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 11/33/3313                     همايون حبیب زاده

 بز در غم جان کندن، قصاب در غم چربو

به میز به گفته عام حکومت افغانستان اضالع متحده  و کشور های همسايه  و در نهايت جامعۀ جهانی تالش دارند تا طالبان را 

مذاکره بکشانند  و به اين گونه صلح  و ثبات در افغانستان تأمین شوند و مردم زجر ديدۀ افغانستان بیش از اين شاهد خشونت ها و 

 . انفجارها  و زد و خورد ها نباشند

افغانستان داد از  در همین حال مخالفین تشنه به قدرت حکومت افغانستان به عوض تالش های بیشتر برای تأمین صلح  و ثبات در

آنهايی که سال ها افغانستان را ويران کردند و مانند برخی از رهبران جهان مردم خود .  براه اندازی انتخابات به موقع می زنند

را به خاک و خون کشانیدند، حال نیز به فکر اين استند که چه گونه در قدرت باقی بمانند و بر سرمايه های گزاف شان که 

 .  هل مستوفی گرفته نمی تواند بیفزايندحسابش را چ

  .از جانب ديگر افغانستان در کنار ساير کشور های جهان به میدان رقابت میان هند  و پاکستان مبدل شده است

 تالش ها برای برگزاری مذاکرات

آن شد که برای طالبان پس از جار و جنجال های بی شمار بین بازی کنان کلیدی حکومت افغانستان منطقه  و جهان قرار بر 

اضالع متحده در اين بخش پیشقدم شد و خواست اولین تسهیل کننده و صلح آورنده در افغانستان . دفتری در قطر افتتاح گردد

 . باشد

 -اما در اين جا دو مهرۀ اصلی موقف خويش را در خطر ديدند . طالبان نیز به مذاکرات با اضالع متحده تمايل نشاند دادند

حکومت افغانستان چون بر کمک های اضالع متحده و جامعۀ جهانی اتکا دارد مجبور بود . افغانستان و حکومت پاکستانحکومت 

قد خم کند ولی پاکستان که همواره می خواهد نويسندۀ سرنوشت افغانستان باشد آرام ننشست طالبانی که مايل بودند با حکومت 

ی پی ديگر توسط حکومت پاکستان توقیف شدند و برخی ديگر از آنها در زندان ها و يا افغانستان و اضالع متحده مذاکره کننده يک

 .هم قريه های وزيرستان شمالی و جنوبی کشته شدند

حکومت افغانستان که راه ديگری نداشت دست به ايجاد شورای عالی صلح زد که به گفته آگاهان امور در مدت دو سال هیچ دست 

يت به اين نظر اند که پس از کشته شدن برهان الدين ربانی تعیین پسرش صالح الدين ربانی منحیث اکثر. آوردی نداشت است

سواالت بر می خیزد که قاتلین پدر يک شخص چگونه می . رئیس شورای عالی صلح يک اشتباه بزرگ و نابخشودنی بوده است

 توانند با پسرش صلح کنند؟

ا بین حکومت افغانستان و شورای عالی صلح به شمول اعضای بلند رتبه رژيم طالبان اما پس از ديدارها و بحث و گفت و شنود ه

برخ ديگری از آنها نیز آزاد شدند و حکومت پاکستان تعهد کرد که طالبان بیشتری را از زندان های آن کشور آزاد خواهد 

  . ساخت

 

مقامات و . بطه نیز نظريات و ادعا های مختلف وجود دارداينکه طالبان آزاد شده کجا رفتند و مصروف چه کاری اند؟  در اين را

رسانه های بین المللی می گويند که طالبان آزاد شده دوباره به سنگر های شان برگشته و بار ديگر در مقابل نیروهای خارجی و 

د هم اين افراد به افغانستان پاکستان می گويند که از حال آنها بی خبر است و می گويد که شاي.  افغان به مبارزه پرداخته اند

ولی نمايندگان شورای عالی صلح می گويند که آنها در شهرهای مختلف پاکستان از جمله کراچی و کويته با .  برگشته باشند

 .اما اينکه حقیقت چه است برخی از گروه ها می دانند ولی بازگو نمی کنند. خانواده های شان پیوسته اند
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  موقف طالبان در مذاکرات صلح

آيا طالبان صالحیت اين را دارند که مصمم به اشتراک در مذاکرات صلح شوند؟  .  مهم ترين سوال در اين بخش صالحیت است

جنرال . پاکستان سال ها برای داشتن نفوذ در افغانستان از مخالفین متعدد حکومات افغانستان حمايت  و پشتیبانی نموده است

ق يکی از رهبران نخبۀ پاکستان در يکی از سخنرانی هايش حمايتش را از مجاهدين افغانستان اعالم کرد و جهاد در ضیاالح

