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ميرعنايت  آشفته

انگار که زمان به عقب بر می گردد
چرا بازيگران جھانی می خواھند حق تعيين سرنوشت ملت افغانستان را به بازی تکرار پاکستان؛ واگذار نمايند؟
وطن داران دردمند و تشنه به صلح :شما با دقت و حوصله مندی توام با اضطراب و دلواپسی ،بيم و اميد؛ بازی
چھارجانبه امريکا ،چين ،پاکستان و افغانستان در چھار دور؛ تعقيب نموديد .قبل از
سرمگسک را زير نام مذاکرات
ٔ
آغاز اجالس تا انجامش ،پخش گزارشات ضد و نقيض مراجع امريکا "طرف اصلی قضيه " با قطع و وصل ھا اما
معنی دار ،افق معلوم يا مجھول خويش را روشن نموده و نتائج اش را از طريق رسانه ھای داخلی و خارجی ،بخش
نمودند.
چند نکته مھم و مرتبط به صلح که جزء کره خاکی ميباشيم ،با تأثيرات متقابل منطقه و جھان را اينجا برجسته
ميسازم.
 : ١ـ در پايان سال  ٢٠١۵ميالدی الورنس ويلکرسون افسران بازنشسته امريکا در برنامه تلويزيونی خانم ابی
مارتين تحت نام » پروندۀ امپراتورھا« در امريکا سخن جالبی بر زبان آورد که رسانه ھای افغانستان متوجه آن نشدند.
ويلکرسون اظھار داشت که افغانستان يک جايزۀ ژيوستراتژيک و اقتصادی است و غرب به ھيج وجه ،حاضر
به ترک افغانستان نخواھد شد .وی معتقد است که امريکا متناسب به نياز ھای اساسی و بسيار مھم استراتژيک ،کماکان
در افغانستان درگير خواھد ماند.
 - : ٢ادامه جنگ افغانستان تا پنجاه سال ديگر دوام خواھد داشت .افسر الورنس ويلکرسون می گويد که نگاھی
به نقشه ،اھميت جغرافيايی افغانستان به مثابه منطقه يی بين ايران ،چين ،پاکستان و جمھوری ھای آسيای ميانه آشکار
می کند ،که حضور نظامی امريکا در افغانستان بر زمينه واقعيت ھای منطقه به خصوص در رابطه با چين ،ايران و
روسيه استوار است .درست مانند دوره بازی بزرگ در قرون پيشين ،افغانستان و آسيای ميانه ،درساليان آينده ميدان
رقابت بين قدرت ھای بزرگ خواھند بود.
 - : ٣رئيس عمومی ادارات استخباراتی اياالت متحدۀ امريکا آقای جيمز کلپر ھنگام ارايۀ گزارش تھديدات
جھانی به قانون گذاران امريکايی ،بار ديگر تصريح کرد که دولت افغانستان در سال  ٢٠١۶با سقوط سياسی روبرو
بوده و با معضالت امنيتی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کند .ھمچنان از کوريای شمالی ،ايران ،چين ،و روسيه به
مثابۀ کشورھايی ياد کرد که واشنگتن از فعاليت ھای آنان نگرانی امنيتی دارد .آقای کلبر می افزايد:
اياالت متحده پس از حمالت دھشت افگنی  ١١سپتمبر  ٢٠٠١عمليات گستردۀ را در بيرون از سرحدات خود
بر ضد شبکه ھای دھشت افگنی راه اندازی کرده است.
اما با صرف صدھا ميليارد دالر ،تھديدات دھشت افگنی عليه اياالت متحده به جای اينکه فروکش کرده باشد ،در
مقايسه با گذشته فزونی کسب کرده است.
 - : ۴قوماندان ناتو در کابل اظھار نمود که :نيرو ھای دولت بايد از حالت دفاعی به حالت تعرضی گذار نمايند.
بنا ًء بی موجب نيست که معاون اول رئيس جمھور با اشتراک قواء  ١٠ھزار نفری و تخصيص  ،برای فتح چند قريه و
ولسوالی در مناطق به اصطالح متعلق به" ساحه خود"!؟ جوزجان بار ديگر شمشير از نيام بر کشد.
 : ۵ـ زورمندان و غاصبين قدرت متکی به بيگانه در دولت به ھيچ وجه تمايل به صلح و تقسيم قدرت ندارند.
 - : ۶دفتر طالبان در قطر اظھار بی اطالعی از چگونگی مذاکرات دارند.
