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  پيکار پامير

٢٣/١٢/١٠  

  "ستان در تراژيدی خونين افغانستاننقش پاک"

  جلد اول
  ؟ آمدند چگونه طالبان
ی معتبر سند مسأله،ی بعد انکشافات به پرداختن از قبل گردد،ی اب يشهيرً قايدق زيعزۀ خوانند نزد موضوع آنکهی برا

 االتيای سنا مجلس سميترور ضدۀ تيکم طرف از که ميکنيم درج نجايا در آنی درۀ ترجم وی  سيانگل زبان به را

" افغانستانۀ نيئآ" ۀ مجل ھشتم و ھفتمۀ شمار در سال درھمان و شده داده رونيبی الديم١٩٩٠ سال در کايامرۀ متحد

   :است دهيرس چاپه ب کايامری ايفورنيکال در

  . . . ی سيانگل متن 

   :استی آت قرار فوق سندی درۀ ترجم

  یمتعارف ريغی جنگھا و سميترور رامونيپ خواهيجمھور حزبی قاتيتحقۀ تيکم" 

   م ١٩٩٠ لياپر ماه –ی س. ی د واشنگتن

 توسعه نموده، هيترب آشکارا صورته ب را "یافغانی اردو " کي) یآ.اس.یآ (پاکستانی نظام استخبارات دستگاه

 نياً بعدا کهيدرحال{ .اندازدی م کاره ب ور استعما اريحکمت نيگلبدی اسالم حزب منفعت به آنرا و کرده کنترول داده،

ی قوا نيا تا دارد قصدی آ. اس. یآ} شد انداخته کاره ب نيگلبدی اسالم حزبی جاه ب و طالبان نامه ب مجھزی اردو

 کاره ب دارند، تيفعالی محل صورته ب افغانستان داخل در که نيمجاھدی قوا گريد دنيکوب درھمی برا رای افغان

 به را افغانستان لهمسأی اسيس حل طرق ا يو ھموارساخته اريحکمت نيگلبدی روزيپی برا را راه فرجام ودر برده

ی اردو قطعات انيفرار از متشکل ئیاردو ليتشک به ھايپاکستان.  باشد قبول قابل آباد اسالمی برا که آورد دری شکل

 در وی افغان مقاومتی قوا گريد برابر در آنرا خواھنديم و اند کرده شروع ١٩٨۶در پناھندگانی ھا کمپ از و کابل

 بزرگ ھدف انجام و ليتعمی برا باش آماده حال در که ستيطرح نيا و کنند استعمال پاکستانی پشتونھا مقابل

 در) یآ. اس. یآ (دستۀ ساختی افغانی اردو ديجدی واحدھا هيترب و ميتعل و افراد جلب. است رفتهگ قرار پاکستان

 نظر شود، گرفته کار ن آاز ندهيآ بھاری درجنگھا آنکهی برا . است افته يتوسعهی ريچشمگ صورته ب رياخی ھا ماه

 و تيفيک بزرگترشده چند سه ًفعال ورمذکی نفر ٢۵٠٠ – ٢٠٠٠ی اردو شده گرفته مقاومت منابع از کهيمعلومات به

 که) یآ.اس.یآ (ريذخا از اردو نيا زاتيتجھ و اسلحه بزرگ قسمت. است نموده انکشاف اريبس آنھم زاتيتجھ تيکم
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 تيموجود رغمی عل. است شده گذارده مذکوری اردو ارياخت به بود، شده داده صيتخصی افغان مقاومتی قوای برا

 طرف از کهئيافغانھا ا يوی پاکستان منصبدارانی فرماندھ تحتی عموم صورته ب ذکورمی اردو سته،يشای افغانھا

ه ب عرب، منصبداران کتعداد ياردو نيا در بنابرگزارشات،. است شده داده قرار شوند،يم کنترول) یآ.اس.یآ(

ی رضاکاران ًظاھرای پاکستان منصبداران. اند دهيگرد دار فهيوظ زين جيخلی ھا نينش خيش از وی مصر خصوص

 منابعی ول اند، داده ءاستعفا پاکستانی اردو در ھا خود فيازوظا افغانستان جھاد در اشتراک مقصد به که ھستند

 ندارند، بر دری نظام فورميون يآنکه وجود با مذکور ضابطان خورد و ھا منصب صاحب که کننديم ادعا مقاومت

 توسط آباد اسالم وی آ. اس. یآ. باشنديم مربوطی آ. اس.یآ و پاکستان مخصوصی لوا به که ھستندی کسان ازجمله

