
 

  

 

 
 

 افغانستان وچنگال خون آلوده پاکستان گلوي خونين
 قسمت چهارم ) استاد صباح (

پاکستان : شيوه نظامگري، تربيه  کيژيواستراتسه اهداف مهم » 
 «کشورهاي همسايه ونابودي افراطگرايي 



 

 اگر شوق دلت درقتل عام است
 کدام است ؟ اسالمت  راه  جهاد 
 امروز غافل کرده ات  زمشو ا

 انتقام است سخت روز که فردا 
اين دو  افغانستان ، مسايل مرزی بر روابطشورپاکستان تا زمان حضورشوروی درازبدوتاسيس ک

نجيب هللا ، عالوه براين مساله، ازآن، تا زمان سقوط حکومت داکترپس کشور، سايه افکنده بود و
د نيزبرتنشهای گيدنمی جن حمايت پاکستان ازگروههای مسلح به اصطالح مجاهدين که عليه دولت

 وادامه اين تنش تااجيري جهادي هاي مسند نشين وغيرچوکيداروباافزودموجود ميان دوکشور
يافت وشوربختانه  سرازيرشدن مليشه هاي مسلح پاکستان بنام طالب وويراني وبربادي افغانستان امتداد

مسيرپرچالش راطي نمود وباساده بامصلحت گرايي ، بي کفايتي ، يک سکه دوروي بودن کرزي 
 .  انديشي وسبکي اشرف غني همچنان تيزتربه پيش ميتازد

واقعيت به تشکيل هند و پاکستان گرديد درازشبه قاره هند که منجر  نوزده چهل هفت ميالديبعد ازترک انگليسها درسال 
جهان تلقی گرديد اما زمامداران افغانستان امر يک رويداد بزرگ تاريخی به نفع جنبش رهائی بخش خلق ها در منطقه و 

( توسط انگليس هزاروهشتصد نود سهاز اين رويداد به نفع خويش مبنی بر استرداد اراضی از دست رفته که در سال )
حفظ و ها تحت نام خط فرضی ديورند ازپيکرافغانستان جدا گرديده بود استفاده نه نموده وفرصت های الزم را مبنی بر 

دست دادند که اين منازعه سرحدی الی اکنون ميان افغانستان و پاکستان کماکان برحال اميت ارضی کشورازتوسعه تم
خود باقيست و در طول تاريخ بهبود روابط واصل حسن همجواری ميان اين دو کشوررا مورد سوال قرار داده است که 

و باعث جنگ همواره برتيره گی روابط افزوده نشيب های سخت و دشوار بوده که  ومملو ازفراز اين مدتمسير آن طی 
 همسايه نيز گرديده است . سرد ميان اين دو کشور

محمد علی جناح بنيان گذارواولين رهبر پاکستان که اندکی بعد از تشکيل پاکستان وفات يافت و نواب زاده لياقت علی 
وسط يک تن ازافغان های مهاجر که به قبيله ( تنوزده پنجاه يکدرسال )ن محمد علی جناح گرديد که وی نيزخان جانشي

. کشور گرديد ظهور يک بحران شديد ميان اين دو دران منسوب بود به قتل رسيد. وقوع اين حادثه نيز موجبز
حکومت های کم دوام در پاکستان حکمرانی کردند که نتوانستند با تصويب قانون اساسی و اجرای ميالدي ،( هشتاد)دههتا



نظام دولتی که اراده مردم را تمثيل نمايد استقرار بخشند . بنابر سياست خارجی که توسط حکومت آن  انتخابات عمومی
کشور طرح ريزی گرديده بود به تدريج به جانب اياالت متحده امريکا وانگلستان خود را نزديکتر می ساخت که اين 

ف به )سياتو( واتحاديه کشور های شرق نزديکی آن باعث اشتراک آن دراتحاديه کشور های جنوب شرق آسيا معرو
ميانه معروف به )سنتو( گرديد هدف اين انسالک جلب همکاری های نظامی ، سياسی و اقتصادی جهان غرب بود تا از 

 آن در منازعات کشمير با هند و منازعه پشتونستان با افغانستان استفاده بيشتر نمايد . 
ضويت آنرا داشت ( به ميان آمد واياالت متحده نيز عنوزده پنجاه وششال )بعد از انعقاد پيمان نظامی سياتو که درس

آن شامل و مسئله خط ديورند را بعنوان سرحد بين المللی پاکستان اعالن نموده که با اين صورت از پاکستان رسماً در
م اين همه انکشافات که پشتيبانی کشورهای عضو پيمان سياتو در برابر ادعای افغانستان برخوردارگرديد که علی الرغ

امکانات دهه پنجاه تاشصت ميالدي در منطقه بوقوع پيوست با آنهم امکانات بهبود روابط ميان افغانستان و پاکستان در 
واقعی جهت يافتن راه حل های سياسی درميان اين دو کشور وجود داشت که ازاين فرصت ها نيز استفاده بعمل نيامد . 

