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  ؟!»طالبان«معامله و آشتی با 
  نوشته احمد رشيد

26-01-10  

  یاد آوری

زنده گی ٫٫، نگاهی دارد به کتاب »پاکستان«و » افغانستان«احمد رشيد، روزنامه نگار و خبره در امور سياسی کشور های 
  . »عبدالسالم ضعيف«،، نوشته »طالبان«ام با 

، شماره ۵٧دور   The New York Review of Books» يویارکبررسی کتاب های ن«، این نوشته را در مجله »احمدرشيد«
  . پيهم سوم، به دست نشر سپرده است

فلکس «و  ،، A. Strick van Linschotenآلکس شتریک وان لينشوتن«این اثر به زبان پشتو نوشته شده و بعد به وسيله 
  . به زبان انکليسی بر گردانده و ویراستاری شده است ،،F. Keuhnکـيو هن

  :من به سبب های زیر به برگردان این اثر به زبان پارسی پردخته ام

  دید و نگاه ژرف نویسنده، −

  ،»لندن«نزدیکی کنفرانس  −

  . به سر می برد» افغانستان«با آن که در پناه حکومت » طالبان«پی بردن به عمق دیدگاه یکی از هبران  −

  .عنوان های جانبی از سوی من برگزیده شده اند

طرزی صدیق رهپو
 .ع٢٠١٠جنوری ٢۵. شهر گت تينگن، جرمنی

  

  لحظه های پــُر چرخش
سایه تيره و درازی را بر رویداد های جهان افگنده است، اما، این سرزمين لحظه » افغانستان«بيش از سه دهه است که 

د، آرامش و صلح را به های چرخشی و مهمی را نيز از سر گذرانده است که اگر با همشياری از آن ها بهره گرفته می شدن
  .جهان نيز به همراه می آوردند

در این . رخداد. ع١٩٨٩یکی از این لحظه هایی که می توانست به چرخشگاهی بدل شود، درست درماه فبروری 
ن رساند و اولين سفر یک مقام عاليرتبه آ» اسالم آباد«، وزیر خارجه شوروی با پروازی خویشتن را به »شوارد نازه. ا«زمان، 

و  » ارتش«، »بينظير بهوتو«او درآخرین ماموریتش در این جا، در نظر داشت تا از . نشانی نمود» پاکستان«کشور را به 
و مجاهدان، به صورت موقت » کابل«بخواهد تا قدرت را ميان حکومت کمونيستی در .) د. خ. ا(» استخبارات خدمات داخلی«

امر اميدوار بود تا از درگيری یک جنگ داخلی جلوگيری نماید و زمينه را برای انتقال  او به این. هم اگر شده است، تقسيم نمایند
  .آرام و مسالمت آميز نهایی قدرت به مجاهدان، فراهم بسازد

آنان به صورت شگفت انگيزی به این . دچار سراسيمه گی و هرج و مرج شد» شوروی«اما، چندی نگذشت که رژیم 
، سقوط می »شوروی«با گذشت چند هفته پس از خروج نيروهای » نجبيب اهللا«دادند که حکومت ِا تن . آی. نتيجه گيری سی

سه سال و اندی دیگر براریکه قدرت باقی ماند تا آن که با درگيری آتش » نجيب اهللا«ـ .درچار اشتباه گردید. ا. آی. سی. نماید
دست رد به سينه پيشنهاد های » پاکستان«د . خ.زمان ادر آن . پناه برد. ع١٩٩٢در اپریل . م. م. جنگ داخلی، به مقر س

یکی از هفت رهبر ناهمخوان و نا متجانس » حکمتيار«این دستگاه استخباراتی می خواست تا کلبدین . زد» شوارد نادزه«
تشویق نمود را . د. خ. نيز ا. ا. آی. سی. بنشاند» کابل«مجاهدان را که دست پرورده اش به حساب می رفت، بر تخت قدرت در 

بگيرد و جشن »  ویتنام«می خواست تا انتقام شکستش را در . ا. آی. سی. به شدت ایستاده گی نماید» شوروی«تا در برابر 
بر پا دارد ـ این دیگر مهم نبود که این سرور و شادی به بهای از ميان رفتن جان چی » کابل«مصيبت کامل کمونيستی را در 

  .سازش سياسی جایی نداشت. ا. آی. و سی. د. خ.در برنامه های ا. دتمام می شو»  افغان«تعداد 

به یاد می . در نا وقت های شب بروم» شوارد نادزه«وقت آن ميسر شد تا به دیدار ) احمد رشيد(در آن زمان، به من 
شدت شگفت زده و نا آرام  به» امریکا«و » پاکستان«او از کوتاه بينی . آورم که با آدم ناراحت و به شدت عصبيی رو به رو شدم
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او در برابر دیده گانم . اند» مسکو«او به این نتيجه دست یافته بود که هر دو حکومت، خواهان توهين به . به نظر می آمد
پيشبينی هایش در مورد روزگار پــُرتجاوز و . و منطقه ترسيم نمود» پاکستان«، »افغانستان«تصویر یک روز قيامت را از آینده 

  .ه در راه بود، به شدت و نا باورانه درست، تحقق یافتتعدی ک

پذیرفته می شد، جهان ممکن از مصيبت یک دهه دراز جنگ » شوارد نازه«در آن لحظه پــُر چرخش، اگر سازش های 
ه امان می فراهم نمودند، ب» القاعده«و پناه گاهی که آنان برای » طالبان«، ظهور »کابل«، ویرانی شهر ُ»افغانان«داخلی ميان 

سپتمبر، و رخداد های ویرانگری، به شمول تالش آن گزافه گر    ١١حتا ممکن ما دیگر با رویداد دهشت افگنی . ماند
را در پایگاهی . ا. آی. را منفجر نماید و مرگ هفت افسر سی» ترانس اتالنتيک«که می خواست طياره خط هوایی » نایجریایی«

  .ملکی در این کشور، هر گز رو به رونمی شدیم» افغانان«و » ناتو«روز سربازان و مرگ  و مير هر » افغانستان«در 

