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 Political سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١٠ دسمبر ١٦برلين ــ 
  

  
  
  

  به گفتۀ احمد رشيد
  

  "ندـره اطالبان آمادۀ مذاک"
  

 "فاشيستی ــ کربالئی"رژيم و تمويل به تحريک را ست و کابل نازنين ما "وراشاع"يا خود م رَّـَحامروز که دهم ُم
ارصد ساله شکوه و از زدن و کندنهای يکهزار و چ ساخته اند، ميخواستم در همين باب بنويسم "سياهپوش"ايران، 
 ، چارده قرن همو بنگارم، که بعد از را عنوان کرده »"حسين"و داستان " کربال"کاه کهنۀ «  ميخواستم. سر دهم
  :هنوز

است و سينه زنيها و زنجير زنيها و قمه زنيها و سر شکستنها هست و سياه پوشيدنفرياد و واويالگريه کردن است و 
  :ميخواستم بگويم که از برای خدا و از برای افتو روز قيامت. ست"خود را َپرت و پوست کردنها"و 

وحشت و  !!!!!دهيد و نه باعث آزار خلق خدا گرديد را آزار به سر عقل آئيد، نه خود کمی !!!!!ديگر بس است
جهان در قرن بيست و يکم چکر ميزند و شما هنوز در خم يکهزار و !!!!! خـُرافات هم از خود حد و اندازه دارد

 گذشت و صدها هزار "کربال" در وطن بجان برابر ما افغانستان هزاران !!!!!ارصد سال پيش بند مانده ايدچ
ی بی شمار ديگر را "حسينها" می آفرينند و "کربالها" فرنگی "يزيدان و شمران" شهيد شدند و هنوز هم "حسين"

  !!!!!!!!!!!!!يدگريه کن" حسين ها" و اين "کربالها"برويد و به حال اين شهيد ميسازند؛ 
  !!!!!!!نواسۀ پيامبر را در زير خاک آرام بگذاريد و ديگر زجرش ندهيد! از برای خدا

  
 ١٦لی؛ ميخواستم از همين سنخ بنويسم و حتی چرب تر و سخت تر، که چشمم به مصاحبه ای در شمارۀ امروز ب

آب آمده و تيمم برخاسته "مثل آن بود که .  زير عنوان باال افتاد"تاگس شپيگل برلين" روزنامۀ ٢٠١٠دسمبر
 المانی به از "احمد رشيد پاکستانی" فراموش گشت و جايش را ترجمۀ گفتار "کربالی معال" ماجرای "!!!!!باشد

  .گرفتدری 
  

    Christine Möllhoff"  کريستينه ميولُهف: "مصاحبه کننده 
  
  

  

  به گفتۀ احمد رشيد
  

 "طالبان آمادۀ مذاکره ميباشند"
  

 ، که يکی از مختصصان برجستۀ امور افغانستان است،"احمد رشيد"ژورنالست و مشاور سياسی پاکستانی، 
  .در مورد چانسهای موفقيت پالن ناتو در افغانستان، ابراز نظر ميکند" تاگس شپيگل"ای با ضمن مصاحبه 
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  : سؤال
آيا شما . ديگر به ظفر در افغانستان معتقد نيست" اتحاديۀ اروپا"را مدار اعتبار قرار بدهيم، " ويکی ليکس"اگر نظر 

  هم بدين نظر هستيد؟
  

  :جواب
 و سپردن ٢٠١٤اما پالن ناتو مبنی بر خروج تا سال . ر از دست رفته استنميخواهم بگويم که افغانستان دگ

انتقال مسؤوليت در جوشاجوش . مسؤوليت به قوای افغانی، بدون مذاکرات صلح با طالبان، محکوم به شکست است
 که از عهدۀ  صاحب اردو و پوليسی نخواهد بود،٢٠١٤افغانستان تا سال . يک نبرد خونين، نتيجۀ مثبت داده نميتواند

بدست آوردن پيروزی نظامی بر طالبان، . ازينرو مذاکره با طالبان يگانه راه خواهد بود. اين کار بدر شده بتواند
  .    خواب و خيالی بيش نيست

 

  :سؤال
  .دنمگر بسا تحليلگران شک دارند، که طالبان عالقه مند مذاکره باش

  

  :جواب 
 معاون اين شورا، . آمادۀ مذاکرات ميباشدیطالبان قديم است، تا حد زيادشورای کويته که متشکل از حلقات رهبری 

مال برادر اين مذاکرات را با تکيه بر شورای . مالبرادر، قبًال با ملل متحد و اتحاديۀ اروپائی مذاکراتی انجام داده است
در ماه فبروری دستگير نمود، وی را " آی اس آی"اما استخبارات پاکستانی . کويته و رهبر آن مال عمر، انجام داد

هند اغرب وقت زياد ندارد، چون طالبان سال آينده قدرتمند تر خو. عمل کرده بود" آی اس آی"چونکه بدون استيذان 
اگر . مرتبط اند، در مضيقه قرار ميگيرد" القاعده"شورای کويته آهسته آهسته از طرف طالبان جوان، که با . گشت

  . جنگ است، قدرت را بدست بگيرد، ديگر چانسی برای مذاکره وجود نخواهد داشتهمين نسل تندروی که ماحصل
  

  :سؤال
  افغانستان شناس  ديگر، مکتوب سرکشاده ای به بارک اوباما نوشته و از وی خواسته ايد، تا بدون ٢٢شما يکجا با 

  چرا رئيس جمهور اتازونی از خود تردد نشان ميدهد؟. اتالف وقت با طالبان داخل مذاکره گردد
  

