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 وار  بافی فانتازی خیال
 

گفته خودشان با ایجاد  های شهر کابل برگزار کردند و به ها، جلسٔه در یکی از صالون دیروز شماری از چهره
ها که زیر نام جبهه وحدت ملی و مخالفت با  این چهره. های دایمی نظامی امریکا در کشور مخالفت نشان دادند پایگاه
کنند و  ، مخالفت می۱/۲۲کا در افغانستان پس از سال کنند، با حضور نظامی امری های خارجی، فعالیت می پایگاه

های معروف این گروه،  چهره. های این گروه قابل بحث و تامل است دیدگاه. خواستار خروج کامل این نیروها هستند
وزیر پیشین، حاجی فرید، نماینده پیشین ولسی جرگه و وحید مژده، مسٔوول پیشین  احمدشاه احمدزی، نخست

 .اند  کننده نداده شان پاسخی قانع ها تا حال به منتقدان این چهره. اند ه قضاییهمطبوعاتی قو
نامه امنیتی و حضور دوامدار امریکا، سبب  کند که امضای موافقت های خارجی، استدالل می جبهه مخالف با پایگاه

های دایمی امریکا در  پایگاهکه بحث  اول این. سازد شود و افغانستان را با کشورهای دیگر دشمن می تشدید جنگ می
 .افغانستان مطرح نیست

ی حضورشان را  اند و نحوه نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان آمده المللی برمبنای قطع نیروهای بین
المللی تمام  ماموریت نیروهای بین ۱/۲۲پس از سال . و دیگر قراردادها تعریف کرده است« ای تی ام»قرارداد 

های مشروع کشور  شود و قرار است کشورهای حامی افغانستان، از جمله امریکا، مستقیما با دولت و نهاد می
 .های دوجانبه به امضا برسانند تا بعد برمبنای آن از افغانستان حمایت کنند قرارداد

های  وسیله کمک این نیروهای در حال حاضر به. نیروهای امنیتی افغانستان، به حمایت استراتژیک نیاز دارند
شان کامل  بینند و تا هنوز روند تکامل شوند، از سوی معلمین کشورهای عضو ناتو آموزش می خارجی تمویل می

در صورت امضا نشدن . سازی شدند المللی دوباره نیروهای امنیتی افغانستان توسط نیروهای بین. نشده است
ستان نه توان تمویل نیروهای امنیتی خود را دارد و نه این نامه امنیتی با امریکا و کشورهای دیگر، افغان موافقت

شان بار دیگر  شود که طالبان و متحدان افراطی نتیجه این می. المللی بجنگند توانند بدون پشتیبانی بین نیروها می
 .شهرهای افغانستان را اشغال کنند و کشور را به قهقهرا ببرند

کنند که در صورتی که امریکا در  استدالل می« های خارجی اهجبهه مخالف با پایگ»برخی از اعضای مهم 
های سیاسی کشور، یک دولت ایتالفی  ها و جریان افغانستان حضور نداشته باشد، طالبان در توافق با دیگر گروه

ین تواند به ا هیچ ذهنی ولو هرچند ساده، نمی. اما مسأله به این سادگی نیست. شود دهند و مشکل حل می تشکیل می
المللی  اوالً طالبان پیش از حضور نیروهای بین. های خارجی قانع شود های اعضای جبهه مخالفت با پایگاه بینی پیش

الدین ربانی فقید، اعالم  آنان حتی بر ضد حکومت آقای برهان. جنگیدند های سیاسی دیگر می ها و جریان نیز با گروه
که نیروهای خارجی از افغانستان، بیرون  در صورتی. به صلح نشدند شان حاضر جهاد کردند و تا آخر هم با مخالفان

 .شوند هیچ تضمینی وجود ندارد که طالبان از جنگ دست بکشند
خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، برای طالبان به این معنی خواهد بود که آنان، غرب و امریکا را به 

در . شان را بکشند سر افغانستان را اشغال کنند و همه مخالفانشکست مواجه کردند و بنابراین حق دارند سرا
ها، جنوب پنجاب و مناطق  صورت خروج کامل نیروهای خارجی، افراطیون سراسر جهان نیز که در وزیرستان

جا استند، به افغانستان خواهند آمد و بار دیگر شهرهای کابل، قندهار، هرات و مزار به دوزخ  قبایلی پاکستان جابه
ترین آرزو باشد، اما  شاید برای برخی از اعضای جبهه وحدت ملی، برگشت طالبان بزرگ. تبدیل خواهند شد