مبنی بر این که در مرحله اول تعداد بيش تر سربازان به این کشور » اوباما«با برنامه پــُر جنجال و پــُر از خطر 
قه را بار دیگر با نقطه چرخش فرستاد و سپس به خروج آرام آرام شان پرداخت، همه کشور ها و رهبران سياسی در منط

و متحدانش حاضر اند تا با طالبان » امریکا«پرسش اساسی این است که آیا مگر . دیگری در همين لحظه رو به رو ساخته اند
افغان پشت  ميز مذاکره بنشيند، زیرا نشانه یی از پيروزی جنگی در افق دیده نمی شود و دیگر راهی هم در پيش رو برای پایان 

  .ن به جنگی که سی سال هست جریان دارد، قرار نداردداد

آن گاهی که لحظه موعود فرارسد ـ بایست فرا رسد ـ آیا امریکا و ناتو آماده خواهند بود که با طالبان گفت و گو نمایند، 
ت   که در این گونه ریيس جمهور، از چنان اعتباری برخوردار اس» کرزی«یا این که مانند امروز دچار نفرقه خواهند ماند؟ آیا 

تقاضا خواهد نمود تا طالبان، . ا. اس. مذاکره های شرکت نماید و پای موافقت نامه یی که ممکن شکل بگيرد، امضا نماید؟ آیا آی
این نيروی دست پرورده اش بار دیگر به قدرت دست بيابد؟ ایا طالبان گزافه گر و سختگير، که احساس پيروزی می نماید حتا  

و گو حاضر می شوند و در نتيجه القاعده را به خاک فراموشی می سپارند؟ یا این که هشت ماه دیگر را به انتظار می به  گفت 
  نشينند تا امریکایيان این جا را آرام آرام ترک نمایند؟   

  رقم های تکان دهند 
راه شان را در منطقه های آرام  آنان در جریان سال پار. اکنون به یک جنبش قابل توجه بدل شده اند» افغان«طالبان 

مرگ و مير در هر دو طرف سير . رهبران شان پناه گاه مطمين و آرامی در پاکستان دارند. غرب و شمال کشور، باز نمودند
یورش از جانب  ١٢٠٠در هرماه به طور مياگکين . ع٢٠٠٩در سال . م. م. بر اساس رقم های س. رو  باالیی داشته است

. در صد را نسبت به سال پيش نشانی می نماید  ۶۵گروه های جنگی، صورت گرفته است ـ این رقم افزایش ٪ و دیگر» طالبان«
افزوده بر آن، مرگ سربازان امریکا و ناتو افزایش٪ . در صد ١۴فرد ملکی کشته شده اند، افزایشی ٪ ٢۴١٢در مدت یکسال، 

  .تغيير کرده است ٢٠٠٩نفر در سال  ۵٢٠به  ٢٠٠٨نفر در سال  ٢٩۵این رقم از . در صد نشان می دهد ٧۵

این است که مقام ها نظامی توانایی آن را نداشته اند تا در اردو و پوليس » افغانستان«چالش دیگر در برابر حکومت 
ش البته با افزایش پرداخت بي. تعداد بيش تر پشتون را از جنوب که بخش زیادش به وسيله طالبان کنترول می گردد، جذب نماید

باید یاد آور شد که طالبان با استفاده از این امر، . تر پول برای دستگاه های امنيتی، اکنون دگرگونيی در این راستا دیده می شود
نباید فراموش نمود که امریکا تمام اميدش را برای سپردن مسوؤليت امنيتی در ماه . به نفوذ در ارتش و پوليس  دست یازیده اند

بيش از . م. م. در بخش زیاد کشور برنامه های رشد و انکشاف متوقف شده اند و س. همين نهاد بسته استبه . ع ٢٠١١جوالی 
به سبب نگرانی های امنيتی، دوباره » آسيای مرکزی«، و »دوبی«نصف کارکنانش را از کشور بيرون برده است و آنان را در 

  .جای به جای، نموده است

اکنون حاکمان » طالبان«در افغانستان، » ناتو«و افسر عالرتبه بخش استخباراتی  ، جنرال»مایکل فلين«بر اساس دید 
در سی و سه حکومت نشين از ميان سی و چار تایش دارند ـ آنان در خدمت این جنبش در سطح والیت ها اند و » سایه یی«

به . برای هميشه به این کار ادامه بدهد،، ٫٫تالش می نمایند تا مانع ابتکار عمل حاکمان مرکزی شوند ـ و این جنبش می تواند
  . مغرور و خود خواه،،٫٫است و هم چنان  بی دست و پایبه شدت » افغانستان«در » امریکا«استخبارات » فلين«باور 

آنان فردی که در اداره های . طالبان دست به نبرد برای سرکوب کسانی که برای حکومت کرزی کار می کنند زده اند
جنوری دست به یورش  ١٨آنان به روز . گروه زنان و حتا ملل متحد کار می نماید، بيرحمانه به گلوله می بندندیاری دهنده، 

در نتيجه جنگ با تفنگ، سه سرباز و دو . زدند» کابل«دهشت افگنانه دو چندان، در چند قدمی ارگ ریاست جمهوری در مرکز 
در آغاز این ماه به شورای . م. سرمنشی م» بان کی مون«. د به جای ماندندنفر ملکی کشته شدند و تعداد هفتاد نفر زخمی از خو

چنين خطر . این وضع اگر ادامه یابد ما روی موفقيت را دیده نمی توانيم... ما در لحظه حساسی قرار داریم ٫٫امنيت گزارش داد،
  ،،.وجود دارد که   حالت چنان وخيم شود که که بر گشت ناپذیر گردد

  در افقاميد هایی 
. را در ميدان نبرد را به دست آورد» طالب«دست باالیی یافته است که می توان دل جنگجویان » وشنگتن«این دید در 

