  چهارصد و شصت و  "در صد افزایش یافته است.   ۱۲۷،  به سال قبل 

  نه تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده و دوصد و سی و یک نفر در ارتباط با قاچاق  

                        . "مواد مخدر باز داشت شده اند که نزده نفر آنها خارجی ها میباشند

م طی یک کنفرانس  ۲۰۱۳افغانستان در میانه های ماه می سال    مبارزه با مواد مخدرِ وزیر

مواد مخدر در کشور شناسایی شده   " درسالجاری، ده قاچاقبر  داشت که  مطبوعاتی اظهار

  بزرگ    ده قاچاقبر  ان تمامی تالش ها جریان دارد. . درسال گذشته نیز  ی آنو برای دستگیر

کشفی شناسایی شده، اما تا حاال هفت تن آنان    سوی ماموران  مواد مخدر درافغانستان از

اند.. . کشورهای منطقه وجهان نیز به هدف   باند های قاچاق    بازداشت شده    شناسایی 

کشور ها فراهم میکنند، تالشهای خود  غانستان زمینۀ انتقال را به سایرافمواد مخدر که از

جهانی   ی دربرابر باند هایرا چند برابر کنند، درغیرآن افغانستان قادر نیست به تنهای

                                                                              "           نماید. مبارزه
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  رۀ مبارزه با مواد مخدر و جرایمِ نطقه ای ادانمایندۀ م   ژان لوک لمایو""برمبنای همین منبع،

مبارزه با مواد    دستآورد ها در بخش    حفظ  " برای  مربوط به سازمان ملل، گفته است که  

خود را ایفا کند. } زیرا{ ما واقعاً نگران    نقش    افغانستان، جامعۀ جهانی نیز باید  درمخدر  

پیهم، تولید مواد مخدر در افغانستان بیشتر میشود.    هستیم که امسال برای سومین سال  

خواهد رفت. بعبارت دیگر،   یعنی دستآورد هایی که در گذشته به دست آمده بود از دست

کرد..."                                         سیاه در افغانستان دو باره رشد خواهد    اقتصاد    

بتاری  ماه جون  باز،  با مواد مخدرِ میالدی، وزیر  ۲۰۱۳خ ششم  غرض    افغانستانمبارزه 

بین المللی روی این معضله، به مسکو سفرنموده یکبار دیگرطی  اشتراک در یک نشسِت  

ست که افغانستان به  مواد مخدر، منطقه ای و بین المللی ا  مشکل  این نشست گفت که "  

والدیمیرپوتین  از  مواد مخدرافغانستانوزیرمبارزه بااین مشکل نیست"    حل  قادر به    یتنهای

   شد.                            این زمینهر در همکاریهای جدی ت رییس جمهور روسیه، خواهانِ 

بین المللی به نشر رسید، افشا کنندۀ این موضوع بود که    و آماری که موازی با این نشستِ 

  " طالبان در سال گذشته، مبلغ چهارصد ملیون دالر امریکایی از ناحیۀ کشت و قاچاق  

                                                                       مواد مخدربدست آورده اند. "

ی تالشهارسمی وزارت مبارزه با مواد مخدرافغانستان مبنی بر  شاید باساس تقاضا های 

رو " بتاریخ بیست و پنجم    –" افغانستان    وبسایتِ مشترک علیه این بالی خانمانسوزبود که  

والیت    . روز گذشته در شمال  وسی نوشت که " .منابع ر  م از قولِ ۲۰۱۳ماه می سال  

ده ، شناسایی و از بین بر  فی مواد مخدر، طی یک عملیات وسیعمخ  کندوز، چهار انبار  

ا  شد..." نیروگفته شد که  بگونۀ مشترک میان  های ویژۀ روسی وامریکایی  ین عملیات 

فدراِل کنتروِل مواد مخدرروسیه  انجام داده شد. چنانکه ویکتورایوانوف رییس ادارۀ خدماِت  

لیاِت مشترِک روسیه و  اعالم نمود که " این نهمین باراست که تخریِب مواد مخدر با عم

ملیاِت مشترِک تخریبی  غانستان صورت میگیرد. قابِل یاد آوری است که چنین ع امریکا دراف

انبار داخته شد و  م نیز دروالیت ننگرهار به راه ان ۲۰۱۰های مواد مخدر، درسال  علیه 

اند. گفتند که چندین دستگاِه "پراسِس منابع روسی درآن زمان   نابود کرده  " هیرویین را 

جالب این بود که درآن موقع، حکومت افغانستان دربرابراین عملیاِت مشترک دروالیت  

است.                   ومت این کشور در جریان نبوده ننگرهاراحتجاج نموده گفت که حک   
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 مواد مخدر، منابع جهانی و سازمانهای تروریستی

 تولید  خِش کم توجهی نیروهای خارجی درب اید افزود که عالوه از کم کاری وبهمین سلسله ب 

آن گذشته اند، سیاست سؤال برانگیزی ازکنار  ه تا حال بگونۀک  افغانستان مواد مخدر در

دربرابرخونریزی های گروه طالبان،    بی رویۀ حکومت کابل  توأم با مماشاتِ های غلط  

شت و  کِ   گسترِش پاکستان ازاین گروه، ترویج و   غالباً پنهانی مقام هایای بیدریغ و حمایت ه

چشم پوشی  الخره،  کشور و با   جنوب و جنوب غربِ   مناطقِ تولید مواد مخدر، بخصوص در

ها   پایگاه  از  سفید  در خاکِ کاخ  تروریستان  های  مخفیگاه  سایرِ   و  و  و    پاکستان  اسباب 

روز به روز    اعضای سازمان القاعده  موجب آن شد که نیروی طالبان مسلح و   ،عوامل 

سالح های جدیدترنه تنها به کشتارها و انفجارهای فزونی گرفته با تاکتیک های جدید و  

یات های نوع باصقین،  افغانستان ادامه دهند، بلکه بایورش ها و عملخاک ِ  خلِ داخونین در

در  زندانحتا  های  قلعه  محبوِس   ، روشنی روزباالی  قندهار، صدها  در شهر    بخصوص 

با    ،خورشیدی ۱۳۹۰بتاریخ پنجم ماه ثورسال    طالبی را نجات دهند. چنانکه آنها توانستند

ازتونلِ حفرِ  پنجاه متری  و  "    زندانِ   تا سلولِ رهایشی    یک منزلِ   داخلِ  سه صد  مرکزی 

" آنهم  قندهاررِ شه   سرپوزه  یکشب،  در  وتنها  پنجصد  تعداد  به  یکنفرزندانی را  ،  و  چهل 

درسال  دهند  یفرار نیز  ازآن  مذکورقبل  گروه  که  بود  درحالی  این  یورِش ۲۰۰۹.  با    م 

زندان، به    دیوارِ   تخریبِ موتر و    دادنِ  موشک، انفجارمذکور، شلیکِ   ناگهانی باالی زندانِ 

                                                                   هشتصد تا نهصد زندانی را از بند برهانند.  تعدادِ 

ت " ترجمه و به نشر  یک راپوردیگرازمنابع بین المللی را که هموطنی بنام  " ح. بشار

میکنیم نقل  اینجا  در  است،  نیده  "رسا  لشکرکش    :  تجاوزو  از  به  بعد  ها  امپریالیست  ی 

شت تریاک و تولید مواد مخدر و قاچاق،  کشور، ک    و اشغال    ۲۰۰۱افغانستان در سال  

کشت }و{ تولید تریاک از  ده  و ده ها مرتبه افزایش یافت.  سیرسریع صعودی را پیمو

  ۷۰۰۱افزایش    ،رسید. این تزاید  ۲۰۰۲تن در سال  ۲۴۰۰به    ۲۰۰۱تن در سال  ۲۰۰

برای مدت سه سال،    ۲۰۰۵تا    ۲۰۰۲تریاک را نشان میدهد. در بین سالهای    فیصد تولید  

.  ( درنوسان است اصغری   تن ) حد۳۲۰۰تن ) حد اعظمی( و ۴۳۰۰ تریاک در بین  تولید  

درصد نظر  ۱۲۶تولید تریاک،    ۲۰۰۵نده دارد. مثالً درسال  اما این نوسان خصلت فزای
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ریکارد تولید مواد مخدر   ۲۰۰۷تریاک در سال    افزایش یافته است . تولید    ۲۰۰۲به سال  

تن است که بر طبق    ۸۲۰۰افغانستان    تریاک    ۲۰۰۷کل   جهان را می شکند. درسال  

برطبق این ارقام،   جهان میباشد...  تریاک در سراسر    برابر تولید    ۷احصائیۀ سازمان ملل،  

تریاک قرار داشت که   هکتار زمین تحت کشت    به اندازۀ کمتر از پنجصد۲۰۰۱درسال  

تریاک   هزار هکتار زمین تحت کشت    ۵۵بیشتر از    ۲۰۰۲یکسال بعدتر، یعنی درسال  

                   (۴۸میدهد"   ) درصد را نشان ۱۱۰۰۰قرار میگیرد. این ، یک افزایش 

بنام حبیب    قندهار  پولیِس   افسرانِ م یکی از۲۰۰۴متذکر شد که درسال    این نکته را نیز باید

برادرحامد    ولی کرزی"به " گرام هیرویین را که گفته شد متعلق  دوصد کیلو ، مقدارهللا جان 

  برابرِ پولیس، در ن نیزهمین افسرِ ها ضبط نمود و پس ازآازکامیونیکی    بود، از داخلِ   کرزی

داد. بهمین دلیل،  حامد کرزی شهادت  نیروهای امریکایی علیه برادرِ   اطالعاتی مستنطقینِ 

آمیزی نا پدید گردید واصالً منبعی سراغ نگردید  اسرار  ونۀ مذکور بعد از مدتی بگ   افسرِ 

                                                                          هستی وی استجواب بعمل آورد.   تا پیرامونِ 

اکتوبر   درماه  سی  بی  بی  ازقول  ۲۰۱۴خبرگزاری  بازرسی    میالدی  و  تفتیش  ادارۀ 

هفت اعشاریه شش  مصرف  با وجود  ( نوشت که "  سیگارالی امریکا درافغانستان )مامورِ 

این کشور  مواد مخدر در    مخدر درافغانستان، میزان    مبارزه با مواد    ملیارد دالر در راه  

  دولت، دستگاه  فساد در  مواد مخدر در افغانستان باعث     . ..تولید  بیشتر از گذشته شده است

دولت،    م سازی منابع مالی برای نیرو های مخالف  تقویت شبکه های تروریستی و فراه

  کشت    هزار هکتار زمین زیر    ۲۰۹م  ۲۰۱۳از جمله، گروه طالبان شده است ... در سال  

هکتار زمین  هزار  ۱۹۳م که ساحۀ زیرکشت به  ۲۰۰۷سال  مواد مخدربود که از ریکارد  

                                                                    میرسید، بیشتر است ."        

مخدر و    موادِ   : " ارزِش منبع "سیگار" عالوه نمود که    قولِ خبرگزاری مذکوربازهم از 

م } یکسال  ۲۰۱۲م  به سه ملیارد دالررسید، درحالیکه  درسال  ۲۰۱۳در سال آن    تولیداتِ 

 دوملیارد دالرمیرسید که در حدود پنجاه درصد افزایش را ، این مقدار به ارزِش قبل ازآن {

یک  افغانستان دربرابرِ مخدرِ   مبارزه با موادِ   وزارتِ   عین حال، معاونِ نشان میدهد. " اما در

که    امریکا پرسیده شود که حدود هفت ملیارد دالر را  باید از دولت  پرسش گفت که : "  

آنها در راستای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف کرده اند، توسط کدام نهاد و 
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چگونه به مصرف رسانیده اند؟  حقیقت این است که بیشتر این پولها توسط نهاد ها و  

با وزارت مالیه و دولت   آنها به مصرف رسیده و  مؤسسات  اجرایی مربوط به خود   

این ک در مصرف  تنها  م  افغانستان  گذشته،  در سیزده سال   ... کها مشورت نشده است 

ملیون دالر برای مبارزه با مواد مخدر توسط دولت افغانستان به مصرف رسیده    ۱۵۰

آن،  افغانستان به مصرف رسیده، بیشتر  یی که توسط نهاد های امریکایی درپولهااست ...

افغان    ده است و به دهاقین  کارمندان   نهاد های اجرایی ش  اداری و حقوق    مصارف    صرف  

                                                                                   است."     نرسیده

همچنان طی تازه ترین گزارش خویش عنوانی وزارت امورخارجۀ ایاالت  )سیگار(ادارۀ  

اوِل   بتاریخ  آنرا  امیِد وطن"   " وبسایت  امریکا که  دلو متحدۀ  بچاپ  ۱۳۹۳ماه  خورشیدی 

شته در افغانستان  رسانید، راجع به وضعیِت مواد مخدر و مصارفی که ظرف سیزده سال گذ

نوشت چنین  است،  گرفته  "  صورت  در :  فساد  باعث   مخدردرافغانستان  مواد  ...تولید  

دستگاه دولت، تقویت  شبکه های تروریستی و فراهم سازی منابع مالی برای نیرو های  

  گذشته، مبلغ   ... با آنکه درمدت سیزده سال  ولت از جمله گروه طالبان شده استف  دمخال

شش اعشاریه هفت ملیارد دالربرای مبارزه با مواد مخدردر افغانستان به مصرف رسیده، 

مقدار   ۲۰۱۳... درسالذشته شده استمیزان تولید  مواد مخدر در این کشور بیشتر از گ

کشت  مواد مخدر بود، درحالیکه ساحۀ زیرکشت  این مواد در   ۲۰۹ هزار هکتارزمین زیر 

  ۲۰۱۳هزار هکتار زمین بود... مواد مخدر و تولیدات  آن در سال    ۱۹۳تنها    ۲۰۰۷سال  

این مقدار به ارزش دو ملیارد دالر   ۲۰۱۲ملیارد دالر رسید، درحالیکه در سال    ۳به  

بود،  آنچه دراین میان بسیارجالب    ش را نشان میدهد..."درصد افزای  ۵۰میرسید که حدود  

"، معاوِن وزیِر مبارزه با مواِد مخدِرافغانستان گفته  این بود که به قوِل نشریۀ "امید وطن 

" باید از دولت  امریکا پرسیده شودکه حدود هفت ملیارد دالری را که آنها در است که  

رف کرده اند، توسط کدام نهادها و چگونه  راستای مبارزه با مواد مخدردرافغانستان مص

اند؟  رسانده  تنها    به مصرف  گذشته،  سال   درسیزده  برای   ۱۵۰درحالیکه  دالر  ملیون 

   "                    مبارزه با مواد مخدر توسط دولت افغانستان به  مصرف رسیده است

موضوعِ  آمد،  گفته  اینجا  تا  هرآنچه  مطالعۀ  کِ با  به  مربوط  پراسسشت  قاچاقِ   ،   و 

است که بقولی،  جهانی مافیای موادمخدرسود آورِ   تجارتِ مخدردر افغانستان، بخشی ازمواد

" کمیتۀ   آن رأِس   مواد مخدر که در  " جهانی نامید. یعنی، تجارتِ " اولیگارشی  میتوان آنرا
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 سالح و نفت جا دارد و سر بزرگِ   تجارتِ  در ردیفِ بزرگ    دارد. این تجارتِ " قرار۳۰۰

ن، نه  ند. بنابرآکف داردر  ها پنهان اند،که غالباً ازنظر  جهان  آنرا قدرتمندانِ رشتۀ اصلی  

 جلو گیری از این  ومت حامد کرزی توانِ فاسد و  دستنگرمانند حک حکومت های ضعیف، 

ً   و نه حکومت های غربی  مصیبت جهانشمول را داشت یا نا  در صدد جلوگیرواقعا ی و 

نیز تذکر    گذشته   هستند. چنانکه طی صفحاتِ   بودند و  جهانیبودی چنین تجارت عظیم  

کوکایین  هیرویین و  بخصوص ازقاچاق وفروِش  مواد مخدر،    قاچاق و تجارتِ   ، نه تنهارفت

 ، بلکه مصارفِ ی قدرتمند کنترول و نظارت میکنندجهان را شبکه های اطالعات سراسرِ در

پس  همین مدرک تکافو مینمایند.  فعالیتهای جاسوسی شان را نیز از  مربوط بهسام آورِ سر

  تشکیالتِ علی رغم همه گونه تبلیغات، اقدامات و ایجادِ بخوبی درک شده میتواند که چرا

   نشد.             افغانستان زدودهجامعۀ بیمارِ خبیثه از پیکرِ   رسمی عریض و طویل، این تومورِ 

یکی  "جیمزکاسبولت دخیل  اطالعاتی    ازفعاالنِ "  کتا  موادِ مورِ دراو  رشتۀ  مخدر،  به  بی 

در درآنتحریر  و  اسرارِ   سرِ مُهراز  ،آورده  وبسایتِ بسا  که  است  برداشته    حزبِ "   مگو 

خورشیدی به  ۱۳۹۲را درماه حوت سال    بخشهایی از کتاب  ترجمۀ   ،همبستگی افغانستان" 

گوشه هایی ازاین    در وبسایت مذکور،   نشرشده  نشر رسا نید که من نیز با استفاده ازمطالبِ 

:                                             اینجا درج مینمایم  افشا گری را بگونۀ امانتدارانه در  

این نوع ازامریکا میگوید "  عمیقِ  پایگاه های نظامی زیرزمینیِ  " دربخِش "جیمزکاسبولت

  پایگاه وجود دارند که توسط سازمان    ۴۰۰و در سطح جهان،    ۱۳۳پایگاه ها در امریکا،

شان  به نام ) پروژۀ مانکن  کنترول میشوند. یکی از پروژه های    ای ان.اس.  – ملی    امنیت  

است مغز  (  پروژه،  این  در  ساخته    .  شبیه  های  انسان  و  میشود  ریزی  برنامه  انسان 

                                                                                              میشوند..."

ادامه میدهدجیمز " این نکته که تجارت  اکثر مردم" شاید برای  :  " چنین  جهانی مواد   ، 

مخدر توسط سازمانهای استخباراتی کنترول و اداره میگردد، یک افشاگری باشد. در این 

از  همه حاکمیت دارد.. . این باالترانگلستان بیش از  جهانی مواد مخدر، استخبارات    تجارت  

مواد مخدر را    اعظم  گذشته، بخش    تردید ثابت گردیده است که سی آی ای طی پنجاه سال  

ام .آیوار { همیشه مواد }شبکۀ استخبارات خارجی انگلستان  ۶  -د امریکا میسازد... 

، بلکه گفته میتوانم که  نگلستان میکند. آنان فقط بخشی ازاین مواد را نهمخدر را وارد ا
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جهانی مواد مخدر که توسط   تخمیناً حدود نود فیصد مواد مخدر را وارد میکنند. تجارت  

، نجصد ملیارد پوند ارزش دارد. این رول میشود، حد اقل ساالنه پانگلستان کنت  استخبارات  

مواد مخدر   انگلستان و امریکا کامالً برپول    جهانی نفت است و اقتصاد    بیش از تجارت  

بانک بارکلیز و بانک آف لستان، شست و شوی پول را ازطریق  ... در انگمتکی است

میدهد."                                انگلستان و دیگر شرکت هایی با نام خانوادگی انجام   

که کوکایین وسیعاً در    ۱۹۸۷درسالخویش مینگارد: "    کتابِ ی ازجای دیگر" در "جیمز 

  ایالت    ر  گورن  رییس جمهور بعدی امریکا که  امریکا مورد استفاده قرار میگرفت، بل کلنتن

ماه معادل صد ملیون دالر این تجارت دست داشت و هرسی آی ای دربود، با  آرکانزاس

. شبکه های استخباراتی یی منا در این ایالت  وارد میشد..کوکایین از طریق میدان هوا

رند تا از این  همیشه دارو های مخدر کننده را به مثابۀ اسلحه ای علیه مردم بکار میب

، پولیس جهانی که نا تو باشد و   شان برای یک دولت جهانی والنی مدت  ططریق به پالن  

                            "کمپیوتری شده تحت عنوان نظم نوین جهانی دست یابند.     یک جمعیت  

افغانستان  حزبِ "   وبسایتِ  در  همبستگی  مطالبِ اخیرِ "  که    ترجمۀ  افزود  با باال   "

دولت   دخیل بودن    کتاب و نوشته ای که در خصوص  افشاگری های جیمز و ده ها  مرور

رسیده اند، به آسانی میتوان نتیجه   مواد مخدر به نشرهای امریکا و انگلستا ن در تجارت  

  تریاک    ها، تبدیل آن به مرکز   افغانستان توسط این کشوراشغال    گرفت که یکی از دالیل  

  حران  الری به دست می آورند تا ب  این طریق سود های چند صد ملیارد دجهان بود. آنان از

شیطانی، مردم افغانستان را   اقتصادی کشور های شان را رفع نمایند. این سیاست    شدید  

                             به سوی تباهی بیشتری سوق داده آیندۀ کشور ما را مکدر میسازد. " 

ماه جوالی  دراوایلِ  بود که۲۰۱۳  با م   م  فدرال مبارزه  ادارۀ  واد ویکتورایوانوف رییس 

  ایجادِ  جمعی مبنی برامنیتِ   پیمانِ مخدر روسیه، درپایتخِت اطریش، پیشنهادی را به سازمان  

نمود  ارائه نمود. ایوانوف ضمناً اظهارافغانستان  رک با مواد مخدرِ تیک ارگان مبارزۀ مش

عدم موفقیت درمحو مواد مخدر درافغانستان، علی رغم تالشهای دولت، اکنون یکی  "که

مواد مخدر    مرگ و میر ناشی از مصرف    از نگرانی های دولت روسیه است ... رشد  

سال    ۲۰۱۲درسال  درمسکو   به  از    ۲۰۱۱نسبت  نفر  دو  و  دوصد  و  شد  برابر  دو 

دادند. "                         خود را از دست    روسیه به این علت جان  پایتخت    شهروندان    
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نظامی    " اگر ما میتوانیم حکومت    "،۳۰۰جان کولمن" نویسندۀ کتاب " کمیتۀ  دکتر"   به قولِ 

کنیم و ملیونها سرباز را به میدانهای جنگ اروپا که با ما چندان   کشور برقراردر سراسر  

ارتباطی ندارند، اعزام داریم و قدرتهای بزرگ را به شکست بکشانیم، پس با همان شیوه 

مواد مخدر را هم    ، باید بتوانیم قاچاق  کی که در جنگ دوم جهانی به کارگرفتیمها و تاکتی

مالحظه ای که    نا بود سازیم . . . پرسش اینست که چرا با توجه به پیشرفتهای قابل  

ه، از شکست دشمنی که به  بازرسی به وجود آمدامروزه در سیستم سالحها و تجهیزات  

ما در نا    یکتر وضعیفتر از آلمان میباشد، عاجز مانده ایم؟ دلیل واقعی ناتوانمراتب کوچ

مواد مخدر، احتماالً ادارۀ آن به دست خانواده های ریشه دار و بلند   قاچاق    اختن  بود س

رتمند و پول  قدپایه در کشورهای گوناگون جهان است که به صورت یک شبکۀ بزرگ  

                                                                           "ساز در آمده است . 

 موادِ   تولیدِ  پیرامونِ   تحلیلی  نوشتۀ قسمتی ازیک  پایانی این فصل، بخِش در اینک، میخواهم 

نمایم درج  را  رسیده  که    مخدر  نشر  به  افغانها  انترنتی  های  نشریه  از  یکی  در 

                                                                                                     :    است

  چهل و هشت کشور، افغانستان در پهلوی مصایب دیگر، امروز به مرکز    درحضور  ...  "

اول   آمدن    درجه  با  تراینکه  جالب  همه  از  است   شده  مبدل  جهان  مخدرۀ  جامعۀ    مواد 

،  درین هیچ جای شک نیست که نا امنی هرچه بیشترگرفت.    کوکنارشدت    شت  جهانی، ک  

نبود  نبود   کشت  تحصیالت،  تریاک  دهقانان  که  است  دالیلی  بهتر،  گی  زنده  وتولید    یک 

سطح جهان بوده و نود و پنج مواد مخدر در  و قاچاق  . افغانستان بزرگترین منبع  میکنند

های تاجیکستان،  مرز  درصد مواد مخدر در افغانستان تولید میشود. این مواد از طریق

های آسیایی و اروپا یی قاچاق میگردد. براساس گزارش های ان به بازارپاکستان و ایر

  ۲۰۰۷ن در سال  مواد مخدردرافغانستاتولید    روند  الم شده از سوی سازمان ملل متحد،اع

. این درحالیست  رسیده است  ۲۰۰۵ل  میالدی به هشت هزار و دوصد تن یعنی دو برابر سا

ز دوصد طالبان کمتر ا   حاکمیت    یعنی در زمان  ۲۰۰۱مواد مخدر در سال    تولید    که میزان  

با وجود  تن در سال اعالم شده است نیست چرا  امریکا و دیگر هم   شعار. معلوم  های 

پیمانانش در مبارزه با مواد مخدر، انبارهای افغانستان طی سالهای گذشته نه تنها از  

نیاز های همه کشورهای جهان     مواد مخدر خالی نشده  بلکه هنوز جوابگوی  وجود  

قول  است به  قاچاقچیان    .  که  میشود  متذکر  منبع  همین  فرانسه:  بر  مواد  رادیو  مخدر 
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آمده زراعتی  هدان  ،سرزمینهای  دره  را  پیشاپیشا  میدهند،  قرار  دهاقین  بهای    اختیار 

،  برداشت  بال فاصله پس ازخود، برای حمل  محصول  را می پردازند و قاچاقچیان      محصول

روسی براین عقیده   زمینها باز میگردند. البته این در حالیست که مقامات    بار دیگربر سر  

افغانستان وسیع مواد مخدراز    چاق  این کشور، قا  دشوار    وضعیت  اند که اصلی ترین علت  

که کنترول اوضاع در این کشور و   امریکاست  این مسئله بر دوش    که مسئولیت    است

با مواد مخد  دارد. ویکتورایوانوف، رییس مبارزه  بر عهده  پدیده را  این  با  ر  مبارزه  

  مواد مخدر در والیت بدخشان، در شمال    البراتوار  روسیه گفته است که حدود پنجصد  

  نیرو های   مشترک    ها، به عملیات  ند و برای نا بودی این البراتوارافغانستان وجود دار

  اعالمیه ای گوشزد روسیه با صدور    . سازمان مبارزه با مواد مخدر  استناتو و روسیه نیاز

مرکزی و در نهایت به    یتوزیع و انتقال از افغانستان به روسیه و آسیا  کرد که نگران  

افغانستان در سال   هروئین  این اطالعیه آمده است که تولید  اروپا است. در   ۲۰۱۱در 

افغانستان   اگر در جنوب    ..بیش از دو برابر افزایش داشته است .  ۲۰۱۰نسبت به سال  

قندهار فقط خشخاش کشت میشد، اکنون درشمال    این کشور و  و والیت های هلمند و 

زیاد هیروئین تولید و توزیع    مت های کوهستانی والیت بدخشان، به مقدار  قسبویژه در

میشود که به روسیه و آسیای مرکزی می آید. در این منبع همراه با اظهار تأسف، اشاره  

شده است که سه والیت فاریاب و کاپیسا و بغالن نیز که در گذشته  از کشت خشخاش  

  آمده اند. همه میدانند، اگرجامعه خشخاش در  شهر های کشت    در امان بودند، در ردیف  

یک سال از افغانستان بر چیده میشود. مشفق    مدت  جهانی بخواهد، کشت مواد مخدر در

به نظر میرسد دوام  سیاسی میگویدجالل تحلیلگر   به نفع طرف های  کشت    : "   کوکنار 

در تخریب  کشور درگیر  به  چندانی  مندی  عالقه  جهانی  جامعه  و  خشخاش    کشت    است 

اتی که دولت  افغانستان با امکان کوکنار دردرافغانستان ندارد. "  به گفتۀ جالل، محو کشت  

بی میلی برای   کنار  کار مشکلی نیست. همچنین در  رند،اختیار داو نیرو های خارجی در

 کثیف  بدست آمده ، عالقۀ بانک های بین المللی به پول   زمین های خشخاشاز بین بردن  

نفت و    تجارت    مواد مخدر در کنار    ، چراکه تجارت   این زمین ها آشکار استت  از تولیدا

اظهار   ا مواد مخدر روسیهجهان دارد. رییس اداره مبارزه ب  گاز، سهم بزرگی درتجارت  

حاصل از مواد مخدر   پول    داشت بانک های امریکا و اروپا به طور ضمنی از جریان  

سیا ملی  دفتر  مدیر  میکنند.  دردفتر  اجرایی  ستهای استقبال  مخدر  مواد  رییس    کنترول  
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ما میتوانیم چندین تن مواد مخدر  :  شبکه راشا تودی گفت جمهور امریکا در مصاحبه با  

.  است واقعی ما قطع بودجه این تولیدات  را ضبط و قاچاقچیان را دستگیر کنیم، اما نیاز  

افغانستان اقدامی   خشخاش  زمین های    از بین بردن  که امریکا و ناتو برای  معلوم است  

آنها  در جریان کثیف که در  عظیم پول    اند و بانک های بین المللی نیز به حجم  نکرده  

 ملیونها  کشته شدن    کارشناسان معتقدند که وضع موجود باعث  امااست توجهی ندارند،  

ا  کنار، ناتو ب کو  محو کشت  عملیات علیه مواد مخدر و کمپاین    میشود. با وجود  دیگرنفر  

، روبرو  مبارزه یی دشوار در افغانستان که بزرگترین تولید کننده تریاک درجهان است

ی ماده اولیه هیروئین درجهان، درافغانستان تولید میشود. تریاک، یعن  . نود در صد  است

دالر   سه ملیارد  حدود   مواد مخدر درافغانستان ساالنه  قاچاق    حاصل شده از تولید    آمد  در

یه های مختلفی را نظارت کرده  ، دوساست.  احدیار قاضی سی و یک ساله  آورد شدهبر

هیروئین را در شکمش جاسازی   کیسه های کوچک  ول او یک شهروند نیجریه  . به قاست

میدان   در  بود،  بازداشت شده استه   کرده  کابل  در    انندۀ. یک روایی  را  تریاک  ایرانی 

را به این منظور  کمیاوی کرده بود و یک کانادایی، لوازم ایران پنهان ترش  به مقصد  مو

قاضی جوان  به کشور این  بود.  : "آورده  ً   میگوید  فقیرغالبا وقتی خشخاش    دهقانهای 

طابان پیش پرداخت به آنها میدهند و یا توسط    خارجی پول    کشت میکنند که قاچاقبران  

: "  ون کابل میگویدتصادی پوهنت اق   فاکولتۀ"  سیف الدین سیحون استاد  ترسانده میشود.

هستند، ثروت، سرمایه    دولت صاحب نام و نشان  خیلی از افراد و اشخاصی که در دستگاه  

سیاسی   همین دلیل اراده مواد مخدر است  وبه  شان محصول و مولود    و همه هست و بود  

هوایی و  . . میدانهای  . " .مقطعی، صوری و سطحی استبرای مبارزه با مواد مخدر

پرواز های اختصاصی امریکا و انگلیس از میدانهای بگرام، هلمند  وقندهار و در مجموع  

امر   که  است  هایی  محمل  ترین  اصلی  افغانستان،  میکنند.    قاچاق    تمام  تسهیل  را  مواد 

ابزا بی شک  بهترین  درد سر،  بی  قاچاق   برای  و  ر  نظارت  که هیچ  است  هایی  پرواز 

و ها با مواد مخدر نیز این نیر   مبارزۀم گرفته نمیتواند. عمالً بحث  کنترولی بر آنها انجا

ل )یوناما ویو.  سازمان مل  اخیر    گزارش    اساس  نکته ی نگران کننده تربر  .  منتفی است

تریاک  ان.او.دی.سی در صد  قاچاق افغان  ( حدوداًشصت  در حمل و  برای سهولت  ستان 

نیاز به    ، و مرفین تبدیل میشود. برای این کار، به هیروئین  بازارهای جهانینیاز  وتأمین   

. مهمترین ماده ی اع مواد کمیاوی و غیر کمیاوی استحدوداً دوازده هزار تن انو  تأمین  
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که برای تبدیل آن میزان مورد نیاز برای انجام این فرایند کمیاوی، انیدرید استیک است  

 و سه صد تن از این نوع مادۀ یکهزار  به هیروئین  و مرفین، نیاز به تأ مین    ازتریاک

اده درافغانستان تولید  حاضر نه یک لیتر از این م  . جالب اینجاست که درحال  کمیاوی است

  ن در این کشور مصرف قانونی دارد. . . شگفت انگیز است که اربابان  و نه یک لیتر ازآ

تروریست را توسط موشکهای پیشرفته هدف قرار    لی و یا فرد  گ  جهان قادرند یک خانۀ  

میکنند.  هیروئین درافغانستان خود داری  تولید    هزاران البراتوار    دهند، ولی از نابود کردن  

ا در  تروریسم است که کسی آنر  براین اساس میتوان گفت که مواد مخدره لوکوموتیف  

تروریزم پیروزی  برای  آنرا  کسانی  و  تروریسم  ضد  میبرند..."  بک  مبارزۀ  ار 

(۴۹)                                                                                              

به اختتام بود که یکبارِ اثرِ   نگارِش  تقریباً رو   سازمان ملل مبنی  دیگر، گزارِش   حاضر، 

نی افغانستان"  " شبکۀ اطالع رسادرافغانستان، دروبسایتِ برچگونه گی کشِت مواِد مخدر

نشر شده   م به نشر رسید که ما اینک، گوشه هایی ازگزارِش ۲۰۱۴ماه سپتمبر   بیستمِ   رخِ مؤ 

                                                                         را در اینجا درج میکنیم : 

تن  به ۳۷۰۰، از  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۲مخدردرافغانستان، طی سالهای    مواد    تولید    " مقدار  

هکتار  ۱۵۴۲۰۹به ترتیب، تا  ۲۰۱۳ -۲۰۱۲تن رسیده است...درسالهای هزار۷۰۰۰

، این مقدار،  ۲۰۱۴سال    مواد مخدر رفته و پیشبینی میشود که تا پایان    زمین زیرکشت  

. بیش از یک ملیون  تن بالغ شود. ..  ۷۰۰۰باالخره به  تن و  ۵۵۰۰تن به    ۳۷۰۰از  

تن مواد مخدر را مصرف مینمایند    ۵۰۰معتاد در کشور وجود دارد و اینها، سالیانه مقدار  

درصد  ۳۰درصد طالق،    ۲۵،  درصد همسرآزاری  ۶۵ه گفته اند که  آگا  ... روان شناسان  

اعظمی از    درصد خشونت ها ناشی از مواد مخدر میباشد و بخش    ۲۳کودک آزاری و  

    "                       مواد مخدر دارند.  مستقیم با مصرف  آسیب های اجتماعی، ارتباط  

قابل    مفید خواهد بود هرگاه بخشهایی از تحقیقاتِ ودرنهایت ِاین فصل، به اعتقاِد من، بسیار

سوسی  جا  دستگاهِ با اعتبارِ   روزی درزمرۀ کارمندانِ   ،" را که خوددکتر"جان کولمن   قدرِ 

( آیانگلیس  در۶-ام.  بود،  موادِ (  با  مبارزه   " چرا  که  شود  روشن  تا  نماییم  درج    اینجا 

مخارجِ  و  ها  وصدا  سر  کلیه  رغم  علی  بیش    مخدر"،  ای  بازی   ... و  پولیسی  و  مالی 

                                                                                              نیست: 
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مان را با تغییرات ژرفی روبرو نموده است . آنچه    مواد مخدر، محیط زیست  " قاچاق  

عنوان " مبارزه با مواد مخدر" ادعا میشود، یاوه ای بیش نیست؛ زیرا واقعاً هیچ    زیر  

بریتانیایی هند    شرکت    فعالیتهای بازمانده گان    مبارزۀ جدی که توانسته باشد در روند  

قرن شانزدهم میالدی، تحت عنوان    شرقی }کمپنی ای که دراخیرقرن پانزدهم و آغاز  

سیاسی   وستان تأسیس شد و قدم به قدم به یک کمپنی بزرگ  هندکمپنی تجارتی دربنگال   

. با استفاده ازکمپیوتری  وارد کرده باشد، پیگیری نشده است{ خللی  درمنطقه مبدل گردید

  رده و توان  امور، مغزمان را شست و شو داده، دارایی های مان را به سرقت ب    کردن  

                       مان را در برابر نیرو های تغییر دهنده از میان برده اند..." مقاومت  

ز بد ترین شیوه های پول سازی مخدر با استفاده از بینوایی انسانها یکی ا  مواد    " فروش  

با یاری جستن از همین گونه شیوه ها، قاچاق  است به ظاهر قانونی مواد مخدر به   . 

به راکفلر} بزرگترین سرمایه دار امریکا { انجام  ارو سازی متعلقد وسیلۀ کار خانجات  

  ایاالت متحده، با همکاری بسیار نزدیک  شیمیایی در  مخدر    می گیرد. بخش عمدۀ این مواد  

شرکتهای سویسی، فرانسوی و بریتانیایی ساخته میشود... داد و ستد های شیطانی مواد  

لندن، به  آن  از  ناشی  آمد های  در  و  لبنان  سرازیر    مخدر  اخیراً  و  دوبی  هانکانگ، 

                                                                                                 "میشود.

  " قانونی" به بازرگانان    مواد مخدر، با ترتیبات    سود  پر    ، تجارت  ۱۰۶۰"... درسالهای  

ساندوز، سازندۀ ال. اس. دی و هافمن الروش، سازندۀ    دیگری همانند شرکت    مرگ آفرین  

  اولیۀ تولید والیوم برای شرکت    قرصهای والیوم }خواب آور{ انتقال یافت. هزینۀ مواد  

کیلویی  ، هر آندالر در کیلو گرام میباشد. درحالیکه به توزیع کننده گان    ۳هافمن الروش  

مصرف کننده   ته میشود. والیوم تا زمانیکه به دست  )بیست هزاردالر( فروخ  ۲۰۰۰۰

                                        )پنجاه هزاردالر( قیمت پیدا میکند."  ۵۰۰۰۰برسد، کیلویی  

ماکرا و به وسیلۀ کشتیهای باربری که    باالی پاکستان ازطریق    با کیفیت    " اخیراً تریاک  

ن کشور وارد شده و با طال مبادله میگردند. همین  دوبی بارگیری میکنند، به ای  به مقصد  

  زیادی دارد، مورد    طریق، برای حمل هرویین که در کشور های ماورا اقیانوس طرفداران  

تریاک   میگیرد...  قرار  میزان    استفاده  به  "چینتریاک  پاکستان  طالیی  هالل  مثلث  یا   "

رو به افزایش ،  قالبی از اینگونه تریاک  هرویین    طالیی، فروش ندارد. بدین جهت تولید  
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دارد    لآن تلقی میگردد. احتما  کوکایین، تهدید جدی برای بازار    است و بعنوان جانشین  

فروش   ارزانی در کشور های ما ورا اقیانوس مقام نخست    پاکستان به علت    ساخت    هرویین  

ای تنگه ی خیبر برسر  ه  خوردرا به دست آورد... داستانهای شجاعانه ای که در بارۀ بر 

 بریتانیا در بلندیهای خیبر، ارتش    تریاک پیوند دارد. استقرار    با تجارت  زبانهاست، بیشتر

خام بوده که  کاروانهای تریاک    تنها برای حفاظت    برتانوی دیروز{    ازسوی مقام هند  }

                ..."                  کوه نشین قرار میگرفته استقبایل   اغلب مورد دستبرد  

مشکل   صورت  مواد  "  به  که  رود  می  اکنون  معضل  مخدر  بهداشت    یک  یا    اجتماعی 

تأثیر   کند.  نمایی  قابل حل این مشک  همگانی خود  تازه و غیر    ، در روند  ل به گونه ای 

همه مخدر درمواد    . مشکل  ما انعکاس یافته است  ملی کشور    ملی و حتی در امنیت  حاکمیت   

فروش  تولید و. همۀ جنبه های مواد مخدر ازداده استجا استقالل ملی را مورد تهدید قرار  

  ، هویت  سیاسی و ارزشهای جمهوریت  ومصرف با خدشه دارکردن  اخالق، دین، زنده گی

                                                                 "  ملی ما را تحت تأثیر قرار داده است ...

ادروازۀ طالیی، از هانکانگ تا نیویارک،  طالیی ت  ، از مثلث  " ازکولمبیا تا میامی،  وباالخره

بزرگ   ، داد و ستد  هرویین   مواد مخدر و به ویژه تجارت    از بوگاتا تا فرانفکورت تجارت  

غیرقابل دسترس" که حد اقل  اده های "میدهد که به وسیلۀ خانوسودی را تشکیل    و پر  

"  عضویت دارند، به شیوۀ از باال به پایین اداره میشود.... ۳۰۰آنان در کمیتۀ   یک نفر    
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 منابع فصل  سیزدهم

 

چاپی و انترنتی افغانستان رسانه های  (۱)  

ترجمه ی   –" جنگ و جهانی شدن تریاک و هیرویین" به قلم میشل شوسودفکسی  (۲)

پژوهشکده ی مطالعات مواد مخدرایران  –جعفر پویا   

همان منبع   (۳)  

مواد مخدروپالیسصی   -افغانستان –گزارش شعبه ی بررسی کانگره ی امریکا    (۴)

م ۲۰۰۹ماه آگست سال  -امریکا  

همان منبع   (۵)  

( همان منبع  ۶)  

خورشیدی  ۱۳۹۲مورخ دوم ماه سنبله ی  –( شبکه ی اطالع رسانی افغانستان ۷)  

م ۲۰۱۳ماه سپتمبر  – ( وبسایت انتی وار ۸)  

( وبسایت " فارسی " ۹)  

( همان منبع  ۱۰)  

مواد مخدرو   -( گزارش پنجاه صفحه یی کنگره ی امریکا تحت عنوان " افغانستان۱۱)

م   ۲۰۰۹ماه آگست ۱۲مورخ   –پالیسی امریکا"   

به نقل از   –م ۲۰۰۹دسامبر سال  ۲۸تاریخ  –( شبکه ی اطالع رسانی افغانستان ۱۲)

 قول جنرال خداداد وزیر مبارزه با مواد مخدرافغانستان 
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مصاحبه با " واعظی " مشاور ارشد   –م ۲۰۱۱تاریخ دسامبر   –پرس تی وی (  ۱۳)

 رییس جمهور افغانستان

م ۲۰۱۳ماه سپتمبر –وبسایت " افغانستان رو"    (۱۴)  

م  2۲۰۱۲شماره ی هفتم ماه مارچ  –"وال ستریت ژورنال "  (۱۵)  

برگرفته شده از "  -م ۲۰۱۰شماره ی دهم مارچ  –نشریه ی انترنتی " دیدگاه "   (۱۶)

م  ۲۰۱۰اپریل  آسیا تایمز" مورخ اول ماه  

مصاحبه با والدیمیر پوتین    –برنامه ی تلویزیونی " آر. تی "   (۱۷)  

به نقل از گاللی مومند معادن شورای   –م  ۲۰۰۷"کابل پرس " مورخ ماه جوالی  (۱۸)

 " سنلس" 

م به نقل از منابع روسی  ۲۰۱۱سال  - نشریه ی " امید وطن "  (۱۹)  

شبکه ی اطالع رسانی   –ردر افغانستان " مقاله ی " امریکا ومافیای مواد مخد  (۲۰)

م  ۲۰۰۷مورخ نزدهم دسامبر  –افغانستان به قلم حکیم نعیم   

منتشره ی سایت  –کتاب " سیاست هیرویین" به قلم  " الفرد دبلیو مکوی"   (۲۱)

م توسط حکیم نعیم ۲۰۰۷"فارسی رو" مورخ نزدهم دسامبر سال   

م ۲۰۰۶شماره های سال  – روزنامه ی " تورنتو ستار" چاپ کانادا  (۲۲)  

م ۲۰۰۸مورخ ماه آگست   –نشریه ی انترنتی "کابل پرس"   (۲۳)  

مقاله ی "جنگ تریاک درقبایل و انتحار..." نشریه ی انترنتی " کابل پرس"    (۲۴)

م  ۲۰۱۲مورخ شنبه هشتم ماه دسامبر سال   

م  ۲۰۰۸اپریل سال  ماه  - نشریه ی " کابل پرس "  (۲۵)  

کتاب " عدم موفقیت طرح ها و سیاستهای جامعه ی جهانی درافغانستان" به قلم   (۲۶)

م   ۲۰۰۸سال  -چاپ انتشارات بامیان - ۱۲۰صفحه ی   -داکتر عزیزگردیزی   
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به نقل    -به قلم " جیمزرایسن " امریکایی –کتاب "ستیت آف وار" یا کشورجنگ   (۲۷)

وقت امریکا از دونالد رامسفلد وزیردفاع  

همان منبع  (۲۸)  

خورشیدی  ۱۳۹۱مورخ ماه دلو سال  –شبکه ی اطالع رسانی افغانستان  (۲۹)  

همان منبع    (۳۰)  

همان منبع   (۳۱)  

برگرفته شده از " خبرخانه   –م ۲۰۱۲ماهنامه ی "نایاب" مورخ ماه سپتمبر سال   (۳۲)

کابل"  –  

م  ۲۰۱۲وبسایت "فارسی رو" مورخ هفتم ماه سپتمبر سال   (۳۳)  

م  ۲۰۱۳نشریه ی "کریستن سانس مانیتور" مورخ پنجم ماه فبروری سال   (۳۴)  

م  ۲۰۱۲سیایت انترنتی " شورش" سال   (۳۵)  

کتاب " عدم موفقیت طرح ها و سیاستهای جامعه ی جهانی درافغانستان" به قلم   (۳۶)

م  ۲۰۰۸سال  – چاپ انتشارات بامیان   –داکترعزیز گردیزی   

م به نقل از ابراهیم ازهر معاون  ۲۰۱۲اپریل  ۲۹خبرگزاری بی بی سی مورخ   (۳۷)

 وزارت مبارزه با مواد مخدرافغانستان

م  ۲۰۱۲سال  سایت انترنتی " شورش"  (۳۸)  

نشر شده از   -راپورسازمان ملل به مناسبت  روز جهان مبارزه با مواد مخدر  (۳۹)

م  ۲۰۱۲سال  –سوی خبرگزاری بی بی سی   

م  ۲۰۱۰منتشره ی سال  –راپور سالیانه ی سازمان ملل  (۴۰)  

نشریه ی الکترونیکی  شبکه ی اطالع رسانی افغانستان از قول منابع آگاه    (۴۱)

م۲۰۱۲تمبر  \سدراخیرماه   
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م ۲۰۱۲سال  –پور دفترسازمان ملل )یوناما( درکابل  را (۴۲)  

جزوه ی تحقیقی مربوط به مرکز تحقیقات علمی فرانسه به نقل از داکتر پیرانورد   (۴۳)  

م ۲۰۱۲سال  –وبسایت " فارسی رو"   (۴۴)  

م  ۲۰۱۱تاریخ دوشنبه پنجم ماه سپتمبر  –شبکه ی خبر گزاری بی بی سی  (۴۵)  

م  ۲۰۱۳وبسایت " جاودان"  سال   (۴۶)  

خورشیدی۱۳۹۰نشریه انترنتی " امید وطن " مورخ  ماه عقرب سال   (۴۷)  

م  ۲۰۱۲سال  –شبکه ی اطال ع رسانی افغانستان  (۴۸)  

منبع ارقام ) یونایتد نیشن آفس آن درگز اند کرایم ( ۴۹)  

Unodc.org-ieo.org/opm 

منتشره در   –مقاله ی " مواد مخدرلوکومتیف تروریسم" به قلم " بشیرمومن"    (۵۰)

وبسایت " فردا "   –م ۲۰۱۲شماره ی تاریخی ماه می سال    
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 فصل چهاردهم

 

وترفند های سیاسی   با گروه طالبان مذاکره  طرح 

 پیرامون آن

باساس سیاستها    کنفرانس بین المللی کابل بود که حامد کرزی و تیم کاری اش،  تدویرِ پس از

تشکیلی    اروپایی شان(،  امریکا و بریتانیا و متحدانِ پنهانی کشورهای قدرتمند )  و لزوم دیدِ 

ها  یکتعداد ازمالها، مولوی   این شورا،برمحورِ  .دندرا بنام " شورای عالی صلح" ایجاد کر

تنظیم    فکری با گروه طالبان و سایر حال، عناصری که ازنظرِ عینِ و در"  و "علمای دینی

با گروه  " برادری"  مذاکره وآشتی و  رد آورده شدند تا پروسۀگِ   های مذهبی موافق بودند،

اس  ون باسرند. چحزب اسالمی گلبدین( را به پیش َب آن وبخشی از  طالبان )بخشهای چندگانۀ

ن راستا اختصاص یافته بود، بنابرآن، برای عده یی  ای هم در  لندن، مقدارکافی پول  کنفرانِس 

رم کننده بود، چنانکه  دلگ سودمند و  این شورا  ازفرصت طلبان واستفاده جویان، سهمگیری در

ریاست این شورا   ا جدیت خواهانِ ، ب سنا هم بود   که رییس مجلِس ابتدا صبغت هللا مجددی  در

تالش بخرچ  بنیادگرای جمعیت اسالمی نیز   رحزبِ ، درحالیکه برهان الدین ربانی رهب دید گر

  پلوماسی خاِص ی دتوانست با استفاده از  حامد کرزینایل آید، مگر  کرسی این شورامیداد تا به  

جدال منصرف ساخته و ربانی را به کرسی این شورا نصب    مجددی را از ادامۀ  خودش،

                                                                                                    کند.

بی بی    بخش فارسیم سایت انترنتی  ۲۰۱۱ه اپریل سال  تاریخی ششم ما  باساس گزارِش  

های مقام  سایر  امریکایی،  سی،  با  غربی، موازی  ملیون    کشورهای  پنجاه  مبلغ 

رسیدن به مقصد    راهِ ی صلح" تخصیص دادند تا ظاهراً دربرای " شورای عالدالردیگر
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و درسالهای بعدی گفته شد  استفاده صورت گیرد.  ن معامله وسازش با گروه طالبان( ازآ)

روند صلح بمصرف    عنوانِ   ، تحتاز طریق این شورا  )؟(مبلغ یک ملیارد دالر  حتا  که

تا درج   گزاف انتشار نیافت   چنین پولِ  اجع به مخارجِ . ولی هیچ سند مؤثق ررسیده است

                                                                                     .دی گرد   می  این صفحات

وانگلیس  اقدامات مخفیانۀ امریکا  

 برای مذاکره با گروه طالبان

نشریۀ انترنتی "امید وطن"  ازقولِ   یکی ازروزنامه  های کابل نوشت: "امریکا قصد دارد  

به طور رو در رو با طالبان مذاکره کند و بارها به این گروه پیشنهاد داده است تا طی 

معامله ای، کنترول چند والیت جنوبی  افغانستان   را  بپذیرند...  همزمان، امریکا در شمال  

افغانستان، اختالفات    قومی را دامن میزند و در همین راستا به برخی از قوماندانان    سابق  

ک  مک مالی میکند. . .  امریکا در شمال افغانستان با گروه های مختلفی تماس بر قرار 

کرده و به تازه گی، تردد    مقامات    نظامی و سیاسی این کشور به  شمال افغانستان افزایش 

یافته است...برخی  ازقوماندانان    شمال    افغانستان با مقامات    امریکایی در دوبی مذاکراتی 

   (را در همین راستا انجام داده اند . . .    امریکا در پی تجزیۀ افغانستان است   )۱(       

گروه طالبان   محرمانۀ امریکا و نماینده گان    " مذاکرات  :نوشت  چاپ آلمان  شپیگل  نشریۀ

افغانستان بعنوان میانجی ل اشتاینز نمایندۀ ویژۀ برلین درمایکو   درآلمان صورت گرفت 

ور آن در بیست و هشتم ماه می در آلمان برگزار  این مذاکرات بود که سومین و آخرین د  

                                                                                       (۲) شد . "

نمود " شپیگل"نشریۀ انجام  که    عالوه  آلمانی    مقاصد    " طالبان برای  نیرو های  خود از 

قدر  طالبان    "گفتند که  امور  و کارشناسانِ   " استفاده مینمایند. نیز نو ظهور که  ت شان 

ند که هنوز هدف اصلی  سازماندهی میشوسوی برخی از اروپاییان  بسیار زیاد میباشد، از

                                                         (۳)"معلوم نشده است. از این اتحاد

   تاآنجا ادامه  امریکا با گروه طالبان و سلسلۀ امتیاز دهی سیاسی برای آنان،  مجددِ   نزدیکی



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

711 

 

دفتر طالبان    تشکیل    طرح  با:" دولت امریکا  روزنامۀ " تایمز" لندن نوشتپیدا کرد که   

 مذاکرات    ...این اقدام، باهدف شروعده استقطر تا پایان سالجاری میالدی موافقت کردر  

طالبان    دفتر    افتتاح  ان صورت میگیرد. با این امید که  صلح غرب با گروه شبه نظامی طالب

پیشرفت   به  د    درقطر  ایجا  برای  پایان    مذاکرات  و  دولت  و  طالبان  بین  حران ب    صلح 

                                                                 (۴)"ک کند... درافغانستان کم  

شد دفترِ   گفته  یابد،  تحقق  چیزی  اگرچنین  "که  عنوان  تحت  اطالبان  سالمی امارت 

زمان  گروه ازالمللی این به رسمیت شناخته شدۀ بین  سیاسی گیافغانستان"، اولین نماینده 

خواهد   ده سال "جنگ امریکا علیه تروریسم"یا پس از  میالدی۲۰۰۱سال  سقوِط شان در

گروه  الی منتشر شد که فقط یکروز پس ازآن )سیزدهم ماه سپتمبر(،  بود. این گزارش درح 

کابل را به راه  در"  ناتو و پایگاه "  تروریستی علیه سفارت امریکا  یدِ طالبان، حمالت شد

، گفته شد که حمله کننده  نداز کابل رسید   درهمان روز  . باساس گزارشهایی کهندانداخت

  و استعمالِ امریکا  نیمه کاره واقع در سه صد متری سفارت    یک عمارتِ ، با استفاده ازگان

 جانی و مالی سنگینی را مبادرت ورزیدند که تلفاتِ   خونین   سالح های ثقیل به این عملِ 

  " دفترگروه طالبان در  مربوط به پذیرِش   روزیکه گزارِش   همچنان، درعینِ درقبال داشت.  

 استقرارِ   علیه محلِ ه و خونین دیگری توسط گروه مذکوریافت، حملۀ مسلحان انتشار  "قطر

دراثرآن دو نفر کشته و حدود    والیت وردک صورت گرفت که د آبادِ های "ناتو" در سی نیرو 

                                                                    شدند. دیگر زخمی  یکصد نفر

اسالم کلنتن" رییس جمهور وقت امریکا از"  آستانۀ دیدارِ  پیمان ناتو، درجنراالنِ یکی از

، بدست آورده مخفی شدهپاکستان    " نامۀ مالعمر را که درخاک  آباد اظهار داشت که  

مرگ بجنگند،    م  تا د    خویش دستور داده تا علیه خارجی ها  ن برای پیروان  است که درآ

خارجی به شمول زنانی را که برای متحدین معلومات تهیه    افغانی مؤسسات    کارمندان  

                                                                            نند..."مینمایند، به قتل برسا 

ییکه حکومت و   تجزیۀ   ، طراح اصلیانگلستان  ازآنجا  پاکستان ایجادِ   هند  بنام   کشوری 

  بنیادِ نو  حکومتِ   درقبالِ   حامی جدی سیاسی  نقِش   ،ن نیز نه تنها خود س ازآنطقه بوده وپدرم

حمایت  مالی و  های  ُکمکدرجهت  امریکا را نیز  متحدۀبلکه ایاالت  پاکستان را بازی نمود،  

پاکستان  نظامی  –سیاسیهای   گردانید  برای  امریکا،    ،متمایل  متحدۀ  ایاالت  که  آنجا  تا 
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، یعنی  پذیرفت پیمان های نظامی "سنتو" و " سیاتو"  را درپاکستان    نو بنیادِ  کشور عضویتِ 

متحدِ  بمثابۀ  را  برگزُ   ستراتژیکِ   پاکستان  "خطِ ید،  خویش  تحمیلی  بعنوان   را  دیورند" 

نیستی"  " اندیشه های کمو   نفوذمقابلۀ مؤثربا    غرِض   بین المللی به رسمیت شناخت،مرزِ 

تا جنگی  ایط ِ را با مدرن ترین وسایل و وس  پاکستان  شوروی دیروز، ارتِش  مجهزنمود 

 انگلیسها باهمین دلگرمی ها و همکاریها بود که  آسیا.  براعظم ِپیکرِ  دیگری باشد در اسراییلِ 

  و عاملِ پاکستان    " طالب " سازی درخاکِ   پروژۀ   عمدۀ ماشینِ   کنِ رُ   بمثابۀ  درسالهای اخیر،

  ن، ازهمان وهلۀ بنابرآ  . نقش بازی کردند  اجتماعی افغانستان  –دگونی اوضاع سیاسی  مؤثرِ 

بریتانیا(  شود، این کشور)  طالبی درافغانستان برچیده  امارتِ شد بساط ِبرآن  نخست که قرار

مالی واستخباراتی  نظامی،    پلوماتیک ظاهراً ضد گروه طالبان، سهم فعالی د  با یک چرخِش 

هشت  پنج تا  ه به تعداِد  نمودامریکا وپیمان نظامی ناتودرافغانستان اتخاذ  وفادارِ   متحدِ   نبعنوا

کردند شا  مسلحِ سربازِ هزار جابجا  هلمند  دروالیت  را  و  .ن  فعال  سهمگیری    چرخِش این 

ازپلی د عالوه  مشترکوماتیک،  های  برنامه  و  ها  طرح  وجود    ومحرمانۀ   آنکه 

بمنظوِرآن  عین حال،  میکند(، در)و  میکرد  منطقه را تداعی دوکشور)امریکا وانگلستان( در

در   بتوانداین کشوربودکه   منطقه  تحوالتِ   جریانِ ازیکطرف  و    مستقیم حضورِ   افغانستان 

ممد    داشته الزم،  مسلحِ حافظ ِ و ودرمواقع  های  سایردسته  و  طالبان  شنو   "گروه  و  " گپ 

پذیرباشد و از منفعت برداری  و   ، ذخایرطبیعی جنگی  غنایمِ   تقسیمِ در سوی دیگر،  دستور 

. واما، طوریکه  عقب نماند  حریفان، ازدرافغانستان و منطقه  استراتژیک    –های سیاسی  

جنگ علیه  ، درعین حالیکه بنام "توضیح دادیم، نیروهای این کشورگذشته نیز  صفحاتِ در

  واروپایی اش وارد افغانستان گردید    انِ نیرو های امریکایی و متحد  تروریسم" در کنارِ 

گ  ن" ج  داغ ترین منطقۀیعنی در افغانستان، جنوب غربِ عمدتاً در والیت هلمند، واقع در

تأیید شده، روابط صمیمانه    مؤثق و گزارش های  باساس اسنادِ   علیه طالبان" جا بجا شدند،

نظامی    النِ ود که جنرادرهمین راستا ب با گروه طالبان را حفظ نمودند.    و اما، )ِسری( شان

بودن   "    " بیهودههایشعار  برای نخستین بار  حکومت انگلستان  عالی رتبۀ  و کارمندانِ 

، "   با این گروه  مذاکره و مصالحه  راه    رپیش گرفتن  د  ضرورت  "  ،    جنگ علیه طالبان

  خوردِ رده و ب " را به زبان آو پیروزی ندارد  ،جنگ "و    شکست نظامی ناتو در افغانستان"

اصطالحِ   مطبوعاتِ  دادند،  گروهغرب  ب شورشی  "  را  تروریستی "  گروه    جای 

، تبلیغاتی و  ا تالشهای موزیا نۀ سیاسیگرفتند و سعی بخرچ دادند تا ب طالبان بکاردربرابرِ 
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بمثابۀ را  متذکره  درمقابلِ   اطالعاتی، گروه  بدیل  نیروی  آیندۀ   حکومت کرزی  یگانه  و 

حتا  افغانستان همین  بد  موازیبشناسانند.  های  ان،  علیه    مسلحِ نیرو  آنکه  بجای  انگلیس، 

لقاعده( برزمند  االیتجزای سازمان تروریستی )گروه تروریست و جزِ   طالبان بمثابۀگروه  

عه مربوط  قل  موسیشهرک(  لف عقب برانند، ولسوالی )مخت   ها و مناطقِ و آنها را ازشهر

  خود سرانه و مرموز به گروه مذکورتحویل دادند.   بگونۀ  م۲۰۰۶درسال    را والیت هلمند

  انتقاالتِ نقل و بیرون داده شد مبنی برپروازها و   محل  مردمِ   قولِ دیگری از  نیز، گزارشهای

طرف   گروه طالبان ازهای انگلیسی و حتا تجهیز و تسلیحِ هلیکوپتروسؤال برانگیزِ شبانه  

" نیرو های  اطالع دادند که  م  ۲۰۰۸نکه رسانه های افغانستان درماه اپریل سال  چناآنها.  

رماندهان طالبان در ناتو، چند کانتینر مرمی و مواد خوراکه را پهلوی خانۀ یکی از ف

ازهوا  والیت   "  تا بپر  زابل  اند.  کمیسیونِ چنانهم  کرده  معاون  سادات  شفیق    امورِ   ، 

                                            گفت:      ن افغانستا ارضی پارلمانِ  تمامیتِ دفاعی و 

"  قراراطالع مؤثق ، ساعت  ۱۲  روز پنجم   حمل، چند فروند  هلیکوپتر    باربری حامل    چند  

ولسوالی   در  کرتود  آقای  بنام حاجی  خانۀ شخصی  نزدیک  در  را  آنها  که  بود  کانتینر 

ارغنداب    والیت زابل برای نیرو های مخالفین پیاده کرد، یک کانتینر را باز کردند که در  

داخل  آن مقداری مرمی و وسایل خوراکه بود و دو کانتینر دیگر را باز نکردند که معلوم 

 نیست در بین آن سالح بوده یا پول."  )۵(                                                 

افغانستان، سران و  انگلیسی در  پردۀ مقام های  برنامه های خاص و پشتِ   ردِ ازپیشبُ عالوه  

آمیزو    ُملکی و نظامی آن کشور، هرازگاهی اظهاراتِ   ارشدِ   کارمندانِ  دشمنانه، توهین 

بعمل آورده اند. مثالً، " لیام فاکس" وزیردفاع  افغانستان    علیه مردمِ سؤال برانگیزی نیز

نظامی و انسان   باید بین اهداف  م طی یک مصاحبه گفته بود که " ۲۰۱۰انگلیس درسال 

کشور     یک  در  پرورش  و  تدوین   سیاست    آموزش  ..  برای  گذاشت.  فرق  دوستانه 

ورشکستۀ قرن  سیزدهمی، یعنی افغانستان، حضور نداریم. ما در اینجا برای آن هستیم 

 که مردم بریتانیا و منافع جهانی ما تهدید نشوند..."   )۶(                                  

همچنان، سفیرانگلستان درکابل، درسال  ۲۰۰۶  با صراحت گفت که   " هنوز  صحبت از  

دموکراسی در افغانستان بسیار زود هنگام است  و ما در افغانستان، نیاز به دیکتاتوری  

 عاقل } نوع طالبی{ داریم که با ما کنار بیاید  ..."                                               
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را بدین سان به نشر   چنین اظهارات، مطلبی  "شبکۀ اطالع رسانی افغانستان"، متعاقبِ   

با تروریسم، آدرسهای مختلف  مبارزه  افغانستان و روند    ...تاکنون درجنگ  ":  رسا نید

به سوی پاکستان حواله شده است    انتقادمان   مقصر دانسته شده است و بیشترین پیکان  

. دراین استفعالیت  نیرو های تروریستی درکشورو    حران  ب    اصلی  که این کشور مقصر  

گروه طالبان و از    استخباراتی آن، مولد    شکی نیست که پاکستان و به ویژه، دستگاه  

سنگین   محوری این گروه به شمار می رود، اما چرا تا امروز از نقش    حمایت کننده گان  

ی آن کشور از دسته ی بزرگ نیرو های    انگلستان در خصوص حمایت گستردهو پنهان  

بزرگ را با ارائه ی چند جمله ی عوام    تروریستی طفره رفته ایم و یا هم این چالش  

طالبان، بلکه    سرنگونیر یک دهه پس ازنگلیسها نه تنها دفریبانه دست کم گرفته ایم؟ ا

فراوان برای مردم این دیار بوده اند. این کشور منبع آفتها و رنجهای  گذشته های دوراز

سر    درد    " تفرقه بیانداز و حکومت ک ن" برخوردار بوده و مناطق    همیشه از سیاست  

اث گذاشته  امپراتوری اش درجهان به میر  ساز و مورد منازعه زیادی را پس از شکست  

گنگ، زمینه ی موجودیت دایمی آن کشور در مسایل جهانی را به    است  که این مناطق  

سیاست های چند پهلوی بریتانیا در کشورهای    گونه ای رقم میزند. اگر از تمامی اعمال  

به درازا خواهد کشید که اندر این باب  گون تنها فهرست وار هم نام ببریم، سخن  گونا

د. عالوه بر اینها، انگلستان یکی از طرفهای محوری شکل گیری گروه  کتابها نوشته ان

نظامی   متحجری بنام طالبان به شمار میرود. پس از حادثه ی یازدهم سپتامبر و حضور  

امریکا در افغانستان، برداشتها بگونه ای بود که گویا انگلیسها دست از حمایت    سنگین  

شده اند، اما این موضوع  ا تروریسم  مبارزه ب  د  رون  راستین    طالبان برداشته  و شریک  

یقین نرسیده است    همیشه در بین شک و گمان در نوسان پیش رفته و هیچگاه به مرز  

پدیده ای بنام طالب، بگونه ای رفتار    . مقام های انگلیس در یک دهه پسین  دربرابر  

ز سمت شان کنار  اتهام و بی باوری را ا  کرده و موضع گرفته اند که نمیشود شمشیر  

انگلیسی مسئولیت   نیروی  تا زمانیکه  هشت هزار  به    والیت    امنیت     کشید.  را  هلمند 

وی داخلی و  هزاران جنگج  تجمع  مطمئن    تنهایی در دست داشتند، این والیت به مرکز  

چند منطقه   انگلیسی درچند سال قادرنشدندهشت هزار نیروی    خارجی تبدیل شده بود. 

مسلح پاکسازی کنند تا اینکه امریکایی ها    مخالفین    از وجود    ورت کل  ی کوچک را به ص

رده و قسمت زیادی از نیرو های انگلیسی را از این گروه ها پی ب    مشکوک    به فعالیت  
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بحث های مختلف نسبت    هلمند به مناطق دیگر فرستادند که این مساله باعث بر انگیختن  

نیرو های بریتانیایی در افغانستان گردید....در روز هایی که دامنه   ماموریت    به ماهیت  

های  مخالفین توسط هلیکوپتر  کشور کشانیده شده و مساله ی انتقال    ی جنگ به شمال  

اتهام نیز به سوی نیرو های    اعظم    نیرو های خارجی به میان آمد، درهمان زمان قسمت  

گردید،ا دراز  که    نگلیسی  با  چرا  داشتند  حق  عادی  مردم  حتی  و  به    آگاهان    توجه 

مشکوک   درکشور،فعالیتهای  این    انگلستان  عامل  را  ها  انگلیسی  نخست  دروهلۀ 

های نیرو های خارجی مخالفین توسط هلیکوپتر  بدانند. پیش از اینکه مساله ی انتقال  کار

بی    ی ماندگار؛ رییس جمهور کرزی در یک اقدام  روزنامه    اطالعات    پیش آید، بر اساس  

ت های  انگلیسی را که متهم به جاسوسی و فعالیپلومات  یسابقه و حتی شجاعانه، دو د

کشور خارج کرده  و " پدی اشدون" انگلیسی را که به حیث  پنهان شناخته شده بودند از

  لیسی بارها از بازگشت  نماینده سازمان ملل پیشنهاد شده بود نیز رد کرد.  مقام های انگ 

سیاسی افغانستان حرف زده و حتی گفته میشود چندین بار   دو باره طالبان به ساختار  

سران  میزبان   از  کشور  برخی  و  پاکستان  عربستان،  باره  این  در  اند،  بوده   طالبان 

  انگلستان در یک خط موازی در حرکت هستند. در این روز ها دیده میشود که یکبار  

شماری از مقام های پیشین گروه طالبان مانند مال عبدالسالم ضعیف     دیگر، لندن میزبان  

                                                                                     ( ۷است ..." )

سه  خارجۀ پارلمان بریتانیا تشکیل جل  م  کمیتۀ امورِ ۲۰۱۱، درماه مارچ سال  بهمین سلسله

ریچارد   ."امۀ فشار بر طالبان بی نتیجه است" اداین جلسه اعالم نمود که    داده و در پایانِ 

اینست که هر  "  آنچه ما میخواهیم بگوییم  :  نمود کهاظهارکمیتۀ مذکور  مسوولِ   اوتاوی

 . درحال  یتوانیم آنرا صرف گفت و گونماییم..یم روزی است که میک روزیکه ما می جنگ 

نشان  . شواهد   نظامی..بیشتر    شار  فعالیتهای سیاسی نیاز است نه به ف  حاضر به تشدید  

عملیات   که  درشدید    میدهد  که  شورش  ضد  درافغانستان  حال    شورشیان  علیه  حاضر   

                                                      (  ۸" )، موفق نخواهد شد.درجریان است

، علی رغم آنکه  افغانستان نیزسایرکشورهای غربی و ذیدخل درامورِ   بلند پایۀ  مقام های 

تا اصلِ  پنهان نگهد  نیات و مکنوناتِ   سعی بخرچ میدادند  ارند، ولی  استعماری شان را 

"گوئیدو  . مثالً،  آنها بیرون میزد  اعمالِ ی حرفها و البه الآنها از   خصمانۀ  گاهگاهی، نیاتِ 

وزیرامورِ  گفت  خارجۀوستروله"  درکابل  سخنرانی  یک  اهداف  :  آلمان ضمن  اصلی    " 
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 سربازان    اصلی  حضور    شفاخانه نبوده هدف    چاه و ساخت    ما در افغانستان، حفر    ور  حض

  موردِ   آزادی و امنیتِ    بلی !)   (  ۹)  ما  در افغانستان، دفاع از آزادی و امنیت است ..."

وبس.                                                خودشان  سرمایه ها و خیابانهاینیازِ   

افغانستان   سعدهللا ثابت سناتورِ قولِ کابل از  چاپِ ماندگار"   دیگرکه روزنامۀ " دریک گزارِش 

: " خارجی ها ی مقیم افغانستان، شبه نظامیان چچنی آنرا به نشر رسا نید، گفته شد که

درشمال    درمناطق    را تاش"  کرده    "ارچی"و"آق  جابجا  کشور 

                                                                                                   (۱۰)اند."

وزیر صدراعظم،  ازآنکه  ودفعالوه  انگلیس  جنراالنِ اع  نظامی  پس    ی درجریان   سالهای 

جنگی افغانستان ابرازداشته اوضاع ِ   مختلف و نومید کننده یی پیرامونِ   اظهاراتِ   م۲۰۰۱از

افغانستان    درخاکِ سال دیگر"    نیروهایشان از سی تا پنجاه  باقی ماندن  ات از "  و به کر

و و جنرال " سرپیتروال"  ارد  جنرال " ریجاردز" قوماندانِ م  ۲۰۱۱درماه می  ،  سخن گفتند 

گانِ آن کشور، ضم  نیروی زمینی   فرماندۀ نماینده  برای  پاسخ دهی  انگلیس،    پارلمانِ   ن 

یکی   انگلیسی در هلمند، آنها را در گیر    نظامیان  " اعزام  یکبار دیگر صراحتاً گفتند که  

، ولی  دوم کرد.. . آماده ی واکنش بودیماز سخت ترین جنگها از زمان جنگ جهانی  

توقع نداشتیم این واکنش به این شدت باشد . . . طالبان را دست کم گرفته بودیم و ..."   

درخود نهفته دارد و  مستقیم نیزپلوماتیک وغیری  دخاِص  این چنین اظهارات، معنی و پیامِ 

  خاکِ روه طالبان و تروریستهای مسلح دراین خواهد بود تا بدین گونه، برای گ آن عبارت از

برای جهانیان بزرگتر از آنچه  ببخشد و آنان را   بیشتر جنگی روحیۀ تان و پاکستانافغانس

بگذارد. نمایش  به  صدراعظمِ   هستند  براون"  که  وقتِ   "گوردون  درسفری  انگلستان   

بکابل داشت، ۲۰۰۹ماه می سال     اواخردر ازحضورِ   م  نیروهای    "  پنجاه سالۀ"  رسماً 

رابطه تذکرداده شود که روزنامۀ    همینا دارد درج   افغانستان سخن بمیان آورد.انگلیس در

بود،    ترجمه شده  "هارون امیرزاده"بریتانیا که توسطِ   یک منبع محرمِ   قولِ " پیمان ملی"، از

چنین نوشت:  "  یک خطرخیلی جدی وجود دارد که مناطق    شرقی و جنوبی افغانستان  

که تاحال چندان دولت کابل برآنها کنترول نداشت، بحیث     دیفاکتو به مناطق    آزاد مبدل  

شوند. این در واقع، شبح    کنفدراسیون دولت جنگ ساالری که در حال شکل گرفتن در 

مناطق قبایلی پاکستان است را نشان میدهد که با الحاق    مناطق  قلمرو جنوبی افغانستان  

گسترش خواهد یافت . . . واقعیت اینست که  ایجاد    دولت–  ملت از مردم افغانستان در  
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بود"  نشریۀ   نخواهد  بیش  خواب  یک  اصالً  نامشخص  و  کنترول  بی  های  مرز  حدود 

 ً ده والیت جنوبی افغانستان    اختیارات  سپردن    همچنان مذاکرات  ":  نوشت که  مذکورمتعاقبا

به طالبان که تا بحال شایعۀ آن وجود داشت، سرانجام بطور رسمی از طرف طالبان 

مطرح گردید. این طرح طالبان در واقع گامی رسمی و عملی بسوی ایجاد کنفدراسیون 

"     امارت    .  .  . است  پاکستان  و  افغانستان  تجزیه  و  طالبان  متحده 

(۱۱)                                                                                               

... درپی " ماندگار" چاپ کابل چنین نوشت : "  روزنامۀبه نقل ازانترنتی " جاودان"    نشریۀ

جنوبی    افغانستان حاضر شده است که برخی از والیات    صلح با طالبان، حکومت    مذاکرات  

                                                 (۱۲)افغانستان را به طالبان واگذارکند..."  

باز عالیک عضو   قولِ از"جاودان"  شورای  نگاشت"  طرح، :  ی صلح"  این  اجرای  با   "  

طالبان در ده والیت جنوبی افغانستان به گونه ی رسمی مستقر خواهند شد و به نحوی 

این والاامارت   در  را  اینصورتسالمی  }در  برپا میکنند...  به حمایت  با     {یات  توجه 

کشور} آن  ی  جنگسترده  واگذاری  با  که  است  روشن  دیگر  طالبان،  از  وب پاکستان{ 

خود تلقی خواهد کرد   افغانستان را بخشی از خاک    ، جنوبافغانستان به طالبان، پاکستان

و هرگونه کار روایی یی را که دلش بخواهد در این مناطق محققق خواهد ساخت ..."    

،  برای گروه طالبان  جنوب غربی یا جنوب شرقی کشور اری ده والیتِ البته واگذ  (۲۷۱)

افغانستان نبود، بلکه برای نخستین بار، برخی از تئوریسن ها   حکومتِ  تنها طرح یا نظرِ 

نرانی ها  ، چنین طرح تجزیه طلبانه را طی سختراتژیست های امریکایی و انگلیسی و اس

  رییس سابقِ   لفافه، که حتا بگونۀ بسیار آشکاربیان داشتند.های خویش نه درو مصاحبه  

اظهار داشت  خبرگزاری بی بی سی    یی با  ( طی مصاحبه ۵-امجاسوسی انگلیس )  سازمانِ 

یازده سپتمبر سال    . حمالت  مبارزه با تروریسم است..  ، راهی برای پایان  " مذاکره:  که

رم بود نه اقدام    ۲۰۰۱ جنگی ... نهایتاً باید با گروه های تروریستی به مصالحه ای    ج 

بررسی این میباشند    حال  ی استخباراتی امریکا و انگلیس در. . دستگاه ها  رسید.سیاسی   

حبت کنند؟ چگونه با آنها صحبت کنند و در بارۀ چه چیز هایی بحث  صکه با چه کسانی  

 افغانستان توسط  تروریسم" و اشغالِ جنگ علیه  باید گفت که درسالهای نخست " کنند؟ "

سفید تمایلی به مذاکره با گروه طالبان و ُجست و جوی راه   های ناتو و امریکا، کاخِ نیرو 

برای مدتی هم بخاطرِ  سیاسی نداشتحلِ  سیاست های مزورانه وطالب   اعمالِ ، چنانکه 
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خاِص  رنجشهای  درهلمند،  انگلیسها  د دوستانۀ  و  سیاسی  آنرا  پلوماتیک  ی   بروزکردکه 

افکارِ  از ازانظارو  پس  بخصوص  ها،  امریکایی  عاقبت،  اما  نگهداشتند،  پنهان  عامه 

بحیثِ رویکارِ  اوباما"  باراک   " کشور  آمدن  جمهورآن  دوستان ،  رییس  طالب  جبهۀ  به 

الم کردند  م رسماً اع۱۹۱۱مذکورپیوسته و درسال    مذاکره با گروهِ   طرفدارانِ انگلیسی و

مشخص    مشخصی بیابد، یک آدرِس ی آنکه روند مذاکره با طالبان مسیر که " حاضراند برا

بان در دوهه پایتخت  طال" هم همان دفترِ مشخص  و این " آدرِس   برای آنان در نظربگیرند."  

یافت.                                      بعداً بصورت رسمی گشایش    شیخ نشین قطر بود که  

پاکستان باامریکا و انگلیسحکومت موازی  حرکت  

حادثۀ یازدهم سپتامبر،  د دارند که پاکستانی ها عالوه ازآنکه پس ازعزیز بیاخواننده های  

  هم بود که   بهمین دلیل شان در"جنگ علیه تروریسم" را اعالم نمودند و  ظاهراً همکاری  

نقد  ارد دالرملی   ه بیشترازدهمیالدی وج   ۲۰۱۱تا    ۲۰۰۱سال  رسمی امریکا، از  باساس آمارِ 

زدند از به جیب  را  امریکا  و شرایط ُِکمکهای  ها  دیگر ، طرح  باالی  سودجویانۀ  نیز  را 

ستۀ طالبی و تنظیمی  های واب  نیرو گنجانیدنِ رت ازباامریکا تحمیل کردند که آن ع   ابرقدرتِ 

امریکا نیزبه اساس    احتماالً جانبِ .  سیاسی افغانستان است  قدرتِ در  حزب اسالمی گلبدین()

نهایتاً مجدد و   پاکستانی ها موافقت نمود و یا ادغامِ   استراتژی منطقه یی اش، یا با این طرحِ 

  افغانستان، طرح   بخشهای جنوبکابل و یا الاقل درامارت" گروه طالبان در"  وبارۀایجاد د

را احتوا  این موضوع، چند سال    . منتهابوده است(  پاکستان  -انگلستان  –)امریکا  مشترکِ 

منافع ضدِ   حرکت به سوی این هدفِ   . غرِض بگونۀ عریان برزبان آیدآنها  از ضمیرنمود تا  

  ، نا ها، ترورها، انفجارهابحبوحۀ تداوم جنگ  کستانیها در پا ، الزم بودملی مردم افغانستان

، زمزمۀ " طالبان میانه  مزدور   گروه هایمنی ها و ویرانگریهای گسترده توسط افراد و ا

ریق  این ط القاعده" را سردهند تا ازافرادِ طالبان از  جداسازی" و " رو و مذاکره با آنها  

  " ایشیا تایمز"  چنانکه نشریۀنموده باشند.  ایجاد  عامه افکارِ   پذیرِش   ی غرِض بستِرمساعد

ت گیرد . }درپاکستان{ تصمیم گرفته شد که از طالبان باید طوری حمایت صور.. : "نوشت

ه با طالبان شوند و به این ترتیب، چه  که نیرو های ناتو درافغانستان مجبور به مذاکر

غربی خود را به   بازی کرده و متحدین  کسی بهتر از پاکستان میتواند نقش میانجی را  

                                                                           (  ۱۳) اطاعت وابدارد؟"
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عالیرتبه    " مقامات  :  پاکستانی نوشت  " احمد رشید" ژورنالیستِ   قولِ "واشنگتن تایمز" از

ی رسمی پاکستان به کشورهای عضو ناتو به اصرار و پافشاری میگویند که طالبان را 

 محلی با آنها به گفت و گو بپردازند...  صلح    بپذیرند و در باره ی یک سلسله توافقات  

وزیرخارجه ی پاکستان، خورشید احمد قصوری به وزرای خارجه ی برخی اعضای ناتو 

شکست قراردارد...    افغانستان هستند و ناتو درشرف    جنگ    دن  بر    گفت که طالبان درحال  

به با   یک مصاحپاکستان درخالل    دگرجنرال علی محمد اورکزی والی صوبه ی سرحد  

ارتش های امریکا و بریتانیا در افغانستان    ماه گذشته گفت که عملیات    اواخر  رویتر در

 ً   و یا عدم    درک  صحیح استبرفکوچ مانند را تحریک میکند . . . یا عدم    یک قیام    صرفا

ملی پشتونی را رهبری میکنند  اکنون یک مقاومت    شکست ... طالبان  شجاعت برای قبول  

بی آن  انداختن  روکه هدف  میباشد  اشغالگران    ن  هانتر"  آقای "غربی  از  دونکان  یکی 

ازمسافرت در منطقه و جمع آوری معلومات    سناتوران   مستند، رسماً    امریکایی، پس 

که داشت  عملیات    اظهار  پیش    رهبری  به  آی.اس.آی  استخباراتی  سازمان  را  طالبان 

                                                                                     (۱۴). " میبرد

اظهاراتِ  و  ها  ادعا  سایرِ   این  و  هاسناتور  مصاحبه  سخنان،  را،  امریکایی  منابع     ،

جنرال حمید گل سابق    نظامی پاکستان، بخصوص  جنراالنِ   موضعگیری ها و تب و تابِ 

آی. که  اس.رییس  کشور  آن  مختلفقعِ موادر آی  ا  بدون  مالحظۀند،  و  کترین    سیاسی 

اند.  اثبات میرس  میگیرد، به پایۀن صورت گرفته وپلوماتیک به نفع گروه طالباید  نزاکتهای

م آباد اسال  رحومۀدرمذکو   دی با جنرالِ میال  ۲۰۱۱درسال  بی بی سی  مثالً، وقتی خبرنگارِ 

شکارا گردید.  آ  گروه طالبان  درقبالِ   سیاسی وی  کنه و ماهیتِ گفت و گوبعمل آورد، دیگر

"    جوابهایرد، اینک بخشی از بَ ع پی َگرامی بتواند تا حدی به موضو  برای آنکه خوانندۀ

راجنرال   گل"  در  حمید  ابرازبرابرِ که   " زاده  نجفی   " سوالهای  اینجا    در  درج نموده 

                                                                                             مینماییم:

تازمان خروج نیرو های خارجی از افغانستان، مذاکره کند...  اوباما }باید{ با طالبان»  

ناتو و امریکا دیگر گذشته  ،  ر نمیشود... زمان دولت حامد کرزیصلح دراین کشور برقرا

است و این طالبان اند که به افغانستان باز خواهند گشت...، چون حکومت کرزی دست 

نشانده است، کسانیکه دردولت حامد کرزی کار میکنند، همه دست نشانده گانند، آنها به  

...  شد با اینها گفت و گو کنندطالبان حاضر نخواهند  ملت افغانستان خیانت کرده اند. .. 
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ملی افغانها نماینده گی میکنند...    طالبان را نباید صرف طالبان خواند، آنها از مقاومت  

 عمر{ گفت وگو کند.."  مسلح }اوباما با مال  صلح باشیم، امریکا باید با مخالفان    اگر دنبال  

افغانستان، شریعت  اسالمی و سکوالردر  حکومت    ، "در اختالف برای تأمین  و باالخره

   (                                              ۱۵؛ )ه و سکوالریسم باخته استبرنده شد

  ارتِش   راتِ استخبا  نظامی پاکستان و شبکۀ   جنراالنِ   تِ شها، گاهگاهی علنی شده مُ این حمایت 

میالدی، هوا پیما    ۲۰۰۸ماه سپتمبرسال   جهان بازمیکند. مثالً، درمردمِ   آن کشور را نزد

که    ندرا بمباران نمود سوران دره"  در روستای "  سرحدی پاکستان  گاردِ   های امریکا مقرِ 

کشته شدند. درهمان شب و روز،   مذکورپاسگاهِ  ازمؤظفینِ یازده تن    ، به تعدادآن  درنتیجۀ 

  محل   مردمِ   " نیویارک تایمز"، پس ازرفتن درمیانِ   روزنامۀ   دکسترفیلکینز" گزارشگرِ   "

" وقتی امریکایی ها به طالبان حمله کردند،  :  و تحقیق و بررسی خاص، چنین نوشت

مرزی پاکستان به سوی نیرو های امریکایی آتش گشود. آنها )گاردمرزی پاکستان(    گارد  

ک کنند، آنگاه، هواپیما های امریکایی آمدند و پاسگاه  تالش میکردند که به طالبان کم  

  " به دنبال  " نیویارک تایمز" می افزاید که    گزارشگرِ   د. "  پاکستانی را بمباران کردن

  هاست که تالشها برای مقابله با ستیزه جویان در مناطق    ی  ریشه های اینگونه همدرد

                                                                           "     عقیم میکند  پاکستان را  قبایلی

                                          کرزی و طالب دوستی هایش

رسمی ماه های   اظهاراتِ   همین راستا بود که حامد کرزی برخالفِ درنتیجۀ تالش ها در

اولِ   حاکمیتش  که گفته بود  " مالعمر، صد ها انسان را به قتل  رسانیده و جنایتهای بزرگی 

و   پنهانی  درآستانۀ سازشهای  به محاکمه کشانیده شود"  ،  باید  که  داده است  انجام  را 

معامله گریهای ضد ملی، همان عنصر قاتل و جنایتکار را "مالصاحب محمد عمر مجاهد"  

  " نمو ب و  خطاب  عمر"  درپیِش رادرمال  حتا  گفت  خلقِ   چشمِ   ده  آدرس  :  جهان  اگر   " 

، تنها این "  نزدش میروم و با او مذاکره میکنم.  حمد عمر را بدانم، شخصأم  بمالصاح

خویش جلو رفت که جنرال   طالب دوستانۀ  نبود. کرزی تا آنجا در زمینۀ کشش و کوشِش 

و  توز  جمهورکینه  رییس  گرِ   پرویزمشرف  رامداخله  سرپاکستان  حامی  گروه  سختِ که   

های قومی کشورما شناخته  افتراق  افغانستان وهمچنان، آتش بیاورِ طالبان و استمراِرنا امنی  
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حمالِت  دربرابرِ بعد، حتا  د و درسالهایخطاب کر)؟(   "ربراد"    را بصورت رسمیشده است  

های کشورکه منجر  کابل و سایر شهرشهرِ  گروه طالبان در دهشتناکِ تروریستی خونین و  

و یا   ر میکرد، یا سکوت اختیاافغانستان میشدنده های  باشفر ازدها و صد ها ن   به شهادتِ 

جوالی سال   ماهِ حتا زمانیکه درس. بد و  مینمو محکوم"  تکارانه را صرفاً "  جنای  این عملِ 

او    جان محمد مشاور خاِص   احمد ولی کرزی( را در قندهار وش )م، طالبان برادر ۲۰۱۱

نفرت    ه تنها هیچ حرفِ کابل ترورنمودند، ن رزگان را دراُ   و هاشم وطنوال نمایندۀ مردمِ 

  ولی، "  ماست  ملت    شهادت نصیب    داد که"ها نگفت، بلکه حتا تذکرتروریست  انگیزی علیه

داخلۀ افغانستان درپارلمان اظهار داشت   امورِ هللا محمدی وزیرجنرال بسم    حال،درعین ِ 

باساِس  آورده  که  بدست  اسناد و شواهدی که  استماع   و مکالماتِ   تروریستها را  تلفونی 

قرار درخاک پاکستان( ارتباط برمرز)آن طرف ِ ترور، با افرادی درنموده اند، عامالنِ 

ها نیز به نشر  ، ازطریق رسانه  عداً صدا های ثبت شدۀ تروریست هاچنانکه ب نموده بودند.  

که سخنگوی رژیم عربستان  حامد کرزی بحدی جالب بود    تالشهای تب آلودِ .  نیده شدندرسا

  متبوعش درصورتی میان دولتِ   لندن اظهار نمود که حکومتِ   حاشیۀ کنفرانِس سعودی در 

این مورد تقاضا  افغانستان، رسماً درافغانستان و گروه طالبان میانجیگری مینماید که جانبِ 

.   پادشاه آن کشوربه ریاض شتافتبعمل آورد و حامد کرزی چنین هم کرد و حتا به دیدارِ 

این جریان،  "شبکۀ اطالع رسانی افغانستان " نوشت که " بهمین دلیل بود    البته درقبالِ 

انجام شده وع جنایت های  سال گذشته، به یکباره حامد کرزی، مجم   جدی   که دقیقاً درماهِ 

  کرد وضمِن بیان را برادر خطاب    ویاو را به تاق نسیان گذارده    عمر و پیروانِ توسط مال 

دد..." وحتا  وی خواست تا به دولت بپیوناز،  "هیچ مشکلی با مال عمر ندارد  "اینکه  

افزود  خبرگزاری  نیزمیان    مذاکرات  که  همین  وگروه  پنهانی  کرزی  دولت  های  نماینده   

  که  ه شدمذکور گفت  گزارش  در  کهن . چنا سعودی صورت گرفته استعربستان  طالبان در

عبدهللا  جمله باید ازاین معامله نقش داشته اند که از   پرده نیز درروند  چهره های پشت  

  تشکالت  مندی رهبر  ابوالحسن مالدن و  اسامه بنمشاور    عظام، فرزند  هللا  عبداناس فرزند  

د. این افراد  " رباط عالم اسالمی" به دلیل اینکه    که ساکن مدینۀ عربستان است، نام بر 

دروثوق    مورد   اند،  بوده  طالبان  داشتند  مذاکرات    مهمی  نقش    "اولیه 

(۱۶  )                                                                                            
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، باساس وظایف و مسوولیت های حقوقی، قضایی  این درحالی بود که دولتها درسرتاسردنیا

دولتمداری شان، دربرابرهرنوع عمل تروریستی والنه های شناخته شده ی واقتضاآت   

آنها نه با تضرع وزبونی، بلکه با قاطعیت اقدام شجیعانه ی نظامی و سرکوبګرانه بعمل  

آورده و می آورند تا ملت های شان بدانند و یقین داشته باشند که دولت های شان، مدافع  

چیزدیگر.            اند، نه  یننده ی امنیت سراسرجان و مال شهروندان کشور وتأمین ک   

" وزیر دفاع ایاالت متحدۀ امریکا، پس ازبرکناری اش ازسمت آن وزارت،  "رابرتس گیتس 

(  ۲۱۲کتاب خاطرات خویش را نوشت که ضمن شرح و بست سایر مسایل، درصفحۀ )

محرمانه درارگ کابل آقای کرزی دریک نشست  : " ...اثرمذکوربا صراحت چنین نوشت

همرایش همکاری    ازمن خواست تا در از بین بردن سران جبهۀ شمال و تضعیف آنها

شمال است    رزی به من گفت بزرگ ترین تهدید در برابر حکومت من، جبهۀنمایم... ک

... وکرزی افزود که حد اقل  : ""گیتس" درهمین صفحه عالوه میکند که    .  نه طالبان "

طالبان باز بگذارید تا بتوانم از آنطریق تفنگ ساالران را از بین   دست مرا در تقویۀ

ببرم... آقای کرزی از همان سالهای دور دوم حکومتش، به جابجایی طالبان به شمال  

                                                                                       آغاز نمود. "

افغملتِ   چون سرنوشتِ  داخلی،انستان  ازتوطئه گران  ب چنبرِ در  ، عالوه  المللی توطئۀ    ین 

ا روسیه  امریکا تا انگلستان، ازایران ت ازبنابرآن، کشورهای مختلفی مثالً    ،بودافتاده  گیرنیز 

فرانسه  چین و    و  متحدۀ عربی تا ترکیه  ، ازاماراتِ وهند، ازپاکستان تا عربستان سعودی

ضد  "هنگامۀ    حولِ   پلوماتیک ی د   –دربازی های سیاسی    .  ..کستان و ترکمنستان و یازب  و 

طالبان    "تروریسم گروه  و و  دارنددرافغانستان  و  داشته  تداخل  درسا  . منطقه  ل  چنانکه 

دیدار  ن کشوردرآ  میانی حکومت ترکیه،پا در  ثرِ ام حامد کرزی با پرویز مشرف، در۲۰۰۷

و    آمدند تماسگیری با طالبان نایل  خصوصی در موردِ  سلسله توافقاتِ آورده به یک  بعمل

به افغانستان، صریحاً ترکیه، عالوه ازرفت و آمد های متواتر  در سالهای پسین، مقام های

ن کشور بکشایند. درهمان سالها، رای طالبان دفترسیاسی درآاظهار نمودند که حاضر اند ب 

الدین برهان  رهبر   وقتی  ترکجمعیت ِربانی  به  سفر اسالمی  خبرنگاران  یه  برای  نمود، 

داشت."     ی نخواهد تطالبان به کابل بیایند ، با آنان مخالف" اگرکه  اعالم کردآشکارا   
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ربستان سعودی وگروه طالبانع  

سعودی   عربستان  پادشاهی  ازرژیم  ایجاد  عاملآنکه  عالوه  )وهابیسم(    عمدۀ  وگسترش 

یکی  پس،  ،  جهان استو  پاکستاندر  وخشونتگرا  عقب گرای مذهبی  تقویت کنندۀ تشکالتِ و 

ستان نیزبوده است. چنانکه رژیِم  افغان مویل کنندۀ گروه متحجِرطالبان درعمده و ت  ازحامیانِ 

به  نخستین رژیم هایی بودند که    پاکستان،  متحده و حکومتِ   اتِ امارمذکوربا شیخ نشیِن  

ر  امارتِ ،  تنهایی  طالبان  گرای  به رجعت  در  ا  نمیخواهم  شناختند.  دست  رسمیت  اینجا 

ل اخیررا شرح داخلی افغانستان درچند ساامورِ زیهای بیرحمانۀ عربستان سعودی دراندا

" ترکی الفیصل" سابق رییس سازمان " المخابرات العامه"    و طرحِ دهم، ولی به فشردۀ نظر 

سفیرِ  و  کشور  آن  جاسوسی  شبکۀ  در  وقتِ   یا  که  اوبریتانیا  امریکا  سعودی  میکنم  کتفا 

ما  سرنوشتِ   تعیینِ   موردِ در رییس جمهور  ملت  اوباما  نبرای  پیشنهاد  ...  "مود:  امریکا 

های  مؤلفه  در  و  است  تاجیک  یک  انتخابات،  در  کرزی  اصلی  مخالف  عبدهللا  عبدهللا 

کها که دو سازۀ  یتوسط پشتونها و چه ازبکشور، چه    هدایت    افغان، چنین فردی برای

قبیله ای افغانستان را تشکیل میدهند، مورد پذیرش قرار نخواهد   ساختار مناطق  بزرگ  

رسانگرفت... دادن  موضوع  و  طالبان  به  حمله  از  را  ها  آنها    صفت    ه  به  تروریست 

بیش از }تغییردهند   افغانستان  {  ن طالبان را تروریست معرفی نکنندای یعنی رسانه های 

مرزی دیورند را ثابت کنند. از   . خط  ..متمرکز شوندتهای خارجی  قاعده و تروریسلاوبر

این مرز توسط انگلیس میان پاکستان و افغانستان کشیده شد، ثابت نبوده است    که   زمانی

اختال  دلیل،  همین  به  میان  و  را  د  فاتی  است..این  آورده  وجود  به  کشور    تجارت  .  و 

هیرویین را بپذیرند. این چالشی است که میتوان با آن همانند برنامه ای بر خورد کرد  

                                 (     ۱۷کرد...؛ ) در ترکیه  اجرا ۱۹۶۰که آمریکا در دهۀ 

مورد آیندۀ  رژیم سلطنتی سعودی درسوی شهزادۀ مقتدرِ  مغزضانه ازاین طرح و پیشنهادِ 

به و   کشورِ  تباهکنِ   کلیه مواردِ  مذکوردرضاحت میرساند که رژیمِ ما  و   سالهای خونین 

انگل   ، درکنارِ  عزیزماعلیه میهنِ اخیر پاکستان..امریکا و  عمده و اساسی   نقِش   .ستان و 

مالی    دربازسازی افغانستان و یا مساعدتِ ، بدون آنکه کوچکترین سهمی  دارد   داشته و 

(  )هاماندبریتانیا    دفاعِ   وزیرِ انتی وار"،  "  به قولِ   ،همچنان     گرفته باشد.برای مردم آن بعهده  

تاکنون به تعداد   ۲۰۰۱سال  م اظهارداشت که از۲۰۱۳ جون  یک سفربکابل درماهِ   ضمنِ 
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 ما  دیگرمجروح شده اند... ماموریتِ بریتانیایی به قتل رسیده و هزاران تن ِربازس  ۴۴۴

استستاافغان در گردیده  ویتنام  جنگ  پدیدۀ  د   .ن،  فعالِ ی بکارگیری  و    پلوماسی  انگلیس 

آنان، استعماری  های  وترفند  تقویتِ   پاکستان  راه  گروه  پنهانی    بخصوص  به  و  طالبان 

حمالتِ  درخونینِ   اندازی  آنان  انفجاری  و  انتحاری  مملکت، مختلفِ   نقاطِ   تدریج      به 

اثرخودش را باالی اوضاع جنگی افغانستان و گرایش بسوی مذاکره و مماشات با گروه  

ویا توسط حامیان    دانیدزیادی متقاعد گر  ها را نیز تاحدودِ  کشورطالبان گذاشت و سایرِ 

چنانکه  .  علیه طالبان راه حل نیست"  " جنگتا بگویند که    تروریسم متقاعد ساخته شدند

میگری درافغانستان " نظا:  افغانستان گفت سازمان ملل در" نمایندۀ خاِص حتا "کای ایده

ومبارزه علیه    ملی  حاکمیتِ لیکه اصطالح نظامیگری تا دفاع ازدرحا  ،راه حل نیست " 

                                                                                است.  ، بسیار متفاوت  تروریسم

انگ  افسرانِ   اردوی  پایۀ  ازآبلند  پیروی  وبه  ازلیس  تعدادی  ها،  ارشدِ یدن  های    پلومات 

 نظر گرفته شوند"آیندۀ افغانستان در بخشی از" طالبان باید بعنوان  گفتند که  انگلیس نیز

آن،    متعاقبِ و    ازجامعه ی جهانی داشته و دارند(  تقاضایی که نظامیان پاکستانی  عینِ )

از گروه طالبان، حکومت کابل  هفده نفر نماینده )  گزارش داده شد که نشستی به اشتراکِ 

صورت گرفته است. درعربستان سعودی   انگلیسی  و حزب اسالمی( با پا درمیانی مقاماتِ 

ازآ که رییِس پس  بود  االظهر"  دانشگاهِ   ن  معاونِ   "  )  و  شیخ محمد سید طنطاوی(،  وی 

تند. مذاکره با گروه طالبان را رسماً ابراز داش  ردِ پیشبُ   گی شان درموردِ   آمادهخوشبینی و 

نامۀ " شرق االوسط"  طی مصاحبه یی با روزالسارکوزی" رییس جمهورفرانسه نیز "نیکو 

مذاکره باکلیه  افغانستان، گفت وگوی سیاسی و انجام    حران  ب    " راه حل  :  چاپ لندن گفت

وی خشونت شده اند. "    کسانی است که حاضر به کنار گذاشتن  ن جمله با  افغانها و ازآ

با منطق و میانه رو" یاد مردِ "  بعنوانِ   عربستان سعودی  ک فهد پادشاهلِ مَ بهمین سلسله، از

نویسنده گاِن مشهوِر فرانسوی، کتابی  از  ژانکریستوفر نوتین" یکی   "ازجانب دیگر،  کرد.

"   که    شا نمودن افته و درآنگاش  افغانستان" فرانسوی ها درجنگ مخفی  تحت عنواِن "  

میالدی، فرانسه موشکهای ضد تانک را برای گروه های    ۲۰۰۱و    ۱۹۹۵درسال های  

ان  در میان گروه طالب  هراس افگن در افغانستان فرستاد و با این کار توانست به خوبی

                                                                            (    ۱۸)"کند. نفوذ 
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، طی گفت و گویی با )بی  انیا درکابل بریت ر این بود که " ویلیام پتی" سفیردیگ  جالبترِ   نکتۀ

افغانستان  ما همکاری دوامدار با  : "  خورشیدی گفت  ۱۳۹۰( درماه میزان سال  بی سی

حال   در  نیز  امریکا  که  میدانیم  و  ایم  کرده  پیشنهاد  هم  را  ایجاد  روی  اری  کبحث 

. بریتانیا به عنوان یک عضو اتحادیه ی اروپا تالش میکند  استراتژیک با افغانستان است

دوامدار به امضا برسد و همچنین    که میان افغانستان و اتحادیه ی اروپاهم سند همکاری

ناتو  م ناتو    هستیما عضو  میخواهیم  با و  دومدار  به همکاری  تا  کنیم  تشویق  نیز  را 

                                                                  برسد."      به توافقافغانستان 

تژیک  استرا  آن کشور برای امضای توافقنامۀ  ، واضحاً تمایل بریتانیاسفیرِ   اظهاراتِ   این

انگلیس( مصمم  امریکا و ان )جه  دیگر، هردو ابرقدرتِ   ۀ. بعبارافغانستان را بیان میداشتبا  

رند، پایگاه های نظامی دایمی  َب بیرون    را از افغانستان    اگر روزی نیرو های شان  بودند

افغانستان داشته باشند، یعنی این موضوع که دراین کشور، چه رژیمی    خاکِ را در خویش  

  اصلِ   داشتِ افغانستان حکومت کند، با درنظرهیت درآینده باالی ملت  با کدام سیاست و ما

داشت.                                  آنها، هیچ تفاوتی برای آنان نخواهد  ستراتژیکِ  منافعِ   

سه جانبۀ  هیالری کلنتن وزیراموِر خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا نیز آنگاه که درنشسِت  

امریکا    ":  شرکت داشت، به خبرنگاران گفت که  پاکستان( درتوکیو   –امریکا    -)افغانستان

قاعده جدا شوند و به  حاضر است با آن عده طالبانی که از تشنج دست برداشته و از ال

   (                                ۱۹)  حقوق  زنان و اقلیتها احترام بگذارند، مذاکره نماید. "

و   انگلیس  حکومتِ  سیاسی مقام های  عامِ الیتهای خاص و فعرحال، تبلیغات، تالشها و  ه  به

معامله با گروه طالبان، آهسته آهسته  و   مبنی برمذاکره  غربی آن  بازیهای سیاسی متحدانِ 

، سازمان ملل، کشورهای عضو پیمان ناتو وکاخ سفید ره   حکومت حامد کرزی درحلقاتِ 

براون" صد گوردون  رهبری"  تحت  انگلیس  آنکه حکومت  تا  کشور،  گشود  آن  راعظم 

  نمود. چنانکه درصفحاتِ م میزبانی  ۲۰۱۰سال  ماه جنوریدرکنفرانس بین المللی لندن را  

طرح مذاکره با گروه  قبلی این اثر مالحظه شد، طی جلسات " کنفرانس بین المللی لندن"،  

عالی  " شورای،مذکور   کنفرانِس   فیصله ها و تعهداتِ پس ازبه رسمیت شناخته شد.  طالبان  

، تنی چند  محلی  متنفذینِ ، اقوامجهادی، سرکرده گانِ  ، رهبرانِ " شامل یکعده ازمالهاصلح

  برخی ازرهبرانِ و    ، عده یی ازوابسته گان بومی استخبارات نظامی پاکستانافغان  زنانِ از
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برهان  ریاست ِبه  ،  دندمیبر حامد کرزی درکابل بسر حمایتِ   تحتِ   طالبان کهگروه    تسلیم شدۀ

جمهورسابقالدین   رییس  در  حزبِ ورهبر   ربانی  اسالمی"  سپتامبر"جمعیت  م  ۲۰۱۰ماه 

افتتاح شدت  این " شورا"وسط حامد کرزی در کابل  دامنه داری    تبلیغاتِ   پسانها  . گرچه 

های   افراد و گروه  ته از " تسلیم " شدنِ را به راه انداخ   " دست آورد های خوب"  مبنی بر  

نخست، طرح مذاکره    همان وهلۀگروه مذکور از  ولی،  مسلح طالبان به دولت، سخن گفتند،

ادعا هر  رد کردند، بلکه در برابرِ   نشراعالمیه های جدیحامد کرزی را نه تنها با    با دولتِ 

تقاضای خونین  جانبِ   یا  های  کشتار  و  ها  انفجار  به  دست  تری    گسترده  و   تر   دولت، 

                                                                                 دند.یازی

    شورای عالی صلح درمنجالب ناکامی    

دولت حامد کرزی نه  تضرع آمیزِ یکطرف، بیهوده و این نوع اقداماتِ ، به افغانستان  مردم

نشانۀتن آنرا  بلکه  خندیدند،  می  وشکستِ   ها  دربرابرِ   ناکامی  نیز آن  طالبان  تلقی  گروه 

مله با گروه  معاافغانستان، هم طرح مذاکره وامورِ   میکردند. همچنان، ناظران و آگاهانِ 

  ینِش یک توطئه و سازش با حکومت پاکستان میدانستند و هم گزُ تروریستهای طالبی را

و  " را عیبِ رییس  کلیه  دیگری می خوا  بزرگِ   اعضای " شورای عالی صلح  ندند که 

ته میشد که برهان الدین  مثالً، گف راستا را به ناکامی سوق میداد.    این اقدامات و مخارج در

ی با رقبای  میالد  ۱۹۹۲سال   کابل پس ازجنگهای خونینِ   یکطرف ادامه دهندۀازربانی  

م( عمالً برضد گروه  ۲۰۰۰-۱۹۹۵سوی دیگر، مدت پنج سال )تنظیمی خویش بود و از 

قدرتِ   بخاطرِ   طالبان بود.  حفظ  جنگیده  خویش  سال   سیاسی  جون  درماه  "ربانی" 

"  اظهار  میالدی طی صحبت های رسمی اش درکابل۲۰۱۱ با رهبران  نمود که   اخیراً 

خارجی    شورای کویته، سراج الدین حقانی و حزب اسالمی گلبدین دریکی از کشور های

های   به رهبران و سر دسته: " وی همچنان اظهار داشت که"  داشته است  مالقاتهایی 

این گروه  ها گفته که  در صورتیکه به دولت بپیوندند، مورد بازخواست قرار نخواهند 

گرفت. "این اظهاراتِ   ربانی درحالی گفته و شنیده میشد که  سخنگویانِ   ریاستِ   امنیتِ  ملی  

خونین و    پرده پوشی میگفتند که کلیه عملیاتِ   استخبارات( افغانستان به کرات و بدونِ )

 که جان صد ها تن از هموطنانِ   کشور  شهر کابل و سایر والیاتِ ریستی در ترو تلفاتِ رپُ 

است.                             توسط همین گروه ها صورت گرفته  ،  بی دفاع ما را گرفت  
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عمدتاً پنهان و معامله گریهای نیرو های خارجی درافغانستان،    دربحبوحۀ همین تحرکاتِ 

، افشا کنندۀ پیشنهاد و طرح امریکایی  نمود که درحقیقتشهای خاصی به بیرون درز گزار

، سه والیت  امریکایی   افغانستان بود و آن اینکه مقام های  انگلیسی در مورد آیندۀ ملت  –

پایگاه های    در ازأ پذیرِش   را   ی، ده ایالتوبه قول  (۱)   پکتیا، پکتیکا و خوست (کشور ) 

سیاسی خود شان    -سوی طالبان، به آنها پیشکش نموده اند تا نظام ادارینظامی امریکا از

امریکایی    سخاوتمندانۀ  چنین بذل و بخشایِش   اینکه آیا.  متذکره داشته باشند  را در والیاتِ 

دشواراست تردید یا تأیید نمود، ولی آنچه را  البان واقعیت داشته یا نه؟  ها برای گروه ط

امریکا  رت بلک ویل" سابق سفیرِ طرح، قبال توسط " راب   ، اینست که عینِ نمیتوان رد نمود

و در پیشینِ هندوستان  معاون  گالبرایت"   " توسط  ملل    نمایندۀ  متعاقباً  سازمان  سرمنشی 

میان  دربا رسانه ها  نیزلندن  ستراتژیک "   مطالعاتِ " انستیتوت ازطرف  درکابل و پسانها

رسمی افغانستان  لی شود، درحقیقت، همان تجزیۀ غیر عمگذاشته شده بود. اگراین طرح  

تا سعی بعمل خواهد آمد    به این وسیلهبه شمال و جنوب را افاده نموده و درعین حال،  

طالبان حفاظت گردد و  وسط گروه  ت   خط " دیورند"  درنبودِ   شمالغربی پاکستان  سرحداتِ 

  تحت حاکمیتِ   یا " ایالت پختونخواه"    درازمدت، به ایالت تازۀ پشتون نشین )پشتونستان(در

نظامی    انگلیسها درکشاکِش ی خواهد بود که  یعنی امتیازدولت مرکزی پاکستان مبدل گردد.  

رده  کمایی ک  در منطقه  )پاکستان(  نوزاد استعماری شانسیاسی حاضر، میخواهند برای    –

تحمیلی    معضلۀ ناشی از خطِ   . درعین حال، آرزو دارند از این طریق،آنرا رسمیت ببخشند

نه  به فراموشی کامل سپرده شده جانب افغانستان هیچگوکه خود، سازندۀ آن اند،    " دیورند"

افغان،  پلومات ِیچنانکه نشریۀ " پیام آفتاب " به نقل از یک د  آینده نداشته باشد.ادعایی در

سرطان   "     ۱۳۹۲درماه  که  نوشت  حکومت  اخورشیدی  که  کرده  پیشنهاد  آباد  سالم 

صلح، چند والیت را به طالبان بسپارد... خبرگزاری رویترز    افغانستان در جریان مذاکرات  

این  خارجۀ افغانستان گزارش میدهد که  امور   به نقل از " ارشاد احمدی" معیین وزارت  

"سرتاج  ملی پاکستان    ... مشاور امنیت  دراسالم آباد شده است  تانافغانسپیشنهاد به سفیر

  " سفیر افغانستان در پاکستان خواسته است تا حکومت  عزیز " از " عمر داوود زی

  ."          واگذارکندد والیت افغانستان را به طالبان کابل در جریان پروسۀ صلح، چن

م نوشت که  ۲۰۱۲ماه آگست  بنام " اکسپرس تریبیون " نیز در   یک روزنامه ی پاکستانی

کرده و میخواهد با این گروه   برابر شبکۀ حقانی نرمخود را در  تند    موقف  ... امریکا  "
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این روزنامه ی پاکستانی که ازطریق سایت انترنتی    در گزارِش گفت و گو را آغاز نماید"   

شبکه    سهیم ساختن    " امریکا بخاطر    " امید وطن" نیز انعکاس یافت، همچنان گفته شد که

پکتیکا    -ی حقانی در نظام آینده ی سیاسی افغانستان؛ سه والیت جنوب شرقی ) پکتیا

میدهد"   تسلیم  گروه  این  به  را   ) اقد)و خوست  و  نظرات  و اماتِ این  امریکا  انگلیس،   

  نشرِ هرچند پس از کمر خلیفه بخشیدن را تداعی میکند!!(از  درحقیقت همان ضرب المثل 

یقت  داشت که این ادعا حقرش، سخنگوی نیرو های امریکایی درافغانستان اظهاراین گزا

امریکایی، انگلیسی ویا    ازمنابعارمدتی یکب ازهر ندارد، ولی همینکه عین موضوع، پس  

کاسه نیم کاسه یی وجود    بیرون داده میشد، به معنای این بود که به اصطالح زیرِ نی  پاکستا

                                                                                         .است داشته

 دید و وادید های مخفیانه با گروه طالبان

خو   ۲۰۱۲سال  دراواخرِ  مذاکره  تحرکات  که  بود  تماسگیریهای  میالدی  و  سفرها  اهی، 
، گروه طالبان   دولت کابل، حزب اسالمی گلبدینآشکار و پنهان( میان نماینده گانِ وسیع )

و عشق آباد به   ، لندنو هیأتهای خارجی دراسالم آباد، ریاض، انقره، پاریس، قطر، بن 
برای مردم افغانستان افشا  ماسهایی که متن ومحتوای آنها هرگز ه شد. سفرها و ت راه انداخت 
دسامبرنگردید.   درماه  جمله،  از ۲۰۱۲ازآن  "  طریقِ م  که  گردید  اعالم  ها  بنیاد  رسانه 

فرانسه   استراتژیک  و  پژوهشی  گوی صلح  و  گفت  را غرض  نشستی  دارد  درنظر   "
نماید.    مخالف در پاریس برگزارمذاکره میان نماینده گان دولت کابل و گروه های مسلح  

معاون  ر"این نشست که مدت سه روز دوام نمود، افرادی چون " بهیمتعاقباً معلوم شد که در
از قانونی  یونس  ملی    ائتالفِ گلبدین،  جبهۀ  از  ذکی  وفیض هللا  مسعود  احمد ضیا  ملی، 

اتمر از حزبِ  ابر حق وعدالت،  افغانستان، حنیف  نیلوفر  نادری و  اهیمی  فرخنده زهرا 
حمد نعیم وردک ازسوی گروه  پارلمان، مالشهاب الدین دالور و م  زنانِ   نماینده های بخِش 

رییس  طالبان مشاور  محمد  دین  حاجی  و  عالی صلح  دبیرشورای  استانکزی  معصوم   ،
مردم افغانستان  بازهم ازانظارِ این نشست    جمهور اشتراک نموده بودند. هرچند جزئیاتِ 

اما   نمایندۀاز  برخیپنهان نگهداشته شد،  گروه طالبان طی نشست    رسانه ها نوشتند که 
چو   پاریس که  است  نشاگفته  دست  دولت  یک  کرزی  حامد  دولت  بنابرآن  است،  ن،  نده 

دولتِ   دنمیخواهن  نشانده  با چنین یک  "    دست  بپردازند  ها،  به مذاکره  بقول رسانه  ولی 
  کرزی و همچنان با نمایندۀ   دولتِ   مخالفِ   گروه طالبان با هیأتهای احزاب و جبهاتِ   فرستادۀ

می برخورد صمیمانه یی داشته است.  بعضی ازرسانه ها درآن شب و روز  حزب اسال
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  گروه طالبان که خود، بدترین نوع دست نشانده گی و وابسته گی به استخباراتِ   نوشتند
دست نستان را  پاکستان و دیگران را به نمایش گذارده اند، حق ندارند دولت افغا  ارتِش 

بنیاد استراتژیک  ، همین " ین نکته نیز گفتنی است که قبل ازاین نشستانشانده خطاب کنند.  
م و ماه جون  ۲۰۱۱سال و مخفی دیگر را نیزدرماه نوامبر  خصوصیفرانسه" دو نشستِ 

 درهمین شب و روزیکه این سطور رقمبود.  پاریس میزبانی نمودهرمیالی د  ۲۰۱۲سال  
نیز، جانبِ   پردۀ منابع و مقام های  فعالیتهای پشتِ د،  ن زده میشو دولت حامد    خارجی و 

ادامه دارد. حذف  گروه مسلح طالبان باالی میز کرزی بخاطر کشانیدنِ  مذاکره با شدت 
 دفتر و دیوان برای آنها  سازمان ملل، گشایِش   سیاهِ   از فهرستِ  گروه مذکوراسمای رهبرانِ 

زندان های افغانستان و    آنها ازادی از زندانیانِ های خارجی و رهایی تعداد زی کشوردر
ازاگوانتان   زندانِ  جلوگیری  و  مداخالتِ   محکومیتِ مو  و  های  تروریسم  تانی  پاکس  مقام 
حالی  ین فعالیتها دراالشها و فعالیتها به حساب میرفت.همین ت   زمرۀافغانستان ازدرامورِ 

جانبِ  که  یافت  می  از استمرار  طالبان  اقدام ِ  نوع  در  ین ِخونهیچ  تروریستی 
تبلیغاتی    –سیاسی    حامد کرزی، به سلسلۀ تالشهای  .کشور دریغ نمیکردندمختلف ِنقاط ِ

کرنش و مدارای آشکار با این  عامله با گروه طالبان ، عالوه ازمذاکره و م  وسیع پیرامونِ 
جوق رهاسازی جوقه  حتا  و  زندانیانِ گروه  از  ازمحابِس   ه  کرات  افغانستان  آنها  به  از ، 

گروه طالبان که در    سران و سرکرده گانِ اضا بعمل آورد تا اسمای آنعده ازسازمان ملل تق
و " شورای عالی صلح" به ریاست   ن سازمان درج گردیده بود، حذف نمایدآ  سیاهِ   لیستِ 

س جمهور، چنین  با پیروی از ریی نیز شود(،آنکه درکابل ترور)قبل از برهان الدین ربانی
ا میباشد،  امریک  سازمان ملل که شدیداً تحت تأثیر ابرقدرتِ تقاضا ها را تکرارکرد. چنانکه  

آن کشور، اسمای یکتعداد از تروریست های شناخته شدۀ طالبی    مقام هایلزوم دید ِ  به اثرِ 
لیست س از  مرتبه  هایرا طی چند  باساس گزارش  نمود.  جوالی  ماه    یاه خویش حذف 

گردید.                              سازمان ملل حذف  ازلیست سیاه  آتی اسم افراد ،م۲۰۱۱  

                          محمد موسی هوتک معیین وزارت پالن امارت طالبان  

                                  عبدالحکیم معیین وزارت سرحداِت امارت طالبان

                                                                         سعید الرحمن

 فقیرمحمد                                                                            

                               ارسال رحمانی                                         

 حبیب هللا فوزی                                                                      
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 رفیع هللا                                                                              

                                 محمد ربانی                                          

 محمد صدیق آخند زاده                                                              

 رحیم هللا زرمتی                                                                     

                                                                              عبدالغفور

   سید شمس هللا کمال زاده 

 عالم الدین اسیر 

 محمد حسن 

 محمد داوود 

 سید شمس هللا

غا                       طیب آ  

میگرفت  حالی صورت  " در سازمان ملل و " جامعۀ جهانی،  افغانستانحکومت ِ  اقدامِ این  

  باصقین، اختطافها، عملیاتِ   هر شب و روز، با مین گزاریها، حمالتِ در  که گروه طالبان

مردم  ود از دمارِ دهشتناک، ددن ها و ترورهای سازمان یافته و ری ، سربُ انتحاری، اعدام ها

 ۱۳۹۲منابع مطلع درماه جوزای سال   آفتاب " به نقل ازچنانکه " پیامِ .ند  دافغانستان میکشی 

انتحاری، انفجار های مین کنار جاده، جنگهای    حمالت    " افزایش  خورشیدی نوشت که  

از پیش جان  غیرفرس ... بیشتر  تنها طی دو هفتۀ    ایشی و  بازستانده و  را  نظامیان 

برجا گذاشت...  گذشته، نزدیک به دوصد کشته و زخمی در والیت های مختلف این کشور

  جهانی و غیره چشم انداز   بین المللی، دفترسازمان مهاجرت  سرخ   حمله به دفاتر صلیب  

الش و موانع  فعالیت این سازمانها را نیز با چ  زنده گی را برای مردم سیاه تر ساخته  و

                                                                                    ."رو به رو نموده است  

باال گرفت که    رها کردنها  این  سلسلۀ آنجا  نامۀ رسمی  تا  امریکا درکابل، طی  سفارت 

مورد رها سازی تروریستها توسط  قام های واشنگتن، اطالعاتی را درخویش عنوانی م
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اینجا درج مینمایم  ه کرد که اینک، ترجمۀ بخشهایی ازنامۀ متذکره را درحامد کرزی تهی 

 {، افراد  یا دادستان کل    }رییس جمهور{ و محمد اسحاق الکو }لوی سارنوالکرزی  "   :  

توقیف شدۀ خطرناک را بدون آنکه به محکمه حاضر ساخته شوند، رها میکنند تا دو  

بروند... های جنگ  میدان  به  در سال  ۲۰۰۷درسال    باره  اما  رها شد،  یکنفر  تنها  م 

، دوازده  ۲۰۰۹، به تعداد یکصد و چهار نفر بدون محاکمه آزاد شدند، در سال  ۲۰۰۸

ین سال، بیست و سه تن و در ماه جوالی، ده  نفر و در بین ماه های اپریل و جون هم

نفر بدون محاکمه از سوی کرزی رها شدند... کرزی پنج تن افراد پولیسی را که به جرم  

یکصد و بیست و چهار کیلو گرام  هیرویین با استفاده از موتر نیروی امنیتی،    انتقال   

موتر    ویین از داخل  دستگیر شده بودند، رها کرد... مقدار بیست و شش کیلو گرام هیر

بدخشان بدست آمد، اما کرزی فرمانی را مبنی   شاهراه    پولیس    کلنل جاوید رییس بخش  

نظر دارد  است ... کرزی درامضا کرده    }پ لچرخی{  پل چارکی   از زندان  او  به رهایی  

پل چارکی آزاد    ، از زندان  کوم به نزده سال حبس شدهصافی را نیز که مح  اسماعیل

اسما درسال  سازد.  و سالحمبا    ۲۰۰۵عیل  هیرویین  کافی  شده    قدار  بود." دستگیر 

(۲۰   )                                                                                              

ازآن، بخصوص در اوایلِ   ۲۰۱۲سالِ   اواخرِ البته پس  تن    ۲۰۱۳ سال  و  میالدی، صدها 

طالاز های  گروه  اززندان  کرزی  حامد  های  فرمان  توسط  شدندبان  آزاد  که    افغانستان 

ازآ نموددرجایش  خواهیم  یاد  تالِش .  نها  و  ج   تمهید  افغانستانسه  )دولت  پاکستان    -انبه 

 سازمان  ( مبنی برمذاکره و مصالحه با گروه طالبان تا آنجا پیشرفت که حتا دفترِ وانگلیس

درافغانستان ن)ملل  اعالم  و  یوناما(  داخل مذاکره  با گروه طالبان  است  " حاضر  که  مود 

،   گروه طالبان درقطرگشوده شدپلوماتیکِ ی حتا درشب و روزیکه دفترد   (۲۱)مفاهمه شود.  

بخاطرِ  کرزی  شد  دولت  کشانده  حاشیه  به  متحده  ایاالت  سوی  از  و  آنکه  آزرده  بود،  ه 

گردید ازو   معترض  افغانستان  مردم  گشایش ِدرحالیکه  برافراشتنِ ناحیۀ  و    دفتر 

تاریخی بیستم ماه جون    گزارِش دیداً نگران و ناراحت بودند، بازهم قرارِ طالبی شسفید ِ بیرق ِ

مقام های پاکستانی  ی، وزارت امورخارجۀ حامد کرزی ازم خبرگزاری بی بی س۲۰۱۳

آن   زندانِ درکه روی مالحظات خاص  گروه طالبان را    رسماً تقاضا بعمل آورد تا سرانِ 

افشا نمودند که  م این موضوع را  ۲۰۱۳ماه فبروری    اواخرِ رسانه ها در  کشوربودند، آزاد
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است دو پُست  ذکر داده که حاضرن ت یی به گروه طالبان فرستاده و درآ  حامد کرزی نامه

  کشور را به گروه مذکور بسپارد، اگر باالی میزِ   (ری ُکلمهم ) وزارت عدلیه و دادگست 

ز" منتشرۀ  ، برنامۀ " طلوع نیو م ۲۰۱۳ ماه مارچ سال  شینند. چنانکه به روز اولِ مذاکره بن 

آقایان جالل و موالنا فرید( درهمین رابطه گفت  سیاسی )  کارشناسانِ افغانستان با دو تن از

مذکور بگونۀ صریح و جدی از    مستقیم و مستند را به نشررسانید که کارشناسانِ   و شنیدِ 

   میکردند.                                     واقدامات رییس جمهورافغانستان انتقادتصامیم    چنین

به فرمان حامد کرزی  زندانیان آزاد شدۀ طالبان فهرست  

خورشیدی،   ۱۳۹۲ل  ماه سرطان سا ۳۰وبسایت " شبکۀ اطالع رسانی افغانستان " بتاریخ 
قتل و جنایت و    هرکدام آنها مرتکبِ که   گروه طالبان رازندانیانِ فهرست چهارصد تن از

طرف دولت حامد کرزی رها ساخته اند،  از  طاف و انفجاردرداخل افغانستان شده بودند،اخت 
                                                                                :رسا نیدقرار آتی به نشر  

                                                     ۱۶۴  ززندان قندهار به تعداد  ا 

                                                                نفر    ۳۰ ندان پکتیاززا

                                                                 نفر  ۷۶ دان هلمنداز زن 

                                                           نفر   ۴۱ز زندان زابل  ا

ر  نف  ۱۱ از زندان میدان وردک      

نفر                                                                ۱۲  اززندان ننګرار  

نفر                                                                    ۷اززندان لوګر    

نفر    ۴۱ز زندان  خوست  ا  

                                                          نفر ۱۴  پکتیا  از زندان

    نفر    ۹   زندان قندوز      

نفر   ۲   از زندان کاپیسا    
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نفر   ۳  از زندان    پروان   

نفر    ۲   از زندان کابل      

نفر     ۴از زندان بغالن        

نفر   ۵   از زندان کنر       

نفر     ۳   از زندان لغمان     

۲     از زندان  فراه    

نفر  ۱ز زندان جوزجان  انفر    

نفر ۱تخار         از زندان       

نفر زندانی دیگر که از سوی محاکم به حبس های   ۴۹به تعداد  منبع مذکور عالوه کرد که  
شان تا یکسال    حبِس   طویل المدت محکوم شده بودند، طی چندین شماره فرمان ...، مدتِ 

اساس  ه این دوره را نیز سپری کنند، برینکسال تخفیف یافته و سرانجام، قبل ازا  الی دو 
                                                           :از حبس رها شدندر دیگفرمان های متعددِ 

نفر   ۲از زندان کاپیسا    

نفر  ۲از زندان پکتیا      

نفر  ۶از زندان پکتیکا       

نفر     ۳    از زندان  لوگر   

نفر   ۱از زندان فاریاب     

نفر    ۸   از زندان کابل      

نفر     ۲ از زندان ننگرهار   

نفر    ۱           از زابل    

نفر  ۲اززندان غور         
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نفر ۳اززندان قندهار       

نفر  ۲اززندان غرنی       

نفر ۱اززندان پروان        

نفر ۱            از کنر    

نفر ۱         از ارزگان   

نفر  ۱          از پنجشیر  

والیت هلمند نوشتند   مقام های پولیِس  داخلی افغانستان ازقولِ برخی دیگرازرسانه های 

طالب که از بگرام رها شده اند، درجنگ های هلمند و به خصوص   زندانیان  که " 

ولسوالی سنگین دیده شده 

                                                                             "اند...

یکی از فرماندهان  این گروه را دستگیر کرده اند  "  رسانه ها گفت که  منبع پولیس هلمند به  

جنرال جمعه گُل همت فرمانده که سابقۀ دو دوره حبس در زندان بگرام را داشته است ..."  

ماری از فرماندهان  طالبان  ش  جنگهای برخی از نقاط  هلمند، توسطپولیس هلمند گفت که "  

بند  بگرام رها شده اند، صورت میگیرد... مولوی قریشی یکی از فرماندهان  طالبان  که از

که توسط نیرو های نظامی دو بار زندانی شده بود، بعد از رهایی، مجدداً در ولسوالی  

درشمال  هلمند،  مارجه بر علیه نیرو های امنیتی جنگیده است ... افزایش دامنۀ نا امنی ها  

زندان   از  شده  رها  طالبان   توسط  قلعه  موسی  و  نوزاد  سنگین،  ولسوالی  بخصوص 

                                                                                         میباشد..." 

جنایتکاران از کرزی درقسمت خوشبینی و خوشخدمتی نسبت به گروه طالبان و رهایی  

یی  رهبران پایه  افراط پیمود. مثالً شخصی بنام "مال ذاکر" یکی از  زندان های کشور راهِ 

گوانتاناموانتقال داده   های امریکایی دستگیر و به زندانِ گروه طالبان را که ازطرف نیرو 

 ازمقام هایم  ۲۰۰۷انستان محبوس باشد، درسال  افغ  شده بود، بنام آنکه وی باید در داخل

. همین مال ذاکر، پس از ن، او را آزاد نمودی تحویل گرفت و فقط یکسال بعد ازآامریکای 
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بازرهایی از پیوست و زندان، بال وقفه و  به گروه هم قماش خویش    حمالتِ   مسوولیتِ هم 

افغانستان را بر  نظامی درمناطقِ   مسلحانه و خونین ِ عهده گرفت.  جنوب و جنوب غرب 

ال النگ  حالی صورت گرفت که " ژورن ازسوی حامد کرزی درذاکر رها سازی مال  عملِ 

طالبان    فرماندهان  سخت ترین و متعهد ترین  کی ازسرذاکری  وار" با صراحت نوشت که "

طالبان است که  ارتباط نزدیک با القاعده  ارشد    است ... او همچنان یکی از چندین رهبر  

                                                                                             دارد..."

ازمقام  بگرام  بزرگِ   تحویلگیری زندانِ برسرِ مدتی راحامد کرزی رییس جمهورافغانستان  

  ۲۰۱۲مبر سال  ماه سپتدر مذکور،    آنها چانه زنی نمود و باالخره زندانِ   های امریکایی، با

  افغانستان سپرده شد و کرزی بدین گونه، فرصتِ زندانی آن به دولت  میالدی با پنج هزار

 بنام آنکه » بیگناه اند«  آنرا یافت که بازهم زندانیان طالبی و سایر تروریست های اسیر را

خبر آزاد سازد.  بی سی  جوقه جوقه  بی  دسامبراخیرِ درگزاری  که  ۲۰۱۳ماه  نمود  افشا  م 

کابل  ازدولت  دو   آزاد، عالوه  اخیرا ً  هزارسازی  بگرام،  پنجاه   فهرستِ زندانی  و  ششصد 

د. متعاقباً، شخصی بنام  ترتیب داده تا آنها را از زندان بگرام رها کن نیز را  دیگر  بازداشتی  

ها محبوس هنوز  صد  رمِ ، به رسانه ها گفت که جُ بررسی زندانیان  رییس هیأتِ   ""داد رس

باید رها ساخته شوند.رو  نبوده و  ، مقام های ستردۀ عمومی گ  اتِ اعتراض  اما، ضمنِ   شن 

بخصوص رهایی  چنین حاتم بخشی های کرزی اعتراض نموده گفتند "امریکای نیزدر برابرِ 

افغانها و امریکایی ها   تعداد زیادی ازکشتارِ   هشتاد و پنج تن تروریست هایی که مسوولِ 

ظاهراً " و کرزی هم  خواهد ساخت. و امریکا را متأثر هستند، رابطۀ فی مابین افغانستان  

رخ بیست ماه  مؤ اما مدتی بعد، باساس گزارِش آنها را به تعویق افگند.    بعضی از  رهایی

پنجاه و پنج نفرطالِب محبوس را  تعداد  ، بازهم به  م خبر گزاری بی بی سی۲۰۱۴مارچ  

که در رأس کمسیون بررسی    ودند. شخصی بنام عبدالشکورداد رسبگرام رها نم   زندانِ از

اخیر،  دوسیه های زندانیان تعیین شده بود، اظهار داشت که " عالوه بر این پنجاه و پنج نفرِ 

                         است.    ندانی را بررسی  }رها{  کردهکمسیون، پروندۀ هشتصد و پنجاه ز

  قولِ ورشیدی، ازخ ۱۳۹۳و پنجم ماه ثورسال  شبکۀ اطالع رسانی افغانستان بتاریخ بیست  

امنیتی کشوردر چهارچوب عفو عمومی اعالم شده مقامات  ":  منابع امنیتی افغان نوشت که

زندانی را از زندانهای والیات کابل، هلمند و    ۵۳۶توسط حامد کرزی، گروهی متشکل از  

. . این عفو عمومی برای زندانیان همه زندانهای افغانستان به غیر    سمنگان آزاد کردند.
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شده   اعالم  بگرام  زندان  گذشتهاز  روز  ده  طی  مجموع  در  که  آزاد   ۸۷۶،  است  نفر 

                                                                                               شدند." 

طالب که در    ۷۰۰اخیر، بیش از    " درکمتراز دو سال  :  هرسانی افزود کاطالع  شبکه ی  

پیوند به حمله های انتحاری و دیگر رویداد های هراس افگنانه بازداشت شده بودند، به  

بنیاد   بر  و  عالی صلح  آزاد    خواست شورای  کرزی  جمهور  رییس  جداگانۀ  های  فرمان 

   میباشند."                              ن افرادگردیده اند که چندین  پاکستانی نیز مشمول ای

انتقالی افغانستان که موازی با تقاضا های عامه، به    باید متذکرشدکه اعضای گروه عدالتِ 

با صراحت اظهار م دریک کنفرانس خبری درکابل  ۲۰۱۴وز بیست و پنجم ماه جنوری  ر

کند" و افزودند  بگرام خود داری    زندانیانِ آزاد سازی  حکومت افغانستان باید ازند که " داشت 

ق بشر را نقض کرده اند، نباید  مردم آلوده است و حقو   شان به خونِ   زندانیانی که دستِ که " 

 " بگرام }زندانگفت   رسمی  "  اما حامد کرزی بالمقابل، طی سخنانِ شوند.زندان رها  از

بیگناه آنجا آورده میشوند   . بگرام جایی است که مردم  {، کارخانۀ طالب سازی استبگرام

شکنجه و آزار، نفرت سپرده   خود و دولت خود، از راه  توهین،   و به آنها علیه خاک  

  کرزی، در واقع به سودِ   این سخنانِ "  ، ازآنجا علیه کشور خود بسیج میشوند...میشود

د  و  زیرا  ی سیاست  میشد،  تمام  پاکستان  حکومت  درحلقاتِ پلوماسی  پاکستانی  های   مقام 

د؛ نه درخاک پاکستان، چنانکه  افغانستان تولید میشو   پلوماتیک میگفتند که طالب درداخلِ ی د

   است.                              مهور افغانستان اعتراف نمودهموضوع را شخص رییس ج این  

ی  تروریست  خونینِ   عملیاتِ آنها که در  قهارِ   آزاد سازی عناصرطالبی و حتا فرماندهانِ   تداومِ  

افغان   علیه مردم  مال  و  انزجارجان  آنجا  تا  داشتند،  دست  عالوه ستان  که  آورگردید 

،  درکابل و والیات  امنیتی کشور عمومی، حتا برخی ازمقام ها و فرماندهانِ   ازاعتراضاتِ 

به یکنوع تمرد ازدستوراتِ  فرمانده  رییس جمهوریازیدند. مثالً، جنرال عبدالرزاق    دست 

  تحتِ   امنیتی والیت قندهار، بدون آنکه ازمقام های مافوق دستوری داشته باشد، به سربازانِ 

امرخودش گفت که تروریستهای طالبی را درمیدان های جنگ دستگیر نکنید، بلکه آنها را  

  موجب گردید که حامد کرزی او را به کابل بخواهد. این موضعگیری وی    جابجا بکشید.

اقدامِ و  قرارگرفت.استقبالِ   مذکورموردِ جنرال ِ   اما،  گانی  همه  ادارۀ     سخنگوی  همچنان، 

این والیت قصد دارد    شورای صلح  امنیتی والیت قندوز برای رسانه ها افشا نمود که "  



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

737 

 

طالبان را که توسط پولیس    نظامی سرشناس    فردی به نام قاری حلیم یکی از فرماندهان  

که " قاری حلیم، بیش از پنجصد منبع اظهار داشت همین دستگیرشده است، رها سازد." 

مشخص    قندور به همکاری برخی حلقات    مسلح را رهبری میکرد... شورای صلح    طالب  

این   رم  ج  زندان رها سازند، درحالیکه برای اثبات  حکومت تالش دارند تا او را از   در داخل  

                                                    فرد، اسناد کافی نزد شان موجود است ..."  

       کرزیو رهایی آنها توسط حامد اکستانپ سیران جنگیا

سی سال گذشته،  جریان  جواسیس و تروریستهای پاکستانی در،  تعداد سربازان، آدمُکشان

ازسال   بعد،    ۱۹۹۲بخصوص   به  و فهرست  میالدی  بوده  آنقدر زیاد  افغانستان  درخاک 

  خاطرِ   این صفحات گردد، موجب ماللِ   همۀ آنها درجِ می آنان آنقدر طوالنی است که اگراسا

نا گزیریم که  اینجا   اندکی ازاسمای زندانیاِن پاکستانی دردرجِ خواننده خواهد شد. مگر از

اندکترین امتیازسیاسی  و حتا بدون هیچگونه معذرت خواهی از    حصول   بدونِ   و   همیشه

پاکستانی، جوقه جوقه  حکومت پاکستان، فقط بعنوان خوشخدمتی به حکومت مدارانِ   جانبِ 

مت  پاکستان تحویل داده شده اند. جالب اینست که حکو   قانون رهانیده شده و به جانبِ   ازچنگِ 

 خویش، ازحکومت  بخاطر رهایی آنهمه قاتلین و جواسیِس   ن تا کنون حتا یکبار همپاکستا

پلوماسی نوع پاکستانی، باالی  ی تشکر نکرده، بلکه با سخنان، تبصره ها و دافغانستان نه تنها  

رها شدۀ اینک اسمای قسمتی از زندانیان ِ  .دولتی افغانستان، منت هم گذارده است  مسوولینِ 

محمد اسحاق فرزند محمد امین از کراچی، فیاض گل فرزند    :ییس جمهورپاکستانی توسط ر 

فرزند   قدیم  ازمناطق سرحد،محمد  اورنگزیب  فرزند  خان  سند، حاجی  ازایالت  محمد  گل 

سرحد،عمر سعید فرزند    سید محمد فرزند گل محمد  از مناطق  محمد عمراز ایالت سند،

نورمحمد فرزند   عبدالرزاق از مناطق سرحد،اسدهللا فرزند  محمد رسول از مناطق سرحد،

شاد محمد از سرحد، عبدالمجید فرزند غالم محمد از ایالت پنجاب،  انعام هللا  فرزند عطا 

محمد امجد فرزند خدا بخش از ایالت پنجاب، محمد نعیم فرزند   هللا از حیدر آباد ایالت سند،

شر  محمد  فرزند  کاشف  محمد  پنجاب،  ایالت  از  احمد  عبدالرحیم  نوید  سند،  ازایالت  یف 

محمد عیسی فرزند    فرزندجان محمد ازسالکوت،عمران فرزند محمد عثمان از ایالت سند،

ایالت سند، از  افتخار فرزند شاکراز    محمد خان  یند،  ایالت  از  شوکت فرزند رییس خان 

علی اصغر فرزند محمد علی از ایالت پنجاب، سید عمر فرزند حاجی جان محمد    سرحد،
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ظفر اقبال فرزند گلزار شاه    فرزند محمد سعید ازایالت پنجاب،ایالت سند، هارون سعید  از  

فرزند  سرحد،از حسین  عبدالغفور  منظوراحمداز  شهزاد  فرزند  هللا  حبیب  پنجاب،  ایالت 

اشتیاق احمد فرزند محمد مشتاق ازایالت  ازسرحد، هدایت هللا فرزند غالم محمد از سرحد،

ند محمد رمضان از ایالت سند، عمرحیات فرزند هللا دیتا ازوالیت  پنجاب، محمد احمد فرز 

از   فرزند محمود  داوود  محمد  پنجاب،  ایالت  از  یوسف  فرزند محمد  عبدالرحمن  پنجاب، 

سرحد، تاج محمد فرزند باغعلی ازایالت پنجاب، ساجد محمود فرزند منظور احمد ازپنجاب،  

مالک فرزند عبدالخالق از پنجاب، ظهور  محمد غیاث فرزند محمد رشید از پنجاب، عبدال

محمد اسلم   حسین فرزند مه پالخان ازپنجاب، عبیدالرحمن فرزند حاجی گل محمد از سرحد، 

فیصل محمود فرزند محمد اکرم از پنجاب، محمدخالد   فرزند حاجی غالم محمد از پنجاب،

منیب فرزند میا مالک    فرزند محمد بشیر ازپنجاب، محمد سعید فرزند هللا دیتا ازپنجاب، مینا

از پنجاب، عبدالمجید فرزند مسعود از پنجاب، محمد شهباز فرزند محمد اشفاق از پنجاب،  

محمد زاهد فرزند عبدالعزیز از پنجاب، محمد مقصود فرزند محمد امین از پنجاب، محمد  

ند  اکرم فرزند شیراحمد از پنجاب، محمد مجاهد فرزند محمد طفیل از پنجاب، ناصرخان فرز 

میرسلطان از سرحد محمد اقبال فرزند محمد نذیر از پنجاب، نذیر احمد فرزند سیف الرحمن  

  ، زمان فرزند بدیع الزمان از پنجاباز کشمیر، شوکت علی فرزند هللا بخش از پنجاب، حیدر  

نیاز محمد فرزند شایسته باجای از سرحد، امیرصادق فرزند محمد صادق از پنجاب، سبحان  

محمد صفدر فرزند محمد یونس از پنجاب، سید حمد فرزند    رحمن از پنجاب،فرزند عبدال

فرزند   انجام  پشاور،محمدشعیب  از  رزاق  خان  فرزند  خان  علم  پنجاب،  از  عبدالرشید 

ظهور احمد از پنجاب، عثمان غنی فرزند    زندغضنفرعلی از پنجاب ، طارق محمود فر

از سر  منظور حسین   حد،عبدالغنی  فرزند  فرزند    عمران حسین  ایالت سند، عمراخان  از 

فضل خالق از دیر باال، محمود فرزند منیرحسین از سند، محمد ایوب فرزند حبیب خان از  

سرحد، گلزار فرزند گل احمد ازملکند، محمد یعقوب فرزند حاجی جالل احمد از پنجاب،  

سرحد،صفدرعلی  از  بهادر  غالم  فرزند  سرحد،عمرعلی  از  خان  خونه  فرزند    امیرخان، 

فرزند قمرالدین از پنجاب، محمد نوید فرزند محمد سعید از ایالت سند،محمد عابد فرزند  

عبدالغفار ازپنجاب، ذولفقارعلی فرزند محمد رفیق ازپنجاب، عمران شاه فرزند حضرت 

نور از سرحد، گل افضل فرزند محمد شیرین از سرحد، سلیمان فرزند سید امیرجان از  

فرزند   الیاس  مسعود  پنجاب،سرحد،  از  الیاس  از   محمد  اسلم  فرزند محمد  محمد عمران 
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  پنجاب، تنویراحمد فرزند نذیر احمد از الهور،محمد سلیم فرزند نورحسن ازپنجاب، محمد 

از کراچی  فرزند عبدالرحیم  ، ملکوک   اکرام  از کراچی  قیوم  فرزند محمد  الدین  ، شهاب 

بلوچستان، محمد حسین فرزند غالم رسول  فرزند مال تاج میر، عبدالجبارفرزند افتخار از  

الدین فرزند شیراحمد از پنجاب،محمد کریم فرزند نصرالدین از   از کشمیر، امتیاز محی 

بلوچستان، نورخان فرزند اسرار از سرحد،محمد رمضان فرزند ولی محمد از اسالم آباد، 

م از پنجاب،  هی مصری گل فرزند عبدالمحمد از اسالم آباد، محمد یوسف فرزند محمد ابرا

، محفوظ الحق فرزند  لوچستان احمد فرزند خدابخش ازاور، ممتازاز پشدیدگل فرزند بورمنیر

پنجاب، عبدالرحیم فرزند شاه مراد از پنجاب ، منیراحمد فرزند برکت علی از غالم فرید از 

سراج   بلوچستان،  ار  بالل  محمد  فرزند  عبدالواحد  از  سرحد،  محمد  سلطان  فرزند  الدین 

، صدو)صدور( فرزند ولی محمد از ایالت سند، محمد عمر فرزند احمد از بلوچستان،  بپنجا

محمد خان فرزند سعود خان از سرحد، کلیم هللا  فرزند محمد رفیق از کشمیر، زاهد فرزند  

محمد حفیظ از کشمیر، تاج الحسین  فرزند رضا الدین از پنجاب، عبدالرحمن فرزند خان  

لشکور فرزند عبدالقدوس از بلوچستان، محفوظ هللا فرزند غالم  محمد از بلوچستان، عبدا

فرید از پنجاب، مشتاق احمد فرزند عمران از پنجاب، محمد رمضان فرزند نعمت هللا از  

پنجاب، حافظ امین  فرزند علی احمد از پنجاب،  حامد اصغر فرزند بانم علی از پنجاب،  

وزیرس  از  زرعلم   فرزند  علم   عطاامیرزا  الدینتان،   شمس  فرزند  پنجاب،    لرحمن  از 

عبدالشاهین فرزند هللا دین از کشمیر، محمد الیاس فرزند محبت خان از سرحد، عبدالحق  

                                                                 فرزند حزب هللا از ایالت   سند و .. . 

  ۲۰۱۳و اوایل سال    ۲۰۱۲واخر سال  البته پس ازآن، چنانکه قبالً تذکر رفت، بخصوص درا

میالدی، صدها تِن دیگرازگروه طالبان توسط فرمان های رسمی حامد کرزی اززندانهای  

افغانستان آزاد شدند. به سلسلۀ همین تمهید ها و تالشهای سوال برانگیِزجوانب افغانستان و  

 سه جانبه )دولت  پاکستان در قباِل تماس گیری و مذاکره با گروه طالبان، تمهید و تالِش 

دفتِر    -افغانستان حتا  که  پیشرفت  آنجا  تا  مصالحه  و  برمذاکره  مبنی  انگلیس(  و  پاکستان 

سازمان ملل درافغانستان )یوناما( اعالم نمود که "حاضر است با گروه طالبان داخل مذاکره  

                                                                           (   ۲۱)و مفاهمه شود."  
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نمایندۀ گروه    تیاز دهی ها به جانب گروه طالبان وبا آنکه علی رغم آنهمه کرنش ها و ام 

یتهای تروریستی شان را همچنان  با صراحت اعالم نمود که عملیات و فعالقطر مذکوردر

ند با جانب دولت کرزی به پای  حاضر نشده بود هنوزتان ادامه خواهند داد و حتا  افغانسدر

مقام های پاکستان رسماً ازدیگریکبار  مذاکره بنشینند، وزارت امورخارجۀ حامد کرزیمیز 

تا سرانِ    آزاد  رند،  آن کشور بسر میبَ   در زندانِ گروه طالبان را که    تقاضا بعمل آورد 

                                                                                  سازند.   

     طرح نشست "علمای دینی " افغانستان و پاکستان

عی  بازیهای تصن  میالدی بود که حامد کرزی پس از یکسلسله لجَ ۲۰۱۳مارچ سال  اخیِرماِه  

  ، برون رفتنِ گرام به حکومت ویب  بزرگِ   تحویلدهی زندانِ با مقام های امریکایی مبنی بر 

خاِص نیرو  میدان  امریکایی    های  والیت  امثالهم  از  و  تبلیغاتِ وردک  و  ژستها  با    که 

نشینِ  داد، رهسپارشیخ  انجام  استقالل گرایانه  و ظاهراً  بازمصلحتی  آنچه  هم   قطر شد. 

پنهان نگهداشته شد، همانا هدفِ زا افغانستان  بنیادی رییس جمهورازمردم  ین  ا اصلی و 

این   سیاسی درآن موقع گفتند که منظور ازسفربود. اما، رسانه های داخلی و تحلیلگرانِ 

  همکاری آنها بخاطر تسهیلِ   ، جلبِ مده، دیدار با مقام های دولتی قطرسفر، بصورت ع
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با طالبان و گفت و گوی مخفیانۀ  روند ِ  ن  کرزی با نماینده های این گروه درآمذاکرات 

                                                                                 . کشور بوده است

باساس فیصلۀ کنفرانس لندن،    هایی باال گرفت مبنی براینکه  زمزمه  م۲۰۱۳سال    اوایلِ 

نشست ِهردوکشوردینی"  علمای  " پاکستان،  و  منظور افغانستان  به  مشترکی    عملِ   تقبیحِ  

هموار و  خونریزی  و  پیشبُ انتحار  غرض  راه  طالبان    ردِ سازی  مسلح  گروه  با  مذاکره 

چنین نشست آماده گی    برای" درکابل، هنوز عالی صلح" شورای  صورت خواهد گرفت.   

طرف  " درصورتی به کابل می آیند که ازعلمای"  پاکستانی اعالم نمودند  میگرفت که "

اگردرن   رهبرانِ  شوند...  دعوت  ک  شستِ طالبان  در  فتوا  علما  طالبان  گروه  ضد  بر  ابل 

پاکستان در  این نشست حضورصادرشود و طالبان در باشند، علمای  این نشست نداشته 

                                                                         (۲۲اشتراک نخواهند کرد...." )

اگرچه "  رای علمای پاکستان رسماً گفت که  رییس شو   "عالمه طاهراشرفی"این، تنها نبود.  

ه باشیم، ولی نمیتوانیم  پروسۀ صلح در افغانستان سهم داشت  ما مایل هستیم در روند  

کابل باشیم ... حملۀ انتحاری کرزی درعروسک خیمه شب بازی رییس جمهوره  کبپذیریم  

از سوی امریکا، کشمیر    ؛ زیرا افغانستانو جایزاست   تان، فلسطین و کشمیر روادرافغانس

(               ۲۳) از سوی هندوستان و فلسطین توسط اسراییل اشغال شده است ..."    

  زبانِ جنون زدۀ انتحاری که از  خصمانه، بیرحمانه و تحریک کنندۀ عناصرِ  این اظهاراتِ 

 سرانِ   همان سخنان و اظهاراتِ   به اصطالح رییس علمای پاکستان بیرون داده شد، عینِ 

بود که در  نظامی پاکستان  استخباراتی  پوشی،  و  پرده  اندکترین   بدون  و  مواقع مختلف 

. درعین گروه طالبان بیرون داده شده است  بخصوص توسط جنرال حمید گل، پدر معنوی

دیگر، افکار و شیوه های  ا پذیرانۀ "علمای" پاکستانی، یکبارآشتی ن   تندِ   حال، چنین واکنِش 

این حقیقت را به میان کشید    باطل ساخت و   سیاسی زبونانۀ رییس جمهور افغانستان راکارِ 

بی مروتِ که   با    مقام های  داشتنِ پاکستانی،  )   برگِ   بدست    تروریستی   های  گروه برندۀ 

هیچوجه از در ِ مدارا و معاونت با افغانستان پیش  (، به  و ...   ، حقانی ولشکرطیبهطالبان

فتوا هایش  اصطالح عالمۀ پاکستانی دریکی از  همین بهاین تنها نبود، بلکه    نخواهند آمد.

سانی ای غیر شرعی و غیر ان عمل انتحاردرافغانستان جایزاست " فتوا و اظهارِ گفت که "

نا روای    فتوا ها و اظهاراتِ   پیرامونِ   بعمل نیاورد. آنچه  که هیچ مقام پاکستانی ازآن انتقاد
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برانگیز   مال اینطاهراشرفی سؤال  ایاالت متحدۀ   بود که درجبهۀ غرب  بود  به رهبری 

وبس.            " دبیرکل پیمان ناتو آنرا تقبیح نمود امریکا، تنها "اندرس فوگ راسموسن  

تماسگیریهای رزی و " شورای عالی صلح" و نیز،  تالشها و تپیدنهای پنهانی حامد ک  اینکه

گانِ نماین   مخفیانۀ سایر  ده  و  انگلستان  و  اندرکارانِ امریکا  مبنی  امورِ   دست  افغانستان 

به  ها و ماه های آینده آنراالبان به کجا خواهد انجامید، روزبرمذاکره و معامله با گروه ط

امریکا سعی میکند    ید اینست که جانبِ این راستا مسلم می نمااثبات خواهد رسانید. آنچه در

نشانی    تحمیلی " دیورند" سوی خطِ پ شنو" و "بدرد بخور" را در هردو طالبان ِمطیع، "گ

آنان به کرسی های قدرت    حتا نشانیدنِ و دستچین نموده با ُکمکهای مالی و تسلیحاتی و

حصولِ  باالخره،  و  درافغانستان  ب دولتی  فشارو  نیروی  یک  برآنها،  سیطره  زنندۀ    رهم 

 چین )ایالت سینکیانگ( و روسیه )جمهوری  مسلمان نشینِ   ها و مناطقِ شهراوضاع در

  رسیدن به هدف های ژئواستراتژیکِ   ، بخاطرِ ل فدراتیف روسیه( نشین شامهای مسلمان  

  تحملِ   آنان، قادر شود بدونِ   خویش درآینده ها، در دست داشته باشد ویا با در اختیار داشتنِ 

منطقه   برنامه های استراتژیک خویش در ردِ و مالی و بدون مانع داخلی، به پیشبُ جانی    تلفاتِ 

بر طرح،  این  البته  سیاسی    شالودۀبپردازد.  کافی  وشناختِ   –تجارب    دقیقِ   تاریخی 

کشورهای مذکوربه    بِ . تجاراستستواریس ازنیروهای ارتجاعی اانگل دوکشورامریکا و 

تنظیمی( میتوانند    –طالبی  های بنیادگرای نوع )آنان این اطمینان را می بخشاید که نیرو 

بگیرند. این سیاست و  ار و نظامی قرولت مورد بهره برداری ایدئولوژیک، سیاسی سه به 

پالیسی ایاالت متحده، بخصوص از سه دهه بدین سو، با سیاست و پالیسی افغانی حکومت  

پس درصورتیکه معاملۀ مورد نظر امریکا  .  اکستانی همخوانی دقیقی داشته استپ   نِ مدارا

خواهد پذیرفت(، اهداف    درآینده   که رزی با گروه طالبان صورت پذیرد )و حکومت حامد ک

                                                                          :آتی کاخ سفید بر آورده خواهد شد  چند گانۀ

" یی ازافغانستان عقب  تبلیغاتی، بگونۀ "آبرومندانه  –امریکا میتواند ازنظر سیاسی-۱

                                                                                        کند. نشینی

پایگاه های    از دغدغۀ آینده نگرانه، به تأسیس  امریکا میتواند بدون موانع و دور    -۲

   دهد.                    وادامه افغانستان بپردازد خویش در خاک   نظامی و استراتژیک  
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امریکا موفق خواهد شد با استفاده از پایگاه های نظامی و نیروی مسلح مزدور واما -۳

تا   اش  آسیایی  بزرگ  رقبای  برای  ایدئولوژیک،  و  سپرده  خلق سر  سر  درد  مدتها 

                                                                                                   کند.

ره جناح های مختلف ارتجاعی، به بهدل    امریکا قادرخواهد شد با در دست گرفتن    -۴

                                       افغانستان مشغول باشد. طبیعیبرداری از منابع سرشار

 تحمیلی " دیورند" آرامش  ناحیه ی منازعه ی ناشی از خط  حکومت پاکستان میتواند از-۵

                                                                                       حاصل کند.  

ی و فرهنگی خویش در افغانستان  اقتصاد  - پاکستان قادر میگردد منافع سیاسی  جانب  -۶

                                      را توسط گماشته های طالبی و تنظیمی اش تأمین نماید.

آسیای میانه  آسان و مطمئن غرض رسیدن به    پاکستان موفق میشود به گذرگاه    -۷  

                                                                   غرض بازاریابی دست یابد.    

توانس-۸-  خواهند  پاکستانی  "نظامیان   بعنوان  را  افغانستان  استراتژیک"   ت  عمق  

                                       دربرابرحمالت احتمالی هندوستان باخود داشته باشند. 

وص از از مواد و منابع زیر زمینی افغانستان، بخص حکومت پاکستان قادر خواهد شد-۹

                                                    .اتمی خویش بهره برداری نماید اورانیم آن برای دستگاه 

های استعماری اش در      یک دولت فرمانبردرکابل، به آرزو   پاکستان با موجودیتِ   -۱۰  

                                                                                                          آمد. منطقه نایل خواهد

میالدی و    ۲۰۰۱انگلیسی درهمان سالهای پس از    روی همین دالیل بود که مقام های 

" طالبان وسازمان القاعده، علی رغم آنکه با ده  "ضد تروریسم   تبلیغات وتحریکاتِ   اوجِ در

افغانستان جابجا شده بودند،    جنوب غربِ   مناطقِ  خویش در مسلحِ   تا به دندانهزار سربازِ 

جنگ علیه طالبان راه حل نیست"،   قبیل اینکه "  منفی وتسلیم طلبانه ی شان ازبا اظهاراتِ 

سیاسی    افغانستان باید راه های  مشکلِ   ی حلِ " ما دراین جنگ پیروزی نداریم" ، " برا

گردد" و باالخره، " با طالبان مذاکره باید نمود " و امثالهم، نه تنها اراده ی   ُجست و جو 

عالی " شورای نیرو های بین المللی را تضعیف نمودند، بلکه بالتدریج راه را برای تأسیِس 
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زندانیانِ  آزادسازی  امریکا  صلح،  های  اززندان  طالب  حذفِ و   اسامی  افغانستان،   

درسالهای بعد    البان درقطردفاترط  سازمان ملل، گشایِش   سیاهِ   لیستِ تروریستهای طالبی از

گروه طالبان تا آنجا دامن گسترد  انگلیسی درارتباط با حمایت ازاین سیاستِ  مهیا ساختند.

روزی حامد  رشباناراض" به شعا  که درسالهای پسین، مذاکره با طالبان یا " با برادرانِ 

پاکستانی، به کرنش و    کرزی مبدل گردید، تقاضای جدی و منطقی همکاری ازمقام های

و  مسافرتهای  تضرع  شد،  مبدل  تگدی  افغ  های  بمراتب  هیأت  منظور،  این  به  انی 

روحیه ی جنگی گروه مسلح طالبان  بحدی بلند رفت رهسپاِراسالم آباد گردید و بالمقابل،  

امنیت را رسماً صلح و   کبارهم پروسه ی مذاکره غرض تأمینِ که نه تنها گروه مذکور ی 

دژهای امنیتی جانب دولت   تروریستی شان حتا تا درونِ   تأیید نکرد، بلکه به شدت ِ عملِ 

طریق رسانه  از  «ن بُ   دومِ   کنفرانِس »تدویرِ   هنگامۀ طرح و وروز،    درهمین شب  .افزودند

  کنفرانِس   که این کنفرانس، به تعقیبِ   میشدگفته  .  معی داخلی و خارجی باال گرفتهای ج 

  تأسیِس   گردید و موجبِ میالدی در" بُن" مرکزآلمان دایر  ۲۰۰۱سال  ماه دسامبراول که در 

و تشکیل پارلمان و قوۀ قضائیه وغیره شد، بازهم   عبوری، مؤقت و " انتخابی"  حکومتِ 

میزبانی کشورِ  اشتراکِ به  و  ماه    آلمان  پنجم  بتاریخ  ملل،  م ۲۰۱۱دسامبر سال  سازمان 

مطالبِ  روؤس  یا  آجندا  هرچند  شد.  در قابلِ   دایرخواهد  بحث  مذکورتا کنفرانِس    )تاماهِ    

 سیاسی اظهارداشتند  ، ولی آگاهان و تحلیلگرانِ م( پنهان نگهداشته شده بود۲۰۱۱براکتو

، سیاسی، مالی و  تالشهای نظامیازپس  افغانستان، امورِ که کشورهای غربی و ذیدخل در

دردر  فرهنگی و  جنگِ افغانستان  تر   پی  علیه   " سالۀ  گی  ده  آشفته  منجربه  که  وریسم" 

 تروریسم گردیده است،  برابرِ  نظامی آنها درشکستِ موجِب  کشور وظاهراً  بیشتِراوضاع در 

نس  این کنفرا  چهار چوبِ  ده ساله را درجنگِ   برون رفت ازبُن بستِ   ، راهِ دارنددرنظر

از بخشی  و  نموده  جو  و  درمسلحِ   گروهِ ُجست  را  )طالبان(  تروریستی  سیاسی    حاکمیتِ  

ملی    سرنوشتِ   امورِ که امریکا و بریتانیا که در  ستان مدغم سازند. برخی ها میگفتندافغان 

تبا طریق  از  میخواهند  دارند،  قوی  دست  افغانستان  های مردم  گروه  با  سازش  و  نی 

شرقی افغانستان برای  جنوب  جنوب و    چند والیتِ   وبخشایِش   وحتا با تحویلدهیتروریستی  

  خاکِ  آبرومندانۀ شان ازمذهبی آنها، هم زمینۀ خروجِ   امارتِ   مجددِ   غرض ایجادِ طالبان،  

پایگاه های   مانعبدون    ، با چنین معاملۀ مهم، تأسیس وتدوامِ را فراهم آورند وهمافغانستان 

اصلی  برنامه های   ردِ به پیشبُ افغانستان را میسرگردانیده و   مختلفِ  مناطقِ نظامی دایمی در 
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اینژیکِ ت استرا بپردازند.   یکصد و  حضورِ   ، درحالیست که علی رغمِ  خویش درمنطقه 

هزار مسلحِ سربازِ پنجاه  دندان  به  بخشهایی  پیمانِ   تا  اند،  قادرشده  طالبان  گروه  )ناتو(،   

کشورخاکِ از تحتِ   مرموزی  بصورت  قبالً درآورند.  خویش  کنترول ِ   را  تذ  چنانکه  هم 

  امنیتِ   مشاورِ   ، معاونِ رت بلک ویل" سفیر سابق امریکا درهندوستان"راب داده شده،  کر

 کاخ سفید، چندی  جورج دبلیو بوش و یکی از پالیسی سازانِ   زعامتِ   دورانِ ملی امریکا در

ا در  است  طالبان ر، بگونۀ رسمی اظهار داشت که " امریکا در این شرایط مجبور  قبل

کند بیان  "  وی حتا بصورتِ قدرت سهیم  آشکارا  به  پشتو   باید مناطقِ "  که نمود  نشین  ن 

افغانستان کسی  یمی" نمایندۀ قبلی سازمان ملل درامورِ ."  "اخضرابراهطالبان واگذارشود

بُن یک اشتباه بود و آنها باید در    اولِ   سهمگیری طالبان در کنفرانِس   : " عدمِ بود که گفت

(                                                      ۲۴)بن سهیم ساخته شوند. دوم ِ کنفرانِس   

کایی تا حال، )تا  یافشا شد که مقام های امر موازی باچنین هنگامه ها، این موضوع نیز

طالبان انجام داده اند که   رهبرِ   عمر مستقیم با نمایندۀ مالمذاکراتِ م( سهَدوره  ۲۰۱۲سال  

این،   ت.آلمان انجام داده شده اس" بگونۀ مخفی درسیدطیب آغاآن با شخصی بنام "  دورِ دو َ

 آن بوده وچند بارتوسط  خواهانِ حکومتی پاکستان ازدیرباز  همان چیزی بود که مقام های

مصاحبه های مذهبی آن کشور، طی سخنرانی ها و   نظامی و رهبرانِ   جنراالنِ برخی از

م مقا  نِ پالیسی های خانه خرابکُ   چگونه  که   . یعنی، مالحظه میشد شان ابراز گردیده بود

تروریست پروری  ارا به  غرب به صورت آشک  جانبهای پاکستانی، علی رغم آنکه از

بودند درقبالِ متهم  ق  ستانفغان ا  ،  و  شده  پذیرفته  یی  به  بگونه  بهم  نشانده    قدم  کرسی 

                                                                                           میشود.
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. درکابل  ی ه طالبان با سفیرانگلیس در ضیافتهای گرویکی ازکادر ضعیف مال   

 

 دست  کرزی به دامن پادشاه سعودی

دی  میال  ۲۰۱۱ماه آگست  جمهورافغانستان درهفتۀ اخیرمین سلسله، حامد کرزی رییس  به 

  کنفرانِس   تدویرِ   ک عبدهللا پادشاه آن کشور پیرامونِ ملِ و با َ رهسپار عربستان سعودی گردید  

مذاکره با دولت میزِ  آنان باالی  گروه طالبان وکشاندنِ   ترغیبِ   جهتِ ن، همکاری وی دربُ   دومِ 

تمویل کنندۀ  تان سعودی نه تنها حامی سیاسی و  عربس سلطنتی  افغانستان دیدارنمود. رژیمِ 

، سلفی و مدارس مذهبی پاکستان بوده است، بلکه بعنوان ایجاد گر،  عمدۀ گروه های وهابی

و سیاسی   مالیمدد گارِ   عیِن حال، یار و طالبان ودرتمویل کننده و حمایتگرشناخته شدۀ  گروه  

میباشد. البته حامد کرزی  شور نیز مذهبی و ارتجاعی آن کپاکستان و حلقاتِ   حکومتگرانِ 

دربارِ  به  سفرهایی  منظور،  همین  نیزبه  بود.قبالً  داده  انجام  سعودی  نکته  پادشاه  این 

به    مهای مالعمرهنماینده  درعین زمان، تنی چند از رسانه ها افشا گردید که    ازطریقِ زنی 

،   کرزی جالب اینست که علی رغم تالشها و تقاضا های مکررِ   عربستان سعودی سفرکردند.  

ازگروه طالبان غرِض  باالی میزِ   " شورای عالی صلح" و دیگران   مذاکره،  حاضرشدن 

هیچ گونه تمایل یا اراده یی دراین زمینه  رژیم عربستان سعودی    عالوه ازآنکه مقام های 
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خصمانه، خونین و انتحاری خویش    تِ عملیاازخود نشان ندادند، بلکه گروه طالبان، حمالت و

دادند.                                                                  ادامه  کشورمختلفِ  نقاطِ در  

حامد کرزی درتالشهای طالب گرایانۀ خویش چنان راِه افراط پیمود که حتا فراموش کرد  

دالرو د ملیونها  وهابی عربستان سعودی  که رژیم  و  بداند  پروژه ی طالبان  باالی  یناررا 

ترویجِ وهابیت وسلفیسم درافغانستان و پاکستان هزینه نموده و این سرمایه گزاری هنگفت  

و چندین ساله، بخِش عمدۀ سیاست و برنامۀ ستراتژیِک آن کشور را تشکیل میدهد.  بهمین  

حام مکرِر  تضرعاِت  و  متعدد  دربرابِرسفرهای  سعودی  شاه  که  بود  هم  کرزی،  اساس  د 

کوچکترین توجهی مبذول نداشت. وی همچنان فراموش کرده بود که عالوه ازرژیم سعودی،  

با نفوِذ آن کشور، شیخ نشین های خلیج فارس و نهاد های علنی و مخفی   حلقاِت مذهبی 

شبکۀ   طالبان،  گروه  القاعده،  تروریستی  سازماِن  با  ازدیرزمانی  کشورها،  دیگردرآن 

رطیبه و دیگران ارتباط تنگاتنگی دارند و آنهمه روابِط مخفی وعلنی  تروریستی حقانی، لشک

اجازه  زمینه  دراین  به همکاری  را  وهابی عربستان سعودی  یافته، هرگز رژیم  سازمان 

.                                                                                          نخواهد داد  

 

در حضور شاه سعودی  وکرنش وی   کرزی  
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ماه دراواخرِ  رییس جمهورافغانستان بود که  به سلسلۀ همین نوع دویدن ها و تضرعاتِ 

، ضمن آنکه  " شورای عالی صلح " م رسماً درکابل اعالم گردید که هیأتِ ۲۰۱۳دسامبر 

کنف اسالمی  دریک  ارانس  سعودی  سعودی  درعربستان  های  ازمقام  میکند،  شتراک 

گروه طالبان بسوی مذاکره و    های اسالمی خواهد خواست تا درترغیبِ کشوروهیأتهای  

سوی  ند. بازهم اقدام و تقاضایی که ازجنگ و خونریزی درافغانستان همکاری نمای   قطعِ 

ازکارشناسانِ  افغانی برخی  های  و رسانه  سیاسی  بیهوده  کامالً  خوانده    وغرورشکنانه  ، 

                                                                                                 شد. 

گروه طالبان که تمایل به    داشتند که هستند برخی ازفرماندهانِ  سیاسی اظهارولی آگاهانِ 

لوژستیکی  مذاکره و کنارآمدن با دولت افغانستان دارند، مگرچون ازنظرمالی، نظامی و  

آنها   وده پناهگاه ها و اعضای خانوادۀنظامی پاکستان ب استخباراتِ  یداً وابسته به شبکۀشد

عاتی، نظارتی و عملیاتی  درخاک پاکستان قرار دارد و ازجانبی، تیم های خاص اطالنیز

فعال   مختلف )داخل و خارج افغانستان(  افراد گروه طالبان درمناطقِ   مذکور درمیانِ   شبکۀ

مذاکره را بپذیرند    ، پیشنهادِ  طالبانمیان سرکرده گانِ اگرکسی یا کسانی ازنابرآن،  هستند، ب

س.آی  اند، توسط تیم های خاص شبکۀ آی.ساز دولت کرزی برقرارو یا تماسی با جانبِ 

سرکرده  سرنوشتِ دچارِ  مگرآنکه  میشوند،  خونینی  استخباراتِ   گانِ   آن  ارتِش   شبکۀ   

به  کشور سیاسی  معاملۀ  چنین  و  از  باشد.  رضا  رسیده  سرنوشتِ   نوا  آگاهان،    این 

)مالبرادر ازفرماندهانِ مالعبدالغنی  یکی  وقتی  مشهورِ   (  که  آورند  می  مثال  را  طالبان 

دولت   با  اش  آی.استماسگیری  توسط  فوراً  گردید،  افشا    ی کراچدرشهر  .آیکرزی 

                                                                                .زندانی شددستگیرو 

را که در شماره ی ماه  ماه  هم میهنان   این فصل، بمورد خواهد بود نوشتۀ یکی ازایانِ درپ 

خورشیدی  " شبکۀ اطالع رسانی افغانستان" به نشر رسیده است، درج    ۱۳۹۰سال  دلو  

                                                                                              نماییم : 

پاکستانیها صد ها مکتب و    عمال    کم  گذشته به ح    " آنها }گروه طالبان{ درهشت سال  

پ لچک را که درنتیجه کم   پل  و  ها و شهرجهانی در  کهای جامعۀمدرسه و شفاخانه و 

ولسوالیها بنا شده بودند، سوختند و ویران کردند.  اکنون این مکتب سوزان چگونه  

کاسه نیم   عفو قرار میگیرند و با روند صلح یکجا خواهند شد؟ معلوم است که زیر    مورد  
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سه است  و حکومت نیز به سمت و سویی در حرکت است که برای مردم افغانستان کا

قابل قبول نیست. معلوم است که عفو چنین انسانهایی که کارنامه های سیاهشان هنوز  

زمامداریشان    کوتاه مدت  تی را به بار می آورد. طالبان در، چه مصیب زبانها ستبر سر  

وابسته    های سیاهی از خود بر جای گذاشتند. این گروه  افغانستان، کارنامه  یی ازبر بخشها

پولی امریکا    پاکستان و دسیسۀ سعودیها و امکانات    به بیگانگان که توسط استخبارات  

افغانستان نه تنها فساد ستیز نبودند که بر مبنای  وجود آمده بود، در مدت کوتاهی دربه  

ی بودند که بنیاد و ریشه تاریخ  همان شعار عرض اندام کرده بودند، بلکه گروه متحجر

فرهنگ   روح    و  از  تبعیت  با  طالبان  بود شود.  نا  تا  کردند  رها  آفتاب  به  را  ما    مردم 

بخاطر   و  قومی  افغانستان   عصبیتهای  برتمام  یافتن  عملیات    ،استیال  به  خانمان  دست   

انی سیاه چنگیزیان همخوافغانستان با کارنامه های مدحش و    تاریخ  سوزی زدند که در

جنایاتی را که این گروه در افغانستان مرتکب شدند، بی مانند بوده است و چنانچه  داشت.  

تمام به آنها نگاه شود، میتواند نشان دهد که مردم افغانستان تا چه اندازه از   با دقت  

م و عبرتی کابل سفر میکنید، مایۀ شر  اینان به ستوه آمده بودند. زمانیکه به شمال    دست  

های شمالی مشاهده میکنید که طالبان آنرا برای روسیاهی تاریخی  بر در و دیوار  را هنوز

خود برجای گذاشته اند. طالبان در ظرف چند هفته، باغ و کاریز، درخت و تاکستان،  

بنان   تمام سبز  و  خانه های مسکونی  و  آب  چنان سوختند  جویهای  را  مناطق  و   این 

وحشتناک برجای ماندند.  طالبان    آن یک محیط  ه ازویران نمودند ک  بریدند، منهدم کردند و

  دیگر کشورجنایات    همینگونه در یکا ولنگ، خواجه غار، مزارشریف، غور و اماکن  

یخ همچنان خواهد ماند.  قتل عام های شان در تار  هولناکی را مرتکب شدند و داستان  

اریخی و مشهوررا  تسمه های بودا را در بامیان منفجر نمودند، صد ها اثر  طالبان مج

افغانستان سوختند ومنهدم کردند و به این ترتیب نام    موزیم ملی و نگارستان  در ملی 

بی فرهنگ ترین گروه قدرت طلب در دنیا ماند گار ساختند. طالبان    سیاه خود را در لوح  

دنیا مبدل کرده و   تریاک و هیرویین    در چند سال حاکمیت خویش افغانستان را به گدام  

افغانستان را نان بسته و به این ترتیب نیمی ازهمه مکاتب را بر روی دختران و زدرب  

تعلیم  محروم ساختند، درحالیکه خود را ازشمار    از نعمت   مسلمانان تلقی    آموزش و 

 اسالمی را در دنیا بنیاد می گذارند. طالبان حتی ورود    مینمودند و مدعی بودند که امارت  

شمال منع کردند. این مسلمان نما    یک کیلو چای و یا هر جنس دیگری را به والیات  
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مسلمان نیستند، بلکه سیاه دل ترین  تنها  دادند که نه    های سیاه دل با این کار خود نشان

                                                        "  انسانهای روی زمین نیز هستند. . .

بود هرگاه این موضوع مهم دیگررا نیز درهمینجا بعرض   موردخواهدبسیاربه 

برسانم که حامد کرزی طی مدت سیزده سال زعامت خویش و بربنیاد افکارو 

اندیشه های طالبانی اش وهمچنان غرض  پیشبرد توطئه های " پشتونیزه" کردن  

و المللی  بین  ازبخش مساعدتهای  دالر را  ملیونها  تنها  نه  استحقاق    افغانستان، 

مردم مظلوم افغانستان، برای "برادران" طالب خویش سرازیرنمود و ازمبارزه 

این گروه   علیه   نیرو های خارجی  حتا  و  افغانستان  نیروهای مسلح  قاطع  ی 

تروریستی جلوگیری بعمل آورد، بلکه هزارها نفرطالب مسلح را ظاهراً بنام "  

پاکستان به داخل افغانستان انتقال  بیجا شده گان"  و " عودت کننده گان" ازخاک  

.                                                                                      داد  

م، از قول رابرت گیتس وزیر  ۲۰۲۰اینک، نوشته یی را که بتاریخ ماه اکتوبر 

ایاالت متحده ی امریکا درشبکه ی " کابل تکسی" بچاپ رسید،  دفاع  پیشین 

 بدون کم وکاست نقل میکنیم:                                                          

رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین امریکا درک تاب خاطرات }خویش{ گفته که حامد "  

ازهمان سالهای دور دوم حکومتش، به جابجایی    جمهورپیشین افغانستان(  کرزی )رییس

                                                                (۲۷)  طالبان درشمال آغازکرد"

بلی! چنانکه مردم افغانستان عمالً دیدند و شاهد بودند که هزاران نفر از گروه  

"عودت کننده گان" ازخاک پاکستان ومناطق قبایلی آن  تروریستی طالبان بنام  

، دند غوری، چشمه ی شیر و خواجه الوان والیت بغالن   کشوربه مناطق کیله گی

ارچی   . سپس عین پروژه  در شهرکهای چهار دره و دشت  ساخته شدند جابجا  

. لهذا، همین به اصطالح عودت کننده گان و بیجا  گردیدعملی  نیزوالیت قندوز  

و مسلح  گان  )شده  شده  شدهدیسانت  داده  پسین    ندبود  (انتقال  درسالهای  که 
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سنگرهای جنگ علیه فرزندان مدافع وطن را داغ ساخته و با کشتار بیدریغانه  

   شدند.                                     ی مردم ما، مناطق زیادی را متصرف

بود خا  همینجا  عمل  این  خونین  بسیار  های  پیامد  راکه  افغانستان  ئنانه  ،  مردم 

 بخصوص درسالهای زعامت داکتراشرف غنی احمد زی متحمل شدند.               
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 منابع فصل چهاردهم

 

به نقل از روزنامه ی     -خورشیدی ۱۳۹۰(  نشریه ی  " امید وطن"  مورخ ماه سرطان سال  ۱)

 ویسا چاپ کابل 

به نقل ازشبکه ی خبرگزاری" العالم"  – م  ۲۰۱۱(  مجله ی آلمانی " شپیگل" ماه می سال ۲)  

( بخشی از سخنان حامد کرزی ازطریق نشرات " تلویزیون ملی" افغانستان ۳)  

خورشیدی به نقل از نشریه ی شپیگل    ۷/۱۰/۹۰مورخ  -( "شبکه ی اطالع رسانی افغانستان" ۴)

 آلمانی  

م ۲۰۱۱تمبر سال \ ماه س ۱۲مورخ  -مز"  لندنتای  "( نشریه ی  ۵)   

مصاحبه ی شفیق سادات مسوول کمیته ی دفاعی پارلمان افغانستان با برنامه ی تلویزیون طلع  ( ۶)

                                                                                                                    درکابل

م  ۲۰۱۰امه های کابل به نقل ازاظهارات وزیر دفاع انگلیس در سال    روزن  ( ۷)  

روزنامه های کابل به نقل از اظهارات " گوپیدو " وزیرامورخارجه ی آلمان درافغانستان  ( ۸)  

روزنامه ی "ماندگار" به نقل از اظهارات  سعدهللا ثابت سناتور افغانستان  ( ۹)  

م به نقل از منبع بریتانیایی  ۲۰۱۱بر سال  نشریه ی " آرمان ملی "  ماه اکتو  (۱۰)  

همان منبع    (۱۱)  

به نقل از روزنامه ی   – خورشیدی  ۱۳۹۰نشریه ی " جاودان" شماره ی هفدهم جدی سال   (۱۲)

 "ماندگار" چاپ کبل 

م ۲۰۰۷" ایشیا تایمز"  مورخ ماه مارچ سال    (۱۳)  

م  به نقل از احمد رشید ژورنالیست پاکستانی ۲۰۰۶" واشنگتن پُست"  مورخ چهارم دسامبر    (۱۴)  
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خبرگزاری بی بی سی   - مصاحبه ی نجفی زاده خبرنگار بی بی سی با جنرال حمید گل (۱۵)

م ۲۰۱۱  

م  ۲۰۰۸ماه سپتمبر   - دکسترفیلکنز خبر نگار " نیویارک تایمز"  (۶۱)  

م   ۲۰۱۰ماه فبروری  – نستان شبکه ی اطالع رسانی افغا (۷۱)  

م    ۲۰۰۹اینت " مورخ ماه اکتوبر  پهفته نامه ی انترنتی " گلوبال ویو (۸۱)  

خورشیدی   ۱۳۸۹بیستم ماه حوت    – شبکه ی اطالع رسانی افغانستان  (۹۱)  

م ۲۰۱۱مارچ  -" تایمز" لندن به نقل از ریچارداوتاوی مسوول امور خارجی پارلمان بریتانیا  (۰۲)  

(  ۲۲- ۰۲۲۴۵نامه ی رسمی شماره )  - خورشیدی  ۱۳۹۰پرس تی وی  اول ماه اسد سال (  ۲۱)

 کتاب " جنگ مخفی فرانسوی ها درافغانستان " به قلم ژانکریستوفر 

خورشیدی  ۱۳۹۱ماه سرطان سال    ۱۸( نشریه ی الکترونیکی "  امید وطن"  مورخ ۲۲)  

- ۲۲۴۶ا با کود شماره )سفارت امریک  –رس پ م  کابل ۲۰۱۰نوامبر  ۳۰  -( ویکیلکس۲۳)

۱۸۰۵۲۸۲ )  

م    ۲۰۱۳فبروری سال   ۲۶مورخ   – ( وبسایت فارسی بی بی سی ۲۴)   

خورشیدی   ۳/۱۲/۱۳۹۱تاریخ   – ( شبکه ی اطالع رسانی افغانستان ۲۵)  

( هما  ۲۶)  

م  ۲۰۲۰اکتوبر   –" کابل  تکسی " شبکه نشراتی   (۲۷)  
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 فصل پانزدهم  

 

اک افغانستاننظامی امریکا درخپایگاه طرح تأسیس   

 

ماه می  در  که  افغانستان، حامد کرزی  کنفرانسها و سر وصدا ها پیرامونِ   موازی با تدویرِ 

  دوجانبه و دید و  تماسها و مذاکراتِ پس از  ه بود، میالدی به واشنگتن سفرنمود  ۲۰۰۵سال  

  ، اعالمیۀآن کشور   مقام های ذیصالحِ   سناتور ها و سایرِ ا دید های خصوصی با عده یی ازو 

نان ما چندان جدی تلقی  سوی هم میهدرموقعش، از  انتشار یافت کهن زمان  آدر  مشترکی

ای اخیرباال  پایگاه های دایمی نظامی آن کشور درسال ه  ، وقتی هنگامۀ تأسیِس نشد، واما

منطقی کلمات،    ارتباطِ م را مجدداً مرور نمودند تا  ۲۰۰۵شدۀ سال  گرفت، اعالمیۀ منتشر

افغانستان   خاکِ در  پایگاه ها  تأسیِس   دوباره، با طرحِ   از تحلیلِ  آنرا پس  جمالت و اصطالحاتِ 

بود:                       از اینقرار ن زمان  درآ اعالمیۀ مذکور  کاملِ متن ِ ست و جو نمایند. جُ   

رژیمِ   سرنگونی  درپی  دسامبر  "  در  ایا۲۰۰۱طالبان  افغانستان  الت  ،  و  امریکا  متحدۀ 

های چشمگیری داشته اند. ما مشترکاً  شان پیشرفت  استراتژیکِ   مشترکِ اهداف ِ  جهت تحققِ در

ج  این  در  و  بود  نا  را  تروریسم  المللی  بین  های  افغانستان  شبکه  که  کردیم  تالش  هت 

نستان  مردم افغات ها مبدل نشود. ایاالت متحده ازهرگز به پناهگاه امن برای تروریسدیگر

. در این راستا  ی بر ارادۀ مردم حمایت نموده استمعتدل و متک یک دولت ِ  ایجادِ   در جهتِ 

افغانستانی دموکرات،    مردم و حکومت ایاالت متحده پابندی شان را به تعهد برای ایجادِ 
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گذاشتند. افغانستان صمیمانه  ، به نمایش  بپردازد  آزاد و کشوری که بتواند خودش به امنیتش

  کِ نتیجۀ کمُ تحدۀ امریکا ابراز میدارد. درایاالت م  مردمش را به مردمِ  سپاِس راتب ِترین م

رهبری ایاالت متحده امریکا، مردم افغانستان قادر شدند امید و  سخاوتمندانۀ مردم و نقش ِ

تازه یی در رابطه به رسیدن به موفقیت و صلح پیدا کنند.    دو باره بیابند و نظرِ   اعتمادِ 

یک    ساختنِ امنیت و تالش هایش در جهت ِافغانستان با چالشهای مهمی درجهت استقرارِ 

بازار روبروست  .   اقتصاد  و  به حقوق بشر  احترام  دموکراسی،  بر اصول  دولت مبتنی 

بخاطرِ   پاسخ گفتن به این چالشها، افغانستان پیشنهاد نمو ده است که ایاالت متحدۀ امریکا با  

این کشور واردِ   یک همکاری استراتژیک  شده و همیاری نزدیکی  را به شمولِ   تبادلِ   

این   در  مندرج  اقتصادی  و  امنیتی  سیاسی،  های  زمینه  در  عالی  سطح  در  نظرِ   منظم 

موافقتنامه و مسایلِ   دیگرِ   مورد عالقۀ دو جانب پایه گذاری کنند. ایاالت متحدۀ  امریکا و  

برای   را  مقتضی  های  توافقنامه  و  مساعی  مشترکاً  تا  دارند  نظر  در  همچنان  افغانستان 

اجرای  همکاری استراتژیکِ   شان به عمل آورند.  این تالِش   مشترک بر مبنای شماری از 

بشر و آزادی های مدنی  قانون، حمایت از حقوق ِ   کلیدی از جمله تعهد برای حاکمیتِ   اصولِ 

 دموکراتیک و  قومی یا جنسی، حمایت از حاکمیتِ تعلقات ِدر نظر داشت ِ  ونِ تمام افراد بد 

، استوارخواهد اقتصادی افغانستان  روش برای پیشرفتِ اتکا به بازارآزاد به عنوان بهترین  

افغانستان به   روابط بین ایاالت متحده و ، تقویتِ همکاری استراتژیک بود. نخستین هدف ِ

مدت، دموکراسی و رفاه در افغانستان خواهد بود.  این همکاری  دراز  امنیتِ   تأمینِ   منظورِ 

صلح آمیز و ثمر بخش میان افغانستان و همسایه هایش را تقویت کند. این    باید مناسباتِ 

استر نیستهمکاری  کشورسومی  هیچ  برضد  برای    .اتژیک  است  بنیادی  همکاری،  این 

بین المللی و مبارزه بر ضد    وریسمِ جنگ علیه تر همیاری در   جهتِ در   ما تالشهای مشترکِ 

ثبات و رفاه در منطقه و به منظورثابت قدم ماندن    افراط گرایی، برای استقرارِ   خشونتِ 

کوکنار و مبارزه بر ضد تولید و   کشتِ  کردنِ  از مبارزۀ افغانستان در ریشه کنَ درحمایت 

تأمین ِ   قاچاقِ  پایۀ قوانین اساسی   معیشتِ مواد مخدر و حمایت از  بدیل. این همکاری بر 

سازمان ملل متحد،    منشورِ   کشورهای ما و مکلفیت های ایاالت متحده و افغانستان در برابرِ 

 داخلی،  .  چند دهه جنگِ های بین المللی استوار خواهد بودموافقتنامه ها و سایر پیمان  

، استقالل  تا امنیت، حاکمیت انستان سبب شده  داخلی افغ  امورِ خشونت سیاسی و مداخله در

همیاری ایاالت متحده و افغانستان باشد. ارضی این کشورعرصه های مبرم در  و تمامیتِ 
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پایدار، ما مصمم هستیم تا در همبسته گی با هم    دموکراسی، رفاه و امنیتِ برای گسترش ِ

                                                                       ر: منظو تالش نماییم به  

 دموکراسی و اسلوب حکومتداری  

  دموکراتیک درحکومتداری و توسعۀ جامعۀ مدنی مبتنی بر حاکمیتِ   *حمایت از ادارۀ سالمِ 

مشارکتِ  های  زمینه  آوری  فراهم  و  بشر  حقوق  و  در    قانون  وسیع  پایۀ  با  سیاسی 

                                                                                           افغانستان.

نیرومند و دیرپای افغانستان و نهاد های مدنی و حمایت از سنت    دولتِ   ک با ساختنِ *کمُ 

                                      های سیاسی مؤثر و پاسخگوی نیاز های مردم افغانستان.

                توسعۀ آزادی و دموکراسی در گسترۀ منطقه.  شویقِ * ت 

ابتکارِ  از  نقش ِ  *حمایت  احیای  برای  پُلیافغانستان  عنوان  به  کشور  این  میان    تاریخی 

منطقه یی از رقابت به همکاری اقتصادی و آسیای مرکزی و جنوبی و ارتقای مناسبات ِ 

                                                                                                  سیاسی.

*تقویت همکاری میان افغانستان و همسایه های آن و دفع مداخالت در امور داخلی این  

 کشور. 

روابط میان جوامع امریکا و    دوستانۀ همکاری میان مردم و تقویتِ   *حمایت  از روابطِ 

مشترک و همکاری در زمینۀ چالش ها و ظرفیت های   افغانستان برای دسترسی به دیدگاهِ 

                                                                                                    موجود. 

 رفاه  

و سازمانهای   منطقه یی و جهانی   افغانستان به اقتصادِ   مساعدت و حمایت از بازگشتِ *

                                                                                بین المللی. مورد نظرِ 

نهادینه برای بخِش   ک به توسعۀ چهارچوبِ *کمُ  سرمایه  خصوصی و تشویق ِ  قانونی و 

                                                             .گزاری های بین المللی در افغانستان
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ایاالت متحده در بخش هایی که    متصدیانِ   *تشویق و فراهم آوری سهولت برای حضورِ 

می   سرعت  درافغانستان  را  خصوصی  بخش  و  افغانی  های  شرکت  توسعۀ 

                                                                                              بخشد.

نستان قوای بشری افغا  *ادامۀ حمایت از بازسازی افغانستان و سرمایه گزاری جهت رشدِ 

                                                              کشورهای دیگر در این راستا. و تشویقِ 

منیت  ا  

نیرو های امنیتی افغانستان تا زمانیکه   ک به سازماندهی، آموزش، تجهیز و تمویلِ کمُ 

این مسوولیت شود.  خود قادر به برعهده گرفتنِ   ،این کشور   

اتخاذِ شورم* و  تمامیت  امیم ِ تص  ت  افغانستان  باور  به  که  مواردی  در  مشترک  مقتضی 
   است.          معرض تهدید و خطر قرار گرفتهآن کشور در   ارضی، استقالل و امنیتِ 

. بخش امنیتی   * مساعدت به دولت افغانستان برای اصالحاتِ   

.عملیات های ضد تروریسم در همکاری با نیرو های افغانستان*ادامۀ انجام ِ  

 *حمایت از مساعد تهای ائتالف از برنامۀ ضد مواد مخدر دولت افغانستان.

اطالعاتی و استخباراتی.  تبادلِ  *تداومِ   

فغانستان با ناتو. روابط اِ  *تقویتِ   

                                              امنیت در مرز های افغانستان. * حمایت از ابتکارِ 

نیرو های  این موافقتنامه،  اهدافِ   مندرج در  به  به منظورِ   دسترسی  این واضحست که 

ایاالت متحده مستقر در افغانستان همچنان به تأسیساتِ   میدان هوایی بگرام و تسهیالت آن  

و تسهیالت واقع در دیگر مناطق که میتواند با توافقِ   جانبین تعیین گردن د، دسترسی خواهند  

داشت.  نیرو های ایاالت متحده و ائتالفِ   بین المللی در اجرای عملیات ِنظامی مقتضی بر  

اساس مشوره و ضوابط ِازقبل تعیین شده، آزادی عمل خواهند داشت.  پا به پای افزایِش  

تقویتِ  تروریسم،  با  مبارزه  در  را  اش  این کشور همکاری  افغانستان،  دولت    توانمندی 

  مواد مخدر ادامه میدهد. دولت افغانستان به مرورِ   منطقه یی و جلو گیری از قاچاقِ   امنیتِ 
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 زمان هزینۀ نیرو های امنیتی اش را خود بر عهده خواهد گرفت، دولت افغانستان خواهانِ 

ضد تروریسم توقیف شده اند،    جنگِ این کشور را که در  از زندانیانِ   آنست تا نگهداری

که این سیاسی افغانستان، ایاالت متحده انتظار دارد    سیستمِ عهده بگیرد. پا به پای رشدِ بر

بر مبتنی  عادالنۀ  وجامعه  رعایت  را  بشر  حقوق  را  اصلِ کشور  دهد،  برابری  گسترش 

دموکرات انتخابات ِ و  عادالنه  آزاد،  مطبوعاتِ یکمنظم،  رعایتِ   ،  و  قانون    آزاد  فعاالنۀ 

این اصول،  ناشی از  این کشور به الزاماتِ   اساسی افغانستان معیار هایی اند که ازتعهدِ 

تعهدات قبلی اش مبنی بر مبارزه   ایاالت متحدۀ امریکا به دولت افغانستان در زمینۀ رعایتِ 

متناسب با رشد و    ی مسوولیتِ مواد مخدر و به عهده گیر   علیه تولید، پروسس و قاچاق ِ

برای   افزایِش  افغانستان  تکیه میکند. مردم  توقیف،  و  تعقیب  برای  پولیس  ظرفیت های 

ایاالت ی های بی شمار و دالوری بی مانندآزادی قربان   تحققِ  اند.  ی از خودنشان داده 

، صلح آمیز وفعال  دموکراتیک   افغانها که میهن شان یک کشورِ   متحدۀ امریکابا این باورِ 

مثبت و مهمی را  زنده گی تمام افغانها و به عنوان کشوری که نقش ِ  بهتر ساختنِ  درجهتِ 

منطقه امور  نظراست  در  هم  کند،  بازی  جهانی  و  همکاری  یی  که  هستیم  مطمئن  ما   .

افغانستان به    ک به رسیدنِ را در کمُ محوری    ایا الت متحده و افغانستان نقِش    استراتژیکِ 

"                                                                        کرد.  این اهداف بازی خواهد  

                                                           ازجانب ایاالت متحدۀ امریکا :  جورج واکربوش      

مد کرزی از جانب افغانستان :حا  

میالدی   "   ۲۰۰۵می ۲۴مطابق   ۱۳۸۴دوم جوزای  –واشنگتن دی سی    

ین واضح است که به منظور دسترسی ا"  مهم درمتن این اعالمیه که  این مطلبِ   گنجانیدنِ 

به اهداف مندرج در این موافقتنامه، نیرو های ایاالت متحده مستقر در افغانستان همچنان  

بگرام و تسهیالت آن و تسهیالت واقع در دیگر مناطق که  به تأسیسات میدان هوای  

االت متحده رسی خواهند داشت. نیرو های ایمیتواند با توافق جانبین تعیین گردند، دست

و ائتالف بین المللی در اجرای عملیات نظامی مقتضی بر اساس مشوره و ضوابط از  

                                                      "  داشت    قبل تعیین شده، آزادی عمل خواهند
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نظامی ایاالت متحده درافغانستان گشوده    مقاصدِ   اصلِ ر واقع، دریچه یی بود که به سوی  د 

مالقاتهای خصوصی و رسمی  امریکایی، طی تماسها و  سالهای بعد، مقام های معنا که در  ینمیشد. بد 

ایگاه های دایمی  پ  تأسیِس   دولتی، موضوعِ   ارشدِ   مامورینِ جمهورافغانستان و سایرِ با حامد کرزی رییس  

                                                      را مطرح کردند.   خاک افغانستاننظامی امریکا در

)داخلی و خارجی( درقبال تأسیس پایگاه های  واکنشهای 

 نظامی امریکا درخاک افغانستان

از جانبِ قبل  تقاضای  و  طرح  این  ازام  آنکه  وعلناً  رسماً  های  ریکا  مقام  لتی  دو سوی 

اینکه  بنی برزبانها افتاد مسرِ اعالم گردد، اشاره ها، زمزمه ها و افواهاتی برهردوکشور

متحدۀ  جانبِ  مانند    ایاالت  نظامی  دایمی  پایگاه  چندین  میخواهد  بگرام،  قندهار،  امریکا 

افغانستان داشته باشد.  درماه های   خاکِ خوست و جا های دیگردر  هلمند،  شیندند، مزار،

سال   جمهورمیال   ۲۰۱۱اپریل  رییس  کرزی  حامد  که  بود  نخستین  افغدی  برای  انستان 

یکی   در ازکنفرانسهای  بارطی  از پرسِش   برابرِ مطبوعاتی  یکی  داخلی  نگارانِ خبر    

هنوز تحت غور    " بلی، امریکا چنان تقاضایی را بعمل آورده و موضوعداشت که  اظهار

 امریکایی  این طرحِ محورِ و پس ازآن بود که بحث های داغی بر  . "و بررسی قرار دارد

حامد کرزی علناً    وزرای کابینۀ گرفت. برخی از منطقه صورت  افغانستان و   مطبوعاتِ در

اعضای کابینه، استدالل  یکه برخ دیگرازحالدراین زمینه را اعالم کردند، در   شان  مخالفتِ 

فغانستان به نفع جانب افغانی  پایگاه های نظامی امریکا در خاک ا  " تأسیس  میکردند که  

مید" و.است در دیگرکشورمثال  ها  پایگاه  و  ادند که "چنین  تأسیس شده  نیز  های جهان 

کشورها مفید    چنین تسهیالت نظامی برای  های مذکور نشان داده که وجودِ کشور  تجربۀ

                                                                                         بوده اند. "  

استراتژیک(، به نحوی  )جانبۀ   توافقنامۀ دوپیش نویِس   بود که متنِ   ۲۰۱۱درماه می سال  

صفحاتِ  نشراتِ   روی  از  درز بعضی  داخلی  و   جمهوری    اما،  کرد  ریاست  سخنگوی 

  "   قبل از وقت  " و "   پلوماتیک ، " افواهی نرم و د وافقنامه را بگونه  کابل، وجود چنین تدر

                                                                                                .خواند
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ج و  تمجمُ حرمیت برآمد و علنی شد، عالوه ازکه وقتی این موضوع ازم  باید متذکر شد

پاکستان، چین و    های همسایه مانند ایران، ی مثبت و منفی داخلی، واکنِش کشوربحث ها

پلوماتیک  یصوصی و د، ضمن تماسهای خ ا نیزبر انگیخت. حکومت حامد کرزیروسیه ر

سخنرانی ها، مصاحبه ها و کنفرانسهای مطبوعاتی سعی بعمل آورد تا به    وسیلۀو نیزبه  

توافقنامه میان امریکا و افغانستان و  دهد که امضای    اطمینان  های همسایه کشورحکوماتِ 

کشورتأسیِس  آن  نظامی  های  پایگاه  ناقِض خ ر د  افغانستان،  و   اک  ملی مصالحِ   منافع   

بود. کشور مذکورنخواهد  حینِ   های  بعد،  درسالهای  وی  جرگۀ    تدویرِ   چنانکه  لویه   "

تردیدِ  یا  بر رد  ام  مشورتی" درکابل، مبتنی  پیمان  امریکا  امضای  ایاالت متحدۀ  با  نیتی 

پیمان مشوره کرده است    : " با همه کشورها درگفت و بجزجمهوری اسالمی  بارۀ این 

                                           ایران، سایرکشورها، خوشبینی شان را ابراز داشته اند"

روزها،درآ بیشتر  ن  با    راناراحتی  ایران،  موازی  اسالمی  پاجمهوری  کستان  حکومت 

شجاع پاشا   ، رضا گیالنی صدراعظم، م۲۰۱۱ماه اپریل سال  خود بروز داد. چنانکه دراز

کابل    عاجل وارد  حکومت پاکستان، بگونۀ   ارشدِ   ورینِ ازمام دیگر  آی و عدۀ.اس.رییس آی

بود که حامد   همین سفرمتعاقبِ گردیده با حامد کرزی دیدارهای خصوصی بعمل آوردند. 

  قولِ  کابل از. همچنان، مطبوعاتِ "  " صحبت ها بسیار صریح و شفاف بود:  کرزی گفت

فغانی بوده و به   امهمی به جانبِ   پیام و پیشنهادِ   آگاه نوشتند که رضا گیالنی حاملِ عناصرِ 

استراتژیک با ایاالت متحده بپرهیزد و    افغانستان گفته است که از پیوستنِ رییس جمهور

نماید.  بجای آن   با چین مستحکم  ن سفر و این دیدار، فقط  چند روزقبل  ای روابطش را 

اسالم آباد بود که    ایی علیه اسامه بن الدن در حومۀ نظامی کماندو های امریک  عملیاتِ از

                                                                    .گردید  اسامه  منجر به کشته شدن

 " اگر حضور ده سالۀار داشت که  اظهرسمی    خارجۀ روسیه طی یک بیانیۀوزارت امور 

انجامیده، دیگر نیازی  تروریسم    نیرو های نظامی امریکا و دیگر کشور ها به نا بودی

                              "         افغانستان { نیست. درپایگاه نظامی دایمی }  به ایجاد

پایگاه های    مسکو ایجاد  " :  افغانستان گفتخاص روسیه درامور  "زمیرکابلوف" نمایندۀ

منافع خود میداند. . . تصمیم امریکا برای ایجاد   نظامی امریکا در افغانستان را مغایر  

ال برانگیز این کشور، سؤ نیرو های خارجی ازپایگاه نظامی درافغانستان پس از خروج  
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نیرو های نظامی در افغانستان از یک    شمار    . برنامه ی امریکا مبنی برکاهش  است..

تحکی و  افغانستان،    م  سو  درخاک  نظامی  پایگاه  ایجاد  طریق  از  اش  نظامی  موقعیت 

درک است ... این مسأله نیاز به مذاکره و بحث دارد، زیرا   قابل   متناقض وبرای ما غیر  

(          ۱." )ره خورده است با منافع روسیه و کشورهای همسایه ی افغانستان گ    

" مسکو اصرار دارد :  اضافه کرد کهروسیه نیز  "سرگئی الوروف" وزیرامورخارجۀ  

افغانستان در زمانیکه شرایط مهیا شود، شفاف باشد وبا   نیرو های ناتو ازکه خروج  

نظامی  های  نیرو  در  حفظ  خروج  خارجی  نباشد.  همراه  شکلی  از  های  نیرو  هر  تو  نا 

نظامی خارجی در این کشور تحت هر بهانه یا دستآویزی    حضور    افغانستان نباید با حفظ  

گیرد ازآصورت  و  دارد  ها وجود  طرح  اینگونه  با  .  آنها  باره ی  ودر  آگاه هستیم   ن 

   (                             ۲)افغان و مقام های امریکایی مذاکره میکنیم..."  همکاران  

نیزطی یک گفت و شنود رسمی،  روسیه   شورای امنیت    "نیکوالی پاتروشیف " معاونِ 

نداشتن  به رغم  "داشت  اظهار بر  امریکایی مبنی  از   ادعا ی مقام های  برنامه خاصی 

های دایمی در افغانستان، ما ازبرنامۀ واشنگتن برای حفظ نیروهای    پایگاه  استقرار  

 مطلع هستیم ... روسیه  ابقای حضور    ۲۰۱۴سال  این کشور پس از  خاک  نظامی خود در

قبول   قابل  ملت ها استفاده شود، غیر  دیگرامیان خارجی را که میتواند علیه  نظ  دراز مدت  

نظامی امریکا در آسیای مرکزی است.  های  اه   پایگ استقرار    می پندارد...مسکو مخالف  

منطقه به دنبال داشته    نا خوشایندی برای کل    این پایگاه ها میتواند عواقب    وجود  زیرا  

استفاده   در افغانستان به دلیل احتمال   نیرو های نظامی خارجی  بلند مدت    باشد.... حضور  

خاک   است    از  قبول  قابل  غیر  روسیه  برای  دیگر،  های  کشور  علیه  کشور  این 

"...(۳)                                                                                             

خارجه  امور داکترزلمی رسول وزیرافغانستان،  م پارلماِن  ۲۰۱۱ماه می  شانزدهم    یخبتار

داکتررنگین   رییِس   امنیتِ مشاورِ   سپنتادادفرو  و  ریاست جمهوری    مذاکراتِ   هیأتِ   ملی 

وی   این موضوع شدند.  توضیحات پیرامونِ   نموده طالبِ استراتژیک با امریکا را احضار

با وکال اظهار   امضای پیمان    در نظر ندارد در مورد  "داشت که  )سپنتا( ضمِن صحبت 

ی   همسایه  های  کند...کشور  مشورت  همسایه  های  کشور  با  امریکا،  با  استراتژیک 
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رای افغانستان اهمیت دارد، افغانستان  حق ویتوی این پیمان را نخواهند داشت... آنچه ب

شود."        اتژیک با امریکا تضمین استر ملی این کشور است که باید در پیمان  منافع   

های   نگرانی  همین  همسایهباساس  "مکشورهای  نجار"  ،  مصطفی  حمد 

ران درماه می و وزیردفاع آن کشوردرماه جون سال جمهوری اسالمی ای داخلۀوزیرامورِ 

افغانستان   استراتژیکِ   داشتند که " عقد پیمانِ  کابل شدند و با صراحت اظهارواردِ م  ۲۰۱۱

افرتی به کابل  ضمن مس، وزیردفاع ایران  و امریکا، به بی ثباتی منطقه دامن خواهد زد"

پایگاه های    ِس رفت، نگرانی حکومتش مبنی بر تأسی م صورت گ۲۰۱۱ماه جون  که در

وآیت هللا علی خامنه ای نیز درعین ماه،    نظامی امریکا درخاک افغانستان را ابراز نمود

. داده تبارزخودش را در این زمین   ، نگرانی جدیدرتهران  ضمن دیدار با حامد کرزی

نمود و  افغانستان به ایران سفر  سیاسی وزارت امورخارجۀ  ین معاونِ بالمقابل، جاوید لود 

" موضع کشورش  :  ی سی گفتبی ب   نگارِ  خبرپرسِش   در راه بازگشت به وطن، در برابرِ 

. ایران با توجه  ریکا به ایران توضیح داده است..استراتژیک  با ام  را در مورد پیمان  

ین امریکا و افغانستان  ا دارد، از امضای پیمان استراتژیک ب به مشکالتی که با امریک

                                                                                           " نگران است.

 بگومگو ها و نگرانی های داخلی و منطقه یی ناشی ازطرح و تقاضای تأسیِس   دربحبوحۀ

شور که سنای آن کمقتدرِ   افغانستان، " جان کری " سناتورِ پایگاه های نظامی امریکا در

، در نیمه های ماه بود  سنای امریکا نیز خارجی مجلِس   بطِ روا  رییس کمیتۀعین حال،  در

و گو با حامد کرزی رییس جمهور    گفتد و پس ازم وارد افغانستان گردی ۲۰۱۱می سال 

م آباد مرکز  اسال پایگاه های نظامی، رهسپارتأسیِس   پیرامونِ وعطا محمد نور والی مزار

از این ناحیه مطمئن سازد. "جان کری  حکومتی آن کشور را نیز پاکستان شد تا مقام های

اسامه بن    کشته شدنِ پس ازعین حال، تالش بخرچ میداد تا در رفع تشنجی بکوشد که  در"  

بود. الزم به    پاکستانی بروز نموده  اسالم آباد، میان امریکا و مقام های  الدن در حومۀ

تروریست    ی درقبالِ زیاد  پلوماتیکِ ی بازیهای دپاکستانی تا کنون، از  است که مقام هایتذکر

ای مالی  برابرامریکایی ها استفاده نموده اند: عالوه ازباجگیری هپروری های شان در

 حمایت  شان درقسمتِ   ، هرزمانیکه مشتِ و تبلیغاتی  ملیارد دالری و سؤاستفاده های نظامی

جهانی و بخصوص    تروریستان نزد جامعۀ  سایرِ بان و القاعده و گروه طالهای مخفی از

پُرتلفات    حملۀمانند    ،ی مختلف یازیده اند، دست به ترفند هاامریکا باز شده مسلحانه و 
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درالی  با ناتو  تدارکاتی  های  پشاورکاروان  تحتِ   -شاهراه  تروریستهای  توسط    تورخم 

 خاک پاکستان، افشأ نامِ اجنت های اطالعاتی امریکا در  شان، دستگیری بعضی ازفرمانِ 

گی، انتحاری و  های جن  فشارن کشور، وارد کردنِ .ای درآمسوولین بلند پایه ی سی.آی

گرم )نمایشی و    افغانستان، گرایِش   قلمرو در  های امریکایی و غربیانفجاری علیه نیرو 

، پناه بردن به " البی"   دستوری ، به راه اندازی تظاهراتِ ید کننده( با چین و روسیه تهد 

الی  ماه جو  چنانکه دراخیرِ   .امریکا و غیره  )آشنا( درکانگرۀ  گتن و سناتورانِ های واشن 

افشا شد که  ۲۰۱۱سال    پاکستانی بنام   فردِ ( دو .آی امریکا )اف.بیفدرالِ   پولیِس م رسماً 

 اطالعات ارتش  آی یا سازمانِ آی.اس.های    اجنت  های سید غالم نبی فایی و ظاهراحمد،

ایی  امریک  سناتورانِ ستفاده ازسه ملیون دالر، برخی ازبا ا  ندحالیکه میخواست آن کشور را در

بکار هند  علیه  پاکستان  های  سیاست  نفع  به  اجنت  ن گیر را  نمود.  دستگیر  های د، 

   اند.  امریکن کونسل" یا )ک.ای. سی( مشغول بکار بوده -" کشمیر رچوبِ درچهارمذکو 

کری  "جان  سناتورِ مسافرت  سنا"  درمتنفذ  آنهم  آباد،  اسالم  به  امریکا    شرایطِ   تحتِ ی 

میابسیار )ومنطقهحساس  پاکستان  و  افغانستان  داشته    میتوانست(،  ن  روشنی  معنای 

                                                                                                    .باشد

" انترنتی  درسایت  وطن"  سال  امید  حوت  ماه  نزدهم  تاریخی  ی  ۱۳۸۹شمارۀ  خورشید 

کمیسیون    رییس" زلمی زابلی  :  رسانه های داخلی نوشت کهخویش، از قول برخی از

پایگاه نظامی امریکا در ولسوالی   سنای افغانستان، از احداث    مجلس    بررسی شکایات  

، این پایگاه، میدان وسیعی  وی  }شهرک{ سوری  والیت جنوبی )زابل( خبر داد.... بگفتۀ 

   شد."     ن استفاده خواهد یکصد سال ازآرا در بر میگیرد و به نظر میرسد که به مدت  

اه نظامی در گفته میشود امریکا قصد دارد هفت پایگ: "  کرد" همچنان عالوه  "امید وطن

                                 (۴)" ، بلخ و پروان ایجاد کند . زابل،   والیات هرات، هلمند

انترنتی   "ایرنا" و رادیو "  قولِ "، ازوطن  امیدِ "سایت    " :  امروز" نوشت کهخبرگزاری 

افغانستان و دردولت امریکا در نزدیکی سرحد   آباد والیت   تاجیکستان و  منطقۀ شور 

مجهز به همه    اث کرد... این مرکز نظامیختالن تاجیکستان یک مرکز نظامی جدید احد

نیاز  ی موررفاه  امکانات   برق    د  که  روز هایی  در  آن  برق  انرژی  و  است  تا    نظامیان 
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  " میشود.  تأمین  جنراتور  و  خورشیدی  های  بتری  طریق  از  شود،  قطع  جیکستان 

(۵)                                                                                                

"  بودجۀ شانزده ملیارد شد که  افغانستان " متذ کر  جنگِ " تحت عنوان " " ویکی پدیا  

تأسیسات   تنها  برای  امریکا  و  که  نظامی    دالری  میرسد  بمصرف  قندهار  فروگاه  در 

   است."                 محل، درحال گسترش زمین های مردم   با خرید    ، بگرامتأسیسات  

 حامد کرزی  قولِ میالدی از  ۲۰۱۳انستان بتاریخ دهم و یازدهم ماه می سال  رسانه های افغ

، مزار، جالل  درکابل، بگرام  گاه نظامی" امریکا ن ه پایافغانستان نوشتند که  رییس جمهور

و همچنان گفته شد    آباد، گردیز، قندهار، هلمند، شیندند )سبزوار( و هرات میخواهند. "

(  ستراتژیک  پیمانِ   افغانستان و امریکا، روی توافقنامۀ امنیتی )عالوه از عقدِ   که جوانبِ 

                                                                              به نتایجی رسیده اند. 

نیز دیگری  گزارشهای  اما،  ازسال  حال  عین  در و  براینکه  مبنی  شدند  م ۲۰۰۴منتشر 

شیندند )سبزوار( و بگرام     فرودگاهِ   تاکنون، امریکایی ها فعاالنه به ساخت و ساز پیرامونِ 

نوع    بم افگن های بزرگِ ری مشغول هستند که به این حساب،  مت   ۳۵۰۰با باند های فرود  

آنها نشست و برخاست نمایند. همچنان گفته شد که  واهند توانست در( امریکایی خ ۵۲-بی )

ساختنِ  به  اقدام  حتا  ها  زیرامریکایی  های  شهرک  در   ازخاک  زمینی  افغانستان  نقاطی 

 پایگاه های نظامی  که با اکمالِ   اظهار داشتندنظامی    –سیاسی  امورِ   نموده اند. آگاهانِ نیز 

آسیا   های سراسرِ هوایی کشور خاک افغانستان، آن کشورقادر خواهد شد حریم ِامریکا در

                                                     و اروپا را تحت کنترول خویش در آورد. 

تم ماه سرطان نستان" در شمارۀ تاریخی بیست و هشاطالع رسانی افغانشریۀ انترنتی "

امریکایی به    مقامات  وز پیش هیأتی از  چند ر:"   خورشیدی خویش نوشت  ۱۳۹۰سال  

افغانستان و امریکا وارد    ریاست فرانک روگیرو معاون نمایندۀ ویژۀ اوباما در امور  

  - استراتژیک کابل   پیمان    کابل شد و در دو روز اقامت در افغانستان، مذاکراتیرا در مورد  

قول جاوید  ازهمین شبکه  "افغا ن انجام داد.با مقامات    {درواقع، پیمان امنیتی  }    واشنگتن

بسیاری از مسایلی که تاکنون حل  افغانستان نوشت: " لودین معاون وزارت امورخارجۀ  

ور از مذاکرات در بارۀ آنها توافق صورت گرفته و به زودی این  نشده بود، در این د  
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را  طرح  این  از  جزئیاتی  وی  اما  میشود،  ارائه   جرگه  لویه  مدعوین  به   بیان  سند 

                                                                             "               نمود.ن

" در این د ور از  :  مذاکرات چنین نوشتشبکۀ مذکورازقول یکی ازاشتراک کننده ها در 

پایگاه های نظامی و تعداد    بارۀ موقعیت   حاضر در جلسه توافقاتی در، مقامات  مذاکرات

مستقر در این پایگاه ها و مسایل فنی و نظامی به دست آوردند. با این توضیح    نظامیان  

   بصورت صد در صد تصویب شد و جزئیات  پایگاه های دایمی امریکا در کشور  که تأسیس  

اتی که  . اما یکی از موضوع..آنها نیز به تأیید دوطرف رسید  تعداد آنها و نحوۀ عملکرد  

 نماینده گان    فراوانی پیرامون آن انجام شده و از دید  ی  و گفت و گو  این مذاکرات بحثدر

                  (۶) الیات است. "م افغانستان بسیار حائز اهمیت بوده، موضوع پرداخت  

مشاورامنیت ملی آقای کرزی گزارش    قولِ  کابل ازشب و روز، مطبوعاتِ   اما، درهمین

ضرب االجلی وجود ندارد که ما تا کدام ماه . . . چنین سندی را امضا کنیم.   "دادند که  

  ...قرار است  پس از توافق  مهم به توافق رسیدن روی محتواست  افغانستان،  از نظر  

لویه جرگۀ    استراتژیک،  مواد سند  حکومت های افغانستان و ایاالت متحده امریکا بر سر  

رد و یا تأیید روابط استراتژیک  با   مورد   نهایی درعنعنوی فرا خوانده شود و تصمیم  

استراتژیک با امریکا، نباید یک اعالمیه،    مربوط به روابط    ایاالت متحده را بگیرد... سند  

مان  بلکه باید پیمان یا قرار داد باشد؛ زیرا اعالمیه ها جنبۀ اخالقی دارند، در حالیکه پی

                                                                  ها و قرار داد ها الزام آور هستند..."  

: " افغانستان  امنیت ملی حامد کرزی موقع صحبت با وکالی پارلمان گفتمشاورامورِ 

  کنار  منیتی کشور توجه کرده و درمیخواهد ایاالت متحده امریکا به نیاز های دفاعی و ا

آنها ر امنیتی،  نیرو های  نیز تجهیزکند..آموزش  تسلیحاتی  از نگاه  این  ا  تاکنون در   .

. افغانستان بر این نظر بود که این سند باید جز  مورد بین دو کشور توافق نشده است

. ما  توافق نداشت  همکاری های استراتژیک باشد که در این مورد امریکا  سند    بالفصل  

تهی خواهد    پیمان نباشد، الزام آور نیست و میانسندی بخشی ازاگر چنین    به دلیل اینکه

  چند ملیارد دالری ایاالت متحده به افغانستان نیز باید شامل    ک  .. کم  بود، آنرا رد کردیم .

. افغانستان   ریکایی با آن توافق نکرده است..هیأت اماستراتژیک میشد که هنوز  پیمان  

 تالشی خانه ها نیز اختیار نیرو های افغان باشد و مسوولیت  میخواهد تمام زندانها در  
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نیرو های داخلی افغانستان باشد، اما ایاالت متحدۀ امریکا این خواست را به   حق    صرفأ

راتژیک آمده است  است   سند    متن  ت نیرو های افغان موکول کرده است... درارتقای ظرفی

یباشد و در این سال هر یک از طرفین میالدی قابل اعتبار م  ۲۰۲۴ال  که این سند تا س

                                       " .د را لغو، تعدیل و یا تمدید کنند..میتوانند این قرار دا

"   درعین آقای  سفیر زمان،  کراکر"  درجدیدِ رایان  امریکا  سخنانی    ضمن  افغانستان، 

، بلکه  درپای یک  افغانستان امضا نمیکندیک با  امریکا پیمان استراتژت که "داشاظهار

                                                              "اشت .اعالمیۀ مشترک امضا خواهند گذ

این گفتۀ سفیر یکنوع اغتشاش فکری رهرچند  تاحدی  ایجاد   حلقاتِ ا در امریکا،  ذیعالقه 

واما مینمود سفیرمذکور،  بخاطرِ ،  احساساتِ فرو غالباً  درحلقانشانیدن  یی  عده  مخالفانۀ    تِ  

منطقه،   و  افغانستان  شدسیاسی  متوسل  نکته  این  که  به  اینست  است  مسلم  آنچه  زیرا   .

  جانی سربازانش و مخارجِ   تلفاتِ  تحملِ ریکا هرگز راضی نخواهد بود پس ازام  ابرقدرتِ 

بدهد.      ، آنچه را بدست آورده، به ساده گی از دست ی درافغانستاندالر  ملیاردفِ گزا  

برمال   درافغانستان را  امریکا  ایاالت متحدۀ  ابرقدرت  پنهانی  حال، مقاصد  آنچه درعین 

بنام سرهنگ "الورنس    آی.ایسی.  میسازد، اظهارات یکی از افسران بلند پایه واما متقاعد

افغانستان یک جایزۀ : "  گفتمیالدی با صراحت  ۲۰۱۵ویلکرسن"است که درپایان سال  

ه ترک افغانستان نخواهد  ژئو ستراتژیک و اقتصادی است و غرب به هیچ وجه حاضر ب

جنگ درافغانستان تغییر کرده بیش از این بحث بر سر  وی عالوه نمود که : "     شد."

القاعده نیست و بحث طالبان هم زیاد مطرح نیست. مسأله در بارۀ چین و روسیه، در  

بارۀ اقلیت عمدتاً مسلمان روسیه، در بارۀ پاکستان، در بارۀ ایران، در بارۀ سوریه و 

عراق، در بارۀ این که آیا کردستان ظهور خواهد کرد یا نه؟ و در نهایت، به خاطر نفت،  

                                                                  است..."ی آب و در مجموع انرژ

نگاهی به نقشه، اهمیت جغرافیایی افغانستان را به مثابۀ  ذکور همچنان گفت که "  افسرم

میکند...   آشکار  میانه  آسیای  های  جمهوری  و  پاکستان  چین،  ایران،  بین  یی  منطقه 

حضور نظامی امریکا در افغانستان بر زمینۀ واقعیت های منطقه به خصوص در رابطه  

رست مانند دورۀ بازی بزرگ در قرون پیشین.  ، دا چین، ایران و روسیه استوار است ب
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افغانستان و آسیای میانه، در سالیان آینده میدان رقابت بین قدرت های بزرگ خواهد 

                                                                                            بود. " 

در هرچند  موضوع  از  موقعش  این  برخی  خارجی  ازمجرای  و  داخلی  های  رسانه 

یکی ازهموطنان گفته های این افسر باز نشستۀ امریکایی را  آنهم، متن  انتشاریافته بود، با

م درصفحۀ فیس بُک خویش به نشر  ۲۰۱۶بتاریخ پانزدهم ماه نوامبر  "ما بنام "اسد تابش 

                    نمودیم.                       رسانید و ما نیز ازهمان متن دراینجا استفاده

 دکتررنگین سپنتا وزیرمشاوردرامورامنیتی افغانستان،  اما، یک هیأت افغانی به ریاستِ 

اولِ در سپتمبر   هفتۀ  تا  ۲۰۱۱ما  سفرنمود  واشنگتن  به  قولِ م  "   به  روی  هیأت،    رییس 

عملیات  نستان درافغا  خاکِ که باساس آن، " امریکا ازبپردازد    شنیدتوافقنامه " یی به گفت و

پای  خود را از دموکراسی نوها علیه تروریسم استفاده خواهد نمود و همچنان، حمایتِ 

رییِس   " داد.  خواهد  ادامه  اظهارهیأتِ   افغانستان  همچنان  افغانی  مذاکراتِ    " که    داشت 

خالیگاه ها را در موردِ دو  از  برخی  مانند رهبری    روزه،  نکاتی  پُرکرد؛  نکات  بعضی 

ها   کسی  عملیات  چه  که  این  و  تروریسم  بازداشت علیه  را  تروریسم  به  مظنونان 

                                                                                                کند..."

قابل اجرا   موردِ رگی در یک مقام نظامی امریکا گفت که " شکاف های بزدرعین حال،  

                                                           " لی وجود دارد احتما این  پیمان بودنِ 

هفدهم ماه ها و متن نویسی ها بود که به روزِ مگو ها، رفت و برگشت  درآستانۀ همین بگو 

" علمای دینی کابل،  اینکه  شیدی گزارشی به نشر رسید مبنی برخور  ۱۳۹۰اسد سال  

در  ،  باساس گزارش پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان را حرام خواندند . "    ایجاد  

پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان   " ایجاد  اعالمیۀ " علما" ی کابل آمده است که : 

که به طرفداری از ایجاد این پایگاه ها  عنوانی که باشد حرام بوده و کسانی تحت هر  

                                               "  و گناه شده اند.سخن میگویند، مرتکب فسق 

هاهمب "مرکزِ  نیزدر"    ستگی رسانه  سپتمبر کابل  درماه  را  عنوان  ۲۰۱۱همایشی  تحت  م 

سیاسی   ن و تحلیلگرانِ که درآن، عده یی ازآگاها  کرد استراتژی و منافع ملی" برگزار"

د بینی و نگرانی های  ، ب وصحبت ها، اعتراض  افغانی اشتراک نموده و ضمن بحث ها
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 افغانستان را ابرازداشته  خاکِ های دایمی نظامی ایاالت متحده در پایگاه    ایجادِ شان مبنی بر

   خواندند.                                              منافع ملی مردم افغانستان   آنرا مغایرِ و 

  که وقتی سربازانِ   ، این بود مردم افغانستان موجود بوددِ سوأل و نگرانی عمیقی که نز 

ازسال   پس  انگلیسی  و  شان   ۲۰۱۴امریکایی  دایمی  نظامی  های  درپایگاه  میالدی 

هرموقعی که   رسمی و دولتی کشور، درامورِ درافغانستان جا بجا شوند، عالوه ازآنکه در

دس میتوانند  درازیبخواهند  نفوذِ ت  و  مداخله  از،  باشند،  داشته  سیاسی  ،  اخالقی  نظرِ  

، اال  ب خواهند شدرانۀ زیادی را مرتک خالفکا   داخلی مملکت  نیزاعمالِ فرهنگی و قوانینِ 

قرار داد شده    متنِ   سنجیده شده، حقوقی، قضایی و مساویانه درجِ  بسیار که مواد و شرایطِ 

                                                                                               باشد. 

ن نمود که " طی یک  م اعال۲۰۱۱ماه دسامبرسال   بریتانیا نیزدر چنانکه یک منبع ارتِش 

م سبب کشته شدن ۲۰۱۱م تا۲۰۰۵سال  حادثه ای که از  ۹۹بررسی همه جانبه در مورد  

ستان شده، تحقیق کرده است ... ازآن جمله مثالً، یکی  درافغان   غیرنظامیانویامجروح شدِن  

میالدی، با سرنیزۀ    ۲۰۱۰نیل کروک "، در ماه مارچ سال  انگلیسی بنام " دا  سربازانِ از

 زخمی نمود. این تنها نبوده،  "را شدیداً " غالم نبیده سالۀ افغان بنام  تفنگش یک کودک ِ

ه ، استفاد اخالقی، تجاوزجنسی، شراب نوشیاین کشور، انحرافاتِ   ارتِش   افرادِ   میانِ در

مخدرو موادِ از قتلِ   به  افرادِ   افرادِ   اقدام  میباشد.  نیزمروج  امثالهم  و  و  خا  بیگناه  طی 

انگلیس جنایتکارِ  و  امریکا  وارتش  گرفته  قرار  مجازات  و  مأخذه  مورد  کمتر  می  ، 

                                                                                               گیرند. 

بدان که  موازی  شد  داده  گزارش  انتقالِ ،  والیت  مسوو   پروسۀ  چند  امنیتی  های  لیت 

گردید  ازم آغ۲۰۱۱هفتۀ دوم ماه جوالی سال   افغانستان، ازهای خارجی به ارتِش ازنیرو 

  افغانستان، نخستین والیتی بود که قوای امنیتی آن، مسوولیتِ   مرکزِ و والیت بامیان واقع در

 مزارشریف،  ، عین پروسه در والیاتِ ه گرفتند. متعاقِب آنامنیت را رسماً به عهد  تأمینِ 

باید متذکرشد که  پیاده ساخته شد.  جا های دیگر، لغمان وهرات، لشکرگاه  پنجشیر، کابل،

امنیتی والیاتِ  ناتو به جانبِ   تحویلدهی مسوولیتهای  افغانی، تا    کشورازسوی نیرو های 

سال   دسامبر  جریانِ   ۲۰۱۳اخیرماه  به  مربوط  رسید.)موضوع  اتمام  به   پیمانِ   میالدی 
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افغانستان   ایاالت  امنیتی  فرازآنبا  و  فرود  و  اثرخواهد  ،  متحده  این  آیندۀ  فصوِل  درجِ 

                                                                                                    گردید.(  

سازمانِ   دولتِ   میانِ  و  نوامبرسال    شمالی  اتالنتیکِ   پیمانِ   افغانستان  نیزدرماه  )ناتو( 

فرجام، اعالمیۀ رسمی به این شرح به  صورت گرفت  و در،  گفت و گو هایی  م۲۰۱۱

                                                                                   نشر رسید: 

 اعالمیۀ مشترک )ناتو( با افغانستان

منطقه ی مربوط  امنیت ِ  تأمینِ افغانستان در واقع برای  ثبات و رفاه در  اینکه تأمینِ بادرک ِ"  

اتالنتیکِ  ازبه  شمالی  استاهمیتِ   برخوردار  استراتژیک  اسالمی    جمهوری  دولت   ،

هفت سال تالش و قربانی های مشترک، معتقد هستند که اکنون    افغانستان  و ناتو با گذشتِ 

تأ کید  ، یک بار دیگرآن فرا رسیده است تا بر آن همکاری و دوستی دراز مدت   زمانِ 

گرفتنِ ص عهده  به  برای  افغانستان  های  توانایی  گیرد.  امورِ   ورت  مانند    رهبری  مهم 

حمایتِ  با  یابد.  می  ارتقا  افزون  روز  شکل  به  امنیت  و  توسعه  داری،    حکومت 

یوناما(  افغانستان ) تانۀ دفترنماینده گی ملل متحد دروی و بشر دوسه سیاسی، توسعمتداوم ِ

بری افغانستان، حکومت جمهوری اسالمی افغانستان،  و ره ملی  و با احترام به حاکمیتِ 

ک به امنیت یا آیساف میکوشند تا زمینه را  نیروی کمُ   قالبِ متحدین درنا توو سایرِ   سازمانِ 

تحققِ  و  تطبیق  ازمس  انتقالِ   روندِ   برای  که  چهارچوبی  طبق  ها  حکومتِ وولیت    سوی 

تأیید گردید، فراهم    ۲۰۱۰جوالی  بین المللی کابل در  افغانستان و جامعۀ جهانی در کنفراسِ 

رسیدن به    ک به مردم افغانستان به هدفِ ، تالش های ناتو را برای کمُ قال انت   روندِ   نمایند.

این روند، فرصت هایی را به حکومت    آغازِ می و عادالنه تحکیم بخشیده و نیزدای   صلحِ 

امنیتی  ماموریت ِ افغانستان و ناتو فراهم می نماید تا همکاری شان را که در واقع، مکملِ 

نمایند.                                        ، تجدید و تحکیم بیشتر  ن استایساف و فراتر ازآ  

                                                           اصول و هدف :    

ظور حمایت  * این اعالمیه در پرتو تالش های بین المللی تحت رهبری ملل متحد، به من

.  جامع ترتیب گردیده است  یک روِش از افغانستان منحیث جز   
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داشتِ  درنظر  با  اعالمیه  این  مشترکِ   مندرجاتِ   *  ناتو،  ح   اعالمیۀ  و  افغانستان  کومت 

همکاری مانند برنامۀ    با برنامه های موجودِ   در مطابقت  م و ۲۰۰۶سپتامبر   مؤرخ ششم

به تصویب    ۱۰۱۰ مارچ اولِ شمالی در  به افغانستان که اخیراً در شورای اتالنتیکِ ک  کمُ 

افغانها این    ، همچنان، موادِ " ترتیب گردیده استرسید و نیز برنامۀ همکاری " نخست 

احکامِ  روشنی  در  انکشاف ِ  مندرجِ   اعالمیه  گردیده  استراتیژی  ترتیب  افغانستان  ملی 

                                      است.                                                         

خود را برای یک افغانستان مستقل، دموکراتیک، امن    مدتِ دراز  دیگر تعهدِ * ناتو یکبار 

دهشت افگنان و تروریسم مبدل نگردد و نیز برای   امنِ   و باثبات که بار دیگر به پایگاهِ 

این که    این هدف و درکِ  نیل بریک آیندۀ بهتر برای مردم افغانستان اعالم میدارد. جهتِ 

، این سازمان مصمم است از نهاد های امنیتی افغانستان با  ناتواستمهم ِ  افغانستان همکارِ 

                                                                 ک های ذیل حمایت متداوم نماید: فراهم آوری کمُ 

و توانایی این نهاد ها برای مقابلۀ مؤثربا تهدیدات علیه امنیت،   ظرفیت  و بهبودِ تأمین     -

کها با منطقه و نیز فراهم آوری کمُ ک به امنیت ِ نیز برای کمُ    افغانستان و ثبات و تمامیتِ 

مطابقت با  کها باید درحاکمیت و رهبری افغانستان و نیز این که این کمُ کامل به  احترام ِ

اساسی افغانستان و قانون بین المللی صورت گرفته و قربانی ها و تالشهای جاری   قانون

گردد.                                             مردم افغانستان برای رسیدن به صلح احترام    

ل تجدید  ذی  هایمسوولیت  ی افغانستان تعهداتش را برای تحققِ حکومت جمهوری اسالم   

                                                                                          : مینماید

  کنفرانِس توسعه با درنظر داشت تعهداتش در   ، حکومتداری و انکشاف و_  تأمیِن امنیت

جنوری   در  کنفرانِس   ۲۰۱۰لندن  در  و  با درخصوِص   ۲۰۱۰جوالی  کابل  مبارزه   

دی منطقوی و همکاری های اقتصا  امنیتِ د اداری،  اقتصاد، مبارزه با فسا  شدِ ، رُ تروریسم

                                                  زنان. ، حقوقو احترام به حقوق بشر به ویژه

این    فعالیت ها طبق چارچوبِ   تطبیقِ ک با ناتو جهت ِهمکاری دوامدار با ناتو و کمُ    -

اهمیت  و نیاز به همکاری وسیع منطقوی، همآهنگی و اعتماد سازی   اعالمیه و درکِ 

.                             استانبولاش طبق اعالمیۀ  میان افغانستان و همکاران منطقوی  
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  موردِ   جمهوری اسالمی افغانستان و ناتو مشورت و گفت و گو ها را روی مسایلِ دولت     -

                                                                  نگرانی استراتژیک گسترش میدهند.

 محتویات  

های حکومت افغانستان و  همکاری ها باید مطابق به اولویت ها و نیازمندی  مؤثرِ تدابیرِ 

کها اتخاذ گردد. این تدابیر  این کمُ متداوم از توانایی نا تو برای حمایتِ   داشتِ نیز با درنظر

                                                                    شامل موضوعات ذیل میگردد:

                                   مکانیسم برای گفت و گو های سیاسی و نظامی  ایجادِ    -

نهادهای   ک و حمایت از ارتقای ظرفیتُ وجهی نا تو برای کمُ   صندوق ِادامۀ استفاده از   -

                                                                 امنیتی حکومت افغانستان

کمُ    - برای  ناتو  با درکِ ادامۀ همکاری  اعالمیه  این  تطبیق  به  این ک  ک  از  ه  مشترک 

خواست   و  ناتوهیچ  نداشته  افغانستان  در  نظامی  دایمی  حضور  ایجاد  برای  عزمی  و 

کند.                        فاده  نمیخواهد از حضورش در افغانستان علیه ملت های دیگر است   

نیاز و    کها طبقِ آموزشی خود درافغانستان ادامه خواهد داد و این کمُ  ناتو به ماموریتِ   -

اتالنتیک شمال ادامه می  ی  تابع فیصلۀ شورای  افغانستان  امنیتی  نیازمندیهای  برای رفع 

                                                                                                یابد.

ک به  یک برنامۀ جداگانه برای همکاری های اضافی در چارچوب برنامۀ کمُ   ایجادِ    -

نا تو برای همکاری    سم های موجود، استفاده از امکاناتِ افغانستان و سایر اولویتها ومکانی 

ه تقاضا  طبق  بیشتر  ذیل  های  ساحات  شامل  ها  تقاضا  این  افغانستان.  حکومت  ای 

                                                                                            میگردد:

امنیتی و سایر نهاد های ملی  وزارتهای سکتورِ ک برای انکشاف و اصالحات کمُ   -  

ک برای ارتقای سطح مسلکی، ظرفیت، توانمندیها و مهارتهای نیرو های امنیتی  کمُ    -

مواد مخدر از طریق    تروریسم و قاچاقِ   افغان به شمول توانایی ها برای مقابله با تهدیداتِ 
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و نیز دستیابی  مناسب   ارایۀ برنامه های آموزشی و حمایت واحد های تخصصی افغانی

سازمان.                   ملکی این  نظامی و ُ به کورسهای آموزشی ناتو، نهاد ها و تجارب ِ   

همکاری های عملی مندرج این اعالمیه قرار ذیل صورت میگیرد:   -  

طبق پروسیجر و طرزالعمل های نافذۀ حکومت افغانستان و ناتوتصویب میگردد.)از     -

میگیرند.                        ای عضو شورای اتالنتیک شمالی تصمیم  طرف ناتو، کشوره  

افغانستان و  حکومت ِ  بوده و مطابق به طرزالعملِ برمبنی واقعیت های موجود استوار  -

                                                                                     ناتو تمویل میگردد

ی مناسب، تبادالت  فعالیتهای داخل و بیرون کشوری مانند ارائۀ کورسها  یک ترکیب از   -

  به شکلی طرح ریزی میگرد   ش های اختصاصی و برگزاری سمینارهاکارشناسان، آموز

نماید.                         ک  آن دراز مدت بوده و به خود کفایی افغانستان کمُ   که تأثیراتِ   

کها توسط کشور های عضو ناتوعین کمُ   جلوگیری از تکرارِ   -  

 اداره و بازنگری 

  افغانستان و ناتو مشورت و گفت و گوها را در مورد همکاری ها طبق احکامِ 

این اعالمیه آغاز خواهند کرد مندرج ِ  

حکومت افغانستان و    برنامۀ همکاری های مندرج این اعالمیه باید به شکل منظم توسطِ 

                                                     تصویب گردد  ناتو از طریق پروسۀ مشترک

این اعالمیه باید در وقفه های نه کمتر از سه    این اعالمیه و برنامۀ همکاریها طبق احکامِ 

رد. افغانستان میخواهد بحث  سیاسی مورد بازنگری قرار گی ارشد ِ  مسوولینِ   سال به سطحِ 

خالل سه سال آینده آغاز نماید.  چگونه گی  نیرو ها را با ناتو در مورد موافقت روی  ها در

تطبیق ِدفترمشترک ِ نحوۀ  از  ها  تخنیکی   درستِ همآهنگی  نامۀ  نظامی، همچنان    - توافق 

غیرِ  کشورهای  میدهد.  قرار  بازبینی  مورد  آنرا  و  کرده  ویژه     عضوِ   نظارت  به  ناتو 

رصت را داشته باشند و نیز تشویق گردند تا در فعالیتهای کشورهای عضو آیساف باید این ف

موافقۀ ناتو و حکومت افغانستان  کهای مالی بعد ازارایۀ کمُ   مندرجه این اعالمیه به شمولِ 
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سهم بگیرند. هرگونه فعالیتهای دو جانبه میان حکومت جمهوری اسالمی افغانستان و هر  

   (                                 ۷). " خارج از مواد این اعالمیه میباشد  ،دولت دیگر

سربازان خارجی در افغانستان  تعداد  

 های مختلف و تلفاتِ  نیرو های جنگی کشورتعدادِ همینجا بمورد خواهد بود آماری ازدر

آنه   ۲۰۱۲ماه می سال  میالدی درافغانستان را که در   ۲۰۱۲تا    ۲۰۰۱ا از سال  جانی 

                                 :بین المللی به نشر سپرده شد، درج نماییم  سوی منابع معتبرِ از

: باساس شمارش سالیانه آمارتلفات جانی  

 نام مملکت خارجی      سال     تعداد تلفات 

نفر  ۲۰۰۱     ایاالت متحدۀ امریکا        

0  "      بریتانیا                         

نفر   ۳  "                   بریتانیا            

نفر     ۱۸  "           سایر کشورها            

 ا

0     "                   بریتانیا           

نفر  ۱۰        سایرکشور ها                 

نفر   ۱    "                      بریتانیا       

نفر   ۷     "   سایرکشورها                  

نفر   ۱ "                             بریتانیا  

نفر   ۳۱   "      ور ها            سایر کش  

نفر ۶۹۸             ایاالت متحدۀ امریکا    

نفر   ۳۹     "                     بریتانیا      
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نفر   ۵۴    "         ها          سایرکشور  

نفر   ۲۰۰۷۱            ایاالت متحدۀ امریکا       

نفر   ۴۲    "                   بریتانیا        

نفر   ۷۳       "     ا            سایرکشوره  

نفر   ۲۰۰۸               ایاالت متحدۀامریکا    

نفر   ۵۱        بریتا نیا                   "   

نفر   ۸۹   ر کشور ها           "      سای   

نفر                 ۱۰۸    "                       بریتانیا    

نفر   ۹۶   ا            "      سایر کشوره  

نفر   ۱۰۳   "                      بریتانیا    

نفر   ۱۰۹    شورها            "     سایر ک  

نفر  ۴۶                        بریتانیا      

نفر  ۱۰۲  رها                   سایر کشو   

نفر  ۴۴                           بریتانیا    

نفر  ۴۸         کشور ها             سایر  

نفر  ۹                             بریتانیا  

نفر  ۲۴           کشور ها         سایر   

نفر  ۱                           بریتانیا    

نفر       ۴                   ر کشور هاسای   

نفر۲۳۱۶درافغانستان :     ۲۰۱۴تا  ۲۰۰۱مجموع تلفات  امریکا از سال   

نفر –۴۴۸   درافغانستان:   ۲۰۱۴تا  ۲۰۰۱مجموع تلفات بریتانیا  از سال   
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نفر۶۶۵     ........     ۲۰۱۴تا۲۰۰۱مجموع تلفات سایر کشورها ازسال   

نفر ۳۴۲۹         مجموع عمومی تلفات جانی  عبارت از :                     

نفر۱۹۶۳۹            مجموع زخمی های امریکایی درجنگ افغانستان . . .    

، از سال  ستانافغان کشورهای مختلف در  هریک از جانی سربازانِ  تلفاتِ  ، تعدادِ اینک 

: ه میگردددرج این صفح بصورت جدا گانه ۲۰۱۴تا  ۲۰۰۱  

 

 نام مملک              تعداد مجموعی سربازان          تعداد   تلفا ت جانی 

   نفر۱۵۸                                  نفر ۲۵۰۰     ا              کاناد

نفر   ۸۲نفر                                     ۳۲۹۷       سه           فران   

نفر   ۵۳       نفر                            ۴۷۰۱                    آلمان  

نفر  ۴۵                                نفر    ۳۹۸۶            یا         ایتال  

نفر   ۴۲            نفر                         ۶۷۶        نمارک        د  

نفر   ۳۵           نفر                         ۲۴۲۰         لند          پو   

نفر   ۳۴    نفر                               ۱۵۹۶     ا             اسپانی   

نفر   ۳۲            نفر                       ۱۵۵۰      لیا          آسترا  

نفر   ۲۵     نفر                                 ۵۰۰              هالند       

نفر   ۱۹          نفر                           ۱۸۰۰          رومانی       

نفر   ۱۴       نفر                            ۱۲۷۲        ترکیه            

نفر   ۱۰                               نفر      ۵۱۵     نروژ                 
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نفر   ۱۰     نفر                                 ۸۰۰     جستان         گر  

نفر   ۹        نفر                              ۱۵۳       استونی           

نفر   ۱نفر                                       ۳۳۹          هنگری         

نفر   ۶                               نفر       ۱۵۲            نیوزیلند      

نفر   ۲۵                                نفر     ۵۰۰       یس           سو   

نفر   ۳                                   نفر    ۱۷۵       لیتونی             

نفر   ۲         نفر                             ۱۷۷        فنلند               

نفر   ۲                               نفر       ۱۵۵       پرتگال            

نفر   ۱                                  نفر    ۳۵۰     کوریای جنوبی     

نفر    ۱                                    نفر ۳۳۳       آلبانی              

نفر   ۱                                 نفر     ۲۳۷     لیتوانی              

نفر   ۱                               نفر      ۵۵۲۴   بلژیک               

نفر۳۵                          . . . .           مونته نگرو             

نفر    ۶۱۲    وق الذکر :        مجموع تلفات جانی کشور های ف  

جانی بیست و سه کشوردیگر، ازجملۀ پنجاه   ه تلفاتِ باید متذکرشد که احصاییۀ مربوط ب 

مقدونیه،  مانندکشورجهان   کرواسی،  اسلواکی،  جمهوری چک،  ارمنستان،    بلغارستان، 

بحرین مغلوستان،  ممصر،  تونگاه،  هرزگوین،  بوسنی  آذربایجان،  اسلونی،  الزی،  ، 

و اتریش  ، السوادور، اوکراین، لوکزامبورگ، ایسلند، ایرلند  سنگاپور، امارت متحدۀ عربی 

     (                    ۸).ستنگرفته ارسانه ها قرار  دراختیارِ ،  که وارد افغانستان شده بودند 
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نیز درسال های  به همین سلسله،   یافت که    ۲۰۱۲و    ۲۰۱۱این راپور  انتشار  میالدی 

های }کنار{ جاده ای در افغانستان  سه   انفجار  بمب" تعداد عساکر زخمی بر اثر    :میگفت

ها  جان خود    این بمببر اثر  ۲۰۱۰سکر امریکایی در سال  ع  ۲۶۸برابر شده است ...

اردوی  امریکا در سه  ، در حالیکه این آمار، برابر با مجموع تلفات  را از دست داده اند

فیصد    ۸۱۷عسکر نیز زخمی شده اند که    ۳۳۶۰سال گذشته است ...  } به تعداد {  

                                            ( ۹) نسبت به سال قبل افزایش نشان میدهد ... " 

در افغانستان کشته    ۲۰۱۱عسکر خارجی در سال  ۵۶۰بیش از  گفته شد که "همچنان،  

این درحالی  تن سرباز انگلیسی بودند..."  ۴۵تن امریکایی و    ۴۱۷ن جمله،  که ازآ  شدند

ا باساس  که  منابع  بود  رسمی  افغانستان،  عالن  آغاز  "  دولتی  }  از  جاری    ۱۳۹۰سال 

تن  ۴۲۷۵نفر عسکر و    ۵۲۰نفر پولیس،    ۱۴۰۰{  به تعداد  م۱۲۰۱۲–خورشیدی  

                                              (   ۱۰)شبه نظامی در افغانستان کشته شدند... 

کشور    جانی افسر وعسکرِ   غانستان مبنی برتلفاتِ آماری را که سخنگوی وزارت دفاع اف

چنین    آنرا به نشر رسا نید،   م  ۲۰۱۴و خبر گزاری بی بی سی در ماه اکتوبر   بیرون داد

                                                                                                 :بود

نفر افسر وسرباز به قتل    ۹میالدی( به تعداد  ۲۰۰۲) خورشیدی ۱۳۸۲*درسال 

 رسیدند

نفر ۵۱خورشیدی ،  ۱۳۸۳* درسال   

نفر ۱۳۸خورشیدی،  ۱۳۸۴* درسال   

نفر ۲۰۶خورشیدی،  ۱۳۸۵* درسال   

نفر ۳۲۵خورشیدی، ۱۳۸۶* درسال  

نفر ۳۸۰خورشیدی،  ۱۳۸۷* درسال  

نفر ۶۳۵خورشیدی، ۱۳۸۸* درسال   

نفر ۷۴۸خورشیدی،  ۱۳۸۹* درسال   
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نفر  ۸۴      خورشیدی ۱۳۹۰* درسال   

نفر  ۱۱۷۰،   خورشیدی۱۳۹۱* درسال   

نفر ۱۴۰۰،  خورشیدی ۱۳۹۲* درسال   

نفر  ۹۵۰خورشیدی۱۳۹۳* و در سال    

رنف۶۸۴۴مجموع تلفات باساس ارقام  باال:   

                                      مخارج امریکا درافغانستان

، به تعداد یکهزار م۲۰۰۱" امریکا از هفتم اکتوبرگفت که   دیگر یک منبع انگلیسی زبانِ 

از دست داده و چهارصد و شصت بلیون دالر به  را  و هفتصدو بیست ویک سربازش  

                                                                    ( ۱۱رسانیده است ) مصرف 

این اثر شده است   درجِ ای امریکایی قبالً بگونۀ دقیق ترجانی نیرو ه  اصلی تلفاتِ البته آمارِ 

اما، مخارجِ ادعا  و  به  مربوط  درچها  ی  امریکا  دالری  بلیون  و شصت   افغانستان رصد 

هفتم ماه  افغانستان، بتاریخ  رسی امریکا درباز" یا ادارۀ  نمیتواند مؤثق باشد. زیرا "سیگار

به نشرم۲۰۱۴جوالی    اخیرماهخورشیدی )  ۱۳۹۳اسد سال   نید که  ( گزارشی را  رسا 

  منعکس گردید. ادارۀ مذکوربا صراحت گفت که  الکترونیکی " کلید گروپ " نیز  ایتِ درس

درافغانستان هزینه کرده  ( جمعاً یکصد و چهار بلیون دالرم۲۰۱۴  تا سالامریکا تاکنون )   "

اداره،است این  نشرِ   .  مخارجِ طی  تنها  بخِش   گزارشی،  در  کشور  آن  امنیتی  امورِ   مالی 

                                                                             : افغانستان را چنین گفت

افغانستان به    م برای۲۰۱۴م تا اواخر۲۰۰۱ملیارد دالر که امریکا از سال    ۱۰۴ازجملۀ  

ک  کمُ ملیارد دالرآن، تنها به نیروهای امنیتی این کشور ۶۲مصرف رسا نیده است، مبلغ  

                                                                                 : شده است و چنین

و ساخت     تسهیالت   برای تجهیز، تدارکات، خدمات، آموزش و همچنین برای فراهم آوری

   دالر.                              ملیارد۶۱/ ۷۷زیرساختهای امنیتی افغانستان مبلغ  و سازِ 
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ملیارد دالر ۳۰/۵   ت داری و توسعهحکوم  به منظورِ   

ملیارد دالر ۸/۹      برای امور غیر نظامی مبلغ      

ملیارد دالر  ۲/۸۴       برای امور بشر دوستانه مبلغ   

دالردیگربرای خریداری چندبال هواپیمای مورد نیاِزافغانستان [  ]هرچند امریکا چند ملیون

نیزپرداخته است، ولی منسوبیِن نیروی نظامی امریکا، شانزده بال هوا پیما های خریداری  

شده را که درمیدان هوایی بین المللی کابل موجود بود، منهدم و پُرزه نموده پُرزه ها را  

اقداِم منسوبیِن نظامی امریکا    ملیون دالربفروش رسا نیده  ۳۲به ارزش   اند. وی ازاین 

   است.                  انتقاد نمود، ولی نگفت دقیقاً چه انگیزه برای این کار درمیان بوده

} برای ملیون دالر    ۶۲۶" اسلحه هایی را که با هزینۀ  این اداره همچنان افشا نمود که  

...  چهل در صد این اسلحه ها کجاستاز{ خریداری کرده، معلوم نیست که بیش  افغانستان

  و های افغان فرستاده است که اکثراً هزار اسلحه برای نیر  ۷۴۷پنتاگون در دهۀ گذشته،  

نیرو های خارجی، اسلحه گم     ... احتمال دارد پس از خروج    اسلحه های سبک هستند

الح های  مقدار زیاد سدیگری گفت که   ، طی اظهاراتِ و همین منبع شده افزایش یابد..."

."                      گروه طالبان قرار گرفته است  امریکایی ازکنترول خارج و در اختیار    

ازسال   ملل،  سازمان  احصائیۀ  یک  پنجاه ۲۰۱۲تا    ۲۰۰۱باساس  جمعاً  میالدی 

اند.  شهروندِ هزار شده  کشته  امورداخلۀ  افغانستان  وزارت  احصائیۀ  افغانستان،   بروفق 

سال    ۲۰۰۱سال  از سیزده  حدود  میالدی    ۲۰۱۲تا  و  کشته  هزارنفرپولیس  هشت 

  مجموع تلفات  "  دیگرزخمی شده اند. سازمان ملل همچنان طی راپوری گفت که هزارنفر

سربازان   خاک    جانی  باالی  کشور  آن  نظامی  آغازحملۀ  از  افغانستان،  در    امریکایی 

خودک شی عساکر امریکایی  افغانستان، بالغ بر دوهزار و یکصد و چهارده نفر و مورد  

از سربازان   تعداد شانزده هزارتن  به  نفر بوده و  طی همین مدت،  از دوصد    عبارت 

میالدی به تعداد    ۲۰۱۲امریکا زخمی شده اند. همین گزارش افزود که بریتانیا تا سال  

بی و  وچهارصد  است  داده  دست  از  نفررا  هفت  و  جمعاً  ست  کانادا  سلسله،  بهمین 

یکصدوپنجاه هشت نفر، فرانسه هشتاد و شش نفرو آلمان پنجاه و سه نفر سربازش را 
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افغانی و خارجی( ظرف یازده سال، بالغ بر  . مجموع تلفات انسانی )داده استاز کف  

                                                                          "هفتاد هزار نفر میشود. 

م گزارشی را به نشر  ۲۰۱۴" شبکۀ اطالع رسانی افغانستان " درهفتۀ اخیرماه جوالی  

م قریب  ۲۰۱۳تا سال    ۲۰۰۱" طی سیزده سال اخیر، یعنی از سال  رسانید که باساس آن  

افغانستان درغیر    به سی و پنج هزار از هموطنان   اثر این جنگ ها کشته شده نظامی 

دولت    کشتار هشت هزار تن را طالبان و مخالفین    تعداد تلفات، مسوولیت  اند... از این  

بر عهده گرفته اند، هشت هزارتن توسط نیرو های بین المللی کشته شدند و مابقی این  

.. اما نشان میدهد که بیش از شصت  غیر مستقیم ازبین رفته اند.  افراد توسط حمالت  

عضو شده    خمی شده اند که تعداد نقص  لیات زامی افغانستان نیزدر این عمهزار غیر نظ

تا    ۲۹۹۷گان، معیوب و معلول شده گان قریب به پنجاه درصد میباشد... اما از سال  

  نفر زخمی هزارمجموعاً دو هزار و پنجصد نظامی ارتش ملی کشته و پنج    ۲۰۱۳سال  

آنها    {،  مجموعاً پنجهزار پولیس کشته و هشت هزار تن ازشده اند...}طی همین مدت

                                                                                                     زخمی شده اند"

خورشیدی    ۱۳۹۳ماه میزان سال  ۳۰" درشمارۀ چهارشنبه  اما وبسایت انترنتی "امیِد وطن

لفات شش ت ِل سخنگوی وزارت دفاع افغانستان،  خویش، به نقل از " رادیوآزادی" وازقو

خورشیدی( را با این شرح به نشر  ۱۳۹۳تا    ۱۳۸۸ازسال  سالۀ منسوبین ارتش کشور)

                                                                                            رسا نید:

نفر ۶۳۵      خورشیدی  به تعداد     ۱۳۸۸رجریان سال د  

نفر ۷۴۸      خورشیدی به تعداد      ۱۳۸۹درجریان سال   

نفر ۸۴۱خورشیدی به تعداد           ۱۳۹۰درجریان سال   

نفر ۱۱۷۰خورشیدی به تعداد           ۱۳۹۱درجریان سال   

نفر ۱۴۰۰      خورشیدی به تعداد     ۱۳۹۲درجریان سال   

نفر۹۵۰      خورشیدی    ۱۳۹۳ودرجریان هفت ماه سال   
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  جانی منسوبینِ   همین آمار، چگونه گی تلفاتِ   ولی منبع وزارت دفاع افغانستان، تا نگارِش 

(، یعنی تلفاِت هفت سال قبل از آن خورشیدی۱۳۸۷الی سال  )۱۳۸۰ارتش کشورازسال  

                                                را که دقیق تر باشد، دراختیاررسانه ها قرار نداد.   

وضعیت ِ   گرافِ  میتواند،  نیز  نوساناتِ پایین  و  دشمن    تلفاتِ   جنگی  و  دوست  در جانی 

شش ماه گذشته }شش ماه اول  سازمان ملل اعالن نمود: "     افغانستان را به نمایش بگذار

است."            م{ ، مرگ بارترین دوره برای غیرنظامیان  افغانستان بوده ۲۰۱۱سال    

تلفاِت نیروهای امریکا ازسال     ۲۰۱۱تا ماه جوالی    ۲۰۰۱خبرگزاری اسوشیتد پرس، 

ا  دوازده هزار و پنجصد  میالدی را یکهزار و پنجصد و شصت نفر و مجموع زخمی ها ر

ازسال   امریکا  نیروهای  تلفاِت  پرس،  اسوشیتد  خبرگزاری  اع  نفر  سه  ماه   ۲۰۰۱و  تا 

میالدی را یکهزار و پنجصد و شصت نفر و مجموع زخمی ها را  دوازده    ۲۰۱۱جوالی  

        نمود.                                                     هزار و پنجصد و سه نفر اعالم  

ازسال   دیگر،  های  ازگزارش  برخی  مجموعاً  ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۱باساس    ۲۸۵۰۰م، 

اند.   رفته  ازمیان  تروریسم"  ضد   " جنگهای  درجریاِن  ما  نظامی  غیر  نفرازهموطناِن 

قرارگزارشها، ازجملۀ بیست و هشت هزارو پنجصد نفر، شش هزار و پنجصد تن آنرا  

تعداد پنجهزار وهشتصد تن دیگر توسط نیرو های بین  گروه طالبان به قتل رسانیده و به  

ی، هدف گیری های  المللی کشته شده اند ومابقی درنتیجۀ اثراِت جنگ، گرسنه گی، بیمار

نا دقیق و... بکام مرگ رفته اند. هرچند آمار و احصائیۀ استندرد و دقیِق مربوط به تلفاِت 

ازسال   درم  ۲۰۰۷تا    ۲۰۰۱جانی،  روشن  بگونۀ  برخی  میالدی  بازهم  نبود،  یان 

م، مجموعاً یکهزار و ششصد و شصت  ۲۰۱۰ا  ت   ۲۰۰۷ازگزارشها میرسانیدند که ازسال  

و پنج فرد نظامی کشته و سه هزار و پنجصد و بیست یکنفِرآنان زخمی شده اند. با در 

اخیر) چهارساِل  اول  ۲۰۱۰-۲۰۰۷نظرداشِت  ساِل  درشش  که  زد  حدس  میتوان  م(، 

  ۲۰۰۱باساس برخی ازگزارش های دیگر، ازسال    ه همین تعداد انم ( نیزب ۲۰۰۷-۲۰۰۱)

مجموعاً  ۲۰۱۰تا ضد    ۲۸۵۰۰م،   " جنگهای  درجریاِن  ما  نظامی  غیر  نفرازهموطناِن 

نفر،   پنجصد  بیست و هشت هزارو  ازجملۀ  اند. قرارگزارشها،  ازمیان رفته  تروریسم" 

تعداد پنجهزار وهشتصد    شش هزار و پنجصد تن آنرا گروه طالبان به قتل رسانیده و به

تن دیگر توسط نیرو های بین المللی کشته شده اند ومابقی درنتیجۀ اثراِت جنگ، گرسنه  
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گی، بیماری، هدف گیری های نا دقیق و... بکام مرگ رفته اند. هرچند آمار و احصائیۀ  

تلفاِت جانی، ازسال   میالدی بگونۀ روشن    ۲۰۰۷تا    ۲۰۰۱استندرد و دقیِق مربوط به 

م، مجموعاً ۲۰۱۰تا    ۲۰۰۷زهم برخی ازگزارشها میرسانیدند که ازسال  بامیان نبود،  در

                                              کشته شده باشد.  تنیکهزار و ششصد و شصت 

 

آنان زخمی شده اند. با در و پنج فرد نظامی کشته و سه هزار و پنجصد و بیست یکنفرِ 

سالِ ۲۰۱۰-۲۰۰۷اخیر)  چهارسالِ   داشتِ نظر درشش  که  زد  حدس  میتوان  اول  م(،   

ان کشته شده باشد. همین منابع درعین حال افشا به همین تعداد انسم ( نیز۲۰۰۷-۲۰۰۱)

م، به تعداد پانزده هزار و پنجصد نفر افغانی تلف شده  ۲۰۱۰تا۲۰۰۷سال  نمودند که از

                                                                                                              اند.

سایر  و  کژلتی"   " وبسایت  ازسوی  دیگرکه  احصائیۀ  امریکیک  یافت،  منابع  انتشار  ایی 

را     )شامل افغانستان و عراق (  جنگ علیه تروریسم"در نتیجۀ "  انسانی امریکا    تلفاتِ 

                                                                                  :چنین اعالم مینماید
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                                 نفر  ۵۸۰۰      کشته شدۀ امریکایی جمعاً ............  سربازان  *   

۴۰۰۰۰...................        ۴۰۰۰ زخمی جمعأ*سربازان    

نفر ۳۰۰۰     ................. امریکایی جمعاً . . *غیرنظامیان    

نفر۶۰۰۰   زخمی های غیرنظامی امریکا جمعا ً ...........   *  

نفر۸۸۰۰  *مجموع کشته شده ها و زخمی های امریکایی..    

نفر۴۶۰۰۰    *مجموع زخمی های غیرنظامی امریکا .......     

(۲۹۷نفر )۵۴۸۰۰امریکا شامل هردو بخش ........    مجموع تلفات    

م ماه اسد یک اطالعیۀ خبری نیرو های ناتو در روز بیست و هشت این، درحالی بود که در

م، به تعداد چهارصد  ۲۰۱۱  سالِ   که تنها درجریانِ خورشیدی گفته شده بود    ۱۳۹۰سال  

تا جاییکه  افغانستان کشته شناتو در  بازِ سر اند. و  ازافشا شدده    جملۀ چهارصد سربازِ ، 

  آن انگلیسی و بقیه از سایرِ  آن امریکایی، سی ویک نفرِ کشته شده، دوصد و نود وهشت تنِ 

                                                                                      های عضو ناتو بوده اند.کشور

بتاریخ هجدهمِ  بی سی  بی  ماهخبرگزاری  از  ۲۹۱۳مارچ سال      سخنگوی    قولِ میالدی 

مورد    ۳۶۰۰،   م۲۰۱۲طالبان در سال  "    وزارت امورداخلۀ افغانستان اعالم نمود که

ت حملۀ مسلحانه را علیه نیرو های امنیتی انجام داده اند که سیزده در صد افزایش نسب

ن را نشان میدهد... درعین سال، به تعداد چهارهزار و ششصد نفر از  به سال قبل ازآ

نیرو های افغانی به قتل رسیده  و به تعداد     مشترک    مسلح در نتیجۀ عملیات    مخالفان  

                                          "  تن آنان دستگیر شده اند... شش هزار و هفتصد

نفر۴۶۰۰    خورشیدی   ۱۳۹۱جانی گروه طالبان در سال  تلفاتِ    

نفر ۱۸۰۰سال  . . . افغانستان در عینِ  جانی نیرو های پولیِس  تلفاتِ   

نفر   ۲۷۴رر   . . . .   جانی نیرو های نا تو                     تلفاتِ   

؟ . . . . . . . . . . . . .  تلفات جانی نیرو های ارتش افغانستان . . .  
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کشته شدۀ امریکایی که آمادۀ انتقال به امریکا هستند  تابوتهای سربازانِ   

 

                                       شد  سودان تجزیه 

روزیکدر و  سطورشب  این  رویدادِ ه  دو  میشدند،  زده  دیگری سیاسی  یکی  )  رقم    و 

                                      جهان بوقوع پیوست :   دوگوشۀدیگرنیز در  (تروریستی

بزرگ جدا شده و بحیث    سودانِ   ، از پیکرِ " "سودان جنوبیکه    ندمنابع مطلع گزارش داد

عرض اندام نمود و شخصی بنام    درقارۀ افریقا  ایتوپیا و اوگندا  درجوارِ   مستقلک کشوری 

پایتختِ   " "جوبا  در  یر"  کشورِ   "سالواکی  بحیث ِ  این  التشکیل  رییس  جدید  نخستین 

 مصر،  جملۀ بزرگترین کشورهای افریقایی بوده و با ممالکِ معرفی شد. سودان ازجمهور

یاددهانی    قابلِ این نکته نیز  مشترک دارد.و افریقای مرکزی مرزِ   چاد، ایتوپیا، اوگندالیبیا،  

 داخلی بودند.  جنگهای خونینِ   میالدی درگیرِ   ۲۰۰۵تا    ۱۹۸۳سال  ز است که مردم سودان ا

قتل رچنانکه   به  ملیون سودانی  تعداد دو  به  این جنگها،  نتیجۀ  یا  در  این جدایی  سیدند. 

کشور و پس از  شمال و جنوبِ  رهبرانِ   امضای یک توافقنامه میانِ اثرِ تجزیۀ سودان، در

   پذیرفت.                                      حت نظارت سازمان ملل صورتیک همه پُرسی ت

درجنگ خلیج فارس  پیروزی    حصولِ باید به این نکته نیزپرداخت که کاخِ سفید، پس از

نظِم نویِن جهانی( را پیش کشید  گلوبالیزیشن یا )   طرحِ میالدی(، برای نخستین بار ۱۹۹۰)
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گلوبالیزیشن    بزرگ " و امثالهم را به صدا در آوردند.طرح " شرق میانۀ    وسپس، زمزمۀ

هژمونی ایاالت    ین و تحکیمِ تأم  سرمایه و " درحقیقت، جهانی شدنِ جهانی  نوینِ   " نظمِ    یا

سیاسی   آگاهِ   دنیا را افاده میکند. تحلیلگرانِ   بعنوان یگانه ابرقدرتِ   برجهان  امریکا  متحدۀ

بخاطرِ  نوینِ   اظهار میدارند که  نظم  به "  بایستی بحُ جهانی  رسیدن  ران های "، ازیکسو 

جهان    های مختلفِ کشورامی، قومی و زبانی ازسوی طراحاِن اصلی آن درسیاسی، نظ

گردد از  ایجاد  گرفتنِ و  بدست  با  دیگر،  کشورهاحرانبُ   مدیریت ِ  سوی  اجزای    ،  به 

کشورها   انقسام و یا تجزیۀ  جهانی "،  " نظم نوینِ   طراحانِ   به اعتقادِ   کوچکترتقسیم شوند.

خواهد شد تا دولت های عربی موجب  نه و کشوربخصوص درآسیای مرکزی، آسیای میا

ق با  درآهای ضعیف  آیند. زیرا  بمیان  های محدود  و  لمرو  کنترول، معامله  ن صورت، 

ازتطبیقِ  های  هدف  شدۀ  تعیین  ساده  قبل  و  سهل  شد.   ستراتژیک  خواهد 

گزارشگرِ الکساندرکنیازوف"" با  داشت  یی  مصاحبه  بخشهایی  ،  که  "خبرآنالین"   

                                                      :  وی را در اینجا نقل میکنیم اظهاراتِ از

گروه های قومی و طائفه یی درمنطقۀ خاور میانه و آسیای   تحریک   امریکا درحال  "... 

دنبال  کوچکتر  اجزأ  به  را  منطقه  کشورهای  تجزیۀ  سناریوی  امریکا   .... است  میانه 

پی دارد...درهمه کشورها و بین کشورها  آینده ای تیره و تار و خطرناک درمیکند که   

طایفه یی  قومی، گروهی، مذهبی و دریک کالم  مسایل  اختالفاتی که پدید آمده  ناشی از  

کها اختالف است،، مو سنی اختالف افتاده است. میان شیعه  است دها و تر  ن  میا   یان کر 

درهر یعنی  است.  اختالف  و مسیحیان  ها  مسلمانان  طائفه  و  ها  قومیت  کشوری روی 

هرج و مرج و اختالف افگنی،    ایجاد  برنامۀ اختالف افگنی در حال پیاده شدن است ...

قومی و طائفه یی    ک به گروه های مخالف برای شورش و دامن زدن به مطالبات  کم  

نهایتاً یک هدف درپیش دارد و آن تجزیۀ کشورها و تبدیل آنها به واحد های کوچک،  

رند و بی خاصیت و کم تأثیراست که دایماً برای حفظ خود در تب و تاب و تنش بسر میب  

افغانستان  ها در  امریکایی های جهانی نیستند... این خواستۀ  به بازیگری در فرایند    قادر

بیشتری   شدت   کردن  با  دنبال  طریق  از  ها  امریکایی  میشود...  تجزیه   دنبال  طرح 

تان را با تنش  کسی افغانستان، کل  آسیای مرکزی از جمله قرغیزستان، تاجیکستان و ازب

در و  میکنند  ن مواجه  پایان  میکنند..."گیری  فراهم  پاکستان  و  ایران  برای  پذیری     ا 

(۱۲)                                                                                              
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 وقوع انفجار در اسلو

بمب  شدید ناشی ازدومی عبارت بود از انفجارِ   رویدادِ   ، باید عالوه نمودکهاین تذکرپس از

آن  جزایرِ  بیشتر ازیکصد نفردریکی از عامِ   و قتلِ   ناروی   پایتختِ اسلو  اری تروریستی درذگ

م  توسط یک تن ازدست  ۲۰۱۱کشوربنام " اتوئیا"  به روز بیست و سوم ماه جوالی  

                                                                               راستی های افراطی.

شخصی بنام " اندرس    وحشیانه، توسط  این کشتارِ غربی گفتند که  گزاری های معتبرِ خبر 

ازبر یکی  بریوبک"  پرستِ   اتباعِ ینگ  گرو   نژاد  یک  به  مربوط  که  افراطی ناروی  ه 

مذکور، ابتدا    داده شد. باساس گزارشها، شخِص   است، انجام)نئونازی( وضد مسلمانان  

با سالح دست داشته اش  دولتی جابجا نم مواد منفجرۀ کافی را درنزدیکی دفاترِ  وده بعداً 

 . فردِ پا شده بود نروژی برن تجمع بزرگی ازجوانانِ آجزیرۀ " اتوئیا" شد که در  رهسپارِ 

کسی را که  گرفته بود، هردر مرکزناروی صورت  عظیمی که  مسلح، موازی با انفجارِ 

، به تعداد بیشتر از یکصد تن را بکام  رویش شلیک میکرد که به این ترتیبمیدید، به  

                                                                                     مرگ فرستاد.

 

                              اندرس برینگ بریوبک تروریست نروژ



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

787 

 

                        

؟    اهمیت داردهای نظامی درخاک افغانستان  چرا پایگاه  

 افغانستان، آنهم پس  پایگاه نظامی درخاکِ   طرح و تأسیِس اینکه ایاالت متحدۀ امریکا، از

مختلفی ارائه    دارد؟ تا کنون نظراتِ ، چه منظورن کشور  نیرو های خارجی ازآخروجِ از

میالدی ازسوی کارشناسان و  ۲۰۱۴سال    مختلف تا اوایلِ   راتِ و یا این نظ  گردیده است

  کارشناسانِ تنوع بیرون داده میشد. تعدادی ازداخلی و خارجی به شیوه های م  تحلیلگرانِ 

افغانستان بیرون شود، میخواهد به این اقدام و  است امریکا ازحال که قرارروسی گفتند " 

بده خویشعملِ  آبرومندانه  نزد م، شکل  یعنی  آبرویش راد.  دنیا  کند. همچنان  ردم  حفظ 

خاک افغانستان، چنین وانمود سازند   چند پایگاه نظامی درامریکایی ها میخواهند با تأسیِس 

نمیخواهند مردم افغانستان   ن،اعتنا نیستند؛ بنابرآاین کشوربی  مردم    که نسبت به سرنوشتِ 

                                                                     برابرنا امنی ها تنها گذارند."  را در

تحلیلگرانِ    از  گفتند که    برخی دیگر  برنامه های دراز "  روسی  ایاالت متحده،  چون 

مثالً   میشود.  هم  پاکستان  و  ایران  شامل  درازمدت،  برنامۀ  این  دارد.  درمنطقه  مدتی 

خوردن   برهم  درپاکستان    درصورت  خاک  ثبات  در  امریکا  نظامی  های  پایگاه  اتمی، 

بهم خورد،   یآسیای مرکزهمانطور اگر اوضاع در  ضرور و مؤثر خواهند بود.افغانستان  

"                 بازهم پایگاه های نظامی امریکا موردبهره برداری قرارخواهند گرفت.   

اجتماعی  مرکزِ مدیرِ یوسیُف  والدیمیر  که  –پژوهشهای  ابرازنظرمیکند  روسیه  "  سیاسی 

قرار دارد و    فاصلۀ کمی از پایگاه ها ژئوپولتیک است، چین درمنافع    امریکا به دنبال  

ن،  ا میان روسیه وچین دارد، بنابرآپ لی ر  . آسیای مرکزی حیثیت  آسیای مرکزی همچنان

افغانستان، باالی ضعف ها    خاک  امی در پایگاه های نظامریکا میتواند با دردست داشتن  

آسانی به ایران چین و روسیه فشار وارد کند و ازهمین طریق، دسترسی  و کمبود های

                                                                                         "   داشته باشد.

چون امریکا دروهلۀ نخست  "  :  بیان داشتنظرش را چنین   لبنانی نیزکارشناسانِ ی ازیک 

خط   در  را  پیمان  هم  و  قدرتمند  نظام  یک  درافغانستان  چین، کوشید  ایران،  با  تماس     

 پاکستان و روسیه ایجاد نماید تا راهش بسوی دریای عرب هموارگردد. اما پس از گذشت  
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خارجی    داخلی و  کابل هنوزضعیف  بوده با منازعات    خص شد که نظام  دوازده سال مش

ن، ایاالت متحده ریکا در تالشهایش شکست خورده است. بنابرآزیادی مواجه است و ام

در نظر دارد با ایجاد چند پایگاه نظامی درخاک افغانستان، ازشکست قطعی و همیشه  

                                                                   گی خویش جلو گیری نماید."

ازد )پ ی یکی  پاکستانی  اظهارلقی اعبدلوماتهای  چنین  "  داشتوم(  ازناکامی :  بعد  امریکا 

مهم    جنگ  در های  فرودگاه  تمامی  میخواهد  ها   افغانستان،  ملیارد  که  را  کشور  این 

آنها هزینه کرده، کماکان تحت   ازک  دالرباالی  این هم یکی  باشد.  داشته  خواست نترول 

ازهای مهم   بعد  که  امریکاست  از  خروج    دنیرو هایش  دولت  کسانی   دست  رافغانستان، 

امریکا مطرح است که   نیز نزد  بداند.  این موضوع  ارباب    خویش  را  امریکا  باشد که 

اتحاد شمال را بیشتر تقویت   افغانستان را به دو بخش    شمالی و جنوبی تقسیم کند و 

 کند."                                                                                              

" امریکا راه خود را گم کرده  امریکایی ) لورنس ویلکورسن( گفت    صائب نظرانِ یکی از

. ما در حال تبدیل شدن به کشوری هستیم که برای  بدست آوردن اهداف خود فقط  است

                                                     یک راه را میداند آن، کشتن مردم است .."

یمی  : " امریکا با ایجاد پایگاه داداشت امریکا " چنین اظهارمؤسسۀ مطالعاتِ " یک منبع  

  پیمانِ   افغانستان توجیه کند و با انعقاددر افغانستان، قصد دارد حضوردایمی خود را در

بخشد. این معاهده برای امریکا عیت ب افغانستان مشرو ستراتژیک، پایگاه دایمی اش را درا

حساسیت های   این معاهده میتواند اندکی از؛ زیرا با انعقادِ  خاصی بر خوراراستاهمیتِ از

د. امریکایی ها مصمم هستند به هرطریق ممکن چندین  داخلی و خارجی را کاهش بده

ریق نه تنها طاین  باشند تا ازحساس افغانستان داشته    نظامی در نقاطِ   استراتژیکِ پایگاه  

قدرت های منطقه و  م منطقه را زیر کنترول داشته باشند؛ تا بتوانند  که تماافغانستان را  

                                                        " نزدیک زیر نظر گیرند.تحوالت آنرا از

نظامی درخاک  ی  تأسیس پایگاه هاو باالخره، برخی ها گفتند و نوشتند که منظورامریکا از 

                                                                                :  افغانستان اینهاهستند
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منطقه و بخصوص افغانستان  (کنترول برشبکۀ راه های بین المللی و نقاط استراتژیک  ۱

آین  انرژی دررسی آسان به منابع مهمِ این طریق، دستو از ده داشته منطقه در دهه های 

                                                                                                باشد.

                                               (جریان نفت و تنظیم قیمتها را در اختیارگیرد.   ۲

انسجام گیری نموده  مرکزی جلوشورهای انرژی خیزآسیای  کازنزدیکی افغانستان با  (۳

بلوک بندی جهانی تحت  سیاسی، نظامی و فرهنگی این کشورها و افغانسان در  اقتصادی،

                                                                      رهبری امریکا قرار داشته باشد.

تو و انگلستان دربیشتر  ، اینست که امریکا، ناهرصورت، آنچه تا همین اکنون مسلم استه  ب 

  درازمدت خود وابسته ساختند با هزار رشته بخود و اهداف    از یکدهۀ اخیر، افغانستان را

همین وابسته گیهای  که ایجاد پایگاه های نظامی دربیشترازنُه منطقۀ افغانستان، یکی از

                                                           شعبده بازانۀ استعماری پنداشته میشود .
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انزدهم پمنابع فصل   

 

( وبسایت ؛ فارسی رو  ۱)  

( همان منبع  ۲)  

( همان منبع  ۳)  

( رسانه های داخلی افغانستان۴)  

خورشیدی   ۱۳۹۰حوت   ۲۸مورخ  "مید وطن"( نشریه ی   ۵)  

( همان منبع  ۶)  

خورشیدی     ۱۳۹۰سرطان  ۲۸( نشریه ی امید وطن  ۷)  

وبسایت  " کژلتی " (  ۸)  

امریکا   -نشنل پراپرتی پروجکت    (۹)  

وبسات  کژلتی    (۱۰)  
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 فصل شانزدهم

 

از حمالت خونین گروه طالبان نمونه هایی   

 

پُرتلفاتِ  مسلحانۀ انفجاری،  اه مجموع حمالتِ هرگ  گروه طالبان باالی جان  انتحاری و 

این    صفحاتِ و نظامی را یکایک درج ِافغانستان و هدف های دولتی    ندانِ مال شهرو و 

 چنین عملیاتِ ، نمونه هایی ازما، بهتردانستیما  سخن به درازا خواهد کشید،  کتاب نماییم،

نماییم تا   این صفحات  درجِ   ستهسته جَ جَ و    بگونۀ کرونولوژیکتروریستی رابیرحمانۀ  

درد ها و مصیبت    تروریستی و به عمقِ   برنامه های خونینِ   باشد خوانندۀ عزیزبه اصلِ 

بُرد.                                             های مردم این آب و خاک بیشتر از پیش پی   

مربوط  بازارِ   میانِ طالبان در   جا سازی شده توسط گروه   یک بمبِ م،  ۲۰۱۰درماه جوالی  *  

به و  منفجرگردید  هلمند  والیت  گرمسیر"   " شهرک  بیگناه   به  نفر  یک  و  بیست  تعداد 

، بمب را دربدنۀ یکعراده بایسکل جابجا کرده می را مقتول و زخمی نمود. طالباننظاغیر

                                                                                                 بودند.

امنیتی در"طالبان باالخورشیدی، گروهی از   ۱۳۸۹درماه حمل  *   کاریز  ی یک پوستۀ 

ل رسا نیدند.  حمله نموده و پنج نفر پولیس را به قت شیخ ها"، واقع ده کیلو متری شهر فراه  

امنیتی در"کاریز کرغ زرد"    دیگرِ ن نیز باالی یکی از پوسته های  گروه مذکور، قبل ازآ

                           بودند.امنیتی را به قتل رسا نیده درفراه حمله نموده و شش محافظ ِ
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جون    * درماه  از۲۰۱۰طالبان  جمعی  باالی  بندِ   کارگرانِ م  یک  باالی  که  یی  برق  ساده   

    دراثرزد و خوردی   نموده  فراه مشغول بکار بودند، حمله  مربوط والیت  " اناردره"  شهرکِ در

امنیتی   افراد  میان  گرفتم که  گان صورت  کننده  وحمله  از  ،  حل  قتل  تعدادی  به  طرفین 

 کنترول شده را نیزبرضد یکعراده ، یک بمبِ  مذکور، گروه طالبانماهِ   جریانِ در   رسیدند.

  قتلِ  یت هرات منفجر نموده موجبِ " شیندند" )سبزوار( وال  نیروهای خارجی درحاملِ موترِ 

                                                                                          پنج نفر شدند.

  شدیدِ   افغانستان، برخوردِ ع های درونی گروه های تروریست درنزا به سلسلۀ جنگها و*  

و گروه طالبان در محل " انگورباغ" والیت ُکندز باالی  اسالمی    حزبِ   انه میان افرادِ مسلح 

  صورت گرفت که در نتیجۀ آن به تعداد شصت نفر افرادِ تقسیم غنایم و حاکمیت بر منطقه،  

کی  نهادند. چون، دروالیت ُکندز، نیروی ارب به قتل رسیده و مابقی پا به فراراسالمی    حزبِ 

 هم ماه جون، زد و خوردی میان گروه مسلحِ ، بتاریخ نزدنیا ملیشه هم وجود دارد، بنابرآ

آن، به تعداد  اثرِ که درخ دادرُ طالبان و نیروهای " اربکی"  درمحلی بنام  " رحمت بای " نیز

نفر وده  شمولِ اربکی  به  طالبان  از  آنهاعناصرِ   تعدادی  درصفوف  خارجی  کشته   

سلسلۀ  بایدشدند. به  که  نمود  تنظیم  عالوه  البینی  ذات  درگیریهای  جهادی،  همین  های 

درگیری میان دو فرمانده خبرگزاری بی بی سی به نقل از والی والیت کاپیسا نوشت که " 

محلی در روستایی بنام  د رنامه  مربوط کاپیسا از دو ماه به اینسو ادامه دارد... مردم  

محل گفتند که این دو فرمانده مربوط به حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار و جمعیت  

                                                                                   می هستند." اسال

این منطقه زند گی میکنند  الوه نمود که " صد ها خانواده دروالی کاپیسا ع  بی بی سی ازقولِ 

                               که به دلیل ادامۀ درگیری با مشکالت زیادی روبرو شده اند..." 

از*   نزدهم    افرادِ یکی  بتاریخ  طالبان،  جوالی  انتحاری  مواد  ۲۰۱۰ماه  درحالیکه  م، 

در میان مکرورویان  انفجاری در  و   ۴و   ۳بدن خود حمل میکرد، خودش را    شهرکابل 

مکتب    محل منفجر نموده سه نفر به شمول یک شاگردِ   درمیان عابرین و دست فروشانِ 

                                               را کشته و حدود چهل نفر دیگر را زخمی نمود. 

  والیت بغالن  امنیتی " دهنۀ غوری"  افرادِ م، یک گروپ از۲۰۱۰درهفتۀ سوم ماه جوالی  

مسلح قرار گرفته و تمام شب را  شجیعانه جنگیدندتا آنکه گلوله های   در محاصرۀ طالبانِ 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

794 

 

شان به اتمام رسید و همۀ آنها توسط طالبان مسلح قتل عام شدند. اعضای خانواده های  

مقتولین و اهالی منطقه به نسبت آنکه هیچ ُکمکی به محاصره شده ها )علی رغم تقاضا  

  بودند.                                و معترض  مگین، خشداده نشدهای مکررآنها(، انجام 

( را  ۳۰۳ مسافربَری )بِس ه  به تاریخ بیست و چهارم ماه جوالی، گروه طالبان یکعراد*

دادند    محلِ در انفجار  دالرام  و  زرنج  شاهراه  بین  پنج  "منار"  و  بیست  تعداد  به  که 

باختند و تعداد دیگری زخمی شدند. گفته شد که منفرمسافر افغانهایی  جان  سافران، ُکالً 

د. درجریان همین هفته، طالبان ایرانی " ردمرز" شده بودن   بودند که از طرف مقاماتِ 

مذکور،  مسیرِ در شاهراه  مسافربرَ   ازبس  را  اینکه سربازِ جوانی  اتهام  به  کرده  پیاده    ی 

  ی گفتندعین   ریدند. شاهدانِ بُ  بس، گوسفند وارسر همه مسافرانِ   چشمِ   ، او را جلوِ دولتی است

نیستفریاد میزد که سربازِ   مظلوم  که جوانِ  بلکه شاگردِ دولتی  یک هوتل دربازار "    ، 

   ندادند.                         دالرام میباشد، ولی قاتالن هرگز به حرفهایش گوش  غرغری " 

رات  در مسیر راه میدان هوایی ه انتحاری، خودش را  ، یک طالبِ بتاریخ نهم ماه آگست*  

میان کشته شده ها، یک   پولیس کشته  شدند. در افرادِ منفجر نمود که دراثِرآن، چهارتن از

                                                                      .   تزن هم وجود داشته اس 

 مملواز مواد  انتحاری، درحالیکه واسکتِ   طالبانِ ، یکی ازم۲۰۰۷ ماه جون  هجدهمِ به روز*  

  حاملِ   بِس   ،  بداخلِ ه  و یونیفورم پولیس به تن داشتبدن خویش جابجا کردانفجاری را در

، به تعداد   آناثرِ ل شده  خودش را منفجر نمود که درکابل داخ  اکادمی پولیس درشهرافرادِ 

ن ، ید متذکر شد که قبل ازآبانفر دیگر مجروح شدند.   سی وپنج نفرکشته شد و پنجاه و دو 

  اردو  پولیس ویا سربازانِ   سه مرتبۀ دیگرنیز چنین انفجار های انتحاری در بسهای حاملِ 

بودند.                    ، ده ها نفر به قتل رسیده  درهرمرتبه   درکابل صورت گرفته بود که    

تاجکیچون درمیان گروه طالبان،   بیگانه مانند  ازبکی،  افراد وعناصر  چچنی، عربی،  ، 

 مسلحانه و برخورد با افرادِ   ن، درحمالتِ ، بنابرآستانی، بنگله دیشی و غیره فعال بودندپاک

افغانستان میشدند  امنیتی  دستگیرهم  یا  و  زخمی  حکومتِ کشته،  رسمی  منابع  چنانکه،   .  

  منطقۀ " آقتاش"  تاجکستانی درافغانستان به تاریخ نهم ماه آگست اعالم نمودند که سه طالبِ 

امنیتی افغانستان    مقام هایسالح های شان دستگیرشدند.  مربوط خان آباد والیت ُکندز، با  
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تاج  که  گفتند  مذکوردر یهمچنان  های  و    مدارِس کی  ایدئولوژیک  های  آموزش  پاکستان 

بودند.                          خرابکاری به افغانستان فرستاده شده    تروریستی دیده و غرِض   

مجهزبودند،  منفجره نیز    مسلح که با موادِ   طالبانِ به روزبیست و یکم ماه جوالی، گروپی از*

ساختمان های محکمه، ریاست گردیز گردیده    برقع زنانه وارد شهرِ با استفاده از لباس و  

با  درنتیجۀ برخورد  .  دادندامنیت و نماینده گی سازمان ملل درآن شهررا مورد حمله قرار

عمارات متذکره وارد آمد، شش طالب مسلح   مالی به  امنیتی، درعین حالیکه خساراتِ افراد

                                                                                        .نیز کشته شدند

 و چهارطالبِ مالامامان    منیتی نیمروز، یکی ازبتاریخ بیست و یکم جوالی، نیرو های ا*  

 یک مسجد  درونِ یدن واسکت های انتحاری بودند، ازمسلح را درحالیکه مصروف پوش 

قراراظهاِر منبع رسمی نیمروز، افراِد دستگیر  دستگیرنمودند.  " غرغری" زرنجدرشهر

شده اعتراف کردند که قبالً درزاهداِن ایران تمرین دیده و از آنجا به منظوِر خرابکاری  

                                                                             افغانستان شده بودند.وارد  

روز*   گروپِ به  یک  اکتوبر،  ماه  بامسلحِ   ششم  طالبان  کاروانِ   های    الی  اردوی  نیرو 

اردو را به قتل رسا   لشکرگاه حمله نموده  ده سربازِ   -قندهارافغانستان در شاهراِه میان  

 نیدند.                                                                                               

روز  * یکهشتم ِبه  درطالبِ   اکتوبر،  را  خودش  انتحاری،    امورِ   وزارتِ   عمارتِ جوارِ  

 هفتاد نفِردیگر  ی شدنِ بیگناه و زخم  داخله منفجر نموده موجب نا بودی حد اقل ده انسانِ 

درامورِ   وزارتِ گردید.   داخله،  قرارنز  هندوستان  سفارت  قضاوتِ دارددیکی    افکارِ   . 

آی(  آی.اس.دستور )  مطابقِ   افغانستان چنین بود که طالبان همواره کوشیده اندعمومی در

آورند.                 وارد  جدی پاکستان   هند بعنوان خصمِ  ضرباتی به سفارتپاکستان،   

ری که از بلخ به طرف  ( مسافرَب ۳۰۳ماه سپتامبر، یکعراده بس )   بتاریخ بیست و ششم  *

وسایط نقلیۀ نیرو های    نزدیکی های یک کاروانِ شهِر مزاردر حرکت بود، همینکه در 

مواد انفالقی  انتحاری، خودش را با یکعراده موتر مملو از  سویدنی رسید، یکی ازطالبانِ 

دراثرآنم نُ نفجرنمودکه  و  بیست  و  شد  کشته  کودک  یک  زخم  ،  نفردیگر  ه 

                                                                                                   برداشتند.



