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   2014 تا2001وقايع افغانستان از
  )91بخش (

  :پيوست به گذشته 

  

  آيا غرب ميخواھد تروريسم وطالبان وھابی را سرکوب نمايد؟

ِعلی رغم ھمۀ اين اقدامات وت�شھای تروريستی که تنھا گوشه ھای کوچکی ازآن درج اين اثرگرديد، بخصوص 
ِو شاخه ھای مختلف احزاب ) افغانی و پاکستانی(که بوسيلۀ گروه مسلح طالبان ) مي�دی2011تا 2001از(ِظرف ده سال 

، روسی، بنگله ديشی، يمنی، سعودی، الجزايری، چچنی، ازبکی، چينايی(ِو گروپ ھای مسلح و متحد خارجی آنھا 
ِدرخاک افغانستان انجام داده شد و با وجود مجموع اقدامات تبليغاتی، دپلوماتيک، نظامی، اط�عاتی و ....) قرغزی و  ِ ِ "

رائه ھای کشورھای غربی عليه آنان، بازھم چنانکه تحليل ھا و پيشبينی ھای سياسی خبره گان درگذشته ا " ستيزه جويی
ً، آرزو نداشتند واقعا اين گروه )ناتو(گرديده بود، باfخره روشن شد که اياfت متحده، انگلستان و مجموع اعضای پيمان 

 2011ِگزارش رسمی که درھفتۀ دوم ِماه دسامبر سال . ِتروريستی را در منطقه سرکوب نموده و کار شان را يکسره کنند

ِنس دوم بن، به نشررسيد، بيانگر آن بود که امريکا موافقت کرد تا برای گروه ِمي�دی، يعنی متعاقب برگزاری کنفرا ُ ِ ِ
ِمرکزشيخ نشين " دوھه" طالبان، دفتررسمی و دپلوماتيک در بگشايد و حتا گفته شد که تنی چند ازکادر ھای اين " قطر" ِ

ِبه شيخ نشين قطر سفر نمودند تا با درھمان شب و روز )  شھاب الدين دfور و سھيل شاھين–طيب آغا جان (گروه مانند 
ِگرچه اين اقدام جانب امريکا، دنبالۀ ھمان برنامه ھای قبلی به شمول ايجاد . ِھيأت امريکايی دراين مورد گفت و گو نمايند ِِ

ِ، تقاضاھا و تضرعات حامد کرزی و تماسگيری ھای خصوصی دراز مدت ميان امريکا "شورای عالی صلح" و فعاليت 
بود که تعجب کسی را بر نيانگيخت واما، دولت . . . البان، آلمان و گروه طالبان و انگلستان و طالبان  و و گروه ط

ِافغانستان، بخاطرآنکه گويا امريکا، بدون آنکه رييس جمھورافغانستان را درجريان قرارداده باشد،  دست " خود سرانه" ِ
ِزيده است و خود را درقبال اين قضيه، بی مقدار و منفعل يافت يا) ِپذيرش و گشايش دفتربرای طالبان( به اين اقدام 

ِوازسوی ديگر، حامد کرزی ميخواست محل اين دفتر رسمی، درخاک ترکيه يا عربستان سعودی قرار داشته باشد ِ ِ .

ِسفير افغانستان درقطر را بعنوان اعتراض بکابل خواست و باز، به روز" خالد احمد ذکريا " بنابرآن، نخست،  ِ شانزدھم ِ
" ... : را درارگِ جمھوری احضار نموده  پس ازآن چنين اع�م گرديد" ک�ن شونده ھا " ماه دسامبر، يکتعداد از 

ِحاضران در اين نشست، با بررسی مکانيسم ِعملی شرايط ِمذاکره با مخالفان مسلح ِدولت، بر ادامه ی روند گفت و گو  ِ
ِيا دفتر "  ِمرکز تماس" کيد کردند و توافق نمودند تا برای طالبان يک ھای صلح به رھبری حکومت افغانستان تأ

ِسياسی با ھدف پيشبرد مذاکرات صلح  ايجاد شود ِ ُ ِسران سياسی منتخب رييس جمھوردر اين جلسه تأ کيد کردند که ... ِ ِ
ِدفتر تماس با طالبان بايد در داخل افغانستان ايجاد شود، اما در صورتيکه شرايط مساعد  نباشد، اين دفتر در يکی از ِ