 گروه بخوانش{ " یافغان لشکرآزاد " نامه ب که ئی اردو نيای باال را ھا خود کنترولی ئ حرفه پرسونل نيھم

   :است ليذ قراری آ.اس.یآ دستۀ ساختی افغانی اردو نياۀ عمدی ھا واحد. اند کرده ميقا شود،يم ادي} طالبان

 ١٩٨٨ مذکوردرتابستانی لوا. آمد وجوده بی آ اسی آۀ ادار تحت که بودی واحد نياول ن،يا :قندھار رجمنت

. ديگرد ليتشک شدند،يم استخدامی آ. اس. یآ طرف از پاکستانی داخل مقاصدی برا کهی افغانی اسالم رانيازاج

 شيپ از قندھار در رای حرکات ًرکامشت) افغانستانی اسالمی مل محاذ (و بابای حاجی قوا که ١٩٨٨ سال دراواخر

. نديشابک را قندھار شھر پشتون ليقبای ھمکار و قندھاری وال با مذاکره با تا بودند آورده  دسته ب ھمی تيموفق و برده

 ميمستق ندهقوم تحت که را مذکوری لوای نفر ١۵٠٠ی قوا و نموده ارمراجعهيحکمت نيگلبد به عجله بهی آ اسی آ

 که بود موجود آن ميب. بخشد خاتمهی اسالم حزب  نامه ب رای روزيپ تا فرستاد قندھار به د،بو) یآ. اس. یآ(

 ازی طرفدار به  شده جمع مسلم هللا عصمت دور به ھا پشتون ليقبای قوا و قندھاری والی قوا در شامل مسلمانان

 نيب دری سخت جنگ ع،يوقا سلهسل نيا دوران در. ندينما مار و تار رای آ اسی آی قوا و زنديبرخ کابل حکومت

 سازمان ديتجد باره دو مذکور واحد که است هعواق نيا از بعد. درگرفتی محل مقاومتی قوا و) یآ اسی آ (واحد

 در ًفعال لوا نيا. گرفت خوده ب را شده هيتقوی لوا ک يشکل و افت يشيافزا نفر ٢۵٠٠-٢٠٠٠ به آن نفرات و افتي

  . کنديم اشتراک قندھار تيوال در افغانستان داخل حرکات در ھمی کمۀ انداز تا و نديانميم اتيعمل پاکستان بلوچستان

 از مرکب زين لوا نيا. رسديم ليتکميۀپا به بيعنقری جنگ واحد نيای سازماندھ و هيترب و ميتعل :  تخار رجمنت

 به و شوديم مراقبت و لکنترو ًدايشد که باشديم )یافغان(ی ھا واحد آنۀ جمل ازی کي. باشديم نفر٢۵٠٠- ٢٠٠٠

 طرف از و دارد تعلق اريحکمت نيگلبدی اسالم حزب بهً واضحا تخاری لوا. گردديم مجھزی بھتر شکل به و سرعت

 هندقوم تحت در لواۀ ادار . است شده ساخته آماده و حاضری شورو سرحداتی کينزد در اتيعملی برا) یآ.اس.یآ(

 احمد قومندان نيچندۀ انيوحش قتل ولمسؤ تخارکه تيوال دری اسالم حزب ندانقوم) یآب رچاهيبش (نامه بی شخص

 افغانستان مقاومتی قوا مقامات . است شده گذارده باشد،يم ١٩٨٩ جون ماه در) نظاری شورا(مسعود شاه

ی شرق شمال اتيوال در است شده ليتشکی آ اسی آ نظارت ريز در که الذکر فوقی لوا که سازنديم خاطرنشان

 نيگلبد به کينزدی غرب منابع اما شد، خواھد انداخته کاره ب مسعود شاه احمد ساختن نابود غرض به افغانستان

ه ب چون مسعود مگر بجنگند، ھايشورو برابر در درشمال که آنست مخصوص قوه نيا که ورزنديم اصرار اريحکمت

 تيوال از و کرده باز تخار طرف به ار خود راه تا نمود مبارزه ديبايم مذکورۀ قو الجرم داد،ينم تئيرضا نکاريا

 تحت حاضر حال در تخاری لوا. دينما عبور ، است مسعود کنترول تحت گذشتهۀ کدھ يظرف ًبايتقر که مذکور

  منابع گفتار به نظر. است دهيگرد آماده و هيتھ آنی برا ممکنهيۀ ترب نيتر جامع و دارد قراری نظامۀ شرفتيپ آموزش