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

796 

 

جامع   یکی از مساجدِ که مواد انفجاری قدرتمندی را در  ماه اکتوبر، طالبان  بتاریخ نهمِ *  

، انجنیرمحمد  ثرآنا وقع ادای نمازجمعه منفجرشد که درشهر تالقان جا بجا کرده بودند، درم

                                            جان دادند.   عمر والی والیت ُکندز با بیست تن دیگر

انفجار*   پنج  اکتوبر،  ششم ِماه  درشام  طالبان  گروه  ازسوی  "قوی  پنجوایی"    دوراهی 

، هشت کودک و یک پولیس به قتل رسیدند و چهار  ۀ آننتیج قندهارصورت گرفت که در

شدند.          غیر نظامی بودند، زخمی    پولیس و بیست و دو نفر دیگرکه همه شهروندانِ   

یکهزار  با حضور دهم ماه اسد، هنگامیکه حامد کرزی، " جرگۀ صلح" را به روز دواز* 

 برگزاری و پنجصد نفر در کابل افتتاح میکرد، گروه طالبان چند موشک را باالی محلِ 

   نمودند.                       مذکور اصابت  اطراف محلِ جرگه شلیک کردند که همۀ آنها در

  خونینِ   کشتارو مجازاتِ حمانه عمل میکردند که حتا ازگروه طالبان چنان جنونزده و بیر 

گروه مذکور بتاریخ    افغانی دریغ نمیکردند. مثالً،   اشخاِص ترین و ناتوان ترین افراد و   عاجز

ه صرفاً به وظیفۀ  دو نفر را ک  راست و پای چپِ  خورشیدی، دستِ ۱۳۹۲سال پنجم ماه ثور

  سایتِ   مؤسسات دروالیت هرات مشغول بودند، ظالمانه قطع نمودند. به قولِ نگهبانی یکی از 

ن  به  که   " آفتاب  از"  نو قل  هرات  والیت  امنیتی  نخست  منبع  درمرحلۀ  طالبان  شت؛ 

همینکه آنها این   مؤسسه را منفجرسازند و نگهبان خواسته بودند تا بروند و عمارتِ ازدونفر 

پا و  دست  قطع  به  کردند،  رد  را  تروریستی  طالبانتقاضای  توسط  خویش  مواجه    ی 

                                                                                                . شدند

افغان که    به روز بیست و نهم ماه نوامبر، گروهی از طالبان باالی جمعی از انجنیرانِ *  

سربی بودند، حمله   یک سرک در " تیزین " مربوط شهرکِ   تمدیدِ   کار غرِض   مصروفِ 

نُ  با خود ربودند.  ه تنِ نموده  ازآ   آنان را  ن قبل  به تعداد ده  نیز  اتباع فرانسه، توسط  ن  فر 

                                                        .همین منطقه، به قتل رسیده بودندطالبان در

 "  مسلح باالی عبدالقدوس حاکمِ   طالبانِ م یک گروپ از۲۰۱۰ ماه جنوریهجدهمِ به روز*  

هرات آمرجنایی  چشت"  چهارشهرکِ ،  و  مذکور  افرادِ   بعمل    تن  غافلگیرانه  حملۀ  پولیس 

و دو نفر   چینی  انجنیرانِ را به قتل رسانیدند.  طالبان درعین روز، دو تن از  آورده همۀ آنان
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نوشت آنان چیزی  محلی در والیت فاریاب ربودند که کسی از سرازافغانی را  از انجنیرانِ 

                                                                                                 نمیداند.

روز*   گ  نزدهمِ صبح  یک  جنوری،  ازماه  یکی  مسلحِ   طالبانِ روپ  باالی  انتحاری،   

 تفاده از طبقاتِ افغان"  حمله کرده با اس  فروشگاه های شهر کابل بنام " فروشگاه بزرگِ از

یک و دو وزارت خانه را آماج قراردادند. ریاست جمهوری و    باالیی این فروشگاه، ارگِ 

انتحاری کشته شده و هفتاد تن    ، به تعداد نُه طالبِ  این حمله و دفاعگفته شد که درجریانِ 

خساراتِ  شدند.  نیز دیگرزخمی  عظیمی  عمارتِ   وارد   به  آن  اطراف  و  فروشگاه 

                                                                                                    آمد.

انتحاری  چهاردهمِ به روز   * بازار شهرک "  ، خودشان را در ماه جنوری، طالبان  میان 

دیگر را    آنجا را نا بود و سیزده تنِ   بیگناهِ   نموده بیست نفراز شهروندانِ جردهرارود"  منف

نفراز  هب  تعداد شصت  به  ازآن،  قبل  دوسال  این منطقه  شهروندانِ شدت زخمی کردند.    

بمبارانِ در زخمی    نتیجۀ  و  کشته  امریکا  نظامی  های  طیاره  کورکورانۀ 

                                                                                               شدند.

  طالبان باالی یک حمام درمحلِ   طرفِ ی، یک حملۀ انتحاری ازبتاریخ هشتم ماه جنور  *

آن، هفده نفر کشته و بیست وسه  خ داد که دراثربولدک قندهاررُ   شهرکِ   " ویش" مربوط

                                                                             تن دیگر زخمی شدند. 

چهار*   روز  ماه  مِ به  از  یکی  درطالبانِ دسامبر،  را  خودش  انتحاری،   بازارِ  

                 مرگ سپرد.خارجی و چهارنفرُملکی را بکامِ و دو سربارِ   گردیزمنفجرنمود

فرزند  را که دارای چهارنام " زرمینه"  افغان ب   ماه دسامبر، یک زنِ   طالبان به تاریخ هشتمِ 

  " چغتای" مربوط شهرکِ   دیگری، درمحلِ " با مرد "رابطۀ نامشروع  داشتنِ  رمِ بود، به جُ 

                                                       خواجه غار والیت تخار تیر باران کردند.

مسلح باالی یکعراده   یک حملۀ انتحاری توسط دو طالبِ به تاریخ نزدهم ماه دسامبر،  *

صورت گرفت و    هودخیل"    وزارت دفاع افغانستان درنزدیکی های "حامل منسوبانِ   بِس 

 تعلیمی اردو  مرکزِ  سیزده نفرگردید. درعین روز، حملۀ انتحاری دیگری در مرگِ   موجبِ 

   داشت.             هردو فرد انتحاری را درقبالوالیت کنُدزنیز به وقوع رسید که مرگ ِدر
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  مرکزِ " ترین کوت"  م یک حملۀ انتحاری باالی شهر ۲۰۱۱جوالی    هشتمِ بتاریخ بیست و   *

دیگر زخمی   بکام مرگ رفته و سی وهشت تنِ رزگان صورت گرفت که بیست نفر والیت اُ 

رزگان نیز  اُ  پشتوی بی بی سی دربخِش   شدند. احمد امید " خپلواک" یکی از خبر نگارانِ 

                                                                               در جملۀ کشته شده ها بود.

این  ری با همه سرنشینانش باالی ممسافر َب   یکعراده بِس    ماه جوالی،بتاریخ بیست و نهمِ *  

 مرگ سپرد. این  را بکامِ که توسط طالبان جا سازی شده بود، منفجرگردید و شانزده نفر

   بود.             حرکتسوی لشکرگاه مرکز والیت هلمند درازشهرک " نهرشاهی" ب بس، 

طالبان باالی یک مؤسسۀ سرک سازی دروالیت    مسلحِ   ، یک گروپِ  ماه می نزدهمِ بتاریخ  *  

دیگر    این شرکت را کشتند و بیست تنِ   کارمندانِ حمله کرده به تعداد سی وشش تن ازپکتیا  

جالل   شهراکادمی پولیِس   ن نیز، طالبان باالی دانشجویانِ یک روزقبل ازآرا زخمی نمودند.  

نیدند.                                                 فر را به قتل رسا آباد حمله نموده دوازده ن  

  گروپی ازطالبان باالی  ماه فبروری(،۲۱)  خورشیدی،   ۱۳۸۹ماه حوت سال   بتاریخ سومِ *  

شهرکِ  احصاییۀ  یک    ادارۀ  و  سی  داده   انجام  انتحاری  کنُدزحملۀ  والیت  صاحب  امام 

  دراثرِ  دیگررا زخمی نمودند. هفتۀ قبل ازآن نیزه تنِ نُ ُملکی را به قتل رسا نیده و سی و نفر

" چهاردره" و تنی چند از محافظانش    یک حملۀ انتحاری دیگر، عبدالواحد عمرخیل حاکمِ 

                                                                                   به قتل رسیده بودند.

هجدهمِ *   ثورسال  بتاریخ  ماه  از  ۱۳۹۰  گروهی  دفاتروالی،  خورشیدی،  باالی  طالبان 

 دریک زمان شهر قندهار  ترافیکِ   امنیت ملی و ریاستِ   سرحدی، ریاستِ   قوماندانی پولیِس 

لیک شد، اما  شهل موشک توسط این گروه باالی شهرچ  دِ . گفته شد که حدو حمله نمودند

ه از تعداد  صرفاًشانزده نفردراین جریان اطالع داداز زخمی شدنِ   رمنابع حکومتی قندها

اما، منابع مستقل گفتند که در این حمله، به تعداد بیست و دو  کشته شده ها چیزی نگفتند.  

                                                       گردیدند.فر کشته شده و شصت و دو نفر زخمی  ن 

 انفالقی، توسط یکی  موادِ م یک عراده موترمملو از۲۰۱۱ ماه فبروری  بتاریخ هجدهمِ *  

دیگر را  که یازده نفرراکشت و سی نفر  ساخته شد انتحاری درشهِرخوست منفجرطالبانِ از
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از زنان و کودکان هم وجود    نمود. درمیان کشته شده ها و زخمی ها ، تعداد یزخمی  

                                                                                                  .  داشت

 فروشگاه " ستی در مدخلِ  انتحاری، خودش را ماه فبروری، یک طالبِ  به روز هفدهمِ  *

نمو سنتر" واقع شهرنوِ  نفرب د که دراثرِ کابل منفجر  نفرِ آن دو   دیگر  ه قتل رسیدند و سه 

ت"  دیگری بنام " فاینس  انتحاری، فروشگاهِ   ن نیز، گروهی ازطالبانِ زخمی شدند.  قبل ازآ

  گروه تروریستی طالبان که ازمقاماتِ داده بودند.  درعین محل را مورد حملۀ خونین قرار

ندی ها در  تجمع همی گیرند، سعی میکنند مراکزِ  نظامی ارتش پاکستان دستوراستخباراتِ 

پاکستان با هند خصومت    کشور را هدف قرار دهند. زیرا حکومتِ   نقاطِ  کابل و سایرِ شهر

                                                                                        دیرینه دارد. 

کابل انفجار داده شد که  سه   شهرِ   فبروری، یکعراد موتر در جادۀ میوندِ   در روز نهمِ *

                                                                         پولیس را به قتل رسانید. 

ی یی که  جمع اهال انتحاری خودش را دریک طالبِ  ماه فبروری،  به روز بیست وهفتمِ *

رد آمده بودند،  " سگ جنگی" گِ تماشای  قندهارغرِض "  " ارغندابدردر یک میدان واقع  

نفراز تعداد دوصد  به  انفجاِرخونین،  این  نتیجۀ  در  قندهار،   عادی شهرمردمِ منفجرنمود. 

                                                                                کشته و زخمی شدند.

  کنارِ   حکومتی با ماینِ   سربازانِ   حاملِ   ماه فبروری، یکعراده موترِ بتاریخ بیست و نهم ِ *  

خارجی را به قتل    چند نفر سربازِ   این سربازان به شمولِ جاده بر خورد کرده  تعدادی از

                                                                                                رسانید.

افسری به تن کرده بود،    حالیکه یونیفورمِ  انتحاری درماه اپریل، یک طالبِ   همِ هجدبه روز*  

انتحاری    وزارت میان فردِ   وارد محوطۀ وزارت دفاع گردیده طی زد و خوردی که در دهلیزِ 

مسلح را کشت و خودش نیز کشته شد. سخنگوی  مسلح صورت گرفت، دو سربازِ   و مؤظفینِ 

گ حادثه  این  از  پس  طالبان  مقصدِ گروه  که  کشتنِ   فردِ   فت  فرانسه    انتحاری،  دفاع  وزیر 

پولیس با ماین کنار  والیت غزنی، یکعراده موترِ  آن وزارت بود. درعین روز، در درداخلِ 

   سپرد.             مرگ پولیس را بکامِ  جاده بر خورد کرده منفجر شد و شش تن از افرادِ 
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" واقع   انتحاری، باالی مهمانخانۀ  " یوناما  اکتوبر، سه تن ازطالبانِ   بتاریخ بیست و هفتمِ *

مهمانخانۀ مذکور را    مهمان خارجی و دو تن محافظانِ  نو کابل حمله کرده  پنج نفر شهرِ در

   شدند.          این حادثه زخمیکه به تعداد ده نفر دیگر نیز در به قتل رسا نیدند. گفته شد

افغانستان با ماین   موترهای امریکایی در جنوبِ اکتوبر، یک قطارِ به روز بیست و هشتم ِ *

                                             کنار جاده اصابت نموده هفت نفر امریکایی کشته شدند.

شهرک "  نظامی دولتی در  انتحاری باالی کاروانِ   یک طالبِ   جون،  بتاریخ بیست و دومِ   *

پنج فرد   به قتل رسانید  و سه فردِ ژیری" حمله نموده  غیر نظامی را زخمی    نظامی را 

                                                                                                  نمود.

، باالی میدان هوایی بگرام که ازبزرگترین  جون طالبان به روز بیست و یکم ِ   همچنان،*

امریکایی را کشتند    میباشد، موشک شلیک نموده دو سربازِ تان  افغانسمیدان های هوایی در

عین روز، درگیری مسلحانه میان نیروهای   دیگررا زخمی کردند. باید گفت که درو شش تنِ 

کنُ  والیت  پیچ"  درۀ   " در  طالبان  گروه  و  رُ امریکایی  جانِ ر  جمعاً  که  داد  نزده خ   

                                                             غیرنظامی را گرفت. شهروندانِ نفراز

 قندهار را ربوده و سر ِ یکی  فاکولتۀ طبِ   دومحصلِ   گروه طالبان بتاریخ نزدهِم جون،  *

تن جدازآ از  ها را  ازن  بعد  بخانۀ حاکمِ ا کردند. گروه مذکوریکروز  از    این عمل،  یکی 

انواده اش کشتند. این گروه،  اعضای خ   چشمِ   پیِش داخل شده او را  شهرکهای والیت پکتیا  

  داشتند، نفت پاشیده و هر سه را آتش  مذکورکه ازسه تا هفت سال عمرحاکمِ باالی سه پسرِ 

   زدند.                                                                                               

 کابل  شهرِ   انتحاری باالی حوزۀ اولِ   ، سه طالبِ م ۲۰۱۱ ماه جوالی  بتاریخ هجدهمِ    *

مستوفیتِ و  نفرِ   والیت    ادارۀ  ده  و  کشتند  نفررا  شش  نموده  زخمی    حمله  را  دیگر 

                                                                                              ساختند.

ب گذاری شده توسط گروه طالبان  ماه جوالی، یک عراده موتِربمبتاریخ بیست و پنجمِ *  

 مذکور را  بیمارستانِ   داده شد که هم عمارتِ انفجار  یکی از بیمارستان های والیت لوگردر

آنرا به قتل رسانید. یک منبع وزارت    بیماران و پرستارانِ ویران نمود و هم تعداد زیادی از

نمود.          عالم  افغانستان، تعداد مجموعی کشته شده گان را یکصد و بیست نفر ا   صحتِ   
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نفوذ کرده  چهل نفری طالبان بداخل شهِرقندهار، یک گروپِ م۲۰۱۱ ماه می به روز چهارمِ *  

ریاستِ  امنیه،  قوماندانی  والیت،  مجتمع  هوتلِ   امنیتِ   باالی  و  قندهارحمله   ملی  مرکزی 

تمام ادامه یافت  های امنیتی دو روزِ بله میان گروه حمله کننده و نیرو متقا  زد وخوردِ نمودند.  

شد.                       بیست و نفر به شمول پنجاه زخمی خبرداده  کشته شدنِ از   فرجام،و در  

فری )طالبان و تروریستهای چچنی  ماه می، یک حملۀ مسلحانۀ چهارصد ن   به تاریخ دهمِ *  

و  افراِدالقاعده  سربازانِ وعربی،  سالح    غالباً  با  و پاکستانی(  سبک  باالهای  ی  سنگین 

 کوه های داشتنِ والیت نورستان صورت گرفت.  چون این منطقه، ازنظرِ "پارون" مرکزِ 

ی طالبان ونظامیان پاکستانی،  بودن با پاکستان و مزایای سوق الجیشی براجنگلی، هم مرز 

  حزب عربستان سعودی وافرادِ بسیا با ارزش میباشد، بنابرآن، گروه طالبان، وهابی های 

" برگمتال"     مناطق،سایرِ   پیشروی و کنترولِ   ی ورزند تا غرِض تالش م اسالمی گلبدین  

بهمین اساس، " کامدیش، برگمتال، پرون، دوآب و  اختیار داشته باشند.  را در  و " پرون"

کنُ دیگرِ   مناطقِ  و  دولتی  نورستان  نیرو های  و  کننده گان  حمله  بین  بار  چندین  تاحال  ر 

                                                                  افغانستان دست بدست شده اند. 

به روز بیستم ماه می ، سه طالب انتحاری بداخل بیمارستان چهارصد بستر، واقع کارتۀ  *  

کی از آنها، خودش را درمحل طعامخانه منفجرنموده شش وزیراکبرخان کابل نفوذ نموده ی 

   نمود.                                         نفر را کشت و سی وشش نفر دیگر را زخمی

  والیتِ   ترافیکِ انتحاری باالی مدیریت ِ  ماه می، تعدادی ازطالبانِ   به روز بیست و دومِ *  

اردو و یک غیر نظامی به قتل    ربازِ سخوست حمله نمودند وپس ازآنکه سه پولیس، دو 

 مسلح، طالبانِ  دیگری ازاین واقعه، گروپِ یان پذیرفت.  دو روز بعد ازرسیدند، ماجرا پا

" پنجوایی" قندهار حمله    شهرکِ  مربوط سرک سازی درمظلومِ   کارگرانِ باالی یکتعداد از

نفرِ  یازده  دیگرِ   کرده  نفر  نزده  و  نیده  قتل رسا  به  را  مآنها  این  جرو شان را  نمودند.  ح 

و در تالش تهیۀ  کارگران که همه ازسایروالیات و دوراز خانه و کاشانۀ شان مشغول بکار

بود   مایحتاجِ  جزکارگر  تقصیری  و  گناه  هیچ  بودند؛  خویش  های  خانواده    اعضای 

                                                                                          نداشتند.      

عسکری به تن    انتحاری درحالیکه یونیفورمِ   ماه می، یکی ازطالبانِ بتاریخ بیست ونهم ِ *  

واردِ داشت قوماندانِ   والیتِ   عمارتِ   ،  داوود  داوود  جنرال  )فرمانده(تخارگردیده    زونِ    
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تازه از بود، موردِ شمال را که  فارغ شده  یی  قرارداد. درجلسه  انتحاری  این    اثرِ  حملۀ 

  امنیتی و دو سربازِ   امنیه، دو افسرِ   حمله، نه تنها جنرال داوود، بلکه آقای نوری قوماندانِ 

                                                                         آلمانی نیز به قتل رسیدند. 

پنج    وشهرنو هرات منفجرنمود  انتحاری، خودش را درماه می، یک طالب ِ  ۳۰روز  *  

این رویداد، گفته شد که  فرد ُملکی را به قتل رسانید. ازجملۀ سی نفرزخمی های ناشی از

                                                               ده تن آنها بسیار وخیم است.  وضعیتِ 

 میدان شهرانجام دادند  انفجاری را در کابل بانکِ   ،ماه جون، گروه طالبان  بتاریخ پنجمِ *  

در فردِ   اثرِ که  دو  بانکِ   آن،  درامنیتی  شدند.  مذکورکشته  یک   روز،  ازعین    سربازانِ ی 

   رسید.                                والیت هلمند نیز درنتیجۀ شلیک گلوله بقتلانگلیسی در 

مت هللا قوماندان پولیس  مسلح باالی رح  نِ طالبا ماه جون،  تنی چند ازبه روز بیست و یکمِ *

زد و    اثرِ  همراهش به قتل رسا نیدند. دراو را با دو پولیِس موده  سبزوار( حمله نشیندند )

  مذکور و حمله آوران صورت گرفت،  یک زن و دوپولیِس   خوردی که میان قوماندانِ 

                                                                           مجروح شدند.  دیگر نیز

گروه طالبان دروالیت کنُدز که  بمب گزاری    دراثرِ   به روز بیست و پنجم ماه جون،*  

  پولیس کشته شد و هجده تنِ  یک نفر ُملکی به شمولِ  نُه فردِ   رت گرفت،میان بازار صو در

شمولِ  افسرِ   دیگربه  شدند.    لیسپو   یک  زخمی  شدیداً  زن  پنج  ازآو  بعد  حملۀ  روز  ن، 

  یک کلنیک در " ازره" انجام داده شد که جانِ   مسلحانۀ دیگری توسط گروه مذکور باالی

گرفت.                                                   شصت نفرازبیماران داخل کلنیک را   

 میدان هوایی  پایگاهِ   ، به داخلِ م ۲۰۰۸ماه فبروری سال    بیست و هفتمِ   طالبان به تاریخ *

عظیمی که انجام دادند، به تعداد بیست و سه نفرسربازان و  با انفجارِ بگرام نفوذ نموده  

نی"  خ داد که " دک چ حالی رُ هالکت رسا نیدند. این انفجاردر  مذکور را بهمیدان ِ  منسوبینِ 

آورد.                         ازدید بعمل می  معاون رییس جمهور امریکا از میدان مذکور ب   

  و در میانِ    انفجاربزرگی که دروالیت بغالندراثرِ م،  ۲۰۰۸ماه نوامبر  بتاریخ ششم ِ*  

شش تن از اعضای    ، به تعداد پنجاه نفر به شمولِ  انبوهی ازمردم صورت داده شدجمعیتِ 

                                       ر زخمی شدند.افغانستان کشته شده و ده تن دیگ پارلمانِ 
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بنام " کابورا"  امن   م گروه طالبان باالی یک شرکتِ ۲۰۱۱ماه آگست  بتاریخ دوم ِ   * یتی 

را به قتل رسا نیده متذکره    شرکتِ   محافظانِ  چهارتن از ز حمله نموده به تعدادِ ندیت کُ وال در

ن که قبل ازآ  تگرفحملۀ تروریستی درحالی صورت  مجروخ شدند. این  و ده تن دیگر 

آن    انتحاری باالی ستونهای عراده جات نیرو های آلمانی و اماکن و مساجدِ   نیزحمالتِ 

   بود.                             مرگ سپردهم ِیادی را بکاوالیت انجام داده شده و تعداد ز

شش تن ازگروه    خورشیدی، یک حملۀ انتحاری توسط  ۱۳۹۰ماه اسد سال    ۲۴بتاریخ  *  

صورت گرفت    کابل  درشصت کیلومتری شمالِ   حکومتی والیت پروانمقرِ   طالبان، باالی

نظامی،  غیرها، افرادِ شته وزخمی شدند. درجملۀ کشته شده  ککه درنتیجۀ آن، حدود پنجاه نفر

   بودند.          شاملدولتی  رسمی، عارضین ومراجعیین وبرخی از سربازانِ  کارمندانِ 

های انتحاری توسط افراد گروه طالبان علیه  م، انفجار۲۰۱۱ ماه جون سال  بتاریخ نزدهمِ *  

 شورای فرهنگی بریتانیا درکابل انجام داده شد. دراثِراین انفجار، به تعداد هشت  عمارتِ 

                                شدند. پولیس، چهارمهاجم و یک نفر خارجی کشته افرادِ نفراز

که " دک چینی " معاون رییس  ، هنگامی  م۲۰۰۷ ماه جنوری  به تاریخ بیست و هفتمِ *  

امریکا از میدان هوایی بگرام دیدن مینمود، گروه طالبان باالی محوطۀ بیرونی  جمهور

   نیدند.                                     فر را به قتل رسامیدان مذکور حمله نموده چهارده ن 

والیت   ری را درمسافر َب   م  یک بِس ۲۰۰۳ماه جون گروه طالبان به تاریخ  سیزدهم ِ* 

ن هفده نفر به شمول یکتعداد اطفال جان باختند.  هلمند منفجر نمودند که درآ  

انتحاری، توسط گروه تروریستی    خونینِ   میالدی، دو حملۀ۲۰۱۳جنوری سال  درماه  *  

انسانی درقبال داشت.   سنگینِ   طالبان در شهر کابل بوقوع پیوست که هردو انفجار، تلفاتِ 

باالی عمارتِ اقدام ِ نخست،  به ریاستِ   انتحاری  درامنیتِ   متعلق  واقع  ملی،  چهارراهی   

افرادِ  تعدادی از سربازان و  تنی چند  لِ غیرنظامی به شمو   صدارت صورت گرفت که   

نخست،    حملۀدیگر، فقط چهارروز پس از  تروریستها کشته شدند و حمله ی انتحاریاز

چندین نفراعم    مرگِ   کابل انجام داده شد که بازهم موجبِ   ترافیکِ   ریاستِ   باالی عمارتِ 

                         غیر نظامی و چند تن از تروریستها گردید.  پولیس و اشخاِص  از افرادِ 
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  دو نوجوان افغان بنام های " صدیقه " و " خیام"  به اتهامِ م  ۲۰۱۱درماه جنوری سال  *  

مشروع"داشتنِ  نا  "رابطۀ   توسطِ    در،  طالبان  دشتِ    " والیت    قریۀ  مربوط   " ارچی 

  بیوه را به اتهامِ   ، گروه طالبان یک زنِ م۲۰۱۱سار شدند.  درماه جنوری سال  قندوزسنگ

"    داشتنِ  نا مشروع  ق" رابطۀ   " قریۀ  و هرات  در  بادغیس  اعدام  ادس" مربوط والیت 

افغان به اتهام  " جاسوسی برای امریکایی    ن نیز، یک زنِ قبل ازآکردند. البته چهارسال  

   بود.                                                 ها " ، توسط گروه مذکور اعدام گردیده

هوتلِ   حملۀ   * باالی  دربین    تروریستی  که  باال  باغ  واقع  کابل  سال  المللی  جون  ماه 

                                 نفر را بکام مرگ فرو برد.  ۲۲صورت گرفت و به تعداد  ۲۰۱۱

  ۲۰۱۱کابل که درماه آگست   شورای فرهنگی بریتانیا درتروریستی باالی عمارتِ  حملۀ*

                                                         نفر را گرفت.  ۱۲انجام داده شد و جان 

ر ماه نیرو های ناتو و جا های دیگر که د  امریکا و مقرِ   تروریستی باالی سفارتِ   حملۀ*

                            آن ده ها نفر کشته شدند.   اثرِ صورت گرفت و در ۲۰۱۱سپتمبر

ماه اکتوبر  های بین المللی که در  نیرو  پایگاهِ   کارکنانِ   حاملِ   تروریستی باالی بِس   حملۀ*

   سپرد.                          تن را بکام مرگ ۱۳به وقوع پیوست و به تعداد   ۲۰۱۱سال  

شهر کابل انجام  باالی هفت محل در  ۲۰۱۲تروریستی مسلحانه که درماه اپریل    حملۀ*

                                                              داده شد و جان ده ها تن را گرفت. 

                         نفررا بکام مرگ کشانید. ۲۰االی هوتل اسپوژمی که به تعداد  حمله ب *

درهفتۀ   –سازمان ملل )آی. او. ام ( درکابل   مهاجرتِ *حملۀ انتخاری طالبان باالی دفترِ 

ازسوی گروه طالبان صورت گرفت که تلفات جانی درقبال داشت.  م۲۰۱۳سوم ماه می   

ماه می   ۲۰۱۳والیت پنجشیردر هفتۀ سوم    * حملۀ انتخاری طالبان باالی عمارتِ   

حزبِ  انتخاری  شهید   *حملۀ  شاه  در  ایساف  های  نیرو  وسایل  باالی  گلبدین  اسالمی 

                                                                                                  کابل

                                   م  ۲۰۱۳* حملۀ انتحاری در شهر جالل آباد در ماه اپریل 
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نفرکشته    ۵۳که دراثر آن، به تعداد  م  ۲۰۱۳ر شهر فراه در ماه اپریل  *حملۀ انتحاری د

                                            شدند و بیشتر از یکصد نفر دیگر زخمی گردیدند.

  ۹اندروالیت غزنی که منجر به کشته شدنِ   شهرکِ حملۀ تروریستی باالی یک مسجد در  *

                                                               نفر دیگر شد. ۱۵نفر وزخم شدن 

م ۲۰۱۳نظامیان دروالیت پکتیا که بتاریخ ششم ماه مارچ    * حملۀ تروریتسی باالی کاروانِ 

نفر دیگر را زخمی  ۲۵نفر را بکام مرگ سپرد و بیشتر از  ۱۵صورت گرفت و به تعداد  

                                                                                                   نمود.

شهرکِ  در  تروریستی  حملۀ  ماه جون    *  اول  هفتۀ  در  که  پکتیا  سمکنی مربوط والیت 

                      ده تن ازشاگردان مکتب گردید.  مرگِ  م صورت گرفت و موجبِ ۲۰۱۳

م که منجر  ۲۰۱۳ماه جون    ل بتاریخ هفتمِ پُ   یت سرِ * حملۀ تروریستی و انفجاری در وال 

                                       دیگر گردید.  دو نفر و زخمی شدن پانزده نفرِ   به کشته شدنِ 

کابل   عالی دردادگاهِ   عمارتِ   در مقابلِ م  ۲۰۱۳ری بتاریخ یازدهم ماه جون  * حملۀ انفجا

   گردید.            از پنجاه تن دیگر   بیشترشدنِ که منجر به قتل حدود بیست تن و زخمی 

انفجاردرنزدیکی های میدان   به روزهوای*  کابل    این حمالتِ .  م۲۰۱۳ماه جون    دهمِ ی 

شورای عالی صلح " و هم  دولتی صورت گرفت که هم "  خونین درحالی باالی مراکزِ 

از پیوسته  کرزی،  همۀ  حکومتِ حامد  تا  مینمودند  تقاضا  از    پاکستان  را  زندانی  طالبان 

 زندانی  صد ها طالبِ د و حکومت کرزی نیزبه سهم خویش،  زندان های پاکستان رها سازن 

تروریستی آنها، جوقه جوقه از زندان های "   رم های سنگینِ جُ   داشتِ شده را بدون درنظر

                                                                   (۱)بگرام " و " پلچرخی " رها میساخت. 

 معادن و  وزیرِ   ، یک فروند موشک یا راکت باالی دفترِ م۲۰۱۳ماه آگست  ۲۸*به تاریخ  

وزیر کامالً تخریب   ریاست جمهوری شلیک شد. هرچند دفترِ   ارگِ صنایع درچند ده متری  

معادن  گردید، وزیر  شهرانی  وحیدهللا  یافت. ولی  نجات  مرگ  از  بود،  غائب  چون   ،

(۲)                                                                                                
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تاریخ نزدیکی  انتحاری گروه طالبان، خودش را در، یک فردِ م۲۰۱۳گست  ماه آ  ۲۷* به 

نیرو وسایطِ   کاروانِ  در    ناتو  که درلشکرگاه مرکزِ های  منفجرنمود  هلمند  آن،  اثرِ  والیت   

(                      ۳)دیگر زخمی شدند.   غیر نظامی کشته و چهارده تنِ  چهارتن افرادِ   

فردِ  یک  در*  طالبان  گروه  انتحاری  آگست  اخیرِ   یک م۲۰۱۳ماه  با  میخواست  حملۀ    ، 

امد کرزی را ازمیان بردارد، ولی قبل  آب و انرژی رژیم ح انتحاری، اسماعیل خان وزیرِ 

   آمد.                               ن که به هدف برسد، از سوی نیرو های امنیتی از پا درازآ

را   پروژۀ " همبستگی " در والیت هراتشش نفری کارمندان ِ  *گروه طالبان یک گروهِ 

مقتولین را   های امنیتی والیت هرات اجسادِ ربوده بودند، به قتل رسا نیدند. نیرو که قبالً  

                                                   ان هرات بدست آوردند. گلرُ  شهرکِ  ازاطرافِ 

  ارتِش ی میدان هوایی قندهار، پنج سربازِ نزدیکی هاریک حملۀ انتحاری گروه طالبان در*د

                                                  افغانستان و سه نفر غیر نظامی زخمی شدند.

  شهرکِ  افغانستان درارتِش   م باالی یک پایگاهِ ۲۰۱۳ماه آگست    ۲۶* گروه طالبان، بتاریخ  

  افغانی کشته و سه تنِ ، دو سربازِ  آناثرِ ط والیت کاپیسا حمله کردند که در تگاب مربو

                                                                           نها زخمی شدند. آدیگراز

افرادِ  اخیرِ  گروه طالبان، در روز*  آگست    های  با شلیکِ ۲۰۱۳ماه   ، باالی    م  موشک 

آن، آتش سوزی بزرگی  اثرِ دروالیت فراه حمله نمودند که در  تانکرهای مواد نفتی  کاروانِ 

ری { را  بارَب   کِ تا سی الری }ترَ   تان گفتند که گروه طالبان روزانهافغانس  تاجرانِ خ داد.  رُ 

افغا  عاملِ   رییِس   قندهار آتش میزنند.  –در شاهراه کابل   نستان اتاقهای تجارت وصنایع 

در  " که  بیش  ششماهِ نیزگفت  اخیر،  موتربارَب   وپنجاه  کابل  ازششصد  شاهراه  در   – ری 

                                                                             آتش زده شدند. "  قندهار توسط طالبان  

مافیایی   " در اثر جنگ  نگاران درکابل گفت که  نمایندۀ والیت میدان وردک به خبرهمچنان  

وزارت   های  پوسته  متری  پنجاه  در  روز  ما  هر  میشوند،  زده  آتش  ها  تانکر  داخله، 

(        ۴)این تانکر ها، وزارت داخله مستقیماً دست دارد. "  میگوییم که در آتش زدن    
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سپتمبر ماه  هشتم  تاریخ  وی ۲۰۱۳*به  کتله  حملۀ   یک  طالبان   انتحاری  م،  گروه 

  اثرِ  والیت میدان وردک درجنوب غرب کابل صورت گرفته که درامنیتِ   ریاستِ مقابل ِ در

                                                   جروح شدند. دیگر م  آن ده تن کشته و سی تنِ 

مقاله ی یکی از هموطنان درنشریه ی    م ۲۰۱۳بتاریخ بیست و دوم ماه جنوری سال  *

" حمالتِ   انترنتی  مورد  در  و   " پرس  درانتح   کابل  طالبان  گروه  شهرداخلِ اری  کابل،   

... سوال در اینجاست که این تروریست های سیاه دل چگونه  اینچنین به نشر رسید : "   

  میشوند و چرا آنان اند، داخل    آن گماشته شدهبه شهر که هزاران پولیس برای حفاظت  

د نموده اند، نمیتوانند جلو پوسته های تالشی ایجا  ،شهر  مختلف  درصورتی که  درنقاط  

  با  استفاده از ضعف پولیس و فساد    کننده گان را بگیرند؟ . . . حمله کننده گاناین حمله  

آنها توانسته اند که به اهداف خود دست یابند و موتر های مملو از    موجود در صفوف  

کابل    پولیس  پیشین    انفجاری را داخل شهر نمایند... چندی قبل یکی از فرماندهان    مواد  

انتقال  امریکای  تشین  از سوی مف انتحاری به پایتخت شده بود...   گزاران    بم  ی متهم به 

دقیق در باره ی    آنان معلومات  شهروندان میگویند که نیرو های پولیس و فرماندهان  

پناهگاه ها و تمویل گاه های این انتحاری ها در شهر کابل دارد، اما به خاطری که از  

فاش  باداران   به  دست  بزنند،  جیب  به  پول  نمیزنند..."    آنان  آنان  گرفتاری  و  سازی 

(۵)                                                                                                  

تی درغزنی  باز سازی والی  تیم ِ  دفترِ م، باالی ۲۰۱۳ماه آگست  ۲۸طالبان بتاریخ *گروه  

اثِرآن در  که  نمودند  تعداد  ،  حمله  بیشتر  ۲۳به  و  شد  کشته  دیگرزخم    ۶۰از  نفر  تن 

                                                                                             برداشتند.

ارچی    " دشتِ   م خودش را در شهرک ۲۰۱۳ِماه آگست    ۳۰، بتاریخ  انتحاری یک طالِب   *

تعداد هفت نفر به شمولِ  به  نتیجۀ آن،  شیخ    " مربوط والیت قندوز منفجر نمود که در 

} صدرالدی  ولسوال  سعدی  ارچین   دشت  نفرِ   حاکم{   ویازده  رسید  قتل  زخم    به  دیگر 

                                                                                           برداشتند.

میالدی، یک حملۀ انتحاری دیگری را    ۲۰۱۴*گروه طالبان بتاریخ هجدهم ماه جنوری  

امن و محلِ  لبنانی، در" کارتۀ وزیرباالی یک رستورانتِ    اکبرخان " که منطقۀ ظاهراً 
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نتیجۀ آن به تعداد بیست و یک  ارجی می باشد، انجام دادند که دردپلوماتهای خ   سکونتِ 

                                                               ه شدند. نفرافراد داخلی و خارجی کشت 

 "عملیاتِ   نامِ   تازه یی را زیرِ   م اعالم کردند که عملیاتِ ۲۰۱۱سال    اوایلِ گروه مذکور در 

بدر" علیه نیرو های خارجی و دولتی افغانستان به راه خواهند انداخت.  چنانکه بهمان  

 عالی رتبه و " مهم " دولت را درکابل ووالیات،   سلسله، تعدادی ازجنراالن و کارمندانِ 

ن جمله، میتوان از انجنیر عمر والی قندوز، جنرال عبدالرحمن سید  ترورکردند که ازآ

ی والیت کابل، ضحاک رییس شورای والیتی بامیان، جنرال خان محمد  خیلی فرمانده امنیت 

پامیر درتالقان، احمد ولی  ۳۰۳ ، جنرال داوود داوود فرمانده زونقوماندان پولیس قندهار

کرزی، محمد  مشاورکرزی برادر حامد کرزی رییس شورای والیتی قندهار، جان محمد  

قومی    سی نفر از متنفذینِ و تعداد بیشتر از  گان در پارلمانزهاشم وطنوال نمایندۀ مردم ارُ 

و محلی را نام برد. عالوتاً، این گروه، موجی ازعملیات انتحاری، قاتالنه و ویرانگرانه  

امنیتی و اطالعاتی افغانستان و    مشخص به راه انداختند. مقام های  اکنِ را نیز باالی ام

دیگر، وانفجارخونی   منابع  کشتار  آنهمه  های  ریشه  و  را  عوامل  تروریستی  درخاک  ن 

،  ُجست و جو میکردند. درچنین صورتیآن کشور    ارتِش   پاکستان و در دستگاه استخباراتِ 

سیاست    ، زمینه پذیرش و موفقیتِ های تروریستیکه مجموع این فشار  به مالحظه میرسید

ا قدم به قدم  داخلی و خارجی ر  حلقاتِ  پاکستانی درهای مغرضانه و مداخله گرانۀ مقاماتِ 

 امریکا، فقط پس  دفاعِ   جدیدِ ، درحالی بود که " لیون پا نتا " وزیرِ ساعد میساخت.  اینم

مقرِ   حمالتِ از و  کشور  آن  سفارت  سپتمبرباالی  ماه  پانزدهم  ناتو  تروریستی  های  نیرو 

 "  بارها از پاکستانی ها خواستیم تا از توانایی خود در مورد  کابل اظهار داشت که : در

شبکۀ حقانی  استفاده کنند که تا کنون در این مورد به نتیجۀ مطلوبی    این گونه حمالت  

مستقر    تند روان    حمالت    دست نیافته ایم ... امریکا در دفاع از نیرو های خود که هدف  

در پاکستان قرار میگیرند، اقدام  میکند . . . من نمی خواهم در این مورد سخن بگویم 

خ این حمالت را می دهیم، فقط می خواهم به شما بگویم که ما اجازه که چگونه ما پاس 

 شبکۀ حقانی  حمالت    نمی دهیم این گونه حمالت ادامه پیدا کند. ..  من بسیار نگران  

شند، دوم این شند، آنها نیرو های ما را می ک  ، زیرا اول این که آنها مردم را می ک  هستم

.  قبول است  قابل  خود درپاکستان می گریزند که این غیر    امن    ها دو باره به پناهگاه  که  آن
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که ما هر اقدامی را برای دفاع از نیرو هایمان    ن، پیام که آنها باید بشنوند این استآبنابر

                                                                                      "انجام میدهیم 

یت فراه حمله وال   شاهراهِ  افغانستان درهای پولیِس  نیرو یک کاروانِ گروه طالبان، باالی  *

نیدند.    را به قتل رسا  شاهراه پولیس به شمول فرمانده پولیِس  افرادِ نموده پانزده تن از  

،  م( ۲۰۱۴خورشیدی) نیمۀ ماه فبروری  ۱۳۹۲ماه حوت سال    مذکور بتاریخ هفتمِ   *گروهِ 

دروالیتِ  هوتل  یک  دراُ   باالی  که  و رزگان  زنان  مسافرحضورداشتند،    مردانِ آن، 

رغیرنظامی را به قتل رسانیده و  ده تا پانزده نف  انتحاری انجام داده به تعداد  خونینِ انفجارِ 

                                                                  .چهل نفِردیگررا زخمی نمودند

بتاریخ   م یک حملۀ باصقین و  ۲۰۱۴ماه فبروری    بیست و سومِ همچنان گروه مذکور، 

ارتِش  های  ازپاسگاه  یکی  باالی  را  درافغانستا  گروهی  واقع  آبادِ ن  کنُ   غازی  ر،  والیت 

حمانه  جوان را با بیر  درنزدیکی مرز با پاکستان انجام داده به تعداد بیست و یک نفرسربازِ 

آنان را با   و به تعداد هشت تنِ ، سالح های آنها را غصب  ترین شکلی به قتل رسا نیده

دیگراعتراض    دستجمعی طالبان، یکبارِ   ردند.  گفتنی است که این حمله و این کشتارِ خود بُ 

یکطرف  شد ازانگیخت. زیرا گفته  و رسانه یی را بر  ها و سر و صدا های گستردۀ ملی

ده بودند و   سربازان قرار نداوزارت دفاع، سالح های ثقیلۀ مؤثر را دراختیارِ   مسووالنِ 

آماده گی  بدست آمده مبنی بر  سوی دیگر، ادارۀ امنیت ملی به رسانه ها گفت که راپورِ از

امنیتی سپرده شده بود.   قبل برای مسووالنِ برای حمله باالی این پاسگاه، از  گروه طالبان

دفاع وزارت  سخنگوی  ازوصولِ   ،هرچند  گزارش  چنین  تکذیب    را  امنیت  ادارۀ  سوی 

غفلت کننده را از وظیفه درآن  افسران ِمتعاقباً، به تعداد نُه تن از  مقام آنوزارتنمود، ولی  

نمود.  سبکدوش  که    والیت  میرساند  خود  دراختیارِ راپورِ این  امنیتی    مسووالنِ قبلی 

شهدای غازی آباد بکابل انتقال    این نکته هم گفتنی است که اجسادِ گرفته بوده است.  قرار

بودند، سپرده  کشورشمالِ    ازمناطقِ ه خانواده های شان که کالً م خاصی ب داده شده با مراس

گسترده از رییس جمهور گردید، یکی عدم    ناراحتی مردم و انتقادِ   شد. اما آنچه موجبِ 

سم بود و یکی دیگر  تروری   جوان درقبالِ   توجه الزم به زنده گی و خدمتگزاری سربازانِ 

نیافت و همدردی الزم  شهر کابل حضورامگزاری به شهدا دراحتر  مراسمِ اینکه کرزی در 

بنام "    اما وقتی یکی از تروریست های طالبی  ی خانواده های آنها بعمل نیاورد.با اعضا



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

810 

 

او را نه تنها با    جمهورجسدِ   پشاورترور میشود، آقای رییِس   شهرِ مال نقیب تخاری " در

، بگونۀ رسمی  لتیپشاور بکابل میخواهد وازکابل توسط هلیکوپترهای دو   از    بسیاراحترامِ 

ی " شهید  خاص به زادگاهش میفرستد، بلکه او را بصورت رسمی و علن  و با مشایعتِ 

                                                                           راه صلح " هم میخواند. 

": شاهراه  خویش نگاشت که    ۲۰۱۳"پرس تی وی " در شمارۀ بیست و پنجم ماه آگست  

خط    –کابل   ترین  مهم  از  که  سقندهار  به  میشود،  محسوب  افغانستان  رعت  مواصالتی 

، برخورد های  گروه طالبان و نیرو های امنیتی افغانستان  خطرناک شده است که همه روزه

امن سازی   عاجل و مؤثر غرض    بل تقاضای اقدامات  را بار می آورد. شورای والیتی زا

، غرنی، میدان وردکاین شاهراه را بعمل آورده است و بهمین منظور، مقام های والیات  

                    (۶)  زابل و قندهار نشست مشترکی پیرامون این موضوع مهم داشتند..."

کنارِ  و  انتحاری  انفجارهای  و  ترورها  سلسلۀ  و *به  افراد  علیه  طالبان  گروه  یی  جاده 

ی  م باال ۲۰۱۳ماه سپتمبر  به تاریخ دومِ ی و خارجی، یک حملۀ انتحاری دیگرداخلدفاترِ 

ت  افغانستان صورت گرف تورخم درشرقِ واقع مرِز   یمرکز نظامی نا تو و پولیس سرحد

از عالوه  شدنِ که  افرادِ   کشته  ازیکتعداد  زیادی  تعداد  غیرافغانی،  و  افغانی  و  ترَ   کها 

ازکانتینر مملو  وسایلِ های  و  نیازِ   اموال  کشیده    جانبِ مورد  آتش  به  نیز  افغانستان 

                                                                                                   شد.

میان تعدادی  بمب گذاِرانتحاری گروه طالبان، مواِد انفجاری اش را در  *درشهرقندهار، یک 

غیر نظامی   آن، تعدادی ازافرادِ شهری کابل بانک منفجرنمود که دراثرِ  شعبۀ از مشتریانِ 

شدند.                                           به قتل رسیده و هفت تن دیگر شدیداً مجروح   

موترمسافربَری، حین عبوراز روستای " ساروان قلعه" مربوِط  یک عراده  *درهمین ماه،  

جاده برخورد و به تعداد دوازده جا سازی شدۀ کنارِ   ماینِ  هلمند، باوالیتِ شهرک سنگیِن  

بکامِ   نفرمسافرانِ  را  قربانیانِ   غیرنظامی  که  شد  گفته  سپرد.  المناک،    مرگ  حادثۀ  این 

                                                          تشکیل میدادند.  اعضای یک خانواده را 

قندهار، قرا و قصبات، شهرکها،    –کابل    مربوط به شاهراهِ اوضاع ِ  البته موازی با وخامتِ 

سایرِ  های  شاهراه  و  سال    مناطقِ سرکها  های  دچارناامنی    ۲۰۱۳کشوردرنیمه  میالدی 
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افغانستان برنامه هاکاری پروژه ها و  اختالل در امورِ گردیده و  ی عمرانی و اقتصادی 

َب   افتاد. چنانکهدر ترانسپورتی را با    چهل شرکتِ ری که بیش از گفته شد اتحادیۀ مسافر 

  م دست به اعتصاب زد. ۲۰۱۳این شاهراه، در ماه نوامبر  نا امن بودنِ   خود دارد، نسبتِ 

بی بی    نگارِ تی با خبر طی صحب نیز  ادارۀ امنیت ملی افغانستان سابقِ  امرهللا صالح رییِس 

نیرو های امنیتی    در سه ماه اخیر، نزدیک به یکهزار و هشتصد  سرباز    گفت :  سی  

ن حامد کرزی رییس  " قبل ازآدیگر زخمی شده اند  افغانستان کشته شده و چهار هزار  

ساعت، بیش از   ۲۴" در هر  امنیتی گفته بود    مشترکِ   جمهور افغانستان در یک نشستِ 

                                                  امنیتی افغان کشته میشوند. "   بیست مامور  

بود که خبرگ ۲۰۱۳ماه سپتمبر  سیزدهمِ روزِ * ازم  بی سی  بی  انتحاری  یزاری  ک حملۀ 

ابتدا  شدید باالی جنرال کونسلی امریکا درشهر هرات خبر آمده بود که  داد. درگزارش 

ورودی کونسلی امریکا صورت گرفت و متعاقباً حمله کننده    دربِ برابرِ مهیبی درانفجارِ 

انتح  در گان  مستقر  امنیتی  های  نیرو  با  حکومتِ اری  منابع  درگیرشدند.  محلی،    محل 

تلفاتِ  به  اما  معلومات مؤثقی راجع  نیدند،  به نشرنرسا  ازاین رویداد  ناشی  گروه   جانی 

ین حمله را بدوش گرفتند، ادعا ا  ، مسوولیتِ  یک اعالمیهطالبان درعین حالیکه  طی نشرِ 

خارجی و سیزده لید" بود و دراثرآن، سیزده سربازِ ، " خالد بن و  این عملیاتکردند که نامِ 

                                                                              افغان کشته شدند.  سربازِ 

هشت و    خورشیدی، دو کودکِ   ۱۳۹۲*افرادمسلح گروه طالبان بتاریخ بیست ماه میزان  

شهرک " وته پور"   ارتباط با دولت، درداشتنِ  ده ساله بنام های طیب و سراج را به اتهامِ 

متروک رها نمودند.    یک محلِ  آنها را درر به شهادت رسا نیده و اجسادِ مربوط به والیت کنُ 

میخواستند  آنها )کودکان(   معصوم را زمانی ربودند که  این دو کودکِ   ،گفته شد که طالبان

بازارحلولِ   بمناسبتِ  در  دو رأس مواشی را  پول ِ عید،  از  آن    ماحصلِ بفروش رسانیده 

                                                          نیازخانواده های شان را مرفوع سازند.

م (  ۲۰۱۴)نیمه های ماه مارچ  خورشیدی    ۲۱۳۹ماه حوت سال  * بتاریخ بیست و هفتم ِ 

انتحاری، خودش را درشهر میمنه    باستانی، یکی از طالبانِ   نو روزِ   آستانۀ حلولِ و در

بیگناه آن   از شهروندانِ  والیت فاریاب منفجر نمود که دراثِرآن، به تعداد پانزده نفرمرکزِ 

   شدند.                                          دیگر زخمی والیت مقتول و بیست و هفت تنِ 
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بیستمِ    شهرِ   پولیِس   م باالی مرکزِ ۲۰۱۴ماه مارچ    * یک گروپ ازگروه طالبان بتاریخ 

پولیس و هفت غیر  ، به تعداد ده سربازِ حملۀ انتحاری انجام دادند که دراثِرآن  جالل آباد

  وزارت امورِ   دیگر زخمی شدند. یک منبعِ   بیست تنِ   و حدودِ   ندنظامی به هالکت رسید 

مسلحانه، همۀ    داخلۀ افغانستان گفت که مهاجمان هفت نفربودند و درنتیجۀ زد و خوردِ 

                                                                                     آنها کشته شدند.   

شهر غزنی مواصلت نمود که گفته شد   دیگر دریک انفجارِ درعین روز، گزارشهایی از  *

                                    .آن  دو نفر کشته شده و هفت نفر دیگر زخمی شدند دراثرِ 

سوی منابع آگاه منتشر گردید، این بود که  م از۲۰۱۱بیست و یکم ماه جوالی    به روز  *

هشت ساله یی را در والیت هلمند اختطاف نموده به پدراو که یکی از    طالبان ، پسرکِ 

هشت ساله اش،    رهایی فرزندِ   ، اطالع میدهند تا در برابرِ  آن والیت استپولیِس   کارمندانِ 

  پولیس را هم با خودش بیاورد. وقتی کارمندِ نه تنها به آن گروه بپیوندد، بلکه یکعراده موترِ 

هشت ساله اش را به دارمی آویزند و روز    یکند، طالبان کودکِ پولیس این تقاضا را رد م

                                                     بیجان او را به پدرش میفرستند.   دیگر جسدِ 

یهای گروه طالبان به داخل یکی  از انتحار خورشیدی، چهارنفر  ۱۳۹۳ سال  اولِ *به روزِ 

مجللِ از های  بنام    شهرِ   هوتل  مهمانانِ کابل  روی  به  شده  داخل   " سرینا  در    "  حاضر 

 شهروندانِ  چهارتن ازبه شمولِ ه نفر به تعداد نُ درنتیجه،  آن شلیک نمودند که    رستورانتِ 

  درجملۀ کشته شده ها، یک خبرنگارِ دیگرزخمی گردیدند.  خارجی کشته شدند و پنج نفرِ 

  ، همسر و دو کودکِ یکرد منام احمد سردار که برای شبکۀ خبرگزاری فرانسه کارافغانی ب 

ریاست جمهوری موقعیت    سرینا درچند قدمی ارگِ   نیز شامل بود. گفته شد که هوتلِ   وی

                                            .نیرو های امنیتی قرارداردمراقبت ِداشته  و شدیداً تحت ِ

" جاسوسی " برای دولت افغانستان   را به اتهامِ  یک زن  *گروه طالبان، سه نفر به شمولِ 

                                                                         در والیت کنرسر بُریدند.

و  امریکایی که درشفاخانۀ " کیور" ، سه داکترِ م۲۰۱۴ماه اپریل  * بتاریخ بیست و چهارم ِ

نسایی  دربخِش  و  داکترانِ   والدی  در  کابلدرشهرِ   افغانی   با  داشتند،  شلیک    اثرِ همکاری 

ته شد عضویت گروه طالبان را داشت، به قتل مؤظف که گف  مسلحِ   گلولۀ یکی از سربازانِ 
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ازاثرِ رسیدند. همچنان در تن  این حملۀ مسلحانه، یک  یک    سربازانِ   و  مؤظف درمحل 

زن افغان نیز    کودک که قرار بود با پدرش به داکترمراجعه نماید، کشته شد و یک کارمندِ 

                                                                                   زخمی گردید.

دایکندی را    جوانانم، به تعداد هفده تن از۲۰۱۴والی  *گروه طالبان درهفتۀ اول ماه ج 

سر یی  بیرحمانه  جوان،  بگونۀ  هفده  این  که  شد  یا  بُریدند.گفته   " اربکی   " جزنیروهای 

غیرِ   پولیِس  بصورت  میخواستند  که  بودند  شان   محلی  های  خانه  به  مسلح 

                                                                                             بروند.

 

از تنش جدا میکنند ین صحنۀ دلخراش، دوکودک طالبان را نشان میدهد که به سختی سریکنفر را ا  

تالش در راه مذاکره و معامله با گروه طالبان و امتیازدهی مالی و سیاسی برای آنها   

میالدی چنان اوج گرفت که حتا به یک رقابت آشکار و پنهان    ۲۰۱۱درماه های اول سال  

میان جناح های مختلف درچهارچوب دولت افغانستان وبیرون ازان مبدل گردید. به این 

معنا که حامد کرزی در تالش آن بود تا سر رشتۀ تماس و مذاکره با گروه طالبان را در 

ن استخبارات نظامی آن کشور  دست خود داشته باشد، حکومت پاکستان، بخصوص سازما

که جلواختیارات گروه مذکور را سخت در کف خویش داشته و دارد، چندین باربا صراحت  

" صلح در افغانستان، تنها  از مجاری حکومت آن کشور ممکن خواهد اعالم نمود که  
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بنابرآبود. "    یا جمعی از طالبان را که بخواهند  و  تا هرفرد  ن، سعی بعمل می آورد 

چنانکه دستگیری  س آیند، دستگیرو یا ترورنماید. )نۀ مستقیم با حکومت کابل در تمابگو 

موضوع پیوند میدهند( حکومات کشورهای  "مال برادر" توسط پولیس پاکستان را بهمین  

امورافغانستان، بخصوص امریکا و انگلیس به سهم خود شان  درصدد تماس و  ذیدخل در

 تشویش  اظهارِ که سخنگوی " شورای عالی صلح " ازنانتفاهم با طالبان برآمده بودند. چ 

       " با  گروه طالبان  خود داری نکرد.  مبنی بر " تماسگیری های پنهانی خارجی ها

البته نکات و موضوعات بیشتری را در تحت عنوان " طرح مذاکره با گروه طالبان   

                                  ..." که در صفحات آینده خواهد آمد ، بعرض خواهیم رسا نید. 

این بود نمونۀ کوچکی ازاعمال و حمالِت تروریستی و نابود سازندۀ گروه طالبان علیه  

شخصیت های دولتی، مذهبی، علمی و نظامی و همچنان، بر ضِد هستی و امنیِت  عامه  

و ادارات و مؤسسات ِرسمی  درشهرها و والیاِت مختلِف افغانستان که دراینجا درج گردید  

ح  خود،  گرامی  خوانندۀ  عملیاِت  تا  توماِرچنین  ورنه  مجمل.  ازاین  بخواند  مفصل  دیِث 

میالدی خیلی ها طوالنی تراز این  ۲۰۰۱مالی پس ازسالهایتروریستی وتلفاِت جانی و  

                                                                                           بوده است.
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هفدهمفصل   

 

میالدی ۲۰۰۱وضعیت زنان افغانستان پس از سال   

با سختی و صعوبتِ  افغانستان دردرازنای سده ها، بصورت عموم  ناشی    هرچند مردم 

وباالخره، هجوم و    بی مذه   سواد و دانش، تعصباتِ   مالی، کمبودِ سیاسی ، فقرِ   ازاستبدادِ 

 رنجها و محرومیت  این کشور، دچارِ   بیگانه گان مواجه بوده اند، ولی بازهم، زنانِ   تجاوزِ 

  بوده اند که شرح و بیان درد ها، رنجها و محرومیت های آنان، ایجابِ های سنگین ترازآن  

                                                                   و بررسی اختصاصی را مینماید.   ، توجه تحقیق 

میالدی، یعنی  ۲۰۰۱سال  تحوالتِ  افغانستان پس اززنانِ  ما، وضعیتِ منظورِ دراینجا، اما 

طنطنۀ  های پُر شعار  تحتِ   میباشد که   های خارجی طالبان وهجوم نیرو   امارتِ   پس ازسقوطِ 

برای    حقوق بشر"   رعایت ِ   حقوق زنان " و "   ، " تأمینِ   آزادی و دموکراسی "  اعطای  "

کشور،    که زنانِ صورت پذیرفت.  شکی نداریم    وسایروعده ها و وعید ها  افغانستان   مردمِ 

مرد     سنت های دیرپایتِ آدینی و مذهبی و اقتضامتمادی بدینسو، باساس تعابیرِ   ازسالیانِ 

بمثابۀ شهروندانِ  افغانی،    شخصیتِ مزایای  ازمحروم    یعنی  دوم،  دستِ   ساالرانۀ جامعۀ 

اجتماعی زیسته اند و    شرایطِ   تنگِ   درچارچوبِ رده  َب مطیع وبگونۀ  و  حقوقی و اقتصادی

امارت ِ دار و تازیانۀ   تنظیمی " و بخصوص، تحمیلِ   –اندیشه های عقبگرایانۀ " جهادی 

تنگتر    عظیم جامعۀ افغانی  برای این بخِش   تنگ را متأسفانه  ارچوبِ گروه طالبان، این چ 

طالبان و    ظلمت گسترِ   امارتِ   سقوطِ باال گفته آمد،  چنانکه درازقبل نمود. عذاب دهنده ترو 

، همانطور  م۲۰۰۱ی" توأم با شعارهای مژده دهنده درسال  ننیرو های " جامعۀ جها  ورودِ 

شان ایجاد    سیاسی  -  کاذب درقبال آیندۀ ملی  مردم افغانستان یک امیدِ   که برای اکثریتِ 
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قبلی    محدودیت های دست و پا گیرِ   رفعِ   درجهتِ  کشور را نیزمظلوم و محرومِ   نمود، زنانِ 

  حمایتِ   مانندسیاست های استعماری نیروهای خارجی    اما، اعمالِ تا حدی امید وار ساخت.  

علم و دموکراسی و  ی عقبگرای مذهبی ضد زن  وضدرو هافراد و نی مالی و سیاسی از  

و اندیشه   افغانستان و استیالی افکارکردنِ واقعی به دموکراتیزه    تمایلِ   عدمِ کل ُ،    بصورتِ 

  زنان میهنِ   وضعیتِ   موجب گردید تا  جامعه،  مختلفِ   اقشارِ   طالبانیسم درمیانِ   های متحجرِ 

انگیز  بلکه بدتروتأسف برود نیابد،  میالدی نیزنه تنها بهب   ۲۰۰۱مان، درسالهای پس از  

                                                                                 .ازقبل نیز گرددتر

ات  سوی گروه طالبان مورد تهدید، تحقیر و مجاز، نه تنها ازافغانستان  نِ زنان و کودکایعنی،  

گرفتند  قرارمی  گون  گونه  توسط ِ های  بلکه  افرادِ   مردانِ ،  ازجاهل،  بعضی  های   خانواده 

 دولتی وبرخی ازمتنفذیِن  ، " قوماندان" های جهادی، قدرتمندانِ بی رحم  تندرو، تفنگدارانِ 

، شکنجه های طاقت فرسا، قطع اعضای  کشور، مورد لت و کوبمختلفِ   نقاطِ محلی نیز در 

  جنسی   هایو تجاوز  بیرحمانه و بیباکانه کشتارِ ، ترور و  برصورت و بدن بدن، تیزاب پاشی

مربوط به انواع    پس، هیچ روزی نبود که خبروگزارِش .  گرفتندمی ر  قرا  )فردی وجمعی(

                        بگوشها نرسد.و سایر بیرحمی ها کشتارها جفاها ، تحقیرها، تجاوزها و 

  آموزِش   یکتعداد مکاتب مجدداً غرِض   گروه طالبان، دربِ   تاریکِ   امارتِ سقوط ِپس ازالبته  

مانند گذشته ها بکارهای رسمی و    افغانستان گشوده گشت، تعدادی ازآنها،زنان و دخترانِ 

پارلمان راه یافتند و یا عده یی    به کابینه و مجلِس آنان  ازغیر رسمی مشغول شدند، برخی  

وظایفِ  به  پرداختند.    هم  مطبوعاتی  و  طالبی،    حاکمیتِ اما  فرهنگی  های  اندیشه 

تبلیغاتِ تأثیرات ِ  وجنایت،  مذهبی  منفی جنگ  لجام گسیختۀ  کاریهای    کم  و  گیرانه  سخت 

 افغانستان  زنانِ دردست و پای    دیگری شد  بین المللی و امثالهم، حلقۀ تنگِ   عمدی مؤسساتِ 

اقتصادی شان نایل    سیاسی و  مدنی ،  حقۀ    حقوقِ  انسانی و به  نتوانند به آزادی های مثبتِ   تا

                                                                                                     آیند.
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ازنقض حقوق زنان نمونه هایی  

 و نامه های تهدید آمیز طالبان 

ملل، اسناد و حقایقی را مبنی    افغانستان که به همکاری سازمانحقوق بشرِ   مستقلِ   کمسیونِ 

  ماه جونِ  کارش را دررد آورده بود، نتایجِ افغان گِ   تحقیر و خشونت علیه زنانِ   اعمالِ بر

، بصورت رسمی  درکابل  مطبوعاتی  میالدی، ضمن برگزاری یک کنفرانِس   ۲۰۱۳سال  

حقوقی،    ، عواملِ  مطبوعاتی این کنفرانِس د. خانم سیما ثمر رییس کمسیون دراعالم نمو 

نت ها دخیل دانسته گفت  خشو   اعمالِ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و روانی را در

 جنسی را ثبت  ناموسی و تجاوزِ   قتلِ   گذشته، به تعداد چهارصد موردِ   سالِ که ظرف دو 

، زیرا حساسیت های سیما ثمرعالوه نمود که این آمارهنوزهم کافی نیست  .نموده است

سنتی  شدیدِ  میگرد  عملِ ن موجب  ها،  خانواده  از  بسیاری  تا  کتمان    تجاوزِ   د  را  جنسی 

                                                                                                  کنند.

علیه زنان   گروه طالبان  جاهالنه و تهدید آمیزِ چند نامۀ  ،  نخستک بمورد خواهد بود  این  

  لبِ   اربوده و میخواستندمکاتب، دوایر و مؤسسات مشغول بککه دررا  افغان    و مردانِ 

وسپس    درج نماییمنیز برای خود و اهل و عیال خود دست و پا نمایند  ازراه مشروع  نانی

                                                                         :   بپردازیم به سایر موارد
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 ترجمه : 

میدهیم که کار با حکومت را متوقف  . ما طالبان هشدارتوبا حکومِت افغانستان کار میکنی)

کنی در غیر اینصورت زند گی ات را می گیریم. ما تو را چنان دهشتناک  می کشیم که  

نشده استهی  تاکنون چنین کشته  توست که کار  چ زنی  به زنانی مانند  این درس خوبی   .

میکنند. پولی که دریافت میکنی حرام است و از کافران به تو میرسد. انتخاب اکنون با خود  

                                                                                                 توست.(  

                                                                                       ترجمه :

. تو از آنان معاش دریافت  می کنی که دشمن دین و اسالم است  خارجی کار  )توباسازمان

اینکه   بدون  میدهی  تکان  دست  بیگانگان  به  روز  هر  بترسی.  خدا  از  باید  تو  کنی.  می 
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عت میدهیم که این را متوقف کنی و گرنه ما  صورتت را بپوشانی. ما همراه این نامه اطال

نداده   انجام  دیگر  مسلمان  علیه  کنون  تا  مسلمانی  هیچ  که  میدهیم  نشان  واکنشی 

                                                                                                 (است

 

 

 ترجمه :   
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ی . تو  باید  دهیم که  با دشمنان دین و کافران کار میکن)ما می خواهیم  به تو اطالع 

یم . بعد حقی نداری  در غیر اینصورت سرت را از تنت جدا میکن   ت را متوقف کنی اکار

                                                                                     (شکایتی کنی  

 

هشدار داده میشود    ازطرف طالبان  کار میکنی. به تومؤسسات.با دولت و  )توبا  ترجمه :  

طالبان تصمیمی در بارۀ تو می گیرد  که کار با آنان را رها کنی درغیر اینصورت دادگاه  

داشت.   خواهد  ات  وخانواده  تو  برای  سختی  سرانجاِم  دست که  از  را  ات  گی  زنده  تو 

                                                                                                     ( میدهی
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: (۱ )  
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وردک" که ازسایت "   شهر "چکِ  مکتوب گروه طالبان به زبان پشتوعنوانی دکاندارانِ 

           شده است .  کابل پرس" اخذ

 ترجمۀ مکتوب باال به زبان فارسی دری :

                         پرورولسوالی چک !" به همۀ دوکانداران عزیزو مجاهد 
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بعد ازسالم . رب العزت  هرگونه عبادت و هر قسم مساعدت مالی و جانی شما را که 

محترم تقاضا میشود که  برای   وقف کردید، قبول فرماید. از شما دوکاندارانِ   جهاد  درصفِ 

همکاری    ما  با  فسادت کرده و درجلوگیری ازآنکه امربالمعروف را به وجه خوب رعای

محرم بکلی ممنوع    خریداری زنان بدون داشتنِ ۲۳/۶/۱۳۹۲امروز  نموده باشید، سراز

پیِش محرم ِ  است. اگرکدام زن بدونِ  به دوکاندارجزا داده     شرعی  دکان کسی دیده شد، 

                                              ن صورت حق شکایت را ندارد. شود و درآمی 

            (  نظامی امارت اسالمی درولسوالی چکون ازطرف کمسی

روحی، فزیکی و اجتماعی زنان به حدی    فردی،  وضعیتِ موازی با این حال و احوال،  

و  ری  زنان " این کشورخواندند. ازدواج های اجبا  وخیم بود که  افغانستان را " زندانِ 

دختران،    بدونِ  نکاح دررضایت  زیر  دخترانِ   آوردنِ به  های    سنِ صغیر)  قتل  قانونی(، 

مرد ساالرانه  ، زندانی کردن توآم با شکنجه، لت و کوب ِناموسی، آتش زدن و سوختاندن 

  وگوش ، سرها  دارکشیدنبه  تجاوزهای جنسی،  ،لفی های مالی و  حقوقی ، حق ت ه وبیرحمان 

رسید.  کشوربه اوج خود  مختلفِ   امثالهم در نقاطِ   و   ، زنده بگورکردن، خودسوزی بُریدن 

صبحرنگ( در یک مصاحبه  خانم  افغانستان ) بشرِ   حقوقِ   مربوط به کمسیونِ   زنانِ یکی از

" در مدت شش :  م گفت۲۰۱۲شهر کابل به روز هشتم ماه اکتوبرسال  با خبرنگاران در

زنان و کودکان  جنسی ثبت شده و قربانیان این تجاوز ها،  تجاوز   مورد    ۳۳گذشته،  ماه  

مسلح و کسانیکه سالح دار و   زن به قتل رسیده اند... مخالفین    پنج اند. در این مدت،  

   (          ۲اند. ) تفنگدارهای غیر مسوول هستند، در این قسمت بسیار نقش داشته

خورشیدی  ۱۳۹۲دروالیت غزنی درنیمۀ سال    زنانِ امورِ رییس ِ  قولِ رادیو "شهروند " از

تاحال، یکصد وبیست قضیۀ خشونت علیه زنان را ثبت    ۱۳۹۲سال    "  ازآغاز  نوشت که  

   "           ی )انتحار( زده اند.کرده اند و هفتاد زن در همین مدت، دست به خود کش  

دختران از طرف پدر یا غزنی به رادیو شهروند گفته است که "    والیتِ   آگاهِ   یک منبعِ 

برادر بدون اطالع } به دختر{، فروخته میشوند ... بسیاری از مردان حتا حاضر نیستند  

   "    سهم شرعی میراث را به آنها بپردازند و اناث را از حق موروثی محروم میکنند.
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سیاسی    شرایطِ   تحتِ ۀ مهم جامعۀ افغانی در ن، این بدن افغانستا  زنانِ   برای آنکه وضعیتِ  

تردرک شود، بخشهایی ازیک نوشته به قلم " لیزا    حامد کرزی خوب  فرهنگی دولتِ   –

حث  زن در جامعه افغانی ب  تسلط و جایگاه  اینجا درج مینمایم : " . . .   سروش" را در

سیاسی  یا شکل    اسالم  م با قرائت و تحریف از فقه و  آدامنه داریست، اما این بحث تو

سیاسی رژیم   گرفته و یا مواجه شده است . همانگونه که زنان در دوره های مختلف  

، مجاهدین و طالبان زیر شکنجه و درد زند گی داشتند، هنوز  }کمونیستی{  های کمونیزم

زن  جایگاه    هم چال و فریب به بهانه های مختلف به خاطر سؤ استفاده برای سر کوب  

ا برای  قاتالن    ینکه حلقات  و  یعنی  نفوس    مردم    معین  از  استفاده  با  دفاع و کرزی  بی 

افغانی    زن    کابل بنشیند، اولتر از همه حق    }نفوذ{  آنها به اریکه قدرت بماند و در دولت  

نه ساالران و بنیادگرایان که زن را  را زیر پا میکنند و با گروه های دیگر یعنی جنگ  

، ابزار میدانند، زد و بند مینمایند... اینجا  عه، بلکه در جمع نصف  پیکرجام  به عنوان  

شنود :  یشان را نم  خشونت شده اند، اما کسی فریاد    یدسته ی از دخترانی اند که قربان

  دختری نو جوان که شاید سن اش در حدود پانزده  سال باشد و چهار سال قبل مادر  

  فقیر زندگی میکرد. این دختر که مسوولیت  ، در یک خانواده  دست داده استخود را از

دیگر را به   خواهر و برادر و دها کار   ۀنان در تندور و تربی خانه ، پختن   مشکالت    تمام  

جوان بود درس میخواند. این    خود که پسر    عهده داشت  به نزد یکی از خویشاوندان  

سازد و باالیش تجاوز مسموم کننده ی بی هوش می  جوان روزی این دختر را با مواد  پسر  

مادرکالن اش این دختر تا دو روز چندان به هوش نبوده و نمیدانست    میکند و به قول  

 دیگری بوده بعد  کس  { }نامزد  زمان نامزاد  برایش چی اتفاق افتاده. این دخترکه درعین  

لت و کوب و   گرفته. این دختر به اثر    قرار   تجاوز  مورد  که  عروسی اش میدانند    }از{

  شوهرش نجات یافت. پسر    خانوادۀ شوهرش، خود را آتش زده اما به واسطۀ مادر    شار  ف

متجاوز از اینکه فامیلش ارتباط به حزب اسالمی دارد و اکنون هم از همان منبع حمایت  

پرسان   مردم    میشود، هرگز مورد  و  نگرفت  قرار  نسبت    دولت  به  هم    موجودیت    محل 

وز عاجز ماند... متجا  ختر نیز از مقابله با این مرد  سالح، خاموش شدند و خانوادۀ د

عروسی اش از طرف فامیل شوهرش به پلیس معرفی شد و   ، بعد  جنسیقربانی دیگر  

وز  دختر باالی کسی که به وی تجاوز کرده بود اقرار کرد و آقای متجاوز برای چند ر

در  مهمان   والیت  این  پلیس  حمایت  مقام  که  پ رقدرتش  خانوادۀ  شد.  های    زندان  جناح 
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} نظر{ دختر را تغییر    مختلف و دولت فعلی را داشتند، توانستند بعد از چند روز بیان 

س اقرار نماید خود با دو ک  رابطۀ نا مشروع    دهند و دختر را مجبور نمایند تا از داشتن  

 نوجوان    دختر    غم انگیز    ، متجاوز را از زندان رها کرد... داستان  و پلیس با اخذ پول

ش تصور  قبل بعد از تجاوز، حمل میگیرد، اما خانواده ا  دیگری در والیت هرات که سال  

مشکالت اقتصادی نمیتوانند    میکنند که این دختر دچار کدام نوع تومور است و به نسبت  

به  را  وی  میکند،  درد شکایت  از  دختر  این  زمانی  ببرند.  داکتر  نزد  به  را  دختر  این 

، }والدین{ دخترشفاخانه را ترک بر میشوند آمادۀ والدت نوزاد استشفاخانه میبرند، خ

این که حمل دارد به شوک    این دخترما نیست و دختر هم بعد از شنیدن    میکنند و میگویند

میرود و باالخره نوزاد به دنیا می آید و بعد از لحظاتی چند، پلیس جنایی دختر را از  

رد و بعد از بیست روز در زندان، به فروش میرسد. داکتری که شفاخانه به زندان  می ب  

که اشک میریخت میگفت  " من به فامیلش عذر  این دختر را والدت داده بود درحالی

کردم که شما بگویید این عروسی کرده طفل اش را به کسی بدهید، آنها قبول نکردند و  

حت یابد، اما کسی گوش  صکه این دختر هوش ندارد، بگذارید  بعد به پلیس گریه میکردم  

قریه در   مالی مسجد    سیزده سال از جانب  سن    زیر    نمیکرد. "  ضمناً  تجاوز باالی دختر  

خود در مسجد    دینی با سایر هم ساالن    مسایل    آموزش    این دختر مصروف  مسجد،    داخل  

برادر   مسلح و تجاوز    مکتب توسط افراد    مکتب از مسیر راه    دو دختر    بود. فرار دادن  

  جنین شد...مدعیان  یک قوماندان باالی دختر که باعث بار دار شدن  و باالخره سقط  

افغانی، طالبان، جنگ ساالران و کابینۀ کرزی ... موجب شده است    مروزی آزادی زن  ا

زنان روز به روز خراب شود و بیشتر   عیت  کنترول کمتری دارند، وضتا در جا هایی که  

خشونت را متحمل شوند. هرچند خشونت علیه زنان، سنگسار، بد دادن، تن فروشی،  

فعلی    جنسی در افغانستان پدیده تازه ای نیست، اما در شرایط    اجباری و تجاوز    ازدواج  

ج  چنان   لفافۀ شرع و  در  را  این خبر ها  ج  رمماهرانه  قی و اخال  رم مسایل  ، خصوصاً 

ره میزنند که برای جهانیان چیزی برای دفاع باقی نمی ماند و در واقع در  ناموسی گ  

تحد، کمیسیون مستقل حقوق  قوای ائتالف، ملل م   نیرو های وابسته به ارتش    چشم    برابر  

                     (   ۳) سازمان های بین المللی صورت میگیرد... ارشگران  زبشر و گ
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ساله یی بنام " سحرگل" دراین صفحه،    تکان دهندۀ خانم چهاردهمبار وغ  سرگذشتِ   درجِ 

از سایرِ قبل  با  به  دردناک   حوادثِ آنکه  بود  زنانِ   راجع  خواهد  درآمدی   کشوربپردازیم، 

   :              بزرگ از جامعۀ افغانیاین بخش ِِر ا خونین و اسف ب مجموع وضعیت ِ بر

وادۀ بی  افغانستان در یک خان  مربوط به والیت بغالنِ یک روستا ی  " سحرگل " که در 

دست داد. هنوز چهارده سال بیش  پدرش را بسیار زود از  ،بضاعت دیده به دنیا گشود

نقد، به خانۀ شوهرفرستاد. اما این   یکمقدارپولِ   حصولِ نداشت که برادرش او را در برابرِ 

جوانعروِس  موردِ   بسیارزود  مِ   ،  و  بی  شو هری  شکنجۀ  و  پدرِ سختگیری  شوهر،  هر، 

 زن درکشور وجود  گرفت. چون قانون مدنی مدافع حقوقِ شوهر قرارشوهر و برادرِ مادرِ 

ن بازخواست  لت و کوب و تعذیب و شکنجۀ زنا  هیچ مقام و منبع رسمی پیرامونِ نداشت و 

ک  ی" سحرگل " و سایر اعضای فامیلش، موصوفه را درن، شوهرِ بعمل نمی آورد، بنابرآ

افشأ این جنایت،    ، یعنی تا موقعِ ششماه  برای مدتِ او را  زیرخانۀ تاریک محبوس نموده  

انواعِ  قرارمورد  شکنجه  و  آزار  پوست ِ  کشیدند،  را  دستش  های  ناخن  را  دادند،  سرش 

. روزیکه " سحرگل " را بیرون آورده ندند، ازآب و نان و هوای تازه محرومش نمودندکَ 

   داشت.           ، واقعاً وضع و حال دلخراشیاران قرار دادندخبرنگچشمدید ِ   معرِض در  و 

بیرون آورده    زیرخانۀ نمناک امنیتی ازمظلوم، پس ازششماه توسط مؤظفینِ   هرچند این زنِ 

اما، محکمۀ مربوطمع  شده و تحتِ  وهمچنان،    " سحرگل "شوهرِ پدرِ ،  الجه قرارگرفت، 

رچند دراوایل گفته شد ه  بودند،  انرا که درتعذیب و شکنجه همدست   شوهر  مادرو خواهرِ 

م  ۲۰۱۳ارشها درماه اکتوبرگز  آنها محکوم به ده سال حبس شده اند، ولیکه هریک از

از هرکدامِ حاکی  که  بود  حبس    آنها،  آن  سال  یکنیم  به  اند تنها  گردیده  .  محکوم 

  عدالت دربرابرِ ، با صراحت میرساند که  قضایی   کمِ موصوفه فراری بود( .چنین حُ )شوهرِ 

   نمیشد.                          زنان درافغانستان، آنطورکه باید تطبیق حقوق و شخصیتِ 
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پس از آنکه نجات داده شد  سحرگلُ   

دوازده سالۀ حاکمیت دولت حامد کرزی، نه تنها  دوران ِجنسی درتجاوزِ ، تنها نبود.  این

های جنسی  تجاوز  خود رسیده بود، بلکه چنین  افغانستان به اوجِ   دوشیزه گانِ باالی زنان و  

 .  رسانه های داخلِ )پسرو دختر( نیزرو به فزونی داشتبیرحمانه، حتا باالی کودکان  

در کودکِ ۲۰۱۳می    ماهِ اخیرِ افغانستان  یک  که  دادند  گزارش  درشهرِ م  دوساله  هرات،   

   جانداد.               اوز جنسی قرار گرفت و تج   بیست و دو ساله موردِ   توسط یک مردِ 

"و  علماودکه " شورای ، این بافغانستان گردید ه بودمردم ِ  عمیقِ أثرِ سالها مایۀ ت ن  آنچه درآ  

عملِ   پناهانِ دینسایر تنها  نه  اعمالِ تجاوزِ   کشور،  و  محکوم  جنسی  را  برزنان  خشونت   

نا روای انتحاری درافغانستان توسط گروه طالبان و    انسانها وعملِ   اختطافِ ، بلکه  نکردند

جنایتکار را نیزحرام نخواندند وعلیه آن اعتراض بعمل نیاوردند. واما،    سایر باند های

فقط   را  شان  وغم  هم  تلویزیونی،کلیه  های  برنامه  نمایش  مطبوعات،  موسیقی،    آزادی 

حجاب  حرکاتِ  بی   " و  اشخاص  و  افراد  تشکیمترقیانۀ  زنان   " بس.ی  و  میداد     ل 

(۴                                                                              )                     
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زنها نباید    فتوا صادر کردند که   ، یکتعداد مالها در والیت بغالنم ۲۰۱۳جوالی  درماهِ 

در   وهابی همان فتوایی که گروه طالبانِ  عینِ )،  شرعی ازخانه بیرون روند " محرمِ   بدونِ 

ین باالی زنان  سنگ   خویش صادرنموده و آنرا با ضرب و شتم و مجازاتِ   سالهای حاکمیتِ 

دوکان هایی را  والیت بغالن،    های طالب اندیِش همچنان، همین مال  (تحمیل کرده بودند.

  کم و صالحیتِ زنانه را بفروش میرسانیدند، به حُ   " ولوازم آرایِش که مواد " سیمساری

برنامه های    طریقِ  تصویری این رویداد ازخودشان قفل زدند. جالب این بود که گزارِش 

 چنین فتوا نخواست صادرکننده گانِ رسید، ولی هیچ منبع دولتی   داخلی نیزبه نشرتلویزیونِ 

  بشر و اذیتِ   حقوقِ   آشکارِ   نقِض   و متحجرانه را که موجبِ   ، خودسرانهمندراوردیهای  

                                      کشور میشود، مورد بازخواست قرار دهد. شهروندانِ 

 مدرسه سازیهای نوع تکفیری درافغانستان 

مختلفی    طالبان، روی عواملِ اندیشه های متحجرِ   بنیادگرایی و گسترِش   سرسام آورِ   شدِ رُ 

  حامد کرزی سریع بود که مثالً، عالوه که درذیل خواهیم گفت، بحدی درسالهای زعامت ِ

گرا رجعت  مذهبی  مدرسۀ  ها  درتمامِ ازده  تقریباً  والیاتِ   ،که  و  سمارق  کشور  شهرها 

تحت ِ دخترانۀ  سربرآوردند، مدرسۀ  وار نیز  در نام ِدیگری   " المدارس  اشرف   "   والیتِ  

مذهبی سختگیرانه، به شاگردان آموزش داده   امورِ عالوه ازتدریسِ   نقندوزایجاد شد که درآ

تولد،   سال نو، سالگرد  " زن نباید در خارج از منزل کارکند، برگزاری مجالس  میشد که 

و    صدای رادیو، تلویزیون، عکس گرفتن،  شنیدن   مادراز روز معلم، روز  بزرگداشت

تا   ۱۹۹۶سال  از طالبان ) سیه اندیشانۀ امارتِ   داشتِ ، یعنی عین بر"   امثالهم حرام است

 م(  ۲۰۰۰

بی بی سی که با " مولوی عبدالخالق " و " مفتی سراج الدین " گرداننده های    گزارشگرِ  

ین مدرسه، شاخه های دیگری نیز دربغالن  این مدرسه مصاحبه نموده بود، آنها گفتند که ا

افغانستان تأسیس  دیگرنیز بهمین منوال در نُه والیت ِ  مرکزِ است نُه  و تخارداشته و در نظر

 گردد.    

"  که   بی بی سی گفته بودقندوز به خبرنگارِ   والیتِ  زنان در امورِ   مسوولِ گیاه،  خانم نادره   

اند. دریک مراسم یا مجلس  بسیار پرخاشگردخترانی که در این مدرسه درس میخوانند،  
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دیگر، جنگ میکنند و میگویند " تو کافرشدی " ، " چرا چادر از   با زنان و دختران  

رست یاد چرا نماز را د  ت اسالمی نیست " و یا  "  ا لباسسرت پایین  افتاد؟ " ، " چر

 نداری "

اشرف المدارس  "  دانش آموزانِ   تفسیر و تعبیرِ  جامعۀ مدنی درافغانستان،  برخی از فعاالنِ 

 برداشتهای موجود ازاسالِم سنتی  معمول و برخالفِ " از دین را سختگیرانه، منجمد، غیرِ 

 کرزی  سوی دولتِ  خطرناک ازچنین مراکزِ   اجازۀ تأسیِس افغانستان خواندند. اینکه چرا  در

نفوذ و حضورِ صادر آن  دلیل  انیسم دولت طالبی درمک  جهادی وعناصرِ رهبران ِ   میشد، 

این مراکز را کدام منبع داخلی و    گزافِ   این سوال که مخارجِ   وی بوده است. همچنان،

پاسخ آنرا از البه الی    خارجی متقبل شده و یا میشود، امید واریم خواننده های گرامی 

 مطالب این اثر دریابند.   

 چنین آفت فکری و اجتماعی  سرسام آورِ رشد ِ   عوامل آتی دربخِش و اما باید گفت که    

 افغانستان مؤثر بوده اند : در

کنترول کنندۀ اکثر بخشهای زنده    بعنوانِ   با پشتیبانۀ دولتی  " شورای علما "  *موجودیتِ 

 افغانستان. هروندان ِگی فرهنگی و اجتماعی ش

دی با بذل و بخشایش ملیونها دالر و دینار،  عربستان سعو   وهابیتِ   ر و اندیشۀافکا  * نفوذِ 

دزیادی از باشنده تعدا  ذهن و ضمیرِ ، سلفی و تکفیری دراندیشه های عقبگرایانۀ دیوبندی 

توفانی از گَرد و  که    های این سرزمین و یا  ترویج همان اسالم سیاسی   غبارِ همچون 

 . گمراه کننده از مصر، ایران و پاکستان بسوی افغانستان سرا زیر شد

 مذهبی پاکستان که ازسالهای جهاد ضد تجاوزشوروی  تشکالتِ سازمانها و * اثرگزاری  

 تبلیغ، تالش و ترویج اندیشه های اسالمی خمینیاز اثراتِ   دیروزآغازیدن گرفت و همچنان،

ایران  در    سیاسی و اجتماعی جامعۀ  الیه های مختلفِ   ونِ درطرف جمهوری اسالمی 

                                                                                               .   افغانی

حاکمیتِ  های      *  سنت  افغانیسختگیرانۀ  دیرپای  و    جامعۀ  بیسوادی  مصیبت  با  توأم 

                                                                                         فقراقتصادی.  
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بر  نفوذی و تأکید    گویی های گروه طالبان درمناطقِ ور جنگها، خونریزی ها و ز  * تداومِ 

                                                . مندراوردی شان ارتجاعی و  دستوراتِ  رعایتِ 

، بخصوص امریکا ، انگلستان و عربستان خفی و علنی " جامعۀ بین المللی "م  * حمایتِ 

تروریست ها بمنظور استفادۀ ابزاری از    مذهبی و تولیدِ   سعودی از عناصر و تشکالتِ 

                                                              .  رد نظر درجهانمو    آنها در نقاطِ 

 

 

 تعدادی از شاگردان " اشرف المدارس" در قندوز 

در  موجودیتِ * مذهبی  تندرو  های  گروه  و  حزب  احزاب   " مانند  میانه  آسیای 

تا   ازبکستان،التحریر اسالمی  نهضت  حزب   "  ، شرقی"  ترکستان  اسالمی  حزب   "

امثالهم.            جیکستان" ، " فرقۀ سلفیه " ، " حزب رستگاری" ، " حزب االش " و   

تأسیس مدرسۀ " اشرف المدارس" در والیت قندوز، یکی از ده ها و شاید صد ها مدرسۀ 

پی  – دینی   تنظیم های جهادی درسال  روز مذهبی عقب گرایانۀ دیگر باشد که پس از  ی 

و سیاست های جمهوری اسالمی ایران،   همه جانبۀ افکارنفوذِ اثرِ م و بخصوص در۱۹۹۲

مصر در سالهای  افراطی پاکستان و اخوان المسلمین ِ  عربستان سعودی، دیوبندیسمِ   وهابیتِ 

از   در۲۰۰۱پس  پودِ م  و  پوتار  با  و  افغانی  و  جامعۀ  مذکور  کشورهای  سرمایۀ  و  ل 

                                             عقب گرای بین المللی تأسیس و ترویج یافت.  مؤسساتِ سایرِ 
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" اشرف المدارس " با آنهمه تعصباِت دینی، سختگیری و قشری گری مذهبی اش    تأسیِس 

ار ِرسمی، به تعداد  عیِن زمان، باساس نشر ِآمدرافغانستان صورت گرفت که دردرحالی  

دینی و مذهبی دیگرنیز درسراسرکشورفعال  به قول دیگر، چند هزار مدرسۀ    یکهزار و 

م  از داخل افغانستان حاکی ازآن بود که تنها در والیت  ۲۰۱۵گزارشها دراوایل سال  بود.  

                                                         هرات به تعداد یکهزار مدرسۀ مذهبی موجود میباشد.  

تکفیری درافغانستان، همان   -ن نکته را یاد آورشد که مدرسه سازیهای نوع وهابی  باید ای 

آن باساس پالن ها و پروژه های رژیم    پاکستانی است که اکثریتِ   مدارِس الگوی خطرناک ِ

میشوند.                    هم  همان طریق تمویل  عربستان سعودی ایجاد گردیده و ازوهابی    

تا سال پس از   میالدی، به تعداد   ۲۰۰۱باساس بررسی های خبرگزاری " الجزیره "، 

در قلمرو پاکستان،    مدرسو چند هزار  مدرسه  با یک ملیون و پنجصد هزار طلبه  ۲۲۰۰۰

                                                                       بگونۀ رسمی ثبت شده اند. 

افراد و گروه های مذهبی  مقام های عربستان سعودی، البته به تمویل، هدایت و حمایت ِ

افغانستان اکتفا نکردند، بلکه خواستند یک  تکفیری( در  –سلفی    –عمدتاً وهابی  افراطی )

باالی تپۀ مشرف به شهربنام قلب ِشهر ِکابل ) اسالمی دیگررا در بزرگ ِبه اصطالح  مرکزِ 

مخارجِ  با  و  زمین  جریب  شصت  ساحۀ  دریک  مرنجان(،  ازتپۀ  بیشتر  ملیون    یکصد 

نمایند   هزارنمازدالرتأسیس  پانزده  گنجایِش  تعداد  گزارکه  به  و  داشته  را  یکوقت  در 

 " اسالمی " که  این مرکزِ   ازِ پنجهزارطلبه را پذیرا باشد. توافقنامۀ مربوط به ساخت و س

و تربیۀ کتله های وهابی و سلفی و قشری و ... در    رسمی تولید    واقع، همان مرکزِ در

و    میالدی  ۲۰۱۴سال  ماه نوامبر  سرزمین پامال شدۀ افغانستان خواهد بود، درهفتۀ اخیرِ 

رییس جمهور  از سفراشرف غنی  به  جدیدِ پس  درکابل  به عربستان سعودی،  افغانستان   

پرداخت.                    یشتر در این زمینه خواهیمطی صفحات آینده، ب ضا رسید.  )ام  

بتواند چگونه گی اوضاع و آنکه خوانن به منظورِ  مربوط به شخصیت و    احوالِ دۀ عزیز 

اجتماعی زنانت   حیثی  و  انسانی  پسرانِ حقوقی،  و  دختران    درتحتِ کشور  خورد سالِ   ، 

  دولت حامد کرزی و پیِش   طالبی ( درچارچوبِ   –تنظیمی    –) جهادی    رهبرانِ   حاکمیتِ 

پرتو  سلح غربی و صد ها نهاد ومؤسسۀ بین المللی وهمچنان درده ها هزار نیروی م   چشمِ 

 چند رویدادِ   ، ، اینک آنها درافغانستان، تجسم نماید غوغای تبلیغاتی امریکا و ناتو و متحدانِ 
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 افغانستان را به  کودکانِ و نقِض حقوق بشرعلیه زنان و قاتالنه    خشونت آمیز، بیرحمانه،

.        گزارش های رسانه یی داخلی وخارجی در اینجا درج مینمایم  نقل ازمنابع رسمی و  

به نشر سپردند که    ۲۰۱۲سال  منابع خبری در میالدی گزارش تصویری دلخراشی را 

غوربند واقع در    کشور ) درشهرکِ   از پایتختِ مسلح را نه چندان دور  از طالبانِ   گروهی

 چشمِ   مظلومی را به اتهام واهی " زنا "، پیِش   هشتاد کیلو متری کابل( نشان میداد که زنِ 

   میرسانند.                                    قتل فرقش، به  چندین گلوله به  عامه با شلیکِ 

  سقوطِ  هرات نیزدرهمین سالهای پس ازبا فرهنگِ   عرۀ سرزمینِ شا  " نادیه انجمن " زنِ 

طالبزده    انسانی، توسط شوهرِ   عمیقِ احساس ِ  داشتنِ   شعر و   م سرایِش گروه طالبان، به جرُ 

زنان بنام " نیکوال ایمیلین " به    وضعیتِ   امورِ یک محقق دراش به قتل رسا نیده شد.    

مکاتب توسط طالبان، غرض    باالی دختران  سلسلۀ حمالتشبکۀ " انتی وار" گفت که "  

 مواد    از ناحیۀ پخش  دیگر  افزایش یافته و صد ها دختر    دختران  جلو گیری از تحصیالت  

                                                                             سمی بیمار شده اند " 

که گفته شد عضو  رزگان  اُ    افغان در،  شوهریکی از زنانِ م۲۰۱۰* درماه جوالی سال

از خانه را به اتهام فرار عایشه( هجده ساله خویش )گروه طالبان بود، گوش و بینی همسرِ 

   نهاد.                              اورا تنها در دامنۀ کوه رها کرد وخود پا به فرار رید و بُ 

م، دو جوان )پسر و دختر( که همدیگررا دوست داشتند، در قریۀ  ۲۰۱۰* درماه جون سال  

                                     "مالقلی" مربوط والیت قندوز، توسط طالبان سنگسار شدند. 

" افغانستان از ناحیۀ خشونت ها علیه زنان در درجۀ سازمان ملل نیزگفت که  یک منبع

باال قرار دارد. اعمالی از قبیل تجاوز جنسی، سنگسار و غیره همه روزه } درافغانستان 

                                                                            { صورت میگیرد..." 

سخنها و گزارشهای تکان دهنده، همیشه ازسوی نهاد های حقوق بشر وبرخی منابع  این  

مصیبت    رسمی ابراز میگردید، ولی هیچکس و هیچ منبع داخلی یا بین المللی درجهِت رفع

های وارده برزناِن کشوراقداِم عملی و مؤثربعمل نمی آورد. خشونت های خانواده گی،  

وفزیکی، ازدواجهای اجباری ) آنهم در سنین پایین(،  قتلهای بیرحمانه، تجاوزهای جنسی  
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ریده شد عایشه دخترجوانیکه گوش وبینی اش توسط شوهرش بُ   

 زن  تحصیل و دانش، اختطاف ها، بد دادن ها، حتا خرید و فروِش   محروم سازی از حقِ 

پول، بلکه درمعاوضه با حیوانات وبرده سازی آنها درچهاردیوار خانه ها،    بدلِ نه تنها در

ها صد  سایۀ موجودیتِ بودند که حتادر  همان سنت ها و رویداد های ننگین و غیر انسانی 

المللی بین  مؤسسۀ  و  گانِ   نهاد  کننده  ادعا  و  بشر  حقوق  دموکراسی    حامی  و  آزادی 

                                            ت .همه روزه صورت میگرف درافغانستان وجهان، 

واقع در م، در منطقۀ شاه دشت  ۲۰۰۶نوامبر  جوان ) بیست و دو ساله( درماه    * یک زنِ 

  بنام " مجتبی " موردِ  بدخشان، ازسوی دوازده نفربه سرکرده گی یک جنگساالرشمالشرقِ 

گریه    زن،  این  کودکِ گرفت. گزارشها افزودند که چون دو تجاوزجنسی دستجمعی قرار

ادرارهم  کودک  هردو  دهان  در  متجاوزان،  از  تن  یک  بودند،  انداخته  راه  به  وفریاد 

                                                                                                نمود. 
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 " مربوط چغچرانِ رچوپان درقریۀ " ده سرخ هللا یا  گلدسته، خانم سی و دو سالۀ یک نفر*

گزارشهای   . باساِس والیت غور، توسط هشت تن مسلح، مورد تجاوزجنسی قرارگرفت

شوهرِ  نبی  غالم  هرات،  از  شده  که    منتشر  میگفت  میریخت،  اشک  درحالیکه  گلدسته 

منطقه هستند و باید مجازات شوند.  اعضای خانوادۀ   جملۀ زورمندانِ  این رویداد ازعامالنِ 

  و شمس الدین بعنوان عامالنِ افرادی بنام های نسیم، حفیظ، نصرالدین    ه گفتند کهگلدست 

دستگیری    اصلی این تجاوز شناسایی شده اند، ولی مقام های مسوول هیچ اقدامی غرِض 

                                              (۵)قانونی آنها بعمل نیاورده اند.  و یا مجازاتِ 

بلخ به    رابطۀ نا مشروع با مرد دیگری، در والیتِ   داشتنِ   ، خواهرش را به ظنِ * پسری

                                                                               (۶)قتل رسا نید.

اش بنام شریفه  له  بیست و هشت سا  در والیت جوزجان، زنِ * یک مرد بنام " تاش فوالد"  

  ریدنِ بُ فت که این دومین حادثۀ دلخراِش سر والیت جوزجان گیک منبع    .یدرا با چاقو  سربرُ 

والیت جوزجان به خبر گزاری    زنانِ نجیبه قریشی رییس امورِ   میباشد.  زن بدست شوهرش

ین خشونت  که خشونت علیه زنان در والیت مذکور، رو به افزایش است  و ا  خدی گفتبُ 

                                                      (۷) روان، سی در صد باال رفته است .    ها  در سالِ 

شم مربوط والیت بدخشان، توسط پدر و برادرش،  دوشیزۀ جوانی بنام ذاکره در شهرک کِ *  

                                                                                   زنده بگور گردید.

فراهد  جوانِ دخترِ  دروالیت   " زینب   " بنام  برادرِ یگری  و  ماما  توسط  موردِ   ،    شوهرش 

"  ، دریکی از  بود   گرفت.  زینت که پدر و مادرش را نیز از دست داده جنسی قرارتجاوزِ 

.  او میگفت که  " دولت باید ازمن دفاع کند،  ردمی بُ کابل بسرخانه های امن" در شهر  

من هیچ کاری برنمی آید، بمن تجاوز کردند، حق مرا ضایع ساختند و پدر    دستِ چراکه از

                                                                     (۸) و مادرم را کشتند..." 

گرفت و متعاقباً  جنسی قرارتجاوزِ   * دوشیزۀ جوانی بنام " شکیال " دروالیت بامیان موردِ 

گر کامالً شناخته شده محل گفتند که قاتل و تجاوز   مردمِ   به قتل رسید.ان متجاوزتوسط هم

(                  ۹)مقامی در این باره توجه نمیکند. ، اما هیچ منبع و و مشخص است  
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ل باالی او تجاوز  پُ   که دو مرد در شهرک " گوسفندی " والیت سرِ   بود قمرگل، زنی  *  

  جنسی را به   اما مقام های قضایی و امنیتی آن والیت، قربانی تجاوزِ ،  جنسی انجام دادند

زندان به دنیا آمده است و   درقمرگلُ   آن بود که کودکِ زندان افگندند. گزارشها حاکی از

رم نا کرده به زندان بسر میبردند. درگزارش آمده بود  جُ   مادر و کودک هردو به خاطرِ 

را اوالً بیهوش نموده او را دریکی    گلُ  محل به همکاری راننده، قمرزورمندانِ   که یکی از

دادند. جالب این بود   تجاوز جنسی قرارانتقال داده و آنگاه موردِ  مزاراز هوتل های شهرِ 

زنا به زندان سپردند. رییس    عملِ   والیت سرپُل، قربانی را به اتهامِ   که بازهم مسوولینِ 

ز کرده اند، به دلیل نفوذی  تجاو  ل گفت که " کسانیکه به قمرگلُ پُ زنان دروالیت سرِ   امورِ 

این والیت وجود دارد که به  هستند... قضایای مشابه زیادی در  محل دارند، آزادکه در

                                                       (  ۱۰)." آن رسیده گی صورت نمی گیرد..

  زهر   توسط شوهرش  دربستربیماری بود،  ل، زنی کهسرپُ   والیتِ   زنانِ امورِ   رییِس   به قولِ 

آن زن میشود. وقتی پسروی متوجه    مرگِ   در پاکت " سیروم " تزریق گردیده موجبِ 

د میشود.  این قضیه شده موضوع را به مقام های محلی اطالع میدهد، پسربچۀ مذکورناپدی 

که اکثرقاتالن     والیت مذکورافشا نمود، این بودزنانِ   امورِ موضوع دیگری را که رییس  

مسلح می شتابند و با    قانون نیفتند، به سوی مخالفانِ   چنگِ و تجاوزگران، برای آنکه به  

                                                                              "   آنها می پیوندند. 

ل،   پُ رسالجاری تنها در والیت شمالی سرزنان گفت که  " د    سازمانِ ظاهره زحل مسوولِ  

             (   ۱۱)..." لیه زنان به ثبت رسیده  است یکصد و پنجاه مورد خشونت ع

دخترِ  بوزروق"*یک   " درقریۀ  عبدالرحمن  بنام  شخصی  توسط  به    خوردسال  مربوط 

بلخکلدار  شهرکِ  .    موردِ والیت  قرارگرفت  بدخشاِن گزارشهتجاوز جنسی  والیت  از  ا 

خشونت علیه زنان درآن والیت رو به افزایش   آن بودند که میزانِ افغانستان نیزحاکی از

 . است  دفترِ   زنانِ بخشِ   مسوولِ   بوده  کمسیونِ   مربوط  خبرنگارِ   حقوقِ   والیتی  به    بشر 

  گذشته، به تعداد چهل و پنج موردِ   سالِ   گفت که " طی ده ماهِ   " هشت صبح"روزنامۀ  

،  م(۲۰۱۳ امسال )اولِ   خشونت علیه زنان به ثبت رسیده بود، درحالیکه طی شش ماهِ 

بدخشان زنان دروالیت    مسوولِ به سی و پنج مورد رسیده است. "  خشونت ها علیه زنان  

قرا و قصبات و   پراگنده بودنِ   درحالی ثبت گردیده که نسبتِ عالوه نمود که " این آمار
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ضد زنان آنطورکه باید به  غیره، رویداد های خشونت بارِ راه ها و    صعب العبور بودنِ 

"    اطالع دفترحقوق بشر نمیرسد و یا غالباً از سوی خانواده ها پنهان نگهداشته میشود.    

ر  دست اندازی قرا  والیت غزنی، توسط افسرمافوقش موردِ یکی ازخانم های پولیس در *

میکند، نه تنها هیچ  وول افشا  مذکورموضوع را به مقام های مس  خانمِ می گیرد. وقتی  

وظیفه نیز  د، بلکه شاکی، تهدید به اخراج ازاین مورد صورت نمی گیربازخواستی در

میشود. تا همین سال، درمیان نیروی یکصد و پنجاه و هفت هزار نفری افغانستان، صرفاً  

تعداد   افغانستان درنظرنفر زن شاملِ   ۲۲۰۰به  و دولت  تعدادِ  کاربود    کارکنانِ   داشت 

در سال  زنانه  پایان  تا  را  پولیس  َب   ۲۰۱۴نیروی  باال  نفر  پنجهزار  به  رد.   میالدی 

(۱۲)                                                                                              

درجریانِ  تنها  )۲۰۱۳سالِ   *  اظهاراتِ خورشیدی۱۳۹۲م  باساس  امنیتی    (،  های  مقام 

دیگرکه    تلخ و خونینِ   و دختر به قتل رسیدند و ده ها رویدادِ   والیت قندوز، چهارده زن

                                                   (۱۳)  ،به وقوع پیوسترسماً گزارش نشدند 

از* آموزگاردریکی  احمدی  اولِ   مکاتبِ بانوفریده  بتاریخ  فراه،   سالِ   میزانِ   ماهِ   والیت 

   شد.                        همه تیرباران  چشمِ   مسلح و پیِش خورشیدی توسط طالبان ِ  ۱۳۹۲

والیت غزنی    زنانِ   امورِ   ریاستِ خدی " که به نقل ازخبرگزاری " بُ   اساس گزارِش *ب 

صورت گرفت، یک مرد ساکن " قلعۀ نو خواجه روشنایی" مربوط آن والیت، زنش را  

ن  ا زخمی نمود.  گفته شد که قبل ازآموصوفه ر گلوله به قتل رسا نید و مادرِ   به ضربِ 

جاغوری مربوط والیت غزنی به قتل رسا نیده مرد دیگری، خانمش را در شهرک ِ نیز  

                                                                                             بود.  

  ۱۳۹۲خدی " گزارش دیگری را نیز بتاریخ بیست و ششم ماه سنبله  خبرگزاری " بُ *

ا نید مبنی براینکه  " یک دخترچهارساله در والیت هرات، پس  خورشیدی به نشر رس

در همین گزارش همچنان آمده بود که  "   "جنسی به قتل رسا نیده شده است .  از تجاوزِ 

   ." هرات رخ داده است خودکشی }انتحار{ زنان در والیت ردِ تاحال، بیشتر از ده مو 
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از* بُخدی"   " قوس    قولِ خبرگزاری  ماه  دوم  بتاریخ  نیمروز  والیت  امنیتی  منابع 

سوی  شیدی نوشت که " یک بانوی جوان درولسوالی "گنگ"  این والیت ازخور۱۳۹۲

                                                            شوهرش به وسیلۀ تفنگ به قتل رسید.

با تبر زخمی کرد و خودش  را     جوانش بنام " زری "والیت هرات، خانمِ یک مرد در*

                                                                                       فرار نمود.

فبروری سال  * بینی یک زن ِ م۲۰۰۸درماه  نفیسه " دروالیت  ، گوش و  بنام "  جوان 

                                                                 ریده شد.هرات، توسط شوهرش بُ 

" پشتنه "، بخاطربی    بیست و پنجساله بنام، یک زنِ م۲۰۰۸ری ماه جنو   ۳۰*به تاریخ 

رسیده گی به عرایضش، خودش را    دولتی غرِض   اداراتِ   توجهی مقام قضایی وسایرِ 

                                                              والیت لغمان آتش زد.    در برابرِ 

توسط دو    قندهار،شهرِ دانش آموزِ   دخترانِ م، به روی یکتعداد از۲۰۰۸نوامبر  * درماه

                                                   نفر موتورسایکل سوار، تیزاب پاشیده شد.

خورشیدی، یک دوشیزۀ جوان دروالیت جوزجان، به    ۱۳۹۳* بتاریخ ماه جوزای سال  

فقرِ  معیوبیت ِ  شدیدِ دلیل  و  پدر  درگذشت  کشُ مادرِ اقتصادی،  خود  به  دست  ی  خویش 

                                                                                                زد.

ماه جوزای   ۲۶تاریخ  لخمری مربوط والیت بغالن، بپُ  هجده ساله درجوانِ *یک دخترِ 

 خشونت های سنتی و خانواده گی، خود ش را به دریا افگند  ، نسبتِ خورشیدی  ۱۳۹۳

                                                                                  جهان رفت.و از

سالۀ (  ۲۵جوان )  " در والیت فراه، همسرِ یروی امنیتی بنام " اخترمحمد ن   *یک سربازِ 

                                                         خود را توسط چاقو به قتل رسا نید.   

مسلح " ناشناس " در    فرادِ ازسوی ادر" دهنۀ غوری " مربوط پلخمری،    زن دیگری

                                                              داخل خانه اش به قتل رسانیده شد .  
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افغانستان،    زنانِ امورِ   فعال دربخِش   زنانِ ن مصطفوی استاد دانشگاه و یکی از خانم مژگا

پس از استقرار نظام جدید  "  داشت که  خدی " اظهارضمن گفت وگو با خبرگزاری " بُ 

  کابینه و جامعۀ مدنی، تحقیقات    رگان های مدافع حقوق زنان در چوکات  و شکل گیری ا  

خشونت با زنان درافغانستان از سوی نهاد های ملی و بین  گسرده ای در بارۀ عوامل  

خشونت های گسترده در    وجود    که نتایج این گزارشها، نشانگر    المللی صورت گرفت  

رخ داده است ،  کشور است ... خشونت ها با بد ترین شکل ممکن     بسیاری از مناطق  

به ویژه در همین چند هفته که واقعاً ما را خیلی متأثر کرده است ...پارسال هم تقریبا  

چهار  نهم امسال، این رقم به نزدیک  ج  برما ثبت بود و فعالً تا اخیر    قضیه پیش    ۵۰۰۰

،  فجیع بوده است ... درهمین روزها   خشونت ها بیشترهزار قضیه  میرسد، ولی نوعیت  

ما از شفاخانۀ علی آباد کابل دیدن کرد که در آنجا یک خانم به بسیار    زنان    رییس امور  

ریده شده، سر و جمجمه اش ضربه دیده و بسیار به شکل  وجه فجیع بدنش با چاقو ب  

گزارش داده است که یک ت ... رییس }امورزنان درقندهار{  بد لت و کوب شده اس

در شفاخانۀ میرویس قندهار بستری    خانم در این والیت به بسیار وجه فجیع  بنام لطیفه

  ریده شده است .... توقع ما اینست که مردم ما در برابر  است که با چاقو دهن اش ب  

                    (  ۱۴)به شریعت اسالم است ، خیزش کنند ..."  این اعمال که مغایر  

ستان طی یک  " قدریه یزدان پرست " کمشنِر بخِش زنانِکمسیون مستقِل حقوق بشِرافغان

" ازآغاز امسال تا کنون، بیشتر از سه هزار گفت و گو با رادیو آزادی اظهار داشت:  

قضیۀ خشونت علیه زنان در نزد این کمسیون به ثبت رسیده است ...  درمیان حدود  

ناموسی  سه هزار قضیۀ خشونت علیه زنان، بیشتر آن را تجاوز جنسی و قتل های   

همین شکل، قتل، تجاوز جنسی ، سقط جنین، ضرب تشکیل میدهند. . .  به     
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 دو نمونه اززجر وشکنجۀ زنان افغانستان توسط شوهران یا متعلقین آنها 
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فعالیتهای  ، ازدواجهای اجباری، عدم پرداخت نفقه، ممانعت از  و شتم ، خود کشی

میشود زنان  ، غصب ملکیت و فرار از منزل ، از موارد دیگر اند که گفته  اجتماعی

ها درکشور باالتر از این  سطح خشونت  افغان در چند سال اخیر شاهد آن بوده اند...

، اما بنابر عدم آگاهی زنان از حقوق شان، این واقعات، پنهان باقی مانده  رقم است

ا  مکسانیکه دست به خشونت    اند... رگانهای  یزنند مورد محاکمه قرار نمی گیرند و 

، مجرمین را به میز محاکمه بکشانند،  توانسته اند که حد  اقلیی قطعاً نعدلی و قضا

بخصوص کسانیکه باالی یک زن تجاوز جنسی میکنند. متأ سفانه هیچ یک از آنها  

                                                (۱۵مورد مجازات قرار نگرفته اند..."    )

نُه    بصورتِ افغانستان همچنان  بشرِ   کمسیون حقوقِ دفترِ  رسمی افشا نمود که " ظرف 

زنان و دختران ثبت شده است    خشونت علیه  موردِ  گذشته، بیش ازسی و نه هزارسالِ 

  جملۀ سی ونه هزارو پنجصد و سی و دو مورد خشونت که ازطریق دفاتر مختلفِ و از

،  سیزده هزار و چهارصد و هفتاد وشش مورد آن خشونت  ستاین کمسیون ثبت شده ا

دیگر، خشونت های جنسی    زیکی و سه هزار و سه صد و پنجاه وهشت موردِ های ف

                                                                                    بوده است . " 

  یک منبع کمسیونِ   م از قولِ ۲۰۱۴رو " درماه مارچ    –نشریۀ الکترونیکی " فارسی  

بیش از شش هزار و دوصد مورد خشونت علیه  ت که : "  افغانستان نوش  بشرِ   حقوقِ 

خورشیدی به ثبت رسیده است که یک افزایش ده در صدی    ۱۳۹۲افغان در سال    زنان  

                                                           نسبت به سال قبل را نشان میدهد. "

تا آنجا سرایت کرده بود که مثالً    برابرشخصیِت او حترامی به زن و بی باکی در  بی ا

خان آباد مربوط والیت قندوز، درماه اکتوبر سال    شخصی بنام شیرین آغا در شهرکِ 

                                   میالدی مادرش را به ضرب گلوله به قتل رسا نید.   ۲۰۱۳

منبع امنیتی والیت  م به نقل از۲۰۱۳نوامبریخ بیست و پنجم ماه  خبرگزاری بی بی سی بتار

جوان براساس تصمیم شورای قبیلۀ    بغالن افغانسان نوشت که "  یک دخترو یک پسرِ 

"  منبع امنیتی  منزل اعدام شده اند. . .  منطقۀ دهنۀ غوری به اتهاِم فرارازاحمدزی در 

  ۱۳۹۲سوم ماه قوس بی بی سی گفت که " این پسر و دختر، دیروز  بغالن به خبرنگار  
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از قبیله محاکمه    فرار، توسط مردان  خورشیدی، پس  در شورای  قبیله دستگیر و  این 

                                                                                           شدند..."

 افغانستان و نهاد  زنان و دخترانِ   ه مایۀ نگرانی شدیدِ اینها، موضوع دیگری کعالوه از

ی  گزارشها.   متهم به جرایم اخالقی بودزنانِ   بکارتِ   گردید، همانا آزمایِش های حقوق بشر 

اظهاراتِ  و  که  مطبوعاتی  بود  ازآن  بشرحاکی  حقوق  های  مقام  به    عملِ   مربوط 

این    ورت میگیرد و حتازنان، توسط پولیس ص  توافق و رضاییتِ  بکارت، بدونِ آزمایش ِ 

                                                          انجام داده میشود.  آزمایش، بعضاً به تکرارنیز

ن شب و روز گفت که " این عمل، حد اقل نقض   سازمان ملل درآدیده بان حقوق بشرِ 

معاهدۀ منع شکنجه    آر(،لی حقوق مدنی و سیاسی )آی.سی سی. پی.کنندۀ معاهدۀ بین المل

ای. دبلیو( است  سی.ای.دی.می انواع تبعیض علیه زنان )( و معاهدۀ منع تما )سی.ای.تی 

که دولت افغانستان همۀ این معاهدات را امضا کرده است ...جامعۀ حقوق بشری، این  

ردیفِ  در  را  بیرحمانهعمل   " اعمال  " غیرِ ،    است  داده  قرار  آور  خفت  و  انسانی 

(۱۶)                                                                                            

بانِ  که  دیده  افزود  همچنان  بشر  حقوق  اخالقی  بازداشتِ   جرایِم  اتهام  به  زنان   

افزایش یافته است ... حدود  افغانستان، به تناسب یک و نیم سال قبل، پنجاه درصد  در

در زن  به  ششصد  جرایمِ افغانستان  زن   اتهام  رقم  اخالقی  این  درحالیکه  هستند،  دانی 

  این زنان کسانی هستند که به دالیلِ   بود، بیشترینِ ، چهارصد نفر۲۰۱۱ سال  اکتوبرِ در

خانه های خود فرار کرده و به پولیس مراجعه   خانواده گی از خشونتِ  ناشی از مختلفِ 

                                                                            ( ۱۷)کرده اند..."

افغانستان اظهار نمود که " خشونت های  بیش " نمایندۀ خاص سازمان ملل در" یان کو

 کشته وزخمی های زنان  حال افزایش است ...شمارِ  افغان درزنانِ   خانواده گی دربرابرِ 

افزایش  در در صد  بیست  قرار افغانستان،  حمله  مورد  را  زنانی  ...طالبان  است  یافته 

زنان در افغانستان تالش میکنند... طالبان این اقدامات را    حقوقِ   میدهند که برای تأمینِ 

با خروجِ  انجام میدهند...  المللی ازبصورت هدفمندانه  بین  نیرو های  افغانستان، زنان   

دولتی کار میکنند، بیشتر    اداراتِ ها قرار میگیرند... زنانی که در  بیشتر مورد سؤ رفتار

                                  (۱۸)هدف برنامه های تازۀ شورشیان قرار میگیرند..." 
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 زنی که گوشش توسط همسرش بریده شده است 

بانوان جوان در منطقۀ " پی خواجه" در مربوطات شهر شبرغان،   *فرزانه یکی از 

آویزنمود. گزارشها حاکی ازان بود که قبل ازان نیز چندین زن  ظاهراً خودش را حلق  

                                           بوند.    نموده  دیگردران والیت اقدام به خودکشی

ریاست   م از قولِ ۲۰۱۳رو " بتاریخ هجدهم ماه اکتوبر  –نشریۀ الکترونیکی " افغانستان  

هفتاد و دو مورد خشونت شدید علیه  این اداره،    ت کندز نوشت که " درامور زنان والی 

ساله توسط همسرش در کندز به    ۲۵زنان به ثبت رسیده است ... چندی قبل، یک دختر  

                                                                   قتل رسید و قاتل فرار کرد. "

بتاریخ    سی  بی  بی  خبرگزاری  فبروری  شبکۀ  ماه  از  ۲۰۱۴هجدهم    قولِ میالدی 

خویش در والیت بلخ نوشت که دوشیزۀ جوانی بنام " شریفه " ساکن روستای خبرنگارِ 

  امورِ    ریاستِ   قولِ ازخودکشی زد. همین خبرنگار  " کوه گنبد" والیت جوزجان، دست به

ی زنان و  خود کشُ   اخیر، سی و دو موردِ   هِ که " ظرف یازده ما  افزود آن والیت  زنانِ 

   "                                            دختران در والیت جوزجان به ثبت رسیده است 

فریدون حبیبی " رییس ادارۀ صحِت   " یکی ازداکتران بنام  قولِ خبرنگاربی بی سی از

فاخانۀ این والیت،  خورشیدی، درش۱۳۹۲سالِ   " ازآغازِ والیت جوزجان اضافه نمود که  

."                                               ی خانمها ثبت شده استچهارده مورد خودکشُ   
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مکتب در والیت کاپیسا بود، توسط گروه    انیسه که شاگردِ یی بنام    *دوشیزۀ شانزده ساله

                                                                           طالبان به قتل رسید. 

"    شهرکِ  رهایشی درزلِ میالدی باالی یک من  ۲۰۱۲ماه جون سال  گروه طالبان در*

بُریدند.           را سر ساکن منزل  جوانِ والیت کنر حمله نموده دخترِ سوکی" مربوط    

زنِ   یک  طالبان  اتهامِ   *گروه  به  را  نا مشروع،    داشتنِ   بیوه  سال  رابطۀ  درماه جوالی 

 شالق وباز،با شلیک  دوصد ضربِ   کردنِ میالدی دروالیت بادغیس، پس ازوارد  ۲۰۱۰

 مربوط به  "  مسلحِ   . درگزارشهای منتشر شده آمده بود که افرادِ گلوله به قتل رسا نیدند

بینوا زدند. همچنان گفته شد که طالبان یک مرد را      این زنِ   دست به قتلِ مالیوسف "،  

به مال   پول  پرداخت  با  دستگیر شده  فرد  ولی  بودند،  نموده  دستگیر  اتهام  به همین  نیز 

                                                                                    یوسف، رها شد.

" جاسوسی " برای   دیگر را به اتهامِ   یک زنِ نیز   آنسال قبل ازگروه طالبان، حدود چهار

   بودند.                             رزگان تیر باران کردهنیرو های خارجی، در والیت اُ 

منطقۀ   رابطۀ عاشقانه، درداشتنِ   جوان را به اتهامِ   *گروه طالبان یک دختر و یک پسرِ 

بُ  بوالن " مربوط شهر لشکر گاه سر  این دو  "  بیست سال عمر   جوانِ ریدند.  ناکام ، 

                                                                                             داشتند.

ه ساله نُ   بی بی سی گفت که " ابتدا یک دخترِ   * یک منبع امنیتی والیت بغالن به خبرنگارِ 

قرار جنسی  تجاوز  آن،  مورد  دنبال  به  و  مذکور دخترِ برادرِ گرفت  سالۀ   خواهرپانزده   ،

  داد.      در مال عام مورد تجاوز جنسی قرار }بعنوان انتقامگیری{،  { رامتجاوز پسر} 

ود، بتاریخ  بامیان که دارای سه کودک نیزب   سی ساله بنام " حمیده " در والیتِ   * یک زنِ 

خودش را آتش    خورشیدی، بخاطرسختی های زنده گی شباروزی،۱۳۹۳هفدهم ماه سنبله  

                                                                                                زد. 

کارتۀ ولسوالی  درزن چهل ساله    خورشیدی، یک  ۱۳۹۳ ماه میزان سال  * به تاریخ هجدهمِ 

قاتل، خودش  انجیل والیت هرات با ضرب چوب توسط شوهرش به قتل رسید. گفته شد که  

                                                                  را به ادارۀ پولس هرات تسلیم کرد.
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زن در منطقۀ " کورجی" والیت فراه توسط   چهارم، به تعدادِ ۲۰۱۴نیمۀ ماه اکتوبر  * در

            شدند.             گروه طالبان ربوده شده و سپس بصورت فجیعانه یی تیر باران 

میالدی، یک مرد در والیت بلخ ، پس از آنکه زنش را لت و    ۲۰۱۲*درماه می سال  

کوب نمود، زبانش را نیز با کارد بُرید. گفته شد که مقتول جنین هفت ماهه نیز در بطن  

                                                                 داشت که او هم سقط گردید.  

میالدی، سِر یک زِن سی ساله و دو کودکش را ۲۰۱۲وه طالبان، درماه جون سال *گر

در والیت غزنی بُریدند. گفته شد که این زن، مدتی پیش، ازشوهرش تالق گرفته و با  

                                                             دو کودکش تنها زنده گی میکرد.  

 

 

ریده شدند                              نا مراد که توسط طالبان سربُ  دو جوانِ   

بچۀ دوازده ساله را در قندهار   م  سرِ ۲۰۱۲*گروه طالبان، درماه جوالی   یک پسر 

                                                                                          ریدند. بُ 
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والیت    یک پسر بچۀ  هفت ساله را در  درعین ماه و سال،  سرِ همچنان  گروه مذکور*

 چهارده سالۀ  یک نوجوانِ   آنها درماه رمضان همین سال، سرِ کاپیسا از تن جدا کردند.  

بُریدند.                                 م جاسوسی به خارجی ها درقندهاررا نیز به اتهادیگر   

   نید.    تل رسابه ق محمد سلیم باشندۀ ناحیۀ ششم شهرهرات، مادرش را  *شخصی بنام

  مرگ صادر نمود و به ضربِ   کمِ *شورای محلی والیت بادغیس، باالی یک زن، حُ  

                                                                          گلوله به قتل رسا نیده شد.   

کدام رسانه ها نگفتند که این جنایت در بُریده شد )پسرش سر*یک زن بنام پروین توسط  

                                                                     ( خاص صورت گرفت؟محلِ 

امنیتی والیت بغالن،  اطالعِ * قرارِ  ادارۀ  یارگلُ منبع  بنام  بتاریخ چهاردهم ماه  مردی   ،

لب ۱۳۹۰سال    حوتِ  داشت  خورشیدی،  نام  مژگان  که  را  خانمش  ساحۀ  های  در   ،

                                                                    برید. ششصدکوتی پلخمری ُ 

حل مشخص آن  *طالبان یک زن بیست و پنج ساله را در والیت هرات گردن زدند. ) م 

                                                                   (   عمل خونین ذکرنشده بود

                     چهارده ساله را گردن زدند.    *دومرد در والیت قندوز، یک دخترِ 

   نمود. و قاتل جسد او را مثله ر والیت هرات به قتل رسا نیده شدساله د * یک زن سی

  ۱۳۹۲ماه عقرب سال    ۲۸رخ  " مؤ  آوا  –" خبرگزاری صدای افغان    *باساس گزارِش 

شوهر دار را    هشت ساله و یک زنِ   مسلح طی دو روز، یک دخترِ   خورشیدی، افرادِ 

  گفته شد که این تجاوزِ   جنسی قرار دادند.  درشهرک " برکه " والیت بغالن مورد تجاوزِ 

     شد.                                                   پولیس انجام داده  جنسی ازطرف افرادِ 

هفت ساله   *همین خبرگزاری گزارش داد که یک مرد بیست و دو ساله با یک کودکِ 

دخترش را   سال، وقتی حالِ خورداین دخترِ ازدواج نموده بود. مادرِ وزجان  در والیت ج 

میکند.                   موصوفه خراب می بیند، به ادارۀ پولیس شکایت درخانۀ همسرِ   
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)دختر( پنجساله به اسم " اسما"   یک کودکِ   همچنان اطالع داد کهن خبرگزاری  * همی 

                                 للمی فروخته شد. سه جریب زمینِ  ازسوی پدرش در برابرِ 

، توسط  م۲۰۱۳بیست و پنجم ماه نوامبر سال  جوان  به روز  * یک پسر و یک دخترِ 

رابطۀ عاشقانه، تیرباران رم داشتن ِ، به جُ  " دهنۀ غوری" پلخمری گروه طالبان درمحلِ 

                                                                                             شدند. 

 بشر  حقوقِ   کمسیون مستقلِ   حالی صورت میگرفت که مسووالنِ  خونباردر این حوادثِ 

خشونت علیه    هزار موردِ گذشته، بیش از  چهار ماهِ   افغانستان اعالم نمود که " ظرفِ در

   است"                                              کمسیون مذکور ثبت گردیده  زنان در دفاترِ 

ه  میالدی ب  ۲۰۱۲والیت فراه درماه جون سال  زنانِ  ادارۀ امورِ  درعین حال، مسووالنِ 

ی به شمول  خودکشُ   موردِ زنان و پنج    قتلِ   هشت موردِ خبرگزاری بی بی سی گفتند که "  

کرده اند..."     کمتر از سه ماه اخیر ثبت  مدتِ  خشونت علیه زنان را درسی و شش موردِ 

ان با شلیک گلوله  کشته  ، این زن داشت که " دربرخی موارداظهار  رییس ادارۀ مذکور

چ چنین قتلها هنوزآزاد اند و هی ، خفته شده اند... عده یی از عامالن ِشده و درمواردی هم

                                                  نهادی آنها را مورد پیگرد قرار نداده است ..."  

افغانستان،  بتاریخ    زنانِ   یک منبع وزارت امورِ   شبکۀ خبرگزاری بی بی سی ازقولِ 

هزار زن، سی و پنج نفر آنان در طول    " از هر صد م نوشت که  ۲۰۱۴اول ماه مارچ  

خورشیدی، چهارهزار ۱۳۹۲یکسال گذشته  مورد خشونت قرار گرفته اند. . . درسال  

و پنجصد و پنج مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است و این درحالیست که  

بدست   نورستان  و  پکتیکا  والیات  از  های  گزارش  نبوده  مذکورقادر  وزارت 

                                                                                              بیاورد."  

" نهصد و هشتاد مورد خشونت علیه زنان،  منبع آن وزارت همچنان عالوه نموده که :  

درصد   یک  و  بیست  که  ثبت رسیده  به  کابل  درشهر  تشکیل    ک ل    تنها  را  ها  خشونت 

                                                                                          میدهد"  

م از قول منابع  ۲۰۱۶همچنان سایت فارسی )بی بی سی( بتاریخ بیست ونهم ماه دسامبر

یافته   افزایش  بلخ  دروالیت  آمارخودکشی   " که  نوشت  بلخ  والیت  حکومتی 
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( امسال  )۱۳۹۵است...ازشروع  و  تاهنوز}ماه  ۲۰۱۶خورشیدی(  میالدی(، 

اند.  ۲۰۱۶دسامبر کرده  به خود کشی  نفراقدام  از ششصد  بیش  دراین والیت،  تنها  م{ 

بودند.                                    ن  اکثریت کسانیکه اقدام به خود کشی کرده اند، زنا  

اختالالت    " که  نوشت  بلخ  والیت  شفاخانۀ  داکتران  ازقول  سی(  بی  )بی  خبرگزاری 

روانی، خشونت های خانواده گی، افسرده گی، ازدواجهای اجباری، بد دادن دختران و  

ت روانی  فقر ازمهمترین علل خودکشی درافغانستان گفته شده... افسرده گی و مشکال

سال علل اصلی اقدام به خود کشی است . .. از شروع سال تاکنون،    ۲۴تا    ۱۷درسنین  

که    ۶۰۳ اند  کرده  خودکشی  به  اقدام  والیت  بوده   ۴۵۰نفردراین  زنان  نفرآنان 

                                                                                           اند..."   

شی دروالیات مختلف افغانستان به شیوه های گوناگون صورت میگیرد. دروالیت  خودک

هرات خودسوزی، درننگرهار غرق کردن درآب، درکابل و بلخ و سایر والیات استفاده  

میباشد.                                       از ادویه ها وحشره کُش ها و حلق آویزکردن    

یک منبع سازمان    قولِ م، خبرگزاری بی بی سی از۲۰۱۳مبر ماه نواهفتمِ بتاریخ بیست و *

  " بشرنوشت که   نویس  مدافع حقوق  پیش  از  به بخشهایی  بی سی  قانون جزای  بی 

مجازات   دارد  نظر  در  حامدکرزی{   { دولت  میدهد  نشان  که  یافته  دست    افغانستان 

جزای    قانون  وارد  مجازات،  بعنوان  را  شالق  ضربۀ  صد  و  دست  قطع  سنگسار، 

                                                                                افغانستان کند."  

: " زنا براساس اقرار یا خبرگزاری مذکور، بخشهایی از این قانون را چنین شرح داد

زنا میگردد از    رم  ج    قضا ثابت میشود... شخصی که مرتکب    شهادت شهود درمجلس

میشود:  سنگسارکردن الی زمان طرف محکمۀ با صالحیت به مجازات ذیل محکوم  

یا محصنه ) زن    ، درصورتیکه که زانی محصن ) مرد  مرگ دار( و  شوهردار(   زن 

   "    باشد.محصن با محصنه  ( درصورتیکه زانی، غیر   صد د ره )تازیانهباشند. زدن  

م، خانم جوانی بنام . . . در والیت تخار دست به خود سوزی  ۲۰۱۴درروِز اول ِسال  *  

زد، ولی نمرد. وی علت این اقدام را زشت  بودِن شوهر و لت و کوب همیشه گی اش  

                                                                                         دانست.   
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تاآنجا که گزارشهای متفرقۀ رسمی وغیِررسمی انتشاریافتند، حوادِث هولناِک دیگری  

را نیز درمورِد وضعیِت زنان و کودکاِن معصوم و مظلوِم میهن حکایت میکردند. مثالً،  

لغ پنجاه افغانی، توسط  گفته شد که یک زن دروالیت بغالن، صرفاً بخاطِرمصرِف مب 

پانزده   یکتعداد مرداِن مسلح، دوشیزۀ  نیده شد. درهمین والیت،  قتل رسا  به  شوهرش 

 خدیجه درشهرهرات   ساله ای را ربوده باالی موصوف تجاوِز جنسی گروهی انجام دادن

                                                      با ضرِب گلوله توسط شوهرش کشته شد.

بانوی چهل و پنج ساله در والیت نیمروز توسط شوهرش به قتل رسید. زِن دیگری    *

                   دروالیت بدخشاِن افغانستان، بصورت بیرحمانه ای به قتل رسانیده شد. 

 

   افغانستان برای سنگسار زن و مرد در  آماده ګیها صحنه ای 

افغانستان درسازمان خانم حوریه مصدق، پژوهشگرِ   قولِ بی بی سی ازدرعین حال،   

شرعی و عرفی وزارت جرایم و مجازات    کمیتۀ تحقیق  عفو بین االملل گزارش داد که "  

 عدلیه، بیست و شش مادۀ جدیدرا در قانون جزای افغانستان پیشنهاد کرده که شامل  

  آن خالف    حدود،قصاص، قطع دست و پا، سنگسار و یکصد ضربۀ شالق است که همۀ

تعهدات   استتمام  افغانستان  دولت  المللی  بین  دوران    به  را  افغانستان  قانون،  این   .  

میب   حرکت  طالبان  یک  شاید  و  سال    رد  به  توجه  با  و  باشد  دولت  ۲۰۱۴سیاسی   ،
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طالبان لبیک بگوید و  افغانستان کوشش میکند که این مواد را بگنجاند که به سیاست  

   ."                       لبان بگوید که ما با شما تفاوتی نداریمیا اینکه میخواهد به طا 

خورشیدی رییس    ۸/۳/۱۳۸۹( مورخ  ۱۴۳۹خبرگزاری بی بی سی کاپی فرمان شماره )

را   مورد  دراین  سال  جمهور  دراوایِل  که  یی  بررسی  و  تحقیق  آخرین   ۲۰۱۵نتیجۀ 

میالدی ازطرف ادارۀ حقوق بشرو دموکراسی افغانستان تحت عنوان " حقوق زنان از 

نگاِه مردان "، ازطریق خبرگزاری بی بی سی منتظر شد، چنین بود: " ... از بررسی  

کابل، هرات،  مرد درشهر های    ۳۹۰۰که حاصِل دو سال تحقیق و مصاحبه با حدود  

افغان،   به زنان  نشان میدهد که برخورد مردان نسبت  ننگرهارمیباشد،  بلخ و  بامیان، 

             نیزقرار آتی به نشر رسا نید : پرخاشگرانه، بدبینانه و سرکوب گرایانه است 

 

. 

. " مردانی که در این تحقیق شرکت کرده اند، زن را انسانی کوتاه فکر و فرو دست و  

وم تعریف کرده اند و تالش داشته اند که حضور زنان را در جامعه و خانواده د   جنِس 

                                                                                   کمرنگ کنند"
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یکی ازمسووالِن ادارۀ حقوق بشِرافغانستان به خبرنگاربی بی سی گفت که " آزادی های  

زنان و دسترسی آنان به حقوق و همچنین مشارکِت اجتماعی آنها درسالهای اخیر به  

دلیل بی توجهی های حکومت، محدود شده و سیاست های آشتی جویانۀ رییس جمهور  

شورشی، سبب شده که گروه های افراطی دو  سابق }حامدکرزی{ در مقابل گروه های  

                                                                             باره فعال شوند..."  

تصویر این   ازجریان،  حیثیتِ   وضعیتِ   خرابیوحشتناکی  و  حقوق  بویژه  بشر،    حقوق 

خواننده های   چشمِ   را پیِش حامد کرزی    سیاسی دولتِ   حاکمیتِ   تحتِ  افغانستان درزنانِ 

                                                                              قرار میدهد.  عزیز

به زنان، شکنجه، سرکوب و کشتارِ   شدت آنجا  و گسترۀ بیحرمتی  تا  آنها درافغانستان 

" دو  م نوشتند که  ۲۰۱۳خبرگزاریهای کابل بتاریخ بیست و هشتم ماه سپتامبررسید که  

" البته این    برهنه در جنوب شرق افغانستان از درخت حلق آویز شدند.  زن به شکل  

واقع      حادثۀ کابل  لوگر درجنوِب  " مربوط والیت  بَره کی َبرک   " دردناک درشهرک 

                                                                                          گردید. 

رزگان به نشر  مقام های والیت اُ   قولِ ادیو " دویچه ویله " آلمان که ازر  *باساس گزارِش 

عین حال  ( که در زن بنام )ماللی( و یک آموزگارِ فیروزهزن بنام )  رسید، یک پولیِس 

نیز بود، نخست، از چند کیلو   نیرو های آسترالیایی، توسط گروه  حامله  پایگاه  متری 

آنها درمحله یی مربوط    و پس از آنکه  به دار آویخته شدند؛ اجسادِ طالبان ربوده شده  

شد.                                                          رزگان گذاشته اُ  ترینکوت مرکزِ   

پولیس    ه درعین حال بحیث افسرِ بیست وپنج ساله ک  ، یک زنِ م۲۰۱۴درماه فبروری  *

ایفای وظیفه نموده و دارای یک کودک نیز بود، توسط شوهرش در" پلخمری " مرکز  

                                                       والیت بغالن، توسط تیشه به قتل رسید. 

روالیت   دستی توسط شوهرش دبمِ   پرتابِ   اثرِ قبل ازآن، نیز یک زن و دو کودکش در

                                                                       ، زخمی شده بودند.هرات
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سوی  زنی که ازمربوط والیت غ  " ناهور"  یک دختربیست و یکساله در شهرکِ   جسدِ *

غیابت، درنزدیکی های منزل  تفنگداران ربوده شده بود، پس ازهجده روز  تعدادی از

                                                                                      شد.آنها پیدا 

  " شیندند" به روز نزدهمِ   پهلوان" مربوط شهرکِ   منطقۀ " ده هجده ساله در*یک خانمِ 

  ن، ازآچاقو به قتل رسا نیده شد. دو روز قبل    خورشیدی با ضربِ   ۱۳۹۳سال  ماه ثور

  شهرکِ درعین حال حامله نیز بود،  که دربیست سالۀ دیگر   یک خانمِ )هفدهم ماه ثور(  

   بود.                         سنگ توسط شوهرش کشته شده  والیت هرات، با ضربِ "کرخ"  

هجده ساله، باشندۀ   خورشیدی، یک زنِ   ۱۳۹۳* به تاریخ بیست و یکم ماه ثور سال  

حمد ولد سردار شیندند " توسط شخصی بنام نصیر ا "    روستای " ده پهلوان " شهرکِ 

رسید.                                       ، با استفاده از چاقو به قتل احمد نامزد موصوفه   

خانم ِ  ساله*یک  )هجده  دراخیرِ جوان  شبنم،  بنام  جون  (  در۲۰۱۴ماه  وکوب  م،  اثرلت 

ملکه " واقع درشهر سر ِ    قریۀ " خانقاهتوسط شوهر واعضای خانوادۀ او در   وشکنجه

وغیر مدنی،  قتل رسید. گفته شد که " شبنم " باساس سنت های نا پسنِد فئودالی    پُل به

بود.     شده  ل " به ازدواج اجباری جوانی بنام " خسروی " در آوردهدَ رسم " َب   تحتِ   

شوهرش  م توسط ۲۰۱۴ماه جوالی  بتاریخ چهاردهمِ  (جوان )بیست و دو ساله  * یک زنِ 

                                                                     در والیت تخار به قتل رسید.

سرحدی این والیت ربوده    سربازانِ له دروالیت تخار، توسط نُه تن از* یک دخترهجده سا

   قرارگرفت.                      نسی پیهمشده و برای مدت سه شبانه روز مورد تجاوزج 

منطقۀ " بنگی " مربوط همین والیت و درهمین ماه  ( درجوان )هجده ساله* یک دخترِ 

                                                             جوالی توسط پدرش به قتل رسید.   

والیت غور، بتاریخ    * یک گروه چهارنفری درمنطقۀ " هللا یار " مربوط شهر چغچرانِ 

یک زن داخل شده باالی وی تجاوزجنسی    م به منزل۲۰۱۳رم ماه جوالی  بیست و چها

چوپان بود. والی غوربه خبرگزاریها گفت که  نجام دادند. همسر این زن، یک نفرجمعی ا
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در منطقه مانع    وقتی غرض دستگیری مجرمین اقدام بعمل می آورد، گروه مسلح طالبان

اند.                        این جنایت تا هنوز هم دستگیرنشده    ن، مرتکبینِ برآآن میشوند. بنا  

رزگان خبر داد که  منبع امنیتی والیت اُ   قولِ م، از۲۰۱۴ۀ " جمهور" درماه آگست  *نشری 

دارو های    اجباری از سوی خانواده، استفاده ازازدواج ِ  به دلیل تحمیلِ جوان  " یک دخترِ 

داد.                                              ه گی خویش پایان ضد بیماری نباتی به زند  

صی بنام  م اطالع داد که شخ ۲۰۱۴ماه آگست    رو" بتاریخ هفدهمِ   –* نشریۀ " افغانستان  

کوهستان فاریاب تیرباران کرد. گفته  ، خانمش را درمنطقۀ " لوالش" واقع درعبدالسالم

بود.                                         این مرد، درعین زمان حامله نیز   شد که خانمِ   

به قتل  افغانستان    غربِ زن درشهرهرات واقع درم، دو ۲۰۱۴* درهفتۀ سوم ماه آگست  

شهر امنیتی  منابع  که  رسیدند.  گفتند  دو هرات  وهفتم  این  ششم  ناحیۀ  باشندۀ  که  زن 

همچنان گفته    شان کشته شدند.  سوی اقاربِ نواده گی ازخا  اختالفاتِ   دراثرِ   شهربودند،

انجیل هرات کشف    کشته شده درشهرکِ   دو زنِ شد که دو روزقبل ازآن نیز دو جسد از

هفده حادثۀ قتل نزد   هرات گفت که طی سال جاری،  زنانِ ادارۀ امورِ   شده بود. مسوالنِ 

د که تنها درسال دا  رشمنابع حقوق بشروالیت هرات گزاآن اداره به ثبت رسیده است .  

ی زده و درعین زمان، تعداد چنین قربانیان زن دست به خود سوز  ۶۴م به تعداد  ۲۰۱۴

                                                             به هفده زن بالغ میگردد.درشهر کابل 

پنجاه ساله در    خورشیدی اطالع داد که یک زنِ   ۱۳۹۳* " کلید گروپ " درماه سنبله  

                                           منطقۀ " کلفت " بلخ توسط شوهرش به قتل رسید. 

زنِ  یک  که  داد  گزارش  همچنان  منبع  همین  نیز  ۳۲  *  فرزند  مادِریک  که  بود،  ساله 

با ضرباتِ  دایکندی،  توسط    دروالیت  یی  بیرحمانه  قتل  چاقوبه صورت  به  شوهرش 

 خشونت علیه  که افزایِش   دراین والیت گفتساحه وی ادارۀ حقوق بشر  رسید. مسوولِ 

                                                      ، نگران کننده است.  زنان دراین والیت

گلُ   " بنام  دیگری   زن  بینی  تاریخ    *  به  دایکندی،  والیت  در   " سنبله ۲۰چمن  ماه 

ریده شد. این حادثه درحالی صورت  م( توسط شوهرش، آنهم بوسیلۀ داس بُ ۲۰۱۴)سپتمبر
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ادارۀ امو گرفت که مسووالنِ  یه زنان در  دایکندی گفتند، اخیراً خشونت عل زنان دررِ  

   .                                            صد افزایش یافته است والیت مذکور، بیست در

رخورد، طرِزتفکر، کشتار و بی باکی گروه طالبان، بخصوص در  به منظورآنکه نوع ب 

برابِر زناِن افغانستان خوبترتوضیح شده باشد، اینک جریاِن اعداِم دوزِن مظلوم افغان  

توسط گروه مذکور را از قوِل یکی ازخبر نگاراِن افغان بنام )رحیمی( از والیت غزنی،  

خورشیدی نگاشته شده و    ۱۳۸۸درسال  البته پس ازفشرده سازی الزم درج میکنیم که  

خورشیدی " شبکۀ اطالع رسانی    ۱۳۹۲در شمارۀ مورخ بیست و هفتِم ماه میزان سال  

 افغانستان " بچاپ رسید:                                                                          

برایم زنگ زدند  و ازمن خواستند {   روز بود که }ازجانب طالبان  حوالی ساعت یازدۀ"  

که درقریۀ " آرزو " حاضر شوم. پرسیدم مولوی صاحب موضوع از چی قراراست؟ 

ه  درجوابم گفته شد از نزدیک باید صحبت کنیم. .. وسیلۀ نقلیه ام موتورسایکل بود ک 

ن استفاده میکردم. نا رسیده  به قریۀ آرزو، دربین زمین های زراعتی،  همیشه ازآ

ب مسلح با سه عراده موتورسایکل منتظرم بودند. به محض رسیدنم، یکی  شش طال

از آنها از همراهش جدا شد و در موتورسایکل من سوارشد. بدون کدام گپ و سخن 

حرکت کردیم . دو عراده موتورسایکل پیش از من درحرکت شدند و یک عرادۀ آن به 

کنم. تصور میشد همۀ آنچه    آن ها حرکت  تعقیبم راه افتاد. من مجبور بودم در وسط  

انجام میگرفت از قبل طرح و برنامه ریزی شده بود. جالب اینجاست که بعداً دانستم 

همراهم پاکستانی بود نه افغانستانی. یقین دارم که این موردش را نیز از قبل    که طالب  

 ندر  ولسوالی ا  . .. به سمت  پالن کرده بودند. دقایقی بعد به قریۀ " شالیز" رسیدیم  

پ به  عمومی  یغزنی  های  راه  و  سرک  در  راندن  از  همراهانم  میراندیم.  ش 

مزارع را علی الرغم ناهمواری هایش    پرهیزمیکردند. راندن در کوره راه ها و بین  

هاعراده ه  ورود، توجه من را بخود معطوف داشت د  درهنگام    چیزیکه  ترجیح میدادند...

پ   که  بود  دو    شت  موتورسایکل  به  میخوردند.    طرف  دیوار  چشم  به  ورودی  دروازۀ 

چراغ از تنها    کم رنگ    کوچک به نظر میرسید و نور    آنطرف تر در گوشۀ باغ، اتاق  

شام تمام شد. مولوی پیش نماز مرا در کنارش   دریچۀ کوچکش سوسو میزد... نماز  

  تمام   چراریش خود را تراشیده یی ؟ درعوض با مالیمت    تند پرسید  خواست و با لحن  

مورد   شود،  شبیه  شما  به  هیأتم  و  بگذارم  ریش  درصورتیکه  دادم    سؤظن    جواب 
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ز قبل  از چند لحظه سکوت، بحالت  جدی ترا  دولتی قرار خواهم گرفت. بعد  مامورین  

شان به    پرسید: شما کدام سوال ندارید ؟ گفتم دارم.  دراولین سوال پرسیدم چرا افراد  

ولوی صاحب توأم با اشارۀ دست گفت : این دسته  دسته های جداگانه تنظیم شده اند؟ م

افغانستانی میباشند و آن دسته، مجاهدین پاکستانی و آن دسته، مجاهدین   مجاهدین 

دیگر پیشنهاد   سوال    عرب میباشند و آندستۀ دیگر، مجاهدین چچنی میباشند... بعنوان  

باشم. درجواب دادم که اگر ممکن باشد با یکی از مجاهدین پاکستانی مصاحبه داشته  

، طالبی  پیش آمد و خود ش را ین زمان از دستۀ طالبان پاکستانیاگفت مانع ندارد. در

ایوب معرفی کرد. از طالب پاکستانی پرسیدم در افغانستان برای چی آمدی ؟ ایوب گفت  

. ما مجاهدین، کشور  ام. جهاد برای هر مسلمان فرض استاین جا آمده : برای جهاد 

ن، برای جهاد و آزاد سازی   کفار آزاد میکنیم  و پس ازآاسالمی افغانستان را از دست  

برقع پوش   کشور اسالمی فلسطین در آن کشور میرویم... در این زمان بود که دو زن  

دند. با خود گفتم شاید این دو زن همان  کنج باغ بیرون آورده ش  کوچک    ازهمان اتاق  

شان در بعضی از رسانه ها    هایی باشند که یک روز قبل خبر دستگیری و اختطاف  

، حاال نیز هرآنچه باشد در مورد همین دو میباشد... هردو ایستاده انعکاس یافته بود 

. در این شان حلقه زده بودند مینگریستند  بودند مات و مبهوت به طالبان که در اطراف  

زمان مولوی که سر دستۀ گروه بود رو به من کرد و گفت باید برویم. اما این را نگفت  

باغ آورده شد و آن دو زنرا سوار نموده    کجا میرویم. }موتر{ سراچۀ سفید رنگ داخل  

ل که شاید تعدادش به بیست  سپس از باغ بیرون شد . به تعقیبش چندین موتورسایک

ن باغ  ه بود، یکی پس از دیگر، ازآده دو شخص را حمل کردعرا عراده میرسید و هر

بیرون شدند... درشب باید میراندیم . در کوره راه های ناهموار و پ ر از جر و جوی...  

وقتی ازاو} طالب همراه{ پرسیدم چرا اجازه ندارید چراغ های موتورسایکل را روشن 

حق نداریم چراغ های   م،ت همیشه وقتی شبانه وظیفه میروینگهدارید؟ درجواب گف

 موتورسایکل های خود را روشن کنیم ، چونکه از شعاع کمترین نور حتی نور کمرنگ  

کافر ها رد یابی و بمبارد   ما افشا شود و توسط    سگرت، ممکن است موقعیت  آتش  

سراچه  ، یک وقت دریافتم که موتر  ینطور که با سرعت و بی دقت میراندمشویم... هم 

طالبان با موتور سایکل های    قدمی ام توقف نموده است و دیگر افراد  در فاصلۀ چند  

موتر پراگنده میشدند. هوا به گونه ای تاریک شده   شان یکی پس از دیگر در اطراف  
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هردو زن را از موتر پایین کردند،    بود که همه چیز بصورت یک شبح دیده میشد...

شان    گویا سایۀ مرگ را روی سر    ،یار آشفته و محزون به نظر میرسیدآنها بس  حالت  

هم ایستاده شده بودند و با صدای لرزان باهم چیزی میگفتند.    می دیدند. هردو در مقابل  

چند قدم نزدیک تر رفتم تا بدانم با هم چی میگویند. بلی ! از مرگ حرف میزدند. درک 

امیدانه از دیگری می  عمر شان را سپری میکنند. یکی نا  آخر  کرده بودند که لحظات  

زیاد از من   پرسید ما را میکشند؟  ... وقتی فهمیدند من خبر نگار هستم با التماس  

  ، آنها نباید پیش  گفتند ما از خودقوم و خویش داریمشا ن را نگیرم. می  خواستند عکس  

،  لعونه ها را میخواهیم اعدام کنیم{ بمن گفت ، این ممردم رنگ زرد شوند... }مولوی

بنده نزد شما مهم نخواهد بود،    چه نظر دارید؟ درجواب گفتم : مولوی صاحب نظر    شما

زن در فرهنگ   هرآنچه تصمیم گرفته اید، همان خواهد شد، ولی این را بدانید که کشتن  

نشان    مآن دو زن را برای  اعترافات  لم  روا ست . .. مولوی بعد از آنکه ف   ما افغانها نا

ت گیری آنها برایم حرف زد، دو باره دست به جیب نمود و  داد و ضمناً از شیوۀ دس

این دو    قتل    کم  سند را که مه ر و امضا پای آن دیده میشد به من نشان داد و گفت که ح  

آنچه که    ،  تمام  آن اتفاقاتزن کتباً از کویته به آنها مواصلت کرده است ... درجریان  

حاضر در آن قتلگاه،   بود که طالبان    دهنده بود، صحنه یی  از همه بیشتر برایم تکان

شان به  نگون بخت، یکی بر دیگری پیشی میگرفتند، حتی کار    آن دو زن    برای کشتن  

کشته    زشم ، شما فالن رومنازعۀ لفظی انجامید. یکی شان میگفت این بار من باید بک  

روز شم شما هفتۀ پیش کشته اید، سومی میگفت  چند  اید، دیگرش میگفت من باید بک  

میشود که من کسی را نکشته ام، من باید بکشم . در نهایت، طالبی که ولعش برای 

کشتن را یافت. او اسلحه اش را که    کشتن بیشتر از همه بود، از مولوی صاحب اذن  

از نوع کالشینکوف بود آماده کرده روی هر دو دستش بلند نمود و به طرف آن دو  

یکه میلۀ تفنگ به طرف شان نشانه نرفته بود  زن حرکت کرد، ولی آن دو زن تا زمان 

شان باال رفت،    خود امید داشتند، اما لحظه یی که میلۀ تفنگ به طرف    به زنده ماندن  

مرگ فقط هشت قدم از آنها فاصله داشت.   زنده ماندن را از دست دادند.  آخرین  امید  

د زدند و ناله سر جزشیون و زاری، چاره ای برای آنها باقی نمانده بود. هرچه فریا

دادند کسی فریاد آنها را نشنید. قاتل پیش آمد درست از فاصلۀ هشت قدمی آن دو را 

ضربتی{ فیر شد، یکی از آندو اول که به صورت ضربه }  هدف قرار داد. درشلیک  
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دفعتاً از پا در آمد و ناله هایش برای همیشه خاموش شد. ولی دیگرش هنوز زنده 

و جیغ میزد، گویا ناله    خورده بود، خیلی آزارش میداد و بخود می پیچیدزخم که    بود،

او   ، میلۀ تفنگ را در بناگوش  نزدیکتر آمدآن زن، قاتل را تهییج کرد،    های دلخراش  

چسپانید و چندین گلوله را بصورت ضربه در مغز او شلیک نمود . خون و آتش از  

، نیز مطمئن شود، باالی سر او آمددیگری  زن  او فوران نمود. برای اینکه از مردن  مغز  

                                                          ..."  چندین گلوله روی سر وصورت او ضربه کرد

 

ی شهرکابلاذیت زنان و دوشیزه گان درخیابانها  

شهرکابل  در  ی کشور، بخصوص   افغان درشهرهااین تنها نبود. زنان و دوشیزه گانِ 

دم افغانستان  دیرینۀ مر  اخالق و سننِ   حتاکی های خالفِ   ، فحش و ، طعنک " تلَ " مَ   موردِ 

اخالقی نه تنها ناشی از بیکاری و بیسوادی    میگرفتند. این روشهای سخیف وضدِ قرار

بودنسلِ  درکشور  اخیر  سال  چندین  بلکه    از،  و  تند   تحریکاتِ   موجِ غالباً  مذهبی  روان 

و  تفکراتِ  اخوانی  و دختران،بیشترِ   ارعابِ طالبی غرِض    آنان،   زنان  به    بی حرمتی 

کشانیدنِ اس  کشتنِ  انزوا  به  و  ها  نسلِ   تعداد  است  کشور محروم ِ   این  میخورده  . نیزآب 

م به یک راه ۲۰۱۳ ماه اکتوبرکابل، به روز بیست و هفتمِ   شهرِ  چنانکه تعدادی از زنانِ 

اعتراضی متوسل گردیده   نارنجی پیمایی  لباس  آنها  تن کر  رنگ  درحالیکه همۀ  ده  به 

زنان را نیازارید. آزار و اذیت را بس کنید. ما مصوونیت   " بودند، شعار میدادند که : 

                                                      میخواهیم . ما هم شهروند هستیم ..." 

 کابل  شهرِ ساکن ِ  ززنان و دوشیزه گانِ (، با عده یی ابی بی سی )زینب محمدیخبرنگارِ 

آنرا بتاریخ  ام داده و گوشه هایی از" خیابان آزاری زنان" انج   موردِ مصاحبه هایی در

رسا نید. برای آنکه سنگینی   خبرگزاری مذکوربه نشرم دروبسایتِ ۲۰۱۴ماه آگست    ۲۱

و روانِ  باالی شخصیت  ا  زنانِ   این روش ِضد اخالقی  آید،  بیشترشناخته    ، ینک کشور 

: همان بخشهای نشرشده را به منظور مطالعۀ خواننده های عزیز در اینجا درج میکنم   

هرروز صبح ساله برای خبرنگار بی بی سی چنین گفت : "    ۲۴ناهید محمدی دانشجوی  

که ازخواب بیدار میشوم تمام دغدغه ام این است که کاش دکان   سر   کوچه بسته باشد 
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یا پیرمرد به جای پسرهایش در مغازه باشد. وقتی ازدور چشمم به پسرهای پیرمرد و  

گلۀ دوستانش می خورد، باید خودم را کر و کور بسازم. ازشنیدن حرفهای زشت شان  

یدن این حرفها تنها به این کوچه ختم نمیشود و من مجبورم  خسته شده ام. گرچه شن

درتمام مسیر ها هر روز این چیز را بشنوم ، اما راستش شنیدن این حرفها درست در  

                                                            ."   آغاز   روز، روزم را خراب میکند

ماه پیش لباسهای عادی و رنگی می   " ششساله گفت :    ۲۰شازیه حیا دانشجوی  

متلکی می شنیدم. برایم بسیار مشکل بود راه  کوتاه   خانه تا دفتر پوشیدم؛ اما هر روز  

چند ساعته معلوم میشد. بسیار   بیست دقیقه ای بود که برایم راه    و تا دانشگاه ، راه  

تحت فشار بودم و خودم را نا توان احساس میکردم. گاهی شده بود که خسته میشدم  

سیاه و و میگفتم خانه می نشینم و بیرون نمی روم. تصمیم گرفتم حجاب کنم. چادر  

تلک ها فقط رنگش فرق کرد. این  ، اما مشکل حل نشد و م  د سیاه بپوشممانتوی بلن

به  خیابان   و  میکنم  ترس  احساس  هم  هنوز  اما  نشد،  کارم  و  تحصیل  مانع  آزاریها 

خصوص وقتی در خیابان ها زن دیگری نباشد، هنوزهم زیر فشارم و روحاً آزار می  

                                                                    بینم و اذیت میشوم..."    

اعت های هشت شب وقتی که امتحانم در دانشگاه تمام  سساله گفت : "  ۲۷فتانه بیات 

تاکسی   یکجا  دوستم  با  بودم  نیامدن ماشین  قراردادی مان، مجبور  بخاطر  بود،  شده 

بگیرم وخانه بروم.بعضی های شان هم فحش و نا سزا میگفتند. دوستم بسیار ترسیده 

آدم مقابل همچو  در  که  گرفتم  یاد  اما من  کارکنیم؟  میگفت چه  و  باید بود  فقط  هایی 

سکوت کرد... رنج آور است ، اما ما باید تحمل کنیم. تسلیم شدن ما سبب ادامه و  

شروع  ما  باید  را  مبارزه  میشود.  بعدی  نسلهای  برای  وضعیت  این  تشدید 

                                                                                         کنیم..."  

ساعت نزدیک یک بود. عجله داشتم وتصمیم گرفتم "  ساله گفت :     ۱۹یضی  فاطمه ف

د. از وقتی کابل  از میان ب ر واز کوچه و پس کوچه خانه بروم. کوچه ها کامالً خالی بو 

آمدیم واقعاً نمیدانم خیابان های خالی برایم امن هستند یا خیابانهای شلوغ. هر لحظه  

اد و احساس میکردم مردی  رزه به تنم می افتای که سکوت کوچه شکسته میشد، من ل

می آید. صدای پایی را که شنیدم، سرعتم را بیشتر کردم. فضا و هوا سنگین  به سمتم  
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شد و شروع کردم به آیۀ الکرسی خواندن... پسرک جوان شروع به گفتن حرفهای 

رکیک و زشت کرد ، ترسم بیشتر و بیشتر شد. سنگی را از روی زمین برداشتم و 

آرامم  س پیاده ها  بدوم. صدای ماشین و هیاهوی  به سمت خیابان عمومی  کردم  عی 

   "                         ساخت و خیالم را راحت کرد. تمام راه سنگ در مشتم بود. ..

" درگذشته وقتی ما جوان بودیم، این چیزها نبود... لباس    ساله گفت :  ۵۱تورپیکی  

چادرسر نمی کردند، اما هیچ آزار و اذیتی نبود. حاال ما چادر ها نیم آستین بود، زنها 

را سر چادر می پوشیم و خود را بقچه پیچ میکنیم ، اما اینها نه پیر را می بینند  ونه  

جوان را. زنان را آزار میدهند. برقع هم که به سر داشته باشی،  سر  دست و پایت   

   !                                    هایی  گپ میزنند و میگویند " چه دستهایی !، چه پا

مادر  و  خواهر  هم  شان  خود  که  میکنند  فراموش  امروزی  های  مرد  از  بعضی 

                                                                                           دارند." 

مجبور بودم تمام کوچۀ    هوا کمی تاریخ شده بود و"  ساله گفت :    ۲۵مینا رضایی  

سرم نگاه کنم. به کوچۀ فرعی خانه   طوالنی را بدوم و هرچند ثانیه یک بار به پشت  

زرد رنگی که از پنجرۀ مسجد می تابید و   عمیق کشیدم و به نور    س  که رسیدم، نف  

تپش   هنوز  شدم.  خیره  بود،  کرده  روشن  را  سنگینی   کوچه  که  بود  نشده  آرام  قلبم 

دستانی را احساس کردم که محکم دور کمرم حلقه زده بود. نمیتوانستم نفس بکشم  و  

هم، همسایه  ک بخوامیخواستم فریاد بزنم ، اما نمیشد. میدانستم حتا اگرفریاد بزنم و کم  

ج   نرفتم.  خانه  به  تر  زود  چرا  که  مقصرمیدانند  مرا  مثل  ها  که  اینست  ات  دیگر   رم 

دلخواه ات را پوشیده ای. ده  کاری بیرون شده و لباس    اطرافیانت از خانه به مقصد  

سال است که در خیابانهای کابل میگردم و هر روز اینطور حادثات را تجربه میکنم.  

، روزیکه باید  گویم فردا برای تو روزی دیگر استمیشوم، اما می  گاهی شدیداً ناراحت

                                                       بازهم با مشکالت ات مقابل شوی ..." 

اخالقی  معیارهای عاطفی و سقوط ِ کشور، عالوه ازتحقیرها و نا راحتی های زنانِ اینهمه  

های منفی فکری، سیاسی و اجتماعی درکشور،    ابجاییناشی ازرویداد های نا هنجار و ج 

  مسوولیت پذیری نهاد های دولتی پیرامونِ وعدم ِ  بی توجهی، بی اعتنایی  درعین حال،

   میگذاشت.                                حقوق انسانی و اجتماعی زنان را نیز به نمایش
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درتحتِ   ازدخترانِ یکی   یی  نامه  شرایطِ   افغان،  و  هنجارِ   اوضاع  و  نا  شب  همین 

آنرا در و  نوشته  پنجشنبه    سایتِ روِزافغانستان  بتاریخ  انترنتی " خبرگزاری جمهور"، 

اینک، عینِ   ۱۳۹۲سالِ   عقربِ   ماهِ   دومِ  نید که  نشر رسا  به  بدونِ   خورشیدی  را    نامه 

درد و آرزوی یک    دۀ عزیز عمقِ اینجا درج میکنیم تا خوانن هیچگونه دخل و تصرف در

این جوانِ   دخترِ  در  افغان  زِن  که  بداند  و  نموده  درک  پیش  بهتراز  را  سرزمین  این   

   است؟                                                     روزگار، چه وضع و حالی داشته

بودن  "   تالش  انسان  بودنم  انسان  برای  و  است  ام  دیرینه  میخواهم  آرزوی  میکنم. 

ار هایم رسید گی کنم. رفتن، آزادانه تصمیم بگیرم، مستقالنه عمل کنم و به تنهایی به ک

هرکاری در زندگی  به دست خودم باشد. خودم مالک و  ، مطالعه کردن و انجام  آمدن

زندگی ام باشم. وقتی در جاده ای قدم میزنم، سرم را باال بگیرم و از اذیت و    صاحب  

خاطر    راد  اف   آزار   به  کسی  که  اینست  آرزویم  باشم.  درامان  زیبا، اندام    مزاحم 

  مزاحمم نشود. آنهایی که شهوت    متنگ و نازک  کوچک و یا لباس  سیاه، چادر  چشمان  

انسان هستم، تعجب    ، به خاطر  شان درچشم شان است  نیافتند.چون من  گناه  به  من 

ا به گناه آلوده نمیشود، اما این فقط  میکنم به این که زن از بدحجابی مرد در جامعۀ م

،  است که از بد حجابی زن به گناه آلوده میشود. دیگر میخواهم درهر چهار راه  مرد

افراد در جامعه   چرندیات    شتم را نگیرد و از قید  من پ    سوار کردن    چندین تکسی بخاطر  

،  ، مسیرم راه وقتی تصمیم بگیرم، آینده ام راآزاد باشم. به امید آن روزی هستم ک

شریک زند گی ام را، نوع خانه و موترم را انتخاب کنم و کسی حق نداشته باشد سیاه 

دیدن   از  کند. میخواهم  تعیین  برایم  را  از    و سفیدش  آبرو نشود و  صورتم کسی بی 

نب    لباس    پوشیدن   لذت  کسی  ودلخواهم  ننگ  مایۀ  مرا  وکسی  اش  رد  بدبختی  و  شرم 

ناقص العقل بودنم درجامعه، مشهورنباشم. اما دریغا که رسیدن  عنوان نکند و دیگر به  

به آرزو هایم خیلی مشکل است . میخواهم دیگر زن نباشم ! اما به مرد بودنم هم 

. من زنم و طعم  دن به معنای واقعی اش آرزویم استافتخار نمی کنم. فقط انسان بو

چ می  حلقومم  با  را  ها  مظلومیت  و  حقارتها  این  ذره ی  فریاد  مش  ذره  و  زنم    . من 

این   دل میشنوم. زنم و جیغ زدن و فریاد کشیدن    مظلومانۀ زنان کشورم را با گوش  

دن و نوشیدن اش لحظه ای دیر  نمک نشناس را میشنوم که اگر از وقت   خورمرد  

  مار  میکند. میدانم که چگونه یوغ  استع  خانم یا دختر و خواهرش خراب   دنیا را سر  شد،  
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ج   زنان گذاشته شده است بر گردن  برخی ها   به  زنانی که  ازرم  ،  بیرون رفتن  خانه،   

مردان   تمامیت خواه متنفرم که میخواهند از    شان ب ریده میشود. من زنم و ازتمام  سر  

پ لی برای ترقی و پیشرفت   خود استفاده کنند. من زنم و صدای شکسته    زن بعنوان 

ه و زنانیکه از اشتغال و فعالیت منع میشوند دخترانی که از مکتب و دانشگادل    شدن  

ه امید آن روز که افتخار نمیکنم . ب  را می شنوم. من زنم و از مرد بودن هم احساس  

انسان    به تمام معنا های خوب، چه لذتی دارد که مفهوم    ؛ یک انسان  فقط انسان باشم

ون و استخوان مان رخنه کند و این مفهوم در رگ، خ   به معنای واقعی اش در وجود  

، اما از زن بودنم احساس . من زنموجود ریشه دواند های مان جوانه زند و تا اعماق  

ی                                                                          حقارت نمی کنم..."  

بیست سالۀ نگون بخت ساکن    بانوانِ  یکی ازسخنانِ   همچنان، بی مورد نخواهد بود متنِ 

  خبرنگارانِ شفاخانه، با یکی ازبستری دراتاق ِتخار را در اینجا درج نماییم که درحالت ِ

" نامم بازارگ ل است. از وقتی خود را شناختم تمام زنده گی ام  افغان انجام داده است :  

ته بودم و فامیل بودم وهنوز خود را نشناخدر رنج و بدبختی بوده. من یگانه اوالد  

مردی که زنش    مشوره با من، مرا برایمعنی شوهر را هم نمیدانستم که والدینم بدون  

کسب    بیسواد و بدون    خانواده گی فوت کرده بود، دادند. شوهرم آدم  ظلم و ستم    در اثر  

سنگ می  میکند، گاهی هم ازمعدن ذغال  {  }مزدوریی کاری  و کمال است. روزانه مرد

با اشخاصی مثل آورد و در   بیکاراست و  بازار میفروشد. چند ماه میشود که کامالً 

شد. وقتی با دوستانش بخانه می  خودش نشست و برخاست دارد. با آنها چرس میک

چراکه    د؛ من با اطفالم اکثر شبها بیرون از خانه درهوای سرد در کاه خانه میخوابیم،آی

چیز را بهانه قرار داده مرا با لگد و ی از کار می آید هریک اتاق داریم. روزها وقت

آنچه بدست داشته باشد میزند که چرا فالن کار را درست انجام نداده ام و دشنام میدهد.  

گذشت   باالیم  هرچه  مدت  این  در  که  دارم  طفل  دو  میگذرد،  سال  پنج  ازازدواجم 

{ تفنگبرسرم کوبید، با برچه }برچۀ  تنفگ    صبرکردم، ولی مدتی قبل شوهرم با قنداق  

میخواست مرا بزند، من از دستش گرفتم، دستم را زخمی کرد که هنوز جای زخم آن  

ی  جور نشده. بحدی به تنگ آمدم که دیگر زنده گی برایم بی معنی بود. خواستم خودکش  

{ موش }دوای مرگ موش  کنم تا خود را از این زنده گی رنج آور راحت سازم. مرگ  

فریاد کنان به حویلی  کالنم که چهارساله است  سر  خوردم. وقتی استفراغ میکردم، پ
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  که بیایید که مادرم دوا خورده. همسایه ها و شوهرم بخانه آمده مرا درحال  دوید و گفت  

ضعف روی چهارپایی به شفاخانه انتقال دادند. سه روز بستری بوم، صحتم خوب شد؛  

وز وقت گرفتند و گفتند  ردند. آنان از شوهرم پنج رمرا پدر و مادرم بخانۀ خود شان ب  

که بعداً خود ما او را به خانه اش می آوریم. سه روز نگذشته بود و من درخانۀ پدرم 

زیر صندلی با آنها نشسته بودم که شوهرم بخانه آمد با قهر گفت که چرا به خانه  

نرفتم. تفنگ چٌره  یی در دستش بود، آنرا بطرف من گرفت، فریاد زدم و کمپلی را 

یدم. صدای فیرخانه را تکان داد. مادرم فریاد زد که بگیرید دخترم را کشت. برسرم کش

کردم، یرد. من همین کمپل را از سرم دوروی دوید، ولی نتوانست او را بگپدرم از پشت  

دند، دستم را متوجه شدم که خون از دستم جاریست. پدر و مادرم مرا به شفاخانه بر    

ما   دستم شکسته، عملیات میخواهد، اما  استخوان  ه  انسمان کردند. داکترها گفتند کپ

استخوان نداریم، باید به کندوزبروید، نمیدانم آیا کسی برایش قرض میدهد یا    بخش  

                                              " خیر. آیندۀ ما معلوم نیست که چه خواهد شد؟ 

                                      

 

نظام دموکراسی ادعایی جامعۀ جهانی درافغانستان یک جلسۀ رسمی آنهم  درزنان در  
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 وضعیت کودکان افغانستان

آینده سازانِ   کودکانِ   وضعیتِ  با دریغ که همانندِ   کشورکه درواقع،  اند،  تاریخ    جامعه و 

بیست و یکم وتحت    قرنِ   دردهۀ نخستِ   اجتماعی افغانستان، بخشهای هستی فردی و سایرِ 

کس و  ، بی  یتیم، معلول، بیمار هزاران کودکِ   خیلی درد انگیز بود.  حامد کرزی  زعامتِ 

حال و آیندۀ   ردِ مو ه هیچ مرجع داخلی یا خارجی در کشوروجود داشتند ک  سراسرِ بی پناه در

المللی و    م برخی ازمؤسساتِ ۲۰۰۲– ۲۰۰۱سال    انجام نمیداد. دراوایلِ ی  آنان کار بین 

ا ها،بعضی  .او  غیرحکومتی(  ن.جی  س  )مؤسسات  هایی  یک  پروژه  یا  ها  برنامه  لسله 

وضعیتِ را وارسی  بخاطر  و    ظاهراً  معالجه  یا  تربیه  و  تعلیم  آنها  کودکان،  سرپرستی 

  این موجوداتِ زود فروکش کرد و ه های شان بسیارکارها و وعدرویدست گرفتند، ولی  

بیکار  بینوا را بحالِ معصوم و  نه  شان رها کردند. دولت حام  خودِ   و  نیزاصالً  د کرزی 

نان  وضع و حاِل   برنامه ای برای بهبودِ توجه الزم دراین مورد مبذول داشت و نه پروژه و 

  مساعدِ شرایط ِ  اجتماعی و فقدانِ   رفاهِ   ، نبودِ رویدست گرفت. عدم توجه، عدم مصوونیت 

سالم موجب گردید تا    ِش پرور ن عدم دسترسی به بهداشت، تعلیم، تربیه و زیست وهمچنا

میرِ   آمارِ  و  مرگ  و  هزار بیماری  داشته  هزاران  صعودی  سیر  درکشور،  کودک 

                                                                                                 باشد.  

 کودکان فروِش   اتِ ملیونها خانواده بود، موجب   اقتصادی که دامنگیرِ   شدیدِ ن، فقرِ عالوه ازآ

  چنین خرید و فروِش . البته موارد زیادی ازجریان ِ را فراهم مینمود  هامادرها و سوی پدراز

انگیزِ  این دردِ نیزرسانه های جمعی  کودکان درغم  به  بیشترازپیش  آنچه  یافت.    انعکاس 

افزود،   می  ازبزرگ  ازکودکانِ   اختطافِ عبارت  افغان  تبهکاربه    باندهای  سوی 

عجم بود. بیکاری   عرب وآنها برای ثروتمندانِ   اعضای بدنِ   منظورتجاوزجنسی ویا فروِش 

و الینحلی  نیازمندیهای خانواده های شان، معضلۀ بزرگ    و بی سرنوشتی کودکان درکنارِ 

بنابرآ  میداد.  تشکیل  بزرگ ِ را  بخ ن، درشهرهای  کابل، هزارها  صوص در شهرکشور، 

زیرِ  ها  سنِ کودک  درکوچه  میشد   قانونی  دیده  خیابانها  که مصروفِ و  فروشی    ند  دست 

پاکت،  ازقبیل ساج قلم  تخمِ ق، سگرت،  آماده،    چه، پالستیک، دستمال ، کتابمرغ، غذای 
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بودند  و  لب ِغیره  تنها  وسیله،  بدین  بتوانند  مادرِ نان ِتا  برای  و    بیوه،  خشک  خواهر 

   سازند.                       را مهیامعلول و معیوب    و یا والدینِ از خودشان  کوچک تربرادرِ 

 کودکانۀ شان باالتر ازحرفه و توانِ ودیگرمشغول کارهای شاق    همچنان، هزارها کودکِ 

مثالً  پالِش دربخشهای  ترمیمِ   موترشویی،  خِ   کفش،  ریزیبایسکل،  ،  پزی وخشت َ   شت 

ه گفته آمد به تنهایی سختی  امثالهم بودند. آنچ   ساختمانی و های  کار  ، کار درمعادن و حمالی

کودکانِ  هستی  ازافغ   های  حتا  بلکه  نمیداد،  تشکیل  را  درعملیاتِ   وجودِ ان  جنگی،  آنها   

سوی تروریستها نیزکارگرفته میشد. این موضوع نیز  لوژستیکی، انتحاری وانفجاری از

استفادۀ  سؤ  بگونۀ مستند و مصور در رسانه های داخلی افغانستان انعکاس گسرده داشت.  

گزارشهای زیادی  دختریا پسر( نیز رو به گسترش بود. لواط باالی کودکان )  جنسی و عملِ 

ب  باالی کودکان ِرتجاوزجنسی حتا عده یی از مبنی  دخترو  معصوم )مالامام های مساجد 

  انسانِ داخلی به نشر رسیدند که برای هر  افغانستان در رسانه های مختلف ِ  نقاطِ پسر( در

م بود که گزارش غم  ۲۰۱۵همین ماه جوالی سال  یز و تکان دهنده بود.باوجدان، غم انگ 

دستجمعی   تجاوزجنسی  درشهرکابل،  ساله(  )سه  کودک  یک  اختطاِف  به  مربوط  انگیِز 

باالی او و باالخره، کشیدن چشمها وبه قتل رسانیدنش ازطریق رسانه های جمعی داخل  

                                                                                افغانستان منتشرشد.

دیگراز پیرامونِ   موضوعاتِ یکی  کننده  سرنوشتِ   نگران  و  افغانستان،  کودکان ِ  هستی 

دورانِ  در  زعامت ِ  بخصوص  ک سالهای  ازحامد  عالوه  جنسی،  رزی،  های  استفاده  سؤ 

بود که بنام " بچه بازی " یاد میشد.   آنان نیزرقصاندن و بی حرمتی آشکار به شخصیتِ 

تصویری زیادی نیزازسوی رسانه های تصویری کشورهای جهان در  اسناد و مدارک ِ

   دهنده.                              این باره  به نشر رسید که هم شرم آور بود و هم تکان

بشرِ   حقوق  گزارِش   کمسیون  دومین  خویش  افغانستان طی  مفصل  و  تحتِ ک  تحقیقی    ه 

" عوامل و پیامد های بچه بازی در افغانستان " به نشر رسید و خبرگزاری بی بی    عنوانِ 

قیقات  از تحم به نشر رسانید، گفت که : "   ۲۰۱۴سی نیز آنرا بتاریخ بیستم ماه آگست  

افغانستان بعمل آمده مصاحبه هایی(  که از یکهزار و نهصد نفر در چهارد) ه والیت 

پول    ساله از سوی افراد    ۱۸تا    ۱۰بین سنین    ط میشود که کودکان  ، چنین استنبااست
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ی جنسی استخدام میشوند و این زورمندان و متنفذین و  کش  ه  دار و زورمند غرض بهر

                          "   تفنگداران، اصالً از فقر و درمانده گی کودکان سؤاستفاده میکنند.

" این کودکان که  افغانستان به خبرگزاریها گفت که    کمسیون حقوق بشرِ   یکی ازمنسوبینِ 

شخصی، محافظ    پول دار بعنوان    اغلب از خانواده های فقیراند، توسط برخی از اشخاص  

هوتل و رستورانت یا سایر وظایف  تعمیرگاه، مستخدم    ، نانوایی وکاند  شاگرد و کارگر در 

ز زور، تهدید، حیله و نیرنگ یا تطمیع  نگهداری شده  پول یا استفاده ا  پرداخت    در بدل  

و مورد سؤ استفاده های جنسی نیز قرار میگیرند... در بعضی مناطق، از این کودکان،  

لیاس   حالیکه  در مهمانی ها و محافل  زنانه    در  دارند،  تن  بعنوان رقاص   به  عروسی 

رده شده و  یا هتل هاب  استفاده میشود و پس از ختم این محافل، به خانه های شخصی  

                                                          مورد تجاوزجنسی قرار می گیرند..."

بود که در همین سالها به   اجتماعی دیگری افغانستان، مصیبتِ   کودکانِ   اختطاف و فروِش 

  دستگیری عامالنِ و   موضوع  شدت ادامه داشت و گهگاهی گزارش های مربوط به کشفِ 

می  نشر  به  ها  رسانه  به  افغانستان  امنیتی  منابع  ازسوی  نشریۀ  اختطاف  مثالً،  رسیدند. 

منبع امنیتی والیت    خورشیدی از قولِ   ۱۳۹۳ماه اسد سال   ۲۹" آوا " بتاریخ  الکترونیک  

ری نوع مسافر ب  صبح روز سه شنبه، نیرو های امنیتی، یک موتر  پروان نوشت که "   

چهاریکار متوقف کردند که    را که از تخار به سمت کابل در حرکت بود درچوک    ۴۰۴

کودک ربوده شده بود که به پاکستان انتقال داده میشدند. این گزارش   ۲۲تعداد    حامل  

ن نیز ادارۀ امنیت والیت بغالن اطالع داده بود  نشر رسید که یکسال قبل ازآ  درحالی به

  "           افغان به پاکستان جلو گیری بعمل آوردند.  کودک ۲۷که ازاختطاف و انتقال  

 اختطاف کودکان، تا آنجا که افشأ گردیده به مقاصِد آتی صورت میگرد: 

سؤاستفادۀ جنسی -۱  

پرورش و آماده سازی برای عملیاِت انتحاری و انفجاری  -۲  

استفاده ازاعضای بدن، بخصوص استفاده ازگُرده ها )کلیه ها(  -۳  
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کارهای شاقفروش    -۴ پیشبُرِد  ثروتمندان عرب وعجم غرض  برای  ویا خوش    آنها 

                                                                                             گذرانی

                            انتقال سالح و مواد مخدر از یک مکان به مکان دیگر.         -۵

  اختطاف ها، بیداد گریها و بازی ها ی غیرِ اندکی ازهمۀ  البته این گزارشها، بخش بسیار

                                          افغانستان را بیان مینمود.  انسانی با هستی و آیندۀ کودکان ِ

حقوق بشر، )شعبۀ    کودکانِ  حفاظت از مسوولِ   " یونیسف " و بخِش   آمارها و گزارش های

دخترو پسر(،  ن بود که به تعداد پنج ملیون کودک )اعم ازغانستان حاکی ازآیوناما( در اف

اند. به تعداد شصتاز تعلیم و آموزشهای رسمی محروم  تنها و پنجهزار کو   نعمت  دک 

معتاد به  کارهای شاق هستند. هشتاد هزار کودک،  مصروف  درشهرکابل روی خیابانها  

                                                                                  مخدرمیباشد. موادِ 

ناامنی درکشور، گزارشهای جنگ و    جانی کودکان درتحت شرایطِ   تلفاتِ   همچنان درموردِ 

م  ۲۰۱۰م به تعداد نهصد و هشت کودک، درسال  ۲۰۰۹آن بود که درسال    یوناما بیانگرِ 

م   ۲۰۱۲دو هزار و دوصد کودک و درسال    ۲کهزار و چهارصد کودک، درسال  به تعداد ی

اند. اخبار وگزارش های مربوط به خود کُشی   یکهزار و پنجصد کودک به قتل رسیده 

رصورت میگرفت و مرِگ کودکانی که دراثِرگرسنه  تعدادی ازجواناِن کشورکه درنتیجۀ فق

   داشت.                             گی بوقوع می پیوست، نیز دررسانه های افغانستان بازتاب

بتاریخ چهاردهم ماه جوزای سال   افغانستان"  خورشیدی ازقوِل منابع  ۱۳۹۰روزنامۀ " 

هستند و به تعداد   "  شش ملیون کودک با خطرهای گوناگون مواجهرسمی نوشت که  

شده   داده  انتقال  اروپا  به  ازکشور  بطورغیر  قانونی  افغان  کودک   نهصد  و  پنجهزار 

                                                                                            اند."    
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م  یکهزار و پنجصد کودک به قتل رسیده اند.  ۲۰۱۲دو هزار و دوصد کودک و درسال  

اخبار وگزارش های مربوط به خود کُشی تعدادی ازجواناِن کشورکه درنتیجۀ فقرصورت  

های   دررسانه  نیز  پیوست،  بوقوع می  دراثِرگرسنه گی  که  کودکانی  و مرِگ  میگرفت 

                                                                        افغانستان بازتاب داشت.  

بتاریخ چهاردهم ماه جوزای سال   افغانستان"  خورشیدی ازقوِل منابع  ۱۳۹۰روزنامۀ " 

"  شش ملیون کودک با خطرهای گوناگون مواجه هستند و به تعداد رسمی نوشت که  

شده   داده  انتقال  اروپا  به  ازکشور  بطورغیر  قانونی  افغان  کودک   نهصد  و  پنجهزار 

                                                                                            اند."    

خورشیدی ازقول منابع    ۱۳۹۳ن، بتاریخ بیستم ماه حوت سال  شبکۀ خبر رسانی افغانستا

م(،  هشت هزارکودک }افغان{ از ۲۰۱۴آگاه نوشت که  " تنها طی نهُ ماه سال روان ) 

                                          افغانستان به کشورهای خارج قاچاق شده است ..."   

خبرگزاری بی بی سی نیزگزارشی را به نقل از وزارت امورخارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا،  

م درمورد وضع وحال کودکان افغانستان به نشر رسانید  ۲۰۱۵ماه جوالی  ۲۷به تاریخ  

مینماییم:                                 که ما اینک، بخشهایی از آن گزارش را دراینجا درج    

ۀ امریکا درگزارش ساالنۀ خود از وضعیت قاچاق انسان درکشورهای وزارت خارج"     

و   کودکان  افغانسان،  در  پدیده  این  قربانیان  بیشترین  که  است  گفته  جهان،  مختلف 

کارخانه های آجرپزی   موترشویی،  نوجوانان هستند... کودکان درکارگاه های قالین بافی،

، قاچاق مواد مخدر به بیرون خشت پزی{، منازل مسکونی، بهره کشی جنسی، گدایی}

ک رانندۀ ماشین های باری درداخل افغانستان، آسیای  از مرزها و همچنین بعنوان کم  

میانه، اروپا و جنوب آسیا استفاده میشود... شماری ازپسران افغان که با پرداخت پول  

و به صورت غیرقانونی وارد یونان شده اند، در این کشور به دست قاچاقچیان سکس  

انه فرزندان خود را برای }لذایزجنسی{ افتاده اند...شماری ازخانواده های افغان، آگاه

کاشتن   به  که  هایی  خانواده  درمواردی،  میفروشند...  بازی  بچه  در  استفاده  و  فحشا 
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مخدر،  مواد  قاچاقچیان  به  خود  های  بدهی  بازپرداخت  برای  نیز  مشغولند  خشخاش 

                                                                  "    فرزندان شان را میفروشند...

پنج  بتاریخ   " آوا   " سال  خبرگزاری  سرطان  ماه  از۱۳۹۳م    مسوولینِ   قولِ خورشیدی 

کودکان    طی سال جاری میالدی، تلفات  افغانستان نوشت که : "  ساحوی سازمان ملل دردفترِ 

گان نیز دو برابرشده درسراسر کشور، سی درصد افزایش داشته و تعداد زخمی شده  

، زنده گی اطفال را از نظر فزیکی و روانی به مخاطره می اندازد و اطفال،  است ... جنگ

غیر   و  اسالمی  کشورهای  تمامی  دارند...  حمایت  به  نیاز  که  پذیراست  آسیب  قشری 

اسالمی، کنوانسیون بین المللی حقوق کودک را امضا کرده و تعهد نموده اند که از اطفال 

                                                                               حمایت میکنند."  

" "کارک  قول  از  "همچنان  آوا   " سیاسی    خبرگزاری  گی  نماینده  دفترساحوی  مسوول 

  " که  نوشت  افغانستان  درشمال  ملل  درسال  سازمان  یوناما،  بشر  دفترحقوق  براساس 

ده اند که از این کودک کشته و زخمی ش۱۶۹۴درسراسر افغانستان، به تعداد    ۲۰۱۳

و    ۵۴۵میان،   کشته  تاریخ  ۱۱۴۹تن  از  اند...  شده  زخمی  دیگر  سال    ۲۵تن  جون 

، در مقایسه با سال گذشته، تعداد تلفات اطفال، سی درصد افزایش داشته و تعداد ۲۰۱۴

                                                                    زخمیان دو برابر شده است ..."

نمونه   ناهنجاردراینجا،  های  ازُرخداد  مختصری  حقوق  های  هستی،  علیه  دهنده  وتکان 

حیثیتِ  و  زعامتِ   کودکانِ   انسانی  دهۀ  در  بخصوص  درج    افغان،  را  کرزی  حامد 

                                                                                              :مینماییم

جنسی انجام  خورد سال تجاوزافغانستان در والیت تخار، باالی یک دخترِ   ارتِش *یک افسرِ 

                                                                داده و سپس اورا به قتل رسا نید.

ساالر ازجنگ  قندوز   انِ *یکی  باالی  ۲۰۰۶سال    رِ اکتوب   درماهِ "  مجتبی "  بنام  والیت  م 

  برابرِ تجاوزنموده و بعداً او را در  وبی سرپرست  بیوه  زنِ   یک  دختریازده سالۀ متعلق به

بنام  خوردسال،  این دخترِ   مبادله کرد.  جنگی  یک قالده سگِ  "  مال نظر "توسط شخصی 

                                                                                         ربوده شده بود. 
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که    والیت بلخ گفت  زنانِ   بع ریاستِ ، یک من م۲۰۰۸ نشریۀ " پندار" سال  باساس گزارِش *

االی اطفال  جنسی باالی اطفال و پنج قضیۀ لواط ب ۀ تجاوزِ قضی  چهارحدودِ " سال گذشته در

  " اند.  نموده  ثبت  ازمذکورهمچنا  منبعِ را  قضیۀ  ها  شاید صد   " است  گفته  دست ن  این 

آبرو ی شان ، آنرا افشا  حفظ ِ  طرِ ادرجاهای مختلف صورت گرفته باشد که خانواده ها بخ 

                                                                                            نمیکنند.  

دفترِ   مستقلِ *  بشرِ   کمسیون  سال  حقوق  حوت  ماه  پنجم  و  بیست  بتاریخ  افغانستان 

این  د یکصد و چهل قضیۀ تجاوز جنسی درمیان حدو اعالم نمود که " از  خورشیدی ۱۳۹۱

اطفال   این قضایا را تجاوز برگذشته به ثبت رسیده، هشتاد درصدِ   کشور که در دو سالِ 

                                                                                   تشکیل میدهد. " 

والیت بلخ، باالی کودک پنجساله بنام " صدیقه"    باشندۀ کلدارِ   "  جمعه مراد"*شخصی بنام  

   گرفت.               معالجه قرار  مذکوردربیمارستان تحتِ  تجاوز جنسی نمود و کودکِ 

سمنگان،  *مردِ  نیزدروالیت  دیگری  دخترِ   یک  تجاوز   باالی  ساله  و  هفت    کودک نمود 

                                                                     بیمارستان گردید.  نیزرهسپارِ 

مطبوعاتی درصفحۀ " فیسبوک " خویش نوشت  که "  یک دختربچۀ    هموطنانِ * یکی از

ساله  در سمنگان و    ۸ساله درمزار، یک دختر بچۀ    ۵ختربچۀ  ساله در تخار، یک د   ۳

   قرارگرفتند.                       جنسیتجاوزِ   ساله دروالیت هرات موردِ   ۱۳یک پسر بچۀ  

جنسی  دستجمعی    ده ساله در ولسوالی آقچه، اوالً ربوده شد ه و پس از تجاوزِ   * یک کودکِ 

چهارم بود و پدرش را از دست داده و صنف ِ  ، به قتل رسا نیده شد. این کودک، شاگردِ 

                                                                        خود زنده گی میکرد.با مادرِ 

  منسوبینِ م، اوالً توسط سه فرد از۲۰۰۸ام " سونیا " درماه جون سال  ه ساله بن دختربچۀ د*

ازا یکی  توسط  بعداً  شد.  ربوده  درداخلِ   افسرانِ ردو  (    اردو  دردفترکارش   ( پایگاه 

                                                    درشبرغان مورد تجاوزجنسی قرار گرفت .    

م،  ۲۰۰۸م، سی ویک مورد و درسال  ۲۰۰۷*دفترحقوق بشرشبرغان گفت که " درسال  

                                    جنسی باالی کودکان را ثبت نموده اند. "   تجاوزموردِ چهار 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

871 

 

                    در والیت بلخ، باالی یک دختر بچۀ  م  ۲۰۰۷*یک گروه هفت نفره درسال  

ساله   گر سیزده  یکوهی  تجاوز  هیچ  که  دادند  کاران    یانجام  تجاوز  مجازات هم  از 

                                                                                               نشد. 

بچۀ   پسر  یک  قندهار،  بشِر  حقوق  دفتِر  گزارِش  موردِ *قراِر  درهرات  ساله    چهارده 

الزم، پسربچۀ    بجای دستگیری مجرم و بازخواستِ پولیس هم  جنسی قرارگرفت و تجاوزِ 

                                                                     مظلوم را به زندان انداخت. 

فاخانۀ هرات عالوه نمود که  " درهرماه، سه تا پنج  ش   ریاستِ قولِ *همین منبع همچنان از

تجاوز مورد  که  غر کودک  قرارمیگیرند،  آورده جنسی  شفاخانه  به  معالجه  ض 

                                                                                             میشوند.

، مورد تجاوز  م۲۰۱۴ پنج ساله در والیت هرات، پس ازآنکه درماه جوالی  *یک کودکِ 

                                             جنسی از سوی دو مرد قرار گرفت، جان باخت. 

نزدش سبق می    *یک مالامامِ  که  ساله  ده  دختربچۀ  یک  باالی  قندوز،  دروالیت  مسجد 

                                 آموخت، درمنطقۀ کوبۀ شهرقندوز، تجاوز جنسی انجام داد.  

جوالی    * ماه  نهِم  تجاوزجنسی  م۲۰۱۳بتاریخ  بامیان،  دروالیت  نوجوان  یک  باالی   ،

 خبرگزاری بی بی سی، متجاوزین شش نفربوده وبا گزارِش قرارِ گروهی صورت گرفت.  

آن والیت مرتبط هستند. باساس گزارش، این موضوع وقتی افشا   منابع زورمندِ افراد و 

افرادِ  که  ازعملِ مُ   گردید  وآنرا  جرم  نموده  برداری  فلم  لواط  امنیتی    ادارۀ  تکثیرکردند. 

نوجوان  گفت که هرشش تن متجاوزین دستگیرشده اند. اما پدرِ   مرد به بی بی سیکهَ   شهرکِ 

ن  زورمند برخوردارهستند، بنابرآیبانی افرادِ ( ازپشت ظهار نمود که چون آنها )متجاوزینا

                                                        باور ندارد که مورد مجازات قرارگیرند.

دخترِ  یک  والیت  سنِ   زیرِ   *  در  سال،  ده  موردِ   گرفت  جنس  تجاوزِ   سمنگان  قرار  ی 

                                       مزار انتقال داده شد.   به شفاخانۀ شهرِ   معالجه وغرض ِ 

سه ساله در والیت تخار، به شکل بیرحمانه یی مورد تجاوز جنسی  یک    * یک کودکِ 

                                                   مرد بیست و شش ساله قرار گرفت.       



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

872 

 

بلح  در  ساله  پنج  دختربچۀ  یک  موردِ *  ساله تجاوزِ   ،  دو  و  بیست  مرد  یک  جنسی 

                         بهمین مناسبت، مدتی بحال بیهوشی قرار داشت.   گرفت  و قرار

نوجوانِ * دروالیت هرات یک  نفر  ،  دو  توسط  ازآنکه  پس    تجاوزِ   موردِ  سیزده ساله، 

گرفت،   قرار  تجاوز،  جنسی  قتل  درختِم  به  متجاوزین  رسانیده توسط  نیز 

                                                                                                 شد.

جنسی قرار    تجاوزِ   هرات توسط یک مرد بیست و دوساله موردِ  دوساله در *یک کودکِ 

                                                                                     .گرفت وجان داد

باال )پنجساله*  سال  خورد  دختربچۀ  یک  در شهرکِ ی  والیت    (  امام صاحب مربوط 

                             قندوز، ازسوی مردی بنام " حنیف " تجاوز جنسی انجام داده شد.  

منطقۀ " حاجی عزیز " مربوط والیت   شش ساله دریک کودکِ م،  ۲۰۱۴* درماه اکتوبر

  این، دفترساحوی کمسیونِ رد تجاوز جنسی قرار گرفت. قبل از، ازسوی یکنفر، مو قندهار

جنسی باالی کودکان ابراز نگرانی    تجاوزِ   عملِ در والیت قندهار، از افزایش ِحقوق بشر

                                                                                         نموده بود.

افغانستان گزارش داده شد که " سه مرد، * ازقوِل دفتر رسانه های وزارت امورداخلۀ 

  تجاوزکرده اند. مردانِ  والیت تخاررستاقِ   {سه ساله در ولسوالی }شهرک  باالی یک دخترِ 

ربوده   بازی های کودکانهجریانِ روز دوشنبه در  را پیش ازچاشتِ  شان متجاوز، قربانی

همان تجاوز صورت گرفته، شام ِ  شباالیش تجاوز کرده اند. کودکی که باالی  ،آنو پس از

"                 یک باغ در نزدیکی خانۀ شان دریافت شده است ...  عریان ازبا بدن ِروز   

از ارتکاب این عمل نا روا، بیشتر از ششماه سپری شده بود که به قول خبرگزاری "  

پرس"، پدر نیلوفر، کودک سه ساله، وارد کابل شد و ضمن تماسگیری با رسانه  خامه  

پروندۀ   به  گی  رسیده  خاطر  به  وی  از  تخار  دادستانی  ریاست   " که  داشت  اظهار  ها 

خواسته پول  او  از  نیلوفر    دخترش،  پدر   " نورالدین   " که  بود  درحالی  این  است..."  

ت که حتا پول کرایۀ موتر از تخار تا  اظهارنمود که چنان بی بضاعت و بی واسطه اس

ازتجاورکاران  یکی   " که  گفت  همچنان  او  است.  کرده  قرض  دیگران  از  را  کابل 
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برکودکش، عزیزهللا نام دارد و پس ازاینکه قضیۀ }تجاوز بر{ کودکش را به نهاد های 

عدلی وقضایی در میان گذاشت، از سوی خانوادۀ عزیزهللا و دو فرد متجاوز دیگر به  

                                                                 رگ تهدید شده است ."         م

درهمین شب و روز، رسانه ها افشا نمودند که یک مرد افغان با یک دختر هفت ساله 

ازواج نموده است. چنانکه رسانه های تصویری، کودک هفت ساله و مرد بزرگسال را  

                                           اشت، نیز به نمایش گذاشتند.  که درکنارش قرار د

نقِض  و  تهدید  نمیشد.  حقوقِ   تحقیر،  درهمینجا خالصه  کودکان  انسانی  و    اردو  دستگاه 

تحتِ   پولیِس  نیزافغانستان  کرزی  حامد  رهبری  بود   فاسد  انحطاطِ   ندچنان  اخالقی  و   

دستگاه  چارچوبِ در از  این  بعضی  که  میکرد  بیداد  چنان  تأمینِ   منسوبینِ ها  بجای    آن، 

 موقفِ  کشور، خود با سؤ استفاده ازحقوق انسانی اتباعِ   عایتِ مالی و جانی مردم و رامنیت ِ 

 جنسی باالی کودکانِ اختطاف، بچه بازی و تجاوز سرقت،    اعمالِ رسمی خویش دراکثر

پناهِ  و  بی  میشدند  متوسل  بازخواستمملکت  همچنان  و   کمترین  نمیشد.  سراغ  عدالت 

کشورچنان    دستگاه ِ خالفکارقضایی  و  ستان  رشوه  فاسد،  مشکضعیف،  به  که  ل  بود 

            عدالت علیه مجرمان، غاصبان و تجاوزکاران را تطبیق نماید.  میتوانست قانون و

وقی  مکانیسم های حق   عدم موجودیتِ  افغانستان و ها علیه کودکانِ  تهدید ها و تجاوزدربخِش 

افغان   نگارانِ شر ) اجمل بلوچ زاده ( به یکی ازخبر حقوق ب   فعاالنِ ادالنه، یکی ازو ع

 مدافع خاص خود را کار دارد. زبان    . وکیل  خود را کار دارد  خاص  شرایط    ،طفل گفت : "  

راه اش به    خود را کار دارد. محکمۀ خاص خود را کار داردکه مشکالتی که سر    خاص  

وجود آمده، آنها را حل کند. اما فعالً ما چنین چیزی را نداریم . بهمین اساس یک حوزۀ 

اختصاصی   خاص برای اطفال، چه از نگاه جزایی، چه از نگاه محاکم، چه ازنگاه پولیس  

، متأسفانه نداریم. این عوامل باعث میشود که  { داشتمی}  }که باید برای{ اطفال وجود

فرصت طلب و افرادیکه همواره تالش میکنند که انتقام بگیرند، می آیند و کودکان    افراد  

                                                                  را مورد حمله قرار میدهند... 

وسته  کشور، پی جنسی باالی کودکان درتجاوزِ   میزانِ   ایِش افغانستان، ازافزادارۀ حقوق بشرِ 

این اداره به رسانه ها گفت که "  از میان حدود    مسووالنِ اظهار نگرانی میکرد. یکی از



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

874 

 

به ثبت    (خورشیدی۱۳۹۱-۱۳۹۰)  گذشته سالهای  جنسی که در دوسالِ   قضیۀ تجاوزِ ۱۴۰

میدهد"                       جنسی باالی اطفال تشکیل   صد آن را تجاوزِ رسیده هشتاد در  

خدی " گفت که  خبرگزاری " بُ    بلخ بهوالیتِ ادارۀ حقوق بشردر   مسووالنِ یک تن دیگراز 

" شاید صد ها دختر و یا طفل وجود داشته باشد که قربانی خشونت های غیر انسانی مانند  

 خود قرارگرفته باشند، اما م نزدیکانِ ویا هاقارب    اط در خانواده ها از طرفِ تجاوز و لو 

از  بخاطر حفظِ بسیاری  ازخانواده ها  آبرو درجامعه،  این موضوع خود    آشکارا ساختنِ  

نوین، باساس ارزیابی جدیدی که به    افغانستانِ   فرجام، مؤسسۀ زنانِ و درداری میکنند. "  

میالدی به  ۲۰۱۴سپتمبر    ماهِ  افغانستان انجام داد و آنرا در زنانِ   همکاری وزارت امورِ 

به زنان و  جنسی    تجاوزِ   مرتبه،۲۴۵ شش ماه گذشته،  نشر رسا نید، مدعی شد که ظرفِ 

نمو کودکان صورت گرفته است. مؤسسۀ مذکور تجاوزعالوه  آنهمه  یات   ها در وال د که 

                        جوزجان، بلخ ، سر ِپُل  و هرات انجام داده شده اند.    قندوز، تخار،

 شماری ازقدرتمندان مجازات، حمایتِ " معافیت ازبه رسانه ها گفت که  رییسۀ این مؤسسه  

از   آگاهی  عدم  تبلیغِ از مجرمین،  عدم  دینی،  و مصارف ِ  ارزشهای  دین  سنگین  علمای 

                                   جنسی خوانده میشود. "دالیل اصلی تجاوزهای دواج ها، از

آتی  درچگونه گی هستی و تعیین ِسرنوشت ِ آیندۀ    فشرده باید گفت که مواردِ   به صورتِ 

                                                              وطن دخالت آشکار داشت :  کودکانِ 

از   برداری  بهره  و  انتقال ِ*آموزش  و  منظورنقل  به  اشیای غیر  کودکان  و  مخدر  مواد 

                                                                                               قانونی 

کودکان بخاطرتگدی یا گدا گری در شهر ها بگونۀ سازمان  وجود ِ * استفادۀ نا مشروع از

                                                                                                  یافته

سرقت ، جیب بُری و غیره  آموزش و آماده سازی کودکان غرض ارتکابِ *  

وجودِ  از  سؤاستفاده  منظو   *  به  خالف    رِ کودکان  اعمال  و  رقاصی   جنسی،  تجاوز 

                                                                                               اخالقی
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قاچاقِ  هدِف  به  کودکان،  اندازی  دام  به  بدن    *  اعضای  فروش  و  بخارج  آنها 

                                                                                                  آنان

و   مالداری  تعمیراتی،  امور  پَزی،  خشت  مثالً،  شاق  کارهای  در  کودکان  بکارگیری   *

                                                                                       زراعتی و ...

نی و خبر رسانی  گیری کودکان در امورخبرچی* آموزش و بکار   

اعماِل انتحاری و انفجاری * آموزش و آماده سازی کودکان غرض ارتکابِ   
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 منابع فصل هفدهم  

 

( کاپی نامه های طالبان از وبسایت " کابل پرس" گرفته شده اند 1)  

وبسایت حقوق بشر افغانستان  ( ۲)  

وبسایت انترنتی " شبکه ی اطالع رسانی افغانستان"  ( ۳)  

خورشیدی  ۱۳۹۲ماه اسد  - به نقل از منابع مطلع والیت هرات  - وبسایت حقوق بشر افغانستان ( ۴)  

خورشیدی  ۱۳۹۱حوت ۲۸– همان منبع به نقل از خبرگزاری بُخدی  ( ۵)  

همان منبع   ( ۶)  

خورشیدی   ۱۳۹۱هفتم ماه دلو   –همان منبع  ( ۷)  

ن منبع  هما  ( ۸)  

جدی سال  ۱۲– به نقل از سهراب سیرت خبرنگار بی بی سی    - وبسایت حقوق بشر افغانستان  ( ۹)

خورشیدی   ۱۳۹۰  

همان منبع    (۱۰)  

خورشیدی  ۱۳۹۰عقرب سال   ۲۱ - وبسایت حقوق بشر افغانستان به نقل از خبرگزاری بُخدی  (۱۱)  

م  ۱۳۹۲سد سال  دوم ا – زینب محمدی خبر نگار بی بی سی  –همان منبع   (۱۲)  

م ۲۰۱۳ماه آگست سال    - همان منبع   (۱۳)  

خورشیدی  ۱۳۹۱ماه دلو  ۱۹–خبرگزاری بُخدی   -شهریار شهزاد  – همان منبع   (۱۴)  
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وبسایت کمسیون حقوق بشر افغانستان   (۱۵)  

خورشیدی   ۱۳۹۲اول جوزای سال   – خبرگزاری بی بی سی   (۱۶)     

همان منبع    (۱۷)  

خورشیدی  ۱۳۹۱حوت سال   –نجیب هللا نصیح  – خدی خبرگزاری بُ   (۱۸)  
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 فصل هجدهم  

 

و رویداد های دیگر  امریکا و پاکستان تنش میان  

منطقهدرافغانستان  و   

  فی مابین امریکا و پاکستان، پس ازهجومِ   مدت درازاختالل در روابطِ   هرچند عالماتِ 

تاریخ اولِ   شبانۀ کماندو های امریکایی  به   مخفیگاهِ بر  میالدی،  ۲۰۱۱ماه می سال    که 

)ایبت    حومۀ اسالم آباد و درحاشیۀ یکی از پایگاه های نظامی پاکستاناسامه بن الدن در

تروریستی    سلسله حمالتِ ، به راه اندازی یک  صورت گرفت، بروزکرد؛ ولی باآنهم آباد(  

آن درکابل   امریکا و شبکۀ اطالعاتی  حساِس پایگاه های  علیه  این رویداد  دیگرکه متعاقبِ 

می  واختالف  اختالل  این  گرفت،  وردک صورت  میدان  متبارزتراز و  دوکشور،  پیش  ان 

  ساختهای ستراتژیک و بنیاد های عمیقِ تنشهای مقطعی، نمیتواند زیرهرچند، بروزِ .  گردید

بده بستان    را متأثرنماید. یا بعبارۀ دیگر، جریانِ نظامی، اطالعاتی دوکشور  سیاسی، ط ِرواب

دار  میان آنقدرریشه  پاکستان  و  اختاللهاامریکا  که  آندو،  است  مابین  فی  ناگاه  و  گاه  ی 

را بخشکاند.    آنهاسیاسی واطالعاتی  اسرارآمیزِ   زمینِ ی فرورفته درهانمیتواند ریشه  هرگز

 ملیون نفوس، منابع بسیارمحدود ، ساختارِ   ۱۷۵  دایش تا امروز، با داشتنِ بدو پی پاکستان از

چنانکه  .  انگلیس پیوند خورده استامریکا و   دیگر، با  ده ها ملحوظِ  قومی و ملیتی ومتزلزلِ 

ایاالت متحدۀ امریکا  کُمک گیرندۀ عمده ازکشورِ پاکستان، پس ازاسراییل ومصر، سومین  

                                                                                              میباشد.
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                                       مریکا و شبکۀ تروریستی حقانی     ا

خورشیدی(    ۱۳۹۰ماه سنبلۀ سال  ۲۲م )۲۰۱۱صبحِ روزسه شنبه، سیزدهم ماه سپتمبر  

از گروهی  باز،  که  از طالبانِ بود  موجی  مسلح،  های    حمالتِ   شلیک  و  راکتی 

وزیرکابل  شهرِ   تلفِ مخ   نقاطِ تروریستی را درجنونبارِ  اقامت   اکبرخان )محلمانند کارتۀ 

خارجی  در حاشیۀ غرب    (،دپلوماتهای  بخصوص  دهمزنگ،  و  سه  کارتۀ  نواحی  شهر، 

امریکا درسفارتِ  ایاالت متحدۀ  انداختن   به راه  حمله باساس گزارشهای رسمی،  د.  کابل 

مریکا را ا  سه صد متری سفارتِ درواقع    ،نیمه کارۀ مرتفع  آوران، نخست یک عمارتِ 

آنرا و  نموده  گلوله  سنگر  اشغال  شلیک  بسوی    قراردادند.  تروریستها  توسط  و موشک 

مقرنیرو سفارتِ  متذکره،  سایرِ   و  ناتو  کابل  نظ  –سیاسی    مهم ِنقاط ِ  های  امی 

ه  مقاومتِ همچنان،و  نیرو  افغانستان  مسلحانۀ  امنیتی  مدت ِدربرابِرآنای  شبانه  ،  یک 

  پایان یافت.دیگر، ماجرا ِده تن  جراحتِ  بیشترازبیست نفرو ادامه یافت و با کشته شدنِ روز

آن، برهان الدین ربانی امیرجمعیت اسالمی و رییس " شورای عالی صلح" که    متعاقبِ 

آ  ازمدتی  با گر دست و    زده بود، توسط  فردِ وه طالبان بر ستین غرض مذاکره و آشتی 

،  این دو حادثه، گروه طالبان تقریباً دو هفته قبل از.  منزلش به قتل رسید  داخلِ انتحاری در

دک را نیز هدف قرار داده بودند.  ورمیدان    پایگاه نظامی نیرو های امریکایی در والیت

حمالت، های  این  مقام  افغانستان  که  استخب   امنیتی  های  امریکا،وشبکه  "    دستِ   اراتی 

و   کویته"  درآشورای  را  پاکستان  درخاک  مستقر  حقانی"   " تروریستی  دخیل  شبکۀ  ن 

  ی تبلیغات  –های سیاسی  فشارامریکایی را به غلیان آورد و    مقام های  خشمِ   ظاهراً   دانستند،

امریکا    دفاعِ   جدیدِ تا" وزیرِ ی "لیون پان  ساخت.سنگین تر پاکستانی را  علیه حکومت مدارانِ 

  تند روان    حمالت    " امریکا در دفاع از نیرو های خود که هدف  با صراحت اعالم نمود که  

رند ، اقدام میکند. . . من نمی خواهم در این مورد سخن یمستقر در پاکستان قرار میگ

، فقط میخواهم به شما بگویم که ما  این حمالت را میدهیم  بگویم که چگونه  ما پاسخ  

شبکۀ    حمالت    . . من بسیار نگران    اجازه نمی دهیم  این گونه حمالت ادامه پیدا کند.

حقانی هستم، زیرا اول این که آنها مردم را میکشند، آنها نیرو های ما را می کشند.دوم  

که این غیر قابل  در پاکستان می گریزند  دو باره به پناهگاه های امن خود  اینکه آنها  
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قبول است . بنابرین ، پیامی که آنها باید بشنوند این است که ما هر اقدامی را برای دفاع 

                                                               (۱)"   از نیرو هایمان انجام میدهیم

جمهورایاالت متحده، به پیروی ازسیاست های قبلی کاخ   ن، باراک اوباما رییسقبل ازآ

درنظر با  و  درداشتِ سفید  امریکا  استراتژیک  منافع  ملیارد    هفت  اعطای  منطقه، 

این  ، با ذکرِ برای حکومت پاکستان وعده سپرده بود مالی درپنج سال آینده رادالرمساعدتِ 

پاکستان  "  " همکاری مؤثرِ   به   مالی بزرگ رااعطای این مساعدتِ   امریکا،  نکته که جانبِ 

امریکا   اوباما  درجهتِ با  حتا  و  بود  گردانیده  مشروط  تروریسم  علیه  ضمنِ مبارزه   ،  

" ما برای پاکستان چک سفید نخواهیم  سخنرانی اش به همین مناسبت عالوه نمود که  

دربرابرِ "داد. که  بود  این  سخن  این  پاکستان    معنی  حکومت  برای  که  پولی  مقدار  هر 

  این زمینه، پاکستانی در مقام های  مخارج آن و یا نتیجۀ عملکردِ  پرداخته میشود، صورتِ 

                                                                     مورد نظرقرار داده خواهد شد.

بخِش ضمن سخنرانی دربرابرِ امریکا،    ارتِش   مشترکِ   ستادِ   "مایک مولن" رییِس    کمیتۀ 

با صراحتِ ۲۰۱۱ماه سپتمبر  نظامی کنگرۀ آن کشور دراواخرِ  بی سابقه یی اظهار    م، 

  آی عمل میکند و حمالت  ۀ حقانی به عنوان بازوی اصلی آی.اس." شبکداشت که :  

اخیر در افغانستان از سوی آی.اس. آی طراحی و توسط شبکۀ حقانی عملی شده اند. .  

روز   به  که  کابل  در  آیساف  های  نیرو  مقر  و  امریکا  باالی سفارت  مسلحانه  حملۀ   .

ماه سپتمبر انجام داده شد، کار شبکۀ حقانی با حمایت آی. اس. آی بوده است   سیزدهم  

  "(۲)                                                                                           

رجۀ پاکستان درهفتۀ اخیِرماه سپتمبر، سفری داشت خاامورِ ربانی کهر" وزیرِ حنا  خانم " 

امریکایی، آنها را با   مسایل با مقام های  سائرِ   طرحِ   تا ضمنِ   به واشنگتن. او دستورداشت

پاکستانی  دپلوماسی  از  تا  ،استفاده  سازد  دوستانه    امریکا،   متقاعد  را  پاکستان  با  روابط 

  زیرا امریکاییها   گیرند.ازسر  ای مالی و نظامی شان برای آن کشور راساخته و ُکمکه

از وجه هشتصد ملیون دالربرای حکومت پاکستان خود    پرداختِ اعالم کردند که عجالتاً 

هیالری  ، خانم "ن زمان بیان داشتند وریکه گزارشهای رسمی درآولی ط  اری میکنند.د

سه ساعته با خانم "کهر"،  دیدارِ  وزیر امورخارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا، درجریانِ  کلنتن"

وحمایتِ موضوع ِ  همکاری  به  استخباراتِ   مربوط  )آی.اس.  شبکۀ  پاکستان  آی(  نظامی 
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تروریستی مست درقبالِ  آن کشقر گروه های  و  درخاک  نموده  بگونۀ جدی مطرح  ور را 

مقامِ از حکومتِ   این  تا  خواست  درپاکستانی  متبوعش،  بصو   تروریسم  علیه  رت  مبارزه 

 یکی  طریقِ انم " کهر" به پاکستان برگشت، ازوقتی خ   جدی، فوری و صادقانه عمل کند. 

مردم آنرا   : "  به نفع امریکا نیست که دولت پاکستان وتلویزیونهای کشورش گفت  از

                                                                    )یا علی العجب !( از خود برنجاند. "

سپتمبربا    ماهِ   های اخیرِ امریکا نیزدر روز  جمهوریخواهِ   سناتورانِ یکی از  "لیندسی گراهام"

" اگر پاکستان قصد ادامۀ حمالتش در افغانستان را داشته باشد، باید  وضاحت گفت :  

خود را آمادۀ مقابلۀ نظامی با این کشور کند. . . پاکستان  امریکا شماری از نظامیان  

، اما اگربخواهد به این کشور مورد هدف قرار داده استنیرو های ما و افغانستان را در  

خود دفاع کرده و پاکستان را با    د، ما نیز از سربازان  تروریستی خود ادامه ده  این اقدام  

                                                                (۳). خواهیم کردخاک یکسان  

ریدل" پیرامونِ   سازمانِ   سابقِ   تحلیلگرانِ ازیکی    "بروس  امریکا    اطالعاتی 

ایاالت متحده شواهدی دارد که نشان میدهد    "  تروریستی درشهر کابل گفت :  حمالت ِ 

جاسوسی    برکابل، با اشخاصی تماس تلفونی داشتند که آنها باسازمان    حمله کننده گان

تماس   افراد  این  با  حمله  در طول  و  از حمله  پیش  مهاجمان  دارند...  ارتباط  پاکستان 

مقام های   افشاگریها هم نتوانست دستِ اما بازهم طوریکه دیده شد، این حرفها و داشتند."

   سازد.                  خله و کشتار و خونریزی در افغانستان کو تاهاپاکستانی را از مد

حکومت مداران    جانب امریکا به آدرِس   ظاهری  آنهمه گفتارها و اخطارهایعلی رغم  

آنطورکه ظرفِ  ایاالت  ۲۰۱۴–۲۰۰۱)   کامل  سیزده سال  پاکستانی،  م( مالحظه گردید، 

متحدۀ امریکا نخواست مبارزۀ مؤثر، جدی و حساب شده ای را برضد شبکۀ تروریستی  

درخاک ِ تروریستی  سازمانهای  و  وسایراحزاب  کویته  شورای  به  حقانی،  راه پاکستان 

تروریست  ، اقتصادی ودپلوماتیک را باالی رهبران ِسیاسی   بیندازد و یا فشارهای الزمِ 

میباشد.       تحلیل و بررسی دقیق  تان وارد آورد که این موضوع بالذات قابلِ پرورپاکس   

ن جلسۀ  ماه سپتمبر، حی  "یوسف رضا گیالنی" نخست وزیر پاکستان بتاریخ بیست و پنجمِ 

دراسالم  مخالف    احزابِ   و رهبرانِ مأمورین عالیرتبۀ حکومتش    ،جنراالِن ارشدفوق العادۀ  

دفاتر نین  حفاظت از نیرو های خارجی و همچ" این کشور مسوول  داشت که  آباد اظهار



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

882 

 

بین المللی مستقر در افغانستان نیست، بلکه این نیرو های افغان و خارجی  و مؤسسات  

اما، جنرال " اظهر عباس" سخنگوی ارتش  هستند که چنین مسوولیتی به عهده دارند."    

شجاع    اشفاق کیانی" رییس نیرو های مشترک و "ن "  پاکستان پس ازاین جلسۀ مهم که درآ

" تنها آنها  با صراحت اظهار داشت که    اشتراک داشتند، آی.اس.آی( نیزرییس )پاشا"  

)جنراالن پاکستان( با شبکۀ تروریستی حقانی رابطه ندارند، بلکه کشورهای دیگری نیز 

اتی الزم است تا با  هستند که با این شبکه در ارتباط اند. . . برای شبکه های استخبار

خود و حتی گروه های تروریستی رابطه داشته باشند، اما این بدان معنا نیست   مخالفین  

نظامی پاکستان ارتباطش    استخبارات    ک صورت گرفته باشد. . . سازمان  که به آنها کم  

با شبکۀ حقانی را ابقا کرده بود . . . هر سازمان استخباراتی میخواهد برای بعضی  

آنچه گروه مخالف یا سازمان های تروریستی نامیده میشوند،  د های مثبت، رابطه با هر  پیام

                                                                       (۴) "   رابطه داشته باشد...

اعترافِ  ترین  واضح  جانبِ   این،  بررسمی  مبنی  پاکستان  های   گروه  با  داشتن  ارتباط 

                                          تروریستی و ازجمله، با شبکۀ تروریستی حقانی میباشد.  

، طی یک گفت و گو با خبر گزاری  پاکستان  سابقه دارِ   نظامیانِ " یکی ازاما، جنرال " سعد

{ این خوش باوری }پاکستانامنیتی و نظامی    " در برخی از حلقات  " بی بی سی"  گفت :  

دارد امریکایی    وجود  و  میشود  خارج  افغانستان  از  امریکا  ماندن ها  که  دیگرارادۀ 

مردم در برابر کشوری مانند   ، استفاده ز احساسات  نمدرافغانستان را ندارند. . . به نظر

اقتصادی بسیار ، از لحاظ  ک استاکستان نیست. پاکستان یک کشور کوچامریکا به نفع پ

ز افغانستان،  نظامی هم با امریکا برابری نمیتواند بکند. گذشته ا  ضعیف است، از لحاظ  

افغانستان  ، اگر امریکا ازاستمهم  پاکستان برای پاکستان بسیارروابط میان امریکا و  

ن، پاکستان باید تان را فراموش نخواهد کرد. بنابرآبرخورد پاکسخارج هم شود، هیچگاه  

                 (     ۵؛ )زیرا در غیر آن صورت، ضررخواهد کرد.از تأمل کار بیگرد، 

،  ه حقانی{ یک گروه مشکل آفرین استاین گروه }گروجنرال " سعد " عالوه نمود که "  

آنها صدمه آمد  ذشته امریکا نتوانسته به منبع درگ  نه وطن دارد و نه قلمرو. در ده سال  

ار نیرو دارند.  . . اگر پاکستان بخواهد با استفاده  بزند و آنها میگویند که ده تا پانزده هز

از چنین گروه هایی به اهداف خود در افغانستان برسد، اشتباه میکند و این به ضرر  
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پاکستان    به  که  آنقدر  من  نظر  به  دارد  که  افرادی  با  گروه  این  بود.  خواهد  پاکستان 

                                          (۶زند" )میتوانند صدمه بزند به امریکا صدمه نمی 

در   "محموداچکزی" که  پارتی  عوامی  ملی  سرانِ رهبِرحزِب  پاکستان    جلسۀ  حکومتی 

"،   " اشفاق کیانی" و " شجاع پاشا سؤالهای جانداری ازاشتراک نموده بود، ضمن طرحِ 

کهاظهار سازمان  داشت  اگر  دراستخبارات    "  بخواهد،  پاکستان  نظامی  ازیکم  اه کمتر 

  پاکستان و رهبرِ   سابقِ   و " نوازشریف" صدراعظمِ   "درافغانستان امنیت تأمین میشود.

علی رغم جفا ها وغداریهایی که بحق مردم افغانستان انجام داده  " مسلم لیگ" نیز   حزبِ 

     :                                                                                 این جلسۀ رسمی گفتدر  است،

آی اس آی از طالبان بدون دلیل    حمایت    جامعۀ جهانی و امریکا در مورد    " اتهامات   

 "ما حتماً سیاهی وجود دارد.  نیست... هرجا که دود باشد، حتماً آنجا آتش است ودر دال  

یک صحنۀ تحویلدهی سالح ومهمات توسط  ویری از امریکایی تصامقام های گفته شده که  )

از بعنوان مدرکِ   جنراالنِ یکی  را  حقانی  گروه  به  برای ص  پاکستان  آن معتبر  دراعظم 

                                                                             (.کشور تسلیم داده اند

رحمن َ  " ملِ "  بیشتراز  ک  که  پاکستان  پیرامونِ آندیگرِ   هرمقامِ وزیرامورداخلۀ    کشور، 

طالبان  تروریسم القاعده و به طرفداری ازسخنان سخیفانه بعمل آورده و راجع به    افغانستان

: " سازمان استخبارات امریکا، شبکۀ هراس افگن  داشت که    ، اظهارحرف میزد ربیشت

این شبکه را نیز آموزش داده است . . . شبکۀ حقانی    حقانی را ایجاد کرده و جنگجویان  

گاه های این شبکه در پاکستان  رد و آنهایی که تصور میکنند پناهدر افغانستان به سر میب  

                     (۷)()یا علی العجب !".. ، باید شواهدی در این زمینه ارائه کنند.است

پاکستان  طالبان   تجمع  امریکاهیچگاه نقاط  " چرا    داشت که  پاکستانی اظهاردیگرِ   یک مقامِ 

آنها معرفی میکند، هدف قرار نمیدهد و نقاط دیگری را بمباران  آباد به  را که اسالم 

با سران   که سازمان سیا  اینست  از  داشته و   طالبان    میکند؟ مگرغیر  ارتباط  پاکستان 

                                                                                            " ؟دارد

 داشتنِ نی و امریکایی و حتا انگلیسی، ازافغا  درحالی گفته شد که مقام هاین  این سخنان

پناهگاه ها، فعالیت های   نی پیرامونِ پاکستا  مؤثق و تحویل دهی آنها به مقام های  اسنادِ 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

884 

 

 کابل، سفارت شهرِ   خونینِ   پای شبکۀ حقانی و شورای کویته درحمالتِ   تروریستی و ردِ 

امریکایی تا آنجا های ناتو و غیره رسماً اظهاراتی نمودند. یک مقام ِامریکا و مقر نیرو 

مستند ی را بدست آورده و به جانب پاکستان تحویل داده اند   " فلم  پیش رفت که گفت  

آن کشور را حین تحویلدهی سالح و مهمات برای تروریست های  برحال  که یک جنرال  

                                           (۸)شبکۀ حقانی در مناطق قبایلی نشان میدهد. "  

را تا بدانجا رسا نید که گفت : " پاکستان  این " رحمن ملک "،  دروغگویی و بی حیایی  

ندارد" ، درحالیکه جنرال    دیگر   هراس  افگنانِ ازی  حقانی یا هرگروه  هیچ پیوندی با شبکۀ 

با صراحت گفت که :    " اظهرعباس" سخنگوی ارتِش  ما پیوند خود با شبکۀّ پاکستان 

.  کشوری یک نیاز استاستخباراتی هر  حقانی را حفظ کرده ایم و این، برای دستگاه  

های   پیامد  بعضی  برای  میخواهد  استخباراتی  آنچه  هرسازمان  هر  با  رابطه  مثبت، 

لگروه   "   مخا  دارد  نگاه  را  میشوند  نامیده  تروریستی  های  سازمان  یا  ف 

(۹)                                                                                            

  ، با صدورِ خورشیدی ۱۳۹۰ ماه میزان سال دیگر، نیرو های " ناتو" بتاریخ نهمِ سوی از

، یکی از بلند پایه ترین  فرمانده گروه حقانی را  " حاجی مالی خاناطالعیه یی گفتند که  

  عملیات  ان می آورده و آنها را در اجرای  تروریست را از پاکستان به افغانستکه افراد  

"                                    ، دستگیر نموده اند. ..تروریستی هکاری میکرده است  

جالل الدین حقانی     اسرارِ   اعتماد و محرمِ   قابلِ   گفته شد که " مالی خان " نه تنها شخِص 

او را به زنی هم گرفته    ی خواهرِ سراج الدین(  بود، بلکه  جالل الدین حقان و فرزند ش )

                                                                                                   بود. 

آنگاه که در ناتو،  فوراسموسن سرمنشی سازمان  دفاع نشستِ اندرس  دو روزۀ وزرای   

خارجۀ کشور های عضو ناتو در بروکسل اشتراک نموده بود، با صراحت اظهار داشت و 

در پاکستان  ما حمله میکنند،    یستانی که به مردم افغانستان و سر بازان  ر" تروکه :  

دارند  مرکز  و  فعالیت  پناهگاه  علیه  تا  میخواهیم  پاکستان  از  که  است  دلیل  بهمین   .

(                        ۱۰)فعال هستند اقدم نماید. " ه ای تروریستان که در مناطق قبیل  
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بگو د پاکستان،  ربحبوحۀ  و  امریکا  میان  سیاسی  )شکررنجی(   گی  کشیده  و  ها  مگو 

مقام های پاکستان تعداد زیادی  دیگرحقایقی برمال گردید. بدین معنا که عالوه از آنکه  یکبارِ 

)سی.آی.از وعده  اعضای  از  ای(  ازیی  را  امریکایی  اخراج   خاکِ دپلوماتهای  پاکستان 

کشیدند، دست به افشاگریهایی    آنان بیروناختیارِ  مخفی درپاکستان را ازنموده و تسهیالتِ 

" ایاالت متحده از :  ی زرداری رییس جمهور پاکستان گفتعلنیزیازیدند. مثالً، آصف  

دادن   پناه  به  را  ما  طرف  روان    یک  میساز  تند  متهم  خود  اسالمی  دیگر  ازجانب  د، 

جنرال اشفاق کیانی رییس    ، رسیدن به مذاکره با عین این گروه ها میباشد. "مشغول  

" امریکا بهترمیداند که کدام کشورها با گروه حقانی  پاکستان گفت :    های مشترکِ نیرو 

" گروه حقانی را گفتند که  عالیرتبۀ پاکستان  مامورینِ " و برخی دیگراز در تماس است .  

سالها آنست که حکومت مداراِن پاکستان ازو . . . واقعیت    "امریکا ایجاد کرده است     خود

نظامی با امریکا، علیه شوروی وقت شامل بوده و    –پیمان های سیاسی  ا دربدینسونه تنه

عملکردهای  لکه حتا درپیمان ها، برنامه ها و همکاریهای گسترده یی با هم داشته اند، ب 

  ن، ، اشتراک مساعی داشته اند، بنابرآاستخباراتی منطقه به نفع یکدیگرمخفی تخریبی و  

زیادی درآرشیف های  اسراروناگفته های  گذشته متذکرشدیم،  که قسماً درصفحات ِهمانطور 

( وجود دارد که اگر  اکستان و انگلستانپ پاکستان( و نیز )محرمانۀ هردو کشور)امریکا و  

سرِ  رسو آن روزی  گردد،  اسرارگشوده  های  همه  خواهد  ایی  نمایش  به  را  عظیمی 

                                                                                             .گذاشت

اسرارِ  و  انکار  آنهمه  رغم  دپلوماتیکِ   علی  و  برعدمِ   سیاسی  مبنی  پاکستانی  های    مقام 

لنتن" وزیرامورخارجۀ امریکا به  ، مادامکه "هیالری کارتباط با شبکۀ تروریستی حقانی

بیستمِ  و  نزدهم  اکتوبرتاریخ  ماه   ۲۰۱۱  " سفرنمود،  آباد  اسالم  به  کهر"  م  ربانی  حنا 

 اطراف   تروریستها در" پناهگاه های امن  امورخارجۀ پاکستان رسماً اعتراف نمودکه  وزیر

که موازی به  "  و باساس یک گزارش دیگرمیان افغانستان و پاکستان وجود دارد.  مرز

کویته، مرکز تجمع طالبان بوده در  " خروت آباد "این جریانات به نشر رسید، میگفت که  

تۀ حزب " جمعیت  " موالنا عصمت هللا " عضو پارلمان پاکستان و یکی از اعضای برجس

کنندۀ همآهنگ  پاکستان"،  تروریستی    العلمای  و  فعالیتهای  کویته  طالبان  }میان  طالبان 

                                                                                 .دافغانستان{ میباش
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جمع    در رسمی با رسانه ها و نیزدولتی افغانستان نیزطی اظهاراتِ   درعین حال، مقام های

سنا،   مجلس  و  پارلمان  وضاحتِ وکالی  در با  که  کردند  ادعا  کامل  تروریستی    مالتِ ح  

ترکدرشهراخیر شبکۀ  آی.اس.ابل،   ازحمایت  که  حقانی  پاکستان  وریستی  آی 

داخلۀ افغانستان بسم هللا محمدی وزیرامورِ مثالً،   اساسی داشته است.  است، نقِش برخوردار

برهان   " ترور   پارلمان گفت :خورشید ی در   ۱۳۹۰ل  سایکشنبه دهم ماه میزانِ  در روزِ 

الدین ربانی رییس جمهور پیشین  و رییس شورای عالی صلح کشور در پاکستان و  

توسط سازمان استخباراتی و شورای کویته سازماندهی شده بود. حکومت افغانستان  

ن در کابل شواهد و مدارکی را که در این زمینه بدست آورده است نیز به سفارت پاکستا

ست  و کسانی که در نخ درپاکستان و شورای کویته ا  . . همه سر  تحویل داده است .  

قضیه{ دست اندرکار بودند،  همه اش در دو دهۀ اخیر نماینده های آی آنجا }در این  

                                                                  (۱۱)"اس آی پاکستان بودند.  

در ماه می    ، منجمله، " شبکۀ اطالع رسانی افغانستان"برخی از رسانه های افغانستان

مان اطالعات پاکستان )آی.اس. خبر رسیده که سازمیالدی نوشتند که  "    ۲۰۱۴سال  

نظامیان  آی از  گروه  چندین  ترور    (  منظور  به  را  طالبان  فرماندهان    خود  نظامی 

داخل  درخاک   به  سازمان  خاک    افغانستان  های  نیرو  است...  داشته  گسیل  ما  کشور 

از راه منطقۀ چترال    }جمعاً صد نفررا{    ده نفره  ده گروه    اطالعات پاکستان در قالب  

ک    وارد   و  نورستان  ناموالیت  آنها  که  را  آنچه  تا  اند  فرماندهان  نرشده  را  طالبان    شان 

قبایل که برضد دولت پاکستان می زرمند { می نامند،    طالبان    افغانستانی }غالباً رهبران  

                                                                                  "به قتل برسانند

ه های ده نفرۀ پاکستانی چه  "  خدا میداند که این گرورسانۀ مذکورعالوه نمود که :   

زیاد این گروه ها،    کسانی را به قتل میرسانند وچه اهدافی را پیگیری میکنند؟ به احتمال  

کاخ سفید در  امریکا درافغانستان و درتعارض با اهداف   حضور    اشخاصی را که مخالف  

رسیدن به  منطقه هستند را به بهانۀ طالبان، سر به نیست میکنند... امریکایی ها برای  

پاکستان را مجبور   خود در افغانستان، در برخی موارد دولت   شوم  خواسته ها و مقاصد  

قبال   در  را  ای  ناجوانمردانه  های  پروسه  تا  انجام   میسازند  افغانستان 

                                                                                          دهد..."  
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حاضر، بسیاری از پشتونهای پاکستان    درحال  "  رسانه های افغانی همچنان نوشتند که :  

  گپ زدن    مرکزی، شمال و غرب کشورما آمده اند که لهجه و طرز    به زور به مناطق  

باد و خوست فرق میکند و کار به جایی رسیده ی های قندهار و جالل آبا افغانستانشان  

افغانستانی به ارتش ملی و پولیس نیز  است که تعداد زیادی غیر افغانستانی، اما با نام  

                                                                              (۱۲)"وارد شده است ..

شورای امنیت ملی افشا   قولِ م، از۲۰۱۴افغانستان درماه جوالی برخی از خبرگزاریهای 

پاکستان، ده ها ملیشۀ قومی را در نزدیکی مرز درخاک    " سازمان استخبارات  نمودند که  

  ۳۰پاکستان برای هر ملیشه، ماهانه    ت... سازمان استخبارات  افغانستان مسلح کرده اس

ملیشه    آی تالش دارد با مسلح کردن  کستانی حقوق می پردازد...آی.اس.هزار روپیۀ پا

افغانستان    سرحدی به ویژه درخاک  آنها، جنگ و نا امنی را در مناطق    ها و تحریک  

                                                                                           تشدید کند"

 می  افغانستان درماهِ  که رسانه های داخلِ حال بنویسم  درعین ِ جا دارد این موضوع را نیز

چارچوب  .آی برداشتند که دروی دستگیری جواسیسی ازشبکۀ آی.اسم پرده ازر۲۰۱۴

بعنوان کارمند و متخصص جابجا شده وزارت مخابرات و   تکنالوژی افغانستان ظاهراً 

امنیتی    هایازکابل به اسالم آباد، توسط نیرو بسته های معلوماتی    انتقالِ   بودند. آنها حینِ 

 هایای بین المللی، بخصوص فشارهدربحبوحۀ انتقاد ها و فشارافغانستان دستگیرشدند.  

متحده    دپلوماتیکِ   نسبی بر ایاالت  مبنی  پاکستانی  های  مقام  کشورحمایتِ باالی  آن  از   

پا  تروریسم و شبکۀ تروریستی حقانی، مأمورینِ  کستان گفتند که  امریکا خود  عالیرتبۀ 

شبکۀ حقانی حمایت میکنند؟  البته این اشاره یی بود تهدید  بهترمیداند که کدام کشورها از

حمایت    ودش شبکۀ متذکره را ایجاد نموده و موردِ آمیزعلیه امریکا که گویا آن کشور خ 

داده است.   ناتو" درقرار  منابع "  "  ولی درعین حال،  از دستگیری  همین شب و روز 

هوا پیمای بدون پیلوت امریکایی   زدران" توسط " جانبازحاجی مالی خان"  و کشته شدنِ 

 شبکۀ  ارشدِ   ۀ فرماندهانِ منابع مذکور درعین حال گفتند که این دو تن، ازجمل  .اطالع دادند

 افغانی  مقاماتِ  تروریستی علیه نیروهای امریکایی و عملیاتِ حقانی بوده و نقش مهمی در

اند. پاکستانی درنکتۀ د  داشته   اوضاع متشنج میان امریکا،  قبالِ یگری را که مقام های 

  افغانستان و بگو مگو های لفظی میان طرفین، در تبلیغات رسانه یی خویش پاکستان و 

یعنی " شبکۀ  ،  افغانستان را نیزنوشتند   شبکۀ حقانی، اسمِ   نامِ گنجانیدند، این بود که درکنار ِ 
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های منطقه  ن این بود تا برای امریکا و کشورمقام های پاکستامنظورِ ."  حقانی افغانستان

تروریستی، ماهیتِ  این شبکۀ  که  پاکستانی. مگروانمود سازند  نه  دارد،  افغانی  موازی   

پاکستان که حامی و پرورش    ل حمید گل سابق رییس شبکۀ جاسوسی ارتِش بدان، جنرا

تنظیم " های اسالمی  ه  دهند ایجادِ   عنصرِ جهادی و  –ی "  گروه طالبان    مهم درپروسۀ 

خور  ودشمنِ  استسوگند  شده  شناخته  افغانستان  ملت  برنامۀ  دۀ  با  ،  طی یک مصاحبه 

تلویزیونی " دنیا " درماه اکتوبرِ   ۲۰۱۱م با صراحت اظهار داشت که  "  مولوی  حقانی و  

 گلبدین حکمتیار همانقدر پاکستانی   هستند که من نیستم .  "                                  

پاکس ی  خارجه  امور  وزیر  کهر  ربانی  حنا  جانبۀ خانم  همه  ی  فشارها  درنتیجه    تان 

خونین درمنطقه، طی    دپلوماتیک و رویداد های  جریاناتِ   کشاکِش کشورهای غربی و در

بین المللی تنها    " بجای اینکه جامعۀ کستان گفت :  نگاران درپایک گفت و گو با خبر 

آن کشور هایی   )طالبان( سرزنش کنند، باید همۀ پاکستان را بخاطر ایجاد فرانکنشتاین  

چند سال قبل، بی نظیر      " خطرناک سهم داشتند.  این گروه    را هم مالمت کنند که در ایجاد  

 طرح  »  بوتو صدراعظِم وقِت پاکستان نیزطی یک کنفرانس ِمطبوعاتی دراروپا گفته بود:  

انگلیس  تشکیل   طرح  یک  اساساً  ازآطالبان  امریکا  ی  متحده  ایاالت  بود،  حمایت  ی    ن 

دربار   و  آورد  بعمل  دپلوماتیک  و  مخارج    سیاسی  سعودی  بعهده  عربستان  آنرا 

                                                                                       «      گرفت.

کابل   خبری در ملی افغانستان دریک نشستِ   امنیتِ   سخنگوی ریاستِ   "لطف هللا مشعل"

  : اسناد  گفت  }درمورد    "  نیست،  درست  بگوید  نمیتواند  کسی  که  معتبری   بسیار 

  خانه از باال، نقشه، اشخاص   خانه، عکس   برهان الدین ربانی{ بدست آمده: آدرس  ترور  

چند برآمدند و با    چند نشستند و ساعت    کجا و چه وقت آمدند، ساعت  ساکن درآن که در

   " چیزی درآن گفته شده . . . مجلس هم هست که چه شان، حتی نوار  ای بعضی صداه

و شاید   دولتی افغانستان باید گفت که گروه طالبان  های سیاسی درحلقاتِ ترور  به سلسلۀ 

  برهان الدین ربانی، مامورینِ چند ماه، عالوه از موفق شدند تنها درجریان ِشبکۀ حقانی نیز 

   از:             عبارت بودند، به قتل برسانند که تعدادی ازآنهاُملکی و نظامی زیادی را 

شمال  جنرال داوود ) داوود( فرمانده زونِ   
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امنیتی والیت تخار جنرال شاه جهان فرمانده امورِ    

لک زرین فرمانده جهادی والیت کنر مَ   

انجنیر محمد عمر والی قندوز    

امنیتی والیت قندوز  جنرال عبدالرحمن سید خیلی فرمانده امورِ    

ضو پارلمان محمد هاشم وطنوال ع    

احمد ولی کرزی رییس شورای والیتی قندهار و برادررییس جمهور    

قبایل  جان محمد خان مشاور ریاست جمهوری در امورِ    

مولوی حکمت هللا  رییس شورای علمای قندهار   

                                           غالم حیدر حمیدی شهر دار قندهار و کسان دیگر.  

رییِس وزیر  آن،متعاقب ِ و  درامنیتِ   امورداخله  که  آنگاه  افغانستان،  ملی  برابراعضای  

گفتند  دیگرنیز برداشتند و آن این بود که  میگفتند، پرده از روی یک توطئۀ  پارلمان سخن

 دفتر    طبی کابل و کارمند    علوم    دانشگاه    و دانشجویان    ان: "  شش تن به شمول استاد

." آنها  رییس جمهور بازداشت کرده اند  تالش برای ترور  ریاست جمهوری را به اتهام  

کنفرانِس  یک  در  طی  نیزاظهارمطبوعاتی  که  کابل  محافظان  داشتند  از  یکی  رییس    "  

، قصد والیت قندهار است   جمهور بنام محب هللا که باشنده ی منطقه ی کرز ولسوالی دند  

  کرزی به برخی سفارتخانه ها و دفاتر    بر ترور  عالوه  داشت با همکاری این شش تن،  

انزده روز، در منطقه ی میرامشاه   پ  مدت  را انجام دهند. . . این شش تن درخارجی حمالتی  

آموزش    ،، بمب افگنها، نارنجک انداز و راکتسبک  سالح   استفاده ازمورد  ان درپاکست

البنگالی    هللا و عبد این شش تن، دوعرب به اسامی سیف هللا المصری  دیده اند. مربیان  

                                                               از اعضای شبکۀ القاعده بوده اند . . . "

و حوادث ِ   داغِ جریاِن  در نشریۀ    جامعۀ  اتهاماتِ تروریستی  یک  پاکستان،  علیه  جهانی 

  سالِ اکتوبرِ   رخ پنجمِ ( مؤ ۴۰)  شمارۀوتایمز" چاپ کانادا دردبنام " ار  پاکستانی   زبانِ اردو 

تروریستی    شبکۀ  نی " رهبرِ " سراج الدین حقا  قولِ میالدی خویش، مطالبی را از  ۲۰۱۱

}شبکۀ    " اینجا می گنجانیم :  بخشهایی ازآن را در  ه نشر رسا نید که ما تنها ترجمۀب حقانی  
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، ولی با برخی از منابع مخفی امریکایی برهان الدین ربانی نقشی نداشته  درقتل    حقانی{  

                                                    براه اندازی مذاکرات در تماس بوده است . "    بخاطر  

مال عمر رهبر آنهاست و از گفته های خویش اضافه نموده که "  دیگری از   بخِش وی در

اسالمی حرکت    امارت    وی پیروی میکنند . . . آنها مطابق به قواعد و ضوابط    دستورات  

باساس   میگیرد،  صورت  که  عملیاتی  کلیه  و  واحکام  میکنند  رهبری   دستور 

                                                                           اسالمی میباشد..."  امارت  

  ۲۰۰۸سال  جونِ  ماهِ " حقانی " در  جالل الدینمیگیرد که  صورت  این اظهارات درحالی

صدورِ  طی  برادرانِ   میالدی،   " عنوانی  یی  بود    اعالمیه  گفته  چنین    " طالب 

:                                                                              
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" حقانی" چنین است :   عالمیۀا ترجمۀ  

مسلمانانِ  برادرانِ   امارتِ   "  و  اسالمی،  علیکم  اسالم  هللا    طالب  وبرکاته.  رحمته 

طالب معلوم است که تحریک اسالمی طالبان تنها    همانطوریکه به همه ی شما برادرانِ 

اسالمی سر های شان را نذر کرده اند  شریعت ِ قانونِ  نام اعالی هللا و برای گسترِش   زیرِ 

بی می جنگند که تا کنون ما در این راه شمار زیاد صلی نظام ِ و برای جلو گیری ازتحکیمِ 

ما آگاهتر    ،هر روز   دالور و برجسته ای خود را از دست داده ایم. با گذشتِ از مجاهدین ِ

نهای ما تجارت ها جریان داردو  مردم ما بازی میشود و بر خو  می شویم که بر سرنوشتِ 

برادران ِ  عوِض در ها کشانده میشوند کپول،  بر صلیب  به عنوان ِ ما  به  ه  میتوانیم  مثال 

  عثمان( ، مال صیب مالصاحب{  اخترمحمد )مال صیب }   خدا بیامرز مان مانند  برادرانِ 

منصور(  سیف هللا )   }صاحب{  عبدالمنان، مالصیب}صاحب{  داد هللا ، مال صیب    }صاحب{ 

با صلیبیها چنین تصویب شده    ره کرد و همچنین در شورای کویته و معاملۀاشا مخفی 

نیز از  جسور و دالورِ مجاهد ِ  برادرانِ   است که سایرِ  اسالمی  ببرند. تحریک ِ  بینما را 

ده سال پیش نیستند که خاص برای رضای خدا و دفاع  طالبان امروزی دیگر آن طالبان ِ

  که بدونِ رهبری شورا امروز بدست کسانی افتاده  نگند. سیستم ِبج  مستضعفین  از حقوقِ 

 قادر به انجام هیچ کاری نیستند. آنعده از طالبانِ   اجازه سازمانهای استخباراتی خارجی 

ند و دیگر نمیخواهند که با آنها  شوچنین اشخاص آگاه می پاکدل  و مومن که از اصلیت ِ

همدوش به غالمی خارجی ها ادامه بدهند و میخواهند که از آنها فاصله بگیرند. آنوقت یا  

لذا برای   رده میشوند.  به صلیب میکشانند و یا هم توسط سازمانهای دیگر از بین بُ   آنان را

خود    طالبِ   برادرانِ اینکه به این وضعیت خاتمه بدهیم  و بتوانیم از تلفات وضایع شدن ِ

 مسلمانِ برادران ِنحو احسن ادامه بدهیم و    خود را به  کنیم و بتوانیم که جهادِ جلو گیری  

خود به  طالب ِخود را از چنگ صلیبی ها رهایی بخشیم، بعد از مشورت با قوماندانان ِ

باید به سیستم رهبری تغییرات بیاوریم. چون    رسیدیم که وقت آن فرا رسیده که  این نتیجه  

غلط از سوی مالعمر مجاهد و باجه ی ایشان مال عزیز    یک سری اوامرِ اخیراً ما شاهد ِ

 عبدالشکور و مال جان محمد بلوچ میباشیم که منجر به از دست دادنِ   هللا اسحاق زی، مال

مانند بیت هللا محسود و مال منصور داد هللا و چندین فرد دیگر    مبرجسته و کرا   اشخاِص 

ما به خاطر سهل انگاری مال محمد عمر، از روی جبر  شده است و از سوی دیگر طالبان ِ

اینجا آشکار میشود که مال عمر یک فرد بی    حزب اسالمی میشوند. ازدست به گریبان ِ
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سالم ِ نا  رهبری  که  میباشد  بیسواد  نشناخته،  و  خطرِ عرضه  گی     وی  پاشیده  هم  از 

رهبری را    ماندن در سمتِ   طالبان را افزایش میدهد. لهذاست که این فرد، لیاقتِ تحریک ِ 

مربوط به یک    اسالمی و رهبری آنها یک میراث نیست که تنها  ندارد. همچنین طالبانِ 

  رهبری میباشند که از سوادِ اسالمی ما کسانی شایسته ای سمت ِخانواده باشد. در سیستم ِ

مثبت و سازنده در عرصه ی پیشرفت    تحوالتِ   الزم بر خوردار باشند و توانایی ایجادِ 

ما به    طالبِ   سیاسی را دارا باشد و بتواند که یک اتحاد و همبستگی را در بین برادرانِ 

مقابل ِ  وجود و همچنین  بیاوردو در  بدهد  نیروی واحد و تک فرمانده تشکیل  کفار یک 

تمامِ  بخشد. چونکه  استحکام  را  المللی خود  بین  تمام کشوربتواند که روابط  ها   ملتها و 

ما نیستند. چیزی که منجر به بد نامی طالبان شد سیستم رهبری بود که با خود    دشمنانِ 

طالبان را در جهان   یم گیری های بی جا بود که تحریکِ خواهی  های بیش از حد و تصم 

کارای دیگر در    اندیشمند و  بد نام ساخت. اگر امروز بجای مال عمر کدام شخص مسلمانِ 

ایفای وظ مقام  قوماندان  این  و هر روز یک  نبود  ما چنین  امروز سرنوشت  یفه میکرد 

مردم و جهان بد    ما پیِش یک ِبرجسته ای ما به دست صلیبیها شهید نمیشد و نه اینقدر تحر

نام میشد. تنها بیرون رفت ازین بحران اینست که ما باید یک شخص با سواد، کارا، با 

یفه ای  . این وظ مت رهبری طالبان بگماریمطالبان را در س   تجربه و اندیشمند و غمخوارِ 

مقابله با اشغالگری واحد برای  یک نظام ِ  ست که تا بوجود آوردن ِ دینی هر طالب مسلما ن ا 

                                         خود ادامه بدهد. و ماعلینا اال البالغ . صلیبیها به جهادِ 

             دین ) حقانی(لمولوی جالل ا الجاج

۰۹   /۱۳۸۷/۰۱تاریخ    

   

مطمئن هم بود، زیرا  این نکته را نیز باید افزود که در ثقه بودِن این سند نمیتوان کامالً  

دربحبوحۀ چنین اوضاع و احواِل جنگی و اطالعاتی، امکاِن سند سازیها نیزوجود میداشته  

                                                                                                باشد.
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استخبارات نظامی  عین حالیکه دست  مجددی" رییس پیشین مجلس سنا، در  صبغت هللا   "

از  "  کابل دخیل دانست، گفت :  برهان الدین ربانی و انفجارهای شهرِ   پاکستان را درقتلِ 

امنی و   که آی اس آی پاکستان سبب تمام بد دوازده سال است که داد می زنم و میگویم

   " مصیبت ها در افغانستان شده، کسی قبول نمیکرد و حال ک ل دنیا این را میگوید ...

با شبکۀ  افغانستان طی صحبتی  امنیت ملی رییس جمهورِ امورِ در"سپنتا" وزیرمشاوردکتر 

ن و پایان دادن به  امنیت در افغانستا  " برای تأمین  داشت که :  ( اظهارخبری )بی بی سی 

نظامی و اطالعاتی    تا " گفت و گوهای صلح" بجای طالبان، با مقامات  است  خشونتها، نیاز

ابزار   انجام شود... آی اس آی از تروریسم به شکل سیستماتیک به عنوان   پاکستان 

حل  ه را  خارجی خود استفاده میکند. .. هرگونه گفت و گوی صلح و پیدا کردن  سیاست  

                                                        ست و جو شود. . " باید در پاکستان ج  

  داخلِ ی علمای کشور" در" شورای سراسرحامدکرزی نیز، موقعیکه بااعضای  متعاقباً،

" پناهگاه های مخالفین در پاکستان موقعیت  داشت که    جمهوری دیدارمیکرد، اظهارارگِ 

همه مردم هم این است که  با آن کشور بحث و مذاکره   داشته و یگانه راه حل و خواست  

                                                                                  "صورت گیرد...

( که درمیانۀ   جهانی امریکا )سی.آی.ایشبکۀ استخباراتِ " رییس سابق ِ  لئون پانیتاعالوتاً، "  

دفاع ایاالت متحدۀ امریکا  وزارت    رابرت گیتس" به کرسیالدی، بجای "  می ۲۰۱۱سال  

بکابل سفر کرد، بگونۀ رسمی و کامالً با صراحت   مذکورسالِ   جونِ   ، وقتی در ماهِ نشست

بن الدن{، درجایی    شماره یک القاعده } پس ازمرگ    مرد  " ایمن الظواهری  اظهارداشت :  

، " جرج   آن"  و متعاقبِ   ه است .پاکستا ن مخفی شد  شمال غرب  قبیله نشین     در مناطق  

" ما هیچ مدرکی برای حضور الظواهری در  سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفت :  لیتل"  

                                                                    "جایی غیر از پاکستان نداریم .

ه با خارجۀ امریکا، آنگاه کوزیرامور م، خانم هیالری کلنتن  ۲۰۱۱درمیانۀ ماه سپتمبرسال   

، گفته  خانم " حنا ربانی کهر" وزیرامور خارجۀ پاکستان درواشنگتن دیداِرسه ساعته داشت

، بخصوص   تروریسم درمنطقه و پناهگاه های تروریستهاآنها روی مشکلِ   شد که کلیه سخنانِ 

.  همچنان، "  چرخیدپاکستان می خاک ِ قانی" درپایگاه های شبکۀ تروریستی " ح  موجودیتِ 

"  :  ی پاکستان گفت یک مصاحبه با رادیواسالم آباد، ضمنِ کامرون مانتر" سفیرامریکا در
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پیچیده  را در افغانستان علیه نیرو های امنیتی داخلی و بین    شبکۀ حقانی که اکثر حمالت  

در گذشته    رد. . . مانزدیک قرار داپاکستان در ارتباط    المللی طرح و اجرا میکند، با دولت  

، شواهدی هست که شبکه ی حقانی با دولت پاکستان ارتباط دارد. این ارتباط هم گفته ایم

                                                                                     باید قطع شود."

تشکیالتِ  با  که  حقانی"   " تروریستی  شبکۀ  که  گفتند  مطلع  پاکستانی طالبانِ   منابع     ،

 پاکستان مدغم  جاسوسی ارتِش   سازمانِ   کنترولِ   شمالی و تحتِ   بخصوص در وزیرستانِ 

افغانی،    میان قبایل دارد که جنگجویانِ مجموعاً بیست و نه کمپ آموزشی در،  گردیده است

بنگالدیشی  عر ازبکستانی،  دابی، چچنی،  ازوامثالهم را درخود جا    سوی حکومتِ ده و 

رهبری شخصی بنام " بیت    مالی میشود. این شبکه، قبالً تحتِ عودی حمایت ِعربستان س 

آنکه " محسود "   و ذولفقار( قرار داشت و پس ازعبدهللا وی )  هللا محسود" و دو برادرِ 

گرفت، سازمان جاسوسی ارتش پاکستان،  های بی پیلوت امریکایی هدف قرار  توسط طیاره

 رهبری این شبکه قرارداده کادرِ ن حقانی" را در" پسر " جالل الدی " سراج الدین حقانی

کوبسن" سخنگوی نیرو های  درهمینجا الزم به تذکر است که جنرال " کارستن جا  است. 

نیرو    بحبوحۀ جابجاییو در  م۲۰۱۱سال    افغانستان، درهفته ی سوم ماه اکتوبرِ آیساف در

در  افغانستان  و  "ناتو"  و  نوارِ های  افغانستان  میان  ونیز،  مرزی  پاکستان 

شبکۀ حقانی، به رسانه های    مختلف پیرامونِ   جوانبِ   ضد و نقیِض   اظهاراتِ گرماگرم ِدر

افغانستان است و در فعالیتهای زیاد تخریبی در"  شبکۀ حقانی مسوول  افغانستان گفت :  

این روز ها میکوشد تا مراکزش را در کابل ایجاد نماید، اما  جامعه ی بین الملل سعی  

دلیل    میکند به  نکند... شبکه ی حقانی   پیدا  این هدفش دست  به  تا شبکه ی حقانی 

شرقی کشور جایگزین شده اند و از ده هزار    دستیابی ساده وآسان درکابل، در مناطق  

"   پاکستان مستقرهستند. . .   در صد در افغانستان و بقیه در خاک    ۲۵نیرو ی آن ، حدود  

امریکایی و  فات و یا نا همآهنگی ها میان مقامات ِاین اظهارات میرساند که برخی اختال

                     برخورد ها و تصمیم ها وجود داشته است .  موردِ  آیساف درفرماندهانِ 

اساسی که همیشه دره  به بود   عوام  مردمِ   ذهنِ رحال، سؤال  بود که  چرا  مطرح  این   ،

ویدیویی و حتا    ، تصاویرِ ، سنددرصورتیکه عکسجای ناله و شکایت،  امریکا، ب  ابرقدرتِ 

بازهم    دارد، اختیارهای شبکۀ تروریستی القاعده یا حقانی را درپناهگاه    نشانی و آدرِس 

آن کشور،  نشین ِحالی بود که هواپیما های بدوِن سراین در نمیخواهد برآن ضربه بزند.  
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فوقت ازوقتاً  برخی  درمناط  طالبانِ   گروهِ   رهبرانِ ،  هدف  ق  قِ پاکستانی  مورد  را  بایلی 

 گانِ سرکرده  و سایرِ ، سراج الدین حقانی  میدادند، بدون آنکه حتا یکبارعلیه مالعمر قرار

 قبلی  هممانسان که در صفحاتِ دست بعمل بزند.    شورای کویته   " افغانی” و گروه طالبانِ 

(  کشور)امریکا و پاکستانسیاسی میان دو    پیچیده و اسرارآمیزِ   موضوعِ   رفت، اینتذکر

                                                               .ازسالها بدینسو وجود داشته است

حقا داده شد شبکۀ  بود که گزارش  بعد  الدین حقانیدرسالهای  به رهبری مالجالل  ،  نی 

"  ماعت الدعوهنیز "ج  شبکۀ مذکور و   رهبرانِ زدیگر ا  چند تنِ   پسرش سراج الدین حقانی و 

درخاکِ  سعید  حافظ  متحدۀ  تروریسم ِ  سیاهِ   درفهرستِ ظاهراً   پاکستان،  به رهبری  ایاالت 

ای دستیابی به آنها اعالم گردید. این  چند ملیون دالری هم بر  وجوایزِ   امریکا جا داده شد

درحالی بود که قرارگزارشهای مؤثق، حافظ سعید بگونۀ علنی درخاک پاکستان بسربُرده  

                        و درمقاطع مختلِف زمانی، درجمع هوا دارانش سخنرانی هم میکرد. 
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 منابع فصل هجدهم 

 

 

به نقل از روزنامه ی " واشنگتن پئست "  –خبرگزاری بی بی سی   (۱)  

رسانه ها ی مختلف افغانستان (۲)  

م  ۲۰۱۳جون سال ۲۸مورخ  –خبرگزاری بی بی سی   (۳)  

م   ۲۰۱۲نشریه ی " پیام آفتاب "  ماه اکتوبر سال   (۴)  

م   ۲۰۱۲دسمبر  ۲۹بتاریخ    –شبکه ی اطالع رسانی افغانستان  (۵)  

م  ۲۰۱۳مورخ جنوری   -ی " هشت صبح"   روزنامه (۶)  

م ۲۰۱۳فبروری   ۲۵دو شنبه  –خبرگزاری بی بی سی   (۷)  

م ۲۰۱۲مارچ   ۲۵تاریخ   –وبسایت " کابل پرس " به نقل از سایت " مامون"   (۸)  

  ۲۰۰۶م ایجاد گردید و در سال ۲۰۰۵دیده بان شفافیت افغانستان درماه اکتوبر سال  (۹)

ل جامعه ی مدنی تبارز کرد و کار آن عبارت از جمع آوری  م بمثابه ی یک نهاد مستق

مأخذ غرض آگاهی، تحلیل و عمل روی شفافیت ها ، حسابدهی و مبارزه با فساد مالی و 

 اداری میباشد. 

(۱۰ )  
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 فصل نزدهم 

 

باالی خاک افغانستان پاکستان حمالت توپخانۀ  

پاکستانی    اعتراض علیه مقام هایصدای انتقاد و  طرف   شب و روزیکه ازهردرجریانِ 

بود متحدِ   بلند  و  حامی  نزدیکترین  حتا  )  و  را سفیرآنها  آنها  دست  درکابل(  انگلستان 

گرو در توسط  که  انفجارهایی  و  دخیل  ترورها  میگرفت،  درافغانستان صورت  طالبان  ه 

ازشبکۀ حقانی و شورای کویته شده بود،     مقام های پاکستانی خواهان قطع حمایتِ دانسته و

افغانستان شلیک    شرقِ  پاکستان باالی مناطقی درارتِش   صد ها موشک و گلولۀ توپ توسطِ 

ی خاک  موشک باال یک هفته، به تعداد ششصد  گردید. منابع مطلع گفتند که درجریانِ می

ی شهرک "  یک شب ، به تعداد دوصد و سیزده موشک باالافغانستان پرتاب شد وتنها در

ک داشتند  بیان  رسیده  های  گزارش  گردید.  شلیک  کنر  والیت  در  موشکهای  دانگام"  ه 

، " شور گل  " ترله کشی"   ،کمر"، " زورکمر"، " زوربراول"سورپاکستان باالی مناطق " 

وغیره اصابت کرده اند.   ، " نری"نه"، "برچمرکند"، "مره ور"، " سرک "، " برکشی " 

ی خاک افغانستان شلیک نمود که  ها راکت باالش پاکستان، صدآن نیز، ارتالبته قبل از

ها تجاوزو ها  چنین گستاخیرابر ب فغانستان به رهبری حامد کرزی، در موقعش، دولت ادر

این بارنیزهرچند کمسیون دفاعی پارلمان، مجلس  یش آمد.  ماشات پ مُ ، کُرنش وسکوت ازدر ِ

به خارجه و وزارت دفاع افغانستان به نحوی واکنش نشان دادند، اما  سنا، وزارت امور

  دولتِ   ، مؤثر و سازنده نبودند. رییِس ن واکنش ها کافیآنظرمردم افغانستان، هیچ یک از

اسی فعال و زرنگانه، ازیکطرف  دپلومرکات و تح افغانستان متأسفانه نخواست با اقدامات،  

انست  سوی دیگر نتو ی پاکستان بسیج نماید و ازت نظامبرابرحمالمردم افغانستان را در
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ب کند. به این اظهاراِت نرم  خونین جل  که باید به این رویدادِ افکاِر جامعۀ جهانی را آنطور

جدی سخنگوی وزارت امورخارجۀ افغانستان که دربرابرخبرنگاران ارایه نمود،  و غیر 

ط خود با پاکستان نگاه ویژه " ما به سفیر پاکستان گفتیم که ما به روابتوجه فرمایید :  

و سفیرپاکستان  ای داریم و نمیخواهیم که تداوم این حمالت به این روابط آسیب برساند. "   

شلیک موشکها از خاک پاکستان باالی افغانستان عمدی نبوده  گویا گفته باشد که : "   

                                                                                       . )؟!(  "است

این   بن درمیانۀ  نیروحوادث، شخصی  فرمانده  بحیِث  که  امرخیل"   " در ام  های سرحدی 

مینمود، گستاخی  والیت کنرایفا فریادهای وظیفه  به  اورا  پاکستان،  آورده علیه  ی جانب 

ولی  اظهارات واعتراض های آشکاربعمل آورد،  آن کشور  افغانی نظامیگرانِ  ضدکاتِ تحر 

و اقدام مناسب دفاعی   سوی حکومت مرکزی وارگ ریاست جمهوری پاسخ مثبتچون از

داد.                         وظیفه اش بعنوان اعتراض استعفا صورت نگرفت، عاقبت، از  

  حساِس آنهمه بی توجهی، ندانم کاری وعدم ا  قبالِ قضاوِت افکاِرعامۀ مردم افغانستان در

پاکستانی باالی    انِ نظامی  استمراری توپخانۀ   که حمالتِ   چنین بود  نشا  دولتمردانِ   مسوولیتِ 

مقام های یک توطئۀ مشترک فی مابین ِ هرگزممکن نبود بدون موجودیتِ  خاک افغانستان

( صورت گیرد. طرحی که حامد  خارجی، )ناتو، امریکا و انگلیس   هایپاکستانی ونیرو 

ً   کرزی نیز است.                                                         ن مطلع بوده ازآ حتما  

 م موضوعی را۲۰۱۰ ماه سپتمبر سال  دومِ خبرگزاری " اسوشیتد پرس" بتاریخ بیست و 

  پاکستان برخاک  " حمالت   همینجا نقل کنیم : فاش نمود که بهتراست بخشهایی ازآن را در

ای .آی.ست که توسط افغانهای اجیر  سیمخفی ا   – نظامی    افغانستان درجواب به عملیات  

درخاک   بدینسو  چندی  )مناطق    از  برخی    پاکستان  باساس  میگیرد.  صورت  سرحدی( 

 اجیر    ( یک تیم  ای استخبارات امریکا )سی.آی.ازمنابع رسمی غرب و افغان، سازمان  

ضرورت،  افغانستان و در صورت  مخفی درعملیات    رد  سه هزار نفری افغان را برای پیشب  

نستان  سرحد میان افغا   هردو طرف   افغانستان دراختیار دارد و ازآنها درخارج از سرحدات  

پاکستان   افغانستان، سازمان های استخباراو  تی کشورهای  استفاده میکند... حکومت 

که  جیر ا، ناتو و ... همه از موجودیت و فعالیت های این گروپ  دخیل درجنگ  افغانستان
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از تعداد  برخی  پنجهزار  آنراافراد    منابع  ها  برخی  و  هزار  آگاهی  سه  بخوبی  میگویند، 

                                                                                            . "دارند

انجام  ه  این گروه، عملیات خود را بیشتر مستقالن"اسوشیتدپرس " عالوه کرد که : "  

  ، افراد  ۲۰۰۹دیگری جوابگو نیست... درسال    ، به هیچ کس  ایمیدهد و جز به سی .آی.

والیت کندهار و عبدالخالق همدرد یع هللا قانع قوماندان }امنیتی{  مربوط به این گروه، مط 

پولیس در یک حملۀ مسلحانه در   جنایی را با یکتعداد از محافظین  مدیر مبارزه با جرایم  

استیناف آن والیت به قتل رسا نید... استفاده از این ) مدعی العموم (  نوالی  سار  دفتر  

سیاسی و هم اقتصادی مفید  افغانی برای سی. آی. ای هم از لحاظ    اجیر    گروه های مسلح  

عبور   سرحدات  میباشد.  از  امریکایی  های  شدن    نیرو  داخل  و  به    افغانستان  آنها 

امریکا باعث ایجاد درد سر شده    ، برای دولتمردان  پاکستان به هدف اجرای عملیات خاک  

امریکا مشکل    مستقیم  سیاسی و یا نظامی، اقدام برای عملیات  است ... زمانیکه از لحاظ  

، تجهیز و تمویل نمود تا  که نیرو های محلی چریکی را تربیهآن میرسد    میشود، زمان  

                                                                       ( انجام دهند. "آنرا )عملیات را

زارش درست باشد، دراین صورت بازهم افغانستان قربانی مقاصد مخفی  اه این گگهر 

ازیکطرف دچارمخاصمت های عمیقترجانب   امریکا درمنطقه ګردیده  ابرقدرت  سیاسی 

پاکستان میشود و هم زیانها و تلفات جانی و مالی ناشی ازچنین اقدامات مخفی امریکایی  

                                                                           ها را متحمل میګردد.   

والیت کنر را بصورت خاص  مورد حمله   ،چرا نظامیان پاکستان

؟ میدادندقرار  

یشترین  رسانه های افغانستان گفتند که ب نظامی و تعدادی از  –سیاسی  تحلیلگرانِ برخی از

برچمرکند" واقع دریک  ، " سرکنه" و "   " شیگل" را مناطقِ اهداف توپخانه یی پاکستان  

ساحلِ  کیلومتری  چند  منظو   ساحۀ  و  میداد  کنرتشکیل  عبارت  رِ رودخانۀ  ها  پاکستانی   

کردنِ   اخراجِ از راست  افغانستان،  درخاک  محل  های  و باشنده  مرز  اراضی    غصبِ  

نظامی پاکستان و  تخطی های آشکارِ   پاکستان میباشد.  ی کنر و خاکِ افغانستان میان دریا
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و   شلیکِ  ظرفِ   توپخانه  تنها  افغانستان  خاک  باالی  قرار   راکت  بدین  دوسال  کمتراز 

                                                                                                 بود:

تاریخ هشتم ماه آگست   به تعداد   م۲۰۱۲*به  راکت شلیک    ۱۴۸، باالی شهرک نری، 

                                                                                               گردید.

راکت   ۱۲* بتاریخ  هشتم ماه آگست همین سال، باالی شهرک دنگم   

راکت  ۱۷م  باالی شهرک دنگم و سرکنه  ۲۰۱۲*بتاریخ بیست و سوم ماه سپتمبر   

راکت  ۱۰الی شهرک مروره م  با۲۰۱۳* بتاریخ پانزدهم ماه اپریل   

راکت  ۲۴م باالی  شهرک دنگم ۲۰۱۳* به تاریخ بیست و سوم ماه اپریل   

راکت  ۳۷م باالی شهرک دنگم ۲۰۱۳* به تاریخ سی ام ماه اپریل   

راکت  ۱۴م باالی شهرک دنگم  ۲۰۱۳*به تاریخ پنجم ماه می    

راکت  ۳۰م باالی شهرک شیگل ۲۰۱۳* بتاریخ  دوازدهم ماه می   

راکت و تجاوز هوایی پاکستان باالی اسعد   ۳۵ین تاریخ ، باالی شهرک سرکنه * درع

 آباد کنر 

راکت  ۶۰م  باالی شهرک شیگل ۲۰۱۳*به تاریخ دوم ماه جوالی   

راکت   ۳۰* درعین تاریخ ، باالی سرکنه   

راکت  ۴۰م  باالی شهرک نری ۲۰۱۳* بتاریخ شانزدهم  ماه سپتمبر   

راکت شلیک    ۵۹هرک سرکنه  سپتمبر همان سال باالی شبه روز بیست و پنجم ماه  *  

                                                                                              گردید.

راکت  ( شلیک چندین  م ۲۰۱۴ماه جنوری  ۲۷خورشیدی )  ۱۳۹۲ریخ هفتم ماه دلو  *بتا

یت ُکنرصورت گرفت که درنتیجۀ  مرور" مربوط والازسوی پاکستان باالی شهرک "  
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آن، سه تن از ساکنان محل به شمول دو کودک به قتل رسیده و پنج نفر دیگرزخمی  

                                                                                              شدند.

تاریخ بیست ویکم ماه ثورسال   به تعداد سی  ۱۳۹۳* به  و شش راکت از    خورشیدی، 

باالی ولسوالی )شهرک سوی نظام  پاکستان  والیت کنر    " شپگل"و    "  دانگام"( های  یان 

                                                                                      پرتاب گردید.

بیان   سیاسی پاکستانیها  غرض آلودِ   اصل و ماهیتِ ای آنکه موضوع بیشترشگافته شده و بر

که    را  ن" پایگاه عکس و خبر" ایرا  شده بتواند، اینک، گوشه هایی ازیک نوشتۀ تحقیقی

مینماییم:                                        م به نشر رسید، در اینجا نقل  ۲۰۱۳درماه آگست    

  پاکستان در نورستان    رده، نفوذ  مسئلۀ بسیار مهمی که نورستانی ها را در کابوس فرو ب    "

اسالمی، القاعده ) شامل پاکستانیها، عربها،    حزب   افغانی،  شرقی است. عالوه برطالبان  

بۀ پاکستان در لشکر طی  و گروه های دهشت افگن    "جیش محمد" چچنی ها، ازبکها( ،  

القاعده   بساط    اسامه و برچیده شدن    به هردلیلی، بعد از مرگ    بنا  . دارندنورستان حضور  

شورا های کویته و پشاور تصمیم گرفت تا   جنوبی، آی اس آی از طریق    از وزیرستان  

دل سازند و از این طریق،  خود مبجنگجویان    نطقۀ همیشگی حضور  نورستان را به م

خود درآورند. قوای نظامی پاکستان در   ید  افغانستان را تحت تهد  شمال و شرق    مناطق  

ه افغانها مهیا  حساس را گرفته اند و میکوشند سهولت هایی را ب   مرزی، نقاط  مناطق   

درس   سرحدی پاکستان  افغان در مکاتب    ن نفوذ داشته باشند. اطفال  سازند تا در بین آ

حتی پاکستانی ها به    محل استفاده میکنند،های سرحدی مردم  میخوانند، افغانها از بازار

های خود را توزیع نموده اند. قرار اطالع، بیش از بیست نفر    {}شناسنامه  افغانها تذکره

کری کرده اند، همین امروز بیش  سرحدی افغانستان یکسال  عس   پاکستانی در قطعات  

  { های کامدیش و برگمتال جمع شهرکمسلح دولت در ولسوالی }  هزار تن از مخالفان  از

قوای نظامی پاکستان  لسوالی را تصرف کنند. مناطقی که  شده اند و میخواهند این دو و

                                                                                   در آن حضور دارند :

 *گذر ناوه پاس باالی سرکانی

 * گذرغاخی کندو باالی مرور
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 *گذر مزری پینه در خاص کنر 

گذربنشی باالی منطقۀ ساو  *  

 * گذر ارنوی باالی بریکوت 

 * گذر نگرو ا سن باالی  گوردیش

 * گذر پشاورک  باالی قریۀ پشاورک برگمتال. 

یا "    "  پاکستان مشهور به  "مال رادیو  ات  سو  طالبان    فضل هللا قوماندان  .... مولوی  

آستانۀ  موالنا صوفی محمد است که در  مال اف ام "  چهار بار به نورستان آمد. او داماد  

افغانستان   به  پاکستان  از  را  پاکستانی  جنگجوی  هزاران  افغانستان،  به  امریکا  حملۀ 

  مسوول  نورستان کشته شد. میجر یوسف )   ولسوالی برگمتال    جنگ  فرستاد تا آنکه در  

آن جا به   " آمده و از   افغانستان {، نیز به  " پیتی گل    }بخش امور    .آی  اس  .آی  پیشین  

   شکست خورده بودند، پول توزیع کرد، یک قطعۀ کامدیش رفت و به افرادی که در جنگ  

ششصد نفری امر به معروف و نهی از منکر که به سیاه پوشان مشهور هستند، زیر  

تالش   در  میباشد،  پاکستان  استخبارات  های  کشته  کار  از  که  منیر  کرنیل    رهبری 

                                                             (۱)تکامدیش اس مناطق  تمام   اشغال  

  کنر، موازی با ایجادِ   دادنِ فشار قرارزیرِ های پاکستانی مبنی بر مقام  دیگرِ   مقاصدِ یکی از

پایگاه مطمئن برای تروریسهای تحت فرمانش علیه افغانستان ، قطع بال وقفۀ جنگالت آن  

والیت و انتقال آن بخاک پاکستان میباشد. چنانکه شبکۀ تلویزیونی طلوع درکابل، بتاریخ  

م گزارش مستند تصویری را به نشر رسا نید که نشاندهندۀ ۲۰۱۴ماه مارچ    بیست وچهارمِ 

وریستی  و اجنت های پاکستانی  آن والیت از سوی گروه های تر  گالتِ بی باکانۀ جن   قطعِ 

                                                                                                . بود

مقام های داشت نیزجمهوری افغانستان ادامه  ریاستِ  در شب و روزیکه پروسۀ انتخاباتِ 

نرادامه دادند.  " شیگل " و " دانگام " والیت کُ   مناطقِ   موشک بارانِ نظامی پاکستان به  

افغانستان را، "   ده ها موشک باالی خاکِ ر، درحالیکه شلیک ِمحلی والیت کنُ   یک مقامِ 

" پاکستان خواند، به رسانه های افغانی گفت که هیچ مدرک و بهانه یی    آشکارِ   تجاوزِ 
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رهمچنان گفت  همین منبع رسمی والیت کنُ   موشک باران در میان نبوده است.برای این  

رهایش آنها    شته شده ، منازلِ دام های مردم کُ  اخیر، تعدادی ازموشک بارانِ   اثرِ که در

                          رده اند. مله ، به جا های امن پناه بُ ح  تحتِ مناطق ِویران گردیده و ساکنان ِ

صفحۀ "  م در۲۰۱۴ آگست  ( درنیمه های ماهِ  افغان )عبدالحی ورشانیکی ازخبرنگارانِ 

  طالبان از شش سال به این سو تالش کردند تا از طریق  فیس بُک " خویش نوشت که " :  

ان، کندوز، تخار، بغالن، پنجشیر و  ولسوالی برگمتال، راه را به والیات شمالی بدخش

ه ای را بر روستای " پچی گرام " فطر، حملۀ گسترد  لغمان بازکنند... در روز سوم عید  

  ، در ظهر  جنگجوی طالب   تا به دندان مسلح   آغاز کردند و این قریه را توسط سه صد

یک کودک  قریه، به شمول   ساکنان  یازده تن از پنجشنبه توانستند با به شهادت رسانیدن  

همین خبرنگارعالوه کرد که گروه طالبان وقتی داخل قریۀ "  و یک زن، فتح نمایند."  

                                      پچی گرام " شدند، خانه های ساکنان آنرا به آتش کشیدند.

جانبِ   درحالیاین   بازهم  که  هی  دولتِ   بود  نداد،  افغانستان  نشان  رسمی  واکنش  چگونه 

"  خورشیدی نوشت :    ۱۳۹۳ماه ثور  نشریۀ الکترونیکی " افغان پیپر" بتاریخ هشتمِ مگر 

پاکستانی های جنایتکار، دپلوماسی است یا    آیا این خاموشی دولت افغانستان در مقابل  

بی غیرتی محض؟  آیا افغانستان یک موشک هم نداردکه متقابالً پرتاب نماید و یا از 

                                                                     مردم خود دفاع کند ؟ "خون  

پاکستان حکومت  ازیکطرف  که  بود  این  خواهانِ جالب  دادِ   عقدِ   ،  با    قرار  ستراتژیک 

حران بُ (، به منظور " حل ِ امریکا  –پاکستان    –افغانستان  مثلث )افغانستان بوده و حتا هیأت ِ

  دو کشور، پیوسته جلسه دایر میکردند، ولی ازسوی دیگر، حکومت مدارانِ   " فی مابینِ 

شلیکِ  و  توطئه  اندازی،  دست  خاکِ   پاکستانی،  باالی  را  موشک  متوقف    افغانستان 

پرویزکیانی    ،افغانستانهفته یی که حامدکرزی رییس جمهور  نمیکردند. چنانکه درهمان

  پاکستان و جان کری وزیرامورخارجۀ امریکا در بروکسل دیدارمیکردند،   ارتِش   رییِس 

گذشته، به تعداد بیست    راعالم کردند که ظرف بیست و چهار ساعتِ مقام های والیت کنُ 

و چهارفیرراکت توسط پاکستانیها باالی ولسوالی " مروره " صورت گرفت که موجب  

به شمولِ   شهادتِ  کنُرچهارنفر  های والیت  مقام  گردید.  نمودند که ظرفِ  دوزن    اضافه 

ن نیزاین  پس ازآ.   خاک افغانستان پرتاب گردیده است  یکماه، به تعداد یکصد راکت باالی
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"  چنانکه شبکۀ اطالعاتی " انتی وار پاکستان تکرارگردید.    سوی حکومتِ ظامی از نعملِ 

  م نوشت که " پاکستان چندین موشک و گلولۀ توپ در دو روزِ ۲۰۱۳ماه می    دراخیرِ 

، یک تن  ستان افغانستان پرتاب نمود که دراثِرآنبه ایالت نور  اخیرباالی کامدیش مربوطِ 

                         دیگرزخم برداشتند.  شده و دو تنِ  از باشنده های قریۀ " دبا " کشته

درنتیجۀ  خورشیدی اعالم نمودندکه  "    ۱۳۹۲ماه حوت  منابع خبرافغانستان بتاریخ سی ام ِ

 ر، چندین تن کشته و زخمی شدند و خسارات  حمله های توپخانه ای پاکستان بر والیت کن  

دیروز تاکنون، بیست و  " ازرگفت که  منبع رسمی والیت کنُ   "  فراوانی به بار آمده است.

یک موشک بر بخش هایی از ولسوالی دانگام این والیت برخورد کرده، جنگلها آتش  

"  ر همچنان اظهار نمود که   والیت کنُ   "  ادارۀ امنیتِ گرفتند و شماری هم کشته شدند.  

یکهزارو ششصد موشک از پاکستان برخاک افغانستان پرتاب  اخیر، بیش از    در یک سال  

                                                                                       شده است . "

حکومتِ  جوانمردانۀ  نا  اندازیهای  دست  ازهمچو  "    عالوه  طلوع   " تلویزیون  پاکستان، 

م اطالع داد که  ۲۰۱۳یت میدان وردک درماه مارچ  مقام های امنیتی وال   درکابل ازقولِ 

ی سازمان های استخباراتی  نظامی و اعضاگذشته، نزدیک به دوصد  ن چند روزدرجریا

افغانستانی، به والیت میدان وردک    ک به طالبانِ آی برای کمُ پاکستان، به ویژه آی. اس .

 هندی  سربازانِ   دادنِ  شان را آماج قرارپاکستانی، هدف از آمدنِ   رسیده اند... این نظامیانِ 

ک حضور  سرباز و کارمند هندی در میدان ورد  این والیت میگویند، درحالیکه هیچدر

                                                                                                  ندارند...

جانب ِ های  اعتراض  رغم  درافغادولت ِعلی  و  آن  مردم  های  نگرانی  و  آستانۀ  نستان 

حکومت ُملکی پاکستان و دعوت از رییس جمهورغرض مسافرت به آن    جابجایی سرانِ 

، ده ها  م خبر دادند که بازهم۲۰۱۳خارجی درماه جوالی    کشور، رسانه های داخلی و

باالی   موشکِ  مربوطِ شهرکِ   پاکستانی  دانگام  کنُ     وزارت  روالیت  سخنگوی  آمد.  فرود 

به رسانه ها گفتامور  افغانستان  پرانی ها را متوقف  خارجۀ  این موشک  اگرپاکستان  ؛ 

                                     نکند، موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل پیش خواهند کرد.

متبارز آنجا  تا  پاکستانی  مقامهای  سری  خیره  و  وقتی  خصومت  حتا  که  بود 

م وارد کابل گردید  ۲۰۱۳ماه دسمبر  اوایلِ حمدنوازشریف" صدراعظم آن کشور در"میام
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حا با حامد کرزی رییس جمهورو درعین  جمهوری    قلعۀ ارگِ   افغانستان دردرونِ لیکه 

" دانگام " مربوط    باالی شهرکِ  دیگر قات و مذاکره بود، به تعداد شش موشکِ مال  مشغولِ 

ریاست   سوی مقامِ مرزی و نظامی پاکستان نیز از. این تخطی آشکارِ پرتاب شدر والیت کنُ 

مغایرِ  و  شد  گرفته  نادیده  افغانستان  تعامالتِ جمهوری  هیچ    تمام  المللی،  بین  و  سیاسی 

                                                                 آن انجام داده نشد.اعتراضی در برابرِ 

   خطاب به     م ضمن یک سخنرانی تلویزیونی  ۲۰۱۱حامد کرزی بتاریخ سوم ماه اکتوبر

ازتجاوِزنظامی وشلیک ِتو  تذکری  افغانستان، درحالیکه هیچ  و  ملِت  پ و موشک ِایران 

" امروز زمان آن است تا بزرگان،  پاکستان علیه خاک افغانستان بعمل نیاورد، چنین گفت :  

ده و  مردمان  شهر  و  قوم  بزرگان   روشنفکران،  نظامی،علما،  و  سیاسی  و   نخبگان  

تمام  افراد  این کشور متحداً با یکدیگر برای دفاع از استقالل، تمامیت  ارضی، دفاع از  

اما، وقتی این   ست آورد های ده سال  اخیر و قانون اساسی کشور، عمل نمایند."   د  

 

 

جارموشکهای پاکستان باالی درۀ کنر مونه ای از انفن  

نظامی همسایه ها شان علیه تجاوزِ   روشنفکران" و . . . فریادِ "  و نخبگان " و  "بزرگان"  

میکردند  بلند  خواهانِ   را  ازقدامات ِا  و  میشدندبالمثل  دولت  ،  سوی 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

906 

 

به گفته ها و نوشته  "  :  ی وخارجی، با بی دردی کامل میگفت که  داخلخبرنگاران ِدربرابرِ 

های نا درست و تأیید ناشده ی رسانه ها باور نکنید، اگرثابت شود که همسایه ها واقعاً  

برابر   در  اند،  کرده  نظامی  اقدام    تجاوز  خواهد   آن  صورت  مقتضی 

                                                                                             گرفت"

 امنیتی  ر، فرماندهِ کنُ که والی والیت    درحالی صورت میگرفت رییس جمهوراتِ این اظهار

ان توپ ازسوی پاکست   ( موشک و گلولۀو پنجصدیکهزار مجموعاً ) شلیک ِو اهالی آنجا، از

صد    حاضردرمنطقه، نه تنها شلیکِ   همچنان، گزارشگرانِ .باالی آن والیت سخن میگفتند

سوی پاکستان برضد افغانستان را تأیید میکردند،  توپ و خمپاره و موشک از  لۀها گلو 

ی منتشرشده، گزارشها  .به نمایش میگذاشتند ویدیویی و مستندی را نیزبلکه حتا تصاویرِ 

  مختلفِ   مناطقِ   ها نفر باشندۀو آواره گی هزار  ، ویرانی ده ها منزلتاد تن هف بیشترازقتل ِاز

نظامی و    جالب بود، این بود که مقام هایسیار این میان ب آنچه دررخبر دادند.  والیت کنُ 

 میکردند، دولت افغانستانافغانستان انکارموشکها باالی خاک ِ  شلیکِ حکومتی پاکستان از

منطقه  مینمود و سخنگوی نیرو های نا تو که در  ی سکوت اختیاربه رهبری حامد کرز

   !(         العجب علی ) یاحضوِرفزیکی داشتند، ازموضوع اظهاربی خبری مینمودند.

بلند پایۀ شبکۀ استخباراتی آی. اس. آی، ضمن یک    افسرانِ جنرال محمود شاه یکی از

میان دو   مرز رویداد های اطرافِ   بی بی سی پیرامونِ   مصاحبه با عبدالحی سحرخبر نگارِ 

مرزی افغانستان با پاکستان، یک بازی علیه پاکستان  " درمناطق  کشور، چنین گفت :  

کا به خاک پاکستان  امریدر جریان است . هدف این بازی، زمینه سازی برای حمالت  

افغانستان به فضل هللا که یک شورشی پاکستانی است ، در نورستان    است . حکومت  

ر پناه پناه داده و به مولوی فضل احمد یک شورشی دیگر پاکستانی در والیت شرقی کن  

ایند، سپس آنها را  ربما را می    ارتش    مرز، سربازان  اده است . افراد آنها با عبور ازد

( آنرا به بازار ها بفروش میرسانند.  آنها فیلم میگیرند و )دی وی دی  رند، ازسر می ب  

، ولی خود را به بی خبری میزنند و کا و دولت افغانستان اطالع دارنداز اینکار، امری

همین جنرال پاکستانی می    درمقابل، از ما میخواهند علیه گروه حقانی عمل کنیم..."  

  " حاال  افزاید:  جواب  ...آنچه  میدهیم،  سربازان    انجام  به  حمله  از  پس  .  ماست متقابل 

و لشکرجنگهوی  حکیم هللا مسعود، طالبان پنجابی  حاضر با نیرو های  ما درحال  سربازان  

                             (۲)"   دراین مناطق در گیرهستند، ما با این گروه ها می جنگیم ...
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بود این  حُ   جالب  این جنرال  بازِ که  برنامه ریزی های  آی.اس.قه  کلیه  اوالً  پاکستان،  آی 

افراد و گروه های   حکومتش ازجانبِ   حمایت های آشکار و پنهانِ  و  درازمدت  تروریستی

آن    دروغ پردازِ   جنراالن و افسرانِ   افغانستان درخاک پاکستان را مانند سایرِ   ضدِ   مسلحِ 

حق نمیدهد،  حتا نیرو های بین المللی  و افغانستان    به دولتِ   درعین حال،  کشورنفی میکند و 

پاکستان   درخاکِ   شان  تروریستهای صادرشده ویاعلیه هژمونی خودِ   برضدِ   ن اقدامِ اندکتری 

" آن کشور   صرفاً بخاطراینکه گویا دولت افغانستان دو سرکردۀ " مخالفِ   انجام دهد، ولی

د.  ن رپناه داده است، قلمرو افغانستان را همه روزه موشک باران میکن ستان و کنُ را در نور

پ  افغانستان  مردم  که  است  استدالل  همین  جمهور) روی  ازرییس  انتقاد یوسته    کرزی( 

نمیکند؟ یعنی  ه نیروهای نظامی افغانستان صادراجازۀ عمل بالمثل را ب میکردند که چرا

بارانِ  بخا  خاکِ   اگرموشک  خیالی  موجودیتِ طرِ افغانستان  عنصرِ     حکومتِ   مخالفِ دو 

آن،  نداشته باشد. درغیرِ  افغانستان جوازعمل برای دولتِ   عینِ پاکستان جایزاست، پس چرا

دو سرکردۀ مخالفان درخاک افغانستان    آی مبنی بر پناه دادنِ .اس.هرگاه احیاناً ادعای آی 

این موضوع نمیخواهند  پاکستانی  های  مقام  باشد، چرا  داشته  هم  از  واقعیت  مجاری  را 

   ؟           دپلوماتیک و از راه های مذاکره و مفاهمه با جانب افغانی حل وفصل نمایند 

آی ضمن این مصاحبه  .آی.اس  عالیرتبه و سابقه دارِ دیگری را که این افسرِ   نکتۀ بسیار مهمِ 

م دریک کمسیون سه جانبه ) افغانستان  ۲۰۰۴" ... درسال  افشا نمود، اینست که گفت :  

چند امریکایی،    امریکا(، هیأت  باصالحیت و با تجربۀ افغانی با حضور    – پاکستان    –

مرزی بین دو کشور عالمت    ازکابل با خود نقشه ای را آورده بودند که  در آن مناطق  

گذاری شده بود. درهمان نقشه ای که هیأت  افغانی از کابل با خود آورده بودند، آنها ) 

افغانها( بیشتر از شش کیلو متر را به جانب ما) پاکستان ( بخشیده بودند، در منطقۀ "  

خوگاخیل " در مهمند ایجنسی، ولی من خودم آن شش کیلو متر را دو باره مسترد  کردم 

است  ..."   افغانستان  خاک  جز  مناطق  این  گفتم  و 

(۳)                                                                                                 

افسرِ  ادعای  این  استخباراتِ هرگاه  شبکۀ  پایۀ  باشد،    ارتِش   بلند  داشته  صحت  پاکستان 

حامد کرزی خواهد   ملی متوجه دولتِ   خیانتِ دیگر اتهام ِ  ملت افغانستان، یکبارِ   ازدیدگاهِ 

                                                                                                شد. 
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برخی    تعجبِ   رعین زمان، هم موجبِ امریکا با پاکستانی ها د  همسویی های گاه و نا آگاهِ 

کاسه نیم کاسه " را تداعی میکرد.  "به زیرِ    ضرب المثل مردم ما، ها میشد و هم باساِس 

گرِ  توطئه  و  افروز  جنگ  های  مقام  درحالیکه  "    نظامیمثالً  بهانۀ  به  پاکستان 

علیه  توپخانه یی    افغانستان "، همه روزه به حمالتِ   پاکستانی درخاکِ   طالبانِ موجودیت ِ 

 ۱۳۹۳ماه اسد    ۲۴افغانستان بتاریخ    ستان ادامه میدادند، شبکۀ اطالع رسانیافغان   خاکِ 

گروه حرکت المجاهدین مرتبط  وزارت امورخارجۀ امریکا نوشت که: "    خورشیدی ازقولِ 

ه اند... به القاعده در والیات شرقی افغانستان برای خود اردوگاه آموزشی تأسیس کرد

  افغانستان فعال کرده و عملیات    ه های آموزشی خود را در شرق  المجاهدین، اردوگاحرکت  

راه انداخته است ... این   نظامیان کمشیری  رابنظامی علیه نیرو های مسلح هند و غیر  

گروه های تروریستی با همراهی دیگر گروه ها مانند " البدر" و لشکر طیبه با استفاده 

العبور درسه منطقه اردوگاه آموزشی ایجاده    طبیعی صعب  ز پوشش گیاهی و راه هایا

این گزارش،    انتشارِ  سیاسی پس ازاما، رسانه های افغانستان و تحلیلگرانِ ".کرده است

حرکت المجاهدین با اجازۀ نهاد های پاکستانی به    گروه  واکنش نشان داده گفتند که  "  

سازمان   )  ارتش    اطالعات    ویژه  اس.پاکستان  کشور   (آیآی.  این  در  آزادانه  طور  به 

فعالیت میکند و فضل الرحمان خلیل رهبر این گروه نیز در اسالم آباد زنده گی مینماید...  

