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۰۴/۰۶/۲۰۱۷  دوکتور م، ع  تره کي         

 تأمین صلح از چینل حکومت موقت 

 !    گروه های ترورستی را تجرید میکند

 

شانزده سال جنگ که طی آن امریکا  حتی در استفاده از مادر بم ها و بکارگیری تروریزم  دولتی بر ضد مخالفین 
و امریکا را به حیث کشور متجاوز و زورگو به جهان معرفی دریغ نکرد،  افغانستان را در پرتگاه نابودی کشانده  

 کرده است.
وقت آن رسیده  که امریکا اِعمال خشونت و زور را علیه مخالفین مسلح ، که نتیجه معکوس داده است، کنار بگذارد 

 و جنگ را با سیاست عوض کند.
حکومت طی مظاهرات خونین استعفای در اوج برخوورد ها و کشمکش های سیاسی روز های اخیر مخالفین سیاسی 

رهبران حکومتی و تشکیل حکومت موقتی را مطرح ساختند. طرح موضوع  در فضای هیجان انگیز ناشی از انفجار 
در کارته دیپلوماتیک کابل، در البالی انبوه مدعیات دیگر چون مخالفت با صلح با طالبان، اعدام زندانیان طالب، 

ل شکل نظام،  بیشتر به هدف سوء استفاده سیاسی از تشنج اوضاع به کار گرفته شده دشمنی با حزب اسالمی، تعدی
است تا ارائه یک راه حل خروج از بن بست جنگ. با اینهمه بلند کردن آواز در رابطه به تشکیل حکومت موقت، در 

ت و گو با مخالفین مسلح نَفِس خود  میتواند  پهلوی سازنده هم داشته باشد. تشکیل حکومت موقت میتواند محور گف
 و گذار از حالت جنگ به صلح نسبی قرار بگیرد.  

 دو احتمال وجود دارد :
ـ توافق بخش عمده طالبان به تشکیل حکومت موقتی. درین حال حکومت با پشتوانه قوی مردمی مقاومت مسلح ۱

ادتاً به نرخ روز سیاست میچالنند  شکل میگیرد و به احتمال زیاد مورد حمایت حزب اسالمی و سائر تنظیم هائیکه ع
از جمله اتحاد اسالمی، جمعیت اسالمی و غیره قرار خواهد گرفت. کته گوری طالبان  حامی تشکیل حکومت موقتی 

 به قضیه افغانستان از موضع مستقل برخورد میکنند. 
وع حکومت از طریق مخالفت بخش دیگر از طالبان در تشکیل حکومت موقتی و پافشاری بر کنترول بر مجم -۲

احیای امارت اسالمی. رهبری این کته گوری طالبان را آی،اس، آی و گروه های مذهبی پاکستان در دست دارد. آنها 
 مجری اجندای سیاسی پاکستان در افغانستان اند و استقالل عمل ندارند.

 ند. به این معنی که : بناً طرح تشکیل حکومت موقتی هرو مرو در بین تحریک طالبان انشعاب ایجاد میک 
حامیان حکومت موقتی  که تصور میشود از نظر کمیت قابل توجه باشند، در پروسه صلح تشکیل حکومت جا 

 میگیرند. از ادامه جنگ منصرف میشوند  و به نحوی به نظام مشروعیت میبخشند. 
و احیاناً شبکه حقانی ) ! (  به جنگ  برخالف، طالبان هواخواه  احیای امارت اسالمی در ائتالف با القاعده  و داعش

ادامه میدهند. پاکستان در عقب این ائتالف قرار دارد وازان به مثابه  افزار جنگی دوام مداخله در افغانستان استفاده 
میکند. در همین جاست که موجودیت یا عدم موجودیت آن گروهیکه امریکا تا همین اکنون بر مبنای فرض و احتمال 

نامیده است، ثابت میشود. در صورت موجودیت فزیکی این شبکه ) در واقع افزار هژمونی پاکستان (   شبکه حقانی
 جنگی که تا حال با مقاومت مبنای مشروع نداشت، با وی قابل توجیه میگردد. 

