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مذاکرۀ امریکا با طالبان
برای صلح و یا تحمیل پروژه داعش – طالب
در عوض کمپنی بلک واتر
رسانه های داخلی و جهانی به تاریخ دوازدهم مارچ سال  ۲۰۱۹پس از سیزده روز مباحثه پشت در های بسته
ختم بدون نتیجه پنجمین دور مذاکرات نماینده گان امریکا و طالبان را در دوحه مرکز قطر اعالم کردند .هکذا
سخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا گفت که " خلیل زاد در مذاکرات شش روزه اش با طالبان در
دوحه روی خروج نیروهای خارجی از افغانستان در ظرف  ۱۱ماه نیز به توافق نرسیده است .اما زلمی خلیل
زاد مسؤول هیئت نمایندگان امریکا برای این مذاکرات کمی بعد از انتشار اخبار اختتام دور پنجم مذاکرات از
راه تویتر خویش اعالم داشت که " ما روی دو موضوع یعنی ( پیش نویس جدول زمانی خروج نیرو های بین
المللی) و( اقدامات مؤثر مبارزه علیه تروریزم) به توافق رسیدیم و نهایی شد و همچنان نوشته است که "برای
رسیدن به صلح باید روی دو مورد دیگر یعنی ( گفت و گو های بین االفغانی) و (آتش بس همه جانبه) نیز
توافقی صورت گیرد ".همچنان شبکه خبر رسانی DRY NEWS

پاکستان از قول ذبیح هللا مجاهد

سخنگوی طالبان نوشت که " طالبان بعد از ختم پنجمین دور مذاکرات بصراحت اعالم کردند که خروج نیرو
های خارجی یگانه پیش شرط ما برای مذاکره میباشد و هیچ توافقی بدون اجرای این پیش شرط صورت
نمیگیرد"
اگر نماینده امریکا خلیل زاد برای اغوا و مغشوش ساختن اذهان عامه اخباری را منتشر میسازد و یا طالبان با
استفاده از فرصت به دست آورده بزرگ نمایی میکنند ،همه و همه فرسنگ ها با اصل اجندای مذاکرات فاصله
دارند .طوریکه در نوشتۀ قبلی ام در آغاز مذاکرات دوحه زیر عنوان " درنگی بر تالشهای صلح امریکایی در
قبال جنگ افغانستان" در این زمینه نگاشته ام :همکاری بالقید وشرط پاکستان در این پروسه بسیار سوال بر
انگیز جلوه میکند .زیرا از اوایل سال  ۲۰۱۲حکومت امریکا کمکهای نقدی  ۱۰۰میلیون دالری ساالنه اش را
برای پاکستان قطع کرد و اخیرآ همچنان کمک  ۳۰۰میلیون دالری اش را به پاکستان نیزقطع کرده و ترامپ
رییس جمهور امریکا پاکستان را شریک غیر قابل اعتماد توصیف کرد .اما بعد از سفر مایک پمپیو وزیر
خارجه امریکا به پاکستان و مالقات اش با مقامات پاکستانی آنها بالفاصله بتاریخ  ۲۲اکتوبر سال روان مال
عبدالغنی برادر که از چهره های سرشناس و کلیدی طالبان شمرده میشود و از هشت سال بدینسو در زندان
پاکستان بسر میبرد آزاد ساختند .موصوف در سال  ۲۰۱۰از جانب نیرو های امریکایی دستگیر و به نظامیان
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پاکستانی سپرده شده بود ،در آنزمان گفته میشد که موصوف مذاکراتی پنهانی را با حکومت افغانستان بخاطر
قط ع جنگ به پیش میبرد که دولت افغانستان این مذاکرات را برای تآمین صلح در کشور بسیار موثر می
پنداشت و به همین لحاظ بعد از زندانی شدن موصوف در همان سالها چندین بار هیآت های رسمی شامل
نمایندگان وزارت های امور خارجه ،دفاع ،اداره امنیت ملی و شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان سفر
کردند و پیشنهادات مشخصی را برای رهایی این مال برادر با جانب پاکستانی مطرح کردند که هیچ ثمری را
در قبال نداشت .چه شد که به یکباره پاکستانی ها در همکاری نزدیک با مقامات امریکایی قرار گرفتند؟
از اینجاست که میتوان به عمق این ماجرای شوم پی برد که این فعل و انفعاالت برای کشور ما میمون نیست.