در پنجاه هفت ميالدي ونوزده پنجاه شش کستان هريک سکندر ميرزا وشهر وردی درسال های اما بعداً زمامداران پا
( به کراچی نوزده پنجاه ششکابل مسافرت کردند ودرعوض سردار محمد داود خان درسال )ه فضای نسبتاً مساعد تری ب

ذيعالقه ديگر با مقامات عالی  ( به واشنگتن سفرنمود که درمورد منازعه سرحدی ومسايلنوزده پنجاه هشتو در سال )
جانب با پافشاری بر مواضيع خويش فرصت الزم در جهت بهبود ريکا بحث و گفتگو نمود . اماهردورتبه اياالت متحده ام

مناسبات را از دست دادند . تمايل کشور های غرب بخصوص اياالت متحده امريکا بطرف پاکستان زياد بوده که اين تمايل 
 د تا پاکستان برموقف خصمانه خويش در قبال افغانستان تأکيد ورزد . باعث آن می گردي

ها رفتارهای مستمر  اساس خدعه، نيرنگ، فريب وفتنه گذاشته شده و اينوابط ميان افغانستان وپاکستان برتاريخ ايجاد ر
داشته و همواره با دربرقراری روابط ميان دو کشور بوده است. در دامن زدن اين قضيه، اسالم آباد دست بازتری 

های اش زده و با ايجاد شوروشربه اشکال وشيوه های گوناگون سياسی توانسته است روی دست همتايان کابلینيرنگ
ها به افغانستان،  بدون شک، تسليح وتجهيز مخالفان مسلح وارسال آن . مختلف، تنور تنش سياسی را گرم نگه دارد

افغانستان در واليت کنر، فرستادن عناصر انتحاری و انفجاری وجنگجويان در  روی در داخل خاک اندازی و پيش  راکت
افروزی درافغانستان و  پايان برای جنگ اين کشور درتالش بی  .صحنه جنگ ، آخرين اقدامات پاکستان نخواهد بود

نقطه مرزی، ايجاد اش را دررسمی ساختن خط ديورند منحيث  استفاده سياسی از آن است تا بتواند آرزوهای سياسی 
 .دولت زيرسلطه در کابل، تسلط انحصاری براوضاع سياسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان و... فايق آيد

ی  آباد از ايجاد چنين وضعيت نيز آن است تا افغانستان روی آرامش را نديده و اين دهليز پرآشوب بهانه  هدف اسالم
آلود  گرايان دربسترتنش  داشتن افراط سو با سرگرم نگه ن باشد، تا ازيکداشتن عناصر تندرو پاکستا برای آرام نگه 

های مدنی را بگيرد و از های سياسی و نافرمانی اش پرده بکشد و جلو اعتراض  های سياست داخلی افغانستان برضعف 
را متأسفانه طرز تفکر اش دست يابد. زي  جانب ديگر ازاين وضعيت ناآرام به منافع سياسی، اقتصادی و استخباراتی

اش رشد نموده ودرصورت وجود دولت  مداران پاکستان اين است که اين کشور به بهای کندن زير پای همسايه  سياست
 .آباد آسيب خواهد ديد مقتدروآرامش پايداردرافغانستان، دولت اسالم 

ار ديگر با مطرح شدن آن به عنوان پاكستان از كشورهاى ذى نفع در بحران افغانستان است; كشورى كه سعى دارد ب
هاى جغرافيايى افغانستان را به دست آورد. تالش پاكستان در اين مرحله در بعد اقتصادى  راه تجارى، نبض سياست شاه

تحليل است: در زمينه واردات، هدف پاكستان اين است كه عالوه بر تامين طح واردات و صادرات قابل تجزيه ودر دوس
هاى آسياى مركزى، به ويژه تركمنستان، زمينه صدور گاز و نفت اين منابع را از  از خود از جمهورىنيازهاى نفت و گ

بردارى كند. در زمينه  راه تجارى از منافع آن بهره مسير افغانستان به جهان فراهم سازد و خود به عنوان يك شاه
ادرات ديگر كشورها به آسياى مركزى از صادرات هم صدور كاالهاى صادراتى پاكستان به اين مناطق و كمك به ص