پاکستان با طرح این ادعا، البته این بار از زبان وزارت امورخارجۀ امریکا میخواهد  

ماید و بگوید  ر را توجیه نراکتی اش به والیات شرقی کشور، به ویژه  والیت کن  حمالت  

   "همین شبه نظامیان مسلح است  ر راکت می پرانیم  به خاطر از بین بردن  که اگرما به کن  

توپخانه یی  عملیات ِینی ها و لیت ولعل بسیار درقبال ِخاموشی گزُ حامد کرزی، پس از

  کنفرانِس سال دوهزار و دوازده، طی یک  اکتوبرِ   پاکستان علیه افغانستان، باالخره درماهِ 

ح های ثقیل و مؤثر  " چون ما تا هنوز دارای سالکابل اظهار داشت که  مطبوعاتی در

بنابرآ اقدامانیستیم،  به  نمیتوانیم  پاکستان متوسل شویم  ت   ن  متعاقباً    "بالمثل برضد  و 

، ما این سالح ان را مسلح با سالح های ثقیل نسازدافغانست اگر امریکا ارتش  گفت که " 

و در   ورهای دیگر مانند چین و هند و روسیه خریداری خواهیم نمود."ها را از کش

از  بخِش  کهدیگری  افزود  توسط موشکباران  ما موضوع  "  : سخنانش  افغانستان  جنوب 

، مگر آنها نمی پذیرند که چنین حمالتی امریکایی در میان گذاشتیم  پاکستان را با مقامات  

                                                         باالی افغانستان صورت گرفته باشد. "
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موشک    ینی وعدم ارادۀ ملی دولت حامد کرزی از یکطرف واستمرارِ ضعف، سکوت گزُ 

 پاکستانی ازسوی  ( توسط نظامیانِ  جنوب شرقی )کنر و نورستانمناطقِ   بی موجبِ   بارانِ 

  باالخره،   ، موجب گردید تاگرفت بیگناه ما قربانی میمال مردمِ دیگرکه همه روزه ازجان و 

م،  ۲۰۱۳هفتۀ اول ماه جون  درنا امید گشته    رره ازدولت مرکزی کشو متذک  اهالی مناطقِ 

درج ِ با  کتبی  نوازعریضۀ  نفرعنوانی  صدها  امضای  و  صدراعظمِ ُمهر    جدیدِ   شریف 

  مناطقِ موشکهای مرگ آفرین باالی  شلیک ِاو بخواهند  و به این وسیله، ازپاکستان بفرستند  

تقاضا یی که نه    .آنها همکاری نماید   صلح و امنیت با  تأمینِ   شان را قطع نموده درجهتِ 

ساختنِ  برآورده  هرتنها  ویا  نوازشریف  برای  آن  پاکستان  دیگرِ تخابی  ان صدراعظم ِ 

بلکه درتاریخِ مقدورنیست  المللی کشورها و بخصوص درتاریخِ روابط ِ   ،  دپلوماسی  بین   

که مایۀ  دحال، باعث گردی   درویزه گرانه درعینِ   یی نداشته واین اقدامِ هیچ سابقه  افغانستان  

                                                    .ت مرکزی افغانستان نیز تلقی گرددشرمساری دول

یافت،  م انتشار۲۰۱۴ماه می    یکمِ یخ سی و باساس گزارش خبرگزاری بی بی سی که بتار

ادارۀ   مسوولِ  داخله و امنیتی وزارت امورِ  افغانستان، وزیردفاع، معاون  مجلس پارلمانِ 

افغانستان توسط نیروهای نظامی    خاکِ   موشکبارانِ   نموده پیرامونِ رملی را احضا  امنیتِ 

پاکستان ازآنها توضیحات خواست. درگزارش آمده بود که " وزیردفاع برای وکال گفت  

که به وزارت  این موشکبارانها این است  ِص رییس جمهوری در خصو  که آخرین تصمیمِ 

مقام های   قولِ زارش همچنان ازدر این گ شما آماده گی بگیرید. "    دفاع دستور داده که  

   پاکستان باالی موشک در یک هفتۀ اخیراز خاکِ  هزاردولتی افغانستان آمده بود که حدودِ 

الب بود، این بود که  ج   . آنچه دراین موردافغانستان شلیک شده است  شرقِ ردروالیت کنُ 

  کستان را دشمن خواند، برای وکال گفت گزارش، وزیردفاع افغانستان، درحالیکه پا قرارِ 

که " ما آماده گی الزم را داریم و امکاناتی داریم که به دشمن جواب بدهیم... ولی اینکه  

ارتش عمالً به مقابله بپردازد، از صالح یت او نیست، بلکه  رهبران سیاسی  باید در این  

                                                                         مورد تصمیم بگیرند..." 

از کنُ   قولِ درگزارش  والیت  "    رآمدهوالی  که   بیش یکبود  گذشته  هزار    دریک هفتۀ 

مرگ   به  منجر  که  شده  شلیک  والیت  این  به  پاکستان  از  زخمی   موشک  و  نفر  شش 

،  ه ر شده است ... بیش از سه صد خانواده مجبور به ترک خانه های خود شدنف  ۳۸شدن  

..."                                       ده ها خانه ویران و صد ها دام از بین رفته است   
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  ر، موردِ کشورهای دیگاز  هثقیل  خریداری سالحِ   کرزی پیرامونِ   اظهاراتِ باید متذکرشد که  

افغانستان و خندِ نیش  وزیردفاع امریکا ازیکطرف و موردِ   اعتراِض  سوی  از  جهان مردم 

استدالل میکردند که رژیمی که حقوق سربازانش را خارجی  مردم    قرار گرفت؛ زیرا  دیگر

ملی کافی ندارد و کامالً متکی به مساعدت کشور های    سالم و عوایدِ   ها میپردازند، اقتصادِ 

خریداری    به ارزش ملیاردها دالر  وانست سالح های ثقیل خارجی میباشد، چگونه خواهد ت

میالدی، با ژست های ریاکارانه یی، حین سخنرانی  ۲۰۱۳سالِ  اوایلِ عالوتاً، وی درکند؟ 

کابل گفت: " نیروی نظامی ما به حد کافی قوی و  نظامی درشهرامورِ   فارغانِ درمحضرِ 

یباشند، ما دیگر به نیرو های افغانستان م   خاکِ بوده و همین نیروها ضامن دفاع ازمسلح  

 پاکستان  تجاوزها و تخطی های جانبِ   خارجی نیازی نداریم..."اما وقتی پای دفاع دربرابرِ 

   " میان می آمد، میگفت که " افغانستان سالح ثقیل ندارد تا به پاسخ پاکستان بپردازد. در

صد ها موشک باالی قلمرو افغانستان نبود،    ، تنها شلیکِ مشکل آفرینی های جانِب پاکستان 

منتشر  بلکه گزارشهای  افغانی،باساس  های  رسانه  در  عقده   مقام  شده  و  توز  کین  های 

، زورگویانه و تجاوزگرانه،  میالدی، بگونۀ خود سرانه   ۲۰۱۳سال ِ  ، دراوایلِ پاکستانمند ِ 

متعلق    خاکِ  نظامی در اهِ نموده چندین پاسگعبور متری   پنجاه کیلو تا عمقِ " دیورند" را  خط ِ 

داشته باشد. پاکستانیها  ند، سوای آنکه دولت افغانستان درجریان قراربه افغانستان بنا نمود

               مسلح خویش را جابجا کردند.   درپاسگاه های مذکور، سالح های ثقیل و سربازانِ 

سخنگوی وزارت دفاع افغانستان   قولِ م از۲۰۱۳سی درنیمۀ ماه اپریل  بی  خبرگزاری بی   

مرو افغانستان شده  قل  ی اخیراً عالوه بر اینکه وارد  " نیرو های پاکستانگزارش داد که  

این کشور " دروازۀ مرزی " تأسیس کرده اند، به انتقال و جابجایی سالح و  و در خاک  

                                                          . "نیرو در امتداد مرز نیز پرداخته اند

این گزارشها، پخش گردید،  نشرِ   دریک خبرنامۀ ریاست جمهوری افغانستان که متعاقبِ 

ک و حمایت نیرو های  }خورشیدی{ به کم  ۱۳۸۲جانب پاکستانی در سال    آمده بود که "

  از عمق    بوط به آن را از موقعیت های قبلی مر  سرحدی و تأسیسات    پاسگاه    ۱۱ائتالف،  

دیورند   خط    ) ننگرهار(  در امتداد    طقۀ فعلی در گوشتهاراضی " مهمند اجنسی " به من

                                                                                  انتقال و جا بجا نموده اند..."  
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نشرِ متعاقبِ  خ  ا،  براین  افغانستان  های  مؤظفینِ   برخوردِ زرسانه  میان  مرزی    مسلحانه 

 سربازانِ بنام " محمد قاسم " و هشت تن از  افغانسربازِ   وکشته شدنِ   افغانستان و پاکستان

افغان  امنیتی  پاسگاه " گوشته "  پاکستانی گزارش دادند. منابع    به تصرفِ ستان گفتند که 

پاکستانی    امیانِ گفتند که نظ  ها  عینی به رسانه  اما شاهدانِ ،  درآمده است  افغان  سربازانِ 

درخاکِ  که  هستند  مستقر  هایی  درپاسگاه  هم  گردیده    هنوز  اعمار  افغانستان 

                                                                                                 اند.

پاسگاه   مجددِ   رفِ مسلحانه و تص   افغانستان ازاین برخوردِ   ها و والیاتِ اهالی برخی ازشهر

  بلند کردنِ با  دامنه دار،    کشور، با براه اندازی تظاهراتِ   سربازانِ   تِ " گوشته " و شهاد

آماده گی شان    بیرق آن کشور، استقبال نموده  آتش کشیدنِ   به   شعار های ضد پاکستان و با

داشتند   میهن ابرازنمودند. اما، افراد و منابع دیگر اظهارهر وجب خاکِ را در راه دفاع از

توپ و خمپاره توسط نظامیان پاکستانی باالی خاک    که آنهمه فشارها، تخطی ها و شلیکِ 

  – پاکستان    –افغانستان  اسی و یک تبانی میان حکومت های )افغانستان، یک توطئۀ سی 

م میباشد. ۲۰۱۴تحمیلی " دیورند" قبل از سال    معضلۀ خطِ   ( بخاطر یکطرفه ساختنِ ناتو

دفاع،   وزارت  امنابع  محلی  های  ومقام  ملی  تا امنیت  پاکستانیها  که  گفتند   ماهِ فغانستان 

ه که نرپرتاب نمودوالیت کُ مختلف ِبه تعداد ششهزارموشک باالی مناطقِ   م،۲۰۱۴سپتمبر

باشنده  لی زیادی بعمل آمده و چندین هزارنفرازما  ، خساراتِ دراثر آن ده ها نفرکشته شده

                                                           مذکورجبراً بیجا شده اند. های مناطق ِ

تخطی جانبِ  تجاوز و  این، نخستین  تمامیتِ   البته  نبود.    پاکستان علیه  افغانستان  ارضی 

 روسی  متجاوزِ   علیه قشونِ  مردم این کشورن، یعنی سالهایی که جهادِ ازآ  درسالهای قبل

 خویش  میان دو کشوربه اشغالِ تانی ها، مناطقی را در نواحی مرز کسپاادامه داشت نیز

   .                             این اثر تذکربعمل آمده است  اولِ   جلدِ درآورده بودند که ازآن، در

  – دست اندازیهای جانب پاکستان، نشریۀ انترنتی " افغانستان  مین گستاخیها و دربحبوحۀ ه 

ازقولِ   " درماه می    رو  افغانستان،  بدخشان  که   ۲۰۱۳منابع رسمی والیت  نوشت  "  م 

میده نشان  درصدد  نشواهد  پاکستان  استخبارات  سازمان  که  برای    یس  تأسد  پایگاه 

افغانستان    کوهستانی بدخشان درشمال  مسیر نورستان به مناطق    افراطی ازشورشیان  

ا در بدخشان دستگیر شده که  است... تاکنون ده ها جنگجوی پاکستان و دیگرکشوره
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فعالیت افراطیان   بیشتر    هوا، بدخشان درخطر    این ادعا را ثابت میسازد و با گرم شدن  

                                                                                قرار می گیرد..." 

بدخشانِ  ازرهگذرِ   والیت  و    موقعیتِ افغانستان  پاکستان  چین،  کشورهای  با  جغرافیایی، 

مشترک دارد و از ناحیۀ ستراتژیک نیز برای این کشور ها فوق العاده تاجیکستان مرز 

نستان با نگرانی اظهار داشتند که نا  مهم میباشد. بهمین دلیل، منابع رسمی درشمال افغا

در  والیاتِ امنی  کلیه  باالی  تأثیرمستقیم  و شمال شرقِ   بدخشان،  افغانستان خواهد   شمال 

                                                                                              . داشت

پُل )درشمال  سرِ   والیت بدخشان، مقام های محلی والیتِ موازی بااین تحرکاِت مسلحانه در

نفر به  این والیت    ی مسلح، واردِ افغانستان( گفتند که یک گروه دوصد  گردیده و دست 

درجریانِ  که  افغانستان  وزیردفاع  اند.  زده  خرابکاری  و  وی    عملیاتِ   شورش  تصفیه 

  نورستان سفر کرده بود، ضمن یک سخنرانی درجمع سربازانِ   نیروهای افغانی درمناطقِ 

اظهار از  آنجا،  برخی  های  دروازه  پاکستان  دولتی  و  دینی  های  مقام  اخیراً،  که  داشت 

غرض جنگ و خرابکاری به سوی افغانستان  بسته و طلبه های آنرا   مذهبی رامدارِس 

                                                                                         فرستاده اند.

که   بود  درسراسرافغانستان  پاکستانی  های  مقام  خرابکارانۀ  فعالیتهای  همین  سلسلۀ  به 

بُستِ   " از  خبرگزاری  بدخشانمسووالنِ   قولِ باستان "  اسد     محلی والیت    ۱۳۹۲درماه 

شبکه های   عضویت درتاجیکستان را به اتهامِ   کشورِ  خورشیدی نوشت که " یک شهروندِ 

تروریستِ  بدخشان،  امنیتی  های  اظهارمقام  قرار  اند."  کرده  بازداشت    تروریستی 

" جهاد "    است که وی بخاطرِ   خبرنگاران ظاهر شده و گفتهابردوربیِن  برِ دستگیرشده در

نیرو های خارجی، سه   ایران رفته و پس  علیه  به  نموده  تاجیکستان را ترک  قبل  سال 

شمالی   نظامی را در وزیرستانِ   ن کشور، به پاکستان رفته و مسایلِ ازیکسال اقامت درآ

اف به  و  برآموخته  ..."  غانستان  است  بدخشان    همچنان،گشته  حکومتی والیت  منبع  یک 

م اظهار داشت که یکنفرتبعۀ پاکستان را که میخواست با استفاده از  ۲۰۱۳اه سپتمبردرم

                                            زنانه دست به خرابکاری بزند، دستگیرنمودند.     لباِس 
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 موشک پرانی های جانب ایران 

خاک افغانستانباالی   

آشفته  استمرارِ عین حالیکه ظرف سالهای جهاد و درهای جمهوری اسالمی ایران نیز  مقام

استخباراتی    ستان، سؤ استفاده های عظیم سیاسی، تبلیغاتی، دینی و گیهای جنگی درافغان 

 خویش بعمل آورده و حتا درنا امن سازی بخشهایی ازکشورنقش داشته است،  به نفع جانبِ 

  داخلِ مت پاکستان باالی افغانستان، ده ها موشک ازحکوموشک پرانی های  موازی با  

قلمرو خاکِ  سوی  به  ایران  باساس،    چنانکه  نمودند.   نیمروزشلیک  دروالیت  افغانستان 

 ماه میزان سال  که به روز بیست و یکمِ و مقام های محلی افغانستان  گزارشهای مطبوعات  

از۱۳۹۰ رس  قولِ خورشیدی،  نشر  به  نیمروز  والیت  پولیس  فرمانده  جبارپُردلی"  ید،  " 

در عمدتاً  ها  ایرانی  گذرِ مناطقِ موشکهای   " به  موسوم  خواجه  "و    "  عبدالرحمان 

 سیزده ساله را زخمی  غربی والیت نیمروز اصابت نموده  یک پسرِ   دالرحمن" درحاشیۀعب 

                                                                                                 .کرد

کزی افغانستان و  مر   دولتِ   ضعفِ گزارشها میرسانیدند که مقام های ایرانی، با استفاده از

نظامی    میان دو کشور را اشغال و تأسیساتِ ، میخواستند حواشی مرز اوضاع شکنندۀ آن

روا و اشغالگرانه یی که حکومت    اقدامات ناقلمرو افغانستان ایجاد نمایند.    شان را درداخل 

سالِ   مدارانِ  درچند  خویش،   سهم  به  نیز  انجام   پاکستانی  افغانستان  خاک  علیه  گذشته 

                                                                                                دادند.

این  سازی آن والیت، ظاهراً در  منموشکی ایران باالی نیمروز و نا ا  منطق اصلی حمالتِ 

امضای توافقنامۀ    درتالش آن افتاده بودند تا درقبالِ بوده است که گویا امریکایی ها،    نهفته

ظامی درآن ناحیه ایجاد نمایند که این  مجهزنِ   استراتژیک میان افغانستان و امریکا، پایگاهِ 

  یکی ازدالیلِ لقی میشود. پس،  آنها ت سوی مقام های ایرانی، تهدید علیه منافع ملی  اقدام از

میان دو کشور،  " و نواحی مرزبرقراری ارتباط میان ایران و گروه طالبان در " خاشرود 
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  خواهد بود که مطبوعاتِ نیزضرور  ین موضوع اهمین نکته بحساب رفته میتوانست. تذکرِ 

به حیل و ذرایع  ایرانی ها  مقام های والیت هرات و نیمروز، صراحتاً گفتند که  افغانستان و

در والیت هرات و نیمروز، با به راه  سلما "  کمال خان " و " بندِ   " بندِ   مختلف ازاعمارِ 

بند های مذکورکه قراراست   د.اندازی نا امنی ها و کارشکنی ها، جلو گیری بعمل می آورن 

  جریب زمین را آبیاری خواهند کرد،   آنکه صد هاباالی دریای هلمند اعمارشود، عالوه از

ایرانی    تولید نیروی برق نیزازبند های مذکورمدنظرخواهد بود. به این ترتیب، مقام های

خویش هستند، چنین استنباط میکنند که در    آب دریای هلمند به سودِ  استفاده ازکه خواهانِ 

 آنها، کاهش خواهد یافت. این نکته  کافی مورد ضرورتِ آب ِ این پروژه ها،  اکمالِ   صورتِ 

جهت این  به  تجاربِ متذکر   را  باساس  که  ه  شدم  درافغانستان،  ساله  زمانیکه  چندین  ر 

  صورت گرفته و مردم افغانستان ازفقدانِ جنگهای داخلی و تجاوزهای خارجی دراین کشور

، همسایه ها  شان محروم شده اندمورد نیازِ   بهتر و امنیتِ   قوی، اقتصادِ ولت مرکزی  یک د 

 تعیین شدۀ بین المللی، به دام طماع  قوانینِ   حسن همجواری و رعایتِ  بدون درنظر داشتِ 

درازنموده  تعدی و جفا کاری و سنگ اندازی وتجاوزبه سوی افغانستان  افتیده دست به  

  بند و انهارغرض تأمینِ   کشور یا اعمارِ   خاکِ انند که استفاده ازآب و اند. درحالیکه همه مید

از زمرۀ  رفاهِ  ملت درجهانِ   مسلمِ   حقوقِ  عامه،  و  امروزماست. پس هررژیم    هردولت 

کم مداخلۀ صریح   این مورد سنگ اندازی یا ممانعت بعمل می آورد،  در حُ دیگری که در

دوران، دست    با دریغ که در همیناما  و    .داخلی جانب مقابل است  امورِ و غیرمجازدر

جهان و    ی مختلفِ هااندازیها، مداخله ها، تجاوزها و جفاکاریهای متعددی ازسوی کشور

افغانستان برضد منافع ملی و حقوقِ  این کشور  مسلم ِ  درعین زمان، همسایه های  مردم 

                                                                 بگونۀ آشکار صورت میگرفت. 

  که موردِ  پروژۀ انتقاِل گاِزترکمنستان ازخاک افغانستان بسوی بندر" گواه "  تمدیدِ   درموردِ 

با ذرایع مختلف    یونوکالِ   کمپنی بزرگِ نظرِ  نیزمقام های ایرانی تا کنون،  امریکا ست، 

ود سه  این پروژۀ بزرگ که قرارگزارشها، سالیانه حد  داخل فعالیت میباشند تا ازتطبیقِ 

  آورند.                     تان خواهد کرد، جلو گیری بعملافغانس نصیبِ صد ملیون دالر
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 حمالت انتحاری درغرب افغانستان 

میالدی، یک سلسله    ۲۰۱۲سال  آگست    درهمین ارتباط باید متذکر شد که بتاریخ هفدهم ماه

انتحاری درشهر زرنج مرکز والیت نیمروز افغانستان صورت گرفت که    خونبارِ   حمالتِ 

مورد    موادِ   خریدِ   بیگناهی گردید که همه مشغولِ   سی و شش تن افرادِ  بیشتر ازقتلِ   موجبِ 

فطربودند. گفته شد که تعداد زخمی ها بالغ بریکصد   ضرورت غرض استقبال ازایام عیدِ 

فغانستان رسماً اعالم نمود که افراد انتحاری بنام عمومی ا  امنیتِ   نفر میشد. منبع ریاستِ 

ایرانی االصل    ،، احمد رودینی و عابد جهان دیدهستار، عبدهللا و عبدالغفوربراهوی های مال

بازداشت شده اعتراف کرده اند که شش ماه    " افراد  بودند. همین منبع اظهار داشت که  

 نظامی  تعلیمات   و بعد از فرا گرفتن   ایران جذب شده قبل به وسیلۀ مال ستار اهل زاهدان  

دستور  درایران به  گرفتن    ،  فرا  برای  بیشتر    مالستار  به  تعلیمات    هرچه  تروریستی 

انجام   برای  آن  از  بعد  و  شده  اعزام  نیمروز   حمالت  پاکستان  والیت  به  تروریستی 

                                                                           افغانستان آمده اند..." 

 

افغانی و برخی از خونین    این حمالتِ  پذیرفت که رسانه های  انجام   در شب و روزی 

از برخی  بودند که  پارلمان هشدارداده  پاکستانی درصددِ وکالی  و  ایرانی    حصولِ   اتباع 

  درسطح مطبوعاتِ همچنان، سر و صدا های دیگری نیز   افغانی هستند.  تذکره و پاسپورتِ 

افغانی به نفع  دیگرِ  دولتی وحلقاتِ  کارمندانِ کشورمبنی برفعالیتهای استخباراتی تعدادی از
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ایران و پاکستان( به راه افتاده همسایه )  های خارجی، بخصوص به نفع دو کشورِ کشور

قول منابع حکومتی افغانستان  م از  ۲۰۱۴ماه جون    اخیرِ چنانکه " خامه پرس " دربود.  

سوسی وارد والیت هرات شده بود ازسوی یک تبعۀ ایرانی که به قصد جانوشت که : " 

وارد والیت متهم به انگیزۀ جاسوسی  پنج سال محکوم شد...محکمۀ ابتدایی به بیش از

ولسوالی شیندند بحیث   قرار گاه های نظامی در مربوطات  هرات شده و ظاهراً دریکی از

                                                                               آشپز کار میکرد..." 

  احساساتِ   ، علی رغم ابرازِ نستاناین بود که حامد کرزی رییس جمهور افغادرد انگیز تر 

کشورعلیه  روشنفکرِ   رسانه ها و قشرِ   مردم، اعتراض های پیهم بعضی ازاعضای پارلمان،

طرف دو  افغانستان ازخاکِ   ، بخصوص موشک بارانِ دخالت ها و  تجاوزهای مسلحانه

رسانه ها باید در دامن   "خبرنگاران گفت :  غربی افغانستان، دربرابر   –همسایۀ شرقی  

مردم محتاط باشند و کاری نکنند که خدای ناخواسته اوضاع وخیم تر  احساسات    زدن  

                                                                                             شود. " 

موشک و گلولۀ توپ و تانک باالی خانه و کاشانۀ ، اگرهمسایه های افغانستان هرقدر یعنی 

سؤال میبرند،   افغانستان را زیرملی جانبِ   وحاکمیتِ میکنند    ستان شلیکمردم بیگناه افغان 

نگیرد.                                    باید سکوت اختیارشود و اقدام و اعتراضی صورت    

مداخالتِ  سلسلۀ  افغانستانچن   به  داخلی  امور  در  جانبه  افغان  نشریۀ،  د   (   - الکترونیکی 

... یک  " رادیو آزادی" نوشت که : "    قولِ م از۲۰۱۲ ماه آگست  سومِ به روزجرمن آنالین(

ن افتتاح ایرا  عضو شورای رهبری طالبان درماه می امسال دفتری را در شهر زاهدان  

در زاهدان   ... است  افغانستان    امتداد  کرده  و  پاکستان  ایران،  کشور  سه  میان  سرحد 

آنجا مستقر   موقعیت دارد و از شهر کویته ی پاکستان که شورای رهبری طالبان در 

                                                           است، ساده ترین راه ترانزیت به شمار میرود..."

هدف اساسی گشایش  " وال ستریت ژورنال" می افزود که "    قولِ مذکور ضمناً از  نشریۀ 

با طالبان علیه امریکایی  واند تالش های خود را دفتر برای طالبان این است که ایران بت

                                                                            ها همآهنگ سازد..."
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ایران  شماره های خویش نوشت که "  نیز دریکی از  (وسی )نیزاویسمایاگازتاروزنامۀ ر 

اتمی خود، با طالبان علیه امریکا متحد شده است . .. ایران   حمله به تأسیسات    از ترس  

 اتمی  امریکا به تأسیسات  درا آماده میکنند که در صورت حملۀ اسراییل یاخوطالبان  و  

                                    بزنند."            ایران، به عملیات انتقامی مشترک دست

ه  امسال گزارش شد که سپا  جون    ماه    درآغاز  همین روزنامۀ روسی عالوه نمود که :"   

اکراتی { موشکهای زمین به هوا، مذلدهیتحویل } تحوی  اسالمی با هدف    انقالب    پاسداران  

                                                                 را با طالبان آغاز کرده است ..." 

دراخیر که  روزنامه  درسال  تذکرداد  بریتانیا  میال۲۰۰۷"  و  امریکا  نیروهای  دی 

بان اختیار طال" چینی که در  ۵-غانستان مدعی شدند که تعدادی از "موشکهای اچ.انافدر

ها، هواپیمای  وانستند با این موشکها، هلیکوپتر. طالبان میت بوده به دست آنها افتاده است

کم پرواز میکنند، هدف قرار    هوا پیما های جنگی امریکا را که در ارتفاع سرنشین و بدونِ 

                                                                                                .دهند

مقام  میالدی خویش از قولِ   ۲۰۰۷ل  خبرگزاری " بی بی سی " بتاریخ ششم ماه جون سا

مین های ساخت    از کشف    " پولیس مرزی هرات،محلی والیت هرات افشا نمود که :    های

مرزی   پولیس  فرماندۀ  اند...  داده  خبر  کشور  این  با  مشترک  مرزی  منطقۀ  در  ایران 

   "                                      هرات، پنج حلقه  مین را به خبر نگاران نشان دادند.

 کامل میگفتند که  امنیتی آن والیت با صراحتِ   مسوولینِ همچنان، والی والیت نیمروز و 

آن اظهارات نیز  ها  سوی ایران باالی قلمرو افغانستان شلیک شده و رسانه ها موشک ازده  

به  گفته ها و  "میگفت که  سانیدند، ولی با آنهم رییس جمهور و گزارشات را به نشر میر

                                                              نوشته های رسانه ها باور نکنید"

منابع امنیتی    قولِ م خویش از ۲۰۱۱سیزدهم ماه اکتوبر بتاریخ  ی بی سی "  "ب  خبرگزاری

" موشک پرانی از داخل ایران به سوی مناطق مرزی والیت  افغانستان اطالع داد که  

داشت  ادامه  نیز  پنجشنبه   بامداد  تا  و  شد  آغاز  چهارشنبه  روز  از  نیمروز 

..  ".                                                                                              
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" هدف راکت  گفت که :    جبارپُردلی(والیت نیمروز )  پولیِس ، فرماندۀ  بی بی سی   بقولِ 

های پرتاب شده عمدتاً مناطق موسوم به " گذر عبدالرحمان و خواجه عبدالرحمان " در 

ی والیت نیمروز است ... یک پسر سیزده ساله در اثر این حمالت زخمی و حاشیۀ غرب

{ میخواهند تأسیسات  . در این اواخر، آنها }ایرانی هابه یک بیمارستان منتقل شده است ..

نظامی خود را مانند اعمار برج ها در این ساحه آغاز کنند و پولیس ملی ما بر اساس  

تمامیت   از  است  دارد مجبور  که  ای  ها  وظیفه  گیری  در  متأسفانه  و  کند  دفاع  ارضی 

                                                                           صورت گرفته است ."  

امریکایی    هایسوی مقام  میالدی از۲۰۱۱اکتوبر  ماهِ   دوازدهمِ گزارش دیگری که بتاریخ   

  ایرانی برای ترور    پاسداران    سپاه    " طرح نیروی قدس  ن گفته شد که  انتشار یافت، درآ

   اند"                  عادل الجبیر، سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را خنثی کرده

بستان سعودی  عر سفیراین طرح، به قتل رسا نیدنِ   عالوه نمودند که هدفِ مذکور  هایمقام  

ران را بزرگترین حامی تروریسم  حال، دولت امریکا، ایدر واشنگتن بوده است. درعین  

ن(  همسایه ) ایران و پاکستاجفا ها وچشم سفیدی های دو کشور  به سلسلۀجهان خواند.   در

اد ت همه این بود که جنرال " اشفاق پرویز کیانی" رییس س جالبتر ازدرمورد افغانستان،  

 ماهِ آن کشور، در   و استخباراتینظامی    قدرتِ    ، اصلِ مشترک ارتش پاکستان و درواقع

افغانستان و پاکستان  ک گروسمن" نمایندۀ خاص امریکا درامورمار"  م با آقای۲۰۱۱اکتوبر

شورشیان   " حمالت  مالقات بعمل آورد و با دیده درایی خاص خودش اظهار داشت که : 

که برای  ین اظهارات، همانقدرافغانستان بر این کشور صورت میگیرد. " ا  خاک  از جانب  

آوربود،مرد خنده  افغانستان  تع  م  اندازه،  نیز    جبِ بهمان  را  امریکا  خاص  نمایندۀ 

" جنگجویان، برای رفتن به  ( با صراحت اعالم داشتند که  منابع )بی بی سیت.برانگیخ 

سوی مرز افغانستان، از خود رو های نظامی پاکستان استفاده میکنند تا هدف هوا پیما  

ً یی قرار نگیرند. . . این پیکاامریکا  های بدون سر نشین      پاکستانی هستند  ر جویان عمدتا

                                            و در منطقه به آنها " طالبان پنجابی" میگویند. " 
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    سیاست پیچیده و دو پهلوی چین درقبال افغانستان 

جانب  دخالت ها و منافقت های دوامداِر    هرگاه یک لحظه ازبحث روی جفاها، ریاها،

در ملت  پاکستان  ازحق  دارد  جا  بگذریم،  افغانستان  پیچیدۀ   سیاستِ جنگزدۀ  و  پهلو  دو 

متشنج منط  حکومتِ  اوضاع  درقبال  نیز  و چین  مقام هایقه  پرورانۀ  تروریست   موضع 

چین که هم مرزبا پاکستان بوده و رابطۀ غیردوستانه یی  پاکستانی تذکری بعمل بیاوریم : 

 پاکستان با ایاالت  یکی های استراتژیکِ علی رغم نزدبا هند داشته است، ازسالها بدینسو،  

و حمایتگرانه  متحده وانگلیس )بعنوان رقبای جهانی چین( این ، رابطۀ صمیمانه  با  یی 

 بازرگانی،  پاکستان، شامل تسهیالتِ رده است. سلسلۀ حمایت های چین ازککشوربرقرار

نظامی،   ومساعدتهای  علمی  دپلوماتیکهمکاریهای  وپشتیبانی  بین  درعرصۀ    تخنیکی 

چین که درنواحی مرزی افغانستان   سینکیانِگ  درعین حال، ایالتِ   غیره میشود.  و   المللی

  استراتژیکِ ژئو  مسلمان نشین میباشد، درقبال سیاست های جهنده و ه و و پاکستان واقع شد

ابرقدرتِ  بعنوان یگانه  پذیرمینماید. زیرا، موجودیتِ   ایاالت متحده   احزابِ   جهان، زیان 

آسیای میانه مانند " حزب التحریر" ازبکستان، " نهضت  دربنیاد گرای نوع تروریستی  

اسالمی " تاجکستان، احزاب و تنظیم های جهادی و انتحاری پاکستان، گروه تروریستی  

سیاست های جهانی  " و غیره که غالباً بمثابۀ ابزارِ طالبان و شاخه های سازمان " القاعده

 سینکیانگ  ایالتِ در  ساکن  میان مسلمانانِ تالش آن خواهند بود تا درنند، در امریکا عمل میک

علیه حکومت مرکزی چین غرض تجزیۀ آن  را  و طایفۀ اقلیت " ایغور" نفوذ نموده و آنها

،  لیل است که حکومت چین نه تنها ازاین ناحیه سخت نگران استکشور بشورانند. بهمین د

ازسوی  منطقه را شدیداً تحت نظر دارد.    یاستخبارات   –نظامی    – سیاسی    بلکه جریاناتِ 

برای پاکستان    ملیون دالرُکمک هشتصد  پرداختِ   قتی ایاالت متحدۀ امریکا تعلیقِ دیگر، و 

چین ابراز داشتند که    اعالم نمود، مقام هایتروریست پروری های آن کشور  بخاطرِ   را

  ف بمثابۀ واکنِش یکطراین خال را برای پاکستان پُرخواهند کرد. این موضعگیری، اگراز 

قبال  تصمیِم امریکا تلقی میشود، ازسوی دیگر، معنی گذشت و تغافل درسیاسی در برابرِ 

آن کشور از تروریسم را    درخاک پاکستان و حمایت های مقام هایپایگاه های تروریستی  

درتدا چین،  خبرگزاری  چنانکه  میکند،  سالگردِ عی  یازدهمین  نیویارک،    آستانۀ  حادثۀ 
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منافع غرب و    سیاسی در خدمت    : "  تروریسم ابزار  بدین گونه بیرون داد  مطالبی را  

امریکا برخورد دوگانه  ای با موضوع مبارزه با تروریسم دارد.  امریکا ست ... اهداف  

امریکا باعث شده تا این کشور به همین بهانه به کشور های دیگر یورش    این سیاست  

بی گناه را گرفت و ملیونها نفر را   هزاران انسان    رد. . . واشنگتن با این جنگها، جان  بب  

با حمالت   کرد...امریکا  خانمان  داخلی   بی  مرز های  به  پیما های خود  هوا   گستاخانۀ 

نظامیان شده و تنش های داخلی در پاکستان را   غیر  پاکستان نیز باعث مرگ بسیاری از

خود را بر روی تهدید ها و خساراتی که بسیاری  تشدید کرده است . . . امریکا چشمان  

از افراطیون و تروریستها در روسیه و چین  ایجاد کرده اند، بسته است، اما به بهانۀ  

   "                      د . . .القاعده و گروه های دیگر، به افغانستان و عراق حمله کر

نیزمیخ چین  های  مقام  که  بود  ها  نگرانی  همین  افغانستان  باساس  آیندۀ  درمورد  واستند 

کشورهای منطقه رایزنی نمایند.  میالدی، با برخی از  ۲۰۱۴منطقه پس ازسال  انکشافات ِو 

با اقداماتِ  سلسله ، دولت چین هم دست به یک   سیاسی و امنیتی روسیهچنانکه موازی 

ه یازید. مثالً، نمایندۀ آن کشورهمراه با نماینده هایی ازروسیه و پاکستان،  پیشگیران   اقداماتِ 

م دراسالم آباد پایتخت پاکستان دیدار  ۲۰۱۳ماه نوامبر  بتاریخ بیست و دومِ برای دومین بار

و    قرارداد افغانستان را مورد بررسی  و گفت و گوی سه جانبه را براه انداخته تحوالتِ 

از چگونه گی وضعیتِ  این کشورپس  بررسی گرفتند.  را  نیرو های خارجی    خروجِ   به 

م در پیکنگ پایتخت  ۲۰۱۳ماه اپریل  جانبۀ کشورهای متذکره، قبالً در  سه  نخستین نشستِ 

                                                                                چین صورت گرفته بود. 

سیاسی مقام های چین و شیوه   باال خواندید، نوسانِ را که در   ینجا، علی رغم جریانهاییدرا

   اصلیپرورشگاهِ   تروریسم، بخصوص، دربرابرِ  درقبالِ  آن کشوردپلوماتیکِ  های دوگانۀ

  ی متعددِ اعالمیه ها ادعا ها و میگردد. یعنی، ابطالِ  خبیثه )پاکستان( نیزآشکار این سرطانِ 

آن،  درغیرِ  مشترک منطقه یی علیه تروریسم" به ثبوت میرسد.  بارزۀمبنی بر " مرسمی 

دولت چین با آگاهی کاملی که ازسیاست ها و برنامه های تروریستی  بود    الزم و ضرور

نیز)پاکستان همسایۀ جنوبی خویش   آن کشوررا  دارد، حکومت  تحت  با  (  ذرایع مختلف 

                                                                     فشار قرار میداد که هرگز نداد.
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سپتمبر  دراوایلِ  طال۲۰۱۱ماه  که  شد  داده  گزارش  تن  م  سی  تعداد  به  پاکستانی،  بان 

ربوده اند. منابع مطلع گفتند که این کودک    سنین دوازده تا پانزده سال را بین    ازکودکانِ 

 کودکان  وجودِ می گیرد که آنان میخواهند ازورت  ربایی توسط گروه طالبان بخاطرآن ص

نیرو عملیاتِ در انتحاری علیه  نمایند.  های  استفاده  افغانی  و  ا  خارجی  ین  ولی سخنگوی 

را ربوده اند تا خانواده های کودکان و نوجوانان  منظور   ینگروه ادعا نمود که آنان به ا

نظر    ازحمایتِ شان   صرف  طالبان  با  ورزی  وخصومت  پاکستان  ارتش 

                                                                                                  نمایند. 

دوم سازمان  م، منابع مطلع گزارش دادند که مرد درجه  ۲۰۱۱ماه آگست  اواخرِ همچنان، در

، توسط شلیک طیارۀ  قبایلی پاکستانمناطقِ الرحمن( در عطیه عبدتروریستی القاعده بنام ) 

  مرگِ  القاعده پس ازمهمِ  ، دومین فردِ ایی به قتل رسید. گفته شد که اینبدون پیلوت امریک

پاکستان به قتل میرسند. ) قبل ازعطیه، فرد دیگری بنام الیاس   بن الدن است که در خاکِ 

 کردند که مخفیگاهِ مقام های امریکایی ادعا ( هرچند  کشمیری نیزبا عین شیوه کشته شده بود.

افرادِ  توسط  عبدالرحمن  رده    عطیه  کشور  آن  ها اطالعاتی  برخی  ولی  بود،  شده  یابی 

کم کاری    ، نسبتِ اظهارداشتند که چون مقام های پاکستانی ازطرف امریکا و متحداِن آن

ن،  فته بودند ، بنابرآ شدید قرارگرالقاعده تحت فشارِ   تمایل به دستگیری رهبرانِ   و یا عدمِ 

احتمال دارد، برای آنکه  فشار را از شانه های شان کمترسازند، با نیرو های اطالعاتی  

                                                                         امریکاهمکاری کرده باشند.

ازسال     که  است  نیزگفتنی  نکته  تروریست،  ۲۰۰۱این  عناصِر  کلیه  حال،  تا  م 

اصلی   مهِد  که  میرساند  بخوبی  واقعیت  این  اند.  دستگیرشده  یا  کشته  درخاک ِپاکستان  

تروریسم، خاِک پاکستان ومؤلِد اصلی   تروریستها، مقام های حکومتی ومدارِس مذهبی  

"  م افشا نمودند که ۲۰۱۱ریخ سیزدهِم ماه سپتمبرآنکشور میباشد. چنانکه منابع خبری بتا

دهشت افگن  پاکستانی به داخل امریکا  سه مرد پاکستانی به اتهام پالنگذاری قاچاق  یک  

اعتراف نمودند. .. عرفان الحق، قسیم علی و زاهد یوسف که شبکۀ قاچاق  انسان را در 

آنها فکر میکردند عضو    کویتوی اکوادور رهبری مینمودند، آماده بودند مردی را که

 تحریک  طالبان و یا طالبان  پاکستان باشد، داخل امریکا سازند. "                        
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 عطیه عبدالرحمن  مرد شماره دوم  القاعده 

ی نظامی  نواحی قبیله یی پشتون نشین موافقت نمایند. این درحالیست که مقام هاترکستان در

و هم درد پاکستانی ها میباشد،  کشورچین نیز که هم مرز    و استخباراتی پاکستان حتا درحقِ 

به راه گرفته سالح و تروریست های دست پروردۀ شان را به منظورِ ازغدر و جفا کار

ده اند. همانطورکه  اندازی شورشها و تخریبهای جدایی طلبانه در میان " ایغوری" ها فرستا

 تخریبی  تروریست، سالح و موادِ   ای، افرادِ .آی.وقت سی  یام کیسی" رییِس " ولبه دستورِ 

باید متذکرشد    آنسوی دریای آمو علیه منافع شوروی دیروز فرستادند.  را به تاجیکستان در

پاکستان،   درخاِک  تروریسم  امِن  های  پایگاه  موجودیِت  درمورِد  ها  امریکایی  تنها  که 

کشورهای منطقه مانند چین و هندوستان نیز از این ناحیه    درظاهردچاِرنگرانی نبود، بلکه

عالوه  مثالً،  اند.  شده  متضررهم  فوقت  وقتاً  بلکه  وهستند،  بوده  نگران  جداً  تنها  نه 

چینایی   های  مقام  است،  قرارگرفته  متعدد  تروریستی  حمالِت  مورِد  که  ازهندوستان 

ادرسین کیانگ{، در اردوگاه " عامالن  }انفجارهنیزبصورت آشکار اظهار داشته اند که  

وقتی مقام    های جنبش  ترکستان  شرقی درمناطق  قبایلی پاکستان آموزش دیده اند. "  

های چینی یکی ازعامالِن انفجارهای تروریستی درسین کیانگ را دستگیرنمودند و او  

بصورِت شفاف اعتراف کرد که درخاِک پاکستان آموزش تروریستی دیده است، جانِب  

.                           واقعیت هایی درقبال دوست دیرینه اش )پاکستان( پی بُرد چین به  
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مقام های چین به این اظهارات اکتفا نکردند، بلکه حتا ازپاکستان خواستند تا به استقراِر   

سربازاِن چینایی غرض مبارزه علیه تروریستهای " ایغوری " مربوط به جنبِش جدایی  

                                                                  قت نماید.    طلِب آن کشورمواف

 نگاهی به احزاب بنیاد گرای اسالمی درآسیای میانه

  ترکستانِ   جدایی طلبِ   حزب اسالمی ترکستان" یا  جنبِش تحلیلگران سیاسی گفتند که "  

اهریولداش" و " جمعه  "ط اسالمی ازبکستان" به رهبری  حرکتِ   شرقی و همچنان، "حزبِ 

، تا آنجا که برضد روسیه و حکومت های تابع آن  م ایجاد شد۱۹۹۸نمگانی" که درسال  

امریکا خواهند بود. ولی نام   توجه و حمایتِ  برزمند و منافع غرب را تأمین نمایند، موردِ 

تغییرداده شد که  م به " حزب التحریر"  ۲۰۰۱سال  " دراسالمی ازبکستان  حرکتِ  " حزبِ 

ان و القاعده درمنطقه و بخصوص  هم به نفع گروه طالب  زمانی، هنوزفرود و فرازِ   علی رغمِ 

  " حزبِ   نامِ   ، تحتِ  افغانستان فعال هستند. تنها اسالمیست های تاجکستانشمالِ   مناطقِ در

  مالمحمد رستموف هندوستانی " آن شخصی بنام    کستان " که مؤسِس یاسالمی تاج   نهضتِ 

رسید، پس از زدو خورد های خونیِن سال سید عبدهللا نوری به رهبری آن  وده و بعداً  " ب 

مذاکره  حکومت " امام علی رحمانوف"، باالخره به پای میزِ م( علیه  ۱۹۹۷-۱۹۹۱های )

این نکته الزم    نشستند و روی یک آتش بس به توافق رسیدند که تاکنون ادامه دارد.  تذکرِ 

قراری آتش بس با   مذاکرات و برکستان، پس ازانجامِ ی می تاجاسال نهضتِ   است که حزبِ 

 سیاسی سکوالر، دردولت تاجیکستان سهم گرفته است.  نظامِ   نیرو های دولتی، با پذیرِش 

آن    خاکِ  تروریسم درراستای جلوگیری ازتندرویهای اسالمی و نفوذِ دولت تاجیکستان، در

درسال   قوانینِ   ۲۰۰۹کشور،  سلسله  یک  عناصرِ   میالدی،  علیه  مذهبی،  سختگیرانه 

های گروه  تدریسی  و  تنویری  ازحجاب    فعالیتهای  استفاده  علیه  وحتا،  اسالمگرا 

میتواند در پرتوهمچو   تاجیکستان،  غیره وضع نمود. هرچند، دولتِ آموزشی ومراکزِ در

نیز  مخالفانِ   سختگیرانه، دست به سرکوبِ قوانین ِ اما،    سیاسی غیرمذهبی خویش  بزند، 

آن کشورو سایرِ گفته   آسیای مرکزی    ممالکِ   شده که  فعالیتهای  حوزۀ  ازناحیۀ  هنوزهم 

   میکنند.                                  علنی سازمانهای اسالمی آتی احساس خطرسری و 

                                                               *حرکت اسالمی ترکستان شرقی   
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 *  حرکت اسالمی ازبکستان                                                          

 *گروه طالبان )افغانی و پاکستانی(                                                  

 *اخوان المسلمین بین المللی                                                       

پاکستان      یبه مستقر درخاک  *لشکر ط    

 *جماعت التبلیغ )پیرو وهابیت عربستان سعودی(                                

 *حرکت اسالمی پاکستان   

بلغ دینی ) تبلیغات (    *سازمان م 

 *سازمان تاجیکستان آزاد 

 *فرقه ی سلفیه )پیرو وهابیسم عربستان سعودی(  

*جند * بقایای سازمان القاعده وسایرگروه های تروریستی فعال درخاک پاکستان 

 الخلیفت  

 *جماعت انصارهللا 

 * حزب التحریر

 *لشکراسالمی 

 * القاعده

 * جامعۀ اصالحات اجتماعی 

 * شورای عالی نظامی اتحادیۀ نیروهای مجاهدین قفقاز

وان المسلمین  * اخ  

 * الخیریه
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 * الحرمین

 * جماعت احیای میراث جامعۀ اسالمی  

رستگاری حزب   *  

  نظامی شوروی بخاکِ افراطی فوق الذکر، بخصوص ازسالهای تجاوزِ   گروه ها و تشکالتِ 

وبر جهانِ   بنیادِ افغانستان  های  ریزی  رهبری    برنامه  به  امریکا  غرب  متحدۀ  ایاالت 

  آسیای مرکزی، یکی پی دیگرایجاد روسیه وسراسرِ   خاکِ به قدم در وعربستان سعودی، قدم  

عربستان سعودی که توأم با افراطیت، رجعت گرایی،    وهابیتِ   گردید و درسالهای پسین،

تمدنِ  و  علم  با  کشتار، ضدیت  وارزشهای    بیرحمی،  زنان  حقوق  با  مخاصمت  و  جدید 

                                                         آنها افزوده گشت. نیز بر  انسانی میباشد،

اسالمی بنام "حزب االش" تأسیس گردید، ولی بسیار    حزبِ م  ۱۹۹۰درقزاقستان نیزدرسال  

دولتِ  ازسوی  کشورزود  آن  وسایرِ   حزب  این  شد.  اعالن  قانونی  متذکره،  احزاب ِغیر 

ایدئولوژیک به نحوی ازانحا با " جبهۀ آزادیبخِش   اعتقاداتِ نظرِ از یا   اسالمی  مذهبی و 

افراطی و گروه های تروریستی    ، احزابِ  چین " ایغور" در سینکیانِ   فلپین، جنبِش مورو" در

و کالً در منطقه مرتبط    ، چچن، داغستان، قفقاز و تاتارستاناسالمی درافغانستان، پاکستان

                                                                                              هستند.

رده شد، این نکته را نیز باید متذکر  حال که از " جمعه نمگانی" و " طاهریلداش" نام بُ 

م ۲۰۰۱ستان" بود، ولی در سال  اسالمی ازبک  حرکتِ   " حزبِ   شویم که " یمگانی" رهبرِ 

"   مسلحانه با نیروهای جنرال یک برخوردِ   طالبان، درنتیجۀ   اسالمی گروهامارتِ   اخیرِ ودر

ن سالها، نمگانی درآنیروهای تحت امرِ افغانستان به قتل رسید )  شمالِ عبدالرشید دوستم" در

وبه سود گروه طالبان برضد     مزار شریف جابجا شدهبخصوص در دهدادی و سید آبادِ 

" طاهریُلداش"    ازمرِگ یمگانی،  نیرو های جنرال عبدال رشید دوستم می جنگیدند( پس 

با گروه طالبان و القاعده در یک صف  نیز  " یُلداش"    فرمانِ تحت ِ  جایش را گرفت. افرادِ 

رژیمِ  جنگیدند.  می  افغانستان  دولت  و  خارجی  های  نیرو  رییس  علیه  کریموف"   "  

متذکره را سرکوب نموده فعالیتهای    حزبِ   زمان، افرادِ   عینِ جمهورازبکستان، توانست در

طالبان، با یکتعداد    امارتِ پس از سقوط ِحکومتی آنها را تضیف نماید. ولی " یُلداش"  ضد  
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گروه های تروریستی    آنجا با سایرِ رده درپاکستان پناه بُ   قبایلی درخاکِ   افراد ش به مناطقِ 

افرادِ  ازبکهاامرِ   تحتِ   یکجا شد.  قر وی عمدتاً  و  تاجیکها  هایی  ،  بودند. گزارش  غزی 

  طیارۀ شلیکِ   اثرِ د مبنی بر اینکه " طاهریُلداش دربه نشر رسیدن م  ۲۰۰۹سال  ماه اکتوبردر

 ۱۹۹۰سالهای   شمالی به قتل رسید. این شخص که درامریکایی در وزیرستانِ   بی پیلوتِ 

ساله   ۲۴سنِ بکستان آغاز نموده بود، یکبار درازفعالیتهای اسالمگرایانه اش را درمیالدی  

نیرو های دولتی وحصولِ  با  ،   پیروزی مؤقت گی و پس از زد و خورد های مسلحانه 

امیرِ   خودش را نمگانِ "  اعالنِ   " منطقه ی  بود.  اعالن کرده  امارت"ِ  ازبکستان  وی    " 

های اندیجان، فرغانه، سمرقند و نمگان بود که   جنگهای مسلحانه در شهرمصادف با اوجِ 

                                          .  نمایدبود، آنها را سرکوب    نوز نتوانسته" کریموف " ه

 امضای توافقنامۀ استراتژیک میان هند و افغانستان

 پاکستانی را فراهم  کین توزی و نگرانی مقام های  موجباتِ   پیشاین میان، بیش ازآنچه در

توافقنامۀ استراتژیک  ضای  افغانستان به هند و امآورد، سفر حامد کرزی رییس جمهور

دو سال  میان  میزان  ماه  در  که  بود  درمتنِ   ۱۳۹۰کشور  پذیرفت.    خورشیدی صورت 

ازتوافقنامه،   مشترک  قبیل  موضوعاتی  جرایمِ مبارزۀ  گرایی،  افراط  و  تروریسم    علیه 

ی  مایه گزارسر  در بانکهایی که قاچاقبران پول  مخدر، انسدادِ   موادِ   سازمان یافته، قاچاقِ 

اعت  ، ساختمانی، زرمیکنند، و نیز، همکاریهای درازمدت دربخشهای معارف، صحت 

افغانستان، هیچگاه   ن بعنواِن رژیم طماع و کشورهمسایۀ  ود. پاکستاغیره گنجانیده شده ب و 

درحالیکه کشورهند، بخاطررقابتی    نخواسته و نمیخواهد افغانستان با هند روابط صمیمانه

، میتواند کُمکهای مؤثری برای افغانستان انجام دهد. چنانکه  که با حکومت پاکستان دارد

آن کشور در دهۀ اوِل دوهزار و یک )پس ازسقوِط امارِت طالبان(، پروژه های مفیدی  

میالدی،  ۲۰۱۱تا    ۲۰۰۱را درافغانستان روی دست گرفته و قراِرآماِر منتشر شده، ازسال  

 پروژه های راه سازی، کلینک سازی،  مجموعاً مبلغ دوملیارد دالردرجهِت بسر رسانیدنِ 

                                      معارف و غیره در افغانستان بمصرف رسا نیده است.   
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 حامد کرزی و مان موهن سنگ صدراعظم هند درمیدان هوایی دهلی 

سوی دیگر،  منطقه است و ازدربزرگ و رو به رشد  یک کشور   یکطرف هندوستانچون از

دارند تا  داشتند و  قوا تالش    داشته و با تمامِ  شدید قرارتخاصمِ  پاکستانی با آن درنظامیانِ 

جلو گیری بعمل    ( هند و افغانستاندو مملکت )اقتصادی و فرهنگی    –از نزدیکی سیاسی  

 افغانستان و سایرِ   دو باره سازی و آیندۀ  روندِ در    هندوستان  آنکه نقِش آورند و نیز، بخاطرِ 

  موافقتنامۀ   کاملِ   بود هرگاه متنِ   ، بیجا نخواهدنمنطقه بسیارمهم است، بنابرآکشورهای  

                    اینجا درج نمایم:همکاری استراتژیک میان افغانستان و هندوستان را در

                                                                        " پس از مقدمه ی معمول :

                                                                                     اصول عمومی

تفاهم و اعتماد بلند  این موافقت نامه، روابط چند وجهی میان دو کشور را بر مبنای  -۱

حیطه دو جانبه و هم در عرصه ی بین المللی، به  میان  طرفین، هم در    مدت متقابل  

                                                                   سطوح عالی تر ارتقا میدهد.  

ارضی دول،   حاکمیت، برابری، تمامیتِ میان طرفین بر اصول ِ کاری استراتژیک هم  -۲

امورِ  در  مداخله  من   عدم  و  احترام  یکدیگر،  شده داخلی  گذاشته  بنیان  متقابل  افع 

                                                                                             .  است
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همکاری استراتژیک میان طرفین، علیه هیچ دولت دیگر و یا گروهی از دولت ها   -۳

                                                                                                 نیست

   همکاریهای سیاسی و امنیتی :                                                                                                   

سیاسی و در این ارتباط،   دیکِ طرفین در رابطه به تعامل در همکاریهای نز -۱

عرصه های سیاسی و روابط   دوجانبه درمیکانیزم برای مشورت های منظمِ ایجاد ِ

وزارت  های امور خارجه ی دو  ت مینمایند. مشورت های سیاسی را خارجی موافق

سطح سران  مذاکرات درشاملِ رهبری کرده و حد اقل سالی یکبار کشور

     میگردد.                      

موافقت مینمایند تا در سازمان ملل متحد و سایر مجامع بین المللی، منطقه ای  ین  طرف-۲

تأثیر گذاری بر  و چند جانبه با یکدیگر مشوره و همکاری کنند. این همکاری ها به هدف ِ

در این مجامع در راستای منافع دوکشور خواهد بود. همکاری در سازمان تصامیم  اتخاذِ 

میگردد:                                  امع چند جانبه موارد ذیل را شامل ملل متحد و مج   

کلیدی منطقه ای و بین المللی مشترک در مورد مسایل ِ الف(ابتکاراتِ   

کرسی    کسبِ شورای امنیت ملل متحد به شمول ِ   ب(حمایت از اصالحات و گسترده شدنِ 

                                                                  دایم برای هند در شورای امنیت.

یک چهارچوب    ایجادِ طرفین موافقت مینمایند تا گفت و گوهای استراتژیک را به منظورِ -۳

برای همکاری در عرصه ی امنیت ملی به راه اندازند. این گفت و گو ها توسط مشاوران  

امنیت ملی دو کشور رهبری میگرددو شامل مشورت های منظم و تشریک مساعی به  

   میشود.                                                   منطقوی صلح و امنیتِ  تقویتِ  هدفِ 

تالش های مشترک و جداگانه در مبارزه    تقویتِ   همکاریهای امنیتی بین طرفین به هدفِ -۴

مخدر، پول شویی و دیگر    موادِ   مللی، جرایم سازمان یافته، قاچاقِ علیه تروریسم بین ال

                                                                            جرایم صورت میگیرد.

و  -۵ تجهیزی  آموزشی،  های  زمینه  در  همکاری  به  موافق  متقابل،  تفاهم  براساس  هند 

                             های ملی امنیت افغانستان میباشد.  برنامه های ارتقای ظرفیت نیرو  
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 همکاریهای اقتصادی و تجارتی:  

و   علمی  اقتصادی،  تجارتی،  های  بخش  در  همکاری  ی  توسعه  و  تقویت  به  طرفین 

  در حال گسترش، به تقویتِ   تکنالوجیک متعهد بوده و همچنین با نگاه به تجارت و اقتصادِ 

تجارت  از بخش های  ارگانهایی که  میان سایر  نمایند گی میکنند،  همکاری  ی و صنعتی 

                                                                                      متعهد میباشند.

اقتصادی   گی های متقابلِ وابست  افغانستان و گسترِش پایدارِ   انکشافِ   به منظورِ طرفین    -۲

تعمیق و تنوع بخشیدن به همکاری های خود درساحاتی  ان دو کشور، تعهد مینمایند تا درمی 

ژی، تکنالوجی معلوماتی،  دهات، استخراج معادن، صنعت، انر  چون زراعت، انکشافِ 

هوانوردی ُملکی  و سایر عرصه هایی که ممکن است،    ، ترانسپورت، بشمولِ ارتباطات

                                                     روی آن توافق داشته باشند، اقدام نمایند.طرفین   

طرفین موافقت مینمایند تا گامهای موثری را برای ایجاد فضای مساعد جهت ارتقای   -۳

ذیل   موارد  شامل  میتواند  ها  گام  این  کنند.  ایجاد  گزاری  وسرمایه  تجارت  

                                                                                                 باشد:

 الف(افزایش حمایت از سرمایه گذاری: 

در رفع  گمرکات و سایر طرزالعمل های مربوطه، افزایش تالش    ب(ساده سازی امورِ 

                                           تدریجی موانع تعرفه ای.  ِش موانع غیر تعرفه ای و کاه

ایجادِ  درجهت  تشویقِ   خدماتِ   ج(همکاری  منظور  به  هوایی  نقل  و  روابط    حمل 

                                                                                            تجارتی.

   قروض.         تسهیالت بیمه ود(همکاری در عرصه های بانکداری و مالی  و بهبود ِ 

 ه(افزایش همکاری وهمآهنگی در نهاد های بین المللی تجارتی ، اقتصادی و مالی 

بلند مدت، میکانیزم های مؤثری را برای دستیابی به توسعه    طرفین در یک چشم اندازِ (  ۴

تجارت و روابط اقتصادی دو جانبه ایجاد خواهند نمود تا تعامل میان نهاد های    ی پایدارِ 

بود:                 مشخص شامل موارد ذیل خواهد    افغانی و هند ی تأمین شود.  اقداماتِ   
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تجارت، اقتصاد   گسترِش   منطقوی/ والیتی در دو کشور به منظورِ تماسهای    الف( تشویقِ 

                                                                         و همکاری های فرهنگی.

مشترک برای    تالِش   دو کشور به منظورِ   به نهاد های ذی ربط ِصالحیت  ب( تفویض ِ

    ثالث.          منطقوی در همکاری با دول امکانات جهت نظم دهی به تجارت ِ  یافتنِ 

کیفیتِ  بیشتر  ارتقای  توان ِ  ج(  و  به وسیله    رقابتِ امتعه  دو کشور  المللی کاال های  بین 

سسات تضمین کیفیت  و استندر سازی و استفاده از تکنالوجی    همکاری میان مؤ افزایِش 

                                                                                         های معاصر.

 د( تشویق همکاریهای  وسیع تر میان اتاق های تجارت  و صنایع دو کشور. 

  رفاهِ حیاتی در تأمین ِ  این که همکاریهای اقتصادی منطقوی یک امرِ  طرفین  با درکِ  -۵

اقتصادی آینده هر ملت محسوب میشود، موافقت  مینمایند تا هم به صورت دو جانبه و  

ه منظور ارتقای همکاری های اقتصادی منطقوی  هم از طریق سازمان های منطقوی ب 

 با یکدیگر همیاری نمایند. همکاری های اقتصادی منطقوی باید:  

انرژی که وصل  تجارت، ترانسپورت و انتقال ِ افغانستان به مثابه محراقِ  به ظهورِ الف(

ترانسپورتی  و   آزاد و نا محدودِ کننده ی آسیای مرکزی وجنوبی است و روابط ِ

 ترانزیتی را میسر میسازد، منتج شود. 

 ب( برانکشاف پروژه های زیر بنایی منطقوی تمرکز نماید 

  جهانی از   آسیا و اقتصادِ   جنوبِ   افغانستان را با اقتصادِ   اقتصادِ   پیوند و ادغامِ   ج( تأمینِ 

به توجه به منافع متقابل،  گشایش ِ  طریقِ  افغانستان و هند،  بازار ها برای امتعه تولیدی 

                                                                                         تسهیل نماید

آنرا   سازمان سارک که هردو کشور عضویت د( همکاریهای منطقوی را در چهارچوبِ 

                                                                    ند، تقویت ببخشند. دار

:   آموزش و ظرفیت سازی  
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ک های افغانستان و بر حسب کمُ   دراز مدت و پایدارِ   انکشافِ تأمین ِ  کشورهند به منظورِ 

انکشاف و ظرفیت  کهای خود را در  سخاوتمندانه ی موجوده، خود را متعهد میداند تا کمُ 

                                                                    سازی در افغانستان ادامه دهد.

اولویت های افغانستان، در    کها بر عالوه ی سایر عرصه ها و با انعکاِس الف( این کمُ 

                                         ساحات زراعتی، معادن و صحت متمرکز خواهد بود

  خود را در توسعه ی بیشتر پروژه های انکشافی کوچک درساحاتِ ب( کشورهند همچنین  

                                                        روستایی متعهد میداند.    دور افتاده  و ساحاتِ 

طریق تشویق    طرفین موافقت نمودند تا روابط نهادین میان حکومت های شان را از-۲

و  وزارتها  میان  نمایند.جانبِ   همکاری  ایجاد  تجاربِ   ارگانهای طرفین  های    هند  سیستم 

ابه مرجعی که افغانستان میتواند مطالعه  نهادی، اداری، سیاسی و اقتصادی خویش را بمث 

ازآ و  بهرهکرده  خویش  های  واقعیت  و  نیازها  روشنی  در  خواهد    ن  ارایه  بگیرد، 

                                                                                                کرد.

بورسیه های ساالنه برای افغانستان که خیلی موفقانه    برنامۀهند درچهارچوب ِ  جانبِ   -۳

تحصیالتِ  از  حمایت  وسیع  استراتژی  مبنای  بر  و  رفته   افغانستان پیش  در  عالی   

بورس های  ت و فرصت های آموزشی در هند را از طریق ِ تعلمیا  ، گسترِش استواراست

، تداوم خواهد رنامه های هزینه شده ی چند جانبه ب ( و آی تی ای سی )آی سی سی آر( و )

                                                                                            بخشید. 

 توسعه   نیازمندی های افغانستان، هندوستان، راه های ممکن را جهتِ   رفعِ   الف( به منظورِ 

مؤ  در  تحصیلی  های  طبابت،  سسات ِبرنامه  های  بخش  در  کشور  آن  عالی  تحصیالت 

                                                    ست و جو خواهند نمود.انجنیری و اداره، جُ 

افغانستاحمایت از ظرفیت ساز  هند درچهارچوبِ -۴ به فراهم سازی ی در حکومت  ن، 

  حمایت های ظرفیت سازی در بخش های مختلفِ   ، تخنیکی و سایرِ برنامه های آموزشی 

داد.                          ، قضاییه  و مقننه ادامه خواهد   قوای اجراییه، به شمولِ حکومت  
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ملی و فراملی،    حکومت و اداره در سطوحِ   افغانستان به تقویتِ   هند در پاسخ به نیازِ   -۵

  ، ایالتی، ولسوالی و اداراتِ در عرصه ی حکومت داری در سطح ملیخویش را    تجاربِ 

لکی که با مُ دایمی  و مسلکی خدمات ِ  سیستمِ   تخنیکی برای ایجادِ   ک ِ محلی  و همچنین کمُ 

   نماید.                                         می واقعیت های افغانستان متناسب باشد، ارایه 

           :مردم  مردم با  باطات  تعرصه های اجتماعی، فرهنگی، جامعه مدنی و ار 

دو کشور،    موجود میان مردمانِ روابط ِ   بیشترِ   به ادامه ی تالش ها در راستای گسترِش 

  طرفین در نظر دارند تا تعامل و تبادله میان پارلمانها، رسانه ها، زنان، جوانان، ساحاتِ 

   دهند.        ، فرهنگی و شخصیت های فکری  و دینی را بیشتر توسعهورزشی، علمی 

شتر روی هنر، ادبیات، شعر و  بی   افغانستان، با تمرکزِ   –هند  بنیادِ   طرفین از طریقِ   -۲

ست و جو نموده و شناسایی دست آوردها و روابط اجتماعی و فرهنگی را جُ   دِ ، رشغیره

                                                      میراث فرهنگی میان جانبین را گسترش میدهند. 

فعالیت رسانه ای   طرفین مبادله ی بیشتر میان سازمان  های رسانه ای را در چوکاتِ -۳

                               آزاد و مستقل، در کشور های خویش تشویق  و ارتقا میبخشند.

برای اعتالی  -۴ تعلمیاتِ   جایگاهِ   طرفین  بهبودِ   زنان و حقوق و  برای    آنها و همچنین 

                      شان، فعالیت  خواهند کرد.   فقیر و ضعیف تر در جوارِ اقشارِ   وضعیت ِ

و گسترِش -۵ تشویق  برای  و شدِ   طرفین  آمد  و  میان مردمانِ   تعامل  دو کشور،    قانونی 

سفر برای اتباع دو کشور را آسان نمایند . طرفین      موافقت مینمایند تا قواعد و مقرراتِ 

                                                                                    قصد دارند تا : 

توریستی و همکاری میان سازمان های توریستی در دو کشور را ارتقا    الف( مبادالت ِ

                                                                                                 دهند.

ایاالت دو کشور را تشویق    اندگی میان شهر ها، والیات،ه های خواهد خو ب( موافقت نام

                                                                                                نمایند
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کشور دیگر در آن درگیر   یک کشور در قضایای حقوقی که اتباعِ  برای تسهیلِ طرفین   -۶

تا   کرد  خواهند  تالش  در  میباشند،  متقابل  حقوقی  برهمکاری  مبنی  توافقاتی  به 

                                                           مدنی و جزایی دست یابند.موضوعات ِ

روابط میان جوامع مدنی به ویژه فراهم آوری زمینه تبادالت فکری بین دو  رشد ِجهت ِ-۷

هند " که مرکب از شخصیت های   –  مدور افغانستان  " میزِ   تأسیِس   کشور، طرفین قصدِ 

   دارند.                                 برجسته به نمایندگی از عرصه های مختلف باشند را

ارتقا -۸ را  ورزش  ی  ساحه  در  مبادله  و  همکاری  تا  مینمایند  موافقت  طرفین 

                                                                                               دهند.

ارزشها و نهاد های دموکراسی    یکدیگر درخصوِص   طرفین موافقت میکنند تا از تجاربِ -۹

قدرت، روابط میان مرکز و والیات /    که در بر دارنده ی مشارکت، توزیع و تفویِض 

ی انتخاباتی و غیره میباشد، بیاموزند و این تجارب را میان  سیستم ها  ایاالت، اصالحاتِ 

                                                                        یکدیگر به اشتراک بگذارند.

طریق  -۱۰ از  را  کشور  دو  بین  پارلمانی  میان  مبادالت  تا  مینمایند  موافقت  طرفین 

گروه های دوستی پارلمانی در دو    یمانی و بر قرارسازماندهی دیدارهای هیات های پارل

                                                                                کشور ایجاد نمایند.  

   :چگونگی اجرای موافقت نامه 

یک شورای همکاری که توسط وزرای خارجه    چهارچوبِ این همکاری استراتژیک در

دو کشور رهبری میشود، تطبیق و اجرا خواهد شد. این شورا ساالنه تشکیل جلسه خواهد 

                                                                                                  داد.

از  -۲ مرکب  شورا  مشترکِ این  کاری  های  در ج   گروه  های    خصوِص داگانه  مشورت 

و ارتقای ظرفیت و مسایِل    ، همکاری های تجاری و اقتصادی، آموزشسیاسی و امنیتی

وزارت    عالی رتبه مقاماتِ ، فرهنگی و جامعه مدنی است که شامل نمایند گانِ اجتماعی

                                                                               های مربوط میشود.
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مذکور مدغم      میکانیزم های موجود، گفت و گو میان طرفین در شورای  به محض ایجادِ 

                                                                                         خواهند شد.

  مجدد بر یکی از موادِ   وری اسالمی افغانستان و جمهوری هند، با تأکیدِ ه جم:     نتیجه 

د و حکومت شاهی وقت افغانستان، اساسی و ماندگار معاهده ی دوستی میان حکومت هن 

:  ۱۹۵۰جنوری  ۴)۱۳۲۸جدی    ۱۴رخ  مؤ  است  چنین مشعر  و دوستی  ( که  " صلح 

کشورشان    قلبی موجود میان مردمانِ روابط ِ  جاوید میان دو حکومت که برای حفظ و بسطِ 

یابد"خ  تحقق  میبایست  کوشید،  پیش  واهند  به  همکاری  این  راستای  در   ،

                                                                                           میروند. 

بتاریخ   خه  اصلی که هر  ( در دو نس۲۰۱۱اکتوبر۴)  ۱۳۹۰میزان  ۱۳این موافقتنامه 

یک به زبان های هندی، پشتو، دری و انگلیسی میباشد، در دهلی جدید به امضا رسید  

.                                                                      

" صدراعظم جمهوری هند                                              رییس جمهوری افغانستان  

 

 نوسانات درسخنان مقام های امریکایی 

دهه یکنیم  مدت  ظرف  افغانستان  متحدانِ   مستقیمِ حضورِ   مردم  و  آن   امریکا   جهانی 

نوساناتِ درکشورشان و  تفاوتها  درسخنان    ،  واطوارِ زیادی  ادا  امریکایی    و  های  مقام 

  استقراردایمی ثبات و  چندان    طی همین مدت،  بعبارۀ دیگر،واروپایی مشاهده نمودند. یا  

نظامی و    سیاستِ   دربیانات آنها دیده نمیشد. مثالً، اگرروزی وزیردفاع امریکا پیرامونِ 

افغانستان چیزی میگفت، روز دیگر، سفیرآن کشوردرکابل چیزدیگری    ملتِ   سرنوشتِ 

ابرازمینمود. هرگاه صدراعظم بریتانیا، طی بازدیدش ازافغانستان، دربخشهایی ازحیات  

این مردم  به    ملی  خطاب  دیگر،  درمرحلۀ  آن  وزیردفاع  میکرد،  کشوراظهارهمدردی 

خبرنگاران درکابل یا لندن، خالف آنرا بیان مینمود و قس علیهذا. بنابرآن، سعی میکنیم  

درج   اینجا  در  را  متذکره  های  مقام  گفتاری  و  فکری  نوسانات  ازچنین  هایی  نمونه 

                                                                                               نماییم:
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: م آباد، خطاب به گروه طالبان گفتاسال اقامتش درکابل و دردورانِ   باری  "هیالری کلنتن"

اساسی   قانون  از  بگذارند،  زمین  بر  را  خود  سالح  گروه  این  اعضای  بهتراست   "

  غیر این صورت، با حمالت  ند، دربه حقوق زنان احترام بگذار}افغانستان{ پیروی کنند و  

نیرو های بین المللی مستقر در افغانستان و نیرو های داخلی مواجه خواهند   دوامدار  

جدی کند و    شد. . . پاکستان باید علیه شورشیانی که در آن کشور حضور دارند، اقدام  

                                     (  ۵)مشکالت در افغانستان باشد."    همچنین بخشی از حل  

ع جدی  یک موضامریکا از  اینبار، وزیرامورخارجۀ  شاید   اشتند کهد سیاسی اظهارآگاهانِ 

پاکستان و حمایتِ  پاکستان  تردربرابر  نموداز  جانب  ه و  گروه های تروریستی برخورد 

آید.  احتماالً تغی   امورخارجۀ   وزیر  سفرِ انکه متعاقب ِچن   یر و تحولی در اوضاع بوجود 

خدمات روابط خارجی امریکاطی  آباد، " کارل لیوین" رییس کمیتۀامریکا به کابل و اسالم  

:                                                                           داشت کهسخنانی اظهار  

" اگرپاکستان، طالبان و شبکۀ حقانی را مورد هدف قرار ندهد از امریکا انتظارات     

بیجا نداشته باشد و مطمئن باشد که امریکا به زودی علیه این کشور اقدام خواهدکرد. 

. . حتا اگر پاکستان این هشدار را به امریکا بدهد که بین  ازدست دادن   نیرو های 

یند، شک نکنید که امریکا دومین گزینه  امریکا و از دست دادن  ی ک متحد، یکی را برگز 

را انتخاب خواهد کرد. . . این درست نیست که پاکستان از به جا آوردن  مسوولیتهای  

خود بگذرد و ازحمالت  مخالفین  مسلح علیه افغانستان دفاع کند...اگر کار به جایی برسد 

نیرو های ما در افغانستان مورد حمالت     که دیگر برای امریکا غیر  قابل تحمل باشد و

متعدد قرار بگیرند، ما نه تنها این اجازه را بخود میدهیم  که نیرو ها و توپخانه ی  

پاکستان را هدف  حمله قرار دهیم، بلکه مقامات  این کشور را که نیرو ها تحت کنترول  

             (    ۶) د." آنها هستند را نیز نا بود و پاکستان را با خاک یکسان خواهیم کر
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   کارل لیوین

 

 خانم کلنتن وزیرامورخارجه ی امریکا با حامد کرزی در کابل    
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پاکستانی    امریکایی علیه حکومت مدارانِ   مقام های ارشدِ   شدیدالحنِ البته دومین اخطارِ ،  این

  " معاونِ " آرمیتاژ    سال قبل نیز . ده  پس ازحادثۀ خونبار یازدهم سپتامبربحساب میرفت

کرده بودکه اخطاریۀ  مشابه صادرجنرال پرویز مشرف اخطارِ   امریکا، برای  وزیرخارجۀ

است.                                                     درج متن همین کتاب گردیده  مذکورنیز  

قولِ   ،امریکا  امورخارجۀوزیرِ   "لنتن کهیالری  " پاکستان،   یکی ازبه  یک  در نشریه های 

" دولت امریکا از  که :    ه بودنموداظهاردرماه اکتوبرپرسش و پاسخ سنای آن کشور  جلسۀ

 ، شبکۀ حقانی را به وجود آورده است .زمان سیا، گروه های جهادی ازجمله طریق سا

رییس   جالل الدین حقانی را در کنار  . اگر شما سری به " یوتوب" بزنید، میتوانید  .  

                                                                    جمهور ریگان درکاخ سفید مشاهد کنید..."

گفت:   همچنان  "کلنتن"  متحدخانم  ایاالت  محرمانۀ  "  گوهای  و  گفت  امریکا    مقامات  ۀ 

فارت مذکور بر س  شبکۀ  شبکۀ حقانی، پیش ازحمالت    رش را با برخی از مقامات  شوک

ک  ، به کم  بود و این دیدارها و گفت و گوها  کابل انجام دادهامریکا و فرماندهی آیساف در

   ."                                     نظامی پاکستان انجام شده است استخبارات   سازمان  

این اظهارات خانم " کلنتن " درواقع، اعتراف صریح مبنی بردست داشتن مقام های آن 

کشور درطرح برنامه های تروریستی، حمایت و تقویت این پدیدۀ شوم درسراسرجهان  

                                                                                            میباشد.   

صدراعظمِ ک"دیوید  نیزدر امرون"  بریتانیا  جوالی    که۲۰۱۱ماه  مسافرتی  ضمن  به    م 

همکاری های  " ... غرب ازنمود که :  هندوستان داشت، بصورت رسمی وعلنی اظهار

به دنیا   تروریسم  پاکستان با تروریسم چشم نخواهد پوشاند... پاکستان باید به صدور  

آباد ا کنار گذارد..."پایان داده و سیاست های دو گانه در این مورد ر وقتی هم اسالم 

: " من اعتقاد به    " کامرون" واکنش نشان داد، صدراعظم بریتانیا گفت  اظهاراتِ دربرابرِ 

داخل پاکستان صحبت کردم  افرادی در    صریح دارم. درهند، در خصوص  صحبت کردن  

ده اش با آین  دیدار  عهده دارند ... در   تروریسم را برادارۀ کشور، مسوولیت  که بجای  

  تحلیلگرانِ هرچند برخی ازک و راست صحبت خواهد کرد."  زرداری در این مورد ر  

، حیثیت پوششی روی شیادی های  سیاسی اظهارداشتند که چنین موضعگیریهای مقطعی

گاهگاهی اصلِ  آنهم،  با  اما  دارد،  را  پاکستان  و  انگلستان  ازامریکا،  ها،  واقعیت   زبانِ  
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  " دیوید کامرون" پیرامونِ   اظهارات ِ پاکستان نیزبیرون می جهد و یمانانِ دوستان و هم پ

تروریست پروری های پاکستان، گوشه یی ازواقعیت های تلخی میباشد که یا بصورت  

                                 .  پاکستان بیرون جهیده استدوست ِ  زبانِ عمدی یا غیر عمدی از 

علنی و گاهی هم بصورت محرمانه به جریان    بگونۀ  رویداد های سیاسی که گاه  چنین

را به این نتیجه میرسا نید که ابرقدرت  میساخت و برخی عده یی را متحیرانداخته میشد، 

خویش درمنطقه    پی برنامه های خاص و تدوین شدۀ  ، در غربی اشامریکا، با متحدینِ 

آنرا در  به  میباشد که  بازیهای رنگارنگ و  به الی  پیاده ال  اشکال و گونه های مختلف 

                                                                                             مینماید.

"  ، منابع افغانستان و م(۲۰۱۳)سال    رقم زده میشدندو روزیکه این سطوردرهمین شب  

ستان  افغان   شرقِ زی کشوردرمرنوارِ  نظامی بزرگی را درناتو" گزارش دادند که عملیاتِ 

ه بود که " ناتو" نیرو های بیشتری را  ن نیز گزارش داده شدبه راه انداخته اند. قبل ازآ

  ازارتِش   امریکایی پیوسته  است. مقام هایغانستان متمرکز نموده  جنوب شرقی اف  مناطقِ در

میخواستند  شبکۀپاکستان  تروریستی  نیروهای  علیه  در  تا  اقدام    وزیرستانِ حقانی  شمالی 

منابع مطلع امریکا، مانند " لشکرطیبه    بقولِ مذکور   آنجا که شبکۀعمل آورند، ولی ازجدی ب

بعنوان ارتِش   "  نظامی  بن  بازوی  افغانستان عمل میکند،   مقام های ن،  ابرآپاکستان علیه 

در ارتِش  پاکستان  عملیاتِ   اندازی  داد  براه  بخرچ  بسیاری  لعل  و  لیت  ا  ام  ند.نظامی 

آمد برمی  روزچنین  و  شب  درهمین  ازاوضاع  پیهمِ   رویهمرفته  فشارهای  سیاسی  که   

جانبِ او  های  علیهخطار  امریکا  دیورند"    ،ها  پاکستانی     " خِط  سوی  دردو  وضعیت 

سیاسی گفته میشد،    سوی آگاهانِ از  . آنچه در این موردخواهد ساخت  ترازپیش  متحولرا

 آن کشور  رتِش جاسوسی ا ، بخصوص شبکۀانشاید مقام های حکومت پاکست  این بود که 

حقانی و    شبکۀ  سران و سرکرده گانِ   وقت،  با کمایی کردنِ   توانسته باشد،آی(  )آی.اس.

امن تر و مخفی تری   شمالی به مکان های  گروه های تروریستی را از وزیرستانِ سایرِ 

به    پاکستان به هیچصورت نمیخواهد رهبران و عناصرِ   جابجا کرده باشند. زیرا جانبِ 

بخورِ  را طی    درد  حمایتش  مورد  تروریستی  های  قتل  شبکه  به  آینده  احتمالی  عملیات 

                                                                                                   برساند.
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ی  منابع امنیت   قولِ خورشیدی، از  ۱۳۹۰ سال  عقربِ رسانه های کابل بتاریخ چهارم ماه  

  حمایت ها و آموزشهای نظامیانِ   موردِ  دستگیرشده درطالبانِ افغانستان نوشتند که تعدادی از

اطالع رسانی افغانستان   " شبکۀ  عتراف کرده اند. به قولِ پاکستانی درقبال گروه طالبان ا

  موزشی را در اردوگاه های تحت  "  دوره های آ:  " یکی ازاین دستگیر شده گان گفت  

 بمب گذاری  عملیات    انجام دادن    آی در داخل پاکستان گذرانیده و غرض  آی.اس.   ادارۀنظر  

 خاک  " توسط نفرهای طالبان درکه :    وی اضافه نمود  به افغانستان اعزام شده است."

آموزش   ماموران    عملیات    پاکستان  درحالیکه  بود،  دیده  براین آی.اس.  انتحاری  آی 

                                                                             "آموزش ها نظارت داشتند

: ". .. برای یک طالب دو چیز اهمیت  که    یگری بنام " مالقاسم" اظهار داشتطالب د

میکند."           شدن و پاکستان این هردو را تهیه  دارد : تدارکات  و محلی برای مخفی    

هوا    " عملیات  که :     سابق سی.آی.ای گفت، " پروس رایدل" یک کارمندِ درهمین جریان

پاکستان زمانی    خاک    امریکا علیه مواضع شورشیان در داخل    پیما های بدون سرنشین  

آگاهی و همآهنگی با نظامیان پاکستان به اجرا گذاشته شده   موفقیت آمیز بوده که بدون  

                                                                                          است. " 

ازسقوط گ   بود که درجریاِن سال های پس  نیزجالب خواهد  نکته  روِه طالبان تذکِراین 

واستمراِرمداخالِت آشکار و پنهاِن مقام های پاکستانی علیه افغانستان )درعیِن موجودیِت  

نیرو های خارجی دراین کشور(، مسافرتها و رفت و برگشت های متعددی ازسوی مقام  

کشورصورت   والیِت  وسایِر  کابل  به  دراموِرافغانستان،  ذیدخل  کشورهای  دولتی  های 

اکثریتِ  قبلی    میگرفت.  استیذان  و  اجازه  بدوِن  وحتا  غیِرمترقبه  بگونۀ  مسافرتها،  این 

نظامی   و  ُملکی  های  مقام  ازآن،  عالوه  میشد.  داده  انجام  افغانستان  مرکزی  حکومِت 

کشورهای خارجی حیِن اقامت های غالباً کوتاه مدِت شان درخاِک افغانستان، اظهاراتی  

حم  درافشأ  و  افغانی  های  مقام  با  لوژستکی  درهمسویی  و  استخباراتی  سیاسی،  ایتهای 

پاکستان ازگروه های تروریستی درآنسوی مرز، بعمل می آوردند، ولی همینکه افغانستان 

بازان  را ترک داده و پای شان به اسالم آباد میرسید، پس ازتماس ومذاکره با شعبده   
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درمطبوعات به نشر رسید ه اعترافاتش  یکی از طالبان دستگیرشده درافغانستان ک  

 

  منحیت پیش اتخاذ میکردند.  موضع متفاوت ترازافسون گردیده  پاکستان، گویا    حکومت  

ایاالت متحده به کابل  امورخارجۀ    م خانم " کلنتن" وزیرِ ۲۰۱۱سال  ماه اکتوبرِ نمونه، سفرِ 

نرانی ها او، آنگاه که درکابل بود، طی مصاحبه ها، سخ اسالم آباد را میتوان نام بُرد.  و  

پاکستانی ارائه     جدی واخطارآمیزی علیه مقام هایسخنانِ   و کنفرانس های مطبوعاتی اش،

" ما برای چند روز و نهایتاً برای چند هفته ی محدود منتظر خواهیم  نموده و افزود که 

  پاکستانی برضد پایگاه های امن   جدی و صادقانه ی مقام های و عملیات  بود تا اقدامات 

 پایش به اسالم آبادواما، وقتی  تروریستها درخاک آن کشور را شاهد باشیم و . . . "  

یی چنین گفت : " طرح ما روشن  های امریکا  رسانهرسید، طی یک گفت و گو با یکی از

. ما نیاز داریم تا دو کار را همزمان انجام دهیم. نخست اینکه پناهگاه های شبکه است

 حمله  آنان برای انجامِ   و از توانمند شدنِ  حقانی فشار بیاوریم  های هراس افگن به شمولِ 

ها درآنسوی مرزجلوگیری کنیم . دوم  اینکه  باید پناهگاه های  امن    هراس افگنان را در 

افغانستان نا بود سازیم، جا هایی را که هراس افگنان پس از حمله بر پاکستان ، دو 

باره به آنجا بر میگردند..."     او اضافه نمود که  : " ...  ما در حدود نود و پنج در صد  

http://afghanpaper.com/nbody.php?id=28559
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امریکا و اسالم آباد توافق داریم و نیز ما یک برنامه ی کاری و    به هدف های مشترک  

مؤثر   تعهد   یکدیگر  برای  ممکن  ی  اندازه  تا  که  شویم  مطمئن  تا  داریم  واقعی 

                                                                                              هستیم..." 

هراس افگنان    ناهگاه های امن  " پادعای    یشود که گنجانیدنِ حظه م در اینجا به روشنی مال 

جاهایی را که هراس افگنان پس از حمله برپاکستان،  ا در خاک افغانستان نا بود سازیم ور

  خوردِ که ببود   درواقع، ادعای من درآوردی جانب پاکستان  ،برمیگردند"دو باره به آنجا  

بودامورِ   وزیرِ  شده  داده  امریکا  پروردۀ درحالیک،  خارجۀ  تروریستهای دست  هیچگاه    ه 

.  دو باره برنگشته بودند پاکستان ازخاک افغانستان علیه ولینعمت خویش حمله نکرده و  

طالبان افغانی و  )که گروه های تروریستی  این بود،  مسلماً قابل پذیرش همه گانی بود   آنچه

تخریبی و انتحاری شان را درخاک    ( طرح حمالت و عملیاتِ و القاعده و . . .  یپاکستان

رسمی    و حتا باساس اقرار و اظهارِ   به سوی افغانستان سرازیر میشدند  پاکستان ریخته و 

"افسرانِ مکررِ و  مذکورپس    های  گروه  وامریکا،  باالیناتو"  موردِ   ازحمله    مواضع 

شده    ضاحت دیدهخویش، همینکه نیرو های مسلح " ناتو" به تعقیب پرداخته اند، به ونظرِ 

بخاکِ ازمرز که   سهولت  به  فرارگذشته  پاکستان  اند  نکتۀ.کرده  در    و  که  دیگری  جالب 

: " }ماباید{ به پناهگاه های شبکه    م " کلنتن " به چشم میخورد، این بود که گفتسخنان خان

های هراس افگن به شمول حقانی فشار بیاوریم  و از توانمند شدن آنان  برای انجام حمله  

میخواهد درخاک پاکستان، تنها   "، یعنیز}علیه افغانستان{ جلوگیری کنیم.آنسوی مرها در

یرامون افغانستان  وقتی سخن پ   توانمند شدن شبکه های هراس افگن جلو گیری نماید، ولیاز

افزایداست امن  که  ، می  پناهگاه های  باید  ما  افغانستان  "  در  را  افگنان  نابود    هراس 

نکته    "سازیم   متذکراین  باید  مقام هایرا  اوالً  نگفتند که    شد که  امریکا  و  ناتو  افغان، 

دارند که   افغانستان موقعیت  کدام نقاطِ گروه طالبان مثالً بصورت مشخص درپناهگاه های  

ای تروریستی  ، هرگاه چنین پناهگاه هتان را تهدید نمایند؟ دوماً ن جاها بتوانند خاک پاکسازآ

های مسلح بین المللی نخواستند  معین وجود داشته است، چرا نیرو   در نقاط شناخته شدۀ

گذشته،   سال  ده  سازند؟    نهاآظرف  نابود  وقتی  را  و  درحالیکه  مسلح  منظم،  نیروهای 

مرز  معۀجا  پیشرفتۀ دراینسوی  سرکوبِ قراراست جهانی  به  مصمم  و  و    داشته  ها  گروه 

باشند، منطقاً  نباید درهمین سوی  پناهگاه های     استقرارِ پناهگاه های تروریستی  آنها هم 
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ازمرز  پس  زیرا،  باشد؛  داشته  و    حمالتِ وجود  تعقیب  مورد  حتماً  تروریستها،  چریکی 

ی نظامی آنان  این صورت، بقا  قطعی نیروهای بین المللی قرارمیگیرند که درسرکوبِ   

تأیید  نم " کلنتن" نهفته بود، عبارت ازخا  بیاناتِ  پیام در بعنوانِ دشوارخواهد بود. پس ، آنچه  

                                  بود.ادعا های جانب پاکستان و رد نسبی استدالل های جانب افغانی  
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 فصل بیستم

 

ننه ی تدویرکنفرانس دوم ب  در آستا افغانستان  

کا خاموش نشده بود که  های مربوط به امضای پیمان استراتژیک با امری وصداهنوزسر 

همکاری    یک سندِ نظردارد  " دولت افغانستان در افغانستان افشا نمودند که منابع حکومتی  

فرانسه به امضا    استانبول، با کشورِ   کنفرانِس   آغازِ  درازمدت را پیش ازهای استراتژیکِ 

طرح  فرانسه،    خارجۀامورِ ه : " آلن ژوپی" وزیرِ همین منابع عالوه کردند کبرساند. "  

د  پیشنویِس  به  افغانستان، طی سفر سه   خارجۀاکتر زلمی رسول وزیِراموراین سند را 

بود که سخنگوی    این راستا جالب بود، این زه اش به فرانسه، تحویل داده است. آنچه دررو 

ا این پیمان با فرانسه را افغانستان گفت : "  ما سعی خواهیم نمود ت   وزارت امورخارجۀ

برسانیم. "  و حدود یکماه قبل ازآن بود که حامد  بن به امضا    دومِ   انِس کنفر  تدویرِ قبل از

جمهور رییس  پیمانِ   افغانستان، ضمنِ کرزی  جدید،  دهلی  به  مسافرت    استراتژیکِ   یک 

   نید.                                    هندوستان نیز به امضا رسا دراز مدت را با  دولت  

متذکر درسال  باید  خان  هللا  امان  اعلیحضرت  که  قرار  ۱۹۲۲شد  نخستین    دادِ میالدی، 

را فرانسه  با  متقابله  ماهیتِ   همکاری  و  متن  با  شفاف)منتها  بود.    (  نیده  رسا  امضا  به 

حامیان جدی    ، از جملۀم( ۲۰۰۱-۱۹۹۵طالبان )گروه    سالهای حاکمیتِ حکومت فرانسه در

به رهبری احمد شاه مسعو  ائتالف شمال "  بود و پس از سقوطِ "  نیز  طالبان    امارتِ   د 

جهانی آن وارد افغانستان شده و به تعداد    امریکا و متحدانِ   م نیز درکنارِ ۲۰۰۱سال  در

سه هزار و هفتصد سربازش را در والیت  کاپیسا، کابل و سروبی جابجا نمود.  گفته شده 
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انستان مساعدت نموده برای افغبه بعد    ۲۰۰۱سال  هم ازکه فرانسه وجه پنجصد ملیون دالر

                                                                                              . است

 کنفرانس بین المللی دوم  ب ن   

ذیدخل   سایرکشورهای  و  جرمنی  امریکا،  متحدۀ  ایاالت  )ناتو(،  شمالی  اتالنتیِک  پیماِن 

میِن امنیِت  دراموِر افغانستان، به سلسلۀ کنفرانسهای متعدِد بین المللی پیراموِن بازسازی و تأ

"دهۀ   عنوان  وتحِت  دوم(  ب ن  )کنفرانِس  بنام  را  دیگری  بزرگِ  کنفرانِس  افغانستان، 

دسامبر  ۲۰۲۴تا ۲۰۱۴تحول"}ازسال   ماه  پنجِم  بتاریخ  یک    ۲۰۱۱م{  برای  میالدی 

، هشتاد و پنج مملکِت جهان  روزدرشهِر ب ن آلمان دایر نمودند. گفته شد که دراین کنفرانس

بانکی مون" سرمنشی سازمان ملل و   المللی به شموِل "  و شانزده نهاد و مؤسساِت بین 

داشتن  اشتراک  ناتو  سازمان  منشی  یکباِر  "راسموسن"  سال،  ده  از  پس  آلمان،  دولت  د. 

دیگرمیزبانی این کنفرانس را بعهده گرفت و اما برای نخستین بار، ریاست آن بعهدۀ رییس  

                                                                         جمهور افغانستان سپرده شد.    

کنفرانِس  این  منفی  و  مثبت  جهاِت  یکهزارنفرپیراموِن  مجموعاً  درآن  که  المللی  بین  به   

حضوریافته بودند، سخن بسیارگفته شد،  شمول ناظران و مبصران و خبرنگاران و غیره 

یی   مخالفانه  تظاهراِت  و  رسیدند  نشر  به  ها  رسانه  ازطریق  زیادی  های  گزارش 

نیزدرجریاِن کنفرانس درآلمان به راه انداخته شد. ناتو، سازمان ملل و " جامعه ی جهانی  

یرو های نظامی  " دالیلی را بخاطِرتدویِر چنین کنفرانِس بزرگ ارائه داشته گفتند که چون ن

میالدی خاِک افغانستان را ترک خواهند گفت،    ۲۰۱۴چهل و پنج کشور جهان تا سال  

افغانستان، چگونه گی   آیندۀ  المللی،  بین  نشسِت  یک  باردگر، طی  تا  نیازاست  بنابرآن، 

وضعیِت اقتصادی و اموِرامنیتی آن مورد بحث و بررسی قرار داده شده در پای تعهداِت  

امضا گذ سال  جدیدی  از  پس  افغانستان  آن،  باساس  که  نیزباید  ۲۰۱۴اشته شود  میالدی 

مورِد توجه، حمایت و همکاری بین المللی قرارداشته باشد. دراین کنفرانس،سه موضوع  

                                                               عمدۀ آتی مورد بررسی قرار گرفت:   

   م                          ۲۰۲۴  لیت به دولت افغانستان تاختم  سالبعُد ُملکی انتقال ِمسوو* 

م۲۰۱۴هانی در افغانستان بعد از سال * همکاری دراز مدت ِجامعه ی ج  
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 * پروسه ی سیاسی با هدف ِهدایِت افغانستان به سوی ثبات ِدراز مدت. 

رد آلمان شد  حامد کرزی بتاریخ دوِم ماه دسامبر، در رأس یک هیأِت چهارده عضوی وا
تا درجریان مقدماِت تدویِر کنفرانس درآن کشور نیز حضور داشته باشد. اشخاِص آتی، 

                                             رییس جمهور را در این سفر همراهی میکردند:   

 عبدالرووف ابراهیمی  رییس پارلمان 

 فضل الهادی مسلمیار رییس  مجلس سنا 

رسال وزیر ارشدهدایت  امین ا  

 دکتر زلمی رسول وزیر امور خارجه  

 جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع 

 دکتر رنگین دادفر سپنتا وزیر ِمشاوِر امنیت ملی  

 عمر زاخیل وال وزیر مالیه

 خانم آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی 

 ثریا دلیل سر پرست وزارت صحت عامه 

زنانحسن بانو غضنفر سر پرست وزارت امور  

 محمد اسحق الکو لوی سارنوال یا مدعی العموم

 دکتر اشرف غنی احمد زی مشاور رییس جمهور

 مولوی قیام الدین کشاف رییس شورای سرتاسری علما

. سیما ثمر رییس کمسیون  مستقل حقوق بشر  و تعداد دیگر  

افغانستان اشتراک  دراین کنفرانس، برای نخستین بارنماینده هایی از زنان و جامعۀ مدنی  

                                   نموده و به نحوی صدای شان را بگوش جهانیان رسا نیدند. 

کنفرانس ِمذکور، ساعِت نُه صبح ِروز پنجِم ماه دسامبر، با این سخناِن حامد کرزی آغاز  

                                                                                              گردید:
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 "بسم هللا الرحیم. 

 جاللتمآب خانم انگال مرکل، صدراعظم آلمان

 جاللتمآب آقای بانکی مون، سرمنشی سازمان ملل 

 وزرای محترم ِخارجه و هیأ ت عالیقدر 

                                                                                خانمها و آقایان !  

کننده گاِن محترم در   اشتراک  با شما خانم صدراعظم،  یکجا  افتخار است که  بسا  جای 

کنفرانس بین المللی بُن را خوش آمدید گویم. ده سال پیش در همین شهر بود که افغانستان  

ه سوی یک آینده ی  سفر تاریخی خود برای بیرون آمدن از تاریکی و ظلمت و انزوا ب 

مملو از امید و تعهد را آغاز کرد. تمامی شما در این سفر با ما همراه بوده اید. بنابرآن،  

این امتیاِز بزرگیست  که یکجا با شما از دهمین سالگرِد این تعهد و تالِش مشترک تجلیل  

  هِد این کشور میکنیم. از دوستی دیرینه و روابِط کهن با آلمان می بالیم و از همبستگی و تع 

. همچنان میخواهم از مردم و حکومِت آلمان بخاطر  در یک دهه ی گذشته  ممنون هستیم

                                  میزبانی صمیمانه ی ایشان از ما، ابراز سپاس و تشکر کنم.  

خانمها و آقایان ! ده سال قبل در همین روز، افغانستان صفحه ی جدیدی را در روابط  

برای  اش   جهانی  های  همکاری  بستر  به  افغانستان  ازآن،  پس  گشود.  جهانیان  با 

تحقق ِاهداف ِمشترک مبدل شد. ما یکجا با هم با قیمِت خون و سرمایه، جنگ با تروریسم  

ثبات پس از چندین دهه   تأمین ِ  را تعقیب کرده و گام های بلندی را برای بازسازی و 

. امروز در بُن، تاریخ بار دیگر درحالی شکل  شتیماجنگ و نا آرامی در افغانستان بر د

می گیرد که یک افغانستاِن دمو کراتیک و دارای حاکمیت، یکجا با جامعه ی جهانی برای 

تعمیق و گسترِش همکاریهای سازنده درجهِت تأمیِن امنیت و همیاری منطقوی و فراتر  

، ترقی و آسایش  در زند  ازآن ِگرد هم میاید. برای افغانستان؛ یک دهۀ گذشته فرصتها

گی مردم را به اندازه یی مساعد ساخت که در تاریخِ کشوِر ما پیشینه ندارد. ما پروسه ی  

سیاسی فرا گیری را به میان آوردیم و وحدت را در میان افغانها ایجاد کرده و زمینه را  

افغانها گرد تمامی  خانه ی مشترک  دیگر  بار  افغانستان  تا  ما طوری مساعد ساختیم  د. 

اداراِت ازهم پاشیده ی ملی و محلی را دو باره احیا کرده و بنیاِد یک نظاِم کثرت گرا و  
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دموکراتیک را گذاشتیم. حقوِق اساسی و آزادی های شهروندی به شموِل حِق آزادی بیان،  

نهاد های   افغانستان تضمین شده است.  قانون اساسی  حق تجمع و مشارکِت سیاسی در 

ضربه ی نا امید کننده را به حاکمیِت    ۱۹۹۰ن که ویرانی آنها در سالهای  امنیتی افغانستا

افغانستان وارد کرد، امروز دو باره احیا شده است، زناِن افغان که درجریاِن  حاکمیِت  

طالبان درانزوای کامل بسر میبردند، امروز جایگاِه برحق شان را در جامعه ی افغانی  

د پارلمان و سی و باز یافته اند و اکنون بیست فیصد ادارات ُملکی ، بیست و هفت فیص 

نه فیصد دانش آموزان در مکاتب و پوهنتونها }دانشگاه ها{ را تشکیل میدهند. درعین  

یافته است.  بهبود  یافته و ارائه  ی خدماِت عامه  حال، حاکمیِت قانون آرام آرام تحکیم 

افغانستان   جمعیِت  فیصد  از شصت  بیش  به  فیصد  نُه  از  اساسی صحی  خدماِت  پوشِش 

یاف به هشت اعشاریه چهار ملیون  افزایش  نام درمکاتب از کمتر از یک ملیون  ته ثبت 

شاگرد رسیده است . در ده ساِل گذشته جاده های زیادی را که در تاریخِ کشور بی نظیر  

در   درحالیکه   ، ایم  کرده  احداث  است  امروز    ۲۰۰۱بوده  نداشت،  وجود  همراه  تلفون 

رشِد چشمگیری داشته است. امروز پنجاه  شصت فیصد  افغانها تلفون دارند. مطبوعات  

شبکه ی تلویزیونی نشرات دارند، یکصد و پنجاه ستیشن رادیو و بیش ازهشتصد نشریه  

و گاهنامه در کشور فعالیت دارند. هزار ها تصدی سرمایه گذاری کوچک ایجاد شده است  

اشتغال  و تعداد زیادی از افغانها امروز بیش از هر زماِن دیگر در سکتوِر خصوصی  

دارند. بطور خالصه، از یک حالِت رقت باِر ده سال قبل، اقتصاِد ما ُرشِد چشمگیری را 

تجربه کرده و میزاِن عوایِد نا خالص ِملی ما تقریبأ سه برابر افزایش یافته است. اما با 

وجود همه، باید گفت که داشتِن یک افغانستاِن با ثبات، خود کفا و دموکراتیک  که هدِف  

حدی  مشتر به  کنونی  های  چالش  واقع،  در  است.  نیافته  هنوزتحقق  ماست،  ی  همه  ِک 

گسترده و جدی اند که میتواند }میتوانند{ سمِت پیشرفت را منحرف ساخته و دست آورد  

عمده   های  چالش  از  هنوز  ماندگی  عقب  و  فقر  }برگردانند{.  برگرداند  عقب  به  را  ها 

ا ست و مردم افغانستان هنوز به آرزوی    محسوب میشوند. دموکراسی جواِن ما شکننده

                    شان برای داشتِن نهاد های ملی نیرومند، موثر و پاسخگو نرسیده اند.    
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 نمایی از کنفرانس دوم  بین المللی  بن 

و   فساد  ترویجِ  و  موازی  ساختارهای  موجودیت  گذاری،  سرمایه  مزمِن  کمبوِد 

انکشاِف نهاد ها از لحاِظ نیرومندی و اعتبار شده است.  فرهنگ ِمعافیت، باعِث تضعیف  

 هبزرگترین چالش ما که همه میدانید ناشی از نا امنی بوده که باعِث از دست رفتِن زند

گی یک تعداد زیادی ازمردِم ما شده و مانع پیشرفت ما درساحات ِباز سازی، اصالحات، 

های تروریستی، بدون شک، شدیداً    انکشاف و توسعه شده است. القاعده و سایِر سازمان

تضعیف شده است}اند{ .اما ابعاِد وسیع منطقوی تهدیِد تروریسم  به فراموشی سپرده شده  

   دارد.                  یستان در خارج از افغانستان همچنان ادامهرو مشکل ِپناه گاههای ترو 

مه میدهند، درحالیکه  امش ادادرنتیجه، تروریستان به جنِگ خونخوارشان علیه صلح و آر 

مشکل هنوز وجود دارد، این حقیقت، ثبات افغانستان و امنیِت دوامداِر منطقه و تمامی    این  

                                                      .   ن را به خطر جدی مواجه ساخته استجها

ما، در افغانستان راهی را که انتخا ب کرده ایم ادامه خواهیم داد و برای   قایان !خانمها و آ

اجازه   نان متعهد باقی خواهیم ماند. . .همچ  .فایق آمدن به چالش هایی که فرا روی ماست

دهید دید گاه خود را برای آینده ی افغانستان با شما شریک سازم و گام هایی را که برای 

ر داریم، خدمت شما تشریح دهم. ما افغانها آرزو و اشتیاِق زندگی  تحقِق این دید گاه در نظ 

می پرورانیم ، کشوریکه در آن با عزت، خوشحال و  کشوِر صلح آمیز را در سردر یک  

مرفه در فضای اتحاد و اتفاق بتوانیم زند گی کنیم .  ما میخواهیم افغانستان را به یک  



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

950 

 

یم، کشوریکه  خانه ی امن و صلح آمیز  کشور با ثبات، دموکراتیک و مرفه مبدل بساز

برای تمامی افغانها بوده و روابط دوستانه و پُر بار با همسایه های دور و نزدیک و با 

دیگران داشته باشد. ما قاطعانه تالش میکنیم که افغانستان بار دیگر به دست کسانی نیافتد  

کنند. ما میخواهیم کشوِر ما  که این کشور را به منبع ِتهدید و آسیب برای دیگران استفاده

یک سرمایه ی واقعی برای امنیت وصلح در منطقه باشد. .. همچنان ما به تالشهای صلح 

برای تأمیِن صلح ِپایدار در افغانستان ادامه خواهیم   و مصالحه بمثابه ی مطمئن ترین راه

شورای عالی    داد. با تأسف، تروِر تأثر باِر پروفیسور ربانی، رییس جمهور اسبق و رییس

اخیراً   ساخت.   مواجه  جدید  مانع  با  را  برای صلح  ما  تالشهای  سپتامبر،  درماه  صلح 

درمورد آینده ی پروسه ی صلح با نماینده گاِن ملِت افغانستان در لویه جرگه ی عنعنوی  

تداوِم تالش های   افغانستان خواهاِن  تمام دریافتم که مردم  با خرسندی  و  نمودم  مشوره 

بشمولِ  برای  صلح،  ما  اصوِل  هستند.  پاکستان  اسالمی  جمهوری  با  دوجانبه  همکاری   

پیشبُرِد پروسه ی صلح و مذاکرات همچنان پا برجا و غیِر قابل تغییر باقی است. پروسه 

ی سیاسی همچنان فرا گیر وهمه شمول خواهد بود و آنعده از طالبان و جنگجویانی که  

سم بین المللی را قطع نموده، قانون اساسی از خشونت دست کشیده روابط شان با تروری 

افغانستان را بپذیرند و به زنده گی صلح آمیز برگردند، میتوانند به این پروسه  بپیوندند.  

میخواهم یکبار دیگر با تأکید آرزوی مردم افغانستان را برای تداوم ِ رهنمود و حمایِت   

   .                 دی ابراز نماییماعلیحضرت خادم الحرمین الشریفین پادشاه عربستان سعو 

می بینیم،    ۲۰۱۴خانمها و آقایان ! در حالیکه ما به دورنمای دهه ی تحول بعد از سال  

افغانستان به حمایِت دوامداِر مالی جامعه ی جهانی برای تحکیم ِدست آورد های ده ساِل 

نان نیازمند است. برای گذشته و برای تأ میِن امنیِت فرا گیر و اقتصاِد پایداِر کشور همچ

اینکه رونِد انتقال ِامنیت و پیشرفت های اقتصادی افغانستان برگشت نا پذیر باشد، مردم  

افغانستان توقع دارند تا این کنفرانس بر تعهداِت روشنی به این هدف تأکید نماید.  درچند  

قتصادی آینده ی  ماِه آینده، ما باید با متحدیِن بین المللی خویش در رابطه به توسعه ی ا 

افغانستان به مباحثاِت جدی بپردازیم . میخواهم از تصمیِم  حکومِت جاپان، دوست و حامی  

اقتصادی  های  برنامه  مورِد  در  که  کنفرانسی  از  میزبانی  خاطِر  به  افغانستان  دوامداِر 

افغانستان قرار است در ساِل آینده در توکیو بر گزارنماید، اظهارسپاس کنم. مطابق به  

رونِد موسوم به پروسه ی کابل، استراتژی بین المللی برای ارائه ی کُمک ها باید از هدِف  
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تأمیِن  ثبات است به انکشاِف دراز مدت با تمرکز به مؤثریِت کُمک ها   ابتدایی آن که 

منحیث اولویت کاری تغییر کند.  تطبیِق پروژه های بزرِگ زیر بنایی، ایجاد ِفرصت های  

ِف سکتور های تولیدی افغانستان به ویژه زراعت، انرژی و معادن در  اشتغال و انکشا

اولیِت کاری ما قرار دارد. کشور ما سرشار از منابع غنی زیر زمینی به ارزش  هزاران  

ملیارد دالر است و ما تمامی تالش های ممکنه را برای استخراج و بهره برداری از این  

مسلماً آینده ی افغانستان باالخره  .  انستان انجام میدهیمداوِم افغمنابع به نفع رشد و رفاه ِمت 

به تحقِق همگرایی اقتصادی منطقه که افغانستان مرکِزآن به شمار میرود، بستگی دارد.  

نقش کلید افغانستان  تجارت و  موقعیِت خوِب  ترانزیت،  برای  ارتباطی  پُِل  ی را منحیث 

ت، با امن و مترقی نه تنها آرزوی برحِق  پیونِد کشورها ایفا میکند. یک افغانستاِن با ثبا

افغانها و دوستاِن بین المللی ماست، بلکه نیاِز مبرم برای تأمیِن امنیت و همگرایی ارزشمنِد  

را   منطقه  های  کشور  تا  است  آماده  افغانستان  میگردد.  محسوب  نیز  منطقه  اقتصادی 

                          نماید.       درفضای دوستی، همبستگی و همکاری مشترک باهم یکجا

آقایان و دوستان معز نیز در خانمها،  به    جلساتِ ز ! بیشتر ما و شما قبالً  مشابهی راجع 

باهم دیدارهایی داشتیم، اما این بار در کنفرانِس متفاوتی حضور داریم. نشسِت  افغانستان  

شته  امروز، ثمرتالشها و مبارزاِت مشترک و قربانی هایی است که در یک دهه ی گذ

ایم. امروز ما درحالی در شهر ُبن به َدور هم جمع میشویم که از ده سال   متحمل شده 

همکاری میان افغانستان و جامعه ی جهانی از دست آورد های چشمگیر که مشترکاً داشته  

ن رونما کرده اند، تجلیل   ایم و تفاوتی را که این دست آوردها  در زند گی مردم افغانستا

. از همه ی شما که َدور این میز  از جامعه ی جهانی  سپاسگزارهستیمانها  . ما افغمیکنیم

ِگرد ِهم آمده اید و برای کُمکها و قربانی هایی که شما یکجا با مردم افغانستان متقبل شده  

اید، تشکر میکنم. درعین حال که سفِر افغانستان هنوز ادامه دارد، مردم ما از دوستان و  

میخواهد تا به دیدگاِه  یک افغانستاِن صلح آمیز، مرفه و دموکراتیک  متعهد  متحدیِن خود 

بمانند و برای تحقِق این دیدگاه، آنها را همراهی کنند. ماه گذشته در شهرکابل، بیش از  

از سراسِر  مردان  و  از زنان  اعم  افغانستان  مردم  نماینده های  از  تن  دوهزارو دوصد 

ووحدت نظر، خواهاِن   عنوی اشتراک کردند و با یکصداعن   افغانستان در لویه جرگه ی

تداوم ِ روابط ِافغانستان با جامعه ی بین المللی شدند.  لویه جرگه تالش های مان برای 

داشتِن همکاریهای دراز مدِت استراتژیک با جامعه ی جهانی را جداً تأیید کرده و شرایطی  
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از این همکاری ها همانا کُمک به تأ را برای عقد ِچنین همکاری ها وضع نمودند. هدف  

میِن امنیت و ثبات و نیز توسعه ی اقتصادی آینده ی افغانستان میباشد. در این خصوص،  

دراز   همکاریهای  مورد  در  مذاکرات  آغاِز  برای  اروپا  ی  اتحادیه  با  ازتصمیِم  مدت 

میکنیم استقبال  ت افغانستان  نه  ها  همکاری  چنین  که  هستیم  باور  این  به  ما  برای  .  نها 

افغانستان، بلکه برای تمامی منطقه منفعت بار خواهد بود و به هیچ صورت تهدیدی را  

                                           متوجه همسایه ها و یا کشورهای دیگر نخواهد ساخت.

ما افغانها در ادای   خانمها و آقایان ! مسوولیِت آینده ی افغانستان به دوِش افغانهاست و

تعلل ننموده و اراده ی ما تغییر نخواهد کرد. اما، همبستگی، تعهد و حمایِت    این مسوولیت 

حیاتی خواهد بود تا   ۲۰۲۴الی    ۲۰۱۴دوامداِر شما به خصوص در دوره ی ده ساله از  

به رفعِ چالش های موجود  یکجا با شما بتوانیم دست آورد های مان را تحکیم بخشیده  و  

نستان نمیخواهند حتی یک روز بیش از نیاز، دیگر باِر دوِش جامعه  . مردم افغابپردازیم

ی جهانی باشند، ولی، برای رسیدن به پیروزی و پیشرفِت برگشت نا پذیر، به حمایِت  

برای اقل  حد  شما  داشت  متداوم ِ  خواهیم  نیاز  دیگر  ی  دهه  اظهار یک   .

                                                                                             .«سپاس

درپایاِن این کنفرانِس سه روزه و پس ازتبادِل نظرو سخنرانی ها، یک اعالمیۀ رسمی  

افغانستان و جامعه ی بین المللی؛ از انتقال  درشش بخش و سی و سه ماده تحِت عنواِن "  

تحول دهۀ  تعبه  برآنکه  افزون  اعالمیه،  این  در  انتشاریافت.  )میان  "   جانبه  دو  هداِت 

افغانستان و کشورهای جهان( صورت گرفت،  جامعۀ جهانی یکبار دیگرتعهد سپرد که  

ازسال   را  دربخِش  ۲۰۲۴تا  ۲۰۱۴افغانستان  بویژه  مختلف،  ساحاِت  نیزدر  میالدی 

صدراعظم و " گیدو    ند. "آنگالمرکل"تجهیزوآموزِش نیروی امنیتی افغانستان یاری رسا

وزیرِ  "    وسترویله"  که  داشتند  اعالم  صراحت  با  کنفرانس  دراین  آلمان  خارجۀ  اموِر 

ازسال   پس  را  خواهند  ۲۰۱۴افغانستان  سیاسی  حمایت  و  مالی  نیزکُمک  میالدی 

                                                                                              کرد." 

به کُمکهای مالی و همچنین آموزشی در "    :آلمان عالوه کرد کهصدراعظم    کشورش 

.. و دولت  در افغانستان ادامه  خواهد داد.  تمامی زمینه ها از جمله، نظامی و انتظامی
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در قبال ِاصالحاِت عمیق ِسیاسی در تمام ِسطوح ِآن به ویژه،    افغانستان باید به تعهد خود

   "                                                       مل کند.ایجاِد سازمان قضایی مستقل ع

" بان کی مون" سرمنشی سازمان ملل اظهار داشت که " سازمان، هم پیمان افغانستان  

نیز خواهد بود .   آینده  تنها در صورتی  است و در  افغانستان  . . همبستگی سیاسی در 

امکان پذیر است که از سوی همسایه های این کشور حمایت شود... سازمان ملل همراه 

با جامعه ی جهانی به حفِظ صلح و ثبات در افغانستان و رفع مشکالت منطقه ای ادامه  

نیزد امریکا  وزیِراموِرخارجۀ  کلنتن"  هیالری   " خانم  و   " حمایت  میدهد.  رحالیکه 

مقام های افغان  "  وخوشبینی جانب امریکا را دراین کنفرانس اعالم نمود، اظهارداشت که  

باید در مواد ی از قبیِل تقویت ِجامعه مدنی، مبارزه با فساِد مالی و مواد ِمخدر به تعهداِت  

                                                    خود در قبال ِجامعه ی جهانی عمل کنند . "

اعضای کنفرانس مجموعاً، وظایف و مسوولیت هایی را به دوِش دولت افغانستان نهادند   

: حکومت افغانستان درآینده نیز باید  عمالً داخل اقدام گردد؛ بدین شرحتا درآن زمینه ها  

دراستقراِر یک نظاِم " کثرت گرا " بکوشد، حقوق بشر و آزادی های اساسی شهرونداِن  

را  اف داری  حکومت  کند،  رعایت  را  زن  و  مرد  برابری  شموِل  به  غانستان 

درسراسِرافغانستان بهبود بخشد، اصالحات در بخشهای خدمات ُملکی و تحکیِم ارتباط  

میان نهاد های امنیتی و قضایی را مرعی دارد،  پروسۀ انتخابا ت در آینده دموکراتیک  

صادی مردم افغانستان پاسخگو باشد، حاکمیِت  های مدنی و اقت ازباشد، حکومت در برابِر نی 

              .ری درهمه عرصه ها ترویج داده شودقانون و مبارزه علیه فساِد مالی و ادا

گرچه بصورت واضح و روشن ازاشتراِک نمایندۀ گروه طالبان دراین کنفرانس ذکری   

این گروه درجلسۀ بُن    بعمل نیامد، اما آگاهاِن سیاسی گفتند که تنی چند ازکادرهای قبلی

ما اعالم کرده  "  حضورداشتند. و درگوشه یی از اعالمیۀ نهایی کنفرانس تذکرداده شد که  

ایم که نیازی به یک راه حِل سیاسی درجهت دستیابی به صلح و امنیت در افغانستان وجود  

در ثبات  شکل  بدین  تا  ظرفیِت  دارد  ساخِت  برای  همچنین  کنیم.  تضمین  را  کشور  این 

جهِت دفاع از خود، یک رونِد سیاسی نیاز است که درآن مذاکره و سازش  غانستان دراف

                                                                  از اصول اولیه و مهم است ..."
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برابِر   در  بالمقابل،  وی،  وزیرامورخارجۀ  رسول"  زلمی   " و  جمهورافغانستان  رییس 

تعهد   می  کنفرانس  بجا  افغانستان  در  را  کنفرانس  شدۀ  تعیین  شرایِط  که  سپردند 

                                                                                                    آورند.

گی داشت، این بود که به  آنچه دراین کنفرانِس بین المللی تازه  چنانکه قبالً تذکر رفت،  

داده دهمآیی مذکورفرصِت اشتراک درِگر  برای نخستین بار  افغانستان نیزجامعۀ مدنی"  "

شد و ازجملۀ یکصد و پنجاه نفرنامزدان این جمع، سی و چهارتِن آنان بعنوان نمایند گانی  

ولی تنها دو نفرآنان بنام  حاشیه ی کنفرانس حضوریابند،  یده شدند که میتوانند تنها دربرگزُ 

داشت.           زدن و ابراِز نظر را خواهند  ی سالم" حِق سخن  های " سیلی غفار" و " بار  

سیاسی جامعۀ افغانستان گفتند که حامد کرزی و منسوبین حکومتی وی،    آگاهان و منتقدانِ 

و اقتصادی غرض استفاده ی مثبت و مؤثر از چنین  علمی، حقوقی    بدون آنکه یک برنامۀ

شهر بُن رفتند. یا بعبارۀ خود داشته باشند، به  انستان  با  نشست بین المللی برای آیندۀ افغ

دیگر، جانب افغانی، بازهم نتوانست  تصامیم، اراده و برنامۀ مدون خودش را داشته و  

   بقبوالند.                           آنرا باالی نماینده گان کشورهای ذیدخل در این کنفرانس

ازجملۀ کشورهای همسایۀ افغانستان، تنها پاکستان از اشتراک دراین کنفرانس بین المللی،   

ظاهراً بخاطر کشته شدن یکتعداد از سربازانش توسط نیرو های ناتو درمرز دو کشور،  

نمایندۀ   ایران،  اسالمی  جمهوری  اما  اباورزید.  مذکور،  سازمان  علیه  اعتراض  بمثابۀ 

کبر صالحی " را در رأس یک هیأت به بن فرستاد. هرچند رییس  رسمی خود بنام " علی ا 

هیأت ایران گفت که " برقراری صلح و ثبات در افغانستان با حضور نیرو های نظامی  

در آن کشور امکان پذیر نیست"، ولی با آنهم، اشتراک هیأت ایران در کنفرانس، از سوی  

                                                 .  ضای اشتراک کننده مثبت خوانده شدسایر اع

خ داد این بود که وقتی خانم " هیالری کلنتن" به  چیز دیگری که در جریان کنفرانس رُ 

تماشاگران   آلمان که در زمرۀ  پارلمان  نفر از فراکسیون چپ  سخنرانی آغاز کرد، سه 

ال نظامی افغانستان را حضور داشتند، با بلند کردن شعار روی پارچه که میگفت " اشغ

کشور های غربی  "    پایان دهید "، اعتراض شان را به نمایش گذاشتند. معترضان گفتند که

نیز به اشغال نظامی شان در افغانستان ادامه    ۲۰۱۴به این بهانه میخواهند پس از سال  

بر دهند. "  این تنها نبود. در شهر های مختلف آلمان نیز یک سلسله تظاهرات اعتراضی  
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انداخته   افغانستان به راه  این مظاهره  ضد حضور نظامی جهان غرب در  اکثریت  شد. 

                                                    ، متعلق به جنبش صلح آلمان بودند. کننده گان

درپایان مذاکراتی که میان حامد کرزی رییس جمهورافغانستان و" انگالمرکل" صدراعظم  

از چهارچوب کنفرانس و بصورت رسمی صورت گرفت، اعالن شد که    آلمان درخارج

..  " آلمان سند همکاری های دراز مدت استراتژیک را با افغانستان به امضا  میرساند.

آلمان مایل است در چهارچوِب همکاری های استراتژیک در زمینه های اقتصاد، معارف  

های امنیتی افغانستان کُمک  رو  به شموِل آموزِش حرفوی جوانان و همچنان، آموزش نی 

                                                                                                " کند.

دوم بُن آگاهی داشته   برای آنکه خوانندۀ عزیز بتواند به متن و مطالب اصلی کنفرانس

فغانستان را در اینجا  الملی درمورد آیندۀ ا، متن کامل اعالمیۀ این کنفرانس بین  باشد، اینک

                                                                                       : درج میکنیم

ما، جمهوری اسالمی افغانستان و جامعۀ جهانی، امروز دربُن گِرد هم آمدیم تا دهمین    -۱" 

همکاری جاری را میان افغانستان و جامعۀ جهانی  که بنیاد    ۲۰۰۱سالروِز کنفرانس بُن  

آیندۀ باثبات و شگوفای مردم افغانستان تجدید  ه  بنا نهاد، تجلیل و تعهداِت متقابِل خود را ب 

داعیۀ   دراین  که  هستیم  افغانستان  المللی  بین  دوستاِن  و  افغانها  آن  سپاسگزاِر  ما  کنیم. 

تان ازتعهدات صادقانه، همبستگی وقربانی  شریفانه، زند گی شانرا قربان کرده اند.افغانس

                                   هایی که شرکای بین المللی اش داده اند، ابراِزسپاس نمود. 

افغانستان و جامعۀ جهانی، قدردانی عمیق خود را به جمهوری فدرال آلمان بخاطِر    –۲

دیری  دوست  آلمان  مینمایند.  ابراز  کنفرانس  ازاین  و  میزبانی  است  بوده  افغانستان  نۀ 

قدمی   ثابت  شریِک  جهانی،  دیگرجامعۀ  اعضای  با  همراه  آخر،  ساِل  درده  مخصوصاً 

   است.                                                 فغانستان بودهدرجهِت ثبات و انکشاف ا

تقل،  ده سال پیش درهمین روزدرپترسبرگ، افغانستان راه نوی را به سوی آیندۀ مس   -۳

صلح آمیز، مرفه و دموکراتیک برگُزید و جامعۀ جهانی، مسوولیِت کُمکهای افغانستان را 

در امتداد این راه پذیرفت. ما درکنار همدیگر در ده ساِل گذشته به پیشرفت های بزرگی  

یل گردیده ایم. هیچگاه که با هیچ دورۀ قبل از آن درتاریخ افغانستان قابل مقایسه نیست، نا
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از به  اینپیش  قیاسی  قابل  دسترسی  چنین  افغان  زنان ِ  خصوص  به  افغانستان  مردم   ،

شده است و نهاد های   ربیت و صحت نداشته و القاعده تضعیفخدمات، منجمله تعلیم و ت 

امنیتی توسعۀ زیرساخت ها را در سراسر کشور به این پیمانه ندیده اند. افغانستان    –ملی  

مسوولیِت کامِل یک افغانستاِن امن و مستقل را کسب کرده به طورفزاینده یی قابلیت قبول ِ  

                                                                                                 اند. 

با این هم، کار ما تا هنوزپایان نیافته است. کاستی ها باید مورد توجه قرار گیرند و    -۴

گردن  ها حفظ  آمیز  دستآورد  است که خانۀ صلح  افغانستان  ما کماکان  د. هدِف مشترِک 

وسرشار از امید برای تمام افغانها در مرکِز منطقۀ امن و رو به توسعه باشد، افغانستانی  

که بار دیگر پناهگاه برای تروریسم بین المللی نباشد وبتواند جایگاه شایسته اش را در 

                                                                      میان ملت های مستقل بیابد. 

کشور    ۸۵درکنفرانس امروزی که به رهبری افغانستان و میزبانی آلمان و با اشتراک     -۵

به    ۱۵و   المللی و منطقه یی برگزارشده است، افغانستان و جامعۀ جهانی  بین  سازماِن 

انکشاف  تادهۀ  انتقال  رااز  شان  تاریخی  مشارکِت  که  کردند  موافقت  رسمی  صورت 

(  تعمیق داده وتوسعه بخشند. با تأییِد مجدِد تعهداِت رسمی ما، طوری که  ۲۰۲۴-۲۰۱۵)

ن شده، این مشارکِت تجدید شده میان افغانستان  لندن و روند کابل معی ۲۰۱۰دراعالمیۀ  

انکشاِف   امنیت،  داری،  حکومت  های  درعرصه  را  متقابل  تعهداِت  جهانی،  وجامعۀ 

                          اقتصادی و اجتماعی و همکاری های منطقه یی درپی خواهد داشت.  

                                                                              حکومت داری      

عکاس دهندۀ جامعۀ  افغانستان بار دیگراعالم میکند که آیندۀ سیستم ِ سیاسی آن کماکان ان   -۶

پلورالیستیک( آن و به طور خلل ناپذیری مبتنی برقانون اساسی افغانستان کثرت گرایانه ) 

نی برحاکمیِت قانون، جایی  خواهد بود. افغانها ایجاد یک جامعۀ دموکراتیک و با ثبات مبت

که حقوق و آزادی های اساسی شهروندان آن منجمله برابری زن و مرد در قانون اساسی 

پابندی خو دیگر  بار  افغانستان  داد.  ادامه خواهند  به مسوولیت    دآن تضمین شده را  را 

ه، هایش در قبال حقوق بشر بین المللی اعالم میکند. با وقوف براین  نکته که دراین را

افغانستان درس های خاص خودش را خواهد آموخت، جامعۀ جهانی این دیدگاه را کامالً  

مینماید.           تأیید نموده و تعهد میکند که از پیشرفِت افغانستان دراین راستا پشتیبانی   
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هیأت سازمان های جامعۀ مدنی افغانستان، منجمله، سخنرانی های  ما، سخنرانی های    -۷

یادداشت نمودیم. ما همه موافق هستیم که حقوق  دو   نمایندۀ شان را در جلسۀ امروزی 

اساسی بشر وآزادی های بنیادی مندرج در قانون اساسی افغانستان، منجمله حقوق زنان  

و کودکان و جامعۀ مدنی درحال رشد و آزاد، ازاهمیت کلیدی درافغانستان برخوردارند.  

اش برافزایِش  ما  منظور،  جامعۀ  بهمین  به شمول ساختارهای سنتی  مدنی،  تراک جامعۀ 

های  روند  در  جوانان  نقِش  جمله،  ازآن  مدنی،  فعالیتهای  عصری  ومظاهر  مدنی 

                                                                    دموکراتیِک کشور تأکید میکنیم.

یک، پیش ازهمه، مستلزِم به کارانداختن  ما اذعان میداریم که ایجاِد یک جامعۀ دموکرات   -۸

اقتدارمدنی مؤثراز طریق حکومت منتخبی است که خدماتش از طریق نهاد های شفاف،  

ان نیاز دارد تا ت قوی و کارا تجلی یافته باشد. باوجوِد دستآورد های قابل مالحظه، افغانس

اری، منجمله از  کار را درجهِت قوی ترساختِن نهاد های دولتی و بهترساختِن حکومت د 

سراسِر   در  پولیس  و  ُملکی  مؤثِر  های  نیرو  شامِل  امنیتی،  های  درنهاد  اصالحات  راه 

سوی   به  کلیدی  گام  افغانستان،  انتخاباِت  رونِد  بهترساختِن  و  تقویت  دهد.  کشورادامه 

مسوولت پذیری شان را   دموکراتیزه کردِن کشوراست. افغانستان درتمام سطوح می باید 

ندی های مدنی و اقتصادی مردم افغانسان افزایش داده و خدمات ِ کلیدی را م مطابق نیاز

ارزه  و مب   ردِم ُملکی، تقویِت حاکمیِت قانونبه مردم عرضه نمایند. در این راستا، دفاع ازم

، کماکان اولیت های کلیدی راتشکیل میدهند. ما این  علیه فساد اداری در همۀ اشکال آن

اتخاذ شدۀ خویش در رونِد کابل همآهنگ با اصِل حسابدهی متقابل  مسأله را مطابِق تعهداِت  

                                                                                  به پیش می بریم. 

متناسب با انتقال، ما بار ِ دیگرتأیید میکنیم که نقش بازیگراِن بین المللی به عوض ِ    -۹

یم، به پشتیبانی و ظرفیت سازی در نهاد های افغانستان، طوری که  عرضۀ خدماِت مستق 

حکومت افغانستان بتواند حاکمیِت خود را درتمام وظایِف خویش تمثیل کند، متحول خواهد  

جی تمام تیم های باز سازی والیتی و انحالِل هرساختاری  کاهِش تدری   شد.این روند، شامل

ی حکومت افغانستان را در سطوح محلی و ملی  خواهد شد که وظایِف موازی با اداره ها

                                                                                      داشته باشد. 
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ما ازنقِش قاطع سازمان ملل متحد درافغانستان حمایت میکنیم. ما از فرستادۀ خاِص    -۱۰

به خاطر خدمات ِ خاِص وی ابراز      دمیستو منشی عمومی سازمان ملل متحد آقای استیفن  

امتنان میکنیم و از تصمیم منشی عمومی سازمان ملل متحد درامرتقرر آقای جان کوبیس  

بعنوان نمایندۀ خاصش درافغانستان استقبال مینماییم. ما خاطرنشان میکنیم که ماموریِت  

 حکومِت افغانستان یوناما درحاِل حاضر همآهنگ با افزایِش ظرفیت ها و اصِل مالکیت ِ

و متناسب با رونِد انتقال که اتخاِذ مسوولیت رهبری توسط حکومت افغانستان را در پی  

خواهد داشت، درحال ِ تجدید نظراست. ما همچنان با قدردانی از کار و همکاری نزدیِک  

 گروه بین المللی تماس با حکومت افغانستان یاد آوری نموده این گروه را به ادامۀ تالش 

                                                                      های مشترک تشویق مینماییم. 

                                                                                             امنیت   

و    -۱۱ تروریسم  با  مبارزه  درجهت  افغانستان  ازتصمیم ِمردم  گرفتِن  ما  گرایی،  افراط 

مسوولیِت تأمیِن امنیت و حفاظِت سرزمیِن شان استقبال میکنیم. ما خود را با این دیدگاِه 

مردم افغانستان درجهِت ایجاِد نیرو های ملی امنیتی، مطابِق معیارهای معاصر و دارای 

یدانیم.       م ، همراه  فاع مؤثر و مستقالنه از کشور شانظرفیت کافی برای داشتِن توانایی د  

رونِد انتقال استقبال میکنیم. مقامات افغانستان درحاِل پذیرِش    انه یآغاِز موفقما از  -۱۲

خاتمه می یابد.    ۲۰۱۴مسوولیت ِ کامِل امنیِت کشورشان هستند و این روند تا پایاِن ساِل  

منیِت  ایساف( که ازجانِب شورای ا)  متناسب با آن، نیرو های بین المللی کُمک به امنیت

و مسووالنه یی را آغازکرده اند که    تحد مأموریت گرفته، کاهِش تدریجیسازمان ملل م 

ما دربرابِر  رونِد انتقال، مسوولیِت مشترِک    تا زماِن مورد نظر، تکمیل خواهد شد. با پایانِ 

آیندۀ افغانستان پایان نمی یابد. جامعۀ جهانی به همین منظور تعهد میکند که برای حمایت  

نیز باقی خواهد ماند.ماتأکید میکنیم که حمایِت    ۲۰۱۴افغانستان، با تماِم قوت پس ازاز  

سال   از  پس  افغانستان  امنیتی  ملی  های  نیرو  از  المللی  تداوم    ۲۰۱۴بین  به  نیاز  نیز 

                                                                                                   دارد.  

به منظوِر کُمک به نیروهای ملی امنیتی افغانستان، جامعۀ جهانی با قوِت تمام تعهد    -۱۳

میکند که آموزش، تجهیز، تمویل و توسعۀ توانمندیهای الزم این نیروها پس ازپایان مرحلۀ  

انتقال نیزادامه خواهد یافت. جامعۀ جهانی عزم اش را در زمینۀ ادامۀ کُمک به تمویِل  
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منیتی افغانستان، با توجه به این نکته اعالم میکند که مقداِر این کمُکها نیرو های ملی ا

درسالهای پس ازانتقال، متناسب با نیازمندی های افغانستان و افزایِش ظرفیت جمع آوری  

عوایِد داخلی کشوربه تدریج کاهش خواهد یافت.  دراین زمینه، ما منتظِر تعییِن یک دیدگاِه 

ای نیرو های ملی امنیتی افغانستان هستیم که باید پیش از همایش  روشن وبرنامۀ اساسی بر

                                                         درشیکاگو تدوین گردد.  ۲۰۱۲سراِن ناتو در

افغانستان، تروریسم   -۱۴ امنیت وثباِت  تهدید فرا روی  ترین  اذعان میداریم که مهم  ما 

تهدید، صل این  این که  این  است و  نیزبا خطر روبرو میکند. در  امنیِت جهانی را  ح و 

های  پناهگاه  منجمله  گرایی،  افراط  و  تروریسم  یی  منطقه  ابعاِد  به  توجه  با  ما  رابطه، 

تروریستان، برنیاز به همکاری صادقانه و ثمر بخش در سطح منطقه درجهِت داشتِن یک  

 تان و حفِظ امنیِت مشترِک مانساختِن افغانس    منطقۀ عاری از تروریسم به منظوِر ایمن

را مبنی بر    تأ کید میکنیم. ما بار دیگر ارادۀ مشترِک خویش    تروریستی    علیه تهدید های

هرگز اجازه نخواهیم داد تا افغانستان بار دیگرپناهگاه امنی برای    این اعالم میکنیم که

                                                                       تروریسِم بین المللی شود. 

تولید، قاچاق ومصرِف مواد مخدر به یک پیمانه تهدید جدی علیه امنیت و رشد یک     -۱۵

باشند.افغانستان    می  المللی  بین  ثباِت  و  صلح  علیه  نیز  و  درافغانستان  مشروع  اقتصاِد 

منجمله از وجامعۀ جهانی با اذعان برمسوولیت های مشترِک خویش به شیوه های جامع، 

راه از بین بردِن حاصالت، توقیف و ترویج  کِشِت بدیل، تهدیِد مواد مخدِر غیرقانونی به  

شموِل مواِد پیش آن که سبِب آسیب و رنج های گسترده یی میگردد، مبارزه میکند. ما  

اذعان میداریم  که مسألۀ مواد مخدر یک چالِش جهانی بوده و مبارزه با آن نیاز پرداختِن  

                                    بخِش تقاضا) برای مواد مخدر( را نیز ایجاب میکند. به 

 روند صلح 

ما برضرورِت یک راه حل صلح آمیز به منظوِر تأمیِن صلح وامنیت درافغانستان    -۱۶

تأکید میکنیم. برای رسیدن به ثباِت پایدار، همراه با ارتقای ظرفیِت افغانستان برای دفاع 

عناصر با اهمیِت آن میباشند.    ،ود، به یک رونِد سیاسی نیازاست که مذاکره و مصالحهازخ 

عالوه براین، رونِد ادغاِم مجدد، راه را برای احیای جامعۀ پس از منازعۀ افغانستان ازراه  

   میسازد.                 بهتر ساختِن امنیت، انکشاف اجتماعی و اداره های محلی هموار 
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شهاد  -۱۷ ورییس  ما  افغانستان  جمهوِرسابِق  رییس  ربانی،  الدین  برهان  پروفیسور  ِت 

شورای عالی صلح را شدیداً محکوم میکنیم. جامعۀ جهانی از تالش های خستگی ناپذیِر  

حکومِت افغانستان در رونِد صلح به رهبری افغانها، بویژه ازطریِق شورای عالی صلح 

ادغاِم مجدد استقبال وحم لویه و برنامۀ صلح و  ایت میکند. ما همچنان از توصیه های 

حمایت   و  استقبال  دادند،  صلح  رونِد  به  خاصی  تحرِک  که  مشورتی  جرَگۀ 

                                                                                                 میکنم.

مان ملل متحد، جامعۀ جهانی  با درنظرداشِت قطعنامه های مرتبِط شورای امنیِت ساز  -۱۸

براصول   مبتنی  باید  آن  نتایجِ  و  مصالحه  و  پروسۀ صلح  که  دارد  موافقت  افغانسان  با 

                                                                                                  باشد.

 الف( رونِد صلح و آشتی باید : 

واقعی افغانها انجام یابد،   مالکیتِ * به رهبری و    

و   داشِت جنسیت  درنظر  بدون  افغانستان،  تمام مردم  ازمنافع مشروع  و  بوده  فراگیر   *
                                                           .   جایگاِه اجتماعی آنها نماینده گی کند

 ب( مصالحه باید دربرگیرندۀ مسایِل زیر باشد: 

تأییِد مجدِد اصِل حاکمیِت ملی، استقالل و یکپارچگی افغانستان، *   

 * محکوم کردِن خشونت را درپی داشته باشد، 

 * شامِل قطع رابطه با تروریسم بین المللی باشد، 

زنان    * قانون اساسی افغانستان، منجمله ماده های مرتبط با حقوق بشر و مخصوصاً حقوق
                                                                          .   را مورد احترام قرار دهد

حمایت   آن  نتایجِ  از  و  داده  قرار  احترام  مورد  را  روند  این  باید  منطقه  کشورهای  ج( 

                                                                                                   نمایند.

ی  کامِل  هرنتیجه  حمایِت  باشد،  داشته  باال  در  ذکرشده  براصوِل  مبتنی  رونِد صلح  که  ی 

                                                                  جامعۀ جهانی را خواهد داشت.
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 انکشاف اقتصادی و اجتماعی 

یق ِ  طر  جامعۀ جهانی با افغانستان در زمینۀ دستیابی به هدف خودکفایی و رفاه از  -۱۹

، راهش به سوی رشِد پایدار و متوازن و باال رفتِن مجدد  توسعۀ منابع انسانی و معادن

درسنِد   که  طوری  و  نظراست  هم  گی،  زنده  متکی  معیارهای  افغانستان   سوی  به   "

ذکرگردیده، از استراتژی ثبات سازی به همکاری در زمینۀ توسعۀ درازمدت،    بخویش"

منجمله در زمینه های حاکمیِت قانون، اداره های خدمات عامه، تعلیم و تربیت، صحت و  

زراعت، انرژی، توسعۀ زیرساخت ها و شغل آفرینی مطابِق اولویت های مشخص شده  

در رونِد }کنفرانس{ کابل تصویب گردیده،    درچارچوِب برنامه های حکومت افغانستان که

                                                                                    پشتیبانی میکند.

حکومِت افغانستان، اولویت هایش را مشخص میکند، اصالحات راعملی  درحالیکه    -۲۰

تقویتِ  منجمله،  کابل،  در}کنفرانس{  خویش  تعهداِت  و و  ده  وحساب  شفاف  مالی  ادارۀ   

بهترساختِن ظرفیت های اجرایی بودجه را اجرا نموده و شرکایش تجدید تعهد میکنند که  

مجموعۀ اهداِف حد اقلی تعیین شده درلندن و کابل را برای همسو ساختِن مساعدت های  

کمُک    بین المللی مطابق با اولویت های حکومِت افغانستان و اختصاص دادِن سهم بیشتر

های انکشافی ازطریق بودجۀ حکومت را اجرا کنند. ما ازدعوِت حکومِت جاپان به منظوِر  

کنفرانس وزرا درماه جوالی  قرار    ۲۰۱۲برگزاری  توجه  بر مورِد  درتوکیو که عالوه 

دادِن همآهنگی مساعدت های اقتصادی بین المللی در خالل دورۀ انتقال، بر استراتژی  

تان، منجمله، مؤثریِت کُمک های اقتصادی منطقه یی تمرکز خواهد  انکشاف پایداِر افغانس

                                                                                کرد، استقبال میکنیم.

با پیشرفِت رونِد انتقال، ما بروجوِد خطِر اقتصادی تشخیص شده توسِط بانک جهانی    -۲۱

تأثیر اقتصادی مرتبط با کاهِش حضوِرنظامی بین  و صندوِق وجهی بین ا لملل، منجمله 

تأثیِر سؤ را، ازجمله ازطریِق افزایِش مؤثریِت   المللی اذعان میداریم و قصد داریم این 

ن  جهانی، خود را در نگرانی افغانستامساعدت ها، مطابِق رونِد کابل کاهش دهیم. جامعۀ  

یراِت کوتاه مدِت انتقال همچنان باید هدف ِ رسیدن  ژی پاسخگو به تأث ت مبنی بر این که استرا 

      به اقتصاِد پایداِر بازار را مطابِق نیازهای اجتماعی مردم مساعد کند، شریک میداند. 
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تالشهای پیگیِر بین المللی درافغانستان در دهۀ اخیر، التزاِم بی مانندی است. تعهداِت    -۲۲

.  فراتر از مرحلۀ انتقال است  درامنیِت بین المللی  جامعۀ جهانی به افغانستان و به نقِش آن

اذعان  ما  میدهد.  آنرا کاهش  به  ایجاباِت مالی مرتبط  المللی و  بین  انتقال حضور  رونِد 

قابل   خاص،  های  نیازمندی  انتقال،  از  پس  درسالهای  افغانستان  حکومت ِ  که  میداریم 

طریِق عوایِد داخلی بر آوردنی  مالحظه و ممتِد مالی خواهد داشت که این نیازمندی ها از  

 دهۀ انکشاف، جامعۀ جهانی تعهد میکند حمایت ِ مالی  انِ نیستند. به همین لحاظ، درجری 

به   مرتبط  مخارجِ  و  افغانستان  اقتصادی  انکشاف  درجهِت  کابل  رونِد  با  متناسب 

های تأمین ِامنیت، تالفی کسری مستداِم بودجه به منظوِر ایمن ساختِن دستآورد های سال  

   میکند.             اخیر، برگشت نا پذیرکردِن رونِد انتقال، خود کفایی افغانستان را ارائه

درازرش  -۲۳ اقتصادی  انکشاِف د  به  وابسته  دگر،  ازهرچیِز  پیش  افغانستان،  مدِت 

سکتوِرتولیدی آن، مخصوصاً سکتورزراعت و معادن میباشد. جامعۀ جهانی، خود را به  

ایی، فقر زدایی،  تی معطوف به صادرات که امنیِت غذانکشاف اقتصاد زراعحمایت از  

شغل آفرینی وسیع در عرصۀ زمینداری و توسعۀ جمع آوری عوایِد حکومت را تأمین  

میکند، خود را  متعهد میداند. در رابطه به معادن، ما از عالقمندی فزایندۀ سرمایه گذاراِن  

ستان استقبال میکنیم، اما برنیاز به ایجاِد چارچوِب  بین المللی درثروت های معدنی افغان 

قانونی که استفاده از ثروِت طبیعی آن به صورت مستقیم سوِد مردم افغانستان را تضمین  

کند، تأ کید مینماییم. جامعۀ جهانی ازتالش های افغانستان درجهِت انکشاِف رژیم حقوقی  

شدۀ بین المللی بوده و درجهِت  جمع    شفاف و حساب ده که سازگار با معیار های پذیرفته

مینماید.                         آوری و مدیریِت منابع و حفظ ِ محیِط زیست باشد، حمایت   

ما اذعان میداریم که یک اقتصاد پویای مبتنی بر بازار درافغانستان، مستلزِم انکشاِف   -۲۴

رسیدن به همگرایی منطقه یی از  عرصۀ خدماِت رقابتی به شمول نظاِم مالیاتی با ثبات و  

اصالت راه توسعۀ شبکه های تجارت و ترانزیِت این کشور، درکنار انکشاِف منطقه یی مو 

ازتالش های افغانستان در جهِت ایجاد وافزایِش زیرساخت    است. جامعۀ جهانی به حمایت

های   چارچوب  و  متعهد  ها  ترانزیت  و  تجارت  انکشاِف  منظوِر  به  مرتبط  حقوقی 

                                                                                               .  است
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المللی،    -۲۵ بین  منابع  شموِل  به  گذاری خصوصی،  سرمایه  جلِب  که  میکنیم  تأکید  ما 

ومت  اولویت های کلیدی برای فعال ساختِن ظرفیت های اقتصادی افغانستان است. حک

ت  تا شرایطافغانستان  از   عهد میکند  المللی، منجمله  بین  برای سرمایه گذاری  مساعد را 

منعقدۀ   گذاران  سرمایه  المللی  بین  همایِش  سفارشهای  اجرای    ۲۰۱۱اکتوبر  ۲۶طریق 

بخشد.                        بهبود    بروکسل، بیشتر از پیش روی همکاری های منطقه یی،    

ا ثبات ومرفه، فقط دریک منطقۀ با ثبات و مرفه قابل معتقد هستیم  که افغانستان ِ ب  -۲۶

تصوراست. پاداش ِصلح وهمکاری برای تمام منطقه به مراتب بیشتر است تا پیامد های  

ناشی از منازعه و انزوا. ما دیدگاِه افغانستان را مبنی براینکه منافع استراتژیِک واقعی  

چند جانبه با همسایگاِن دور و نزدیکش  آن در ایجاِد مناسباِت قوی و پایداِر دو جانبه و  

پایان داده، اصوِل  تأیید مینماییم. چنین مناسبات باید مداخالِت خارجی را  نهفته است، 

همسایگی نیک، عدِم مداخله و استقالل را تقویت و با مساعد ساختِن همگرایی اقتصادی 

                                                                        افغانستان با منطقه کُمک نماید.

"    امنیت و همکاری در قلب آسیا مااز نتایحِ " کنفرانس استانبول برای افغانستان:    -۲۷

ً  تانبول برگزارشد، استقبال میکنیم.سدرا ۲۰۱۱نوامبر ۲که در  با ذکراصوِل  مخصوصا

آمیِزمنازعات که شامِل   استقالل، عدم مداخله و حل صلح  تمامیِت ارضی،  به  مربوط 

رونِد استانبول اند و ما آنرا بعنواِن گاِم با ارزشی درجهِت اعتماد سازی بیشتر و همکاری  

قوی   پشتیبانی  به  را  همه  ما  مینماییم.  حمایت  آن  از  دانسته  آسیا"   قلب   " درمنطقۀ 

تان و شرکای منطقه یی اش در امِر رعایِت اصوِل همگرایی منطقه یی مندرج  ازافغانس

در اسناِد رونِد استانبول فرا میخوانیم و چشم به راِه پیگیری این روند درکنفرانِس وزیران  

درکابل برگزار گردد،    ۲۰۱۲" که قرار است در ماه جون    خارجۀ منطقۀ " قلب آسیا

                                                                                              هستیم.   

با توجه به دورنمای انکشاف ِ درازمدِت افغانستان، ما با دیدگاه افغانستان در مورد    -۲۸

و   مواصالت  لحاظ  از  پیشرفته  منطقۀ  دریک  که  اقتصادی  همگرایی  آن  ارتباطات، 

افغانستان نقِش پُِل ارتباطی میان جنوِب آسیا، آسیای مرکزی، اورآسیا و خاور میانه باشد،  

هم نظرهستیم. ما از افزایِش مواصالت ِ تجارتی در امتداِد راه های تاریخی به منظوِر  

ارتقای ظرفیِت اقتصادی افغانستان در سطح منطقه حمایت میکنیم . دراین راستا، ما بر  
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را رشد میدهند  ای سریع طرح های پایداری که ظرفیِت مواصالِت منطقه یی  اهمیت اجر

پایپ الین ) اذعان میداریم و  مانند  سی.ای.اس.ای(، راه های آهن و پروژه های دیگر 

)آر.ای.سی سی.دراین راس به راه  ما چشم  به  تا،  یکهزار  برِق  انتقاِل  و  گازتایپی  ای(، 

دو   درشهر  تاجیکستان  جمهوری  سال  شمیزبانی  مارچ  ماه  در    ۲۰۱۲نبه 

                                                                                                 . هستیم

و    -۲۹ پاکستان  بخصوص  است،  افغانستان  های  همسایه  بردوِش  که  سنگینی  ازباِر  ما 

در روز های دشوار پناه داده اند، واقف هستیم و    را  ایران که  به ملیونها پناهجوی افغان

متعهد   آنها  تدریجی  و  ایمن  داوطلبانه،  بازگشِت  تسهیالِت  تأمین ِ  درجهِت  کار  ادامۀ  به 

                                                                                              میباشیم.

قراراست   ۲۰۱۴ید میکنیم که رونِد جاری انتقال که درسال  با نگاه با آینده، ما تأک  -۳۰

فغانستان استقالل خود را از راه  ا  پایان یابد، باید با دهۀ انکشاف دنبال گردد که طی آن،

تقویِت یک دولِت کارا و پایدار که درخدمت مردم باشد، تحکیم نماید. دهۀ انکشاف، شاهِد 

ن افغانستان و جامعۀ جهانی خواهد بود که  عرض وجود کردِن نمونۀ جدیِد مشارکت میا

طی آن، یک افغانستان با حاکمیِت ملی به منظوِر تأمیِن آینده اش و به منظوِر تبدیل شدن  

تعامل خواهد   وارِد  با جامعۀ جهانی  ثبات درمنطقه،  برای صلح و  به یک عامِل مثبت 

                                                                                                 شد.  

درجلسۀ امروز، افغانستان دیدگاه خود را برای آینده طرح کرد: تصویری که افغانها    -۳۱

از کشورشان دارند، افغانستانی است با یک دموکراسی باثبات و کارآمد، دولتی نیرومند  

. افغانستان واقع  میاب استرد و دارای یک اقتصاد کاوپایدار که درخدمِت مردمش قرار دا

با تمام همسایگاِن    ه درمنطقه یی میباشد که برای رفاه و صلح مساعد بوده و مناسباِت دوستان 

نزدیک و دورش داشته و آرزو دارد کُمک کننده یی در امِر صلح و امنیِت بین المللی 

                                                                                               باشد.

به تحقِق دیدگاه باال، جامعۀ جهانی و افغانستان متقابالً تعهد میکنند که درکناِر    با توجه  -۳۲

هم و با روحیۀ مشارکت کار را ادامه دهند. افغانستان بار دیگر تعهداِت خود را مبنی بر  

ه  و  میکند  تکرار  داری  حکومت  بهترساختِن  درجهِت  کار  جامعۀ  ادامۀ  این،  با  مزمان 
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سال   تا  همکاری  تداوِم  به  را  خود  التزام ِپایداِر  اعالم   ۲۰۱۴جهانی  ازآن  پس  و 

                                                                                           میکند.    

ۀ مشارکت میان  امروز دربن، ما یک اجماعِ استراتژیک را در مورِد تعمیق و توسع  -۳۳

رگ  بنیاد گذاشته شد، رسماً اعالن افغانستان و جامعۀ جهانی که ده سال پیش درپترسبُ 

د های مشترک ِ ده سال اخیر وبا اذعان براین که امنیت  میکنیم. با توجه به تقویِت دستآ ور

و رفاِه افغانستان کماکان امنیت ِ تمام منطقه و فراتر از آن را متأثر میسازد، افغانستان و 

تحول به صورِت قاطعانه  جامعۀ جهانی خود را به این مشارکت تجدید شده برای دهۀ  

                                                                                       متعهد میداند.  

و سازمان های ذیل به تصویب    ازجانِب کشورها۲۰۱۱این سند، بتاریخِ پنجم دسمبر سال  

دمی الجزایر، جمهوری  مر: جمهوری اسالمی افغانستان، جمهوری البانیا، جمهوری  رسید

، جمهوری ارمنستان، آسترالیا، جمهوری اطریش، جمهوری آذربایجان، شاهی آرجنتاین

فدراتیف   جمهوری  هرزگوینا،  و  بوسنیا  بلجیم،  شاهی  دیش،  بنگله  جمهوری  بحرین، 

جمهوری   چین،  مردم  جمهوری  کانادا،  بلغاریا،  جمهوری  برونای،  دارالسالم  برازیل، 

رواسی، جمهوری قبرس، جمهوری چک، شاهی دنمارک، جمهوری  کولمبیا، جمهوری ک

عربی مصر، جمهوری السلوادور، جمهوری استونیا، جمهوری فنلد، جمهوری فرانسه،  

جمهوری   مجارستان،  جمهوری  هلین،  جمهوری  آلمان،  فدرالی  جمهوری  گرجستان، 

جمهوری   ایران،  اسالمی  جمهوری  اندونیزیا،  جمهوری  هند،  جمهوری  عراق،  آیسلند، 

جمهوری   قزاقستان،  جمهوری  اردن،  هاشمیه  شاهی  جاچان،  ایتالیا،  جمهوری  ایرلند، 

نشتاین،  جمهوری لتویا، جمهوری لبنان، لیخکوریا، دولت کویت، جمهوری قرغزستان،  

جمهوری لتوانیا، لوگزمبورگ، جمهوری اسبِق یوگوسالوی مقدونیه، مالیزیا، جمهوری  

ه نیگرو، شاهی مراکش، هالند،  زیالند جدید، شاهی ناروی،  مالتا، مکسیکو، منگولیا، مانت 

سلطنت عمان، جمهوری فلپین، جمهوری پولند، جمهوری پرتگال،  دولت قطر، رومانیا،  

سلوانیا،   جمهوری  سلواک،  جمهوری  سعودی،  عربستان  شاهی  روسیه،  فدراسیون 

یس، جمهوری  جمهوری افریقای جنوبی، شاهی اسپانیا، شاهی سویدن، کنفدراسیون سو 

اوکراین،   ترکمنستان،  ترکیه،  جمهوری  تونزیا،  جمهوری  تایلند،  شاهی  تاجیکستان، 

امارات متحدۀ عربی،   ایرلند شمالی،  بریتانیا،  اروگوای، شاهی متحدۀ  آرینتل  جمهوری 

ایاالت متحدۀ امریکا، جمهوری ازبکستان، جمهوری سوسیالیستی ویتنام، شبکۀ انکشافی 
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ابیر اعتماد سازی در آسیا امل و تدفی آسیایی، کنفرانس در مورد تعکشاآغاخان، بانک ان 

مللی لاصندوق بین  اروپا،  ، سازمان پیمان امنیت جمعی، سازمان همکاری اتحادیۀ  )سیکا( 

سازمان)اقتصادی اسالمی،  همکاری  سازمان  اسالمی،  ،  انکشافی  بانک  ای.سی.او(، 

آس جنوب  منطقوی  های  همکاری  سازمان  ناتو،  هاسازمان  همکاری  سازمان   ییا، 

                                                                         "   .  شانگهای، ملل متحد و  بانک جهانی

  دقیق سنجِ   ، آگاهان و تحلیلگرانِ دا ها مبنی بر تدویر این کنفرانسعلی رغم آنهمه سر وص 

ن،  افغانی اظهار داشتند که این غوغا برای هیچ خواهد بود و فیصله های کنفرانس دوم بُ 

، نیز روی کاغذ باقی خواهند  " استجهانی  به استثنأ آن بخشهایی که مورد نیاز " جامعۀ

های ذیدخل در افغانستان  کاملی که از ماهیت کشور و شناختِ  ماند. آنها گفتند که با درک

این هنگامه ها فریب خورد.  ، نباید در قبالِ و تبلیغاتی آنان حاصل آمده سیاسیو بازیهای 

"فرانسس وندرل" که سالهای متمادی، به نماینده گی از سازمان ملل در امور افغانستان  

بُ  به خبرنگاران گفت :  فعال بود، درپایان کنفرانس دوم  فاقد یک استراتژی  "  ن  غرب 

ان  افغانستان است و  باره ی  این  شفاف در  باشد که اجازه ندهیم  این  باید  اکنون  تظارات 

کشور بار دیگر وارد یک جنگ شود...برای رسیدن به تفاهم و ثبات در این کشور، باید  

امتیازاتی به گروه طالبان داد و در جا هایی نیز خط قرمز خود را برای آنان روشن کرد  

،  هر  ابراین می دارند و بن . . . کشورهای همسایه  در تثبیت اوضاع افغانستان نقش مه

باشد... تا زمانیکه  یک   باید در بر گیرنده ی منافع این کشور ها نیز  راه حل صلحی 

توافق منطقه ای با پاکستان، ایران و هند در باره ی افغانستان ایجاد نشود، برگزاری این  

                                                                گونه کنفرانسها  بی معنی است " 
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 عصیان افراد ارتش افغانستان

 دربرابرافسران خارجی

را  نکته  سلسلۀ شوم  متذکرباید  نیز   این  به  و   که  حمالت  و    عملیاتِ تحرکات،  انفجاری 

 مسلحِ میالدی، یک سربازِ   ۲۰۱۲سال    اوایلِ ، دروابسته به پاکستانگروه های    انتحاری 

نظامی    تمریناتِ   را که مشغولِ  فرانسه  سربازانِ تعداد چهارتن ازن دروالیت کاپیسا، به  افغا

یونیفورم    مسلحِ   افرادِ   توسطِ ست. عملی که قبالً نیزدرمواضع مختلف وبودند، به گلوله ب 

بود.  دارعلی  شده  داده  انجام  ها  خارجی  رویده  ازاین  رییس  پس  سرکوزی"   " اد، 

از موعد، یعنی درسال  را زود ترنیروهای مسلح آن کشور    فرانسه اعالم نمود کهجمهور

نمود.  ۲۰۱۳ افغانستان خارج خواهد  از  این  گمانه زنی  میالدی  وقوع  از  که پس  هایی 

دولتی و نیروهای خارجی صورت گرفت، این بود که گو یا گروه    حلقاتِ   میانِ حادثه در 

 عسکری  چهارچوب وزارت دفاع و قطعاتِ  نفوذی شان را درطالبان موفق شده اند، افرادِ 

وزارت دفاع   مین تحلیل و برداشت بود که مقام هایافغانستان نیزجابجا نمایند. روی ه

افراد اطالعاتی مربوط    م اعالم نمودند که مصمم هستند۲۰۱۲افغانستان درماه فبروری  

تا سایرِ عساکر  درصفوفِ  سربازی  امنیت ملی را با یونیفورمِ   به ادارۀ سربازان بفرستند 

فوقت به ادارۀداشته گزارشزیرنظرافسران را  و  مربوط بسپارند. این    های شان را وقتاً 

سربازی    دولتی افغانستان مطرح گردید که اگرشخصی برای خدمتِ   موضوع نیزدرحلقاتِ 

در  درخواست اش  خانواده  اعضای  ولی  بسرخاکِ میدهد،  پاکستان  صفوفِ میَب   به    رد، 

فامیلش اعضای  که  مگر  شد،  نخواهد  پذیرفته  آگاهانِ   عسکری  برگرداند.  وطن  به   را 

سله حقایق و موانع دیگر،  یک سل  موجودیتِ متذکره، نسبت ِ  سیاسی گفتند که هردو طرحِ 

کشورهای  ت های پیچیده و پشت پردۀ برخی ازسیاس  داشتِ با درنظر. نخواهد بودکار ساز

رژیم   های  سیاست  بخصوص  دراروپایی،  طالبان،  قبالِ فرانسه  شدن    گروه  کشته 

  خروجِ  آن، اعالن رسمی آن کشورمبنی بر فرانسوی دروالیت کاپیسا ومتعاقبِ زچهارسربا

از نیروهایش  وقت  از  رِس   را  افغانستانپیش  زود  های  پیروزی  ازجملۀ  تنها  گروه    نه 

سیاسی    عاجلِ   این تصمیمِ ، بلکه حتا این حادثه و میتوان محسوب نمود   تروریستی طالبان

  ها وی و یا معاملۀ مخفی میان فرانسوی یک تبان نظامی را درعین حال نمیتوان دوراز  –
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خروج  و بهانه یی غرض    بزرگ سازی گروه مذکوردرافغانستان  گروه طالبان به منظورِ 

                                                       . دانست  این کشورشتابندۀ نیرو های فرانسه از

  افغانستان، چند رویدادِ   ارتِش نفوذی  سربازِ   فرانسوی توسطِ   سربازانِ   ته شدنِ کش ازالبته پس  

های مختلفِ  دیگرنیزدرپایگاه  های کشورهای   ارتش صورت گرفت  مشابه  نگرانی  که 

کایی  جنرال های بلند پایۀ امری ان را افزایش داد. چنانکه یکی ازافغانست   امورِ ذیدخل در

مخاصمانۀ یک   چنین اقدامِ م قربانی  ۲۰۱۴ماه آگست   پنجمِ بنام "هارولدگرین" نیزبه روز  

این    گفته شد که قاتلِ گردید.    کابل دفاعی واقع قرغه درحومۀ شهرِ افغان دردانشگاهِ   سربازِ 

سربازِ   جنرالِ  امریکایی،  ازدوستارۀ  هللا  رفیق  بنام  جوانی  هرچند    والیتِ   بود.  کاپیسا 

این اقدام افشا  شده ها و زخمی های ناشی ازکشته    تعداد واقعی  بیشتر پیرامونِ   جزئیاتِ 

خارجی نیز کشته و یا   افسرانِ انه ها نوشتند که تعداد دیگری ازنشد، اما برخی از رس

                                                                                       زخمی شدند. 

 

امریکایی و رفیق هللا سرباز که او را به قتل رسانید عکس زنده و مردۀ جنرال دو ستارۀ   
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م نوشت  ۲۰۱۴اوایل ماه آگست  ونین بود که " نیویارک تایمز" درهمین حادثۀ خ  متعاقبِ 

افغانستان رخنه کرده اند ... ما به طالبان آموزش    ر ارتِش که " گروه طالبان و القاعده د

                                            ند."میدهیم  تا ما را بکشند و افغانستان را پس بگیر 

نفر{ مجموع  ۸۷۵۰۰نفوذی، بیست و پنج درصد }  افرادِ عالوه نمودکه "روزنامۀ مذکور 

را تشکیل میدهند. البته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این ادعا  افغانستان  ارتِش   افرادِ 

                                                                        را بگونۀ رسمی رد نمود. 

 

 کنفرانس استانبول راجع به آیندۀ افغانستان

، البته قبل  کنفرانس استانبول بود، تدویرِ  اوضاع افغانستانتحرکات پیرامو نِ یکی دیگراز 

های افغانستان،  ِک کشوراشترام به  ۲۰۱۱ ماه نوامبر اولِ   هفتۀن بود که در بُ دومِ   کنفرانِس از

تاج  سعودی،  عربستان  روسیه،  پاکستان،  قرغزستان،  قزاقستان،  ایران،  کستان،  یچین، 

عربی دراستانبول، یکی ازشهر های مشهورترکیه    و امارات متحدۀ  تان، ترکمنستانازبکس

  ، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، ناروی، هسپانیه، سویدن، برتانیا، دایرشد. دراین کنفرانس 

  ناظران اشتراک داشتند. گفته شد که کنفرانِس  ، سازمان ملل و اتحادیۀ اروپا بمثابۀامریکا

ه دسامبر سال مابین المللی خواهد بود که در  دومِ   کنفرانِس   استانبول، مقدمه و تنظیم کنندۀ

                                                                                    .م دایرخواهد۲۰۱۱

به تعداد چهل و چهادرگزارشها گفته شد که در استانبول،  خارجه  امور وزیرِ   رکنفرانس 

                                                                                   اشتراک داشتند .

روسای    اشتراِک  به  ترکیه(  و  پاکستان  )افغانستان،  جانبۀ  سه  نشست  زمان،  درعین 

درهمان کشور دایر  جمهوِرهرسه کشور )حامد کرزی، آصف زرداری و عبدهللا گُل(  

گردید.  البته نشست های سه جانبۀ دیگر نیز قبالً درکشور ترکیه صورت گرفته 

به کسی معلوم نشد. نخستین    بود که نتایج روشن، ملموس و منطقی آن هیچگاه

، جنرال "پرویز حامد کرزی  میالدی به اشتراکِ   ۲۰۰۷نشسِت سه جانبه درسال  
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مشرف" و " احمد نجدت سزر" به میزبانی دولت ترکیه دایرگردید و پس ازآن  

              میالدی ادامه یافت. ۲۰۱۰و ۲۰۰۸نیز چنین نشست ها درسالهای 

                                   

 

 حامدکرزی رییس جمهورافغانستان با عبدهللا گل رییس جمهور ترکیه در کنفرانس استانبول 

هرچند  آمدند.  م درترکیه ِگردهم  ۲۰۱۱رماه نوامبرددیگرمنطقه، بارو رهبران سه کشورِ 

نشست،  هدفِ  جلبِ این   " و  پاکستان"  و  دوکشورافغانستان  سازی  نزدیک  همکاری  "   

اما  همکاریهای منطقه یی" وانمود  افغانستان" و " گسترِش   امنیتِ   تأمینِ پاکستان در  شد، 

آنکه   استانبول، عالوه از.  درکنفرانِس ثبت و عملی آن اعتقادی نداشتندافغانها به نتایج م

  افغانستان   امینتِ   تأمینِ " مبارزه ی مشترک علیه تروریسم "، همکاری پاکستان درروی  

نشست ها و کنفرانسها تأکید گردید، فیصله   همانند سایرِ   ، یکدیگر  عدم دخالت درامورِ و 

تا کنفرانسهای دیگری نیز در  بعمل آینده  آمد  یر  دا  م( در تاجکستان و کابل۲۰۱۲)سال 

                                                                                                 شود.

وری اسالمی ایران دراین کنفرانس، یکباردیگرمخالفتش  "صالحی"وزیِراموِرخارجۀ جمه 

امریکا و ایجاد پایگاه های نظامی آن    –را علیه امضای پیمان استراتژیک افغانستان   
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" برنامه  :  اعالم نموده اظهار داشت  کشوربمثابه ی موضعگیری رسمی حکومت ایران  

امنیتی    افغانستان، جز تهدیداتِ های نسنجیده و غیر سازنده ی نیرو های ناتو و امریکا در  

  مواد مخدر و کشتارِ    تولید و قاچاقِ تروریسم، افزایش ِ   جدی برای منطقه وجهان، رشدِ 

   "                                                 وسیع غیر نظامیان، نتیجه ای نداشته است

و ازدیدارها  پس  افغانستان(،  و  )ایران  جانب  هردو  آنهم،  یک    داتِ تمهی با  مقدماتی، 

ا رسا میالدی در کابل به امض  ۲۰۱۲سال   اه سپتمبرِ همکاری دو جانبه را درم  موافقتنامۀ

بند ترتیب شده و همکاریهای اقتصادی، امنیتی    ۵۶نیدند. این موافقتنامه، درپنج فصل و  

  سرانِ   ن، اجالِس حتوا میکند. گفتنی است که قبل ازآهردوطرف را ا  روابطِ   و گسترِش 

  فغانستان، هند و ایران در حاشیۀ تهران دایر شده و هیأت های ار های غیرمتعهد درکشو 

جد دیدارهای  اجالس،  درآاین  انداختند.  راه  به  را  یی  که  ن  اگانه  شد  روزگفته  و  شب 

ریهای اقتصادی و سرمایه همکا  این دیدار، تمرکزباالی تقویتِ این سه کشوراز  عمدۀمنظورِ 

در ای   موردِ گزاری  چابهار"  استفادۀبندر"  و  بندرساحلی  بعنوان  ازآ  ران  میان تجارتی  ن 

گفتند    هااین تماسها و دیدار  همچنان منابع رسمی درآستانۀ .  بوده استمتذکره  هرسه کشورِ 

عباس و از راه ایران وارد افغانستان    بندرِ   که ساالنه به ارزش دو ملیارد دالر کاال از مسیرِ 

                                                                                              میشود.

ه  آورد  نگرانی جوانب مربوط را بارآنچه موازی با امضای چنین موافقتنامه ها موجباتِ 

دسترسی به   ایرانی درجهتِ  مقام های امریکا، بخاطرتالِش  بود، این بود که ایاالت متحدۀ

طریق سازمان ملل علیه جمهوری  های اقتصادی سنگینی را ازتحریم    سالح هسته یی، 

حال رژیم های افغانستان وایران میکوشیدند روابط    اسالمی ایران وضع نموده بود. درعینِ 

بیشتراز سیاسی   تجارتی شان را  اینو همکاریهای  که  نمایند  تقویت    تاجرانِ خود،    پیش 

به   ایاالت    نبۀ لحاظ وابسته گی همه جاافغانستان را  به  تحت    امریکا،  متحدۀاین کشور 

امریکایی گفته بودند که اگرشرکت های افغانی به    مقام های  داده بود.فشارعجیبی قرار

هشدارهای سازمان ملل مبنی برتحریم های اقتصادی علیه ایران توجه نکنند، درلیست  

   تشویِش  همین شب و روز مایۀدیگری که درخواهند گرفت. موضوع کا قرارسیاه امری 
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صت و برقراری فر افغانستان گردیده بود، عبارت ازاین بودکه ایران با استفاده از  مردم

تحریم های بین المللی را  شدیدِ  افغانی، برای آنکه بتواند اثراتِ  خاص با مقام های روابطِ 

  بخصوص در والیت هرات  پول )لایر( را  از واحدِ ک مملو بکاهد، روزانه چندین عراده تَرَ 

بازارهرات خریداری  ، دالرامریکایی مورد نیازش را ازآن  انستان وارد نموده و بوسیلۀافغ

پولی افغانستان    گفتند که این اقدام، روندِ اقتصادی می  مسایلِ   و به ایران انتقال میدهد. آگاهانِ 

نرخ دالر خواهد   واحد پولی این کشورو باال رفتنِ نرخ    باعث پایین آمدنِ   را برهم زده  

                                                                                                  شد. 

                                                                                               

 

یه پاکستان و ترک  - روسای جمهور سه کشور افغانستان  
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 سفر پرویزمشرف به امریکا 

 و سخنانش علیه افغانستان

 پاکستان که  سابقِ بول، جنرال پرویزمشرف رییس جمهورِ استان   کنفرانِس موازی با تدویرِ 

سالهای زمامداری اش، جفا ها و گستاخی های بیشماری علیه ملت افغانستان انجام داد،  در

امه ریزی شده یی به  رد، بصورت برن می بُ درلندن بسر  تبعید  درحالیکه ظاهراً در حالتِ 

امریکا مسافرت نمود و طی یک سلسله کنفرانسها و مصاحبه ها با رسانه ایاالت متحدۀ  

بعمل آورد که  خصمانه، تحریک آمیز و کاذبانه یی    اظهاراتِ دیگریکبارِ ها ی آن کشور،  

پیرامونِ   رهبرانِ   نیاتِ هم  باز کشور  آن  استراتژی  و  نمایش  پاکستان  به  را  افغانستان   

 . مثالً، جنرال مذکورطی یک سخنرانی، خطاب به امریکایی ها و گزارشگرانِ گذاشت

طالبان وقتی سر بر آوردند که تاجکهای افغانستان  "  گفت :    که حضورداشتند،  خارجی

درحالیکه تنها هشت فیصد نفوس آن کشور را تشکیل میدهند، قدرت حاکمه را غصب  

ها را که پنجاه فیصد نفوس را میسازند، از قدرت حاکمه محروم ساختند.   نموده و پشتون

  . . قدرتی که پشتونها همیشه آنرا در اختیارداشتند... "  وی افزود که : " از روز استقاللِ 

افغانستا  ما بوده استتا کنون،  پاکستان  ، زیرا روسیه و هند همواره  ن همواره بر ضد 

این }افغانستان{ داشته است.ما دیگر به  چنین کاری نباید اجازه    روابط  بسیار خوب با

آی هدایت دهد که برای حفاظت از منافع ما در افغانستان م . . . اگر پاکستان  به آی.اس.دهی 

میالدی و زمانیکه سر   ۲۰۱۴سال تأخیر کنیم... پس از، ما نباید  تخاذ کند اتدابیر الزم را 

ب   بازانِ  افغانستان  از  این کشور شعله ور  خارجی  داخلی در  یرون میشوند، جنگ های 

                                                                             (۱)خواهند شد. . . "

واقعیت را    ایندیگر، یکبارِ  علنی جنرال " مشرف "و اظهاراتِ   خصمانه  این موضعگیری

درتعیینِ  اصلی  وصالحیِت  قدرت  که  ساخت  و   سیاستِ   آشکار  ملی  خارجی  استراتژی 

در نه  زرداری  اختیارِ پاکستان  علی  سایرِ آصف  بلکه  یا  کشور،  آن  ُملکی  های  حکومت 

آن    رتشا  جاسوسی  پاکستان و بخصوص، درحیطۀ شبکۀ  ظامیانِ ن کفِ بصورت خاص در
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بوده آی.اس.)کشور  شبکۀ  آی(  اندازیمذکوراز  و  تفرقه  تفتین،  و  هیچنوع  تخریب   ،

   ندارد.                                           نداشته و  ویرانگری درداخل افغانستان دریغ

همین شب و روز اظهاراتی  " سفیرپاکستان در واشنگتن نیزدراین تنها نبود. "حسین حقانی

،  اهان مال عمر هست امریکایی گفت : " اگر امریکا خو   . مثالً، خطاب به مقاماتِ داشت

برایش نامه بفرستد تا به مذاکره  و گفت و گو حاضر شود و ما تالش میکنیم تا انجام  

را که به آنها دسترسی داریم، تسهیل کنیم..."  ن  مذاکرات میان اعضایی از گروه طالبا  

ینست که آیا شورشیان که بسیاری  افزود " سوالی که همچنان پا برجاست امذکورباز، سفیرِ 

راغبی هستند یا خیر؟  اسالم   از آنها همچنان در پاکستان مخفی هستند، مذاکره کننده گانِ 

مذاکرات میان تمام اعضای طالبان را که ما به آنها آباد هرکاری انجام خواهد داد تا انجام ِ

                                                                     دسترسی داریم، تسهیل کند..."

در حال،  درعیِن  اظهارات،  براعترافِ   کمِ حُ این  مبنی  رسمی  های موجودیتِ   گروه   

بوده این معنی را تداعی میکند که  تروریستی طالبان و غیرطالبان درخاک پاکستان نیز

  مدارانِ   کومتح   کفِ و سامانی های افغانستان درکلیه نا امنی ها، کشتار ها و بی سر    کلیدِ 

چنانکه منابع غربی، بخصوص منابع مطلع امریکایی به کرات گفته اند  .  پاکستان میباشد

 انتحاری در افغانستان، بصورت زنجیره ای در میرامشاه مرکز  اولین بار حمالت   که "  

قدرت سراج  وزیرستان شمالی در اردوگاه های متعلق به شبکه ی حقانی و در مرکز  

" در این شبکه ی تروریستی، طالبان  منابع مذکور گفتند که  الدین سازماندهی شد."   

نفاذ   پاکستان،  و  ج  افغانی  المسلمینشریعت،  الدعوه،  یش  جماعت  انصار،  لشکر   ،

ازب های  نیرو  چچنی،  مصری،  اسالمی  ک  ی جنگجویان  حرکت  حزب  به  وابسته  تبار 

سپیازب جهنگوی،  لشکر  دیشی،  بنگله  اندونزیایی،  ایغوری،  های  انتحاری  اه کستان، 

روه های کشمیری مانند لشکر طیبه و دیگر خارجی  گصحابه، عربها و حتی افرادی از

                                                                                   دارند."  فعالیت ها 

وزیر   " حنا ربانی کهر "  ، رسمی سفیرپاکستان درواشنگتن البته این گفته ها به اعترافاتِ  

   دارد.          کامل ، مطابقتِ ر، سخنگوی ارتش پاکستان و دیگرانآن کشو  امورخارجۀ

برید جنرال صدیقی، یکی ازبقولِ  افغانستان "،    متقاعدِ   جنراالنِ  " شبکۀ اطالع رسانی 

جنرال پرویز مشرف وظایف رسمی انجام میداد، طی یک    سالهای زعامتِ پاکستان که در
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افغانستان   " طالبان  مصاحبه با روزنامۀ " دی نیوز" آن کشور با صراحت گفته است که 

  ضرورت، برای تخریب    صورت  { ارتش پاکستان هستند که درخیرۀف } ذ رنیرو های ریز

   میشود."                                       نها کار گرفته ازآ  افغانستان و همچنان علیه هند

برحمایت   مبنی  پاکستانی  رتبۀ  بلند  های  مقام  فوقِت  وقتاً  های  اعتراف  همین  سلسلۀ  به 

وه تروریستی طالبان، اینک بجا خواهد بود بخشهایی ازیک مصاحبۀ رسمی جنرال  ازگر

ق رییس شبکۀ جهنمی )آی.اس.آی( را در اینجا درج نماییم تا خواننده بداند  اسد درانی ساب 

که ظرف چند دهۀ پسین، چه تیر های زهرآگینی ازآن طرف به جان ملت غمدیدۀ افغانستان  

باید عالوه نمایم که این مصاحبۀ رسمی جنرال درانی با مهدی   شلیک شده است ؟ قبالً 

روزنامۀ  سفورد لندن صورت گرفته و ترجمۀ آنرا  دانشگاه آکدرحسن خبرنگار الجزیره  

          خورشیدی به نشررسا نید:   ۱۳۹۴اریخ بیست ونهم ماه حمل سال هشت صبح بت 

آیا از نقش پاکستان به ویژه آی.اس.آی یا سازمان استخبارات   !جنرال درانی خبرنگار:  

جنبش   ایجاد  در  بودید  رییسش  زمانی  شما  که  کشور  آن  پشیمان  نظامی  طالبان، 

                                                                                                هستید؟

ا هنوز  آنچه را که ما انجام دادیم یکی از نیاز های شرایط آن زمان بود. ت جنرال درانی : 

ا آن طوری که الزم بود،  ، پشیمان نیستم و من فکر میکنم که مهم از آنچه انجام شده است

                                                                                        بازی کردیم. 

با توجه به آنچه که شما گفتید و اتفاقاتی که بعداً درافغانستان از زمان سقوط خبرنگار:   

گاه کنیم شما گفته اید که اگر دو  اتحاد جماهیرشوروی و مجاهدین ُرخ داد، اگربه گذشته ن 

دست   زمانی  شما  که  درحالیست  این  داد.  خواهید  ادامه  را  بازی  عین  برگردید،  باره 

                                                                       اندرکارهمین سیاست بودید؟

درانی:   انج ش   جنرال  آنچه  از  بهتر  اندکی  را  بازی  که  نیست  انجام کی  یافت،  ام 

                                                                                             میدادم. 

وقتی میگویید "بازی بهتری" انجام میدادید، به چه معناست؟ آیا طالبان بیشتری    خبرنگار:

                                           را تجهیز و آموزش میدادید یا طالبان کمتری را...؟ 
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(: نه. بعد از خروج اتحاد جماهیرشوروی، مجاهدین قادر به ایجاد )باخندهجنرال درانی :  

                                  و به همین خاطر گروه طالبان ظهورکرد... حکومت نشدند 

اهیرشوروی و درواقع تا همین اواخر، شما بصورت  بعد ازسقوط اتحاد جمخبرنگار :    

مستمراز طالبان حمایت کردید، آنها را آموزش داده و تجهیز کردید و تنها دلیلی که آنها 

همین بود که دولت، ارتش و استخبارات پاکستان  ا کنند نیزند دو باره خود را احی قادر شد

؟                                       آنها را حمایت کرد و این واقعاً ظالمانه بود، مگر نه   

افغانستان، طالبان نخستین گام را برای   اشغالِ و بعد از  ۲۰۰۱بعد ازسال  جنرال درانی :    

د،  باره خود را احیا کردن دومصالحه با رژیم کابل برداشتند، اما جدی گرفته نشد. اگرآنها 

خارجی مقاومت کنند، یک برسه حصۀ مردم    اشغالِ دلیلش این است که میخواهند دربرابرِ 

                                                                        ت به طالبان همسویی دارند...ب افغانستان نس

نیست.  خبرنگار:     این شکی  در  دارند،  مردمی  حمایِت  آنها  که  اینست  اگرمنظورشما 

کردید  تالش  اما شما  اند.  افغانستان  ازجامعۀ  بخشی  نمایندۀ  رونِد    طالبان  شامِل  را  آنها 

به صورت مخفیانه حمایت کرده و    ید. این به معنای آن است که شما از آنهاسیاسی بساز

   بزنند؟                          تجهیِز شان کردید تا در افغانستان دست به انفجار و انتحار 

چگونه ممکن بود تا کسی با آنها وارد مذاکره شود،  میخواهم بگویم که  جنرال درانی :  

هم بود که درسال    مگر این که صاحِب مقداری قدرت و نفوذ نمی بودند. به همین دلیل

نگرفت.                                 درخواست آنها برای مصالحه را کسی جدی  ۲۰۰۲  

توجیه  خبرنگار:   را  وسیله  میگویدهدف  که  است  بسیارقدیمی  روش  یک  دقیقاً  این 

                                                                                             میکند...

این یک روش بسیار مدرن هم است. به خاطراینکه اگر  من فکر میکنم  جنرال درانی :  

یک جناح صاحب نفوذ و قدرت نباشد، هیچ کس حاضر به گفت و گو و مذاکره با آنها  

است.                    حیاتی    ز موضع قدرت، یک مسألۀنخواهد بود. در واقع گفت و گوا  

به نظر میرسد که شما هم به نعل می زنید و هم به میخ ؟ از یک طرف شما  خبرنگار:  

طرفداِر گفت و گو با آنها هستید و ازجانِب دیگر میگویید که آنها صرفاً زمانی میتوانند  
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به راه    انفجار  و  انتحار  تا  داده شود  اسلحه  برای شان  آماده شوند که  برای گفت و گو 

                                                    اقض با هم اند.اندازند. این هردو کمی در تن 

هزارجنگجو به حمایت  ۲۵تا  ۲۰اگریک گروِه شبه نظامی قومی متشکل از  :درانیجنرال  

یک دولت که از سوی دیگران " دولت شکست خورده " یا روبه زوال خطاب میشود،  

یابد، من از حاضرین در این    موفقیت دستقادر به این میشود که به این حد ازقابلیت و  

بزنید.                             محکم  یک کف ِ  نمیخواهم تا برای طالبان و حامیان شا  تاالر  

                                                     برای طالبان کف بزنند ؟!      خبرنگار : 

                                                                      بلی ، کامالً جنرال درانی : 

شما درمورِد مقاومت علیه حضوِر نیروهای خارجی صحبت کردید. بیایید کمی  خبرنگار:  

این مسأله را بررسی کنیم. به نقل ازسازماِن ملِل متحد، ازمجموع سه تا چهارهزار تلفاِت  

درصد آنان اند. آیا این چیزی است که باید    ۷۵ُملکی درساِل گذشته، طالبان مسووِل قتل  

   شود.                                                      به خاطرش برای طالبان کف زده

:  چند نفر به واسطۀ نیرو های خارجی کشته شده اند ؟ جنرال درانی   

درصد   ۲۵شاید چیزی کمتر از خبرنگار:    

من به خاطر دعوا برسِر ارقام این جا نیامده ام.  شاید هم کمتر، اماجنرال درانی:   

شما شخِص تحصیلکرده، جنراِل باز نشسته و صاحِب منزلِت اجتماعی هستید.  :  خبرنگار

درصد ازتلفاِت جنگ درافغانستان میگویید که   ۷۵شما در پاسخ به سؤال من مبنی برقتل 

حضور نداریم و شما مهم نیست طرِف دیگرچقدر کشته است. من و شما در میدان جنگ 

به خاطر قتِل این همه فرِد ُملکی  به واسطۀ طالباِن افغان، آنهم در یک سال، میخواهید تا 

                                                                      ما برای آنها کف بزنیم و تحسین شان کنیم؟  

بلی، و این طبیعت ِچنین جنگی است. ممکن است  شما بگویید که نیرو  جنرال درانی:  

کشته  ناخواه  خواه  مردم  جنگی،  چنین  دریک  اند.  کشته  کمتر  خارجی  های 

                                                                                           میشوند. 
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پاکستان( کُمک میکند  ملیاردها دالربه جناحِ دیگر)   کا( ...یک جناحِ جنگ )امریخبرنگار:  

ِن کُمک کننده یا طالبان حمایت میکند. به  م شتان به جای همکاری، میرود و از دو پاکس

   باشد.                                 نظر نمیرسد که این جنگ، بسیار مضحک و مسخره

: درانی  بسیارکمترجنرال  که  فکرمیکنم  من   : گرفتیم،  )باخنده(  می  پول  باید  که  ازآنچه 

                                                                            دریافت کردیم.        

صد البته که امریکایی ها آنهمه پول را به خاطری که عاشِق چشم و ابروی  خبرنگار:  

وید و ازدشمناِن شان حمایت کنید  شما باشند، برای تان ندادند و هم برای آن نه دادند تا بر

                                                       و برای شان پناهگاه های امن  فراهم کنید.   

                                                          . ما آنان را فریب دادیمجنرال درانی : 

رفتار پاکستان در طول سالهای اخیر، رفتار    در این صورت، بنابرگفتۀ شما،خبرنگار:   

                                                     یک کشور خاین و دو روی بوده است ؟   

  : درانی  نیستید،جنرال  اسپ  دو  از  گرفتن همزمان  به سواری  قادر  به     اگرشما  نیازی 

                                                                   :حضورتان در سرکس نیست

خباثت،   پاکستانی، عمِق  جنراِل  این سخناِن  و  این مصاحبه  ازالبه الی  میتواند  خواننده 

  فریبکاری، شراندازی، خونریزی، دو رویی و تروریست پروریهای جانب پاکستان علیه 

و   هندوستان  افغانستان،  نشستۀ  بخون  درک  ملت  بخوبی  را  منطقه  سایرکشورهای 

                                                                                              نماید. 

افتد مرغ پرویزمشرف به دام می   

اکستان، پس  پ است درهمینجا یاد آورشویم که جنرال پرویزمشرف سابق رییس جمهوربهتر

  جنایی اختیاری اش دردوبی و لندن، علیرغم موجودیِت دوسیۀ حقوقی و   چهارسال تبعیدِ از

پاکستان  اش بمنظورِ دردادگاِه  شدنِ ،  ری   نامزد  به  و  مجدد  کشور  آن  جمهوری  است 

در  و سهمگیری  اتکا  با  البته  و  انتخاباتی  حمایتِ   پروسۀ  به  پایۀ    دلگرمی  بلند  مقام های 

پاکستان در نظامی  سال  ،  مارچ  درپ ۲۰۱۳ماه  امنیتی  شدیدِ   ترتیباتِ   ناهِ میالدی    واردِ  
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برای  کشورشد، اما هنوزدیری نپاییده بود که ازسوی دادگاِه عالی اسالم آباد احضارگردید و

درمدتِ  کوتاهی  قراربازداشتِ   گی  خانه  عالوتاً،    شد.  وی  داده  کاندیداتوری  یا  نامزدی 

المیه  اعم طی صدورِ پاکستانی ه  طالبانِ   اعالم گردید.ل  ارگانهای قضایی، باط طرف ِنیزاز 

 وارده بر وی عبارت ازدخالت  اتهاماتِ او میباشند.    قتلِ   صددِ های شان اخطار دادند که در

رهبرانِ   سابقِ   بینظیربوتو صدراعظمِ   ترورِ در از  یکی   " بگتی   " قتل  بلوچ،    پاکستان، 

که  نظامی " مشرف "، برای آن   حامیانِ دولتی بگونۀ غیرقانونی و غیره بود.    غصب قدرتِ 

نظام دموکراتیک درپاکستان حاکم است، درامه را تا اینجا تحمل  ظاهراً نشان داده باشند  

استهای نوع انگلیسی شان،  آن کشور، با زیرکی ها و سی   ارتِش   و یا شاید سرانِ کردند  

این    محاکمه و مجازاتِ مصلحت وحراست ازمنافع درازمدِت شان درپاکستان،    بخاطرحفظ

                                                            پذیرا شوند. ظاهراً جنرال گستاخ را  

خانگی    حبِس  دادگاه، برای مدتی درکمِ رویداد های بعدی چنان بود که " مشرف " باساس حُ 

اه حاضر شود، بهانه  نگهداشته شد. یک و دو مرتبه ای که قرار بود دربرابر قاضی دادگ

نی  دیگر که میخواست با وکالی مدافع و کاروازم آورد، بارِ ال  امنیتِ   نبودِ ایی مبنی بر ه

، حالش بهم خورد وبه بیمارستان  درمسیر راهگویا  شود،    ازنیرو های امنیتی وارد دادگاه

بهرحال، ماه های آینده، چگونه    )شایدغالباً خودش را به تمارض زده باشد(  انتقال یافت.

                                                              گی سرنوشت او را روشن خواهد نمود. 

انتخاباتِ   تاریخ دوازدهم ِ  پروسۀ  به  پاکستان  ماه می سال پارلمانی و ریاست جمهوری 

مسلم لیگ    حزبِ هبرِ آن کشور، پیروزی "نوازشریف" ر ومطبوعاتِ م آغاز گردید  ۲۰۱۳

این انتخابات اعالم نمود. عمران خان  آن کشور را درسابقِ   )جناح نواز( و صدراعظمِ 

گزارش های مطبوعات   سابق نیز باساس نشرِ   " تحریک انصاف "  و کرکت بازِ   رهبرِ 

ک بیشترین  کشور،  راآن  پارلمانی  های  نمود.  رسی  جمهورِ   حامدحاصل  رییس    کرزی 

  امید واری نمود که حکومتِ  تبریک عنوانی نوازشریف، اظهارِ پیامِ افغانستان، طی صدورِ 

آنجایی که  لی ازو صلح درافغانستان همکاری های مؤثرداشته باشد.    تأمینِ   جهتِ آینده در 

(  ی آن و شبکۀ استخبارات )آی.اس.آیپنجابی ها  پاکستان، بخصوص بخِش   ارتِش   جنراالنِ 

  تحتِ   حکومتِ مثبت درتغییرِ ر را درآن کشورمیزنند، بنابرآن، مردم افغانستان به  آخ   حرفِ 

، هرگز خوشبینی  ا جانب افغانستان مشهور بوده استدشمنی ب رهبری نواز شریف که در

                                                                                       نشان ندادند. 
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با احمد رشیدادیو دویچه وله  مصاحبۀ ر  

خورشیدی،    ۱۳۹۰ماه عقرب سال    رادیو صدای آلمان )دویچه وله( بتاریخ بیست و دومِ 

  به مناسبتِ پاکستان،    "سرشناس"یستهای  احمد رشید" یکی از ژورنالبا "یی داشت  مصاحبه  

دوباره    برگشت    اغتشاش،افغانستان و پاکستان در  فرو رفتن  تازه ی وی بنام "    کتابِ   چاپِ 

ازطالبان بخشی  اینک  که  جوابِ   طرحِ "  و  درج  من  سؤال  اینجا  در  را  شده  تشر 

                                                                                                میکنم:

  پاکستان،   ارتِش   اطالعاتِ   شبکۀ  غرب البته با موافقتِ   جهانِ   شد کههمه باید متذکرقبل از

پاکستانی را  به شهرتِ احمد رشید  ا  عمداً  نیدند. هرچند    ین ژورنالیستِ ازحد فزون رسا 

جالب " راجع به اوضاع افغانستان،    "  کتب و آثارِ   گزارشها و نگارِش   تانی، با تهیۀپاکس

یازدهم    حادثۀو پس از  اخیر  وه طالبان، ظرف دهۀگر   موردِ پاکستان و منطقه، بخصوص در

داد، اما، ازقرینه چنین استنباط  ، فعالیتهای ژورنالیستی زیادی ازخود بروزم۲۰۰۱سپتمبر

مجموع   که  می  میشود  غرب  جهان  و  پاکستان  منافع  محور  به  اساساً  تالشهایش، 

                                                                                              چرخد. 

                               سؤال : چرا افراط گرایان در پاکستان چنین قدرتمند اند ؟     

ناتو و امریکایی ها  ازافغانستان میروند، ما میخواهیم  پاکستان به این نظر است که  جواب: 

دوستِ  حکومت  یک  مان  که  کار  روی  دردرکابل  بنابرآن،  گذشته آید.  آنها سالهای   ،

بیرون شدنِ   راایان  گرطافرا از  بعد  تا  اند  داشته  نگه  این جا  بکار گماشته    در  امریکا، 

                                                                                                شوند.

                               : آیا این یک راه بیرون رفت از اغتشاش نیست ، و یا ؟سؤال 

  : فاجعه منجر میشود. در سالهای  جواب  به  ، ما }پاکستانی ها{ نخست  ۱۹۹۰این کار 

افغانستان   دادیم . پس  مورد استفاده قرارگلبدین حکمتیار را به حیث نماینده ی مان در 
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. نتیجه ی آن تقویت القاعده  ر دادیم و طالبان را حمایت کردیممان را تغیی   ن، ما جهتِ ازآ

پیوست.                                سسپتمبر به وقوع  یازدهم آن؛ حمالتِ  متعاقبِ بود و   

                               سؤال : ارتش پاکستان علیه طالبان پاکستانی می جنگند ، اما. . .  

ما  شمرده میشوند که در افغانستان  افغانستانی هنوزهم سر مایه ای    اما طالبانِ   جواب :

د لحاظ  امروز  از  منطقه  داریمر  قرار  انزوا  بحالت  از دپلوماسی  نمیخواهد  کس  هیچ   .

، دچار مشکالت شدید  استراتژی )حمایت( از طالبان ما جانبداری کند. . . ما در داخل

، اقتصاد مان از هم گسیخته است . در بخشهایی از کشور مشکالت قومی و  امنیتی هستیم

، ما باید گفت و شنودی را بین  استست غلطی  جنگ وجود دارد. حمایت از طالبان سیا

   (                ۲) حامد کرزی رییس جمهور افغانستان و طالبان به راه بیاندازیم . . ."

 والی غزنی، هم دزد هم صاحب خانه 

انگیز درهمین شب و روز واقع گردید این  بسیار ننگین و تعجب برچیزدیگری که بگونه  

 نوامبر، باالی شهِرغزنی چند موشک شلیک  ماهِ   اولِ   هفتۀ طالبان درود که وقتی گروه  ب 

دربرابرِ کردند،   غزنی  والیت  والی   " اکبرزاده  موسی  بصورت  خسوأل ِ  "  که  برنگار 

مصور و مستند ازطریقِ   برنامه های تلویزیونی هم پخش گردید، اعتراف نمود که :  "  

 طالبان به اجازه و تقاضای او، دو  راکت را به داخل شهر غزنی شلیک کرده اند. ."   

  آنها در روند   طالبان، رفقایم میباشند و برای جلب   این افراد  والی غزنی عالوه کرد : "  

                                                   )یا علی العجب( "صلح، این کار را کرده ام...

  شلیکِ  کوتاهی پس ازدیگری که فقط مدتِ   عین حال خونین و ننگینِ جالب و در  حادثۀ

" زنا " توسط    رمِ ، به جُ یک مادر و دختر ارِ خ داد،  سنگسغزنی رُ ا باالی شهرموشکه

کبرزاده" والی غزنی دریک  نیز، " موسی اگروه طالبان در والیت غزنی بود. دراین مورد 

" من دستور سنگسار این دو تن را به  که  رسانه یی با صراحت اعتراف نمود  مصاحبۀ

                                                                                طالبان داده ام..." 

علی اکبر قاسمی عضو مجلِس  "  م نوشت که :  ۲۰۱۳ماه دسمبر  ۲۹"خامه پرس" بتاریخ   

سِت عمومی روز یک شنبۀ مجلس گفته است که ماموراِن امنیت ملی،  نماینده گان در نش
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چهارواسکِت انتحاری را از منزِل موسی خان اکبرزاده والی غزنی پیدا کرده اند... فردی  

بنام امان هللا  ازاعضای شورای  والیتی غزنی قصد داشت موضوع را رسانه یی بسازد،  

پیش ازاین، آقای اکبرزاده متهم به همکاری با اما والی غزنی او را تهدید کرده است ...  

لبان به او گفته اند که اگر فعالیت نکنند از  گروه طالبان شده بود، اما وی گفته بود که طا

طرف سردسته های شان نکوهش میشوند، بنابرآن، وی برای طالبان اجازه داده بود که 

ر از سه راکت در هفته پرتاب  هفتۀ سه راکت به والیت غزنی پراب کنند، اما طالبان بیشت 

                                                                                  کرده بودند..."    

                                                      

 

آواری از سنگ  در زیر  دست یکی از سنگسار شده ها  

ازقوِل یک منبع  م، ضمن آنکه  ۲۰۱۵ای افغانستان درماه فبروری  این، تنها نبود. رسانه ه

، خبردستگیری فردی بنام "عبدالقادرواحدی" مشاوِر والی غزنی  ملی" افغانستان "امنیت  

والیت غزنی اعتراف   }والی{  ... مشاور  سرپرست  گزارش دادند که : "   را منتشرکردند،

."                                     کرده که وی سخنگوی داعش درافغانستان بوده است   

http://afghanpaper.com/nbody.php?id=29264
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جهان چنین حکومت دار و والیت  دیگرِ   کدام گوشۀپس آیا کسی دردرازنای تاریخ و در 

داشته قرار  خانه  صاحبِ   و هم درموقعیت  دزد  نقِش که هم دررا دیده یا شنیده است    دار

  ر، ماهیتِ ، دیگوید که " طالبان رفقای من هستند"وقتی والی مذکور با صراحت میگ ؟  دباش

جالبترازهمه این بود که هیچ منبع  ضد ملی آشکارا میگردد.    توطئۀ  اصلی وی و جریانِ 

بازخواست   طالبان  گروه  حامی  والی  ازاین  اقتدار  سر  به  دولت  امنیتی  یا  قضایی 

                                                                                                نکرد.

 

 

 موسی اکبرزاده والی غزنی 
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 هنگامۀ پیمان استراتژیک با امریکا

، سرو صدا  امریکا، همانطورکه گفتیم  ستراتژیک با ایاالت متحدۀ  پیمانِ   رابطه به عقدِ رد

زیادی   اعتراضاتِ های  و  افتید  راه  به  افغانستان  حلقاتِ   درداخل  در  پارلمان،    مختلفی 

جامعۀمطبو  های  مد   عات،  رژیم  و  داخلی  روشنفکری  و  بروز  نی  همسایه  

                                                                                                   نمود.

"حقوقی"    شرایطِ   ند ازیکطرف زمینه های " توافق ملی" ودولت کابل، برای آنکه بتوا 

غرِض   درداخلِ  افغانستان  متحد  قلمرو  ایاالت  با  استراتژیک  پیمان  و    امریکا  ۀامضای 

طالبانتداوم ِ گروه  با  از  مذاکره  دیگر،  ازسوی  و  سازد  مساعد  و  شدتِ را  اعتراضات   

کشور های  بنگرانی  ناحیه  این  از  منطقه  و  همسایه  ماه های  شانزدهِم  بتاریخ  کاهد، 

یا مجلس بزرگ " مشورتی میالدی  ۲۰۱۱سال  نوامبر " را درشهر کابل،  "لویه جرگه" 

بحبوحه در  ها  بازهم  تهدید  و  ی  ها  مخالفت  عامه،  های  باوری  قرارِ   نا  نمود.   دایر 

به  کشور از مرکز و والیاتِ ازدوهزارنفر این مجلس، به تعداد بیشمی، درگزارشهای رس 

پارلمانضای کابینه، برخی از اعشمولِ  جهادی، علمای    رهبرانِ   ،سنا  مجلِس و  اعضای 

،   کابل و نماینده گان " آیساف" هیأت کوردپلوماتیک مقیمِ   سیاسی،  احزابِ   دینی، رهبرانِ 

 ... و  ناتو"  چهار  "  آن  کاِر  و  ورزیدند  یافت.اشتراک  ادامه  رییس    حامدکرزی  روز 

درصورتیکه  "  :  افتتاح این مجلس چنین گفت   اش بمناسبتِ جمهورافغانستان طی سخنرانی  

منافع افغانستان در پیمان استراتژیک با امریکا تأمین شود، این کشور میتواند در افغانستان  

افغانستان خاک ِچ کشوری اجازه داده نمیشود تا ازنظامی داشته باشد...اما به هی  تأسیساتِ 

افغانستان    کشور دیگری استفاده کند...امضای پیمان استراتژیک با امریکا به سودِ علیه  

تنها نگذارد. . . امریکا برای   ۲۰۱۴این کشور را پس از سال  ،است تا جامعه ی جهانی 

افغانستان نیز باید    منافع خود خواستارِ  افغانستان است  و  امضای پیمان استراتژیک با 

ای  دنبالِ  در  خود  تثبیتِ منافع  ما  باشد...  رابطه  هرحاکمیت ِ   ن  به  را  خود  عنوان  ملی 

امروز میخواهیم... رابطه ی دراز مدت میان افغانستان و امریکا باید رابطه  میخواهیم و از

مستقل باشد که منافع هر دو کشور در آن تأمین شود... هم با بریتانیا، هم    میان دو کشورِ 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

985 

 

ا حاضر هستیم و خوشحال هستیم که پیمان استراتژیک  با اروپا، هم با ناتو و هم با امریک

                                                                            (۳) داشته باشیم..."

رییس جرگه انتخاب کردند،    ازآنکه صبغت هللا مجددی را بحیثِ   جرگه، پساعضای این    

دو    ، پیرامونِ یون منقسم نمودند تا هرکداِم آنهااشتراک کننده را به چهل کمس   کلیه افرادِ 

ه طالبان( به مشوره بپردازد و  هدف )امضای پیمان با امریکا و ادامه ی مذاکره با گرو 

آن بود  ، توسط رییس آن درجمع عمومی قرائت شود. نتیجه  ، نظراِت هرکمسیون نهایتدر

این جرگه یا مجلس مشورتی را ازقبل    ، همانطورکه تدویرِ با اتفاق هم  ی جرگه،  که اعضا

  استراتژیکِ   پیمانِ   افغانستان "مشوره " دادند تا  تِ حکومبه    آنکهعالوه از  تأیید نموده بودند،

با گروه تروریستی طالبان به مذاکره  الت متحده به امضا برساند و  نظر را با ایا  موردِ 

از)   ردازد،بپ  پیشبینی بود   سوی آگاهان و تحلیلگرانِ چیزیکه دقیقاً  فشردۀ    (،سیاسی قابل 

   :                                       که درپایان این نشست صادرشد، چنین بودقطعنامه ی 

مردم  * وعنعنات  دینی  مقدسات  گذاشته  به  احترام  کوتاهی  نوع  هیچ  بدون  افغانستان 

                                                                                               شود. 

                                                          *قوانین افغانستان احترام و رعایت گردد.   

دری، پشتو و انگلیسی ترتیب و در شروع آن،    تراتژیک به سه زبانِ همکاریهای اس  *سندِ 

                                                             .م هللا الرحمن الرحیم تحریر گرددبس

باشد. نیرو های امریکایی  *رهبری تمام عملیاتها باید به عهده نیرو های امنیتی افغانستان  

ود سرانه و بدون همآهنگی با نیروهای امنیتی افغانستان خود داری  عملیاتهای خباید از

                                                   ملی کشور احترام نماید.نموده و به حاکمیت ِ

همکاریهای استراتژیک به زود ترین فرصت و پس از امضای سند شروع   زمان انفاذِ *

                                                                                                 گردد.

اسالمی   جمهوری  حکومت  به  موازی  های  ساختار  به  که  نماید  تعهد  متحده  *ایاالت 

و   داده  خاتمه  پیشبُ افغانستان  در  را  حکومتی  رسمی  های  شان   وظایفِ   ردِ نهاد  محوله 

                                                                                     همکاری نماید. 
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قضایی    مربوط به شورای ملی، ساختارهای سیاسی و امورِ   *امریکا نمیتواند در امورِ  
تمام    درخاک افغانستان زندان داشته باشد. بنابراین، مسئولیتِ افغانستان مداخله نماید و یا  

زندانهای امریکایی که در قلمرو افغانستان وجود دارد به اسرع وقت با تمام زندانیان آن  
                                                                 به حکومت افغانستان سپرده شود. 

ت احیا،  قسمت  در  عاجل *امریکا  اقدام  کشور  هوایی  قوای  تسلیح  و  تجهیز  علیم، 
                                                                                             نماید. 

*امریکا باید در مورد آماده ساختن بورسیه ها و زمینه های تحصیالت عالی در رشته  
                                                       های مختلف تعهدات مشخص داشته باشد. 

، سند مورد نظر باید در سازمان ملل اطمینان از همکاریهای استراتژیک  *برای حصول
ثبت شود و از آنها تعهد گرفته شود که همکاریها و امور تعهد شده از سوی امریکا در 

                                                                    وقت  معین آن عملی میگردد.

دیگر باالی افغانستان، امریکا در   *درسند باید ذکرگردد که درصورت حملۀ کدام کشورِ  
                                                               پهلوی افغانستان  ایستاده میشود. 

مبدل    سیاسی  رقابتهای  صحنۀ  به  افغانستان  که  نماید  ضمانت  باید  *امریکا 
                                                                                             نمیگردد.

استرات  همکاریهای  ارزیابی *سند  دقیقاً  متخصصین  توسط  تحلیل  ژیک  و  تجزیه   ،
                                                                                                     شود.  

فسخِ  حق  مساویانه  صورت  به  امریکا  و  داشته    *افغانستان  را  همکاریها  سند 
                                                                                                      باشند.

موقت، انتقالی و دورۀ   تحکوم  امضای این سند، اسناد و قرار داد هایی که در دورانِ *با  
   گردد.                               حکومت انتخابی افغانستان به امضا رسیده است، لغو اول ِ

خارجی و بر  تجاوزات ِ  افغانستانی ها در دفعِ   خودِ   *امریکا افغانستان را بنا به درخواستِ 
نماید.                               ، همکاری به موقع  پذیرفته  شدۀ بین المللی ولِ اساس اص  

افغانستان زند گی نموده    بیرقِ   نظامی شان در زیرِ   *نیرو های نظامی امریکا در تأسیساتِ 

                                                          و به قانون اساسی کشور احترام نمایند.   
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خود به    سازد تا حکومت افغانستان بتواند از سرحداتِ *امریکا باید زمینه آن را مساعد  

                                                                      صورت مؤثر حفاظت نماید.

موافقتنامه باشد نه اعالمیه یا    یایمان درحد یک پ  *سند همکاریهای استراتژیک با امریکا 

                                                              یزی کمتر از پیمان و موافقتنامه.چ 

نظامی    افغانستان و استفاده ازتأسیساتِ   *درارتباط با همکاریهای دفاعی و امنیتی امریکا با

از سال   پس  و  اکنون  باید اصولِ ۲۰۱۴کشور  افغانستان  المللی را    نافذِ   ، حکومت  بین 

تعداد و نوعیتِ  نماید.  تعیین  سیساتی  که امریکا خواهان آن استتأ  رعایت  اکنون  ، هم 

                                                                                              گردد.

   ، *ترجیح داده شود که این تأسیسات در نزدیکی سرحدات افغانستان با کشور های همسایه 

ازآ بخص  افغانستان  که  هایی  کشور  با  قرارگرفته  وص  میشود،  تهدید  جا  داشته  ن 

                                                                                                   .باشند.

                       ای تقویت مخالفین استفاده کند. "       *امریکا نمیتواند از این تأسیسات بر

از  حال،   سیاسی درعینِ   آگاهانِ  ترفندی  را  حامد کرزی    سوی حکومتِ تدویِراین جرگه 

آ  درجهتِ  تأیید وردنِ بدست  گان  یۀ  کننده  دانستند.    پیرامونِ   اشتراک  امریکا  خواستهای 

تبصره های ز و  تحلیل ها  افغانی درمقاالت،  داخل و خارج  یادی ازطریق رسانه های 

به به نشر  افغانستان، بویژه راجع  نسبتاً  رسید و تظاهراتِ زیان ها ی ملی وسیاسی آن   

 معارف درکابل،  ، شاگردان و محصالنِ " تنظیم" های اسالمی  سوی هوادارانِ وسیعی از

راه انداخته شد و حتا    ، هرات و جا های دیگر، به ضد امضای این قرار داد بهجالل آباد

ضمن سخنرانی ها و    چنانکه قبالً نیز تذکررفت،  افغانستان  علما و روحانیونِ عده یی از

پیمانِ  امضای  شان،  های  اعالمیه  تأسیِس استراتژی   صدور  و  امریکا  با  های ک  پایگاه   

اسالم خوانده عالوه نمودند در    قوانینِ   خالف  "حرام" و   ن راافغانستانظامی آن کشور در

درهمین شب و  صورتیکه این پیمان به امضا برسد، آنها دست به " شورش" خواهند زد. 

ادعا هایی از  تچنین مخالف  قبالِ روز و در افراد و منابع سیاسی  ورزیها،  سوی بعضی 

منابع اطالعاتی رژیم های جمهوری ایران  درکشور صورت گرفت مبنی بر اینکه دست ِ

جالب این بود که بعضی  قویاً دخیل میباشد.  چنین اعتراضها دردرونِ  و حکومت پاکستان



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

988 

 

  یرِ تدو  قبالِ در  را  پاکستان، تأیید و خوشبینی شان غیرمذهبی    سیاسی  احزابِ   از رهبرانِ 

پاکستان را به    وده و سیاست های ضد افغانی مقام هایابراز نم ل  "جرگه مشورتی " کاب 

پختونخواه ملی عوامی پاکستان    حزبِ " مختارخان یوسفزی" رهبرِ انتقاد گرفتند. مثالً،  باِد  

صامیم و فیصله ت ، خوشنودی شان از عوامی نشنل پارتی حزبِ   و " هاشم مختار " معاونِ 

افغانستان را " یک نیاز جدی   های خارجی در خاکِ نیرو حضورِ های جرگه را تبارزداده 

                                                                                             ." خواندند

احت گفت که  " لویه جرگه " با صر آنچه جالب بود، این بود که حامد کرزی طی جلساتِ 

اینکار    امنیتی صحبت کرده، همه به انجامِ   راجع به امضای قراردادِ   ها" با همه کشور

   "             موافق نبود و آن جمهوری اسالمی ایران استموافق بودند. فقط یک کشور

 

 

م ۲۰۱۱به روز شانزدهم ماه نوامبر  نمایی از افتتاح " لویه جرگه " یا مجلس مشورتی در کابل    

 امریکا پایگاه های نظامی    آنهمه سر و صدا های سیاسی مبنی برتأسیِس   هرحال، درقبالِ ه  ب 

نشریۀ  خاکِ در "    افغانستان،  وطن  امید   " اختصاصی نیزانترنتی  بصورت  را  مطلبی 

اینک  نشر سپرد که  به  از روشن شدن ِ  ، غرِض درهمین زمینه  گوشه های سوال  برخی 
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ابع ملی و روشنفکری افغانستان  افراد و من   مهم و چگونه گی نظراتِ   این اقدامِ   انگیزِ بر

   :                      کم و کاست در اینجا نقل میکنیم  مطلب را بدونِ  ن مورد، اصلِ درآ

افغانستان   های امریکا با گروه طالبان در قطر، آنچه که در داخلِ علی رغم گفت و گو"  

ایجاد   امریکایی به منظورِ   جریان است، فعالیت های گستردۀ نظامیان و مهندسینِ حال ِ در

ها پایگاه    اگرچه ایجادِ رچند منطقۀ مهم  و استراتژیک است.  پایگاه های نظامی امریکا د

ردی میان امریکا و حکومت افغانستان باید عملی شود،  اصوالً بعد ازامضای پیمان راهبُ 

بدونِ  ها  امریکایی  ت ولی  مسأله  این  به  ایجادِ وجه  های  قبل   ، محل  از  را  ها  پایگاه  این 

داری های الزم تعیین  یایی این محالت را پس از نقشه برمشخص کرده و محدودۀ جغراف

مزارشریف،  یت های قندهار، هلمند، حوالی شهرنموده اند. قراراست این پایگاه ها در وال

تیم ایجاد شود.  و شیندند هرات  آباد، خوست  امریکا    جالل  دفاع  وزارت  مهندسی  های 

صدا و به    سر و   وبدون  ماتی را در این والیات بطور آرامهفته ها قبل، کارهای مقداز

امریکایی ها  ، مطبوعات و رسانه ها آغاز کرده اند. این اقدام ِدور از چشم خبر نگاران

دبدان معناست که سرانِ  نظامی  پایگاه های  احداِث  درزمینۀ  اوالً  افغانستان  ر کاخ سفید 

پیمان ِ ثانیاً  و  اند  مصمم  یک   کامالً  آنها  نظر  از  واشنگتن  و  کابل  میان  استراتژیک 

مستکبرانه    سمبولیک  و پیشاپیش امضا شده تلقی میگردد.  امریکایی ها با رفتارِ پیمان ِ

چندانی به مخالفت های مردم، حکومت و    ای که در افغانستان در پیش گرفته اند، اهمیتِ 

امریکا برای ایجاد پایگاه های نظامی    افغانستان در این زمینه قایل نیستند.  تصمیمِ   پارلمانِ 

انی  اصول و توافقاتی که فیمابین دو کشور انجام شده است تنها زمدر افغانستان از لحاظ ِ

پذیراست که ح پارلمان  ومت های دو کشور در مورد ِک امکان  توافق کرده و  آن رسماً 

  یکجانبۀ امریکا   غیر اینصورت، هرگونه اقدامِ ان نیز آنرا تصویب کرده باشد، درافغانست 

اشغالگرانه تلقی     خود آن کشور نیز مغایرت داشته و آشکارا یک اقدامِ   ییها حتی با قوانینِ 

استراتژیک  میان    سندی که به پیمان نظامی  و دراز مدتِ   بند های مهمِ   میشود. یکی از

پایگاه های نظامی ایاالت متحده در قلمرو    امریکا و افغانستان شهرت یافته است، به ایجادِ 

این سند ظاهراً  برخی از جزئیات ِ  ، اما هنوز دو کشور در موردِ نستان اختصاص داردافغا

 با آن موافقت کند، محتویاتِ ن  ورتی هم که حکومت افغانستا  به توافق نرسیده اند و در ص

پیمان ِ و  پارلمانِ سند  که  اجراست  قابل  زمانی  تنها  تصویب  افغا  متذکره  به  آنرا  نستان 

نمایند گان با امضای چنین    مردم و بیشتر اعضای مجلِس   افغانستان، اکثریتِ برساند.  در
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ایجادِ  و  اند  مخالف  امر  پیمانی  نظامی  مغایرِ پایگاه  را  کشور  در  استقالل    یکا  و  امنیت 

ه تنها جنگ و  نا گواری اتفاق بیفتد، ن   افغانستان دانسته و معتقد اند که هرگاه چنین رویدادِ 

، بلکه افغانستان هد یافتاز گذشته  ادامه خو ، همچنان حتی بیشتر اخشونت در افغانستان

گذشتۀ  . . مطالعۀ تاریخ ِ اهد شد.  به معنای وسیع کلمه، به یک مستعمرۀ امریکایی تبدیل خو 

 اشغالگرانه که جاده صاف کنُ   افغانستان نشان میدهد که این گونه پیمان ها و معاهداتِ 

ملی تلقی گردیده و افغانها    یک خیانتِ   بعنوانِ یگانگان در کشور میباشد، همواره  ب   لشکرِ 

استراتژیک با امریکا که  ن  از آن با نام معاهدات و پیمان های ننگین یاد کرده اند.  پیما

ازآ آن  هدف  پایگاه های نظامی   ایجاد  افغانستان استن  به  "  کشور در  ، چیزی شبیه 

" دیورند"  در قرن نزده است که اولی توسط امیر    معاهدۀ گندمک "  ومعاهدۀ خفت بارِ 

 محمد یعقوبخان و دومی توسط امیر عبدالرحمن خان با انگلیسها به امضا رسید. . .  اکثر

باورکارشناسانِ  براین  افغان  امریکا در موردِ   پافشاری  نظامی در  پایگاهِ   ایجادِ   اند که    

اهدافِ افغانستان،   از  پشت ِ  برخاسته  و  ماحولِ پنهانی  ی  منطقه  در  ها  امریکایی    پرده 

د طالبانی و یا تجزیۀ افغانستان  نیم بن   . آنها میخواهند با برقراری یک صلحِ تافغانستان اس

ی خیزبرای مداخله در کشورهای   جداگانه، از این سر زمین بعنوان یک تخته  رِ به دو کشو 

امریکایی ها  افغانستان استفاده کنند.  به گفتۀ کارشناسان، هشتاد در صد از اهداف ِ  حولِ ما

درافغانستان،  جنبه های بیرونی و فرا مرزی دارد و میخواهند    از سیاست پایگاه سازی

امریکایی    ، این کشور را به یک ژاندارمِ  خود در افغانستانتِ دراز مد  حضورِ با تثبیت ِ

 یک " نقطۀ  آسیای مرکزی، ایجادِ   نفت و گازِ در منطقه تبدیل کنند.  تسلط بر منابع عظیم ِ

علیه   این  تهدید"  علیه  استخباراتی  و  نظامی  خرابکارانۀ  فعالیتهای  اندازی  راه  و  ایران 

این دو  علیه روسیه و چین  و مهار کردن ِدید بانی  افغانستان به برج ِ  کشور و تبدیل کردنِ 

.  تسلط بر منابع  دی امریکاستاساسی و راهبرُ   اهدافِ منطقه ای از جمله    بزرگِ   قدرتِ 

ایجاد ِ  نفت و گازِ عظیم ِ  ایران،  آسیای میانه و  تهدید علیه جمهوری اسالمی  یک منطقه 

استراتژیک  و توسعه طلبانه امریکا در منطقه در مقایسه با سایر هدف های  برای اهداف ِ

پایگاه    نا میمونِ   ، هرگاه روندِ  اساسی و درجه یک دارند. به این صورت واشنگتن، اهمیتِ 

اعتماد در افغانستان   یدار و قابلِ پا  سازی امریکا در افغانستان تحقق پذیرد، نه تنها امنیتِ 

نیز جزوی ازآن جغرافیای این منطقه که افغانستان    مساحتِ   بر قرار نخواهد شد، بلکه تمامِ 
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عمیق و دراز مدت و چالشهای خطرناک  و غیر قابل کنترول مواجه  ران ِبا یک بحُ است،  

                                                                             (۴)خواهد شد. "     

و حتا ادعا کرده بودند   جرگه، اخطارهایی به نشر رسا نیدهتدویرِ گروه طالبان که قبل از

آنکه نماینده ها  دولت را دردست دارند، پیش ازامنیتی جانبِ   مربوط به ترتیباتِ   که نقشۀ 

برگزاری جرگه شلیک کردند    رسمی بپردازند، یک و دو موشک بسوی محلِ   به نشستِ 

گزارشهایی، ادعا کردند  با انتشارِ امنیتی کشور   مقام هایاتی درقبال نداشت، و اما،  که تلف

خالل کند، ولی آنها موفق  پاکستان میخواست این جلسات را ا  جاسوسی ارتِش  که سازمانِ 

ازآ چ شدند  آورند.  بعمل  گیری  جلو  ی  ن  فرقه  فرمانده  شهیم"  جنرال  تورن   " نانکه 

یک    به شمولِ " نُه تن  ( کابل طی یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت که  ۱۱۱نمبر)

لویه جرگه ی عنعنوی    اخاللِ   ( را که قصدِ پاکستان )آی.اس.آی  استخباراتِ   عضو سازمانِ 

قبل از برگزاری همچنان گفت که " دو روز   مذکوررا داشتند دستگیر کرده اند. " جنرالِ 

عملیات را داشتند، در ساحه  های انتحاری را که قصد ِ  مجهز با واسکت  جرگه، دو فردِ 

ی پلچرخی دستگیرنمودند... پنج تن دیگررا در ساحه ی ارغندی باال و یک تن را در  

اردو و پولیس ملی دستگیر    ، مهمات و لباِس  کابل با یکمقدار سالحجبارِ   ساحه ی خاکِ 

                                                                                      (۳۴۸)"کردند. 

 

درکابل دیگرتبارز چند حزب وائتالف سیاسی   

دیگر بنام سیاسی    حزبِ هنگامه های ناشی ازآن، دومشورتی " و    " جرگۀدرآستانۀ تدویرِ 

موجودیت کردند.    حق و عدالت" درکابل اعالنِ   و " حزبِ ملی افغانستان "    های " جبهۀ

ل های  هوتملی افغانستان" دریکی از  به مناسبت اعالن موجودیت " جبهۀ گردهمآیی یی که  

 ریاست  معاونِ   احمد ضیا مسعود سابقِ ن داد که  ، نشاپُرخرچِ شهرکابل صورت گرفت

رهبرِ  محقق  محمد  وحدتِ جمهوری،  دوستم  حزب  عبدالرشید  جنرال  و  "  رهبرِ   اسالمی 

ملی افغانستان" رهبرانِ   -جنبش  اند.    اسالمی  این جبهه  اینها طی سخنرانی های  کلیدی 

ریاستی انحصاری"    دولت و" نظامِ   ، " قانون گریزی" های سرانِ " لویه جرگه"شان، تدویرِ 

اظهارد کرده  رد  را  کرزی  حامد  رهبری  دربه  افغانستان  که  مرحلۀاشتند  بُحرانی    یک 
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عدالت" که آنهم طی یک  حق و" حزب ِ   موجودیتِ ما، درموقع اعالن ِ . واقرارگرفته است

 داخلۀ  امورِ   سابق وزیرِ حنیف اتمرردهمآیی درکابل صورت گرفت، نشان داد که محمد  گِ 

و   قبلی دولت بلند پایۀ  نِ کلیدی این حزب بوده و عده یی از وزرا و ماموری   کشور، رهبرِ 

دارند. آنها ضمن سخنرانی های شان به این  قرار وی  درکنارِ نیز  اعضای پارلمانبرخی از

. پاسداری حزب حق و عدالت متعلق به همه مردم افغانستان است"  مناسبت گفتند که :  

از فعالیت های اساسی خویش    ییاز حقوق و آزادی های اساسی همه اتباع کشور را جز

هیچ زمان به  ن را درافغانستان این است که آنااین حزب به مردم رنج دیده  میداند. پیام ِ

خصوص در زمانیکه وحشت ناک ترین جنگ تروریستی علیه مردم ما به راه انداخته 

است یکی  مردم  و  ما  سرنوشت  نمیگذاریم.  تنها  امنیت شد،  صلح،  مبارزه،  راه  در   .  ،

(                                          ۵... )پیشرفت و عدالت در کنار مردم خود هستیم   

سیاسی    ،سلسلهبهمین   ائتالف  "  نیزدیگر یک  به  ملی"  موسوم  مشتمل  ائتالف  که عمدتاً 

عبدالراز "دوستم" جنرال  احمدشید  مسعود،  ضیا  محقق،  محمد  حاجی  مسعود،    ،  ولی 

قانونیدکترعبدهللا عبدهللا  یونس  و  ،  آصفی  شاه  همایون  در،  بود،    ماهِ   سومِ   هفتۀسایرین 

گِ دسامبر، طی   دریک  نمود.  ردهمآیی  موجودیت  اعالم  کابل  فو اشخاِص شهر  الذکر     ق 

گِ در هر این  و  کرده  سخنرانی  همآیی  ازضعفِ از  آن  کدامِ رد  کرزی،  دولت  دادنِ    دست 

  انحصارِ   رییس جمهور بخاطرِ   توسط وی، عدم تدبیردرکارها، تالِش ی ده ساله  فرصتها

 جدید و  این ائتالفِ   اینکه آیا  قدرت و مزایای نظام پارلمانی و ... صحبت کردند.  بیشترِ 

                     دیردوام خواهد آورد یا نه؟همین اکنون معلوم نیست.  عین حال، نا متجانسدر

 ائتالفها، اتحاد ها و جبهه سازیها  شاهدِ اخیرکشور سه دهۀ یکطرف تاریخِ د گفت که ازبای  

الف" های  ائت جانب دیگر، این احزاب و "  و شکست های آنان درمواقع مختلف بوده واز 

  صد حزب و سازمانِ   چند   حضورِ   مردم افغانستان شاهدِ   که  حالی صورت میگرفتنداخیر در

 بی سابقه بوده   درافغانستاننه تنها    سیاسی  احزابِ   ثبت شده درکشور میباشند. این تعددِ 

مغایرِ دربلکه    است، . نیزمیباشد  دیگرجهان  ممالکِ سازیها درراه و رسم حزب  حقیقت، 

انگیزۀآنچه   بمثابۀ  دربخِش   میتواند  ازسوی  تبارزِ   اصلی  آنهم  اخیرالذکر،  احزاب   

به منابع خارجی    جهادی و دولتی و جناح های قدرتمند  قدرتمندِ عناصر معرفی  نزدیک 

  افغانستان، های خارجی در نیرو اقداماتِ   سیاسی پیرامونِ   خاِص   جریاناتِ شود، عبارت از 

 نیرو های خارجی  خروجِ دولتی،  حاکمیت ِآنها در   غامِ ادنزدیکی مجدد با گروه طالبان و 
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در سقوط ِ  ۲۰۱۴سال  ازافغانستان  ازمیالدی،  کرزی  حامد  احساِس احتمالی  و    قدرت 

آیندۀ از  که  نزدِ   خطری  بخصوص  افغانستان قدرتمندانِ   کشور،  غیرجهادی  و  جهادی   

افغانستان، ظرف   امر، با ید گفت که  نهایتِ و در، خواهد بود.  موجود است چون مردم 

 – احزاب و ائتالفها ی سیاسی    افراد، گروه ها و اربابانِ   سالهای پسین، به اصل و ماهیتِ 

نه    ، و نشست ها و ائتالفها و ... رارده بودند، آنهمه دویدنهاکشور پی بُ   داخلِ نظامی در

افغانستانمص  درجهتِ  ملت  حقیقی  منافع  و  بلکه  الح  حصولِ ،  راه  مطامع    در  و  منافع 

                                                                شخصی و گروهی میدانستند وبس.  
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 فصل بیست و یکم

 

 احزاب و رسانه های افغانستان

و ده ها رسانۀ تصویری، صوتی و    سیاسی  صد حزبِ بیشتراز  ، این نیزگفتیم که قبل از

که ما،    آمدند  گروه طالبان درافغانستان به وجود  امارتِ   سقوطِ درسالهای پس ازنوشتاری  

              ها را در اینجا درج میکنیم :ن ازآاسمای یکتعداد 

                                                الف( احزاب سیاسی        

 نام حزب                                           نام رهبر حزب 

                 میرمحمد حسن شر زه      افغانستان      اسالمی اقوامِ  –حزب صلح ملی 

غالم محمد جاللی           ملی هیواد                                حزبِ   

مرتضی کیوان )بشرمل(                افغانستان         صلحِ  ملی فعالینِ   حزبِ   

پیرسید احمد گیالنی              ملی اسالمی افغانستان        محاذِ   حزبِ   

فضل احمد رشتیا              افغانستان              مردم ِ  توحیدِ   حزبِ   

یا انجنیرزین الدین جاهد                                                             

زی عبدالحکیم  نور           فغانستان دملی وحدت ولسی تحریک گنددا  

عبدالرشید جلیلی         ملی افغانستان                      وحدتِ   حزبِ   
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شیر محمد بزرگر       دموکراسی و ترقی افغانستان  فراگیرِ  نهضتِ   

انورالحق احد ی        افغان تولنپال ولسواک گوند )افغان ملت(      

احمد شاهین             تفاهم و دموکراسی افغانستان       حزبِ   

بر نجیب هللا صادق مد            ملی افغانستان               انسجامِ  حزبِ   

صبغت هللا سنجر              افغانستان       جمهوریخواهانِ   حزبِ   

نجیب هللا کا بلی        ملی  افغانستان                مشارکتِ   بِ حز  

نورالحق علومی         ملی افغانستان                    متحدِ حزب ِ   

حاجی شاه محمود پوپل        ملی اسالمی افغانستان       صلح ِحزب ِ  

نور آغا          مردم افغانستان             رسالتِ  حزبِ   

سید نورهللا           ملی اسالمی افغانستان        جنبِش   حزبِ   

حاجی محمد محقق            اسالمی مردم افغانستان   وحدتِ   حزبِ   

عبدالرب رسول سیاف         اسالمی افغانستان         دعوت ِ حزبِ   

شیر هللا جبار خیل            ملی وطن                            حزبِ   

عبداللطیف پدرام      نستان                کنگره  ملی افغا  حزبِ   

عبدالهادی ارغندیوال       اسالمی افغانستان                   حزب ِ  

اوستا شیرگلُ          دافغانستان د خلک انقالبی گوند         

محمد داوود رزم محمد یاسین حبیب          همبستگی افغانستان               حزبِ   

انجنیراحمد شاه احمدزی          اسالمی افغانستان         اقتدارِ  حزبِ   

سید اسحق گیالنی       غانستان    همبستگی ملی اف نهضتِ   حزبِ   
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سید منصور نادری                   ملی افغانستان          پیوندِ حزب ِ   

محمد کریم خلیلی                 اسالمی افغانستان      وحدتِ   حزبِ   

انجنیراحمد شاه زدران             ملی اسالمی افغانستان  انصافِ  حزبِ   

شهنوازتنی                 دافغانستان د سولی غورزنگ گوند    

حاجی احمد                افغانستان                   حزب هللا ِ  

اجمل سهیل               افغانستان      یخواهِ آزاد لیبرالِ حزب ِ  

عبدالقاهر شریعتی         ستان  افغان  سالمی اقوامِ اصلح ملی  حزبِ   

برهان الدین ربانی                اسالمی افغانستان     جمعیتِ   حزبِ   

)بعداًصالح الدین ربانی(                                                         

    عبدالقادر امامی                  ملی         صلح و وحدتِ  حزبِ 

   نور آقا ونینی                   افغانستان      مردمِ  رسالتِ  حزبِ 

سید جواد حسینی                  جوان    اسالمی افغانستانِ  سازمانِ   

محمد زبیر پیروز                     افغانستان    مردمِ   سعادتِ حزب ِ  

سلطان محمود غازی                      ملی افغانستان  وحدت ِ  تحریکِ   

غالم فاروق نجرابی                      حزب استقالل افغانستان           

محمد جمیل کرزی     (افغانستان )همجا همبستگی ملی جوانانِ  حزبِ   

امید ذولفقار    تان                    افغانس توسعۀ  کار و   حزبِ   

عبدالرقیب جاوید کوهستانی          ستان    فغان آزادی و دموکراسی ا نهضتِ   

محمد علی جاوید                    اسالمی افغانستان          حزبِ   
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محمد نادر آتش              فغانستان         ا ملی وحدتِ  حرکتِ   حزبِ   

بریالی نصرتی       افغانستان بشر و انکشاف ِ حقوقِ  حفاظت ازحزبِ   

عبدالرشید آرین                                 ملی افغانستان         حزبِ   

سید حسین انوری           افغانستان         اسالمی مردمِ  حرکتِ   حزبِ   

مرزبان محمد کبیر         ستان                 اسالمی افغان عدالت ِ حزبِ   

استاد محمد ظریف                               افغانستانمردم ِفالح ِ حزبِ   

مولوی سمیع هللا نجیبی          نه                 لقران والسجماعت الدعوه اال  

احمد ولی مسعود                               ملی افغانستان      نهضتِ   

سراج الدین       ستان                     مردم افغان  آرمانِ  حزبِ   

شمس الحق نورشمس     فغانستان                  ا صلحِ  مجمع ملی فعالینِ   

البالدی  قاید امسید ظاهر   انستان                    افغمردم ِ رستاخیزِ  حزبِ   

فدا محمد احساس      افغانستان               مردمِ  آزادیخواهانِ  حزبِ   

قره بیگ ایزد یار        سالمی افغانستان            ملی ا  اعتدالِ  حزبِ   

تاج محمد وردک          حزب استقالل ملی افغانستان                     

صبغت هللا مجددی   افغانستان                  جبهه ی ملی نجاتِ   تنظیمِ   

محمد اکبری      المی افغانستان               ملی اس  وحدتِ   حزبِ   

عبدالحمید جواد    انستان                    افغ مردمِ   نخبه گانِ   حزبِ   

غالم محمد                             ملی هیواد              حزبِ   

سید کمال سادات    ستان                       میهنی افغان  پیوندِ   حزبِ   
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حیات هللا سبحانی          افغانستان           مرد مِ   حاکمیتِ   نهضتِ   حزبِ   

دکتر آصف بکتاش        ن                          ترقی ملی افغانستا  حزبِ   

خیل محمد حسن فیروز         ن وطن اسالمی گوند                          دافغا  

آزادی افغانستان                                      حاجی عبدالملک  حزبِ   

صلح ملی اسالمی افغانستان                        شاه محمود پوپل   حزبِ   

وزیر محمد وحدت         وحدت المسلیمن افغانستان           تحریکِ   حزبِ   

ملی اسالمی افغانستان                         محمد سمیع خروتی   ثباتِ   حزبِ   

امانت ننگرهاری       د ملی مبارزینو گوند                     دافغانستان   

عبدالکبیر رنجبر      افغانستان                             دموکراتِ  حزبِ   

ی  نمحمد یونس قانو        نوین                                   افغانستانِ حزب ِ  

محمد شریف نظری            افغانستان        دموکراسی مردمِ  جنبِش   حزبِ   

محمد ولی آریا        مترقی دموکرات افغانستان                     حزبِ   

عربمحمد طاووس                               دموکراسی افغانستان   حزبِ   

بسم هللا جویان             مردم                                        حزبِ   

ممتاز همت               ملی افغانستان               خدمتگارانِ   حزبِ   

انجنیر حبیب              افغانستان                          جمهورِ   حزبِ   

نصرت هللا             اسالمی افغانستان                      فتحِ  حزبِ   

محمد اکبر گیزابی            مدنی افغانستان ) نما(               نهضتِ   حزبِ   

محمد رسول رحیم دکتر             ان                      افغانست  آزاده گانِ  حزبِ   
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احمد شاه اثر                           افغانستان      مردمِ   حزبِ   

ذبیح هللا      عدالت و ترقی افغانستان                    حزبِ   

عامه ی افغانستان                       ....افکارِ  حزبِ   

شمس الحق نایب خیل       ملی افغانستان                 آزادیبخِش  حزبِ   

محمد موسی هوتک      ننستااسالمی و ملی افغا انقالبِ   حرکتِ حزب ِ   

محمد شاه       ملی اسالمی افغانستان            انصافِ  حزبِ   

غالم علی          افغانستان                         اعتدالِ  حزبِ   

سید امیر تحسین                       ولسی ترون افغانستان     حزبِ   

راضیه نعیمی          ملی افغانستان                   تحریکِ   حزبِ   

اسدهللا کهزاد      ملی افغانستان                      اعتمادِ  حزبِ   

زی آغا احمدتورن نور                        اسالمی افغانستان امتِ  حزبِ   

فاطمه نظری            ملی افغانستان                    نیاز ِ  حزبِ   

ضامن علی           اسالمی افغانستان              حراستِ   حزبِ   

شفیق هللا دانش           د افغانستان د ملی خدمت گوند                

انجنیرفرید احمد متقی             مردم افغانستان     اسالمی دفاع ازحزبِ   

عبیدهللا                د افغانستان ملی مستقل گوند          

شاه ولی. . . . .         .صلح افغانستان   مبارزینِ   بِ زح   

اسالمی افغانستان . . . . . . . . . . . .. . محمدخالد فاروقی  حزبِ   

؟       . . . . . . . . . اجتماعی افغانستان اصالح و انکشافِ  جمعیتِ   
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؟       . . . . . . . . .  . . . . . . .جامعه ی مدنی افغانستان  نهضتِ   

وثیق    میاگلُ       . . . . . . . . . . . . .  مردم افغانستان رفاهِ  حزبِ   

؟          . . . . . . . . . . . . . . . . . . افغان اسالمی وطنِ  حزبِ   

سید عبدالهادی دبیر     . . .  . . . . . . . . . . میهنآزادیخواهان ِ حزبِ   

. . . . . . . . . . . . . . . .     ؟  ملی اسالمی افغانستان  اعتدالِ  حزبِ   

؟      . . . . . . . . . . . . . . .  مدنی افغانستا ن . .  . .. . . .  نهضتِ   

؟     . . . . . . . . . . . . . . . ملی افغانستان . . . . . . . . . .   ائتالفِ   

؟        سنگالخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جوانانِ  مجمعِ   

سید احمد گیالنی  . . . . . . . . . . .. . ملی اسالمی افغانستان . محاذِ   

شیخ آصف محسنی   .   . . . . اسالمی افغانستان . . . . .  حرکتِ   حزبِ   

محمد واصل رحیمی  . . . . . . . واحد . . . . . . . . . .   افغانستانِ  حزبِ   

عبدالملک   آزادی افغانستان . . . . . . . . . . . . . . . .  حزبِ   

خیل محمد حسن فیروز  . . . . . . . . . . . . . . .   افغانستان عدالتِ  حزبِ   

محمد حسن جعفری   . . . . . .ملی . . . . . . . . . . . . . .  رفاهِ  حزبِ   

سیدسمیع هللا سادات  . .. . . .  افغانستان . . . . . . . ملی صلحِ   نهضتِ   

محمد نبی نافع  . . . . . . .  افغانستان . . . . . . اسالمی تمدنِ حزب ِ  

میرمحمد آصف ضعیفی  . . . . . . . .افغانستان . . . . . . . . . .  رفاهِ  حزبِ   

شاه محمود پوپلزی  . . . . . . . . دافغانستان د سولی ملی اسالمی گوند .  

پوهندوی محمد رحیم . . . . . . . .  میهن . . . . . . . . . . . . . . .حزب ِ   
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نورالحق علومی     . .    . . . . ملی . . . . . . . . . . . . . متحدِ حزب ِ   

سید عبدالقهار   اسالمی افغانستان . . . . . حقوق خواهانِ   اتفاقِ حزب ِ  

احمد نبی  اسالمی و ملی افغانستان . . . . . . . .  انقالبِ  حرکتِ   

محمدعثمان ساگزاده  . . . . . . . . . ملی اسالمی افغانستان .  سعادتِ  حزبِ   

عبدالرشید دوستم . . . . . . . . .  ملی اسالمی افغانستان . . . . .  جنبِش   

عبدالرووف   ملی . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . ثبات ِ  حزبِ   

ملی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        ؟  اقتدارِ  حزبِ   

افغانستان . . . . . . . . . . . . . . . . .         ؟  حقیقتِ   حزبِ   

عدالت و توسعه  . . . . . . . . . . . . . . . . .         ؟  حزبِ   

افغانستان . . . . . . . . . . . . . .          ؟  اقوامِ  اتحادِ  حزبِ   

عرب . . . . . . . . . . . . . . .          ؟  قومِ  رای انسجامِ شو   

اجتماعی ترکمنهای افغانستان . . . . . . . . . .          ؟  نهادِ   

 جبهۀ ملی . . . . . . . . . . . .  ...... . . . . . . .           ؟ 

سبز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  امرهللا صالح  روندِ   

 حزب متحد افغانستان . . . . . . . . . . . . . . . . .         ؟ 

ائتالف ملی . . . . . . . . . . . . . . . . .  دکترعبدهللا عبدهللا   حزبِ   

(۱ )  

 ب( رسانه های نوشتاری

 روزنامه ها : 
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که ازسیاسی    احزابِ   اکثریتِ   حال  درجِ   ۲۰۰۱سال  پس  را  این صفحاتِ   میالدی   

در    برخی از روزنامه ها، هفته نامه ها و ماهنامه ها    ، بهتر خواهد بود اسمایاثرنمودیم

                                                             شویم :متذکر را نیز کشور پایتخت ِ 

 نام روزنامه                                     صاحب امتیاز  مدیر مسوول

م( ۲۰۱۴) درسال )متوفی قسیم اخگر    - هیل  سنجر س    صبح            هشتِ  روزنامۀ  

میرحیدر مطهر    -میرحیدر مطهر        ملی           آرمانِ  روزنامۀ  

کاترین وداع  - ترقی و رستگاری   انجمنِ       چراغ               روزنامۀ  

محمد حکیم نظری      -   لی مسعود  احمد و     مانگار               روزنامۀ  

محمد زبیرشفیقی     -محب بیزار                       ویسا        روزنامۀ  

اسحق موحدی      -تر جعفر مهدوی   ملت           داک سروِش روزنامۀ   

عبدالصبور سریز                -  احمد تکل    افغانستان تایمز       روزنامۀ  

خادم احمد        -د داوود       اراده                    حاجی سی  روزنامۀ  

. . . . انیس                   دولت افغانستان روزنامۀ  

. . . .    اصالح                دولت افغانستان روزنامۀ  

محمد جواد سلطانی    -واد سلطانی      روزنامۀ جامعۀ باز             محمد ج   

 هفته نامه ها : 

 نام هفته نامه                                        صاحب امتیازمدیر مسوول

احمد زبیر ضیایین     -آرین       عبدالفهیم       یموکرات      افغان د  هفته نامۀ  

منیره  قاریزاده    -حامد رضا           ت            بشار   ۀهفته نام  
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حمیدهللا عالمی         -ان ملت  افغ حزبِ     افغان ملت                هفته نامۀ  

علی رضوان سید محمد              ملی        اقتدارِ  هفته نامۀ  

محمد حسین عارفی         -حضرت نرگس   مدرسۀ   ی    همگرایاندیشۀ  نامۀهفته   

جواد سروری           وری               انصار                    جواد سر هفته نامۀ  

                                ینی                                                         سید عیسی حس     ی مزاری  عیسی حسین  انصاف                  سید هفته نامۀ

 مزاری  

خان محمد دانشجو  عمران   فرهنگی  خدماتِ   انجمنِ       آبادی               هفته نامۀ  

طهاب نوابی   محمد       -سیب رحمت        عبدالح         آوای نوین       هفته نامۀ  

سید ذکریا راحل        -حسین محسنی       شجاع       بخوان               هفته نامۀ  

امین   فضل ربی وردک  بنیادِ          برخلیک           هفته نامۀ  

محمد عاطف مقدسی       انکشافی وفرهنگی مبین   بنیاد   پایتخت              هفته نامۀ  

محمد ضیا آرمان                 - ا آرمان     پکتیا غژ               محمد ضی   هفته نامۀ  

هوشمند فرا رود                 -احمدی       مجاهد             محمد سالم پیامِ   هفته نامۀ  

حکیم مختار                 -اوید احمدی   ثبوت                    پوهنمل ج   هفته نامۀ  

توفان عمری                              توفان عمری                   جگر  هفته نامۀ  

حامد عبدی                 دالهادی غزنیوال فعال          حاجی عب  جوانانِ   هفته نامۀ  

چهارطرف           مسعود ضیا  مسعود ضیا  هفته نامۀ  

نعمت هللا طاهری               شور       ریف شاهروز       انجنیرش ۷هوا در ۀهفته نام  

گاللی حبیب                                 دنیای زن            گاللی حبیب   هفته نامۀ  
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سید حسن      ین عالمی بلخی        نجات            سید حس  راهِ   هفته نامۀ  

جواد صالحی   محمد     جتمع علمی فرهنگی حوزه علمیه  محوزه   رسالتِ   هفته نامۀ  

ظاهر محبوب     افغانستان           سبزِ  سبز                  سازمانِ  هفته نامۀ  

محمد رضا نعیمی   لهادی محسنی            جدید          داکترعبدا  سخنِ  هفته نامۀ  

علی ذکی    ضوان  فرهنگی اجتماعی ر شاخص             بنیادِ  هفته نامۀ  

محمد هاشم فصیلی  مد اکبری                  صحیفه             استاد مح هفته نامۀ  

عطا هللا عاصم رهنگی هدف                  ف فانوس              بنیادِ  هفته نامۀ  

لیاقت علی امینی   افغانستان        عدالتخواهانِ  اندیشه        ائتالفِ  فرازِ  هفته نامۀ  

محمد فهیم دشتی               م دشتی         محمد فهی          کابل         هفته نامۀ  

لعل آقا شیرین            حمد زهین           کلید                 شهیر ا   هفته نامۀ  

. . . .  گنج                . . .   هفته نامۀ  

واقف حکیمی             اسالمی         جمعیتِ مجاهد             حزب ِ   هفته نامۀ  

محمد حسین حقیار          ملی اسالمی              محاذ              محاذ  هفته نامۀ  

آمنه ما یار           حمد زهین           مرسل             شهیرا  هفته نامۀ  

حفیظ هللا ذکی           اسالمی        وحدتِ   ملی     حزبِ   مشارکتِ   هفته نامۀ  

حشمت هللا رادفر          صر                  نخست             تمیم نا  هفته نامۀ  

پرویز اصغری         ز اصغری                ورزشکاران      پروی   هفته نامۀ  

ویار استانکزی           ویاراستانکزی      ویار              محب هللا   هفته نامۀ  

عبدالمنان امیر        اکترعزیزهللا امیر     هوسا            پوهنیار د هفته نامۀ  
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حبیب      سین حبیب             ملی         محمد یا  فالحِ  هفته نامۀ  

زحل عظیم       حمد یاسین آرمان     آرزو های نوین    م  دوهفته نامۀ  

سیاوش    محمد داوود سیاوش         ملی         ارمغانِ  دوهفته نامۀ  

انگاره                      . . .   هفته نامۀ  

بهار                        . . .   هفته نامۀ  

ملی                . . . .  وحدتِ   هفته نامۀ  

 ماهنامه ها : 

 نام ماهنامه                                     صاحب امتیار مدیر مسوول

دستگیر هژبر      ژبر                    آینده           دستگیر ه راهِ  ماهنامۀ  

رضوانی با میانی        علمای شیعه           دینی      شورای  معرفتِ  ماهنامۀ  

محمد موسی رادمنش             اطالعات و فرهنگ وزارت جوان    امیدِ  ماهنامۀ  

مسعود مومن     ماع مدنی وفرهنگی جوانان   جوان       اجت  پیامِ    ماهنامۀ  

محمد موسی رادمنش              اطالعات وفرهنگ  بلی              وزارت مجلۀ  

وحید احمد جاللزاده   حمد جاللزاده               فانوس                وحیدا مجلۀ  

منیر سادات   هد                       ماللی                 جمیله مجا مجلۀ  

عبدالواحد قرضی لواحد قرضی                 افغانستان کابل              عبدا  

 تلویزیونها: 

 نام برنامه ی تلویزیو نی                       صاحب امتیازمدیر مسوول 

احمد حسین عطایی       اه                        محمد عالم خلیلی      نگ تلویزیونِ   
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نجیب هللا زاهد      میرویس سوسیال               ر                   وطندا تلویزیونِ   

نور رحمان اخالقی   صالح الدین ربانی           نور تلویزیونِ   

لطف هللا را شد        باری سالم                   ۷تلویزیونِ   

حبیب هللا ناصری        نجیب هللا کابلی               وز                    امر  تلویزیونِ   

افغانزی   احمد شاه افغانزی                   غان نیوز                اف  تلویزیونِ   

اسدهللا اورال     احسان هللا بیات            آریانا  تلویزیونِ   

محمد رحمتی       محمد جواد محسنی               ن                      تمد تلویزیونِ   

داکترعداللطیف نظری   حاجی محمد محقق                    فردا            راه تلویزیونِ   

زینب نا دری     موسسه نشراتی صبا              با                      ص  تلویزیونِ   

عبدالبصیر مجاهد    محمد همایون سپهر               سپهر                      تلویزیونِ   

صمیم محمودی     فریدون الهام محمودی                تاره                   س تلویزیونِ   

محمد نسیم فضل      فضل کریم فضل                                مشاد    ش تلویزیونِ   

میرمحمد صدیق احمدزاده          ....                               طلوع    تلویزیونِ   

مجاهد کاکر                            ....                طلوع نیوز             تلویزیونِ   

محمد عیسی        راحمد تقدسی  ت هللا نو آی                       کوثر            تلویزیونِ 

   کریمی 

لعل آغا شیر زاد   .                          لمر    تلویزیونِ   

. . .                                   1  تلویزیونِ   

 تلویزیون ترقی                          . . .  
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سید رضا حسینی         محمدعارف نوری    ن               نوری  تلویزیونِ رادیو    

داکتر نجیب هللا     دالمجید مقری        عب          وطن            رادیو تلویزیونِ   

سید انور سادات    محمد دوستم           یار        آینه              رادیو تلویزیونِ   

احمدشکیب سالمی           ناصر طوطا خیل        شهر            رادیو تلویزیونِ   

نجیب هللا نصیر              بدالرسول سیاع        دعوت          رادیو تلویزیونِ   

محمد داوود نعیمی           هللا فیروزی     خلیل       باختر           رادیو تلویزیونِ   

صفی هللا حیر    زارت معارف        تعلیمی و تربیتی      و  رادیوتلویزیونِ   

 رادیو ها  

 نام رادیو                                      صاحب امتیار مدیرمسوول 

محمد شریف طاهری      ار لمتد       خبرد  شرکتِ       یو موالنا                راد  

فیروز مندو زی     اکبر ژوندی            علی             رادیو وطندار          

احمد فرید نادمیان     ؤسسه ی نی             م    دیو نی                        را  

رون دهزاددکترها     و نوا                          مؤسسه ی نشراتی صبا  رادی   

احمدحسین عطایی    د عالی خلیلی          محم       ندا                      رادیو   

فیروز مندوزی   اکبر ژوندی              علیمیوند                         رادیو   

حبیب هللا سهراب راحمد زهین               شهی  یو کلید                       راد  

محمد نبی ساحل    عیم سلیمی              داکترن   رادیو گوربت                    

عنایت هللا عادل   جان                    ایمل مر   ادیو عالم                     ر  

احمد جاوید الکوزی    احمدجاوید الکوزی             ادیو جوانان                  ر  
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لطف هللا راشد  سالم                      رادیو صبح بخیرافغانستان       باری  

عبدالظاهر حمیدی معیت اصالح وانکشاف      رادیو صدای اصالح             ج  

حمد وحید غروال پوهندوی م    شکده ی ژورنالیسم    دان   رادیو صدای پوهنتون       

مینه سادات        جاهد                  رادیو صدای زن افغان        جمیله م   

نجیب هللا نصیر      نصیر                رادیو ظفر                       نجیب هللا   

 رادیو سالم وطندار             مؤسسه ی انترنیوز                مسعود فریور 

افغانزی    افغانزی                      رادیو افغان  

اجمل تورمان      وزیا                ...                                   رادیو اراک   

مسعود سنجر                رادیو ارمان                   .. .                        

محمد بشیر                سوسیال       رادیو الکس                   میرویس  

خوشحال آصفی   بیات                       رادیو آریانا                   احسان هللا   

بیگانه                 رادیو آموزگار               رحمت هللا بیگانه         

اباسین آرام            دار              رادیو بلتون                   شرکت خبر  

(۲  )  

 ازجملۀ   ، ها و ماهنامه ها  و فته نامه ها، تلویزیونها، رادیباید گفت که اینهمه روزنامه ها، ه

رسانه  درهروالیِت افغانستان نیزتعدادی از  البته   . کابل بودندشهردر  تنها رسانه های فعال 

را    آنها  همۀهرگاه میخواستیم اسمای  که    داشتندتی و نوشتاری و تصویری وجودهای صو 

   میدادند.                                    سازیم، فهرست طوالنی یی را تشکیل این اثردرجِ 

 برخی ازمنابع، مجموعاً درافغانستان پس  معلوماتِ   اختصار باید افزود که باساِس   بگونۀ 

، یکصد  ییرادیو   دستگاهِ   یکصد و پنجاه  چاپی،   رسانۀ  به تعداد یکهزار،  م۲۰۰۱ال  ساز
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  وجود داشته اند.   هفتاد شبکۀ تلویزیونی و   خصوصی   یکصد و پنجاه مطبعۀ   ،  فلمتولیدِ مرکزِ 

دریکی ازمصاحبه هایش با    نیز  دولت حامد کرزی  آنطوریکه وزیر اطالعات و فرهنگِ و 

، پنجاه برنامۀ تلویزیونی و  " تلویزیون ملی " اظهار داشت، به تعداد یکهزاررسانۀ چاپی 

                  .فعالیت بوده اند کشور مشغولِ  ستگاه رادیو در سراسرِ یکصد و پنجاه د

، آن است  مطبوعاتافکار و رشدِ   متضمنیک کشور،  رسانه های جمعی در دد ِ هرچند تع   

درکش که  اما  افغانستان  مانند  کوچکی  مشکلِ ور  اجت   هزارها  قضایی اقتصادی،  ،  ماعی، 

ن هم داردوغیره داشته وهنوز  ، سیاسیعمرانی  تلویزیونها و رادیو شریه ها، تراکم  ها،  ، 

را نشان    مردم  اجتماعیبا سایربخشهای حیات ملی و   منطقی  مالحظه شد، تناسبِ   کهآنطور

ا  .اددنمی  زیادی  تعداد  که  است  گفتنی  نیز  نکته  این  رسانه  زهمچنان  متنوع  این  های 

اصلی مردم افغانستان را باخود    مورد نیازِ قابل توجه ومحتوای  آنکه  درافغانستان، عالوه از

و   نمیکردند  سایر   بِ تناس حمل  با  کشورنداشتندمنطقی  اکثریت  مسایل  به،  متکی  "    آنها 

، کشورهای همسایه و ممالک غربی  غیرحکومتی(   خارجی   مؤسساتِ ).او" ها یا  ان.جی

چیزی بود که نمیشد ازنگاه و  دند واین،  بوده و ازسوی آنان تمویل، تشویق و نظارت میش

                                                               .  عامۀ مردم افغانستان دور بماندافکار

به دخالتهای فرهنگی کشورهای همسایه )چنانکه موضوعِ  خلت های درکنارمدا  مربوط 

نظامی  و  ب سیاسی  چندین  آنها،  روشنفکر(  حلقاِت  ها،  رسانه  ملی  اردرسطحِ  امنیِت  ی، 

افغانستان مطرح گردید و حتا ازبرخی رسانه های نوشتاری و تصویری    پارلمانِ   مجلِس و 

رده شد. منحیث مثال  نام بُ  وابسته به دولتهای همسایه درهمین راستا نیزو اشخاص و افرادِ 

خورشیدی نوشت که " آقای جهان  ۱۳۹۱باید گفت که روزنامۀ " هشت صبح " درسال  

 تلویزیون های  جمهوری اسالمی ایران در کابل، مسووالنِ   فرهنگی سفارتِ   رایزنِ شاهی  

من نشستی به آنها گفته  ، آیینه و ... را به سفارت دعوت نموده و ض تمدن، نور، کوثر

تا در اهدافِ است  به مصرفِ   ، مشترک  راستای  را  خبرنگاری  اتحادیۀ  مالی   متحد شده 

" ساهره شریف " عضو    قولِ و همین روزنامه از   ی نمایند..."مذکور پایه گذار  سفارتِ 

ایران درکابل،    سفارتِ   عالی پارلمان نوشت که " اقدامِ   کمسیون دینی، فرهنگی و تحصیالتِ 

افغانستان بوده و   افغان، مداخلۀ اشکاردرامورِ نگارانِ اتحادیۀ خبرنگاری برای خبر  ایجادِ 

نباید اجازه   بیگانه  انینِ قانون اساسی و قو   خالفِ دهد که برمجلس  نافذۀ کشور، ممالِک   

                                                     " امور رسانه ای افغانستان مداخله کنند. در
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خورشیدی رسماً اظهارداشت   ۱۳۹۲درسال  مشعل سخنگوی ادارۀ امنیت ملی نیزلطف هللا  

روزنامۀ انصاف، تلویزیون تمدن و تلویزیون نور از سوی جمهوری اسالمی ایران  که "  

  " و تلویزیون شمشاد و ژوندون از سوی مقام های پاکستانی اداره و تمویل میشوند.  

نشراتی این   دوازده نفر تبعۀ پاکستان درکابل از جملۀ سیاست گزاران  وی حتا گفت که "  

                                                                            رسانه ها هستند. "   

 رییس  روزنامۀ " هشت صبح " همچنان ازاعتراض های یکتعداد وکالی دیگربه شمولِ 

                                                             نیز درهمین راستا گزارش داد.  پارلمان

 " افغانستان  حزبِ وبسایت  مؤ   "،همبستگی  سرطان    هفدهمِ   رخدرشمارۀ  ماه 

هنگفتی    ، پول  اس. اید(" ) یو.روزنامۀ هافنگتن پُست نوشت که     خورشیدی، ازقولِ ۱۳۹۳

                                         " رسانه های افغانستان هزینه کرده است را دربخش  

از  بازهم  " به طورمثال، خبرگزاری روزنامۀ مذکورعالوه کرد که    قولِ همین وبسایت 

مالی    ، با حمایت   افغانستان لقب داده انداری مستقل  پژواک که به آن بزرگترین خبرگز

رسانه   نیست که در بخش    (اس. اید)یو.  امریکا راه اندازی شد. . . این تنها  اس. اید  یو.  

مللی انگلستان، انستیتوت  توسعۀ بین الاروپا، ادارۀ    ها پول واریز کرده است، کمسیون  

ولتی مختلف   غیرد  فرانسوی و مؤسسات    آلمان، نهاد های مختلف    هنریش بول  گویته و

در هرکدام  نیز  سرمایه دیگر  افغانستان  مطبوعات    نموده    ساحۀ  گزاری 

                                                                                                اند..." 

دربخِش   حزبِ   وبسایتِ  تلوی  همبستگی  های  کهدستگاه  نوشت  افغانستان  "  زیونی   :

 حتا استخباراتِ رجی و افغانستان، رسانۀ آزاد به معنی واقعی کلمه وجود ندارد. منبع خادر

َب   اهدافِ   ،وسایل تبلیغاتی  ثِ منحیخارجی،   شبکۀ  . به طورنمونه؛  رندخاص را پیش می 

،  اسالمی   جمعیت  حزبِ " ازل عبدالرشید دوستم، " نور جنرا" آینه" و " باتور" ازتلویزیونی

یخ  ش اسالمی، " تمدن " ازوحدتِ   حزبِ    یک بخِش حاجی محمد محقق رهبرِ " از  فردا  " راهِ 

، " دعوت " ازعبدالرب رسول  والی والیت بلخ محمد نور   آصف محسنی، " میترا " از عطا

شهنواز،  سیاف از   " وطن  جناح"  ازکادرهای  }یکی  ازشورای  خلق  تنی   " نورین   "  ،}

  جناح های حزبِ یکی از رهبرِ کریم خلیلی  کرده گی انجنیرعارف، " نگاه " ازنظاربه سر

" خورشید"  از    ای " شمشاد " ازسیاف،، " به همین صورت تلویزیون ه اسالمیوحدتِ 
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اسالمی   اخوانی حزب  افکار  کنندۀ  منعکس  تقدسی  آیت هللا  از  کوثر"   " گذر،  امان هللا 

                                                                                              اند..." 

رییس    امرهللا صالح }سابقم  ۲۰۱۳ماه سپتمبر  هفتمِ  روِزبیست و ، اظهاراتِ  مذکور وبسایتِ 

، چنین نقل میکند:       بود " محقق " نوشته    { را که خطاب بهادارۀ امنیت ملی افغانستان  

تقلبی استادی ندارم. من مانند شما تلویزیونی    جناب استاد محقق... من مانند شما لقبِ "  

مصارفِ  سازمانِ   که  یک  را  هایش  و آنتن  استخباراتی  راسازممعاِش   مامورینش  ان  

                                                                استخباراتی دیگر بدهد ندارم..."  

رسانه های تصویری و غیر    تعدادی از  مربوط به  حقایقِ ردید، برخی ازباال درج گآنچه در

مینماید.                             میالدی را تمثیل  ۲۰۰۱تصویری افغانستان پس از سال    
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 فصل بیست و دوم

  

نظامی دیگر در منطقه –رویداد های سیاسی   

ا  توزیها، دست بازیه  باساس کینبرگردیم به دست اندازیهای همسایۀ جنوب شرقی کشور:  

تروریست    افغانستان و نیزبه سلسلۀامورِ درپاکستانی    مقام های  آشکار و پنهانِ   و مداخالتِ 

بسیار    ریاست جمهوری اش   دورانِ جنرال پرویزمشرف در  ، آن کشور  پروریهای جانبِ 

گفت  بودگستاخانه  قدرت  :  ه  تاجکها  " چون  را  فیصد دولتی  تنها هشت  که  پنجشیری  ی 

آن   افغانستان را تشکیل میدهند، غصب کرده و پشتونها را که پنجاه فیصد نفوس    نفوس  

ته اند، بهمین دلیل، طالبان ظهورکردند دولتی محروم ساخ  حاکمیت  کشور را میسازند، از

                              ( ۲) ی شان را اعاده نمایند..." .تا این حق  ازدست رفته 

هرگزنگفت که گروه طالبان چه وقت، درکجا، به چه شکل،    پاکستانی  این جنرالِ   ولی

منظور ساخته شد؟توسط کدا چه  به  و  منبعِ   وبفرمانِ   کجااز  باالخره، و   م کشورها    کدام 

                                                          افغانستان فرستاده شدند؟بسوی  خارجی

پاکست  جنرال گستاخ  این  "  "مشرف"   : گفت  چنین  با صراحت  دیگر،  درجای  منافع  ان 

فغانستان گره خورده است... ما باید اکثریت  استراتژیک پاکستان با حمایت از پشتونها درا

ما   و  بدهد  دست  از  را  طالبان  نباید  پاکستان  باشیم...  داشته  خود  کنار  در  را  پشتون 

(                                    ۲) امنیتی میباشیم." –درافغانستان دارای منافع ملی   
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اخیر)از سال  چهارده  افغانستان ظرف  دولتمرداِن  که  دریغ  حتا ۲۰۱۴تا    ۲۰۰۱با  م(، 

گستاخِ    یکبارهم این جرأِت اخالقی و وطنپرستانه را ازخودنشان ندادند تا خطاب به جنرال 

نۀ مشترک خود ماست  پاکستان بگویند افغانستان خا  پاکستانی و سایر مقام های مداخله گرِ 

و کلیه اقواِم این خطۀ اجدادی ما حق دارند به هرنحوی که خودشان الزم میدانند، سرنوشِت 

رقم زنند، پس شما پاکستانی ها اینهمه  با دست و ارادۀ خویش  را    ملی وسیاسی خود شان  

  حامد   آشکار را از کجا بدست آورده اید؟نمودِن  و گستاخی    کردن  مداخله  حق وصالحیتِ 

دپلوماتیک، به پاسخِ    با استفاده از راه و رسم معمولِ   کرزی و خلف وی، حتا نخواستند

پاکستانی    های دشمن کیِش صوبه داران، وزرا، مال ها و مفتی  رسمی آنعده ازجنراالن،  

بپردازند که پیوسته دولت و ملت افغانستان را تحقیرمیکردند، اتهام های نا روا می بستند  

تبلیغاتِ  می  زهرآگ   و  راه  به  ما  مردم  ملی  منافع  و  حیثیت  علیه  بیشرمانه  و  ین 

                                                                                            انداختند. 

،  )جنرال پرویزمشرف( و هم قماشان وی  باشد این پنجابی کینه توِز پاکستانهرگاه قرار

به   فقت و خیانت های شان  دروغپردازی، منا  د،ن پاسخِ سوالهای باال را صادقانه ارائه نمای 

شد.                                                کامالً برمالخواهد  صبوِرافغانستان    حِق ملتِ   

جنرال نبود، شخص دیگری بنام "    دراین اظهارات مداخله گرانه، جنرال "مشرف" تنها

ما تالش میکنیم ایاالت  ستاد ارتش پاکستان نیز گفت : "    غالم احمد خان" افسر ارشد

ها{ این کار را بدون  البان باز داریم. آنان }امریکاییمتحدۀ امریکا را از تضعیف رژیم ط

م برای این کار  کمک پاکستان نخواهند توانست؛ زیرا امریکا ییها در افغانستان ابزار الز

شوند." نایل  هدف  این  به  که  نمیدهیم   اجازه  آنان  به  نیز  ما  ندارند،    را 

(۳  )                                                                                             

ازتحولِ  انفعاالتِ   سخیفِ   سخنانِ  دیگرپس  و  فعل  پرویز مشرف و    ارتِش   درونِ   جنرال 

" سفیر پاکستان درواشنگتن،  افشا شد که " حسین حقانی  این بود که درماه نوامبر پاکستان

 امریکا فرستاده و محرمانه یی عنوانی " مایک مولن" فرمانده نیرو های مشترکِ   نامۀ

آن کشوراقدام بعمل    ارتِش   نِ جنراال  ن تذکر داده است که هرگاه امریکا در تضعیفِ درآ

مانند    گروه های شورشی  آصف علی زرداری( حاضرخواهد بود رهبرانِ )  آورد، حکومتِ 

دستگیر  پاکستان را    اکِ در خ   القاعده، گروه طالبان، گروه حقانی و امثالهم  شبکۀ  رهبرانِ 
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به رهبری    غیرنظامی حال گفته شد که حکومتِ  عینِ رامریکایی بسپارد. د و به مقام های

افواهات میکند، ازمردم پاکستان را تمثیل    حزبِ   حاکمۀ  حال، قدرتِ   عینِ اری" که در" زرد

  سوی جنراالنِ  کودتای نظامی ازاقدامِ  خاص مبنی برگزارشاتِ   و یا شاید هم ازحصولِ 

کشور،   ارتِش  بود  آن  شده  نگران  سفیرپاکستان سخت  هرچند  شبکۀ   فوراً   .    ازطرف 

مشترک و " شجاع    هاینیرو   سوی " پرویزکیانی" فرماندۀو ازخوانده شد  اس.آی( فرا)آی.

مستعفی شد،   باالخرهاستجواب قرارگرفت و عتاب و مورداستخبارات پاشا" رییس شبکۀ 

در اصلِ دیگر  یکبارِ حال،    عینِ ولی  تنها  نه  که  رسید  اثبات  به  و   این موضوع   قدرت 

 آنها  ، بلکه النه های تروریستها و رهبرانِ  پاکستان استارتِش   جنراالنِ صالحیت درچنگ ِ

آژانس خبری   دارند.اکستان قرارپ   ارتِش   حمایت هایتحتِ نیزکالً درخاک آن کشور و در 

کیودو(، ضمن تبصره روی این تحول نوشت که : " اردوی پاکستان و سازمان جاپان )

کشو  این  حاکمیتِ استخبارات  به  دارند  نظر  در  درپاکستان    غیرِ   ر)آی.اس.آی(  نظامیان 

دهند..."  پذیرفته  )پایان  کشورصورت  آن  در  کرات  به  ها  درگذشته  آنچه 

                                                                                                 (است

 مسلم لیگ  یک راه پیمایی اعتراض آمیزازطرف اعضای " حزبِ موازی با این تحوالت،  

هور صورت گرفت. ال  آن کشوردرشهرِ   سابقِ صدراعظم ِشریف "  " نوازبه رهبری    "

ستان به  پاک  ما مردمِ "  جمع راه پیمایان سخنرانی میکرد، اظهار داشت :  نوازشریف که در

نمیدهیم  دول اجازه  نیازت آصف علی زرداری  به  نسبت  باشد... که  اعتنا   های مان بی 

در صددِ  که  امریکاست،  ارتِش   کنترولِ   سپردنِ   زرداری  به  پاکستان  تمامیتِ     میخواهد 

                                                                              "  ارضی کشور را بفروشد.  

  نرال پرویز مشرف کنار زده کودتای نظامی جشریف توسط  باید متذکرشد که هرچند نواز

ولی با  قبلی آمده است(،  که شرح آن درصفحاتِ تبعید گردید )  یشد و به عربستان سعود 

حزبِ  یک  تنها  نه  وی  دشمنِ   آنهم،  و  میکند  رهبری  را  ی    ارتجاعی   خورده  سوگند 

بزرگ    آن کشور، سرمایه دارانِ   ارتِش   افغانستان است، بلکه با هزار رشته به استخباراتِ 

   است.                                              پاکستان وابسته بوده  استثمارگرِ  و طبقاتِ 

رِد نامۀ محرمانۀ رییس جمهورابرازنظرنمایند،  قبل ازآنکه مقام های ارتش پاکستان درمو 

هوادارانش گفت :" مسألۀ نامۀ محرمانۀ  یف بمثابۀ "کاسۀ داغترازآش"، دراجتماع ِنوازشر
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آصف علی زرداری باید هرچه سریعتر حل شود و تمام چهره های مقصر در پشت پردۀ 

این موضوع ر تنها  نه  منافع کشور مشخص شوند... وی  توطئه علیه  ا در محکمه   این 

خواهد  سخنرانی  زمینه  این  در  نیز  عمومی  های  درتجمع  بلکه   داد،  خواهد  ارائه 

                                                                                       ."        نمود

 

 

الهور نوازشریف صدراعظم سابق و رهبرحزب مسلم لیگ پاکستان حین سخنرانی در    

 

رجعت گرای مذهبی    موازی بدان، اعضای گروه " اسالمی جمعیت طلبه" مربوط به حزبِ 

  و کشته شدنِ  نظامی اخیر "ناتو"  تظاهراتی را علیه اقدامِ جماعت اسالمی( پاکستان نیز )

سرسربازانِ  امریکایی  ضد  شعارهای  و  انداختند  راه  به  درشهِرالهور  پاکستانی  دادند.   

 ً ان مبتال  صف علی زرداری" رییس جمهور پاکست منابع مطلع گزارش دادند که " آ،  متعاقبا

هرحال، آنچه  ه  ب .   ی خویش به دوبی رفته است معالجه  منظورِ به بیماری گردیده و به  

بوده است  پاکستان  تأسیِس   تاریخِ از امروزمسلم  مقتا  اینست که میان  و  ،  ام های نظامی 

 صالحیت های کاری وغیره وجود  نجی ها، تفاوتِ ، شکررها  سؤتفاهمانتخابی این کشور
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ستان،  پاک  ارتِش   وص، شبکۀ استخباراتِ . بخص داشته و درآینده نیز وجود خواهد داشت

داشته و  حیاتی این کشور را سخت در اختیار، کلیه رشته های  آنچنانکه قبالً هم گفته شد

ارتش از راه کودتا های    ، جنراالنِ میان مقام های متذکره برهم خورده هر زمانیکه رابطه  

اند و شاید در    نظامی، حکومتِ  تکیه زده  انتخابی را سقوط داده خود بر اریکۀ قدرت 

                                          سالهای آینده نیزچنین راه و رسم سیاسی ادامه یابد.

 تولید سازمانهای تروریستی بیشتردرخاک پاکستان 

تروریستی دیگری نیز بنام "    روزگزارش دادند که تشکیلِ ن شب و  همی منابع دیگری در

  م تأسیس گردیده و به ۲۰۰۲سال  که در  پاکستان فعال است  خاکِ سالمی " درا  جهادِ   اتحادِ 

.( را در خود جا داده ی و آلمانی و ترکی و..ازبک تعداد پنجصد نفر جنگجوی خارجی )

اقع " میرعلی" و چکی بنام  موزشی این شبکه درشهرکومرکزآهمچنان گفته شد که  .  است

شمالی موقعیت داشته و روابط نزدیکی با القاعده دارد. اسناد و گزارشها   در وزیرستانِ 

، پایگاه نظامی  تروریستی باالی میدان هوایی فرانکفورت  عملیاتِ   مسوولِ عالوه کردند که  

ند، همین گروه  اسراییل و تاشک  خاکِ امریکا در  امریکا در " رامشتاین" و سفارت های 

میالدی، یک حمله ی انتحاری را دروالیت  ۲۰۰۸، درسال  تروریستی بوده است. این گروه

منتشر شده، "    انجام داده بود. باساس گزارش هاییزافغانستان ن  جنوبِ خوست واقع در 

دربخِش  اسالمی"  جهاد  جذبِ   اتحاد  و  خویش    جوانانِ   جلب  تشکیالت  داخل  به  اروپایی 

  وسط شاخه ی " طایفه المنصوره " فعالیت میکند. درگزارش آمده است که مقام های ت 

ن ها جداً حمایت  این گروه انجام نمیدهند، بلکه ازآ پاکستان، نه تنها هیچ اقدامی علیه    ارتِش 

افرادِ  زیرا  میکنند؛  اهدافِ   هم  و  افغانستان  علیه  بلکه  پاکستان،  برضد  نه  گروه،   این 

                                                                           جنگند. میپاکستانیها  دیگر 

 استراتژیک منطقه  مطالعاتِ   مرکزِ   طرفِ  خاص ازدرهمین راستا، یک سلسله تحقیقاتِ 

درافغانستان  انجام داده شد که درنتیجه چنین اعالن گردید :  "  به تعداد بیست و هفت   

شبکه ی تروریستی در  کشور های منطقه ، به ویژه در پاکستان و افغانستان مصروف  

تروریستی  "جنهگوی"،   گروه   ها،  شبکه  اند...  مهمترین  تروریستی  فعالتیهای 

تحقیقاتی همچنان گزارش  مرکزِ   میباشد. ""  بدر  "  و  }شورای کویته{  ، کویته"حقانی"
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آن شورشی درپاکستان فعالیت داشته و ازخاک  " همین حاال، بیش ازدوصد هزارداد که 

                             (۴افغانستان سازماندهی میکنند..."  ) کشور، حمالت را در

 بازهم مشت حکومت پاکستا ن باز میشود

لویه جرگه" درکابل خاتمه یافت،    برپایی "ابی های آن، همینکه  ها و ریشه ی ربه سلسلۀ ترو

هیأتِ  باساس    یک  غرِض   جانبِ   موافقتِ افغانی  برترورِ   ادامۀ  پاکستان،  مبنی    تحقیقات 

 ماه به روز شنبه مؤرخ بیست و ششمِ ،   آنو متعاقبِ   الدین ربانی به آن کشور رفت  برهان

ی پاکستان  بازرسی نظام   باالی یک پوستۀ ه نیروهای ناتو  کم گزارش داده شد  ۲۰۱۱نوامبر

حمله نموده    "مهمند"  متعلق به قبیلۀ    افغانستان بنام " سالله"  دوکیلومتری آنسوی مرزِ در

  دیگر به تعداد سیزده سربازِ آن کشور را به قتل رسا نیده و    سربازِ به تعداد بیست و چهار

گسترده  ستان را  امریکا و پاک   دیگر تنش ها میان، یکبارِ این رویدادرا زخمی نموده اند.  

آتی  شعبده بازانۀ    اقداماتِ ،  علی رغم تقصیری که داشتند ،  پاکستانی   تر نمود که مقام های

                                                                                 انداختند : را به راه 

تشکیل  صدراعظم آن کشور  "یوسف رضا گیالنی"پاکسان به رهبری  دفاعی حکومتِ   کمیتۀ

هلیکوپترهای ناتو باالی " پوسته " های نظامی پاکستان را   ضمن آنکه حمالتِ جلسه داد و 

تمام همکاریها،  "  پاکستان" خواند، اعالم نمود که آن کشور   حاکمیتِ   آشکار به حقِ   " تجاوزِ 

برنامه ها و فعالیتهای مشترک خود با ناتو، امریکا و نیرو های ائتالف را در زمینه های  

   "                 اطالعاتی، سیاسی، دپلوماتیک و نظامی مورد تجدید نظر قرار میدهد. 

راِه مواصالتی تدارکاِت نیرو  -حکومت پاکستا  کار    آتی نیز در دستور    چنان، اقدامات  هم

های ناتو را که ازشهر بندری کراچی آغازگردیده، خاِک پاکستان را عبور و به مرِز تورخم  
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ه روی صد ها کامیون )کانتینر( مملو ازمواد و لوازِم ضروری نیرو های نا  می پیوندد، ب 

   مسدودنمودند.                                                                             تو درافغانستان

دیگرتخلیه  -۲ هفتۀ  دو  تا  را  بلوچستان  در  " شمسی"  هوایی  میدان  تا  ازامریکا خواستند 

درمناطِق  نماین  تروریستی  مواضع  به  حمله  غرض  امریکا  پیلوت  بدون  های  )طیاره  د. 

                                                      قبایلی، ازهمین میدان به پرواز در می آمدند(     

نظامی  این اقدام ِرسمی شان علیه    شدیدِ   اسالم آباد را احضار و اعتراِض در  سفیرامریکا-۳

بازرسی  مراکزِ حال افشا گردید که " پوسته" های نظامی یا  عین  هرچند در   ابراز کردند.را  

  گرفت، اصالً در داخلِ مورد حمله قرار ناتو   -افغان  پاکستان که توسط نیرو های مشترکِ 

های پسین  النظامی پاکستان ظرف س  ان موقعیت داشته اند، زیرا مقام هایقلمرو افغانست 

متری اراضی افغانستان را با سؤ  کیلو   چهل وهشت  مساحتِ   م(۲۰۱۱)هشت سال قبل از

  موقعش به مقاومتِ ه در افغانستان، با زور وسالح اشغال نموده اند ک  جانبِ   استفاده ازضعفِ 

شده   چندین نفرافغان نیزقتلِ   مواجه شده و موجبِ نیز  اهالی خوگاخیل، دورخیل و ماما خیل 

سانی "  " گوشته" به  آژانس خبر ر  هرکِ ش   و باشنده گانِ منطقه  سید رحمان حاکم    بود.

های پاکستان درکوه سالله که به نام های ایلزیسر و کابل سپر  پژواک" گفتند که " پوسته  

چنانکه برخی از رسانه های    گوشته میباشد..."    شهرکِ   عیسی خیلِ   قومِ   یادمیشوند، ملکیتِ 

،  ابتدا   حتا گفته شد کهد.  به نشر رسا نیدن   نیز  افغانستان روی این موضوع تبصره هایی را

باالی  کشته شدۀ  سربازانِ  لباس محلی از"پوسته" های شان  با  ناتو    پاکستانی  نیرو های 

صله ها و اقدامات اکتفا  پاکستانی به این مقدارفی   حکومت مدارانِ بازهم،  شلیک کرده بودند.

  مرجعِ   قع، اصلِ پاکستان که در وا   جنرال اشفاق کیانی فرمانده نیرو های مشترکِ نکردند. 

میرفت بحساب  منسوبینِ قدرت  عنوانی  یادداشتی  توسط  کشور  ،  آن    دراطرافِ   نظامی 

  مقرراتِ   دستور داده که : " نمیخواهد در موردِ   افغانستان و پاکستان(  مرزمیان دوکشور )

وع حمله  این کشور به هر سویه که باشد، شک پیدا شود. هرن  حمله در ذهن هیچ قوماندانِ 
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آنرا بدهند و ازتمام    که }درآینده{ صورت می گیرد، آنها اختیار دارند که با قوت جوابِ 

                                                                    دست داشته استفاده نمایند...  "     امکاناتِ 

 

 جنرال پرویز اشفاق کیانی فرمانده نیرو های مشترک پاکستان 

تالفی جویانه    صادر نمود تا "همآهنگی های الزم برای اقداماتِ وی حتا به ارتش دستور

اجازه  از سوی دولت برای پاسخی دندان شکن به متجاوزان   را ترتیب دهند و منتظرِ 

نگرانِ  و  نباشند..."   باشند  آن  متعاقبِ عواقب  دستورِ   چنانکه  یکی  همین  کیانی،  جنرال 

،   پاکستانخاکِ کایی در والیت کنر، واقع در پنج کیلو متری  امری  پایگاه های نظامیانِ از

ریکا، این  گرفت. منابع ناتو و اممسلحانه قرار  حملۀ  موردِ شب    از سه جهت درتاریکی 

یکا یی ها،  اما اینکه چرا امر  پاکسانی تلقی کردند.  قتل سربازانِ   حمله را واکنشی درازأ

  پاکستانی   مشهود ومؤثرعلیه نوکرانِ   همه گونه امکانات، واکنِش علی رغم برخورداری از

                                                              . شان نشان ندادند، قابل سوال است

هلیکوپتر های نا تو باالی ایستگاه های   پاکستان نیز طی مصوبه یی، حملۀ  سنای  مجلِس 

   خواند.               و کامالً غیر قابل قبول " " وحشیانه بازرسی آن کشور را یک اقدامِ 

در   نظامی ناتو این بود که  حمالتِ پاکستان دربرابرِ   یکی دیگر از واکنش های حکومتِ 

یالدی در آلمان و م   ۲۰۱۱  ماه دسامبر سال  اولِ   هفتۀ" که در  ننس بین المللی " بُ کنفرا

پس  آیندۀ  پیرامونِ  اشتراک۲۰۱۴ازسال    افغانستان  پاکستان  نمایندۀ  دایرگردید،    میالدی 
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در  کرد.ن  افغانستان  این  دولت  که  بود  کشورحالی  سایر  درو  کننده  اشتراک  این  های 

  قضایای امنیتی جنوبی افغانستان و ذیدخل در  همسایۀ   پاکستان را بعنوانِ   شتراکِ کنفرانس، ا

                                                                           الزم میدانستند.   این کشور،   چندین سالۀ

یکطرف روی  کنش های متذکره متوسل شد، ولی از، ظاهراً به واهرچند جانب پاکستان

این کشور  و . . .  ، اطالعاتینظامی  ،مالیعمیق  دالیل مختلف، بخصوص وابسته گی های  

  سیاسی و اقتصادی، م ازاوضاع داخلی اعتشنج ِ  ی دیگر، وجودِ سو انگلیس و از به امریکا و  

  انحا دربرابرِ تا به نحوی از  خواهد نمودامی آن کشور را وادارُملکی و نظ  نهایتاً رهبرانِ 

دفاعی    اعالمیۀ رسمی اجالس کابینه و کمیتۀاخیرِ  امریکا کوتاه بیایند. چنانکه درقدرتِ ابر

حکومت پاکستان این جمله گنجانیده شد که " همه راه های مفاهمه با امریکا باز خواهد  

                                                                                             بود..."

الً برخی  این زمینه داشتند: مث سیاسی تبصره هایی در  درعین حال آگاهان و تحلیلگرانِ 

  مشتِ ی پاکستان به معنای آنست که دیگرناتو باالی پوسته های نظام  آنها گفتند که حملۀاز

 پاکستان نظامیانِ   آنها میدانند که دستِ مقام های آن کشورنزد نیروهای خارجی بازشده و 

چنین  افغانستان خونریزی میکنند، یکی است. سایرین    که درخاکِ   با گروه های تروریستی

مظلوم نمایی  ، آنها سعی میکنند با  تاسدغلبازیهای پاکستانی ها افشا شده  که    گفتند: حال

و   فریبکارانه  راهای  های  به  فعالیت  اندازی  گسترده،  دپلوماتیک  ه  تبلیغات  و 

نها به نحو دیگری تضمین  غرب و امریکا را بخود جلب نموده از آ  توجه جهانِ یکباِردیگر

                                                                                     و امتیازبگیرند.

،  قدرت ها درمنطقه ه های س ری ابربرنام  دِ شبرُ وپی درمیان انبوهی ازبازیهای دپلوماتیک  

،  قی بیرون می افتد. مثالً اسرار باز شده و حقای   اشکال سر ِخریطۀی، به شکلی ازگهگاه

و  موقع  یک    در انتقادخاص  که  فشارحساسی  و  دپلوماتیک  ها  امریکا،    سویازهای 

جامعۀافغانست  و  حکومتی  ان  های  مقام  باالی  و پاکست   جهانی  اسناد  وحتا  آمده  وارد  ان 

گروه  درحمایت از  پاکستان   نظامیانِ   دست داشتنِ شواهدی ازجانب منابع امریکایی مبنی بر

به نشر  تروریستی ضد افغانی و ضد نیرو های خارجی    عملیاتِ در  طالبان و نقش آنها

  ... اگر امریکا قصدِ "  نگاران گفت :  به خبر   کابل، " ویلیام پتی " سفیر انگلیس درمیرسید  

جنگ با پاکستان را داشته باشد، دولت انگلستان، امریکا را همراهی نخواهد کرد. . . به  
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هیچ سندی مبنی بر اینکه شبکه حقانی و طالبان با سازمان استخباراتی    دلیل اینکه امریکا

ندارد...این درست نیست که امریکا   باشد را در دست  به دولت  پاکستان  رابطه داشته 

حقانی بعنوان بازویی برای پاکستان کار میکند. این دولت    ی  هپاکستان تهمت بزند که شبک

حقانی  و طالبان توانایی این را    ی  کند، خود شبکهپاکستان نیست که باطالبان همکاری می

درحالیکه    (.)یا علی العجب !  پاکستان عملیاتهای خود را انجام دهند..."دارند که از خاک ِ 

سفیر انگلیس در کابل    ، موازی با این سخنانِ  سیاسی پاکستانمسایلِ   احمد رشید کارشناِس 

. اکنون نیز  را برای پاکستان انجام داده اند  ، خدماتی " شبکه ی حقانی و القاعدهگفت :  

سیاستهایش را تغییر دهد..."     پاکستان نخواهد توانست یک باره آنها را از بین ببرد و روندِ 

(۵)                                                                                              

سخنانِ  درحالسفیرِ   این  اانگلیس  ازبرازی  که  هامیشد  مقام  منابع    یکطرف  وبرخی 

دست داشتن درحمایت های سیاسی و نگلیس رسماً پاکستان را دراعلمی و نظامی  معتبرِ 

همانند    داشتند  نظرگروه تروریستی طالبان متهم میکردند و ازسوی دیگر، در   لوژستیکی

  سؤال اینجا بود   پس " تفاهمنامه " یی با جانب افغانستان به امضا برسانند.   امریکایی ها،

منابع  تو و سایرامریکایی و نا    کابل حق بجانب است و یا مقام هایدر که آیا سفیر انگلیس  

سه معنی را افاده کند:    درعین زمان  اما چنین اظهارات، میتواند ؟  جهانی   انگلیسی وجامعۀ 

با   یا میخواستند،  بود  افغانستان مفقود شدهکشورهای ذیدخل در   " سر ِکالوه" از دستِ یا  

گمراه سازند و   ، منطقه و جهان راگویی ها ی عمدی، مردم افغانستان  ضد و نقیضاین  

رغمِ  علی  این صورت،  با  استعماری    یا  مخفی  جنگهای  بوی  خاص،  های  پنهانکاری 

                                                          .سیم غنایم ، به مشام میرسیدآنهاروی تق

ام زونتگ"  " بلد  بگنجانیم و آن اینکه هفته نامۀ  دیگری را نیز  همینجا، گزارِش جا دارد در

پُ  که  نشریۀ  رفروشآلمان  است  ترین  نمود که سازمانِ ،  آلمانی  نظامی  استخباراتِ   افشا   

آلمانی  معتبرِ   جاسوسی میکند. این نشریۀانستان  افغ آلمان درمربیانِ   مورد فعالیتِ پاکستان در

دی(  به وزارت داخله ی  بی. ان.سازمان استخبارات خارجی آلمان ): "  که عالوه نمود

 پولیس    در باره ی کار یکصد و هشتاد افسر    کشور هشدار داده است که پاکستان  این

این روزنامه    "محلی افغانستان مشغول اند، جاسوسی میکند.  افراد    آلمان که برای تعلیم  

 افسرانِ   نامِ   نظامی و لیستِ   ماموریتِ   ، دساتیرِ تماسهای تلفونی، پیام هاافزوده است " به  

که  امنیتی آلمان گفت  امورِ   تخصِص یک م  قولِ متذکره از  ."روزنامۀپولیس رخنه شده است
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پاکستان دارند، انتظار میرود که این سازمان معلومات  آی  شناختی که از آی. اس." با  

سازمان  رییس جمهورامریکا نیز  قبالً، باراک اوباماحساس و مهم را به طالبان برساند..."

