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 هشدار جنگ برای سازش
 

 
 

نامه صلح« دوحه را امضا کرد، تاکنون، ، »توافق2020فبروری   29از روزی که ایاالت متحده امریکا با طالبان در 
از سیاست و رهبران تنظیمی به طالبان همچون صاحبان اصلی  تعدادی  قدرت نگاه کرده و برای سازش، تمام مداران 

آزمودهراه راهها را  جمع  این  حرکت  اولین  را اند.  نظام  ارزش  آنان  بود.  نظام  در درون  »تسلیمی«  کمپاین  اندازی 

سال  نمی طالبانی در  حاکمیت  پس از سقوط  را  و آنچه  اداره فاسد غنی    2001دانستند  به ارگ و  آمده بود  به دست 
می آش تقلیل  و  جهادی  دادند  احزاب  سران  و  طالبان  آن  در  بود  قرار  که  »اشرف غنی«  از  پس  دوراِن  برای  کارا 

و ایستادهبازیگران اصلی باشند، کمپاین می مقاومت  در برابر طالبان را وقتکردند.  و ضدیت با صلح تبلیغ گی  کشی 
آنچه امی و به جای تقویت صفوف »جمهوری« در برابر تهاجم طالبان، علیه  کنون در اعالمیه انقره »نظام و نمودند 

فاجعه انسانی و آسیب جمهوری اسالمی افغانستان« خوانده و فروپاشی آن را موجب  ناپذیر اعالم  های جبرانحکومت 

اسالمکرده به تهران، مسکو،  کشیده بودند.  شمشیر  جهت  از شش  و انقره میاند،  تا با طالبان مستقیم  آباد، دوحه  رفتند 
مذا کنند. عکسیا با واسطه  معلوم  آینده افغانستان  در  را  خود  سهم  کرده  و »ِسلفیکره  خندان  از های  که  را  هایی« 

با هیات طالبان در فیس هنوز در خاطرهبوک نشر مینشست  حتا در روزهایی که والیات یکی  کردند،  ها زنده است. 
آشکار  کردند، اینان به جای ایستادن کنار مردم و بسیج نیپس از دیگر سقوط می روهای ضد طالبانی مشغول مذاکرات 

آن گروه در درون نظام باشد ستون پنجم  تالش داشت   .و پنهان با گروه طالبان بودند و هرکدام 

رهبران طالب از این  زیادی  تعداد  شدند،  به کابل داخل  را برای نجات  روزی که طالبان  خود  شانس  آخرین  دوست، 
در نظام طاسرمایه و نفوذ خانواده که پاداش همکاریلبان، با رفتن به اسالمگی  و انتظار داشتند  آزمودند  شان  هایآباد 

پاکستان و رهبران تنظیمی   که طالبان، حکومت  تعریفی  و تیمش( دریافت کنند.  )غنی  دشمن مشترک  را در شکست 
اسالم است.  متفاوت  دارند،  ظاهرا طرفاز پاداش  و وابآباد  تنظیمی  رهبران  نظام ستگاندار حضور نمادین  در  شان 

طالبان پاداش را مصونیت جانی و مالی می ولی آنانی که اکنون در پای اعالمیه  طالبانی است،  سیاسی،  نه سهم  دانند 

بینانقره امضا کرده »امارت« و تشدید  اند با توجه به تاخیر رسمیت  در برابر عکسالعملالمللی  نظامی و سیاسی  های 
حدا دو خواست  را مطرح میآن گروه، اکنون  و حداقلی   کنند:کثری 
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از مشارکت  اگر مقاومت و ایستاده(  ۱ یابد، به کمتر  طالبان افزایش  شکست  و احتمال  گیرد  در برابر طالبان شدت  گی 
تن نخواهیم داد.  در نظام سیاسی 

مقاومت با پشتی۲ جهانی و منطقه( اگر  و نظام طالبان پا گیرد، مصونیت بانی  مواجه نشود  را همراه  ای  و مالی  جانی 

آوریمبا چوکی نمادین در امارت باید به دست   .های 
فیس بیانیه، پست  کارانه خود در برابر طالبان بوکی و مقاله موضع سازشدر بیش از نُه ماه گذشته، اینان با سکوت، 

گان اصالح موضع امضاکننده که تدارک برای مقاومت علیه طالبان باشد،اند. مجلس انقره نیز بیش از آنرا تکرار کرده
داد، عقب نمانند و تمام  طالبان رخ خواهد  که به زیان حاکمیت  تا از تحوالت احتمالی  در روشنایی شرایط تازه است 