 بردارى از منافع آن، هدف پاكستان است.  ها از طريق افغانستان و بهره طريق درياى عمان و حمل و نقل آن
يابى به اهداف خود در زمينه واردات و صادرات موقعيت راهبردى افغانستان بديلى ندارد; زيرا  براى پاكستان در دست

بردارى است كه دو مسير از خاك افغانستان  عمان به آسياى مركزى فقط از سه طريق قابل بهره مسير تجارى درياى 
 گذرد:  می

 راه سالنگ آسياى مركزى;  مسير درياى عمان كراچى پيشاور كابل بزرگ -
 مسير درياى عمان كويته قندهار هرات آسياى مركزى;  -
 مركزى. راه قره قورم چين آسياى  مسير درياى عمان بزرگ -

رسى به آسياى ميانه،  راه سوم به دليل كوهستانى بودن مقرون به صرفه نيست. از دو طريق باقيمانده، بهترين راه دست
ها درصدد اجراى اين طرح هستند تا امكان اجراى آن را پيدا كنند.  راه سالنگ است. پاكستانى استفاده از مسير بزرگ



، كشورهاى عمان، ايران و دوهزارپانزدههاى توسعه تا سال  د و اجراى برنامهپاكستان براى تامين گاز مورد نياز خو
 تركمنستان را مورد توجه قرار داده است. 
گويد: راه تجارى پاكستان از طريق افغانستان به آسياى مركزى، قريب هزار  خالد محمود، سفير پاكستان در تهران، می

ثبات در  بربرقرارى تر است. البته ارتباط مزبور فرع  گذرد، كوتاه اى كه از ايران به آسياى مركزى می كيلومتر از جاده
 درات و برقرارى روابط اقتصادى جهان با آسياى مركزى عبارت است از: هاى ممكن واردات و صا افغانستان است. راه

اعتبارى  ها به ثبات اوضاع اين كشور در درازمدت اطمينان ندارند و اين عدم اطمينان، موجب بى مسير روسيه: غربى -
 اين مسير گرديده است. 

 ن مسير نيز چندان مورد نظر نيست. به ايران، اي ها و امريكا نسبت مسير ايران : به دليل حساسيت غربی -
تر براى اين منظور است. البته اين راه نيز فرع بر برقرارى ثبات در  تر و بااطمينان مسير افغانستان : راهى كوتاه -

 راه بزرگ جهانى تبديل خواهند شد.  افغانستان است. در صورت فعال شدن اين راه دو كشور افغانستان و پاكستان به شاه
 ين، اهداف عمده پاكستان عبارت است از: بنابرا

 اين كشور دربرابر هند  استراتيژيتقويت عميق  -
 ايجاد حكومت طرفدار خود، در افغانستان  -
 به اين مناطق   وادعاى تاريخى افغانستان نسبت«  پشتونستان» هومعضل«  ديورند»حل مساله  -
 ياى مركزى مطرح شدن افغانستان به عنوان دروازه تجارت با آس -
 اى.   تامين مواد هسته -

و «  هرات»و « شيندند»بين « ميرداود»نشين در جنوب غربى افغانستان در كوه  وجود معدن اورانيوم در مناطق بلوچ
اقتصادى خود، به  امنيتی  داليل  به  بسيارى دارد. پاكستان   اى پاكستان اهميت هاى هسته  در منطقه قندهار، براى برنامه 

ت فعال در بحران كنونى افغانستان حضور دارد. برايند اين حضور، در ظهور گروه طالبان، قابل تبيين و بررسى صور
 است. 

 مجاهدين وسازمانهاي استخباراتي پاکستان 

 
 خزان شد بهارت اي وطن آخر

 زخونت دشمن پيرت جوان شد 
  ندبيچاره كرد چرا قسمت ترا 

 .شمنان شد پايمال د كه خاكت 
جنگ افغانستان باعث به وجود آمدن کادرهای جديد اسالمی شد که در جنگ چريکی مهارت پيدا کردند 

، قدرت مبادله ی اطالعاتی خود را باال بردند ، در به قتل رساندن افراد چيره دست شدند و درساختن 
ده ای اسالميست موترهای حامل بمب ، تجربه طوالئی پيدا کردند . شبکه هاي بنيادگرايي به طرز گستر

شمال آفريقا ، تا مصر ، خليج فارس ، آسيای ميانه و پاکستان ، با استحکام به هم وصل کرد . ها را از
واقعيت اين بود که جنبش اسالميست ، قبال ؛ دردهه ی هفتاد ، به نقطه ی پروازخود رسيده بود . 

