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2007 می 10دوکتور م ، عثمان روستار تره کی    
                                                                       

 افغانستان تا چه وقت تنور سوزان آتش جنگ های ديگران باشد؟
 جنگ تحميل شده لعنتی را بس کنيد إ

  
                    

 بن و مداخله مسلحانه انتالف بين المللی به قصد تآمين صلح در افغانستان ، جنگ  سال پس از تشکيل کانفرانس6قريب 
چنين به نظر ميرسد که هر گاه انتالف بين المللی و حکومت موجود کابل به قضايا برخورد . هنوز هم ادامه دارد

ش از سرحدات افغانستان به بيرون بلکه بيشر از پي واقعبينانه و منصفانه نکنند ، زد و خورد نه تنها ادامه خواهد يافت،
 .سرريزه خواهد کرد

 
علت اين امر لنگر . در ترکيب کانفرانس بن تناسب قوای دخيل در جنگ و صلح در درون افغانستان انعکاس نيافت

اندازی ستراتژی جنگی انتالف بين المللی ضد تروريزم در ترکيب دلخواه کانفرانس بود که طی آن طالبان به مثابه 
 ترين قوت اجتماعی تآمين کننده صلح و ثبات سياسی و در عين حال عقب گراه ترين ساختار سياسی  سه دهه بزرگ

. اخير، از پروسه صلح کنار کشيده شد  
کانفرانس بن بعنوان افزار سياسی ستراتژی جنگی قوای انتالف مورد استفاده قرار گرفت که بهره برداری کلی ازان 

.طالبان نصيب شدند] إ [ ست خورده از فتوحات  رادر داخل ، گروه های شک  
 

: اشاره به واقعيتی که ذکر شد ، ما را متوجه دو نکته ميسازد   
 

.اول اينکه صلح چيزی نيست که از بيرون بر مردم يک کشور ، آنهم با لشکر کشی و اعمال خشونت تحميل شود  
برخورد : نفعال انبوه فکتور های داخلی شکل ميگيردميکانيزم صلح در يک جامعه دارای ساختار قبيلوی در فعل و ا

 های خشونت آميز يا مسالمت آميز ، حسابگری ها و معامله ها ،انتالفات و ضد انتالفات سياسی و نظامی
مداخله . صلح در محور همين معادله قوآ شکل ميگيرد. به تدريج اوآل موجب ايجاد تناسب قوآ و سپس معادله قوآ ميگردد

. هر مقصدی که باشد، اين پروسه را از مسير طبعی اش منحرف ميسازد و بذر بحران را می افشاند خارجی روی  
دوم اينکه صلحی که به زور سرنيزه خارجی تحميل شود، ازانجاييکه به مشکل حمايت اقشار وسيع مردم را جلب ميتواند 

را موقتآ کرخت و منجمد ميسازد، اما از ميان چنين صلحی انگيزه های جنگ . ، بايد به زور سرنيزه خارجی حفظ گردد 
هر آن احتمال قيام و مقاومت مسلحانه به کمک ممالک در کمين نشسته ديگر عليه قوت های خارجی که نزد : نميبرد 

.بنآ زمينه های ادامه جنگ به قوت خود باقی ميماند . خلق اله اشغالگر قياس ميشوند ، وجود دارد  
دران مقطع تاريخ که بحران افغانستان عالمگير شده بود، افغان ها .  مداخله خارجی است حکومت موجود کابل محصول

 ناگزير بودند که از حکومتی از گروه های جنگی که در محور داعيه صلح از طريق کانفرانس بن 
.تشکل يافته بود و سر رشته آن بدست قوای خارجی بود ، عاجزانه اطاعت کنند   

حکومت در تمام طول اين مدت از نظر سياسی، اقتصادی و نظامی .  نظام حکومتی موجود گذشت سال از عمر6تقريبآ 
اين خآل  موجب زياده روی .متکی بکشور های خارجی باقی ماند و نتوانست يک هسته قوی دفاع منافع ملی ايجاد نمايد

ان احساسات مذهبی بالتدريج با به موازات اين جري. های انتالف بين المللی بخصوص در عرصه عمليات نظامی شد 
به نحويکه اين ذهنيت قوت . احساسات ملی پيوند يافت و موجب ظهور، خيزش و گستردگی اپوزيسيون مسلح گرديد

