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دوکتور محمد اکبر یوسفی

سخت ترین وظیفه در جهان!
(بخش نهم)
یادداشت :این بخش بتأریخ  ۲۰۱۴/۱۲/۰۴نشر شده است ،حال ،به آدرس"آریانا افغانستان آنالین" ،جهت نشر دوباره تقدیم است.

" افغان ها را نمی توان خرید ،اما می توان کرایه کرد .تا حد معین ،این کلتور کرایه ،در قرن  ۱۹از جانب برتانوی ها عملی
شده است ،که حال هم رویدست گرفته شده است" (از مصاحبه با "پروفیسر داکتر ٌکنراد شیتر" ،پوهنتون "بن" ،در رابطه با
"کنفرانس بین المللی در لندن در سال ۲۰۱۰م ،در مورد خروج قوای "ناتو" از
افغانستان ،که موضوع باز نمودن راه "مذاکره" با "طالبان معتدل" و هم چنان
موضوع "خریداری" قوماندانان جنگی طالب را در بر داشته است ").آیا "رهبران
فعلی هم کرائی نخواهند بود؟" نظر کوتاه بر ترکیب نمونوی این تصاویر ،این جنگ
از کی خواهد بود؟ چه کسی بر زنان افغان قمچین روا می داشته است؟ چرا فرق
میان زن و مرد در مناسبات اجتماعی – سیاسی و موقف آنها در زندگی وجود داشته
باشد؟ در تعدادی از تصاویر می بینید ،کسانی که بخود جرأت می داده اند ،که زنان
معصوم وطن را «قمچنین بزنند» از حمایت قوای خارجی تحت «قوماندة قوای
برتانوی» برخوردار بوده اند .چنانچه سه روز بعد از ختم کنفرانس «بن» کشور
های چون «آلمان»« ،فرانسه» و «ترکیه» نیز اعالن داشته اند ،که قوای نظامی به
افغانستان ،اعزام می دارند .تأریخ شواهد ،همبستگی "متنفذین محلی" و "روحانیون
بنیادگرای افراطی اسالمی" عقبگرا ،را ثبت نموده ،این کهنه کاران رامسئولین
اصلی این جنایت علیه زنان وطن ما ،معرفی نموده است.
به ادامۀ خبر های همان روز هفتم دسمبر ۲۰۰۱م ،دو روز بعد از اعالن توافق
"بن" ،بین چهار گروپ افغان ،تحت حمایت همه جانبه ،تمویل ،سازماندهی ،رهبری
و نظارت سازمان ملل متحد ،می خوانیم" :حامد کرزی ،که قوای او در محل خارج
از شهر قندهار قرار داشته است" ،می گوید که موضوع تسلیمی که از جنگی های
طالبان تقاضا شده است ،بدین معنی است ،که سالح های خود را به قوماندان "اپوزیسیون" بسپارند .آقای کرزی واضح ساخته
است ،که رهبر طالبان باید " واضح و آشکارا" ،جنگی های "القاعده" را تقبیح نموده ،همزمان خواهان محاکمۀ جنگی های آنها
نیز شود" .در چنان یک حالت ،ممکن ما هم بتوانیم به او کمک کنیم" .آقای کرزی گفته است که او موضوع پیشنهاد عفو را با
واشنگتن مطرح نساخته است ،اما عالوه می کند که این امر "یک سؤال افغانی است".
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در مورد انکشافات دیگر ،هم چنان گزارش می یابد که "جنگ ساالر ازبک ،جنرال دوستم گفته است ،که ادارۀ جدید مؤقت
افغانستان را تحریم می کند ".شورای امنیت سازمان ملل متحد از توافقی که در "بن" بین گروپ
های افغان ،به امضاء رسیده است ،استقبال نموده ،فیصلۀ را هم ،به اتفاق آراء ،مورد تصدیق قرار
داده است ،اما در مورد فیصلۀ "قوای امنیتی چند ملتی" صلح برای افغانستان ،که به پیشنها
فرستندۀ سازمان ملل متحد ،تأکید بعمل می آمده است ،اختالف نظر هم وجود داشته است.
در گزارشات خبر داده شده است ،که در شرایط و احوالی که قوای امریکائی منطقۀ " توره بوره"
را تحت بمب باران های شدید قرار داده است" ،طالبان" ساحات تحت کنترول آنها را در والیت و
شهر قندهار ،به "مال نقیب هللا" (در عکس با لنګی های سفید ،از سمت راست دوم) ،یک
"قوماندان" در قندهار سپرده اند.
درین گزارش در مورد مال نقیب هللا هم چنان می نویسد که او از جملۀ متحدین سابقه دار "طالبان" نیز بوده
است .در با رۀ سابقۀ او تنها تذکر داده شده است ،که او هم چنان ،از جمله قوماندان های سابق مجاهدین
(قرار معلوم ،در یک زمان،عضو جمعیت اسالمی ،و قووماندان در "حکومت ربانی – مسعود") نیز شناخته
شده ،در عین حال ،یک رهبر قومی در ساحۀ "ارغنداب" قندهار بوده است.