ی نظام بانکی اسالمی با خصلت موتورهای اين پرواز ، ايجاد ثروت نفتی عربستان سعودی ، پديدار



های سياسی باال ، و به وجود آمدن نهادهای جديد اسالميست در مصر و ساير کشورهای مسلمان 
  .محافظه کار بود

کند ودوست را خود آدم، انتخابی که آغازش به اراده خود انسان است  ، برادر وهمسايه را خدا انتخاب میمعروفبه قول 
منطقه است، درهای بنيادگرای  اش هم رابطه و رفاقت پاکستان با گروه اما پايانش لزوما به اراده خود آدم نيست، نمونه

دنبال فشار دولت بوش،  سپتامبر، بهيازده د، پس از حمالت گلستان طالبان بوبوستان مجاهدين وپاکستان که در زمانی 
دوست خود خود درظاهرنيزآن شد که پاکستان مجبور شد بين گلستان خود با صاحب زروزور يکی را برگزيند، نهايت امر

  گيرد.را فراموش کرد و مجبور شد درجنگ آمريکا با القاعده، درکنار آمريکا قرار
ثباتی  کار، نزاع با هند، بی ی قومی، همسايگی با افغانستان، حضور گسترده فرهنگ محافظهلحاظ پراکندگ پاکستان به 

هايی که  های بنيادگرا تبديل شده است؛ گروه امش به پناهگاه امنی برای گروهنسياسی، ناهمواری جغرافيايی و... برخالف 
 زند.پردا های خرابکارانه می هم در سطح محلی و هم در سطح کالن به عمليات

جنگ افغانستان باعث به وجود آمدن کادرهای جديد اسالمی شد که در جنگ چريکی مهارت پيدا کردند ، قدرت مبادله ی 
اطالعاتی خود را باال بردند ، در به قتل رساندن افراد چيره دست شدند و در ساختن موتر های حامل بمب ، تجربه 

رز گسترده ای اسالميست ها را از شمال آفريقا ، تا مصر ، خليج فارس ، طوالئی پيدا کردند . شبکه هاي بنيادگرايي به ط
دردهه ی هفتاد ،  ،آسيای ميانه و پاکستان ، با استحکام به هم وصل کرد . واقعيت اين بود که جنبش اسالميست ، قبال 

، پديداری نظام بانکی  به نقطه ی پرواز خود رسيده بود . موتورهای اين پرواز ، ايجاد ثروت نفتی عربستان سعودی
اسالمی با خصلت های سياسی باال ، و به وجود آمدن نهادهای جديد اسالميست در مصر و ساير کشورهای مسلمان 

 . محافظه کاربود
  بودند که ازجانبگرفت . نيروی اصلی اين جنگ ، مجاهدين خونين افغانستان درجنگ درآغازدهه هشتاد ميالدي 

مستقيم برژينسکی ، مرگبارترين آموزش ها را دراياالت متحده نيز ، زير نظر. مجاهدين حمايت می شدند وغرب پاکستان 
جنگ افغانستان مراحل مختلفی را گذراند. اين جنگ در ودرويراني وتخريب وطن سهم گرفتند. در اياالت متحده گذراندند 

از حزب « چارلی ويلسون » ، با تحريکات هارنوزده هشتاد چپنج سال اول به آرامی شروع شد. اگر چه درسال 
سرمايه گذاری های کالن سيا در جنگ ، وسخاوتهاي مدير سيا و« کيسی » مشتاقانه ی  جمهوری خواه ، حمايت های

نوزده سرمايه گذاری برای جهادی ها در سال  کارزار جنگ شدت گرفت . بزرگ شيخ هاي عرب وبخصوص عربستان 
، «همان حدی که درسال های پيش از آن انجام شده بود يعنی در» لر رسيده بود اميليون د وصدوچنجاهبه هشتاد چهار

لر، و در سال اميليون دچهارصدوهفتاد به  هشتاد ششسال در . اما پس از آن بود که اين سرمايه گذاری سربه آسمان زد
ا کشورهای ديگر ، از جمله چين را لر رسيد . اياالت متحده ، به سختی کوشيد تاميليون دششصدوسي به  هشتادهفت

،  از سال موفق شد تاچاي چين رانيزبه جنگ بکشاند. چين که سفير اياالت متحده در« فريمن چارلز» وارد دعوا کند. 
 لر اسلحه به افغانستان فرستاد.اميليون دششصد چين به ارزش  هشتادچهارتا  نوزده هشتاد يک

ويليام کيسی مدير سيا نه تنها سرمايه گذاری برای جنگ افغانستان را توسعه داد ، بلکه هدف های جاه طلبانه اش را  
سيا به پيروزی می انديشيد وسالح های تخريبی بيشتری را برای مجاهدين تامين می کرد ، که از  فقط نيز گسترش داد . 