  ..." کشورھای اسPمی مانند عربستان سعودی و يا ترکيه فعال شود

ِدر بحبوحۀ چنين حرفھا و ژست ھا، واشنگتن پست درشمارۀ بيست و سوم ماه دسامبرخويش نوشت که  ِ مقام " ُ
ِمرکز شيخ نشين " دوحه " به " انتاناموگو" ِھای امريکايی، به تعداد پنج تن ازاعضای برجستۀ گروه طالبان را از زندان  ِ

در اين گزارش، . " نقش بازی کنند)  طالبان– آلمان –امريکا (قطر انتقال داده تا درجريان ِمذاکره و مصالحه ميان 
ِنام برده شد که در دوران حاکميت امارت گروه طالبان، بحيث رييس دفتر م� عمرانجام" سيد طيب آغا " ازشخصی بنام  ِ ِ ِ ِ ِ ُ 

ًاما، متعاقبا گفته شد که حامدکرزی با . ِوظيفه ميکرده و حال بعنوان نمايندۀ م�عمردرمذاکرات با امريکايی ھا نقش دارد

رييس : ِچنانکه سخنگوی رييس جمھورافغانستان دريک نشست خبری اظھار داشت که . اين عمل مخالفت نموده است
ِ در جريان جزئيات آن نبودجمھوری به اين دليل با اين موضوع مخالفت کرد که ِامريکايی ھا در مورد مذاکره با ... ِ
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ِطالبان، چيز ھای زيادی را از دولت افغانستان پنھان کرده اند و اين، خPف اصول برنامه ی مصالحه با طالبان است  ِ
 "...  

 ساخت و آن اين ولی، اين ژست ھا و حرفھا و اين نشست ھا و اع�ميه ھا ھرچه بود، فقط يک واقعيت را برم�
ِگروه طالبان به حاکميت سياسی افغانستان و به رسميت شناختن آنھا، برنامۀ ازقبل تعيين شدۀ قدرت  ِ◌"ِادغام مجدد" که  ِ

اين پروژه از راه ھا ی خاص و با  شيوه ھای حساب شده قدم به قدم " بايد " ِھای ذيدخل درامورافغانستان بود، منتھا 
ِچنانکه درصفحات قبلی . عملی ميشد) انفجاری وانتحاری (تداوم ِجنگ و گريز وصحنه سازيھایِعبور ميکرد و درپناه 
ِشناختن گروه طالبان، سالھا قبل ازسوی مقام ھای " رسميت "و به " ِادغام مجدد"و " مذاکره  "تذکرداديم، طرح اصلی

ِاط�عاتی انگلستان شکل گرفته و بخش عمدۀ سياست حکومت پاکستان در قب ِ به اين . ِال افغانستان را تشکيل ميداده استِ
ِمعنا که آنچه پس از دوازده سال به اينسو به وقوع  پيوست، مدتھا پيش ازطرف جنراfن نظامی و حکومت مداران  ِ

ِمث�، جنرال حميد گل سابق رييس شبکۀ جاسوسی ارتش پاکستان طی مصاحبه ھايی . پاکستانی به کرات ابراز شده بود ُ ً

امريکا بايد با شخص مP محمد عمر " نابع خبرگزاری کشورھای غربی انجام داد، با صراحت اظھار نمود که که با م
ًطالبان حتما پيروز ميشوند و حامد کرزی با پنجصد نفر نزديکانش بخارج فرار خواھد . . . رھبر طالبان گفت و گو کند 

ِو جنرال پرويز مشرف سابق رييس جمھور آن  . " . .و ...  افغانستان برنده است ِشريعت در برابر دموکراسی. . . نمود ِ
ِکشور بارھا و بدون ِرعايت اندکترين نزاکت دپلوماتيک و احترام به مردم ِافغانستان اظھارنمود که  ِپشتونھا از قدرت " ِ

 تنھا ھشت فيصد نفوس افغانستان را قدرت تنھا بدست ِتاجکھا قرار گرفته است که... سياسی محروم ساخته شده اند
  . . . " طالبان يگانه نيروی تأمين کننده ی امنيت در افغانستان ھستند و ... تشکيل ميدھند

ِيعنی مقام ھای پاکستانی ميخواستند به دولت افغانستان و کشورھای غربی تفھيم نمايند که اول بايد شرايط ازقبل 
ِبال آيندۀ افغانستان برآورده گردد تا در ازأ آن ،جانب پاکستان ازادامۀ قتل و ترور ِتعيين شدۀ سياسی حکومت پاکستان درق ِ

ًو انفجار و انتحارمستمر و شبا روزی توسط گماشته ھايش عليه ھستی و منافع ملی مردم افغانستان قسما دست بردارد ِ .