 لياوا در. آمد درخواھد) متعارفی اردو ( ازی ا پارچه شکل بهی آ اسی آ ازطرف تخاری لوا افغانستان، مقاومت

 ماه لياوا ا يو لياپر اواخرماه در آنرا تا دارد نظر دری آ اسی آ اما بود، آماده نبردی برا لوا نيای جار سال لياپر
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  استقامت به تعرض که گردد سريم آن ناتامکا و بازباشدً تماما کوتلھا کهيوقت دری عني. دھد سوق جنگۀ جبھ بهی م

  . شود داده انکشاف مسعود قلمرو

 مجھز و هيترب ، ليتشک  شتابزده اريبس صورته ب نفر ٢۵٠٠ تا ٢٠٠٠ قدرت که سومی لوا :   خوست رجمنت

 به ھا خورد و زد در ًقبالی آ اسی آ توسط که رياجی افغانھا ازی بيترک از است عبارت لوا نيا ساختمان. ديگرد

 جلبی باز سر خدمت بهی گزتاه ب که جوان ًنسبتای افغانھا کتعداد يھم و بودند شده استخدام پشتون ليقبا مقابل

 ناتيتلق ريزی  پناھندگی کمپھا در بودندکهی بالغان نو ا يو اطفال آمدند پاکستان به کهيزمان نھايا اکثر.( اند دهيگرد

  . )گرفتند قراری اسالم حزب

 پاکستانی پشتونھا مقابل به جنگ در  ھجوم نردبان ثيحه ب که است شده آورده وجود به تين آن به لوا نيا ًاساسا

ی لوا کرد، احساس ازين ھجوم نردبان کيه ب خوست جنگ در مارچ ماه اواسط در پاکستان کهيھنگام. رديگ قرار

  ".دريگ سھم افغانستان داخلی ھا روين درً عمال تا گرفتی جنگی گ آماد مذکور

  که بودندی طالبان ھمان از عبارت پاکستان، خاک در شده ليتشکی ھا لوا ا يھا رجمنت نيا شد، دهيد پسانھا چنانکه

  . شدند فرستاده افغانستان اشغال غرض پاکستان تۀيکو شھر ازی الديم ١٩٩۵ درسال

 نيگلبد ريامی باال گر،يد ريام ھر به نسبت و نيگلبدی اسالم حزب به گر،يد ميتنظ ھر به نسبت پاکستان حکومت

 که دنديد قدم به قدم ًعمال زين ن آاز بعد و" هللا بينج "ميرژ سقوط از قبل اما. داشتند اعتماد او به و کردنديم حساب

 منظوره ب که بود ھمان بنابران،. دانندينم خود از وجه چيھ به را او و  نداشته اعتماد نيگلبد به ھرگز افغانستان مردم

 یھا زهيانگ که گفت ديبا. کردند عيتسر رای ساز " طالب" ۀ پروژ ،یاستعماری ھا برنامهماندۀ يباقی خشھاب قيتطب

 را ھای پاکستانۀ پروژ نيا ايتانيبر ئی منطقه منافع ھمچنان، وی سعود عربستان و ئیکايامر مقاماتی اقتصاد ديشد

 شمال نينش مسلمانی کشورھای آزاد وی شوروی امپراتور سقوط که معنا نيبد. ديبخش سرعت و کرد تيتقو

ه ب ، متحده االتيا گاز و نفت بزرگی ھای کمپن. آورد بار رای اقتصاد –ی اسيسۀ جانب دوۀ زيانگ افغانستان،

 ،)ليآ دلتا(ی سعود عربستان ،) داسيبر (نيارژنتا جھانخواری ھای کمپن ز،ين و " ونوکالي " ميعظی کمپن خصوص

 که اند دهيرس جهينت نيا به اند داده انجام منطقه در که یيکيولوژيج مطالعات با ره،يغ و) گروپ کرسنت (پاکستان

 درخاک ژهيو به و دهيرس استقالل به تازهی ھا کشور دری عيطب گاز و نفت جمله، از وی نيزم ريز ميعظ ريذخا

 اساسه ب.) اند کرده نيتخم مکعب متر ارديملی س را ترکمنستانی عيطب گاز تنھا ًمثال، . (است اديزی ليخ ترکمنستان

  .شود داده انتقال آنھا سود به و دهيگرد استخراج ديبای نيرزميرزيذخا نھمهيا ذکرشده،ی ھای کمپن تين و خواست

