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  موسوی

  ٢٠٢١ سپتمبر ٠۶

  
  ! به کابلISIنکاتی چند به ارتباط آمدن رئيس 

  !با عرض سالم و ادای احترام و به اميد بخشايش بابت غيبت طوالنی ام

و نوکرانشان در خارج از محدودۀ " زعمای طالب"به کابل و ديدارش با ISI  مسافرت رئيسدر دو روز گذشته که خبر

ًطالب، علنی شده است، تعدادی از دوستان و رفقاء از طريق پورتال و ايميل خودم، مشخصا از اين قلم خواستار توضيح 

راز امتنان می نمايم، نکاتی را که از در اين مختصر ضمن آن که از اعتماد شان و مورد پرسش قرار دادنم اب. شده اند

ًنظر من می تواند انگيزه و عامل انجام چنين مسافرتی شده باشند، مختصرا تذکار می دھم، اين که تا چه حد تذکرات 

ا در مورد خواھند داشت، برای من جای بسا افتخار خواھد ًطمئنا خوانندگان قضاوت خودشان رکامل و يا ناقص اند، م

  .تذکار نکات ضعف و کمبود تحليل، در باب تصحيح و تکميل آن نيز بر من منت گذارندندگان عزيز ضمن بود که خوان

 ISIمسافرت کنونی رئيس : مبنويس، نخست بايد مبپرداز به کابل ISIقبل از اين که به انگيزه ھا و داليل آمدن رئيس  -١

 من آگاھانه - علنی شدانیفمندانه از جانب رسانه ھای پاکست از اداره کنندگان اصلی پاکستان، که آگاھانه و ھدی يکيعنی

اين " علنی" در هکبار منفی وجود دارد، در حالی " افشاء"خود داری ورزيده ام زيرا در کلمۀ " افشاء"از کاربرد کلمۀ 

انونی و  آنھم در شرايطی که در افغانستان ھيچ گونه دولتی چه قانونی و مشروع و چه ھم غير ق-بار وجود ندارد

 و در کل کشور توسط تعدادی جنگساالر که تا ھمين چندی قبل در داخل و خارج از افغانستان  نامشروع وجود ندارد

و جم غفيری از " ملل متحد"اعالم می شدند و ھمين اکنون ھم از ديد معتبر ترين مرجع بين المللی يعنی " تروريست"

ًصريحا به معنای اعالم حمايت و آن نھاد و کشور ھا قرار دارد، " تروريسم"کشور ھای دور و نزديک جھان در ليست 

  . رعيتی خودش با طالب می باشد- به مثابۀ مقدمۀ شناسائی اين حاکميت و از ھمه مھمتر بيان رابطۀ ارباب

ته بلکه  طالب را مستفيد نساخ با آمدن خود به کابل و علنی ساختن اين مسافرت انجام داد، تنھاISIخدمتی را که رئيس 

 که در توھم مستقل شدن افغانستان بعد از خروج نيروھای اشغالگر امريکائی خواب یدر بين آن عده از شبه روشنفکران

 شده، - اگر چيزی به نام وجدان داشته باشند-ھای تب آلود ديده ھذيان می گفتند، اميد است باعث بيداری وجدان شان

ھوری بيش نيست و تغييرات کنونی بدون آن که در ماھيت مستعمراتی کشور، بپذيرند که افغانستان ھنوز ھم مستعمرۀ مق

  .تغيير داده استتغييری را باعث شده باشد، فقط صاحبان و مالکان اين مناسبات را 
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يکی رابطه بين طالب و پاکستان و ديگری :  اساسی می تواند تمرکز داشته باشدعلل اين مسافرت در کل به دو بخش -٢

 با به اصطالح مجموع نھاد ھای سياسی موجود در افغانستان و مردم مچنان ھی طالب با خودشان روابط درون

  .افغانستان

  :طالب با پاکستان رابطۀ - الف

کشور نبايد چنان استنباط گردد که گويا بين طالب و پاکستان در کل و دولت آن  است ISIاين که طالب مولود خبيث از 

  بروز اين مشکل به صورت کل بر مبنای ماھيت متضاد ترکيب درونی.اردجود ندبه صورت خاص مشکل و تضادی و

غلجائی و "يعنی خالف تصور آنھائی که طالب را يک دست می بينند و يا آنھا را به دوبخش . طالب به وجود آمده است

ۀ قومی محدود نمانده، ًتقسيم نموده، تضاد درونی آنھا را، عمدتا تضاد قومی می دانند، اين تضاد در ھمين محدود" درانی

