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 16/09/2019                دوکتور محمد عثمان تره کی

 
 !است افغانستان مسلح قوای ما مخاطب بار این

 
پیام قوای مسلح افغانستان را به آدرس نویسنده حواله کرده است. من « خیلی پردیس سباک»نام مستعار  شخصی با

 طرح سواالت حساسیتد، درب مشاجره راباز کنم. اما نی که هویت خود را پنهان میکنمعموالً متمایل نیستم با اشخاص

 خیل سباکی برداشت خود را از اوضاع با محترم پردیسیزه شد که گان ،یز در یک مقطع زمانی سرنوشت سازگبران

ه و چ هدایت میشود؟کجا از  ؟ پردیس کیستو هم فکران وی شریک بسازم بی آنکه این پرسش را مطرح کنم که 

  ؟سواالت خود دارد طوالنیطرح طومار قصدی از 

آغاز شده است، با پردیس که با کالنکاری بی ادبانه  ۀنوشت ۀمقدمبه  جدیت و متانتدر چوکات  بحثبرای حفظ 

 .پاسخ ارائه میشودذیالً ، که زیاد ابلهانه نیست یصرفاً به سواالت در مجموعذریم. گاغماض می

 

 طالبان : از مجراینفوذ پاکستان  – ۱

نی برای همه راگن گدر آینده افغانستان منبع بزردوحه مذاکرات دستیابی به نتیجه رانی از نفوذ پاکستان بدنبال گن

 یری از مسندگوضعیکی م اجندای پاکستان را تطبیق کردند:دو مورد طالبان در مذاکرات صلح در افغان ها است. 

 .خروج قوای خارجیری شیوه گدی و پروسه صلحدر  ()نه تحریک اسالمی طالبان امارت اسالمی

 

ً با احیای امارت اسالمیوابسته به مال های امارت اسالمی :  –الف  در آینده  ذشتهگبه شیوه  آی، اس، آی صرفا

با شورای اهل حل و عقد که دران امور دینی و دنیوی از یک دست  امارت اسالمی عمال نفوذ میتوانند.افغانستان ا  

دخالت مردم در تعیین رهبر دست شبکه  ار نیست.گساز مبا نظام جمهوریت و انتخاب رهبر از طرف مرد اداره شود،

 های استخباراتی را در تاج بخشی کوتاه میسازد.

، تسلیحاتی و سیاسی زمند کمک های لوژستیکانی کهی گجنطالبان در شرایط : خروج قوای خارجی ۀشیو –ب 

یکا ی مستقل در رابطه به حضور نظامی امرگاستند، نمیتوانند به مثابه یک قوت جنپاکستان  ی بخصوصگمتحدین جن

ً  میشودمتأثر  حامیان خارجی  فیصله کنند. فیصله طالبان در مورد هرو مرو از منافعو متحدین   علیای مصالح و نهایتا

 . یردگدر حاشیه قرار می افغانستان
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 انضد اشغال افغانست گدر جن میداندامنیت خود  برای  منبع خطر را افغانستان در های خارجیحضور نیرو کهپاکستان 

متجاوزین خارجی را به خروج  ،طالبان با قربانی های حماسه آفریناکنون که  طالبان است. داعیه آزادیخواهی شریک

ر آینده دی هژده ساله گذاری جنگ، پاکستان از کلیه امکانات برای استفاده از سرمایه از افغانستان مجبور ساخته اند

تالش است  دریعنی  .نماید نظام آینده بدست طالبان استفاده می انحصاری کنترول نسیاسی افغانستان از طریق سپرد

نفوذ عناصر بیرون تحریک طالبان را ثمره قربانی های مقاومت مسلح به سود خود بهره برداری کند. پاکستان  تا از

میر به انضمام بخشی از کش قیاس میکند. مقابله با هندوستانشکست ستراتیژیک در در ساختار حکومتی آینده قرینه 

 ساخته است. و لجوج حریص ،را در استفاده افزاری از طالبان بیش از پیش مصمم هند، پاکستان

غانستان افکنترول بر بیش از نیمی از قلمرو علی الرغم اه کنیم، طالبان گر جهت حقوقی و اصولی قضیه را نگاما ا 

ان ملی ندارند. طالب گافغانستان در رابطه به موضوعات بزر مردم ی از مجموعگصالحیت صدور فیصله را به نمایند