پاکس نظامی  ازاستخبارات  پنهانی  به حمایت  نمود   شبکۀتان را  متهم    ه تروریستی حقانی 

همین شبکه  ریکا درکابل را کارِ مسفارت امیالدی باالی  ۲۰۱۱سیزدهم ماه سپتمبر  حمالتِ و 

                                                                                          .خوانده بود

 سازشها عیان تر میشوند

قضایای افغانستان و    برنامه ها و تبانی های کشور های غربی پیرامون  درونبه    هرگاه

یوه های کاری آنان  اظهارات و ش   و نیز، اگر به   ،  میگرفتدقت کافی صورت  منطقه،  

ها در قبال گروه های تروریستی  آن   ، گرایش ها و تصمیم های سازشکارانۀوجه میشد ت 

فرانسس وندرل" کارشناس مجرب  . بدین معنا که نه تنها "شده میتوانست منطقه، درکدر

، بلکه  گروه طالبان گردید   ، در واقع " دادخواه"فغانستان در این مرحله ازجریاناتااموردر

" آشتی" و " سازش"  و " مذاکره"    شعار انگلستان و آلمان نیز    پایۀ  بلند  مقام های  

و                                                                                 گذاشت.

  " مرکل  انگال   " مثالً،  کردند.  بلند  هم  با  موازی  و  وقت  یک  در  را  مجدد"   ادغاِم   "

که   داشت  اظهار  آلمانی  روزنامۀ  یک  با  گو  و  گفت  حین  آلمان  در "  صدراعظم  باید 

به جریان بیفتد... مذاکرات با طالبان میانه رو به شرطی  افغانستان روند آشتی سیاسی  

القاعده را قطع کنند و از خشونت دست   با  آنها هر گونه ارتباط  انجام شود که  میتواند 

بکشند ." درحالیکه، منابع گروه طالبان همیشه و با جدیت اظهارمیکردند که " درمیان 

تند   افتراق  طالبان هیچ تفاوتی وجود ندارد و تقسیم بندی  رو و میانه رو، بمنظورایجاد 

میشود."                                                         درصفوف طالبان  بمیان آورده   

های   مقام  از  برخی  بقوِل  که  میکرد  ابراز  درحالی  را  حرفها  این  آلمان  صدراعظم 

دن( هم کشته شده بود  امریکایی، " کمر القاعده شکسته " و رهبرجهانی آن )اسامه بن ال

و گروه طالبان تا زمانیکه مقام های نظامی و استخباراتی پاکستان برایشان اجازه نمیدادند،  

هرگز سالح را به زمین نمیگذاشتند و دست از جنگ و خونریزی نمیکشیدند.  قبل از  

عاتی  تدویراین کنفرانس نیز روزنامۀ معتبر " شپیگل"  افشأ نموده  بود که مقام های اطال
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سویس   های  هوتل  از  یکی  در  پنهانی  بصورت   ، طالبان  گروه  گان  نماینده  با  آلمان 

دیداربعمل آورده اند. گزارش منتشر شده توسط " شپیگل"  حاکی از آن بود که این دیدار  

اطالعاتی   دستگاه  همآهنگی خاص  و  در همکاری  گان گروه طالبان،  نماینده  با  پنهانی 

این موضوع میان هردو طرف مطرح شده بود که  دولت    کشور فرانسه صورت گرفته و

آلمان حاضر خواهد بود عالوه از آنکه برای تعدادی از اعضای گروه طالبان پناهنده گی  

سیاسی اعطا  نماید، مبالغ هنگفتی نیز برای گروه مذکور بپردازد و بالمقابل، طالبان باید  

آلمانی در مناطق تحت کنترول خویش در افغانستان را تضمین    امنیت جانی سربازان  

کنند.  چنانکه درطی صفحات قبلی نیز تذکررفت، کشور های دیگری مانند فرانسه، ایتالیا،  

ایجابات   نیز درجریان جنگ ده ساله " علیه تروریسم" ، طبق  انگلستان، امریکا و ... 

       ه اند. منافع ستراتژیک شان چنین تماسها و معامله گریهای پنهانی با این گروه داشت 

آنچه مردم افغانستان و جهان را به تعجب واداشت، اظهارات " جوبایدن" معاون رییس  

هرچند حقیقِت امرهمین  : " طالبان دشمن امریکا نیستند. "جمهور امریکا بود که گفت  

است که او گفت، زیرا امریکا درواقع ایجادگِرگروه طالبان بوده وگروه مذکور نیزسالها 

ابرقدرت قرارداشته و دارند، اما مردم افغانستان با شنیدِن این مطلب، آنهم    درخدمت این

اززباِن معاوِن رییس جمهوِرامریکا ازاین جهت متعجب شدند که اگر پذیرفته شود که "  

طالبان دشمن امریکا نیستند"، طبعاً امریکا نیز دشمِن طالبان نبوده است، پس چرا و روی  

( و بمباریهای سنگین  ۵۲-گروه مذکورتوسط هواپیما های )بی  کدام دلیل و منطق، امارتِ 

باالی   دلیل  به چه  داده شد؟ چرا و  تبلیغاِت گستردۀ ضد طالبان، سقوط  به الی  و درال 

افغانستان حمالِت مسلحانۀ وسیع وخونین صورت گرفت ؟ چرا و روی کدام منطق،  سالها 

ن ادامه پیدا کرد؟ چرا مالعمر  جنگ و خونریزی و خصومت و نا امنی درخاِک افغانستا

به   آنها  این گروه درلیست سیاه سازمان ملل جا داده شد و یکتعداد سرکرده گان  رهبر 

زندان مشهور " گوانتانامو" فرستاده شدند؟ چه دلیل داشت که امریکا برای دستگیری مال  

                            عمرمبلغ ده ملیون دالر جایزه تعیین کرد؟ و ده ها چرای دیگر.  

با مشاهدۀ روند اوضاع و   انگلیس،  امریکا و  ابرقدرت  پایۀ  بلند  استماع سخنان مقام  با 

احوال درقبال " جنگ علیه تروریسم" درافغانستان و منطقه وده ها دلیل ومدرک دیگر،  

چنین استنباط میگردید که منابع و مقام های امریکا و)ناتو( و متحداِن جهانی شان ازهمان  

راحِل اول، کلیه روابط و ضوابِط مخفی سیاسی، مالی، نظامی و استخباراتی گروه های م



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1026 

 

تروریستی وازجمله، گروه طالبان با شبکۀ جهنمی آی.اس.آی پاکستان را کامالً میدانستند  

وازکلیه فعالیتهای پشِت پرده آگاهی داشتند. چنانکه وقتی وبسایت انترنتی " ویکیلیکس"  

ربوط به همکاریهای تنگاتنِگ مقام های پاکستانی با گروه طالبان را یک سلسله اسناِد م

" آنان با این گزارشها پهلوانیها  :  افشا نمود، " لیسه کریسته" سناتوِر مشهوِرامریکا گفت

"       کرده اند و از همکاری های استخبارات پاکستان با طالبان آگاهی قبلی داشته اند.   

ِت معروف " ویکیلیکس" افشا نمود، این بود که " اسامه سند دیگری را که همین وبسای 

میالدی در روستایی    ۲۰۰۶بن الدن، مال عمر، مال برادر و مال داد هللا، در ماه آگست سال  

واقع در کویتۀ پاکستان همراه با صالحیتداران آی.اس.آی نشست داشته اند." وجالبترازهمه  

" بر سر  سپردن  افراد برای  پرسشی گفته بود  اینکه یکی ازسناتوراِن امریکایی در برابرِ 

امریکا، نباید جایزه بگذارید؛ زیرا پاکستانی ها در بدل  پول حاضر اند مادر خود را هم 

                                                                                           ." بدهند..

م، درارتباط به سخناِن مقام های  ۲۰۱۴ه دسامبرما  ۲۵خبرگزاری بی بی سی به تاریخ  

براینکه   مبنی  جنوری  امریکایی  ماه  دوم   روز  از  گروه ۲۰۱۵" پس  م، مالعمررهبر  

آنها   بود، مگراینکه  نخواهند  امریکا  گروه، هدف  جنگ    این  اعضای  و سایر   طالبان 

شوند..."،   محسوب  امریکا  امنیت   علیه  مستقیمی  ریاست    تهدید   جمهوری  سخنگوی 

دوراِن کرزی تبصره یی داشت بدین گونه: "... باخواندن این خبر، آخرین سفِر رسمی  

حامدکرزی رییس جمهورپیشین افغانستان به ایاالت متحدۀ امریکا و مذاکرات و حقایقی   

درمورِد استراتژی جنِگ آن کشوردرقباِل طالبان روشن شد... قبل ازاین سفر که دراوایِل  

ام شد، جان کری وزیر اموِر خارجۀ کنونی امریکا که در آن زمان رییس  م انج ۲۰۱۳ساِل  

روابِط خارجی مجلس سنای آن کشوربود، روزی درکابل درحضوِر شماری از مقامات 

پاکستان و تحت حفاظت   افغان به رییس جمهور کرزی گفت که مالعمردرشهرکراچی 

ت، پس چراامریکا برای  نظامیان پاکستان است. رییس جمهورکرزی گفت : اگرچنین اس

گرفتاری وی اقدام نمیکند؟ امریکا برای گرفتاری وی ملیون ها دالر جایزۀ نقدی اعالم  

کرده است، به نام او همه روزه مردم بیگناه کشته میشوند و زیِر ناِم طالبان درافغانستان 

رد؟  جنگ جریان دارد، اما مالعمرتحت نظر شما و نظامیان پاکستان در کراچی بسر میب 

جان کری برای رییس جمهور کرزی جواب قانع کننده ای نداشت، اما گفت که ژنرال  

بی بی سی همچنان ازقول سخنگوی  ."   کیانی میگوید که مالعمر تحِت نظارت ماست.. 
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درجریاِن سفِر رییس جمهور کرزی درماه جنوری  : "  رییس جمهورسابق عالوه کرد که  

دانیلون مشاوِرامنیِت ملی امریکا درحضوِر رییِس  میالدی به واشنگتن، توماس  ۲۰۱۳سال  

سازمان ِ اطالعات مرکزی امریکا و دیگر مسووالن ِبلند پایۀ آن کشور به رییس جمهور  

بعد، طالبان دشمنان امریکا نخواهند بود و  ۲۰۱۵از آغاز  سال  کرزی گفت که   م به 

ه امریکا به جنگ  خود امریکا دیگر علیه آنان نخواهد جنگید. دانیلون همچنین افزود ک

   "                                               علیه تروریسم درافغانستان ادامه خواهد داد.

خبرگزاری مذکور، بخِش مهِم سخناِن سخنگوی حامد کرزی درواشنگتن را چنین شرح  

  " : از سال  داد  بعد  تروریسم چیست و تروریست  ۲۰۱۴رییس جمهورکرزی پرسید: 

؟، مشاور  امنیت  ملی امریکا درپاسخ گفت " هرآن کس که درافغانستان به سفارت،  کیست 

کرد:  سؤال  جمهورکرزی  رییس  کند"،  تهدید  را  آنها  یا  و  حمله  ما  منافع  و  اتباع 

اگردرلباس  طالبان چندین هزار تروریست ازپاکستان وارد  افغانستان شوند و قسمتی از  

رچم  خود را به اهتزار در آورند، درآن صورت چطور؟ خاک  افغانستان را تصرف کنند و پ

مشاور  امنیت   ملی درپاسخ گفت : این موضوع مربوط به شما و پاکستان خواهد بود،  

نه مربوط به امریکا. رییس جمهورکرزی دوباره پرسید: اگردرمملکت  ما در یک حادثۀ 

این   بدهند،  دست  از  را  تن جان  شان  یا هشتاد  نظر شما یک عمل   انتحاری هفتاد  از 

   "                             تروریستی خواهد بود؟ مشاور  امنیت  ملی امریکا گفت : نه 

بد نخواهد بود درهمین قسمت، عالوه کنم که باراک اوباما رییس جمهورامریکا در روِز  

هاوایی  میالدی( درپایگاه نیرو های دریایی در  ۲۰۱۴کرسمس )بیست وپنجم ماه دسامبر

تروریستی   حمالت ِ  برای  دیگرمنبعی  افغانستاِن  و  ترهستیم  مامصوون   ..." گفت: 

بهتری   دروضعیِت  امریکایی  سربازاِن  خدمِت  دلیل  به  درمجموع  نیست...جهان 

   "                                                                                        قراردارد.

یتانیایی هم عالوه ازاظهاراِت طالب دوستانۀ مکرر، طی جلساِت کنفرانس  مقام های بر

میالدی، رسماً به طرحِ تماس و مصالحه و مذاکره و . . . با گروه    ۲۰۱۰لندن درسال  

                                                                      طالبان ُمهرتأیید گذاشتند.    

دپلوماتیک نزد کشورهای غربی برمحوِر    –بوحۀ آنهمه تحرکاِت سیاسی  آنچه البته دربح

" جنگ علیه تروریسم " از اولویت برخوردار بود، همانا سیاست های مالی و اطالعاتی  
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و ایجاباِت استراتژی جهانی شان بود وبس. روی همین دلیل عمده بود که ایاالت متحدۀ  

آیندۀ بهتربرای مردم افغانستان و اینکه چه کسی    امریکا و متحداِن بین المللی آن، درموردِ 

و چه نوع رژیمی دراین کشور رویکار باشد، دلواپسی نداشتند، موجودیِت دولِت مرکزی  

جهادی و یا امارِت رجعتگرای طالبی با تمام خونریزی ها و   –قوی، رژیم نیم بند قومی 

مشروط به اینکه منافع    جنایتکاریهای شان مورِد پذیرِش قدرت های غربی بود )وهست( 

                                              مورِد نظِرآنها در افغانستان حفظ و رعایت شود.

قراربود حامد کرزی پس ازکنفرانِس دوِم بن، رهسپاِرانگلستان، فرانسه و ایتالیا شده و 

یزامضا گذارد. ولی  تراتژیک با آنان ن ضمن دیدار با مقامهای آن کشورها، درپای پیماِن اس

تن   هفتاد  حدود  شدِن  کشته  و  کابل  مرادخانی"   " درمحِل  انفجاِرعظیم  بخاطِروقوع 

ازعزاداراِن عاشورا که ازسوی سازمان تروریستی پاکستانی بنام " لشکرجنهگوی" انجام  

داده شد، ازمسافرت به انگلستان منصرف شده خود ش را به کابل رسا نید، اما یکنیم ماه  

، طی مسافرِت مجدد به انگلستان، ایتالیا وفرانسه، درپای این پیمان ها امضا بعدازآن  

ه تالش کشورهای اروپایی برای امضای موافقتنام  

 با افغانستان 

ار کابل پایتخت  دفاع ایتالیا رهسپ م وزیر۲۰۱۱ دسامبر  ماهِ   دومِ   هفتۀی دریعن  ، نالبته قبل ازآ

ن  وزارت دفاع افغانستان درآجمهورومسوولینِ با رییس  و ضمن دیدار  افغانستان گردیده

کشورش با افغانستان را نیز به جانب افغانی    امضای پیمان استراتژیکِ   زمان، پیشنهادِ 

بود. چنانکه د نموده  وزیرِ رآارائه  بگونۀ امورِ ن موقع،  افغانستان،  از  خارجۀ  این  رسمی 

مجرای این پیمان، قبالً از   پیشنهاد استقبال بعمل آورد. حتا گفته شد که نخستین پیشنویِس 

امورخارجۀایتالی   سفارتِ  وزارت  به  کابل  مقیم  بود  ا  شده  سپرده  کشو افغانستان  رهای  . 

معنای    بهن نظرات و پیشنهادهایی داشتند.  اروپا نیزبالنوبه، چنی  انگلستان، فرانسه واتحادیۀ

از قبل  وفقط  خروجِ   پروسۀ  آغازِ دیگر،  ازافغانستان  خارجی  نیروهای   متعاقبِ  

  " استراتژیک" با کشورِ   عاجلِ موجی ازرقابتها وپیمان بستن های    ن،بُ   دومِ   کنفرانِس تدویر ِ

موفق به    ، به راه افتاد. ممالکی که تا آنزمانافغانستان  فقیر، جنگزده، نا امن و آشفته حالِ 

 از ایاالت متحدۀ  اند، عبارت بودندامضای " پیمان استراتژیک" با دولت حامد کرزی شده  
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اروپا و شاید بعضی از کشور های    ، آلمان، هند، ایتالیا، اتحادیۀامریکا، انگلستان، فرانسه

                                                                                                دیگر.

افغانستان و گزارشهای دیگر، دولت انگلیس  قراراظهارات ِ سخنگوی ریاست جمهوری 

م که خروج نیروهای خارجی از کشور  ۲۰۱۴سال  ساس این سند، متعهد شده که پس ازبرا

نی  امنیتی، حاکمیتِ در زمینه ه  زافغانستان راصورت خواهد گرفت،  توسعۀ   ای    قانون، 

 گزارشاتِ   طبقِ   ، تا سالهای طوالنی یاری خواهد رسانید.و فرهنگیاقتصادی، اجتماعی  

اً تعهد سپرده تا  امضا شده با افغانستان، رسم  باساس سندِ منابع مختلف، کشوِرفرانسه نیز 

زی، بهداشت، آموزش و پرورش، آموزشهای ، کشاور دفاعی، امنیتی امورِ این کشور را در

و بنا های دیگر ُکمک    معادن  اداری، زیرساخت های  اسی، اصالحاتِ عالی، باستان شن 

اروپا به امضا رسانید،    رییس جمهورافغانستان با اتحادیۀنماید. درپیمانی که حامد کرزی  

  ، محیطِ جارت ان، آموزش، ت حقوق بشر، حقوق زن   اروپا در مواردِ   که اتحادیۀآمده است  

همکاو   زیست افغانستان  با  و غیره   " آورد.  خواهد  بعمل  نمایندۀ ری  یگائوداسیوشاکس" 

  "  مسایل زیاد دیگری نیز در سند گنجانیده شده است."  اروپا درکابل گفت که  اتحادیۀ

امضای پیمان با حامد کرزی، خطاب به نماینده  صدراعظم ایتالیا، پس از "ماریومونتی " 

خویش را به افغانستان : " کشورش همکاریهای اقتصادی دراز مدت ِگفت  ها  رسانه  گانِ 

انکشافِ  به  ایتالیا  و  داد  خواهد  قایل    گسترش  زیادی  اهمتیت  افغانستان  های  بنا  زیر 

   ."                                                                                             است

میالدی  ۲۰۱۴این پیمان، ایتالیا پس ازسال    شد که باساس متن  رسمی گفته  درگزارشاتِ 

یهای فرهنگی و رسانه  سیاسی، امنیتی، مبارزه علیه مواد مخدر، همکار درعرصه های  

همچنان و  تحکیمِ یی  یاری  حاکمیت ِ  ،  را  افغانستان  ها،  سازی  ظرفیت  و  قانون 

                                                                                   . میرساند

افغانها  در هالند فدراسیون کنفرانس   

های اروپا و امریکا،  تعدادی ازافغانهای مقیم کشورن،  بُ   دومِ   موازی با برگزاری کنفرانِس 

افغانستان، کنفرانس دیگری را با همکاری " فدراسیونماینده هایی از  به شمولِ  ن  داخل 

ن آلمان  بُ   ماه دسامبر در شهرِ اروپا )فارو(، بتاریخ چهارم ِ پناهند گان افغان درسازمانهای  
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حضور قوای نظامی خارجی در افغانستان،  چند وچون ِ "  گزار نموده روی مسایلی مانند  بر

جنگی، موقعیت    اتِ حقوق بشر و جنای   بررسی فساد اداری و مافیا بازی در دولت، وضعیتِ 

حقوق زنان و    مستمرِ نقض ِ رشد یابندۀ    ن و وضعیت ِمدنی در افغانستا    جامعۀ  و کارکردِ 

طی ده سال فغانستان  ا  معادن ِ   فقر و بیکاری و مسألۀگراف ِرشد ِ  اطفال  و چگونه گی

بررسی صورت گرفت.  ،  "گذشته   و  کنفرانِس   بحث  این  درآن  درپایان  که  المللی  بین   

ها ازنماینده  برخی  آتی  نیز  اروپایی  ممالکِ ی رسمی  قطعنامه ی  بودند،  نموده  اشتراک 

 تصویب و منتشر شد: 

لجام گسیختۀ اداری موانع اصلی  معافیت وفساد ِاساسی مردم است. فرهنگ ِ   امنیت نیازِ "  

دیگرنامؤثرخواهند  امنیت اند. تا زمانیکه این موانع ازمیان برداشته نشوند، اقدامات ِتأمین ِ

افغانستان طی    خود دربی ثبات نگهداشتنِ پاکستان وآخوندهای ایران مؤفقیت ِ   نظامیانِ بود.  

ای سه گانۀ دولت افغانستان  انارشی وبی بندوباری حاکم در ارگانه  ده سال اخیر را مرهونِ 

ازجانبِ  ِازجانباند.   افغانستان  امنیتی  نیروهای  ازفقدانِ   دولِ   دیگرتعلیم  ناتو  یک    عضو 

واقعبینانه ومتکی به نیازهای افغانستان صدمه دیده که بودجه تخصیص داده شده به پالن ِ 

وپولیِس   ختمِ  عسکر  ولی  گردیده  نزدیک  سال   خویش  فقط  را  افغان  سبک  حهای 

آنها به اسلحۀ  تجهیزِ   ، ی امنیتی به اردو وپولیساختیاردارند. قبل ازتسلیمدهی مسوولیتهادر

قوای مسلح مجهز یعنی   دلسوز ملی و  سنگین امر ضروری میباشد. اگر افغانها یک دولتِ 

زرهی ،هوایی و مدافعۀ هوایی مناسب را در اختیار داشته باشند، پاکستان    ، قوای توپچی

 د.  افغانستان را از دست میدهن  تجاوز به سرحداتِ  وایران جرأتِ 

سرمایه گذاری. پالیسی  درازمدت ِ  زیربنای اقتصادی افغانستان بر مبنای یک پالنِ   اعمارِ -۱

ازشکلِ   اقتصادِ  باید  وبا    مافیا  بازار  شده  ساخته  خارج  آن  فعلی  وکاریکاتوری  پسند 

ونظارتِ  دقیق  تطبیقِ   قانونگذاری  از  در سکتورِ   دقیق  قانونی  وتولید،  معیارهای  تجارت 

  انسانی ظرفیتِ   اختیارکند. افغانستان از لحاظ منابع طبیعی و نیروی جوانِ حالت عادی را  

نیاز   آن  به  آنچه  دارد.  را  بخود  متکی  ملت  یک  به  شدن  که  دتبدیل  حکومتیست  اریم 

حکومتداری شفاف و مستقل برخوداربوده اولویتهای  آن از ارادۀ سیاسی و سیستم ِ رهبران ِ

افغانهای مقیمِ خود را برمبنای مصالح ملی خودشا  ملی با    ن تعین کنند.  خارج می توانند 

ونوشتنِ   فشارِ   آوردنِ  مطبوعاتِ   سیاسی، البی  در    کشورهای خارجی، حکومات ِ   مقاالت 

 اقامت شان را وادار به پشتیبانی ازین خواست کنند.  }مورِد{ 
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وضع ِ -۱ در  وح   حساِس افغانها  به  شرط ِ ت ِدکنونی  دارند.  نیاز  وحدت    مهمِ ملی  به  رسیدن 

تطبیق ِتاریخ ِ  خونینِ   صفحاتِ   بستنِ   ،ملی ووفاق ِ  اخیرازطریق  دهۀ  انتقالی  سه  عدالت  پالن 

شان تصویب شدوتوشیح    جنگی ودوستانِ   که توسط جانیانِ   »قانون مصالحه وعفوه«میباشد.  

ستان  دیگرپاک  گردید، داعیۀ صلح اجتماعی را برای مدتهای نامعلوم به تعویق انداخت. ازجانبِ 

افغانستان را در آینده    ،طالبان به روندصلح میگردد ومیخواهد بوسیلۀ طالبان  مانع از پیوستنِ 

اعالم ِ  عمقِ بحیث ِ باشد.  داشته  اختیار  در  خود  باندِ استراتیژیک  یک    جواسیِس   جدیدِ   تشکیل 

درشهرکویته، تیغ زنگزدۀ    ب ن  علمای افغانستان" درآستانۀ کنفرانِس آی تحت نام " اتحادِ آی.اس.

کشتارِ  برای  پاکستان  که  "اتحاد ِ  مِ دمردیگریست  است.  کشیده  نیام  از  حلقۀ  افغانستان  علما" 

خودفروش  ک  عناصرِ افغانها بکم    زنجیری که پاکستان برای به بردگی کشیدنِ جدیدیست در 

 .  موضع عقیم مهار کردایجاد کرده است. زورگوئی پاکستان را نمیتوان با گرفتن ِ

تجهیزوتعلیم ِ تمویل،  میزبانی،  میکش    با  آتش  به  را  وافغانها  افغانستان  که  هایی  ند  گروه 

ملل متحد تخطی  قوای خارجی در افغانستان شده اند، پاکستان ازمنشورِ   ادامۀ موجودیتِ وباعث ِ

ین  شان در برابراِ   آشکار میکند. ایاالت متحده وناتو بخاطرمنافع استراتیژیک وانتخاباتی خودِ 

مجامع بین المللی سکوت اختیارکرده اند. امسال  نی ودهشت افگنی دولتی پاکستان در قانون شک 

حکومت افغانستان  منفعل ِ   پاکستان درشورای امنیت درحالی تمدید شد که هیأتِ  ادامۀ عضویتِ 

وپشتیبانانِ  متحد  ملل  برخون ِ   در  گذاشتن  پا  با  اش،  المللی  افغانستان،  بین  مردم 

بیشرمانه سکوت کردند. تا ناوقت نشده باید به این  ،  تجاوزکارداتوری این کشورِ دربرابرکاندی 

 وضع پایان داده شود.  

مذاکرات صلح نباید پاکستانی  عادالنه وآبرومندانه آرزوی قلبی هرافغان است. طرفین ِ  صلحِ 

  صلح نباید با انصراف ازحقوق وآزادیهای مدنی وسیاسی و  ها وسایرخارجیها باشند. قیمتِ 

  صلح بعد ازمنازعه، تطبیقِ   زنان پرداخت گردد. برای تداومِ تساوی حقوق ِ  زیرپا گذاشتنِ 

 قابل انصراف میباشد. انتقالی امر غیرِ  عدالتِ 

با  خارجی  قوای  و  افغانستان  زندانهای دولت  در  سیستماتیک  شکنجۀ  یدبه 

شکنجه وارعاب  بساط   خویش)زندانهای دولتی وزندانهای ناتو( پایان بدهند. با برچیدن  

وشعبات   میتواند    تحقیق    اززندانها  افغانستان  دولت  دولتی،  امنیت  عمومی  ریاست 

تمام زندانهای خارجیها در افغانستان را با جدیت مطرح سازد. درین    بسته شدن  خواست  
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ریاست   تشکیل    اواخر  ازپالن  دولتی  امنیت  میکند.  عمومی  صحبت  اختصاصی  محکمۀ 

امنیت و    ایحاد    الن را بشدت تقبیح میکند. اگر اختناق و شکنجه باعث  این پ  ،کنفرانس

 سه دهۀ اخیرمیتوانستند   ابقای دولت ها شده میتوانست، حکام  

عجوالنه این ثروت  حراج گزاری  ما را تشکیل میدهند. به  میراث ملی    ر معادن کشو   -۴

 ی جدی میباشد. توسط حکومتی که فساداداری اش زبانزِد جهانیان است، مایۀ نگران

 بر اریکۀ قدرت بمانند. 

معدنِ   شرایطِ  ومعامله    عینکِ مس ِ  واگذاری  روشن  به  حکام ِ  گرانۀ لوگرمثال  کنونی 

استفادۀ  معادن ِ  سرنوشتِ  به  توجه  وتربیۀ  کشوروعدم  کاریابی  ارتقای  برای  کادر  معادن 

 تخصصی در کشور میباشد.

  

 

 

 

درکنفرانس اروپاییتعدادی از اشتراک کننده گان   

 تصویراعضای کنفرانس افغانها در هالند          

 

 نمایی ازاشتراک کننده گان در کنفرانس هالند                                    

 

                                                          فجارمرگباردرکابلان

و نیایش    مراسم عزا داری و دعامیالدی،  ۲۰۱۱ماه دسامبر سال  سه شنبه ششم ِبه روز

سخی"    مانند " زیارتِ شهر   مختلفِ   نقاطِ در  همه ساله  عاشورای حسینی، طبق معمولِ بخاطرِ 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1033 

 

بر پا گردیده بود و    " شهدای صالحین "  و  ابوفضل"، تکیه خانه های مختلف  ، " زیارتِ 

ا اعم  تن  سنی  پیروانِ زهزاران  و  شیعه  مذاهب  باساس    درآن  بودند.  ورزیده  اشتراک 

زیارت به بیرون آمده و صد ها    داخلِ به تعداد صد ها نفرمیخواستند از  گزارشها، زمانیکه

خویش    بدنِ قوی در  ی انفجارانتحاری یی که موادِ   فردِ   داخل شدن بودند،  تن دیگردرحالِ 

چشم بهم زدن،    تاوعزا دار منفجر نمود    تعبیه کرده بود، خودش را در میان انبوه جمعیتِ 

دیگر را   را بکام مرگ سپرد و حدود یکصد و پنجاه تنِ   ما  هموطنانِ   به تعداد هفتاد تن

در نمود.   دیگرنیزدرزخمی  انتحاری  انفجارهای  روز،  و  عین  مزارشریف  های  شهر 

  ، چندین نفرکشته و زخمی شدند. متعاقبِ صورت گرفت که در نتیجه ی آنرو کنُ قندهار

پاکستان،  ن، یک سخنگوی سازمان تروریستی " لشکرجنخونی   این رویدادِ  هگوی" مقیم 

و نیز از راه تماس با نماینده گی خبررسانی بی بی    آن کشور یکی از رادیو های    طریقِ از

آباد اسالم  در  مسوولیسی  عملِ   تِ ،  عه  وننگین   خونین  این  به  ده را 

                                                                                                  .  گرفت

گروه ضد انسانی، کارِ   هولناکِ   دولت افغانستان رسماً اعالن کردند که این اقدامِ   مقام های

مذاهب شیعه و سنی درداخل    فتراق میان پیروانِ اایجاِد  گوی" است و بمنظورِ ه" لشکرجن

استتان  افغانس گرفته  رهبرانِ صورت  و    .  تسنن  اهل  و  تشیع  اهل  سیاسی  های  گروه 

عزا دار را برای اعضای خانواده و    انبوهِ   دولت افغانستان، ضمن آنکه مرگِ   منسوبینِ 

  سوی شهروندانِ ودند که این عمل، به هیچ صورت ازاقارب شان تسلیت گفتند، عالوه نم 

  ارتِش استخباراِت    دشمنی و شیطنت های شبکۀناشی از، بلکه  افغانستان انجام داده نشده

دی  جها  – صبغت هللا مجددی نخستین رییس جمهوری رژیم اسالمی  پاکستان بوده است.  

شهر کابل،  به این مناسبت درفاتحه خوانی و سخنرانی  در یک جلسۀ و رییس سنای وقت

است . آی. اس. آی    : " پاکستان سبب اصلی نا امنی ها درکشوربا صراحت گفت که  

دنیا استخدام میکند، پول میدهد، تمام وسایل و تجهیزات  است که تروریستان را از تمام  

آلوده   خون  و  بخاک  را  ما  و  گذرند  می  سرحد  از  میدهد،  قرار  شان  دسترس  در  را 

                                                                                      میسازند..." 

محقق  محمد  از،  حاجی  اسال  رهبرانِ یکی  وحدت  حزب  جلسه "  دراین  افغانستان"  می 

اس.آی در  پاکستان مانع فعالیتهای آی.و مقاماتِ   اگرجامعه ی جهانی: "  داشت کهاظهار
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افغانستان نشوند، مردم افغانستان بسیج خواهند شد و در این راستا خود تصمیم خواهند  

                                                                                            گرفت. " 

اد  " مبارزه علیه فس  ن و بمناسبتِ بُ   کنفرانِس افغانستان که پس ازحامد کرزی رییس جمهور

، دولت  . بنابراین هگوی درپاکستان استپایگاه لشکرجن" :  ر کابل سخنرانی میکرد، گفت" د

بین المللی این مساله را پی گیری خواهد کرد.    افغانستان با تمام قوای خود و نیز با حمایتِ 

   بگیرد.                                        کودکان خود را نا دیده  افغانستان نمیتواند خونِ 

ایاالت متحده ی امریکا از پاکستان  "  دیگراظهار داشتند که :  امریکایی نیز یکبارِ   م هایمقا

گوی  ه این کشور به ویژه، لشکرجن   میخواهد تا در برابر گروه های هراس افگن درخاکِ 

مسوولِ  خونینِ   که  ی  پنداشته  حمله  درکابل  عاشورا  جدی   روز  اقدام  میشود، 

                                                                                              کند..."

پاکستان به این تهدید ها رسیدگی  " اگر  بلند پایه وزارت دفاع امریکا گفت:    یک مقامِ 

ررسی بگیرد، اما در نکند، ایاالت متحده مجبور خواهد بود تا گزینه های دیگررا به ب

گروه    ، بهتراست. مخفی شدن  باشیم صورتیکه ما همکاری این کشور را با خود داشته  

درپاکس ازآنان  پشتیبانی  و  خشن  افراطی  نیروهای  های  به  را  بزرگ  تهدید  یک  تان 

وثبات  امریکایی،   ناتو   مدت  ماموریت  آورده   دراز  میان  به  افغانستان  در 

                                                                                             "است.

  " اظهارات  گردید،  افغانستان  مردِم  مضاعِف  نفرِت  و  خشم  موجِب  حال  درعین  آنچه 

سازی بجای محکوم  که  بود  پاکستان  وزیِراموِرداخلۀ  و    این عملِ   رحمن َمِلک"  خونین 

گفت:   خبرنگاران  به  خطاب  افغانستان،  مردم  با  که همدردی  شکر  را  خدا   "

این مقاِم ارشِد  یعنی     }لشکرجنهگوی{ چنین عملیات را درخاک  پاکستان انجام ندادند..."

بگونه یی عمل دهشتناک انفجارکابل توسط  حکومِت پاکستان، با این سخنانش ازیکطرف  

با محکوم نکردِن این عمِل غیر انسانی و    گروه "جنهگوی" را ستود و ازسوی دیگر، 

تسلیت ندادن به مردم افغانستان، یکباردیگر طینِت ناپاِک جانب حکومت ِمتبوعش رانزد  

آشکارنمود.                                                                              همه گان   
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جوانی درمیان انبوهی از کشته شده های روز عاشورا فریاد برمی آورد   دوشیزۀ  

 

                                رابطۀ رژیم عربستان سعودی با تروریسم  

رژیم عربستان سعودی که متشکل    حقیقت،ه درشوم کاین نکته را نیز باید درهمینجا متذکر

ترویج دهنده گانِ   پیرواناز تشیع  ضدیتِ اند، در  وسلفی  وهابی   مذهبِ   و  اهل  با  آشکار   

شیعیان و  کشتارِ  سازمان ها و گروه های زیادی را بمنظورِ جهان معروف بوده سراسرِ در

ویل و ترغیب  اسالمی ایجاد، تم   کشور های مختلفِ مذهبی شان در   - سیاسی اهدافِ   ردِ پیشبُ 

ن همه گروه  آازنگوی( یکی  هلشکرجآن )تگیر ترِ سخ  " و شاخۀ   میکنند که " سپاه صحابه

و  در   ها  شیعه  ضد  تروریستی  های  میباشد.    خاکِ سازمان  وهابی  پاکستان  علمای"   "

،  شان  وا های مندرآوردی و کینه توزانۀعربستان سعودی همیشه با ارسال پیام ها و فت 

یده اند. مثالً،  گرد  جهاندر اسالمی  ممالک  قلمرو های   مذهبی زیادی درتحریکاتِ   موجبِ 

خویش    رژیم وهابی سعودی دریکی از فتاوی اخیرِ   مفتی اعظمِ آل الشیخ"  عبدالعزیز" شیخ  

ای امام حسین شرعاً جایز نیست " و این خود میرساند که آنها  گفت که " عزاداری بر 

جهان و از   مختلفِ نقاط ِ تروریستی در افکار و اندیشه های ضد شیعیان و اعمالِ   ایجادِ در

                                                                       رند.جمله، افغانستان دست قوی دا
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 شیخ عبدالعزیز آل الشیخ مفتی اعظم عربستان سعودی 

ازهنوزی بود    عاشورا  روزِ   خونبارِ انفجارِ کسال  نشده  سپری  لشکر  درکابل   " همین  که 

د انفجار پی در پی  میالدی، دست به چن   ۲۰۱۳ماه جنوری سال  دوم ِ   جنگهوی" در هفتۀ

آن، به   تشیع مقیم آن شهر زد که دراثرِ اهلِ پاکستان و درمیان جمعیتی از  در شهر کویتۀ

 تعداد یکصد و سی و پنج نفر بیگناه جان باختند و صد ها نفر دیگر زخمی شدند. 

مسوولیتِ وی"  "لشکرجهنگ  رسماً  یی  اطالعیه  بعهده  طی  را  انفجارها  این  .  گرفت 

کشتارِ قب ِمتعا و  انفجار  از   بیرحمانۀ  این  تن  هزاران  شهِرکویته،  شیعیانِ غیرانسانی،   

اعتراض    قربانیان شان را بدوش میکشیدند، خیابان ها را بعنوانِ   های اجسادِ درحالیکه تابوت 

حکومت ایالتی بلوچستان بستند و اقدام به   خونین و بی توجهی مقام هایاین عمل ِ   علیه

دولت مرکزی پاکستان میخواستند تا  های اعتراضی نمودند. آنها ازیکطرف ازانی  سخنر

جانی  حراست از امنیت ِ   ایالتی را نسبت به بی توجهی شان پیرامونِ   حکومتِ   مسووالنِ 
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دستگیر و به    این قتل عام را  سوی دیگر، عامالنِ اهِل تشیع درآن ایالت برکنارنماید و از

مقام   تضمینِ   گان، همچنان خواهانِ   و تحصن کننده  ند. معترضانن برساجزای اعمال شا

)چیزی که    شدند.  آینده  جانی و مالی آنان در  امنیتِ ی برپاکستان مبن   صالحیت دارِ   های

 نمی رود هرگزجامۀ عمل بپوشد( تصور 

همینجا، چند نمونه ازفتوا های وحشتناک و ضد انسانی مفتی های فرقۀ ظالۀ جا دارد در

عمقِ   وهابیتِ  به  خواننده  تا  نماییم  درج  را  تشیع  اهل  علیه  سعودی  دشمنی    عربستان 

 شیعه مذهب پی برد:  وهابی ها برضد مسلمانانِ   خونینِ   وخصومتِ 

 ید تا خون سرتاپای آنها را فرا گیرد *شیعیان را چون گوسفندان سر ببرُ 

 . تقسیم کنید  ید و در میان رزمنده گان بصورت عادالنهآنها را به اسارت ببرَ  *زنانِ 

 . اسالمی صحیح واداریدشیعه را به فرا گیری تعلیمات ِ*کودکان ِ

 . شیعه ها را نابود و ویران کنید *معابد وضریح های شرک آلودِ 

 . *خانه های آنها را تفتیش کنید و کتابهای شرک آلود آنها را از بین ببرید

 . کت کنندعاشورا را جشن بگیرید و شیعیان را مجبور کنید در آن شرروز*

 . د اویه، یزید و ... نامگذاری نماین خود را با اسمایی مانند معکودکان ِ*آنها را مجبورکنید  

 (۶)از یهود و نصارا است .، بیشتر شیعیان نسبت به اسالم* خطرِ 

  که نوشیدنِ " صالح المغامسی " فتوا صادرنمود  عربستان سعودی بنام  ازشیوخِ حتا یکی  

 اسالمی در سوریه، مایۀ ثواب اُخروی مسلمانان میشود. جنگجویان ادرارِ 
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 برای نوشیدن ادرار  کاپی خبر مربوط به فتوای " صالح المقامسی "

در اکیداً  را  موضوع  این  که  باید  نماییم  مطرح  سعودی    ردِ اینجا  عربستان  رژیم  پای 

  ، ، یمن، سوریه اسالمی مانند عراق، لیبیا  های مختلفِ  تروریستی درکشوراقداماتِ دراکثر

سفیر   . زمانی،، افغانستان، اندونیزیا و حتا درقفقاز و چچنیا دیده شده استپاکستان   لبنان،

عربستان سعودی، هزینه های  "عراق با صراحت گفته بود که  ( درامریکا )کریستوفرهیل

القاعده را در کشور عراق تأمین مینماید. "  و پسانها  تسلیحاتی و نظامی افراطیون ِمالی،  

تنها   نه  که  شد  افراطیونِ معلوم  هزینۀ  های سعودی  دار   مقام  بعهده  را  بلکه  ن القاعده  د، 

،  ، " احرارالشمس" النصره " "  جبهاتِ مانند  ی دیگر سازمان های افراط گروه ها و مخارجِ 

 .  میانه بدوش داشته اند   در شرقِ نیز  " لوای اسالم" ، " جبهۀ اسالمی " و دیگران را 
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 عده  یی از شیوخ وهابی و صادر کننده گان فتوا 

 

 گروه " بوکوحرام " در افریقا 

دیگراز  انگیزِ یکی  دهشت  و  ننگین  های  سلوهابیسنمونه  و  ) م  افریقا  درقارۀ  فیسم 

" بوکو حرام " به رهبری    بیرحم وخونریز بنامِ ،  مسلح  گروهِ   ایجادِ از   عبارت(  کشورنیجریا

، ضد زن و ضد تمدن   تیره اندیش، ضد علم. این گروهِ بود شخصی بنام " محمد یوسف "

  انسانِ بیشتر از یکصد هزارم  ۲۰۰۹عرض اندام نمود و تا سال  میالدی    ۲۰۰۲درسال  

سلفی آنقدرجهالت پیشه بود   این گروهِ محمد یوسف رهبرِ . دی نیجیریایی را به نا بودی کشان 

ابت شده زمین را نمی پذیرفت و این نظریۀ علمی و ث   کروی بودنِ تئوری علمی  که حتا  

محمد یوسف    تاریک اندیش ِخنجربدست، پس ازمرگِ   این گروهِ را به سخریه میگرفت. کارِ 

 .رهبری آن، رونق بیشتریافتو گزینش " ابوبکر شیکاو " به سمت ِ
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زبانها افتاد که آنها    بیشتربرسرِ " بوکو حرام "  گروه    ه های شرم آورِ نام و کارنام  زمانی

نیجیریایی میان سنین دوازده تا هجده ساله  دانش آموزِ   دوشیزه گانِ تعداد سه صد تن از  به

اعالم کردند که آنها را بحیث  شبانه روزی ربوده و  یک مکتبِ ازم ۲۰۱۴درماه اپریل را 

به ازدواج ِ  دالرامریکایی  ۱۲برابرِ رده درَب  مردان خواهند فروخت و یا آنها را به عنف 

آن  رجعتگرا اعالم نمود که دو تن ازاین گروهِ این بود که رهبرِ لبترجا  درخواهند آورد.

 یزه های نُه ساله ودوش

 خودش در خواهد آورد. را به نکاحِ دوازده ساله 

انتشار گزارشی گفت که تنها   میالدی، طی   ۲۰۱۵یک منبع سازمان ملل دراوایل سال  

نفرغیرنظامی توسط تفنگداراِن " بوکوحرام "    ۷۳۰۰م( به تعداد  ۲۰۱۴ظرف یکسال )

مکتب طی همین مدت تخریب گردیده و جمعاً   ۳۰۰درنیجریه به قتل رسیده اند، به تعداد 

ملیون نفر دراثرکشتارها و تاخت و تازهای ویرانگرانۀ این گروه، بی خانمان  ۵به تعداد  

 شده اند. 

 

 

 رهبر گروه " بوکوحرام "    ابوبکرشیکاو                              
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ها اندازی  هااین دست  مقام های س  ، رسوایی  پروری های  تروریست  آنجا  و  تا  عودی 

رییس  بن سلطان  رو " بندر  –فارسی    نشریۀ الکترونیکی "  گزارِش گسترش یافت که قرارِ 

داد با پوتین رییس جمهور روسیه هشدارطی دیداری  شبکۀ جاسوسی عربستان سعودی  

، تروریست های چچنی  {مقام های سعودی ا نپذیرد، آنان } سوریه ر  که اگر روسیه شکستِ 

المپیکِ  به  حمله  برای  }قلمرو  م  ۲۰۱۴تانی  زمس  را  و  درسوچی  میکنند  آماده  روسیه{ 

د، تضمین میکند  دار بشاراسد در سوریه برحکومتِ   حمایتِ درصورتیکه روسیه دست از

و  گروه های تروریستی قفقاززمستانی، اجازۀ حضور و بروزِ که دربازی های المپیِک  

 روسیه، پوتین  شهر ولگاگرادِ بزرگ ِ انفجارِ  چچن را نخواهد داد. و بهمین دلیل و بخاطرِ 

س عربست  تروریس ان  رژیم  را  نیز،عودی  مطلع  سایرمنابع  و  خواند  را  رژیم ِتی  مذکور 

 . جهان خواندندصادرکنندۀ تروریسم درسراسرِ 

که ظرفِ  آنجا  اخیرثابت شد تا  دهۀ  چند  اکثریتِ   خونینِ عناصرِ   ،  وفعالیتهای    تروریست 

خرد گریز    آنان، پیرو مذهبِ  سعودی داشته و تروریستی آنها درکشورهای مختلف، اصالتِ 

، عقب گرایی فکری و دشمنی   ضد عقالنی هیتِ و رجعت گرای وهابی بوده اند. همین ما

درآغوش  " و    ، "رفتن به بهشتی "درراه خدا"با هرنوع علم و روشنی و تمدن و خودکشُ 

ازکشیدنِ  استفاده  حوروغلمان"،   " وغیره،  ونفت    سرشارِ   عوایدِ   ترین  گاز  مساعد 

میدهد.  اردمکشُ انتحاری و م  عملیاتِ بسترِ  اخیر را تشکیل  بحدی  نۀ سالهای  این واقعیت 

امریکا، بصورت رسمی  خارجۀ اسبق ِامورِ   قابل فهم است که حتا خانم هیالری کلنتن وزیرِ 

زمرۀ عمده  پاکستان را ازعده، گروه طالبان و لشکر طیبه درو با صراحت، سازمان القا

لی رژیم عربستان سعودی معرفی  فکری و ما  حمایتِ ترین گروه های تروریستی مورد ِ 

 نمود. 

دست داشته نوشت که   اسنادِ  ن جمله نشریۀ انترنیتی " اگزماینر" باساِس منابع مطلع و ازآ

اطالعاتی  تنها در یمن  مزدور وعناصرِ عربستان سعودی به تعداد سی هزار تروریست ِ 

رقم زده میشوند، رژیم وهابی عربستان   دارد. این سطور  لحظاتی که  چنانکه درهمین 

سعودی، به سوِد ایاالت متحده و به همکاری نیرو های نظامی پاکستان، مشغول بمباراِن 

باید   نیز  را  نکته  این  میباشد.  کشور  آن  های   " حوثی   " علیه  خونین  حمالت ِ  و  یمن 

ظرفکری و عقیدتی، پیرو مذهب تشیع هستند ودر  متذکرشویم که  " حوثی" های یمن ازن
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بحبوحۀ تحوالت سیاسی و رویداد های اجتماعی آن کشور)جابجایی رؤسای جمهوری(،  

 به یک نیروی نظامی قوی مبدل شدند. 

و  ازرژیم  قبل  البته  سعودی  عربستان  اقدامِ هابی  بلند    این  باساس  و  یمن  علیه  نظامی 

حمایت های دوقدرت    پناهِ ش درخاورمیانه، آنهم در طلبی های  پروازیهای سیاسی و هژمونی

های  طیاره  شمول  به  پیشرفته  های  سالح  مقادیرهنگفِت  انگلستان(،  و  )امریکا  بزرگ 

طی    طوریکه  مدرن، تانکهای مشهورآلمانی به ارزش ملیارد ها دالر خریداری نموده بود.

ست  تا به همکاری  درتالش آن   نیز نگاشته آمد، عربستان سعودی این اثر  صفحات دیگرِ 

تنگاتنِگ حکومت مداراِن نظامی پاکستان، دارای سالح های اتمی نیزباشد که این خود،  

 جهان خواهد بود.   زنگ خطردیگری برای کشورهای خاور میانه و سایرمردمانِ 

نجا گسترش یافت که همین اکنون  اقدامات و فعالیتهای تروریست پرورانۀ رژیم سعودی تا آ

  آسیا، افریقا و جا های دیگر، با پرداختِ   ، آسیا و جنوب شرقِ ی خاورمیانه دراکثر کشورها

، "  تحت نام " مراکِزسالمی "مذهب وهابی و فعالیتهای تروریستی    پول، تکثیر و ترویجِ 

منابع  شان باساس آمارِ که تعداد  مساجد و مدارس" و امثالهم  ، " تأسیِس اسالمی "   تعلیماتِ 

 دست دارد.  ی سازی بالغ میشود، فعال وهای مرکزِ جهان به ششهزار  معتبرِ 

سیاسی شان  مطلقۀ    خودشان و قدرتِ اما، مقام های وهابی عربستان سعودی در مورد ِ

سازمان ملل، علیه آن سلسله ازقوانینی  حقوق بشرِ   دیده بانِ بسیار حساس اند. مثالً، ادارۀ  

بیانِ که درآ آمیز  ن کشور وضع گردیده وحتا هرگونه   شهروندی  مسلمِ   که حقِ را  انتقاد 

سخت آشنا میسازد، اعتراض    آن رابه مجازاتِ   " تروریسم " زده و مرتکبِ ُمهرِ ،  است

برای دیگران و آنچه خوب و بی  ،  دیگر، رژیم سعودی هرآنچه بد است  نمود. یا بعبارۀ

برای خود می طلبد.  ضرر مقام های عربستان سعودی، کوچکترین حرکت  است  یعنی 

یا  مخالف  واقدامِ  از سوی هرفرد  خانواده گی شان را  و  منافع شخصی، سیاسی  انه علیه 

گروهی که صورت گیرد، نه تنها که تحمل ندارند، بلکه آنرا با شدید ترین و بیرحمانه  

  ، تجهیز و تقویتِ ها دالر و دینار را در راه تربیت ترین وجهی سرکوب مینمایند، مگرملیون 

غیرو  وحتا  وهابی  تروریستی  های  و گروه  درمنطقه  به مصرف    نقاطِ   سایرِ هابی  جهان 

 اربابانِ مذهبی خودشان و   –سیاسی    اهداف و مقاصدِ   دِ میرسانند تاابزاری باشند برای پیشبرُ 

 . دنیاغربی شان درسراسرِ 
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عربستان   وهابی  رژیم  دالری  ملیارد  مصارف  و  بازیها  دست  تالشها،  همین  درنتیجۀ 

همسویی و همگرایی های سیاسی ابرقدرتهاست که بر وفِق گزارِش ماه مارچ   در  سعودی

م، تعداد تروریست ۲۰۱۵تا مارچ  ۲۰۱۴م سازمان ملل، " در فاصلۀ اواسِط سال  ۲۰۱۵

 درصد افزایش پیداکرده است "   ۷۱های خارجی در سراسِر جهان به میزان 

ری و  ، انتحافی، تکفیری، تبلیغیسالهای طوالنی، چیزی بنام وهابی، سل  درافغانستان، تا

چند سال ... سراغ نمیشد ومردم ما ازاین بیماری های خطرناک اطالع نداشتند و اما از 

سقوط ِ با  جنگهبدینسو،  نظامی،  های  کودتا  اندازی  براه  جمهوری،  و  نظام  تنظیمی  ای 

در اجنبی  های  واپسگراما،  کشورِ امورِ مداخله  سیاسی  های  اندیشه  بخصوص  افکارو   ،

سعودی به داخل کشورفرستاده ملیونها دالر و دینارِ   وتکفیری درپناهوهابی  وعناصرِ کارفا

درحال   هنوزهم  که  بیشترمی شد  جابجایی  و  چن گسترش  برخی  باشد.  طبق  انکه 

پاکستان و صد  سه ملیون طلبۀ وهابی در، همین اکنون، به تعداد بیشترازگزارشهاو آماراز

آموزش    افغانستان مشغولِ   درداخلِ   ها مدرسۀ مذهبی نوع وهابی با هزاران طلبۀ افغانی  

 میباشند. و درمجموع، اسالم سیاسی   مذهبی  های

 که به " سپاه صحابه "  مینجا ضروری است که سازمانِ تذکِراین نکته نیزدره                 

شیعیانِ                  علیه  تیغ  وهابی عربستان سعودی،  های  ازنیام   دستورمقام  افغانستان  و  پاکستان 

است،   در۱۹۸۰سال    اوایلِ درکشیده  که  آنگاه  ماه میالدی،  هفتم  کودتای  افغانستان 

نظامی  تجاوزِ  کشور شوروی وقت بخاکِ   خورشیدی صورت گرفته و قشون۱۳۵۷سالثور

  مشغولِ گر حیله    نظامی  حاکمِ   پاکستان، جنرال ضیا الحق بمثابۀنموده بودند و همچنان، در  

بنام " موال توسط شخصی  بود، ظاهراً  نواز جنهگوی" تأسیس  رتق و فتق امور  نا حق 

(  العامه   المخابراتای(، )های )سی.آی. این سازمان، سازمان واقع، درعقبِ گردید، ولی در 

ن سالها، قرار داشتند. زیرا درآانگلستان    (۶–آی( و )ام.آی  آی.اس.ن سعودی، )عربستا

مردم افغانستان و استفاده   ضد روسی جهاد ِ امریکا تصمیم گرفته بود با حمایت از ابرقدرتِ 

در  –  فکری  مساعدِ جواز )اتحاِدجماهیرِ قدرتمندِ   حریفِ برابرِ سیاسی،  خویش  شوروی(   

افراد و گروه های مذهبی    ن، دست به جلب و جذبِ بنابرآ افغانستان مقابله نماید.  خاکِ در

سالح های هنگفت، نه تنها سیل ِ  جهان بخاک پاکستان زد و با مصارفِ   تند رو از سراسرِ 

به مدرسه سازی، گسترِش   واردِ   فته راپیشر بلکه   اندیشه های   افکار  پاکستان نمود،  و 
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ونت گرای تروریستی مانند "   گروه ها و سازمان های خش و تشکیلِ اسالمی تند روانه  

، "  "  ، " لشکر محمدبدر"، " انصارالمجاهدین"   "سپاه صحابه"، " القاعده  ،  لشکرطیبه" 

فورس" "  غازی  محمد" ،  دیگر جیش  سازمان  و  ها حزب  ده  و    ،" جنهگوی  "گروه   ،  

همان سالها در  "  سپاه صحابه"    قبلی توضیح دادیم،    نیزمتوسل شد. چنانکه درصفحاتِ 

  ،  گروه طالبانچه در سالهای حاکمیتِ تجاوز روسی و    چه درسالهای جهاد ضدِ و   ایجاد شد

سبعانهکشتار  مرتکبِ  ویرانگری  های  گردید.درسال  افغانستان  خاک ِدروسیعی    هایو 

افغانستان ایجاد  در  طالبان توانسته بودند امارت خود شان را  میالدی، آنگاه که گروهِ ۱۹۹۶

" لشکرجنهگوی"، ظاهراً  بنام    "میان " سپاه صحابه  تندرو تری ازن تر و  خش  کنند، شاخۀ

رهبری   جدابه  الهوری"  اکرام   " بنام  کسانِ   شخصی  پسانها،  که  مانند    گردید  دیگری 

گرفتند.  ملک اسحاق" در رأس این گروه قرار" محمد اجمل الیاس" و "    "ریاض بصره" ،

لشکرجن  " به شمولِ هگروه  اگوی"  سپاه صحابه"،   " مذهبِ نظرِ ز  پیرو    وهابیتِ   فکری، 

بنیادگرای    گروه ها و تشکالتِ سایرِ تشیع بوده و مانند  اهل ِ  عربستان سعودی و شدیداً دشمنِ 

رات نظامی پاکستان  سازمان استخبا  همه جانبۀ  تحت نظارت و حمایتِ   پاکستانی،متحجرِ 

متذکره،قرار گروه  حاکمیتِ   دارد.  طالبان  درسالهای  افغانستا  گروه    ضدِ بر،  ندرخاک 

دادند.    مامردم ِ انجام  یی  بیرحمانه  کشتارهای  و  دیگری  خونینِ   انفجاراتِ جنگیدند   

رنیز صورت گرفت که تنها  ، قندهار و کنُ شهرکابل، در والیات مزار   موازی با حادثۀ نیز 

ده شد، به تعداد بیست و شش تن  رانجام داانفجاری که در یک مسجد دروالیت کنُ   اثرِ در

 اضحی درماه  عیدِ اول ِ   انتحاری دیگری که در روزِ   و انفجارِ ما جان سپردند.    میهنانِ هم  از

در ۲۰۱۲اکتوبر   مرکزِ م  ازمیمنه  فاریاب  والیت  گرفت،    ها صورت  گروه  همین  سوی 

 . ن زخمی شدندشتر ازآبیشتر از پنجاه نفرنماز گزار کشته و بی 

جمعیت علمای اسالمی " پاکستان    اما، سپاِه صحابه، ازنظر بنیادی، شعبۀ جداشده یی از"

به عهده  آنرا  اعظم طارق" رهبری  موالنا   " بنام  نخست، شخصی  درسالهای  که  است 

 داشت. یکی ازاهداِف سپاِه صحابه درآن سالها، جلوگیری  

اسالمی نوع تشیع ایران باالی مردم پاکستان و ممانعت ازبرپایی مجالِس    ازنفوذ انقالب

ام حسین بود و بنابرآن، با " تحریِک فرقۀ جعفری" پاکستان  عزاداری بخاطِرشهادِت ام

م( تبارزنموده بود، به خصومِت خونین  ۱۹۷۹نیزکه یکسال قبل ازتأسیِس سپاِه صحابه )

 ردید.برخاست وموجب ِقتِل صد ها تن از اهِل تشیع در خاک ِپاکستان گ
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ه درمناطِق پنجاب ِ  گفته شده که " سپاه صحابه "، حدود یکصد هزارعضو و پنجصد پایگا 

 پاکستان دارد.  

 

 

 . گوی" در پاکستان ه" لشکر جنملک اسحاق رهبر  

 

 برخی ازمراکزتبلیغی وآموزشی عربستان سعودی

 درخاک پاکستان 

عربستان سعودی )وطبعاً اندیشه های تندروانه ی تروریستی آن(   وهابیتِ   برای آنکه نفوذِ 

 درشهرها ووالیاتِ "تبلیغی" آن کشور  اینجا تنها ازمراکزِ  پاکستان روشنترگردد، دردرخاکِ 

متذک باید  بریم.  می  نام  مراکزِ رپاکستان  این  که  ازشد  جدا  تبلیغی،  دانشگاهی    فعالیتهای 

وهابی    ای مالی هنگفت به سازمانها و تشکالتِ ومسجد سازی و مدرسه آفرینی و حمایت ه

پاکستان صورت می  دیگراست که در خاک ِ   و دیوبندی و صد ها پروژه ی خانه خرابکنُ 

 وازجمله، افغانستان( فرستاده میشوند:  آنجا به کشورهای منطقه ) گیرد و از
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می  که ازجملۀ بزرگترین و مجهزترین مراکزاسال  ملک فیصل   مسجدِ :  درشهراسالم آباد

 ذولفقارعلی بوتو آغاز گردید و درسالهای زعامتِ   زعامتِ   آن دردورانِ در منطقه بوده کارِ 

 . جنرال ضیا الحق به پایان رسید

دانشجویان آن را   یشترینبین المللی اسالمی یا )جامعۀ االسالمیه العالمیه( که ب  دانشگاهِ 

این دانشگاه توسط عربستان  کشورهای آسیایی و افریقایی تشکیل میدهد. مخارج ِ  جوانانِ 

یده گزُ  آن ازعربستان، مصر، سودان، کویت و پاکستان بر سعودی پرداخته شده و استادانِ 

تربیتِ  عمدۀ سعودی ها درمیشوند. مقصدِ  و  آموزش  های   کشوردانشجویانِ   این مورد، 

 میباشد.   ب وهابیاندیشه های مذه چار چوبِ مختلف در

 پاکستان است که  خاکِ  آموزشی عربستان سعودی در مراکزِ ازیکی دیگر: فیصل دانشگاه  

اسالم اجتماعی، شرعی و تاریخ ِ  مربوط به زبان عربی، علومِ آن مضامین و مطالب ِدر

 تدریس میشود. 

، دایره اصالح، العرفاتاعه العلوم، اداره ندا  االش   سنت، ادارۀاهلِ   : دارالتبلیغِ درشهرالهور

مرکزِ  سلفیه،  جمعیتِ   تنظیمِ   مکتبِ دارالدعوه  صحابه اسالمی،  محبین  مجلِس   مرکزی    ، 

  مکتبِ سنی داراالشاعه، دین محمد پریس،  رضا، اداره کریمیه تعلیم القرآن، دارالکتاب،  

ق،   الفارو تعمیر االنسانیه، مکتبِ   نوریه، مطبع کریمی، مکتبِ   رضوان، مکتبِ   آئین، مکتبِ 

القرآن،   خدامِ   صحابه، انجمنِ بساط ِ  اکیدی، مکتبِ  مدینه، المحمودمجیدیه، مکتبِ   کتابخانۀ

 العلوم.  لسنه محمدیه، مطلع العلوم و مظهرف االسالمیه و انصارامعاراداره حفظ ِ

جال الحق، مکتب معاویه، عثمانیه اکیدمی )اکادمی(، انجمن اسوه   : مکتبِ کراچیدرشهر

اسالمی، اداره المعارف، مکتب جاالحق، ابوسفیان اکیدمی، حاجی   حسنه، مجلس نشریاتِ 

التوحی   معارف الحق؛  ، مکتبِ د، جماعه المسلمین، سورتی اکیدمیعارفین اکیدمی، بیت 

یبه، فاروقیه،  رقانیه طسالمیه و مدرسه ی فاالرشاد، داراالفتا جامعه العلوم االداراالفتا،  

 مکتب الدعوه.، اشرفیه، رحیمیه  و مرکز  امجدیه 

  ، مخدوم رشید، تحریکِ  سنت، مجلس نشرالسنهاهلِ   : فاروقی کتب خانه، تنظیمِ لتاندرم  

  اهلِ  تنظیمِ  نشر و اشاعه اسالمیات، دفترِ   و جماعه، کتابخانه مجیدیه، ادارۀ  اهل سنهخدام ِ

 .  السنه و جامعه خیر المدارس
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ناموس صحابه    ظِ مسلم تاون، تحف   طلوع اسالم، اداره تحقیق و تبلیغِ   بزمِ   :  در راولپندی

 . ، دارالتوحیدوجامعه اسالمیه 

، نظارت االشاعه لتریچر،  جامعه محمد شریف، جامعه العلوم شرعیه  :درشهر جهنگ 

 . و ارشاد نظارت اصالحضیا االسالم، 

و داراالفتا    دارالقرای مرکزی  ، ادارۀ اشاعد المعارف،  رشد و هدایت  مکتبِ   :در شهر ربوه

 و . .  

قۀ   قاسمیه درُملتان، تافی القران درمنط، دارالعلوم ِهمچنان دارالعلوم ِاشرفیه دربلوچستان

مدرسۀ اسالمیۀ فیض العلوم، مدرسۀ سجوال  رحیم یار خان، مدرسۀ دین پروردررحیم آباد،  

پانیوتی  دارالعلوم  اجنسی،  حامدیه درخیبر  دارالعلوم  دارالهدا  ،  درحیدرآباد،  و  دارالعلوم 

 صد ها و هزار های دیگر. 

مذهبی فراوان، بازهم باساس پالیسی    مدارِس آموزشی و، عالوه ازمراکزِ عربستان سعودی 

مقاصدِ  و  درخاِص   ها  اش،  سیاسی  ترمیم ِ  و  درمساجد ِ تعمیر  پامتعدد  کستان  خاک 

، جامع  باِب رحمتبزرگی بنام    کراچی، مساجدِ تنها درشهر .  نیزسرمایه گزاری نموده است

اعظم و غیره بنیاد نهاده است که همۀ    نورانی، مسجد فاروقِ  سهراب، جامع مسجدِ   مسجدِ 

 وهابیت شناخته شده اند.   تبلیغ و ترویجِ  آن بمثابۀ مراکزِ 

کوچکی ازفعالیتهای مذهبی عقب گرایانه و تروریستی    واقع، نمونه هایاین مراکز، در 

  نقاطِ پاکستان برمال میسازد. اینکه درسایرِ سه شهرِ   - و عودی را تنها درد عربستان س  وهابیتِ 

وجود    دیگر  تبلیغی و تخریبیکشمیر و نواحی مرزی، چه تعداد مراکزِ   این کشوربه شمولِ 

 دارد، تا همین لحظه برای مؤلف روشن نیست. 

ازجوانانِ  زیادی  مختلفِ   مسلمانِ   تعداد  کشورهای  به  مراکزشامل    مربوط  دراین  جهان 

مذهبی خاص و شست و شوی مغزی، به ُکمک و   گردیده و پس ازفرا گیری موضوعاتِ 

،  شیخ نشین های خلیج مالی و سیاسی شبکه های اطالعاتی عربستان سعودی،    مساعدتِ 

  ، وهابیسم   اشاعۀدرتا    جهان فرستاده میشوندکا، بنام " تبلیغی " ها به سراسرانگلیس و امری 

  تروریستی عناصرِ   وجلب و جذبِ   ندیسم و اندیشه های عقب گرایانۀ مذهبیدیوب  سلفیسم،

تنها درچهارچوب    متأسفانهمذهبی    اقدامات، تبلیغات و فعالیتهای ظاهراً این  نمایند.    فعالیت
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چندین سالۀ ممالک    باقی نمانده و در آینده نیزنخواهد ماند، بلکه تجاربِ تبلیغ وآموزش  

آنهمه فعالیتها   اسالمی و حتا کشورهای غیراسالمی ثابت کرده است که درونمایه و بازتابِ 

وهابیسم عربستان سعودی آب میخورند، همانا نفرت، خشونت، خونریزی،    که ازکانونِ 

دچارِ  را  جهان  که  است  تروریسم  و  تهدید  استتکفیر،  نموده  بزرگی  چنانک مصایب  ه  . 

ها سر بیرحمی  مانند،  سابقه  بی  کرد برُ ی  مثله  ها،  جمعی،  یدن  دسته  کشتارهای  نها، 

  عمل انتحاری، اعدام کردنِ   ارتکابِ  عامه،  های کور و بی باکانه درمساجد و اماکنِ انفجار

معصوم، ضدیت با کانون های علمی و فرهنگی، شیعه ستیزی و صد ها و    حتا کودکانِ 

عملِ  ها  جوانمردانۀ  هزار  نا  و  جایز  نا  چچن   پاکستان،  درافغانستان،  ،  قفقاز  ،دیگرکه 

انجام    نقاط دیگر جهان همه روزهسوریه و عراق،  لیبیا، یمن، افریقای شمالی،  داغستان،

و   صریح  نمونۀ  میشود،  شدۀ  داده  و  شناخته  وهابیسم  همین  وجوِد  اندیشۀ 

درهرگوشه   " آموزش های دینی"  امر، تحت اسم و رسمِ ظاهرِ است که درآمیزاسرارمراکزِ 

 های اسالمی ساخته میشوند.  و کنار کشور

  تبلیغ و ترویجِ   هم غرِض ازی با فعالیتهای فوق الذکر، بازعربستان سعودی، مو مقام های  

های منطقه، دست به فعالیتهای انتشاراتی یا رسانه  شتر مذهب وهابی درپاکستان و کشوربی 

  ی و تلویزیون   ییرادیو امه های  پخش برن کتب، مجالت، روزنامه ها و حتا    یی مانند چاپِ 

به دو نیز زده است. م الدعوه"  نامۀ "  ، بان )پشتو و فارسی( درایالت پشاورزثالً، هفته 

بی های آن کشور نشراتی وها  بدون وقفه چاپ و توزیع میگردد. نشریۀ " المجاهد " ارگانِ 

به نشر  تیراِژ زیاد درهرماه  بنام " ترجمن   میرسد و مؤسساتِ با  السند" شراتی دیگر  ،  ان 

 کراچی و امثالهم نیزفعال هستند.   مطبوعاتِ  مکتب قرآن و دفترِ 

غان درکتابی که به رشتۀ تحریردرآورده  اف    مجاهدینِ امریکا نزدِ سابق سفیر "پیترتامسن"  

 : بستان سعودی درجهان چنین مینگارد، در رابطه با فعالیتهای مذهبی عر است

ن کشورها بنا  عال بوده صد ها سازمان و مسجد درآف  کشورِ   ۶۰" عربستان سعودی در  

میکند، مصارفِ  تمویل  را  اسالمی  یونیورستی  و  مدرسه  ها  های   نموده، صد  آموزش 

  مسایلِ  درسی شاملِ  مذهبی را به عهده می گیرد و کتابها و موادِ  سکالرشپ در انستیتوتِ 

 (  ۷)"  ه مینماید.فوق محافظه کارانۀ وهابی را تهی 
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در  شبکۀ بی.بی.سی"   " پراگنی  های  خبر  ازبرنامه  ازیکی  انورقولِ خویش  "سید    "  

دینی پاکستان    مدارس   دوملیون نفر درحدود  : "  گفت  خبرنگارخویش از قلمرو پاکستان

  حدود    رایگان فراهم است ...  اقامت    آموزش هستند وبرای همه آنها غذا و محل    سر گرم  

 بیست هزار مدرسه دینی در پاکستان ثبت شده است ... دردهه هشتاد زمانیکه جهاد  

افغانستان ایفا    مهمی درجهاد    دینی در پاکستان نقش    مدارس  از  افغانستان آغازشد، برخی

کشمیر" خوانده میشود،    که "جهاد     دینی درآنچهمدارس  کردند. پس ازآن افراد زیادی از

درجنوب   بیشترمدارس   ... گرفتند  ازسهم  پنجاب  رهبر    لنگاه،  محمد  تاج    حزب    سوی 

علمای اسالم ) جی یو آی( به رهبری موالنا فضل الرحمن    جمعیت  سیاسی موسوم به  

طالبان  اداره میشوند... درافغانستان هستند و  که  درپاکستان هستند همه    یطالبانی  که 

تحریک   لشکرجهنگوی،  صحابه،  سپاه   .  .  . هستند  آی  یو  جی  و    ختم    مربوط  نبوت 

 ( ۸) علمای اسالم هستند..." محمد همه اینها نیز وابسته به جمعیت  لشکر  

  تأسیِس وحمایت های فکری ومالی و وهابی عربستان سعودی، عالوه ازآنهمه تالشها  رژیمِ 

و مکتب  مراکزِ مدرآنهمه  و  ودانشگاه  ازسه  یکتعداد  بدینسو،  ازسالها  و  تبلیغی،  احزاب 

  اهلِ   ، " جمعیتِ اسالمی"  ویل میکند مانند "جماعتِ تم مذهبی پاکستان را نیز   تندروِ   کالتِ تش

اسالمی    ماعتِ ج  ، " حزبِ کشمیر"   علمای اسالم"، " حرکت المجاهدینِ   ، " جمعیتِ حدیث "

جهنگوی    ، شبکۀ تروریستی " حقانی " ، " لشکرِ طیبه "  صحابه "، " لشکرِ ، " سپاه ِکشمیر"

 " و امثالهم.  

شبه قارۀ هند افتیده  وهابی، سالها قبل برگفتنی است که هرچند سایۀ مذهبِ این موضوع نیز 

ردانید، برقراری  د ترگ پاکستان تن   تند مذهبی را بخصوص درخاکِ بود، اما آنچه این روند ِ 

جانبۀ  روابطِ  سعودی  سیاسی  همه  عربستان  رژیم  کشوربا  این  فرهنگی  و  اقتصادی   ،

جنرال ضیاالحق که خود،   حاکمیتِ   ر دورانِ درسالهای زعامِت ذولفقارعلی بوتو بود که د

 پیرو مکتب " دیوبند " بود، تند تر و گسترده تر گردید.  

از  عدۀما،ا ماه سنبلۀ  آگاهانِ دیگری  بتاریخ  "    ۱۳۹۱سال    سیاسی،  ازطریق  خورشیدی 

چهل هزار   همین اکنون در پاکستان، به تعداد  اطالع رسانی افغانستان"  گفتند که    شبکۀ

 مدرسه ی مذهبی با پنج ملیون طالب دینی  و یکصد و بیست هزار مدرس وجود دارد. 
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 آی استپروری ازطرف آی.اس. تروریستی و این عکس، سند گویای طالب ساز

ازبی.بی. لنگاه    قولِ سی  محمد  منطقه  :  مینویسدتاج  در  مدرسه  ازیک  مسه  "زمانیکه 

مولتان هفتصد طالب برای جنگ به افغانستان فرستاده شدند و    کوهته در نزدیکی شهر  

مربوط به جمعیت علمای اسالم برای ابراز تشکر از مسوالن، از این مدرسه    دو وزیر  

 " بازدید کردند.

اخیراً درپاکستان این پرسش به شدت مطرح "  بی.بی.سی طی این گزارش می افزاید که  

رمدارس  دینی به مصرف میرسد، از کجا می آید؟  است که ملیونها دالر هزینه ای که د

( "۹ ) 

 ایجاد مرکزاسالمی )وهابی( درشهرکابل

  وهابی و صدورِ   مذهبِ   ترویجِ   تالشهایش درجهتِ ۀ  ژیم شاهی عربستان سعودی به سلسلر

م  ۲۰۱۲سال  اکتوبرِ ماه ِمذهبی به کشورهای اسالمی جهان، دراخیرِ   تند روی و خشونتِ 
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و بی  بی نظیر  ،که درمنطقه  "اسالمی"  بزرگِ   است یک مرکزِ که قراررسماً اعالم نمود  

کابل  شهرِ قلِب  مرنجان" واقع در  در"تپۀدالر،  ملیون    یکصدترازبیش  باشد، به مصرفِ   مانند

  " مرکزِ   نه های افغانستان گفته شد که اینشده در رسامارنماید. درگزارشهای منتشراع

و به قولی، یکصد و بیست جریب( زمین  شصت جریب )  ساحۀک عبدهللا " درلِ اسالمی مَ 

   بزرگِ سالونِ   ،به گنجایش پانزده هزارنمازگزاربزرگ    بنا خواهد شد که دارای یک مسجدِ 

 ملحقات خواهد بود. ه گنجایِش پنجهزارطالب وسایرب تجمعات، یک خوابگاه 

رداخل و خارج  د  خبره  اهلِ زیادی ازوطندوستان و   عدۀدیگرواکنشهای  خبر، یکبارِ این  نشرِ 

قاله ها و تحلیل های سیاسی  م  ها و نوشتنِ افغانستان را برانگیخت. آنها ازطریق رسانه  

  وهابیسِم،   آموزِش   بزرگِ مرکزِ   جادِ عربستان سعودی بجزای  رژیم  داشتند که منظورِ اظهار

و   تندروانۀ افکارِ   ترویجِ  ،دینی  بامذهبی  و  اهلِ ضدیت  درافغانستان  ایجادِ منطقهتشیع   ، 

دینی و مذهبی افغانستان   طالبانی پاکستان با مدارِس   مدارِس ارتباطی مستحکم میان  مرکزِ 

افکار و    یغاتی علیه جمهوری اسالمی ایران و ترویجِ تبل  -سیاسی  پایگاهِ و باالخره، تأسیس ِ 

 دیگری نخواهد بود.  چیزقلمرو افغانستان، دیشه های عقب گرایانۀ وهابیسم دران 

افغانستان، امضای  مدن  سیاسی و جامعۀ  امورِ   ه کارشناسانِ دالیل بود کباساس همین   ی 

آنرا   ته و آیندۀانتقاد گرف  حامد کرزی را به بادِ   توسطِ این مرکز منوط به اعمارِ   موافقت نامۀ

امور    همین کارشناسانِ  افغانستان دانستند.  مردمِ    سنتی وعارفانه و منافع ملیاسالمِ   به زیانِ 

اعتراو  کنندهافغانهای  واقعاً    ض  هرگاه رژیم عربستان سعودی  که  نمودند  برای  اضافه 

  ثروتِ با استفاده ازهمه،  افغانستان دلسوزمی بود، باید اولتراز  درد دیده و رنج کشیدۀ  مردمِ 

فقر و بی روز گاری ملیونها   و ازالۀآبادانی افغانستان  در،   نفت فروِش ناشی از  وردۀباد آ

یعنی رژیم مذکور میتوانست بجای مدرسۀ    نکرد.هرگزکرد که  این سر زمین اقدام می  انسانِ 

 درشهرکابل ایجاد مینمود.  یا مراکزدرمانی طالب سازی، یک یا چند کارخانۀ تولیدی

میالدی به    ۲۰۱۴زمانیکه محمد اشرف غنی پس اززعامِت حامد کرزی دراواخِر سال  

افغانستان جمهوری  ریاست  ازنشست  کرسی  را  اش  سفرخارجی  نخستین  عربستان  ، 

و ضمن دیگرمسایل، موضوعِ کارعملی این به اصطالح مرکِزاسالمی   سعودی آغازنمود

درشهرکابل را نیز با مقام های سعودی مطرح نمود. چنانکه متعاقِب همین سفر، هیأت  

کشور) هردو  نی های  یوسف  بن  دکترمحمد  صالح  و  افغانستان  واوقاف  وزیرحج  ازی 
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اوِل ماه قوس سال  (، بتاریخ  عبدالعزیز شیخ وزیرشووِن اسالمی واوقاف عربستان سعودی 

 .درکابل به امضا رسانیدند  خورشیدی ۱۳۹۳

 

 

 نمایی ازمراسم عقد قرار داد ساختمان مرکزاسالمی درکابل 

برای آنکه واکنش ها و نگرانی های عمومی مردم افغانستان بخاطرتأسیِس این به اصطالح  

نشریۀ   تبصرۀ  ازیک  بخشی  اینک  آشکارترگردد،  شهِرکابل  درقلِب  مرکزاسالمی 

الکترونیکی بنام "همبستگی" اُرکان نشراتی " حزب همبستگی افغانستان " به نقل ازشمارۀ  

 آن در اینجا نقل میکنم:  خورشیدی ۱۹۹۳بیست و ششم ِ سال 

داد   قرار  تربیت    مرکز    ایجاد    "...  نام    رسمی  زیر  بزرگترین مرکزاسالمی  انتحاریون   "

هولناکی برای مردم ما بود.  عربستان؛ خبر    سوی حکام   سفید ازچک    " با سپردن  کابلدر

انزجار   با  این عمل  ما که چندین دهه است  شدید ووسیع   خوشبختانه  قربانی  هموطنان 

جهالت   و  تروریست    تروریسم  های  اربابان  گروه  و  انبنیادگرا  شان  مواجه  خارجی  د، 

عشرت اند،   عیش وعربستان سعودی که مست    آگاهی آنان دارد. سران  گشت که نشان از

جهالت و ددمنشی،  دام  مردم ما و سایرکشورهای اسالمی درعمیق تر  ردن  برای فرو ب  

طالباسالم   و  داعش  نوع  تجویز  را  ترین ی  خونریز  حامی  پسین   دهۀ  چند  طی  کرده 

االزهر   دیروز  اگرتا  اند.  بوده  درکشورما  مصر، حقانیه، الل مسجد و صدها  موجودات 

دیگر   مدارس  مدرسۀ  سایر  پاکستان،  و  ایران  ق م  بعنوان   مراکز    آخوندی  استخباراتی 
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ب   دستگاه های مولد   را  افغانستان و منطقه  افراطیت،  و  ه خاک و خون کشاند،  طالب 

ضد ترقی و انسانیت درکابل، افغانستان را    جهالت پیشگان    تولید    مرکز  بزرگترین  ایجاد  

... ساخت  " فیصل مسجد" و" به سوی سیه روزی و بد بختی ابدی سوق خواهد داد

اسالمیک یونیورستی " دراسالم آباد  پاکستان با پول و سر پرستی وهابیون  عربستان،  

د. این مراکز، زیرنام  " اسالم"  کدر و عبرتناکی است که نباید آن را فراموش کرتجربۀ م

راه اندازی گردیدند، اما به فابریکه های طالب سازی و صدور  جنایت و انتحار برای 

ما بدل شده ازآنها خطرناکترین تروریست های القاعده، شبکۀ   منطقه و بخصوص، کشور 

ردند... حکام  عربستان که با امریکا و غرب زدو بند  ر آوبحقانی، طالبی و تنظیمی سر  

را   سفید  چک   این  اند،  اسالم  درجهان  غرب  های  دست  چوب   و  داشته  خاینانه  های 

اند.  کرده  پیشکش  درکشورما  وهابیت  و  تروریزم  تقویت   برای  امریکا  طبق  سیاست  

کشید، برنامه  امریکا که گروه ماورای وحشی " داعش " را برای خاورمیانه به میدان  

دارد تا افغانستان را نیز تحویل  برادران  همکیش  آنان دهد و این مرکز  جدید، پروژه ای  

 است برای مغز شویی جوانان ما و تبدیل آنان به انتحاریون  بیگانه با انسانیت..." 

بود که گزارش های دیگری    هنوز کارایجاد مدرسۀ "اسالمی" درقلب شهر کابل آغاز نشده

دینی  برمبنی    " مدرسۀ  یک  سعود    – ساختمان  آل  وهابی  رژیم  دیگرازطرف  مذهبی" 

دروالیت ننگرهار نیز ازطریق رسانه های کشور به نشر رسید وگفته شد که مدرسۀ مورد  

نظر، ازجملۀ بزرگترین مدارس ساخت آل سعود در منطقه خواهد بود. این موضوع نیز  

 ود. افشا شد که نصاب درسی و تعلیمی این مدرسه، کامالً به زبان عربی خواهد ب 

سپتمبرسال   درماه  سی  بی  بی  تحقیقا۲۰۱۵خبرگزاری  نهاد  یک  گزارش  تی   م، 

افغانستان( مبنی برخطرات ناشی ازمدارس اسالمی درکشور    استراتژیک)مرکزمطالعات  

 را به نشر رسانید که اینک ما، بخشهایی ازگزارش نشر شده را در اینجا نقل میکنیم:  

ین گزارش را براساس پژوهشی درپنجاه مدرسه  ا  " مرکزمطالعات استراتژیک افغانستان

ای که در نهاد های دولتی ثبت نشده اند، واقع در ده والیت درجنوب، شرق، شمال و  

 مرکز افغانستان تهیه کرده است."

درصد    ۱۵گزارش ازقول عبداالحمد محمدی تهیه کنندۀ گزارش همچنان می افزاید: " تا   

درصد ازکسانی که با آنها    ۸دروانه قرار دارند و  این مدارس تحت تأثیر گرایشهای تن از
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مصاحبه شده، باورهای سلفی و وهابی خود را اظهار کرده اند... رد پای ایده های رادیکال  

در مدارس پیدا میشود. یکی از شاخص های ما پیروی از وهابیت و سلفی گری بود که  

ادان و دانشجویان مدارس به  در والیت هایی مثل ننگرهار وکنر، تعداد قابل توجهی ازاست 

درصد    ۱۷این باور بودند که فرقۀ وهابیت وسلفی گری انعکاس دهندۀ اسالم واقعی است...

خاصی   شرایط  تحت  انتحاری  حمالت  که  بودند  معتقد  مدارس{  }دراین  ازپاسخگویان 

پدیده   تهیه کنندۀ گزارش افزود که "این خودش جای نگرانی است، این ها  جایزاست." 

اندهای جد بگیرد،    یدی  آنها را  جلوگسترش  نتواند  اگردولت  است.  که درحال گسترش 

چه درعرصۀ    درآیندۀ نه چندان دور، آنها چالشهای بزرگی را برای دولت ایجاد میکنند، 

   فرهنگی . " –امنیتی، چه سیاسی و چه عرصۀ اجتماعی 

 نکته یی پیرامون مدرسۀ " دیوبند " 

آن با پیروان مدرسۀ " دیوبند"    تنگاتنگِ   و ارتباطِ حال که موضوع مربوط به وهابیسم  

این    پاکستان مطرح شد، الزم است پیرامونِ   خاکِ عمدۀ آن دردرشبه قارۀ هند و تمرکزِ 

دراین مورد،    تا سخن مان  مدرسه، مؤسس و اندیشه های آن نیز اندک توضیح ارائه نماییم

 :  یابدمنطقی   استحکام 

دیوبندیسم، حدودِ  ازس  اندیشۀ  ازه قرن قبل  بنام امروز، توسط یکی  آنزمان  دینی  علمای 

اسالم ِاصیل زایل شده    هللا معتقد بود که روحِ داده شد. شاه ولی  دهلوی( بروز)شاه ولی هللا  

 زایل شدۀ اسالم  ن، بایستی حرکت و جنبشی را به وجود آورد که توسط آن روحِ بنابرآو 

همۀ    شاهی و یک رهبری متمرکز بود کهپاد یک نظام ِوی همچنان، طرفدارِ .  اعاده گردد

 آن جمع شوند.  چترِ مسلمانان در زیرِ 

لیس درشبۀ قارۀ هند حاکم بود،  انگاستعمارِ میالدی، آنگاه که هنوز۱۸۶۶رسال  د  سپس،

  ییروستاو در  هند    دیوبند را درشمالِ بزرگترِ مرکزِ   شخصی بنام موالنا محمد قاسم نانوتوی

دینی و مذهبی را " دیوبندیه"  آن به بعد، این مکتب ِو از  پایه گذاری نمودبنام " دیوبند " 

این مدرسه زدند، عبارت    موالنا محمد قاسم دست به تأسیِس   علمایی که درکنارِ نهادند.    نام

رسۀ  مد  شاگردانِ   والنا رفیع الدین، موالنا محمد یعقوب و حاجی محمد عابد. تعدادِ م بودند از

نمیکرد.  موردِ  نفرتجاوز  پانزده  از  نخست،  وهلۀ  نخست  نظردر  درسالهای  آنکه  ،  با 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1055 

 

این مدرسه فارغ شده و دست به  انگلیس ازضد استعمارِ   علمای آتشین مزاجِ ی ازیکتعداد

پسان ها، تغییرات و تعدیالتی    استعمارزدند، اما  یوغِ زیرِ  تبلیغاتی برای رهایی ازمبارزاتِ 

این مدرسه، مضامین و    مثالً، مسووالنِ آموزشی آن بمیان آورده شد.  سی و  تدری   امورِ در

کالمی مانند   بیشترعلومِ  درسی حذف نموده کتبِ   ونِ مت جدید را ازمربوط به دانِش  مطالبِ 

اسالمی، فلسفه، صرف و نحو وحدیث را جا گزین آنها  فقه، تفسیر، تجوید، سنت، حقوق ِ

 کردند.  

و  شهرت  تدریج،  به  دیوبند  وگسترِش مدرسۀ  نمود  بیشترحاصل  زیادی شاگردانِ    

گفته    مینمودند. دینی مراجعه  های آسیایی، افریقایی و آسیای مرکزی به این کانونِ ازکشور

تعدادِ  به  اکنون  همین  "دیوبندیسم"  که  ملیونمیشود  یکصد  پاکستان،  هندوستان،  نفردر   

و  دیش  بنگله  دارد.افغانستان،  پیرو  ها  دیوبندیسم    غیره جا  اخیراندیشه های    درسالهای 

جمهوری   است.درقلمرو  کرده  نیزنفوذ  ایران  هندِ   اسالمی  های  مقام  برتانوی،    وقتی 

و  محبوبیت  بروفقِ   اثراتِ شهرت،  نمودند،  مشاهده  را  دیوبند  های   آموزشهای  زیرکی 

و عماست  افراد  بکارشده  دست  خویش  پرعناصرِ اری  این  دست  رانیزشامل  شان  خود  ودۀ 

مثبت و استعمارزدایی آن کاستند.  بعد ها، منسوبین    زمان، ازتأثیراتِ   نموده به مرورِ مرکز 

مذهبی    –احزاب و سازمان های سیاسی    این مدرسۀ مذهبی، دست به تشکیلِ   و فارغانِ 

 تنگاتنگی بهم رسا نیدند؛ زیرا عالوه  عربستان سعودی پیوندِ   وهابیسمِ   مختلف زده با مذهبِ 

ه های خواستها و اندیشه های آنان با خواستها و اندیشازدسترسی به منبع مالی عظیم،  

  بخشهای اعتقادیدر یها با وهابی ها،  مثالً، دیوبندوهابیسم نزدیکی زیادی داشته و دارد.  

 وجه مشترک دارند: ، ذیل 

 ودن در آنجا زیارتگاه ها و رجوع کردن و دعا نمتعمیر ِمخالفت با * 

 دارای علم غیب بوده است  )ص(  این ادعا که  حضرت محمدکردِن  *  رد 

 ثواب کسبِ صلوات غرض ِ قرآن و فرستادنِ ختم ِ  * نپدیرفتنِ 

 آن دانستنِ حضرت محمد )ص( و شرک میالدِ رد  کردن ِجشن و تجلیل از* 

 متوفایی فرد ِ شفاعت خواستن از کسی و یا *  رد کردِن 
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 هم ظهور کند کسانی باال تر و یا بهتر ازانبیا شاید  مخالفت با این عقیده که * 

 فوت یک مسلمان عزا داری و یا بزرگداشت در روز سوم ِ*  غلط دانستِن 

 آزادی اجتماعی و  مدنی زنان  * مخالفت با هرنوع حقِ 

 جدید   ی با هرنوع علم و دانِش * دشمن 

 اهل تشیع  * مشرک دانستنِ 

 عمدۀ دیوبند درشبه قارۀ هند، تعدادِ نخستین مرکزِ   تأسیِس گفته میشود که سیزده سال پس از 

اق المدارس  ، مانند وفافزایش یافته بود هندوستان، به دوازده مرکزمختلفِ نقاط ِ آن درمراکزِ 

، حرکت المجاهدین،  کعبه، جمعیت علمای اسالم  خدامِ   ، انجمنِ عربیه، جمعیت اال نصار

وامثالهم  ندوت اسالمیه  ملیه  جامعۀ  ازذکرِ العلما،  هرگاه  دیوبندی.  مدرسۀ  ها  ده    اسمای 

پاکستان    دِ ادیوبندیسم، پس ازتقسیم هند و ایج   هندوستان بگذریم، پیروانِ   سرزمینِ دردیگر

زدند  زیادی  های مذهبی دیوبندی  احزاب وتنظیم    میالدی، دست به تأسیِس   ۱۹۴۷درسال  

رژیم    پس از رویکارآمدنِ   یعنی  ، به بعد  میالدی۱۹۸۰سال  و این سلسله، بخصوص از

مذهبی تا سال    روبه فزونی گرفت، چنانکه تعداد چنین مدارِس   نظامی جنرال ضیا الحق

بالغ بر۱۹۸۴ با درنظرمدرسه گردید.  ۱۰۹۷میالدی  بعد،    اهدافِ   داشتِ البته درسالهای 

افغانستان، به تعداد چنین گروه ها و  هند و برابرِ تان دردولت پاکس   واستراتژیکِ انه  خصم

نقاط ِ  ،مسلح  احزابِ  در  تروریستی  و  درمناطقِ مختلف ِتندرو  بخصوص    پاکستان، 

ونواحی مرز با هندوستان( توسط شبکۀ   افغانستان  ر و نواحی سرحدِ ایالت پشاو شمالغرب )

 افزوده گشت.  آن کشوراطالعات ارتِش 

مالی و    دیوبندیسم بود و عالوه ازآنکه پیوندِ   قبالً تذکرداده شد که ضیاالحق ازجملۀ پیروانِ 

  عمالِ   مذهبی و سیاسی با رژیم وهابی عربستان سعودی را تا توانست تعمیق بخشید ودستِ 

  وجهۀ  کسبِ ، بخاطرِ بازگذاشتمذهبی درقلمرو پاکستان را –فعالیتهای تبلیغی آن کشوردر

وهابی    –به مذهب پناهی افراطی نوع دیوبندی  نیز   عامۀ مردم پاکستانافکارِ   سیاسی نزدِ 

افراطی پاکستان را ظرف یازده سال   آنکه احزاب و تشکالتِ . وی عالوه ازتکیه نمود

مالی و سیاسی نمود، حتا    راه جمع آوری ُعشر و ذکات و . . . حمایتِ خویش اززعامت ِ

 آن کشور نیز اشاعه داد.   ارتِش  میان افرادِ ه های وهابیگیری تند روانه را در اندیش
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 عیاشی ها و ولخرچی های شهزاده گان آل سعود 

عنوان " خدمت  آن کشوراز یکطرف تحت ِ  وهابیتِ   عربستان سعودی و حلقاتِ   مقام های

جهان افراد و کتله های عقب ملیارد دالری درسراسرِ   گزافِ   با مخارجِ هب "، به دین و مذ

را در خون و خاکستر بنشانند و ازسوی دیگر،  گرای تاریک اندیش می پرورند تا ملتها  

الکترونیکی    درلحظاتی که نشریۀاند.  شده  جهان    شهرۀاخالقی    فسادِ درعیاشی و سفله گی و  

" آی. تی. ان"    رات مدیر شبکۀواندم، نظرم به اظهام " اپرات " را میخ ۲۰۱۲ماه نوامبر

{،  بیمونارک }واقع در دُ   سعود در هتلِ یکی از شاهزاده های آل ِ  : " اتاقِ افتاد که میگفت

نهم کنارِ  بیست و  بنده قرار  طبقه ی  اول صدای موزیک بصورت    داشت. از شبِ اتاق 

بزند...  هتل هم نمیتوانست به او حرفی   ب اینکه مسوولِ عج وحشتناکی تا آخر باال بود و ت 

اعتراض کردم، }مسو   وقتی شبِ  اتاقِ  هتل{  ولِ سوم  اگر میخواهید  تان را    بمن گفت " 

  عوض کنید و به طبقه دیگری منتقل شوید، ما نمیتوانیم به او چیزی بگوییم . . . دخترکانِ 

عرب، با شکل های عجیب غریب مدام دراین سویت }اتاق{ رفت   عرب و غیرِ   خوشگلِ 

 و آمد میکردند..." 

امریکا را منتشر    ویکیلکس بخشی از تلگراف های دپلوماتیک ِ"  :  همین نشریه افزوده بود

شبانه با    سعودی در شهر جده مراسم لهو و لعبِ   کرد که در آن آمده است } شهزاده گانِ 

زنان فاحشه بر گزار میکنند. این در    مخدر و با حضورِ   ادِ الکلی و مو مشروبات ِمصرف ِ

 حالی است که فقر و بد بختی مردم این کشور را به ستوه آورده است ..." 

وپ"  ی طریق "یوت  میالدی از  ۲۰۱۲سال    اواخرِ  مستندی را درفلمِ   )نویسندۀ این اثر(  من،

  به تندراز  عربستان سعودی با دامنِ شهزاده های   مستند، یکی ازاین فلمِ مشاهده کردم. در

چند ثانیه و دقیقه،   زیبای )آوازخوان(ِ عربی نشسته و درهر زنِ در کنارِ به سر،    و چلتارِ 

،  پیهم به دستش میدهند بیرون آورده و ازانبان او    شنوت را که خادمان   بسته های ضخیمِ 

،  نوت ان حد که تراکم ِخوان می پراگند؛ تا بد آواز زنِ   د کاغذ پاره های بی ارزش باالی مانن 

 همه اینکه شهزادۀه گرانه تراز آن زن مه رو را تا کمر می پوشاند. مضحکتر و سفل  بدنِ 

" الیتر" یا روشن  با  دیگر، آنها را  یک دست گرفته با دستِ تها را درنو مذکور، چند تا از

 زن می افگند.    ی بسوی آوازخوانِ آتش میزند و نگاه های تبختر آمیزکنندۀ سگرت، 
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خورشیدی، گزارشی    ۱۳۹۲ماه جوزای سال    " بتاریخ چهاردهمِ " پیام آفتابنتیسایت انتر 

تفریحی   سعود، پارک    "  فهد آل  روزنامۀ لوفیگاروی فرانسه چنین نقل کرد:    را از قولِ 

ماه می اجاره   ۲۴تا  ۲۲رای خود وشصت میهمانش در روز هایپاریس را ب  دیزنی لند  

یورو ملیون  پانزده  مبلغ  روز،  سه  این  ازأ  در  و  دالر }بیکرد  ملیون  بیست  از  شتر 

 این پارک درفرانسه پرداخت..." به مسوولین   { امریکایی

در  همچنان، افغانستان  رسانی  اطالع  سال  شبکۀ  حوت  ماه  سوم  شنبه  شمارۀ 

  سی ملیون دالر، جزایر    عربستان با پرداخت    عهد  " ولینگاشت که    خورشیدی خویش ۱۳۹۲

م{ برای سفر و خوشگذرانی ۲۰۱۴ماه فبروری }  ۲۵تا    ۱۹مالدیو را از }تاریخ {  

اجاره کرده است ...سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان برای سفر یک هفته ای به  

لل به همراه تفریحی مج  این کشور را اجاره کرده و با یک قایق    مالدیو، سراسر    جزایر  

از یکصد محافظ   این کشور   شخصی  کادر پزشکی، یک شفاخانۀ مجهز و بیش  عازم 

 خواهد شد"

به سلسلۀ عیاشی ها، ولخرچی ها، اصراف و بی بند وباریهای آل سعود، شخص " ملک  

م، ویالیی در نزدیکی مارسی فرانسه  ۲۰۱۵سلمان " پادشاه سعودی، درماه جوالی سال  

را )البته دربرابر پرداخت ملیونها دالر( به اجاره گرفت تا مدت سه هفته را با نزدیکان،  

عمله و فعلۀ خویش که تعداد مجموعی آنها را یکهزارنفرگفتند، به خوشگذرانی بپردازد.  

به جنوب  سعودی    " میشل شویلون " رییس هوتلداران فرانسه اظهارداشت که سفر پادشاه

است خوبی  ُرخداد  این  فرانسه،  هستند.   باال  بسیار  خرید  قدرِت  با  افرادی  آنها  زیرا  ؛ 

سفرپادشاه سعودی به جنوب فرانسه، هرچند پولهای گزافی را به کیسۀ مقام های آن کشور  

  نیز دراثر سرازیرمیکرد، ولی درعین حال، بخاطراتخاذ ترتیبات بیشتر عیاشی و امنیتی و

ساح از   عتممان به  فرانسه  شهروندان  صدورود  اعتراضات  موردنظر،  ها  ۀ 

این سفر و این عیاشی توأم با مخارج ملیونها دالری،    انگیخت.ز برهزارنفرفرانسوی را نی 

درمنجالبی   سعودی  عربستان  شهروند  هزاران  ازیکطرف  که  یافت  می  انجام  درحالی 

شهر دیگر،  سوی  از  و  میبردند  سر  به  محرومیت  و  هزاران کشورهای  ازفقر  و  یمن 

ساکنان بیگناه آن اعم از زن و مرد و کودک، به فرمان همین ملک سلمان، همه ازنفر

 مانه و ویرانگرانه قرار میگرفتند )وهنوزهم میگیرند( روزه مورد بمباران شدید، بیرح
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  منتشر شده، مجموع حیات و مماتِ بگوییم که باساس آمارِ الزم است این موضوع را نیز 

آنکشور، پس    ، اطالعاتی و امنیتیامی نظ  ، عربستان سعودی، نظام اقتصادیانِ شهروند

دارد و این شهزاده ها، عیاش و فحاش قرار  زارشهزادۀ مفتخوار،شاه، بدست هفت هاز

. گفته شده که ملک عبدالعزیز به  عبدالعزیز، سردستۀ آل سعود هستندک  لِ نواسه و نبیرۀ مَ 

ها دختربه دنیا  ازآن زنها، به تعداد چهل و چهار پسر و دتعداد سه صد زن نگهداشت  و  

بنابرآ نظام دول  دپلوماتیکِ ن،  درحلقات ِآورد.  بنام  جهان،  " شبکۀ هفت  ت سعودی را 

دینی و مذهبی درحیطۀ قدرت  یعنی امورِ " یاد میکنند.    هزار مسجدهزارشهزاده با هفتاد

ود قرار داشته بگونۀ مشترک بر  سع  سیاسی و اقتصادی در قبضۀ آلِ امورِ  وهابی و شیوخِ 

 اند. عربستان سعودی سواردۀ نزده ملیون شهروند ِگرُ 

تناکترین رژیم اسالمی  ، مختنق ترین و وحشوهابی عربستان سعودی، مذهبی ترینرژیم  

 سعود را خانوادۀ سلطنتی آلِ   امریکا، امنیتِ   . ترومن رییس جمهور وقتِ درجهان است

وفاداری آن به امریکا و دستور پذیری هایش، رسماً تضمین نمود و این تضمین  برابرِ در

 و تعهد تا کنون پا برجاست. 

 سعودی، تنها وقتِ   ملک فهد پادشاهِ "فشاکرده بود که   یک مجلۀ المانی بنام " شترن"  ا

 قمار باخته بود. " شب، مبلغ بیست ملیون دالر را در یکدر

، گفته شده  بی حد و حصر برروی زمینعیش و نوِش ه ازپادشاه عربستان سعودی، عالو 

با   پنجاه ملیون دالری مجهز کشتی گرانقیمتِ  هوایی )هواپیمای بسیارمجلل( و مجللِ   که کاخِ 

 اختیار دارد.   تفریحی نیز درهمه گونه امکاناتِ 

همچنان، شهزاده الولید بن طالل بن عبدالعزیز، موتِرنوع بنِزمزین با سی هزارکرستال  

بی  )ا درجهان  که  دارد  امریکایی  هزاردالر  هشتصد  و  چهارملیون  قیمت ِ  به  لماس( 

 نظیرمیباشد. 

باید متذکرشد که ابن سعود چهل و دو فرزند داشت و تعداِد مجموعی زوجه های آنان به  

 یکهزار و چهارصد تن بالغ میشود. 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1060 

 

ه ازآنکه  وجوِد چند هزارشهزادۀ عیاش، فحاش، بی هنر و بی تحصیِل آل سعود، عالو 

ازنظرمالی و اقتصادی بردوِش اکثریِت مردِم آن سرزمین سنگینی میکنند، بلکه ازنگاه 

 اخالقی نیز روز تا روز رسوایی های عظیِم جهانی را نیزبه بارمی آورند.  

 " پرده   روزنامۀ  سعودی  عربستان  گاِن  شهزاده  این  های  ازرسوایی  برخی  ازروی 

الملل    انگلیسی " دیلی میرور" نوشت که   برداشت. مثالً، از قوِل روزنامۀ   بین  گروه 

 م۲۰۱۴مشرق " درماه مارچ 

 

 او   وموترالماس نشان نمای داخلی " قصر پرنده " یا طیارۀ پنجصد ملیونی شهزادۀ سعودی 
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اخالقی شاهزاده نایف بن عبدالعزیز ولیعهد متوفای عربستان    " یک مورد از فساد    

پسر ملکۀ    پرنس اندروسابق   سعودی به نقل از "دوشس یورک ساره فرگوسن" همسر  

" دوشس یورک..."    تنها بوسیدن    ده نایف بن عبدالعزیز درقبال  انگلیس اینست که شاهزا

 موصوفه واریز کرده است . " وجه پنجاه هزار لیرۀ استرلنگ به حساب  

سعود و نویسندۀ    آلِ   شخصی خاندانِ   " مارک یونگ " محافظِ   قولِ "مشرق " همچنان از

این شاهزاده گان مرتکب  :  سعودی" مینویسد  کتاب " محافظِ  اند که به   "  اعمالی شده 

کند... آنها فاسد، قمارباز، دزد، متجاوز به عنف، همجنسگرا  هیچ انسانی خطور نمیذهن  

گان   کننده  ...   واز مصرف  بازی میکنند،    مواد مخدر هستند  دین  با  گان  این شاهزاده 

اموال و دستکاری دربودجه مشغولند و ادعا دارند که آنها را در راه درحالیکه به غارت  

 مردم صرف میکنند." 

 :   سعود نوشته است خاندانِ   سابقِ  همین محافظِ 

 مخدر  قمار باز، معتاد به مشروب و مواد    -*شاهزاده احمد بن عبدالعزیز 

 مخدر  همجنسگرا، قاتل، فروشنده و معتاد به مواد   –*شاهزاده فیصل بن فهد 
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عربستان سعودی و معتاد به  بزرگ    قمار بازان  یکی از  -* شاهزاده فواض بن عبدالعزیز

 مخدر مواد  

همجنس باز و مبتال به بیماری ایدز ) قبالً در گذشته    -هزاده عزالدین بن عبدالعزیز*شا

 است ( 

 قمار باز –*شاهزاده محمد بن فهد 

 قمار باز –*شاهزاده سعود بن نایف 

 قمار باز  –* شاهزاده میا بنت مشعل 

 نا مشروع  دارای روابط   –* شاهزاده مشاری بن سعود 

 بیست و پنج ملیارد دالری، ثروتمندترین فرد    ثروت    با داشتن    -طالل *شاهزاده ولید بن  

 جهان، عیاش، متجاوز وزن باره

 ، قمار باززن باره ، عیاش   -* شاهزاده خالد بن سلطان بن عبدالعزیز آل سعود 

، زمین های وسیع به  سعودیولیعهد عربستان    فرزند    –* شاهزاده محمد بن سلطان  

ملیون    مساحت   و شصت  }یکصد  است.  نموده  راغصب  که    مترمربع  درحالیست  این 

هجده ملیون نفری عربستان از ملکیت زمین و خانه محروم هستند    هشتاد درصد جمعیت  

} 

میالدی دراتاق ۲۰۱۰خدمتگارش را در سال    -ود بن عبدالعزیزبن نصیر آل سعود* سع

 به قتل رسا نید.  هوتلی درلندن مورد اذیت جسمی قرار داده و او را

شهزاده سعود بن عبدالعزیز، مقدار یکصد    م از آپارتمان  ۱۹۸۹فرانسه در سال    * پولیس  

 و ده کیلو گرام کوکایین کشف کرد

 یعربستان سعود از بزرگترین زمینداران   –* شاهزاده  مشعل بن عبدالعزیز 

 یعربستان سعود بزرگترین زمیندار   -*شاهزاده متعب بن عبدالعزیز
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 عربستان سعودی  بزرگترین زمیندار   –*شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز 

 عربستان سعودی   بزرگترین زمیندار   –*شاهزاده خالد بن سلطان 

مجلل    هوتل   شش ملیون یورو، ازمبلغ    میخواست بدون پرداخت    –*شاهزاده مهاالسدیری  

 " شانگری ال" در فرانسه فرارنماید.

سعودی را بدون هیچ دلیلی در پارک "  یک جوان   –ترکی بن سعود * شاهزاده 

 ریاض به قتل رسانید. الثمامه" واقع

درایالت کالیفورنیای امریکا، براساس   م بود که برخی ازروزنامه ها۲۰۱۵درماه نوامبر

نمودند که سه   افشا  ایالت  آن  پولیس  ملیون  ۳۷زن مستخدم درقصر)گزارش های منابع 

شهزادۀ عربستان )مجید عبدالعزیز السعود( به پولیس شکایت برده اند که شهزادۀ دالری(  

نان شاکی  سالۀ سعودی، آنان را مورد تهدید، خشونت و آزارجنسی قرار داده است. ز۲۹

برآنان   نموده  اذیت قرار داده تالش  آنان را مورد  پولیس گفتند که مجید عبدالعزیز،  به 

تجاوزکند. رسانه های ایالت کالیفورنیا همچنان نوشتند که یک زن که قصد داشته با پریدن  

از بالکن قصری که برفراز یک تپه قرار دارد، فرارکند، به پولیس گفته است که شهزاده  

ن یک محفلی که درآن کوکایین استفاده میشد، ازآنان با خشونت خواسته است که  درجریا

این  شد. ضمناً  خواهند  درغیرآن کشته  نمایند،  مهمانان رسیده گی  به  شده  برهنه  کامالً 

صحنه های قبیح روابط جنسی مردان با مردان دیدن زنان، مجبور ساخته شده اند که از

 نمایند. 

ماه   ۱۱ی " شبکۀ اطالع رسانی افغانستان" در شمارۀ مؤرخ  همچنان نشریۀ الکترونیک

پاناروما    ۱۳۹۵ثورسال   نقل از وبسایت "  به  شرق    –خورشیدی خویش، گزارشی را 

االوسط " پیرامون یک جنایت ضد بشری و ضد اخالقی یکی ازسفرای عربستان سعودی  

 در کشور رومانیا چنین به نشر رسانید:   
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 د شهزادۀ عیاش سعودی مجید عبدالعزیزالسعو 

ا  س سفیرعربستان در رومانیا به منشی رومانیایی خود تجاوز کرده و وی را به قتل ر"  

 نده است. " 

: " وزارت خارجۀ رومانیا ابراهیم عبدالرحمن الراسی را احضار و وی    نشریه افزود که

ساله متهم کرده است که به عنوان منشی    ۲۵را به تجاوز جنسی به ایوانا ویلسیکو  

قانونی، قربانی    براساس گزارش پزشک  ..  درسفارت عربستان در بخارست کار میکرد.

گرف قرار  تجاوزجنسی  خفهمورد  کمربند  با  سپس  و  است...  ته  که شده  ایوانان  جسد 

نیرو گاه برق    دانشجوی پزشکی است، شناور روی سطح آب یک حوضچه در نزدیک

در   پیدا شد.  ۲۴کرورزاویستی  بخارست  درحالیست که یک  مایلی جنوب شهر  این   ..

در   عربستان  سفیر  اقامت  محل  در  که  نیز  رومانیایی  }دیگر{  کار   بخارستخدمتگار 

 و شتم و تجاوز قرار گرفته بود..." میکرد، امسال مورد ضرب

این، نمونۀ کوچکی ازمجموع جنایتها، ولخرچی ها، بد اخالقی ها و ستمکاریهای برخی  

 ازشاهزاده های آل ِسعود بود که خواندید.  

  " اسالمی  مرکِز   " و  مدرسه  ها  صد  ازایجاِد  عالوه  سعودی،  عربستان  شاهی  رژیم 

سیا، افریقا درسراسِر جهان و مزید برتمویِل صد ها حزب وسازماِن بنیاد گرای مذهبی درآ

 و حتا درجهان غرب ، سازمان ها و تشکالت عمد ه  ی  
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حمایِت   و  مالی  تمویِل  یا  و  آورده  بوجود  مختلف  کشورهای  نیزدر  را  آتی  تروریستی 

 ایدئولوژیک و اطالعاتی میکند: 

 *القاعده درشبه جزیرۀ عربستان 

 * القاعده در مغرب  اسالمی

 *القاعده درپاکستان و افغانستان 

 ب در سومالیا به رهبری احمد عبدی غودان* الشبا

* داعش یا دولت  اسالمی شام و عراق درکشور های سوریه و عراق به رهبری ابوبکر 

 البغدادی

 * بوکوحرام در نیجریه

 * طالبان در افغانستان و پاکستان 

 *انصار الشریعه در لیبیا

 * انصار الشریعه در تونس

 * ابوسیاف در فلپین 

 قدس درصحرای سینا* انصار بیت الم 

 *شبکۀ حقانی در پاکستان

 * لشکرطیبه در پاکستان

 * سپاه صحابه در پاکستان 
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 سفیرعربستان و دوشیزه یی که مورد تجاوز جنسی او قرار گرفت 

 * حزب التحریر در ازبکستان و منطقه   

 القاعده درمالی واقع در قارۀ افریقا* 

 " مصعب عبدالودود* القاعده در الجزایر به رهبری " ابو 

 * گردان عبدهللا عظام در لبنان، مصرو سوریه به رهبری ماجد الماجد )مقتول( 

 نصره درسوریه به رهبری ابو محمد الجوالنی ال* جبهۀ ا

 انصارهللا در یمن  * 

 * گروه خراسان در سوریه 

 *جنبش اسالمی احرار در سوریه 

 * تیپ صفور در سوریه   

 * تیپ توحید در سوریه 
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 * انصارالشریعه  در لیبی و تونس 

 * جندالخلیفه  در الجزایر

روزنامه های کانادا، مقالۀ جالبی به قلم شخصی بنام "  از  یکیمیالدی، در  ۱۰۱۲درسال  

به زب  تبار(  پاکستانی  )غالباً   " از علی شریفی  بخشی  بچاپ رسید که  انگلیسی    حقایقِ ان 

همینجا درج  نخواهد بود ترجمۀ آن مقاله را درشکارا مینمود. بد  مربوط به همین بحث را آ

 نمایم : 

ن، با اندیشه های رجعت گرایانۀ  توان با استفاده ازآ" راه آسان و مؤثری وجود دارد که ب

سراسر   در  اسالمی  جوامع  در  روان  که    تند  اینست  آن  و  برخاست  مبارزه  به  جهان 

ملیشه های اسالمی مانع    عربی را از ایجاد و پرورش    کشورهای نفت خیز و ثروتمند  

امکانات   آنها را درجهت    سرشار    شده  افغانستان و  مالی  باز سازی کشور هایی مانند 

از این بیماری  سیاسی ناشی    ، عفونت  پاکستان کانال داد. ازآسیای جنوبی تا قارۀ افریقا

 میانه عمیقاً فرو رفته است. ملیونها  منتشر شده و ریشه های آن، بخصوص، در خاور  

 ثروتمند  ی   منابع مالی رژیم هامذهبی، توسط    دنیا معتقد اند که تند روان    درسراسر  تن  

عربستان سعودی ساخته و پرداخته میشوند. مغزشویی های  عربی، بخصوص توسط  

  مذهبی بنام مدرسه های اسالمی صورت میگیرد. این مدارس    ر مکاتب  مقدماتی اساساً د

فقیر و نادار درجهان سر و کار دارند که   مذهبی، با اندیشه و زنده گی ملیونها انسان  

"جهاد" به آدم های  نام   زیادی را از آد م های با حیا و جنگ گریز اولی، تحت    مردمان  

ی آن }اگرواقعاً اروپای  متحدۀ امریکا و متحدان    وحشی جنگ افروز مبدل میکنند. ایاالت

عربی و   کافی شان علیه رژیم های نفت خیز    { باید از توانمندی و نفوذ  نیت بدی ندارند

. آنها  تند روی مذهبی را بخشکانند  ریشه های زهر آلود   خلیچ فارس کار گرفته  اطراف  

ی معارف و معرفت مبدل مکان های دانش  و کانون ها  باید مدرسه های مذهبی را به

اضافی شان را برای سازمان ملل بپردازند   سازند. کشورهای عربی ثروتمند باید عواید  

دنیا به مصرف برسد ...    ملیونها انسان مستمند    دانشگاه ها و نجات    تا در ساز و ساخت  

تمام   باید  سایر    همچنان  و  القاعده  تروریستی  سازمان  شدۀ  منجمد  روان  پولهای    تند 

تان و پاکستان فرستاده شود تا  دقیق و حساب گیرنده، به افغانسمذهبی، تحت شرایط  

عامه استفاده صورت گیرد.   علمی و تعلیم  و تربیۀ سالم  مکاتب     اعمار  ن در جهت  ازآ
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روی مذهبی و امیر بازی های عربی  را    تند  این کاردو مزیت دارد:  نخست اینکه آتش  

ک میکند تا  تحصیل کرده را به وجود آورده  کم    خنثی میکند و دوم اینکه نیروی کار  

افزایش   زیرا   گردد؛  آباد  مجدداً  آنان  جنگزدۀ  های  در کشور  مذهبی  های  مدرسه 

  یرد. علمی مردم آن کشور ها صورت میگتحصیالت     کشورهای فقیر، در حقیقت  در نبود  

مذهبی، در واقع، بچه ها را از گذشته های شان بیگانه نموده بسوی تند روی    مدارس  

تا جاییکه    خواست و حمایت    و وهابیت میکشاند که مورد   عربستان سعودی میباشد. 

اسالمی، مستقیماً از منابع    مذهبی در چندین کشور    هویداست، انارشیسم و عدم تحمل  

در مقایسه با هند، عقب  ورد. مثالً پاکستان را می بینیم که  مالی رژیم های عربی آب میخ

قدم به قدم بسوی پیشرفت می شتابد و نفوذ و اهمیت  مانده است   جهانی   . هندوستان 

آن هنوز    نفوس    . اکثریت   حجر باقیمانده استعصر  کسب میکند، ولی پاکستان هنوز در

ل میباشد. چنانکه رژیم های  مذهبی مشغو ملیشه سازی    بیسواد است و پیوسته  به کار  

  مذهبی که از مدارس    مذهبی آنرا تمویل میکنند. جنگ ساالران    عربی مدارس    ثروتمند  

{ به ویرانه مبدل نمایند.  اسامه }ها  اند کشور را بخاطر  دینی سر بر آورده اند، حاضر  

  پاکستان و حکومت    { برای آنها بسیار ارزش دارد تا ثبات  دن }هاصحت و سالمتی بن ال

وهابیت در پاکستان که از    پاکستان، با جلو گیری از نفوذ    حکومت    مرکزی آن.  مقامات  

عاده نمایند.  ادست رفتۀ کشور را  ودی ترویج میگردد، باید آبروی ازسوی عربستان سع

علمی و تعلیم و تربیۀ مدرن مبدل    سسات   مذهبی و هابی ساز را به مؤ آنها باید مدارس  

 ند. ساز

سوم  مذهبی درکشور های جهان    ن  ش دارند تند رواعربی نه تنها تال  کشورهای ثروتمند  

ک مالی میکنند. همین  مذهبی را کم  سسات  مایند، بلکه حتا در کانادا نیز مؤرا تمویل ن

 یک مدرسۀ  ساختمان    مالی بخاطر    چند روز پیش، یکنفر نزدیکم آمد و تقاضای مساعدت  

مدرسه   مخارج    است بقیه پول  و من آنرا رد کردم. او گفت؛ قرارا نمود  تورنتو رمذهبی در

کافی که    کهای مذهبی عربستان سعودی بدست آوریم. حال با تجارب  را از صندوق کم  

مختلف   کشورهای  در  مذهبی  های  سازی  مدرسه  اختیار    از  در  دارد،  اسالمی  قرار  ما 

از جمله کانادا، بسیار سنگین    مدرسه های مذهبی در کشور های غربی و   موجودیت  

 ( ۱۰)تمام میشود. " 
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جفا ها  اخالقی و سایرِ   ، انحرافاتِ عیاشی ها، ولخرچی ها، زورگویی هاباشد  هرگاه قرار

 عربستان و چه درخارج آن  داخلِ عربستانی را چه درشهزادۀ مفتخوارِ های چندهزار  و ریا

باید گفت که علی رغم  همینقدرمن کاغذ را می طلبد. ولی  برشمریم، همان هفتاد  کشور 

د  عوایدِ  ازملیارد  فروش ِالری عربستان سعودی  و  استخراج  باساِس ناحیۀ  گاز،  و   نفت 

 محرومیت  دچارِ  آن کشورشهروندِ   احصائیه ها و گزارشهای مؤثق، همین اکنون هزارانِ 

بالی   و  مالی  عربستان  های  پادشاهی  رژیم  های  مقام  زیرا،  هستند.  بیسوادی  و  جهل 

اعظم درآمد های نفتی را برای خود و اعضای خانوادۀ شاهی دربانکهای   ی، بخِش سعود

 ایجاد، پرورش و تقویت  هِ دیگر آنرا همه ساله در را   بزرگِ   جهان ذخیره میکنند و بخِش 

از  اما  جهان اختصاص میدهند.سراسرِ در و گروه های تکفیری  وهابیت  ترویجِ   ،تروریسم

این تضاد   خودش می پرورد وتکاملِ   اندرونِ  خودش را درهرپدیده، ضدِ آنجا که گفته اند  

انتی تز( را ایجاد مینمایند. درجامعۀ   جدال و اصطکاک گردیده )هاست که باالخره موجبِ 

ها   و عصیان  ها  اعتراض  اختالفها،  ها،  نیزتضاد  اخیرعربستان سعودی  به  درسالهای 

سلطنتی سرکوب میشوند، ولی    د با شدت و قساوت ازسوی رژیمِ وجود آمده اند که هرچن

سی، اقتصادی و طبقاتی  های سیا، اختناق ها و فشارها  دیری نخواهد پایید که مجموع ستم

صی بنام " زیاد  تی وی با شخ مومی مبدل گردد. چنانکه شبکۀ پرس ع عصیانِ به توفان و 

 دموکراسی درعربستان  نِ هواخواها  میانه راجع به سرکوبِ خاور   مسایلِ   العیسی" کارشناِس 

" من فکر میکنم  :  مذکور با صراحت اظهار داشتگویی داشت. کارشناس ِگفت و   سعودی،

تحمل و تبعیض    قابل  عمیق و غیر  { بسیار قدرتمند است. خشم  جنبش مردمیاین جنبش }

تحمل و آزار و اذیت های    عربستان وجود دارد. سؤ استفاده های غیر قابل    علیه مردم  

اصلی این منطقۀ نفت خیز که بیشتر    گسترده علیه مردم انجام میشود... مردم ساکنان  

رژیم آل سعود تحمل    غیرقابل  تبعیض    کل  عربستان سعودی در آن قرار دارد، مورد    ثروت  

عربستان سعودی  حاکم در  و به شدت با رژیم    کلی    ه طور  قرار میگیرند. مردم این منطقه ب 

 (۱۱مخالف هستند..." )

خورشیدی خویش، پیرامون،  ۱۳۹۶شبکه ی العالم« درشماره ی دوشنبه  دیماه سال  »  

یی  ارامریکابستان سعودی ازقول » لینزی« خبرنگمصیبت های ناشی ازفقردرقلمرو عر 

ه اطالع ازدروغی که تحت عنوان رفا  کایی براییرخبرنگارام.. این  .چنین مینویسد:»

درعربستان منتشرشده به این کشور سفرکرد تا ازنشانه های آشکار فقری که حکومت آل  
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.. لینزی با ورود به خانه ی  یرد.م عربستان به ارمغان آورده عکس بگسعود برای مرد

شوکه شد. وی متوجه شد    لی یک زن عربستانی درمرکز ریاض )پایتخت عربستان(کاه گ

و ویالهایی    خاندانهای این  های زیبای حکومتی آل سعود، بازاردرپس پرده ی ساختمان 

که اعضای خانواده ی آل سعود ساکن آن هستند، رسوایی ها و سرقت هایشان مخفی شده  

ی، خدمات بد و بی توجهی  له های ریاض، به فقر، درمانده گ .. لینزی دربازدید ازمح   است.

ساکنان این مناطق و نژادپرستی آل سعود پی بُرد. وی درجنوب ریاض وارد خانه ای  به  

درآن   بسیاربدی زنده گ  ۱۲شد که  این سوال را  کودک در وضعیت  درآنجا  ی میکنند. 

رهایی  این خبرنگارامریکایی فقرا و گداگ  مطرح کرد که درآمد های نفتی کجاخرج میشود؟

نواده خل زباله ها ُجست وجو میکنند... وی دردیداربا خا را دید که لقمه ی نان خود را دردا

ذرد... لینزی همچنین بخانه ای  های فقیرمتوجه شد که زنده گی آنان با دریافت صدقه میگ

رفت که با خانه ای که ده سال قبل ملک عبدهللا واردآن شده بود، شباهت بسیاری داشت. 

ازآن، با ورود  نکرده است. لینزی پس    وی متوجه شد که پادشاه هیچ تغییری درآڼجا ایجاد

ی نفاق آل  یک این محله ی فقیرنشین بود، به گسترده گی که نزد به مرکز تجاری بزرگ 

سعود پی بُرد. محله ای که خانه های آن به دلیل امکان شیوع انواع بیماری ها حتی برای  

به  رامریکایی  گاسد به انسانها. .. این روزنامه ن ، چه براسکان حیوانات نیزمناسب نیست 

نگ بعداً  تا  گرفت  عربستانی عکس  ازشهروندان  یک  عمد  کثیف  خیابانهای  این  که  ویند 

خود را شرم و خجالت روی  ازکشورافریقایی است. برخی ازاین شهروندان عربستانی نیز

سانی آنرا  ر صحنه هایی اهانت آمیر و ذلت باراست که هیچ ان پوشاندند. این عکسها بیانگ

پذیرد... خبرنگ  نمی  شهرونداین  درحالیکه  دریافت،  عربستانی  ارامریکایی  مسن  ان 

ان زن سعودی درحال خرید اسب های زیرآفتاب درحال گدایی هستند، بعضی ازشاهزادگ

 صد ها هزار دالری هستند.«  
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 نمایی ازخانواده های فقیر درعربستان سعودی 
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 ری درعربستان سعودی گداگ

جامعۀ سعودی تحقیق و تتبع جامع    درونِ   مسایلِ   هاوس " که پیرامونِ خانم " کارن الیوت  

ی عربیه " به نشر رسا نیده  بعمل آورده و نتایج آنرا در کتابی  تحت عنوان " آن سعود

کشور های    درکشوری با جمعیتی اندک که یکی از ثروتمند ترین"  وی میگوید :    است.

زنده گی میکنند، شصت درصد مردم خانه ، بیش از چهل در صد مردم در فقر  جهان است 

و پنج درصدکارگران خارجی اند و بادیه   ندارند، چهل در صد جوانان بیکار اند، هشتاد

نشینان، روستائیان و انبوه حاشیه نشینان شهری از فقیر ترین الیه های اجتماعی این  

 (  ۱۲) کشور اند."

"  باز  : افزاید  می  هاوس  غیر  خانم  معنای  به   ،" بدون   " بنام  نشینانی هستند    حاشیه 

آنها اجازۀ تحصیل در    د، کودکان   حق شهروندیکه در زاغه ها می زی  شهروند یا بدون  

آب و برق و راه و ...( محروم اند.  عمومی ) دولتی را ندارند. مردم از امکانات   مدارس  

. بسماه بود و    ود و تنها نوری که در آنجا می تا بید، نور  آنها رفتم، شب بوقتی نزد  

د دالر در  کشوری با چهارصد ملیارد دالر ذخیرۀ ارزی در خارج از کشور و دوصد ملیار

ی و اساسی ای چون آموزش، بهداشت  عمومی ابتدای  عهدۀ خدمات  آمد ساالنه از نفت، از
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سیل های ناگهانی بر نمی    رابر  فاضالب در ب  یک شبکۀ مطمئن    و درمان و حتی ایجاد  

 آید..."

"  ، شرکتی به ثبت رسیده بنام  خانواده گی استعظیم  عربستان اساساً یک شرکت  "  

 ".مؤسسۀ اسالمی آل سعود 

: "   کتابِ خانم هاوس درجای دیگراز اختالفات  در میان    خویش مینویسد  اجتماعی  همۀ   

.  بار تر از تبعیض علیه زنان نیست  ، هیچ یک ژرف تر و فاجعهعربستانموجود در

بااسالم    شعایر  طبق   ازوهابی، مردان  اما مسأله  ید از هللا اطاعت کنند و زنان  مردان. 

به چند و چون   از دسترس دور است و کاری  روزمرۀ مردان    اطاعت    اینست که خدا 

باز درجای     ریزی نیست..."مردان گندارد، اما زنان در دسترس اند وآنها را از اطاعت  

اخوان المسلمین وهابی است که  تسلط    آموزشی چنان زیر    نظام  دیگر چنین مینگارد : "  

اگر اساساً بنا باشد اصالحی در آن صورت بگیرد، بیست سال طول میکشد. وهابی ها  

رورش را پایۀ کار خود قرار داده اند و در این زمینه، به هیچ وجه کوتاه  آموزش و پ

 نمی آیند." 

است که  بستان سعودی تا آنجا سایه افگنده  های ایدئولوژیک درعر سیاسی وفشاراختناقِ 

" پیام آفتاب "  . وبسایتِ  کاخهای سلطنتی نیز برانگیخته استحتا واکنشهایی را در درونِ 

پنجمِ  و  بیست  سال    بتاریخ  حوت  کهخ ۱۳۹۲ماه  نوشت  "  ویش  دختر  :  پادشاه    چهار 

شاهزاده های عربستانی " و ادامه داد که  "    سازمان ملل شدند  عربستان دست به دامان  

ک کم    پادشاهی زندانی هستند، از سازمان ملل درخواست    که به مدت سیزده سال در قصر  

 کردند"

ساله    ۴۲، " ایسنا  " که از روزنامۀ " نیشن " نقل کرده بودباساس نگارِش " پیام آفتاب  

شان به  اعتراض به پدر  به دلیل  ، دو شاهزادۀ عربستانی گفته اند که "  ساله۳۸وجواهر  

 ی مجلل محروم و محبوس شدند. « فقردرعربستان، اززنده گخاطر  
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اسالمی درآسیای میانهبنیاد گرای نگاهی به احزاب       

سیاسیتحلیلگرانِ       " که  احزبِ گفتند  یا   ترکستان"   ترکستانِ   طلبِ جدایی    جنبِش سالمی 

"طاهریولداش" و " جمعه  به رهبری   اسالمی ازبکستان"  حرکتِ   شرقی و همچنان، "حزبِ 

، تا آنجا که برضد روسیه وحکومت های تابع آن  م ایجاد شد۱۹۹۸درسال  ی" که  نمگان 

  نام " حزبِ    امریکا خواهند بود.حمایتِ ه وتوج   منافع غرب را تأمین نمایند، موردِ برزمند و

تغییرداده شد که علی ۲۰۰۱سال   اسالمی ازبکستان" درحرکتِ  التحریر"  م به " حزب 

ان و القاعده درمنطقه و بخصوص  زمانی، هنوزهم به نفع گروه طالب   رغم فرود و فرازِ 

  نام " حزبِ   ، تحتِ کستانیتنها اسالمیست های تاج  ند.ن فعال هست افغانستا شمالِ  مناطقِ در

رستموف هندوستانی    آن شخصی بنام مالمحمد  اسالمی تاجیکستان " که مؤسِس   نهضتِ 

 سال  سید عبدهللا نوری به رهبری آن رسید، پس از زدو خورد های خونینِ بوده و بعداً  

مذاکره   "، باالخره به پای میزِ " امام علی رحمانوف  حکومتِ   م( علیه۱۹۹۷-۱۹۹۱های )

این نکته الزم    نشستند و روی یک آتش بس به توافق رسیدند که تاکنون ادامه دارد.  تذکرِ 

قراری آتش بس با   مذاکرات و براسالمی تاجیکستان، پس ازانجامِ  نهضتِ   است که حزبِ 

پذیرِش نیرو  با  دولتی،  است  دولتِ  سیاسی سکوالردرنظامِ   های  .  تاجیکستان سهم گرفته 

آن    خاکِ  تروریسم درراستای جلوگیری ازتندرویهای اسالمی و نفوذِ  تاجیکستان، دردولتِ 

درسال   قوانینِ   ۲۰۰۹کشور،  سلسله  یک  عناصرِ   میالدی،  علیه  مذهبی،  سختگیرانه 

ا های  گروه  تدریسی  و  تنویری  ازحجاب  فعالیتهای  استفاده  علیه  وحتا،  سالمگرا 

پرتوهمچو  چند، دولت تاجیکستان، میتواند درهر وضع نمود.  را  غیرهشی و آموزمراکزِ در

سیاسی غیرمذهبی خویش نیز بزند، اما،    مخالفانِ   سختگیرانه، دست به سرکوبِ   قوانینِ 

تهای  هم از ناحیۀ فعالیهنوزحوزۀ آسیای مرکزی    ممالکِ   گفته شده که آن کشورو سایرِ 

                                      طر میکنند:  علنی سازمانهای اسالمی آتی احساس خِسری و 

                                                                 شرقی   اسالمی ترکستان   *حرکت  

کستان                                                    ی*  حرکت اسالمی ازب  

طالبان )افغانی و پاکستانی(                                                   * گروه    



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1075 

 

بین المللی                                                          * اخوان المسلمین    

کستان                                               طیبه مستقر درخاک پا * لشکر    

عربستان سعودی(                                * جماعت التبلیغ )پیرو وهابیت    

اسالمی پاکستان                                                              * حرکت    

بلغ دینی ) تبلیغات (                                                       * سازمان م 

آزاد                                                             * سازمان تاجیکستان    

 * فرقه ی سلفیه )پیرو وهابیسم عربستان سعودی(

وریستی فعال درخاک پاکستان* جند  *  بقایای سازمان القاعده وسایرگروه های تر 

 الخلیفت    

 * جماعت انصارهللا 

 * حزب التحریر

اسالمی * لشکر    

 * القاعده

اجتماعی * جامعۀ اصالحات    

 * شورای عالی نظامی اتحادیۀ نیروهای مجاهدین قفقاز

 * اخوان المسلمین  

 * الخیریه

 * الحرمین

احیای میراث جامعۀ اسالمی   * جماعت    
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 * رستگاری

 * انصارهللا

 * قطر 

نظامی شوروی بخاک  افراطی فوق الذکر، بخصوص ازسالهای تجاوزِ   گروه ها و تشکالتِ 

وبر جهانِ   بنیادِ افغانستان  های  ریزی  امریکا    غرب  برنامه  متحدۀ  ایاالت  رهبری  به 

  آسیای مرکزی، یکی پی دیگرایجاد روسیه وسراسرِ   خاکِ وعربستان سعودی، قدم به قدم در 

عربستان سعودی که توأم با افراطیت، رجعت گرایی،    درسالهای پسین، وهابیتِ گردید و  

تمدنِ  و  علم  با  کشتار، ضدیت  حقوقِ   بیرحمی،  با  مخاصمت  و  وارزشهای    جدید  زنان 

                                                     انسانی میباشد، نیز بر آنها افزوده گشت.

که روزی  و  شب  همین  مینگارم   درجریان  را  سطور  داعش این  ظهورافراد  هنگامۀ   ،

نواحی   افغانستان و در  وحمالت وسیع نظامی گروه طالبان بخصوص درمناطق شمال 

برای آنکه خوانندۀ عزیز به    چین و تاجیکستان باال گرفته است.  –مرز میان افغانستان  

کنه قضیه وارد شود، اینک، بخشهایی از یک مطلبی را درینجا درج میکنیم که درماه 

نشررسید.                                     م ازسوی نشریۀ " افغان پیپر" به ۲۰۱۵جوالی    

درآسیای  "...   واستقرار  حمله  با  آینده  یکسال  برای  میانه، خصوصاً دستورکارداعش 

وجنوب   بدخشان  طرح،  این  در  است.  افغانستان  ازطریق  ازبکستان  و  تاجیکستان 

می عملیاتی این گروه برای سطح حل استقرار والی داعش و پایگاه نظاازبکستان، م

ازب این طرح، یتاجیکستان و  ابعاد راهبردی  کستان و سایر جمهوری ها خواهد بود. 

اعش بوده و تطبیق کاملی با منافع و اهداف سیا در  فراتر از رویکرد های تکفیری د

های   منطقه، خصوصاً تقابل امریکا با چین و روسیه و پیمان شانگهای دارد. بررسی 

نیرو میدهد  نشان  گرفته  استقرصورت  برای  بیشتری  تمایل  داعش  درشمال های  ار 

لیموف  های تاجیکستان و ترکمنستان دارد. فرهنگ گلمراد حافغانستان، خصوصاً مرز

با انتشار یک فلم  ۶/۳/۱۳۹۴رییس سرویس مبارزه با تروریزم تاجیکستان در تاریخ  

تاجیکستان   به حکومت  پیوسته و  داعش  به  که  کرد  اعالم  انترنت  از طریق  ویدیویی 

نمایندۀ وزارت   پوجا جون  خواهد گشت.  باز  تاجیکستان  به  برای جهاد  که  هشدارداد 
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ییس سرویس مبارزه با تروریزم تاجیکستان  امورخارجۀ امریکا درخصوص پیوستن ر

های  وفرمانده نیرو  به داعش اظهارنمود که گلمراد حلیموف رییس سرویس ضد تروریزم

 ۲۰۰۳ویژۀ وزارت داخلۀ تاجیکستان که اکنون به داعش پیوسته است، بین سالهای  

امریکا  ۲۰۱۴تا   لویزیانای  درایالت  تروریزم  با  مبارزه  آموزشی  دورۀ  درپنج  م 

اطالعات مرکزی امریکا یا   ورداشته است. همچنین مایکل برین افسرسابق سازمانحض

این مورد گفت که با توجه به آموزشهای حساسی که گلمراد حلیموف درامریکا  سیا در

راجع به داعش یا دولت اسالمی  )گذرانده، قابلیت و توانایی های وی خطرناک است..." 

   (                              یشتر خواهیم افگندعراق وشام، طی صفحات آینده، روشنی ب

تأسیس گردید، ولی بسیار    حزب االش""م حزب اسالمی بنامِ ۱۹۹۰درسال  ان نیزدرقزاقست 

از دولتِ زود  کشورسوی  آن  سایرِ   غیرِ   و  این حزب  شد.  اعالن  متذکره،  احزاب ِقانونی 

نحوی  م  اعتقاداتِ نظرِ از به  ایدئولوژیک  یا  و  " ذهبی  با  آزادیبخِش ازانحا  اسالمی  جبهۀ   

افراطی و گروه های تروریستی    ، احزابِ  چین سینکیانِ " ایغور" در  فلپین، جنبِش مورو" در

الً در منطقه مرتبط  اسالمی درافغانستان، پاکستان، چچن، داغستان، قفقاز و تاتارستان و کُ 

                                                                                                         هستند.

شویم  متذکررده شد، این نکته را نیز باید  حال که از " جمعه نمگانی" و " طاهریلداش" نام بُ 

رهبرِ  یمگانی"   " حزبِ   که  ازب   حرکتِ   "  سال  کیاسالمی  در  ولی  بود،  م  ۲۰۰۱ستان" 

 مسلحانه با نیروهای جنرال  یک برخوردِ   اسالمی گروه طالبان، درنتیجۀ امارتِ   اخیرِ ودر

در  )  شمالِ " عبدالرشید دوستم"  قتل رسید  به  امرِ افغانستان  تحت  درآنیروهای  ن  نمگانی 

( و " طاهریُلداش"   مزار شریف جابجا شده بودندسالها، بخصوص در دهدادی و سید آبادِ 

یک صف علیه  اعده دراش" با گروه طالبان و الق" یُلد  فرمانِ  تحتِ  جایش را گرفت. افرادِ 

دولتِ  و  خارجی  های  جنگ  نیرو  می  رییس  افغانستان  کریموف"   " رژیم  یدند. 

سرکوب نموده فعالیتهای را  متذکره حزبِ   عین زمان، افرادِ کستان، توانست دریجمهورازب 

 امارِت طالبان، با یکتعداد  سقوطِ " یُلداش"  پس ازد. ولی  را تضیف نمای   ضد حکومتی آنها

گروه های تروریستی    آنجا با سایرِ رده درپاکستان پناه بُ   قبایلی درخاکِ   طقِ ش به مناافراد

، تاجکی و قرغزی بودند. گزارش هایی در   وی عمدتاً ازبکی امرِ تحت ِ  یکجا شد. افرادِ 

  طیارۀشلیکِ در اثرِ   "اینکه " طاهریُلداشم  به نشر رسیدند مبنی بر ۲۰۰۹ سال  ماه اکتوبرِ 

 ۱۹۹۰سالهای   شمالی به قتل رسید. این شخص که درامریکایی در وزیرستانِ   بی پیلوتِ 
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  ۲۴میالدی فعالیتهای اسالمگرایانه اش را در ازبکستان آغاز نموده بود، یکبار در سن  

،   پیروزی مؤقتساله گی و پس از زد و خورد های مسلحانه با نیرو های دولتی وحصولِ 

را   نمگانِ خودش  منطقه ی  امیر"  امارتِ بازب   "   " اعالن  بود.  کرده  اعالن  وی    کستان 

شهر های اندیجان، فرغانه، سمرقند و نمگان بود که  جنگهای مسلحانه درمصادف با اوج ِ

                                        " کریموف " هنوز نتوانسته بود، آنها را سرکوب نماید.   

" سخنی درمورد "حزب التحریر     

  جنگِ   جریانِ میالدی و در  ۱۹۵۳که حزب التحریر، برای نخستین باردرسال  گفته میشود  

اُ  ری  اورشلیم به رهب  دقیقتر، درسعودی وقرارمعلوماتِ   ردن و عربستانِ سرد، درقلمرو 

 عنوان  مذکور رساله یی نیز تحتِ   " تأسیس گردید. شیخِ شخصی بنام " شیخ التقی نبهانی 

خود و برنامۀ سیاسی حزب  نظرِ  ن،  نقاطِ ریر درآورد و درآ" دولت اسالمی" به رشتۀ تح 

التحریر را بیان داشت. مثالً گفت که حکومت های دموکراتیک، حکومت های ملوث و  

برای تأسیس خالفت واحد اسالمی  غفلت بیدارشده    خوابِ نا مسلمان اند. باید مسلمانان از

"، باید تمام امورزنده " نبهانیرمایند. یعنی باساس عقاید و افکاجهان مبارزه ن درسراسر

اجتماعی، سیاسی، تنها در   گی فردی،  اختیاراتِ اقتصادی، فرهنگی جامعه،  بی     حیطۀ 

  خویش گفت که کلیه مسلمانانِ   چون و چرای شخص خلیفه قرار داشته باشد. اوبرای پیروانِ 

                   شوند.    سن پانزده ( باید در جهاد علیه نا مسلمانان آمادهجهان ) باالتراز

حزبِ  دراین  آن  وفعالیتهای  بنیادگرا  اسالمی  ازب   کشورهای  کستان،  یتاجیکستان، 

قزاق ترک ستانقرقیزستان،  ترکمنستان،  پاکستانیه،  دیش،  بنگله  افغانستان ،  استثنأ  به   ،  

 تکفیری عقبگرا همین حزبِ   ، ولی جالب اینست که موجودیتِ ممنون اعالم گردیده است

کشورهایی مانند امریکا، آسترالیا، اندونزیا و انگلستان  وفعالیِت کادرها و اعضای آن در

است که دلیل عمده  ندارد.  روی همین  ، جهان و منطقه   سیاسیتحلیلگرانِ   مانعی 

شبکه های استخباراتی امریکا، انگلستان و اسراییل را حامی این حزب افراطی 

اکنون که این سطور رقم زده میشوند، نه تنها  درافغانستان نیزتا همین  می دانند.  

شنیده نشده که فعالیتهای این حزب بنیادگرا ممنوع اعالم شده باشد، بلکه افراد 
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  و رهبران آن بگونۀ علنی درمدارس، دانشگاه ها و مؤسسات دینی و غیردینی

             هستند.                                              فعال    بگونۀ ماهرانه یی

ستان، بخصوص  افغان ند که فعالیت های حزب التحریر درگزارشهایی وجود دار  چنانکه

 این کشور را تأیید میکنند. این موضوع نیز گفته شده که اعضا و رهبرانِ   شمالِ   مناطقِ در

درچارچوبِ   حزبِ  میدهند  بخرچ  تالش  ها،  مؤسساتِ   مذکور،  دانشگاه  مانند  آموزشی   

دولتی، بنام های مستعار و در   غیرِ ی و نهاد های دولت دینی و سایرِ   ، مدارِس پولیتخنیک ها

یغاتی ادامه دهند. این موضوع  تبل، تخریبی وبه فعالیت های سیاسی  پوشش های مختلف

های  یک سلسله ترورافشا شده است که اعضای حزب التحریر درافغانستان، مرتکبِ نیز

جانِ  علیه  های  سیاسی  طالبانموردِ   شخصیت  گروه  با  نظرنیزگردیده  افرادِ    سازمانِ   ، 

  کشورهای اسالمی ارتباطِ   سایرِ  افراطی پاکستان و ، احزاب و تشکالتِ تروریستی القاعده

                                                    ایدئولوژیک و حتا تشکیالتی دارد.     تنگاتنگِ 

به منظورآنکه موجودیت و فعالیت افراد این حزب درافغانستان، بیشتر روشن شده باشد، 

سال   قوس  ماه  ویکم  بیست  یکشنبه  روز  به  که  را  مطلبی  )ماه ۱۳۹۵اینک  خورشیدی 

حزب همبستگی افغانستان" به نشر رسید، بدون  م( دروبسایت رسمی " ۲۰۱۶دسامبرسال  

                                                              کم وکاست دراینجا درج میکنیم :  

" این روز ها بحث افراطگرایی دینی درمراکز تحصیلی افغانسان انعکاس وسیع رسانه  

درحدود یکصد وشصت هزارمسجد ومدرسۀ دینی افغانستان، به شدت    ای یافته است.

دانشگاه  " پوهنتونها }المیافکارداعشی و ارتجاعی تبلیغ شده و مضمون " ثقافت اس

ها{ هم به حربه ای بدست بینادگرایان نوع اخوانی، سلفی، وهابی، " والیت فقیه" و 

غیره بدل گشته است که از طریق آن، رسمی و بی درد سر افکار زهرآگین شان را که 

ن { م}ازآن جملهعامل تباهی افغانستان طی دهه های گذشته بوده است، ترویج میکنند.  

کیلومتری کابل موقعیت دارد،   ۶۱{ پروان را که دروضعیت اسفناک پوهنتون }دانشگاه

ف افکار علمی و پیشرو را  باید  کانونی که درآن، جوانان ما  بیان میدارم،  را مختصراً 

گیرند، به مرکز جهالت پروری و النۀ گروه های تروریستی بدل گشته است و دولت نه  

میگیرد، که عمالً مقامات، خود برای گروه های سوپر تنها جلو این وضعیت ابتر را ن

مرتجع و جانی، زمینۀ تبلیغ را مهیا میسازند. درپوهنتون پروان، یک گروه ماورای 
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درواقع بازوی تئوریک داعش است،  ستیز به نام " حزب التحریر" که  مرتجع و انسان 

د. این جریان که درسال  مسموم میسازداشته افکار جوانان نا آگاه را    با دست باز فعالیت 

م توسط شیخ تقی الدین النبهانی فلسطینی تأسیس گردید، فعالً تحت رهبری شیخ  ۱۹۵۳

آنکه رسماً   با  این حزب،  القاعده و داعش میباشد.  قرار داشته همفکر  عطا بن خلیل 

دروزارت عدلیۀ افغانستان ثبت نشده، اما دولت جلو زهر پراگنی هایش را نمی گیرد.  

م جهان اسالم را " دارالکفر" نامیده خواهان برپایی خالفت اسالمی بوده ضدیت  آنان تما

دیوانه وار با دموکراسی و هرگونه آزادی های فردی دارند. تحریری ها اصالً افغانستان  

را منحیث یک کشور به رسمیت نمی شناسند و درسایت و نشریات شان آنرا " والیۀ  

ش  }مربوط{  افغانستان" موهوم  میخوانند.خالفت  معنوی   ان  ارزشهای  با  هرچند  آنان 

دنیای مدرن ضدیت شدید دارند، اما جهت تبلیغات عوامفریبانه و به اصطالح "جوان 

بنیادگرا،   های  گروه  دیگر  برعکس  شان،  حجری  عصر  های  دیدگاه  ساختن  پسند"، 

م  ضی فلپوشیدن پتلون، ریش تراشیدن، استفاده از موبایل و فیسبوک و حتی نمایش بع

( را مجاز میدانند، چون  برداشت و نتیجه گیری خاص خود شانالبته با  های هالیودی )

درک کرده اند که نسل جوان را با همین شیوه ها بهتر میتوان مجاب نموده به خدمت  

آنچنان    گرفت. التحریر  حزب  تبلیغات  تأثیر  تحت  پوهنتون  ممتاز  محصالن  از  تعدادی 

تعلیم و درس را رها نموده به  شستشوی مغزی داده شده دگرگون ش اند که عمالً  ده 

آنان، علوم ودرس به درد نخورده فقط باید از  اند. چون از دید  تبلیغی ها بدل گشته 

پوهنتون بحیث مرکز جلب و جذب و تبلیغ استفاده نمود. علوم طبیعی ازنظرآنان، "مسایل  

لی دولت خالفت" این  دنیوی" و فاقد ارزش اند؛ هرچند " مبادی نظامی تعلیمی وتحصی

حزب قرون وسطایی برای فریب و نیرنگ، کسب علوم نیز مجاز دانسته شده است. تنها  

اند، " ثقافت اسالمی "   التحریری ها به آن سخت عالقمند  مضمونی که تمامی حزب 

این مضمون روی  در ساعت  داوطلبانه حاضر میشوند  این حزب  اکثر اعضای  است. 

آنان  مسایل مختلف، آماده گی گ رفته وعظ نمایند. شاگردان هم مجبوراند به الطایالت 

گوش دهند و اگرپرسش و دیدگاه مخالفی ارائه کنند، فوری تاپۀ " کفر" و " الحاد " 

میخورند. به همین دلیل، کسی جرئت سخن گفتن ندارد. هرکس عضو"حزب التحریر" 

ودیگران میشود  شناخته  کل  عقل  و  خلیفه  رهروانش،  ازدید  خطاب   باشد،  بیسواد  را 

اند.    میکنند. از نظرآنان مال های مساجد که عضو حزب نباشند، بیسواد و نا مسلمان
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های   نوشته  و  شان  رهبران  از  و خشک  میخانیکی  را  چیز  همه  گروه،  این  اعضای 

منتشرۀ مراکزآن که مستقر درکشورهای عربی اند، یاد گرفته و طوطی وار به دیگران 

نان را به سیاهی بکشانند. آنان هیچ راه حل بنیادی برای مشکالت  بیان میکنند تا فکرجوا

جاری کشور ندارند. مثالً این جریان عقبگرا، مشکل اقتصادی کشور را میخواهد با جمع  

آوری ذکات از سرمایه داران حل کند، بی خبر ازاینکه منبع تمام مشکالت و فقر مدهش  

یری ها به جای اولویت دادن به هزاران تحرامروزی،  نظام های سرمایه داری میباشند.

فاجعۀ ای که دروطن ما با آنها دست به گریبان است، به مسایل پیش پا افتاده و جاهالنه 

اگر   یعنی  با نشایسته یکجا خورده نشود،  تبلیغ میکنند که پروتین  می پردازند. مثالً، 

بخورید یا برنج   درکدام عروسی خبر هستید که معموالً گوشت و برنج است، تنها گوشت

! اگرلوبیا و نان خشک بود، یکی را انتخاب کنید ! آنان این را از کرامات و ژرف بینی 

عمیق رهبران شان میخوانند که به چه نکات علمی توجه دارند!! فعالیت مشکوک "  

حزب التحریر" درپروان به حدی وسیع بود که عبدهللا نیز آنرا برای " جمعیت اسالمی  

ازنفوذ آن هشدار داد. وی آنراشاخۀ غیرنظامی    ۱۳۹۴داشته دراوایل قوس  " تهدیدی پن

گروه های تروریستی خواند که جوانان را به اعمال هراس افگنانه ترغیب میکند. اما  

است.   نگرفته  صورت  اندیش  تاریک  و  منفور  گروه  این  برابر  در  اقدام  تاامروز 

انسا التحریر"، زن اصالً  ن محسوب نشده و کوچکترین  درفکربیمار اعضای " حزب 

ازنظرآنان  ارزشی نیستند.  قایل  آنان  بیرون شدهبه  ازخانه  به فکرتعلیم و   ، زنانی که 

آموزش میشوند، سزاوار نفرین و هرگونه برخورد شدید اند. متأسفانه این دیدگاه ضد  

انسانی، در اثرتبلیغات یک چنین گروه های زن ستیز در پوهنتون پروان شیوع یافته  

میگیرند.  قرار  تحقیر  و  احترامی  بی  مورد  داشته  ای  تیره  روزگار  محصل،  دختران 

پ  درصحن  یا روی شان  اگردخترانی  ازمو  ای  گوشه  یا  و  نباشند  برقع  دارای  وهنتون 

معلوم شود، توسط محصالن مورد آزار واذیت قرار میگیرند. درداخل پوهنتون، پسر  

ودخترحق سخن گفتن ندارند. در" مبادی نظامی، تعلیمی و تحصیلی  دولت خالفت "  

اث" منحیث یک اصل  منتشرۀ " حزب التحریر"  روی " عدم اختالط شاگردان ذکور و ان

مهم تأکید شده است. این وضعیت باعث شده که دختران در پوهنتون، تحت فشارهای  

اما همان هایی که زن را  برند.  قرار گرفته به مشکل تحصیل شانرا به پیش  شدیدی 

قافت اسالمی که با یک  انسان نمی شمارند و بخصوص، محصالن پوهنحی }دانشکده{ ث
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، خود شان را پیشوایان اسالم میدانند، تر لنگی }عمامه{ { ریش و چند مبلست }وجب

به   آنان  بسوی  اند،  ندیده  را  زن  درعمرشان  گویی  افتاد،  دختری  به  وقتی چشم شان 

 اصطالح چهارچشمه مینگرند ! وقتی از آنان بپرسی که شما چرا به سوی دختران می

ا برای شان لعنت حرام است، درجواب میگویند " مبینید، دیدن به سوی زن نا محرم  

                                                                               خدا را میفرستیم !"

، گزارشی را به تاریخ چهارم  " تحلیلی  –سایت خبری    -همچنان نشریۀ انترنتی " پیام روز

ب  های "حزافغانستان درمورد فعالیت قول والی والیت تخار  م از۲۰۱۷ماه جنوری سال  

نید که اینک ما، گوشه هایی از گزارش متذکره را در اینجا درج  التحریر" به نشر رسا

                                                                                           میکنیم : 

...یاسین ضیا والی تخار اعالم کرد، گروه های وابسته به احزاب افراطی همچون حزب  "  

تحریک  دولت  ضد  را  محصالن  داشته  فعالیت  والیت  این  دردانشگاه  تحریر 

                                                                                         میکنند."   

وی فعالیت گروه های افراطی در دانشگاه های کشور را  زاید : "  گزارش بازهم  می اف

بگونه ای که حتی برخی استادان دانشگاه والیت نیز دیدگاه های   ،یک امرفرا گیر دانست

احزاب افراطی را به محصالن آموزش میدهند و این موضوع به والیت تخار محدود نمی 

پاکستان در  حزب  این  مرکز  که  میشود  گفته  آن    شود...  فعالیت  عمده  اما  است، 

درکشورهای آسیای مرکزی صورت میگیرد. با توجه به رفت و آمد های رهبران حزب  

ان، سازمان استخبارات  قامات حزبی درافغانستبه انگلستان، برخی از محافل و م تحریر

( را حامی این حزب میدانند... بگونه ای میتوان این حزب را بازوی  ۶ام.آیانگلستان )

}تحت  فرهنگ را  کرده  تحصیل  قشر  که  دانست  افراطی  و  سلفی  جریانهای  علمی  و  ی 

                                                                          تأثیرقرارداده { است ." 

در تروریسم  هر  عصرِ هرچند  سر،  هفت  بالی  همانند  اسرارآمیزی  ما،  بصورت  روز 

اصلی   د، ولی، کانونِ می آورَ عمه یی را کشف نماید، سربرجهان که ط  گوشه و کنارِ ازهر

  رسمی و شناخته شدۀ آن حکومتگرانِ   پاکستان، سازنده گان و حمایت گرانِ   و اولی آن خاکِ 

.   منطقه بوده استگلیس، اسراییل وعربستان سعودی در ، ان پاکستان به همکاری امریکا

ن  ای نبور رهایی یابی، خانۀ آنرا آتش بزن."  ز  " اگرمیخواهی از شر  بزرگان گفته اند  
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از پس  همگی  که  بود  چیزی  تالش  هاسال  همان  و  خونریزی  و  می  جنگ  و  میگفتند   ،

پانزده   اما، امریکا درطولِ   هم میپذیرند(مین اکنون نیزهم میگویند و  )چنانکه تاه  پذیرفتند.

النه های زنبور    افغانستان، هیچگاه درپی آتش زدنِ در  م(۲۰۱۴تا   ۲۰۰۱)از  سال جنگ

                                                                             .  نشدن پاکستا  درخاکِ 

افراد   انگیزۀ اصلی ایجاد، پرورش و تقویتِ بایستی این نکته را نیز متذکر شویم که دلیل و  

 سالهای اشغالِ میتوان دربخصوص    راط گرای مذهبی درآسیای مرکزی رااف  و تشکالتِ 

ایاالت متحده ، نظامی و ایدئولوژیک ِروسی و واکنشهای سیاسی  افغانستان توسط قشونِ 

اندیشه های تندروانۀ    انستان ُجست و جو نمود. ریشۀافغ  بین المللی آن درخاکِ   و متحدانِ 

ازسیاست،   سابق،  شوروی  نشین  مسلمان  جمهوریهای  در  یا  و  میانه  درآسیای  اسالمی 

ب  و  ابرقدرتِ اقدامات  اطالعاتی  و  ستراتژیک  های  و  ام   رنامه  گردید  سیراب  ریکا 

 میالدی، چون سرطانِ   ۱۹۹۰پس از سال    امپراتوری شورویسقوط ِبخصوص، پس از

      نوردید.  مرکزی، بلکه همۀ آسیا و بخشهایی ازجهان را در آسیاییثه، نه تنها پیکرِ خب

                                          امریکا، وهابیت و آسیای مرکزی 

  قزاقستان، حمایتِ حلیلی )پرودنت سلوشنس( اخیراً درتمرکزِ  " رییِس اُفحسین اسوبعلی "

ریستی آسیای مرکزی  ترو   اقداماتِ  عربستان سعودی را درامریکا و وهابیتِ ت پردۀ  پش

خاص جوانان به    مردم و بطور    افکار    " ... برای سوق دادن  گفته است که  دخیل دانسته و

ظلم و ستم نسبت به مسلمانان    افراط گرایی از توجیه های اطالعاتی و سیاسی نظیر وجود  

 در مناطق و شورا ها استفاده میشود تا آنها راغب به عزیمت به افغانستان و یا قفقاز  

 ین های خود در های مبارزه شوند.  این افراد به سر زمشیوه  فرا گرفتن   شمالی بخاطر  

نظامی را   اقدامات    ایدئولوژیک آماده بوده و تجربه ی انجام    حالی باز میگردند که ازنظر  

اسی و اقتصادی چین درسیاست و  سی  نقش    ینیز با خود دارند... مسلم است که ارتقا

ازکشورهای غربی در رأس   تعداد زیادی  ، موضوع نگرانی های خاص  اقتصاد  جهانی

                                                                    "امریکا رافراهم کرده است. 

مسایل امنیتی، شواهدی وجود دارد که نشان میدهد امریکا از   کارشناسان    به اعتقاد    "

ورها حمایت میکند. حقایق حاکی  زیر زمینی در قزاقستان وبرخی دیگر از کش تروریسم  



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1084 

 

 ایدئولوژی جهادگرایی در مناطق    گروه های تروریستی و گسترش    ن است که ایجاد  ازآ

ه ی بلند مدت در راستای بی  قزاقستان، بخشی از برنامخزر و شمال غرب    نفت خیز  

                                                                 ت سازی  منطقه میباشد. . . ثبا

سال جیش المهدی در  گروه    " پیدا شدن  عالوه کرده است که :   تحلیلی مذکورمرکزِ   رییِس  

وضعیت  درحوزه ی دینی را میتوان حلقه    درقرقزستان و همزمان، حساس شدن    ۲۰۱۰

مذهبی و تاثیر گذاری    ن، تغییر برنامه ی شرایط  ی یک زنجیر دانست که هدف ازآها

خروج نیرو های امریکا    برفضای سیاسی کشورهای منطقه میباشد که با توجه به بحث  

                                 جسته خواهد شد..."     از افغانستان ، بیش از قبل بر  ۲۰۱۴تا سال  

 امپراتوری شوروی  امریکا، علی رغم سقوطِ   لم مینماید، اینست که ابرقدرتِ سَ البته آنچه مُ 

هنوزهم   افکارِ   درتالِش دیروز،  های  ریشه  تا  نظامِ آنست  به  برگشت  و    کمونیستی 

آسیای مرکزی را بخشکاند   در  روسیهفدریشنِ  درروسیه و کشورهای شاملِ  سوسیالیستی

.  روسیه جلوگیری نماید  هر وسیلۀ ممکن سعی بعمل می آورد تا ازاحیای امپراتوریه  و ب 

تعیین    همچنان سعی بعمل می آورد تا به منابع زیرزمینی کشورهای محور ِروسیه و نقاطِ 

روی  با توسل به مذهب، تند  پیروزی در این راه،    و حصولِ   دست یابد  شدۀ استراتژیک

خواهد بود.  گرا به سهولت میسر   مسلحانۀ تخریبی افراط  گروه ها و تشکالتِ   ، ایجادِ مذهبی

اقتصادی چین   و  پیشرفتهای سریع علمی  باید گفت که  آن  و همچنان  یابی نظامی  قدرت 

کشور، مقام های امریکایی را سخت نگران ساخته است. امریکا موازی با تالشهای همه 

نیز دارد که وسیه، برنامه های زیرکانۀ استرات جانبۀ استراتژیک علیه ر   ژی علیه چین 

میخواهد  ( را  برنامه ها علیه هردو کشور بزرگ )چین و روسیهاین    بخش عمدۀ  تطبیق

                                                                از طریق افغانستان عملی سازد. 

سی ملیون مسلمان دربخشهای   همین اکنون حدودِ شره،  ت های منکه باساس آمارباید گفت  

قفقازشمالیمختلفِ  باشقیر،  تاتارستان،  ازجمله،  روسیه،  اورالِ   ولگا،  حاشیۀ  جنوبی،  ،   

م، توانستند  ۱۹۹۲شوروی درسال    نظامِ   سقوطِ سایبریا و غیره، زنده گی میکنند که پس از

و  پس    مراسمِ آزادی های فکری  البته  مقام های روسی  آورند.  بدست  مذهبی خویش را 

حضورِ ۱۹۹۲ازسال   با  مراسمِ مم  ادای  و  ظاهراً    سلمانان  آنها،  نداشتند  مذهبی  مشکلی 

را  خطری  ناحیه  نفوذِ وازآن  اما  نمیکردند،  احساس  وهابی    هم  های  اندیشه  و    – افکار 
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ایجاد ِ و  بداخل  ازخارج  حمتکفیری  به  مسلح  تکفیری  های  انگلیس  امریک  ایتِ نهاد  ا، 

چچنیا، مقام  ر، بخصوص پس ازخیزشهای اسالمی در این کشو   عربستان سعودی درداخلِ و 

  آنان داخلِ   آوردنِ در کنترول    شناسایی وتحتِ   نه تنها درجهتِ   را واداشت تا  های روسی

تروریستی را    -وهابی  تشکالتِ   این تعداد زیادی از، بلکه موجودیت و فعالیتِ اقدام گردند

نمایندممنو اعالم  جیش  ع  التحریر،  حزب  مانند  جماعتِ ؛  ترکستان،  اسالمی،    اسالمی 

ای نظامی اتحادیۀ نیرو   اجتماعی و شورالقاعده، طالبان، طیبه، تبلیغ، جامعۀ اصالحاتِ 

کیانگ، چند ملیون  درقلمروچین نیز، بخصوص درایالت سین  قفقاز و غیره.  ای مجاهدینِ ه

دازی تحریکات ملی، مذهبی و جدایی طلبانه درمیان آنها،  که به راه ان   مسلمان بسرمیبرند 

                                              یکی ازبرنامه های مهم امریکا را تشکیل میدهد. 

                                  فاجعه ای که در سوریه آفریده شد            

افغانستان میگذرد، مستقیماً به هستی و سرنوشت  چون هرآنچه درشرق میانه و اطراف  

   کشورما شکل میدهد.   اوضاع جاری  هملی مردم افغانستان نه تنها ارتباط می گیرد، بلکه ب 

بنابرآن، نمیشود از توجه به اوضاع جاری درسوریه و عراق که به وسیلۀ گروه تروریستی  

متشنج گردیده است،انصراف ُجست. پس، اینک بگونۀ فشرده    بگونۀ خونباری" داعش "  

                                                                                به این بخش ازمنطقه نیز می پردازیم:

  خیزشهای مسلحانۀ کشورهای شرقِ که آتش ِ   تذکر دهم بگونۀ مشرح ترباید درهمین بخش،  

ازچهار که  قبل  میانه  تمهید ِ (  م۲۰۱۰)سال  سال  و  تحریک  امریکا  ابرقدرتِ   خاِص به   

  طرفِ " آغاز گردید و ازرق میانۀ بزرگم " شآنها بنا  و باساس برنامۀ ستراتژیکِ وانگلیس  

پشتیبانی    واسراییل  ترکیه  امارات متحدۀ عربی،  ، قطر،کشورهای اردن، عربستان سعودی

معۀ سوریه را ، جاباال گفته آمد چنانکه در ، یمن ، بحرین و  لیبی  ،تونس، مصرپس از   شد،

نمود مشتعل  ا  .نیز  آتش  بشاردراین  جمهوری  رژیم  با  وضدیت  عالوه  اسد،  فروزی 

و  امریکا  کشورِ انگلستان،    ازکشورهای  ب میانه    خاورِ   چندین  ازوطبعاً  کشورهای  رخی 

  روز، مردمِ . جالب خواهد بود اگرتذکرداده شود که دراین شب و  اروپایی دست داشتند 

تروریسم " هستند. مثالً،  "    دو پهلوی کاخ سفید دربرابرِ آشکارِ   سیاستِ بکاربُرد ِ  جهان شاهدِ 

"    های، یک شب درمیان، سازمان های بنیاد گرای اسالمی و تروریستی بنام درسوریه 

 جبهۀ اسالمی " ، "  سوری  مخالفان  ائتالف  ، "  آزاد سوریه"  " ارتش  ،    جبهۀ النصره "
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  تیپ صفورشام " "، "    توحید  تیپ  "  اسالم"،    ارتش  ، "شام "  اسالمی احرار    نبش  ج، "  "

آزاده  ، "  دولت اسالمی عراق و شام  " یا    گروه داعش"  القاعده"،"    "،   لشکر حق، "  

های مخفی و  ائتالف  معامله و   اندام میکند که باعرض  امثالهم، یکی پی دیگر" و گان شام

،  های رژیم های ارتجاعی منطقه، بخصوص عربستان سعودی و با تمویل و حمایت    علنی

پیشرفته ترین سالح های جنگی  با برخورداری ازو اسراییل و    ، امارات متحدۀ عربی ترکیه

ند  می جنگ اقتدارو مردم بیگناه آن کشورعلیه رژیم برسرِ خریبی و انفجاری،  و روشهای ت

تعصباتی برخورد مینمایند. چنانکه اسناد و  هرمانعی، با بیرحمانه ترین سلوک  و دربرابر

برا  شواهدِ  یی،  ورسانه  آمیزِ تصویری  تعصب  روشهای  اندازی  وهابیسم  ه  سلفیسم، 

،  ، ضد علم و هنر معارف کتاب و  ضد    ،ضد زن، ضد دموکراسی  سایرپیشآمد های زشتِ و 

،  دشمن را خوردن، جگرِ ریدن های نوع طالبی و القاعده ییبُ وهمچنان سر  ضد اهل تشیع

کودکان و دوشیزه    زنان،   ، فروش علنیرا به راه انداختن  مثله کردن، جهاد جنسی وشهوانی

درمال اسیرشده  امثالهم    عامگاِن  و و  نمایش  درقلمروعراق  به  را  سوریه 

آمارمنتشرشدۀ رسمی ازسوی منابعِ مؤثق حاکی ازمرِگ  میگذاشتند)وتاهنوزهم میگذارند(،

دوصد  وپنجاهبیشترازیکصد   گی  هزارن تا  هزاروآواره  ها  ده  جراحت  حدود  فر،  همین 

کتله وی جوانان که  های کشتار انتشاِرصحنه  بود.  به کشورهای مجاور   سوریه  ازشهروندانِ 

متصرفه   " داعش " درمناطقِ   مسلح و نقاب پوِش  افرادِ آن توسط ِ با  بیرحمانه ترین شکلِ 

و  بدن  ه به آتش افگندن، قطع کردن سر ازو همچنان قمچین زدن، زنده به گورکردن، زند

ومی نماید(، از  بیننده راست مینمود )هر  بدن ِیب و مجازاِت دیگر مو برها نوع تعذ   ده

وقیحان  بصورت  را  بشری  های  اندیشه  و  اعمال  ترین  وحشیانه  نمایش  زمرۀ  به  آن  ۀ 

 میگذارد. 

متحده و کشورهای غربی درخاورمیانه  ت  عمدۀ دخالتهای پیدا و پنهان ایاال  دالیلِ یکی از

روابط گسترده و دوستانه    ،عربی   که عالوه از آنکه این کشورِ   ، در سوریه این بودو باز

ایران با رژیم جمهوری اسالمی  ، طبق محاسبۀ  لبنان داشتحزب هللا در  ، روسیه و ای 

. چنانکه تا  تلقی میشدمیانه  اسراییل درخاورِ   ی برای موجودیتِ غرب، هنوزهم تهدید  جهانِ 

انگلیس، عراق به رهبری صدام حسین، علیه  جهانی امریکا و    سیاستِ   نگاهِ دیروز، از

جنگ و نا   با براه اندازی ن، ایاالت متحده میخواستراییل تهدید به شمارمیرفت. بنابرآاس

، کارد را تا قتصادی سوریه را ببرد ن کشور، بازوی نظامی و اامنی و تداوِم بحران درآ 
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،  با پا درمیانی " دلسوزانه "ن،  و پس ازآ  مغز استخوان باشنده های آن سرزمین برساند

صحنه آورده ازمنابع    رویاسراییل را در آن کشور  و دوست ِ  اهدلخو ،  مطیع   یک رژیم

 غنامندی های این کشورباستانی سود بََرد. طبیعی وسایر 

تبلیغات رسانه یی علیه رژیم  هیچ نوع   آن درهمین شب و روز، ازکاخ سفید و متحدانِ 

سوریه، اخطاردادن    انبارهای سالح بخاکِ   ارسالِ او،    مسلحِ   ازمخالفانِ اسد، پشتیبانی  بشار

. بعبارۀ دیگر،  اردریغ نمی ورزیدآشکمداخالت ِ  ، بهانه جویی ها و سایرِ ها به رژیم اسد

" را درافغانستان بلند  " مبارزه علیه تروریسممتحدۀ امریکا، درعین حالیکه شعارِ ایاالت  

جهان حمایت های    نقاطِ سایرِ سوریه، لیبی و  دری شناخته شدۀ دیگر  ، ازتروریستهامیکرد

چنانکه   آورد.  بعمل می  جانبه  و    ویانِ ج بسیج جنگ همه  و  کمُ   ارسالِ مزدور  مالی  کهای 

ظار و افکار عامۀ جهان پنهان هم  ان رییس جمهور سوریه را از  تسلیحاتی برای مخالفانِ 

 کردند. نمی 

یکا درنشریۀ  " گاریکای چنگو" دانشمند و پژوهشگر دانشگاه هاروارد ایاالت متحدۀ امر

داعش درست مانند القاعده،  م نوشت : "  ۲۰۱۴سپتمبر    ۱۹" گلوب ان ریسرچ" مؤرخ  

وسیلۀ دهشت گستری "ساخت امریکا " است که به منظور نفاق اندازی و حکمروایی 

بر منابع غنی نفت شرق میانه و مقابله با نفوذ روز افزون ایران در منطقه طراحی شده 

ایاالت متحده تاریخچۀ طوالنی و سوزان پشتیبانی و جانبداری از  است. این حقیقت که  

اخبار   گروه های تروریستی و دهشت افگن دارد، فقط برای کسانی تعجب آور خواهد که

 میکنند ، اما از تاریخ غافل اند. "   را تعقیب

سیا از اخوان المسلمین    ۱۹۷۰درطی سالهای  همین محقق و دانشمند عالوه نمود : "  

شدن مصر   مانع  برای  نیز  و  شوروی  نفوذ  گسترش  سازی  خنثی  برای  سدی  بمثابۀ 

مارکسیستی ایدئولوژی  میگرفت  گسترش  کار  عرب  های  توده  ازگروه   درمیان  و   ...

تروریستی جماعت اسالمی پاکستان علیه ذولفقارعلی بوتو پشتیبانی مینمود و آخرین ) 

 "  اما نه کمترین ( نمونه درین میان، القاعده است .

روزنامۀ واشنگتن پُست نوشت  " جمهوری اسالمی ایران به نقل از" پایگاه عکس و خبر

دن اعزام کرده ارُ ه پایگاه های مخفی درکه " امریکا قصد دارد تیم های جنگجوی دیگر ب 

تعداد " شورشیانِ  و  آموزش    (سی آی ای)سوی   سیاسی را که ازامورِ " درمیانه رو   و 
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م  دریافت  دوبرابرتسلیحات  زندۀ    نمایند یکنند،  با  نباشند..."   تا  جنگ  این 

تن تا کنون آموزش    ۲۰۰۰ش از  بی   برای  این باورند کهاستخباراتی امریکا برتحلیلگران ِ

حامیانِ   داده با  تا  اسداند  بشار  دولت  ش     جنگ  رو وارد   .  . پُست  زوند.  واشنگتن  نامۀ 

کهنه کاران ِقول ِاز نوشت که "برخی  ای  آی  تیم های کوچکی  آسی  از طریق  موزشها 

قطعات  از وی  ماموران  شورشیانی  فعالیتهای  همچنین،  میشود.  فراهم  ای  آی  سی  ژۀ 

جبهازدولت   و  سوریه  عراق،  دراسالمی  جنگ  تجربۀ  که  النصره  دارۀ  نیز عراق  ند 

 آموزش گیرنده گان هستند. دوره های آموزشی، چهار تا شش ماهه است . "  از

بو  اخیر  های  پاکستانی،درماه  های  مقام  افشاگردید  که  دستورِ   د  به  های   مسلماً  مقام 

  پاکستان به خاکِ  تروریستی را ازعناصرِ   مسلح و سایرِ طالبان ِتعداد زیادی از امریکایی،

 بشاراسد بجنگند.  تروریستی، علیه حکومتِ  تشکالتِ سایرِ   سوریه انتقال داده اند تا درکنارِ 

م  ۲۰۱۳نوامبرماه  بتاریخ هشتم ِ   ایران " ایسنا"  خبرگزاری دانشجویانِ مدتی،  چنانکه پس از

سیصد عضو طالبان را که در درگیری   بیش از" دولت پاکستان، اجساد  گزارش داد که  

بودند؛ تحویل گرفت "    داخلی سوریه کشته شده  قولِ های  از  یک    همین خبر گزاری 

کشته شده ها عبارت از سه صد و سی و    بلند پایۀ پاکستانی اضافه نمود که مجموعِ مقام ِ

  ؛ زیرا آنها ازسالیان  تازه گی هم نداشت   مقام های پاکستانی،البته این اقدام    شش تن میباشد.

پرورش   که  تروریستدرازاست  دیگر ارسال  و  ها  کشورهای  به  آنان  بعنوان      تجارت    را 

مردم افغانستان    پذیرفته اند. چنانکه درسالهای جهاد    ودهشت افزایی بین المللی  پ ردرآمد

  " های اسالمی را دربدل  " مربوط به " تنظیمقشون شوروی دیروز نیز" مجاهدین    برضد  

 ، به چچن، یوگوسالویا، عراق،  و عربستان سعودی انگلیس امریکا، پول و به دستور  

 جهان میفرستادند. مورد نظر   نقاط    میانه و سایر   آسیای

 عراق و شام  گروه " داعش " یا دولت اسالمی 

 سازمانِ که این گروه در واقع، شاخه ای ازسازمان " داعش " باید عالوه نمود    درموردِ 

نام " الدوله االسالمیه فی العراق    م تحتِ ۲۰۰۴میباشد که برای نخستین باردرسال  القاعده  

ایجاد گردید و درسال    " درخاکِ  به سردم  م که جهانِ ۲۰۱۱عراق  ایاال غرب  ت  داری 

سوریه،  برای  خاک ِاسد را سرنگون کنند، بخشهایی ازمتحدۀ امریکا خواست رژیم بشار
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این سازمان  گردید و بهمین دلیل بود که نام ِ مساعد تری  این گروه، بسترِ   رشد و فعالیتِ 

 اعضای گروه "  م " گذاشتند. گفته شده که اکثریتِ اسالمی عراق و شا  " دولتِ پسانتر،را  

یا میدهند(. این  ولیبی تشکیل میدادند )، تونس   بنیاد گرای قفقاز، عراقاتباعِ داعش " را  

از اداراتِ گروه، عالوه  درمتعددِ   آنکه  را  شان  قضایی  و  نظامی  اداری،  مالی،  "    نقاطِ  

که    نیز بوده وهستند   ی مخوفسوریه تشکیل دادند، دارای زندان ها  مفتوحه " درخاکِ 

 بعداً هرفردِ .  قرارمیگرفت و میگیرد  اجرابه منصۀ  انسانی   شکنجه های غیردرآن انواعِ 

اکبر"،  کسی را که " نامسلمان " تشخیص میدادند، با فریاد های " هللا  اسیرشده و یا هر

کردنها، اعدام های صحرایی،  . چنانکه سربُریدنها درمأل عام، مثله  فوراً به قتل میرسانیدند

دستجمعی آنان،    کردن  ، قطعکشتارهای  دهندۀ  تکان  دیگروحشیگریهای  و  بدن  اعضای 

)وهنوزهم   قرارداشت  دیِد  درمعرض  جهان  درسراسِر  تصویری  های  رسانه  ازطریق 

 دارد(قرار

  سوی قدرت های بزرگِ  گروه های تروریستی ازحمایت، تمویل و تجهیزِ   براساِس بلی !  

  دولت اسالمی " داعش " یا همان )رجعت گرای    عراق بود که گروهِ رسوریه و جهان د 

ازبطن سازمان مادر)  (عراق و شام ماه درهفتۀ دوم ِ القاعده( بیرون آمده بود،  که اصالً 

با یک  ۲۰۱۴جون   عراده موتر" لندکروز"  باصدها  حملۀ وسیع و همه جانبۀ مسلحانه م 

جاپان سوریه    ساخت  خاک ِازقلمرو  رهبری  باالی  به  السامرایی عراق  ابراهیم  عبدهللا 

هرهای  ش  ابوبکر البغدادی " وحتا درپناه بدرقۀ هوایی نیروهای امریکا،شیخ  "  مشهور به 

خویش درآورده    را به تصرفِ دیگر     وسیع و مناطقِ " تکریت "  "، " موصل "،" انبارمهم ِ 

  ، متصرف گردیده  ایران و عراق  سوریه تا مرزِ باستانی حلب درشمال ِ  ازشهرِ   منطقه را

 ساختند.  آشوب خونین و دهشتباری را برپا 

میالدی مجلۀ ۲۰۱۶( ماه نوامبرسال  ۱۵۰دراینجا مقاله ای را نقل میکنیم کمه در شمارۀ ) 

 " نایاب " منشرۀ شهر تورنتو بچاپ رسیده است:
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 روشن با بیرق های سیاه ازسوریه عازم عراق اند کاروان داعشیان که در روز 

آی )طالبان( که شب و روز از ویو تا های دو کابین سپاه آی.اس." قطارهای طویل ت 

شرق به غرب و ازشمال به جنوب درحرکت بودند، از یاد ما نرفته است. معاصیان کبیره 

خ، سیه روی خواهند در دودمان طال پرستان حرمین شریفین تا ابد در بارگاه وجدان تاری

که   بود. تحقیقاتی  تأمین    نتایج  ازمنابع  داعش  داده  هزاران خود رو  انجام  این شرکت 

ریده و به این گروهک ار کشورعربی، این خود رو ها را خاست، نشان میدهد که چه

تحو )تروریستی  سوری  خبری  پایگاه  اند.  داده  ازخبرگزاری  یل  نقل  به  پرس(  دام 

ه عربستان سعودی، قطر و امارات متحدۀ عربی، اصلی ترین اسپوتنیک گزارش داد ک

 کشورهای تأمین  کنندۀ این خود رو ها بوده اند."

هزار تویوتا لند کروزر ساخت جاپان چگونه تبدیل به موتر ارتش داعش  ۶۰:  " پیک نت

شد؟ آیا جاپان که سازندۀ این موتراست و سفارش آنرا دریافت کرده بود و یا امریکا و  

اتحادیۀ اروپا از چنین معاملۀ بزرگی بی خبر بودند؟   آیا نمی  کشورهای بزرگ عضو 

د خاک عراق شده است؟ آنها نمیدانستند که  تا چرا یکباره وارهزارتویو  ۶۰دانستند این  

ی  پول خرید این موترها را عربستان و چند کشورنفتی خلیج فارس به جاپان داده اند؟  یعن

در  رقیب  های  کمپانی  که  بزرگ  بپذیریم  های  شرکت  های  کمپانی  ویا  جاپان  خود 

ن بازار موترسازی در امریکا و آلمان و فرانسه دست روی دست گذاشته و فقط ناظر ای 

ین سیل  بودند و یا میدانستند و به آنها اخطار سکوت داده شده بود؟ چگونه میتوانست ا
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وارد   ترکیه  از طریق  ارموتر  تا  به موصل منتقل شود  و  ش داعش اعالم  ت عراق شده 

حکومت اسالمی " شام و عراق " بکند و آنوقت هیچ کشور اروپایی و بویژه امریکا که  

بی خبربوده باشند؟    مان در عراق حضور داشت، از این ماجراارتش آن کشور درهمان ز

آنچه انجام شد، طرحی ازپیش تدارک دیده شده بود که با چراغ سبز نا تو انجام شد و  

ارتش موتری داعش  که با چراغ خاموش شکل گرفته بود، نا گهان چراغ ها را روشن 

حرکت درآمد تا با پول نفت    کرده  وبرای جنایاتی که همه میدانیم به حرکت درآمد. به

موصل و فروش آن زیر قیمت بازار به کمپانی های نفتی، کشور آباد و تاریخی مانند  

افشاگری ویکی لیکس گفته بود   ما  "  سوریه را ویران کند. هیالری کلنتون به موجب 

همۀ این تدارک و فجایع زیر     برای تأمین امنیت اسراییل باید سوریه را متالشی کنیم."

قش و پوشش جنجال های خبری رسانه های مهم تصویری امریکا و اروپا انجام شد و  ن 

ه رسانه ها ر اسارت اخبار پوچ و حاشیه ای هممردم از آن بی خبر نگه داشته شدند و د

 گرفتارماندند. "  

مذهبی    مذکوربه سرعت، دستوراتِ   همین اکنون که این سطور رقم زده میشوند، گروهِ 

خویش صادر نموده اند. مثالً، اعالن    تصرفِ   تحتِ   سختگیرانۀ شان را برای اهالی مناطقِ 

مساجد ادا نمایند، زنان از خانه های ردم " باید " پنج وقت نماز را درنموده اند که همۀ م

 مسلمان دیگر باید  ان و مذاهبِ ادی   ، پیروانِ الکلی ممنوع است   نروند، مشروباتِ شان بیرون  

خویش را ترک گویند، زنان و    بود باِش   آن یا کشته خواهند شد و یا محلِ ، درغیرِ شوند

و    مقدسۀ مسلمانان باید تخریب گردند  دوشیزه گان آمادۀ ختنه شوند، زیارتگاه ها و اماکنِ 

راه و رسم  غیردینی و غیر مردمی موجب قتل  فتوا و صدها    ها  صدور دههمچنان با  

 و ویرانگری شدند که این سلسله هنوز هم با شدت ادامه دارد.  وغارت و نسل کشی

پابه   نفر ازاهالی شهرهای متصرفه،  رسانه های جهان گزارش دادند که صد ها هزار 

رده اند.  و یا جا های امن ترپناه بُ   ترکیه   و قلمرو  کُرد نشین  فرار نهاده به سوی مناطقِ 

ازایاالت درهمان وهلۀ نخست کی " هرچند دولت مرکزی عراق به رهبری " نوری المال

اقداماتِ  تقاضای  امریکا  افرادِ   متحدۀ  ب   نظامی علیه  " را  داعش   " آورد گروه  اما عمل   ،

نظامی " داعش    قوی وجود داشت که این حرکتِ   احتمالِ باساس تحلیل های منابع آگاه، این  

تقسیم و تجزیۀ  انگلیس مبنی بر   ، اسراییل ودۀ امریکاقبل تعیین ش برنامه های ازبروفقِ "،  

بهمان اساس بود   صورت گرفته باشد.(  ُسنی ها و شیعه ها  –ُکرد ها  ) به سه بخش  عراق  



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1092 

 

گسترده و    حمالتِ   عراق اعتنایی نکرد.  دولتِ   امریکا به این تقاضای عاجلِ   که ابرقدرتِ 

  خاِص   سالح های پیشرفته، نظمِ   " درپناهِ رقبۀ نظامی گروه تروریستی " داعشتقریباً غیرمت

کشورهای منطقه    عریض و طویل باالی شهرهای عراق، نه تنها تعجبِ   جنگی و صفوفِ 

  امریکا و انگلیس قوی مالی، نظامی و اطالعاتی ابرقدرت ِ   نقِش   را برانگیخت، بلکه احتمالِ 

همین    هرچند تاتقویت نمود.    به حد کافیر را نیز  گروه مذکو قبالِ در  به شمول اسراییل 

تُرکی، فرانسوی، سعودی،  م(، مقام ها۲۰۱۴اکنون )ماه نوامبر انگلیسی،  ی امریکایی، 

یک برنامۀ مشترک    محورِ برظاهراً   مختلف،  سی کشورِ و جمعاً حدود بیشتر از  قطری

رهبری ایاالت متحدۀ    تحتِ "  دولت اسالمی عراق و شام  "    راز مدت علیه  " نبرد" دبخاطرِ 

شام،    خاکِ " در مواضع "داعش برخی ازارش هایی ناشی از بمبارانِ امریکا ِگرد آمده و گز

شهر " کوبانی " و جا های دیگر به نشر میرسند، اما با آنهم، از اوضاع    ، اطرافِ عراق

، بخاطر به کارگیری سیاست  تازه تشکیل  اتحادِ هوایی این  چنین بر می آید که عملیات ِ

دولت اسالمی    "نسته است روحیه و نیرو های رزمی  نتوا  وبرنامۀ دوگانه و اسرار آمیزآنها

 .  ..." را درهم بشکند

اذعان نمود که   پدیدۀ منفور)داعش( و  باید  نبود اراده و تصمیم واقعی غرض سرکوب 

)قبل    اعمال سیاستهای دوگانه و مزورانۀ ایاالت متحدۀ امریکا و متحدان منطقه یی آن

روی  تقویت بیشتر و پیش  ای خوبی را برایدراین زمینه، فرصت ه  ازدخالت مؤثرروسیه(

فراهم آورد وباعث کشتاربیرحمانۀ هزاران هزار    های گسترده ترنظامی این پدیدۀ شوم

گردید. این سیاست واقدام دوگانۀ    اطق متصرفۀ داعشپیر و جوان و زن و کودک درمن 

رسوا موجبات  بلکه  آورد،  ستوه  به  را  جهان  و  منطقه  مردمان  تنها  نه  یی  امریکا، 

حلقات سیاسی جامعۀ ایاالت متحده را نیز فراهم کرد. چنانکه  درواعتراضات وسیع حتا  

شیدی ازقول منابع  خور  ۱۳۹۴نشریۀ انترنتی " پیام روز" به تاریخ دوم ماه قوس سال  

شماری از اعضای ارشد کنگرۀ امریکا به نقل از پیلوتان این کشور  "   امریکایی نوشت:

فیصد حمالت هوایی علیه گروه دولت اسالمی یا    ۷۵اعالم کردند که بارک اوباما جلو  

 داعش را گرفته است "

نمود که "  نشریه عالوه  ازدرون ساختارهای س:  این خبر  امریکا یوقتی  بر  اسی حاکم 

امریکا پشت پدیدۀ   باوران هم شکی باقی نمی ماند کهگزارش میشود، دیگر برای دیر

معاون رییس جمهور امریکا و هیالری    "جوبایدن "سال گذشته،    دارد.شوم داعش قرار
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کلنتن وزیرخارجۀ سابق وی اعالم کرده بودند که داعش مخلوق و اشنگتن و متحدان  

 منطقه ای آنهاست..." 

روز"  پیام   " نوشتۀ  اساس  ج به  حزب  ادویس عضو  روابط  ،  کمیتۀ  ورییس  مهوریخواه 

ماه است که به دنبال داعش هستند،    ۱۲خارجی مجلس نماینده گان امریکا گفته است "  

 میدهند." اما آنها )آزادانه( جوالن 

"جک کین" جنرال چهارستارۀ بازنشستۀ امریکایی نیز در جلسۀ کمیتۀ روابط خارجی  

داشت " این )سیاست اوباما( ازهمان ابتدا  کنگره حرف های ادویس راتأیید کرد و اظهار 

بیانیه ای صادر و قدرت نیروی هوایی را   عجیب بوده است. رییس جمهورشخصآاربسی 

 محدود کرده است. "

، ترکیه، قطر،  عربستانرچ مینویسد که هفت کشور)نشریۀ مذکورازقول پایگاه گلوبال ریس

 هستند. " اسرائیل، انگلستان، فرانسه و امریکا( حامی تروریسم 

م یک گزارش توسط " اسپوتنیک " به نقل از" نشریۀ العالم" ۲۰۱۶ماه دسامبر۲۵به تاریخ  

بخشی   اینک،  ما  که  رسید  نشر  به  کشورکانادا   " ریسرچ  "گلوبال  پایگاه  استناد  به  و 

 ازگزارش مذکو را در اینجا به نشر میرسانیم: 

فرانسه و امریکا از داعش حمایت و  "... عربستان، ترکیه، قطر، اسراییل، انگلیس،  

میکنند که به طورمختصر، نقش هریک ازآنها دراین حمایت به شرح زیراست:    پشتیبانی 

م ازامریکا دستورمستقیم برای تشکیل داعش )درعراق( برای ۲۰۰۶عربستان درسال  

درسال   کرد.  دریافت  ایران  با  کشور  این  روابط  شدن  ازنزدیک  م،  ۲۰۱۱جلوگیری 

زشورش مسلحانه در شهر درعای سوریه پشتیبانی کرد و به حمایت مالی و  عربستان ا

تسلیحاتی ازهمه عنصر مسلح درسوریه پرداخت و جبهه بندی بین این عناصر را حفظ  

برای عناصرمسلح جهت   را  امنی  گذرگاه  ترکیه  دولت  بکاهد.  آنها  استقالل  از  تا  کرد 

ا با همکاری عربستان ایجاد کرد. عزیمت به شمال سوریه فراهم کرد وجبهۀ النصره ر 

وم به " جیش الفتح" رادرعملیات یورش درشمال سوریه  ساین کشور، گروه مسلح مو

م فرماندهی کرد و میزبان سران گروه های مسلح بود و روند فروش نفتی  ۲۰۱۵درسال  

راکه داعش به چنگ آورده بود، سازماندهی کرد وخدمات پزشکی به داعش ارائه نمود.  
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م قطر ملیارد ها دالر به گروه اخوان المسلمین مرتبط با گروه  ۲۰۱۳تا    ۲۰۱۱ۀ  دردور

م قطرازائتالف جیش ۲۰۱۳ای داد. بعد ازسال  اس.ح نظیر گروه "فاروق" اف.مسلهای  

عربستان حمایت کرد. اسراییل همه جنگجویان مسلح در سوریه   –الفتح با محورترکیه 

را با سالح و تقدیم خدمات پزشکی یاری رساند. داعش و جبهۀ النصره ازجملۀ این  

همآهنگی   مراکز  براینکه  عالوه  برخوردارشدند.  رژیم  ازحمایت  که  بودند  ها  گروه 

رمسلح در سوریه به ، به عناصنگلیسدرجوالن اشغالی سوریه برای آنها ایجادکرد. ا

منظورهمکاری نزدیک با هسته های القاعده کمک تسلیحاتی کرد واین کمک ها برای  

گروه های مسلح یاد شده به طورمنظم ادامه یافت. دولت فرانسه خط مشی انگلیس را  

درکمک تسلیحاتی منظم به گروه های مسلح درسوریه دنبال کرد. نقش امریکا درحمایت  

ب فراگیرتر  کشورها  ازداعش  فعالیتهای  همه  همآهنگی  و  هدایت  که  ای  بگونه  ود. 

وطرفهای حامی داعش را برعهده داشت وازپایگاه های نظامی درترکیه، قطر، اردن، 

 عراق وعربستان برای این منظوراستفاده کرد...."

" گاریکای چنگو" دانشمند، نویسنده و پژوهشگر امریکایی در دانشگاه هاروارد آن کشور،  

جالبی را پیرامون پدیدۀ داعش به نشر رسانید که آن مطلب، توسط نشریۀ انترنتی    مطالب

م انعکاس داده ۲۰۱۶مرکزتحقیقات جهانی بنام " گلوبل ریسرچ" در هجدهم ماه فبروری 

( ازانگلیسی  غانستان بنام )دکترحمید سیمابشد. مطلب مذکورتوسط یکی ازدانشمندان اف

عمدۀ آنرا در اینجا می  ه است که ما اینک، بخشهای  به زبان فارسی دری ترجمه گردید

" است    داعش درست مانند القاعده، وسیلۀ دهشت گستری " ساخت امریکا"  گنجانیم:  

که به منظور نفاق اندازی و حکمروایی برمنابع غنی نفت شرق میانه و مقابله با نفوذ 

ایاالت متحده، تاریخچۀ  روز افزون ایران در منطقه، طراحی شده است. این حقیقت که  

طوالنی و سوزان پشتیبانی و جانبداری از گروه های تروریستی و دهشت افگن دارد،  

  فقط برای کسانی تعجب آور خواهد بود که اخبار را تعقیب میکنند، اما از تاریخ غافلند...

جنرال ویلیام اودون رییس سازمان امنیت ملی امریکا در زمان ریاست جمهوری رونالد  

ابراز داشت که "  ر با هرمعیاری که بسنجیم، ایاالت متحده از دیر زمان تا  یگن اخیراً 

، سیا از اخوان  ۱۹۷۰.. درطی سالهای  کنون از تروریسم استفادۀ ابزاری نموده است.

المسلمین مصر به مثابۀ سدی برای خنثی سازی گسترش نفوذ شوروی و نیز برای مانع  

مارکسیستی ایدئولوژی  گسترش  بیاد    شدن  میگرفت...  کار  عرب  های  توده  درمیان 
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  ۱۹۸۰بیاوریم که سیا بود که اسامه بن الدن را زایید و سازمان او را درطی سالهای  

آن   عوام  مجلس  به  بریتانیا  اسبق  خارجۀ  وزیر  کوک  رابن  شیرداد...  خود  ازپستان 

...  کشوراظهار داشت که القاعده بدون شک محصول سازمان های اطالعاتی غرب بود

مناسبات امریکا با القاعده سراسر ماجرای عشق و نفرت بوده است. نظر به اینکه یک  

امریکا   القاعده دریک منطقۀ معین جهان درخدمت منافع  افگن  گروه مشخص دهشت 

فعالیت میکرد یا نه؟  وزارت خارجۀ امریکا گروه مذکور را یا تمویل میکرد و یا با  

چنین سالح هاست  دولت اسالمی )داعش( آخرین    جدیت و خشونت هدف قرار میداد...

در  هنگامی  اخیراً  داعش  زند.  لگد می  امریکا پس  به سینۀ  القاعده  مانند  درست  که 

ریدن روزنامه نگاران امریکایی  شان آن آغازبه سرب  عرصۀ جهانی تبارز نمود که آدم ک  

نی حکومت  کردند...داعش نه تنها وسیلۀ دهشت و تروراست که امریکا برای سرنگو

رد، بلکه ابزار فشاربر ایران نیز میباشد... امریکا ازداعش به سه  سوریه بکار می ب  

منحیث بهانه برای مداخلۀ    ، شیوه کار میگیرد: برای حمله به دشمنانش درشرق میانه

امریکا از  داخلی برای توجیه   نظامی درخارج  تهدید تصنعی  انگیختن یک  بر  و برای 

 برامور شخصی افراد درداخل آن کشور..." گسترش بی سابقۀ نظارت 

 درهمینجا الزم میدانم دو نکته را اضافه نمایم:  

شهر ۱ جوان  گان  ودوشیزه  ُکردنشین  (زنان  ازشهرهای  یکی  که  کوبانی"  با رز م  همو " 

نیرو   ترکیه توسط  و  مقاومتِ بوده  به  تصمیم  بود،  شده  اشغال  داعش  و    های  مسلحانه 

به حدی  درعصرما  گرفتند. این مقاومت دلیرانه    جانبازانه غرض آزاد سازی زادگاه شان

ازپیشروی تنها  نه  که  نظیربود  آوردبی  بعمل  جلوگیری  ها  بیشترداعشی  بلکه ند های   ،  

" کوبانی " را ازوجود    شهر  ، آنجوان و دلیرِ   ه شمول دوشیزه گانِ ُکرد بسربکف ِ مبارزان ِ

شهرکوبانی،    فداکارِ   نمودند. این حماسۀ زنان و دوشیزه گانِ   نیرو های داعش پاکسازی نیز

بر تحسین  و  انتباهی  های  رابرهنگامه  جهان  و  منطقه  مردمان    انگیخت انگیز 

انسانها بخواهند وازمرگ خویش نهراسند، میتوانند قوی    نمود که هرگاه  ویکباردیگرثابت

 را به زانو درآورند.  تدرنده خو ترین نیرو های ضد آزادی و ضد انسانی ترین و 

م، برای آنکه ازیکطرف  ۲۰۱۵( روسیه به رهبری " والدیمیرپوتین"، درنیمه های سال  ۲

ازمنافع برون مرزی اش در سوریه ) تحت عنوان دفاع از بشار اسد رییس جمهور آن  
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وبازیهای فریبندۀ جانب امریکا ومتحدان  کشور( دفاع نماید و ازسوی دیگرسیاست دوگانه  

آنرا به چالش بکشد، داخل اقدام گردید وطی چند عملیات نظامی )هوایی(، صد هاتن از 

نیروهای داعش و پایگاه های جنگی آنها را به نابودی کشانید. آنچه دراین میان جالب  

دست داشتۀ  ماربود، این بود که برمبنای این ضرب المثل که " مارگیر، عاقبت قربانی  

نوامبرخودش   درماه  داعش  زمان  ۲۰۱۵میشود"،  یک  و  یکروز  در  را  هایی  هدف  م، 

درنتیجۀ آن،  انتحاری و غیرانتحاری قرار داد که    درپاریس مرکزفرانسه، آماج انفجارهای

تن را   ها  نمود.ده  تعداد زیادی را مجروح  و  کام مرگ سپرد  بود که    به  این درحالی 

 فرانسه، قبل ازآن درایجاد و تقویت داعش نقش داشت. 

میالدی، حمالت و عملیات    ۲۰۱۵زنگیان مست ووحشی داعش، تنها تا نیمه های سال  

 خونین تروریستی آتی را درنقاط مختلف جهان انجام دادند: 

 *بم گزاری در مسجد اهل تشیع در یمن 

 حل سیاحتی تونس * حمالت تروریستی خونبار در سا

 * حمالت تروریستی خونبار در انقره و بیروت 

 ی روسی در صحرای سینا* انفجار هوا پیمای مسافر بر

 * حمالت تروریستی خونین درشهر پاریس 

 * حمالت خونین تروریستی باالی گارد جمهوری تونس 

 و ده ها حملۀ دیگر.  * حمالت خونین تروریستی در ایالت کالیفورنیای امریکا

البته درنتیجۀ این حمالت وحشیانۀ تروریستی، صد ها انسان بی تقصیر، جانهای شیرین  

 شان را از کف دادند و صد ها خانواده درکشورهای متذکره، به خاک غم نشستند. 

که    م " رابرت فیسک " مقاله ای انشاد نموداانگلیسی بن   مشهورِ یکی از روزنامه نگاران ِ

" به نشر رسید. وی طی این مقاله، با صراحت نوشت که  در روزنامۀ " بلفاست تلگراف  

عربستان سعودی منبع مالی شبه نظامیانی است که در منطقه می جنگند... بعد از  "  

یازدهم سپتمبر، حاال سعودی ها هدیۀ   ماجرای طالبان، اسامه بن الدن و هواپیما ربایان  
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تاریخ   به  گروه  جهان  دیگری  از  عبارت  آن  و  اند  عراق  داده  و  سوریه  در  داعش 

 میباشد..." 

  " که  نوشت  " همچنان  فیسک  دولت  "رابرت  اوباما، عربستان همچنان یک  دورۀ  در 

قلمداد  دوست   دنیای عرب  در  رو  نظام    میانه  که  درحالیست  این  این  سلطمیشود.  نتی 

بنا شده است  اصول    کشور بر اساس   کم  وهابیت  به داعش  دالر  ک میکند.  و ملیونها 

و هم قدرت    سعودی هاهم دیو بیابان های سوریه و عراق را تغذیه میکند  ، قدرت  اینبنابر

فرقه ای خواهیم    یک جنگ    . خالصۀ کالم آنکه در آینده، شاهد  های غربی حامی خود را

 بود و ما } غربی ها { نیز سالح این جنگ را تأ مین خواهیم کرد. "  

خبرگزاری بی بی    قولِ م از۲۰۱۴ ما ه جوالی  " بتاریخ چهارمِ همچنان، "پرس تی وی 

ک به سرنگونی دولت بشاراسد رییس جمهور  کم    ...انگلیس به منظور  : "  سی نوشت که

تجهیز   آموزش و  برای  این کشور    حدود    سوریه، طرح هایی  در  نظامی    یکهزار شبه 

دیوید رم ازسوی ژنرال " س۲۰۱۳ محرمانه درسال  عمل  عربی داشته است ...این ابتکار  

 بررسی و آموزش    انگلیس مطرح شد. وی پیشنهاد    ارتش    مشترک    رییس ستاد    "ریچاردز

مطرح کرد... امریکا شبه نظامیان را درپایگاهی در اردن و ترکیه   مستحکم از یک ارتش  

وریه حمایت کرده اند. دولت باراک  سو متحدانش ازجمله انگلیس، آشکارا ازخشونت در

رییس   و جمهوراوباما  آموزش  برای  دالر  ملیون  پنجصد  امریکا، 

 سوری ازکنگره خواست..." مسلح  مخالفان   تجهیز  

ردن، طی مصاحبه یی با چند آژانس خبر  اُ سوریه درسابق ِ  ژنرال " بهجت سلیمان " سفیرِ 

ابو مصعب زرقاوی کشته شدن    م و به دنبال  ۲۰۰۶درسال  رسانی جهان اظهار نمود که "  

اردن کاشته شد...دولت امریکا به    " داعش " در خاک    القاعده درعراق، بذر  سرکردۀ  

اردن پایگاه نظامی بر پاکنند، درهمان  انداز دستور داد درخاک    یر نیرو های ویژۀ تک ت

غرب { همواره به سازمان  زمان بود که گروه داعش متولد شد، چرا که آنان }جهان  

 ن استفاده کنند..."ی نیاز دارند تا در صورت لزوم ازآهای تروریست

مقاله   خورشیدی۱۳۹۴ماه جوزای سال    ۲۸وبسایت حزب همبستگی افغانستان به تاریخ  

قلم  سید رحیم شریفی نگاشته شده بود، به نشر رسا نید که ما اینک، گوشه   یی را که به
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هایی ازمقالۀ موردنظررا که افشا کنندۀ دست ابرقدرت امریکا و انگلیس درساختارداعش  

 میباشد، دراینجا درج میکنیم: 

م ۲۰۱۵که درماه می    ۲۰۱۲یک سند محرمانۀ پنتاگون )وزارت دفاع امریکا( ازسال    "

گروه   علیه  مبارزه  ادعای  برعکس  امریکا  دولت  که   میسازد  ثابت  شد،  داده  بیرون 

این تروریستی،  های  گروه  به  کم ک  رسانیدن  با  را    "داعش"،  بربادی  و  لشکرمرگ 

آن منحیث اسلحۀ استراتژیک علیه دولت بشار اسد کار گیرد و در ضمن، ساخت تا از

وبسایت    میان امریکا به عراق سازد..."حضور این گروه را زمینه ای برای بازگشت نظا

، سندی را به زبان انگلیسی نیز بچاپ رسا نید که از سوی نفیس احمد روزنامه  رمذکو 

 نگار امریکایی، مورد بررسی قرارگرفته است: 
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گروه داعش انسانهای بی تقصیرتوسط نمونه یی از کشتار  

نامۀ  ز عربی " العالم" و از مجرای  رو بر بنیاد سند دیگری که پس ازاین توسط نشریۀ  

شش   داد،  گزارش  آنرا  سپوتنیک"   " منبع  و  رسید  نشر  به  ریسرچ"  گلوبال   " معروف 

کشورآتی درپروسۀ ایجاد، پرورش و تقویت گروه " داعش " در شرق میانه نقش بازی  

متحدۀ   ایاالت  و  فرانسه  انگلستان،  اسراییل،  قطر،  ترکیه،  سعودی،  کردند:   عربستان 

 امریکا.                                                                                                        

میالدی  ۲۰۰۶دراین گزارش همچنان گفته شد که رژیم وهابی عربستان سعودی درسال  

برتشکدستورمست  مبنی  "ی قیم  گروه  درل  وبنابرداعش"  نمود  حاصل  این    آن، عراق" 

"درعای" سوریه با م ازشورش مسلحانه درشهر  ۲۰۱۱سال  کشور)عربستان سعودی( در

اسد{  بشار  ازعناصرمسلح }ضد رژیم  تسلیحاتی،  و  مالی  های  سرازیرنمودن مساعدت 

                                                                                       پشتیبانی بعمل آورد. 

تر    نیزگذرگاه امنی برای رژیم  نموده "    کیه  عناصرمسلح }ضدحکومت سوریه{ فراهم 

با همکاری رژیم عربستان سعودی ایجاد نمود. نیزمیزبان گروه های   جبهۀ النصره" را 

مسلح }ضد بشاراسد{ شد، روند فروش نفت را که دراختیار" داعش" قرار گرفته بود به  

نمود.                                              چنگ آورد و خدمات پزشکی به داعش را ارائه   

گروه    م ملیارد ها دالر به گروه اخوان المسلمین مرتبط با۲۰۱۳تا    ۲۰۱۱قطردر سالهای  

ای. پرداخت. اسراییل جنگجویان مسلح در سوریه را های مسلح نظیر "فاروق" اف.اس.
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عالوتاً، مراکزهمآهنگی درجوالن اشغالی با سالح و ارائۀ خدمات درمانی یاری رسانید.  

به   سوریه  در  مسلح  عناصر  به  انگلستان  نمود.  ایجاد  مذکور  های  گروه  برای  سوریه 

منظور همکاری نزدیک با هسته های القاعده، کُمک تسلیحاتی کرد و این کمکها برای  

انگلسها را دربخ  نیز خط مشی  فرانسه  یافت.  ادامه  به طور منظم  ش  گروه های مسلح 

کمک رسانی تسلیحاتی بصورت منظم در سوریه ادامه داد. و امریکا درحمایت از داعش،  

فراگیرتربود. بگونه یی که هدایت و همآهنگی همه فعالیت های کشورها و طرفهای حامی  

قطر، اردن، عراق و عربستان    داعش را بر عهده داشت و از پایگاه های نظامی در ترکیه،

 ستفاده کرد..." سعودی برای این منظور ا

. 

 

 قرارگرفته اند وشست وشوی مغزی  تحت آموزشهای نظامی    ازسوی داعش  گروپی ازکودکان که

 

http://8am.af/wp-content/uploads/2014/06/Untitled-1163.jpg
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میالدی ادعا کرد که    ۲۰۱۴سازمان حقوق بشر، طی نشِراعالمیه ای درماه جوِن سال  

آموزشهای  گروه " داعش" حتا کودکان و نوجوانان را به صفوِف خویش میکشانند، آنها را  

 نظامی و تخریبی می دهند و برای عملیاِت انتحاری پرورش مینمایند. 

یورشهای   کشور، پیوسته ازبرابرِ   مختلفِ   عراق درمناطقِ   ارتِش   که سربازانِ این بود جالب  

گروه " داعش " پا به فرار میگذاشتند وآنانی که دردام می افتادند، به سرعت    جنگجویانِ 

درالبه الی فریاد های " هللا اکبر"   آن گروه،  ی ازسوی افرادِ هیچ سوال و جواب   و بدونِ 

عراق را   وسیعی ازخاکِ   تروریستی، همینکه مناطقِ   مسلحِ   این گروهِ   تیرباران میشدند.

اسالمی " را اعالن نموده ابوبکرالبغدادی را " خلیفه المسلمین    متصرف شدند، " خالفتِ 

المی را که آنها درنظر  می گفتند که دولت اساعالمیه های رس" خواندند. آنها طی انتشارِ 

  عراق امتداد خواهد داشت.همچنان،   سوریه تا اُستان دیاله درشرقِ   حلب درشمالِ دارند، از 

ازحصولِ  پس  ازمساجدِ   ابوبکرالبغدادی  دریکی  نظامی،  های  عراق  جامع ِ  پیروزی 

 تا به قلمرو " خالفتِ  جهان خواست حضوریافت و طی یک سخنرانی زنده، از مسلمانانِ 

 اسالمی " بشتابند؛ زیرا هجرت به سرزمین اسالمی واجب است ... 

ازنظرِ   دولتِ  ازسقوطِ   مذهبی، دردستِ   مسایلِ   مرکزی عراق که  تشیع )پس  یم  رژ   اهل 

عمدتاً    بسیجِ   ۀ بزرگی شده درتالش افتاد تا ازطریقِ صدام حسین( قرارداشت، دچارمخمس

خویش، جلو پیشروی نیروهای " داعش" را که عمدتاً اهل    متحدینِ   دیگرو عراق    شیعیانِ 

زده    –ُسنی   رقم  سطور  این  که  روزی  و  شب  همین  تا  اما  بگیرد،  هستند،  وهابی 

 پس گیرد.  کامالً   متصرفه را    موفق نشده شهرها و مناطقِ مذکوردولت    م(۲۰۱۶)میشوند،

جلوگیری از پیشرفتهای نظامی " داعش  بخاطرِ ظاهراً  م بود که  ۲۰۱۴امریکا درماه آگست  

دارنده علیه این گروه  مقطعی و بازکردستان، دست به بمبارانِ خود مختار ِ  اقلیمِ " به سوی  

صدام    کردستان که پس ازسقوطِ   امریکا نیز این بود که سرزمینِ   مهاجم زد. دلیل این اقدامِ 

نفت و گاز بوده روابط    عظیمِ   حسین به آزادیهای وسیع داخلی دست یافته بود، دارای ذخایرِ 

بر امریکا  ابرقدرت  با  یی  بعبارۀصمیمانه  یا  بود.  نموده  امریکا میخواست   قرار  دیگر، 

 " قرار نگیرد. " داعش نیرو های مسلحِ  مورد هجومِ کردستان منطقۀ نفت خیز

عراق و سوریه  نظامی در –به سلسلۀ همین رویداد های خونین و دگردیسی های سیاسی 

فولی   امریکایی بنام " جیمزخبر نگارانِ یکی ازویدیویی سر بُریدن ِ  بود که داعشی ها سندِ 
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نیرو های هوایی    مذکور را در ازأ بمبارانِ   " را به نشر رسا نیده اعالم کردند که خبرنگارِ 

داعشی ها بود که مقام های امریکایی به   خونینِ  رسا نیدند. پس ازاین اقدامِ به قتل  امریکا

حرکت آمد. مقام   موضعگیری نسبی ضد "داعش" یا )دولت اسالمی( اعالن شده درطرفِ 

یا دولت اسالمی    "   های کاخ سفید، پنتاگون و وزارت امورخارجۀ امریکا گفتند " داعش

خطرِ  شام،  و  برای  عراق  و بزرگی  امریکاست  ملی  صدراعظم    عینِ منافع  را  سخنان 

امریکایی    خبرنگارِ   فحوا چنین بر می آید که قتلِ داشت. همین اکنون ازان نیزابرازانگلست 

افرادِ  نیزتوسط   " داعش   " دیگرغرِض   های  توطئه  از  مستقیم ِ   یکی  و  وسیع    مداخلۀ 

گون سازندۀ مربوط  دگر    برنامه هایتطبیقِ   امریکا و انگلستان درمنطقه درجهتِ   ابرقدرتِ 

 به " طرح شرق میانۀ بزرگ " باشد.

 

 

 جیمزفولی خبرنگار امریکایی با لباس نارنجی درچنگ گروه داعش 

نظامی خطرناک    –سیاسی    چنین انکشافِ   اسالمی ایران درقبالِ موقف وموضع جمهوری  

قابلِ  و  مهم  حساس،  العاده  فوق  مسلماً    دربناگوشش،  که   " "داعش  زیرا  بود؛  توجه 

ازپشتیبانی مالی، فکری و لوژستیکی رژیم عربستان سعودی واحتماالً امریکا و انگلیس  

به  نیز  سالمی ایران را  برخورداربود، درواقع، دولت های منطقه، بخصوص جمهوری ا

 فرسایشی یک جنگِ ر ایران پا به میدان میگذاشت، مسلماً درگیرِ و اگ   می طلبید  مصاف
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 امریکا نیز بود،  سیاستمدارانِ   خواستِ   ، موردِ درازمدت درمنطقه میشد که چنین چیزی

بایستیدرغیر تنها  نه  نیابتی، شاهدِ   ایران  آن،    حاکمیتِ   زوالِ   در بحبوحۀ جنگ تحمیلی 

بود، بلکه در آیندۀ نه چندان دور، برای علویان درسوریه می   تشیع درعراق و سیاسی اهلِ 

دارشدنِ   سنگینِ   ضرباتِ   پذیرِش  خدشه  و  سیاسی    حریف  اش    –هژمونی  مذهبی 

ائتالِف  آماده گی میگرفت.    نیز  درجغرافیای خاورمیانه  واما، درجریان حوادِث وتشکِل 

رسیدند که دولت چند کشورعلیه نیروی تازه به میدان آمدۀ " داعش"، گزارشهایی به نشر  

تصمیم خودش را گرفت  وبا فرستادن سربازان دولتی و داوطلب،    جمهوری اسالمی ایران

یکا و متحدان آن شود(، دربرخی  به گونۀ غیر مستقیم )بدون آنکه رسماً شامل ائتالف با امر

بعض   وسوریه  مناطِق عراقاز داعشیان می جنگد. چنانکه  نظامی  علیه  مقام های  از  ی 

چنین گزارشها را تأیید کردند؛ بلکه خبرهای مبنی برکشته شدن افسران بلند   ایران، هم

 پایۀ نظامی آن کشوردرسوریه و عراق را نیز به نشررسانیدند. 

موجِ   تحلیلگرانِ  تالطمِ   حمالتِ   سیاسی،  عراق،  علیه   " داعش   " گروه    خونینِ   مسلحانۀ 

  افغانستان و پاکستان امنی ها درناتروریستی و تداوم ِ نا هنجارِ   نظامی درسوریه، جریاناتِ 

برنامه   فکری ومنطقه یی شان را، بخشی ازتوسط گروه های تروریستی طالبان و متحدانِ 

" خاورمیانۀ بزرگ " معرفی نموده اظهارداشتند    نامِ  امریکا زیرِ ابرقدرتِ ستراتژیک ِاهای  

جغرافیایی جدید دراین بخش ازجهان  منجربه تغییرات ِباالخره  که شاید آنهمه فعل و انفعال،  

 گردد.  

  ایی مبنی برگرایشها و پیوستن میالدی بود که گزارشه۲۰۱۴اکتوبرِ درماه های سپتمبرو 

ن، آسیای میانه و جا های دیگر به "  افغانستان، پاکستابرخی ازحلقه های تروریستی در

خصی بنام شاهد ، شگروه داعش به نشر رسیدند. مثالً   دولت اسالمی عراق و شام " یاهمان

تصویری اعالم    یک سندِ پخش ِ   طریقِ انی ازپاکست   گروه تحریک طالبانِ هللا شاهد سخنگوی  

سخنگوی  . "  ته استه های طالبان به داعش پیوس کرد پنج نفر از سر نمود که " او به همراهِ 

رهبرانِ  از  برخی  که  نمود  مانند  مذکورعالوه  طالبان   طالبان  فرمانده  خان  سید  حافظ 

تی حسن  نسی، مفمنطقۀ خیبرایج مان فرمانده طالبان درگلزُ اورکزی،    منطقۀ قبیله نشینِ در

خالد منصورفرمانده طالبان در درپشاور،  فرماندهفرمانده طالبان  و  هانگو    دیگر   منطقۀ 

همچنان، زمزمه هایی درداخل  پیوسته اند.  "  داعش "طالبان در منطقۀ قبیله نشین خرم به  

و  که افرادی درمناطِق والیت هلمند درجنوب شرِق مبنی براینافغانستان نیزبگوشها رسید  
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کشور نیز درفِش سیاِه "داعش " را برافراخته اند و حتا فلم مستند و  ننگرهار درشرق  

الکترونیکی پخش گردید تصاویری هم به وسیل که تحرکات، درفش سیاه   ۀ رسانه های 

  آیا اینها، اما معلوم نشد که  .  رنگ و حتا کشتارهای وحشیانۀ آنان را به نمایش میگذاشت

همان افراد وحلقاِت مربوط به گروه طالبان بوده )وهستند( که باساس برنامه های جدیِد  

با دریافت پول و امکاناِت بیشتر ازسوی "  رنگ بدل نموده اند ویا    ارباِب قدرتمند شان

خالفت " داعش، بیرق سفید طالبی را به بیرق سیاه داعشی مبدل نموده و سر وصدا هایی  

 نستان به راه انداخته اند؟ را دربخشی ازبیشه های افغا

گروه تروریستی داعش    وی پیروانِ ستوزیع کتابچه هایی ازگزارشهای دیگری نیزمبنی بر

غزنی    . حتا در والیتِ یافتند قبایلی انتشارمناطقِ ن ساکن درافغا  اه آواره گانِ میان اردوگدر

نوع داعشی، دست به    لباس و نقابِ مسلح با پوشیدن ِافغانستان، گفته شد که بعضی افراد ِ

 مردم میزنند.  کشتارِ 

اکتوبر اسالمی  ۲۰۱۴درماه  حرکت   " براینکه  مبنی  رسیدند  نشر  به  گزارشهایی  م 

گروِه تروریستی داعش را اعالم به رهبری "عثمان غازی" نیزحمایتش از"  نکستایازب 

نمود. افراِد همین شبکۀ تروریستی درماه های اخیر، ازطریق " کوتل شاه سلیم " میان  

افغانستان و پاکستان )مناطق چترال( توسط شبکۀ  آی.اس.آی پاکستان به مناطِق کنر و  

قندوز، تخار، فاریاب و غیره فرستاده شدند تا نورستان و همچنان، به شماِل کشورمانند  

عملیاِت مسلحانۀ تخریبی را براه اندازند. این فعل و انفعاالِت منفی و خطرناک، درعین  

زمان بیانگِر آن بود که احتماالً فتنۀ خونیِن داعش در زیِر چتِرحمایتی ابرقدرتهای جهان  

به سرعت  تراتژیِک قدرت های مذکور،  اِف اسو بعنواِن ابزاِر هموارکنندۀ راه به سوی اهد

 خواهد گشود.  افغانستان و کشور های آسیای مرکزی  راهش را از خاوِر میانه بسوی 

م که گروه تکفیری داعش، تازه درعراق  ۲۰۱۴بایستی عالوه شود که درماه جوالی سال  

درشما که  تحلیلی  کوتاه  مقالۀ  ماه، طی  درهمان  اینجانب  بود،  تبارزنموده  سوریه  رۀ  و 

( همان سال ِ ماهنامۀ " اندیشۀ نو" منتشرۀ کانادا بچاپ رسید، گروه متذکره را "  ۱۲۹)

 بازوی نظامی استعمار" خواندم. فشردۀ مقالۀ مزبورچنین بود: 

خداد  خداد های خونین، ننگین و دردناک روزگارما که درکنار سایر ر  " یکی دیگراز ر  

پی دیگر واقع میشوند، ظهور تقریباً آنی  کنون، یکی    های عقبگرایانۀ شرم آگین جهان  
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درسرزمین های  ی، جاهل و خونریزی بنام " داعش"  و برق آسای گروه مسلح تروریست

تاریخی سوریه و عراق است. هرچند درگذشته ها و در ارتباط با معضلۀ سوریه، توضیح  

ه "  و تذکری پیرامون این پدیدۀ نا باب ضد بشری صورت گرفته است،  واما اکنون ک

داعش"  در این اواخر موفق شده پس از ارتکاب جنایت های تکان دهندۀ زیادی درخاک  

متوسل    سوریه، به هجوم وحشیانۀ همه جانبه علیه ملت جنگزده و پامال شدۀ عراق

شود و شهرها و مناطق وسیعی از آن کشور را دراختیارخویش قراردهد، الزم است  

بسا توفان بدی که ازآن کوی و برزن برخاسته   اندکی بیشتر بدان بپردازیم؛ زیرا چه

د بادش اوضاع کشورهای دیگر و ازجمله، افغانستان را مکدر از قبل نماید.  است، گر  

 تکفیری   –گروه مسلح و متعصب "داعش" که از نظرذهنی وفکری درحلقۀ تنگ وهابی  

قرار دارد واز نظر ترکیب و تشکل، عناصرخشمگین و ناراض بومی را در خود جا داده  

نایی و محدود از دین و مذهب دارند،  است، عالوه ازآنکه قرائت بسیارخشک قشری، روب

استعمارجهانی   و  مذهبی  جهل  عمدۀ  مراکز  پروردگان  دست  کل ،   بصورت  و  درواقع 

م یا سالهای ۲۰۰۴..با آنکه گفته میشود این گروه تکفیری رجعت گرا، درسال    میباشند.

ه اشغال نظامی عراق توسط نیرو های امریکایی و در چارچوب سازمان تروریستی القاعد

و   تروریستی  تشکالت  سایر  دربرابر  اخیر،  ودوسال  یک  تاهمین  باآنهم  گردید،  ایجاد 

شناخته شدۀ جهان، چندان مطرح نبود. برای نخستین بار دربحبوحۀ اقدامات مخفیانۀ  

)سی.آی.ای( علیه بشاراسد رییس جمهورسوریه و گردآوری افراد و عناصر تروریستی  

درردیف گروه های دیگرمانند " جبهۀ النصره"،    ومزدوران جنگی از سراسرجهان، آنهم

" تیپ توحید"، "تیپ صفورشام" ، " لشکرحق" ،" جنبش اسالمی احرارشام"، " آزاده  

گان شام"، " ارتش آزاد سوریه"، " ائتالف مخالفان سوری"  وامثالهم در اثرکمکهای 

دن، ترکیه،  وسیع مالی، نظامی و لوژستیکی امریکا، انگلستان، عربستان سعودی، ار

فرانسه و برخی از کشورهای دیگر متبارزگشت. سپس وقتی گروه مذکور از ثروت و  

را    " عراق  و  شام  اسالمی  دولت   " نام  برخوردارشد،  نظامی  و  بیشترمالی  امکانات 

ید. گفته شده که اکثریت اعضای گروه داعش را اتباع بنیاد گرای قفقار، عراق،  برگز  

یدهند... این گروه زندان های مخوف و خطرناکی را نیز  تونس، لیبی و غیره تشکیل م

غرض حبس و شکنجۀ مسلمانان غیروهابی و غیرتکفیری ایجاد کرد. گفته شده که در  

و   بیرحمانه  بگونۀ  غیرانسانی  های  انواع شکنجه  گروه،  این  کنترول  تحت  زندانهای 
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، با اقدامات  گروه سیستماتیک اجرا میگردد... عالوتاً شیوخ و مفتی های مربوط به این

شدید مذهبی، متعصبانه و کشتارهای گستردۀ بی چون وچرا درمناطق اشغالی در سوریه 

و عراق، منع هرنوع آزادی مدنی و انسانی، محو حقوق زن و مرد، همچنان دشمنی  

انسان   انزجار مردمان  تکنالوژی، نفرت و  دانش وترقی و  با علم و  آشکار و علنی  

طقه وجهان را برانگیخته اند...آنچه در این گیرو دار تروریستی دوست و ترقی پسند من 

قابل توجه است، اینستکه باساس گزارشهای منتشر شده، عالوه ازمسلمانان بنیادگرای  

سلفی، تعداد زیادی ازجوانان و نوجوانان انگلیسی،فرانسوی، آلمانی، روسی، تاجیکی،  

" داعش" قرارگرفته اند... آگاهان   افغانی و پاکستانی نیز درکنار تروریستهای مسلح

سیاسی اظهار میدارند که سرازیرشدن صد ها تبعۀ خارجی به قلمرو دو کشور جنگزدۀ 

برنامۀ   بدون  نمیتواند  داعش"، هرگز   " حاکمیت  تحت  درمناطق  ویا  و عراق  سوریه 

قبلی، موافقت و رضایت شبکه های استخباراتی و حلقات خاص تصمیم گیرندۀ کشورهای  

این  اروپ همۀ  که  میگویند  همچنان  سیاسی  آگاهان  گردد...  ممکن  غیراروپایی  و  ایی 

  " کاخ سفید تحت عنوان  استراتژیک  ازبرنامۀ  نا صواب، بخشی  ناهنجار و  جریانات 

خاورمیانۀ بزرگ"  است که احتماالً منجر به سقوط رژیم های برسر اقتدارکنونی، تقسیم  

 های کوچک ومحلی جدید خواهد شد..."  و تجزیۀ جغرافیایی و بمیان آمدن حکومت

نیز بنام  کر شویم که شبکۀ تروریستی دیگری  بی مورد نخواهد بود اگردرهمین بخش متذ

ازب  اهل   " طاهریلداش   " رهبری  به   " جندهللا  روزدرشماِل  ی"  و  شب  درهمین  کستان، 

بتاریخ   افغانستان  های  رسانه  چنانکه  میباشد.  فعال  میزان  ۲۵افغانستان    ۱۳۹۳ماه 

( ا۱۷خورشیدی  الدین(  ۲۰۱۴کتوبرماه  دادند که "مالشمس  " رهبرشاخۀ گروه  گزارش 

{ اشکمش، توسط هوا پیمای رمخفیگاهش واقع در ولسوالی }شهرکتروریستی جندهللا د

 بدون سر نشین کشته شد.      

مقام های   این موضوع نیز در برخی از رسانه های داخلی افغانستان افشا گردید که گویا

رهبری حافظ  به  "  نظر دارند شبکۀ تروریستی " جماعت الدعوه  استخباراتی پاکستان در

زمان مرور  به  را  جاگزینِ سعید  نزدِ   ،  آن  عمدۀ  دلیل  نمایند.  منطقه  در  طالبان   گروه 

نظامی پاکستان خیلی نزدیک    تحلیلگران این بود که " جماعت الدعوه " با شبکۀ استخباراتِ 

های شاخه  و  و   است  درکشور  فعال  منطقهمتعددی  درقلمرو ،  های  و  بخصوص  کشمیر 

تروریستی، درمحلی شناخته شده   این شبکۀ  هندوستان دارد. گفته شد که افراد و رهبرانِ 
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از  درنزدیکی های شهر  تشکیل جلسه میدهند و حتا یکی  روزنامه  الهور، بگونۀ علنی 

آن بوده است که سر بُریده شدۀ یک    پاکستانی بنام " عارف جمال " شاهدِ   ارشدِ   نگارانِ 

تخار بلند نگهداشته  " جماعت الدعوه " با اف  جلساتِ   یانِ  برچۀ تفنگ درمهندی با نوکِ زِ سربا

آنها  ای حکومتی و اطالعاتی پاکستان ازاین، بدین معنا ست که مقام هشده بوده است.  

 رند.  همه جانبه بعمل می آو  حمایتِ 

یکی ازژورنالیستها گفت که "     پرسِش پاکستانی در برابرِ   ارشدِ   انِ روزنامه نگار  یکی از

الدعوه را می بینید.   درهرایستگاه   ادارۀ دولتی، مردانی وابسته به جماعت  پولیس یا 

اعضای الدعوه تنها تروریست نیستند که همیشه جهاد کنند، بلکه به خوبی در جامعه 

نها یک مدرسۀ جماعت الدعوه میتواند بیش از پنجاه هزار دانش آموز تثبیت شده اند. ت 

 داشته باشد..." 

محرمانه یی ازفعالیتهای جاسوسی  بسیار  امریکایی که قبالً اسنادِ   " جوانِ " ادوارد اسنودن

ادارۀ امنیت ملی امریکا درارتباط به کشورهای جهان را افشا نموده و به روسیه پناهنده  

گری  ظامی گروه " داعش "، دست به افشادرآستانۀ پیروزی های ن  دیگریکبارِ شده بود،  

ساخته و پرداختۀ همکاری های امنیتی    ،داعش  ابوبکرالبغدادی رهبر  گفت که "    هتازه زد

موساد(  وسازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی ) العات انگلیس، امریکا  طمیان سازمان ا

پدیده ای بنام دولت اسالمی   را برای ظهور    است. همکاری میان این سه سازمان، شرایط

عراق و شام فراهم کرد...همکاری میان آژانسهای امنیتی و جاسوسی این سه، باعث  

تندرو و    افراد  شده تا شبکه ای تروریستی به نام داعش شکل بگیرد که توانایی جذب  

 جهان را داشته باشد. "  افراطی از سراسر  

...این طرح براساس نقشه ای از پیش طراحی شده با نام " النۀ وی عالوه نمود که "  

سازمان اطالعات انگلیس برای حمایت    زنبور" اجرا شده است که از نقشه های پیشین  

.. ابوبکرالبغدادی مدت یکسال تحت آموزشهای متمرکز نظامی  از اسراییل بوده است .  

 "قرار گرفت ...

م درنشریۀ " گلوبال ریسرچ " و  ۲۰۱۴ماه جوالی   ِ این افشاگری " اسنودن " درهفتۀ سوم

 خبرگزاری " سومریه نیوز" عراق به نشر رسید.
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 وسوریه   ی داعش در عراقازکشتارجمعی یا نسل کُش  نمونه یی                 

 

 گذرکوتاهی برسیر وجودی " داعش " و رهبرآن 

میالدی.    ۲۰۰۳میگردد به سال   گروه افراطی " داعش " بر گفته شد که تشکیل و تبارزِ 

عراق توسط نیرو های امریکایی اشغال گردید و شخصی بنام    یعنی آنگاهی که سرزمینِ 

عراق به فعالیتهای مسلحانۀ ضد شاخۀ " القاعده " دررهبرِ   " ابو مصعب زرقاوی " بعنوانِ 

که  دبنیاد گرای خونریزی بو عنصرِ آغازنمود. باید گفت که " زرقاوی " همان    امریکایی

م  ۲۰۰۶الیت بسیاری نمود. وی درسال  افغانستان، فع روسی درقشونِ   ضدِ   درسالهای جهادِ 

بمبارانِ  بنام "    در نتیجۀ  هوا پیمای جنگی امریکا درعراق کشته شد و شخص دیگری 

  م توسط حمالتِ ۲۰۱۰مدتی، درسال  بوعمرالبغدادی" جایش راگرفت، ولی اونیز پس ازا

هوایی نیرو های امریکا کشته شد و " ابوبکرالبغدادی" رهبری گروه تروریستی " داعش  

نامِ  که  شد  گفته  گرفت.  بعهده  را   "    " او  ابراهیم  اصلی  عواد  البدری ابراهیم  علی 

دکترا   گفته شد که ابوبکرالبغدادی دارای سندِ وضوع نیز است. هرچند این م  السامرایی"

 سیاسی در این مورد شک داشتند.  عراق است، اما تحلیلگرانِ  در رشتۀ فلسفه ازدانشگاهِ 

البغدادی مدتی را درتوقیفِ های منتشرباساس گزارش ابوبکر  امریکایی    شده،  نیرو های 

همین زمان  ه بود. احتماالً درکوتاهی رها شد  مدتِ عراق نیز سپری نموده و اما پس از در
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های مخفی امریکا و اسراییل    مورد آزمایش و آموزش های نظامی و اطالعاتی سازمان

) دهۀ  همچنان گفته شد که "بغدادی" درسالهای جهاد ضد قشون روس    .قرار گرفته باشد

با تعدادی ازرهبران جهادی افغان ارتباط نزدیک داشت و    ،درافغانستانهشتاد میالدی(  

اسالم قلعۀهرات )متصل مرز ایران(،  مدتی  در   دردوران سالهای امارت گروه طالبان،

 آموزشی نیز سپری نموده بود. را دریک کمپ 

 

 

 ابوبکرالبغدادی رهبر گروه " داعش "                                       

یروف "  " قد  قولِ م از۲۰۱۴ماه سپتمبر  ۲۶" بتاریخ    رو  – ک " فارس  نشریۀ الکترونی 

رمضان قدیروف رییس جمهور چچن صریحاً اعالم  : "  رییس جمهور چچن چنین نوشت

کرده است که او اطالعاتی در دست دارد که نشان میدهد داعش توسط فرمانده سابق  

 "   نیرو های ناتو و امریکا در افغانستان } دیوید پترائوس { تشکیل شده است ... 

به دست آمده    با توجه به اطالعات  نشریه، " قدیروف " عالوه نموده است که "    به قولِ 

امریکایی    گروه داعش توسط دیوید پترائوس جنرال  برخی منابع، ابوبکرالبغدادی رهبراز

کشور های منطقه خطرناک   عراق، سوریه و سایر  تخدام شد . . . مسألۀ تروریسم دراس

ک میکنند... امریکا گروه  این روند کم    میشود و ایاالت متحدۀ امریکا و اروپا به گسترش  

بسیا حمایت  های  را  آنان  میدهد،  تشکیل  را  جان    ری  به  را  آنها  میکند و سپس   مالی 

 " یکدیگر می اندازد تا در این جنگ، ده ها و صد ها هزار نفر بی گناه  کشته شوند...
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ش  خورشیدی ا۱۳۹۴تحلیلی " پیام روز" به تاریخ سیزدهم ماه جدی سال    –سایت خبری  

ساله یکی از رهبران تروریستی  ۳۱" کریم عماره،  :  به نقل ازمنابع خبری چنین نوشت

داعش که توسط ک ردهای سوریه دستگیرشد، طی پرسشها گفت " درخصوص نحوه و  

وجذب  استخدام  به  کم ک  با  انقره  که  بگویم  باید  داعش  از  ترکیه  حمایت  چگونگی 

و    جنگجویان و اعضای جدید برای داعش، اقدام به حمایت از این گروه میکند... ترکیه

}یکی  کوبانی  در  درجریان جنگ  که  ای  گونه  به  میکنند،  تغذیه  را  داعش  عربستان، 

ازشهرهای ک ردنشین میان سوریه و ترکیه{ جنگجویانی که در این منطقه حضور داشتند،  

 .ازانقره مواد غذایی و سایر مایحتیاج ضروری زنده گی را دریافت میکردند..."

 تکفیری  –های وهابی نمونه هایی ازاعمال و افکار گروه 

 وعراق سوریه   در 

  درسوریه، وضعیتِ ندازی جنگهای خانمانسوزراه اپس از  تروریستی،  گروه های مختلفِ 

نظامی    –عمومی را طوری آشفته ومختل ساختند تا زمینه برای استفاده جویی های سیاسی  

 امریکا ازسوی  ابرقدرتِ   برنامه های ستراتژیکِ   صهیونستی ازیکطرف و تطبیقِ   مرژی 

تایمز"  چنانکه روزنامۀ معتبرِ مساعد گردد.  دیگر  منابع دولتی امریکا قول ِ از  "نیویارک 

که   ارتش   "  نوشت  هدف  اکمال   به  کشور  عربستان سعودی  به  که  نظامی  سالح های 

. افراطی در سوریه قرارمیگیردآزاد  سوریه  تهیه گردیده است، به دسترس  ملیشه های  

ملیشه هرگزنگفتند و نمیگویند که این سالح ها چرا، چگونه و ازکدام طریق به اختیارِ " ولی  

 ها قرار داده میشوند؟ 

بنام " النشره " به روز چهارم ِ  "پرس تی وی " از قولِ  لبنان  ماه دسامبر  شبکۀ خبری 

شاهزاده بندر بن  {  } با موافقتع  عربستان سعودی با اطال" اتباع  م نوشت که   ۲۰۱۳

سلطان رییس سازمان جاسوسی عربستان سعودی به سوریه رفته اند تا به گروه های  

 شبه نظامی در کشور بپیوندند. "  

 این کشور سه صد ارتش  سازمان ملل گفت که "  همچنان، بشارالجعفری سفیرسوریه در

صد ها تن از آنان نیز در حمالت  عربستان سعودی را دستگیر کرده است و  اتباع  تن از

 سوریه کشته شده اند. " اخیر  
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سوریه، بخصوص  جهانی آنها در مذهبی وتروریستی مقام های سعودی و متحدانِ  جنایاتِ 

و غیرِ ۲۰۱۰ازسال   دهنده  تکان  چنان  بعد،  به  به  قابل ِ  م  جهانیان  تنها  نه  که  بود  باور 

ردند،  پی بُ مالً  کاسعود    آلِ   بطنِ   برخاسته ازسلفیان و تکفیری های  ،  وهابیانماهیت ِ عمق ِ 

جاهل  کشورهای جهان نیز ره گشود وافراد ِکم نظیرتا سایرِ   فکری این جنایاتِ   بلکه تأثیرِ 

 را بخود جذب نمود.   زیادی   وجنونزدۀ مذهبی

 

 یده است "داعش " بنام عبدالرحمن العراقی درسوریه با سرهایی را که برُ   روهیکی ازآدمکشان گ

بیستمِ  بتاریخ   " سی  بی  بی   " خبررسانی  جون  شبکۀ  ماه  از ۲۰۱۴  منابع رسمی    قولِ م 

بیش ازیکستان نوشت که:تاج    نا امن مشغولِ    این کشوردرممالکِ دوصد شهروندِ " فعالً 

شار  ب   دولتِ   مخالفانِ  اعالم نموده بود که " درصفوفِ جنگ هستند. " مفتی سوریه نیزقبالً  

تاجیکی در سوریه،    اما جنگجویانِ تاجیک هستند. "    یانِ از جنگجو تن    ۲۰۰اسد، حدود  

لغ برششصد { باهای داعشدرمیان نیرو  شان }" ویدیوکلپ " گفتند که تعدادِ  نشرِ  ازطریقِ 

از سی  بی  بی  سردبیرِ   قولِ نفرمیشود.  زاده  هللا  سیف  هللا  نگاه   حکمت   " نامۀ  هفته 

افزود: " درجهان نیرو هایی وجود دارند که    اسالمی تاجیکستاننهضت ِ  حزبِ "مربوط ِ

از شرایط مالی نیز    جوانان به کشورهای نا امن عالقه مند هستند وبرای این امر  به اعزامِ 

 خوردار میباشند. "  بر
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و  سوریه   بریتانیایی به خاکِ  صد ها جوانِ   رسانه های داخلی و خارجی، ازسرازیر شدنِ 

و بعضی    پرده برداشتندهای تروریستی " داعش "" نیرو   جهادِ اشتراک در "  غرِض عراق  

ین جوانان )اعم ازپسران ا  بدون آنکه روی چگونه گی جلب و جذبِ ازمقام های بریتانیا نیز

وعراق تأمل نمایند،  بریتانیا به قلمرو سوریه    خاکِ ازآنها    فرستادنِ از و رمزِ و دختران( و ر

نیرو ه این  که  گفتند  داده  بخاکِ شدارهایی  وقتی  برای ب   ها  را  برگردند، خطراتی  ریتانیا 

داشتنِ   امنیتِ  بردست  مبنی  سؤظن  آنچه  کرد.  خواهند  ایجاد  کشور  های    این  شبکه 

پُرمخاطرۀ تروریستی را تقویت    ( دراین روندِ ۶-( و )ام.آی۵-ام.آیاستخباراتی بریتانیا )

این زمینه  ری درسد سازندۀ مؤث نمود، این بود که مقام های امنیتی آن کشور، هیچ اقدام ِ

  شبکۀ خبررسانی " بی بی سی " بنام  فرانک گاردنر" طی نشرِ بعمل نیاوردند. گزارشگرِ 

داعش   یک گزارش گفت که " احتمال میرود حدود چهارصد تا پنجصد انگلیسی در میانِ 

 باشند ..." 

خورشیدی ازقوِل مقام    ۱۳۹۳ماه حوت    ۲۲آوا" به روز    –خبرگزاری " صدای افغان  

" درمیان کشورهای غربی، اتباع فرانسوی، بیشترین  های امنیتی فرانسه گزارش داد که:  

و چهارصد   کنون هزار  تا  و  میدهند  تشکیل  را  داعش  تروریستی  گروه های  اعضای 

رصد و ده نفر در گیر  جنگ این گروه ها شده اند... از این میان، چها  فرانسوی جذب  

د و شصت نفر نیز به فرانسه  نفر کشته شده اند و دوص۹۰هستند،  و سوریه    درعراق

عضو گیری برای گروه   باز گشته اند... ده ها نفر نیز در داخل خاک این کشور، مشغول  

 های افراطی و تروریستی در عراق و سوریه هستند ..." 

فتوا های    امروز پنداشته میشود، صدورِ   ننگ برای بشریتِ   ی  همه، مایه آنچه بیشتر از

آور ازشرم  تعدادی  ازسوی  که  بود  درقبالِ ی  وهابی  های  سوریه  مفتی  جنگهای   

صدورِ صادر مثالً،  النکاحگردید.  جهاد   " فتوای  محمد    مفتی  ازسوی  مبنی  "  عریفی 

  رژیمِ   کشورهای اسالمی با تروریستهای ضدِ   زنان و دخترانِ   برضرورت همخوابه شدنِ 

 . رفتن به بهشت  استحقاقِ  اسالمی وکسبِ جهاد ِ اسد بعنوانِ بشار

ردن پناهنده شده اُ   سوری که به کشورِ   زنانِ   گرفتنِ فتوای شیخ یاسرالعجلونی مبنی برکنیز

 ره برداری جنسی تروریستها.به  اند، غرِض 
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برفتو  الزمزی مبنی  تازه فوت کرده   همبستر شدنِ ای شیخ عبدالباری  شوهربا زنش که 

 باشد.

 " جن "    گوشتِ  فتوای شیخ محمد الزغبی مصری مبنی بر خوردنِ 

 " جهاد نکاح با محارم"  فتوای شیخ ناصرالعمر درموردِ 

 جهاد النجاح " فتوای شیخ خباب مروان الحمد راجع به "  

دولت اسالمی عراق و شام، با  های مربوط به گروه " داعش " یا    مفتیعالوتاً، شیوخ و

زن و    سوریه علیه هرنوع آزادی و حقوقِ اشغالی درمذهبی شان درمناطق ِ  شدیدِ   اقداماتِ 

و   نفرت  مثالً،  انساندوستِ انزجاِرمردماِن  مرد،  برانگیخت.  را  جهان  به    خطاب  آنها 

،  ر صادرنمودند تا مسلمان شوند، درغیر آنخویش اخطا  کنترولِ   تحتِ   ناطقِ م   مسیحیانِ 

 خواهند گرفت :  آتی قرار سه شرطِ  تحتِ 

 *جزیه بپردازند 

 * ذبح شوند 

}زنان {    یک هفته با همسرانِ  گروه تروریستی داعش برای مدتِ  * ویا یکی ازفرماندهانِ 

 شان هم خوابه شوند.  

مذکور شنیدنِ گروه  آوازهمچنان،  فروِش وموسیقی   و  خرید  استعمالِ   آالتِ   ،    موسیقی، 

تاریخی،    مضامینِ   ، عکس برداری، رسامی و همچنان تدریِس سگرت، عروسی و پایکوبی

را ممنوع    شان  تصرفِ   تحتِ   فلسفی، ورزشی، جامعه شناسی و روان شناسی درمکاتبِ 

استفاده بعمل آورند. زنان  روبند و دستکش  . به زنان دستورصادر کردند تا از اعالم نمودند

شب به خیابانها    زنان نمیتوانند هنگامِ " ازمنزل خارج شوند.   شرعی" محرمِ   نمیتوانند بدونِ 

{ بنشینند. آرایشگاه های مردانه باید بسته  . زنان نمیتوانند روی چوکی }کرسی ظاهرشوند

 شوند و امثالهم.  

و سؤاستفادۀ دولتی   مامورانِ   یدنِ ، سربرُ  سوریه مردمِ   اموالِ  تکفیری ها درسوریه، غارتِ 

. فلم ها یا " ویدوکلیپ " های مستنِد زیادی  حالل اعالم کردندجنسی از زنان آنها را نیز
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ازطریق رسانه های جهان و نشریه های انترنتی پخش گردیدند که نشان دهندۀ سربُریدن  

دهشتناِک افراد ها، شلیک کردن ها، مثله کردنها، قطع دست و پا وتیرباران دستجمعی و 

و کتله های وسیع انسانها درسرزمین عراق و شام و مناطق ُکردستان بودند. همچنان فلم 

های مستنِد مبنی برتخریِب اماکِن مقدسه توسط داعشی های نقاب پوش و سالح بدوش  

 درسرزمین های مذکوردرمعرض تماشای مردِم جان قرارداده شد.  

اندهندۀ اعدام ِ بیرحمانۀ آنعده از نوجواناِن مناطِق  به نشر رسیدند که نشگزارشهایی نیز

 تحِت تصرِف داعشی ها بود که گفته شد تنها به تماشای بازی فوتبال پرداخته بودند.  

حیایی را تا بدانجا رسانیدند  ی عربستان سعودی درسوریه، بی مفتی های وهابی و تکفیر

حتا   العمر"  ناصر  " شیخ  " رکه  با محارم  نکاح  جهاد  یعنی  "  اعالم کرد،  نیز حالل  ا 

اگرجنگجویان نتوانستند به زن یا دختر دیگران دسترسی یابند، میتوانند با محارم خویش  

 همخوابه شوند.  

ن  سلفی جواز داشت و ازآ  –این شیوخ و مفتی و واعظ وهابی    حال نزدِ   ولی آنچه درعینِ 

" منتشرۀ انگلستان،  دیلی استارروزنامۀ "    گزارِش   که قرارِ هیچ شرم نداشتند، این بود  

و کشورهای   یتونس  انگلیسی، موازی با دخترانِ )غالباً مذهبی(  تعداد زیادی از دخترانِ 

 وهابی و تکفیری، از " لندن " و  همخوابه شدن با تروریست های مسلحِ   دیگر، به منظورِ 

کشور آن   " پورتموث  ادعاگرانِ "  این  ازسوی  و  رفته  سوریه  با  اسالم ِ  به  آغوش  ناب 

 استقبال هم شده و میشوند.  باز

( گزارش  م۲۰۱۴)اپریل    ۱۳۹۳ماه حمل    همچنان، رسانه های برون مرزی بتاریخ هفدهمِ 

ازدواج یا همخوابه    پانزده تا بیست سالۀ آلمان نیز به منظورِ   دخترانِ دادند که تعدادی از

پانزده ساله   دخترانِ این  یری، وارد سوریه شده اند. یکی ازوهابی و تکف   شدن با جنگجویانِ 

آلمانی نوشته بود که "  دختران ِ  خویش به سایرِ   بنام " سارا " ازطریق صفحۀ فیس بُکِ 

}تکفیریهای مسلح{ خود در میدان های جهاد حمایت میکنیم و برای آنها    ازهمسران  

 مجاهد بدنیا می آوریم..."
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دوصد    زبیش اسیدند، حاکی از آن بود که  آلمانی به نشر ر  منابع  گزارش هایی که ازقولِ 

حضور درسوریه  آلمانی  تبعۀ  دیگرِ وهفتاد  منبع  یک  و  که  دارند.  است  گفته  "  آلمانی 

 نفر بودند، به سه صد نفر در اوایل  ۲۰۰قبل    سال    آلمانی که در پاییز  ان  جنگجویشمار  

درشمال   ای  در منطقه  آنها   .. اند.  برای خود شاخۀ جنگجویان  امسال رسیده    سوریه 

 آلمانی را تشکیل داده اند. " 

  یک نشستِ   م بود که بعضی ازمقام های انگلیس وفرانسه، ضمنِ ۲۰۱۴درماه جون سال  

پیرامونِ  نظامیانِ   شهروندانِ   افزایِش   خاص،  شبه  درجمع  درشان  تکفیری  به    سوریه، 

مقاله ای برای    تحلیلگران بنام " رادنی شکسپیر" طی نگارِش اما یکی ازرایزنی پرداختند.  

ردن به این واقعیت  " امریکا و انگلیس درحال پی ب  " پرس تی وی " با صراحت گفت :  

سر ساز شدن برای  درد    آن نقش داشتند، اکنون درحال    اد  هستند که دیوی که در ایج

آنهاست و اگر به سرعت دست به کاری بزرگ نزنند، به شدت از این دیو ضربه خواهند 

تکفیری که به سوریه میروند   این را دارند که شبه نظامیان    خورد... دولتهای غربی بیم  

جوان بپیوندند، احتماالً به کشورهای خود    دختران    شان و قاتالن  شان، گردن ک  تا به آدمک  

این، امریکا و انگلیس و    خواهند برگشت و این جنایات را تکرار خواهند کرد. با وجود  
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با وجود   درحال    دیگر کشورها  دراین خصوص،  و    تشویق و حمایت  نا رضایتی  مالی 

 تسلیحاتی از تکفیری ها و وهابی ها هستند..." 

واشنگتن  ملی امریکا نوشت که : "    امنیتِ " سوزان رایس " مشاورِ   قولِ " از"پرس تی وی

حدود یک ملیارد و هفتصد ملیون دالر به شبه    کی به ارزش  کم    فعاالنه تجهیزات    بصورت  

 ک کرده است . " تکفیری فعال درسوریه کم   نظامیان  

  حد فزونِ تحمیلی درسوریه و بیرحمی های از  گزارشها همچنان عالوه کردند که جنگِ 

درآ تکفیری  و  بحدی  تروریستهای وهابی  برای زنان  ن کشور، وضعیت را بخصوص 

سوریه غذا را با رابطۀ زنان ِ " کمیتۀ بین المللی نجات"،  دشوار ساخته بود که به قولِ 

شان را به ازدواج های زود هنگام مجبور    جنسی معامله میکردند و خانواده ها دخترانِ 

 اعضای خانواده و یا پول اجارۀ خانه بکاهند.   میکردند تا از تعدادِ 

" فردی مغازه  م گزارش داد که  ۲۰۱۴ماه اپریل  شبکۀ خبررسانی " سازمان ملل " در 

ددار} درواقع  رمثه  سوریهرشهر  :  مرز  است  گفته   " ابومحمد   " بنام  مشتریانش  {   "

ن از  میگیرند، آناا و کم سن و سال را  دخترانی زیب  { که از او سراغ  }عربهای کالن سال

{ میتوانستند   استفاده میکنند. این تهوع آوراست. آنها }مشتریانبد بختی  سوری ها سؤ

عربستان سعودی هستند،    نوجوان باشند. آنها اکثراً مردانی از  این دختران    پدربزرگ  

به شصت ساله   را  دخترشان  آنها  به  دیگر کسی  در کشور شان  که  بزرگ  با شکمی 

 ." همسری نمیدهد..

 داعش درافغانستان 

سال   نقاط  ۱۳۹۴اواسط  از  دربرخی  داعش  سروصدای ظهورگروه  که  بود  خورشیدی 

کشورتوسط رسانه های داخلی افغانستان باال گرفت ومتعاقب آن، بحثها واظهارنظرهایی  

را برانگیخت. عده یی گفتند " داعش هرگزنمیتواند درافغانستان زمینۀ ظهور داشته باشد"،  

با ثروت سرشار و امکانات عظیم جنگی که بدست    کسان دیگری اظهارداشتند که "داعش

آورده است، میتواند شاخکهایش را درافغانستان جنگزده نیربگستراند"، برخی ها گفتند که  

" داعش هم یک شاخه ازگروه طالبان است و از سوی استخبارات نظامی پاکستان حمایت  

ط  گروه  تاریخ  "چون  که  نمودند  تحلیل  دیگرچنین  یی  وعده  ارباب میشود"  نزد  البان 
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امریکایی شان پایان یافته است، بنابرآن، ایاالت متحده گروه داعش را با گروه طالبان 

تعویض مینماید تا نقشه های ستراتژیک آینده اش درروسیه، چین و آسیای مرکزی را  

 توسط آنها عملی سازد"  

اه رنگ و  دیری سپری نشده بود که اسناد وصحنه های تصویری این گروه با بیرق سی 

افراد مسلح و )پوزبستۀ( آنها درنقاط مختلف کشور به نشر رسیدند. بازهم مدت درازی  

والیت   مربوط  شهرکهای  از  برخی  اهالی  شکایات  که  بود  نگذشته  ها  گزارش  این  از 

بخصوص   گریهای درننگرهار،  بیداد  و  بیگناه  کشتارمردم  درجهت  اچین"   " شهرک 

منۀ آن با شتابی هرچه بیشتر، تا مناطق شمال کشور  شباروزی گروه داعش باالگرفت و دا

 نیزگسترش یافت. 

دربحبوحۀ همین نگرانی ها که مطالبی در برخی از رسانه های داخلی افغانستان به نشر  

رسیدند مبنی براینکه گویا دست های مرموزی درچارچوب دولت وحدت ملی کشوراز  

چنانکه برخی از اعضای مجلس   گروه طالبان و پدیدۀ نوظهور)داعش( حمایت میکنند.

سنای افغانستان ادعا کردند که چرخبالها یا هلیکوپتر های ناشناس، تعدادی از افراد گروه 

داعش را به ننگرهار منتقل کردند. و شبکۀ اطالع رسانی افغانستان بتاریخ دوم ماه جدی  

رخبالها  این چگیانول یکی از اعضای مجلس سنا نوشت که "  خورشیدی از قول جمع۱۳۹۴

درمنطقۀ سرخرود ننگرهار فرود آمده و افرادی با پوشش داعش در این منطقه مستقر  

شده اند... رادیویی با نشرات تبلیغات ضد دولتی نیز که مربوط به این گروه است در 

 ننگرهار فعالیت دارد"

روز بیست  خبرنگارتلویزیون طلوع با تعدادی ازاهالی ننگرهارمصاحبه انجام داده آنرا به  

م بگونۀ مستند ومصور به نشر رسا نید. باشنده های محل دربرابر  ۲۰۱۵و دوم ماه دسمبر  

کمرۀ خبرنگار با صراحت میگفتند آنها به چشم خود، هلیکوپتر سفید رنگ را دیدند که به  

عجله فرو نشست و یکتعداد افراد سیاه پوش }داعشیان معموالً لباس سیاه می پوشند{ را 

پرواز درآمد. درهمین شب و روز، جنرال جان کمبل، فرمانده نظامی    پیاده کرد  به  و 

ایاالت متحدۀ امریکا درافغانستان رسماً اظهارنمود که " داعش تالش دارد ننگرهاررا به  

 مرکز فعالیت خود تبدیل کند. " 
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هلیکوپترهای   م گزارش داد که "۲۰۱۵خبرگزاری "تاس" روسیه به تاریخ نهم ماه دسمبر

ی انتقال تروریستهای داعش  ( روسی متعلق به ارتش افغانستان، برا۱۷-)ام یک  نوع  

 های ترکمنستان و تاجیکستان مورد استفاده قرار می گیرند."  به مرز

تهم ساختن سران  درمورد جابجا سازی افراد داعش درمناطق والیت ننګرهارافغانستان وم

تی مذکور، »ظاهرقدیر«  روه تروریسدولت » دولت وحدت« درهمکاری و همسویی گ

رانه ی زیادی شور، سخنرانی های انتقادی و افشاگنماینده ی مردم ننګرهاردرپارلمان ک

علیه کارمندان برجسته ی دولت دکتراشرف غنی ایراد نموده حتا با صراحت بیان داشت 

 که او» دراین مورد سند غیرقابل انکار« دارد. 

این خبرگزاری به نقل :"  ی "تاس" نوشت کهبه نقل ازخبرگزارحزب همبستگی افغانستان  

" منابع آگاه"  مدعی شد که معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع و حنیف اتمر  از

 مشاور امنیت ملی رییس جمهور افغانستان، کارانتقال تروریستها را رهبری میکنند." 

سوالی  یک هلیکوپتر چینوک امریکا به ول ۲۰۱۵نوامبر  ۳۰" باساس این خبر، به تاریخ  

 . باال مرغاب والیت بادغیس فرود آمده و سالح و مهمات به گروه داعش سپرده است"

قول  از  "تاس"راکه  خبرگزاری  گزارش  همچنان،  افغانستان  همبستگی  حزب 

رکزی نقل  الکساندرمانیلوف قوماندان نیرو های مشترک مرزی جمهوری های آسیای م

تروریست داعشی در مرز های شمالی    حد اقل چهارونیم هزارمیکند، چنین نشرنمود: "

 افغانستان تجمع کرده اند که تهدیدی برای این کشورها به شمار میروند..."

چنین گزارشها درحالی به نشر میرسیدند که مقام های روسیه، نه تنها ازناحیۀ اقدامات 

أسیس  خونین نظامی داعش درسوریه، عراق وشمال افغانستان شدیداً نگران بودند، بلکه با ت 

پایگاه های نظامی درخاک سوریه و استقرارکشتی های جنگی و بکارگیری تحت البحری  

واستفاده ازهوا پیما های پیشرفتۀ جنگی، پایگاه ومواضع داعش درسوریه را هدف قرار 

وسایروسایل   ارسال سالح  آماده گی شان غرض  حال،  مذکوردرعین  های  میدادند.مقام 

 به منظور مقابلۀ مؤثربا گروه داعش اعالم نمودند.  نظامی برای دولت افغانستان را
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      ؟آیا غرب میخواهد تروریسم وهابی را سرکوب نماید

  ن درجِ ریستی که تنها گوشه های کوچکی ازآترو   تالشهایو این اقدامات    علی رغم همۀ

گروه مسلح    میالدی( که بوسیلۀ۲۰۱۱تا  ۲۰۰۱ازده سال )  بخصوص ظرفِ   گردید،اثر ن  ای 

پاکستان    احزاب و گروپ های مسلح و متحدِ   ( و شاخه های مختلفِ یطالبان )افغانی و 

  ، له دیشی، یمنی، سعودی، الجزایری ، چینایی، روسی، بنگکی ی)چچنی، ازب   خارجی آنها

با وجودِ   انجام داده شد  افغانستان  درخاکِ   قرغزی و ....( اقداماتِ   و  تبلیغاتی مجموع     ،

می، اطالعاتی و " ستیزه جویی " های کشورهای غربی علیه آنان، بازهم  دپلوماتیک، نظا

  باالخره ارائه گردیده بود،  گذشته  درچنانکه تحلیل ها و پیشبینی های سیاسی خبره گان  

، آرزو نداشتند واقعاً  (ناتو)روشن شد که ایاالت متحده، انگلستان و مجموع اعضای پیمان  

  گزارِش   شان را یکسره کنند.  کارِ سرکوب نموده و  در منطقه  این گروه تروریستی را  

  برگزاری کنفرانِس   ، یعنی متعاقبِ میالدی  ۲۰۱۱ماه دسامبر سال  دوم ِ   هفتۀ رسمی که در

نشرن،  بُ   دومِ  بیابه  کرد  نگرِ رسید،  موافقت  امریکا  که  بود  طالبان،    آن  گروه  برای  تا 

اید و حتا گفته شد که تنی  بگش"  قطر "  شیخ نشینِ " دوهه" مرکزِ و دپلوماتیک دردفتررسمی  

الدین دالور و سهیل شاهین(   –جان)طیب آغا  کادر های این گروه مانند  چند از    شهاب 

این مورد گفت   امریکایی درتا با هیأتِ   قطر سفر نمودند  شیخ نشینِ به  درهمان شب و روز 

ایجاد   شمولِ قبلی به  همان برنامه های    امریکا، دنبالۀ  جانبِ   این اقدامِ   و گو نمایند. گرچه

 حامد کرزی و تماسگیری های  ، تقاضاها و تضرعاتِ " شورای عالی صلح" و فعالیتهای

ز مدت میان امریکا و گروه طالبان، آلمان و گروه مذکور و انگلستان و  خصوصی درا

آنکه  بخاطرِ   اما، دولت افغانستان،ود که تعجب کسی را بر نیانگیخت و ب طالبان و . . .  

نه"  " خود سرا  ،داده باشدورافغانستان را درجریان قراره رییس جم  آنکه  بدونِ   ،امریکاگویا  

این   درقبالِ خود را یازیده است و( دفتربرای طالبان ) پذیرش و گشایِش دست به این اقدام 

یافت  قضیه،   منفعل  و  مقدار  دیگر،بی  کرزی  وازسوی  این    محلِ میخواست    حامد 

، " خالد  نخست ن،  بنابرآ   عربستان سعودی قرار داشته باشد.ترکیه یا    خاکِ در   ،رسمی دفترِ 

  باز، به روزِ و  بکابل خواست    اعتراض  بعنوانِ   قطر را" سفیر افغانستان در  احمد ذکریا

ده   جمهوری احضار نمو   رارگِ ماه دسامبر، یکتعداد از " کالن شونده ها" را د  شانزدهمِ 

از اعالم گردید:  آپس  ...  ن چنین  نشستران درحاض"  بررسی مکانیسم ِاین  با  عملی  ، 

به رهبری  گفت و گو های صلح   دولت، بر ادامه ی روندِ مسلح ِ  مذاکره با مخالفانِ شرایط ِ
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تماس"  یا    کردند و توافق نمودند تا برای طالبان یک " مرکزِ حکومت افغانستان تأکید  

رییس    سیاسی منتخبِ   صلح  ایجاد شود... سرانِ   مذاکراتِ   دِ پیشبرُ   سیاسی با هدفِ   دفترِ 

افغانستان ایجاد    تماس با طالبان باید در داخلِ   جمهوردر این جلسه تأ کید کردند که دفترِ 

شود، اما در صورتیکه شرایط مساعد نباشد، این دفتر در یکی از کشورهای اسالمی مانند  

 عربستان سعودی و یا ترکیه فعال شود..." 

بحبوحۀ حرفها  چن   در  درشمارۀین  پُست  واشنگتن  ها،  ژست  سومِ   و  و  ماه   بیست 

گروه    اعضای برجستۀه تعداد پنج تن ازامریکایی، ب خویش نوشت که " مقام های  دسامبرِ 

زندانِ  از  را  به  طالبان  گوانتانامو"   " مرکزِ    " دوحه  نشینِ   "  تا  شیخ  داده  انتقال  قطر   

در این    طالبان( نقش بازی کنند. "  –مان  آل  –امریکا  و مصالحه میان )  همذاکرجریان ِدر

گروه    امارتِ   حاکمیتِ   ده شد که در دورانِ گزارش، ازشخصی بنام " سید طیب آغا" نام برُ 

بحیثِ  وظی   دفترِ   رییِس   طالبان،  عمرانجام  بعنوانِ مال  حال  و  میکرده    نمایندۀ   فه 

زی با این  گفته شد که حامدکر مذاکرات با امریکایی ها نقش دارد. اما، متعاقباً  مالعمردر

خبری    یک نشستِ سخنگوی رییس جمهورافغانستان در . چنانکه ه استعمل مخالفت نمود

  : رییس جمهوری به این دلیل با این موضوع مخالفت کرد که در جریانِ اظهار داشت که

مذاکره با طالبان، چیز های زیادی را از دولت    موردِ آن نبود... امریکایی ها در    جزئیاتِ 

 برنامه ی مصالحه با طالبان است ..."   اصولِ  افغانستان پنهان کرده اند و این، خالفِ 

ن نشست ها و اعالمیه ها هرچه بود، فقط یک واقعیت  ولی، این ژست ها و حرفها و ای 

و  سیاسی افغانستان گروه طالبان به حاکمیتِ  مجدد"ِ که " ادغامِ  مال ساخت و آن اینرا بر

،  بود افغانستان  قدرت های ذیدخل درامورِ   قبل تعیین شدۀنامۀ ازآنها، بر  به رسمیت شناختنِ 

عبور    قدم به قدم  ی حساب شدهشیوه هاا  و بی خاص  راه ها  از  این پروژه  " باید"  منتها  

در  داده میشد و گریز وصحنه سازیهای  تداوم ِ  پناهِ و  عملی    (ی وانتحار  یانفجار)جنگ 

مجدد" و    ، طرح اصلی "مذاکره " و "ادغامِ  قبلی تذکردادیم. چنانکه درصفحاتِ دمیگردی 

انگلستان شکل    تیاطالعا  سوی مقام هایسالها قبل از  ،گروه طالبان به "رسمیت" شناختنِ 

. است  فغانستان را تشکیل میدادها  پاکستان در قبالِ   حکومتِ   سیاستِ   عمدۀ  گرفته و بخِش 

طرف  ، مدتها پیش از وقوع  پیوست اینسو به  به این معنا که آنچه پس از دوازده سال به  

، جنرال حمید  مثالً به کرات ابراز شده بود.  پاکستانی    نظامی و حکومت مدارانِ   جنراالنِ 

پاکستان طی مصاحبه هایی که با منابع خبرگزاری    جاسوسی ارتِش   سابق رییس شبکۀ  گلُ 
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" امریکا باید با شخص مال محمد  کشورهای غربی انجام داد، با صراحت اظهار نمود که  

عمر رهبر طالبان گفت و گو کند . . . طالبان حتماً پیروز میشوند و حامد کرزی با پنجصد  

رنده دموکراسی افغانستان ب    بر  نفر نزدیکانش بخارج فرار خواهد نمود. . . شریعت در برا

.  . و   ... رییِس   است  سابق  مشرف  پرویز  جنرال  و   " بار  جمهورِ   .  کشور  و  آن  ها 

"  نمود که  افغانستان اظهاردپلوماتیک و احترام به مردم ِ  اندکترین نزاکتِ   رعایتِ بدون ِ 

گرفته   تاجکها قرارم ساخته شده اند... قدرت تنها بدست  سیاسی محرو  پشتونها از قدرت  

نیروی   افغانستان را تشکیل میدهند... طالبان یگانه  تنها هشت فیصد نفوس  است که 

 تأمین کننده ی امنیت در افغانستان هستند و . . . " 

تفهیم نمایند که    و کشورهای غربی  پاکستانی میخواستند به دولت افغانستان  یعنی مقام های

برآورده  افغانستان    آیندۀ  قبالِ در  پاکستان  سیاسی حکومتِ   قبل تعیین شدۀ ازشرایطِ اول باید  

مستمر و شبا قتل و ترور و انفجار و انتحارِ   ادامۀپاکستان از  جانبِ   آن ،تا در ازأ    گردد

د.  علیه هستی و منافع ملی مردم افغانستان قسماً دست بردار  روزی توسط گماشته هایش

پاکستان با    پاکستان این  این شرط از شروطِ   معنی بجا شدنِ  گروه    ادغامِ خواهد بود که 

میتواند با سهولت و    ، اسالمی گلبدین دردولت افغانستان  حزبِ مسلماً  آن    طالبان و به دنبالِ 

 پروردۀهای دست    ین گروهکارانه اش را توسط هم سر، منافع استعماری و طمع    دردِ   نِ بدو 

پاکستانی، بخصوص از    حکومت مدارانِ افغانستان بدست آورد و دنبال کند.  در  خویش

 – افغانی به خاکش سرازیر شد، تنظیم های جهادی  مهاجرینِ  میالدی که سیلِ ۱۹۷۹سال 

بین    امریکا و متحدانِ   ، ایاالت متحدۀخویش را ایجاد نمودند   امر و نظارتِ   تحتِ اسالمی  

دالر با ملیاردها  آن  دینار  المللی  امکاناتِ و هزاران ُو  به ح  تن سالح و   آنها  مایتِ دیگر 

تا سربازانِ  )شوروی(  حریفِ   برخاستند  اش  زانو  در   جهانی  به  افغانستان  های  کوهپایه 

ی بنیاد نهادند که به هیچ  ما را طور  کشورِ   در قبالِ   پاکستان  اتژی حکومتِ درآیند، استر

کابل  "باید" درملی رویکار آید، بلکه  مقتدر، مستقل و  یک دولت ِ  ما   خاکِ درصورت نباید  

غربی آن    واربابانِ و مجری سیاست های پاکستان    ، دستنگر، وابسته  ضعیف یک دولت  

سیاسی، مالحظه    آنان به حاکمیتِ   گردانیدنِ گروه طالبان و بربا ادغام ِحال،    باشد.برسرکار 

  یانِ م  پاکستانی آهسته آهسته و اما درمیشود که کلیه خواستها و برنامه های حکومت مدارانِ 

ورنه، آیا جورج  به پیروزی نزدیک و نزدیکتر میشود.   ،بال انقطاع خون و آتش و کشتارِ 

، طی سخنرانی درکنگرۀ امریکا  میالدی   ۲۰۰۱مبر سال  ماه سپت بوش، بتاریخ بیستم ِدبلیو
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های مالی شان محروم خواهیم    " ما تروریستها را از داشتها صراحت گفته بود که  ب 

دیگرخواهیم راند   ، آنها را علیه یکدیگرخواهیم  شورانید و ازیک مکان به مکان  ساخت

تا آنجا که دیگر نه آرامش داشته باشند و نه پناهگاه. . . ما همچنان ملتها }رژیم ها{  

را.  . هررژیم  در هر منطقهپناه میدهند، تعقیب خواهیم نمودیی را که برای تروریستها 

دولتها{ است که تصمیم بگیرند با ما هستند یا با تروریستها. سراز به    پس به آنها }

همین امروز، هرملت }دولت{ ی که به حمایت از تروریسم ادامه دهد، از سوی ایاالت  

 میشود..." متحدۀ امریکا بعنوان دشمن تلقی  

، به وضاحت درمی یابیم  آن  اوضاع و سیاست های کاخ سفید و متحدانِ سیرِ   پس با نگرِش 

بهانه وابزاری  اهای تند و اخطارآمیزِ که آن سخنان و آن شعار مپراتورامریکایی، واقعاً 

اول، بجای مدارا و تحویلدهی ملیارد ها امریکا بایستی درقدم ِ  واال، ابرقدرتِ   بیش نبودند،

  دشمنِ   را بعنوانِ آن ،  پاکستان  تروریست پرورِ   سیاست های ضد افغانی حکومتِ   و تأییدِ   ردال

 در لیستِ   ه نموده  اقتصادی مواج  با تعزیراتِ   میشناخت و   امریکا و جهان  صلحِ درجه یک  

 سازمان ملل می گنجانید.   سیاهِ 

 مذهبی  سالمی، مدارِس مراکزاِ ،  پایگاه ها  ساختنِ   باید گفت که به سلسلۀاین موضوع را نیز  

و  واستخباراتی  اقتصادی  های  وساخت  مماوساز  توسط  ذیدخل    لکِ امثالهم 

م اعالم کردند که آن  ۲۰۱۲ ماه اکتوبربتاریخ دهمِ  انگلیس هم افغانستان، مقام هایدرامورِ 

فته شد که  گا آغاز کردند.  " افغانستان ر  ارتِش   " اکادمی ملی افسرانِ   کشور کارساختمانِ 

اکادمی    مودلِ   کابل، باساِس   غربِ حومۀ  واقع در  "  قرغه  "  رمنطقۀ تفریحیکور داکادمی مذ 

د شد. چهل و دو ملیون دالربنا خواهملی سلطنتی بریتانیا بنام " سندهرست " و به مصرف ِ

 . رد، همین اکنون کسی نمیداندره به کجا خواهد بُ در دراز مدت  اما اینکه این اقدام،

 پاکستانی او کرزی و " برادران " 

  سال حکومتِ   دهکه دردرازنای سیز  اید بگوییم این فصل نزدیک شویم، ب   آنکه به پایانِ قبل از

  افغانستان، روابطِ   وبیداد گریهای تروریسم درخاکِ های خارجی  نیرو ، حضورِ حامد کرزی 

  رفت و برگشتِ   )افغانستان و پاکستان( خیلی نوسانی بوده و علی رغمِ سیاسی دو کشور

رؤ مکررِ  جمهور   حکومتی یسای  رتبۀ  بلند  هیأتهای  اظهارِ ،  و  وادیدها  و  دید    سخنانِ ، 
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دپلوماتیک میان آنها و میانجیگریهای دیگران، تنشها، لغزشها، محدودیتها    ومالطفت آمیز

چنانکه  میان دو کشورتداوم داشت.    و حتا برخورد های لفظی و نظامی نیز ظرف ده سال

رسانه یی نیز پیوسته به نشر رسیدند، زورگویی،    نشان دادند و گزارشهای مؤثقِ رویداد ها  

مختلف، همیشه و  خصمانه و تالشهای افتراق آمیزِ   اظهاراتِ   نظامی،بی حرمتی، تجاوزِ 

ت گرفت. ولی،  افغانستان صور  مدارانِ پاکستانی علیه دولت   سوی حکومت مدارانِ پیوسته از

بود،  موجود    خاصی که نزد خودش  ملحوظاتِ   اِس باسافغانستان  بالعکس، رییس جمهور

اکستانی  پ   حکومت مدارانِ برابرِ تضرع و " برادر" خواندنهای مکرردر  ،غالباً ازدر ِ مدارا

آنجا که حتا   تا  آمد.  پرانی های آشکارِ م  پیش  باالی    چندین ماهۀ  وشک  پاکستان  جانب 

تجاوزی  بال داشت و یک اقدام ِجانی زیادی در ق تلفات ِ  ویرانی و  که قلمرو افغانستان را  

تمامیتِ  بود،    آشکار علیه  افارضی کشور  از"  واکنشی  و  برو واه " خواند  ندادخود   . ز 

 ، سخنی جدی علیه رهبرانِ افکاِرعامه  غوغایو   سیاسی  های سنگینِ اگرگاهی روی فشار

 آن برآمد. جبرانِ  دیگر، در صددِ پاکستانی گفت، روز

برابر   در  تلویزیونی  وشنید  گفت  یک  کرزی، طی  حامد  که  را  پاسخی  ترین  بیخردانه 

هرگاه   " پرسید  خبرنگارازوی  وقتی  که  بود  این  نمود  ارائه  درکابل  خبرنگارپاکستانی 

امریکا بخواهد علیه پاکستان اقدام نظامی بعمل آورد، شما درکنارکدام کشور )امریکا یا 

رزی درحالیکه تالش داشت پاسخ او را بگونۀ شکسته و  پاکستان( قرارخواهید گرفت، ک

صورت،   درآن   ": گفت  بُرده  سینه  به  را  دستش  بدهد،  اردو"   " زبان  به   ریخته 

 " .درکنارپاکستان خواهیم ایستاد 

کرزی این سخنان خالف فن دپلوماتیک و مغایرمنافع ملی مردم افغانستان رادرحالی ارائه  

،   مال ها و مفتی ها ی آنبه شمولِ   صوبه داران و وزرا  ،نظامیاِن پاکستانی  میکرد که  

دپلوماتیک و    اخالقِ   چهارچوبِ   ، در بسا مواردعالوه از تهدید های نظامی و تروریستی،  

دهن به طعن    نستانافغا  و حکومتِ   ها  یه داری را شکستانده علیه افغان نزاکت های همسا

  وریسم و دخالتهای آشکار و پنهانِ ن از ترارتباط با حمایت های شاو لعن هم گشودند ودر

عجیبی متوسل    اتهاماتِ  داخلی افغانستان، به دروغ پراگنی ها واظهارات و  امورِ شان در

طاقت فرسای جنگهای   بارِ ی بود که افغانستان و مردمش هنوزاز زیرِ شدند. اینهمه درحال

اک و خون  این کشور، همه روزه درخ   فرزندانِ   سی ساله قد راست نکرده و هنوز پیکرِ 

 می غلتید و روی اندکترین آرامش را ندیده بودند. 
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انجا گسترش یافت پاکستان علیه افغانستان تا بد این گستاخی ها و بیهوده گویی های جانبِ 

صرفاً به کرکت بازی درپاکستان سپری نموده بود  که مثالً، عمران خان که چند سال را  

وهمچنان حمایت های ارتش آن    داخلی و انگلیسی منابع ِتحریک و تبلیغ ِ و پسانها در اثرِ 

، یعنی  م۲۰۱۳ سال  انصاف " نمود، در اوایلِ حزبی بنام " تحریک ِ  اقدام به تأسیِس   کشور،

هرکسی که  "  صوبۀ سرحد، با بی حیایی کامل گفت که   انتخاباتی اش درکمپاینِ   درجریانِ 

، یعنی  حقیقت جهاد میکند "و }دولتی{ می جنگد، در خارجی  در افغانستان علیه نیرو های  

انتحاری و    عملِ   پاکستانی، " کرکت باز انصاف" تحریکِ  حاکم درحزبِ   سیاستِ   به اساِس 

 .  نمی شناسدهم  و هیچ مانعی است " جهاد "   ،انفجاری قاتالنه علیه مردم افغانستان

چنین اظهارات وقیحانه، مانند همیشه سکوت    برابرِ خارجۀ افغانستان، درامورِ   منبع وزارتِ 

" اعالمیه یی تذکر داد که  اختیار نمود و اما، " شورای علمای افغانستان "، طی صدورِ 

،  هستند و هرکس و ناکس و هر دهان و زبانفتوا ها معلوم    اسالمی، مراجع معتبرِ درامِت 

موردِ  در  که  ندارد  را  اهلیت  و  مهم ِ  این صالحیت  مانند    اسالمیقضایای  بدهند،  فتوا 

 "  بازیکنان کریکت و . . .

خورشیدی بود که گزارشهایی مبنی برپیشروی نظامی  ۱۳۹۲سال  تنها درماه های اوِل  

" پوسته " ها یا دیده بانهای سرحدی،    " دیورند" و تأسیِس   خطِ   پاکستان بسوی غربِ   ارتِش 

ن " پوسته "  ه های داخلی درج گردیدند. یکی ازآآنهم درقلمرو افغانستان به روی رسان 

  جالل آباد " گوشته " و دربلندیهایی بنام "سالله" درنزدیکی های    ها، گفته شد که درمنطقۀ 

بوداز یافته  بنا  پاکستانیها  درسوی  تنها  نه  موضوع  این  چون  بلکه    سطح .  ها،  رسانه 

حلقاتِ  و  دی   –سیاسی    درپارلمان  بنابرآاجتماعی  گردید،  مطرح  جدیت  با  ن،  گرنیز 

ازتشکیلِ  پس  درارگِ   حامدکرزی،  امنیتی  دفاع   جلسۀ  های  وزارتخانه  به  جمهوری، 

ن درنواحی  پاکستا  ارتِش   " پوسته " های ساختِ   برداشتنِ   درقسمتِ وخارجه دستور داد تا  

اقمرزی   درجریانِ افغانستان،  آورند.  بعمل  بگودام  این  رییِس   که  بود    دفترِ   مگوها 

و، حدوِد ده  لب به سخن گشوده به رسانه ها گفت که مقام های نات   )کریم خرم(   حامدکرزی

م دراختیارگرفته بودند، آنها  ۲۰۰۱سالهای    سرحدی را که دراوایلِ   تا دوازده " پوسته " 

بدونِ  ازمدتی،  پس  ارتِش   جانبِ   استیذانِ   را  به  متعاقباً   افغانستان،  اند.  سپرده  پاکستان 

ناتوگفت و گو خواهند    سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که دراین مورد، با مسووالنِ 

م خبرهایی  ۲۰۱۳ماه می    نمود. هنوزنتیجۀ این گفت وگوها روشن نشده بود که درهفتۀ اولِ 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1125 

 

من  برازسوی  مبنی  انتشاریافتند  افغانی  مؤظابع  دریک    فینِ اینکه  افغانستان  امنیتی 

مرمی نمودند،    پاکستان باالی موضع آنها شلیکِ   آنکه نیروهای ارتِش دلیرانه وپس ازاقدام ِ

ده آنان را به عقب نشینی وادارنمودند. گفته شد که در این  بسوی مواضع دشمن یورش برُ 

سربازِ   برخوردِ  یک  رسیده    مسلحانه،  شهادت  به   " قاسم  محمد   " بنام  تنِ افغان    ودو 

 دیگرزخمی شده اند. گزارشها همچنان بیان داشتند که پاکستانیها هشت تن از سربازانِ 

 شان را از دست دادند. 

سطور  این  که  اکنون  وضعیت ِهمین  میشوند،  زده  و  رقم  افغانستان  امنیتی  و  سیاسی 

است ثبات  بی  تنها  نه  منطقه  اکشورهای  بلکه  تیرۀ،  تر  برهای  خونین    آسمانِ در  وقایع 

. روابط میان ایران و امریکا و  گردش میباشدن، ایران و پاکستان در ستاشورهای افغان ک

  ( )غالباً نا مریی بدگمانی و خصومت ورزی بیشتر  دراین اواخربه سوی  حتا ایران و بریتانیا

این شب  ، درابرقدرت امریکا  ارادۀ  سازمان ملل بروفقِ   .نظامی احتمالی سیرمیکند  و تقابلِ 

جمهو   اقتصادی  تعزیراتِ و روز   علیه رژیم  اقدامات،  را  این  و  کرده  ایران وضع  ری 

نظامی    گاهی سخن ازانسدادِ گه جمهوری اسالمی ایران نیز   مقام های  هم دوام دارد.هنوز

 قرارگاه های نیروهای (، موشک بارانِ ویا )درصورت لزوم  هرمز" در خلیچ فارس  " تنگۀ

حیاتی امریکا در    میزنند. یعنی میخواهند بگویند که شاهرگِ   افغانستان  غربِ امریکایی در

یا با نیرو های به سوی امریکا را قطع خواهند کرد و میانه    خاورِ  نفت ازانتقالِ به  ارتباط  

  حالی بجانبِ م ها دراین اولتیماتوتقابل خواهد افتاد.   افغانستان درخاکِ مسلح امریکایی در 

ت متحده ایاال  اسبقِ   جمی کارتر" رییس جمهورِ "   ینِ که دکتر  میشدندامریکا تحویل داده  

وهنوز داشته  صراحت  بحالِ چنین  نیروی  "  باقیست:ش  خود  هم  یک  توسط  هرتالشی 

 پاکستان  شامل تنگه ی هرمز، باب المندب و بنادرِ منطقه }کنترول ِ   کسبِ جهت ِ خارجی در 

و طبعاً به هر وسیله ی تهاجم علیه منافع حیاتی امریکا محسوب گشته  بعنوان ِ  {هندوبحرِ 

 " مله نیروی نظامی دفع خواهد گشت .جضروری از

هرمز را به روی کشتی های   بخواهد تنگۀروزی ن واقعاً پس، اگرجمهوری اسالمی ایرا

شدنی   بزرگ و مهار ن امریکایی ببندد، خواننده میتواند حدس بزند که چه مصیبتِ   نفت کِش 

آمد  قۀمنطدر خواهد  بوجود  فارس  در  ؟ خلیج  یا  بارانِ   صورتِ و   غربی  مناطقِ   موشک 

جمهوری اسالمی ایران، چه قیامتی باالی مردم این سرزمین برپا خواهد  افغانستان توسط  

 نمود؟ 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1126 

 

  الاقل )  ی قبلی رادراز مدت پاکستان با امریکا نیزآن گرمی ها  عادی و دوستانۀ روابط ِ

ی درآمده است،  بازی وانتقام کشَ   ، لجَ  نسبیتشنجِ   و بحالتِ از دست داده  درحال حاضر(  

 موعود و طبعاً با همکاری و موافقتِ لحظات ِ  رسیدنِ   یرد تا بمجردِ گاسراییل آماده گی می

مستقیمِ  یا  انگ  ابرقدرتِ   ضمنی  و  تأسیساتِ لیس  امریکا  و باالی  نظامی  ایران    یی  هسته 

و    حمالتِ  دهد.    ویرانگرانۀتند  انجام  و  چین هوایی  ایران  ازحضورِ ،    روسیه 

درخاکِ مدت ِدراز امریکا  باس  ابرقدرت  که  پیمانِ افغانستان  امضای  استراتژیک  اس   

  فشرده سازی صفوفِ اتحاد و ، سخت نگران اند وبهمین اساس، درصورت خواهد گرفت

 سریع  آسیا و رو به رشدِ پهناورِ   کشورِ   هندوستان بعنوانِ   خویش قدم به قدم می افزایند.

تقابلِ اقتصادی در  و  ،  چین  آمیزبا  رقابت  نسبی  قرا  مسلحانۀ رپاکستان  خیزشهای    دارد. 

ای تونس آغازیافت و تا کنون  که ازسرزمینِ   داخلی  عربی و اعتراضاتِ کشورهای   ن  که 

د، رژیِم رجعت گرای عربستان سعودی را سخت دست  مه دارسطور نگاشته میشوند، ادا

و پاچه ساخته بود. چنانکه، دامنۀ اعتراضها و مخالفت ها و تظاهراِت مردم ِعربستان  

.  ماه ها مشهود ترازپیش گردیده است سعودی علیه رژیِم مستبِد آن کشوردرهمین سالها و 

کشوررا ازمخالفتهای سیاسی    مقام های سعودی نیز بخاطرآنکه ازیکطرف افکارعامۀ آن

علیه خودشان منحرف سازند و ازسوی دیگر، کشورهای خاورمیانه را البته با همسویی  

آن به خون و آتش بکشند، بصورت جنون آمیزی دست    بزرگِ   اسراییل وحامیانِ مخفی  

با مصرف ملیونها دالرو دینار،    حمایت خویش بُرده  گروه های تروریستی تحتِ   بدامانِ 

پاکستان  افغانستان،  چچن،  قطر،  یمن،  سوریه،  لبنان،  به  نموده  مسلح  را    آنها 

  که متحملِ   متأسفانه افغانستانبحرانی،    درچنین یک وضعیتِ   .جهان میفرستندنقاط ِوسایرِ 

ی ا، زیانهخصومت ورزیها و آشفته گی ها میشود ،ازآن همه رقابت هاکاری ناشی    ضرباتِ 

پذیری را نصیب خواهد شد نا  از.  جبران  ازآنکه    یۀ ناح مثالً، عربستان سعودی، عالوه 

و  درمنطقه  دراقتصادی  مقاصدِ بخصوص  و  اهداف  خود خاِص   افغانستان  داشت    را  ش 

  این سرزمین وهابیت در  و گسترِش   ترویج  صددِ  مذهبی نیز، سخت در، از رهگذرِ ودارد

ان های  مالی گروه ها و سازم  عاجل و آشکار، ایجاد و تمویلِ   بگونۀ  آن،میباشد که تبلورِ 

استسلفی    –وهابی    متعددِ  جو  ستیزه  و  از  خونریز  مذهبِ تا  از    یکطرف  را  وهابیت 

سوی دیگر، بتواند با  زبست دهد وا  و عراق و . . .    پاکستان تا افغانستان و آسیای میانه

  جمهوری اسالمی   نوع  انقالبِ   نفوذِ   گروه های وهابی تروریستی، مانعابزاری ازاستفادۀ  
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 اهل تشیع  با ضربه زدن به هستی و حیاتِ   درعین حال،   ایران به قلمرو سعودی گردد و 

هردو  جنگ    نشان دهد. چنانکه    ی شست   دنیا، به جمهوری اسالمی ضربِ   مختلفِ نقاط ِدر

( و عربستان سعودی(  کشور  درایران  جهادِ چه   دورانِ چه     روسی،قشونِ ضد ِ  سالهای 

از پس  سال  سیزده  در  وچه  طالبان  گروه  اسالمی  مذکورسقوطِ امارت  گروه  همواره    ،

صورت    خاکِ در و  افغانستان  )میگیردگرفته  و    جنگِ .  کابل    افشارِ   خونینِ هولناک 

،  هزاره های مقیم یکاولنگ عام ِ  ، قتلِ اقتصادی بامیان  ، محاصرۀم۱۹۹۲درسالهای پس از  

مزار، کشتار های گسترده و بیرحمانه در مزار و اینک،  ماتهای ایران دردپلو  نهُ تن ازقتلِ 

درمیانِ   انفجارِ  روز  اهلِ عزاداران ِ  خونین  در  مزار تشیع  کابل،  درشهرهای    ، عاشورا 

کنُ قندهار   میتواندو  ها   ر  جنگِ از  یی نمونه  درخاکِ   این  کشور  دو  افغانستان    مذهبی 

افغانستان    انه درخاکِ متأسفن هند و پاکستان که  رقابتی میا  منفی جنگِ   (همچنان، اثراتِ باشد

داده میشود، مسلماً   و م در  ماکشورِ   جان شهروندانِ انجام  قربانی شده و    آن  آتِش یان دود 

شد همانطوریکه  خواهد  ابر  جنگِ .  شوروی) قدرت  دو  و  درمیدانِ امریکا  افغانستان    ( 

  این سرزمین را گرفت و کلیه دار و ندارِ   دوملیون انسانِ   م جانِ ۱۹۸۹تا  ۱۹۷۹ازسالهای  

افغانستان    خاکِ کا پایگاه های نظامی دایمی اش درمملکت ما را به نا بودی کشانید. اگرامری

درازر کند و بصورت  ایجاد  درا  تردید،    باقیکشور  اینمدت  بدون  از   دودِ بماند،  ناشی 

ها و  رقابت  اطالعاتی  فعالیتهای  شانکهای"،  همکاریهای  سازمان   " پنهاِن  و  آشکار  ی 

، دشمنی  امریکا( نی شان )جها  حریف قدرتمندِ   دربرابرِ   جمهوری اسالمی ایران تخریبی  

امریکا    اطالعاتی و ماجرا جویانۀ  قداماتِ و طبعاً ا  پاکستانی  ها و کین توزیهای مقام های

دیده  دی  یکبارِ   های متذکره،علیه کشور دماغ ِگر  افغانستان را مکدر    اهالی سر زمینِ و 

 خواهد کرد.  

از وجودِ  پاکستانی  ابزاری و سود جویانۀ مقام های  افراطی    استفادۀ  گروه های مذهبی 

فرستادنِ   بشمول و  )  طالبان  سوریه  به  به  آنان  یا  و  موافقت  با  های دستور ِ غالباً  مقام 

ن نیزپاکستانی ها افراد و گروه های " مجاهد "  ازآ؛ زیرا قبل  ( تازه گی نداشتی امریکای 

  ازآموزشهای تروریستی، ازخاک پاکستان افغانی را پس   افغانی و غیرِ مسلحِ و جنگجویان ِ

 جهان فرستاده اند.نقاط ِ  به اقصی
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           طیارۀ بدون سرنشین امریکا را فرود آوردایران 

م ۲۰۱۱ماه دسامبر  ایرانی به تاریخ چهارمِ   هایبهمین سلسله از رویداد ها، مقام  بهرحال،  

( را RQ-170امریکایی  بنام )     نشینِ که یک هوا پیمای جاسوسی بدوِن سر  اعالم کردند

غربی  ی فرا تر از مرزِ ، در دوصد و پنجاه کیلو متر مدرن" است" فوقِ   بسیار پیشرفته و   که

 افغانستان به زمین نشانده اند.  

