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  جوی حقيقت وجودی طالبان و در جست
   نقد کتاب–

 
بيش از ھرجای ديگر در باره آنھا  در اين کتاب. را به دست بگيريم" طالبان"در جستجوی معمای طالبان شايد کتاب 

اما اين ذوالحياتی . آنھا فقط در افغانستان ريشه نداشته ، ايجادشان به پاکستان نيز مربوط است. مطلب می توان يافت،

  .گويای تمامی حقيقت وجودشان نيست

ا پشتون ھا و بلوچ ھ: مشترکات مردم اين دو کشور به دو قوم مربوط است که در دو سوی مرز مشترکشان می زيند

به لحاظ فرھنگی اشتراک اين دو کشور بر برداشت . که البته اولی بيش از  دومی برای طالبان تعيين کننده است

عربستان سعودی و پاکستان . در اين جا نفوذ عربستان سعودی نيز به ميان می آيد. ويژه ای از اسالم تکيه دارد

  .وی بودندکمک رسانان اصلی مجاھدين در مصافشان عليه اشغالگران شور

 در مطبوعات مھم پاکستان و انگلستان در باره ١٩٨٠يک خبرنگار پاکستانی به نام احمد رشيد در سال ھای دھۀ 

وی اطالعات فراوان خويش را از ميان گزراشات بسيار خويش در کتاب . مقاومت افغانستان گزارش می نمود

ه کتاب که با انبوھی از اطالعات مواجه می گردد، به به ھمين دليل نيز گاھی خوانند. منعکس نموده است" طالبان"

  . سرگيجه می افتد

او نشان .احمد رشيد به اشتباھاتی که مجاھدين افغان مرتکب گشته و جانبداری مردم را از دست دادند، اشاره می کند

خاطرنشان می وی ھمچنين . می دھد که چگونه امريکا از مجاھدين برای به زانو در آوردن شوروی استفاده کرد

سازد که چگونه مجاھدين با يکديگر به جنگ و کشتار پرداخته و مردم را به سوی طالبان راندند و چگونه طالبان به 

کمک پاکستان و عربستان سعودی در مقابل آنھا موفق به پيشروی گشتند و تا چه حد امريکائيان در برخورد با 

که تا چه ميزان اقتصاد طالبان به مواد مخدر و قاچاق وابسته بوده و او متذکر می شود . طالبان در خيالبافی بودند

  . چرا آنھا برای آينده و بازسازی افغانستان بدون طرح و برنامه می باشند

رشيد به روشنی خاطر نشان می سازد که چقدر اين کشور به مين آلوده گشته و ماھانه به چه ميزان عليل انفجار مين 

 .ه می گرددبه تعداد آنھا افزود
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بخشی که به نشر جديد کتاب افزوده است اشاره ای نيز به طالبان پاکستان می نمايد که رفته رفته   وی درپايان در

کشور مزبور را در اختيار خويش در آورده و به بی اعتمادی حاکم ميان ايران و پاکستان نيز اشاره می کند که برای 

  .ايجاد صلح در افغانستان زيانبخش است

 .از اين کتاب سه ترجمه به زبان فارسی منتشر گشته است
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  :يادداشت
ل شده ان را متقب اب طالب ۀ کت امع آن را با تشکر از ھمکار گرامی ما که زحمت مطالع ا ج ه صورت مختصر ام  و ب

  :معرفی داشته اند، بايد بيفزائيم
با حرکت از اين موضع که ھيچ نويسنده و گزارشگری در جھان و جود ندارد که با نوشتن يک کتاب، به دنبال ھدف 

تۀ  ه نوش ی ب د، وقت يد"خاصی روان نباش د رش االً " احم ستگی ھای احتم ق و واب د عالي ز برمی خوريم نباي  خاص ني
  .بگيريمرا به مراکز قدرت در پاکستان ناديده " احمد رشيد"

ستان را در تحوالت  ه نقش پاک ا ضمن آن ک اب می کوشد ت ستانی در سراسر کت ر پاک چه نامبرده از موضع يک نف
ای  ی پ دارد، وقت وظ نگھ وعش را محف افغانستان مثبت و بزرگ جلوه دھد تا به ھمان پيمانه حق ابراز نظر دولت متب

ر می آيد، کوشش به عمل می آورد به ميان فجايع اتفاق افتاده در افغانستان  اری ب رد و غب رين گ ورد کمت ا در آن م ت
از جمله در درگيری ھائی که بين آحاد مقاومت رسمی و سياست . اداره ھای پاکستان ننشيندناپاک و خون آلود دامان 

ام مطالب ضد ملی آنھا عليه نيروھای مستقل ملی که به کشتار ب ان تم يرحمانۀ دگرانديشان کشور منجر می گردد، چن
يچ  وئی در اساس ھ و گ د ت سبت می دھ ان ن اختۀ افغ ستان س ی " ی."اس.آی"را به اين و يا آن به اصطالح رھبر پاک

  .وجود نداشته و آن احزاب مجری ھدايات آن نھاد جھنمی نبوده اند
د پيشنھاد ما به تمام خوانندگان پورتال آن است،  ھر زمانی که می خواھند کتابی را دردست بگيرند نخست از ھمه باي

د ز دقت الزم نماين ر ني ه آن خب ه . در رابطه با نويسندۀ کتاب و اھداف و انگيزه ھای نويسنده در تھي ا ب سأله تنھ ن م اي
دمحدود نمانده بلکه بايد در رابطه با آثار نويسندگان غربی ده چندان از دقت" احمد رشيد"کتاب  ار بگيرن و .  بيشتر ک

  . بکوشند تا نگفته ھای کتاب را از ورای قسمت ھای سفيد کتاب بخوانند
                                                                                 به ا ميد آنروز

 AA-AAاداره پورتال                                                                            


