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عارف عباسی

ځلمی خلیلزاد قبر این وطن را هژده سال پیش کنده
و حاال برای دفن آمده!

معذرت می خواهم ،می دانم طویل و حوصله افزاء است ،لطفا ً مطالعه فرموده نظر بدهید.
پرده ها باال شد و ممثلین اصلی روی صحنه آمدند ،نویسنده و گردانندۀ این تمثیل شناخته شد .کاسه ها از زیر نیم کاسه ها پدیدار
گشت ،هدف اصلی مأموریت قاصد صلح رخ از زیر نقاب برکشید ،حقیقت جامه درید و عریان شد ،راز ها دیگر پوشیده نماند
و فاش شد .تأریخ با همگونی بازی های هژده سال قبل تحت نام وعنوان دیگری تکرار شد.
پـی بـردن به واقعیت تلخ طرح نـویـن و قصه های راویـان امید واران خوش باور صلح را متعجب و سرگیچ ساخت
(به شمول خودم) دهن ها باز ماند و حلق ها خشکید و سرشک حسرت و بیچارگی چو بارانی سرازیر شد.
تاجر کهنه کار و مجرب بازار خرید غالمان باز یادی از بردگان وفادار پیشین نمود .یک بار دیگر سرزمین کهساران آزمون
گاه نیرنگ نوین قرار گرفت.
هژده سال پیش وعدۀ آزادی ،دموکراسی ،ایجاد قوای ثالثه ،تأمین عدالت اجتماعی ،عمران ،آبادی و حق آدمی عنوان درخشندۀ
سوغات این سرنوشت سازان با زورآمده در این دیار بود ،خوب ،در ظاهر این شعار ها بس دلکش و امیدوار کننده بود و از
همین لحاظ اکثریت جامعه ،این تجاوز را که در تنگنای تأریخ صورت گرفته بود ،اینها را متجاوز ،استعمار گر و اشغال گر نه
پنداشتند و به وعده های شان با نهایت خوش بینی باور کرده و تخیالت رؤیایی در دل و دماغ پرورانده گمان بردند که کمکهای
مالی شان وسیلۀ رفاه و آسایش و بهبود حال وطن خواهد بود.
ولی این ملت خالف همه توقعات ،انتظارات و امیدواری ها دیدند که فرزند زادۀ این مأوا به دستور مقام ارشد زمام امور وطن
ما و تعیین سرنوشت ما و تطبیق این وعده های پوشالی و منافقت آمیز را به دیو و دد ،جانی ،خون خوار و دزد و رهزن سپرد
که با زور و قدرت دالر و نیروی نظامی اش به حیث بردگان خریداری شده و غالمان حلقه به گوشی بیش نبودند و بدون هیچ
گونه اهلیت و جایگاه مردمی بر اریکه قدرت تکیه داده شدند.
گروه دیگری افغان االصل را با کف و کالر و نکتایی کمپیوتر از دیارهای علم و دانش به حیث مجریان و مبلغین مکتب بازار
آزاد لجام گسیخته آوردند تا فنون عصری دزدی را به اربابان قدرت تدریس نموده آنها را از خس دزدان به چپاولگران مترقی
تبدیل نمایند ،و بخش و سهم خود از این خرمن انباشته شدۀ بی صاحب بردارند.
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در کلیه بنا ها و ساختار ها ،در واقعیت ،اثر و خبری از دموکراسی ،عدالت اجتماعی و اقتصادی ،حاکمیت ملی و خدمت راستین
و توجه به حال رقت بار مردم نبوده همه نام نهاد و تقلبی و جهان و عوام فریبانه بود .فساد به گونۀ غیر قابل تصور در نهایت
مصونیت و حتی حمایت علنی به نحو بی سابقه و بی نظیر متداول شد .همه مداخلۀ علنی را در سه انتخابات مشاهده نمودند.
تحلیل هر بخش زنـدگی اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی وطـن مستلزم نوشتن مقاالت نی بلکه کتب است.
باشندگان داخل وطن همه اوضاع و احوال را عمالً تجربه نموده و به چشم سر دیدند ،در بیرون مملکت آنانی که عالقه به
دریافتن حقایق داشتند از برکت پهناوری فنون اطالعاتی از الی اخبار ،اسناد و مدارک منابع معتبر داخلی و خارجی از گزارشات
و رویداد ها بی خبر نماندند.
«ځلمی خلیلزاد» بار بس سنگین و ننگینی را بر شانۀ این ملت گذاشت و در سیاه چاهی تیله اش داد و مصائبی آفرید که برایش
مجال قد آراستن نبوده هرچه دست و پا می زند راه بیرون رفت نمی یابد.
سر و کلۀ آفریدگار این همه بدبختی ها و سیه روزی های فالکت بار افغانستان توسط یک شناس نامۀ طبیعی باز در این وطن
پدیدار گشت و این بار به نام قاصد صلح و میانجی آشتی انداز آمد .باز ما مردم ساده دل ،خوش باور و زود فراموش به این
مأموریتش دل بستیم و چون از دل و جان ختم جنگ و تأمین صلح می خواستیم از آن اسقبال کردیم.