وقتی جهاد توسعه يافت ، سيل مسلمانان متعصب عرب ،   نگر نامبرد.آن جمله می توان از راکتهاي زمين به هوای ستي
عربستان سعودی ، سازمان عربی ، ازجمله مصرواز کشورهای مختلف اسالمی ، به افغانستان سرازير شد . کشورهای 

 مثل اخوان المسلمين ، اتحاديه جهانی مسلمانان، جماعت تبليغی به مثابه سازمان –های طيف راست اسالمی 
مسيونرهای اسالمی که مرکز شان در پاکستان بود ، کارزارهای را برای سربازگيری ازجهادی ها آغاز کردند . بدين 

سراسر جهان برای يافتن بنيادگرای اسالمی ، بسيج آنان درگونه بود که روياهای اسامه بن الدن برای وحدت گروه های 
 ان به افغانستان برای پيوستن به جهاد ، تحقق يافت . آن ماعزاجنگجويان مسلمان ، انتقال آنان به پاکستان و

دراواخر دهه ی هشتاد ، اسالميست ها قدرت را در افغانستان و سودان قبضه کردند و قدرت حائز اهميتی درعربستان 
ی اين سعودی و پاکستان کسب و مصر و الجزيره را مورد تهديد قرار دادند . پايه های القاعده و تروريسم زير زمين

بعضی ازاين تحوالت ، يا شايد هم بسياری ازآن ها ، به نظر معماران سياسی و  سازمان ، در اين سال ها ريخته شد .
نظام اطالعاتی اياالت متحده که چهارچشمی به موضوع روياروئی با اتحاد شوروی در افغانستان خيره شده بودند ، نيامد 

آسيای ميانه را در چهارچوب اتحاد جماهير شوروی ماده مستعدی   اياالت متحده،. از اين گذشته ، مقام های تندرو 
ارزيابی می کردند و به اين دورنما می پرداختند که اتحاد شوروی با شروع نا آرامی هائی در جمهوری های آسيای ميانه 

 ، از تعادل خارج خواهد شد.
ان باعث تحقق رويائی شد که تا دهه ی هشتاد مطلقا ذهنيت سرانجام ، برحسب استراتژی گسترده تری ، جهاد افغانست

محافظه کاران جديد ارزيابی می شد . اين رويا، اشغال نظامی خليج فارس و ميدان های نفتی آن بود . رابطه ی مستقيمی 



قاط نفت خيز ميان جنگ عليه مردم افغانستان و حضور جاری سربازان اياالت متحده در قزاقستان ، ازبکستان ، و ساير ن
 آسيای ميانه وجود دارد .

برای وارد کردن اياالت متحده در بخش هائی ازجهان که تا دهه ی هشتاد خارج از دايره ی نفوذ آمريکا قرار می گرفتند  
جدالی سخت درگرفته بود . اين جدال ، از سال های هشتاد که جهادی های کشورما از اياالت متحده ، چين و اسرائيل   ،

بجنگند ، آغاز شد ، به سال های نود که طالبان با حمايت مستقيم اياالت متحده به  دولت افغانستانه گرفتند تا عليه اسلح
و تا امروز هم که اياالت متحده با ايجاد جنگ ديگری درافغانستان ، راه های دخالت وسيع خود   وجود آمد ، کشيده شد ،

 ی ميانه را هموار می کند ، ادامه دارد .در جمهوری های تازه استقالل يافته ی آسيا
» براي جهادي هادرسال نوزده هشتاد چهار به دوصدوپنجاه ميليون دالر رسيده بود  رمايه گذاری سيا ازطريق پاکستانس

، اما پس از آن بود که اين سرمايه گذاری سربه آسمان «يعنی در همان حدی که درسال های پيش ازآن انجام شده بود 
سال نوزده هشتاد شش به چهارصدهفتاد ميليون دالر، و درسال نوزده هشتاد هفت به ششصدسي ميليون در  -زد

 دالررسيد . کمک مخفيانه آمريکا به مخالفان رژيم افغانستان قبل از ورود اردوي شوروی شروع شد. 
، سی و پنج هزار نوزده هشتاددو ، بين سال های« طالبان » به قول احمد رشيد روزنامه نگار پاکستانی و نويسنده کتاب 

ردند و ده ها هزار فش اسالميست تند رو ازچهل و سه کشور ، در جريان جنگ  دوش به دوش مجاهدين ماشه را می
 .اکرده بود، آموزش نظامی می ديدندافغانستان برپنرال ضياء الحق در مرز پاکستان وجپايگاه هائی که جهادی ديگردر