اما، پيش از آن بایست به افزایش نيرو ها دست زد تا آنان را اول به عقب برانيم، بر دست آورد های شان چليپای شکست بکشيم، 
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نو، ) استراتجيک(براساس خط های عمده هدف رزم آرایانه . بيابيم و بر راه ها مسلط گردیم بر مرکز های پــُرنفوس مردم دست
جنرال . نيروهای جنگی آن کشور نخست از همه طالبان را ناتوان بسازد و پس از آن درب گفت و گو را با ایشان باز نماید

یکی کيسه پول به ارزش یک و : ند دست رسی داردبه دو اهرم نيروم»  ناتو«و » امریکا«فرمانده نيروهای » مک کریستال«
و دیگری یک گروه از افسران انگليسی و امریکایی » طالبان«نيم بيلليون دالر برای دست زدن به ابتکار هایی در زمينه جلب 

تر و دیگر جنگجویان، پس از آن که حضور نيرو های بيش » طالب«که  برنامه یی را برای به دست آوردن دل قوماندان 
هنگام دیدار با من در آغاز ماه » مک کریستال«جنرال . ميدان جنگ را به نفع آنان دگرگون بسازند، در سر دارند» امریکا«

را که در ميدان » طالبان«برایم یاد آور شد که به این باور دست یافته است که می توان دل بسياری از » اسالم آباد«جنوری در 
که سال های زیاد است سران شان را برای » کرزی«از سوی » طالبان«الش های مصالحه با این ت. جنگ اند به دست آورد

  .مذاکره فرا می خواند، پيش برده می شود

به » طالبان«با وجود پيروزی ها، چنين به نظر می رسد که . به این بحران از زاویه و رخ دیگر نيز می توان نگاه نمود
و به ویژه » ناتو«مرکز های پــُرنفوس عمده دست نيافته اند ـ و با در نظر داشت توانایی  آنان به. قله  قدت خویش رسيده اند

آن گونه » ناتو«در کشور، جنبش سراسری و مردمی مقاومت عليه نيروهای . قدرت هوایی، فکر نمی شود که هرگز دست بيابند
و » کرزی«د مردم کشور با آن که از حکومت بخش زیا. عليه نيرو های متحد وجود داشت، دیده نمی شود» عراق«که در 

به » طالبان«جامعه جهانی که نتوانسته اند زمينه انکشاف اقتصادی را فراهم نمایند، دل خوشی ندارند، هرگز خواهان بازگشت 
وضع امنيت به بسيار مردم به این باور اند که تا آن گاهی نيرو های جهانی در کشور وجود دارند، اميد به این که . قدرت نيستند

  .تر شود و دگر گونی نيکویی در زنده گی شان رخ دهد، ادامه می یابد

آنان . نشان خواهد داد که به ترین وقت برای مذاکره و دریافت راه حل فرا رسيده است» طالبان«چند ماه بعد این امر به 
  .به اوج قدرت اند و پس از آن سراشيبی تندی در انتظار

  نشانه های آشتی
در » اوباما«. هردو به این باور اند که راه به پيروزی با دشواری رو به رو است» پترایوس«و » کریستال«الن جنرا

او، در سخرانيش . تمایل بيش تر» طالبان«دید روشن دارد، اما، در مورد گفت و گو با » القاعده«مورد وارد کردن شکست بر 
باز  ٫٫» کابل برای«رایه داشت، به روشنی بيان داشت که او از تالش های ا» ویست پواینت«که در ماه دسمامبر در قرار گاه 

نمودن درب مذاکره با آن عده طالبانی که دست از خشونت بر می دارند و به حقوق انسانی شهرونداشان احترام می گذارند،، به 
  .شدت جانبداری می نماید

، در خط این تالش متمرکز است که قشر فرمانده »کاامری«جدید ) استراتچيک(سياست در چارچوب هدف رزم آریانه 
را چنان از هسته مرکزی دور نماید که در این جریان امتياز کم تری را اعطا نماید و هيچ صدمه » طالبان«گان  و جنگجویان 

شدت با هم اختالف به » طالبان«در مورد مذاکره با رهبران » واشنگتن«اما، در . وارد ننماید» افغانستان«یی به قانون اساسی 
هر کدام دیدگاه های گونه گونه دارند و از سوی دیگر ميان امریکا . ا. آی. نهاد هایی چون وزارت دفاع، کاخ سپيد، و سی. دارند

  .و متحدانش نيز این امر جریان دارد

با جنگجویانشان به من یاد آور شد که بسياری طالبانی که در رده های ميانه قرار دارند همراه » کریستال«جنرال 
من به  ٫٫او یاد نمود،. برنامه رزم آریانه مصالحه را اعالم نماید که آنان بتوانند صف بدل کنند» کرزی«منتظر این امر اند تا 

،، او در .این باورم که جذب دوباره طالبان پيشين در جامعه، فرصت مناسبی را برای کاهش صف مخالفان فراهم می سازد
به گفتگو می نشينند، یاد آور شد که همه چيز بسته گی به » طالبان«و متحدانش چگونه با رهبران » امریکا«مورد آیا این که 

٪ در صد طالبان بنابر دليل ٧٠برایم خاطر نشان نمود که به باورش » هالبروک«. پيوند دارد» واشنگتن«تصميم سياسی در 
عهد های اندیشه یی، اعتقادی و ایدیولوجيک از اهميت بزرکی بر برای این بخش ت. های محلی و به دست آوردن پول می جنگند

  .می توان با آنان کنار آمد و دل شان را به دست آورد. خوردار نيست

نشانه های این امر را می توان در بيانيه ده ورقيی که آنان . نيز یک نوع انعطاف را نشان دادند» طالبان«در این ميان 
در جریان این که ازجنگجویانش می خواهد تا در برابر » عمر«مال . پخش نمودند، دید. ع٢٠٠٩بربه مناسبت عيد در ماه نوام

دشمن مغرور،، به نبرد ادامه دهند، یاد آور می شود که رژیم آینده طالبان صلح و عدم مداخله نيروهای خارجی را به کشور  ،،
همراه با » القاعده«این امر، معنای آن را دارد که . می آوردباز می آورد و هيچ تهدیدی را برای کشور های همسایه به بار ن

