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Benazir Bhutto in her student 
days. She would have easily 
passed as the girl next door. 
http://www.maldivesroyalfamily.co

*
 اگر اين مظمون را قبالً خوانده ايد لطفاً ناديده اش انگاريد ! 

 

 

        *گروه عقبگرا طالبان چگونه بميان آمدگروه عقبگرا طالبان چگونه بميان آمدگروه عقبگرا طالبان چگونه بميان آمدگروه عقبگرا طالبان چگونه بميان آمد

 گروه عقبگرا طالبان چگونه بميان آمد 
 

نظير بوتو و بی سعودی شترک انگليس، آمريکا، عربستانطالبان پروژه م  

   برگردان الميرا مرادي  :رزي دي مانوتورنتو استار

ها بود، مديريت آنرا  يفكر روي كار آوردن طالبان از انگليس " :بوتو

امريكايي ها بعهده گرفتند، هزينة آنرا سعودي ها پرداختند و من 

  ..""اسباب آنرا فراهم كرده و طرح را به اجرا در آوردم

  

بار ديگر چهره زشت تروريسم را نمودار كرد، اما تالش رسانه گرچه ترور بوتو، 

مرگ او را پوشش خبري داده، او را تقديس نمودند، نام شهيد  هاي تجاري بين المللي، كه در اين مدت وسيعاً

و قهرمان بر او گذاشتند، در عين حال تالشي بود بر سرپوش نهادن بر وقايع بسيار مهمي كه در دو دهه اخير 

  .ق افتاده است و اين وقايع دقيقا با نقش بوتو در نحوه شكل گيري طالبان پيوند دارداتفا
  

   ":، در مصاحبه اي با لوموند چنين گفته بود2000اكتبر سال  30خود بي نظير بوتودر اين مورد در تاريخ 

   فكر روي كار آوردن طالبان از انگليس ها بود، مديريت آنرا امريكايي ها بعهده 

تند، هزينة آنرا سعودي ها پرداختند و من اسباب آنرا فراهم كرده و طرح گرف 

  .»! را به اجرا در آوردم

  

  طالبان مادر 
  است، سرويس هاي امنيتي پاكستان قبل از اينكه ضرب االجل  1991سال  

  شده براي پايان دادن به ارسال مستقيم تداركات براي جنگجويان مورد  تعيين 

گ داخلي افغانستان فرا رسد، با عجله مقادير زيادي اسلحه حمايت خود در جن 
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تونل زير زاغه به اندازه . مخفي كردند )*گن بولديسپ( اسپن بولداغ و مهمات را در زاغه اي سري، واقع در

  .كافي جاي نگهداري تداركات را دارد كه هزاران سرباز را تسليح كند

و سالح ها را كه هنوز در پالستيك پوشيده شده بودند را طالبان درهاي انبار را باز مي كنندسال بعد )*چند(

  .دهندجمع كرده اند، مي) madrassas("مدرسه هاي مذهبي"ميان و بدست داوطلباني كه ازبيرون مي آورند

   .آورده شده است Ghost Warsاين واقعه اي است كه اسناد آن در كتاب 

مال عمر مقر فرمانداري را به تصرف در مي آورد و  - كنندساعت، طالبان قندهار را تسخير مي  24در طول 

جهت نقل انتقال هليكوپترها و مجموعه اي از  17، چهار ميگ  21همراه با شش ميگ جنگنده  –فرودگاه 

   .به اشغال در مي آيد )*ملكياكماالتي نطامي يا ( تانك ها و هواپيماهاي شخصي

ابد، تقريبا تمامي مخالفان جارو مي شوند، تا جائيكه وقتي كابل ويرانگري طالبان در افغانستان ادامه مي ي

   .سقوط مي كند حتي كسي آهي هم از نهادش بر نمي آيد

گيس «نظير بوتو يكباره مبدل به بي  ":توضيح داده است Ghost Warsآنگونه كه استيو كول، نويسنده كتاب 

   ".باند جديد افغاني شد» سفيد

   .زن احمقي نبود داًي نظير بوتو، اصال و ابب، نخست وزير سابق پاكستان"

طالبان قماري بود كه او انتخاب كرده بود، حتي اگر اين عمل، حيله گرانه و از روي زيركي هم صورت نگرفته 

 ISIبا حكم قدرتمند سرويس امنيتي  باشد، بايد گفت كه هيچ تامل و دلواپسي هم در كار نبوده است و مطمئناً