طالبان نیز يکی از ابزار جنگی حکومت پاکستان میباشند که گاه گاهی پس ضربه .  افغانستان را به نحوی دفاع از پاکستان خواند

.  از حمايت طالبان دست بردار نیست. آی. اس. ولی شبکۀ استخباراتی پاکستان آی. های شان آن کشور را نیز آسیب می رسانند

 . و صالحیت اشتراک در مذاکرت صلح را نیز فقط شبکه استخباراتی پاکستان در دست دارد نه طالبان

ی مواقع کنده و پیوسته طالبان در بعض. می رقصند و چرخ می زنند. آی. اس. طالبان مانند وسیله ای اند که به هر نوع دهل آی

و .  به مذاکرات تمايل نشان می دهند و شرايطی را پیشنهاد می کنند که پذيرفتن آن برای حکومت افغانستان غیر قابل قبول است

در حقیقت همین طور هم بايد باشد طالبان بايد شرايطی را برای اشتراک در مذاکرت صلح در میان بگذارند که مورد قبول 

 .ستان قرار نگیرد و اين جنگ همچنان ادامه يابدحکومت افغان

اگر حکومت غیرنظامی پاکستان، اردوی پاکستان و استخبارات پاکستان از طالبان حمايت می کنند و جلو طالبان به دست آنها 

  .است پس مذاکره با طالبان معنی ندارد

  خواسته های طالبان

ی کنند و می گويند که خواستار تأمین صلح و تنفیذ قانون شريعیت در افغانستان طالبان که همواره به خود حامی اسالم خطاب م

با وجود آنکه امام مکۀ معظمه حمالت خودکش يا انتخاری .  اند خود تا کدام اندازه مطابق به اين خواسته های شان عمل می کنند

مالت انتحاری شان ادامه می دهند زيرا باداران و را از نظر اسالم با صدور فتوای اسالمی حرام عنوان کرد ولی طالبان به ح

علمای دين پاکستانی غرق در شراب به آنها فتوا می دهند و می گويند که اگر شما بم اتوم نداريد خود را در راه اسالم و آزادی 

اطفال، زنان و افراد غیر آنها با کشتن . و طالبان نیز مانند گوسفند های قربانی خود را از بین می برند. وطن تان قربان کنید

 .آفرين بر اين دلیل و اين منطق. نظامی ادعا می کنند که می خواهند به اينگونه پیام شان را به جهان برسانند

طالبان همه روزه حمالت متعددی را بر مناطق مختلف افغانستان انجام می دهند و جان صد ها غیر نظامی و نظامی را می گیرند 

ۀ مختلف صادر می کنند در يکی می گويند که مايل به مذاکره اند و در ديگری خواستار خروج کامل نیروهای و پس از آن اعالمی

بین المللی و در سومی می گويند که با اضالع متحده مذاکره می کنند و در ديگری حکومت افغانستان را دست نشانده امريکا 

اينکه طالبان واقعْا خواستار چه اند مبهم  . ی يوسف احمدی چیز ديگریذبیح اهلل مجاهد چیزی می گويد و قار.  خطاب می کنند

  .باقی مانده است

  افغانستان میدان رقابت میان هند و پاکستان

گاهی راه را مسدود . پاکستان از گذشته ها در پی تضعیف افغانستان بوده  و همواره خواسته است که همسايۀ ضعیف داشته باشد

گاهی مغز متفکری را از بین برده است که خواهان پیشرفت و ترقی افغانستان . یشرفت افغانستان می شدکرده است که باعث پ

 . بوده است

هند از جانب ديگر صرف نظر از گذشته ها يکی . اين کشور به گونۀ آشکار و پنهان همواره در پی تخريب افغانستان بوده است

ی سؤال در اين جاست که آيا هند واقعْا با افغانستان دوستی می کند يا دشمن دشمن ول . از دوستان خوب افغانستان خوانده می شود

اگر يکی . دوست است؟ و يا هم برای نزديک بودن به دشمنش که پاکستان است می خواهد با افغانستان روابط نزديک داشته باشد

 .ر حکومت افغانستان بیشتر می سازدف فشار را باز مقامات افغان به هند می رود پاکستان به هیجان می افتد و از طرق مختل
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اگر حکومت افغانستان با هند سند ستراتیژيک امضا می کند پاکستان آنرا تهديد به خود می داند و تالش می کند به نحوی دست 

افغانستان با هم نزديک  هر باری که هند و. و در اين میان بازهم آسیب آن به افغانستان می رسد. هند را از افغانستان کوتاه بسازد

