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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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 Historical تاريخی

  
رزي دي مانو    

  :تورنتو استار

برگردان الميرا مرادي   

   * ؟ميان آمده  طالبان چگونه بیاگروه عقبگر
  نظير بوتو  و بی سعودیشترک انگليس، آمريکا، عربستانطالبان پروژه م

       

 . ھا بودیفکر روی کار آوردن طالبان از انگليس"  :بوتو  
 ھده گرفتند، ھزينۀ آنرا سعودی ھاعه ی ھا بئامريکامديريت آنرا 

 در ءپرداختند و من اسباب آنرا فراھم کرده و طرح را به اجرا
  ****..""آوردم

  
گرچه ترور بوتو، بار ديگر چھره زشت تروريسم را نمودار کرد، اما تالش رسانه 

  مرگ او را پوشش خبری داده، اوًھای تجاری بين المللی، که در اين مدت وسيعا
را تقديس نمودند، نام شھيد و قھرمان بر او گذاشتند، در عين حال تالشی بود بر سرپوش نھادن بر وقايع 
بسيار مھمی که در دو دھه اخير اتفاق افتاده است و اين وقايع دقيقا با نقش بوتو در نحوه شکل گيری طالبان 

  .پيوند دارد
، در ٢٠٠٠سال  اکتبر ٣٠خود بی نظير بوتودر اين مورد در تاريخ  

  " :با لوموند چنين گفته بود   مصاحبه ای 
 ھا بود، مديريت آنرا امريکايی یفکر روی کار آوردن طالبان از انگليس"

گرفتند، ھزينۀ آنرا سعودی ھا پرداختند و من اسباب آنرا فراھم  ھا بعھده
  "!  در آوردمءکرده و طرح را به اجرا

  

   طالبانمادر 
 امنيتی پاکستان قبل از اينکه ضرب  است، سرويس ھای١٩٩١سال  

شده برای پايان دادن به ارسال مستقيم تدارکات برای  االجل تعيين
جنگجويان مورد حمايت خود در جنگ داخلی افغانستان فرا رسد، با عجله 

  مقادير زيادی اسلحه و مھمات را در 
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ونل زير زاغه به اندازه کافی جای ت.  مخفی کردند)*گن بولديسپ( اسپن بولداغ زاغه ای سری، واقع در
  .نگھداری تدارکات را دارد که ھزاران سرباز را تسليح کند

سال بعدطالبان درھای انبار را باز می کنندو سالح ) *چند(
ھا را که ھنوز در پالستيک پوشيده شده بودند را بيرون 

مدرسه ھای "دست داوطلبانی که ازميان ه می آورندو ب
  .مع کرده اند، ميدھندج) madrassas"(مذھبی

 Ghost Warsاين واقعه ای است که اسناد آن در کتاب 
   .آورده شده است

 -  ساعت، طالبان قندھار را تسخير می کنند٢۴در طول 
، چھار  ٢١ ھمراه با شش ميگ جنگنده –مال عمر مقر فرمانداری را به تصرف در می آورد و فرودگاه 

اکماالتی نطامی يا  (و مجموعه ای از تانک ھا و ھواپيماھای شخصی جھت نقل انتقال ھليکوپترھا ١٧ميگ 
   . به اشغال در می آيد)*ملکی

ويرانگری طالبان در افغانستان ادامه می يابد، تقريبا تمامی مخالفان جارو می شوند، تا جائيکه وقتی کابل 
   .سقوط می کند حتی کسی آھی ھم از نھادش بر نمی آيد

بی نظير بوتو يکباره مبدل به :"  توضيح داده استGhost Wars نويسنده کتاب آنگونه که استيو کول،
   ".باند جديد افغانی شد» گيس سفيد«
   . زن احمقی نبودًدای نظير بوتو، اصال و ابنخست وزير سابق پاکستان، ب"

 م صورتطالبان قماری بود که او انتخاب کرده بود، حتی اگر اين عمل، حيله گرانه و از روی زيرکی ھ
 با حکم قدرتمند سرويس ًمل و دلواپسی ھم در کار نبوده است و مطمئناأنگرفته باشد، بايد گفت که ھيچ ت

او ھراسش از اين بوده که می بايستی خودش را به ) سازمان اطالعات و امنيت پاکستان(،  ISIامنيتی 
  .، چرا که اين خواسته را داشت که در پست نخست وزيری باقی بماند  خوبی با طرح مزبور تطبيق دھد

