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 ی جنرال اسد دران ۀمتن مصاحب
 

 افغانستان مورد پاکستان در ی.اس.آیآ سیٔ ر سابق
 

 گرانقدر!  یها خواننده
 

 نیپس  یمردم مظلوم ما درسالها  هیپاکستان عل  ینظام  یمقام ها  یها  ینیآفر  بتیدخالتها، توطئه ها، مص  ۀچند سلسل  هر
 ریاست،  باآنهم الزم دانستم مطلب ز دهیمنطقه و جهان به اثبات رس یکشورها ۀهم یافغانها، بلکه برا ینه تنها برا

 ۀو هنگام کایامر یمتحده  االتیطالبان درمذاکرات با ا یستیترور رگروهی" اخیروزی"پ ۀرا، بخصوص دربحبوح
قبال   پاکستان در استیس یروزیپ یطالبان" را به معنا یروزیپ"  نیا گر،یکباردی ،یاسیبرگشت آنها به قدرت س

 افغانستان" به توجه برسانم:                                                                         
 

زعامت  یازجنراالن متقاعد پاکستان که درسالها یک ی ،یقیجنرال صد دیعرض کنم که چند سال قبل، بر دیقبالً با 
" آن کشور با صراحت وزین  ی" د   ۀمصاحبه با روزنام  کیدر  داد، یم مرا انجا  یمهم رسم  فیوظا  زمشرفیجنرال پرو

 گفته بود که :  یو بدون پنهانکار
 

افغانستان   بیتخر  ی( ارتش پاکستان هستند که درصورت ضرورت، براۀری)ذخ  زفیر  یروهایطالبان ِ افغانستان، ن" 
           "                       .شودیهند ازآنها کارگرفته م هیو همچنان عل

  رهیالجز با خبرنگار دیگفت وشن کیکه در دی( را بخوانی)جنرال اسد دران یگرپاکستانیجنرال د یمصاحبه  نک،یا
انجام داد.    یگرید  تر  شرمانهیب  حاضران، اظهارات آشکار و   از  یریتعداد غف  آکسفورد لندن و به حضور  پوهنتون  در

 : دی" کابل به نشررس"هشت صبح ۀمروزنا یدیخورش۱۳۹۴و نهم حمل سال  ستیب ۀشمار مصاحبه در نیمتن ا
 

 یآن کشور که شما زمان  یسازمان استخبارات نظام  ای   ی.اس.آیآ  ژهیازنقش پاکستان به و  ای! آی" پرسش: جنرال دران
                     د؟یهست مانیجنبش طالبان پش جادیدرا د،یآن بود سیر

 مانیآن زمان بود. تا هنوزهم ازآنچه انجام شده است، پش طیشرا یازهایاز ن یک ی می: " آنچه را که ما انجام دادجواب
 ."    میکرد یالزم بود، باز کهیکه ما آن طور کنمیو من فکرم ستمین

 نیو مجاهد  یرشورویکه بعداً درافغانستان از زمان سقوط اتحادجماه  یو اتفاقات  دی: با توجه به آنچه که شما گفتپرسش
  ست یدرحال  نیداد. ا  دیرا ادامه خواه  ی باز  نیع  د،یکه اگردو باره برگرد  دیشما گفته ا  م،یُرخ داد، اگربه گذشته نگاه کن

                                                                                            د؟یبود استیس نیدست اندرکارهم یکه شما زمان
 .                    دادمیانجام م افت، یبهتر ازآنچه انجام  یرا اندک یکه باز ستین  ی: شک جواب
 دیدادیو آموزش م زیرا تجه یشتریطالبان ب ایبه چه معناست؟ آ د،یدادی" انجام میبهتر ی"باز دییگویم ی: وقتپرسش

 را...؟                                                یطالبان کمتر ای
خاطر  نیحکومت نشدند و به هم جادیقادر به ا نیمجاهد ،یرشوروی: )باخنده(: نه. بعد از خروج اتحاد جماهجواب

 گروه طالبان ظهورکرد...                                                   
 د،یکرد تیاواخر، شما بصورت مستمراز طالبان حما نیو درواقع تا هم یرشورویوط اتحاد جماه:  بعد ازسقشیپر 

بود که دولت،  نیزهمیکنند ن ایکه آنها قادر شدند دو باره خود را اح یلیو تنها دل دیکرد زیآنها را آموزش داده و تجه
 بود، مگر نه؟                                                                       ن واقعاً ظالمانهیکرد و ا تیارتش و استخبارات پاکستان آنها را حما

کابل برداشتند، اما   میمصالحه با رژ  یگام را برا  نیو بعد ازاشغاِل افغانستان، طالبان نخست  ۲۰۰۱جواب:  بعد ازسال  
مقاومت  یدربرابِراشغاِل خارج خواهندیم است که نیا لشیکردند، دل ایگرفته نشد. اگرآنها دوباره خود را اح یجد

 دارند...                                                                                 ییهمسو انمردم افغانستان نسبت به طالب ۀبرسه حص کیکنند، 
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 ۀازجامع یبخش ۀندی. طالبان نماستین یشک  نیدارند، در ا یمردم تِ یکه آنها حما نستی:  اگرمنظورشما اشیپر 
آن است که شما از آنها به صورت    یبه معنا  نی. ادیبساز  یاسیآنها را شامِل رونِد س  دیافغانستان اند. اما شما تالش کرد

                          دست به انفجاروانتحاربزنند؟                                      نستانتا درافغا دیکرد ِزشانیکرده و تجه تیحما انهیمخف
قدرت و   یکه صاحِب مقدار نیبا آنها وارد مذاکره شود، مگر ا ی که چگونه ممکن بود تا کس میبگو خواهمی: مجواب

