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رس سخن
اين رساله حاوى سلسله از نقدوارههاى حقوق  -سياىس رپیامون ”قرارداد” قطر
است كه در سال گذشته ميالدى ازين قلم ر
بنش رسيده است.
قبل از پرداخت به مباحث اين رساله ،به تأ كيد بايد خاطر نشان نمايم كه :صلح
خواست اساىس و نياز واقىع مردم مظلوم ما و رشط حفظ و بقاى افغانستان
ىمباشد.
با اين تشخيص ،نوشت در مورد صلح ،مسايل و مصايب افغانستان بحساب
انگیۀ اصىل براى
«شوق نوشت» و يا نسخه پردازى از «برج عاج» دنمارك نه ،بل ،ر
من ،بمثابه يك شاگرد حقوق و علوم سياىس ،دفاع از حق و حقيقت وارزشهاى
دستيای به صلح واقىع و پايدار ممكن
متعاىل حقوق است كه در پرتو آن ،امكان
ر
ىمگردد و البته بحيث يك روشنگر افغآنكه خود را مقروض وطن و مردم ىمدانم،
وجيبه انسای ،خود ىمدانم ،تا صداى نعش آغشته بخون مادر وطن را بازتاب
دهم.
در حاىل كه ش و صدا در مورد ”شاب صلح” از سال (2004م ) و تحت عناوين
مختلف مطرح است و از سال (2012م) دفی سياىس طالبان در كشور قطر فعال
ىمباشد و بعد از نشستها و كنفرانس در مورد صلح در كابل و انفاذ سه روزه
آتشبس با طالبان در ايام عيد ،در يك چرخش هاليودى رئيس جمهور ترامپ ،اين
جريان در سطح يك پروژه و در خدمت اهداف انتخابای شان قرارداده شد و
”شیال قطر” بعد از هجده ماه و يازده دور نشستهاى نماينده خاص وزارت
خارجه امريكا ،دوكتور خليل زاد با طالبان با ”قرارداد” دوحه منتىه گرديد.
بدين ترتيب ،بدون درس ع ریت از خشت كج ”نشست بن” ،بناى معوج ديگری را

ش سخن

بگونه «مهندىس» نمودند كه عواقب آن ،لبنان ساخت افغانستان و قرار گرفت
در شاشيب سقوط و ...ىمباشد.
اكنون اين مردم مستضعف و تشنه به صلح افغانستان است كه :در برزخ رشارت
طالبای با خواست احياى امارت قرون وسطای و جمهورى ”سلطای” و حاكميت
فساد ،بايد و از شمجبوريت نسخههاى (مؤسسه رند G H Q ،و  ،I S Iپاسداران
ايران” ،دولت انتقاىل ائتالق براى تقسيم قدرت” و ”حكومت وسيعالبنياد اسالىم”
اكسی نجات قلمداد نمايند.
كابلوف) را
ر
بديیو :ضور است تا در پرتو عقالنيت سياىس و با چنگ زدن به منافع و مصالح
علياى افغانستان ،حلقه اصىل را تشخيص دهيم كه با توسل به آن ،از «سقوط»
اخی قرن بيست مردم ما ،دوبار آن
و «انقطایع»
جلوگیى گردد كه در اوايل و ر
ر
:
همت شناخت ،بايد حفظ نظام
تجربه دهشتبار را آزمايش نموده اند و بر مبناى ر
گید.
و ارزشهاى مندرج در قانون اساىس در شخط كار ما قرار ر
دستيای به اين مأمول بزرگ مىل :از طريق مذاكرات مستقيم و بالقيد و رشط
ر
دولت افغانستان و طالبان بخاطر دستيای به صلح ر
مشوط ممكن ىمگردد .دولت
ر
و طالبان ،هميشه به ياد داشته باشند كه فقط راه حل سياىس براى ختم آفت
جنگ وجود دارد .مردم مظلوم افغانستان كه حدود نيم قرن جنگ تحميىل را
متحمل شده اند ،حق دارند و مستحق ىمباشند تا به صلح واقىع و دايىم گذار
نمايند.
میهن است كه مردم ،نه سقوط قهقرای به امارت و اسارت را ىمخواهند و نه
ر
طرفدار آن اند كه از دستاوردها ” رپیاهن عثمان” ساخته شود.
زمای كه از جمهوريت صحبت ىمشود ،به ياد داشته باشيم كه اين اصل از همان
يونان و روم و بويژه بعد عرص روشنگرى ،كانت و روسو ،در ،دو حاكميت:
 حاكميت مىل2
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 حاكميت قانونتعريف و متمايز ىمگردد كه ”امارت اسالىم” هر دوى آن را قبول ندارد.
حاكميت مىل بر طبق منشور سازمان ملل متحد و ميثاقهاى ربتالملىل و بر طبق
قانون اساىس به طور انحصارى به مردم تعلق دارد و با اعمال آن مردم در مورد
گیند .معيار وفادارى دولت و
نوعيت رژيم سياىس و زعامت كشور تصميم ىم ر
طالبان به ارادۀ مىل و تبارز حق حاكميت مىل ،رفت بطرف آتشبس شاشى است
تا مردم مظلوم آزادنه خواست شان را بخاطر تعي رت مقدرات شان ابراز نمايند.
اكنون كه ادارۀ رئيس جمهور جديد امريكا از «بازنگرى» صحبت ىمنمايد ،بايد با
صداى رسا اين خواست برحق مردم را بلند نماييم كه” :باز نگرى” در صوری كه
وداع با برخورد دهشتبار «كلوخ را گذاشت و از آب گذشت» و افغانستان را غرق
تغیی و تعديل سياست كجدار و مريز آن كشور
ساخت است ،در گام اول بايد در ر
مصداق واقىع پيدا منمايد:
ر
خارج است و
تراژيدى خونبار افغانستان و تداوم آن معلول و مداخله و تجاوز
احوال ناهنجار كنوی محصول سياستهاى كجدار و مريز دولتهاى اياالت
اخی است كه با آبيارى درخت تروريسم در
متحده امريكا و انگلستان در دو دهۀ ر
پاكستان و شاخ برى آن دركشور ما ،دمار از روزگار مردم به عزانشسته ربیون نموده
اند .تا زمای كه پاكستان مأمن امن براى تروريستان باشد و دست تفقد بر
فسادساالران باشد ،صحبت از صلح ،كماكان «شاب» ىمباشد.
تعيت شنوشت افغانستان گره خورده است،
همت ضورت تاريخ كه با ر
بر مبناى ر
اين رساله آماده گرديده ،تا در احواىل كه كارد دشمنان تاريخ وطن به استخوان
رسيده ،رك و راست و بدون حاشيه پردازى ،صداى مسلىك و روشنگرانه را از نام
مردم و بخاطر نجات آنان بازتاب دهيم.
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مأمول فوق درين رساله و در دوازده فصل مطرح گرديده و ”قرارداد دوحه” ،در
مطابقت با معيارهاى قبول شده حقوق ربتالملىل بمثابه شكست حقوق و اخالق
غیحقوق آن توضيح
دولت اياالت متحده امريكا مورد بررىس قرار گرفته و ماهيت ر
گرديده و بخش هاى مخف ”قرارداد” و مواردى را كه عمدا مسكوت گذاشته اند
(نقش پاكستان بحيث مأمن امن طالبان و اقتصاد جرىم و مواد مخدر) افشا شده
ارزيای قرار گرفته است.
و راه هاى مقابله عمىل با دسايس پاكستان مورد
ر
در آماده ساخت اين رساله ،جا دارد از رهنمای استاد بزرگوارم جناب پوهاند
دوكتور فاضىل اظهار سپاس نمايم.
جناب هادى ابوى حقوقدان و ديپلومات سابقهدار و مجرب ،رئيس شوراى افغانان
مقيم دنمارك با كمال لطف اين رساله را تدقيق و تقريظ بر آن نوشته است كه از
ايشان سپاسمندم.
ى
حقوقدان و فرهنىك نستوه جناب محمد قاسم آسمای ويرايش اين رساله و جناب
تميم ابوى مسؤل هميشه كوشاى ر
نشات انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با كمال
ى
لطف اين رساله را بدقت خاص و هميشىك آن را برگ آرای نموده كه از هر دو
شوران گران ارج سپاسمندم.
همچنان از قبل مراتب امتنان خود را به ژورناليست سابقه دار و نويسنده بلند
مرتبت جناب محمد صفر خواريكش كه اين رساله را به زبان پشتو برگردان
ىمنمايد ،تقديم ىمدارم.
می عبدالواحد سادات
باحرمت ر

4

هادی ابوی

تقریظ
دورۀ ریاست جمهوری دونالد ترامپ را باید در تاری خ سیاىس ایاالت متحدۀ امریکا
یک استثنا دانست .استثنای که در پرتو آن اداره اش به بزرگیین بدعتهای
خارج دست زد.
سیاىس در سیاست داخىل و ر
موضعگیی کاخ سفید در قبال گروه طالبان بود،
یىك از این نوآوریها ،همانا
ر
گرویه که در سازمان ملل متحد به نام ”تروریست” ثبت و اما در واشنگت
”دوست” شناخته شد که ”امریکاییان را نىمکشد”.
تیت بود در نهایت این گروه با نمایندگان دولت امریکا مقاولهای را
باری ،به هر تر ر
به امضاء رسانیدند که بازهم یک استثنا بود .استثنا به جهت که در هیچ یک از
چی
چنت امتیاز های بزرگ به طرف مقابل داده نه شده بود و ر
مقاوالت دوجانبه ،ر
مبهىم به نام ”مواد محرم” در آن جابجا نه گردیده بود.
و اما از نظر زمای” ،مغازلهء دوحه” در زمای آغاز و انجام شد که ایاالت متحدۀ
امریکا به سوی یک انتخابات شنوشتساز ىمرفت که در نتیجۀ آن جو بایدن به
ریاست جمهوری رسید.
حرف اول بایدن که سخن از تجدید نظر تا لغو را دربارۀ قرارداد با طالبان در نظر
گید ،طالبان را در بدترین وضىع قرار ىمدهد.
ىم ر
ر
خارج امریکا وضع تازهای به
با این اعالن ،درین یىك از مهمیین مفردات سیاست
تغیی پالییس ،عکسالعمل شدید طالبان است که
وجود ىمآمد .نتیجه آی این ر
خود را در یک قدىم رپیوز ی کامل در افغانستان ىمدیدند .آنها نه تنها موفق شده
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بودند تا امریکا را به مذاکره بکشانند ،بلکه در دوران مذاکرات و در نتیجۀ نهای
امتیازات فوقالعادهای را رنی بدست آورده بودند.
بایدن به وضاحت از ”تجدید نظر” در توافقات دوحه سخن گفت و اگرچه
مذاکره کنندۀ دوره ترامپ ،زلىم خلیل زاد را در سمتش باق گذاشت اما کامال آشکار
است که امریکا در تجدید نظر بر پالییس خود در مقابل طالبان جدی است.
تاحال به درست معلوم نیست بایدن درین مورد از چه گزینههای استفاده خواهد
مناست در دست دارد ؟
کرد و آیا در اصل گزینههای
ر
یىك از احتماالت ،تالش برای جلب حمایت طالبان به منظور تمدید مهلت
عقبنشیت در حاىل که مذاکرات صلح افغانستان در دوحه یا جای دیگری ادامه
ً
چت،
داشته باشد خواهد بود .دولت بایدن احتماال از کشورهای دیگر از جمله ر
ایران ،پاکستان ،قطر ،روسیه و عربستان سعودی ىمخواهد تا طالبان را برای
اصالح این توافق تحت فشار قرار دهند.
و امااگر طالبان با تمدید موافقت نکنند (احتمال این است که نىمکنند) ،دولت
بایدن با گزینههای ناخوشایند ربیون کشیدن قوا و خطر سقوط دولت افغانستان
گی شدن در یک ”جنگ برای همیشه” مواجه خواهد شد.ایاالت متحده
یا در ر
ً
احتماال حداقل  2500شباز را در حاىل كه اضار دارد كه به عقب نشیت متعهد
است و از روند صلح حمایت ىمكند ،حفظ خواهد كرد .حت گفته شده که در
صورت تطبیق این گزینه تعداد عساکر تا سقف  4500بلند برود.

طالبان حت پیش تر این را ”خیانت” به توافقنامه خوانده و گفته اند این اقدام را
با هدف قرار دادن ایاالت متحده پاسخ خواهند داد.
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ىمبینیم که هیچ گزینهای تثبیت و نهای وجود ندارد .معلوم نیست که ایاال ت
متحده ىمخواهد یا ىمتواند عساکر خود را به طوری خارج بسازد که طالبان
خواستار آن استند؟ در آن صورت شنوشت دولت جمهوری افغانستان و این
همه تلفات ملىك و دستآوردهای اقتصادی سیاىس و مدی و آینده ایاالت متحده
چت پشت دروازه انتظار است چه خواهد
درین منطقه و آنهم در رشاییط که ر
شد؟
درین صورت افغانستان که هم اکنون تلفات ملىك در آن از اثر فعالیتهای طالبان
و رشکا طور اوسط  20نفر در روز را نشان ىمدهد تا کجا تحمل این وضع را خواهد
داشت؟
به این ترتیب شنوشت افغانستان از یک سو به امید یک صلح شتاشی و دایىم
جانت هم به وضع رتیه و تار و به سوی یک شاب متوجه است.
و از ر
سی و سفر در ربت این دوقطب ”صلح ” یا ”شاب” موضوع ی
بحت است که درین
ر
رساله مدنظر ىمباشد.
می عبدالواحد سادات حقوقدان شناخته شده ،با یک تجربهء کاق سیاىس
جناب ر
که از مدت زمان طوالی ”طالبان” را مطالعه نموده و دهها مقاله درین باره نوشته
است ،درین رساله تا آنجا که ممکن است خواننده را در جریان مذاکرات صلح و
احتماالت آینده ،از خوشایند تا ناخوشایند قرار ىمدهد به طوری که خواننده را تا
حدود زیادی از مراجعه به منابع دیگر رینیاز ىمسازد.
با ابراز سپاس از نویسنده گراىم که وقت خودرا درین مهم گذاشته اند و باتشکر
از ر
ناش که این یىك دیگر از رسالههای جناب سادات را در اختیار خوانندگان قرار
ىم دهد
7

فصل اول
”قرارداد قطر” و شکست اخالق دولت اياالت متحده امريكا
زمانیکه چهل و پنجمی رئیس جمهور امریکا عهد شکن است و دروغ مگويد،
قالواقع :شکست اخالق دولت امریکا را رقم مزند و مسجل مسازد !
درین بحث بدون پرداخت به پوپولیسم بحیث شیوه کار آقای ترامپ و خصایل
آمی که
شخیص استثنای شان که بخاطر آن دو سال قبل و هنگام اظهارات جنون ر
از کشت تا ده ملیون افغان و صدور امر پرتاب مادر بمبها در رشق افغانستان ،از
ى
طرف من «زنىك مست» 1خطاب گردید ،آماج اصىل نوشته من :
-

نقض خشن معیارهای قبول شده حقوق ربتالملىل مندرج در منشور
سازمان ملل متحد و میثاقهای ربت الملىل؛
بازی بر شنوشت مردم و کشور ما؛
تداوم تراژیدی خونبار افغانستان زیر نام ”شیال صلح”

معتی جهای
ىمباشد ،که بدون هرنوع حب و بغض شخیص ،مبتت بر معیارهای
ر
میم مردم مظلوم ما بحیث
و متىك بر مصالح علیای افغانستان و خواست و نیاز ر
شاگرد حقوق و علوم سیاىس به آن ىمپردازم .
میمیت و ضورت پرداخت به موضوع در چهار مورد اساىس مشخص ىمگردد:
ر
اظهر منالشمس است که:
میم مردم تشنه به صلح افغانستان است .
 .1صلح خواست اساىس و نیاز ر
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آقای ترامپ با تصامیم عجوالنه خود پروسۀ صلح را در سطح یک «پروژه»
تییل و در خدمت منافع داخىل و انتخابای خود قرار داده است .
 .2افغانان و افغانستان را از حق گذار به شاهراه صلح واقىع و پایدار محروم
ىمسازد .
 .3با امتیازدیه به تحریک اسالىم طالبان و حاىم اصىل آن پاکستان ،نویع
«صلح نیابت» را مطرح و افغانستان را در شاشیب تداوم جنگهای
نیابت قرار ىمدهد .
 .4حق حیات مردم ما که با خطرات جدی مواجه است ،در معرض
گید که نمونههای آن را در شش ماه بعد
تهدیدهای بزرگ جدید قرار ىم ر
از عقد قرارداد قطر با طالبان و بویژه بعد از آغاز نشستهای
” ربتاالفغای” دوحه شاهد هستیم .
سی» و
البته درین بحث به پس منظر مسایل و حوادث آن به ایجاد «کمربند ر
خستت جمهوریت
تشویق متحد شان در پیمان «سنتو» بخاطر تخریب ن
ر
افغانستان و تداوم «بازی بزرگ» در اوج جنگ شد و تبدیل کشور ما به «نطح»
آن جنگ و ...و تا به عوامل لشکر ر
کیس و حضور گسیده نظاىم امریکا و تا امروز،
نىمپردازیم .
لشكركش امريكا به افغانستان :
سپتامی فضای خاص و استثنای جهای را بخاطر اهداف اساىس سياست
يازدهم
ر
.
ر
خارج و ديپلوماىس ربتالملىل دولت جورج بوش مساعد ساخت اين فرصت
ر
تاريخ مساعدترين وقت بخاطر لشكركیس به افغانستان مشخص گرديد و بدون
اتالف وقت ،دستگاه ديپلوماىس و نظاىم امريكا بشكل ریسابقه فعاليت گسیده را
مشوعيت” لشكر ر
سازماندیه نمود تا زمينههاى ” ر
كیس گسیده به افغانستان را با
ائتالف ربتالملىل و از مجارى سازمان ملل متحد ،توجيه نمايد .
9
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از مصوبات شماره ( )1267و شماره ( )1386شوراى امنيت 2در رابطه صحبت
ىمگردد و در آن وقت از موارد آی رئيس جمهور وقت امريكا و مجموع دولت و
نامیده ىم شد.
نظام امريكا ،بحيث اهداف اصىل هجوم نظاىم ر
اما اكنون با گذشت نزده سال و زمای كه از خروج عساكر امريكا رئيس جمهور
امريكا صحبت ىمنمايد ،ما شاهد هستيم كه امريكا به هيچك از موارد مطروحه
خود دست نيافته است و برخالف :مواد مخدر ،فقر ،اعتياد ،بيكارى و تروريسم
گسیش ریسابقه یافته است و به عوض بازار آزاد ،فساد و به عوض ديموكراىس،
كليپتوكراىس را مسلط نموده اند .
از القاعده و طالبان و اشیاك مسایع آنان بحيث بزرگیين خطر تروريست يادگرديد
و اكنون دوباره راه استقرار مجدد امارت را آب ر
پاىس و هفت ماه بعد از قرارداد و
تعهد قطع روابط با القاعده معاون آن سازمان رشارت پيشه در عمليات مسلحانه
طالبان در غزی كشته ىم شود.
پاكستان بمثابه مركز تروريسم :
در آن وقت وضاحت كامل وجود داشت كه حاىم اصىل طالبان و متحدان شان
همت دليل چنانچه جیال پرويز ر
مشف در كتاب (در خط
پاكستان است و به ر
آتش) ىمنويسد ،اخطار واقىع دولت امريكا توسط جیال ارميتاژ معاون وزيرخارجه
به ر
مشف ابالغ گرديد ،تا بخاطر نابودى ”دولت” طالبان با امريكا همكارى و ورود
نظاىم شان را به افغانستان فراهم نمايد. 3
اما هیهات و صد افسوس :در تمام اين مدت ريشههاى ترور و طالب در پاكستان
آبيارى و شاخ برى در افغانستان به قيمت بخاك و خون كشانيدن افغانان صورت
گرفته است .
تعجب آور است كه بعد از قتل اسامه بن الدن در حومه اسالمآباد ،قتل مرموز
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رهی طالبان در پاكستان توسط طياره
مال محمد عمر آخوند و كشت مال منصور ر
ریپيلوت امريكای ،مقامات رسىم امريكا مجبور به اعیاف نقش پاكستان بحيث
مركز تروريسم ربتالملىل و دولت آن كشور بمثابه حاىم آنان گرديده و چنانچه اين
حقيقت در اعالم ”سی ر ر
اتیى دولت امريكا براى جنوب آسيا” مورد توجه قرار گرفته
اولت تویيت خود در اول جنورى (2017م)،
و آقای رئيس جمهور ترامپ در ر
4.
پاكستان را بحيث مركز و حاىم تروريسم خطاب نمود
چرخش هاليودى در سياست رئيس جمهور ترامپ :
هنوز يكسال از اعالم آن سی ر ر
اتیى نگذشته بود كه رئيس دستگاه ديپلوماىس در
يك سفر عاجل به پاكستان از پالن جديد دولت امريكا بخاطر ربیون كشيدن
نظاميان شان از افغانستان ،آغاز مذاكرات با طالبان و ”صلح” در افغانستان
صحبت نمود و چرخش هاليودى رئيس دولت خود را در قبال افغانستان علت
ساخت .درين سفر آقای خليلزاد را كه مشمول اعضاى هيات بود ،بحيث نماينده
ى
خاص خود معرق نمود تا چگونىك امور را سازماندیه نمايد .
بدين ترتيب پروسه صلح افغانستان كه از قبل آغاز يافته بود؛ در سطح يك
”پروژه” تیيل و پاكستان مركز وحاىم تروريسم ،عهده دار و در واقع” تيكه دار اين
”پروژه” گرديد .
خشت اول چون نهد معمار كج
تا ثريا ىمرود ديوار كج
توقع برده ىمشد كه جانب اياالت متحده امريكا و بويژه مامور متجرب افغاناالصل
آن كشور از نهادن خشت كج در ” کنفرانس بن” درس گرفته و بقول وطت ما با
سجده سحو به تكرار ،اشتباهات (شايد عمدى) با خشت معوج ديگر آينده
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نامعلوم و هولناك را در برابر زادگاه خويش بوجود نىمآورد كه اكنون خودش از
سوريه شدن افغانستان ابراز ”نگرای” ىمنمايد !!!
بدون ابراز بدبيت و توصل به تيورى توطئه ىمتوان از آقای خليل زاد ،دوكتور علوم
اخی سوال كرد:
سياىس و از مهندسان جنگ افغانستان در بيشی از چهار دهه ر
چگونه ىمتوان از صلح صحبت كرد؛ درحاىل كه ازخود جنگ تعريف دقيق
نداشته باشيم؟
ری نیاز از اثبات است که شفاى واقىع بعد از تشخيص درست مرض ميش ىمگردد
و داكی حاذق بعد از تشخيص ،نسخه الزم را تجويز ىمنمايد .
از قرار معلوم جنگ افغانستان درين حدود نيم قرن عوامل متعدد داخىل،
وئت و اقتصاد جرىم ،فقر،
منطقوى و ربتالملىل دارد .دهها عامل ،منجمله ر
هی ر
بيكارى ،مسايل و مصايب اجتمایع ،فقدان دولت مقتدر مىل قانون محور و
عدالت گسی و ...مشوق تداوم جنگ ،ىمباشد.
تراژيدى خونبار افغانستان معلول و محصول مداخله و تجاوز ر
خارج است كه از
اخی اياالت متحده امريكا در رابطه مسؤليت تاريخ،
همان آغاز و بويژه در دو دهۀ ر
حقوق و اخالق دارد .
خونت تاري خ تداوم همان ”بازى بزرگ” است و تازه ما در
اين طوالی ترين صفحه
ر
.
دور جديد اين بازى ”صعود” نموده ايم اگر در جنگ شد افغانستان بحيث نطع
معی ورود به آسياى ميانه و مركز ”اتصال”
جنگ شد انتخاب گرديد ،امروز بمثابه ر
سيستم هاى امنيت مختلف تعريف ىمگردد .
در افغانستان جنگ نيابت جريان دارد و چهل و پنج سال از آغاز جنگ اعالم
ناشده پاكستان بر ضد افغانستان ىمگذرد و چنانچه تذكار يافت نقش پاكستان
12
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بحيث مركز و حاىم تروريسم از طرف مقامات امريكا رنی اعیاف و بيان گرديده
ر
خارج
دستيای به اهداف سياست
است و دولت آن كشور از تروريسم بحيث
ر
خود استفاده نموده و ىمنمايد .
كلوخ را گذاشت و از آب رتی شدن :
میسد كه متأسفانه با ناديده گرفت مجموع حقایق فوق،
بدين ترتيب بمالحظه ر
رئيس جمهور ترامپ و رئيس دستگاه ديپلوماىس و مامور پر صالحيت شان در ط
اين دو سال و با ”شيال قطر ” ،صلح واقىع را كه آرمان و نياز اصىل مردم مظلوم
و تشنه به صلح ما است بيك شاب مبدل و با تیيل دادن آن در سطح يك پروژه
و بهره ورى از آن در مقابله با رقباى داخىل و انتخابات در واقع ”پالن شده”
خونت تر سوق داده اند ،كه مظاهر دهشتبار،
مسیكشمكش هاى
افغانستان را در ر
ر
آن را درين هفت ماه بعد از عقد قرارداد شان با طالبان شاهد هستيم.
جایگاه حقوق ”قرارداد قطر” :
از زمان هوگو گروسیوس حقوقدان و فیلسوف بزرگ هالندی و مولف کتاب
پرشهرت «حقوق جنگ و صلح » (۱۶۲۵م) که بحیث پدر حقوق نوین ربتالملىل
شناخته ىمشود و تا بعد از جنگ جهای دوم و ایجاد سازمان ملل متحد و تصویب
منشور آن سازمان و میثاق ربتالملىل ویانا (۱۹۶۹م) در مورد معاهدات ربتالملىل
چنت سند را حقوق خوانده
که اکنون حقوق معاهدات مطرح است ،به هیچوجه ر
نىمتوانم .البته یک سند سیاىس و قرارداد تفاهىم ایاالت متحده با طالبان ىمباشد،
که هیچگونه الزامیت برای طرف ثالث ندارد و در فصل دوم به تفصیل مورد
بررىس قرار گرفته است.
میسد که بعد از دو دهه نوحه شای برای ارزشهای
بدینیتیب بمالحظه ر
دیموکراىس و «دولت  -ملت» و «ملت  -دولت» و تالش برای کسب و جلب
13
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ر
«مشوعیت» برای توجیه حضور گسیده نظاىم و سیاىس شان ،خود ناقض حق
حاکمیت مىل افغانستان گردیده اند .
همت بحث آقای دوکتور خلیل زاد ،در مصاحبه با تلویزیون یک بسیار
مرتبط به ر
رک و راست خاطر نشان ساخت که «امریکا برای آمدن و رفت به اجازه ضورت
5 .
ندارد ،امریکا یک ابر قدرت است »
عبی سخنان نماینده خاص و مقام ارشد دیپلوماتیک آن
سادهترین برداشت و ت ر
کشور این است که امریکا در تحقق اهداف خود تابع هیچ معیار قبول شده،
مرسوم و متعارف در روابط میان کشورها نىمباشد که اساس آن منشور سازمان
ملل متحد و نورمهای حقوق ربتالملىل تشکیل میدهد ،درین صورت مصداق و
معرف شان اشغالگر است.
تاکید بر ابر قدرت بودن بحیث «توجیه» اعمال شان ،اثبات این واقعیت است
که در جهان پسا اتحادشوروی و خروج ایاالت متحده امریکا بمثابه یگانه ابر قدرت
امیاطوری نظاىم ،قانون جنگل ) (The law of the jungleدر جهان
و با بزرگیین ر
مستوىل گردیده است .
اساس قانون جنگل این است که :
-