او هراسش از اين بوده كه مي بايستي خودش را به خوبي با طرح ) عات و امنيت پاكستانسازمان اطال(، 

  .بماند وزيري باقي ، چرا كه اين خواسته را داشت كه در پست نخست  مزبور تطبيق دهد

ترور شد و هم اينك برايش اينهمه عزاداري  زني كه اخيراً :اشتباه نكنيد

بوسيله عوامل متعدد و بسيارتحت مي كنند، بيش از يك دهه قبل، 

تروريست هايي شده بود كه آنها را زير  مادرخوانده، تبديل به  نظرش

بال و پر خود گرفته بود، همان تروريست هاي خشك مغز مسلماني كه 

اتي اش به آنها پرخاش نموده و مورد در جريان مبارزات انتخاب بوتو اخيراً

   .عتاب قرار داده بود

بيشك بوتو زن شجاعي بود، اما او براي پاكستاني كه پس از مهاجرت 

پشت سر خود باقي گذاشت و تبديل به انبار باروتي گشته، همراه با ارتشي 

مسموم و درگير با طالبان و كمك به خلق هيواليي كه حتي با اينكه 

آنرا حمايت و پشتيباني كرده بودند اما ديگر قادر به كنترل آن نبودند، ) ISI(نيتي پاكستانسرويس هاي ام

   .قابل سرزنش و شماتت است شديداً

در طول دومين دور نخست وزيري اش ، با وقاحت، مدت ها حتي به واشنگتن در مورد ميزان كمك هايي كه 

  .مي گفت دروغينه تامين مالي طالبان انجام مي داد، پاكستان با تائيد او چه در زمينه تسليح و چه در زم
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زمانيكه من اين اجازه را  ":تصديق كرد 2002بوتو در يك مصاحبه در سال 

، ديگر نمي دانم در نهايت چقدر  پول دريافت كنند] طالبان[دادم كه آنها 

   ! فقط مي دانم كه خيلي زياد بود  .پول به آنها پرداخت شد

براي بوتو، هدف آن بود كه  ".تياز مطلق بود، ام بودچك سفيد

احمد . افغانستان نوين زير يوغ پاكستان و خارج از اقمار هند قرار گيرد

، از اين زاويه براي او مطلوب نبود، چرا  "رهبر اتحاد شمال"شاه مسعود ،

مي ] پاكستان با افغانستان[از اين رابطه . كه به هند خيلي نزديك بود

 - ر كردن امكانات صنعت حمل و نقل پاكستان، كابل را شد كه با سرازي

 -اين جاده ابريشم نوين كه بازارهاي آسياي مركزي را در بر ميگرفت

و كمپ هاي آموزشي ) كه تحقق نيافت( از خط لوله نفت از تركمنستان 

ي و بوتو يك ديدگاه و نقشه سياس .جنگجويان جدايي طلب كشمير در خارج از پاكستان، ممانعت كرد

آن نقشه و ديدگاه . اقتصادي براي پاكستان داشت كه مبتني برخلق يك دولت مطيع در همسايگي بود

در حقيقت، القاعده كه اينك با طالبان . هم خارج شد ISIاز اختيارش خارج شد، همانگونه كه از اختيار 

در همان اوايل، در سال  ISIسخت عجين هستند، از روز اول از بوتو بيزار بوده، با دعوت از چند افسر 

شايد  .، نقشه سقوط سياسي او را مي كشيدند1989

، از اشتباهات خود چيزي آموخته  2007بوتو تا سال 

شايد هم بعنوان آخرين متحد شناخته شده . بود

شعارهاي وراي واشنگتن در منطقه، چيزهاي ديگري، 

كه از آنها حمايت مي كرد، براي او وجود  دمكراتيكي

بهر حال او زني بود كه دروغ گفت و با شور . داشتند

، حتي بداخالق ترين آدمهاي  و شوق تباني كرد

سختگير و شكاك را با هوش ، زيبايي و جذابيت 

، او در حال  بعنوان شهيد .خود سحر و جادو مي كرد

حاضر موقعيت بهتري دارد تا آنچه كه قبال در 

  .موقعيت رهبر يك كشور داشت
  
  
  
  
  
  
 گرد آرنده و گرافيک از شيرزاد  -    گرد آرنده مظمون *

بوتو را در حال  خانم که APعکسی از 
 آماده شدن برای حضور در آخرين

 ٢٧ندی در روز اش در راولپ سخنرانی
 .دھد ، نشان می٢٠٠٧دسامبر سال 