روههای شوروی ازافغانستان، پاکستان با چندهزارسربازمليشه يی و چندين هزار افراد مسلح گبعد از خروج نيروهای 
آباد حمله کردند، که بعد از يک جنگ شديد با دولت، همه ی جنگجويان پاکستانی  جالل مرزیبنيادگرای اسالمی، به شهر

 اسيرگرديدند . يا وافراد مسلح گروههای بنيادگرنابود شدن و فرارکردند و
مخفی نظامی ) آی اس م، يک توطئه  -نوزده نوديک سال شد.( درآغازآنان به ناکامی زورآزمايی پاکستان منجر اين )

، برضد رژيم نجيب هللا، به راه انداخته شد. که نامؤفق ماند وشهنوازتنی،  دفاعوزير تبانی با شهنوازتنیدرآی( پاکستان 
آنجا تحت حمايت ودررابرقرارترجيح داده به پاکستان گريخت ، فراره دش ناکام گرديا اينکه پی برد توطئه مشترک از

ودرپندي هماهنگ کننده جنگهای چريکی درافغانستان، قرار گرفت جنرال حميدگل رئيس آی اس آی و جنرال يوسف 
انتقالی  نجيب هللا، بخاطری ايجاد يک دولت اينکه. بعد ازدرمحل بودوباش نظاميان اردوي پاکستان مسکن گزين گرديد

سازمان ملل دفتربرداشت و درقدرت دست ازدرشانزده اپريل نوزده نوددوميالدي درافغانستان، متحد ملل  تحت نظارت
  وباتصرف طالبان بدست آنان کشته شد . پناه برد کابلدرمتحد 

اپريل، عبدالرحيم  بيست هشتدرهجوم آوردند و پاکستان، درکابلمستقيم حمايت وامربنيادگرای اسالمی تحت  گروههای
قوای مسلح که در منطقه نذير نداشت، تحت ا کادرهای نظامی وملکی آبديده وراب کشوروقت،  معاون ريس جمهورهاتف 
تشنگان اين وتسليم کرد ووزيردفاع احمد شاه مسعود هللا مجددی تسازمان ملل، به رئيس دولت انتفالی صبغ نظارت

 دانستند به اساس هدايت وحکومت نمی وی و طرز تشکيل و اداره دولت دار که بهقدرت وتهي ازشرف وعزت 
ودرين کارمزدورمنشانه وخائنانه  دنمودننظامی و ملکی ، افغانستان را اعالم  ،لتمام ساختارسياسی  پاکستان انحالدستور

نهاي بيشترازهمه گروپ شوراي نظاروشخص احمد شاه مسعود مقصراست زيرااکثرنهاد هاي عسکري به شمول ميدا
جنگ شديدی بخاطری  که ات وهدايات پاکستان باعث شددستور بگرام وخواجه رواش به اين گروپ تسليم گزديده بود .

ان ناي .کام خون فرورفتشروع شد و افغانستان درکناردرهرگوشه ومزدوران بين  ،چپاولگريقدرت تصاحب مناطق و
ملي آثارهای موزيم  وافتخارات ملي ووطني مابه شمولب ی کشوررا تخريزيربناتمام ه وملت را به خاک و خون کشاند

، موسسات طبع ونشر، وسايل اطالعات جمعي به شمول کتابخانه ها وادارات ودفاتردولتي ومنازل شخصي آرشيف ملی ،
انتقال واين پاکستان  آثاروگنجينه هاي ملي بهقرارگرفت و ودربازارهای پاکستان به معرض فروش هغارت گرديدتاراج و

    . به آرزوهای که داشت رسيدکشور



 

 ستابه كشوربي سوادان سردبير
 ستاهزاران پياده دربست مدير

 بيني  و آمر دفتر كه  ريس
 ستاهمه ازخويش وقومهاي وزير

اس آي (را عهده دار  –دگروال يوسف، که بمدت چهار سال سرپرستی بخش افغانستان سازمان اطالعاتی پاکستان )آي 
احمد رشيد تخمين می زند حدود سي وپنج « طی چهار سال من، حدود هشتاد هزار مجاهد آموزش ديدند.»بود می گويد:

در پهلوي مجاهدين افغانی جنگيذند.  نوزده نوددوتا  اددونوزده هشتهزار مسلمان افراطی از چهل وسه کشور اسالمی از 
نوزده خروج نيروهای شوروی موجب متوقف شدن فعاليت اين مدارس نشد. بين خروج نيروهای شوروی در فبروري 