را در سبد طالبان نگذارندتخم  .های خود 

تجارت سیاسی گرگامضاکننده را زودتر از دیگران  دیده اند و بوی خون و پول های بارانگان اعالمیه انقره در میدان 
بازار دیده و در آن با جان جوانان فریبحس می ما همچون  آنان به وطن  تودهکنند.  های میلیونی    خورده و احساسات 

سیاسی و منافع اقتصادی کمایی می و زبانی تجارت کرده قدرت  مذهبی   .کنندآلوده به تعصبات قومی، 
که امضاکننمحتوای اعالمیه انقره نشان می نه حق مردم افغانستان برای زنی میگان مقاومت را ابزار چانهدهدهد  دانند 

نَصْ  َ عَلَى  َّللاَّ َوإِنَّ  بِأَنَّهُْم ظُلُِموا  یُقَاتَلُوَن  لِلَِّذیَن  »أُِذَن  آغاز شده است.  با دستور جنگ  اعالمیه  آزادی.  ِرهِْم لَقَِدیٌر«.  کسب 

به آنان یاری رساند  یعنی به آنانی که ستم روا داشته شده، اجازه جنگ قادر است   .داده شده و خداوند 
»شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان« در اعالمیه غیر از خود چهار  توسل به خداوند اما شعار فریبنده است. 

به رسمیت می را در بازی افغانستان  دیده نمیبازیگر دیگر  و مردم  چهار بازیگر، خدا  در میان آن  که  شوند.  شناسد 
این شورا در ماده اول اعالمیه، امضاکنندهب موجودیت  از اعالم  که بعد  طالبان است  گان فورا به سراغ ازیگر نخست 

شده افغانستان  حل معضل  همکاری در  گروه رفته و خواستار  طالبان میآن  »از  بیش از این موجب  اند:  که  خواهیم 

 «.ی بر سر میز مذاکره حاضر شوندهای کنونویرانی و تباهی در کشور نشوند و برای حل معضله
امضاکننده است.  همسایه  کشورهای  خواستهبازیگر دوم  همسایه  از کشورهای  اعالمیه  سوم  ماده  در  از گان  که  اند 

و این به سود  ثباتی گسترده« میحاکمیت انحصاری و غاصبانه طالبان حمایت نکنند؛ زیرا »موجب بحران و بی شود 
 .کشورهای همسایه نیز نیست

های اسالمی،  بندی طالبان به »ارزشگان خطاب به آنان از عدم پایهای جهانی است که امضاکنندهبازیگر سوم قدرت

گفته و بدینانسانی، موازین بین بشر« سخن  و معیارهای حقوق  خود را حامی این ارزشالمللی  اند،  ها نشان دادهگونه 
دوسیه آرشیف س هرچند  در  مستند  بسیار سنگین  یادداشتازمانهای  بشری،  حقوق  مردم  های  حافظه  تاریخی و  های 

ارزش دارد.  وجود  شورا  رهبری این  به کارنامه بیشتر اعضای  نسبت  معیارهای افغانستان  و اسالمی،  انسانی  های 

بین و تزیینی از سوی اینان استفاده میحقوق بشر و موازین  ِوردهای سیاسی  مثل آیات قرآن همچون   .شودالمللی 
بخشباز در  که  است  نیروهایی  یا  نیرو  چهارم  مییگر  انجام  مسلحانه  مقاومت  طالبان  علیه  کشور  از  دهند.  هایی 

را مشروع دانسته و بر شورای خود نیز نام مقاومت گذاشتهامضاکننده البته در گان اعالمیه، این مقاومت مسلحانه  اند. 
اند دور نگه دارند. در روزهای یه طالبان دست به سالح بردهگذشته بارها آنان تالش ورزیدند خود را از کسانی که عل

در اسالم این رهبران  داشت،  طالبان جنگ جریان  در پنجشیر علیه  زمانی که  از سقوط،  انتظار هدایت  اول پس  آباد 

پس از آن نیز بارها جنگ تا به کابل برگشته در نظام طالبانی شریک شوند.  ندراب  های پنجشیر و اطالبان را داشتند 
که طالبان ثابت کرده اکنون  شدند.  مذاکرات  ادامه  و خواهان  خواندند  نیرویی در را ماجراجویی  به هیچ  جز خود  اند 

