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١١/٢۵/٢٠٠٨ 
 
 

 دي جدی جنگ قائم مقامكي
 دهندي ملي اسلحه تحوري  درگیا دوباره به جناح هی خارجی هاقدرت

 
 سال قبل در ١٢ تحت عنوان باال در انترنت بر خوردم آه ی مربوط به افغانستان، به مضمونلي در مساقي تحقنيح 

نشر  به  (Far Eastern Economic Review) وي رفكيكونومي استرني فار اۀ مجل١٩٩۶ سالی ماه فرورۀشمار
 شده اهي سی عكس آن بكلكي اما متن مضمون و شود،ير انترنت واضح معلوم معنوان مضمون متذآره د.   بوددهيرس

 آه به نهاٱ عمال اي افغانستان  و ۀي در قضدخلي آشور دكي ی سازمان استخباراتديشا.  تواندياست آه  چاپ شده نم
بنًا به  .  افشا نگردد عمال  شانانتي همان آشور و ختي باشند تا هودهي عمل مبادرت ورزني وارد بوده، به اوتريآمپ

 ند سكي ني ا. را بدست آوردمانتي سند خني مراجعه نموده و اايني ورجالتي واقع در اسوني پوهنتون جورج مۀآتابخان
 ۀاري طكي مضمون متعلق است به آارآنان نيعكس ا.  داردي گان بر مشهي پانتي خانت،ي است آه پرده از خیخيمهم تار
 گذرد،ي سال م١٢ مضمون ني از نشر اكهيبا وجود.  ددندهار در دست طالبان افتاده بو قنی هوائداني آه در میروس
 ی با وضع فعلنكهي است خصوصًا ای باشد، حتمري امكان پذكهي افغانستان در هر زمانیاي هموطنان ما از قضایآگاه
 شكشي دوباره و پۀده باشد، ترجم از هموطنان ما ترجمه شیكي مضمون قبًال توسط ني اانًاياگر اح.   قرابت دارداريبس

 جه فروخته شده است، توی گروه هایخي تارانتي خني مضمون آه مبنيلطفًا به ا.   نداردیبيآن به هموطنان ع
  :ديفرمائ

 
 ،ی روسۀ تا اسلحندي نشی مني از آابل به زمروني بگرام بی هوائداني روزانه در م٧۶ بار بر دار الوشن ارهيط

  ی در قندهار، قوایعني دورتر لومتري آ۵٠٠.   نظام تحت محاصره بگذارداريپول در اختمهمات، مواد سوخت و 
 نگري ستی است آه راآت هایگزارش ها حاآ.  كندي مهي عرب خود را تقوی با آمك پاآستان  وآشور هابي رقیاسالم

   . ها افتاده  استیراني در دست اارات،ي طی سرنگونی براكايساخت امر
 
 داني است و م١٩٩۶ سال نيا.  گفتدي اهللا؟  به مشكل بابي نجیستي حكومت آمونري اخی روز هایسو بی بازنگركي

 اهللا را سرنگون ساخت، بي آه چهار سال قبل نجني از قومندانان مجاهدیكي بگرام توسط احمد شاه مسعود یهوائ
 با انتقام، ی خارجیقدرت ها: تسي در حال گذرا نی بزودني خونۀ حالت مشابه  به گذشتنيالآن ا. شودينظارت م

 دست لي نشده، تحودهي دني مجاهدیروزي  اسلحه آه بعد از  پميدوباره به افغانستان برگشته اند تا به مقدار عظ
   .ندينشاندگان خود نما

 
 افغانستان ی آن در ماورااجي حساس خود است آه نتۀ آابل در مرحلري تسخی جنگ براراي زگردندي دوباره برمآنها
 جنگ ۀجي معتقد اند آه نتهي همسایآشور ها:  بلكه سوال اسالم استست،ي نزمي سوال آموننباريا.  نعكاس خواهد آردا
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 ،ی مرآزیاي در آسی اسالمی تندروۀ آن باعث بسط و توسعیاسي سی هاامدي با تمام پی افغانی جناح هاانيقدرت م
   . خواهد شدانهي و  شرق مايجنوب آس

 
  شده آه ی المللني ب،ی افغانی گروه  هااني مزيجنگ و ست" آه  داردي در اسالم اظهار می غربیا هپلوماتي از دیكي

 هند و ه،ي روسران،يا  ." استافتهي شي افزاهي و روسراني با داخل شدن اینگران.  در گذشته سابقه نداشته است
 یائيشيلي گروه تندرو مكيطالبان .  دكنني متي را بخاطر ترس از طالبان حمای رباننيتاجكستان حكومت برهان الد