«بکش ،یا کشته شو »
«بخور و با خورده م شوی»

که رودیارکیپلنگ درکتاب «قانون جنگل» آن را در پیمان گرگها با سایر حیوانات
6.
توضیح نموده است
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این احوال اسفناک در واقع همان بازگشت به وضع طبیىع و جهان «هاپیس ،یا
هاپزی» ىمباشد ،که فیلسوف بزرگ انگلستان ،توماس هاپز
7
) (Thomas hobbesدر کتاب لویاتان ) (Leviathanخود توضیح داده است .
گذار از حالت طبیىع به مدی ،مرز و معیار رفت به مدنیت و مدی شدن است.
همت بحث ما ،آقای چامسىك فیلسوف معاض امریکای مینویسد:
مرتبط به ر
«وقت به بوش پش گفتند که اقدام شما مخالف معیار حقوق است ،در جواب
گفته است «برای من ریتفاوت است که حقوقدانان چه ىمگویند ،من به کون
8
کیس لگد خواهم زد».
البته اسفبارتر اینکه در احوال جاری و ربیکت قرار گرفت آقای ترامپ در راس
امیاطوری تاری خ ،جهان ما از قانون جنگل به جنگل بدون قانون
قدرت بزرگیین ر
”ارتقا” نموده است .
اخی همیشه وجود داشته و بارز ترین
البته مظاهر این هردو حالت ط دو دهه ر
موارد آن را در پیوند به ”پروژه صلح” جاری ىمتوان خاطر نشان نمود :
 دولت امریکا با دولت افغانستان موافقتنامه سی ر راتییک و پیمان امنیت عقد
کرده است و حاىم اصىل و بزرگیین کمک کننده این دولت ىمباشد.9
اما در عمل و ط این دوسال که ”شیال صلح” آغاز یافته ،تالش برای دور زدن
دولت موجود با لطایفالحیل جریان دارد و تا جای که با مخالفان مسلح آن که
ر
رهیان آن در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار
بحیث یک گروه
شورىس که ر
دارند ،در غیاب آن قرار داد منعقد و با ذکر عبارت «دولت اسالىم آینده» ،فاتحه
«غی اسالىم بودن» آن صحه ىمگذارد .اما در عمل مفاد
اش را خوانده و تلویحا بر ر
غی متعهد به آن واجباالجرا ىمدانند.
این قرارداد را بطرف ثالث ر
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تعجب آور این است که بخاطر حضور و ایجاد پایگاه با دولت افغانستان
قرارداد بسته است و در مورد خروج قوای نظام و رسنوشت بعدی پایگاه با
مخالفان مسلح آن قرارداد منعقد نموده که متوان آن را شهکار التام دولت
امریکا به تعهد به عهد نامید .
قرارداد امریکا با طالبان بگفته آگاهان و اعیاف مقامات آن کشور شامل دو بخش
علن و اعالم شده و بخش مخف مباشد و معلومدار از بخش مخف آن دولت
افغانستان وقوف ندارد و در عمل هرگونه سوال و استیضاح را در مورد باتهدید
قلدر منشانه پاسخ ىمدهند .
با وجود تالش امریکا از وجود مراکز تروریست و طالبان در پاکستان ش انجام به
واقعیت تداوم جنگ اعالم ناشده آن کشور اعیاف و آقای ترامپ در توییت
معروف اول جنوری (۲۰۱۸م) خود ،آن کشور را مرکز و حاىم تروریسم معرق
نمود .اما در تمام این دوسال و در قرارداد با طالبان هیچگونه اشاره به این اصل
عامل جنگ صورت نگرفته است .بر خالف صحبت درین مورد را به فتوای طالبان
«مکروه» ىمدانند .
 در جنگ افغانستان دو طرف اصىل وجود دارد که همانا دولت افغانستان وتحریک اسالىم طالبان ىمباشند؛ اما تا کنون طالبان با وجود آغاز نشستهای
«بتاالفغای» از قبول علت دولت بحیث طرف اصىل اجتناب ىمنمایند که ر
ناىس
ر
از بازیهای دوگانه و استخبارای امریکا ىمباشد .
«بتاالفغای» در دوحه جریان دارد؛ اما
جالب تر از همه اینکه نشستهای ر
تصامیم در پاکستان (  I S Iو  ) G H Qو در غیاب هردو طرف با جیاالن و
استخبارات آن کشور براساس نسخه عمران خان و مهندىس حکومت موقت اتخاذ
ىمگردد .
 جانب امریکا در معامله با طالبان ،اساىس ترین حق مردم مظلوم افغانستان (حق16
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حیات) را در معرض تهدید بزرگ قرارداده است .آتشبیس را که باید پیش زمینه
«بتاالفغای» ىمبود ،منوط به توافق بر دولت آینده ساخته اند .
آغاز مذاکرات ر
بدین معت که دولت موجود «مکلف» است ،رقی کن خود باشد .
در حاىل که ط هفت ماه بعد از قرارداد امریکا با طالبان ،آتشبس کامل ربت شان
وجود دارد و آقای خلیل زاد و وزیر خارجه امریکا با تبخی و به تکرار میگویند:
«درین مدت حت یک امریکای در افغانستان کشته نشده است» و «پارتی» شان
مولوی هیبتاله آخوند رنی کشت امریکای را مخالف رشیعت خوانده است.
اما درین مدت در افغانستان حمام خون برپا و مقیاس جنگ و خشونت ریسابقه
است .بدینیتیب دولت ایاالت متحده امریکا ،به تعهدات خود با دولت افغانستان
وفادار نبوده و ناقض قراردادهای است که با دولت افغانستان عقد نموده است.
درين حالت مسؤليت حقوق دولت امريكا مطرح ىمگردد كه به اختصار روى آن
مكث ىمنمايم .
مسؤوليت حقوق :
از حقوق يونان و روم باستان يك اصل حقوق وجود دارد كه تا كنون و در حقوق
معتی شناخته ىمشود كه عبارت است از :
معاض ربتالملىل رنی كماكان
ر
10.
) (pacta sunt servandaقرارداد ها بايد اجرا گردد یا (أوفو بالعهود و أوفو
بالعقود)
پايه حقوق دولتهاى (مدرن  -مىل) را قرارداد صلح ويستفاليا (1648م) تشكيل
ميدهد كه حاكميت مىل را اساس و محیم شناخته و در كنگره ويانا (1815م) نظم
نوين جهای را تعريف و با تاسيس سازمان ملل متحد در منشور آن سازمان و
11.
ميثاقهاى مصوب آن مسجل گرديده است
17
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هرگاه دولت اياالت متحده امريكا بمثابه عضو سازمان ملل متحد و عضو شوراى
امنيت آن سازمان به اصول متذكره متعهد است؛ بايد مطابق به معيار هاى حقوق
معاهدات و بر طبق احكام كنوانسيون ويانا در مورد معاهدات ربتالملىل (ىم
1969م) به قراردادها با دولت افغانستان متعهد و به حق حاكميت مىل افغانستان
غی آن بمثابه ناقض حق حاكميت مىل بحيث رنیوى اشغالگر
احیام نمايد ،در ر
تعريف ىمگردد.
(البته بايد جانب دولت افغانستان رنی به عدم دقت خود در تنظيم مواد و
مندرجات قرارداد ها و موارد ضعف اعیاف و توجه نمايد كه در بعد حقوق زمينه
خود شى يكجانبه را به دولت امريكا مساعد ساخته است)
مضحك تر ازین در روابط دولت های عضو سازمان ملل متحد تکرا نخواهد گردید
که دولت امریکا با دولت افغانستان قرارداد سیات ر ریيك و امنیت بخاطر حضور
نظامیان شان تا سال (  ۲۰۲۶م ) عقد نموده است و اکنون با مخالفان مسلح و
گروه متخاصم آن ”قرارداد” ب ریون رفت نظامیان را تا ماه ىم ( ۲۰۲۱م ) امضا
نموده است .
مسؤليت اخالق :
در حقوق ربتالملىل معاض افزون بر اصل مسؤليت حقوق ،مبحث مسؤليت
اخالق رنی مطرح است كه با افاده ) (Moral obligationتعريف و با مفاهيم :
) (International obligationو ) Internation Responsibilityتكميل
ىمگردد. 12
بر طبق اين اصول الزامآور در روابط ربتالملىل مسؤليت اخالق دولت اياالت
متحده امريكا در قبال افغانستان مطرح ىمگردد .
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میهن است كه تراژيدى خونبار افغانستان معلول و محصول مداخله و تجاوز
ر
ر
خارج است و دولت اياالت متحده امريكا از همان ابتدا يكطرف ايجاد اين تراژيدى
اخی با سياستهاى كجدار و مريز خود عامل تداوم فاجعه
محسوب و در دو دهه ر
خونت كشور ىمباشد ،كه در تمام مدت ريشه تروريسم را در پاكستان آبيارى و
ر
گید .
ىم
صورت
مظلوم
مردم
قربای
قيمت
به
آن
برى
شاخ
ر
امريكا با هجوم نظاىم خود افغانستان را به بام باال و بحيث ”متحد عمده ناتو”
تعريف و در پرتگال در (2010م) و نشستهاى بعدى تا سال (2024م) به كمك
سیده اند .
همه جانبه به افغانستان تعهد ر
اما متأسفانه اكنون با عدم رعايت تعهد حقوق و اخالق ،رئيس جمهور امريكا با
اعالم ربیون كشيدن قواى نظاىم و كاهش كمكها ،دولت افغانستان را در موقعيت
دشوار قرارداده و باعث تضعيف روحيه رزىم قواى مسلح كشور و تقويت روحيه
طالبان و حاىم آنان جیاالن پاكستان گرديده است .
میسد كه دولت امريكا مسؤليت اخالق خود در قبال
بدين ترتيب بمالحظه ر
افغانستان را زيرپا نموده است كه نتيجۀ آن تباه ساخی كشور فقت و جنگ زده
است كه در حدود نيم قرن اخت جنگ تحميىل را متقبل مگردد .
بديیو در آستانۀ انتخابات اياالت متحده امريكا و در حاىل كه رييس جمهور ترامپ
تالش نموده است تا موضوع افغانستان را در خدمت اهداف كمپاين انتخابای خود
قرارداده و پروسه صلح را در سطح يك ”پروژه عجوالنه” تیيل داده و رقيب
ديموكرات آن رنی ریعالقه از استفاده كمپاين موضوع افغانستان نىمباشد ،بايد
مردم ،نهادهاى مىل ،جامعه مدی و روشنفكران و فكر سازان امريكا متوجه آبروى
از دست رفته كشور شان گرديده و بخاطر اجراى تعهدات حقوق و اخالق دولت
امريكا و احیام آن دولت به حق حاكميت مىل و اراده آزاد مردم مظلوم افغانستان
متوجه گردند .
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از ديد افغانهای آگاه و متعهد به مصالح علياى افغانستان ،امريكا در وجود دو
امیاطورى بزرگ
كانديد انتخابای خالصه نىمشود ،امريكا نه تنها يك ابر قدرت و ر
عت حال يك تمدن است و اعالميه استقالل امريكا بازگو كننده صفحه
و در ر
درخشان تاري خ است و ما افزون بر بوش كوچك و آقای ترامپ در تاري خ امريكا با
كارنامه مردان بزرگ همانند ابراهام لينكلن آشنا هستيم كه اين سخن وخشورانه
گید« :هيچ معضله حل
او ىمتواند در ش خط كار سكانداران قدرت امريكا قرار ر
شدن نيست تا عادالنه حل نگردد».
تا باشد با وداع بر قلدر ر
منیس ،جهان ما از حالت” ،جنگل بدون قانون ”به مرحله”
سی نمايد
مسی ”مدنيت” و حاكميت قانون در مقياس جهان ر
”قانون جنگل” و در ر
و در پر تو آن مردم به عزا نشسته افغانستان به خواستهاى واقىع شآنكه بسيار
ساده و انسای است ،نايل گردند كه همانا :
-

حق حيات و قطع كشتار شان
حق گذار كشور شان به شاهراه صلح
صلح واقىع و پايدار
استقرار حاكميت قانون
اعمال حق حاكميت مىل

جامعه جهای و بويژه اعضاى دايىم شوراى امنيت با حمايت ازين خواستهاى
برحق مردم افغانستان حمايت در امن ساخت كشورهاى شان و امنيت شهروندان
غی آن ،دود آتش افغانستان در نيويارك و پاريس و...
شان بذل توجه نمايند و در ر
همچون آفت خطرناكی از ويروس كرونا ،دمار از روز گار مردم ریگناه ربیون و
شهروندان اين كشور كفاره گناهان سياستمداران و دولتمردان شان را خواهند
پرداخت.
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منابع

 1چند سال قبل كه بدستور رييس جمهور امريكا ،مادر بمب ها را در واليت ننگرهار پرتاب نمودند،
اقاى ترامپ با كمال پر روی و ریآزرىم اظهار داشت كه« :نىمخواهم ده مليون را بكشم و افغانستان
ممكن است از صفحه روزگار محو گردد»
معلوم است كه با اين اظهارات اقاى ترامپ ،پشت به مجسمه آزادى شان و اعالميه استقالل
كشور خود نموده و با پاگذاشت بر منشور سازمان ملل متحد ،معيارهاى قبول شده حقوق
ربتالملىل و عرف و نزاكت هاى ديپلوماتيك جهان ىمباشد ،كه از شدمدار قرص سپيد همچون
«اژدهاى رشير» (لوياتان كه ذكر آن در تورات رفته است و هاپس آن را بحيث نام كتاب خود
میند:
انتخاب نموده است)« ،جهان هاپیس  -هاپز» را رقم ر
−
−
−

چی
حق داشت به همه ر
غی اخالق نيست
غی عادالنه و ر
چی ر
هيچ ر
فقدان مفاهيم خطا ،عدالت و انصاف

كه همان :قانون ری «قانون» و قانون برتر از «قانون» است و از زمای حكايه ىمنمايد كه« :قانون»
به مصاف عدالت و انصاف ىمرود و حالت مستوىل ىمگردد كه” :مایههاى كالن ،مایههاى خورد
را بخوريد” كه معت دقيق آن گذار به ”قانون جنگل” و برگشت به بدويت ىمباشد.
ى
همت خاطر به تاىس از كالم حرصت موالنا« ،زنىك مست» را وصف الحال و مصداق حال او
به ر
همت عنوان خطاب نمودم:
دانسته و در نوشته خود ،موصوف را به ر
ى
«تيغ دادن در كف زنىك مست

فتنه آرد در كف بد گوهران»

 2قطعنامه ( )1267سازمان ملل در سال (1999م) صادر شد و بر اساس آن  140تن از شان
طالبان در ليست سياه سازمان ملل قرار گرفتند.
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البته بر اساس درخواست دولت افغانستان نام برج از شان طالبان مانند عبدالسالم ضعيف
سفی سابق طالبان در اسالم آباد و وكيل احمد متوكل وزير خارجه سابق طالبان و ( ) 13تن ديگر
ر
از ليست سياه سازمان ملل حذف شد.
دسامی ۲۰۰۱م ) تصویب
قطعنامه  ۱۳۸۶شورای امنیت سازمان ملل متحد که در تاری خ ( ۲۰
ر
ٔ
درباره اوضاع در افغانستان است.
شد ،سندی ربتالملىل
ری ری ىس ( 25اكتوبر 2020م) :ریاست امنیت مىل افغانستان اعالم كرد كه در یک عملیات
رنیوهای ویژه این نهاد در والیت غزی ،بلند پايه ترين مسؤل و فرد شماره دوم شبکه القاعده به
نام ابومحسن المرصی ،فرمانده ارشد آن گروه شبهقاره هند ،کشته شده است.
مسعود اندر رای ،شپرست وزارت داخله/کشور افغانستان رنی در توییت گفته که کشته شدن یىك از
اعضای کلیدی و مهم القاعده توسط ریاست امنیت مىل ،بیانگر « رابطه نزدیک طالبان با گروههای
تروریست در افغانستان و فعالیت و اقدامات تروریست مشیک آنان در برابر حکومت و مردم
افغانستان است»
 3ر
مشف پرويز « :در خط آتش ،صفحات ( 312و  .) 313میجم به زبان درى:سيد هارون يونیس
خیى ری ری ىس و صداى امريكا« :شانجام پس از ماهها انتظار دونالد
 4بنقل از شويس هاى ر
ترامپ ،رییس جمهور ایاالت متحده امریکا ،اسیاتژی امریکا در قبال افغانستان و جنوب آسیا را
اعالم کرد .او گفت که برخالف خواسته اولیهاش ،با خروج نظامیان امریکای از افغانستان مخالف
ر
شورىس منجر شود.
است زیرا نىمخواهد خالء ایجاد شده ،به قدرت گرفت گروههای
درحاىلکه بسیاریها منتظر بودند تا رییسجمهور امریکا رقىم را برای افزایش نظامیان این کشور
در افغانستان اعالم کند ،اما او گفت که تعداد نظامیان امریکای در افغانستان براساس رشایط این
تعیت خواهد شد.
کشور ر
دونالد ترامپ افزود که خروج عجوالنه از افغانستان فضای را ایجاد خواهد کرد که تروریستان ،از
جمله داعش و القاعده آن را پر خواهند کرد .او گفت« :همانطوری که ىمدانید امریکا در سال
 ۲۰۱۱میالدی ،عجوالنه و به اشتباه از عراق خارج شد .در نتیجه دستاوردهای که به سخت به
دست آورده بودیم به راحت به دست دشمنان تروریست ما افتاد».
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آقای ترامپ به رپیوزی در جنگ افغانستان تاکید کرد و گفت که « :از این پس ،رپیوزی تعریف
جلوگیی از
روشت خواهد داشت .حمله بر دشمنان ،نابود ساخت داعش ،ضبه زدن به القاعده،
ر
تسلط طالبان بر افغانستان و رنی پایان دادن به حملهها در برابر ایاالت متحده.».
 5در مصاحبه با تلويزيون يك در شهر دوحه كه همزمان با افتتاح رسىم مذاكرات ربت االفغای انجام
يافت ،دوكتور خليل زاد به ضاحت اظهار ميدارد« :امريكا يك ابر قدرت است و بخاطر امدن و
رفت به اجازه ضورت ندارد ».
 6نقل از ويكيپيديا « :کتاب جنگل ،مجموعه داستانهای رودیار کیپلینگ نویسنده داستان کوتاه،
شاعر و رمان نویس انگليیس (۱۹۳۶-۱۸۶۵م ) و جوانیين برنده جایزه نوبل ادبیات است.
ر
منتش شد ،قوانیت برای
در داستانهای کتاب جنگل ابتدا در مجلههای سال ( ۹۴-۱۸۹۳م )
جالت که در این باره وجود دارد،
امنیت فردی ،خانواده ها و امنیت جوامع ارائه شده است و نکته ر
قانونمندتر بودن جنگل نسبت به تمدن انسان است که توسط کیپلینگ به نمایش گذاشته
همت دليل
ىمشود .کیپلینگ در این داستان همه ر
چی درباره جنگل هند را نمایش ىمدهد و به ر
خوانندگان از ان به عنوان داستان نمادین (اخالق) ىمدانند.
 7بنقل از كتاب :انديشه هاى سياىس توماس هاپز ،اثر جواد طباطبای و ويكيپيديا کتاب لوياتان
«قلمرو
«دولت مسیخ» ،و
اثر توماس هاپس دارای چهار بخش است« :انسان»« ،دولت»،
ِ
ِ
ظلمات» به عنوان ضد دولت مسیخ .هابز در کتاب خود نشان ىمدهد که چگونه ترس از مرگ
تأثی بسیار مهىم در
باعث به وجود آمدن یک قرارداد اجتمایع ربت انسانها ىمشود .اين كتاب ر
ٔ
ٔ
فلسفه غرب گذاشته و بسیاری از نظریههای قرارداد اجتمایع را در بخش فلسفه سیاىس به وجود
طبعت ،وضعيت است كه در ان هيچ قدرت حاكم و قانوی
آوردهاست .از نظر هاپز وضعيت
ر
چی ذيحق و محق است.
حكمفرما نيست و هركیس نسبت به هر ر
لوياتان اشاره به یک هیوال و غول عظیمالجثهای ری همتا است که در باب چهل و یکم کتاب ا ّیوب،
در تورات گرفته شدهاست.
ر
خارج ،امريكا ،تروريسم ،نظاميگرى» نوام چامسىك فيلسوف و زبان
 8بنقل از مقاله «سياست
ر
شناس معروف امريكای ،منتشه در لوموند ديپلوماتيك.
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"قرارداد قطر" و شکست اخالق دولت اياالت متحده امريك

 9در اواخر سال (2014م) به دوام و مرتبط به «قرارداد سی ر ر
اتیيك همكارى ربت اياالت متحده امريكا
و جمهورى اسالىم افغانستان» كه توسط بارك اوباما و حامدكرزى روساى جمهور دو كشور به
چنت مشعر است:
امضا رسيد« ،قرارداد امنيت» ربت دوكشور عقد گرديد كه ماده ( )26آن ر
طرفت از مجاری
«این قرارداد از تاری خ اول ژانویه  2015میالدی پس از آن نافذ ىمگردد که
ر
دیپلماتیک در مورد تکمیل رشایط قانونگذاری داخىلشان که برای انفاذ این قرارداد الزم ىمباشد،
به یکدیگر اطالع دهند .این قرارداد اىل پایان سال  2024میالدی و فراتر از آن نافذ ىمباشد ،مگر
اینکه به تاىس از حکم بند  4این ماده ملىع گردد».
 10حسن  -پستا  -فرهنگ روابط ربتالملىل  -صفحه ( ) 348
 11حسن  -پستا  -فرهنگ روابط ربتالملىل  -صفحه ( ) 347
 12ملحوظ نظر خلط بحث اخالق در حقوق ربتالملىل و روابط ربتالملىل نىمباشد .هدف همان
غی الزاىم است كه در عدم رعايت آن نویع قانون جنگل در جهان مستوىل ىمگردد.
اصوىل ر
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به اين دليل ساده كه نماينده تاماالختيار دولت اياالت متحده امريكا بمثابه دولت
ر
شورىس و نماينده آنكه شامل
عضو دايىم شوراى امنيت ملل متحد با يك گروه
فهرست سياه آن سازمان و وزارت خارجه كشور شان است” ،قرارداد” را منعقد
ىمنمايد ،براى من منحيث يك شاگرد حقوق مفهوم و مدلل نگرديد كه «سند»
همت دليل آن
منعقده در قطر را بتوان بحيث يك سند حقوق تعريف نمود و به ر
را در عنوان و مجموع نوشته در ربت گيمه گرفته ام:
از زمان نوشت كتاب معروف «جنگ و صلح» هوگو گرسيوس حقوقدان معروف
معتی حقوق ربتالملىل
هالندى در (1625م) 1كه تا كنون بحيث يىك از ماخذ
ر
پنداشته ىمشود و تا قرارداد وستفاليا (1647م) 2و تا حقوق معاض ربتالملىل كه
عمدتا بعد از جنگ جهای دوم و ايجاد سازمان ملل متحد و انفاذ منشور آن و
ميثاقهاى ربتالملىل ر
ناىس و بويژه كنوانسيون وين (1969م) 3امضاى همچو
”سند” كه در مغايرت با تمام نورمهاى حقوق قبول شده جهای باشد ،سابقه
ندارد و آنهم از طرف يىك از بنيادگذاران سازمان ملل متحد و عضو دايىم شوراى
امنيت آن سازمآنكه وجايب را در راستاى رعايت احكام منشور و ميثاقهاى
ربتالملىل عهده دار ىمباشد.
اينكه چرا شوراى امنيت سازمان ملل متحد همچو سند را تاييد كرد ر
ناىس از برخورد
دوگانه آن شورا در قبال دولتها و تعريف دوگانه و برخورد دوگانه با افاده تروريسم
سپتامی
ىمباشد كه در تناقض با قطعنامههاى شوراى امنيت بعد از يازدهم
ر
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4.