 در ارتباط با ساير اقوام، نھاد ھای سياست خارجی آنھاطرز نگرش آنھا به حاکميت و بقای شان باعث می گردد تا 

  . و دولتھا به خصوص دولت پاکستان نيز متأثر از آن گرددتروريستی بين المللی

و " مال ھيبت هللا "و در رأس آنھا " نی ھادرا"ًعمدتا با ھويت ه ک "قندھار بزرگ"يعنی در حالی که جناح حوزۀ 

پشتون "موضع لحاظ ايدئولوژيک  مشخص شده اند، در ھمه حالت از "مال يعقوب پسر مالعمر"و " مالغنی برادر"

اتوری مدن احمدخان ابدالی و تشکيل امپرسان که در تاريخ با روی کار آ و به ھمان  را نمايندگی می نمايند"محور

پکتيای "، جناح حوزۀ  چنين محورتی را سازمان دادنددرانی  از مجموع باشندگان اين خطه من جمله کليت پشتونھا

 حاکميت ستاراوخزد، نه اين که می سا" حقانی"و در رأس شبکۀ " غلجائی ھا"که بيشترين اعضای آن را " بزرگ

اسالم "پشتونھا بر افغانستان نباشند، بلکه در کنار آن، حاکميتی را که می خواھند در افغانستان ايجاد نمايند، می بايد 

ًو قسما عليه صفويھا خود را در جنبش ھای ھوتکی ھا " حاکميت محوری" طرز ديدی که در آغاز با .باشد" محور

به دفاع را  ھر دو جنبش "حاکميت محوری"متبارز ساخته، ھمين طرز ديد مغوالن در ھند  اتوری عليه امپرسوری ھا

 ھمسايۀ افغانستان کشانيده به ھزاران فرزند و جوان اين خاک به خصوص پشتونھا را يا در دفاع از مرز یاز کشور ھا

رق ع"غربی ايران و يا ھم جھت تثبيت حاکميت مغولھا در ھند به قربانگاه فرستاد، توگوئی در آنھا چيزی به نام ھای 

  . وجود نداشته استو خدمت به قوميت پشتون" ملی

سبد که می خواھد تمام تخمھا در " درانی"ھرگاه خواسته باشيم اين بحث را خالصه نمائيم، خواھيم گفت که خالف جناح 

اسالم "و" حاکميت محوری"ھا تالش دارند تا تمام تخمھا در سبد " غلجائی"گذاشته شود، جناح " پشتون محوری"

  .قرار گيردکه نمايندگی آن را در مقطع کنونی دولت پاکستان دارد، " محوری

بيشتر به  را ھا" درانی"نتيجۀ اين دو طرز ديد مخالف و متضاد، در مناسبات آنھا با پاکستان، باعث می گردد که 

 نتيجه سياست ھائی را که وضع می نمايند بر مبنای ھمان  متعھد سازد و درسرنوشت پشتونھای دو طرف مرز ديورند

حتا اين جناح را در  در صد اين که وو احتمال  بودن آن نتواند ھميشه باب ميل پاکستان باقی بماند" پشتون محوری"

ئی زمينۀ  در مناسبات منطقه باقی گذاشتهتقابل با پاکستان به خاطر مسألۀ دفاع از پشتونھای آن طرف سرحد قرار دھد، 

  .دوستی و نزديکی آنھا را با ھند و ايران مساعد سازد

حرکت می نمايد، از آن جائی که " اسالم محور"و " حاکميت محور"عکس جناح اولی، جناح دومی که بيشتر از موضع 

است در تطابق قرار دارد، می توانند بالقوه " اسالم محوری"ديد ستراتيژيک آنھا با علت وجودی پاکستان که ھمان 

 نموده، در ھمه حالت به مثابۀ مھره ھای بيجان سياست ھای توسعه طلبانۀ پاکستان يجاداک تری با پاکستان روابط نزدي

  .قرار بگيرند" اسالم محوری"در پوشش 
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و ً قدرت را کامال تصاحب و شکل بدھند، برای پاکستان البطبا در نظرداشت ھمين تضاد ھا، وقتی اينک قرار است 

ISI  و " تحفظ پشتونھا"با جنبش " درانی"يکی رابطۀ جناح . سوده سازدآدو جھت خاطرش را بسيار مھم است تا از