تحت الحمایه « واقعی» درین حال حکومت نو تشکیل با یک جنگ دیگری روبرو میشود که دران تروریست های 
 ستان گرد آمده اند.پاک

امریکا در جریان شانزده سال جنگ ضد تروریزم در افغانستان، در واقع با انبوه مخالفین مسلح  مسلمان که با  
داشتن شیوه های فکری و عقیدوی ناهمگون زیر لوای جهاد گرد آمده اند، روبرو بوده است. امریکا همه را با 

میباید میان جهادیست چچن که جنگ افغانستان را مسیِر گذار به انقالب تازیانه تروریست کوبیده است. در حالیکه 
جهانی اسالمی میداند و جهادیست طالب که اجندای ملی جهاد دارد، تفاوت قائل میگردید.  اولی را هدف حمالت جنگ 
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وقی تروریزم، ضد  تروریسم قرار میداد ) این مطلب را هم باید بیاد داشت که به دلیل فقدان یک تعریف دقیق حق
اطالق چوت انداز و آگنده از پیشداوری های سیاسی آن بیک گروه قابل توجیه نیست (  و با  دومی یعنی مقاومت 

 مسلح  افغانی کنار میامد.
امریکا از آغاز تهاجم به افغانستان با تبلیغات وسیع به  شبکه حقانی  نام  تروریست را اطالق میکند  و آنرا از بطن 

 زا میشمارد. مخالفین مسلح با این برداشت امریکا از تحریک طالبان موافق نیست.طالبان مج
دستگاه های تبلیغاتی  امریکا  روی حمایت  پاکستان از شبکه حقانی بقدر کافی کار کرده است. ایجاد فضای ترس  

را تعقیب میکند و آن تحت از شبکه حقانی  به مثابه افزار مداخله پاکستان در افغانستان  از طرف امریکا یک هدف 
الشعاع قرار دادن حضور غیر قانونی  نظامی آنکشور در افغانستان است. سیاست امریکا  در انحراف  ذهنیت عامه 
از مداخله امریکا سوی مداخله پاکستان بسیار موفق است. این تالش تبلیغاتی موجب شده است که ذهنیت عامه و 

 را بیشتر به خطر پاکستان متمرکز بسازند تا اشغال کشور توسط امریکا. سیاسی  فوکس توجه «  اِلیت » حتی 
در خطریکه از ناحیه مداخله پاکستان متوجه افغانستان است هیچ شکی وجود ندارد. اما معلوم نیست که امریکا چرا 

طالبان ندارد  بیشتر روی خطر به اصطالح شبکه حقانی  ) که  به زعم طالبان موجودیت مستقل تشکیالتی از تحریک
( پافشاری میکند و تهدیدات القاعده و داعش را که هردو دارای منبع واحد قوت الظهر آی، اس، آی استند و  زیاد 

 تر از شبکه حقانی خطر  مداخله پاکستان را میافرینند، نا دیده میگیرد.
تشابه  با افغان ها دارند شامل  بهر حال ! پاکستان در صفوف طالبان هزاران جنگ جوی وابسته به خود را که وجهه

ساخته است تا از آنها پس از خروج قوای ائتالف از افغانستان استفاده افزاری کند. بناً سوال بزرگ آینده صلح با 
طالبان تصفیه صفوف شان از جهادیست های خارجی به خصوص جنگجویان وابسته به ملیشیای پاکستان است که 

 جنایت میزنند. بعضاً زیر پوشش داعش دست به 
خطر مداخله پاکستان در افغانستان  به موازات انکشاف گفتگوی  صلح با مقاومت مسلح یک معضله جدی است که 
میباید طرفین مذاکره کننده  صلح قبل از همه برای رفع آن تالش کنند. در جناح طالبان فقط یک گروه سچه افغانی و 

 رات صلح را به استقامت ثبات و آزادی ضمانت کند.عاری از وابستگی های بیگانه میتواند مذاک
اما میماند اشغال افغانستان توسط امریکا. امریکا میباید بر مبنای یک توافقنامه با حکومت موقتی تقسیم اوقات 
ً به نفع  خروج تدریجی قوای خود از افغانستان را اعالم کند. حضور نظامی امریکا به شیوه پخپلسر فعلی قطعا

ن نیست. اتخاذ تصمیم در رابطه به دوام حضور یا عدم حضور قوای امریکا و موتلفین در افغانستان از افغانستا
حقوق حقه مردم است. به این منظور در شرایط صلح و ثبات، سازماندهی یک رفرندوم یا تدویر لوی جرگ سنتی 

 میتواند راهگشاه باشد. 
مواضع مشترک میان افغانستان آزاد و مستقل از یک سو و واقعیت اینست که در بسا قضایای منطقوی  میتوان 

 .امریکا و متحدین از سوی دیگر دریافت کرد

«پایان »   
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