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 صلح امریکا با طالبان،
 به مفهوم معامله چوپان با گرگان!

 
 

 دوم و اخیربخش  
 

 

 رهبران دولت امریکا که برای کشور و مردم خود آزادی، دیموکراسی و ترقی میخواهند و برای

 کشور دیگری دیکتاتوری و نظام طالبانی. به باور من آزادیخواه و دیموکرات شناخته نمیشوند 

*** * *** 
 که آنرا نیز به کمک لینک آتی می خوانید،در پیوست به قسمت اول 
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 اینک نکاتی چند پیرامون دولت افغانستان: 
 

ست؟ و یا چرا « مذاکرات صلح امریکا و طالبان» ها می پرسند دربعضی  ستان در کجا جایگاه دولت افغان
 وجود دولت در مذاکرات صلح کاماًل نادیده گرفته شده است؟

کا و پیاده نظام افغان و بعد تشکیل حکومت یهوایی امر قوایوسیله ه باید یاد آور شد که پس از سقوط نظام طالبانی ب
نظر ساااازمان ملل متحد، تشاااکیل لویه جرگه، تدوین قانون اسااااسااای و انتخابات ولسااای جرگه و ریاسااات قت زیر ؤم

حیث رئیس جمهور در رأس هر سه نهاد دولت قرار داشت و جنگساالران ه جمهوری که دو دوره آقای حامد کرزی ب
سال شتند و در توان در تمام نهاد ها و مقامات مهم نیز 2014 از آغاز تا  آقای کرزی نبود که وجود هر یک  قرار دا

نیروهای امریکایی ها نیز کنار زدن گروه های مسااالح قومی را به ساااود خود و  از گروه های مسااالح را نادیده گیرد 
ر نمی ثؤمتالف بین المللی نمی دیدند و دور کردن آنها را از دولت نیز برای اسااااتقرار نظم و امنیت در افغانسااااتان ئا

 گی کنار زدن شان را ممکن هم نمی دیدند باریکه حتی بدانستند و 
آقای کرزی در ارگ  ۀگفتکمبود پرسااااااونل اداری و فنی در حدی بود که به  ،از جانب دیگر در آغاز تشااااااکیل دولت

شت  کسانی که  حتی برای نوشتن یک موضوع، فردی که بتواند خوب بنوسد و کسی که درست تایپ کند وجود ندا
ر خیال بدساااات آوردن جای بلند و چوکی های پر در آمد و پرکردن جیب های خود بودند، افغانسااااتان بودند همه ددر 

 وجود آمد و به سرعت رشد کرد که تا حال ادامه دارد ه به همین نسبت چور و چپاول در همه نهاد ها ب
، مختلف تعلیمیاما با آنهم به کمک امریکا و دیگر کشااااورهای کمک کننده رفته رفته کارهای زیادی در زمینه های  

شفاف  ۀساختمانی، تجارتی، اقتصادی و غیره به راه افتاد و دو دور ست جمهوری نه چندان  انتخابات پارلمانی و ریا
 ولی تا حدودی قناعت بخش صورت گرفت 
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مگر در انتخابات ریاسات جمهوری بین دوکتور اشارف غنی و دوکتور عبدک که منجر به بحران گردید و سار انجام 
، هنام ریاست اجرایی و تقسیم قدرت پنجاه و اداره ای ب« اطت وزیر خارجه امریکا طرح )حکومت وحدت ملیبا وس
 داخل و ازدر صااااد بین دو طرف تجویز گردید، به رغم هر نوع تخریب کاری از سااااوی جناح دوکتور عبدک  هپنجا

سی مثل زیر بنا های  رئیس جمهور اشرف غنی شب و روز سعی و تالش ورزیدهبا آنهم خارج دولت  سا کار های ا
ه و ترکی، اقتصااادی، مکاتب، پوهنتون ها، بندهای آب و بر ، ساارز سااازی، ایجاد بندر زمینی از طرین ترکمنسااتان