 لوله گران،يد و پاکستان ،یسعود عربستان کا،يامری نفتی ھای کمپنی ھا خانه رهيذخ تا ترکمنستان گاز و نفت انتقال

 نيچ ، افغانستان ا يرانيا مانند گرانيدی ھا نيسرزم از ديبا نفتی ھا  لوله باز، و کنديم جابيا را  ای گستردهی َکش

ی گريدی بررس و مطالعه به پاکستان وی سعود متحده، االتيای نفتی ھای کمپن بنابران،. شود داده عبور هيروس اي

 گانه يافغانستان که گرفتند جهينت نيچن نھاآ. پرداختند  قهيطر نيتر خرچ کم و راه  نيتر کوتاهی جو و ُجست غرض

 داده عبور ديبا آنی باال از ،)گوادری بندربحر تا (بلوچستان تا ترکمنستان از وگاز نفتۀ لول خط که ستيکشور

 چھار و شصت و چھارصد کھزاروي ( شده بندرذکر تا ترکمنستان تختيپا آباد عشق از لوله نيرايمس مجموع. شود

   .است شده زده نيتخم) ئیکايدالرامر ونيبل ھشت به آنی مجموع مصارف و متر لويک

" ئیھوندا " ه،يروس" گارپروم " ، جاپانی " اتوشوي " مانند ھای کمپن ريسا شدن کجا يبا ًبعدا مذکوری ھای کمپن

 و تندگرفيمی بررس زتحتين رای گريد موضوع نھا،يا. دادند ليتشک نهيزم نيا در رای وميکنسرس گران،يد و ايکور

 دولت گرتنھايد ،یجھاد –ی اسالمی ھا ميتنظ  تيوحاکم ثوری کودتا ميرژ سقوط از بعد افغانستان در نکهيا آن
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 که اند حاکم کشور نيا اتيوال و ھا شھر در مختلف مسلحی ھا ميتنظ و ھا گروه بلکه ندارد، وجودی قانونی مرکز

 کردند صلهيف نيچن پس. داشت نخواھدی تيمصون  رچپرخ و بزرگۀ پروژ نيچن آنانی ستيانارش تيحاکم تحت در

ی اغ يمسلحی ھا گروهۀ  سازند عيمط و سرکوبگر تا است ازين نفس تازهۀ سپرد سر و رحميب مسلح، گروه ک يبه که

 سردمداران سود به بازھم پالن، و شهياند نيا. سازد ھموار افغانستان دری نفت طماعی ھای کمپنی برا را راه بوده

  . ديگردان افغانستان مردم نيخون سرنوشتۀ کنند نييتع را آنان گريد بار و شد تمام پاکستانی حکومت وی مال

 استفادهوءس با کا،يامری سنا مجلس  سميترور ضدۀ تيکم گزارش و ليتحل قرار که پاکستانی نظام استخباراتۀ شبک

 آماده ررايپذ دستور و سپرده سر گروه نيچن ًقبال افغانستان، مردم جھاديۀ وسرما سالح با ،یاسيس مساعد طيشرا از

 نوعۀ مزوران و خاصی دپلوماس با بلکه نمود، استقبال تنھا نهی نفت بزرگی ھای کمپنۀ پروژ و ازپالن بود، ساخته

  شده نييتع قبل ازی ھا ھدف به دنيرس پاکستان، سردمدارانی برا رايز.  کرد زين تيتقو و عيتسر آنرا ،یپاکستان

 گروه اگر نداشتی اشکال آنھای برا بنابران، . ھست و بوده رشيپذ و استقبال مورد  ممکنۀ ليوس ھر به ٍتاندرافغانس

 کا،يامری ھا کشور که بود نجايھم. ندينما ضيتعو نيگلبدی اسالم حزبی روين با ًظاھرا را نفس تازه مسلح

ی ھا لوا ا يھا" رجمنت "ازھمان آن،ی مبنا بر دندکهيرس پرده پشت توافق به پاکستان، و ايتانيبر ،یسعود عربستان

ی زير برنامه با بود، شده آورده وجود به پاکستان خاک در ًقبال  که یا آماده و دهيد نيتمر شده، ساخته مسلح

 آغاز از قبل. شوند کاره ب دست کايامرۀ متحد االتيا تيريمد و دئيتأ وی سعود عربستانی مال بامصرف ا،يتانيبر

 راه" یسرو" ۀ بھان به وی نفر ُنه أتيھ ک يرأس در ربوتوينظيب حکومتۀ داخل امور ريوز بابر رهللاينص ات،يعمل