 ندهموقت آی به حکومت قضیه راپس از کسب موافقت در پرنسیب خروج قوای خارجی، میباید کم و کیف و حواشی 

حواله  هگوسیع البنیاد موظف است که موضوع را به رفرندوم یا لویه جر بیطرف، مسلکی و محول کنند. این حکومت

  .نماید

نظامی به جانب  گذاری ساز و برگ، واگتداوی معلولین جن ،گخسارات جن مطالبهی، گموضوعاتی چون جرایم جن

د دریافت میکنراه حل واقعبینانه حکومت ملی و ممثل یک بالوسیله ر گو ده ها موضوع دی قوا پس از خروج افغانی

در شورای کویته و  شبکه های استخباراتیعمال نفوذ ا   شمار محدودی از مشران مقاومت که از نه در بحث های

  .متأثر اند مجالس دوحه
 

 پیام قوای مسلح : -2

صلح از چینل تسلیم شدن مشروط قوای مسلح به مقاومت مسلح : »نقل قول شده که در پیام قوای مسلح از اینجانب

 :درین جا چند مطلب قابل ذکراست«. ذرد . . .گمی

انه، گتحت قومانده بیسال  1۸رفته و طی گر شکل گ، برای پاسبانی منافع قوای اشغالـ قوای مسلح با ترکیب فعلی

ی گدنبال کرده راهی است. اردو، پولیس و امنیت ملی شریک جنایات جنی ائتالف نظامی بین المللی را گسیاست جن

حزب بقایای ثر از عصبیت های قومی و عقیدوی )متأ باندیک  در میان اردو د.نر قیاس میشوگقوت های اشغال

 .مرتکب شده است بکمک خارجی ی راگجنایات تکان دهنده جنبشکل دوامدار ( و خادپرچم موکراتیک دی

 ،و سی نظامیان قوماندهزیر که بدون کنترول اداره کابل ( بلک واترمودل افغانی ) «ـ دو  صفر» قطعه طور مثال 

هانه ب از همین ردیف اشخاص تشکیل شده است. ویران میکند و خون میریزد، ،با بی مسئولیتی تمامامریکا  ای آی،

ومانده خود نیز زیر قاین واقعیت که  به بی آنکه ،است« ملیشیای پنجاب» مقابله با طالب به مثابه اردو این آدم کشی 

  است توجه کند. ییر برادر کشگامریکا در

ت مشروع بصوریزه گیزه عبارت از دفع اشغال خارجی است. انگاین ان دارند. گیزه مشروع برای ادامه جنگطالبان ان

به کمک به چه قیمتی را خود که داعیه را  سواالت این !بهر حال  ی شانرا توجیه نمیکند.گزیاده روی های جنقطع 

از  انطالبو پیمانه تخلف  ؟ چیست گآنها در پایان جنتوقع حامیان خارجی از ؟ به جلو میبرند خارجی یگمتحدین جن

رای یزه شما بگذاریم. سوال کلیدی از اردوی افغانستان اینست که انگجایش می به ؟ است بکدام اندازه گقوانین جن

  چه دفاع میکنید؟ از ه وک چیست ؟ ا زبه قومانده خارجی ادامه این برادر کشی 
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ای خود که بقخ اینست که قوای مسلح افغانستان در موضع دفاع از یک نظام مزدور، متقلب، فاسد و سارق واقعیت تل

دو که ار در حال کوما دفاع از حقوق زن و دیموکراسی .قرار دارددشمنی با صلح میبیند،  استمرار خونریزی و را در

 ۵00یرد، به هیچ وجهه کشتار روزمره بیش از گبا مقاومت مسلح بکار میخود  گجنآنرا برای توجیه  اهیگچند  هر

 نفر را از هر دو طرف توجیه نمیتواند.

وف همین اکنون با استفاده از مصر پاکستان است. بوده افغانستان برای ها جنجال منبع بسیاری سال چهل طول پاکستان در

تان خاک افغانس کرده. ده ها کیلومتر، بر خط دیورند تصرف مالکانه ضد طالب گجن درافغانستان  اردوی اهداشتنگن

 گنن قوای مسلح افغانستاناهداشته است. این برای گهای خود را در کنر چاالن نباران راکت را در قبضه درآورده و

  .ساخته استافغانستان  داخل دریر برادر کشی گبا تجاوز پاکستان خود را در گدر جناست که به عوض تمرکز 

اه در موضع مقایسه قرار گجنایات تکان دهنده را مرتکب شده اند. با اینهمه هر  گجن در افغانستان هر دو طرف

 بودن افزونهیچ کسی از  .را با الفاظ بیان کرد و حامی خارجی اش مشکل میتوان عمق جنایات قوای مسلح یریم بهگب

 سالح خفیف که مورد استفاده به مقایسه از طریق استفاده از اسلحه ثقیل که در اختیار حکومت استتلفات ملکی 

 طالبان است، انکار کرده نمیتواند.

