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 ۳3/۳3/۳۳13                    آریاقهار 

 پاکستان درنگی برچگونگی روابط طالبان با
 

این بحث میخواهم اسناد تاریخی را که  هرچند درمورد روابط طالبان با پاکستان زیاد گفته شده است اما در      

؛ چنانچه دارمگی این گروه سفاک را آشکار میسازد بیان غ پاکستان از طالبان بوده و بردپشتیبانی بی دری افشاکننده  

این تردیدی وجود ندارد که طالبان از آغاز ظهور تا کرسی قدرت و تا زوال و  در .درکتاب معتبری آمده است

این امر چگونگی کم و کیف این روابط و  اصلی و مورد بحث در فروپاشی مورد حمایت پاکستان قرار داشتند. اما نکته  

مطیع اهداف و خواست های پاکستان بودند؟ و آیا اکنون نیز  دست نشانده ومناسبات است. آیا واقعاً طالبان یک گروه 

 طالبان یک گروه تحت فرمان دولتمداران پاکستانی و استخبارات نظامی آن کشور هستند؟

کویته بسوی قندهار  به هدایت ژنرال نصیرهللا بابر از 1221اکتوبر  ۳2پاکستانی در  اموال تجارتی زمانیکه کاروان

د، مال بورجان و مالترابی از فرماندهان طالبان با کار وان همراه بودند. وقتی کاروان در بیست کیلومتری حرکت کر

شهر قندهار از سوی قوماندانان تنظیم های جهادی قندهار متوقف گردید، نیروهای طالبان به نجات کاروان پرداختند و 

پاکستان پس از تصرف کابل بدست طالبان به  وزیر داخله   راه را برای حرکت کاروان باز کردند. وقتیکه ژنرال بابر

طالبان بدون   جلب کند، مالمحمدغوث وزیر خارجه  مزار شریف رفت تا توافق عبدالرشیددوستم را در اتحاد با طالبان 

د تا کمک پاکستان دفتری را گشو هیچ طرح و نظری تنها بدنبال بابر در رفت و آمد بود. ژنرال بابر در وزارت داخله  

 ژنرال بابر وزیر داخله  »  وزارت خانه های دولت پاکستان تأمین کند: لوژستیکی و مالی را به طالبان از بودجه  

تجارت افغانستان  پاکستان در زمینه های غیر نظامی از طالبان حمایت میکرد. او در وزارت داخله دفتری برای توسعه  

که تسهیالت الزم رابرای مسیر تجارتی آسیای  مودن کلیه فعالیت هایی بودظاهرهمآهنگ ن آن در باز کرد که وظیفه  

محل بودجه وزارتخانه  جستیکی را برای طالبان ازوکمک های ل حقیقت این دفترمؤظف بود در میانه فراهم کند. اما

 های دولت و نه منابع سری فراهم کند.

در  لفونی برای طالبانت ری پاکستان یک شبکه  سراس بابر به شرکت مخابرات پاکستان دستور داد در درون شبکه  

کویته( با قندهار مانند  دو)ک ۳81د وبا استفاده از کتوانست پاکستان می  . با انجام این طرح، از هر نقطه  اختیار بگذارند

با نظارت مستقیم بابر به طالبان کمک کردند تا برای ی دسرحداخل پاکستان تماس برقرار کرد. گروه های شبه نظامی 

 داخلی بی سیم بوجود بیاورند. شان شبکه  یهاقوماندان 

پاکستان  دویپاکستان حامی و پشتیبان طالبان نبود. استخبارات نظامی ار تنها نصیرهللا بابر در کرسی وزارت داخله  

(I.S.I)  نراالن آی.اس.آی در جریان جنگ و اقتدار طالبان نقش بیشترجنیز در پشت سر طالبان قرار داشت. افسران و 

از نصیرهللا بابر را در حمایت و تقویت طالبان ایفا کردند. به همین گونه طالبان از همان آغاز مورد حمایت کامل 

برخی از گروه های مذهبی و سیاسی، حلقه ها و عناصر حکومتی و غیر حکومتی تا مافیای قاچاق و تجارت مواد 

تگی طالبان به مراجع مختلف پاکستان و گستردگی میزان رغم وابسالمهم علی  مخدر پاکستان قرار گرفتند. اما نکته  

حمایت این مراجع به بی اعتنایی و سرکشی آنها از حامیان پاکستانی شان بر میگردد. این سرکشی پیوسته در سالهای 

 حاکمیت طالبان افزایش یافت. احمد رشید خبرنگار و تحلیلگر پاکستانی بی اعتنایی و بغاوت طالبان را در سالهای

نه  حکومت آنها در برابر پاکستان ناشی از اختالف و هم پاشیدگی ساختار قدرت در پاکستان دانست و پاکستان را

طالبان با مؤسسات دولتی، احزاب سیاسی،  ارتباط گسترده   »قربانی آنها ارزیابی وپیش بینی کرد: کهارباب طالبان بل

برقرار شد که ساختار قدرت در پاکستان دچار اختالف و ار مدارس، مافیای مواد مخدر و تج گروه های مذهبی، شبکه  

 از هم پاشیدگی گردید.

