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 62/2/6113          م، نعیم بارز
 

 عکس العمل جمعی در افغانستان
 !سرنگون ساخت قطر بیرق طالبان را در

 

دفترسیاسی »سیاسی بنام درچهل سال اخیراین نخستین باری بوده که در یک امر مشخص یعنی در قبال تأسیس دفتر 
در قطر. حین اطالع از آن تمام نهاد های دولت و تقریباً همه مردم افغانستان ازیک دست « امارت اسالمی افغانستان

فروش روی بازار کابل گرفته تا رئیس جمهور کرزی به هیجان آمده و اعتراض شدید شان را نسبت به آن ابراز 
یر دیدند در ظرف کمتر از بیست و چهار زۀ امریکا و حکومت قطر خود را ناگدداشتند که باالثر دولت ایاالت متح

ساعت از موضع قبلی شان عقب نشینی کرده و بیرق طالبان را که خالف گذشته با ساز و آواز بلند شده بود پائین 
 .آورده و ایجاد دفتر سیاسی را، رد نمایند

 

و عکس العمل دولت و مردم افغانستان یک امر طبیعی 
کامالً بجا بوده واین عکس العمل جمعی نتیجه بخش 
میرساند که هرگاه در همچو موارد دولت و مردم بخیر 
همگانی هوشیارانه تصمیم گرفته وعمل نمایند بالتردید هیچ 
دولت و قدرتی بخود حق و جرئت نخواهد داد که به مردم 
ما به عنوان ابزار نگریسته وبخاطر منافع خود همچو 

 .وبازیهای مهیالنه و دو پهلو را به راه اندازندحرکت ها 
 

 دفتر مذاکرات طالبان در قطر جنجال برانگیز شد           
 

جای بسی تأسف است که دولت امریکا این همه جفا کاری و سهل انگاری را در حق مردم با شهامت افغانستان و 
و سازمان القاعده هزاران نفر امریکائی به قتل حتی در حق مردم کشور خود که از جانب گروه تروریستی طالبان 

رسیده و صدها میلیارد دالر خساره به آنکشور وارد گردیده است، به راه اندازد و سازش غیر اخالقی و انسانی را با 
آنها در پیش گیرد، نمی دانیم دولت امریکا با چه منطق و استداللی بازهم  می خواهد به خواست دولت تروریست 

اکستان تن داده با هیله و نیرنگ  بار دیگر گروه تروریستی را در افغانستان به قدرت رساند و یا حد اقل به پرور پ
 .زعم خود در قدرت شریک سازد؟

 

بهتر است مردم  و دولت افغانستان آگاهانه دوستان و دشمنان داخلی و خارجی شان را تشخیص داده و به دولت 
نکنند زیرا قبل از تأسیس دفتر سیاسی و باال شدن بیرق طالبان در دوحه همواره های خارجی زیاد اعتماد و تکیه 

امریکائی ها، انگلیس ها و دیگر شرکای نظامی شان گفته اند، درست است که در گذشته اشتباه صورت گرفته که 
یگر چنین اشتباهی پس از خروج قوای شوروی سابق مردم جنگ زدۀ افغانستان را بحال خود رها نموده اند اما بار د

تکرار نخواهد شد، مگر متأسفانه بازهم می بینیم که برای یک سازش و معاملۀ دیگر دفتری زیر نام طالبان در 
 .دوحه باز می شود

 

 م است؟وببینیم مذاکره با گروه طالبان به چه مفه
منابع امریکائی ثابت ساخته  بارها تا کنون هزاران سند رسمی و شواهد کافی از منابع مختلف و با اعتبار به شمول

اند که گروه تروریستی طالبان در جنگ علیه افغانستان و نیروهای بین المللی ساخته و پرداخته دولت پاکستان و 
بالخص سازنده و رهبری کننده اصلی آن، استخبارات نظامی آنکشور بوده است که البته دولت امریکا از طریق 

باخبر خواهد بود، لذا احیاناً اگر گفته شود دولت امریکا با این همه اطالعات  بهتر ازهمه« سی. آی. ای»سازمان 
اطمینان و باور ندارد که دست دولت پاکستان در آن دخیل بوده باشد، پس این همه ساز و برگ نظامی و کمپ های 
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ن گرفته شده مشاهده تربیت تروریستی که هر روز مردم جهان آنرا از طریق فلم های تلویزیونی که در خاک پاکستا
 می کنند به چه معناست؟

 

دولت پاکستان وجود رهبران گروه طالبان در خاک خود را انکار و حمایت از آنها را رد می نماید، همان طور که 
وجود اسامه بن الدن را در پاکستان انکار می کرد ولی سر انجام ثابت شد که وی با زن و فرزند خود در نزدیکی 

تحت حمایت نظامی های پاکستانی بسر می برده است، لذا فکر می کنم ثبوت جنگ نیابتی طالبان  قطعۀ عسکری و
 .از پاکستان آنقدر برمال و آشکار است که دیگر نیازی به آوردن دالیل و مثال های زیاد در اینجا نیست