ِمعنی بجا شدن اين شرط از شروط پاکستان اين خواھد بود که پاکستان با ا ِدغام گروه طالبان و به دنبال آن مسلما حزب ِ ً ِ ِ
کادرھای حزب اس�می به رھبری گلبدين نه تنھا ظرف سالھای پسين، قسمتی (اس�می گلبدين دردولت افغانستان، 

ازارکان دولت کابل راميسازند، بلکه شخص گلبدين نيزپس ازسالھا اعتراض و مخاصمت باجانب دولت افغانستان 
ِ، ميتواند با سھولت و بدون درد سر، )نيزپس ازسالھا پناھجويی درآغوش دولت پاکستان، به کابل برگشتوامريکايی ھا و  ِ

. منافع استعماری و طمع کارانه اش را توسط ھمين گروه ھای دست پروردۀ خويش درافغانستان بدست آورد و دنبال کند

ِھاجرين افغانی به خاکش سرازير شد، تنظيم ھای ِمي�دی که سيل م 1979ِحکومت مداران پاکستانی، بخصوص از سال 
ِ اس�می تحت امر و نظارت خويش را ايجاد نمودند، اياfت متحدۀ امريکا و متحدان بين المللی آن با ملياردھا – جھادی ِ ِ

ِدالرو دينار و ھزاران ُتن س�ح و امکانات ديگر به حمايت آنھا برخاستند تا سربازان حريف جھانی اش  ِ ) ویشور(ِِ

ِدرکوھپايه ھای افغانستان به زانو درآيند، استراتژی حکومت پاکستان در قبال کشور ما را طوری بنياد نھادند که به ھيچ  ِ ِ
درکابل يک دولت ضعيف، دستنگر، " بايد"ِصورت نبايد درخاک ما يک دولت ِمقتدر، مستقل و ملی رويکار آيد، بلکه  

حال، بابرگشت گلبدين به کابل و ھمسويی وی . ِبابان غربی آن برسرکارباشدوابسته  و مجری سياست ھای پاکستان وار
ِبا محمد اشرف غنی رييس جمھور و سپس، با ادغام ِگروه طالبان و برگردانيدن آنان به حاکميت سياسی، م�حظه ميشود  ِ

ِکه کليه خواستھا و برنامه ھای حکومت مداران پاکستانی آھسته آھسته و اما درميان خون ِ و آتش و کشتار ب� انقطاع، به ِ
مي�دی، طی  2001ورنه، آيا جورج دبليوبوش، بتاريخ بيستم ِماه سپتمبر سال . پيروزی نزديک و نزديکتر ميشود

ما تروريستھا را از داشته ھای مالی شان محروم خواھيم ساخت، " سخنرانی درکنگرۀ امريکا با صراحت نگفته بود که 
ِاھيم  شورانيد و ازيک مکان به مکان ديگرخواھيم راند تا آنجا که ديگر نه آرامش داشته باشند آنھا را عليه يکديگرخو

ھررژيم  در . يی را که برای تروريستھا پناه ميدھند، تعقيب خواھيم نمود }رژيم ھا{ما ھمچنان ملتھا . . . و نه پناھگاه
سراز ھمين امروز، . با ما ھستند يا با تروريستھااست که تصميم بگيرند } به دولتھا{ پس به آنھا . ھر منطقه را

  ..."امريکا بعنوان دشمن تلقی ميشود ی که به حمايت از تروريسم ادامه دھد، از سوی اياdت متحدۀ }دولت{ھرملت 
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ِپس با نگرش سيراوضاع و سياست ھای کاخ سفيد و متحدان آن، به وضاحت درمی ِ يابيم که آن سخنان و آن  ِ
ً اخطارآميزامپراتورامريکايی، واقعا بھانه وابزاری غرض اشغال عراق و افغانستان بيش نبودند، واf، شعارھای تند و ِ

ِابرقدرت امريکا بايستی درقدم ِاول، بجای مدارا و تحويلدھی مليارد ھا دالر و تأييد سياست ھای ضد افغانی حکومت  ِ ِ
ِتروريست پرور پاکستان، آنرا بعنوان دشمن درجه يک صلح ِ ِ ِ امريکا و جھان ميشناخت، آنرا با تعزيرات اقتصادی مواجه ِ

ِمينمود و در ليست سياه سازمان ملل می گنجانيد در روزھای پسين، ) ترمپ( ھمان چيزی که رييس جمھورجديد امريکا. (ِ
  ) تا حدی ابرازنمود

ادامه دارد ( )                          