سال ها از  ،اروپا ستان را پس از  و به کمک دولت هند ایجاد راه بحری یعنی بندر چاه بهار در کشور ایران که افغان
 نی و بحری به پاکستان رها ساخته و زمینه بهره برداری را فراهم نموده است وابستگی ترانسپورت زمی

همچنان در جهت دولت سااازی مدرن کار های زیادی بعمل آمده که تنها در حدود شااانزده هزار صاااحب منصاابان و  
و یا به تقاعد  جنراالن به اصطالح پوپکی متکی به پایه های قومی را از وزارت دفاع ملی و وزارت داخله کنار زده

 سو  داده است و در عوض عناصر جوان و تحصیل کرده و مجهز به فن و کار آیی جدید جاگزین شده اند 
در نهاد ها و ادارات ملکی نیز عناصااار سااانتی وانحصاااار گران و میراث خواران قدرت قومی چون ضااایا  مساااعود، 

به پادشاه بلخ و عده ای زیاد دیگری را از مقامات عبدالرشید دوستم، قوماندان اسمعیل خان، عطا محمد نور مشهور 
دولت بیرون نموده، همچنان زنان را طبن شاااایساااتگی شاااان در کرسااای های مسااالکی و اداری ارتقا داده و دور و بر 
داکتر عبدک را چنان خالی ساااااخته که غیر از فیشاااان و یگان ساااافر و حرف های تکراری کار و صااااالحیت دیگری 

 است  برایش باقی نمانده
محمد اشرف غنی شخص معمولی نیست او »و بی جهت نیست که مدیر مسئول روز نامه دان پاکستان نوشته است: 

در حال ساخت چهار راه اقتصادی آسیا در افغانستان و به واقعیت یک شخصیت ملی آگاه و عشن سرشار به اعتالی 
 « کشور دارد و      

دگی از دولت امریکا با طالبان بیشتر از هر وقت دیگر این احساس خطر را اما مذاکره صلح زلمی خلیل زاد به نماین
در میان مردم به وجود آورده که مبادا زیر نام صااالح در توافن با طالبان از طرین تشاااکیل حکومت موقت چنان پس 

ه شااده و بازهم با همان چهر 2001پسااکی بر گشاات صااورت گیرد که بار دیگر مردم و کشااور دچار وضااعیت سااال 
های جنگسااااالر و آتش افروزان خادم دولت های دشااامن افغانساااتان که جز دعوی برسااار قدرت و خلن بحران دیگر 

 کاری از آنها ساخته نیست، قرار گیرد 
زلمی خلیل زاد با »گفته اساااااات:  15/03/2019در مورد صااااااحبت آقای حمدک محب مشاااااااور امنیت ملی که روز 

صاااحبت مذکور ناشااای ار « در پی رسااایدن به قدرت در افغانساااتان اسااات مشاااروعیت زدایی از حکومت افغانساااتان
مذاکرات مبهمی اساات که زلمی خلیل زاد نماینده دولت ایاالت متحدۀ امریکا با طالبان سااخن را بجایی رسااانده اند که 
دم با طرح دولت موقت موجودیت دولت افغانسااااااتان را زیر سااااااوال برده و به هر فکر و حدس و گمانی در میان مر

اما افراد و جناح  بی مورد نبوده،دامن زده اساات  بنابرآن سااخنان آقای محب بحیث مساائول نهاد شااورای امنیت ملی 
قرار داده خالف منافع کشور تعبیر کرده، شروع به های مخالف رئیس جمهور از داخل و خارج سخنان وی را بهانه 

 تبلیغات زهر آگین نموده اند 
د چنین تبلیغ می کنن یهیچ وجه نا مناسااب و خالف منافع کشااور نبوده بلکه معترضااان بخاطرسااخنان آقای محب به  

که خود از قدرت ساااااایاساااااای بدور مانده اند و در حقیقت امر برای اینکه خود را دایی مهربانتر از مادر به طالبان و 
 راضاتی را به راه انداخته اند  نزدیک به سیاست های امریکا و پاکستان در قبال افغانستان نشان دهند، چنین اعت