زیرا همین خلیل زاد تهداب حکومتی را با رو پوش جلسه بن در افغانستان نهاد که جنگ را در کشور ما به
ابعاد وسیعتر و نیرومند تر از قبل رهبری کرد و طالب را دوچندان مسلح تر و مجهز تر و در پهلویش گروه
های اهریمنی داعش رانیز برای اهداف استراتیژیک اش در اکناف کشور ما جابجا ساخت .صد ها هزار نفر
بطور لجام گسیخته مسلح ساخته و زور گویان بیشماری را در سراسر افغانستان چون ملوک الطوایف برای
چاپیدن مردم جابجا و حمایت کردند .این نماینده جهنم ساز امریکا نه تنها کشور ما را به جهنم مبدل ساخت و
در پی اشتعال بیشتر این جهنم میباشد بلکه کار نامه های سیاهش کشور عراق را به قطب بندی های بسیار
عمیق قومی و مذهبی کشانیده و جنگ را در سراسر آنکشور نیز مشتعل ساخت.
از تحلیل وضع چنین استنباط میتوان کرد که شتاب بیش از حد نمایندۀ امریکا خلیل زاد در تدویر و پیش برد
مذاکرات با طالبان همانا اجرایی شدن سریع فرمان ترامپ رییس جمهور امریکا مبنی بر خروج قوای آنکشور
از افغانستان وجستجوی ذرایع کم هزینه تر برای پیشبرد اهداف استراتیژیک شان در منطقه میباشد .زیرا بر
اساس گزارش مجلس سنای امریکا در نزدیک به دو دهه جنگ در افغانستان ایاالت متحده امریکا حدود دو
تریلیون یا دو هزار میلیارد دالر هزینه کرده است و تا هنوز هم حدود  ۲۱میلیارد دالر ساالنه موجودیت قوایش
در افغانستان هزینه بر میدارد .در همین راستا بتاریخ  ۲مارچ سال روان سناتور رند پال پسر رایان پال نماینده
بسی ار سر شناس مجلس سنا از حزب جمهوری خواه و سناتور تام اودل از حزب دیموکرات الیحه را بنام
افغان  AFGHANبه مجلس سنای امریکا پیشنهاد کردند ودر این الیحه ضرب االجل یکساله برای خروج
نیروهای امریکایی از افغانستان تعین گردیده است و بر اساس این طرح تمام مسولیت های امنیتی و تاسیسات
امریکائیان در افغانستان به دولت افغانستان تحویل داده شود .در این الیحه آمده است جنگ بی پایان افغانستان
امنیت ملی ما را تضعیف میکند ،نسل های کنونی و فردای ما را زیر قرضه های هنگفت قرار داده و دشمنان
زیادی را برای تهدید ما خلق میکند.
بنآ تمام این شتاب ها بر یک چیز اتکا دارند و آن منافع ایاالت متحده امریکا با هزینه کمتر و قابل پرداخت البته
از نظر ترامپ  .آنها در گام نخست خصوصی سازی جنگ را در افغانستان مطرح کردند برای این کار ایریک
پرنس  Erik Princeجنگ پیشۀ نامدار نیروی بحری امریکایی که سالها مدیریت ارشد جنگ را در ایاالت
متحده امریکا عهده دار بود و در سال  ۱۹۹۲کمپنی بلک واتر را تآسیس کرد ،و در جریان جنگ عراق که
بیش از  ۰۰شرکت امنیتی را در سرتاسر عراق اداره میکرد قرارداد های این شرکت با دولت امریکا بیشتر از
یک میلیارد دالر بود و بعد از حمله امریکا به افغانستان و استقرار نیرو های مسلح آنکشور در افغانستان نیز
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کمپنی بلک واتر دست به تآسیس ده ها شرکت خصوصی امنیتی زد و در سال  ۲۰۰۹ایریک پرنس نام شرکت
اش را به ایکس آی سیستمز  XI SYSTEMSتعویض کرد .موصوف از سال  ۲۰۱۲بدینسو سفر هایی به
افغانستان د اشته و در زمینه خصوصی سازی جنگ در افغانستان مذاکرات آشکار و پنهانی را با رجال افغانی
خاصتآ با آنهایی که در تفاهم ضمنی و نزدیکی با طالبان قرار داشتند راه اندازی کرد و بر اساس تبصره های
رسانه های درون مرزی و سوسیال میدیای افغانی در این مذاکرات از جانب ایریک پرنس در صورت توافق با
خصوصی سازی جنگ حتی وعده برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو نیز داده شده بود.
