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جلیل غنی هروی

جنگ و صلح نیابتی
وقتی به گذشته ای چهل سال اخیر در افغانستان می نگریم ،نقش بازیگران خارجی در عرصۀ سیاست و رقم
زدن سرنوشت افغانستان بیشتر متبارز دیده می شود .بعد از آنکه حزب دموکراتیک خلق در کودتای  27اپریل
 1978رژیم جمهوری به رهبر محمد داود خان را سر نگون ساخت ،نفوذ آشکار کشور های دور و نزدیک به
افغانستان هم آغاز یافت .از یک جانب اتحاد شوروی سابقه در حمایت از این حکومت ،نخست مشاورین خود و
بعد از کشته شدن امین و تغییر زعامت به ببرک کارمل ،قطعات نظامی خود را به حمایت از حکومت به
افغانستان فرستاد.
متعاقب رویکار شدن حزب دموکراتیک خلق و تشکیل حکومتی با برنامۀ متکی بر ایدیولوژی سوسیالیستی و
اتخاذ روش سر کوب کنندۀ مخالفین این اندیشه ،از یک طرف فرار گروه های سیاسی و رهبری شان به کشور
های همسایه و از جانب دیگر مهاجرت اقشار دیگر از دهقان گرفته تا سر مایه دار و از مامور گرفته تا محصل
و کار مند دولت راه کشور های همجوار و فراتر از آن را در پیش گرفتند و در نتیجه پنج ملیون مهاجر افغان
در پاکستان و ایران و فراتر از آن به تمام نقاط جهان پراگنده شدند .زمینۀ مداخالت کشور های خارجی به
خصوص آنانی که منافعی را در افغانستان جست و جو میکردند با این موج مهاجرت ها و استفاده از موقع آغاز
گردید که این رشته سر دراز دارد و بار ها توضیح گردیده ،محض برای یاد آوری از آغاز مداخالت خارجیان
در افغانستان تذکر یافت.
همه آنانی که در چهل سال گذشته یا شاهد عینی رویداد ها در افغانستان بوده اند و یا از ورای نوشته ها و نشرات
و رسانه های داخلی و بیرون مرزی از این جریانات آگاهی یافته اند ،به خوبی درک میکنند که از همان ایام
نخستین این رویداد ها تا کنون زمام امور مملکت از تسلط زمامداران افغانستان تحت هر عنوانی که به قدرت
رسیده اند ،چه گروه ها و تنظیم های که بیرون از افغانستان فعالیت داشتند وبا سقوط حکومت نجیب هللا در سال
 1992به قدرت رسیدند ،و چه نظام طالبی بعد از آن و چه تشکل نظام سیاسی موجود بعد از سال  ،2001در
همه ای این نظام ها و یا حکومتها اقتدار و استقالل حکومت داران مورد سوال است و زعامت ملی از خاکستر
مقاومت ده ساله در برابر تجاوز آشکار اتحاد شوروی سابقه ،و یا هم جنگ های داخلی و حکومت های بعدی قد
علم نکرد تا از ملتی که به قول معروف یک ملیون شهید داد و هنوز قربانی می دهد ،نمایندگی کرده بتواند .هر
حکومتی که رویکار شد به نحوی متکی به قدرتهای بیرونی بود زیرا هیچ یک از این حکومتها نه قدرت نظامی
و امنیتی داشت که از تمامیت ارضی و استقالل آن دفاع نماید و نه توان مالی که بتواند چنین نیروی ایجاد نماید،
به خصوص که با رویکار شدن حکومت تنظیمی اردوی افغانستان نیز منحل گردید و تمام تجهیزات و وسایط
نظامی و اسلحه غارت شد.