در همان روز با نشر این تصویر از عساکر "قوای بحری" امریکا ،در جنوب افغانستان ،گزارش
داده شده است ،هم چنان بر ضرورت عاجل قوای حفظ صلح ،سازمان ملل متحد ،یا "چند ملتی"
نیز تأکید بعمل آمده است .از زبان "جین -ماری گوهینو" ( ،)Jean-Marie Guehennoمسئول
عملیات های سازمان ملل متحد ،خبر می دهد ،که قوای چند ملتی برای افغانستان بزودی توظیف
خواهند شد .در عین زمان ابراز امیدواری نموده است ،که متوقع است ،تا یک قسمتی از آن ،در
ظرف  ۱۵روز ،که بعد از آن ،بتأریخ  ۲۲دسمبر ۲۰۰۱م" ،حکومت مؤقت" در افغانستان ،اشغال
وظیفه خواهد نمود ،توظیف شوند .یکی از روزنامه های مستقل انگلیسی گفته است ،که یک "برتانوی" رهبری قوای حفظ
صلح چند ملتی را برای افغانستان ،بدوش خواهد گرفت ،در صورتی که کدام کشور اروپائی دیگر "داوطلبانه" حاضر نگردد.
روز بعد ،درست به تأریخ  ۸دسمبر ۲۰۰۱م ،خبرنگار "بی بی سی" ،خانم "هیلری
اندرسن" از کابل گزارش می دهد ،که عساکر "شورای نظار" ،در کنترول و
"ادارۀ" زنان کشور ،از قمچین استفاده می نموده اند.
در سطر فوقانی عکس می خوانیم " :زن های افغان هنوز هم در انتظار آزادی
استند ".در پایان عکس" :طالبان رفته اند ،لیکن شالق زدن در کابل ادامه دارد".
در همین گزارش در بارۀ زنان" ،هیلری اندرسن" ،خبرنگار "بی بی سی" می
نویسد که در زمان قبل از "طالبان" ۷۰" ،فیصد" معلمان را "زنان" تشکیل می داده
اند .این زنان حال خواهان دوباره سپردن وظایف قبلی ،برای خود آنها می باشند.
آنچه با حقوق زنان ارتباط می گیرد ،خبر نگار رسانۀ "بی بی سی"" ،نگرانی" جانب خود را در آن می بیند که افغانستان از
یک حالت افراطی به حالت افراطی دیگر قدم می گذارد.
در همین متن همان خبرنگار چنین بیان میدارذ :وقتی که " در سال ۱۹۷۹م تانک های شوروی در کابل در حرکت افتاد ،و
تخم یک انقالب کمونیستی را پاشید ،تساوی بین زن و مرد بعنوان هدف "آیدیالوژیک" مبدل گردید .زنان با دامن کوتاه ولباس
غربی به سرک ها گردش می نمودند ،بدون اینکه کسی بسوی آنها ،چشمک بزند .لیکن سالهای بعد از قیام و بی نظمی و بعد
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از خروج قوای شوروی ،راه قدرت به طالبان هموار گردید ،مرحلۀ "دسیپلین" خشن و نا میمون با نظم بد رفتاری فزیکی با
زنان حکمفرما گردیده است .الی یک ماه قبل زن ها ،تا رسیدن به حالت مرگ در "ستادیوم کابل" به جرم "زنا" سنگسار می
شده اند .شالق زدن با سیم هم چنان به جرم استعمال "لب سیرین" ("ماتیک") ،یک امریۀ عادی شمرده می شد .بسیاری از
زنان مجبور به گدائی بوده اند.
گزارش "بی بی سی" با نشر این تصویر تذکر می دهد ،که رهبری نظامی امریکا ،به عساکر آن ،یک مجموعه از "عکس
های بن الدن" را توضیح نموده است .در جایی به این برجستگی می نویسد" :در مسئلۀ محاکمه ،که مقامات ایاالت متحده
اظهار عقیده می کنند ،ممکن خوشحال تر شوند ،اگر "بن الدن" و "عمر" به کدام شکل در افغانستان کشته شوند ".از همه
جنابان صاحب قدرت امروزی در افغانستان ،که با "غرور" از "هویت" و "صالحیت" رهبری کشور حرف می زنند ،در
مقابل این سؤال باید جواب روشن بگویند ،که این "قوای مخلوط" خارجی و داخلی و انواع "اجیران" جنگ ،تحت کدام
"فرماندهی" درین جنگ "سهیم" بوده اند.
آیا در آن وقت هم آن جنگ را "جنگ خود نمی دانسته اند؟" اگر چنین بوده است ،پس مقامات را به "انتصاب" همان قدرت ها،
که اشغال کرده اند ،باید مرهون احسان ،آن مراکز قدرت بدانند .این همه "تحریکات" تحت نام "ضد خارجی" و "ضد بیگانه"
و "دشمنی" با دیگر اندیشان و معتقدین دیگر ،تا به کی؟
در همان روز هشت دسمبر ۲۰۰۱م ،عالوه از اینکه از جریان عملیات ها در "توره بوره" سخن زده می شد" ،بی بی سی" با نشر
این تصویر خبر می دهد ،که تلویزون "مسکو" مدعی شده است ،که تصویر صفحۀ قبلی ،محل خفای "بن الدن" بوده باشد .در پایان تصویر
تذکر می دهد ،که موتر جدید در مغاره یا زیر زمینی دیده شده است.