امریکائیان در طول زمان سیطره شان در افغانستان سعی فراوان به خرچ دادند تا بر اساس بر آورد های شان
همه سکتور ها را در افغانستان منجمله سکتور امنیت و دفاعی را نیز خصوصی سازند .به این منظور آنها به
وسیلۀ گماشتگان شان و کمپنی بلک واتر شرکت های امنیتی را در کشور ما راه اندازی کردند که نتایج خون
بار آن تا کنون جان و مال مردم ما را گرفته و تمام فعالیت های نقل و انتقاالت اسلحه ،مهمات و مواد انفجاری
را همین شرکت ها د ر بدل در آمد های هنگفت عهده دار بودند و هنوز هم هستند و طرح حکومت افغانستان
برای توسعه و اکمال قوای مسلح با ظرفیت تامین امنیت کل کشور و دفاع در برابر تجاوز خارجی را به بهانه
های مختلف تا امروز به عقب انداختند .در توافق های مقدماتی امریکائیان برای لشکر کشی در افغانستان با
پاکستان موجودیت یک افغانستان بیطرف فاقد قوای مسلح وعده شده بود .بر اساس همین توافق در اوایل تربیت
نیرو های امنیتی خصوصی زیر نام پلیس با پاکستان منعقد گردید و هزاران تن از فارغان اکادمی های امنیتی
پاکستان زیر نظر اداره استخبارات نظامی پاکستان  ISIبعد از فراغت شامل دستگاه های امنیتی خصوصی و
دولتی کشور ما گردیدند .اما خصوصی سازی جنگ در افغانستان مشکل حقوقی دارد ،بر اساس ماده پنجم
قانون اساسی کشور دفاع از استقالل ،حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از
وظایف اساسی دولت میباشد .بنآ موجودیت هر نوع شرکت و تاسیسات خصوصی در عرصه امنیتی و دفاعی
مغایر احکام قانون اساسی کشور بوده و بر اصل انحصاری دولت در این عرصه در منافات میباشد.
حاالچرا امریکائیان مصمم اند تا آن طالبان را که به بهانه حضور و فعالیت شان در افغانستان در ظرف هژده
س ال بیرحمانه ده ها هزار مردم بیگناه ما را کشتند و معیوب ساختند دو باره میخواهند بر سر قدرت و یا
شریک قدرت بسازند؟ در حالیکه این سازمان جهنمی تروریستی بنابر تعلقیت و روابط اش با القاعده و
سازمانهای تروریستی جهانی بحیث سازمان تروریستی در لیست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارد که بر
اساس گزارش ماه جنوری سال روان سازمان ملل متحد منتشره ماه فبروری امسال منتشر با وصف حضور پر
رنگ هژده ساله قوای مسلح امریکا و ناتو ،سازمان القاعده ،داعش و سایر سازمانهای تروریستی تا کنون
همچنان از افغانستان به حیث پناهگاه امن برای خود و خانواده هایشان استفاده میکنند ،این گزارش همچنان
حضور فعال القاعده در وجود طالب و داعش در اکثر والیات افغانستان خاصتآ در والیت بدخشان ،تخار،
جوزجان و فاریاب که بیشتر نیرو هایش از مردمان ایغور چین بنام جنبش اسالمی ترکستان شرقی که تحت
رهبری حاجی فرقان و معاونیت مولوی ابراهیم ،گروه تروریستی جماعت انصارهللا تاجکستان ،گروه
تروریستی جهاد اسالمی ازبک ،گروه تروریستی حقانی در والیات جنوبی و جنوب شرقی و سایر نیرو های
تروریستی یکجا با طالبان و آموزگاران عربی القاعده فعاالنه به فعالیت های تروریستی هم درافغانستان و هم
در کشور های همجوار مشغول اند ،ولی با این همه اسناد انکار ناپذیر امریکائیان بدون در نظر داشت اصول
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روابط بین الدول با این گروه های اهریمنی باب مذا کره را باز و از قراین پیداست که آنها را دو باره میخواهند