 

برای زمام داران پاکستانی حمایت از طالبان نه تنها از این لحاظ اهمیت داشت که توسط آنها دولت مجاهدین برهبری 

دارای روابط نزدیک با هندوستان سرنگون می شد،  برهان الدین ربانی و احمدشاه مسعود به عنوان دولت نامطلوب و

بلکه آنها در حاکمیت طالبان در صدد دست یافتن به خواستها و اهداف دیگری نیزبودند. تأسیس یک دولت پشتون از 

ستراتیژی قبلی، تشکیل پایگاه برای نیروهای جنگجوی ر خودشان در افغانستان مبتنی بر عناصر و حلقه های مورد نظ
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از طریق افغانستان و  رکزیمساعد تجارت با آسیای م ی در افغانستان و مشارکت در جنگ کشمیر، ایجاد زمینه  کشمیر

دیورند از این اهداف خط تاریخی با پاکستان بر سر  انتقال انرژی آسیای مرکزی به پاکستان و پایان دادن به منازعه  

کشمیری به خصوص گروه های اسالمی آنرا در میان محسوب می شد. هرچند طالبان، جنگجویان و استقالل طلبان 

جنگ با مخالفان خود استفاده کردند. زمامداران پاکستان و  خود جای دادند اما آنها از جنگجویان کشمیری بیشتر در

آن کشور که برای رفت و آمد کاروانهای تجارتی پاکستان بی صبری نشان  بیشتر ازهمه نصیرهللا بابر وزیرداخله  

دیورند را نیز برسمیت نشناختند. پاکستانیها سرحد د در طول حاکمیت طالبان به چنین آرزویی نرسیدند. طالبان میدادن

دیورند را در کابل و قندهار با رهبران طالبان مطرح خط در نخستین روزهای پس از تسلط طالبان به پایتخت شناسایی 

مذاکرات طالبان و  نزدیک شاهد کومت طالبان که ازح ساختند. وحید مژده از کارمندان ارشد وزارت خارجه در

سایر رهبران طالبان که دراین مورد کامالً خالی ذهن بودند، در ابتدا  مالعمر و» پاکستانیها در این مورد بود میگوید:

 به پاکستانیها روی خوش نشان دادند و بعداً مالعمر شخصاً از وزارت خارجه تقاضا نمود که سه فوتو کاپی از قرار

یک  دیورند داد مذکور را برایش بفرستند. طالبان به زودی به حساسیت این موضوع پی بردند و متوجه شدند که مسئله  

آوردن  پیشمژده میگوید که در آن دوره پاکستانیها با« ساده از نوعی که مثالً با ایران دارند نیست.ی دسرحاختالف 

اتخاذ زدند تا طالبان را وادار به سرحدی تحریکاتی در نقاط بداخل خاک افغانستان دست به  خوددی حسرپوسته های 

 دیورند کنند. اما طالبان از اقدام عملی بر سر این موضوع خود داری کردند.  بر حل منازعه  تصمیم 

ید میدارد و ئا به ظهور و قدرت یابی طالبان تانرال پرویز مشرف رئیس دولت پاکستان در حالیکه کمک پاکستان رج

الیل این کمک را به ایجاد صلح در افغانستان از سوی آنها وانمود می کند، سپس صلح طالبان را به "صلح و یکی از د

، او ادعا میکند که پاکستان با حاکمیت طالبان، نفوذ خود را برآنها ان" تشبیه می نماید. افزون بر آنخاموشی در گورست

ه پاکستان دعوت کردیم، اما همواره رد کرد. دلیلش هم شرایط وقتی مالعمر به قدرت رسید، چند بار ب» از دست داد:

جنگی کشورش اعالم می شد. همچنین پیشنهاد دادیم که او را برای ادای حج عمره به مکه می فرستیم، اما این 

اش  درخواست هم رد شد. او مرتب نمایندگانی از دستگاه استخباراتی ما را می دید، اما هرگز به فرماندهان منطقه یی

ما با  اجازه نمیداد با ما تماس برقرار کنند. میگفت که فرماندهانش مدام درگیر عملیات نظامی اند. بنا براین، رابطه  

 «ی بودند.اآنها افراد بسیار ناراحت کننده  طالبان هرگز دلنواز نبوده است، در حقیقت

نرال مشرف که گویا پاکستان نمی توانست با فرماندهان محلی طالبان ارتباط برقرار کند، دروغ جهرچند در ادعای 

رغم ادعای ناخشنودی و نارضایتی از طالبان، وی خودداری از حمایت طالبان را ل ا آشکاری نهفته است،  اما علی

با ایالت های بلوچستان  سرحدهم ه از قوم پشتون منطقه  این کار برای ما ممکن نبود. طالبان هم» غیر ممکن می خواند:

خانوادگی و نژادی محکمی با طالبان  و شمال غربی سرحد پاکستان بودند که یک جمعیت بزرگ پشتون دارد. ما رابطه  

ران و داریم. مخالفان طالبان، ائتالف شمال متشکل از تاجیکها، ازبیکها و هزاره ها بودند که تحت حمایت روسیه، ای

هند قرار داشتند. چگونه ممکن است حکومتی در پاکستان متمایل به ائتالف شمال باشد؟ چنین تمایلی می توانست باعث 

 «ستیزه جدی و مشکالت امنیتی در داخل پاکستان شود.