حداقل دوهزاروپنجصد داوطلب خارجی ديگردراين مراکزآموزش نظامی نوزده نوددوتا سقوط دولت نجبيب هللا در هشتادنو
ديدند. به گفته احمد رشيد در آن سالها بيش از هزار هزار اسالمگرای افراطی از طريق برنامه سيا بطور مستقيم يا غير 
مستقيم با پاکستان و افغانستان مرتبط شدند. آنچه که به شرايط امروز پاکستان مربوط می شود اين نکته است که اکثر 

 ابت های سياسی پاکستان تربيت می شدند.فارغ التحصيالن اين مدارس برای شرکت در رق
جهان را بررسی کرده به اين نتيجه « چهار قاره»که پيامدهای جهاد افغانستان در« الس آنجلس تايمز»خبرنگاران 

رسيده است که رهبران کليدی تمام عمليات وحمالت تروريستی، ازنيويارک تا اسالم آباد، ازفرانسه تا عربستان سعودی، 
تا کنيا بدون استثنا دراردوگاه های سيا برای تعليم داوطلبان شرکت در جهاد افغانستان آموزش ديده اند. جنرال از اسپانيا 

-آنکشور که انفجار ظهران عربستان را بررسی می کرد« کميته نيروهای مسلح سنا»جی. اچ. بينفورد پری، دربرابر 
در تاييد اين واقعيت  -شدن دوصدوپنجاه نفر ديگر شد انفجاری که موجب کشته شدن نوزده نظامی آمريکايی و زخمی

ملی بوده ايم که از افراط گرايان اسالمی متعصبی تشکيل می شوند که اکثر  -اخيراً ما شاهد رشد گروه های فرا»گفت: 
 غرب از طريق بی ثبات کردن دولت های-آنها درافغانستان جنگيدند واکنون با هدف تاسيس رژيم های بنيادگرای ضد
ديگران، مانند مهفود بنون، جامعه شناس « سنتی و حمله به هدفهای آمريکايی و غربی، به کشورهای ديگر رفته اند.

در الجزيره مصاحبه کرده است، خيلی رک و راست حقيقت را گفته اند: « الس آنجلس تايمز»الجزايری، که با خبرنگار 
که در افغانستان آموزش داديد، يک ماشين قتل و کشتار بود که خود شما اين هيوال را آفريديد! شانزده هزار عربی »

 «اکنون خود شما را هدف قرار داده است.
جنـرال اختر را مبتكر، كنترول كننده و نظارت كننده ، مشوق ومدافع  "كتاب "مجاهد خاموش  دگروال يوسف  نويسندۀ

ميگفت، اتحاد   از وي نقل كرده كه .آوري نموده است خود خوانده وازاو بحيث يك استراتيژيست با تدبير و ورزيده ياد
شوروي را با تمام قواي مدرن و عصري آن ميتوان توسط چند هزار مجاهد آموزش ديده و مسلح شده شكست داد. به 

او، قواي شوروي نه تنها ار افغانستان عقب   ادامه مي گويد كه تحت رهبري، هدايات و بر طبق استراتيژي طراحي شدۀ
 ني كرد؛ بلكه شكست هم خورد. به نوشتۀ او كا.جي.بي قيمت زيادي را براي سراوتعيين كرده بود. وي به شكستنشي

 .ضربۀ شديدي به مجاهدين خوانده است (آي اس آي)وسبكدوشي او را از   جالل آباد اشاره نموده



ما او نميخواست كه آنرا با يك حمله گفته مي شود كه شهر كابل هدف اولي و اساسي در استراتيژي جنـرال اختر بود، ا
تصرف نمايد؛ بلكه خواست و هدف نهايي وي آن بود تا تمام هست و نيست كابل اعم از تأسيسات سياسي، اقتصادي، 

، بايد تمام خطوط ارتباطي و اكماالتي آن «كابل بايد بسوزد»نظامي و خدمات اجتماعي آن نابود گردد. شعار او چنين بود 
دوامدار تحت فشار باشد. به نوشتۀ دگروال يوسف بزرگترين آرزوي وي اين بود تا بعد از سقوط و قطع و بصورت 

ويراني كابل از آن بازديد بعمل آورده و "نماز شكرانه" را در آنجا ادا نمايد. دگروال يوسف او را از نگاه كاربرد 
 .ده استديپلوماسي در امور داخلي مجاهدين و نزديكي رهبران جهادي خيلي ستو

  تنطيميمشاورحکومت بحيث حميد گل پيشنهاد رباني به 

 
الدين ربانی درجريان مالقات با جنرال حميد گل دراسالم آباد ازخدمات وی ستايش بعمل آورده از  برهان