بر سرنوشت کشور و مردم ما حاکم سازند؟
نا گفته پیداس ت که این گروه ها مجریان سیاست های امریکا در منطقه بوده و تهدیدی اند علیه چین ،ازبکستان،
تاجکستان ،قرغستان و فدراتیف روسیه که بهانه امریکا در لشکر کشی به افغانستان هم به همین منظور
صورت گرفته است .حاال امریکا در زیر فشار های اقتصادی توان پرداخت هزینه های این لشکر کشی را که
در باال از آن ذکر بعمل آوردم ندارد ،ولی نمیتواند به این سادگی از این ستراتیژی هم صرف نظر کند زیرا
طراح این سیاست در جنوب آسیا زلمی خلیل زاد شاگرد وفادار زیبیگنیو بریژنسکی و سامویل هانتینگتون
میباشد او در ادارات امنیت ملی و مطالعات استراتیژیک ایاالت متحده امریکا البی های فراوان برای خود
دست و پا کرده است و بوسیله آنها فشار مضاعف می آورد تا طرح های بریژنسکی را در جنوب آسیا عملی
سازد .و از طرفی با گسترش روابط اقتصادی و سیاسی چین و پاکستان و سرمایه گزاری های چندین میلیارد
دالری جمهوری مردم چین در پروژه شاهراه ابریشم ،بندر گوادر و سایر تاسیسات لوژستیکی ،انرژیتیک و
ریکتور های اتمی در پاکستان ،هم اکنون چین بزرگترین صادر کننده تسلیحات به پاکستان میباشد ،چین دومین
شریک بزرگ تجارتی پاکستان میباشد و پاکستان ضمن حمایت همه جانبه از مواضع چین در جنوب آسیا منافع
آنکشور را در ابعاد مختلف تآمین میکند .که باعث نگرانی های شدید استراتیژیست های امریکایی گردیده و
پاکستان رفته رفته از ردیف کشور های قابل اعتماد امریکا و انگلیس خارج گشته و در ردیف کشور های حافظ
منافع چین قرار گرفته است از این جاست که عمران خان صدراعظم پاکستان میگوید که (از این پس پاکستان
عسکر مزدور برای هیچکس نخواهد بود).
اکنون امریکا به عنوان کشور طراح طالبان و تمویل کننده آن در این همه سالها این حق را به خود محفوظ
نگهداشته تا در مقاطع معین بحیث وسیله فشار علیه چین ،فدراتیف روسیه ،ایران و کشور های شامل حوزه
نفوذ جمهوری فدراتیف روسیه استفاده کند .حاال که امریکا توان پرداخت هزینه های استقرار قوایش در
افغانستان بحیث نیروی بازدارنده گسترش و توسعه نفوذ چین ،روسیه و ایران در منطقه را ندارد بنآ این طالبان
اند که اگر در همکاری با داعشیان قرار داشته باشند این مزاحمت ها و فشار ها روی پروژه های جدایی طلبان
ایغور زیر نام ترکستان شرقی ،جهاد گران تاجک و ازبک ،جهاد گران امارت اسالمی قفقاز و سایر نیرو های
مسلح تروریستی که از جانب سازمان استخبارات امریکا CIAدر همکاری با سازمان استخبارات نظامی
پاکستان ISI

تاکنون تعلیم و تربیه ،تسلیح ،تجهیز ،سوق و اداره میگردید و برای مقاصد سیاسی و

استراتیژیک بسیار کارآمد بودند .فعالیت این نیرو ها در سالهای پسین بیشترین مزاحمت ها را در ایالت
سینکیانگ چین در وجود جدایی طلبان ایغور و راه اندازی تظاهرات مسلمانان  ،برهم زدن نظم و اخالل امنیت
و قاچاق مواد مخدر در تاجکستان ،ترافیک مواد مخدر و پولشویی در ازبکستان و مزاحمت های بسیارمخرب
و فعالیت های تروریستی در ساحه قفقاز فدراتیف روسیه اثرات بسیار زیانبار مادی و معنوی در جوامع متذکره
داشته که همه در راستای منافع استراتیژیک امریکا صورت میگرفت.
