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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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فتاح وزیرآبادی

طالبان و پاکستان چطور برنده نه شوند...؟
چه کسی باور میکرد که حتی رئیس اجرائیۀ ما دست به طرح طالب ها بلند کند ،چه کسی انتظار داشت که آقای نبیل
رئیس سابق امنیت ملی ما رأی اش را برای پاکستان بدهد...؟ آیا مگر تصور میرفت که اتمر برای طالب ها و طرح
شان موقف اتخاذ کند..؟ این ها لویه جرگۀ مشورتی برای صلح را به گفتۀ خودشان "تحریم" کردند .طالب ها هم این
جرگه را تحریم نمودند .این رأی همگرایانۀ طالب ها و این اشخاص مگر تصادفی است.؟
آفرین به آی اس آی پاکستان که چگونه نام و نشان افغانستان را نشانه گرفته است ،پاکستان و دستگاه استخباراتی اش
خوب دانسته اند که اشرف غنی را چگونه تجرید کنند ،در یک نظام ریاستی و مخصوصا ً یک نظام و دولت بی ثبات
نظیر دولت کشور ما رئیس جمهور ممثل نظام و دولت است حذف او افادۀ دقیق زیر سوال گذاشتن نظام خواهد بود،
آنچه که پاکستان و آی اس آی می خواهند ،تا طالب از لحاظ سیاسی مشروعیت پیدا کند ،پاکستانی ها خوب راه جور
کرده اند که چگونه نظام مستقر افغانستان را واژگون کنند ،برای این واژگون کردن الزم بود و ضرور است تا نیرو
های به ظاهر وطن خواه را که در دولت اند بخرد وتطمیع کند و وعده بدهد برای شان که غنایمی که طی این چند
دهه از حالل و حرام گرد آورده اند ،برای شان خواهد ماند و کسی از آنان نخواهد ستانید و هم آنانی که دست های
شان به خون بیگناهان پر رنگ است چون خود طالب کرام هم حنا از خون مردم در دست دارند ونیز همۀ این گروه
های درونی که به سوب طالب میروند یا در ایدیولوژی دینی و یا در وابستگی های استخباراتی هم کیش و هممسلک
اند ،پس به خوبی وجوه همگرایانه دارند ،مهمتر اینکه این اشخاص قول نموده اند که هرگز به منافع سرتاسری
افغانستان پابند نباشند و در این مورد "منعطف" باشند وهمان است که به نفع خود در زیر چتر نفع تبار اتخاذ موضع
فرمودند .و قوم را هم "قانع" ساختند که به خاطر شما غنی را تجرید کردیم.
افتراق موقف افغان ها در برابر طالب و پاکستان بدون شک به نفع طالب و پاکستان است ،و به یقین که به ضرر
تمام شهروندان افغان از هر قوم و طایفه ای که باشد ،خواهد انجامید ،وقتی گروه حاضر در برابر طالب ها از موقف
واحد و موضع گیری واحد برخورددار نباشد ،چگونه متوقع بود که در نتیجه تمام مردم افغانستان برنده خواهد شد.
چنین احساس می شود که همان سه شخصیت نامبرده و اشخاص دیگر خودشان از این موقف گیری مخالفت با تدویر
لویه جرگۀ مشورتی برای صلح ،یک عمل کامپاینی برای انتخابات شان به اجراء گذاشتند آنان فکر کردند که در
انتخابات آینده طالب ها هستند که ستارۀ بخت برنده را به تاج آن بزنند ،چه نظر محمد مطمئن طالب حاضر در کابل
هم گفت که در انتخابات گذشته چه نقشی داشته اند .و نیز همین محترمان با عوامفریبی ،به رأی دهندگان شان وانمود
میکنند که آنان در مقابل غنی به این جهت موقف گرفتند که غنی با تمایالت ملیگرایانه اش دگر نزد امریکایی ها
قطعۀ تأریخ گذشته است وحاال امریکائی ها از همین گروپ های که خصلت ملی کمتر دارند و یا اصالً نه دارند
حمایه میکند.
افتراق کردن موضع دولت افغانستان و پراگنده ساختن موقف مردم و جدا جدا کردن و جدا جدا نگه داشتن مردم
افغانستان مگر برد طالب و پاکستان را به دنبال نه دارد ،چه کسی باور میکرد که آی اس آی در چه مقاماتی نفوذ و
پرسونل دارد.
آیا می شود از پروسۀ جاری در مسیر "صلح آوری" در کشور زیاد متوقع بود..؟
وهللا العالم
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