 کتحري"با " غلجائی" با ھندوستان و ديگری رابطۀ جناح دهنيآديگری رابطه با ھند و ادامۀ ھمکاری ھای حاکميت 

دند، به ن را به قتل رسان تن از نيروھای پوليس پاکستا١۵که ھمين امروز در جريان يک عمليات " طالبان پاکستانی

ًرا داشته و عمال در اين " اسالم محوری"که ادعای رھبری حرکت بين المللی " داعش"شمول ميزبانی اين عده از 

  .زمينه حاضر نيست خود را دنبالۀ سياست ھای پاکستان بداند

  

  تان و رابطۀ شان با مردم افغانستان  روابط درونی طالب بين جناح ھای مختلف و روابط آنھا با ساير نوکران پاکس- ب

 از اعالم ًھرچند برای يک نيروئی که تقريبا بدون آمادگی ھای الزم به حاکميت می رسد، شکل دھی حاکميت جديد -

تا انتخاب افراد به مقامات و سپردن ادارۀ امور به دست افراد، کار ساده ای نيست تا نوعيت و ماھيت نظام جديد گرفته 

تضاد   به کابل می تواندISI با آنھم يکی از علل آمدن رئيس بر می باشد، ًه آنھا را انجام داد و منطقا زمانبتوان يک شب

  . حين تقسيم قدرت در افغانستان باشدين تضاد ھاا درونی نيروھای طالب و تشديد یھا

سر راه نفوذ کليت انه و باندش به مثابۀ يک مين کناره جاده آگاھ" غنی احمدزی"اين مشکل که از قرار معلوم از جانب 

ً، باعث گرديده تا در موقعيت کنونی عمال در افغانستان تعبيه شده استبا سپردن ارگ به شبکۀ حقانی  يک پارچۀ طالب

  .حاکميت ارگ کابل و حاکميت سنتی امارت اسالمی در قندھار. دو حاکميت طالبی عرض اندام نمايد

 بار ينت امارت اسالمی در قندھار بوده وھم در جريان تمام سالھا بيشتربا در نظرداشت اين که ھم از لحاظ سنتی مرکزي

به مثابۀ " مال ھيبت هللا"جنگ و خونريزی و تخريب را حوزۀ قندھار بزرگ متحمل شده است و با در نظرداشت اين که 

به عالوۀ حفظ تا ار اين است خواست" قندھاربزرگ"شته، جناح  طالبان قبل از رسيدن به قدرت وجود داتحريکرھبر 

برای خودشان، مقامات کليدی از صدارت گرفته تا وزارتھای دفاع، داخله و حتا خارجه را نيز " امير المؤمنين"مقام 

" فاتح کابل"از اين که زودتر ارگ را تصرف نموده گويا " حقانی"آنھا سھم ببرند، در حالی که طرف مقابل يعنی شبکۀ 

وردن تمام ترکيب حاکميت درونی بين طالبان بوده، حاضر نيستند به داشتن وزارت خود را می دانند، خواستار به ھم خ

  .خانه ھای غير کليدی قناعت نمايند

چگونه اين معضل را بين آنھا حل می نمايد، آينده نشان خواھد داد، مسلم آن است که جھت حفظ وحدت ISI اين که رئيس

فظ خواھند نمود، چه بسا در حجشير را افروخته تنھا آتش جنگ در پننه ًو ھمکاری بين اين دو جناح از يک باند، عجالتا 

  . مصرف برسانند در ھمان جايھا بهآنھا رارند تا ظرفيت تخريبی و تسليحاتی  جنگھائی را به وجود بياونقاط ديگری نيز

 حصار طلبانه با بقيهخواھانه و ان نکتۀ دوم در ھمين زمينه حل مشکل طالب به مثابۀ يک نھاد و يک روند تماميت -

نی درونی طالب و فقدان کادر ھای الزم جھت ادارۀ ا از آن جائی که پاکستان به ناتو.شاخه ھای اسالم سياسی می باشد

 و از ھمين رو چه قبل از سقوط حاکميت پوشالی  دھه جنگ خانمانسوز آگاه است۴ ميليونی آنھم بعد از ٣۵يک کشور 

 ISI  با بقيه نھاد ھای اسالم سياسی که ھمه سر در آخورسقوطو چه ھم بعد از وط سق چه مقارن آن  "غنی احمدزی"

 فقاتشاتو است، اينک سياست ھای تماميت خواھانه و انحصار طلبانۀ طالب را نه تنھا مخالف با آن دارند توافقاتی نموده