(2001م) ىمباشد

موضوع قواعد آمره حقوق ربتالملل از مسائل مهم حقوق ربتالملل است كه پس
از امضاي كنوانسيون ( )1969وين مورد توجه و بحث و جدلهاي فراوان
حقوقدانان واقع گرديده است .ماده  53آن مشعر است:
«هر معاهدۀ كه در زمان انعقاد در تعارض با يك قاعدۀ آمرۀ حقوق عام ربتالملل
باشد( ،كان لم يكن) فرض خواهد شد .بموجب ترتيبات عهدنامۀ حاض ،قاعدۀ
آمرۀ حقوق عام ربتالملل قاعدههاي است كه مورد قبول جامعۀ ربتالملل
دولتها مجموعا واقع گرديده و به عنوان قاعدههاي كه مطلقا استثناء پذير نبوده
ى
و تنها بوسيلۀ قاعدۀ ديگر حقوق عام ربتالملل كه داراي همان ويژگ باشد قابل
تغيی است؛ به رسميت شناخته شده است».
ر
سندي كه در قطر از طرف نمايندۀ خاص وزارت خارجه دولت امريكا آقای داكی
خليلزاد با رئيس تيم مذاكرای طالبان آقای برادر امضا و تبادله گرديد در نفس
خود حاوى تناقضات و ابهامات زياد است كه شك و ترديدهاى زياد را در مورد قرار
گرفت افغانستان بطرف صلح ايجاد كرده است.
شىك وجود ندارد كه اين سند در راستاى منافع مىل امريكا و به منظور تقرب و
تجديد روابط و ”دوست” امريكا با طالبان شكل يافته و براى هر دو طرف تيم آقای
رهیى طالبان موثريت خاص دارد.
ترامپ و ر
این «قرارداد» تحت عنوان «توافقنامه صلح امریکا با طالبان» عقد گردیده ،اما
در عمل به مواردی پرداخته است که در صالحیت انحصاری دولت افغانستان
قراردارد (مسایل مهاجران و ذکر از صدور پاسپورت و  )...و ضمن تاکید بر
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«غيای» خوانده
«حکومت جدید ،پسا توافق» ق الواقع جنازه دولت موجود را
ر
است.
مضحك تر آنکه طرف «غایب ثالث» (دولت افغانستان) را ملزم به رعایت آن
ىمنمایند و چنانچه با تهدید و شانتاژ ،بیشی از پنجهزار محبوس طالبان را رها
ساختند.
بدون شک این شیوه برخورد «قیم مآبانه» امریکا در مغایرت با تمام موازین حقوق
و حت فقىه قرارداشته و بدولت امریکا تعریف «اشغالگر» را میدهد.
عمدهترين خطر ر
ناىس ازين سند؛ بخش توافق مكتوم و محرم آن است كه در هفته
قبل در مجلس نمايندگان امريكا از طرف بيست عضو آن مجلس مطرح و آقای
پامپيو وزيرخارجه امريكا رنی در مصاحبه با يىك از تلويزيونهاى آن كشور به صورت
ضمت بدان اعیاف نمود.
گفته ىمشود كه بخش محرم ،منجمله شامل توافق دو طرف بخاطر حضور
قطعات خاص نظاىم و استخبارای امريكا ىمباشد.
البته ما بياد داريم و در كتابها خوانده ایم كه همزمان با عقد موافقتنامه ژينو (ماه
مابت دولتهاى پاكستان و افغانستان ،وزراى خارجه امريكا و
ىم 1988م) ق ر
تضمت كنندگان اين موافقتنامه بودند ،در اطاق ديگر و مخفيانه
اتحادشورى كه
ر
توافق نامه تناظر مثبت (سميیى مثبت) را ب رت خود امضا نمودند و زمای كه بعد
از كودتاى ناكام (اگست 1991م) در اتحادشورى مجددا سميیى منف (تناظر
سپتامی همان سال امضا و ارسال سالح و مهمات را بجانب دولت
منف) را در
ر
5
افغانستان قطع نمودند ،كه از همان تاري خ شمارش معكوس عمر دولت وقت
دسامی (1991م) آقای برهانالدین ربای را به مسكو دعوت و كليد
آغاز يافت و در
ر
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ارگ را برايش تسليم نمودند 6و به تعقيب آن رشوع بغاوتها و جنجالها و
شانجام سقوط دولت كه عواقب دهشتبار آن را شاهد بوديم.
ى
چگونىك ب ریون شدن قوای نظاىم امریکا و عواقب آن ،نگرایهای جدی در داخل
امریکا ن ری ایجاد نموده است :راین کراکر ،سف ری پیش رت ایاالت متحده در کابل در
نشست که در مرکز مطالعات ب رت الملىل و سیات ر رییک در واشنگت به گونه مجازی
برگزار شده بود گفت« :ما با این خروج شتاب زده امنیت مىل مان را شدیدا آسیب
ىمرسانیم .مذاکرات روی هم رت خروج برگزار شده است .اتفاقا این خروج به مثابه
تسلیم شدن است ،در باره صلح نیست».
آقای کراکر با اشاره به جنگهای داخىل دهه هفتاد خورشیدی و ظهور گروه
طالبان هشدار داده گفت که به خاطر پیامدهای پس از به قدرت رسیدن احتماىل
دوباره گروه طالبان در افغانستان ،ایاالت متحده مقرص خواهد بود.
در این نشست که زیر نام «تع رت رشایط برای نتیجه درست در افغانستان» برگزار
شده بود همچنان ،جیال چهار ستاره دیوید پییییس ،رییس پیش رت اداره
استخبارات مرکزی ایاالت متحده و قوماندان پیش رت ن ریوهای ب رتالملىل در
افغانستان خروج کامل شبازان امریکای را از افغانستان تا اخ ری ماه اپریل «فاجعه
بار» خواند و گفت« :در حال حاض نه تنها از برنامه خروج کامل ن ریوهای مان تا
اخ ری اپریل نگران هستم بلکه این به فکر من به گونه باالقوه فاجعه بار خواهد بود.
 ...واقعیت این است که فکر ىم کنم طالبان فقط به دو هدف بزرگ وارد مذاکرات
شدند :خروج ن ریوهای امریکای از افغانستان و آزادی زندانیان شان از محابس
افغانستان ...صدها نفر از زندانیان رها شدۀ طالبان ،دوباره در میدان جنگ
بازداشت شده اند که نشان ىم دهد طالبان تعهد خود را برای عدم بازگشت به
7 .
میدان جنگ احیام نگذاشته اند »
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منابع

 1هوگوگروسيوس فيلسوف ،حقوقدان ،دانشمند بزرگ علوم سياىس ،شاعر و نمايش نامه نويس
قرن شانزده هالندى است .نظرات گروسیوس مولف كتاب پر شهرت «جنگ و صلح» ،در بحث
حقوق ربتالملل از شهرت بیشیی بزرگ برخوردار است و از او به عنوان پدر حقوق ربتالملل یاد
ىمشود .اساس نظریه گروسیوس در حقوق ربتالملل بر حقوق طبیىع استوار است.
حست رپیان به درى برگردان شده است.
كتاب «حقوق جنگ و صلح »گروسيوس توسط دكی
ر
مذهت در اروپا
 2صلح ويست فاليا ( پيمان وستفاىل) :اين پيمان پس از پایان جنگهای ىس ساله
ر
(۱۶۴۸–۱۶۱۸م) در شهر مونسی جرمت میان کشورهای اروپای (به استثنای بريتانيا و لهستان)
در (۱۶۴۸م) در عرص بعد از رنسانس ،منعقدگرديد ،كه بعدها به معاهدات بزرگ مشابىه میان
ٔ
کشورها انجامید و شانجام به قانون ربتالملل منتىه شد ،كه الگو و پایه جامعه ملل و سپس
سازمان ملل متحد گردید.
 3تدوين رسىم و ربتالملىل «حقوق معاهدات» آن از سال (1949م) در دستور كار كميسيون
حقوق ربتالملل سازمان ملل متحد قرار گرفت و شانجام در ( 22مه 1969م) ،با حضور نمايندگان
صد و ده كشور و ناظران چندين سازمان تخصیص ربتالملىل و چند سازمان ربتالدوىل ،كنوانسيون
ويانا دربارۀ حقوق معاهدات تصويب شد و از تاري خ ( 23مه 1969م) براي امضاء و الحاق كشورها
گسيل يافت ( .بنقل از سايت رسىم سازمان ملل متحد ).
4بنقل از سايت فارىس ری ری ىس مورخ يازدهم ماه مارچ (  2020م) شورای امنیت سازمان ملل
متحد در قطعنامهای از توافقنامه صلح طالبان و امریکا و اعالمیه مشیک امریکا و دولت افغانستان
حمایت کرد.
این قطعنامه از سوی امریکا در این شورا مطرح شد و بدون مخالفت به تصویب رسید.
قطعنامه تاکید کرده که این نهاد امارت اسالىم افغانستان را به رسمیت نىمشناسد و شورای امنیت
سازمان ملل متحد از بازگشت امارت اسالىم حمایت نىمکند.
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در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل آمده که در روند گفتوگوهای صلح باید گروههای
مختلف سیاىس ،فعاالن مدی از جمله زنان سهم داشته باشند و برای حفظ حقوق شهروندان این
کشور به خصوص زنان تالش شود.
همچنت در این سند از روند کاهش خشونت ها که در افغانستان جریان داشته استقبال شده و از
ر
تامت شود.
طرفت خواسته شده به این روند ادامه دهند تا آتشبس دایىم در این کشور ر
ر
ر
منتش کرده
همزمان با امضای توافق صلح طالبان با آمریکا ،کابل و واشنگت رنی اعالمیه مشیگ
بودند که در آن به همکاری دو طرف برای مقابله با گروههای ”تروریست” تاکید شده است.
 5عبدالوكيل  -از پادشایه مطلقه اىل سقوط ج د ا  -جلد اول  -صفحات ( 556و )557
گیى درس تاريخ از شكست قرارداد ژينو » ازين قلم توضيح گرديده
اين موضوع در مقاله «فرا راست كه در گوگل و فيسبوك قابل دسیىس است.
 6فاضل – فضلالرحمن  -سفر هيات مجاهدين به مسكو .فيض الرحمن  -وثيق  -يادداشت هاى
آن سفر را ر
منتش نموده است.
خیى ری ری ىس ،صداى امريكا و ...گذارش از مطالعات
 7دردوازدهم رفیورى (2021م) سايت هاى ر
ر
ر
اتیيك واشنگت » را بنش
مقامات ملىك و نظاىم سابق امريكا به «مركز مطالعات ربتالملىل و سی ر
رسانيدند كه رشكت كنندگان و منجمله جیال پطرويوس نگرای شانرا از ربیون رفت ،قبل از وقت
و در ماه ىم ابراز نمودند.

30

فصل سوم
بخش مخف ”قرارداد قطر”
آنچه شك و ترديد در مورد نيات جانب امريكا را در مورد بخش مخف ”سند قطر”
ازدياد ىمبخشد ،انكار وكتمان كارى مسووالن از وجود بخش شى در موافقتنامه
ىمباشد .در حاىل که صحبت در باره «بخش مخف» اکنون آنقدر علت گردیده
است که حت بلند پایه ترین مقامات دولت آمریکا ن ری موجودیت آن را  ،افشا
نموده اند و چنانچه جان بولت در کتاب خاطرات بر وجود آن اعیاف و خاطر
«خی ندارم».
نشان نموده که  ،از محتویات آن ر
خانم ليی چيت در مجلس نمايندگان امريكا از حزب جمهوريخواه همراه با بيست
تن از جمهوريخواهان ديگر زمای كه از وزيرخارجه آقای پامپيو ،در مورد موارد و
مطالب شى در موافقتنامه سوال ىمنمايند كه با پاسخ منف و انكار موصوف
مواجه ىمگردند.
درستی آن كشور به ارتباط سواالت در مورد
در كانگرس امريكا رنی وزيردفاع و لوى
ر
موجوديت موارد شى در موافقتنامه ،اظهار ریاطالیع نمودند .در حاىل كه خانم
ليی چيت ميگويد« :ادارۀ ترامپ راجع به معامله با طالبان دروغ گفته است،
گینده اسناد
محتوى اسناد (كالسيفايد) برخالف آنچه پامپيو گفته است ،دربر ر
1 .
شى ىمباشد »
البته تحت فشار كانگرس و مجلس نمايندگان ،وزيرخارجه مجبور به اعیاف
ىمگردد و از موجوديت ”ضمايم” موافقتنامه و طرح آن با مراجع قانونگذارى
امريكا صحبت ىمنمايد .آقای خليلزاد رنی در مصاحبهها با تلويزيونهاى طلوع و

بخش مخف ”قرارداد قطر”

فصل سوم

شمشاد از ”ضمايم” حاوى موارد تخنيىك صحبت نمود و خواست آن را ریاهميت
وانمود سازد.
عرف معمول جهای در مورد عقد همچو معاهدات اين است كه از ”ضمايم” در
غی آن به مفهوم انعقاد ،دو موافقتنامه،
اصل سند منعقده ،تذكار ىمیابد و در ر
يىك علت و ديگرى ،مخف (اصىل) پنداشته ىمشود.
همت برداشت باعث گرديده كه نماينده جمهوريخواه مجلس نمايندگان
شايد ر
امريكا ميگويد« :اين معامله ،تسليم افغانستان به طالبان آن قدر بد است كه
هركس تصور آن را كرده نىمتواند ،معامله آنقدر بد است كه اداره امريكا ىمكوشد،
2 .
قسمت هاى كليدى آن را از امريكایها پنهان نمايند »
پيشت امريكا ،اين موافقتنامه را
كاندولیارايس مشاور امنيت مىل و وزيرخارجه
ر
ر
ناقص خوانده و ر
مشوط بودن آن را زير سوال برده است .بگفته او« :امريكا
3 .
چیى نسبتا كىم را بدست آورده است »
تعهدات زياد به طالبان داده است؛ وىل ر
آشكارا است كه بخش مخف موافقتنامه بايد حاوى موارد بسيار جدى در تعريف
تضمت تداوم نقش امريكا در افغانستان و منطقه ىمباشد.
موقعيت آينده طالبان و
ر
آگاهان باور دارند كه حضور محدود قطعات خاص نظاميان و گروپهاى
استخبارای شامل توافق مخف با طالبان ىمباشد.
سپتامی سال
با نظرداشت موارد فوق ،ریجهت نبوده كه مجله (تايم) در هفته اول
ر
گذشته افشا ساخت كه آقای پامپيو نىمخواهد اين موافقتنامه را امضا نمايد ،و
چنانچه با وجود تاكيد طالبان و اميدوارى پاكستان تا آخرين ساعات ،وزير خارجه،
امضاى”معاهده” را به آقای خليلزاد محول نمود.
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تعدادی از ژورناليستان استنكاف آقای پامپيو را به پالن آينده او بخاطر كانديد
شدن او در دور بعدى رياست جمهورى ربط داده اند.
پس لرزه هاى بخش مخف”معاهده” بر رقباى جيوپولوتيك منطقوى و جهان:
افغانستان مركز و قربای كشمكش جيوپولوتيك بازيگران منطقوى و ربتالملىل
همت مسابقه
ىمباشد و تداوم جنگ و تراژيدى خونبار ما ،معلول و محصول ر
تاثی گذار
است ،بديیو در پروژۀ صلح افغانستان رنی اين قدرتهاى رقيب دخيل و ر
ىمباشند.
چت و روسيه و همچنان در
رقابت رقباى كالن و جهای اياالت متحده امريكا ،ر
عری خليج،
مقياس منطقوى ،رقابت پاكستان ،هند ،ايران ،سعودى و كشورهاى ر
مقدرات تاريخ افغانستان را در دور جديد ”بازيهاى بزرگ” رقم ىمزنند.
در احواىل كه پاكستان بحيث حاىم اصىل طالبان و موثرترين دولت بر آنان،
بيشیين امتياز را ازين توافق بدست آورده است ،ىمتوان موقف هند را بمثابه
تاثیات فرامنطقوى و حت جهای در قبال انكشاف بعدى اوضاع
قدرت بزرگ با ر
افغانستان قياس نماييم.
بعد از قتل قاسم سليمای ،مناسبات ايران با امريكا در بدترين رشايط آن قراردارد،
موقف ايران تشديد و تداوم ”جنگ نامتناظر” و جنگهاى نيابت در منطقه و
چیى كمی از
منجمله افغانستان ىمباشد و چنانچه علت بيان نموده اند« :به ر
خروج امريكایها از منطقه بسنده نخواهيم كرد».
بديیو ،ايران از مجموع عوامل نيابت وسيع كه در اختيار دارد ،بخاطر فشار دادن
انگشت افگار امريكا در افغانستان استفاده خواهد كرد .چنانچه در تازهترين مورد
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سنگتتر
از اعالن ”دولت موازى” و باجخوایه آنان رافعه و موازنه فشار خود
ر
ساخته و شادمان است كه روسيه رنی آماده است تا بعد از ”معاهدهقطر” توجه
خود را به افغانستان مضاعف ساخته و حت حاض است تا بقول آقای كابلوف،
«قواى نظاىم شان را بفرستند».
درین اواخر وزیر خارجه ایران در مصاحبه با لطفهللا نجف زاده در تلویزیون طلوع
«استفاده بهینه از لشکر فاطمیون» یادهای 4و به تعقیب آن م ریبان هيات طالبان
برهیی آقای مالبرادر در تهران بوده است.
ر
در احواىل که رییس جمهور جدید امریکا از «بازنگری» راه ط شده در قطر
روبت افغانستان شناس معروف امریکای از زدودن
صحبت مینماید ،بارنت
ر
«تجاهل» در سیاست دولت امریکا و همکاری با قدرتهای منطقوی تذکر ىمدهد:
«دولت جدید جو بایدن ،رییس جمهور منتخب این فرصت را دارد که از این
رویکرد تجاهل فراتر برود .منافع ایاالت متحده در افغانستان فراتر از مبارزه با
تروریسم است .چ رت ،هند ،ایران ،پاکستان و روسیه  -چهار قدرت هستهای ،دو
اقتصاد بزرگ آسیا و یک دشمن زیرک امریکا  -همه در آینده افغانستان سهیم
هستند .نحوه برخورد ایاالت متحده با این کشورها در چارچوب روند صلح
افغانستان ،پیامدهای ژرف در روابط این کشور با هر یک از آنها و موقعیت ایاالت
5 .
متحده در آسیا دارد »
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ر
خارج مجلس نمایندگان امریکا ،زلىم
دسامی  :2019الیوت انگل ،رییس کمیته روابط
 1تاري خ 12
ر
رهیی مذاکرات با طالبان را از سوی آمریکا برعهده داشته برای شهادت در جلسهای
خلیلزاد را که ر
علت به این کمیته احضار کرده است.
در بیانیه آقای انگل با اشاره به کشته شدن بیش از  ۲۰۰۰شباز امریکای در جنگ افغانستان آمده
صی او از ”پنهانکاریهای دولت درباره روند صلح” به ش آمده و زمان پایان دادن به این
است که ر
جنگ طوالی فرارسیده است.
 31اگست  - 2019ری ری ىس ،روزنامه واشنگتپست به نقل از مقامهای ارشد امریکای از به
خی داده است.
حاشیه رانده شدن جان بولتون ،مشاور امنیت مىل آمریکا در روند صلح افغانستان ر
این روزنامه در مقاله روز جمعه (هشتم شهریور/سنبله) خود نوشته که با توجه به اینکه متحدان
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا برای یک نشست مهم برای آینده افغانستان در اوایل این ماه
آماده ىمشدند وىل جان بولتون مشاور امنیت مىل آمریکا در فهرست دعوت شدگان نبود.
کت از پیشنویس موافقتنامه میان
این روزنامه نوشته در مورد دیگر آقای بولتون درخواست یک ر
آمریکا و طالبان را کرده بود .وىل زلىم خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح افغانستان درخواست او را
رد کرده و گفته بود که آقای بولتون ىمتواند مت موافقتنامه را در حضور یىك ازمقامهای ارشد
نگید.
مریکای بخواند وىل نسخه موافقتنامه در اختیارش قرار ر
یىك از مقامهای امریکای به واشنگتپست گفته که این برخورد آقای بولتون را عصبای کرد وىل
یک مقام دیگر این موضوع را کم اهمیت خوانده و گفته که در نهایت این پیشنویس به شورای
دسامی 2018
امنیت مىل آمریکا فرستاده شد22.
ر
 2سناتور لییی گراهام ،یىك از چهرههای شاخص حزب جمهوریخواه امریکا در واکنش به تصمیم
دونالد ترامپ برای خارج کردن رنیوهای امریکای از افغانستان با ابراز نگرای از این تصمیم آن را
برای منافع و امنیت امریکا زیانبار خوانده است.
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این سناتور پر نفوذ امریکا خواستار نشست فوری سنای امریکا در این باره شده است.آقای گراهام
با اشاره به حضور گروه موسوم به دولت اسالىم( داعش) در افغانستان گفته «فکر نىمکند که
کیس جرات کند و بگوید که این گروه در افغانستان شکست خورده است».
او معتقد است که گروه داعش در افغانستان نسبت به سال گذشته ”قدرتمندتر” شده است و
«برای من آشکار است که آنان برای حمله به داخل آمریکا برنامه دارند».
ر
”متالىس” خواهد
این سناتور امریکای گفته که کاهش قدرت نظاىم امریکا در افغانستان این کشور را
کرد و حفظ منافع امریکا با «قربایهای بیشی رو برو خواهد شد».
تیم گزارش دهنده کنگره آمریکا به ریاست ژنرال جوزف دانفورد تاکید ورزید که نباید پ ریوزی را دو
دست به پیکارجویان طالب داد ،چرا که هیچ ر
پیشفت در مذاکره با دولت افغانستان ندارند و خروج
ر
فروپاىس نظام منجر شود.
ىمتواند به
3
كاندولیه رايس و بخش مخف قطر
ر

https://youtu.be/v0v-ARJ-c-8

4

روبت  -بارنت پژوهشگر و افغانستان شناس معروف امريكای .عنوان مقاله« :براى خروج از
 5ر
افغانستان تنها يك راه وجود دارد ،همكارى با قدرتهاى منطقوى» ترجمه به درى :فاطمه فرامرز
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درين بخش به ساير موارد مندرج در ”معاهده قطر” مكث ىمنماييم كه آشوب
انگی است و آرمان مردم را بخاطر صلح پايدار به”تركستان” ىمبرد:
بر ر
اول ـ ـ دولتزدان و تضعيف نقش دولت موجود افغانستان:
از همان آغاز ”پروژه صلح قطر” ،تالش گسیده انجام يافت تا دولت افغانستان
به حاشيه كشانيده شود و درين راستا ،در سه استقامت اقدامات وسيع انجام
يافت:
 .1در وجود به اصطالح سياسيون و دوش و دويدن آنان تا مسكو ،قطر و
پاكستان و صحبت با نمايندگان طالبان.
 .2در طرح ايجاد دولت موقت كه طراح اصىل آن ( G H Qو  )I S Iپاكستان
ىمباشد 1و چنانچه آقای عمران خان پيوسته به آن تاكيد ىمنمود.
ر
انديیس و بدون انديشه بر
متأسفانه اين به اصطالح سياسيون هم با كمال خام
عواقب آن ،به مناديان و مبلغان اين طرح افغانستان برانداز مبدل گرديدند.
 .3در وجود مذاکرات قطر :از همان آغاز دور اول مذاكرات در قطر در اواخر
سال (2018م) و تا ختم و عقد ”معاهده” آقای خليلزاد تالش نمود تا
دولت افغانستان در حاشيه قرارداشته باشد و حت چنانچه در
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رهیان دولت استنكاف
سیدن طرح سند رنی به ر
مطبوعات افشا گرديد ،از ر
صورت گرفت.
عواقب منف پروسه دولت زدان:
 .1ناديده انگاشت دولت موجود بحيث يك طرف اصىل جنگ در مغايرت
با تمام موازين و تجربه جهای دانش حل منازعات ىمباشد.
تحقق پروسه صلح به يك مكانيسم قوى ضورت دارد و در احوال جارى
همت دولت موجود افغانستان ىمباشد .صلح تنها در
يگانه مكانيسم ر
وجود عقد ”معاهده” خالصه نىمگردد ،از آتشبس تا رهای زندانيان و
تعت شنوشت افراد مسلح آنها و مسايل
جذب طالبان در جامعه و ر
پيچيده مهاجران و ...همه و همه فقط و فقط در وجود يك مكانيسم
قوى كه همانا نهاد دولت است ،ىمتواند تحقق يابد.
بديیو اظهر منالشمس است كه نقش دولت يك ضورت حيای است و به حب
و بغض افراد و جناح هاى سياىس ارتباط ندارد.
.2

.3
.4
.5

ناديده گرفت نقش دولت بمثابه يك طرف اصىل جنگ ،اشتهاى كاذب
غیواقىع ،تحريك ىمنمايد و چنانچه در عمل
طالبان را بخاطر بزرگبيت ر
چی كمی
به
دولت
قدرت
كامل
تسخی
تا
وزى
ىم بينيم كه از ”فتح” و رپی
ر
ر
فكر نه ىمنمايند.
تضعيف دولت كه راه را به سقوط آن مساعد ىمسازد ،افغانستان را به
عوض صلح به تكرار آشوبهاى دهشتبار دهه نود ىمكشاند.
تضعيف و سقوط دولت تحقق پالن تاريخ پاكستان و تبديل كردن آن
به باطالق عمق سی ر ر
اتیيك آن ىمباشد.
تبليغ اين طرح كه طالبان با دولت حاض به مذاكره مستقيم نىمباشد و
ىمخواهند با تنظيمهاى كه جنگيده اند ،صحبت نمايند ،از مقاصد
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شيطای پاكستان است كه ىمخواهد با يك رتی ،چندين هدف را بدست
آورد.
اخی در وجود تنظيمهاى”جهادى”
استخبارات پاكستان ط بيشی از چهل سال ر
و طالبان شمايه گذارى گسیده نموده است و اكنون كه شمال مساعد از قرص
سپيد را با فراست انگريزى احساس نموده ،ميخواهند ،از جمع تنظيمها و طالبان
ی
تسخی كامل قدرت دولت را به نفع شان تصاحب نمايند.
حداكی نفوذ ،تا سطح
ر
اكت بلند پايه دولت ،اكنون در نقش مشاوران و مبلغان
جالب است كه بسيارى از ار ر
پاكستان و طالبان فعال ىمباشند.
متأسفانه فقدان حاكميت عقل و تاخر عقىل بمثابه مشكل تاريخ ما ،باعث
ىمگردد تا ما نتوانيم در مقاطع حساس تاري خ حلقه اصىل مصالح علياى افغانستان
را تشخيص و بدان چنگ بزنيم.
در طول تاري خ و در احوال جارى ،كماكان ما مسايل كالن مىل را در حب و بغض
شخیص خالصه ىمنمايیم و اين هسیى ضديت با يك شخص و يا دوست با يك
شخص عامل اصىل تشخيص نادرست ما ىمگردد و بويژه در احواىل كه افغانستان
آماج گسیده بازيهاى پيچيده و خطرناك استخبارای است ،ما بايد قبل از هر
وقت ديگر با عقالنيت سياىس بطرف مصلحت وطن و مردم به عزا نشسته خود
بينانديشيم.
دوم ـ ـ ـ بحث امارت اسالم در ”معاهده قطر”:
بحث ”امارت اسالىم” به معت دقیق (اسارت اسالىم) ،در سند قطر بگونۀ مطرح
است كه براى ما دو شك را ايجاد ىمنمايد:
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 از ديد مثبت :درين حالت بايد به حماقت جانب امريكای تسويدكنندگان اينامیاطورى نظاىم جهان با يك گروه
سند ايقان داشت كه چگونه بمثابه بزرگیين ر
ر
چنت امتياز تاريخ را قايل ىمگردند
شورىس كه خود در ايجاد آن نقش داشته اند ،ر
و به تكرار ىمنويسند« :امارت اسالىم طالبآنكه جانب امريكا آن را بحيث يك دولت
فاعتیو يا اواالبصار!
برسميت نىم شناسد»!!!
ر
”امارت اسالىم طالبان” از بدو پيدايش تا اكنون به اساس احكام رشيعت
مندرآوردى خودشان هيچ ضورت به ،برسميت شناخت دولتها ندارند و از
همان روز ايجاد ،بر طبق اصول طالبای ،تمام مسلمانان جهان مكلفيت دارند تا
به”ام ری” امارت اسالىم بيعت نمايند و چنانچه اسامه بن الدن به مال محمد عمر
همت اكنون داكی أيمنالظواهرى به مال هيبتاله آخوند
آخوند بيعت نمود و ر
تكفیى و تروريست اين
رهیان گروههاى جهادى -
ر
بيعت دارد و تعدادی زياد از ر
امی طالبان دارند.
بيعت را به ر
بديیو ،ضف نفس تذكر (امارت اسالىم) در ”معاهده” ،بزرگیين امتياز تبليغای
به طالبان و راه و رسم خاص شان پنداشته ىمشود.
كسای كه به مبادى رشيعت بلديت دارند و كتاب معروف «هدايه» را خوانده اند،
بخوی ىمدانند كه ذكر ”امارت اسالىم” از ديد طالبان به مفهوم( :طلب اصلح عن
ر
المدیع يكون إقرارا بذالك رىس) ،2پنداشته ىمشود و اكنون طالبان محق ىمباشند
تابعت خود ابالغ نمايند كه :امريكا اصل امارت را در
تا به اعضا و دوستان و
ر
پرنسيپ پذيرفته است.
 از ديد منف با شك و ترديد در نيات جانب امريكا :درين حالت بايد بپذيريم كهجانب امريكا با اين”تجاهل عارفانه” به بازى پيچيدۀ استخبارای متوسل گرديده
است كه عواقب بسيار خطرناك را براى افغانستان در قبال دارد.
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با اين وضاحت كه گروه طالبان نه بحيث ”تحريك” طالبان ،بل تحت عنوان
”امارت اسالىم طالبان” وارد كارزار به اصطالح صلح ىمشوند و امارت شان را
مجددا به داخل افغانستان انتقال ىمدهند ،كه درين حالت افغانستان به
حاكميتهاى متعدد تقسيم گرديده و خطر ”سوريه سازى و لبنان شدن” كشور
متصور ىمباشد.
 صبغه جيوپولوتيك ”امارت اسالم طالبان” :امارت اسالىم طالبان در حاىل كهعت حال مظهر منافع جيوپولوتيك
معرف اهداف ايديولوژيك طالبان ىمباشد ،در ر
كثیالجوانب استخبارای منطقوى و جهای
پاكستان در يك بازى بسيار پيچيده و ر
رنی ىمباشد كه در كشمكش و رقابت جيوپولوتيك منطقوى و ربتالملىل جايگاه آن
در”دور جديد بازيهاى بزرگ” قابل توضيح ىمباشد.
بدين ترتيب و با ذكر سه عامل فوق ،از امكان بعيد نخواهد بود تا در صوری كه
طالبان در”پروژه” صلح ،تحت عنوان امارت اسالىم و نه بحيث يك جريان سياىس
گید و
مسی لبنان شدن قرار ر
اسالىم ،وارد معامالت صلح گردند ،افغانستان در ر
امارت اسالىم طالبان بحيث حاىم جيوپولوتيسم پاكستان نقش آفريت نمايد.
سوم ـــ خطر لبنان شدن افغانستان:
موقعيت و موقف خاص حزبهللا در لبنان بحيث يك رنیوى با امكانات قوى
عت حال بشدت ايديولوژيك در واقع
نظاىم و با نفوذ و اعتبار در ربت مردم و در ر
بحيث ممثل و مدافع اهداف جيوپولوتيك ايران در آن كشور ىمباشد.
هرگاه طالبان زير نام امارت اسالىم و با تداوم عقبه پاكستان وارد معامالت صلح
ىمگردند ،همان سناريوى لبنان در افغانستان پياده ىمگردد و داليل آن را ىمتوان
چنت بيان نمود :؟؟؟ کمبود است
به ايجاز ر
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چهارم ـ ـ ـ ايديولوژيیك شدن مفهوم صلح :با بلند شدن نام امارت اسالىم و درج آن
در ”معاهده قطر” ،در واقع جانب امريكا به عمدهترين آرمان طالبآنكه همانا
سی داده اند و بدين ترتيب طالبان
”تطبيق رشيعت خاص خودشان” است ،چراغ ر
اكنون خود را در موقعيت بهی ،بخاطر طرح خواستهاى ايديولوژيك شان
المؤمنت شان مولوى بمناسبت عقد ”معاهده”
امی
ىمدانند ،چنانچه در اعالميه ر
ر
قطر آمده است ...« :بعد از اشغال ،هدف مجاهدين امارت اسالىم رسيدن به
3 .
هدف بزرگ شآنكه همانا قيام نظام اسالىم است ،ىمباشد »
ریجهت نيست كه با بلند رفت خواستهاى طالبان ،اكنون قوماندانان مطرح و
كبی و مال فاضل مظلوم ،امارت اسالىم را خط شخ
موثر آنان ،همانند مولوى ر
شان اعالم ميدارند« :نظام مشاركت نىمخواهيم ،تعلق قيادت به طالبان ،اعاده
امارت اسالىم و نافذ شدن نظام اسالىم خطوط شخ ما در گفتگوها با امريكا و
4
ادارۀ كابل است»
مولوى فاضل از قوماندانان ششناس طالبآنكه حدود چهارده سال زندان گوانتاناما
سیى و اكنون عضو دفی سياىس قطر ىمباشد ،در هفتۀ قبل اظهارات مشابه
را ر
داشته است ...« :امروز امريكا به زارى افتاده است ،اين توافق نامه نود و نه درصد
رهی از ميان ما خواهد بود ،ما يك
بنفع ما است .خطوط قرمز ما روشن است :ر
حكومت اسالىم خواهيم داشت كه بر مبناى رشيعت اسالم باشد ،ما در اين مورد
سازش نخواهيم كرد ،ما در مورد خواست شهداى ما ،زندایهاى ما و جانفشای
5
برادران و خواهران ما سازش نخواهيم كرد»
درين اظهارات كه بدون شك يك بخش آن جنبه تبليغای دارد ،نيات و اهداف
اساىس طالبان به وضاحت بيان گرديده است.

