
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 
 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

  ۱۲/۲۲/۱۱۲۲ ،زوریخ / سویس           عبدالحسیب حکیم

 

 در نقش یک مصلح « پدر طالبان» 

 گرڅایاز روزنامۀ تاگس ان

 
 

میشوند، او در  مثل مال عمر از شاگردان او محسوبرتبه ای افراد بلند 

ئی صحبت میکرد. موالنا، امریکاموعظه های خود از نبرد علیۀ نیروهای 

 ورزد که به یقین کامل راۀ مذاکره هم وجود دارد. رار میاصسمیع الحق 

در پاکستان، تدریس نموده که از  یاین عالم ارشد در یکی از مدارس قرآن

از رهبران طالبان نسل در این مدرسه چندین  .باشد نام خوب برخوردار نمی

اند، سمیع الحق در موعظه های خود باالی جنگ علیۀ افغانستان تربیه شده 

 میورزد. رارصادر افغانستان  امریکا
 : در پاکستان یمدیر یک مدرسۀ قران ع الحقموالنا سمی                          

 حل نیست"  ه  "خونریزی را                         

 آوردن شورشیان به میز مذاکره کمک نماید.همزمان موالنا سمیع الحق میگوید که میخواهد در 

بیرون رفت از  ه  رارا برای مذاکره و  اضالع متحدۀ امریکا،" باال بردن امیدواری است که تالش پیشنهاد "پدر طالبان

 آسان میسازد.را جنگ ده ساله  

تمایل به  ا  لبان واقعهم سمیع الحق به صفت میانجی ظاهر نشود، ولی موقفگیری اش واضح میسازد که در بین طااگر

 مذاکره وجود دارد.

 له وجود داشته باشد".ضعاین م خروج از ه  سمیع الحق میگوید: "باید یک را

 حل نیست".  ه  او اضافه مینماید: "خونریزی را

 

 فشار خروج

تمایل برای  ،دخارج نمای ۱۱۲۲متحده می خواهد نیروهای خود را از افغانستان تا سال  ضالعبا توجه به این واقعیت که ا

 مذاکره از همه وقت قویتر شده است.

به میز مذاکره مجبور سازند. تا حاال نتایج ان را به آوردن بر پاکستان  فشار می آورد که آنها باید  شورشیضالع متحده ا

 .ثمر بوده است در این رابطه بی

فشار نظامی بر شورشیان از طریق  متحده نیز بر این باورند که هنوز هم بیش از حد ضالعاز طرف دیگر مقامات ا

 در پاکستان الزمی است. بی پیلوت عملیات در افغانستان و حمالت طیاره های

 

 "صحبت کردن و مبارزه" را شیوۀ عمل میدانند

که نمیخواهد نامش فاش شود در بارۀ این ستراتیژی میگوید: "ما آنها را سرکوب می کنیم، شواهد  امریکایک فرستادۀ 

 ،هد که مردم تمایل دارند که به یک توافقی برسند"نشان می د

 "پاکستانی ها به ما می گویند که بعضی از آنها )طالبان( می خواهند مذاکره نمایند."

 

 فارغین نامدار

سمیع الحق در سن هفتاد سالگی شخصی است که در دو طرف سرحد )خط دیورند( از جانب ستیزه جویان احترام 

باشد. مال عمر طالب بلند دارالعلوم حقانیه مسمی است، امتیاز فارغ التحصیالن مشهور را دارا میمیشود. مدرسۀ او که به 

 و هم رهبر شبکۀ حقانی در مدرسۀ او تدریس شده اند. رتبۀ

یان دشمن خطرناک پنداشته امریکاشبکۀ حقانی که در عمل از مناطق سرحدی پاکستان عملیات را سازمان میدهد، برای 

 میشود.

این مدرسه در نزدیک شهر  شاگرد  دارد. ۰۱۱۱تأسیس گردیده و در حدود  ۲۴۲۱مدرسۀ  دارالعلوم حقانیه در سال 

شاگرد را تدریس  ۰۱۱سمیع الحق در حدود  که با افغانستان وصل میشود، موقعیت دارد. یپشاور، در پهلوی سرک

 مینماید که در آیندۀ نزدیک از مدرسه فارغ میشوند.

http://www.tagesanzeiger.ch/
http://www.tagesanzeiger.ch/


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

زانو در مقابل  سالگی به درس شروع کرده اند، آنها چهار اند، از خورد تحصیلمشغول  که در مدرسۀ او یشاگردان

استاد شان نشسته اند. سمیع الحق به آنها میگوید، شما باید به جهاد آمادگی بگیرید. در اینجا اسالم سازش ناپذیر تدریس 

 میشود.

به افغانستان صادر  خواستاسالم ناب که رژیم طالبان در دهۀ نود می اینجا نه تنها دعوت به جهاد صورت میگیرد، بلکه

 ، در این مدرسه  در عمل پیاده میشود.دنمای

 

 عدم اعتماد و خواسته های بیش از حد

و متحدان آن  در افغانستان را بر حق دانسته و اشاره می کند که  متحده  ضالعمقاومت حاضر در برابر اع الحق سمی

 با مذاکرات نیز بسیار مشکوک میباشند. طالبان دیگر، 

جناح های رقیب را نکه برخی از طالبان معتقد بودند که مذاکرات جز  یک نمایش چیزی دیگر نبوده و آنهم به منظور ای

 از هم  بپاشانند.

شوم، این  اضافه مینماید:  "نه حکومت پاکستان و نه هم اردو از من تقاضا نموده که به صفت میانجی ظاهر سمیع الحق

گوش یرفت، در صورتیکه از من در این رابطه تقاضا صورت گیرد،  طالبان به حرف من پذ لیت را خواهمومسؤ

 داد. "خواهند 

 وار است."ـه اساس دانش استـرام و بـط ما با احتـد: "روابــزایــطه اش با شورشیان می افـدر مورد راب "سمیع الحق"

یی ها باید نشان دهند که طالبان را فریب نمیدهند. طالبان افراد عاقل اند که با تالش های فریبکارانه خوب امریکاولی 

و شبکۀ  امریکامتحدۀ  ضالعبا وجودیکه تماس های ابتدائی صورت گرفته، به گونۀ مثال بین هیئت ا آشنا میباشند. 

 ن مستقر اند، طالبان رسما  به مذاکره حاضر نخواهند شد.متحده در افغانستا ضالعحقانی، اما تا زمانیکه نیروهای ا

 

 پایان

 
 