اما تحوالت اخیر و تحمیل خواسته های خلیلزاد به وضاحت مبین یک واقعیت تلخ است که وی (امریکا) بار دیگر سرنوشت
این وطن تسخیر شده را به دست همان مزدوران خود می سپارد که در سال  2001استخدام نموده بود و روشنی ضعیف
امیدواری هایی که برای تضعیف و کنار بردن شان پدید آمده بود دوباره رو به خموشی می رود.
حدس ،گمان و شکاکیت منی هیچ مدان به حقیقت گرائید که در همین صفحه نوشتم که چرا خلیلزاد در آغازین کارش به درب
این جنگ ساالران کوبید و چرا دیدار خود را با کرزی زیاد تبلیغ و تشهیر نمود .من از روی خوش باوری نوشتم که شاید به
آن ها اخطار داده باشد که در مسیر صلح پالی اش موانع ایجاد نکنند ،ولی اشتباه کردم ،در واقعیت برخالف به آن ها تعهد
سپرد که من (امریکا) نامرد نیست و شما را فراموش نکرده ام (نکرده).
در قبال جلسۀ اسرار آمیز اخیر ماسکو غریو وطن پرستان برخاست که این چهل نفر زوار مقام مقدس لینن و متولی زیارت
کرملن یعنی پوتین روی کدام دلیل ،و به دعوت کدام مرجع با طالبان خود فروخته مالقات نمودند .مقاالت نوشتند و اشعار
سرودند و احتجاج کردند ولی اسرار این جلسه را سفر خلیلزاد به روسیه قبل از این گرد همآیی جواب می دهد .اصالً این
جلسه به ابتکار عمل حکومت روسیه منعقد گردید ،نه افغان ها در روسیه انجمنی دارند و نه صالحیت و استقالل سیاسی و نه
توان مالی.
در دیدار نمایشی ،عکس برداری ،سخن رانی و نماز خوانی (زیر تمثال لینن) و بی نتیجۀ ماسکو که خود یک نیرنگ سیاسی
بود ،چند موضوع و از جمله انعقاد لویه جرگۀ مشورتی و دیگر گشایش دفتری در داخل افغانستان برای طالبان تذکر رفت
بدون رسیدن به کدام توافقی برای صلح.
اشرف غنی هر دو شرط را قبول و گفت "به سرچشم" هم لویه جرگه را اعالم کرد و هم ایجاد دفتر را برای طالب قبول نمود.
خلیلزاد به اشرف غنی ،یتیم بچه ،گفت که صبر کن هنوز گپ های کالن زیر لحاف است ،تو باید در ترکیب هیأت صلح تغییر
وارد کنی ور نه جلسات مثل جلسۀ ماسکو تکرار شده و مثل مذاکرات ابو دابی به نمایندۀ حکومت ات حق اشتراک داده نمی
شود.
منظور از تغییر در ترکیب هیأت صلح چیست؟
در ترکیب هیأت صلح مطابق طرح خلیلزاد عالوه بر یکی دو تایی منتخب حکومت ،شمول عده ای از ماسکو رفتگان به
رهبری حامد کرزی پیش بینی شده که مسلما ً در آن شمول عطاء محمد نور ،محمد محقق ،اسمعیل خان و فرزندان مجددی
صاحب و گیالنی صاجب در نظر است ،این که چه تعداد دیگری از چهل نفر به آن اضافه می شود معلوم نیست.
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در این مورد دو مالحظه معقول و مرتبط دانسته می شود.
یکی که آیا پیشنهاد چنین ترکیب جدید شرط طالبان است؟ و یا تدبیر خلیلزاد ،اگر شرط طالبان باشد این به وضاحت مخالف
تعامل هرنوع مذاکرات بین دو طرف معامله است .انتخاب اعضای مذاکره از صالحیت عام و تام مذاکره کننده است بدین معنی
که حکومت افغانستان حق ندارد به طالبان بگوید که باید در هیأت مذاکرات جانب شما پسر مال محمد عمر ،مال برادر و مولوی
عبدالمنان شامل باشد و طالبان هم حق تعیین اعضای مذاکره حکومت را مطابق میل خود ندارند.
دومی این ترکیب پیشنهادی ،بگفتۀ محمد محقق (یک هیأت فراگیر) زادۀ تدبیر و دانش خلیلزاد است که ارمغان آن جز تباهی و
بربادی افغانستان ثمری دیگری نداشته در تحت چنین شرائط صلح پایـدار و آبـرومندانه میسر نخـواهـد بــود.
سوابق ،اعمال ،کردار ،جایگاه و پایگاه مردمی و اهلیت حقوقی یاران پیشین خلیلزاد جدا ً مورد سؤال بوده توقع هرنوع بهبود و
یا نیل به صلح خود فریبی بیش نیست.
صادقانه به عرض می رسانم که من از اعماق قلبم صلح توأم با کرامت ،عزت و حقوق مشروع ملت خواسته ،نیت سوء و
ارادۀ ضدیت و تخریب کار خلیلزاد را ندارم

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند ،می توانند با
"کلیکی" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند.
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