بيش تر به یک سياستمدار می ماند تا یک جنگجوی گزافه » عمر«در این متن، . باز نخواهند گشت» افغانستان«به » طالبان«
کشور ها برای همکاری  امارت اسالمی افغانستان می خواهد تا دست به اقدام های سازنده همراه با تمام ٫٫او می گوید،. گر

  ،،.دوجانبه، انکشاف اقتصادی و آینده خوب بر اساس احترام متقابل بزند

در این واکش . دست به تغيير برخورد زدند» ویست پواینت«در » اوباما«یک هفته بعد، طالبان در واکنش به بيانه 
لحن بيش تر ملی گرایانه و وطن پرستانه بوده از  در این جا،. دیگر از واژه گان جهاد و یا تحميل شرعيت اسالمی خبری نبود

هم چنان یاد آور شده اند که حاضر اند تا اگر نيروهای خارجی کشور را . گپ زده شده است» افغانستان«نبرد برای استقالل 
دند در جریان در  بيانه یی که به مناسبت جشن نو روز پخش کر» طالبان«.  ترک نمایند برای شان تضمين حقوقی فراهم نمایند
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با آن ها در » امریکا«انگشت انتقاد گذاردند، از درد سر هایی که ریيس جمهور » امریکا«این که بر افزایش نيروهای تازه دم 
  .در برابرش کوهی از مشکل ها قرار دارند،،٫٫داخل رو به رو است، چنين اشاره نمودند ،

بر . صورت گرفته بود. ع٢٠٠٩فيی دانست که در بهار سال دگر گونی در این لحن را می توان نتيجه گفت و گوی مخ
و نماینده »  القاعده«سابق، اعضای سابق عربی » طالبان«نماینده گانی از » عربستان«و زیر نظر » کرزی«اساس درخواست 

اشت، اما، این در این دیدار دست آوردی که یخ رابطه ها را بشکند، وجود ند. در این گرد هم آیی شرکت داشتند» کرزی«گان 
مقام های بلند . هموار نمود. ع٢٠٠٩در جریان سال » عربستان«از » طالبان«گفت و گو ها راه را برای دیدار رهبران مهم 

» طالبان«که به صورت غير مستقيم در این مذاکره ها دخيل بودند با سرعت از » عربستان«و » انگلستان«، »امریکا«رتبه 
به نوبت خویش » طالبان«. زده و تقاضا های خویش را برای گفت و گو مطرح نمایند» القاعده« خواستند تا دست رد به سينه

همه نيروهای خارجی :فاصله می گيرند که مهم ترین اصل شان را بپذیرند و آن این که » القاعده«بيان نمودند که در صورتی از 
            .  جدول زمانيی را قبول نمایند» افغانستان«برای خروج شان از 

توانایی سر و سامان دادن  دست آورد های سياسی را ندارد، اما، توانسته است تا جای مطمينی » عربستان«استخبارات 
نکته . فراهم نماید« طالبان«و » غرب«، مقام های »افغانستان«را برای دیدار فراهم نماید  و نقش ميانجی را ميان حکومت 

به شمار می رود و از » عربستان«که یکی از نزدیک ترین متحدان » پاکستان«. د. خ. ت که ابسيار جالب در این جریان آن اس
ـ از آن جایی که  هر » افغانستان«و حکومت » طالبان«همان آغاز نقش کليدی را در گفت و گو ها داشته است، به اثر تقاضای 

که بيش تر شکلی » طالبان«، اکنون کليد مذاکره با رهبران اما. دو به آن باور ندارند ـ از ميز مذاکره  به دور نگه داشته شد
  .قرار دارد. آی. اس. و آی» پاکستان«است، دردست 

  ؟ !راهی برای رهایی: »پاکستان«اسير » طالبان«
علت این است که . در ماه های اخير به شدت داغ شده است» پاکستان«و » امریکا«تشنج در رابطه های ميان 

به سر می برند، » کراچی«و » کویته«را که در » طالبان افغان«خواسته است  که رهبران » پاکستان«ی ن از اردو»واشنگت«
وزیرستان «که هردو در » حکمتيار«و گلبدین » حقانی«همچنان این کار را باید با جالل الدین . دستگر و یا سر به نيست نماید

استدالل می نماید که چنان با دردسر ها » پاکستان«. گرفته اند، انجام دهد، پناه »افغانستان«، منطقه قبيله نشين در جوار »شمالی
خودش ناشی می گردد و د رکنار آن با یورش های دهشت افگنانه یی که از سوی گروه » طالبان«و مشکل هایی که از حضور 

نيروهای نظاميش در . قت نداردو» امریکا«های متعدد دیگر به راه انداخته می شود، رو به رو است که برای اجرای خواست 
پاسخ می دهد که آن کشور را یاری » امریکا«بخش زیاد کشور پراگنده شده اند، پول کافی وجود ندارد، و آن گاهی به تقاضای 

دست باال نمی نماید، زیرا آنان را نيروی » طالبان افغان«هر گز به روی رهبران » پاکستان«واقعيت این است که . برساند
در آن زمان » پاکستان«به باور . می داند» افغانستان«از » امریکا«متحد خویش در روز های بعد از بازگشت  دوست و

  .این کشور را نيز به دست فراموشی خواهد سپرد» امریکا«

از خروج نيروهای امریکایی به شدت نگران اند، زیرا این امر با خود جنگ داخلی و هرج و مرج » پاکستان«نظاميان 
ما اميدواریم تا با آمدن نيروهای  ٫٫یک افسر عاليرتبه پاکستان برایم گفت،. در حویلی پشت  خانه اش ، به همراه می آوردرا 

،، اردو به این باور است که .، وضع در همسایه گی ما به تر شود، در غير آن ما بایست بهایش را بپردازیم»امریکا«تازه نفس 
. بهره ببرد» کابل«دیک تر می شود و این امر به آن کشور اجازه می دهد تا از نفوذ بيش تر بر نز» هند«آرام آرام با » امریکا«