متحدۀ امریکا جنگ را علیه اما سؤال اینجاست که چرا دوازده سال نیروهای بین المللی تحت رهبری دولت ایاالت 
تروریزم به صورت کجدار و مریز در افغانستان ادامه داده و با پرداخت میلیارد ها دالر باج به دولت پاکستان تا 

 هنوز نتوانسته اند پاکستان را به خود داری از حمایت طالبان و طالبان را مواجه به شکست نمایند؟
 

هد بود که موجودیت میلیون ها انسان بیکار و گرسنه وغرق در جهل و یکی از پاسخ ها به سؤال باال این خوا
خرافات و عده ای هم تشنۀ ثروت و قدرت در دو طرف خط  سرحدی بنام دیورند زمینه ای را فراهم نموده که 
 دولت پاکستان می تواند با کمترین مصارف و سازماندهی سال ها این جنگ و آتش افروزی را در افغانستان ادامه

دهد و جالب اینکه نه تنها از ادامۀ این جنگ تا حال کدام خطر مهم و خساره ای متوجه آن دولت نشده بلکه  میلیارد 
 .ها دالر باج از امریکا نیز دریافت داشته است

 

بدین ترتیب گستاخی دولت پاکستان بجائی رسیده است که از یک سال بدینسو نه تنها زیر نام طالبان بلکه مستقیماً 
نیروهای آنکشور مناطق شرقی افغانستان را زیر آتش توپ و راکت قرار داده و از بی تفاوتی نیروهای چهل و شش 
کشور جهان که ظاهراً به دفاع از مردم در افغانستان مستقر گردیده اند، اخیراً تعداد بیست و چهار هزار نفر مردم 

ن ترتیب و عاجزانه خواسته اند تا بیش ازاین جان وهستی بیچاره نورستان مجبوراً عریضه ای عنوانی دولت پاکستا
 .ناچیز شان را زیر آتش قرار ندهد

 

 چرا چنین است؟
آیا به واقعیت پاکستان دارای چنان توانائی است که جامعۀ ملل و قدرت های بزرگ جهان نمی توانند آنرا از دست 

فقیری که توان پرداخت معاشات و مصارفات قوای کشیدن از حمایت تروریزم وادارند؟ باور ندارم دولت ضعیف و 
امنیتی اش را ندارد چنین ژست ها و زورگوئی های آن واقعیت داشته باشد، اگر نیت و ارادۀ  الزم از جانب دولت 
امریکا وجود می داشت پاکستان و یا هر کشور دیگری حتی بدون بکار برد نیروی نظامی، بلکه فقط با فشارهای 

عزیرات اقتصادی ممکن بود در برابر ارادۀ جهان تسلیم شده و سیاست مسالمت جوئی را در پیش دیپلماتیک و ت
 .گیرد

بناًء با دالیل متعدد می توان به این نتیجه رسید که تا حال چندان خواست و ارادۀ الزم برای وادار ساختن پاکستان به 
ا گذشت دوازده سال روز گذرانی حوصلۀ مردم دست کشیدن از حمایت طالبان وجود نداشته است. به این لحاظ ب

امریکا و مردمان کشورهای ائتالف بین المللی به سرآمده که با هزاران نفر تلفات انسانی و صدها میلیارد دالر 
 خسارۀ مالی، چرا نتوانسته اند این جنگ نافرجام را پایان دهند؟

 

را در پیش گرفته و آن اینکه نیرو های امنیتی افغانستان  بنا بر آن دولت امریکا از دو سال بدینسو ستراتیژی دیگری
را تا آنجا تربیت و تجهیز نماید که فقط بتوانند از عهده دفاع در برابرعملیات تروریستی بدر شوند، نه تا آنجا که در 

 .مقابل تهاجم کدام دولت همسایۀ متخاصم بتوانند از خود دفاع نمایند
 

همه نیروهای بین المللی خاک  6112ایاالت متحدۀ امریکا که قرار است تا اخیر سال با این ستراتیژی جدید دولت 
افغانستان را ترک گویند برای دولت امریکا مهم نیست که ولو ده ها سال دیگر فعالیت های تروریستی و جویبار 

انسانی در افغانستان نجات  خونریزی در افغانستان ادامه داشته باشد، مهم آنست که امریکائی ها و شرکایش از تلفات
یابند و مصارف ساالنه بیش از صد میلیارد دالر به کمتر از شش هفت میلیارد تقلیل یابد و در برابر پرداخت 
مصارف قوای امنیتی و بعضی پروژه های کوچک اقتصادی در افغانستان، بقول آقای رئیس جمهور کرزی 

 .مناطق مختلف افغانستان نیز می باشندپایگاه نظامی در  9امریکائی ها خواستار حضور 
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طوریکه گفته شد اگر جنگ طالبان در افغانستان یک جنگ نیابتی به خواست دولت پاکستان بوده، پس مذاکره با 
طالبان و ایجاد دفتری زیر هر اسم و رسمی که باشد بیجاست، اگر حامی اصلی طالبان دولت پاکستان است باید گفت 