جنرال حميدگل تشکر نموده  اما  .دولت اسالمی خدمت نمايدمنحيث مشاوروی خواست که به کابل آمده و
 ...گفت هيچگونه پاداشی نخواهد پذيرفت

 كردند  ليالم كابله   شنيدم
 مذهبش بد نام كردندوطن تا

 به پيش هندووگبرو مسلمان
 خوده رسواي خاص وعام كردند

مشرف و كياني به گونه يي راه جنـرال اختر   ضياالدين،  بعد ازمرگ ضياالحق جنـرال هاي ديگر پاكستاني مانند حميدگل،
ها در افغانستان ادامه دادند. اين جنـرال ها توانستند تا زير نام دفاع از جهاد افغانستان برنامۀ عمق استراتيژي جنـرال 

و سياه كوه ؛ بلكه تا آنسوي هندوكش و بابا و فراترازآن تا   سليمان، سفيد كوهاختر را نه تنها تا آنسوي كوه هاي 
 .آنسوي درياي آمو در بتۀ آزمايش قرار بدهند و نيات شوم شان را زير نام جهاد افغان ها تا حدودي مخفي نگهدارند

جهادی مستقر در پشاور خبر  ميالدی برای مجاهدين با يک خبر عاجل آغاز شد. به رهبران تمام تنظيم های ١٩٧٩سال 
داده شد تا با اعضای شورای اجرائيۀ شان به کمپ جلوزو درپشاور حضور بهم رسانند. اين گردهمائی توسط جنرال 
حميد گل رئيس اداره استخبارات نظامی اردوی پاکستان آی.اس.آی در روز اول جنوری که فقط شش هفته به خروج 

انده بود، فراخوانده شد. در اين جلسه برعالوه از رهبران هفت تنظيم، يکصد وچهل نيروهای روسی از افغانستان باقی م
 .تن از اعضای شورای اجرائيۀ آن تنظيم ها، از هر تنظيم بيست نفر، شرکت کرده بودند

ی حميد گل طی سخنانی با تندی بسيار، رهبران مجاهدين را به خاطر اختالفات شان، مورد انتقاد قرار داد و از اعضا
اجرائيۀ تنظيم ها خواست که بيش از اين در انتظار وحدت رهبران شان نمانند و در مدت سه روز طرحی برای آيندۀ 

نفر در آن  ٦٠نفری که از هر تنظيم  ٤٢٠افغانستان ارائه داده و دولتی تشکيل دهند. قرار براين شد تا يک شورای 
م دراين جلسه صحبت مختصری داشتند. سخنان حميد گل رهبران جهادی هرکدا .شرکت داشته باشند، تشکيل گردد

انعکاس از آن داشت که حوصلۀ پاکستان از اختالفات مجاهدين بسر آمده است. وی از عدم موجوديت يک طرح از طرف 
 «.اتحاد اسالمی مجاهدين افغانستان برای آيندۀ افغانستان اظهار نگرانی شديد نمود

اش را در دست داشت تا به وسيله آن  گل ساخته شد که عمال آی.اس.آی. قبضهدولت عبوری مجاهدين تحت نظر حميد
اراده در  هست و بود افغانستان را نابود نموده از کشور ما يک ويرانکده بسازد. هفت رهبر جهادی حيثيت مهره های بی

، به بخشی از مصاحبه با آن را داشتند. برای اينکه بدانيد اين به اصطالح دولت تا چه حد رسوا و دست نشانده بود
ـ  ١۳۶٩)بخش اروپايی، شماره چهارم، ميزان « مجاهد»صبغت اله مجددی، رئيس وقت دولت عبوری که درنشريه 

ما در اين مرحله برای تشديد عمليات خود که بايد به پيمانه وسيع صورت بگيرد،  -ميگويد انتشار يافت( ١٩٩٠سپتامبر 



آيد بدست آنها  که اکثرچيزها بدست برادران پاکستانی ما است و تمام کمکها که میبرای اين .به مشکالت روبرو هستيم
قرار ميگيرد. من بحيث رئيس دولت اختيارات يک ميل کالشنيکوف را ندارم. اختيار پنچ روپيه کلدار را ندارم که بيک 

ن پاکستانی ما فيصله نکنند. ما از قوماندان کمک کنم. وزارت دفاع ما هيچ کاری کرده نميتواند تا وقتيکه خود برادرا
برادران پاکستانی خواهش کرديم که حاال حکومت است، وزارت دفاع است بايد اين چيز ها به وزارت دفاع سپرده شود و 

 .مطابق پالن وزارت دفاع بايد کار شود

 