سااال از تشااکیل آن می گذرد و به بساایار دشااواری تا کنون کمی هژده اگر چنین نباشااد پس چگونه یک دولتی را که 
نهاد های آن ریشااه گرفته بخصااوص نهاد های امنیتی آن که توانسااته اند بجای بیش از یکصااد هزار نیروهای ایتالف 

وریسااتی با شااهامت و قاطعیت مبارزه نمایند، نادیده گرفته و دولت را بمثابه یک تیم در بین المللی علیه گروه های تر
ردیف طالبان مزدور و جنگساالران قرار دهند و یا چنان از دست آورد های دولت چشم پوشی نمایند که گویا اصال 

نباشااد که در رأس آن را مطرح می نمایند و معلوم هم موقت هیچ کاری صااورت نگرفته باشااد، که صااحبت حکومت 
 حکومت چه کسی و یا کدام نهادی قرار داشته باشد؟ 

 
 حب مبه این ارتباط داکتر عبدک عبدک در بازی دو پهلوی همیشااااااگی خود نیز در جمع اعتراض کنندگان علیه آقای 

مشاااور امنیت ملی پیوسااته چون در این اواخر در اثر از دساات دادن حمایت شااورای نظار و جمعیت اسااالمی کامالً 
را رد  قتؤزیر پایش خالی شده است، وی که تا چند روز قبل همواره از موضع رئیس جمهورغنی طرح حکومت م

ځلمی ف غنی روی برنامه مذکرات که می بیند جناح اشاااااااراکنون می کرد و روی انتخابات اصااااااارار می ورزید، 
رفته خود را نادیده گ ۀر موضع داده حرف های گذشتیخلیلزاد اختالف پیدا کرده است، دفعتاً یکصد و هشتاد درجه تغی

مه ؤبا اگر و مگر حکومت م 17/03/2019و روز جمعه  با برنا یب خود را موافن  بدین ترت ید کرد و  تائ قت را 
د  به این آرزو و امید که هرگاه حکومت موقت با شاارکت طالبان و دیگر جنگساااالران خلیلزاد نشااان داځلمی  ۀمذاکر

 به راه افتد، او از نظر تصمیم گیرندگان به دور نماند 
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خلیلزاد با طالبان بیشااتر ازهمه باعث خوشااحالی و پیروزی دولت پاکسااتان شااده اساات، چنانکه ځلمی صاالح  ۀمذاکر 
 سرحددر میان مردم قبایلی باجور در نزدیکی  جرگه ای در  15/03/2019عمران خان صدراعظم آن کشور روز 

 به زودی جنگ پایان یافته و یک» گستاخانه مثلیکه رهبر مردمان دو طرف خط دیورند باشد، گفته است: ،افغانستان
کشااااور حکومت خوب در افغانسااااتان ایجاد خواهد شااااد، حکومتی که از همه افغان ها نمایندگی کرده و صاااالح در آن 

سخنان مذکور با اعتراض تند بسیاری افغان ها روبرو شده است، و وزارت خارجه افغانستان این « تأمین شود      
اظهارات عمران خان را مداخله در امور داخلی افغانسااتان دانسااته و در پیوند به آن نماینده ساافارت پاکسااتان در کابل 

 ده است را احضار و نامه ای احتجاجیه ای را به وی سپر
خلیلزاد با طالبان استنباط می شود واقعاً موقف دولت در حد یک تیم مد نظر قرار گرفته شده ځلمی آنچه از مذاکرات 

ساااخنی در میان نیسااات، بی تفاوتی امریکا در قبال دولت  اسااات و از موضاااوع انتخابات طبن قانون اسااااسااای اصاااالً 
افغانستان و قانون اساسی، آینده کشور را در ابهام قرار داده است، گرچه دولت در این سردرگمی و تشویش از آینده، 

 که ممکن بوده تپ و تالش به خرچ داده مثالً وزیر دفاع خود را برای جلب حمایت دولت هند به آن کشااااااور یتا جای
فرسااتاده و پس از اطمینان هر نوع کمک مورد ضاارورت از سااوی دولت مذکور، در این روزهای نزدیک هیاتی را 
هم به ایران فرستاده تا بدینوسیله به امریکا و پاکستان بفهماند که اگر عمالً دولت افغانستان را تحت فشار قرار دهند 