 ترور شد و ھم اينک برايش اينھمه عزاداری می کنند، بيش از يک دھه قبل، ً زنی که اخيرا:اشتباه نکنيد
ی شده بود که آنھا را ئ تروريست ھا****مادرخوانده، تبديل به  وسيله عوامل متعدد و بسيارتحت نظرشه ب

 در جريان ً و پر خود گرفته بود، ھمان تروريست ھای خشک مغز مسلمانی که بوتو اخيرازير بال
ش به آنھا پرخاش نموده و مورد عتاب قرار داده مبارزات انتخاباتي

   .بود
بيشک بوتو زن شجاعی بود، اما او برای پاکستانی که پس از 

ته، مھاجرت پشت سر خود باقی گذاشت و تبديل به انبار باروتی گش
ی ئير با طالبان و کمک به خلق ھيوالھمراه با ارتشی مسموم و درگ

آنرا حمايت و ) ISI(که حتی با اينکه سرويس ھای امنيتی پاکستان
 قابل ًپشتيبانی کرده بودند اما ديگر قادر به کنترل آن نبودند، شديدا

   .سرزنش و شماتت است
به ھا حتی ش ، با وقاحت، مدت در طول دومين دور نخست وزيري
 در ی که پاکستان با تائيد او چهئواشنگتن در مورد ميزان کمک ھا
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  . می گفتدروغمين مالی طالبان انجام می داد، أزمينه تسليح و چه در زمينه ت
  

زمانيکه من اين " : تصديق کرد٢٠٠٢بوتو در يک مصاحبه در سال 
نمی دانم در ، ديگر  پول دريافت کنند] طالبان[اجازه را دادم که آنھا 

   !فقط می دانم که خيلی زياد بود  .نھايت چقدر پول به آنھا پرداخت شد

****   
برای بوتو، ھدف آن بود که افغانستان ." ، امتياز مطلق بود چک سفيدبود

احمد شاه مسعود .  زير يوغ پاکستان و خارج از اقمار ھند قرار گيردديدج
و مطلوب نبود، چرا که به ، از اين زاويه برای ا" رھبر اتحاد شمال"،

می شد که با ] پاکستان با افغانستان[از اين رابطه . ھند خيلی نزديک بود
 اين جاده -سرازير کردن امکانات صنعت حمل و نقل پاکستان، کابل را 
 از خط لوله -ابريشم نوين که بازارھای آسيای مرکزی را در بر ميگرفت

مپ ھای آموزشی جنگجويان و ک) که تحقق نيافت( نفت از ترکمنستان 
بوتو يک ديدگاه  .ی طلب کشمير در خارج از پاکستان، ممانعت کردئجدا

و نقشه سياسی و اقتصادی برای پاکستان داشت که مبتنی برخلق يک 
آن نقشه و ديدگاه از اختيارش . دولت مطيع در ھمسايگی بود

در .  ھم خارج شدISIخارج شد، ھمانگونه که از اختيار 
القاعده که اينک با طالبان سخت عجين ھستند، از حقيقت، 

 در ISIروز اول از بوتو بيزار بوده، با دعوت از چند افسر 
، نقشه سقوط سياسی او را می ١٩٨٩ھمان اوايل، در سال 

، از اشتباھات خود چيزی  ٢٠٠٧شايد بوتو تا سال  .کشيدند
عنوان آخرين متحد شناخته شده ه شايد ھم ب. آموخته بود

شعارھای ورای گتن در منطقه، چيزھای ديگری، واشن
 که از آنھا حمايت می کرد، برای او وجود دمکراتيکی

بھر حال او زنی بود که دروغ گفت و با شور و . داشتند
، حتی بداخالق ترين آدمھای سختگير و  شوق تبانی کرد

شکاک را با ھوش ، زيبايی و جذابيت خود سحر و جادو می 
، او در حال حاضر موقعيت بھتری  يدعنوان شھه ب ****  .کرد

   .دارد تا آنچه که قبال در موقعيت رھبر يک کشور داشت
  

  

  

        گرد آرنده مظمون *
    گرد آرنده و گرافيک از شيرزاد  -  مونض گرد آرنده متأکيد ازتأکيد از  ****

 

 بوتو را در حال  خانم کهAPعکسی از 
 آماده شدن برای حضور در آخرين

 ٢٧اش در راولپندی در روز  سخنرانی
.دھد، نشان می٢٠٠٧دسامبر سال 


