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   تورنتو–پيکار پامير . ک 

٢۵.٠٨.٠٩  

  
  طالبان به مثابه ابزار سياسی کشور ھای  خارجی

  
موافقت طالبان غرض مذاکره  با رييس  ماه سرطان سالجاری، خبر مبنی بر ٣٠شبکه اطالع رسانی افغانستان به تاريخ 

ُقبل از آنکه روی اين موضوع به تبصره بپردازيم ، اينک بريده ھايی از ا ظھارات . دولت افغانستان را به چاپ رسا نيد

بعضی از شخصيت ھای پاکستانی در اين زمينه را درج می نماييم تا خواننده ھای گرامی  به نکات حساس آن توجه 

  :فرمايند

اسکای "  تلويزيونی د پاکستانی در گفت و گو با شبکۀز مشرف رييس جمھوری سابق و يکی از جنراالن ارشپروي

حامد کرزی از مدتھا پيش خواستار گفت و گو و مذاکره با طالبان بوده است که در اين راه کم و بيش : "  گفت "  نيوز

اما يکی از .  مفکری در دولتش دعوت نموده استھم موفق بوده و عده ای از طالبان صلح طلب را به ھمکاری و ھ

بزرگترين مشکالت کرزی، طالبانی ھستند که قصد خلع سالح شدن را ندارند که دولت پاکستان علی رغم  مشکالت 

  " .گفت و گوی کرزی  با سران اصلی آنھا فراھم نمايدفراوان، سعی کرده است تا زمينه را برای 

روابط عميق و ھمه جانبه ی آی اس آی با جنگجويان  در زمان :  " گفت " ان ان سی "بريد جنرال اظھر عباس با 

 یاردوی پاکستان ھنوز ھم با فرماندھاناتحاد آنھا با امريکا و در روز ھای جنگ شوروی در افغانستان وجود داشته و 

 ھيچ ادارۀ. . .  ميباشد  در تماسنظير مالعمر، جالل الدين حقانی ، مال نظر و گلبدين حکمتيار از حزب اسالمی

برقرارماند و روابط برحال ) ما(استخباراتی در ھايش را به روی تنظيم ھای ديگر نه می بندد، بنابران تماس ھای 

 ميانجی را با يک اکره با امريکا بنشاند تا وظيفۀکه طالبان را روی ميز مذ اردوی پاکستان توانمندی آنرا دارد. است

  . "کرات بين طرفين در گيردر جنگ را ترتيب اثر دھدجھش آنی و آغازيدن مذا

 مداخله گران جدی در امور افغانستان ميباشد،   که از جملۀجنرال حميد گل سابق رييس استخبارات نظامی پاکستان

   :گفت

 مين کرده ميتواند و آنصرف يک شخص آنرا تأ  تاحدی که به منافع امريکا در افغانستان مربوط می شود،" . . . 

 اوباما از طريق اردوی پاکستان به مال عمر رسايی پيدا ادارۀ. . . که صرف مال عمر است شخص کس ديگری نه ، بل

آيا او نظر به کدام تعريف و تعبير تروريست بوده ميتواند ؟  آيا او به کدام عمل تروريستی اقدام کرده . . . کرده ميتواند 

  "   و چنين عملی را مرتکب شده است ؟ 
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را در کانادا به نشر می رسا نيدم، درھمان روز ھای نخست که داره " پگاه"  فرھنگی  –گاه که ماھنامه ی سياسی آن

 ١٩٩۵را در شمارۀ سوم سال " اسرار طالبان " ن طالبان وارد افغانستان شدند، تفسير سياسی تحت عنوا) دھاره(

  :عرض رسا نيده بودم ه ن چنين به چاچ رسانيده در قسمتی ازآ مذکور بميالدی نشريۀ

ريق تنظيم ھای مزدور ی که ظرف چند سال اخير از طه پاکستان با نفوذ عميق و گسترده اواقعيت امر اينست ک "  . . . 