با پر رنگ شدن نقش چین ،هند و ایران در جنوب آسیا و قرار گرقتن پاکستان درمحور منافع چین دیگر این
گروپ های تروریستی طالب و داعش و سایرین چون تروریستان اجیر و کرایی بالثر داد و ستد های پنهانی به
کشور های چین ،ایران ،روسیه و ازبکستان به اجاره ویا کرایه داده میشود که برگزاری مالقات ها و تدویر
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مجالس و محافل با طالبان در چند سال پسین بیشترینه برای امتیاز گیری بیشتر و به رخ کشیدن کارت های
برنده است که بازیگران منطقوی و جهانی این بازی بزرگ به رخ همدیگر میکشند .چنانچه در باال تذکر دادم
در اواخر سالهای  ۲۰۰۹و اوایل ۲۰۱۰زمزمه هایی از مذاکرات مقامات امنیتی افغانستان با مال عبداغنی
برادر که در آنزمان مسؤول شورای کویته معرفی میشد برای آتش بس و قطع فعالیت های تخریبی بگوش
میرسید .بر اساس گزارشات آژانس های خبری آنزمان بالفاصله اداره اطالعات مرکزی امریکا CIA
موصوف را دستگیر و به اداره استخبارات نظامی پاکستان  ISIتسلیم کرد.
در گام نخست اگر ایاالت متحده امریکا بمنظور مبارزه با تروریزم در افغانستان لشکر کشی کرده و مال
عبدالغنی برادر یکی از مهره های کلیدی بنام مسئول شورای کویته طالبان این گروه تروریستی شامل لست سیاه
شورای امنیت ملل متحد و اکثریت کشور های جهان با هویت افغانی قرار داشت چرا به پاکستان کشوری که
هیچگاه در امر مبارزه با تروریزم نه تنها صادق نبوده بلکه خود موجد ،پرورش دهنده ،تسلیح و تجهیز کننده
تروریزم بود( مراجعه شود به گزارشات کنگره ایاالت متحده امریکا در سال  ) ۲۰۱۰تسلیم دادند؟
از طرف دیگر اگر امریکائیان در امر پایان جنگ و قطع فعالیت های تروریستی تروریستان صادق بودند چرا
این شخص را که در آنزمان برای قطع فعالیت های تروریستی مصروف مذاکره با دولت افغانستان بود درست
در همان مقطع دستگیر و به مرکز دشمنی پاکستان با افغانستان یعنی  ISIسپردند؟
در طول سالهای  ۲۰۱۰و بعد از آن دولت افغانستان ،وزارت امور خارجه ،اداره امنیت ملی و شورای عالی
صلح طی مذاکرات رو در رو و سفر های ممتد خواهان تسلیمی مال عبدالغنی برادر شدند ولی مقامات
پاکستانی هرنوع بحث را در این زمینه از اجندای مذاکرات خارج میکردند ،چه اتفاق افتید که با رفتن زلمی
خلیل زاد به پاکستان بال درنگ مال برادر آزاد شد و با وصف موجودیت نامش در لست سیاه تروریزم بین
المللی به قطر سفر کرده و مسئول دفتر طالبان در قطر و رهبر طالبان ارتقآ درجه کرد؟
جواب سواالت مطرح شده و ده ها سوال دیگر در همین ردیف به صراحت بما میرساند که ایاالت متحده
امریکا و هیچ کشوری دیگر نه تنها برای ما صلح نمی آورند ،بلکه کشور ما را بیشتر در منجالب آشوب های
متعدد دیگر غرق ساخته و از آب گل آلود ماهی میگیرند ،امریکائیان در بعد داخلی میخواهند با امتیاز دادن
طالبان در میان اراکین دولتی و قوماندانان لجام گسیخته موجود برایشان جای پای ایجاد کنند که به این ترتیب
حکومت های موازی را در مقابل حکومت مرکزی ایجاد کرده و چون تکرار حوادث دهه نود جنگ داخلی را
در میدهند و به این ترتیب کشور های همسایه برای حفظ منافع شان در کنار یکی از این حکومت های موازی
قرار گرفته و به حمایت آن میپردازند .بعد از اجالس طالبان و همقطاران شان در مسکو تمرد و برخورد
مسلحانه عطا محمد نور با تقرر قوماندان پولیس جدید والیت بلخ اولین نشانه های این بازی خطرناک ضد ملی
میباشد .دیگران از این قماش نیز در گوشه و کنار کشور در انتظار سیر حوادث اند .همچنان روند مذاکرات با
طالبان در غیاب حکومت افغانستان جواب ایاالت متحده امریکا برای خدشه دار ساختن و تضعیف موقف بین
المللی دولت افغانستان نیز است که در سالهای اخیر در تحت رهبری حکومت موجود مورد پشتیبانی جامعه بین
المللی قرار گرفته است .در مقابل یک سازمان تروریستی بنام طالب را در انظار جهانی صاحب امتیاز نشان
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میدهند و گویا بزعم خودشان از مشروعیت برخوردارش کرده و برایش ذهنیت مساعد بین المللی ایجاد میکنند.