و درعین حال دامنه های مقاومت علیه طالبان گسترش یافته، اینان نیز مقاومت را ماجراجویی  نظام جای نخواهند داد، 
اما چراغ س نه بلکه دفاع مشروع می است و آن گروه را به مذاکره و در واقع  خوانند.  بزشان به سمت طالبان روشن 

سهامی دعوت می به حکومت   .کنندتن دادن 

از قربانیان انفجارهای تروریستی ماههایغیبت مردم و رنج های اخیر در مکاتب  شان در اعالمیه بسیار سنگین است. 
مردم سخنی   از گرسنگی  یادی نشده است،  های اجباری و کشتار هدفمند ذکری نشده و نرفته است، از کوچو مسجدها 

شجاعانه آنان در برابر طالبان در اعالمیه خبری نیست  .از فشارهای چندقاته علیه زنان و مقاومت 
کمیته و  است  شده  یاد  ساختار تشکیالتی  از  تاجرانه دارد.  سرد  لحن  دهاعالمیه  در شورا  گانههای  است  که قرار  ای 

بعد از اعالمیه آنان بیشتر مشغول پروپوزلکنند. به نظر میفعالیت   های تشکیالتی، تقسیم  نویسی و ترسیم چارترسد 

میلیونپست رنج  کاستن  برای  مبارزه  تدارک  تا  باشند  معاشات  تعیین  و  وطنها  گروه ها  چنگال  در  گرفتار  دار 
برادر میاندیشی که اینان هنوز بهتاریک به چشم  و دعوت   .کنندمذاکره و همکاری میبینند 

پروژه را مدیون  خود  و مالی  جایگاه سیاسی  که  یکی از محصوالت آن  از کسانی  تولید گروه طالبان  که  هایی بدانند 
بشر و از  کمپاین برای تامین حقوق  دموکراتیک،  دولت  بود، انتظار مبارزه برای آزادی کشور، تالش برای ساختن 

نمی برای منافع عمومی  اینان در خلق وضعیت دردناک امروز مثل طالبان مقصرند. فروپاشی  خودگذری  توان داشت. 

بود. اما نه هیات  و پروسه دوحه«  »نتیجه غدر و خیانت هیات حاکمه...  نظام چنان که در اعالمیه انقره آمده است، 
جایی می به  اینان  و همکاری  حضور  بدون  نه پروسه دوحه  و  تیمش بود  و  تنها غنی  قرار   کشیدحاکمه  امروز  که 

امضاکننده کمیتهداریم.  در  خودشان  بودند.  حاکمه  هیات  مهم  انقره عناصر  اعالمیه  مشاوریتگان  مجالس  ها،  و  ها 
صدر میتصمیم بر  و نزدیکانگیری  فرزندان  سرمایهنشستند.  تاجر و  دیپلمات،  جنرال،  وزیر، قوماندان،  گذار  شان 
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خانواده و مالپرستی، سمتبودند. انحصارگرایی، خودمحوری،  خوره نظام گرایی  اندوزی اینان در بیست سال گذشته 
 .بودند

تمام نیروهای باورمند به نظام غیرطالبانی  و الزم است  که هر گام کوچک در برابر طالبان ارزش دارد  درست است 

کاسب و به روش  صداقت  بدون  واقعی  اما اتحاد  شوند؛  فمتحد  که در  آنانی  نیست.  ممکن  نقش کارانه  نظام  روپاشی 
و نقش راه گروه تاریککنپاکداشتند  را پاک های آن  خود  گذشته  هرکار باید حساب  قبل از  اندیش را بازی کردند، 

در اعالمیه و موضع وضعیت کنونی شده است،  های خود از خیانتگیریکنند و حداقل  ها و جنایاتی که منجر به خلق 
 .ر ننمایندصادقانه صحبت کنند و نقش خود را انکا

به صلح و پیش زورمندان  سهامی  با اتحاد  و افغانستان  مبارزه با طالب، عرصه پیکار مردان  شد.  رفت نایل نخواهد 

حساب نگران  که  است  خانهزنانی  دالر،  پر از  بانکی  شهرکهای  و  مجلل  برهم های  از  نباشند،  خود  زورآباد  های 
قوماندان نظام  وندبازی نهراسندخوردن  و  و دوسیهساالری  قطور قانون،  در کارنامه های  و رفتار ضدبشری  شکنی 

 .نداشته باشند
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