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 ۲۰۲۱جون   ۰۸سه شنبه        فریده نوری                                                                    

 افغانستان 

 بیست سال فرصت های از دست رفته

 و ختم  قسمت پنجم

 مصاحبۀ لو ماند با احمد رشید، خبرنگار پاکستانی 

 ( Le Mondeمنبع: اخبار لو ماند ) 

   2021ماه می   31به نو دوش  30تاریخ: یکشنبه  

 (  Jacques Follorouخبر نگار: جک فولورو )

 مترجم: فریده نوری 

 ... ۀ گذشتهبه ادام

،  ها  نویسندۀ یک تعداد زیاد کتاب  احمد رشید یک خبرنگار و نویسندۀ پاکستانی، متخصص تحریک طالبان است. وی

، که در آن مخصوصاً به امریکا خاطر نشان می سازد که در  است  (۲۰۰9از آن جمله برگشت طالبان در سال )

 دید دوباره نماید، زیرا خطر باختن جنگ موجود است.ستراتیژی خود باز

  داحزاب سبب شکننت  کثر  برای به وجود آمدن  (  ۲۰۱4ـ    ۲۰۰۱رد نمودن حامد کرزی در سال های )آیا    سوال:

 نشد؟  کشوریای دوباره حشدن ا

دوران شوروی را به خاطر خواهد آورد، که    ،احزاب سیاسی  هجواب:  به تخمین کرزی رجعت به یک سیستم مطلق

را تعقیب کردند. این یک اشتباه دیگر   آناز خود در مملکت به جا گذاشته است. ملل متحد و امریکایی ها    بدخاطرات  

بیله یی را  قبود. نتیجه رئیس جمهور تمام قدرت را در دست داشت. یک سیستم چندین حزبی شاید می توانست منطق  

قبل از این که این چنین یک سیستم بتواند وظیفه اجرا    سبب به وجود آمدن ساختار های دیموکراتیک گردد.بشکناند و  

 کند، باید تمام مردم مخصوصاً در مناطق قبایلی تعلیم داده شوند.
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  تبصره مترجم: ]در این قسمت نه سوال و نه جواب آن حقیقت دارد، زیرا در زمان کرزی به تعداد زیاده تر از صد 

گردید. با سیستم یک   و راجستر  مندان در وزارت عدلیه ثبتحزب توسط رهبر های جهادی و قومندان ها و تمام زور

 [ .هیچ نوع ارتباط ندارد یحزبی شورو

 به افغانستان شدند؟ دوبارهبرگشت طالب ها موفق به  گونهسوال: چ

جا یک جمعیت بزرگ پشتون ها  مخصوصاً در شهر کراچی، که در آن    ، جواب: اکثریت شان به پاکستان فرار کردند

زندگی می کنند. در آن جا از مدارس دینی آن منطقه، مبارزین را جذب نمودند و از سرویس استخبارات پاکستان  

 .ندومتولد شاز خاکستر خود  د دوبارهنپول و اسلحه به دست آوردند. به این ترتیب طالبان توانست

وب افغانستان را از نظر انداختند، منطقۀ که در آن جا تحریک ورت وسیع  جنصدیگر، که امریکایی ها به    دلیل

 آسان ساخت.  را نلبااط ۀکار برگشت دوبار به همین دلیل طالبان ریشه داشتند،

بمباران  که از یک تعداد حمالت هوایی امریکایی ها ، مخصوصاً بمباران عروسی ها و    ست  درد و الم ای دلیل دیگر،  

د که مردم خود را به دامن طالب  شسبب    ، این حوادثسبب آزار و اذیت مردم عامه گردید  ، کهجنازهدر هنگام دفن  

 نمودند. شنگتن استفادهاندازند، و طالب ها بسیار زیرکانه از این خالی دیدگاه سیاسی وها بی

هنگام رسیدن قوای ناتو در   که داللت به  ۲۰۰6و شروع  ۲۰۰5آخر سال تا  گسترش قوای امریکایی در این قلمرو

هیچ وقت   می افزود،  در این منطقه  عساکرش  دامریکا با وجودی که مکرراً به تعدا،  معطل بود  ،می نماید  جنوب