اخت در میدان قمار برد وب آنو سالمت  اردو حفظ شود  تمامیت تا حد امکانکه  میکند تقاضابا اینهمه منافع افغانستان 

 با مخالفین  راقوای مسلح   آمیزششیوه های همکاری و  این امر ایجاب جستجوی .یردگمیان طالب و امریکا قرار ن

معقول برای نجات اردو از قهر و غضب طالب، تسلیم شدن انه راه واقعبینانه و گی .مینماید گدر میدان های جن

 است. گمشروط قطعات نظامی به طالبان در میدان های جن

ت را أمین امنیمیتوان از تشکیل کمیته های مختلط نظامی صحبت کرد که وظیفه ت در جریان مذاکرات به این منظور

 .یرندگبدر مجموع قلمرو ملی بدوش 

 شروط تسلیم شدن قوای مسلح به مقاومت طالب که همزمان با پیشرفت مذاکرات مطرح میشود، میتواند چنین باشد:

 عقب جبهه در« پنجاب  -طالب » ی گجنویران ساختن پل استحکام  -

 روه های افراطی بشمول القاعدهگـ قطع رابطه با کلیه 

 باشد. گی معاصر چون انتخابات، حقوق بشر و حقوق زن که با روحیه اسالم واقعی هم آهنگقبول ارزش های زندـ 

 گبه این سو با انتقال مسئولیت های امنیتی از قشون خارجی به قوای مسلح افغانستان، قسماً  بار جن 201۴امریکا از 

به هردو  گی و استمرار جنگبرای حفظ تعادل قوای جندر طی هژده سال ذاشته است : امریکا گرا بدوش افغان ها 

رساینده ف گیر ساختن افغان ها در یک جنگی نظامیان امریکا درگطرف منازعه کمک اقتضایی کرده است. تکتیک جن

هرباریکه مذاکرات با امریکا به پایان نزدیک شده،  یکی از رهبران مقاومتفته گبه همین دلیل به  بی پایان است.

ان سه بار پای یعنی حکومت ترمپ یکا آنرا ویتو نموده است. از وقت تصدی ریاست جمهوری اوباما تا کنونطرف امر

ل مشتع این جریان ما را به این نتیجه میرساند که بهانه تراشی امریکا مواجه شده است.موفقیت آمیز مذاکرات با 

رام دقیق، حساب شده و هدفمند است که گیک پرو بین االفغانی و نظاره آن از دور، از غندی خیر گاهداشتن جنگن

  د.نیرگاز مفاد آن تنها امریکا و متحدین بهره می

را در کنج و کنار جهان  گنظام سرمایه داری اشتعال آتش جن مدعی است چپ محور را کهایدیولوژیک ر تحلیل گا

ه تقریباً دو پالنی است کافغانستان  گجنبه فرسایش کشیدن ذاریم، گضرورت بکار افتادن چرخ اقتصاد میداند، کنار ب
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رفته است. با حذف گجامعه مارا نشانه به تحلیل بردن نیرو های زنده و فعال دهه روی آن کار شده است. این پالن 

یک با تعبیر اختصاصی خود طالب و اردو هر بین االفغانی ) گو متعهد به دفاع از وطن در جن جوان فزیکی نسل

ر گیک کشور از نفس مانده که برای نان و امنیت خود دست تکدی را به سوی قوای اشغالبلعیدن  راه برای( از دفاع

 دراز بکند، کشوده میشود. 

ا در آینده خود ر مسیرقوای مسلح افغانستان  . به شرط آنکهبا امریکا به ضرر ما است گطالب به پیمانه جن با گجن

 «ایانپ»لجاجت پائین شود و خود را ملزم به رعایت قواعد بازی بداند. خر امریکا از کند و جستجو مخالفین با برادری

**** **** **** 

 این بار مخاطب ما قوای مسلح افغانستان است!
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