42

انگی در ”قرارداد قطر”
موارد آشوب بر ر

فصل چهارم

پنجم ـ ـ ”پروژه صلح قطر” در راستاى منافع و اهداف جيوپولوتيك امريكا:
اخی”،پروژه صلح
اظهر منالشمس است كه ايجاد دفی قطر در يك سال و نيم ر
قطر” بر اساس منافع مىل امريكا و در راستاى بهره بردارى انتخابای آقای ترامپ،
در راستاى مصالح كالن جيوپولوتيك امريكا ”مهندس” گرديده است و در واقع
همان مقاصد را دنبال ىمنمايد كه در دهۀ نود با فعاليت كمپت يونيكال ،طالبان را
كمك ىمنمودند و در آن وقت آقای داكی خليلزاد سمت مشاور آن كمپت را عهده
دار بود.
مبت اين واقعيت است كه:
تجربه جهای و همچنان رويدادهاى
خونت افغانستان ر
ر
امريكا هميشه مصالح كالن جيوپوليتيك و منافع مىل خود را بر معيارهاى جهای و
قبول شده حقوق ربتالملىل و موازين حقوق مندرج در ميثاقهاى جهای ارجعيت
داده است.
تسخی كابل و اعالم انفاذ رشيعت طالبای ،امريكا اعالم
در سال (1996م) و بعد از
ر
نمود« :آماده است رژيم آنها را برسميت بشناسد» و آقای گل رت ديويس ،سخنگوى
قوانت رشیع در افغانستان
وزارت خارجه امريكا توضيح داد كه« :امريكا با اجراى
ر
6 .
مخالفت ندارد ،طالبان كهنه پرست اند ،اما ضد امريكای نىمباشند »
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 1اندیشکده سیاستگذاری جهای امریکا ( American Research and )RAND Corporation
Development Corporation
سازمان اطالعات و امنيت پاكستان ( Inter-Services Intelligence :) I S I
قرارگاه مركزى اردوى پاكستان ( General Headquarters :) G H Q
 2مفهوم اين مقوله معروف فقىه مندرج در كتاب معروف فقه ( هدايه ) رشيف اين است :ذكر
مكرر كلمات ( امارت اسالىم ) در يك سند « رسىم » به معت ،اعیاف بر اصل امارت طالبان
است.
رهی طالبان بن رش
 3بعد از عقد "قرارداد طالبان با امريكا" فتواى از نام مولوى هيبت اله آخوند ر
رسيد كه متاركه با نظاميان امريكا را تاييد و كشت آنان را فاقد مجوز رشیع خواند.
تاثی گذار طالبان از
خی رسای افغانستان و پاكستان ،ديدگاه اشخاص ر
 4بخش شبكه هاى مختلف ر
كبی و مال فضل اله اخوند را رپیامون قرارداد طالبان ر
نش نموده اند كه انان به
جمله مولوى ر
ضاحت ،خواهان برقرارى امارت اسالىم شان ىمباشند.
 5سايت ايران انینشنل  12 -حمل دوازدهم حمل سال  1399شمیس.
ابت رافيل معاون وزير خارجه امريكا،
 6مقامات بلند پايه امريكا در اواخر دهه نود منجمله خانم ر ر
پيوسته ابراز نموده اند كه با طالبان و رشيعت شان مشكل نداريم و خواستار برسميت شناخت
«رژيم» آنان شده اند.
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بخش اول:
میمیين خواست و نياز مردم مظلوم افغانستان (آتشبس):
عدم توجه به ر
میم مردم مظلوم
متأسفانه در”قرارداد قطر” در ارتباط به اين خواست برحق و ر
افغانستان توجه دقيق و الزم صورت نگرفته است ،در حاىل كه اساسا بايد در
صدر مباحث قرار ىمداشت.
مردم به عزانشستۀ ما حق دارند و مستحق ىمباشند كه بعد از حدود نيم قرن
تحمل مصايب هولناك جنگ تحميىل به صلح پايدار نايل گردند و افغانستان از
حق گذار به شاهراه صلح و ترق برخوردار گردد.
خواست مردم مظلوم ما و قربانيان جنگ بسيار ساده و نهايت انسای است كه در
مطابقت با ارشادات دين مقدس اسالم و تمام معيار هاى مدی و حقوق ربتالملىل
بش و ميثاقهاى ر
مندرج در اعالميه جهای حقوق ر
ناىس از آن قرار دارد كه ،حق
پيغمی بزرگ اسالم حرمت
حيات را باالترين و مكرمیين حقوق تعريف نموده اند و
ر
1.
خون انسان را باالتر از حرمت كعبه مكرمه خوانده است
در حاىل که مقدرات تاریخ افغانستان کماکان در کشمکش های های کالن
جیوپولوتيك ربتالملىل و منطقوی رقم ىمخورد ،برای پایان یافت به تراژیدی
ر
خارج است ،باید هردو طرف اصىل
خونبار کشور که محصول و معلول مداخله
جنگ جاری و خانمانسوز که در مذاکرات ربتاالفغای دوحه اشیاك دارند  ،با لبيك

فصل پنجم

”قراردادقطر” و عدم توجه به نياز و خواست اساىس مردم

گفت بخواست اصىل مردم مظلوم و قربانیان جنگ بخاطر ختم جنگ و استقرار
آتش بس دایىم ،ارادۀ شان را در راستای صلح واقىع که نیاز مردم و رشط بقای
جامعه است ،به اثبات برسانند .
اما با کمال تأسف از ماه باينطرف آتشبس كامل تحريك طالبان با قواى نظاىم
امريكا ،متىك بر اين استدالل برقرار است ،كه گويا اشغال پايان يافته و تداوم”
جهاد” و كشتار” كفار” مجوز رشیع ندارد.
آيت
و اما :هيچكس توضيح نداده است كه كشتار افغانان مظلوم در كدام دين و ر
مجوز دارد؟!
بدين ترتيب هر دو طرف اصىل جنگ ،اعم از دولت و تحريك اسالىم طالبان در
ى
برابر يك آزمون تاريخ قراردارند كه چگونىك تصميم شان در مورد آتشبس ،معيار
گید.
شناخت و قضاوت مردم در مورد شان قرار ىم ر
تمكت بخواست مردم مظلوم بخاطر آتشبس صاف
هرگونه بهانه تر راىس و عدم
ر
مبت اين برنامه است كه طرف مخاف استقرار آن ،ىمخواهد اهداف
و ساده ،ر
سياىس ،تصاحب قدرت و نظام دلخواه سياىس خود را از طريق خشونت و
اجنت بر مظلومیين خلق خدا تحميل نمايد.
خونريزى و يا سازش و كرنش با ر
در احواىل كه افغانستان با مصايب هولناك جنگ ،فقر ،بحران اقتصادى ،تهديد
كاهش كمكهاى جهای و آفت كرونا و بليات طبيىع مواجه ىمباشد ،عدم اعتنا
بخواست مردم مبت بر آتشبس به معت آن است كه مدعيان قدرت ىمخواهند
طرفت اصىل
بر نعش آغشته بخون مردم و بر ش قبور حكومت نمايند .مذاكره
ر
جنگ در بهیين هوتلهاى پنج ستاره و برقرارى حمام خون در كشور و كشتار
بغی از تجارت بر خون افغان ،این مظلومیين خلق خدا ،توجيه ديگر
اهاىل ملىك ،ر
نخواهد داشت.
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در تداوم جنگ و خونريزى هيچ ارزش ديت و دنيوى محفوظ نىمماند و ریمباالی
ر
فرسايیس زمينه سوريه شدن افغانستان را ممكن
به مصالح علياى كشور ،جنگ
ىمسازد.
آتشبس دايىم ممد پروسۀ شدسازى در جامعه جنگ زده ،پر التهاب و منقطب
گرديده و فرصتها را براى صحبت رپیامون مفاهيم همديگر پذيرى ،آشت،
تساهل و تسامح مساعد ىمنمايد كه در فقدان آن رفت به صلح دايىم ممكن
نخواهد گرديد.
بديیو :بايد از هردو طرف اصىل جنگ اكيدا تقاضا گردد ،تا :بخواست برحق مردم
مظلوم و قربانيان جنگ كه خوشبختانه با خواست جهای و تاكيد مقام عاىل ش
ر
منیس سازمان ملل متحد ،اتحاد اورپا و تعداد از كشورهاى اسالىم و منطقه و
صلحخواهان جهان مطابقت دارد ،لبيك گفته و بخاطر استقرار آتشبس دايىم
تصميم اتخاذ نمايند.
درين راستا جانب اياالت متحده امريكا بايد به اراده مردم ما كه در تمام جريان دو
اخی به حاشيه كشانيده شدند ،بخاطر آتشبس توجه و منافع افغانستان را
سال ر
كه با آن تعهد حقوق و همچنان در قبال تراژيدى آن مسووليت اخالق
2.
( )moral obligationدارد ،فداى تعجيل اهداف داخىل خویش نسازد
خونت و
خواست آتش بس به هیچوجه کدام تقاضای انیایع و بدور از حقایق
ر
ممیات خاص خود را دارد و برخالف
هولناك جاری نىمباشد .جنگ افغانستان ر
ر
سایر منازعات ،ایاالت متحده آمریکا بر هردو طرف جنگ اشاف دارد ،حاىم و
تمویل کننده اصىل دولت است و با طالبان «قرارداد» بسته و با پاکستان در زد و
3.
بند قرار دارد
موکول ساخت انفاذ آتش بس به آغاز مذاکرات رسىم که بدون شك همراه با
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مشکالت و زمانگ ری است و یا گره زدن آن به بحث نظام سیاىس و  ...به مفهوم
صدور جواز قتل و کشتار بیشی و باجدیه به تاجران خون و دشمنان تاریخ
افغانستان ىم باشد .
البته انفاذ و تداوم آتشبس مستلزم رعايت دقيق طرزالعمل آن ىمباشد كه كمال
مطلوب خواهد بود تا از طرف سازمان ملل متحد نظارت گردد تا متخلف و
همچنان مخرب ثالث ،مشخص و جلو آن گرفته شود.
در صورت تعهد و الیام تحريك اسالىم طالبان به آتشبس ،دولت افغانستان
ىمتواند زمينه باز شدن دفاتر شان در كابل و ساير واليات و همچنان رهای
محبوسان را مورد بررىس قرار دهد.
در حاىل كه اياالت متحده امريكا در قطر یعت نزديك بزرگیين پايگاه نظاىم خود با
حش و ر
رهیى طالبان ر
نش دارد و هم حاىم دولت افغانستان ىمباشد ،شك و سوال
ر
جدى مطرح ىمگردد كه چرا حمام خون را در افغانستان برپا كرده اند؟
همچنان وزارت خارجه اياالت متحده امريكا ،پاكستان را كماكان خانه امن
تروريستان ىمخواند ،چرا به ريشه و منشأ اصىل تمويل رشارت افگنان توجه صورت
گید؟ و فقط مرصوف شاخ برى درخت تروريسم در افغانستان و به قيمت
نىم ر
تبایه خانه و كاشانه و كشتار اهاىل ملىك ىمباشند؟
همت سياستهاى كجدار و مريز يىك از علل اصىل تداوم تراژيدى خونبار
ر
افغانستان ىمباشد ،از یک جهت تاكيد مداوم به رهای بالقيد محبوسان طالب
گید و اما در جهت دیگر در مورد ضورت كاهش خشونت و انفاذ
صورت ىم ر
آتشبس تأكيدى وجود ندارد .برعكس در اوج تداوم جنگ اعالم ناشده پاكستان،
غی مسووالنه قواى نظاىم امريكا تصميم گرفته ىمشود!!!
بخاطر خروج ر
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در وراى اين تصاميم عجوالنه است كه پاكستان با مخالفت به آتشبس ،بر جنگ
ر
چنت
فرسايیس شمايه گذارى بيشی ىمكند و دولت موقت را مطرح ىمنمايد ،در ر
هوا و فضا طالبان به تشديد جنگ تشويق ىمگردند و با رد آتشبس ،به رپیوزى
يكجانبه تحميل خواستهاى ايديولوژيك و برقرارى امارت را در فرداى عدم
حضور نظاميان امريكا ،برنامه ريزى ىمنمايند.
چنت احوال ناهنجار و در حاىل كه رقابت رقباى جيوپولوتيك منطقوى و
در ر
ربتالملىل تشديد يافته و خطرات جدى هست و بود كشور را تهديد و بخاطر لبنان
سازى و سوريه شدن افغانستان و تقسيم آن به ساحات نفوذ بازيگران رقيب تالش
ىمنمايند ،ضور است ،تا با فكر كالن مىل و چنگ زدن به مصالح علياى افغانستان
به سوال تاريخ مربوط به شنوشت مردم ،جواب دقيق و اساىس را مطرح و در
احوال فالكتبار كرونای وظايف اصىل را مشخص نماييم ،كه همانا :حق حيات و
ى
زندگ مردم ما است كه با تهديد بزرگ و روزمره مواجه است ،و بر مبناى تمام
ارزشهاى انسای ،ارشادات ديت و معيار هاى حقوق در صدر تمام حقوق قراردارد
مكت جنگ افروزان بدان به معت آن است كه ،ىمخواهند بر رقیستانها
و عدم ت ر
حكومت نمايند.
ى
جنگ خانمانسوز ،روزانه تا دو صد افغان را نابود و جنايات هولناك جنىك و ضد
ر
بشى و كشتار اهاىل ملىك همه روزه تكرار ىمگردد ،آماج ماينهاى «چسپىك»
توسط تروريستان و ترور هاى هدفمند و از قبل پالن شده ،روحانيون ،روشنفكران
و ژورناليستان ىمباشند كه عىلالرغم انكار سخنگويان طالب ،بر حسب اعالميه
اخی سفراى كشورهاى اروپای ،امريكا ،كانادا ،آسیاليا و جاپان ،توسط طالبان
ر
انجام ىمیابد.
میم مطرح
بديتو :استقرار آتشبس شاشى كماكان بحيث يك خواست و نياز ر
است و بايد ،تمام نهادهاى مدی ،مدافعان صلح و حقوق مردم ،سازمانهاى
ى
سياىس ،اجتمایع ،فرهنىك ،پارلمان و فعاالن مطبوعات و رسانه ها ،بخاطر تحقق
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آتشبس صداى شان را تقرب و در جبهه وسيع طرفداران صلح پايدار ،از آرمان
تاريخ مردم تشنه به صلح در وجود ارزشهاى متعاىل استقالل ،تماميت ارض و
اصل تجزيه ناپذيرى كشور ،راه را بخاطر اعمال حق حاكميت مىل كه بر طبق
معيارهاى قبول شده حقوق ،بطور انحصارى و فقط به جمهور مردم تعلق دارد،
مساعد و آزادى ،برابرى و حقوق شهروندى را در پرتو حاكميت قانون پاسدارى
ی
فقیان و قربانيان جنگ در
نماييم ،تا سه اكیيت بزرگ افغانستان :زنان ،جوانان ،ر
ى
رشايط آتشبس اراده شان را براى چگونىك آينده كشور و نظام دلخواه شان مطرح
و ازين خواستهاى برحق دفاع نمايند:
-

میمیين نياز مردم!
دفاع از حق حيات بمثابه ر
استقرار آتشبس فورى و شاشى كه:
موجوديت افغانستان در گرو قطع عاجل جنگ و كشتار!
بخاطر دفاع عمىل از حق حيات مردم ،بايد:
استقرار عاجل آتشبس شاشى

كه در احوال جارى موجوديت افغانستان در گرو انفاذ آن ىمباشد ،بمثابه اساىس
ترين خواست مردم ،مطرح نماييم.
آتشبس فورى و شاشى و رفت طالبان و دولت افغانستان به مذاكرات مستقيم
و بال قيد و رشط ،بخاطر دستيای به صلح واقىع و ر
مشوط ،بايد مورد پشتيبای
ر
گید.
همه جانبه ما قرار ر
بخش دوم:
”قرارداد قطر” گشودن دروازه صلح و یا تداوم خشونت:
مقدرات تاریخ مردم نگون بخت ما را به میثاق خون رقم زده اند .بعد از توافق
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ایاالت متحده امریکا با طالبان به عوض بحث صلح ،مصالحه کاهش خشونت،
تساهل و تحمل ،یک فصل جدید از جنگهای خانمانسوز مردم را بخاك و خون
ىمکشاند .هفته گذشته ،با حمالت طالبان در ىس و دو والیت ،بیشی از هشت
صد کشته و مجروح ،خون رت ترین هفته در نزده سال اخ ری خوانده شده است که
با موج از ترورهای هدفمند و پالن شده روحانیون ،کارمندان ارگانهای حراست
حقوق ،کمیسیون حقوق ر
بش ،فرهنگیان و رسانهها با عواقب جنایتبار همراه
بوده است .آتش بس که جنگ افروزان از استقرار آن هراس دارند  ،فرصت تاریخ
را مساعد خواهد ساخت تا مسایل صلح و پروسه صلح سازی در يك گفتمان مىل
ى
و وسیع مطرح و بحث پ ریامون صلح اجتمایع و فرهنىك ،تساهل ،تحمل و همدیگر
پذیری مطرح و جوانان  ،زنان و مستمندان بمثابه سه بخش ی
اکییت بزرگ و مجموع
مردم بتوانند نقش تاریخ شان را در دفاع از اصالت قانون و حيات مدی مطرح و
(تولیانس)
جانبدار صلح واقىع و پایدار در کشورشان باشند مدارا ،تساهل ،تحمل
ر
اصول اساىس رفت به «شد سازى» ،صلح سازى و صلح پرورى است ،كه پرداخت
به آن در جامعه جنگزده و در حال جنگ و بشدت منقطب و ملتهب افغانستان
از اهم مسايل است كه متأسفانه در ”قرارداد قطر” هيچگونه التفای بدان صورت
نگرفته است.
اين اصول ملهم و منبعث از اصل كرامت انسای بوده و متىك بر ارزشهاي جهای
مندرج در منشور ملل متحد ،اعالميه جهای حقوق ر
بش ،ميثاق ربتالملىل حقوق
مدی و سياىس و كنوانسيونهاي ر
ناىس از آنها تدوين يافته است.
بر طبق اين اصول مدارا بمثابه ر
پيشط صلح و ترق اجتمایع و بنياد ثبات و تداوم
جامعه تسجيل گرديده است.
مطابق به اين اصول شش گانه ،تمام انسانها با وجود تمام اختالف در رنگ ،نژاد،
ى
دين و عقايد بايد در صلح و صفا زندگ و از تحميل ديدگاه شخیص و گرویه بر
ديگران اجتناب نمايند.
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مواد مندرج در اصول شش گانه متذكره در واقع همان تساهل وتسامح فرهنگ
تولیانس  Toleranceمسىم است 4و عبارت از
خود ما ىمباشد ،كه در غرب به ر
چیي كه با ذوق ما برابر نىمباشد و از قرن هفده
اعیاف و اجازه دادن آگاهانه به ر
مذهت و تفرقه ديت با نظريات جان الك وارد انديشه
خونت
و از درون منازعات
ر
ر
سياىس گرديده و امروز نه تنها يك ارزش اخالق ،بل يك اصل حقوق و مكلفيت
شهروندان جهان محسوب ىمگردد.
در افغانستان با وجود سابقه معرفت اين بينش در انديشه هاي كهن و از زردتشت
و اصول سه گانه:
-

پندار نيك
گفتار نيك
كردار نيك

و بعد از اسالم در مكتبهاي عرفای و انديشههاي متصوفان بزرگ از حرصت
شی نوای و ...تا رحمن بابا و رپی روشان و ...شمايه
امی عىل ر
سنای ،عطار ،موالنا ،ر
عظيم معنوي رپیامون ارزشهاي متعاىل تسامح و تساهل در اختيار است و
شزمت بحيث محل تالق تمدنها و بمثابه چهار راه،
همچنان موقعيت خاص اين
ر
معرف امیاج تمدنهاي بزرگ بوده است و اما متأسفانه تاري خ با خون و خشونت
تكفیي و مدارا
رقم خورده و حدود نيم قرن است كه :افغانستان آماج ذهنيت
ر
ستی و در معرض سوناىم هولناك بنيادگرای ”اسالىم” قرار دارد .و اخبار و ناقالن
ر
حكايه از آن دارد كه شايد بقول حرصت موالنا :هنوز در خم يك كوچه باشيم!!!
ر
خارج هر كدام دين ،نژاد ،قوم ،زبان ،منطقه ،انديشه ،تنظيم
و افزون بر دشمن
و حزب مربوط خویش را برتر و برحق ىمپنداريم و در فكر همديگرپذيري و احیام
متقابل نيستيم .گویا این اندرز و کالم وخشورانه حرصت موال را فراموش نموده ایم
که :
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هر که گوید ،جمله حق است ،احمف است
هر که گوید ،جمله باطل او شف است
تولیانس،
استی و دشمنان ر
چنت احوال دهشتبار و مقابله با ذهنيتهاي مدار ر
در ر
ى
تسامح و تساهل ،ضور است تا با چنگ زدن به داشتههاي ارزشمند فرهنىك و در
جلوگیي از انهدام جامعه
پرتو ارزشهاي جهانشمول ،بخاطر صلح واقىع و
ر
ى
افغانستان مدارا را پيشه سازيم و بخاطر تروي ج آن كار خستهگ ناپذير روشنگرانه
تكفیيان نه بگويم و راه را
را منحيث مكلفيت انسای انجام بدهيم و به خشونت و ر
ى
بسوى صلح پايدار در تمام ابعاد حيات زندگ باز نماييم.
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منابع

1

پيغمی بزرگ اسالم و صحبت در حجت الوداع است.
اشاره و ذكر حديث
ر

 2هدف از ذكر اصل مسؤليت اخالق خلط بحث اخالق در حقوق ربتالملىل و روابط ربتالملىل
غیالزاىم است كه در عدم رعايت آن نویع قانون جنگل در جهان
نىمباشد .ملحوظ همان اصوىل ر

مستوىل ىمگردد.
ممیات خاص جنگ افغانستان اين است كه :بر خالف تصور عام و استناد به تيورى
 3هدف از ر
حل منازعات جهای ،اين حقيقت در جنگ افغانستان را «كتمان » مينمايند كه اياالت متحده
امريكا بر هر دو طرف اصىل جنگ افغانستان راشاف دارد ،تمويل كننده و حاىم دولت است و به
بينظی بوتو ،پرويز ر
مشف ،نواز رشيف و ...از حاميان پروژه
اساس اعیافات خانم كلينت ،خانم
ر
ر
ر
همت اكنون رنی در نزديىك بزرگیين پايگاه نظاىم خود در قطر با آنان حش و نش
ايجاد طالبان و ر
گسیده داشته و با دولت پاكستان رنی معاملۀ تاريخ دارد.
4
تولیانس ( )Toleranceيا مدارا و تحمل از انديشههاى جان الك فیلسوف قرن
ر
ليیاليسم كالسيك و از شارحان
(۱۷م) انگلستان و عرص روشنگرى است كه به عنوان پدر ر
نظریه قرارداد اجتمایع و مکتب تجربهگرای شناخته ىمشود و نوشتههای او بر ولی ،ژان ژاک
روسو و بسیاری از اندیشوران اسکاتلندی و انقالبیون امریکای و مؤلفان اعالمیه استقالل ایاالت
متحده امریکا اثر گذار بوده است.
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اقتصاد جرم يیك از منابع تمويل تروريسم و طالبان !
و معماى كتمان آن در ”قرارداد” قطر