  :جواب 
مؤسسات کمک رسانی از .  اقدام شده اند زمينه واردبسا ممالک اروپائی طرفدار مذاکره با طالبان اند و يا اينکه در

همين اکنون خط روشن . اما اتازونی به يک نظر نيست. قبيل صليب سرخ، سعی دارند که با طالبان در تماس آيند
 به ٢٠١١اوباما طرفدار خروج هرچه زود تر از افغانستان بوده و ميخواهد که سال . سياسی در واشنگتن ديده نميشود

ايشان در نظر . اما پنتاگون و جنراالن درين جنگ قدرت غلبه حاصل کرده اند. وايش از افغانستان آغاز نمايدخروج ق
اروپا مگر اين ستراتژی را به نظر شک می بيند و به موفقيت آن . دارند، که اوًال طالبان را در ميدان جنگ بشکنانند

 .باور ندارد
  

  :سؤال
   شود؟مذاکرات صلح چگونه بايد پيش برده

  
  :جواب

اول بايد اتازونی و حکومت کرزی، اسيران . بايد دست به تدابير اعتماد بخش زد، تا فضای جدی مذاکرات آماده گردد
سپس بايد سازمان ملل متحد تالشهای خود را . موافقت کنند" اور بند"بعد بايد طالبان به يک . طالبان را آزاد بسازند

بايد ايران نيز وارد اين پروسه گردد، که به مانند . ۀ هند و پاکستان را، تقليل بخشدتشديد نموده و تشنج بين دو همساي
  .  پاکستان، از طالبان حمايت ميکند

 
  :سؤال

رهبران آن وقت طالبان در هنگام مذاکره با شما، افتتاح يک دفتر رسمی را در يک مملکت سومی پيشنهاد نموده 
  .مائيدآيا شما ازين مفکوره حمايت مين. بودند
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  :جواب
يک نمايندگی رسمی به طالبان عزت نفس داده . چون طالبان يک فکتور مهم اند، بايد گپ شان شنيده شود. بلی؛ مطلقًا

. ايشان را تا حدی مستقل  از پاکستان ميسازد، که هميشه ميخواهد مذاکرات صلح را زير نظر خود داشته باشد
اين امر . بسر ميبرد، از ده سال بدين سو در واقع منزوی گرديده استشورای کويته که در پاکستان در حالت خفاء 

  .اينجاست که اين شورا نياز به تماس با جهان خارج دارد. تصوير شورا را از جهان، متأثر ميسازد
  

  :سؤال
طالبان، آيا ممکن خواهد بود که بزودی با رهبر . نام المان بحيث سرزمين ميزبان چنين دفتری، بر زبانها رفته است

  مال عمر، که بحيث تروريست قلمداد ميگردد، سردچار گرديم؟
  

  :جواب
چنين دفتری از چهار يا پنج عضو عالی رتبۀ طالبان، که . البته که شديد ترين تدابير امنيتی، الزم می افتد. گمان نکنم

. بود، نمايندگی خواهد کرداز صالحيت کافی برخوردار بوده، ولی زير اثر شورای کويته  برهبری مالعمر،  خواهد 
مگر المان در زمينه در رستۀ اول  قرار نخواهد . المان بحيث ميانجی در افغانستان از عنعنۀ طوالنی برخوردار است

بهترين مکان ممالک خليج خواهند بود، که از شورای کويته دو ساعِت  پرواز فاصله دارند، و طالبان ارتباط . داشت
  .فکر کنم، که اتازونی نيز در زمينه موافقت خواهد کرد. ان احساس خواهند کردفرهنگی نزديک تر با ايش

   

  :سؤال
مگر اين کار بعد از ده سال جنگ و هزاران . شما طرفدار آنيد که آخراالمر طالبان باز در قدرت شريک ساخته شوند

  قربانی، شکست خجالتباری برای جامعۀ بين المللی نخواهد بود؟
  

  :جواب
مگر کدام الترناتيف عملی ديگری برای اين کار وجود . اين امر را ميخواهند بحيث يک شکست بينگارندبسا کسان 

بدترين حالت، مشتعل شدن يک جنگ جديد داخلی . اگر اين امر زوال پرستيژ هم باشد، بايد غرب آن را بپذيرد. ندارد
ن پشتونها و غير پشتونها نسبت انتخابات بي. تشنجات در افغانستان رشد خطرناکی را نشان ميدهند. خواهد بود

جنگساالران در شمال . پارلمانی  و انزجار روزافزون در برابر حکومت کرزی، بحرانی بزرگ ايجاد گرديده است
  .خطر بروز يک جنگ جديد داخلی، بسيار زياد است. کنترول بيشتر را بدست گرفته ميروند

  

  :سؤال
  . افزايش استدر غرب نيز انتقادات بر کرزی رو به

  

  :وابج
وقتی از اتازونی حمايت ميکند و . وی از جوانب مختلف زير فشار قرار دارد. کرزی با آشفتگی روائی عمل ميکند

وی اينک به غرب بديدۀ انتقاد مينگرد و . کرزی در هر صورت خواهان ختم جنگ است. بعد با آن مخالفت ميورزد
   .ازونی قدرت آوردن صلح را نداردوی معتقد است که ات. از آن دل خوش ندارد

  
 
  

  :مترجمتبصرۀ 
  

اين  زهراگين رد تبليغات بهشگافته و  طرف مقابل را بسخنان  همانند هميشکه ميخواستم 
  !!!!واميگذارم آزادۀ پورتال دۀعهدۀ خوانناين کار را ب امابار ين  ا.نادی طالبان بپردازمُم
  