پاکستان با وجود قربانی هایی که در جریان سه دهه، در جریان حمایه از آنان در . تمام می شود» پاکستان«این کار، به زیان 
نکته جالب . ـ آنان شمرده  می شود» طالبان«شمن ـ به استثنای برابر شوروی، برای افغانان داده است، اکنون به حيث کشور د

  .بدبين اند تا دوست. د. خ.نيز نسبت به ا» طالبان«این است که اکنون 

پس از خروج نيروهای امریکایی نفوذ داشته باشد، می تواند به » افغانستان«ارتش پاکستان برای این که بر رخداد های 
دست بيابند  و حکومت دلخواه شان را در ان جا بر پا » کابل«پشتيبانی نماید تا آنان بار دیگر بر  را چنان» طالبان«حيث بدیل، 

از سوی دیگر . جامعه جهانی هرگز تحمل این امر را ندارد. چنين به نظر می آید که این امکان بسيار دور به نظر می آید. دارند
  .فراهم نماید» پاکستان«برای یورش بيش تر بر خود کشور » تانطالبان پاکس«چنين نظامی می تواند پایگاهی را برای 

گفته اند که » پاکستان«در دگرگونی سياسی تندی که صورت گرفته است مقام های عاليرتبه استخبارات خدمات داخلی 
من یاد آوری یکی از اینان به . پيش کش نموده اند» کرزی«و » امریکایيان«، »طالبان«آنان نقش ميانجی را ميان رهبران 

اما، . ما می خواهيم تا مذاکره ها همين اکنون شروع شود تا در هجده ماه بعدی که آنان این جا را ترک می نمایند٫٫کرد،
آی اکنون دره ژرف و عميق عدم . اس. و آی.  د. خ. ،، ميان ا.بایست به ما اعتماد نمایند و دید گاه ما را بپذیرند» امریکایيان«

چيغ بزنند که چرا . د. خ.از سوی دیگر، چنين به نظر می رسد که کشور های دیگر هم بر ا. هن گشوده استاعتماد و باور د
چنين یاد آور می شوند که اگر قرار باشد تا استخباراتش » پاکستان«مقام های ! همه چيز از مجرای آن اداره عبور نماید

و ریاست امنيت » انگلستان«و انتلجنت سرویس . آی ای.يان سیسازماندهی گفت و گو ها را به دوش بکشد، بایست تماس ها م
 ٫٫این مقام ها یاد آور می شوند که آنان تنها می خواهند که مطمين شوند،. متوقف گردد» طالبان«و رهبران » افغانستان«ملی 

اساسی این است که مرز های  ،، اما، پرسش.مد نظر گرفته شود» افغانستان«تا در هرگونه رفتاری  منافع ملی این کشور در ...
  .     در ميان گذاشته شود» افغانان«و » امریکایيان«منفعت ها را بایست به صورت روشن با 
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در نه سال گذشته ـ با » پاکستان«. دانست» پاکستان«این را می توان دگرگونی  سياسی چشم گير در موقف رسمی  
ـ هميشه منکر این واقعيت می شد که از نفوذی بر رهبران » لبان افغانطا«و » پاکستان«وجود رابطه آشکار بين استخبارات 

حاال نوبت آن رسيده است که پاکستان دست به . طالبان بر خور دار است و آنان را با آغوش باز به مانند مهان گرامی پذیرفته اند
. ، بزند»طالبان«ساماندهی گفت و گو با  در خط» افغانان«و » امریکا«تالش های گسترده برای به دست آوردن باور و اعتماد 

البته برخی اختالف های را می توان در جریان به وجود آوردن رابطه ها ميان اداره های گوناگون امنيتی و حکومت ها ازميان 
ر مورد انعطاف بيش تری،، در باره سياست د ٫٫اکنون » پاکستان«یاد آور شده اند که » امریکا«مقام های عاليرتبه . برداشت

  .با مقایسه گذشته از خود نشان می دهند» افغانستان«

چی  واکنشی نشان خواهند داد؟ چنين به نظر می آید که بخش زیاد شان از حضور سایه سنگين » طالبان«آیا رهبران 
نموده است، خسته  در این سال ها، به نفع خویش) استراتجيک(که از آنان بهره برداری رزم آریانه » پاکستان«اداره استخبارات 

برخی از اعضای . اینان اکنون ترجيح می دهند که استخبارات این کشور را از ميز چنين مذاکره ها به دور نگه دارند. شده اند
مدت هاست که بر آسمان مناسبت ها ميان . ، بر قرار نموده اند»افغانستان«پيوند هایی با اداره امنيت ملی در » طالبان«رهبران 
به همين دليل . ابر لــُک و سياه نا باوری سایه افگنده است» افغانستان«و اداره امنيت ملی »  پاکستان«ت خدمات داخلی استخبارا

نکته دیگر این است که بایست نيروهای . موقف مرکزی در این گفت  و گو ها بدهد» پاکستان«. د. خ.حاضر نيست تا به ا. م. ا. ا
و . د. خ.آن گونه که روشن است این نيرو ها دشمن سرسخت ا. را بپذیرند» طالبان«حه با شمال که غير پشتون اند، خط مصال

نفوس کشور را می سازند، برنامه مصالحه را نپذیرند، راه برای شروع جنگ داخلی  ۵٠اگر اینان که بيش از ٪. اند» طالبان«
  .    هموار می گردد. ع ١٩٩٠دیگری، مانند سال های 

» طالبان«. بر خوردار است» طالبان«از نفوذ زیادی بر » پاکستان«. د. خ.را نباید فراموش نمود که ااما، این واقعيت  
نی تنها به   برای جنگجویان شان جنگ افزار می فرستند، زخميان خویش را تداوی می نمایند و به امکان های دیگر دسترسی 