خت و اجازه نخواهد داد این همه قربانی را که سال ها مردم از این دو طرین به رفع نیازمندی های خود خواهند پردا
بار دوم رسااایدن به ریاسااات جمهوری امریکا و خواسااات که در خیال متحمل شاااده اند، فدای خواسااات دونالد ترامپ 

 طالبان و حکومت پاکستان نماید  
ه قرار بوده عطا محمد نور موضوع تازه ای که گفته می شود بعد از سفر یک تعداد نخبگان و سران قومی به روسی

والی سااابن بلخ در توافن با عدۀ دیگری از جنگساااالران از طرین به راه اندازی حرکت های اغتشاااش آمیز در بلخ، 
یا خود مختاری مناطن شااامال کشاااور را اعالم نمایند  نزدیک به  در پی آن بوده اند که به آن گونه حکومت موقت و

 هن والی جاگزین عطا محمد نور در بلخ که از طرین تلویزیون طلوع پخش شد بواقعیت بودن این موضوع از سخنا
با یک پالن ساانجیده و دقین تحت رهبری وزیر دفاع و دساایسااه، خوبی پیداساات  خوش بختانه دولت با اطالع از این 

شدن یک  با کشتهکه پس از یک درگیری مختصر رفته داخله همراه با یک تیم کماندو و چند پروند هلیکوپتر به آنجا 
جای قوماندان امنیه ساابن فرد دیگری ه نفر و زخمی شادن هژده نفر طرح شاوم و خائینانه به شاکسات مواجه شاد و ب

شته و وزرای مذکور م ست قوماندانی آن والیت گما و  فقانه به کابل برگشتند ؤرا که از کابل با خود آورده بودند به پ
 نوروز باستانی به بلخ رفته از موضع قدرت با افتخار سخنرانی نمود   مناسبت تجلیل از ه اینک رئیس جمهور ب

که هیچ قدرت و توانی در دولت نمی بینند و روی  یاشاااره به واقعۀ اخیر در بلخ به این لحاظ صااورت گرفت تا آنهای
ز از هبلکه بخصاااااوص نیروهای امنیتی بیشاااااتر از هر وقت دیگر مج ،آن حسااااااب نمی کنند دریابند که چنین نیسااااات

دفاع از هر حرکت خالف منافع ملی  ۀآماد تحصااایل کرده و تجهیزات خوب نو ساااازی و صااااحب منصااابان جوان و
 هستند 

 در برابرمی باشد از نظر دور نداریم که صحبت آقای محب مشاور امنیت ملی که مسلماً در توافن با رئیس جمهور 
ر حن بوده و اگر مقامات و نهادهای دولت در همچو مواقع خلیلزاد کامالً بځلمی مذاکرات مبهم و تشاااااویش بر انگیز 

حرکت های منفی داخلی و خارجی از خود عکس العمل الزم را نشاااااان ندهد، یک دولت خاموش و  و زد و بند ها و
 بی عمل را نه امریکا و نه هیچ دولت دیگر و حتی افراد و گروه های داخلی هم تحویل نمی گیرند 

رئیس جمهور  "دونالد ترامپ"معلوم اسااات که بیشاااتر از هر چیز این مذاکرات با طالبان شاااده  آنچه باعث راه اندازی
ت ریاسااااه می خواهد برای بار دوم بخواسااااته با راه اندازی این مسااااایل و تبلیغات عوام فریبانه ایاالت متحدۀ امریکا 

ا که به مردم امریکا داده بود همانا مهمی ر ـاااااااۀجمهوری آن کشور برسد، به این مقصد قبالً وعده ای انجام دو مسأل
نااً ب میان امریکا و مکسیکو و پایان بخشیدن به طوالنی ترین جنگ در افغانستان بوده است   سرحدساخت دیوار در 