به ارتباط قوای حفظ صلح چند ملتی ،با نشرعکس صفحۀ قبل ،خبر می دهد ،که رهبری این قوای صلح را ،برتانیه بدوش
خواهد داشت ،در عین حال از آمادگی برتانیه ،جرمنی و
ترکیه که حاضر به اعزام قوا شده اند ،نی ز خبر داده شده
است .این در حالی گفته شده است ،که عساکر قوای خاص
برتانوی قبالً وجود داشته اند.
(چنانچه وقتی "تونی بلیر" بحیث اولین رهبر حکومت غربی،
بعد از "آغاز کار حکومت جدید"" ،آقای حامد کرزی" ،وارد
"میدان هوائی بگرام" می گردد" ،آقای کرزی" ،باید در میدان
بگرام ،که تحت کنترول قوای خاص برتانوی قرار داشته
است" ،مالقات" می کرد .صرفنظر از همه جوانب" ،قوای
چند ملتی صلح" ،جدا از سائر قوای امریکائی و انگلیسی در نظر گرفته شده بود ).در عین حال ،بر اساس گزارشات منابع
خبری فرانسوی ،در همین خبر هشتم دسمبر ۲۰۰۱م ،تذکر داده می شود که:
"اتحاد شمال مخالف حضور قوای برتانوی می باشد ،ولو اینکه به هدف صلح
هم اعزام شوند".
مطلب دیگری هم توجه را بخود جلب می نماید که گزارشگر "بی بی سی" در
تحت عنوان "بازیابی صوفی ها بعد از سقوط طالبان" در شهر هرات خبر می
دهد( .توجه :قریب  ۴۵۰سال قبل ،اختالفات بین روحانیون "بنیادگرای
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اسالمی" (اهل سنت و جماعت) ،تحت رهبری "آخوند درویزه" و "بایزید انصاری" معروف به "پیر روشان" ،که "پیر
روشان"" ،پیرو تصوف" نیز گفته می شد ،و بسرحد حکم "تکفیر" از جانب" ،آخوند درویزه" متهم
گردید ،کسب شدت نموده بو ).قرار معلوم در برخورد "طالبان" با "اهل تصوف" ،یک موقف
"مشابه" تصور شده می تواند.
بسلسلۀ گزارشات درهمان روز نهم دسمبر ۲۰۰۱م از بمب باری های طیارات "بی –  "۵۲ایاالت
متحده ،بر "مخفیگاه"" ،بن الدن" ،نیز خبر می دهد ،که در وقفه های زمانی هر  ۳۰دقیقه انجام می
یافته است .این نوع بمب باری ها را سنگین ترین خوانده اند .افرادی که در تصویر ،صحنه را نظاره
می کنند ،در گزارش ،بنام قوای "ضد طالب" یاد شده است.