 هزار قربانی داده است ، دنباله جنگ های 15گرفت که مقاومتی که در بخشی از افغانستان تا حال در مجموع در حدود 
.  انستان عليه قدرت های مهاجم خارجی است آزادی بخش تاريخی مردم افغ  

 
درهسته اين مقاومت به استثنای روشنفکر و تعليم يافته وطن گريز و عاشق اغوآ شده مرغ طاليی ديموکراسی که در 

اداره حکومتی گرد آورده شده است، اقشار مختلف اجتماعی چون دهقان،روحانی، پيشه ور، طالب و در تظاهرات ماه 
.طلبه مدارس دينی بخش کوچک صفوف اپوزيسيون را تشکيل ميکند . صلين و عامه مردم سهم دارند های اخير مح  

، پوچ و عاری از » طالبان « بنآ مخاطب قرار دادن مقاومت تحت مارک تجارتی صادر کنندگان ديموکراسی يعنی 
وس و غيره اصالت طبعی و اولی نزد گروه های شامل مقاومت دفاع از ارزش هايی چون دين، وطن، نام. حقيقت است 

.آلوده نشده است» روشنفکرانه « خود را حفظ کرده و با فرصت طلبی و معامله گری   
خانم فرانسوی  گروگان آزاد شده به مطبوعات » سلين «  اپريل سال جاری گروه مقاومت از طريق نامه ايکه به 20در 

ما . به عساکر فرانسوی بگوييد ، کشور ما را ترک کنند« : داد فرستاد ، حکومت فرانسه را با اين عبارت مخاطب قرار 
. » داريم چنين مطالبه يی رامطرح کنيم » حق«  



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
2

سوال بزرگی که مطرح ميشود اينست که آيا ميشود مطرح کنندگان اين مطالبه مشروع و بر حق را تروريست ناميد و 
 زير همين عنوان کشت ؟؟؟

 انگريز را به 19قاومت تاريخی مردم افغانستان ، همان مقاومتی که امپراتوری قرن واقعيت اينست که قوای خارجی با م
جنگ عليه تروريزم به جنگ بر ضد مردم تبديل . زانو درآورد و هژمونی جهانی کمونيزم را خاتمه داد ، مواجه است 

 جاری در ننگرهار، پکتيا و مزيد بر مقاومت مسلحانه ، تظاهرات سال گذشته در کابل و دوام آن در سال: شده است 
هرات از جانب اقشار مختلف اجتماعی عليه حضور و کشتار بيرحمانه خارجی بالتدريج اپوزيسيون مسلح را از محدوده 

. مسجد و مدرسه مذهبی بيرون و در بستر مقاومت ملی جا به جا کرده است   
را ندارد ،» شورای امنيت «  آيين تعبير بنآ قتل عام مردمی که در رابطه به حق طبعی دفاع از وطن ، دين و  

. با هيچ منطق ملهم از کتب آسمانی و زمينی سازگار نيست  
واقعبينانه و منصفانه اينست که از طريق سر براه کردن مذاکرات متداوم ، دقيق و هدفمند با مقاومت و قوت الظهر 

د از بطن مقاومت موجود ، نطفه دو مداخله مشکل ، باي]اعم از حکومت های مداخله گر و گروه های افراطی [ مقاومت 
: آفرين ذيل سقط داده شود   

 
.  مداخله پاکستان و ساير کشور های درگير قضيه از طريق اتخاذ يک سياست خارجی متوازن ـ  
.  مداخله القاعده و گروه های افراطی پاکستان ـ  
 

 انعطاف پذيری الزم را برای دوام و سازندگی مذاکرات با قطع اين دو مداخله طرف مذاکره با مقاومت سچه افغانی که
.خواهد داشت ، رو در رو خواهد بود   

نکته مهم اينست که حکومت موجود کابل در چنان موقعيتی که مذاکرات پر خم و پيچ مطرح را با حوصله مندی و 
:ست که علت آنهم اين. رعايت دقايق و ظرافت های ديپلوماتيک به جلو ببرد ، قرار ندارد   