بدون پرداخت به اين مسايل در پروسه صلح واقىع ،راه به « تركستان »خواهيم
اخی ،از سازمان ملل
برد .در ( )26سال بعد از ايجاد طالبان و بويژه در دو دهۀ ر
متحد و مقام عاىل شوراى امنيت آن سازمان و شخص شم ر
نیس ،تا دستگاه
ديپلوماىس ،استخبارای و نظاىم امريكا و متحدان آن و تا كشورهاى همسايه و
گی با مسايل افغانستان ،بشمول دولت و رسانههاى مىل و ربت الملىل ،آقاى
در ر
جان سپكو مسؤل موسسه سيگار و جیاالن ناتو پيوسته مواد مخدر و طالبان را
دو رخ يك سكه قلمداد و اكنون چگونه در ”قرارداد” قطر ،روى موضوع اقتصاد
جرىم بحيث يىك از مسايل داراى اهميت كليدى و يىك از منابع اصىل تمويل
تروريسم و طالبان مكث نگرديده است و هرگاه در بخش مخف ”قرارداد” به آن
ى
می ىمباشد ،در حاىل كه:
پرداخته باشند ،كه چگونىك آن كتمان و اشارآ ر
هالل طالی بزرگیين مبداء ترانزيت مواد مخدر جهان !
و افغانستان پايتخت ترياكستان جهان و ( درگ استيت) !
!1

هیوئ رت جهان
و هلمند پايتخت ر
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از دهۀ هفتاد قرن گذشته كه كشت ترياك در كوهپايههاى افغانستان ،پاكستان و
ايران بحيث منبع پر درآمد اقتصاد جرىم رواج يافت و توجه دست اندركاران قاچاق
مواد مخدر را بخود جلب نمود ،اصطالح هالل طالی شهرت منطقوى و جهای
يافت و بزودي از مثلث طالی (تايلند ،برما و الووس) مشهورتر گرديده و به منبع
بزرگ ترياك جهان شهرۀ آفاق گرديد ،.زيرا زراندوزان جهان و قاتل مليونها انسان
جهآنكه باالثر اين تجارت كثيف نابود گرديده و صف طويل معتادان را ىمسازند،
وئت) را تشخيص و عايد ششار آن را بعد از
اهميت و جايگاه طالى سفيد ر
(هی ر
نفت و سالح ،رديف بندى نمودند.
مواد مخدر در مقايسه با بحرانات و آفات هستهی ،محيط زيست ،جمعيت ،آب،
فقر و اكنون كرونا ،از آفات كشنده براى ر
بشيت شناخته ىمشود.
نخستت جمهوريت افغانستان در
همزمان با رشوع جنگ اعالم ناشده عليه
ر
تجهی باندهاى خرابكار در پاكستان و گسیش
(1975م) و كارزار ايجاد ،تسليح و
ر
آن بعد از ثور (اپريل 1978م) و حضور نظاىم اتحادشورى ،پروژه تروريسم با مواد
مخدر بحيث يىك از منابع تمويل آن مطرح و پالن انكشاف و توسعه آن عمىل
2.
گرديد
بخوی ىمدانند كه در طراج اين پالن ”ترور وترياك” مالقات
آگاهان اين امور
ر
جیال كار كشته و رئيس استخبارات نظاىم دولت فرانسه با رئيس جمهور ريگان در
اوايل (1980م) ميالدى ،بسيار موثر بوده است و بر مبناى آن موضوع خودكفای
عمليات گسیده بسيج ”مبارزان آزادى” را سازماندیه نموده اند.
از همان تاري خ ،تا اكنون مواد مخدر قويیين منبع ماىل تروريستان اعم از جهادى،
طالت ،القاعده و داعش ىمباشد و در واقع ترور و ترياك و موادمخدر و جنگ ،دو
ر
رخ يك سكه ىمباشند.
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پيشت ىس آى اى براى افغانستان در دهه هشتاد ،در سال
چارلس كوگن مدير
ر
(1995م) افشا نمود كه« :هدف اصىل ما اين بود تا شوروى را زيانمند سازيم ...ما
از بابت مشكل مواد مخدر معذرت ىمخواهيم و ليكن ما هدف بزرگ خود را
3
بدست آورديم»
مؤلف كتاب ”خاورميانه در كوران بنيادگرای” ،در صفحه ( )209اثر خود
ىمنويسد« :در دوران جهاد سازمان امنيت پاكستان با اجازه سيا ،دايره تحت عنوان
”شعبه سياىس داخىل” به وجود آورد كه در عمليات مخفيانه خود از ترياك و
وئت استفاده ىمكرد .اين دايره در هر دو سوى مرز به كشت خشخاش و توليد
ر
هی ر
وئت ىمپرداخت ،هم در پاكستان و هم در مناطق زير نفوذ مجاهدان در
هی
ر ر
افغانستان .رئيس آن جیال امتياز بود كه زيرنظر جیال حميد گل كار ىمكرد .هدف
اوليه اين دايره ،عالوه بر تهيه منابع ماىل براى تمويل هزينه جنگ ،معتاد كردن
شبازان شوروى به قصد تضعيف ارتش شخ بود .بعدها اين تجارت مواد مخدر
ابعاد هولناىك پيدا كرد و در سالهاى ( 1980و 1982م) مناطق وسيع در مرز
وئت جهان مبدل شدند .در دهه
پاكستان و افغانستان به بزرگیين توليد كننده ر
هی ر
هشتاد تنها در والیات مرزى پاكستان بيش از هشت صد تن ترياك توليد ىم شد
4
كه در آن زمان برابر به هفتاد در صد توليد جهان بود»
دوكتور منسفيلد از محققان ششناس مواد مخدر كه دو دهه تجارت ترياك
افغانستان را مورد تحقيق قرارداده ،ميگويد« :ترياك عميقا با جنگ افغانستان و
طوالی ترين جنگ تاري خ امريكا گره خورده است ،سود ر
وئت نه
ناىس از توليد ر
هی ر
تنها منبع ماىل طالبان ،بل درآمد گروههاى ديگر منجمله القاعده و داعش
5 .
ىمباشد »
آقای راشدى وزير اسبق مواد مخدر به ضاحت خاطر نشان ىمنمايد كه« :ترياك
افغانستان منبع اصىل تمويل طالبان و ساير تروريستان و منشأ فساد گسیده در
دولت ىمباشد كه متأسفانه جامعه جهای ،ناتو و حكومت بدان توجه نىمنمايند».
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وئت جهان از ترياك افغانستان ساخته ىمشود كه نود و پنج
امروز نود فيصد ر
هی ر
فيصد بازارهاى اروپا و نود فيص بازار كانادا را احتوا و در بازار امريكا رنی به وفرت
وجود دارد.
ى
فقدان دولت مقتدر مركزى ،از همپاشيدگ اقتصاد جامعه و رونق اقتصاد جرىم و
نویع همنوای حاميان ر
اخیكشت ترياك
خارج باعث گرديده است كه ط دو دهه ر
روبه تزايد و تا بيشی از صد بار افزايش يابد و از ( )185تن به ( )8500تن برسد.
باوجودي كه بزرگیين پايگاه قواى نظاىم امريكا و انگليس در شورابك واليت هلمند
وئت جهان مبدل و به تنهای شصت فيصد
مستقر بوده ،هلمند به پايتخت ر
هی ر
مواد مخدر را توليد ىمنمايد.
دسامی (2016م) مطرح ساخت كه« :حدود شصت فيصد
جیال نيكلسن در
ر
.
تأمت ىمگردد پوىل كه از صنعت
بودجه طالبان از توليد ترياك در واليت هلمند ر
گیى كه در
ترياك حاصل ىم شود ،منبع تغذيه شورش است و دليل اين همه در ر
هلمند شاهدش هستيم».
اين معما سواالت وسيع را در سطح مىل و ربتالملىل ايجاد و باعث گرديده تا
انگشت اتهام بر مقامات نظاىم و ملىك انگليس و امريكا وارد گردد و حت رئيس
شعبه مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد ( )UNODCاز نقش پولهاى سياه
همت شعبه ملل
مواد مخدر در تحرك بانكها در بحران (2008م) يادهای نمايد .ر
متحد عايد طالبان در سال (2008م) از درك مواد مخدر را يكصد مليون دالر
گذارش داده است.
همت اتهامات باشد كه مقامات نظاىم امريكا ،عمليات پر هياهو
شايد در مقابله به ر
را بخاطر نابودى مزارع خشخاش راه اندازى كردند و چنانچه جیال جان نيكلسن
آهنت” خاطر نشان نمود كه« :ما داريم نقطه را
با راه اندازى عمليات ”طوفان ر
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چی براى طالبان مهم است ،يعت منابع ماىل آنان
گیيم كه بيش از هر ر
هدف ىم ر
را»
همچنان جیال جيمز هكر قوماندان هوای قواى امريكا در افغانستان ،گفته است
كه «با قطع منابع ماىل طالبان در نابودى ترياك ،توانای اين گروه را در فعاليت
هاى تروريست محدود ىمنماييم» اما ،جان سوپكو مفتش ويژه براى بازسازى
افغانستان هوشدار داده است« :بايد شفاف باشيم و بپذيريم كه ارقام مؤيد
شكست ما است»
موصوف همچنان از امكان بوجود آمدن دولت مبتت بر قاچاق مواد مخدر و
جنايت هوشدار داده است.
اين مفتش امريكای درين اواخر خاطر نشان نمود كه «اميدوار است كه مذاكرات
فعىل ميان طالبان و امريكا به چنان قرارداد صلح منجر گردد كه اقتصاد مبتت بر
6 .
توليد ترياك كه عامل ری ثبای افغانستان را مهار نمايد »
وزارت دفاع افغانستان رنی مرتبط به موضوع مواد مخدر بحيث منبع ماىل طالبان
خاطر نشان نموده است كه «منابع ماىل گروههاى دهشت افگن در افغانستان با
كنیول بر محالت ترانزيت اين مواد ،بر طبق پالن استخبارات منطقه از ،حايز
اهميت جدى ىمباشد».
«پیوزى بر طالبان بدون
جان سوپكو همانند جیال نيكلسن معتقد است كه ر
رپیوزى بر مواد مخدر ،نا ممكن ىمباشد»
بورد جهای مواد مخدر كه مقر ان در ويانا است ،گذارش از كنیول طالبان بر مواد
مخدر را ر
منتش نموده است .مواد مخدر نه تنها يىك از منابع اصىل تمويل تحريك
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رهیان و قوماندانان
اسالىم طالبان ىمباشد ،كه همچنان منشأ اصىل ثروتمند شدن ر
آنان رنی پنداشته ىم شود.
رهی
اخیا ،اژانس تحقيقای فدرال پاكستان اعالم نموده است كه «مال منصور ر
ر
زمت و خانهها بوده و پولهاى
مقتول طالبان در پاكستان شگرم خريد و فروش ر
زياد در حسابات بانىك داشته است» متعاقب ر
خی ضبط جايداد
نش اين گذارش ،ر
7.
نامیده توسط محاكم پاكستان پخش گرديد
ر
جالب است که در مالقات بيستم جون (  ۲۰۲۰م ) با وزیر خارجه امریکا  ،مال
حاج ر
برادر آخوند  ،تقاضای رهای ر
قاچاقی معروف هروئ رت را که در ایاالت
بش
ر
متحده بجرم قاچاق محبوس است ،مطرح ساخت .
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منابع

مطلت نوشته بودم كه متىك به گذارش
هروئت جهان :درين مورد در (  2016م )
 1هلمند پايتخت
ر
ر
مستند و تكاندهنده يىك از تلويزيونهاى المان بود كه لينك ان تقديم ميگردد:
/463268723867273/talebkosh.daku/videos/https://www.facebook.com
 2در سال (  1980م ) رييس استخبارات نظاىم فرانسه سفر به واشنگت داشت و در صحبت
باريس جمهور رونالدريگان به او پيشنهاد ىمنمايد كه بايد بر«خود كفا» شدن جنگ افغانستان فكر
گید و تنظيم
كرد و
هروئت را بحيث يىك از وسايل مطرح ىمنمايد كه مورد پسند ريس جمهور قرارىم ر
ر
جزيئات را به مسؤالن استخبارات محول ىمنمايد.
ى
 3خاسودوفسىك  -ميچل پروفيش كانادای در مقاله «گنديده گ هاى جنگ» برگردان درى اين
مقاله توسط ع رسوىل در سايت اريای و در سال (  2004م ) ر
بنش رسيده است
4

دانش  -مصطف  -خاورميانه در كوران بنيادگرای  -صفحه ( ) 209

ر
منتشه در سايت ری
جاستت « -امريكا چطور جنگ ترياك را در افغانستان باخت» -
 5روالت -
ر
ری ىس مورخ ( 2019 - 6 - 21م )
6

خی گذارى آريانا نيوز  -اگست (2019م)
بنقل از سايت ،ر

خیى اريانا نيوز و به حواله اژانس تحقيقات فزوال پاكستان)  ( F I Aو بانک های
 7بنقل از سايت ر
(  Allied Bank Ltdو  ) Bank Al-Falahپاکستان
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بخش اول:
كليد اصىل صلح در افغانستان به صورت عام و صلح با تحريك طالبان به صورت
خاص در دست پاكستان قرار دارد.
نخستت جمهوريت در زمان محمد داود
نخستت نايره جنگ در افغانستان بر ضد
ر
ر
اولت باند گروپهاى تخريبكار ”جهادى”
فقيد توسط پاكستان برپا گرديده و ر
تجهی
توسط دولت آن كشور از وجود فراريان ضد نظام جمهورى ،ايجاد ،تربيه،
ر
و بخاطر آشوبسازى بداخل افغانستان صادر گرديده است كه مسؤوليت آن را
نصیاله بابر گورنر جیال صوبه شحد،
سازمان آى اس آى تحت نظر مستقيم ر
عهده دار بوده و در واقع آغاز جنگ اعالم ناشده عليه جمهورى افغانستان
اخی ،پاكستان
پنداشته ىمشود 1،و از آن تاري خ تا كنون و درين چهل و پنج سال ر
بحيث مركز تروريسم و دولت آن كشور حاىم تنظيمهاى ”جهادى” و طالبان و
تروريستان ربتالملىل چن رت نقش آفريت نموده است:
−
−
−
−

ايجاد نخست رت هستههاى باند  -گروپهاى تخريبكار
ايجاد تنظيمهاى ”جهادى”
تجهی و سازماندیه تروريستان”جهادى ”
ايجاد مراكز وسيع تربيه،
ر
خی” مداخله و تجاوز در افغانستان در زمان جنگ
ايفاى نقش ”تخته ر
شد
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−
−
−
−
−
−

−
−
−
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میبای بيشی از يكصد هزار از تروريستان رشير ربتالملىل در داخل
ر
تجهی و صدور آنان به داخل افغانستان
سازماندیه،
و
پاكستان
ر
سازماندیه دسايس و حت تنظيم پالنهاى كودتا بر ضد دولتهاى
افغانستان
سازماندیه دسيسه ناكام ساخت پالن صلح سازمان ملل متحد
ايجاد ”دولت موقت مجاهدين” در پاكستان و آنهم بعد از امضاى
موافقتنامه ژينو با دولت افغانستان
ر
ايجاد اداره انتقاىل”جهادى” تحت نظر نواز شيف صدراعظم و جیاالن
پاكستان
سازماندیه آشوبسازى و تطبيق پالن نابودى قواى مسلح افغانستان
(كه شخص نواز رشيف عندالمحكمه بدان اعیاف و در پارلمان آن كشور
مباهات نمود) و تحقق آرمان معروف جیال ضياالحق كه :كابل بايد
بسوزد!
ی
خنت سازى طرح صلح سازمان ملل متحد كه توسط آقای محمود
رهیى ىمگرديد
مسیى ر
سازماندیه ايجاد ،تحريك اسالىم طالبان در بحبوحه ”پالن صلح ملل
متحد” و در اوج جنگهاى تنظيىم در سال (1994م)
بعد از يازدهم سپتام ری (2001م) چنانچه جیال ر
مشف حاكم وقت نظاىم
پاكستان در كتاب خود تحت عنوان ”در خط آتش” توضيح ىمنمايد ،با
هجوم نظاىم امريكا زمينه سازى و در ”سقوط” طالبان همكارى
2.
ىمنمايد
در ط اين مدت دولت پاكستان با ظرافت خاص انگريزى و سودجوی
از سياستهاى كجدار و مريز امريكا ،به سازماندیه مجدد طالبان اقدام
و نقش عقبه جبهه آنان را ايفا ىمنمايد
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 −البته در تمام اين حدود نزده سال افزون بر طالبان ،ش نخ و مركز تمام
گروههاى تروريست فعال در افغانستان (كه تعداد آن را تا بيست گروه
خوانده اند) در پاكستان و بدست استخبارات آن كشور ىمباشد.
طت تلخ تاريـ ــخ :در تمام اين مدت در برابر ادعاى برحق دولتهاى افغانستان
مبت جنگ اعالم ناشده پاكستان و مداخله و تجاوز آن كشور ،پاکستان فقط با
استفاده از حربۀ ”انكار” به دروغگوی متوسل شده است .البته زمای كه در ماه
ىم (2011م) اوسامه بن الدن در حومه اسالمآباد بقتل رسيد ،طشت رسوای
پاكستان از بام افتيد و ديگر حاميان تاريخ انگليس ،امريكا و غرب رنی نتوانستند
ازين واقعيت انكار نمايند كه :پاكستان مركز تروريسم و دولت آن كشور حاىم
تروريستان ربتالملىل ىمباشد
بخش دوم:
معماى كتمان نقش پاكستان در ”قرارداد قطر”
در ”معاهده قطر” كه در مطبوعات ر
نش گرديده است ،هيچ ذكر از نقش قبىل و
بعدى پاكستان در قبال افغانستان وجود ندارد و سكوت و تجاهل عارفانه در مورد
صورت گرفته است .در حاىل كه نقش پاكستان در تنظيم مذاكرات قطر و حت
مبت معمای شدن
تسويد سند ،از کفر ابلیس معروفی است ،اين سكوت در واقع ر
موضوع ىمباشد و اين سوال را مطرح ىمنمايد كه :آنچه علت در ”معاهده” تذكار
نيافته ،در بخش مخف آن مسجل گرديده است و درين ارتباط رنی سوال مجدد
مطرح ىمگردد كه:
اجرت و سهم پاكستان از ايفاى نقش در تنظيم مذاكرات و بقول دولتمردان آن
كشور ،آماده ساخت طالبان بخاطر مذاكرات و ” رپیوزى” پروسه از چه قرار
است؟
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انگیه طرح اين سواالت خزيدن در
توضيح اين نكته بسيار ضور است كه طرح ر
ر
دام تيورى توطئه نبوده ،بل از حقايق تاريخ ر
ناىس و تعقيب دقيق رويدادها ناىس
ىمگردد.
از قرار معلوم از نيمه دوم دهه هفتاد قرن گذشته ،زمای كه در راستاى سی ر ر
اتیى
میبان گروههاى تخريبكار بر
سی” به دور اتحادشورى وقت ،پاكستان ر
” كمربند ر
اولت مراكز
م)
1979
(
جوالى
در
و
گردد
ىم
افغانستان
يت
ر
جمهو
نخستت
ضد
ر
ر
3
تربيه گروههاى دهشت افگن به اشیاك مستقيم امريكا در پاكستان ايجاد میگردد
و جیال ضياالحق در واقع جنگ افغانستان را ”تيكه” نموده و پاکستان را به قول
خی” مداخلۀ امريكا و متحدان
ژورناليست ششناس و فقيد رحيم رفعت به ” تخته ر
آن بر علیه جمهوری افغانستان مبدل ىمسازد ،متأسفانه كشور ما بمثابه قربای
اجنت نقش” نطع” جنگ شد را پيدا ىمنمايد.
مداخالت و تجاوزات ر
اين”تيكه دارى” پاكستان برای ادامۀ جنگ و ویرای وطن ما با قبول تعهدات جانب
امريكا در سفر ”تاريخ” طراح اصىل اين سناريو ،برژينسىك مشاور امنيت مىل جيىم
ادمیال ستانفورد
كارتر ،در اوايل (1980م) مشخص ىمگردد 4که توضيحات ر
رئيس آن وقت ىس آي اى در افشاى كم و كيف این پروسه جالب ىمباشد.
در اوايل سال (2019م) در خطاب به تهديد رئيس جمهور امريكا ،وزيرخارجه
پاكستان خاطر نشان نمود كه« :شورش ديگر نتوى اجارهن امريكاىها نيست».
اين اعیاف در واقع صحه گذارى بر استداالل ما در بارۀ نقش ”تيكه دارى”
پاکستان ىمباشد.
خونت ،اكنون
جتهای تاري خ كه ” تيكهدار” جنگهاى
ر
بدين ترتيب از بوالع ر
”صلح” ما را رنی” تيكه” نموده است.
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رئيس جمهور ترامپ در سال (2019م) بهبود روابط با پاكستان را ر
مشوط به نقش
آن كشور به پايان جنگ افغانستان نمود .در همان زمان عمران خان افشا نمود
كه« :از ما ايفاى ر
نقیس را خواسته اند» و بخاطر اينكه از سياست جديد صحبت
نموده باشد ،اعیاف كرد كه« :ما ديگر سياست عمق سی ر ر
اتیيك را كه زیانهاى
زياد به ما زده است ،تعقيب نه ىمنماييم».
به تعقيب آن ،رئيس جمهور ترامپ ط نامۀ از عمران خان خواست كه در مذاكره
با طالبان ما را كمك نمايد .البته عمران خان بعد از مالقات با رئيس جمهور ترامپ
از وادار ساخت امريكا به قبول خواستههاى پاكستان صحبت نمود.
اولت مرحلۀ كار بخاطر مذاكرات قطر ،از سفر وزيرخارجه امريكا به
بدين ترتيب ر
اسالم آباد آغاز گرديد .درين سفر آقای خليلزاد كه فقط يك روز قبل بحيث
نماينده خاص وزارت امور خارجه امريكا در امور صلح افغانستان منتصب گرديده
نامیده را همرایه ىمكرد.
بود رنی ،ر
البته در تمام مدت مذاكرات ،عمران خان و وزيرخارجه پاكستان بارها از نقش شان
در آماده ساخت طالبان بخاطر مذاكرات با امريكا يادهای نموده اند.
اكنون كه سهم پاكستان در مذاكرات قطر و تسويد و امضاى آن اشكار گرديد ،اين
میميت خاص پيدا ىمنمايد كه :اجرت پاكستان از”تيكه” كردن ”صلح” در
سوال ر
افغانستان کدام است و نقش آن کشور در آتیه کشور ما از چه قرار میباشد؟
به سواالت فوق در بخش مخف”معاهده” كه در دسیس ما قرار ندارد ،وضاحت
داده شده است.
عواقب اين كتمان كارى و سكوت در مورد نقش پاكستان ،باعث تشديد رقابت
رقباى جيوپولوتيك منطقه و شدت گرفت جنگ نيابت هندوستان با آن كشور در
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افغانستان ىمباشد ،كه كفارۀ آن را مردم ما به قيمت خون خود و با ناكاىم آرمان
تاريخ شان در جهت صلح ىمپردازند
بخش سوم:
مظاهر تغي ری برخورد امريكا با پاكستان:
قتل اسامه بن الدن در اسالم آباد ،كه مشت نظاميان و استخبارات پاكستان را باز
نمود ،آنان را در موقعيت بسيار دشوار قرار داد و ورق ” بازى” چنان رقم خورد
كه ديگر حاميان و رشكاى ربتالملىل نىمتوانستند به صورت علت در دفاع از آن
كشور صدا بلند نمايند.
رهی
اينكه بارك اوباما ”بدون اطالع قبىل” با استخبارات پاكستان به تنهای به قتل ر
رهی القاعده در ایبت آباد ،در چند كيلو میى اسالم آباد و در چند صد میى پايگاه
ر
ر
مهم نظاىم و آموزىس پاكستان موفقانه دست زد ،نظاميان پاكستای را در برابر
رهی استخبارات
معماى حل ناشدی قرار داد .نخست از همه شجاع الدين پاشا ر
رهی نظاىم آن كشور
نظاىم پاكستان  I S Iو همچنان جیال اشفاق پرويز كيای ،ر
نىمتوانستند اعیاف كنند كه از حضور اسامه بن الدن درين منطقه مطلع بودند.
به اين ترتيب «حيثيت دستگاه استخبارای آن كشور كه يىك از سازمانهاى موثر و
5.
بزرگ جاسوىس محسوب ىم شود ،خدشه دار گردید
مطابق به معيارهاى قبول شده حقوق ربتالملىل و بر اساس اصول منشور ملل
متحد اصل ( )United Nations Sancationsمطابق احکام فصل هفتم منشور
ملل متحد و بر اساس اصل «تهدید صلح ،نقض صلح و عمل تجاوز» در مورد
پاکستان قابل بررىس و تطبیق بود (و ىمباشد) تا پاکستان بحیث مرکز تروریسم
ربتالملىل و دولت آن کشور بمثابه حاىم تروریسم برطبق اصل
گید .این
( )Legal Settlement Sancationمورد تعزیرات ربتالملىل قرار ر
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تعزیرات باید شامل قطع کمکهای نظاىم و ر
مشوط ساخت مجموع کمکها به
نابودی تروریستان و تحقق اصول و پرنسیپهای جهای و قبول شدهی حقوق
6.
ربتالملىل ىمگرديد
آقای اوباما در دور دوم كارزار انتخابای رياست جمهورى خود تالش گسیده انجام
تغیی ذهنيت عامه امريكا استفاده ابزارى
داد تا از ”شكار” اوسامه بن الدن بنفع ر
نمايد و البته در مطبوعات ربتالملىل تبرصه هاى مطرح گرديد كه اين قتل هدفمند
را بحيث يك بازى انتخابای قلمداد ىمخواندند.
تغیی دولت امريكا در قبال پاكستان به
به هر حال از همان حاده به بعد مظاهر ر
مشاهده رسيد كه تا اواخر (2018م) به اشكال مختلف و اما كجدار و مريز تعقيب
گرديد و متأسفانه در تمام اين هفت سال اقدام اساىس كه بتواند پاكستان را مجبور
به رعايت موازين حقوق ربتالملىل و منشور سازمان ملل متحد بسازد ،انجام
نيافت.
در رابطه داليل زياد را ىمتوان بر شمرد و اما فقدان دولت مقتدر مىل در افغانستان
كه ممثل واقىع منافع مىل و پاسدار مصالح علياى كشور باشد و ىمتوانست ازين
دهلی هاى ملل متحد و
فرصت استثنای به نفع كشور صداى اعیاض خود را در ر
مراجع ذيربط ربتالملىل برساند ،يىك از عوامل اساىس دور شدن طناب از گردن
مجرم (پاكستان) ىمباشد.
پاكستان در برابر تمام اقدامات تهديد امريكا كه از قتل بيست و چهار نظاىم
پاكستان در نزديىك خط ديورند و تا محدود ساخت كمكهاى نظاىم و محروم
ساخت آن كشور از حصول سالح و طيارات بزرگ بم افگن و تصويب شوراى
امنيت و داخل ساخت تعداد از مجرمان در فهرست سياه و ...به آراىم و فراست
خاص انگريزى از تحريم جلسه بن دوم آغاز و به تهديد عليه كاروانهاى نظاىم
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امريكا و تداوم كار گسیده بر طالبان بحيث بزرگیين ابزار فشار و ”معامله” مبادرت
الیگری در امريكا اقدام نمودند.
ورزيد و همزمان به ر
الیهاى فعال عليه
جالب است كه درين دورۀ هفت ساله آقای خليلزاد يىك از ر
پاكستان بود و پيوسته آن كشور بحيث مركز تروريسم و دولت آن كشور را بمثابه
حاىم تروريسم قلمداد ىمنمود.
اولت تويت معروف آقای ترامپ در
اوج مظاهر ر
تغیی امريكا در قبال پاكستان در ر
اولت اعیاف يىك از بزرگیين حامیان تاريخ
اول جنورى (2018م) متبارزگرديد كه ر
پاكستان پنداشته ىمشود.
بخش چهارم:
قدرت مانور پاكستان در برابر امريكا
تحقی ”دال خور و ”...و چند شعار (پاكستان
متأسفانه ما عادت نموده ايم كه با
ر
غیه ،نقش عيت قدرت و ظرفيت مانور دستگاه آن كشور را
نوكر امريكا و )...و ر
دساتی
گیيم و در واقع تصور عام اين است كه :پاكستان فقط مجرى
ر
ناديده ىم ر
امريكا است و اين درك كه فقط گوشه از واقعيت را بازتاب ىمدهد ،ما را از قدرت
دستگاه نظاىم  -استخبارای و ديپلوماىس آن كشور بخاطر دفاع از منافع مىل شان
دور ىمسازد.
اخی يكبار ديگر ثابت گرديد كه” :دال
اخی و بويژه در بيشی از دو ماه ر
در دو سال ر
ى
ی
خوران” با فراست اری انگريزى و كدرهاى متخصص مجرب ،شايستىك درست،
تعريف و دفاع از منافع و مصالح علياى پاكستان را دارند و با اعیاف به اين
حقيقت ،ما متوجه خواهيم گشت كه با كدام دستگاه با امكانات مواجه و در
مصاف قرار داريم و همزمان با كىم انصاف ش در گريبان خود فرو ربیيم كه ما:
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درين دو سال و در بحبوحه اين همه بحرانات و آفات مرصوف چه ىمباشيم و با
گرفت يخن همديگر بخاطر تصاحب كرىس هاى دولت”مستعجل” در واقع ،آب
به آسياب پاكستان ىمريزيم.
در حاىل كه پاكستان با گرفت بيشیين امتياز از امريكا و زيادترين ”سهم” در پروژه
صلح افغانستان ،بارها بلند پايگان ديپلوماىس و نظاىم امريكا را در اسالم آباد،
شگردان و حت بخاطر رهای يك شهروند امريكای بيشیين باجخوایه را انجام و
تحقی را در مقابل آنان روا ميدارد.
نویع
ر
شايد بتوان سه دليل ذیل را در مورد اين روش پاكستان بر شمرد:
 −سياست كجدار و مريز خود دولت امريكا
 −باز نمودن ساحه وسيعی بخاطر نقش پاكستان در بازيهاى بعدى
 −وقوف پاكستان به مجبوريتهاى جانب امريكا
پاكستان بحيث يك بازيگر ”مستأجر” و با داشت حمايه قدرتهاى بزرگ منطقوى
چت ،سعودى و )...بدرست ىمداند كه ديگر امريكا در موقعيت
و جهای (همانند ر
ر
ممتاز يگانه ابر قدرت زمان بوش ”كوچك” نىمباشد ،چنانچه جیال مشف در
صفحه ( )312كتاب خود« ،در خط آتش» ىمنويسد« :وزيرخارجه آن وقت
امريكا ،كولن پاول تيلفوی قرار صادر نمود كه” :يا با ما باشيد و يا با تروریستان”،7
و فرداى آن ،ارميتاژ ،معاون وزيرخارجه در سفر به اسالم آباد ،اضافه نمود كه:
بگیيد ،آنگاه ،آماده چنان بمبارد باشيد كه به عرص
«هرگاه جانب تروريستان را ر
حجر بر گرديد»
در آن احوال ،كمی از بيست و چهار ساعت كاق بود كه ،پاكستان ،بخاطر بمبارد،
دوستان خود (طالبان و القاعده) آماده همكارى گردد و همزمان ”چال” بعدى خود
را در قمار”خاينانه” فراموش ننمايد.
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بخش پنجم:
چرا پاكستان استقرار مجدد امارت اسالم طالبان را نميخواهد؟
كسای كه مسائل افغانستان را بدقت تعقيب ىمنمايند ،بايد دريافته باشند كه:
ديگر استقرار مجدد طالبان در وجود امارت اسالىم در شخط كار دولت پاكستان
قرار ندارد.
البته طرح اين تحليل خالف تصور عام به مفهوم آن نيست كه پاكستان از نقش
و سهم بزرگ طالبان در آينده افغانستان ضفنظر نموده باشد.
من اين تحليل را با اين پرسش مطرح ىمنمايم كه :پاكستان به كدام قيمت و دريافت
چه امتياز ،بر عمدهترين خواست ايديولوژيك طالبان و آرزوى استقرار مجدد
امارت شان پا ىمگذارد؟
هميشه بايد به ياد داشته باشيم كه :پاكستان يك بازيگر مقتدر با تعريف دقيق از
منافع مىل خود در مسايل افغانستان است كه با استخبارات قوى و دستگاه
رنیومند ديپلوماىس و كدرهاى اكادميك و متخصص با فراست انگريزى در مجموع
اين حدود نيم قرن هميشه توانسته با واقعگرای سياىس از منافع مىل آن كشور
دفاع نمايد .بديیو بايد :منتظر رنینگ جديد از زرادخانه سوپر شيطای پاكستان
باشيم.
دسيسه جديد چه خواهد بود؟
بدون شك هر پالن بر محور منافع مىل آن كشور بخاطر حد ی
اكی سلطه و سيطره
بر افغانستان تدوين گرديده است.
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بايد اعیاف نماييم كه پاكستان درين چهل و پنج سال تداوم جنگ اعالم ناشده
آن كشور در افغانستان ،بر تنظيمها ،گروهها و اشخاص زياد شمايه گذارى نموده
است .درين دو سال آغاز ”شيال صلح” ما شاهد بوديم كه كم نيستند آقايای كه
حاض اند بنفع پاكستان بر مصالح علياى افغانستان پا گذارند كه جلسه يك سال
قبل جالبان سياىس كشور ما در اسالم آباد ثبوت آن است.
اكنون كه پاكستان در تبای با ادارۀ آقای ترامپ قراردارد ،با كمال ظرافت و بحيث
آفتای
دايه مهربانی از مادر در نقش كمك كنندۀ ”صلح” و با كتمان حقايق
ر
تغیی قيافه داده است.
ىمخواهد ،به ناصح و مصلح ر
بديیو سادهترين فورمول كه به مذاق عجله دستگاه ترامپ برابر و باعث تضعيف
افغانستان ىمگردد ،همانا طرح حكومت موقت عمران خان است كه دهها جالب
سياىس از افغانستان كانديد آن است و ىمتواند بشكل مطلوب در آينده زيادترين
سيطره پاكستان را به اشیاك پر رنگ طالبان ،تنظيمهاى جهادى و جالبان سياىس
مت و جنگ نيابت را به صلح نيابت تبديل نمايد .پاكستان با
در حكومت موقت تأ ر
اين رتی كه كمر افغانستان را خواهد شكست ،چندين هدف را همزمان بدست
ىمآورد.
متأسفانه پاشنه آشيل افغانستان فقدان دولت مقتدر مىل قانون محور است و
نگید و منافع و
اين فقدان و حاكميت فساد ،باعث گرديده كه فكر كالن مىل شكل ر
مذهت ،ايديولوژيك ،شوونيسم
مصالح علياى افغانستان فداى ديد تنگ نظرانه
ر
عظمت طلبانه و سكتاريسم گردد و منافع بيشی از ىس مليون شهروند افغان درگرو
اقليت منفور تاجران دين ،دكانداران قوم ،تيكه داران ”جهاد” قربان گردد و صلح
دايىم كه آرمان تاريخ مردم مظلوم و تشنه به صلح است به يك شاب مبدل
گردد.
البته آرزومندم که مردم آزاده و غيور افغانستان و رنیو هاى سياىس متعهد به
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مصالح علياى كشور با تعقل و تجش از مكانيسم گذار به صلح پايدار دفاع و جلو
دسايسالحيل دشمنان تاريخ كشور را خواهند گرفت.
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منابع