 . نشد مناطق موفق به کنترول آن

 افغانستان  برگردند؟   صحنۀ، طالب ها هیچ گاهی نمی توانستند دوباره در انبدون پاکستپس سوال: 

افغانستان، میالدی در شروع    ۱993در ارتباطات خود سابقه دار هستند. از سال  البان  ط  جواب: استیال و تسخیر 

این پشتیبانی   ،ندشدند و هم مسلح گردیدتمویل مادی    هم  و استخبارات پاکستان  نظر توسط اردو  ۀاز هر نقط   طالب ها

 بسیار متغییر و در نوسان بود. بعضاً روابط شانبا وجود آن و حمایت اساسی و بنیادی بود. 

عضی از طالبان و حتی رهبران بعضاً، آی اس آی  به طور تنگاتنگ آن ها را کنترول می کرد و در صورت لزوم  ب

،  مراعات نمی کردند و از آن تخطی می کردند  را  بود  که توسط اسالم آباد برای شان تعین شده  و حدودی   شان که حد

اجازه  به    ،و اسالم آباد انحطاط یابد و طالبان آزادانه  ینفوذ آی اس آ  . و این هم واقع می شد کهمی نمود  نیزندا

 تصامیم شان را پیدا کنند.

. همچنین در شروع سال های پاکستان در ستراتیژی خود همیشه می کوشد که افغانستان را از هند دور نگاه کند

و دیگر  ،  ندیکی "طالبان خوب" بود که با پاکستان علیه هندوستان کار می کرد  ،میالدی در نظر اسالم آباد  ۲۰۰۰

 حامد کرزی.....  .ندکه از دهلی نو کمک می خواست  ند"طالبان بد" بود

همین بازی دوگانۀ مشهور و  می نمود:    تشان علیه القاعد حمای  ۀمبارز  دراسالم آباد، واشنگتن را  ر عین زمان  د

 پاکستانی ها می باشد.

 سوال: آیا امریکایی ها برای افغان ها  عین خاطرات وحشتناک را می مانند که شوروی ها از خود باقی گذاشتند؟

]ارزیابی شده بین پنجصد و پنجاه هزار الی دو ملیون    ۱9۸9و    ۱979  سال های   جواب: تعداد قربانی های ملکی بین

 .  ۲۰۲۱الی  ۲۰۰۱بلند می باشد به تناسب سال های کشته در زمان اشغال شوروی[ که این یک رقم بسیار 
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یک تعداد    و  تربیه نمود،  شورویدر پوهنتون های  را  مخصوصاً از طبقۀ اناث    ،زیاد کدر های افغان  تعداد  اما مسکو

 بنا ها که امروز نیز به چشم می خورد، مربوط همان دوره می باشد.تعمیرات و زیر

 شافات توجه خود را مبذول نمودند. ک وقت و در همین نزدیکی ها به این نوع انامریکا بسیار نا

، زمانی که این کمک  دنسه سال دوام ک  توانست  ،میالدی رژیم کمونیستی از برکت پول مسکو  ۱9۸9بعد از سال  

 قطع شد، رژیم نیز به سقوط مواجه شد. 

 به گمان اغلب که تاریخ بعد از خروج امریکا دوباره تکرار شود.

سوال: آیا افغانستان دوباره با اتحاد بین طالب ها و القاعده به یک پایگاه و یا جبهه عقبی به هدف حمالت باالی غرب  

 شد؟ هد خوااستفاده 

 د. ارتباطات شان تنها سیاسی و نظامی نیست. تعداجواب: طالب ها به القاعده، و القاعده به طالب ها ضرورت دارند

انم های افغان عروسی کرده اند و زبان محل را حرف می زنند و کامالً به همرای جامعۀ طالبان  خ  بااز جهادی ها  

خواهد گفت که محتاطانه رفتار نمایند، فلهذا تهدید در شروع معلوم نمی    مدغم شده اند. در شروع طالبان برای شان

، الکن اگر اجازه اقامت در افغانستان برای شان داده شود، در دراز مدت  باید سوال خطر از جانب شان مطرح  شود

 د.گرد

                              جک فولورو.    :مصاحبه ۀگردآورند

 