در تمام این مدت جنگ نیابتی در افغانستان در جریان بوده و درین جنگ تمویل کنندگان و تنظیم کنندگان در پی
منافع خود بودند چه از همسایگان نزدیک و چه از کشور های دور که هر یک منافع ستراتیژیک خود را در
نظر داشتند .این جنگ ها توسط گروه های دست پروده و یا هم قطعات این مداخله گران پیش برده شد و آنچه
که غایب بود آمال و آرزو مندی فرزندان صدیق و وطن خواه افغانستان بود که مورد استعمال استعمار گران
عصر حاضر قرار گرفتند و هنوز هم قربانی می دهند .تفصیل هر یک از چنین گروه ها و دست اندازی های
همسایگان دور و نزدیک و دست پروردگان شان تکرار مکررات خواهد بود .بنا بران جنگی که در افغانستان
آغاز یافت و اوج گرفت و تا کنون هم دوام دارد به یک "جنگ نیابتی" نسبت داده شده می تواند و درین رابطه
بار ها و به کرات از همین قلم و سایر نویسندگان و تحلیل گران هم مورد ارزیابی قرار گرفته است .یکی لشکر
فاطمیون را برای بر آورده ساختن منافع نا مشروع خود به این خاک پاک می فرستد و دیگری طالب را برای
تحقق عمق ستراتیژیک خود تسلیح ،تجهیز و بسیج می کند .یکی قطعات محدود نظامی را برای حمایت از
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حکومت دست نشاندۀ خود فرستاد و دیگری برای حمایت از میکانیزم جدید مردم ساالری به افغانستان قوا فرستاد.
ولی درین میان این مردم افغانستان هستند که قربانی می دهند و این ویران گری ها و پشتیبانی های مالی و
نظامی از نظام ها ،نه لقمه نانی به دسترخوان بی نوایان آورد و نه زمینۀ کاری برای بیکاران فراهم ساخت .فقر
به سر حدی رسیده که مادران و پدران بی نوا و فقیر فرزند شان راحتی قبل از تولد به فروش می رسانند و یا
بعد از تولد در زایشگاه رها میکنند .این است نتیجۀ چهل سال جنگ های نیابتی و مصیبتی که جنگ به این
کشور ارمغان آورده است.
و اما صلح نیابتی .وقتی سال قبل دونالد ترمپ ستراتیژی جدید حکومتش رای برای آسیای جنوبی و مرکزی
اعالم داشت خوشبینی های زیادی برای خاتمه دادن به جنگ در افغانستان به وجود آورد و درین راستا فشار
های سیاسی و اقتصادی نیز بر پاکستان آورد تا بتواند طالبان را به میز مذاکره بکشاند و به این جنگ پر هزینه
که تا کنون یک تریلیون دالر برای امریکا مصرف بر داشته به پایان برساند .ولی پاکستان که درسهای خوب
سیاسی از حامی بزرگ و تشکیل دهندۀ پاکستان ،برتانیه ،آموخته بر ایاالت متحده و متحدین آن قبوالند که بدون
همکاری پاکستان و در نظر گرفتن منافع آن در افغانستان ،صلح به هیچ قیمتی در افغانستان حاکم نخواهد شد و
ایاالت متحده مجبور است به این جنگ فرسایشی تن در دهد .ایاالت متحده در نهایت روش دیگری در پیش
گرفت و راه سازش و گفت و گو را با پاکستان بر گزید و زلمی خلیلزاد سیاست مدار افغان تبار را که هم با
سیاست منطقه و جهان آگاهی کامل دارد وهم شناخت عمیقی از بازیگران سیاسی افغانستان و پاکستان و هند دارد
برای پیشبرد مساعی صلح تعیین نمود و شما خوانندگان محترم در جریان هستید که از چندی به این طرف رفت
و آمد های او به منطقه و مذاکره با طالبان و حکومت افغانستان جریان دارد .دور سوم این مذاکرات با طالبان
اخیرا ً در ابوظبی پایتخت اتحادیۀ امارات عربی دایر گردید که دران هیاتهای عربستان سعودی ،امارت متحد
عربی و پاکستان نیز اشتراک داشتند ولی هیات دوازده نفری حکومت افغانستان که به این مقصد به ابوظبی
فرستاده شده بود درین مذاکرات اشتراک نداشت و طالبان حاضر نشدند با هیات حکومت افغانستان مالقات و
مذاکره نمایند .این روش طالبان نشان می دهد که آنها از یک موقف باالتری در مذاکرات بر خور دار هستند و
بر این فیصلۀ شان که حکومت افغانستان یک حکومت دست نشانده بوده و صالحیت مذاکره با طالبان را ندارد،
تاکید دارند .حکومت افغانستان هم تاکید دارد که مذاکرات صلح باید به رهبری و مالکیت افغانها باشد ولی از
جریان مذاکرات با طالبان و سایر کشور های که زلمی خلیلزاد با آنها مذاکره میکند از طریق او اطالع حاصل
میکنند  .آقای خلیلزاد ادعا دارد که کوشش دارد یک اجماع منطقوی را در رابطه با صلح افغانستان به دست
آورد و برای این منظور عالوه بر سه سفر به پاکستان و مذاکره با رهبران سیاسی و نظامی آنکشور ،به کشور
های مختلف از جمله روسیه ،ازبکستان و ترکمنستان نیز سفر کرده است.