 

 ( ۱۷۰- کیو  -جاسوسی امریکا بنام )آر هوا پیمای پیشرفته ی

این    اختیارِ   نظامی آن کشور، با بدست گرفتنِ   ایرانی، ادعا کردند که دانشمندانِ   مقام های

فرآورده های برابرِ ثابت نمودند که توانایی کافی در   ، آن به زمینهوا پیما و فرود آوردن ِ 

ی گسترده یی انجام  تبلیغات   رویداد استفادۀاین  ازلهذا،    الکترونیکی امریکایی را دارند و

  اطالعاتی و  ثبت شدۀ  شتند که مصمم اند اسرارِ داایرانی همچنان اظهار  مقام هایدادند.  

این هوا پیما را بدست آورند. هرچند باراک اوباما پس ازچند    تخنیکی  خصوصیت های

را بعمل آورد، ولی   این هواپیما  ستردادِ تعلل و سکوت، باالخره، تقاضایی مبنی بر اروز 

گز به امریکا   ایران در خواهد آمد و هرمایملکِ   فت که این هواپیما در زمرۀایران گ  جانبِ 

شد. نخواهد  وزارتِ   مسترد  نبود.  تنها  حال،    خارجۀامورِ   این  درعین  ایران 
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افغانستان    خاکِ افغانستان مقیم تهران را احضارنموده و ازاینکه این هواپیما ازسفیرکبیرِ 

ایرانی کامالً آگاه   حالیکه مقام هایدر  رسمی بعمل آوردند.    ، اعتراِض آمده بودبه پروازدر

نظامی    اقدام و عملِ جلوهرنوع    که  بتواندستان درموقعیتی قرارنداشت  افغان   بودند که دولت

متحدانِ  و  متحده  ایاالت  استخباراتی   درو  آن  بگیرد.    را  واکنِش افغانستان  این    اما، 

ی از پایگاه های نظامی امریکا سر های ناش  دردِ   آغازِ    ایران، میتوانستجانبِ   پلوماتیکِ د

شود.  در تلقی  افغانستان  این  هنوزخاک  از  هایدیری  مقام  که  بود  نشده  سپری   رویداد 

" یک شبکه ی  پیچیده ی جاسوسی  و خرابکاری جمهوری اسالمی اعالم نمودند که  

 . "   ایران را متالشی کرده اند زی امریکا  در خاک  وابسته با سازمان اطالعات مرک

امریکایی را بازداشت     به تعداد سی نفر از جاسوسان  عالوه نمودند که  "های مذکورمقام  

 دیگر آنها را شناسایی کرده اند..." و چهل و دو تن  

درمنطقه مانند  اسی و اطالعاتی آشکار و پنهان  سی   جریاناتِ   وقتی این رویداد را با سایرِ 

سالح های    و سازِ ساخت    بخاطرِ ایران  باالی جمهوری اسالمی    امریکاقدرت ِفشارهای ابر

علیه    مسلحانه  ، خیزِش علیه ایرانامریکا   نزدیکِ   متحدِ  بحیثِ اسراییل    ذروی اش، دشمنی

ک  ( که به کمُ یگانه و نزدیکترین متحِد ایران درخاورمیانه  ینا)،  درسوریه   اسدرژیم بشار

ضایتی  اقتصادی و نا ر  ابترِ   وضعِ   غرب براه انداخته شد،  مالی و تسلیحاتی جهانِ و حمایت ِ 

نیرو های امریکایی دریرانا  خلِ درداعمومی مردم   ناامنی های  افغان ، موجودیت  ستان، 

فقر و    امریکایی وگسترِش   ضدِ ران، افکارِ هم مرز با ای  پاکستان و چستانِ بلومبارزاتی در 

  ،  پاکستانی علیه افغانستان وهند سیاست های غلط و انحرافی دولتمدارانِ فساد درپاکستان،  

  دولتی افغانستان، رشدِ   حاکمیتِ  طالبان درمجددِ ادغام ِ  پروسۀ  چین با پاکستان،  بیشترِ   تقربِ 

سازمانِ  و  گروه  ها  صد  و  ها  ده  موجودیت  و  و    تروریستیمسلح ِ  تروریسم 

به این  ، طبعاً  مشاهده میکنیم  منطقه رادر  امریکا  و ژئو اکونومیکِ ژئواستراتژیک  اهداف ِ

یت بخش نخواهد بود.  و  های منطقه چندان مطمئن و رضای کشور  استنتاج میرسیم که آیندۀ

 :  افغانستاناما در 
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 ی کرزی درکابل هنگامه ساز

ن بکابل برگشت، برای اینکه به  بُ   مِ  دوکنفرانِس  معیتی اش ازهمینکه حامد کرزی و هیأتِ 

در کننده  اشتراک  کن کشورهای  در این  گویا  که  باشد  داده  نشان  تعهد    تعمیلِ   صددِ فرانس 

درواقع،  )  مالی و اداری میباشد،  فسادِ   بخِش فیصله های کنفرانس، بخصوص در   درقبالِ 

  ردهمآیی بین االفغانی یک گِ در  آنچه را کرزی طی جلساِت کنفرانس وعده سپرده بود(، 

آنکه نامی  وی، عالوه از  .روزمبارزه با فساد" درکابل به سخنرانی پرداخت"    بمناسبتِ 

کابل و مزار و  حسینی درز عاشورای  تروریستاِن رو   پاکستانی و پشت پردۀ  حمایتگرانِ از

  برای ملتِ رسما ً و مستقیماً  جنایتکار را    به زبان نیاورد و این حمایتگرانِ   رو کنُ   قندهار

لتی و مافیای ثروت و قدرت گفت  دو   عالیرتبۀافغانستان معرفی نکرد، خطاب به مامورین ِ

وط د و زر اندوزی یی که در افغانستان میکنید، پروا ندارد، مشر" هر قدر خورد و بر  :  

. "  افغانستان بکاربیندازید  ر خود  بر اینکه سرمایه ها را بجای آنکه بخارج بفرستید، د

درداخل    مردم ما را  اکثریتِ   و تمسخرِ انتقاد    موجباتِ هم  دیگر    یکبارِ   " کرزی"    این سخنانِ 

بار آورد وهم چراغ سبزی تلقی گردید برای مفسدان و اختالس کننده    و خارج کشور به  

 گان دستگاه دولت وی. 

مد کرزی مبنی بر  حا  پُر سروصدا وشتاب آلودِ   داشتند که این اقدامِ انتظارمردم افغانستان  

هردو مامورینِ احضاروکالی  خبرنگارانمجلس،  رتبه،  عالی  کوردپلوماتیک  اعضای  ،   

و اصالحی    ملی  تازه و جدیدِ   وسیع امنیتی و غیره، حتماً پیامِ   رتیباتِ ت   مقیم کابل و اتخاذِ 

اما متأسفانه دیدند که مجموعِ را درقبال خواهد داشت ی  این حرکات، جزهنگامه ساز  ، 

 چیز دیگری نبود.   میان خالی،  تبلیغاتی و یکنوع درامۀ سیاسی توأم با سخنان ِ 

ک گویی هایش شهرت دارد، طی همین گردهمآیی، خطاب  صبغت هللا مجددی" که در رِ "

جامع و منطقی گفتند    اداری سخنان    فساد    " . . . همه در مورد  به جمعیت چنین گفت :  

علیم، تعلیم  که من میگویم  ، تاب رییس جمهور تکرار کردند تعلیمجنکه همه بجاست...  

تعلیم و تربیه  را وزارت    . من متأسفم  که چرا وزارت  تربیت. تنها تعلیم کافی نیست

افغانستان   سالیکه  سی  میگویند...در  گوناگون  بیچاره    معارف  های  مصیبت  این  با 

من  که  بودند  آن  عامل  ها  وخارجی  آی.اس.آی   واضع  گرفتارشد  و  پاکستان  میګویم 

من بارها ها برای اینکه ترور میشوند، چیزی نمی گویند و برای ترور  ان که خیلی  پاکست
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خود را     است  و اگر در این راه من شهید شوم افتخارم است ... باید دشمن    اقدام شده 

بشناسیم و بفهمیم که از کجا منشأ می گیرد، تا وقتی دشمن را نشناسیم  وخود را مجهز 

، کم کردهنکنیم راه دیگری ندارد... صدها قاتل، دزد، خائن امروز محکمه هم سرش ح  

قیامت از همه باز خواست خواهد کرد...چطور    خدا در روز  اما هنوز هم اجرا نمیشود و  

ن د را به جزایشان برسانند، بعد ازآاقل ده نفر از کسانیکه مجرم هستن  فساد گم شود؟ حد  

ببینید که مردم تربیت میشوند یا نه ؟ امروز این مسایل نیست. نه جزاست نه مکافات  

کردند، باید جزا می شوند} ببینند{،    خدا را اجرا  کسانیکه پاک هستند و حقوق    است ... 

. . ما در   انسان را پایمال کردند }میکنند{، اینها باید جزا ببینند.  اما کسانیکه حقوق  

خود، کسانی را که به کار انتخاب میکنیم او را هم نمی    ، در انتخاب  { خودتعیین }تعیینات

است یا نه ؟ فقط چون واسطۀ بیت  بینیم که آیا لیاقت دارد؟ دانش دارد؟ پاک است ؟ با تر

  شرعی ما، قضات  قوی دارد یا پول قوی میدهد . . . فساد اینقدر زیاد شده که حتی محاکم  

 ..." شریعت نشسته اند، آنها کار را بی رشوت  نمیکنند ودالر می گیرند    ما که در بستر  

تان را بی ثبات  افغانسن ها تذکر بعمل آمد، اوضاع ِباال ازآمجموع این موضوعات که در 

 ازقبل ساخته و آینده را تاریکتر جلوه میداد.  تر و نا مطمئن تر

گزارِش  دریک  ملل  که    مفصلی  سازمان  نمود  حوادث  اعالن  هشت    "  در  امنیتی 

،چهل در صد افزایش داشته ۲۰۱۰نسبت به همین زمان در سال ۲۰۱۱سال نخست  ماه  

افغانستان ر  موارد  ، در حالیکه دو سوم  است خ  خشونت بار در جنوب و جنوب شرقی 

از این مناطق، گسترش   . بمب گزاری در خارج  پنجم    داده است  یافته و یک   بیشتری 

مب گزاری های انتحاری به  این کشور را تشکیل میدهد. تعداد ب  مرکز   امنیتی درحوادث  

بیشتری از تمام   نیمی از حمالت مشابه سال گذشته  افزایش داشته است  و نسبت   اندازۀ

میگیرد...تلفات   بر  در  را  افغانستان  در  گزاریها  نیمۀبمب  در  که  غیرنظامیان    اول     

جاری به نرخ بی سابقه ای رسید، در ماه جون و آگست  نیز نسبت به سال گذشته  سال  

موارد کشته و    در سه چهارم  نظامیان }گروه طالبان{  شبه  پنج در صد افزایش پیدا کرد.

افغانستان،    درکشور    ناامنی  غیر نظامیان دست داشته اند... همراه با افزایش    زخمی شدن  

داخلی این کشور نیز افزایش یافته است . حدود یکصد و سی هزار نفر تعداد آواره گان  

نه های خود را رها کردند که این رقم، ی خاسالجاری میالداول  در افغانستان در هفت ماه  

 ( ۱۳)بیشتر از دو سوم در همین زمان در سال گذشته است ..." 
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بیشتراز موجآنچه  انتقادِ   باتِ پیش  و  و مردم ِ  عامۀ  افکارِ   نگرانی   عامۀافکارِ   حتا  افغانستان 

اظهاراتِ  آورد،  فراهم  را  معاونِ "  جهان  جمهورجوبایدن"  رییس  که    بود  بتاریخ  امریکا 

  " لویه جرگه" مبنی برتأسیِس   یعنی پس ازموافقتِ   ، م۲۰۱۱شنبه بیست و یکم ماه دسامبرچهار

ن  بُ   دومِ خاک ِ افغانستان و متعاقِب فیصله های کنفرانِس  در ه های دایمی نظامی امریکا  پایگا

: " امریکا، گروه طالبان را در افغانستان  طی یک مصاحبه  با " نیوزویک" گفت  .  و..

 دشمن خود نمی پندارد.. . طالبان دشمن ما نیست . این بسیار مهم است ."  

 : "  اگر طالبان در امریکا در این مصاحبه عالوه نمود که معاوِن رییس جمهور

قادر به سرنگونی  گیرند  موقعیتی قرار افغانستان باشند، حکومتی که   حکومت  که    کنونی 

رساندن   آسیب  از  جلوگیری  این    افراد    برای  آنگاه  میکند،  ما همکاری  با  امریکا،  به  بد 

 موضوع به مسأله ای برای امریکا تبدیل خواهد شد ... " 

  امریکا گفته شد، معانی و مفاهیمِ  رییس جمهورسوی معاونِ  این واژه ها که ازدر درونِ 

وقوعِ  و  خطرناک  چرخِش   خاص،  گوارِ   یک  بود  نا  نهفته  دیگردرافغانستان  .  سیاسی 

گ این خواهد بود که احتماالً  ظاهراً گنُ ن مفاهیم ِیکی ازآن موقع گفتند؛  امور درآآگاهان ِ

نظر  ه و معامله یی که امریکایی ها درمصالح   قبالِ موقف سیاسی حامد کرزی و رژیمش در

یگری روی صحنه  د   ومعجون و مرکبِ   دن انجام دهند، متزلزل گرد دارند با گروه طالبا

است که رییس جمهورافغانستان و تیم کاری وی، ازتماسگیری  . بهمین ملحوظ آورده شود

امریکا جانب  مخفی  طالبان  های  گروه  گشایِش با  دفتربرای  ،  و    فعل  قطرو  در  آنان 

  ۀ بگون ،  ین سالچند  رویهمرفته، حامد کرزی تا  .  منوط بدان، سخت نگران شدندت ِ انفعاال

ن را رسماً و  ، دفاع و همسویی اش با گروه طالباطرفداری، محبت ، وقفه استمراری و بال 

 سیاسی، ترویج مجدد  ه به حاکمیِت این گرو  هیچ باکی ازبرگشتِ و  داشتبه کرات ابراز

 . افغانستان نداشتمذهبی شهروندان ِجهالت و اسارت قشری و 

 همسویی بیشتر با گروه طالبان 

سازی راه غرض هموارسیاسی و دپلوماتیک و بخاطرِ ها و بازیهای  باساس همین طرح  

افغانستان و معامله   دولتی  گروه طالبان به قدرتِ   که برگردانیدنِ  مقصد  رسیدن به اصلِ 
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دیگرباشد، " شورای علمای افغانستان" به رهبری مالقیام   های سیاسی وغیردموکراتیکِ 

خورشیدی، اعالمیه یی را به نشر    ۱۳۹۰الدین کشاف، به روز دوازدهم ماه حوت سال  

کم وکاست امضا نمود.    سپرد و او نیز آنرا بدونِ  آنرا برای رییس جمهوررسا نید و اصلِ 

این اعالمیه که دارای پنج ماده و تقریباً دوازده جز بود، نه تنها تبانی ها و زد و بند های  

ستان تعقیدات و محدودیت  افغان   محرومِ   دیگر برای زنانِ   خاصی را برمال ساخت، بلکه بارِ 

  ن جمله، چند جزً طالبی را تحمیل نمود که ازآنوع ِ  های دست و پاگیر وحتا توهین آمیزِ 

 آنرا در اینجا درج میکنیم :

 اسالم در عقیده و عمل  مطهر  پابندی }زنان{ به اوامر و نواهی شریعت   –" ... الف 

 زن میگرددحفظ آبرو و شخصیت    شرعی که باعث  حجاب   کامل  حفظ و رعایت   -ب

اجتماعی مانند تعلیم  عرصه های مختلف   بیگانه درستن از اختالط با مردان  دوری ج    –ج  

 زنده گی شئون   ، تحصیل، بازار، دفاتر و سایر  

(  سوره النسأ که مشعراست در خلقت  بشر،  ۳۴( و )۱)ت  آیا    صراحت    نظر گرفتن  در  –د  

 قوامیت از آن   رجال است . . .  مرداصل و زن فرع میباشد و نیز 

 صریح قرآن ثابت میباشد کم  زوجات که به اساس ح   ارج گذاشتن  به مسئله  تعدد   -ه

 (۱۴..." ) شرعی  محرم   اجتناب از سفر بدون    -و

حقوق    ، مؤسساتِ مدنی   دیگر، زنان، روشنفکران، جامعۀ  رِ این اعالمیه، یکباازنشر  پس

  شان را به سمعِ   خارج افغانستان، اعتراضاتِ بشر و گروه های مدافع حقوق زن درداخل و

ر داشتند که این  دولتی و " شورای علما" رسا نیدند. معترضان به صراحت اظها  مقاماتِ 

ی مذهبی متحجر و هموارسازی دیگر، امتیاز دهی به گروه ها  یک توطئۀ  اعالمیه، مقدمۀ

قرون وسطایی میباشد. جالب این    تروریسم طالبی به قدرت وحاکمیتِ   راه برای برگشتِ 

ن بود که حامد کرزی نیزبه بهانۀ  این اعالمیه، مصادف با روزبین المللی زبود که نشرِ 

 افغانی ماست"، آنرا تأیید نمود.   اینکه " چنین چیزی نیاز جامعۀ

و جهان، نتایج این بازیها را درآیندۀ دور یا نزدیک خواهند    افغانستانبهرصورت، مردم  

سیاسی و    مخفی و علنی  واما، این نکته را نیز باید متذکر شد که اینهمه رتق و فتقِ دید  
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صورت   درحالی  تعدادِ   میگرفتاطالعاتی  به  هزارکه  پنجاه  و  یکصد  مجهزبا   سربازِ  

جنگی تاکتیکهای  و  ها  سالح  ترین  خواهی   پیشرفته  دموکراسی  باالی  بلند  های    وادعا 

"  به اصطالحآنها غرض ِ  و تالِش    کامل ازجنگداشته و ده سالِ حضور  افغانستان  درخاکِ 

افغانستان گروه طالبان" و " بازسازی    امنیت " ، " سرکوبِ   جنگ با تروریسم " ، " تأمینِ 

 .سپری میشدوکراتیک " در این کشور سالم و دم  یک نظامِ و " ساختن ِ " 
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 فصل بیست و سوم

 

 طالبان دشمن امریکا نیستند 

، مطبوعات  "طالبان دشمن امریکا نیستندمبنی براینکه "  " جوبایدن"  اظهارات ِپس از.  

  ی درقبالِ ن اندک خوشبینی یا خوشباور سیاسی و آنانیکه تا قبل ازآتحلیلگرانِ افغانستان،  

   انستان داشتند،جهانی" برای افغ  " جامعۀ گفتار و کردارِ 

طالبان  اگراین که  مبنی برتبصره هایی را مطرح کردند  انتقادها، اعتراضها، سوالها و  

نبودند،  دشمن ِ درهفتم ِ  چراپس  امریکا  کشور  استفاده   ۲۰۰۱اکتوبرماه  آن  با  میالدی 

شترازچهل  نمود؟ چرا بی نظامی    باالی افغانستان حملۀ  ۵۲–طیاره های بمب افگن بی  از

 هزارانِ نظامی زدند و   خونینِ   به عملیاتِ ده دست  ردهم آمکوچک گِ   افغانستانِ کشوِرجهان در

این سرزمین را به قتل رسا نیدند، هزاران خانه و کاشانه را بخاک یکسان    بیگناهِ انسان ِ

و دموکراسی و...را برای مردم  و  امنیت  صلح    وعدۀ تأمین،  با حرافی و لفاظیکردند،  

 ما دادند؟   

افغانستان   ، زنان و مردانِ  کسبه و معارفمدنی، روشنفکران، اهلِ   ! مطبوعات، جامعۀبلی

وهست که ظرف    د شرمانه بو   کانه و یا بی  یدند که این چه بازی کودبا ناراحتی کامل پرس

 سال دربرابِر مردِم افغانستان انجام داده شد و انجام داده میشود؟ بیشتر از ده 

یزی و تباهی و انفجارها و  خونر   پس ازاین همه سالمعجزه یی است که  حال، این چه  

 زهردار و آلوده با موادِ مدرن،    های فوقِ  آنهمه سالح  ها ی دامنه دار و استعمالِ انتحار
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"  به بهانه ی  " مبارزه با تروریسم" و  شعارِ   افغانستان، آنهم تحتِ   رادیو اکتیف درخاکِ 

کباره  ، اکنون به یدالر و غیره  صد ها ملیون  تی طالبان " و مخارجِ گروه تروریس  سرکوبِ 

سفید گفته میشود که " طالبان دشمن امریکا نیستند " ؟ آیا به    طرف کاخِ از   ه  ویک شب 

 سیاسی  ، فقیر و جنگزده با این شیوۀ رسوا آمیزِ وم مظل  یک ملتِ   بازی گرفتن و فریب دادنِ 

 ؟ واهد بود ، معقول، منطقی و جوانمردانه خو دپلوماتیک 

ازا اظهاراتِ مدتی  سپری  ین  امریکا  متحدۀ  ایاالت  جمهور  رییس  که  بود  شده  معاون 

در "سناتورگراهام عقدِ "  دادِ   بحبوحۀ  امریکا( امنیتی    قرار  و  دوکشور)افغانستان  ،  میان 

سخنانی،    ایرادِ   یک هیأت وارد کابل شد و ضمنِ   ِس میالدی در راً   ۲۰۱۳سال    دراخیرِ 

تمام    " طالبان دشمن بشریت اند. طالبان دشمن  اظهارات " جوبایدن " گفت :    برخالفِ 

  فوتبال، گرفتن    زنان درمیدان    بیمورد    مذهبی، کشتن    آثار    چیزهای انسانی اند. انفجاردادن  

  فرصت از زنان برای دستیابی به آموزش و ... نشان میدهد که طالبان نه تنها دشمن  

اما دیگر  بشریت  نیز میباشند."  ایاالت متحدآ امریکا و مردم افغانستان اند، بل دشمن  

با کتیراز  اظهارات " جوبایدن "  یعنی  برنمی گشت.  به هیچ صورت  و  بود  مان جهیده 

اعمال وسیاست های طالب دوستانه و حتا تقویت کنندۀ کاخ سفید در ظرف چهارده سال 

امریکا  دانستند  یافت که همه  به سرکوب تروریسم طالبی چنان همخوانی  تمایل  و عدم 

 انستان و منطقه بود، هنوز هم هست.همانطور که حامی وطراح پروژۀ طالبی درافغ

خنگوی کاخ سفید نیز  ، " جی کارنی " س معاون رییس جمهور امریکا اظهاراتِ متعاقِب  

عده به افغانستان آمده امریکا برای سرکوب القابا صراحت گفت که "  م  ۲۰۱۱درسال  

که   بود  معنی خواهد  بی  بسیار  و  نیستند  امریکا  دشمن  طالبان   ... علیه  است  امریکا 

معنی کامل این سخن،    گروهی که دشمنش نیست، از تجهیزات مرگبار  نظامی کار بگیرد"

این بود که امریکا هرگز نمیخواهد گروه مسلح طالبان را متضرر بسازد. زیرا " طالبان  

 هیچگاه دشمن امریکا نبوده اند " 

دۀ خاص ایاالت متحده  م بود که " فیلد من" نماین ۲۰۱۵همچنان، روز سی ویکم ماه مارچ  

" امریکا هیچگاه طالبان را به چشم دشمن  برای افغانستان و پاکستان نیزصراحتاً گفت که  

  ندیده است ... امریکا دشمن تروریسم است و همیشه در مقابل آن مبارزه خواهد کرد" 

انفجارها،   تمام کشتارها،  یکبار دیگرثابت ساخت که  امریکا،  نمایندۀ خاص  این سخنان 
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تحارها و تباه کردن های بی وقفۀ این گروه درخاک افغانستان و علیه مردم بیگناه و بی  ان 

پناه افغانستان که ظرف یکنیم دهه، با بیرحمانه ترین وجهی تداوم داشته و هزاران قربانی  

 گرفته بود، از دید مقام های امریکایی، تروریسم نبوده است. 

سیاسی و دو راه   موضعِ درمیان دو ظاهراً  اوضاعِ مغشوش،  چنین  خواننده درتحت  پس  

حرف  از یکطرف  آیا     ایاالت متحده قرار میگرفت ومتحیر می شد که  دپلوماتیکِ ورسم ِ

امریکا را درِ مقت سناتورِ ا بپذیرد و یا اظهارات ِآن کشور ررِ  رییس جمهومعاونِ   و موضعِ 

درچنین حالتی، برای    یعنی  سفید شمرده میشد؟   کاخِ   زمرۀ بخشی از پالیسی سازانِ که از

ستان و جهان  افغان   عامۀ مردمِ افکارِ   : یا مقام های امریکاییده دو برداشت دست میدادخوانن 

پالیسی ساز و تصمیم گیرندۀ اصلی آن کشور،    حلقاتِ   و یا درمیانِ   را به بازی گرفته بودند

 . سیاسی وجود داشت ی و انفعالِ ر درگمُ س

تعلق به آنانی  ادم که این سوالها، انتقادها و نگرانی ها، م قبلی تذکردرحال، طی سطورِ به ه

استعماری آنان    جهان و اهداف و مقاصدِ   قدرت های بزرگِ   ماهیتِ میشود که ازاصل و  

به اغماض و امید های کاذب ناشیانه  اما  ند و یا همه چیز را میدانند، یا اطالع کافی ندار

میَب  که گروه  رند.  پناه  نداند  کیست  باورنه  امریکا  همین  نخست،  را  ساس طرح  طالبان 

یجاد  پاکستانی ا  پشتیبانی مالی رژیم عربستان سعودی و داللی حکومت مدارانِ   انگلیسی،

دشمناِن  و   قسی القلبسرکوب کننده گان    ساخت و بعنوانِ کرد، تمرین نظامی داد، مجهز

فی مابین اقوام    ، معارف، حقوق زن، حقوق بشر، اعتمادعلم، تمدنسوگند خورده دربرابرِ 

آثار  استخوان شکنی های عمیقِ   ایجادِ   بخاطرِ   و ملیت ها و نابودی همه گونه   قومی و 

شکستاندنِ   عالیمِ و  باالخره،  و  فرهنگی  و  رسانیدنِ غرورِ   تاریخی  و  به    ملی  کارد 

ما ... به سوی افغانستان فرستاد. پس، اهل خرد و بصر، فهمیده و    مردمِ   استخوانِ مغزِ 

" ظاهری و چنگ و دندان نشان دادن های تبلیغاتی  میفهمند که علی رغم " جنگ و ستیزِ 

 ارباِب امریکایی شان، بلکه  امریکا دشمن طالبان بود ونه طالبان دشمنِ و فریبکارانه، نه  

درد دیده  و عذاب کشیده ی افغانستان بوده، هست  بازنده ی اصلی دراین میان، فقط مردم  

                                  و خواهد بود.
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برای خبرنگاران گفت  م  ۲۰۱۵کاخ سفید دراخیرماه جنوری  " جاش ارنست " سخنگوی  

مسلح  و نه گروه تروریستی در    بعنوان شورشیان  " کاخ سفید، طلبان }افغانی{ را  که :

 نظر می گیرد..."

پالیسی    دیگراصلِ تازه گی نداشت، اما یکبارِ    کاخ سفید هرچند این سخن ازسوی مسووالنِ 

را درقبال    ۲۰۰۱پس ازسال    های پشت پرده و بازیهای دپلوماتیک امریکایی و بین المللی

 افغانستان به نمایش گذاشت.

ی و پاکستان  فعالیتهای مالی و استخباراتی عربستان سعود  منابع امریکایی کامالً درجریانِ 

القاعده قراردرقبالِ  داشتند و چنین فعالیتها را حمایت وحتا مدیریت هم   گروه طالبان و 

 جنِگ اشباح " میخوانیم:  "   کتابِ درمیکردند. 

خیریۀ اسالمی بین المللی    سعودی بنام سازمان    "  یکی از سازمان های خیریۀ بزرگ  

طالبان   کم    ۶۰به  دالر  مسوول  ملیون  شیهان  مایکل  که  وقتی  اما  بود،  نیده  رسا    ک 

تروریسم  بخش   با  امریکا    مبارزه  به همۀ سفارت های  پیامی  خارجه خواست  وزارت 

میزبان   کشورهای  به  تا  بخواهد  آنها  از  و  نماید  از   ارسال  تا  نمایند  وارد  فشار  خود 

دیگر در وزارت خارجۀ    ای سازمان های خیریۀ اسالمی جلوگیری نمایند، ماموران  فعالیته

ارسال  ا از  توانستند  ها   مریکا  که    پیام  استدالل مینمودند  آنها  نمایند.  مایکل  جلوگیری 

کار   از  که مؤشیهان  در سرتاسر    سسات   خوبی  بی   خیریۀ اسالمی  میدادند،  انجام  دنیا 

 (  ۳۶۸) خبربود."

امریکایی هم گروه طالبان را حمایت کردند و به امارت    خود، میرساند که مقام هایاین  

هان را پشتیبانی کرده و  ج سراسرِ بنیاد گرا در  اسالمی  رسا نیدند و هم گروه ها و تشکالتِ 

  مخالفت با گروه های افراطی و یا سرکوب  چنانکه با صراحت اظهار میدارند که "    میکنند.

 کشور را ضربه میزند. " جهانی آن آنها، منافع کامل  
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 مخارج جنگ امریکا در افغانستان 

  ریسرچ"   " گلوبل  مؤسسۀآن اینست که  قضیه را نیز باید دید و   درعین زمان، روی دیگر

امریکا در ده سال جنگ علیه تروریسم، یک تریلیون و هشتصد ملیارد "  :  نوشت که  

موجب   و  نیده  رسا  مصرف  به  است  دالر  شده  انسان  ملیون  یک  از مرگ  بیش   ..  .

امر امریکا در عراق کشته و بیش از بیست و سه هزار نفر زخمی  پنجهزارسرباز تحت  

امریکا در افغانستان جان باخته و سیزده   گردیده اند. همچنان، به تعداد سه هزار سرباز  

امریکایی و خارجی از قرار    هزار نفر هم مجروح شده اند... بیش از ده هزار مزدور  

غیر نظامی در این کشور ها جان    دادی های امنیتی گرفته تا خدمه ی معمولی و کارکنان  

بوده  یکا، سهمگین نظامی امر خود را از دست داده اند. آسیب های وارده  به داوطلبان  

بهداشتی اردوی امریکا، شصت و شش هزار و نهصد و سی و    . باساس اطالعات  است

 مرکز    امریکایی با بیماری استرس }افسرده گی{ پس از جنگ مواجه هستند.  پنج سر باز  

هشت هزار و هشتصد   مریکا اعالم کرده که یکصد و هفتاد وتحقیقاتی کانگرس ا  خدمات  

کهن هفتاد وشش  نرم و  پنجه  و  دست  مزمن  مغزی  های  آسیب  با  امریکایی  سرباز  ه 

شده اند و   سرباز  امریکایی به قطع عضو}بدن{ گرفتاردوهزارکهنه  میکنند، بیش از  

 ،  ماموریت خود درعراق و افغانستا ن صدها تن در زمان 

 ( ۳۶۹)  ناشی از خود زنی جان باخته اند." خود کشی کرده یا از جراحات  یا

افغانستان، سالیانه یکصد و بیست ملیارد    جنگِ  دیگرآمده است که امریکا در دریک تحقیقِ 

به یک  اول،  دریک گیلن تیل برای اردوی امریکا،  لر بمصرف میرساند. بدین معنا که  دا

کشور ازسی برای این  ،  به افغانستان میرسدکه  اعشاریه سه دالر خریداری شده و تا وقتی  

تمام   دالر  چهل  تا  پنج  ساختنو  گرم  برای  ساختنِ   میشود.  سرد  رهایشی   و  اتاقهای 

ل و هشت هزار گیلن  افغانستان، دریک فصل، به چهارصد و چهامریکایی درسربازان ِ

بیکاری رنج    ناحیۀ. این درحالیست که نُه اعشاریه دو در صد امریکایی ها ازتیل نیازاست

هفت  مبلغ چهارده اعشاریه سه تریلیون دالر مقروض است و یک اعشاریه  رند، امریکا  میَب 

فقر بسر  ربودجه دارد، چهل و شش اعشاریه  دو ملیون امریکایی د  تریلیون دالر کسرِ 
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و سه صد    زنده گی میکنند   کۀ خیراتی  خورا  موادِ   طریقِ و چهل و پنج ملیون نفر از   د ن رمیَب 

تالش برای اشتغال دست برداشته اند. این مسأله ممکن  امید شده ازو پانزده هزاربیکار، نا  

اقتصادی اروپا و امریکا را تهدید    وی دهد. تراژیدی انسانی و فاجعۀاست در اروپا نیز ر 

 میکند. 

... امریکا بعد    اینجا می گنجانم: "دیگر را نیز درمختصرِ   یک تحلیل و تبصرۀبخشی از

ملی جهان را تولید میکرد. این رقم    نا خالص  جهانی دوم، پنجاه درصد تولید    از جنگ  

ملی امریکا به  چهارده اعشاریه سه  امروزبه کمتر از بیست در صد رسیده است. قرض  

به هفتصد ملیارد دالر رسید   ۲۰۱۰قرض های آن در سال    الر رسیده و بهرۀتریلیون د

متوسط،   ه دو تریلیون دالربرسد. هرماه به طور  م ب۲۰۲۰و پیشبینی میشود که تا سال 

خانه های خود }برای بانکها{ قسط  خانه }درامریکا{ قادر به پرداخت    ده درصد صاحبان  

با کم    خط    زیر    نمیشوند. جمعیت   دولتی )ولفیر(    ک های  حداقل  فقر درامریکا که فقط 

 (۲۰۰۷-۲۰۱۱) های  . بین سالو شش ملیون نفر رسیده است  زندگی میکنند به چهل

رسمی، چهارده    آمار  در امریکا در  یازده ملیون }نفر{ بیکار شده اند. مجموع بیکاران

ملیون نفر میرسد. در امریکا   بیکاری پنهان، این رقم به سی  ملیون، ولی با احتساب  

خود را از  شغلی اند و هرلحظه ممکن است کار  ملیون نفر دچار تزلزل    50تا    ۴۰ن  بی

سه اعشاریه سه    ، باز نشسته ای  بازنشستگی، هرفرد  حقوق    دست بدهند. برای پرداخت  

باز نشستگی نیز هر روز غیرممکن حقوق    بیکاری، پرداخت  نفر کار میکنند و با رشد  

 (  ۳۷۰) تر میشود..."

امریکا نظام وظیفۀ اجباری حذف شده است. در "  درهمین گزارش همچنان آمده بود که

کردن   اجیر  با  را  بودجه  این  با  بیکارا  آنها  و  نیازمندان  مهاجران،  ن، 

جامعه هیچ وقت  ثروتمند   اقلیت   قشر   رند. فرزندان  " آنها پیش میب  ظاهرسازی"داوطلبانه 

اشیستی این صورت، آنها این چنین با پرده دری نئوف  خدمت سر بازی نمی روند، در غیر  

. مصارف   نظامی  جهان،  سالیانه     از مداخله و جنگ دفاع نمیکردند..و لیبرالی  نی  –

اسلحه به دست می آید و   روش  فاز، . نصف  این رقمدالراست یک اعشاریه پنج تریلیون

اعشاریه  اسلحه در جهان، سی  امریکاست. سهم امریکا از فروش    بزرگترین سهم از آن  

یعنی   درصد،  دالر  ۲۲۹پنج  امریکا  ملیارد  های  قرض  بین  مناسبات  به  اگر  و  است. 
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نظامی آن دقت کنیم متوجه خواهیم شد که قرض  های امریکا بسیار بیشتر از  مصارف  

،  ۲۰۱۰، یک تریلیون دالر و در سال  ۱۹۸۱نظامی آن است. امریکا در سال    مصارف  

ق دالر  تریلیون  چهار  اعشاریه  و ردو  است  گرفته  آنض  های  قرض  چهارده    مجموع 

 ( ۳۷۱)..." تریلیون دالراست ۳اعشاریه

لغ دوصد و بیست و  ، مب م۲۰۰۹تا  ۲۰۰۱منابع امریکایی اظهارداشتند که امریکا ازسال 

)این مصارف، طی آمار  .   افغانستان بمصرف رسا نیده استجنگِ   در راهِ سه ملیارد دالر

   گردید.                               چهار ملیارد دالر اعالمو گزارشهای بعدی، تنها یکصد و  

ریکا از سال  داخلی امدفاعی و امنیت ِ  مجموعی امورِ منابع امریکایی همچنان، مصارف ِ

نمودند.            را )هفت اعشاریه شش تریلیون دالر( تخمین میالدی ۲۰۱۱تا  ۲۰۰۱  

جنگی امریکا    مصارفِ   موردِ امریکا، مطالبی را درهای تحقیقی  مجله  همچنان، یکی از

                                                      در افغانستان با این شرح بچاپ رسا نید : 

دالر۲۷۰۰امریکایی درافغانستان مبلغ    مصرف روزانۀ هر سرباز    

۱۰۰۰۰۰۰مبلغ     ---- ----امریکایی در یک ماه  مصرف هرسرباز    

(   ۳۷۲)   .مرمی شلیک میکند۲۵۰۰۰۰یک طالب،  امریکایی برای کشتن   سرباز    

ملیارد دالر   ۴۵۵نون مبلغ   ی امریکا گفته اند که امریکا تا ک برخی ازاعضای مجلِس سنا

 م ۲۰۱۱گزارش های منابع امریکایی درسال    رف رسا نیده است. نظامی بمص بخِش را در

ایاالت متحده به کشور های قرضه دهنده،    پرداختِ   قابلِ   افشا نمودند که بدهی یا قروِض 

" دیترویت  کایی بنام. باآنهم، یک روزنامۀ امریلیون دالر رسیده استبالغ بر پانزده تری 

ریه سه تریلیون  وجه یک اعشا کنگرۀ امریکا    "نوشت که  ۲۰۰۱ماه آگستفری پرس" در 

رف درامور نظامی اختصاص  مص  میالدی غرض    ۲۰۱۲دیگر را برای سال مالی    دالر  

و پیشبینی میشود این هزینه ها تا سه اعشاریه هفت تریلیون دالر برسد که    داده است

باید مبلغ دوازده هزار دالر مخارج   جنگ  را    بدین حساب، هر مالیه دهندۀ امریکایی 

                                                                                 (۳۷۳)."  بپردازد
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دیگر منبع  :  ام یک  که  نوشت  خویش  المللی  بین  تحقیقات  جنگ  ریکایی طی  مخارج   "

سپتمبر ازیازدهم  پس  ." ۲۰۰۱امریکا  گذشت  دالر  تریلیون  چهار  حد  از   ،   

(۳۷۴)                                                                                               

حزب همبستگی افغانستان گزارشی را ازسایت )نشنل پرایرتی اورگنایزیشن(، به تاریخ  

یی ازآن را در اینجا نقل    خورشیدی به نشررسانید که اینک، گوشه  ۱۳۹۴ماه دلو سال  

ملیارد    ۷۷۹امریکا{ تنها درجنگ افغانستان، بیش از  این کشور}ایاالت متحدۀ: "  میکنیم

برابر بودجۀ دولت افغانستان است که با    ۷۰۰دالر را به مصرف رسانیده که بیش از  

این پول میشد فقر را از جهان ریشه ک ن کرد. جان پارکر یک تن از عساکر ضد جنگ 

انستان توسط امریکا  درتظاهراتی در الس انجلس به مناسبت یازدهمین سالگرد اشغال افغ

اه  نبیگ  کودکان    گفت " دولت امریکا به جای اینکه چندین تریلیون دالر را صرف کشتن  

بی خانمان   افراد    کند، میتواند آنرا صرف آموزش و تغذیۀ کودکان ما کند؛ زیرا جمعیت  

در امریکا روز به روز درحال افزایش و رسیدن به رکودی جدید است و مردم در اینجا  

ازنظام خدمات درمانی برخوردارنیستند وآنان همچنین از نظام آموزشی خوبی بهره مند 

نیستند و دلیل این است که پولی را که به بانکها میدهند، صرف جنگ میشود و نه نیاز  

                                                                                         " های آنان.

، سه اعشاریه   دولت امریکاسوی مقاماتِ از    مجموعی جنگ حالی بود که مخارجِ این در

پنتاگون    محاسبه شده بود. این منبع گفت که هرگاه " هزینه های دیگرِ یک تریلیون دالر

  جنگِ   قرضه ها و چهارصد ملیارد دالرمصارفِ   سودِ   ، پرداختِ )وزارت دفاع امریکا( 

هفت اعشاریه   امریکا بالغ برجنگِ   مخارجِ   بگیریم، مجموعِ نظر داخلی علیه تروریسم را در

قتی جنگها  . یعنی و است کاراولِ هنوزمیشود. راپورها میگفتند که این،  دو تریلیون دالر

یابند،   بیمارانِ   نشسته، معلوالن ازب   سربازانِ   مصارف و مراقبتِ   اطرافِ اید درب پایان   و 

ً    پیامدها  جنگ و سایرِ ناشی از }کسر{ بودجۀ    اقتصادی و کمبودِ   ، رکودِ نیز اندیشید. عالوتا

سالیانۀ امریکا در حدود پنج تریلیون دالرخواهد بود که هرگاه هزینه های بهداشت و امنیت  

بارِ   و سایرِ  مالی این کشور را بمراتب سنگین تر  نیازهای اجتماعی را مدنظر بگیریم، 

                                                                                    خواهد ساخت. 
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رنتی  ت، توسط نشریۀ ان منابع مطلع  م، از قولِ ۲۰۱۳گزارش دیگری که درماه جوِن سال  

  پرداختِ   نفت را در بدلِ " آسمایی" به نشر رسید، میگفت که " نیروهای خارجی یک تانکرِ 

هل هزار وسه صد و بیست دالربدست می آورند. یعنی دریک روز، ده ملیون و هشتاد  چ 

سال سه ملیارد وششصد و هفتاد و نه ملیون و دوصد هزار دالر برای  هزاردالر و درهر

 . خویش میپردازند ضرورتِ  موردِ نفت ِ   خریدِ 

بین المللی آن عاقبت به این نتیجه رسیدند که باید جنگ را " افغانی"   امریکا و متحدانِ  

کرده باشند و  ی  گیرجلو   ادیاقتصبیشترِ   و مخارجِ   شان  سربازانِ   جانی   بسازند تا از تلفاتِ 

کشوربدست  آنچه را دراین    ،یمان های استراتژیک با افغانستانبا امضای پ سوی دیگر،  از

نه و  ، آسیای میا رسیدن به اهداِف تعیین شده در افغانستانبخاطرِ   آورده اند، ازکف نداده  

چنانکه    باشند.استراتژیک    پیش خزندۀ  و امکاناتِ   نظامیامتیاز   صاحبِ   ،  مجموع منطقه

میالدی،  ۲۰۱۲سال    ماه اپریلِ   ۳۰"باراک اوباما" رییس جمهورامریکا به روز دوشنبه  

 دیدار با حامد  افغانستان گردیده و ضمنِ مترقبه رهسپارِ بصورت غیر  اعالن قبلی وبدونِ 

گذشته    ن در صفحاتِ  جنجالی استراتژیک را که ازآافغانستان، پیمانِ کرزی رییس جمهور

 یاد کردیم، به امضا رسانید. 

برای   و ثروت های زیر زمینی  ی طبیعیغناها رِ ، بویژه از رهگذ افغانستانبدست داشتنِ 

ج های  متحدۀابرقدرت  ایاالت  برای  مشخصاً  و  بسیار ا  هان  توجه  مریکا  قابل  و  مهم 

شناسانِ   مثالً،.است امریکازمین  درماه    سال  مارچِ یی  پس  ۲۰۱۱  سال  ازچهارمیالدی، 

در علمی    تحقیقاتِ  که  دقیق  جیولوژیکی  ساحۀو  مناطقِ هزاردوصد  یک    شمالِ   مایلی 

افغانستان در " حوزه ی جیولوژیکی شمال  انجام دادند، رسماً اعالم نمودند که  افغانستان  

طبیعی    هجده برابر نفت و سه برابرگاز    مقایسه با آنچه قبالً فکر میشد، دارای  ذخایر  

یعن افغان میباشد.  در حوزه ی "  نفت  بلیون بشکه  اعشاریه شش  به یک  نزدیک    - ی 

گاز  یتاج مکعب  فت  هفت  اعشاریه  تریلیون  پانزده  تقریباً  و  حوزه  ک"  در  ی     طبیعی 

امریکایی    برخی منابع آگاه گفتند که مقام های  )هرچند قابل بهره برداری میباشد."   آمودریا

ازتجاوزِ  قبل  باالی  حتا  آمارِ نظامی  از  استفاده  با  دیروز  افغانستان،  شوروی  تحقیقی 

زیر زمینی افغانستان   عظیم و متعددِ ذخایرِ   ، از وجودِ شان  علمی وتحقیقاتی خود  وامکاناتِ 

نظامی افغانستان را از   هدف مبنی بر اشغالِ   آنکه اصلِ داشتند، ولی بخاطر  کامالً اطالع

 (  کشیده یودند ه انظارپنهان نگهداشته باشند، روی آن عمداً پرد
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مس در والیت لوگر، آهن    عظیمِ   معادنِ   موجودیتِ   ، برعالوۀاین آمار و این ارزش یابی

،  طال، اورانیم، لیتیمسرشارِ   همچنان، معادنِ و (  )بامیانمرکزی  ق ِدرمناط "  حاجی گگ  "

زمردسنگ   ذغالِ  الجورد،  سمنت،  الومینی،  سرب،  یاقوت،  ،  روبی،  فیروزه،  وم، 

فلزاتِ   سنگِ الماس، بوکسید    قیمتی  مرمر،  کوبات،  درنقاطِ استراتژیکی    وغیره 

 افغانستان میباشد.مختلف ِ

پس    اقتصادی میگویند افغانستان عنقریب به سرزمین " لی تی یم " جهانامورِ   کارشناسانِ 

   امورِ باید گفت که ازاین ماده، در مبدل خواهد شد.  بولیوی، کشورِ از

کمپیوترهای قابل انتقال( وغیره استقاده لپ تاپ )سازی، کمپیوتر، بطری و صنایع شیشه 

 بعمل می آید. 

کامل و امضا شدۀ  توافقنامۀ استراتژیک میان افغانستان و ایاالت    اگر متنِ بود  بیجا نخواهد  

 ۀ امریکا را در اینجا درج نماییم: متحد

 

 استراتژیکموافقتنامۀ همکاری دراز مدت متن کامل 

 وایاالت متحده ی افغانستان میان دولت جمهوری اسالمی

 امریکا

ریکا این پس افغانستان( و دولت ایاالت متحدۀ امولت جمهوری اسالمی افغانستان )از" د

از متحده(  ایاالت  پس  درهمکاری  ۱۳۸۰)  ۲۰۰۱سال)ازاین  بدینسو،  شمسی(  هجری 

به    نزدیک به منظور دفع تهدید های متوجه صلح و  امنیت جهانی و به هدف ِ کُمک 

مردم افغانستان برای تأمین آیندۀ با امن، دموکراتیک وشگوفا، قرار داشته اند که حاصل 

آن امروز، قرار گرفتن افغانستان در مسیرخود کفایی پایدار درامنیت، حکومت داری و  

 توسعۀ اجتماعی و اقتصادی و همکاری سازنده در سطح منطقه میباشد.
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نوامبرسال  طرفین  ماه  لویه جرگۀ عنعنوی  های  توصیه  از  قدردانی شان را  ، مراتب 

 ( که در بخشی ازآن چنین آمده است، ابراز میدارند: ۱۳۹۰)ماه عقرب سال  ۲۰۱۱

" با تأکید روی نیاز به حفظ ِ دست آورد های ده سال گذشته، احترام به قانون اساسی 

نظر داشت وضعیت حاکم درمنطقه، همکاری  افغانستان، حقوِق زنان وآزادی بیان و با در 

مردم   و  نظام  استراتژیک  دوست  یک  که  امریکا  متحدۀ  ایاالت  با  استراتژیک  های 

کشور ضروری   ونظامی  اقتصادی  سیاسی،  امنیِت  منظورتأمیِن  به  میباشد،  افغانستان 

در  امریکا  متحدۀ  ایاالت  با  ستراتژیک  های  همکاری  سند  امضای  میشود.  پنداشته 

ی با منافع ملی افغانستان بوده و از اهمیت زیادی بر خورداراست... درامضای همنوای 

به عنوان دوکشور مستقل   -طبق منثور سازمان ملل متحد -این سند، افغانستان و امریکا

 و مساوی شناخته میشوند. "

برارادۀ مشترک شان جهِت تحقِق هرچه بیشتر آرزوی مردم افغانستان برای    با تأکید

ارزشهای    دستیابی کشورو  این  اساسی  برقانون  مبتنی  مستقل  باثبات،  دولت  یک  به 

و   زنان  همه  اساسی  های  آزادی  و  حقوق  به  احترام  شموِل  به  دموکراتیک،  مشترِک 

از این پس طرفین( تعهد مینمایند تا همکاری  غانستان و ایاالت متحدۀ امریکا )مردان، اف

ک مورد عالقه به شموِل تحکیم صلح،  درازمدت استراتژیِک خویش را درساحاِت مشتر 

امنیت و مصالحۀ ملی، تقویِت نهاد های دولتی، حمایت از توسعۀ اقتصادی و اجتماعی  

دراز مدِت افغانستان و تشویِق همکاری منطقوی تقویت کنند. با رعایِت اهمیِت مداوِم  

 ۱۳۸۸  درکابل و لندن ) کنفرانس لندن درسال  ۲۰۱۰تعهدات شان درکنفرانس های سال  

(، طرفین بر  ۱۳۹۰)  ۲۰۱۱( و همچنین کنفرانس بُن  ۱۳۸۹و کنفرانس کابل در سال

ارادۀ خویش مبنی بر تقویِت نهاد های دولِت افغانستان و ظرفیت حکومت داری به هدِف  

 گسترِش همکاری دراز مدِت استراتژیک درساحاِت یاد شده، تأکید مینمایند. 

متح  ایاالت  و  افغانستان  میان  مشترک،  همکاری  منافع  و  متقابل  احترام ِ  بنیاِد  بر  د 

هدفِ  باشد.  استوارمی  صلح  برای  طرف  دو  آرزوی  برتحقِق  مبتنی  این  بخصوص   

درآن  که  میباشد  ای  منطقه  داشتِن  برای  جمعی  های  تالش  تقویِت  همانا  همکاری، 

ه  اقتصادی تحقق یافته و دیگر پناهگاه امنی برای القاعده و گروه های وابست  همگرایی

 به آن نباشد. 
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افغانستان و ایاالت متحده با اعتماد و تعهد به اینکه میتوانند، با توسل به این موافقتنامه،  

یک آیندۀ مبتنی بر عدالت، صلح و امنیت وفرصت های الزم را برای مردم افغانستان  

  ،احترام به حاکمیت ِ ملی و برابری دولت ها فراهم آورند به این همکاری می پردازند.

وهمچنین رعایِت صریح    تهداِب این همکاری را تشکیل میدهد. احترام به حاکمیِت قانون

و روشِن قانون اساسی و تمامی قوانیِن نافذۀ افغانستان، بنیاد های این همکاری را قوت  

است  ملی،  حاکمیِت  به  شان  نیرومند  برتعهِد  طرفین  بخشند.  ارضی  می  تمامیِت  قالل، 

تأ کید میدارند. با درنظر داشِت موارد یاد شده، طرفین   ووحدِت ملی افغانستان مجدداً 

 برموارِد زیر توافق میکنند: 

 بخش  دوم: حفظ و تقویت  ارزش های مشترک  دموکراتیک

طرفین موافق اند که تعهِد استوار به حفظ و تقویِت ارزش های دموکراتیک و حقوِق  -۱

 بشر از پایه های بنیادی توافق و همکاری دراز مدِت شان می باشد.

بر    -۲ افغانستان  خویش،  اساسی  قانون  اصوِل  و  ارزشها  محوری  براهمیِت  تأکید  با 

انتخاباِت   برگزاری  به شموِل  و کثرت گرا  فراگیر  داری  تعهدش درراستای حکومت 

ستان بتوانند در فضای عاری  مردم افغان   آزاد، منصفانه و شفاف به گونه ای که تمامی

از مداخالت داخلی وخارجی درآن شرکت کنند، مجدداً تأکید میدارد. با درِک تعهداتی  

( اعالم شد، افغانستان پروسۀ انتخابات را تقویت و  ۱۳۹۰)  ۲۰۱۱که در کنفرانس بُن  

 بهبود می بخشد.

با قانون اساسی افغانستان بر تعهدش مبنی برحمایِت حقوق بشری وسیاسی درمطابقت  -  ۳

و مکلفیت های بین المللی اش به شموِل میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجدداً  

های  پروسه  و  ها  نهاد  وظرفیِت  تمامیت  افغانستان  خصوص،  دراین  میکند.  تأکید 

دموکراتیک درکشور را با اتخاِذ گام های مؤثر جهِت تحکیِم بیشتِر کفایت و مؤثریِت  

مبتنی بر مرکزی بودِن نظاِم حکومتی و حمایت از شگوفایی یک جامعۀ  هرسه قوۀ دولت  

 مدنی پویا به شموِل رسانه های آزاد و باز، تقویت میکند. 

افغانستان بر تعهدش مبنی براینکه هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع  -۱

افغانستان برای   است ونیزتأمیِن حقوق قانون اساسی و سایر قوانیِن  وآزادی هایی که 
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تمامی افغانها تضمین کرده است، مجدداً تأکید میکند. افغانستان مطابق با احکاِم قانون  

اساسی و مکلفیت های بین المللی خود، نقش ارزندۀ زنان  درجامعه را طوری تأمین و  

ا بتوانند  آنها  اقتصگسترش میدهد که  ، مدنی وفرهنگی  ادی، اجتماعی، سیاسیزحقوِق 

 شان کامالً برخوردارشوند. 

 تحکیم  امنیت   دراز مدت بخش سوم: 

سال -۱ از  متحده  ایاالت  قوای  اجراآِت  و  حضور  که  میدارند  تأکید  مجدداً  طرفین 

( بدینسو درافغانستان به هدِف شکست دادِن القاعده و گروه های وابسته  ۱۳۸۰)۲۰۰۱

انستان درمبارزه علیه  رفین به قربانی های بی شمار و رنج ِ مردم افغبه آن بوده است. ط

سالهاتروریسم در  این  برای    طوِل  آرزوی شان  تحقِق  مانع  تهدیداِت مداومی را که  و 

رسیدن به صلح، امنیت و رفاه شده است، احترام گذاشته و آنرا درک میکنند. طرفین  

ه دراین مبارزه متقبل شده اند، قدردانی به  همچنان از قربانی هایی که مردم ایاالِت متحد

 عمل می آورند.  

به منظوِر تحکیِم امنیت و ثبات درافغانستان، کُمک به صلح وثباِت منطقه و بین  -۲

المللی، مبارزه با القاعده و وابسته گانش ونیز به هدِف افزایِش توانمندی افغانستان 

مامیِت ارضی افغانستان، طرفین به  برای دفع تهدیدات علیه حاکمیِت ملی، امنیت و ت

تالش های شان جهِت تقویِت همکاری نزدیک در اتخاِذ تدابیِر دفاعی و امنیتی طبق  

 همچنان ادامه میدهند.    فیصلۀ جانبین 

الف( مکلفیت های طرفین دراین موافقتنامه و هرگونه تدابیِر بعدی دیگر، برحاکمیت ِملی  

بر حِق دفاع مشروع هریک ازطرفین در مطابقت با  افغانستان در حدود سرزمین اش و  

 حقوق بین المللی تأثیر گذار نمی باشد.

طرفین مطابِق طرزالعمل های داخلی شان، روی یک "موافقتنامۀ دوجانبۀ امنیتی"  ب(  

همکاری   موافقتنامۀ  این  امضای  از  بعد  مذاکرات  این  آغازمینمایند.  را  مذاکرات 

و در ظ آغاز گردیده  امنیتی  استراتژیک  موافقتنامۀ  این  میگردد.  نهایی  رف یک سال 

امریکا   متحدۀ  ایاالت  ُملکی  و  امنیتی  پرسونِل  چگونگی حضوِر  توافقنامۀ   " جایگزیِن 

ارائۀ کُمکهای بشردوستان و   تروریسم،  به  پاسخ  برای  درافغانستان به هدِف همکاری 
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( و  ۱۳۸۲سال)مصوب    ۲۰۰۳ُملکی، آموزش وتمریناِت نظامی و سایر فعالیت های  

توافقات و تفاهماتی که طرفین بر مغایرِت احکام آن با " موافقتنامۀ دو جانبۀ امنیتی "  

 موافقت نمایند، میشود. 

ج( اجرای عملیات جاری نظامی براساس چارچوب هایی که شامِل تفاهم نامۀ انتقال  

فغانی ساختِن  "(  و یادداشِت تفاهم ا۱۳۹۰- ۲۰۱۲بازداشت گاه های ایاالت متحده )منعقدۀ  

منعقدۀ   خاص)  این  ۱۳۹۱"۲۰۱۲عملیاِت  که  یابد  می  ادامه  زمانی  الی  میشود،    )  "

چارچوب ها توسط " موافقتنامۀ دو جانبۀ امینتی"  یا تدابیردیگر، به موافقۀ طرفین جای 

سخ آن، بروضعیت، تعهدات و تفاهمات شامِل چارچوِب  مکلفیت، الی فگزین گردند. این 

 ، تأثیر گذار نمیباشد. یاد شده در باال

ایاالت متحده به منظوِر کُمک درایجاد یک چارچوِب درازمدت ِ همکاری های دو    -۳

 جانبۀ امنیتی و دفاعی،  افغانستان را بعنوان " متحد عمدۀ خارجِ ناتو" تلقی مینمایند. 

طرفین برحمایِت نیرومنِد شان ازتالش های افغانستان در راستای صلح و مصالحه  ۱

 ید مینمایند. تأک

که: با القاعده   الف(  افراد و گروه هایی میتوانند شامِل رونِد صلح و مصالحه گردند

قطع رابطه کنند، ازخشونت دست بردارند و به قانون اساسی افغانستان به شموِل  

 ضمانت های آن به حقوِق همۀ زنان و مرداِن این کشور، احترام بگذارند.

میدارد تا در تمامی اقدامات و تفاهماِت دولتی درخصوِص صلح  ب( افغانستان تأکید  

 و مصالحه، ارزش های مندرج در قانون اساسی افغانستان را رعایت کند. 

(، ایاالت متحده، ساالنه منابع پولی را برای حمایت از  ۱۳۹۳)۲۰۱۴بعد ازسال    -۵

امنیتی افغانستان به منظوری درخواست تجهیز، مشورت و تداوِم نیرو های    آموزش،

تا افغانستان بتواند به گونۀ مستقالنه امنیت خود را تأمین نموده و درمقابِل   میکند 

تهدیداِت داخلی و خارجی از خود دفاع کند تا تروریستان هرگزنتوانند بار دیگر به  

 ا متوجه افغانستان، منطقه و جهان بسازند.خاک افغانستان رخنه کرده و تهدیدی ر
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( کُمک در ایجاِد امکاناِت مناسب با  ۱الف( این حمایت باید شامِل موارِد آتی گردد: )

درنظرداشِت ماهیِت متحوِل تهدیداتی که ازسوی طرفین به عنوان خطر علیه ثباِت 

لت افغانستان  ( حمایت ازتالش هایی که موجِب دست یابی دو ۲افغانستان تلقی شوند، )

 ( تقویۀ ظرفیِت نهاد های امنیتی افغانستان. ۳به یک ساختاِر پایداِر امنیتی گردد و )

امریکا در اموردفاع و امنیت"  که درچارچوِب این    -ب( " گروپ کاری افغانستان

موافقتنامه ایجاد میگردد، وظیفه دارد تا سطح تهدیداتی راکه متوجه افغانستان و نیز  

ی امنیتی ودفاعی این کشور ارزیابی نموده و به " کمسیون دوجانبه "  نیازمندی ها

 درمورد چگونگی همکاریهای آینده سفارشات مشخصی را ارائه  نماید. 

ج( کُمک به نیرو های امنیتی ملی افغانستان باید طوری ارائه گردد که با معیار های  

 ای ناتو" را تقویت کند. سازگاری داشته واصل " قابلیت تعامل پذیری با نیروی هناتو 

د( طرفین همچنان ازکشورهای عضو ناتو میخواهند تا با اتخاِذ اقداماِت عملی برای  

ناتو   بین  مدت  دراز  های  همکاری  اعالمیۀ   " اسالمی  تطبیق  جمهوری  دولت  و 

نوامبر منعقدۀ  سال  ۲۰۱۰سال  افغانستان"  نشست  ۱۳۸۹)عقرب  ون،  ناتودرلزب( 

 (  تداوم و بهبود بخشند. ۱۳۹۳)  ۲۰۱۴توانایی های امنیتی افغانستان را پس از سال  

افغانستان  به منظوِر مبارزه با القاعده و وابستگان آن، آموزِش نیرو های امنیتی  ه( 

ملی این کشور، واجرای سایر ماموریت  هایی که برای تحکیِم منافع مشترِک امنیتی  

ردند، تداوِم دسترسی قوای ایاالت متحده به تأسیساِت ازسوی طرفین تشخیص میگ

( میسر میسازد و  ۱۳۹۳)  ۲۰۱۴تأسیسات را الی سال  آن    افغانستان و استفاده از

پس ازآن، طوریکه در " موافقتنامۀ دو جانبۀ امنیتی" مورد توافق واقع شود، عمل  

 خواهد شد. 

ملی واستقالِل افغانستان تأکید  الف(  ایاالت متحده بر احترام کامِل خویش به حاکمیِت  

به   امنیتی  های  مسوولیت  کامِل  وتحقِق  انتقال  رونِد  چارچوِب  به  تعهدش  و  نموده 

افغانستان را مجدداً تصریح میدارد. ایاالت متحده یک بار دیگرتأکید میکند که در  

نبوده و در پی حضوری   نظامی درافغانستان  دایمی  تأسیسات  ایجاِد  ُجست وجوی 

 تهدیدی را متوجه همسایگاِن افغانستان بسازد.نیست که 
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ازسرزمین ویا تأسیساِت افغانستان بعنوان نقطۀ  ب( ایاالت متحده تعهد مینماید که  

 آغاز حمالت علیه کشورهای دیگر استفاده نمیکند. 

ج( چگونگی وگسترۀ حضور واجراآت قوای ایاالت متحده در آینده درافغانستان و وجایِب  

 دراین رابطه باید در" موافقتنامۀ دوجانبۀ امنیتی" مشخص گردند. دو کشور 

طرفین، تشریک اطالعات و استخبارات را به هدِف مقابله با تهدیداِت مشترک، به    -۷

 شموِل تروریسم، قاچاِق مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و تطهیِر پول افزایش میدهند. 

همآهنگی وهمکاریهای امنیتی منطقوی  طرفین همچنان برحمایِت شان برای بهبود    -۸

تأکید می ورزند. طرفین تصریح میکنند که تولید مواد مخدر، قاچاق و استفادۀغیرمجاز 

ازآن، تهدید بزرگی را متوجه امنیت و اقتصاد مشروع افغانستان ساخته و همچنان امنیِت  

رای محو  منطقه وسالمِت جهان را به مخاطره می اندازد. هردو طرف مصمم اند تا ب 

 این تهدید، باهم درافغانستان، منطقه و با کشورهای همسایه، همکاری نمایند. 

نقش  -۹ آسیای مرکزی  و  آسیای جنوبی  ثباِت  و  درترقی  افغانستان  ثباِت  اینکه  بادرِک 

موجب   را  افغانستان  علیه  بیرونی  تجاوِز  که هرگونه  میکند  تأکید  متحده  ایاالت  دارد، 

رد. درصورِت وقوع چنین رویدادی، طرفین باید هرچه عاجل  نگرانی شدید خود می پندا

اقتصادی  دپلوماتیک،  سیاسی،  اقدامِت  شموِل  به  را  مناسبی  پاسخِ  باهم،  درمشورت 

ونظامی به توافِق هردو طرف ودرمطابقت با احکام ِ قوانین اساسی شان، طرح وتطبیق  

 کنند. 

 بخش چهارم: تقویت  امنیت وهماری ها منطقوی 

اهمیِت روابِط دوستانه و مؤثر میان افغانستان و همسایه گانش موافق بوده و  طرفین بر

برابری وعدِم مداخله درامور   احتراِم متقابل،  براساس  باید  این روابط  تأکید میدارند که 

یکدیگر استوارباشد. هردوطرف ازتمامی کشورها میخواهند تا به حاکمیِت ملی وتمامیِت  

افغانستان احترام گذا شته واز مداخله دراموِر داخلی و پروسه های دموکراتیِک  ارضی 

 افغانستان اجتناب ورزند.
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با   امنیت درمنطقه، طرفین  تحکیِم  با درنظرداشِت اهمیت همکاری های منطقوی جهِت 

دربرابر  المللی  بین  های  وسایرنهاد  متحد  ملل  منطقوی،  سازمانهای  منطقه،  کشورهای 

طرفین، به شموِل شبکه های تروریستی، جرایم سازمان  تهدید های تشخیص شده ازسوی  

 . یافته، قاچاِق مواد مخدر و تطهیِر پول همکاری جدی میکنند

طرفین به منظوِر تقویِت ثبات و رفاِه منطقوی و احیای نقِش تاریخی افغانستان به حیِث  

 : پُل ارتباطی آسیای مرکزی، جنوبی وشرِق میانه، به گونۀ آتی همکاری مینمایند

قبیل موافقتنامه های تجارت و الف(   از  ابتکاراِت کنونی وبعدی درمنطقه  بیشتِر  تقویِت 

 ترانزیت و ایجاد سهولت در تطبیق آنها، 

ب( تقویِت همآهنگی ومدیریت وشبکه های انرژی درمنطقه ازطریِق تطبیِق پروژه ها به  

 شموِل پروژه های زیربنایی درسراسِر افغانستان و

 بین المللی برای جلِب سرمایه گذاری های منطقوی که موجِب همگرایی   ِد( بسیجِ حمایت

 .افغانستان با منطقه میگردد

           بخش پنجم : انکشاف  اقتصادی واجتماعی

طرفین موافق اند که انکشاف منابع بشری وطبیعی افغانستان برای ثباِت منطقوی، رشد  -۱

بیش ازسه دهه جنگ، حیاتی است و نیزتوافق دارند  اقتصاِد پایدار واحیای افغانستان درپی  

، خاص ومداوم  ای پس از"انتقال" همچنان نیازمندی های مالی مبرمکه افغانستان  درسال ه

خواهد داشت که عوایِد داخلی به تنهایی پاسخگوی آن نمیباشد. دراین خصوص، ایاالت  

درکنفرانس   برتعهدش  کمُ ۱۳۹۰)  ۲۰۱۱متحده  براینکه  مبنی  بُن  اش  (  مالی  کهای 

درراستای انکشاف اقتصادی و کُمک دررفع کمبود بودجه وی افغانستان، درمطابقت با  

پروسۀ کابل به هدِف حفِظ دست آورد های یک دهۀ گذشته، تأمین غیرقابل برگشِت رونِد  

 انتقال وخود کفایی افغانستان به کار رود، مجدداً تأکید میکند. 
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 درب عد اقتصادی : 

ن به مساعی خود جهِت تحکیم وتوسۀ اقتصاِد بازار وهمکاری های درازمدت  الف( طرفی 

تاریخی  دبه هدِف رشِد م قانون اساس وواقعیت های  افغانستان در روشنی  اقتصاِد  اوِم  

 واجتماعی افغانستان ادامه میدهند. 

اولوی ب(   به  توجه  اقتصادی، حمایت با  بنیاِد  ایاالت متحده درتقویِت  افغانستان،    ت های 

ازانکشاِف پایدار وخود کفایی افغانستان، مخصوصاً درساحاِت تولیدات مشروع زراعتی،  

، ترانزیت، آب و انرژی، تقویِت مدیریِت  ربنا دربخش های ترانسپورت، تجارتایجاد زی 

تداوِ  برای  که  مالی  نیرومنِد  نظاِم  ایجاِد  و  طبیعی  منابع  گذاری  مسووالنۀ  سرمایه  م 

 ک میکند. الزم میباشد، کمُ   خصوصی

ج( به هدِف تشویِق تجارت وانکشاِف سکتور خصوصی، طرفین دراستفادۀ روز افزون 

میکنند. عالوتاً به منظوِر    از سنِد موسوم به " سیستم عمومی ترجیحات "، مشترکاً تالش

تشویِق سرمایه گذاری، ایاالت متحده مصمم است که ادارۀ سرمایه گذاری های خصوصی  

درخارج، بانِک صادرات ووارداِت ایاالت متحده وادارۀ تجارت وتوسعۀ ایاالت متحده را 

سکتوِر خصوصی  بسیج   های  فعالیت  تا  و  نموده  حمایت  را  درافغانستان  متحده  ایاالت 

سکتوِر خصوصی  تش ازتوسعۀ  مربوطه،  های  نهاد  ازطریق  نیز  افغانستان  نمایند.  ویق 

 خویش حمایت میکند. 

مردم افغانستان باید مستفید شوندۀ اصلی که    د( طرفین به آرزوی شان تصریح میدارند

منفعت های منابع طبیعی کشورشان باشند. ایاالت متحده ازتالش های افغاانستان درجهت  

منابع طبیعی ازطریق ایجاِد یک چارچوِب پاسخگو، مؤثر، کارا و شفاف    مدیریِت ثروت

 با استفاده از بهترین روش های بین المللی و تقویِت این روشها، حمایت میکند. 

 :   دربع د اجتماعی -۳

طرفین تالش های مداوم را مشترکاً جهِت کُمک به ارتقای ظرفیِت بشری افغانستان، با 

 زیرانجام میدهند: استفاده از اقداماِت 
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الف( دسترسی و ارتقای کیفیِت تعلیم و تربیه، به شموِل تحصیالِت عالی و آموزش های  

   مسلکی برای تمامی افغانها در بخش های کلیدی 

تیابی زنان  ب( دسترسی به خدماِت اساسی صحی و مراقبت های تخصصی )به شموِل دس

 ( و اطفال به این خدمات

 حیاتی مبارزه با فساِد اداری تأکید مینمایند: طرفین براهمیت   -۴

 تمامی انواع و اشکاِل فساد ِاداری قاطعانه مبارزه میکنند، الف( طرفین دربرابرِ 

ب( طرفین میکانیزم هایی را جهت ارتقای مؤثریِت کُمک ها ایجاد نموده و با اتخاِذ شیوه 

 اداری جلوگیری میکنند، های بهتِر تدارکات، شفافیت و حسابدهی، از فساِد 

ج( افغانستان نهاد های مبارزه با فساد را تقویت بخشیده و قوانین مربوط را به اساس  

 ضرورت درمطابقت با مکلفیت های ملی و بین المللی اش، باز نگری و تطبیق میکند، 

آسیا   مالی  اجراآت  کاری  گروه  تطبیق ِسفارشاِت  با  را  خود  مالی  سیستِم  افغانستان،  د( 

 فیک درخصوِص مبارزه با تطهیِر پول وتمویِل تروریسم، محافظت و تحکیم می بخشد. پس

ایاالت متحده و افغانستان به همکاری های شان به منظورانکشاِف افغانستان به شموِل    -۵

ارائۀ کُمِک ساالنۀ اقتصادی و اجتماعی از جانب ایاالت متحده به افغانستان، متناسب با  

 همکاری میان دو کشور، ادامه میدهند.  اهمیت ِاستراتیژیک ِ

الف(  برای رسیدن به این هدف، ایاالت متحده ساالنه منابع مالی را جهت ارائۀ مساعدِت 

ازتالش های   ایاالت متحده همچنان  مینماید.  تقاضا  افغانستان،  به  اجتماعی  و  اقتصادی 

ز سکتورخصوصی  افغانستان برای جلب و تشویِق سرمایه گذاری بین المللی و حمایت ا

منطقه ی امن، مرفه وصلح مند حیاتی است ،    افغانستان و   افغانستان که برای تحقِق یک

 حمایت میکند. 

درکابل و لندن ) کنفرانس لندن در    ۲۰۱۰ب( با تأکید برتعهداتش درکنفرانس های سال  

(، ) پس ازاین کنفرانسها(،  ایاالت متحده ۱۳۸۹و کنفرانس کابل در سال    ۱۳۸۸سال  

یکبار دیگر برتعهد خویش تأکید میکند که حداقل پنجاه در صِد کُمک های اقتصادی و 
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به   افغانستان  افغانستان را از طریق میکانیزم های بودجوی حکومِت  به  اجتماعی خود 

ایاالت متحده   -مصرف برساند. طرفین این تعهد را از طریق کمسیون دوجانبۀ افغانستان

شکیل میگردد، دراوقات معین مورد بازنگری قرار میدهند تا  که براساس این موافقتنامه ت 

به این ترتیب فیصدی کُمک هایی که از طریق میکانیزم های بودجوی حکومت افغانستان  

 ( به مصرف میرسد، افزایش یابد.  ۱۳۹۱)  ۲۰۱۰پس از سال 

( کابل مجدداً تأکید  ۱۳۸۹)سال  ۲۰۱۰ج( ایاالت متحده بر تعهد خویش درکنفرانس سال  

نستان را همچنان همسو با برنامه های دارای  که کُمک های انکشافی خود به افغامیدارد  

تا ختم سال   نماید که  تنظیم  قبلی طرفین، طوری  توافِق  )ماه   ۲۰۱۲اولویِت ملی، طبق 

کهای ایاالت متحده در سازگاری با این برنامه ها به  (  هشتاد در صد کمُ ۱۳۹۱جدی سال

های انکشافی اش را که در  است تا آن مقدار از کُمک  رف برسد. ایاالت متحده موافق مص

ملی افغانستان به مصرف نمیرسند، بگونۀ شفاف    همنوایی با برنامه های دارای اولویتِ 

 به مصرف رسانده و درمصرف آن با دولت افغانستان مشورت کند. 

افغانستان اقداِم حکومِت  به  وابسته  این تعهدات  پیشرفت ها   د(  ایجاِد میکانیزم ها و  در 

درجمع   بهبود  بودجه،  درمصرِف  افزایش  مالی،  حسابدهی  و  شفافیت  تأمیِن  درراستای 

آوری عواید، تقویِت سیستم  های مدیریِت مالی عامه و سایِر اقدامات ِدوجانبه میگردد که  

مات همچنان جهت ارزیابی اجراآت و پیشرفت ها برآن ازقبل توافق شده است. این اقدا

 شامل ِتعهداتی میگردد که در" کنفرانس ها" روی آن توافق شده اند. 

طرفین روابِط دیرینه بین مردمان و جوامع مدنی شان را با تالش های گسترده، به    -۶

های  نهاد  و  ها  پوهنتون  بین  همکاری  و  وزنان  جوانان  برای  ها  تدویربرنامه  شموِل 

 تحصیالِت عالی، تقویت مینمایند. 

 طرفین همچنان درحمایت از نهاد های فرهنگی و حفظ میراث فرهنگی افغانستان   -۸

 . همکاری مینمایند
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 بخش ششم :  تقویت نهاد ها و حکومتداری درافغانستان 

طرفین برای بهبوِد ظرفیِت بشری درنهاد های مهِم دولِت افغانستان همکاری مینمایند.  -۱

باید براساس اولویت های حکومت افغانستان و مبتنی برنیاز هایی   کُمِک ایاالت متحده 

 باشد که از سوی طرفین مشترکاً شناسایی شده است. 

پاسخدهی وشفافیت درنهاد های سه افغانستان، امورحکومتداری را با بلند بردِن میزاِن -۲

و   نیازمندی های مدنی  بتوانند  آنها  تا  بخشد  بهبود می  قضائیه(  و  مقننه  )اجرائیه،  گانه 

کفایِت   نافذ ِخود،  قوانیِن  همچنان طبق  افغانستان  بدارند.  بهترمرفوع  را  مردم  اقتصادی 

ینماید که  کاری و حسابدهی را درهمه سطوحِ حکومت تقویت نموده و اطمینان حاصل م 

این ادارات و نهاد ها براساس طرزالعمل های درست و عادالنه متناسب با معیار های 

 خدمات و کارشان را انجام دهند.   ملی ارائۀ حداقلِ 

ای دولت افغانستان  ایاالت متحده درتقویِت ظرفیت، خود کفایی و افزایش مؤثریت نهاد ه-۳

 مت افغانستان حمایت میکند. درارائۀ خدماِت اساسی، ازحکو و توانمندی آن

طرفین باهم مشترکاً کار مینمایند تا "ساختارهای موازی" به شمول تیم های باز سازی -۴

ولسوالیها"، طبق چارچوِب پروسۀ انتقال از   والیتی و تیم های موسوم به " باثبات سازی

 میان برداشته شوند.  

 بخش هفتم:  تدابیر و میکانیزم های تطبیق موافقتنامه  

به منظوِر توسعۀ همکاری ها و نظارت بر پیشرفت ها در تطبیق این موافقتنامه،    طرفین-۱

 ایاالت متحده و میکانیزم های الزم را ایجاد میکنند.  -یک کمسیون دو جانبه افغانستان

جانب وزرای خارجۀ هردو کشورو یا نماینده گان شان، ریاست گردیده الف( کمسیون از

 یک بار به صورِت دورانی درکابل و واشنگتن دایر میگردد.  و جلساِت آن هرشش ماه

افغانستان   - جانبه  امنیتی دو  مانند مجمع مشورتی  ایاالت    –مجمع های موجوِد دوجانبه، 

 متحده، باید درچارچوب ِ این ساختار مدغم گردند.  
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ب( یک کمیتۀ اجراییوی مشترک، چگونگی کاِرگروپ های کاری دایمی کارشناسان را 

برای تطبیِق این موافقتنامه تشکیل میشوند، رهبری کرده و در مورد به وزرا گزارش  که  

 میدهد. 

جانب وزرای مربوط یا نماینده گاِن شان، ریاست گردیده و  این گروپ های کاری از -   

به عنوان مرجعی برای مشورت های منظم میان مقاماِت ارشد روی مسایِل مشترک ِمورد  

ند. این مسایل برعالوۀ موارِد دیگر شامل: تأمیِن امنیِت درازمدت،  عالقه مطرح عمل می ک 

نهاد های دولتی و    نیز تقویتِ دموکراسی و  حمایت از توسعۀ اجتماعی، اقتصادی وروندِ 

 حکومتداری درافغانستان میشوند. 

تهدیداِت مشترک و گفت وگو   به منظور ارزیابی  ج( جلساِت کمیتۀ مشترِک اجراییوی 

 طقوی مورد عالقه نیز به شکل منظم دایر میگردد. روی مسایل من

 طرفین ازطریِق کمسیون ِدوجانبه، سطحِ حمایت و کُمکها را مشترکاً تشخیص مینمایند.  -۲

یا  -۳ تدابیر  به  موافقتنامه،  این  تطبیِق  جهِت  میتوانند  متحده  ایاالت  و  افغانستان 

مقرراِت  و  قوانین  به  مطابق  پنداشته شود،  مناسب  و  توافقات ِبیشتر درصورتیکه الزم 

 مربوطۀ دو کشور متوسل شوند.  

 بخش هشتم : احکام نهایی 

ی دپلوماتیک، درمورِد  این موافقتنامه بعد ازآن نافذ میگردد که طرفین ازمجرا-۱

الزامی  موافقتنامه  این  انفاِذ  منظوِر  به  که  شان  داخلی  قانونی  شرایط ِ  تکمیِل 

سال   ختِم  الی  موافقتنامه  این  بدهند.  اطالع  دیگر  یک  به    ۲۰۱۴میباشد، 

هجری شمسی( مداِراعتباراست. طرفین میتوانند با موافقِت کتبی  ۱۴۰۳میالدی)

انقضا، این موافقتنامه را برای یک دورۀ دیگر،  مشترک، شش ماه قبل از تاریخ ِ

طبِق توافِق قبلی تمدید نمایند. این موافقتنامه میتواند با موافقِت کتبی هردو طرف  

در هرزمانی تعدیل یا فسخ گردد وهریک ازطرفین میتواند درمورِد تصمیم اش  

این موافقتنامه برای برای فسخ این موافقتنامه یادداشت ِکتبی ارایه نماید که در آن صورت  

 مدت یک سال پس از ارایۀ این یادداشت اعتبار دارد. 
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تمامی اقداماتی که طبِق مفاِد این موافقتنامه اجرا میگردد، باید در مطابقت با تعهدات و  -۲

قرارم طرفین  المللی  بین  های  این  کلفیت  احکاِم  طبق  همکاری  هرگونه  باشد.  داشته 

بودجه،   نافذه تخصیص  قوانیِن  به شموِل  دو طرف،  و مقرراِت  قوانین  تابع  موافقتنامه، 

 میباشد. 

هرگونه منازعاِت ناشی از تطبیِق این موافقتنامه از طریق مشورت های دپلوماتیک  -۳

 میان طرفین حل و فصل میگردد. 

ایاالت متحدۀ امریکا به    ؤسای جمهوری اسالمی افغانستان و این موافقتنامه از جانب ر

در سه نسخه به زبانهای  در شهر  کابل     (۱۳۹۱سال   ماه    )  ۲۰۱۲می  سال  ماه     تاریخ  

 پشتو، دری و انگلیسی که هرسه دارای اعتبار مساوی میباشند، امضا گردید. 

 : حامد کرزی ازجانب دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

 ک اوباما  " بارا   ولت ایاال متحدۀ امریکا       جانب داز

گفتنی است که امضأ پیماِن باال، یکباِر دیگرواکنش های سیاسی و دپلوماتیِک همسایه های 

افغانستان را برانگیخت. مثالً، "ابوالفضل ظهره وند" سفیرجدید جمهوری اسالمی ایران 

افغانستان شده بود، ضمن  در کابل که فقط چند روز قبل ازامضای پیماِن   مذکور وارد 

دیداِر " تعارفی، نه تنها مخالفِت حکومت متبوعش درقباِل امضای پیمان را با صراحت  

ابراز نمود، بلکه با تأکید و تهدید مغایِراساساِت دپلوماتیک، خطاب به رییس مجلس  سنای  

 کشورگفت : 
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 تراتژیک حامد کرزی و باراک اوباما حین تعاطی موافقتنامۀ اس

: " شما نباید پیمان را که به مجلس پیش خواهد شد، تأیید نمایید و اگر تأیید و تصویب   

نمایید، جمهوری اسالمی ایران جداً عکس العمل نشان خواهد داد و یکی از این عکس  

که موجبِ  افغان را  پناهنده ی  ملیون  تعداد سه  به  بود که  خواهد  این  ها  خرابی    العمل 

 شده اند، به افغانستان بر خواهد گردانید..."  اقتصادی ایران

روه  گ  .آی آن کشور که همیشه به وکالتِ آی.اس  پاکستانی سابق رییس  جنرال حمید گلُ 

ابرازِ  افغانستان  علیه  گفتمخالفانۀ  نظرِ طالبان  سخنانی  نیزضمن  مینمود،  "    : سیاسی 

امریکا  پایگاه های نظامی  امضای پیمان استراتژیک میان امریکا و افغانستان و تأسیس ِ

قوا در منطقه را برهم خواهد زد. پس ایران و پاکستان باید    افغانستان، موازنۀ  درخاکِ 

 متحداً در این زمینه دست بکار شوند."  

ی   دیگرسر وصدا های مخالفت آمیزِ   به همین سلسله، یکبارِ  انتقاد های تند    ی و رسانه 

هردو  درکابل  وکالی  اظهاراتِ مجلس  و    غیردپلوماتیکِ   علیه  گرفت  باال  سفیرایران 

افغانستان، سفیرمذکور را احضارنمود تا توضیحاتی در این زمینه     امورخارجۀوزارتِ 

 ارائه نماید.  
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 جهان،  مختلفِ   پیمان های ستراتژیک با کشور هایعقد ِتب و تاِب ناشی از  به سلسلۀ

در ماه  هفتۀگزارشهایی  سال    اول  بر  ۲۰۱۲اکتوبر  مبنی    پیمانِ   عقدِ میالدی 

شی  افغانستان با جانب پاکستان به نشر رسیدند. این گزارشها ازآنجا نادولت ِستراتژیک ِ

 مجمع عمومی سازمان ملل  شصت و هفتمین نشستِ   حاشیۀشدند که حامد کرزی، در

جالب این    علی زرداری( دیدارنمود. نکتۀ صف  نیویارک، با همتای پاکستانی اش ) آدر

دو رییس جمهور    بود که  " دیوید کامرون " صدراعظم بریتانیا، نه تنها ناظر برمالقاتِ 

 . مان میان دو کشورنیز او بوده استچنین پی اصلی عقد ِ بود، بلکه گفته شد طراحِ 

گسترده یی را    ها و انتقاد هایواکنشها، تبصره    دیگرموجباتِ   ، یکبارِ این گزارشنشرِ 

ازسدر برخی  داخلی،  های  روزنامه  بارآورد.  افغانستان  یی  رسانه  و  ملی  وکالی  طح 

و روشنفکرانِ   پارلمان، جامعۀ پ   مدنی  اقدام را  این  گفتند افغانی  و الیعنی خوانده  ،  وچ 

موردِ  افغانستان  آشکارِ   درحالیکه  اندازیهای  دست  و  و    تهاجم  قرارداشته  پاکستان 

افغانستان انصراف نجسته    تروریستها بخاکِ پرورش و صدورِ ن ازهنوزحکومت پاکستا

هیچ معنی و مفهومی ندارد. باساس همین سر  کشورستراتژیک با آن   دادِ  قراراست، عقدِ 

ک حامد  که  بود  دروصداها  مطبوعاتی  تدویرکنفرانس  طی  ریاست  ارگِ   داخلِ رزی   

چنین پیمان، پیش شرط هایی  بجانب پاکستان   قبل از عقدِ "  داشت که  جمهوری اظهار

تروریستها  و بمب گذاران    و آن اینست که پاکستان باید دست از صدورِ   تخواهد داش

اقداماتی که باعث  افغانستان و انجام ِ  انتحاری در این کشور برداشته و از دخالت در امورِ 

، ولی  ود، اجتناب کند..."  مردم افغانستان میش   آرامش و ثباتِ کشته شدن و از بین رفتن ِ

بیانیۀ  پاکستان، طی یک  امورخارجۀ  اظهارات ِ   عاجلِ   سخنگوی وزارت  حامد  رسمی، 

سوی ازاسالم آباد    –کابل     ستراتژیکِ امضای پیمان ِکرده گفت که " پیشنهاد ِ  کرزی را رد

مجمع عمومی سازمان ملل در نیویارک ارائه    نشست ِ  رییس جمهورکرزی در حاشیۀ

 " ..شده است.

 مخارج جنگ انگلستان درافغانستان

شان درافغانستان، اظهاراتی داشتند. " پرس تی    جنگِ   مورد مخارجِ منابع انگلیسی نیزدر

م نوشت که " ... حضور نظامی  ۲۰۱۳رسانه های انگلستان درماه می سال    وی " از قولِ 

ملیارد پوند هزینه برای لندن در    ۳۷افغانستان تا کنون بیش از    انگلیس دروالیت هلمندِ 
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این جنگ،  مبلغ پانزده ملیون پوند در روز برای آن داشته است ... یا بعبارۀ دیگر،    بر

..." م بالغ بر چهل ملیارد پوند خواهد شد ۲۰۲۰کشور هزینه دارد و این مخارج، تاسال   

انآقای "لدویج " مشاورِ  "   گلیس درغیرنظامی دولت  افغانستان گفته است که :  عراق و 

مبارزان ِ  ازمیانِ  و  نظامیان  غیر  از  نفر  عاملِ هزاران  یک  حتی  یک    افغان  یا  القاعده 

ست انگلیس را تهدید کرده باشد ازسوی نیرو های نا تو  بین المللی که ممکن ا  تروریستِ 

مخدردرافغانستان و شرکت های تسلیحاتی  هلمند به قتل نرسیده است ... مافیای مواد  در

ک انگلیس به افغانستان،  رند. بخش عمده ای از کمُ افغانستان سود می َب   بین المللی از جنگِ 

صرفِ  شود،  هزینه  نیازمند  های  افغان  برای  اینکه  جای  مشاوره    به  های  هزینه 

                                                                                            میشود..."

آنهمه تالش و تماسگیری مخفیانۀ مقام های امریکایی و    دالیلِ بدین حساب، شاید یکی از

، اعالم زمان  "مالی از " شورای عالی صلح  ، حمایتِ انگلیسی با گروه تروریستی طالبان

آن    بندی خروجِ  نظامی  افغانستان  نیروهای  از  سپردنِ (میالدی ۲۰۱۴کشور  عاجالنۀ    ، 

ها و والیات به نیرو های امنیتی افغانستان وغیره،  شهر تعدادی ازامنیتِ   تأمینِ   مسوولیتِ 

عامۀ امریکا افکارِ   زمان، مخالفتِ  مالی و درعین  هنگفتِ   جانی و مصارفِ   تلفاتِ   افزایِش 

های نظرمقام . زیرا به افغانستان بوده است بیشتر دراقیماندنِ ب برابرِ  غربی آن درو متحدانِ 

ه گروه  و  افغانستان  حکومت  با  سیاسی  معاملۀ  هرگاه  تروریستی  امریکایی،  مسلح  ای 

درپرتو  و  گیرد  تأسیِس صورت  به  موفق  امریکا  گردیده   آن،  دایمی  نظامی  های  پایگاه 

 افغانستان  خاکِ  خویش، بصورت دوامدار درغرض رسیدن به هدف های ژئواستراتژیکِ و 

یک تیر چند هدف را نشانه خواهد گرفت و با چنین سنجش،    ن صورت، باباقی بماند، درآ

افغانستان، پروسۀ  چهل هزارنفری آن کشوراز یکصد وسربازانِ  بخشهایی ازگویا خروجِ 

پایگاه های   ه " یی را بخود اختیارخواهد نمود وبازهم، با حضورو موجودیتِ " آبرومندان 

درخاکِ  درآینده  نظامی  آن  ستراتژیک  منافع  شد   افغانستان،  خواهد  تضمین 

.                                                                             
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 مخارج جنگ آلمان درافغانستان

آن  دفاع  وزارت  محرمانۀ  ازگزارش  بخشی  دربرلین،  اشپیگل"  تاگس   " روزنامۀ 

م به نشر رسانید.  ۲۰۱۵کشورمبنی برمجموع مخارج آلمان را دراخیر ماه مارچ  سال  

درگزارش چنین آمده بود: " مأموریت نظامی ارتش آلمان درافغانستان، برای مالیات دهنده 

ن یورو}معادل بیشترازیک تریلیون دالرامریکایی{  گان آلمان، هشت ملیارد و هشتصد ملیو 

مأموریت نیرو های آلمانی، ازخونین ترین و پُرهزینه ترین مأموریت   .  برداشته استهزینه  

درگزارش همچنان آمده بود که :    مان در خارج از کشور بوده است "  نیرو های ارتش آل

تن از سربازان   ۵۴، به تعداد  " درنتیجۀ عملیات درچارچوب نیرو های ایساف درافغانستان

آلمانی کشته شده و نزدیک به نُه ملیارد یورو به مصرف رسید که از این جمله، به ارزش  

عراده موترهای بنز بیابانی یا جنگی فروخته شده، به تعداد دو صدملیون یورو ابزار   ۲۸

دیگرلوازم نقلیۀ  شکاری منهدم گردیده، به ارزش چهارملیون یورو، موترهای شکاری و 

: " تنها مصارف  پایان گزارش نشر شده آمده بود کهو در  "رده شده اندامی عمداً ازمیان بُ نظ

م ۲۰۱۴عراده کانتینردرپایان سال  ۲۴۶۵وسیلۀ نقلیه که توسط  ۱۱۶۱بازگردانیدن تعداد 

    "          ملیون یوروگردید.۶۶ازافغانستان تا آلمان صورت گرفت، بالغ بر بیشتر از 

افغانستان ارتشدرعطف نقطۀ بروز  

جهانی "جامعۀ  متحدۀفیصلۀ  ایاالت  رهبری  به  بو   "  چنین  ازخروج  د  امریکا  قبل  تا  که 

ی  نفر پنجاه هزارو  نیروهای سه صد  میالدی ازافغانستان،    ۲۰۱۴های خارجی درسال  نیرو 

مربیانِ   ارتِش  توسط  باید  کشور  تمریناتِ   این  و کا  خارجی  دیده  جنگی  های با  فی  سالح 

 بِ افغانستان درغیا  این بود تا ارتِش ظاهراً  این فیصله ها  ازمجهز ساخته شوند. منظورمؤثر

بتوانند دربرابرِ نیرو    های تروریستی، ازدولتِ   خرابکاریهای گروهحمالت وهای خارجی 

  اما گروه های مسلحِ اله " دفاع و حراست بعمل آورند.  " دست آورد های ده س   و مرکزی  

،  یه بودهای همسااً شبکه های جاسوسی کشورکه عمدت   آنان  پردۀ  پشتِ   نِ رامخالف و رهب 

عبارت گرفتند که آن، خاص و مؤثری را بکار  امه، تاکتیکِ عقیم سازی این برن  به منظورِ 

پایگاه    خارجی درداخلِ   تمرین دهندۀ  ن دیده علیه افسرانِ تمری   سربازانِ سالح ِ  چرخاندنِ از
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رخ  ؤم   نظامی بود. بهمین سلسله، مجلۀ " اکونومیست" در شمارۀ  تِ ها و میدان های تمرینا

امریکایی،   نظامی خارجی اعم ازم خویش، مجموع افرادِ ۲۰۱۲سال   ماه سپتمبر بیست و دومِ 

  پایگاه های ارتش موردِ   افغانی در داخلِ   فرانسوی، انگلیسی و غیره را که توسط سربازانِ 

 نفراعالم نمود. ک قرارگرفته و کشته شده اند، پنجاه و یک  شلی 

م به نشر رسیدند  ۲۰۱۲سال    ماه نوامبرِ   آغازِ دیگری نیزدر  همچنان گزارشهای تأیید شدۀ

آنها در والیت هلمند    افغانِ   افغان توسط همکارانِ   چهار تن از سر بازانِ   که بیانگر ترورِ 

نظامی در والیت    محالتِ یکی ازدر  وظیفۀ شبانۀشده،  کشته    سربازانِ   شد که  بود. گفته

بعدی شان تعویض نمایند.    بود وظیفه را به همکارانِ مند را به انجام رسا نیده و قرارهل

خویش را    ، چهارتن ازهمکارانِ از قبل تعیین شده  بعدی با ساس یک برنامۀبازان ِولی سر

امنیتی والیت هلمند گفتند  تل رسا نیده پا به فرار میگذارند. مقام های  با شلیک گلوله به ق

 عسکری استخدام شده بودند.   که قاتالن و مقتولین، تازه به خدمتِ 

  والیتِ افغانی درشده، یک سربازِ م نیزباساس گزارشهای منتشر۲۰۱۲سال  درماه نوامبرِ 

یا تیم بازسازی والیتی    ی "ت . آر.  امنیتی دفتر " پیتفنگش را بسوی محافظانِ بادغیس، میلۀ  

از قبل  اما  چرخانید،  ملل  سازمان  به  تلفاتِ مربوط  گیرد،    جانی   آنکه  صورت 

ان، دریکی  افغ  سربازانِ کی ازی قبل ازآن نیز    متقابل، کشته شد.شلیکِ   نتیجۀمذکوردر سربازِ 

اسپانیایی شلیک    نظامیانِ   نو" بادغیس، به سوی  اسپانیایی در "قلعۀ  ارتِش   های  پایگاهاز

 آنها  به شمول یک ترجمان را به قتل رسا نیده بود.  نموده  دو تن از

، با م، شخصی که یونیفورم سربازی به تن داشت۲۰۱۳دروالیت پکتیا نیزدرماه جون  

والیت فراه نیز  نموده سه نفرآنها را به قتل رسانید. و در  ناتوشلیک  تفنگ باالی سربازانِ 

از سر یکی  باالی یک سربازِ   بازانِ درهمین ماه،  او را ایتالیایی ش  افغان  و  نموده  لیک 

 .  کشت

افغانستان    دیگرنقاطِ میالدی در  ۲۰۱۲نین، بخصوص درسال  خو   مسلحانۀ  ن نوع حمالتِ ای 

 داخلی گردید.   خارجی و سربازانِ نظامیان ِاز تعدادی   قتلِ نیزصورت گرفت که موجب ِ

نستان را تکان داد، بلکه مقام  افغا  دفاعِ   وزارتِ   مسوولِ   تاکتیکی، نه تنها حلقاتِ   این حرکتِ 

وزارت دفاع، باساس    نسوبینِ سخت نگران نمود. م نیزهای عضو آنرا و کشور (ناتو)های
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، شناسایی   بررسیه، کارِ شورای دفاعی به رهبری حامد کرزی و انتقاد های وارد  فیصلۀ

 افرادِ  بعدی اعالم نمود که عده یی ازارتش را رویدست گرفت و درمراحلِ   افرادِ   و تصفیۀ

که   افزود  همچنان  دفاع  وزارت  سخنگوی  اند.  نموده  نفوذ  ارتش  درمیان  طالبان  گروه 

افسرانِ  باالی  خارجیشلیک    ً قسما های  کارِ   ،  ناراحتی  به  که  بوده  یا افرادی  عصبی  

  ز مدنظرگرفته شود که صد ها تبعۀ وضوع نی هرگاه این م   بیماریهای روانی مبتال هستند.

افغانستان،  جنوب شرقی    تاجنت های شبکۀ آی.اس.آی(، بخصوص در والیاستان )پاک

آورده واز بدست  افغانی  تذکره )شناسنامۀ(  امورِ عمداً    ملی سرنوشت ِ  این طریق درکلیه 

ازآمردمِ  و  افغانستان  در  دراقداماتِ   امورِ ن جمله،  باز،  و  و سربازی  و    دفاعی  انتقامی 

 حران پی برد. بُ  مؤثر بازی میکنند، میتوان به عمقِ تخریبی خونین نقش ِ

که باساس برنامه های استعماری و تخریباتی مقام   آن بودحاکی ازیافته های دیگری نیز 

  آنکه عالوه از  ،آن کشور  یکتعداد اتباعِ   مدتی بدینسو،کستانی برضد افغانستان، ازهای پا

دینی و مذهبی   امثالهم درمساجد و اماکنِ   لوی و واعظ و" عالم دین " و نام مال و مو   تحتِ 

 دیگرآن،  گردیده اند، بخِش ضد ترقی و ضد فرهنگی    تبلیغاتِ   کشور جابجا شده و مشغولِ 

ا  منقول درشهره غیرزمین و جایدادِ   هراً بعنوان " پشتونهای تاجرپیشه "، اقدام به خریدِ ظا

مناطقِ  ازاین طریق درو  نموده  کابل  بخصوص درشماِل  نشین،    پیشبردِ   راهِ  غیرپشتون 

آن کشورکارمیکنند. )این، در واقع بحثی است جالب، ضروری و    مدتِ برنامه های دراز

 آن از سوی تحلیلگرانِ قابل دقت ِبسیارکه بایستی عوامل، انگیزه ها و پیامد های ناگوارِ 

 به کاوش گرفته شود( و مسووالن آگاِه دولتی    وطندوست

و    ( ناتو )  مقاماتِ   تأثیرعمده یی باالی روحیه و تصامیمِ   چه بود، اصلی هردالیل وعواملِ 

چنانکه   نهاد.  شدنِ   متعاقبِ امریکا  چهارکشته  سربازِ   سربازِ   توسط  افغانی  فرانسوی 

موعود    زمانِ ن را قبل ازآن کشوراعالم نمودند که نیرو هایشا  سا، مقام هایکاپی  والیتدر

جنرال " جان افغانستان خارج خواهند ساخت و دیری نپاییده بود که چنین هم کردند.  از

نیرو    مشترکِ   درافغانستان دستورداد تا ازعملیاتِ   (ناتو) های  عمومی نیرو   الن" فرماندۀ

افغانهای   های  نیرو  با  شود.  ناتو  کراهتِ   عالوتاً،   کاسته  و  بدبینی  برخی  نفرت،  از   

  ارتکابِ   عضی موارد موجبِ ب افغانستان انگیخته شد و در   سربازانِ نیروهای خارجی علیه  

افس ویا  سربازان  توسط  خونباری  های  تو  رانِ جنایت  نا  و  انگلیسی  و    امریکایی 

 افغانستان گردید. درخاک ِ
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های   افغمقام  ازدولتی  برخی  و  دستِ   تحلیلگرانِ انستان  سنج،  دقیق  های   سیاسی  شبکه 

تاکتیکی و کوبنده دخیل دانستند.    طرح چنین یک برنامۀکستان را دراستخباراتی ایران و پا 

نیزباال  این رویدادِ  تأثیرمنفی دیگری  اینکه پروسۀ نگران کننده،  آن    ی اوضاع داشت و 

ن را که بخرچ  ع افغانستادفا  سوی وزارتِ  تازه نفس ازسربازانِ جلب و جذب و استخدام ِ

این خودُکمک کننده صورت میگرفت کشورهای   ُکندی مواجه ساخت و  به  تنها ،  نه    ،

،  جنگ و کشتارتداوم ِ  تروریستی، بلکه آنها را در کارِ   موفقیتی بود برای گروه های مسلحِ 

 نیز نمود.  از پیش  جری تر

ت   ایجادِ  ازاین  ناشی  گی  پاچه  و  ادار  اکتیکِ دست  و  دفاع  وزارت  ملی    امنیتِ   ۀجنگی، 

این   تصفیه وی عاجل بزنند. چنانکه منسوبینِ   افغانستان را وادارنمود تا دست به اقداماتِ 

صد ها نفر در " اردوی ملی " خبر دادند.  دو منبع، ازاخراج، دستگیری و زندانی شدن ِ 

اردو افراد ِ  استخدامِ   روندِ    مربوط بهاسنادِ   بازنگری مجددِ منابع متذکره همچنان گفتند که کارِ 

 هویت  مربوط به اثباتِ   اسنادِ   ساختنِ این درحالی بود که جعلکاری،  .  را رویدست دارند

آشفتۀ آن روز، آنهم توسط سازمان    حاالت و شرایطِ   ، قومی، ملی و ... درتحتِ های فردی

 . کار دشواری بحساب نمیرفت حرفه یی استخباراتی منطقه،  ها و تشکیالتِ 

منابع  صه نمیشد. گزارشهای دیگری نیزاز فغانستان درهمین جا خال ا  میان ارتِش تشنج در

البته انگیزه های فرار از ارتش،     ارتش وجود داشت.افرادِ داخلی و خارجی مبنی بر فرارِ 

گانه داشت  ابعادِ  بخاطرِ چند  یی  جنگ، برخی    جبهاتِ جانی درخطرِ   ساِس اح: مثالً، عده 

به آنها   نتیجۀ برقراری تماس با گروه طالبان و پیوستن دشمن، بعضی ها درتبلیغاتِ دراثرِ 

درهمکاری  دیگرمینمودند تا بارِ  سالح اقدام به فرارردنِ بدست آو های جنگی و  پس ازآموزش

 سیاسی شان دست بکار شوند.   تنگاتنگ با گروه مذکور، علیه اهدافِ 

ۀ ممکن، میکوشیدند  هروسیل خارجی آنها، با استفاده ازگروه طالبان و حامیانِ   درعین حال،

افغانستان جابجا سازند.    ارتِش تشکیالت ِ  دستوری خویش را به داخلِ   هم افراد و عناصرِ باز

امکاناتِ  و  ها  وتاکتیک  یافته  سازمان  قوی،  چنان  دشمن  جانبِ   که  بود    دولتِ   ماهرانه 

  ی بعمل ارتش جلو گیر  عناصر دشمن به درونِ افغانستان به مشکل میتوانست از ورود ِ

 د. ن آور
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نیزازنظرِ  منطق  )   عملِ   انتحاری  و  های    سربازانِ   شلیکِ جسورانه  نیرو  باالی  افغان 

در نظامیداخل  خارجی  های  بدونِ پایگاه  دقیقِ   انگیزۀ  (،  ریزی  برنامه  انتقامی،    قوی 

ازطرف منبع یا    ، رهبری و دستور دهی مؤثر  فکری و سیاسی منظمعملیاتی، تبلیغاتِ 

کامالً    سیاسی، آنرا یک عملِ   ، به آسانی ممکن نخواهد بود. بهمین دلیل، آگاهانِ منابع مؤثر

واقعۀ  انفرادی یک  ندانستند  و  ازحمالتِ .  تصادفی  تروریستیعالوه  کشتارِ   و  ،  افراد 

طبق برنامه های تنظیم شده وسیع که گروه طالبان همه روزه بدان دست میزدند،    تخریباتِ 

اقدامات ِ به  دست  هدفمند،  جاتِ و  عراده  مثالً،  یازیدند.  می  نیز  مسافردیگری  را  َب   ری 

  د به پول و دارایی مسافران، افرادی را ) شاملِ درجاده ها متوقف ساخته عالوه ازدستبرُ 

 دولتی در والیات را  ردند، کارمندانِ مخفی می بُ   خود به نقاطِ   ( باداخلی و خارجی  افرادِ 

ادۀ  می بُریدند، حتا اعضای خانو بودن، بگونۀ بسیار وحشیانه یی سردستگیری ور پس از

 مکاتب و  آنها را به قتل میرسانیدند، شاگردانِ   کودکانِ   دولت به شمولِ   از کارمندانِ برخی  

توسط گاز یا  قتل میرسانیدند،  ، مسموم میهای سمی مدارس را  به  بیرحمانه  یا  و  کردند 

ت درب ِ با  را  ارعابمکاتب  و  تهدید  و  زور  به  وافسرانِ   وسل  سربازان  بستند،   می 

را که می ربودند، آنها را درمأل عام شالق میزدند، تحقیر میکردند و  افغانستان  ارتش ِ

فلم های مستند مربوط به چنین تحقیرها و شکنجه ها .  میدادندحت شکنجه های شدید قرارت 

  دادند قرار می   عامهدیدِ درمعرض    نپاکستا  برنامه های شبکۀ استخباراتِ   بازهم بر وفق ِرا  

 ون نشان دهند.  افغانستان را خوار و زب نیروی ارتِش تا 

تخریبی    های چنین برنامه  نستان ازپیاده کردنِ غربی افغا  –شرقی    اصلی دو همسایۀ  انگیزۀ

و    ارتِش   درونِ در ازآافغانستان  سایرِ نبیرون  به  ازرسیدن  عالوه    ستراتژیکِ   اهدافِ   ، 

تعیین شدۀاز خنثی سازی روندِ   قبل  نظام سربا  آنها،  نظام ِتکاملی  و روندِ زی،    معارف 

و  هرگز نمیخواستند )" اسالمی "دوهمسایۀ    زیرا  . افغانستان درآینده بودهعلمی و فرهنگی  

از  افغانستان(  نمیخواهند  اقتصادی چندین  سیاسی  عظیمِ   تحمِل مصایبِ پس  و  اجتماعی   ،

ملی و مزایای    حاکمیتِ   ی، منظم و مدافعِ قو   یک ارتِش   مجدداً قد راست کند وازوجودِ   ساله،

این    درحقِ این، همان جفاهای سنگین و بی بدیلی  .  علم و سواد و فرهنگ بهره مند باشد

افغانستان آنرا فراموش  لگد مال شده بود که نسل اندر  و این سر زمینِ   ملت نسل مردم 

 . کرد  نخواهند
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 خود ک شی ، آسیب های روانی و  فساد

 خارجی دردرون ارتش 

ازآنکه بریم  دامنۀ  قبل  پایان  به  را  بحث  را  این  جالبی  نکات  ناشی  مشکالتِ   موردِ در،   

  نیز باید بعرض برسانم: و دیگران  نگلیس  ا  ،امریکاهای مربوط به ارتش ِرد سرو دفساد  از

درونی    فسادِ متحده و بریتانیا، گوشه هایی از  منابع تحقیقاتی و برخی رسانه های ایاالت

بر   تِش ار انداین دو کشور را  ازمثالً،  .  مال ساخته  "  یکی  بنام  امریکایی  روزنامه های 

 ذشت  یک دهه از بعد از گ  م نوشت که "۲۰۱۱سال    هافینگتن پُست" درماه های اخیرِ 

افغانستان، در هرهشتاد دقیقه ، یک کهنه سرباز امریکایی خودک شی جنگ امریکا در 

  ی کهنه سر بازان و نظامیان  میکند... امریکا در آستانه ی شکست در نبرد علیه خود کش  

این کشور است...هم موارد خود کشی و هم اقدام برای خودکشی به طور قابل توجهی 

بازان   سر  کهنه  اززمان  بین  افغانستان    آغاز    امریکایی،  و  عراق  جنگهای  در  فعالیت 

...ازسال   است  یافته  هر۲۰۱۱تا    ۲۰۰۵افزایش  تقریباً    م،  ساعت،  یک  سی وشش 

، یکهزارو هشتصد و شصت و هشت  مچنیناقدام به خود کشی میکند. ه  نیروی نظامی

دست به خود کشی    ۲۰۰۹کهنه سر باز از دو جنگ عراق و افغانستان، تنها در سال  

 ( ۳۷۵)زده اند.

انترنتی "    کا که توسط سایتِ دفاع امری   منبع " پنتاگون " یا وزارتِ   شدۀمنتشررِ یک آما

کصد  یتنها دربه چاپ رسید، نشان میداد که  ۲۰۱۲خبررسانی افغانستان" درماه جون    شبکۀ

روزِ  پنج  و  پنجاه  تعداد    ۲۰۱۲سال    آغازینِ و  به  چهار  میالدی  و  پنجاه  و  یکصد 

هر روز یک سرباز جانش را بجان  یعنی در  امریکایی دست به خود ُکشی زده اند.سربازِ 

میالدی    ۲۰۱۱برنامه هایش درسال  یکی ازرادیو بی بی سی طی  آفرین سپرده است.  

افغانستان،    امریکایی در جنگ    عمده ترین تشویش و نگرانی سربازان  : "  گزارش داد که

مردانه   . این انفجار ها، موجب میشوند تا سربازان، حس   بمب های کنار جاده استانفجار  

گی و حتا آله ی تناسلی شان را از دست بدهند، دلیل آن اینست که اینگونه انفجارها،  

میگذارد و چون تعداد زیادی انسان اثر    بصورت خاص باالی قسمت های تحتانی وجود  



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1168 

 

تدریج دچار  بیماری روانی    بدن زخم بر میدارند، بنابر آن، بهاز سربازان از همین ناحیۀ  

 خود ک شی میزنند. "  دست به  گردیده عاقبت،

امریکایی  مدیرِ  مؤسسۀ  ییک  اظهارطی   " وی  تی  پرس   " با  مصاحبه  :  داک  شت 

ستان  مدرسه و بیمار" کهنه سربازان اگر در ساحت  بی گناه    آسیب زدن به مردمِ بخاطر

فعالیت  افغانستان  و  عراق  نمیزدند...    در  خودکشی  به  دست  سربازان کهنه  داشتند، 

 ( ۳۷۶) گناه زنده گی کنند..." نمیتوانند با این احساس  

   " پی  آی.   " در سال  نوشت که  آژانس  تعداد    ۲۰۱۱"  به  ک  مورد    ۲۹۵م   شی خود 

تن افزایش یافته  ۳۴۹، این رقم به  م۲۰۱۲و در سال    ی ثبت شده استایامریک  سربازان  

این سربازان در   حتی از کشته شدن  ۲۰۱۲امریکایی درسال    شی سربازان  ...خودک  است

 ۱۹۹۹مطالعات و بررسی های بین سالهای  جنگ و انفجارات بیشتر بوده است ... اثر  

امریکایی در روز بود...   نفر از کهنه سربازان    ۱۸شی  میالدی حاکی از خود ک    ۲۰۱۰تا  

سال   از  آمار،  ...  م  ۲۰۱۰تا    ۲۰۰۷این  است  یافته  افزایش  درصد  یازده    "یالدی، 

(۳۷۷) 

 

از سربازان امریکایی درحال تشنج و افسرده گی شدید یکی   
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  خودکامۀ سرمایه داری ناسازگاریهای روانی و مالحظۀ بیرحمی ها و بیعدالتی ها درنظامِ 

 ارتش  تشکیالتِ   درونِ  خونبار و دهشت انگیز را در، گهگاهی یک سلسله حوادثِ امریکا

سال    درماه نوامبرِ   مثالً ؛ رسانه های امریکایی آن کشور نیز به بار می آورد.  خاکِ و در

بنام  م   ۲۰۰۹ شخصی  که  دادند  گزارش  یک  یالدی  خود  که   " حسن  مالک  نظال   "

اقدامِ   داکترروان شناس درارتِش  امریکا  پایگاه نظامی  جسورانه در   امریکا بود، با یک 

با   مذکور  پایگاهِ   زان و افسرانِ تکزاس، باالی سربا  فورت هود " مربوط ایالتِ واقع در "  

دیگر را    سی تنِ جا بجا به قتل رسانید و بیشتر از نمود و سیزده نفر را    شلیک  ماشیندار

                                                                                       زخمی نمود. 

متحدۀ    االتِ قلمرو ای نای سالهای گذشته نیز به کرات درهمین قبیل، در درازازحوادثی  

                                                                              خ داده است.   امریکا  رُ 

خویش    ن، مقام های امریکایی، مشکالت دیگری نیز با هزارها تن کهنه سربازِ عالوه ازآ

م  ۲۰۱۳نشریۀ " وترنز تودی" درماه می    دبیرِ ند. مثالً، " گوردون داف" سرشتند و داردا

" دولت امریکا در بارۀ  تعداد کهنه داشت که :   " پرس تی وی " اظهاربه خبر نگارِ 

"  بی خانمان و هزینۀ جنگ هایی که به راه می اندازد، دروغ پردازی میکند.  سربازان  

ساالنۀ مربوط    امریکا نیز طی سخنرانی در یک کنفرانِس   مسکنِ   زیرِ و " شان داناون" و 

نزدیک به شصت هزار   : " وجود  به " ائتالف ملی برای کهنه سربازان بی خانمان" گفت 

تنها    . . طرح ایدۀ وجود    ملی است .  یک رسوایی  امریکابی خانمان در    کهنه سرباز  

. فقط در شهر لس  محض است  بی خانمان در امریکا حماقت    شصت هزار کهنه سرباز  

  ، زمستانطول  بی خانمان وجود دارد... ما در تمام    انجلس، بیست هزار کهنه سرباز  

بی خانمان    یک کهنه سرباز    آنها را در هر گوشۀ امریکا دیدیم. شما بدون این که از کنار  

بروید. "                                        د به خرید یا رستورانت عبور کنید؛ نمیتوانی  

 بی خانمان،  " دولت امریکا نه تنها در بارۀ تعداد کهنه سربازان  آقای " داف " گفته که  

راه می اندازد نیز دروغ میگوید  جهان به    دربارۀ هزینۀ جنگهایی که در سراسر  بلکه  

امریکا دارند، هرقدر دموکراسی    مخربی که برای اقتصاد    .. این جنگها، بیشتراز آثار  .

جای   کشور  این  در  که  آنچه   .  . میبرند.  بین  از  نیز  را  دارد  وجود  کشور  دراین  که 
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تصرف  را  واشنگتن  که  است  جنایتکاران  از  باندی  گیرد،  می  را  ما  دموکراسی 

                                                                                        کردند..."  

 زن  اخالقی مربوط به تجاوز به سربازانِ   ضدِ   رویداد های  منابع امریکایی، گاهگاهی از

کهنه    امورِ   مثالً، یک منبع مربوط به ادارۀگزارشهای داشته اند.   آن کشور نیز ارتِش در

خدمت   در دوران  امریکایی، یک نفر   زن   "از هرسه سرباز  یکا افشا نمودکه  امر  سربازانِ 

این افراد، اجازه ی شکایت   جنسی قرار گرفته است و بیشتر    و اذیت    در ارتش، مورد آزار 

امریکایی    زن    سر بازان    تجاوز قرار گرفتن    مورد    در این خصوص را نداشته اند...خطر  

 تروریستی در این کشور بود...   ، بیش از کشته شدن در حوادث  عراقحاضر در جنگ  

، بیش از سی درصد آنها امریکا  شاغل در ارتش    از میان پنجصد  زن    ۲۰۰۳درسال  

مورد تجاوز    ۲۹۷۴میالدی، نزدیک به    ۲۰۰۶تجاوز قرار گرفته اند... درسال    مورد  

  زن درمناطق    ش های رسانه یی آمده است که " نظامیان  دربرخی از گزار"    .گزارش شد

ارتش   نظامی  های  پایگاه  و  همکاران    جنگی  ازطرف  شان امریکا،  ازطرف    بویژه   ،

مورد  افسران   وقرار  جنسی  تجاوز    ارتش  خطاب    افسران  میگیرند  سربازان     بهمتجاوز 

شاق و خطرناکی    امور  گشایند،  بکه اگرزبان به شکایت    د تجاوز با تهدید میگویندروم

آنها گذاشته خواهد شد"   آمده است که  در به عهده ی  آمار  گزارشها همچنان  باالی    " 

 گسترش    روحی، روانی و جسمی  شده و موجب  مشکالت  ایجاد    تجاوز به زنان باعث  

طالق،     خودک شی، افزایش    عمل    ، افزایش   زند گیافسردگی در بین زنان، بی معنا شدن  

شده    افزایش   غیره  و  ارتش  آمدی  کار  نا   ، مشروع  نا  کودکان 

                                                                                       (۳۷۸)"است

م  ۲۰۱۳ماه می    "خامه پرس " که بتاریخ بیست و سومِ   وبسایتِ اس نشرگزارشی در باس

امریکا، طی یک مصاحبه اظهار    شاغل در ارتش    رپیکا " یکی از زنان  صورت گرفت، "  

تیم اش به وی گفته شد که وقتی درنظام خدمت    دراوایل، ازطرف رهبر  داشته است که "  

تجاوز قرار    دیگر مورد    قتی بار  میکنی، باید این کارها }تجاوزجنسی{ را تحمل کنی و و

او را   نیز  او  و  نمود  بودند، شکایت  قومانده اش  آنها تحت  که  قوماندانش  به  گرفت، 

توهین نمود... باالخره من، مرجعی برای شکایت نداشتم و نا گزیر این حالت را تحمل  

درافغانستان خدمت نموده است. "       ۲۰۰۷تا ۲۰۰۶کنم... رپیکاهرویال از سال   
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گزارِش  خبرباساس  جون  نگارِ   درماه  که  سی  بی  بی  یکی  ۲۰۱۳  شد،  نشرسپرده  به  م 

بنام " جرامایا آربوگست"  دریایی ام  تفنگدارانِ ازکهنه سربازان مربوط به سپاِه   ریکایی 

که   است  از"گفته  سپاه  دوسال  به  از  تفنگداران    پیوستنم  یکی  که  بود  گذشته  دریایی 

بلوری شکست و  مثل ت نگ    رویای من  ن لحظه، مافوقم به من تجاوز کرد. ازآمسووالن  

 هزار تکه شد، آنقدر افسرده و مضطرب شدم که زنده گی برایم تیره و تار شد. آن افسر  

از   ۲۰۰۶مافوق، رویای مرا دزدید، آنقدر شکسته و مایوس شدم که باالخره در سال  

ه از ازدواج دومم گذشته  بود. تنها چند ما  ۲۰۰۹نیروی دریایی باز نشسته شدم.. . سال  

تمام    دفعه احساس کردم دیگر تاب و تحملم  م همه چیز خوب بود، اما یک  بود. دور و بر  

ملی متری را   ۹{ کلت  اکتوبر، }سالح گرم  ماه  از  . یک روزشده...طاقتم طاق شده بود

برداشتم و گذاشتم وسط قفسۀ سینه و ماشه را کشیدم، بعد که بهوش آمدم فهمیدم ... 

         ن روز فلج شدم..."  قلب، ستون فقراتم را شکافته، ازآ  دستم لرزیده  و گلوله به جای

میالدی رسماً گزارش داد که  ۲۰۱۱سال    پنتاگون( درماه های اولِ  دفاع امریکا ) وزارتِ 

قبل، بیست    عراق و افغانستان نسبت به سال   زن درمیان سربازان  تجاوزجنسی در   "موارد  

                                                         و شش در صد افزایش داشته است ." 

" شصت  ی خویش نوشت که  میالد  ۲۰۱۲سال    ماه مارچِ   میانۀویورک تایمز درنی   زنامۀرو 

حتا برخی منابع  ورد تجاوز جنسی قرار میگیرند..."  ارتش امریکا م  و پنج در صد زنان  

نظامیان ایجاد   میانِ  امریکا، شرایطی را در ارتِش   ارشدِ   فرماندهانِ   مطلع اظهار داشتند که

سربازانِ  علیه  اخالقی  غیر  های  تجاوز  چنین  برای  را  زمینه  که  اند  مساعد    کرده  زن 

" بیست    م رسماً اعالم نمود که۲۰۱۳ماه می   دیگردروزارت دفاع امریکا یکبارِ میسازد.   

مورد سؤاستفاده های جنسی    ۲۰۱۲امریکا در سال    و ششهزار تن از اعضای ارتش  

تن بوده است  آمار نزده هزار  ، این۲۰۱۱اند. این درحالی است که درسال    قرار گرفته

"کارل لوین " رییس کمیتۀ نیرو های مسلح سنا، روزسه شنبه در یک جلسۀ استماع  ..  .

افرادی گمنام انجام شده،    پنتاگون که براساس مصاحبه با  ارش  گفت طبق بر آورد این گز

"             روزانه بیش از هفتاد مورد حملۀ جنسی به پرسنل نظامی مربوط میشود...    

از و خارجی  داخلی  های  منبع   قولِ رسانه  دسامبر  یک  درماه  امریکا  دفاع  سال وزارت 

اردوی امریکا، حدود   جنسی درسراسر    تجاوزات    " آمار  میالدی افشا نمودند که    ۲۰۱۳
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زارت دفاع امریکا  منبع و "  م  افزایش یافته است .۲۰۱۲پنجاه درصد نسبت به سال  

آغازشد، دراردوی امریکا   ۲۰۱۲اکتوبرکه از    ۲۰۱۳سال مالی  درعالوه نمود که "  

مقایسه با یک  این اطالعات در...  گزارش شده است  جنسی    تجاوز    مورد  بیش ازپنجهزار

 جاری میالدی، مقدار    سال    ن ه ماه اول  میدهد در  شتر منتشرشده است، نشانارزیابی که پی

            " . جنسی در اردوی امریکا چهل و شش در صد افزایش یافته است حمالت  

 خدمت  امریکا مشغولِ   ارتِش  زن درسربازِ ه همین اکنون به تعداد دوصد هزارگفته شد ک

حوادثِ   هستند. و  مسایل  ترِ احتماالً،  دهنده  تکان  این  ارتِش   نیزدردرونِ دیگری     

آید.                        به بیرون جداً جلو گیری بعمل می    آن  انتشارگذرد که از  میکشور   

مطلبی    خورشیدی،  ۱۳۹۳افغان پیپر"، بتاریخ هفدهم ماه حوت سال  سایت الکترونیکی "

" به  " برنامۀ تلویزیونی "راشا تودی  قول خبرنگار "بولتن نیوز" و را درهمین مورد، از

مطلب نشر شده را در اینجا درج  نشر رسانید که بی مورد نخواهد بود هرگاه بخشهایی از 

                                                                                                نماییم:

میکنند و اکنون درکشورهایی همچون    "... زنانی که درنیرو های مسلح امریکا خدمت 

ق گلولۀ دشمن  درجنگ، هدِف  بیشترازآنکه  دارند،  رارگیرند،  افغانستان وعراق حضور 

در خود  همرزماِن  درارتِش ازطرف  زنان  به  تجاوز  هستند....  جنسی  تعرِض    معرِض 

افزایِش این آمارابراز نگرانی کرده اند و بررسی ها  امریکا درحالیست که مسووالن از

شانگِر آن است که یک سوم از زنان ارتِش امریکا هدِف تجاوِزجنسی مرداِن ارتشی خود  ن 

قرار گرفته اند... آمارهای رسمی دولت امریکا نشانگِر آنست که ازهرسه زن در ارتِش  

زنانی که هدِف تجاوزقرارمی    .میگیرد..هدف تجاوز به عنِف نظامیان قرار  امریکا، یکی

ف ازطرف  پیدا  گیرند، معموالً  تهدید میشوند، جرأت  ارتش  باالتِر  و رده های  رماندهان 

نمیکنند چنین مواردی را گزارش کنند... زنان پانزده درصِد نیرو های ارتِش امریکا را  

مناطِق جنگی حتی چهاربرابر میشود.  ف به آنها درتشکیل میدهند... احتماِل تجاوز به عن 

دریک نظر    وز به روز بدترمیشود...امریکا مشکلی است که ر  شتجاوز جنسی در ارت 

منتشر درسال    سنجی  دانشگاهِ   ۲۰۰۳شده  توسط  دفاع    که  دیپارتمنِت  بودجۀ  با  و  آیووا 

درصِد آنها مورد   ۳۰زِن شاغل درارتِش امریکا، بیش از    ۵۰۰امریکا انجام شد، از میان  

یپارتمنت دفاعِ  گرفته یا تجاوز به آنها ناکام مانده است و این درحالیست که دتجاوز قرار
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درسال   خود  سالیانۀ  درگزارِش  گی  ۲۰۱۰امریکا  گسترده  رغِم  علی  که  زد  تخمین   ،

ش نمیشود...  تجاوزاِت صورت گرفته در ارتِش امریکا، نود درصد ِ این تجاوزات گزار

  جالب اینجاست که کمیتۀ کاری که وزارت دفاع دوسال پیش برای بررسی موارد تعرضاتِ 

را   خود  جلسۀ  اولین  هنوز  بود،  داده  تشکیل  ارتش  در  نداده  جنسی  تشکیل 

                                                                                           است..." 

  سربازان و افسرانِ  برخی ازاین رسوایی های اخالقی البته مزید برعصیانهای گاه و ناگاهِ 

دها امریکایی را گرفته    جانِ تا امروز،   مسلحانه،  ا ست که هرعصیان و تمردِ امریک  ارتِش 

میگیرد.   هاو  ده  امریکا   عملِ درردیف  متحدۀ  ایاالت  در  خونین  از عصیانگرانۀ  یکی   ،

م  ۲۰۱۳آرون آلکسیس"، درماه سپتمبر  آن کشور بنام "    سالۀ ارتِش افسران سی و چهار

  اثرِ مریکا درحومۀ واشنگتن نمود که دری دریایی اپایگاه ها،اقدام به تیراندازی دریکی از

دوازده نفرکشته شدند. این رویداد ها، بالذات،  ی منابع دولتی، بیشتر ازآن، باساس گزارشها

را  داری  سرمایه  نظام  بسامانیهای  نا  و  جامعه  روانی  بیماریهای  دهندۀ  نشان 

                                                                                      برمالمیسازد. 

جهان حاکی از خبرهای تکان دهندۀ دیگری    منابع معتبرِ   یک سلسله از تحقیق و تتبعِ   نتایجِ 

  همبستگی افغانستان " درماه اپریلِ   " حزبِ بود. مثالً،    درنظام سرمایه داری امریکانیز

ن همه تحقیقات و تتبعات را ازطریق وبسایت خویش چنین  الدی، بخشی ازآمی   ۲۰۱۴سال  

  سالح های جدید    آزمایش    خود به خاطر    ... دولت امریکا از نظامیان  به نشر رسانید : "  

استفاده میکند که آنان خود البراتواری، درحالی  حیوانات    کمیاوی و بیولوژیکی، بحیث  

اند. اگر ریشۀ امراض مهلکی چون ایدز، هپتتات، جنون گاوی،  آن بی خبر  مضر    از اثرات  

آنها در   کثر  جودکنیم ، درمی یابیم که منشأ  ا  ست و سل و صد ها مرض دیگر را ج  

                                                  آزمایشگاه های پنتاگون و سی.آی. ای است ..."  

رده  ع آزمایش درسالهای متمادی نیز نام بُ منتشر شده، ازتاریخ، مکان و نو   درگزارِش 

: شده و چنین  

درسال   بین ۲۰۰۱"  که  ذکرشده   آن  در  که  شد  فاش  امریکا  دفاع  وزارت  از  سندی 

در معرض  ۱۹۷۳و    ۱۹۶۲سالهای     ، ده ها هزارعسکر و شهروند امریکایی عمدتاً 
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سارین، طاعون، سیاه    خردل، گاز    بیو لوژیکی و کیمیاوی از قبیل گاز    خطرناک    عوامل  

   اند."                              زخم، باکتری ای کولی و باسیلوس گلوبیجی قرار داده شده

دربخش   روادس،  کورنیلوس  کردن    "داکتر  مؤسسۀ    آلوده  در  سرطان  به  افراد 

امریکا  انواع  ویروس ها، به ارتش    اخت  س  راکفلرتحقیق میکرد. او بعد ها به خاطر  

  " میسازد. وی جهت    میپیوندد و در آنجا مرکزی به نام " کمسیون انرژی اتمی امریکا

درمعرض شفاخانه های دولتی را    امریکایی و بیماران    خود، سربازان    آزمایشات    گسترش  

کند."               ه سرطان را در آنان مشاهد بروز   اشعۀ رادیو اکتیف قرار داد تا سیر    

باکتری سیفلیس     ، تزریق  صحی  با همکاری ادارۀ خدمات  دفاع  ، وزارت  ۱۹۳۲" درسال  

از  این محل به راه انداخت. باشنده گان   درمنطقۀ تاسکیگ  را دوصد سیاهپوستبر بدن  

این باکتری هیچ اطالعی نداشتند و به آنان گفته شده بود که این یک نوع    مضر    اثرات  

                                                                         امراض ساری است ."واکسین درمقابل  

  پرازیت  با  را     زندان شیکاگوچهارصد تن از زندانیان     م۱۹۴۰سال  دولت امریکا در"

ادویۀ جدید را بررسی کند. این مرض بین زندانیان به زودی  ملوث نمود تا تأثیر  مالریا 

، کم خونی، التهاب  لرزهشدید    تداوی نشد تا سرایت و گسترش آن، مبتالیان را به تب  

                                                               طحال و حتا مرگ مواجه نمود. "

آزمایش، آنرا به    ماسکهای ضد گاز ساخت و بخاطر    م۱۹۴۳سال  " دولت امریکا در

ووسیت "  " خردل" و " ا  روی شصت هزار کارمند در اتاق های بسته و مملو از گاز  

بود تا    شونده گان گفته شدهد. به آزمایش  " داشتند، قرار داکه درترکیب خود " سیانور

شان سبکدوش خواهند    در مورد این جریان به کسی چیزی نگویند، در غیر آن از وظایف  

کوتاه، به امراض گوناگون مبتال شدند و با مرگ تدریجی   آنان پس از مدت    شد. اکثر  

                                                                                روبرو گردیدند. "

آغاز نمود. برای اجرای  جهانی، پروژۀ  " پیپرکلپ " را    دوم    "دولت امریکا بعد از جنگ  

محاکمه نجات داده به امریکا منتقل  زی را اول از چنگ  نا  ، صد ها دانشمند  این پروژه

های تولید سالح های کشنده   زنده گی و امنیت شان، در پروژه  ین  تأم  نمود و بعد، در بدل  

دانشمندان   پروژه،  این  در  قرارداد.  استفاده  بیو  مورد  روی سالح  آلمانی  و  امریکای 
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 تحقیق    د. آنان از این سالح در جریان  انسان را کنترول کنن  لوژیکی کار میکردند تا مغز  

                                                                     سیاسی استفاده نمودند. "   زندانیان  

، فلوراید را در بمب اتم شامل ساخت و  م۱۹۴۵" کمسیون انرژی اتمی امریکا در سال 

مرکزی انسانها مورد مطالعه قرار داده شد. فلوراید مادۀ زهری   تأثیر آن بر اعصاب  

                                               روانی در انسان میگردد. "  اختالفات    است که باعث  

منحیث خوکهای البراتواری   ، عساکر برگشته از جنگ رام۱۹۴۶ل  " دولت امریکا درسا

  جنایات   حقایق و پنهان کردن   کتمان   داد و بخاطر   تحت آزمایش های طبی و نظامی قرار

   نمود."                     ، بجای آزمایش، از کلمۀ " مشاهده و بررسی " استفادهشان

، مطالعات جدید خود را روی مادۀ " ال. ایس. دی " آغاز م۱۹۴۷ای در سال  " سی.آی.

از   که  لکی  م  افراد  و  نظامیان  ماده، روی  این  و  اطنمود  آن هیچ  نداشتند،  اثرات  الع 

. ایس. دی باعث مختل شدن حافظۀ فرد   مصرف کننده و خوشی  آزمایش شد. مادۀ ال

میدارد.   شی وا بیمورد میگردد و نهایتاً فرد را به هذیان گویی، افسرده گی و خود ک    

به یک کشتی دستور داد تا طی یک مانور ساخته    م۱۹۵۰" وزارت دفاع امریکا در سال  

گی، بمب باکتریایی را در فضای شهر سانفرانسسکو منفجر سازد تا آله های جابجا شده  

باشندۀ آن    انور، هزاراندر آن شهر و نحوۀ پخش این باکتریارا مشاهده کنند. طی این م

                                "          شهربه مرض " پنومونی " یا التهاب ریه مبتال شدند.

پروژۀ  " ایم. کی. اولترا " را روی دست گرفت. ایم. کی   ۱۹۵۳ای در سال  ." سی.آی 

  . طی این پروژه که یازده سال طول کشید، انواع مختلف  مخفف داروی کنترول مغز است

ایش  ذهن ورفتار  انسان بود، تولید و آزم  بیولوژیکی را که هدف آن کننترول   دارو های

لکی بیخبر، آزمایش گردید. روی عساکر مجروح کرد. اکثر  این داروها   "  و افراد م 

زرد را بر فراز شهر" ، پشه های حاوی ویروس تب  م۱۹۵۶" دولت امریکا در سال   

خود را زیر نام     آن افراد    "  و" پارک" ایالت فلوریدا رها کرد و به تعقیب    گاساوانا" ،"  

واکسیناتور به آن شهر ها اعزام نمود تا اثرات و شیوع این بیماری را روی مریضان 

تب زرد باعث امراض جگر از خود دریافتند که ویروس    تحقیق کنند. آنان طی تحقیقات  

                                                                             قبیل زردی پیشرفته میگردد. "   
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اختیار  را در  دالر  ملیون  ارزش ده  به  ای  بودجه  در سال  ۱۹۶۹م،  امریکا  کنگرۀ   "

وزارت دفاع آن کشورقرار داد تا عواملی تولید کند که سیستم    دفاعی انسان را ضعیف 

سازد. وزارت دفاع، ظرف سه سال ویروس " اچ.آی. وی " را ساخت که باعث   مرض  

 ایدز میگردد و در مدت کوتاه، آنرا درتمام جهان پخش نمود. "                             

نیزدرماه ج گزارشهای   بر۲۰۱۳والی  دیگری  مبنی  به نشررسیدند  " شمارِ م  کهنه  اینکه 

که درسال    نِ سربازا از  م مرتکب خودکُ ۲۰۱۲انگلیسی  بیشتر  بیست درصد  شی شدند، 

دست داد... بیست   گذشته درجنگ افغانستان ازسالِ داد سربازانی است که این کشور درتع

و این درحالیست   شی کردند م خودکُ ۲۰۱۲و یک سرباز و بیست ونه کهنه سرباز درسال 

خود را   افغانستان جانِ { درجریان نبرد درکشورِ زمان انگلیسی در }عین  که تنها چهل نفر

آمارِ از دادند...  شمارِ وز  دست  میدهد  نشان  انگلیس  دفاع  کشور  سربازانِ ارت  این   

دو  جعه شده اند، ظرف سه سال، بیش ازفا تنش زای پس ازاختاللِ افغانستان که دچاردر

با این اختالل رو برو بودند، یکصد    ۲۰۰۹ت. تعداد سربازانی که درسال  برابر شده اس

   "             به دوصد و سی ویک نفر رسید...  ۲۰۱۲و هشت نفر بود و این رقم در سال  

... شماری  : "  منابع روسی نوشت  قولِ درعین حال، یکی ازنشریه های الکترونیکی از

 رند بهسالگی بسر میب    ۶۰-۵۰{ که اکنون درسنین  روسی  ازاین افراد }کهنه سربازان  

مراقبت های پزشکی در شفاخانه    ار بوده و تحت  بیماری های روانی دچمختلف    انواع  

سرخ با آنکه    قدیمی ارتش    های مخصوص بسر میبرند. تعداد دیگری از این سربازان  

  تالالت و عوارض  همراه با خانواده های خود در خانه زندگی میکنند، به یک سلسله اخ 

افغانستان    جنگ    روانی ناشی از مشاهدۀ صحنه های ترسناک و دلهره آور    –روحی  

از دست رفتۀ خود را باز نیافته اند..."   دچار میباشند و از لحاظ روانی هنوز سالمت  

(۳۷۹)                                                                                              

چنانکه جنرال "   کانادایی نیزرفته است.  کهنه سربازانِ   به سراغِ ،  بیماریهای روانیاین  

میالدی، ضمن یک سخنرانی به    ۲۰۱۳سال    ماه دسامبرِ دفاع کانادا در" وزیرِ تام لوسن

"  ارتِش   شی چهار سربازِ خودکُ   مناسبتِ   : آن کشور گفت  از    ناراحتی های دستگاه  اگر 

کرده،  را اسیر  ی شماعصبی خود رنج میبرید، افسرده و یا عوارض پس ضربه های روان

   نمایید. "                                           متخصص  به مراجعه به پزشک    فوراً اقدام
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منابع  میالدی، یک نشریۀ کانادایی )ده استار( ازقوِل  ۲۰۱۵ماه مارچ    ۱۵وباز، بتاریخ  

کهنه    ۱۶۰میالدی به تعداد    ۲۰۱۴تا    ۲۰۰۴" ازسال     پارلمانی این کشور نوشت که:

درجنگ   که  است  بیشترازتلفاتی  تعداد،  این  که  اند  زده  خودکُشی  به  دست  سربازکانادا 

                                                                    افغانستان صورت گرفت."   

بیماری های  دفاع کانادا، سنگینی  وزیرشی چهارسرباز( و سخنرانی  خودکُ این رویداد ) 

قبلی   صفحاتِ ناشی ازجنگ درافغانستان را برمال میسازد. طوریکه در  روحی و روانی

است که به تعداد دو هزار و پنجصد  از زمرۀ آنعده اعضای پیمان ناتو   تذکرداده شد، کانادا

را سربازانش  از  سقوطِ   تن  از  طالبان  امارتِ   پس  را   گروه  وآنها  فرستاد  افغانستان  به 

بصورت عمده، دروالیت قندهارکه بیشتر از همه جا، منطقۀ خطرناک محسوب میشد، جا  

                                                                                               بجا نمود.

م، موضوع مربوط  ۲۰۱۳ماه نوامبرِ   " نیز بتاریخ بیست و هفتمِ نشریۀ " تاگس شپیگل برلین

حدود  : " این نشریه نوشت کهافشا نمود.   آلمانی را ل های روانی کهنه سربازانِ به اختال 

آلمانی که در افغانستان مستقر بودند، با تجربیات آسیب زا   ل   سربازان  بیست در صد ک

آلمانی در خارج از این    سربازان    ماموریت    چشمگیر    به آلمان برگشته اند. . . عواقب  

باال قرار دارد. بدیهی است که افزایش عظیم    ]افسرده ګی[  کشور، در یک سطح استرس

شروع وابسته گی به الکل است که  در آغاز خطر مبتال به بیماری اضطراب و اختالل،  

ذهنی،    تحقیقات  نشان داده است ... سالها ست که تعدادی از این سربازان، پس ازاختالل  

رنج   اضطراب  و  درد  با  شدید  روانی  بیماری  یک  از  سانحه(  از  پس  استرس   (

                                                                                        میبرند..." 

خورشیدی به نقل از ۱۳۹۳روزنامۀ "هشِت صبح" کابل نیزبتاریخ پانزدهم ماه جدی سال

م، ۲۰۱۴" ... ارتش  آلمان تا میانۀ ماه اکتوبرویچه ویله " آلمان نوشت که :    رادیو "

این  تن مبتال به اختالالت روانی بعد از واقعه را شناسایی و درج کرده است. شمار    ۱۵۲

م شمار   ۲۰۱۲تن میرسید.... این، درحالیست که درسال  ۱۴۹، به  سال پیش  افراد در

تن رسید... نشانه های اختالالت    ۱۹۴بیماران، پیهم روبه افزایش بوده ورقم  آنان به  

اول بعد از بازگشت از ماموریت، ممکن است نمایان شوند،  روانی بعد از واقعه، درسال   

                                                 نشانه هایی مانند کابوس درخواب و اضطراب..."
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 ارتش  تی وی( نوشت که "  -)ان" جمهوری اسالمی ایران به نقل از" پایگاه خبروعکس 

پی گیرانه را در اولویت  آلمان در نظر دارد که برای مقابله با این معضل، ابتدا اقدامات  

، از سربازان پیش از استخدامکامل    برنامه های خود قرار دهد که تحقیق و آزمایشات  

انجام شده حاکی از آنست که بیش از دو سوم از    جملۀ این تدابیر میباشد. . . مطالعات  

دچار   استرس )تشوشات(  اختالل  سربازان  یافتۀ  به گزارش )دی.    توسعه   ... اند  شده 

سرباز اعزامی    ۱۱۴۳در مجموع،    ۲۰۱۲آلمان، در سال    ارتش    (، بنابر گزارشات  ولت

                                              قرار گرفته اند..." درمان مبتال به استرس تحت  

 تفریح با کشتارانسان 

تروریسم"  "سالهای    درجریانِ  علیه  نفرهموطنِ جنگ  هزاران  تنها  نه    غیرِ   درافغانستان، 

مینی  هوایی و ز   انتحاری و تروریستی گروه طالبان و حمالتِ   نظامی ما در نتیجۀ عملیاتِ 

جانهای عزیز ونیرو های خارجی  بلکه عکسها  دادند،  ازکف  دیگری  شان را  گزارشهای 

امریکایی    افغان توسط سربازانِ   نظامی و بیگناهِ افراد غیرِ کشتارِ انتشار یافتند که بیانگرِ نیز

  امریکایی بنام " ادم وینفیلد   . یکی از این سربازانِ دن نیزبوده استطر تفریح و لذت برُ بخا

سال  ما را به همکاری رفقای خود در  مظلومِ هموطنان ِ " بیست و سه ساله بود که سه نفر از

بمنظورِ   ۲۰۱۰ بُ   میالدی، صرفاً    به قتل رسا نیده، انگشتانِ   " کردن ردن و " تفریح  لذت 

  و از آنها عکِس  " یادگاری" نزد خویش نگهداشته  بصورتِ    مقتولین را قطع نموده و دستِ 

در چنانکه سرباِزمذکور  بودند.  گرفته  امریکایی  محضرِ یادگاری  خویش    محکمۀ  ُجرم  به 

بشری درافغانستان شده   ضدِ   نایتِ عین ج  امریکایی که مرتکبِ دیگرِ اعتراف نمود. سرباز

 خویش اعتراف  مشهودِ   رمِ امریکا به جُ " نام داشت. او نیزدرمحاکمۀ    بود، " جرمی مورالک

البته   دو نمود.  درارتکابِ سربازِ این  بلکه    جنایت  امریکایی  نبودند،  تنها  شان  های 

  ل داده و افرادِ مخفی" تشکی  گزارشات، آنها یک تیم دوازده نفره یی بنام " تیم کشتارِ قرارِ 

                                                             افغان را مورد شلیک قرار میدادند.  بیگناهِ 

م انتشاریافتند،  ۱۹۸۸این تنها نبود. گزارش های دیگری که درماه آگست سال   

حاکی ازآن بودند که نیروهای امریکایی دو نفرافغاِن باشندۀ والیت خوست را پس  

اند.          ازدستگیری، طعمۀ سگهای خود ساخته و بعداً باالی آنها شلیک کرده    
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امریکایی   جنایتکارِ جرمی مورالک و  دیوید برام سربازان ِ  

دو غیر نظامی افغان به نام های  "   :  آمده کهیک مقام امنیتی خوست    قولِ درگزارش از

بازداشت و زندانی شده  امریکایی     ندیم و نور وزیر( که چند روز پیش توسط نظامیان  )

پس از اینکه مورد حمله ی سگهای این نظامیان قرار گرفته و به شدت زخمی   بودند،

منتشرشده همچنان  درگزارش ِ پای در آمدند. "  لوله از  شدند، توسط این  نظامیان به ضرب گ

ائتالف در والیت خوست، لج  آمده بود العنان هستند  که " نیرو های  ام گسیخته ومطلق 

   ندارند."                   را در مورد عملکرد شانکسی جرأت  پرسش از این نیرو ها و

  قلمروخود و تسهیل    گروه های تبهکار برای گسترش  "  :  رسانه های امریکا افشا کردند که 

امریکا و سازمان های دفاعی این کشور را هدف قرار داده اند.    فعالیت جنایی خود، ارتش  

م  ۲۰۰۹امریکا وجود دارد که از سال  . . به تعداد یک ملیون و چهارصد هزار اوباش در  

تا حال، یک افزایش چهل در صد را نشان میدهد... اعضای  گروه های خالف کار در 

ه وگارد ملی متمرکز هستند.. . ذخیر  واحد های نظامی امریکا بیشتر در ارتش، ارتش  

اعضای باند های خیابانی، برخی از اعضای باند های خالف کار در زندان و باند های  

نظامی امریکا در داخل و خارج این کشور حضور    غیر قانونی موتورسواران، در تأسیسات  

                                                                                    (۳۸۰دارند..." )
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یک بررسی    م اعالن نمود که " طی۲۰۱۱ماه دسامبرسال  ریتانیا نیز درب   یک منبع ارتِش 

در جانبه  از  ۹۹مورد  همه  که  ای  یا  ۲۰۱۴تا    ۲۰۰۵سال  حادثه  و  شدن  کشته  سبب  م 

ستان شده، تحقیق کرده است ... ازآن جمله مثالً، یکی  افغان نظامیان درغیر  مجروح شدنِ 

  میالدی، با سرنیزۀ  ۲۰۱۰سال    "، در ماه مارچبنام " دانیل کروکانگلیسی    سربازانِ از

،  شدیداً زخمی نمود. این تنها نبود "را  افغان بنام " غالم نبی  تفنگش یک کودک ده سالۀ

جنسی، شراب نوشی، استفاده اخالقی، تجاوز   این کشور، انحرافاتِ   ارتِش   افرادِ   میانِ در

  افرادِ   ، ولی(میباشدبود )و بیگناه و امثالهم نیزمروج    افرادِ   اقدام به قتلِ مواد مخدر و  از

، کمتر مورد مأخذه و مجازات قرار گرفته و  یسامریکا و انگل  ارتِش   خاطی و جنایتکارِ 

                                                                                            میگیرند.

 که وقتی سربازانِ   افغانستان موجود بود، این بودمردم ِ  عمیقی که نزدِ نگرانی    سوأل و  

از پس  انگلیسی  و  شان میالد  ۲۰۱۴سال  امریکایی  دایمی  نظامی  های  درپایگاه  ی 

ی که  هرموقعرسمی و دولتی کشور، در  عالوه ازآنکه درامورِ افغانستان جا بجا شوند،  در

، فرهنگی  سیاسی داشته باشند، ازنظراخالقی  اخله و نفوذِ ، مدبخواهند میتوانند دست درازی

قوانینِ  مملکت    و  را  خالفکارانۀ  نیزاعمال ِداخلی  خوا  زیادی  هند  مرتکب 

                                                                                                  .شد

گزارِش   هنوزنگارِش  وجهان  افغانستان  های  رسانه  که  بودند  نیافته  پایان  سطور    این 

امریکایی، حوالی بعد از    ازِ سپردند و آن این بود که یک سرب دیگری را به نشر  دردناکِ 

بیستمِ   شبِ   نیمۀ با سالحِ   ۱۳۹۰سال    ماه حوتِ   شنبه  ازخورشیدی،  داشته  دست   پایگاهِ  

سه قریه که در نزدیکی    خارج شده و به منازلِ ، واقع " پنجوایی" والیت قندهارنظامی

له نموده تعداد شانزده وحشیانه یی حم  ، بگونۀمذکورقرار دارند(  پنجصد متری)های پایگاه  

گلوله به    افغان را که درخواب بودند، با شلیکِ   بیگناهِ مردان، زنان و کودکان ِ نفراعم از

.  به پایگاه برگشته و آرام خوابیده استهولناک،    این جنایتِ   قتل رسانیده و پس از انجامِ 

کایی" دست به  امری   هرچند منابع رسمی افغانی و امریکایی گفتند که " یکی از سربازانِ 

است زده  جنایت  سربازانِ چنین  از  گروپی  که  اند  گفته  مذکور  های  قریه  اهالی  ولی   ، 

مرتکبِ  قتلِ   امریکا  اجسادِ   این  حتا  و  شده  نی   عام  آتش  به  را  زکشیده  بیگناهان 

                                                                                          (۳۸۱)اند.
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 رابربلیزسرباز قاتل 

 

 کلبۀ فقیرانه یی که اعضای آن توسط رابربلیز قتل عام شدند 
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دیگر    ، یکبارِ امریکایی درافغانستان  سربازانِ دیگرِ نا جایزِ   عملِ  خونین، دو این رویدادِ قبل از

  یک هفته یی و مرگِ   دامنه دارِ   تظاهراتِ   وموجبِ    افغانستان را برانگیختمردمِ   احساساتِ 

تن از تظاهرکننده بیشتر از  نا روای نخست    عملِ ها و شش تن امریکایی گردید:    چهل 

طالبان در جنوب غرب  امریکایی باالی اجسادِ   تنی چند از سربازانِ   عبارت از ادرار کردنِ 

قرآن درپایگاه نظامی بگرام بود. این   شنیع دومی، آتش زدن به اوراقِ   عملِ افغانستان و 

کردارِ  و  آمیزِ اعمال  تحریک  و  ادبانه  بی  مردمِ   سربازانِ   مغرورانه،  تنها  نه    خارجی، 

آ حتا  و  بخشهایی را که هنوزافغانستان  از  ن  نحوی  های  نیرو  باقیماندن ِ ارِ انحا طرفدبه 

قدم  به    اوضاع را قدم به  ، شدیداً بدبین ساخته و مسیرِ افغانستان بودند  خاکِ خارجی در

ذهبی و  عقب گرای م حلقاتِ  نظامی پاکستان و سایرِ  استخباراتِ  گروه طالبان، شبکۀ سودِ 

غیرانسانی، آزار و  کشتارهای سبعانه، بی حرمتی های    چرخانید.استعماری آن کشورمی  

زندان جسم  اذیتِ  ها،  انی،  کردنها، شکنجه  ازموقعیت ِ سؤ  ی  و سؤاستفاده  نظامی،  رفتار 

جنسی تجاوزِ  سایرِ   و  بدن  اعضای  قطع  و ضدِ   اعمالِ ،  سربازانِ   شنیع  خارجی  اخالقی   

سانسور و پنهان  ابعاد و گونه های مختلف داشته است که متأسفانه، دراثرِ   ،افغانستاندر

  به آسانی   غیرعادیان به همۀ آن هنجارها و رفتارهای  ا م های مربوط، نمیتو کاری مق

بیرون    اشکال به اما، گاهگاهی، برخی ازآن همه بد کرداریها به شکلی از یافت،    دسترسی

جهان بتوانند در آینده شاید محققان و مردم ِ  داده شد.باال تذکردرزمینمود؛ مانند آنچه در

و   اسناد  دوربه  نسبتاً  یابند.    شواهدِ های  دست  که  الزم  اینست  است،  مبرهن  آنچه  اما 

می  جر جرم، آنهم دربرابرِ حال مُ خورِ نگین و درس  مجازاتِ   کمِ غربی، حُ کشورهای  محاکم ِ 

   صادرنمیکنند.                " انجام داده شده باشد،جهان سومیکه درسر زمین های " 

انگلیسی بتاریخ    سربازانِ وی "، قرار بود محاکمۀ دو تن از  پرس تیباساس گزارش "  

سؤ رفتار و سؤاستفاده   ، بخاطرِ  آلماندادگاهی واقع در کشورِ م در۲۰۱۳ ماه جون  هفتمِ 

رم  انگلیسی به جُ ن بودند که هردو سربازِ فغان، دایر شود. گزارشها حاکی ازآا  کودکانِ از

حاکمۀ آلمان یا امریکا در این مورد چه  اما معلوم نیست که م خویش اعتراف نموده اند.

                                                                            عدالتی را رعایت خواهند نمود. 

کم دادگاه علیه جورج دبلیو بوشح    
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حقوقی    رد" مشاورِ " مت پوالکه بیان میداشتند :   ندها به نشر رسیدین روزگزارشهایی درهم 

از مقام های نمود که    عفو   سازمانِ   و یکی  اعالم  الملل رسماً  هایی که  همه کشور  بین 

ا شکنجه گری،  جورج دبلیو بوش به آن ها سفر میکند، مؤظف هستند وی را در ارتباط ب 

کافی در    حقوق بشر همچنان گفته است که " اسنادِ   این مقامِ   ".  کشانند به میز محاکمه ب 

سوی ایتوپی، تانزانیا یا زامبیا را  احتمالی بوش از  عموم قرار دارد تا بازداشتِ   دسترِس 

حقوق بشر توجیه کند... حقوق بین الملل ایجاب میکند هیچ بهشت    نقِض   مواردِ   به دلیلِ 

   "                   نداشته باشد...شکنجه هستند وجود    درجهان برای کسانیکه مسئولِ   امنی

که  گزارشها   میرسانیدند  کواالالمپور   جنگیجرایمِ   دادگاهِ   "همچنان  گذشته ی  در  ماه   ،

جنایت علیه بشریت  انگلیس را به دلیل ارتکاب ِ  سابقِ میالدی، بوش و تونی بلرنخست وزیرِ 

افشا گردید که جورج دبلیو بوش  نیز  این موضوع"  جنگ عراق، گناهکار تشخیص داد.در

سفر خود به کشور سویس را لغو   سالجاری میالدی  امریکا، اوایلِ رییس جمهور سابق ِ

                                                                                                 کرد.  

  جنایت    " دادگاه    اشت که" به نشر رسید، بیان د" پرس تی وی  دیگرکه دریک گزارِش 

ی بلر مالزی، جلسه ی بررسی اتهام ها علیه جورج دبلیو بوش و تون پایتخت   جنگی در

"  . . . این داد گاه به پیشنهاد  افغانستان را آغاز کرده است در باره ی حمله به عراق و

مالزی که به شدت با ماجراجویی های نظامی رهبری    پیشین    ماهاتیرمحمد" نخست وزیر  

این جلسه ی دادگاه، جهان مخالف بود، تشکیل شده است ....  مختلف    امریکا در مناطق  

از پس  سال  شهادت  دو  ازجمله  گسترده،  های  های    بررسی  خانواده  و  گان  بازمانده 

  ل شده است ... " جنگی کواالالمپور تشکی   جنایات    عراق در کمیسیون    جنگ    قربانیان  

"در که  است  آمده  گزارش  دراین  دادگاه  برگزاراین  نهاد ِحالی  که  جهانی  صلح ِمیشود 

گزار کرده است . .  مالزی بر جنگی را در پایتخت ِجنایات ِ تصاویرِ پردانا، نمایشگاهی از

  تصاویرِ ،   انسانی جنگغیرِ  عمومی در باره ی تأثیراتِ  آموزِش . این نمایشگاه به منظورِ 

  ، همچنین زندانِ گذاشته شده است ... این نمایشگاهسر به نمایش    بدونِ اسفناکی از اجساد ِ

 برای نشان دادنِ اندازه ی طبیعی  عراق را همراه با مانک هایی با   ابوغریب دربد نامِ 

. ملیونها تن در  ارتش امریکا به تصویر کشیده است شکنجه ی زندانیان توسط  استفاده از

خود را از دست داده  امریکا به عراق و افغانستان طی سالهای گذشته، جان ِ  زاتِ پی تجاو 

                                                                                              اند . "
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ضد   " حقوق دانانِ قولِ میالدی از  ۲۰۰۹گلوبال ریسرچ " درماه سپتمبرسال    "همچنان،

مقرِ   جنگ که  در"  آن  قراردارد،    که  کانادا  رییس  "نوشت  سابق  بوش)  دبلیو  جورج 

( چنی  دیک  امریکا(،  وجمهور  امریکا(  جمهور  رییس  معاون  بلسابق  ر)سابق  یتونی 

جنایتکاران   که  انگلستان(  هستند،صدراعظم  سال     قراراست  جنگی  اکتوبر  ماه  در 

ضد   کانونشن    مندرج    کانادایی باید باساس مواد  د. مقام های  اینم به کانادا سفرنم۲۰۰۹

به کالین  د.  نکانادا جلو گیری بعمل آور  ها درخاک  آن  شکنجه، ازداخل شدن    ترور وضد

 اجازۀ دخول بخاک  م  ۲۰۰۸درماه جون سال  دارۀ بوش(  پاول )سابق وزیرامورخارجۀ ا

  یا خیر؟ باید طی ارسال  کانادا داده شد. آیا وزرای کانادایی در این مورد مسوولیت دارند  

مرزی کانادا هدایت    نامه یی به اعضای پارلمان، از آنها خواسته شود تا به مؤظفین  

چنیده دیک  بلیرو  تونی  )بوش،  که  برمقتضای  ند  را  دستگیر  (  قانون 

                                                                                          نمایند..." 

استار چاِپ کانادا، درصفحۀ )ای   تورنتو  ماه    ۳۰( شمارۀ  ۱۷-بهمین سلسله، روزنامۀ 

چنی " به کانادا به   م خویش مطلبی را به قلم حیدرملک راجع به سفِر " ِدک۲۰۱۳اکتوبر

اه نوامبر، وارِد شهِر تورنتو گردیده برای  رسا نید. زیرا قرار بود وی درهفتۀ اوِل م    نشر

جمعی ازبازرگانان سخنرانی نماید. نویسندۀ مطلب نوشت که دک چینی یک قاتل است و  

چنی" به کانادا،  "نماید. البته قبل ازآن نیزسفرعبوراجازه داشته باشد مرِزکانادا را او نباید

                                                                دراثِراعتراضاِت مردمی فسخ شده بود.
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 بیست وچهارم فصل

 

 فساد مالی و اداری در دولت حامد کرزی 

 افغانستان بوده  اهالی سرزمینِ   ن که دامنگیرِ  ناشی ازآناامنی سراسری و تلفاتِ عالوه از

کهای ملیارد  غرب مبنی بر" کمُ   جهانِ   گستردۀ  آنهمه ادعا ها و تبلیغاتِ علی رغم  است و  

نا   بی سرنوشتی و آیندۀعمومی، بیکاری،  فقرِ  ناشی ازدالری به افغانستان"، درد و رنجِ 
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  قدرتمندانِ   و زور گویی و جفا و غارت و خیانتِ ردم توأم با فساد و خود کامه گی  م  معلومِ 

افغانستان که سالها   مردمِ  محلی و  دولتی سخت بیداد میکرد. اکثریتِ   خارجی و توانمندانِ 

سیاسی و بی نانی و بی    و اختناقِ ناشی ازجنگها و قحطی ها و شکنجه ها و بمباران  رنج  

گروه طالبان و وعده   زور و تازیانۀ  امارتِ پی سقوط ِ  روزگاری را متحمل شده بودند، در

رنگین ِ آیندۀن ِجهاهای  و  قضایا  به  حدی  تا  کشور  غرب،  و  شان  خوشبینانه  خود  شان 

میکداور پس  ی  همانطورکه  وتصورمینمودند  سیاه،  هرشبِ ازردند  رسیدنی  روزِ   روشن 

و اجتماعی آنان نیزفرا رسیده است، اما، با گذشِت ی فردی  مصیبت ها، دیگر، پایان ِاست

جهانی و منطقه یی همراه با اجیران   ماه و هرسال، دیدند و لمس کردند که قدرتمندانِ هر

نگرفته  برت ازجنگ و جفا و تباهی و ستمگری  هم دسان، هنوزبومی شو ریزه خواران ِ

بمانی های فرهنگی و اجتماعی  محرومیت های اقتصادی و عقسنگین ِاند. نه تنها که بارِ 

کشت    غرب، گسترِش فرهنگ ِ  آورِ سرسام  ، بلکه با هجوم ِمردم کاهشی نیافت  مدتِ دراز

سرازیرشدنِ   وقاچاقِ  مخدر،  دینارمواد  و  دالر  گستران ِ    دام  خارجی،  توسط 

وابستگی غلیظِ ترویج ِ  و  تشکیل ِ جاسوسی  و سیاسی،  ومالی  "   فکری  گروه های مسلح 

ننگین و ناروای    اعمالِ   گسترِش   اَربکی" )و درواقع، قاتالِن خودسر وبی مسوولیت، با

جنسی بر زنان و کودکان، گسترش  انسان ها و تجاوزِ ترور، انفجار و انتحار، اختطاف ِ

منحطِ شیو  گیریر  ه های  و رشوه  ایجادِ شوه دهی  دار،    شکافِ   ،  نا  و  دارا  میان  عمیق 

باالخره   جنایتکارانِ   حاکمیتِ  و  سقوطِ جنگی  ناب ِ  ،  کلتوریارزشهای  و  و    فرهنگی 

، قدم به قدم   مردمآنهمه مصایب و مشاکل ِ نا امنی ها . . . به سنگینی بارِ   بخصوص تداومِ 

 افزود. 

 اختالسهای مالی 

نزد   و  دردناک  افغانستان  مردم  برای  کرزی  حامد  زعامِت  درسالهای  بخصوص  آنچه 

مردمان جهان شرم آور تلقی میشد، همانا فسادعمیق و گستردۀ اداری و اختالسهای بزرگ  

( را احتوا مینمود. دامنۀ این فسادهای راپای دولت او )ازمرکز تا والیاتمالی بودکه س

انعکاساِت آن تا دوایردولتی و رسانه های کشورهای جهان  ننگین تا آنجا گسترش یافت که  

دوازده ملیارد    مبلغ  " درهرسال:  ۀ " واشنگتن پُست " نوشت کهرسید. چنانکه روزنام

ن جمله، یک ملیارد دالردربخش مالیه حیف ومیل  که ازآدالردرافغانستان ضایع می شود
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درقسمت   دالر  دوملیارد  تاراج میگردد،  به  مختلف  ذرایع  به  آن  متباقی  و  دهی  رشوه 

 (  ۳۸۲)میرود."

از  هبرخی  نیزرسانه  افغانستا  ازقولِ ا  وجه  وزیردارایی  سال،  سه  طی  که  نوشتند  ن 

وایی کابل بخارج انتقال  میدان ه  اعشاریه دو ملیارد دالرتوسط قراردادی ها و از راهِ چهار

 . داده شده

  مطالبی مبنی براختالِس مد یونس نواندیش شهردارکابل  مورد آقای محدر ی هم  رسانه های 

کابل به نشر رسیدند  دارِ وارده وقتی علیه شهر  نیدند. اتهاماتِ مالی توسط وی به نشر رسا

  دولتی وغیر دولتی نیز بخاطرِ   تحسین و قدردانی نهاد های مختلفِ   ن، مراتبِ که قبل ازآ

انه ها به نشررسیده بود و حتا  مجرای بعضی از رسانۀ وی از کارکرد های سخت کوش

رسمی های  مقام  سپاسنامه  بو ازسوی  شده  صادر  برایش  مختلف  دلوسال  های  درماه  د. 

از۱۳۹۲ مخابراتِ   کمسیونِ   مسووالنِ   قولِ خورشیدی  و  و    مجلِس   مواصالت  پارلمان 

مستند   چندین  قضیه به شکل  کابل گفته شد که "    باساس یافته های رونامۀ " هشت صبح "

توزیع نمرۀ  ابل وجود دارد. اسناد نشان میدهد که شهر دار ازمدرک  کدر مورد شهر دار  

ملیون افغانی اختالس   ۴۸زمین و انتقال خاک   سرک   هشتاد مترۀ میدان هوایی کابل،  

 را حدود}خیابان{  رک  س  " } شهردار{ یک کیلو متر  ." همین منبع گفت که    کرده است

میک داد  دالرقرار  ملیون  نیم  و  درزمانیک  که  درحالی  برای  ند،   { کیلو  دیگر،  هر   }

ک ... آقای نواندیش، بی کیفیت ترین  ، بیش از چهارصد هزار دالر قرار داد نمیشدمتر  سر 

  "  و رییِس مورد عالقۀ خود قرار داد می کند...  هنگفت با شرکت هایسرکها را با پول   

کابل، زمین های دولتی را در سا  " شهر دار  ت و مخابرات افزود که  مواصال  کمسیونِ 

حۀ خوشحال خان و کوتۀ سنگی به شکل غیرقانونی به سید جواد، سید ولی و سید جالل  

... درساخت   افغانی توسط مسووالن    توزیع کرده است  کابل، ملیونها   جاده های شهر 

 شهر داری به ویژه شهردارکنونی اختالس شده است ..." 

ش، سندی را درسال  خوی نشریۀ الکترونیکی " کابل پرس " به سلسلۀ افشا گریهای مستندِ 

ام "  مبلغ یک ملیون دالرامریکایی توسط شخصی بن   اختالِس خورشیدی مبنی بر  ۱۳۸۵

مستانالمحراب   مسوول ِدین  آریان "  شرکت  گی  ) نماینده  درفرانسه  دپلومات  و ا  بعداً 

  ماه دسامبرِ دیگردر   مذکوریکبارِ نشریۀ  زارت امورخارجه( به نشر رسانید.  و   چارچوبِ در
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م پرده از روی این اختالس ملیون دالری برداشته عالوه نمود که تا کنون هیچ  ۲۰۱۳سال  

 . این پول صورت نگرفته است گردانیدنِ سوی دولت درجهت بازاقدامی از

الدین مذکور در اینجا درج    مالی محراب  بدست آمده در مورد اختالِس   اینک، یکی ازاسنادِ 

م ازقوِل  ۲۰۱۲ماه مارچ   ۲۵نشریۀ الکترونیکی " کابل پرس " در شمارۀ مورخ    میشود:

دراختیار دارد که بخش  اعظم  ناتواسناد  معتبر واثبات کننده  یک منبع ناتو نوشت که "  

تجهیزات  پزشکی پیشرفته که در اختیار ریاست صحیۀ وزارت دفاع گذاشته شده بود،  

 دزدی شده است "

نام جنرال احمد ضیا یفتلی رییس صحیه و جنرال محمد  همین نشریه عالوه نمود که "  

قرارداشته است   افراد  مظنون  پیشین  شفاخانه درصدر  رییس  ... درسال زمان غیرتمل 

بسم هللا    ۲۰۱۲ سترجنرال  ویژه،  به  دفاع،  وزارت  ارشد   افراد   داشتن   دست  دلیل  به 

 محمدی لوی درستیز  سابق  اردو، این قضیه ازسوی مراجع قضایی پیگیری نشد، اما با 
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بین حکومت  تشدید   تا  غربیکابل و متحدان     اختالفات  آورد  فشار می  ناتو  ، فرماندهی 

پولهای   دزدی  سرنوشت  کند.  روشن  را  شده  یک   ۴۲اختالس  در  آنهم  دالر،  ملیون 

 شفاخانه، نشان میدهد که در دیگر بخشهای حکومت، قضیه از چه قرار است ؟ "  

لِ  قبل  نک ِ" الکترونیک ِ"رزاق مأمون " نیز بدین گونه آمده بود: "  همین موضوع در" 

غیرمستقیم که ازمنابع ناتو به دست من رسیده بود، حکایه از آن داشت    آن، اطالعات  از

ملیون دالر بعنوان سهمه به حساب بسم هللا    ۲۸ملیون دالراختالس، مبلغ    ۴۲که ازجمع  

خان }بسم هللا محمدی{ واریز شده بود. منبع، این سخنان را درحالی بیان داشت که یک  

 ایستاده بود." بهداشتی ناتو نیز درکنارش بخش  افسر  

  ۱۳۹۴ماه حمل سال    ۲۶یکی دیگرازاختالسهای مالی در وزارت دفاع افغانستان، بتاریخ  

" این چنین   خورشیدی توسط شبکۀ اطالع رسانی افغانستان تحت عنوان " تلکس شایعات



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1190 

 

درقرارداد خریداری تیل و روغنیات وزارت دفاع ملی که توسط شخص  به نشررسید: "  

ملیون دالر اختالس ۳۷۰ر پیشین وزارت مالیه به امضا رسیده است،  عمر زاخیلوال وزی

هوری  ملیون دالر را با اسناد به ریاست جم  ۳۷۰صورت گرفته است ... درحالیکه هیأت،  

ملیون دالرتقلب، به رسانه ها از    ۲۷۰، ریاست جمهوری، با کاهش  ارائه کرده است

ملیون دالری در قرار داد فوق خبر داد و نامی هم از تقلب گرفته نشده است    ۱۰۰تقلب  

ی گروپ و غضنفر گروپ نیز نقش بزرگ و  راین اختالس، شرکت های ودان، داو... د

 اساسی دارند..."

کاپی یک سند  مالی دردولت حامد کرزی را با انتشارِ   " یک نمونۀ دیگرازفسادِ "کابل پرس

  دهات،   " یا مموری کمپیوتربرای وزارت احیا وانکشافِ   Flushمربوط به خریداری "  

- ۶افغانی )  ۴۰۰تا    ۳۰۰ش مموری که قیمت آن درکابل بین  : " یک فلَ افشا نمود  چنین

 ". دالر( دراسناد ثبت شده است۹۲افغانی )  ۴۶۰۰دالر( است، به قیمت  ۸

 درچارچوب دولت کرزی بود. این سند، البته نمونۀ کوچکی ازسؤاستفاده های عظیم مالی  
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 اختالس درکابل بانک

دارایی   حامد کرزی، عبارت از تاراجِ   زعامتِ   دورانِ   بزرگترین و رسوا آمیزترین رویدادِ 

وبه  )های " کابل بانک" بود که باساس گزارشهای منابع رسمی، وجه نهصد ملیون دالر

دالرقولِ  ملیارد  یک  از  بیشتر  دیگر،  منسوبینِ (    یا  قدرتمند ِ   توسط  مذکورو  بانک 

ه شد که  این گزارش، گفت   انتشارِ   انۀ" دولتی حیف و میل گردید. درآست زورمندانِ سایر"

رزی رییس جمهوِر سابِق کشورنیز  حامد ک  ی از برادرانِ ، یکنکعالوه از رییس کابل با

اشخاصی را که    . چنانکه رسانه های افغانستان، فهرستِ سهم داشته است  این اختالس در

کابل بانک، چنین    یۀ رییس تصف قولِ رده بودند، ازبُ   دارایی نقدی "کابل بانک" را به غارت

 انتشار دادند:

 مقدارپول نقد غارت شده                                    مدیون اسم اشخاص 

 ملیون دالر۲۷۹. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .           شیرخان فرنود  

 ملیون دالر ۵۰۴و بقولی مبلغ 

 ملیون دالر۴۰۴                       یم(فهیم )برادرقسیم فه )حصین( حاجی عبدالحسین

 ملیو ن د الر ۱۶. . . .                ( رییس جمهورمحمود کرزی ) برادر حامد کرزی 

 ملیون دالر (  ۲۲)و بقولی 

 ملیون دالر۱۶       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  حاجی محمد طاهر ظاهر

 ملیون  دالر  ۹. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .         )نصیر( غالم داوود نصیب

 ملیون دالر۱۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             صوفی نثار احمد 

 ملیون  دالر ۲    . . . . . . . . . . .       شکرهللا شکران . . . . . . . . . . . . . . . .

 ملیون دالر  ۳۶ . ) درسه بخش   مختلف( جمعاً   حاجی خلیل هللا فیروزی . . . . . . . 
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 ملیون دالر(  ۹اعشاریه  ۶۶) به قولی 

 ملیون  دالر ۱. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              حیات هللا ) نعمت هللا (  

 ملیون دالر ۱۲۱. . . . . . . . . . . .. . . .    . . . . . . . . .                      گاز گروپ .

 ملیون دالر۳۰.           . . . . . . . . . . . . . . . . .    تأسیسات نفتی بندر حیرتان 

 ملیون دالر ۲۱. . . .. . . .  . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .                   کابل نفت 

 ملیون دالر  ۹۸. . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . .            شرکت هوایی پا میر

 ملیون دالر۳۷. . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .          عبدالغفار داوی 

 الر ملیون د ۳۰   . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .                          گلبهار حبیبی 

 ملیون دالر ( ۳۹/۷) و بقولی 

 ملیو ن دالر ۶           . . . . . . . . . . . . . یواد وال . . . . . محمد ابراهیم ه حاجی

 ملیون دالر( ۱۵) و بقولی   

 ملیون دالر ۶               محمد طاهر و سلطنت جمعا ً ، اخترگل، هاک جان، ا جانکاک

 ملیون دالر۱۱. . . . . . . . . . . . . . .    .. . . . . .                      مشتریان عادی

 ملیون دالر۲۲. . . . . . . . . . . . .                   .) صرافی شاهین(مشتریان شاهین  

 ملیون دالر۲۰. . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . .                گلبهار تا ورز 

مقروض ها و مجرم  بعداً، محکمۀ استیناف کابل، از اشخاص ومؤسسات آتی نیز بعنوان  

 های قضیه ی » کابل بانک« نام بُرد: 

 غالم داوود نصیب  

 صوفی نثار 
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 اختر ُگل 

 محمد طاهر 

 مؤسسۀ آریانا ستیلیز 

 مؤسسۀ ظاهر گروپ 

 ظاهر گروپ 

دایر شد،۲۰۱۴که درسال    دادگاهی نیز  م درکابل  آتی را  اختالس مالی  اشخاص  دراین 

 مقصراعالم نمود: 

،عبدهللا  یتا باسو، احمد تمیم، موتوچی، ملک جان، محمد طاهر، حاجی شیرین، اماخترگل ُ 

هللا سیفی، فهیم  کرول، جانس، حسن اکبر، جورج، ضیا الحسن، احمد جاوید، نورجان، نور 

مسعودی،    محبوب شاه فروتن، امین هللا خیر اندیش، مصطفیتراب، کمال ناصرکرول،  

 . سیم فقیری، بسم هللا و محمد عارفظفرهللا  فقیری، شیر آقا علیم، محمد ق

دادگاه ِ   میالدی، طی جلساتِ  ۲۰۱۴درماه نوامبر مذکوربانکِ عامل ِ وشیرخان فرنود مدیرِ 

مورد  نفررا ارائه نمود که باید محاکمه شده  دوسیه های آنان    ۲۲۷کابل، اسمای   استینافِ 

 . رسی قرار گیردبر

اعضای پارلمان و  دیگر از  نفرِ   ۱۰۳به تعداد      منتشر شده همچنان آمده است که دراسنادِ 

این تعداد اشخاص، محتمالً  کابینۀ حامد کرزی نیزپولهایی را بعنوان قرضه اخذ کرده اند.  

ش  شاملِ  ارائه  که  فهرست  باشد  فرنود  شیرخان  توسط  نرسید.  ده  ما  بدست  آنها  اسمای 

همچنان اسم محمود کرزی برادرحامد کرزی که گفته شده از زمرۀ اختالس کننده های 

 مهم کابل بانک بوده است، درفهرست دادگاه دیده نمیشود. 

"   قولِ از  نم به نشر رسا نید، درآ۲۰۱۳ه مارچ  " بتاریخ ششم ماکه "کابل پرس مطلبی را

"    آمده است که  دراگوکاس" رییس کمیتۀ مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری  

،  قضیه به کشور های امارات توسط افراد دخیل در  ملیون دالر از کابل بانک ۹۰۰بلغ م
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، روسیه، بریتانیا، امریکا، قزاقستان و ترکمنستان منتقل شده است  چین، کوریا، ترکیه 

". 

این پولها دولک }دوصد هزار{  ازکه "    رمحضر محاکمه اظهار داشتفرنود دشیرخان  

دالر به زاخیل وال } وزیر دارایی کابینۀ کرزی { و هشتصد هزار دالر هم به داوود زی  

 " } سابق رییس دفتر حامد کرزی { پرداخته شده است . 

افضل هده    داشت که خانرجلسات محکمۀ استیناف کابل اظهارشیرخان فرنود همچنان د

وال سابق معاون بانک مرکزی افغانستان و حاجی دین محمد سابق والی کابل، از وجه  

 ملیون دالرقرضۀ بانک سؤاستفاده نموده اند.  ۶۵

یک  " که  باساس فهرست باال، بالغ بر مجموع پولهای حیف و میل شده از " کابل بانک   

ف  حاالت تأ س  ، نشان دهندۀو پنج ملیون دالرامریکایی میگردید   ملیارد و یکصد و بیست 

البته این    بود.  حامد کرزی  درسالهای زعامتِ   عمیق و گسترده  بار ناشی از فساد اداری

  - جهادی    اموال و دارایی ملی توسط قدرتمندانِ   غارتِ کوچک از  فهرست، تنها یک گوشۀ

یایی مختلف درکشور را به نمایش می  ، متنفذین دولتی و افراد و دسته های مافتنظیمی 

 گذاشت.

کابل بانک نوشت:  مالی در  مطالبی راجع به فساد های گستردۀ" نیویارک تایمز" طی نشر

انتخاباتی کرزی پرداخته و   " کابل بانک مبلغ دوصد هزار دالرامریکایی برای مبارزات  

بلند پایه ی دولتی و از جمله،    تحفه های ده ها ملیون دالری دیگر نیز برای مقامات  

تحویل    } وزیرامورداخلۀ وقت {    و حنیف اتمر} وزیر دارایی وقت (  برای زاخیل وال  

 داده است ."  

 دولت مقام های ارشدِ   کابل بانک بوسیلۀازیونها دالرمل  غارتِ هم از"وال استریت ژورنال " 

به ارزش  "  تراف کرده که  شیرخان فرنود اع همین نشریه ها،  به قولِ کابل سخن گفت.  در

دولتی از جمله، برای    ارشد    یکصد و شصت ملیون دالر، خانه و جایداد برای مقامات  

 برادر کرزی، برادراحمد شاه مسعود و . . . در دوبی خریداری کرده است " 

" مبلغ نهصد و  فطرت " سابق رییس بانک مرکزی افغانستان گفته است که  "عبدالقدیر

  )حصین(   و اشخاصی چون  حاجی حسینون دالر از کابل بانک کشیده شده  دوازده ملی
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محمود ، شیرخان فرنود،  داویعاون اول رییس جمهور{، غفارفهیم }برادرمارشال فهیم م

 ن نقش داشته اند. " .. درآکرزی، گلبهار حبیبی، صوفی نثار، طاهر ذاهب و .

  حقایقِ مجلس پارلمان احضارشد و یک سلسله به " همینکه  باید متذکرشد که آقای "فطرت

موردِ   تلخِ  نمود،  افشا  را  ها  اختالس  به  رسوایی  زورمندان ِ  تهدیدِ   مربوط  دراین  دخیل 

به ایاالت متحدۀ امریکا پناهنده گردید.  قرار )هرچند او نیزبعداً متهم به  گرفت و متعاقباً 

 همکاری با اختالس کننده ها گردید( 

ست " وغیره نیزیافته  ، " واشنگتن پُ نشریه های خارجی چون " گاردین "، " نیویارکر" 

 بیشتر به نشر رسا نیدند.   این قضیه را با شرح و بستِ های شان از

نامۀ " نیویارکر" بنام دکسترفلکینز گزارشی رادراین مورد به نشر رسانید  زتحلیلگر رو

 که ما اینک، بخشهایی ازآنرا در اینجا درج میکنیم: 

میالدی، زمانیکه مبارزات انتخاباتی برای انتخاب مجدد حامد کرزی   ۲۰۰۹دربهارسال  "  

ز بازرگانان برجستۀ افغان با نامزد ریاست جمهوری به شدت جریان داشت، گروهی ا

روزی، رییس اجرایی اسبق  یدر ارگ برای صبحانه دیداری داشتند. درمیان آنها خلیل ف

وسیاسی  لق به برخی از پ ررنگ ترین  کابل بانک، یک نهاد مالی بدون قید وشرطی که متع

ترین چهره های عرصه درکشور، چون برادران رییس جمهور کرزی و معاون رییس  

 جمهور مارشال فهیم نیز حضورداشتند."  

بانک دارتازه وارد در   : "فیروزی( چنین میخوانیمدرگزارش منتشره، راجع به فروزی )

ه نظر  عرصۀ بانکداری که تاریخچۀ زنده گانی وی درست مانند یک فیلم ماجراجویی ب

میرسد، دراواخردهۀ نود، برای فرمانده فقید احمد شاه مسعود کار میکرد و زمرد های 

عاید   با  و  میرساند  بفروش  فرمانده  برای  را  پنجشیر  درۀ  از صخره های  استخراجی 

، پول افغانی چاپ میکرد و بدین ترتیب، حاصلۀ آن به همکاری یک شرکت گمنام روسی

یاری میرساند یاران مسعود، زمانیبه جبهۀ مقاومت  از  اما به گزارش یکی  به  .  که  

ک میکند، بروی  { فیروزی درچاپ پول برای طالبان نیز کم  فرمانده اطالع داده شد}که

خشمگین شد و امر کرد که دستانش را ببندید، پاهایش را بسته کنید و او را نزد من 

  ۲۰۰۱سپتامبر سال  بیاورید. ولی قبل از دستگیری وی، فرمانده مسعود بتاریخ نهم  
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میالدی توسط دهشت افگنان شبکۀ القاعده به شهادت رسید... }فیروزی{ درمدت زمان 

{ و با ارزش ترین رییسان عامل یکی از نهاد ی کمی تبدیل به یکی از مهم }ترینخیل

 های مالی درکابل گردید."

انتخاباتی جناب کمک کنیم"،  ما میخواهیم به مبارزات  : "  گزارش این چنین ادامه می یابد

فیروزی خطاب به رییس جمهور کرزی در همین صبحانه گفت : " چه کاری میتوانیم  

انجام بدهیم؟ "، رییس جمهور، فیروزی را به سوی وزیر دارایی و خزانه دار مبارزات 

انتخاباتی خود، حضرت عمر زاخیلوال هدایت کرد. زاخیلوال افشأ کرد }که{ دو روز بعد  

، دو مردی که خود را کارمندان کابل بانک معرفی میکردند، با کیف حاوی دوصد  ازآن

هزاردالر نقد نزد من آمدند... به همکاران خود درستاد انتخاباتی آقای کرزی، من کیف 

 را گرفتم و آنرا مستقیماً بردم..."

د را درسفارت امریکادرکابل، ده ها مور   محققیندراین گزارش همچنان گفته شده که "  

نشان داده اند که در آن مسئولین کابل بانک ممکن است مقامات افغانی را رشوه داده  

باشند. ازجمله، مزایدۀ موفقانۀ اجرا و پرداخت معاشات ماهانۀ کارکنان دولت که هرماه  

حد اقل هفتاد و پنج ملیون دالر که کابل بانک برندۀ آن شد. دسترسی بدین معاشات،  

 ونها دالر مفاد را برای بانک آماده میسازد."فرصتی برای کسب ملی 

میخوانیم درجای   چنین  گزارش  ازاین  مقامات  :  دیگری  ازسوی  نیز  دیگری  افراد   "

امریکایی بعنوان برخی از مهم ترین دست اندرکاران دولت کرزی ذکر گردیده اند مانند 

و حنیف  یونس قانونی، رییس پیشین پارلمان افغانستان، فاروق وردک وزیر معارف  

اتمر وزیر پیشین  امور داخلۀ کشور... قانونی گفت که او مقدار پولی را از یکی از  

کم   قالب  در  بانک  کابل  انتخابات  کرؤسای  مبارزات  برای  مالی  خود    های  پارلمانی 

 پذیرفته است؛ ولی بیاد نمی آورد چه مقدار پولی..."

الکترونیکی افغانها به نشر    طریق رسانۀ م از۲۰۱۲ سال  نوامبرِ ماه    نیمۀگزارشهایی که در

تشکیل  آن    کابل بانک، دادگاه ویژۀ  حران  ز ب  حدود دو سال ا" با گذشت  رسید، گفته شد که  

( در داد گاه حضور  یروزیفهللا  ) شیرخان فرنود و خلیل  شد وتنها دو تن از متهمان  

  بانکِ   عمدۀسووالن ِمازخان  فرنود، یکی  در همین رابطه افشا گردید که شیر   یافتند. "

 کابل بانک در  پول  " حدود بیست ملیون دالر ازداشته که   دادگاه اظهارمذکوردرجلساتِ 
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باساس گزارش خبرنگاران    ".   به مصرف رسیده استرقابت های انتخاباتی حامد کرزی  

از این  : "    که    "فرنود"  خطاب به " فیروزی"  دردادگاه گفت  ،دادگاه  حاضر در محضرِ 

دولت حامد کرزی{  و هشتصد هزار    ر دالر به زاخیل وال }وزیرمالیۀپولها، دوصد هزا

دالر به داوود زی }رییس دفتررییس جمهور و سفیرافغانستان در اسالم آباد{ پرداخته 

 یی ! 

" این نشست به نتیجه یی نرسید و تصمیم در بارۀ این  آمده بود که    درگزارشهای منتشره

 { واگذارشد. "  بعدی } دادگاهبیست و دو تن }متهمان{ به نشست  

مارشال فهیم } معاون اول رییس   ، برادر  ن فهیمی" حسدراین گزارش عالوه گردید که  

 جمهورکشور{، حدود یکصد و هشتاد ملیون دالر به بانک بدهکار است ." 

افغانی گفتند که اعتقاد ندارند مجرمان و اختالس کننده   سیاسی جامعۀ لیلگرانِ تح برخی از

.   اختیار دارند، در دادگاه مربوط مجازات شوند  زور و زریکه در، بربنیادِ  کابل بانکگانِ 

(۳۸۳ ) 

میالدی، فیصلۀ یک محکمه درمورد    ۲۰۱۳سال  رسانه های کابل درهفتۀ اول ماه مارچ ِ

شیرخان     ،" دادگاهکه    را به نشر رسا نیده نوشتند کابل بانک  تن از اختالس کننده گانِ دو 

فیروزی   خلیل هللا  و  مدت  فرنود  به  حبس  را  نمود.پنجسال  محکوم  محکمه  "  تنفیذی 

ملیون دالر و خلیل فیروزی را به پرداخت    ۵۳۱همچنان شیرخان فرنود را به پرداخت  

ابل پرس " به تاریخ  " ک  ، نشریۀ مشهورِ اما، به تعقیب آن ملیون دالر محکوم کرد.    ۲۷۸

کم در حالی از سوی دادگاه اعالم ... این ح  : "  م نوشت که۲۰۱۳پنجم  و ششم ماه مارچ

یعنی جمی کرزی،  حامد  مافیای  اعضای  از  یکی  پیش  روز  چند  که  و  میشود  کرزی  ل 

، یک زن را به قتل رساندند. درماه اکتوبر سال   نظامیانافرادش با شلیک به سمت غیر  

نظامیان در شهر کابل شلیک  نیز جمیل کرزی درحالیکه مست بوده به طرف غیر    ۲۰۰۸

زی نه تنها جمیل کرزی مجرم ررساند. درمافیای خانواد گی ککرده و چند تن را به قتل  

  همچنان   برای او و سایر اعضای این مافیا باز تر میشودتا   نمیشود، بلکه شرایطشناخته  

 کسی که با تقلب برنامه ریزی به غارت وجنایت  خود ادامه دهند... شخص حامد کرزی
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شده کرسی ریاست جمهوری را اشغال کرده به همراه محمود کرزی برادرخود، مستقیم   

بانک دخیل میباشند، اما محکمۀ نمایشی بدون اشاره مردم درکابل  اموال   در پروژۀ غارت  

 به دخالت های این دو، برپاشد تا مسیر اصلی دوسیه دنبال نشود..." 

یرآشنا" به نشر رسا نید که  نشریۀ مذکور، مطلبی را بتاریخ ششم ماه مارچ  به قلم " ام

کابل بانک دست دارند؛ اول حاجی   من چهار بازیگر در بحرانی ساختن    " از نظر  :  میگفت

نوالی } ، سوم سار، دوم خلیل هللا فیروزیحسین فهیم }برادرمعاون اول رییس جمهور{

{ و چهارم خود رییس جمهور کرزی. من واضح و بدون ترس میگویم اول  مدعی العموم

ملیون دالر از بانک گرفته است    ۱۷۸حاجی حسین فهیم برادر مارشال محمد قسیم فهیم  

"... 

نهم ِ  بتاریخ  که  دیگری  گزارش  دسامبردریک  خبرگزاری  ۲۰۱۳ماه  ازطرف  میالدی 

گف  رسید،  نشر  به  برادرپژواک  محمودکرزی  که  شد  فهیم  ته  حسین  و  کرزی  حامد 

نیزدخیل اند.  یس جمهور، دریک معاملۀ پولی دیگر ری   برادرمارشال قسیم فهیم معاون اولِ 

بود آمده  "  درگزارش  قرضۀ    باگذشت  :  امریکایی  دالر  ملیون  یازده  حدود  چهارسال، 

تضمین   به  انویسمنت  افغان  شرکت  به  چهاربانک  طریق  از  که  اسهام    میعادی 

محمودکرزی، حسین فهیم و میرویس عزیزی در فابریکۀ سمنت غوری اجرا شده، اما  

 است . "  تا هنوز قرضه و تکتانۀ آن تحویل بانکها نگردیده 

...  پشتنی بانک آمده است که "    سابقِ   ، به نقل ازرییِس در گزارش خبرگزاری پژواک

صدها دوسیۀ اینگونه مقروضین درپشتنی بانک موجود است و نمیتواند که در مورد 

یکصد و پنجاه    از  د.... دوسیۀ این قرضه، یکی  یکی از این قرضه ها معلوما ت بده

ما موجود است و اگر من در مورد یک دوسیۀ مشخص صحبت    دوسیه ای است که نزد

 کنم، فردا برمن هم انتقاد میشود که چرا روی یک دوسیه صحبت میکنی."

تأسیس  ا سرمایۀ ابتدایی پنج ملیون دالرمیالدی ب   ۲۰۰۴سال  شد که کابل بانک درباید متذکر

مشتریانِ  و  در  شد  مدتِ آن  هزار   یک  صد  سه  و  ملیون  یک  به  بالغ  کوتاه  نسبتاً 

 ( ۳۸۴)نفرگردید.
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مجموع  نماینده گی درسراسرکشورگردید و   ۶۸بانک مذکور، ظرف مدت کوتاهی، دارای  

 م بالغ بر یک  ملیارد دالر امریکایی شد. ۲۰۰۹دارایی آن تا اخیرسال 

کابل بانک، نخستین    رسوایی اختالِس   که پس ازباال گرفتنِ باید عالوه نمود  این نکته را نیز  

میالدی درکابل    ۲۰۱۲سال    حران، درماه نوامبرِ علنی دادگاه رسیده گی به این بُ   نشستِ 

(   فیروزی شیرخان فرنود و خلیل هللا بانک متذکره )  مهمِ   مسووالنِ ازو تنها دو نفر  دایرگردید

 به پنج سال حبس تنفیذی محکوم گردیدند.  

کتاب " گفتماِن بحراِن افغانستان" که توسط دانشمند افغان بنام دکترسید    ۳۹۳درصفحۀ  

" سفارت ایاالت متحدۀ  موسی صمیمی درکشورآلمان به طبع رسیده است، چنین میخوانیم:  

"  بانکی "کابل بانک  اصول    مربوط به عملکرد های نا روا و خالف    امریکا درکابل، اسناد  

داد.  نیروهای بین المللی درافغانستان قرار  س، فرمانده کل  را دراختیار جنرال دیوید پتریو

نامبرده، نشست   افغانستان و عبدالقدیر    جنرال  با حامد کرزی رییس جمهور  مشترکی 

گزار کرد. پتریوس، فطرت را قناعت داد و کرزی فطرت رییس " دافغانستان بانک" بر

ز، گام های پیشگیرانه  خانمانسورا وادار ساخت تا به غرض جلوگیری از یک بحران  

دوشنبه   روز  به  فطرت  آقای  بردارند.  ریاست    ۲۳ای  فرمان  به  مطابق  آگست،  ماه 

رییس هیأت نظار و  مشترک، آقایان شیرخان فرنود  جمهوری افغانستان، دریک نشست  

ک  نخلیل هللا فیروزی رییس هیأت عامل بانک را وادار به استعفا ساخت و تصدی امور با

از ک  نیازی را به یکی  آقای مسعود موسی  نام  به  بانک  دافغانستان  با تجربۀ  ارمندان 

 سپرد."

تاآنجا که رسانه ها گزارش دادند، درقدم بعدی، وجه هفتاد ملیون دالررا نیزبانک مرکزی  

از این اقدامات، درنجاِت بانک از    یک افغانستان دراختیارکابل بانک گذاشت، ولی هیچ  

؛ زیرا اقداماتی که ازسوی ریاست جمهوری و بانک مرکزی  ورشکسته گی، مفید تمام نشد

 کشور انجام میگرفت، رابطه یی با ریشه های بحران و اصل عوامل  بحران ساز نداشت. 

جمهورِ  رییس  غنی  اشرف  آقای  متعاقبِ   اما،  فقط  در بعدی،  پیروزی  اد  و  ای انتخابات 

داده شود و بهمین اساس،  جدداً تحت بررسی قرارسوگند، دستورداد تا قضیۀ کابل بانک م

درماه  مۀ  محک مجدد،  گی  رسیده  یا  و ۲۰۱۴نوامبراستیناف  دایرشد  درکابل  عالوه  م 

مسوول،    افراد و اشخاِص   حیف و میل شده از نزدِ مبالغ ِحکم مبنی برحصول ِ ازصدورِ 
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افزایش داد. گفتنی است که حتا پس  ز پنج سال به ده سال  ادو نفرمتذکره را  حبس ِمیعاد ِ

دوسیه   مجدِد  برگشایِش  مبنی  افغانستان  رییس جمهورجدیِد  غنی  اشرف  ازصدوِرفرماِن 

تعدا به  ها،  رسانه  به  پارلمان  ازوکالی  برخی  قراِراظهاراِت  اختالس،  چهارده های  د 

" اختالِس  بانک"  نفرازمتهماِن  متعاقِب  کابل  فقط  درحالیکه  ازکشورفرارنمودند. 

صدوِرفرماِن ریاست جمهوری، باید فوراً همۀ متهمان، ممنوع الخروج اعالم میشدند و  

هرگزحق نمیداشتند با استفاده ازپاسپورت های رسمی و پروازطیاره ازمیدان هوایی بین  

 المللی کابل بخارج از کشور فرارنمایند. 

کارشناسان  بررسی  و  کارکردمطالعه  پیرامون  که  یی  سیستم   ه  افغانستان    های  بانکی 

از  در آتی شاملِ   ۲۰۰۱سالهای پس  نکات  به    فهرستِ   میالدی صورت گرفت،  مربوط 

 :  گردیدبعدی در سیستم  نقایص، کمبودها و مشکالت 

 آگاهی مردم و کارمندان بانکهاطح  ِ س*پایین بودن ِ

 بانکها کارمندان و مشتریان ِ* پایین بودن سطح کلتور وفرهنگ ِ

 کادر های مسلکی به خارج   * فرارِ 

 ملکیت بانکها توسط قدرتمندان * غصب ِ

 قرضه های قبلی حصولِ  * عدمِ 

 محلی در امور بانکها  * مداخله و نفوذ منفی زورمندانِ 

 حقوقی در ریفورم پولی * موجودیت نقایص ِ 

 کشور   خاِص شرایط ِ  بانکی بدون در نظر داشتِ   قوانین جدیدِ * انفاذ ِ

 دولت از بانکها مؤثرِ حمایت ِ* عدم ِ

 بانکی باالی بانکهای خصوصی و دولتی   قوانینِ  یکسانِ * عدم تطبیق ِ 

 دارایی های مشتریان در بانکها و عدم اعتماد فی مابین بانکها و مشتریانحفظ ِ  * مشکلِ 
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 بانکی   تخنیکی و تکنالوژی جدیدِ  وسایلِ  * نبودِ 

 بانکی درکشور  اشتهاراتِ * کمبود ِ

 کافی مالی   امنیتِ  * نبودِ 

 * کمبود انرژی برق و ایجاد وقفه درکارهای بانکی 

 * عدم همکاری محاکم        

 موجودیت بانکها درافغانستانتعدد 

و   امروز(  تا  )ازروزتأسیس  افغانستان  بانکهای  ازمجموع  بود  نخواهد  بیجا  درهمینجا 

میالدی و تعداد بانکهای تأسیس شده در    ۲۰۰۱تحوالِت وارده دراموِر بانکی پس از سال  

 افغانستان را درج نماییم :

 

   ل تأسیسسا                                                        نام بانک های دولتی

 خورشیدی ۱۳۱۱  م(  ۱۹۳۳)                       ملی افغان                   بانک 

 خورشیدی   ۱۳۱۳م(۱۹۳۴)        ی افغانستاندافغانستان بانک یا بانک مرکز 

 خورشیدی  ۱۳۳۳ م(    ۱۹۵۴)                                  بانک    پشتنی تجارتی

 خورشیدی ۱۳۲۶م (۱۹۴۷)                    رهنی وتعمیراتی             بانک 

 خورشیدی ۱۳۳۳   م( ۱۹۵۴)                           بانک انکشاف زراعتی     

 خورشیدی۱۳۳۵م(۱۹۵۶)                       بانک انکشاف صنعتی            

 خورشیدی۱۳۵۵م(۱۹۷۶)           نک انکشاف صادرات                     با

 سال تأسیس                                    بانکهای خصوصی
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 م ۲۰۰۴    ن المللی افغانستان  ................................بانک بی

 م۲۰۰۷  نایتد بانک        ....................................افغان یو

 م۲۰۰۴ ........................................         آرین بانک       

 م۲۰۰۶ بانک          ........................................  عزیزی

 م۲۰۰۹ انک           .........................................  باختر ب

 م۲۰۰۹ نفر بانک          ........................................  ضغ

 م۲۰۱۱ ل بانک           ........................................ نیوکاب

 م۲۰۰۸ بانک            ........................................  میوند 

 م ۲۰۰۴                کابل بانک                                        

 م ۲۰۰۶خورشیدی(۱۳۸۵)     ..............بانک تجارتی انصاری 

 بانکهای خارجی  

 م ۲۰۰۵     ............................................      الفالح          بانک

 م۲۰۰۴     .................................................    حبیب بانک       

 م۲۰۰۳ ..............................................       بانک ملی پاکستان  

 م ۲۰۰۴   پنجاب نشنل بانک    ..............................................   

 م  ۲۰۰۳ ستندرد چارتر بانک  ..............................................     

 م۲۰۰۴   ( The First Micro Finance Bankبانک قرضه های کوچک )

 م۲۰۰۰             (    Brac Afghanistan Bankبرک بانک افغانستان)

 (     ....International Finance Cooperationبانک همکاریهای مالی بین المللی ) 
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 رشوه گیری وزرای کابینۀ کرزی

تاریخ   شمارۀ  در  همچنان  پُست"  واشنگتن   " نوامبر  ۱۸روزنامۀ  خویش،  ۲۰۰۹ماه  م 

کرزی را نیز چنین  موضوع مربوط به رشوه گیری ابراهیم عادل وزیر معادن در کابینۀ 

نید رسا  نشر  "  به  اخذ  :  بدل   در  معدن    ۳۰عادل  دومین  داد   قرار  رشوه،  دالر  ملیون 

الیت لوگر افغانستان{ را با شرکت چینی بنام  بزرگ  مس جهان }معدن مس عینک در و

، بدون اینکه  Metallurgical Group Cor" " شرکت گروه استخراج و ذوب  فلزات  

 اوراق  داوطلبی دیگر شرکت ها را مطالعه کند، امضانمود. "   

های  رسانه  درسطح  بسازد،  ثابت  را  موضوع  این  بتواند  که  مؤثقی  سند  باآنهم، 

 کشورمنتشرنشد. 

وِل ذبیح هللا عصمتی سابق رییس شرکت هوایی آریانا گفته شد که " عنایت هللا قاسمی  ازق

که بحیث وزیرترانسپورِت کابینۀ کرزی ایفای وظیفه مینمود، همراه با شخص دیگری  

ملیون دالر دیگر به این   ۴۰ملیون دالر را اختالس نموده و    ۶۰بنام " نادرآتش "، مبلغ  

 "  بازهم، کدام سند مؤثق دراین زمینه انتشار نیافت. شرکت خساره وارد نمودند.

موضوع مربوط به اختالِس مالی شخص دیگری بنام " صدیق چکری " که داماِد برهان 

الدین ربانی رییس جمهوِر پیشین بوده ومدتی بحیث وزیرحج واوقاف ایفای وظیفه مینمود  

بدون محاکمه   توانست  او  ولی  گردید،  وعام  زبانزد ِخاص  مراجع  نیز  به  جوابگویی  یا 

دولتی، افغانستان را به قصد انگلستان ترک گوید. مقداردقیِق پولهای اختالس شده توسط  

 صدیق چکری به اختیار نویسندۀ این اثر نرسید. 

همچنان، مسووالِن اتحادیۀ ملی ژورنالیستاِن افغانستان به سلسلۀ انتقاد ها و افشاگریهای  

م ازقوِل روزنامۀ " دیلی بُست "، گزارش دادند که  ۲۰۱۳سال  داخلی، دراوایِل ماه اکتوبرِ 

مرتکِب اختالِس مالی گردیده دکترسید مخدوم رهین وزیر اطالعات و فرهنِگ کشورنیز  

به رسانه های    است. افغانستان  ملی ژورنالیستاِن  اتحادیۀ  اجرایی  فهیم دشتی" رییس   "

-۰وجه یک ملیون دالر امریکایی بمنظور یک قرارداد، بحساب نمبر )"  کشورگفت که :  
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  ۷۵۰( بنام دکتر سید مخدوم رهین واریز شده که ازآن جمله، معلوم نیست مبلغ  ۴۸۶۲۸

 ست ؟ "  هزار دالرآن درکجا بمصرف رسیده ا

منبع اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان گفته است که اسناِد دست داشته دراین مورد را  

رسماً غرض تحقیقات، عنوانی دادستانی کُل و ادارۀ عالی مبارزه با ارتشا و فساِد اداری 

 فرستاده اند. 

دولت کرزی  اسناِد منتشر شده توسط شبکۀ تلویزیونی " طلوع" افشا نمود که وزیِرمالیۀ   

بنام )عمر زاخیلوال(، عالوه از آنکه جایداِد گرانقیمت درشهرهای )د  بی(، کابل و جالل  

آباد برای خودش دست و پا نموده است، چند صد ملیون دالرامریکایی نیز به حساب های  

پرس"،   کابل   " ازجمله  و  ها  است. رسانه  واریز شده  کشوِر خارجی  درچند  وی  بانکی 

الس شده توسط )عمرزاخیلوال( را سه اعشاریه پنج ملیون دالرامریکایی  مجموع پوِل اخت 

وانمود کرد. قبل ازآن نیز روزنامۀ معتبر" نیویارک تایمز"، طی شمارۀ مؤرخ سوِم ماه 

م خویش با انتشاِرعکِس دستجمعی حامد کرزی که او را با پدر و برادراِن  ۲۰۱۲جون سال  

فساِد مالی برادران و حتا تعدادی از اعضای خانواده    هفتگانه اش نشان میداد، پرده از روی

   بود.                                و اقارِب وی و سؤاستفاده ی آنان درساحاِت مختلف برداشته

شبکۀ تلویزیونی مذکورحتا صورت حساِب بانکی آقای " زاخیلوال " را که وجوه واریز  

                                         منتشرکرد.   شده به حسابش را با وضاحت نشان میداد، نیز

  خویشخوری   را متهم به  "حضرت زاخیلوال "نستان،  این تنها نبود. برخی ازرسانه های افغا

نمودند.                        و بی عدالتی دربخش تقررکارمندان وزارت مالیه یا دارایی نیز   

خورشیدی  ۱۳۹۳افغان پیپر" فهرست آتی را درماه حوت سال  یکی "مثالً سایت الکترون 

به نشر رسانید که گویای مقرری نزدیکان و خویشاوندان وزیرمالیه درپُست های اداری  

                                                   د:  وگمرکی درچارچوب آن وزارتخانه میباش
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ی اجتماعی درتمام نهاد های دولتی تحت  بیعدالتی هاهرچند چنین روشها، خویشخوریها و  

بعضی   به  راجع  اسنادی  و  مطالب  بازهم،  بود،  مروج  وی  اخالف  و  کرزی  زعامت 

مثالً   جمله،  ازآن  درزمیکرد.  ها  رسانه  به  آگاه  منابع  کشورازسوی  های  ازوزارتخانه 

ان وجود  سؤالها، شکایت ها ونابسامی های زیادی درمورد وزارت امورخارجۀ افغانست 

"  آژانس خبرگزاری "پژواک لۀ آن نپرداخت.  داشت که هیچگاه و هیچکس به رفع و ازا

بی  ۱۳۹۳دراواخرسال   و  بازی  واسطه  و  خویشخوری  های  ازنمونه  یکی  خورشیدی، 

                                        عدالتی  درآن وزارت را بدین گونه به نشر رسانید:   

یافته های آژانس خب ری پژواک نشان میدهد که بسیاری کارمندان دیپلومات وزارت  " 

را   واب خارجه  و  حکوفرزندان  های  مقام  وپیشیِن  ستگاِن  برحال  اعضای  و  پیشین  متی 

این وزارت    شورای ملی تشکیل میدهند که بدون درنظر داشت معیار های استخدام، در

                                                                            به کارگماشته شده اند:     

   جمهور           ادیب فهیم پسِر بزرِگ مارشال محمد قسیم فهیم معاوِن اوِل سابق ِرییس
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 تقی خلیلی پسِر بزرِگ کریم خلیلی معاوِن دوِم رییس جمهوِر پیشین 

ِر محمد یونس قانونی رییِس پیشیِن ولسی جرگه و معاوِن اوِل اسبِق رییس جمهور پس  

 پسِر عمر داوود زی وزیر پیشیِن  امورداخله

 همسر نیلوفر ابراهیم عضو ولسی جرگه 

 پسراِن داوود کلکانی عضو ولسی جرگه 

 پسِر ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی 

 دختِر قاضی راحله عضو ولسی جرگه 

ِر حمیده احمدزی عضو ولسی جرگه براد  

 برادِر انوارالحق احدی وزیر پیشین تجارت و صنایع 

 برادِر فاروق وردک وزیر سابِق معارف 

 پسِرقیام الدین کشاف رییس شورای علمای افغانستان

 پسرو دخترمحی الدین صاحب زاده رییس اداری وزارت خارجه 

 پسِرمحمد عبده عضو ولسی جرگه 

ذکی عضو ولسی جرگه برادِر قدرت هللا   

 دختِرنظیفه ذکی عضو ولسی جرگه 

 برادرزادۀ عبد الرب رسول از رهبراِن جهادی و عضو سابق ِولسی جرگه 

 دختر و داماِد نوراکبری عضو پیشین ولسی جرگه 

عضو ولسی جرگه ]کوفی[ خواهِر فوذیه رووفی  

ن عضوولسی جرگه آرین یو برادِر   



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1207 

 

کار و امور اجتماعیدختِر آمنه افضلی وزیر پیشیِن   

لوی سارنوال " الکو " پسِرمحمد اسحق   

و دو دختِرتوریالی ویسا سر پرست والیت کندهار ازجملۀ دیپلمات های وزارت خارجه  

 اند. " 

بازیها واسطه  این  گفتیم،  امتیازهای دولتی    چنانکه  و  انحصارکرسی ها  واین غصب و 

ازرویداد   پس  بخصوص  وسایرمتنفذین،  تنظیمی  و  جهادی  وقدرتمنداِن  حاکمان  ازسوی 

                                          میالدی درکشور سخت بیداد میکرد.     ۲۰۰۱های سال  

امریکا در   عمومی تفتیِش ۀادار" آمرِ میالدی بود که آقای "جان سپیکو ۲۰۱۳ماه می سال 

" وجه پنجاه ملیون دالرپول ربوده شده از افغانستان )سیگار( افشا نمود که  اموربازسازی

ایاالت متحده را که مفتشین این اداره سال گذشته  در یک حساب بانکی افغان پیدا   کِ کمُ 

،  {حکومت کرزی به }  عالیرت کرده بودند، دفعتاً نا پدید شد...از پایین ترین کارمند تا مقاماتِ 

جنایی هستند..." سرمفتِش  کنندۀ شبکۀ  "    حمایت    : که  نمو  امریکا عالوه  تفتیش  ادارۀ 

اولتراز همه ما گفته بودیم که حساب بانکی باید منجمد شود و از این پولها حفاظت صورت  

گیرد، اما متأسفانه چند هفته قبل معلوم شد که این حساب بانکی توسط عده یی از بیروکرات  

   "     . ..ها  کشیده شده است د این پول های قدرتمند دو باره آزاد شده و اکنون قسمت زیا

این قضیه صراحتاً  یل درعالیرتبۀ دخ   مشخص و فرد یا افرادِ   بانکِ اگرچه آقای "جان " از

اداری دولت   صورت، این هم یکی دیگر از رسوایی های مالی و فسادِ هرنام نب رد، ولی در

                                                                  حامد کرزی بود که بر سر زبانها افتاد.

" مقداری  م اعالم نمود که   ۲۰۱۳( دراخیرماه اکتوبر امریکا )سیگار تفتیش و نظارتِ دفترِ 

، تقویت نیرو  مریکایی که در پروژه های بازسازیکهای حدود یکصد ملیارد دالر ا از کم  

ایجاد   و  امنیتی، حکومتداری خوب  امریکا  های  توسط  اقتصادی  توسعۀ  برای  سهولت 

ی و سایر مشکالت  برنامه، ناکارایی مدیریت  ضایع شدن است ... ضعف    هزینه شده، درحال  

ساخت } ساخت و ساز{ بی کیفیت، تهدید جدی برای این پروژه ها بحساب  همانند تاخیر در

المللی توسعۀ امریکا  ک نهاد بین  می آیند... حدود دوصد و سی و شش ملیون دالر کم  

                     رد قرار دارد..."برای افغانستان نیز در خطر ضایع شدن، کاله برداری و دستب  
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ابیده بود که رسانه های  مالی کابل بانک نخو بزرگ ِ  هنوز سر و صدا های مربوط به اختالِس 

زیزی بانک  " ع  کارمندانِ ملیون دالرامریکایی توسط یکی از  وجه یک   مورد سرقتِ کابل، در

کود یا    توانسته با بدست آوردنِ   شد که سارق" گزارش دادند. گفته  بنام " شگوفه صالحی "  

  بانک بیرون کشیده بحسابهای اعضای خانواده اش در  بانکی، مبلغ متذکره را ازخاِص   کلیدِ 

انتقال دهد.   افغانستان  از  این  خارج  بانکداری    به روندِ   رویداد، ضربۀ سخت دیگری البته 

                                                         دولتمداری حامد کرزی بود.    پای کشور در دورانِ تقریباً نو

منبع  قول ِ خورشیدی از  ۱۳۹۲ سال  آوا(، درماه عقربِ خبرگزاری صدای افغان )همچنان،  

ملیون  و پنجصد هزار افغانی توسط دو    ۳۲۸بیش از  وزارت مالیۀ افغانستان گفت که "  

رفته است  کارمند، از حساب به سرقت  این وزارت    قولِ و همین خبر گزاری از. "  های 

آن    خزاینِ   اختالس کننده که مربوط به ریاستِ   سخنگوی وزارت مالیه خبر داد که دو کارمندِ 

اند.                                                             ایی و دستگیر شده وزارت بودند، شناس  

م  ازقول مقام های والیت قندهارگزارش  ۲۰۱۵خبرگزاری بی بی سی درماه فبروری سال  

...کارمندان  شعبۀ بانک مرکزی در ولسوالی }شهرک{  سپین بولدک قندهار،  داد که : "  

دزدیده اند... مدیرشعبۀ بانک مرکزی افغانستان در ولسوالی سپین  پول های این بانک را  

و بعداً به پاکستان فرار کرده   بولدک، درتبانی با دو مامور  خود، پول های بانک را دزدیده

نمود که :" پنجاه ملیون   الوه ازقول رییس بانک مرکزی اضافهخبرگزاری مذکور ع   اند."

ت . "                                                                       رده شده اسافغانی ازخزانۀ بانک ب    

نورهللا دالوری    قولِ ه شبکۀ اطالع رسانی افغانستان ازمیالدی بود ک  ۲۰۱۴اواخرماه می  

و  ریی چین  مابین  فی  بانکی  فعالیت  چین  های  مقام  که  نوشت  افغانستان  مرکزی  بانک  س 

" این  منتشره، رییس بانک مرکزی گفت که    . قرارگزارِش نموده استن را تحریم  افغانستا

قانون مبارزه با فساد مالی در افغانستان اتخاذ    تصمیم دولت چین به دلیل تصویب نشدن  

شامل   نخست  مرحلۀ  در  ها  تحریم  این   ... است  انتقال    شده  بانکهای    منع  طریق  از  پول 

ست و در صورتیکه قانون مبارزه با اختالس و  افغانستان به چین و از چین به افغانستان ا

برخی از بانکهای   سیاه   در فهرست   ز دیگر تصویب واجرا نشود، کشورملی تا ده رو فساد  

                                                                                   جهان نیز قرار میگیرد." 
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که  متعاقبِ  بود  گزارش  پارلمان    ازسوی  همین  مجلس  باالی  افغانستان  مرکزی  بانک 

ران بیشتردرسیستم  گیری ازبح  غرض جلو مبارزه با پولشویی " را  فشارآورده شد تا " قانون

دکتررمضان    " بنام  پارلمان  ازاعضای  یکی  برساند.  تصویب  به  زود  هرچه  بانکداری، 

تلویزیون " طلوع " بتاریخ  بشردوست " طی مصاحبه ای در برنامۀ " فراخبر" مربوط به  

... جهانیان اطالع دارند که افغانستان  خورشیدی چنین گفت : "    ۱۳۹۳ماه جوزای    چهاردهمِ 

است. مطابق گزارشهای سازمان ملل، تولید و    }تطهیرپول{  پولشویی  بزرگ   یکی ازمراکز  

از این پول   ملیارد دالر در آمد دارد. یک در صد  ۶۷مواد مخدر در افغانستان حدود    قاچاق  

درصد آن به    ۹۳منطقه مصرف میشود و    درصد آن توسط قاچاقبران    ۶توسط دهاقین و  

تروریستی استفاده   جیب مافیای بین المللی میرود وبخشی از آن را نیز طالبان و گروه های 

بنابرآ شمول  میکنند.  به  منطقه  کشورهای  از  کدام  هیچ  نفع  به  این  پاکستان،    ن،  ایران، 

هندوستان، روسیه  و حتا چین و امریکا و انگلستان نیست  تا قانون مبارزه با پولشویی  

در افغانستان تصویب گردد... متأ سفانه دولتی به نام دولت افغانستان و مقاماتی به نام  

خشی از  افغانستان نداریم ؛ زیرا این مقامات فقط تذکره ی افغانستان را دارند و ب  مقامات  

آنها از بودجه ی افغانستان است و معاش دالری و کالن خود را از خارجی ها دریافت    معاش  

، کشورهای خارجی همواره  خارجی نشر شدهمیکنند. مطابق گزارشهایی که در مطبوعات  

جیب    به  را  خود  ملیونی  های  بنابرآمقامات  دالر  ریزند،  می  افغانستان  مقامات    نفع    ن، 

افغانستان  رهای خارجی در این است که چنین در آمد های غیر قانونی درحکومتی و کشو

                                                                                        "  وجود داشته باشد. 

سال گذشته، بازرس ویژۀ امریکا در امور افغانستان،  شبکۀ اطالع رسانی عالوه نمود که "  

بانکداری کشورما را بی ثبات و در معرض بحران تازه مشابه کابل بانک دانسته و گفته  

بود که  بانک مرکزی افغانستان در عرصۀ ظرفیت کارمندان، بررسی داخلی، حسابدهی و  

                                    "    ارزیابی، بسیارضعیف است و نیاز به توسعۀ جدی دارد. 

خارجی هایی که  آنعده از  مختلفِ   دست بازیها و اختالسهای مالی درحلقاتِ نا گفته نگذریم که  

استافغانستادرامور داشته  نیزوجود  بودند  ذیدخل  درموردِ ن  ها، قرار  عقدِ   . بخصوص  داد 

میل هایی صورت پذیرفت. منحیث  مالی، حیف وشیوه های دخل وخرچ ِ رد پروژه ها وپیشب  

م نوشت که مبلغ پنجاه ملیون  ۲۰۱۳نمونه باید گفت که وبسایت " کژلتی " درماه جوالی  

ایتالیا  زمان انکشاف بین المللی قانون درعدلی، ازمجرای ساکه به منظورآموزشهای  دالری  
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بود،  داده شده  افغانستان اختصاص    نبودِ در   رقابت }داوطلبی{ و  بدون درنظرداشتِ   برای 

.  و یا رسانه های امریکایی  مربوط امریکایی بمصرف رسیده است  مقام های  دقیقِ   نظارتِ 

نوشتند که علی رغم آنکه به ساختارپایگاه نظامی پ رخرچ در والیت هلمند نیازی نبود و با  

  ، مبلغ سی و پنج ملیون دالرباالی به سمع مسووالن رسانیده شده بود  بالً آنکه این بی نیازی ق

ن صورت گرفته  یچ نوع استفاده یی ازآمدرن بمصرف رسید، بدون آنکه ه  چنین ساختمانِ 

                                                                                                              .باشد

افغانستان به رهبری حامد کرزی،   دولتِ  مالی و اختالس ازدارایی های ملی دردستگاهِ  فسادِ 

ازق تعداد زیادی  نیزداشت. مثالً،  دیگری  تفنگدارانِ   درتمندانِ اشکال و شیوه های    سیاسی، 

سالهای پس  نا هنجارِ  شرایطِ  بلند رتبه، درتحتِ  کارمندانِ تنظیمی، واسطه داران و    –جهادی 

رهایشی شان را نیزبحساب    منازلِ دفاتر و    گاز وبرقِ   مصرفِ   ی، حتا پولِ میالد  ۲۰۰۱از

، مطالبی  م۲۰۱۳ماه سپتمبررسمی دولت نمی پرداختند. چنانکه خبرگزاری بی بی سی در 

افغانستان اعالم کرده    برقِ   شرکتِ "  منابع رسمی افغانستان چنین به نشر رسا نید:    قولِ را از

غیر قانونی توسط مقام های  وراست که ساالنه به ارزش سی ملیون دالر امریکایی برق به ط

این شرکت    ور مند مصرف میشود. . . مسووالنِ ز  جهادی و افرادِ   سابقِ   دولتی، فرماندهانِ 

ضای مجلس،  اع  گفته اند که فهرستی را آماده کرده اند که نشان میدهد چهارصد نفر به شمولِ 

  مصرفِ   برق، غیر قانونی استفاده میکنند و پولِ ی عالی رتبۀ دولتی و زورمندان ازمقام ها

  {... ماموران این شرکت را برای قطعِ نمی پردازند ... }رییس شرکت برق  خود را  برقِ 

اما    برقِ  اند،  فرستاده  محل  به  زورمندان  و  دولتی  رتبۀ  عالی  های  مقام  قانونی  غیر 

               (۳۸۵)"شرکت برق را توهین و لت و کوب کرده اند...  ها، کارمندانِ آنمحافظان ِ

"   م  از قولِ ۲۰۱۳خبرگزاری بی بی سلللی بتاریخ هجدهم ماه دسلللامبربه همین سللللسلللله،  

شممورای ملی، والی   کابینه، نماینده گان   شممماری از وزیران  دیدبان شللفافیت" نوشللت که :" 

اقتصمادی   وزیران از جملۀ زورمندان هسمتند که سمیسمتم    پولیس و معاونان    ها، فرماندهان  

 سمماختمانی، واردات   را در این کشممور قبضممه کرده اند. .. این افراد، قرار داد های بزرگ 

                    ..."                            غذایی را در انحصار خود گرفته  مواد نفتی و مواد  

م  ۲۰۱۷"ویداساغری" یکی اززنان آگاه افغانستان به تاریخ روز جمعه دوم ماه جون سال  

درصفحۀ فیسبوک خویش، تحت عنوان " لیست پولهای باد آورده و حرامی که رییس جمهور  
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دربانکهای داخلی و خارجی از دزدان و معامله گران ذیل بالک، یعنی مسدود کرده است"  

                                                                                              ، چنین نوشت: 

یارد دالر،  مل۱/۲۲ملیارد دالر، استاد ربانی  ۱/۵ملیارد دالر، قسیم فهیم    ۲عطا محمد نور"

  ۶۴۰ملیارد دالر، صبغت هللا مجددی  ۱/۱برادران احمدشاه مسعود و پسرش احمد مسعود  

ملیون دالر، گل  آغا  ۸۴۵ملیون دالر، محمود کرزی  ۵۳۰ملیون دالر، پیرسید احمد گیالنی  

داکترعبدهللا  ۸۱۰شیرزی   دالر،  خان  ۷۸۰ملیون  اسماعیل  دالر،  دالر،  ۷۲۰ملیون  ملیون 

ملیون  ۷۱۵ملیون دالر، محمد محقق  ۸۱۰ملیون دالر، عبدالرشید دوستم    ۰۷۰استاد سیاف  

ملیون  ۴۲۰ملیون دالر، انورالحق احدی  ۷۶۰ملیون دالر، حاجی ظاهرقدیر  ۷۳۰دالر، خلیلی  

محمدی   هللا  بسم  وردک    ۳۴۰دالر،  رحیم  دالر،  }یونس  ۴۹۰ملیون  قانونی  دالر،  ملیون 

دالر،امرهللا صالح    ۲۹۰قانونی{    انوری  ۹۵۱ملیون  دالر، سید حسین  ملیون  ۳۰۰ملیون 

وردک   فاروق  چکری    ۳۲۰دالر،  صدیق  دالر،  ایوب    ۳۵ملیون  دالر،  ملیون 

دالر،  ۵۵سالنگی ابراهیمی  ملیون  الهادی  ۲۵۰عبدالرووف  فضل  دالر،  ملیون 

ملیون دالر، مال تره    ۱۸ملیون دالر، هللا گل  مجاهد    ۲۵ملیون دالر، زلمی ویسا  ۱۸۰مسلمیار

ملیون دالر،  ۲۶۵ملیون دالر، امان هللا گذر  ۴۵۰ملیون دالر، شیخ آصف محسنی  ۲۰۰خیل  

کریم  ۱۲ظاهراغبر الدین  کرام  دالر،  بصیرسالنگی  ۸ملیون  دالر،  دالر،  ۱۶ملیون  ملیون 

ملیون    ۲۰۰ملیون دالر، شیرخان فرنود  ۱۵۰ملیون دالر، حسین فهیم  ۱۴۰عمرداوود زی  

ملیون دالر،  ۷۵ملیون دالر، امان نو اندیش شاروال سابق کابل  ۱۷۵لیل هللا فیروزی دالر، خ 

                                                                             ملیون دالر" ۱۴باز محمد احمدی  

خانم " ساغری " دراخیراین مطلب، عالوه نموده است که " این لیست از منابع معتبر ارگ  

                                                                                      به دست آمده است."   

فسا با  آلوده  کامالً  دولت  یک  دررأس  خود  که  جمهوری  رییس  رود  نمی  گمان  د بازهم 

                                                        قراردارد، بتواند چنین اقدام مهم را عملی نماید.    

افغانستان آمده بود  " رییس سازمان دیدبان حقوق بشرِ "یما ترابیقولِ  منتشرشده از درگزارِش 

سیاسی میگوییم، خانواده های آنان در   " این افراد که ما به آنان تصمیم گیرنده گان  :  که

در  زورمندان  هستند...  آن  شاهد  نیز  مردم  که  دارند  بزرگ سهم  های  و شرکت  بانکها 

دارند و با    اساسی را  قیمت کاال، بخصوص قیمت مواد نفتی در بازار نقش    تعیین  قسمت  
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 یرسانند... افراد  ملیاردها دالراز این طریق به مردم ضرر ماجناس، ساالنه    دخالت در قیمت  

نفوذ   از  ادارات    زورمند  در  خود  کرد  سیاسی  استفاده  و  دولتی  واردات  دادها،  قرار  و  ه 

."   زمینها و فعالیت های دیگر اقتصادی را در انحصارخود نگه میدارند  ، تصاحب  صادرات

(۳۸۶ )                                                                                                        

دامنۀ فساد مالی و اداری درچارچوب حکومت سیزده سالۀ حامد کرزی به حدی گسترده و  

همه جانبه بود که پس ازاتمام دورۀ زعامتش، اسناد بیشتری مبنی براختالسهای عظیم مالی  

داخلی کشور قرار گرفت و رسوایی    درنهاد ها و وزارتخانه های دولتی دراختیار رسانه های

وبسایت تلویزیون "طلوع نیوز" به تاریخ  های ناشی از آن بیشتر از پیش افشا گردید. مثالً،  

کار و اموراجتماعی   خورشیدی ازقول منابع پارلمان و وزارت ۱۳۹۴ماه جوزای سال ۲۹

اموراجتماعی ساالنه  معلول ومعیوب درکشور، وزارت کار و  هزار" درکنار صد ها :  نوشت

به حدود دوصد هزار باز نشسته، حقوق باز نشسته گی می پردازد، اما همواره از وجود  

مردم در مجلس با توجه به دست    فساد در این روند گفته شده است. شماری ازنماینده گان  

ب رد برحقوق شماری ازمعلوالن و معیوبین و باز نشسته گان در این وزارت میگویند که  

ود فساد در این روند نگران کننده است و حیف و میل حقوق و امتیازات معلولین و  وج

معیوبین، مشکالت زیادی را به وجود آورده است ... این درحالیست  که چندی پیش کمیتۀ  

مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری با نشر یک گزارش در بارۀ وجود فساد 

و امور اجتماعی گفته است که ساالنه ملیاردها افغانی از گستردۀ اداری در وزارت کار  

                                    حقوق معلولین و معیو بین در این وزارت به جیب زده میشوند. "

خورشیدی، ازقوِل منبع "  ۱۳۹۴ماه جوزای سال    ۲۹همچنان، خبرگزاری جمهوربه تاریخ  

رس  ویژۀ جان سپکو سر بازسیگار" یا ادارۀ تفتیش مالی ایاالت متحدۀ امریکا نوشت "  

سیگارتأکید کرده است که هم اکنون گزارش تأسف باری در مورد حیف و میل شدن ملیون  

ها دالرپول امریکا درزمینۀ معارف افغانستان به گوش میرسد که با مدارک معتبری نیز 

رائه میگردد...طبق اسناد، کم کهای امریکا به بخش آموزش و پرورش افغانستان به جا  ا

هایی به مصرف رسیده که هم اکنون وجود این مکانها و واحد های مصرفی، کامالً رد  

میشود وگفته میشود که اصالً چنین جا هایی که این گونه مصارف به آن بسته شده و آمار  

                                           ندارد."رسیده، وجود خارجی  ش هایی به نشر  آن طی گزار
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" آنها طی یک گزارش که به گفتۀ  : رازقول منبع مربوط عالوه  کرد کهخبرگزاری جمهو 

خود شان بر اساس مدارک  مستدل تهیه شده، از اختالس ملیونها دالر سخن گفتند که برای 

هایی که اصالً وجود نداشته اند، از بانک انکشافی  مصرف درمکاتب خیالی ومعاش معلم  

                                                                         امریکا مطالبه شده، یاد کردند."

" کاپی نامۀ رسمی ریاست مستقل مبارزه با فساد و ارتشأ اداری عنوانی مقام "کابل پرس 

نی  افغانستان را  اختالسها در ریاست جمهوری  سلسله  کنندۀ یک  افشا  که  نید  زبچاپ رسا 

درسال   معارف ِکشور  کاپی    ۱۳۸۴چهارچوب ِوزارت  عین  ما  اینک،  و  بود  خورشیدی 

 مکتوب را در اینجا درج مینماییم : 
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نشریه، هجده مورد اختالس و سؤاستفاده از پول و مواد و دارایی وزارت هوانوردی  همین  

 م خویش به نشر رسا نید. ۲۰۰۸ماه مارچ  ۱۲و ترانسپورت را نیزدرشمارۀ مورخ 

افغانستان بیداد نمیکرد، بلکه فساد   تنها معضلۀ فساد مالی درچارچوب وزارت معارف 

قو  اندیشه های تعصباتی  و  افکار  بینی،  اداری،  و زبانی،  خویشخوری و خویشتن  می 
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اشغال کرسی ها ی اداری و تعلیمی ازسوی واسطه داران و سطح نازل علمی و آموزشی  

 و غیره نیز این وزارت را چون موریانه میخورد.

باآنکه منابع و مؤسسات خارجی و نیزشعبات متعلق به سازمان ملل درافغانستان، پیوسته  

ها دالرغرض بهبود وضع معارف کشور مساعدت شده است، گزارش میدادند که ملیون 

ولی شاگردان ذکور و اناث هنوزهم ازعدم صنف وعمارت و سایرتسهیالت آموزشی رنج  

میبردند. شاگردان معارف، بخصوص هزاران شاگرد صنوف پایین هنوزهم به روی خاک  

تعلیمی و تدریسی  ومیان ویرانه های حزن انگیزمی نشستند و متأسفانه از امکانات الزم  

 اثری نبود. 

 

 تصویرباال وضعیت صنوف درسی را نشان میدهد 

تاریخ   به  نیز  را  دیگری  گزارش  کابل،  صبح(  )هشت  سال    ۲۷روزنامۀ  جوزای  ماه 

عامه  خورشیدی بچاپ رسا نید که افشا کنندۀ اختالس پولی درچارچوب وزارت فواید  ۱۳۹۴

از افراد را به حیث    نترنشنل " شماری مؤسسۀ "هیل ا  ":  نیز بود. هشت صبح چنین نوشت

مشاور و کارمند ارشد در وزارت فواید عامه با معاش هنگفت دالری استخدام کرده است 

م با همکاری مؤسسۀ مشوره  ۲۰۱۲ت فواید عامه درماه اپریلکه وزار... سند ها نشان میدهد  

دهی " هیل انترنشنل"، ذبیح هللا مجددی، پسرصبغت هللا مجددی  و والی پیشین کابل را  



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1216 

 

هزار دالر امریکایی دراین   ۴۰ارتقای ظرفیت ها با معاش ماهانه  شدِ ر   بحیث مشاور ارشدِ 

                                                                            وزارت استخدام کرده است ..."

کیلومتر طول دارد و سه سال    ۲۳۳المان،    -پروژۀ فیصارروزنامه عالوه نمود که : "  

ملیون دالر با کم ک مالی بانک انکشاف آسیایی با شرکت آی سی سی ۳۹۷پیش به ارزش  

بادغیس    -ی است که والیت های فاریابآی به امضا رسید. این پروژه از مهمترین جاده های

ملیون دالر پول پیش پرداخت از  ۱۰۰و هرات را باهم وصل میکند. شرکت یاد شده حدود 

. براساس قرار داد میان وزارت فواید عامۀ کشور  ک انکشاف آسیایی دریافت کرده استبان

  – مان  راه سازی ترکی و امریکایی، تکمیل پروژۀ قیر ریزی سرک ال  مشترک    وشرکت  

از پس  قراردادی،  شرکت  این  مسووالن  اما  میکشید،  طول  چهارسال  ماه  قیصار،  شش 

فعالیت، فرارکردند... مسووالن شرکت آی سی سی آی بیش از صد ملیون دالر پول پیش  

قیصاردپر جادۀ  ب    - اخت  خود  با  را  فسخ  المان  جانبه  یک  نیز  را  داد  قرار  و  ردند 

                                                                                                        کردند."

این مؤسسه برای شماری از کارمندان  شرکت آی سی سی آی    : "روزنامه همچنان افزود

و وزارت فواید عامه، ازچهارهزار دالرالی پنجاه وسه هزاردالر ماهانه معاش پرداخت  

ماهانه  نفر کارمند  دیگراین شرکت    ۷ده است. یافته های هشت صبح نشان میدهد که  کر

تا    ۴۰از   اند و    ۵۳هزار  دالر امریکایی معاش گرفته  از    ۴هزار  کارمند دیگر، باالتر 

ان،  هزار دالر معاش دریافت کرده اند. دراین می  ۳۰کارمند نیز الی    ۳۲هزار دالر و  ۳۵

هزار و پنجصد دالر امریکایی، جان میشر    ۵۳ماهانه    ریچارد دونووان شهروند خارجی،

  ۲۷هزار، میشرا کومار شهروند هندوستان ماهانه حدود    ۴۴شهروند خارجی ماهانه  

ن نیز باالتر  از شهروندان افغانستاسین، احمدعارف منصور وشمار دیگری  هزار، سید ح

ملیون دالر    ۳هزار دالر ماهانه معاش دریافت کرده اند... شرکت یاد شده، حدود    ۲۵از  

برخی از شرکت های افغانی را که ساختمان فرماندهی پولیس کندز را ساخته اند، نیز با  

                                                                                      "   رده است ...خود ب  

این کنفرانس  در  رسمی حامد کرزی  تعهداتِ توکیو و  کنفرانِس تدویرِ   جالب این بود که متعاقبِ 

بر فسادِ   مبارزۀمبنی  علیه  وآوردنِ   جدی  در  اصالحاتِ   اداری  داری  روندِ الزم  حکومت   

افغانی، و  های  رسانه  کابل،    غیره،  نیوز"  طلوع   " تلویزیونی  برنامۀ  و  بخصوص  اسناد 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1217 

 

بیانگرِ  نیدند که  المللی و فسادِ   حیف و میلِ گزارشهایی را به نشر رسا   مالی ک مکهای بین 

   بود.                                               باالیی حکومت تا سطح اعضای کابینه حلقاتِ در

سندِ  یک  پیرامونِ   اینک،  آمده  به    بدست  مربوط  های  مقام  مالی  سؤاستفادۀ  و  خالفکاری 

                                                             وزارت مالیۀ افغانستان در اینجا درج میگردد : 
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کاپی یکی ازنامه های رسمی دفتر "لوی سازنوالی" عنوانی آژانس باخترمبنی براختالسهای  

                                                                                                           دولتی 

مسوول،   های  مقام  توسط  افغانستان  گمرکاِت  عوایِد  میِل  و  حیف  که  نمود  عالوه  باید 

مقداِرپوِل   پیراموِن  مفصل  معلوماِت  و  اسناد  هرچند  که  بود  دیگری  ناِک  درد  موضوعِ 

ختالس شده، مدارِک دقیِق آن و اسم افراِد ذیدخل به اختیاِر مؤلف قرارنگرفت و اما، مزید  ا

   :  برگزارشها و شنید ه گی های عمومی، اینک، چند سنِد منتشرشده را در اینجا درج میکنیم

روزنامۀ   لِ م از قو ۲۰۱۴همبستگی افغانستان " درماه نوامبر  وبسایت الکترونیک " حزبِ 

  ملیون دالر در گمرکات    ۵۰۰"... ساالنه مبلغ مشهور ِ "نیویارک تایمز" نوشت که : 

فساد از دست   گمرکی اش را در اثر   افغانستان چپاول میشود و افغانستان، نیمی از عواید  

 میدهد. " 

: هلمان افغانستان گزارش داده شد کسایت رسمی پار  قولِ  همبستگی، ازحزبِ   باز، دروبسایتِ 

" درجلسۀ کمسیون عدلی و قضایی به ریاست محمد سرور عثمانی فراهی و به اشتراک 

استراتژی مبارزه با فساد اداری ... وی    عزیزهللا لودین رییس ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق  

تورخم، سه ملیارد و    هشتصد و سی و نه ملیون افغانی در گمرک    }لودین { از مفقود بودن  

"                      شرکت آریانا خبر داد .  حیرتان و طلبات    پنجصد ملیون افغانی در گمرک     

و   ۱۳۹۰میزان  ۱۶( مؤرخ  ۶۸۳شماره )  براساس مکتوب  " :  کهعالوه نمودوبسایت مذکور

زه با فساد  عمومی نظارت و مبار ریاست   ۱۳۹۰عقرب  ۲۳( مؤرخ ۸۰۸مکتوب شماره )

نماینده های امنیت ملی و لوی سارنوالی تحت ریاست ادارۀ مبارزه اداری، هیأت مختلط از

بندر   به  اداری  فساد  دربا  و  کرده  سفر  حیرتان  که    جریان    دریافته    شرکت    ۱۴تحقیق 

با اسناد   انتقاالتی  گمرکی ومالیه    ل  محصو  پرداخت  گمرکی ازجعلی، معافیت     لوژستیکی و 

 آن فرار کرده اند، بیش ازهفتاد  مالیات  .. مجموع پولی که این شرکت ها ازکرده اند.فرار

گمرک   تورخم گزارش داده شد که " هیأت اعزامی    مورد  " و درون دالرذکر شده بود.ملی

هزاران   که  دریافته  بندرحکومت  ازاین  راجستر  رسمی  و  ثبت  بدون  خاک    موتر   وارد 

حکومت نشده ک  محصول  آن وارد  خزانۀ  در  خارج شده اند. اما پول اخذ شده از  ازافغانستان  
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شتاد و هشتهزار و هفتصد  است ...خسارۀ تخمین مبلغ هشتصد و سی و نه ملیون دوصد و ه

   ..."                                                        و نود و پنج افغانی به دولت گردیده است 

 غصب زمین های شخصی و دولتی

،   حامد کرزی دولتِ   اداری و سؤاستفاده های مالی اراکینِ   وجود فسادِ   از نمونه هاییکی  

  شهرِ   در" شیرپور"،  واقع در شمالِ   کشور،  والیاتِ   عالوه از تمامِ ،  غصب زمین های دولتی 

 قانونی و  احکامِ استحقاق یا مغایرِ   رسانه یی آنزمان، خالفِ نو کابل بود که باساس گزارشات ِ

نظامی    استمالک گردید. باید متذکر شد که " شیرپور" در واقع، یکی ازمراکزِ حقوقی، به زور

یرشیرعلیخان اساس گذاشته شده بود که د ور وبر  آن به مروِر   سلطنت امبود که در دورانِ 

ه  رسانه های افغانستان نوشتند که حدود سزمان به محِل بود وباش مردم تبدیل گردیده بود.  

میب ردند، علی رغم  ، درخانه های گلین و فقیرانه بسرسالها بدینسوصد خانوادۀ افغان که از

با  های مدنی باشنده های آن، توسط نیرو زه و مقاومت  چندین رو   فریادِ و  داد   های امنیتی، 

استفاده از زور وقوه، از خانه های شان رانده شدند و دامنۀ این رسوایی تا بدانجا کشانیده شد 

نمودند.                                          شیرچور( مسما  افغانستان، نام شیرپور را )که مردم ِ  

منتشر  "  وبسایت " آریایی " به قلم " صباحم  ۲۰۱۴شمارۀ ماه اکتوبر  درکه    فهرستی  مطابقِ  

                                          :   اشخاص آتی از زمین های مذکوراستفاده نمودندگردید، 

سابق معاون اول رییس جمهور  مارشال محمد قسیم فهیم     

پارلمان محمد یونس قانونی سابق وزیر امورداخله و رییس   

 بابه جلندر) جنرال جلندر(

داکتر عبدهللا عبدهللا  وزیر امورخارجه در کابینۀ حامد کرزی و رییس شورای اجرایی 

 درحکومت وحدت ملی 

 انجنیرمحمد اسحق  

 مفتاح الدین  کارمند امنیت دولتی 
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 مال تاج محمد سابق والی کابل 

احمد شاه مسعود  احمد مسعود فرزند    

 انجنیرعبداللطیف 

یرالدین سالک ام  

 جنرال عارف سروری وتعدادی از اقارب وی

 امرهللا صالح سابق رییس عمومی امنیت ملی  

 عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران جهادی 

 شیخ آصف محسنی  یکی از رهبران جهادی

 ضیا مسعود و ولی مسعود برادران احمد شاه مسعود

 نوریه زینب انوری 

 جنرال بسم هللا محمدی  وزیردفاع کابینۀ حامد کرزی 

 به تعداد بیست تن از جنراالن جهادی

 به تعداد بیست و دو نفرتاجرمرتبط به رهبران جهادی

 به تعداد هشت معاون وزیر

 به تعداد پنج معاون والی

 به تعدادچهل و هشت قوماندان مسلح جهادی برحال

 جنرال عبدالرشید دوستم

محمد محقق حاجی   

 عبدالحسین  
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 حاجی مقیم 

 عبداالمین  و عبدالقیوم ) برادران قسیم فهیم( 

 حاجی محمد عثمان  

سابق معاون وزیر دفاع  عتیق هللا بریالی  

 نجیب هللا 

 حاجی فرید 

 ثریا

سابق رییس ادارۀ سره میاشت   قره بیگ  

 گل آغا شیر زی سابق والی قندهار و ننگرهار 

 عطا محمد نور والی والیت بلخ  

 نظری سابق رییس اداری وزارت حج و اوقاف 

سابق لوی سارنوال جبارثابت   

 حاجی ظاهر فرزند حاجی عبدالقدیر سابق رییس شورای ننگرهار

 جنرال اسماعیل خان سابق والی هرات و وزیر آب و انرژی درکابینۀ حامد کرزی

 انوری سابق والی هرات 

رلمانسید منصور وکیل پا  

 سید جعفر فرزند سید منصور

 کریم خلیلی معاون دوم حامد کرزی 

 حاجی نبی برادر کریم خلیلی  
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 گالب منگل سابق والی هلمند 

 اکبری وکیل در پارلمان 

 ظاهر اغبر سابق رییس المپیک 

 محمود دقیق سابق لوی سارنوال 

 بصیر سالنگی والی پروان

جهادی امان هللا گذر یکی از فرماندهان   

 قسیم جنگل باغ 

 کرام الدین کریم  

 جنرال عارف سروری سابق رییس عمومی امنیت ملی  

 مال عزت یکی از فرماندها ن جهادی مربوط رسول سیاف  

 پیر گیالنی رهبر تنظیم  جهادی  محاذ ملی  

 صبغت هللا مجددی رهبرجهادی تنظیم  جبهۀ نجات  

م( خویش ازقلم آقای " صباح " نوشت  ۲۰۱۴  بسایت " آریایی " درهمین شمارۀ )ماه اکتوبر و

که چهره های آتی به اشکال و شیوه های مختلف درفساد و چپاول سهم گرفته اند وما نیزعین  

قوماندان گدا محمد خالد، صالح محمد    فهرست را با امانتداری و بدون رد یا تأییِد آن، در این 

ف سروری، امان هللا گذر، سارنوال  ریگستانی، جنرال عتیق هللا بریالی، انجنیر محمد عار

شفیق،   فرید  جرأت،  محمد  دین  جنرال  نبی،  خواجه  ش تلی،  محمد  صوفی  دقیق،  محمود 

قوماندان قیس قرباغی، محمد قسیم فهیم، قوماندان شاه حاجی، انور خان قره باغ، خواجه  

نورحبی قوماندان  عیار،  الدین  فضل  سالنگی،  ایوب  محمد  سالنگی،  ب،  رحمت،عبدالبصیر 

فضل احمد عظیمی، داکتر حقبین، مولوی غالم ایشان، استاد مالک خان، احمد ضیا مسعود،  

.                                              جا درج میکنیماستاد نجیب فهیم، قوماندان غالم محمد،   
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یو محمد  مسعود،  ولی  احمد  عبدالولی،  جنرال  باغی،  قره  صفی  قانونی،  حاجی  نس 

، بسم هللا محمد، امرهللا صالح، قاری محب هللا، صوفی رزاق، خواجه داکترعبدهللا عبدهللا

ب   حاجی  الماس،  حاجی  پاچا،  گل  حا صفی،  هاشم، سید  ری،  پهلوان  کلکانی،  داوود  جی 

عبدهللا استالفی، صوفی شریف، پهلوان معروف، آمردوست محمد، زلمی توفان، جنرال  

گل   جنرال   آغا  یی،  فرزه  منصور  سید  حسن،  خواجه  محمد  استحق،  سید  عزت،  مال   ،

رستمی، جنرال راغب، عزیز مجروح، جنرال محمد رازق، جنرال قلندر بیگ، جنرال محمد  

ی صافی، آغای خانقاه، جنرال  ریف، جمیل تتمدره، سید اقبال، آغاجان سنجنی، عبدالهادش

گ، جنرال جالل  ، جنرال دوران، جنرال امیرجان، جنرال عبداالحد، ارباب جمیل فرن حلیم

، مال تاج محمد، حاجی شیر علم، اسماعیل  ، عبدلرب رسول سیاف غنی، سارنوال حسین 

عطا محمد نور، قوماندان  نصیر علوی، علم خان آزادی،  ، سید  خان، جنرال ظاهر عظیمی

صادق، جنرال سید وثیق، قوماندان سید کامل، محمد اسحق رهگذر، علی محمد وفایی،  

گل   سمنگانی،  خان  م    احمد  جنرال  پهلوان،  سارنوال  ل  محمد  خال ک،  دهزار،  عبداالحد 

حیدر،    خان، قوماندان گل  ، عالم ساعی، جنرال بابه جان، قوماندان نجیم  مرزای صبوری
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فقیراحمد، معلم  عظیمی،  عزیزغیرت،    قوماندان  جنرال  محمد،  داکترتاج  رحیم،  میرزا 

جنرال کبار، جنرال محمد اسحاق، قوماندان مومن، موالنا قربان فرید، نصیر احمد ضیایی، 

یی  ، محمد یحقسیم جنگل باغ، امان هللا سالنگیقوماندان رجب خان، قوماندان مال صبور،  

رحیم حاجی  ظریف،  محمد  مولوی  کبیر،  ولسوال  آقاحسین    سالنگی،  سید  سانچارک، 

{، غالم یحیی  داکتر محمد ابراهیم تیوره }توره ، جنرال ذولفقار، سانچارکی، حسن فهیمی

چارسده، احمد خان دره مرغاب، عادلی بلخی، حاجی محمد محقق، سید حسن صفایی،  

ا اکبری، سید حسین  قربان علی عرفانینوری،  کریم خلیلی، محمد  ،  سید علی کاظمی، 

مرادعلیبازمح جنرال  جوهری،  جنرال  مد  اندرابی،  خلیل  جنرال  رحمتی،  اعلی  سید   ،

ر  اه، قوماندان رسول، قوماندان شکو، آمر میکبیراندرابی، جنرال مصطفی، جالل باجگ

عالم خوست، سی شاه  قوماندان  الحق،  مولوی ضیا  محمد،  حاجی سنگی  کندوز،  د  علم 

،  عزیز الرحمن گدام دار، عزیز بالل منصور نادری، سید جعفر نادری، سید حسام الدین،  

ق   سبحان  ق ل،  پیرام  محمد  محمد،  پیر  اکرم،  کبیرمرزبان،  جنرال  محمد  قاضی  ل، 

اکرم خان، سید  ، حاجی آغا گل،  ، بشیرقانت }؟{، سید اکرام الدینحسن، داکتر جنید مامور

مهدی،  ، داکترمحی الدین  تقوا هد، جنرال امام الدین، عبدالجباراحمد مشااحمد رویین، داکتر

قدم شاه، ج داکتر  نبی،  اورنگسید  بیگ، سلطان محمد  فیصل  احمدی،  نرال  بازمحمد   ،

بنگی، مولوی محمد    سمیع هللا قطره، سلطان محمد عبادی، صالح الدین ربانی، بصیر

ل، عبدالولی نیازی، سید قدیر  خواهانی، قوماندان سر دار محمد، مخدو فضنبی، محمد نور

امین طارق، محمد طویل، جنرال محب هللا،   نذیرمحمد، بصیرخالد، سید  دگروال  صیاد، 

یماق، جنرال داوود ابراهیم،  قوماندان دانشی، عبدالروف ابراهیم، آمر لطیف، فضل کریم ا

انور عبمحمد  فضل،  مال  مولوی غالجگدلک،  محمد،  نیک  مولوی  قندهاری،  م  دالخالق 

حمدغریب، محمدعارف نورزی، آمراللی، هللا یار، کریم براهوی، سید اسحق گیالنی،  م

                                                            .حاجی حضرت علی   ضی رازمحمد دلیلی و قا

همینجا ختم  قدرت در  زمین های شخصی و دولتی توسط مافیایباید عالوه نمود که غصب ِ 

" خبرگزاری   قولِ م خویش از۲۰۱۲درماه اکتوبرسال    انترنتی " پیام آفتاب"  نشریۀنمیشد. 

دولتی در ساحه ی رحمن مینه } واقع    " دوصد و هشتاد جریب زمین  پژواک"  نوشت که  

ی حومه  کار    غرب  در  و  شده  غصب  اونکس"    " ساختمانی  شرکت  توسط    کابل{، 

شهرک سازی جریان دارد. .. قیمت یک بسوه زمین بلند منزل در این ساحه، یکصد  اعمار  



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1225 

 

جریب    ۲۸۰هزار دالرتا یکصد و پنجاه هزار دالر امریکایی بوده است ... مجموع ارزش  

                     (۳۸۷)..."   ملیون دالر میشود ۶۵۰زمین در ساحه ی مذکور، بیش از 

دولتی     شهری و امنیتی کابل مبنی برمنسوبین و مسوولینِ   اسناد و اظهاراتِ مذکور  نشریۀ

                                                                   این زمین ها را نیز به نشر رسا نید.    بودنِ 

}  در یازده سال گذشته  : "  دولتی نوشت  مقام های  قولِ ، ازرسانی افغانستان  اطالع  " شبکۀ

{ زورمند   } فرد  میالدی{  چهارملیون جریب زمین توسط نزده هزار  ۲۰۱۲تا    ۲۰۰۱از  

  عمدۀ   غاصبان  " یازده تن ازعالوه کرد که     همین منبع    . " و نیازمند غصب شده است

میب    ،زمین کابل بسر  در  اکنون  اند که هم  در والیات  شناسایی شده  ... زمین خواری  رند 

، پنجشیر و دایکندی بیش از سایروالیات وجود داشته  ، هرات ند، ننگرهار، خوست، کابلهلم

احال به تعداد  " به روی زمین های غصب شده تمنبع دولتی کابل گفته است که  است "  

                                                                                 (۳۸۸)  ".  شهرک بنا شده  ۲۲۸

به همین سلسله، خبرگزاری صدای افغان )آوا(، از قول ادارۀ مستقل اراضی افغانستان در  

یک اعشاریه سه ملیون جریب زمین درافغانستان توسط  : "  م نوشت که ۲۰۱۵ماه اپریل  

سران اقوام، افسران اردوی ملی و پولیس ملی غصب شده است ... زمین غصب شده اکثراً  

رهار قرار دارد، ادارۀ مستقل اراضی افغانستان توانسته اسامی  در والیات کابل، بلخ و ننگ

پانزده هزار و هشتصد وسی ویک تن غاصب  زمین را دردیتابیس }کمپیوتر{ این اداره ثبت  

نامبرده عالوه کرد که  کند..."        شهرک را نیز    (۳۸۹)"}ادارۀ اراضی{،خبرگزاری 

                                                  "  ردلیست کرده که هیچ سند قانونی از طرف دولت ندا

"  ضعف حکومت و  همچنان خبرگزاری )آوا( از قول سرپرست وزارت عدلیه نوشت که  

موجودیت زورگویان باعث شده که زمین ها غصب شوند... عدم پیگیری مجرمین و عدم  

"                                 وضاحت جزا برای مجرمین از عوامل دیگر  غصب زمین میباشد.  

رسانه ها وجود داشت مبنی  ی ازکابل و برخ  شهروندانِ   حلقاتِ سخنها و گزارشهای متعدد در

رهبرِ بر سیاف  رسول  عبدالرب  درجهاداینکه  وکیل  و  اسالمی"  اتحاد   " حزب  پارلمان،  ی 

آنرا غصب نموده و پس از نمره بندی    پغمان و اطرافِ   زمین های وسیع دولتی درشهرکِ 

باالی  آنرا به قیمت گزاف    این زمین ها، هرنمره یا هر قطعۀ)تقسیمات یا قطعه قطعه کردن(  
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کابل    . این درحالی بود که هزاران نفراز افغانها درزیر آسمانِ دیگران بفروش رسا نیده است

د یک پایه  یکه موفق شده بودن میسوختند و کسان ها  و بی سرپناهی    ها  آتش بینوایی  میان و در 

بی سرپناهان " خوشبخت    ی یا خارجی بدست آورند، در زمرۀداخل  خیمه از مؤسسات خیریۀ 

عالوتاً نشریه های " خامه پرس" و " هشت صبح" کابل به تاریخ بیستم    " بحساب میرفتند.

سیاف    استاد"  خورشیدی ازقول ادارۀ اراضی والیت ننگرهار نوشتند که    ۱۳۹۴ماه سرطان  

حدود رود،  ولسوالی سرخ  گنده چشمۀ  گیالنی    ۳۵۰۰درمنطقۀ  اسحاق  سید  زمین،  جریب 

}فرزند پیرگیالنی و وکیل درپارلمان{ در روستا های سیاه سنگ، چهارباغ و شیخ مصری  

حدود  ۷۵۰۰حدود   رود  سرخ  ولسوالی  بماران  منطقۀ  در  جلیل  ملک  زمین،  جریب 

زمین دولتی را      جریب زمین، ملک وزیر در منطقۀ شیخ مصر نیز یک هزار جریب۱۰۰۰

                                                                                                غصب کرده اند. " 

ن منبع عالوه  یک شهرک  همین  درساحۀ غرب }غرب شهرکابل{  سیاف  استاد   " که  مود 

خودسربه نام شهرک افسان ساخته است . " البته این در حالی بود که " سیاف " دریکی  

ثور} ازسخن  ازهشتم  تجلیل  مناسبت  به  از  انش  مجاهدین  سیاسی  قدرت  گیری  روزتسلیم 

جهادی را به نام هایی چون  منسوبین حزب دموکراتیک خلق افغانستان{ گفت که  " رهبران  

"    ه ناجی ملت افغانستان اند جنگ ساالر وغاصب می شناسند، اما آنان غاصب نه، بل ک  

که   ننگرهارافزود  والیت  اراضی  ادارۀ  قول  از  بازهم   " صبح  "هشت  به  "  روزنامۀ 

رودات،    یجریب زمین دولتی را در ولسوالی ها۲۷۵۲۸۶}زورمند{، حدود  نفر  ۱۱۰۶تعداد

پور، مومندره، کوت، شینوار، هسکه مینه، کامه، دوربابا، سرخ رود،   لعل  دشت چوره، 

   "                            چپرهار، حصارک وشماری از ولسوالی های دیگر غصب کرده اند. 

  م( ۲۰۱۴)متوفا درماه جنوری    عزیزهللا لودین رییس ادارۀ مبارزه با فساد اداری،همچنان،  

جهادی مربوط    م رسماً اعالم نمود که اسماعیل خان یکی دیگر ازرهبرانِ ۲۰۱۲می  درماه  

کابینۀ حامد کرزی، زمین هایی به  می افغانستان و وزیر آب و برق در به حزب جمعیت اسال

را در والیت هرات غصب نموده است. وی اضافه نمود که    ارزش حدود یکصد ملیون دالر

جران مشهور و وزیراقتصاد افغانستان در رژیم شاهی {  خانۀ عبدالمجید خان }یکی ازتا  "

که قبالً به دولت تحویل داده شده بود، قیمت بسیار بلند دارد و وزیر صاحب اسماعیل خان  

                            آنرا به نام خود کرده و یک قسمت آنهم به نام خانم محترم شان است ..." 
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سال   جوزای  ماه  نزدهم  دوشنبه  مورخ  شمارۀ  کابل، طی  چاپ   " " هشت صبح  روزنامۀ 

  ۲۰۱۳سال گذشته }درجریان  خورشیدی، باساس یافته های خویش نوشت که : "    ۱۳۹۳

این والیت    ، بیش از یکصد هزار جریب زمین دولتی در شهر هرات و مربوطاتِ میالدی{ 

دولتی، بزرگان و متنفذان    ن جهادی، مسووالنِ پیشی   توسط شماری از زورمندان، فرماندهانِ 

غاصبانِ  حال،  این  با   .  .  . است  شده  پس  زمین    غصب  را  دولتی  های  زمین  درهرات، 

  غصب،  به شهرکها، فابریکه ها، شرکتها و بلند منزل ها تبدیل کرده اند ... ریاست امنیتِ از

( شماره  درمکتوب  هرات،  تاریخ  ۱۶۴۹ملی  عنوان  ۱۳/۷/۱۳۸۹(  والیت    خویش  مقام 

غاصبانِ  از  شماری  نام  از  برداشته    بزرگِ  هرات،  پرده  والیت  دراین  زمین  

                                                                                                           است." 

متنِ  تره کی }شهردارپیشین    مکتوبِ   روزنامۀ مذکورباساس  نوشت که " محمد سلیم  باال، 

اسالم   -هرات  رکِ س    پریان درشمالِ   هرات { صد ها جریب زمین دولتی را در منطقۀ رباطِ 

  مرغ داری بنانموده است ... وکیل احمد حیدری و گل  قلعه غصب کرده و باالی آن، فارم ِ

جدید از    نطقۀ جنوب ترمینالِ جریب زمین دولتی را در م   ۵۰۵احمد مقیمی هرکدام حدود  

، حاجی شیراحمد، حاجی سردار،   ناحیۀ نهِم شهرداری هرات، ارباب صالح الدینمربوطاتِ 

حدود   هرکدام  عبدالرحمن  حاجی  و  الدین  غوث  در    ۸۹۵حاجی  را  دولتی  زمین  جریب  

                                        شریف غصب کرده اند. "   درۀ تخت ولسوالی  چ شتِ غرب ِ

ادارۀ اراضی (  ۱۳۹۰/ ۱۶/۱۱مورخ  ۲۱۶/۷۳۲نمبر )  همین روزنامه، بازهم باساس مکتوبِ 

نوشت که : " خواجه عمر حدود یکهزار جریب    نوالی استینافهرات عنوان ریاست سار

زمین، رفیع خان پنجصد جریب، غالم سخی پنجصد جریب، نثاراحمد و سید عثمان و جلیل  

می  دستگیر وحاجی  حدود دوصد جریب زمیناحمد وغالم  سید حسن  رآقا هرکدام  حاجی   ،

  ۳۰۰  جریب، سید رسول و سید محمود هرکدام حدود   ۳۵۰چهارصد جریب، خدا بخش حدود  

غل بچه " غص  جریب زمین دولتی                               ب کرده اند..."را درمنطقۀ شمال " م 

با زور، رشوه، توطئه وپول،    روزنامه ی مذکوربازهم : " مافیای زمین درهرات  نوشت 

زمین های دولتی را غصب کرده اند... غصب زمین یک ظلِم مطلق است که درهرات ادامه  

این زمین ها توسط    . ان جریب زمیِن دولتی غصب شده استد شهرک، هزاردارد. در چن 
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رابطه دارند، زمینه ی تقلِب سند    ان ومسووالن که با ارگ ِ}جمهوری{زورمندان، پول دار

   نمودند.                                                   را مساعد کردند و زمین های دولتی را غصب

بسیاری از ملکیت های دولتی هرات به خاطری که غاصبان ِآن با شماری از مسووالِن بلند  

."           پایۀ ارگ، ادارۀ امورو برخی از وزیران شریک هستند، اصالً تثبیت نشده است  

  

 

به نشر  آنرا نه ای از اسناد جعلی مربوط به غصب زمین درهرات که روزنامۀ " هشت صبح " نمو 

 رسانید 

ن و شورای والیتی  هرات درپارلما  مردمِ   نماینده گانِ   قولِ " هشت صبح " درعین حال، از

ه، توطئه وپول، زمین های دولتی  : " مافیای زمین درهرات با زور، رشو هرات چنین نوشت

ارا چند    ند... غصب زمین یک ظلمِ غصب کرده  دارد. در  ادامه  است که درهرات  مطلق 

دولتی غصب شده است .این زمین ها توسط زورمندان، پول    شهرک، هزاران جریب زمینِ 

سند را مساعد کردند    }جمهوری{  رابطه دارند، زمینه ی تقلبِ داران ومسووالن که با ارگ ِ

از ملکیت های دولتی هرات به خاطری که  و زمین های دولتی را غصب نمودند. بسیاری  

http://8am.af/wp-content/uploads/2014/06/Untitled-167.jpg
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بلند پایۀ ارگ، ادارۀ امورو برخی از وزیران شریک    آن با شماری از مسووالنِ غاصبان ِ

                                                                        هستند، اصالً تثبیت نشده است ..." 

خورشیدی، از قوِل منابع معتبر  ۱۳۹۳روزنامۀ )هشت صبح( به تاریخ هشتم ماه قوس سال  

ل، از  شهرِک غیر قانونی ساخته شده و درعیِن حا  ۲۱نوشت که تنها درشهرهرات به تعداد  

ب رده است نام  : " آریانا، اسلمی، سید جمال الدین، کوثر، می فروش، قالین  این شهرک ها 

سینی، سعادت، کاریز مالحسن، صبورجن، رسالت، رحمانی، شگوفه  بافی، سلطان آباد، ح 

"                                 بهار، سه برجه، عاشق محمدی، زرین و خواجه عبدهللا انصاری.    

ک منبع ادارۀ ی  قولِ خورشیدی از  ۱۳۹۳ ماه سنبله  شبکۀ اطالع رسانی افغانستان بتاریخ دومِ 

نوشت که نمایندۀ مجلس درتالش ِ  معارف هرات  جریب زمین    ۲۳غصبِ " رضا خوشک 

شهر هرات است ..."  همین منبع گفته  ارت  معارف در موقعیت مرفه نشین ِمتعلق به وز

است که  " براساس قیمت های روز، این زمین ها ده ها ملیون دالر ارزش مادی دارد که  

موقعیت ِ بهترین  از    شهرِ   مرکزِ   در  و  گرفته  قرار  محالتِ هرات  شهر    جملۀ  نشین  مرفه 

                                                                                                         میباشد."

آن  ادارۀرسمی که بصورت مخفیانه در اختیار ، باساس اسنادِ کابل صبح "  هشت  "  روزنامۀ

 زمین های غصب شده و اسمای غاصبانِ   آتی را پیرامونِ   روزنامه قرار گرفته بود، مطالبِ 

                                                                                          آن به نشر رسا نید : 

اعضای   سط  خورشیدی تا کنون، حدود دو ملیون جریب زمین دولتی، تو   ۱۳۸۱سال  " از 

قوم، متنفذان،  جهادی، اعضای شورای ملی، بزرگان ِ  کابینه، زورمندان، فرماندهانِ  پیشینِ 

دیگر غصب شده است ...    ، ارگانهای دولتی و شماری از افرادِ  غیر مسوول مسلحِ افراد ِ

ناحیه ی کابل، زمین غصب شده است ... درمکتوب شماره بیست و دو  (  ۳۳۶)   درتمام 

ریاست عمومی ملکیت های شهر داری کابل که به امضای انجنیر محمد    ۶/۹/۱۳۹۱تاریخ  

مالعزت هللا عاطف، }یکی از     :، آمده است کهس نو اندیش شهر دارکابل صادر شدهیون 

جریب زمین تپه  ۵۰۰{ حدود اتحاد اسالمی عبدالرب رسوی سیاف ربوط بهجهادی های م

ناحیه ی پنجم شهر کابل    تپه ی بند قرغه در مربوطاتِ   م را که در اطرافِ ی خواجه ج  

  ، یک شهرکِ قرغه  بندِ   غربِ   موقعیت دارد، غصب کرده است . .. این شخص به طرفِ 
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این طریق، نمره های رهایشی  را به  " نیز ساخته است و از    رهایشی به نام " مالعاطف

                                                                                           "فروش میرساند... 

دولتی نوع بایر را در منطقه    جریب زمینِ   ۶۲۰، حدود  ۱۳۸۲نجیب هللا کابلی در سال  "  

، یک شهرک  ین .  آقای کابلی در این زمکرده است  ولسوالی شکردره غصب    ی  کاریزمیرِ 

                                                                                       .رهایشی ساخته است

شماره    مکتوب  نا۱۴/۶/۱۳۸۹تاریخ    ۷۹۳براساس  ریاست  دهم  ،  ی  حیه 

                                                                                                  }شهرکابل{:   

چهارقلعه ی وزیر آباد را غصب کرده است    ۱۴، احاطه ی برج برق سید حسین انوری   

ریاست ناحیه ی بیست و یکم  شهرداری کابل    ۲۰/۴/۱۳۸۹تاریخ    ۲۳۹درمکتوب شماره   

                                                                                                 :  آمده است که

                   .پنجهزارجریب زمین غصب شده است  بتخاک این ناحیه، بیش ازدر منطقه ی   

وزیرِ  اکبر،   از    پیشینِ   استاد  ممتاز،  قوماندان  و  گان  کننده  عودت  و  مهاجران 

، حدود  ی بیستم شهر کابلناحیه     جهادی در روستای " نونیاز"  از مربوطاتِ فرماندهان ِ

نونی  غیر قا  شهرکِ   ۵آقای ممتاز، برای  ساخت    را غصب کرده اند. ..  پنجصد جریب زمین

است.                             کرده    بدولتی را غصب و تصاح زمین    ها جریبخود نیز هزار  

ی نزدهم  ای ناحیه  همدیریت ملکیت    ۱۲/۶/۱۳۹۱تاریخ    ۷۹براساس مکتوب شماره    

تره خیل، حدود    گازِ ذخایرِ   جوارِ در  کابلداری  شهر جریب زمین از طرف "    ۳۰تپه ی 

کابل  مردم ِ  کوچیان تره خیل" غصب شده است ... مالتره خیل محمدی، یکی از نماینده گانِ 

هزار نمره زمین دولتی را    ۱۲۰، حدود   مطالعه ی اعمال حکومتخاِص و عضو کمسیون ِ

                                                                               ه ی بتخاک کابل غصب کرده است.در منطق

هزار متر مربع زمین دولتی    ۸۰میدان هوایی بین المللی کابل، بیش از    در شرق و غربِ 

جریب زمین دولتی   ۴۰، حدود قوماندان عبدالرحمان.مختلف غصب شده است  توسط افرادِ 

  جریب زمینِ   ۴. این قوماندان، با زور خود،  هوایی غصب کرده است  میدانِ   را در شمالِ 

   "                            حوزه ی پانزدهم امنیتی کابل را نیز غصب کرده است ...  آمریتِ 
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وزارت زراعت دهمزنگ زمین های عقب  در  ، عقب ِ،  آسمایی  کوه  و  مینه  جمال  سیلو، 

پ   کلوله  ی  دامنه  و  آباد  وزیر  چمن  سوم،  ی  ناحیه  چهارم  شته  مربوطات  ی  ناحیه  در 

                                                                                      نیزغصب شده است .

ی بی بی مهرو،    زورمندان به مساحت هزار ها متر مربع زمین را در ساحه های تپه  

، پروژه  حرارتی  برقِ  کوتل خیر خانه، زمین توسعه یی دستگاهِ  دامنه ی کوه مشرف }به{

انه  ، خ فامیلی   ۲۱۲نجم خیرخانه و پروژه   های حصه های اول، دوم، سوم ، چهارم و پ

                                                                                    های خود سر ساخته اند. 

وژه های شهری  نمره زمین در منطقه ی پروژه ی خیر خانه مینه که از جمله ی پر  ۷۵۰

                                                        . وسط افراد مختلف غصب شده استمیباشد، ت

  حدود یک هزار جریب  زمینِ   {  ی راکی از دیگر غاصبان }هستند کهر دل و حاج شی  

   است.                         ناحیه ی سیزدهم غصب کرده  دولتی را در دشت قلعه ی حیدرخان

جریب زمین دولتی را در    ۱۰۰محمد آصف مشهور به سیاه پوش، با قباله ی جعلی حدود   

ناحیه ی سیزدهم غصب کرده است. آقای    محبِ   ازمنطقه ی قلعۀ  ۱۳۸۳و    ۱۳۸۲الهای  س

  نیده هزار کلدار پاکستانی بفروش رسا    ۲۰۰سیا پوش، سپس هر جریب زمین را حدود  

                                                                                                          است. 

، حدود یکهزار جریب زمین دولتی را از منطقه ی " قلعه " ناحیه ی  دگروال حبیب هللا  

. حاجی خلیل  به شکل نمره بفروش رسا نیده است  سیزدهم }شهرکابل{ غصب کرده  و بعداً 

در ناحیه ی سیزدهم  غصب    ۱۳۸۶و حاجی جلیل، حدود یکصد جریب زمین را در سال  

                                                                                                      کرده است.

حاجی    جریب زمین متصل شهرکِ   ۴۰۰، حاجی زلمی و خیال }نامان{ حدود  مدیر زمری 

جریب زمین دولتی را از منطقه ی    ۴۰محمد داوود حدود  ا غصب کرده اند.  نبی خلیلی ر

                                                          ریگ ریشن دشت برچی غصب نمود ه است . 

سال    در  است    ۳۰حدود    ۱۳۸۷الال  کرده  غصب  منطقه  همین  از  را  زمین   جریب 

.                                                                                           
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محمد داوود  و شیر آغا هر یک  یکهزار جریب زمین دولتی را از منطقه ی کاریز میر  

                                                  ناحیه ی سیزدهم غصب کرده اند.      در مربوطاتِ 

سنگ، عارف،    ،، زمرک، امیرمحمد، احمد شاه، ملنگ، قطب الدین، ببرک ، ارسالمحراب 

ا از ناحیه یی سیزدهم  ، هر یک بیش از ده ها جریب زمین دولتی رنور، مستوفی و اعظم 

                                                                             { غصب نموده اند. } شهر کابل

  ساختمانی و اداره ی امالکِ   ریاست امورِ   ۲۶/۹/۱۳۹۱تاریخ     ۲۰۶۰شماره    درمکتوبِ 

  حکومت  تأکید شده که   بررسی و مطالعه ی اعمالِ   ن خاِص وزارت دفاع عنوانی کمسیو 

این وزارت   تنهادرشهرکابل، سه هزار جریب زمین  مناطقِ   حدود  مهتاب  در  ریشخور،   

، کلوله  ، بی بی مهرو، دافع هوای تره خیلکارته ی نو، مرنجان   ه هایتپ   ،قلعه، پلچرخی

پولیگونِ پشته افراد مسلحِ   ، قرغه و  توسط زورمندان،  ر مسوول و  غی   کمری شهر کابل 

                                                                                     .دیگران غصب گردیده است

هزار جریب زمین وزارت دفاع در والیت های    ۹۰گذشته،  حدود    یازده سالِ   درجریانِ 

، بدخشان  خوست، غزنی، پکتیکا، قندهار، فراه، هرات   فاریاب، بلخ، پکتیا،کنر،    ننگرهار، 

است.                   ی دولتی غصب شده مسلح و ارگانها و قندوز توسط زورمندان، افرادِ   

نفر}    ۲۱۲والیت کابل،  بیست و پنجهزار و نهصد و نود جریب زمین توسط    مجموعِ در

                                                        .ت زور گویانه { تصاحب گردیده استبصور

، حدود سه هزار و نهصد  ۱۳۸۲جهادی در سال    پیشینِ   فرماندهانِ ، یکی از  ورثه ی عبدهللا 

} رسمی و    جریب زمین دولتی را از روستای الغوثی ولسوالی شکر دره، بدون کدام سندِ 

                                                                               قانونی { غصب کرده اند.  

جبار هستند{،    ی }نامان که ملکان روستای چنار ولسوالی خاکِ ، وزیر و حاجمحمد نبی

بدون  از پنج جریب زمین دولتی را  همین روستا، حدود چهار هزار و دوصد و چهل و 

                                                                                قباله غصب کرده اند.     داشتنِ 

الدینهمیشه گل   بهرام  و  تفنگداران ِ    غیر مسوول، حدود یکهزار و سه صد جریب زمینِ ، 

اند.                      ولسوالی بگرامی تصاحب کرده   دولتی نوع للمی را از روستای بتخاکِ   
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بزرگانِ  ی  جمله  از  }نامان{  نورآغا  و  سال    سخی  در  سروبی  حدود  ۱۳۸۲ولسوالی   ،

این ولسوالی  دولتی نوع للمی را در مرکز    یکهزار و چهار صد و چهل و هفت جریب زمینِ 

ولسوالی پغمان    قاری شمس هللا  و ابراهیم حنیفی  از بزرگانِ   کرده است.  غصب و تصاحب 

و دو جریب  زمین دولتی نوع للمی را    حدود یکهزار و دوصد و شصت، ۱۳۸۳در سال  

                         اند.                            در روستای زرشخ این ولسوالی غصب کرده 

روستای چهل دختران، ملک  ، حاجی دوران در  عبدالواحد متنفذ در روستای بتخاک سید  

، یکهزار  از ولسوالی بگرامی و چهار آسیاب  و داکتر شاه محمد  ، ملک ریزه گل  لیوه خیل 

اند.             و سه صد جریب زمین در ولسوالی های بگرامی و چهار آسیاب غصب کرده    

از روستای مرغگیران ولسوالی  ۱۳۹۱سال  حاجی شیر دل رییس یک شرکِت خصوصی در

   است.                              ریب زمین  دولتی را غصب کردهپغمان، سه صد و چهارج 

حدود هفتصد جریب زمین دولتی    ۱۳۸۵ابط رحمت درولسوالی چهار آسیاب، درسال  ض

                                                    .  ا در روستای گلزار غصب نموده استنوع بکر ر

در    ۱۳۸۳کوت در سال  دگروال اسحاق یکی از فرماندهان محل در ولسوالی میر بچه  

بصورت غیر قانونی تصاحب  ، حدود یکصد جریب زمین نوع بکر را  روستای خروتی 

                                                                                                    . کرده است

  ۱۳۹۱و    ۱۳۹۰ولسوالی ده سبز درجریان سالهای    ن و محمد داوود از بررگانِ برکت خا

این    ع زراعتی را از روستای ده سبز خاصهر یک  دوصد و پنجاه جریب زمین دولتی نو

                                                                                  ولسوالی غصب کرده اند.

یکصد و سی جریب زمین، احمد  روستای ده ارباب ولسوالی پغمان،  عبدالرحیم ازانجنیر

، اخترمحمد ، احمد شاه چهار آسیاب حدود دوصد جریب زمین   انور و محمود از ولسوالی

در    صفی هللا ،  زمین جریب  ولسوالی ده سبز هر یک یکصد    بزرگانِ   و سید اکبر از جمله ی

چهارجریب را در   جریب و بار دوم، دوصد و هشتادوسه  حدود دوصد و نود   ۱۳۹۱سال 

   اند.                     غصب کردهده سبز به زور نقاطِ   ی خاص و سایرِ روستا های چشمه  
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، حدود یکصد  ۱۳۸۶، در سال  ، امان  وقسمت از جمله ی متنفذانعنا یت هللا، هدایت 

بچه کوت غصب    جریب زمین دولتی نوع بکر را در روستای آب چکان ولسوالی میر

                                                                                                      .کردند 

  ، غاصبانِ ۱۳۸۳سال   ولسوالی میر بچه کوت درجمله ی بزرگانِ مصطفی و محبوب از 

                                                   در روستای خروتی میباشند.  یکصد جریب زمین 

، عبدالهادی دبیر هر  محمد اکرم، زمری، قادر، افندی، آدمخان، رفیق گلبت، عجب گل

ج  یکصد  ی  اندازه  به  کوتیک  میربچه  در  را  دولتی  زمین  باغ  ریب  قره  و  سبز  ده   ،

                                                                                           تصاحب کرده اند. 

، غاصب حدود شصت و سه جریب زمین نوع تپه ی دولتی  در کاریز  حاجی بای محمد

  حدود سی جریب ولسوالی قره باغ، غاصب ِ اجی قسیم یکی از فرماندهان ِ ح میر میباشد.  

                                                                               . بایراست زمین دولتی نوع

نقیب جیالنی، محمد  ولیبانی، غالم رغالم  حاجی  الدین،  ،  اسالم  شاپور،  احمد،  نثار   ،

د  ، دا غنی، زمری، سلطان جان، برو، حاجی رحمت هللا، گل  گالخان، حیدرخان، توریالی

، اول گل و سید رحمان هر یک  ده جریب زمین دولتی  محمد موال، مزمل ، یاسین، دین  

                                                          را در ولسوالی شکر دره  غصب کرده اند. 

محمد خان  دبیر، غاصبانِ حاجی  عبدالهادی  و  داکتر صالح  پنجاه جریب زمین    ،  حدود 

مامور نبی، خان وزیر، دل آغا، آمر طاووس، دولت     ب و پغمان هستند.چهار آسیادر

، پوپل،  عبدالرازق، عزیزهللا، مهمند، شیر، ارسال،  خان، زرگی، محمد شفیع، غالم ربانی

، عبدالرحیم  و مامور نعیم هر  ، نصرو، یوسف، عصمت هللا، نبیحکیم ، شفیع، عزیزهللا

شند.                           میبایک غاصب بیش از ده جریب زمین در ولسوالی شکر دره   

قدوس  امین حاجی  محمد  صاحب،  عبدالغنی،  الهورخان،  عبدالجبار،  افض،  ضابط  ،  ل، 

، دولت، حاجی برو، سردار، مال  محمد یاسین، حاجی نسیم   جنیر امیر، ، ان خان، جان محمد 

حبیب هللا، شیر    ، سین، میر ح ، حاجی زلمی، ظاهرخان، حاجی شریف، امیرمحمد جبار

،  ، محمد امانمحمد، نقیب هللا، فقیر، ربیع، جبارخان، نورمحمد، زرلعل، شیرین آغا، گالن

امیرجان، حضرت  ،  باسه گل محصل، سحرگل، انور، حفیظ هللا، پتنگ، داد هللا فاروق،  
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، عبیدهللا و شیر محمد هریک غاصب بیش از ده جریب زمین در  علی، حاجی بریالی

                                                                                             باغ. ولسوالی قره  

بشیر  آمر خنجر  و  دیپوی  آمرستار سیاف  واقع مقابل کوه  دو هزار جریب زمین  ، جمعاً 

ناحیه ی هفدهم شهر کابل را غصب کرده و   دفاع در مربوطات کوه رادار در  وزارت 

                                       این زمین ها اعمار نموده اند.   ی" را باالشهرک " سعادت 

شصد جریب زمین را درمنطقه ی دشت چمتله  ، حدود شماندان ممتاز و قوماندان امرهللاقو 

   اند.               متصل کوه پغمان غصب نموده و شهرک " رفاه " را باالی آن اعمار کرده

ک " رفاه "، حدود نهصد و هفتاد جریب زمین دیگر  قوماندان ممتاز، درکنار شهرهمین  

باد "  و " پامیر"  غصب کرده  را  نیز بنام شهرکهای " عدالت " ، " صلح " ، " اسالم آ

    است.                                                                                                     

وم و اسحاق از جمله ی فرماندهان جهادی، حدود  یامرهللا ،زمری، صوفی شریف، حاجی ق

مال تاج محمد  .  پروان غصب کرده اند  –رک کابل  س    چهارصد جریب زمین را در اطرافِ 

پیشین کابل، حدود دوصد جریب زمین را در   نموده  والی  منطقه ی کاریز میر غصب 

                                                                                                          . است

در   قلعه  مهتاب  ی  ساحه  در  را  زمین  جریب  پنج  و  چهل  حدود  فاضل،  شیخ  هللا  آیت 

ساختمان مدرسه  تصاحب نموده و بعدا ً آنرا  بنام  ناحیه ی سیزدهم شهر کابل    مربوطات

                                                  . االنبیا" بفروش رسا نیده استاتم بنام شهرک " خ 

ساحه    ر و حاجی گلبت  حدود هشتصد جریب زمین را د  حسن علی، حدود پنجصد جریب  

تعلیمی   ، حاجی شفیق  حاجی حبیب هللا سه صد جریباند.  کرده  آسیاب غصب  چهاری 

حدود بیست جریب و شماری از قوم منگل میاخیل حدود شصت جریب زمین را بمنظور  

                                                                                 خانه سازی غصب کرده اند.  

عزیز  ، خان محمد، دستگیر، معراج الدین  و سالم الدین ورثه های  عبدالشکور، شیرین 

خان و نیز، عبدالبصیر و نورالدین نامان، حدود هفتاد و سه جریب زمین دولتی را در  

                              (90۳)  "   منطقه ی ده خدای داد بگونه غیر قانونی غصب نموده اند.
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هشت    روزنامۀ که"  افزود  دراخیر   " شماره   "  :  صبح  مکتوب  تاریخ    ۴۸۴۰قرار 

اداره ی اراضی وزارت زراعت عنوانی کمسیون خاص بررسی و مطالعه    ۶/۱۰/۱۳۹۱

والیات   در  دولتی  های  زمین  به غصب  مربوط  گزارش  فشرده ی  اعمال حکومت،  ی 

                                                                                     ت:  کشور ازینقرار اس

شده.        جریب زمین غصب   ۳۰۵۸۴نفر غاصب  و  ۱۶۲به تعداد     در والیت هرات  

شده.          صب  جریب زمین غ   ۳۰۵۸۴نفر غاصب  و    ۷۴۰در والیت ننگرهار به تعداد      

شده.               جریب زمین غصب  ۴۵۲۹۵و   نفر غاصب     ۹۰۱به تعداد       در والیت بلخ  

               ه جریب زمین غصب شد ۲۲۱۵نفر غاصب و  ۹۶۵دروالیت قندوز به تعداد  

جریب  ۷۷۹۲نفر غاصب  و  ۶۹تعداد   دروالیت قندهار   به  

جریب زمینغصب شده   ۴۲۴و نفرغاصب۵۱۸لغمانبهتعداددروالیت   

است  شدهجریب زمین غصب ۱۹۵۶۶ب و نفرغاص۱۳۲به تعداد والیت غزنی   در  

                         جریب زمین غصب شده    ۱۴۶۴نفر غاص و   ۱۴۷۳کا پیسا به تعداد 

   میباشند.                       جریب زمین  ۴۴۷۲۶نفر غاصب     ۱۶۴۷در والیت تخار به تعداد   

 درتخار :

  ۱۳۹۴دراوایل ماه حمل    ( که ادارۀ آن در ماسکو قراردارد،"رو  -)وبسایت " فارسی

گان   ازباشنده  شماری   " که  نوشت  تخار  دروالیت  عینی  شاهداِن  ازقوِل  خورشیدی 

ازآن  مردم  که  دولتی  های  زمین  تخارازغصِب  والیت  کوکچه  ماورای  های  ولسوالی 

و   زمین  جریب  ها  ساالنه صد  میگویند  کرده  نگرانی  میکردند،  استفاده  بخاطرعلفچر 

ها غصب میشود" درهمین گزارش آمده  علفچِر مردم ازسوی زورمندان در این ولسوالی  

به شصت هزار   نزدیک  تخار،  اراضی والیت  آمر  اسدهللا شنواری  گفتۀ  به   " که  بود 

یت تخار غصب شده  ر و سه صد و شصت ونه تن درسطح والجریب زمین توسط دوهزا

"        که بیش از پنجهزار جریب آن استرداد شده و بعنوان علفچر مورد استفاده است   
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   شده             جریب زمین غصب  ۴۹۴۵نفر غاصب  و  ۱۶۷یت  پروان به تعداد   در وال

شده      غصب   جریب زمین   ۷۰۸۲و    نفر غاصب  ۲۰۴به تعداد    دروالیت فاریاب    

   شده            جریب  زمین غصب  ۱۶۶۳۹و     نفر غاصب  ۱۱۲۶به تعداد    دروالیت لوگر 

              جریب زمین غصب شده   ۶۷۹۳و   نفر غاصب   ۲۷۱در والیت  زابل   به تعداد 

                جریب  زمین غصب  شده   ۷۲۵۸۷نفر غاصب و  ۱۳رزگان  به تعداد  در والیت ا

شده             جریب زمین غصب ۲۳۴۹۵نفر غاصب،    ۵۹در والیت بادغیس  به تعداد   

    شده          جریب زمین غصب ۴۵۲۹۵تن غاصب و  ۵۶در والیت خوست  به تعداد  

شده            جریب زمین غصب  ۵۳۲۴غاصب و    تن  ۲۸۷میدان وردک به تعداد  والیت  در  

                 جریب زمین غصب شده  ۳۳۰۰۲و    غاصبتن    ۱۸۱۲دروالیت بغالن به تعداد  

شده        جریب زمین غصب  ۳۳۳۳۹و   نفر غاصب  ۶۳۳ در والیت سمنگان  به تعداد   

               جریب زمین غصب شده   ۱۲۵۴۰۰و    تن غاصب ۳۶دروالیت هلمند به تعداد     

                     جریب زمین غصب شده ۱۳۸۷۱۹تن غاصب و  ۱۱۶۸در والیت نیمروز

                      جریب زمین غصب شده      ۵۸۰۰و    نفرغاصبدشانزده  در والیت پکتیا به تعدا

                 جریب زمین های غصب شده    ۸۰۳۱۳تن غاصب و    ۵۶۸در والیت سر پل   

                          جریب زمین  غصب شده      ۱۳۹۳و  تن غاصب  ۳۷در والیت بامیان

شده         جریب  زمین غصب ۳۲۱۰نفر غاصب و  ۱۴۸در والیت بد خشا ن به تعداد   

                  جریب  زمین غصب شده  ۶۱۳۱و   تن غاصب  ۴۶۹در والیت کنر به تعداد

   شده          جریب زمین غصب ۱۰۴۴۴و   تن غاصب ۴۷۱تعداد   در والیت جوزجان به

                    "جریب زمین غصب شده  ۸۷۱۹و    نفر غاصب  ۱۱۷در والیت فراه به تعداد  
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هشت صبح " را که  روزنامۀ "  گزارِش دیگری از ن بنام " فرزاد "، بخش هموطنااز یکی

از تن  نزده  کنندۀ  میباش غاصبانِ افشا  زمین  دومِ   پنجشنبه  درشمارۀ  عقرب    د،  ماه 

نید.                       خورشیدی هفته نامۀ " افق " چاپ آسترالیا چنین به نشر رسا ۱۳۹۲  

متن -۱ شخص  خان،  حیات  محبوب  گرشک ورثۀ  ولسوالی  هلمند،  والیت  از  ،  فذ 

                                                    راغصب کرده است.  هزارجریب زمین زراعتی۹۵

هزارجریب    ۴۷والیت نیمروز، ولسوالی دل آرام ،    حاجی جانان ولد محمد حنیف، متنفذِ   -۲

                                                                    را غصب نموده است.  زمین زراعتی

پلنگ عبدالسالم    -۳ ولد  متنفذِ پلنگ  }بندرحیرتان{،    ،  بلخ  زمین   ۳۵والیت    هزارجریب 

                                                                      را تصاحب نموده است. بکرو بایر 

جریب زمین بکر و  ۱۵۸۷۴رزگان، والیت اُ   حاجی پیرمحمد ولد حاجی امیرجان، متنفذِ 

                                                                                                     بایر  

                            جریب زمین ۱۷۰۰۰، متنفذ والیت نیمروز، کبیر ولد گُجرخان -۵

                        جریب زمین    ۱۵۰۰۰والیت نیمروز،   موال داد ولد عبدالحق، متنفذِ  -۶

                جریب زمین   ۱۵۰۰۰،  عبدالکبیر ولد تورخان، فرمانده جهادی والیت تخار  -۷

یب  جر  ۱۵۰۰۰سید اسحاق گیالنی ولد شیر آغا گیالنی، نمایندۀ سابق پارلمان ازننگرهار،  

                                                                                                         ن زمی 

                 زمین    جریب  ۱۴۹۹۰والیت خوست،    شیر محمد خان، متنفذِ   ناظم خان ولد-۹

متنفذِ -۱۰ خان،  عیسی  ولد  خان  محمد  نیمروز،    سید  جریب    ۱۳۵۰۰والیت 

                                                                                                        زمین 

                     جریت زمین  ۱۲۱۰۰والیت بلخ ،    نیک محمد وفا ولد فقیرمحمد، متنفذِ -۱۱

                            جریب زمین   ۱۰۸۹۶والیت کابل،   منجم حاجی نظر محمد، متنفذِ   -۱۲
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           جریب زمین۱۰۰۰۰والیت هلمند،  جی محمد نادر ولد عمراخان، متنفذِ حا  -۱۳

زمین. جریب   ۱۰۰۰۰والیت بادغیس،   محمد ظریف ولد محمد عمر خان، متنفذِ   -۱۴  

                    جریب زمین   ۱۰۰۰۰والیت سر ِ پ ل،   میراحمد ولد محمد انور، متنفذِ -۱۵

                          جریب زمین   ۱۰۰۰۰والیت بلخ،    متنفذِ ،  نورعلی ولد  محمد علی-۱۶

                       جریب زمین   ۱۰۰۰۰ورثۀ قربان ولد مال بابا در والیت بلخ ،   -۱۷

زمین    جریب ۱۰۰۰۰حاجی موسی ولد خدای نظر، فرمانده جهادی ننگرهار،   -۱۸  

پیرامونِ   " " هشت صبح  روزنامۀ  های  یافته  بدخشان    غصبِ   واما،  والیت  در  زمین 

                                                                               از اینقرار بود: افغانستان 

 دربدخشان:

نهمِ  دلو سال    روزنامۀ مذکور درشمارۀ مورخ چهارشنبه    خورشیدی خویش   ۱۳۹۲ماه 

گذشته، حدود چهل و پنجهزار جریب زمین دولتی    چند سالِ   درجریانِ ...  نگاشت که : "  

از زورمندان، مسووالنِ  توسط شماری  بدخشان،  ولسوالی }شهرکها{ ی   و    در مرکز 

ی دولتی این  اداره ها  جهادی، بزرگان و کارمندانِ   پولیس، فرماندهانِ   محلی، فرماندهانِ 

                                                                                "والیت غصب شده است .