 آابل را در محاصره نسوي افغانستان را بتصرف درآورده و از ماه اآتوبر بدی و غربی است آه ساحات جنوبیاسالم
 و پشتون ی آه اآثر آنها مسلمان سنعهي به طالبان ضد ششودي می رهبرعهي شی هامال ۀلي آه بوسرانيا.  قرار داده اند

 حكومت  مسلط تاجك انيسائر حام.  دهندي ملي  قوم را در افغانستان تشكنيپشتون ها آالنتر.   استبوده، بد گمان
  .ندي نمایري جلوگی اسالمی تندروۀ آه از توسعخواهندي  می بسادگ،یربان

 
آن طالبان  اند، الی تندروان اسالمنيتمام مجاهد" آه دي نمای دارد، اظهار می آه با طرز تفكر  مسكو آشنائپلوماتي دكي

 ی مرآزیاي آسی دارند آه  جنبش خود را بسوني  به الياگر موفق شوند، آنها تما.  باشندي بند و بار میافراد ب
  ".گسترش دهند

 
پاآستان نفوس .   جانب  طالبان را گرفته اندیلي نظر به دالج،ي در خلی عربی آشور های ازبكستان و بعضپاآستان،

.    طالبان متولد شده استكي است آه از آن تحری افغانناني پناه گزی آمپ هازبانيشته و م پشتون ها را در خود دااديز
 ی سنگري دی  آشور های و بعضیعربستان سعود.   روابط داردست،ازبكستان با جنگ ساالر دوستم آه متحد طالبان ا

.  دهندي را تحت فشار قرار مانري خود، ای در آشور هایراني اۀوي بشی اسالمۀعي شی تندروۀمذهب عرب نسبت توسع
 شده است از منبع درآمد نا مشروع آغكي نسوي بد١٩٩٢بار اول از سال " متذآر شد آه ی  غربۀرتبي عالپلماتي  دیكي

  ." جنگ ساالر تاب مقاومت آنرا نداردچيآه ه
 
 بگرام را آه قرارگاه ی هوائداني امكانات می هندكيخاني م٣٠ و ی  روسكيخاني  م١٠ آه دهندي ها تذآار مپلماتيد

 به ني اوآرااي هي هر روز از تاجكستان، روسی روس٧۶ بار بردار الوشن ارهيچهار ط.   بخشندیمسعود است، بهبود م
    .اورندي  چاپ شده در مسكو را می و پول افغانل،ي تات، مهم،ی روسۀ بگرام مواصلت نموده و با خود اسلحدانيم
 

 آمو متصل به یاي دری پل را باالكي افغانستان ساخته و ی شمال و شرققيا از طر ریدي سرك جدكي ها همچنان روس
 احمد ۀ از  ساحات تحت اداری روسۀ آه آاروان اسلحدهدي اجازه مالتي تسهنيا.  سرحد تاجكستان اعمار نموده اند

 ی دوستم است، طیعني  احمد شاه مسعودبي آه در دست رقفي از مزارشرنكهيشاه مسعود گذشته و بكابل برسد بدون ا
 در داني منيا.   آنندی در تالقان اعمار می هوائدني مكي آه روس ها دهدي نشان مكاي امریاقمار جاسوس.  دي نماقيطر

 ی وی براكي ستراتژی عقبگاهي پاكي ثيحال بسط و توسعه است تا در صورت شكست احمد شاه مسعود در آابل،  منح
    . استفاده باشدقابل

 
 دوباره برگشته و از زمان ترك افغانستان در سال یعي وسۀماني پكيروس ها به " آه كندي اظهار می اروپائاتپلمي دكي

 رهبر مقتدر پشتون كي اري حكمتني  گلبد". افغانستان  دارندی  خود را بسویني بار اول اتصال زمی، حاال برا١٩٨٩
  ."ندي نمایم مداخله م انتقافتن گریروس ها برا"  د،يگويآه مخالف طالبان است، م

 
طبق گزارش منابع .  سازدي دارد، دوباره آماده می دفتر مرآزدي جدی را آه  حاال در دهلاناي آری شرآت سابق هوائهند

 حمل اسلحه ی براناني قابل اطماراتي طۀي است آه احمد شاه مسعود را در تهني ای از اهداف اصلیكي غرب، یاطالعات
 به احمد شاه مسعود ٢١ گي مۀاري بمب، پول و دو ط،یني زمی رادار هااره،يپرزه جات طهند همچنان .  ديآمك نما