 
 حکومت موجود اصآل روی منطق ادامه جنگ با آنچه تروريزم نام گرفته ، تشکيل شده است و بر مبنای همين  :الف

دريای خون و آتش . منطق بکمک خارجی هزاران عضو مقاومت را بنام القاعده و طالب از هستی ساقط کرده است 
 اين امر آغاز مذاکرات را توسط حکومت . جا کرده است مقاومت و حکومت کابل را از هم 

 . مشکل چه که ناممکن ميسازد
سر رشته حکومت موجود در دست گروه های جنگی ايست که در نبرد های دوامدار با مقاومت طالبان قرار داشتند   :ب

 شده و بر صحنه سياسیو  بکمک انتالف بين المللی پس از سقوط حکومت طالبان از سوراخ ها بيرون ريختانده 
 . آنها با ورود مجدد گروه مقاومت بمثابه شريک قدرت چانسی برای بقآ خود نميبينند . افغانستان حاکم ساخته شده اند 

گروه های جنگی  وابسته به حکومت کابل که رهبران آن درين اواخر مدال دولتی خدمت هم گرفته اند ، دوام زندگی 
،  52  -انها پناهگاهی جز حکومت کابل و چتر حمايت تيارات ب. گ جستجو ميکنند سياسی  خود را در ادامه جن

 .تورنادو  و رافال  قوای انتالف ندارند 
 

 توسط و هر گاه   جلو کشتار  مردم را بنآ حکومت کابل بايد از خدا بترسد ، ازتاريخ نزديک درس عبرت بگيرد
  .د استعفا بدهدبمباردمان های کور خارجی گرفته نميتواند ، باي

 
 :درين جا بايد بدو نکته ديگر اشاره کرد 

باقی مانده است ، مدت زيادی نيست که طی آن عيش و نوش حکومت ] إ [  دو ساليکه به عمر اين حکومت انتخابی :الف
ته و در عين مگر اينکه رهبری حکومت قصد کانديد شدن آينده را به پست فعلی داش. داری به اين پيمانه آدم کشی بيارزد 

درين حال هم ادامه . مطمنن به انتخاب شدن خود هم باشد ] إ [ حال با در نظر گرفتن ريکارد خدماتيکه بجا گذاشته است 
 :کشتار افغان ها قابل توجيه نيست

 
 احراز مجدد کرسی ايکه ازان تا حال برای دفاع حق زندگی مردم استفاده نشده است ، هرگاه در شرايط 

 .تی افغانستان مسنوليت آفرين نباشد ، يقينآ ننگ آفرين است بی بازخواس
  اين احتمال وجود دارد که حکومت برحال از انديشه بازگشت بنياد گرايی اسالمی قصد کناره گيری را :ب

 .نداشته باشد 
 درين حال عرض ما اينست که کشتار بيدريغ و بيرحمانه افغان ها توسط قوای انتالف طی ماه های اخير،

 مردم را به اين واقعيت تلخ متقاعد ساخته است که بهتر است تحت حاکميت قرون اوسطايی آنچه قوای 
 بماند تا اينکه زير بيرق آنچه ديموکراسی خوانده ميشود،» زنده « ، ] که چنين نيست [ انتالف طالب مينامد 
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...» بميرد «   
 سال بحران و جنگ را که زمينه های ظهور 30 چلنج های افغانستان بيک حکومت نيرومند که توانمندی رويارويی با

اين حکومت قرار  مبارزه با تروريزم در صدر وظايف . تروريزم را مساعد ساخته است ، داشته باشد ، ضرورت دارد 
 . خواهد داشت 

تروريزم  م باوظيفه ايراکه اکنون انتالف بين المللی ضد تروريزم با صرف مبالغ هنگفت و عوضی گرفتن مقاومت مرد
عهده يک حکومت  و نهايتآ وارد ساختن تلفات بی موجب انسانی بر مردم بيگناه افغانستان ، بدوش گرفته است ، بايد به

درين حال هيچ منطقی برای ادامه جنگ نه نزد اپوزيسيون مسلح و نه هم . انتقالی، ملی ، مستقل و اهل و صالح بسپارد 
 .اهد ماند نزد انتالف بين المللی باقی خو