یکهزار و پنجصد  " ادارۀ قضایای دولتی دربدخشان نوشت که :   مسوولِ   قولِ روزنامه از

غر، سه صد  شهدا، سه هزارجریب زمین در دامنه های کوه جل    جریب زمین واقع دشتِ 

جریب زمین در دامنه های خواجه معروف واقع شهر کهنۀ فیض آباد... یکهزار و هشتصد  

  ار ولسوالی بهارک که در گذشته  مربوطِ  کوچه حص دولتی واقع دشتِ جریب زمین ملکیت ِ

پیروزی حکومت ِ  شرکتِ  از  پس  بود،  فرماندهان ِسپین زر  توسط  به  مجاهدان،  جهادی 

   "                  ش رسیده و به مردم قبالۀ جهادی داده شده است .افراد و اشخاص به فرو

  زورمند و مسووالنِ  علفچر توسط افرادِ  هزاران جریب زمینِ " منبع متذکره افزوده که : 

شده در دشتِ دولتی غصب  دولتی  های  بیشترین زمین  قاری عبدالودود     ،  توسط  شیوه 

پولیِس  فرمانده  ش  راسخ،  بهارک غصب  همچنین ولسوالی  است.  فرماندهِ ده  پیربصیر،   ،  
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ارغنجخواه ولسوالی  زمین ِپولیس  جریب  هزاران  توسط    ،  دوباره  و  غصب  را  دولتی 

   "                              تراکتور به زمین های زراعتی شخصی خود تبدیل کرده است

اشخاص آتی بعنوان    " هشت صبح " به نشر رسید، اسامی فهرستی که ازسوی روزنامۀ    

                                                       غاصبان زمین دربدخشان درج گردیده است :

فرمانده   پولیس    پولیس    پیربصیر  فرمانده  راسخ  ودود  قاری  بهارک،    ارغنجخواه، 

جهاد فرمانده  خالد  ابوذرعبدالبصیر  والیتی،  صلح  کمیتۀ  عضو  و    بخش    کارشناس  ی 

،  جهادی، حاجی خدای نظر، عبدالخالق   ، قوماندان قیوم فرمانده   والیت بدخشاندث  حوا

صمد،   پهلوان  نظیف،  میرزا،  حاجی  جمیل،  اسماعیل،  پهلوان  سرور،  عبدالودود، 

، حاجی نظیرمعلم، حاجی ضمیر  محمدحافظ، واحد خطر، مولوی رشادپیرقاسم، برکت،  

ادارۀ حج   ، مولوی سرور، مولوی عبدهللا کارمند   جهادی، حاجی حمید هللا اسبق  قوماندان  

عامه، عبدالوکیل ارباب، قوماندان قطب الدین   ادارۀ فوایدو اوقاف، فضل احمد کارمند  

سابق    ، ضمیرفرمانده جهادی جهادی، حاجی عارف ارباب، همراه خانپیشین    فرمانده  

لعل بدخشان    درگزارش آمده که ضمیرفرمانده سابق جهادی، زمین های مربوط به فارم  )

احکام و وزارت زراعت کشوربود، غصب نموده و دربرابر     را که همه درحیطۀ ملکیت  

                                                      و غیره.  ( مان های دولتی نیز تمکین نمیکند.فر

شمارۀ  روزن  طی  کابل،   " صبح  هشت   " ششمِ امۀ  و  بیست  ح  دوشنبه  سال  ماه  وت 

زمین های مربوط    ، اسناد و یافته های دیگری را در مورد غصبِ خورشیدی خویش ۱۳۹۲

اینک   ننگرهار به نشر  به پروژۀ کانالِ  اینجا درج  ، گوشه هایی ازآسپرد که ما  ن را در 

                                                                                                        مینماییم :  

 درننگرهار: 

تاریخ    شرکت    مسووالن  "   به  لمتد  جوزای  دوم    همراز  پ۱۳۸۵ماه  حدود  نجاه  ، 

زجریت ۲۵۰هکتار) نوع  زمین  ریاست  (  از  سال  پانزده  مدت  به  را  ملی  کانال    راعتی   

اکنون این زمین ها به نمره ها و شهرکها ی رهایشی  ، اما  ننگرهار اجاره گرفته است

ماه عقرب  پروژۀ کانال ننگرهار بتاریخ  چهاردهم    تبدیل شده است... همچنین  مسووالن  

خورشیدی حدود بیست و پنج هکتارزمین دیگر نوع سنگزار مربوط این    ۱۳۸۵سال  
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ه داده اند ... اجار  مراز لمتد به مدت پانزده سالپروژه را به شرکت های عمرفاروق و ه

هکتار زمین یاد شده، خانه های مجلل و بلند    ۲۵حاضر، در برخی از ساحات    که درحال  

ننگرهار بلند منزل و خانه  کانال    . شماری ازافرادی که در زمین  منزل ها ساخته شده است

  های رهایشی ساخته اند، میگویند که حاجی نقیب از افراد وابسته به حاجی فاروق رییس 

نیده    شرکت   رسا  فروش  به  هنگفت  قیمت  به  آنان  برای  را  ها  زمین  این  فاروق  عمر 

                                                                                                        ." است

صف رحیمی  محمد آ"   :  وزیر زراعت افغانستان نوشت  قولِ روزنامۀ " هشت صبح " از

گزارشی  در خورشیدی    ۱۳۹۱ سال  وزیر زراعت، آبیاری ومالداری بتاریخ اول ماه عقربِ 

و   یازده هزار  ده سال گذشته، حدود  که در جریان  است  عنوانی ریاست جمهوری گفته 

برای برخی  پنجصد جریب زمین زراعتی و غیر زراعتی مربوط پروژۀ کانال ننگرهار  

"                             از شرکت ها و افراد به شکل غیر قانونی به اجاره داده شده است .    

ضای شورای والیتی ننگرهار  ذبیح هللا زمری یکی از اع  قولِ "هشت صبح " همچنان از

"    نوشت   : آغاکه  پیشین  وشیرز  گل  والی  عدم    ی  در  والیت  ریاست  حکم    تطبیق    این 

ام  مقدر سؤ استفاده و غصب زمین قرارداد های کانال، برخی از   .. جمهوری مقصراست .

دار ننگرهاردست  رتبۀ  بلند  ازد "  های  مردمِ   قولِ روزنامه  نمایندۀ  یار  خان  محمد    امیر 

کانال توسط برخی از زورمندان    " برخی از ساحات  مینویسد که  شورا نیز   درمجلِس ننگرهار

دارد."                        و مقام ها غصب شده و غصب زمین در حال حاضر نیز جریان   

:" در دوازده باساس گزارش " هشت صبح "، رییس کانال ِننگرهار نیز گفته است که  

 درزمان  . هرچند  منظم افزایش یافته استگذشته، غصب زمین های کانال به شکل     سال  

، اما این غصب   مسلح غصب شده استمجاهدان، بخش هایی از کانال توسط افراد    حاکمیت  

، بیشتر شده و زورمندان به شکل منظم با استفاده از سالح،  گذشته  چند سال    در جریان  

"         ، زمین های کانال را غصب کرده اند. جعلی اسناد   زور و قوت از طریق ساختن    

حاجی عجب به نماینده  : "  و " هشت صبح" حاکی ازآن بودند کهمه پرس"  گزارشهای "خا

گی قوم حصارشاهی درمنطقۀ دشت چورۀ ولسوالی رودات، حدود یکهزارجریب زمین  

دولتی را غصب کرده است. ملک سبحان به نماینده گی از قوم عرب درمنطقۀ سرخ دیوار 

جریب زمین دولتی، ملک آدم خان، ملک محبوب و ملک گل میران نیز در ۱۲۰۰حدود  
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منطقۀ دشت چوره، هریک حدود دوهزار جریب زمین دولتی را غصب کرده اند... ملک  

شاه محمد و محمد عباد به نماینده گی ازکوچیان ننگرهارنیز هریک حدود دو هزار جریب  

برخی از بزرگان قوم میا درولسوالی  ..  زمین را در مربوطات دشت چوره غصب کرده اند.

لعل پور، حدود یک هزارجریب زمین دولتی و اقوام سی پای و علی شیرخیل درمربوطات  

هزار جریب زمین دولتی را غصب کرده اند.... بزرگان اقوام    ۵۰اچین این ولسوالی حدود  

منطقۀچوگان  در  را  دولتی  زمین  جریب  هزار  حدود یک  نیز  خیل  معروف  و  زی    احمد 

ولسوالی حصارک غصب کرده اند. در ولسوالی چپرهار، قوم دولت زی به رهبری انجنیر  

جریب زمین، قوم ترک به رهبری علی    ۲۵۰۰ابراهیم، ملک نواب و افراد دیگر، حدود  

اصغردر منطقۀ ترکی یکهزار جریب زمین، حاجی وکیل، حاجی بهرام، معلم سید محمد،  

جی سلطان میر و غالم داگ در مربوطات دشت  مولوی علم گل، حاجی سلطان خیل، حا

جریب زمین، انصار هللا، ملک شیرآغا و وکیل شیراحمد درمنطقۀ   ۴۵۰۰خلوزی، حدود 

تریلی، حدود یکهزار جریب زمین، نمرالدین، گل رازق، داکترکریم و محمد ایوب پاچا و  

دود ، حجریب زمین خالص درمنطقۀ دولت زی  ۲۰۰۰شمار دیگری در منطقۀ تریلی،  

 ۱۵۸۲جریب زمین و اولخان کوچی وحاجی گل میران در منطقۀ پسه تاله حدود  ۴۰۰۰

                                                                           جریب زمین را غصب کرده اند. "

امان هللا، ملک عبدهللا و ملک نو روز حدود دو هزار جریب  همین منبع اضافه نمودکه "  

اند. در مربوطات خاص  ز ننگرهارغصب کرده  مین دولتی را در ولسوالی کامۀ والیت 

هللا   فضل  قاری  گرداب    ۸۰۰کامه،  درمنطقۀ  خان  قاسم  و  غالم  حاجی  زمین،  جریب 

شیرکر    ۶۰۰حدود منطقۀ  در  شیرکر  قوم  از  گی  نماینده  به  عبدالرزاق  و  زمین  جریب 

جریب زمین دولتی را غصب کرده اند... ملک نوشاه، مختارگل    ۵۰۰ولسوالی کامه حدود  

و زرپاچا درمنطقۀ دکه از مربوطات ولسوالی مومندره هر یک حدود دو هزار جریب  

قۀ حصارخانۀ ولسوالی کوت، یکهزار  زمین دولتی را غصب کرده اند...مک غالم در منط

و    هزار جریب زمین  که مینه حدود چهارجریب زمین را تصاحب کرده. در ولسوالی هس 

عبدالوکیل ازقوم الیاس خیل درمنطقۀ خم ولسوالی هسکه مینه حدود دو هزار جریب زمین  

ولگر،  های دولتی را تصاحب نموده اند. ملک عباس به نماینده گی قوم شولگردر روستای ش

جریب زمین، ملک عصمت هللا در دشت کرکوحدود هشت هزار جریب و  هزار    ۳۲حدود  
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هزار جریب زمین دولت را    ۱۵معتبرخان در روستای دور چینه ولسوالی دور بابا حدود  

                                                                                               غصب کرده اند."  

" شهرکهای بند غوچک، خیرآباد، پوستۀ تاله و شهرک  درگزارشها همچنان آمده بود که  

در زمین للمه تریلی از جملۀ شهرکهایی اند که از سوی زور مندان به شکل غیر قانونی  

و به قول منابع متذکره، مسووالن ادارۀ اراضی ننگرهار  ."  های دولتی ایجاد شده است

که  اند  تعداد  گفته  به  حدود    ۱۱۰۷{  }  در    ۳۰۰تن،  را  دولتی  زمین  جریب   ۱۳هزار 

اند."                                    ولسوالی }شهرک{ این والیت }ننگرهار{ غصب کرده   

بتاریخ   بیستم ِ همین روزنامه،  خورشیدی گزارش داد که  ۱۳۹۳ماه عقرب سال  سه شنبه 

حدود دوهزار نمره زمین در شهرک ِ مهاجران "چمتله " والیت ننگرهار توسط برخی  "

پیشین وبرحال ِ ریاست امور ِ مهاجران و عودت کننده  از زورمندان در تبانی با مسووالن ِ

   "                نمرۀ آن نا معلوم است ۲۵۰۰حدود ننگرهار غصب شده و سرنوشت ِ  گانِ 

گفته ش که  ضمناً  ازد  آنعده  دولتی هنوزاسِم  ارشد  از  مامورین  استفاده  با سؤ  و  که  کرسی 

عمداً از سوی کمسیون    شخصی و دولتی شده اند،  زمین و جایدادِ   غصبِ   شان، مرتکبِ مقام ِ

                                                                                         تحقیق افشا نشده است .

 درکابل:

  مالی و عدمِ   اختالِس   دیگری نیزپیرامونِ مفصلترِ   روزنامۀ " هشت صبح " کابل، گزارِش 

س   اساسی  کارهای  به  درتوجه  سازی  بتاریخ    شهرِ رک  را  سرطان    ۲۹کابل    ۱۳۹۲ماه 

ن را درج مینماییم :  " یافته های  خورشیدی به نشر رسا نید که دراینجا، تنها بخشی ازآ

گذشته،    کابل، درجریان چند سالِ  رکهای شهرِ س    ان میدهد که رسانه های آزاد نش  مشارکتِ 

پولِ  افغانی  ملیونها  اند؛  شده  کیفیت ساخته  بی  اینکه  بر  از    افزون  برخی  به  نیز  اضافی 

ادارۀ عالی  است... گزارشهای ریاست جمهوری،  پرداخت شده  دادی  قرار  شرکت های 

رکت سازی " کاپی  ه شرکت های س  مبارزه با فساد اداری و شهر داری کابل نشان میدهد ک

نیازی "   افغانی پول اضافۀ شهرداری انترنیشنل، هیواد وال، لطیفی و قویاش  ، ملیونها 

شکلِ  به  را  شرکتِ   کابل  اند...  گرفته  قانونی  پنج  س    غیر  حدود  وال،  هیواد  سازی  رک 

رک سازی قویاش نیازی حدود  س  ، شرکت ِملیون افغانی ( ۲۹۷ملیون دالر )  اعشاریه چهار
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ر  ک سازی لطیفی حدود یک اعشاریه نه ملیون دال   سر    هفت اعشاریه یک ملیون، شرکتِ 

رک سازی کاپی انترنشنل مبلغ چهار اعشاریه یک  ( و شرکت س  )نودوچهارملیون افغانی 

اند...  قیمتِ ۷۷ملیون دالر ) افغانی( از شهر داری کابل مقروض  انجام شدۀ    کارِ   ملیون 

  میدان هوایی؛ حدود چهاراعشاریهرک هفتاد مترۀ غرب ِس  قویاش نیازی از بابت ِ  رکتِ ش

مب  اما  بود،  دالر  ملیون  وسه  دالرمیباشد.  چهل  ملیون  دو  اعشاریه  پرداخت شده، هفت  لغ 

تال، بیش از  ن رک هفتاد مترۀ میدان هوایی تا هوتل انترکانتینکاپی نشنل از بابت س    شرکتِ 

مصرف کرده و اما مبلغ داده شده، حدود هجده ملیون دالر است ... در  شانزده ملیون دالر  

رکت قلعۀ زمان خان حدود  پروژۀ س    هیواد وال از بابتِ  انجام شدۀ شرکتِ  سند آمده که کارِ 

یک اعشاریه پنج ملیون دالر ارزش دارد، اما شهر داری به این شرکت، حدود پنج اعشاریه   

رک شصت مترۀ  به شرکت لطیفی در پروژۀ س    پول تادیه  کرده است ...  ده ملیون دالر  

زده  یازده ملیون دالر مصرف شده، شهرداری مبلغ دوا  از طریق بگرامی  که    احمد شاه مینه 

                                                      ..."اعشاریه نود و پنج ملیون دالر پرداخته است

  محالتِ   ، گزارشی را مبنی برغصبِ م۲۰۱۴زنامه های کابل درماه سپتمبربرخی از رو 

قدرتمند به نشر رسانیدند.    کابل توسط افراد و اشخاِص  تفریحی مربوط شهرِ سبز و اماکنِ 

تانی کابل  باسدامنۀ باالحصارِ  حشمت خان " که در" کولِ   چنانکه ازآن جمله، در موردِ 

عبیدهللا رامین رییس    ، ازقولِ  مهم استتفریحی و شکارگاهِ   ساحاتِ موقعیت داشته و یکی از 

ظاهر     افغانستان و مصطفی پارلمانِ   محیط زیست و منابع طبیعی مجلِس حفظ ِ   کمسیونِ 

حفظِ رییس   ملی  "کول ِ محیط ِ  ادارۀ  از  بخشهایی  که  نوشتند  که  زیست   " خان  حشمت 

زورمندان و  هکتار زمین را احتوا میکند، توسط    ۱۹۱داشته و   دریای لوگرقراردرمسیرِ 

                                                                              پولداران غصب شده است .

"هندیه  دخترِ شاهدخت  میزانِ "  نیزدرماه  خان  امان هللا  به  ۱۳۹۳سال    غازی  خورشیدی 

  ولسوالی چهاردهی، مناطقِ   جریب زمین در منطقۀ تنگی سیدانِ ۷۰۰"  رسانه ها گفت که  

همچنان،   ریشخورو  و  زمینِ   ۱۹۸۵گلباغ  دیگردر جریب  کاریزِ   به  موسوم  میر  منطقۀ 

این زمین ها را    او میراث مانده است که تمامی   حومۀ کابل از پدرش امان هلل خان به در

حکومت غصب کرده اند... زمین های ما  ک برخی ازحلقات در محلی با کم   زورمندِ   افرادِ 

وجودی که این زمین ها  سوی زورمندان غصب و به فروش رسیده و با   مختلف ازدرنقاطِ 

گردانند.               ر  سوی دولت تثبیت شده، غاصبین حاضرنیستند که آنها را برای ما ب از  
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 ملکیت های  حقوقی و قضایی در بخِش   شرح باال چنین استنباط میگردد که نظمِ  مطالعۀاز

م  به بعد، به نفع مافیای  ۲۰۰۱سال  ، بخصوص از۱۹۹۲شخصی و دولتی، پس ازسال  

د کرزی به  حامقدرت و گروه های تفنگدار و متنفذ برهم خورده و در سالهای زعامت ِ

                                                                                              .اوج خود رسید

آنر که  بود  آورده  بدست  را  نیزاسنادی  "پژواک"  اخیرِ خبرگزاری  ماه  در  سال    ا 

                            خورشیدی به نشر رسانید که فشردۀ آنرا در اینجا درج مینماییم : ۱۳۹۲

دو صد و هشتاد جریب زمین دولتی در ساحۀ رحمان مینۀ شهرکابل، توسط شرکت  "...  

شهرک سازی } باالی آن{ جریان دارد.    ساختمانی " اونکس " غصب شده و کار اعمارِ 

پالن    باساس اسناد و شواهدی که توسط ریاست های استمالک، ملکیتها، طرح و تطبیقِ 

آژانس خبری پژواک  شهری شاروالی کابل، ناحیۀ هشتم و ولسوالی بگرامی به دسترس ِ

یل شده  رهایشی تبد   اونکس به نمراتِ   شرکتِ ، این ساحه که فعالً توسط ِقرار گرفته است

دولت و ساحۀّ  ، ملکیت ِ{ دی}خورشی   ۱۳۵۸سروی شاروالی کابل در سال  ، مطابق ِاست

. باساس نرخ گیری، قیمت یک بسوه زمین بلند منزل در این ساحه،  ثبیت شده استچمنی ت 

،  . بر اساس قیمت یاد شدهجاه هزار دالر امریکایی بوده استیکصد هزار دالر تا یکصد و پن

رساحۀ مذکور، بیش از پنجصد وشصت  دوصد و هشتاد جریب  زمین د    مجموع ارزِش 

ملیون دالر میشود و در صورتی که شاروالی کابل این زمین را از طریق داوطلبی بفروش  

                                             میرسانید، مقدار } مذکور{ وارد خزانۀ دولت میشد. "

وزارت مذکور در رژیم    خلۀ رژیم حامد کرزی و سرپرستِ دا امورِ جالب این بود که وزیرِ 

اعتراف نمود که  " درجلو گیری  رسمی با رسانه ها  رییس جمهور بعدی، دریک صحبتِ 

 صریح، گفته شد که غصب زمین   این اعترافِ   غصب زمین، ناکام بوده است " درقبالِ از

ز   قالبِ در شبکۀ  غاصبانِ یک  و  گرفته  یی صورت  زمیننجیره  پارلمان،  شامل      وکالی 

میباشد.                       محلی و غیره    ، مقام های بلند رتبۀ دولتی، متنفذینِ  جهادی رهبرانِ   

مصور و مستندی را ازادارۀ   م گزارِش ۲۰۱۳ماه مارچ    شبکۀ بی بی سی دراوایلِ   خبرنگارِ 

پولیس والیت هلمند به این شرح از طریق برنامۀ تلویزیونی خویش  به نشر رسا نید: "   

شماری از غیر نظامیان بین دو طرف    های پلیس تیر اندازی میشود،   به یکی از پایگاه  ... 

  توبر مشاورِ رد. بیل سآنها دست به ماشه می ب    گیرمانده اند، اما پلیس بی توجه به حضورِ 
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امریکایی از نیرو های مستقر در پایگاه می پرسد که چرا بی هدف  تیر اندازی میکنند؟  

اوازپلیس میخواهد تنها وقتی که شورشیان مسلح را دیدند تیر اندازی کنند، اما شورشیان  

فرماندهی    دیده نمیشوند و در باغها پنهان شده اند. بیل ستوبر برای مشورت دادن به مقرِ 

ولسوالی سنگین  می رود، او با اشاره به موتر های تخریب شدۀ پلیس که در گوشه    پلیِس 

است ...همانطور که می بینید این   در پلیس چشم گیر تاده اند، میگوید  که فساد اداریای اف

ته  نۀ ماهانۀ انها از دولت گرفماشین ها  از کار افتاده و در گوشه ای انداخته شده، اما هزی

خود می    بنزین  و روغن دریافت  میشود، اما شما به چشمِ   پولِ   ،شود. برای هر ماشین می 

نمی   درد  به  دیگر  اینها  که  است  کنند. مشخص  نمیتوانند حرکت  ها  ماشین  این  که  بینید 

از   کوچکی  تیم  رود...  می  ها  پلیس(   ( این  جیب  به  میشود  داده  که  پولی  خورند، 

امریکا متفنگداران ِ به  کم    سوولیتِ دریایی  پلیس را در ولسوالی سنگین۳۴ک  به    پاسگاه 

این پاسگاه ها   به    دیگر امنیت ندارد، چون عهده دارد. یکی از  آنرا  امنیتی  پلیس، موانع 

ن چشم  ی، گفت که چیزی را که نمیتوان ازآعنوان آهن پاره فروخته است ...ستوبرامریکای

آنها  پسرهای جوانی هستند که بعضی ازتر پایگاه های پلیس،  پوشید این است که در بیش

عده ای از این پسران سؤاستفادۀ جنسی  هم خدمتگار، پلیس ازو بعضی دیگرمسلح هستند  

پایگاه ها کشته شدند و یک پسرِ   میکند و اخیرا سه پسر در وقتِ  این  دیگر هم    فرار از 

                                                                                   (۳۹۱)زخمی شد..." 

از که  درگزارشی  نظارت ِهمچنان  و  تفتیش  ادارۀ  )سیگار(سوی  ماه  دراخیرِ   امریکا 

یکی از والیت  س درپولی   به نشر رسید، گفته شد که " یک پاسگاهِ ازطریق بی بی سی  اکتوبر

دلیلِ  به  ازآمراقبتِ   عدمِ   ها  ناپدید   درست  دلیلِ ، یک  گردیده استن،  به  اینکه    بیمارستان 

 }مربوط  ، ساختمانِ  الزم برخوردار نبود، تکمیل نشدهداد از تجاربِ  قرارطرفِ   شرکتِ 

کلینک ها    یکی از والیات هرگز ساخته نشده و یکی ازوزارت عدلیه{ دری } دادگستر  به{

                                                          ، هرگز ساخته نشد...  "به دلیل نقشۀ نا مطلوب

که   گفت  اداره  این  رییس  سوپکو"  جان   " سال  آقای  از  سپتامبر    ۲۰۰۲"  تا  میالدی 

کهای انسان  الر به افغانستان کم  د  اعشاریه شش ملیارد  ۹۶، امریکا در حدودم۲۰۱۳

می پرسیدند که  اما درعین حال، مردم افغانستان  "  ه ای انجام داده است.ع دوستانه و توس

پولِ  چنین  کم    اگرواقعاً  افغانستان  برای  باشد، چرا  گزاف  انسان ک شده  ملیونها  هنوزهم 

 کابل که نسبت به پایتخت  حتا شهرِ چرا  سرپناه و بینوا باقی مانده اند؟  ، بی  بیکار، بی نان
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کوچک کشوردیگر  زب تراستها  از  کنون  تا  و  ،  استاله  نشده  پاک  فضله  چرا مواد  ؟ 

های مندرس  خیمه   صفر در زیر، درهوای تحتِ هنوزهزارها خانواده درحومۀ شهر کابل 

چرا هنوز اکثر خیابانهای شهرکابل و والیات اسفالت نشده است ؟ بسر میبرند؟ وباالخره  

                                                                                                          و . . .

" حدود دوصد ملیون  م رسماً افشا نمود که  ۲۰۱۴ماه سپتمبرهمین اداره همچنان دراخیرِ 

دالر از ک مکهای امریکا به صندوق امانتی نظم و استحکام قانون ) ال. او. تی. اف. ای(  

                                                                        در افغانستان ناپدید شده است ."

م یک صندق بنام " امانتی نظم و استحکام قانون " به  ۲۰۰۲داده شود که درسال  باید تذکر

  بخِش  آموزشی برای پولیس و تقویتِ   مراکزِ  پولیس، ایجادِ  کارمندانِ  منظورپرداخت حقوقِ 

افغانستان ایجاد گردید و مسوولیت و نظارت    ی پولیِس ها نیرو تساوی جنسیتی در چارچوبِ 

ت  افشأ رسمی  وسعۀ سازمان ملل )یو. ان. دی.پی برآن را برنامۀ  با  بعهده گرفت. حال،   )

و میلِ  اداره یی که مسوولیتِ   حیف  دالردر یک چنین    آن بدوش کارمندانِ   دوصد ملیون 

چنین    ود که دست اندازی و حیف و میلِ سازمان ملل بوده است، بیان این واقعیت خواهد ب 

    متعددی داشته و تصفیۀ دقیق آن نیزآسان نخواهد بود.  گزاف، ابعاد و عواملِ   یک پولِ 

رسانید که بیانگر حاتم بخشی های بی    یکی از رسانه های کابل، کاپی فهرستی را به نشر

و کتاب رییس )  جمهورکرزی  حساب  از  ۹۱ازحساب  یی  ( ریاست جمهوری برای عده 

انصار و  را    خورشیدی   ۱۳۹۳درسال    وی  اعیان  متذکره  فهرست  کاپی  اینک  میشود. 

                                                                                 دراینجا درج مینماییم : زنی 
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به موضوگرا توسط زورمندان  برگردیم  دولتی  و  فردی  های  زمین  به غصب  مربوط  ع 

دارانِ   درسالهای زعامتِ  تفنگ  و  که زورمندان  گفت  باید  و  دورانِ   حامد کرزی،  جهاد   

به قدرت رسیدند،همانند گرسنه گان افسانه وی، نه  م درافغانستان  ۲۰۰۱سال  آنانیکه پس از

عامه و زمین های شخصی و دولتی نمودند، بلکه    دارایی های  تنها اقدام به غصب وچپاولِ 

  رک سازی باالی زمین های غصب شده یش، به شهخو  جنون باربا همقماشانِ   یک رقابتِ در

والیات و  فروِش   درمرکز  اپارتم   و  و  ها  شدندخانه  متوسل  نیز  اعمارشده  های  این  ان   .

بلند رتبه های دولتی و مافیای قدرت  ملیونها دالر دارایی  حالی بود که تعداد دیگری ازدر

                                                                          های ملی را  بخارج انتقال میدادند.

خورشیدی ازقوِل " شکیبا    ۲۳۹۲" شبکۀ اطالع رسانی افغانستان " درماه عقرب سال    

هاشمی" عضو پارلمان افغانستان نوشت که: "کمسیون ِنظارت بر عملکرد های حکومت  

فهرسِت غاصبان ِ زمین که در ردۀ اول هستند     افغانستان پس ازهشت ماه بررسی، نتوانست 

تعدادی   است.  شده  گفته  حکومت  همکاری  عدم  کار،  این  علت  و  کند  اعالم  را 

ازغاصبان ِزمین که نام آنها به روشنی دیده شده است، از لیست حذف شده اند. رییس جمهور  

 نیز قانون را نقض و قانون اساسی را زیرپا گذاشته است  

 دولتی توسط اشخاصی که در خود دولت کار کرده اند. غصب زمین های 

فرماندهاِن جهادی بوده اند... اغاِز کاِر غصِب زمین در افغانستان از زمان    دیگر،    افراد

مادۀ   متأسفانه  است.  شده  شروع  مجاهدین  جمهور  ۶۶حکومِت  رییس  را  اساسی  قانون 

زراعت   وزارت  و   میدهد  فرمان  افراد  و  اشخاص  به  و  است  کرده  نقض  افغانستان 

کم رییس جمهور را تطبیق کند...   کسانیکه زمین های مردم راغصب کرده  مجبوراست که ح 

اند، بیشترین آنها کسانی میباشند که به ارگ ِریاست جمهوری ارتباط دارند. دربارۀ آقای 

گیالنی که پانزده هزار جریب زمین را غصب کرده اند. من اعتراض کردم که این کار را  

ینده گان باید  یک کمونیست نکرده است و این کار را یک مجاهد کرده است  و مجلس نما 

 حق را به حقدار بدهد و عدالت را اجرا کند..." 
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اصلی در افغانستان وجود دارد که غصب زمین را به چهار دسته تقسیم کرده   هفت غاصبِ 

                                                                                                             اند:

 افراد زورمند  غصب ملکیت های عامه توسط  -اول

 غصب ملکیت زمین های دولتی توسط خود افراد دولتی    -دوم



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1251 

 

:  تان  گفت که اعضای پارلمان افغانسقای " ابراهیم ملکزاده" یکی دیگراز، آازسوی دیگر 

شمار غاصبان به حدود پانزده هزارنفر میرسد که در میان آنها برخی از وزرا، والیها،  

محلی نیز شامل است ...غصب ملکیت های    شهرداران، اعضای شورای ملی و فرماندهان  

ن بدل  افغانستای درمردم و جایدادهای دولت، از سه دهه به اینسو به یک مشکل سراسر

از از  مناطق  شده است. دربسیاری  دولتی  تفریحگاه ها و ساختمان های  افغانستان حتی 

 دولتی غصب شده و اکنون درتصاحب آنها است." محلی و قدرتمندان  سوی زور مندان  

ی فاسد وال  

خورشیدی خویش    ۱۳۳۱ه عقرب سال  یکی از شماره های مانشریۀ انترنتی " امید وطن" در

" گل آقا  :  ارشی را به نشر رسا نید که میگفت" وال استریت ژورنال " گز روزنامۀ  قولِ از

بخشهای  بعنوان فاسد ترین    جهادی های سابق،گرهار و یکی ازی " والی والیت ننوشیرز

ی والی وآقاشیرز  "  گل  :  روزنامۀ مذکور نوشته است   "دولت حامد کرزی معرفی میگردد.

فرمانش، در بسیاری از کارهای غیر قانونی از جمله غصب زمین،    زیر    ننگرهار و تیم  

                         مواد مخدر و سؤ استفاده از منصب دولتی، مستقیماً دست دارند. "  قاچاق  

  " به دفتر روزنامۀ " وال استریت ژورنال  درگزارشهای محرمانۀ مقام های امریکایی که 

ی" یک صندوق خیریه را ایجاد  و بود، این موضوع نیز بیان شد که " گ ل آغا شیرز رسیده  

کرده و از راننده های وسایط که از راه تورخم می گذرند، پول جمع آوری میکند و وی از  

، بصورت  ، وی از این مدرکانکه  گفته شده. چن ق سرمایه زیاد بدست آورده استاین  طری 

ملیون دالر بدست می آورد. عده یی از مقامات در اداره ی گل آغا    ماهیانه، از یکنیم  تا چهار

افغان دستگیر   و  امریکایی  نیرو های  از سوی  افرادیکه  دستگیری  و  از محاکمه  شیرزوی 

مساعد   را  زمینه  تشدد،  برای  ترتیب   این  به  و  کرده  پوشی  چشم  میشوند، 

                                                                                                         میسازد..." 

" چندی پیش رییس عمومی مبارزه با فساد اداری کشورنیز وطن " عالوه کرد که     " امیدِ 

پاکستان ( یاد کرده و از مفقود    –بندرمرزی افغانستان  تورخم )  از مشکالتی فراگیر در گمرک  

اند.                                      این بندر تجاری خبر داده  ملیارد ها افغانی از عواید   شدن    



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1252 

 

  " والی ننگرهار }گل  موضوع دیگری که در البه الی گزارشها افشا شد، این بود که گفتند   

  پول که با خود داشت، از سوی پولیس  بکس پ ر از    ی{ در این اواخر به خاطر  وآغا شیرز

میدان هوایی آلمان برای دو ساعت مورد باز پرس قرار گرفت . . . اما بخاطری که پاسپورت  

   ...شود"                               ، توانست با بکس پولش وارد آن کشوروماتیک داشتدپل

گزارش ارائه شده  "   روزنامۀ " وال استریت ژورنال " افزود که    قولِ  وطن " از" امیدِ 

کامالً دقیق و مؤثق میباشد و در اینکه مشکالت یاد شده واقعاً در این والیت به اوج خود  

                                                    رسیده، جای هیچ تردیدی را باقی نمی گذارد... "

پرس  " ازکابل  کهر   قولِ "  نوشت  کانادایی  های  در سال  :  سانه  طالبان  علیه  درجنگ   "

ویژه ی امریکا و سازمان استخباراتی آن  به عامالنی    طرف ارتش  ملیونها دالر از  ،۲۰۰۱

طالبان از قدرت، این عامالن دو    ی داده شد و پس از بیرون راندن  ومانند گل آغا شیرز

   شدند."                                                            باره در حکومت افغانستان سهیم 

عزیزهللا لودین که بحیث رییس مبارزه با فساد اداری کارمیکرد، طی صحبتی گفت که "  

، ولی اگر کمی  مفقود شدهسی و دو ملیون افغانی    ننگرهار، مبلغ هشتصد و    از گمرک  

  }والی آن وقت ننگرهار{  یوواضح بگویم این پولی است که در بین رییس گمرک و شیرز

                                                                               (۳۹۲)تقسیم شده است . " 

"    به خبرنگارِ   ۲۰۱۲سال  نوامبر ماه  یک مقام نیرو های نا تو بتاریخ دومِ درهمین حال،  

، اما  " ما میدانیم که او فاسد است:  ی گفتوآغا شیرز  وال ستریت ژورنال " در مورد گل  

قرمزی که برای ما معیاراست، عبور کرده ؟ به  ما از خود سوال میکنیم که آیا او از خط  

   نکرده..."                                                      نظر ما، تا حال او این خط را عبور

ناتو، انگلستان و سایرکشورهای غربی! برای ام بلی که کی علیه    ، این مهم نیستریکا، 

چه خیانت ها و جنایتها میشود. بلکه برای آنها مهم این    افغانستان مرتکبِ   ملت و مملکتِ 

شان بر می تابد ویا    " عبورنموده سراز فرمانِ قرمز  بوده و هست که چه کسی " ازخطِ 

                                                                برضد منافع تعیین شدۀ آنها گام میگذارد. 

سومِ   سال  درهفتۀ  اپریل  ماه  تظاهراتِ ۲۰۱۳  به  دست  آباد  جالل  شهر  اهالی  که  بود    م 

  زدند.  خبرگزاری بی بی سی شیرزوی والی ننگرهار گ ل آغا ی برضدِ عمومی و راه پیمای
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به بهانۀ بازسازی    ت ننگرهار میگویند گل  آغاشیرزویوالی  معترِض  گزارش داد که مردمِ 

مدرک پول هنگفتی به جیب    و نو سازی، اقدام به غصب زمین های مردم نموده و از این

                                                                                                       .زده است

" هللا داد رییس معارف والیت ننگرهار مربوط  ن ها آمده بود  اسنادی منتشرشدند که درآ

مکاتب مختلف، ازده هزار تا پنجاه هزار   اسالمی افغانستان که از تقررهرمعلم در حزبِ 

 " . ی می پردازدو اعظم آنرا به شیرز افغانی رشوه می گیرد و بخِش 

بنام " دانا روهراباکر"، ضمن اعتراض علیه حکومت  متنفذ ِسناتوران ِیکی از امریکایی 

میالدی، طی نگارش    ۲۰۱۲سال  ن، درماه سپتمبرِ مد کرزی وجریان فساد و اختالس درآحا

استخراج نفت آمودریا  قرارداد کننده ی    " وطن گروپ }سر گشاده اظهار داشت که    نامۀ

ش شده رپوپل، عمو زاده های حامد کرزی میباشد و گزامتعلق به برادران    {  با چینایی ها

عمده ی وطن گروپ  است ... وطن گروپ یکی    حامد کرزی شریک  که قیوم کرزی برادر  

اختالس و  افغانستان غنی و ثروتمند شود.  از وسایلی است که خانواده کرزی از جنگ  

 " .امریکا به افغانستان تحقیق می یابد  کهای مالیحامد کرزی و خانواده اش از کم  دزدی  

سی دولت امریکا حسابر  گفته شد که " دانا روهراباکر"، بوسیلۀ همین نامه اش، از دفترِ 

در}سیگار{   تا  است  مصارفِ خواسته  ایاکمُ   درستِ   بارۀ  به  کهای  امریکا  متحدۀ  الت 

 دقیق جمع آوری نماید. اسناد و معلوماتِ افغانستان، 

دولت حامد کرزی    عالیرتبۀ  کارمندانِ   مربوط به اختالِس   افشأ اسنادِ "کابل پرس" که در

ریاست    " طبق سند  میالدی خویش نوشت که  ۲۰۰۷سال  شمارۀ ماه دسامبرِ درپیشقدم بود،  

{ الحق احدی وزیر مالیه }دولت کرزیاری، آقای انورمستقل مبارزه با فساد و ارتشای اد

ملی    بانک    عواید    وجه یکصد و چهل و چهار هزار دالر آمریکایی از مدرک  در اختالس  

 مبارزه  مستقلِ این ادعا، کاپی نامه ی رسمی ریاست    اثباتِ   و غرِض "   دست داشته است

ریاست جمهوری افغانستان فرستاده شده بود،    ارتشای اداری را نیزکه عنوانیبا فساد و 

 به نشر رسانید. 
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سال   گزارشهای  از  که    ۲۰۱۲دریکی  بود  آمده  مورد  میالدی  دریک  نظامیان   "  دیگر، 

امریکایی کشف کردند که در یکی از والیات شرقی، از معاش سه هزار و سه صد تن از  

مقامات   بقیه، مستقیم به جیب  پرداخت شده و  آنان معاش  به یک سوم  تنها  بازان،    سر 

 نظامی و سیاسی محل رفته است ..." 

از سال،  درهمین  که    قولِ همچنان  شد  گفته  کانادایی  های  پ ست{  "  رسانه   { درقندهار، 

ید و  قوماندانی امنیه ی یک ولسوالی }شهرک{ به یکصد و پنجاه هزار دالر امریکایی خر
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ماموران در والیات عبور و مرور   ند  که بتوانند آسوده از گز  فروش میشود... مردم برای این

 کنند، ناچارند پول های هنگفتی بپردازند..."

"  آن چنین بود:    عمدۀ  به نشر رسا نید که نکاتِ انترنتی " کابل پرس" گزارشی را    نشریۀ

پزشکی   تجهیزات  اعظم  معتبر و اثبات کننده در اختیار دارد که بخش   فرماندهی ناتو اسناد  

پیشرفته که در اختیار ریاست صحیه ی وزارت دفاع گذاشته شده بود، دزدی شده است ... 

های صحی اردو، محموله های بزرگ را به داخل شفاخانه انتقال  نیاز  ال  قوای ناتو برای اکم

 ( ۳۹۳)و کامالً خالی شده است ...د که دیپه میشونمیدهند، امافردای همان روز متوج

ماه جوزای سال  درالی و اداری، گزارشهای دیگری نیزۀ همین رسوایی های ملبه سلس

مبنی  ۱۳۹۲ ملیونها  خورشیدی  نورستانِ براختالس  دروالیت  چاپ    افغانی  به  افغانستان 

ملیون    " مبلغ بیست و نه:  زاری " رشد " درهمین ماه نوشت کهرسیدند. مثالً، خبرگ

نورستان   والیت  پولیس  نیروهای  }حقوق{  معاش  خورشیدی    ۱۳۹۰درسال  افغانی، 

  مفقود شده است... جمال الدین بدر }والی سابق نورستان{  که به روز شنبه در یک 

که این پول زمانی مفقود گردید که وی از ت خبری در کابل صحبت میکرد، گفت  نشس

 سمت اش برکنار شده بود. "

ترفند  و  اندازی  دست  کارشکنی،  بود   هابیروکراسی،  یافته  هرچند  که    ندبحدی گسترش 

امنیتی{  فرمانده نیرو های  }  امنیۀ  شمس الرحمن زاهد قوماندانِ جمال الدین بدروالی سابق و 

ر حبس  سوی سارنوالی } مدعی العموم{ مجرم شناخته شده و مدتی را داز  نورستان  سابقِ 

، نه تنها   حبس، طی نشسِت علنی مطبوعاتی " پس از دورانِ گذرانیدند، ولی آقای " بدر

خودش را بیگناه خواند، بلکه شخصی بنام " رنجبر" را که  از موضع مدعی العموم به  

جمال الدین بدر( مبلغ شانزده ملیون افغانی  او ) ود، متهم کرد که ازضیه پرداخته باین ق

ان  ن رشوه غرض تبرئه اش از این اتهام را مطالبه نموده بود. درحالیکه " رنجبر" این سخ

آ  " نموده میگفت  بدررا رد  آنچه  قای  اما،  باید مجازات شود " و  بوده و  شخص مجرم 

بود که  وقتی این همه پولها پس از برکناری  ماند این  یبعنوان سوال دراین میان باقی م

 عامل کی و درکجا خواهد بود؟  والی سابق اختالس شده باشد، پس اصلِ 

ویش از قوِل خبرگزاری  م خ۲۰۱۲ماه اپریل  ۲۴مورخ    " در شمارۀهمچنان، "کابل پرس

 بُخدی نوشت:  
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وزیر انرژی و آب، از  که محمد اسماعیل  اداری گفت    مبارزه با فساد    در ادارۀ یک منبع  "

. .    سوی این اداره متهم به اختالس و غصب جایداد های دولتی در هرات شده است .

برداشت ملیونها دالر از یک بانک دولتی در زمان والیت هرات    اسماعیل خان درقضیۀ

سؤ ازعواید گمرکات و نیز   ، استفادۀ}زمانیکه وی بحیث والی والیت هرات کارمیکرد{

اسماعیل  است . . .  غیر شفاف با برخی از شرکت های ساختمانی، متهم    قرار داد    بستن  

 " خان در حدود هفتاد ملیون دالر از یک بانک دولتی برداشته است. 

ردی  پول و مواد و دارایی وزارت هوانو هجده مورد اختالس و سؤاستفاده ازهمین نشریه،  

 م خویش به نشر رسا نید. ۲۰۰۸ماه مارچ  ۱۲مورخ و ترانسپورت را نیزدرشمارۀ 

حامد کرزی تا آنجا گسترش یافت که    حکومتِ   این فساد و اختالس درچهارچوبِ   سلسلۀ

میالدی گزارشی    ۲۰۱۳( بتاریخ هشتم ماه جنوری سال  خبررسانی )بی بی سی  مثالً شبکۀ

 بدین گونه به نشر رسانید:

سنای افغانستان بودند، گزارش  آن سه عضو مجلس ِ  هشت نفری که درترکیبِ   " یک هیأتِ 

والیت شرقی نورستان نا    پلیِس   خود روِ   ۵۰قبضه سالح و    ۲۵۰۰داده است که بیش از

مجلس   قانون گزاری و مبارزه با فسادِ   پدید شده است... حافظ عبدالقیوم رییس کمسیونِ 

تا ۲۵۰۰ما به نورستان رفتیم و اطالعات به دست آوردیم، تخمین زدیم که بین  "    سنا گفت:

  اخیر در اختیارِ پلیس گم شده است ... نود خود رو که درشش سال ِ  قبضه سالحِ ۲۷۰۰

 "عدد }عراده { آنها گم شده است ... ۵۰گرفته، نورستان قرار  پلیِس 

" شماری از اعضای  کهم نوشت  ۲۰۱۲ماه دسامبروطن " دراواخرِ   انترنتی " امیدِ   نشریۀ

ریاست جمهوری اتهام وارد کرده اند که   پارلمان به مارشال فهیم و کریم خلیلی معاونین  

 همه ساله بنام کرایه ی خانه، یک ملیون دالر از بودجه ی حکومت بدست می آورند."  

" کرایه ی  وطن "، شکریه بارکزی یکی ازوکالی پارلمان گفته است که    " امیدِ   تۀبه نوش 

آقای فهیم و خلیلی ماهانه به دوازده هزار دالرهم میرسد...    یک خانه و مهمان خانۀ

  مهمانخانه ها، دفاتر و محافظین هم ازدولت پول    عالوه براین پول، آنان بنام مصارف  

لت برای همین است؟ آیا آن خیمه که در روی هنگفت حاصل میکنند . . . آیا پول این م
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}را{ که بی خانه و بی زمین است نمی بینیم که    ک است نمی بینید؟ ما آن بیچارهر  س  

 پولهای بیت المال را به این شکل استفاده میکنند..."

قانون شکنی، بی مباالتی، دستبرد به دارایی های ملی و دولتی، رشوه گیری و اختالس  

اد مختلف اموردولتی )ُملکی و نظامی( بیداد میکرد، مانند اخذ محصوالت  دربخشها وابع

به   گمرکی، تورید مواد سوخت، قرارداد های ساختمانی و حتا حقوق ماهیانۀ سربازان 

مثالً، درماه قوس سال  داشت.وتخنیکی آنها تا مرز رسوایی وجود  شمول اعاشه وامورفنی  

دسامبرخورشیدی  ۱۳۹۴ پارلمان ۲۰۱۵)ماه  اعضای  شامل  هیأت  یک  م( 

مرکزی   آسیای  کشوراز  ضرورت  مورد  تیل  امورتورید  تا  گردید  رهسپاربندرحیرتان 

با اعالم  هیأ ت مذکور" وجریان محصول آنرا بررسی نماید. باساس گزارش "خامه پرس"،  

دالرخبر  به ارزش صدها ملیون  تیل  از دستبرد  }کارمند{ مسوول  نتیجۀ بررسی اش، 

، دستبرد هم درگمرکات و هم در مسوول تیل رییس هیأت گفت زارش افزود که "  گ  داد."

دالرش ملیون  ها  صد  به  بالغ  شاید  که  میشود  شرکت  دیده  یک  ازآن،  رسواتر  ود... 

درصد    ۹۵جیوکیم است که درآنجا کار میکند وتیل را بررسی میکند، ساالنه    خصوصی

رۀ نورم و استندرد میدهد و تمام کار درصدآن را به ادا  ۵درآمد برای خودش می گیرد و  

 آن به دوش یک انجنیر پاکستانی است..." 

اختالسهای مالی و فساد   جریان  بسیار کوچکی ازگسترۀ  د، گوشۀآنچه تا اینجا نگاشته آم

دیگر نیزوجود داشته   آن صد ها موردِ غیرِ  دولت آقای کرزی بود. در چارچوبِ اداری در

 است که ایجاب تحقیق بیشتر را مینماید. 

 دروزارت معادن فساد و اختالس 

عنوان " معادن    تحتِ  تکان دهندۀ دیگری را نیز ، مطالبِ " کابل  صبحروزنامۀ " هشِت  

خورشیدی خویش    ۱۳۹۲ماه حمل سال    یازدهمِ ، درشمارۀ یکشنبه  افغانستان تاراج میشوند" 

 اینجا درج مینماییم:  که فشردۀ آنرا دربه نشر رسا نید 

وزیر معادن، نفت و گاز کشور، شماری   وحیدهللا شهرانی به حیث    ... پس از انتخاب  "  

. همچنین  معادن بصورت غیر قانونی با شرکت های داخلی و خارجی قرار داد شده استزا

ی استخدام  دالر  داخلی و خارجی را با معاش های هنگفت    شهرانی ده ها مشاور    آقای
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آن، از هشت هزاردالر تا یکصد و هفت هزار دالر امریکایی معاش    کرده است که هرکدام  

خارجی در مجموع، در جریان یکماه، نزدیک به یک ملیون    می گیرند. چهل مشاور  

ومشاور   امریکایی  شهروند  نسبیت،  مارک  اند...  گرفته  معاش  حقوقی دالرامریکایی 

کانادایی، ماهانه مبلغ یکصد و هفتهزار و پنجصد و بیست    وزارت معادن و برین ادوارد

مالی و تجارتی، هر    امریکا در سمت های مشاوران    دالر، بووین و کارلوس شهروندان  

یک  حدود چهل و نه هزار و هفتصد و بیست و هشت دالر امریکایی در یکماه معاش 

می  دالری  های  معاش  که  مسووالنی  و  میکنند...مشاوران  مجبورند ،  گیرند  دریافت 

سی هزار دالر و ویس   بپذیرند...عتیق صدیقی، حدود  غیرقانونی شهرانی را  خواستهای

بدون   معاش    پرداخت    شیردل  امریکایی  دالر  پنجصد  و  هزار  سیزده  ماهانه  مالیه، 

 " میگیرند...

م  متذکره،  ازروزنامۀ  یکتعداد  ماهانۀ  حقوق  یا  و    کارمندانِ عاشات  معادن  وزارت  داخلی 

دولت دانسته چنین معرفی  مامورین و کارمندان ِسایرِ  حقوقِ صنایع را در واقع، ده ها برابرِ 

 : کرد

 افغانی۳۳۶۰۰عی  ماهانه  مبلغمنابع طبی متداوم  وحیدهللا قادری رییس پروژۀ انکشاف  

 )این درحالی بود که وی موازی بدان، از وزارت تجارت و صنایع  

 ( دالر امریکایی حاصل میکرد۲۲۵۰۰نیز ماهانه مبلغ

 افغانی - ۲۳۸۲۲۵مدیریتی پروژه ماهانه مبلغ  عملیاتی واحد آمر   محمد هارون نعیم

 افغانی  -۱۲۰۹۹۸غ . . . . . . .       محراب الدین سیرج سکرتر وزیر ماهانه مبل 

 افغانی -   ۱۹۲۳...     . . . . .ماهانه مبلغ ،نشرات  پیشین   احمد تمیم عاصی رییس  

 افغانی -۲۲۵۰۰۰                احمد زاهد داوودی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 افغانی - ۱۸۶۰۳۸            . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  سلطان محمد ایمل 

 افغانی -۱۰۵۵۰۴           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       شیراحمد پرویز 
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 افغانی - ۱۰۵۲۰۰ ..         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    عزت هللا صدیقی 

 افغانی -۱۱۷۳۷۵           . . . . . خان زمان امرخیل . . . . . . . . . . . . . . . . .

 افغانی -۱۸۰۰۰۰           عبدهللا منیب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 افغانی -۱۲۰۰۰۰            . . . . . . . . . . . . . . . . . .       غالم دستگیر خان 

 افغانی -۱۵۰۰۰۰           . . . . . . . . . . . . . . . ..        عبدالمبین شها ب 

 افغانی -۱۴۲۵۰۰             . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    محمد عمر اندر 

 افغانی  -۱۶۶۱۲۵             . . . . . . . . . . . . . . .             عبدالغفار رسین

 افغانی -  ۱۳۰۰۰۰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        نجم الدین صافی  

 افغانی - ۱۵۰۰۰۰   . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 جواد صدیقی 

 افغانی -۱۴۷۰۰۰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         عنایت هللا علمیار .

مواردِ ن  ازآعالوه  ،  روزنامه سؤ متعددِ   که  به  مربوط  از  افغانستان،   معادنِ استفاده 

واگذاری برخی از معادن به کمپنی های بی ثبات، امضای قرارداد ها بگونۀ ناقص و  

بانِ   نظراتِ  دیده  شفافیت، جامعۀ مدنی، گلوبل ویتنس، کمیتۀ    نهاد های مختلف مانند 

وحیدهللا شهرانی وزیر  "ز افزود که ناروی و امثالهم را به نشر رسا نید، این نکته را نی 

حقوق ِ  بر  مزید  افغانستان،  سایرِ معادن  و  مبلغ  امتیازات  ماهانه  درهرماه   ،۳۷۵۰۰ 

 .اخذ میکنددالرامریکایی  نیز بنام کرایۀ مهمانخانۀ شخصی خود 

، باساس میالدی ۲۰۱۴سال غانستان نشرات دارد، درماه دسمبراف داخلِ که از ۱تلویزیون 

نمود  اسنا افشا  بود،  آورده  بدست  که  معدنِ دی  نیزالجوردِ   که  بدخشان  تاراج  موردِ    

ذکور بنام های " م معدن ِغارتگرِ   دو شخِص این تلویزیون از. گزارشگرِ گرفته استقرار

این غارتگران، به تعداد  رده گفت که هریک از" فرماند ه ملک " نام بُ زلمی مجددی " و 

دارند و بعضی اوقات میان هردو جناح درگیری های مسلح    دوصد تا سه صد نفر افرادِ 

وقوع نیزبه  ادیب  مسلحانه  پیوندد. "شاه ولی هللا  نیزازطریق همین  می  بدخشان  " والی 
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  شخصی و محلی موردِ   آن والیت، بمثابۀ ملکیتِ   الجوردِ   تلویزیون تأیید نمود که معدنِ 

 .تاراج قرارگرفته است

دیگر مطلع  با  منابع  موازی  که  ازجانبِ گفتند  قبالً  که  افغانستان  معادن  سلسله    یک 

این معادن وجود دارند که   دیگرازامریکایی سروی و نشانی شده اند، تعدادِ   کارشناسانِ 

اف ازمردم  یا  ندارند و  یا اطالع  دولت    کنترولِ غانستان و حتا مقام های دولتی ازآن ها 

سوی منابع  افغانستان، از  مسوولِ   خارج میباشند که بدون آگاهی و همآهنگی با اداراتِ 

معدنِ  مثالً  که  گفتند  منابع  میشوند.  غارت  لیتیوم  اورانیم    خارجی  و  هلمند  دروالیت 

چندین سال است که توسط امریکایی ها و  ازکنر  دروالیتِ    کشور و کرومیتجنوبِ در

افغانستان که قبالً سروی    جدول برخی ازمعادنِ   انگلیسی ها بخارج انتقال داده میشود.

، بتاریخ بیست و هفتم  ا را شبکۀ اطالع رسانی افغانستانمالی آنه  ند با مقدار ارزِش شده ا

 : خورشیدی این چنین به نشر سپرد ۱۳۹۲ماه سرطان سال 

  قسمت های سروی شده ای که رسما به دولت افغانستان ابالغ گردیده است:

 جدول ارزش منابع معدنی افغانستان 

 ارزش به دالر امریکائی                 ذخایر شماره

 420,850,000,000$ آهن 1

  

 273,998,000,000$ مس  2

  

 81,200,000,000$ نوبیم  3

 50,820,000,000$ کوبالت 4

 24,996,000,000$ طال  5

  23,892,000,000$ مولیبد دنیم  6

 7,406,000,000$ عناصر کمیاب  7
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 6,322,000,000$ اسبتس  8

 5,335,000,000$ نقره 9

 5,090,000,000$ پوتاشیم  10

 4,434,000,000$ المونیم  11

  671,000,000$ گرافیت  12

 650,000,000$ الجورد  13

فلورسپر -فلوریت  14  $644,000,000 

  581,000,000$ فسفورس  15

ست و سرب جَ  16  $547,000,000 

 495,000,000$ میرکوری  17

 408,000,000$ سترونیتیم  18

 234,000,000$ سلفر 19

 164,000,000$ تالک 20

 161,000,000$ مگنیزیت  21

 50,000,000$ کوهالین  22

 908,948,000,000$   مجموعه 

دیدبانِ  برمعدن ِ   شفافیتِ   "  و شیوۀ   کرومایتافغانستان" راپوری رامبنی  کنر  دروالیت 

میالدی به نشر رسا نیده حقایق تلخی را شرح    ۲۰۱۳سال  ماه اپریل ِتخراج آن، دراس

بربنیاد تحقیقات علمی، عالوه ازمواد معدنی که در چوکات باال شرح داده    (۳۹۴)داد.  

شده است، معادن دیگری مانند ابرک، سنِگ ریشه، سنِگ شاه مقصود، سنِگ مرمر،  

 افغانستان موجود میباشد. مختلفِ   نمک، سرب، زمرد، گوگرد و غیره نیزدرنقاطِ 

نیرو درراپورمنت  بود که  آمده  به  کرومایت درخاص کنر  معدنِ   خارجی،های  شرشده  را 

آنرا    استخراج و پروسِس   داده و حتا وسایلِ " قرارنور  "و   "" فرهادهای  بنام    دو فرداختیارِ 

درعین    افزود که فرهاد نام که سابقۀ جنایی دارد،ه اند. راپورنیز برای وی مهیا ساخت 

تجارتی بنام    یک شرکتِ هم  و   میباشدر خاص کنُ ی درماندهی پولیس محلفر  معاونِ ،هم  حال

دربخِش  نموده  تأسیس  نیز  را  وفادار"  افغان  شرکت  و    "  فروش  پروسس،  استخراج، 
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استخراج    کرومایت و صالحیتِ   . یعنی معدنِ کرومایت با خارجی ها معامله میکندصدورِ 

کتابی هم  گذاشته شده وهیچ حساب و  یا همان " اربکی "  بعهدۀ پولیس محلی  و فروش آن  

پاکستان بنام " سالله "   ارتِش   عالوه شده بود که قرارگاهِ  مذکوردر راپورِ   درمیان نیست.

قرارنیز   معدن  همین  های  منطقه درنزدیکی  درآن  تروریستی  جناح  سه  و  فعال    داشته 

گلبدین هستند اسالمی  حزب  حمایتِ   طالبانِ   ،:  مورد  های  سلفی  و  عربستان   پاکستانی 

 . یسعود

فرصت ها بخاطر استخراج و استفاده شد که "  فغانستان همچنان متذکرشفافیت اِ دیده بان ِ

صادی را در  ت های اقتاز معادن، خیلی از شرکتهای تجارتی را واداشته است تا فرص

}غالباً    افغانستان قرار دارند،بعضی از کشورهایی که در نزدیکی    افغانستان دنبال نمایند. 

این کشور، از جمله    ی، بسیاری از وسایل  مدتی میشودکه به شکل غیرقانون  پاکستان{

قلیل تزئینیعناصر  های  سنگ  کرومایت،  خاکی،  سنگ  ۀ  یغما  ،  به  را  طال  و  تالک 

.. منابع غیر رسمی و اما قابل اعتماد که خواستند نام شان افشا نشود، میگویند  برند.می

بیرون انتقال  افغانستان به    که تخمیناً یکهزار ت ن کرومایت هر روزه از والیت مختلف  

 "می یابد، این گزارش توسط وزیرمعادن آقای شهرانی تأیید گردید

تاریخ   به  : "  م از قول منابع مؤثق نوشت۲۰۱۵ماه سپتمبر ۲۴سایت "سالم وطندار" 

معادن والیت نورستان به گونۀ غیر قانونی ازسوی افراد زورمند استخراج شده و به  

 میشوند. "کشور های خارجی به بهایی کم قاچاق  

: " هم اکنون  از باشنده گان این والیت نوشت کهسایت متذکره از قول فدا محمد، یکی  

استخ  این والیت برخی در تالش  بیروج ) در  ازجمله  قیمتی  تورمالین(،  راج سنگهای 

زمرد، لعل و یاقوت کبود، الجورد، یاقوت زرد، گارنیت، فلورایت و دیگر سنگهای  

  ۸۱باشندۀ محل گفته است که " تنها درمنطقۀ دماوی نورستان،  همین    نیمه قمیتی اند..."

کیلو بیروج را استخراج    ۶تا    ۴{ هرماه از هر معدن  معدن وجود دارد و آنها }زورمندان

 میکنند. " 

بنام )  همچنان ازقول یکی دیگراز باشنده های شهرک مندول نورستان  "سالم وطندار"

و متری پاسگاه های پولیس در این ولسوالی،  : " درپنج کیلقدرت هللا عطایی( نوشت که
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از خود    ، اما تا کنون این نیرو ها واکنشیمعادن بصورت غیر قانونی استخراج میشوند 

 نشان نداده اند."

: " حکومت ظرفیت  نماینده های پیشین درپارلمان نیزگفته استحاجی داد محمد یکی از

یلومتری ولسوالی نورگرام این  برقراری کنترول معادن را ندارد. هم اکنون درپنج ک

غیر مسلکی استخراج   معدن بیروج به صورت غیر قانونی و  ۱۷والیت در منطقۀ تتین،  

ملیون افغانی به بهای محلی عاید دارد...عواید    ۸اعشاریه  ۱۲هر دوماه  میشوند که در

 افغانی میرسد..." }صدهاهزار{ماهانۀ زمرد این معدن ها به 

افغانستان درسالهای زعامت حامد کرزی، وبسایت " کلید " به    معادنِ   به سلسلۀ تاراجِ 

"  :  هرات نوشت کهوالی    خورشیدی ازقولِ ۱۳۹۲تاریخ بیست و پنجم ماه عقرب سال  

روزانه مقدار زیادی از معادن هرات از سوی افراد با نفوذ و استخراج کننده گان به 

 باد فنا میرود "  

از همچنان  نشرشده،  واحدی   قولِ درگزارش  که"  بود  آمده  هرات  والی   "  " ریاست  : 

معادن  معادن   روی  بر  عنوان  هیچ  به  هرات  و  والیت  نداشته  حاکمیت  منطقه  این 

درستی را از نحوۀ استخراج معادن نشان نمیدهد که این خود، باعث شده تا  نظارت  

 سؤ استفاده در استخراج معادن به وجود آید. "  شرایط  

پارلمان شخصی بنام " محمد رضاخوشک" نمایندۀ مردم هرات درکور، ازمذ   درگزارِش 

رده  هرات نام بُ   سنگِ   ذغالِ   معدنِ   امتیازِ   رییس شرکت برادران خوشک و صاحبِ بحیث  

که محمد رضا    هرات ادعا نموده اند  ولسوالی کرخِ   شده و عالوه شده بود که " باشنده گانِ 

نفوذش در پارلمان، یک سلسله امتیازاتی را به شکل غیر قانونی از  خوشک با استفاده از

معدن ِرَ دَ  "    سبزکِ   سنگِ   ذغالِ ک  خوشک   " آقای  اما  آورد."  می  دست  به  هرات 

از سوی وزارت معادن    ۱۳۸۵سال  دراین گزارشها گفت که " در داوطلبی که  دربرابرِ 

به  تن ذغال سنگ   خرید هرخوشک موفق شد در قبالِ   انِ ربراد  صورت گرفت، شرکت ِ 

این قرار برندۀ  افغانی،  ذغال سنگ از چهل هزار تن    داد شود ... و استخراجِ پنجصد 

 درسال، به هفتاد هزار تن درسال باال رفته است ." 
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مرمر نیز وجود دارد.  سنگ ِ معدن ِ  استخراجِ د دردرهمین گزارش همچنان گفته شد که فسا

" او  شورای والیتی هرات آمده است که  توریالی طاهری " نمایندۀ مردم در"    لِ قوو از

  مرمر دریافته است که فساد گسترده ای درمعدن    سنگ    استخراج    کار   نظارت ازدرجریان  

 ولسوالی چ شت  موجود میباشد..." مرمر  سنگ  

معلوماتِ  باساس  که  گفت  همین    باید  افغانستان،  دولتی  هرات،  منابع  دروالیت  اکنون 

  ، مانند سنگِ بیست معدِن آنرگ وجود دارد که ازکوچک و بز  مجموعاً سی وسه معدنِ 

 معدنی  ، سنگهای تعمیراتی، ریگ و جغل استفاده بعمل می آید. موادِ  سنگمرمر، ذغالِ 

، طال و یورانیم میباشد که تا همین شب و نفت و گاز، سمنت دیگردرهرات عبارت از

 ن ها استفاده صورت نمیگیرد. وی مشکالت نا امنی، ازآز، بخصوص ررو 

افغانستان درسالهای اخیر، بحث هایی را    برخی ازرسانه ها، تحلیلگران و کارشناسانِ 

 به راه انداختند.  نیز  سؤاستفادۀ قدرتهای خارجی ازآنها افغانستان و معادنِ   نوعیتِ  پیرامونِ 

ماه خورشیدی ) ۱۳۹۲سال  بتاریخ بیست و نهم ماه قوسشبکۀ اطالع رسانی افغانستان"  "

بسیار   آلمان، چند روزگذشته در یک بخش    ۲wdrرادیو: "  م( نوشت که۲۰۱۳دسامبر

" لیتیوم " در افغانستان را به گونه ای متفاوت از تمام  معدن   کشف   کوتاه خبری، خبر  

 ی های جهان اعالم داشت. این رادیو گفت: " ارتش  رادیو های فارسی زبان و خبرگزار

افغانستان کشف کرده است. نه تنها از لیتیوم  را  لیتیوم    بزرگ    امریکا یک معدن   در 

این فلزدر رد  برای سیستم های کامپیوتری دقیق ترین استفاده ها میشود، بلکه کار ب  

حد   در  را  بزرگی  تحول  در سالح های جنگی    یک چرخش  سالح های جنگی،  عظیم 

تاکنون تنها معدن لیتیوم در  "  :و سپس این رسانه می افزاید کهبوجود خواهد آورد. "  

تلفون های همراه، لب تاپ و اتومبیل های    کشور بولیوی بود. از لیتیوم برای ساختن  

ع شده استفاده میشود و همچنین برای تولید یکی قی که به تازه گی تولید آنها شروبر

نظامی    ن استفاده میشود. . . تصاحب  ری های عصبی ازآز نادر ترین دارو ها برای بیماا

این معدن و اعالم این کشف توسط یک جنرال امریکایی، که خبرگزاریها ارزش آنرا 

بالغ بر یک هزار ملیارد دالربرآورد کرده اند.. . رادیو مذکور درپایان خبرکوتاه خود  

افغانستان شود،    کی از درآمد ناشی از این معدن صرف امور  اند  اضافه کرد که اگر بخش  

 "کشور های منطقه تبدیل خواهد شد. این کشور به یکی از پیشرفته ترین
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الدین رضا زاده "، درماه جون سال   بنام "کرام  پارلمان  م برای ۲۰۱۵یکی ازوکالی 

کرده و نیرو های رسانه های داخلی گفت که داعش به معادن شمال کشور دسترسی پیدا  

 "تحت اختیار این گروه، بصورت غیر قانونی درحال استخراج معادن افغانستان هستند... 

م خطاب به اعضای  ۲۰۱۵داوودشاه صبا وزیرمعادن کشور نیربتاریخ هشتم ماه جون  

پارلمان گفت که داعش تهدیدی جدی برای صنعِت نوپای معدن درافغانستان است؛ زیرا 

معدن کشور میشود. به    ۳۳۹معدن از    ۱۰۰مانع از نظارِت دولت بر  چالشهای امنیتی،  

وگروه طالبان{  ی که توسط نیروهای تحت امرداعش }همین سلسله، آگاهان گفتند که معادن 

های   مرز  ازطریق  میشوند،  استخراج  داخلی  کارگران  و  خارجی  متخصصان  توسط 

 میشوند. پاکستان خارج ساخته شده و به قیمت گران بفروش رسا نیده 

که   نمودند  افشا  تحقیقی  و  علمی  های  مقاله  نگارش  و  ها  بررسی  طی  مطلع  منابع 

 نوع مواد معدنی وجود دارد که  ۱۴۰۰درافغانستان همین اکنون به تعداد 

 از نگاه اقتصادی، ارزش بزرگی برای کشورخواهد داشت.

 و غصب ملکیت ها دروالیت مزار فساد 

م خویش، طی نشر مطالبی تحت عنوان  ۲۰۱۳ماه جوالی    ۳۱کابل پرس " طی شماره  "

د نور والی مزار  ملکیت های عطا محم  تنها  ،خ در شهر موالنا " به قلم " م.ج"" فاجعۀ تل

 : را چنین شرح داد

در   *شهرکِ  ولید"  بن  خالد  درآ "  رهایشی  نمرۀ  ششهزار  که  مزارشریف  شهر  ن  حومۀ 

یست هزاردالرمیرسد. آقای  آغاز و به ب ازهشتهزار دالرموجود است و قیمت هرنمرۀ آن  

شهرکنور که  دراین  داده  اختصاص  خود  برای  را  خاص  درموقعیتهای  نمره  دوصد   ،

بعداً گفته شد که قیمت این زمین    بعضی از آنها بفروش رسیده و تعدادی باقیمانده است.

 ها به ارزش ده ها هزار دالردیگرباال رفته است.

دارد وبه نام خود والی   در زیرزمینی ساخته شده و دوصد }باب{ دکان  کهباخترمارکیت    *

 صاحب میباشد.
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که قباله اش دو سال قبل به اسم والی  مسینا استدیو   در جوارِ سرای بادام یا مارکیت بادام  *

 صاحب ثبت شد.

فامیل آقای عطا    دو باره سازی اش آغاز شده و ملکیتِ   عجب خان که حاال کارِ *مارکیت ِ 

{ دکان  بابپنجصد }  با  ت منزل }طبقه{ ...}عطامحمد نور{ میباشد و قرار است در هف

 اعمار شود. 

{ دکان گنجانیده شده  باب{، یکصد } ت منزل }هشت طبقه هشکه در* " نوربزنس سنتر"  

 .تآقای عطا محمد نور ثبت کتاب اس و قباله اش به اسم

 * کلینک الیزری نور 

دروازۀ بلخ در شهر مزار شریف که قباله  اش به اسم آقای  * شرکت تیل نور، واقع در 

 نور درج شده است.

اپارتمان   چهارصد  آن  در  که  نور"  میترا   " به  موسوم  ای  طبقه  چهار  ساختمانهای   *

آقای عطا محمد نور  رهایشی دیزاین شده است و قباله اش به اسم " میترا نور "  دختر  

 میباشد.

باز سازی آن در چندین طبقه آغاز شده   زرگران شهر مزارشریف که کارمارکیت مقابلِ *

 .ده استاست و قباله اش به اسم آقای عطا محمد نور سه سال قبل ثبت کتاب ش

دارد و همه قرار داد   * شرکت ترانسپورتی " میترانور" که سه صد عراده موتر گاماز

 ، مربوط این شرکت میباشد.ی های حکومت 

 * سرای " میترانور" واقع سرک عمومی مزار شریف 

بعد از ویران سازی سینمای بلخ درشهر مزار شریف آباد شده است مارکیت که   *تعمیرِ 

نیز درآن قراردارند،   آن یکهزار باب دکان موجود بوده و نماینده گی های بانکهاو در

 . و چهار سال قبل ثبت کتاب شده استاسم اشده  وقباله اش به ملکیت آقای نور

{ پسرآقای محمدعطا ازستیشنال }ستیشن{ های تیل }  "  شبکه ای از پمپ* " خالد نور 

 نور 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1267 

 

 قوماندانی امنیۀ بلخ وم به موالنا در جوارِ *ساختمان مجلل رهایشی موس

ده و ملیون دالر رویش هزینه شچهار طبقه ساخته شده و دآقای نورکه در*منزل خود ِ

حتی مالک خانۀ شخصی در شهر    . درحالیکه بعد از فروپاشی طالبان، آقای نوراست

 شریف هم نبود. مزار

شولگره ولسوالی  موترهای  درآن  که  سرایی  ایستند  *  در  می  منزلِ که  آقای    عقب 

خترابراهیم خیل در سه جریب زمین واقع شده است، نیز ملکیِت آقای نور و اما به اسم ا

 .رش " میترانور" ثبت کتاب شده استدخت 

 رهایشی در کوچۀ قاضی ها عقب ساختمان والیت.  مجللِ  * منزلِ 

سلطان راضیه که به اسم خانم آقای نور در    عقب مکتبِ بلند منزل در  *یک ساختمان

 . یک کلینک به کرایه داده شده است ت شده و حاال بهکتاب قباله ثب

موده اند و حدود پنج   * انستیتوت آریا که آقای نور و ضیا مسعود آنرا به شراکت اعمار ن

 .{ در آن ساخته شده استالک }بالک 

قرار داد های سرک سازی   آقای نور که اکثریتِ ک سازی خالد نور از پسررَ سَ   *شرکتِ 

 مربوط این شرکت است.

خود آقای نور بوده  و الفالح  که ازنا جالل الدین  {  موالبنام های* دو شفاخانۀ شخصی } 

 .  ه اش طی مراحل وثبت کتاب شده استو پنج سال قبل قبال

{  مقابل پوهنتون } دانشگاهبوده و  هارصد باب دکان موجودسنافر" که درآن چ* مارکیت "

 آقای نور میباشد." بلخ واقع شده است، نیز مالکیت ِ

 *مارکیت ادویه فروشی که مقابل شفاخانه موقعیت دارد.

 *مارکیت ده منزله در مقابل شهرداری مزارشریف 

منطقۀ سینمای اسبق مزار موقعیت داشته و دارای  بیش از یکهزار * مارکیت آریا که در

 دکان میباشد.
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تلویز نام  و  " میترا"و    "آرزو   "  بنام های  یونی * شبکه های  به  پرودکشن  همچنان یک 

 .شمال

نام بلهیکا که تمام قرار داد های شهرداری را  * بیست و هفت شرکت بیل بوردها به 

منحصر به خود ساخته و این چنین مارکیت ها و شرکت های دیگری که دریافت لیست  

 مکمل آن }آنها{ کار دشوار خواهد بود. 

همۀ  دراخیرِ   " که  است  آمده  مطلب  از  این  بعضی  همکاری  بنیاد  بر  واظهارات  اسناد 

 والیت بلخ با شما شریک ساخته شد. "  وطنپرستِ  قضاتِ 

ما البته اینهمه معلومات را به نقل از وبسایت " کابل پرس " درج این صفحه نموده در  

این ورق گردید، واقعا ًمطابق    ولی اگرآنچه درجِ صحت یا سقم آن چیزی نمیدانیم.    قسمتِ 

داشته    ، غصب و چپاولِ عمیق اداریفسادِ    اختالس مالی،مؤثق باشد، دیگراوجِ   به اسنادِ 

نمایش میگذارد.  آشکارا  ها و دارایی های ملی درچارچوب دولت حامد کرزی را   به 

میالدی بود که عطامحمد    ۲۰۱۵و اوایِل ساِل    ۲۰۱۴گفتنی است که در اواخِر ماه دسامبر

کانورکه   بلخ  والیت ِ  والی  مطبوعاتی  رهنوزبحیِث  کنفرانس  یک  طی  میکرد، 

برخالفِ   " که  او   درمزاراظهارداشت  وارده،  نقشی  درغصبِ اتهاماِت  جایداد  و  زمین   

 . "نداشته است

باید این نکته را نیز متذکر شد که عطامحمد نور، قبل ازآغاز جهاِد ضد قشون روس،  

داشت،   عهده  به  بلخ  والیت  ابتدایی  مکاتب  از  دریکی  را  معلمی  تداوم  وظیفۀ  با  ولی 

جمعیت   به حزب  متعلق  جهادی  مهم  ازفرماندهان  یکی  به  آهسته  آهسته  جهاداسالمی، 

مبدل شد. وی چندین مرتبه دربرابر  ی برهان الدین ربانی درآن والیت  اسالمی به رهبر

برسِر تصاحب قدرت درشمال کشور   نیرو های تحت فرمان جنرال عبدالرشید دوستم 

ونینی که میان آندو بوقوع پیوست، صدها نفرکشته شدند،  روبرو شد و دراثرجنگهای خ

تا آنکه پس ازفرود و فرازنظامی وسقوط امارت گروه طالبان، دردوران زعامت حامد  

 کرزی بحیث والی والیت بلخ تعیین گردید و حریفان سیاسی اش را کنار زد.

در    نیز  انقالبی زنان افغانستان" ارگان نشراتی سازمان  به همین سلسله، نشریۀ " پیام زن

خورشیدی خویش شرح مفصلی از فساد و ۱۳۹۳مؤرخ ماه اسد سال  ۷۰شمارۀ مسلسل 
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بیداد گریهای برخی ازافراد متنفذ والیت مزاربه نشر رسا نیده و درقسمتی ازآن، راجع  

عطا خریداری  . بهترین ساحات مرکز شهرمزار را  ..به عطا محمد نور چنین نوشت : "  

ده مالک شفاخانه های الفالح و موالنا، شهرکهای رهایشی مانند پروژۀ خالد بن  نمو

ولید، مراکز تجارتی نور، تانک تیل طارق نور، مهمانسرای مزار، آپارتمان زرگریها،  

ابراتی  رحمان مارکیت، بازار باختر، انستیتوت علوم صحی موالنا و آپارتمان شبکۀ مخ

قبالۀ رسمی ثبت شده    ۲۵۰باشد وقرار معلوم، حدود  کابل می)ام.تی.ان( واقع درشهرنو

در محاکم بنام خود و وابستگان نزدیکش دارد. درسایر بلند منزل ها، تجارت خانه ها،  

مارکیت های لباس فروشی، انجوها، شهرکها، شفاخانه ها و کلنیک های شخصی با 

 فیصدی معین یا شریک است و یا از آنان " حق " می ستاند... " 

" یک سازمان غیردولتی  م گفت که:    ۲۰۱۳اری بی بی سی بتاریخ سوم ماه نوامبرِ برگزخ 

گزارشی نوشته که  درTransparency International) ) شفا فیت    موسوم به دیدبان  

. شاهراه های افغانستان اخاذی و با راننده گان بد رفتاری میکنند  شصت در صد پولیس  

  : پولیس شاهراه با مصوونیتِ این سازمان نوشت که  مسووالنِ  یکی ازقولِ " بی بی سی از

 اخاذی افغانستان در موردِ   شفافیتِ   قانونی، اخاذی میکنند... بررسی دیدبانِ   کامل از پیگردِ 

پولیس، درشش پاسگاه توسط پولیس اخاذی های   اسگاهِ قانونی نشان میدهد، ازهرده پ غیر

رد، حد اوسط مقدار پولی که گرفته میشود، تقریباً سه صد  ی غیر قانونی صورت می گ

 افغانی است "

سنجی  سازمان بین المللی، باساس یک نظر"، همین  خامه پرس خبرگزاری "قرارگزارِش 

جون   دراخیرماه  افغانستان،  در  که   ۲۰۱۴معیاری  نمود  اعالم  قضائیۀ   میالدی  قوۀ   "

 "افغانستان است .افغانستان، یکی ازفاسد ترین نهاد ها در

 افغانستان  امنیتی یا قوای پولیِس  سازمان مذکورباساس همین نظرسنجی، نهادِ 

 زمرۀ فاسد ترین نهاد های امنیتی معرفی نمود.  رانیز از
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 برای حامد کرزی پول می پرداخت  )سیا(

بعنوان فاسد رییس جمهورافغانستان را نزد همۀ مردم جهان    شتِ مُ   ،همهیشتر ازآنچه ب

 ماه اپریل سال  باز نمود، گزارشی بود که درشمارۀ بیست وهشتمِ ترین رهبر یک کشور 

به نشر رسید و در رسانه های داخل افغانستان     م  روزنامۀ " نیویارک تایمز "۲۰۱۳

 گسترده و اعتراض آمیزی یافت.   نیز باز تابِ 

ن، ادارۀ استخبارات امریکا  طالبا گروه   فروپاشی امارت  ازپس بودکه "اینقرارگزارش از

، بدون حسابگیری و بصورت ماهانه به  ( ده ها ملیون دالررا بگونۀ مخفی ای)سی.آیی.

داده است رییس  دفتر   امریکا و هم    . عملی که هم طبق  جمهور تسلیم  قانون اساسی 

و پرنسیپ های ملی هرد کشور  قانون    قانون اساسی افغانستان، کامالً مخالف    بروفق  

تحلیلگران   و  ها  رسانه  از  برخی  مشود.  جاسوسی   پنداشته  ادارۀ  که  گفتند  سیاسی 

مالحظه    قابل    نفوذ    کرزی می پردازد تامنظور برای حامدامریکا، ملیونها دالر را به این  

  "شود. یم  مطابق میل آن کشور اتخاذیی در داخل حکومت وی داشته و همۀ تصام 

آقای امرهللا صالح سابق رییس ادارۀ امنیت ملی دولت کرزی، طی یک مقاله که درماه 

ازی ... ایجاد و نوس ، گفت که " دروبسایت  " جاودان " به نشر رسانیدم ۲۰۱۳جوالی  

.  که به سرعت انجام شود، میسرنبودنظام مالی کشور نیاز به زمان داشت و امکان این  

ه سازمان اطالعات مرکزی امریکا  درست در همین گیر و دار و هرج و مرج بود ک

 ارگ را بپردازد. پرداخت   سیا( متعهد شد که ماهانه به صورت نقد و مستقیم مصارف  )

به   ۲۰۰۱استخباراتی نامیده میشود، در واقع از ماه دسامبرآنچه پول زیر میزی یا  

 افغانستان آغاز شد. البته قبل از احراز    موقت    دفتر حامد کرزی بعنوان رییس حکومت  

رزگان علیه طالبان  موقت، آقای کرزی از آغازین  لحظاتی که در ا    ریاست حکومت  سمت  

نقدی و تسلیحاتی به دست می آورد    کآغاز به مبارزه کرده بود، از جانب امریکا کم  

 است. "  کها تا حال از جانب امریکا افشا نشدهکه حجم این کم  
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اینکه  ابع معتبر به نشر رسیدند مبنی برو من ها  طریق رسانه   بیشتری ازهمچنان، حقایقِ 

  ، بلکه از شبکۀ استخبارات خارجی انگلیس )ام..ایآی.حامد کرزی نه تنها ازشبکۀ سی

این  ه بتواند بگونۀ نسبتاً گسترده تراز. برای آنکه خوانندول دریافت کرده است( نیز پ۶-آی

ازروندِ  برخی  اینک،  شود،  واقف  ننگین  مطلبِ   درشمارۀ    یک  شده  مورخ  منتشر 

رج  خورشیدی شبکۀ اطالع رسانی افغانستان را در اینجا د۱۳۹۳ماه ثور سال  دوازدهم ِ

 :  میکنیم

در دهۀ اخیر، سازمان اطالعات مرکزی امریکا )سیا( ده ها ملیون دالر به صورت    "...

رییس   های  گفته  اساس  بر  البته  که  داده  قرار  جمهوری  اختیاردفترریاست  در  نقدی 

جمهور، گردش این پول برای سیطرۀ او برقدرت، حیاتی بوده است به حدی که محترم  

تقاضاکرد رییس سازمان سیا  از  بازهم  در    کرزی  انتقاد های سیاسی  رغم   که علی 

سیاسی معتقدند    مسایل    امریکا، پرداخت پول به افغانستان را ادامه دهد. هرچند آگاهان  

نفوذ    سازمان   این مبالغ را برای  امریکا  ادارۀ ریاست جمهوری    جاسوسی  بیشتر در 

توانسته اند    افغانستان پرداخت میکردند که البته تا حدود بسیار زیادی هم موفق بوده و

را    بر تصمیمات   پولها  که   است  البته حامد کرزی مدعی  گذارباشند.  تأثیر  حکومت، 

جزیی    ک به مجروحین و بیماران و برای پرداخت کرایۀ خانه وسایر اهداف  صرف کم  

بسیار مطلب   البته  . همچنین، سازمان اطالعات  طنز گونه ای است  کرده است !! که 

به رییس جمهور کرزی برای اجرای پروژه های ویژۀ صلح    انگلیس نیز مبالغ هنگفتی

اقرار کرده اند که   ) سازمان اطالعات انگلیس(۶–ام. آی    داده است. درواقع، مقامات  

دوره ای پرداخت انگلیس درافغانستان بوده، بصورت  این سازمان طی سیزده سالی که  

افغانستان داشته است که البته این مبالغ با استقبال و پیشنهاد   های مستقیم به مقامات  

 "حامد کرزی پرداخت میشد.

آمده است این مطلب چنین  دنبال  امریکا،  : "  به  از سازمان جاسوسی  پنهانی  پولهای 

جاسوسی   سازمان  با  نزدیک  همکاری  انگلیس،  اطالعات  سازمان  از  دریافتی  مبالغ 

ایران و ... براستی آیا این حق مردم افغانستان نیست  ک ازطرف  پاکستان، دریافت کم  

ت؟  چگونه برآن  که بدانند این همه پول تعهد داده نشده، چگونه و کجا مصرف شده اس 

اقعاً چه منافعی برای مردم افغانستان به همراه داشته است ؟...  نظارت می شده و و

ز بد نام ترین سازمان  سازمان جاسوسی امریکا و سازمان اطالعات انگلیس  که یکی ا
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آی   ام.  سازمان  است.  دردنیا  اطالعاتی  مسوول    ۶-های   ، واقع  در  از    که  حفاظت 

استکشورانگلست خارجی  های  تهدید  مقابل  در  آی  ان  ام.  کنار  در  که   5  –، 

انگلستامسوول   از  استحفاظت  داخلی  های  تهدید  برابر  در  عمدۀ ن  سازمان  دو   ،

کرزی حال، چنین سازمانی به حامد    انگلستان را تشکیل میدهند.جاسوسی و اطالعاتی  

غ به چه منظور پرداخت شده؟ . به نظر شما این مبال طی دوازده سال پول داده است

دلسوزی و ترحم یا به جهت سؤاستفاده؟ سازمانی که حاضر است برای رسیدن     ازروی

اعمال   و  شکنجه  هرنوع  به  دست  خود  مقاصد  ببه  انسانی  به  غیر  باید  چرا  زند، 

 " افغانستانی که بطور کامل تحت اختیارش میباشد، رشوت پرداخت کند؟ 

عامۀ مردم افغانستان سقوط  حامد کرزی را نزد افکارِ   دیگرموقعیتِ نشراین گزارش، یکبارِ 

انزجار عامه علیه او را برانگیخت اطالعات سازمان    سابقِ   یکی ازتحلیلگرانِ .  داد و 

" اظهارداشت که " افشأ  تی وی طی یک گفت وگو با " پرس  نیز  سیا( مرکزی امریکا )

وانزجارِ  خشم  حامد کرزی،  از  سیا  مالی مخفی  داشته    حمایت  دنبال  به  را  المللی  بین 

 است..."

نشر   به  را  گزارشهایی  معتبر،  منابع  نیز  کرزی  حامد  شخص  های  سرمایه  درمورد 

نوشت انگلستان  میل"  دیلی   " روزنامۀ  مثالً  رییس جمهور    رسانیدند.  حامد کرزی  که 

پیشین کشور، یکی ازبزرگترین امپراتوران مالی دوبی است. این روزنامه عالوه کردکه  

ملیون    ۹۰مجموع ارزش امالک حامد کرزی و اعضای خانواده اش در دوبی بالغ بر

 پوندانگلیسی میشود. 

یاستمدار م ،حامد کرزی را درجملۀ ده س۲۰۱۶روزنامۀ " پیل ویت مانی" نیز درسال  

روزنامه،   این  قرارداشت.  فهرست  اول  درشمارۀ  وی  که  کرد  معرفی  جهان  پُردرآمد 

ملیون دالر( وانمود کرد. همچنان پایگاه انترنتی "  ۲۴۵مجموع دارایی حامد کرزی را )

تنها سیاستمداری معرفی نمود که مالک سرمایۀ دوصد و چهل و  مدیا مس"، کرزی را  

ین مطالب را یکی ازهم وطنان بنام " عمرروشنگر" نیر بتاریخ  پنج ملیون دالری میباشد. ا

 م در صفحۀ فیسبوک خویش درج نمود.  ۲۰۱۷هفدهم ماه سپتمبر

نبود هامطرح  رسوایی  این  درتنها  که  پرس"  خامه   " گزارش  باساس  جون  .  اخیرماه 

 نگتن قرار دارد، افغانستانآن در واششد، " بنیاد جهانی صلح " که مرکزم منتشر  ۲۰۱۴
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عالوه  مذکور  جملۀ هفتمین کشور با حکومت داری ضعیف درجهان اعالم نمود. بنیادِ را از

  جهانی درافغانستان به مصرف رسید، تاکنون  " با آنکه هزینه های بزرگ  نموده است که  

مخدر، فساد اداری و افراطیت   جهان مانده و مواد  یکی از بی ثبات ترین کشور ها در

 در این کشور بیداد میکند. "

( را لمان افغانستان، وزیرامورداخله )مجتبی پتنگ پار  جالبتراز همه این بود که مجلِس 

 را افشا نموده بود،  فساد و سؤاستفاده های وکالنمود و او، عالوه ازآنکه قبالً نیزاحضار  

دولت از سوی گرگ داشت که "  راحت اظهارپارلمان، با صضمن سخنرانی در  اینبار نیز

مذکور سلب اعتماد نمود، ولی    با آنکه مجلس ازوزیرِ ها به گروگان گرفته شده است ".   

  ماهیتِ   امنیتی کشور، اصلِ   امورِ   وزیرکابینۀ کرزی و مسوولِ این افشا گری وی بمثابۀ  

 .  گذاشت.ن را به روشن ترین شکل آن به نمایش   فساد درآرژیم و اوجِ 

ماه اکتوبر    درهفتمِ    انگلیسی بی بی سیبخِش   خبرنگارِ حامد کرزی ضمن گفت و گوبا  

ما تازه شروع  ،دیگر حکومت ها  رمقایسه با: " حکومت ما ضعیف است  ودم گفت۲۰۱۳

. حاال  بزرگ، فساد های صد ها ملیون دالری، کار افغانها نبود  به کار کرده ایم، اما فسادِ 

، این فساد ِ خارجی ها بود. قرار داد های اصلی و قرار داد  ا میدانندهمه این موضوع ر

های فرعی، قرار داد های کورکورانه که به مردم داده شد و پولیکه به هر طرف پخش  

  حکومتِ   شد که وفاداری خریده شود، پولی که به هر طرف پخش شد که تسلیمی مقاماتِ 

 که مردم افغانستان با آن موافق نیستند..."سیاست ها وطرح هایی خریده شود  افغانستان در

عامۀ مردم افغانستان    افکارِ   با چنین اظهاراتی میخواست خودش را نزدِ البته رییس جمهور 

افشا شده، شبکه های جاسوسی   تبرئه نماید، اما وی فراموش کرده بود که باساس اسنادِ 

دولتش نیزپولهای گزافی   پایۀمامورین بلند ایران و شاید دیگران برای خودش وامریکا، 

تسلیمی مقامات افغانستان خریده شود" همچنان او فراموش کرده   اراده و   تا "  پرداختند

م "، آنهم پس از دوازده سال این موضوع که " ما تازه شروع بکار کرده ای  بود که گفتنِ 

ا تبرئه  "، نه تنها به هیچ صورت او رایت های همه جانبۀ " جامعۀ جهانیحم  پناهِ و در

 .  گرفتقرارجهانیان  هم ، بلکه بیشتر از پیش مورد استهزا نکرد 

میالدی، شخصی بنام " حسین    ۲۰۱۳سال  اواخرِ حامد کرزی رییس جمهورافغانستان در

این  داری مقررنمود، ولی هنوز دیری ازفخری "را بعنوان رییس ادارۀ مبارزه با فساد ا
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ی دولت " مردم از رهبرماً اعالم نمود  آقای " فخری " رسمقرری سپری نشده بود که  

 و ارادۀ سیاسی برای مبارزه با فساد را نداشته باشند"  افغانستان انتظار قاطعیت 

قدرتمند و بخشهایی ازکمپنی های خارجی    اختالس های مالی میان عناصرِ   درجهتِ تالش  

م  ۲۰۱۴ ماه سپتمبردر افغانستان به حدی بود که خبرگزاری بی بی سی بتاریخ یازدهمِ 

رکی  ت    –" شرکت امریکایی  کهیک منبع وزارت فواید عامۀ افغانستان گزارش داد  قول ِاز

مسوولیت   احداث    که  پروژۀ  داشت۲۳۷اجرای  را  کشور  این  در  جاده  با  کیلومتر   ،

 – ECCIافغانستان را ترک کرده است. شرکت     ملیون دالر پیش پرداخت،  ۱۰۷گرفتن  

METAG    بخشی از   احداث    ، مسوولیت  ترکی است   – مشترک امریکایی    که یک شرکت

غرب افغانستان  ته بودکه قرار بود والیت هرات در جادۀ حلقه ای افغانستان را بعهده گرف

 را به والیت شمالی فاریاب وصل کند."  

روزنامۀ " واشنگتن پُست " نوشته    قولِ م نیزاز۲۰۱۲ن خبرگزاری، درماه آگست سال  همی 

میالدی    ۲۰۱۴" بسیاری از پروژه های باز سازی در افغانستان تا پایان سال  بود که  

، بسیار عقب تراست  و تعیین شده، از برنامۀ  پروژه ها  تکمیل نخواهد شد... کار این

از این کشورهم تمام نخواهد شد.    ۲۰۱۴امریکایی در سال  آخرین سرباز  خروج    تا روز  

امریکا درافغانستان درهفتۀ دوم    مخارجِ سیگار" یا ادارۀ تفتیش ونظارت بر و ادارۀ "    "

سپتمبر متعاقبِ ۲۰۱۴ماه  و  نی قبل  اظهاراتِ   م  خروجِ  با   ..  " که  گفت  خویش  های  رو ی 

برنامه های اجرا   امریکایی از افغانستان، این کشور با چالش های عمده در زمینۀ تداومِ 

نرال " ساپکو" رییس این  " ج.مواجه است مخدر فساد و مبارزه با موادِ   شده، مهارکردنِ 

کرد که " باید به این سه مسأله پرداخته شود تا همه منابعی که    اظهاراتش عالوهاداره در 

ایاالت متحده هزینه کرده، برباد داده نشود... امریکا تا کنون تقریباً در مبارزه  با این  

 "سه چالش ناکام مانده است

  ۳۱ادارۀ مبارزه با فساد اداری را بتاریخ  رییس جدیدِ  خبرگزاری بی بی سی که سخنانِ 

دسامبر ازقولِ ۲۰۱۳ماه  نید،  نشر رسا  به  نوشت  م  چنین  در :  وی  که یک کشوری  "  

دولتش بر اساس مصالح قومی، گروهی، سیاسی و نژادی وغیره ایجاد شده، فضای  

جنگی وجود داشته باشد، نیرو های خارجی وجود داشته باشد، مداخالت دیگر وجود  

. فعالً عوامل عینی وجود دارد که ما زه به شکل قاطعانه کمتر متصوراستباشد، مبار
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با  داشته  باز  تنهنمیتوانیم دست  عالی  شیم...  ادارۀ  که  کاری  اداری ا  فساد  با  مبارزه 

فاسد را جمع آوری   میتواند انجام دهد این است که اسناد و شواهد در مورد مقامات  

فساد  با  مبارزه  برای  مساعد  فضای  یک  تا  باشیم  منتظر  مجبوریم  شما  و  ما  کند... 

 برسد..."

بخشی  میالدی رسماً اعالم نمود که "    ۲۰۱۵" سیگار" همچنان درنیمه های سال  ادارۀ

ازنیرو های امریکایی که تحت عنوان ثبات و کسب و کار درافغانستان فعالیت میکردند،  

والیت   شبرغان  درشهر  )موترها(  روها  خود  استفادۀ  برای  را  فشرده  گاز  پمپ  یک 

قیمت   به  افغانستان  درشمال  اند."  ملی  ۴۳جوزجان  ساخته  دالرامریکایی  ادارۀ ون 

هزینۀ ساخت این پمپ گازفشرده ازمحل کمکهای امریکا برای مذکورعالوه نمودکه "  

در   مشابه  پمپ  ساخت  که  است  داده  نشان  تحقیقات  و  شد  پرداخت  افغانستان 

هزار دالرهزینه داشته است... قبل ازساخت این پمپ گازفشرده، ۵۰۰کشورپاکستان، فقط  

الزم در بارۀ اینکه این نوع پمپ گاز میتواند کارآیی الزم را در آینده داشته باشد مطالعۀ  

یا نه، انجام نشده است... نگران کننده اینست که وزارت دفاع امریکا هیچ گونه توضیحی  

نداده است و هیچ   با این هزینۀ سرسام آور ساخته شده،  دربارۀ اینکه چرا این پمپ 

 رنامه ریزی، اجرا و نتایج آن داده نشده است ."جوابی هم در بارۀ روند ب

سلسلۀ  به  افغانستان)سیگار(،  بازسازی  برای  امریکا  عمومی  بازرسی  ادارۀ  همچنان 

م اعالم  ۲۰۱۵درماه دسمبرسال  اختالس ملیونها دالردرافغانستان،  افشاگریهایش پیرامون  

های امریکایی که تحت  یافته های جدید این نهاد نشان میدهد که بخشی ازنیرو  نمودکه "  

ملیون دالر برای ویالهای  ۱۵۰عنوان ثبات و کسب و کار در افغانستان فعالیت میکردند،  

این اداره    اجاره ای و تأمین امنیت خود درکابل وسه شهر دیگرافغانستان هزینه کردند."

درصد کل  بودجۀ این واحد نیرو های امریکایی را تشکیل   ۲۰این هزینه که افزود که " 

میدهد، صرف اجارۀ ویال های شخصی و نیرو های محافظ برای کارمندان دولت امریکا 

شده در حالیکه این کارمندان قادربودند از پایگاه های نیرو های امریکایی استفاده کنند.  

انگشت شمار نیرو های امریکایی  ملیون دالر، برای سکونت وحمایت از تعداد    ۱۵۰این  

 تن میرسیدند، هزینه شده است. "  ۱۰تا ۵که بیشترین تعدادآنان به 
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بین الملل " به نشر رسید و وبسایت    دریک گزارش رسمی دیگرکه ازسوی ادارۀ " شفافیتِ 

بین    شفافیتِ   م بچاپ رسا نید، آمده بود که " ۲۰۱۳ماه دسامبر" کلید گروپ " آنرا درهشتم ِ

ستان، ... افغان انستان خبرداده استافغدرگزارش ساالنۀ خود ازافزایِش فساِد اداری در  الملل

" کلید  فهرست فاسد ترین کشورهای جهان قرار گرفته اند... کوریای شمالی و سومالیا در

این گزارش، دربارۀ سؤ استفاده ازقدرت، رشوه  ل دربین المل  گروپ افزود که " شفافیتِ 

هانی و غیرشفاف، غارت و چپاول سرمایه های ملی و مردمی در  خواری، معامله های پن 

 "جهان هشدار داده است. سراسرِ 

رسمی خویش،    یک گزارِش   بین الملل" ، قبالً نیزبا انتشارِ ناگفته نگذریم که ادارۀ " شفافیت ِ

 جهان خوانده بود.   افغانستان را " فاسدترین " کشورِ 

 حامد کرزی و  ...( درسالهای زعامتِ اداری، سیاسی، قضایی و مالی،  دامنۀ انواع فساد )

مورد صحت وسالمتی  انستان گسترده بود که کسی حتا درآن نیزتا آنجا درافغحتا بعد از

دارو هایی که توسط افراد و ل نمیکرد. مثالً،  رحم و توجهی مبدو باشنده های این کشور

علمی و  فیت و بدون معیارهای  خارج وارد میشد، دارو های تقلبی، بی کی شرکت ها از 

منابع " مبارزه علیه  قول ِانه های افغانستان، گزارشی را ازطبابتی بودند. برخی از رس

دند که از روی جریان این  میالدی به نشر رسا نی   ۲۰۱۴سال    اداری " درماه دسامبرِ   فسادِ 

ساد گفته شد  بع مبارزه با فمنا  قولِ صحت عامه نیز پرده بر میداشت. ازبخش های  فساد در

ود که به صورت ویژه برای  حدود شصت در صد دارو ها از پاکستان وارد میش که "  

دربازار از  مصرف   ... است  شده  تولید  افغانستان  پنجاه  های  و  چهارصد    شرکتِ جملۀ 

د و  افغانستان ثبت شده اند، به تعداد دوص  ادارۀ دارو سازی وزارت صحت که درخارجی  

ستان دارو تولید میکنند...  افغان پنجاه تا سه صد شرکت بصورت اختصاصی، برای بازارِ 

 خود را پاکستان هستند، درحالی که اجازه ندارند محصوالتِ بیشتِراین شرکت ها که در

 " پاکستان بفروشند، آن را به افغانستان صادر میکنند. در

" ارزش بازار  دارو در نظارت و ارزیابی " نوشتند که  " کمیتۀ مشترک ِ  قولِ زنه ها ارسا

 افغانستان، هفتصد تا هشتصد ملیون دالر است که بخش عمدۀ 

 کیفیت تشکیل میدهد."  غیرقانونی، قاچاقی و بی  آن را واردات  
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 زجرکش ی درقلب کابل

وضعیِت روحی، اجتماعی، امنیتی و اعتقادی مردم )عالوه از وضع آشفتۀ اقتصادی(،  

بعنوان میراِث زعامت سیزده سالۀ حامد کرزی به حدی درهم، تأسف بار و نگران کننده 

ماه مارچ  ۱۹خورشیدی )  ۱۳۹۳شده بود که مثالً، به روزبیست وهشتم ماه حوت سال  

امنیتی،    افرادِ کابل ودرحضور وموجودیت ِشهرِ   روشن، به روی خیابانِ وزِ م(، درر۲۰۱۵

واما   )فرخنده(، بایک چشم بهم زدن، توسط گروهی ازافراد جوانساله بنام  ۲۷دوشیزۀ  

مذهبی اوباش صفت، نخست، مورد لت وکوب شدید قرارگرفت، بعداً درحالیکه نیمه جان  

آتش، کباب گردید.  عاقبت، درمیان شعله های  د و شده بود، به زیرعرادۀ موترقرارداده ش

این رویداد ننگین وکم سابقه که توسط شاهدان عینی فلمبرداری شده بود، آنقدرتکان دهنده  

تراضی،  اعوقت به رسانه ها رسید وموجب خیزش  و هولناک بود که خبر آن به اسرع  

جنبش عدالتخواهانه، بخصوص ازسوی زنان شهرکابل و والیات  تظاهرات گسترده ویک  

 باشندۀ کشورهای مختلف جهان گردید.   وحتا افغانهای

یا بعبارۀ دیگر، مردم افغانستان ازناحیۀ بیرحمی و بی عدالتی، فساد و ناامنی، نقض حقوق  

آمده بودند که مرگ  انسان به ستوه  پامال شدن حق و حیثیت زنان کشور،  ، بخصوص 

اعتراضات وسیع   آتِش  اشتعاِل  ای شد درجهِت  جرقه  تقریباً  مردمی. چنانکه  )فرخنده(، 

منابع تحقیق کننده بیانگِر  ات اعضای خانوادۀ دوشیزۀ مقتول وگزارشها، چشمدیدها واظهار

این واقعیت بود که )فرخنده( دوشیزه ای ملبس با حجاب کامل اسالمی، فارغ التحصیِل  

به دستو  بنام )ابوحنیفه( ومعتقد  رات دینی و مذهبی بود. موصوفه  یکی ازمدارس دینی 

" مشهور به شاه دوشمشیره رفته با شخص تعویذ  ادثه، به آرامگاه " قیس بن لیسح   روزِ در

ازدرد   را  خودش  آنکه  برای  ده  تعویز  وشخص  میکند  شنید  و  گفت  آنجا  مقیم  دهندۀ 

" این دختر قرآن را آتش زده است "، ظاهراً همین صدا و  سربرهاند، فریاد میزند که  

مذهبی گردیده و باالخره به سرنوشت دردناکی  فریاد موجب تحریکات عده یی ازاوباشاِن  

 مواجه میشود. 
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 تابوت " فرخنده " برشانه های زنان کابل 

کامالً بی سابقه تلقی گردید وسراسر جامعه را   ،کشوراین رویداد خونین و دهشتناک در

تکان داد. اسباب و عوامل اصلی این عمل وحرکت ضد انسانی، آنهم در روزگاری که  

الاقل درمسیر تاریخ معاصر قدم به قدم بسوی پیشرفت، اخالق و تمدن سیرمیکند،  بشریت  

 اینها بودند: 

 روانی  ناشی از آن*موج بیکاری نسل جواِن کشور و ناراحتی های جسمی و 

* هوا و فضای آلوده با زهِر تبلیغاِت وسیع، خشک وخشن مذهبی توسط مال ها و منبر  

 نشینان کم فهم و سیه اندیش 

 .  طالبی و خوانی و داعشی و *تأثیر پذیری های مردم ازافکار و اندیشه های متحجِر 

 ل مردم ما بازخواستی مقام های امنیتی کشورنسبت به جان و  بی * بی توجهی و

 اعتیاد بخشهایی ازجوانان و میانه ساالن به آن رسام آوِرمواد مخدر و تولید س *

 * ترویج ِفساد مالی، اداری و اخالقی و موجودیت فرهنگ ِ معافیت درجامعه 

* حمایت و پشتیبانی مقام های دولتی، حقوقی و قضایی کشوراز زورمندان، ثروتمندان،  

 واسطه داران و منبرنشینان
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الخره، بی ارزش بودِن حقوق ِشهروندی، بخصوص حقوق، حیثیت و هستی زنان و  * وبا

 کودکان.

 

 آماری ازسنگینی  اوضاع درکشور

آنکه سنگ  اداری و  برای  امنیتی کشور، بخصوص درسالهای ینی وضع اجتماعی، مالی، 

ت خوب  خواننده  برای  کرزی  حامد  زعامت  بخشی  پایانی  اینک،  بتواند،  شده  رروشن 

را که درشمارۀ   خورشیدی(۱۳۹۳الی  ۱۳۹۰سه ساله )  مربوط به اوضاع عمومیازآمار

 " به نشر رسیده بود، دراینجا درج میکنیم: وبسایت " وطندارمیالدی  ۲۰۱۵ماه جنوری سال  

 بازداشِت متهمان به هراس افگنی و جرایِم سیاسی ازسوی نیرو های امنیتی افغانستان: 

 تعداد دستگیرشده گان خارجی تعداد دستگیرشده گان داخلی          ۱۳۹۰سال     

 ۲۶۱۱کننده                          انتحار 

 ۱۸۰۰۳۷    ی           الیت های انفجارفع

  ۹۶۲             کننده های مسلححمله 

                   ۲۳۵۱                          ربایانآدم 

 ۱۴۶                          جاسوسان

 ...   ۱۶         تبلیغاتی            فعاالن 

 ۳۰۲۶   تروریستها           همکاران

 ۹۳۱       نگهدارانجنگ افزار       

 ۵۴۴اعضای طالبان                   

 ...۴اعضای حزب اسالمی            
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 ۲۲    اعضای القاعده               

 ...  ۱۸                       تحت پیگرد

 ۲۴۱۲۷   مشکوک                      

 نفر  ۹۷نفر           ۲۹۰۱  مجموعا ً  :                   

 دستگیرشده گان خارجی دستگیرشده گان داخلی              1391سال  

 ۵۷۱۱  انتحارکننده گان                  

 ۲۶۷۷۹۷فعالیتهای انفجاری                

 ۱۴۳۱حمله کننده گان مسلح             

 ۲۳۰۱   آدم ربایا ن                      

 ۱۵۷جاسوسان                          

 ...                                                 ۱۵        فعاالن تبلیغاتی             

 ۲۶۳۹       همکاران تروریستها       

 ...                                               ۱۰۳نگهداران سالح                   

 ۸۸۵اعضای طالبان                    

 ...  ۱    اعضای حزب اسالمی        

 ...   ۷    تحت تعقیب                   

 ۱۹۶۲۰افرادمشکوک                  

 ۳۷۹۵۱۵۱    مجموعاً                    

 خارجی  دستگیرشده گان داخلی                                 ۱۳۹۲سال 
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 ۲۴۵         انتحارکننده گان             

 ۲۶۰۶۵۴     فعاالن انفجاری                

 ۸۶۱حمله کننده گان مسلح              

 ...  ۳۵۱     آدم ربایان                      

 ۱۵۴      جاسوسان                     

 ...      ۱۶      فعاالن تبلیغاتی               

 ۲۶۲۹    همکاران تروریستها         

 ... ۱۲۰      نگهداران سالح             

 ... ۱۸    اعضای طالبان                

 ...   ۷      اعضای حزب اسالمی      

 ... ۱۸      تحت تعقیب                 

 ۶۶۱۱        مشکوک                

 ۳۵۹۰۸۴                            مجموعا ً

 خارجی دستگیرشده گان داخلی                                ۱۳۹۳سال 

 ۲۱۵      ارکننده گان           انتح

 ۱۸۰۱۷۴    الن انفجاری            فعا

 ۱۱۱۴    مله کننده گان مسلح     ح

      ۱۶۴۲    ان                  آدم ربای

 ۸۱           جاسوسان            
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 ...  ۱۶       تبلیغاتی            فعاالن

            ۲۴۹۱۰  همکاران تروریستها       

 ...۵۵     هداران سالح           نگ

 ... ۶         ی طالبان       اعضا

 ...۴ اعضای حزب اسالمی     

 ۱۳     اعضای القاعده        

 ... ۹       تحت تعقیب           

 ۹۲۱۱   مشکوک                

                ۲۵۳۷۱۱۰                 مجموعا   

خورشیدی(    ۱۳۹۳تا    ۱۳۹۰منابع امنیتی افغانستان گزارش دادند که ظرف سه سال )از

جمعاً سیزده هزار و هفتصد و هفتاد و پنج واقعه مشموِل حمله های انتحاری، قاچاق ِمواد 

اختالس، تزویر،   انتحار، جعِل اسناد، رشوه گیری،  انفجار،  آدم ربایی،  مخدر، سرقت، 

 . وامثالهم درافغانستان صورت گرفت  یافته کاله برداری، جرایِم سازمان

سوی سازمان ملل بیرون  م از۲۰۱۵ه درماه فبروری سال  یگرکدریک گزارش رسمی د 

م، ۲۰۱۴" درسال  داده شد و خبرگزاری بی بی سی آنرا به نشر رسانید، گفته شد که  

به   قربانیان  جمله،    ۱۰۰۴۸آمارمجموع  ازآن  که  رسید  و    ۳۶۹۹نفر  نفرکشته 

است"  ۶۸۴۹ بوده  افزایش  نفرزخمی  یک  آمارمذکور،  که  نمود  منبع عالوه    ۲۵همین 

 م( میدهد.۲۰۱۳زخمی ها را نسبت به سال قبِل آن )درصدی    ۲۱درصدی کشته شده ها و  

م نوشت  ۲۰۱۴منبع سازمان ملل درمورد تلفاِت زنان و کودکاِن افغانستان درجریان سال 

زن و    ۵۵۶کودک کشته شده و    ۷۱۴زن و    ۲۹۸درجریان  سال مذکور، به تعداد  که "  

 "                        کودک زخمی شدند. ۱۷۶۰
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از بعد  های  درسال  امنیتی  وخامت  ۲۰۱۴اوضاع  به  نیزرو  گروه  گم  تنها  نه  ذاشت. 

ن باالی  ر با براه اندازی حمالت خونی تروریستی طالبان ، داعش وگروهک های مسلح دیگ

وهمچنین،   عامه  منازل  دولتی،  و  مواضع  وسربریدنها  کردنهای  اختطافها  تیرباران 

کشتارمردم، دال سنگ موجب  و شهرکهای کشور،  درشهرها  انسانی  ازکرامت  دور    نه ی 

سترش دهشت و کوچاندن اهالی مناطق مختلف مشیدند، بلکه به براه اندازی انفجارهای گ

نیز  افغانستان  پُرتپش  اما  این قلب آزرده و  تروریستی درشهرکابل،  موجبات  انتحاری و 

 ری وسیع را بارمی آوردند. گخونریزی و ویران

  ۲۰۱۷زاری بی بی سی که درماه دسامبرمثالً، وقتی به این گزارش فشرده ی وبسایت خبرگ

افغانستان را بیان  در  ۲۰۱۷سال  سه ماه    میالدی به نشررسید و تنها حمالت و کشتارهای  

سال  ی وحشتبارحوادث تروریستی دردرازنای  میدارد، نظرافگنیم، عمق فاجعه و گسترده گ

                   بزنیم: مذکور را میتوانیم بخوبی حدس

ماه میزان سال   ۲۵روه طالبان باالی فرماندهی پولیس والیت پکتیا بتاریخ  دراثرحمله ی گ

 ند نفرکشته شد                  . ..                       خورشیدی :        ۱۳۹۶

 عمارت دولتی درغزنی روه باالی درنیتجه ی حمله ی این گ

 ند نفرکشته شد  ۳۰     خورشیدی ............   ۱۳۹۶ال ماه میزان س ۲۵بتاریخ 

 ۲۷ دراثرحمله ی تروریستی طالبان درقندهارکه بتاریخ

 نفر کشته شدند   ۴۳    خورشیدی صورت ګرفت ...........     ۱۳۹۶میزان سال 

                   ۲۸غورکه بتاریخ دراثرحمله ی تروریستی طالبان باالی یک مسجد دروالیت 

 نفرکشه شدند  ۲۰                          میزان صورت ګرفت، به تعداد......   

 درنتیجه ی حمله ی انتحاری ګروه مذکورباالی مسجد 

 نفرکشته شدند   ۵۶    میزان صورت ګرفت    ۲۸»امام زمان« درکابل که بتاریخ 

 درنتیجه ی حمله ی انتحاری باالی دانشګاه »مارشال فهیم«  
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 نفرکشته شدند   ۱۵      خورشیدی در کابل ...   ۱۳۹۶ماه میزان سال  ۲۹به روز

 دراثرحمله ی تروریستی باالی یک رستورانت درتخار 

 شدند نفر کشته  ۳     خورشیدی انجام داده شد       ۱۳۹۶میران   ۳۰که به روز

 درنتیجه ی حمله ی تروریستی درمحل دپلوماتیک کابل 

نفرکشته شدند و    ۵     خورشیدی ........      ۱۳۹۶به روز نهم ماه عقرب سال 

 نفردیګرزخم برداشتند.۲۲

 درنتیجه ی یک حمله ی دیګردرشهرکابل که بتاریخ 

 نفرکشته شدن    ۱۴     خورشیدی صورت ګرفت......      ۱۳۹۶ماه عقرب  ۲۵

 به اثرحمله ی انتحاری درشهر جالل آباد که بتاریخ  

 نفر کشته شدند ۸      خورشیدی انجام داده شده ......    ۱۳۹۶دوم ماه قوس  

 دراثریک عمل تروریستی دیګردرشهر کابل به روز 

 نفرکشته شد ند  ۹       خورشیدی ...................     ۱۳۹۶چهارم ماه جدی 

 برداشتند.  وپنج تن دیګر زخم

روه طالبان و  ی اندکی ازحمالت خونین تروریستی گنشانه    ، درواقعفته آمد آنچه درباال گ

افغانستان،  )درافغانستان( بحساب میرودپسین  سالهای    در  افراد داعش اما چیزیکه مردم   .

ز به  لت حامد کرزی و داکتراشرف غنی هرگزشاهد آن نبودند، این بود که جانب دو هرگ

وتعهد حقوقی و قانونی شان مبنی مبارزه، ایستاده ګی وسرکوب تروریسستهای اصل وظیفه  

تبلیغات دامنه    صادرشده ازخارج و تأمین امنیت جانی و مالی شهروندان کشور، دست به

و نیروی ملی غرض نابودی این پدیده ی شوم درافغانستان   عمومیبسیج افکار  دارضد دشمن،

د انسانی آنها و خشم و خونی که درهرشب و روز،  بلکه همیشه دربرابراعمال ض  نزدند. 

ویی قاطع و به موقع، از دِر  ربه راه می انداختند، بجای پاسخ گ درهرکوچه و خیابان کشو 
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آمدند. این کرنشها و این زبونی های جانب دولت، قدم به  می    پیشتضرع وکرنش ذلت بار

 دید.رگمی   روه های مسلح تروریستیوجب تشجیع و تشویق بیشترگقدم م
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 فصل بیست و پنجم

 

علیه آنها  یوقیام های مردم برقع پوشی طالبان  

 استفاده ازبرقع زنانه غرض عملیات تروریستی 

اثردرجریانِ  این  روزیکه  و  شب  سطورِ   میشد  به  نزدیک  خود  های    ،ندپایانی  رسانه 

در شهر های  دیگر  تروریستی   مسلحانۀ  عملیاتِ ک سلسله حمالت و یافغانستان و جهان، از 

آباد و پکتیا خبرکا بودند  دادند. گزارشها حاکبل، لوگر، جالل  که به روز شنبه  ی ازآن 

های  سالح، با انتقالِ انتحاری ای تروریستی و میالدی، گروپه  ۲۰۱۲سال    پانزدهم ماه اپریلِ 

  ارگِ   وزیراکبرخان"، اطرافِ کارتۀ  ، در"عمارت های مرتفع  اشغالِ کابل و گرم بداخل شهرِ 

پارلمان، به تیراندازی باالی سفارتخانه های انگلیس،    جمهوری و نزدیکی های عمارتِ 

و آل آیسافنیرو مقرِ مان  خوردِ   های  و  اززد  پس  افغانستان،  رسمی  منابع  نمودند.    آغاز 

های امنیتی، اعالم کردند که همه ی تروریست هاکشته  تدافعی نیرو   مسلحانه و عملیاتِ 

بصورت    غیر نظامی،  و افسر و افرادِ  عسکراین عملیات، به شمولِ  ناشی ازشده اند. تلفاتِ 

سی نفر اعالم گردید. منابع رسمی درعین  ود پانزده تن و زخمی ها بیشتر ازحد   رسمی

  "برقع" یا عمارت های مورد نظر، از  نفوذ به داخلِ   ال گفتند که تروریست ها غرِض ح 

  مالتِ امنیتی استفاده نموده بودند. این ح   افرادِ   اغفالِ   چادری زنانه و سبد های گُل غرِض 

افغانستان،    امورِ  افغانستان و کشورهای ذیدخل درکه دولتِ   حالی صورت گرفتدرمرگبار

                                  .   بان در دوحه مرکز قطر آماده میشدبرای مذاکره با گروه طال
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ۀ " امنیت ملی " افغانستان پس ازاین رویداد اعالم نمود که گروپ های تروریستی  ادار

که دست به عملیاِت انتحاری زدند، متعلق به گروه حقانی بوده و درمیان آنها، تنی چند  

ازپاکستانی ها هم حضور داشتند. "کراکر" سفیرایاالت متحدۀ امریکا در کابل نیزمتعاقِب 

در خونین،  رویداِد  اظهارکرد:این  چنین  نموده  اشتراک  خبری  نشسِت  "حمالت   یک 

اخیردرمیرانشاه  پاکستان سازماندهی شده بود... در مورد دست داشتن  شبکه حقانی به  

حمالت  تروریستی روز یکشنبه، جای سوال نیست... ما میدانیم که رهبری این شورشها  

در وزیرستان  شمالی در  در کجاست؟ رهبری این حمالت در میرانشاه است و میرانشاه  

پاکستان میباشد. اینها )تروریستها( همه در آنجا پناهگاه دارند و در آنجا برنامه میسازند  

                                    و برنامه های شان بعداً در افغانستان تطبیق میشود..."  

" حمالت   زنجیره ای بیست "لیون پانیتا " وزیردفاع ایاالت متحده ی امریکا نیزگفت:    

خورشیدی که توسط گروپ حقانی سازماندهی و راه اندازی   ۱۳۹۱و هفت حمل سال

"جان مکین" سناتوِرحزِب جمهوریخواِه (  ۳۹۵گردید، از پاکستان طراحی شده است ..." )

خبارات  پاکستان، شبکه حقانی را در سازماندهی و  "سازمان استامریکا اظهارداشت:  

عملیات هایش در افغانستان علیه نیرو های ناتو، امریکا و دولت افغانستان پشتیبانی  

                                                                                           میکند" 

 ن
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 چند نمونه از برقع پوشی طالبان 
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نجیره ای بیست ز   " حمالت  :  اع ایاالت متحده ی امریکا نیزگفتدف" وزیرا  "لیون پانیت   

توسط گروپ حقانی سازماندهی و راه اندازی   که  خورشیدی  ۳۹۱۱و هفت حمل سال

 جمهوریخواهِ   حزبِ " سناتورِ "جان مکین  (۳۹۵)، از پاکستان طراحی شده است ..."  گردید

شبکه حقانی را در سازماندهی و    ، پاکستان  سازمان استخبارات  " :  امریکا اظهارداشت

عملیات هایش در افغانستان علیه نیرو های ناتو، امریکا و دولت افغانستان پشتیبانی  

                                                                                            میکند"

نیت ملی " افغانستان رسماً اعالم  اداره ی " ام   فقط دو روز پس ازاین حادثه بود که بازهم 

مواد انفجاری را   یک گروپ تروریستی دیگررا که میخواستند مقدار ده تن  نمود که "  

این  کابل انتقال دهند، دستگیرنموده اند. "     موترالری( به داخل شهر  توسط کامیون )

افزود که بنام های    "   اداره  نیز شامل همین  افرادی  پاکستانی  نورافضل و محمد عمر 

                                                             (۳۹۶)گروپ تروریستی بودند "  

ریخ بیست و چهارم ماه ناتو( بتاسازمان اتالنتیک شمالی )  کلُ دبیرِ "اندرس فوراسموسن "  

ستانی  یر" تروکسل و درجمع اعضای این پیمان با صراحت اظهار نمود که  وراپریل در ب

ما حمله میکنند در پاکستان پناهگاه و مرکز دارند و    بازان  که به مردم افغانستان و سر

بیله  ق  مناطق  م تا علیه فعالیت ترویستان که دربهمین دلیل است که از پاکستان میخواهی

                                                                           (۳۹۷)ای فعال هستند اقدام نماید"

  ، رسمی و اسناد و مدارک و سخناِن صریح، دراختیارداشتنِ اینکه علی رغم آنهمه آگاهی

پردۀ متحدۀمطبوعاتی   بی  ایاالت  چرا  ذیدخل    ،  کشورهای  سایر  و  ناتو  امریکا، 

نخواستنددراموِرافغانستان  سال پانز  ظرف  ،  پرورِ   علیه حکومتِ   ده  پاکستان    تروریست 

هم   بسیاری ازنزدِ   ، سؤالیست که تا حال بعمل آورندجدی، عملی و سد سازنده    اقداماتِ 

                                                             . پاسخ روشنی نیافته است میهنان ما

  افغانستان، تنها برقع پوشی، کشتار، انفجار، انتحار، اختطافِ کارنامه های گروه طالبان در

  آن نبود، بلکه بکارگیری پسربچه ها درعملیاتِ   و امثالِ ی بیرحمانه  ریدنهابُ ا و سرانسانه

  . برنامه های شبا روزی آنها میشد  املِ شنها نیزآنسی ازانتحاری و انفجاری و سؤاستفادۀ ج 

  مخفی گاه های خود، شمار  " طالبان درات افغانستان به رسانه ها گفت که  سازمان اطالع

                                      جوان را به برده گی جنسی وادار میکنند. "    پسران  زیادی از
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، آنها را طی  منیتی افغانستانرا که نیرو های اپسربچه ها  اینسازمان مذکور، چند تن از

دستگیرنمو عملیاتِ  وردک  میدان  دروالیت  پاکسازی  های   رسانه  ازطریق  بودند،  ده 

رده از روی فاحشه گی با طالبان پ   خودشان  نمایش گذاشت که آنها با زبانِ تصویری به  

                                                                  آنان برداشتند.   لواط درمیان  عملِ و 

اله یی این زمینه منعکس شده باشد، مقنیزدرههای دیگران  آنکه برداشتها و دیده گابرای  

ایم که  یده  سایت انترنتی" اخبار روز" برگزُ م  ۲۰۱۲ ماه اپریل  بیست و ششمِ   را از شمارۀ

                                                  :صفحه مینماییماین  درج ِکم و کاست،   بدونِ اینک 

نظامی کابل، جالل آباد    -سیاسی  شده گروه طالبان به مراکزِ حملۀ گسترده و سازماندهی    "

تن   ۶۵چهل و هفت نفر و زخمی شدن    اپریل که به کشته شدنِ ۱۵و پکتیا در روزیکشنبه  

  ۲۰۰۱این حمالت که گفته میشود از سال   خبرهای بین المللی تبدیل شد. به تیترِ   ، انجامید

تاکنون بی سابقه بوده است، جدا از بار نظامی و امنیتی آن که درجای خود قابل توجه  

تبلیغاتی نیز شوک بزرگی به ائتالف نیرو های خارجی مستقر    –سیاسی    میباشد، به لحاظِ 

ع حمالت  ( وارد کرد. از طرف دیگر شرو در این کشور و دولت مرکزی )حامدکرزی 

البان با این وسعت در زمانی اتفاق می افتد که برنامه خروج نیرو های  بهاره }بهاری{ ط

واشنگتن و طالبان ن  صلح بی   مذاکراتِ   که بحثِ افغانستان مطرح بوده و هم این از  خارجی

می دریک بازه  نظا  . این بارطالبان در واقع یک جنگ تمام عیار و مصافِ جریان استدر

}چهارچوب{ زمانی هفده ساعته که بسیار فراتر از برخورد های موضعی در طی جنگ  

که همین مسأله به اهمیت موضوع می  ارن است را به مرحله اجرا گذاشت  های نا متق

ناتو، سفارتخانه های نیرو   افغانستان، مقرِ   پارلمانِ   اهداف که شاملِ   افزاید. انتخابِ  های 

کابل، فرودگاه جالل آباد  سبز  ه به شدت محافظت شده در منطقۀن و مجموع بریتانیا، آلما

پ   آموزِش   و مرکزِ  در  استراتژینظامی  یک  نشاندهنده  انتخابِ   کتیامیشد،  برای    منسجم 

امنیتی     –نظامی    و حضورِ   بعد از ده سال جنگ در افغانستان  هدف تلقی میشود. هم چنین

درعرصۀ ناتو  های  و این  عملیاتی    نیرو  سازماندهی  موفقِ کشور،  عملیاتِ   اجرای    این 

آن نهاد های امنیتی خارجی و داخلی نسبت به آن  ده و پیچیده در شرایطی که قبل ازگستر

نیز صادر نکرده بودند، یک موفقیتِ  نسبی برای   هیچ اشرافی نداشته و حتی هشداری 

ز آنجا اآمد.  مرکزی به حساب خواهد  دولت ِو  ایساف  قطعی برای    طالبان و یک شکستِ 

بهاره }بهاری{ طالبان همواره مطرح بوده است و نا تو ودولت کابل نیز  حمالت ِ که بحث ِ
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  ، اطالعاتی یا حد اقل   باییست آماده گی برخورد با چنین رخنۀاین سالهامی روال ِ  بر طبقِ 

طالبان در عرصه میدانی افغانستان باشد، تمرکز دولت کابل و نیرو    عملیاتی جنبِش  توانِ 

جانی نیرو های خودی    تلفاتِ تمامی حمله کنندگان وعدم ِ  های ناتو بر کشته شدن یا اسارتِ 

وجهی نخواهد بود که بتواند موازنۀ   به هیچ وجه در این عملیات موضوع عمده و قابل ت

نیز رخنۀ آن  از  قبل  کند.  بین دگرگون  این  در  نیرو های    عواملِ   قدرت را  در  طالبان 

ً   ی افغانستاننظامی، پولیس و امنیت خارجی  وداخلی  همقطاران ِ  موجب کشتارِ   که بعضا

امنیتی ایجاد کرده بود    –نظامی    عدم امنیت را در باالترین مراکزِ   خود میشد یک احساِس 

افغانستان تا کنون موجب هزینه    جنگِ   دو چندان افزایش می یابد.اخیر  که با این حمالتِ 

ست و  های مادی و انسانی زیادی برای نیرو های خارجی حاضر در این کشور بوده ا

حاکم بر کشور، به    عدم کارآیی دولت مرکزی و فسادِ   شرایط داخلی را نیز به واسطۀ

 عینی منازعاتِ . جامعه چند پاره افغانستان، بسترِ قبل سوق داده استعیت وخیم تر ازموق

تضاد ِ مذهبی  –قومی   ساالرانِ ،  وجودِ   جنگ  وارداتی، عدم  های  تکنوکرات  با    جهادی 

  کشت و قاچاقِ انکار نا پذیرِ   ، تأثیرِ  یک جامعه دموکراتیکزیرساخت های الزم برای ایجادِ 

منافع چند وجهی    همه عدم انطباقِ قدرت و بدنه اجتماعی و مهم تر از مواد مخدر در نهادِ 

با خواس مینویی را    ائتالفِ   تِ این جامعه  این کشور، یک موقعیت دو  نظامی مستقردر 

جنگ  ن به سادگی میسر نخواهد بود. بعد از یک دهه  ت که برون رفت ازآموجب شده اس

روسها درس نگرفته     خارجی از این تجربۀهنوز دولت مرکزی و ائتالفِ   ،این کشور در

مرکزی  دولت ِ  خود  گفته اند که نیرو های جهادی و مخالفِ   اند که به کرات در گزارشاتِ 

خود به پلیس و ارتش محلق میشوند و در فصل بهار و گرم    سرما برای ارتزاقِ   در فصلِ 

   مواضع خود، به دشمن می پیوندند.شورشیان فراهم میباشد با ترکِ   که زمینه برای عملیاتِ 

 قرآن یا کشتارِ سهوی کتاب ِ  موضوعی هم چون سوزاندنِ   افغانستان برسِر هر  راینکه د

کشور تبدیل به    امریکایی سراسرِ   غیر نظامی توسط یک سربازِ   ۱۷عمدی و جنون آمیزِ 

یک شعله ی سوزان شده و همه چیز را در هم می پیچد، بیش از آنچه متأثر از یک خطا  

اندهنده یک محیط مستعد برای شورش و بی ثباتی است  موضعی باشد نش  یا عکس العملِ 

باروت    جنگیدن در انبارِ   ،. بهمین دلیل تنها یک جرقه استباروت محتاجِ   که هم چون انبارِ 

وحشی در یک مغازه ی چینی فروشی است که از قبل نتایج    یک فیلِ   درست مثل قدم زدنِ 

بعضی از حقوق    ،اسی موجود آن کامالً مشخص است. اینکه هم اکنون بر طبق قانون اس
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زیر یک  ازآنچه  بیش  میشود  بشرمراعات  حقوق  یا  سازنان  جامعه  ساخت  برای  زی 

سیاسی   یک تالش موضعی برای توجیه اقدامات یا یک ژستِ   ،آید  دموکراتیک به حساب

هم میشود که هر لحظه امکان دارد در  موجود تلقی  برای مشروعیت بخشی به وضعیتِ 

در خصوص تغییر استراتژی واشنگتن درافغانستان یا اجرایی شدن فرو پاشد. بزرگنمایی  

  ست که هرگزبه مرحله رسیدن به نقطۀ صلح کنونی، بیشتر سیاه قلم بر دفتر مشقی ا  روندِ 

 فعلی تا به  منازعه در وضعیتِ  در کوتاه مدت، منجر نمیشود. دو طرفِ  مطلوب، حد اقل

کار بیشتر به طنز    پایانِ   مصالحه به دور می باشند که تصورِ   آغازینِ آن اندازه از نقطۀ  

بود که شاید بتواند در خواب بودگان را بیدار    فبروری زنگ خطری  ۱۵  د. حوادثِ می ماَن

موجود    درست از وضعیتِ   بیشتر نسبت به درکِ بعد از کابوس را به تعمق ِ   کند و بیدارانِ 

امروز خاکسترآتشی است که هیزم آن در ساختار درهم فرو پاشیده   مایل کند.افغانستانِ مت

، تنش گرم تمدنی بین  ی به خصوص در نقطه کانون پاکستانمنطقه ی   آن جامعه، منازعاتِ 

ژئوپولتیک درعرصه بین الملل تهیه    حی و همچنین مناسباتِ یاسالم سیاسی با صلیبیون مس

                                                                                           "میشود.

ها ومذاکره با گروه طالبان  انگلیس  

شب و  هرشده، در  درحالیکه چنین رویداد های خونین تروریستی، زورگویانه و تحمیل

بوقوع می پیوستند، خبرگزاری بی بی سی  درخاک افغانستان  توسط گروه طالبان    روز

دهمِ  اپریل  بتاریخ  ماه  از۲۰۱۳  گروه  یک  که  نوشت  گانِ م  بریتانیا پارلمانِ   نماینده   

که  در اند  کرده  اعالم  توافق    آغاز  گزارشی  ب  یک  تضمین  صلح  برای  طالبان  آیندۀ   ا 

این کشور ضروریست... ناکامی در رسیدن بریتانیا از  سربازان  ان بعد ا ز خروج  تسافغان

"                             شود.داخلی در افغانستان منجر    میتواند به جنگ  به این توافق،    

 نباید فراموش شود که مقام های انگلیسی، نخستین طراح " مذاکره با گروه طالبان و ادغامِ 

این طرح حمایت  رهای اروپایی ازکشو   آنها درقدرت " بودند که بعداً امریکا و سایرِ   مجددِ 

 گروه طالبان درقدرت را شامل نمیشد  مجددِ غام ِاد  ، تنها موضوعِ سد. طرح انگلینمودن 

 جنوبی و مشرقی افغانستان  والیاتِ   میباشد که اختیارِ این مسأله نیز، بلکه بیانگرِ )نمیشود(

خواهد    بدست گروه مذکوربسپارند که درحقیقت، همان پروسۀ تجزیۀ کشور را افادهرا نیز 

گروه طالبان بنام " عبدالرحمن منیب " را که هم    ازرهبران  یکی  انگلیسها قبالً نیز نمود.  
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 سازمان ملل قرار سیاه    ست  هم درفهرو  درافغانستان بود   متهم به جنایت های چند ساله

تحت    داشته والیت    قضایی  تعقیب    و  والی  بحیث  نمودندا    بود،  تعیین  چنانکه رزگان   .  

م خویش  ۲۰۰۷ماه جوالی سال۲۲  شمارۀ مورخروزنامۀ " سندی تلگراف " چاپ لندن در  

ازقولِ   یک منبع معتبرِ   وزارتِ   امورِ خارجۀ آن کشور نگاشته بود:  "باید  با گفت و گو با  

طالبان و تشویق    آنان در بدست گرفتن    قدرت  محلی والیات جنوبی و مشرقی، راه    سازش 

 و مصالحه با طالبان را تعقیب نمود"                                                                         

بریتانیا را ترفند سیاسی    پارلمانِ   نماینده گانِ   مردم افغانستان، این اظهاراتِ هرحال،  ه  ب 

تبانی مقام های بریتانیا مبنی بر   تی طالبان و نشانۀ برجسته ییدیگری به نفع گروه تروریس

نمودند. تلقی  طالبان  و  ها  پاکستانی  تذکرِ   با  نیزشاید  نکته  که  این  باشد  کِ جالب  پ  لِ یک 

  ی طریق " یوتوپ " پخش شد که یک میالدی از  ۲۰۱۲ سال  ویدیویی یا تصویری دراواخرِ 

طالبان    ازافرادِ  شدۀ  میداد  دستگیر  نشان  ژولیده  های  مو  و  دراز  ریش  با  وقتی را    که 

پشتو میگوید " کلمه   شکستۀ  را بخواند، به زبانِ   او می پرسد کلمۀ طیبهافغان ازرنگارِ خب 

)کلمه چیست   " ؟  دی  شئی  ازڅه  که  آنگاه  و  میشود؟(  پرسیده  میدا  آیا   وی  را  ند،  نماز 

الجواب می    دینیی مربوط به امورِ سایر سوالها  برابرِ پاسخش منفی است و همانطور در

                                                                                                 ماند.

افغانستان نیز  والیت غور چنین به    پولیِس  منبع  قولِ گزارشی را ازشبکۀ اطالع رسانی 

ا  پولیس    مقامات  نشر رسانید: "   اند که مدارک و  داشته  سنادی در والیت غور اظهار 

گان   دستگیر شده  از  میدهد شماری  نشان  که  دارند  نماز    اختیار  حتی  طالبان  اعضای 

خواندن را یاد ندارند... شمار زیادی از اعضای طالبان که تا کنون دستگیر شده اند،  

نماز خواند و  گرفتن  نحوۀ صحیح وضو  حتی  خوانند،  نمی  قرآن  و  یاد    ننماز  هم  را 

فقط نامی شنیده اند و تنها با نام اسالم برای دفاع از اسالم    ، گویا از مسلمانیندارند

                                                                                  جهاد میکنند..." 

 

 

 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1294 

 

 

مردمی علیه گروه طالبان قیام های  

هلمندِ  دروالیت  وقت،  درعین  نیزخوان   آنچه  گردید  واقع  استافغانستان  های دنی  باشنده   .

ناوه" مربوط والیت ه  شهرکِ  مسلح را   ، دو طالبِ م ۲۰۱۱ماه آگست  لمند درهفتۀ اخیر" 

بود که هردو طالبِ  این  آن  دلیل  قتل رسانیدند.  به  یکی  کشت   توسط سنگ وچوب  ه شده، 

  محل مردم ِ  اقدامِ   خشم و انه یی تیرباران کرده بودند.  محل را بگونۀ ظالم  محاسن سپیدانِ از

افغانستان سراسر ِبلکه در   " ناوه "،شهرکِ  همه گانی نه تنها دراستقبالِ ، موردِ علیه طالبان

                                                                                 (۳۹۸)قرارگرفت.  

  رزگانِ چند طالب دروالیت اُ   ازدستگیری و مجازاتِ میدانم که پس    الزم این نکته را نیز تذکرِ 

  جویانۀ   تراضی و مقاومتاع  تحرکاتِ م صورت گرفت،  ۲۰۱۲ سال  اوایلِ افغانستان که در

نه های  مثالً، رسا   کشور ایجاد گردید.مختلفِ   مناطقِ ضد گروه طالبان، آهسته آهسته در

گزارش دادند که در ولسوالی   ۲۰۱۲جوالی  ماه های جون و  افغانی برای نخستین باردر

.  گروه طالبان صورت گرفته استخودجوش برضدِ   ، قیامِ غزنی   والیت   شهرک( اندرِ )

طالبان ازمنطقه را نیزگزارش  برخورد های مسلحانه و فرارِ   رسانه ها همچنان، جریانِ 

بیگناه به    افرادِ سختگیرانه، کشتارِ   الِ محل گزارش داده شد که اعممردم ِ   قولِ دادند. بعداً از

بستنِ   شمولِ  کودکان،  و  موسساتِ درب ِ   زنان  و  آموزشی،    مکاتب  و  علمی 

و موجودیت ِ  و  پاکستانی  مسلحِ   افرادِ جواسیس  طالبان  گروه  قتلِ درمیان  بیرحمانۀ    حتا 

ردم شده و م  خشمِ   دهشت آفرینی های آنان موجبِ سایرِ دولتی و    کارمندانِ   اعضای خانوادۀ

جان و مال و ناموس و مکاتب و اماکن خویش دفاع نمایند. این  االخره مجبور شدند ازب 

شخصی بنام " لطف هللا  کامران" در راًس    ،نخست   درهمان مرحلۀنکته نیز گفته شد که  

                                                                                    .  شهرک "اندر" قرار داشت  قیام

افغانستان نیزسرایت نمود.   دیگرِ   این قیام های مردمی به سرعت به والیات و مناطقِ   دنبالۀ

ی والیت پکتیا علیه  سرحد  مناطقِ   م ازقیام مسلحانۀ۲۰۱۲ماه جوالی  بهمین سلسله، در

شان، منطقه    مسلحانۀ  حل توانسته اند با خیزِش م   خبر داده شد که گویا مردمِ گروه طالبان  

یان که جنگ م حاال ما فهمیده ایم  "  اهالی آنجا گفتند که  این گروه پاک سازند.    را از وجودِ 
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، بلکه جنگ خارجی ها در برابر مردم افغانستان جریان طالب و حکومت افغانستان نیست

                                                                                  (۳۹۹)دارد. "   

  مقام های محلی و سرانِ "    ماه آگست اطالع داد که  خبرگزاری بی بی سی نیز دراوایلِ 

به  ومی در والیت پکتیا و نورستان درق اند که حمالت طالبان را  افغانستان گفته  شرق 

لرحمن منگل معاون  عبدا  قولِ همین منبع ازند."   ک نیرو های مردمی به عقب زده اکمُ 

پکتیا خبر فردِ   ":  داد که  والی  ها  آغاز شد که صد  این والیت زمانی  در    قیام مردمی 

چهارصد نفر بودند که ساعت   ، اینها تقریبأدهجوم بردن طالبان به ولسوالی میرزکه مسلح ِ

کسی   پشتونها }اصوِل{ مردم پکتیا و افغانها ست که هراصلِ   ،دو شب حمله کردند... این

، این مردم برای فاع کند؛ زمانیکه حمله صورت گرفت خود د باید از فرزندان و برادرانِ 

                           "دفاع از خود، شب نخوابیدند وطرف مقابل را شکست دادند.

مواصلت  افغانستان نیزشمالِ والیت فاریاب درالمارِ   عین گزارشها ازولسوالی )شهرک( 

منطقه دست   گروه طالبان ازدستجمعی شان، به سرکوب و راندنِ   آنجا با قیامِ   کرد که مردمِ 

در زدند ها  قیام  این  شهرکِ   مراحلِ .  به  پشتونبعدی،  غورماچ"،   " قیصار،    کوت، 

   نمود.                             والیت فاریاب نیز سرایت هستانِ و کو   گرزیوران، بلچراغ

" حدود دو هزار نفر  م اطالع دادند که    ۲۰۱۲ماه آگست    رسانه های افغانی بتاریخ نزدهمِ 

مردمی زدند... طالب دست به قیام    شورشیان    در والیت لوگر در جنوب کابل در برابر  

زه نخواهند  ز اند، گفتند دیگر به طالبان اجاخفیف مجهنده گان که با سالح های  قیام کن

مردم   تا  رفتن  داد  مانع  و  بکشند  را  مدرسه    بیگناه  و  مکتب  به  شان  کودکان 

                                                                                               شوند..."

کنُدی پیشرفِت این روند میشود، ازیکطرِف    تحلیلگران درآن زمان گفتند که آنچه موجب 

عدِم حمایت های نظامی و لوژستیکی فوری و دوامداِر جانِب دولت و نیروهای خارجی  

  ( خارجی  و  دولتی  استقراِرنیروهای  عدِم  دیگر،  ازجانِب  و  است  گان  کننده  قیام  برای 

                                                         درصورت کُمک رسانی و راندن طالبان(
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 دسته یی از قیام کننده گان علیه گروه طالبان در والیت لوگر 

ار طالبان غرض انتقام گیری و کشت مسلح ِ  افرادِ   برگشتِ   محل و منطقه میباشد که امکانِ به  

مضمراست تحلیلگرانِ .  درآن  و  درآگاهان  افغانستان  سیاسی  اظهارِ عین    یکنوع    حال، 

این قیام ها   داخلی و خارجی درتوطئه گرانِ   دیگر دستِ   نگرانی داشتند که مبادا یکبارِ 

دیگری را در کشور   خونین تردخیل بوده و با استفاده از این جریان، بخواهند وضعیتِ 

                                                                                      حاکم سازند.  

و    لغمان، جالل آباد  والیاتِ   تا  چنین خیزشهای ضد طالبان  درهمین شب و روز، دامنۀ

برای   م۲۰۱۲سال    ماه سپتمبرِ  ملی افغانستان دررییس امنیتِ   نیز رسید.سایِرنقاِط کشور 

مردم علیه گروه طالبان در   عالم نمود که " ما از قیام های خودجوِش رسماً ا  نخستین بار

                                                          (۴۰۰)مختلف پشتیبانی میکنیم . " نقاطِ 

،  که بر ضد گروه طالبان بپا خاسته بودندحصارک " مربوط والیت ننگرهار، مردمی  "در

این قیام میگویند    خود علیه این گروه میباشند. " حاال سرانِ   توسعۀ قیامِ که درصدد  گفتند  

گروه طالبان خارج کرده و گفته    کنترولِ را از  این ولسوالی  در صد مناطقِ که حدود هشتاد  

این    یکی از رهبرانِ   د ها تن رسیده است .. . اصیل خانقیام کننده گان به ص  اند که شمارِ 

مشکالتی از جمله تعطیل    زدند و باعثِ به کارهای نا روا می طالبان دست    قیام گفت که

ن به  طالبا  دستِ ده بودند ... مردم ازبازسازی جادۀ اصلی ولسوالی حصارک ش  کارِ   شدنِ 
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را تحمل کنند... وزیرمعروف خیل،    ظلم آنها  نمیتوانندستوه آمده اند و به گفتۀ او، دیگر 

ما این است که ولسوالی خود را آباد و   ی  قیام گفت که برنامۀ آینده  از رهبرانِ یکی دیگر

گرسنگی می میرند، ما میخواهیم دامنۀ قیام خود را به   خود را تأمین کنیم. مردم ازامنیتِ 

،  هرکسی که خاک   .ولسوالی های شیرزاد، چپرهار و پیچراگام این والیت وسعت دهیم..

این گونه اشخاص    ناموس و زند گی ما را با خطر مواجه میکند دشمن ماست. ما در مقابلِ 

حدود بیست الی بیست و وانسته ایم که چنین افرادی را ازمقاومت میکنیم  و تا حال ما ت 

                                                                   (۴۰۱)  پنج روستا بیرون کنیم

د که اهالی روستا های " ماندکال"، " سیا "، " ناصرخیل  ن بو گزارشهای بعدی حاکی ازآ

   اند.                       این والیت پیوسته  ، " مردان " و " گله خیل " نیزبا قیام کننده گانِ "

" پنجوایی    قیام های مردمی در شهرکمیالدی، از  ۲۰۱۳منابع مطلع درماه فبروری سال  

مردم در سه روستای خبردادند. چنانکه بی بی سی گفت: "  نیز  " مربوط والیت قندهار 

  بمب  بی رویه غیر نظامیان در انفجارِ    علیه آنچه تلفاتِ   ،این ولسوالی در همکاری با هم

سوی شورشیان خوانده اند، قیام   محل ازساکنانِ   و اذیتِ های کنار جاده ای  طالبان و آزار

" اگر حکومت از همکاری با ما دست بر  قیام گفت   ند... موال داد یکی از رهبرانِ کرده ا

. زنگ آباد شامل  سنگ و چوب علیه طالبان جنگ کنیم  دارد، ما مجبور خواهیم شد با

بخ از  مردم  و  است  زیادی  های  هستند..."  قریه  ما  با  آن  مختلف  های  ش 

(۴۰۲)                                                                                              

سال  ن  اسد  درماه   " باستان  بُست   " انترنتی  از   ۱۳۹۲شریۀ  مطلع  قولِ خورشیدی  منابع   

ساکنان روستا های دوغلد ولسوالی }شهرک{ ارگو،   بدخشان افغانستان نوشت که "در

این گروه به شمول    و شماری از افراد  طالبان در منطقۀ شان قیام کرده    افراد    علیه حضور  

قیام رهبرِ یک فرمانده محلی شان را به همکاری نیرو های امنیتی بازداشت کرده اند..."   

سواد آموزی را به قتل رسا  این گروه یک روز قبل، یک معلم  کننده گان گفته است که " 

نیده و باالی منزل مسکونی یک عضو شورای والیتی بدخشان نیز حمله کرده اند و این 

                               آنها باعث شده است که مردم علیه شان مقاومت کنند..." کار  

همه کاش  " ای  :  شان، خطاب به قیام کننده گان گفتبدخ ادارۀ امنیت ِ  مسووالنِ یکی از

و آگاهی داشته باشند و مثل شما خود را بشناسند ووظیفۀ خود را   مردم مثل شما بینش
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شوند و حریت و آزادی    همزدور هستند، ایستاد  بشناسند و درمقابل کسانی که مزدور  

                                                                      (۴۰۳)   خود را بگیرند ... "

هم نبود.  ی تروریستی، آنقدر ساده و بی خطرو مبارزه علیه گروه هااین قیام های مردمی  

از کننده گان درعالوه  قیام  تلفاتِ   جریانِ آنکه  نبرد،  یشدند،  جانی را متحمل م   مبارزه و 

انتقامج   درحمالتِ  و  بدوش  وی متقابله  تلفاتی را  نیزچنین  تروریستی  انۀ گروه های مسلح 

" طالبان بر    میکشیدند. چنانکه همین منبع به نقل از منابع امنیتی والیت غزنی نوشت که

غزنی حمله کردند و دو طرف، ادعای چندین پُستۀ امنیتی مربوط به قیام کننده گان در

  دیگر کرده اند. مهندس کامران رهبرِ همچندین ساعته براین نبرد ِ    جانی درسنگینِ   تلفاتِ 

اعت سه صبح  باستان " گفته است که حوالی س  " بُستِ   نگارِ  غزنی به خبر قیام کننده گانِ 

ی ولسوالی اندر حمله کردند که  چهار روستاجمعه، طالبان برچندین پُسته این نیروها در 

شدند... درجمع  نتیجه، حدودبیست و پنج طالب کشته و حدود شانزده طالب دیگر زخمی  در

گان شده  دیده   ،کشته  نیز  عرب  و  ازبیک  چچن،  پاکستان،  تبعۀ  طالبان  برخی 

                                                                                          میشوند... 

خورشیدی نوشت    ۱۳۹۲" پژواک " بتاریخ بیست و یکم ماه قوس سال  همچنان خبرگزاری

" مربوط والیت  {  " اله سایبخش داریشهرک یا  که " صد ها تن از مردم ولسوالی }  

              زنده گی خود  بیرون راندند.کاپیسا علیه طالبان قیام کردند و آنها را از محل ِ

به تازه گی یکتعداد :  والیت کاپیسا نوشت که  دارۀ امنیتا  قولِ خبرگزاری " پژواک " از

آمده بودند و از مردم میخواستند  ریق لغمان و سروبی به درۀ اسپین  طالبان پاکستانی از ط

آنان سر پیچی  که به طالبان بپیوندند و ع شرو ذکات بدهند، اما هر فردی که از دستور  

، سبب قیام  مردم شد و در نتیجهیت،  میکرد، لت و کوب و شکنجه مینمودند.. . این وضع

اشتند، علیه طالبان  بیش از پنجصد تن از ساکنان این دره که برخی از آنان اسلحه نیز د

و   کردند  بیرون درقیام  خود  گی  زنده  محل  از  را  آنان  خونریزی،  بدون  درگیری  یک 

                                                                                          راندند." 

حدود  ":   یکتن ازقیام کننده گان بنام " شیرآقا " به خبرگزاری " پژواک " گفته است که  

، اما ما  د و مردم را آزار و اذیت میکردندسی و پنج تن از طالبان پاکستانی آمده بودن
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ر  هرچه تالش کردیم آنها از این کار های خود صرف نظر نکردند و در نتیجه، مجبو

                                                                      " شدیم علیه آنها اقدام کنیم.

افغانی در نوامبرِ همچنان، رسانه های  لغمان    قولِ م از۲۰۱۳ سال  ماه  مقام های والیت 

ها  گزارش دادند که " مردم والیت لغمان، پنج طالب را درحالی به قتل رسا نیدند که آن

در را  برق  های  پایه  آن  محلِ میخواستند  متعاقب  و   " نمایند  تخریب  شده  برخی  یاد   ،

داشتند که این قیام ها برضد طالبان در آیندۀ نزدیک در دیگر   سیاسی اظهارتحلیلگرانِ از

                                                                     مناطق نیز آغاز خواهد شد. 

م اطالع دادند که باشنده های شهرک " ۲۰۱۴خبرگزاریها همچنان دراخیرماه فبروری  

منطقۀ  دست به قیام علیه گروه طالبان درسیاه ِگرد " مربوط والیت درۀ غوربند و پروان نیز

  "  خیزش  که    " گفت" جمهورنیوزامنیتی " سیاه ِگرد " به خبرنگارندۀ  دند. فرماخویش ز

مردمی برضد طالبان در این ولسوالی، بطور خود جوش بوده و مردم نمیخواهند که  

هزار خانه .. در این دو منطقه، بیش از چهارباالی شان در منطقه ظلم صورت بگیرد.

گر زنده گی میکنند؛ چونکه اعمال طالبان  است و در قریۀ سرخی یکهزار خانوادۀ دی

آبرو و بود،  نیست  نادرست  برای طالبان مطرح  که  عزت مردم  المثلی است  . ضرب  

تفنگ    میگوید " آنکه به تنگ آید، به جنگ آید " ... طالبان در طول دو سال به زور  

از همین خاطر برضد  باالی مردم ظلم میکردند، چونکه اعمال نادرست شان  زیاد شده 

                                                                             شان مردم قیام کردند..."

  بالِ درق  امریکا  جانب ایاالت متحدۀ  یت ویا سؤنیتِ سؤال مربوط به توانایی یا ناتوانی، ن 

افغانستان  وقتی پاسخ  نا امنی دوامدارِ   قضیۀ  گروه طالبان وبُن بستِ   ریسمِ ترو   سرکوبِ 

جنگ   پرونده محرمانۀکتاب "    ۱۱۴و    ۱۱۳صفحه ییافت که به    خواهد   روشن خودش را

فارس فارسی  خلیج  به  ریاضی  محمود  توسط  که  نماییم  مراجعه  پیرسالینجر"   " از   "

                                                                              برگردان شده است : 

، بودجه اش بیشتر از سیا است و بزرگ ترین    ملی، بزرگتر و همچنین امنیت    "آژانس  

 ملی، در محلی نه چندان  امنیت    جهان است. آژانس  عاتی درو پیشرفته ترین مرکز اطال

انسان به دو قسمت    نزدیک فورت مید واقع  و مانند مغز  یاز واشنگتن، در جنگلدور

  رمز    کاریلون است و نیمۀ چپ آن، نام    رمز    ؛ نیمۀ راست آن دارای نام  تقسیم شده است
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را در  را دارد. کامپیوترهای عظیم آنها، یکصد و پنجاه تا دوصد ملیون کلمه  الدستون  

  . و پنجصد کتاب سه صد صفحه ای است دوهزار  ثانیه میتوانند پردازش نمایند که برابر  

جهان هستند. آژانس    جاسوسی در سراسر    سمع و اقمار    آنها دارای پ ست های استراق  

امنیت ملی میتواند محرمانه ترین مذاکرات سری را گوش کند و  کوچکترین حرکت نیرو  

ها را در هر نقطۀجهان، زیر نظر داشته باشد.  تحلیلگران، ریاضی دانان و رمزیابان    

حتی    امنیت    آژانس   اند؛  شده  التحصیل  فارغ  امریکا  های  دانشگاه  بهترین  از  که  ملی 

طریق لرزش شیشه های ی میدهد، از  رومیتوانند مشروح بحثهایی را که در یک اتاق  

   " روئیت بشنوند. قابل   پنجره ها به وسیله اندازه گیری الکترونیکی و یک اشعۀ غیر  

این سطور و روزیکه  آدرهمین شب  )ماه  به سال  م۲۰۱۲گست  رقم زده میشود  ما  و   )

میشو  ۲۰۱۴ نزدیکتر  و  نزدیک  قاتالنۀمیالدی  و  تخریبی  فعالیتهای  های گروه    یم، 

. مثالً،  است  افغانستان تشدید یافته استخباراتی کشورهای منطقه دراتِ تروریستی و اقدام

معصوم و بیگناه را دسته دسته    زنان و کودکانِ   به شمولِ   نظامی  غیرِ   گروه طالبان افرادِ 

حمانه و دهشتناک سرهای شان را ازتن جدا مینمایند. چنانکه  ربوده و بصورت سخت بیر 

آگست   نیز  ۲۰۱۲دراخیرماه  دوزن  که  نفررا  هفده  تعداد  به  بگونه  م  بود،  آنان  شامل 

شان آنکه پدر  تا دوازده ساله را نیز به بهانۀده    ریدند و همچنان چند کودکِ بُ دستجمعی سر

ریدند و اجساد آنها  سرهای شان را بُ   میباشد،  افغانستان  خدمت در نیروی پولیس  مشغولِ 

دادن ها درمیان انبوه ریدن ها و انفجاررا در کنارجاده رها نمودند. این ربودن ها و سر بُ 

اندکترین مالحظه و    کارو غیره بدون   مردم حتا  در میان شهر و بازار و مسجد و محلِ 

سطور، هنورهم   تا هنگام نگارش این    کشور  انسانی در والیات مختلفِ   احساس عاطفۀ

                                                                                       ادامه داشت.

ازآ وجودِ عالوه  از  تنها  نه  استفاده   کودکانِ   ن، گروه طالبان  افغان درمیدان های جنگ 

پرورش قرارمیدادند.  ی نیزتحت آموزش و  انتحار  عملیاتِ مینمودند، بلکه آنها را به منظورِ 

مذکور    های امنیتی افغانستان چندین کودک را با مواد منفجره یا بدون موادچنانکه نیرو 

داشتند.                                     دستگیر نمودند که داستانها و اعتراف های عجیبی    
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 فصل بیست و ششم 

 

، پیمانها و کنفرانسها دنبالۀ سفر ها  

پیمان میان افغانستان و آلمانعقد   

رهسپار   م۲۰۱۲دوم ماه می سال    ز باید گفت که حامد کرزی درهفتۀاین موضوع را نی 

پیمان    آلمان گردید و به سلسلۀ با کشور های غربی که  عقد قرار داد ها و  های متعدد 

ظم  با صدراع" همکاری درازمدت " را    یک موافقتنامۀدرافغانستان نیروی نظامی داشتند،  

متذکره را در اینجا درج    ، متن کامل موافقتنامۀ که اینک   آن کشورنیز به امضا رسا نید

                                                                         مینماییم : 

                      میان افغانستان و آلمان متن کامل موافقتنامه 

اسالمی  "   جمهوری  دو دولت  و  درافغانستان  پس  که  آلمان  فدرالی  جمهوری  این  لت 

میشوند؛ یاد  طرفین  نام  به  روحی   موافقتنامه  بر  تأکید  میان    روابطِ   ۀبا  دوستانه  دیرینه 

  متقابل به حاکمیتِ   جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری فدرالی آلمان، مبتنی بر احترامِ 

، با توجه به مسوولیت  سازمان ملل متحد منشورِ   با اصولِ   ارضی، و مطابق  ملی، تمامیتِ 

قبالِ   های در  ارزشحفظ ِ  مشترک  به  بخشیدن  تحقق  مشترکِ صلح،  دموکراسی،    های 

حکومتداری    مبرم به اصولِ   اهمیت و نیازِ   قانون، با درکِ   م به حقوق بشر و حاکمیتِ احترا

همکاری جهت توسعه ساختار  مه، شفافیت و پاسخگویی متقابل درخوب، اصالح اداره عا

حاکمیِت قانون، با توجه به    نظام قضائی و تحققِ های ملی و بین المللی، تقویت  همکاری

تعهداِت دولت جمهوری اسالمی افغانستان و جامعۀ بین المللی درچارچوِب کنفرانس های  
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ناشی    ۲۰۲۰درکابل و ماه ژانویه    ۲۰۱۰ماه ژوئن   تهدیداِت موجود  با درِک  درلندن، 

افغانستان  که  این  آرزومندی  با  و  آمیزدرافغانستان  خشونت  افراطگرایی  و    ازتروریسم 

   نشود.                    هیچگاه دو باره به پناهگاه امن برای گروه های تروریستی مبدل

 در حالِ   سیاسی و توأم با اقتصادِ   یک افغانستان دموکراتیک، دارای ثباتِ   با تعهد به ایجادِ 

فعاالنه احترام به حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و   رشد در یک منطقه با ثبات، ترویجِ 

  های مستقل در مطابقت با احکامِ جامعه مدنی و رسانهمثبت ِ   ایفای نقِش   و با درکِ  اطفال،

افغانستان؛  قانون اسالمی  جمهوری  دو    اساسی  های  ملت  تاریخی  سهم  بادرنظرداشت 

فرهنگی جهان و آگاهی از این که نگهداری وحفاظت از  کشوردر میراث مشترک  

کشور،   یک  است،  آثارفرهنگی  الزامی  هدفِ رسالت  از  روابطِ   تقویتِ   به  جمله طرفین 

المدت جمهوری  موافقتنامه همکاری طویل  افغانستان در مورد تدوینِ   المدتِ طویل  مذاکراتِ 

میان   درازمدت  و همکاری  )ناتو(  اتالنتیک شمالی  پیمان  با سازمان  افغانستان  اسالمی 

های سازمان توافقنامه  مطابقت با اهدافِ جمهوی اسالمی افغانستان با اتحادیه اروپا، در  

میالدی در بُن و   ۲۰۱۱کنفرانِس بین المللی مؤرخ دسامبر  با اشاره به تصامیمِ  ملل متحد؛

  پایانِ ابراز عالقمندی به مشارکت به منظور بهره گیری برای آیندۀ امِن افغانستان بعد از

کشور و منفعت    ۲اعی  و اجتم  از طریق توسعه پایدار اقتصادی  ۲۰۱۴انتقال در سال    روندِ 

پیمان دوستی میان    مردمان طرفین؛ یادآوری از  آلمان م  افغانستانبا  مارس    ۳رخ  ؤ و   

  در رابطه به انتقالِ   ۱۹۵۸ژانویه سال    ۳۱رخ  ؤ موافقتنامۀ منعقده م   مجددِ   با تأییدِ ۱۹۲۶

هزینهکاال   م و  منعقده  موافقتنامه  سال    ۳۱رخ  ؤ ها،  در  ۱۹۵۸ژانویه  به  ،  رابطه 

و همکاری اقتصادی  م  های  منعقده  موافقتنامه  در    ۱۹۶۱آوریل    ۱۸رخ  ؤ فنی،  میالدی 

  مساعدتِ   به ارتباطِ   ۱۹۷۷مه سال    ۱۹رخ  ؤ فرهنگی، موافقتنامه منعقده م   مورد مسائلِ 

مالی، موافقتنامه    مربوط به مساعدتِ   ۱۹۷۷دسامبر    ۱۰رخ  ؤ مالی، موافقتنامه منعقده م

م مساعدتِ   ۲۰۰۲  مارس  ۱۵رخ  ؤ منعقده  به  تج  مربوط  و  چوب  آموزشی  درچار  هیز 

افغانستان ) معاهده ثبات برای Stability Pact for Afghanistan  موافقتنامه منعقده ،)

پزشکی در بازسازی   پروژه حمایتِ   میالدی در رابطه به ایجادِ   ۲۰۰۳فوریه    ۱۷رخ  ؤ م

تشویق  در مورد ِ   ۲۰۰۵اپریل    ۲۰و    ۱۹رخ  ؤ افغانستان، معاهده منعقده مس درنیروی پلی 

میالدی در    ۲۰۰۶اکتبر    ۲۳رخ  ؤگذاری، موافقتنامه منعقده ممایهبالمثل از سر  و حمایتِ 
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ثبات برای    ۀمعاهد  رابطه به پروژه دفتر بازسازی نیروی پلیس در افغانستان در چارچوبِ 

Stability Pact for Afghanistanافغانستان ) فوریه، و    ۸رخ  ؤ (، موافقتنامه منعقده م 

های مالی و به  میالدی مربوط به همکاری  ۲۰۰۸اوت    ۱۴و  ۲۰۰۷نوامبر    ۱۰،  ۱۹۷۳

قریب االنعقاد، میان اتحادیه اروپا و جمهوری اسالمی افغانستان   ۀ موافقتنام منظور اکمالِ 

                                       .سعه؛ در موارد ذیل توافق نمودنددر رابطه به مشارکت و تو 

 

همکاری سیاسی ماده اول:   

نتایجِ   طرفین گفت اساس  بر  را  بینکنفران   وگوهای سیاسی خویش  افغانستان س  المللی 

وگوهای سیاسی به صورت  دهند. این گفتدر بن ادامه می  ۲۰۱۱دسامبر    ۵رخ  ؤ م   منقعده

بینجانبه، مسائل منطقه۲اخص در عرصه روابط   المللی، حکومتداری خوب و  ای و 

                                               حقوق بشر متمرکز خواهد بود.

                                             :در عرصه امنیتی  همکاریماده دوم:  

عرصه نظامی، از طریق حمایت مالی و فنی در خصوص آموزش، تعلیم  همکاری در 

با در نظر داشت امکاناتِ جانبه ساالنه، صورت می۲های  و تربیت و برنامه  گیرد. 

جانبه(،  ۲وزش و برنامه های  مورد )آم  ۲ت قبلی، روی هر  آاجرا  موجود و مؤثریتِ 

می  ۀساالن  مذاکرت  تجدید  به                        پردازند.طرفین 

غانستان در  اف  نظامی در بر گیرنده آموزش نیروهای مسلحِ   مسایلِ   حمایت از آموزِش 

 Bundeswehr            درجمهوری فدرالی آلمان است. ( "بوندس ویر" ) تأسیساتِ 

اصولِ جانبه سا۲های  برنامه اجرای  از طریق  نخست  قدم  در  میان    عملِ   النه،  بالمثل 

های بعدی، بازدید نمایندگان عالی رتبه از جمله بازدید طرفین صورت گرفته و در گام

وگو میان  جانبه فنی و گفت۲وگوهای  ای و اطالعاتی و به همین ترتیب گفتهای وظیفه

اقامت مؤقت  متخصصان را شامل می افغان در قلمرو  شود. وضعیت  نیروهای مسلح 

جمهوری فدرالی آلمان، حفظ اطالعات سری نظامی، وضعیت پرسنل آلمانی در قلمرو  

های جداگانه میان طرفین،  افغانستان در چارچوب تدابیر همکاری، توسط عقد موافقتنامه

                                                                                   شود.تنظیم می
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. بر اساس موافقتنامه ها و ظرفیت های موجود، طرفین در زمینۀ حمایت از توانمندی  ۲

های مربوطه،   پروژه  در  کار  و  رهنمایی  آموزش،  از طریق  افغان  ملی  پلیس  بیشتر 

                                                                                  همکاری می نمایند.

ن )ارتش و پلیس( ایفا خواهد أمین نیروهای امنیتی افغانستات .آلمان نقش بارزی را در ۳

                                                                                                  کرد.

                       ای، بازسازی اجتماعی و همکاری آموزشیهمکاری توسعه

ژانویه    ۳۱. موافقتنامۀ چارچوبی در رابطه به همکاری توسعه، جایگزین موافقتنامه  ۱

موافقتنامه    ۱۹۵۸ توسط  شده  تأیید  فنی،  و  اقتصادی  همکاری  به  رابطه  اکتبر    ۱۹در 

صان و  در رابطه با حفاظت اشخاص و ملکیت متخص  ۲۰۰۵ژوئیه    ۱۲و قرار    ۱۹۷۸

آن خانواده  دراعضای  که  اسالمی  همکاریحوزه  ها  جمهوری  در  آلمان  توسعه  های 

                                                                      شود. کنند، میافغانستان ایفای وظیفه می

                       ای بخصوص در موارد آتی متمرکز خواهد بود:های توسعه. همکاری۲

ت ابتدایی و حرفه ای تعلیما -۲پایدار  اقتصاد ۀ.توسع۱  

حکومتداری خوب.   -۵بخش آب  -۴تأمین انرژی -۳  

توافق  بر تدابیر  اساس  همکاری  طرفین،  توسعهتکمیلی  درهای  بخش،    سایر  ای 

         بود:االجراخواهدمرعی

آلمان و برنامه    -ای افغانستانهای توسعههای همکاریای و بخشمنطقه  .چگونگی تمرکزِ ۳

نتایج ِبازسازی به  منوط  اجتماعی،  مورد  بین  مذاکراتِ   توافقِ های  در  الحکومتی 

                                                                  شود.ای میهای توسعههمکاری

ای درازمدت، جمهوری فدرالی آلمان جهت  های توسعهپشتیبانی همکاری.در راستای  ۴

های عرصه، جمهوری اسالمی افغانستان را درتحکیم ثبات سیاسی از طریق تدابیر ملکی

                                                                                : کندذیل حمایت می

                                                                                 .تحصیالت عالی،۱
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.هواپیمایی غیرنظامی. ۴.توسعه سیستم قضایی،۳.بهداشت،۲  

ای، طرفین هر زمانی  توسعه  -.بخاطر توانمندی در رفع چالش های کنونی و آینده سیاسی ۵

                                       برسند.های حمایتی به موافقه توانند در دیگر عرصهمی

                                                                   همکاری علمی و فرهنگی

میالدی در عرصه فرهنگی و در    ۱۹۶۱اوریل   ۱۸رخ  ؤ اساس موافقتنامۀ منعقده م   .بر۱

بودجه  چارچوبِ  تدابیرِ قوانین  توسعه روابطِ   ای، طرفین روی  تقویت و    مشخص جهت 

                                    کنند.متقابل در عرصه سیاست های فرهنگی، توافق می

های علمی به شکل گسترده بر حمایت از مؤسسات تحصیالت عالی، نهادهای .همکاری۲

تأسیسات ِ و  علمی  نهادهای  بزرگساالن،  آتحقیقاتی،  برای  مدارس  از  جدا  موزشی 

                                                        یف ها متمرکزاست.     وآرشها کتابخانه

نهادهای    الزم را جهت تسهیل در فعالیت و ابتکاراتِ   داخلی، طرفین تدابیرِ   قوانینِ   مطابقِ 

ملی مربوطه،    مقررات و قوانینِ   کنند. در چارچوبِ محلی یکدیگر در قلمرو خویش اتخاذ می

های  فرهنگی و علمی، مانند انستیتوتهای مربوط به نهادها و مؤسسات ِطرفین در عرصه

های علمی، نهادهای تحقیقی، مدارس عمومی و  فرهنگی، نهادهای آموزش عالی، سازمان

نهادحرفه بزرگساالن،  ای،  آموزش  معلمین،  برای  متوسطه  و  ابتدایی  آموزش  های 

حرفهآموزش کتابخانههای  اتاقای،  میهای  ها،  و  تأمین  فعالیت  تأسیس،  زمینه  در  شود، 

   اتخاذ نمایند.                                                    ها تدابیر الزم رافراهم ساختن سهولت

حفاظت شده،      های فرهنگی، آثار فرهنگیفظ و نگهداری میراث.طرفین درزمینه ح ۴  

با قوانین  مجموعه با تضمین شرکت مقامات مربوطه در مطابقت  های فرهنگی و اماکن 

                                                                              کنند.ملی خویش همکاری می

انونی آثار فرهنگی      ا در زمینه مبارزه با تجارت غیر ق های خویش ر.طرفین، همکاری۵

المللی در این عرصه، تالش  های بینتوسعه داده و در انعقاد، تصویب و اجرای موافقتنامه

                                                                                                       کنند.می
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شود، در زمینه تأسیس، فعالیت و  مطالعه و سایر نهادها که از طریق وجوه عامه تأمین می

اتخاذ نمایند.                                                 ها تدابیر الزم را فراهم ساختن سهولت  

فاظت شده،  ح     های فرهنگی، آثار فرهنگی.طرفین درزمینه حفظ و نگهداری میراث۴  

با قوانین  مجموعه با تضمین شرکت مقامات مربوطه در مطابقت  های فرهنگی و اماکن 

                                                                              کنند.ملی خویش همکاری می

فرهنگی    انونی آثار     های خویش را در زمینه مبارزه با تجارت غیر ق .طرفین، همکاری۵

المللی در این عرصه، تالش  های بینتوسعه داده و در انعقاد، تصویب و اجرای موافقتنامه

                                                                                                       کنند.می

در۴ میراث.طرفین  نگهداری  و  حفظ  آثار  زمینه  فرهنگی،  شده،      فرهنگی های  حفاظت 

با قوانین  مجموعه با تضمین شرکت مقامات مربوطه در مطابقت  های فرهنگی و اماکن 

                                                                              کنند.ملی خویش همکاری می

نونی آثار فرهنگی  ا    های خویش را در زمینه مبارزه با تجارت غیر ق .طرفین، همکاری۵

المللی در این عرصه، تالش  های بینتوسعه داده و در انعقاد، تصویب و اجرای موافقتنامه

                                                                                                       کنند.می

                                                                     : همکاری اقتصادیماده پنجم

های اقتصادی های خویش در عرصههای موجود، طرفین به همکاریبر اساس موافقتنامه

بخشند. تداوم می  

تجارت و   های مورد استفاده در تقویتِ .طرفین توافق نمودند تا وسایل و شیوه۲

عرصه تجارت خارجی، با نان درهای اقتصادی، و همچگذاری، گسترش همکاریسرمایه

باشد: هم ملحق و ادغام نمایند. این مطلب روی موارد آتی متمرکز می  

.حمایت صادرات، ۱  

های کوچک و متوسط ی، تقویت شرکتگذارسرمایه .بیمه اعتبار صادرات،۲ SME ، 

.های تجارتی.آئین نامه و اجرای نمایشگاه  
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های اقتصادی مؤثر  تقویت پیوندطرفین، درهای تجارتی  تقابل هیئتهای منظم م .بازدید۳

                                                                                                     است.

کشور، بر آرزومندی خویش جهت اجرای و توسعۀ  ۲.طرفین در راستای منافع  ۴ Joint 

Declaration of Intent میالدی میان وزارت معادن جمهوری  ۲۰۱۱ژوئن    ۲۰منعقده    

وری فدرالی آلمان، تأکید  اسالمی افغانستان و وزارت همکاری اقتصادی و توسعه جمه 

های خویش را با جانب جمهوری اسالمی  .دولت جمهوری فدرالی آلمان، مشورتکنندمی

ری  های مربوط به امور اقتصادی، منابع طبیعی، در چارچوب همکاافغانستان در عرصه

های دیگر همکاری، ادامه  افغانستان و در صورت لزوم از طرق و شیوه  -ای آلمانتوسعه

                                                                                              دهد.می

                              : همکاری درعرصه هواپیمایی غیرنظامیماده ششم

بخش هواپیمایی افغانستان را جستجو  به منظورحمایت از  های بعدی.طرفین طرق و راه۱

                                                                                              کنند.می

این خصوص و نیز  های رسیدن به توافق درطرفین راهیابی به این هدف،    .جهت دست۲

کنند.  هواپیمایی غیرنظامی در افغانستان را جستجو می  عملی نمودن تدابیر برای توسعه

                                                           این اقدامات در برگیرندۀ موارد ذیل است:

هواپیمایی غیرنظامی،  ۀ.تأسیس و توسعه ادار۱  

.تأسیس دفتر بررسی حوادث هوایی، ۲  

های ابتدایی و پیشرفته، .آموزش۳  

المللی هواپیمایی  .حمایت از توسعه یک چارچوب حقوقی مبتنی بر سازمان بین۴

 غیرنظامی.  

ها..مفاهیم مورد استفاده در فرودگاه۵  

آلمان  -: ګروه همکاری بین الحکومتی افغانستانماده هفتم  

                    Afghan-German Intergovernmental Working Group 
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On Cooperation آلمان  -غانستانالحکومتی اف.طرفین گروه کاری، همکاری بین۱

                                                                    کنند.را تأسیس می

ریاست این گروه کاری به عهده وزارت امور خارجه دولت جمهوری فدرالی آلمان و 

ها،  خارجۀ جمهوری اسالمی افغانستان خواهد بود که روی اهداف، اولویتوزارت امور  

وگو به  های آینده در چارچوب این موافقتنامه بحث و گفتو اتخاذ تدابیر برای همکاری

                                                                                        آورند:عمل می

همکاری توسعهمباحث  آلمانهای  گفتت  -ای  چارچوب  در  منظم  افغانستان  وگوهای 

                                                   شود.آلمان، انجام می- الحکومتی افغانستانبین

بین۲ پروژه.گروه کاری  از  این موافقتنامه،  اجرای  میکنند.  ها نظارت  الحکومتی جهت 

تدا افغانستانتوسعههای  همکاریبیربحث  گفت  -ای  محور  منظم  آلمان،  وگوهای 

                                   دهد.ای را تشکیل میهای توسعهالحکومتی همکاریبین

م: محورهای همکاریماده هشت  

می۱ تشکیل  را  طرفین  هدف  همکاری،  ثبات  با  و  شفاف  چارچوب  دهد. .داشتن   

دولت جمهوری فدرالی آلمان مربوط به این  ابیرولت جمهوری اسالمی افغانستان، ازتدد

نمی   دریغ  زمینه  این  در  همکاری  نوع  هر  بذل  از  و  نموده  حمایت  موافقتنامه، 

                                                                                             ورزد.

به موقع و بصورت دقیق مطلع  طرفین همه مراجع ذیدخل در اجرای این موافقتنامه را  

                                                                                            کنند.می

تواند صورت بگیرد. در این  .بر عالوه عرصه فوق، همکاری در بخش دیگر نیز می۲

                                   کنند.میهای جداگانه را منعقد خصوص، طرفین موافقتنامه

.طرفین در صورت تقاضا، مقامات مسئول اجراکننده این موافقتنامه را در اسرع وقت ۳

                                                  دارند.از مجرای دیپلماتیک به یکدیگر معرفی می
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                                                                 : احکام نهاییماده نهم

                                        راست.    .این موافقتنامه از تاریخ امضا آن قابل اج ۱

  ۵سال بعد از تاریخ تنفیذ آن، قابل اجرا است و برای مدت  ۵.این موافقتنامه برای مدت  ۲

موافقتنامه، از   ِِ شود، مگر این که یکی از طرفینسال دیگر به صورت خودی تمدید می

مجاری دیپلماتیک، طرف دیگر را، از فسخ موافقتنامه یک سال قبل از تاریخ انقضا آن 

رسمی به طرف دیگر آغاز   کتبی مطلع سازد. مدت اطالع از تاریخ مواصلت اطالعیه

                                                                                              شود.می

.این موافقتنامه در صورت توافق طرفین در هر زمانی که خواسته باشند، قابل تعدیل و  ۳

                                                                                        افزود است.

نظر ناشی از کاربرد یا تفسیر مواد این موافقتنامه را از طریق انجام   .طرفین، اختالف۴

                                                   کنند.ها از مجاری دیپلماتیک حل میمشورت

  ۱۰۲مان ملل متحد در مطابقت با ماده  جانبه، در دبیرخانه ساز۲ثبت این موافقتنامه  

منشور آن سازمان، به تعقیب انفاذ آن بدون تأخیر از طرف جمهوری فدرالی آلمان 

                                                                                   شود.آغاز می
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تأیید دبیرخانه آن سازمان در أسرع  طرفین، ثبت و شماره ثبت سازمان ملل متحد را بعد از  

                                                                                       دهند. وقت، اطالع می

  ۱۶/۵/۲۰۱۲دی مطابق به  خورشی   ۲۷/۲/۱۳۹۱این موافقتنامه درشهر برلین به تاریخ  

و، آلمانی و انگلیسی که هرچهار آن  [، پشتهای دری]فارسی چهار نسخه به زبانمیالدی در

                                                           است، امضا شد.برخورداراعتبار یکسان از

داده   های دری، پشتو و آلمانی به متن انگلیسی ارجحیتدر صورت اختالف تفسیر در زبان

                                                                                                         شود.می

جمهور جمهوری اسالمی افغانستان  سرئیحامد کرزی   

 امضاء: 

                                                   از طرف جمهوری فدرالی آلمان: 

مقام: صدر اعظم جمهوری فدرالی   آنگال مرکل  

"(۴۰۴)                                     

 

 افغانستان و سازمان همکاریهای شانگهای 

این موضوع را نیزباید یاد آورشد که اندکی پس ازکنفرانس شیکاگو، دوازدهمین نشسِت  

که درصفحاتِ  پیرامونِ   سازمان همکاریهای شانگهای  گرفتیم،  گذشته  تماس ضمنی    آن 

رییس  تاو"  هوجین  درپیکنگ مرکزچین دایرگردید. "  م۲۰۱۲ماه جون سال    اولِ   درهفتۀ

اشتراک  عضو ناظر  بمثابۀ  این نشستعمل آورد تا درانستان نیز دعوت بجمهور چین ازافغ

دولتی  رسمی  رأس یک هیأت  امدکرزی رییس جمهور افغانستان در  نماید. بهمین اساس، ح 

این نشست اعالم گردید که افغانستان با دولت چین " اعالمیه    . در آستانۀرهسپارچین گردید 

                                                               ی مشترک استراتژیک " به امضا رسانید.

د  همکاریهای شانگهای وموا  سازمان کنفرانِس  افغانستان بعنوان عضو ناظرِ چون پذیرِش 

ن و افغانستان(، بخصوص  چی مشترک فی مابین دو کشور )  اعالمیۀ   متنِ  مندرج در مطالبِ و 
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نظامی ایاالت متحده    –احضورسیاسی  ارتباط ب ناامِن منطقه، عمدتاً در  اوضاع  دربحبوحۀ

چین، بسیارحساس و مهم     دیرینۀدوستِ افغانستان و همچنان، درارتباط با پاکستان، این  در

منتشر شده را غرض مطالعه ی عالقه    ن، الزم دیدم متن کامل اعالمیه  آتلقی میشود، بنابر

                                                                             مندان در اینجا درج نمایم : 

 متن اعالمیه ی مشترک چین و افغانستان  

پنج اصل همزیستی    خود را براساس  ستراتیژیکِ   خواهند تا همکاری و مشارکتِ طرفین می

قبول    منشور سازمان ملل متحد و موازین  اصول مندرج ِآمیز درمطابقت با اهداف و مسالمت

حسن معاهده  مندرج  اساسی  اصول  طبق  نیز  و  المللی  بین  قوانین  و  شده  همجواری 

افغانستان مصوب  همکاری اسالمی  های دوستانه میان جمهوری مردم چین و جمهوری 

 کنند. و اسناد دوجانبه دیگر، ایجاد  ۱۳۸۵سال 

ژیک یک رابطه دوامدار و جامع میان  سترات  طرفین توافق کردند که همکاری و مشارکتِ 

اساسی هر    ۲ بوده که منافع  تأمین کرده، تالش  ۲ملت  برای  کشور و مردمان آن را  ها 

  های مختلفِ عرصهها دررا تسهیل بخشیده و همکاری کشور ۲دوستی دیرینه میان تحکیم ِ

فرهن  اقتصادی،  میسیاسی،  بیشتر  توسعه  را  امنیتی  و  و  گی  همکاری  بخشد. 

ستراتیژیک میان افغانستان و چین همچنان به صلح، امنیت، ثبات و توسعه در  مشارکت ِ

 منطقه و فراتر از آن ممد واقع خواهد شد. 

همکاریطرف  -۲ که  کردند  موافقت  در ین  و  عرصهها  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  های 

ای و بین المللی همان پنج ستونی است که مشارکت و همکاری  هامنیتی و نیز به سطح منطق

 د. بخش انستان و چین را استحکام میستراتیژیک میان افغ

تبادالت در سطوح عالی از اهمیت خاصی برای گسترش روابط    -۳ طرفین معتقدند که 

اعتمادِ  که  کردند  تأکید  و  بوده  برخوردار  بنیادِ متقابل ِ  دوجانبه  واقع  در  روابط    سیاسی 

 دهد. افغانستان و چین را تشکیل می
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جلسات   جمله تنظیمِ کشور از   ۲هر دوطرف فعاالنه کار خواهند کرد تا تبادالت میان رهبران  

میان روسای جمهور در حاشیه جلسات و رویدادهای بین المللی و چند جانبه را توسعه  

المللی  عمده بینضوعات ِها بتوانند به تبادل نظر روی روابط دوجانبه و مو بخشیده تا آن

 ارتباطات ستراتیژیک، بپردازند.  برای گسترِش ای نیزومنطقه

کشور را به    ۲سیاسی  ها، قوای مقننه، و احزاب ِها میان دولتطرفین تبادالت و همکاری

 متقابل افزایش خواهند داد.  هدف ارتقای تفاهم و اعتمادِ 

  ملی، اتحاد، و تمامیتِ   مربوط به حاکمیتِ طرفین تعهد نمودند تا یکدیگر را در موضوعات ِ 

هرگونه فعالیت علیه    ارضی حمایت جدی نمایند و اجازه ندهند تا از قلمروشان به منظورِ 

 طرف دیگر استفاده شود.  

و تصریح    چین واحد " مجدداً تأکید"  جانب افغانستان به تعهداش برای احترام به سیاستِ 

دارد که حکومت جمهوری مردم چین یک نظام قانونی بوده و از تمامی سرزمین چین    می

 کند. نمایندگی می

ل مربوط به تبت،  تایوان، مسای  خصوِص قاطع خود را ازموضع چین درافغانستان حمایت ِ

 موضوعات عمده مربوط به منافع بزرگ چین، اظهار داشت.  سینکیانگ و سایر 

ارضی و وحدت  داً تعهد خود را برای احترام به استقالل، حاکمیت، تمامیت ِ چین مجد  جانب 

مردم افغانستان که  انتخاب ِ   ملی افغانستان تصریح نموده و یکبار دیگر بر احترام به حقِ 

کنند، تاکید  چه راهی را برای توسعه کشورشان در مطابقت با شرایط افغانستان تعیین می

دارد. جانب چین باور  افغانستان اعالم مید مصالحه ملی در یت خود را از رون کرده و حما

ای و بین المللی به  مردمش و حمایت و همکاری همکاران منطقهدارد که افغانستان با عزم ِ

 صلح، ثبات و توسعه بزودی دست خواهد یافت. 

های شان طبق توافقنامه دولت جمهوری اسالمی  تالشطرف موافقت کردند که بر ۲هر   -۴

  های اقتصادی مصوبِ تان و دولت جمهوری مردم چین در مورد تجارت و همکاریافغانس

یافتن ۱۳۸۵ِسال   و  جستجو  جهت  شیوهراه،  و  و  ها  تجارت  توسعه  برای  جدید  های 
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های اقتصادی را تعمیق خواهند بخشید. هردو طرف  گذاری ادامه داده و همکاریسرمایه

های چون توسعه منابع و انرژی،  را در بخشهای عملی خویش  توافق نمودند تا همکاری

 ها، مهندسی و کشاورزی، تقویت نمایند. توسعه زیربنا

دارد.  آمیز بازسازی در افغانستان مجدداً اظهار میجانب چین حمایت خود را از روند صلح

های توانمند  چین در حدود توانایی، مانند همیشه به افغانستان کمک خواهد کرد و شرکت

 برای شرکت در احداث و توسعه افغانستان تشویق خواهد کرد. چینی را

ک بالعوض خود را به  میلیون یوان کم    ۱۵۰دارد که دولت چین مبلغ  اعالم می  جانب چین

 فراهم خواهد کرد. ۲۰۱۲-۱۳۹۱دولت افغانستان برای سال 

ی  ها ک مخلصانه چین برای صلح و بازسازی افغانستان طی سالجانب افغانستان از کم  

 کند.  جدید این کشور، تشکر می  متمادی قدردانی و از تعهدِ 

  طوالنی دوستی و تعامالتِ   ۀطرفین خاطرنشان ساختند که افغانستان و چین دارای پیشین   -۵

سالم برخوردار بوده و دارای اهمیت    کشور از بنیادِ   ۲مردمی میان    دوستانه هستند، تبادالتِ 

 واالیی است. 

در  درعرصههمکاریگسترش ِ  جهتِ طرفین  فرهنگی،ها  بهداشت،    های  آموزشی، 

گوناگون    مردمی را در اشکالِ   ها مجدانه تالش نموده و تبادالتِ مطبوعات و سایر عرصه

 کشور، توسعه خواهند داد.   ۲هر چه بیشتر تفاهم و دوستی میان مردمان تحکیم ِ  به هدفِ 

 در بخش فوق ایجاد خواهند کرد.  طرفین فضای مناسب را برای تعمیق و توسعه همکاری

ادامه داده،   های آموزشی برای کارمندان فنی و تخصصی افغانچین به ارائه برنامه جانبِ 

افغان فراهم ساخته  های تحصیلی برای جوانان ِجمله ارائه بورسیههای بیشتری از فرصت

 تا بدین ترتیب از روند توسعه افغانستان حمایت بیشتر شود. 

گرایی، جدایی طلبی و جرائم سازمان یافته را به  تروریزم، افراط  طرفین تمامی اشکالِ   -۶

بخش امنیتی  را درهای شانتبادالت و همکاری  شدت مردود دانستند. طرفین توافق کردند تا



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1314 

 

مبارزه م تروریزم، مهاجرت ِ  شترکبا  مانند  فراملی  تهدیدهای  قاچاقِ علیه  قانونی،    غیر 

اطالعات و مدیریت مرزها را ارتقا    ه تحکیم بخشیده و سطح تشریکِ مخدر و اسلح   موادِ 

 بخشند. 

های واگیر، جلوگیری و کاهش حوادث  شان را در زمینه بیماریطرفین همچنین همکاری

 " های غیر امنیتی تحکیم خواهند بخشید.طبیعی، و سایر عرصه

میه را چنین به نشر  عالروزنامه ها و نشریه های انترنتی، رؤِس مطالِب مندرج دراین ا

: " همکاری و مشارکت ِاستراتژیک، یک رابطه ی دوامدار و جامع میان دو  رسا نیدند

ملت بوده که منافع اساسی هردو کشور و مردماِن آنرا تأمین کرده تالش ها برای تحکیم  

مختلِف   های  عرصه  در  همکاریها  و  بخشیده  تسهیل  را  کشور  دو  میان  دیرینه  دوستی 

صادی، فرهنگی و امنیتی را توسعه ی بیشتر میبخشد... تبادالت و همکاریها  سیاسی، اقت 

میان حکومت ها، قوای مقننه و احزاب سیاسی دو کشور را به هدف بلند بردن تفاهم و  

اعتماد متقابل افزایش خواهد داد... هردو کشور از حاکمیِت ملی، اتحاد و تمامیِت ارضی  

د از قلمرو این دو کشور به منظوِر هرگونه فعالیت  حمایت جدی میکنند  واجازه نمیدهن 

چون   ساحاتی  در  را  خویش  همکاریهای  کشور  شود...هردو  استفاده  دیگر  علیه طرف 

میکنند..."    تقویت  زراعت  و  انجنیری  زیربناها،  انکشاف  انرژی،  و  منابع  توسعه 

(۴۰۵ )                                                                                                         

 کنفرانس قلب آسیا 

س  کنفران   دوازدهمین نشستِ   تدویرِ  دیگردرهمین شب و روز و فقط پس ازتحوالتِ یکی از

بود که   این  آسیا"  کنفرانس دیگری تحت عنوان " کنفرانس  همکاریهای شانکهای  قلب 

ن  میالدی( درکابل دایرگردید. درآ  ۱۰۱۲دی )جون  خورشی   ۱۳۹۱درماه جوزای سال  

م  ۲۰۱۱کنفرانس ماه نوامبر  س " قلب آسیا"، درحقیقت، دنبالۀروز ها گفته شد که کنفران 

 آن  همکاریهای منطقه ای و تداومِ   درکنفرانس استانبول، پروسۀاستانبول میباشد. یعنی  

  چهل کشورِ بیشتراز  " قلب آسیا"، وزرای امورخارجۀ  درکنفرانس   مطرح گردیده بود.

واست برای  خ افغانی، با تدویر این کنفرانس،  جهان اشتراک نموده بود. جانبِ منطقه و 

افغانسحکومت های ممالک مختلف، بخصوص برای کشور بفهماند که  تان  های منطقه 
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آسیا    قلبِ   منطقه بمثابۀ    یها و مرکزتعامالتِ محوری همکار   ۀ آن را دارد تا نقطیلِ پتناس

مبارزه با تروریسم،     مذکور درکابل، عمدتاً روی موضوعاتِ کنفرانِس   باشد. طی جلساتِ 

تربیه درچارچوب معارف، همکاریهای   و  تعلیم  بهترسازی  با حوادث طبیعی،  مبارزه 

تجار انکشاف  وهمکاری  فرهنگی،  کشورت  مابین  فی  کننده،  اقتصادی  اشتراک  های 

همکاری دربخش ساختار زیر بنا های منطقه و مبارزه با مواد مخدربحث صورت گرفت  

                                                                                  و فیصله های بعمل آمد.

دند، عبارت بودند  ک ورزیده بو ورهایی که بعنوان " قلب آسیا" دراین کنفرانس اشتراکش

ایران،  افغانستان،  :  از اسالمی  جمهوری  هندوستان،  چین،  خلق  جمهوری  آذربایجان، 

ترکیه،  یه، عربستان سعودی، تاجیکستان،  قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، فدراسیون روس

منطقه یی  غیر   های اشتراک کنندۀعربی و ازبکستان. و کشور  ترکمنستان، امارات متحدۀ

ایتالیا، جاپان،   آلمان،  فنلند، فرانسه،  استرالیا، کانادا، دنمارک، مصر،  از  بودند  عبارت 

بریتانیا  اسپانیا، سویدن،  ایاالت متحدۀ  ، عراقناروی،  ملل،  . عالوتاً، سازمان  امریکا  و 

ایکو، سازمان همکاریهای  سازمان همکاریهای اسالمی، سازمان همکاریهای اقتصادی  

، سازمان همکاریهای شانکهای،  پا، سازمان پیمان اتالنتیک شمالیامنیتی و اقتصادی ارو

کنفرانس اعتماد سازی آسیا  اروپا و)سارک(، اتحادیۀ  اآسی   ه ای جنوبِ همکاریهای منطق

نیزدر این کنفرانس سهم داشتند. همچنان، سومین کنفرانس " قلب آسیا" به تاریخ بیست  

میالدی درشهر الماتا پایتخت قزاقستان با اشتراِک وزرای    ۲۰۱۳وششِم ماه اپریل سال  

گان  امورخارجۀ چهارده کشوِرجهان و یازده مؤسسۀ بین المللی دایرگردید.  شرکت کننده 

در این کنفرانس، موافقت شان  درمورد جلب توجه و همکاری های سازمان های منطقوی  

                                 ...  و بین المللی، سازمان ملل، سازمان همکاری شانگهای، سازمان

میالدی    ۲۰۱۳ماه اپریل سال    همچنان، سومین کنفرانس " قلب آسیا" به تاریخ بیست وششمِ 

جهان و یازده  کشورِ   هوزرای امورخارجۀ چهارد  درشهر الماتا پایتخت قزاقستان با اشتراکِ 

این کنفرانس، موافقت شان  درمورد  لی دایرگردید. شرکت کننده گان درمؤسسۀ بین المل

های همکاری  و  توجه  و  سازمان  جلب  منطقوی  المللیهای  سازمان  ،بین  ملل،  سازمان 

                                                                             مان    ساز  همکاری شانگهای، 
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برای    م۲۰۱۴سال  مان امنیت و همکاری اروپا، پس ازامنیت دسته جمعی وساز  قرار دادِ  

انس گفته شد که اعضای اعالمیۀ نهایی این کنفرهم طی صدورِ افغانستان اعالم نمودند و 

ۀ شبکۀ منطقوی،  عمخدر، توس  موادِ   های مقابله با تروریسم، ترافیکِ عرصه  کنفرانس در 

ران همکاری خواهند  بح  گزاری، معارف و جلوگیری از بروزِ   تجارت و همکاری سرمایه

دراستانبول دایر خواهد شد.    ۲۰۱۴که چهارمین د وراین کنفرانس درسال  نمود. گفته شد  

(۴۰۶                                      )                                                                  

 کنفرانس سوم توکیو 

پرداختن به    بین المللی دیگری بخاطرِ   این کنفرانس بود که نشستِ تدویرِ فقط یکماه پس از 

میالدی درتوکیو پایتخت جاپان دایرگردید.     ۱۴۲۰سال  آینده ی اقتصادی افغانستان پس از

ن به  میالدی بود، درآ۲۰۱۲جوالی سال    ماه   هشتمِ رانس که مصادف به روزاین کنف  تدویرِ 

رزیدند. هیأتهای اشتراک کننده دراین  اشتراک و بین المللی    اد کشور و مؤسساتِ تعداد هفت 

مالی اش ازجامعۀ جهانی  زی، توضیحات و تقاضا های  حامد کر  سخنرانیکنفرانس، پس از

از پس  همچنان  تأکید  و  و  دیگران،  سخنرانی  و  ملل  سازمان  سرمنشی   " مون  بانکی   "

سال آینده ) پس از   جهان، در چهارهای ثروتمندِ درنهایت فیصله صورت گرفت که کشور

های سهم گیرنده، غرض  ه ملیارد دالرباساس سهمیه ی کشورم(، وجه شانزد۲۰۱۴سال  

عمرانی و انکشافی افغانستان هزینه نمایند. ولی پیش  های مختلِف تولیدی،   پروژه  بردِ پیش  

، مقدار سهمیه ی خویش را باساس حسابدهی   مساعدت کننده شرط ها چنین بود که ممالکِ 

 حکومت  متقابله و مشاهده ی مبارزه ی جدی دولت افغانستان علیه فساد اداری، تضمینِ 

حکومت  حقوق بشر و غیره خواهند پرداخت.    عایتِ قانون  و ر  حاکمیتِ   ، تقویتِ داری خوب 

متعهد شد که مبلغ سه ملیارد  آنکه میزبانی این کنفرانس را بعهده داشت،  وه ازجاپان عال

االت متحده امریکا  شانزده ملیارد دالر را برای افغانستان خواهد پرداخت.  ای   دالرازجملۀ

  کشور ها مطابق به امکاناتِ  ایرِ همین حدود را پذیرفت و بهمین سلسله، سنیز مساعدت در

                                                                                 .مالی شان تعهداتی سپردند

ما یکدهه  : "  کنفرانس، طی سخنانی گفت  صدراعظم جاپان بحیث میزبانِ "یوشیهیکونودا "  

رد آمدیم و مشاهده کردیم که مردم افغانستان پس از  قبل در توکیو، برای افغانستان نوین  گِ 

یکدوره ی طوالنی جنگ و ویرانی به طرف صلح رفتند . . . ملت سازی در افغانستان  
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پیشرفت های چشمگیری نموده  و این کشور تقریباً در مرحله یی رسیده است که یکبار  

ردد... درچنین فضایی ما  تمام مسوولیت های امنیتی سراسر افغانستان میگ دیگر عهده دارِ 

میتوانیم تخم های امیدواری و صلح را کاشته تا شگوفه های باز سازی در این سر زمین   

خویش را    دوامدارِ   ثمر دهند... جاپان به عنوان یکی از اعضای جامعه ی جهانی، تعهداتِ 

                       میدارد..."                          ک به باز سازی افغانستان اعالم کم    جهتِ 

نیز    مبنی برامضای موافقتنامه میان افغانستان و پولند  ی، گزارشهای م ۲۰۱۲درماه دسامبر

رسیدند نشر  از.  به   " آفتاب  پیام   " انترنتی  امورخارجۀ قولِ سایت  وزیر  رسول  زلمی     

افغانستان نوشت امور  جمهوری اسالمی  آقای رادوسالو شیکورسکی،} وزیر  و  : " من 

خارجه ی پولند{  موافقتنامه ی جدید همکاری بین افغانستان و پولند را امضا نموده ایم که  

سیاسی،    عرصه های مختلفِ دوستی و همکاری در  بیش از پیِش   شامل تقویت و گسترِش 

   "                                              اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و امنیتی خواهد شد.

پولند طی یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل  خارجۀ   امورِ  وزیرِ ن گزارشها،  همی  باساس

در   ۲۰۱۴اظهار داشت : " ... ما همکاری مان را با دولت افغانستان حتا در بعد از 

مسایلی چون آموزش و انکشاف افغانستان ادامه خواهیم داد... شما مطمئن باشید که بعد  

از خروج }سربازان{ ما از افغانستان، تنها نخواهید ماند؛ چون ما از گذشته  درس های  

                                                                                (۴۰۷)خوبی گرفتیم..."
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 کنفرانس قزاقستان

منطقوی    عنوان " امنیتِ   ، تحتِ م ۲۰۱۳ سال  ، در نیمۀ ماه اپریلِ کنفرانس بین المللی دیگری

او  آستانهو  شهر  در   " افغانستان  در  کشورِ ضاع  پایتخت  دایر،  قزاقستان  درگر  این  دید. 

 بین المللی  کارشناسانِ  پارلمان قزاقستان، تعدادی ازکنفرانس که نماینده ها یی از مجلِس 

از وهیأتهایی  اشتراک دراموِرافغانستان  وروسیه  پاکستان  عمدتاً    افغانستان،  بودند،  نموده 

ث  م به بح ۲۰۱۴های خارجی درسال  نیرو امنیتی افغانستان پس از خروج    تِ روی موضوعا

یتی،  امن   با نگرانی اعالم نمودند که وضعیتِ   اشتراک کننده ها در این کنفرانس،پرداختند.  

روندِ  همچنان  و  اقتصادی  و  اجتماعی  قاچاقِ   مشکالت  و  ازسال  تولید  مخدرپس  مواد   

تر ۲۰۱۴ وخیم  جریانِ درافغانستان  و  شد  های    بزرگِ  خواهد  نیز  غیرِ مهاجرت  قانونی 

                                                                               (۴۰۸).تافزایش خواهد یاف

و  بیست  بتاریخ  اپریل    هفتمِ البته،  امورخ ۲۰۱۳ماه  نیز وزرای  آسیای  م  چند کشور  ارجۀ 

" انتی  و نیز وبسایت    ایران  " پایگاه خبر و عکِس رد هم آمدند.  آلماتی گِ مرکزی درشهر

ن " پروسۀ استانبول" صورت  عنوا  این گردهمآیی که تحتِ در  که    ندگزارش داد  وار"  

مواد مخدر،    ، قاچاقِ  مبارزه با تروریسم زمینه های مختلفِ گرفت، وزرای امورخارجه، در 

  و سرما یه گزاری منطقه ای سخن گفتند و در خصوِص   زیر بنایی، تجارت  توسعۀ تأسیساتِ 

افغانستان منتشر    و امنیتِ   ثبات  ینِ همکاری برای تأ م   ا در بخِش افغانستان، اعالمیه ای ر

هشدار  روسیه    امورخارجۀوزیر  معاونِ   "مورگولوف ایگور"ردهمآیی،طی همین گِ   کردند.

روبرو خواهد    نظامی متزلزل، با چالشهای جدیدی  و دلیل شرایط سیاسی  افغانستان به  داد که  

این  م از۲۰۱۴" اکثر نیرو های خارجی قصد دارند تا پایان سال    که شد. وی اضافه نمود

کشیده شود که  ن میتواند به منطقۀ آسیای مرکزی  کشور خارج شوند، بی ثباتی درافغانستا

   (                       ۴۰۹) این امر برای روسیه و هم پیمانانش تهدید محسوب میشود... " 

 کنفرانس مسکو 

از از  تدویرِ قبل  بعد  افغانستان   " عنوان  تحت  دیگری  کنفرانس  قزاقستان،  سال  کنفرانس 

ن کنفرانس نیزنماینده های مسکو دایرشد. درای در   ۲۰۱۳ ماه اپریل  هفتۀ اولِ "، در۲۰۱۴

 امور و هیأتهایی ازدیگر  پلوماتهای مقیم مسکو، دانشمندان و کارشناسانِ ی دروسیه، تعدادی از
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امنیتی    مذکور، بازهم روی مسایل   کنفرانِس   طی جلساتِ کشورها اشتراک ورزیده بودند.  

های ایساف از این کشور بحث صورت گرفت و سعی  افغانستان و منطقه پس ازخروج نیرو 

مج  و جو گردد.  ج ست  افغانستان  پیچیدۀ  اوضاع  حل  های  راه  آمد  گان  بعمل  نماینده  موع 

غر  که  کردند  تأکید  نکته  براین  کنفرانس،  دراین  کننده  جلو اشتراک  ب  ض  از  حران  گیری 

نگرانی های  به همکاری های مشترک منطقه یی پرداخته شود.   منطقه، بایستی در احتمالی 

ارتباط   میانه در  آسیای  ازکشور های  پس  افغانستان، بخصوص  اوضاع  م  ۲۰۱۴سال  به 

  –کنفرانس فوق الذکر، باساس گزارش ماه اپریل " افغانستان  تدویرِ عالوه از   بحدی بود که 

خروج نیرو  پس از" رسماً اظهارداشت که   ان اسالم کریموف رییس جمهور ازبیکست ،  رو" 

بود.   خواهد  موجود  داخلی  جنگ  احتمال  افغانستان،  از  خارجی  های 

"(۴۱۰)                                                                                                         

                                   منطقه یی         شمولیت افغانستان در سازمانهای

با  میالدی،    ۱۹۸۴این سازمان، درسال  ( یا سازمان همکاری اقتصادی:  اکو )سازمان  -۱

ایران، تر   کشورِ اشتراک سه   یر" به  " ازم   کیه و پاکستان و برمبنای معاهدۀآسیایی مانند 

گی   زنده  سطح  گردید.منظورارتقای  تأسیس  متذکره،  های  کشور    ۱۹۹۲سال    اقتصادی 

کستان،  یازب آسیایی مانند افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان،    میالدی بود که هفت کشوردیگرِ 

افغانستان تا    ن نیزبه این سازمان پیوستند. اما سهم و نقِش قرقیزستاترکمنستان، قزاقستان و 

در۲۰۰۱ل  سا بخاطرمیالدی  سازمان،  وحاکمیتِ این  التنظیمی  بین  نا    استمرارجنگهای 

ن  گروه طالبان، چندان ملموس ومتعارفِ  م و بخصوص  ۲۰۰۱سال  بود؛ مگرپس ازمؤثر 

 علمی  نشر گزارشاتِ   درقبالِ ،  دولت جدید به رهبری حامد کرزی و باز   شکل گیریمتعاقبِ 

زیرزمینی افغانستان، اعضای سازمان سرشارِ   معادن و ذخایرِ   موجودیتِ و تحقیقی مبنی بر

                                           دادند.اکو( توجه و دلگرمی بیشتری به این کشورنشان  )

صادی مردم، گسترش  رسمی این سازمان را بهترسازی وضعیت اقت   باید متذکرشد که اهدافِ 

  تجارتِ   کشورهای عضو با روندِ   تجارتِ   تجارت فی مابین کشورهای منطقه، مرتبط ساختنِ 

بخشهای دولتی و خصوصی تجارت  جهانی، توسعه ی زیربنا های مواصالتی، همگرایی  

یدهد. دفترمرکزی سازمان  منابع طبیعی تشکیل م ی منابع انسانی و بهره برداری ازو توسعه  

هردو سال یکبارنشست  کشورهای عضو    دارد و سرانِ هران پایتخت ایران قرارمذکور درت 
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واما،   این  میکنند  میدهند.  وزرای  تشکیل  یکبارجلسه  درهرسال  رییس  کشورها، 

اعضای این سازمان درکشور های    سرانِ   جمهورافغانستان تاحال، بگونه ی منظم درجلساتِ 

                                                                        (۴۱۱)مختلف اشتراک نموده است.    

( سازمان همکاریهای شانکهای ) سازمان شانکهای-۲  

،  ، قرقیزستان چین توسط کشورهای روسیه، قزاقستان،    میالدی  ۲۰۰۱این سازمان در سال  

انکهای چین تأسیس گردید.  شکستان و تاجیکستان به منظورهمکاریهای امنیتی درشهریازب 

نیروهای    افغانستان توسط امریکا و تقربِ   چنین سازمان را، اشغالِ   اصلی تأسیِس   انگیزۀ

م و به  ۲۰۰۴سال  مغولستان درمیداد.    مذکورتشکیلهای   کشورگوِش   امریکا و ناتو درب نِ 

  پایۀ   این سازمان پذیرفته شدند.اظردرن   اعضای  تعقیب آن، هند و ایران و پاکستان به عنوان

درحقیقت نخستینِ  سازمان  این  درسال    ً   میالدی   ۱۹۹۶،  منظورِ   عمدتا   معضالتِ   رفعِ   به 

  و پس از هجومِ   میان چین و روسیه گذاشته شد  اطمینان های نظامی متقابله  وایجادِ   مرزی

تحول گشت و هم به تعداد  این تشکیل م حاکم دردیدِ   افغانستان، هم طرزِ   امریکا و ناتو بخاکِ 

همکاریهای   عمدۀ سازمان شانگهای را عالوه ازیعنی هدفِ   اعضای آن افزایش بعمل آمد. 

نزدی  فرهنگی،  و  و اقتصادی  طلبی   کی  جدایی  تروریسم،  علیه  امنیتی  افراط  همکاری   ،

 نظامی ایاالت  مواد مخدر و در نهایت، جلوگیری از پیشرفتهای بیشترِ   ، تولید و قاچاقِ گرایی 

آسیای میانه تشکیل میداد. بهمین منظور، مانورهای    قلبِ   سوی  افغانستان بهمتحدۀ امریکا از

،  میان روسیه، چین   میالدی۲۰۰۷  و   ۲۰۰۶،  ۲۰۰۵،  ۲۰۰۳ظامی مشترکی درسالهای  ن 

انجام داده شد.    و سایرِ   قزاقستان المللی سازمان    ارزش و اهمیتِ   اعضا ی سازمان  بین 

ن را تقدیم   عضویت درآامریکا درخواستِ   ا باال رفت که حتا ایاالت متحدۀشانگهای تا آنج 

سال   در  درخواست  این  ولی  شد۲۰۰۵نمود،  رد  اعضا  سوی  از  . م 

(۴۱۲)                                                                                                         

از   پس  درمورد    ۲۰۰۱درسالهای  زیادی  های  فیصله  و  توافقات  نشستها،  میالدی، 

وغیر فرهنگی   بانکی،انرژی،  بازرگانی،  سازمان صورت  همکاریهای  اعضای  میان  ه 

میالدی بود که افغانستان نیز، بحیث عضو دایمی این  سازمان پذیرفته    ۲۰۱۲. سال  پذیرفت

اتحادِ   سازمانِ   ایجادِ شد.   یکنوع  وشکلگیری  مقتدِرآسیایینوین    مذکور  کشورهای  ،  میان 

 حضورنیرو  قبالِ حساسیت های سیاسی آینده نگرانۀ آنها در  بخصوص میان چین و روسیه و 
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رقابتها، سیاستها،    ناحیۀ از  دیگر  سردِ   یک جنگِ  دید تامنطقه موجب آن گرهای امریکایی در 

افغانستان،    منطقه و بویژه در سرزمین جنگزدۀ   در   اطالعاتی   مداخالت وفعالیتهای شدیدِ 

                                                                                             .مجدداً سایه افگند

 " قدیروف  بیک  قر  نمایندۀ  "تاالی  دردایمی  نمایندۀغزستان  و  ملل  سازمان    سازمان  این 

افغانستانی با    : " کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای طرفدارِ شت کهاظهار دا

ک  ثبات بوده و از هرگونه تالش در این راستا حمایت میکنند. . . این سازمان آماده ی کم  

به افغانستان در پروژه های زیربنایی، انرژی و حمل و نقل برای دستیابی به توسعه ی  

                                                                                   قتصادی میباشد..."  پایدار ا

مجمع گفت و گوی همکاری آسیا-۳  

در مجمع،  ابتکارِ   ۲۰۰۲سال  این  به  آمدمیالدی  وجود  به  تایلند  و    دولت  بیست  بتاریخ  و 

آن در کویت    نخستین نشستِ ،  م(۲۰۱۲خورشیدی )  ۱۳۹۱میزان سال    ماهششم ِ عمومی 

جمهور رییس  کرزی  حامد  در  دایرگردید.  هیأت  یک  رأس  در  که  مجمع  افغانستان  این 

دراین  افغانستان    عضویتِ   اشتراک نموده بود، بحیث عضو دایمی آن پذیرفته شد. با حصولِ 

تا یک  کویت پیشنهاد نمود  آسیایی گردید. امیرِ کشورِ بالغ برسی و دو  اعضای مجمع،تشکیل،  

ن جمله، مبلغ  در نظر گرفته شود وازآمذکور  مجمع دو ملیارد دالری برای فعالیتهای دجۀبو 

گسترش  این مجمع آسیایی را    عمدۀ  اهدافِ سه صد ملیون دالررا حکومت کویت متقبل گردید.  

مبارزه علیه  ، مبارزه با فقر،   زنده گی مردمهمکاریهای اقتصادی وفرهنگی، بهبود وضعیتِ 

آفاِت طبیعی انکشافِ تروریسم،  و  نقل  و  و منابع  تکنولو   بیشترِ   ، رشد زراعت، حمل  ژی 

، عاقبت به کجا خواهد کشید ، اکنون کسی نمیداند.  این مجمع  اینکه کارِ میداد.    انسانی تشکیل

(۴۱۳)                                                                                                
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گروه بین المللی بحران درقبال اوضاع افغانستان گزارش  

بیعدالتی    ادامۀ  متأسفانه  ،افغانستان  مرزی حکومتِ آنهمه عضویت ها و فعالیتهای فرا  با 

،  زنان  تجاوز جنسی باالی   عملِ تکرارِ فقر و بیکاری و بی روزگاری،    اجتماعی، گسترِش 

پسراِن   و  گان  درشهردوشیزه  سال  اختطافِ   والیاتِ وها  خورد  افراد  کشور،  و    تاجران 

مواد  ، ترویج ِناشی از قوم بازی و تنظیم گرایی  باند های تبهکار، زیانهای   ثروتمند توسط

نا  ادامۀ    قدرِت داخلی و خارجی،مافیای پ رجوان، قاچاق این مواد توسط    مخدر میان نسلِ 

عدم مصوونیتِ امنی   فردی سراسری،  و   های    ، خویش خوری  تلفی  حق  بینی،  خویشتن 

بازخواستِ وسیع،   فسادِ   عدم  قضایی،  و  وع   قانونی  حاکمیتِ   میقِ شدید  قشریون  اداری،   

  معارف   شاگردانِ   مسموم ساختنِ   اشخاص،، ترورها باب مکتب صد    دربِ   ، انسدادِ مذهبی

مبارز    مستقل،  ، سالماحزاب و تشکالتِ دخالتهای تخریبی همسایه ها، نبودِ ،  کشور  درمکاتبِ 

ندانم کاریهای عمدی   و  باالخره، مماشات، سستی  و رهگشا در داخل و خارج کشور و 

درری  جمهور  مایۀ  ادارۀیس  تنها  نه  همه  و  همه  شدیدِ   مملکت،  نگرانی  و    ملتِ   پریشانی 

د و شش صفحه  ، گزارش هشتاه حتا " گروه بین المللی بحران " افغانستان را بار آورد ، بلک

ن با  منتشر نمود که درآ  میالدی رسمآ  ۲۰۱۲ماه اکتوبر سال    اولِ   هفتۀیی خویش را در

الزمه    " اگرحامد کرزی هرچه زود تر دست به اصالحات و اقداماتِ صراحت گفته شد  

گرفته  از سر  دی سقوط خواهد کرد، جنگهای داخلیمیال  ۲۰۱۴نزند، افغانستان پس از سال  

                                                     روی خواهد داد..."  خواهد شد و فاجعه ی بزرگی  

کشور وضع بد    ۵جهان، صرف    کشور فقیر    ۱۷۸درردیف  "  بانک جهانی اعالم نمود که  

در صد مردم با یک دالر در روز امرار حیات  میکنند    ۸۰تا    ۶۰تر از افغانستان دارند. بین  

                                                                                                              " 

.  ی جهان قرارگرفته استزمرۀ فاسد ترین کشورهامیرساند که افغانستان دراین گزارش  

واز رهگذرِ   جهان، در ردیفِ کشورِ   ۲۸۰یعنی درمیان   پنجمین کشور    یکصد و هفتاد و 

    (                                     ۴۱۶)میانمار وسومالی شهرت دارد.  کشورِ فساد، پس ازاوج ِ

غان پس از سال  نا توانی نیرو های اف روسیه برای افغانستان نیزازخاِص   همچنان، نمایندۀ

افغانستان   روسیه در امورِ خاِص   نمایندۀ  نمود." ضمیر کابلوف"  نگرانی دی ابرازِ میال۲۰۱۴
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ل دست نیافته و نیرو های افغان  کام   شت که افغانستان هنوز به ثباتِ با صراحت اظهار دا

  چندین مقامِ ن،   امنیتی کشور را ندارند. قبل ازآوضعیتِ   کنترولِ   ، توانِ ایط کنونیدر شر

خروج نیرو های خارجی از افغانستان را پنهان  روسیه نیزنگرانی های شان پس از   بلند پایۀ 

                                                                                                   نکرده بودند.

شهر نیویارک  آن در( که مقرِ اندکس گلوبال پیس  ) توت بین المللی اقتصاد وصلح  یا  انستی

میالدی    ۲۰۱۳سال    ماه آگستِ خویش را درقرار دارد نیزطی نشر گزارشی، نتایج تحقیقات ِ 

که نوشت  داده  صلح  بیرون   " از:  ترس  و  خشونت  که  جایی  مبنای  نباشد.  خ بر  شونت 

- جایگاه آخر یا )ام جهان، ازنگاه نا امنی، در یکصد و شصت و دو کشورِ افغانستان درمیان  

   دارد.                                           جهان قرار صلح آمیز ترین  کشورِ   ، یعنی غیرِ (۲۶

داد که م طی یک اعالمیه ای هشدار۲۰۱۴ماه می سال ران باردیگردر گروه بین المللی بح  

پرداختِ " المللی  بین  این    ارتِش   مخارجِ   اگرجامعۀ  ندهد،  ادامه  را  افغانستان  در  کنونی 

های بین المللی ار اقغانستان،  نیرو   کشورشاهد نا آرامی های بیشتری خواهد بود.. . با خروجِ 

 تلفاتِ نیرو های امنیتی این کشور با نبرد های شدید تری ازسوی طالبان رو برو و متحمل ِ 

                                                                                     بیشتری خواهند شد..."  

یک منبع گروه    قولِ م از۲۰۱۴ ماه می  دو شنبه دوازدهمِ   خبرگزاری بی بی سی به روزِ 

  خروجِ رو به افزایش پس از یک شو رِش حران نوشت که " برای جلوگیری از بین المللی ب  

ک های  م ادامۀ حمایت بین المللی به ویژه ک    افغانستان، این کشور نیازمندِ های ناتو ازنیرو 

ریاست جمهوری کشور{ درکابل باید    نظامی است و دولت جدید }پس از سومین انتخاباتِ 

بی بی سی اضافه نمود که  قانون در این کشور بدهد. "    حاکمیتِ   جدی برای تقویتِ   تعهداتِ 

این نیروها  : "   ده استحران متذکرش" گرایام اسمت" نویسندۀ گزارش گروه بین المللی ب  

سیاری از ولسوالی ها}  }نیروهای امنیتی افغانستان { واقعاً بر لبۀ تیغ قرار دارند. در ب

و حشتناک قدرت میان دولت و شورشیان طالبان    ، ما درست در برابر یک تعادل  شهرکها { 

،  هم نکنیم کافی برای نیروهای افغان فراقرار داریم و اگر ما  در سالهای آینده امکانات   

خ دهد، وحشت زده میشوم... وی به این باور نیست که  من از آنچه که ممکن است ر  

های    شگر را در دست گیرند، اما شاید بخهای دیکابل  یا شهر  طالبان بتوانند کنترول  
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مناطق   از  ویژ  وسیعی  به  را  تصرف    هروستایی  کشور  این  شرق  و  جنوب  در 

                                                                                                         کنند..."

از همچنان  سی  بی  بی  گزارشگرِ   قولِ خبرگزاری  الین"  دیوید   "  " که  متذکرشد  خویش 

هزار نیروی    ۲۲۸ک کننده به افغانستان به ویژه امریکا حاضر است تا تنها  کشورهای کم  

  ۱۴۰مالی تأمین کند و این به معنی کاهش  مسلح افغانستان را در سالهای آینده از لحاظ ِ

هزار نفر است    ۳۷۰هزار نفری این نیرو هاست. شمارنیرو های امنیتی افغانستان اکنون  

" ...                                                                                                           

 تروریستها در شمال افغانستان  

خبر  درآستانۀ دار،  گیرو  ماه  همین  های  شماره  از  دریکی  اسوشیتدپرس"   " گزاری 

که  ۲۰۱۲اکتوبر نوشت  خویش  تحریک  "م  با  القاعده  که    کستانیازب  اسالمی  سازمان 

القاعده در آستانه  است ... شبکۀ  افغانستان فعال است، درحال  برقراری روابط  درشمال  

،  ر افغانستانخود د  نیرو های امریکایی از افغانستان، قصد دارد دو باره حضور    ی خروج  

دهد."                                               را افزایش  کوهستانی شرق    به ویژه  در مناطق    

  امنیتِ   مامورینِ   قولِ خورشیدی، از  ۱۳۹۱درماه جوزای سال  چنانکه برخی از رسانه ها  

اسالمی ازبکستان    اعضای حرکتِ چهار تروریست ازطالع دادند که "ملی والیت بدخشان ا

انتحاری دراین    موجود اقدام به حمالتِ   و یک تبعۀ قزاقستان که قصد داشتند با تجهیزاتِ 

شدند. دستگیر  نمایند،  افرادِ   " والیت  که  شد  گفته  شبکۀ  دست   همچنان  به  متعلق  شده  گیر 

نموده اند    و اعترافکستان بوده  یت اسالمی ازب " قاری عمر" وابسته به حرک تروریستی  

دولتی، مجالس و    تأسیساتِ و قصد داشتند بر    افغانستان شدهشمالی واردِ   از وزیرستانِ   که

البته  ان عملیات انجام دهند.  شهر فیض آباد مرکز والیت بدخشدرمردمی    بزرگِ  اجتماعاتِ 

، درگیری و دستگیری تعداد دیگری از  م های محلی والیت بدخشان از نفوذبعد ها نیزمقا

   ن خبردادند.                                          گروه طالبا  تروریستهای اسالمی به شمولِ این  

 گروه  میالدی، گزارشهایی مبنی بر نفوذِ   ۲۹۱۳سال    ماه های جوالی و سپتمبرِ   درجریانِ 

از برخی  به  تصرفِ   مناطقِ طالبان  و  بدخشان  "  والیت  وردوج   " مرزبا    شهرک  )هم 

لت افغانستان اعالم نمودند  توسط آنان به نشر رسید. هرچند مقام های امنیتی دو   پاکستان(
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 طالبان مسلح پاکسازی  وردوج و دیگرنقاط از وجودِ   تصفیه وی، شهرکِ   عملیاتِ اثرِ که در

افغانی  حدود چهل سربازِ   کشته شدنِ ، اما، هنوزدیری سپری نشده بود که خبرِ شده است

ً ه طالبان  توسط گرو  ان " و "  ، گزارش داده شد که شهرک های " کر  به نشررسید. متعاقبا

. خبرگزاری بی  سط طالبان مسلح اشغال گردیده است منجان " مربوط والیت بدخشان تو 

تعداد دوصد سربازِ   که م گفت  ۲۰۱۳بی سی درماه سپتمبر به  ارتش و پولیس و  تا حال 

بدخشان توسط طالبان کشته شده و به تعداد    اهِ دانشگ  یک استادِ   هشت غیر نظامی به شمولِ 

اند.                         هفت غیرنظامی زخم برداشته  دیگر به شمولِ  دوصد و پنجاه نفرِ   

است و مجموعاً    باید گفت که والیت بدخشان دارای بیست و هفت " ولسوالی " یا شهرک

جغرافیایی، نه    موقعیتِ  والیت، ازنظرِ . این  را درآغوش گرفته است  نهصد هزار جمعیت

، چین  و تا افغانستان، پاکستانور )است، بلکه نقطۀ اتصال میان چهارکش تنها کوهستانی

ان" و  افغانستان باید گفت که شهرک " کر    ( میباشد. در رابطه با والیات داخلِ جیکستان

و   نورستان   پنجشیر،  با والیت  از موقعیتِ " منجان " هم مرز  واالی سوق    تخاربوده 

                                                                                الجیشی بر خورد اراست. 

یکی  گزارشی افشا نمودکه "  م، ضمن نشرِ ۲۰۱۴ ملی افغانستان درماه آگست  ادارۀ امنیتِ 

شش زرین است که این کوتل    بارۀ کوتلِ دو   پاکستان، باز کردنِ   }اخیر{ نظامیانِ   اقداماتِ از

تروریستان باز    م مسدود شده بود، اما اخیراً دو باره برای عبور و مرورِ ۲۰۰۱در سال  

                                                                                                     "شده است .

اداره،   داد که "  همین  دارد که نشان  بگونۀ رسمی گزارش  دراختیار  اسنادی  شواهد و 

نظامیان و ماموران   با طالبان و شبکۀ حقانی    میدهد  استخباراتی کشورپاکستان همراه 

                                                 و های امنیتی درخاک افغانستان می جنگند. " علیه نیر

 رسانه های  ملی افغانستان تهیه ودراختیارِ   سوی ادارۀ امنیتِ  تصویری که ازاسنادِ یکی از

ذاشته  نی داخل کشور به نمایش گبرنامه های تلویزیو   از طریقِ   ،داخلی قرار داد شده بود 

که ملبس با لباس های محلی بوده     مشاهده میشدند مسلحِ افراد ِدراین تصویر، شماری ازشد.  

  مسلح دیده میشوند که با زبانِ   این افرادِ کالمه مینمایند. بخصوص عده یی ازاردو م  با زبانِ 

ازدستگاهِ  استفاده  با  و  دستورِ   اردو  ارتِش مخابره،  علیه  دقیق  های  گیری  ونشانه    جنگ 

ملی افغانستان همچنان    ادارۀ امنیتِ    مایند.مند، فاریاب و قندوز را صادر مینهلافغانستان در
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دریکماهِ  تنها   " که  داد  جوالی  گزارش  }ماه  گذشته  از  م{۲۰۱۴  بیش  که    ۴۴۳،  نفر 

ماین    سازماندهی حمالت انتحاری، انفجاری، تهاجمی، بم گزاری های کنار جاده، نصبِ 

پرتابِ   یها داشتند،    مقناطیسی،  بعهده  را  غیره  و  مسلحانه  های  سرقت   ، ها  راکت 

واسکت انتحاری، هزاران کیلو گرام    ۵۰۰عملیات ها، به تعداد    دستگیرشدند و درجریانِ 

   آمد..."                                           مختلف النوع به دست  ینِ مواد انفجاری و صدها ما

اختیار داریم که رهبری جنگ   کافی در" اسناد و شواهد  همچنان عالوه نمودکه  کورادارۀ مذ

پاکستانی بدوش دارند و نیز درکنار هراس افگنان، ملیشه های    میان  نظا را در افغانستان،  

                                                                     سهیم هستند."     پاکستانی در جنگ 

والیات  بدخشان  نقاط ِ " وسایرِ " وردج گروهی طالبان باالی شهرکِ  سنگیِن  سلسلۀ حمالتِ 

  اثرِ میشوند، همچنان ادامه داشته و درو قندوز، تا همین روز هایی که این سطوررقم زده  

عسکرِ  افسرو  از  تن  دهها  باصقین،  و  حمله  ارتِش هر  مرگ    نیروی  بکام  افغانستان 

                                                                                                         میرفتند. 

نستان،  شمال شرقی افغا  لحانۀ گروه طالبان در والیاتِ مس  عمدۀ تحرکات و عملیاتِ   دلیلِ 

، عالوه ازبهره گیری های نظامی و مواصالتی و دسترسی  بدخشان  والیت   بخصوص در 

، افغانستان و تاجیکستان  هم میتوانست باشد که قراربود مقام های چین دیگر، اینبه مناطقِ 

اخان  و " و   از " زیباک "  اروپا را با آسیا پیوند میزد و   درقدیم،   باستانی ابریشم را که  راهِ 

، منفعت  کهن ِ تجارتی   ، احیا نمایند که البته با احیای این راهِ والیت بدخشان عبور مینمود"  

خواهد شد. چنانکه حامد کرزی طی   آینده نصیب چین و افغانستان بازرگانی در های عظیمِ 

  روی گسترِش فت، بازهم م صورت گر۲۰۱۳دیگربه چین که در ماه سپتمبر یک مسافرتِ 

  تأکید نمود. با این شرحِ ، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور نظامی   ، امنیتی،  سیاسیروابطِ 

نزدیک و  چون برقراری روابط ِر، نمیتوان این احتمال را نیز ازنظر دورداشت که  مختص

پاکستان از یکطرف    حکومت مدارانِ  پذیرِش  منفعت های اقتصادی چین و افغانستان موردِ 

ن، گروه های مزدورتحت فرمان  باشد، بنابرآ ایاالت متحده ازسوی دیگر نمی قبولِ  و طرفِ 

  مسلح به خاکِ   تدریجی خرابکارانِ   و گسیلِ  چنین برنامۀ مشترک  اخاللِ   شان را غرِض 

                                                                   چین و آسیای میانه بکار گرفته باشند. 
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" میندکویچ  از"نیکیتا  که  مسایلِ   تحلیگرانِ یکی  تحلیلی  مقالۀ  یک  طی  مرکزی،  آسیای   

:  رو " به نشر رسید، چنین نوشت  –" افغانستان  م  ۲۰۱۳ی از شماره های ماه سپتمبریک در

تهدیدِ  موضوع  حاضر  درحال  مرکزی  آسیای  کشورهای  شدیدِ   "  فعالتیهای  از    برخاسته 

ثبات    برهم خوردنِ   ین، خطرِ اازگذشته  استند.  دهشت افگنی از خاک افغانستان و پاکستان  

م  ۲۰۱۴ین کشور پس از  انیرو های بین المللی همکاری و امنیت از  ۀ پس از خروجِ در دور

به   معطوف  که  را  افراطگرا  های  گروه  فعالیتهای  میتواند  امر  این  و  دارد  وجود 

شان به محدودۀ شوروی سابق استند، برای کوتاه مدت هم که شده،    حوزه ی نفوذِ گسترش ِ 

اسالمی ترکستان،    نهضتِ افغانستان عبارت از    طالبانِ   زایش دهد... }متحدان{ حرکتِ اف

جماعتِ   اتحادِ  اسالمی،  حزبِ انصارهللا  جهان  جندالخلیفت     ،  گروه  و  تحریراسالمی 

دهشت افگن وجود دارند که در تالشند به آسیای مرکزی    گوناگونِ   د... حد اقل ده گروهِ ن میباش

دهشت افگنان و خرابکاران از    تاریخی، مهاجرتِ   .. به صورتِ شوروی سابق نفوذ کنند.

قرن گذشته هنگامی صورت گرفت    ۹۰آسیای مرکزی به افغانستان، در نیمه ی دوم دهه ی

اسالمی ترکستان به بیرون شدن از آسیای مرکزی آغازکردند.    مرتبط با نهضتِ که فعاالن ِ 

میشد(،    هکستان  خواندی نهضت اسالمی ترکستان را  ) که در گذشته نهضت اسالمی ازب  بنیادِ 

اسالمی " گذاشتند. نخستین تشکل های    گروه  هایی مانند " توبه "، " عدالت"  و " لشکرِ 

، از  به میان آمدند. این گروه  ۱۹۹۲و    ۱۹۹۱این حرکت ها در درۀ فرغانه در سالهای  

مالی  ، حمایت ِ  افغانستانخارجی درخاکِ ر خوردار بودند. جهادگران ِافغان ب   طالبانِ    حمایتِ 

خود مختاری را داشت. این     حیثیتِ   ،اندکی دریافت میکردند، ولی سازمان شان در عمل 

  خاِص   ضد استخباراتی و حتا زندانِ   استخباراتی، ادارۀ  نظامی، دستگاهِ   سازمان،  تشکیالتِ 

تر  از نهضت اسالمی  طالبان،    کستان، در ساحه های  زیر کنترولِ خود را داشت. غیر 

القاعده و حزب اسالمی ترکست  میان  ویغور نیز فعال بودند. باالخره،  ان شرقی اسازمان 

م در پاکستان و افغانستان، شماری از گروه هایی به میان آمدند که  ۲۰۱۰ -۲۰۰۰سالهای 

مختلف به خو گرفتن در  دولتها و مناطق ِ  شهروندانِ   به نظر میرسد دلیل آن همانا تالِش 

"    چارچوبِ  ترتیب،  به همین  بود.  افگنی"   انترناسیونالیسم دهشت  که  "   " الخلیفت  جند 

بعنوان   نام  همچنان  این گروه رینات عبیدهللا  " جهاد اسالمی قزاقستان" ) نخستین رهبر 

داشت ( نیز شهرت دارد. افراطگرایانی که شهروند روسیه بودند، " جماعت انصارهللا "  
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، پدید آمد. "  در رشت به شهرت رسیدند۲۰۱۰سازمان تاجیک زبانان که در حوادث    –

(۴۱۵)                                                                                                          

جهادی،    –اسالمی    گیری این دهشت افگنانِ ایجاد، پرورش، تقویت و بکارکه    پس، باید پرسید

  هم که دیگروجودِ ی چیست؟ " کمونیسم " مربوط به شوروی دیروزآنهم در آسیای میانه برا 

اشغال این کشورها توسط نیروهای مسلح خارجی که مطرح نیست تا  . قضیۀ  خارجی ندارد

تروریسم و    ، همانا نفوذِ گروه های مذکورعلیه آنها " جهاد " نمایند. البته آنچه باقی می ماند 

  جهانی ابرقدرتِ   آنجا بسوی حریفانِ بخاک افغانستان و ازتروریستهای ویرانگر  یا فرستادنِ 

گروه های تروریستی    عبوردادنِ و بس. بهترین معبر برای    د( خواهد بو امریکا )چین و روسیه

افغانستان    ، قندوز، بلخ، فاریاب، جوزجان و بادغیسبدخشان  ارباب، همانا والیات  هم ازنظرِ 

                                                                                                                .است  

                                  نگرانی روسیه ازناامنی های افغانستان

جمعی    امنیتِ   که  " سازمان پیمانِ همین شیوه و برنامۀ سیاسی بود   دقیق ازبا درک و شناختِ 

فعالِ (  )شانگهای"   سازمان  یک  چند  که  و  نظامی  در   و  ب عدی  مرکزی  آسیای  حوزۀ 

را    نشستِ   قفقازمیباشد، روسیه  مشترکی  جمهور  رییس  والدیمیرپوتین  ریاست  درماه به 

در۲۰۱۳سپتمبر "م  های  یسوچشهر  نماینده  که  نشست  .دراین  انداختند  براه  روسیه   "

قزاقکشور روسیه،  بالهای  تاجیکستان،  قرقیزستان،  اشتراک  ستان،  ارمنستان  و  روس 

افغانستان به   نیرو های خارجی ازشان پس ازخروجِ   سرحداتِ   استحکامِ   موردِ   داشتند، در

پرداختند.   دیگرِ   همچنان،بحث  اوض  کنفرانس  المللی در مورد  افغانستان پس سال  بین  اع 

دهمِ میالدی،  ۲۰۱۴ اکتوبربتاریخ  ماه  در ۲۰۱۳  پایتختِ م  قرقیزستان  بشکک   

این کنفرانس  جمعی درامنیت ِ  سازمان پیمانِ   لِ ک  دبیرِ   "   والی بردیوژا گردید. " نیکنیزبرگزار

درسازم"    گفت نمیتواند  امنیت جمعی  پیمان  فقط  ان  فرآیند  واین  تقویت  ناظربماند  برای 

                                    کشور های عضو این نهاد اقدام نکند."  امنیت   اطمینان ازوحصول  

  ( از قولِ خورشیدی ۱۳۹۳ماه حمل ۱۹) ۲۰۱۴ل اپریماه شبکۀ اطالع رسانی افغانستان در

: " والدیمیرپوتین  رییس جمهور روسیه به امریکا اخطار داد که   منابع روسی نوشت که

اگرگروه های افراطی از افغانستان یا سوریه به منافع روسیه حمله کنند، آنرا نوعی تعرض  
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دندان شکنی بدان خواهیم داد؛ نمیخواهیم گروه های تند    روسیه تلقی کرده و جوابِ   بخاکِ 

  آمده اند، وارد روسیه شوند ... شاید امریکا ازخاکِ   منافع امریکا به وجود  رو که بخاطرِ 

نظامی بزند... تروریستهای تند روی که    اقداماتِ روسیه دست به  افغانستان علیه منافع  

  امریکا در افغانستان و سوریه آموزش می بینند، احتماالً روسیه را نیز هدفِ  توسط حامیانِ 

                                                                      شان قرار خواهند داد..." حمالتِ 

د که " گزینه  رو" که این گزارش را به نشر رسانید، عالوه نمو   –نشریۀ انترنتی " فارسی  

 آن بر روی ثبات و امنیت  تأثیرِ  این کشور}افغانستان{ ودرسراسرِ  های مربوط به وضعیت

باورِ قراردرآسیای مرکزی دراین نشست مورد بررسی   سازمان    گرفت." گفته شد که به 

منطقه و آسیای مرکزی    ، م نا امن خواهد شد و نا امنی۲۰۱۴مذکور، افغانستان پس ازسال 

  همکاری های درازمدتِ   به همین دلیل بود که روسیه یک قراردادِ تأثیرقرار میدهد. را تحتِ 

چند ده هزار  قرارِ حراست از مرزهای جنوبی تاجیکستان و است  نظامی، بخصوص بخاطرِ 

                                                       تاجیکستان به امضا رسا نید.   روسی درخاکِ   سربازِ 

سال   )تابستان  میشود  اثرنگاشته  این  نهایی  بخشهای  روزیکه  و  شب  درهمین 

نظامی و حمالت خونین گروه های    –میالدی(، تحرکات سیاسی ۲۰۱۵–خورشیدی ۱۳۹۴

تروریستی مانند گروه طالبان، داعشی ها، تحریک طالبان پاکستان، لشکر طیبه، حرکت  

ازب فاریاب،  ی اسالمی  بدخشان،  قندوز،  ازقبیل  افغانستان  درمناطق شمال  امثالهم  و  کستان 

جبهه  سرپ ل، سمنگان، بلخ و غیره چنان افزایش یافته است که هرروزگزارش جنگ های  

و تصرف " پ سته "ها یا پایگاه های امنیتی   یی گروه های متذکره دربرابر نیرو های دولتی 

توسط تروریستها و سرب ریدن های وحشتناک سربازان توسط آنها به نشر میرسند. البته این  

افغانستان،   درشمال  تروریستی  خونین  فعالیتهای  و  و  بگونۀ  تحرکات  مقدمه  بدون  و  آنی 

بلکه    بسترسازیهای نیفتاد،  جریان  به  هم  مخفی  قبلی  انتقال  و  نقل  و  ازتمهیدات  پس 

عناصرتروریستی ازجنوب به شمال کشورتوسط هلیکوپترهای خارجی آنطورکه قبالً نیز  

                                                           درجایش توضیح شده است، به راه انداخته شد.  

آگاه داخلی و خارجی، بخصوص منابع مطلع فدراتیف روسیه، وقوع  تعدادی از تحلیلگران 

را   افغانستان  از  المللی  بین  های  نیرو  ازخروج  پس  تروریستی  واقدامات  همچوفعالیتها 

پیشبینی نموده و آنرا بخشی ازاهداف ژئوپلتیکی ایاالت متحدۀ امریکا در آسیای مرکزی  



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1330 

 

دا شدن آنی سر وکلۀ تروریستهای داعشی با  علیه چین و روسیه تلقی کرده بودند. چنانکه پی 

افغانستان بیرق های سیاه درنقاط جنوب  آنها به مناطق شمال    بلند کردن  وگسترش سریع 

کشور، اگرازیکطرف برای بعضی ها مایۀ تعجب بود، ولی از سوی دیگر، از سوی افراد 

اب شدۀ ابرقدرت  و منابع آگاه سیاسی، بازتاب همان پیشبینی های قبلی مبنی برمهندسی حس

                                                                        امریکا درمنطقه شمرده شد.           

البته مقام های روسیه هم خاموش نه نشسته با درنظر داشت مداخالت آشکارجهان غرب  

چچن و ارمنستان، یک سلسله تدابیربازدارنده را درسطوح داخلی و خارجی    اوکراین،در

اقداماتی راغرض حمایت ازاسالم سنتی)غیرسیاسی و تروریستی(    رویدست گرفتند. مثال، 

ی ک مک رسانی  درداخل قلمرو روسیه، تجهیز و تسلیح متحدان منطقه یی، سد سازی راه ها

کستان،  یزی تالشهای امنیتی با کشورهای ازببه گروه های اسالمی ازخارج، همآهنگ سا

تاجیکستان، قرغزستان، افغانستان، توجه بیشتر ازسوی سازمان شانگهای پیرامون تحرکات  

افراطگرایانه و باالخره، به راه اندازی تمرینات نظامی مشترک با کشورهای متحد درآسیای  

                                                                      میانه و قفقازو ... رویدست گرفتند.  

ها درصفوف رزمی    کها و تاجیک یک تعداد زیادی از ازب وقتی گزارش ها مبنی براشترا

پیش    داعش از  بیشتر  تاجیکستان را  ازآنکه ارتش  منتشرگشتند، مقام های روسیه، عالوه 

کشوربه امضا رسا نید. این  تقویت نمود، یک قرار داد دفاعی سی ساله را نیز با دولت آن  

  " نظراوف  "نصرت  شد  گفته  که  گرفت  صورت  تر  جدی  وقتی  ازاتباع  اقدامات  یکی 

ه  فرمانده  و  تاجیکستان،  دارد  به عهده  را  درسوریه  داعش  تروریستهای  از  یی  شاخه  ی 

آن کشور  درعین حال،  " گل مراد حلیم اوف " یکی از فرماندهان سابق پولیس مخصوص  

                                                                           . پیوسته استبه صفوف داعش  

 امنیت  " گنادی نویگالس " معاون دبیرکل سازمان پیمانِ   رو " از قولِ   –نشریۀ " فارسی  

عالوه نمود که " در این کشور }افغانستان{، یک شبکۀ بین المللی    بین المللی  این نشستِ در

تالش برای نفوذ در نهاد ها و   این شبکه درحالِ   مواد مخدر ایجاد شده که نماینده گانِ   قاچاقِ 

ازمقاماتِ  بسیاری  در  و  هستند  محلی  از  موارد  اند."   این  شده  شناخته  همه  سوی 

(۴۱۶)                                                                                                          
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دفاع روسیه  آن، " سرگیشایگو" وزیر  منطقه یی  به سلسلۀ نگرانی های روسیه و متحدانِ 

ماسکواعالم نمود که پیرامون اوضاع کنونی و  ر دیگرطی یک کنفرانس مطبوعاتی دربا

دۀ افغانستان مشوش است. وزیردفاع روسیه که به کشورایتالیا سفرنموده بود، ضمن  آین 

نیز    گفت و گو با وزیر امورخارجۀ آن کشور، عین تشویش و نگرانی کشورش را با وی

گذاشت نیر.  درمیان  فرمانده   " چرکین  والدیمیر   " زمینی روسیه طی  همچنان،  های  و 

بت ها با  ستان انجام داد، ضمن دیدارها و صح م  به پاک۲۰۱۳ماه آگست  مسافرتی که در 

کشورپیرامونِ مقام آن  نظامی  که   های  داشت  اظهار  صریحاً  افغانستان،  اوضاع 

حاضر، بدون    " ما درحالِ ران است. وی افزود که  متبوعش از آیندۀ افغانستان نگدولت ِ

غانستان به  اف  کشورِ  اوضاع در ، روندِ ۲۰۱۴سال   این مسأله هستیم که بعد ازشک  نگرانِ 

انه ها گفت که کشورش برای ارائۀ  وزیر دفاع روسیه به رس  چه صورت خواهد بود ؟  

است.                                طقی در افغانستان آماده  منا  امنیتِ   تأمینِ ک جهت ِ هرگونه کم    

پخش  صدای آلمان که به زبان روسی    رو " ازقولِ   –همین ارتباط ، " افغانستان  بازهم در 

افغانستان باعث    تاشکند و دوشنبه در شمالِ   حضورِ "  میشود، درماه جوالی نوشت که  

بهتری بر خوردار باشد.. . پس    افغانستان از امنیتِ   شده که این منطقه نسبت به دیگر نقاطِ 

محلی ارتباط گرفتند که    کستان و تاجیکستان با مجاهدینِ ی از فروپاشی اتحاد شوروی، ازب

کستان و تاجیکستان  ینا امنی در مرز های ازب   طالبان و نبودِ نفوذ ِدارد...عدم ِ  تا بحال ادامه 

  افغانستان خوانده شده است ... }هدفِ شمال ِ  این دوکشور بافرماندهانِ   نیز به دلیل اتحادِ 

ک و   ی ازب   فرماندهانِ کها بای ه ازبو ریت های سیاسی و گ موقع  هردو کشور{، بدست آوردنِ 

گرو ه تاجیکها با  فرماندهانِ   تاجیک  است . اکنون جنگ   ساالران و  سیاستمداران ازمیان  

مانند گذشته    تاجیکستان  و  تالش می  کنند  که  با دو کشورِ   ازبکستان  تاجیکها  و  ازبکها 

نیاز   و سالح  مالی  حمایت  با  آینده  در  که  مینمایند  احساس  چون  کنند ،  ایجاد  را  ارتباط 

 خواهند داشت...                                                                                            

ب  حرانی شدنِ   اوضاع ، از حمایتِ   مالی و سالح نیز دریغ   تاشکند و دوشنبه درصورت 

نخواهند کرد و با  سران ِ شمالِ   افغانستان متحد خواهند شد، چون آنان نیز در این اتحاد و  

 حمایت، نفع خود را خواهند ب  رد..." )۴۱۷(                                                             



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1332 

 

" دولت خان    سلسلۀ نا امنی ها و دهشت افگنی ها در داخل افغانستان تا آنجا اوج گرفت که

  شبکۀ نیرو های امنیتی والیت پکتیا بصورت رسمی اظهار داشت که "    زدران" فرماندۀ

سرحدی پاکستان به افغانستان انتقال    القاعده مقدار زیاد اسلحه  و تجهیزات را از مناطقِ 

عمومی نیرو های امریکایی و ناتو نیزگفت که "    " جان الن"  قوماندانِ ..." و  داده است

                                                                                         القاعده دو باره جان گرفته است ..."

 

 سلسلۀ فرارها بخارج 

نگرانی  ها و  ، اخطارحران " گزارش " گروه بین المللی ب  رییس جمهور، بجای آنکه نشر

 آگاهی دهنده درپشت و پهلوی خود بداند، آنرا  شالقِ   بمثابۀ را    بین المللی  های منابع مختلفِ 

  افغان و تحلیلگرانِ   ، وطندوستانِ  سیاسی، ناظرانِ اما  خواند."   مغرضانه"  " سیاسی " و  

حران"  " گروه ب    طی نبشته ها و تبصره های شان صراحتاً گفتند که اگرگزارِش   مختلف،

 عاجل،  ن وجود دارد و درصورتیکه اقداماتِ یقت هم درآحقی ازقسماً سیاسی است، عناصر

در    دیگر   بزرگِ  یک فاجعۀداده نشود، باید منتظرِ   سوی دولت انجاممنطقی و ضروری از

                                                                                                افغانستان بود.

م  ۲۰۱۳ماه جنوری    هشتمِ بتاریخ    آنهمه سرو صدا های دلهره انگیز، حامد کرزی  بحبوحۀدر

ریکا گردید.  ام سه روزه، عازم ایاالت متحدۀ ، غرض مسافرتِ رسمی در رأس یک هیأتِ 

دفاع  تا وزیری رییس جمهور، لیون پانراک اوباما  با  قبالً تعیین شده، با   اساس برنامۀوی به  

امریکایی دیدار و گفت و گو بعمل    سناتورانِ و هیالری کلنتن وزیرامور خارجه و برخی از

بحثِ   آورد. اصلی مورد  جانب    موضوع  واقع،  راهردو  توافقنامۀ  در  با    امضای  امنیتی 

  انتخاباتِ   خاک افغانستان و پروسۀ م از۲۰۱۴خارجی درسال  نیرو های    امریکا، خروجِ 

برخالِف    این سفرحامد کرزی،تشکیل میداد.  م  ۲۰۱۴هوری افغانستان درسال  ریاست جم

  افغانستان داخل و خارج ِرا درمطبوعاتی  زیاد    واشنگتن، انعکاساتِ   مسافرتهایش بهسایر

پیرامونِ  افغانستان  مردم  بخصوص  که  بود  این  هم  آن  دلیل  داشت.  قبال  های    در  پیامد 

از  ۲۰۱۴ خارجی درسال  نظامیانِ خروج ِ و  میالدی    انتخابات   گی روندِ   چگونه یکطرف 

نا امنی و بی ثباتی ناشی از فعالیتهای تروریستی گروه    شومِ   ، آنهم درسایۀریاست جمهوری
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شب و روزیکه  نگران بودند. چنانکه دربیرونی آنها از سوی دیگر، شدیداً    طالبان و حامیانِ 

تالش آن اند تا خانواده های افغان درجوانان و  شود، تعداد زیادی ازسطور رقم زده می این  

ه واشنگتن را  سفر کرزی ب   آنکه نتایج ِ ازند. قبل  نمای کشورفرارکه بتوانند از    بهر وسیله یی 

نمایم این صفحه  آمارِ درج  میخواهم  ازدپلوماتها، محصالن،  ،  تعدادی  پناهنده گی  و  فرار 

و  ژورنالیستان  گرفته  ورزشکاران،  اخیر صورت  درسالهای  که  را  افغانستان  هنرمندان 

کمسیونِ است   پارلمان  امورِ   و  المللی  نمودبین  افشا  آنرا  فشرده  افغانستان  ی  بگونه   ،

هشت سال اخیر و   افغانستان ظرفِ خارجۀ صد دپلوماتهای وزارت امورفی ۴۰شوم : متذکر

انکه باساس گزارش  چن   ند.نگشته ا  ماموریت های شان درخارج، به وطن بر پس از انجامِ 

تنها منبع )بی بی سی  به تعداد یازده نفراز۲۰۱۲درسال  (،  های  این دپلوماتها، به کشورم 

                                                                 . مختلف درخواست پناهنده گی داده اند

رتهای رسمی، به کشور  افغان حین مسافدر ده سال گذشته به تعداد هفتاد نفر روزنامه نگار  

اند.  های اروپا، امریکا پناهنده شده  تعدادِ ، کانادا و آسترالیا  تن    به    ورزشکارانِ از شصت 

سال  ده  در از  پس  ،کشوردرمدت  در مسابقات ِاشتراک  برنگشتند.  خ سپورتی  به وطن  ارج، 

امریکا    یکساله به ایاالت متحدۀ  تحصیالتِ افغان که بخاطرِ دوصد وشصت دانش آموزِ   جملۀاز

نی که  این کشورشدند. به تعداد سی نفر از محصال   شده بودند، اکثریت آنها پناهندۀ فرستاده  

  " رهسپار امریکا شده بودند، همۀ بورسهای " فولبرایت    طریق عالی و از غرض تحصیالتِ 

                                                                   (۴۱۸)آنها درخواست پناهنده گی سپردند.

نظامی و اعضای هیأت های رسمی افغانستان، به مجردی که پای    افسرانِ حتا تعدادی از

یا امریکا باساس تصمیم قبلی  ییشان به کشور های اروپا یی و  به    خویش،    رسید، غالباً 

                                                                              . کشورهای میزبان پناهنده شدند

"وضعیت    کهم نوشت    ۲۰۱۳ماه جون سال  نامۀ " شپیگل آنالین " بتاریخ بیست و ششم ِز رو 

است که حتا دپلوماتهای افغانستان نمیخواهند در  اینده مخاطره آمیزدر افغانستان به طور فز 

، به افغانستان  پلومات پس از ختم وظیفه در خارجیدمیهن شان زنده گی کنند... بیش از صد  

بر نگشته اند... درمجموع، از یکصد و پنج دپلومات افغانستان که باید بکابل بر میگشتند و  

انجام وظیفه   امورخارجه  به در وزارت  ازجمله  میکردند،  اند،  نگشته  بر  چند  افغانستان   ،

                                                                "      سفارت افغانستان در برلین و بن    کارمندِ 
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افغانستانی ها به امنیت و ثبات در افغانستان    "  اکثریتِ مین نشریۀ المانی عالوه نمود که  هباز

عالیرتبه  هدف شان    سیاستمدارانِ   د. تحت چنین شرایطی پسران  و دخترانِ امیدوار نیستن 

اوضاع  معلوم شود.    خارج بمانند تازودتر افغانستان را ترک کنند و در    هرچه   اینست  که 

برای   آموزشی و همایش  به سفر های  که  دولتی  و غیر  دولتی  و سازمانهای  ها  بنیاد   .  .

افغانستانی ها در آلمان در هفته های گذشته تمایلی داشته اند، حاال  تردید دارند.    اشتراکِ 

آنها تصور میکنند که اکثراشتراک کننده گان در چنین  همایش ها درخارج، به افغانستان بر  

افغانستانی  که  از   اند  طرفنمیگردند... شماری از معلمین  آلمان دعوت شده  ،  حکومت 

                                                    (۴۱۹)".. به وطن بر نگشته اندتعدادی از معلمین  

مصیبت های  حران درحالی انتشار یافت که عالوه ازسایرِ گزارش های گروه بین المللی ب  

مل میسوختند و  بیکاری کا افغانستان درآتِش   شهروندانِ یاسی و اجتماعی، ملیون ها نفر ازس

  ن مشغول کار های بسیار شاِق فزیکیمیه   کودکِ بیشتر ازیک ملیون و پنجصد هزاربه تعداد  

  شویی  و کار های ساختمانی بخاطر تأمینِ  سنگ، موترذغالِ   پزی، معادنِ در داشهای خشت  

و    مخارجِ  دوامدار  جنگهای  نتیجۀ  در  اکثراً  که  کودکانی  بودند.  شان  خانوادۀ  اعضای 

هیچ حمایتگری نداشتند و راه شان بسوی درس و مکتب     یتیم شده  ،ستمگریهای تفنگداران

                                                                        و آیندۀ روشن و مطمئن مسدود بود. 

بشرِ کمسیون   نشرِ خورشیدی  ۱۳۹۱ سازمان ملل درسال  حقوق  که    ، طی  گزارشی گفت 

این کشور    کودکانِ   مکانها برای کودکان افغان است  و وضعیتِ افغانستان یکی از بد ترین  "

کودکان ِ  میباشد.  کننده  نگران  جنسی  سخت  های  تجاوز  قربانی  غالباً  سال،  خورد 

                                                                                                         میشوند. 

یک منبع وزارت    قولِ خورشیدی از  ۱۳۹۲نهم ماه حوت سال  خدی " بتاریخ  خبرگزاری " ب  

افغانستان به شکل کم    توزیع پاسپورت برای شهروندان    روند  : "  داخله نوشت که  امورِ 

... درحال حاضر تنها در شهر کابل روزانه از ششصد تا   سابقه ای افزایش یافته است 

ع میشود، این رقم در سال گذشه به مرز  هفتصد جلد پاسپورت به شهروندان کابل توزی

پاسپورت میرسید. اما این نگرانی به شدت در کشور مطرح است که متقاضیان برای    ۱۵۰

."                                            افزایش یافته است    ۲۰۱۴خروج از افغانستان در سال    
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روشن از آیندۀ    که عدم دور نمای  میگویندخبرنگاربی بی سی عالوه نمود که " خیلی ها  

افغانستان، مخالفت رییس جمهور با امضای پیمان امنیتی با امریکا، احتمال وقوع جنگهای  

دالیلِ  از  درافغانستان  رقم سرمایه گزاری  در  کاهش  و    خروج شهروندانِ افزایش ِ   داخلی 

                                                                                  افغانستان از کشور است ..." 

بیشترازهمه موجِ آنچه  مر  ،  امیدی  را  نا  سیِرفرارازکشور  و  داد  گسترش  را  افغانستان  دم 

 ماه جون سال  دفتررسمی وسیاسی گروه طالبان بتاریخ هجدهمِ   ، همانا گشایِش تسریع بخشید 

یکبارِ میالدی در  ۲۰۱۳ آنها بر  دیگر بیر   دوحه مرکز قطربود که  ق " امارت اسالمی " 

البته این رویداد    دفتر آنها به اهتزاز در آمد و همه را وحشتزده ونگران ساخت.  عمارتِ فراز

                                                                                      .را در جایش متذکر خواهیم شد  

رسا نید که    ویچه ویله " ترجمۀ یک تحقیق سازمان ملل را به نشر، رادیو " د بهمین سلسله

کودک در افغانستان می میرند که بیشترین    ۲۷۵" روزانه،  :  ن چنین آمده بوددر بخشی ازآ

شان پایین تر از پنج سال دارند و این مرگ و میر ناشی از ناخوشی های قابل پیشگیری  

شد.... هجده در صد کودکان یا نزدیک به یک  اند که سؤ تغذی یکی از عوامل مهم آن میبا

رند ... سی در صد سؤ تغذی شدید  ملیون طفل در سراسر افغانستان از سؤتغذی رنج می ب  

قحطی شمرده میشود. این درحالیست که افغانستان کشوری    در بین کودکان، یکی از شرایط  

میباشد که در آنجا سایر معیار ها مانند مرگ  و میر و گرسنه گی که ملل متحد را وادار  

ضروری  یادآوری این موضوع نیز  (۴۲۰) به اعالم حالت قحطی میکند، وجود ندارد..."

 نا معلوم و گاهی  ه سوی سرنوشتِ واقع، ب در بخارج    افغانهاپنداشته میشود که سلسلۀ فرارِ 

قبال داشت. مثالً گزارشهای مربوط   سخت دلخراش وغم انگیزرا نیز در، حوادثِ خطرناک

افغانها درمسیر راه های صعب قتل  قاچاقبران، منسوبینِ   العبور  به  توسط  امنیتی    ومخفی 

توسط مقام های    صد ها افغان  انداختنِ کشورها، رهزنان و طالبان، دستگیری و به زندان  

افغانها    کشتی ها یا قایق های حاملِ   امنیتی کشورهای مختلف؛ شکنجه واعدام، غرق شدنِ 

     نشرمیرسیدند.                      پیوسته به  امثالهم درآبهای توفانی یونان، ترکیه، آسترالیا و 
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امضای پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا مقدمات  

به جریانِ  برمیگردیم  ونتایج مسافرت ویحامد ک  مسافرتِ   حال  به واشنگتن  اینکه  رزی   :

و    کاخِ   سقفِ درزیرِ  نکات  چه  شان  های  هیأت  اعضای  و  جمهور  رییس  دو  میان  سفید 

اماخاص مطرح گردید،    موضوعا تِ  و  نشد،  روشن  فشردۀکامالً  طی    ،آندو   اظهاراتِ   ، 

:  باراک اوباما همینکه به سخن  دید، چنین بودگرنس مطبوعاتی که درکاخِ مذکوردایر کنفرا

ازتعارفات ِ پس  "  آغازنمود،  گفت  درمعمول  به    ۲۰۰۱سال  امریکا  بخاطری  میالدی 

با آن یکجا کار میکردند، بجنگیم؛    افغانستان نیرو فرستاد تا علیه القاعده و گروه هایی که 

ن سال به تعداد سه هزارامریکایی را به قتل رسا نید. ما پس از دوازده زیرا القاعده درآ

  تهدیدی برای ما نیست.   ، دیگر. یعنی القاعدهده بودیم، رسیدیمسال به هدفی که تعیین کر

به تعداد دوهزار مرد و زن امریکایی در افغانستان و درجنگ با تروریسم جانهای شان را  

، یعنی  م۲۰۱۳از دست دادند. عملیات نظامی نیرو های امریکا در افغانستان در بهار سال  

بعهده ی امنیت    تأمین  به پایان خواهد رسید و مسوولیت  موعود    ازتاریخ  چند ماه زود تر

شد.   خواهد  سپرده  افغانستان  ارتش  های  سال    ماموریت  نیرو  از  پس  در    ۲۰۱۴ما 

ما   بود.  خواهد  وتقویتی  مشورتی  آموزشی،  خواهیم  افغانستان،  افغانستان  در  هدف  دو 

القاعده و شرکایش. ما توافق کردیم    مبارزه علیههای افغان و: تعلیم دادن به نیروداشت

م که چه تعداد از نیروهای امریکایی  یتواندفتری داده شود. حال گفته نه می   که برای طالبان 

، ما در هرجای دنیا که سربازمستقر  درافغانستان باقی خواهند ماند  ۲۰۱۴پس از سال  

مصوونیت   از  ایم،  برخوردارهستند  نموده  ام}  قضایی  قانون  مطیع  ریکا  تنها 

دراثر  }هستند{ اگر  که  شویم  مطمئن  میخواهیم  نیز    حکومت  خواهش    ودرافغانستان 

سربازان   از  تعدادی  سال  افغانستان،  از  پس  را  مان  نگهداریم،  درآ  ۲۰۱۴  کشور  ن 

                                                            "  و . . .  قضایی بهره مند باشند    ازمصوونیت  

  کدام توافقنامۀ طی این دیدار،  یس جمهور چنین استنباط گردید که  دو ری   ازالبه الی اظهاراتِ 

چنانکه، حامد کرزی  .  هایی برخاست، به امضا نرسید  آن سر وصدا  امنیتی که قبالً پیرامونِ 

ردد،  میخواهد وقتی به افغانستان برگ: یکی از خبرنگاران در کاخ سفید گفت دربرابرسوالِ 

افغانستان در این    این موضوع را به لویه جرگۀ عنعنوی مطرح نماید تا دیده شود مردم 
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امریکایی درخاک افغانستان{ چه فیصله خواهند نمود؟    زمینه}مصوونیت قضایی سربازانِ 

                                                                                                              " 

  مردمِ  جالب، پذیرفتنی و مهمی که میتوانست انتظاراتِ  چنانکه مالحظه میشود، هیچ نکتۀ

. سخنها  داشتمی رییس جمهور امریکا وجود ن رس   ، درسخنانِ برآورده سازد  افغانستان را

مبارزه علیه دهشت ه گفته شد. مثالً اوباما هرگز ازکامالً فلترشده، دپلوماتیک و محتاطان 

خارجی آنها ذکری بعمل نیاورد. ازحکومت پاکستان که برای    طالبی و حمایتگرانِ   افگنانِ 

  ایحمایت ه بدینسو پایگاه و پناهگاه بخشیده و آنها را تحتِ   سالهاای تروریستی از گروه ه

در تا  است  قرارداده  لوژستیکی  و  نظامی  و سایرِ سیاسی،  و هندوستان  مناطق  افغانستان 

  مردمِ   ینده و سرنوشتِ آازجهان خون بریزند و وحشت بیآفرینند، انتقادی صورت نگرفت.  

افغانستان و اینکه به چنگ و دام چه بال هایی خواهند افتاد، هیچنوع تماسی    حرمان کشیدۀ

، این مسافرت و مذاکرات را   جانب حکومت حامد کرزی گرفته نشد. با آنهم، سخنگویانِ 

امریکایی از   " موفقیت آمیز" و " بی بدیل " خواندند و دلیل شان هم این بود که سربازانِ 

نظامی خویش متمرکزخواهند شد، زندانها و  ون شده به مراکزِ افغانستان بیر   قرا و قصباتِ 

امریکا وجه هشتصد    این کشور تعلق خواهد گرفت،    افغانستان، به دولتِ   زندانیان درخاکِ 

                                 هر سال به دولت افغانستان خواهد پرداخت و . . .  ملیون دالر در

حامد کرزی، ضمن سخنرانی  میالدی بود که    ۲۰۱۳  باآنهمه، میانه های ماه مارچ سال

و رسانه ها، با یکنوع بر     ارتش، کارمندان دولتی، اهالی والیات هایش درمحضر افرادِ 

  فراغتِ   ردهمآ یی  که به مناسبتِ افروخته گی ازامریکا انتقاد بعمل آورد. مثالً، دریک گِ 

وزارت دفاع درکابل برگزار شده بود، گفت که " اردوی ملی ما بحد    سربازانِ عده یی از

کافی آموزش دیده و اینها خودشان ازافغانستان دفاع میکنند و ما بیش از این به نیرو های  

"  حاضرین گفت که  وطی سخنرانی اش دروالیت هلمند، خطاب ب  خارجی نیازی نداریم." 

امریکایی ها به ذخایر  زیر زمینی ما چشم    ..ندارد.    تروریسم حقیقتجنگ امریکا علیه  

با خارجی ها در اروپا  با طالبان درتماس مخفی است ... گروه طالباندوخته اند. امریکا 

(                            421)چاکلیت میخورند، ولی در افغانستان خون می ریزانند و ...   
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سیاستهای دولت کرزی  روشها و    سخنها،مگرمردم افغانستان، بازهم باساس تجاربی که از 

ده سال حاصل نموده بودند، آنهمه ژستها و سخنها و اعتراض ها را به "  ظرف بیشتر از

                                                                       بازی موش و گربه " تعبیرمیکردند.  

  درمصررا بیاد آوریم که   افغانپژوهشگرِ یک    سخنانِ یده یی ازالزم است دراین رابطه، ب ر

بارزه ی ایاالت متحده با تروریسم  "  در این نوبت نیز م:  " پیام آفتاب " آنرا به نشر سپرد

افغانستان    داخل    بنیاد گرایی، مبارزه ای تک بع دی و بیشتر متمرکز برگروه های مسلح    و

گذشته    مرزی خط دیورند )مرزافغانستان و پاکستان( ماند. کسانیکه درسی سال    و مناطق  

ادگرایی در این بنی  درآن سوی مرز های افغانستان پرورش دهنده گان اصلی و قدرتمند  

کهای چند  منطقه بودند، همچنان از تیر رس به دور ماندند و بلکه دو باره به آنان کم  

افغانستان   درداخل  شد.  توجه  ملیاردی  به خشکاندن  هم  بنیاد    چندانی  فکر  های  ریشه 

مدرن   مفاهیم   گرایی نشان داده نشد و برای توسعه ی فکری و فرهنگی جامعه و تزریق  

مختلف به عناصر و    به بدنه ی فرهنگی کشورتالشی صورت نگرفت و بلکه به اشکال  

بنیادگرایی همچنان پا   مجدد داده شد و گفتمان    گروه های بنیاد گرا مجال فعالیت و مانور  

                                                                                               بر جا ماند..."

کرزی به  حامد    سفرِ   آستانۀه سخنگوی گروه طالبان دراین نکته را نیز باید متذکر شد ک

نیرو های ناتو درافغانستان    حضورِ اگرراجع به تداوم ِ"  که    ار صادرکردواشنگتن، اخط

    "            توافق صورت بگیرد، دیگر هرگز صلحی در این کشور بوجود نخواهد آمد... 

و کرزی بسوی طالبان رهبران بریتانیاچرخش سیاسی    

نا پایدار، یک هیأت   تذکراین موضوع نیزضرورخواهد بود که دریک چنین حال واحوالِ 

و  پاکستان گردید  پایتخت  آباد  اسالم  عازم  و گوهای    ضمنِ   "شورای عالی صلح"  گفت 

را که در    گروه طالبان  آن کشور تقاضا بعمل آورد تا آنعده از زندانیانِ   دیگر، از مقام های

این  هیأت " شورای عالی صلح "    میبرند، آزاد سازند. ظاهراً دلیلِ زندان های پاکستان بسر 

تان نقش بازی کنند.  وقطع جنگ درافغانس صلح رها شده در تسریع پروسۀ طالبانِ  بود که

مقام های بخاطرِ   چنانکه  این زندانیان را ظاهراً  از  تعدادی  تقاضای  پاکستانی،  به  توافق 

د  جانبِ  بمنظوربازی  درواقع،  واما،  اقدامِ یافغانی،  و  تبل   پلوماتیک  و   رها    یغاتینمادین 
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تازه، به تعداد    افغانستان نیز دریک اقدامِ وازی بدان، حامد کرزی رییس جمهور نمودند. م 

رمِ   صد ها تن ازطالبانِ    تروریستی دستگیر شده بودند،   اقداماتِ    توسل به  زندانی را که به ج 

مشهور بگرام آزاد    پلچرخی کابل و زندانِ   از زندانِ   کم ریاست جمهوری، ح    با صدورِ 

                                                                                                           نمود.

مدنی افغانستان این سوال را مطرح    جامعۀ  سیاسی و همچنان فعالینِ   انِ آگاهان و تحلیگر 

نمودند که باید دولت افغانستان برای مردم بگوید که آنهمه زندانی آزاد شده به کجا خواهند  

گروه طالبان و    ؟ موضعگیری شان در قبالِ تماس خواهند شدکی و کدام منبع دررفت؟ با  

طالبان خواهند پیوست و    تروریستی  د بود؟ آیا آنها مجدداً به گروهدولت افغانستان چه خواه

نسانهای صلح خواه منیت مردم این کشور خواهند جنگید ویا بحیث ابازهم علیه آزادی و ا

ای بودند که هرگز پاسخی نیافتند،  ، سوالهاین   به زنده گی ادامه خواهند داد؟  و ضد جنگ

ین بود که  ولی آنچه را مسوولیِن محلی وسربازاِن میدان های جنگ دیدند و اظهار داشتند، ا

به جنگ و ترور متوسل   پیوسته و مجدداً  به صفوِف گروه طالبان  رها شده گان، عمدتاً 

                                                                                                         شدند.   

بود ضعف،    همینجا  یکطرف  از  افغانستان  مردم  فسادِ که  و  را    گستردۀ  ناتوانی  دولت 

به سوی گروه  بین المللی آن    گرم امریکا و متحدانِ   سوی دیگر، گرایشاتِ مینگریستند و از

و شرم آوریست    عجب میگفتند که این چه بازی مضحکطالبان را به بررسی میگرفتند، با ت

آنها وقتی  بخصوص،  دارد؟  جریان  دوستانۀ   اقداماتِ ،  که  افغانستان  طالب  نفوذِ دولت   ،  

رسمی طالبان    دیوانِ   کشور، گشایش دفتر و  مختلفِ   نقاطِ روزافزوِن گروه های تروریستی در

پاکستان و امریکا   زندان های افغانستان و  زندانیان این گروه ازموج وارِ   درخارج، رهاسازی

ی دیگر  جا ها  هلمند و    دولتی درنورستان و   سالح های گرمِ   ، "مفقود " شدنِ ) گوانتانامو(

بازیهای مشکوک و توطئه آمیز را مالحظه میکردند و یا می شنیدند، به شک و    وباالخره، 

افزوده میگشتتر با درک و شعورِ .  دید و نگرانی های شان  البته  افغانستان  سیاسی  مردم 

ملی شان،  هستی  امورِ درسالهای پسین در خارجی  جنگها و دخالتهای آشکارِ   ناشی از تجاربِ 

  ،ابرقدرتها  ستراتژیکِ ا  اتهای ارشد و تحلیلگرانِ برخی از دپلومفراموش نکرده بودند که  

جغرافیایی و  سیاسی  های  "    آیندۀ  پیرامونِ   مهندسی  آقای  مثالً،  میدادند.  بیرون  افغانستان 

بررسی دارد،    آن کشور را تحت  ستراتژیکِ که اموِر اتحقیقاتی بریتانیا    مرکزِ   رییِس چپمن "  

: " درحالیکه جنگ در افغانستان از مرز ده سال  م واضحاً اظهار داشت که    ۲۰۱۰در سال  
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فرا ترمیرود، صبر وحوصلۀ مردمی که کشور هایشان در افغانستان حضور نظامی دارند،  

ً برای حضور نظامی دراز مدت در این کشور کمرنگ تر میشود..." و متعاقب  همین کارمنِد    ا

انگلیس، عالیرتب  برتشکیلِ   ۀ  مبنی  را  والیت    امارتِ   مجددِ   طرحی  درچند  طالبان  گروه 

  : داده میگوید  بیرون  تا  افغانستان  را میسر میکند  این زمینه  برای طالبان  این طرح    "

خود شان را اداره کنند  و عملیات نظامی در صورتی انجام شود که القاعده به این  مناطق  

مناطق برگردد. "   این نمایندۀ استعمارکهنه کار   عالوه میکند که: "   هرگاه  این برنامه  

عملی شود، بسیاری از سربازان   ناتو میتوانند از افغانستان بیرون آورده شوند و آنانیکه  

در آنجا باقی  می  مانند، میتوانند به جای جنوب، در شمال تمرکز کنند... یک حکومت    نا  

 منظم فدرالی برای افغانستان بهتر است "                                                                 

مقاله یی ، پا    طی نگارِش " نشریۀ " پ ست گزت " بنام " جک کلی "  یکی از " تحلیلگران ِ 

" افغانستان کشوریست که انگلیسها آنرا در قرن نموده گفت :  تررا از گلیم خویش دراز 

نزدهم بحیث یک سپر ایجاد کردند تا مردمان  مختلف و مخالف باهم درآن زنده گی کنند، 

ندارند... ما با تالشهای مان غرض  ایجاد  یک  مردمانی که هرگز یکدیگر  خویش را دوست  

دولت مرکزی به د ور حامد کرزی، در حقیقت بر ضد  منافع مان عمل خواهیم کرد... بگذار  

تاجیکستان، به آن   با  داشتن  هفتصد و پنجاه مایل مرز مشترک  با  تاجیک  هشت ملیون 

نجاه مایل مرز مشترک  کشور مدغم شوند، بگذار نهصد هزار ترکمن با داشتن  چهارصد و پ

با ترکمنستان، با چهار اعشاریه ن ه ملیون ترکمنستانی ها مدغم شوند، دو اعشاریه پنج  

   "      ملیون ازبک را بگذارید با بیست و هشت ملیون ازبکهای  ازبکستان یکجا شوند

بلک ویل " با صراحت تمام    رابرتکشتۀ امریکایی بنام "ویا یکی دیگرازدپلوماتهای کار

گفت که  "  امریکا برای عبور از ب  حران و پایان دادن به آن، بهتراست افغانستان را به دو  

کشور تقسیم کند...  باید ده والیت جنوب شرقی افغانستان برای طالبان و اگذارشود تا امارت  

خود شان را درآن جا تأسیس نمایند و امریکا درآن صورت میتواند تنها به شمال افغانستان  

 توجه داشته باشد... ") ۴۲۲(                                                                               

آیندۀ  پیراموِن  استعماری  الضمیردولت های  مافی  و  اهداف  نیات،  میتواند  خوانندۀ محترم 

سرزمین باستانی افغانستان را ازال به الی چنین اظهاراِت آشکار و اما بیشرمانۀ آنها بخوبی  

                                                                                                     درک نماید.  
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این موضوع درهمینجا ضروریست که گوشه هایی ازگزارش های مقام های امریکایی  ذکرِ 

عراق را به سه بخش   گویا ، درنظر دارند  ها باساس طرح " خاورمیانۀ بزرگ " میرساند که آن

  " کردستان" ، " والیت سنی نشین" و منطقۀ " شیعه نشین " تقسیم نمایند و " بلوچستانِ 

کنند.                         جنوب غرب پاکستان و جنوب شرق ایران ایجاد  جدید " را از الحاق ِ   

ترسیم نموده اند : از قبل چنین به همان مقصد هم هست که نقشۀ جدید آتی را   

 

  ، از قولِ اندیشمند() آقای    " امریکا در افغانستان " بقلم    عنوانِ   دریک نوشته یی که تحتِ 

...  جبهۀ متحد پس از احمد شاه مسعود میخوانیم که : "  محمد قسیم فهیم یکی از رهبرانِ 

روسی مذاکره شد، آنها گفتند که جورج بوش با پوتین مذاکره کرده و فیصله   وقتی با هیأت  

نمودند که افغانستان بدو قسمت شمال و جنوب تقسیم شود. بوش گفته که پاکستان را قانع  

   ..."میسازد. شما هم قانع شوید و در شمال حکومت تشکیل دهید، ما از شما حمایت میکنیم

بتاریخ ِ   قولِ م مطلبی را به نشر سپرد که از۲۰۱۳دوم ماه جوالی  نشریۀ " کابل پرس " 

اگر   که  معتقدند  اروپا  اتحادیۀ  اطالعاتی  های  سازمان   ...  "  : بود  شده  گفته  آلمانی  منابع 

و این کشور به  می افتد  به خطر   وضعیت فعلی تنها رها گردد، ثبات به زودی  افغانستان با  

، طالبان و مافیا تقسیم خواهد شد... یک روزنامۀ آلمانی   محلی جنگ ساالرانِ   قدرتِ   مناطقِ 
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نوشته است که  وزارت دفاع آن کشور طی یک گزارش محرمانه عنوانی  بنام  یونگه ویلت  

طرناک است و در آیندۀ نزدیک  ه  اوضاع در افغانستان در مجموع خ پارلمان، گفته است ک

                                                        ( ۴۲۳)باید در انتظار حمالت شدید بود...."  

نه تنها    می دیدند و با گوشهای شان می شنیدند کهتان با دو چشم سرویا وقتی مردم افغانس

افغانستان  طرف رییس جمهورفرین بدون اندکترین مالحظه یی ازانتحاری ودهشت آ  طالبانِ 

امنیتی  حقوقی، قضایی و    مسایلِ   داشتِ " خطاب گردیده بدون درنظر  " برادران ناراض

  ، ( افغانستان و پاکستان)رژیم   وهرد   ، حبس رها ساخته میشوندجوقه جوقه وگروه گروه  از 

تبانی   طالبان را   زندانی شدۀ    سرکرده گانِ  پرده   های  باساس  و   پشت  نموده  آنها   آزاد   به 

رزی درعین حال، پیوسته  ص، دولت حامد کو بخصو  جانی و سیاسی می بخشند   مصوونیتِ 

  فهرستِ ا ازسازمان ملل تقاضا بعمل می آورد که سردسته های این گروه ر  مقام هایاز

مقام های امریکایی میخواست تا زندانی های  حذف نماید و یا کرزی از   نسیاه آن سازما

ن بیشتر از  نگرانی های شارها سازند،    مربوط به گروه طالبان را از زندان " گوانتانامو"  

رییس جمهور افغانستان تا بدانجا ادامه    این نوع تالشها و تمهیداتِ   پیش افزایش می یافت.

   "   گروه طالبان اعالم نموده ایم  ما عفو کامل را برایگفت "    ها رسانه  یافت که ازطریقِ 

مالعمرمیتواند خودش را برای کرسی ریاست جمهوری افغانستان کاندیدا کند  "ونیز گفت: 

"    دولت افغانستان هنوز هیچ نوع اقدام قاطع علیه طالبان به راه نینداخته است . ، " "  

ن وی ظرف چندین سال،  معنی این سخنان این بود که باکی ندارد اگرمال عمر و همکارا

بیگناهِ خون ِهزاران   ریخ   انساِن  را  داغدارو افغانستان  را  خانواده  هزاران  ماتم  تند، 

 قومی  ، آتِش خانمانسوزِ آب و خاک را بی دست و پا نمودند این انسانِ دارساختند، هزاران 

نا بود  و زبانی را مشتعل کردند،   پ ل وپ لچک را  هزارها مکتب را آتش زدند و هزاران 

   ...         ال اقل صد ساِل دیگر عقب راندند و   کردند و افغانستان و مردم آنرا برای مدتِ 

دولتی این بود که هرشخص یا    وچ وسیاست های نا درستِ پ  معنی دیگِر چنین اظهاراتِ   

خودش را به کم ک بیگانه ها مسلح سازد، به انسان ک شی    گروه دیگِر تروریستی نیز میتواند

وسیع بپردازد، مرتکِب انواع جنایت ها شود، زورگویی کند و به قتل و کشتار و انفجار و  

و مماشات و ... نه تنها ازهرنوع مجازات    انتحار متوسل شود و درفرجام، با عفو و بخشایش 

قانونی مصوون اعالم خواهد شد، بلکه با رها شدن اززندان و پنجۀ قانون واعطای امتیاز  
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سازشهای شرمسارانۀ دیگر، به حلقۀ حاکمیت دولتی و یا اعطای    مالی و سیاسی و های  

شد. خواهد  سرفرازساخته   ... کشورو  والیت  فرهنگ   چندین  ازمجازات    معافیت  اینست 

ناهان این  ه همه روزه خون پاک معصومان و بیگ تروریستان و جنایتکاران شناخته شده ک

                                                               سرزمین را بیدریغانه به زمین میریزانند.

میکرد که گروه طالبان هنوزهم به دستگیریها،  حامد کرزی این سخنان را درحالی تکرار

نقاط ِ  در  شان  باکانۀ  بی  وبیدادگریهای  انفجارها  کشتارها،  کشورمختلفِ اختطافها،  ادامه   

  بحیث نگهبانِ صرفاً  میدادند. مثالً، آنها دست و پای سه تن ازافغانهای بی بضاعت را که  

آنها،  به شکل بیرحمانه    طافِ یک مؤسسۀ امدادی در والیت هرات کارمیکردند، پس از اخت

                                                                                              یی قطع نمودند.

                                                                                            

 

ریده اند طالبان یک دست و یک پایش را ب  یکی ازنگهبانانی که   

گزارِش  چندین  نیافت.  پایان  درهمینجا  های گروه طالبان  بیرحمی  مؤثق درسطح  سلسلۀ   

  ی کشور به نشر رسیدند که حاکی از راهگیری مسلحانۀ طالبان، متوقف ساختنِ رسانه ها

ترانسپورتی  ازو کشتارِ   وسایِل  اعم  این   دسته جمعی مسافران  بود.  و کودک  زن و مرد 
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کارگرانِ  علیه  حتا  جمعی  دسته  بضاع  کشتارهای  های  بی  درنزدیکی  که  حماالنی  و  ت 

ناچیز روزانه کار    حصول مزدِ   برابرِ فغانستان، واقع در والیت فراه درامرزمیان ایران و 

                                                                                     میکردند، نیز گردید.   

رییس جمهور افغانستان و تیم    نبود، بلکه گهگاهی دماغِ هم  البته این نگرانی ها یکطرفه  

، سمتی و زبانی با   قومی کاری او را نیز مکدر مینمود. با آنکه حامد کرزی یا باساس ح بِ 

یکطرف سخت  کشور، از  ورام قدرت های ذیدخل درگروه طالبان و یا به اشاره و دستورِ 

این گروهِ  تا  بود  از راه مذاکره، تضرع متمایل  تروریستی را  بخود    امتیازدهی  و  تبلیغ   ،

این تالش  ازسوی دیگرمیدید که درشامل سازد، ولی    دولتی  قدرتِ   نزدیک نموده درمکانیسمِ 

، آلمان  ... و  ، عربستان، فرانسهر مانند امریکا، انگلیس، پاکستانو تمهید، طرفهای دیگ

مخالفِ   تِ تشکال یا  اپوزیسیون"  نیز  "  کرزی  فعال    دولت  سٌری  بگونۀ  عمدتاً 

                                                                                                          هستند.

حرفها و  خویش می انگاشت،   برنامه های خاِص   خالفِ پس همچو تالشهای موازی را که  

افغانستان علیه امریکا تحویل    سخنهای ظاهراً مخالفانه یا لجوجانه یی را ازطریق مطبوعاتِ 

بهمین   سال  میداد.   مارچ  درماه  کرزی  حامد  باز  ۲۰۱۳سلسله،  کمپاینِ میالدی    یکنوع 

دولت    استیذانِ   تبلیغاتی علیه مقام های امریکایی را به این دلیل براه انداخت که گویا بدونِ 

                                     تماس و مذاکره میباشد.، با نماینده های گروه طالبان در افغانستان

خورشیدی خویش به نقل    ۱۳۹۱ماه حوت سال  ۲۹نشریۀ انترنتی " پیام آفتاب "  درشمارۀ  

پ ستزاز رو  افغانستان به صورت  " نوشت که "  نامۀ "واشنگتن  با  پنهاناپوزیسیون   ی 

. این در حالیست که حامد کرزی بارها تأکید کرده است که  طالبان وارد مذاکره شده است 

"... است  طالبان  با  مذاکره  راه  تنها  صلح  عالی  نقل     شورای  به  همچنان  آفتاب  پیام 

افغانستان و    دولت    مخالف  احزاب    درحال حاضر مذاکرات  تلویزیون " لمر" افزود که "  از

                                                                        سلح در چند کشور ادامه دارد ..."  م  مخالفان  

   احزابِ اینده های " شورای عالی صلح " و ن نیز افشا شده بود، این بود که نمآنچه قبل ازآ

  خارجی های  ازکشورمخالف ) اپوزیسیون( دولت افغانستان و همچنان نماینده های برخی  

  ، ایران، روسیه  حدۀ عربیمت  ، اماراتِ ترکیهآلمان،  ،  انگلستان، فرانسهه شمول امریکا،  ب 
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بوده    ی پنهانی گو مذاکره و گفت و   گرمِ جهان سر  های مختلفِ و غیره در شهرها و مکان  

مذاکره و معامله با آنها   نزدیکی با گروه تروریستی طالبان و تالش درجهتِ   تب و تابِ   اند.

نیز    ۲۰۱۳درسال   ایران  اسالمی  جمهوری  های  مقام  حتا  که  گرفت  باال  بحدی  میالدی 

  دریک چنین مسابقۀ مخفی تداخل یافت. چنانکه شبکۀ اطالع رسانی افغانستان درهفتۀ اخیرِ 

یاسی طالبان در  شد از نماینده گی سیک هیأت که گفته  "    ماه می همین سال نوشت که 

رد تهران شده بود ... این هیأت به سر  واخورشیدی  ۱۹/۲/۱۳۹۲ریخقطرمیباشد، درتا

نیرو های ناتو و امریکا    خروج    ایرانی در تهران پیرامون    پرستی سید طیب آغا با سران  

تحوالت پس    پیرامون  ایرانی ها را  گفتگو کرده و نظرات    ۲۰۱۴از افغانستان پس از سال  

است."                                                                               گرفته  ۲۰۱۴از سال    

" که  افزود  همچنان  افغانستان  رسانی  اطالع  خود  شبکۀ  وبسایت  در  اشپیگل،  روزنامۀ 

سال گذشته  میالدی    گزارش داده است که سازمان اطالعات خارجی آلمان در ماه نوامبر  

  با امریکا او را    گروه طالبان را به این کشور انتقال داده و زمینۀ مذاکرات  یکی از سران  

سال گذشتۀ میالدی، سید طیب    . سازمان اطالعات خارجی آلمان اواخر  فراهم کرده است

این  آ  ر مونشن آلمان انتقال داد، بعدآغا را با یک هوا پیمای آلمانی از خلیج فارس به شه

سازمان یکجا با وزارت امورخارجۀ آلمان به طور محرمانه با سید طیب آغا و همچنان  

                                                                         نمایندۀ امریکا گفتگو کردند..." 

سید طیب آغا هنگام ورود به  "روزنامۀ اشپیگل مینویسد که    قولِ شبکۀ اطالع رسانی از

  آلمان باید دستگیر میشد، چون او در رأس  فهرست رهبران طالبانی قرار داشت که تحت  

   "     سازمان های استخباراتی کشور های عضو نا تو بود، اما این اتفاق نیفتاد...:  پیگرد  

مله گریهای  پلوماتیک و معایهای سیاسی و د، تماسگیری  ازآنهمه خرام های آشکارو پنهان

چنین    با طالبان  غربی و منطقه یی  های مختلفِ کشور  دولتمداران افغان و   سویپشت پرده از

می آوردند تا  های ذیدخل، سعی بعمل  یک از کشورکه احتماالً هر  )و برمی آید(  می آمدبر

فغانستان، گروه  احضورفزیکی و اطالعاتی در  سالهای پسینِ و یا در دوازده سال جریانِ در

بسازند  برای آیندۀ خویش  طالبی را مخفیانه و بی سر وصدا   ومختلف  حها و گروپهای مسل

گزارش گروه بین  افغانستان، ضمن آنکه نشرِ جمهوررییس  و با آنها درتماس دایمی باشند.  

