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 3۳/۰۳/2۳13        عارف عباسی

 مذاکرات صلح دوهه

به ارتباط مذاکرات به  جناب محترم داکتر صاحب  هاشمیانو مالحظات بجا و منطقی  ستدلجامع، متحلیل وارزیابی 
 ه مورد دلچسپی خاص من قرار گرفت. هاصطالح  صلح دو

ضور و وجود ح، وج استرقبل از خ ) اگر موجود باشد( بلی این تپ و تالش های واپسین برای تأمین آخرین منافع
و ریختن و اروپایی   این همه سوقیات بزرگ نظامی و مصارف بلیون ها دالر مالیه ده امریکایی باامریکا و متحدین 

غرق در فساد،  یک نظام بجا گذاشتن و سپاه متحدین و قتل ده ها هزار بیگناه افغان  و پنجصدهزار سهخون بیش از 
نظم  و بی ثبات با اراکین سودحو بدون کمترین توجه به منافع ملی، ایجاد متزلزل  دون هیچ نوع ریشۀ مردمیب

افغانستان  چرخ اقتصاد ملی و گسترش بیحد فساد در رکود مطلقمتکی به منابع خارحی و ابدی و دست نگر اقتصادی
که از  نمیدانمچنین نتیجه بدست می آید که کدام منفعت چشم دید برای امریکا درین ماجراجویی نصیب نگردیده راستی 

ند و مرتکب بسی اشتباهات و در تاریکی عمل کرد ند، در تاریکی آمداز کدام منافع امریکا سخن گفت کدام مؤفقیت و
 راه  و و راه خود متأذی و ناراض ساختند فغانستان را سختخود را متضرر و مواجه به بحران و ملت ا گردیده ملت

 . ندودیگران را گم کرد

چنان هم بیان نمود،با اعتراف در نا آگاهی به اسرار پشت پرده در ظاهر به مشکل میتوان از کدام منفعت امریکا 
سوی تأمین بلکه شرائط ب کرد را محاسبهکدام منفعت واقعی امریکا نمیتوان   صلح جویی ی بعد از وقتدرین تالش هاان

 خواسته های پاکستان در حال تکامل دیده میشود.

اوضاع تا حد زیاد تحت نظارت پاکستان بوده با این صلح جویی مراد دیرینۀ پاکستان بر آورده شده در تعیین سر 
با حلقات صاحب نفوذ و بازیگران  چگونه مربوط پاکستان است که نوشت آیندۀ افغانستان دست باال پیدا نموده، حاال

)  باهم در توافق قرار میگیرندکنار آمده در تقسیم منافع  افغانستان با کسب رضائیت متولیان خارجی شانسیاسی ا عمدۀ
در سفر جنا ربانی خار وزیر خارجۀ پاکستان به افغانستان فراهم  نمودن این طریق  لدنبا چنانچه ترتیبات مقدماتی

بشکل وسیعتر و با تکتیک  با تقویت بیشتر طالبان این جنگ را زیر نقاب جنگ قومی ورت عدم مؤافقهدر صگردیده( و
 دنبال می نماید. های نوین

 جود نیامده قیادت و سیادتوتا حال کدام تغییر مشهود در مرجع تصمیم گیری سیاست پاکستان در برابر افغانستان ب
و حکومت نو بنیاد پاکستان قادر به تغییر این  ر دست آی اس آی استهنوز هم د تعقیب عمق ستراتجیک پاکستان تا

 .شیوۀ عنعنوی سیاسی نشده

اگر بقرار اظهار داکتر صاحب هاشمیان گشایش دفتر دوهه را مؤفقیت تدبیر سیاسی پاکستان به مدیریت آی اس آی 
قبول  را قصر ریاست جمهوریدر  بپذیریم ، بازهم چگونه کمک آی اس آی را به شورای کویته و تنظیم حملۀ اخیر

نماییم که شورای کویته از این تحوالت خوشنود نیست ، اگر آی اس آی با آغاز مذاکرات در دوهه به مقصد رسیده 
باشد پس چرا نا رضایتی شورای کویته را با کمک خود تمثیل نماید و البته از این واقعیت هم نمیتوان انکار نمود که 

ولی سؤوال درین جاست که دلیل  در افغانستان بدون اذن و ارادۀ پاکستان صورت نمیگیرد هیچنوع عملیات نظامی
 .بازی آی اس آی دردو نقش چیست؟

که مخالفت خودرا به کنفرانس دوهه ابراز داشته توجیه  حملۀ اخیر را نمیتوان بحیث اخطاریه به حکومت کرزیآیا 
 کرد ؟ زیرا اگر موجودیت شورایی بنام کویته واقعیت داشته باشد استقالل و ارادۀ این شورا زیر سؤوال است.
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ریان طالبان امروزی تفاوت های کلی دارد در آن زمان موجودیت اکثریت پشتون ها درین جتا  1۹۹۰طالبان سال 
 2۳۳3بعد از سال  ننحوه مبارزه تا حدی آمیخته با عالیق قومی بوده اما تنظیم و بسیج ساختن طالباریان و ج

