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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينه درپافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م٠٤/٠٦/٢٠١٠                         کريم عطائی: ترجمه
 

  پاکستان و جرگۀ صلح
  مصاحبۀ شپيگل آنالين با حميد گل، سابق رئيس استخبارات پاکستان

 

 
  م ٠٢/٠٦/٢٠١٠سوزان کولب، بتاريخ : مصاحبه کننده

  مذاکره با طالبان
  

  »کرزی، گاه، به زباله دان تاريخ سپرده شده است« 
  

. ح رئيس جمهور افغانستان، حامد کرزی، می خواهد راجع به ختم جنگ با طالبان مذاکره نمايددر جرگۀ بزرگ صل
او دريک مصاحبه با شپيگل . ولی رئيس سابق استخبارات پاکستان، حميدگل، برقراری صلح را غير ممکن می خواند

  .خدائی و انتقام اسالميست ها سخن می گويدفدائيان آنالين از باز گشت 
  

رئيس جمهور افغانستان، حامد کرزی، می خواهد در جرگۀ صلح که همين چهارشنبه شروع می شود، : آنالينشپيگل 
  چنين يک صلح چطور خواهد بود؟. حتی االمکان موافقت کامل را برای مذاکره با مخالفين بدست آرد

  
اگر سخن از . ه مذاکره نيستآشتی با حکومت افغانستان غير ممکن است چه با دستنشانده گان کسی حاضر ب: حميدگل

مذاکره در ميان باشد، با يد با عاملين اصلی بازی يعنی مال عمر، بلند ترين رهبر مقاومت طالبان و امريکا صورت 
  .کرزی از دير زمان ديگر به تاريخ سپرده شده است. گيرد

  
  شرايط طالبان در مورد ترک جنگ چه خواهد بود؟: شپيگل آنالين

  
ولی خروج همه قوای غربی و تغيير قانون اساسی برای .  پافشاری ندارد در کابل حکومت کندمال عمر: حميدگل

طالبان باز می گردند و مال . جاری شدن قوانين شرعی يک مجبوريت است؛ سيکوالريسم افغانستان بايد قطع گردد
  .عمر شورايی را داير می کند که همه موارد طرف عالقه را مراعات خواهد نمود

  
  .از اين مالحظات بوی يک ديکتاتوری و خانجنگی به مشام می رسد: گل آنالينشپي

  
و من تضمين می کنم که در دو يا سه . در صورتيکه طالبان باز گردند آنها در اکثريت قرار خواهند داشت: حميد گل

  .سال آينده افغانستان در صلح کامل به سر خواهد برد
  

ازبيک ها و هزاره ها که اکنون قوييًا مسلح گرديده اند با تمام قدرت در برابر اقليت ها، تاجک ها، : شپيگل آنالين
  .دوباره به دست گرفتن اختيار از طرف طالبان پشتون از خود به دفاع خواهند پرداخت

  
  .رهبر مجاهدين مانند رسول سياف و برهان الدين ربانی يقيناً  با طالبان مشکلی نخواهند داشتند: حميدگل

  
  .هردوی ايشان افراطی های اسالمی استند: آنالين شپيگل 

  
قوماندان افسانوی . آنها ديگر کدام رهبر صاحب قدرت ندارند. و آنچه باقی می مانند، تسليم خواهند گرديد: ... حميدگل

  .اتحاد شمال، احمد شاه مسعود، مرده است
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  ر بودند؟آيا فراموش کرده ايد که مردم از طالبان چقدر متنف: شپيگل آنالين

  
تا وقتيکه دالر در جريان است، مردم به آنها می گويند که از طالبان پشتيبانی نمی کنند ولی در حقيقت چنين : حميد گل
ً  می توانند منزل خويش را ترک . طالبان نيز درس خود را آموخته اند. نيست زنها حقوق مساوی دارند و مطمئنا
  .گويند

  
ً  خون جاری می گردد، اگر قوای غربی ف: شپيگل آنالين ردا کشور را ترک گويند و طالبان بازگشت نمايند يقينا

  .پشتيبانان حکومت کرزی به جزا می رسند و صدها هزار نفر فرار خواهند نمودند
  

من در اين چيزی خالف را درک نمی کنم که ده هزار افغان خرابکار و خاين کشته شوند در صورتيکه : حميدگل
خاينين می توانند به . امريکائی ها در عراق صدها هزار انسان را به قتل رسانيدند.  ورزدکشور به صلح توصل

 با ١٩٨٩اگر دستنشاندۀ رئيس جمهور شوروی، نجيب اهللا، در سال . خوشی با امريکائيان کشور را ترک گويند
  .روسها از کشور فرار می کرد، امروز زنده می بود

  
  آيا اين صلحی است که شما آنرا فکر می کيند؟. طالبان وی را در در پايۀ چراغ حلق آويز کردند: آنالينشپيگل 

  
افغانها پنجهزار سال مشکل خود را خود حل کردند که امريکائی ها آنرا در ده سال نيز تغيير داده نخواهند : حميد گل
  .توانست

  
ه باشد که طالبان تروريزم  جهانی القاعده را ديگر ياری نمی چطور می تواند غرب اطمينان داشت: شپگيل آنالين

  رسانند؟
  

مال عمر می تواند تضمين کند که از افغانستان هييچگونه سبوتاژ در جهان نه پالن گرديده و نه عملی می : حميد گل 
  .اين را می توان در مذاکرات قيد کرد. شود

  
  ر پروسۀ صلح چه خواهد بود؟نقش همسايگان و عربستان سعودی د: شپيگل آنالين

  
. در مذاکرات از همه بيشتر نقش قوماندان قوای نظامی پاکستان، اشفق پرويز کيانی، نهايت مهم است: حميد گل

برخالف، سعودی ها با آنکه سياست مدار کرزی آنرا . پاکستان می خواهد که امريکائيان افغانستان را ترک گويند
چينائی ها نمی خواهند اکنون در اين خندق کشانيده شوند الکن در باز . ی ندارندطور ديگر می بيند، هيچگونه نقش

  .سازی نقش عمده را بدوش خواهند داشتند
  

امريکائی ها در نظر دارند حضور قوای خود را در کشور حتی االمکان بزودی تقليل بخشند ولی : شپيگل آنالين
  .پايگاه های نظامی خود را نگاه دارند

  
  .بازنده انتخاب ندارد. آنها بايد بروند، چنانکه روسها بايد می رفتند. امريکائی ها جنگ را باخته اند: حميد گل

  
  چرا نمی شود به موافقت جانبين به يک راه حل دست يافت؟  : شپيگل آنالين

  
آنها . ی را ترويج بخشندامريکائی ها از اين لحاظ به افغانستان نيامده اند تا زنها را آزاد نمايند و ديموکراس: حميد گل

از همين سبب اکنون آلمان ها نيز . عاليق نظامی و اقتصادی دارند و در اين زمينه متحدين خود را نيز فريب می دهند
مورد حمله قرار می گيرند زيرا قسمتی از ناتو استند با آنکه به صورت عنعنوی دوست افغانها می باشند بدون اينکه 

  .شته باشندعاليق خود را در نظر دا
  

چه مدتی را برای امريکائی ها قايل . شوروی سوپرپاور بعد از خروج از افغانستان بزودی سقوط کرد: شپيگل آنالين
  استيد، تا قدرت جهانی خويش را حفظ نمايند؟

  
اهد  سال ديگر وقت دارند آنگاه نوبت ديگران خو٥٠امريکائی ها . سوپرپاور ها به آهستگی می ميرند! آخ: حميد گل
  . رسيد

  
  پايان

  