   . داده استليتحو
 
 الزم را پرواز حاتي بگرام براه انداخته آه  روزانه تسلی بسوراني را از مشهد در شرق ایمي عظی پل هوائكي رانيا
 یراني ااراتيط پرواز ١٣،  ١٩٩۵ نوامبر سال ٢٢ یعني روز كي  سال گذشته، در ،یبه اساس منابع  اطالعات.  دهديم

 همچنان پنج آمپ رانيا.  دهدي را در بگرام آموزش ماجك تی چند هزار نفردي جدی قواكيمسعود .  در بگرام نشست
 هرات آه حاال ی خان سابق واللي اسماعی تحت رهبراني هشت هزار تن جنگجوۀي تربی براراني در شرق ایآموزش

 ل پاسداران انقالب، جنراۀ نخبی آه قومندان قوادارندي ها اظهار مپلماتيد.   بر پا آرده استكند،ي  میندگدر مشهد ز
.  دي هرات آمك نماۀ دوبارري خان را در تسخلي خود را به مشهد انتقال داده تا اسماعی مرآزتي آمر،یمحسن رضائ

  . دهدیاريرا در بدست آوردن قدرت  خان لي اقدام نموده تا اسماعزي نی به چاپ پول افغانرانيا
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 را نگري پنج راآت ست،ی نظام ربانۀعي شني آه متحدنديگوي میائي آسی اطالعاتنيمختصص.  ستي طرفه نكي راني اآمك
 موضوع ني از تبصره بر ایكائي امری هاپلماتيد.   فروختندرانيبه ا  )١٩٩۵( دالر سال گذشته ونيلي مكي متيبه ق

 اري در اختی سرخ شوروی قواهي جنگ علاني در جررا نگري ستۀ راآت آشند٩٠٠ كاي  امر.ورزندي میخود دار
   . راآت ها عمومًا نا موفق بوده استني ادي در باز خركاي استخبارات  امری بعدیسع.   قرار داده بودنيمجاهد

 
 داني نموده، مهي طالبان تهیا را بری مخابراتدي جدۀپاآستان شبك.  ستي طالبان در قندهار بدون دوست نی مرآزدفتر
 ري آه طالبان تسخلوآپتري و هارهي ط٣٠ ی را براحاتي و تسلارهي قندهار را دوباره آماده ساخته و پرزه جات طیهوائ

 آمك اش را به طالبان محدود ساخته ی پاآستان توانائی اقتصادحرانب.   آنها قرار داده استاريآرده بودند، در اخت
    .كنندي مقي تشوراني اهي عرب را در مجادله علیم آباد و طالبان آشور ها اسالنروياز.  است

 
 اري پول در اختی قطر و عربستان سعودن،ي آه فرستاده ها از بحرنديگوي غرب در قندهار می آمك رساننيمامور

رده بودند،  سفر آی مدت طوالنكي ی عرب غرض شكار براۀ شهزادگان امارات متحدنكهيبعد از.  گذارنديطالبان م
  .   طالب گذاشتنداني جنگجوی را برایشي متسوبپي ج١٠٠

 
 از ساحات  مربوطه به  یكي در شارجه، ی روسی شخصی هوائی هایآمپن.  ستندي حكومت آابل نی روس ها حامتمام

ر مقابل پول نقد،  پرواز داده و دهي و البانهيآنها اسلحه و مهمات را از بلغار.  امارات متحده عرب، دفتر باز نموده اند
 نيا" غرب متذآر شد آه ی اطالعاتني از ماموریكي.  دهندي مميتسلبه جنگ ساالران  در هر دو جا،  آابل و  قندهار 

 شان ارهي آه طی روسۀهفت عمل:  خطرناك استی بازكي ني  ا". اند آه هر جا بروندلي مای روساراتيآارآنان ط
 ی روسۀاري طۀعمل.   آه اسلحه را بكابل برسانندخواستنديود آمدن شد، م طالبان در ماه آگست مجبور به فرۀعيذر

    .باشندي می در قندهار زندان)در آن وقت(هنوز هم 
 

 یائي آسی هاپلماتي از دیكي.   سازندی بعد از آب شدن برف زمستان آماده مدي جنگ شدی جوانب خود را براهمه
 و ند،ي نماري تاجكان در شمال را تسخني آابل و سرزمتواننديون ها م است آه نه پشتني اجهينت" سازد،يخاطر نشان م

 آس را مانع نخواهد شد آه چي حالت هنيالآن ا.   اندوب در شرق و جننينه تاجكان قادر به گرفتن ساحات پشتون نش
           ."  دست به اقدام نزنندگري دكباريدر بهار 

   
 