 انهيمی ايآسی ھا کشور به آنجا واز  وھرات قندھار به نيزم راه از ، انهيمی ايآس - افغانستان -پاکستان انيم آھن

 رهللايزنصين هياسپان و جاپان لمان،ا ، فرانسه ، ايتاليا ، نيچ متحده، االتيای سفرا مسافرت، نيا در. نمود مسافرت

 قومندان هللا بينق مال و قندھاری وال خان آغا گل ، ھراتی وال خان لياسماع با أت،يھ. کردنديمی ھمراھ را بابر

 و افغانستانی مرکز حکومت ذانياست بدون و خودسرانه البته  مسافرت نيا.  آورد عمله ب داريد زين قندھاری اردو

ی قانون ريغ  حرکت نيا هيعلی ربان نيالد برھان حکومت چنانکه. گرفت صورتی الملل نيب معامالت ريغام

 بری مبنی زافواھاتين ن آاز قبل. نشدند ليقای وقعی رسم اعتراض نيا بهی پاکستان مقاماتی  ول نمود، اعتراض

 دری جھاد احزاب رھبران از یا عده با پاکستان اسالمی العلما تيجمع رھبر الرحمن فضل موالنای پنھان مالقات

ی نيد مدارس طالبی برسازماندھی مبن ئیھا وھمھمه تحرکات زين ن آاز شيپی مدت. بود افته يانتشار آباد جالل

 با پاکستان اسالمی العلما تيجمع رھبران الحق عيسم موالنا و الرحمن فضل موالنا رايز. ديرسيم گوشھا به پاکستان

ۀ مدرس ليقب از شان فرمان تحت مدارسی ھا طلبه آوردن گرد خاطره بی آ. اس. یآ مقامات ئیھمنوا وی ھمکار

ۀ مدرس ارخان، يميرحۀ منطق در القرانی تافۀ مدرس ملتان، در هيقاسم دارالعلومۀ مدرس بلوچستان،يۀ اشرف دارالعلوم

 در مستقر ديدارالتوحۀ مدرس سند، آباد دريح در سجوالۀ مدرس العلوم، ضيف هياسالمۀ مدرس آباد، ميرح پرور نيد

 داخل رهيغ وی دارالھد وی وتيچان دارالعلومۀ مدرس ،ی اجنس بريخ در واقع هيحامد دارالعلومۀ مدرس ،یراولپند

  . بودند شده عيوس تيفعال

   :نگارديم نيچن شيخو کتاب ازی گريدی درجا"  سيويدی انتون"

 در رای شتازيپ نقش ١٩٧٠ۀ دھۀ انيم در بود، بوتوۀ خانواد داعتما مورد شخص وی خانوادگ دوست که بابر  "  

 افتخار افغانستان امور در کارشناس ک يعنوان به شھرتش به و نمودی باز بوتو پدری برای افغانی سيپال نييتع

 تشنه و غرب شمال سرحدات ازی کاف معلوماتی دارا پشتون ک يخودش که بابر ابتکار به ١٩٧٠ۀ دھ در. نموديم

 و اريحکمت نيگلبد ،یربان نيالد برھان  ھرکدام افغانستانی  ديتبع انيگرا اسالم به بود، Clandestine اتيعملی برا
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 Special Group (خاص سيسرو گروپ انيمرب ميتعل تحت انهيمخف آنھا و شد دادهی پناھندگ مسعود شاه احمد

Service( به پاکستانی تجارت امن راه کی يبرا بابر حد از شيبی دلچسب بزرگ،ی باز از بعد دھه دو. گرفتند قرار 

 شاھراه بودن بسته با. داديم رونق را کشورش دهيپاش درھم اقتصاد کهی زيچ رفت،يم شده اديزی مرکزی ايآس

 نهيکاب جلسه ک يدر بار نياولی برا بابر م١٩٩۴ درجون ، جنگ، اثر در ازبکستان تا کابل شمال از سالنگ

 اعالم ھرات و قندھار قيازطری مرکزی ايآس و ترکمنستانی ال تهيکو ازی نيزم راه ک يبه را حکومتی عالقمند

 سفر کند،يم عبور آن از قندھار – تهيکو سرک که ئیجا افغان -بلوچستان سرحدی باال چمن به او مبر،سپت در. نمود

 . "نمودی سرو افغانستان داخل در را شاھراه و نموده
ه ب که کارگرفتنده ب آنجا تا را شانۀ گران مداخالنهی روشھا وی گکام خود پاکستان،ی واستخباراتی حکومت مقامات

