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 62/10/6102                 عارف عباسی 
 

 ملت بی صدای افغانستان
 ترسیم آخرين رهنمود توسط ديگران

 (جلسۀ پاريس) 
 

 بخش دوم و اخیر
 

 !هموطن عزيز 
که از حد معمول طوالنی تر شد، تحوالت ، انکشافات و و قايع اخیر قبل از خواندن اين تحلیل معذرت مرا  بپذيريد 

به ارتباط آيندۀ وطن عزيز ما وشما بعد از خروج قوت های نظامی خارجی  بحدی مرتبط و پیوند خورده به يکديگر 
احترام با نهايت . گرچه بسیار اختصار نموده ام. است که ناديده گرفتن هر کدام محتوای بحث را متأثر می ساخت

 .حوصله مندی شمارا می خواهم
 

 .بخش اول را می توانید به کمک این لینک یا در پنجرۀ تحلیل های روز قبل مطالعه فرمائید
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 :پاکستان -دوم
تغییرات و تحوالت منطقوی از يکسو  و کسب قدرت سیاسی و اقتصادی حلقات مختلف زورمند در داخل افغانستان 

ان سیاسی پاکستان های منطقه و فراتر از آن برای خبرگبا داشتن عاليق سیاسی، زبانی، منطقوی و پیوند با قدرت 
که در میدان رقابت  ايجاد نمود و با مطالعات دقیق دانست 0992شرائط  سال  خیلی متفاوت از افق نظر وسیعتر

ا خود درآورند، بتصرف مناطق بیشتر را در  لو که مخالفین مسلح تحت حمايه اش کسب قدرت نموده وافغانستان، و
يک خود مقرون به مصلحت ژنانه را در موقف و طرح های ستراتيکه تاز بوده نتوانسته، بازنگری واقع بیآنهم 

واقعیت جای  تبديل نمودند ویاسی خودرا به شرکت سهامی سیاسی دانسته طرز ديد اصرار بر تشبث انحصاری س
ی  ژممثلۀ ستراتبازی گر دلربا و  ، که(حنا ربانی خار)روی همین ملحوظ  .پای و سهم دادن بديگران را پذيرفت

که بنام جبهه مقاومت علیه طالب ( گروه نام نهاد شمال)ای اولین بار با مخالفین سیاسی پاکستان است برتعديل يافتۀ 
مسمی است ديدار نموده در لفافۀ ادبیات سیاسی به ايشان اطمینان بخشیده که بعد از خروج نیرو های نظامی خارجی 

دۀ آين ناطق تحت نفوذ شان نه تنها حمله نکرده بلکه مشروعیت شان را بحیث قوت های سیاسی در نظامطالبان به م
، کابل منطقۀ حائل بوده حکومت مرکزی متشکل از نمايندگان اين حلقات و اضافه شدن افغانستان تائید می نمايد

نی که تا ديروز پاکستا. د بحث قرار میگیردمور بود، جزئیات و ريزه کاری ها بعدًانمايندگان مخالفین مسلح خواهد 
همین مسیر نو طی را مصلحت پنداشته بن با ايشان ريانات را طرح میکرد ولی امروز کنار آمدجقتل متنفذين اين 
 .طريق می نمايد

 

اين اطمینان وزير خارجۀ پاکستان در واقعیت کسب رضايت بازيگران ديگر منطقه چون هندوستان، ايران و 
تان روسیه است که با پايان بخشیدن مخالفت با گروه های پیوندی شان گشودن درب همکاری و سهمداری در دوس

دنبالۀ اين موضوع را بهتر است در .  ديوار و بی صاحب است در وبی  آيندۀ اين وطن بی سقف و بی ستون و
 :راپور زير بر رسی نمايیم
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کارنگی  »، نهاد تحقیقاتی همکار متقدم برنامۀ جنوب آسیا 6106دسمبر سال  20« سارا چايیس »مضمون 
 .برای صلح جهانی« اندومنت

سیار مهم و برجستۀ آن که حوصلۀ اين بحث خارج است و درينجا من صرف به نکات ب ترجمۀ متن کامل  راپور از
 .گیرد اشاره می نمايم  تحلیل ارتباط میبه اين 