 - : ٧اينکه در ھفته اول برج مارچ پاکستان به نيابت از طالبان منشعب ساخته شده ،کی ھا را از گروه طالبان
به ميز مذاکره حاضر ميسازد روشن نيست .طالبان تا حال در مورد شرکت يا عدم شرکت نمايندگانشان در مذاکرات
ھفته آينده ابراز نظر رسمی نکرده است .اما نعيم وردک ،يکی از اعضای دفتر سياسی طالبان در قطر ،روز گذشته به
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بی بی سی گفت که :اين گروه "از آنچه که در کابل اتفاق افتاده ،بی خبر" است.
اما حزب اسالمی به رھبری گلبدين حکمتيار که در کنار گروه طالبان و شبکه حقانی از اصلی ترين گروه
ھای مسلح مخالف دولت افغانستان به حساب می آيد از اين دعوت استقبال کرده است".غيرت بھير ،سخنگوی اين گروه
به بی بی سی گفت که آنھا "ھمواره حامی و طرفدار مذاکرات صلح بوده اند.
 - : ٨نمايندۀ خاص رئيس جمھور روسيه پوتين ،چند ھفته پس از آن که سھم گرفتن کشورش را در پروسۀ
صلح "آغاز يافته از سوی امريکا" رد کرد ۶ ،حوت  ١٣٩۴از طالبان خواست که با حکومت مرکزی در افغانستان به
مذاکرات مستقيم بپردازند .به نقل از آژانس خبری انترفاکس ،ضمير کاب لوف به روز  ۶حوت گفت» :ما از طالبان
ميخواھ يم در آغاز برج مارچ به مذاکرات اشتراک نمايند«.
 :٩ـ به قول از نيويارک تايمز ،ضمير کابلوف نمايندۀ خاص روسيه برای افغانستان  ،در آغاز ماه فبروری
گفته بود که "روسيه از پيوستن به ھر آنچه واشنگتن آغاز ميکند ،ديگر خسته شده است "و در ھيچ مذاکره ای ميان
طالبان و افغانستان ،تحت حماي ت اياالت متحده ،پاکستان ،و چين ،سھمی نخواھد گرفت.
ضمنا ً روسيه چندی قبل اذعان کرده بود که با مقامات طالبان تماس ھايی برقرار ساخته ،اما بعداً که وزارت
خارجۀ افغانستان در اين مورد خواستار وضاحت گرديد ،مسکو گفت  :که اين تماس ھا محدود به با اھداف مبارزه
عليه تندروان داعش در منطقه ،مطابقت داشته است.
پس از سقوط رژيم طالبان ،اين نخستين باری بود که مقامات روس در رابطه با اوضاع افغانستان از برنامه
ھای مشمول اياالت متحده حمايت نشان ندادند .قبل از آن ،با وجود که روس يه و اياالت متحده در بسياری از موارد بين
المللی از اوکراين تا بحران سوريه اختالفاتی داشته و موضعگيری ھای متفاوت از ھمديگر احراز کرده اند ،اما وقتی
سخن از مسايل افغانستان به ميان آمده ،منافع روی اھداف مشترک ھمکاری می کردند  .از دسترس قرار دادن راه
برای انتقال تدارکات به ن يرو ھای ائتالف در افغانستان ،تا ھمکاری در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر ،روسيه با
اياالت متحده در افغانستان ھمسو بوده است .اما حذر کردن از اشتراک در پروسۀ صلح افغانستان و اظھار "خستگی"
روسيه از ھمچو برنامه ھا ،نمايانگر آن است که ھمکاری ھای واشنگتن و مسکو در افغانستان وارد يک مرحلۀ تازه
گرديده است.
 : ١٠ـ الکساندر مانتيتسکی  ،سفير روسيه در افغانستان در مراسم تحويل دھی ١٠٠٠٠مي ل اسلحه گفت :که
کشورش خواھان افغانستان آزاد و بی طرف است.