در همین گزارش خبر نگار "بی بی سی" از زبان شخصی بنام ،محمد امین که از او
بعنوان سخنگوی "اتحاد شمال" یاد نموده است ،موصوف مدعی شده است ،که علی الرغم
"بمب باری شدید" و "فیر های" شدید "تانک های اتحاد شمال" ،جنگی های "القاعده" ،از
جانب خود سرسختانه ،مقاومت نشان می داده اند" .بی بی سی" با نشر این عکس ،از زبان
همین سخنگوی می نویسد که گویا "بن الدن" شخصا ً این جنگ را رهبری می نموده است .در عین زمان
عالوه نموده است ،که" « :بن الدن" با حدود  ۱۰۰۰جنگی در مغاره های بین جنگالت نزدیک "سپین غر"
مخفی شده اند ».از جانب دیگر ،گزارشگر خبر می دهد ،که جانب پاکستان از "کنترول شدید سرحد ۲۵۰۰
کیلومتر با افغانستان" خبر داده ،مدعی شده است ،که گویا "مانع دخول" به پاکستان می گردد" .هیلیکوپتر
های" پاکستانی بطور منظم در طول سرحدات گزمه اجرا می کنند( .حقایق بعدا ً هم از جانب مقامات رسمی پاکستان و هم از
جانب "کلبدین حکمتیار امیر حزب اسالمی" برمال گردید).

در عین حال از محافل رهبری اردوی ایاالت متحده خبر می دهد ،که "در آغاز لشکر کشی ،ایاالت متحده واضح ساخت که
هدف اولی ،شکار "بن الدن" ،و تسلیم نمودن او بدست عدالت بوده است(.در پایان همین تصویر ،که در قسمت فوقانی تصویر
وقفۀ زمانی هفته دهم نشانی شده است ،چنین می خوانیم"« :ایاالت متحده و متحدین آن ،حال در افغانستان برطبق هدف نهایی
خود ،بطور مشترک "کمپاین" نظامی خود را به پیش می برند .هدف دستگیری "بن الدن" و آوردن آن به محاکمه .امریکائی
ها معتقد اند که نامبرده ،در کدام محل در افغانستان مخفی شده است)».

تمام راه های امکان فرار او از افغانستان ،توسط "هیلیکوپترها" ،وسایط نظامی و عساکر پیاده تحت مراقبت و مواظبت قرار
گرفته است .اما در همان روز ها ،مقامات عالیرتبۀ نظامی ایاالت
متحده" ،اعتراف" کرده اند ،که شخصی که در صف مقدم تحت تعقیب
بوده است ،از صحنه فرار نموده است .لیکن "جنرال اردوی پاکستان،
رشید قریشی ( ،)Major-General Rashid Qureshiتأکید نموده
است ،که نه "بن الدن" و نه هم رهبر طالبان "مال عمر" ،داخل خاک
پاکستان شده اند .بمجرد دخول ،بازداشت خواهند شد".
بتأریخ  ۹دسمر ۲۰۰۱م ،روز چهارم بعد از توافق "بن" ،در نزدیکی
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شهر "فرخار" در منطقۀ کوهستانی والیت "تخار" ،در شمال افغانستان ،در نتیجه ،سقوط یک "هیلیکوپتر" ۲۲ ،نفر ،بشمول ۳
قوماندان نظامی ،ضد طالبان نیز شامل بوده اند .از جملۀ کشته شدگان ،نام شخصی که "محمد مصطفی" ،یاد شده است ،نیز
تذکر رفته است ،که از او در عین حال بعنوان محافظ "قوماندان گوریال ،احمد شاه مسعود" ،هم چنان یاد شده است .دو نظامی
دیگر را بالترتیب "ارباب محمد هاشم" ( )Arbab Mohammed Hashimو "میرزا غالم نصیری" ( Mirza Ghulam
 ،)Nasiriکه از آنها ،بنام "پشتون های سر شناس" نیز یاد کرده است ،شامل بوده اند.
خبر رسانی "مطبوعات اسالمی افغان" مستقر در پاکستان گزارش می دهد ،که حامیان "هاشم" ،درین حادثه ،مدعی شده اند
که :رهبر آنها عمدا ً به قتل رسیده است ،لیکن "اتحاد شمال" آنرا یک "حادثه""
دانسته است( .در پایان همین تصویر "قوای بحری امریکا" می نویسد ":برای
عساکر قوای بحری عکس های "بن الدن" و "مال عمر" توزیع گردیده است).
در همین گزارش قوای بحری ایاالت متحده را نشان می دهد ،که مصروف
عملیات اند و با صدور عکس های "بن الدن" و "مال عمر" مصروف تعقیب آنها،
می باشند .در یک "ویدیو" ،که ایاالت متحده منتشر ساخته است ،استدالل شده
است ،که گویا " داللت می کند که" :اوساما بن الدن" " ،در حملۀ  ۱۱سپتمبر
۲۰۰۱م ،در نیویارک و "پنتاگن" ،که در اثر آن اضافه از  ۳۰۰۰انسان ،به قتل
رسیده اند ،دخیل بوده است.
در همین گزاشات هم چنان خبر داده می شود ،که " ایاالت متحده" اظهار می نماید ،تا "بن الدن"
را در یک محکمۀ نظامی ،محاکمه خواهند کرد ،هرگاه زنده گرفتار شود ".هم چنان گفته شده است
که نامبرده در کوه های "سپین غر" ،واقع در سرحدات پاکستان ،مخفی شده است..
در همین گزارش در تلویزون نشان می دهد که تمام قوای ضد طالبان ،به حمالت علیه " ،اوساما بن
الدن" ،پرداخته اند ،که در مناطق " صعب العبور" مخفی و در مغاره ها و تونل ها ،در "توره
بوره" جا گرفته اند .درین گزارش هم چنان منتشر شده است ،که گویا ً "اوساما بن الدن" این محاربه را ،رهبری می نماید .از
جریان "عملیات" ،ناظرات صحنه را نشان می دهند ،که "بمب باران" های هوائی را مشاهده می نموده اند.در گزارش تأریخ
 ۱۰دسمبر  ۲۰۰۱م ،طوریکه در تصویر مشاهده می شود ،همین افراد را ضد طالبان دانسته است ،که جنگ های زمینی را
خیلی شدید ،دانسته اند.

