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    ٢٠١٥/ ٠١/ ٢١  پيکارپامير
 

 رات صلح با طالبانــــمذاکآيا 

 ؟ خواھد کرد تضمين را امنيت افغانستان
 

با گروه تروريستی طالبان، نه تنھا از سوی دولت حامد " مذاکرات صلح " از چندين سال  بدين سو، شيپور 

نواختن  دماندن ھا و اين شود، بلکه موازی بدان،نواخته شده و ھمچنان نواخته مي بگونۀ يکطرفه کرزی و اشرف غنی

  .امورکشورعزيز ما نيزھمراھی گرديده است ھای غرض آلود، پيوسته ازطرف قدرتھای بزرگ و ذيدخل در

 مي?دی بود که ٢٠٠٣درواقع و تا آنجا که حافظۀ سياسی ما ياری ميرساند، برای نخستين بار درسالھای پس از 

و  " جنگ راه حل نيست" و" جُست وجوی راه حل سياسی افغانستان" ، " مذاکره با طالبان  " انگليسی زمزمۀ مقام ھای

" و " طالبان تندرو" به خورد رسانه ھای داخلی و خارجی دادند، ھمانطورکه  اصط?ح  امثالھم را ھم سرکردند و ھم
حذف نمودند  اين گروه ويرانگر  وند نام، را برسرزبانھا افگنده واژۀ تروريست را از پسوند و پيش"طالبان ميانه رو

را در ادبيات سياسی " مخالفين سياسی " و " مخالفان مسلح"، "برادران ناراض " ًاسم بی مسمای  مث?  وبجای آن،

رسانه ھا جا بجا نمودند تا آنجا که ديگررسانه ھای داخلی وحتا خارجی، اين گروه انف?قی و تبھکار را تروريست 

  .نميخوانند

ودارد، ناگزير بود بمثابۀ يکی ازاميران دست  امد کرزی، ع?وه ازآنکه خود، سابقه و پيوند طالبی داشتح
نشانده ودستورپذيرجھان غرب، بخصوص اياLت متحدۀ امريکا درافغانستان، آنچه ارباب ميگفت و ميگويد، ازآن 

چنان افراط نمود  اش عت ھای مزدورمنشانهدراين دستورپذيری و اطا حتا. اطاعت بی چون و چرا بعمل آوردکه آورد

که گروه تروريستی طالبان را که ھمه روزه مشغول کشتارفرزندان بيگناه ميھن ما بوده و ھستند، بگونۀ بسيارخجالت 

خواند و تا توانست به کرنش و تضرع درپای غول تروريسم طالبی پرداخت، اما ھيچگاه از " بچه ھای افغان " آوری 

  .لبيک گفته نشد که نشد...زان تبھکار طالبی و پاکستانی و سوی جنگ افرو

 سر دراز دارد که آرزو ندارم طی اين مقال، به ھمه گوشه ھای توطئه آميز ھرچند شرح و بست اين موضوع

خواننده ھای گرامی ميتوانند شرح مفصل و مستند اين توطئۀ ضد ملی مردم افغانستان را ازقلم اينجانب (آن بپردازم 

 م٢٠١٤ تا٢٠٠١وقايع افغانستان از تحت عنوان " گفتمان دموکراسی" و " جرمن آن?ين – افغان" وبسايت ھای در

" بيفزايم که مقام ھای انگليسی پس ازبيرون دادن طرح شبه برانگيز ، ولی ميخواھم در اينجا اينقدر( مطالعه فرمايند

 را نه تنھا به تصويب    را دايرنموده طرح دلخواه شان٢٠١٠درسال  کنفرانس بين المللی لندن ،"مذاکره با طالبان

" از مجرای  رسانيدند، بلکه وجوه ھنگفتی را غرض به ثمر رسانيدن اين ت?شھای ضد منافع ملی اعضای کنفرانس

مگرچه شد که  درآن زمان با جديت می پرسيدند افکارعامۀ مردم ما .کابل نيز اختصاص دادند" شورای عالی صلح 

فروکش کرد و غوLن " جنگ با تروريسم " کدم، آنھمه طمطراق و لشکرکشی و تبليغات و اشغالگری و يک و ي
 که ھرگاه بخواھند با بکارگيری توان علمی و مالی شان زمين را با آسمان پيوند ميزنند، نظامی و اقتصادی جھان