 1به اساس کتابهای :خانم کلینت ،جیال ر
بینظی بوتو ،تلک خرس
مشف ،اعیافات خانم
ر
و ...نقش نرصاله بابر بحیث پدر معنوی « مجاهدین » وضاحت کامل دارد ،البته همو بود که در
مرحله بعدی بحیث پدر معنوی طالبان وظایف خود را آنجام داد.
سپتامی ( ۲۰۰۹م) در برنامه «جوابده » تلویزیون جیو ،پاکستان ژورنالیست معروف پاکستای
در
ر
امی مشهور به کرنیل امام انجام داد ،که افش سابقه دار
سلطان
با
مفصل
مصاحبه
احمد،
افتخار
ر
ای اس ای به نقش جیال بابر و استخبارات انکشور ،به اشاره ىس ای ای و (  ) M I 6در سازماندیه
نصیهللا بابر گفت که اینها
فراریان افغان در گروه های « جهادی » اشاره مینماید ...« :بوتو به ر
[جهادیها] را سازماندیه نماید ...بابر صاحب فرد مستعدی بود و برای سازماندیه شان حزب
سیاىس ساخت .ربای صاحب که پروفیسور بود رنی در حزب آمد .مولوی محمد یونس خالص هم
به حزب آمد ...یکجا کردن افغان ها مثل اینست که در یک جهیل گندیده بقهها را بشمارید...
یکجا کردن شان شش ماه را در بر گرفت[ .فراریان]  ۳۵نوجوان بودند (اشاره به فرار گلبدین،
رهی داشتند.
مسعود و ربای به پاکستان بعد از آغاز جو خفقان و شکوب توسط داوود) و دو ر
باالخره حزب ساخته شد .من در آن زمان در مکتب جم کماندو در پشاور بودم»...
 2ر
مشف  -پرویز  -در خط آتش  -صفحه (  ) ۳۱۳برگردان به دری :سید هارون یونیس موسسه
انتشارات میوند
3

محمد یوسف  -دگروال  -تلک خرس «یا حقایق پشت پرده جهاد در افغانستان» ،ترجمه محمد

قاسم آسمای
( 4بنقل از رساله :برژینسىك گ بود؟ ) ۱۹۸۰بازدید از یک پاسگاه دورافتاده پاکستای .برژینسىك
میلیاردها دالر خرج گروههای اسالمگرای کرد که با شوروی در افغانستان در حال مبارزه بودند.
(شزمت موعود) ،کتاب جیال ر
مشف ( در خط
 5یادداشت :به اساس کتاب خاطرات بارک اوباما
ر
آتش ) ،تحقیقات عبدالرشید ،ژورنالیست معروف پاکستان و ...قتل اسامه بدون اطالع مقامات
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پاکستان در حومه اسالم آباد و اعالم آن توسط رییس جمهور امریکا ،یک قفاق و مایه رشمساری
درستی و جیال شجاع پاشا ریس ای اس ای
برای جیاالن انکشور بود که جیال کیای لوی
ر
نتوانستند ،بدان خجالت ،اعیاف نمایند.
6

پستا  -حسن  -فرهنگ روابط ربتالملىل

صفحه) ۳۶۳ ( :

بحث:

Legal Settlement Sanction
 - 7ر
مشف  -پرویز  -در خط آتش  -صفحه (  ) ۳۱۲برگردان به دری :سید هارون یونیس انتشارات
میوند
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پرداخت دقيق و پاسخ درست به اين موضوع ايجاب ىمنمايد تا اين سوال اساىس
را مطرح نماييم :چرا پاكستان درين هفت دهه به استثناى بعیص مقاطع کوتاه،
هميشه دست باال دارد؟
ى
بزرگیين ضعف تاريخ ما در شعارزدگ ما است كه مانع برخورد شعورى ما با
مسايل و مصائب ىمگردد و البته علت تاريخ آن همانا فقدان حاكميت عقل است
توهت ىمپنداريم.
كه بر حسب ذهن و عادت رشق طرح آنرا ”كششان” و حت
ر
تا زمای كه با عقالنيت سياىس به اين سوال رنیدازيم و علل ضعف و ناكاىم خود را
مشخص نسازيم كماكان در برابر اين كشور تصنىع و مخلوق استعمار ،با سيستم
سیى گرديده ،بازنده
ناپايدار سياىس كه نيم عمر آن با كودتاها و سيادت نظاىمها ر
و با پالنهاى سوپر شيطای و طراز انگريزى آن مقابله کرده نخواهیم توانست.
ى
نخستت جمهوريت و تا كنون با چگونىك پاسخ به اين سوال
افول تاريخ ما بعد از
ر
گره خورده است.
عواقب ناميمون عملكرد اين كشور ،پاى بزرگیين قدرتهاى جهان و سازمانهاى
طراز اول نظاىم در دهۀ هشتاد اتحادشورى و پيمان وارسا و اكنون امريكا و ناتو را
شزمت ما كشانيده است و از عجايب روزگار كه باز هم در شاشيب سقوط
به
ر
دقيقه شمارى داريم و اما خوش هستيم كه :پاكستان را ”دال خور” بگوييم و درد
فریت ادامه دهیم!!!
خود را
ر
تسكت و كتمان نموده و به خود ر
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رمز اصىل و شاه كليد ”موفقيت” پاكستان در این بازی برعلیه وطن و مردم ما كدام
است؟
اخی ،در بحرایترين رشايط و منجالب
در هفت دهه و بويژه در حدود نيم قرن ر
كشمكشهاى كالن ربتالملىل از دوران جنگ شد و تا دور جديد ”بازيهاى بزرگ”
و اوج رقابت رقباى جيوسی ر ر
اتیيك جهای با هفت رئيس جمهور امريكا و شش
كرملت بمثابه دوست سی ر ر
چت در دشمت مداوم با
سكاندار
اتیيك غول اقتصادى ر
ر
قدرت بزرگ هندوستان رقيب ،مالك اردوى قدرتمند و ”بمب اتوىم اسالىم”
و” رشيك غ ری اروپای ناتو” بحيث يك قدرت منطقوى مطرح است .در حاىل كه
ديگر از كفر ابليس معروفی است كه:
تكفیى
پاكستان مركز رشارت پيشهگان جهان و بزرگیين زرادخانه توليد ذهنيت
ر
و تروريستان است كه حت بزرگیين حاىم آن كشور امريكا رنی بدان معیف و
1.
نخستت تویيت سال ( )2018آقای ترامپ آن را علت ساخت
ر
تجهی و اعزام
جنگ اعالم ناشده پاكستان چهل و چهار سال قبل با تربیه،
ر
تخريبكاران آغاز و تا كنون با تمام ابعاد آن ادامه دارد و به قيمت نابودى هست
مادى و معنوى و شهادت مليونها افغان و افغانستان قربای تجاوز آن كشور
ىمباشد.
وىل هيهات افسوس و صد افسوس كه اكنون اين دشمن تاريخ افغانستان
مقدرات تاريخ ما را رقم ىمزند و براى ما باز هم ”حكومت موقت” ىمسازد 2و
دستههاى رتی (جالبان سياىس) بخاطر همنوای با اين پالنهاى شوم و شيطای به
دربار پنجاب ىمشتابند.
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از ديد اين قلم ،رمز اصىل و شاه كليد موفقيت پاكستان در تداوم موسسه دولت
درين كشور ،قواى مسلح مقتدر ،استخبارات رنیومند ،كدر آگاه مىل و قدرت بزرگ
الیگرى در جهان ىمباشد.
ر
پاكستان تعريف دقيق و روشن از منافع مىل خود دارد كه هر پاكستای اعم از ملىك
همت باورمندى هيچ زمامدار،
و نظاىم ،مال و تاجر و … بدان باور دارند .بر مبناى ر
جیال و موالناى پاكستان از دشمت با هندوستان و افغانستان دست نىمكشد.
برخالف ما در چه موقعيت داريم؟
مسی تضعيف دولت را پيموده و سقوط ،ر
انارىس و سيطره
در تمام اين مراحل ،ما ر
مستقيم پاكستان را تجربه و با بلندترين رقم مهاجر ،زيادترين كشته ،معلول ،يتيم،
بيوه ،معتاد و … بحيث ناامن ترين كشور در جهان شناخته ىمشويم.
اخی ،با ضف مليارد ها دالر در گسیده ترين هجوم نظاىم و حضور
در نوزده سال ر
ر
وسيع امريكا ،سازمان ناتو و متحدان آن به عوض دولت ،شكت سهاىم طراز
طالت و مافيای و كليپتوكراىس حاكم و به عوض بازار آزاد ،بازار فساد
جهادى – ر
هموار و بمثابه فاسد ترين دولت جهان راجسی شده ايم.
ى
بحران ر
مشوعيت ،بحران اعتماد و افیاق مىل مصايب بزرگ كه مانع اعمال حق
حاكميت مىل و گذار به پروسه ملت – دولت و رفت به شاهراه صلح و ترق
ىمگردد.
پاشنه آشيل افغانستان ،فقدان دولت مىل قانون محور و عدالت گسی ىمباشد
كه راه را به اقتدار رنیومندمىل هموار نمايد تا ما تعريف روشن از منافع مىل داشته
باشيم و با چنگ زدن به وحدت مىل (كه بقول شاه امانهللا موجوديت افغانستان
در گرو آن است) و مصالح علياى كشور از آتش افیاق مىل ،با نه گفت به
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شوونيسم و سكتاريسم از خود محورى ،تنظيم و حزب محورى ،قوم و سمت
محورى گذار نماييم.
همت فقدان دولت مىل باعث گرديده تا بقول مرحوم مجروح به عوض «قوه
ر
3
جاذبهىالمركز به قوه دافعه عنالمركز» به زور و زر ساالر ،جنگساالر” ،قانون
ستیان مركز گريز و مركز گرايان ریقانون” زمينه مساعد گردد تا در خدمت منافع
ر
جيوپولوتيك اجانب و همسايه های حريص بخاطر منافع شخیص شان موسسه
دولت را دور بزنند.
اخی كه بحساب منافع خاص امريكا از شيال صلح موج از شاب را
در ماههای ر
بخوی مصداق اين واقعيت تلخ را مشاهده ىمنماييم كه گروه
ايجاد نموده است ما
ر
از جالبان سياىس از نام مردم افغانستان در پايتخت هاى ممالك ذينفوذ بر طالبان
شگردان اند و ماحصل تالش شان ”قباحت زدای” از طالبان و ” ر
مشوعيت زدای”
از نهاد دولت و زمينه سازى برای پالن پاكستان بخاطر”دولت موقت” و صدور
امارت اسالىم طالبان تحت قيموميت آن كشور ىمباشد.
ى
اخی درين راستا سفر با عجله يك” دلىك” از سياسيون (جالبان سياىس) به
تالش ر
تحقی آنان همراه گرديد.
شهر الهور پاكستان است كه حسب گذارش”تاند” با
ر
ى
درين”دلىك” جالبان سياىس و درين”جمع اضداد” از راست افراط تا چپ افراط
و از نمادهاى سكتاريسم و شوونيسم و از شیعه و تا ست و … همه از يك يخن ش
كشيده و با ارادت خاص ،لكچر آقای وزيرخارجه پاكستان را همچون شاگردان
تنبل مکاتب ابتدای گوش دادند .در حاىل كه تا يك هفته ديگر دور هفتم نشست
قطر پالن گرديده و در اجنداى كار به اصطالح كنفرانس الهور حضور طالبان و يا
مالقات با احزاب سياىس پاكستان مطرح نبود ،سوال ايجاد ىمگردد كه چه اهداف
پنهای و كدام نيم كاسه در زير كاسه وجود دارد.
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بعد از ناكاىم جلسه دوم ”سياسيون” با طالبان در مسكو ،اشیاك و نقش دولت
افغانستان در پروسه صلح مورد توجه قرار گرفت.
چت و روسيه)،
نشستهاى سه قدرت بزرگ اعضاى دايىم شوراى امنيت (امريكا ،ر
اتحاد اروپا بويژه المان و سكرتر جیال ناتو بر اين اشاره و تاكيد داشته اند.
بديیو آشكارا است كه”كنفرانس الهور” براى تضعيف موقف دولت افغانستان
تاثی گذارى بر سفر چند روز بعد رئيس جمهور به پاكستان و مطرح ساخت طرح
و ر
”حكومت موقت” سازماندیه گرديده است .چنانچه تعداد از مبرصين و
مطبوعات پاكستان رنی بر اهداف پشت پرده در زمينه تاكيد نموده اند.
در حاىل كه در كنفرانس طالبان و احزاب سياىس پاكستان حضور نداشتند ،اين
اشخاص نظرات شان را ربت خودشان و البته در محرص”اولياى امور” پاكستای
شان بيان نمودند .پاكستان با تدوير كنفرانس به جانب افغانستان حاىل ساخت
كه بر مخالفان مختلف دولت راشاف دارد و ىمتواند آنان را در پنجاب جمع نمايد.
صحبت هاى انجام يافته درين”كنفرانس” رپیامون اساىس ترين موارد مربوط به
ى
ى
زندگ مردم ،جنگ و صلح كه هست و بود افغانستان در گرو چگونىك حل و فصل
آن است:
−
−
−
−
−

بسيار عام و هوای
تقليل گرايانه و ساده انگارانه
فاقد پالن و برنامه
فاقد ارزش محورى
پوپوليست
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آقای محمد اكرام انديشمند از بلندپايهگان جمعيت اسالىم كه درين كنفرانس
رشكت داشت ،در فيسبوك خود نوشته است:
رهیان افغانستان که در کنفرانس صلح در مری پاکستان صحبت
«این گویا ر
.
ىمکنند مانند امامان و واعظان مساجد سخن ىمگویند این ها هیچ طرح مشخص
برای صلح ارایه نىمکنند .این ها واقعا نىمدانند .با این ها افغانستان نه به جای
4
ىم رسد و نه به صلح»
تاكيد مكرر بر اسالىم بودن دو كشور شايد ”كشف خالق” آقايان بوده و گويا
همت كشور اسالىم و موالناهاى خبيث آن درين بيشی از
اطالع ندارند كه
ر
چهاردهه دمار از روزگار مردم ما ربیون نموده اند و افغانستان قربای جنگ اعالم
ناشده و تجاوز جمهورى اسالىم پاكستان ىمباشد.
ر
خارج كشور ها را
خوب است آقايان به ياد داشته باشند كه اهداف سياست
منافع مىل شان تعريف ىمنمايد و طرحهاى ايديولوژيك و ديت منجمله اخوت
گید.
اسالىم بخاطر كتمان اعمال ضد انسای شان مورد استفادهسوء قرار ىم ر
ی
مكت كوتاه بر بخش هاى از صحبت آقايان با ادعا هاى بزرگ و حت كانديد رياست
جمهورى نشان ميدهد كه:
اگر اين مكتب است و اين مال
حال” كشور” خراب م بينم
عطامحمد نور در موعظه طوالی به ارتباط معضله آبها ارشاد فرمود كه:
«بحساب رشیع رنی ىمتوانيم اين موضوع را حل و بند برق در درياى كی ايجاد
نماييم» مثل آنكه اين آقا اطالع ندارد كه در حقوق ربتالملل معاض درين عرصه
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قواعد وجود دارد و ملل متحد كنوانسيون خاص را در مورد آبهاى ربتالملىل به
تصويب رسانيده است.
اكنون هموطن ما قضاوت ىمفرمايند كه در مورد يىك از عوامل اساىس تداوم تجاوز
پاكستان ما چگونه ىم انديشيم!!!
اولت بار در تاري خ موجوديت پاكستان،
لطيف پدرام كانديد رياست جمهورى براى ر
با لك ر
بخیس نظر شخیص و حزب خود را در مورد به رسميت شناخت خط تحميىل
و استعمارى ديورند در پاكستان اعالم نمود .اين موضوع جوانب مختلف دارد كه
بايد جداگانه به آن پرداخته شود و مرتبط به بحث جارى بايد نوشت:
چنت مرسوم و مجاز است كه به يىك از عمدهترين مسايل
در كدام كشور جهان ر
متنازعه فيه دو كشور متخاصم رئيس يك حزب رسىم و كانديد رياست جمهورى
مخالف سياست دولت و خالف منافع و مصالح كشور به كشور متجاوز و
متخاصم باج دهد!!!
از طرف ديگر هر كیس كه در احوال جارى دليل تداوم تجاوز پاكستان را خط
ديورند بداند ،به مفهوم آن است كه از درك عوامل پيچيده جيوپولوتيك منطقوى
و ربتالملىل و دهها عامل ديگر در ادامه تراژيدى خونبار افغانستان دور ىمباشد و
غی آن همچو طرح صاف و ساده پوپوليست و خدمت به جيوپولوتيك پاكستان
در ر
ىمباشد.
از جانب ديگر طرح مسايل مربوط به نوعيت نظام و رژيم سياىس موضوع داخىل
و انحصارى مربوط افغانان ىمباشد كه طرح آن با ”اولياى امور” پاكستای به
مفهوم آن است كه :عمران خان ”حق” دارد نسخه استعمارى ”دولت موقت” را
براى ما تجويز نمايد.