 

صحبت می کند که مخفیانه بین مقامات  ه ایدرين مضمون از توافقنام« را چايسسا»   Sarah Chayes تويسنده
بها برای افغانستان است که ضمون اين يک انجام اندوهگین و پرم بقول نويسندۀ. افغانی و پاکستانی صورت گرفته

 .است 00/9توسط آن عودت  دوبارۀ افغانستان به شرائط قبل از 
با اهدافی که داشت نه تنها بصورت غیر  افراطی م مداخالت و ايجاد گروه هایبموجب اين توافقنامه پاکستان با تما 

های نظامی حق ابراز نظر خواهد نموده بلکه در جزئیات خروج نیرو مستقیم تسلط بر همسايۀ خود را دستیاب
 .داشت، البته بقول نويسندۀ اين کاغذ

 

است که ممثل آرزومندی مسؤولین « interval Decent»  گرچه در ظاهر اين سند فراهم آور يک وقفۀ آبرومندانه
گشايش درب مذاکره اين توافق را تمجید  يک عده از مبصرين بخاطر. امريکا برای خروج از افغانستان می باشد

 .نمودند ولی ضعف آن در فقدان ايجاد شرائط ثبات است
 

  6102نظر نويسندۀ راپور داليل کافی برای جدی پنداشتن رهنمود راه صلح در ه ب
)Peace Process Roadmap to 2015( لوی درستیز ( اشفاق پرويز کیانی)اين موافق به طرز ديد  ود دارد ووج

و تصمیم حامد کرزی قوای مسلح پاکستان است که به مقامات امريکايی پیشکش گرديده و مطابقت با شیوه های بیان 
 .دو صورت گرفته باشد اين مؤافقتنامه بین اين ً احتماال. دارد

 

رهايی  مادۀ اول مندرج اين توافقنامه توقف گلوله باری اردوی پاکستان از آنسوی سرحد باالی خاک افغانستان و
 .در ترکیه صورت گرفت 6106محبوسین طالبان از محابس پاکستان است، مذاکرات بعدی و نهايی در دسمبر سال 

، بسیار سلیس به سبک روان و بی عیب به انگلیسی بسیار يکی از مشخصات برازندۀ اين سند نحوۀ نوشتن آنست که
 .ه که البته ساخته و پرداختۀ عاقدين اين سند نیستتانوی است و کلمات بشکل مصدری گنجانیده شدبرو ساختار 

شمولیت طالبان و ديگر رهبران مخالفین مسلح در ساختار و نحوۀ ( Modalities(در شکلیات توافق جانبین مذاکره » 
 .«نظام بر سر اقتدار دولت در موقف های غیر انتخابی به سطوح مختلف صورت میگیرد

پاراگراف اول اين سند، بقول نويسندۀ راپور، شباهت به يک کاغذی سری ديگری دارد که توسط ادارات ذيدخل 
 «  6102ديدگاه افغانستان در سال » امريکا تهیه گرديده و بنام 

«in 2015   Afghanistan’s Vision  »طالبان، حزب اسالمی و ديگر»  نامیده می شود و چنین روايت می نمايد که 
نظامی به جريانات سیاسی تغییر موقف می فعالیت  جنگجويی و، از ح مخالفت مسلحانه را کنار گذاشتهمخالفین مسل

موکراتیک متوازن ينظام سیاسی افغانستان د. دهند، و فعاالنه در فعالیت های سیاسی و قانون اساسی سهم می گیرند
سته های خودرا سیاسی و خوابر اساس توافق باهمی اهداف  و متعادل باقی مانده و فعاالن يا دارندگان نقش سیاسی

 .می نمايند تعقیب
 

يگانه  قوت مسلح  قانونی مسلح امنیتی ملی را بحیث غانستان را ترک نموده و قوت های اف NATO/ ISAF قوت های
 .گذارند بجا می

بسط آن ممد واقع شده  پاکستان نه تنها به مندرجات اين سند مؤافقت نموده اند بلکه علنٌا در شرح و مقامات افغان و
در مجموع  حد اقل نقش برای امريکا  به عقیدۀ تهیه کنندۀ راپور مقامات امريکايی در ابتکار عمل شامل نبوده و. اند