 که رای تورغند و  بولدک نيسپ نيب راه تا دارد نظر در پاکستان " کردند اعالم م١٩٩۶ سال مارچ ماه پنجم خيتار

 اعمار در رسد،يم دالر ونيلم سه به راه نيا ريتعم مصارف ند،ينما اعمار دارد فاصله متر لويک ھشتصد از شتريب

  "بود خواھند طالبان گروه مربوط گران کار وی پاکستان رانيانجن پروژه نيا

. ديرسان نشر به را یيرسميۀ اعتراض ،یپاکستان مقاماتۀ ياعالم نيدربرابرای ربان نيالد برھان ميرژ البته

 راحت نا سخت هيناح نيا از داشتند،ن ئیاجرا وی دولت قدرت کهيحال نيدرع افغانستان وطنپرستان مگرحلقات

   :داشت اظھار مورد نيا دری ملی رستگار رھبرحزب"  اصغر پوھاند. " دنديگرد

 نيا آنھا که سازدی م  ثابت پاکستان اقدام نيا. اند افغانستانی تجزايال جز زابل و ھرات ھلمند، قندھار، اتيوال " 

  صدامۀ مداخل و مداخله نيا نيب. اندی اجنب مزدوران که کردند ثابت زين طالبان و کننديم فکر خود از را تيوال چھار

  .شودينم دهيدی فرق چيھ تيکو بر

ی ربان نيالد برھان که افغانستانی مرکز حکومتی رسميۀ اعتراض جوابه ب پاکستانۀ امورخارج وزارتی سخنگو

 آباد اسالم در خبرنگاران بهی ورغندت – چمن شاھراه ميترم کار و مسافرتھا نيا رامونيپ قرارداشت، آن رأس در

   :گفت

 دادن قرار معطل مورد در رای ربان نيالد برھانی رھبر به افغانستانی اسالم دولت اعتراض پاکستان حکومت " 

   . . . "کنديمی عمل را خودۀ مجوز پالن و گرفته دهيد نای تورغند – چمن سرک پروژه کار

 پاکستان حکومت که بود کشوری غرب جنوب مناطق بهی  پاکستان مقامات زيآم اعتراضی ھا مسافرت نيھم انيدرپا

 تهيکو چمن از ترکمنستان، مرکز آباد عشق قصد به را) ترک عراده دو وی س شامل  ( مالتجاره حامل کاروان کي

ی نظام استخبارات ای يآ اسی آ کارمندانۀ جمل از ترکھا نيای ھا راننده آنکه از عالوه. فرستاد قندھاری سو به

 را کاروان زين) مستعار نام" (گل "و  امام ليکرن مانند شبکه نياۀ رتبی عال افسران ازی تعداد بودند، پاکستان

 نياۀ ميزضمين" یتراب مال "و " بورجان مال"ی ھا بنام" ی افغان " ازافراد تن دو که نستيا جالب. کردنديمی ھمراھ

 آنھا سرکردگانۀ جمل نفراز دو نيھم آمدند، افغانستانی اسيسۀ نصحی رو طالبان گروهی وقت. بودند شده کاروان

  . بودند

 حتا و دوکشور نيمابی فی کونسل تعامل خالف وی مرکز حکومت موافقت و اجازه بدون بزرگ کاروان نيا چون

 ن،آابربن بودند، شده افغانتسان خاک وارد باشند،ی قانون پاسپورت و  زهيوی دارا آنۀ عمل و راننده آنکه بدون

 مربوط" یالل "قومندان و افيسی اسالم اتحاد حزب از مياستادحل مسلم، عصت طرفداران ازی کی يمنظوراچکز

 عکس نيمنتظرچن ًاصال که پاکستان. ساختند متوقف قندھار" ُپل تخته " نامه بی محل در را کاروان ،یمل نجاتۀ جبھ

 شرفتهيپ با که را نفس تازهی  " لوا " ھمان باشد، اشتهد شيخوی جنگ اتيعمل آغاز غرضی زيآو دست تا بود العمل
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ی ھا گاهيپا از بودند، شامل نآدر زينی آ اسی آۀ نخب افسران و افراد و شده ساخته مجھزی جنگی ھا سالح نيتر

  .  داد سوق قندھاری سو به تهيکوی نظام

 نيسپ"ی  ولسوال در اخترجان مالی نقومندا به نيگلبدی اسالم حزب افراد با" طالبان"ۀ مسلحان برخورد نينخست

ۀ توپخان آتشی بانيپشت با م ١٩٩١ درسالی اسالم حزب را محل نيا. گرفت صورت نفرمسلح صد سه با و " بولدک