              ند؟دربرابريک گروه ايلجارتروريستی ازنفس افتيدند وراه مصالحه درپيش گرفت

ًحال، اصل موضوع اينست که در اين اواخر، ظاھرا مقام ھای پاکستانی آماده گی نشان داده اند تا مزدوران 

نيزبه ) اياLت متحده و چين ( شان را باLی ميز مذاکره با مقام ھای افغانستان حاضرکنند و دو کشوربزرگ 
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و حتا برخی ازتحليلگران سياسی  ًجريان، مسلما تعدادی ازھموطنان مااين . منظورتسريع اين پروسه پا پيش گذاشته اند

  .به نتايج اقدامات اخير خوشبين گردانيده است آنھا را تحت تأثير قرار داده را ما

نظامی کشور و فعل  – اما من، بعنوان يک شھروند افغانستان که ازسالھا بدينسو اوضاع و رويدادھای سياسی  

ًرا دقيقا مورد توجه قرارداده  ز دست بازيھای بيگانه گان، بويژه جفا ھای خونين مقام ھای پاکستانیو انفعاLت ناشی ا

ام، ھنوزنه تنھا ھيچ خوشبينی ای اندرين راستا ندارم، بلکه تحرکات پسين را روی دLيل متعدد، تصنعی، تاکتيکی و 

   .گارمغيرمؤثر در راه تأمين صلح و امنيت سراسری در افغانستان می ان

و ازسوی  ھرچند برخی ھا استدLل ميکنند که چون از يکطرف خشونت ھای تروريستی دامنگيرپاکستان گرديده

اند؛ بنابرآن،  ديگر، مقام ھای آن کشوربخاطر تروريست پروريھای شان تحت فشارھای دايمی جامعۀ جھانی قرارگرفته

و دولت ) طالبان) گروه دست پرورده اش ذاکره ميانجانب پاکستان خودش را نا گزيرمی بيند درجھت برگزاری م

را مثال آورده ميگويند که چون پاکستان نياز شديدی به انرژی " تاپی " بعضی ھا طرح پروژۀ . افغانستان جدی باشد

ور ، اين نيازشديد آن کش)اگرازراه افغانستان صورت گيرد) ازترکمنستان به بندر گوادرپاکستان ّدارد و تمديد لولۀ گاز

ًرا مرتفع ميسازد، پس مقام ھای پاکستانی در اين اواخر، واقعا ميخواھند گروه مسلح دست پروردۀ شان را درمکانيسم 

                                            .دولت افغانستان مدغم ساخته امنيت افغانستان را تأمين نمايند

ھايی در اين زمينه بحساب روند که پاکستانيھا نميتوانند آنھا را از به اعتقاد من، شايد دLيل و براھين باL فکتور 
نظر دور داشته باشند؛ اما درعين حال بايد دانست که رھبران پاکستان که ھم شاگردان زرنگ استعمار کھنه کار جھان 

شه برخوردار بوده و ھستند؛ ھرگزحاضرنخواھند شد از جھانی شان ھمي اند و ھم ازحمايت ھای ھمه جانبۀ اربابان

تعقيب استراتژی پذيرفته شده درچارچوب سياست خارجی خويش، آنھم درمورد افغانستان زخمی وضعيف، يک شبه 

 (بخشی ازطالبان مسلح(يک گروه دست پروردۀ شان  ازگوش ًبدين معنا که اگراحيانا آماده شده باشند. منصرف شوند

را باLی ميزمذاکره با جانب افغانی حاضرسازند و از اين طريق آنھا را دربدنۀ دولت کنونی افغانستان تعبيه  گرفته آنان
بازھم به سود برنامه ھای درازمدت آنھا خواھد بود، ولی ازجانب ديگر، مطمئن خواھند بود که ده ھا گروه  کنند که

ه و خونين افغانستان را با انواع و ذرايع مختلف خونابه تروريستی ديگر را دراختيارخواھند داشت تا پيکرزخم خورد

زيرا جنرال حميد گل رييس اسبق استخبارات نظامی پاکستان سالھا قبل، طی نامه ای عنوان رييس  .ريز نگھدارند

خورشيدی ١٣٥٧به ھيچصورت نبايد بگذارند که افغانستان به سالھای " جمھور کشورش با صراحت گفته بود که 