                       نگرفت...                                      یجد  یمصالحه را کس یدرخواست آنها برا۲۰۰۲هم بود که درسال   لیدل نیبودند. به هم ینفوذ نم
ً یدق نی: اپرسش  ...                                                                                                 کندیم هیرا توج لهیوس دهدفیگویاست که م یمیارقدیروش بس کی قا
جناح صاحب نفوذ و قدرت  کیاگر  نکهیمدرن هم است. به خاطرا اریروش بس کی نیا کنمی: من فکر م جواب

  ۀ مسأل کیاقع گفت وگو از موضع قدرت، کس حاضر به گفت و گو و مذاکره با آنها نخواهد بود. در و چینباشد، ه
 است.                                                                                         یاتیح

 دیطرف شما طرفداِر گفت و گو با آنها هست  کی؟ از    خیو هم به م  دیزن  یکه شما هم به نعل م  رسدیپرسش: به نظر م
شان اسلحه داده شود تا   یگفت و گو آماده شوند که برا یبرا توانندیم یکه آنها صرفاً زمان دییگویم گریو ازجانِب د

 در تناقض با هم اند.                                                                               یهردو کم نیبه راه   اندازند. ا رانتحار و انفجا
"  گرانید یدولت که از سو کی تیهزارجنگجو به حما۲۵تا ۲۰متشکل از یقوم یمگروِه شبه نظا کی: اگر جواب

 ابد،یدست  تیو موفق تیحد ازقابل نیکه به ا شودیم نیقادر به ا شود،یروبه زوال خطاب م ایدولت شکست خورده " 
 کف ِمحکم بزنند.                                                                            کی انش ان یطالبان و حام یتا برا خواهمیتاالر م ن یدر ا ن یمن از حاضر

 طالبان کف بزنند ؟!                                                                   ی: برا پرسش
                                   ، کامالً                                                    ی: بل جواب
.  میکن یمسأله را بررس نیا یکم دییای. بدیصحبت کرد یخارج یروهایحضوِر ن هی: شما درمورِد مقاومت علپرسش

درصد   ۷۵درساِل گذشته، طالبان مسووِل قتل  یبه نقل ازسازماِن ملِل متحد، ازمجموع سه تا چهارهزار تلفاِت ُملک 
 کف زده شود؟                                                                                          نطالبا یبه خاطرش برا دیاست که با یزیچ نیا  ایآنان اند. آ

 کشته شده اند ؟   یخارج یها روین ۀ:  چند نفر به واسط جواب
 درصد    ۲۵کمتر از  یزیچ دی:  شاپرسش
 ام.  امدهیجا ن  نین به خاطر دعوا برسِر ارقام اهم کمتر، اما م دی: شا جواب
. شما در پاسخ به سؤال من دیهست یجنراِل باز نشسته و صاحِب منزلِت اجتماع لکرده،ی: شما شخِص تحص پرسش

کشته است. من و شما در   گرچقدریطرِف د ستیکه مهم ن دییگویدرصد ازتلفاِت جنگ درافغانستان م ۷۵برقتل  یمبن
سال،  کیطالباِن افغان، آنهم در  ۀبه واسط  یهمه فرِد ُملک  نیو شما به خاطر قتِل ا میر ندارجنگ حضو دانیم
                                                                                           م؟یشان کن نیو تحس میآنها کف بزن یتا ما برا دیخواهیم

  کیکمتر کشته اند. در یخارج یها رویکه ن دییاست. ممکن است  شما بگو یجنگ  نیچن ِعتیطب ن یو ا ، ی: بل جواب
                                                                        .                            شوندیمردم خواه ناخواه کشته م ،یجنگ  نیچن

  ، یهمکار یو پاکستان به جا  کندی)پاکستان( کُمک مگریدالربه جناحِ د اردهای( ملکایجناحِ جنگ )امر کی: ...پرسش
 مضحک و مسخره باشد؟                                                                                                       اریجنگ، بس  ن یکه ا  رسدی. به نظر نمکندیم  تیطالبان حما  ایو از دشمِن کُمک کننده    رودیم

 .                                                                                                   میکرد افتیدر م،یگرفت یپول م دیکه با ارکمترازآنچهیکه بس کنمی:)باخنده( : من فکرم جواب
تان ندادند و هم    یشما باشند، برا  یکه عاشِق چشم و ابرو  یها آنهمه پول را به خاطر  ییکای: صد البته که امرپرسش

 .                                                                   دیامن  فراهم کن یشان پناهگاه ها یو برا دیکن تیو ازدشمناِن شان حما دیآن ندادند تا برو یبرا
 .                                                                       میداد بی: ما آنان را فر جواب
  یو دو رو نیکشور خا کیرفتار  ر، یاخ یشما، رفتار پاکستان در طول سالها ۀصورت، بنابرگفت نی:  در اپرسش

 بوده است ؟                                                                     
                                                                          .                   ستیبه  حضورتان در سرکس ن یازین د،یستیگرفتن همزمان از دو اسپ ن ی : اگرشما قادر به سوار  جواب
 ،یبکاریعمِق خباثت، فر ،یسخناِن جنراِل پاکستان نیمصاحبه و ا نیا یازالبه ال تواندیاکنون خواننده م پس،

 یافغانستان، را بخوب ۀملت بخون نشست هیجانب پاکستان عل یهایپرور ستیو ترور ییدو رو ،یزیخونر ،یشرانداز
 .                                            دیدرک نما

 (انی)پا
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