ین تعداد عساکر در زمان خروج و تعداد باقی مانده با وظايف در نظر گرفته شده و در موارد بسیار مهم چون تعی
خاص مطابق رجحانات امنیت ملی امريکا صالحیت اتخاذ تصمیم داشته در غیر آن مداخلۀ امريکا محدود گرديده در 

تانوی را برعقب صحنه توسط مقامات  یو میانجگری هامشوره ها توسط مشاورين امريکايی حالی که از ارائۀ 
 . توان کاماٌل رد نمود نمی

 

ادی و اجتماعی بخش عمدۀ اين راپور وقف امتیازات و نقش سازندۀ پاکستان به اساس اين سند در آيندۀ سیاسی، اقتص
پاکستان وسیله ساز تماس های مستقیم مقامات افغانی با ( توافقنامه) اساس مندرجات اين سندب. افغانستان است



  

 

 

 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

، مذاکرات رسمی بايد با نمايندگان با صالحیت مخالفین مسلح صورت ن مسلح استمخالفی!!! رهبران شناخته شدۀ 
 .گیرد

 ال میکند که اين صالحیت را کی اعطا می نمايد؟نويسندۀ راپور سؤ
فیصله های  مذاکرات را بخشیده وسرنوشت  ن نمايندگان ویبه عقیدۀ نويسندۀ راپور اين طرح برای پاکستان حق تعی

 .آوردن است نفوذ خود درمذاکرات را تحت 
ن در پست ها غیر منتخب است نکات مهم و قابل انديشه که درين راپور گنجانیده شده نه تنها توافق در شمول مخالفی

بلکه همه توضیح گرديده که ، والیان واليات و قوماندان های قوای امنیتی نه تنها تذکر رفته اعضای کابینه چون
افغانستان تحت نفوذ مخالفین مسلح بطور مستقیم و نفوذ پاکستان و مؤسسات  واليات جنوب و شرق ً مخصوصا

ذيعالقۀ آن بطور غیر مستقیم  قرار خواهد گرفت که به عقیدۀ مبصرين آگاه احوال افغانستان قدم اول عملی بسوی 
 .بالقانی شدن افغانستان است

 

ر نقش یمخالفین مسلح نیافتم يگانه تذکر از تغیدرين سند مندرجی پیرامون خلع سالح ( عارف عباسی)اينجانب 
در مورد حلقات اتحاد نام نهاد شمال  ً ست که قبالا اين تکرار بزرگترين اشتباهی نظامی به فعال سیاسی است و

صورت گرفت و علی الرغم مصرف ملیون ها دالر کمک حکومت جاپان خلع سالح حقیقی صورت نگرفته اسلحۀ 
اسلحۀ فعال و مدرن نگهداری شد، واليات مرکزی، شمالی و پنجشیر تا دندان مسلح آوری ولی  کهنه و فرسوده جمع

اند و اگر مخالفین با سالح و قدرت سیاسی پهلوی تفنگداران ديگر که هردو را دارند قرار گیرند سخن از صلح 
 .، پاکستان و امريکا خواهد بودیطاليی کرز یرؤياي

 

پناه بخشیدن به مخالفین نۀ پاکستان از بار مسؤولیت برای رهايی شاموضوع مهم ديگر قابل تذکر درين راپور 
چون مخالفین مسلح با اصالت افغانی با قدرت . و ارسال شان بداخل افغانستان است، تعلیم، تجهیز و تسلیح مسلح

مخالفین  سیاسی و نظامی داخل کشور خود می شوند کدام میکانیزم از  ورود ملیت های ديگر در مناطق تحت نفوذ
اری با بازهم درب همکفراطیت و تند گرايی را نموده که جلوگیری از تعمیم انظارت میکند؟  و کی تضمین مسلح 