       .يعنی صيد شان چنان درتنگنا گيرکرده است که ديگرنبايد به آسانی ازچنگ شان برھد          "برگردد

انگليسی و  عربی، نزد اربابان شان، کشور پاکستانيھا ع?وه ازموقعيت خاص جغرافيايی و استراتژيک 

ا ھمانقدرکه خود خيلی زرنگ، زير. خويش ارزش و اھميت باLتر از افغانستان را دارند) وحتا چينايی) امريکايی

 مجھزبا س?ح ھای پيشرفتۀ جنگی، بمب درعين حال ازيک ارتش قوی نيم مليون نفری معامله گر و فريبکارھستند،

يعنی پاکستانيھا تا امروزبرای . ذروی، دولت قوی متمرکز و اقتصاد شگوفاترنسبت به افغانستان بھره مند ميباشند
  .ميباشد درمنطقه ه اند که سرسپرده گان Lيق و حراست کننده گان وفادار منافع آنھااربابان جھانی خويش ثابت کرد

باساس ھمين دLيل بود و ھست که بخصوص ظرف يکنيم دھۀ اخير، از راه يک بازی ھشيارانۀ دپلوماتيک، 

گروه  يش چشم آنانپ اخاذی کردند و ابرقدرت امريکا وچھل کشورديگردرافغانستان را با سر انگشت فريفتند، ازآنھا

ازسوی  که ھرگز آنھا پرداختند، درحالی بيشتر به تقويت ھای مختلف تروريستی را نيزدرقلمروپاکستان نگھداشتند و

بن Lدن رھبرتروريستی  مردم جھان شاھد بودند که وقتی اسامه. مورد عتاب ويا فشارLزم قرارنگرفتند اربابان شان

نه تنھا مورد تھديد امريکای قدرتمند واقع  ظامی پاکستان بيرون کشيده شد، بازھمالقاعده ازداخل آستين استخبارات ن
نشدند، بلکه ھمين پاکستان بود که باLی ارباب ناز فروخت، محدوديت وضع نمود، خشم و قھرنشان داد وحتا مقام ھای 

                                          .پوزش بخواھد از نوکر خطا کار خويش امريکايی را وادارساخت تا
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تشکي?تی وحتا مراجع دستوردھی اين  – ساختار نظامیً درمورد گروه تروريستی طالبان نيز بايد گفت که مسلما

ھای متعدد دارای انديشه ھای مختلف، خواستھا وگرايشھای سياسی  گروه نسبت به سالھای قبل تغييرپذيرفته به دسته
چنين فعل و انفعاLت درونی حتا درآن موقع که م?عمرھنوززنده بود، . ديده اندمتفاوت منقسم گر ناھمگون وترکيب

صورت ميگرفت و اکنون که گروه ھای مذکور درخ? يک رھبری معين و مشخص مشت درھوا ميزنند، ميتوان 

  قرارخواھند داشت؟ دگرگونه تصورنمود که آنھا درچه موضع و موقعيت

م فرد يا گروه تروريستی را باLی ميز مذاکره خواھند آورد و دولت افغانستان پس، بايد پرسيد که پاکستانيھا کدا

با کدام مرجع شناخته شده و با اعتبارداخل مذاکره خواھد شد؟ درميانۀ اينھمه ھنگامه خيزی ھای اخی، ھيچ نوع 

رد، فقط حضورنماينده ھای تضمين قابل حساب از سوی پاکستانيھا به جانب افغانستان ارائه نشده است، آنچه تازه گی دا

       .چين و امريکا درجريان مذاکره خواھد بود که آنھم بمثابۀ تضمين سياسی برای افغانستان تلقی نميشود

به درازا نکشد، ميخواھم بگونۀ بسيار فشرده بعرض برسانم که حل قضيۀ  بيشتر از اين برای آنکه بحث  

ًمسلما ريشه درآنسوی مرزھا داشته وعواملی در درون  نی افغانستان کهمربوط به فعاليتھای تروريستی و مشکل نا ام

بازھم چرايی اين . کشور نيزخواھد داشت، درموجوديت دولت بيحال، نادان و نا توان کنونی ھرگز ميسرنخواھد بود

   .دنبال خواھيم نمود طی بحث ھای آينده موضوع را

 پايان

  

 
 