 کره دولت پاکستان نباشد؟پس چرا طرف اصلی مذا
 

جواب روشن است! برای اینکه مسؤولیت ادامۀ جنگ را متوجه دولت پاکستان نساخته باشند زیر نام طالبان می 
 خواهند معامله نمایند، اما آیا این معامله و مذاکره سر انجام به صلح خواهد انجامید؟

ستان در وضعیت دوازده سال قبل نیست که طالبان اینرا همه و طالبان نیز می دانند که اکنون افغان  - 1 
 .بتوانند مستقیم در افغانستان حاکمیت نمایند

لسله تغییرات در قانون اساسی افغانستان، طالبان را در دولت اگر در مذاکرات بخواهند با یک س  - 6 
یدی را بدست آورند، چون کادر شریک نمایند و چند تا وزارت را به آنها بسپارند و طالبان بخواهند وزارت های کل

های وزارت ها مسلکی، لیسانسیه و یا دست کم تحصیل کرده صنف دوازده هستند در حالیکه گروه طالبان دارای 
چنین ظرفیت های نیست و اکثریت قاطع طالبان به غیر از استعمال تفنگ درهیچ رشته ای معرفت علمی، تخصص 

ونه در قدرت شریک شوند کاری از دست شان ساخته نیست به غیر از اینکه و سواد الزم را ندارند، لذا اگر بدینگ
زیر نام تطبیق شریعت اسالمی مردم را دره بزنند، زنان را سنگسار کنند و خشونت های دیگری را باالی  افراد 

 .بیچاره افغانستان اجرا کنند
آن اینکه در مناطق جنوبی و یک امکان نسبی رسیدن به توافق در مذاکره وجود خواهد داشت و  – 3 

مشرقی بعضی ولسوالی ها و بعضی والیت ها را بشمول یگان وزارت های مثل حج  و امور دینی را به آنها پیش 
کش نمایند. احتماالً آنها هم از اینکه از ادامۀ جنگ خسته شده اند و ظرفیت کارهای مسلکی وعلمی را ندارند ممکن 

  .در همین حد قناعت کنند
یر به همین قدر داشتن جای پای در افغانستان موافقه خواهد کرد البته به امید اینکه زپاکستان نیز در حال ناگ دولت

در آینده از آن طریق بتواند به تدریج به نفوذ خود در دولت افغانستان بیفزاید. دولت امریکا و برتانیه هم به این شکل 
افغانستان بیرون آیند. دولت کرزی هم از این دید قبول خواهد  راضی خواهند شد تا هرچه زودتر از باتالق جنگ

کرد که طالبان بی کفایت را در درون دولت جذب کرده  و در رقابت های میان قومی و گروهی از آنها استفاده 
 .نماید

خورد و اما با اینهم چه کسی می تواند تضمین نماید که این سازش و برقراری تعادل نسبی قدرت به زودی برهم ن
 در دعوای قدرت و دخالت دولت های دور و بر افغانستان درگیری های پیش نیاید؟

 

بهر حال فعالً در همین حد به این بحث پایان می دهیم زیرا تاهنوز آجندای مذاکره دولت امریکا و دولت افغانستان با 
ا طالبان را پیش بینی نمود، اما آنچه طالبان مشخص نشده و لذا از حاال نمی توان به روشنی نتایج مذاکرات صلح ب

شایسته گفتن و به تکرارش می ارزد همانا عکس العمل همه نهاد های دولت و همه گروه ها و جامعۀ مدنی 
افغانستان است که معلوم شد خوشبختانه به اینقدر آگاهی و توانائی رسیده اند که به هیچ قدرتی اجازه نمی دهند تا در 

هر تصمیمی را که قدرت های بزرگ خواسته  6111چون زمان تشکیل کنفرانس بن در سال  غیاب ملت افغانستان
باشند، بگیرند و باالی مردم افغانستان تحمیل نمایند، پس چه بهتر که مردم ما همواره در قدم اول منافع ملی خود را 

در پیشروست، سیاست ها و درست تشخیص داده و مشترکاً از آن دفاع نمایند و باید پذیرفت که هر نوع خطر 
عملکرد های امریکائی ها و انگلیس ها اینرا می رساند که تا هنوزدر سیاست ها و اهداف منطقه ای شان به مقصد 

   .نرسیده اند و چنین بازی های خطرناک و خالف صلح منطقه و جهان را از سر بدر نکرده اند
 

 پایان
 

 :از لطیف ناظمی یقطعه شعر زیباه و پرمحتوای
 

 نـهـال فاجعــه را رنگ رنگ کاشته اند درون مزرعـه را تخـم جنگ کاشته اند  
 به باغ و باغچه تیر و خدنگ کاشته اند به دشت وبادیه باروت سرخ ریخته اند

 مگر به سینه این قـــوم سنگ کاشته اند به هیچ گوشه سالمت نمانــد شیشۀ عمر
 در دل گـلـــداِن تنگ کاشته انددرخت   خوشــم که کشتۀ شان بارور نمی گردد
 که تخم صلح به کــــام نهنگ کاشته اند فریب خندۀ تـزویـر شان نخـواهم خورد