ب ونجبفلک کشیدۀ رقرار گرفته و نه کوهای س م اسالمی جهانیموضوعات قوم، ملیت و سرحد تحت شعاع فلسفه نظا
اید حتی به عقیدۀ پیروان این مدارس می نمرا در برابر این طرز تفکر ایجاد  و نه دریای آمو سرحدیکشورو شرق 

. نزد جریانات طالبانی امروز کمترین احساس پشتونوالی و تاجک نیستدر برابر گسترش این فلسفه ی ابحار هم حائل
شدیدترین ضربات را اقوام پشتون تحت استبداد طالبان متحمل شده اند.  ،اره و ازبک والی وجود نداشتهزوالی و ه

در قراء و دهات شان جاگزین نشده بلکه به جبر و زور و دهشت افگنی این طالبان برضائیت باشندگان محالت پشتون 
و آنرا  نمودهتلقی کار صورت گرفته، پشتون موجودیت طالبان هر گروه را در محالت خود توهین، تحقیر و بی عزتی 

زجر، شکنجه و عذاب   ن درین ده سال متحملاغصب آزادی خود دانسته اند. پشتون ها توسط طالبان و بخاطر طالب
اند. این پاکستان بوده که فعالیت های دستوری خودرا صبغۀ قومی داده و چنین وانمود کرده که این  شدهبیشمار قرار 

 طغیان پشتون است.

حد  ؟برند، راه نظارت و مراقبت و عملی شدن آن چه خواهد بودمطابق خواست امریکا با القاعده ب  اگر نمایندگان طالبان 
برای مدتی آتش اقل اگر این نمایندگان در موقف تصمیم گیری باشند برای ایجاد اطمینان مردم افغانستان و قناعت جهان 

 د که مردم را به آن باورمند و مطمئن می سازد.زیرا هر صلح جویی نشانه هایی از خود دار بس را اعالم می نمودند

 دمیدانم که چنین عرایض رنجش خاطر بسی از هموظنان را فراهم آورده میفرمایند دریچۀ برای صلح ایجاد گردیده بای
و اولین بار است که طالبان  علیه آن سبوتاژ کردبه آن فرصت داد و برای اولین بار برای صلح زمینه مساعد شده نباید 

، این طرز دید امریکا است که تعریف از لست تروریست کشیده شده بحیث مخالف سیاسی با آن رفتار می شود 
با کلیه اعمال کردار و فعالیت های  تروریزم را تغییر داده ولی نزد مردم وطن تروریست شاخ و دم ندارد و طالبان

به این بیچارگان چنین  تروریستان اند نه آزادیخواهان. ده نمی تواند که مسلما  خود جزء دهشت افگن چیزی دیگر بو
اجر بی حساب دارد چون خود می کشی درب  دهوتدریس و تلقین گردیده که اگر می کشی کشتنت مورد بازخواست نب

د اند که طالبان این ذوات محترم تا هنوز خوش باورانه معتق  های بهشت موعود برخت با هم خوبی هایش باز است.
ا گردیده و تا حدی هم حسابات پارینه تصفیه جقدرت رسیدن شان توازن قوا ببیک نهظت رهایی بخش ملی بوده با 

 میگردد.

این خوش باوری دوستان برایم سخت بهت انگیز است، درینجا دو حالت را میتوان تشخیص نمود که شاید این برادران 
کستان را نا دیده می گیرند و یا اینکه آنرا برای برآورده ساختن آرزو های خود) و خواهران نقش عمیق همه جانبۀ پا

 بقدرت رسیدن طالب( بحیث یک وسیله پذیرفته اند.

آنچه برای افغانستان و ملتش حائز اهمیت است پایان بال قید و شرط جنگ بوده و یگانه راه شمول طالبان در تعیین  
عامه بنحو دیموکراتیک بدون اعمال زور و قوت است و یگانه مرجع تصمیم  سرنوشت سیاسی مملکت از طریق آراء

 .گیرنده و فیصله کن قوت و ارادۀ مردم است

دولت حقیقی  راه دیگر توافق به راه سومی است که نه چپی و نه تنظیمی و نه طالبانی بگذارید که مردم تصمیم گرفته
 ساعد گردد. زمینۀ محاکمۀ جنایتکاران م مردمی رویکار آمده و

 باور نداریم. از بیرون مملکت ما به طرح هیچ بیگانۀ برای حل معضالت خود

 پایان

 

 