 .جهانی و القاعده  باز نگردد؟ افراطیون
 

گردد که آرزوی چندين سالۀ زمینۀ اعمال نفوذ پاکستان در بسی ساحات زندگی افغانستان فراهم میاساس اين سند ب
 .گردد قیمت گزاف تمام میو امريکا بولی برای افغانستان  ن پاکستانی بوده و امروز برای ايشان به بهای کمنظامیا

شرائط زندگی باشندگان جنوب و شرق افغانستان تحت سلطۀ طالبان از لحاظ انکشاف اقتصادی، حقوق مدنی و تعلیم 
 .را بسوی پايتخت و شمال ايجاد نکندو تربیه قابل انديشه خواهد بود که بازهم يک مهاجرت گروهی 

 

 :ملت افغانستان –سوم 
را از دست داده و پیهم در سرگردانی راه يافتن  سی و چهار سال است که مردم افغانستان حق تعیین سرنوشت خود

گردد  بیشتر راه خود گم کرده اسیر دام های اسرار آمیزی میش، اصالح و پیشرفت و فردای بهتر به بهبود، آرام
و ايجاد هر نقشۀ جديد راه . گردد بوجود آمده و توسط مزدوران و اجیران شان پهن میه توسط دشمنان افغانستان ک

با گذشت .  گردد بازهم مردم را در گمراهی قرار داده و راه ها به ترکستان می انجامد که توسط ديگران طرح می
ت سازی خود بیرون رانده شده و موقف نظاره گر هر ماه و سال مردم افغانستان از صحنۀ تصمیم گیری و سرنوش

 .گیرد بی وسیله و بیچاره را بخود می
 

بینانۀ جناياتی که درين وطن   با ارزيابی واقع  ، وت قرار دارندنهايی که در رأس قدربا شناخت عمیق و دقیق از آ
موکراسی، اقتصاد بازار آزاد و ترويج فرهنگ مصلحت جويی برای صدور جواز يطول يازده سال زير نام ددر

های جنايت و  م غیر پیوندی و بیرون سازمان، صدا هايی از مرديت و غارت دارايی عامه صورت گرفتفساد، جنا
دگرگونی ،تغییر، اصالح، بهبود و برگشتن صفحه،  روی کار آمدن انسان های پاک، شريف و »فساد شنیده شد که 

اين صدا ها در میز های مدور تلويزيونی درون و بیرون مملکت، نوشته های ده ها هزار  «منزه و غیر پیوندی
نهاد های مدنی ملی مثل سازمان نظارت برحقوق بشر، حقوق زن و حقوق طفل، در صدها ، نويسندۀ وطن پرست

، پیر و جوان ط زن، مردات با اهل خبرۀ وطن توسثر و حتی تظاهرات و مصاحبن پارچۀ کمیدی، طنز و نظم و
م جمع می در بیرون مملکت در مجالس خوشی ها و فاتحه ها همین که چهار افغانی دوره. منعکس گرديدمملکت 

بختی های وطن تشکیل میداد مخصوصٌا که تازه واردی از وطن تجارب بدد قسمت عمدۀ مباحث را ذکر انواع شدن
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را از مصائب، بیچارگی ها، انواع فساد و غارت علنی ملیون ها دالر معاونت به افغانستان  شخصی و چشم ديد خود
 .کردند داستان می

 

تاخیز ملی ممالک جهان را با آه و حسرت و بیچارگی می شنیدند و بر ناتوانی مردم افغانستان اخبار قیام های رس
 .کردند خود بحیث يک ملت تأسف می

های اصالح بنیادی چون قطرات کوچک بارانی بود که بر بیابان های داغ و سوزان فساد، جنايت و غفلت می صدا
 .باريد و در زمین نارسیده تبخیر می شد

انسانی مستولی بود اين قطرات کوچک آب باهم يکجا شده رشته های باريک را ساخته و  در جاهای ديگر که اصول
و و نهر و جويبار و دريای خروشان  در سراغ يافتن رشته همگون شده جريانات کالنتر ساخته به جويچه و جوی

 فروشان در دان و وطندادند که خائنین، جانیان، دز هیبت ناک مردم را تشکیل می هایطوفان افزا صدا ها و غريو
 .برابر اين طوفان خشمگین قهار مردم خس و خاشاکی بیش نبودند و محو و نابود می شدند