 نيروی بی رحم استخباراتی خويش در تار و پود سر زمين عزيز ما حاصل نموده و آزادی عملی که ابر و بالواسطۀ

گی حيات  وسرنوشت سياسی  کرده است ، نه تنھا کليد  چگونفغانستان به پاکستان عنايتقدرت اياالت متحده در مورد ا

ھم اندازی جناح ھا و کشتار و تاراج و ه ميھن مان را در کف گرفته اند که در کار ناروای ويرانگری، ناامن سازی، ب

  . " شت  آن دست داشته و خواھد دافغانستان تا سرحد تحليل و تجزيۀتزلزل ملت و دولت ا

  فسير سياسی معروض داشته بودم که ،و در پايان ھمين ت

 آن رنگ و  تازه ای به ما می تراشند، بهِگان ِ  جفا پيشه، بتتگاه ھای جھنمی بيگاندر اين روز گار سختی که دس " 

ش می نھند و در ی بخشايند و خنجر تيزی ھم در کفبدان م) اسالمی ( د ، اسم و رسمی با پسوند نمی دھ" افغانی " بوی 

چار سوق قدرت نمايی و بيداد گستری ھا رھايش می کنند ، ديگر در ھمچو موارد مھم ، مردم ما نه بايد خوش باور و 

م  مطالعه و بررسی نمايند تا  نظامی را با دقت کامل و احتياط الز– نو ظھور سياسی  باشند ، بلکه ھر پديدۀزود پذير

  . " ھا را تکرار نکنند" کاشاي"

 طالبان از کرده ام که مھارنمودن دارۀھمچنان،  تا کنون ضمن نگارش ده ھا مقاله و تبصره ، بر اين واقعيت تلخ تأ کيد 

 خونريزھرگز از خود ات نظامی پاکستان بوده  اين دارۀ استخبار بدست جنراالن  نا جوانمرد شبکۀروز اول تا کنون

ا نيز پيوسته تکرار کرده ام که از مالعمر تا بن الدن و از گلبدين  تا ساير اين نکته ر. استقالل رأی  نداشته و نه دارند

سر کرده ھای تروريستان در پناھگاه ھايی که از طرف استخبارات پاکستان برای شان تدارک ديده شده، به سر می برند 

دالر و دينار، آنھا را در اختيار که ھرگاه  کاخ سفيد می خواست ويا ھرزمانيکه بخواھد ، جنراالن پاکستانی در بدل چند 

 خواست امپراتوری امريکا چنين نبوده ًن صورت ، غايله تقريبا فرو می نشيند که مسلما ميگذارند و درآمقامات مذکور

  . و نيست 

  :اکنون وقتی اظھارات جنراالن  کھنه کار آی اس آی را می خوانيم و می شنويم که صراحتا ميگويند

البد با اسامه بن الدن (کستان با فرماندھان نظيرمالعمر، جالل الدين حقانی، مالنظير و گلبدين وھنوز ھم اردوی پا"  

اوباما ازطريق اردوی پاکستان به مالعمر "  : و يا  به قول جنرال حميد گل پاکستانی "   در تماس ميباشد،)  . . . 

َشکر کشی ھای امريکا و متحدانش در افغانستان و يا تعيين آيا ديگر دليلی به تجاھل و ل "  . .. رسايی پيدا کرده ميتواند

جوايز چند مليون دالری غرض دستگيری رھبران تروريسم  و دامن زدن به ترس و تھديد و تبليغ و تداوم انفجار ھا و 

  باقی خواھد ماند ؟ . . . انتحار ھا و 

بازيھای سياسی و تبانی ھای مخفی زيادی ميان  چون انگيزه ھای چنين عشوه ھا وسخنان جنراالن پاکستانی چيست ؟  

کشور ھای روسيه، امريکا، پاکستان، عربستان سعودی و بريتانيا در قبال مسايل افغانستان جنگزده ادامه دارد،  

بودی ھند و افغانستان سوگند ياد کرده اند، در ھر مقطع از زمان ،  با ن کھنه کار پاکستانی که برای نابنابران، جنراال

رنظر داشت ظرافتھا و اقتضاآت ھمان بازيھای سياسی سخن گفته و ميگويند  و نبض زمان و دپلوماسی الزم را در د

  . کف دارند

در محيط ارگ جمھوری کابل، در ميان "  مذاکره با طالبان"  اند که از مدتی بدينسو؛  ولولۀھموطنان عزيز ما شاھد

ی از نشرات گفتاری و نوشتاری و حتا تصويری ، در دفاتر نامزد ھای کرسی رياست جمھوری، در حلقات بعض
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سازمان ملل و کاخ ھای رھبری قدرتھای بزرگ و فرماندھان نظامی آنان گرم تر شده است ، چنانکه  سخنگويان کشور 