زنده گی می نمایند، خانه خریده اند، » پاکستان«در » طالبان«ن می یابند، بل، مهم تر از همه بخش زیاد خانواده گان رهبرا
سفر می نمایند با » عربستان«که به »  طالبان«نکته جالب این که رهبران . تجارت می نمایند و دکان برای شان باز نموده اند

به حساب می » طالبان«برای این ها همه، نقطه های ضعف و پاشنه های آشيل . پاسپورت پاکستانی به این کار دست می زنند
اقدام نمایند، بایست در نظر بگيرند که در این » طالبان«پيش از آن که امریکایيان برای جذب و جلب فرماندهان رده ميانه . آیند

  .جور می آیند» پاکستان«کار چگونه با استخبارات 

ا در افغانستان آینده اثر وارد نمایند، از این نياز درمانده اردوی پاکستان در این راستا که چگونه بر سر نوشت حادثه ه
از سوی دیگر، . قرار نگيرد» هند«ناشی می گردد که بایست سعی نماید تا در حلقه محاصره ) استرتجيک(هدف رزم آریانه 

» وشب«هنوز هم از تصميم » پاکستان«ارتش . تا حال به حالت گيچی به سر می برند. ع٢٠٠١آنان از ضربه عقب نشينی  سال 
. شوند، با دل بدی یاد می نمایند» کابل«را در سر داشتند، وارد » پاکستان«که اجازه داد تا نيروهای شمال که هوای ضدیت با 

در مورد این که برای سر و سامان داده  هدف رزم » اسالم آباد«به درخواست های « بوش«در آن هنگام حکومت 
را به حيث » پشتونان«بعد امریکایيان همه . ن کشور مشوره بگيرد، اهميتی نداداز آ» افغانستان«اش در ) استراتجيک(آریانه

اند، به سوی گزافه گرایی » افغانستان«که دو چند » پاکستان«را در » پشتون«این امر، نفوس . طالبان واقعی به حساب آوردند
  .)برند به سر می» پشتون«ميلليون ٢٧ميلليون و در پاکستان  ١٢در افغانستان . (کشاند

  نکته های پــُر ارزش
.  برای آغاز گفت و گو با طالبان، تنها کافی نيست تا همکاری نزدیکی ميان اداره های استخباراتی و امنيتی به ميان بياید

جذب . ع٢٠٠١را در سال  نيروهای شمالبایست برای به دست آوردن دل فرماندهان طالبان ـ مانند آن زمانی که . آی ا. سی
مشخص ) استراتيجک(نياز است تا تا به صورت روشن و علنی دست به طرح بلند باالی هدف رزم آریانه .  اقدام نمایدنمود ـ 

در این راستا چنان موسسه ها و نهاد های سياسی و یاری دهنده انسانی به ميان آورد که دیگر نيازی به گرفتن هدایت . سياسی زد
را به همکاری جلب نمود ، خشونت » طالبان«در این چارچوب می توان تعداد زیاد . نباشد» غرب«و نظارت بر آن ها از سوی 

، طرح چنين هدف رزم آریانه را به »اوباما«اداره . را پایين آورد و به آن  افغانانی دست یافت که مخالف هر گونه سازش اند
  .رد، به دست آورد قابل توجه یی نرسيده استصورت علنی به راه انداخته است، اما، در این یک سالی که از مدت کارش می گذ

  . اما، نبایست فراموش نمود که رسيدن به چنين هدفی، از اهميت باالیی بر خوردار است

تا . توجه نمود، انگشت می گذارم» طالبان«در این جا بر برخی پيشنهاد ها و گام هایی که بایست تا آغاز گفت و گو با 
  :اما، بایست با دقت عملی گردند. پذیرفته شده است» ناتو«و » امریکا«ین نکته ها از سوی جایی که به نطر می آید تمام ا

بایست همسایه گان و دیگر کشور های منطقه را قانع ساخت تا موافقت نامه دراز مدت و رزم آریانه آشتی ملی  -١
یجاد یک برنامه رزم آریانه ا. امضا نمایند» طالبان«آماده می گردد، با » افغانستان«را که از سوی حکومت 

به شمار می » اوباما«، یکی از هدف های برتر اداره »افغانستان«و دراز مدت تفاهم منطقه یی در مورد 
، تشنج منطقه یی نسبت به سال پيش، بيش تر »هند«تا » ایران«از . اما، هنوز هم کار به جایی نرسيد. رفت

  .گردیده است
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م مبنی بر حذف نام آن طالبانی . م. داده شود تا پيشنهادی را به شورای امنيت س اجازه» افغانستان«بایست به  -٢
. می برند، از سياهه سياه آن سازمان» القاعده«که دست رد بر کار برد خشونت می زنند و رابطه شان را با 

وده است تا چنين تالش زیاد ننم» اوباما«اما، . حاضر نشده است تا به این امر موافقت نماید» روسيه«تا حال 
  .    به دست بياورد» روسيه«امتيازی را از رهبران 

بتواند مذاکره » افغانستان«بایست فيصله نامه یی را صادر نماید تا به اثر آن حکومت . م. م. شورای امنيت س -٣
ا ر» .م. م. س«و خود » ناتو«، »امریکا«را  شروع نماید و فرصت ان را ميسر بسازد تا » طالبان«با 

که  » هند«و » روسيه«این امر می تواند تا کشور های مانند . تشویق نماید تا این جریان را یاری برسانند
  .حاضر نيستند چنين اعالميه یی را حمایه نمایند، تشویق نماید تا به آن تن در دهند

که به کشور باز می و خانواده گان شان را » طالبان«، مسوؤليت امنيت »افغان«و » ناتو«بایست نيروهای  -۴
کميته بين «و » در امور پناهنده گان. م. کميسون عالی م«نهاد های جهانی مانند . گردند، به دوش بگيرند

برای فراهم نمودن کمک به طالبانی که بر می گردند همکاری » افغانستان«با حکومت » المللی صليب سرخ
برای از ميان بردن دیگر . کار و آموزش فراهم گرددبایست برای بازگشت کننده گان خانه، . تنگاتنگ نمایند