 .خواهند به آن دوران سیاه برگردند اکثریت قاطع مردم افغانستان، دیگر نمی
و حاجی فرید  احمدشاه احمدزی. اند احمدزی، بارها در حمایت از طالبان و القاعده سخن گفته  حاجی فرید و احمدشاه

کند  هللا محسود، دعای خیر می یکی دیگر از اعضای جبهه وحدت ملی، برای حکیم. گویند می« الدن شهید اسامه بن»
ترین عنصر در این جبهه آقای  شاید معقول. و بقیه هم افکار طالبانی دارند و با افغانستان مدرن، از اساس در تضادند

در . اند که با تمامی افکار طالبان موافق نیستند شان بارها گفته های مصاحبه ایشان در مقاالت و. وحید مژده باشد
مانده و برخاسته از مناسبات اجتماعی  نیز طالبان را یک گروه عقب« افغانستان و پنچ سال سلطه طالبان»کتاب 

ود امریکا و متحدانش اما آقای مژده هم تا حال به این سوال پاسخ نگفته است که در صورت نب. قبایلی خوانده است
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شان گفتند که سازمان ملل متحد  های ایشان در یکی از مصاحبه. چه تضمینی وجود دارد که طالبان برنگردند
وار است تا ارایه  های فانتزی بافی ها خیال این. شود طرف اعالم کند و بعد مشکل حل می افغانستان را یک کشور بی

کشند؟ چه کسی  طرف است، طالبان از جنگ دست می نسان یک کشور بیکه افغا حل، آیا با اعالم این یک راه
بنیادگرایی جهانی پشتیبان طالبان که آقای مژده چند بار از آن سخن گفته است، به . تواند این را تضمین کند می

ه سال نتوانستند دوازد -المللی در این ده کند؟ البته این درست است که نیروهای بین سادگی دنبال افغانستان را رها می
المللی در مهار  اما این عاقالنه نیست که بگوییم چون نیروهای بین. افغانستان را امن کنند و شورش طالبان را مهار

آوردهای این  صورت کامل روابط افغانستان، امریکا و ناتو قطع شود و دست شورش طالبان موفق نبودند پس باید به
 .صورت مطلق نابود گردد دهه به

عنوان مثال  به. دست آمده است این دوازده سال اگر شورش طالبان مهار نشده است، خیلی چیزهای دیگر به در
آورد است که احمدشاه احمدزی، وحید مژده و دوستان  های آزاد و گردش آزاد اطالعات، نتیجه همین دست رسانه

سازی نهادهای   آورد دیگر دوباره دست .کنند شوند و افکار خود را بیان می دیگرشان در میزهای گرد ظاهر می
پس از فروپاشی رژیم داکتر نجیب، نهادهای نظامی و انتظامی کشور از هم . دولتی از جمله نیروهای امنیتی است

های اعضای  امنیت خانه، مکتب، دفتر و حتی محل سخنرانی. اند سازی شده حاال پولیس و ارتش دوباره. پاشید
 .شود های خارجی، توسط پولیس ملی تامین می با پایگاه دهنده جبهه مخالفت تشکیل

دهد تا  میان آمده است، به آنان فرصت می سال به هایی که در این ده  های همگانی کشور و رسانه قانون رسانه
ها در زمان طالبان وجود  کدام این روند، هیچ شان به مکتب و پوهنتون می حتی فرزندان. افکارشان را بیان کنند

المللی از نیروهای امنیتی  شت، چه تضمینی وجود دارد که در صورت قطع حمایت استراتژیک نیروهای بینندا
های خارجی به این مسایل  آیا عناصر معقول جبهه مخالفت با پایگاه. آوردها باقی بمانند کشور تمامی این دست

رفت و مرحله نوینی در تاریخ آن آغاز شد، مهم آیا برای آنان افغانستانی که پس از کنفرانس بن شکل گ. اند اندیشیده
های خارجی، هیچ چیزی جز  رسد که برای بسیاری از اعضای جبهه مخالفت با پایگاه نظر می است یا نه؟ به

ها به نیابت از برخی از کشورهای  این احتمال هم است که شماری از آدم. شان، مهم نیست گرایانه های بنیاد باور
 .خرند سازند و فتوا می کنند، جبهه می فعالیت می جا همسایه در این

 پایان
 صبح ۸برگرفته شده از سایت ملی 