اما از موضع گیری های بین المللی چنین بر می آید که مذاکرات و توافق امریکا با طالبان موقف و اعتبار بین
المللی امریکا را زیر سوال برده و تیزس های بوش پسر را که در سال  ۲۰۰۲به صراحت اعالن کرد" ما با
تروریست ها مذاکره نمی کنیم" را همچنان بی اعتبار ساخت و جهان را به این باور میرساند که ایاالت متحده
امریکا متحد غیر قابل اعتماد بوده و مناسبات بین المللی را وادار به یک باز نگری به مناسبات شان با ایاالت
متحده امریکا میگرداند.
در این گیر ودار مردم و نخبه گان ما باید به این باور برسند که یگانه راه برای رسیدن به مقصد صلح ،ثبات،
منافع ملی ،حاکمیت ملی ،رشد اقتصادی و همه ارزش های جامعه انسانی فقط و فقط مربوط عناصر داخلی
میباشد که از روی درایت تخصصی و حکومت داری خوب در شرایط حاضر سکان لرزان حکومت را در
مسیر منافع ملی ثابت نگهداشته و با همه داشته ها و امکانات از حاکمیت ملی دفاع صورت گیرد ،حکومت و
دستگاه دیپلوماسی از تمام امکانات برای یک اعتماد سازی منطقوی در چوکات منافع جانبین دست بکار شود.
ما نباید با کشور های همسایه شاخ به شاخ شویم زیرا حکم منافع ملی غیر آنرا میرساند در شرایط موجود
همانطوریکه در کنفرانس های جهانی سالهای اخیر عده قابل مالحضه کشور های جهان رویهمرفته از موضع
دولت افغانستان حمایت شان را ابراز داشتند از این فضای ایجاد شده بیشترین استفاده صورت گیرد و فشار
محسوس باالی کشور هاییکه ما را با همسایگان ما در تقابل قرار میدهند از طریق مجامع بین المللی وارد آید.
همه مردم کشور خاصتآ مسؤولین امور و نخبگان امور سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در شرایط
موجود خود را برای یک امر بزرگ ملی یعنی افغانستان بدون اتکا به خارجیان آماده سازند .برای اینکار همه
باید به یک فراخوان ملی نا نوشته و اعالم ناشده باور مند گردند که هیچکس جز خود افغانها منافع ملی
وحاکمیت ملی شان را تآمین کرده نمیتوانند و برایشان صلح نمی آورند .تا دیر نشده همه مردم با اتحاد و یکدلی
با یک صدا به دور دولت و حاکمیت مرکزی حلقه زده ونگذارند پالنهای خصمانه ضد ملی یکبار دیگر ما را به
یک جنگ داخلی سوق دهد .وظیفه جوانان با احساس کشور که امروز و فردای این وطن به آنها تعلق دارد
است که در برابر هر حرکت زور گویانه و قوماندان ساالری لجام گسیخته ایستاده شده و نگذارند با سرنوشت
آنها و کشور شان بازی شود .لحظات برای کشور و مردم ما بسیار سر نوشت ساز است و مستلزم اراده جمعی
برای دفاع از وطن و نوامیس ملی میباشد .به این خواست مادر وطن لبیک بگوییم سر فرازی از آن مردم
ماست.
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