  .نياز های شان که در جریان ساکن شدن دوباره با آن ها رو به رو می گردند، اقدام همه جانبه صورت بگيرد

کمک هایی در خط فراهم آوری کارکنان بيش تر، سرمایه بزرگ تر و آموزش  آشتی ملیبه موسسه و نهاد  -۵
، نيروهای غرب و موسسه های یاری »افغانستان«در این راستا، با رهبری حکومت . بيش تر صورت بگيرد

دهنده  بشری دست به طرح و اجرای برنامه همه جانبه و روشن برای فراهم ساختن امنيت برای طالبانی  که 
  .بازگشت می نمایند و فراهم ساختن امکان ها برای پذیرش به تر، بزنند

و خانواده شان فراهم » طالبان«را تشویق نمود تا زمينه امنيت را برای بازگشت » پاکستان«بایست اردوی  -۶
بایست تا . نموده سهولت هایی را در گذرگاه های مرزی با یاری موسسه های خيریه جهانی، به وجود بياورد

در  .برای ایجاد یک حزب سياسی یاری برسانند» طالبان«را تشویق نمود تا به » عربستان«و » پاکستان«
مثال . این زمينه، نمونه هایی از گروه های مخالف وجود دارد که به ایجاد حزب های سياسی دست زده اند

این امر ضربه کاریی را به . می باشد» حکمتيار«بارزش، حزب سياسی مربوط به پيروان سابق گلبدین 
برای رسيدن به دشمنان در دنيای  را» اوباما«این امر، راه . وارد می نماید» طالبان پاکستانی«و » القاعده«

  .اسالم که بار ها آن را تکرار نموده است، هموار می سازد

و یا محل دیگری فراهم نمود تا در آن با دل » عربستان«جای بيطرفی مانند » طالبان«بایست برای رهبران  -٧
بایست باقی » امریکا«. زندبه گفت و گو بپردا» ناتو«و » افغانستان«بيغم و با امن با نماینده گان حکومت 

به سر می برند، رها سازد و به آنان اجازه داد تا به » گوانتانامو«را که در » افغان«مانده زندانيان 
  .و یا هر کجایی که می خواهند، بر گردند» عربستان«، »پاکستان«، »افغاستان«

باور باقی می مانند که به تر تا هشت ماه دیگر  به این» طالبان«تا آن گاهی که چنين سياست روشن و علنی اعالن نگردد، 
آسيب پذیر است، راه » افغانستان«آن جا را ترک نمایند و آن گاهی که درک کردند که » امریکایيان«انتظار بکشند، بگذارند که 

  .اما، این امر بار دیگر جنگ داخلييی را به راه می اندازد. برای کشتن باز نمایند» کابل«شان را به سوی 

  »ضعيف«دید گاه های پــُر تناقص مال 
این اثر . در برابر انتخاب پــُر چرخش قرار دارد، در برابر ما کتابی قرار دارد» افغانستان«در همين لحظه هایی که 

  .برای بار اول خواننده گان را در قلب دیدگاه ها و طرز تفکر طالبان با خویش می برد

و سفير آنان » طالبان«، وزیر سابق »ضعيف«آن را مال عبدالسالم . ،، نام دارد»طالبان«زنده گی ام با ٫٫این اثر به نام 
این کتاب در اصل . به سر برده است» گوانتانامو«او کسی است که مدت چار سال را در بندیخانه . نوشته است» پاکستان«در 

 F.Keuhnکيوهن . ف«،، و  A.Strick van Linschotenالکس ستریک از لينشوتن «آکتاب را . نوشته شده است» پشتو«به زبان 
این دو محقق و کاوشگر در . ،، به زبان انگليسی ترجمه و برای درک سهل و ساده اش آن ویراستاری گسترده نموده اند

  . زادگاه طالبان زنده گی می نمایند» کندهار«

،  به »طالبان«او همانند دیگر . شدتولد » کندهار«در یک دهکده خاکزده یی در والیت . ع١٩۶٨در سال » ضعيف«
هيج نوع رشد و انکشاف . او پدر و مادرش را در کودکی از دست داد و چون بچه یتيمی بزرگ شد. خانواده مالیان تعلق دارد

و  رفتار. او به مسجد درس می خواند و بر زمين دیگران کار می کرد. باز ننموده بود» افغان«اقتصادی راه به این گونه ده های 
» پاکستان«به . ع١٩٧٩درسال » شوروی«عشيره اش پس از تجاوز . کردارش را ارزش های قبيله یی و انتقام، قالب می زد

در سال های . دست بزند» شورویان«اما، او در سن پانزده سالگی به صورت مخفی به کشور باز گشت تا به نبرد با . گریخت
  .، به جنگ پرداخت»عمر«به شمول مال عيسایی او زیر اثر فرماندهان گوناگون،  ٨٠

که هر جنگجوی » شوروی«او در وضع به شدت دشوار از گونه نبود غذا، دوا، جنگ افزار و ریزش هميشگی بم 
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  :در بخشی از این اثر می خوانيم. در آن قرار داشت، دست به نبرد زد» افغان«

تا نمی دانستم که چگونه ماشه تفنگ کلشينکوف را من ح. من آن گاهی که در صف جهاد پيوستم پانزده ساله بودم ٫٫
همه زمينه » روسان«اما خط های  جبهه نبرد با . از جنگ چيزی نمی دانستم. بکشم، چی رسد که در راس گروهی قرار بگيرم
  ،،.آرام آرام به فرمانده یی گروه های متعدد مجاهدان دست یافتم... های دشوار آموزش جنگی را برایم فراهم نمود

به دوش » کندهار«پرداختند، وظيفه مالیی را در ده یی نزدیک » افغانستان«به ترک » شورویان«او، پس از آن که  
. او تصویر تمام قدی از این که چگونه جنگ ساالران و جانيان وضع بحرانيی را در جنوب به ميان آوردند، می کشد. گرفت