 

غفلت های ما، پراگندگی های ما، عدم اعتماد ما به همديگر، خود خواهی های ما و دلبستگی های ما به طلسم 
ماندهی و ، مارا از کاروان تشکل و سازی های ماذهب و همچنان منفعت پرستجادوی  قوم و زبان و منطقه و م

، هر بیگانۀ عمل سرنوشت سازی را از ما ربودو ابتکاربه هزاران فرسنگ دور انداخت صدا سازی و آينده نگری 
 .از اين خال بهره برداشته در سراغ ترسیم نقشۀ راه برای ما می برآيد

 

، دوستم ها و ، محقق هاالی قسیم فهیم ها، خلیلی هاو دارای قدرت و نفوذ سیاسی و م بلی بحیث حکام قوی مسلح 
هنر پیشگی اش در  و نظاری ها و در رأس آن دلقکی چون ساهین قناد را با، سیاف ها ، آل مسعود هاعطا محمد ها

  را داشتیم و همه از گذشته و سوابق و کار نامه های، دنیا فريبی و مصلحت گرايی ، معامله گریدغلی، دروغگويی
گشتن ورق اين خونخواران و جنايتکاران و برهرکدام شان آگاه بوديم و تا حال فرياد های ما برای رهايی از سلطۀ 

اما کنفرانس پاريس و جلسات بعدی نه تنها مشروعیت و تداوم قدرت اين حلقات را تضمین می   .تأريخ افانستان بود
ب اسالمی در ساختار نظام سیاسی افغانستان باز می نمايد بلکه جای برای شمول طالبان عمری و حقانی و حز

نمايد، ايکاش حزب اسالمی به سیادت و قیادت حکمتیار و جريانات طالبانی به رهبری اشباح برای مردم آشنا نمی 
بدين طريق تنها جنگ ساالران مطرح اند بلکه بود و سرمه های آزموده شده نمی بودند توسط اين کنفرانس نه 

ابان واقعی پس پردۀ شان بنام همکاری قدرت های منطقوی جلب گرديده هر کدام لقمۀ برابر دهان خود رضائیت ارب
در قدم اول به اين حلقات و سپس به  ار از اين سفرۀ گستردۀ سخی بر میدارند و ملت افغانستان سند اسارت خود

مردم افغانستان ث رؤيای طاليی حیو اصالح بهبود ب ریبازيگران ديگر میدان سیاسی افغانستان امضا نموده و تغی
 .باقی می ماند، تا اگر دستی ازغیب آيد و کاری بکند

 

را با معلومات دست داشته با جمعی دوستان که به ملی گرايی و مبارزات شان  قبل از نوشتن اين تحلیل مفکورۀ خود
ال کردند پاريس خوش بین بودند و از من سؤ ايشان به تدابیر جلسۀ. و مشورۀ شان را خواستم عقیده دارم سهیم شدم 

کنار بردن اين حلقات چه امکانی در دست است؟ قیام  يا علی البدل چیست؟ برای و Alternativeکه عباسی صاحب 
، سر آغاز مسالمت و ختم جنگ، خشونتدتای نظامی؟، شايد همین مذاکرات مردم؟، سازمان های ملی؟ و يا کو

خواهند و برای حصول آن حاضر به پرداخت قیمت  مردم افغانستان فقط صلح می. خون ريزی و بربادی شود
 .ستخوان ها رسیدهگزاف اند، کارد ها به ا

 

من از اين بازيگران تجارب  ، شناخت وو آگاهی که به آن مؤافق باشم با کمال احترام شنیدم سخنان شان را بدون اين
مزور و قسم خوران و جانیان عهد شکن متکرر به من اجازه نداد خوشبین شده به وفاداری و پايداری اين تنظیم واال 

ر نمايم آنانی که يک روز جزء عیاران خاص همديگر بودند روز ديگر عدوان تشنه ها به عهد شان اعتماد و اعتبا
 . بخون يک ديگر به هر تال سیاسی پا کوبیدند و بهر نغمۀ منفعت خرامیدند

 .واه بحالت ای ملت بخواب رفته و فريب خورده
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