 "بی نتيجه بودن جنگ" و  "  رشيان عدم پيروزی نظامی در برابر  شو" ھای غربی ، حتا جنراالن ارشد نظامی آنھا از

 سخن به ميان می آورند و به ايما ھا  و اشاره ھای سنجيده شده ، اين افکار را پخش ميکنند که گو يا امپراتوری امريکا،

ُ اروپايی و غيره قادر نيستند در مقابل چند تا جاھل تفنگدار و سر برپيمان ناتو ، کشور ھای پيشرفتۀ  قرون وسطايی  ِ

  .گی نمايندتادايس

 سياسی در دستگاه ھای  يک تبانی خطرناک و مقاصد نھفتۀِآيا اينھمه اظھارات ، ايما ھا و تبليغات شام تا بام ، بدون

  استخباراتی آنان  ممکن خواھد بود؟ 

به حال ، وقتی جنگھای زرگری ھشت ساله ميان نيرو ھای ناتو به رھبری اياالت متحده  عليه طالبان و القاعده را 

ی در اين جنگ نداشته اند ، بلکه موجبات تقويت و تکامل قدم به که نه تنھا تا کنون ھيچ  پيروزيبررسی گرفته می بينيم 

 روی تقسيم ًعمدتا( که اختالفات درونی اعضای ناتويمادام. قدم تروريسم در افغانستان و پاکستان را نيز فراھم آورده اند

 مقامات ارشد کنندۀ" نوميد " ه صور ت عمده  ، آنگاه که اظھارات  ضد و نقيض و برا می نگريم) غنيمت در افغانستان

کشور ھای ذيدخل در قبال طالبان را می شنويم ، وقتی رقابت اشخاص و جناح ھای ذيدخل تنظيمی  و جھادی و دولتی 

مال عمر، بن الدن ، گلبدين  و ساير افغانستان بر سرنزد يک شدن با طالبان را نظاره ميکنيم ، زمانيکه می بينيم نه تنھا 

ا روی ميز مذاکره با امريکا نيت کامل دارند، بلکه  حتا از سوی پاکستانی ھرکرد ه ھای شورشيان تا ھنوز  مصوس

 در زير چتر حمايتی رژيم کرزی  ًده می شوند و ھمچنان،  وقتی ديده می شود که بخشھايی از اين شورشيان  قبالنشان

 حتا جسارت نامزد شدن غرض رسيد ن به کرسی رياست جمھوری افغانستان را می نمايند، درچنين تجمع کرده اند و

َحالتی بايد از مقامات امريکايی و اروپايی پرسيد که پس چه نيازی به لشکرکشی و بمباران و تحميل تلفات جانی و مالی 

ريسم که شما گويا در صدد دستگيری آنان گسترده به ھردو جانب ظرف ھشت سال گذشته بوده است ؟ چرا رھبران ترو

ن ، آنھم در حمايت کامل آی اس آی اند؟  درصورتيکه آنھا تا کنون در تحت يد ، تا کنون زنده و سالمت و مصوھست

به نکردند؟ باز، اگر اين حمايت مقامات پاکستانی بوده اند، چرا مقامات امريکايی استرداد آنان را از پاکستانی ھا مطال

گان تروريسم شامل ليست سياه سی آی ای امريکا قرار دارند، پس مذاکره با آنان و سھم دادن شان در قدرت سر کرد

  دولتی  به چه معنا و مفھوم خواھد بود ؟

ُار و مکتب سوزی و سر بريدن  و وحشی گری ھايی از اين قبيل بد و زشت و غير انسانی و اگر ترور و انفجار و انتح

ِخشودنيست ، پس چرا بجای آنکه  شر آنھا از سرباالخره جنايت نا ب  افغانستان ، منطقه و جھان کم ساخته  مردم غمديدۀِ

عمل می آيد تا در ه شود، آنان روز تا روز بزرگترساخته شده به نفع شان تبليغات صورت گرفته و از آنھا دعوت ب

  قدرت دولتی سھيم شوند؟ 

استفاده نموده با طالبان بايد کرزی از اين فرصت "  اظھارنمود که  ًرا انگليس اخيه ھمين سلسله، وزير امورخارجۀب