 هيتعب آنجا در را سالح ريذخا نيبزرگتری آ اسی آ ن، آاز بعد و بود دهيکش رونيب هللا بينج  ميرژ ارياخت از پاکستان

" طالبان"یروين ارياخت به ھا سالح تمام مارشده و تاری زود به حمالت، نيا اثر دری سالما حزب افراد. نمود

 سرحد آنطرف از توپخانه آتش توسط کنندگان حمله که داشتند اظھار کيدپلومات منابع وی نيع شاھدان. شد قرارداده

 افراد که دنديد سر چشم با ، گفتنديم ترک تهيکو قصد به را قندھار شھر موقع نآدر که ئیھای خارج. شدندی م هيحما

ی صندوقھا بودند،ی ليقبا نوعی افغانی ھا لباس با ملبس و عمامه و شيری دارا آنھاۀ ھم که ظھور نو گروه نيا

 طرف ھر به ھا سالحی تحفظ  ِچربی ھا کاغذ حال، نيع در و کننديم ميتقس شيخو انيم آنرا شودهک را ديجد سالح

 و افغانستان( دوکشور انيم مرزی درنواحی گريدۀ مانورماھران به دستی آ اسی آ ن، آاز قبل. باشديم ندهپراک

 و سر با تا دھديم دستور رای ليقبا مناطق سران از یا عدهی آ اسی آ نيمنسوب که بود نيا آن و بود زده ) پاکستان

 شده کاره ب دست آنان. شوند شيخو مربوط درمناطق عتيشر انفاذ خواھان ،یمذھب کاتيتحر وی مصنوعی ھا صدا

 نيمنسوب و نيمامور ازی تعداد نموده بلند را ھا شعار ھمچوی مذھب رھبران و ھا مال از یا عدهی ھمراھ به

 که بودی ليقبا عناصر نيا ازی کي "عهيشر انفاذ کيتحر " سئير محمدی صوف ًمثال،. رنديگی م گروگان رای حکومت

 انيشورش هيعلی عسکر اتيسوق " نام ريزی پاکستان مقامات که شد موجب ھا مانور نيا. زد اقدامات نيچن به دست

.  بپردازند قندھار اشغال به داده عبور مرز از" طالبان "نامه ب رای پاکستان قشون نموده وضع گذار و گشت وديق" 

  کيتاکت هب دست ،ی افغان جانب ليثقی ھا سالح از کاستن غرض روز، و شب نيھم دری آ اسی آ مقامات ھمچنان

   :نيچن و دياز يزينی گريدۀ ماھران

ی اجنس در کشور آن انينظام شبه و پاکستان سيپول که دھديم گزارش درپشاور وترير خبرنگار خان لياسماع " 

 اريبس متيق به که اند کرده افغان ساالران ازجنگ ،یشورو ساختی زرھی ھا َنفربر ديخر به شروعی سرحدی ھا

 مقامات. شد خواھد استفادهی سرحد مناطق در تيامن نيتأمی برای زرھی ھا َنفربر نيا از .رسديم فروش به نازل

 سيپول مقام ک يو ديخر رستانيوزۀ منطق در را َنفربر عراده نينخست قبل ماه دو پشاور در سرحدۀ صوب التيای محل

 تعداد است نظر در و دهيگرد یداريخر چھارعراده حال تا  ".است طال معدن ک يکشف مانند نيا"  ديگويم پشاور

 َبر نفر تا شدند فرستاده افغانستان داخل به نيمتخصص گروپ ک ينکهيا از بعد. رديگ قرار معامله موردی شتريب

  زرھپوش کعراده يو گرفت صورت افغان قومندان ک يبا معامله نينخست کنند، شيآزما ديخر از قبل رای زرھی ھا

 مبلغ نيا "گفتی پاکستان مقام کي.  ديگرد مبادله دالر پنجصد و ھزار چھار با ربراب کلدار ھزار چھل و کصد يبا

 برابربا کلدار ونيمل مين و سه غرب ساختی زرھ َبر نفر کي" باشديمی جاپانی سوزوک موتر کی يبھا از کمتر

 که رديگی م صورت مخصوص حساب از معامالت نيای بھا پرداخت. . . دارد متيق دالر ھزار چھارده و کصدي

 ميتوانينم ما که است ارزان چنان ھا متيق"  : گفتی پاکستان مقام کي. " کندينم جاديای مشکلی قانون نظر از ًظاھرا