ی های باربر و دیگر موتر ها پول می گرفتند، زنان را دزدی و بر آنان تجاوز اینان با ایجاد راه بندان در شاهراه ها، از الر
در زمستان سال . اولی بود» طالبان«او، یکی از همان . جنسی می نمودند و پسران جوان را بچه بی ریش خویش می ساختند

  .ار نماینداو با دیگر جوانان همفکر پيوست تا روی هدفی برای بر خورد با جنگ ساالران ک. ع١٩٩۴

  :خود می نویسد. تا همين اکنون هم وفادار باقی ماند» عمر«او به به مال 

بعد . به همه، تا جایی که گپ برای زدن دارند، با احترام و دقت گوش می دهد و گپ شان را نمی برد) مال عمر(او ٫٫
  ،،.از آن با نظم و همه جانبه به پاسخ می پردازد

سوگند » عمر«شرکت نمود هرکدام از شرکت کننده گان به مال » طالبان«موسس در جلسه » ضعيف«آن گاهی که 
هيچگاه پناه گاهش را » طالبان«به همين دليل، فرماندهان مهم . این سوگند هنوز هم به قوت خویش باقی است. وفاداری خوردند

  .بعد او به مقام های باالیی دست یافت. افشا ننمودند

از سوی » طالبان«خزانه . کابل را گرفتند، او به حيث وزیر دفاع تعين شد. ع١٩٩۶ال در س» طالبان«پس از آن که 
در اثرش از او یادی نمی » ضعيف«اما، . این یاری را تامين می کرد» اسامه«. ع١٩٩۶پس از سال . ، پــُر می شد»پاکستان«

  .نماید

آن . ع٢٠٠٠این کار در سال . نام می برد» پاکستان«در آغاز کتابش با نفرت از استخبارات خدمات داخلی » ضعيف«
او ادعا می نماید که بر تالش آن دستگاه . گمارده می شود» اسالم آباد«در » طالبان«گاهی آغاز می گردد که او به حيث سفير 

ن شيرین در بر خورد با آنان سعی می کردم نی چنا ٫٫او خود می نویسد،. که می خواست او را استخدام نماید، دست رد گذاشت
چون سرطان » پاکستان«استخبارات خدمات داخلی  ٫٫باشم که قورتم کنند و نی چنان تلخ که تفم،، او در جای دیگر می نگارد،

از » افغانستان«هر رهبر  ٫٫،، بعد می خوانيم،.تار دوانده است» افغانستان«که در بدن انسان ریشه می دواند، درسراسر بدن 
ادعا دارد که او شبکه خویش را به وجود » ضعيف«،، .ولی هيچکدام از چنگش فرار ننموده انداین امر شکایت سر می دهد 

  ؟!چی چيزی در سر می پروراند» طالبان«در مورد » استخبارات«آورد و از این راه آگاه بود که 

ر می دهد، بسيار زیاد در این اثر، از آن ها گپی به ميان نمی آورد و یا آنها را در حاشيه و سایه قرا» ضعيف«آن چی 
لب به » القاعده«حرفی به ميان نمی آورد، هم چنان در مورد » طالبان«به » استخبارات«او هرگز از یاری مالی و مادی . اند

این قدر نزدیک می گردد، چيزی نمی » اسامه«قهرمانش  با چنين سرعتی به » عمر«سخن نمی گشاید، و این که چگونه مال 
آخر نی . با زنان به شمول منع آنان از درس و سبق، دهان نمی گشاید» طالبان«ز برخود بيرحمانه و ظالمانه او همچنان ا. گوید

  .به شمول سنگسار، سکوت اختيار می کند» طالبان«آخرین او با بر خورد خشن و جزای بيرحمانه 

ا مقام های جهانی در محدوه تنگ رابطه شان را ب» طالبان«با تحميل فشار بر . ع٢٠٠١درسال . م. م. آن گاهی که م
رابطه اش با سفارت . می توانست مالقات نماید» امریکا«و » غرب«یگانه کسی بود که با نماینده گان » ضعيف«قرا ر داد، 

سپمتبر،  ١١در روز های بعد از . را تسليم نمایند، باقی ماند» اسامه«در تنگنای این امر که بایست » اسالم آباد«در » امریکا«
او از سفارتخانه های غربی تقاضا می نمود به ملل  متحد . جلوگيری نماید» امریکا«او با سراسيمه گی تالش نمود تا از یورش 

که به این امر باور داشت که امریکایيان جرات » عمر«او با مال . نامه می نوشت و از کشور های اسالمی طلب کمک می کرد
کمتر از ده در صد احتمال دارد که امریکا جز  ٫٫می نویسد،» عمر«او در مورد ذهنيت مال . حمله را نمی نمایند، مالقات نمود
  ،،.احتمال حمله، هر گز وجود ندارد. تهدید به کار دیگری دست بزند

» ضعيف«ا سپردند یا به گفته »امریک«به . ع٢٠٠٢در ماه جنوری سال . »پاکستان«او را استخبارات خدمات داخلی 
اخرین آرزویش به . در پناه حکومت به سر می برد» کابل«او اکنون در . کشيد» گوانتانامو«ز آن، راه اش به پس ا. فروختند

باور ندارد، اما، به حيث یک افغان و یک  مومن و مسلمان، » القاعده«او می گوید که به . گفته خودش، صلح و مصالحه است
در این خانه، همه ما حق زنده . خانه خانواده گيش است ٫٫که افغانستان، او در مورد چنين می نویسد. دارد» طالبان«تمایل به 
  ،،.هيچ کس حق ندارد آن را از ما بگيرد. این امر بایست بدون تبعيض و با حفظ ارزش های مان صورت بگيرد... گی داریم

  گردد؟ » افغانان«هرگز می تواند خانه یی برای همه » افغانستان«آیا  

  .ن ارزش و لياقت داشتن چنين حقی را دارندآنان به صورت یقي
  .ع٢٠١٠جنوری  ٢٠
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