  ." عمل آورده  جدی بمذاکرۀ

، حمايتھای ست ،  پرده از روی تالشھا ی سریعالوه ازآنکه اين اظھارات ، کامال بيدردانه ، ھدفمندانه و توطئه آميز ا

.  ھم در درازنای ھشت سال گذشته را بر مال می سازدمخفی و تقويت کردن ھای حکومت انگليس در برابر طالبان،  آن

 افغانستان االی مردم بی پناه و عذاب کشيدۀبرای انگليسھا ، امريکايی ھا و ساير کشور ھای طماع، اين  مھم نيست که ب

در طول سالھا چه گذشته و يا چه خواھد گذشت ، بلکه برای قدرت ھای مذکور ، رسيدن به ھدف ھای تعيين شده و 

بنابران، معامله ، مذاکره ، امتياز دھی و باالخره سھيم شدن مجدد . حصول منافع مورد نظر شان ارزشمند بوده و ھست
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طالبان در قدرت دولتی افغانستان و غيره ، ھيچ زيانی به حکومت انگليس و ديگران نخواھد رسا نيد ، بلکه ھمه گونه   

  .  بند افغانستان خواھد بود و بسزيان  و مصيبت  خونبار آن صرفا متوجه ملت در

ھمينجاست که جنراالن سيه کردار پاکستان با کرشمه بازيھا ی شان ، برای  اوباما رييس جمھور امريکا و ولينعمتان 

برتانوی خويش می فھمانند که آنھا ھنوز ھم در خدمت حاضر اند و قدرت آنرا دارند که از گوش رھبران تروريست ، 

گان خونريز گرفته آنھا را باالی ميز مذاکره با امريکا بنشانند،  مشروط به آنکه به و انفجار دھندشان انتحاری ُآدمک

  .  تکرار کيسه ھای شان  پر ساخته شود

پس آيا مردم عزيز ما حق نخواھند داشت  وجود نيرو ھای خارجی در کشورشان و فرياد ھای دموکراسی خواھی 

ال کننده بدانند ؟  آيا به مورد نخواھد بود اگر مردم افغانستان  خود شان را فريب اروپا و امريکا را ميان خالی و اغف

خورده و سر زمين مادری شان را تخته خيز برنامه ھای وسيع ابر قدرتھا بدانند ؟  آيا ملت افغانستان و ساير ملل جھان 

ادق ، دلسوز و قابل اعتماد  نيست حق نخواھند داشت بگويند که ھچ کشوری، ھيچ قدرتی و ھيچ رژيمی به حق شان ص

  و نخواھد بود ؟

ھموطنان عزيز ما به ياد دارند که در سالھای اول اشغال افغانستان توسط نيرو ھای امريکايی ، روزی اعالم گرديد که 

مالعمر با  " ن بود که گفته شديکروزپس ازآو اما صرفا "  مال عمر در يک محل واقع در ارزگان محاصرشده است " 

  ." محاصره فرار کرده است موترسايکل از حلقۀ

ما ، در ھمان وقت گفتيم که شايد سربازان بی خبر از اصل پاليسی کشور ھای شان ، اقدام جدی به دستگيری مال عمر 

صادر گرديده و بنابران ، بايد برای " باالھا " نموده باشند، مگرچند ساعت بعد، دستور انصراف از گرفتاری وی از 

  !ين ميگفتند که  رھبر تروريست ھا با موتر سايکل فرارکرد ، ھمين و بس منتظر

امروز، وقتی بازھم سخن ھا و دپلوماسی ھای جانب پاکستان در قبال افغانستان و وکالت کردن ھای آنان از طالبان و 

رم متوجه گان بی آزانريھا و خيانت ھای بيگتعيين تکليف برای افغانھا را می نگريم و می شنويم ، بار دگر به غدا

 قاطع می رسيم که قدرت ھای ذيدخل در امور افغانستان ھنوز ھم ميخواھند  کشور ما را از بلند ميشويم و به اين نتيجۀ

گاه ھای بازی سياسی و تمسخرغرورآميزو شيطنت بارخويش آلوده در خون و خاکستر ببينند  و شاھد وجود ملتی فقير ، 

  !   باشند که ھرگزچنين مبادذليل و محتاج در قلب آسيا

   ما ميگذریای که از کوچۀ معــــــشوقۀ
  !ر باش که سر می شکند ديوارش ـباخب

  )پايان (                                                                                       

   

  

  

  


