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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  م٢٠٠٨جنوری / ٢٠/١٩                     ديپلوم انجينيرکريم عطائی
  
  

  آشتی با طالبهای افغانستان
  

م خود را وقف ٢٠٠٨جنوری / ٢٠/١٩ چاپ زوريخ سرمقالۀ آخر هفتۀ مو رخ ) ِان، ِست، ِست(روز نامۀ با اعتبار
  .نالين تقديم می گرددعنوان باال کرده است که اينک مطالب آن به مطالعه کنندگان پورتال افغان جرمن آ

  

  
  

عدم اعتماد . هدف انتحار کننده و محرکين آن براورده شد ،انفجار انتحاری شروع هفته در يگانه هوتل معتبر کابلبا 
، از طرف نمايندگان نظامی ندرًا به وقوع پيوستياين گونه اعمال انتحاری که در ماهای آخير کث. بزرگتر شده است

 و اما منتقدين در اين . تلقی می گرددضعف طالبان يک سلسله شکست ها در حمالت نظامی،خارجی در کابل، بعد از 
  . سراغ دارند مقامات مبارزه با طالبان را خوشبينانه عاليم راه گمیتخمين

  

  رول پاکستان
 آن  مسؤولعد از سقوط طالبان قبل از شش سال کهترين  سالی بود بين  خون برای افغانستانبدون شک سال گذشته

که تحت حکمفرمائی احزاب اسالمی قرار دارند و از بغاوت کنندگان از مناطق قبايل . ازهمه بيشتر پاکستان است
 طالب ها را ٩٠همين همسايۀ شرقی بود که در سالهای . کنترول اسالم آباد بر آمده اند، به افغانستان نفوذ می کنند

  .  را تحقق بخشنداستخدام کرد تا در افغانستان عاليق ستراتيژی خود
در مناطق ولی پريزيدت مشرف در برابر طالبان .  بعضی از کدرهای قاعده در پاکستان دستگير شده اند تاحالگرچه

اس ندارد از اينکه با اسال ميست ها، حمايه کنندگان او هر. ا جديت کامل به خرچ نمی دهدپاکستانی آنه عقب نشينی
در  ،کليد موفقيت نظامی بر شورشيان در افغانستان. يوند دوستی عقد کندطالبان، در برابر احزاب ديموکرات، پ

آيا اينکه افغانستان جديد باتمام زحمات نظامی و سياسی غرب يک دولت ناکام خواهد بود، باز هم . پاکستان قرار دارد
  . به اسالم آباد تعلق می گيرد

آيا بله، اين طالبان کيانند؟ . مۀ طلبان سر زبانهاستهروقت در افغانستان يک انفجار صورت می گيرد بدون وقفه کل
 بد نام و بی اعتبار بعد ، مذهبی اند که در مدت بيش از پنجسال حکمفرمايی توام با ترور متعصباين ها همان پيروان

لبان د که گويی از زمين قرت شده باشند؟ به يقين طام چنان به عجله کابل را ترک گفتن٢٠٠١از سقوط کابل در نومبر 
اهداف و انگيزه گروپ های متعددی هستند که .  نبودند چنينو هيچگاه هم. يک سان و با دسپلين تنظيم نگرديده اند

  .  سرحد را نمی شناسند دبين شانمقاومت سياسی، جنايات و قاچاق مواد مخدر. های متفاوت دارند
 قوماندان رهبر فراری مال عمر قرار دارد واف به اساس تخمين عمومی هستۀ فوالدين را گروپ می سازد که در اطر

پيروان پياده تخمين شده نمی تواند و هميشه در .  به آن عالوه می شوندقرآن های تربيه شدۀ مدرسه های پاکستانی
 بعضی اقوام پشتون و هم چنين کالن کار های قريه يا گروپ  دهاقين ، يکه ملکانِ جيره خوار  ؛ پسرانتغيير هستند
د يا در جنجال با مفسدين اداری در منطقه با ناز ديگ شريکی قدرت پس پا احساس می کنکه خود را های محلی 

 می  حمايت در افغانستاناز طرف شاننبايد با تروريست های قاعده که زمانی  طالبان. طرف مقابل متحد شده اند
  .شدند، مساوی پنداشته شوند
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  اتحاد قابل شک
 مراد از  و در بارۀ الحاق طالبان معتدل مذاکره بعمل می آيد شورشيان باز بصورت ممتد دوبارۀدر کابل با تقويه شدن

ق قرار گرفت که درعراق ياين نظر از آن جا در محراق عال. آن طالبان است که قانون اساسی را قبول داشته باشند
سنی مذهب را که قبًال  وخ رسيکائی ها موفق گرديدند اشخاص صاحبدر آن جا امر. آشتی ملی روی دست گرفته شد

د و افراطيون را تجريد کنند فداری از خود بکشنربه طند و در برابر قوای خارجی می جنگيدند دبا قاعده همراه شده بو
  .اين روش در عراق اقًال تا حال راه گشاه بوده است. صورت موثر به شکست مواجه سازندو ب