ازکشورنیز ادامه  المللی بحران را " تبلیغاتی " خواند، درعین حال به سفرهایش بخارج  
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کشور، دراخیرماه اپریل سال   درداخلِ نا امنی ها و نگرانی ها  موازی با جریانِ ، داد. مثالً 

فنلند۲۰۱۳ ممالک  به  و م  دانمارک  سفرنمود،  همکاری    استونی  های  نامه  موافقت  تا 

ن شب و  رسانه ها درآبه امضا برساند.  را  متذکره و ممالک ِ دت فی مابین افغانستان  مدراز

کاریروز وتیم  جمهورافغانستان  رییس  که  های    اظهارداشتند  موافقتنامه  امضای  وی، 

کشور بخصوص  و  جهان  کشورهای  با  آیندۀ  همکاری  برای  تضمینی  را  اروپایی  های 

پس   خارجی  خروجِ ازافغانستان  نیروهای  کشور  دیگرِ میدانند.  ازآن  به  مسافرِت  کرزی 

یکبارِ  که  بود  اعتراضاتِ   هندوستان  و  سیاسی  های  حساسیت  را  جانبِ   دیگر  پاکستان   

نظامی مورد نیاز    . زیرا وی طی همین مسافرت، فهرستی از وسایل و وسایطِ برانگیخت

این مورد را    ک دربرد و از مقام های آن کشور تقاضای کم  افغانستان را با خود به هند  

سخنگوی حکومت    .بود فهرست مذکور بعمل آورد. گفته شد که وسایل ثقیلۀ نظامی نیز شاملِ 

توان داشته باشد برای افغانستان دریغ  داشت که هرآنچه حکومت متبوعش در  هند اظهار

د که ازیکطرف، اگرجانب  نخواهد نمود. اما، آنچه این روند را دچار تردید مینمود، این بو 

  افغانستان بفرستد، بایستی محموله ها، خاکِ ک های نظامی برای  چنین کم    خواستهند می

میکردند و این چیزی بود که مقام های پاکستانی هرگزبدان اجازه نمیدادند.  پاکستان را عبور 

بین المللی آن    جانب دیگر، تا آنزمان روشن نبود که پالیسی ابرقدرت امریکا و متحدانِ از

افغانستان حتا دربرابر    تضأ خواهد نمود؛ زیرا ازیکطرف اگر قرار باشددر این زمینه چه اق

موردبرخی   پول    ،خویشنیاز  ازوسایل  هند،  جانب  سوال ِبه  حتماً  به  بپردازد،  مربوط 

ابرقدرت امریکا    سوی دیگر، مادامکه خواهد بود و ازمطرح    وانیهای عظیم مالی اشنات 

مالی و نظامی    بربنیاد مالحظات خاص سیاسی، ظرف دوازده سال دخالت مستقیمِ   نخواست

  ضرورت های نظامی این کشور را مرفوع سازد، آیا به هند و سایرِ   اش در افغانستان،

حساسیت    و یا با درنظر داشتِ داد دست به چنین اقدامی بزنند ؟  اجازه خواهد    کشور ها

  ، ازخطراتِ  معاملۀ نظامی هند با افغانستانان، روندِ سیاسی میان هند و پاکست   های عمیقِ 

                        پاکستانی ها مبرا خواهد ماند؟  دست بازی، کین توزی و سبوتاژِ ناشی از

را یو(  )ال. پی.   تذکر این نکته نیزالزم است که مقام های هندی، دکترای افتخاری دانشگاه  

                                                نیز طی مراسم رسمی  برای حامد کرزی اهدا نمودند. 
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  کنفرانس اعضای ناتو راجع به افغانستان

  مورد توجه و " دلگرمی " حکومت مدارانِ   ظاهراً   همین شب و روزموضوع دیگری که در

شورهای عضو پیمان ناتو بود  دفاعی ک وزرای امورِ کنفرانِس   گردید، تدویرِ   واقع  افغانستان

آنچه توجه خاص    صورت گرفت.  بروکسلمیالدی در  ۲۰۱۳ماه جون سال  هفتۀ اول ِ که در

آن بود که وزرای دفاع  عبارت از افغانستان را برانگیخت،  دولتِ   و دلگرمی های جانبِ 

م نیز  ۲۰۱۴سال  لسات خویش فیصله نمودند که پس ازکشورهای عضو این پیمان طی ج 

ک و همکاری شان برای افغانستان ادامه خواهند داد.  ولی از سوی دیگر، مقام های  به کم  

زمرۀ    " موضوع مربوط به انفجارها و برخورد های مسلحانه، ازناتو تا آنزمان میگفتند که 

با این  باید این مشکالت را حل نمایند "  مسایل داخلی افغانستان است و افغانها خودشان  

ناتو   ازفیصله های کنفرانس  آنکه دولت حامد کرزی  در بروکسل دل  حساب، علی رغم 

است موقف و موضعگیری  خوش کرد، اما بازهم این آهنگ به گوشها میرسید که دشوار

زیرا اگر قراراست نیرو  را دقیقاً فهمید؛  آیندۀ افغانستان    پیمان مذکوردرقبال  اصلی اعضای

م افغانستان را ترک گویند، پس آنها چسان و با چه وسیله یی خواهند  ۲۰۱۴سال  های ناتو در

توانست برای افغانستان ممد و مؤثر تمام شوند؟  باز زمزمه هایی از دهن برخی ازمقام  

اعضای پیمان مایل اند  ی ازبه گوش میرسید که میگفتند، تعداد  های کشورهای عضو نا تو 

از دراف۲۰۱۴سال  پس  نیز  ازم  زیادی  عدۀ  آخرنزد  سوال  و  بمانند.  باقی  مردم  غانستان 

های ناتو که ظرف دوازده سال حضوِرمستقیم و با برخورداری  افغانستان این بود که نیرو  

ماشینِ از ترین  نتوانست  عظیم  جهان،  جنگی  نخ  در جهت ِویا  های  سرکوب ِواست  گروه 

ع  تروریستی، تأمین صلح و امنیت و رفع پروبلم های اقتصادی و نظامی افغانستان مؤثرواق

                   .خروج ازاین کشور، ممد و مفید تمام شودشود، چگونه خواهد توانست پس از 

ماه    هفتۀ اولِ افغانستان دراین نکته را نیز الزم میدانم که حامد کرزی رییس جمهورتذکر

  – ریل ) قطار( میان ترکمنستان    رهسپار ترکمنستان گردید تا سنگ بنای خطِ ۲۰۱۳جون  

و  کشور تاجیکستان  دو  آن  جمهوری  رؤسای  با  یکجا  را  هرسهافغانستان  رییس    بگذارد. 
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  کشورِ ، سه  ها این خط ن ته  جمع استقبال کننده ها گفتند که ن جمهورطی سخنرانی هایشان در 

را همسایه  و  بلکه   برادر  میکند،  وصل  درجهت    گامِ   بهم  بود  خواهد  مؤثری  و  بزرگ 

تجارت و    همکاریهای تجاری و مواصالتی میان این کشورها و وسیلۀ خوبی برای رونقِ 

                                                                          .  د وستد در آینده بحساب خواهد رفتدا
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  فصل بیست و هفتم

 

آن و پیامد هایشایش دفترگروه طالبان در قطرگ  

دادیممانطور ه نیزتوضیح  قبالً  پنهانی ،  که  تماسهای  و  تالشها  سلسله  ازیک  ال  وسؤ   پس 

انگلیسی   برانگیز فرانسوی،  جرمنی،  افغانی،  پاکستانی،  امریکایی،  های  مقام  مابین  ،  فی 

میالدی، رسانه های عربی    ۲۰۱۳ماه جون سال    درهفتۀ سومِ   ،عربی وحتا ایرانی، عاقبت

امریکایی دفترِ   و  دادند که  افغانی گزارش  امارتِ   و  می  اسال  گروه طالبان تحت عنوان " 

در  " شیخ  دوحه  افغانستان  گردید.  مرکز  قطرافتتاح  تصویری  نشین  های  رسانه  چنانکه 

محمد  . باساس گزارشها، شخصی بنام   دفترمتذکره را پخش نمودندگشایِش   مراسمِ   نیزجریانِ 

:  بوعاتی گفتیک کنفرانس مط   گشایش دفتر، طی تدویرِ   نعیم سخنگوی گروه طالبان متعاقبِ 

استفاده نمایند     افغانستان  به اشغالِ   ادنشیوه های قانونی برای پایان د  تمام" آنها میخواهند از 

و به    ه فعالتیهای سیاسی خواهند پرداختاین دفتر ب ..." سخنگوی مذکورعالوه نمود که در

                                                                      مسلحانه نیز ادامه خواهند داد . "    مقاومتِ 

دفتر )   افغانستان  سفارتِ   حیثیتِ که درواقع،  گشایش  با سفارت دولت  را    درقطر  موازی 

و به رسمیت شناختِن آنها    مذکور  جدی وجنگ طلبانۀ نمایندۀ گروه  ( و نیز سخنانِ داشت

طالبان    مسلحِ   روحیۀ افرادِ   تقویت بیشترِ   طبعاً موجبِ   سوی دولت قطر، امریکا و دیگران،از

سیاسی    وسایردسته های تروریستی درافغانستان گردید و مسلماً طالبان پاکستانی و حامیانِ 

نمود.                                                      آنها را نیز در راه ادامۀ خونریزی ترغیب    
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   :یدادندمال های آتی تشکیل م گفته شد که اعضای هیأت رسمی گروه طالبان در قطر را  

، مال شیر  ین محمد حنیف، مال زاهد احمد زیسهیل شاهین، قاضی دمالمال سید طیب،  

، حافظ عزیزالدین، مال شهاب الدین دالور،  مال محمد نعیم   ، ، مال نیک محمدمحمد عباس

                                                    و دیگران.  شیرمحمد ستانکزیمال جان محمد مدنی،  

رسمی     ، وظایفِ اسالمی طالبانامارت ِ  حاکمیتِ   ورانِ گفته شد که مال های مذکور که  در د 

اسالم آباد و از سوی  همه از  شده اند،  آشکار و پنهان  قتل و جنایتِ   مرتکبِ وی داشته  دولت 

بودند.                                      شبکۀ استخبارات نظامی آن کشور به قطر فرستاده شده    

                                                                  

 

 درعکس باال نمایندۀ گروه طالبان با معاون وزارت امورخارجۀ قطر دیده میشوند 

  سوی حامد کرزی رییس جمهور، " شورای عالی تندی از، واکنِش  نشر این گزارش متعاقبِ 

مدنی، زنان    ، جامعۀ سیاسی   مختلفِ  ، اعضای پارلمان، اعضای مجلس سنا، احزابِ صلح"

  بروز داده شد.  دلیل عمدۀ این واکنشها، نصبِ خارجی  و  داخلی  های  افغانستان و رسانه  

باالی    مخصوص گروه مذکورسفید ِ   بیرقِ   برافراشتنِ   و   لوحۀ " امارت اسالمی افغانستان " 

رییس  بود.  درموقع گشایش آن  این گروه  اظهاراِت جنگجویانۀ سخنگوی  و    دفتر  عمارتِ 

  جریان اظهار داشت که " قطر،  دفترطالبان درجمهورافغانستان فقط یکروز پس ازگشایِش 
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این در  گفت و گوی پیمان امنیتی با ایاالت متحدۀ امریکا را منحیث اعتراض   مرحلۀ چهارم

از سوی دولت افغانستان به قطرفرستاده  درآورده است. هیچ نماینده ییبه تعلیق    زمینه، 

افغانستان میزنند،   ادامۀ جنگ در  از  نخواهد شد و درصورتیکه طالبان هنوزهم سخن 

.  کرزی با صراحت گفت که آنچه در قطر واقع  ضرورتی به مذاکرات صلح نخواهد بود

   "                            .شد، مغایر وعده های جانب امریکا به دولت افغانستان بوده است

 

 نمایی از عمارت ِ مربوط به دفتر گروه طالبان در قطر

، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری به رسانه ها گفت که حامد کرزی از طریق تلفون  وتاً عال

تماس گرفته   امریکا  ایاالت متحدۀ  امورخارجۀ  آنکه  با جان کری وزیر    اعتراض ضمن 

دفتر مذکور را یک تشکیل موازی هایش ر نموده  او گوشزد  به  افغانستان    ا  را حکومت 

                                                                                                  . خوانده است

 اسالمی  تِ هرچند وزیرامورخارجۀ امریکا با اقدام بعدی خویش، لوحۀ مربوط به " امار

ازافغانستان را  حیث دفترِ   عمارتِ فرازِ "  دیگر،  اما  آورد،  پایین  دولت  یتِ طالبان  سیاسی   

یی به  های نوع امریکا  آن خدشه برداشته بود و نمیشد باماست مالی  ، بقا و قانونیتِ کرزی 

نیز بخاطرِ در  صلح "  ظاهری " شورای عالی  آسانی اعاده گردد. همچنان، وقارِ    کابل 

خت. دربحبوحۀ این  امریکایی ها درحاشیه رانده شده بود، به زمین ری  آنکه عمالً از سوی

ها و تحلیلگران افغانی، عالوه ازآنکه  ، رسانه   سیاسیز احزابِ برخی ااوضاع واحوال،  

را   سیاسی  رویداد  یک  طالبان  چنین  گروه  دستی  باال  و  پاکستان  سیاستهای  پیروزی 

http://8am.af/wp-content/uploads/2015/01/Untitled-21.jpg
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،  سلسله تحوالت منفی دیگر، منجمله  خواندند، آنرا درعین حال، نشانه یی ازوقوع یک

لقی کردند. بعضی ها،  م ت ۲۰۱۴ز  حامد کرزی و تیم کاری اش از قدرت پس ا  کنارزدنِ 

قد هم  پیشتر ازاین  هایم  برنامه  که  گفتند  با  ط امریکا  ابرقدرت    گذارده  که  وریست 

گسترانیدنِ نظردر گرانِ   اختالفاتِ   داشت  مداخله  توسط   زبانی  و  ظرف  قدرتمند    قومی 

 صلح  ، عدم تأمینِ  عمدی گروه های تروریستی سالهای اخیر درافغانستان، عدم سرکوبِ 

امنی  افغانستانو  برای  وت  مروت  تروریست،  های  مقام  با  پاکستانی،  پرورِ   مماشات   

احیای زیرساخت های اقتصادی کشور، بزرگ سازی و بزرگ نمایی گروه  جلوگیری از

باالخره به رسمیت شناختنِ   مسلح طالبان  آنها و و  سازش با جنگ ساالران و    همچنان،  

درنهاد های دولتی، بخصوص    شناخته شده و دامن زدن به فساد مالی و اداری  جنایتکارانِ 

تجزیۀ افغانستان به شمال و جنوب نیز    و امثالهم، احتماالً در صددِ   م  ۲۰۰۵پس از سال  

                                                                                                         باشد. 

بیستم ِ درشمارۀ   " پرس  جون  "کابل  از۲۰۱۳ماه  خویش  برهماقولِ م   " یکی     " چلینی 

امری اجتناب  " تجزیۀ افغانستان  هند نوشت که  ستراتژیک ِ  مؤسسۀ مطالعاتِ   استادانِ از

نرم   تجزیۀ   .  .  . پذیراست  که    نا  است  آینده  در  آن  سخت  تجزیۀ  از  بهتر  افغانستان 

با حاکمیت  طالبان   ترور به قدرت بر گردند... پشتونهای جنوب وشرق    قرون وسطایی 

ادغام با پشتونهای پاکستانی برای تشکیل پشتونستان بزرگ    افغانستان درنهایت به دنبال  

قومی   های  گروه  دیگر،   سوی  از  و  افغانستمیباشند  تاجیکها،  ا  ان،دیگردر  جمله،  ز 

تابند."                             ازبکها و هزاره ادامۀ حکومت خود کامۀ پشتونها را بر نمی    

دفترطالبان در    صالح رییس امنیت سابق نوشت که "  امرهللا   قولِ " همچنان از"کابل پرس

                                                   تجزیۀ افغانستان است ... " قطر نسخه ای برای 

پهل ذیدخل درامورافغانستان، در سیاست های دو    وجود سیاستِ و وجفا کارانۀ قدرت های 

نظامی    مالعمر، عدم اقداماتِ   شعارهای طالب دوستانه، برادرخواندنِ   منفعالنۀ تضرع آمیز، 

 کشور،  مختلفِ  های مسلح درنقاطِ نیرو مؤثرِ  مبارزاتِ از ، جلوگیریطالبانروه  علیه گ  قاطع

از مماشاتِ   تبلیغاتِ جلوگیری  و  گویی  تملق  ها،  رسانه  رییس افشاگرانۀ   

وجونمودند.                 ست نیزج   پاکستانی آنها حامیانِ  طالبی وتروریستانِ دربرابرِ جمهور  
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وط به تجزیۀ  مرب   قطر(، افواهاتِ دفترگروه طالبان در) پس ازگشایش  درهمین شب و روز 

جنوب آنقدرداغ شد که حامد کرزی طی یک سخنرانی رسمی متذکر  افغانستان به شمال و

شد که  " کوشش هایی برای ملوک  الطوایفی ساختن    افغانستان جریان دارد و طرح هایی  

 برای واگذاری بخش هایی از افغانستان  به طالبان روی دست گرفته  شده است .  "              

مرکز رییس  مرادیان  نیزتداوود  افغانستان  راهبردی  و  که  اظهارحقیقاتی  امریکا  داشت   "

                                               درپی تجزیۀ افغانستان و تغییر جغرافیای منطقه است  ..."

دفتر    " گشایش  رییس دفترحامد کرزی گزارش داد که    قولِ گزاری بی بی سی نیز ازخبر 

ماه جنوری سال جاری، نزدیکی میان  برای تجزیۀ افغانستان بود ... ازقطر یک توطئه  

امریکا و پاکستان، بخصوص درمسایل افغانستان زیاد شده است ... امریکا، پاکستان و  

                                                                                  قطر درطرح دخیل بودند..." 

                  ملت سازی امریکا و انگلیس در منطقه

)بخصوص ازسوی غربی ها و پاکستانی    دراثربازیهای ماهرانۀ سیاسی که ازجوانب مختلف

م انجام داده شد، مناطق جنوب افغانستان، وضعیت خاصی  ۲۰۰۱( ظرف سالهای پس از  ها

ثقلتِ  جنگ و برخورد های مسلحانه در دوسوی خط " دیورند "    بخود اختیار نمود. مثالً 

  گروه پشتون نشین روز تا روز مسلح ساخته شده و به محورِ   مختلفِ   بوجود آورده شد، قبایلِ 

پاکستانی و  )افغانی  طالبان  مکاتبِ های  گرفتند،  قرار  بخصوص  پسرانه    (  دخترانه،  و 

جن و  غرب  جنوب  شرقِ درجنوب،  کشتار،    وب  تحمیق،  تهدید،  دراثر  کشور، 

مذکورواخطارِ انفجار و گروه  بازسازی  های  پروژه  شدند،  متوقف  مسدود  عمدتاً  عمرانی 

،  ، حزب اسالمی به رهبری گلبدینمنه داری توسط مقام های پاکستانی ساخته شده تبلیغات دا 

 ادعای  ذکور پیرامونِ م  مناطقِ   شوونیست و متعصبِ   گروه طالبان و عده یی ازقلم بدستانِ 

  کابل باالی اکثرمناطقِ   دولتِ   ، حاکمیتِ وسیعاً به راه انداخته شد  لیت و اکثریت "" اق  مثالً 

احزابِ  یافت،  کاهش  سرشناِس   متذکره  های  شخصیت  و  مدنی  و  چه  سیاسی  غیرپشتون   

درمناطقِ   چارچوبِ در چه  و  کرزی  مناطقِ   دولت  و  اف  شمال  و  مرکزی  نفوذ  غانستان، 

گیری و تاخت و  ستان تقریباً یکپارچه برای سربازافغان   کف دادند و جنوبِ اعتبارشان را از 

طالب   تازِ  غیرِ گروه  و  عربی  پاکستانی،  افغانی،  گردانی ان  مساعد  چنانکه  عربی  شد.  ده 
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منبع وزارت دفاع افغانستان نوشت    قولِ م از۲۰۱۳خبرگزاری بی بی سی دراخیرماه جوالی  

به تعداد یکصد و چهل    سیمرغ در شهرکهای ازره، جاجی و آریوب  که " دراثر عملیاتِ 

شورشی کشته شده و بیست تن دیگر آنها دستگیرگردیدند که در میان آنها تعداد از پاکستانیها،  

  شو درکنار سایر وسایل، ده ها ریکستان شامل بودند...یچچنی ها، عربها و ازبکهای ازب 

                                                                                  مصنوعی نیز بدست آمد"

آیندۀ    موردِ مه های استراتژیک و تجزیه گرانۀ امریکا و انگلیس دربرنابرای آنکه شمایلی از

یک  خوانندۀ گرامی قرارداده شده باشد، اینک، بخشی از عزیزما افغانستان درچشمرس ِ کشور

مارچِ   مطلب درماه  ورمونت"   " نشریۀ  از  نقل  به  جاودان"   " نشریۀ  که    ۲۰۱۰سال    را 

:                                                 ، دراینجا درج مینماییم  میالدی به نشر رسا نیده است  

ملل در افغانستان، تالشهای مسلحانۀایاالت متحد ه را    سازمان    پیشین  " گالبرایت، مامور  

امتداد    برای قومی پارچه پارچه شده میرود،  خطوط    ملت سازی در یک کشوری که در 

عساکر   تا  خواست  امریکا  جمهور  رییس  اوباما  از  و  خواند  از    بیهوده  را  امریکایی 

درپ ست   قبالً  که  گالبرایت  آقای  کند.  اخراج  در    ماموریت    افغانستان  متحد  ملل  سازمان 

انتقاد   از  بعد  میکرد،  کار  تقلب    افغانستان  از  دومین    شدید  در  شده    انتخابات  مهندسی 

گستردۀ رژیم  حامد کرزی، مجبور به کناره گیری شد. وی پیش از آن    افغانستان و فساد  

میکردبحیث   وظیفه  اجرای  کروشیا  کشور  در  امریکا  ازتجارب    سفیر  درو  عمیق    امور   

سیاسی افغانستان را    ران  آقای گالبرایت ... مبنای بح    یاسی عراق هم بر خورداراست.س

طالبان با جناح دیگر را در این کدر مورد ارزیابی قرار  جنگ   قومی دانسته دلیل   اختالفات  

  تحت  افغانستان یاد کرده میگوید که در مناطق     وی از پشتونها بحیث گروه حاکم در  میدهد.

طالبان  شرق( ، طالبان قوی هستند. البته تمام پشتونها خوشبین    – ، ) جنوب  آنها تسلط  

 ً تمام طالبان مربوط به قوم پشتون میشوند و از پایگاه های مستحکم و    نیستند، اما تقریبا

ملل به این   اسبق   .مامور  چشمگیر در مناطق تحت نفوذ پشتونها بر خوردار هستند حمایت  

ما در گیر با پشتونها  نظراست که در مبارزه برای پیروزی در والیات هلمند و کندهار،  

مناطق  هستیم. وی   در  با جنگ  یکجا  آنرا  کرده  نگاه  امیدی  نا  با  جنگ  سرحدی   براین 

فایده میداند... شمال    – افغانستان   بی  ننگرهار  پکتیا و  در والیات    پاکستان ، بخصوص 

والیت کابل متشکل از گروه های مختلف و متنوع از قبیل تاجیکها، هزاره ها    افغانستان و

شمال    کابل به دست طالبان، جبهۀ اتحاد  و ازبیک ها  میباشد. این گروه ها بعد از سقوط  
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رژیم   انجام  سر  داده  تشکیل  پشتون    را  غیر  های  گروه  این  کردند.  سرنگون  را  طالبان 

خواهان روابط  دوستانه با امریکا بوده و حساسیت   شدید در مقابل طالبان دارند. گالبرایت   

پیشنهاد میکند که امریکا میتواند این گروه ها را مورد حمایت خود قرار داده آنها را از  

ظلم و ستم پشتونهای جنوب محافظت کند. وی در اصل پیشنهاد تجزیۀ افغانستان را مطرح  

 میکند..."    )۴۲۴(                                                                                         

انستان و تأثیر آن  ،  نشستی تحت عنوان " اوضاع افغم ۲۰۱۳بهمین ارتباط ، درماه جوالی  

تعدادی از  روسیه و هند اشتراک    سیاسیکارشناسان ِبر منطقه " درمسکو دایر گردید که 

افغانستان تجزیۀ  به  دادند.    نموده و موضوع مربوط  قرار  رسانۀ  را تحت غور وبررسی 

 ماه جوالی  بتاریخ دهمِ ،  دارد" که دفتِر آن درخاک روسیه قراررو    –انترنتی " افغانستان  

وزارت امورخارجۀ روسیه به  خبرنگار این نشریه گفته  م نوشت که یک منبع آگاه در۲۰۱۳

                                                 ".تجزیۀ افغانستان خطرناک تمام میشود است که  " 

های عضو شانگهای، درهفتۀ  عین منبع خبری، وزرأ امورخارجۀ کشورباساس گزارش  

جوالی  اولِ  ماه  درشهر" ۲۰۱۳  درم  واقع   " آته  پیرامونِ چولپان  اوضاع    قرقیزستان، 

افغانستان نشست داشتند. دراین نشست، فیصله صورت گرفت که " درحال حاضر، مهم  

طرح حمل و نقل کاال به   کشورهای شریک در ترین وظیفۀ سازمان شانگهای، تأمین امنیتِ 

افغانستان میباشد... طبق این گزارش، سرگی الوروف وزیرامورخارجۀ روسیه گفته است  

م برای  ۲۰۱۷الی    ۲۰۱۳ورهای عضو شانگهای طی سالهای  که " یکی ازبرنامه های کش

ضاع این  او   ک به افغانستان برای بهبودِ چگونه گی کم    دوستی و بررسی ابعادِ   پیمانِ   تحققِ 

است جمهورکشور  رییس  و  که"  گفت  خودمان    چین  میدهیم،  "  ادامه  منطقه  ادارۀ  به 

باز سازی صلح  ، خود را محافظت میکنیم و دراغتشاش های بیرون از منطقه   صدماتِ از

کرد..."                                               آمیز افغانستان نقش بزرگ  تری بازی خواهیم    

دوکشور    هیأت های  باساس همین نگرانی های چین و روسیه نسبت به آیندۀ افغانستان بود که

بعمل آوردهم  ۲۰۱۴ماه جنوری    ۳۰( نیزبتاریخ  یه پاکستان و روس) روی اوضاع    دیدار 

نیرو    " فرمانده"والدیمیرچرکینترک علیه تروریسم تأکید نمودند.  افغانستان و مبارزۀ مش 

آباد، مبارزۀ هردو کشورعلیه    ن، ضمن مسافرت به اسالم های زمینی روسیه نیزقبل ازآ

در ثبات  برقراری  و  را  تروریسم  به  افغانستان  روسی  های  مقام  بود.  نموده  مطرح 
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افغانست تکراراظهار ازداشتند که اوضاع  بی  ان پس  نیرو های خارجی، دستخوش  خروج 

سیه و کشورهای  نا گوار باالی رو  نظمی تروریستی خواهد شد و این بی نظمی، تأثیراتِ 

                                                                                    .   واهد داشتهمجوار خ 

داشت  "، اولریش کایرش رییس ارتش کشورآلمان نیزاظهار  باساس نوشتۀ " پرس تی وی 

رییس ارتش    در افغانستان نگران کننده است " طبق همین نوشته،که " وخامت اوضاع  

آلمان گفته است که نیرو های آلمانی باید تا چندین سال آینده در افغانستان حضور داشته  

                                                                                                 (۴۲۵باشند. )

  م، جنرال " دانفورد " ۲۰۱۲رخ دوازدهم ماه جون  قرارگزارش خبرگزاری بی بی سی مؤ

نیرو  " این شبکۀ خبری گفته است که  خبرنگارِ   افغانستان بههای ناتو درفرمانده عمومی نیرو 

کشور خود آماده میشوند، اما     مسوولیت سراسرِ   های امنیتی افغانستان برای به عهده گرفتنِ 

از میتواند  ساله  چندین  های  دستآورد  نیست...  شده  و ضمانت  قطعی  پیشرفت  دست    این 

ایم که   ایم، ولی ما، در مرحله ای نرسیده  پیشرفت زیادی داشته  اینجا ما  تا  رفتنی باشد. 

                                                                                     بگوییم این ها دایمی اند..." 

  ف معاونِ هللا صفراو   سیف رو"،    –تارنمای " افغانستان    م ۲۰۱۳باساس گزارش ماه جوالی  

تاجیکستان گفته است که    تحقیقاتِ   مرکزِ  به ریاست جمهوری  خی " برسراتژیک متعلق 

 نقشۀ تجزیۀ  تحقق    آسیای مرکزی، به دنبال   سیاسی درمرج  }کشورها{ با ایجاد هرج و

میگردند کارشناسانِ ."  منطقه  از  تااز  وی  خواست  ها  رسانه  گان  نماینده  و  }سیاسی{ 

تدقیق داشته باشند و خود را درمقابل منافع ملی   حلیلِ آسیای مرکزی و افغانستان ت تحوالت 

                                                                                                  " قرار ندهند. 

درماه آگست    کشور، مقام های آن  اناتولی آنتونوف معاون وزیردفاع روسیه، همانند سایرِ 

زود   ۲۰۱۴" خروج نیرو های نظامی خارجی از افغانستان در سالم گفت که    ۲۰۱۳

میکند تهدید  را  منطقه  واین مسأله،  است   توان  هنگام  افغان هنوز  امنیتی  نیرو های   ،  

مربوطه در بارۀ خروج نیرو های    مبارزه با شورشیان را ندارد... تصمیم گیری مقامات  

   "                  ...، عجوالنه انجام شده است۲۰۱۴ز افغانستان در سال نظامی خارجی ا
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نیز  درکابل  اولِ سفیرروسیه  سپتمبر   درهفتۀ  ک۲۰۱۳ماه  گفت  ها  رسانه  به  خروج  م   " ه 

افغانستان هنوز    های ارتِش م بسیارعجوالنه خواهد بود، نیرو ۲۰۱۴نیروهای ناتو درسال  

م  ۱۹۹۲شوروی درسال  عساکرِ   کامالً آمادۀ دفاع ازافغانستان نیستند، نباید پیامد های خروجِ 

ناتو  باخروج  کرد،  فراموش  وتداومِ را  افغانستان  مرزاز  کشور،  این  در  ها  امنی  نا  های   

                  (                                ۴۲۶)  ایه هایش زیان پذیرخواهد شد..." روسیه و همس

ازآ مختلفِ قبل  های  نیزمقام  نموده    ن  ابرازنگرانی  باره  دراین  کرات  به  روسیه،  دولتی 

جلوگیری  ، حکومت روسیه و تاجیکستان، به منظورین ملحوظ داده بودند. روی همهشدار

افغانستان ازخاک  وتجاوز  تهدید  تعهداتِ   ازهرنوع  آمو،  دریای  آنسوی  مبنی  به  یی  تازه   

، بخصوص در سال  نظامی روسیه درخاک تا جیکستان رانیرو های    افزایش و تقویتِ بر

                                                                        میالدی به امضا رسا نیدند.  ۲۰۱۳

روسیه، مایۀ نگرانی    امریکا و ناتو در بناگوِش اساس بایستی حضورنیرو های  در  هرچند 

فروپاشی نظام  اش باشد، اما چون روسیه پس ازجهانی    ه دارِ سابق  آن کشوربمثابۀ حریفِ 

دیروزتضع ازشوروی  بنابرآن،  بود،  پذیرگردیده  زیان  و  درون  ن یف  های  امنی  نا  احیۀ 

این جنگها و نا امنی ها به  نا گوارِ جنگهای نیابتی گروه طالبان و اثرات ِ   ، تداومِ افغانستان

آنرا  ، مقام های ماسکو و کشورهای محورِ روسیه   تا درونِ   ن طریقطبعاً ازآآسیای میانه و 

بنابرآ بود،  ساخته  پاچه  و  دست  هرقدرتاریخِ بیشترازهمه  خارجی  خروجِ   ن،  نیروهای   

میشد، این نگرانی و دست و پاچه گیها افزایش یافته و جانب روسیه را  ازافغانستان نزدیکتر

بهمین ملحوظ بود که بازهم به  وادارمیساخت تا تالشهای بیشتر و همه جانبه تربخرچ دهد.  

میالدی، سمینارسه روزه تحت نام " بهبود اوضاع    ۲۰۱۳ماه نوامبر    چهارشنبه سیزدهمِ روز 

   گردید.                                       رقیزستان برگزاردر افغانستان" در بیشکک پایتخت ق

سازمان های بین المللی مانند پیمان ناتو، سازمان  گفته شد که دراین سمینار، نماینده هایی از

نیروی بین  و آیساف )  جمعی  امنیتِ   ملل، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان پیمانِ 

  پارلمانِ   مجلِس   اولِ   معاونِ افغانستان، هیأتی به ریاست ِ افغانستان( و از  ک به امنیتِ المللی کم  

بودند.   نموده  تأمینِ کشوراشتراک  روی  سمینار،  این  طی  ها  کننده  اشتراک  امنیت    همه 

   ورزیدند.                                                 درافغانستان و مبارزه علیه تروریسم تأکید
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و اشاره ها ی معنا دار و گاهی هم تحریک آمیز و همچنان چگونه گی    چنین عالمه ها

  ، زمزمه ها و اظهاراتِ کشورهای بزرگ پیرامون افغانستان   حوادث و سیاست هایجریان ِ 

بیشتر را به مشام    خبرهای بد بوده بوی خونِ ، همه و همه حاوی   " خارجی " کارشناسانِ 

چه ویرانی های دیگری  ؟ ونه برخواهد خاستچگوازکجا وند تا دیده شود توفان  یدمیرسان

                                                                           به بار خواهد آورد ؟   در آینده    را

 افشاگری بیشتر 

اعضای  از  میالدی بود که شخصی بنام " مصطفی بارکزی" یکی  ۲۰۰۹سال  ماه اکتوبرِ 

انتخاباتی تعیین شده بود،    شکایاتِ   برجستۀ دادگاه عالی افغانستان که بحیث عضو کمسیونِ 

این ماموریت را اعالم   یک کنفرانس مطبوعاتی درکابل، درحالیکه استعفایش ازطی تدویرِ 

ه در این کمسیون }کمسیون انتخابات ریاست  " باالخره متوجه شدم کمینمود، افشا نمود که  

ها و صالحیتها در دست خارجی ها ست و اعضای خارجی کمسیون  ، تمام کار ری{جمهو

که به این کمسیون رفت و آمد   خارجی دیگر، در تماس با تعدادی از چهره های مشکوک  

ره ها،  تصامیم را میگیرند.هرروز چهره های نو می دیدم، درمیان این چهدارند، تمام  

 صالحیت هستند،  شکایات فاقد    افغانها در کمسیون  سرخ بود و زرد..     سیاه بود، سفیدبود،

ن ها بعنوان  خدمه و مترجم کار گرفته میشود و دستور ها از جا های دیگر صادر ازآ

میشود....  بازی بسیار خطرناک در راه است، اما این که این بازی چی است، زمان به آن  

                                                                                       ..." پاسخ خواهد داد

 رویدادهای مشخص درموقع مشخص 

  حادثۀ تروریستی وخونین باید یادآورشد که درآستانۀ گشایِش دفتِرگروه طالبان درقطر، چند 

،  مثالً ، حاوی نشانه ها و پیام های خاصی بود.  در افغانستان بوقوع پیوست که هرکدام آن

رده و  والی شبرغان حمله ب    عبدالرشید " دوستم " بطرف اقامتگاهِ جنرال    مسلحِ   طرفدارانِ 

حاجی محمد محقق    حامل  موترِ   ، انفجار خونینی باالی کاروانِ شلیک متقابله انجام دادند

  بزرگِ  صورت گرفت، پایگاهِ وکیل در پارلمان  و     اسالمیحزب وحدت ِرهبر یک بخش از

و به    دف موشکهای گروه طالبان قرار داده شدنظامی نیرو های امریکایی در بگرام ه

دو تن    ، رسا نید و تعدادی را زخمی نمود  امریکایی را به قتل   تعداد چهار تن از سربازانِ 
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نستان دروالیت لوگر، نخست توسط  افغا عالی رتبۀ وزارت زراعتِ  مسلکی وکارمندانِ از

حمالت انفجاری  از تِن آنها جداساخته شد،  سر  وده شدند وبعداً رب   گروه تروریستی طالبان 

 جمهوری توسط چهارتن ازتروریستهای انتحاری  ارگِ  یشرق  ورودی سمتِ   باالی دربِ 

ریده شدند  ب  دوازده ساله توسط گروه طالبان درقندهار سر، دو کودک ده و  صورت گرفت

خیابانی علیه والی، فرمانده امنیتی    و اهالی والیت تخاربرای یک هفته دست به تظاهراتِ 

                 ت مرکزی شدند.  رطرفی آنها از دولو دیگر مقام های آن والیت زده خواهان ب 

  روندِ   بردِ پیش    دفتررسمی گروه طالبان که ظاهراً بمنظورِ   گفتنی است که گشایِش این نکته نیز

آنکه   جهانی، بجای  تعامالتِ همه گونه قوانین وگرفت، مغایرِ ات صلح درقطرصورت  مذاکر

ده که وقتی جوانب متخاصم  خونین در کشور گردد )تعامل چنان بو   عملیاتِ   توقفِ   موجبِ 

نتیجۀ  نشینندمذاکره می  روی میز  تا روشن شدِن  ، جریاِن جنگ و برخورِد مسملحانه را 

    تروریستی گروهِ   خونینِ   عملیاتِ   سیاسی، مذاکرات، متوقف مینمایند.(، برخالف، این اقداِم  

های بین المللی را نیرو  مراکِز تجمعدوایردولتی و   کابل،  طالبان علیه جان ومال شهروندانِ 

امورِ   تشدید وزارت  سخنگوی  چنانکه  افغانستان  نمود.  سرطان  داخلۀ  ماه  یازدهم  بتاریخ 

قطر،  لبان درسیاسی طا  دفترِ داشت که همزمان با افتتاح ِخورشیدی درکابل اظهار۱۳۹۲سال

.  نفرغیر نظامی به قتل رسیدند شتاد  یکصد و هازنیرو های  پولیس و به تعداد سه صد تن  

میهن کشته شده  ششصد و بیست    یعنی طی یکماه، به تعداد چهارصد و هشتاد تن ازفرزندانِ 

" افغانستان  نیت ملییک منبع " ادارۀ ام  یر نظامی زخمی گردیدند.تن پولیس و سه صد نفر غ

جون  اعال درماه  که  نمود  دراثر۲۰۱۳م  عملیاتِ م  تنیک  هفت  تعداد  به  خاص،     

ل را دستگیرنمودند. منبع گفت که  کاب مربوط به شبکۀ تروریستی حقانی در تروریستهای  از

انتحاری را باالی پارلمان، وزارت مالیه، هوتل کابل سرینا    این افراد قصد داشتند حمالتِ 

که پنج تن تروریست    ریاست امنیت ملی انجام دهند. همین منبع عالوه نمود  آموزشیِ   و مرکزِ 

قندهاردستگیرنمودند، آنها میخواستند بردفتر والیت قندهار، فرودگاه انتحاری دیگررا در

  مناطقِ انتحاری انجام دهند...افراد بازداشت شده، در  دیگر حملۀ  قندهار و چند نقطۀ مزدحمِ 

پنجاه و دو تبعۀ   اند... ریاست امنیت ملی در چهار ماه گذشته،  مرزی پاکستان آموزش دیده

به   را  اند..."    پاکستانی  کرده  بازداشت  جاسوسی  و  تروریستی  فعالیتهای  اتهام 

(۴۲۷)                                                                                                        
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به روز    صورتی یکی پی دیگر واقع گردیدند که گزارشها  ه آمد، درفت آنهمه تحوالت که گ

پنج دورۀ مربوط به تسلیم دهی و    اکمالِ حاکی از،  درعین حال م  ۲۰۱۳جون  ماه    هجدهم  

درسراسرافغانستان ازسوی نیروهای ناتوبه نیروهای   تأمیِن امنیت  یری مسوولیتِ تسلیم گ 

ۀ تسلیم گیری  مرحلگفتند پنجمین  افغانستان    دفاع و داخلۀ  های وزارتام  مقود. افغانی بمسلح  

گفته شد که  .   تعیین شده بوده استمراحلِ مسوولیت های امنیتی، درواقع، آخرین مرحله از

عهده  در افغانی  نیروهای  روزیکه  عملیاتِ دارِ عین  امنیتی    کلیه  و  نظامی 

تعداد ِکشورمی سراسرِ در به  هنوز  در    شوند،  خارجی  سرباز  هزار  هفت  و  نود 

                      م بتدریج از تعداد آنها کاسته خواهد شد.۲۰۱۴کشورمستقرمیباشند که تا سال  

میان بیم و امید عجیبی دست  این رویدادها، مردم افغانستان درباید متذکرشد که در آستانۀ  

که طبقِ  بودند  خوشحال  قسماً  یکطرف  از  میزدند.  پا  نیروهای    روالِ   و  گذشته،  سالهای 

سوی  ستان را بدوش خواهند داشت و ازدفاع از سرزمین افغان   افغانی وظیفه و مسوولیتِ 

از  ند. نگرانی مردم افغانستان بیشتری به خود کفایی این نیرو ها نداشتدیگر، اطمینان چندان

ثقیل و پیشرفتۀ زمینی و    هنوزبا وسایل و وسایطِ ارتِش کشوراین ناحیه محسوس بود که  

نرا از طریق  ( بارها آزی بود که رییس جمهور)حامد کرزیهوایی مجهز نبودند و این چی 

                                                                       رسا نیده بود.  رسانه ها به سمع عامه 

ازتحلیلگرانِ  افغانستان برخی  و   سیاسی  ناتو مبنی برتجهیز  و  امریکا  ، عدم عالقه مندی 

هوا  تقویتِ  نیاتِ نیروی  به  نیز  را  کشور  این  و   یی  خاِص سؤ  های    ستراتژیکِ ا  برنامه 

تجزیۀ    ابرقدرتِ  و  درمنطقه  طالبان    نامِ   تحتِ افغانستان  امریکا  گروه  اسالمی  امارت 

  مرتبط دانستند تا درتحتِ وتعهدات قبلی اش با مقام های پاکستانی     جنوب کشور رمناطقِ د

جنگی با جنوب درآینده، ازقوای هوایی استفاده    نباشد درکشاکِش چنان اوضاعی، شمال قادر

  . ویا هیچگاه قادر نباشد علیه همسایۀ جنوب شرقی اش دست به تعرض بزند  بعمل آورد 

رهبرانِ  از  یکی  الحق،  سمیع  که    موالنا  پاکستان  طالبان  مذهبی  گروه  پدرمعنوی  بنام 

پس از خروج  " یکسال  م صراحتاً گفت که  ۲۰۱۳است، طی سخنانی درماه سپتمبرمشهور

بدست   }درافغانستان{  را  قدرت  دیگر  بار  طالبان  افغانستان،  از  خارجی  های  نیرو 

                                                                                                   میگیرند..."
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اظهاراتِ  مداخالت    این  و  افغانستان  ضد  دیگرتوطئۀ  یکبار  مذکور،  موالنای  آشکارای 

شکی باقی نماند  نظامی جانب پاکستان دراموِرافغانستان را به نمایش گذاشت و    –سیاسی  

این درحالی بود که حامدکرزی رییس  پاکستانی هستند.    )سپاه(    واقع، فوجیکه طالبان در  

را طالبان  هم  هنوز  افغانستان،  افغان    جمهور  های  بچه  یا  بچیانو"  دافغان   "

                                                                                                        میخواند.

ابق س "  "مجاهدین مجدد هایمسلح سازی  

کشتارها درمرکز و  نی ها و  قطر، ادامۀ نا ام آستانۀ گشایش دفترگروه طالبان درآنچه در

نیرو    ، زمزمه های سپردن چند والیت جنوبی کشور برای گروه طالبان، خروج والیات

اجتماعی دیدنی    –فعل و انفعال سیاسی   م و سایرِ ۲۰۱۴سال  های خارجی از افغانستان در

سازی افراد و گروه های مختلفی ازجوانان، بخصوص  مسلح  همانا  و لمس کردنی بود،  

  چنانکه دراثر برخوردِ .  ال برانگیزی صورت میگرفت که بصورت سؤ   دکابل بو   شمالِ در

م صورت  ۲۰۱۳رجبل السراج که درماه جوالی مسلحانۀ همین افراد و گروه های مسلح د

  ، قسیم ننفربه قتل رسیدند. البته قبل ازآ  گزارشهای رسمی، به تعداد دوازدهگرفت، قرار

  رییس   معاون اولِ و    (ازمرگ احمد شاه مسعود پس  ) " ائتالف شمال "    از رهبرانِ یکی    فهیم

یک اجتماع بزرگ در شهر کابل با صراحت اظهار داشت که  جمهور، طی سخنرانی در

اگرباالی ما فشارِ  باال خواه"  به کوه  به سالح و عصیان  د شدن بیشترشود،  یعنی دست   "

ازآن خواه پیشتر  از رهبرانِ د زد.  یکی  خان،  اسماعیل  عضو  ،   جهادی والیت هراتن، 

وزیرِ  و  اسالمی  کرزی، ضم  جمعیت  حامد  دولت  در  آب  و  به  انرژی  مسافرت  یک  ن 

اش سخنرانی نمود، بلکه حتا موضوع   جهادی  دوستدارانِ هرات، نه تنها درجمع کثیری از

مجاهدین را نیز مطرح نمود که در موقعش سر وصدای زیادی ایجاد    مجددِ   مسلح شدنِ 

                                                                                                           نمود. 

م  ۲۰۱۳" شبکۀ اطالع رسانی افغانستان " گزارشی را به تاریخ بیست و چهارم ماه جوالی  

امنیتی بود و هم اسمای تعدادی  اداری و    به نشر رسا نید که هم گویای بی عدالتی و فسادِ 

  مسلح سازی ها را بیان مینمود. درگزارش منتشره آمده   نا امنی ها و   ناشی از  مقتولینِ از

نه  :  بود میکنند.  گی  زند  هراس  و  ترس  هزاران  با  تفنگ  سایۀ  زیر  در  مردم  همه   "

شان... سالح بدست هر کسی است. بچه های نو جوان  شان در امان است و نه مال  سر  
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چنین    }والیت پروان{  در گزارش اسمای یکتعداد از مقتولین درمحل  مسلح شده اند..."

                                                                                            ده بود : درج گردی 

                                                                                   *ملک مسجدی ولد هیبت خان

 *عبدالجمیل ولد کریم هللا  

 * آیت هللا ولد رحمت هللا

 *شاه پور ولد الوزی خان

 *گل محمد ولد خیر محمد

 *رحم الدین ولد خوانی  

 *چمن ولد سخی محمد 

 *طوطی ولد  سخی محمد

 *تواب ولد نظر محمد 

جهاد ولد نظر محمد *   

 *نورآقا ولد محمد خان

 *شاه حسین ولد محمد حسین  

 *ذبیح هللا ولد محمد امین 

 *گل بدین ولد تاج الدین  

 *قسیم ولد مال حمید خان 

 *داد هللا ولد خدا داد

 *فضل ولد غالم حضرت
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 *محمد اجان ولد سیفل 

 *فرید ولد کریم هللا  

 * کریم هللا ولد  ... 

ردار * عبدالستار ولد س  

 *عبدالجبار ولد سردار 

 * ایمل ولد گل محمد 

 *سید ایوب ولد سید حفیظ 

 *حاجی محمد ولد حاجی نور احمد. 

بدر آمده  در گزارش  دولتی  مرجع  یا  مقام  هیچ  که  پروان    موردِ ود  دروالیت  ها  قتل  این 

راجع امنیتی سپرده میشوند،  بازخواست نمیکند و هرگاه قاتل یا قاتالن دستگیرشده و به م 

                                                                                      زود رها میگردند. بسیار

خورشیدی به نشر رسا ۱۳۹۳ه سرطان  " نیزگزارشی را بتاریخ هفتم ماخبرگزاری "جمهور 

                                                      :ن را در اینجا درج مینمایم ، فشردۀ آنید که اینک 

بیح  س مسلح با لباس شخصی که شماری از آنها پکول به سر، ت   "روزانه ده ها تن از افرادِ 

شنده گان شهر را  و با ...  ند،  خود حمل میکن به گردن دارند و هرکدام یک  کالشینکوف با  

                                                                                         . "  نگران ساخته است

  فرمانده پولیس والیت پروان نوشت که " با نا مساعد شدنِ   خبرگزاری " جمهور" از قولِ 

سیاسیون بخاطربدست    د شده و به همین شکل از طرفِ سیاسی، چنین وضعی ایجا  وضعیتِ 

، به وزارت داخله اطالع داده  این وضعیتمشخص شان، بخاطر مهارساختنِ   اهدافِ آوردن ِ

  میرسند. چون پولیِس ایم، چند قطعۀ نظامی درنظر گرفته شده که به زودی در والیت پروان  

تعدا این  مهارسازی  در  است،  مردم  همین  از  پروان  کوتاهی    دوالیت  افراد  از 

" فساد اداری" در دولت حامد کرزی نیزتذکراتی بعمل آوردیم،    هرچند دربخِش میکنند..."
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تفتیِش  ادارۀ  که  بیفزاییم  رابطه  درهمین  دارد  جا  ایاالت  کم    بازهم  امریکا  کهای  متحدۀ 

"سیگار بنام  دردرافغانستان  آگست    اوایلِ "  رس۲۰۱۴ماه  تعداد  م  که  نمود  ادعا  زیادی  ماً 

گروه های مخالف   سالح های ارسالی به افغانستان، " نا پدید " شده و احتماالً به دسترِس از

العات مربوط به  جامع اط   این اداره، طی یک اعالمیۀ رسمی گفت " سیستمِ   رسیده باشد.

  ۴۷۴۸۲۳جملۀ شرکتهای طرف قرارداد که این اسلحه ها درآن ثبت شده نشان میدهد که از

ک اسلحه  تعداد  قبضه  به  بود،  شده  ثبت  آنها  مسلسل  شمارۀ  حدود    ۴۳ه  یعنی  آن،  درصد 

است.                                                                  قبضه اسلحه نا پدید شده    ۲۰۳۸۸۸  

را با این  حامد کرزی    زعامتِ   اخیرِ   ی سالهاحال اگرموضوع مسلح سازی سوال برانگیزِ  

شاید مقدارزیادی   به این نتیجۀ نسبی خواهیم رسید که  " ارتباط دهیم، ادارۀ " سیگار ادعای 

حلقاتِ  توسط  سبک،  عمدتاً  های  سالح  این  "   دولتِ   درونِ   خاِص   از  کرزی  برای  حامد 

 مسلح سازیهای  آنرا میتوان در وجودِ   مبادا " پنهان ساخته شده باشند که یکی ازعالماتِ روزِ 

پروان   ومرموِزدروالیت  کاپیسا  بازیها،    مناطقِ و  دست  احتمال  حالیکه  درعین  دیگردید. 

  سوی منابع خارجی و حتا تحویل دهی سالح از  توطئه ها، ارتباطات پنهانی با گروه طالبان

گوشۀ دیگری ازاین عالمات درماه های مربوط به پروسۀ  برای تروریستها هم وجود دارد. )

آینده و تحت عنوان " سومین    گردید که درصفحاتِ م درکشور متبارز۲۰۱۴تخاباتی سال  ان 

آورد.                          ان" ازان تذکربعمل خواهیم  دورانتخابات ریاست جمهوری افغانست   

در قبال مذاکرات صلح  افغانستانموضع پارلمان   

بار افغانستان  مشاورامورِ رنگین  دیگرداکترپارلمان  را  دافرسپنتا  جمهور  رییس  امنیتی 

 دفترگروه  گشایِش   پیرامونِ }درعقب درهای بسته{  احضار نمود و از او طی جلسۀ سری  

  دولت با آنها پرسش بعمل آوردند.  داکتر سپنتا،  مذاکراتِ   قطر و چگونه گی روندِ طالبان در

" هنوز چیزی بنام روند صلح درکشور  خطاب به اعضای مجلس، با صراحت گفت که :

                                                                                                 دارد ."وجود ن

ی  سیاسی و رسانه ها  میان حلقاتِ های زیادی را  ، باردیگر سروصدا  اظهاراِت عریاناین  

ه "، " افشاگرانه " و  داکترسپنتا را " جرأتمندان   سیاسی این تذکرِ   داخلی ایجاد نمود. آگاهانِ 
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بارِ تلقی    " وفق واقعیت ها "  بر بازنده  و  دیگر حامد کرزی و دولت وی را ناکام    نموده 

                                                                                                         .خواندند

مشاور امنیت ملی  رژیم کرزی    پنتا داکترس  برادرِ م بود که  ۲۰۱۳نه های ماه جوالی  درمیا

سواردر  موترسایکل  نفر  دو  ترورتوسط  هرات  که  درگِ   .دکترسپنتاشدوالیت  ای  ردهمآیی 

گفت   درهرات  برادرش  دفنِ بمنظورِ  سخنرانی  ضمن  بود،  گرفته  "  صورت  سازمان  : 

مسوول  استخبارات   زیراکشتار    قتل    پاکستان  است؛  خانواده    برادرش  اعضای  و  رهبران 

استخباراتی از سوی پاکستان میباشد... پاکستان از یازده،    حکومتی، یک جنگ    های سران  

دوازده سال بدینسو به جامعۀ جهانی میگوید ما خبر نداریم رهبری طالبان درکجاست؟  اما  

هیچ کس امروز از طالبان نمی پرسد که شما از کدام میدان هوایی به قطرآمدید؟ با کدام  

ترقی افغانستان یک عده از مزدوران و   پاسپورت آمدید؟ . . . دشمن صلح و پیشرفت و

کرده  آموزش     خود فروخته ها را در زیر زمینی های کویته و پشاور و میرانشاه پنهان

ها همین  و  می  میدهند   مارا  های  بچه  و  دختران  خواهران،  جوانان،  روزه   همه   ،

بیگانه    فرزندان این کشور در آن سوی مرز ها و به دستور استخبارات  کم قتل  ح  کشند...

قوی، اردوی    یک دولتدشمن روی میز مذاکره، داشتن    بهترین راه آوردن    صادر میشود...

. تا زمانیکه دشمن متوجه نشود که شانس پیروزی ندارد، او را قوی و پولیس قوی است

                                                                          نمیتوانید به مذاکره وادار کنید..."

" مجلس  بر گزاری بی بی سی گزارش داد که  م بود که خ۲۰۱۳سال    نیمه های ماه جونِ 

افغانستان طرح صلحی را ارائه کرده که براساس آن اجالس بین المللی با شرکت    نماینده گانِ 

باساس گزارش،    "طرفهای داخلی و خارجی دخیل درقضیۀ افغانستان بر گزار خواهد شد.  

صلح جلسۀ    مذاکراتِ   خویش گفته اند که برای آغاز و انجامِ صلح ِ  این نماینده گان درطرحِ 

المللی د درآبین  و  گانِ   بایستی   نایرشده  احزابِ   نماینده  ملی، حکومت،  و    شورای  سیاسی 

گانِ  نخبه  مدنی،  های  نهاد  سیاسی،  های  مخالفانِ   ائتالف  جامعه،  فکری  و  نظامی    سیاسی 

جانب ِ  از  بخشی  بعنوان  پاکستان  دولت  افغانستان،  هند،  حکومت  ایران،  دولتهای  مذاکره، 

عربی،  متحدۀ  امارات  و  عربستان  چین،  جهانی،  امریک  روسیه،  وجامعۀ  ناتو  وانگلیس،  ا 

سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسالمی اشتراک نمایند. اما تاهمین لحظه که این مطالب رقم 

نظر قرار خواهد گرفت    موردِ جوانب ِ  د، معلوم نیست که آیا این طرح مورد پذیرِش ن زده میشو
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ن اجالس نتیجۀ دلخواه چنی اطمینان وجود ندارد که تدویرِ  ،یا خیر؟ و در صورت پذیرش هم 

                                                                                   درقبال خواهد داشت یا نه ؟

  ا ازافزایش تلفات انسانی خبردادیونام

دیگر از " برادران طالب " خویش  ننده بود که وقتی رییس جمهور باراوضاع چنان نگران ک

بردارند،  ماه رمضان، دست از ترور و کشتار و انفجار    حلولِ   بعمل آورد تا بمناسبتِ تقاضا  

ند اراده ندار" نمود که  نشان داده با جدیت اعالن  واکنش  رسمیسخنگوی این گروه بگونۀ 

باساس ادامۀ همین    "... دست بکشند  ضان نیز از جنگ و خونریزی و ترورحتا در ماه رم

ترورها و خشونت ها بود که دفتر" یوناما " یا ادارۀ ک مکی سازمان ملل طی نشرگزارش  

نظامیان طی ششماه گذشته در مقایسه با سال    غیر    میزان تلفات  "یی اعالم نمود که  تازه  

پیش، بیست و سه در صد افزایش یافته است ... یکهزار و سه صد غیر نظامی به قتل  

افراد غیر نظامی در سال    و دوهزار و پنجصد نفر زخمی شده اند... درحالیکه تلفات  رسیده  

انسانی  تلفات ِ  ادارۀ یوناما، افزایِش گذشته، یکهزارو یکصد و پنجاه و هشت نفر بود ..."   

د که  درگیری ها میان نیرو های دولتی و گروه طالبان خوانده عالوه نمو   تشدیدِ را ناشی از

جابجا میشوند، بزرگترین کشتار و تلفات را  حاشیۀ جاده ها  سط طالبان در بمب هایی که تو 

                                                                                                 بار می آورند. 

شاملِ   تلفاتِ آمارِ  تلفاتِ   متذکره،  و  ازبمبارانِ   حوادث  ناشی  نیرو جانی  خارجی،  های   

غیر های  عالج،    قابلِ بیماریهای  نظمی  بی  وسیاسی،  شخصی  ورزیهای  خصومت 

وسایرِ  یع  ترانسپورتی  نمیکند.  احتوا  را  میردرکشور  و  سلسله مرگ  آن  اگرقرارباشد  نی 

را نشان خواهد  ازمرگِ انسانها در کشور ما    درشتی یم، رقمِ شمر انسانی را نیز برتلفاتِ از

                                                                                                             .داد

منابع معارف افغانستان نوشت    قولِ م از۲۰۱۳( به تاریخ نهِم آگست  یخبرگزاری )بی بی س

تا کنون، حدود یکصد مدیر و کارمند  که "   معارف کشته شده  و  محلی  از آغاز امسال 

وزارت آموزش و پرورش نگران کننده است... اخیراً، سه تن از    کارمندان     مسألۀ امنیت  

رزگان و هرات به دست افراد مسلح ناشناس  محلی مدارس در والیات پروان، ا     مدیران  
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یون کودک از رفتن کشته شده اند... صدها تن دیگردرهمین مدت زخمی شده اند... پنج مل

                                                                           ند..."م مانده ابه مکتب محرو

 بازهم گروگانگیری

رپارلمان، که توسط  دخانم فریبا کاکر، نمایندۀ قندهاربود که گفته شد    ۲۰۱۳ماه آگست  اواخرِ 

سوی گروه طالبان اختطاف گردید.  ابل بسوی قندهارمیرفت، درغزنی ازکیکعراد موتراز

گزارشها عالوه نمودند که راننده و فرزندان فریبا کاکرنیز ربوده شدند. متعاقباً گفته شد که  

رسوخ، فرزندان و راننده را رها کردند،    صاحبانِ ازرباینده ها، دراثر میانجیگری تنی چند  

شدۀ این گروه را از دولت    زندانی رهایی خانم فریبا، آزادی چند نفراعضای    ولی دربرابرِ 

                                                                                                 مطالبه نمودند. 

شده، دولت افغانستان به تعداد شش تن از زندانی های گروه متذکره  باساس گزارشهای منتشر

د و رباینده ها، خانم کاکر را در هفتۀ اول ماه را که چهار زن نیز شامل آنها بود، رها نمو 

تحلیلگرانِ  اما،  دادند.   تحویل  غزنی  والیت  های  مقام  به  را    سپتمبر،  رویداد  این  افغانی 

کابل  همه روزه از   ها تصنعی و برنامه ریزی شده دانسته با صراحت گفتند که وقتی هوا پیما  

این  قندهار، از  -شاهراه کابل  امنیتِ   عدمِ   مردم بنا بهدهارپروازداشته و تعداد زیادی ازتا قن 

ید؟  گز  ر، دیده و دانسته سفرزمینی را برخانم فریبا کاکاستفاده مینمایند، چرا  وسیلۀ هوایی 

این نکته هم گفته شد که زندانی های رها شده از زمرۀ تروریست های خطرناکی بودند که  

حامد کرزی  ( دست داشته و  افغانستان )اسدهللا خالدییس ادارۀ امنیت ملی  ر  سؤقصد علیه  در

                           ن بفرستد.نها را رها نموده نزد گروه طالباخواست به همین بهانه، آ

 امضای توافقنامۀ همکاری استراتژیک با ایران 

باید گفت که دراثرِ  کرسی ریاست جمهوری ایران، شخصی    انتخاباتِ درهمینجا 

  جمهوری اسالمی ایران انتخاب گردید حسن روحانی " بحیث رییس جمهور"بنام

حامد  م درتهران برگزارشد.  ۲۰۱۳ ماه آگست سال  تحلیف او درهفتۀ اولِ   و مراسمِ 

جمهور   کرزی نیزرییس  دراش  غرِض افغانستان  با ت  مراسمِ تراک  همراه  حلیف، 

  هایی فی مابین رییس جمهورِ  مراسم، دیدارگردید. درپایانِ   آنکشور هیأت رسمی رهسپار
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جمهور رییس  و  ایران  متعجدید  و  گرفت  "افغانستان صورت  که  شد  اعالم  افغانستان  اقباً 

                                              امضا کردند." ایران تفاهمنامۀ همکاری ستراتژیک راو 

ی دبیرشورای عالی  سوی ایران سعید جلیلافقنامه را ازمنتشر شده، این تو باساس گزارشهای  

ملی حامد کرزی    امنیتِ امنیت ملی و ازسوی دولت افغانستان، داکتررنگین دادفرسپنتا مشاورِ 

زیادی   نفوذ  افغانستان،  بحیث همسایۀ غربی  ایران  اسالمی  امضا کردند. چون جمهوری 

احزابِ  کشو   باالی  ت اسالمی  اجرایی،  های  نهاد  حتا  و  و ر  عدلی  دولت  فرقنینی،  هنگی 

ن، میخواهم بخشهای عمدۀ مربوط به اهداف این تفاهمنامه را  افغانستان داشته و دارد، بنابرآ

                                                                                       : در اینجا درج نمایم 

: الف( همکاری بین نیرو های پولیس   

 *مبارزه با تروریسم 

 *مبارزه با قاچاق و تولید مواد مخدر

 *مبارزۀ مشترک با جرایم سازمان یافته 

 *اجرای تمرینات مشترک

:ب( همکاریهای اطالعاتی  

 * مبارزه با تهدید های امنیت ملی دو کشور 

 * تقویت همکاری های اطالعاتی برای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر 

 *تبادل تجربیات 

ک ساختن اطالعات *شری  

 ج( همکاریهای استراتژیک اقتصادی

 *توسعه و تسهیل همکاریهای ترانزیتی  

حمایت از سرمایه گزاری های خصوصی در دو کشور *   



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1369 

 

 *تسهیل فعالیت های گردشگری و تجاری

 د( همکاریهای دو جانبه با دیگر کشور های منطقه

کشور هایی که عالقمند داشتن روابط  * همآ هنگی برای ایجاد همکاری های مشترک با 

. هستند، از جمله، هند و روسیه با افغانستان و ایران   

روزِ درعینِ  به  سی  بی  بی  خبرگزاری  زمان،  آگست  دومِ   ماه  از۲۰۱۳    وزارتِ   قولِ م 

موافقتنامۀ  افغانستان و امارات متحدۀ عربی    امورخارجۀ افغانستان نوشت که  قرار است

بلند  " به امضا برسانند. همکاری های  افزود که "    مدت و استراتژیک " را  بی بی سی 

یافته،   با جرایم سازمان  اند که در مبارزه  این موافقتنامه، دو کشور متعهد شده  براساس 

اسلحه، مهاجرتِ  انتقال  و  تولید  با مواد مخدر،  قاچاقِ   مبارزه  قانونی،  نیز    غیر  و  انسان 

"                     ولشویی با همدیگر همکاری نمایند.  اقتصادی از جمله، پمبارزه با جرایم ِ  

نیز در پاکستان و عربستان  این نکته را  امارات درکنار  باید گفت که رژیم  همین رابطه 

سالهای  المی و قرون وسطایی گروه طالبان دراس سعودی، سومین کشوری بود که امارتِ 

                                         .ختم را در افغانستان به رسمیت شنا۲۰۰۰  -۹۹۶۱

میونیخ کنفرانس   

دیگر درمیونیخ    کنفرانسم اطالع دادند که یک  ۲۰۱۳سال    درماه آگستِ   رسانه های افغانی

ن احمد ضیا مسعود برادراحمد  کشور آلمان تحت " طرح ایده های جدید" دایرگردید که درآ

  اسالمی،   وحدتِ   حزبِ حاجی محمد محقق رهبرِ   افغانستان، شاه مسعود و رییس جبهۀ ملی  

ییس جنبش  هللا صالح سابق رییس ادارۀ امنیت ملی و ر همین جبهه، امر فیض هللا ذکی از

حران  ب  و" کارشناس"  سمپل استاد دانشگاه مسایل سیاسی  ، مایکل  ل میمنه گی سبز، توردیق

استندفورامریکا، رفیق رجا، دکترعبدالخالق  استاد دانشگاه  برت کروزروافغانستان، دکتر 

رعالیه یلماز استاد دانشگاه ی امریکا، دکت ف شهرانی استاد دانشگاه ایندیانانظی لعلزاد، دکتر

ترکیه  فدراسیونِ سلیمانۀ  رییس  رضایت   جاوید  استرالی   سراسرِ   ،  مقیم  های  ا،  هزاره 

  – ملی    جنبِش   عاون حزبِ م عبدهللا رحیمی  روزنامه نگار، عزیزآریانفر، دکتر آهنگ  بصیر

امریکا، دکتر روح هللا امین  دکتر امین طرزی استاد دانشگاه درحسین یاسا،  اسالمی، دکتر
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" دیگر از کشور های  " کارشناسانِ   گفته شد کهدیگر اشتراک ورزیده بودند.    چند تنِ   و 

اعضای   داشتند. ، هند وغیره نیزدراین کنفرانس اشتراک  یران، پاکستانامریکا، بریتانیا، ا

آتی فیصله هایی   مسایلِ   سیاسی به بحث پرداخته و بر محورِ  مختلفِ  کنفرانس روی مسایلِ 

                                                                                                   بعمل آورند : 

سازمان ملل   م( تحت نظارتِ ۲۰۱۴سال برگزاری انتخابات }*  

تمامی موانع فرا راه آن خنثی ساختنِ برگزاری انتخابات و تالش در جهت ِ *ضرورتِ   

انتخابات غرض جلوگیری از خشونتها مدنی وسازنده به نتایجِ   *برخوردِ   

انتخابات   *جلوگیری از قومی و سمتی شدنِ   

اجتماعی باشد  عدالت ِ افغانستان مبتنی بر تأمینِ پروسۀ تأمین صلح در  * باید  

تضاد های استبداد آفرین استوار باشد *صلح درکشور باید بر پایۀ  حلِ   

مردم و   نظام ریاستی و مرکزی به یک نظام غیر متمرکز و پاسخگو دربرابرِ   *تغییرِ 

. پارلمان  

و مغشوش    ، این حرکت را سوال برانگیزنافغانستا  سیاسی و تحلیلگرانِ   آگاهانِ اما، برخی از

این کنفرانس، هیچ اطالع قبلی رسانه   کننده ها و اشتراک کننده گانِ ند که برگزار خوانده گفت

و گزارِش  بودند. همچنان، خبر  نداده  افغانستان  برای مردم   چنین کنفرانس حتا  تدویرِ   یی 

  طرفِ وم نیست این کنفرانس ازآلمان نیز بچاپ نرسید. آنها گفتند که معل  کشورِ   مطبوعاتِ در

سیاسی دایرگردید و باالخره گفتند اگرقرار بود    کدام منبع خارجی و به چه منظور و مقصودِ 

 افغانستان  داخلِ  مربوط به حال و آیندۀ کشورمطرح شود، چرا چنین کنفرانس درموضوعاتِ 

یک    نگردید؟دایر آنرا  و  نمود  محکوم  را  مذکور  کنفرانس  نیزبرگزاری  افغانستان  دولت 

                                                                  .ملی کشور دانست  توطئه علیه حاکمیتِ 

ردهمآیی چندحزب سیاسی درکابل گ    
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رهبرانِ تدویرِ   متعاقبِ  که  بود  کنفرانس  سیاسی    همین  های  تنظیم  و   –اسالمی    –احزاب 

بنام " اتحاد انتخاباتی    را  انجام داده و موافتنامه یی  جهادی ذیل درشهرکابل نشست هایی  

                                                                      :   افغانستان " نیز به نشر رسا نیدند

برهان الدین ربانی   *جمعیت اسالمی افغانستان  به رهبری صالح الدین ربانی فرزندِ   

اسالمی مردم افغانستان  به رهبری حاجی محمد محقق  وحدتِ * حزب ِ   

غانستان  ملی اف  * ائتالفِ   

 * جبهۀ ملی افغانستان  

افغانستان  متحد ِ  * حزبِ   

افغانستان  حقیقتِ   * حزبِ   

سبز   * روندِ   

نوین   افغانستانِ * حزب ِ  

ملی افغانستان   اقتدارِ * حزب ِ  

عدالت و توسعه  * حزبِ   

افغانستان اقوامِ  اتحادِ * حزب ِ  

عرب افغانستان   قومِ  * شورای انسجامِ   

 * نهاد اجتماعی ترکمن های افغانستان 

افغانستان   اسالمی ملتِ  وحدتِ   *حزبِ   

تدویرِ رویهمرفته، در تبلیغاتِ آستانۀ  و  تحریکات  تالشها،  کنفرانس،  خارجی    این  و  داخلی 

پارلمانی و  ریاستی به نظام ِ  متمرکزِ   سیاسی افغانستان از حاکمیتِ   نظامِ   تغییرِ   نیزپیرامونِ 
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بگوشها    ، جنوب  و  شمال  به  افغانستان  تجزیۀ  به   منوط  های  زمزمه  و  افواهات  حتا 

                                                                                                      میرسید.  

  د حنیف اتمررهبر ماننه رهبران و نماینده های دیگری ن بود کرشها حاکی ازآهمچنان، گزا

افغانی االصل    ، زلمی خلیلزادنمایندۀ حزِب افغان ملت  انوارالحق احدی  حق و عدالت،  حزبِ 

و قیوم کرزی  داخلۀ پیشین  وزیرامور  ، عطامحمد نور والی بلخ، علی احمد جاللی امریکایی 

دراین نشستها و دید وادید ها اشتراک نموده  نیز  جمهور افغانستانحامد کرزی رییس  برادر

دارند کاندیدای مشترک برای ریاست جمهوری سال  اتحاد کننده ها گفتند که درنظربودند.  

ریاست   م۲۰۱۴ نظام  تا  نمود  خواهند  تالش  نیز  و  نمایند  معرفی  متمرکزِ   یافغانستان    و 

                                                                  .افغانستان را به نظام پارلمانی مبدل سازند

جالبی تحت عنوان " وادی گرگ ها "   درآستانۀ این تحرکات و نشستها و فیصله ها، طنزِ 

افغان نگاشته شده و درتوسط یکی از نو به نشر  یسنده های  انترنتی  یکی ازوبسایت های 

ن،  زدیکی با اصل جریان داشت ، بنابرآطنزی متذکره، رابطۀ بسیار ن   رسید. چون مطلبِ 

                                                                      در همینجا بگنجانم:  نیز خواستم آنرا

سکندر کبیر** که او را گاهی  اقبال   ۀد. ستار. گرگ های تازه ای وارد میدان شده ان..."

خبیث نیز می گویند در حال افول است. هر چند در این وادی خون و    سکندر    گوسفندان  

د  آتش، گرگ می  را  دیگر  یک  پیوسته  نشین ر  ها  هم می  کنار  گاهی  از  اما هر  با  نند  د، 

 تفکر  م  گوزن ها و پیالن    مهربانی دهان همدیگر می بویند و در پیوند به چگونگی شکار  

                                                              ."  بارکش انجمنی نیز بر پا می دارند

دیگری بوی خون   ها بیشتر از هر زمان  دیروز کسی می گفت که این روز ها وادی گرگ

خبر از دنیا و عقبی! در این  تازه می دهد. روزگار دیده ای گفت: مگر نمی دانی ای بی

سخن، بوی خون   یجای عطر  بسخن  القاب دار کنار آمده اند و تا    گرگان  ،  وزان و شبانر

!  داری  ، گویند شعر مدرن میگویی! کسی  گویی گفت  دیگری خندید    در فضا بلند می شود

دانم دوست که در این وادی یگانه قانونی را که سلطان سه بار بر آن مهر  مرد گفت می

که   من  است،  شده  دگرگون  وضعیت  بار  این  اما  است  دریدن  قانون  گذاشت،  امضا  و 

ستاره کور اقبال گوسفندان می بینم شاید، تا چندگاه دیگر در این وادی در گیری های  به

روزگار دیده، خون در چشم ستاره و خورشید بزد! شاید خونین گرگ ها و کفتار های  
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را   وادی  این  تسخیر  و  رسیدن  هوای  که  اند  شنیده  را  هایی  کفتار  پای  گرگان صدای 

                                                                                                .دارند

دان این وادی همیشه گوشت گوارا و شیرینی داشته  در تواریخ بسیار آمده است که گوسفن

اند و گاهی هم همین جماعت گوسفندان چشم و گوش بسته ی میدان و طی میدان از  

های سوزان و بی آب گذشته و رفته از سرزمین های  ها و دریاها و بیانمرزها، کوه

  ، بل که بادیگری برای خود ضحاکی آورده که بعداً شکم ماران او را نه باگوشت خود

همین گوسفندان خود به یاد دارند که در این وادی      میکنند.  خود سیرگان  د ه  مغز سر بر

ها را درمیان هم تقسیم کنند،  تا شکارگاه  بار دیگر نیز در کنار هم نشستند   گرگ ها چند

دار این وادی، انجمن شدند و سر سوی  های القاببسیار دیده شده است که بار ها گرگ

ا بلند کرده و به خداوند نیاز نموده اند که ای پروردگار بزرگ! چرا جای این  آسمان ه

همه ستارگان که از آن خیری برای بندگان تو نیست، رمه رمه گوسفندان نیافریدی که  

نمی از گرسنگی هراسی  دیگر  را  ما گرگما  وار  بود و  برادر  دار  القاب  و  نجیب  های 

ها، الی  م روی سبزهیردیم و می دویدکبازی می    ی نشستیم ، می خوردیم و درکنار هم م

                                                                        "روی برف ها.جنگل ها و

ها حس بویایی و چشایی نیرومندی دارند، از فرسنگ  تو شاید می دانی که گرگ  دربرا"

ای بزاید این جا دندان های   های دور صدایی را می شنوند و اگر گوسفندی در بغداد بره

ها به ترق و تروق آید. گفتم این که در این شبان و روزان بیشتر از گذشته بوی خون  آن

دار بی وقفه بحث و مشاجره ای آن است که گرگان القابتازه در فضا پیچیده است، بر

  یندان هایاند که دیگر سروکار شان با تیز ددار در یافته  دارند، شاید گرگ های القاب

آیا گرگ ها دندان    .خواهد بود که قوی پنجه تر از آنان اند! باز هم کس چیزی نمی داند

دگاه، دندان و ناخن کفتار های را  تیز می کنند و چنگال برمی کشند و می روند به آور

می شکنند و یا این که از آن میان باران دیده ای خواهد گفت، برادران جای هیچ دندان  

ر دارالکفر سخنی است  سفید کردن نیست، من راضی، تو راضی بزن در دهان قاضی، د

« گویند:  که:فمی  خودمان  گپ  همان  فیفتی«،  حسابش    یفتی  برادر،  با  برادر 

چنان بلند    یدند    از شما و نیمی از ما. همه خند  برابرگوسفندان خداوند کم نیستند، نیمی

   پرید."                                             که شاید خواب از چشم گوسفندان بی خبر
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هایش را بلند کرد و چین بر جبین انداخت و بسیار دور اندیشانه  این میان گرگی گوشدر

نمی ای مقابله اند و دیگرشنیده ام که گوسفندان هم نام خود را بدل کرده و در هو  گفت: من 

خواهند گوسفند باقی بمانند، دیگری گفت: چگونه و چه نامی بر خود نهاده اند: گفت می 

دار شوند، قوچان شاخدار در برابر گرگان گویند که گوسفندان می خواهند، قوچ های شاخ

رت دندان های ما را خواهند شکست؟ دیگری با تبسمی گفت ده دار که در این صو القاب

قصه اش مباش، اگر چنین باشد، دیگر نیاز مقابله با کفتاران نیست، با آن ها کنار می  

                                    "آییم و باز این مشکل را با کفتار کالن در میان می گذاریم

دار"   القاب  فریاد زدند که ای شادمان به گونه    گرگان  بامی و  آمدند روی  گروهی بر 

جماعت گوشت خواران دیگر زمان مقابله گذشته است، صف خود را یگانه سازید که  

خواهند  می  و  بمانند  باقی  گوسفند  خواهند  نمی  دیگر  و  جنبیده  گوسفندان  غیرت  رگ 

د، اگر یک  قوچان شاخدار شوند! شاخ و دندان، دندان و شاخ، هیچ گاهی با هم نساخته ان

بار همه قوچان این وادی گرد هم آیند، آن گاه برای ما دندانی نخواهد ماند و شما می  

دانید که همه توان و ایمان ما در دندان ما است، و تا دندان شکست ما را دیگر ایمان 

                                                 "هاها می شود وادی قوچ گاه وادی گرگ   نیز بشکند و آن

پاکستان رهاسازی چند طالب ازسوی  

م آباد کستان باید گفت که مقام های اسالافغانستان و پا سلسلۀ رها سازی طالبان زندانی دربه  

 گروه طالبان را ازحبس  کرده گانِ م، به تعداد هفت تن ازسر۲۰۱۳مبر ماه سپت  درهفتۀ اولِ 

نمودند.  منصور  افرادِ   آزاد  های  بنام  شده  سی دادهللا آزاد  آغا،  ،  کریم  عبدالمنان،  ولی،  د 

و محمد زی بودند. ولی سخنگوی " شورای عالی صلح" درکابل به    محمد  افضل، گل  شیر

مقام  این شورا به    جانبِ  فهرستی نبودند که قبالً ازرها شده شاملِ   رسانه ها گفت که اشخاِص 

سخنگوی گروه مذکور، بالمقابل اعالم نمود که اشخاص رها    های پاکستان سپرده شده بود.

 صلح نخواهند داشت.  مذاکراتِ   روندِ  چندانی نداشته واثری درپاکستانیها، اهمیتِ   شده ازبندِ 

درجه    یکی ازرهبرانِ تان، ضمن تقاضا های مکرر، رهایی  ن، حکومت افغانسمدتی قبل ازآ

ود که حدود  ی مقام های پاکستانی مطالبه مینم دوم گروه طالبان بنام " مال برادر" را ازسو 

های امنیتی آن کشور در شهر کراچی، ظاهراً دراعتراض به  سه سال قبل ازآن توسط نیرو 

افغانستان دستگیر و به زندان افگنده شده    حکومتِ   تماسگیری های مستقالنۀ وی با منسوبینِ 
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براه اندازی    سن نیتی درقبالِ بود. برای آنکه نوازشریف صدراعظم جدید پاکستان، ظاهراً ح 

ازصلح    مذاکراتِ  طالبان  گروه  و  افغانستان  دراواخرِ میان  باشد،  داده  نشان  ماه  خود 

اما بازهم مقام های    ندان رها شده است.مالبرادر( اززاعالم نمود که وی )م  ۲۰۱۳سپتمبر

افغانستان گردد،  پاکستانی درعین حال گفتند که فردِ  نمیتواند رهسپار  درحالیکه    رها شده 

خویش را در   دولت حامد کرزی خواهان آن بود تا " مال برادر" به کابل رفته و نقِش   جانبِ 

                                                                            د مذاکرات صلح ایفا نماید. روِن 

سیاسی   جدید و بازیهاینوازشریف به صحنۀ قدرت  آمدن  

از به اصلِ قبل  بپردازیم آنکه  اندکی درموردِ  موضوع  بود  خواهد   زنده گی سیاسی  ، الزم 

نوازشریف  صدراعظمِ میامحمد  هجدهمین  وی،  زیرا  بنویسیم؛  پاکستان  همانندِ   برخی    ، 

دهه های اخیر، نقش  سیاسی پاکستان، بخصوص درو فکری    ،حزبی   شخصیت هایازدیگر

منا و  افغانستان  علیه  کننده  تخریب  و  کرده      فععمده  بازی  کشور  این  مردم  ملی 

                                                                                                         .است

بخِش  میالدی درالهوِر پاکستان به دنیا آمد. در   ۱۹۴۹ماه دسمبرسال    ۲۵نوازشریف بتاریخ  

پاکستانی بحساب ازجمله ی ثروتمند ترین فرد    ازآنکه صنایع وسیاست تحصیل نمود وعالوه  

وی درعین حال رییس یکی ازکمپنی های بزرِگ تجارتی بنام "اتفاق گروپ " نیز   ،میرود

" شاخۀ   لیگ  " مسلم  بنیاد گرای  حال، رهبرپُرقدرِت حزِب  نوازشریف درعین  میباشد. 

ا دراثِر  او  سال  نوازاست.  اپریِل  یا  ۱۹۸۵نتخابات ِماه  منستر"  چیف   " بحیث  میالدی، 

پنجاب   پارلماِن  انحالِل  ازیک وقفه که دراثِر  برگُزیده شد. پس  پنجاب  ایالِت  صدراعظِم 

م و درنتیجۀ انتخاباِت عمومی،  ۱۹۸۸ازسوی جنرال ضیا الحق صورت گرفت، درسال  

                                                        بازهم به کرسی صدارِت ایالت پنجاب رسید. 
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 نواز شریف صدراعظم پاکستان 

 پنجاب ازسوی جنرال ضیا الحق صورت گرفت،  پارلمانِ   انحاللِ   اثرِ پس ازیک وقفه که در

ایالت پنجاب رسید.    ، بازهم به کرسی صدارتِ  عمومیم و درنتیجۀ انتخاباتِ ۱۹۸۸سال  در

  صدارتِ بی نظیر بوتو به کرسی    مرگ جنرال ضیا دیکتاتور پاکستان و رسیدنِ   متعاقبِ 

  مسلم لیگ بعنوان اپوزیسیون یا رهبرحزبِ   حزبِ شور، نواز شریف به نماینده گی ازآن ک

م اسحاق خان رییس  طرف غالم از۱۹۹۰آنگاه که بینظیر بوتو درسال  مخالف تبارز کرد.  

پ  به  اکستانجمهور  فسادِ ،  نوازاتهام  گردید،  برطرف  مالی  آ  بحیث صدراعظم  ن شریف 

که روابطش با رییس جمهوربه تیره گی گراییده بود،    ۱۹۹۳سال  کشورشناخته شد و در

شد.                                   ارتش کنارگذاشته ازسوی جنرال عبدالوحید کاکررییِس   

  بی نظیر بوتو،   زعامتِ   دورۀ دومِ ازدرپاکستان و پس  های سیاسی  ه سلسلۀ فرود و فرازب 

مجددأشرینواز در  ف  و  رسید  کرسی صدارت  ببه  سالها  فرمانِ همین  که  به    ود  مربوط 

ادی امریکا اقتصرا صادر نمود و مورد تحریم ِ سالح ذروی در رقابت با هندوستان  آزمایِش 

م کورت  سوی سپری وارده، از  م  به اساس اتهاماتِ ۱۹۹۷درسال  و متحدانش قرارگرفت.  

مسلم لیگ و    اعضای حزبِ   با واکنِش   قرارگرفت کهمحاکمه    ، تحتِ یا دادگاه عالی پاکستان

و عاقبت، در سال    دوستدارانِ  ازطرف    ، کودتاییمیالدی  ۱۹۹۸نوازشریف مواجه شد 
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شریف  اکستان به نفع جنرال پرویز مشرف علیه نوازپ   جنرال جهانگیرکرامت رییس ارتِش 

نمودند. به کشورِ   پس ازتحقیر وشکنجه،   انداخته شد و اورا   براه تبعید    عربستان سعودی 

بی حد و    قدرتِ این بود که نوازشریف میخواست از  انگیزۀ اصلی این کودتای نظامی هم

، همان نکتۀ  حیت های کرسی صدارت بیفزاید واینپاکستان بکاهد و برصال  نظامیانِ حصرِ 

ا علیه خودش برانگیخت. وی  آن کشور ر  تمامیت خواهِ مقتدر و   حساسی بود که جنراالنِ 

ودر  ۲۰۰۷سال  در برگشت  تبعید  از  سال  میالدی،  فعال  ۲۰۰۸انتخابات عمومی  سهم  م 

  دولت باقی ماند تا آنکه درماه جونِ   مخالفِ   حزبِ رهبرِ   م  بحیثِ ۲۰۱۳گرفت و تا سال  

   آمد.                         ، به کرسی صدارت کشورش نایلهمین سال، برای سومین مرتبه

صبغت هللا مجددی    داشت، درتعیینِ افغانستان دست درازامورِ نوازشریف همانسان که در

"  گورنرهاوس م که در"۱۹۹۲سالمی مجاهدین درسال رییس جمهوردولت ابحیث نخستین 

مرکزی    اظهارات خودش در پارلمانِ   عمده داشت وباساِس   پشاورصورت گرفت نیز نقِش 

قدرت میان    آستانۀ تعویِض در افغانستان  ارتِش   درتخریب و فرو ریزی نظمِ   وی  ،پاکستان

   نمود.                               سهم فعال ایفامجاهدین نیزخلق و احزاب ِ  حزب دموکراتیکِ 

از پیروزی نوازشریف رهبرحزب مسلم لیگ پاکستان  ضوع را نیزیاد کردکه پس  این مو باید

  ارشدِ و مشاورِ  کهنه کارمیالدی، اوالً سرتاج عزیز دپلوماتِ  ۲۰۱۳سال  اوایلِ  درانتخاباتِ 

داامور ِ  انجام  بکابل  سفری  جدید،  صدراعظم  دعوتنامۀ  خارجی  سفر،  همین  و ضمن  د 

مهور سپرد. چون  حامدکرزی به پاکستان، برای رییس ج  فرتِ مسا  شریف را نیزغرِض نواز

خیرخواهانه    هیچ نتیجۀ مثبت واقدامِ کشورشتافته و   ، نزده مرتبه به آننحامد کرزی قبل ازآ

پاک ازسوی  بنابرآیی  بود،  نیاورده  بدست  تحلیلگرانِ ستانیها  هم  و  خودش  هم  سیاسی    ن، 

سفر وی به پاکستان نداشتند. علی رغم   بیستمین ِ  مفیدیتِ   ضرورت و   کشور اعتقادی به

سوم ِ درهفتۀ  جمهور  رییس  ها،  تردید  و  شک  ب آنهمه  آگست،  های ارِ ماه  مقام  دیگرنزد 

اما هیچ خبرخوشبینانه یی مبنی بر    و پس از دو روز به وطن برگشت.  پاکستانی شتافت

ریاست جمهوری به نشر نرسید. آنچه رسانه های افغانی به    این مسافرت از سوی ارگِ 

ن ازقطر به  گروه طالبانشر رسا نیدند، آن بود که مقام های پاکستانی پذیرفته اند که دفترِ 

ها تقاضا بعمل آورد تا  پاکستانیشور دیگری منتقل شود. همچنان گفته شد که کرزی ازک

را که    گروه مذکور  دومِ   عبدالغنی برادر فردِ ، بخصوص مالگروه طالبان  سرانِ تعدادی از

آنزمان میبُ   تا  کشوربسر  آن  های  زندان  سازردر  آزاد  ازد.  ن د،  پس  اندکی  این  هرچند 
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گروه طالبان را از    سرکرده گانِ کستانی اعالم کردند که هفت تن ازمسافرت، مقام های پا

مردم افغانستان این حبس رها کرده و عنقریب " مال برادر" را نیز رها خواهند نمود. اما،  

سیاسی وی دانسته انتقاد هایی    –فکری    تقاضای کرزی را از زمره پیچیده گیها و تناقضاتِ 

ه ها میگفتند که رهایی شخصی بنام " مالبرادر" از زندان  انتقاد کنندرا متوجه اش ساختند.  

اضا های مکرر گروه طالبان دارد و نه پافشاریها و تق پاکستان، نه مؤثریتی باالی تصامیمِ 

منتقدان میگفتند که گروه طالبان،  این راستا معقولیت خواهد داشت.و یک جانبۀ کرزی در

لی مردم افغانستان می  تانی علیه منافع مازیکطرف با حمایت و پشتیبانی مقام های پاکس

  تب و تالش  راه و رسم دولتمداری، درسوی دیگر، رییس جمهورکشور، مغایرِ جنگند و از

های پاکستان میسوزد واین عجب  این گروه از زندان  رها سازی رهبرانِ   غرِض   بی وقفه

                                                                                                 .است

دی را در پیش گرفتند : تعدادی پاکستانیها درجریان همین شب و روز، بازیهای چند بعُ  

ذاکری مشاورمالعمر، مولوی حمد هللا عارض م   گروه طالبان  سرانِ از ،  انند مال عبدهللا 

  تخاری درپشاور،محل مطمئن برای طالبان{ و مال  کویته }   در  قاری محمد سعید و غیره،

گرفته کشته شدند، بدون آنکه مقام های امنیتی پاکستان مورد سؤقصد قراربصورت مرموز  

                                                                            دستیابی به قاتالن برآمده باشند.  درصددِ 

وحشتناک گروه طالبان،    ی حاکمیتِ تخاری " که درسالها  رقیب  " مال  جالب این بود که جسدِ 

افغانستان شده بود،    ی زیادی درمردم  خونین و ضدِ اعمال ِ   هم مرتکبِ رکابینه بود و وزی

کابل توسط هلیکوپترهای  اور به کابل انتقال داده شد و از ، از پش دستورحامد کرزیدراثرِ 

مشایعتِ  با  توأم  تخار)  دولتی  والیت  به  منتقلوی  زادگاهاحترامکارانه  کرزی    (  گردید. 

اظهارغمشریکی   اش  خانواده  اعضای  با  و  خواند   " صلح  راه  شهید   " را  او  عالوتاً، 

                                                                                                نمود.

                     لشکرکشی پاکستان بسوی وزیرستان شمالی

                                                      وپیامد های آن
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احیل شریف  جنرال رنظامی پاکستان پس ازسالها تعلل وپس ازتقررِ   درعین حال، مقام های

پرویز جنرال  بحیث  بجای  کیانی  ارتِش   پانزدهمینِ اشفاق  ل غازسادرآ  آنکشور،  رییس 

به  ۲۰۱۴ اقدام  ظاهراً م  دروزیرستانِ   طالبانِ   علیهلشکرکشی  نمود.    پاکستانی  شمالی 

طالبان،    صفوفِ   افرادِ تعدادی از  از کشته شدنِ اکی  گزارشهای رسمی حکومت پاکستان ح 

تازمانیکه شاهدانِ بابود.    شمالی  دروزیرستاناین لشکر کشی  دراثرِ  عینی درساحۀ    آنهم، 

خارج مخابره نکنند، مشکل بتوان فهمید که  جنگ حضورنداشته و گزارشهای مؤثقی به  

  وسایرشبکه های تروریستی موردِ   مسلح  طالبانِ   پاکستان مصمم به سرکوبِ   آیا واقعاً ارتِش 

 آن  وزیرستان شمالی( است یا خیر؟ زیرا مقام های ارتِش  قبایلی ) درمناطقِ   حمایت خویش

اخیر، یا نخواستند اقدام به    امریکا ظرف سیزده سالِ   های گاه وناگاهِ کشور، علی رغم فشار

چند    شلیکِ   ،ی های نمایشییند و یا با لشکرکشَ خودشان نما  دستِ    ساختِ سرکوب تروریسمِ 

ها کوه  سینۀ  به  توپ  وبرقِ   گلولۀ  نمودند  نظامی  و زرق  بتوانند    اکتفا  وسیله،  این  به  تا 

   دهند.                               ی بین المللی را از شانه های شان کاهشسنگینی فشارها

نکته را نبودند  نیزباید متذکر  این  به هیچصورت مایل  پاکستان  شد که مقام های نظامی 

وزیرستانِ  بصو   باالی  حقانی  تروریستی  شبکۀ  های  النه  و  افراد  که  عمده  شمالی  رت 

  تحده و پرداختِ ایاالت م  فشارهای جانبِ   . اما دراثرِ ندکشی نمای درآنجا مستقربودند، لشکر

پاکستان    انتخابی، ارتِش   صدراعظمِ   ی ازسوی امریکا و دستورِ ملیونها دالرهزینۀ لشکر کشَ 

گرفت واما، پاکستانیها بازهم    شمالی  نظامی باالی وزیرستانِ   تصمیم به راه اندازی عملیاتِ 

با یک تیرچند هدف  بنیادِ بر را    سیاستهای دوگانه و معامله گرانۀ دایمی شان، خواستند 

 جنگی به جیب زنند و  عنوان مخارجِ   امریکایی را تحتِ نشانه روند: ازیکسوملیونها دالرِ 

ایاالت متحده و مقام  های شبکۀ حقانی که دقیقاً مورد نظرِ یرو سوی دیگر، به رهبران وناز

های افغانی بود، ازقبل اطالع دادند تا ازمنطقه دور شوند. ولی درعین زمان، با استفاده 

شر طالبانِ   ایطِ ازچنین  از  آنعده  خواستند  درمناطق ِ  مساعد،  هدف پاکستانی  را  قبایلی 

همچنان، مقام های استخباراتی  نداشتند.  ن قرارمقام های پاکستا  دهند که درحلقۀ انقیادِ قرار

پاکستان، با حمله باالی وزیرستان شمالی، خواستند بگونۀ بسیار ماهرانه یی تعداد زیادی 

از تروریستهای مسلح ضد افغانستان را تحت نام " مهاجرین"، ازمرز عبورداده رهسپار  

نا امنی ها را درداخل کشوراستم آنها ترورها و  تا  نمایند  افغانستان  رار ببخشند.  قلمرو 

م  ۲۰۱۴ماه جوالی    بهمین دلیل بود که اوالً مقام های دولت افغانستان بتاریخ بیست و سومِ 
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" این عملیات،  نموده گفتند که   پاکستان را ابرازی جانبِ ناخوشنودی شان ازشیوۀ لشکرکشَ 

  این منطقه، صدمۀ هیچ گروه بین المللی تروریستی دردست آوردی نداشته و نتوانسته به  

امان  گروه حقانی نیز از این عملیات درشبکۀ تروریستی، یعنی  ی وارد کند...مهم ترین  جد

                                                                                          مانده است . "

امنیتِ  ادارۀ  کنفرانِس   سخنگوی  یک  طی  افغانستان،  اظهارملی  مطبوعاتی   که داشت   

شبکۀ حقانی    این عملیات، شمارزیادی از سران    اطالعات ما حاکی است که قبل از آغاز  "

م اجنسی، شهر   وزیرستان    و سایر گروه های تروریستی از مناطق   شمالی به طرف کر 

  کراچی، کویته  وحتا اسالم آباد منتقل شده اند... هستۀ مرکزی شبکۀ حقانی، بنابرهدایت  

شمالی،  نظامی دروزیرستان    عملیات    آغاز  ه قبل از ی، دو هفتآ.سازمان آی اس  مستقیم  

و مهمات از شهر میرانشاه نقلیه و مقدار قابل توجهی سالح    توسط یکصد و پنجاه وسیلۀ

م اجنسی منتقل شدند...گروه های تروریستی دیگر به رهبری   به شهر   تل، سپین تل و کر 

مد سعید نیز در این عملیات آسیب  حافظ گلبهار و گروه لشکرطیبه به رهبری حافظ مح

                                                                                       ندیده اند... "  

سخنرانی    افغانستان نیزطی یک" دانفورد " فرمانده عمومی نیروهای بین المللی در  ژنرال

اظهاردر امریکا  که  کانگرۀ  حقانی )   عملیات  "داشت  برنیرو های شبکۀ  ضرب عضب( 

شمالی    پاکستان در منطقۀ قبیله ای وزیرستان    تأثیر چندانی نداشته است ...عملیات ارتش  

   کند..."                                   نتوانسته است توقعات اصلی امریکا را بر آورده

به تعداد   ِش ارتقبلی  های عمدی و   گفته شد که درنتیجۀ اخطارها واطالع دهی پاکستان، 

تروریستهای ضد حکومت   تعداد زیادی ازشمالی، به شمولِ   وزیرستانِ  پنجصد هزارنفوِس 

فرارنمودند.             به شمول والیات جنوب شرقی افغانستان امن تر به مناطقِ  پاکستان  

مهوری  ریاست ج   بحبوحۀ پروسۀ انتخاباتِ و در   م۲۰۱۴ماه های می و جون سال  آنچه در

پناهافغانستان به رسانه ها درز بود که سیلی از"  این  پاکستانی، مرز را  نده "کرد،  های 

.  افغانستان گردیدند   درخاکِ   ، بخصوص دروالیت پکتیاسرحدی  مناطقِ   نموده واردِ عبور 

افغانستان طی اعالمیه های رسمی گفتند آنها  )پناهنده های    چنانکه مقام های دولت  که 

مه پاکستانی  " داخلی  (،  آوارۀ  هزارها  که  بود  درحالی  این  میباشند.  شان   " عزیز  مانان 

حت صفر( زمستان، حتا درشهرکابل  ت کننده گان افغانی ازخارج، درهوای سرد )  وعودت
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و مسووالنِ   چشمِ   پیِش و  دولتی  بین  مؤسساتِ   تنها     ... و  ولباس  خیمه  بدون  المللی 

س میکشیدند وهیچ دستی به ُکمک شان شان نفَ   درزیرپالستیکهای کهنه و مندرس با کودکانِ 

نمیشد.   رییس  دراز  های  حامدکرزی  وسایرمقام  پکتیا  والیت  والی  به  جمهورافغانستان 

پاکستانی   عزیز"  مهمانان   " از  امکانات  تمام  با  تا  کشوردستورداد  جنوب شرق  والیات 

این ُرخداد  هایشان ازنه های افغانی، نگرانی  سیاسی و رسا  استقبال نمایند. اما تحلیلگرانِ 

  پاکستان باالی وزیرستانِ   ی نظامیانِ زمان برای لشکر کشَ   را پنهان نکرده گفتند که انتخابِ 

بخاکِ   شمالی، سرازیرشدنِ  پاکستانی  تفکیک  افغانستان  هزاران  تفتیشبدون  وشناسایی    ، 

  مالتِ امنیتی کشور، ح  –بسیار حساس و شکنندۀ سیاسی    شرایطِ   ، آنهم درتحتِ  هویتی دقیقِ 

مربوط    ، باالی حصارکِ والیت هلمند    سنگین مربوط ِشهرکِ   گسترده و دستجمعی باالی

دشتِ  باالی  ننگرهار،  مربوِط  والیت  درمناطِق  وهمچنان  قندوز  والیت  مربوط  ارچی   

بارانِ   سربازانِ ازسوی گروه های تروریستی و   و غیرهفاریاب، لوگر   پاکستانی، موشک 

ازمناطقِ  نورستان  و  کنر  کشو   ارتِش سوی    اماکن  انفجاراتِ   ،رآن  باالی  و    پیهم  دولتی 

سازمان یافته و بزرگترعلیه منافع   خطراتِ همه، میتواند پیام آورِ شهرهای افغانستان، همه و 

                                                                         ملی مردم افغانستان باشد.

:  بت درمجلس، خطاب به سناتوران گفت درعین زمان، رییس سنای افغانستان، ضمن صح 

گذشته، تعدادی ازپایگاه های خود را درمرز با   نظامیان امریکایی درطول ده سال  ". ..  

.. وی در بررسی منطقه وگفت وگو با مردم ل داده اند.پاکستان به نظامیان پاکستانی تحوی

افغانستان نفوذ    کیلومتر درخاک    ۴۰تا    ۲۵دریافته است که نیرو های پاکستانی درحدود  

کرده ودرآنجا پاسگاه های امنیتی و دروازه های مرزی ایجاد کرده اند که این مسأله باعث  

                                                          .."درگیری میان نیرو های افغان و پاکستانی شده است.

مطالعاتِ   مرکزِ  المللی  )آ.پی.اس.سیبین  صلح  "عاشق    با  که  ی  مصاحبه  یک  ( ضمن 

خورشیدی    ۱۳۹۳ سرطان  حسین" یکی ازژورنالیستهای پاکستانی انجام داد و بتاریخ نهمِ 

طالبان به فرودگاه بین المللی کراچی از نظر  حملۀ  ...  به نشر رسانید،  چنین نوشت: "آنرا  

امنیتی و سیاسی پیامد هایی داشت و شرکت های هوا پیمایی خارجی، پرواز های خود 

که عملیا  گرفت  تصمیم  ارتش  لذا  کردند،  لغو  کراچی  به  این را  درمورد  دهد.  انجام  تی 

ارتش مدعی ، اتفاق نظری وجود داشت و دولت و ارتش هر دو هم نظر بودند...عملیات

ها در این منطقه  مرکز و مخفیگاه آن  ۴۵ه شده اند و  تن از تروریستها کشت  ۳۲۷شد ه که  
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... است  پاکستان  منهدم شده  استارتش  معتقد  بد  و  طالبان خوب  به  طالبان  هم  مثالً   .

و   دچارانشعاب شده و گروهی به رهبری مال فضل هللا و گروهی به رهبری خالد مقصود 

جنوبی  ارتش بود، به وزیرستان    خالد سید جناح }می جنگند{. گروه سید جناح طرفدار  

. اکنون نیز حمله ای به این گروه صورت ن گروه حمایت میکردمنتقل شده و ارتش از ای

نمی گیرد. لذا در وزیرستان جنوبی، حمله ای بر ضد گروه های هوا دار ارتش صورت 

                                                                                        نمی گیرد..." 

مردم بعنوان بزرگترین حزب پاکستان وحزب عوامی   حزب  : "  عاشق حسین گفته است 

حملۀ    مذهبی شاخۀ دیوبندی مخالف    نشنل پارتی موافق حمله به وزیرستان هستند. احزاب  

به   انصاف  نهضت  ارتش هستند،  حملۀ  موافق  بریلوی  مذهبی  احزاب  و  ارتش هستند 

هست."                                          حملۀ ارتش  رهبری عمران خان  هم مخالف    

ی حکومت پاکستان باالی وزیرستان را که یقیناً  کشَ  این لشکرمنابع مطلع گفتند که مخارجِ 

از دالر  شدهسو ملیونها  آورد  بر  پاکستانی  های  مقام  پرداخته  ی  امریکا  متحدۀ  ایاالت   ،

                                                                                                 .است

ساده قضایا، بسیار  قبالِ جانب پاکستان درپس، با اینهمه پیچیده گیها و مهارتهای دپلوماتیک ِ

ارتِش انگاران  که  اگرتصورشود  بود  خواهد  های    ه  النه  بودی  نا  به  کمر  واقعاً  پاکستان 

درخاکِ  که    تروریسم  انگاشت  دیده  نا  نمیتوان  را  احتمال  این  اما  باشند.  بسته  آن کشور 

افغانستان میشوند،   پاکستانی وارد خاک  تنها هزاران هزار  نه  این لشکرکشیها،  درنتیجۀ 

افغانستان نیزیا باساس  سوگند خوردۀ ضد منافع ملی مردم  بلکه صدها تن از تروریستهای

 سالح ها و جلیقه های انتحاری شان تهلکه، با   فرار ازبرنامۀ ازقبلی تعیین شده و یا بخاطرِ 

کشتارهای وحشیانه را بیشتر از پیش    شده آتِش    افغانستان سرازیرمختلفِ   بسوی مناطقِ 

نمود. خواهند  سیاسی    مشتعل  مهارتهای  به  نظر  پاکستان،    –همچنان  جانب  استخباراتی 

نیزبگونۀ   )آی.اس.آی(  ازجواسیس  یی  مالحظه  قابل  تعداد  که  بود  نخواهد  دورازامکان 

            باشند.           دستوری و درمیان تروریستهای طالبی وارد خاک افغانستان شده

               پانزدهمین رییس ارتش پاکستان  ل شریف  یجنرال راح
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رییِس  درطوِل  ارتِش   چون  پاکستان،  ششصدهزارنفری  کشورِ عمرِ   تنها  این  نه  نوبنیاد، 

درتصمیم گیریهای عمده و بخصوص  سیاسی بوده است، بلکه    – نظامی    رقدرت ترین فردِ پُ 

ن، الزم است راجع بسیارمهم داشته است، بنابرآ سیاست خارجی پاکستان نقش  تعیینِ در

یده  ارتش برگزُ   سوی نوازشریف بحیث رییس ُکلِ ل که ازی جنرال راح  به شخصیت وسابقۀ

                                                                              روشنی انداخته شود:   اندک  نیز  شد،

آن کشور    ریاست ارتِش   مقامِ   جنرال که نامزدِ سه    ریف صدراعظم پاکستان، ازجملۀنوازش

جنرال  و جنرال رشاد محمود،    ل شریفی ، جنرال راحبودند، مانند جنرال هارون اسلم

یک  م در۱۹۵۶درماه جون سال  مذکور،    ید. جنرالِ ل پنجاه و هفت ساله را برگزُ ی راح 

مد شریف نام داشت  خانوادۀ دارای سوابق نظامی درایالت کویته بدنیا آمد. پدرش میجرمح

کشته    ۱۹۷۱جنک میان هند وپاکستان درسال    و یک برادرش بنام شبیرشریف، درجریانِ 

ی نظامی پاکستان فارغ گردید  اکادمم از۱۹۷۶داشته درسال    تحصیالت اکادمیکوی    شد.

انجام وظیفه نمود. به کرسی های   آن کشوردرگلگیت و الهورارتِش   بخشهای مختلفِ و در

ارشد ایفا وظیفه    نظامی و جنرالِ   اکادمی عمومی اردو، آمربخشی ازمانند مفتِش بلندی  

بین، میانه رو و دور از خود خواهی   هگفته شد  .نموده است   که وی یک نظامی واقع 

                                                                                            باشد.  می

درخاک پاکستان   ترعلیه تروریسمل، به مبارزۀ جدی  یکه جنرال راح ه شد  گفت همچنان   

نماید(  جنراالنِ   سایرِ   اگربتواند همکاری و موافقتِ )  استمتمایل   و حتا    ارشد را جلب 

جنرال    ارتش نمود.   منسوبینِ   آموزِش   اجندای  را نیز شاملِ مبارزه با تروریسم    ودرس  بحث 

   میباشد.                                    یک دختر ل متأهل است و دارای دو پسر و ی راح 

استراتژی    برنامه های تغییرِ   ل آمده است که وی آنگاه که مدیرِ ی درسوابق کاری جنرال راح 

به خطراتِ  را  ارتش  توجه  بود،  پاکستان  ازوجودِ   نظامی  مسلح معطوف    طالبانِ   ناشی 

هندوستان نیست. چنانکه لشکرکشی    طالبان کمتر از خطرِ   تحریکِ   ه گفت که خطرِ نمود

ز همین نظرات  ، غالباً  به پیروی ا جنوبیهای قبلی آن کشور به سوی سوات و وزیرستانِ 

                                                                            صورت پذیرفته باشد.
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ل شریف رییس ارتش پاکستان   یجنرال راح   

آن کشور را در مهمند ایجنسی به    پاکستانی، به تعداد بیست و سه سربازِ   آنگاه که طالبانِ 

پاکستان توانایی مقابله   : " نیروهای ارتِش ل طی بیانیه یی گفت یقتل رسانیدند، جنرال راح 

ما مورد تهدید    با تهدید های داخلی و خارجی را دارد و از هرطرفی که مملکت و حاکمیتِ 

   پرداخت< "                                                        قرار بگیرد، به پاسخ آن خواهیم

نهمِ   روزِ  فارسی خبرگزاری بی بی سی دربخِش  م گفت که  ۲۰۱۴ماه جنوری    بیست و 

کره با طالبان } طالبان نوازشریف صدراعظم پاکستان دستور داده است تا یک کمیتۀ مذا 

تشکیل گرددپاکستانی نمود که اعضای  . خبر {  این کمیته  گزاری مذکورعالوه  چهارنفرۀ 

از اند  محمدعبارت  صدراعظم،  معاون  صدیقی  ازکارمندانِ عرفان  سابقۀ    عامریکی 

  سابقِ تان، رحیم هللا یوسفزی روزنامه نگار و رستم شاه مهمند سفیرِ پاکس  ارتِش   استخباراتِ 

استداللِ  کشوردرکابل.  درآن  پاکستان  صدراعظم  اگرطالبان   که  بود  این  مورد  این 

با جانب دولت مذاکره    گسترده ترارتش،ازعملیاتِ کستانی{ هنوزهم خواسته باشند پیش }پا

مردم   بینظیربوتو که رهبری حزبِ   دان، فرزندِ موازی ب ام دهند، راه برایشان باز باشد.  انج 

که وضعیت   علیه طالبانی  باید  پاکستان  دولت  که  داشت  اظهار  دارد،  بعهده  را  پاکستان 

که پناه   نظامی اتخاذ نماید.  وی عالوه کرد  شدیدِ   امنیتی کشور را مختل نموده اند، اقداماتِ 

داشت.                         دارا با گروه مذکور هیچ اثر مثبتی نخواهد  بردن به مذاکره و مُ   
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، سرتاج   افغانستان با آنانصلح حکومتِ   مذاکراتِ   " وروندِ طالبان " افغانی  ولی درموردِ 

مشاورِ  پاکستانارشعزیز  صدراعظم  دردانشگاهِ ِد  درحالیکه  جان   مطالعاتِ   ،  المللی  بین 

مینم هاپ  امریکا سخنرانی  گفتکینز  میز  ود،  باالی  کرزی  حامد  با  نمیخواهند  طالبان   "  :

م به  ۲۰۱۴سال    مذاکره بنشینند، اما میخواهند با رییس جمهور آینده که پس از انتخاباتِ 

                                                                          کرسی خواهد نشست، به مذاکره بپردازند."

گزارش داده   نوازشریف  ارشدِ مشاورِ   ، ازقولِ م۲۰۱۴ ماه مارچ  های اولِ زاما متعاقباً دررو 

مذاکرات بین    طوالنی به اینسو عالقمندِ   کشورش از مدت زمانِ "  :  شد که چنین گفته بود

االفغانی برای ختم شورش های طالبان در افغانستان بوده است ...اسالم آباد ازهمچو تالش  

جنگ    هم برای ترویج مصالحۀ سیاسی درآن کشورِ ر گذشته نیز حمایت کرده و اکنون  ها د

                                                                                   زده متعهد میباشد."  

، به طالبان پیشنهاد کرده ایم که   تماسهای خود ازطریقِ "  :  سرتاج عزیزعالوه کرده بود که

لطفاً در مذاکرات آشتی ملی سهیم گردید. اینها تماس های غیر رسمی بود و حتا اگر آنان  

ده . آرزو دارم که این امر جدی تر شچک هم همراه باشند، آغازخوبی استکو  با چند گروهِ 

و سایر گروه ها نیز با آنان خواهند پیوست... دیگر پاکستان از هیچ جناحی حمایت نمیکند  

حران بیابند که پس  و میخواهد دو طرف تنها باشند تا خود یک راه حل و فصل را برای بُ 

  محاربه یی نیروی ایساف به رهبری نا تو در ماه دسمبر با آنان، رو   ماموریتِ   از کاهِش 

                                                                                 ند..."به رو میگرد 

طوالنی، برای افغانها  و تلخ    پاکستان باساس تجاربِ   جانبِ   اوالً باید گفت که این اظهاراتِ 

اجرایی بود؛ زیرا پاکستانی ها همیشه ادعای طرف افغانستان مبنی بر حمایت    فاقد ارزش

رد کرده و به وعده های شان ناجوانمردانه پشت کرده اند. دوماً،    روه های افراطی را  ازگ

اقتی وجود داشته باشد، برای  این اظهارات اندکترین صدلیلگران گفتند که اگر احیاناً درتح 

  نا امنی ها ی بیشترِ   منفی و تباهکنِ   تأثیراتِ  یها نگرانِ یکطرف پاکستان که از این خواهد بود

یا   آن کشور شان هستند. از سوی دیگر، احتماالً نظامیانِ غانستان باالی اوضاع کشورِ داخل اف

یجه رسیده اوضاع اقتصادی به این نت   داخلی ووخامتِ   فشار های بین المللی ، تلفاتِ   دراثرِ 

از کوچکی  بخش  که  میز طاباشند  باالی  تا  وادارسازند  را  افغانستان مذاکره  لبان  دولت  با 

پاکستان خواهد بود. درعین    جانبِ   دولتی شریک شوند که بازهم به سودِ   ساختارِ نشسته و در
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مقامِ  باریک  نخستین  برای  که  بود  این  بود  توجه  قابل  اظهارات  دراین  آنچه    ارشدِ   حال، 

اعتراف میکرد.    بصورت رسمی  پنهانی با گروه طالبان داشتِن ارتباطِ   پاکستان، به  حکومتِ 

حد با گروه طالبان،   بیش ازمد کرزی بخاطر نزدیک شدنِ ی های حاجانکَنانگیزۀ بنابراین، 

افغانستان، موضعگیری   زندانی ازمکررآنها، رهایی صدها طالبِ   نِ برادرخواند زندانهای 

در ماه ها و سالهای پایانی دوراِن    حرکات و سکنات  های " ضد امریکایی " اش و سایرِ 

                                                                        درک شده میتواند. وی   زعامتِ 

اودرکابل  نشریه های طرفدارِ وازسوی دیگر، حامد کرزی، سخنگویان وی وحتا برخی از 

آغازِ  انفجارهای  گروه طالبان میالدی درکابل وجا های دیگر، کارِ   ۲۰۱۴سال  نوشتند که 

خاِص نبوده برنامۀ  و  بلکه طرح  های،  قدرت  تا حضورِ     میباشد  امریکا  منجمله    غربی، 

موجه جلوه دهد. این ادعا ها درحالی صورت میگرفت که  دوامدارنیروهایش درافغانستان را

مسوولیتِ  طالبان،  عملیاتِ   گروه  پذیر  آنهمه  رسماً  را  انتحاری  و  فته  انفجاری 

                                                                                                  بودند.

در دو   بخصوص این نکته را نیز باید متذکرشدکه درهمین شب و روز، بازیهای عجیبی  

   بود.                              ، یعنی درافغانستان و پاکستان درجریانسوی خط " دیورند" 

 

 

" بازیهای پشت پرده در دو سوی خط " دیورند  

آنکشورکه   نوازشریف صدراعظم  تجاربِ درپاکستان،  هم    هم  و  داشت  دولتمداری  قبلی 

ارتِش   ازقدرتِ  طلبانۀ  قدرت  بازیهای  و  با  پا  مهارنکردنی  میخواست  بود،  آگاه  کستان 

اقداماتِ بکار انتخابی    گیری سیاست ها و  یا  َملکی  ادارۀ  قدرت  ازیکطرف  حساب شده، 

یش دهد وازجانب دیگر، با براه اندازی مذاکره با افزارا  کشور  درتصمیم گیری های مهمِ 

مملکت    اقتصادیبه وضع ابترِ   درعین حال،ارتشیان بکاهد و   پاکستانی، ازقدرتِ   طالبانِ 

جانب کرات  به  را  هایی  نماینده  نوازشریف  منظور،  بهمین  ببخشد.  واشنگتن    رونق 

ذی   دیگرفرستادنفوذِ وکشورهای  هدفو     به  را  خودش  اش  های   کوشید  شده    تعیین 
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البته که    نزدیکترسازد.  بود  چیزی  تجاربِ این  باساس  ماضی،    آنرا  بازی سالهای  یک 

آنهم،    میخواندند.  با ارتش  خطرناک این سطورچنان بود که وقتی  با  تا نگارش  اوضاع 

طالبان پاکستانی و حکومت آن کشور( نماینده های شان را معرفی میکردند  درگیر)   جوانبِ 

طالبان توسط هواپیما های امریکایی کشته    دامه دهند، یا یکی از رهبرانِ تا به مذاکره ا

آن کشور، درنتیجۀ حمالت مسلحانه در پاسگاه های ارتش   سربازانِ یا تعدادی ازمیشد و  

   نرسد.               به قتل میرسیدند تا روند مذاکرات یا صورت نگیرد و یا به نتیجۀ دلخواه

با   حامدکرزی  مماشاتِ درافغانستان،  و  امریکا  علیه  مخالفانه  فزون  موضعگیری  ازحد   

کشته   خواندنِ " شهید "  های همسایه و البان، مسافرتهای متواتر به کشورگروه ط برابرِ در

های کابل  ین درشهرون انفجارهای خ  امریکایی ها درقبالِ   شده های طالبان وحتا متهم نمودنِ 

 ( والیات  رسماً  و  طالبان  گروه  آنکه  عم  مسوولیتِ با  و  بعهده  لیاتِ انفجارها  را  خونین   

ازعملیاتِ میگرفتند جلوگیری  طالبان،  (،  مواضع  علیه  امریکا  و  ناتو  جلوگیری    هوایی 

طالبان،  ثقیلِ   وسایطِ   استعمالِ از گروه  علیه  از  نظامی  خواندنِ اجتناب    قاتالنِ   تروریست 

کسب    وجهۀ " ملی "    ش،زعم خود   بهیخواست از یکسو ، گویا م مردم افغانستان و امثالهم

کور برای آیندۀ خویش دست و پا  سوی دیگر، پایه و مایه ای در میان گروه مذ کند و از

 دهشت افگنی  دربرابرِ   ، این بود که هرقدرکرزیاما، آنچه مشهود و مبرهن بود  .نماید

مُ  و  ازگذشت  این گروه، عمالً  اندازههای  بهمان  کارمیگرفت،  و عملیاتِ دارا   ، حمالت 

های افغانستان شدت اختیار مینمود. مثالً، موازی با   آنها درشهر کابل و سایرشهرنِ خونی 

وسط کرزی و علی  ت ندِن او  رسمی و دلسوزانه از جسد" مال تخاری " و شهید خوا   استقبالِ 

ی دیگر، بازهم  امتیازدهی ها   زندانها و بگرام و سایرِ   رغم رهایی صد ها طالب از زندانِ 

م یک حملۀ دستجمعی و شدید را باالی پاسگاه  ۲۰۱۴ماه فبروری    در اواخرِ   گروه مذکور

 نرانجام داده به تعدادِ یت کُ غازی آباد مربوط به وال   شهرکِ  افغانستان درنیروهای ارتِش 

و  تعداد دیگری را با    سربازرا به قتل رسا نیده  تعدادی را زخمی نمودند  و سه    بیست

چنانکه سخنگوی گروه    آنهمه کُرنش های کرزی.خود بردند تاپاسخِ مناسبی باشد دربرابر

این حملۀ خونین را پذیرفت و ادعا کرد که مقدار زیادی از سالح های    طالبان مسوولیتِ 

اند.                                                          افغانستان را نیز مصادره کرده    ارتِش   

نۀ مرگبار  مسلحا  غانستان را علیه چنین حمالتِ ، بجای آنکه افکارعامۀ مردم افکرزی بازهم

  سوگند خوردۀ مردم بخواند، به مسووالنِ   دشمنانِ بسیج نموده حمله آوران را تروریست و 
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حمله   این  مورد  در  تا  نمود  دستورصادر  دفاع  همین  وزارت  نمایند.   " تحقیقات   "

                                                                                                 وبس!

سنگین   حملۀ  حال،این  پاسگاهِ   درعین  باالی  )هم    ارتِش   وقتی  آباد  درغازی  افغانستان 

ن، حکومت پاکستان مدعی شده  ان( صورت گرفت که چند روزقبل ازآمرزخاک پاکست 

افغانستان به قتل رسیدند و    خاکِ  آن کشوردر مرزبانانِ بود که به تعداد بیست و سه تن از

د پاکستان را حمایت میکند.  ض  افغانستان، شورشیانِ   عالوه نموده بود که گویا حکومتِ 

قبالِ بنابرآ در  ها  زنی  گمانه  از  یکی  ک  ن،  بود  این  حادثه  ارتش  این  های  مقام  شاید،  ه 

، شان  سربازانِ   خونِ   کنر را بمثابۀ انتقامِ  افغانستان درحمله باالی پاسگاه ارتِش پاکستان،  

                                                         رو براه کرده باشند.  بصورت هدفمندانه

صاحبه  بیرون گذاشته طی مخویش بیشتر  گلیم  ، پا را از۲۰۱۴ماه مارچ    کرزی درآغازِ 

  حمالتِ "   که ، درحالیکه اشک ازچشمانش جاری بود، گفت  ای با روزنامۀ " تودی ..."

تنها موجبِ  پاکستان  افغانستان و  پناه گاه های طالبان در  پایگاه ها و  به    نظامی امریکا 

از  مرگِ  ...تداوم ِ مردم ِ بسیاری  است  شده  نظامی  کشورمغیر  منافع  با  تضاد    جنگ  در 

جان خود را از دست میدهند...    ، افغانستان در جنگی که متعلق به آنها نیستاست. مردم ِ

کایی ها ساخته و پرداخته شده می القاعده افسانه ای است که توسط امریگروه شبه نظا

افسانه ای که مقامات ِاست به آن و بزرگ جلوه دادنِ ،  با شاخ و برگ دادن   امریکایی 

نظامی خویش را توجیه کرده و آنرا مشروع جلوه    شان تالش دارند حمالتِ   های  فعالیت

های غربی است و همین  منافع کشور  یکا و تأمینِ امرامنیت ِ  دهند... جنگ  تنها برای حفظِ 

فاصله  فرسنگها  خویش  مشترک  هدف  از  امریکا  و  افغانستان  است  شده  موجب  امر 

                                                                                           "بگیرند.

سارت های مادی درافغانستان را   خ تحملِ ادعای مقام های امریکایی مبنی بر کرزی حتا  

امریکا مدعی است که در جریان جنگ در افغانستان بیش از : "   گرفته گفته  خربه س

دوهزار سرباز امریکایی جان خود را از دست داده اند و بیش از ششصد ملیارد دالر  

تلفاتی که مردم افغانستان متحمل شده اند،    خسارت متحمل شده اند. این ارقام در کنار  

                                                                                 رقم اندکی است "
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" گفت که حال متوجه شده که  " واشنگتن پُست  نگارهمچنان وی دریک مصاحبه با خبر 

                                                  ." ظرف دوازده سال فریب دادهامریکا او را 

پس رییس جمهوری که درطول مدت دوازده سال زعامت خویش نفهمیده باشد که از یک 

یا چند جانب فریب خورده است، چه لیاقت و درایتی خواهد داشت وبرای ملت افغانستان  

                                                ائه خواهد نمود؟!       چه پاسخ قناعت بخشی ار

                                                             بازی موش و گربه 

غیردوستانۀ وی علیه امریکا و ناتو،    ظاهراً حامد کرزی و اظهاراتِ  موضعگیری جدیدِ 

مالی و نظامی    تضیقاتِ   تحمیلِ و بی اعتمادی های حامیان غربی او    گله گذاریها و   موجبِ 

  ایاالت متحدۀ امریکا، وجه بیش   ِس آنکه کانگر  دولت افغانستان گردید. عالوه ازدربرابرِ 

درعین    ،م افغانستان کاست۲۰۱۴ی برای سال  سرجمع پول ُکمک دالررا از  یک ملیارداز

ازجانبِ حال،   امریکا  وسایطِ   دیگر  و  هلیکوپتر  بال  چندین  قبالً    تحویلدهی  که  نظامی 

انی های هوایی  ُکمک رسبود، خود داری ورزید. همچنان از  بجانب افغانستان وعده داده

وقتی  برای نیرو های جنگی افغانستان در بسا موارد نیزاجتناب نمود. مثالً، گفته شد که  

(، حملۀ مسلحانۀ خونینی   شلوارپوش پاکستانیحملۀ گروهی طالبان )شاید هم سربازانِ 

غازی آباد " مربوط والیت کنر و در  گاه نیرو های ارتش افغانستان در"را باالی پاس

فبروری    مرزِ   جوارِ  اخیرماه  درهفتۀ  آنکه  ۲۰۱۴پاکستان  رغم  علی  دادند،  انجام  م 

  ناتو از فرستادنِ هوایی بعمل آوردند، مسوولینِ عاجل  ُکمک ِ  ناتو طلبِ  افغانی ازسربازانِ 

بیست    قتلِ   . همین خود داری از ُکمک هوایی، موجبِ مورد نیاز خود داری نمودند  ُکمکِ 

هشت سربازتوسط مهاجمان   دیگر و ربودنِ   ین نفرِ و سه سربازافغانی، زخمی شدن چند 

                                                                                             گردید.

م به بعد، آهسته آهسته و قدم به قدم نه  ۲۰۱۴سال  اوایلِ به همین سلسله، جانب امریکا، از

مساعدتهای مالی برای افغانستان کاست، بلکه حتا همان پروژه هایی را  تنها از مجموع  

 وزارت فواید  آنها را رسماً متعهد شده بود، نیمه کاره رها نمود. چنانکه یک منبعِ   که اکمالِ 

و ادارۀ توسعۀ امریکا،  " پنتاگون  اعالم نمود که    ۲۰۱۴ماه مارچ    اولِ   به روزِ عامۀ کشور  

تمام گذاشته است  کیلومتر جاده را درنزدیک به دو هزار    کارِ  نیمه    منبعِ    ".افغانستان 
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وزارت فواید عامه همچنان گفت که " ادارۀ توسعۀ امریکا سه صد و پنج کیلو متر جاده و  

وزارت دفاع آن کشور، یکهزار و ششصد و شصت کیلو متر جاده را در والیت های  

                                              د. "  پکتیا، غزنی، دایکندی غیره،  نیمه کاره گذاشته ان 

یه به  آژانس خبری نوستی روس   طریقِ روسی، مقاله ای را از" تحلیلگرِ "ارکادی دوبنوف

" رسانه های غربی با اتکا به منابع شان  :  ن، چنین گفتنشر رسانید و درجا هایی ازآ

رهبری   حامددر  های  تردید  و  شک  از  رییس    افغانستان  اند.  گفته  سخن  کرزی 

ده عملیات   زجمهورافغانستان گویا معتقد است که  جانب امریکا در سازماندهی بیش ا

تروریستی، ازجمله، حمله بر رستورانت لبنانی درکابل که بیست و یک نفر، ازجمله،  

قربانی شد، دست  داشته است . . .   یک دپلومات روس  به نام وادیم نظروف در آن  

امریکایی ها در حمله های تروریستی است   سهم داشتن  رای کرزی بعنوان گواه  آنچه ب

                       "عالی سازماندهی شده اند. است که  این حمالت در سطح بسیار  ، همین 

رییس   " اظهارات بی پرده وصریح و جنجال بر انگیز  : افزود کهروسی  همین تحلیلگرِ 

  ود نشد. پس ازآن، کرزی چند مصاحبۀ دیگر نیز باجمهور افغانستان به همین جا محد

. او درمصاحبه یی با بی بی سی اعالن کرد که " والیت انجام داد  رسانه های غربی

هلمند هیچ مشکلی نداشت و همین طور باقی می ماند اگر پای سرباز بریتانیایی به آنجا  

                                                                                       نمی رسید"

کشورهای : "  عالوه نمود که آندرس فوگ راسموسن دبیر ناتو قول ِ" ازارکادی دوبنوف  "

نی آیندۀ افغانستان کرده خود و منابع زیاد مالی را قربا  عضو ناتو که زنده گی سربازانِ 

   "                              ان انتظار سپاسگزاری داشتند.افغانست اند، ازرییس جمهور

: " اما حاال زمان آن رسیده است که نوشته اش چنین میگویدهمین تحلیلگردربخشی از 

ست و جو کند. او در پی تماس با طالبان  کرزی متحدانی را درداخل کشور برای خود ج  

ورزد. او این کار را به صورت چالش  است و از همکاری با امریکایی ها اجتناب می  

بر انگیزی به نمایش میگذارد و این امر این سؤظن را به وجود می آورد ؛ نکند این  

بازی باشد. اگر بازی نباشد، پس تالشی است تا آن چه را آرزو میکند به جای واقعیت 

نهانی را با پ  سال گذشته تا کنون، مذاکرات    جا بزند. قرار معلوم حامد کرزی از نوامبر  

                                                                       رد..."طالبان به پیش می ب  
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سوی  هندوستان، به  اتو تا آنجا ادامه یافت که پس ازامریکا و ن بازیهای کرزی دربرابرِ   لجَ 

ازآ نموده  رجوع  چینی  های  طالبِ مقام  ها  شد.  ن  نظامی  چنانکه    مساعدتهای 

م با " وانگ یی "  ۲۰۱۴خارجۀ وی، بتاریخ بیست و دوم ماه فبروری سال  زیِرامور و 

مشترک ِ  کنفرانس  دریک  و  نموده  مالقات  درکابل  چین  امورخارجۀ  مطبوعاتی  وزیر 

ارضی چین حمایت کرده و در بارۀ مسایل تایوان،    " افغانستان از تمامیت  اظهارکرد که  

.. ما ازکشور چین میخواهیم که    چین پشتیبانی میکند.  نک کیانگ از موقف  یتبت و س

  ک کند؛ زیرا همکاری پاکستان درتأمین  افغانستان و پاکستان کم  روابط    در زمینۀ بهبود  

ذاری درعرصۀ زراعت ومعدن افغانستان مهم است ... چین با سرمایه گ  انتخابات    امنیت  

                                     کند."را کمک    نصلح و امنیت،  افغانستا  میتواند در تأمین  

"  ما امید واریم که توسعۀ روابط افغانستان و  :  که  وزیرامورخارجۀ  چین همچنان گفت

به نگرانی هایی  ارضی افغانستان را تقویت کند و    امریکا، استقالل، حاکمیت و تمامیتِ 

احترام گذاشته شود...   به صورت کامل  نیز  دارند،  این زمینه  که کشورهای منطقه در 

افغانستان نقش مهمی در منطقه دارد، این قدرت تا زمانی برای افغانستان باقی خواهد ماند  

تقسیم شده، بدون آینده    که این کشور بعنوان یک کشورمتحد وواحد باقی بماند؛ زیرا کشورِ 

                                                                                     واهد بود..." خ 

بس سیاسی  قضیۀ  سه  این  و  )البته،  بود  مطرح  چین  و  امریکا  میان  امریکا  یارحساس 

  یی که درباال از آن تذکرداده شد،   این سه قضیه سالهای درازخواسته است ازدرجریانِ 

                                           اذیت کننده علیه دولت چین استفاده نماید(   بمثابۀ سه زخمِ 

چین میتواند افغانستان را در  مطبوعاتی گفت که "  این کنفرانِس وزیرامورخارجۀ چین در

آموزِش  تجهیزِ   افسرانِ   زمینۀ  و  پولیس  و  ازسال    ارتش  بعد  نیروها  ک  کمُ   ۲۰۱۴این 

                                                                                                . "کند

افغانستان را با سالح های ثقیل مجهز    کرزی قبالً گفته بود که اگر امریکا و ناتو ارتِش 

ها را ازهند و روسیه خواهیم خرید؛ چنانکه چند مرتبه به هند سفر    نسازند، ما این سالح

، بخاطر آنکه  آن کشور به امضا رسانید. و اینک  نمود وپیمان همکاری استراتژیک نیزبا

های امریکایی ازافغانستان دست و پا  نیرو خروجِ پس از   درمنطقه و آنهم  حمایت گرانی
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خارجی    سیاستِ که طبعاً مغایرِ دولت چین  رسمی ازنقاط نظرِ   حمایتِ   نموده باشد، با اعالمِ 

                                            امریکا خواهد بود، چنین تالشهایی را بخرچ میداد.

" شهزاده شاهد "  جالب خواهد بود که درهمین شب و روز، شخصی بنام  تذکِراین نکته نیز 

درکابل، ضمن یک سخنرانی، در یک همسویی  " شورای عالی صلح "  یکی از منسوبیِن  

فکری وسیاسی با گروه طالبان و دیگر گروه های تروریستی، اسامه بن الدن را  " شهید  

محکوم نمود. هرچند جامعۀ مدنی  افغانستان را نیرو های امریکایی در"  خواند و حضورِ 

خواستند تا اورا جدید " شهزادۀ " مذکور، ازرییس جمهور    درکابل، ضمن انتقاد ازموضعِ 

علنی شخِص  دوستانه و موضعگیریهای    از وظیفه اش برکنار نماید، ولی، با درنظرداشتِ 

به  گروه طالبان، سخنان این عضو برجستۀ " شورای عالی صلح "    قبالِ رییس جمهور در

هم نبود و به همین دلیل، هیچ اعتراض یا واکنشی از سوی کرزی به    تصادفی  هیچوجه  

                                                                             شد.نمایش گذارده ن 

 تالش بی ثمر

ازاقداماتِ  افغانستان  دیگرِ   یکی  تن    " شورای عالی صلح "  تعداد دوصد  به  بود که  این 

  ح و تقبیح اعمالِ صل  مذاکراتِ   علمای دینی و روحانی را بکابل دعوت نمود تا روی روندِ از

اندرین راه استفاده بعمل  انتحاری به بحث   نفوذ و صالحیت های دینی شان  پرداخته از 

  م صورت گرفت، ۲۰۱۳که درماه سپتمبر  کابل   نشستِ رند. علمای دینی اشتراک کننده در آو 

سودان،  ازکشورهای   اندونزی،  پاکستان،  ایران،  ترکیه،  سعودی،  عربستان  مصر، 

ا و  قزاقستان  به  تاجیکستان،  نهادِ مریکا  و  سازمان  چند  به    شمول  جهان  مذهبی  و  دینی 

 " نورحان  آیدن   " بودند.  کرده  سفر  در  افغانستان  اسالمی  همکاریهای  این  سفیرسازمان 

نشست گفت که سازمان کنفرانس اسالمی و نهاد های مربوط به آن آماده هستند تالش خود  

دردِ  و  رنج  به  دادن  پایان  برای  و خواهرانِ   را  بدهند.    نِ مسلما  برادران  به خرچ  افغان 

  درفرصتِ ورای اسالمی امریکا دراین جمع اظهار داشت که  عبدالمتین صدیقی رییس ش

سال   تا  صلح ۲۰۱۴باقیمانده  برقراری  برای  را  زیادی  تالشهای  باید  اسالم  جهان  م 

وضعیتِ رد درمورد  ..من  دهد.  بخرچ  ازسال    افغانستان  پس  نگرانم.    ۲۰۱۴افغانستان 

  ورمیزِ رافغانستان ادامه دارد، هیچ یک از طرفها حاضر نیستند با هم دَ درحالیکه جنگ د

است تا کشورهای اسالمی تالش بیشتری بکنند تا  کره بنشینند. درچنین وضعیتی نیازمذا
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هرچند علمای حاضر    ور یک میز بکشانند. این جناح ها را برای گفت و گوهای صلح دَ 

گر با اظهارات و فتوا های قبلی م نمودند، م این نشست، عملیات انتحاری را حرام اعالدر

افغانستان جایز  انتحار را درعالمه طاهر اشرفی " رییس شورای علمای پاکستان که عملِ "

آنهم، مردمِ  با  تماسی نگرفتند.    پُرازفسادِ   افغانستان که دیگربه ماهیتِ   شمرده بود، هیچ 

ده بودند، میدانستند که چنین  خونریزانۀ گروه طالبان بخوبی پی بر  و فطرتِ   کرزی  دولت

خارجی آنها بمیان نخواهد    حامیانِ   ، هرگز تغییری دراصل هردو جانبِ نشستها و سخنها

                                                                                                 آود . 

عالمه طاهراشرفی" رییس شورای علمای تذکرداده شد، "   قبلی نیز چنانکه طی صفحاتِ 

علمای اسالمی راجع به پاکستان، وقتی ازوی دعوت بعمل آمد تا بکابل سفرنموده با سایرِ 

  حمالت    " انجام  :  صراحت و با بیشرمی تمام گفته بود عمل انتحاری به بحث بپردازد، با  

ا افغانستان  افغانستان، فلسطین و کشمیر جایزاست؛ زیرا  ز سوی امریکا، انتحاری در 

وی همچنان      . "سطین توسط اسرایبل اشغال شده استکشمیر از سوی هندوستان و فل

انتحاری ی دینی صادر نخواهیم کرد؛ زیرا حمالت  ما هرگز علیه طالبان فتوا: "   گفته بود

                                                        " این گروه در افغانستان جواز دینی دارد...  
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 فصل بیست و هشتم

 

قرارداد امنیتی میان افغانستان و  جریانات ادامۀ 

 امریکا 

افتاد، عبارت از ۲۰۱۳سال    نیمۀ سرو صدا های دیگری که در امضای توافقنامۀ  م براه 

به   پیمان استراتژیک میان دو کشور، قبالً  امنیتی میان افغانستان و امریکا بود. هرچند 

درصفحاتِ امضا   آن  که شرح  بود  گردید  رسیده  درج  بخِش گذشته  اما  امنیتی    شرایطِ   ، 

افغانستان به آینده موکول  در نظامی شان  حضورنیرو های امریکایی درپایگاه های متعددِ 

خویش، مقداری کریدت    عامتِ رای آنکه ازیکطرف درماه های اخیِر زد. کرزی ب بو   شده

بازی ماهرانه نموده    عامهسوی دیگر، با افکارِ افغانستان کمایی نموده باشد و ازنزد مردم  

امضای چنین یک موافقتنامۀ مهم را کاهش دهد،    قبالِ باِرمسوولیت های تاریخی اش در

تبلیغات   و  ها  زنی  چانه  برحصولِ ظاهراً  مبنی  ازامریکا  وسیعی  امتیاز  به     " که 

خیرافغانستان باشد" را براه انداخت. جانب امریکا ضرب االجل تعیین نموده اظهارداشت 

م به امضا  ۲۰۱۳ماه اکتوبر    که " موافقتنامۀ امنیتی میان افغانستان و امریکا باید تا اخیرِ 

ه وی هیچ عجله یی برای امضای برسد "، اما حامد کرزی پیوسته به رسانه ها میگفت ک

                                                                                      موافقتنامه ندارد.

"  ن، " کارل لیون " عضو سنای امریکا طی مالقاتی با حامد کرزی گفته بود که  قبل ازآ

کهای امریکایی، وابسته است به امضای موافقتنامۀ امنیتی میان افغانستان و  تداوم کم  

                                                                                                    امریکا "  
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  جریان مذاکرات  گفته  بگو مگوها مبنی برا فت و خیزِ   همچنان، جانب امریکا، درجریانِ 

از   کامل  به صورت  را  هایش  نیرو  امریکا  نشود،  امضا  موافقتنامه  این  اگر   " که  بودند 

به   شد  افغان مجبور خواهند  امنیتی  های  نیرو  درآن صورت،  و  میکند  بیرون  افغانستان 

ریاست جمهوری    و سخنگوی کاخِ   ه رهبری طالبان مقابله کنند..."  با شورشیان ب   ی تنهای 

غیر    تلفات  " امریکا میخواهد رییس جمهور ما، در مورد  فت که   افغانستان  به رسانه ها گ 

کشور اظهار نظر   جمعیت  پر  انجام عملیات های نظامی در مناطق    نظامیان و نیز در مورد  

بسته موافقتنامۀ امنیتی را امضا نماید، همانگونه که این وظیفۀ  نکند و در آخر با چشم   

رییس جمهور امریکاست که منافع مردم خود را بخواهد، بهمین ترتیب این وظیفۀ رییس  

                                   جمهور افغانستان است که منافع کشور خود را حفظ کند... " 

از تحلیلگرانِ آنچه  افغا  دید  افکارِ سیاسی  و  این  نستان  مردم  امضای    کشورپیرامونِ عامۀ 

مهم و نگران کننده بود، یکی ایجاد پایگاه ایاالت متحدۀ امریکا بسیارموافقتنامۀ امنیتی با  

، حساسیت های سیاسی همسایه   آن بود، دوم افغانستان وعواقبِ   های نظامی امریکا درخاکِ 

امریکایی ای که در پایگاه    ای سربازانِ قضایی بر  های افغانستان و سوم، اعطای مصوونیتِ 

                                                                                      های نظامی در آینده مستقر خواهند شد.  

افغانستان  مذاکره و مفاهمه میان هردو جانب، مدتها بصورت پنهانی و دور از چشم مردم ِ

عمق به سطح آمد و بخشی از شرایط و  ازتا آنکه این موضوع روز تا روز    ادامه داشت

تقاضا های جانب امریکا بیرون داده شد. حامد کرزی که فهمیده بود، مقام های امریکایی  

انتخابا  دورۀ کاری اش و پیش از دورۀ سوم ِ ختمِ این بخش قرار داد را نیز قبل از  میخواهند

اند، خواست از چنین فرصت، استفادۀ دپلوماتیک و آینده  ریاست جمهوری به امضا برس  تِ 

با امریکایی ها داخل چانه زنی گردید و آهسته   بعمل آورد. بدین معنا که ظاهراً  نگرانه 

ی میخواهد بعنوان یک  رسانه ها داد تا چنین وانمود کند که و   آهسته سخنانی را به خوردِ 

،  افع ملی " مردم افغانستان" من   اشتِ درییس جمهور " ملی " و " مستقل " و با در نظر

داد،  میگفت اگرجانب امریکا دراین قرارشرایط خودش را باالی امریکایی ها بقبوالند. مثالً،  

د، ازوارد  خارجی بمیان نیاور    تجاوزِ را احترام نکند، تعریف مشخصی از  ملی ماحاکمیت ِ 

گیری   تلفاتِ   کردنِ  جلو  افغانستان  غیرنظامی  مردم  باالی  های    جانی  نیرو  و  نماید  نه 

مردم دست نکشند، حاضر نیست چنین یک   امریکایی از خود سری و داخل شدن به منازلِ 
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قضایی    اظهار نمود که اعطای مصوونیتِ امضا نماید.  وی این نکته را نیزموافقتنامه را  

صالحیت  انب امریکاست و این موضوع فرا ترازامریکا، مورد تقاضای ج   برای سر بازانِ 

  این مورد تصمیم بگیرد. البته منظورِ تنها مردم افغانستان میتواند در  و است    افغانستان  دولت

از تدویرِ کرزی  از  عبارت  سخنان،  که    این  بود  آینده  در   " مشورتی  جرگۀ  لویه   " یک 

 آینده پیرامون آن نیز صحبت خواهیم داشت .   درصفحات ِ

ادامه   آنزمان  تا  هیجانات  و  تبلیغات  مگوها،  بگو  کری"  این  جان   " که  شد  داده 

م بگونۀ عاجل و سر زده وارد  ۲۰۱۳وزیرامورخارجۀ امریکا بتاریخ دوازدهم ماه اکتوبر  

کابل شد و خواست براساس تقاضای جانب حکومت متبوعش که گفته بود این موافقتنامه باید  

ت را ساعکری، مدت تقریباً بیست و چهاردرماه اکتوبر نهایی شود، آنرا نهایی سازد. جان  

و هیأت مذاکره کننده سپری نمود وعاقبت،  ریاست جمهوری با کرزی    در داخل محوطۀ ارگِ 

هادوازده  شبِ در رسانه  درحالیکه  اکتوبر،  ماه  منتظراعالنِ م  متوالی  ساعات  این    نتایجِ   ، 

نشست بودند، حامد کرزی با جان کری درباغ ارگ جمهوری، دربرابرخبر نگاران حاضر  

شده و پس از تعاطی سخنانی، اعالم نمودند که درمورد امضای قرار داد امنیتی میان دو  

 کشوربه توافق رسیده اند.  

هار  کهای امریکا برای مردم افغانستان " اظ " کم  حامد کرزی طی سخنانش، درحالیکه از

ازتلفاتِ  نمود،  ناتو    افرادِ   سپاسگزاری  نیروهای  بی  غیرنظامی کشورتوسط  از  امریکا،  و 

تروریسم و    سرکوبِ ی پاکستان علیه افغانستان و عدم  موشک تجاوزِ   موردِ توجهی امریکا در 

عالوه کرد که آنچه تا کنون نتوانسته  ت ظرف چندین سال یاد آوری نمود و امنی عدم تأمین ِ

امریکایی است قضایی برای سربازان ِ  جانبه حل شود، عبارت از مصوونیتِ طی مذاکرات دو 

که فیصلۀ آنرا به یک " لویه جرگه " محول میکند.  و جان کری بالمقابل اظهار داشت که  

نخواهد  امریکایی صورت نگیرد، این قرارداد به امضا   اگرچنین مصوونیتی برای سربازانِ 

 .افغانستان خارج خواهد نمودم از۲۰۱۴درسال رسید و امریکا مجموع نیروهایش را 

 برگزاری " لویه جرگۀ " مشورتی درکابل
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  ۱۳۹۲ماه عقرب    سرانجام، " لویه جرگۀ " دوهزار و پنجصد نفری بتاریخ بیست و هشتمِ 

تی  امنی  بسیار شدیدِ   شرایط ِ   تحتِ  کابل و در ( درشهرِ م۲۰۱۳ماه نوامبر  نزدهم ِ خورشیدی ) 

نتحاری توسط  ا  قبل از برگزاری این جرگه، یک حملۀ خونینِ و اما، سه روزبرگزار گردید. 

، حدود بیست نفربه قتل  که درنتیجه  گزاری آن انجام داده شدگروه طالبان دربرابِرمحل ِبر

م گردید و هجده  غیرنظامی منهددیگر زخم شدند، هفده عراده موترِ ، تقریباً سی تن ِند رسید

 .  تخریب گردید باب دکان  

امنیتی، عالوه    دادِ مخالفتهای سیاسی علیه امضای قرارموازی بدان و به سلسلۀ اعتراض ها و  

برخی از رسانه ها، یک گروه سیاسی    در صفحاتِ  تحلیلی و انتقادی  مطالب و مقاالتِ از نشرِ 

شان را علیه تدویر "  خیابانی زده و مخالفت ِ  بنام " جبهۀ وحدت ملی" نیز دست به تظاهراتِ 

 لویه جرگه " و امضای قرار داده ابراز داشتند.  

مذاکره  ملی و رییس هیأت ِامنیت ِ   امورِ قتی دکتررنگین سپنتا وزیرمشاوردر، و  آنبه تعقیبِ 

قبل   مجلِس   جلساتِ   ازآغازِ کننده،  به  فرا    جرگه  ازمفاِد  پارلمان  دفاع  ضمن  شد،  خوانده 

کابل با یکی از  یداد شخصی بنام" وحید مژده "، ازداد، سندی را ارائه نمود که نشان م قرار

قرار نموده   گروه طالبان درشورای کویته بنام ِ)سید احمد حقانی( تماس تلفونی بررهبرانِ 

. البته  دازی این تظاهرات معلومات میداد و از وی دستورمیگرفتانبراه    و به او در موردِ 

ملی کشور  ادارۀ امنیت  ، ولی گفت "  " بصورت واضح نام نبرد وحید مژده"  دکتر سپنتا از  

گان   برگزارکننده  از  یکی  تلفونی  جرگۀ  تظاهرات    مکالمۀ  لویه  گزاری  بر  علیه  اخیر 

ب را  امریکا  با  امنیتی  توافقنامۀ  و  کرده  مشورتی  شنود  کویته  در  طالبان  سخنگوی  ا 

مشاوِر امنیت ملی عالوه نمود که " او میخواست این خائن ملی را دستگیر کند،  است." 

متذکره با   شخِص   سخنانِ   ، متنِ ( ." بعداً دستگاه ِتلویزیون )یکمگربرایش اجازه داده نشد

حقانی را بصورت مکمل به نشر رسا نید و " مژده " درتماس با برخی از رسانه ها، به  

 رابطه با گروه طالبان اعتراف نمود.   این تماسگیری و داشتنِ 

گلبدین داشته و درحزبِ سابقۀ عضویت در گفته شد که " وحید مژده "   سالهای  اسالمی 

 ن گروه درکابل  بوده است.  زارت امورخارجۀ ای و کارمندان ِ گروه طالبان، یکی ازامارت ِ
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سپنتا و هم شخص رییس جمهور، ضمن سخنرانی هایشان با صراحت  رحال، هم دکتره  به

،جالل آباد، هرات،  نیرو های امریکایی در ن ه پایگاه مانند کابل، بگرام، مزار"  گفتند که  

 "، گردیز و قندهار مستقر خواهند شد.شیندند، هلمند 

جلو  وجرگه    محلِ   امنیتِ   تأمینِ   " لویه جرگۀ مشورتی " درکابل، به منظورِ   آستانۀ تدویرِ در  

کرزی،  ه مرخصی عمومی اعالم گردید. حامد، یک هفت گیری از رویداد های تروریستی 

  قرار داد، نیازهای جانب افغانستان و ضرورتِ   جلسات را با سخنرانی مفصل روی شرایطِ 

نه غرض  ح نمود واعضای این جرگۀ بزرگ درپنجاه کمیتۀ جداگاامضای این قرار داد افتتا

 جلسات، چهار روز را احتوا نمود.  داد تقسیم شدند و این مطالعه و بررسی مواِد قرار

نوامبر"لویه جرگۀ مشورتی  ترکیبِ  بیستم ماه  بتاریخ  که  به منظورِ ۲۰۱۳"  بحث روی  م 

 اینقرار بود : مواد موافقتنامۀ امنیتی درکابل دایرگردید، از 

 نفر   ۳۵۱      اعضای پارلمان   . . . . . . . . . . . . .

 نفر ۱۵۵      اعضای شورا های والیتی   . . . . . ..  

 نفر   ۳۴والی های والیات  . . . . . . . . .. . .         

 نفر۲۵۰. . . . . . . . . . .          علما و روحانیون 

 نفر   ۶۵  . . . . . . ..          . . . . زنان . . . . . . .  

 نفر۵۳۳  . . . . . . . . . . . .        متنفذین قومی .  

 نفر  ۸۰  . . . . . . . . . . . .        کوچی ها . . . . 

 نفر ۱۴۰جامعۀ مدنی . . . . . .         نماینده های 

 نفر   ۴۰معلولین و معیوبین  . . . . . . . . .           

 نفر ۱۲۰نمایندۀ مهاجرین از پاکستان . . .             



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1399 

 

 نفر   ۶۰نمایندۀ مهاجرین از ایران . . . . .            

 نفر       ۳۰نمایندۀ مهاجرین از سایرکشورها            

 نفر       ۶۴              تاجران و صنعتگران  . . . . . .  

 نفر   ۸۰            حقوق دانان و خبرگان . . . . . .    

 نفر   ۳۱         اعضای تدویر جرگه . . . . . . .      

 نفر  ۱۰م      ۲۰۱۴نامزدان ریاست جمهوری سال

 نفر۴۸۸       اعضای لویه جرگه های قبلی  . . . .  

 نفر   ۲۳۱۰.           جمعاً . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 نفر   ۲۵۰۰به شمول مهمانان و دپلوماتهای خارجی   

خوشبینی الزم نسبت    ارضای اعضای " لویه جرگه " و ایجادِ تأمین ِمنظورِ رییس جمهوربه  

به امضای قرارداد، متن نامۀ رییس جمهور امریکا را نیز بخوانش گرفت و چنین وانمود  

ن تضمین همکاری و صداقت کرد که جانب امریکا با ارسال این نامه، برای مردم افغانستا

 امۀ  رسمی باراک اوباما چنین بود . اصل متن ن داده است

 نامۀ اوباما عنوانی حامد کرزی 

 واشنگتن "  

 ... ۲۰نومبر  ۲۰۱۳

 موضوعات مرتبط 

 سیاست افغانستان 

 رزیجاللتمآب حامد ک

 رییس جمهوری اسالمی افغانستان 
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 آقای رییس جمهور: 

 

ی  همکاری ها    تحقق    نه ی دوجانبه امنیتی که زمی  قرارداد    مسرت دارم که ما روی متن  

کند، به موافقت رسیدیم.  فراهم میاستراتژیک میان ایاالت متحده آمریکا و افغانستان را  

های  ادامه همکاری  نیرومند میان کشور های ما بوده و بنیاد    این قرارداد مبین یک توافق  

ایجاد   برای  ب  ما  آینده  گذاردیک  می  را  افغانستان  برای   . هتر 

قرارداد سال    ،این  از  پس  های  همکاری  برای  را  جدیدی  مامو  ۲۰۱۴فصل    ریت  که 

اً  نیروهای آمریکایی جد  رسید و شمار  ک به امنیت یا آیساف به پایان خواهد  المللی کم  بین

  تامین    دارای حاکمیت، مسوولیت    کاهش خواهد یافت و افغانستان به عنوان یک کشور  

حمایت    امنیت   با  را  به    خود  جهانی  خجامعه  گشاید. دوش  می  گرفت،   واهد 

آمریکا به عنوان یک همکار در حمایت از افغانستان ادامه   جدید، نقش   این فصل   با آغاز  

ک به نیروها امنیتی  آموزش، مشورت و کم    خواهد یافت. در این قرارداد، ما در ساحات  

تروریزم    کوچکتر و دقیق مبارزه با  افغانستان با شما همکاری کرده و روی یک ماموریت  

دهیم، متمرکز خواهیم  امه میافغانستان اد  تروریزم    های ضد  توانایی  در حالیکه به تقویت  

 بود.

دانم که شما همواره تالش کرده این قرارداد هستیم. می  هرچه زودتر    نهایی شدن    ما منتظر  

اید تا مردم افغانستان از اثرات و آسیب های جنگ در افغانستان مصون باشند و نگرانی  

خانه های مردم    مصونیت و محرمیت    شما را مخصوصاً در ارتباط به موضوع حساس  

ما تالش های خود را دو افغانستان درک می کنم. در گذشته، مخصوصاً در همین اواخر، 

نظامی    برابر ساختیم تا نیروهای ما به خانه های مردم افغانستان احترام گذاشته و عملیات  

 قوانین افغانستان انجام شود.  ما مطابق  

مردم افغانستان در خانه های شان و    ما به تالش های خود برای احترام به عزت و وقار  

آنها همانگونه کهما وقا آمریکا  زندگی روزمره  ادامه  ر و زندگی مردم  را می خواهیم، 

 خواهیم داد. 
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کشور من در وظیفه محافظت از افغانها جان های شانرا قربانی کرده  زیاد   مردان و زنان  

شدید برداشته اند و ما از این قربانی های فراوانی که آنها و مردم افغانستان  و یا جراحت  

گونه که در این قرارداد تذکر یافته است، نیروهای  کنیم. همان متقبل شده اند، قدردانی می

به   افغانستان  مردم  های  خانه  به  نظامی  های  عملیات  اجرای  منظور  به  متحده  ایاالت 

استثنای موارد فوق العاده خاص، داخل نمی شوند و آن هم تنها در حاالتی خواهد بود که  

 خطر جدی متوجه زندگی اتباع آمریکائی باشد. 

ملی افغانستان  ارضی و وحدت   خویش به استقالل، تمامیت   یکا به تعهد  ایاالت متحده آمر

استراتژیک میان دو کشور تذکر رفته  طوریکه در موافقتنامه همکاریهای درازمدت  

 . گذاردملی افغانستان احترام می ت  است، همچنان پابند بوده و به حاکمی 

 با احترام

 بارک اوباما، 

 " ارییس جمهوری ایاالت متحده آمریک

رد  عمومی گِ تاالرِ دیگرمجموع اعضای اشتراک کننده درروزه، بارِ چهار  جلساتِ   درپایانِ 

نماینده گی ازاعضای کمیتۀ    ، به  کمیته های پنجاه گانهمسووالنِ هم آورده شده و هریک از

قرارداد    تعدیالت درمتن و موادِ  مایکرفون قرارگرفت و ضمن ارائۀ برخی از ، عقبِ مربوط 

اختیارِ  در  قبل  از  قرارکه  آنها  توافقِ   و  تأیید  بصورت عموم  بود،  شده  درقبالِ   داده    شان 

پایگاه های نظامی امریکا و حضورِ    نیرو های آن کشور درخاکِ   دراز مدتِ   موجودیت 

کمیته  مسووالن ِ   همه جالب بود، این بود که اکثریتِ ازآنچه بیشتر  اعالم نمودند.راافغانستان  

از زودترازطرف  قول ِها  هرچه  باید  قرارداد  این   " که  داشتند  اظهار  رییس  اعضا 

  کمیته ها مبنی بر تأسیِس طرف یکی از" و همچنان، پیشنهاد دیگری ازجمهورتوشیح شود.

 پایگاه نظامی امریکا دروالیت بامیان نیزصورت گرفت.  

" لویه جرگه " و فیصله های آنرا    اعالمیه یی ، تدویرِ   بالمقابل، گروه طالبان، طی نشرِ 

واندند. مقام های امنیتی کشور  خ، به سود امریکا  دستوری بی ارزش،  محکوم نموده آنرا  
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این جلساتدر خبر  نیز   عین حال، ازخنثی سازی یک سلسله تالشهای تروریستی برضد 

 دادند.  

ت ملیون دالر  هفمخارج این " لویه جرگه " بالغ برمطلع گفتند که مجموع    منابعِ برخی از

استراتژیک میان افغانستان و امریکا را    پیمانِ   کاملِ امریکایی گردید. چون ازیکطرف متن ِ 

اثرنمودیم و ازصفحاتِ قبالً درج ِ این  تأسیِس   قرار دادِ   سوی دیگر، عقدِ  گذشتۀ    امنیتی و 

 ستان ازاهمیت و حساسیت ویژۀ تاریخی افغان خاک ِگاه های نظامی ابرقدرت امریکا در پای 

 

فق نامه ی ستراتژیک  اید توائ نمایی ازلویه جرگه یا مجلس بزرگ مشورتی راجع به ت عکس پایین  

 را نشان میدهد   میان افغانستان و امریکا 
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 م ۲۰۱۴نمایی ازتعاطی توافق نامه ی ستراتژیک میان افغانستان و امریکا درسال  

  بعنوان یک سندِ را نیز این بخش  کاملِ   ن، لزوماً باید متنِ برخوردارمیباشد، بنابرآ  سیاسی -

 :  مذکور چنین است  متنِ . فحه نماییماین ص درجِ  مهم
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 واشنگتن  -های امنیتی کابل  همکاریمتن کامل پیمان 

 مقدمه 

جمهوری اسالمی افغانستان )که در متن این قرارداد افغانستان( و ایاالت 

جمع  طور  به  متحده(،  ایاالت  قرارداد  این  متن  )در  که  امریکا  متحده 

 :گردند"طرفین" و به طور مفرد )طرف( یاد می

 

تایید موافقتنامه همکاری - ایاالت با  میان  استراتژیک  دراز مدت  های 

های متحده امریکا و جمهوری اسالمی افغانستان )موافقتنامه همکاری

میالدی امضا شده است و   ۲۰۱۲استراتژیک( که در دوم ماه می سال  

با تاکید مجدد بر تعهد طرفین طوری که در این موافقتنامه پذیرفته شده 

اند تا همکاری دراز مدت استراتژیک در حدود رفین متعهد شده است و ط

اختیارات مورد نظرشان به انضمام تحکیم صلح، امنیت و ثبات، تقویت 

اجتماعی  و  اقتصادی  مدت  دراز  توسعه  از  حمایت  دولتی،  نهادهای 

 های منطقی را تقویت نمایند؛ افغانستان و تشویق همکاری

همتابا   - موافقتنامه  مفاد  اینکه کارییید  بر  مبنی  استراتژیک  های 

همکاری میان طرفین بر مبنای احترام متقابل و منافع مشترک استوار 

        باشد؛می

های استراتژیک مبنی بر با تاکید بر مفاد موافقتنامه همکاری  همچنان -

تعهد و  همکاری  به  طرفین  اینده  اینکه  تحقق  جهت  بر شان  مبتنی  ای 

و   امنیت  صلح،  فرصتعدالت،  افغانستان ایجاد  مردم  برای  الزم  های 

اطمینان ادامه داده و یکبار دیگر بر تعهد نیرومندشان به حاکمیت ملی،  

 کنند؛ استقالل، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان تاکید می
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با درنظر گرفتن همکاری درازمدت میان ایاالت متحده و افغانستان و  -

ای گسترش، رشد، حمایت و ارتقای تاکید بر اراده مشترک طرفین بر

 های امنیتی و دفاعی بر مبنای این قرارداد؛سطح همکاری

های نزدیک دفاعی و امنیتی به مندی بر ادامه تحکیم همکاریبا عالقه -

گیری در صلح و ثبات منظور تقویت امنیت و ثبات در افغانستان، سهم

ای که دیگر به منطقهیابی  ای و جهانی، مبارزه با تروریسم، دستمنطقه

های وابسته به ان نباشد و افزایش پناهگاه امن برای القاعده و گروه

و  امنیت  ملی،  حاکمیت  علیه  تهدیدات  دفع  برای  افغانستان  توانمندی 

اش و با درنظر گرفتن اینکه ایاالت متحده در پی دستیابی تمامیت ارضی

اهان حضوری نیست  به تاسیسات دائمی نظامی در افغانستان نبوده و خو

که تهدیدی برای همسایگان افغانستان باشد؛ و همچنان با درنظر گرفتن 

 تعهد ایاالت متحده مبنی بر اینکه از قلمرو افغانستان و یا از تاسیسات 

راه هدف  با  کشور  این  در  دیگر خود  کشورهای  علیه  حمالت  اندازی 

 کند؛ استفاده نمی

در   ۲۰۱۲می    ۲۱کاگو، مورخ  با یاداوری مواد اعالمیه نشست شی -

کشور و  افغانستان  سران  توسط  که  افغانستان  با  با رابطه  که  هایی 

ماموریت کمک به امنیت در افغانستان )ایساف( با رهبری ناتو همکاری 

دارای می افغانستان  به یک  این کشورها  تعهد مجدد  ویژه  به  و  کنند، 

با درنظر گرفتن اینکه ماموریت   حاکمیت، امنیت و دموکراتیک و نیز 

رسد و پس از تکمیل میالدی به پایان می  ۲۰۱۴در پایان سال  ایساف  

همکاری انتقال،  تعهد روند  طریق  از  کشورها  این  میان  نزدیک  های 

تحت   جدید  ماموریت  یک  ایجاد  برای  افغانستان  و  ناتو  میان  متقابل 

رهبری ناتو با هدف اموزش، مشورت و کمک به نیروهای دفاعی و  

یابد و با در نظر گرفتن این که این امه میامنیتی ملی افغان همچنان اد
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تعیین  و  چگونگی  روی  توافق  و  قانونی  مبنای  به  نیاز  ماموریت 

 های این حضور نیز دارد؛ صالحیت

مکانیسم - ایجاد  برای  طرفین  درازمدت  حمایت  بر  مجدد  تاکید  های با 

ای با هدف تحکیم امنیت و ثبات از طریق  همکاری و هماهنگی منطقه

 ها؛ ها، ابهامات و سوءتفاهمرفع تنش

مبنی بر اهمیت  ۱۳۹۲با توجه به تصمیم نهایی لویه جرگه مشورتی  -

 های امنیتی و دفاعی برای امنیت افغانستان؛ این قرارداد همکاری

امنیتی به منظور تقویت هرچه بیشتر زمینه - های همکاری دفاعی و 

، حاکمیت و تمامیت  میان طرفین بر مبنای اصول احترام کامل به استقالل

شان و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و برای گسترش امنیت  ارضی 

 و ثبات در منطقه و مبارزه با تروریسم؛

با توافق بر اهمیت همکاری مبتنی بر احترام متقابل، عدم مداخله و  -

های ان و نیز با درخواست از همه برابری میان افغانستان و همسایه

حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام گذاشته و از کشورها تا به  

خودداری  کشور  این  دموکراتیک  روندهای  و  داخلی  امور  در  مداخله 

 نمایند؛ و همچنین، 

 

های طرفین بر مبنای احترام کامل به حاکمیت هر با تاکید بر همکاری -

طرف، رعایت اهداف منشور سازمان ملل متحد و خواست مشترک   ۲

ها ی تدوین یک چارچوب همکاری دفاعی و امنیتی میان انطرفین برا

تمامیت   استقالل،  حاکمیت،  به  نیرومندشان  تعهد  بر  مجدد  تاکید  با  و 

ارضی و وحدت ملی افغانستان و نیز احترام به قوانین، عرف و رسوم 

 افغانستان؛ 
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 :کنندچنین توافق می

 : اصطالحات  ماده اول

ایاالت  " ۱ نیروهای نیروهای  اعضای  از  متشکل  نهاد  به  متحده"، 

بخش  ن مواد غظامی،  و  تجهیزات  اموال،  تمامی  همچنین  و  یرنظامی 

اطالق   افغانستان  قلمرو  در  متحده  ایاالت  مسلح  نیروهای  به  مربوط 

 شود؛ می

عضو نیروی نظامی" به افراد متعلق به بخش زمینی، دریایی یا " ۲ 

 شود؛ افغانستان اطالق میهوایی قوای مسلح ایاالت متحده در 

عضو بخش غیرنظامی" عبارت است از فردی که توسط وزارت دفاع "۳

امریکا استخدام شده ولی عضو نیروی نظامی ان کشور نیست. هرچند، 

نمی اطالق  افرادی  غیرنظامی"به  بخش  افغانستان "عضو  در  که  شود 

ونه عادی اقامت دائمی داشته و یا دارای تابعیت افغانستان بوده و به گ 

 در این کشور سکونت دارند؛

نماینده اجرایی" عبارت از وزارت دفاع ایاالت متحده و وزارت دفاع  "۴

باشد. نمایندۀ اجرایی به عنوان طرف اصلی ارتباطی ملی افغانستان می

 .کنددر تطبیق این قرارداد، از کشور متبوع خود نمایندگی می

اشخاقراردادی "۵ به  متحده"  ایاالت  گفته های  حقوقی  و  حقیقی  ص 

شود که بر اساس قرارداد اصلی یا قرارداد فرعی مسوولیت اکمال و می

ها در ارائه خدمات را به نیروهای ایاالت متحده و یا به نمایندگی از ان

 .دهندافغانستان انجام می
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می"۶ اطالق  کارمندانی  به  متحده"  ایاالت  قراردادی  که کارمند  شود 

 شوند؛ ایاالت متحده استخدام میهای توسط قراردادی 

هایی گفته های توافق شده " به تاسیسات و مکانتاسیسات و مکان" 7

های مندرج ضمیمه الف فراهم شود که توسط افغانستان در موقعیتمی

گردد که هایی نیز میگردد. این تعریف شامل سایر تاسیسات و مکانمی

جانبه فراهم گردیده   ۲تواند در اینده از جانب افغانستان طبق توافق  می

نیر قراردادی و  متحده،  ایاالت  این وهای  کارمندان  متحده،  ایاالت  های 

ها را در مطابقت ها و یا دیگران، حق دسترسی و استفاده از ان قراردادی 

 .با این قرارداد داشته باشند

اند از اعضای نیروهای نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان" عبارت "۸

وزارت کشور و در صورت  امنیتی و دفاعی تحت فرمان وزارت دفاع و 

لزوم، ریاست عمومی امنیت ملی و سایر نهادهایی که از جانب طرفین 

 .در موردشان توافق صورت گیرد

مالیات" عبارت از کلیه انواع مالیات، عوارض )به انضمام عوارض  "۹

الزحمه و هرگونه اجرت مشابه دیگری است که از جانب  ، حق(گمرکی

به عبارت یا  افغانستان  دولتی   دولت  نهادهای ذیصالح  از جانب  دیگر 

ها و یا از جانب  افغانستان در تمام سطوح به انضمام والیات و فرمانداری

 .گرددها به نمایندگی از دولت افغانستان، وضع میسایر ارگان

 مقاصد و ابعاد: ماده دوم 

طرفین برای تقویت امنیت و ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریسم، . 1

ثبات منطقهسهم توانمندی ای و بینگیری در صلح و  ارتقای  المللی و 

امنیت،  حاکمیت،  علیه  خارجی  و  داخلی  تهدیدات  دفع  برای  افغانستان 
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تمامیت ارضی، وحدت ملی و نظام مبتنی بر قانون اساسی این کشور، 

نیروهای ایاالت   .دهندهای نزدیک با یکدیگر ادامه میبه تقویت همکاری

کنند، ونه عملیات جنگیو نظامی را در افغانستان اجرا نمیمتحده هیچگ

 .مگر اینکه طرفین طوری دیگری توافق کنند

ایاالت متحده در همکاری و هماهنگی نزدیک و بر اساس توافق  . 2

های نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان، با هدف کمک به توسعه ظرفیت

ان، طبق توافق مشترک، به ملی افغان و تامین امنیت تمام مردم افغانست

 :پردازدهای حمایتی زیر میانجام فعالیت

و  دفاعی  نیروهای  پایدار  تقویت  اموزش، تجهیز، حمایت و  مشورت، 

سازی ای، خنثیهای مهندسی منطقهامنیتی ملی افغان به انضمام بخش

های کنار جاده و سایر مواد منفجره؛ ایجاد و ارتقای سیستم تدارکاتی بمب

حمل ظرفیتو  گسترش  افغان؛  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای   های ونقلی 

امنیتی( )اطالعات  اطالعات  هوائی تشریک  نیروهای  توانائی  تقویت  ؛ 

های مورد اندازی تمرینات مشترک نظامی و سایر فعالیتافغانستان؛ راه

طرف. طرفین روی جزئیات گسترش نیروهای دفاعی و امنیتی   ۲توافق  

 "ی ریکارد افغانستان برنامه" ملی افغان بر مبنای برنامه موسوم به

با "مجمع   ۲۰۱۲مصوب نشست شیکاگو سال   میالدی و در مطابقت 

 .دهندمشورتی امنیت" به کارشان ادامه می

رو افغانستان وظیفه طرفین بر این باورند که تامین امنیت مردم و قلم .۳

باشد. طرفین برای افزایش سطح  نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان می

های نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان به منظور دفع و پاسخ قابلیت

می کار  باهم  خارجی  و  داخلی  تهدیدات  تقاضای به  برحسب  کنند. 

ا ارائه  امادگی  ایاالت متحده فورا حمایتی که  به افغانستان،  دارد  را  ن 
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دهی به تهدیدات علیه    نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان با هدف پاسخ

 .اوردامنیت این کشور، فراهم می

کنند که عملیات نظامی ایاالت متحده برای شکست  طرفین تصدیق می .۴

تواند در چارچوب مبارزه مشترک با تروریسم القاعده و وابستگان ان می

ین توافق دارند تا با هدف حفظ منافع ملی ایاالت  طرف .قابل قبول باشد

متحده و افغانستان، به همکاری و هماهنگی نزدیک باهم بدون توسل 

 .به عملیات یک جانبه نظامی ایاالت متحده علیه تروریسم، ادامه دهند

از  عبارت  تروریسم،  ضد  بر  متحده  ایاالت  نظامی  عملیات  از  منظور 

یات نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان عملیات متمم در حمایت از عمل

بر ضد تروریسم است که از سوی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی این 

و  افغانستان  حاکمیت  به  کامل  احترام  بر  مبتنی  و  شده  رهبری  کشور 

به  جدی  توجه  و  کشور  این  مردم  امنیت  و  مصونیت  به  جدی  توجه 

 .شودشان انجام میهایها در خانهمصونیت و امنیت ان

ها و عملیات مندرج این ماده و سایر اهداف و برای پیشبرد فعالیت .۵

های مورد توافق طرفین و در مطابقت با اهداف این قرارداد، ماموریت

هایی مانند ترانزیت، حمایت  توانند به فعالیتنیروهای ایاالت متحده می

افغانس در  حضورشان  نیاز  مورد  حمایتی  اقدامات  سایر  و  تان نیروها 

فعالیت و سایر  این سند  مفاد  یا مطابق  و  قرارداد  این  در  مندرج  های 

 .های مورد توافق طرفین بپردازندفعالیت

اقدامات اجرایی دیگر .۶ یا  انضمام ضمائم، توافقات و  قرارداد به  این 

های نیروهای مربوط به ان، مجوز مورد نیاز را برای حضور و فعالیت

فراهم کرده، شرایط و چگونگی این حضور   ایاالت متحده در افغانستان

ها را تنظیم و همچنان در موارد خاص مطابق با این قرارداد، و فعالیت
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قراردادی  فعالیت  و  انحضور  کارمندان  و  متحده  ایاالت  در های  ها 

 .کندافغانستان را نیز تنظیم می

 قوانین  :ماده سوم

بخش  .۱ و  نظامی  نیروهای  اعضای  متحده تمامی  ایاالت  غیرنظامی 

وظیفه دارند تا به قانون اساسی و سایر قوانین نافذه افغانستان احترام 

خصوص  به  قرارداد  این  روحیه  مغایر  فعالیت  هرگونه  از  و  گذاشته 

نمایندفعالیت خودداری  افغانستان،  قلمرو  در  سیاسی  مقامات   .های 

ر این زمینه اتخاذ نیروهای ایاالت متحده مسوولند تا اقدامات الزم را د

 .کنند

های طرفین در این قرارداد و توافقات بعدی، بدون هیچگونه تکلیف .۲

تعارض با حق حاکمیت افغانستان و حق دفاع مشروع هر یک از طرفین 

های مربوط گردد. همکاری و فعالیتالمللی، تنظیم میمطابق حقوق بین

های طرفین طبق لیفبه تطبیق این قرارداد در مطابقت با تعهدات و تک

 .گیردالمللی صورت میموازین حقوق بین

چهارم توانایی  :ماده  پایدار  تقویت  و  امنیتی توسعه  و  دفاعی  های 

 افغانستان 

با احترام کامل به حاکمیت افغانستان، طرفین نیاز کنونی این کشور  .۱

های بین المللی در بخش امنیت درک کرده و در این را به ادامه کمک

ه که افغانستان به گونه روزافزون و در نهایت به صورت کامل،  زمین

مسوولیت تامین مالی نیازهای دفاعی و امنیتی و همچنین تقویت پایدار 

نیروهای دفاعی و امنیتی ملی خویش را بر عهده بگیرد، دارای هدف 

 .باشندمشترک می
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ر با افغانستان با درنظر گرفن ثبات سیاسی و اقتصادی و نیز سازگا .۲

خود، سهم کامل خود را انگونه که نیروی   وضعیت عمومی اقتصادی

کند به منظور تقویت و حفظ نیرو انسانی، منابع و امکانات ان ایجاب می

ایفا می امنیتی خویش،  و  دفاعی  اقدامات  های  تمامی  افغانستان  نماید. 

ظرفیت پایدار  تقویت  و  توسعه  برای  را  و الزم  دفاعی  نیروهای  های 

 .کندیتی افغان، اتخاذ میامن

های استراتژیک و با درنظر گرفتن طبق احکام موافقتنامه همکاری .۳

تا    ۲۰۱۲تعهدات مصوب نشست   ایاالت متحده مکلف است  شیکاگو، 

تامین وجوه پولی را به شکل ساالنه برای حمایت از اموزش، تجهیز، 

جستجو   مشورت و تقویت پایدار نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان 

کند تا اینکه این کشور بتواند مستقالنه امنیت خود را تامین و از خود 

ها در برابر تهدیدات داخلی و خارجی دفاع نموده و نگذارد تا تروریست

افغانستان، منطقه و  باردیگر به خاک این کشور رخنه کرده و امنیت 

کنند تهدید  را  مص .جهان  تعهدات  گرفتن  درنظر  با  متحده  وب  ایاالت 

نشست شیکاگو، در مورد مقدار وجوه مالی برای تامین و اجرای مفاد 

ها را برای این قرارداد با افغانستان مشورت نموده و نتایج این مشورت

های دهد. با در نظر گرفتن اولویتتحقق این تکلیف مورد توجه قرار می 

کمک متحده  ایاالت  افغانستان،  طریق  ساالنه  از  را  مالی  مناسب  های 

افغان  افغانستان تحت مدیریت نهادهای ذیربط  مجاری بودجه حکومت 

نظارت   و  حسابدهی  و  شفافیت  مالی  معیارهای  تطبیق  مسوولیت  که 

های پذیرفته شده قانونمند از روند تدارکات و تفتیش را مطابق به روش

 .سازدالمللی دارند، فراهم میبین

طرفین اهمیت برخورداری نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان را  .۴

دارند. از تجهیزات و اسلحه مورد نیاز تامین امنیت این کشور تصدیق می
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برای دستیابی به این مهم، ایاالت متحده در همکاری با افغانستان تهیه 

این  امنیتی ملی  نیروهای دفاعی و  و تدارک تجهیزات و اسلحه برای 

 .دهدا، ادامه میکشور ر

تقویت  .۵ با  رابطه  در  کشورها  سایر  با  متحده  ایاالت  و  افغانستان 

نیروها،  این  تجهیز  انضمام  به  افغان،  ملی  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای 

 .جانبه همکاری و هماهنگی نمایند ۲توانند طبق توافق می

گیری مؤثر در زمینه امنیت افغانستان و منطقه، ایاالت  به منظور سهم .۶

های نیروهای دفاعی و امنیتی ند تا در توسعه تواناییکمتحده توافق می

همکاری به  افغان،  عمده ملی  متحد  عنوان  به  افغانستان،  با  هایش 

 .غیرناتو ادامه دهد

می  .۷ تصدیق  ظرفیتطرفین  ارتقای  که  سیستم  کنند  دفاعی و  های 

افغانستان، مطابق با معیارهای سازمان ناتو به منفعت این کشور بوده 

قابل تعاملیتو  سیستمهای  با  را  افغانستان  گسترش پذیری  ناتو  های 

اقداماتمی افغانستان  دولت  تقاضای  بر حسب  در دهد. طرفین  را  شان 

راستای توسعه نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور، تامین تجهیزات،  

معیاری  به  ان  نهادهای  دستیابی  و  عملیاتی  دکترین  تدوین  تسلیحات، 

ی با ناتو، به منظور ارتقای استفاده مؤثر و نگهبانی پذیرشدن و انطباق

کمک افزایش از  و  افغانستان  برای  شده  فراهم  امنیتی  و  دفاعی  های 

ها میان نیروهای امنیتی و دفاعی ملی این کشور با وری همکاریبهره

تواند مانع کنند. این همکاری نمینیروهای ایاالت متحده، هماهنگ می

ک مستقل تجهیزات و اسلحه برای نیروهای دفاعی افغانستان برای تدار

و امنیتی ملی افغان از کشورهای غیرناتو که از منابع مالی افغان تامین 

 . مالی شود
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 های همکاری امنیتی و دفاعیمکانیزم: ماده پنجم 

همکاری .۱ کاری  گروه  تا  دارند  توافق  دفاعی طرفین  و  امنیتی  های 

های استراتژیک که طبق توافقنامه همکاریایاالت متحده را   - افغانستان

 :ایجاد گردیده است، برای نیل به اهداف زیر موظف نمایند

اتخاذ تدابیر مناسب و مؤثر به منظور ارزیابی و تقویت استفاده  :الف

این  ابعاد  و  اهداف  افغانستان، طبق  دفاعی  امنیتی و  منابع موجود  از 

 قرارداد؛

از اقداماتی که در پیوند به تحقق تدابیر های شش ماهه  انجام ارزیابی :ب

های گرفته شده در رابطه اتخاذ شده انجام یافته است تا طرفین از تصمیم

با تخصیص منابع و نحوه همکاری در راستای توسعه و رشد پایدار 

 .های دفاعی افغانستان، اگاه شوندظرفیت

این   ایجاد یک روند مشخص ارزیابی مشترک، طبق اهداف و ابعاد :ج

از تهدیدات  انجام بررسی به موقع، دقیق و مؤثر  قرارداد، به منظور 

 داخلی و خارجی علیه افغانستان؛ و 

های مشخص برای ارتقای تشریک مساعی و ارزیابی ارائه توصیه :د

 .(اطالعات )اطالعات امنیتی

های خود به منظور مشورت در طرفین در راستای تقویت توانایی .۲

باره تهدیدها به انضمام صحبت روی ایجاد مجراهای ارتباط مصون یا 

 اختصاصی، دارای هدف مشترک 
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 .باشندمی

 تجاوز خارجی: شمماده ش

دستخوش  .۱ همواره  افغانستان  متحد،  ملل  سازمان  منشور  برخالف 

های خارجی و بیگانه و استفاده نیرو توسط دولتتجاوزات کشورهای  

های مسلحی شده است که در بیرون از مرزهای این کشور دارای گروه

اند. مطابق این ها قرار داشتهپایگاه بوده و یا مورد حمایت این دولت

قرارداد، طرفین با هرگونه استفاده از نیروی مسلح یا تهدید علیه تمامیت 

های مسلح ی افغانستان، به انضمام حمایت از گروهارضی، استقالل سیاس

از جمله تامین پناهگاه و یا تسلیحات از سوی یک کشور خارجی و یا 

کنند تا در کنند. طرفین توافق میهای مسلح دیگر، قویا مقابله میگروه

قابلیت تحکیم  علیه زمینه  تهدیدات  برابر  در  افغانستان  دفاعی  های 

ار تمامیت  ملی،  هم حاکمیت  با  کشور،  این  سیاسی  استقالل  یا  ضی 

 .همکاری کنند

ایاالت متحده هرگونه تجاوز خارجی یا تهدید به تجاوز علیه حاکمیت،   .۲

استقالل و تمامیت ارضی افغانستان را موجب نگرانی شدید خود پنداشته 

می تجاوزی  چنین  که  دارد  باور  در و  را  طرفین  مشترک  منافع  تواند 

 .انستان، صلح و ثبات منطقه و جهان تهدید کندرابطه با ثبات افغ

در صورت وقوع چنین تجاوزی و یا تهدید به چنین تجاوزی علیه  .۳

افغانستان، طرفین به منظور اتخاذ اقدامات بالقوه سیاسی، دیپلماتیک،  

اقتصادی و  منظم نظامی  گونه  به  باهم  مناسب،  پاسخ  تشخیص  برای 

دف ایجاد فهرستی از اقدامات الزم ها با هکنند. این مشورتمشورت می

 .گیردسیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی صورت می
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در صورت وقوع چنین تجاوز خارجی و یا تهدید به تجاوز خارجی  .۴

علیه افغانستان، طرفین با توافق با یکدیگر و به گونه فوری روی اتخاذ 

یک، نظامی و و انجام واکنش مناسب عالوه بر اقدامات سیاسی، دیپلمات

به  مطابق  و  شده  ذکر  سوم  بند  در  ان  فهرست  که  اقتصادی 

هر  دستورالعمل اساسی  قوانین  مندرج  به    ۲های  طرف، 

 .پردازندمیمشورت

دستورالعمل .۵ چنین طرفین  مؤثر  تحقق  منظور  به  را  جامع  های 

 :دهندهای منظم و فوری، ترتیب میمشورت

دستورالعمل :الف این  به  جامطابق  دفاع های  و  خارجه  وزرای  مع، 

کشور در کابل و واشنگتن   ۲یاالت متحده و سفرای هر  یی افغانستان و ا

سی به عنوان مجراهای اصلی وظیفه دارند تا در صورت وقوع تجاوز دی

مشورت به  تجاوزی،  چنین  به  تهدید  یا  و  باهم خارجی  فوری  های 

 بپردازند؛

این  :ب کند،  ایجاب  موضوع  فوریت  و  اهمیت  که  صورتی  در 

با یکدیگر   تواند توانایی طرفین برای مشورتهای جامع نمیدستورالعمل

 .سازدها محدود و متاثررا از سایر طرق و مکانیزم

کاری همکاری گروه  که  دارند  توافق  دفاعی  طرفین  و  امنیتی  های 

ایاالت متحده وظیفه دارد تا زمینه تطبیق مؤثر این ماده،   - افغانستان

های جامع یاد شده و بازنگری فهرست  به انضمام ترتیب دستورالعمل

 ( این ماده را افزایش دهند.۳بند )اقدامات مندرج 

 های توافق شدهاستفاده از تاسیسات و مکان: ماده هفتم
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های افغانستان بدینوسیله دسترسی و استفاده از تاسیسات و مکان.۱.

ماده اول این قرارداد تنها به منظور تطبیق   ۷توافق شده را طبق بند  

قطعات   موقعیت  گرفتن  درنظر  با  سند،  این  مندرج  احکام  و  اهداف 

کند. نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان و مناطق مسکونی، فراهم می

ها و تاسیسات برای مقاصد چگونگی دسترسی و استفاده از این مکان

 .باشددیگر، تابع توافق طرفین می

ایاالت متحده، بدینوسیله از سوی  .۲ براساس این قرارداد، نیروهای 

های توافق شده یابند تا در داخل تاسیسات و مکانافغانستان اجازه می

سازی، دفاع و های مربوط به استفاده، فعالاز تمامی حقوق و صالحیت

های جدید یا کنترل این تاسیسات، عالوه بر حق تعمیر و ایجاد ساختمان

های مربوط امور توانند فعالیتخودار باشند. نیروهای ایاالت متحده میبر

شان و یا از طریق تعمیراتی را به وسیله افراد نظامی یا بخش غیرنظامی

 .قراردادی انجام دهند

یابند بدین وسیله، نیروهای ایاالت متحده از سوی افغانستان اجازه می  .۳

هایی ان، ورود به تاسیسات و مکانشتا به دالیل امنیتی و تامین مصونیت

کنترل  است،  شده  فراهم  نیروها  این  اختصاصی  استفاده  برای  که  را 

هایی که برای استفاده مشترک نمایند، اما ورود به تاسیسات و مکان

گیرد. برحسب  تعیین شده است، در هماهنگی با مقامات افغان صورت می

افغان را به هریک از   درخواست، ایاالت متحده دسترسی مقامات ذیربط

ها یا تاسیسات که مورد استفاده اختصاصی این نیروها قرار دارد،  مکان

با همدیگر دستورالعملفراهم می با توافق  را برای اورد. طرفین  هایی 

مکان به  افغان  مقامات  دسترسی  استفاده تنظیم  مورد  تاسیسات  و  ها 

ها و ن دستورالعملدهند. ایاختصاصی نیروهای ایاالت متحده ترتیب می

ها با رعایت کامل مقررات عملیاتی و چگونگی دسترسی به این مکان



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1419 

 

گردند. با درنظر گرفتن اینکه امنیتی نیروهای ایاالت متحده ترتیب می

شان های محافظتی از نیروهایممکن است نیروهای ایاالت متحده فعالیت

ها عندالضرورت ها و تاسیسات توافق شده و اطراف انرا در داخل مکان

شان را با هدف تامین امنیت  هایکنند تا طرحاتخاذ کنند، طرفین توافق می

و مصونیت نیروهای ایاالت متحده با احترام کامل به حاکمیت افغانستان 

و توجه جدی به مصونیت و امنیت مردم افغانستان هماهنگ و همسو 

ابق به قوانین سازند. برای تحقق این هدف، نیروهای ایاالت متحده مط

افغانستان و موازین نظامی این نیروها، افراد غیرنظامی را از جمله در 

 .دهندشان هدف قرار نمیهایخانه

به منظور تحقق اهداف و ابعاد این قرارداد و به ویژه تحقق مساعی  .۴

پایدار  تقویت  و  تجهیز،  مشورت،  اموزش،  منظور  به  متحده  ایاالت 

امنیتی و  دفاعی  و   نیروهای  تاسیسات  تمامی  افغانستان  افغان،  ملی 

نیروهای مکان به دسترس  دریافت محصول  بدون  را  توافق شده  های 

 .دهدایاالت متحده قرار می

های ساختمانی، توسعه،  فعالیت  نیروهای ایاالت متحده مسوول هزینه .۵

مکان و  تاسیسات  مراقبت  و  حفظ  و  میعملیاتی  برای هایی  که  باشند 

ها فراهم شده است، مگر اینکه از جانب طرفین تصاصی اناستفاده اخ

فعالیت هزینه  گردد.  موافقت  دیگری  توسعه، طوری  ساختمانی،  های 

مکان و  تاسیسات  مراقبت  و  حفظ  و  استفاده عملیاتی  مورد  که  هایی 

مشترک نیروهای افغان و امریکا و یا برای استفاده مشترک این نیروها 

با میزان گو نهادهای دیگر قرار می یرد، به گونه مشترک و متناسب 

 .شود، مگر اینکه طور دیگری توافق گرددها پرداخت میاستفاده از ان

های مربوط، تمامی ایاالت متحده متعهد است تا در اجرای سیاست .۶

المللی را در ارتباط معیارها، مقررات و قوانین افغانستان، امریکا و بین
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و مصونیت رعایت کند. تمامی عملیات و با حفظ محیط زیست، بهداشت  

ها و تاسیسات توافق شده با  های نیروهای ایاالت متحده در مکانفعالیت

ها و توجه کامل به حفظ محیط زیست و مصونیت جان و بهداشت انسان

همچنین با رعایت کامل قوانین و مقررات نافذه افغانستان و ایاالت متحده 

 .گیردللی صورت میالمو نیز مطابق توافقات بین

ایاالت متحده در مکانتمامی عملیات و فعالیت .۷ نیروهای  ها و های 

تاسیسات توافق شده در مطابقت کامل با قوانین و مقررات مربوط به 

می   حفظ انجام  افغانستان،  فرهنگی  میراث  و  تاریخی  در اثار  شود. 

یکی   در  فرهنگی  میراث  یا  و  تاریخی  مکان  یا  اثار  کشف  از صورت 

ها و تاسیسات توافق شده، نیروهای ایاالت متحده مکلف هستند مکان

موضوع را فورا از طریق کمیسیون مشترک به اگاهی مقامات ذیربط 

 .افغان رسانده و در مورد ان مشورت نمایند

 حق مالکیت  :ماده هشتم

های توافق شده، به نیروهای ایاالت متحده تمامی تاسیسات و مکان .1

بخش ساختمانانضمام  تعمیرات،  ان  در  که  را  و هایی  غیرمنقول  های 

اجزای ثابت دیگر از سوی این نیروها اعمار، تعدیل، و یا ترمیم گردیده 

کند. اما،  ها قرار ندارد، به افغانستان واگذار میو دیگر مورد استفاده ان

های توافق شده را نیروهای ایاالت متحده نیاز به این تاسیسات و مکان

دهند. طرفین یا نمایندگان ورت منظم مورد ارزیابی مجدد قرار میبه ص

های توافق  شان در مورد شرایط بازگرداندن این تاسیسات یا مکاناجرایی 

می مشورت  باهم  تامین شده  منظور  به  تا  دارند  توافق  طرفین  کنند. 

های وقایی ها و حفظ محیط زیست، از روشمصونیت و بهداشت انسان

های ها و روشاستفاده کنند. طرفین باور دارند که سیاست  و نه واکنشی

ها و خطرات  ای طرح شده است که از چنین اسیبایاالت متحده به گونه
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های ها و شیوهکند، اما در عین حال توافق دارند تا سیاستجلوگیری می

هر جانبی را که بیشتر محافظتی باشد، تطبیق نمایند. نیروهای ایاالت  

های خویش، اقدامات فوری را جهت رفع اثرات  بق با سیاستمتحده مطا

انسان سالمت  و  مصونیت  متوجه  که  محیط جدی  الودگی  از  ناشی  ها 

در مکان نیروها  این  فعالیت  اثر  در  توافق شده زیست  تاسیسات  و  ها 

 .نمایندگردیده است، اتخاذ می

ساختمان. 2 تعمیرات،  ا تمامی  که  دیگری  اجزای  و  غیرمنقول  ز های 

اند، صرفا جانب نیروهای ایاالت متحده ساخته، تعدیل و یا مرمت شده

قراردادی  متحده،  ایاالت  نیروهای  استفاده  و برای  نیروها  این  های 

ها و یا افراد دیگری که مورد توافق قرار گرفته کارمندان قراردادی ان

ساختمان تعمیرات،  تمامی  دارند.  اختصاص  و باشد،  غیرمنقول  های 

دیگری که ازجانب نیروهای ایاالت متحده ساخته شده و یا برای اجزای  

می است،  گردیده  فراهم  نیروها  این  استفاده  و  توسط دسترسی  تواند 

ایاالت متحده مرمت و تغییر یابند و این نیروها می توانند تا نیروهای 

ها استفاده زمانیکه به این تاسیسات نیاز دارند به گونه اختصاصی از ان 

 .کنند

ها حق مالکیت بر تمامی های اننیروهای ایاالت متحده و قراردادی . 3

ساختمان اکماالت،  مواد،  دارائی تجهیزات،  سایر  و  منقول  های های 

ها به خاطر حضور های انمنقولی را دارند که این نیروها و قراردادی 

اند. طرفین در  در قلمرو افغانستان نصب، وارد و یا ان را تامین کرده

افغانستان مور توسط  اضافی  تجهیزات  خریداری  یا  و  ممکن  تحویل  د 

اجازه می ایاالت متحده  قوانین و مقررات  دهد، باهم مشورت  طوریکه 

 .کنندمی

 جابجایی و ذخیره وسایل و تجهیزات : ماده نهم
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دهد تا وسایل، تجهیزات  افغانستان به نیروهای ایاالت متحده اجازه می .1

های توافق شده و دیگر در داخل تاسیسات و مکانو اکماالت خویش را  

حق   متحده  ایاالت  نیروهای  کنند.  جابجا  طرفین،  توافق  مورد  محالت 

مالکیت و کنترل بر استفاده و تعبیه وسایل، اکماالت و تجهیزاتی ذخیره 

از  را  این وسایل  دارند  نیز حق  داشته و  را  افغانستان  قلمرو  شده در 

 .ندقلمرو افغانستان خارج کن

کنند که تمامی معیارها، مقررات و نیروهای ایاالت متحده تعهد می. 2

طبق   متحده  ایاالت  نیروهای  کنند.  رعایت  را  افغانستان  ایمنی  قوانین 

قوانین و مقررات نافذه این کشور، تمامی اقدامات الزم را برای حفاظت 

ذ و ذخیره مصون تجهیزات، اکماالت و مواد دارای ماهیت خطرناک اتخا

مربوط، اقدامات الزم های  کنند. نیروهای ایاالت متحده طبق سیاستمی

ها و پاک کردن زباله از مکان (۱کنند: )منظور اتخاذ می  ۲را برای این

( رسیدگی به تاثیرات بهداشتی و مصونیتی ۲تاسیسات توافق شده و )

های نیروهای این کشور در  ناشی از الودگی محیط زیست در اثر فعالیت

 ها و تاسیسات توافق شده؛ اخل مکاند

ایاالت متحده با در نظر گرفتن تعهدات خویش طبق کنوانسیون منع  . 3

گسترش، تولید، ذخیره و استفاده از تسلیحات شیمیایی و تخریب ان،  

پاریس، و طبق کنوانسیون منع    ۱۹۹۳ژانویه    ۱۳   منعقد شده در تاریخ

بیولوژیکی  تسلیحات  ذخیره  و  تولید  ان،   گسترش،  تخریب  و  و سمی 

می  ۱۹۷۲اپریل    ۱۰منعقد   توافق  مسکو،  و  لندن  که واشنگتن،  کند 

کند. تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی را در قلمرو افغانستان ذخیره نمی

ایاالت متحده امریکا، اسلحه هستهطرفین تاکید می ای را در دارند که 

 .کندقلمرو افغانستان مستقر و یا ذخیره نمی
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 ها و هواپیماها تردد وسایط، کشتی :ماده دهم

خود را   افغانستان حق حاکمیت کامل بر حریم هوایی، زمینی و ابی. 1

ونقل هوائی باشد. اداره و مدیریت حریم هوایی و چگونگی حملدارا می

 .گیردافغانستان توسط مقامات ذیصالح این کشور صورت می

افغا. 2 خویش،  حاکمیت  کامل حق  حفظ  دستورالعملبا  را نستان  هایی 

فضا،   از  عبور  خروج،  ورود،  اجازه  به  مربوط  مسائل  تنظیم  برای 

ایاالت  سوخت حکومت  هواپیماهای  برخاست  و  نشست  هوایی،  گیری 

متحده و هواپیماهای غیرنظامی که توسط این نیروها و یا برای استفاده 

ان  فعالیت میاختصاصی  این  ها  احکام  و  اهداف  قرارداد، نمایند، طبق 

کند. هواپیماهای حکومت ایاالت متحده و هواپیماهای طرح و ترتیب می

غیرنظامی که توسط نیروهای ایاالت متحده و یا برای استفاده اختصاصی 

العبور یا اجرت و سایر محصوالت کنند، تابع پرداخت حقها فعالیت میان

فرودگاه  در  توقف  یا  و  نشست  خاطر  افغانستابه  حکومتی  ن های 

با رعایت کامل مقررات نمی ایاالت متحده  باشند. هواپیماهای حکومت 

مربوط به مصونیت و تردد در افغانستان عالوه بر رعایت مقررات اطالع 

کنند. هواپیماهای غیرنظامی که توسط یا برای استفاده قبلی، فعالیت می

 کنند، تابع مقررات اطالع اختصاصی نیروهای ایاالت متحده فعالیت می

قبلی از چگونگی ورود و یا خروج از افغانستان طبق درخواست ادارات 

 .باشندهوانوردی غیرنظامی افغانستان می

با حفظ کامل حق حاکمیت خویش و در مطابقت با اهداف و ابعاد این . 3

ها و وسایط حکومت ایاالت متحده و سایر قرارداد، افغانستان به کشتی

وهای ایاالت متحده و یا برای استفاده ها و وسایطی که توسط نیرکشتی

کنند، اجازه ورود، خروج و فعالیت در اختصاصی این نیروها فعالیت می
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ها و وسایط با رعایت دهد. تمامی این کشتیداخل خاک افغانستان را می

کنند. اعضای کامل مقررات مصونیت و تردد در افغانستان، فعالیت می

ایاالت متحده وظیفه دارند تا حین نیروهای نظامی و بخش غیرنظامی  

استفاده از وسایط رسمی، مقرره تردد وسایط موتوردار افغانستان را 

 .رعایت کنند

ها و وسایط حکومت ایاالت متحده سوار شدن بر هواپیماها، کشتی. 4

ها و باشد. هواپیماها، کشتیبدون موافقت مقامات این نیروها ممنوع می

متحد ایاالت  حکومت  تفتیش، وسایط  هرگونه  از  افغانستان  داخل  در  ه 

یا ثبت و تحقیق معاف می افغانستان انتظام و  باشند، مقامات ذیصالح 

کشتیمی هواپیماها،  خویش،  ملی  امنیت  ایجابات  براساس  و توانند  ها 

 .وسایط ایاالت متحده را به طور تصادفی بازرسی کنند

ای هواپیماها، وسایط نیروهای ایاالت متحده در مقابل خدماتی که بر. 5

االجرت مناسبی را، بدون هیچ  کند حقهایش تقاضا و دریافت میو کشتی

 .پردازدگونه مالیات و یا محصول مشابه می

هایی را به منظور تطبیق این ماده طرفین توافق دارند تا دستورالعمل. 6

دستورالعمل این  طرفین،  کنند.  مورد تدوین  ضرورت  حسب  را  ها 

و   انبازنگری  با  مرتبط  احتمالی  مسائل  به  و  قرارداده  در بررسی  ها 

 .کننداسرع وقت از طریق کمیسیون مشترک رسیدگی می

 دستورالعمل عقد قراردادها  :ماده یازدهم

توانند مطابق قوانین نافذه امریکا با هدف ایاالت متحده می نیروهای . 1

دریافت مواد و خدمات عالوه بر کارهای ساختمانی در قلمرو افغانستان 

پذیرد که نیروهای ایاالت متحده به عقد قرارداد بپردازند. افغانستان می

در امور مربوط به چگونگی درخواست، اعطا و مدیریت این قراردادها، 
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باشند. نیروهای به رعایت قوانین و مقررات کشور خودشان میمکلف  

های افغان برای ارائه کنند تا حد امکان از شرکتایاالت متحده سعی می

اموال، محصوالت و خدمات مورد نیاز، مطابق قوانین و مقررات ایاالت 

 .متحده استفاده کنند

وده و طبق قوانین های ایاالت متحده در افغانستان تابع ثبت بقراردادی . 2

دارای  تجارتی  از طریق یک روند سریع، جواز  افغانستان  و مقررات 

های افغانستان" گذاریاعتبار سه ساله را از "اداره حمایت از سرمایه

حق بار  یک  پرداخت  میبا  دریافت  معین  و  مناسب  کنند. الزحمه 

دریافت هرگونه جواز دیگر و مقررقراردادی  از  ایاالت متحده  ات های 

مشابه برای عقد یا اجرای قراردادهای اصلی و فرعی با نیروهای ایاالت  

 .باشندها، معاف میمتحده یا به نمایندگی از ان

ها  با درک اهمیت تامین شفافیت از طریق تبادل معلومات و مشورت. 3

توافق   مورد  اقدامات  سایر  به   2و  متحده  ایاالت  نیروهای  طرف، 

های جانب مقامات افغان در رابطه با قراردادی   ها و دعاوی که ازنگرانی

دارند. طرفین به منظور شود، توجه الزم مبذول میاین نیروها مطرح می

بهبود شفافیت، حسابدهی و مؤثر بودن بیشتر روند عقد قراردادها با 

های نادرست اجرای هدف پیشگیری از سوءاستفاده و جلوگیری از شیوه

 .رمی کنندقراردادها، باهم یک جا کا

به . 4 مربوط  موضوعات  طرفین،  از  یک  هر  تقاضای  حسب  بر 

قراردادی فعالیت ان های  قراردادی  کارمندان  و  متحده  ایاالت  و های  ها 

مسائل ناشی از تطبیق این ماده، از جانب طرفین در اسرع وقت از طریق 

 .گیردکمیسیون مشترک مورد بررسی و مشورت قرار می

 تامینات و مخابرات : ماده دوازدهم
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های شامل، و نه محدود توانند نیازمندینیروهای ایاالت متحده می. 1

ها و تاسیسات توافق  به، اب، برق و سایر ضروریات خویش را در مکان

شده و دیگر محالت مورد توافق طرفین تولید و فراهم نمایند. تولید و 

ه صورت دوامدار تدارک خدماتی از این قبیل باید به کمیسیون مشترک ب

اطالع داده شده و در هماهنگی با ان انجام گیرد. نیروهای ایاالت متحده 

قراردادی  ان میو  و سایر های  برق  ابرسانی عامه،  خدمات  از  توانند 

امکانات عمومی تحت همین شرایط و مقررات شامل قیمت و محصولی 

افغان می امنیتی ملی  نیروهای دفاعی و  یا پردازند بدون مالکه  یات و 

اینکه طرفین طور  کنند، مگر  استفاده  یا مرتبط دیگر  محصول مشابه 

ایاالت   نیروهای  از مصارف  توافق کنند. قیمت محصول ناشی  دیگری 

های ان، متناسب با میزان استفاده از این امکانات  متحده یا قراردادی 

 .شود عمومی سنجیده می

می. 2 متحافغانستان  ایاالت  نیروهای  که  از پذیرد  استفاده  به  نیاز  ده 

های متعلق های رادیوئی در افغانستان دارد. طرف افغان فرکانسفرکانس

دهد. به خود را طبق مقررات افغانستان در دسترس این نیروها قرار می

سیستم از  تا  دارد  اجازه  متحده  طبق  ایاالت  امریکائی  مخابراتی  های 

لی مخابرات"، منعقد سال المل اساسنامه اتحادیه بین"تعریف مخابرات در  

و   ۱۹۹۲ وسایل  از  استفاده  شامل  اجازه همچنین  این  نماید.  استفاده 

فعالیت درست سیستم نیاز  فرکانسخدمات مورد  های های مخابراتی و 

شود که از جانب مقامات ذیربط افغانستان با این هدف فراهم رادیویی می

ی ایاالت متحده رایگان های رادیویی برااستفاده از این فرکانس .گرددمی

 .باشدمی

افغانستان و صالحیت  . 3 ایاالت متحده با درک حق مالکیت  نیروهای 

این کشور مبنی بر تخصیص فرکانس رادیوئی در افغانستان و به منظور 
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هایی را که برای جلوگیری از هرگونه اختالل، مسائل مربوط به فرکانس

است، با مقامات ذیصالح   نیروهای مستقر در افغانستان اختصاص یافته

هایی را که توسط کنند. نیروهای ایاالت متحده فرکانسافغان هماهنگ می

ها اختصاص  گیرد و یا برای انهای داخلی مورد استفاده قرار میشبکه

 .سازدیافته است، مختل نمی

به . 4 باید  متحده  ایاالت  نیروهای  توسط  از وسایل مخابراتی  استفاده 

شود که باعث اخالل در سایر امواج رادیویی و وسایل گونه ای تنظیم  

سازمان دیگر  یا  و  افغانستان  که حکومت  نشود  دارای مخابراتی  های 

وسایل  و  رادیویی  امواج  از  استفاده  برای  افغانستان  حکومت  مجوز 

 .کنندمخابراتی از ان استفاده می

 جایگاه حقوقی پرسنل: ماده سیزدهم 

پذیرد که کنترل انضباطی حاکمیت خویش میافغانستان، با حفظ حق   .1

نیروهای  از جانب مقامات  تدابیر جزایی و غیرجزایی  اتخاذ  بر  عالوه 

ایاالت متحده بر اعضای نظامی و بخش غیرنظامی ان اهمیت به سزایی 

کند که ایاالت متحده تعمیل صالحیت  دارد. بنابراین افغانستان توافق می

جنایی و مدنی چنین افراد در قلمرو های  قضایی در رسیدگی به تخطی

اختصاصی خود می  را حق  ایاالت متحده  افغانستان  به  افغانستان  داند. 

دهد تا محاکمات قضایی و سایر اقدامات مربوط به این قضایا اجازه می

 .را، عندالضرورت در قلمرو افغانستان انجام دهد

افغانس. 2 جانب  متحده  ایاالت  افغانستان،  تقاضای  از برحسب  را  تان 

جریان محاکمات، به انضمام نتایج نهایی تحقیقات یا محاکمات مربوط به 

این  نیروهای  غیرنظامی  یا  و  نظامی  افراد  توسط  شده  مرتکب  جرایم 

سازد. در صورت طرح چنین کشور در برابر اتباع افغانستان، مطلع می
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کوشش متحده  ایاالت  تسهیل تقاضایی،  و  اجازه  بر  مبنی  را  خود  های 

اشتراک و نظارت از چنین محاکمات توسط نمایندگان افغانستان مبذول 

 .داردمی

به منظور تحقق عدالت، طرفین یکدیگر را در زمینه تحقیق حوادث،  . 3

بر جمع اثباتیه کمک میعالوه  تحقیق  اوری مدارک  منظور  به  نمایند. 

وسط جرایم، مقامات ایاالت متحده هرگونه گزارش تحقیقات انجام یافته ت 

 .گیرندمقامات افغان را در نظر می

افغانستان در  .4 قانون  تنفیذ  ایاالت متحده نقش مهمی را که مقامات 

می ایفا  افغانستان  مردم  از  حراست  و  نظم  قانون،  درک اجرای  کنند، 

بخش می یا  نظامی  نیروهای  اعضای  از  یکی  که  صورتی  در  کند. 

جرمی ارتکاب  خاطر  به  متحده  ایاالت  مسوولین   غیرنظامی  سوی  از 

افغانستان مورد سوءظن قرار بگیرد، مقامات ذیصالح افغان موضوع را 

می متحده  ایاالت  نیروهای  مسوولین  اگاهی  به  فاصله  تا بال  رسانند 

 .مقامات نیروهای ایاالت متحده بتوانند اقدامات فوری را اتخاذ نمایند

ط مقامات  اعضای نیروهای نظامی و بخش غیرنظامی ایاالت متحده توس

شوند. ان عده از اعضای نیروهای نظامی افغان دستگیر و توقیف نمی

افغان، به انضمام  و بخش غیرنظامی که به هر دلیلی، توسط مقامات 

اسرع  در  توقیف شوند،  یا  و  افغانستان، دستگیر  قانون  تنفیذ  مقامات 

 .شوندوقت به مقامات نیروهای ایاالت متحده تسلیم می

می. 5 موافقت  متحده  ایاالت  و  نیروهای افغانستان  اعضای  که  نمایند 

نظامی یا بخش غیرنظامی ان بدون رضایت صریح ایاالت متحده به هیچ 

 .شوندالمللی یا نهاد، و یا دولتی تسلیم یا انتقال داده نمیمحکمه بین
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قراردادی . 6 بر  را  قضائی  اعمال صالحیت  ایاالت افغانستان حق  های 

 .داردکارمندان قراردادی این نیروها برای خود محفوظ می متحده و

 حمل سالح و استفاده از یونیفورم :ماده چهاردهم

هنگام . 1 متحده  ایاالت  نیروهای  غیرنظامی  بخش  و  نیروها  اعضای 

می قرارداد،  این  طبق  افغانستان  در  اجرای حضور  منظور  به  توانند 

حمل کنند. مقامات نیروهای وظایف و مطابق اوامر صادره، با خود سالح  

دیدگاه سالح،  حمل  دستور  صدور  هنگام  متحده  مسوولین ایاالت  های 

های مناسب برای حمل سالح را با درنظر مربوطه افغان در مورد محل

می نظر  در  عامه  مصونیت  امر،  .گیرندگرفتن  این  گرفتن  نظر  در  با 

که برای مقاصد   نیروهای ایاالت متحده به مساجد و یا سایر اماکن مقدسه

ان از  وارد مذهبی  نظامی  عملیات  منظور  به  شوند،  می  استفاده  ها 

توانند حین حضور در افغانستان اعضای نیروهای نظامی می .شوندنمی

تدابیر  متحده  ایاالت  نیروهای  مقامات  باشند.  داشته  تن  به  یونیفورم 

 مناسب را برای اگاهی اعضای نیروهای نظامی و بخش غیرنظامی از 

 .کنندهای عمومی، اتخاذ میجمله درباره حمل سالح در مکان

ها و کارمندان قراردادی ایاالت کنند که قراردادی طرفین موافقت می. 2

متحده اجازۀ استفاده از یونیفورم نظامی را در افغانستان نداشته و تنها 

 .توانند در مطابقت با قوانین و مقررات افغانستان، سالح حمل کنندمی

های ایاالت متحده که وظیفه ارائه خدمات امنیتی را دارند قراردادی . 3

 .باشندتابع تمامی قوانین و مقررات افغانستان می
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بر حسب درخواست هر یک از طرفین، مسائل ناشی از تطبیق این . 4

ماده در اسرع وقت از طریق کمیسیون مشترک مورد بررسی و مشورت 

 .گیردقرار می 

 ورود و خروج: ماده پانزدهم 

توانند اعضای نیروهای نظامی و بخش غیرنظامی ایاالت متحده می. 1

ها و تاسیسات توافق شده مندرج به شکل انفرادی یا گروهی به مکان

محل طریق  از  )الف(  خروج ضمیمه  و  ورود  مخصوص  رسمی  های 

های مندرج ضمیمه )ب( یا سایر محالت مورد توافق طرفین، با کارت

 .هویتی که از جانب ایاالت متحده صادر گردیده، داخل و یا خارج شوند

نیازی نیست این  .برای چنین ورود و خروجی، به گذرنامه و روادید 

افراد از قوانین و مقررات افغانستان راجع به ثبت و کنترل اتباع خارجی 

 .باشندمعاف می

توانند از طریق ه می ها و کارمندان قراردادی ایاالت متحدقراردادی . 2

همین ماده به افغانستان وارد و   ۱های ورود و خروج مندرج بند  محل

یا از افغانستان خارج گردند. در چنین حالتی وجود گذرنامه و روادید 

می پنداشته  الزم  افغانستان،  قوانین  تقاضای مطابق  صورت  در  شود. 

ردادی این نیروها، ها و کارمندان قراروادید افغانستان از سوی قراردادی 

روادید صادره دارای اجازه ورود و خروج کثیرالمسافرت بوده و مدت  

ادارات ذیربط افغانستان در مورد  .باشداعتبار ان کمتر از یک سال نمی

نیاز تصمیم سریع می یا عدم صدور روادید مورد  گیرند. در صدور و 

درخواست به شخص  ادارات  این  روادید،  عدم صدور  و کننصورت  ده 

می اطالع  خویش  تصمیم  از  متحده  ایاالت  نیروهای  در  مقامات  دهند. 

افغانستان  مشترک،  کمیسیون  توافق  صورت  در  و  استثنائی  حاالت 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1431 

 

کند که بر اساس ان صدور روادید هنگام ورود دستورالعملی را ایجاد می

 .کارمندان قراردادی ایاالت متحده به افغانستان، ممکن گردد

ه حق حاکمیت افغانستان مبنی بر تقاضای اخراج هر یک ایاالت متحد. 3

رسمیت   به  را  افغانستان  از  متحده  ایاالت  ملکی  یا  نظامی  اعضای  از 

اخراج می برای  را  تدابیر الزم  متحده  ایاالت  نیروهای  شناسد. مقامات 

فوری این افراد از افغانستان بر اساس تقاضای مقامات ذیصالح افغان 

 .کننداتخاذ می

هایی را به منظور تطبیق این نمایند تا دستورالعملطرفین توافق می. 4

ها ماده ایجاد نمایند. کمیسیون مشترک وظیفه دارد تا این دستورالعمل

را در مواقع مناسب مورد بازنگری و بررسی قرار دهد تا به این ترتیب  

مقامات ذیربط افغان بتوانند مسائل مربوط به ورود و خروج و همچنین 

فتیش اسناد اعضای نیروها و بخش غیرنظامی ایاالت متحده را طبق  ت

این ماده مورد بازرسی قرار دهند. در صورت لزوم،   1احکام مندرج بند  

می افغان  بخش مقامات  و  نظامی  نیروهای  اعضای  فهرست  توانند 

ها و تاسیسات توافق غیرنظامی را که به قلمرو افغانستان و به مکان

 .شوند، تهیه کنندمی  شده داخل و خارج

 ماده شانزدهم واردات و صادرات

قراردادی . 1 و  متحده  ایاالت  های  اننیرو  میهای  هرنوع ها  توانند 

تجهیزات، اکماالت، اجناس، تکنولوژی، اموزش و سایر خدمات را به 

قرار  استفاده  یا مورد  و  انتقال  وارد، صادر، صدور مجدد،  افغانستان 

ها های قراردادی ند شامل حال ان عده از فعالیتحکم مندرج این ب  .دهند

ندارند،   افغانستان  در  متحده  ایاالت  نیروهای  حضور  با  ارتباطی  که 

تکنولوژی، نمی اجناس،  اکماالت،  تجهیزات،  این  از  استفاده  شود. 
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ها،  اموزش و سایر خدمات از سوی نیروهای ایاالت متحده و یا برای ان

نشان دهند این تجهیزات و خدمات برای مستلزم ارائه اسنادی است که  

اهداف یاد شده بوده و برای اهداف خصوصی تجاری مورد استفاده قرار 

 .گیرندنمی

قراردادی .2 ان،  غیرنظامی  بخش  و  نیروها  کارمندان اعضای  و  ها 

توانند وسایل و کاالهای شخصی خویش را ها میغیرافغان این قراردادی 

ستان صادر، صدور مجدد، انتقال داده و یا به افغانستان وارد، از افغان

از ان در این کشور استفاده کنند. مقدار این وسایل و کاالها باید متناسب  

ها باشد. وسایل شخصی مندرج این بند نباید و مطابق با نیاز شخصی ان

پرداخت   بدون  تورید  اجازه  که  گردد  انتقال  یا  و  فروخته  افرادی  به 

نستان را ندارند، مگر اینکه انتقال یا فروش محصول این وسایل به افغا

های مشخص عالوه بر پرداخت مالیات یا این وسایل مطابق دستورالعمل

االجرتی صورت گیرد که از جانب کمیسیون مشترک در مورد چنین حق

 .معامالت تعیین شده باشد

افغان . 3 ذیصالح  مسوولین  با  یکجا  متحده  ایاالت  نیروهای  مقامات 

زم را برای جلوگیری از خارج شدن اموال و یا اشیای دارای اقدامات ال

کنند. همچنین مطابق  اهمیت تاریخی یا فرهنگی از افغانستان اتخاذ می

( فرماندهی مرکزی نیروهای ایاالت متحده، اشیایی مانند ۱حکم شماره )

های مستهجن، مخدرات غیرقانونی، اسلحه شخصی الکل، تصاویر و فیلم

اجناس  قرارداده شده، نمی  و سایر  از جانب طرفین ممنوع  توانند، که 

 .این ماده وارد گردند ۲و  ۱طبق احکام مندرج بند 

تورید، صدور، صدور مجدد، انتقال و استفاده از اشیایی که به تاسی . 4

شوند تابع تعزیرات  این ماده به افغانستان اورده می  ۲و    ۱از بندهای  

مانند اخذ جواز، بازرسی، پرداخت مالیات و سایر عوارض گمرکی و 
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گردد که از جانب حکومت افغانستان در قلمرو این کشور محصولی نمی

هرگاه  .وضع شده است، مگر اینکه این ماده طور دیگری حکم نماید

این ماده   2ستفاده از امتیازات مندرج بند  مقامات ذیصالح افغان بر سوءا

ها مشکوک های ایاالت متحده و کارمندان قراردادی ان از جانب قراردادی 

شوند، این مقامات حق دارند اموال و اشیای شخصی مشکوک را که از 

های غیرنظامی افغانستان و یا ذریعه وسایط شخصی از طریق فرودگاه 

شوند، مورد تفتیش و بازرسی ج میطریق بنادر مرزی وارد و یا خار

 .قرار دهند

حاوی   مقامات. 5 کانتینرهای  تمامی  بررسی  حق  افغانستان  ذیصالح 

قراردادی  توسط  که  دارند  را  ایاالت  اجناسی  قراردادی  کارمندان  و  ها 

متحده به مقصد استفاده رسمی این نیروها و یا مقاصد شخصی مجاز 

گردد. در صورتیکه این ماده به افغانستان وارد می  ۲و    ۱در بندهای  

مع افغان  ذیصالح  قراردادی مقامات  سوءاستفاده  بر  مبنی  را  لوماتی 

بندهای   از  ایاالت    ۲یا    ۱ایاالت متحده  نیروهای  به مقامات  ماده  این 

ارائه می گونه متحده  بدون هیچ  اند  نیروها مکلف  این  مقامات  دارند، 

های مشکوک را در حضور مقامات  تاخیر ناموجه کانتینر و یا محموله

زرسی قرار دهند. مقامات افغان مقررات  افغان باز کرده و ان را مورد با

امنیتی نیروهای ایاالت متحده را در نظر گرفته و در صورت تقاضای 

ها و تاسیسات توافق  دهند تا این بررسی در داخل مکانها، اجازه میان

 .شده و یا مکان دیگری که مورد توافق طرفین باشد، انجام شود

افغانستان. 6 با  مشترک  اهداف  مبنای  ورود   بر  از  جلوگیری  برای 

غیرمجاز اموال نیروهای ایاالت متحده به بازارهای افغانستان که طبق  

این قرارداد به منظور استفاده این نیروها وارد شده است، مقامات این 

نیروها اقداماتی را با هدف جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از صالحیت  
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کنند. همچنین، این اذ می( این ماده، اتخ۲( و )۱و مجوز مندرج بند )

جمع و  تحقیقات  انجام  در  افغان  ذیصالح  مسوولین  با  اوری مقامات 

فعالیت اثبات  برای  صادر،  مدارک  تورید،  با  رابطه  در  مشکوک  های 

صدور مجدد، انتقال یا جابجائی اموال توسط اعضای نیروهای نظامی و 

قراردادی  ان،  غیرنظامی  کارمندا بخش  و  متحده  ایاالت  ن های 

 .کنندشان، همکاری میقراردادی 

سی از حکم این أافغانستان وارد شده و یا به ت  مواد و وسایلی که به .7

توانند با رعایت قوانین و مقررات افغانستان اند، میماده خریداری شده 

 .از استفاده خارج )و یا باطل ( گردند

ماده بر حسب درخواست یکی از طرفین، مسائل ناشی از تطبیق این  . 8

باید توسط طرفین در اسرع وقت و از طریق کمیسیون مشترک مورد 

 .بررسی و مشورت قرار گیرد

 وضع مالیات  :  ماده هفدهم

به   دریافت. 1 یا  و  متحده  ایاالت  نیروهای  سوی  از  خدمات  و  اموال 

مرتبط  یا  و  مشابه  یا محصوالت  مالیات  تابع  نیروها  این  از  نمایندگی 

 .گردددیگری که در قلمرو افغانستان قابل تطبیق است، نمی

نیروهای ایاالت متحده به انضمام اعضای نظامی و بخش غیرنظامی .2

الیات و یا محصوالت مشابه یا مرتبط ان، مکلف به پرداخت هیچگونه م

افغانستان در قلمرو این کشور قابل تطبیق  دیگری که از جانب دولت 

 .باشنداست، نمی

سایر قراردادی . 3 یا  مالیات  پرداخت  به  مکلف  متحده  ایاالت  های 

ها و عواید ناشی از کار با  محصوالت مشابه و یا مرتبط دیگر از فعالیت



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1435 

 

ایاالت متحده قرارداد   نیروهای  این نیروها که طبق  از  یا به نمایندگی 

انجام  افغانستان  قلمرو  در  نیروها  این  حمایت  به  یا  فرعی  و  اصلی 

نیستندمی قراردادی  .شود،  شخصیت  اما  دارای  که  متحده  ایاالت  های 

می افغانستان  قلمرو  در  افغانستانی  مالیات  حقوقی  پرداخت  از  باشند 

کارشان عواید  از  ناشی  افغانستان   انتفاعی  دولت  توسط  ان  مقدار  که 

 .باشندشود، معاف نمیتعیین می

عواید قراردادی . 4 از  مالیات  وضع  مقرره  تابع  متحده  ایاالت  های 

در  عادی  گونه  به  که  هستند  خویش  کارمندان  از  عده  ان  شخصی 

مکلف  و  هستند  افغانستان  تابعیت  دارای  یا  و  دارند  اقامت  افغانستان 

مطاب  را  ان  کشور هستند  این  به  افغانستان،  مقررات  و  قوانین  با  ق 

 .بپردازند

عادی . 5 گونه  به  افغانستان  در  که  متحده  ایاالت  قراردادی  کارمندان 

تابع  ندارند،  را  افغانستان  تابعیت  که  کارمندانی  نیز  و  ندارند  اقامت 

ها و عواید پرداخت هیچگونه مالیات یا محصول مشابه دیگر از فعالیت

 .باشندرداد اصلی و فرعی با نیروهای ایاالت متحده، نمیناشی از قرا

های ایاالت متحده و کارمندان قراردادی طبق این قرارداد، قراردادی . 6

باشند که از جانب حکومت افغانستان ها از پرداخت مالیاتی معاف نمیان

های غیر مرتبط با خدمات و اکماالت نیروهای ایاالت متحده از بر فعالیت

 .شودقرارداد اصلی و فرعی با این نیروها در افغانستان، وضع می  طریق

 رانندگی و جوازهای نظامی : ماده هجدهم

رانندگی و سایر جوازهای که از سوی ادارات ذیصالح ایاالت    جواز. 1

های متحده به اعضای نیروهای نظامی و بخش غیرنظامی ان، قراردادی 

ها به منظور استفاده از وسایط،  ایاالت متحده و کارمندان قراردادی ان 
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کشتی و هواپیما در قلمرو افغانستان صادر شده است، بدون اخذ امتحان 

 .رت در افغانستان قابل اعتبار استاالجیا حق

افغانستان تمامی جوازهای نظامی را که ادارات ذیصالح ایاالت متحده . 2

های ایاالت به اعضای نیروهای نظامی یا بخش غیرنظامی ان، قراردادی 

ان قراردادی  کارمندان  یا  یا متحده  رسمی  وظایف  انجام  هدف  با  ها 

 .داندر میاند، قابل اعتباقراردادی صادر کرده 

مقامات نیروهای ایاالت متحده باید خود را مطمئن سازند که اعضای . 3

های ایاالت متحده و نیروهای نظامی و بخش غیرنظامی ان، قراردادی 

ها دارای جواز و اجازه نامه قابل اعتبار رانندگی کارمندان قراردادی ان 

یسیون مشترک و هواپیماها در قلمرو افغانستان هستند. کم وسایط، کشتی

های نامههایی را برای مبادله اطالعات در مورد جواز و اجازهمکانیزم

کند. ایاالت متحده در پاسخ به تقاضای مقامات  رانندگی امریکا ایجاد می

 .نمایدافغانستان صحت و اعتبار این جوازها را تصدیق می

 وسایط نقلیه  : ماده نوزدهم

ه از جانب مقامات نیروهای ایاالت  افغانستان اسناد و جواز سیری را ک

 .داندمتحده به وسایط رسمی این نیروها صادر شده است، قابل اعتبار می

بر حسب درخواست مسوولین نیروهای ایاالت متحده، مقامات ذیصالح 

و  رسمی  وسایط  برای  محصولی،  هیچگونه  دریافت  بدون  افغان 

می صادر  پالک  نیروها،  این  وسایطغیرتاکتیکی  و   کنند.  رسمی  نقلیه 

باشد که از غیرتاکتیکی نیروهای ایاالت متحده مزین به پالک رسمی می

 .های افغانستان تفاوتی نداردجانب افغانستان صادر شده و با سایر پالک

 های حمایت از نیرو فعالیت: ماده بیستم



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1437 

 

می   نیروهای. 1 متحده  طریق  ایاالت  از  یا  و  مستقیم  شکل  به  توانند 

های حمایت از نیرو را به انضمام ایجاد، خدمات بانکی، قرارداد، فعالیت

ها و خدمات مخابراتی عالوه بر ها، تفریحگاهکانتین نظامی، فروشگاه

توافق شده منتشر میهایی که در مکانان ایجاد ها و تاسیسات  گردد، 

ها فراتر ای و تفریحی انت متحده قصد ندارد تا خدمات رسانهکنند. ایاال

ها و تاسیسات توافق شده قابل دسترس باشد. نیروهای ایاالت  از مکان

افغانستانی متحده می قوانین، رسوم و عنعنات  با درنظر گرفتن  توانند 

ای و های رسانهخدمات انتشارات تصویری و صوتی عالوه بر برنامه

را به نیروهای   تفریحی  باال بردن روحیه، اسایش و سرگرمی  منظور 

ها و تاسیسات ایاالت متحده و سایر استفاده کنندگان مجاز در داخل مکان

 .توافق شده، فراهم کنند

اتخاذ می.2 را  اقدامات الزم  ایاالت متحده  برنامهنیروهای  تا  های کنند 

سایر خدمات    ای وهای تلویزیونی، رسانهانتشاراتی به انضمام برنامه

ها و تاسیسات  تفریحی تنها به استفاده کنندگان مجاز و در داخل مکان

 .معین شده، محدود شود 

های حمایت از نیروها طبق مقررات ایاالت متحده دسترسی به فعالیت. 3

شود. نیروهای ایاالت متحده برای جلوگیری از سوءاستفاده از تنظیم می

یروها و فروش و یا فروش مجدد اجناس های مرتبط به حمایت از نفعالیت

باشند،   نداشته  را  اجازه معامله چنین خدماتی  و خدمات به کسانی که 

 .کننداقدامات الزم را اتخاذ می

های حمایت از نیروها، به هیچگونه جواز،  برای انجام چنین فعالیت .4

 .مجوز یا تفتیش از جانب افغانستان نیاز نیست 
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ای. 5 ن ماده و نهادهای مجری ان، بخش الینفک فعالیت های مندرج 

های گمرکی و نیروهای ایاالت متحده محسوب گردیده و از عین معافیت

( این قرارداد ۱۷( و )۱۶مالیاتی که نیروهای ایاالت متحده طبق مواد ) 

می مستفید  هستند،  فعالیتبرخوردار  این  به گردند.  مربوط  امور  و  ها 

ان مجری  با  نهادهای  مطابق  تنظیم ها  متحده  ایاالت  نافذۀ  مقررات 

فعالیتمی اینگونه  جمعشود.  مستوجب  سایر ها  و  مالیات  و  اوری 

نمی فعالیتمحصوالت  به  دسترسی  به باشد.  تنها  نیرو  از  حمایت  های 

ان، قراردادی  نیروهای نظامی و بخش غیرنظامی  ایاالت  اعضای  های 

ان  قراردادی  کارمندان  و  ممتحده  اشخاص  سایر  و  محدود ها  جاز، 

 .باشدمی

های پستی که از طریق سیستم خدمات پستی ارتش ایاالت متحده بسته.6

شوند، از بازرسی، جستجو و ضبط توسط مقامات افغان،  انتقال داده می

 .باشندمعاف می

های حمایت از نیرو را به طور منظم مورد کمیسیون مشترک، فعالیت .7

از تطبیق این ماده را با توافق طرفین بازنگری قرارداده و مسائل ناشی  

 .کندحل و فصل می

 ارز و تبادل ان  : ماده بیست و یکم

هایی را برای تنظیم امور مربوط به کنند تا دستورالعملطرفین توافق می

دستورالعمل این  طرفین  دهند.  ترتیب  ان  تبادل  و  برحسب ارز  را  ها 

سائل ناشی از تطبیق ضرورت مورد بازنگری و نوسازی قرارداده و به م

ها در اسرع وقت از طریق کمیسیون مشترک رسیدگی این دستورالعمل

 .کنندمی
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 دعاوی: ماده بیست و دوم  

گونه دعوا ) به استثنای دعاوی ناشی از   رطرف از ه  ۲هر یک از  . 1

تطبیق قرارداد( علیه یکدیگر مبنی بر وارد شدن خسارت، ضایع شدن 

و یا تخریب دارائی یا جراحت یا فوت اعضای نیروهای ایاالت متحده یا 

های غیرنظامی این نیروها نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان و بخش

 .کنندانصراف میشود، که حین وظیفه رسمی واقع می

گیرند، مقامات  این ماده استثنا قرار نمی ۱ برای دعاوی که طبق بند . 2

ذیصالح نیروهای ایاالت متحده مکلف به پرداخت جبران خسارت عادالنه 

و مناسب برای حل دعاوی بر حق شخص ثالث ناشی از عملکرد و یا  

وظیفه ای پرسنل نظامی و بخش غیرنظامی ان حین انجام  غفلت وظیفه

فعالیت از حادثه مربوط به  نیز دعاوی ناشی  های غیرجنگی رسمی و 

می متحده،  ایاالت  مقامات نیروهای  جانب  از  دعاوی  گونه  این  باشند. 

نیروهای ایاالت متحده طبق قوانین و مقررات ایاالت متحده و با رعایت  

 .گرددکامل قوانین، سنن و عنعنات افغانستان، طی مراحل و تصمیم می

مسوولین نیروهای ایاالت متحده هرگونه گزارش مبنی بر تحقیقات  . 3

و پیشنهاداتی را که مقامات افغانستان در مورد مسوولیت مدنی یا میزان 

کرده  تهیه  ثالث  دعاوی شخص  حل  منظور  به  وارده  خسارات  جبران 

 .گیرنداست، در نظر می

باید طبق  حل و فصل و یا رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادها  . 4

 .شرایط مندرج خود قراردادها صورت گیرد
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طرف، مسائل ناشی از تطبیق این   ۲بر حسب درخواست یکی از  .   5

از طریق کمیسیون مشترک  باید توسط طرفین در اسرع وقت و  ماده 

 .مورد بررسی و مشورت قرار گیرد

 ضمایم  : ماده بیست و سوم

پذیر ان محسوب شده و تمامی ضمایم مربوط به این قرارداد جز جدا نا

 .تواند با توافق کتبی طرفین تعدیل گردندمی

 ماده بیست و چهارم اختالف نظر و تطبیق قرارداد 

هرگونه اختالف نظر و یا منازعه در خصوص تفسیر و تطبیق این . 1

قرارداد باید از سوی افراد با صالحیت از طریق مشورت میان طرفین 

المللی، دیوان محاکمات  دادگاه ملی یا بینحل گردیده و نباید به هیچگونه  

 .و یا نهاد مشابه و یا طرف ثالث به منظور حل و فصل ارجاع گردد

ان . 2 اجرایی  نمایندگان  یا  میطرفین  کمیسیون ها  طریق  از  توانند 

های مربوط به تطبیق مشترک روی اتخاذ تدابیر اجرایی و دستورالعمل

 .نداحکام مندرج این قرارداد، توافق کن

نافذه همکاری. 3 مقررات  و  قوانین  تابع  قرارداد  این  در چارچوب  ها 

 .باشد شان میکشورهای متبوع طرفین بشمول قوانین تخصیص بودجه

مسوولین نیروهای ایاالت متحده در مقابل خدمات و اموالی که تقاضا .4

می دریافت  مالیات و  بدون  را  بازار  مطابق  و  مناسب  قیمت  کنند 

 .پردازندمی

 ماده بیست و پنجم کمیسیون مشترک 
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طرفین بدینوسیله کمیسیون مشترکی را برای نظارت از تطبیق این . 1

کشور   2کنند. این کمیسیون از جانب نمایندگان اجرائی  قرارداد، ایجاد می

می ریاست  سایر مشترکا  نمایندگان  کمیسیون  این  ترکیب  در  شود. 

نیز می تائید توانننهادهای حکومتی  و  اجرائی  پیشنهاد مسوولین  به  د 

 .طرفین منصوب شوند

کمیسیون مشترک بر حسب ضرورت باید دستورالعمل کاری خویش . 2

های کاری و خدمات اداری را را ایجاد کرده و ادارات کمکی مانند گروه

به  مربوط  مصارف  پرداخت  مسوول  اجرائی  نماینده  هر  کند.  ایجاد 

 .باشدیاشتراک خویش در کمیسیون م

کمیسیون مشترک وظیفه دارد تا اطالعات را بر حسب ضرورت با .3

همکاری کاری  موافقتنامه  گروه  طبق  که  دفاعی  و  امنیتی  های 

های استراتژیک ایجاد شده است، هماهنگ نموده و در میان همکاری

 .گذارد

 انفاذ، تعدیل و فسخ قرارداد :ماده بیست و ششم

اول. 1 تاریخ  از  قرارداد  نافذ   ۲۰۱۵ژانویه    این  ان  از  پس  میالدی 

شرایط می تکمیل  مورد  در  دیپلماتیک  مجاری  از  طرفین  که  گردد 

داخلی می قانونگذاری  الزم  قرارداد  این  انفاذ  برای  که  به شان  باشد، 

میالدی و فراتر  ۲۰۲۴یکدیگر اطالع دهند. این قرارداد الی پایان سال 

این ماده ملغی   ۴باشد، مگر اینکه به تاسی از حکم بند  از ان نافذ می

 .گردد

سپتامبر   ۲۶های تبادل شده  بعد از انفاذ، این قرارداد جایگزین یاداشت.2

مبنی بر چگونگی حضور   ۲۰۰۳می    ۲۸و    ۲۰۰۲دسامبر   12،  2002
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می افغانستان  در  متحده  ایاالت  نظامی  قرارداد گرددنیروهای  این   .

که  را  قرارداد  این  احکام  مغایر  تفاهمات  و  توافقات  تمامی  همچنین 

یادداشت تبادل  با  میان طرفین  گرفته درگذشته  دیپلماتیک صورت  های 

 .دهداست، ملغی قرار می

تواند با توافق کتبی طرفین از طریق تبادل یادداشت قرارداد می   این. 3

 .دیپلماتیک تعدیل گردد

از تواند با توافق کتبی طرفین و یا توسط هر یک  این قرارداد می . 4

سال قبل به طرف دیگر از طریق مجاری   ۲طرف با ارائه اطالعیه کتبی  ۲

اجرایی تدابیر  یا  و  ضمایم  فسخ  گردد.  فسخ  قرارداد   دیپلماتیک  این 

تواند تواند باعث فسخ این قرارداد شود. اما، فسخ این قرارداد مینمی

 .مطابق این بند منتج به فسخ تمامی ضمایم و تدابیر اجرایی ان گردد

دولت این قرارداد را   ۲به این ترتیب، ذیال نمایندگان با صالحیت هر  

 .اندامضا کرده

در سه نسخه   ۲۰۱۳این موافقت نامه در روز........ ماه نوامبر سال  

های انگلیسی، دری و پشتو که هر کدام دارای اعتبار مساوی به زبان

 .باشد، به امضا رسیده استمی

افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  جانب   از 

 از جانب ایاالت متحده امریکا 

 ضمیمه الف 

مکان ت فهرست  که  تاسیساتی  و  و ها  دسترسی  برای  افغانستان  وسط 

 .استفاده نیروهای ایاالت متحده در افغانستان در نظر گرفته شده است
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 ق(ساحات و تاسیسات مورد تواف)

 

 کابل 

 بگرام

 مزارشریف

 هرات 

 قندهار

                     شوراب

 گردیز 

  باد آلجال

 هلمند 

 شیندند

یی هاتاسیسات و مکانهای توافق شده همچنین شامل  تاسیسات و مکان

غاز انفاذ این قرارداد از جانب ایاالت آشود که ممکن است تا تاریخ  می

شامل   هم  یا  و  شوند  استفاده  امریکا  و آمتحده  تاسیسات  از  تعداد  ن 

ینده آشود که ممکن است در  فغانستان میهایی در مناطق دیگر امکان

 .جازه داده شودروی ان توافق شده واز جانب وزیر دفاع افغانستان ا

 : ضمیمه ب

 نقاط رسمی ورود و خروج

 فرودگاه بگرام 

 المللی کابل فرودگاه بین

 فرودگاه قندهار 
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 فرودگاه شیندند 

 المللی هرات فرودگاه بین

 فرودگاه مزار شریف 

 ( شوراب )هلمند

 :بنادر زمینی

 تورخم، والیت ننگرهار 

 سپین بولدک، والیت قندهار

 تورغندی، والیت هرات 

 والیت بلخ  حیرتان،

 شیرخان بندر، والیت قندوز

نده از آیسمی ورود و خروج که ممکن است در  همچنین سایر نقاط ر

 جانب طرفین

 روی آن توافق صورت گیرد.

ی  متحده  ایاالت  مطبوعات  که  افزود  باید  درهمینجا  نیز  را  نکته  این 

تحقیر به امریکا، عقد این قرارداد میان افغانستان و امریکا را از روی  

 ملت افغانستان، » معامله میان موش و فیل« خواندند. 
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   نمایی ازجلسات  ؛ لویه جرګه ی ؛ مشورتی را جع به

 بیمان امنیتی با امریا 
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این  " لویه جرگۀ مشورتی " در پایان جلسات چهار روزۀ خویش، قطعنامۀ آتی را نیز  

 صادر نمود : 

مشورتی "قطعنامۀ " لویه جرگۀ   

اریخ گواه است که مردم افغانستان، برای حل مسایل ملی که آینده کشور به آن گره خورده  ت 

است، با مراجعه به آرای مردم و تحقق حکم دین مقدس اسالم و امرهم شورای بینهم، به  

تدویر جرگه ها اقدام نموده و پیامد های این همایش های بزرگ ملی همیشه تضمینی برای  

پایدار،   ثبات  امنیت، صلح و  تامین  بوده است.  بهتر، خوشبختی و سعادت مردم ما  آینده 

استقالل، حاکمیت ملی و دفاع از تمامیت ارضی کشور، تثبیت جایگاه افغانستان منحیث  

جامعه بین المللی و تقویت روابط با شرکای استراتژیک  ال و مسوولیت پذیر در عضو فع

ر عمیق است که نماینده های مردم در جرگه ها را، وا می  از مواردی مهم و درخور تفک

دارد تا رسالت ملی و تاریخی خویش را در قبال آن به وجه احسن و امانت داری تمام ادا 

 نمایند. 

جرگه مشورتی )جرگه( به عضویت دو هزار و پانصد تن نماینده از هفده کتگوری مختلف  

همکاری قرارداد  جانبه روی  همه  بحث  خاطر  جمهوری    به  میان  دفاعی  و  امنیتی  های 

اسالمی افغانستان و آمریکا )قرارداد همکاری های امنیتی( به تاریخ سی ام عقرب سال  

پایان یافت.    ۱۳۹۲هجری شمسی شروع به کار نموده و به تاریخ سوم قوس سال    ۱۳۹۲

ی  با درک این واقعیت که هدف اصلی ملت و دولت افغانستان از امضای قرارداد همکار

های امنیتی، آوردن صلح و امنیت دایمی در کشور می باشد. اعضای جرگه با تاکید بر  

بیانیه تاریخی رییس جمهوری افغانستان در جلسه افتتاحیه جرگه مشورتی، بعد از بحث  

پنجاه کمیته کاری روی مسوده   به وطن، در  تعهد، صداقت و عشق  با کمال  جانبه  همه 

امنیتی ک آمریکا  قرارداد همکاری های  افغانستان و  از جانب مذاکره کننده های جانب  ه 

قطعنامه جرگه   چوکات  در  را  آن  و  نموده  نظر  ابراز  ذیل  شرح  به  غور،  گردیده  آماده 

نمود تصویب  آرا  اتفاق  به   : مشورتی 
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مبنی بر انعقاد    ۱۳۹۰. اعضای جرگه مشورتی، با توجه به فیصله جرگه عنعنوی سال  ۱

های   نماینده  مشوره  در روشنی  آمریکا،  با  استراتژیک  مدت  دراز  های  همکاری  پیمان 

مردم، اینک از تالش پی گیر و توجه خاص شخص رییس جمهوری اسالمی افغانستان  

جاللتمآب حامد کرزی و تیم همکار شان در راستای حفظ منافع ملی، ارزش های واالی  

موقع پیشبرد مذاکرات روی قرارداد همکاری های  مردم افغانستان درانی و دفاع از  افغانست 

 امنیتی سپاسگذاری می نماید. 

بین  ۲ جامعه  به حمایت  افغانستان  نیاز  داشت  با درنظر  و  به وضعیت موجود  توجه  با   .

المللی در جریان دهه تحول، الی خودکفایی ملی، مفاد قرارداد همکاری های امنیتی در کل  

 جرگه مشورتی می باشد.عضای مورد تایید ا

. اعضای جرگه مشورتی، با ارج گذاری به احساس وطندوستی جاللتمآب حامد کرزی  ۳

تا قرارداد همکاری های   رییس جمهوری اسالمی افغانستان، به ایشان پیشنهاد می نماید 

الی ختم سال   به    ۲۰۱۳امنیتی را  بعدی  به خاطر طی مراحل  و  امضا  آمریکا  با جانب 

 ملی بفرستد. شورای 

. در امضای قرارداد همکاری های امنیتی، احترام به دین مقدس اسالم، فرهنگ، رسوم  ۴

و عنعنات مردم افغانستان از سوی آمریکا جداً رعایت گردد. این قرارداد بین دو کشور  

 مدت ده سال اعتبار داشته باشد.  مستقل، دارای حاکمیت ملی و مساوی حقوق منعقد و برای

جرگه از جامعه جهانی، به خصوص آمریکا و دولت افغانستان خواهان تسریع    . اعضای۵

  پروسه صلح و مذاکرات بوده تاکید می نمایند تا امضای این قرارداد منتج به تامین صلح و

 امنیت در سراسر افغانستان گردد. 

نه  ماده بیست و ششم قرارداد یک پاراگراف جداگاتاکید می نمایند تا در. اعضای جرگه  ۶

مبنی بر تضمین طرفین برای عملی نمودن اقدامات ملموس جهت بهبود صلح و امنیت در  

 سراسر افغانستان عالوه گردد. 

. در صورت عملی شدن درست و به موقع تعهدات از جانب آمریکا، حکومت افغانستان  ۷

امنیتی را مبنای برای بهبود، توسعه و پخته سازی   نماید قرارداد همکاری های  کوشش 
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روابط دفاعی بین دو کشور استفاده نموده و در ارتقای روابط دفاعی به سطح یک پیمان  

 امنیتی تالش همه جانبه نماید. 

. با توجه به اهمیت قرارداد همکاری های امنیتی، الزم است تمام متون انگلیسی، پشتو  ۸

ترجمه،  و دری سند به صورت دقیق با هم مقایسه گردیده تفاوت بین متون، مشکالت در  

حات به  واصطال کوتاهی های تایپی و انشایی آن مرفوع و برای توضیح درست تعاریف  

اهیم متعارف حقوقی  داد، حدود پایگاه ها... مفقراروز،  تجاخصوص درقسمت تروریسم،  

 استعمال گردد. 

در خصوص محاکمه آن عده از پرسنل نیروهای نظامی آمریکا که در افغانستان مرتکب  .۹

گردند، مکانیزمی در نظر گرفته شود تا حضور ناظران افغانستانی در جریان  جرم می  

تحقیق و محاکمه آنها را حتمی ساخته و نیز آمریکا پروسه حضور ناظران را تسهیل و  

نماید.   تمویل 

. به خاطر رعایت هرچه بیشتر اصل بی طرفی کوشش صورت گیرد تا محاکمه آن    ۱۰

آم نظامی  نیروهای  پرسنل  از  حتی  عده  گردند،  افغانستان مرتکب جرم می  در  که  ریکا 

افغانستان صورت گیرد. ولی، آمریکا نمی   االمکان در محاکم آمریکایی در داخل خاک 

ا زندانی را مدیریت و رهبری  ندان داشته و ی ز حت هیچ شرایطی در خاک افغانستان  تواند ت

 کند. 

آنی که در .０ از حالت  به جز  منازل  تالشی  و  فقره سوم ماده سوم    پیشبرد عملیات 

رییس   نامه  متن  باشد.  نمی  مجاز  شده،  بینی  پیش  امنیتی  های  همکاری  قرارداد 

جمهور اوباما که در این زمینه با رییس جمهوری اسالمی افغانستان فرستاده شده  

گردد.  عالوه  امنیتی  های  همکاری  قرارداد  به  ضمیمه   منحیث 

ی انکشاف اقتصادی و بهبود سطح  . به خاطر حصول اطمینان از تامین زمینه ها۱۲

پال تا در قراردادهای نیروهای آمریکایی  افغانستان، توجه شود  سی  ی زندگی مردم 

حمایت از اتباع افغانستانی و اعطای قراردادها به شرکت های افغانستان به قوت  

نماید. پیدا  تحقق   تمام 

تعلیم و تربیه  ۱۳ به  امنیتی، توجه جدی  . در موقع تطبیق قرارداد همکاری های 
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نیروهای نظامی ملی افغانستان به خصوص نیروی های هوایی به خرچ داده شود.  

تجهیز   آن  براساس  که  شود  استفاده  هایی  مکانیزم  از  و  گیرد  صورت  کوشش 

س با  کشور  امنیتی  گرددنیروهای  تضمین  پیشرفته  مهمات  و   . الح 

ات و ساحات جدید و یا تغییرات  . صالحیت موافقت و اجازه در مورد دادن تاسیس۱۴

ساحات و تاسیسات موجود، باید منوط و منحصر به رهبری سیاسی جمهوری  در

نیروهای   از سوی  که  و ساختمان های جدیدی  تاسیسات  باشد.  افغانستان  اسالمی 

ید از کیفیت خوب برخوردار بوده  آمریکا در موافقت با افغانستان ایجاد می گردد، با 

 ری صورت گیرد.و از ایجاد تاسیسات بی کیفیت و تعمیرات موقتی خود دا

. حضور نیروهای آمریکایی در تاسیسات نظامی مشترک، بیشتر به مقاصد تعلیم و  ۱۵

باشد.  افغانستانی  نیروهای  به  تکنیکی  های  کمک  و   تربیه 

ینی گردد که، نیروهای آمریکایی نمی توانند  . در قرارداد همکاری های امنیتی پیش ب۱۶

از فضای مجازی، شبکه های اینترنیتی و تلیفونی و فرکانس های مخابراتی به مقاصد 

نمایند.  استفاده  افغانستان  اتباع  علیه  بر  دیگری  طوری  یا  و   استخبارتی 

قرارداد  ۱۷ باشد،  همجواری  حسن  بر  مبتنی  همیشه  باید  افغانستان  خارجی  پالیسی   .

مکاری های امنیتی نمی تواند تحت هیچ شرایط مخالف این پالیسی باشد. بناً نیروهای  ه

آمریکایی نمی توانند از خاک افغانستان برعلیه کشور و یا کشورهای دیگر برای مقاصد 

ب  مگر  نماید،  استفاده  افغانستان. نظامی  حکومت  رغبت  و  اجازه   ه 

یی افغانستان به زودترین فرصت ممکنه  . طرزالعمل های استفاده آمریکا از حریم فضا ۱۸

ی، آبی و زمینی  با در نظرداشت حاکمیت ملی و کنترل کامل افغانستان باالی حریم فضای

گردد.  تدوین   کشور 

. طرزالعمل های دخول و خروج قوای نظامی و پرسنل ملکی نیروهای آمریکایی،  ۱۹

ضمیمه شماره دوم است،  از طریق نقاط تعین شده مرزی برای رفت آمد نیروها که شامل  

زودترین گردد.   به  تکمیل  و  تدوین  ممکنه   فرصت 

اسعار و تبادله آن به زودترین فرصت  های مربوط به انتقال، استفاده از. طرزالعمل  ۲۰

شود.  گذاشته  اجرا  مرحله  به  و  تدوین   ممکنه 

. بخش های ملکی، اشخاص حقیقی و یا حکمی که به نیروهای نظامی آمریکا وابسته  ۲۱

افغانستان می    بوده ولی مصروف فعالیت های تجارتی با پرسنل نظامی آمریکامستقر درن 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1450 

 

مطاب باید  بپردازند.قق  باشند،  مالیات  افغانستان   انون 

در    . در صورتی که از اثر فعالیت عادی و یا عملیات نظامی نیروهای آمریکا مستقر۲۲

منقول و غیر منقول، مزارع، مواشی و یا حقوق معنوی  ی خاک افغانستان، به دارایی ها

اتباع افغانستان و یا کسانی که تحت حاکمیت دولت افغانستان زندگی می کنند صدمه وارد  

به پرداخت جبران خسار ه به موقع و عادالنه آن می  گردد، نیروهای آمریکایی مکلف 

 باشد.

اقداما۲۳ لیست  ترد تجاوز  .  به هدف دفع و  اقتصادی  دیپلماتیک، سیاسی، نظامی و  ت 

گردد.  معرفی  و  تهیه  وقت  اسرع  به  افغانستان  علیه  خارجی  تجاوز  تهدید  یا   خارجی 

از مواد کیمیاوی،  ۲۴ استفاده  . اعضای جرگه مشورتی روی حفظ محیط زیست، عدم 

خواهد که مانع جدی ذخیره  بیولوژیکی و هستوی تاکید نموده و از حکومت افغانستان می  

استفا گردد. ازده  و  کشور  خاک  در  هستوی   سالح 

. با در نظر داشت اهمیت معادن در افغانستان، اعضای جرگه مشورتی پیشنهاد می  ۲۵

زیرزمینی، سنگ    معادن، منابعره هفتم ماده هفتم برای حفاظت ازنماید تا یک جز در فق

کشور آثارباستانی  و  قیمتی  گردد. های   عالوه 

. در صورتی که آمریکا به تعهدات خود بطور درست عمل نکند جانب افغانستان باید  ۲۶

به تحلیل اوضاع، به  آمریکا را لغو و نظردر قدم نخست امتیازات پیش بینی شده برای  

نماید.ج  اقدام  بدیل  های  راه   ستجوی 

از طرف    . مرجع مسوول )نماینده اجرایی( برای تطبیق قرارداد همکاری های امنیتی، ۲۷

افغانستان   امور خارجه  یا هم وزارت  و  امنیت ملی  افغانستان مرکز حکومت، شورای 

 باشد.

. بنابر درخواست وکالی والیت بامیان و تعداد از والیات همجوار آن، پیشنهاد می  ۲۸

اسالمی   جمهوری  و  آمریکا  نظامی  نیروهای  بین  مشترک  تاسیسات  از  یکی  تا  گردد 

بام  در والیت  افغانستان  افغانستان  امنیتی  نیروهای  تربیت  و  تعلیم  بخاطر  و  یان مستقر 

گردد.   استفاده 

( تن زندانیان افغانستان که در  ۱۹مشورتی خواستار تسلیمی فوری ). اعضای جرگه ۲۹

زندان گوانتانامو به سر می برند، بوده و از دولت آمریکامی خواهند تا زندانیان یاد شده  

تسلیم را   افغانستان  حکومت   نماید.  به 
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. غرض تامین امنیت اشتراک کننده ها و اعضای جرگه مشورتی که از خارج کشور  ۳۰

حضور به هم رسانیده اند، دولت جمهوری اسالمی افغانستان موظف است اقدامات الزم  

 دیپلماتیک را جهت حصول اطمینان از مصونیت شان روی دست گیرد.

شرح فوق طی سی و یک ماده تایید و  . پیشنهادهای عمده اعضای جرگه مشورتی به  ۳۱

این قطعنامه بعد از قراتص عمومی جرگه مشورتی، از طرف    ت در مجلِس ئ ویب است. 

استفاده    رییس جرگه حضور رییس جمهوری اسالمی افغانستان تقدیم و به خاطر سهولتِ 

پیشنهادی و اصالحات، به شکل گزارش  از سایر مشوره های اعضای جرگه، تمام جزییات ِ

گردد.تو می  ارایه  ضمیمه  در  گانه  پنجاه  های  کمیته  کار  جریان  از   " حیدی 

که حامد    ر شوم این نکته را نیز باید یاد آو حال که قطعنامه ی "لوی جرگه" را خواندیم،  

ن، پیمان عمدۀ استراتژیک با امریکا را به امضا رسانیده بود و علی  کرزی باآنکه قبل ازآ

قرار    اعضای آن غرض تأییدِ   تشویقِ   " لویه جرگه " درجهتِ   جلساتِ   رغم آنکه درجریانِ 

جرگۀ مذکورو پس از تأیید یۀ عمومی و حتا با  امنیتی نقش بازی نمود، درپایان جلسات ِ  دادِ 

نهاد های مختلفِ   وجودِ  و  لویه جرگه "   "   تقاضا های مکرر صبغت هللا مجددی رییس 

افغانستان سرباز زد، بدون آنکه  ور.. ازامضای آن بعنوان رییس جمه سیاسی واجتماعی.

همان شرایطی بود که    عامه ارائه نموده باشد. آنچه میگفت،دالیل موجه و قابل پذیریش ِ 

 گذشته درج گردید. درصفحات ِ

جمهور با این ژست ها   ،  رییسحزبی و سیاسی افغانستان میگفتندمختلف ِ   افراد و حلقاتِ 

ز  امریکا به نفع آیندۀ خود و خانواده اش تضمین و امتیا  قدرتِ و بهانه ها، میکوشد ازابر

بدست آورد. برخی دیگر اظهارمیکردند که رییس جمهور، از سوی کشورهای همسایه،  

گرفته است و کسان دیگری استدالل  ی ایران و پاکستان تحت فشار قرارسو بخصوص از

با جانب  و میکردند که بهتر بود کرزی، کلیه  تقاضا ها یش را طی مذاکرات ط  النی که 

متن قرار داد می گنجانید و نباید در پایان این درامه، به این بازیها می  امریکا داشت، در

 پرداخت. 

نیتی با امریکا باال گرفت،  ام  امضای قرار دادِ   ی عمومی درجهتِ تقاضا ها  چون سؤالها و

بتاریخ پنجمِ بنابرآ ( یک  م۲۰۱۴خورشیدی )ماه جنوری    ۱۳۹۲و  ماه دل  ن، حامد کرزی 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1452 

 

" میخواهد  :  شکیل داده خطاب به خبرنگاران گفتریاست جمهوری ت کاخ ِخبری در   نشستِ 

ملوک الطوایفی    امضای موافقتنامۀ امنیتی، به وضعیت  ازمطمئن شود که افغانستان پس  

امریکا زمینۀ مصالحه با گروه طالبان را فراهم نکرده به هیچ  تا زمانیکه    بر نمیگردد؛

افغانستان بدست امریکا    صلح    امضای این موافقتنامه نخواهد بود، روند  صورت حاضر به  

مده و پایگاه تروریسم  آ ن  و پاکستان است؛ امریکا برای مبارزه با تروریسم به افغانستا  

 .." در پاکستان است .

از دوازده سال بدینسو جریان داشته ؛ چرا وی  کرزی هرگزنگفت که  چون این واقعیت،   

که اگرپاکستان  دراز با این جدیت با قضایا برخورد نکرد؟  همچنان او نگفت    ظرف این مدتِ 

امنیت را در  ادامه میدهد، چرا وی رهبرانِ صلح و  امنی را  ونا  ما برهم زده  آن    کشور 

خونریزی های مقام  ب نمود و چرا بخاطرِ ا ده ها بار " دوست " و "برادر" خطا کشور ر

ع بین المللی شکایت نکرد؟ و باالخره، چرا نخواست  افغانستان، به مراج های پاکستان در

خارجی    تان و متحدانِ عامۀ مردم افغانستان را علیه دست بازیهای نا جوانمردانۀ پاکس  افکارِ 

 ؟  آن بسیج نماید

تی" ، بتاریخ   " تی.آر.گذاشته طی مصاحبه یی با خبرنگارِ این هم پا را فرا ترکرزی از

امریکا حریف ماست و طالبان برادران ما... جنگی  "  گفت که  م  ۲۰۱۴ماه فبروری  سیزدهم ِ

برای مردم افغانستان  خوب    بوده، نا درست  بنام طالبان به راه انداخته است  را که امریکا

 ( علی العجب! )یا، این طرز اشتباه است "نیست، طالبا ن صلح طلب هم هستند

هایی صد ها طالب و  ر ایاالت متحده تا آنجا پیشرفت که فرمانِ های کرزی دربرابرِ لج بازی

بگرام صادر نمود. مقام های امنیتی امریکا قبالً اخطار داده  مشهور ِ   زندانِ تروریست را از

زندانیانِ  از  تن  پنج  و  هشتاد  بویژه،  که  ازبودند  بگرام،  ترین    خطرناک  زمرۀ 

دست  عناصرِ  مستقیماً  درکشتارها  که  اند  شوند.  تروریستی  ساخته  رها  نباید  و  اما  داشته 

نه تنها اخطارهای    م،۲۰۱۴نها درهفتۀ دوم ماه فبروری  کرزی با رهایی شصت و پنج تن آ

: " چون مقام های قضایی افغانستان  گفت  یجانب امریکا را نا دیده گرفت، بلکه طی سخنان

راجع به رهایی زندانیان بگرام فیصله صادر نموده اند، امریکا باید صالحیت های نهاد  
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امریکا   به  ربطی  هیچ  مذکور  زندانیان  رهایی  نماید...  احترام  را  ما  کشور  قضایی  های 

 ندارد. "   

  اصلِ   چارچوبِ ارج ازمیگفت که تنها یک " کمیتۀ وارسی" خ   وی درحالی این سخنان را

بنام   شخصی  ریاست  به  کشور،  قضایی  رییس  ادارۀ  ازسوی  دادرس"  عبدالشکور   "

را ترتیب داد و حامد     " طالبان بی گناه " تشکیل شده وهمین کمیته بود که فهرستِ جمهور

 کرزی نیز درپای آن امضا گذاشت.

بگرام، با    رهایی شصت وپنج زندانی طالب از زندانِ   کابل، متعاقبِ ت امریکا درولی سفار

نشر خبرنامه یی، واکنش نشان داده این اقدام را خطرناک خواند. دربخشی از این خبر نامه  

شواهدی وجود دارد که تعدادی " افغانستان فرستاده شد، آمده بودکه    که برای رسانه های

مرتکب   افراد  این  بایجرایم  از  و  اند  شده  قوانین  خطرناک  طبق  و  د  محاکمه  افغانستان 

مجازات شوند... ایاالت متحدۀ امریکا خواهان  بررسی تمامی پرونده هاست و شواهدی  

، بصورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است این افراد وجود داشت  اتهامات    که در اثبات  

است که در سال  دولت افغانستان و موافقت نامه ای  تعهدات    .. . رهایی این افراد مغایر  

 .  میان افغانستان و امریکا به امضا رسید..."۲۰۱۲

دنبالِ  درقبالِ   به  های کرزی  لجبازی  قرارداد ِ  همین  ایاالت  امضای  بود که جانب  امنیتی 

در    ه قدم افغانستان را ازناحیۀ مالی، نظامی وامنیتی متحدۀ امریکا خواست به تأنی وقدم ب 

قرار ده بنابرآنمضیقه  به  د.  ازمجموع مسا،  قابل مالحظه  ی خویش  عدتهای مالفیصدی 

به  را،  افغانستان  "،    "   بهانۀ   برای  کانگره  سرجمع  تصمیم  از  دالر  ملیارد  یک  وجه 

، تجهیز نیروی هوایی کشور را متوقف  کاستمساعدتهای مالی آن کشور برای افغانستان  

سیلۀ نظامیان پاکستانی  نورستان و حتا ننگرهار را بو   مختلفِ ر و مناطق ِ نمود، والیت کن  

و  مورد شلیکِ  قرار  هزاران موشک  توسط گروه طالبان وسایر  خمپاره  ها  امنی  نا  داد، 

درسراسرِ  داد،  تروریستها  گسترش  را  های   ازتمویلِ   افغانستان  پروژه  از  زیادی  تعداد 

عامۀ  عمرانی که قبالً توافق و تعهد نموده بود، انصراف ج ست و از این مجرا ها، افکارِ 

ازم بیشتر  داخلِ ردم را  باساس گزارش رسانه های  نمود. چنانکه  کشور،    پیش مغشوش 

پرداختِ  از  استخراجِ   مصارفِ   امریکا  قندهار،  دروالیت  دهله  بند  مانند  هایی    پروژه 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1454 

 

در  واقع  "کشکه "   نفت و گاز  گازدروالیت شبرغان، بازسازی بند کجکی درهلمند، تفحِص 

تمدیدِ  بادغیس،  پکتیا  برقِ   لینِ   والیت  و  )خوست  افغانستان  اعمار ِجنوب  حلقوی  (،  جادۀ 

اع افغانستان  برای وزارت دف  ازروسیه،    بادغیس و خریداری بیست فروند هوا پیمای نظامی

 .  خود داری نموده است

مالی و اداری در دولت حامد کرزی و وعده خالفی های    فسادِ   مبنای وجودِ برهمچنان،  

امریکا،   امورِ جانب  بازرسی  کشور  مالی  ادارۀ  )سیگارآن  اواخرِ درافغانستان  در  ماه    ( 

مهمترین زندان های افغانستان   باز سازی یکی از م افشا نمود که  " عملیاتِ   ۲۰۱۴اکتوبر  

 . " کاره رها شده است  نیمه  م پلچرخی که پنج سال پیش آغاز شده بود، به نا

اعشاریه    ۱۸درگزارشهای منتشرشده گفته شد که مخارج بازسازی زندان مذکور، مبلغ  

ی  افغان   این پروژه به عهدۀ یکی ازپیمان کارانِ   کارِ   و پیشبردِ   پنج ملیون دالرتخمین شده

نیز  موضوع  این  بود.  شده  ظرفیتِ گذاشته  که  شده  تنها  گفته  پلچرخی  زندان  اصلی   

است، درحالیکه در تعداد هفت هزاروپنجهزارنفر  به  گنجانیده شده    آن  چهارصد زندانی 

 . است

پلچرخی تنها منحصر به شرکت    سازی زندانِ باز  دادِ قرار  ادارۀ )سیگار( افزود که مشکالتِ 

این پروژه  نظارت  امریکا که قراربود بروزارت امورخارجۀپیمانکار نیست، بلکه بازرس ِ 

 وظایفش کوتاهی کرده  ...   امِ کند نیز در انج 
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 فصل بیست و نهم

 

 واپسین تالشها 
میزانِ  سال  درماه  سپتمبرو ۱۳۹۲  )ماه  تحرکات،  ۲۰۱۳اکتوبرخورشیدی  سلسله  یک  م( 

ان صورت پذیرفت که  ردهمآیی ها و دید و وادید هایی درداخل افغانست رفت وبرگشتها، گِ 

              :انفعاالت را منحیث نمونه درج این صفحه مینماییمن همه فعل و  اینک، برخی ازآ

بین    ، نشستِ خورشیدی  ۱۳۹۲ سال  درهمین ماه میزانِ   :در والیت هرات  امنیتینشست   

در والیت هرات برگزار گردید.    المللی دیگری تحت عنوان " گفت و گوهای امنیتی "

به دعوتِ در انستیتوت مطالعات سراتژیکِ   این نشست که  افغانستان صورت گرفته  "  " 

یۀ اروپا و  پلوماتها، مقام های امنیتی منطقه و اتحادی دود، به تعداد یکصد و پنجاه تن ازب 

از علمی  های  ازشخصیت  نشستِ جهان  سی کشورِ برخی  آنکه  با  بودند.  نموده   اشتراک 

ن شب درآ  و رسانه های داخلیرنگ جلوه مینمود، اما تحلیلگران  مذکورازنظرظاهری پُر 

در حالیکه هلمند، بدخشان و شماری و روز، این تالش را نیز بی ثمر انگاشته گفتند "  

افغانستان در آتش برپا شدۀ شورشیان با حمایت کشور های آسیایی،    دیگر از والیات  

این سر زمین    جامعۀ جهانی می سوزد و کودکان    اروپایی و امریکایی و تحت نظارت  

 عرصۀ قدرت میشوند، راه اندازی چنین نشست هایی در هرات با شعار    ای پیرمردان  فد

. " رسانه ها و  عملی، مضحک و بی معناستمنطقه و افغانستان، بدون  راهکار  امنیت  

پ ر زرق و برق دو    " این نشست    :از جمله، شبکۀ اطالع رسانی افغانستان نوشت که

                                                     . "داشته استه، دو ملیون دالرهزینه روز
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 هشتمین سفر حامدکرزی به تاجیکستان  

قبل ازبرگزاری  رزی بعنوان رییس جمهورافغانستان و حامد ک   به سلسلۀ تالشهای واپسینِ 

امام  رسمی  برای هشتمین مرتبه وبه دعوتِ ری،   ریاست جمهو دورۀ سومِ   پروسۀ انتخاباتِ 

رحمان  درعلی  کشور،  جمهورآن  رییس  یکمِ   عالیرتبه   هیأتِ یک    رأِس وف  ماه  بتاریخ   

  به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفرنمود و بصورت عمده روی قضیۀ قاچاقِ   م۲۰۱۳اکتوبر

به بحث پرداخت. باید گفت   مرزهای دوکشور مخدر و فعالیتهای تروریستی در مسیرِ   موادِ 

این شب و روز،  ن و سایر کشورهای آسیای مرکزی درکستاین، ازب که روسیه، تاجیکستا

خروجِ  ناحیۀ  درپایاِن  از  که  ازافغانستان  ناتو  و  امریکا  های  نیرو  میالدی  ۲۰۱۴سال 

هنجارِ  نا  های  پیامد  و  گرفت  خواهد  با   آنصورت  که  تاجیکستان  بودند.  نگران  شدیداً 

متر مرزِ  کیلو  دوصد  و  یکهزار  درحدود  بیشترنگرانِ مشترافغانستان  دارد،    وخامتِ   ک 

ن  پس ازآ میالدی بود و می پنداشت که    ۲۰۱۴سال  اوضاع همسایۀ جنوبی خویش پس از

به تاجیکستان افزایش خواهد یافت. افغانستان  یسم ازترور   مخدر و نفوذِ   موادِ   سال، قاچاقِ 

پاکبنابرآن  به  متعلق  توافقنامه  چند  دیدار،  این  طی  جمهور  رییس  هردو  ازی س  ،  

ازمر مشترک    ماینزمشترک  ومبارزۀ  ومواصالتی  بازرگانی  بیمۀ  فعالیتهای ها،  علیه 

                                                                تروریستی را به امضا رسانیدند. 

نیرو    سای جمهور دوکشور، فرماندهانِ موازی با این سفر وامضای این توافقات میان رؤ 

نیز نشستی را تشکیل داده و تاجیکستان و روسیه   -)افغانستان  سه کشور  یهای مرز  )

همکاریهای متقابله  یدند. دراین توافقنامه ها، ازتوافقنامه های مشترک را به امضا رسا ن 

مواد مخدر وجلو گیری    نیرو های مرزی درمنطقه و مبارزه علیه قاچاقِ   غرض تقویتِ 

شد.                               آسیای میانه نام برده    افغانستان بسویشورشیان از    از عبورِ   

درآنجا سه جانبه و نشست  کرزی به لندن سفر  

درقبالِ  انگلیس  های  مقام  های  ازطرح  میان    یکی  جانبه  سه  های  نشست  افغانستان، 

امریکا  -افغانستان میان  هایی  نشست  نیز،  و  بریتانیا  و  پاکستان   -پاکستان  و  افغانستان 
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س، حامد  بود. بهمین اسا  دوکشورهمسایه  اختالفِ   گفت و شنید روی مسایل موردِ غرض ِ

رنمود و با "  میالدی به لندن پایتخت انگلستان سف  ۲۰۱۳ماه اکتوبر  کرزی درهفتۀ اخیرِ 

نوازدیوید   و  کشور  آن  صدراعظم   " دفترِ کامرون  در  پاکستان  صدراعظم  "    شریف 

، دیدار و گفت بعمل آورد. سیاستمداران  ور نشستهای سه جانبهکامرون" بعنوان چهارمین دَ 

را    پاکستانی از دیرزمان سعی نموده بودند تا ابرقدرت امریکا و متحدان بین المللی آن

که تأمین صلح و امنیت در افغانستان، تنها از دهلیزسیاسی پاکستان عبور    متقاعد سازند 

پاکستانی    ن، مقام های دوکشور امریکا و انگلستان از حکومت مدارانِ بنابرآخواهد نمود.  

انتظار آنرا داشتند تا باالی گروه طالبان غرض حاضر شدن باالی میز مذاکره با حکومت  

                                                                      افغانستان فشاروارد نمایند.

آستانۀ سفرکرزی به لندن به نشر رسیدند، میگفتند که رییس جمهور  گزارشهایی که در

  افغانستان نیزطی این دیدار سه جانبه ازنواز شریف خواسته است طالبان را به سازش و

دیگر  تقاضای  سازد.  وادار  ا مذاکره  عبارت کرزی  نوازشریف  سازی    ز  آزاد  از 

آن قبل ازسه سال  بران عمدۀ گروه طالبان بود که  برادر( یکی از رهمال مالعبدالغنی ) 

معتقد بودند که  زیرا کرزی و همکاران نزدیک وی  توسط آ.اس.آی دستگیر شده بود.  

ان و  نزدیک سازنده میان حکومت افغانست مال برادر" اگرآزاد شود، میتواند بمثابۀ عنصرِ "

اسی افغانستان هیچ خریداری نداشت. سی   گروه طالبان نقش بازی کند. اعتقادی که درحلقاتِ 

مالآگاهانِ  که  میگفتند  افغانستان  سیاسی  به  مشهور  با   عبدالغنی  زمانی  اگر  برادر،  مال 

ازعمررمال پس  اکنون،  بود،  نزدیک  طالبان  ازگروه  هبرگروه  دوری  و  حبس  چندسال 

اخیر،   رۀ سوخته را دارد. آنها عالوه میکردند که ظرف چند سالِ مذکور، دیگرحیثیت ُمه 

تازه درمیان گروه های تروریستی و گروه طالبان بوجود    دسته بندی های تازه با رهبرانِ 

ازآ است که هریک  دمده  و  مینوازند  دلخواه خود  به  به حرفهای  آنها، سازشان را  یگر 

باآنهم، چون مقام های پاکستانی، شخص  برادر" گوش نخواهند داد.  کسانی مانند " مال  

ر برود،متذکره  افغانستان  به  نداد  اجازه  "  ا  کلید   " دومِ   وبسایت  قوس    بتاریخ  ماه 

یأت " شورای عالی صلح " ازکابل رهسپاراسالم خورشیدی گزارش داد که یک ه۱۳۹۲

، از  سفر واین دیداردیدارنماید. اما نتایج این    درخاک پاکستان  برادر"آبادگردیده تا با " مال

                                                              توجه رسانه ها مخفی نگهداشته شد.
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تحلیلگرانِ  وزیر را    همچنان،  نخست  دو  با  دیدارش  و  لندن  به  افغانی سفرحامد کرزی 

  استدالل میکردند که آنها  مسافرتها و دیدارهایش با پاکستانیها بی ثمر پنداشتند.  سایرِ   همانندِ 

افغانستان   گروه طالبان را گرفته با دولت  احیاناً اگرصدراعظم پاکستان بخواهد جلوحمالتِ 

برقرار دوستانه  ارتِش مقام   نماید، رابطۀ  ازاهدافِ   های  آسانی  به  کشور،  شدۀ   آن  تعیین 

افغانستان نخواهند گذشت. البته دوموضوع استراتژیک آتی نزد    موردِ  شان دراستراتژیکِ 

                                                               مقام های پاکستان اولویت داشت :

                                          اقتصادی هند در افغانستان      –سیاسی   نفوذِ  کاهِش  -۱

منافع پاکستان درکابل ضعیف، دستورپذیر و حافظ ِ  یک حکومتِ   ایجادِ -۲  

دو  افغانستان،  هدفِ این  علیه  خطرناک  و  جدیدی    عمده  چیزکامالً  بلکه  البته  نبود،  هم 

خونهای زیادی را    ،رسیدن به این هدف   ازسالیان درازبدینسو، غرِض   های پاکستانیمقام

را   یی  گسترده  های  خرابی  و  ریختانده  زمین  به  افغانستان  آورده در  ارمغان  به 

                                                                                                  اند.

بحبوحۀ تروریست پروری های مقام  و در  زمان  به مرورِ پیچیده گیهای دیگری که  یکی از

( بوجود آمد، این بود که اگر" طالبان  ن دو کشور )افغانستان و پاکستانهای پاکستانی میا

افغانستان درخاک پاکستان پناه و  حمایِت پاکستان، غرِض ضربت زدن به افغانی " مورد  

رهبرانِ  از  برخی  گرفتند،  های  پاک  طالبانِ   ملجا  ازمقام  نمیخواستند  نیزکه  آن  ستانی 

شدند. مثالً،  جنوب شرقی افغانستان مخفی    کشوراطاعت نمایند، درمناطقی ازکوهستاناتِ 

پاکستانی گفته شد که درافغانستان بصورت مخفی بسر    مالفضل هللا رهبرگروهی ازطالبانِ 

بنابرآمیَب  که  رد.  میشدند  مند  گله  افغانستان  ازحکومت  گهگاهی  پاکستان  های  مقام  ن، 

اقدام بعمل نمی آور یا دستگیری وی  بود که مثالً، مال درسرکوب  این درحالی  جالل  د. 

حقانی درخاکِ رهبرِ   الدین  حقانی،  تروریستی  و پ   شبکۀ  گرفته  پناه  اهدافِ اکستان   ازآنجا 

میداد.  درافغا  خویش قرار  را مورد حمالت خونین  از  نستان  یکی  که  شد  گفته  همچنان 

بنام " لطیف هللا محسود " درحومۀ والیت لوگر،    ارشدِ   رهبرانِ  گروه طالبان پاکستانی 

 بلوچ هدف  توسط نیرو های امریکایی دستگیرگردید. ویا وقتی مبارزانِ   ،حین راننده گی 

اتهام بسوی    میدادند، مقام های آن کشور انگشتِ هایی را درخاک پاکستان مورد حمله قرار

                                                               حکومت افغانستان دراز مینمودند.
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صدراعظم انگلستان و پاکستان،    به لندن و دید وادید باحین سفر   ی کهحامد کرزبهرحال،  

جهانِ    اجالِس در نمود.  اقتصادی  اشتراک  بود،  دایرشده  درهمانجا  نیزکه  اسالم  همین   

موضوع باعث شد تا کرزی با ملک عبدهللا دوم پادشاه اردن هم دیداربعمل آورده و گویا  

                                               بگشاید.   دو کشور   فصل جدیدی را درمناسباتِ 

 سفر کرزی به انقره

م اسالی قضیۀ افغانستان که به مراتب دربه سلسلۀ نشست های دوجانبه و سه جانبه رو

و جا های دیگر دایرگردید، حامد کرزی بتاریخ  آباد، کابل، لندن، چین، ترکیه، روسیه  

  ( در رأس یک هیأتِ م ۲۰۱۴ماه فبروری  خورشیدی )  ۱۳۹۲سال  بیست و دوم ماه حوت  

ترکیهیک نشستِ بلند رتبه غرض شرکت در پاکستان و  ، عازم  (  سه جانبه )افغانستان، 

رییس جمهور    انقره گردید. رسانه های افغانی اطالع دادند که حامد کرزی با عبدهللا گلُ 

  سیِس دیدار و گفت و گو بعمل آورده روی تأ    طیب اردوغان صدراعظم ترکیهو رجب  

 معیتی کرزی  نمودند. اعضای هیأتِ درعربستان سعودی نیزتبادل نظر گروه طالبان    دفترِ 

از بودند  وزیرِ عبارت  دادفرسپنتا  رنگین  دکتر  وزیردفاع،   محمدی  هللا  مشاور  بسم   

ملی و صالح الدین ربانی    ریاست امنیتِ رسِت  پ  ملی، رحمت هللا نبیل سر امنیتِ درامورِ 

                                                                رییس شورای عالی صلح. 

ساعاتی که این سطورنگاشته میشدند، خبرگزاری بی بی سی ازقول منابع آگاه   درمسیرِ 

پاکستانی، دراثِرحمالت هوا پیما های بدون    طالبانِ حکیم هللا محسود رهبرِ اعالم نمود که  

قبایلی پاکستان کشته شد.   م درمناطقِ ۲۰۱۳ماه نوامبر    جمعه اولِ  امریکا، به روزنشینِ سر

از بای  پس  محسود،  حکیم هللا  که  گفت  شدنِ د  درسال    کشته   " محسود  بیت هللا   "۲۰۰۹  

 پاکستان  . روزنامه های اردو زبانِ یده شده بودپاکستانی برگزُ   میالدی، بحیث رهبرطالبانِ 

" ازسوی    عروف به " سجناعین حال نوشتند که شخص دیگری بنام " خان سید"  مدر

اما متعاقباً شایع شد که "    گروه مذکور انتخاب گردید.شورای عالی طالبان بحیث رهبر

                                                 یده شده است.  مال فضل هللا " به این مقام برگزُ 
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ک هیأِت رسمی  گفته شد که قراربود باساس تصامیِم تازۀ نوازشریف صدراعظم پاکستان، ی 

گردیده و با حکیم هللا محسود روی مسایِل آتش بس با آن کشور رهسپاروزیرستاِن شمالی  

 دولت پاکستان مذاکره نماید. گروه طالباِن اینسوی خِط " دیورند " )افغانستان( درحالیکه 

 

 

 

م کشته شد ۲۰۱۳حکیم هللا محسود رهبرطالبان پاکستانی که که دراواخرماه اکتوبر   

پاکستانی تقاضا نمودند تا    م هایایعۀ بزرگ خواندند، ازمقا" محسود " را یک ض  مرگِ 

اما درعین زمان، برخی  امریکایی را متوقف سازند.    های هوا پیماهای بی سرنشینِ پرواز

این سؤ از رسانه ها و تحلیلگرانِ  نمودند که وقتی امریک سیاسی  ا میتواند  ال را مطرح 

پناهگاه مخفی اش به قتل برساند، چرا درمورد مالعمررهبرگروه  حکیم هللا محسود را در

لهم  طالبان اینسوی خط " دیورند"، سراج الدین حقانی رهبر شبکۀ تروریستی حقانی و امثا

حکیم هللا محسود، یکی    کشته شدنِ چنین اقدامی بعمل نمی آورد؟ ناگفته نگذریم که قبل از

هواپیما های بدون    هدفِ " نیزحمن تان بنام " ولی الر پاکس  گروه طالبانِ دیگرِ   مهمِ   از رهبرانِ 

                                                                 امریکا قرار گرفته به قتل رسیده بود.  سرنشینِ 
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دومِ ب  درهفتۀ  منطقه  های  رسانه  سلسله،  نوامبر    همین  گ ۲۰۱۳ماه  "  م  که  دادند  زارش 

اسالم آباد شهرمالی شبکۀ تروریستی حقانی نیزدرامورِ   مهم و مسوولِ   فردِ حقانی    نصیرهللا 

کشته شد.  شلیک قرارگرفته ومسلح موردِ   پاکستان، توسط دو تن از موترسایکل سوارانِ 

عینی نوشت که    شاهدانِ   قولِ م از۲۰۱۳سی بتاریخ سیزدهم ماه نوامبرخبرگزاری بی بی  

ده بود، جسد نصیرالدین حقانی را برداشته و  ش حادثه حاضراسالم آباد که به محلِ  پولیِس 

تان این بود که  پاکس  پولیِس   به سرعت به مکان نامعلومی انتقال داد. دلیل این اقدامِ   آنرا

آن کشور  درپاکستان و حم  رهبرانِ   حضورِ مقام های  حقانی  تروریستی  ایت های  شبکۀ 

گفته شد   شده بودند.  ور را پیوسته منکرشبکۀ مذک لوژستیکی شان درقبالِ سیاسی و  مالی،

عربی و حاشیۀ خلیچ فارس برای    جمع آوری پول ازکشورهای  کشته شده، دربخِش   که فردِ 

وی، ضربۀ مؤثری بر پیکراین تشکیالت خواهد    فعال بود و مرگِ   شبکۀ حقانی بسیار

                                                                                                   زد.

پاکستان،   صدراعظم  نوازشریف  نظامی،  چون  حمالت  ازآغاِز  تأکید  قبل  و  تکرار  با 

طالبانِ  گروه  با  برقرارمیخواست  تماس  پاکستانی  رسمی،    های  نماینده  ارسال  با  نموده 

  به جانبِ  درآن زمان آتی را ن، طالبان، شرایطِ ا انجام دهد، بنابرآلح را با آنهص مذاکراتِ 

                                                                   :حکومت پاکستان ارائه نمودند

ی درمذاکرات شان با حکومت نوازشریفشرایط طالبان پاکستان  

پاکستان،    حکومت نواز شریف صدراعظممتذکر شوم که  قبالً  بی مورد نخواهد بود اگر

از روندِ پس  درآنکه  پاکستانی  طالبان  با  مذاکراتش  رهبرِ   قتلِ اثرِ   محسود  گروه   بیت هللا 

  اوایلِ کا به شکست مواجه شد، بار دیگردرامری مذکورتوسط هوا پیما های بدون سرنشینِ 

رفته شود.  گسر" ازحصل "نمود تا مذاکراتِ قرارم با گروه مخالف تماس بر  ۲۰۱۴سال  

والنا عبدالعزیز و دو تِن دیگر  رسانه های افغانستان و پاکستان نوشتند که شخصی بنام م 

اند. مالی  از نوازشریف غرض مذاکره معرفی شده  پاکستانی به حکومت  سوی طالبان 

طالبان فقط پنجصد عامل انتحاری زن    مذکور به رسانه های پاکستان گفت که " تحریکِ 

ند که  روریستی آموزش داده و آماده کرده است "  رسانه ها همچنان گفت ت   را برای اقداماتِ 

  آتی به جانبِ  صلح را قرارشرایطِ   مذاکره،  پیش نویِس شورای طالبان پس از دو روز

                                                            کومت پاکستان ارائه نموده است :  ح 
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سرنشینِ هوا  حمالت ِ  *توقفِ  بدون  های  مناطقِ   پیما  به  قبایلی    امریکایی 

                                                                                            پاکستان

 *اجرای قانون شریعت در دادگاه های پاکستان

آموزشی دولتی و خصوصی آموزشی اسالمی در مراکزِ *اجرای سیستم ِ  

پاکستانی و خارجی از زندانهای پاکستان  بانِ *آزادی طال  

حمالت هوا پیماهای   غرامت برای آسیب های وارد شده در زمانِ  *بازسازی و پرداختِ 

 بدون سرنشین 

قبایلی به نیرو های محلی مناطق ِ کنترول و اختیاراتِ *  سپردن ِ  

قبایلی و جمع آوری پُست های ایست و بازرسی ارتش از مناطقِ  *خروجِ   

 *رفع همه اتهام های جنایی وارد شده باالی طالبان

برابر برای همه، اعم از فقیر وغنی   * برقراری حقوقِ   

ن هوا پیما های بدون سرنشی شغل به خانواده های قربانیان ناشی از حمالت ِ*دادن ِ  

 *لغو سیستم های منفعت محور 

مایت از امریکا در جنگ با ترور *دست برداشتن از ح  

سیستم  اسالمی  حاکمیت به   دموکراتیکِ م ِت سیس  * جایگزین کردنِ   

 *قطع هرنوع رابطه با امریکا

پاکستانی، پس  دولت پاکستان با طالبان ِ  مذاکراتِ رسانه های منطقه، جریان ِ  باساس گزارِش 

روستا های منطقۀ  دریکی ازم  ۲۰۱۴ ماه مارچ  ازیک وقفه، بازهم بتاریخ بیست و ششمِ 

، اینبار با میانجیگری موالنا سمیع الحق آغازگردید.  گفته شد   شمالیوزیرستانِ   قبیله نشینِ 

و طالبانِ  پاکستان  نماینده های دولت  آن کشورکه یک کمیتۀ چهارعضوی شامل  تشکیل   
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ب   پیش  تا مذاکرات را  آتش بس ِگردید  این مذاکرات، یک  نتیجۀ  کماهه  یرند. عاجل ترین 

 میان هردو جانب بود.  

ی  پاکستانی درنتیجۀ یک معاملۀ سری یا علن طالبان ِ  افغانی گفتند هرگاه  تحلیلگرانِ برخی از

پیامد بدی  ( بردارند، درواقع،  ولو بگونۀ مؤقتی خونین )  حمالتِ دست از  لت آن کشور،دو با  

مسلحِ  های  گروه  وقتی  زیرا  داشت؛  خواهد  افغانستان  مردم  خطِ   طالبانِ   برای  "    آنسوی 

دولت   با  مسلحانه  خورد  و  زد  از   " کشور مرکزی  دیورند  باز  آن  شوند،  با  فارغ  هم 

کلیه  میانجیگری مفتی ها پاکستان،  استخبارات نظامی  افراط گرای آن کشور و شبکۀ  ی 

جنگی شان را دریک معامله و همکاری با گروه طالبان "افغانی" به ضد منافع    نیرو و توانِ 

 .  فغانستان بکار خواهند گرفتردم ام

بود    ودربحبوحۀ بگو مگو های سیاسی میان هردو جانب   م ۲۰۱۴ماه جنوری    هفتۀ اولِ اما،  

یدان هوایی  چند زاویه باالی م پاکستانی هجوم ِوسیع، سازمان یافته ودقیقی را ازکه طالبانِ 

مقام   رسمی  گزارشهای  براساس  دادند.  انجام  کراچی  شهر  المللی  پاکستانی،  بین  های 

میدان وارد    کشته شد و خسارات زیادی به تأسیساتِ نتیجۀ این حمله، به تعداد سی نفردر

این حمله به نشر رسید، آمده بود که حملۀ   که متعاقبِ آن کشور  آمد.  دراطالعیۀ طالبانِ 

کراچیمسلح  هوایی  میدان  اخیرباالی  ازحمالتِ انۀ  انتقامگیری  بخاطر  ارتِش   ،    هوایی 

به  طالبان خواهد بود.  بیشترِ حمالت ِ   ، آغازِ  قبایلی بود و اینباالی مناطقِ   پاکستان ظاهراً 

  طالبان باالی میدان هوایی بین المللی کراچی بود که هم قراردادِ   دلیل همین حملۀ خونینِ 

کش   لشکر  هم  و  شد  ملغا  بس  حکومتِ آتش  وزیرستانِ   ی  باالی  پاکستان  شمالی    مرکزی 

  ی ها به جانب افغانستان، درصفحاتِ این لشکر کش    البته پیامد های ناگوارِ   صورت گرفت. 

 آینده درج خواهد شد. 

خورشیدی    ۱۳۹۲ماه عقرب سال    یکی از نشریه های داخلی افغانستان بتاریخ بیست و یکمِ 

 نصیرالدین حقانی، مطلبی را چنین به نشر رسانید:  و فقط پس ازترورِ 

نچه جنگ با ترور خوانده شده، در واقع یک رشته  سفانه در این دوازده سال، آ.. متأ".

انجام میشود. چندی پیش امریکا    معامله هایی است که میان امریکا و ارتش   پاکستان 

پاکستان و آی اس آی را به وسیلۀ هوا پیما  درجه یک ارتش     حکیم هللا محسود، دشمن  



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1464 

 

نکه به  پاکستان هم برای آهای بدون سرنشین  نا بود کرد. هیچ بعید نیست که حاال ارتش  

امریکا شناخته    ره های شبکۀ حقانی را که دشمن  ه  ریکا پاداشی داده باشد، یکی از مام

ای صورت گرفته بود. ناتو    مدتی قبل نیز، ظاهراً چنین معامله   .ه استمیشود، قربانی کرد

شت و بعداً امریکایی ها به وسیلۀ هوا پیما  نر ک  پاکستانی را در ک  طالبان    یکی از سران  

مهم شبکۀ حقانی  سر نشین، بدرالدین حقانی  را که آن زمان یکی از سران     های بدون  

ستان به  پاکبود، کشتند. آن زمان هم بسیاری ها این احتمال را مطرح کردند که ارتش  

  اختفای دشمن    امریکایی ها گفت دشمن شان را بکشند و بعد، جنرالهای پاکستانی محل  

نظامیان امریکایی را به آنان نشان دادند. از روزی که جنگ با ترور آغاز شده است،  

د جامع.  به همین دلیل  معامله میان امریکا و پاکستان اساس آن بوده است، نه یک راهبر  

گ به درازا کشیده است و هزینه های انسانی ومالی فراوانی را بر باد است که این جن 

پایان   هنوز  تا  اما  است،  آمیز  داده  یک  موفقیت  آغاز  همان  اگراز  متصورنیست.   آن 

استراتژی جامع برای جنگ با تروریسم به وسیلۀ امریکا و متحدانش تدوین میشد، این  

پاکستان زیر فشار شدید قرار گیرد تا شبکه    جنگ به درازا نمی کشید. بجای اینکه ارتش  

های حمایتی طالبان و گروه های تروریستی را از خاک خود برچیند، با آن معامله میشود.  

هره های سوخته را    ارتش   پاکستان هم بسیار ماهرانه و باج گیرانه معامله میکند و م 

، یا پول دریافت میکند.  قربانی میدهد و در بدل آن یا دشمنانش را از سر راه بر میدارد

ماشین   از مردم    اما  و  است  فعال  طالبان همچنان  اگر  جنگی  قربانی میگیرد.  افغانستان 

  ، حرف دقیقی نگفته کالنی داشته است معامله برای پاکستان سود  کسی ادعا کند که سیاست  

از  مصمم تر و بی رحم تر  پاکستان دشمنان     ، ارتش  . امروز پاکستان نا امن است است

آن کشور مورد   ارتش    گذشته دارد، بسیاری از فرودگاه ها و قرار گاه های استراتژیک  

است  حملۀ گرفته  قرار  پاکستانی  ارتش  طالبان  این  چشم    .  زمانی  که  مردم    امید  بزرگ 

امنیت کند. به نظر    پاکستان بود، نتوانسته است حتا کالن شهر های این کشور را تأمین  

پاکستان را رهبری میکند،    امله صرف به نفع قشری است که ارتش  مع   میرسد که سیاست  

نکرده پاکستان. همچنان سیاست معامله، امنیت جهانی را نیز بیمه    نه همۀ مردم و کشور  

دربخشهای  است تهدید هستند،  کشورهای غربی  امنیت  برای  که  هایی  گروه  هنوزهم   .

وضعیت   دارند،  حضور  پاکستان  قلمرو  از  افغانمعینی  است   روشن  که  مردم  ستان   .