ً بلکه عمال می تواند حدس بزند که افغانستان مجددا می بيند ھا خواھد شد و در اقصا نقاط کشور  برای آنوگيریلخارگً

 طالب صورت خواھد گرفت و امکان مداخالت خارجی را به نفع اين و يا آن مساعد ساخته باز ھم بر خيزش ھائی عليه

و با ديدار  ً شخصا به کابل آمده استISIسلطۀ انحصاری پاکستان در افغانستان نقطۀ پايانی گذاشته خواھد شد، رئيس 

نيز ديدار نموده، " گلبدين"زعمای طالب، بلکه با نوکران زرخريدش در خارج از حلقۀ طالب من جمله ھايش نه تنھا با 
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ًتالش دارد تا با شرکت دادن آنھا در قدرت، عجالتا بستر مناسبی را برای اعالم و حفظ حاکميت طالب در افغانستان 

  .مساعد بسازد

 در قايعوتا جائی که از جريان .  جنگ در پنجشير باشدموفقانۀ  سومين نکته می تواند دادن ھدايات الزم جھت ادامۀ-

غنی "ًروز ھای اخير بر می آيد، نيروھای طالب که تقريبا بدون درک الزم از علل شکست دولت مستعمراتی و پوشالی 

ی از  و برخوردار ھزار سرباز و نيرو٣۶٠متوھم شده بودند و فکر می نمودند که وقتی يک حاکميت با " احمدزی

حمايت ھوائی کامل نتوانست مقابل آنھا مقاومت نمايد و چون بند ھای ريگی سنگر ھای آنھا يکی پی ديگری فروريخت، 

يک ولسوالی که روی ملحوظات خاص به واليت ارتقاء داده شده است به ھيچ صورت توان مقاومت و روياروئی را با 

بليغات تشکر کشی پرداخته در دامھای گرفتارشدند که از قرار  به لبی پروارو از ھمين . نخواھند داشت" اننتھمت"اين 

  .داشته اندبيش از يک ھزار طالب کشته و بيشتر از آن اسير طرف مقابل 

 و بقای طالب را در مقطع کنونی بر دوش دارد، از ھمين رو به ياتححفظ  به مثابۀ فردی که مسؤوليت ISIرئيس 

ظارت نموده، ھدايات الزم را برای لشکر ايله جار طالب افغانستان آمده تا خود از نزديک بر روند و جريان جنگ ن

ارتش پوشالی حاکميت مستعمراتی و با آنھا تفھيم نمايد که نيروی ھای جمع شده در پنجشير از ھيچ نگاه با  صادر نمايد

  .نبايد يکسان تلقی گردد" غنی احمدزی"

 چگونگی برخورد طالب با شھروندان افغانستان در  به کابل شده باشد،ISI نکتۀ ديگری که می تواند باعث آمدن رئيس -

 نيز از لحاظ ISIاين که حاکميت در پاکستان در کل از جمله رئيس . کل و باشندگان کابل به صورت خاص می باشد

نھا را با توده ھای ميليونی کشور خودشان و کشور ھای آاعتقادی چيزی بيشتر از طالب نيستند و مبنای اساسی برخورد 

، بدان معنا نيست که آنھا از لحاظ تکتيکی آنھم در مواقعی که به حمايت ازدس می " العوام كاالنعام "ديدگاه سخيف ديگر 

مردم نياز دارند، ماھيت ارتجاعی و ضد ملی و انسانی شان را آشکار ساخته تيغ از نيام بکشند و به جان مردم به 

  . يفتندب... خصوص زنھا، نھاد ھای حقوق بشری، رسانه ھا و 

 تکميل روند فريب و رسيدن به  خود تفھيم نموده است که تا زمان به اين نوکران گوش به فرمانISIًمطمئنا رئيس 

  . اھداف دپلماتيک شان اندکی تکيه به جلو حرکت نمايند

  خوانندگان نھايت عزيز،

و يا قسمتی از علل اساسی آمدن رئيس ًنکاتی را که مختصرا در اين نگاشته بدانھا اشاره شد می توانند حد اقل بخشی 

ISIکه شناخت شان از اين قلم بيشتر و کاملتر است، لطف نموده با تکميل و ئیآنھا  به کابل را بازتاب دھند، اميدوارم 

  .تصحيح اشتباھات احتمالی نوشته نه تنھا اصل مسأله را بيشتر روشن سازند بلکه بر اين قلم نيز منت بگذارند