درین میان باز هم غایب حکومت افغانستان است که با وصف این که در نتیجۀ یک انتخابات جنجال بر انگیز
سال 2014و در یک توافق سیاسی به نام "حکومت وحدت ملی" تشکیل گردیده ولی باز هم به حیث حکومت
مشروع افغانستان از طرف ملل متحد و جامعۀ جهانی به رسمیت شناخته شده و در تمام کشور ها سفارت های
افغانستان به نمایندگی از همین حکومت باز است .عدم مذاکرۀ طالبان با دولت افغانستان به معنی به حاشیه راندن
این حکومت هم از جانب طالبان و حامی بزرگ آن پاکستان است و هم از جانب ایاالت متحده که متحد ستراتیژیک
افغانستان است.
ولی این موقف ها چرا در برابر حکومت افغانستان اتخاذ گردیده است؟ سوالیست که جواب آن بر میگردد به
چگونگی کار آئی و روش حکومت در عرصۀ داخلی و خارجی ،حمایت مردم افغانستان از این حکومت و
همچنین پالیسی های داخلی و خارجی حکومت افغانستان .با تاسف که دولت افغانستان اعتبار خود را نزد ملت
صدمه زده و ملت طور شاید و باید از این حکومت پشتیبانی نمی کند دالیل متعددی دارد از جمله اختالفات در
رهبری و سطوح پایانتر از آن در دستگاه دولت ،فساد اداری ،رشوت ،بیکاری ،فقر ،بی امنیتی ،تک روی ،به
حاشیه راندن اقشار و تبار های مختلف جامعه ،فرار مغز ها و نیروی جوان از کشور و ......هم متحدین
افغانستان در جامعۀ بین المللی و هم سیاسیون و نهاد سیاسی و مدنی در داخل افغانستان از این وضع نا راض
هستند و نا رضایتی باعث عدم همکاری جامعه با دولت و فاصله گرفتن از دولت شده است و گر نه چگونه یک
انتحاری می تواند با الری پُر از مواد منفجره از دور ترین سرحد تا قلب کابل برسد و یک نهاد امنیتی و یا
مرکز مزدحم دیگری را مورد حمله قرار دهد .اکنون به جای اینکه هیات با صالحیتی به نمایندگی از مردم
افغانستان را دولت افغانستان برای چنین مذاکرات مهمی تعیین نماید ،دوازده نفر از مامورین نزدیک به ارگ
به شمول یکی دو عضو بیرون از دستگاه دولت را برای مذاکره تعیین نموده در حالی که طالبان مدعی هستند
که با دولت مذاکره نمی کنند  .شاید هدف از تعیین این هیات این باشد که دولت نمی خواهد با طالبان مذاکره کند
ورنه این امکان وجود داشت که اعضای دولت هم جزء هیات بزرگتری مشمول نمایندگان جریانها و نهاد های
مطرح سیاسی و جامعۀ مدنی باشد تا تسهیالتی برای آغاز مذاکرات فراهم شده بتواند .ولی باز هم دیده می شود
که صلح افغانستان نیز مثل جنگ افغانستان "صلح نیابتی" است و آقای خلیلزاد به نمایندگی از ایاالت متحده
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بازیگر عمدۀ صلحی است که سرنوشت افغانستان و آیندۀ سیاسی این کشور را رقم می زند .با تمام احترام به
آقای خلیلزاد به حیث یک افغان نامدار ،او با وصف آنکه یک افغان است نمایندۀ ایاالت متحده است و شکی
نیست که وظیفۀ او حفظ منافع ایاالت متحده در قدم نخست است و باید هم چنین باشد چون به نمایندگی از آن
کشور به میز مذاکره می نشیند ولی اگر چنین ماموریتی به ملل متحد داده می شد و نمایندۀ خاصی برای تامین
صلح از طرف ملل متحد تعیین میگردید ،زمینۀ تأمین تفاهم بیطرفانه بین جانبین بیشتر میسر بوده می توانست و
دولت و ملت افغانستان هم از آن حمایت کامل می نمود.
پایان
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