   . . . "  ميکنی دار خود د،يخر از

 برمال رای جھاد -یاسالمی ھا ميتنظ و احزابی ھا" قومندان " از چندی تن انتيخ کطرف ياگراز ن،يننگ انيجر نيا

 خلع و افغانستان مردمی مل منافع هيعل پاکستانی نظام استخباراتی ھا توطئه عمق به را خواننده ،ی ازجانب ،سازديم

  .سازديم متوجه زين افغانستان به کشور آن تھاجم برابر در سرحدات اطراف در مردم کردن سالح
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 قندھار شھر به نموده عبور را مرز طالبان کهيدرموقع :  قندھار به" طالبان"ۀ حمل موضوع به ميگرديبرم حاال

 بيمالنق. یوالی اسالمی مل محاذ مربوط آغا ُگل:  بودندی آت اشخاص تيوال آنی نظام تدارانيصالح بردند، ھجوم

 حزب مربوط محمد عطا سرکاتب ،)محل ک يدر بزرگ سپاه تجمع ( اردو قول قومندانی اسالم تيجمع مربوط هللا

  .یاسالم جاتنۀ جبھ مربوطی رالليام وی اسالم

  افراد دست از ھای پاکستانۀ مالتجار حامل کاروان ئیرھا مرز، از عبور از پس" طالبان "اقدام نيتر عاجل و نياول

 به را ظھور نو گروه نيا بودنی پاکستانۀ عالم نينخست حرکت، نيھم زمان، نيع در. بود ھمراھانش وی رالليام

 ديکوب شدت به رای افغان مواضع پاکستان ارتشۀ توپخان نخست، که دگفتن زمان ن آدری نيع شاھدان. گذاشت شينما

ی روين برخوردھا، نياۀ جيدرنت. شدند افغانستان خاک داخل" طالبان "نامه ب کشور آن مسلح فوج آن بيتعق به و

 مقاومت از بعد" یالل "قومندان. کنديم فرار خورده شکست محمد عطا سرکاتبی کردگ سر بهی اسالم حزب

. ديآی م شيپی ھمکار و ميتسل  ِدر از قندھاری اردو قول قومندان هللا بينق مال و شوديم اعدام و ريدستگی ھکوتا

 طرف ازی وافر پول داشت، ارياخت در مسلح نفر پنجصد و ھزار دو  که هللا بيمالنق که شد گفته زمان ن آدر ھرچند

 معاون . کنديم وانمود دالر ھزار پنجصد و ونيمل ک يرا رشوه پول نيا" سيويدی انتون. "شد ميتسل و گرفت پاکستان

ه ب و لفونيت توسط را موضوع بود، شده مشکوک زاده آخند هللا بينقی باال که محمد خان نامه ب اردو قولی قومندان

ی و بهی ربان دستوری ول شد، تيھدا طالب و گذاشت انيم در جمھور سئيری ربان نيالد برھان با ميمستق صورت

   ! " نمای ھمکار طالبان با و کن اطاعت بينق از: " بود نيچن

  .ديگرد ھموار گروه نيای بعدی ھا شرفتيپی برا راه ب،يترت نيا به 

 وی مالی مجرا از قندھار، درً قبال را اوضاع پاکستانی آ. اس. یآ تبار پشتون افسران ازی کي" امام ليکرن "نديگويم

 اشغال را قندھار تيوالی وقت" طالبان "گروه. بود ساخته مساعد" البانط"ی روزيپ درجھت . . . وی استخبارات

 از متشکل که نمودند اعالم امورۀ اداری برا  عاجل صورته ب را رندهيگ ميتصمی عضو پنجی شورا ک يکردند،

   : بودی آت افراد

  شورا رھبر   مالعمرآخوندزاده

  مالعمر معاونی     ربان محمد مال

  یادار سئير       هللا مالاحسان

  ی سخنگو           عباس مال

  ی و ساحه تيامن قومندان         محمد مال

ی معرف" یمرکزی شورا " نامه ب رای گريد افراد کردند، اشغال را ھرات وی غزن و ھلمند تيوال گروه، نيای وقت

 به طالبانی ھايشتازيپ داستان ھمچنان. شد خواھد درج اثر نيا دوم جلد در آنھا از ک يھرۀ فيوظ و اسم که نمودند

 اثر نيا دوم جلد در شتر،يب اتيجزئ رابا . . . و پروان و مزار و ھرات و آباد جالل و ايپکت و وکابلی غزنی سو

  .فرمود ديخواھ مطالعه

 

  )اول جلد انيپا                                                       (

  