 : ١١ـ آقای ويلکرسون ميگويد  :جنگ در افغانستان تغيير کرده ،بيش ازين بحث برسر القاعده نيست و بحث
طالبان ھم زياد مطرح نيست) .مسأله درباره چين و روسيه ،در بارۀ اقليت عمدتا ً مسلمان روسيه ،در بارۀ پاکستان،
ايران ،سوريه وعراق( ميباشد؛ درباره اين که آيا کردستان ظھورخواھد کرد يا نه؛ و در نھاي ت ،به خاطر نفت ،آب ،و
در مجموع ،انرژی است .درحالی که بسياری از کشور ھای غربی باورمند اند که جنگ در افغانستان عمدتا ً نبرد عليه
تروريزم است ،افشاگری آقای ويلکرسون ،دارای اھميت ميباشد .وی می افزايد:
واقعيت اين است که مداخله در افغانستان درسال  ٢٠٠١چندان چيزی در برابر تروريزم انجام نداد؛ اما در
عرصه جئوپلتيک و گسترش اقتصاد کار ھای زيادی انجام گرفت .ويلکرسون مدعی شد که شواھد نشان دھنده آن است
که جنگ افغانستان حداقل ماه ھا قبل از حوادث  ٩/١١برنامه ريزی شده بود.
حال ھموطن عزيز ،عاقل ،خرد مند ،متعھد به خاک و ملت افغانستان محبوب ،سرھم بندی اخبار منتشر شده از
منابع معتبرامريکا و ساير رسانه ھای جھان بشمول کابل؛ وضع را از اين قرار بيان ميدارد .سياسيون و ملتی که در
 ١١فقره فوق ،اگر حساسيت ھای منطقه ای و جھانی را درک نکرده باشند و انرژی را به شماره  ١٢که به ھيچ دليلی
تصادفی پس از يکنيم سال اعالن می گردد ،خود را مصروف و در تقابل ھم بيشتر قرار دھند؛ تقصير از حاکمان جبار
و ناعاقبت انديش مي باشد .آقای نورستانی چنين بموقع!؟ ميفرمايد:
 : ١٢ـ اعالم نتايج انتخابات!؟ پس از باطل شمردن آرای تقلبی ،در انتخابات سال  ١٣٩٣آقای غنی که بيش از
 ٣.٩ميليون رای؛  ۵۵.٢٧درصد آرا و آقای عبد iبيشتر از  ٣.١ميليون رای؛  ۴۴.٧٣درصد آرا را بدست آورده
است .از مجموع آرای باطل شده ٣٣ ،درصد آن مربوط به آقای عبد iو  ۶٧درصد ديگر آن مربوط به آقای غنی بوده
است؛ به چه منظور دوباره اين شرمساری را تازه نمودند؟
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بھتر است از زبان استعاره و کنايه ،طعن و تعرض عليه يک ديگر بگذريم ،با درک اوضاع و احوال ناھنجار
کشور ،منطقه و جھان و مدنظر داشت ماھيت حضور غرب با نکات فوق ،جنگ بين االفغانی بدون ھدف ،ولی
بازيگران اصلی از جمله سوسيال امپرياليسم روسيه ،بريتانيا ،امريکا و چين که ھر چھار قدرت عضو شوراء امني ت
ملل متحد با حق ويتو ميباشند؛ جمع قدرت ھای غربی در چوکات ناتو؛ برای تقسيم مجدد کره خاکی و ساحه نفوذ
خويش در افغانستان قلب آسيا به اصطالح عام شاخ به شاخ شده اند .اما ملت اسير افغانستان را به تفرقه تيم ع و غ ي ا
به زور گويی شورای نظار ،شورای کويته ،جھادی و غير جھادی ،شيعه و سنی ،افغان و افغانستانی يا دانشگاه و
پوھنتون مصروف نموده اند.
چرا بازيگران جھانی می خواھند حق تعيين سرنوشت ملت افغانستان را به بازی تکراری پاکستان؛ واگزار
نمايند؟
نيک ميدانيم که امريکا و غرب جز راه بحری و خاک پاکستان ديگر امکان توفيق و بُرد سياسی در منطقه
ندارد .بنا ًء به خواست ھای گروھی ،قومی ،سمتی ،زبانی و  . . .خويش عقالنی کنار آمده ،تقاضا ھای که امريکا يا
غرب به پاکستان چه بگويد و چه بکند ،طالبان را محوه سازد يا نه تقويت نمايد و  . . .به منافع غرب در تضاد قرار
دارد.
آنچه تعلق به سياسيون ناکام ما ارتباط می گيرد اين است که به وابستگی ھای خود و رقبای تان توجه نموده با
رقابت ھای کور خود بينای رقيب؛ کشور را عمداً به نفع و ضرر رقبای جھانی به تجزيه سوق ندھيد .ملت واحد
افغانستان از خود منافع ملی دارد و حفظ اين منافع به نفع منطقه نيز ميباشد .و iاعلم بالصواب .
در سياست جز منافع ملی ،دوست و دشمن دائمی نيست
پاينده و جاويد باد افغانستان محبوب
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