 
: حکومت انتقالی   

فرا گير  ـ يک مرحله انتقالی گذار از حالت جنگ و انارشی به ثبات سياسی و اجتماعی راکه طی آن اتوريته حکومت
 . خواهد داد  شده و بالتدريج پروسه ديموکراسی روی دست آورد های قبلی به قوام برسد ، در معرض اجرآ قرار

 
  .   هدفمند و سازنده را آغاز خواهد کردـ با مقاومت مسلح مذاکرات 

 .ـ يک ميکانيزم داخلی تآمين امنيت بکمک جامعه بين المللی تدارک خواهد ديد 
دور و نزديک  ـ افغانستان رااز دايره شيطانی رقابت هند و پاکستان بيرون خواهد نمود و عوامل مداخله کليه کشور های

 .را از ميان خواهد برد 
 .ور های خارجی را در قلمرو ملی مسدود خواهد ساخت ـ زندان های کش

 . ـ تقسيم اوقات خروج قوای خارجی را تنظيم خواهد نمود 
 

روی  جا به جايی حکومت انتقالی بايد اجندای چنان يک کانفرانس بين المللی باشد که انگيزه تشکيل آن  را محاسبه
 . واقعيت های نو داخل و خارج افغانستان احتوآ کند 

 
در حاليکه افغانستان از نظر ا قتصادی برای ساليان متمادی به کمک های اعضای ناتو  وابسته خواهد ماند و بنآ بايد 

توسط قوای  زمينه های دوستی دوامدار را با جامعه بين المللی بارور بسازد ،  کشتار بيدريغ مردم طی جنگ های اخير
از اعضای ناتو قرار  در تقابل با ستراتژی جنگی و ژيوپولتيک بخشیانتالف ، عمآل منافع امنيتی و سياسی کشور را 

 . داده است 
 .حضور قدرت های خارجی به بزرگ ترين عامل ادامه جنگ و بحران در کشور تبديل شده است 

ين امريکا به مثابه ابر قدرت و ناتو بعنوان سازمانی که مدعی گسترش نفوذ نظامی در مناطق بحرانی جهان به هدف تآم
 .صلح به شيوه خود بعوض ملل متحد هستند ، اعتبار آينده خود را در گرو جنگ افغانستان گذاشته اند

 
در اوردن  طرف ديگر جنگ يعنی مقاومت مسلح با بر افراشتن علم دفاع از عقيده ، ايمان ، وطن و مغرور از به زانو

لو آنکه تروريست  ای قبول ننگ شکست ندارد و به هيچ وجهه آمادگی بر20 و 19امپراتوری های استعماری قرن  
 .قرار گيرد ] بشمول بم ذروی [  کشور دارای مدرن ترين تکنولوژی حربی37ناميده شود و در يک نبرد غير مساوی با 

 
چه هردو طرف نتيجه جنگ را به . بنآ وضع خطر ناکی که زمينه ساز طوالنی ساختن جنگ است ، بوجود آمده است 

 .يت خود گره زده اند اعتبار و حيث
به گفت  اين گره صرفآ آز طريق تدوير يک کانفرانس بين المللی که طی آن حلقه های ذينفوذ افغانی  با جامعه بين المللی

 .و گو بنشيند ، باز خواهد شد 
 ضد و امروز جنگ تحميلی تروريست. ديروز جنگ شوروی و امريکا  بر ما تحميل شد و دو نيم مليون قربانی گرفت 

 .تروريست عرب و امريکا از افغانان قربانی ميگيرد 
 

 افغانستان تا چه وقت تنور سوزان جنگ های تحميلی ديگران باشد ؟
 

 مردم افغانستان تا چه زمانی در جنگی که در ادامه آن منفعت مستقيم ندارد به حساب ديگران قربانی بدهد ؟
هر کشوری مقابله با  تروريزم  را در محدوده سرحداتش سازمان دهی مگر واقع بينانه ، منصفانه و عادالنه نيست که 

 کند و از صدور جنگ به قلمرو ديگران که سخت فاجعه آفرين است ، حذر نمايد ؟
 

 