ه کرزی يک قدم فراتر گذاشت. را با طالبان معتدل جستجو می نمايد کرارًا بيان داشته که تماس هارهبری افغانستان ت
 که حاضراست حتی با مال عمر و جنگساالر حزب اسالمی حکمتيار و رئيس سابق او چندين مرتبه بيان داشت. است

اين هردو جنايت . ز جنگ بردارندحکومت مذاکره نمايد و آنها را به ماموريت دولت بپذيرد  در صورتيکه دست ا
 ،طرف ديگر بر ضد اين عمل از.  قابل سؤال آشتی را می فرستداز يک طرف کرزی عاليم. ی می باشندکاران جنگ

 امر اخراج داد زيرا اين ها خود سرانه در محالت با از کشور حاديۀ اروپا و يونو رات های  اهچندی قبل  نمايند
  .آنها به جرم تهديد امنيت ملی متهم گرديدند. ندشورشيان مذاکره سر داده بود

 ازهم تفريق شده می توانند؟ حکومت افغانستان در ين سؤال متفق نيست که با شورشيان  به بد و خوبآيا طالبان 
به اکثريت  متعلق ،که در گذشته با طالبانتا جک های اتحاد شمال . ام هدفبا کی و باکد ؟مذاکره بپردازد يا خير

  .می جنگيدند، از مذاکره با آنها طرف داری ندارند ، هاپشتون
 در آن  و دست داشتند،٩٠کرزی چندی از مجاهدين سابق را که درجنگ های خونين خانه جنگی، شروع سالهای 

مجاهدين دربرابر قوای . جمله پشتون ها را نيز در حکومت شامل کرد و يا در ديگر پست ها  در خدمت دولت جا داد
در پارلمان جنايت کاران جنگی، قوماندان های مليشيا و هم چنين طالب های سابق شامل هستند .  جنگيدندشوروی می

 آنها قبل از يک .نموده و پيروان شان را با تحفه و پست ها تجهيز می کنند را تعقيب  خودکه هريک عاليق جداگانه
  . ب جزائی رهايی بخشدرسانيدند که بايد ايشان را از تعقيتصويب را به اليحه يی سال 

  ). مترجم.شورا اليحه را با تعديل کوچک نافذ کرد(کرزی، نظر به فشار از طرف غرب، اين قانون را توشيح نکرد 
م جهت آشتی ٢٠٠٥ که در اخير سال ) پالن عدالت انتقالی (عمل می کرد با توشيح اش و اضحًا ضد پالنی کرزی

 سی سال اخير تقاضا می شود تا اعتماد یاری حقوقی و سياسی جنايات جنگيدر اين پالن پاک ک.  ملی قبول کرده بود
م از تشکيل يک محکمۀ ٢٠٠٨الی سال . به دولت و مشروعيت آن تقويه يابد که يک عمل ضروری پنداشته می شود

 و صاحب کرزی که بين غرب، اتکای رهبری اش، و مجاهدين سابق. اختصاصی جنايات جنگی سخن در ميان بود
در تذبذب قرار دارد، قدرت ندارد و هم نمی خواهد مسؤولين ) مترجم. مراد از تنظيمهای قدرت طلب است ( وذنف

    .نقض سنگين حقوق بشر را به محکمه بکشاند
  

  متغيرطرفداری های 
 مثلبانی دارند، که از طالبها پشتيسفيدان اقوام پشتون  و رهبران محل  همچنان يقين کامل حاصل نيست که ريش

جامعۀ پشتون . بدون ياری اين ها کمتر امکان ميسر است جلو شورشيان گرفته شود. عراق، جبهۀ خود را تغيير دهند
 اور گان های سياسی که  بهطرفداری از قوم مهمتر است نسبت . از اسالم و عنعنات پدر ساالری مشخص استعميقًا 

ی بانی ها با رهبران اقوام از نظر تکتيکی و منفعت،  می روی ديگر سکه اين  است که پشت. در کابل خلق گرديده اند
رول عمده و . قوای خارجی چندين پهلو داردمقاومت در برابر حکومت کرزی و . دنتوانند شب درميان از هم بپاش

ه  اقوام باهم و مناقشات ايديولوژی بين اقليت تجدد طلب با افکار غربی و عنعنه پرستان اسالمی ک هایمهم را رقابت
  .روش های زندگی غربی برای شان نفرت آور است، بازی می کند

آنچه مردم  از همه .  به خوبی دست نخواهد يافت در افغانستاننی او ضاع امنيتبهر صورت بدون بهبود امور ام
 شان هایبيشتر خواهان آن اند صلح، کمتر فساد اداری، شرايط قابل تحمل زندگی و يک آيندۀ مطمئن برای اوالد

   جامدمشکور تفسير  انجاميد،کابلبا تسخيرم ١٩٩٦در سال طالبان که نبايد فراموش گردد که غلبۀ موفقيت . ستا
  . صلح و نظم داده شده بود بهقرآن نبوده بلکه مشکور و عده هايست که برای بازگشت

  
  پايان

  
  