 .شده اند يا حمالت انتحاری و يا هم حمالت توپخانه سرحدی در واليات کنر و نورستان اوج گرفته است

  حکومت افغانستان در بین سنگ آسیاب

ن ها و حکومت افغانستان از يک جانب درگیر جنگ با طالبان، گرفتن مسؤولیت از نیروهای امريکايی، تسلیم شدن مسؤولیت زندا

با وجود تالش های حکومت افغانستان .  رهبری عملیات نظامی  و از جانب ديگر با احزاب مخالف سیاسی دست و گريبان است

در بخش تشکیل کمیسیون انتخابات توزيع تذکره های الکترونیکی و زمینه سازی های ديگر برای براه انداختن انتخابات در 

به طور .  که حکومت افغانستان می خواهد که برگزاری انتخابات را به تعويق بیندازد شرايط دشوار احزاب مخالف می گويند

مثال محمد يونس قانونی می گويد که حکومت افغانستان در تالش به تعويق انداختن انتخابات است  و می خواهد که با برنامه 

ن مخالف با پیشنهادت موثر و معتبر رئیس جمهور در کشورهای مترقی رهبرا. ريزی های دقیق افغانستان را به بحران بکشاند

اما رهبران مخالف افغانستان همواره . شان را حمايت می کنند زيرا آنها نسبت به قدرت بیشتر بر منافع کشور شان فکر می کنند

درست است . ددر تالش اين بوده اند که چگونه حکومت شان را بیکاره خطاب کنند و ذهنیت مردم را نسبت به آن مغشوش سازن

که حکومت افغانستان دچار اشتباهاتی شده و بهتر است بگويم که با در نظر داشت پايه های ضعیفی که دارد نمی تواند به صورت 

ولی اين امر به همه صدق می کند اين حکومت همچنان ضعیف باقی خواهد ماند چه آنرا آقای قانونی رهبری . شايد و بايد کار کند

 .عبداهلل و يا هم دوستمکند يا عبداهلل 

  حکومت افغانستان در منجالب

پیرامون تلفات غیر نظامیان عملیات نیرو های خارجی گرفتن  حکومت افغانستان در کنار ساير مشکالت اقتصادی و اجتماعی 

 .نجه نرم می کندمسؤولیت زندان ها و مصونیت قضايی سربازان که در افغانستان باقی خواهند ماند با اضالع متحده دست و پ

از سوی ديگر برای واداشتن طالبان به رفتن بسوی میز مذاکره و ختم جنگ در افغانستان با حکومت پاکستان دست و گريبان 

  .است که همیشه در مقابل حکومت افغانستان از سیاست دوگانه کار گرفته است

و . که همه روزه با انتقادات شديد آنها مواجه می باشدضمنا حکومت افغانستان در داخل با احزاب مخالف سیاسی درگیر است 

 .بیشتر انگشت انتقاد را مخالفین فعلی سیاسی باال می کنند که در گذشته اراکین بلند رتبه کابینۀ حکومت حامد کرزی بودند

 

باز هم تأکید می کنم که اگر انتخابات به  -است و اگراگر نظر عمیق انداخته شود از عمر حکومت حامد کرزی چیزی باقی نمانده 

نگرانی مردم بايد بیشتر براين موضوع متمرکز باشد که . تعويق هم بیفتد بیش از شش ماه  و يا يک سال به تعويق نخواهد افتاد

شکل خیلی ها پس از حکومت حامد کرزی چه نوع حکومتی به میان خواهد آمد؟  توسط چه شخصی رهبری خواهد شد؟  اين م

همین اکنون که افغانستان يک رئیس جمهور منتخب و يک حکومت . جدی تر و عمیق تر از آن است که به نظر می رسد

ديموکراتیک دارد از مرکز کابل گرفته تا واليات و دهات دور افتاده همه میان قدرتمندان تقسیم شده  و هر قوماندان و قدرتمند بر 

با وجود موجوديت پولیس و اردوی افغانستان در اکثريت مناطق قدرت . ک ساحه را تحت اداره دارداساس اندازه و توان خود ي

و هیچکدام از نیروهای امنیتی افغانستان، نه پولیس نه اردو و نه هم امنیت ملی می . اصلی در دست قوماندانان سابق جهادی است

لف جهادی ارتباط می گیرند که رهبران شان فعال تحت نام های احزاب اين افراد به تنظیم های مخت. تواند از آنها جلوگیری کند

با در نظر داشت به اين حقايق آيندۀ افغانستان . مختلف سیاسی برای انتخابات آيندۀ رياست جمهوری افغانستان آمادگی می گیرند

  با احترام. شده باشند مانند گوسفندی است که هزاران قصاب با کارد ها و ساطور های تیز و برنده گرد آن جمع

 

 