از آنجائیکه بیش از پنج شاااش ماه دیگر به مبارزات میان دوره ای و یا میان حزبی آن کشاااور باقی نمانده اسااات، باید 
به همین نسااابت در قسااامت پایان بخشااایدن به جنگ افغانساااتان، به نمایندگی از وزارت  پیش کشاااد ورا این دو مساااأله 
ل را دنبال نماید  اینکه ئخلیلزاد را گماشاااااته تا با رهبران طالبان در دوحه پای تخت قطر مسااااااځلمی خارجه امریکا 

یست ولی او می خواهد از این موضوع صلح جنبه عملی را به خود خواهد گرفت یا خیر چندان برایش مهم ن ۀمذاکر
 در تبلیغات به نفع خود استفاده نماید به عنوان موفقیت 

و اینکه رهبران دولت پاکستان چگونه راضی شده اند با امریکا همکاری کرده پای طالبان را به مذاکره بکشند، شاید 
زیرا  تی طالبان در افغانستان به نفع نبودهدریافته باشند که در این فرصت بیش ازاین حمایت از فعالیت های تروریس

جهان دریافته که منبع اصاااالی تروریزم پروری پاکسااااتان بوده و آن دولت نزد همه اعتبارش راً باخته، متوجه اند که 
چنانکه از دوسااال بدینسااو بساایار تجرید شااده و کمک های امریکا را نیز از دساات داده اساات  پس احتماالً به این دلیل 

ا را باالی پاکستان کم کرده و هم در عوض با حاضر شده خواهند بود پای طالبان را به مذاکره بکشند که هم فشار ه
دریافت صاااد ها میلیون دالر جیب های خود و رهبران طالبان را نیز پر نموده و باالخره شااااید مهمتر از هر چیز به 
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اگر بیش از این به جنگ در افغانساااااااتان ادامه دهند بدون حمایت امریکا اند، این دلیل که رهبران پاکساااااااتان دریافته 
بری طالبان را روسااایه و ایران بدسااات گرفته علیه پاکساااتان، امریکا و عربساااتان ساااعودی از آنها اساااتفاده ممکن ره
 نمایند 

 از جمعبندی قسمت اول و دوم من به این نتیجه و باورم :
و هیچ یک جنگسااااااالر دیگر تن قت تحت رهبری طالبان ؤرئیس جمهور اشااااارف غنی به تشاااااکیل حکومت م – 1 

 ذ پاکستان را در افغانستان نخواهد پذیرفت  و نفونخواهد داد 
شااریعت اسااالم در شاارایط  رهبران نظامی و ملکی پاکسااتان می دانند که طالبان به غیر از اتکا به احکام دین و - 2

موجود چیزی و دانشی برای حکومت کردن با دیگران در افغانستان ندارند که بتوانند نقشی را به نفع پاکستان بازی 
بنااً خواساات پاکسااتان اینساات یا طالبان باید در رأس حاکمیت افغانسااتان باشااند و یا کماکان جنگ ادامه داشااته  نمایند 
 باشد 
دولت ایاالت متحدۀ امریکا هم حاضر نخواهد شد به خواست طالبان رهبری دولت افغانستان را بدست آنها و غیر  -3

سرپرست وزارت دفاع امریکا در کنفرانس بروکسل گفته  "پاتریک شاناهن"مستقیم بدست پاکستان بگذارد، چنانکه 
تان به تنهایی صاااااااورت نمی گیرد  و امریکا به تنهایی  که هیچ گونه خروج بالقوۀ نظامیان امریکایی از افغانسااااااا

نیروهایش را در افغانساااااتان کاهش نخواهد داد  دولت های عضاااااو ناتوهم بارها مخالفت شاااااان را به اساااااتقرار نوع 
نی در افغانساااااااتان اظهار داشاااااااته اند  پس خروج کامل قوای امریکا و ناتو به این زودی قبل از آغاز حکومت طالبا

که در مثبتی  تحوالتاز حاال و تا آن زمان  2024مبارزات انتخابات امریکا ممکن نخواهد بود، حتی تا قبل از سااااال
  افغانستان و منطقه کامالً عوض خواهد شد   ۀچهربی تردید  است،جریان 
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