82

مقابله با پالنهای سوپر شیطای پاکستان

فصل هشتم

آقای حكمتيار صاف و روشن درين كنفرانس بيان نموده است كه« :ما در
افغانستان براى بقاى پاكستان مبارزه منماييم».
اخی
البته ابراز همچو سخنان از جانب آقای حكمتيار كه درين چهل و پنج سال ر
در خدمت اهداف پاكستان قرار دارد ،مايه تعجب نىمباشد .موصوف چهل وچهار
نصیاله بابر گورنر
رهیى استخبارات پاكستان و تحت قيادت جیال ر
سال قبل به ر
نخستت تجاوز آن كشور بر
و
آماده
ا
ر
تخريت
هاى
گروه
شحد،
صوبه
جیال وقت
ر
ر
نخستت جمهوريت افغانستان و محمد داود فقيد انجام و يىك از وسايل عمده
ضد
ر
جنگ اعالم ناشده آن كشور در سال (1990م) طرح كنفدراسيون افغانستان و
پاكستان را با غالم اسحق خان پذيرفت و در دهه نود آرمان و خواب ضياالحق
كه« :كابل بايد بسوزد» را همراه با رشكا و رقباى تنظيىم شان به واقعيت مبدل
ساختند .و اين بار بخاطر تحقق طرح عمران خان رتی هاى آخر عمر را به نعش
آغشته بخون وطن ىمزنند.
رحمتاله نبيل رئيس سابق رياست امنيت دولت و يىك از كانديدان رياست
جمهورى در مورد رشكت كنندگان ”كنفرانس الهور” تبرصه كوتاه دارد كه يك
قسمت آن را از سايت (سپوتنيك – افغانستان) نقل ىمنمايم …« :كار بعیص ها را
سهل ساختند ،از تيلفونهاي محرم و ديدارهاى مخف در كشورهاى ديگر خود را
آسوده نموده ،اين بار بطور مستقيم دستور و ”شاباىس” گرفتند:
ى
«به هر رنىك كه خوایه جامه ىمپوش
5
من از طرز خرامت ىمشناسم»
در مجموع نزد اين آقايان ارزشهاى متعاىل:
– جمهوريت
– حاكميت قانون
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و تفاوت ماهوى آن با:
– امارت
ر
– حاكميت شيعت
چندان تفاوت ندارد و شناخت آنان از طالبان و اهداف پيچيده تداوم دهندگان
ناذهت و ديد قرون وسطای
جنگ افغانستان بسيار ابتدای و گويا با ذهن افشده و
ر
به واقعيت هاى قرن ( )21نسخه ىمدهند.
چنانچه محقق با كمال سطخنگرى مطرح نمود كه …« :پس از شوروى
تروريستان در مناسبات پاكستان و افغانستان غلط فهىم ايجاد كردند و حال بايد
هردوكشور مشیكا به رفع اين غلط فهىمها ربیدازند».
بدين ترتيب آقايان با باالترين ادعاها با اين پرت و پال گفتها ىمخواهند ،اخالص
شان را به پاكستان به قيمت مسخ حقايق تاريخ ،تمثيل نمايند.
ریجهت كه هيچكدام از آقايان رشكت كننده در كنفرانس الهور در موارد:
–
–
–
–

جنگ اعالم ناشده پاكستان
تجاوز آن كشور
ى
كشتار اهاىل ملىك و جنايات جنىك
موجوديت مراكز طالبان در پاكستان و كمك همهجانبه پاكستان به آنان
حرق به زبان نه آوردند

فتای ،پاكستان متجاوز را ”قربای” جنگ افغانستان
و برخالف با تحريف حقايق آ ر
خواندند .همچو اظهارات خيانت آشكار به افغانستان ىمباشد كه :قربای اصىل
جنگ اعالم ناشده پاكستان و آماج تروريسم سازمان يافته از آن كشور ىمباشد.
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معيوبت و
مجروحت ،معلول رت،
موضعگیى آشكارا ریحرمت به شهدا،
اين
ر
ر
ر
بيوههاى افغانستان ىمباشد.
همت اكنون با فداكارى در برابر جنگ
ریپاىس در برابر قواى مسلح افغانستان كه
ر
اعالم ناشده و جنايات تروريستان ىمرزمند ،خيانت نابخشودی اين آقايان پنداشته
همت اكنون هر كدام اين آقايان را چند منسوب قواى مسلح محافظت
ىمشود .ر
ىمنمايند.
همچنان بر هيچكس پوشيده نيست كه اين آقايان اجزاى رشكت سهاىم دولت
موجود ىمباشند و پيوسته از امتيازات آن مستفيد ىمگردند و اما مشاهده ىمشود
اجنت خواندند.
كه آقايان در مسكو و الهور”فاتحه” دولت را فتواى ر
تاري خ شاهد است كه پاكستان و ايران در تبای با استخبارات ربتالملىل ،هفتگانه
و هشتگانه را به مقاصد سيطره جويانه و استعمارى شان ايجاد نمودند و در
نهايت افغانستان را قربای رقابت آنان ساختند.
اكنون در مورد پروسه صلح رنی ىمخواهند همان نسخه استعمارى را تطبيق و به
اصطالح ”پروژهها” را در مسكو ،قطر ،الهور و … راه اندازى ىمنمايند و ری نياز از
اثبات است كه هر اندازه قصاب زياد گردد و رقابت بازيگران بيشی ،عواقب زيانبار
آن بيشی ىمگردد.
تبليغ تصنىع ”فضاى نيك”” ،فرصت نيك”” ،فصل نو در مناسبات پاكستان با
افغانستان” و اعالم اينكه« :پاكستان به صلح افغانستان متعهد است» و ديگر
«سياست عمق سی ر ر
ارزيایهاى آقايان
اتیيك» را تعقيب نىمكند و … كه عمدتا در
ر
فاعتیو يا اواالبصار!
اتمر و وىل مسعود بازتاب يافت.
ر
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بدين ترتيب اين كنفرانس ر
بغی از اظهار اخالص و ارادت به
(شمفرانس) الهور ر
پاكستان و نویع كمپاين شخیص ،تنظيىم و انتخابای در خانه دشمن كه باعث
باالتر شدن دست پاكستان در آستانه سفر رئيس جمهور به آن كشور گرديد.
آقايان در مسكو و الهور به عمدهترين خواست پاكستآنكه در مطالبات مكرر
طالبان بازتاب دارد ،صحه گذاشتند و با نویع ”وقاحت زدای”از طالبان ،عامل
” ر
مشوعيت” آنان و تضعيف موقف دولت افغانستان گرديدند كه نتيجه آن،
منتج به استقرار امارت اسالىم طالبان خواهد گرديد.
زمينه ساز مجموع اين ”درامه”ها فقدان دولت مىل مقتدر و نبودحاكميت قانون،
ىمباشد.
اظهر منالشمس است كه درين هجده سال مقاصد استعمارى باعث گرديده كه
در افغانستان به عوض دولت ،رشكت سهاىم جهادى – مافيای ايجاد گردد و
كیى حاكميت مىل ما را ميان دو گروه رقيب
آگاهانه دولت امريكا و آقای جان ر
پيشتاز انتخابات تقسيم نمود.
در نتيجه اين نقب گذارىها اقليت منفور تاجران دين ،تيكه داران ”جهاد”،
دكانداران قوم و جالبان سياىس ،اكنون علت بنفع جيوپولوتيك اجانب ”پارو” بزنند
و ممثل منافع آنان باشند.
تاثی و نفوذ را بر بخش
درين راستا ،پاكستان بحيث كشور متخاصم ،زيادترين ر
زيادی از افغانها اعم از تنظيىم و...حت در داخلدولت ستون پنجم شان فعال
ىمباشد.
هرگاه در افغانستان دولت مقتدر مىل و حاكميت قانون وجود ىمداشت ،بايد اين
آقايان به اساس احكام قانون اساىس و كود جزاى كشور مورد تعقيب عدىل قرار
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گرفته و محاكمه ىمشدند.
با صد افسوس و درين فقدان دردناك بايد اين جالبان سياىس در محكمه قضاوت
تدابی آی در مورد شان عمىل گردد:
مردىم محكوم گردند و حد اقل بايد
ر
— ممنوعالخروج اعالم و از اشیاك در جلسات ربیون كشور منع گردند.
— باديگاردها و محافظان شان گرفته شده و امتيازات مادى آنان قطع گردد.
بر اساس قانون اساىس نافذ ،جنگ و صلح از صالحيتهاى انحصارى دولت است
مسی كسب وجاهت و ر
مشوعيت
و دولت بخاطر انجام مكلفيتهاى خود بايد در ر
اعمال خود به مردم اقتدا و بخاطر منافع واقىع مردم ومنافع مىل كشور ،به قانون
پناه برد و فقط و فقط تطبيق يكسان و ر
بالشط قانون ىمتواند زمينه ساز كاهش
بحران اعتماد گردد.
مكانیيم
خواست اساىس مردم صلح واقىع و پايدار است و اين مأمول در وجود يك
ر
همت
واقعبينانه متحقق ىمگردد .يگانه وسيله تحقق اين
ر
مكانیيم در احوال جارى ر
نهاد موجود دولت است كه بخاطر ضعف داخىل نىمتواند به انجام وظايف خود
نائل گردد.
مردم در تجربه تاريخ دريافته اند كه عمل مالك حقيقت است ،بديیو هرگاه نيت
خدمتگذارى واقىع وجود داشته باشد ،با همنوای ی
اكیيت مردم :جوانان ،زنان،
فقیان ،مهاجران و ریجاشدگان و روشنگران متعهد بوطن و …كه در
مستمندان و ر
مجموع خواستار صلح واقىع ىمباشند ،را كسب نمايند.
ر
خارج را بازتاب
هميشه به ياد بايد داشت كه اصل و تعريف كالسيك كه سياست
سياست داخىل ىمداند ،كماكان اصالت دارد و هيچگایه دولت فاقد پشتيبای مردم
خارج باشد.
ر
نىمتواند مدافع منافع مىل در روابط ربتالملىل و سياست
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تجربۀ تاري خ گوایه اين واقعيت است كه در احوال افیاق مىل ،بحران اعتماد و
ى
دستيای به اهداف كالن مىل ممكن نىمگردد.
تشتت و چند دستىك ،هيچگایه
ر
میمیين وظيفه مىل اين است تا تمام هم و غم ما متوجه كاهش بحران اعتماد
پس ر
مىل و ايجاد روحيه قوى مىل ىمباشد.
ط اين چند دهه جنگ و بحران مسايل بگونه رقم خورده است كه فقط يك
اقليت منفور در معامالت ذاتالبيت شان و در غياب مردم مقدرات مردم را رقم
زده اند و گويا در اشیاك شان ما ”وفاق مىل” داشته ايم و در كم و كش آنان همه
چی برهم خورده و كشور را به تبایه سوق داداه اند.
ر
تغیی يافته و رنیو هاى محرك اجتمایع جديد را بايد زمينه ساز
اكنون ديگر جامعه ر
باشيم.
بچشم ش مشاهده ىمنماييم كه قهرمانان جوان در عرصه سپورت ،تحصيل،
ى
موسيف ،سازندگ و … با استقبال خودجوش هزاران افغان مواجه ىمگردد و اما
اقايان جالبان با ادعاى بزرگ در مظاهرات و جلسات به افراد كرای ضورت دارند.
ی
شیان مشابهت دارد كه شنوشت
حالت اكیيت جوانان جسور و تاري خ ساز ما به ر
شان بدست شغاالن رقم ىمخورد.
كسای كه به رنیو و اراده نسل جوان شك دارند به رزم و دالورى منسوبان قواى
مسلح توجه فرمايند كه چگونه در مقابل تروريسم و تجاوز پاكستان ىمرزمند.
مقابله با پالنهاى سوپر شيطای پاكستان بايد در وجود يك منشور مىل انجام يابد.
مذهت در بحث و
منشوري كه بايد محصول فكر كالن مىل ،فراقوىم ،سمت و
ر
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گفتمان وسيع همگای باشد و بتواند تعريف دقيق منافع مىل و مصالح افغانستان
را تسجيل نمايد.
درين منشور مىل بايد شناخت از منافع ” ر
مشوع” پاكستان و ساير همسايه داشته
باشيم ،تا بتوانيم از رش جنگهاى نيابت رقباى جيوپولوتيك منطقوى بدور باشيم.
مقابله با پالنهاى سوپر شيطای پاكستان در دور ”جديد بازيهاى بزرك” و در
چت)
رشايط بايد انجام يابد كه رقباى جيوپولوتيك ربتالملىل (امريكا ،روسيه و ر
براى تعي رت مقدرات تاريخ ما ،با هم در ر
حش و ن رش ىمباشند و بدون شك مجموع
گی در مسايل و مصايب افغانستان نىمخواهند،
قدرتهاى منطقوى و جهای در ر
نظاره گر عادى باشند.
چنت اوضاع و احوال بسيار بغرنج احتمال وقوع خطرات زياد وجود دارد،
در ر
سياستهاى كجدار و مريز امريكا كه هميشه ش نخ تروريستان را بدست دارد و
در تمام مدت ريشه ترور را در پاكستان آبيارى و بخاطر قطع شاخههاى آن مردم
ریگناه ما را قربان ىمنمايند ،هميشه يك تهديد جدى ىمباشد.
هميشه بايد تجربه دهشتبار تاري خ را بخاطر داشت كه نه تنها لشكر ر
كیس
غیمسئوالنه شآنكه هردو به اساس
قدرتهاى بزرگ زيانبار است ،بل رفت ر
گید ،عواقب بمراتب فالكتبار براى افغانستان و
محاسبه منافع مىل صورت ىم ر
حت منطقه دارد.
ضورت طرح منشور مىل مسوليت جدى را متوجه روشنفكران و روشنگران متعهد
به مردم ىمسازد كه بيشیينه مخاطب اين قلم ىمباشند تا اشیاك مسایع شان را
تكفیى كه افغانستان را آماج قرار داده اند،
سی قهقرای و ذهنيت
ر
در مقابله با ر
معطوف و كار گسیده روشنگرانه در جهت افشاى نيم كاسه هاى زير كاسه
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”پروژه” صلح نمايند .بايد آگاهانه شعار دفاع از ارزشهاى واال و جهانشول را
مطرح كرد كه:
— جمهوريت ميخواهيم و نه امارت
— حاكميت قانون ميخواهيم و نه حاكميت رسيعت خود ساخته طالبان
دروغت حقوق
البته از كفر ابليس معروفی است كه همچو ارزشها براى مناديان
ر
ر
بش و امريكا كه مقدرات تاريخ ما را رقم ىمزنند ،ارزش خاص ندارد و تجربه تاريخ
معامله با شنوشت جمهوريت دوم و حزب دمکراتیک خلق افغانستان (حزب
وطن) با تنظيمهاى جهادى رنی در ذهن ما وجود دارد.
سیى ىمنمايد و كشور ما طوالی
افغانستان روز هاى دشوار و شنوشت ساز را ر
ترين جنگ را متحمل و از مردم ما قربای بزرگ گرفته است ،حق دارند كه به
شاهراه صلح پايدار گذار نمايند.
با پاسدارى از ”انقالب” اميد و در پرتو حاكميت عقل با تجش و تكيه بر عقيالنيت
سياىس و چنگ زدن بمنافع و مصالح افغانستان بايد پاسخ شايسته به صداى
نعش آغشته به خون مادر وطن داد و در برابر پالنهاى سوپر شيطای پاكستان و
اجنت از هست و بود وطن مشیك دفاع و بخاطر صلح واقىع و
لطائفالحيل ر
پایدار تالش کرد.
و منحيث حسن ختام این بحث:
ټيټ م مه بوله غورځنگ را باندى مه كړه
6
زه په دي افتادگ گ لوى کړنگ يم
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فصل هشتم
منابع

 1به تعقيب اعالم سی ر ر
اتیى جنوب آسيا ،ريیس جمهور ترامپ در اول جنورى (  2018م ) و ط
نخستت تويت سال نو ميالدى ،از پاكستان بحيث مركز تروريسم و كشور جنجاىل يادهای نمود.
ر
« 2حكومت موقت» كه فعال شزبانهاست ،طرح ( رند كواپريشن G H Q ،و  ) I S Iاست كه
توسط عمران خان مطرح گرديده است.
 3مجروح  -سيد شمس الدين  -كتاب خاطرات
 4بنقل از صفحه فيسبوك محمد اكرم انديشمند محقق و نويسنده
 5بنقل از سايت ( سپوتنيك  -افغانستان )
6

می سيد شمسالدين مجروح است.
اين شعر از شخصيت معروف مىل و فقيد افغانستان ،ر
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اين موضوع يىك از مباحث اساىس است كه فقط در وراى حاكميت قانون و در پرتو
حفظ ارزشهاى متعاىل مندرج در فصل دوم قانون اساىس و در جمع حقوق و
آزاديهاى تمام مردم محفوظ و ممكن ميگردد .طالبان پيوسته اين موضوع را به
احكام اسالىم و رشيعت من درآوردى شان حواله ىمنمايند و در حاىل كه در
افغانستان از نيم قرن باينطرف كد مدی نافذ ىمباشد كه بمثابه اسالىمترين قانون
در مجموع جهان اسالم شناخته ىمشود و بايد انفاذ و استمرار آن در ش خط
مدافعان حقوق زنان در جريان صلح با طالبان قرارداشته باشد.
امی محیمه خانم
همت موضوع ياداشت راكه به جواب سخنان
توهت ر
ر
مرتبط به ر
ر
خليل زاد به ادرس زنان افغان ازين قلم بنش رسيده ،با خواننده عزيز اين كتاب
رشيك و آن را به زنان افغانستان اهدا مينمايم:
خطاب به محیمه رشل بنارد خليل زاد:
محیمه رشل بنارد خانم جناب خليل زاد در مقالۀ اكه در «نشنال انیست» ر
بنش
رسيده ،ضمن تاخت و تاز به زنان افغانستان نوشته است:
«مدافعان زن در افغانستان نىمتوانند كه مانع بازگشت رنیوهاى نظاىم امريكای
شوند .حدود دو دهه است که امریکا برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان کار
کرده است .واشنگت بر تدوین قانون اساىس افغانستان نظارت داشته که حقوق
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تضمت کرده است .برای آنان
تامت و حضور آنان را در مجلس نمایندگان
ر
آنان را ر
مکتب و مدرسه ساخته ،بورسیه داده ،خوابگاه برای دخیان در مناطق روستای
ساخته تا آنان بتوانند در دانشگاهها در شهر درس بخوانند .رهای و برابرى
محصول ترس و وحشت نيستند كه بتوان آن را با ارتش و پول ديگران بدست
1 .
آورد »
خانم بنارد همچنان از كشته شدن ( )2500شباز امريكا و مرصف ( )126مليارد
دالر به زنان و در واقع به تمام مردم طعنه گويا ياد ىمنمايد.
به خانم بنارد بايد گفت كه هيچ زن و مرد افغان براى آمدن عساكر شما دعوتنامه
نفرستاده اند ،شما دقيق در جريان قرار داريد كه هجوم عساكر امريكای بر اساس
اهداف از قبل پالن شده و بر اساس منافع مىل آن كشور و در راستاى مصالح
جيوسی ر ر
اتیيك و جيوپولوتيك انجام يافته است كه بزرگیين قربای را از مردم
مظلوم ما گرفته و چندين صد برابر تلفات عساكر شما شهيد ،معلول و ...داده و
اخی كه تلفات عساكر امريكا را ( )67تن و منسوبان قواى مسلح
در چهار سال ر
افغان را ( )45هزار اعالم كرده اند و روزانه دوام دارد.
خانم خليل زاد! بياد داشته باشيد كه زن افغان آزادى و حق خود را از امريكا تگدى
بخوی به اين اصل باور دارد كه حق گرفته ىمشود و بخاطر آن بايد
نىمكند و
ر
رزميد.
البته از كفر ابليس معروفی است كه شما ،شوهر عزيزتان جناب خليلزاد و دولت
متبوع شما مقروض و َدين دار افغانستان هستید.
ر
خارج است ،از
تراژيدى خونبار افغانستان معلول و محصول مداخله و تجاوز
همان جمهوريت اول و زمان محمد داود فقيد جنگ اعالم ناشده پاكستان عضو
سی” بدور اتحادشورى
پيمان نظاىم”سنتو” با موافقه شما و در وراى ”كمربند ر
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نخستت كمپ تربيه
وقت ،آغاز و در حوادث بعدى و در جوالى (1979م)
ر
تروريستان و بخاطر كشاندن پاى نظاميان شوروى و به ادامه بخاطر ”ويتنام”
خونت برژينسىك با رفی سمبوليك مرىم از دره
ساخت كشور ما ،طراح آن سناريوى
ر
َ
خ ريی بطرف افغانستان و تا كنون و درين بيشی از چهاد دهه افغانستان بحيث نطع
معی ورود به آسياى ميانه قربای ميدهد.
جنگ شد و اكنون بمثابه ر
خونت تاري خ بخاطر آن است تا به فراست دريابيد كه
خانم بنارد!گشودن صفحه
ر
ر
عساكر امريكا بخاطر دفاع از حقوق زنان افغان و يا حقوق بش و ...كه ديگر اطفال
زمت افغانان شازير نشده اند.
صنوف ابتدای مكتب رنی بدان باور ندارند ،به ش ر
بديیو آنچه مسلم و اظهرمن الشمس است :مسووليت اخالق
) )Moral Obligationlقدرتهاى رقيب مسبب تراژيدى خونبار افغانستان و
دولت امريكا در قبال مردم ماىمباشد.
از تحفه ديموكراىس ياد گرديده است و اسفا كه در علوم سياىس به اين ديموكراىس
كليپتوكراىس ىمگويند و در علم اقتصاد همچو بازار آزاد را بازار فساد ىمخوانند.
اولت قانون اساىس
به ايجاز بايد متذكر گرديد كه افغانستان حدود يك قرن قبل ر
2
خود را نافذ و نهضت زن و ارشاد النسوان و ملكه همطراز با اروپايان را داشت و
اما استعمار انگليس راه را براى علم برداران جهل و تاريىك ،مالى لنگ و حبيباله
اخی قرن ،قانون اساىس ،نهضت زنان و اردوى مىل
كلكای باز كرد و همچنان در ر
همت دوستان و متحدان دولت امريكا نابود ساختند.
افغانستان را ر
بوالعجت هاى تاري خ كه اين بار رنی رئيس جمهور عجول شما ىمخواهد براى بار
از
ر
سوم تجربه سقوط افغانستان را رقم بزند و متوجه باشيد كه شوهر شما جناب
خونت
خليل زاد ،بر مقدرات مادروطن خود ،پاكستان را حاكم نسازد و به زخم
ر
افغانستان نمك اضاق نپاشد.
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غی آن مطمت باشيد كه زنان شجاع ،صبور و مقاوم افغان و مردم غيور ما
و در ر
ىمتوانند تا از حق حيات شان و حق گذار كشور به شاهراه صلح واقىع و شاهراه
ترق دفاع نمايند.
افغانستان هيچگایه روى صلح واقىع را نخواهد ديد تا به صلح واقىع و عادالنه
تأمت حقوق و آزادى بيشی از نيم از پيكر جامعه
دست نيابد و درين راستا ،بدون ر
آفتای در ”قرارداد
حقيقت
اين
و
باشد
ىم
اب
ش
(زنان) صحبت از صلح واقىع يك
ر
قطر” وضاحت ندارد.
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منابع

انگی خانم خليل زاد ر
منتشه در نشنل انیيست.
 1مقاله جنجال بر ر
ى
 2نهضت زنان بیشی با تاسیس مکاتب دخیانه و جریده هفتىك بهنام ارشادالنسوان در سال 1300
ـه 1921م آغاز به کار نمود .واضح بود که این جریده برای تعلیم زنان افغانستان تاسیس شده و
شدبیی آن را
عری ،همش محمود طرزی و
ر
مدیریت این جریده را اسما رسمیه معروف به ری ری ر
روحافزا معروف به منشیه (دخی محمد زمان خان خازنالکتب و همش حبیب هللا طرزی) به عهده
داشت.
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بدينگونه مدعيان ”فتح” رقی وطن را ىمكنند!
بعد از اعالم اداره رييس جمهور جديد امريكا ،كه گويا بر ”موافقتنامه” آن كشور
رهیان اين گروه و حاميان شان افتيده
با طالبان «بازنگرى» ىمنمايند ،آتش بجان ر
و با «تعليق» مذاكرات دوحه و مشوره طوالی در ( )G H Qبا جیاالن پاكستای و
( ،) I S Iهيئتهاى را به تهران و مسكو فرستاده اند ،تا با «دیپلوماىس ذلت» و
لطايفالحيل ،رفع موانع بخاطر رسيدن شان به ارگ كابل را ،از دشمنان ديروز
شان تگدى نمايند.
مضحكه تاري خ :آنای كه مظلومیين خلق خدا را اغوا ىمنمايند كه گويا ،بخاطر
آيت شما «جهاد» كرديم و ابر قدرت امريكا را شكست داديم و بايد مرهون
دين و ر
ى
و باجده ما باشيد ،با يك اعالم «بازنگرى» كچكول در گردن ،درويزه گ ىمنمايند:
اگر اين است عيش خاكسارى
1
ز پسن هم تتل متوان كرد

اولت
رهیى طالبان سخنان ركيك ر
درين بازى كثيف قدرتخوایه ر
رهی و ر
المؤمنت” خود در مورد ايران و همچنان سخنان مشابه آقای خامنه اى در
امی
” ر
ر
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بازتاب نسخه هاى « رندكواپريشن » G H Q ،و  ) I S Iدر مسكو:

مورد طالبان را كه هردو ،يكديگر شان را «خارج از دايره اسالم و » ...خوانده اند،
ديگر بخاطر نىمآورند.
هم مسكو و هم تهران با شناخت دقيق از طالبان بمثابه ”ابزار” بر مبناى منافع
جيوپولوتيك شان ،بخاطر مقابله با امريكا ،از مدتها قبل با طالبان روابط گسیده
و پيچيده را برقرار نموده اند تا در جغرافيای افغانستان با رقيب اصىل ،تصفيه
جلوگیى از ناكاىم ”قرارداد دوحه” از رش حضور نظاىم و نفوذ گسیده
حساب و با
ر
امريكا ،ریغم گردند.
هيات طالبان در مسكو به رياست عباس ستانكزى (همای كه دو سال قبل از پالن
نابودى قواى مسلح افغانستان سخن گفته بود و به هم رت خاطر ،لقب الرنس
پاكستای را به نام شان ايزاد نمودم و در ختم اين نوشته ،آن ياداشت را با خواننده
عزيز رشيك ىمنمايم) ،كنار رفت آقای دوكتور راشف غت را از قدرت ،رشط همكارى
با دولت آينده اعالم نمود!!!
ى
بدين ترتيب ،برخالف ادعاى كاذب و هميشىك طالبآنكه مسايل دولت و آينده را
ميگیيم ،اصل اساىس
فقط با افغانان و در مذاكرات ربتاالفغای مطرح و تصميم
ر
جور آمد ،جیاالن پاكستان و آقای دوكتور خليلزاد را بخاطر تطبيق توافق مكتوم
دوحه و كنارزدن ،دولت موجود افغانستان افشا نمود!!!
همت عجائب و غرائب
تاري خ ،چه
بوالعجتهاى دارد؟ و افغانستان يىك از مظاهر ر
ر
است و درين كشور است كه برخالف سخن كارل ماركس تاري خ تكرار ىمگردد!!!
ضمی كابلوف و عكیس را كه با تبخی ر
حش و ر
ر
بنش
نش هيات طالبان با آقای
ر
رسانيده اند ،خاطرات سفر مدعيان شكست اتحادشورى و ديوار بر رلت در مسكو
و گرم ر
جوىس ها با آقای روتسكوى و ...به اذهان متدایع ىمسازد:
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همت نسخه پاكستان را تنظيمهاى ”جهادى” تكرار ىمنمودند كه،
در آن وقت رنی ر
ما با دولت «دست نشانده» كنار نىم آييم و كليد” ،دولت سچه اسالىم”را از
مسكو مطالبه ىمنمودند ،تا شانجام به اساس همان نسخه دشمنان تاريخ
افغانستان ،هست و بود وطن را به باد دادند و اما تيكه داران ”جهاد” مردم مظلوم
زمت و زمان فخر ىمفروشند و در
را مرهون خود ىمدانند و با گنج هاى قاروی بر ر
تمام اين مدت وطن ،مردم مظلوم ،صلح واقىع و ترق كشور را به گروگان گرفته
اند .اكنون نوبت طالبان است كه همان سناريو و نسخه قبىل انگريزى جفاران كهنه
كار ( )I S Iرا عمىل نمايند.
اظهرمنالشمس است كه صلح خواست اساىس و نياز مردم به عزا نشسته ما و
همت گروه تروريست طالبان انجام
رمز بقا و تداوم افغانستان است و صلح بايد با ر
يابد.
ى
اما ،متأسفانه پروسۀ صلح به اساس تصميم آقای ترامپ (زنىك مست) در سطح
يك «پروژه» تیيل و در خدمت منافع داخىل و اهداف انتخابای امريكا قرارگرفت،
همت ”قرارداد دوحه” است كه بر اساس نسخه «رند كواپريشن» در
كه پيامد آن ر
ر
همنوای با ( GH Qو  )I S Iتنظيم و طالبان از يك گروه شورىس ،تروريست ،تا
سطح «سكاندار آينده ارگ»  2ارتقا داد.
همت ”قرارداد” ،اساس آغاز دور جديد كشمكشهاى جيوپولوتيك
جوانب مخف ر
منطقوى و جنگهاى نيابت در افغانستان گرديد.
ى
تمكت بخواست هميشىك
كنار زدن دولت موجود افغانستان ازين معامله و عدم
ر
مردم و جامعه جهای بخاطر استقرار آتشبس ،باعث گرديد ،كه درين ده ماه حمام
خون در كشور گرمی و همه روزه «كربال و شطيال» در مركز و واليات تكرار گردد.

