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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  پاميرپيکار 

٠١.٠٣.٠٩  

  

  پاکستان در تراژيدی خونين افغانستاننقش 

  )دومجلد (
  :ادامه گذشتهبه 

  :در ھمين روز گار ، نرخ مواد غذايی و مصرفی در شھر کابل ازينقرار بود 

   افغانی - ١٨٠٠٠گوشت  گو سفند      فی کيلو گرام       

   افغانی - ١۵٠٠٠گوشت  گا و             رر      رر       

   افغانی-١٢٠٠٠وغن                      رر     رر       ر

   افغانی-٣٠٠٠٠چای                       رر      رر       

   افغانی - -۶۵٠٠بوره                      رر       رر       

   افغانی --۵۵٠٠دال                         رر      رر       

  افغانی -- ۴۵٠٠   رر      رر       ماش                     

  افغانی - - ٧۵٠٠لوبيا                        رر      رر      

  فغانی -- ٨٠٠٠نخود خام                  رر      رر      

   افغانی  ---۵٠٠فی قرص            )      گرام١۵٠( نان 

  فغانی  ا-١٩٠٠٠آرد گند م              ھفت کيلو گرام      

  افغانی --١۵٠٠٠آرد جواری              رر      رر        

   افغانی - -٢٠٠٠کچالو                     رر       رر       

   افغان- -١٠٠٠پياز                       رر       رر        

   افغانی-۴۵٠٠٠برنج اعلی              رر        رر        

   افغانی - -٣٠٠٠      رر       رر       )ادنی(برنج بدل  

   افغانی - -۵٠٠٠نمک                     رر       رر       

   افغانی - -۵٠٠٠چوب                     رر       رر      
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  افغانی- -٨٠٠٠زغال                    رر       رر       

   افغانی -٢۵٠٠٠تيل خاک             پنج ليتر              

   افغانی - -٢۵٠٠٠ديزل                    رر   رر           

   افغانی- -٣٢٠٠٠پترول                    رر    رر         

   افغانی - -١٠٠٠٠گاز مايع             يک کليو گرام       

ی(به رھبری  " خلق " قبال گفتيم که  عناصر جناح  صميم س)  شھنواز تن ق ت ستان طب تخبارات نظامی پاک آی (ازمان اس

د ، ب)  اس آی ان می جنگيدن تعمال سالح اشتغال ه در صفوف طالب ور جنگی و اس خصوص در بخش ھای تخنيکی ام

اريخی )  جنگ(ۀ ی در روزناماطی مقاله ) اسددرانی ( نھمين سلسله ، لفتننت جنرال متقاعد پاکستاه ب.  داشتند اه ٢٨ت  م

امبر  و١٩٩٧دس ستان " ان م تحت عن درت در افغان ار ق ان :  "  . . . نوشت "  پيک سان طالب د چ ه تعجب کن سی ک  ھرک

ه اسۀ استعمال سالح جديد را در مدرس را موفقان ه  و آن ی آموخت ه در عقب تدين د ک ر نظر بيندازن د بھت د ، باي عمال ميکنن

  . " ، يعنی خلقی ھا آتش ميکنند ريش ھای دراز طالب نماھا ، افراد نظامی حزب دموکراتيک خلق افغانستان 

ود، در صفحات  د وزارت امورخارجه ب ان کارمن ه در دوران حاکميت طالب ژده  ک د م اب ) ١٣٨ و ٨٣-٧٩-٧٨(وحي کت

. وزارت دفاع طالبان نياز به پرسونل فنی داشت : " چنين مينگارد }  افغانستان و پنجسال سلطه طالبان ( نام  ه خويش ب

ازبودراه انداختن وساه برای ب ی ني ه پرسونل فن د آن  يل پيشرفته تخنيکی چون طيارات، تانکھا و غيره ، ب ان فاق ه طالب ک

اح . بودند شتر از جن ق( پاکستان در آغاز تحريک طالبان ، جمعی از اين گونه افراد را که بي ان ) خل ه صف طالب د ب بودن

ه دقت ا. فرستادند تا آنان را درين رابطه ياری دھند  ه ب روزی اين افراد ک دا نقش مھمی در پي د، در ابت ده بودن نتخاب ش

  : ن زمان ترتيب شده بود قرا ر ذيل بود آليست اين عده  که در. . . کردند طالبا ن بازی 