هم بیرحمی طالبان  شان امن نشده و هنوز   افغانستان از اینکه در این دوازده سال کشور  



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1465 

 

پاکستان  معامله، ارتش     ادامه دارد، خشمگین اند. هیچ کس نمیداند که چرا به جای سیاست  

 ی ترور را برچیند ..."جدی قرار نمی گیرد تا شبکه های حمایتزیر فشار  

 های تازه درپاکستان اغتشاش

عدیده و مهم اقتصادی و سیاسی و منازعات داخلی    نوازشریف هنوزموفق به رفع مشکالتِ 

پاکستانی دروزیرستانِ  با طالبان  بود، بخصوص، هنوز درگیری حکومتش  شمالی    نشده 

های الهور و اسالم آباد  آرامی های سیاسی واجتماعی در شهرادامه داشت که بار دیگر، نا  

" عوامی  پاکستان بنام " طاهرالقادری " رهبر  ردید. یکی ازشخصیت های با نفوذِ آغازگ

باشندۀ شهر تورنتوی کانادا بوده و پیروانِ   تحریک "  با "  که اصالً   زیادی دارد، بازهم 

نواز    پاکستان و رهبر " تحریک انصاف " علیه حکومتِ   سابقِ عمران خان " کرکت باز

دامنه داری را دراسالم آباد به راه انداختند. آنها میگفتند  شریف ائتالف نموده و تظاهرات ِ

تقلب صورت گرفته و به همان اساس، او    م به نفع نوازشریف ۲۰۱۳سال    که درانتخاباتِ 

که چون نوازشریف در نظرداشت    گران گفتند ل( باید فوراً استعفا دهد. اما، تحلی )نوازشریف

  ی به وزیرستانِ نا امنی ها )فعالیتهای جنگی طالبان( را با لشکرکش    نخست، عواملِ   درقدمِ 

وی  ن، امور اقتصادی کشور را سر و سامان بخشد.  ی ازمیان بردارد تا بتواند پس ازآشمال

ارتش    جنراالنِ برخی از  جسورانه و بی سابقه، ازیکطرف دستِ   با یک اقدامِ ن نیز آقبل از

ی دیگر، بودجۀ ارتش  سو زکوتاه نمود و ا  تاحدی   جیتصمیم درسیاست های خار  را ازاتخاذِ 

ازآ قبل  بدونِ را که  استیذانِ   ن  به مقداری که رؤسای ارش میخواستند    فیصله و  پارلمان 

  جنراالنِ پاکستان، غرورِ   صدراعظمِ   اقدامِ این  تعیین میشد، محدود به فیصلۀ پارلمان کرد.  

ورانۀ آنها را ازسوی دیگر  رخودکامۀ آن کشور را ازیکطرف و برنامه های تروریست پ 

عمران خان رهبر" تحریک انصاف  جنراالِن شبکۀ استخباراِت ارتش،  ن، د، بنابرآلطمه ز

پاکستانی    روحانی پ رنفوذِ   د حمایت شان بود و طاهرالقادریمور  " را که یکی ازعناصرِ 

م آن کشور، تقلب به نفع نواز شریف  ۲۰۱۳سال    در پروسۀ انتخاباتِ را تحت این بهانه که  

 ختند. ی گ بران  ت با حکومت وی درمخالفصورت گرفته است ، 
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  ، یعنی م ۲۰۱۳ماه جنوری    بتاریخ دوازدهمِ   ، نر شد که " طاهرالقادری "، قبل ازآباید متذک

دهزارنفری و  چن   نیزبا براه اندازی تظاهراتِ   "زرداریعلی  صف  زعامت " آدر اواخرِ 

لکی زور آزمایی بعمل آورده بود. راهپیمایی ازالهور تا   اسالم آباد، علیه حکومت م 

شان را که تعداد    پاکستانی )عمران خان و طاهرالقادری(، طرفدارانِ   این دو سیاستمدارِ 

صدراعظم  پارلمان ورهایشگاه ِ  عمارتِ آنها به هزاران نفربالغ میشد، بسیج نموده دربرابرِ 

مقامش استعفا ندهد، محل را ترک  به تحصن نشسته واعالم نمودند تا زمانیکه نوازشریف از

ع  سیاسی بود که پولیس دست بکارشد ومادامکه تجم این تحصنِ  نخواهند کرد. درهفتۀ دومِ 

منزل ِ بسوی  میخواستند  گان  ازگازِ کننده  نمایند،  حرکت  صدراعظم  آور،  رهایشی  اشک 

موجبِ  گزارشها،  قرار  که  نمود  استفاده  تفنگ  گلولۀ  حتا  و  پالستیکی  بیش    مرگِ  گلولۀ 

 حدود پنجصد نفرگردید.ازچهارنفر و زخمی شدن ِ

  ادامه دارد و عواقبِ   این اغتشاش ها تا همین لحظه که این سطور نگاشته میشوند، همچنان

 بعدی را نیز درج این صفحات خواهیم نمود.  

 نشنل عوامی  حزبِ   روزنامۀ " اکسپرس تربیون "، محمود خان اچکزی رهبرِ   گزارِش قرارِ 

بکابل سفر  م  ۲۰۱۴ ماه جون  هجدهمِ  مرکزی پاکستان به روزعضو پارلمانِ بلوچستان و 

 پیامِ   کرزی سپرد. اینکه درمتنِ حامد   را برای آن کشورنوازشریف صدراعظمِ   نموده پیامِ 

با  و یا محمود خان اچکزی، ضمن دیدارگنجانیده شده بود  صدراعظم پاکستان چه چیز  

، کامالً  حامد کرزی چه گفت و یا پاسخ رییس دولت افغانستان به هیأت پاکستانی چه بود 

سیاسی مورد تأمل بود، این بود که این    افغانها و تحلیلگرانِ   دیدِ روشن نشد، اما، آنچه از

افغانی وشکایت های متعدد مبنی  جانب    سالها ناله و فریادِ  پاکستانیها، آنهم پس ازحرکتِ 

و تروری بر پاکستان  های  مقام  های  پروری  بارانِ ست  شرقی    مناطقِ   موشک  جنوب 

  سنگینِ بارِ   سبک ساختنِ   تبلیغاتی پنداشته شد که غرِض   مالً جدیدِ  کاافغانستان، یک حرکتِ 

آن کشور وتحت فشار قرار   بین المللی از شانه های حکومت مدارانِ   اتهامات و انتقاداتِ 

نمودنِ   دادنِ  منحرف  و  افغانستان  گرفته    افکارِ   دولت  کشورصورت  هردو  عامۀ 

                                         بود.
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افغانستان به ریاست    اسی جانبِ سی   پاکستانی به کابل، یک هیأتِ   هیأتِ   مسافرتِ   متعاقبِ 

برگشت به وطن، دریک مصاحبه با  نیزرهسپار اسالم آباد شد و پس ازدکتررنگین سپنتا  

" تاکنون چهارهزارگلولۀ توپخانۀ  :  سخنانی را ابراز نمود. مثالً گفبرنامۀ تلویزیون یک،  

  درنتیجۀ حمالت  ." ، "  ستان شلیک شده استر و نورمختلف درکن    پاکستان باالی مناطق  

منابع رسمی ورسانه های نفرکشته شده اند " }  ۲۷۰گروه طالبان باالی هلمند، به تعداد  

تلفاتِ  مجموع  کردند  افغانستان  نفروانمود  پنجصد  را  جواسیس  {انسانی   " از    ،  زیادی 

آیندۀ افغانستان مجازات    کشورهای خارجی درنهاد های دولتی هستند و امید که دولت  

احساس میکنم یک چرخش و باالخره گفت که "    جاسوس ها تعیین کند."سختی برای  

علیه تروریسم بمیان آمده است،  لت پاکستان مبنی برمبارزۀ جدی تردرپالیسی های دو

   "                               اما هنوزمطمئن نیستم و باید منتظرنتایج عملی آن باشیم.

فت و آمد هیأت های مختلف میان  ومیگفتند که ر  همانسان که مردم افغانستان میدانستند

همه   دکترسپنتا به پاکستان نیزمسافرتِ   کشور، هیچگاه به نتیجه نخواهد رسید، متعاقبِ دو 

ارضی افغانستان    علیه منافع ملی و تمامیتِ نظامی جانب پاکستان  دیدند و شنیدند که تجاوزِ 

رو  به  که  کشور  وزیردفاع  چنانکه  یافت.  بیست  افزایش  ماه جوالی  ز  سوم  م  ۲۰۱۴و 

با صراحتِ در کامل    جلسۀ شورای امنیت  به رهبری حامد کرزی اشتراک نموده بود، 

لکی باالی والیت کن  اظهار داشت که      رحمله کرده اند. " " نظامیان پاکستانی در لباس م 

اخیرباالی نیرو های امنیتی در والیت کنر، از    وز  ر  درحمله های چند"  افزود که    و ی

جنگ افزار های سنگین و پیشرفته استفاده شده که پیش از این نظیر آن نزد طالبان 

                                                                                   دیده نشده بود"

تلفاتِ این تجاوزهای مسلحانه و آشکارِ  پاکستانی علیه افغانستان،  جانی و مالی    نظامیان 

افغانستان و بی اعتنایی های ر، پکتیا و ننگرهار، فشارِ باشنده های کنُ  افکارعامۀ مردم 

آمیزِ  باالخ   بیدرانه و توطئه  ره موجب شد که " شورای  مقام های خارجی مقیم کشور، 

ملی اامنیت  ماه  نزدهم  بتاریخ  کرزی  حامد  ریاست  به  )۱۳۹۳سد  "  ماه  خورشیدی  دهم 

برابر مداخلۀ  صادر نمود تا " دریتی کشور دستور( به تمام نیروهای امنم۲۰۱۴آگست  

، اما مردم افغانستان که ضعف ارادۀ  نشان بدهند و آنرا سرکوب کنند "  پاکستان واکنش

  را درک کرده بودند، میگفتند که صدورِ   کافی نیرو های ارتش وعدم تجهیزِ   رییس جمهور

                                   چنین دستور و فیصله ها، صرفاً روی کاغذ باقی خواهند ماند.  
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تذکر است  الزم  پارلمانِ درهمینجا  که  اولِ   دهم  درهفتۀ  جوالی    افغانستان  م  ۲۰۱۴ماه 

امنیتِ  عمومی  رییس  وزیرامورداخله،  ومعاونِ   وزیردفاع،  را  وزارتِ   ملی  امورداخله   

و  درموردِ احضارنمود  را  وحمالتِ   تشدیدِ   آنها  ها  امنی  هلمند    نا  باالی  طالبان  گستردۀ 

"  ( خطاب به وکال با صراحت گفت   محمدیاستجواب نمود. وزیردفاع )جنرال بسم هللا 

درحمله گروهی باالی شهرک های نوزاد، موسی قلعه، کجکی و سنگین مربوط والیت  

پاکستانی ملبس با لباس محلی که هیچ    ه ازتروریستهای خارجی، سربازان  هلمند، عالو

  زندانیان  عالوه نمود که "  وی  "  فعال داشتند.  محل را نمیدانند، نیز اشتراک    مردم    زبان  

آزاد شدۀ گروه طالبان از زندانهای افغانستان نیز نقش جدی در این حمالت داشته اند. 

تصاویِر مستندی  دولتی افغانستان     ملی یا تلویزیونِ وموازی بدان، برنامۀ  تلویزیونِ "   

و    ازجنگِ  لباس  با  درحالیکه  جنگ،  فرمانده  میداد  نشان  که  رسانید  نشر  به  را  هلمند 

امرش هدایت میدهد    تحتِ   س بود، با زبان اردوی غلیظ به جنگجویانِ نوع محلی ملب دستارِ 

                                                         تا درنشانه گیری های شان دقت بیشتر بخرچ دهند.   

عینی    های امنیتی و شاهدانِ ه این بود که ازیکطرف منابع رسمی، نیرو تعجب آورترازهم

پاکستا  که  ظرفِ میگفتند  ها  ماهِ   نی  والیت    پنج  باالی  راکت  پنجهزار  تعداد  به  اخیر، 

تروریستی درداخل افغانستان  گروه های مسلح ِ نظامی پاکستان  رشلیک نموده، افسرانِ کنُ 

آمارو اسنادِ  به نشر میرسانیدند،  را رهبری مینمایند و حتا  نیز  " کریستین    اما  الزم را 

  کامل   های ایساف در افغانستان، با دیده درایی" معاون فرماندهی عمومی نیرو  جاکوبسن

                                                                              این یک ادعاست ": "  میگفت

اظهاراتِ  از چنین  ناشی  بیدردانۀ  های    موضعگیری  و  ازیکسو  المللی  بین  های  توطئه 

ظامی و  حامدکرزی در برابرپاکستانیها از طرف دیگر، مقام های ن   غیرفعالِ ضعیف و  

افغانستان تشجیع    امورِ داریها و مداخله های بال وقفه درراه غاستخباراتی آن کشور را در

دولت افغانستان   د مرتبتِ یک مقام بلن   مینمود. تا آنجا که خبرگزاری " پژواک " از قولِ 

  حکومت اسالم آباد، افغانستان را ظاهراً بخاطر آنکه گویا " برای مقابله با "نوشت که  

ازهمین  چنانکه پس    "به حملۀ مستقیم نظامی تهدید کرد. ،  طالبان پاکستانی همکاری نمیکند"

  توسط ارتِش  پنجصد کیلو متری  خندقِ   حفرِ زارشهایی به نشر رسیدند مبتنی برتهدید، گ 

نمود.                 خواهیم  تحمیلی "دیورند" که درجایش ازآن نیزیاد  پاکستان باالی خطِ   
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قسیم فهیم به    ریاست جمهوری افغانستان که پس ازمرگِ   اولِ   محمد یونس قانونی معاونِ 

بود، گردیده  تعیین  سمت  ازانفجارِ   این  ناشی  های  زخمی  از  عیادت  رگون  اُ زارِ باضمن 

: "  کابل، خطاب به خبرنگاران گفت  شفاخانه های شهر، دریکی ازمربوط والیت پکتیکا

  د این رویکر  من مخالف رهایی کسانی هستم که آنان مردم افغانستان را قربانی میسازند.

کردیم که هروق احساس  ما  نبوده و  تروریستهای محبوسموفق   { این ها  از  تی که   }

ن شدند."    جنایت بیشتر ازآجنگ رفتند و مرتکب    وباره به صفوف  شده اند، د  زندان رها

گون در والیت پکتیکا راشبکۀ حقانی در تبانی ار    " حمله به بازار  وی همچنان افزود که  

                                            با سازمان استخبارات پاکستان انجام داده است ." 

امنیتِ  ادارۀ  عمومی  رییس  نبیل  هللا  نیزرحمت  افغانستان  ملی  اظهارِ   سخنانی    ضمن 

نمود که درحمالتِ  افشا  باررسماً  نخستین  برای  باالی والیت    درپارلمان،  نظامی  وسیع 

فعال داشتند. عمرداوود زی    سهمِ یران نیزا انقالب جمهوری اسالمی  پاسدارانِ   هلمند، سپاهِ 

افغانستان،   گفت وزیرامورداخلۀ  پارلمان  درمجلس  وکال  به  سازمانهای خطاب   "  :

ایی  استخباراتی منطقه درتالش هستند تا به جنگ در افغانستان دامن بزنند و میکوشند توان 

"        رند. مسوولیت های امنیتی را زیر سوال َب   نیرو های امنیتی افغانستان در گرفتنِ   

  ادی و تبصره انتق  مقاالتِ عالوه ازنشرِ (،  م ۲۰۱۴خورشیدی )ماه جوالی  ۱۳۹۳اسد  درماه  

آگاهانِ  افشاگرانۀ  مدنی،    های  جامعۀ  فعاالن  از  تن  ها  صد  ها،  رسانه  در  سیاسی 

گسترده زده با  کابل و والیات دست به تظاهراتِ  سیاستمداران، نویسنده گان و شهروندانِ 

حامد کرزی، نه    های ضد تروریسم، ضد گروه طالبان و ضد حکومتِ  شعاربلند کردنِ 

وجهی محکوم    ترین  لبان را با شدیدبیگناه توسط طا  مردمانِ نا روای قتل و کشتارِ   تنها عملِ 

کردند، بلکه از رییس جمهور با صراحت خواستند تا دست از طالب پروری ها و سیاست  

                  افراد و گروه های تروریستی بردارد.   های تسلیم طلبانۀ خویش در برابرِ 

 " دیورند  ادِ نامنه  دو سوی خطِ جانب پاکستان درموضوع دیگری که موازی به این حرکت ِ 

رسانه های افغانستان، چهارصد    وبقولِ هزاران )  سرازیر شدنِ " صورت گرفت، عبارت از

وزیرستانِ  از  پاکستانی  سایرِ   هزار(  و  قبایلیمناطقِ   شمالی  بخاکِ      ،" پناهنده   "   بنام 

حمالتِ  آسا،  سیل  های   " گی  پناهنده   " این  دلیل ظاهری  بود.  دولت    افغانستان  نظامی 

" طالبان پاکستانی خوانده شد. سرکوبِ شمالی غرض "  مرکزی پاکستان باالی وزیرستانِ 
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اما، رسانه های افغانستان، این موضوع را وسیعاً به بررسی گرفته به مقام های دولتی و  

هشداردا افغانستان  دسایِس مردم  تامتوجه  و    دند  تخریبی  فعالیتهای  و  اطالعاتی  بیشتر 

تان باشند. وتحلیلگران ارضی و منافع ملی مردم افغانس  آی پاکستان علیه تمامیتِ آی.اس.

  حمله باالی وزیرستانِ گفتند که چون دولت مرکزی پاکستان، مدتها قبل ازآغازِ دیگری نیز

ای  آگاهی دهنده برای تروریستهی)درواقع،  یه های رسمی وتبلیغات اعالم شمالی، اخطارها و 

کم  بین المللی آن بایستی به حُ   ن، دولت افغانستان و متحدانِ قبایلی( صادرنموده بود، بنابرآ

  فراریانِ   هجومِ   نظامی و کنترول کننده در برابرِ   الزمِ   جنگی، باید اقداماتِ  وظیفه و منطقِ 

این رویداد، همان چیزی بود که ما  البته  پاکستانی  بعمل می آوردند.    مسلح وجواسیِس 

توضیحِ   صفحاتِ آنرا دروقوع ِ با طالبان   مذاکراتِ   روندِ   گذشته و ضمن  پاکستان  دولت 

                                                                   پاکستانی پیشبنی نموده بودیم.

افغانستان،    نماینده گانِ   ملی مجلِس   امنیتِ   ر، درنشستی با کمسیونِ فرمانده امنیتی والیت کنُ  

ما پاکستان با استفاده از ترحم   شماری از مهاجرین  که "داشت صراحت اظهاررسماً وبا 

پاکستانی،    نظامیان    مهاجرت، خود را مسلح کرده اند که این مهاجرین به دستور    و حقوق  

                                 "ملکی حمله میکنند.باالی نیرو های امنیتی کشور و افراد  

 خانوادۀ " شصت و پنجهزارپناهنده گان گفت که    امورِ دفتِرکمشنری عالی سازمان ملل در

   " اند.  شده  پناهنده  خوست  والیت  در  دیگرگفتندپاکستانی  منابع  اما  تعدادِ   و  این    که 

میگردد.                                      " های پاکستانی به دوصد هزار نفربالغ  "پناهنده  

جمهور  دراخیرِ رییس  ماه جوالی  افغانستان  در۲۰۱۴  نشستِ م  و   یک  سران  با  امنیتی 

  جمهوری گفت که " اخیراً ورودِ   ارگِ های دفاع، داخله و امنیت ملی در  وزارت  مسووالنِ 

. "  و موازی  افغانستان افزایش یافته استمی پاکستان درخاکِ نظا  جنگجویان و مشاورانِ 

ازبدا افغانستان  امنیتی  ازجواسیِس ن، مقام های  یی  پاکستانی    شناسایی و دستگیری عده 

اسد    درخاکِ  ماه  هجده  تاریخ  به  امورداخله،  وزارت  چنانکه  دادند.  خبر  افغانستان 

رکابل از نزد شخصی بنام " شش دستگاه مخابراتی دخورشیدی اطالع داد که  ۱۳۹۳

کاشف قمر شهروند پاکستان کشف گردید... این دستگاه ها به شکل مخفی در یکی از 

منبع وزارت    خانه ها در مربوطات حوزۀ یازدهم امنیتی شهر کابل نصب شده بود. "

اعتراف کرده که او وظیفه داشته    ه نمود که کاشف قمرجاسوس پاکستانامورداخله اضاف
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افغانستان را شنود کند... )مبرهن است   پیوند با امنیت و اقتصادِ  تلفنی در است مکالماتِ 

آنهم در مکالماتِ   که شنودِ  تلفونی،  اقتصادِ پیو   امنیت و  با  نه،    افغانستان،   ند  نیازشخصی 

است.(                     سی و نظامیان پاکستانی بوده منطقاً مورد نیازشبکۀ جاسو  بلکه  

سند، اعالم    م با انتشارعکس و ۲۰۱۴ماه آگست    ۲۹داخلۀ افغانستان بتاریخ  وزارت امورِ 

  هویتِ تهای  نظامی، کار  پاکستانی را که با اسلحه، وسایطِ   اتباعِ تن  ۲۷نمود که به تعداد  

ستانی  و پاسپورت پاکهای نظامی پاکستان، کارت های هویت شبکه های تروریستی    اداره

   نمودند.                         یک کمین در جنوب شرق افغانستان دستگیربودند، دراثر

م  ۲۰۱۴ماه جوالی    بهمین دلیل بود که اوالً مقام های دولت افغانستان بتاریخ بیست و سومِ  

را ابراز نموده   شمالی  باالی وزیرستانِ   ی جانب پاکستانناخوشنودی شان ازشیوۀ لشکرکشَ 

عملیات، دست آوردی نداشته و نتوانسته به هیچ گروه بین المللی تروریستی  گفتند که " این  

شبکۀ تروریستی، یعنی گروه حقانی نیز  ، صدمۀ جدی وارد کند...مهم ترین  در این منطقه 

                                                                 . "  از این عملیات در امان مانده است

قولِ  از  نیز  )ایرنا(  ایران  پاکستانی    خبرگزاری  طالبان  گروه  سخنگوی  شاهد  شاهدهللا 

شمالی، آسیبی به طالبان وارد نکرد "، این  ارتش دروزیرستان ِ   گزارش داد که " عملیاتِ 

پاکستان مدعی شدند که " نزدیک به یکهزار و دوصد نفر    ارتِش   درحالی بود که مسوالنِ 

 رده اند" تروریست ها را از بین ب   از

  ( اجازه نداد تا ازچگونه گی وضعیتِ نگار)داخلی یا خارجی پاکستان به هیچ خبر  چون ارتِش 

بنابرآ  این نماید،  تهیه  گزارش  جانبِ عملیات  های  ادعا  این  ن،  دولت  کمترمورد    کشور، 

 اعتماد قرار میگرفت. 

آن کشور    پاکستان وسیاست های نظامیانِ تحوالت ِ  تحرکات وهنگامه های دیگری که درقبالِ 

 درمنطقه بمیان آمد، اینها بودند: 

م گزارش هایی در رسانه های افغانستان به نشر رسیدند مبنی بر اینکه  ۲۰۱۴درماه سپتمبر  

  ( و درساحاتِ یان دوکشور) افغانستان و پاکستانمرزم   امتدادِ خندق درجانب پاکستان به حفرِ 

خندق که  داشتند که حفرِ د مقام های ایالت بلوچستان اظهاروده است. هرچن بلوچستان آغازنم
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مشکوک    افرادِ عبور و مرورِ جلوگیری ازکیلومترایجاد میشود، به منظورِ   ۴۸۰درازنای  در

افغانستان با درنظر    مواد مخدراست، اما سیاسیون و تحلیلگرانِ   قاچاقِ   و متوقف ساختنِ 

 جانب پاکستان، این ادعا را نپذیرفته آنرا یک اقدامِ دروغگویی ها و دغلبازیهای     داشتِ 

ه  خندق ازچند ماافغان همچنان گفتند که حفرِ   آگاهانِ ازنظامی پنداشتند. عده یی    –سیاسی  

 کیلومتری آن تکمیل نیز شده است .   ۲۳۵و تا کنون، مسافت بدینسو ادامه داشته 

آگاهی داشته ، ولی هیچ واکنشی    ازجریان  قبالً   نا بود که دولت افغانستان این سخن ها بدین مع

پاکستانیها نشان نداده بود، و اما همینکه سر وصدای مطبوعات بلند شد،    این اقدامِ   در برابرِ 

را    عامه   اعتراضاتِ   را به سوی مرزها فرستاد تا موجِ   "   هیأت تحقیق "حامد کرزی یک  

خورند و دورۀ کاری حامد کرزی  چنانکه تا همین لحظه که این سطور رقم می فرو نشاند.  

 .  هیأت تحقیق " به نشر نرسیده است  ، کوچکترین نشانه  یی از کار "ه استرسماً پایان یافت 

  ناطقِ توپخانه یی آنها هنوزهم باالی م   پاکستانیها درحالی صورت گرفت که شلیکِ   این اقدامِ 

کن    مختلفِ  موجب ِ والیت  داشته  ادامه  وجراحتِ ر  کوچِ   مرگ  نفرو  ها  اجباری    ده 

 چندهزارخانوارگردیده بود. 

پنجابی بنام "عصمت    گروه طالبان  که یکی از رهبرانِ   ند این سر وصدا نه خفته بودهنوز

" گروهش  که  نمود  اعالم  معاویه"  دربرابرحکومت ِ هللا  نظامی  متوقف  مشی  را  پاکستان 

راه های غیر نظامی و تبلیغی  قوانین شریعت در کشور،    نموده ازاین به بعد، برای ایجادِ 

 را دنبال خواهند کرد " 

فعالیت نظامی خود را فقط محدود به نیرو  دراعالمیۀ این گروه همچنان آمده بود که  "  

 های کافر درافغانستان خواهد نمود..." 

پنجابی، شبکۀ استخباراتی  ملی افغانستان درواکنش به موضعگیری طالبان ِ شورای امنیت ِ

جنگ و کشتاردر    به مداخلۀ بیشتر و تشدیدِ   راستا دخیل دانست و آنرا  آی را دراین  آی.اس.

 افغانستان متهم نمود.  
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همین شب و روز این بود که یک شاخۀ   پاکستان در درونِ   سیاسی  یکی دیگر ازتحوالتِ 

"  بری شخصی بنام "عمرخالد خراسانیجماعت االحرار" به رهتحت نام "  ناانشعابی طالب 

طالبانِ از نمود پاکستانی    میان  وجود  آگاهانِ عرض   .   " درمیان  که  گفتند  جماعت  سیاسی 

طالبانِ  عمدتاً  مناطقِ   االحرار"،  به  و    مربوط  خیبرایجنسی  باجور،  اورکزی،  مهمند، 

آی در انشعاب  اس.اشاره رفت که شبکۀ جهنمی آی.  چهارسده حضوردارند. به این نکته نیز

انقسامِ  ازتمردِ   و  میخواهد  مذکور  شبکۀ  زیرا  دارد؛  نقش  آن کشور  طالبان  برخی    گروه 

 پاکستان جلوگیری بعمل آورد.  آنها علیه ارتِش ازگروه طالبان وجنگیدن ِ

و   تالشها  با   ،" دیورند   " درآنسوی خط  تحرکات  و  تالشها  آنهمه  که  گفت    تحرکاتِ باید 

و خونینِ  چنانکه سخنگوی   گروه طالبان درمسلحانه  داشت.  منطقی  اینسوی خط، رابطۀ 

" طالبان  :  ا برنامۀ تلویزیونی " طلوع " گفتوزارت دفاع افغانستان در یک مصاحبه ب 

ب مشخصی  جغرافیای  که  میکوشند  افغانستسخت  داخل  در  شان  باش  و  بود  ان رای 

داشت   نظر  در  با  با خود  ع  اوضابسازند...  بیرون  از  طالبان  که  را  امکاناتی  و  سیاسی 

ی  آورده اند، آنان بسیار میکوشند تا حمله های شان را افزایش دهند تا بتوانند یک جغرافیا

از و  باشند  داشته  داخل  در  درحالت  مشخص  جغرافیا  مرکز  این  بحیث  آموزشی    جنگ، 

 "رندب  د گفت و گو های سیاسی از آن سو صلح به عنوان مرکز   استفاده کنند  و درحالت  

دفاع، حضور وزارت  در سخنگوی  پاکستانی  نظامیاِن  برنامۀ  گستردۀ  جنگ،  های  میدان 

ساختن ِ امن  نا  برای  منطقه  کشورهای  استخباراتی  مشخِص گستردۀ  های  کشور،    بخش 

نیر بیرون شدنِ  پانزده هزار  جهانیوی خارجی    جامعۀ  نیرو های  به  ازمیدان  }متعلق   }

پشتیبانی هوایی برای نیرو های امنیتی    که توانایی ها و تجهیزات بهتری داشتند، نبودِ جنگ  

  جملۀ عواملِ متحده را از  امنیتی با ایاالت پیمان ِ  افغان درمیدان های جنگ و امضا نکردنِ 

 .  خارجی شان دانست  عمدۀ تشدید فعالیت های گروه طالبان و حامیانِ 

بین المللی امریکا بنام "    منفی درحالی صورت میگرفت که یک نهادِ   آنهمه فعل و انفعالِ 

داد که " شبکۀ القاعده به شکل گسترده  م هشدار۲۰۱۴ سال  دفاع از دموکراسی" درجریانِ 

تال و  میکند  جنگجواعزام  افغانستان  خود به  های  شدت    راش  کشور  سازی  امن  نا  برای 

 " بخشیده است ... 
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مذکور نوشت    نهادِ ارشد ِ  " عضوِ " تامسن جوسالین   قولِ شبکۀ اطالع رسانی افغانستان از

القاعده، پایگاه های خود را در بخش های قبایلی پاکستان    جنگجویان  و فرماندهان  که "  

نا امنی    جنگجو، آنا ن را برای افزایش  مستحکم تر ساخته اند تا با تهیۀ اسلحه و استخدام  

 به افغانستان بفرستند"

ه نیز گفته بود که " این گروه  القاعد  " فاروق القحطانی " یکی از سرکرده گانِ آن،  قبل از

 بازگشت به افغانستان هستند. "  طرح ِحال بررسی در

جوزف دانفورد"  فرمانده عمومی نیرو های آیساف درافغانستان نیزدرماه جون  جنرال " 

بود که " خطرِ ۲۰۱۴ نیرو های خارجی در    کاملِ القاعده پس ازخروج ِ   بازگشتِ   م گفته 

 افغانستان وجود دارد. " 

( درمنطقه میگذرد، خواب پریشانی را می  میالدی  ۲۰۱۴ین اکنون )ماه سپتمبرآنچه تا هم

 هد شد.  اآن در آیندۀ نه چندان دور نمودارخو  د که تعبیرِ َ  مان
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 فصل سی ام 

 

 سومین پروسۀ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

 ورویداد های دیگر

درافغانستان نافذ گردید، رییس  دی  میال  ۲۰۰۱که پس ازسال    اساسی  قانونِ   احکامِ   باساِس 

از که  برگز    طریقِ جمهوری  بی انتخابات  ندارد  میشود،حق  پنجسالهیده  دورۀ  دو  ، شتراز 

دورۀ ده سالۀ  ن، در پایان ِدورۀ سوم را اعالم نماید.  بنابرآاش به    )نامزدی(  کاندیداتوری 

(  خورشیدی  ۱۳۹۳انزدهم ماه حمل سال  مطابق به شم ) ۲۰۱۴ماه مارچ  در حامد کرزی که  

نامزد های کرسی ریاست جمهوری آیندۀ کشورترتیب    صورت میگرفت، بایستی فهرستِ 

 داده شده و به نشر میرسد.

اکتوبرسال   درماه  منظور،  سال  )  میالدی  ۲۰۱۳بهمین  میزان  خورشیدی(،    ۱۳۹۲ماه 

تراک درکمپاین انتخاباتی  طریق رسانه های داخل افغانستان، بخاطراشاسمای افراد آتی از

م غرض رسیدن به کرسی ریاست جمهوری آیندۀ  ۲۰۱۴ماه های فبروری و مارچ سال  

 کشور اعالم گردید: 
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 دکتر عبدهللا عبدهللا  مربوط شورای نظار 

 دکتراشرف غنی احمد زی نخستین وزیرمالیۀ دولت کرزی 

 عبدالرب رسول سیاف رهبرجهادی حزب اتحاد اسالمی 

 زی ) برادراشرف غنی احمدزی ( حشمت غنی احمد

 قطب الدین هالل معاون گلبدین رهبرحزب اسالمی

 عبدالرحیم وردک فرمانده جهادی پیشین و وزیردفاع کابینۀ کرزی  

 سید اسحاق گیالنی فرزند پیرسید احمد گیالنی رهبرجهادی حزب محاذملی

 دل آقا کوهدامنی  

 بسم هللا شبیر 

 فضل کریم نجمی  

( مشهور به بلدوزر، فرمانده پیشین جهادی و والی والیات  شفیق احمد شیرزوی )گل آغا  

 قندهار و ننگرهاردر دولت کرزی 

 ، مربوط " حرکت روم " یا طرفداران محمد ظاهر شاهزلمی رسول دکترطب 

 محمد داوود سلطان زوی سابق پیلوت و بعداً ژورنالیست درکابل 

 حمیدهللا قادری

 سردارمحمد عزیزنعیم ، نواسۀ سردارمحمد نعیم عم محمد ظاهرشاه، فرزند  محمد نادر نعیم 

 سروراحمدزی 

 خدیجه غزنوی 

 انورالحق احدی رهبر حزب افغان ملت و وزیرمالیه  وتجارت در دولت کرزی 
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 هدایت امین ارسال

 سلمان علی دوست زاده

 دکتر فاروق اعظم 

 نادرشاه احمد زی 

 نورالرحمان لیوال 

 عبدالهادی دبیر 

 احمد نادم داور 

 قیوم کرزی  برادرحامد کرزی رییس جمهور. 

ر را بررسی مینمود، ازجملۀ   مذکو مربوط به نامزدانِ   امورِ سپس، کمسیون انتخاباتی که  

ریاست جمهوری دانسته  نامزدی    الذکر، تنها یازده تن آنها را سزوارِ فوق  بیست وهشت نفر

 انتخاباتی قرار آتی بود: کمسیون ِ تأییدِ مورد ِ  صالحیت نمود.  افرادِ  ردِ و متباقی را 

 قیوم کرزی  

 قطب الدین هالل 

 گل آقا شیرزوی 

 سردارنادرنعیم 

 اشرف غنی احمد زی 

 عبدالرب رسول سیاف 

 عبدهللا عبدهللا

 عبدالرحیم وردک 
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 هدایت امین ارسال

 زلمی رسول  

 داوود سلطانزوی 

کاری  ا ز همهادی و برخورد دارج   انتخاباتی، ک الً دارای سوابقِ کمسیون ِ  تأییدِ   ردِ  مو افرادِ 

دولت کرزی  م بودند. بعبارۀ دیگر، آنها، درامورِ ۲۰۰۱سال  و قرابت با حامد کرزی پس از

 سهم داشتند. عمدتاً منفی سیزده سالۀ آن و فرود و فرازِ 

نمودند    عالوتاً شرایطِ  ترتیب و تعیین  افغانستان را طوری  که  نامزدی ریاست جمهوری 

دارای لیاقت و شایسته گی الزم هم باشد، نتواند یا  هیچ فرد دیگری ازجامعۀ افغانی، ولو 

 اید درپروسۀ انتخابات شرکت نماید. نب 

 

 عکس یازده تن از نامزد های ریاست جمهوری افغانستان  پس ازکرزی  

نظامی به راه افتید    –سیاسی    نا امن و نا مطمئنِ   شرایطِ   تحتِ خاباتی، درون کپماین انتچ 

و گروه طالبان همانند سالهای قبل، انتخابات را نه تنها تحریم کردند، بلکه برای آنانیکه  
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دهی   رای  های  صندوق  پای  نیزاخطارمبه  " یرفتند  که  کردند  ادعا    جریانِ صادرنموده 

  . ولی، مقام های امنیتی کشوردرماه فبروری که تقریباً آغازِ زد"  انتخابات را برهم خواهند

نیرو    شدیدِ   نظارتِ   انتخاباتی بود، رسماً اعالم نمودند که انتخابات درتحتِ   پروسۀ مبارزاتِ 

های امنیتی و بصورت آرام برگزار خواهد شد. اما، رسانه های داخل افغانستان درهمین  

عبدهللا عبدهللا در والیت   انتخاباتی دکترمسووالنِ وری گزارش دادند که دوتن ازه فبرما

به قتل رسیدند و تا همین امروز ) بیست و ششم ماه نا شناس    مسلحِ   هرات، توسط افرادِ 

، سؤقصد ها و ترور ها در والیت هرات و جا  ( هنوز سلسلۀ این حمالتم۲۰۱۴رچ  ما

، وقتی دکترعبدهللا و همراهانش،  همچنان، درنیمه های ماه فبروری های دیگر ادامه دارد.

  ، موردِ ، در میانۀ راهبرگردد  کابل  میخواست به  ،مپاین وسخنرانی درجالل آبادپس از ک

  دوم نیز درهفتۀ اولِ بارِ رد.سالم بدر بُ   ، ولی جانِ  مسلحانۀ گروه طالبان قرارگرفتحمالتِ 

جون   آم ۲۰۱۴ماه  میخواس،  وی  که  عراده نگاه  چند  توسط  ازهمراهانش  ای  عده  با  ت 

حملۀ انتحاری درشهر کابل برود، درمیان راه موردِ   خویش   طرفدارنِ   تجمعِ   به محلِ موتر

ده نفرغیرنظامی کشته و اضافه  ، حدودو با آنکه باساس گزارش های رسمی  گرفتقرار

   بُرد.                 دکترعبدهللا جان به سالمتزخمی گردیدند، شخص   دیگربیست نفرِ از

قی مانده کرسی ریاست جمهوری افغانستان با  برای برگزاری انتخاباتِ یکماه  از هنوزکمتر

مارشال محمد    مرگِ   میالدی، خبرِ ۲۰۱۴یازدهم ماه مارچ سال  بود که به روز سه شنبه  

هوری اعالم گردید. هرچند وی قرارمسموع، ازبیماری ریاست جم  قسیم فهیم معاون اولِ 

  حزبِ   برخی ازمنسوبینِ   حملۀ قلبی گفته شد.  اش، مرِگ آنی  رد، ولی دلیلِ بُ رنج می شکر

ین  سؤال برانگیز خواندند، بلکه ا   وی رااسالمی و شورای نظار، نه تنها مرگِ   جمعیتِ 

،  قسیم فهیم   جمهوری گفتند.    ارگِ   حامد کرزی و تیمِ   جانبِ پدیده را سیاسی و یک توطئه از

و مبارزه  ۱۹۹۶–۱۹۹۲روسی، جنگهای بین التنظیمی سالهای    قشونِ   ضدِ   درسالهای جهادِ 

   جهاد دورانِ   مشهورِ    احمد شاه مسعود فرماندهکنارِ  گروه طالبان، پیوسته در علیه امارتِ 

  )قسیم فهیم( . ویبه رهبری برهان الدین ربانی قرارداشتاسالمی    جمعیتِ   و عضو حزبِ 

 گروه طالبان را پذیرفت و  امارتِ   سقوطِ م برنامۀ امریکا و انگلیس برای  ۲۰۰۱درسال  

ت متحدۀ مساعدت های مالی ایاال  دربرابرِ  اسالمی را  های شورای نظار و جمعیتِ نیرو 

گروه طالبان که   سقوطِ داخت. دردولت جدید التأسیس پس ازان امریکا برضد طالبان بکار

 جهانی آن در افغانستان روی  به رهبری حامد کرزی و حمایت های امریکا و متحدانِ 
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  دفاع و معاونیتِ   ، امنیت   وزارتهای  کرسی  لقب مارشالی را کمایی کرد و  آورده شد،  کار

                                                               رییس جمهور را بعهده داشت. اولِ 

پنجشیربوده   "عمرض"  ازمحلۀ  عبدالمتین  مولوی  فرزنِد  فهیم  درسال  قسیم  و 

خورشیدی درمحلۀ مذکور بدنیا آمد. حامد کرزی رییس جمهورکشور، به مناسبِت  ۱۳۳۶

تشریفاتی باالی  مرِگ فهیم، سه روز عزای ملی اعالم نمود وجسِد او توأم با مراسِم خاِص  

مۀ کابل بخاک سپرده شد. مردم افغانستان و تحلیلگراِن سیاسی تبصره  یکی از تپه های حو

                                                         ی شخصیت، کارکردهاهای مختلفی رو

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسیم فهیم  

 

اخیرِ   -لغزش های سیاسیو   او را    نظامی سه دهۀ  نبود  آوردند. عده یی هم  بعمل  وی 

یان آور تلقی نمودند.  م ز۲۰۱۴سال  انتخاباتِ   و جریانِ دربرهۀ حساس تاریخ افغانستان  

زمان ثابت خواهد ساخت که وجود و یا عدم وجود وی چه اثری    ، گذشتِ ولی بهرحال 

                                                            .  ی جریانات آیندۀ کشور خواهد داشترو 

افغانست   بیست و سوم ماه حوت سال  شبکۀ اطالع رسانی  بتاریخ  خورشیدی    ۱۳۹۲ان 
نامزدانِ   منسوبینِ   قولِ از تمام   " که  نوشت  انتخابات  بگونۀ  کمسیون  جمهوری  ریاست   
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، سی و هفت ملیون  پنج روز{ظرف سی و  }   های انتخاباتی تا کنون پیکارآغازِ مجموعی از
" شش نامزد ریاست جمهوری درپیکارهای " همین منبع گفت که  رچ کرده اند  افغانی  را خ 

  دیگر تا کنون از پول شخصی  انتخاباتی شان، ُکمکهای مالی بدست آورده اند و پنج نامزدِ 
                                                                       :  شان هزینه کرده اند و بدین قرار

داکتر عبدهللا : ُکمک دریافت شده  ؟       "  

: چهار ملیون و پنجصد و چهل و پنج هزار و سیصد و پنجاه افغانی هزینه   

 داوود سلطانزوی 

:  یکصد و چهل و هفت هزار و سیصد و هفتاد و نه افغانی هزینه  

 عبدالرحیم وردک  

: سیصد و نود و نه هزار و دوصد و هشتاد افغانیهزینه  

 قیوم کرزی 

 دریافت ُکمک :  دوملیون  و یکصد و پنج هزار افغانی

:  شش ملیون و سیصد و شصت و چهار هزار و هفت صد و پنجاه و چهار  هزینه
 افغانی

 اشرف غنی احمدزی 

 دریافت ُکمک :  دو ملیون و سیصد و چهل هزار افغانی

غانی هزینه : دو ملیون و نهصد و پنجاه و دو هزار و یکصد و هفتاد اف  

 محمد نادرنعیم  

 دریافت ُکمک :  دو ملیون و سیصد و پنجاه هزار افغانی

 هزینه : چهار ملیون و یکصد و هشتاد و سه هزار و دوصد و چهل و هفت افغانی 

 زلمی رسول 

 دریافت ُکمک :  سه ملیون و یک صد هزار افغانی 
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 هزینه : دو ملیون و هفتصد و سی و هفت هزار افغانی

الدین هالل قطب   

صفر  ظاهراً دریافت ُکمک :   

 هزینه :  پنج ملیون و یکصد و هفتاد و نه هزار و نهصد و چهل و یک افغانی 

ی و گل آغا شیرز   

صفر ظاهراً   ک : دریافت کمُ   

 هزینه :  سه ملیون و هفتصد و بیست و هشت هزار و هفتاد افغانی 

 عبدالرب رسول سیاف

صفر ظاهراً   دریافت ُکمک :   

:  چهار ملیون و دوصد و بیست و پنج هزار و نهصد و چهارده افغانی هزینه  

 هدایت امین ارسال 

 دریافت کُمک :  یک ملیون و نود و یک هزار و پنجاه افغانی  

 هزینه : سه ملیون  و پنجصد و شصت هزار و ششصد و چهل و هفت افغانی 

خاص ُکمک    کدام منبعِ کی و  شد که نامزد های ریاست جمهوری ازدراین گزارش گفته ن 

این نامزد ها که ُکمک پولی  و نیز تذکر داده نشد که آنعده ازپولی دریافت نموده اند ؟  

هنگفتِ  هزینۀ  پس  اند،  نکرده  تکافو    دریافت  کجا  از  را  ملیونی  چند 

                                                                                             نمودند؟

پنجمِ مؤ   گزارِش قرارِ  و  بیست  ثور    رخ  رسانی    خورشیدی۱۳۹۳ماه  اطالع  شبکۀ   "

" "مستقلافغانستان  کمسیون  که  آنگاه  نامزدِ ،  دو  که  نمود  اعالم  انتخابات  پیشقدم  "   

ی را  درصد  ۳۳و    ۴۳عبدهللا و دکتر اشرف غنی احمدزی( بالترتیب آرای    )دکترعباهلل

 دوم  ورِ برندۀ اصلی شناخته نمیشود و باید انتخابات به دَ آنها  وهیچ یک ازبدست آورده  

" پسرِ باتوررود،   " ملی  دوستم  جنبش   " العادۀ  فوق  جلسۀ  دوستم،  عبدالرشید    – جنرال 
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جنبش، بیشترازاین  درش درشبرغان دایرنموده گفت که " ی " را به نماینده گی از پ اسالم

تیم اشرف غنی احمدزی تا "    :وی عالوه نمود که  با دکترغنی احمدزی رابطه ندارد."

جنبش و    حزب    هنوز سه ملیون و هفتصد و شصت و شش دالر مصارفی که از وجوه  

انتخابات به مصرف رسیده را دو   مبارزات    جریان  درشخص جنرال عبدالرشید دوستم  

"... است  ننموده  تادیه  درآغازِ    باره  را  دوستم  جنرال  احمدزی،  غنی    کمپاینِ )اشرف 

بعنوان معاونِ انتخاباتی خو صورت پیروزی اعالم نموده   ریاست جمهوری دراولِ   یش 

                                                                                                (بود 

انتخاباتی مطرح میشود اینست که    مبارزاتِ   حال سؤال دیگری که در رابطه به مخارجِ 

  کدام مدرک بدست آورده بود که دراختیارِ  دالری را از هنگفتِ   جنرال دوستم این مقدارپولِ 

                                                                  اشرف غنی احمدزی قرار داد؟ 

  باال، مطلبی را ازقولِ   گزارِش   نشرِ نان، شبکۀ اطالع رسانی افغانستان، یکروز پس از همچ

ازخزانۀ وزارت مالیه، مبلغ بیست ملیون  : "  افغان درکابل چنین نوشت  یک ژورنالیستِ 

انتخاباتی برای زلمی رسول برداشت شده است ... کابینۀ دولت به    مخارج    دالربه منظور  

شده است و نیمی   غنی و هوا داران زلمی رسول( تقسمدودستۀ رقیب )طرفداران اشرف  

از بیست ملیون دالر خارج شده از بانک مرکزی به طور خود سرانه به وسیلۀ اعضای  

نتیجۀ این چنین دست بردن های  کابینه در اختیار آقای غنی قرار داده شده است ...  

دسته جمعی به ذخایر مالی دولت، یک رسوایی بزرگ مالی شبیه افتضاح ورشکسته   

بِر دیگر، کدام  ت با آن هم، هیچ منبعِ مع شدن " کابل بانک " را به وجود خواهد آورد... "

                                                               سنِد مؤثق در این مورد ارائه ننمود.

 جزیرۀ کریمه بخاک روسیه ملحق شد

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان   پروسه ی آنکه موضوعات مربوط به سومینقبل از

ض آگاهی خوانند ه های عزیز، یکی دیگر از رویداد های  را دنبال نماییم،  الزم است غر

نموده  دراینجا  جهانی راجغرافیایی  تاریخی و    –سیاسی   به  درج  باز برگردیم    اصل   و 

                                                                              : مورد بحثموضوع  
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پس شورویازفروپاشی    اوکراین،  همانند    ۱۹۹۲درسال    امپراتوری  میالدی، 

بعنوانِ سایرِ  اتحاد شوروی سابق،   نمود.     یکجمهوری های  اندام  کشورمستقل عرض 

در  که  مملکت  بحی جزیرۀ کریمه  میان شش  و  سیاه  اوکراین،  رۀ  رومانیا،  )یوگوسالویا، 

ه، روسیه و یونان(  واقع شده است، عالوه ازآنکه تاریخِ پُرفرود و فرازی دارد، ترکی 

  ، راین جزیرۀ کوچک و اما استراتژیک . دبایی و تفریحی نیز شهرۀ جهان استنگاه زی از

   :                                 مشخص زنده گی میکنند، با این شرح سه نژاد با سه زبانِ 

در صد   ۵۸        روس با زبان روسی   نژادِ   

درصد  ۲۴     یاوکراین  با زبانِ  ها اوکراینی  

درصد   ۱۲       ۱۲تاتاری با زبانِ  نژاد تاتار  

آن به استنثنأ     بوده نفوِس   مربعکیلو متر ، بیست و شش هزار و دوصد  زیرهاین ج   مساحتِ 
. در زار و یکصد و هشتاد و پنج نفراستپایتخت،  یک ملیون و نهصد و هفتاد وسه ه

پایتختِ  سیوستویول  بسر    شهر  نفر  دوصد  و  هزار  نه  و  هفتاد  و  صد  سه  کریمه، 
                                                                                              رند.میَب 

میشد، باساس امضای پیکرشوروی سابق جدا  میالدی، آنگاه که اوکراین از  ۱۹۹۲درسال  

اوکراین،   و  ماسکو  میان  توافقنامه  بعنوانِ یک  مختار ی   کریمه  خود  جمهوری  تحت  ک 

هردو کشور  یایی  موافقت صورت گرفت تا نیروی در  اوکراین پذیرفته شد و نیز حاکمیتِ 

                                              مستقرشوند. کریمه   خاکِ روسیه و اوکراین( در )

سال  در قراربود"ویکتوریا   ۲۰۲۴اوایل  جمهورِ ویچ"نوکومیالدی،  یک  رییس  اوکراین 

را    قراردادِ  اقتصادی  وسیع  و همکاری  برساند  امضا  به  اروپا  جامعۀ    درنهایت،  اما،با 

نماید. چون جهانِ او  با روسیه عقد  داد را  قرار  داد همچو  به سردمداری    ترجیح  غرب 

امپراتوری   پاشی  فرو  درنتیجۀ  توانستند  امریکا،  متحدۀ  کشورایاالت  به  های شوروی، 

)اروپای شر داشتند  یافته و درنظر  و دیگرجمهوری های  ودارندقی دست  اوکراین  تا   )

 سیطرۀ سیاسی خویش  تحتِ  قرار داد های مختلف دربا عقدِ یز  ن شوروی دیروز را    سابقِ 

بنابرآ تحرکاتِ درآورند،  و  ن،  شد  انداخته  براه  جمهوراوکراین  رییس  علیه  اعتراضی   

سلب اعتماد نمود و  " ویکتوریا نوکوویچ " رییس جمهوراز آن کشورفرجام، پارلمانِ در

                                                           رییس پارلمان را بجای وی برگزید. 
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با این استدالل که پنجاه   خویش احساس میکردند،  بناگوِش مقام های روسیه که خطر را در

گرفته اند، جزیره  این قراراوکر  وهشت درصد نفوس روسی زبان جزیرۀ کریمه تحت فشارِ 

قرار نظامی  درمحاصرۀ  شانزده.  نددادرا  مارچ    مِ بتاریخ  همه  ۲۰۱۴ماه  یا  ریفراندم  م 

،  های رسمی،  اکثریت باشنده های آنپرسی در کریمه انجام داده شد که باساس گزارش  

طرفداری هجدهم ِ  کریمه  الحاق  از  به  بتاریخ  و  دادند  رأی  روسیه  مارچ،  به  ماه 

جمهورِ والدیمیرپوتین   و  رییس  کریمه  صدراعظم  روسیه،  سیوستوویل،  شهردارِ   شهر 

نه تنها    الحاقِ   معاهدۀ رسمی کریمه بخاک روسیه را به امضا رسا نیدند. این موضوع 

، بلکه اعالم نمودند که نتایج  غربی را فراهم آورد نگرانی اوکراین و کشورهای اتِ موجب 

غربی    ، امریکا و متحدانِ هیچ وجه به رسمیت نخواهند شناخت. همچنان   همه پرسی را به

 این رویداد  ه روسیه متوسل شدند. اینکه پیامد های بیشترِ علی  تعزیزی نیزآن، به اقداماتِ 

نمیداند.                            سطح منطقه و جهان چه خواهد بود، همین حاال کس  در  

 

 

 والدیمیرپوتین رییس جمهور روسیه، صدراعظم کریمه و شهردارآن حین امضای معاهده 

  :     انتخابات ریاست جمهوری در افغانستانبرمیگردیم به موضوع مربوط به سومین 

 حوادث و انفجارها درآستانۀ انتخابات
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شان، جریان   اعالمیه یی اخطار داده بودند که بوسیلۀ حمالت و عملیاتِ گروه طالبان با نشر

  مبلغانِ ری را بهم خواهند زد. بهمین اساس، پس ازتروِر دونفرازریاست جمهو  انتخاباتِ 

حمالتِ   کمپاینِ  و  راهگیری  و  درهرات  داکترعبدهللا  کاروانِ   انتخاباتی  باالی    مسلحانه 

 ۲۰۱۴بتاریخ بیست و پنجم ماه مارچ    جالل آباد، گروه مذکور  –موصوف بین راه کابل  

کابل حمله نموده ابتدا به  انتخاباتی واقع درداراالمان شهرِ   محل هایمیالدی باالی یکی از

پروسۀ انتخاباتی را به گروگان گرفتند، ولی بعداً گزارش داده    مربوط به  تعداد سی کارمندِ 

امورداخلۀ  وزارت  منبع  یک  حال،  درعین  اند.  شده  ساخته  رها  گروگانها  همۀ  که  شد 

اعال نفرافغانستان  دو  که  نمود  این  م  گردیدند.  زخمی  دیگر  تن  دو  و  شده  کشته  پولیس 

قابل  و های امنیتی به قتل رسیدند.  درحالی بود که هر پنج حمله کنندۀ انتحاری توسط نیر

برگزاری انتخابات صورت گرفت   تذکراست که این حملۀ تروریستی درحالی باالی محلِ 

معرفی یونس قانونی بحیث    حامد کرزی رییس جمهوردرمراسمِ   که منطقه، بخاطراشتراکِ 

تحت نظارت    اراالمان، شدیداً د  واقع خیابانِ    پارلمانریاست جمهوری، به تاالرِ   اولِ   معاونِ 

                                                                           های امنیتی قرار داشت.نیرو 

، باالی شعبۀ کابل  عین روز یک حملۀ تروریستی دیگرتوسط گروه طالبانباید گفت که در 

در جدید  آباد مرکزِ   شهرِ بانک  کنُ   اسعد  دو  اثرآنرصورت گرفت که در والیت    محافظِ ، 

نظامی به قتل رسیدند و چهارده نفر دیگر زخمی    نظامی و یک تن غیرِ   فردِ بانک، دو 

زکشی  بازی بُ مربوط به    شدند. درهمین روز، حملۀ انتحاری دیگری نیزباالی یک اجتماع

کشته شده و  شده، به تعداد پنج نفرهای منتشرقندوزانجام داده شد که طبق گزارش  شهرِ در

ن بصورت گسترده تر و جنون  همچنان، گروه طالبا.  ر مجروح شدندبیست و هفت نفر دیگ

افغانستان زدند که    مختلفِ   تروریستی درنقاطِ   ازقبل، دست به عملیات و حمالتِ زده تر

                                           .غیرنظامی کشور را گرفتتن از مردمان ِ ها ده جانِ 

من  ریاست جمهوری، ض  ملی افغانستان در پایان پروسۀ انتخاباتِ   یک منبع ادارۀ امنیتِ 

 روز های  جریانِ  کشور، گفت که در های اردو و پولیِس قدردانی از دقت و فعالیِت نیرو 

قرار انتحاری که  حملۀ  پنج  و  ازشصت  بعمل  انتخابات،  داده شود، جلوگیری  انجام  بود 

  شناسایی   انتحاری بزنند،  دست به اعمالِ   آورده اند. به تعداد دوصد و دو نفر که میخواستند

مقدارِ  تُن  و دستگیر شدند.  داده میش  موادِ هشت  انتقال  کابل  بسوی  د، ضبط  انفجاری که 

شد. ترانسپورتی کشف و خنثی   وسایلِ   ضد نفر و ضدِ   ماینِ گردید و به تعداد سه هزار  
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ان، جمعاً چهل و  پروسۀ انتخابات درافغانست  باساس گزارشهای رسمی، درجریانِ با آنهم،  

 خ داد و گفته شد که این واقعات، در والیاتِ چهار واقعۀ مربوط به اخالل و نا امنی رُ 

کاپیسا،   غزنی،  فاریاب،  سمنگان،  زابل،  لغمان،  لوگر،  پروان،  بامیان،  بغالن،  کابل، 

  واقعاتِ   دایکندی، پکتیکا، بادغیس، قندوز، کندهار، سرپُل، ننگرهار و کنرصورت گرفت.

 افراد،  راه گیری واختطافِ   ، ماین گزاری،وهاوان  موشک  شلیکِ ،  انفجار   نظر شاملِ   موردِ 

مسلحانۀ مستقیم باالی مواضع   بودسازی صندقهای مملوازبرگه های رای دهی، حمالتِ نا

این رویداد  دراثرِ   صندوق های رای وامثالهم بود که   حامالنِ رای گیری، کشتارِ   ومحالتِ 

سخنگوی    دو نفرکشته شده و بیست و نه نفر دیگرمجروح گردیدند. به تعداد بیست و  ها،  

مامورپولیس    ابات، دوازدهانتخ در رویداد های امنیتی روزکه "    وزارت امور داخله گفت

و چهارغیرنظامی کشته شده پانزده تن از نیرو های پولیس و چهل وسه نفر غیرنظامی  

                                                                                      شدند"  زخمی

جمهوری افغانستان، علی رغم    ریاستِ سوم ِورِ دَ   پروسۀ انتخاباتِ  مردم درهرچند اشتراکِ 

قابل تصور بود، اما ترده وغیرِ کشورگس  تهدید های امنیتی و بدی وضع هوا درسراسرِ 

رای دهی، بیشتر از سه هزار و پنجصد    مختلفِ   گزارش های مطبوعاتی ازساحاتِ قرارِ 

این  برخی از  قانونی هم صورت پذیرفت که  ضدِ   تخلف، دست اندازی و اقداماتِ   موردِ 

.  ندطریق رسانه های تصویری افغانستان نیز به نشر رسانیده شد، ازتخلف ها و تهدید ها

اه دموکراسی  وسیع مردم برای رای دهی را یک موفقیت در ر  با آنهم، تحلیلگران، اشتراکِ 

           افغانستان و شکست و افتضاح برای گروه های تروریستی خواندند.    هرچند نیم بندِ 

شخصی بنام " ذبیح هللا مجاهد" سخنگوی گروه طالبان با ارسال پیامی به رسانه ها ادعا 

که   ظهرِ   آنهانمود  اپریل    پنجمِ   روزِ   تا  حمله  ۲۰۱۴ماه  وشش  چهل  و  دوصد  جمعاً   ، م 

                                                                    .    کشور را انجام داده اند درسراسرِ 

ازپایانِ آنچه   یکبارِ   انتخاباتِ   اولِ   پروسۀ  پس  افغانستان،  جمهوری  اذهانِ   ریاست    دیگر 

عالمیه  گروه طالبان طی انتشاریک ا، این بود که  آشفته نمود   را  افغانستان   عمومی مردمِ 

  درافغانستان را آغازنموده اند.    شان  علیه اهدافِ "   خونیِن " بهاریادعا کردند که حمالتِ 

  شهر ها و والیاتِ ه، یک سلسله حمالت و انفجارات در همین اعالمی انتشارِ چنانکه پس از

زابل اختطاف  حکومتی را که دربازِ شد و گروه مذکور به تعداد هفت سرکشور گزارش داده  
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غزنی حمله نموده حتا ی سر ب ریدند، باالی شفاخانۀ شهرا بیرحمانه ترین وجهند، ب نموده بود 

هلمند یورش  پولیس دربستر را کشتند و زخمی نمودند، باالی پاسگاه ِوی  ر افتیده  بیمارانِ 

ل رسانیدند، باالی میدان هوای کابل و بگرام موشک شلیک  سربازان را به قت ه تن ازرده  ن  ب  

،  د نیدن دادی را به قتل رساعدلی والیت ننگرهار حمله نموده تع  امورِ  عمارتِ کردند، باالی 

آن،  ته و آنرا منفجرنمودند که در اثرِ ننگرهاربمب گذاش  مواصالتی پولیِس   دریکی از وسایطِ 

  بردهغزنی یورش     والیتِ   های پولیِس اه نیرو شته و زخمی گردیدند، باالی پاسگتعدادی ک

                                                                                امنیتی را کشتند.  یکتعداد افرادِ 

  ادارۀ امنیتی والیت جوزجان درشمالِ  خبرگزاری " باختر" و به نقل ازباساس گزارِش  

جوزجان، فرمانده    -اندخوی    شاهراهِ   جۀ یک کمین درمسیرِ افغانستان، گروه طالبان درنتی 

عه بیست  روزجم   راهانش به قتل رسا نیدند، سحرگاههمنیتی والیت مذکور را با سه تن ازام

نموده و تلفاتی را به  هرات حمله   کونسلگری هندوستان درماه می، باالی عمارتِ   سومِ و 

"     حزب " بهارتیه جناتادرآستانۀ پیروزی انتخاباتیِ آوردند. این حملۀ تروریستی دقیقاً  بار

مراسمِ و   شدجدیدِ   صدارعظمِ   تحلیفِ   برگزاری  داده  کشورانجام  آن  تحلیلگرانِ   سیاسی  .   

اقدامِ اظهار این  که  تروریستیداشتند  نوعیت و خصوصیتِ   نظربه  از  ،  بایستی  سوی  آن، 

حامد کرزی و آقای " مودی "  پاکستان سازماندهی شده باشد. ولی    ارتِش   شبکۀ استخباراتِ 

خصمانۀ    تلفونی اظهار داشتند که چنین اقداماتِ   صدراعظم جدید هند، ضمن یک گفت وشنیدِ 

دار   خدشه  را  کشور  دو  متقابلۀ  همکاریهای  و  روابط  نمیتواند  هرگز  تروریستی 

                                                                                                        سازد. 

حمله و خونریزی تا همین اکنون که این سطورنگاشته میشوند،  این سلسله ازقتل و قتال و 

                                                                                        همچنان ادامه دارد.  

                                                انتخابات صدارتی هندوستان  

باید عرض شود که این    حال که ازپروسۀ انتخاباتِ  پارلمانی هندوستان سخن بمیان آمد، 

اپریل   ماه  های  نیمه  در  تقریباً  و  ۲۰۱۴پروسه  تعداد هشتصد و چهل  به  و  آغازگردید  م 

سهم گرفتند.  این پروسه   رای دهی درشرایطِ   واجدانِ   بعنوانِ آن کشور   چهارملیون شهروندِ 

به    (بی جی پی  " جناتا " یا )روزی حزبِ ه می با پی مادوشنبه نزدهمِ این انتخابات به روز
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" مودی  نارندرا   " برابرِ رهبری  مجربِ   حزبِ   در  و  دار  "  )  سابقه  یافت.  پایان  کنگره( 

سال   در   " پارتی  جناتا  در۱۹۸۰بهارتیه  دهه،  سه  وظرف  گردید  تأسیس  هند    سراسرِ م 

حزبِ  بنام  حزب  این  یافت.  نیز  گسرتش  هندوئیسم  ملیگرا  به  اعتقاد  که  میشود  دارد.  یاد 

ن، ازیکطرف   خویش میباشد، بنابرآسلفِ  گستاخی های پاکستان جدی ترازبرابرِ اماچون در

ابت  ، آنهم در رقو اقتصادی خودش را با افغانستان  ممکن است روابط و همکاریهای فنی

سی های دولت  درصورتیکه تغییرات دیگری درسیاست و پالی )،  با پاکستان توسعه ببخشد 

، میتواند قدم  سیاسی درمنطقه ین رقابتهای  ن چ،  سوی دیگر و از  اشرف غنی رونما نگردد(

ن صورت،  افغانستان بمیان کش د که البته درآبخصوص دردیگری را    سردِ   به قدم، جنگِ

هند و  .خواهد شد  و نیابتی    رقابتی   چنین جنگِ  ینگزدۀ آن قربان ج بازهم افغانستان و مردم ِ 

خوردۀ  پاکستان   سوگند  دشمن  ازاستعماربریتانیا،  شان  آزادی  حصوِل  اوایِل  ازهمان 

                               .یکدیگربوده و تاکنون، سه مرتبه درگیرجنگ های خونین شده اند

شهرک های  ان باالی نیرو های امنیتی کشوردرگروهی ش  به سلسلۀ حمالتِ    مسلحطالبانِ 

بدخشان نیز انجام داده    "ی مناطق " وردج " و درۀ "یمگانباال، حمالتی را کشور   مختلفِ 

  برای مدتی   متذکره را  محالتِ   نظامی، کنترولِ  غیرسربازان و افرادِ عالوه ازقتل یکتعداد از 

انتخاباتِ   آنها همچنان، به سلسلۀ تالشهای شان غرض برهم زدنِ   بدست گرفتند.    پروسۀ 

اقداماتِ  به  دست  افغانستان،  جمهوری  زیادی   خونینِ   ریاست  تروریستی  و    انتحاری 

م به تعداد بیست  ۲۰۱۴ماه جون  مثالً، بتاریخ هشتم ِ   زدند.  کشور  مختلفِ   ها و نقاطِ درشهر

ضرورت نیرو های بین المللی در افغانستان را   موردِ  موادِ  و پنج عراده کانتینرهای حاملِ 

بهسودِ  در  بو   که  پس  ننگرهارمتوقف  یکروز  کشیدند،  آتش  به  عمارتِ ازآدند،  باالی    ن، 

سیدحسین  حامل ِ  والیت ننگرهارحملۀ انتحاری انجام دادند، باالی کاروانِ   محکمۀ استینافِ 

  حاملِ   در درۀ غوربند حمله کردند، کاروانِ   " حرکت اسالمی افغانستان "حزبِ انوری رهبرِ 

ریاست   کرسی  نامزد  قراردکترعبدهللا  آماج  کابل  شهر  در  را  باالی  ،  دادندجمهوری 

نامزدافرادِ  همین  انتخاباتی  بارِ   کمپاین  هرات،  والیت  مربوط  کهنه"  کشک   " قریۀ    در 

یازده   دستِ   ، انگشتانِ دیگرحملۀ مسلحانه انجام داده به تعداد پنج نفر را به قتل رسا نیدند 

" مربوط والیت هرات رای داده بودند، بیرحمانه  سنگی  رباطِ   کشکِ " درشهرک ِ  کهنفر را  

بس ِحامِل آنها به قتل رسا نیدند.    انتخاباتی را در و د، به تعداد یازده ناظم و ناظرِ قطع نمودن 
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گرفت.   قربانی  نظامی(  غیر  و  )نظامی  مردم  زیاد  تعداِد  از  حمالت،  این                                                                                                        همۀ 

                                                                                               الیت سمنگان، 

                                                                                       تعداد کشته شده ها : 

نفر  ۱۸  - غیرنظامی ها  

نفر  ۱۷۶ -سربازان        

نفر   ۳۳-طالبان           

: زخمی ها   

نفر  ۷۴-غیرنظامی ها      

نفر ۳۹  -سربازان          

۶۳-     طالبان           

بود که درهمین روزها، جمعاً    نفر  امده  مورد     ۵۰۶حملۀ مسلحانه و    ۲۷۳درگزارش 

توسط انفجاردادِن بس ِحامِل آنها به قتل رسا نیدند. همۀ این حمالت، از تعداِد زیاد    شلیک  

                                                             )نظامی و غیرنظامی( قربانی گرفت. مردم  

مورِد شلیِک    ۵۰۶حملۀ مسلحانه و    ۲۷۳درگزارش امده بود که درهمین روزها، جمعاً  

یِم گروه طالبان باالی محالت و مواضعِ مختلِف انتخاباتی و یا علیه نیروهای امنیتی  مستق

اباتی نیزیک سلسله عملیاِت خونیِن تروریستی  انجام داده شد. حتا درپایاِن روزهای انتخ 

گروهی   گستردۀ  حمالِت  مثالً،  شد.  انداخته  راه  به  افغانستان  والیاِت  وسایِر  درکابل 

باال  ازماین  )چهارهزارنفری(  انفجاِرناشی  چندین  شد،  داده  انجام  هلمند  والیت  ی 

تلفاِت زیاد جانی و مالی را به بارآورد، باالی یکعراد بِس   درقندهارصورت گرفت که 

حامل کارمنداِن وزارت دفاع حملۀ انتحاری انجام داده شد که تعداد زیادی ازکارمنداِن 

ه تانکرهای حامِل نفت برای نیرو  مذکوربه شهادت رسیدند، باالی حدود چهارصد عراد

تنها تمام تانکرها طعمۀ  های ناتو درغرِب شهِر کابل حملۀ موشکی انجام داده شد که نه  

 آتش شدند، بلکه به تعداد چند صد نفر، شامل راننده ها ومؤظفیِن تانکرهای متذکره جان 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1491 

 

 

 انگشتان قطع شده ی رای دهنده گان 

ارگون مربوط والیت پکتیکا، بتاریخ    شهرکِ   مزدحمِ عظیمی دریک بازارِ باختند، انفجارِ 

  از پنجاه تنِ و بیشتر  جان باختندنفر   ۹۰انجام داده شدکه دراثرآن، بیشتراز  ماه جوالی۱۴

بل  راکتی باالی میدان هوایی بین المللی کا  ن، حمالتِ دیگرزخمی شدند، دو روزبعد ازآ

پروان، فراه، بادغیس وشهرها وشهرکهای    والیاتِ صورت گرفت، انفجارهای بزرگ در 

سپرد.             تروریستی که صد ها نفر را بکام مرگ  پلخمری، بگرام وسایر واقعاتِ   

(  " نی   " هشتمِ ادارۀ  بتاریخ  درافغانستان(  خبرنگاران  کنندۀ  حمایت  اپریل    سازمان  ماه 

  متی و لت و کوبِ قتل، بی حر   انتخابات، هشت موردِ   درکابل اعالم نمود که درجریانِ 

متنفذینِ  و  پولیس  پارلمان،  وکالی  دولتی،  نیروهای  توسط  غیره   خبرنگاران  و  محلی 

جالل  در   (یک)تلویزیون  آرین " خبرنگارِ  آن اداره گفت که  " ولی  صورت گرفت. مسوولِ 

"آباد خبرنگارِ ،  مستمند"  درسلیمان  پژواک  خبرگزاری  نوری"  شبکۀ  قیام   " ننگرهار، 

خالدآگاه  " ،  تخار " شفیق پویا " در  ،کابل در  (یک )  تلویزیون  ید خبرنگارِ تمیم حم درکابل،  

امینی   "  و   درمزار  "یعقوبی تلویزیون "    "ادریس  ساقی " درهرات مورد تهدید،  گویندۀ 

ورعالوه نمود که " درافغانستان ادارۀ مذک  گرفتند. قرار  وضرب وجرح  لت و کوب  ، توهین
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{ چهل و دو خبرنگار در رویداد های مختلف  ۲۰۱۴ریل  تاکنون }هشتم ماه اپ   ۲۰۰۲سال  از

                                    خارجی بودند. "آنها خبرنگاران ِ کشته شده اند که سیزده تنِ 

م، یک  ۲۰۱۴ماه آگست    رسانه های داخلی افغانستان همچنان اطالع دادند که بتاریخ سومِ 

مسلحانه  سؤقصد ِ  کابل موردِ همدرد( درشهرآژانس خبری پژواک بنام )عزیزهللا  خبرنگارِ 

قرارگرفت و مجروح شد. گفته شد که خبرنگارمذکوردرجریان پروسۀ انتخابات کرسی  

افغا برریاست جمهوری  مبنی  در روندِ نستان، گزارش های متعددی  و دستکاری    تقلب 

اعالمیه یی به این  طی نشر  "ود. مؤسسۀ "نیبه نشر رسا نیده ب رد آوری و  انتخابات را گِ 

  خبرنگاران، بارها برای مقام ها و نهاد های مسوولِ   جانِ   مناسبت گفت که " موضوع حفظِ 

"             این زمینه بخرچ نداده اند.  دولتی گوشزد شده است، ولی تا کنون تالش جدی در  

، گزارش خلی و خارجیدا  م بود که رسانه های ۲۰۱۴ماه آگست    همچنان درهفتۀ اول  

کوب   و  لت  به  دومربوط  ازخبرنگاران    "    تن  فردا  راه   " و  خورشید"   " تلویزیونی 

محل   ودر  دو  را  آرا    تفتیش    درشهرکابل  که  بود  آمده  درگزارش  نیدند.  رسا  نشر  به 

افراد  خبرنگار   توسط  احمدزی  تیم    مذکور  غنی  نامزد    اشرف  دو  از  ریاست    یکی  کرسی 

                                                                 مورد حمله قرار گرفتند. جمهوری

"  خورشیدی گزارش دادکه    ۱۳۹۳خبرگزاری " کوکچه " بتاریخ شانزدهم ماه اسد سال   

ِن  در ماه های اخیر و به ویژه در دو سه هفتۀ گذشته، خشونت ها علیه خبرنگاران و فعاال 

رسانه یی به گونۀ بی سابقه ای افزایش یافته است ... در سه هفتۀ اخیر، نزدیک به پانزده   

"                           مورد خشونت علیه خبرنگاران در والیاِت مختلف انجام شده است.    

درعین زمان، حامیان پاکستانی گروه طالبان نیزحمالت موشکی شان باالی مناطِق جنوب  

شوِرما را شدت بخشیده و تلفاِت جانی و مالی قابِل مالحظه را بار آوردند. چنانکه  شرقی ک

حمالت و تخطی  وزیر امورداخلۀ افغانستان در نشسِت " شورای امنیت ملی " گفت که "

های مرزی جانب پاکستان افزایش یافته است . .. درچند  روز اخیر، بصورت منظم و  

پایگاه { های  مرزی افغانستان } ازسوی پاکستان{    سیستماتیک، حمالت باالی پوستۀ }

 صورت گرفته است ... "                                                                                      
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ادریس امینی گویندۀ تلویزیون ساقی  وعکس باال    خالد آگاه یعقوبی  عکس پایین    

http://www.khaama.com/wp-content/uploads/2014/07/936053_706334569414769_7972908714844558474_n.jpg
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ازموضوعاتِ  جانبِ   جالبِ   یکی  که  بود  این  و روز  درهمین شب  برای    توجه  پاکستان 

جانب ِ از  رسمی  باربگونۀ  تا  نخستین  خواست  طالبان  افغانستان  رهبر  هللا  مالفضل   "

ز بین ر و نورستان را اپاکستانی را به اسالم آباد سپرده و مخفیگاه های طالبان در کن  

افغانستان، بخصوص ادارۀ   ین تنها نبود. مقام های پاکستانی درعین حال، جانبِ ا ببرد. "   

گسیلِ   امنیتِ  و  چینی  توطئه  به  متهم  را  کشور  خاکِ   ملی  از  به  تروریستها  افغانستان   

سیاسی قرار   آگاهانِ پاکستان نمودند. چیزی که کامالً تازه گی داشت و مایۀ تمسخرِ قلمرو 

                                                                                              گرفت. 

کرسی ریاست جمهوری افغانستان پس از    انتخاباتِ   ورِ آنکه نتیجۀ نهایی سومین دَ ازقبل  

دازیم،  میالدی را درج این صفحه نموده به معرفی رییس جمهور جدید بپر  ۲۰۰۱سال  

   :                     لزوماً ازیک سلسله رویداد های دیگر نیزبایستی تذکری بعمل آوریم

                                   رویداد های ناگواردرآستانۀ انتخابات    

  ریاست جمهوری افغانستان، متأسفانه یک سلسله حوادثِ   درآستانۀ برگزاری انتخاباتِ   *

شدنِ   پُرتلفاتو  طبیعی    ناگوارِ  جاری  زلزله،  لغزِش   مانند  کوچ،  سیالب،  برف  زمین،   

بر  خداد. مثالً،  کشور رُ   درشمالِ   بخصوص  نیز   توفان، سردی هوا، خشکسالی و امثالهم 

داخلی،    وفقِ  منابع  ششم ِگزارشهای  فبروری  بتاریخ  درم۲۰۱۴ماه    برفِ   ریزِش   اثرِ ، 

ان تلف گردید  شمال کشور، ال اقل به تعداد پنجصد رأس حیو   والیاتِ سنگین دربرخی از

   رفتند.                                                 پنجاه نفربکام مرگو به تعداد بیشتراز

زمین در والیت های پروان و بامیان، دست    شدید و لغزِش   برف و بارانِ   ریزِش   دراثرِ *

                                                                                    کم پنج نفر کشته شدند. 

فر جان  ن جوزجان، به تعداد بیست وهشت  ر والیت  شدید د  برف و بارانِ   ریزِش درنتیجۀ  *  

شد.                       وسیع زراعتی خساره مند  ن های  های شان را از دست دادند و زمی   

نفر تلف شد و دوصد مغازه   درنتیجۀ سرازیرشدنِ *   سیالب در والیت بادغیس، هشت 

                                                                                    تخریب گردید. 
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منابع رسمی افغانستان اعالم نمود    قولِ م از۲۰۱۴ماه فبروری  * خبرگزاری بی بی سی در

ر یکصد و  م، حدود سه صد و هشتاد وسه مورد حادثۀ طبیعی د ۲۰۱۲که " تنها درسال  

گ چهارصد و هفتاد و هشت  خ داده که باعث مر ( افغانستان رُ نود وپنج ولسوالی )شهرک

                                                                                 ه است."       نفر شد

این سیالبها   کودکان به بی بی سی گفت که " تعداد قربانیانِ  حمایت ازسخنگوی دفترِ *  

آمار نشان میدهد که بیش  نسبت به آنچه توسط مقام های محلی اعالم شده ، بیشتر است و  

                                                          خود را از دست داده اند.    از صد نفر جانِ 

 سرازیرشدنِ   اثرِ  کشور به رسانه ها گفت که " دریک منبع رسمی افغانستان درشمالِ *  

کشور، ده    ربِ سیالب در والیت های بادغیس، جوزجان، فاریاب و سِر پُل درشمال و غ

و چهل    یکصد و شصت و نه نفر پیدا شده  ها نفرکشته و ناپدید شده اند که تاکنون اجسادِ 

ها نان پنجهزار و سه صد منزل و هزارو یک نفر نا پدید هستند. .. در این حادثه همچ 

   "                        کشاورزی تخریب و تعداد زیاد مواشی از بین رفته اند.  هکتار زمینِ 

دخشان والیت ب  دیگری دراین تراژیدی برچیده نشده بود که حادثۀ مرگ آورِ   هنوز دامنِ *

" مربوط  خشک   روستای " آبِ  زمین درشدید و لغزِش   بارانِ بوقوع پیوست و آن عبارت از

ان گزارش دادند  منبع امنیتی بدخش  قولِ ود. خبرگزاریها ازارگو" درآن والیت ب "شهرکِ 

ِگل و آوار مدفون    محل به زیرِ   از دوصد نفراز ساکنانِ  زمین، بیشتراین لغزِش اثرِ که در

                                                        شده و حدود سه صد خانه ویران گردید. 

ً   اما، گزارِش * حادثۀ    ناشی از   تلفات  رسید، گفته شد که " تعدادِ  به نشر دیگری که متعاقبا

اد به بیش از  اتفاق افت    زمین درولسوالی ارگوی بدخشان که به تعقیِب رانِش اولرانِش 

بی بی سی گفت که " رانش } لغزش{    . والی بدخشان به خبر نگارِ نفر رسیده است  ۲۵۰۰

افتاده است و بیشتر    انی یک ساعت ازیکدیگر اتفاقحله و به فاصلۀ زمدر دو مر زمین  

اول آمده    رانِش   ک به آسیب دیدگانِ برای کمُ قریه های مجاور ، کسانی بودند که ازقربانیان

                                                                                               . بودند



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1496 

 

 

در بدخشان   ناشی ازلغزش زمین  صحنه یی ازویرانی  

 خساره مردمِ    حامد کرزی، آنچنان که، این بود که دولتِ آنچه دراین میان تأسف باربود    

به  کشور  شمالِ   والیاتِ   دیدۀ نتوانست  شفاهی،  های  ادعا  رغم  علی  داشتند،  انتظار 

جامعۀ    النِ قربانیان وزیان دیده گان برسد. چنانکه  برخی از اعضای پارلمان، فعاسروقت ِ

دولتی را مورد    کافی مقام های   توجهِ   ، نا توانی و عدمِ کم کاریعینی،    مدنی و شاهدانِ 

قرار شدید  مقام دادند.  انتقاد  توجهی  کم  یا  و  مسوولِ ناتوانی  بودهای  بحدی  دولتی  که   

به زودی    آوارها گیرمانده بودند،نمازجنازۀ غیابی برای دوهزارو پنجصد نفری که به زیرِ 

بدونِ خوانده   یعنی  دهندۀ  شد.  نجات  و  انسانی  دلسوزانه،  های  تالش  و  )  آنکه  داخلی 

را مرده و نابود    زنده مانده های احتمالی ادامه یابد، همۀ آنان   نجاتِ   غرِض (الزم  خارجی

                                             شده تلقی کردند و ُجست و جو را بی فایده خواندند.

حادثه، فضای کشور  غمناکِ   طنینِ هنوز  که جاری شدن سیالب در"  این  بود  انباشته  را 

اطرافِ تنگی   و   " و    تاجقرغان  نمود  قطع  را  بلخ  والیت  به سوی  مواصالتی  راه  آن، 

در بزرگِ   مشکالتِ  همچنان،  آورد.  بوجود  مردم  برای  را  دیگری  اولِ   جون  هفتۀ  ماه   

، حدود یکصد نفر  ن سیالب های مدهش در والیت بغالن ، بارانهای شدید و جریام۲۰۱۴

،  مردم  را ویران کرد شگاه فقیرانۀ  مرگ سپرد، بیشتر از هزارباب کلبه و رهای   را بکامِ 

مرد و زن و کودک نا پدید گشتند و صد ها رأس مواشی نا بود شدند.  ازصد ها نفراعم  
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این حوادث درحالی بوقوع پیوستند که دولت حامد کرزی به هیچ صورت توجه، توان و  

رحمن رحمن  نداشت. چنانکه شخصی بنام فضل ال  وارده  آماده گی رفع مشکالت و مصایب

تا حال  نگاران گفت که "  الن با صراحت به خبر نوردربغ  گذرگاهِ ی امنیتی  فرمانده نیرو 

نا پدید شدۀ خود را  پیدا    ، مردم تالش دارند تا بستگان  ک ما نیامده استهیچ کسی به کم  

                                                                                         " کنند ...

اعضای تعدادی از  درهمین شب و روز این بود که گزارش داده شدقابل توجه دیگرنکتۀ  

از یکی  رهبری  به  درکابل  طالبان  گانِ گروه  اکبرآغا  سرکرده   " بنام  یک    آنها  "، طی 

" را اعالم نمود.  نام " راه نجات افغانستانکابل، تشکیل سیاسی بِگردهمآیی علنی در شهرِ 

گزاری بی بی سی که شاهد صحنه بود، گزارش داد که در این مراسم صد  خبر خبرنگارِ 

بودند.                                            ها نفر از اعضای گروه طالبان حضور یافته    

نمود و باعث انتقاد و نگرانی    همه توجه مردم و منابع سیاسی را بخود جلبآنچه بیشتر از

این بود کافکارِ  تنها از زمرۀ سرکرده گانِ ه "اکبرآغاعامه شد،  نه  گروه     شناخته شدۀ" 

از رهبریکدسته  بلکه  گانِ طالبان،  کننده  کارمندِ   اختطاف  درسه  ملل  سازمان  سال   

به شانزده سال حبس محکوم    سوی مراجع قضایی کشور بود که قبالً از  نیز  میالدی۲۰۰۴

  انه بصورت مخفی    حامد کرزی فرمانِ   صدورِ   اثرِ رم د ۲۰۱۰شده بود. ولی بعداً درسال  

کابل  درشهر  علنی صدها عضوگروه مذکورآمدنِ زندان بیرون آورده شد. همچنان، ِگرداز

نیرو های داخلی    بر دولت و نیرو های خارجی، آنهم درحالیکه عمالً دربراچشم ِو پیش ِ 

جنگیدندو  می  میریختاندندو   خارجی  دستگیری  آنکه  سوای  ،خون  باز مورد  یا،  و   پرس 

دیگرپرده از    و یکبارِ   تگرفد، مایۀ نگرانی و سؤظن عامه قرارمجازات قرارداده شون 

بی بی   گزارشگرِ روی توطئه های پیدا و پنهان علیه منافع ملی مردم افغانستان برداشت. 

این مراسم کسانی نیز بودند که حمالت مسلحانۀ    " درمیان سخنرانان  سی عالوه نمود که  

                                                                            آن دفاع میکردند. "توجیه و ازطالبان را  

ثورسال    وبسایت"حزبِ  ماه  شانزدهم  شنبه  سه  تاریخ  به  افغانستان"  همبستگی 

مفصلی  ،  خورشیدی خویش۱۳۹۳ نسبتاً  ما  را درگزارش  که  نشر رسانید  به  این مورد 

از هایی  میگنجانیم  آاینک، گوشه  دراینجا  را  روزهای گذشته، شاهد  ن  در  کابل  دو    :" 

بخش  گ   دو  در  روز    ردهمآیی  این شهربود.  رهبری    ۱۹جداگانۀ  تحت  جهادیها  اپریل، 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1498 

 

نجصد تن  حدود پن  ردهم آمدند و یک روز پس ازآعبدهللا و محقق درهوتل انترکانتننتال گ  

 نزدیکی غازی ستدیوم )کشتارگاه دوران  عید گاه کابل در  مسجد  از اعضای گروه طالبان در

ریاست جمهوری    طالبان( تجمع کردند. صدای تکبیر و ترانه های طالبی این گروه تا ارگ  

داشتن زیادی  های  تجمع مشابهت  درمورد  دمیرسید. هردو  زنی  چانه  زیرا  چگونگی   ؛ 

ردهمآیی بود... مال و چلی بچه زیرنام  اصلی هردو گ    ت و رسیدن به ارگ هدف  قدر  قاپیدن  

 " شورای نجات افغانستان" در مسجد عیدگاه جمع شده و اعالم داشتند که در تالش  

اسالمی " هستند که درآن از مجاهدینی که در جنگ های    یک " حکومت مستقل    ساختار  

طالبان و   دی به نام سید اکبرآغا ازرهبران  داخلی دست داشتند دعوت نخواهد شد... فر

غیر  ردهمآیی اعالم کرد که باید از اعمال  پسرکاکای سید طیب آغا سکرترمال عمردر این گ  

آنانیکه   به  افغانستان  سیاسی  آیندۀ  در  و  شود  جلوگیری  کرزی  حکومت  در  اسالمی 

                                           ..."درجنگهای داخلی دست داشتند؛ سهم داده نشود

طالبان  اقتدار    در زمان    ...سید اکبرآغا: "بستگی افغانستان" همچنان نوشت که هم  "حزبِ 

" ) شاخه ای از گروه طالبان( بود و همزمان به حیث  رهبر گروه " جیش المسلمین

طالبان در والیت وردک فعالیت داشت... مال احمد زی فردی با ریش دراز و   قوماندان  

قیافۀ وحشتناک    }دستار{   گیلن   با همان  پشت میز  طالبی    بزرگ و چپلی های چرگین 

زنان در   اخالقی، حضور    خطابه قرارگرفت و با دشنام های غلیظ و بیرون از چوکات  

انتحاری و انفجار های طالبان    حمالت  زحکومت کرزی را فحاشی نامید و ا  اداره های

بیشماری در   زنان   آنها نمی بود حاال  دفاع کرد. او گفت اگر مرمی های طالبان و حمالت  

اداره ها حضور داشتند و فحاشی به حدی میرسید که در کنار هر خانه یک سینما ایجاد  

                                                                                            میشد..."

ردهمآیی  این حرفها درحالی مطرح شد که امنیت این گ    "همبستگی افزود که    نشریۀ حزبِ 

امریکایی ها نیز از منطقۀ باالحصار،  بزرگ    را پولیس افغانستان بر عهده داشت و بالون  

داشت."                            ردهمآیی را با کمره های فلمبرداری تحت نظارت این گ    

بان را به  ...سازمان استخبارات پاکستان، طال: "منابع آگاه نوشت که مذکور ازقولِ   حزبِ 

: دستۀ اول متشکل ازطیب آغا، حافظ مجید، امیرخان حقانی،  سه بخش تقسیم کرده است

، ضیا آغا، تورک آغا بوده که از مولوی عبدالقیوم  لرووف، خادم عبدامالمحمد عیسی
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حمایت   شده  برکنار  سمت  ازاین  اخیراً  که  طالبان  نظامی  شورای  ذاکررییس 

                                                                                           مینمایند.  

، مولوی اللی، مال ابراهیم مشهور به " صدر"  ثانی  آغا، مال  دستۀ دوم، متشکل از مالگل  

و مولوی عبدالحکیم میباشند که از اختر محمد منصور حمایت و برعلیه عبدالقیوم ذاکر 

                                                                                           میباشند. 

مالعبدالرزاق، سراج الدین حقانی، امیرخان    دستۀ سوم، متشکل ازمالحسن رحمانی، 

                                                 " متقی که برخالف دستۀ اول و دوم میباشند. 

بی سی     بود که شبکۀ خبرگزاری بی  پروریها  و مال  بازیها  دربحبوحۀ چنین سیاست 

که حدود پنجسال اسیر    : " یک سرباز  امریکاییم نوشت۲۰۱۴بتاریخ سی ویکم ماه می  

طالبان در افغانستان بود، در برابر رهایی پنج زندانی طالبان }اززندان گوانتانامو{ آزاد 

ساله    ۲۸شد."  همین خبرگزاری از قول  منابع امریکایی عالوه نمودکه " بوئی برگدال  

".  به نیرو های امریکایی تحویل داده شده و از وضعیت  سالمتی خوبی برخوردار است  
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 گوشه یی ازگردهمآیی طالبان درمسجد عیدگاه کابل وتحت نظارت دقیق بالون جاسوسی امریکا 

( عکسهای باال نیز از وبسایت حزب همبستگی افغانستان گرفته شده است)  

گوانتانامو    امریکایی از زندانِ رهایی یک سربازِ   برابرِ به گروه طالبان که درمربوط    افرادِ 

                                          : ارگزارش رسانه ها عبارت بودند ازرها شدند، قر

طالبان امارتِ  سابق رییس ارتِش مالمحمد فاضل آخند    

طالبان  امارتِ والی بلخ در سابق  مال نورهللا نوری   

گروه   امارتِ  در دورانِ  و وزیرامورداخله ی والیت هراتسابق وال مالخیرهللا خیرخواه

 طالبان

طالبان امارتِ  معاون شبکۀ استخباراتِ   مالعبدالحق وثیق  

طالبان امارتِ  فرمانده نیرو های ارتِش و مال محمد نبی    
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 تصویرپنج تن از سرکرده گان گروه طالبان که اززندان گوانتانامو آزاد شدند 

خورشیدی  ۱۳۹۳ماه جوزای سال    درهمینجا گفتنی است که به تاریخ هفتمِ این موضوع نیز

می   اخیرماه  در۲۰۱۴)هفتۀ  و  دَ م(  دومین  جمهوری    ورانتخاباتِ آستانۀ  ریاست  کرسی 

 دولت  استیذانِ   افغانستان، باراک اوباما رییس جمهورایاالت متحدۀ امریکا، ظاهراً بدونِ 

سرزده )بگونۀ  واردِ افغانستان،  کابل    میدانِ   (  متری  کیلو  درپنجاه  بگرام  نظامی  هوایی 

سربازانِ  دراجتماع  وی  ضم  گردید.  و  نمود  سخنرانی  درآنجا  ازامریکایی  آنکه  "  ن 

ارتِش فداک اخیرِ   اری" های  تا  که  گفت  نمود،  قدردانی  جاری    سالِ آن کشوردرافغانستان 

امریکا افغانستان را ترک    های ارتِش نُه هزار و پنجصد نفر، کلیه نیرو م به استثنأ  ۲۰۱۴

خواهند گفت. جالب این بود که " اوباما " نه به کابل سفر کرد و نه با حامد کرزی رییس  

                                                                  رد.  جمهورکشوردیداربعمل آو 

بدونِ سفرِ  آنهم  افغانستان،  به  امریکا  دولتِ   حاکمانۀ رییس جمهور  قبلی  میزبان،    اطالع 

درارگ ِ  را  حلقاتِ واکنشهایی  کشور    جمهوری،  های  رسانه  درسطح  و  دپلوماتیک 

                                                                                          برانگیخت.

و گروه طالبان    یسیاسی، این معامله و معاوضه فی مابین مقام های امریکای  تحلیلگرانِ  

، خروج نیروهای امریکا  افغانستان   ریاست جمهوری   انتخاباتِ   دومِ ورِ را، آنهم درآستانۀ دَ 

ناتو  و  ازکشور  و  درپی  پی  سفرهای  ها،  مقام  افغانستان غافلگیرانۀ  به  امریکایی  ،  ی 
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) گِ  علنی  قدرت ردهمآیی  سیاسیودرواقع،  طانمایی  گروه  باالخره (  و  شهرکابل  در  ،  لبان 

و   حمالتِ   گسترِش  درسراسرِ   مسلحانه  کننده  نگران  های  سؤال  افغانستان،  ناامنی 

طالبان، درامۀ  وسط گروه  " سرباز امریکایی ت  برانگیزخوانده حتا گفته شد که " اختطافِ 

خاص )رهایی سرکرده گان ین منظورِ ، دستوری و فریبکارانه ای بود که بهم خودساخته

برخی  ( صورت گرفته بود.  انامو و آنهم در یک موقع الزم گروه طالبان از زندان گوانت 

گفتند که سربازِ  دیگر  منابع مطلع  ازارتِش از  نفرتی که  با  داشته،    مذکور، خود  امریکا 

                                                                  پایگاه نظامی را ترک گفته بود.

معتبرِ   ازجانبِ  منابع  و  افراد  افرادِ   دیگر،  محاکمۀ  بدون  رهایی  جهان،   حقوقی 

  درشمالِ   ی آشکارجنگی و نسل کشُ   جرایمِ   گوانتانامو را که متهم به ارتکابِ   زندانِ مذکوراز

  گروه طالبان  افغانستان درسالهای امارتِ   مناطقِ   مزار و قندوز و سایرِ   کابل و والیاتِ 

ملل، کنوانسیون های چهارگانۀ سال   قطعنامه های سازمانِ   مفادِ بودند، تخطی آشکار از 

مذکور، اگربه    ژنو و پرنسیپ های حقوقی وبین المللی خواندند. یعنی پنچ نفرمتهمِ   ۱۹۴۹

افغ به محکدولت  بایستی  نشدند،  داده  تحویل  المللی هاگ م انستان غرض محاکمه  بین  ۀ 

                                        . مجازات سپرده میشدند  عدالت و تعیینِ  تطبیقِ  غرض

سران و  ود که فقط پس از رهایی پنج تن ازاین میان خیلی خنده آوربود، این بآنچه در

سوی مقام های امریکایی   آنها ازگوانتانامو و فرستادنِ   زندانِ طالبان از گروه  کرده گانِ رس

اعالمیۀ رسمی  انگیخت و با انتشارِ  دولت حامد کرزی را برقطر، واکنِش   به شیخ نشینِ 

دیگر، موضع طالب دوستانه و " وکالت " کننده ازسوی وزارت امورخارجۀ وی، یکبارِ 

 ایاالت متحدۀ امریکا اتخاذ نمود. اینک، اصلِ   دربرابرِ   طالبان و   رهبرانِ   به سودِ   ای را

ماه جوزای سال   ۱۲که در شمارۀ مورخ  متن اعالمیۀ وزارت امورخارجۀ افغانستان را

در اینجا درج مینماییم    خورشیدی " شبکۀ اطالع رسانی افغانستان" بچاپ رسید،   ۱۳۹۳

بخصوص    آن،  ضرورتِ ، ضرورت و عدم   متن، معنادر موردِ   ، تا خوانندۀ عزیز، خود

دولت   بلکه ،عدیدۀ جنگی و ضد بشری شده اند جنایاتِ  افرادی که نه تنها مرتکبِ  درقبالِ 

دربرابرِ  و عمالً  نشناخته  به رسمیت  را  درکرزی  حتا  و  نظامی   غیرشهروندانِ برابرِ آن 

   فرماید.                                  قضاوت کشور با خونین ترین وجهی می جنگند، 
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دولت   توجه  به  را  آتی  مراتب  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  امورخارجۀ  وزارت 

 " …                                                                              امریکا میرساند:

گوانتانامو به   گروه طالبان { اززندانهرگاه اتباع افغانستانی مذکور }پنج تن از سران    

 کشور قطر،  به رضا  ورغبت خویش توسط دولت امریکا  با حفظ آزادی کامل  شان  منتقل  

گردیده باشند؛ در این صورت دولت جمهوری اسالمی افغانستان با رعایت   احکام  قانون  

اساسی، خود را  مکلف به حفاظت و تأمین    حقوق  اتباع اش دانسته  و   ازاین اقدام  ایشان 

                                                                                      استقبال میدارد.

۲-هرگاه دولت  امریکا، اتباع افغانستانی مذکور را در مخالفت با تفاهم    قبلی  به منظور    

سلب یا محدود شدن    آزادی شان  به دولت    قطر تسلیم نموده باشد، این امر در مخالفت    

پذیرفته شدۀ حقوق بین المللی که تصریح میدارد، هیچ دولت، تبعۀ    صریح با موازین  

 آزادی تسلیم نموده  ثالث بعنوان محبوس یا محدود شده به سلب    دولت دیگر را به کشور  

اظهار    احتجاج  شدید،  با  افغانستان  اسالمی  جمهوری  صورت،  دولت  دراین  نمیتواند. 

اتباع    خود بوده  و از دولت    امریکا و دولت    قطر تقاضا   خواهان آزادی بالقید و شرط 

تام   و  ایشان منحیث    افراد    آزاد  المللی حقوق بشری  با  با  رعایت  اسناد  بین  تا  مینماید 

 االختیار برخورد نموده به اسرع وقت به تأمین    حقوق شان مبادرت ورزند."                  

رسمی وجدی دولت    طالبان و چنین اقدامِ   تروریستی  گروههمدردی دربرابرِ این غمخوری و 

افغانستان درحامد کرزی درحالی صورت میگرفت که مت زندانهای  أسفانه هزارها تبعۀ 

ردند و روزانه ده ها  بال تکلیفی بسرمیبُ   کشورهای جهان، بحالتِ ایران، پاکستان و سایرِ 

پای چوبه دارفرستاده سوی جمهوری اسالمی ایران به اتهام های مختلف به  نفِرشان از

و پاکستان(، انواع برخورِد نا روا، بد رفتاری وشکنجه  )ایران  میشدند و درهردوکشور 

میشد  دورازکرامتِ   های داشته  دربرابرآنها روا  ن انسانی  بیاد  هیچ کس  دولت  .  که  دارد 

  جدی و رسمی بخاطرِ   خویش، حتا یکبار به یک اقدامِ   کرزی ظرف سیزده سال زعامتِ 

 افغانستان متوسل شده باشد، ولی بخاطر" آزادی" ، " حقوق بشری  مظلومِ دفاع از اتباع ِ

آتش   و  آب  به  را  خودش  شده،  جنایتکارشناخته  چند عنصر  بودن  االختیار"  تام   " و   "

                                                                                               میزد.
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اخیرِ  بود که گزارِش ۲۰۱۴ماه جوالی  درهفتۀ  ازمسافرانِ   قتلِ   م  تن  یک  بیگناه ِ  شانزده 

رسانه های کشوربه نشررسید. درگزارشها  درغورتوسط گروه طالبان    والیتِ مینی بس در

داما و    پدر ومادرِ   عروس با تازه داماد به شمولِ  یک نو مسافران که شاملِ آمده بود که  

هویت )هزاره بودن( شان گلوله  راهگیری طالبان و ظاهراً بخاطرِ   دوکودک بود، دراثرِ 

امنیتی آن والیت و دیگران  الیت غور، فرمانده امورِ ، والی و این حادثهباران شدند. متعاقبِ 

" قاری رحمت هللا " انجام  قوماندۀ شخصی بنام فجیع، تحتِ  با صراحت گفتند که این قتلِ 

 رییس جمهورافغانستان  فرمانِ   صدورِ   ن، باساِس شد و او کسی بود که مدتی قبل ازآ  داده

گفته    لمند نیزجنایت هایی که صورت گرفت.دیگرمانند ه  زندان آزاد شده بود. درمناطقِ از

کی ازاعضای گروه طالبان بعهده  صدر" ی رهبری حمالت را شخصی بنام " مال   شد که

وزیردفاع، رییس     رییس جمهور، اززندان رها شده بود.لطفِ داشت که چندی قبل دراثرِ 

رسماً اظهار  والیات نیز  امنیتی    ریاست جمهوری وفرماندهانِ   اولِ   ملی، معاونِ   ادارۀ امنیتِ 

بعهده    را کسانی  ن شب و روز درآ  تروریستی و ضد دولتی   داشتند که رهبری عملیاتِ 

ا شده بودند و  ها رهرییس جمهور، از زندان فرامینِ  صدورِ  اثرِ داشته اند که مدتی پیش در

خورشیدی، ضمن آنکه به تکراراز گروه  ۱۳۹۳فطر  عیدِ   اولِ در روزِ اما، حامد کرزی  

دربرابرِ  بپیوندند،  صلح  پروسۀ  به  تا  خواست  برنقِش   پرسِش   طالبان  مبنی    خبرنگاران 

افراد و مقام های رسمی اظهار داشت که  " اینها همه    رهاشده در قتل و ترورِ زندانیان  

                                                                         تبلیغات خارجی هاست ".
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 اجساد تعدادی ازمسافران)اهل تشیع( که توسط گروه طالبان در والیت غورگلوله باران شدند 

  ی باید این نکته را نیزیاد دهانی نمود که دربحبوحۀ کشتارها و انفجارها و راهگیری ها.۱

  ۀ مدنی و شمارِ عجام  گردانیده بود، فعاالنِ کشوررا متأثرقاتالنۀ گروه طالبان که تقریباً سرتاسرِ 

  اولِ خورشیدی که مصادف به روز  ۱۳۹۳اسدماه    کابل بتاریخ ششمِ زیادی از باشنده های شهر

گِ فطر  عیدِ  وضعیتِ بود،  چنین  به  دراعتراض  را  بزرگی  انداختند.  ردهمآیی  راه  به  ناامن   

  غمِ  ما اصالً مبارک نیست. ما درعیدِ همآیی با صدای بلند میگفتند که "رددراین گِ معترضان 

برتروریسمعزیزانِ  برجنایت، مرگ  سوگواریم، مرگ  مان  روندِ   زندانیانِ   ،  طالب  آزادی   

را نیز    تجمع شان، یک قطعنامۀ پنج ماده یی  ن معترضان در پایانِ متوقف سازید " همچنارا

                                                                                به اینقرار پخش نمودند :

قاتالنِ ۱ زودتر  هرچه  باید  افغانستان  اشدِ   شهروندانِ   (دولت  به  کرده  دستگیر  را    غور 

گردیده اند،   قاتل اززندان های غور آزادی طالبانِ   سببِ مجازات محکوم نماید. کسانیکه  

بزرگ میباشند و ما برای شناسایی و محاکمۀ آنها تالش پیگیر خواهیم    رمِ این جُ   شریکِ 

                                                                                                    کرد.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153008380360299&set=a.10152211084590299.1073741833.755005298&type=1
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 ، پس باید ازسیاستِ  شهروندانش قایل استترین بهایی به خونِ کم ت افغانستان اگر دول(  ۲

خونخوار و سازش نا    تفکرِ   طالب پروری و طالب نوازی دست بردارد و در برابرِ   ننگینِ 

                                       طالبانی مبارزۀ قاطعانه و پیگیر را در پیش گیرد.  پذیرِ 

تاطالبان را بعنوان یک گروه  ازسازمان ملل و سایرِ   (۳ المللی میخواهیم  بین  نهاد های 

   قراردهد.         وارد فهرسِت سیاِه گروه های تروریستی نماید و مورد تحریم  نهراس افگ

  تفکرِ   های دینی باید همگام با شهروندان، در برابرِ  نهادسایرِ مای افغانستان و ( شورای عل۴

اسالمی این گروه را به مردم روشن    انسانی و ضدِ   ضدِ خونخوار طالبانی بایستند و ماهیت ِ

                                                                                               سازند.

طالبان    جنایاتِ   های حقوق بشری می طلبیم تا یک بنای یاد بود را برای قربانیانِ ( ازنهاد۵

این  بان به قتل رسیده اند، درتمام افغانهایی را که توسط طالافغانستان ایجاد کنند و نام ِدر

قربانیان هرگز فراموش  بی رحمانۀ طالبان و هویت ِ  بنای یاد بود به ثبت برسانند تا کشتارِ 

                                                                                  تاریخ نگردد. "  

مربوط به رهایی دوازده    میالدی بود که رسانه ها، گزارِش   ۲۰۱۴ماه جون    سیزدهمِ   روزِ 

به  را  توسط مقام های امریکایی    ، اینباربگرام   محبِس "    " خطرناکِ   زندانیانِ دیگراز  تنِ 

جملۀ دوازده نفر زندانی رها شده، دونفرآنها  نیدند. درگزارشها آمده بود که از نشر رسا  

افشا گردید  اع پاکستان بودند. این موضوع نیزاتباع فرانسه و کویت و ده تن باقیمانده، اتب 

امریکا نگهداری    زندان توسط نیرو های خاِص   خاِص   که این دوازده زندانی، دریک بخِش 

صورت پذیرفت. این    دولت افغانستان  میشدند و رهایی آنها، بدون اطالع قبلی یا استیذانِ 

بود که مقام های امریکایی،  حدس و گمان در آستانۀ رهایی زندانیان مذکوربسیار قوی 

گروه طالبان، مقام های    اخیردرقبالِ   درارتباط با تبانی و معامله گریهای سؤال برانگیزِ 

   اند.                               منابع خارجی به چنین اقدام متوسل شده پاکستانی و سایرِ 

که یک    آن بوده های افغانستان منتشرشد حاکی ازرسان   یقِ طر دیگری که ازگزارِش   و خبر 

سوی مرز  شناخته و نقاب پوش ازآن  مرموز، نان{ بصورتِ }یا بیشترازآ  گروه صد نفری

پاکستان ) واردِ ازخاک  گردیده    (  نورستان  درمسیرِ والیت  کامدیش  راهِ   و   " مواصالتی   

  مردمِ   لفظ و زبانِ   ، نقاب پوش  اند. رسانه ها گفتند که این گروهِ وبرگمتال " جا بجا شده  
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شان خوِد  میان  و  نمیدانند  را  افرادِ محل  میگویند.  سخن  دست  و  سر  اشارۀ  با  فقط   ، 

از درسایرِ مذکورعالوه  آمیزشان  اسرار  فعالیتهای  درصددِ   رهبرانِ   منطقه،  به    دستیابی 

میزنند. گزارش  را بدست می آورند، فوراً به دار  محلی گروه طالبان بوده و همینکه آنها

گروه طالبان توسط    تن ازسرانِ   چند  صحنۀ اعدامِ مصوری نیز بچاپ رسید که  نشاندهندۀ  

                                                      ح در نورستان بود.مسل همین نقاب پوشانِ 

 

 

 صحنه ای از اعدام چند تن از سرکرده گان گروه طالبان توسط نقاب پوشان درنورستان 

بوده توسط    پاکستان  " دراب پوشان، مربوط " لشکِرطیبهاما بسیار زود گفته شد که گروه نق

نورستان طی یک  . والی  رهبری میشوند  آی  شبکۀ آی.اس.نزدیکِ همکارِ   حافظ محمد سعید

بنیادگرای   " طلوع " گفت که " این افراد، وابسته به گروه  تلویزیونِ خبرنگارِ   بامصاحبۀ  

پاکستان   اگر لشکرطیبه    –اسالمی  آنهااست و  نورستانِ   جلو  نشود،  به    گرفته  افغانستان 

                                                                 .پاکستان مبدل خواهد شد  وزیرستانِ 

سیاسی    خاِص   فرماندهی ومقاصدِ اصلی، مرکزِ   ماهیتِ   همین سطور،   با آنهم، تا نگارِش 

  حقایقِ   دقیق میتواند اصلِ   زمان وتحقیقِ اما، مرورِ ه بگونۀ مستند روشن نشده و این گرو 

خورشیدی تا حدودی روشن گردید،    ۱۳۹۴آنچه دراوایِل ساِل    مربوط بدان را بیرون کشد.

این بود که افرادی با صورتهای پوشیده و بیرق سیاه کلمه دار بنام گروه داعش دربرخی  



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1508 

 

ازنقاط افغانستان دیده شده و تصاویرآنها نیز ازطریق رسانه ها به نشررسید. همچنان،  

شاهراه ها اختطاف گردیدند که گفته    تشیع افغانستان ازمسیرِ   اهلِ   تِ افرادی بویژه با هوی 

  اختطافِ ند  گروه داعش بوده است. این سخنان درحالی گفته شد که گروه طالبان، گفت شد کارِ 

تبارز    مبنی بر  آنها نبوده است. اما آنچه تفکرات، مشاهدات و گزارشهایکارِ افراد مذکور

افغانستان را تأیید نمود، این بود که گروه مذکور مسوولیت  نقاط ِ  از   گروه داعش دربرخی

م درشهر جالل  ۲۰۱۵ماه اپریل  بزرگ و خونینی را بعهده گرفت که بتاریخ نزدهم ِ انفجارِ 

                                                          آباد واقع شد و تلفات جانی زیادی درقبال داشت.   

افغانستان بوقوع پیوست، عبارت  م در۲۰۱۴ماه جون    دیگر که دراواخرِ توجه    قابلِ   رویدادِ 

گروهی حمالتِ از ومنظمِ   گسترده  )شهرک  ،  ولسوالی  پنج  باالی  هلمندطالبان  والیت   )  

وچند منطقۀ دیگر در والیت    (، دشت ارچینگین، کجکی، موسی قلعه، نوزاد و مارجه س)

 هردو جانب  ن بود که تلفاتِ حاکی ازآبود. گزارشهای رسمی    قندوز، فاریاب، لوگرو غیره

. سخنگوی وزارت امور داخلۀ افغانستان طی یک کنفرانس مطبوعات  سنگین بوده است

  ریش و البسۀ طالبی، درصفوف   پاکستان درپناه    صد ها تن ازارتشیان  درکابل گفت که " 

                                                                    حمله کننده گان سهم داشتند."

م یک حملۀ گستردۀ نظامی دیگررا  ۲۰۱۴ماه جوالی  هفتۀ اخیرِ همچنان، گروه طالبان در

باالی شهرک " حصارک " مربوط به والیت ننگرهارانجام دادند. درگیری مسلحانه میان  

شدۀ رسمی، حدود  نتشر گزارشهای ماشت و قرارِ دولتی، چند روز ادامه د  طالبان و افرادِ 

نگوی گروه طالبان ادعا کرد طالبان به قتل رسیدند. سخ  تن از افرادِ یکصد و سی و چهار

دولتی را به قتل رسا نیده اند. سخنگوی    عسکر و افسرِ  این حمله، تعداد زیادی ازاثرِ که در

  نفرمیشد کههزاریک آوران بالغ بر  داخلۀ افغانستان اعالم نمود که تعداد حمله    وزارت امورِ 

بود. البته موازی بدان،   نظامی پاکستان نیزموجود مشاورانِ درمیان آنها افسران، سربازان و

ر نیز به شدت ادامه فغانستان در والیت کنُ ا  توپخانه یی جانب پاکستان باالی خاکِ   شلیکِ 

آنچه بازهم جالب بود، این بود که وزارت امورخارجۀ پاکستان باساس بازیهای    داشت.

،  نظامی   همه گونه دست اندازیها، حمالتِ   خویش، درجریانِ   دپلوماتیکِ   –ماهرانۀ سیاسی  

 افغانی سفارتِ افغانستان، کاردارِ تخطی های مرزی و حمایت های وسیع ازتروریسم علیه  

رااحضارنموده   آباد  لحنِ   ارِ قردراسالم  با  )غیردپلوماتیکگزارشها،  تند     " که  گفتند   )

خاکِ  داخل  ازمرز،  عبور  با  و  افغانستان  ازخاک  ها  به    تروریست  گردیده  پاکستان 
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." متأسفانه دولت حامد کرزی، علی رغم همه گونه  می پردازند آن کشورشهروندانِ کشتارِ 

کشورتوسط تفنگ    وندانِ پاکستان و قربانیهای همه روزۀ شهر   تروریست پروریهای جانبِ 

جامعۀ بین المللی، امریکا و یا پاکستانی، هرگزنتوانست افکارِ   بدستان و انتحارکننده گانِ 

متمرکز  پاکستانی    افغانستان و برعلیه مقام های مداخله گرِ   جانبِ   سازمان ملل را به حقانیتِ 

                                                                                  و یا متمایل بسازد.

  کابل، دربرابرِ  دو نکتۀ دیگر را نیزدرهمینجا الزم میدانم وآن اینکه، سفیرامریکا درتذکرِ 

برشکایتِ  مبنی  افغانستان  دولت  افغ  حمالتِ   خاک  علیه  پاکستان  یی  انستان  توپخانه 

تان و پاکستان میباشد  ، مشکل امنیتی میان دو کشورافغانسین موضوع" ااظهارنمود که  

و مقام   "امریکا از هیچ جانب حمایت نمیکند  ،مذاکره و تفاهم حل گردد  طریق  که باید از

 افغانستان را به توپخانه یی پاکستان باالی خاکِ   ار، حمالتِ های " ناتو" برای نخستین ب 

افغانستان،  ما )  های سه جانبۀ" دیدارنمود، ولی اضافه کرد که    گونۀ محتاطانه یی محکوم

اهمیت تاکتیکی،  و گوهای گسترده فراهم میکند، از  (  که فرصتی برای گفتپاکستان و ناتو

                                                   عملیات و استراتژیک بر خوردار است . " 

نستان، پاکستان، عراق وسوریه با دقت تحلیل و بررسی  حال، اگر رویدادهای پیهم درافغا

ابرقدرتِ  سالۀ  چندین  های  سیاست  و  متحدانِ   شده  و  درقبالِ   امریکا  آن  قضیۀ   جهانی 

کنجکاوانه و  خاص  توجه  مورد  چنانکه طی صفحاتِ قرار  افغانستان  این    گیرد،  گذشتۀ 

ید که کشورهای منطقه،  خواهیم رس خته شده است، بازهم به این نتیجه  اثرقسماً بدان پردا

اف آ  غانستانِ بویژه  مانده،  تنها  و  خواهد    دیگریناهنجار  حوادثِ   ستنِ ب جنگزده  نیز  درآیند 

                                                                                                  بود.

ارزیابی    واشنگتن پُست "، به نقل ازنتایجِ بجا خواهد بودکه روزنامۀ "  تذکِراین نکته نیز

..  .م نوشت که "۲۰۱۴ماه آگست    های شانزده سازمان اطالعاتی امریکا درهفتۀ اخیرِ 

ن است که همه دستاورد های واشنگتن و متحدانش تا حاکی ازآ  ن اوضاع جنگ افغانستا

امریکایی در این کشور باقی بمانند    م تباه خواهد شد، حتا اگر هزاران سرباز  ۲۰۱۷سال  

باشد..."               کهای مالی امریکا به این کشور فقیر مانند گذشته ادامه داشته کم    

چنانچه واشنگتن و کابل پیمان امنیتی که  " همچنان آمده بود که  روزنامۀ مذکور درگزارِش 

ر به  نکنند،  این کشو  م برای افغانستان پیش بینی شده را امضا۲۰۱۴برای بعد از سال  
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هرج و مرج و اغتشاش فرو خواهد افتاد و اوضاع     به دامن    قریب به یقین؛ بیدرنگ  ظن  

                                                                 از اینکه هست، بد ترخواهد شد..."

اوضاعِ  فارسی    دربحبوحۀچنین   " وبسایت  که  بود  شمار  –متشنج  در   " ماه  ۲۰ۀ  رو 

قولِ ۲۰۱۴سپتمبر از  خویش  که شمال ِ  ساکنانِ   م  نوشت  مسلح  :  افغانستان  های  نیرو   "

مرزی   ترکمنستان وارد خاک افغانستان شده اند و در تالش اند تا قسمت هایی از مناطق  

                                                                                        را تغییر دهند. "

دیده اند نیرو های مسلح خارجی : "  کشور نوشت  شمالِ   ساکنانِ   قولِ نشریۀ مذکوربازهم از

در ترکمنستان هستند،  اهل  کندن  که  افغانستان مشغول  با  و نصب    مرز خود  سیم   کاری 

والیت فاریاب که در نزدیکی با ترکمنستان بسر    خاردار هستند... دامداران و کشاورزان  

   اند."                                 رند، از این موضوع تا به حال خسارت زیادی دیدهمیب  

" ترکمنستان در جابجایی نیرو مقام های والیت فاریاب نوشت که  قولِ رو " از –"فارسی 

کیلو متروارد خاک   ۵تا  ۴  سال گذشته، حدود    ۴۰تا    ۳۰در مرز ها در طول     هایش

                                                                                افغانستان شده اند."

    کنفرانس ناتو در انگلستان

فرازِ   و  انگیزِ فرود  نتایجِ   دلهره  به  وضعیتِ   مربوط  که  داشت  ادامه  درحالی    انتخابات 

صعودی می پیمود،  کشور سیرِ اقتصادی کشور روبه رکود میرفت، نا امنی ها درسراسرِ 

افغانستان در میان بیم و امید دست و پا میزدند، توطئه های داخلی و خارجی    شهروندانِ 

  جریان داشت، وزیرمالیه میگفت که التوای اعالمِ  ارضی کشور علیه منافع ملی و تمامیتِ 

کرسی   های  نامزد  میان  قانون  های خالف  تخطی  و  ازتقلب  ناشی  )که  انتخابات  نتیجۀ 

افغانستان زیان رسا نیده و نقدینه  د دالربه اقتصاِد  ریاست جمهوری بود(، مبلغ پنچ ملیار

گی بانک مرکزی فرو کش کرده است، فعالیتهای تروریستی گروه طالبان، حزب اسالمی  

غیر نظامی درشهر ها و    مردمِ   جان و مالِ   و سایرگروه ها علیه مواضع دولتی و برضدِ 

بودند.                    کرده  والیات ادامه داشت و پاکستانیها وسیعاً به داخل کشور رخنه  
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ناتو"   دربحبوحۀ چنین اوضاع و احوال بود که اعالم گردید کنفرانس کشورهای عضو " 

م درشهر" نیوپورت ولز"  ۲۰۱۴ماه سپتمبر  هفتۀ اولِ خورشیدی یا در۱۳۹۳درماه سنبله  

نستان،  مسایل، به موضوع مربوط به آیندۀ افغا  سایرِ   طرح  انگلستان دایرخواهد شد تا ضمن

ز نیروهای  تعدادی ا  مسألۀ ماندن یا نماندنِ و  این کشور   ادامۀ کُمکهای ناتو برای ارتِش 

م درافغانستان به بحث بپردازد و منابع ناتو با تأکید  ۲۰۱۴سال  کشورهای عضوناتو پس از

احمد  اشرف غنی  کرسی ریاست جمهوری )داکترعبدهللا و داکتر  خواستند تا هردونامزدِ 

شان پایان داده ومعلوم نمایند که رییس جمهورآینده کی    به اختالفاتِ   رتزی( هرچه زود

مهم اشتراک نماید. ولی مدتها سپری شد وآنها دست از چانه    این کنفرانِس ود تا درخواهد ب 

سنبله در "  نداشتند تا آنکه کنفرانس، بتاریخ پانزده ماه   قدرت برزنی هایشان باالی تقسیمِ 

انگستان برگزار  ی که هنوزارگ ریاست جمهوری را دراختیار  شد و حامد کرزولز " 

دداشت خودش  آنکه  بجای  اشر،  کنفرانس  وزیراین  محمدی  هللا  بسم  نماید،  دفاع تراک 

                                                       رژیمش را بحیث نمایندۀ افغانستان به آنجا فرستاد.

کنفرانس،در ازسایرِ این  اوباما رییس جمهور  پیمانِ   رهبرانِ   عالوه  باراک    امریکا، ناتو، 

و  وزیرآلمان  نخست  انگلستان  انگالمرکل  وزیر  نخست  کامرون  اشتراک   نیز  دیوید 

                                                                                              .نمودند

  رسمی کشور قابل تذکراست هیأتِ   مذکور وسفرِ  کنفرانِس   جلساتِ  البته چند نکته پیرامونِ 

از یکی  اوالً  اینکه  آن  بنام "سید    افسرانِ و  افغانستان  دفاع  " که اسماعیل ساداتوزارت 

 کنفرانس را به عهده  الرِ درتا   افغانستاندرفِش   عضو هیأت بوده و وظیفۀ بدوش کشیدنِ 

  خودش و حساسیتِ   خاِص   هوایی انگلستان شد، موقعیتِ   میدانِ   ، به مجردی که واردِ داشت

نموده ازمقام های انگلیس خواهان پناهنده گی سیاسی گردید  را فراموش  کشورش    اوضاعِ 

نانش  وزیردفاع افغانستان سخدوماً، گفته شد که  رد.آو در واقع، افتضاح بزرگی را به بارو  

کدام    بین المللی به زبان فارسی دری ایراد نمود، مگرمتأسفانهبزرگ ِاین کنفرانس ِرا در

آنرا برای اعضای کنفرانس، به زبان انگلیسی ترجمه نماید و سوماً،    ترجمان سراغ نشد تا

قبل روی کاغذ آورده شده و برای   آنچه ازوزیردفاع، برخالفِ  سخنانِ  گفته شد که درمتنِ 

اعضای پسین، تعدیالت و تغییراتی وارد گردید که برای    یع شده بود، درلحظاتِ حضار توز 

                                                                            .کنفرانس بسیار تعجب آوربود
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افغانستان در اینک، متنِ   واعالمیۀ    ناتو در " ولز"  سرانِ   کنفرانِس  سخنرانی وزیردفاع 

                                                را در اینجا درج مینماییم :       کنفرانس مذکور

راک اوباما رییس جمهور ایاالت متحدۀ  باجاللتمآب راسموسن سرمنشی ناتو، جاللتمآب   "  

و    میزبان، جاللتمآبان رؤسای دولت  کشورِ   امریکا، جاللتمآب  دیوید کامرون صدراعظمِ 

!                 ، خانم ها و آقایان تمآبان وزرا و نماینده گان محترمحکومت، جالل سرانِ   

  گذشته در برگشتاندنِ   قوتهای ناتو در سیزده سالِ   شما و نقِش   میخواهم درنخست، از دعوتِ 

عرصه های سیاسی، در  امنیت و ثبات در افغانستان و مجموع دست آوردهایی که کشور ما

تصادی و اجتماعی داشته است، سپاسگزاری نمایم. همچنان با استفاده از این  امنیتی، اق

نماین  به  افغانستان میخواهم  فرصت،  ازدولت  اللتمآب بیدریغ ج   ازتالش و حمایتِ ده گی 

افغانستان در ،  ر و قدردانی نمایم.  بهمین ترتیبطول ماموریت شان تشکراسموسن به 

دولت متبوع ام را نسبت به قربانیان نظامی و    میخواهم مراتب تسلیت و همدردی خود و 

آنها را بطور همیشه گی گرامی  مُ  یاد  بدارم و ما  ابراز  آیساف  ناتو و  لکی کشور های 

                                                                                     خواهیم داشت.

افغانستان با ج جاللتمآبان  سیزده سال مبارزۀ مشترک برای  امعۀ جهانی بعد از! روابط 

تروریسم  درعرصۀ بین المللی، وارد یک مرحلۀ    امنیت درافغانستان و دفع تهدیدِ   تأمینِ 

امسال    های افغانستان در پایانِ مسوولیت های امنیتی به نیرو   نوین شده است. پروسۀ انتقالِ 

انستان بر عهدۀ نیرو های امنیتی کشور  تمام قلمرو افغ  امنیتِ   تکمیل میشود. عمالً تأمینِ 

متقابل، بیش از یکصد هزار نیروی نظامی کشور های عضو   توافقاتِ   ما میباشد. بر بنیادِ 

متقابل ایجاب میکند تا نیرو های ناتو/آیساف تا کنون افغانستان را ترک گفته اند. تعهدات ِ

ما  دید هایی که متوجه کشور تهدفاعی و امنیتی افغانستان متناسب با وظایفی که دارند و  

سالح های سنگین رنج میبرد    از کمبودِ ز شوند. نیرو های دفاعی کشور ما  میباشد، تجهی 

. استراتژی است که  نمی باشیمهای امنیتی خود  رای نیرو ی هوایی متناسب به نیازو ما دا

خش  در ب مللی از افغانستان، میتوانند  تروریستان گمان میکنند با خروج نیرو های بین ال

هایی از کشورما حاکمیت دولتی را سقوط بدهند، اما نیرو های دفاعی و امنیتی ما در  

،  و تا کنون در هیچ جای افغانستان  افغانستان به این حمالت پاسخ الزم را داده اند  سراسرِ 

و متحدانِ  و    طالبان  دفاعی  قوتهای  بیابند.   پیروزی دست  به  اند  نتوانسته  آنها  خارجی 
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امنیتی  و ادارۀ عملیاتها به    فزیکی امورِ   مسوولیتِ غانستان پس از تحویل گیری  یتی افامن 

وصفِ  با  که  اند  کرده  ثابت  ها  چالشها  طورمستقل،  قابلیت  متعدد ِ  این  ازی  اجرای 

بدون تردید    آیند که عملیاتهای اخیر در برخی والیات، گواهِ توانستند موفقانه بدر  ،مسوولیت

سپاس    تعهدات ناتو و آیساف درکنفرانس شیکاگو، یکبار دیگر اظهارِ ازاین مدعاست.  ما  

امنیتی   و  دفاعی  قوتها  بقای  حفظ  برای  ضمانتی   را  تعهدات  این  و  نموده  قدردانی  و 

خود در شفافیت و حساب دهی مصرف    افغانستان میدانیم . دولت افغانستان  برتعهداتِ 

                     ۀ جهانی نیز داریم.   عد  و پابند است  و عین انتظار را از جام کها متعهاین کمِ 

یقینِ  ما  آقایان!  و  ها  خانم  جامع   جاللتمآبان،  و همکاری  قربانی  بدون  که  داریم  ۀ  کامل 

،  صحت دفاعی و امنیتی، تعلیم و تربیه،  عرصه های  جهانی، به دست آورد هایی که در

توسعۀ  پیشرفتِ  ها،  حقوقِ   رسانه  اقتصادی،  های  زنان    زیرساخت  واجتماعی  سیاسی 

هم به  رسیدیم، اما مردم افغانستان هنوزستراتژی صلح افغانستان یافته ایم، نمی  اومردان،  

این باوریم که رسیدن به صلح ممکن خواهد بود  پایدار دست نیافته اند. مابر  صلح و امنیتِ 

 پیش  افراطیت و وضعیتِ زیرا تهدید ِحمایت قرار بگیرد؛    همآهنگِ اگر با یک رویکردِ 

جامعۀ جهان،  ناتو و آیساف را  جهان حمایت  های شرق میانه و سایر نقاط ِآمده درکشور 

کمُ   ماموریتِ در ادامۀ  اما  میسازد.  حتمی  "  ک ِافغانستان  چهارچوب  در  شما 

دفاعیماموریت ِ  امنیتی  های  نیرو  به  قاطع"  مهم    حمایت  افغانستان  در  ثبات  برای 

                                                                                              . است

جدید روی کار خواهد آمد. آرزوی ما    خانم ها و آقایان! به زودی درکشورما حکومتِ   

تمام تالش ها با حکومت جدیدِ  افغانستان برای رسیدن به صلح    این است که به زودی 

افغانستان، این یک توهم خواهد بود اگرگمان شود    دایمی همآهنگ ساخته شود.ازمنظرِ 

به صلح در پیروز شویم و  بر تروریسم  آنکه    میتوانیم  بدون  یابیم،    علیه{ }منطقه دست 

نظامی وسیاسی آن مبارزه صورت  خاستگاه، محل های آموزش و منابع تمویل و حامیان ِ

به آنانی که گمان میکنند میتوانند با توسل به تروریسم به اهدافِ   گیرد. ما باید مشترکاً 

توسعه طلبانۀ منطقه ای شان دست یابند، بفهمانیم که ازین طریق به پیروزی دست نخواهند  

                                                                                             یافت.  
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قرارجاللتمآبان! میدانیم  طوریکه  ستراتژیکِ داد ِهمان  های  دوامدارمیان    همکاری 

توافق   ، متنِ و نافذ گردیده است. درهمین رابطهافغانستان و ایاالت متحدۀ امریکا امضا  

دادِ  قرار  مشورتی    شدۀ  جرگۀ  لویه  به  کشور  دو  میان  امنیتی  دوجانبۀ  های  همکاری 

قاطع، امضای این قرار داد را به حکومت    افغانستان ارائه گردید و لویه جرگه با اکثریتِ 

بر اهدافِ  نموده درعین زمان  تأکید    افغانستان توصیه  تحقق صلح و آشتی درکشور ما 

گانه که با هردو کاندید محترم ریاست جمهوری  کابل، درمالقات های جدا  کرد. قبل ازترکِ 

جدیدِ  حکومت  که  دادند  اطمینان  من  به  زودی    داشتم،  به  را  داد  قرار  این  افغانستان 

کرد. افغانستان امید واراست تا با امضای این قرارداد، نیرو های دفاعی و   امضاخواهد

مطابقِ  کشورما  درمنط   امنیتی  موجود  های  وتهدید  امنیتی  های  وتمویل  نیاز  تجهیز  قه، 

نیرو های   قرار داد، حضورِ   متنِ   شوند. هیأت افغانستان و نا تو نیز در زمینۀ نهایی نمودنِ 

کامل داریم    نهایی نزدیک شده اند.ما یقینِ   آن در افغانستان، به توافقِ   این سازمان ومتحدانِ 

همکاری امنیتی با ایاالت متحدۀ امریکا امضا   که به زودی این قراردادنیز بعد از قرار دادِ 

  خواهد شد. ما میخواهیم بر زمین و فضای کشورخود کنترول داشته باشیم، ما باید روابطِ 

  ملی افغانستان تنظیم   حاکمیتِ ستراتژیک با احترام به اصل ِخود را به مثابۀ دو شریک ِ

  عامۀ مردم افغانستان یک نگرانی جدی به وجود آمده است. برعالوۀ نفوذِ کنیم. درافکارِ 

حمالتِ  ما،  مرزهای  از  بیرون  از  برقلمرو    تروریستان  پاکستان  وراکتی  ای  توپخانه 

مالی میشوند.    جانی و خساراتِ   تلفاتِ   افغانستان از دوسا ل بدین سو همه روزه موجبِ 

امنیت و بازدارنده   آن اند که پیمان های امنیتی ستراتژیک موجبِ   مردم افغانستان خواهانِ 

                                                                       های کشور ما گردند.  گی در مرز

خانم ها و آقایان ! درمنطقه که افغانستان واقع شده است، فرصت های بیشماری برای   

رشد و    همگرایی منطقه ای هم ازلحاظِ ارد. برای ما، تقویت ِهمکاری اقتصادی وجود د

اقتصادی و هم از منظرِ  امنیتِ   توسعۀ  به صلح و  اهمیت میباشد.    پایدار؛ واجدِ   رسیدن 

چهارراهِ  با   افغانستان،  است  مصمم  افغانستان  و  است  میانه  و  مرکزی  جنوبی،  آسیای 

المللی خود، یک نقِش   همکاری دوستانِ  مجمع همگرایی و  عال در ایجاد ِسازنده وف  بین 

ایفا   افغانستان کشوری است سرشارهمکاری منطقوی  ما   نماید.  از منابع  زیرزمینی، 

بسیار مساعد در کشورم، سرمایه گزاری کنند.    ازجهان میخواهیم  تا با استفاده از شرایطِ 
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تکیه برتوان و ثروت  ک به افغانستان اینست که ما بتوانیم با  رمعنا ترین کمُ مؤثر ترین و پُ 

   ببخشیم.                          توسعه و انکشاف را سرعت  های مادی کشورخود، روندِ 

آقای سرمنشی، خانم ها و آقایان! ما افغانها میخواهیم در صلح و رفاه به سر ببریم واز  

 نِ یک جها  جهان برای داشتنِ   ک کنیم. ما میخواهیم همکارِ این طریق به صلح جهانی کمُ 

استفاده از تروریسم به    عاری از تروریسم، افراطیت و فقر باشیم. افغانستان با سیاستِ 

ابزارِ  از    مثابۀ  و  بوده  مخالف  کامالً  را استراتژیک،  انتظاری  چنین  نیز  دیگران 

                                                                                               دارد.

ج جامعۀ  جانی  و  مالی  گزاری  سرمایه  که  مینمایم  تأکید  بازهم  من  در  دراخیر،  هانی 

ک جامعۀ  . ما راه طوالنی را یکجا پیموده ایم و افغانستان با کمُ افغانستان هدر نرفته است

  ک و حمایتِ . افغانستان خواستارکمُ یروزی این ماموریت نزدیک شده استبین المللی در پ 

دست آورد های سیزده یخواهم به این نکتۀ مهم اصرار نمایم که حفظ ِشما است و مدوامدارِ 

  سال اخیر که با قربانی جانی و مالی مشترک ما وشما بدست آمده، با تقویت و انکشافِ 

ده اند قابلیت ها وظرفیت های قوتهای دفاعی و امنیتی افغانستان میسراست و افغانها آما

   "           طور مستقالنه دفاع و حراست نمایند.تا از کشور خود و دست آورد های فوق ب 

 متن اعالمیۀ کنفرانس ناتو دربارۀ افغانستان

کمبودها آنهمه  رغم  هاعلی  افتضاح  مشهود ِ   ،  گسستهای  آتی  و  اعالمیۀ  افغانی،  جانب 

                                   : مورد افغانستان صادرگردید ناتو در کنفرانِس  سوی سرانِ از

*ازنیرو های افغان و بین المللی که در این ماموریت، جانهای خود را از دست دادند و  

و از صدها نظا می  وغیر نظامی که در این سیزده سال در     اند   یا هم مجروح شد ه

                                                   افغانستان زحمت کشیده اند، قدردانی میکنیم.  

ک های زیادی کرده اند. آیساف افغانستان را ساف به مردم افغانستان کمُ * نیروهای آی 

، آموزش و پرورش، بهداشت، اقتصاد، حقوق  ر راستای توسعۀ ظرفیت های امنیتی د

است.                                ک کرده  و آزادی های اساسی، به ویژه حقوق زنان کمُ   
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آیساف طبق برنامۀ قبلی درسال جاری میالدی پایان خواهد یافت. نیرو های    * ماموریتِ  

نظامی را به عهده داشته اند. با اینکه چالش    گذشته، کلیه عملیاتِ   امنیتی افغان در یک سالِ 

دادن  نشان  ها  نیرو  این  ولی  دارد،  وجود  زیادی  پیروزیهای  مانع  آنها  مؤثراند.  که    د 

   دارند.                           غانستان به آنها اعتماد و باورورشیان شده اند و مردم افش

وسیع صلح به رهبری افغان ها ادامه می دهیم و از هر    خود از روندِ   * ما به حمایتِ 

                               .میکنیم  این روند از سوی هر گروهی استقبال  تالش برای پیشرفتِ 

مکاری های منطقه ای برای افغانستان همچنان ضروری  حسنۀ همسایه گی و ه * روابط ِ

                                                                                               هستند.

مواد مخدر    با ثبات، سهم بهتر و بیشتری در مبارزه با تروریسم، قاچاقِ   * یک افغانستانِ  

                                            قانونی خواهد داشت.غیر  و جلوگیری از مهاجرت ِ

زنان عرصۀ حقوق ِ بیشتر درپیشرفتِ   تالشها به منظورِ  *  ما به شکل ویژه، برای تقویتِ 

بود. ما قطعنامۀ شورای امنیت ملل متحد در مورد زنان متعهد خواهیم    و اجرایی شدنِ 

از  هستیم. ما همچنین   منفی جنگ آگاه  کودکان از تأثیراتِ ت ِهمچنین از نیاز برای حفاظ

نظامیان استقبال میکنیم. ما امروز حمایت و همکاری    غیرِ   تالش ها برای حفاظتِ    تداومِ 

فغانستان خود با مردم ا  ئه کردیم و همچنان به تعهداتِ مهمی را برای افغانستان ارای  ها  

 "م و استوار میباشیم. مصم

کنفرانس با خبرنگاران سخن میگفت،    سازمان ناتو که در پایانِ آقای " راسموسن" دبیرِ 

م درسه عرصه به حمایت خود از افغانستان  ۲۰۱۴چنین توضیح داد: " ناتو پس از سال  

                                                                                  ادامه خواهد داد:

ماموریتِ  تا یک  است  آماده  ناتو   ) و    اول  آموزش، مشوره دهی  برای  غیر رزمی را 

وم   قاطع " موسحمایت از نیرو های امنیتی افغانستان آغازکند. این ماموریت به  "حمایتِ 

قت نامۀ امنیتی  ، مشروط به امضای مواف۲۰۱۵ل  ی سااست . . . این ماموریت در جنور

   است.             نا تو  ی  وهایکا و امضای موافقت نامۀ وضعیت نیر میان افغانستان و امر
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مالی قرار م مورد حمایت ۲۰۱۷ِهمچنان نیرو های امنیتی افغانستان را تا سال نا تو  دوم(

ناتو در شیکاگو    سرانِ   همان تعهداتی است که در نشستِ   مالی، شاملِ   میدهد. این حمایتِ 

درکنفرانِس   ( بود  ملیارد    صورت گرفته  سالیانه حدود چهار  بود که  تعهد شده  شیکاگو 

شد.                                       امنیتی افغانستان کمک خواهد  دالربرای  نیرو های  

این   سرانِ   ناتو و افغانستان " که در نشستِ   رِ تو به " همکاری پایدادو بارۀ نا  سوم( تعهدِ 

سازمان در لیسبون تصویب شد و براساس آن، ناتو در دراز مدت از افغانستان حمایت  

این همکاری، شاملِ  اتمامِ   تماِس   خواهد کرد.  از  افغانستان پس  و  ناتو    دراز مدت میان 

. بر اساس این همکاری،  تنیرو های ناتو از افغانستان اس  کاملِ   آیساف و خروجِ   ماموریتِ 

یسم  ردیگر اجازه ندهد که افغانستان به پایگاه تروریستها یا ترو  هد است تا هیچ وقتِ عناتو مت

                                                                                            "  بدیل شود.ت 

از   آنطورکه از گروه    سخنانِ مالحظه میشود، درهیچ گوشه یی  ناتو،  سرمنشی سازمان 

  . همچنان، بجای بکار بُردِ رده نشده استطالبان و کشتار های گسترده و بال وقفۀ آنها نام بُ 

" استفاده شده  ف و آشتی جویانۀ مثالً "شورشیانواژۀ بسیارضعی یسم، همیشه، ازواژۀ ترور 

افغانستان تروریسم دردپلوماتیک درواقع اینست که گویا دیگر    این حرکتِ   است. مفهومِ 

   است.                                " هم یک موضوع داخلی افغانستانوجود ندارد و" شورش 

 

وزیر دفاع افغانستان حین سخنرانی در کنفرانس کشورهای ناتو بسم هللا محمدی   
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                               چهاردهمین کنفرانس اعضای شانگهای    

تعقیبِ  ناتودربه  کنفرانِس  کنفرانِس   چهاردهمین  کشورانگلستان،  عضو    سازمانِ های 

ناتو،    کنفرانِس   برخالفِ حامد کرزی،  شانگهای دردوشنبه مرکِزتاجیکستان دایرگردید و

  این کنفرانس که مسایلِ درهم دراین نشست  اشتراک نمود و هم سخنرانی بعمل آورد. وی  

  منطقه، طرح ستراتژی توسعه و گسترش و بررسی وضعیتِ   امنیتِ سیاسی، اقتصادی،  

تروریسم و افراط گرایی ی    تهدید  گفت "  افغانستان  مورد بحث قرار گرفت،  اکراین و  

تمامی منطقه را به خطر انداخته است و استفاده از افراط    روز افزون، امنیت و ثبات  

خارجی، به نفع هیچ کشوری نیست و در دراز مدت هیچ    سیاست   گرایی به عنوان ابزار  

سارک، هردو باید دست به    نفعی برای کشوری ندارد... سازمان شانگهای و سازمان  

   نمایند."                         تروریسم  و افراط گرایی مشترکاً مبارزه  اده و در برابر  هم د

، قرغزستان،  کستان، تاجیکستانی ازب   چین، روسیه، قزاقستان،دراین نشست، کشور های  

بودند.                             ستان اشتراک نموده  ، افغانستان و پاکستان و مغولران ، ای هند  

 

 

 سران کشورهای عضو شانگهای درتاجیکستان 
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 حامد کرزی، مدال افتخار را به سینۀ جورج دبلیو بوش نصب میکند 
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 فصل سی و یکم  

 

انتخابات  دورۀ سوم    

 و

 رییس جمهور جدید افغانستان 

  انتخاباتِ ناشی از  درازمدت )ششماهه(  وتبلیغاتی  سیاسی  عاقبت، پس ازتشنج های فکری،

بر افغانستان  جمهوری  ریاست  تقلبِ کرسی  رسوایی  وسف  سر ِ  و  انتخاباتی،  رها 

  خاِص جمله، وزیرامورخارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا، مشاورِ میانجیگریهای خارجی ها، از

به   آمدکه  بعمل  فیصله  چنین  اروپا،  اتحادیۀ  و  درکابل  سفیرامریکا  ناتو،  نمایندۀ  اوباما، 

ازتشنمنظورِ  تیمِ   جِ جلوگیری  دو  )بیشترمیان  به رهبری  انتخاباتی  و  داکترعبدهللا    عبدهللا 

منافع ملی    داشتِ  خواستهای عامه و با درنظررعایتِ   ( و بخاطرِ زیداکتراشرف غنی احمد

نتیجه و یا تعداد رای هردو   انتخابات، اصلِ   مستقلِ   قبل ازآنکه کمسیونِ   مردم افغانستان،

ادعا و سختگیری بیشتر  اید، نامزد های مذکور باید از ریاست جمهوری را اعالم نمنامزدِ 

مذاکره نشسته طی یک توافقنامۀ رسمی،  یکدیگر بگذرند و بجای آن، درپای میزِ  دربرابرِ 

                                             تقسیم کنند.  میان خوِد شان  قدرت سیاسی افغانستان را

میۀ آتی بصورت رسمی  نخست، اعال   ه، درقدمِ نتیجه آن شد که پس ازگفت و گوی پشت پرد

                                                                                         :به نشر رسید
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ی احمدزاشرف غنی اعالمیه مشترك عبدهللا و  متن   

 یمبسم هللا الرحمن الرح" 

ریاست    انتخاباتِ   دومِ   ورِ د    تیم های انتخاباتی در مورد نهایی سازی قانونمندِ   اعالمیه مشترکِ 

 ملی   و تشکیل حکومت وحدت ِ ۱۳۹۳جمهوری 

 ۱۳۹۳اسد  ۱۷کابل 

ر  سیاسی خویش قراتاریخ ِ  عزیز ما در یکی از حساس ترین مراحلِ شکی نیست که کشور

قوی و مشروع است    یک دولتِ   داشتنِ   نیازمندِ   ،  حساس  ۀدارد. عبور موفقانه ازین مرحل

 همگانی تشکیل گردد.  که بر مبنای اجماع سیاسی و اراده استوارِ 

نتیج  از  درکِ ۀ  در  اجماع    وضع موجود، ضرورتِ   حساسیتِ مشترک  به یک  شکل دهی 

مبدل شدن به    حالِ در   بنیادی  تحولِ   اساسی و ایجادِ   اصالحاتِ   انجامِ   وسیع ملی به منظورِ 

انتخابات    دومِ   ۀتیم های انتخاباتی شامل در مرحل  سیاسی جامعه ما میباشد.   رِ عمومی قش  باورِ 

حساس  ما مسوول اند در همچو شرایط ِ  قاطع ملتِ   اراده اکثریتِ   تبلور و تبارزِ   بمثابه مراکزِ 

 ایمانی و ملی خویش را ایفا نمایند.  رسالتِ ، ملی   وحدتِ  حکومتِ   در تشکیلِ 

حیاتی همکاری ملی، ما امضا    مشترک به نکات یادشده و با وقوف به ضرورتِ   با باورِ 

  آتی را بحیثِ  انتخاباتی تصمیم گرفتیم تا مواردِ این سند به نمایندگی از هردو تیم ِکننده گان ِ

 افغانستان برسانیم:  شریفِ  ملتِ  مشترک به استحضارِ تصامیم ِ 

  سالمی افغانستان و حرکت در چهارچوبِ . التزام و احترام به قانون اساسی جمهوری ا۱

آن، سنگ بنای تمام اقدامات و اصالحاتی خواهد بود که در حال حاضر    احکام و دستوراتِ 

منوال، حفظِ  به همین  گیرد.  قرار می  توجه  آینده مورد  و مقاومتِ   و    دستاوردهای جهاد 

  راهگشا در تحققِ   اصولِ   ، اخیر  ۀسیزده سالافغانستان و تجربه پویای دموکراتیک ِمردم ِ

 برنامه ملی اصالحات خواهد بود. 
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تمامیتِ ۲ به  جانب  هردو  بتاریخ    چهارچوبِ   .  که    ۱۳۹۳سرطان    ۲۱سیاسی 

ضمیمه شده( متعهد و    ( مورد توافق قرار گرفت )مراجعه شود به سندِ ۲۰۱۴جوالی۱۲)

بشمولِ  باشند،  می  ایجادِ   وحدتِ   حکومتِ   ایجادِ   پابند  پ    ملی،  اجرائیوی  ست ِفوری  رئیس 

فرمانِ  توسط  در رئی   حکومت  جرگه  لویه  تشکیل  جمهور،  پ    مدتِ س  که    ستِ دوسال 

  بلند رتبه مطابق به اصولِ   مقاماتِ   اعظم اجرائیوی را مورد مداقه قرار دهد، تعیینِ صدر

انتخاباتی. توافق  توافق شده و برمبنای شایستگی، و اصالحات، بشمول اصالحات در نظام ِ

ما حاصل گردیده،    بین المللی کشورِ همکاران ِ  سیاسی که با حمایتِ وب ِروی این چهارچ

مطابقت با قانون اساسی افغانستان می باشد تا از تطبیق  سیاسی است که در توافق ِ  اساِس 

برنامه اصالحات و تحول حمایت نماید، و ما متعهد هستیم که مفاد آنرا به یک موافقتنامه  

صت ممکن مبدل ساخته و به امضا برسانیم. همچنان،  تفصیلی و پایدار در زودترین فر

ملی برای اصالحات و    تخنیکی، تعریف برنامه واحدِ   موفقانه امورِ   همکاری برای تحققِ 

 ملی را اولویت های عمدۀ خود می دانیم. وحدت ِ   حکومتِ   تشکیلِ 

برای تفتیش،  د تخنیکی براساس معیارهای پیشنهادی ملل متحد  بع  . طرفین همانگونه که در3

فافیت و اعتبار  ش  تامینِ   تفتیش را بمنظورِ   تیم ها عمالً روندِ   بازشماری و ابطال، با تشکیلِ 

آن شروع  نتایج ِ  تفتیش و پذیرِش   ۀمتداوم در جریان پروسکار ِطریق ِبخشی به پروسه از

بدین    د سیاسی هم متعهد به همکاری صادقانه میباشند.کرده اند، تصریح می نمایند که در بع  

زمانی    ظف میسازند تا جدولِ ؤ یونی مشترک از اعضای دو تیم را م طرفین کمیس  ،منظور 

جدید توافق می    رئیس جمهورِ   تحلیفِ انتخابات را نهایی سازند، روی تاریخ ِ   روندِ تکمیل ِ

  صورت می پذیرد، و متنِ  ۱۳۹۳ماه سنبله سال  نمایند، با هدف اینکه این امر تا هفته دومِ 

  ۲۱رخ  ؤسیاسی م  توافقِ   موافقتنامه تفصیلی سیاسی را در پرتو قانون اساسی و چهارچوبِ 

 ( آماده می سازند. ۲۰۱۴جوالی  ۱۲) ۱۳۹۳سرطان 

 ومن هللا التوفیق 

 

 ضمیه اعالمیه مشترک 
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هر دو   توافقِ   ( موردِ ۲۰۱۴جوالی۱۲) ۱۳۹۳سرطان  ۲۱سیاسی که بتاریخ  چهارچوبِ 

 :تیم قرار گرفته است

 دوم: چارچوب سیاسی قسمتِ 

اول تشریح شده است،    انتخابات که در قسمتِ   ۀ با اعتبار و همه جانب   تفتیِش   نتائجِ   به تعقیبِ 

را سیاسی  موافقتنامه  یک  که  مینمایند  تعهد  بر  کاندیدان  که  نمایند  برندعملی  آن    ۀاساس 

ملی را ایجاد  وحدت ِ  رییس جمهور آغاز به کار نموده و بزودی حکومتِ   انتخابات به صفتِ 

 ذیل باشد:مینمایند که دارای مشخصات ِ

توانمند ساختنِ   -۱ نیازافمردم ِ  بمنظور  به  پاسخگویی  برای  تأمینِ غانستان و  صلح،    های 

  وحدتِ اقتصادی، و عرضه خدمات، حکومت ِ   قانون، عدالت، رشدِ   ثبات، امنیت، حاکمیتِ 

 اصالحات را انکشاف داده و تطبیق می کند.  ۀملی برنامه همه جانب 

قانون اساسی را آغاز نموده و مقام    تعدیلِ   رییس جمهور با برگزاری لویه جرگه روندِ   -۲

نماید  می  ایجاد  سال  دو  ظرف  را  اجرایی   صدراعظم 

اجرایی   -   ۳ صدراعظم  مقام  زمانیکه  وظایفِ   تا  گردد،  ایجاد  اساسی  قانون  مبنای    بر 

رد. این مقام بالفاصله توسط  صدراعظم اجرایی را رئیس اجرائیوی حکومت پیش خواهد ب  

دومی انتخابات معرفی    رییس جمهور ایجاد شده و توسط شخصی که از طرف کاندیدِ   فرمانِ 

 رییس جمهورتایید گردیده باشد، اشغال میگردد. و از جانب ِ 

  اپوزیسیون را ایجاد میکند. و کاندید دومی انتخابات شخِص   رییس جمهور مقام رهبرِ   -۴

نماید. مورد ِ اشغال  را  مقام  این  تا  مینماید  انتخاب  را   نظرش 

در  -۵ امنیت ِ تعیینات  کلیدی  های  نهادهمقام  با  ملی،  حکومت،  اقتصادی  و  مستقل  ای 

اپوزیسیون    رییس جمهور و رهبرِ   تساوی و برابری بین انتخابِ ایجاد ِ  اصلِ   نظرداشتِ در

با در    وزارت ها، قضا، مقرری هایصورت میگیرد. مقامات ِ به سطح والیات،  کلیدی 

رهبرِ   اصلِ   داشتِ نظر مشوره  به  جمهور  رییس  توسط  عادالنه،  اپوزیسیون    نمایندگی 

 صورت میگیرد. 
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ملی را  نیت ِ رییس جمهور تعهد میکند که تداوم دررهبری مقامهای کلیدی ارگانهای ام  -۶

 روزحفظ میکند.  ۹۰برای حداقل 

در .  ۷ که  میکند  تعهد  ملی  وحدت  سال  خاللِ حکومت  نظام    اصالحاتِ   ، یک  در  بنیادی 

گذشته اتخاذ می نماید که توسط یک    بهبود نا رسایی های انتخاباتِ انتخاباتی را به هدف ِ 

 " .فراگیر وهمه شمول تهیه شده باشد روندِ 

 

 

 جان کری وزیر امورخارجۀ امریکا، دو نامزد ریاست جمهوری را آشتی میدهد 

 

دوتیمِ توافقات و صدورِ   حصولِ   علی رغمِ  باال،  به ع  اعالمیه های  و  ب مربوط  غنی  دهللا 

های تند و حتا دوباره و چند بارۀ آرا و بگو مگو   های زیادی را به شمارِش احمدزی، روز

عبدهللا دست به    سپری نمودند. طرفدارانِ   زد و خورد و دست و یخن شدِن طرفداران شان 

گوش    تظاهراتِ  به  هم  نظامی  کودتای  وزمزمۀ  زدند  آمیز  تهدید  و  گسترده 

                                                                                              میرسید.
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اعالمیۀ  علی رغم انتشارِ 
نخست که آنرا در باال  

درج نمودیم، هنوزهم بگو  
دو تیم   مگو های میانِ 

انتخاباتی در زیرسقف ها 
و درمیان موجی از  

مردم ادامه  انتظاراتِ 
داشت تا آنکه این اعالمیۀ 

یک   رسمی بخاطر ایجادِ 
ملی " و    وحدتِ   حکومتِ "

  هردو نامزدِ  اشتراکِ 
مدعی پیروزی  

انتخابات درقدرت  در
 دولتی به نشر رسید  

  

  

  

  

 

 
 

 حکومت وحدت ملی  ۀمتن نهایی موافقتنام 

 صدراعظم اجرایی   ستِ پ   قانون اساسی برای ایجادِ  تعدیلِ  برگزاری جرگه بخاطرِ  : تسهیلِ ۱

 

قانون   تعدیلِ رییس جمهور آینده تعهد می کند تا مجلس بزرگان را برای استدالل در مورد ِ -

 عظم اجرایی برگزار نماید. است صدر پ    اساسی و ایجادِ 

 

از مراسم ِ   - جمهورِ بعد  یک    تحلیف، رییس  اساس  به  اجرایی،  با رییس  با مشوره  جدید 

 دیل قانون اساسی را آماده سازد.فرمان، یک کمیسیون را توظیف می کند تا مسوده تع

 

ملی  وحدت ِ مواد قانون اساسی)ذکر شماره های مواد قانون اساسی(، حکومت ِ   به اساِس   -

شورا های ولسوالی را برگزار    تعهد نموده است تا به زودترین فرصت ممکنه انتخاباتِ 

   اساسی مجلس قانون اساسی تکمیل گردد. نماید تا نصابِ 

    

  اساسی و حذفِ  ی تعهد نموده است تا یک قانون برای تنظیم نهادهای حکومت وحدت مل -

 مطابق به قانون، تصویب و نافذ نماید.   محدودیت های نهادهای محلی را 

 

کشور به    ع ه های هویت برقی را به تمام اتباحکومت وحدت ملی تعهد می نماید تا تذکر  -

 اید. ممکن توزیع نم زودترین فرصتِ 

 

 تقسیم اوقات ضمیمه این موافقتنامه عملی گردد.  فوق الذکر به اساستعهدات ِ -
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 ریاست اجرایی: ستِ : پ  ۲

 

طریقِ   - از  اجرایی  صدرعظم  زمانیکه  به    تعدیلِ   تا  نظر  آید،  می  وجود  به  اساسی  قانون 

معاونانِ   ۀمندرج احکام ِ و  رییس  فرمان  اساس  به  دولت  )جدید(  رییس  اساسی  ریاست   قانون 

کند. اجر می  معرفی  تحلیف  روز  در  را   ایی 

تعیین رییس اجرایی با صالحیت های وظیفوی صدر اعظم اجرایی به اساس طرح برنده دومی    -

رییس جمهور صورت خواهد گرفت. رییس اجرایی برای رییس دولت جوابگو خواهد   و موافقتِ 

 بود. 

 

رییس دولت صورت خواهد   صالحیت ها برا ی ریاست اجرایی توسط فرمانِ   خاِص   پروتوکولِ   -

 گرفت. 

 

مشروع و فعال را می نماید تا با راه اندازی  یک دولت ِ  افغانستان ایجابِ ور از تاریخ ِاین د    -

ارزش های قانون  ،  دم را تقویت بخشیده و بدین وسیلهبرنامه جامع اصالحات و ریفورم ها، مر

با یک مشارکتِ   ۀروزمر  اساسی را بحیث یک حقیقتِ  سیاسی    مردم افغانستان رعایت نمایند. 

البته تحتِ  بین رییس دولت و رییس اجرایی  ثباتِ   خالصانه  تقویت    اداره رییس دولت،  کشور 

تصامیم به  گردد، حکومت وحدت ملی برای موافقتنامه سیاسی، تعهدات برای ریفورم ها، اتخاذ ِ 

وحدت ملی آرزوهای مردم را برای صلح،  اساس همکاری خود را وقف خواهد نمود. حکومت 

قانون، عدالت، رشد اقتصادی، و ارایه خدمات با توجه خاص به زنان،   ثبات، امنیت، حاکمیتِ 

  آسیب پذیر برآورده می سازد. بر عالوه این موافقتنامه، به اساس مشارکتِ ، علما و افراد ِان جوان 

  حات بنا می باشد.لت و اجرای اصالدو  صادقانه و همکاری موثر در موردِ 

        

توسط این موافقتنامه نمی    روابط بین رییس دولت و رییس اجرایی به تنهایی و بصورت کل    -
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برای مشارکت، دوستی، همکاری و  هردو طرف  تواند تعریف شود. بلکه باید به اساس تعهداتِ 

افغانستان، تعریف شود. رییس دولت و رییس    همه مهمتر مسوولیت پذیری در مقابلِ از مردم 

 مطابق به روحیه مشارکت می باشند. اجرایی مکلف به کار با همدیگر  

 

،  ۶۰ریاست جمهوری به اساس مواد    صالحیت های خاص رییس اجرایی به اساس یک فرمانِ   -

ذیل    ت ها باید شامل مواردقانون اساسی تفویض گردد. عناصر اصلی صالحی   ۷۷و    ۷۱،  ۶۴

 باشند. 

 

جلسات ِ  اشتراکِ   -ا در  اجرایی  جمهوررییس  رییس  با  گیری   تصمیم 

 رییس جمهور تذکر یافته است. اداری و اجرایی طوری که در فرمان ِ اجرای امورِ  -۲

 

 اجرای برنامه های اصالحات در حکومت وحدت ملی  -۳

 

 دولتی و مبارزه رسمی برضد فساد طرح اصالحات در تمام دوایرِ  -۴

 

خاِص   -۵ های  بکارگیری صالحیت  فرمان ِ  مشق  در  که  طوری  مالی  و  ریاست  اداری 

 جمهوری تذکر به عمل آمده است.

 

کاری    کاری بین ارگان های اجرایی، حقوقی و قضایی کشور در چوکاتِ   روابطِ   ایجادِ   -۶

 با صالحیت ها و وظایف تعریف  
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 شده آن 

 بودجه وی و مالی دولت   پالیسی ها، برنامه ها، امورِ  رل، و حمایتِ اجرا، کنت -۷

 

 گزارش ها و طرح های ضروری برای دولت  دادنِ  -۸

 

بحیثِ   -۹ جمهور  حکومت راً   رییس  و  دولت  اختیاراتِ س  به  مطابق  و  کابینه   وی    ، 

منابع و قانون گذاری بین وظایف و    نداختنِ ادولت، استراتژی ، بودجه، بکار، پالیسی های  

رییس دولت و معاونان، رییس    صالحیت های دیگر وی را رهبری می کند. کابینه شاملِ 

کنترل تطبیق    اجرایی و معاونان، رییس، مشاور و وزرا می باشد. رییس اجرایی مسوولِ 

به رییس  مستقیم و یا در کابینه    پالیسی های دولت توسط وزارت خانه ها بوده و بصورتِ 

کابینه )شورای    هفته وارِ   منظمِ   دولت گزارش می دهد، به همین ترتیب رییس اجرایی جلساتِ 

آن و وزرا می باشد. شورای    رییس اجرایی و معاونانِ وزیران( را رهبری می کند که شامل ِ

کمیته  وزیران امور اجرایوی دولت را ایفا می کند. رییس اجرایی همچنان تمامی جلسات ِ

عی شورای وزیران را رهبری می کند. به اساس این ماده ای از موافقتنامه، یک  های فر

 این شورای وزرا را معرفی کند. ریاست جمهوری باید متمایز بودن ِ فرمانِ 

 

مشوره دهی و طرح برای رییس جمهور بخاطر تعینات و برطرفی مقام های بلند پایه    -۱۰

 و امور دیگر دولتی 

 

از ر  -۱۱ المللی در صورت لزوم دید رییس    ییس جمهور در محافلِ نمایندگی خاص  بین 

 دولت
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اجرای   -۱۲ عضورییس  باشد.   ی  می  نیز  امنیت   شورای 

کابینه و شورای وزیران و  رییس اجرایی دو معاون دارد که بحیث اعضا در جلسات ِ  -۱۳

 شورای امنیت اشتراک می کنند. 

رییس  خود ِ  وظایف و صالحیت ها و مسوولیت های معاونان رییس اجرایی همانا وظایفِ  

اجرایی و یا به اساس پروتوکول های خاص می باشد که توسط رییس اجرایی طرح و توسط  

گردد.   فرمانِ  می  توشیح  جمهوری   ریاست 

 

 مقام های بلند پایه دولتی:  : تعیناتِ ۳

 

فت و قابلیت، نمایندگی عادالنه، صداقت، و تعهدات برای  ملی، لیامشارکت ِ  به اساس اصولِ 

ملی،  وحدت  دولت  اصالحات  باشند  برنامه  متعهد  ذیل  موارد  به   : باید 

امنیتی  سای ادارات ِؤافراد درسطح رمساوات بین رییس جمهور و رییس اجرایی در تعیین ِ

 ً فوق، هر    ۱۳و    ۱۲سی از مواد و مالی و ریاست های مستقل. در نتیجه این مساوات و به تا

ملی در سطح رهبری سهم مساوی داشته می باشند. در سطح اعضا    دو تیم در شورای امنیتِ 

داشته   سهم  منصفانه  و  برابر  بگونه   باشند. هم 

  رییس دولت و رییس اجرایی بصورت مساویانه خاص به اساس مکانیزم تعین مامورانِ   -

ساس این مکانیزم، رییس اجرایی سهم کامل در معرفی  . به ابلند رتبه موافقت خواهند نمود

پ   تمامی  برای  نامزدان غور کامل  افراد  تمام  باید در مورد  قابل دسترس دارد و  ست های 

 ( ماده  و  اعالمیه مشترک  با قصد  مطابقت  در  بگیرد.  و رییس  ۵صورت  دولت  (، رییس 

مات عامه نباشند، به  اجرایی، در انتخاب یا معرفی مقام های عالی که در تحت پوشش خد 

اساس مکانیزم فوق مشاورت جدی نموده که باید بگونه برابر و منصفانه از هردو جانب  

نمایندگی نماید و با در نظر داشت به شمولیت و ترکیب سیاسی و اجتماعی کشور و با توجه  

پ   ست های کلیدی  خاص به زنان وجوانان و افراد معیوب، برای نهادهای مملکتی بشمول 
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سیون خدمات عامه  لی و قضایی و اداره های محلی. هر دو طرف برای اصالحات در کمی عد

باشند.  می   متعهد 

زمینه سازی اشتراک وسیع شخصیت ها و افراد جامعه بطور مساویانه در سطوح مختلف    -

 ت و ثبات و ساختن یک اداره سالم. سیستم. استفاده ازین فرصت ها تامین صلح و امنی 

 پست رهبری برای تیم برنده دوم )اپوزیسیون دولت(: : ایجاد  ۴

 

به هدف تقویه و توسعه دموکراسی، پست رهبر    ۱۳۹۳اسد    ۱۷به تاسی از اعالمیه مشترک  

اسالمی   جمهوری  دولت  توسط  جمهور  رییس  فرمان  اساس  به  اپوزیسیون[   [ دوم  برنده 

اپ  اعتبار  و  ها  مسوولیت  ها،  شد. صالحیت  خواهد  معرفی  فرمان  افغانستان  در  وزیسیون 

مت وحدت ملی در حضور برنده  ریاست جمهوری شرح داده خواهد شد. بعد از ایجاد حکو

ای )  دومی به اساس  بحیث متحد دولت عمل  اپوزیسیون(  تیم )اپوزیسیون(  این  ن موافقتنامه 

 خواهد کرد. 

 : اصالحات انتخاباتی: ۵

 

یستم انتخابات ) قوانین و نهادها( ایجاب  برای اطمینان ازینکه انتخابات آینده با اعتبار باشد، س

تغییرات بنیادی را می کند. بالفاصله بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی، رییس جمهور با  

یک فرمان خاص کمیسیون اصالحات انتخاباتی را ایجاد می کند. تا سیستم انتخاباتی را به  

ن به موافقه رییس  چوکات کاری سیاسی اصالح نماید. اعضای این کمیسیو  ۷اساس ماده  

دولت و رییس اجرایی تعیین و معرفی می گردد. این کمیسیون به رییس اجرایی گزارش می  

دهد و کابینه در مورد اجرا طرح هایشان تصمیم می گیرد. هدف این کمیسیون اصالحات  

 خواهد بود.   ۲۰۱۵سیستم انتخابات برای انتخابات پارلمانی 

 : تطبیق: ۶
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شاورت  عه در مودر تعبیر مواد و یا تطبیق این موافقتنامه باید با مهر اختالف نظر و مناز 

 بین جانبین حل و فصل گردد. 

 

جانبین از نقش موثری را که جامعه جهانی در تسهیل این موافقتنامه سیاسی تکنیکی بازی  

نموده است، تمجید و تشکر می کنند و حمایت شان را از تطبیق این موافقتنامه در رابطه به  

کنند.  می  استقبال  آینده،  ملی  وحدت   حکومت 

 

 : انفاذ این موافقتنامه: ۷

 

م و اعالمیه    ۲۰۱۴جوالی    ۱۲با حرمت به تعهدات سیاسی و تکنیکی چهار چوب کاری  

میالدی که تماما در این موافقتنامه انعکاس نموده است. جانبین    ۲۰۱۴اگوست    ۸مشترک  

ابات و تطبیق این موافقتنامه، تصدیق می کنند که  تعهدات شان را دوباره در مورد نتایج انتخ 

 با امضاء هر دو نامزد در حضور افغانستانی ها و جامعه بین االمللی الزم االجراء می گردد. 

 

 احمدزی اشرف غنیداکتر

 

 داکتر عبدهللا عبدهللا

 شاهدان:         

 حامد کرزی         
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 اففانستان رییس جمهوری دولت اسالمی         

 

 یان کوبیش نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان 

 

 جیمز کانینگهام سفیر آمریکا در کابل 

 

درصد آرا،   ۵۴انتخابات، داکتراشرف غنی احمدزی را با کسب    مستقلِ   درفرجام، کمسیونِ 

دو  نمود و به روزی افغانستان اعالم  ریاست جمهور  سومین انتخاباتِ   به عنوان پیروِز میدانِ 

 تحلیف  خورشیدی، مراسمِ   ۱۳۹۳ماه میزان سال  م مطابق هفتمِ ۲۰۱۴ماه سپتمبر   ۲۹شنبه  

این مراسم، به تعداد یکهزار و چهارصد نفر به  در گزار گردید. جمهوری برارگ ِ داخلِ در

  مامورینِ کشورهای جهان،  ارجی مقیم کابل، نماینده هایی از های خ  دپلوماتهای کشور شمولِ 

 عالیرتبۀ دولتی،  

 دیگراشتراک نموده بودند.  وکالی هردو بخش شورا، خبر نگاران ومهمانان ِ
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دراین روز، نه تنها رییس جمهورجدید و دو معاون وی، بلکه داکترعبدهللا بحیث  

رییس اجرایی دولت و دو معاون او و نیز احمد ضیا مسعود بحیث نمایندۀ فوق  

 اموِراصالحات و حکومت داری سوگند یاد کردند. العادۀ رییس جمهور در

 

 اشرف غنی احمدزی رییس جمهور با دو معاونش جنرال عبدالرشید دوستم و سرور دانش در روز ادای تحلیف   

حامد کرزی   افغانستان پس ازداکتراشرف غنی احمدزی که دیگربحیث رییس جمهورجدیدِ 

داخلی و خارجی(  بزرگی ازمهمانان )اش درجمع  خته شده بود، طی نخستین سخنرانی  شنا

بمثابۀ خطوط اساسی ، این موضوعات را که در داخل ارگ جمهوری حضور یافته بودند 

 متذکرشد:  کارفکری و عملی  آینده اش 

  بلکه شهروندانِ *افغانستان ِ امروز با دیروز فرق دارد. ما دیگر تبعه و تابع کسی نیستیم،  

 یک سان هستیم. 

* ما مصمم هستیم تا پاسخگو باشیم. صلحی که عدالت نداشته باشد، نا پایدار است و ما  

 نا پایدار نمی خواهیم.  صلحِ 

 { قرار دادی بمیان آید. قوۀ اجرائیه و قوۀ مقننه }باید * میان ِ 
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خواستِ  ازوکیالن }وکالی شورا*  ما  خواستارِ   دیگر  که  اینست   بامال  {    قات شخصی 

از که  میخواهیم  ازآنها  نباشند.  پیشنهادِ وزیران  مخصوصاً   ارائۀ  انفکاک،  و  تقرر 

 امنیتی خود داری کنند. درادارات ِ

انجام   قضایی استفاده خواهم کرد. برای  نظامِ   صالحیت های خود برای اصالحِ   * من ازتمامِ 

 آید. اصالحات، در قوۀ قضائیه باید یک کمیتۀ با صالحیت به وجود 

اساس اصول ِ  اه، تمام دادگاه ها و قضات را برظرف یک م عالی افغانستان باید در* دادگاهِ 

 مکافات و مجازات  ارزیابی کند. 

 * درهر وزارت، یک تعهد امضاخواهد کرد؛ بین وزارتخانه، پارلمان و رییس اجرایی. 

همه    فساد، اقداماتِ   علل ِ پدیدۀ شوم ِ   اداری را تحمل نخواهیم کرد. برای دفعِ   * ما فسادِ 

 جانبه خواهیم کرد. 

 * ما تعهد داریم  که بودجۀ ملی را  راساً به والیت ها انتقال دهیم. 

زیکی آن مطرح شده، اما  مفهوم مهم آن، امنیت بشری است.  فبه معنای    * تاحال، امنیت

. ما به واردات  ، دشواراستزمانیکه وابسته باشیم  ملی تاملی و حاکمیت ِ رسیدن به اقتدارِ 

 خارجی وابسته هستیم . 

ز کشور  های انسانی اروجِ نیرو توسعۀ انسانی، توسعۀ اقتصادی نا ممکن است. خ   * بدونِ 

از کشور می روند و  ست و جوی کار به بیرون  افغانها در ج  فاجعه است. شمار زیادی از

 شماری در این راه کشته میشوند و در آبها غرق میشوند. 

جغرافیایی افغانستان، کشورما را به کشوری تجارتی تبدیل    ما اینست که موقعیتِ رو * با

تبدیل کند. رشوه دهنده و رشوه  ندک به کشوری صنعتی  افغانستان را  ما میتواند  . معادن 

 قانونی صورت خواهد گرفت. گیرنده، هردو مایۀ فساد اند. با هردو برخوردِ 

 از سالح پایان خواهیم داد. * به استفادۀ غیر قانونی و نامشروع 
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ارتش و پولیس وجود    . نیاز به تفکیکِ داریمرت بالفعل به نیرو های مسلح نیاز* ما بصو 

های امنیتی فراهم کنیم. نیرو های  یم که زنده گی خوبی را برای نیرو دارد. ما مسوولیت دار

 تمام مردم هستند.  امنیتی افغانستان خدمتگارِ 

مساجد صدای   ما اینست  که از تمامِ  . خواستِ  افغانستان استمردمِ تمام ِخواست ِ ، * امنیت

 صلح  بلند شود. 

اسالمی میخواهیم که برای    طالبان و حزبِ حل میشود از راه سیاسی   سیاسی از* اختالفِ 

 مذاکرات سیاسی حاضر شوند. 

ره  یا گِ افغانستان با امنیت در دن ی ما اهمیت حیاتی دارد. امنیت در* سیاست خارجی برا

 . مواد مخدر، یک مشکل جهانی است  . قاچاقِ خورده است

ت زیادی  ها و مشکالافغانستان اکنون با چالشکه  : " شکی نیست  و باالخره، آقای غنی گفت

ما است.    کشورِ خواسته های مردم ِسیاسی در افغانستان و اصالحات از  ایندِ است. فررو برو 

نباید فراموش کنیم که   جهاد و همه    میراث خوارِ   ما به این خواسته ها متعهد هستیم. ما 

این مبارزه از دست داده اند. من برای توسعۀ اقتصادی   خود را درکسانی هستیم که بسته گانِ 

 کشورم تالش خواهم کرد. افغانستان در سالهای آینده، چهره یی متفاوت خواهد داشت . ..  

تحولِ  هرچ  این  درافغانستان،  ها،   ندسیاسی  گذشته  تناسب  خوبی  به  انتقالِ از  نمونۀ    یک 

ملی "،    وحدتِ " حکومت ِ  قدرت درکشورتلقی شد و علی رغم آنکه تشکیلِ   مسالمت آمیزِ 

استقبال گردید،  سوی برخی ها  سیاسی، از  تشنج فکری و بحرانِ   آنهم در بحبوحه یی ازاوج

بخ  مصلحتی،  ولی  آنرا  افغانی،  ازجامعۀ  دیگری  از    اصلِ مغایرِ شهای  انحراف  و  قانون 

 انگاشتند.  ودست نشانده گی سیاسی امریکادموکراسی  اساساتِ 

 مرور کوتاهی برزنده گینامۀ اشرف غنی احمدزی 

راشرف غنی، وقتی به ریاست جمهوری افغانستان نایل آمد،شصت سال عمر داشت  داکت 

درکابل به پایان رسا نید  متوسطه را   ابتدایی و   والیت لوگرمی باشد. وی تحصیالتِ  ومتولدِ 
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دانشگاه امریکایی بیروت گردید و دررشتۀ مردم شناسی    عالی، شاملِ   و برای تحصیالتِ 

د دید.  بنامدوشیزبا    رهمانجاآموزش  یی  متولدِ سعادهروال"  ه  و   "  شد  آشنا  هم  اب   بعداً لبنان 

 یک  حصولِ م به افغانستان برگشت و متعاقباً با ۱۹۷۷سال  ازدواج نمودند. اشرف غنی در

باز دیگر،  تحصیلی  غرِض بورس  درتحصیلِ   هم  واقع  کولمبیا  دانشگاه  بیشتربه  ایالت  

ن،  چون درافغانستان کودتای هفتم ثورصورت گرفت، بنابرآنیویارک امریکا سفر نمود.  

دکترا در رشتۀ مردم شناسی فرهنگی را از    امریکا ادامه داد و سندِ وی به زنده گی اش در

 دانشگاه کولمبیا بدست آورد. 

م بدست آورد، تا سال  ۱۹۸۳داکتری در سال    دکتراشرف غنی احمد زی،  آنگاه که سندِ 

در    " اروز"  امریکا و در"  جان هاپکینز"های " برکلی" درکالیفورنیا،   دانشگاهم در۱۹۹۱

مردم شناس در بانک جهانی مشغول    م بحیثِ ۱۹۹۱به تدریس پرداخت. درسال  دانمارک  

  دربانکِ یارک بوقوع پیوست. آنگاه وی، کاربه کارشد تا آنکه حادثۀ یازدهم سپتمبر درنیو 

 متوقف نموده به همکاری با شبکه های خبری و روزنامه های مختلف پرداخت.  جهانی را

نمایندۀ خ خاص ِ  به عنوان مشاورِ م  ۲۰۰۲دکتراشرف غنی درسال     اِص اخضرابراهیمی 

  ن و درجریانِ ب    طراحی کنفرانِس   امورِ شد و در  یدهافغانستان بر گز    امورِ سازمان ملل در

نقش بازی نمود ودردوراِن    جدید درافغانستان گردید، نظام ِ   که منجر به ایجادِ   آن  مذاکراتِ 

از پس  انتقالی  وتاسال  ۲۰۰۱حکومِت  مقررشد  افغانستان  وزیرمالیۀ  بحیث  م  ۲۰۰۴م 

ماند.   باقی  پ ست  کدرهمین  دانشگاه  رییس  حیث  به  دوسال  سپس،  تا  و  گردید  تعیین  ابل 

کرسی ریاست جمهوربود،    نامزدِ م نیز ۲۰۰۹سال    انتخاباتِ دراو کرد.  دیگردرهمین مقام کار 

مسوولیت    برنامۀ انتقالِ   لِ حامد کرزی، مسوو   رسالهای زعامتِ ولی توفیقی حاصل نکرد و د

 بود. های امنیتی از نیرو های خارجی به نیرو های افغانی  

میالدی، ازسوی افغانستان به عنوان نامزد برای    ۲۰۰۶داکتراشرف غنی احمدزی درسال  

 بان کی مون شکست خورد.   دبیرکل   سازمان ملل معرفی شد و اما، درمقابلِ 

رییس جمهورجدید، بسیارزود، پس ازمراسِم تحلیف، نخستین فرماِن ریاست جمهوری را  

و دو معاوِن    درمورد تقرِر داکترعبدهللا عبدهللا بحیث رییس اجرایی با وظایِف صدراعظم

امور   مسووِل  و  گلبدین  اسالمی  حزب  کادرهای  از  یکی  خان  انجنیرمحمد  اوهریک 
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استخباراتی حزب مذکوربحیث معاون اول و حاجی محمد محقق رهبر یک شاخۀ انشعابی  

 حزب ِ وحدِت اسالمی بحیث معاون دوم ِ رییس اجرایی امضا نمود. 

 

 دکتراشرف غنی احمدزی رییس جمهور افغانستان                            

 حین  بدست آوردن فرمان تقرری ازدست رییس جمهور جدید  داکترعبدهللا
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نامزد، صدورِ   حصولِ  دو  میان  تقسیم ِتوافق  و  مورد  دراین  دولتی    قدرتِ اعالمیۀ رسمی 

حکومتِ   عنوان  تحتِ  استقبالِ وحدت ِ   "  مورد   " ناتو  رهبران ِ  ملی  اتحادیۀ  امریکا،  و 

افغانستان نیزاز این ناحیه، ابرازخورسندی    اروپاقرارگرفت، همانطور که بخشهایی ازمردمِ 

 نمودند.  

غنی درکابل صورت گرفت،    سوگند و سخنرانی داکتراشرف  آنچه فقط یکروز پس ازمراسمِ 

ایاالت متحدۀ امریعبارت از افغانستان و  امنیتی میان  کا بود که حامد  امضای موافقتنامۀ 

ماه  ام  سی  شنبه  روزسه  به  موافقتنامه،  این  بود.  زده  سرباز  آن  ازامضای  کرزی 

سفیرم۲۰۱۴سپتمبر ازسوی  رییس  امریک،  ازطرف  تازه  که  اتمر  حنیف  و  درکابل  ا 

وزیرمشاوردراموِرامنی بحیث  بحضورجمهورجدید  بود،  مقررشده  افغانستان  اشرف  تی 

معاونانِ غنی  و   ،  اجرایی  رییس  معاونِ   او،  سایررهبرانِ   دو  و  مجددی    وی، صبغت هللا 

کاملِ  )متن  رسید.  امضا  به  مطرح  های  و شخصیت  درج    جهادی  قبالً  مذکور  توافقنامۀ 

 گذشتۀ این اثر شده است ( صفحاتِ 

 سیاسی وسیعاً  آگاهانِ   حلقاتِ کور در رسانه های افغانستان و دراین توافقنامۀ مذمتن و موادِ 

مندرج درآن را  شرایط ِتعدادی از رسانه داران و تحلیگران کشور،  گرفته  مورد بحث قرار

باید این  ابرقدرت ها دانستند.  خود سری های  منافی منافع ملی مردم افغانستان و به سود ِ 

نکته را نیز یاد آورشد که در روزمراسِم تحلیف درارگ جمهوری و معرفی رییس جمهور  

یِد امنیتی، انفجارهای خونینی درشهرکابل و شهرهای  جدید، علی رغم اتخاِذ ترتیباِت شد

 دیگربه وقوع پیوست.  

 انب امریکا دانستند. ازآن جمله، یک فرِد انتحاری، خودش را 
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سفیرکبیرامریکا   جیمزکانینگهام  و)به سمت راست( حنیف اتمروزیرمشاوردرامورامنیتی افغانستان 

 توافقنامه را تعاطی میکنند  )به سمت چپ( درکابل

زده نفر و  سی   مرگِبین المللی کابل منفجرنمود و موجب ِ  ورودی فرودگاهِ   دربِ   مقابلِ در

 وزارت دفاع  هشت نفر دیگر شد وانتحاری دیگر، یکعراده بس ِ حامل ِ منسوبینِ   جراحتِ 

باعثِ   شهرِ   کارتۀ سومِ را در و  داد  بیگناهان   کابل هدف قرار  از  تعدادی  قتل و جراحت 

 گردید. 

امضای توافقنامۀ امنیتی  ر، فقط پس ازمنابع حکومتی والیت کن    همچنان، باساس گزارِش 

آنسوی  تعداد یکصد و پنجاه و شش موشک ازمیان افغانستان و امریکا، نظامیان پاکستان، به  

این موشک    قبالِ نردرالی ک  این والیت شلیک کردند. و   مختلفِ " دیورند" باالی مناطق ِ خط ِ

ازبارانِ   "  : گفت  پاکستانیها  افغانس  حکومتِ   موضوع  مرکزی  که  میکنیم  تقاضا  تان 

 نظامی پاکستان را با مقام های امریکایی درمیان بگذارد"  تجاوزِ 

این  کابل، در برابرِ قبل، سفیرایاالت متحدۀ امریکا دراین نکته ضروری است که چندی  تذکرِ 

تخطی های نظامی پاکستان علیه افغانستان چیست؟ گفت که    قبالِ امریکا درسوال که موقف  

امنیتی دو    موضوع موشک پرانی جانب پاکستان به سوی افغانستان، مربوط به اختالف  »

 « میکند. کشورمیباشد و امریکا هیچ موقفی در این مورد اتخاذ ن
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 خروج نیرو های خارجی از افغانستان 

متحدۀ امریکا و متحدان غربی اش طی کنفرانسهای قبلی فیصله بعمل  همانطورکه ایاالت  

  الی م ۲۰۱۴عمدۀ آنها به روزبیست و نهم ماه دسامبر  سربازانِ  آورده بودند، آخرین بخِش 

باساس اعالمیه های    . اما،ندگفتافغانستان را ترک    میالدی خاکِ   ۲۰۱۵اول ماه جنوری  

" آموزش و مشاوره  ، آلمان و انگلستان تحت نام  امریکا، به تعداد سیزده هزارسربازِ رسمی

باقیماندِن این تعداد نیروی    البته  باقی ماندند."    ۲۰۱۴پس از  به ارتش و پولیس افغانستان

ظاهراً مطابق به متِن موافقتنامۀ امنیتی فی مابین افغانستان و    افغانستان،  خارجی درخاکِ 

 امریکا صورت میگرفت که قبل از آن در کابل به امضا رسیده بود.  

نی نه درخروج  ازافغانستان،  باساس  رو های خارجی  بلکه  افغانستان،  دولت  اثرتقاضای 

جنگزده، نا امن،  فیصله و تصمیم خودشان، آنهم درحالی صورت گرفت که یک افغانستان  

عقب خویش بجا  آشفته حال را در  فقیر، بی ثبات وازنظر روانی و اجتماعی و اقتصادی،

وعده  گذاشتند. یا بعبارۀ دیگر، ایاالت متحدۀ امریکا و متحدان بین المللی آن، بدون آنکه به  

نکه  آداده بودند، وفا نمایند و قبل ازهای پُر زرق و برق شان که برای مردم افغانستان  

تروریسم پرداخته و امنیت جانی و مالی باشنده های این سرزمین را    به سرکوبِ واقعاً  

اندکترین   بدون  حتا  و  کنند  آیتأمین  و  حال  درقبال  مسوولیت  و  احساس  افغانستان  ندۀ 

   گفتند.                       ترک بگونه یی  ، این کشور بُحران زده را  اعتبارجهانی خود شان

یم یکطرفه و غیر دوراندیشانه، البته  مبه عواقِب رها کردن افغانستان با چنین تصراجع  

وجود    افغانستانتبصره های زیادی درداخل و خارج  تحلیل ها و    نگرانی ها،  تشوشات،

که  تبصره های مطبوعات کشور را    نمونه یی ازآن همه  داشت، مگربی مورد نخواهد بود

م به  ۲۰۱۴هم ماه دسمبر  از طریق " شبکۀ اطالع رسانی افغانستان" به تاریخ بیست و ن 

و جفا های   در اینجا درج نماییم تا مشتی باشد از خروارسخن ها و نگرانی ها  نشر رسید،

                                                                                         :بیگانه گان

مأموریت نظامی امریکا و متحدانش )ناتو( درکشورما به صورت رسمی، روز  گذشته  "  

پایان یافت و ائتالف، درحال  آماده گی برای خروج نیروهای خود ازافغانستان است که بنا  

و   آموزش  برای  امریکا  نظامی  نیروی  هزار  سیزده  فقط  امریکایی،  مقامات   گفتۀ  به 
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کشورما باقی خواهند ماند. سیزده سال، خارجی ها  رپولیس ملی دمشاوره به ارتش و  

درکشورما خوردند و ریختند و غارت کردند و ب ردند واکنون میگویند میخواهند بروند،  

درحالیکه هنوز مشکالت  عمده ازجمله؛ مسایل  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بی ثباتی،  

مچنان به قوت  خود باقی است. نیروهای  نا امنی و رشد  روز افزون  تولید  مواد مخدر ه 

نظامی ناتو میروند و ازخود میراث  شومی برجای میگذارند بنام نا امنی و بی ثباتی. آنها  

به بهانۀ مبارزه با تروریسم و ایجاد دموکراسی به افغانستان لشکرکش ی کردند و امروز  

محقق نشده   {شان  ی} وعده ها  درحالی کشورما را ترک میکنند که هیچکدام ازاهداف  

است، چه به لحاظ تئوری، چه به لحاظ عملی. هرچند خود  امریکایی ها بهبود  وضعیت  

آموزش، کاهش  مرگ و میر  کودکان، ارتقای سطح زنده گی شهروندان و افزایش صحت  

مندی مردم را از افتخارات خود طی سیزده سال  گذشته میدانند؛ اما هیچکدام ازاین موارد  

جایگزینی برای نا امنی باشد، به ویژه اینکه طالبان هر روز قدرتمند تر میشوند.    نمیتواند

}امریکا و  نظامی خارجی    ۳۵۰۰بنابرآمار های رسمی پنتاگون، طی این سیزده سال،  

نظامی کشته شده، امریکایی بودند. هزینۀ  ۲۲۲۴} که از آن جمله{،  ناتو{کشته شدند که  

. خوب دقت کنید. هزارملیارد  ر یک تریلیون دالربوده استبالغ ب  این جنگ هم برای امریکا

نیروی شبه نظامی طالب. اگرکسی مدعی شود    }؟{ دالربرای براندازی و نا بودی صد هزار

هزار از صد  بیش  طالبان  های  نیرو  است  که  گفته  گزاف  به  بنفرهستند، سخن  این  .  ا 

ه کرده است؟ مبلغی قریب   ازبین بردن  هرطالب چقدر هزین  توصیف ببیینید امریکا برای

ده ملیون دالر. اینکه چنین قیاسی انجام میدهیم به این جهت است که برهمه گان روشن  

میباشد که ازاین یک تریلیون دالر، چیزچشمگیری عاید  مردم ما نشده است؛ نه درزمینه  

های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نه در زمینه های صحی و رفاهی. اگرپیشرفتی  

کهای بین المللی هم نبوده است. پس نتیجه این    هم حاصل شده، هرگز و ابداً یک دهم کم 

میشود که مقام های امریکایی اگر درکاخ سفید می نشستند و از همانجا دستور میدادند 

د، اکنون نه  لر دریافت کنی، یک ملیون دالر نه، فقط یکصد هزار داازأ سر  هر طالب    به

ود داشت و نه تروریستی. این بدان معنا میباشد که امریکا به  طالبی در افغانستان وج 

بهانۀ }به منظور{ نا بودی القاعده و طالبان به کشورما نیامدند. آنها افغانستان را آماج  

حمالت و لشکر کشی  خودقرار دادند تا به اهداف  سیاسی خود درمنطقه دست یابند و از  

هنوزچشم طمع شوروی به دنبالش بود را    طرفی معادن  بکر و دست نخورده ای را که
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ازآن خود کنند که چنین امری محقق شد، به حدی که هیالری کلنتن وزیر خارجۀ وقت 

چه از افغانستان  امریکا درمجلس  سنای امریکا به سناتوران گفت " ما تنها یک دهم آن 

آوریم افغانبه دست می  در  کنیم.،  اگرامروزهم  ستان خرچ می  از  "  امریکایی ها سخن 

دروغی بیش  {  و پولیس ملی افغانستان می کنند }میزنندآموزش و تعلیم نیرو های ارتش  

نیست. چرا که آمارها نشان میدهد درسال  اخیرسه هزار و دوصد پولیس افغانستان درنبرد  

  با طالبان جان خود را ازدست داده اند، درحالیکه طی سیزده سال، حدود همین رقم سرباز  

نیروی نظامی خارجی پس از  ۱۳۵۰۰خارجی در جنگ با طالبان تلف شده اند. لذا حضور

که در واپسین روز هایش قرار داریم، هم بهانه ای برای تداوم  اشغالگری و    ۲۰۱۴سال  

 غارتگری کاخ سفید است و بس. .."  

ده روز از  و   م۲۰۱۵عاقبت، درمیانۀ ماه جنوری سال غال اشیا پس ازگذشِت یکصد و 

افغانستان   ریاست جمهوری  دکتراشرف غنیکرسی  متعاقِب خروج    توسط  ودرحقیقت، 

بود که اسمای بیست و چهارنفربعنوان نامزد وزرای   های عمدۀ خارجی ازافغانستاننیرو 

)افزایش واژۀ نامزد درپسوند یا پیشوند نام    کابینۀ " دولِت وحدت ِ ملی " اعالم گردید. 

ها رای اعتماد  وزرا بدین معنا بود که هنوز روشن نبود که آیا اعضای پارلمان برای آن 

نه؟ یا  داد  البتهخواهند  تعللِ   (  و  روزه    کوتاهی  ناشی  صد  واقع،  در  وزرا،  درُگزینش 

انتقاد های گستردۀ   که هم موجبِ   ( بودنی میان دو تیم )عبدهللا و اشرفکشمکشهای درواز

  ی واجتماعی آن درسراسر کشور احساس افکار عامه شده  بود و هم اثراِت منفی اقتصاد

                                                                                              میشد. 

قبل ازآنکه روی این موضوع مکِث بیشتر نماییم، اینک، اسمای نامزد هایی را که ازسوی  

 رییس جمهور ورییس شورای اجرایی به رسانه ها فرستاده شد، در اینجا درج میکنیم: 

 شیرمحمد کریمی نامزد وزارت دفاع 

 نورالحق علومی وزیر امور داخله 

 انی وزیر امورخارجه صالح الدین رب 



میالدی  2014تا  2001وقایع افغانستان ازسال بررسی    

 

 

1543 

 

 غالم جیالنی پوپل وزیرمالیه یا دارایی 

 احمد سیر مهجور وزیر عدلیه یا دادگستری 

 گل  زلمی یونسی وزیر معارف یا آموزش و پرورش 

 بانو نجیبه ایوبی وزیر امور زنان  

 عباس بصیر وزیر فواید عامه  

 فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه یا بهداشت 

 وزیر زراعت و مالدارییعقوب حیدری  

 داوودشاه صبا وزیر معادن و پطرولیم  

 برنا کریمی وزیر مخابرات و فناوری معلوماتی 

 نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات

 بانو خاطره افغان وزیر تحصالت عالی

 محمود صیقل وزیر آب و انرژی 

 سادات نادری وزیر کار، اموراجتماعی و شهدا 

 لخی وزیر مهاجرین سید حسین عالمی ب 

 فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف

 فیض هللا کاکر وزیر مبارزه با مواد مخدر 

 بانو آی سلطان خیری  وزیر اطالعات و فرهنگ 
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 قمرالدین شینواری وزیر امور سرحدات 

 سردار محمد رحمان اوغلی وزیر اقتصاد 

 سردار محمد رحیمی وزیر تجارت و صنایع  

 سپورت فیض هللا ذکی وزیر ترا 

 شاه زمان میوندی وزیر امور شهری )شهرسازی( 

 رحمت هللا نبیل رییس ادارۀ عمومی امنیت ملی  

 و خلیل صدیق رییس بانک مرکزی 

و اما،    اعضای کابینه برگُزیده شده بود  هرچند چهره های متفاوتی نسبت به گذشته بحیث

                               آمد:     مشکِل جدید بمیان موضوع به پارلمان تعلق گرفت،    وقتی 

نامزد هایی که تابعیت دو گانه دارند،  بود که وکال گفتند برای آنعده از.مشکل نخست این  ۱

نامزد   ثلِث  که  بود  درحالی  این  و  داد  نخواهند  اعتماد  دوگانه  رای  تابعیت  ها، 

                                                                                              . داشتند

  سنِ   یکی از نامزد ها به تناسبِ   سنِ   .اعتراض دیگری که بمیان آمد، عبارت ازکمبودِ ۲

تعیین شده در قانون اساسی بود. )درقانون اساسی جمهوراسالمی افغانستان تذکررفته است 

                                           عضو کابینه از سی و پنج سال کمتر نباشد(  که سنِ 

  لیسِت تحتِ   ه و درجِ شت رمی داجُ . یکی از نامزد های شامل فهرست، گفته شد که سابقۀ ۳

                                                          تعقیِب متروپول یا پولیس بین المللی بود.

نامزدی شان  د، ازن روب رای اعتماد به پارلمان    آنکه غرض حصولِ دونامزد، قبل از  .۴

                                                                                   انصراف جستند.   
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جریان سخنرانی های وزرای نامزد شده درپارلمان، نحوۀ پرسش ها و پاسخ ها، برخورد  

های  ازمجرای رسانه  مستند  و  مستقیم  بصورت  که  وکال  مابین  فی  های  پرخاش  و  ها 

بود.                           مضحک، خنده آور و دیدنی  تصویری به نمایش گذاشته میشد  

  تقریباً دوماه، بار دیگر بتاریخ دومدورهبر" حکومت وحدت ملی "، پس ازسپری شدِن  

م فهرست جدید اسامی شانزده تن از وزرای باقیمانده را که اینک از آنها ۲۰۱۵ماه اپریل 

   فرستاد:                                 نرده میشود، غرض اخذ رأی اعتماد به پارلمانام بُ 

 همایون رسا  بحیث نامزد به کرسی وزارت  تجارت وصنایع  

وزارت اطالعات وفرهنگ      عبدالباری جهانی   رر         رر    

وزارت زراعت و آبیاری    اسدهللا ضمیر        رر         رر     

وزارت امور سرحدات      محمد گالب منگل   رر        رر    

 محمود بلیغ          رر        رر      وزارت فواید عامه  

رر      وزارت اقتصاد                      رر       عبدالستار مراد      

وزارت ترا نسپورت                 رر           محمد هللا بتاش      رر    

نیف بلخی رر        رر      وزارت معارفاسدهللا ح   

رت شهر سازی               وزا    رر     ر نادری  سید سعادت منصو   

وزارت عدلیه     رر       عبدالبصیر انور              

وزارت مخابرات     عبدالرزاق وحیدی            رر      

وزارت امور زنان       بانو دلبر نظری               رر    

مبارزه با مواد مخدر      سالمت عظیمی               رر      

وزارت تحصیالت عالی     بانو فریده مومند             رر       

وزارت اموراجتماعی        نسرین اوریاخیل             رر     

وزارت انرژی و آب       رر     بصیر احمد عثمانی         

م  ۲۰۱۵این نامزدها، پس ازارائۀ برنامه های کاری شان، باالخره بتاریخ بیستم ماه اپریل  

                    پارلمان رأی اعتماد گرفته آغاز بکار نمودند. از
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 مرگ مالعمر 

م بود که نخست،  ۲۰۱۵اواخرماه جوالی  بایستی درهمینجا بنویسم که  موضوع را نیز این  

ً   مرگ مالعمر رهبرگروه تروریستی طالبان رامقام های پاکستانی خبر  نمودند    افشا  رسما

، دوسال قبل  ومتعاقب آن، دولت افغانستان، ضمن تأیید این خبر، ادعا نمود که مالعمر

)این اظهارات  .کراچی پاکستان مرده استی( درشهر دمیال  ۲۰۱۳درماه می سال  ازاین )

قر انتقاد مردم  و  اعتراض  افغانستان مورد  گفته شد هرگاارگرفتدولتی  ه جانب  ؛ زیرا 

مطلع بود، پس چرا آنرا به اطالع عامه نرسانید  دولت افغانستان واقعاً ازمرگ مالی مذکور

  رات صلح دراسالم آباد را پذیرفت؟ مربوط به مذاک  نشستِ   ،منطق  ساس و و چرا و به کدام ا

ویا چرا اشرف غنی دوماه قبل ازآن، ازاعالمیۀ منتشرشده، ظاهراً ازنام  مالعمرعنوانی  

تشکرنمود.                              افراد گروه طالبان مبنی برضرورت صلح ومذاکره،    

گفتند که "    دهبرشان را تأیید کرمرگ ره منابع مربوط به گروه طالبان نیزدرعین زمان  

مالاخترمحمد منصور" بجای وی تعیین شده است و اما، تاهمین امروزکه این سطور رقم  

از بخشهایی  میان  اختالف  بربروز  مبنی  گزارشهایی  میشوند،  گانزده  گروه    سرکرده 

نشرمیرس محاذ ن مذکوربه  اسالمی  تحریک   " حمزه" سخنگوی  قاری   " بنام  د. شخصی 

)آی.اس.آی(  ه یکی از شاخه های جدا شدۀ افراطی ترگروه متذکره ومتکی به  دایی" کف

داشت که "مالاخترمحمد منصور رهبرکنونی طالبان  روی وبسایت خویش اظهارمیباشد،  

از این دارو،  داده و او به دلیل استفادۀ مکرر  به پیام رسان  مالعمر، داروی زهر آگینی

و    "  کرده گان این گروه بنام های " مال داد هللا همچنان دو تن ازسر  ازدنیا رفته است."

عبدالقیوم ذاکر" نیز مالمنصور را متهم به توطئه علیه رهبرشان نموده اظهارداشتند که  "

که دارای سن  (  )مال یعقوبرهبری مال منصور را نمی پذیرند. گفته شد که فرزند مالعمر

میبا  ۲۱تا    ۲۰ نیزسال  استشد  نموده  را  رهبری  این    .ادعای  یکعده  جالب  که  بود 

  ازطرفداران، همفکران و حمایتگران مالعمر و گروه طالبان حتا درقلب شهر کابل و پیِش 

وگواری و فاتحه خوانی برپا داشته اورا مجاهد خواندند و  مراسم س  ،دولتی   چشم مسوولینِ 

                                                                                         .ستودندش
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 نمایی ازمجلس سوگواری بخاطرمرگ مال عمر درشهرکابل 

یان گروه طالبان را مرگ مالعمر اگرازیکطرف موجی از نگرانی، اختالف و تذبذب م 

ازبار ونگارِش آورد،  تحلیلها  تبلیغات،  مایۀ  دیگر،  آگاهان    سوی  ازسوی  زیادی  مطالب 

گردید. اکثرتحلیلگران سیاسی نوشتند که با ظهورگروه " داعش  افغانستان نیز  درسیاسی  

ی شان پایان یافته است،  گروه طالبان نزد اربابان خارج   مصرفِ   " در افغانستان، تاریخِ 

  باراتی همیاری سازمان استخ   به  سازمان استخبارات نظامی پاکستان )آی.اس.آی(بنابرآن،  

عدم میکردند  نداشتند و باید اورا رهسپار دیاربه مالعمرنیازی  (، دیگرای.آی.سیامریکا )

که کردند. همین تحلیلگران سیاسی، عالوه نمودند که چون پاکستانیها درعین حال، شایعۀ  

مرگ مالجالل الدین حقانی رهبرشبکۀ تروریستی حقانی و ایمن الظواهری رهبرالقاعده  

ا که میخواهند ممبعد، ب   ، معنی اش این خواهد بودپخش کردند شب و روز را نیزدرهمین

به آغوش    مسلح  طالبانِ برخی از   پناه ُجستنِ   شگاف درمیان گروه طالبان ازیکسو و ایجاد  

جبهۀ داعش درقلمرو افغانستان را هرچه بیشتر تقویت نمایند    ، درواقعازسوی دیگر   داعش

  ( چین و روسیهدو قدرت بزرگ آسیایی ) به    نموده  طریق به آسیای میانه رخنه  اینازتا  

                                                                                    . وارد نمایندضرب  

تحلیگران و افکار عامۀ مردم، افشآ مرگ رهبرگروه طالبان، آنهم پس ازگذشت دوسال و  

پنهان   دیگر،  بعبارۀ  همچنایا  پاکستانی،  های  مقام  ازسوی  او  مرگ  حادثۀ  ن نگهداشتن 

از ها  اعالمیه  و  ها  پروسۀ  صدوربیانیه  اندازی  راه  به  و  سال  دو  همین  وی طی  قول 

فریبِ  مالعمر،  درغیاب  صلح  دولت    مذاکرات  موقف  و  گردید  تلقی  سیاسی  بزرگ 

                              شد.               افغانستان در این زمینه انفعالی و خنده آورتلقی
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نشرخبرمرگ مالعمر، پیامد دیگری نیز داشت و آن اینکه روند " مذاکرات صلح" که  

لبان دراسالم بران گروه طاحدود دوماه قبل ازآن میان هیأت های دولت افغانستان و ره 

افتاد چین دایرگردد، به تعویق  کشوروقراربود درجریان همین ماه، مجدداً در  آباد آغازشد 

گرفته خواهد شد و چه نتیجه یی را به بار خواهد  وم نیست این روند چه زمانی از سرو معل

                                                                                        آورد؟      

مدن  جامعۀ  های  نهاد  و  فعالین  مطبوعاتی  اعالمیۀ  دموکراسی"،  گفتمان   " ی  وبسایت 

ر رسا نید. چون مجموع  به نشم  ۲۰۱۵بتاریخ پنجم ماه آگست    افغانستان دراین زمینه را

خواستهای اساسی سیاسی و استخباراتی مربوط به اعمال تروریستها و    رازها ونیازهای

حکومت مداران افغانستان درمتن این  و عدم  لیاقت و درایت  تجاهل  ،  تغافلنیز  مردم و  

مینمایم:                  اعالمیه انعکاس یافته است، بنابرآن، متن کامل آنرا دراینجا درج   

. " به نام خداوند دادگر و توانا  

مدنی   جامعۀ  نگرانی  به  پیوند  در  مدنی  جامعۀ  های  نهاد  و  فعالین  مطبوعاتی  اعالمیۀ 

                          : خورشیدی ۱۳۹۴اسد ۱۳:  ازحضور ستون پنجم در درون دولت

دولت، اعضای شورای عالی صلح،    با تأسف و تعجب شنیده میشود که تعدادی از افرادِ 

، درکابل مراسم  عمر مرگ مال   احزاب نسبتِ علمای افغانستان و بعضی از  نسجامِ شورای ا

کشور،    شهید و معلولِ گزارکرده اند. این اقدام، بی اعتنایی بخون هزاران  سوگواری بر

جنایات    درون نظام است.ستون پنجم درنستان و نشانۀ حضورِ دشمنی مستقیم با مردم افغا

هولناک وضد انسانی را که طالبان به رهبری مالعمربر مردم افغانستان روا داشته اند،  

های مهاجرت  مشقتکشتار، آزار و    برهیچ کس پوشیده نیست. مردم افغانستان که تجربۀ تلخِ 

اختطاف،    ازانتحار، انفجار، طالبان دارند و دردورۀ جدید نیز  حاکمیتِ   را ازدوران سیاهِ 

گروه، این  های  خشونت  وانواع  برای    گروگانگیری  هیچگاه  اند،  دیده  آسیب 

بلکهمال کرد،  نخواهند  رانشانۀ  عمرسوگواری  سوگواری  بخون   این  دولت  اعتنایی    بی 

   پندارند.                     هولناک دربرابر مردم می  تِ یااشهید و نا دیده گرفتن جن هزاران  

م به تعداد ۲۰۱۴-۲۰۰۹درگیریهای بین سالهای  راساس گزارش سازمان ملل متحد، درب 

ملُ ۴۷۷۴۵ افراد  ازنفر  که  اند  شده  زخمی  و  شهید  میان،  کی  و    ۱۷۷۷۴این  نفرشهید 
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نفرافراد ملکی شهید  ۱۰۵۴۸م به تعداد  ۲۰۱۴درسال  تن زخمی گردیده اند. تنها    ۲۹۹۷۱

%  ۷۲نفر زخمی شده اند که  ۶۸۴۹نفرکشته و    ۳۶۹۹و زخمی شده اند که }از{ آن جمله،  

سالهاست که فرزندان وطن برای مبارزه با این تلفات توسط طالبان صورت گرفته است.  

عزیزان شان را در    ،تروریسم و حفظ وطن، درسنگرها می جنگند وخانواده های زیادی 

بی    مردمِ این راه }از{ دست داده اند. برگزاری سوگواری برای عامالن جنایت و کشتارِ 

عامالن   به  بیعت  و  بوده  ازطالبان  حمایت  باشد،  که  طرفی  هر  جانب  کشوراز  دفاع 

مردم را به   کشتارهای یک ونیم دهۀ خونین گذشته است. این امر، بی شک اعتماد نیم بندِ 

کشورپایین خواهد    رد و انگیزۀ جنگ با تروریسم را درمیان سربازانِ ن خواهد بُ نظام ازبی 

آورد. با احترام به خون هزاران شهید، با درنظرداشت جنایاتی را که طالبان به رهبری  

نظام و    دشمنان در درونِ   مال عمر برمردم روا داشته اند و نگرانی از وجود ستون پنجمِ 

بیدا و  برهوشیاری  تأکید  رهبرانِ با  و    حکومتِ   ری  افغانستان  ازحکومت  ملی،  وحدت 

عملی   آنرا  و  توجه  ذیل  مطالبات  به  جداً  تا  داریم  تقاضا  متحد  ملل  سازمان 

                                                                                             نمایند:  

د که حامی  ستراتژیک، موقف خود را مشخص کن دولت افغانستان باید رسماً و به گونۀ ا-۱

حمایت یا  و  است  باید  طالبان  حکومت  همچنان  افغانستان؟  مردم  و  امنیتی  های  گرنیرو 

سیاست خود در قبال طالبان را رسماً روشن سازد که این گروه، مخالف سیاسی است و 

درمیدان  یا دشمن مردم افغانستان تا باعث تضعیف هرچه بیشتر روحیۀ سربازان کشور  

                                                                                         نبرد نگردد.  

ازدولت-۲ سپاس  ممادر  ضمن  بر{  }مبنی  سوگواری اقدام  مراسم  برگزاری  از  نعت 

جنایت کاران، ازحکومت تقاضا داریم تا هرچه عاجلتر به پیگیری عاملین برگزاری  از

  رم پنداشته شود و عاملینِ طالبان باید جُ تبلیغ برای حمایت ازچنین محافل بپردازد. هرنوع  

   گیرند.                                    تبلیغ به نفع طالبان باید مورد پیگرد قانونی قرار

دشمن در درون دولت  ستون پنجمِ  وجودِ  طالبان در درون نظام، نشانگرِ  امیانِ وجود ح -۳

حکومتی هرچه عاجل تراین جاسوسان را شناسایی، مجازات و به مردم  است. مسئولین  

                                                                                        معرفی کنند.
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م داده و میدهند،  ملل متحد تقاضا داریم که با توجه به جنایاتی که طالبان انجا ازسازمان  -۴

لیست سیاه خود بگنجاند. همچنان تمامی رهبران طالبان، گروه حقانی و  این گروه را در

القاعده که درقتل عام ها و جنایات ضد بشری درکشور نقش داشته اند، باید مورد پیگرد  

                                                                                          قرارگیرند. 

نیم دهۀ گذشته، به شمول ارزشهای دموکراتیک، برابری حقوق   دستآورد های یک و -۵

به قیمت خون هزاران شهید و   قانون اساسی و دسترسی به حقوق بشر،  زن و مرد، 

وطن پی افگنده شده است. حکومت می  جانفشانی بی بدیل و بی دریغ سربازان عزیز  

تا  بایست خطوط سرخِ  میان گذارد  در  با مردم  به روشنی  دغدغۀ   مذاکرات صلح را 

   "                                        معامله بر سر این دستآورد های بزرگ رفع شود.

ملی رژیم  ناګفته نباید ګذاشت که کتاب دکتردافرسپنتا وزیرامورخارجه و مشاورامنیت  

  سیاست افغانستان، م دردوجلد تحت عنوان »       ۲۰۱۷حامد کرزی که درپایان سال  

« به نشررسید، درالبه الی کتاب مذکور، چندین جا ازوزرا و کارمندان ازدون  یروایت

به رییس جمهوری که یاد  مدافع منافع کشورهای    عالیرتبه ی قرین  اند،  بوده  همسایه 

                                                                                 آوری شده است.  
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 پایان سخن

 

 ۲۰۱۴تا پایان سال    ۲۰۰۱ازآغازین سال  حاضر)اثرِ   که مطالبِ   از فرصت  مقطعدراین  

میرسد، ازعمرحکومت جدید )حکومت وحدت ملی( به زعامت محمد    به پایانش  میالدی(

سپری میشود.    تقریباً یکسال  اشرف غنی و سهم پنجاه درصد داکترعبدهللا دراین حکومت،

که هم جالب اند، هم مضحک    درمسیراین مدت  هرچند ُرخداد های مربوط به حکومت جدید

ینماید؛ زیرا مقدورنخواهد بود همۀ  جداگانه را ماثرِ   نگارِش   و هم سخت درد آور، ایجابِ 

طی این مختصرشرح    اجتماعی و امنیتی  روحی،  اقتصادی، فرهنگی، سیاسی،    موضوعات

خوانندۀ عزیز به منظورآنکه  اما صرفاً  در، معداده شود،  فشرده  ولو  این زمینه  لوماتی 

                          دراختیارداشته باشد، نکات آتی را بمثابۀ پایان متن کتاب درج مینمایم :

که مردم افغانستان حکومت آنها را "حکومت ع وغ" )عبدهللا  اشرف غنی وعبدهللا عبدهللا  

تقلب  موجی از  کمپاین انتخاباتی چند ماهۀ شان با  آنکه دورانِ وغنی( خواندند، عالوه از

تبلیغات خصمانه علیه یکدیگر، اتهام بستن های جدی سیاسی وحتا ریختن    تشنجها،  ها،

بلند کردنِ روی   تند قومی    خیابانها و   "آشوب ساز"  زبانی و نگرانی های  –شعارهای 

  ، به منظور حصول پیروزی و رسیدن به ارگ جمهوری، اجتماعی سپری شد، درعین حال

وسیع " تغییر" و " تحول " و " بهبودی" و " بهروزی " درصورت    وعده های  هردوی آنها

ما نیز    درمانده و نگرانِ   بته تعداد زیادی ازمردمِ پیروزی را برای مردم تحویل دادند. وال

ویا به   که درواقع، تهی ازهر نوع منطق وامکانات عملی قابل پذیرشده ها ) به همچو وع

درعین حال، بودند آگاهان و    خوش کردند.  ، دل(بودند   اصطالح، وعده های سرخرمن

مستقل و مدبر و بخشهایی ازمردم افغانستان که نه " ع وغ " را شخصیت های    تحلیلگرانِ 

دل خوش میکردند  نه به وعده های میان تهی آنان    رمی دانستند و واقعاً ملی، مستقل و مدب  

باال داشته و روند فکری    دستِ   ازآنجاییکه قدرت های ذیدخل درامورکشورعزیز ما  واما،
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اقتصادی  سیاسی    – افغو  بنابرآن،  جامعۀ  یی مهندسی میکردند،  بگونۀ ماهرانه  انی را 

افغانستان را طوریکه طی صفحات گذشته مالحظه شد، " ع و غ " دولت و     حکومت 

  – بازهم باساس همان نقشه و مهندسی ابرقدرت ایاالت متحدۀ امریکا، بصورت " پنجاه  

                                                                               پنجاه " تقسیم کردند.

یک   چنین  که  میکردند  پیشبینی  زمان  ازهمان  سنج،  دقیق  تحلیلگران  و  سیاسی  آگاهان 

ی را دارد که دیر یا زود ازهم خواهد  پیوند ناجور حیثیت  ساختارمندراوردی و مصلحتی،  

                   داشت.        و پیامد های تلخ تر و خطرناکتری را به دنبال خواهد  پاشید

دوپادشاه دریک اقلیم(، درمورد گزینش اعضای کابینه،  نخستین اختالف میان دو زعیم ) 

چن  متبارزگشت.  دولتی  مهم  شعبات  و  نهادها  مسوولین  ها،  والی  ادارات،  انکه  رؤسای 

نخست فاقد وزیربودند و در رأس والیات کشور،    اکثروزارتخانه ها، ظرف چندین ماه

)حمالت مسلحانه و حتا جبهه یی گروه آنهم درتحت اوضاع و شرایط بسیار وخیم امنیتی 

هم کسی بعنوان  هنوزطالبان باالی پایگاه های نظامی، ادارات دولتی واماکن غیرنظامی(  

هردو زعیم پیرامون افراد   والی یا اداره کننده وجود نداشت. دلیل عمدۀ آن هم عدم توافق

برگزُ  غنی  اشرف  ازسوی  هرگاه  که  بود  اشخاصی  پذیرفت    یدهو  نمی  عبدهللا  میشدند، 

میگردیدند،اگرو  تعیین  عبدهللا  مینمود.    ازطرف  رد  غنی  اشرف  را  رغآنها  م  علی 

سخنانی درجهت اصالحات اداری  ،داخلی امورِ  های نخست و دربُعدِ در روز  "غنی آنکه"

ننگین  لکت گفت و ژست هایی پیرامون مثالً تحقیق و بررسی مجدد قضیۀ و اقتصادی مم

مربوط به اختالس کابل بانک از خود بروز داد و " کمیسیون " های " تحقیق و بررسی  

" تعیین نمود، اما یا نخواست و یا نتوانست به هیچ یک ازآنهمه حرفها و وعده هایش جامۀ  

با شتاب هرچه بیشتربه سفرهایش به اسالم آباد،   هعمل بپوشاند و در بعُد خارجی، با آنک

ور، زمینۀ مذاکره و  ریاض و پیکنگ پرداخت تا به زعم خودش، ازطریق کشورهای مذک

" شنید  و  گر گفت  با  را  آمیز"  همچنان،  صلح  گرداند.  مساعد  طالبان  تروریستی  وه 

نین وانمود  صدراعظم و رییس ارتش پاکستان نیزچند مرتبه وارد کابل گردیده ظاهراً چ 

کردند که گویا دربرابردولت "وحدت ملی" ونزدیکی گروه طالبان با این دولت، دارای 

میگذرد، هنوزنه    حسن نظراند، اما ظرف مدت یکسال که ازحاکمیت دولت اشرف غنی

تنها هیچ نشانه یی ازتأمین صلح وامنیت درکشوربه چشم نمیخورد، بلکه حمالت خونین  

ییترو و حتا جبهه  دولت دروالیاتِ گروه طالبان    ریستی  مختلف، سلسلۀ    علیه مواضع 
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اند.   گردیده  تشدید  دهشتناک  ویرانگریهای  و  انتحاری  سرانفجارهای  وصدای تازه 

فراه،   داعش  تبارِزگروه قندوز،  فاریاب،  بدخشان،  کشورمانند  ازنقاط  نیزدربرخی 

                                                    . ر، نورستان وغیره باال گرفته استننگرها

سطح بیکاری و بی روزگاری چنان سیر صعودی می پیماید که هزارها نفراعم از جوانان،  

نان و زنده ماندنِ  لقمه  تهیۀ  بخاطر  اعضای خانوادۀ خودشا  نوجوانان و میانساالن  و  ن 

روزه همه  عبورشان،  را  افغانستان  مرزهای  حوادث،  دریای  به  دل  می    ناگوار  نموده 

                                                                                              سپارند.

قان  اداری،  و  مالی  افرادفساد  اختطاف  رهزنی،  و  دزدی  زراندوزی،  شکنی،  قتل ون   ،

درتقابل   پولیس  و  اردو  تلفات جانی سربازان  بازخواستی،  بی  و  با  وتجاوزجنسی، ظلم 

گروه های تروریستی طالبان و داعش، نا امیدی و نا برابری، فقراقتصادی، زورگویی  

وقلدری، غصب اموال عامه و اراضی وسیع دولتی، زوال ارزشهای اخالقی، فحشا وبی  

، نه تنها هیچ کاهشی نیافت،  مواد مخدر االخره، کشت، قاچاق و استفاده ازبند و باری و ب 

اولب  یکسال  مدت  درطول  و   لکه  "ع  به زعامت  را  وکارد  رسید  خود  اوج  به   " غ 

                                                 مغزاستخوان مردم بینوای افغانستان رسا نیده است.

نگرانی عمیق اکثریت مردم افغانستان رافراهم نموده   آنچه درهمین شب و روز موجبات

ای جنگی و تخریبی گروه طالبان  است، اینست که علی رغم اوجگیری حمالت و فعالیته

حتا با وجود    درسراسرکشور و تلفات مالی و جانی بی سابقۀ منسوبین ارتش و پولیس و

آنکه گروه های تروریستی، قریه ها، شهرکها و بخشهایی ازوالیات را قدم به قدم  متصرف  

  ن ارت جنگ قراردارد و نه سران دولت ازخویشت وزیر در رأس وز  تاهنوز  میشوند، نه

چنین وضعیت خونین و خطرناک نشان    تصمیم و ارادۀ قوی به منظور برخورد جدی با

ل کشورازطرف گروه های تروریستی  بخصوص ازمدتی است که والیات شما  .میدهند

های اردو و  ورد تاخت و تازقرار گرفته و نیرو طالبان و داعش( بصورت بی سابقه م )

سربازان  تاحال تعدادی ازفات جانی میشوند. جالب اینست که  پولیس، همه روزه متحمل تل

گرفته و با  دربرابرکمره های خبرنگاران قرار  خطوط اول جبهۀ جنگ،  و رزمنده گانِ 

ند که گروه طالبان باالی مواضع آنها  ته اصراحت تمام توأم با خشم و انزجار اظهار داش

انجام   با مقاومت  حمالت دستجمعی را  مواجه میشوند واما،    جانبازانهداده و ساعت ها 
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میشوند، این کُمکهای عاجل جنگی    ازمقام های باال  طالب کُمک عاجل،  سربازان  وقتی 

نیرو    . این بی توجهی آشکار باعث میگردد که همهرگز برایشان به موقع رسانیده نمیشود

 کف از  قدم به قدم  واضع وسنگرهای شان رادچارتلفات جانی شوند و هم م  های رزمنده

                                                                    نمایند.    اختیار داده عقب نشینی

چنین فعل و انفعال جنگی سؤال برانگیزموجب گردید که درهمین شب و روز، عبدالرشید 

"دوستم" معاون اول اشرف غنی، عطا محمد والی والیت بلخ، حاجی محمد محقق و برخی  

علی رغم خصومت های   فرماندهان جهادی سابق و شخصیت های متنفذ شمال،  دیگر از

ن ضمن انتقاد ازدولت و افشأ " توطئه های دشمن "، توافق کنند که نیرو هایشا  دیرینۀ شان،

 را  )تروریستها( آنها  تروریستی طالبان بسیج نموده  را غرض دفاع خودی دربرابر گروه

بیرون برانند. هرچند تا همین اکنون که این سطور رقم زده میشوند، کدام    ازمناطق شان

درعین حال چنان  است، واما قضیه  به مالحظه نرسیدهدراین زمینه  وعمده حرکت عملی

هرگاه چنین نیروی جنگی یا    مثالً یک بدنۀ دولت اشرف غنی میگویند  کهحساس گردیده  

ا دولت  رسمی  ارتش  ازچارچوب  )خارج  عملیات  دفاعی  به  و  شده  متشکل  فغانستان( 

موجه براهین  و  دالیل  شاید  آنکه  با  بپردازند،  دستجمعی    هم  جداگانه  دفاع  غرض 

این اقدام، بالذات بوی تجزیۀ کشور را که خواست   ، امادرمیان باشد  مشترک   دربرابردشمن

را تشکیل    خارجی و بعضی از نیرو های ارتجاعی داخلی  برخی ازقدرت های مغرض

برخی هم استدالل میکردند که درصورتیکه ارتش سه صد به مشام میرساند.    نیز  د،میده

نفری دولت وجو  پنجاه هزار  نیرو و  بسیج  برای  نیازی  دارد، چه  یا  د  و   " های "ملیشه 

پیوسته از   واما،  جنگجویان محلی احساس خواهد شد؟ عبدالرشید دوستم و متحدان وی 

ه سازی را ندارند، بلکه میخواهند بگونۀ جدی و  طریق رسانه ها میگفتند که آرزوی ملیش

آورند.                                 فعال دربرابر گروه های دهشت افگن ایستاده گی بعمل    

سیاسی خویش، افراد و گروه های    حامد کرزی که درمدت سیزده سال زعامت وحاکمیتِ 

ا به اوجش  و فساد اداری رورخویش جمع نمود، رشوه گیری  تنظیمی و مافیایی را به دَ 

نید، قانون شکنی و بی بازخواستی را ترویج نمود، اعضای خانواده ومنسوبین قومی  رسا

نشانید، فرهنگ معافیت را    و اقتصادی  سیاسی  بلند و پُر درآمد  وزبانی اش را به مناصبِ 

ن  به عمل شنیع اختالس وخیانت ملی دام  مجازات یا مکافات مسلط نمود،  اصول  بجای

تقابل  " خواند وازبرخورد جدی ارتش درزد، گروه تروریستی طالبان را "برادران ناراض
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یست طالبی را از زندانها رها کرد، فقر ، هزارها فرد تروربه آنها جلو گیری بعمل آورد

ره، میراث شوم  و جنایت و مظلوم ُکشی را به امرعادی و همه روزه مبدل نمود و باالخ 

این شب و روز، درحالیکه دریکی  بازهم در  ور دولتمداری را به ارمغان گذاشت.و شرم آ

کاخ های محوطۀ ارگ جمهوری، با برخورداری از همه گونه امتیازات مادی لمیده از

اح غرض  تبلیغاتی  تالش  و  تب  به  مصاحبه  است،  افتیده  قدرت  کرسی  های  رازمجدد 

زد، سفرهای رسمی به کشورهای خارجی بعمل می آورد، به  مطبوعاتی به راه می اندا

ضد   موضع  وظاهراً  میکند  وادید  و  دید  متنفذ  اشخاص  با  میدهد،  مشوره  غنی  اشرف 

افواه و تبصره های بعضی ازحلقات آگاه اینست که    اتخاذ میکند.  یو پاکستان  ییامریکا

جاری، یکبار دیگربه  گویا کرزی درنظر دارد، با سؤاستفاده ازاوضاع و احوال آشفتۀ  

                                                                            اریکۀ قدرت بنشیند.   

  معاملۀ درماه های اخیر، عبارت از  سروصدای اشرف غنی ازاقدامات حساس و پُریکی  

جهری  س   دستگاه  با  اطالعاتی  متقابلۀ  همکاری  توافقنامۀ  )امضای  نمی  استخباراتی 

( بود که درپشت درهای بسته  دشمن غدار وسوگند خوردۀ افغانستان  یا  آی.اس.آی پاکستان

و بدون مشوره و نظرخواهی با اعضای کابینه، اعضای پارلمان، جامعۀ مدنی و مردم  

اعضای  افغانستان صورت گرفت. این اقدام، نه تنها مورد اعتراض گستردۀ رسانه ها،  

و آگاهان سیاسی قرارگرفت، بلکه حتا شخصی بنام " غالم  هردو مجلس پارلمان، احزاب  

  یث وزیرمعارف ایفای وظیفه نموده ومتهم به فاروق وردک " که درکابینۀ حامد کرزی بح 

اختالس های بزرگ مالی درچارچوب آن وزارت    نزدیکی با شبکۀ استخبارات پاکستان و 

درکابل،  طی  است، تلویزیونی  و وضاحت  مصاحبۀ  "    گفت   با صراحت  مؤثق  که  سند 

توافقنامه، مبلغ هفتاد ملیون دالربه  دراختیاردارد   این  پاکستان دربرابرامضای  جانب  که 

نام نگرفت، ولی    ." وی ازگیرندۀ این پول بصورت مشخصدولت افغانستان پرداخته است

این    ت ملیون و ده ملیون دالراخذ کرده اند.ترتیب، چهل ملیون، بیسافزود که سه نفربال

درحالی جمهور)  افشأگری  رییس  ازسوی  که  گرفت  همکاران  صورت  و  غنی(  اشرف 

                                                      نزدیکش، هیچگونه واکنش نشان داده نشد.

نیتی، روانی و  وضعیت سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، امهمین اکنون  به هرحال،   

اجتماعی مردم افغانستان درتحت حاکمیت " دولت وحدت ملی " به رهبری اشرف غنی  

و عبدهللا عبدهللا بحدی اسف بارگردیده است که به استثنأ یک قشر تازه به دوران رسیدۀ  
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ازهمه گونه قدرت و نعمت و  که برخورد دار  (و مافیای مواد مخدرجهادی    –)تنظیمی  

اند گردیده  مردم  ،ثروت  تشکیل    کاراکثریت  فریاد  و  ناله  و  شکوه  و  گریه  را 

                                                                                            .  میدهد

اقدامات خونین انتحاری و انفجاری گروه های تروریستی درداخل کشور، )عالوه برادامۀ 

درنقاط مختلف افغانستان(، تا آنجا شدت   طالبان علیه نیرو های ارتشهه یی  جنگهای جب 

)  حدتِ   و  کمترازیکسال  ظرف  مثالً  که  است  نموده  آمیزکسب  - ۱۳۹۵جنون 

خورشیدی(، قرارتوضیحات یکی ازخانم های رسانه یی کشور) ویدا ساغری( که  ۳۹۶۱

کابل  شهر  مردم  انسانی  تلفات  رسانید،  نشر  به  خویش  فیسبوک  اینقرار   در صفحۀ  از 

                                                                                                   ود:ب 

تعداد    به  کابل،  شهید"  در"شاه  و    ۳۰۰دراثرانفجاربزرگ  زخمی    ۵۰۰نفرکشته  نفر 

                                                                                                 شدند

  ۱۶۰نفرکشته و  ۱۴۰دراثرحملۀ گروه طالبان باالی قول اردوی شاهین دربلخ، به تعداد 

                                                                              نفرزخمی گردیدند.   

  ۲۵۰تحاری باالی شفاخانه )بیمارستان( چهارصد بستر کابل، به تعداد  درنتیجۀ حملۀ ان

                                                        نفرزخمی شدند    ۳۰۰نفربه قتل رسیدند و  

نفر زخمی    ۵۰نفرکشته  و    ۲۰دراثر حملۀ انتحاری باالی دانشگاه امریکایی درکابل،   

                                                                                        شدند.           

کابل،   باقرالعلوم  مسجد  باالی  تروریستی  حملۀ  و    ۵۰درنتیجۀ  رسیدند  قتل  به    ۸۰نفر 

                                                                               نفردیگرزخمی شدند.   

درکابل،    امنیت  ریاست  باالی  تروریستی  و    ۱۰۵دراثرحملۀ  شدند  تن    ۳۴۷نفرکشته 

                                                                           دیگرزخمی گردیدند.     

تن   ۵۰کشته شدند و  نفر  ۴۰دراثرحملۀ تروریستی باالی کادمی پولیس در کابل، به تعداد  

                                                                            دیگرزخمی گردیدند.   
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نفرکشته و    ۷۰بخاطرحملۀ تروریستی باالی ریاست " رجال برجستۀ دولتی"، به تعداد  

                                                                         نفردیگرزخمی شدند.      ۳۵۰

دهمزن "چوک  درمحل  گان  تظاهرکننده  درمیان  انفجارتروریستی  کابل،   ګدرنتیجۀ   "

                                                نفردیگر زخمی گردیدند.   ۲۳۱یکصد نفر کشته و  

یگر  نفر د   ۳۰نفر کشته و    ۲۰درنتیجۀ حملۀ انتحاری )تروریستی( درکارتۀ سخی کابل،  

                                                                                      زخمی شدند.  

م درچهارراهی زنبق شهر  ۲۰۱۷درنتیجۀ انفجار تروریستی بزرگ درهفتۀ اول ماه جون  

                                               نفرزخمی شدند.     ۶۵۰نفرکشته و    ۲۰۰کابل، 

انفجارقبلی درچهارراهی زنبق،   ازقربانیان  دفن یکی    ۶دراثرانفجارتروریستی درموقع 

                                                    نفردیگر زخم برداشتند.    ۲۰نفرکشته شدند و  

این بود نمونۀ کوچکی ازحوادث خونین و ناامنی شدید تنها درشهر کابل، درتحت زعامت  

 عبدهللا. درحالیکه درشهرها و والیات کشورنیز همه روزه، حمالت  اشرف غنی و عبدهللا 

معصوم   کودک  و  مرد  و  زن  جوان،  سربازان  بیگناه،  مردم  باکانۀ  کشتاربی  مسلحانه، 

صورت می گیرد. درد جانکاه فقر، بیکاری، محرومیت، فرارمغزها و نیروهای انسانی  

مقام های دولتی، اختطاف، تجاوزهای جنسی و بی    بخارج، بی عدالتی شدید، زراندوزی 

گردیده   درافغانستان  روزه  همه  های  برخونریزی  مزید  حصر،  و  حد  بی  روزگاری 

                                                                                            است.  

مردم و مملکت افغانستان خواهد  چه به سرو زمانه،بیش از این،    دیده شود گردش زمان

                                                                                          ؟!     آورد

 )پایان(                                  
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 منابع و مأخذ 

 

خورشیدی   ۱۳۹۰مورخ بیستم ماه سنبلۀ سال   –سایت انترنتی  " امید وطن " -1  

ضد تروریسم در افغانستان بخش جنگ -دانشنامۀ آزاد –ویکی پدیا  -۲  

دانشنامۀ آزاد -ویکی پدیا  –تاکنون " ۲۰۰۱" جنگ افغانستان از -3 

برگرفته شده از دو منبع : چهرۀ پنهانی    –م  ۲۰۰۸سال    –نشریۀ انترنتی " اصالت "  -۴

اثراری  ۱۱ و  سپتمبر،  لورانت  ری    ۱۱۵ک  دیوید  اثر  سپتمبر،  یازدهم  دروغ 

                                                                                               گریفن

سالۀ -۵ پنج  و  بیست  جوان  که  نوشت  باید   " ویکیلکس   " انترنتی  وبسایت  با  رابطه  در 

بنام " بردلی منینگ "   بمثابۀ کارمند اطالعات و مخابرات  ارتش امریکا در  امریکایی 

ن کشور  بسا جنایات سربازان امریکایی درآ  عراق بود. وی حین اجرای وظیفه،  شاهد

خبر گزاری رویتر را که  به  دو کارمند مربوط  قتل  بخصوص،  دلیلی   بوده،    بدون هیچ 

ارتش ازفضا شلیک صورت گرفتتوسط  امریکا  نمو یان  به چشم سرمشاهده  این  ،  از  دو 

( این کشتار و حشیانه و هزاران سند محرمانۀ  قلب شد. وی سند ویدیویی )تصویرین ناحیه م

دیگر را که مربوط به ارتش، سی آی ای و وزارت دفاع آن کشور بود، برای یکی از 

شخصیت های ضد امریکایی به نام  " جولیان آسانژ "سپرد و جولیان نیز با گشایش وبسایت  

اطالع جهانیان رسا  مشهور " ویکیلکس "، همه اسناد را به نشر سپرده و بدین گونه، به  

ابد با سی و پنج سال حبس   نید.  " بردلی منینگ " بعداً شناسایی ، محاکمه و به حبس 

                                        انفرادی در امریکا محکوم شد. 

کول سابق مدیر بخش بین المللی " واشنگتن پُست "   یو ت به قلم س –کتاب " جنگ اشباح "  

کابل -چاپ انتشارات میوند   –محمد اسحاق ترجمۀ مهندس   – -۵ 

میالدی ۲۰۰۱سال   -شمارۀ سوم ماه اکتوبر  –واشنگتن پُست   -۶ 
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میالدی  ۲۰۱۲سال   –روزنامۀ فرانسوی زبان  " فیگارو " و وبسایت " انتی وار " .۷  

۳۹۸و   ۳۹۷صفحات  –کتاب " جنگ اشباح "    -۸ 

افغانستان و کمپنی یونوکال " –کتاب " نفت و گاز  بین المللی  -۹ 

میالدی ۲۰۰۱سال   –نیویارک تایمز  -۱۰ 

  –تروریستهای تکفیری چگونه تحریک میشوند؟ منتشرۀ شبکۀ اطالع رسانی افغانستان  

خورشیدی ۹۳دوم ماه حمل  -۱۱ 

پاکستان  به قلم جنرال پرویزمشرف رییس جمهور سابق –کتاب " درخط آتش "    -۱۲ 

همان منبع    -۱۳ 

به قلم  " گری شرون " آمر گروپ سی . آی . ای در درۀ   –کتاب " فرست ان "  

 ۱۴-پنجشیر

فصل سیزدهم –۸۷صفحۀ  –همان منبع   -۱۵ 

همان منبع   -۱۶ 

همان منبع   -۱۷ 

همان منبع  -۱۸ 

به قلم جنرال تامی فرانک فرمانده نیرو های   –سرباز امریکا در افغانستان  .۱۹

درافغانستان ۲۰۰۱امریکایی درسال   

به قلم جورج دبلیو بوش  رییس جمهور وقت    –کتاب " لحظات تصمیم گیری "  .۲۰

 امریکا

به نقل از روزنامۀ    –م  ۲۰۰۸مورخ نهم ماه سپتمبر –شبکۀ خبر گزاری بی بی سی  .۲۱

                                                                         تایمز  نیویارک
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چاپ نیویارک  -۵۶۵صفحۀ  - به قلم پیترتامسن   –کتاب " جنگ افغانستان "   -22 

صفحات   –کتاب " عدم موفقیت طرحها و سیاستهای جامعۀ جهانی در افغانستان  -۲۳

م۲۰۰۸سال  –انتشارات بامیان  -۲۵ -۲۴  

" و برگرفته  م  به نقل از " دیلی تلگراف    ۲۰۰۱ماه اکتوبر  –ال ستریت ژورنال  و   .۲۴

 از " تایم آف اندیا                                                                                 

میالدی ۲۰۰۱سال  –کانادا  –چاپ شهرتورنتو  –روزنامۀ  " تورنتو استار "   -۲۵ 

به قلم پیتر تامسن   –کتاب " جنگ افغانستان "   -۲۶ 

۶۱۶و  ۵۱۵صفحۀ  –همان منبع   -۲۷ 

۶۰۲ -  ۶۰۱ -۶۰۰صفحا ت  –همان منبع   -۲۸ 

دانشنامۀ آزاد -ویکی پدیا   –" مشروعیت جنگ "    -۲۹ 

به نقل از رادیو فردا و روزنامۀ    –چاپ کانادا    –هفته نامۀ فارسی زبان " شهروند "    -۳۰

م  به نقل  ۲۰۰۵دسامبر    ۳۱" گاردین ". همچنان وبسایت " گفتمان دموکراسی " مورخ  

                   م۲۰۰۵دوم نوامبر  –از روزنامۀ " واشنگتن پُست " 

همان منبع   -۳۱ 

روزنامۀ  برگرفته از  - ۱۳۹۱سال  –بهمن   ۲۱مورخ   –سایت فارسی " همشهری " .۳۲

                                                                   " واشنگتن پُست "

م  ۲۰۱۳سال  -وبسایت  " انتی وار "    -۳۳ 

نشریۀ انترنتی " کابل    -تروریسم و اهرم های مخفی قدرت "  –مقالۀ " پاکستان  -۳۴

سپتمبر   ۱۱ور کمسیون مستند بر راپ   –م  ۲۰۰۸پرس "، شمارۀ اول ماه آگست سال 

 دولت امریکا و سایر منابع خارجی  
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ترجمۀ    -به قلم میشل شوسودفسکی   -کتاب " جنگ و جهانی شدن تریاک و هرویین  -۳۵

                                    " جعفر پویا"  ستاد مبارزه  با مواد مخدر ایران.

همان کتاب      -۳۶  

www.nsarchire.org به نقل ازوبسایت     -گلوبال ریسرچ -۳۷  

خبرگزاریفارس به نقل از نشریۀ " گلوبال فایر" و به استناد پروفیسور نیلزهریت   -۳۸

دانمارک  –استاد دیپارتمنت کمیای  دانشگاه کوپنهاگن   

آرامی های سیاسی    -۳۹ نا  م   ۲۰۱۳و  ۲۰۱۲- ۲۰۱۱اجتماعی درسالهای    – خیزشها و 

یکی پی دیگر در تونس ، لیبیا، مصر و سوریه، ظاهراً بنام " بهار عرب " بوقوع پیوست  

که در اثر آن، رییس جمهورتونس فراری شد، معمرقذافی رییس جمهور لیبی با فجیعانه  

قتل رسید،   به  ج  "مبارک " ترین شکل  و  رییس  گردید  محاکمه  و  برطرف  مهور مصر 

اینک، شورشهای خونین دیگری در خاک سوریه علیه بشار اسد رییس جمهور آن کشور  

تروریستی و شبکه های  القاعده  اعضای  دارد که  النصره"  جریان   " های  بنام  ،   دیگر 

در آنجا گرد آمده و مزدوران مسلح دیگر نیز از نقاط مختلف جهان،  ،    "داعش " . . .

وسط امریکا، انگلیس، ترکیه ، عربستان سعودی، پاکستان و غیره بخاک سوریه فرستاده  ت 

میشوند. تا همین لحظه که این سطور نگاشته میشوند، جنگهای وحشتناکی فی مابین دولت  

ا غرب  حمایت  مورد  تروریستی  های  گروه  و  دوصد سوریه  از  بیشتر  و  داشته  دامه 

                               ه اند. هزارانسان آن سرزمین بکام مرگ رفت 

همان منبع   -۴۰  

اثر " عدم موافقیت طرح ها و سیاستهای جامعۀ جهان در افغانستان " به قلم   -۴۱

میالدی    ۲۰۰۸سال  -چاپ  انتشارات بامیان  –( ۱۱صفحۀ )  –داکترعزیز گردیزی 

..... 

همان منبع   -۴۲  

میالدی  ۲۰۱۳ماه سپتمبر –کوین بارت   -پرس تی وی  -۴۳  

http://www.nsarchire.org/
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منتشرۀ    -مقالۀ " نقش عربستان سعودی در جنگ وصلح افغانستان" به قلم اندیشمند -۴۴

خورشیدی  ۱۳۸۸سایت انترنتی " جام غور" تاریخ هفدهم ماه دلو سال   

به نقل از پایگاه انترنتی  "    –خورشیدی   ۱۸/۶/۱۳۸۸تاریخ  –خبرگزاری فارس   -۴۵

 گلوبال فایر" 

گورویدال، محقق مشهور امریکایی  -۴۶  

همان منبع   -۴۷  

ایریک لورانت تحلیلگر امریکایی  -۴۸  

همان منبع   -۴۹  

نیلس هاریت رییس دیپارتمنت شیمی  در یورنیورستی کوپن هاگن  -۵۰  

ه یونیورستی هلیفکس  مقالۀ نشر شده در " انترنشنل دیفلپمنت ستدیز" مربوط ب  -۵۱

اکاناد  

همان منبع   -۵۲  

رسانه های مختلف افغانستان  -۵۳  

ویکی پدیای آزاد  -۵۴  

میالدی  ۲۰۱۴ماه مارچ  - وبسایت آریایی –احمد سعیدی  -۵۵  

 نشرات دولتی و رسانه های داخلی افغانستان 

جورج  -۵۶ عراق   سخنرانی  به  حمله  از  قبل  بوش  .ان  ،دبلیو  سی  تلویزیون  .  منتشرۀ 

                                                                                                 ان 

میالدی    ۲۰۰۱ماه دسامبر –روزنامۀ " گلوب ان میل " چاپ کانادا    
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سی    -۵۷ بی  بی  مارچ    –خبرگزاری  ماه  "    –م  ۲۰۱۲چهارم  از  برگرفته 

امریکایی نویس  تاریخ  نو"    -۵۸آرتورشلزینگر"  "اندیشۀ  )  –ماهنامۀ  (   ۱۱۲شماره 

                        اچاپ کاناد  –میالدی  ۲۰۱۳مورخ ماه جنوری سال  

ملی "    -۵۹ پیمان  از خبر     - م    ۲۰۰۳شمارۀ ماه می سال    – "  نقل  "  به  گزاری 

                                                                          ایترتاس " روسی 

ماه فبروری    –خبرگزاری " ایرنا"  و سرمقالۀ روزنامۀ " نیویارک تایمز"  -۶۰

میالدی  ۲۰۱۰سال   

افغانستان    -۶۱ رسانی  اطالع  سال    –شبکۀ  سرطان  ماه  یازدهم    ۱۳۹۲مورخ 

                                                                                       خورشیدی

فهرست منتشر شده از سوی صلیب سرخ بین المللی  -۶۲  

چاپ نیویارک   ۶۴۲-۶۴۱صفحات   –" جنگ افغانستان " به قلم پیترتامسن  -۶۳  

از متن قانون اساسی جدید افغانستان  برگرفته شده  -۶۴  

وبسایت  " کژلتی " امریکایی   -۶۵  

م افغانستان   ۲۰۰۱به نقل از متن قانون اساسی جدید سال   -۶۶  

برگرفته    –میالدی    ۲۰۰۷مورخ دهم جنوری سال    –شبکۀ اطالع رسانی افغانستان    -۶۷

                                                               از مطبوعات افغانستان

از قول ایوب آروین     -۲۰۱۲مارچ سال    م مورخ چهار  –خبر گزاری بی بی سی    -۶۸

                                                                     خبرنگار بی بی سی درکابل

خورشیدی    ۷/۱۲/۱۳۹۱" شبکۀ اطال ع رسانی افغانستان " تاریخ -۶۹  

منتشرۀ مجلۀ " نایاب   -به نقل از گزارش حسین سیرت  -راپور کمسیون حقوق بشر  -۷۰

                                            میالدی ۲۰۱۳ماه مارچ سال   -" چاپ کانادا
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از قول ایوب آروین    -۲۰۱۲مارچ سال   مچهارمورخ   –خبر گزاری بی بی سی  -۷۱

 خبرنگار بی بی سی درکابل    

 رسانه های افغانستان -۷۲

کنفرانس مطبوعاتی " دک چنی "معاون رییس جمهور امریکا و حامد کرزی رییس    -۷۳

 پس از مراسم تحلیف  -جمهور افغانستان درکابل

 تصمیم گیری " کتاب خاطرات جورج دبلیو بوش بنام " لحظات -۷۴

 Center of Crisis Stantsمرکز تحقیقاتی کشور های بحران زده یا  –۷۵

 همان منبع   -۷۶

تألیف احمد رشید پاکستانی -۱۶۰صفحۀ  –()سقوط درهرج و مرج -۷۷  

 " لحظات تصمیم گیری " به قلم جورج دبلیو بوش   -۷۸

 میالدی   ۲۰۰۷روزنامۀ " نیویارک تایمز " ماه اپریل   -۷۹

 همان منبع   -۸۰

 مؤلف : شجاع نواز  -چاپ آکسفورد  -"   شمشیرهای متقاطعکتاب "  -۸۱

۵۱و   ۴۷-۴۶صفحات  –به قلم ایریک لورانت  –کتاب " چهرۀ پنهانی یازدهم سپتمبر    

-۸۲ 

ر جهان را تغیر داد " که توسط "  فلم مستند علمی و تحقیقاتی بنام " یازدهم سپتامب  -۸۳

 -دیف وونکلیست " گردانندۀ رادیوپاور هاور " پخش شد.

۸۴همان منبع   

یالد                           م  ۲۰۰۷ماه جنوری سال  –روزنامۀ نیویارک تایمز  - ۸۵  

وبسایت انترنتی  " کژلتی "   -۸۶  
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م۲۰۰۲سال  –متن مصاحبۀ حامد کرزی با روزنامۀ " واشنگتن پُست "  -۸۷  

میالدی   ۲۰۰۲مطبوعات افغانستان ، سال -۸۸  

 کتاب خاطرات جورج دبلیو بوش ) لحظات تصمیم گیری (  -۸۹

 میالدی   ۲۰۱۳پرس تی وی ماه آگست  -۹۰

Center of Crisis State۹۱1 یا مرکزتحقیقاتی کشورهای بحران زده 

 خورشیدی ۱۳۹۲یازدهم ماه اسد سال  –شبکۀ اطالع رسانی افغانستان  -۹۲

 خورشیدی  ۱۳۹۲شانزدهم ماه اسد سال  –شبکۀ اطالع رسانی افغانستان  -۹۳

سایت ویکی لیکس به مسوولیت شخصی بنام "جولین اسنج" با بیرون دادن   -۹۴

 محرمانه ی ارتش امریکا در افغانستان و عراق به شهرت رسیدهزاران سند 

جرمن آنالین"   –نشر شده در سایت انترنتی " افغان  –رادیو " دویچه وله "  -۹۵

 میالدی  ۲۰۱۲مورخ ماه می سال 

 میالدی  ۲۰۰۸ماه آگست سال  – نشریۀ انترنتی " امید وطن "  -۹۶

 همان منبع   -۹۷

 هانرسانه های افغانستان و ج -۹۸

 سانه های افغانستان و جهان ر -۹۹

 خورشیدی به نقل ازمجیب خلوتگر ۱۳۹۱/ ۱۴/۱۲امید وطن " مورخ  "  -۱۰۰

نشریۀ ادارۀ دموکراسی، حقوق بشر و کار مربوط به وزارت امورخارجۀ ایاالت    -۱۰۱

 میال ۲۰۰۵مورخ هشتم ماه مارچ  –متحدۀ امریکا 

لندن   -۱۰۲ تایمز"  دیلی   " محمود  ۲۰۰۶سال    -روزنامۀ  خورشید  از  نقل  به  میالدی 

 قصوری وزیرامور   خارجۀ پاکستان 
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 همان منبع    -۱۰۳

 میالدی    ۲۰۱۰هشتم ماه سپتامبر    –خبرگزاری بی بی سی    –هارون نجفی زاده     -۱۰۴

 همان منبع        -۱۰۵

 همان منبع   -۱۰۶

 همان منبع   -۱۰۷

 .  چاپ نیویارک  –پیترتامسن  –نویسنده    -۲۵۱صفحۀ    -جنگ افغانستان -۱۰۸

به نقل   -خورشیدی ۱۳۹۰شمارۀ ماه میزان سال  –شبکۀ اطالع رسانی افغانستان -۱۰۹

 از جنرال زاهد حامد پاکستانی 

 میالدی ۲۹۱۱ماه سپتامبر سال   -مصاحبه با گزارشگر بی بی سی -۱۱۰

 همان منبع    -۱۱۱

 همان منبع   -۱۱۲

 میالدی  ۲۰۱۱" نیویارک تایمز" ماه  جوالی سال  -۱۱۳

م بنام  ۲۰۱۰ماه جون سال    -دانشگاه هاروارد  -جزوۀ مرکز پالیسی حقوق بشر  -۱۱۴

(Discussion Paper  ) 

 دبلیو بوش ) لحظات تصمیم گیری( کتاب خاطرات جورج  -۱۱۵

 خورشیدی ۱۳۹۰روزنامۀ " هشت صبح"، شماره  هجدهم ماه سرطان سال  -۱۱۶

 همان منبع   - ۱۱۷

 م  ۲۰۰۹برنامۀ تلویزیونی " پرایم" پاکستان، ماه سپتامبر سال  -۱۱۸

میالدی  ۲۰۰۱ششم ماه دسامبر سال  –" تورنتو استار" روزنام  -۱۱۹  
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 همان منبع  -۱۲۰

 خورشیدی۱۳۹۲یازدهم ماه اسد سال   –شبکۀ اطالع رسانی افغانستان  -۱۲۱

 خورشیدی  ۱۳۹۲شانزدهم ماه اسد سال  –شبکۀ اطالع رسانی افغانستان  -۱۲۲

سایت ویکی لیکس به مسوولیت شخصی بنام "جولین اسنج" با بیرون دادن   -۱۲۳

 ت رسیدهزاران سند محرمانه ی ارتش امریکا در افغانستان و عراق به شهر

جرمن آنالین"    –نشر شده در سایت انترنتی " افغان  –رادیو " دویچه وله "  -۱۲۴

 میالدی  ۲۰۱۲مورخ ماه می سال 

 میالدی  ۲۰۰۸ماه آگست سال  –نشریۀ انترنتی " امید وطن "   -۱۲۵

 همان منبع   -۱۲۶

 رسانه های افغانستان و جهان  -۱۲۷

 رسانه های افغانستان و جهان   -۱۲۸

 خورشیدی به نقل ازمجیب خلوتگر   ۱۴/۱۲/۱۳۹۱" امید وطن " مورخ  -۱۲۹

نشریۀ ادارۀ دموکراسی، حقوق بشر و کار مربوط به وزارت امورخارجۀ ایاالت   -۱۳۰

 میالدی  ۲۰۰۵مورخ هشتم ماه مارچ  –متحدۀ امریکا 

میالدی به نقل از خورشید محمود   ۲۰۰۶سال  -روزنامۀ " دیلی تایمز" لندن   -۱۳۱

 قصوری وزیرامور   خارجۀ پاکستان 

 همان منبع    -۱۳۲

 میالدی   ۲۰۱۰هشتم ماه سپتامبر  –خبرگزاری بی بی سی  –هارون نجفی زاده   -۱۳۳

 همان منبع          -۱۳۴

 همان منبع     -۱۳۵
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 همان منبع   -۱۳۶

 .  چاپ نیویارک  –پیترتامسن  –نویسنده    -۲۵۱صفحۀ    -جنگ افغانستان -۱۳۷

به نقل    -خورشیدی   ۱۳۹۰شمارۀ ماه میزان سال    –شبکۀ اطالع رسانی افغانستان    -۱۳۸

 از جنرال زاهد حامد پاکستانی 

 میالدی ۲۹۱۱ماه سپتامبر سال   -مصاحبه با گزارشگر بی بی سی -۱۳۹

 همان منبع      -۱۴۰

 همان منبع      -۱۴۱

 میالدی   ۲۰۱۱" نیویارک تایمز" ماه  جوالی سال  -۱۴۲

م بنام ۲۰۱۰ماه جون سال    -دانشگاه هاروارد  -جزوۀ مرکز پالیسی حقوق بشر   -۱۴۳

(Discussion Paper  ) 

 میالدی   ۲۰۰۸ماه  جوالی سال   –شبکۀ اطالع رسانی افغانستان  -۱۴۴

به نقل از یک منبع    –م  2006ماه دسامبر  -شبکۀ اطالع رسانی افغانستان   -۱۴۵

 وزارت دفاع افغانستان 

همان منبع    -۱۴۶  

همان منبع    -۱۴۷  

  ۱۳۹۰ماه حوت سال  –اظهارات زلمی زابلی وکیل در پارلمان افغانستان  -۱۴۸

 خورشیدی 

میالدی   ۱۲۲۰نشریۀ انترنتی " کابل پرس " مورخ دو شنبه دوم اپریل  -۱۴۹  

همان منبع  -۱۵۰  
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برگرفته شده از   –م ۲۰۱۲جرمن آنالین "مورخ دهم اکتوبر  – نشریۀ " افغان  -۱۵۱

صبح  ۸روزنامۀ   

 م۲۰۱۲رادیو آزادی ، مورخ ماه آگست سال  -۱۵۲

 افغانستان –برنامۀ تلویزیون " طلوع " کابل   -۱۵۳

منطقه یی " وزارت    ستراتژیک  ثبات  -جزوۀ " افغانستان  و پاکستان   -۱۵۴

 م ۲۰۱۰ماه فبروری   -خارجۀ امریکاامور 

م به نقل ازخبرگزاری   ۲۰۰۶ /۱۲/ ۲۰تاریخ -شبکۀ اطالع رسانی افغانستان  -۱۵۵

 باختر  آژانس

م به نقل از منابع امنیتی     ۲۰۰۸تاریخ ماه جوالی -شبکۀ اطالع رسانی افغانستان  -۱۵۶

 والیت فراه.

م به نقل از منبع امنیتی   ۲۰۰۸ماه جوالی   –شبکۀ اطالع رسانی افغانستان  -۱۵۷

 هلمند. 

م به نقل از حمید زاده ۲۰۰۸پانزده ماه جوالی    –شبکۀ اطالع رسانی افغانستان    -۱۵۸

 سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان

 همان منبع   -۱۵۹

 م ۲۰۰۸نوری سال شماره ی مورخ پنجم ماه ج  - روزنامه ی معتبرتورنتو استار  -۱۶۰

 م  ۲۰۰۷ماه مارچ   ۱۴" ایشیا تایمز آنالین" مورخ -۱۶۱

 میالدی   ۲۰۰۶مورخ ماه اکتوبر سال   -نشریۀ ارتش بریتانیا ) " پیپر"(  -۱۶۲

 م به نقل از  ۲۰۱۰تاریخ ماه آگست سال   -نشریۀ انترنتی گفتمان دموکراسی -۱۶۳

 خبرگزاری اسوشیتید پرس 
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  ۲برگرفته از کانال    –م  ۲۰۱۱مورخ ماه نوامبر    -ماهنامۀ " فروغ " چاپ کانادا  -۱۶۴

 م ۲۰۱۱ماه اکتوبر ۲۶مورخ  – تلویزیون  بی بی سی 

 میالدی   ۲۰۱۲ماه جوالی سال ۲۲–" شبکۀ اطالع رسانی افغانستان "  -۱۶۵

برگرفته از "    –م ۲۰۰۷نشریۀ انترنتی " افغان جرمن آنالین "، ماه جوالی  -۱۶۶

گلوبال چلنج ریسرج " به نقل از اظهارات  " الکساندرلیتوینینکو" عضو سابق سازمان  

 جاسوسی روسیه ) اف. اس. بی ( 

 همان منبع   -۱۶۷

 میالدی   ۲۰۱۲روزنامۀ " گاردین " سال  -۱۶۸

 م          ۲۰۱۳مورخ بیستم ماه دسامبر رو"   –وبسایت " فارسی  -۱۶۹

 همان منبع   -۱۷۰

 میالدی   ۲۰۱۱ماه جون سال  – خبرگزاری بی بی سی     -۱۷۱

 میالدی  ۲۰۰۸نشریۀ " امید وطن " مورخ بیست و هشتم ماه آگست سال  -۱۷۲

منتشرۀ وبسایت    – وال ستریت ژورنال به نقل از منابع امنیتی غرب افغانستان     -۱۷۳

 میالدی ۳/۸/۲۰۱۲مورخ  –جرمن آنالین " برگرفته از رادیو آزادی  –"افغان 

 م۲۰۱۳ماه سپتمبر  –رو   -وبسایت افغانستان -۱۷۴

اواخر ماه   – صحبت " جاوید لودین " معاون سیاسی وزارت امورخارجۀ افغانستان 

 میالدی ۲۰۱۱مارچ سال 

 م  ۲۰۱۳ماه  فبروری سال ۲۳–خبرگزاری بی بی سی  -۱۷۵

اردن    -۱۷۶ امنیتی  منابع  از  نقل  به   " فارس   " رسانی  خبر  ماه    –آژانس  اول 

 م ۲۰۱۱دسامبر

 غانستان  رسانه های چاپی  و انترنتی اف   -۱۷۷
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  - خورشیدی  ۱۳۹۲مورخ چهارم ماه سرطان    –شبکۀ اطالع رسانی افغانستان    -۱۷۸

 به نقل از نشریۀ گاردین 

 وبسایت مشهور " ویکی لیکس "   -۱۷۹

 میالدی   ۲۰۱۱ماه نوامبر سال   –روزنامۀ " دیلی تلگراف "   -۱۸۰

 سخنان حامد کرزی برای خبر نگاران  در همین رابطه در شهر کابل     -۱۸۱

ماه آگست سال    –به نقل از منابع آلمانی    – " شبکۀ اطالع رسانی افغانستان "    -۱۸۲

 م  ۲۰۱۲

 ماه جوالی سال  میالدی   -روزنامۀ واشنگتن پست -۱۸۳

 44444صفحۀ  -" جنگ اشباح " به قلم سیول کول  -۱۸۴

 میالدی  ۲۰۰۹ماه اکتوبر سال    -رسانی افغانستان  شبکۀ اطالع  -۱۸۵

 میالدی   ۲۰۱۱ماه جوالی سال  –روزنامۀ واشنگتن پُست   -۱۸۶

سال    -۱۸۷ نشین"  دی   " پژوهشگر      –میالدی    ۲۰۰۹مجلۀ  راستن"  "آرام  از  نقل  به 

 امریکایی  

 همان منبع   -۱۸۸

 همان منبع    -۱۸۹

 جزوۀ مؤسسۀ " نی "  در افغانستان    -۱۹۰

 میالدی   ۲۰۱۱سال  –خبرگزاری بی بی سی    -۱۹۱

 وبسایت " ویکیلکس "   -۱۹۲

 همان منبع   -۱۹۳

 ) از الف تا ی (      –نشریۀ مؤسسۀ " نی "   -۱۹۴
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 خورشیدی    ۱۳۹۲ماه جوزا ی سال   –رادیو آزادی   -۱۹۵

 شبکۀ اطالع رسانی افغانستان                                 -۱۹۶

شرح کنفرانسهای بین المللی پیرامون موضوع افغانستان، باساس مطالعۀ  -۱۹۷

رسانه های داخلی و خارجی  و متن و معلومات مندرج در  کتاب " از الف تا یا 

رت گرفته است "  ) رهنما برای کمک به افغانستان ( و ویکی پیدیا ی آزاد صو 

 . 

میالدی  ۲۰۱۲ماه می سال ۲۰–خبرگزاری بی بی سی  -۱۹۸  

ماه می سال    ۲۴مورخ   –جرمن آنالین "   –برگرفته از  وبسایت  " افغان  -۱۹۹

میالدی  ۲۰۱۲  

خورشیدی  ۱۳۹۱ماه جوزا سال  ۲۴" امید وطن " مورخ  -۲۰۰  

۱۳۹۰ماه سرطان سال ۱۸– " امید وطن "  -۲۰۱  

میالدی   ۲۰۱۲ماه جون سال    –خبرگزاری بی بی سی    -۲۰۲  

زمان حقوق بشر افغانستان در کابل جزوۀ سا -۲۰۳  

م شبکۀ اطالع رسانی  ۲۰۱۳ماه فبروری سال  ۱۹نشریۀ تاریخی  -۲۰۴

به نقل از دفتر یوناما در افغانستان.  -افغانستان  

از    نقل  م به  ۲۰۱۳ماه فبروری    ۱۷نشریۀ انترنتی  " کژلتی " به تاریخ    -۲۰۵

                                                           خبرگزاری " رویتر 

می     ۲۰۰۸ماه اکتوبر سال   ۱۹صبح" شمارۀ تاریخی ۸روزنامۀ "  -۲۰۶  

   میالدی   ۲۰۰۶روزنامۀ " واشنگتن پُست" مورخ  دوم ماه نوامبر سال   -۲۰۷

منتشرۀ   –مقالۀ " عوامل تهاجم و اشغال افغانستان" به قلم سلیمان کبیرنوری    -۲۰۸

                                                                       سایت آریایی
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میالدی   ۲۰۰۳ه جوالی سال روزنامۀ " واشنگتن پُست " مورخ  ما   

گزارش " جان لنگستر" خبر نگار روزنامۀ " واشنگتن پُست "  -۲۰۹  

۲۱۰-    " پرس  اسوشیتید   " سال    –خبرگزاری  آگست  نقل  ۲۰۱۰ماه  به  م 

                                            ازنوازشریف صدراعظم سابق پاکستان

رادیو دویچه   –ترجمۀ دکتررسول رحیم    -خبرگزاری دی. پی . آی -۲۱۱

آلمان    -ویله   

افغانستان " تاریخ  سوم ماه حمل سال    -۲۱۲   ۱۳۹۰" شبکۀ اطالع رسانی 

                                                                    خورشیدی 

سی  خبرگز    -۲۱۳ بی  بی  سال    –اری  جوزای  ماه  یازدهم    ۱۳۹۰تاریخ 

                                                                            خورشیدی

میالدی   ۲۰۱۱ماه اکتوبر سال   –روزنامۀ " واشنگتن پُست "  -۲۱۴  

ماه جوزای سال   –" شبکۀ اطالع رسانی افغانستان " ) افغان پیپر(       -۲۱۵

                                                               خورشیدی ۱۳۹۰

رسانه های چاپی و انترنتی  افغانستان   -۲۱۶  

  –"جنگ و جهانی شدن تریاک و هیرویین " به قلم میشل شوسودفکسی    -۲۱۷

پژهشکدۀ مطالعات مواد مخدر ایران    –پویا ترجمۀ جعفر    

همان منبع   -۲۱۸  

مواد مخدر و پالیسی   –افغانستان   –گزارش شعبۀ بررسی کانگرۀ امریکا  -۲۱۹

م ۲۰۰۹ماه آگست سال  -امریکا  

  –"جنگ و جهانی شدن تریاک و هرویین" به قلم میشل شوسودفسکی    -۲۲۰

پژوهشکدۀ ملی مطالعات مواد مخدر ایران  –ترجمۀ جعفرپویا   
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همان منبع     -۲۲۱  

همان منبع     -۲۲۲  

خورشیدی  ۱۳۹۲مورخ دوم ماه سنبله  –اطالع رسانی افغانستان  -۲۲۳  

وبسایت انتی وار  -۲۲۴  

وبسایت  " فارسی   -۲۲۵  

م ۲۰۱۳ماه سپتمبر -۲۲۶  

همان منبع   -۲۲۷  

مواد مخدرو   - گزارش پنجاه صفحه یی کنگرۀ امریکا تحت عنوان " افغانستان -۲۲۸

میالدی    ۲۰۰۹سال  –ماه آگست  ۱۲  -پالیس امریکا  

  ۲۰۰۹ماه دسامبر سال   ۲۸" شبکۀ اطالع رسانی افغانستان " = تاریخ  -۲۲۹

برگرفته از قول جنرال خداداد وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان  -میالدی   

مصاحبه با )واعظی(   –میالدی    ۲۰۱۱پرس" تی وی " تاریخ ماه دسامبر سال  -۲۳۰

                                          مشاور ارشد رییس جمهور افغانستان 

م   ۲۰۱۳ماه سپتمبر   –رو  -وبسایت افغانستان  -۲۳۱۱  

۲۰۱۲"وال ستریت ژورنال" ، درشماره ی مورخ هفتم ماه مارچ  -۲۳۲  

میالدی، برگرفته از   ۲۰۱۰نشریۀ انترنتی " دیگاه "، شمارۀ دهم ماه مارچ سال  -۲۳۳

م                                      ۲۰۱۰" آسیا تایمز" مورخ اول اپریل   

مصاحبه با والدیمیر پوتین   –برنامۀ تلویزیونی " آر. تی "  -۲۳۴  

به نقل از گاللی مومند    –میالدی  ۲۰۰۷مورخ ماه جوالی   –" کابل پرس "    -۲۳۵

 معاون شورای " سنلس" 
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به نقل از منابع روسی    –م  ۲۰۱۱" امید وطن "  سال  -۲۳۶  

مقالۀ " امریکا و مافیای مواد مخدر درافغانستان "  شبکۀ اطالع رسانی   -۲۳۷

میالدی   ۲۰۰۷ماه دسامبر سال ۱۹–به قلم حکیم نعیم  –افغانستان   

منتشرۀ سایت " فارسی   –" به قلم الفرد دبلیو مکوی کتاب " سیاست هیرویین  -۲۳۸

توسط حکیم نعیم .   -میالدی  ۲۰۰۷ماه دسامبر   ۱۹رو"   مورخ   

میالدی  ۲۰۰۶شماره های سال  -روزنامه ی " تورنتو استار" چاپ کانادا  -۲۳۹  

م۲۰۰۸"کابل پرس "   مورخ ماه آگست سال نشریۀ انترنتی     -۲۴۰  

نشریۀ انترنتی " کابل پرس "    -مقالۀ " جنگ تریاک درقبایل و انتحار ..."   -۲۴۱

میالدی   ۲۰۱۲مورخ شنبه هشتم ماه دسامبر سال   

میالدی   ۲۰۰۸ماه اپریل سال    -نشریۀ انترنتی " کابل پرس "  -۲۴۲  

سیاستهای جامعۀ جهانی در افغانستان" به قلم کتاب " عدم موفقیت طرح ها و  -۲۴۳

میالدی  ۲۰۰۸سال   –چاپ انتشارات بامیان   –( ۱۲۰صفحۀ )  -داکتر عزیز گردیزی  

به قلم  " جیمز رایسن "  امریکایی    –کتاب " ستیت آف وار " یا  کشورجنگ    -۲۴۴

                         به نقل از دونالد رامسفلد وزیردفاع  وقت امریکا.  –

همان منبع     -۲۴۵  

و  خورشیدی  ۱۳۹۱مورخ ماه دلو سال   –شبکۀ اطالع رسانی افغانستان  -۲۴۶

 وبسایت " کژلتی " 

خورشیدی  ۱۳۹۱مورخ  ماه دلو سال  –شبکۀ اطال ع رسانی افغانستان    -۲۴۷  

همان منبع   -۲۴۸  

  – برگرفته از " خبرخانه    –م  ۲۰۱۲ماهنامۀ " نایاب " مورخ ماه سپتمبر سال    -۲۴۹

                                                                             کابل "
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میالدی   ۲۰۱۲وبسایت " فارسی رو " مورخ  هفتم ماه سپتامبر سال   -۲۵۰  

 ۲۰۱۳مورخ پنجم ماه فبروری سال  – نشریۀ " کریستن سانس مانیتور "   -۲۵۱

 میالدی                  

میالدی   ۲۰۱۲سایت " شورش " سال  -۲۵۲  

کتاب " عدم موفقیت طرح ها و سیاستهای جامعۀ جهانی در افغانستان" به قلم -۲۵۳

سال   –چاپ انتشارات بامیان   –صفحۀ      -داکتر عزیز گردیزی

میالدی                                                         ۲۰۰۸  

ازهر   م به نقل از ابراهیم ۲۰۱۲ماه اپریل ۲۹خبرگزاری بی بی سی مورخ    -۲۵۴

 معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر   افغانستان                                           

میالدی   ۲۰۱۲سایت انترنتی " شورش " سال  -۲۵۵  

نشر شده از  -راپور سازمان ملل به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر   -۲۵۶

میالدی  ۲۰۱۲سوی خبر گزاری بی بی سی سال   

میالدی    ۲۰۱۰منتشرۀ سال   –راپور سالیانۀ سازمان ملل  -۲۵۷  

نشریه ی الکترونیکی " شبکۀ اطالع رسانی افغانستان" از قول منابع آگاه در   -258

م۲۰۱۲ اخیر ماه سپتمبر  

میالدی   ۲۰۱۰سال  –راپور دفتر سازمان ملل ) یوناما ( در کابل  -۲۵۹  

جزوۀ تحقیقی مربوط به مرکز تحقیقات علمی  فرانسه به نقل از داکتر   -۲۶۰

 پیرآرنورد 

میالدی    ۲۰۱۲سال  –وبسایت  " فارسی رو "  -۲۶۱  

م ۰۱۱۲تاریخ دوشنبه پنجم ماه سپتامبر   –شبکۀ خبرگزاری بی بی سی   -۲۶۲  

میالدی   ۲۰۱۳وبسایت " جاودان " سال   -۲۶۳  
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خورشیدی      ۱۳۹۰نشریۀ انترنتی " امید وطن " مورخ  ماه عقرب سال  -۲۶۴  

میالدی    ۲۰۱۲" شبکۀ  اطالع رسانی افغانستان "  سال  -۲۶۵  

منبع ارقام : یونایتد نیشن آفس آن درگز اند کرایم  -۲۶۶  

)                                                    Unodc. Org  - ieo. Org/opm  ( 

منتشره    –مقالۀ  " مواد مخدر لوکومتیف تروریزم "  به قلم  " بشیرمومن"    -۲۶۷

          میالدی وبسایت  " فردا "  ۲۰۱۲در شمارۀ تاریخی ماه می سال 

خورشید ی به نقل از    ۱۳۹۰نشریۀ " امید وطن " مورخ ماه سرطان سال    -۲۶۸

                                                       روزنامۀ " ویسا " جاپ کابل 

دوم    –زینب محمدی خبر نگار بی بی سی    –وبسایت حقوق بشرافغانستان    -۲۶۹

                                                   خورشیدی ۱۳۹۲ماه اسد سال 

به نقل از شبکۀ خبر گزاری    -میالدی  ۲۰۱۱مجلۀ آلمانی " شپیگل " ماه می سال  

                                                                          " العالم"

۲۷۰-    " ملی  تلویزیون   " نشرات   طریق  از  کرزی  حامد  سخنان           پخش 

                                                                              ( افغانستان

خورشیدی به نقل    ۷/۱۰/۱۳۹۰" شبکۀ اطالع رسانی افغانستان " مورخ  -۲۷۱

 از نشریۀ "شپیگل"  

میالدی  ۲۰۱۱ماه  سپتمبر سال   ۱۲مورخ  –لندن نشریۀ " تایمز"  -۲۷۲  

مصاحبۀ  شفیق سادات مسوول کمیتۀ دفاعی پارلمان افغانستان  با برنامۀ   -۲۷۳

 تلویزیون  " طلوع " در کابل  

م ۲۰۱۰روزنامه های کابل به نقل از اظهارات وزیر دفاع انگلیس سال    -۲۷۴  

خورشیدی    ۱۳۹۳دوازدهم ماه جوزا  –گزارش نامۀ افغانستان  -۲۷۵  
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روزنامه های کابل به نقل از اظهارات " گوئیدو .." وزیر امورخارجۀ آلمان  -۲۷۶

 در افغانستان

  ثابت سناتور افغانستان سعدا هللروزنامۀ ماندگار به نقل از اظهارات    -۲۷۷

به نقل از منبع بریتانیایی  –میالدی  ۲۰۱۱نشریۀ " پیمان ملی " ماه اکتوبر سال  -۲۷۸  

همان منبع     -۲۷۹  

به نقل از   –خورشیدی  ۱۳۹۰نشریۀ " جاودان" شماره هفدهم ماه جدی سال  -۲۸۰

 روزنامۀ "ماندگار" چاپ کابل  

همان منبع   -۲۸۱  

میالدی  ۲۰۰۷مورخ  ماه مارچ سال   – " ایشیا تایمز "  -۲۸۲  

به نقل   –میالدی   ۲۰۰۶" واشنگتن تایمز " مورخ  چهارم ماه دسامبر سال  -۲۸۳

 ازاحمد رشید ژورنالیست پاکستانی 

خبرگزاری  – نرال حمید گل مصاحبۀ نجفی زاده خبرنگار بی بی سی با ج   -۲۸۳

م ۲۰۱۱سال  بی بی سی ماه    

میالدی   ۲۰۰۸ماه سپتمبر  –دکستر فیلکنز خبر نگار " نیویارک تایمز"  -۲۸۴  

میالدی  ۲۰۱۰" شبکۀ اطالع رسانی افغانستان "ماه فبروری سال  -۲۸۵  

میالدی  ۲۰۱۴ماه می سال   –شبکۀ اطالع رسانی افغانستان  -۲۸۷  

میالدی   ۲۰۰۹هفته نامۀ انترنتی " گلوبال ویو پاینت " مورخ ماه  اکتوبر سال   

۲۸۸-    " افغانستان  رسانی  اطالع  شبکۀ  سال    –"  حوت  ماه    ۱۳۸۹بیستم 

                                                                                 خورشیدی

د اوتاوی مسوول امورخارجی پارلمان " تایمز" لندن به نقل از ریچار -۲۸۹

م ۲۰۱۱ماه مارچ سال   -بریتانیا  
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نامۀ   -  خورشیدی،  " پرس تی وی ۱۳۹۰بتاریخ اول ماه  اسد سال  -۲۹۰

( کتا ب " جنگ مخفی فرانسوی ها در افغانستان "  ۲۲( )۰۲۲۴۵رسمی شماره )

 به قلم ژانکریستوفر

 ۱۳۹۱ماه سرطان سال  ۱۸نشریۀ الکترونیکی " امید وطن " مورخ   -۲۹۱

 خورشیدی   

م۲۰۱۲شنبه شانزدهم ماه اکتوبر  –وبسایت خبرگزاری بی بی سی  -۲۹۲  

( در کابل  ۲۲۴۶۲۱۸۰۵۲۸سفارت امریکا با کود شماره )  ۰۸/۰۱/۲۰۰۹مورخ  

" کابل پرس "   ۲۰۱۰نوامبر  ۳۰منتشرۀ  –ویکی لیکس    -نعنوانی واشنگت   

همان منبع   -۲۹۳  

م  ۲۰۱۳ماه فبروری سال  ۲۶مورخ   –وبسایت فارسی بی بی سی -۲۹۳  

خورشیدی    ۳/۱۲/۱۳۹۱" شبکۀ اطالع رسانی افغانستان " تاریخ   -۲۹۴  

ن منبع   هما -۲۹۵  

وبسایت " فارسی رو"  -۲۹۶  

همان منبع     -۲۹۷  

همان منبع   -۲۹۸  

رسانه های داخلی افغانستان     -۲۹۸  

خورشیدی   ۱۳۸۹ماه حوت سال  ۱۹" امید وطن "  -۳۰۰  

همان منبع   -۳۰۱  

خورشیدی  ۱۳۹۰ماه سرطان سال  ۲۸" " امید وطن   -۳۰۲  

وبسایت " کژلتی " -۳۰۳  
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امریکا –نشنل پرایرتی پروجکت  -۳۰۴  

وبسایت " کژلتی "   -۳۰۵  

" نشنل پرایرتی پروجکت" امریکا   -۳۰۶  

تکفیرها    -۳۰۷ افغانستان    –بیشرمانه ترین فتوا های جدید    –شبکۀ اطالع رسانی 

 خورشیدی   ۲۳۹۳تاریخ دوم ماه حمل 

م                 ۲۰۱۱روزنامۀ  " دیترویت فری پرس" مورخ آگست سال   

میالدی     ۲۰۱۲نوامبر سال     1casualties.or ۳۰۸-    

شناسی  "خبرآنالین " به نقل از الکساندر کنیازوف پزوهشگر انستیتوت شرق    -۳۰۹

 اکادمی علوم روسیه        

میالدی  ۲۰۰۷" رادیو زمانه " هفدهم ماه جون سال     -۳۱۰  

م ۲۰۱۲سال  –روزنامۀتورنتو استار چاپ تورنتو  -۳۱۱  

میالدی   ۲۰۱۳" کابل پرس "  تاریخ دوم ماه جنوری سال   

نامه های چاپ شده از سایت " کابل پرس " گرفته شده است -۳۱۲  

انتشارات  الفرید. ای .  –نویسنده خانم کارن الیوت هاوس  –آن سعودی عربیه -۳۱۳

 م۲۰۱۲–نیویارک  –نوف  

به نقل از " رابرت بلک ویل  ۲۰۱۰" کابل پرس" ماه اکتوبرسال  

سایت " کابل پرس " گرفته شده استنامه های چاپ شده از  -۳۱۴  

به نقل از " رابرت بلک وی  ۲۰۱۰" کابل پرس" ماه اکتوبرسال -۳۱۵  

م  ۲۰۱۳ماه آگست  –شبکۀ اطالع رسانی افغانستان   -۳۱۶  

ی میالد ۲۰۱۳" کابل پرس "  تاریخ دوم ماه جنوری سال  -۳۱۶  
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م۲۰۱۳آگست ۲۸–خبرگزاری بی بی سی -۳۱۸  

م ۲۰۱۳ماه آگست  ۲۳مورخ    –پرس تی وی  -۳۱۹  

م ۲۰۱۳ماه آگست    -ماهنامۀ " نایاب " چاپ تورنتو  -۳۲۰  

کاپی نامه های طالبان ازوبسایت " کابل پرس " گرفته شده اند.  -۳۲۱  

وبسایت حقوق بشر افغانستان  -۳۲۲  

وبسایت انترنتی " شبکۀ اطالع رسانی افغانستان "  -۳۲۳  

 –به نقل از منابع مطلع والیت هرات  –وبسایت حقوق بشر افغانستان  -۳۲۴

خورشیدی  ۱۳۹۲دوم ماه اسد سال   

خورشیدی  ۱۳۹۱حوت ۲۸–همان منبع  به نقل از خبرگزاری بخدی   -۳۲۵  

همان منبع  -۳۲۶  

خورشیدی۱۳۹۱هفتم ماه دلو  –همان منبع  -۳۲۷  

همان منبع  -۳۲۸  

به نقل از سهراب سیرت خبرنگار بی   –وبسایت حقوق بشر افغانستان  -۳۲۹

خورشیدی  -۳۳۰ماه جدی ۱۲– بی سی   

همان منبع     -۳۳۱  

ماه  ۲۱ -به نقل از خبرگزاری بخدی  –وبسایت حقوق بشر افغانستان  -۳۳۲

خورشیدی  ۱۳۹۰عقرب سال   

  –زینب محمدی خبر نگار بی بی سی  –وبسایت حقوق بشرافغانستان  -۳۳۳

خورشیدی  ۱۳۹۲دوم ماه اسد سال   

میالدی  ۲۰۱۳ماه آگست سال  –وبسایت حقوق بشر افغانستان  -۳۳۴  
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میالدی   ۲۰۱۳مورخ هجدهم ماه دسامبر –خبرگزاری بی بی سی -۳۳۵  

ماه ۱۹–خبرگزاری بخدی   –شهریار شهرزاد  –وبسایت حقوق بشر افغانستان 

خورشیدی  ۱۳۹۱دلو   

وبسایت کمسیون حقوق بشر افغانستان.     -۳۳۶  

خورشیدی ۱۳۹۲اول ماه جوزا ی  –خبرگزاری بی بی سی  -۳۳۷  

همان منبع   -۳۳۸  

خورشیدی  ۱۳۹۱حوت   – نجیب هللا نصیح  –خبرگزاری بخدی  -۳۳۹  

میالدی        ۲۰۱۰ماه اپریل   ۱۲-روزنامۀ گلوبل ان میل   -۳۴۰  

میالدی   ۲۰۱۰خبرگزاری بی بی سی = هفتم ماه سپتمبر سال    

میالدی   ۲۰۱۱ماه سپتامبر سال   –خبرگزاری بی بی سی   -۳۴۱  

میالدی   ۲۰۱۱روزنامۀ " واشنگتن پ ست" ماه سپتمبر سال  -۳۴۲  

میالدی   ۲۰۱۱پنجم ماه سپتمبر سال   –تلویزیون  " دنیا " در اسالم آباد   -۳۴۳  

میالدی    ۲۰۱۱ماه سپتمبر سال   -خبر گزاری بی بی سی    -۳۴۴  

همان منبع   -۳۴۵  

همان منبع     -۳۴۶  

همان منبع  -۳۴۷  

همان منبع   -۳۴۸  

خورشیدی  ۱۳۹۱" شبکۀ اطالع رسانی افغانستان "تاریخ دوم ماه ثور سال  -۳۴۹  
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ماه   ۱۰تاریخ  – سخنرانی جنرال بسم هللا محمدی درمجلس پارلمان افغانستان  -۳۵۰

دی   خورشی  ۱۳۹۰میزان سال   

میالدی               ۲۰۰۸جون سال   ۲۱نشریۀ انترنتی " کابل پرس " مورخ    -۳۵۱  

  ۲۰۰۹ماه آگست سال  -گزارش شعبۀ کنترول مواد مخدر کنگرۀ امریکا -۳۵۲

 میالدی 

افغانستان –کابل   –م ۲۰۱۱سوم ماه اکتوبر  –برنامۀ تلویزیونی طلوع   -۳۵۳  

چهارشنبه دوم ماه نوامبر    –کنفرانس مطبوعاتی جنرال مشرف درواشنگتن  -۳۵۴

میالدی  ۲۰۱۱سال   

خورشیدی  ۱۳۹۰ماه عقرب سال   ۲۲رخ مؤ  –رادیو " ویچه ویله "  -۲۵۵  

شانزدهم ماه   –سخنرانی افتتاحیۀ حامد کرزی، خطاب به مجلس پارلمان  -۳۵۶

م  ۲۰۱۱نوامبر   

میالدی   ۲۰۱۲"امید وطن " مورخ ماه فبروری سال   -۳۵۷  

افغانستان - تلویزیون  " طلوع " کابل   –اظهارات جنرال شهیم    -۳۵۸  

افغانستان   –تلویزیون  " طلوع "  کابل  –سخنان حنیف اتمر  -۳۵۹  

حامی رسانه های افغانستان وماهنامۀ فارسی زبان "   –نشریۀ مؤسسۀ نی   -۳۶۰

چاپ کانادا   -م ۲۰۱۱ماه اپریل   ۱۳مورخ  –فروغ "    

از الف تا یا "و کتاب "  –دانشنامۀ آزاد  -"ویکی پدیا -۳۶۱  

چهارشنبه دوم ماه  –مصاحبۀ مطبوعاتی جنرال پرویز مشرف درواشنگتن   -۳۶۲

م ۲۰۱۱نوامبرسال   

میالدی   ۲۰۱۱سال  –گلوبال ریسرچ     -۳۶۳  

شبکۀ اطالع رسانی افغانستان -۳۶۴  
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چاپ   –نویسنده : پیتر تامسن   -۱۹۶صفحۀ  -کتاب " جنگ افغانستان "    -۳۶۵

 نیویارک  

 چاپ نیویارک  – نویسنده : پیتر تامسن    - 196صفحۀ    -کتاب " جنگ افغانستان "  - ۳۶۶

همان منبع  -۳۶۷  

کابل    -۳۶۸ در  )یوناما(  ملل  سازمان  دفتر  سال   –گزارش  سپتمبر  ماه  هشتم  مورخ 

 میالدی  ۲۰۱۱

مورخ    -۳۶۹  " افغانستان  علمای  شورای   " رسمی  سال    ۱۲اعالمیۀ  حوت  ماه 

                                                                               خورشیدی۱۳۹۰

۳۷۰-    " اشباح  جنگ   " ژورنالیست    -۵۶۳صفحۀ    –کتاب   کول  ستیول   : نویسنده 

 امریکایی   

به نقل از " گلوبل ریسرچ   –میالدی    ۲۰۱۱مورخ ماه دسامبر    – روزنامۀ ایرلند   -۳۷۱

 " کانادا

شانزدهم ماه فبروری سال   –۱۱۷۳شمارۀ    -هفته نامۀ فارسی زبان " شهروند"  -۳۷۱

 چاپ کانادا  –م ۲۰۱۲

همان منبع     -۳۷۲  

میالدی  ۲۰۱۱خزان سال   –رونامۀ امریکایی " هافینگتن پ ست "    -۳۷۳  

اثراستفاده صورت گرفته است : همچنان، ازمنابع آتی نیز برای متن این   

 نیویارک  -راس کاپوتی ، مدیر مؤسسۀ عدالت برای پروژۀ فلوجه

نشر    -میالدی   ۲۰۱۳جنوری   ۱۵تاریخ   -" آی. پی" یکی از آژانس های خبری امریکا

 شده در " پیام آفتاب "  
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برگرفته از   –منتشرۀ نشریۀ انترنتی " آریایی"  -مقالۀ " ارتشی از بردگان جنسی "  -

 خبرگزاری " ایرنا "    

برگرفته از   –منتشرۀ نشریۀ انترنتی " آریایی"  -مقالۀ " ارتشی از بردگان جنسی "  -

 خبرگزاری " ایرنا " 

ته از نشریۀ  برگرف – خورشیدی  ۲۹/۶/۱۳۸۹نشریۀ انترنتی " پیام آفتاب " مورخ  -

 انگلیسی دیلی تلگراف 

برگرفته از خبرگزاری ایرنا به نقل از "    -م  ۲۰۱۲" امید وطن "  مورخ ماه جنوری  -

، بر گرفته از خبرگزاری  ۲۰۱۲" امید وطن " ماه جنوری (  ۴۳)واشنگتن پُست " 

 فرانسه در کابل              

میالدی  ۲۰۱۱ماه آگست  ۲۲"نشنل پرایریتز پروجکت" مورخ   -  

میالدی  ۲۰۱۲" شبکۀ اطالع رسانی افغانستان " مورخ سوم ماه نوامبر  -  

به نقل از روزنامۀ واشنگتن پ ست –خبرگزاری بی بی سی  -  

رسانه های افغانستان   -  

 م    ۲۰۱۳جون سال ۲۸مورخ  –خبرگزاری بی بی سی  -

میالدی  ۲۰۱۳ماه سپتمبر –خبرگزاری بی بی سی  -  

میالدی                    ۲۰۱۲نشریۀ " پیام آفتاب"  ماه اکتوبر  )سال     -  

میالدی      ۲۰۱۲ماه دسامبر سال   ۲۹تاریخ  –" شبکۀ اطالع رسانی افغانستان " -  

میالدی    ۲۰۱۳مورخ ماه جنوری سال   –صبح  ۸روزنامۀ  -  

میالدی  ۲۰۱۳ماه فبروری سال   ۲۵دو شنبه  –خبرگزاری بی بی سی  -  

 میالدی     ۲۰۱۲ماه مارچ سال   ۲۵تاریخ  –کابل پرس " به نقل از سایت " مأمون "   -
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میالدی ایجاد گردید و در سال    ۲۰۰۵دیده بان شفافیت افغانستان در ماه اکتوبر سال    -

میالدی بمثابۀ یک نهاد مستقل جامعۀ مدنی تبارزکرد و کار آن عبارت از جمع  ۲۰۰۶

آوری مأخذ غرض آگاهی، تحلیل و عمل روی شفافیت ها، حسابدهی و مبارزه به فساد 

 مالی و اداری میباشد.    

ت افغانستان و رسانه های برون مرزی افغانی  مطبوعا -  

همان منابع   -  

همان منابع  -  

همان منابع  -  

رو "  –نشریۀ الکترونیکی " فارسی  -  

همان منبع  -  

همان منبع  -  

شبکۀ اطالع رسانی افغانستان  -  

مطبوعات افغانستان و رسانه های برون مرزی افغانی   -  

همان منابع   -  

انتی وار و ...(  –رسانه های امریکایی ) گوبال ان سرچ  -  

م ۲۰۱۳ماه آگست   -گلوبال ان پیس به نقل از نیویارک تایمز  -  

  ۲۰۱۳مورخ شانزدهم ماه سپتمبر سال  –رو   –وبسایت افغانستان  - نیکیتا میندکویچ  -

 میالدی 

م  ۲۰۱۳ماه اکتوبر   –رو "   –نشریۀ الکترونیکی " فارسی  -  

مطبوعات افغانستان  و نشریه های برون مرزی افغانی  -  
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میالدی  ۲۰۱۳ماه جون سال ۲۶–روزنامۀ شپیگل آنالین  -  

خورشیدی  ۱۳۹۲هفدهم ماه اسد سال  - رادیو دویچه ویله -  

م ۲۰۱۳ماه آگست   –پرس تی وی  -  

نشرات تلویزیون ملی افغانستان و نشرات الکترونیکی برون مرزی  -  

خورشیدی   ۱۳۸۹شهریور   ۲۲نشریۀ انترنتی " جاودا ن " مورخ دوشنبه  -

م( ۲۰۱۰سپتمبر۱۶)  

نشریۀ الکترونیک " کابل پرس "  -  

تاریخ سوم هشتم ماه مارچ   –به نقل ازنشریۀ " ورمونت"  –نشریۀ انترنتی جاودان  -

میالدی   ۲۰۱۰  

رو"                 -وبسایت  "افغانستان      -  

خورشیدی  ۱۳۹۲پانزدهم ماه اسد  -پرس تی وی  -  

م ۲۰۱۳رو" ماه سپتمبر  –نشریۀ انترنتی " افغانستان  -  

م  ۲۰۱۳چهارم ماه جون  –خبرگزاری بی بی سی   -  

میالدی    ۲۰۱۱ماه جوالی سال  –ۀ واشنگتن پُست روزنام -   

میالدی  ۲۰۱۲ماه اوت سال  -خبرگزاری بی بی سی -  

میالدی  ۲۰۱۳ماه فبروری سال ۱۲خبرگزاری بی بی سی   -  

خورشیدی  ۱۳۹۱ماه سرطان سال    ۱۹" پرس تی وی " مورخ    -  

میالدی    ۲۰۱۰خبرگزاری " بی بی سی " تاریخ دهم ماه دسامبر سال  -  

میالدی    ۲۰۱۰نشریۀ " کابل پرس " تاریخ  هفتم ماه اکتوبر سال  -  
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به قلم بیته دم و ترجمۀ احمد شکیب ظهیر   –یک مرد و یک موترسایکل  -  

به قلم داکتر موسی صمیمی  –گفتمان بحران افغانستان  -  

دپلوماسی ایرانی  -اطالعات هفتگی    

  -کتاب " سقوط درهرج و مرج" تألیف احمد رشید، ترجمۀ حسن رضایی-

۶۵صفحۀ   

همان کتاب و همان صفحه                                                                  -  

مجموع گزارشهای مربوط به عملیات تروریستی گروه طالبان، به نقل ازرسانه های 

سایت های انترنتی  ، نشریه های خارجی، وب ، تلویزیون هاهاافغانی و غیرافغانی، رادیو  

                                           صورت گرفته است . و صفحات فیسبوک مختلف
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