 

ت و بر سر دوراهی تداوم حمایت از طالبان یا اتخاذ سیاست جدید مخالف ۳۳۳1سپتمبر  11پرویز مشرف وقتی پس از 

را که "رابطه ی  حاکم پاکستانی ممکن شد. مشرف آنچهنرال جان قرار  گرفت، این ناممکن برای مخاصمت با طالب

خانوادگی و نژادی محکم با طالبان" میگوید، لگدمال کرد. هرچند او پس از پشت سرگذاشتن دوران پرمخاطره بر سر 

 یاست پشتیبانی ازطالبان روی آورد. به س دوراهی، در سالهای پس ازسقوط حکومت طالبان مجدداً 

امریکا را در صورت خود داری از ماندن  پرویز مشرف پس از آنکه هوشدار "ریچارد ارمیتاژ" معاون وزیر خارجه  

در کنار امریکا علیه تروریزم میشنود که پاکستان را با بمباران به عصر حجر بر میگرداند، دالیل اطاعت از امریکا 

یا سوال نهایی که وجود داشت این بود که آ» شان می گوید: را بر می شمارد در مورد پشت کردن به طالبان و حکومت

که ما به خاطر شان  ، در جهت منافع ملی این کشور است؟ آیا طالبان ارزش آنرا داشتندویرانی پاکستان در راه طالبان

 ال یک نه محکم است. . .   . ؤت به انتحار می زدیم؟ پاسخ این سدس

. پس چرا ما منافع ملی خود را در راه یک رژیم بدوی قربانی می کردیم که چه انس باقی ماندن را نداشتندچطالبان 

 باشکست روبرو می شد؟  دیریا زود

را که مشرف و زمام داران پاکستانی بعداً در مورد افراد القاعده و برخی از عناصر طالبان انجام دادند، بیشتر  آنچه

پاکستانی اقدامی در جهت منافع  جنراالننیز از دیدگاه مشرف ویک معامله و انسان فروشی بر سر پول بود. شاید آن 
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ملی پاکستان بود که به قول مشرف افراد بی ارزشی را)طالبان و متحدین عرب شانرا( قربانی این منافع میکردند. 

ند برای او وقتی مامورین پاکستانی مالعبدالسالم ضعیف سفیر طالبان در اسالم آباد را برای امریکایی ها تحویل میداد

 .گفتند که دیگر شخص محترمی نیستید

هرچند پاکستانیها در زمان تسلیم دادن او به نظامیان امریکایی ادعا کردند که سفیر مذکور را از کشور پاکستان اخراج 

دادند و در کردند و او را داخل خاک افغانستان ساختند، اما سفیر طالبان میگوید که او را از اسالم آباد به پشاور انتقال 

که به امریکایی ها  درهمان لحظه   »آنجا با تحقیر و شکنجه در محضر امریکایی ها به نظامیان امریکایی تحویل دادند:

تسلیم داده شدم، ناگهان عده ای به من حمله کردند مانند کرگس ها که بصورت مشترک حمله ور میشوند. با مشت و 

د میزدند. ازلباس هایم گرفته و به هرجانب مرا می کشیدند و می غلطانیدند. با لگد به جان من افتادند و باالی من فریا

سیاه از چشم هایم کنار رفت و دیدم که سربازان بی غیرت  چاقو لباس هایم را پاره کردند. در همین حال پارچه  

. تعداد زیادی موترهای پاکستانی در یک صف به حالت احترام نظامی ایستاده اند و در جهت دیگر سربازان امریکایی

پاکستانی ها از جمله یک موتر با نمبر پلیت خاص جنرال نظامی ایستاده بودند و تماشاگر این صحنه بودند. امریکایی 

ها در ضمن لت و کوب، مرا برهنه نیز کردند و این اصطالح محافظین ننگ و ناموس دین مقدس اسالم، خاموشانه 

دراخیر این مقاله به خواننده گان عزیز میخواهم  لیمی من مراسم تشریفات برپا کردند.شاهد این جریان بودند و برای تس

، به این گونه افراد پیام اد افغانی بودن طالبان را میزنندخاطر نشان سازم که با این وجود هستند کسانی که هنوز هم د

دای من اینست که طالبان هیچگاهی افغان نبوده و هرگز نخواهند بود و مهر ورزی با این گروه آدم کش جفا به حق شه

 . افغانستان است و بس
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