  )طالبان ( محمد ظاھر سوله مل  معاون وزير دفاع 

  غالم جيالنی قوماندان قوای ھوايی و مدافعه ھوايی 

  يی و مدافعه ھوايیمحمد عيسی معاون قوماندانی قوای ھوا

  قوای ھوايی)  ٣٢٢(شير آغا سر انجنير غند 

  عبدالرحمن  ولد عبدالکريم  سر انجنير قوای ھوايی 

  خان محمد پيژند وال وزارت دفاع

  دگروال شفيق رييس اداری وزارت دفاع

  يس تشکيالت وزارت دفاع ئشير محمد کريمی ر

  ھوايی کابلتورن جنرال مصباح هللا ولد محمد واصل آمر ميدان 

  محمد ھاشم عضو کمسيون تشکيالت 

  فدا محمد تنی رييس ارکان رياست انجنيری 

  . . . )امربالمعروف ( زلمی دالور زاده قوماندان مرکز تعليمی وزارت احتساب  

  نصير احمد معاون تخنيکی مرکز وزارت احتساب

  کريم  مدير اسناد و ارتباط وزارت  احتساب 

  احتسابعبدالغنی معاون وزارت 

  عبدالعزيز ولد کوميدان آمر تخنيک قول اردوی نمبر يک  وزارت دفاع

  عبدالعزيز آمر پيژند  قول اردوی مرکزی 
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  شھنواز تنی سر مشاور وزارت احتساب ۀ نواز خان پسر خال

  احتساب) ١٢(ۀ آدم خان سر پرست ادار

  يس اسناد و ارتباط وزارت احتساب ئحامد ر

  .وژستيک  قوای ھوايی و مدافعه ھوايی يس لئعبدالغنی کوھی ر

ه  ود توضيح داده شود ک ی ( قبل از آنکه به ساير موضوعات بپردازيم ، بد نخواھد ب ق در ) شھنواز تن اح خل وط جن مرب

ماه می ( ھجری شمسی  ١٣۵٨ حوت  سال ٢۴وی در سرکوب قيام . چھار چوب حزب  دموکراتيک خلق افغانستان بود

رات )  م ١٩٧٩ ردم ھ ال داشت م د، نقش فع ر گردي زار نف ست ھ شتر از بي ھادت بي ه ش ه منجر ب در دوران رياست . ک

ار ميکرد ه جمھوری داکتر نجيب هللا ، ب اع ک ه روز ش. حيث وزير دف ارچ ب اه م يالدی در يک ا١٩٩٠شم م تالف و ئ م

که ناکام   زداکتر نجيبدی عليه پاکستان دست به کودتای نظام) آی اس آی(تبانی مخفی با حزب اسالمی گلبدين  و دستور

دند شته ش اروانی ک ر ک رال . گرديد  و چند تن از ھمکاران نزديک کودتاچی اش مانند جعفر ، جنرال آصف شورو کبي جن

رار ۀ  توسط ھليکوپتر و يک فروند طيارتنی با ھجده تن از ھمدستانش ستان ف ه پاک نظامی ديگر از ميدان ھوايی بگرام  ب

  :ھمراھان شھنواز تنی ھنگام فرار اينھا بودند .  بودند) آی اس آی(البان ، در حيات آباد پشاور مھمان کرد  و تا ظھور ط

  نياز محمد مومند 

  دگرجنرال عبدالقادر اکا

  بريد جنرال حمزه 

  بريد جنرال غالم رسول 

  بريد جنرال خواجه محمد شفيع

  تورن جنرال پادشاه محمد شفيق

  تورن جنرال غالم حضرت 

  نرال عزيز الرحمن شمال ج

  دگروال دولت وزيری 

  دگروال گلبت

   دگروال غالم سخی روغ ليونی 

  دگروال غالم حسن ھزاره 

  دگروال حاجی محمد 

  دگروال حاجی سيف هللا 

  ن گالب الدين ړجگ

  من جان آقا بريد

  من سيف الدين بريد

تخبارات نظامی پاکستان  گرديد که  تعداد جنراالن و  افسران کودتءمتعاقب اين فرار افشا ه اس ل ضيافتی ک اچی در محف

  .شان در پشاور ترتيب داده بود، بالغ بر چھل نفر ميگرديد  برای

اله  اه يوسفزی  رس ام ه ی دارد باداکتر شير ش شود(ن ه مي اريخ مسخ ن ه در) ت ول آک ه دار صابر(ن از ق يکی از )  عالق

د ؤمس دمصارف: "  ولين حزب اسالمی گلبدين نقل ميکن ستانی می پرداختن ا را مقامات پاک ه آنھ ار اول .  اعاشه و ابات ب
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د  ھفت لک ، بار دوم پنج لک و بار سوم سه لک کلدار به خاطر مصارف کودتا چيان  از جانب مقامات پاکستانی تاديه ش

 " . . .  

سا و کوھستان(قبل از آنکه کار نامه ھای خونين طالبان در شمال کابل  روان ، کاپي سله از بپ) پ ردازيم ، اينک ، يک سل

ای وزارت  صله ھ ان و في ر طالب ر رھب رامين مالعم المعروف و " ف ر . . . " امرب شتر و دقيقت اھی بي رض آگ او را غ

  درج فرامين مال عمر :   سياسی آنان درج ميکنيم –خواننده ھای ارجمند از ماھيت فکری 

 


