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  ناصر ابراهيم خيل
 

 ! اسخ روشن اسالم آباد به حسن نيت آابلپ
 

  

  
  

دهشت آرامي و  خوشبيني ها ديري نمي پايد، تبليغات براي پيامدهاي جرگه ي امن به سرعت رنگ مي بازد و موج نا
  .شرق و جنوب و مرکز کشور را در ترس و وحشت فرو مي برد 

ها تن را کشته و زخمي  ها تن را مي کشد، عمليات انتحاري در قندهار ده درگيري ها در خطوط سرحدي ديورند ده
  .و اختطاف خارجي ها در کابل دست مي زنند  و تروريستان در روز روشن به ترورمي سازد 

دالر بودجه ي مردم غريب افغانستان را صرف يک انديشه ي خام و يک طرح نسنجيده کردند و کساني که مليون ها 
از عجوزه ي پير يک سنت تاريخي درخواست معجزه کردند، اکنون بايد فهميده باشند که جرگه ي امن راه رفتن به 

   .سوي ترکستان بوده است 
واداشت، کشاندن پاي پاکستاني ها در يک چالش سياسي و آنچه که طراحان جرگه ي امن را به کار و تالش و اسراف 

بحث روياروي با آنها بود، اينان اميد داشتند که در اين تقابل با برانگيختن انگيزه هاي قومي و تحريک حس 
ه ناسيوناليزم قبايلي مي توانند دم شمشير پاکستان را به سوي خودش برگردانند؛ اما غافل از اينکه نظاميگران کار کشت

 به محک ي پاکستان بازي سياست را در عالي ترين مدارس انگريزي آموخته و طي بيش از سه دهه حوادث پرتالطم
 که حلقه ي انحصاري حکومت فکر مي کرد از پاکستان مي آورد، اين نيرو با دهن کجي به نيروي. اجرا، گذاشته اند

در افغانستان تاکيد نمود،  بر ادامه ي وحشت آفريني جرگه ي امن نگاه کرد و آن را ساخته ي دست امريکا دانست و
 که از پاکستان به جرگه ي امن آمد، عناصر بازنشسته ي دستگاه ديپلماسي، افراد با تجربه ي عرصه ي نيروي

نظاميگري و سياست بازي بوده اند به اضافه ي يک تعداد رهبران پشتونخواه بي ريشه و غير موثر که از ترس 
  . پاکستان نمي توانستند دست از پا خطا کنند سازمان امنيتي

امني هاي رو به تزايد باز نکرد، گروگان هاي کوريايي همچنان  جرگه ي امن با همه ي طمطراق هيچ گرهي را در نا
والن دولتي درمانده به گفت و گوهاي بي نتيجه ي سفارت کوريا با ربايندگان مي ؤدر دست طالبان گرفتارند و مس

ه بوره بار ديگر به پايگاه افراطي ها بدل شده و بم هاي ليزري و هوشمند امريکايي نيز کاري از پيش نمي نگرند، تور
برند، اختطاف ها و ترورها و حمله هاي انتحاري همچنان به گستردگي جريان دارد، کساني که فکر مي کردند با 

چهره ي وي مي توانند راهي براي    از مهمان نوازي و شستن دست و روي مشرف و زدودن غبار اتهام و نفرت 
برسر رحم آوردن اسالم آباد پيدا کنند، اکنون بايد بر بيهودگي اين عمل و تالش هاي خسته کننده ي خود پي برده باشند 

.  
ًا سازمان امنيتي اين کشور ظرف بر اساس تحقيق هاي انجام گرفته توسط پژوهشگران غربي، پاکستان و مخصوص

دو دهه ي گذشته بيشترين سرمايه گذاري و توجه را به نيروهاي راديکال اسالمي داشته اند، هزاران مليون دالر 
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سعودي و شيوخ پولدار خليج به مدارس ديني و کمک هاي آموزشي دهشت افگني سرازير شده است، عنصر اسالم 
رش نفوذ خود در آسياي ميانه و رويارويي با هند بوده است، اگر افراد ساده افراطي نيروي عمل پاکستان در گست

لوحي در تيم رهبري دولت افغانستان فکر مي کرده و يا مي کنند که با يک جرگه و چند مهمان نوازي مي توانند 
يندگان اقوام پاکستان استراتيژي پاکستان در منطقه را تغيير دهند، اشتباه فاحشي مرتکب مي شوند، شايد اظهارات نما

در جرگه ي امن که آب سردي روي دست افراطي هاي قومي ريخته و يک صدا تاکيد کردند که اقوام پاکستان همه 
يک ملت هستند و بر خامي و ساده لوحي تندروان قومي افغانستان مي خندند، به اين حضرات فهمانده باشد که 

ه و مداخله ها، راهي جز همبستگي ملي و تبديل شدن از اجزاي مشتت و ئ براي غلبه بر چالش ها و دفع توطافغانستان
پاره پاره به يک کل همبسته و فعال ندارد، کساني که در جغرافياي سياسي افغانستان زندگي مي کنند و تلخ و شيرين 

لي و دفاع از اين کشور مساويانه برايشان تقسيم مي شود، اهميت بنيادي همگرايي و همپذيري براي تحقق منافع م
ثبات و استقالل کشور را درک مي کنند؛ اما متاسفانه تاريخ افغانستان، تکرار تجربه هاي تلخي است که همواره بر 

 بر سرنوشت اين ملت حاکم اين همدلي و اعتماد و همبستگي ضربه مي زند و کارگذاران سبک انديش و تنگ نظر را
   .مي سازد

ملي مبلغ حدود بيست و هشت مليون دالر صرف جرگه ي امن شده است، آيا اين به گفته ي برخي از وکيالن مجلس 
مبلغ براي تشکيل دسته هاي جنگ آور با تجربه که ميدان تحرک دهشت افگني در شرق و جنوب کشور را تنگ کند، 

و شفافيت در کافي نبود؟ قرار اطالع، نمايندگان مردم تصميم دارند که اندازه ي اين بودجه ي کالن و منابع آن 
مصارف آن را بررسي کنند، خوب است که پيامدها و دست آوردهاي اين جرگه با توجه به مصرف هاي گزارف آن 

  .نيز ارزيابي شود 
تا اکنون که بيش از يک هفته از پايان کار جرگه ي امن مي گذرد، ناامني ها در کشور افزايش يافته ، حمله هاي 

يس جمهوري قتل جوانان، اطفال و شاگردان مکاتب بيشتر شده ئو حتا به گفته ي رانتحاري و کشتار مردم بي گناه 
  است آيا اين پاسخ روشن اسالم آباد به مهمان نوازي و حسن نيت کابل نيست؟ 

  
  تمام

 