در همین روز از زبان "پاول ولفوویتس" ( ،)Paul Wolfowitzمعاون وزیر دفاع
ایاالت متحده ،نقل می کند که" :ما در جست و جوی" ،بن الدن" در افغانستان و هم در
جست و جوی او در خارج از افغانستان ،بشمول ابحار استیم".

در عین زمان از آدرس معاون "رئیس جمهور ایاالت متحده"" ،دیک چینی"
( ) Dick Cheneyگفته شده است ،که "هرگاه "بن الدن" و "رهبر روحانی طالبان ،مال محمد عمر" ،توسط قوای دیگر دستگیر
گردد ،باید به ایاالت متحده برای محاکمه سپرده شود ".به ادامه از همان آدرس گفته شده است ،که ..." :این دو رهبر بطور
دقیق از جملۀ کسانی شمرده می شوند ،که باید در یک محکمۀ نظامی غیر علنی محاکمه شوند ".او که در مصاحبه با
"تلویزون" "ان بی سی" ،سخن گفته است ،ار "محاکمات" دفاع نموده ،گفته است ،که "افراطیون" از "محاکمات علنی سابق"،
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استفاده نموده" ،طرق حملۀ نو" را آموخته اند .هم چنین عالوه می کند" :قوای ایاالت متحده به افغانستان خواهد ماند ،تا کمک
های انسانی انجام داده ،هم چنان از قوای حفظ صلح بین المللی حمایت کنند".
درین خبر از زبان معاون رئیس جمهور امریکا هم چنان نقل می کند ،که از "محاکمه نظامی" حمایت نموده ،چنین اظهار
نظر نموده است " :ایاالت متحده می خواهد" ،اوساما بن الدن" را با متحد او ،رهبر روحانی طالبان ،مال محمد عمر ،در یک
محکمۀ نو تشکیل نظامی ،تسلیم نماید ،در صورتی که زنده گرفتار گردند .در همین روزهم چنان خبر داده می شود که
"حمالت جدید" برین "مخفی گاه بن الدن" صورت گرفته است .از آمادگی های پی در پی حمالت این افراد جنگی ضد طالبان
نیز سخن گفته ،در چنین "بمب باری ها" از طیارات "ب –  "۵۲نیز یادآوری بعمل آمده است ،طوری که جنگی های محلی
با "تانک" پیشروی می نموده اند .در تصویر بعدی ،آمادگی قوای هوائی امریکائی را برای حمایت قوای زمینی ضد طالبان و
القاعده ،نشان می دهد
در همین گزارش هم چنان تذکر داده می شود ،که همه مغاره ها و زیر زمینی ها با تونل ها در ساحۀ "توره بوره" در دهۀ
هشتاد قرن بیست کنده شده است .در منابع دیگر "فلمی" دیده شده است که "کمپنی" مربوط "بن الدن" حد اعظمی چنین پناه گاه
ها را اعمار و یا حفر نموده است .قوماندان های گروپ های وهابی" بشمول افسران استخباراتی پاکستان" از "کمک های
شخص بن الدن" در آنزمان ،ابراز سپاس نموده اند .ازین "میدان هیلیکوپتر ها" ،قوای هوائی ایاالت متحده ،به قوت های "ضد
طالب" ،که در جنگ های زمینی درگیر اند ،حمایت می کنند.

ادامه درد...

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه کنند ،می توانند با "کلیکی" بر عکس
نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند!

سخت ترین وظیفه در جهان (بخش نهم)
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