99

فصل دهم
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جالب است كه از نسخه هاى زرادخانه پاكستان دولت موقت ،انتقاىل ،شپرست
و ...تا كنار رفت رييس جمهور صحبت ىمگردد و جالبان سياىس عمال
”كارشناسان” رنی آن را تبليغ ىمنمايند و اما هيچكس از مكانيسم تطبيق آن حرف
نىمزند و گويا طوالی ترین و پیچیدهترین جنگ با ابعاد بغرنج داخىل ،منطقوی و
ربتالملىل را بحساب ،انشاهللا پاكستای ،كلوخ را گذاشت و از آب رتی شدن و آنهم
قبل از رشوع مذاکرات ،به استناد معامله با امریکا و در نتيجه يك كشور و مردم را
غرق كردن است.
سکوت پر معت دوکتور خلیل زاد در قبال تعلیق مذاکرات ،این سفر ها و اظهارات
مبت همنوای ایشان با این پالنها است و گره
اشار نهفته درین معامله را برمال و ر
کثیالجوانب به یک شخص ،یک دسیسه سوپر
زدن پروسه صلح بسیار پیچیده و ر
ر
فروپاىس نظام است.
شیطای بخاطر
عیتشاى تاري خ
غی ،چرا از ر
ما را «جن زده» ،مسحور و مسموم ساخته اند و در ر
نميگیيم؟
درس
ر
غی آن ،چرا از
میهن است كه ،پاشنه آشيل ما فقدان حاكميت عقل است! و در ر
ر
پيغمی اسالم فرموده
كه
حاىل
در
و
شويم
ىم
گزيده
بار
چندمت
اى
ر
ب
غار،
يك
همان
ر
ر
است :كیس را كه از يك غار ،دو بار ،مار بگزد ،در جمع امت من نىمباشد!
قبل از آنكه كشت شكسته افغانستان نابود گردد ،بايد به صداى نعش آغشته
بخون مادر وطن لبيك و اعیاض مدی خود را متقرب و مشیك بسازيم و پالنهاى
شوم دشمنان تاريخ را بخاطر سبوتاژ و عقيم ساخت پروسه عمىل صلح افشا و
از صلح شاشى و پايدار و انفاذ آتشبس دايىم و شاشى دفاع و بر عليه حاكميت
گیيم ،تا نظام و قانون اساىس از دسايس
فساد ساالران و حكومت فاسد قرار ر
اجنتها محفوظ بماند.
ر
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اخی قرن گذشته ،برای بار سوم ،نعش آغشته
تکرار دو شکست هولناک در اوایل و ر
بخون مادر وطن را ،تکه و پارچه مینماید.
زعامت دولت موجود به ياد داشته باشند كه جمهوريت شعار ميان تىه و وسيله
تداوم فساد كاران نىمباشد .جمهوريت از يونان و بويژه در حقوق و علوم سياىس
معاض ربتالملىل بعد از کانت و روسو در وجود دو حاكميت:
-

حاكميت مىل
حاكميت قانون

مصداق پيدا ىمنماييد ،كه امارت اسالىم (اسارت اسالىم) آن را مطرود و مردود
ىمداند.
بديیو :حفظ نظام ،استقرار صلح واقىع و گذار افغانستان به شاهراه ترق ،فقط
در پرتو حاكميت قانون كه ستون فقرات دولت مقتدر مىل قانون محور و عدالت
چنت دولت ىمتواند بر منجالب كنوی فايق و
گسی است ،ميش ىمگردد ،كه ر
میود كه
غی آن راه ما به تركستان ر
شايسته دفاع مردم و جامعه جهای باشد و در ر
چنت مبادا!
ر
الرنس پاكستای و انحالل قواى مسلح افغانستان:
شی محمد عباس ستانكزى در مصاحبه با شبكه تلويزيوی «نن تىك
آقای الحاج ر
آسيا» اعالم ىمدارد كه در برنامه آينده و همزمان با ربیون رفت قواى نظاىم امريكا،
3
قواى مسلح موجود منحل و ما اردوی را ایجاد ىمکنیم
اظهر من الشمس است كه انحالل قواى مسلح افغانستان ،پالن پاكستان است ؛
در گذشته رنی پاكستان در همدست با تنظيمهاى ”جهادى” قواى مسلح وقت را
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منحل و چنانچه آقای نواز رشيف در روز محاكمۀ خود ،آن تصميم را بزرگیين
خدمت خود به پاكستان خواند.
عواقب دهشتبار آن خيانت عظيم مىل را ما به قيمت تبایه كشور خود شاهد
بوديم و مردم مظلوم به قيمت خون فرزندان شان كفاره آن را پرداختند.
خطرات اين پالنها را اهداف غولهاى همانند بلك واتر ،مافيای ربتالملىل مواد
مخدر ،مافيای معادن و ...تسهيل و مشوق ىمباشند.
اكنون كه صلح بمثابه خواست اساىس و بالتاخی ی
اكیيت مردم و رشط بقا و تداوم
ر
افغانستان مطرح است ،بسيار ضور است تا افغانان متعهد به مادر وطن قبل از
هر وقت ديگر با تمام دقت و بر مبناى حبالوطن منااليمان و با تكيه بر عقالنيت
حزی و تنظيىم و ...و
سياىس و بدون پرداخت به منافع شخیص ،قوىم،
ر
مذهت ،ر
با چنگ زدن به منافع و مصالح علياى كشور متوجه پالنهاى شوم دشمنان تاريخ
افغانستان باشند و بخاطر استقرار صلح واقىع و پايدار كه در گرو اقتدار مىل
رنیومند است ،تالش نمايند.
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منابع

1

شعر از حرصت بيدل است.

 2نسخۀ كه درين روز ها در ربت "سياسيون" افغانستان دست ،بدست ىمشود ،طرح ( رند
كواپريشن ) است ،كه حسب اظهارات اشخاص زياد در رسانه توسط دوكتور خليل زاد به تعداد
دوی بازار سياست بازان را گرم ساخته است.
از افراد گسيل يافته و در ر
https://www.youtube.com/watch?v=fJEqar5SaC8&feature=youtu.be 3
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ً
قبل به دعوت و لطف جناب عبيدى در سايت وزين آسمای ر
بنش
(اين نقد و نظر
رسيده ،كه بخاطر ش و صد رپیامون آن و همچنان بنابر اين واقعيت تلخ كه اين
1 .
ستی اساس ”قرارداد قطر” است ،پیوست این کتاب میگردد )
طرح افغانستان ر
تغیی
طورى معلوم ىمگردد كه طراحان رند ،موسسه «رند» از درك تاري خ و ر
افغانستان عقب مانده اند و در قرن گذشته و سال هجوم نظاىم امريكا به
افغانستان در بعد شناخت محصور اند.
ى
تغيیات بزرگ مواجه ىمباشيم و بايد
اخی ما با ر
متوجه بايد بود كه ط هجده سال ر
تغیی جيو ديموگرافيك افغانستان تدقيق
تغیی را قبل ازهمه در ر
با چشم باز اين ر
نماييم.
موجوديت وسيع رسانه و موسسات تحصيىل افغانستان را بطرف بيدارى عموىم
تغیی و ترق و
برده و در برابر ما نسل جوان آيندهنگر و آيندهساز قرار دارد كه ر
ر
حيات مدی ىمخواهند و ما ديگر با نسل مجبور و كوفته و خسته دهه انارىس
جهادى و استبداد قرون وسطای طالبان مواجه نيستيم كه از نهايت ناچارى و
اجبار به موافقتنامه هاى بحران زای”بن” اكتفا نمايند!!!
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ديگر مخاطب ما تنها يك اقليت منفور تاجران دين ،تيكه داران”جهاد” و دكانداران
قوم نىمباشدكه بخاطر حفظ سيادت در خدمتگذارى به جيوپولوتيك اجانب
مسابقه دارند .بسيار ضور است تا قبل از پرداخت به صلح ،به علت جنگ و
ى
تراژيدى خونبار افغانستان مكث نماييم  -جنىك که معلول و محصول مداخله
ر
خارج است و با نقض حاكميت مىل افغانستان و رشوع جنگ اعالم پاكستان بر
ضد جمهوريت اول كشور ما (زمان محمد داود فقيد) آغاز و تا كنون دوام دارد.
بديیو :با طرح موضوع صلح بايد تمام جوانب داخىل ،منطقوى و ربتالملىل به
حق حاكميت مىل كه به طور انحصارى و مطابق به ارزشهاى جهانشمول حقوق
ربتالملىل ،منشور ملل متحد ،اعالميه جهای حقوق ر
بش و ماده چهارم قانون
اساىس نافذ ،به مردم تعلق دارد ،احیام نمايند.
میم ،خواست اساىس مردم ،رشط بقاى كشور
ری نياز از اثبات است كه صلح نياز ر
و گذار به شاهراه ترق ىمباشد و افغانستان و افغانان حق دارند و مستحق ىمباشند
كه به صلح گذار نمايند.
اخی همانند كليپتوكراتهاى رشكت
بدون آنكه از دستآوردهاى هجده سال ر
سهاىم حاكم ” رپیاهن حرصت عثمان” بسازم ،ىمخواهم هشدار و بازهم هوشدار
بدهم كه مردم حق دارند و بايد به دفاع از دستآوردهای اقدام نمايند كه در طول
اولت قانون اساىس
تاري خ و به ويژه در صد سال ر
اخی و با ايجاد دولت مىل و انفاذ ر
قوانت اساىس
(زمان شاه امانالل) و تا كنون به خاطر آن رزميده اند و در مجموع
ر
و منجمله در فصل دوم قانون اساىس نافذ مسجل ىمباشد و عبارت از همان
ارزشهاى متعاىل ،جهانشمول و ديموكراتيك است كه بازتاب حقوق ربتالملىل
معاض بوده و با روحيه مىل و اسالىم مردم ما مطابقت دارد و رعايت آن ،پل وصل
افغانستان با جهان و گذار به صلح واقىع و شاهراه ترق ىمباشد.
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آنچه را طراحان موسسه «رند» بدان ریتوجه ىمباشند ،وسيله رنیومند تطبيق
مكانيسم صلح است كه همانا دولت كارا ىمباشد .با وجود دهها انتقاد و نقص
دولت موجود ،يگانه وسيله تحقق صلح واقىع ىمباشد.
بديیو هرنوع دولتزدای و كنار گذاشت دولت و طرح هاى ميان تىه”دولت
موقت” كه به درد اهداف استعمارى ىمخورد ،زمينه ساز سقوط افغانستان و
تقسيم آن به ساحات نفوذ قدرتهاى رقيب و جنگ داخىل ىمباشد.
بديیو جامعه ربتالملىل كه مسووليت حقوق و اخالق آن در قبال تراژيدى خونبار
افغانستان اظهر من الشمس است بايد به حقوق مردم مظلوم و غيور افغان احیام
و به خاطر اعمال حق حاكميت مىل و حق گذار به صلح واقىع و پايدار ،كشور ما
مساعدت نمايد.
در حاىل كه افغانستان آماج تجاوز و تروريسم قرار دارد و با جنگ اعالم نا شده
پاكستان و دسايسالحيل بازيگران جنگهاى نيابت و قدرتهاى رقيب
غی مسوالنه
جيوپولوتيك منطقوى و جهای قراردارد ،هرنوع تالش به خاطر خروج ر
قوات نظاىم و باجدیه به حاميان تروريسم ،عواقب دهشتبار در قبال دارد كه دود
آن آتش خانمانسوز از دماغ پاليیس سازان عجول و طراحان رند ،موسسه «رند»
ربیون خواهد گرديد.
بسيار تاسف بار و خجالت اور است كه تعدادی از جالبان سياىس مشمول
اخی بدون در نظرداشت منافع و مصالح علياى كشور و
” رشكت سهاىم” دو دهه ر
ضفا بخاطر مقاصد شخیص ازين طرح كه افغانستان را بطرف لبنان شدن سوق
ىمنمايد ،جانبدارى مينمايند و گويا ،در اهينه ان مصؤنيت حسابات بانىك شانرا
ديده اند.
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منابع

1

« رند كواپريشن » در سال (  ۲۰۱۹م ) طرح نسبتا مفصىل را تحت عنوان

AfghanistanEnvisioning a Comprehensive Peace Agreement for
«چشم انداز طرح صلح جامع برای افغانستان» را در  ۱۹۹صفحه به ر
نش رسانید ،که حاصل کار
دو پژوهشگر برجستهی موسسه  RANDبه نام های دکتور  Jonathan S. Blakeو Laurel
Millerمدیر بخش آسیای گروه ربت المىل بحران مستقر در واشنگت ىمباشد.
همت طرح داغ گرديده است.
بحث جارى ربت تعداد از « سياسيون » افغان در مدار يك بخش ر
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بخش اول:
هوشدار و هشدار هموطن عزيز!
میمیين نياز مردم به عزا
اظهر منالشمس است كه صلح رشط بقاى افغانستان و ر
نشسته ما ىمباشد .بديیو پرداخت به كم و كيف صلح مكلفيت هر افغان در داخل
و خارج كشور ىمباشد.
خوب است ،قبل از انكه كشت شكسته ما در گرداب طوفانزای حوادث غرق
گردد ،بر اساس منافع و مصالح علياى افغانستان اين سوال را مطرح نماييم كه:
افغانستان عزيز ما در آستانه گذار به شاهراه صلح و يا سقوط قرار دارد؟
ى
پاسدارى هميشىك من از «انقالب اميد» مانع ابراز تشويش و نگرای من نخواهد
گرديد .کشت شکسته افغانستان هم رت اکنون با آفات و بلیات مواجه است،
سوناىم فقر در احوال شیوع آفت کرونا و همزمان با تهدید کم شدن كمكهای
ر
خارج و حکومت فاسد و تسلط فسادساالران در فقدان حاکمیت قانون ،دمار از
روز گار مردم ب ریون نموده است .بر مجموع این مصايب هالکتبار :فقدان فکر
کالن مىل و عدم درك دقیق از مصالح علیای کشور ،تخریب پایه های وحدت مىل
و نبود وفاق مىل و اوجگ ریی اندیشههای افغانستان برانداز سکتاریسم و شیونیسم
باعث توسيع بحران اعتماد مىل و قرار گرفت تیکه داران قوم در خدمت
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جیوپولوتيك اجانب و ...و منجمله نبود تشکلهای شاشی پاسدار صلح واقىع و
حاکمیت و سیادت قانون و جامعه مدی منفعل ،عوامل خطر آفرین و تهدید برای
وطن مشیك ما ،افغانستان ىمباشد که  :باید به چشم باز و با عقالنیت سیاىس
آن را ببینیم و با عقالنیت سیاىس  ،قبل از آنکه کشت شکسته افغانستان غرق
گردد ،راه نجات را دریابیم .
مواردى را كه من بعد از شنيدن مصاحبه آقای خليلزاد با تلويزيون طلوع يادداشت
نمودم ،بمثابه نگرای جدى خود از ”توافق” مطروحه با هموطنان عزيز رشيك
1:
ىمسازم
در تمام اين مدت آقای خليلزاد پيوسته اين موضوع را به تكرار مطرح و خاطر
چی موافقه نىمشود تا بر هر چهار مورد توافق
جمىع داده است كه «روى هيچ ر
2
نگید»
صورت ر
اكنون خالف تعهد ،موضوعات را دو قسمت نموده و با توافق بر دو مورد
”موافقتنامه” را امضا ىمنمايند.
ى
البته چگونىك مذاكرات و بحث بر مواردي كه ناقض حق حاكميت مىل افغانستان
است ،منجمله رهای محبوسای كه بر طبق قانون و توسط محاكم افغای محاكمه
گرديده اند ،ايجاب بحث جداگانه را ىمنمايد.
خليلزاد و همچنان وزيرخارجه امريكا چندين بار تكرار نموده اند كه ما ،نه بخاطر
ربیون كردن قوا ،بل بخاطر صلح مذاكره ىمنماييم .
اكنون و برخالف بخاطر مصالح كمپايت آقای ترامپ بر ربیون رفت قوا در احوال
تاكيد دارند كه افغانستان آماج تروریسم و تشديد جنگ اعالم ناشده پاكستان
قراردارد .آقايان خليلزاد و پامپيو چندين بار گفته اند كه هدف ما از مذاكرات
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كشاندن طالبان به مذاكرات با دولت افغانستان ىمباشد ،در حاىل كه صحبت از
نهای شدن توافق ىمشود ،طالبان كماكان در موضع قبىل شان بخاطر عدم مذاكره
با دولت پافشارى و د.لت را بحیث طرف اصىل خود قبول ندارند.
در حاىل كه بر اساس تجارب جهای و تيورى حل منازعات ،مذاكرات فقط در وجود
دو طرف جنگ (دولت و طالبان) معت دارد و متأسفانه در افغانستان نشستهاى
تفاهىم را با مذاكرات مغالطه ىمنمايند.
متاسفانه تا کنون طالبان درك نكرده اند که ساده ترین کار آنان جنگ کردن است
و کار اساىس گذار به پروسه سیاىس و آماده شدن به تعامالت سیاىس است .
طالبان باید درک نمایند که جنگ را ىمتوان زیر نام دین براه انداخت و باعث
تحريك مردم گردید و اما پرداخت به مسایل امورات سیاست و دولت ،کار دنیای
است و نباید با مسایل «مقدس» خلط گردد .طالبان تا زمای که با حضور در
مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان ،خواستهای سیاىس و اسلوب مدی
رسیدن به قدرت سیاىس را در م ری مذاکرات مطرح ننمایند  ،هیچگایه بحيث ن ریوی
سیاىس ارتقا نخواهد کرد .
مشوط بخاطر دستيای به صلح ر
غی ر
مشوط انجام ىمیابد و
البته اين مذاكرات ر
ر
گی قيمت آن مشخص و هردو طرف بايد
صلح كه قيمت دارد ،توسط جوانب در ر
آن را ربیدازند و مسايل مربوط به نوعيت رژيم سياىس و نظام حقوق و ...رنی در
همت مذاكرات ىمتواند مورد بحث قرارداده شود.
ر
آتشبس بايد در صدر اجندا قرار ىمداشت؛ در حاىل كه متأسفانه مردم ریگناه و
اهاىل ملىك آماج دهشت و كشتار قراردارند و جنگ شدت ریسابقه يافته است،
آقای خليلزاد در”موافقتنامه” از كاهش خشونت و آتشبس قسىم و محىل
صحبت نمود كه آشكارا به معت تداوم جنگ و خونريزى ىمباشد.
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آتشبس بايد بمثابه خواست همگای و نياز اصىل مردم مظلوم و به عزا نشسته
بايد پيش رشط هر نوع توافق با طالبان و شاشى مطرح گردد.
پروسه بزرگ نمای و قباحت زدای از طالبان كه با اشتياق توسط جالبان سياىس
افغان در مسكو و الهور انجام یافت ،اكنون به رسميت دادن حاكميت امارت
طالبان منجر ىمگردد كه به معت حضور دو حاكميت با سيستمهاى سياىس و
شزمت ىمباشد.
نظام حقوق متفاوت در يك
ر
اين موضوع بظاهر ساده و دو حاكميت و در حضور وسيع داعش در شمال و رشق
كشور و موجوديت گسیده مافيای مواد مخدر و معادن و هزاران تفنگ به دست
ریبند و بار جهادى و ...در عدم حضور عساكر امريكا ،زمينه ساز آشوب و ملك
الطوايف ىمگردد.
رهیان دولت افغانستان را فشار ميدهد تا طرح
آقای خليلزاد انگشت افگار ر
”موافقتنامه” را ناخوانده امضا و تاييدكنند ،در حاىل كه تا هنوز مورد تاييد دولت
متبوع او قرار نگرفته و مشاجرات و انتقادای زيادی در رابطه ابراز گرديده است.
البته آقايان ترامپ ،پامپيو و خليلزاد بياد داشته باشند كه در قبال افغانستان تعهد
حقوق و اخالق دارند كه عدم الزام به آن ،دولت امريكا را بمثابه اشغالگر ثبت
تاري خ ىمنمايد.
بخش دوم
بزرگیين موانع در راه صلح واقىع ،ثبات و ترق افغانستان:
اول ـ حضور اقليت منفور:
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تصور عام اين است كه جنگ مانع اصىل حل و فصل مصايب افغانستان است،
اما جنگ معلول سلسله عوامل داخىل ،منطقوى و جهای است و در بعد داخىل
فساد گسیده و فساد ساالران عامل اصىل تداوم جنگ و مصيبت مردم مظلوم ما
ىمباشند.
همت اقليت منفور تاجران دين (دين فروشان) ،دكانداران قوم
به بيان مشخص تر :ر
(قوم فروشان) ،تيكه داران ”جهاد” و جالبان سياىس كه مجموع ىس مليون
شهروند را گروگان گرفته اند ،بزرگیين مانع در راه صلح واقىع ،ثبات و ترق
افغانستان ىمباشند.
همت اقليت منفور به عوض دولت مىل مقتدر و سيادت قانون،
در دو دهۀ ر
اخی ر
رشكت سهاىم را ايجاد و كليپتوكراىس را حاكم ساخته اند و اكنون با دسايس و
لطايفالحيل بخاطر تداوم اين رشكت سهاىم تا تن دادن به طرح عمران خان
بخاطر حكومت موقت و تقسيم افغانستان به ساحات نفوذ و ...تالش ىمنمايند.
اين اقليت منفور به حق حاكميت مىل كه بطور انحصارى و طبق موازين حقوق
ربتالملىل و قانون اساىس به مردم تعلق دارد ،باور ندارند و به عوض حقوق
تمكت ىمنمايند تا نقش”قيم” را بر خلق
شهروندى به نویع سيستم ارباب رعيت
ر
خدا بخاطر تداوم سيطره زور و زر شان اعمال نمايند.
دوم پاشنه آشيل افغانستان:
چنت دولت
فقدان دولت مىل مقتدر قانون محور و عدالت گسی ىمباشد و ر
هيچگایه بوجود نخواهد آمد تا حاكميت قانون در كشور برقرار نگردد .مردم از
اخی هراسناك اند و حفظ نظام و
سقوط نظام براى براى بار سوم در صدسال ر
قانون اساىس را ىمخواهند ،بديیو :زعامت دولت افغانستان بايد آگاه باشند كه
شعار جمهوريت را با مجبوريت مردم گره نزنند .زيرا جمهوريت قبل از همه از همان
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يونان باستان و تا حقوق و علوم سياىس معاض ،بويژه بعد از كانت و روسو در دو
همت
حاكميت :حاكميت مىل و حاكميت قانون معت و مصداق پيدا ىمنمايند و به ر
خاطر ،مردم فساد و حاكميت فساد ساالران را مانع اساىس در برابر آرمان شان
بخاطر صلح و ترق ىمدانند.
سوم عدم حضور پاسداران صلح واقىع و حاكميت قانون:
بديیو حالل بسيارى از مشكالت و مصايب افغانستان وابسته به اين تصميم
تاريخ مردم است تا در يك ”ج الفالح” تاريخ :به اين اقليت تا چند صد تن،
شجاعانه ،نه بگويند و از حق افغانستان بخاطر گذار به شاهراه صلح ،ثبات و
ترق دفاع نمايند.
مردم شجاع ،جوانان آينده ساز و زنان را كه جنگ تحميىل حدود نيم قرن و
مصايب هولناك آن را متحمل گرديده اند به امارت ”اسالىم” (اسارت اسالىم )،
دسيسههاى سوپر شيطای پاكستان ،دسايسالحيل ايران و سياستهاى كج دار و
مريز امريكا نه گفته اند ،با رهای از رش اين اقليت منفور دروازۀ صلح و آراىم را
خواهند گشود.
اگر صلح حق ما است و افغانستان حق دارد به شاهراه صلح گذار نماید ،پس
باید :همه بخاطر داشته باشیم که حق داده نیم شود و حق گرفته میشود!
بدییو :باید شجاعانه از حق و حقوق مردم و گذار افغانستان بشاهراه صلح پایدار
( صلح مثبت) دفاع نماییم  .و بیاد داشته باشیم که :
د خلكو زور ،د خداى زور دي! البته پاسدارى از «انقالب اميد» و اتكا به ارادۀ
مردم ،انگتۀ تحرير اين سطور مباشد و تا باد چنی بادا!
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 1خليل زاد  -دوكتور  -در مصاحبه با تلويزيون يك در شهر دوحه و هنگام افتتاح مذاكرات ربت
االفغای
 2دوکتور خليل زاد از همان اغاز مذاكرات با طالبان در اواخر (  2018م ) بار ها و به صورت مكرر،
اين موضوع را بيان نموده است كه روى چهار موضوع با طالبان مذاكرات ىمنمايد :خروج رنیو هاى
نظاىم امريكا از افغانستان ،قطع همكارى طالبان با القاعده و ساير گروه هاى تروريست ،آتشبس
و آغاز مذاكرات مستقيم طالبان با حكومت افغانستان
او پيوسته تاكيد نموده است بر هيچ موضوع موافقه نميشود تا بر هر چهار موضوع توافق صورت
نگید.
ر
اكنون كه ”قرارداد” با طالبان عقد گرديده و سوال ربیون رفت كامل قواى نظاىم امريكا و ايجاد
حكومت جديد اسالىم مطرح است ،مردم افغانستان حق دارند ،سوال نمايند و از آقاى خليل زاد
وضاحت بخواهند كه لطف فرموده و از تعهدات مكرر تان بمردم به عزا نشسته و تشنه به صلح
افغانستان ،معلومات دهيد؟

يادداشت :رپیامون اين موضوع و مرتبط به « قرارداد ژينو » و بحث «سميیى
مثبت و منف» سال گذشته مقاله نوشته بودم كه لينك آن در ذيل گذاشته
ىمشود:
https://www.facebook.com/100010129964704/posts/138467
8938546425/
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