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 به اوضاع جاری وطن چگونه بنگریم؟
 گفتار بیست وششم

 

 !«صلح پالی »

 است!نامیده « صلح پالی»عارف عباسی، ژورنالیسِت افغان، جریانات کنونی کشور را، به ظرافت، 

ورت گرفته ص« پیشرفت بنیادی»بوده اند؛ و« موثر ترین»دورهفتم مذاکرات دوحه، بگفت جناب داکتر خلیلزاد، گویا 

بوده است؛ و توجه مخصوصاً « چارعنصر»دربرگیرندهٔ همهٔ   بوده است که« بنیادی»است؛ این پیشرفت، به دلیلی 

 بوده است؛ « دو عنصر اول»به 

 تأکید خاص کرده است:« اول عنصر دو»همین  ، بر «چارعنصر» بیدل هم در

 «عنصر اول: اشتعال شعلهٔ مقال و گرمی های صحبت ارباب فضل و کمال»

 «عنصر دوم: روایح شگفتی بهاِر عالِم منظوم؛ و نسایِم فیِض غنایِم فوایِد معلوم»
 

روایح » و« فواید نسایم فیض»و « گرمی های صحبت ارباب فضل و کمال»و « اشتعال شعلهٔ مقال»بی شک که بیدل 

آدم،  ره کسره می مانده؛ و این بوده است که بسیار بیدل در« نخص»ازپیش می دانسته، فقط  را پیش« شگفتی بهار

هرقدرهم عاقل بوده، در میان این کسرات ِ خطوِط منکسر، باالخره پایش کسر بر می داشته و سردرگم می شده که 

 یقتاً کی می پالد؟ و دقیقتاً چی می پالد؟، حق«صلح پالی»در این عملیات 
 

تا جایی که به ظاهر امر اکتفا شود، این سوال پیش برامده که آیا امریکا در مذاکرات دوحه دچار تعارض نه شده 

 است؟  

 فارین پالیسی امریکا می نویسد:

نتیجه نرسد، پس عواقب آن و اگر مذاکرات به «... طالبان رسمیت می یابند»اگر مذاکرات به نتیجه برسند، پس »

چنین معلوم نمی شود که از این بازیکنان، یکی هم، به قربانی دادن برای ختم جنگ آماده  دشوار تر خواهد بود....

 ؛«باشند؛ و یا اصالً مستعد باشند...

 می زند! « قمار»و اکسپرس تریبیون می گوید که امریکا 

ی ب« قمار»زلمی خلیلزاد، از مناقِب این تعارض، و از عواقب این  بدون تردید یک دیپلمات ورزیده، بمانند داکتر

 چی می خواهد؟ « صلح پالی»اطالع نیست؛ پس جانب امریکا از این 
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چی می خواهد؛ اما اجازه می خواهیم « برای خود»معلومدار بما نرسیده که چشم سفیدی کنیم و بپرسیم که امریکا 

 وی دست افغانان چی گذاشته می شود؟ر« صلح پالی»بدانیم که در پیامد این 

 عارف عباسی در این سوال اندیشیده است؛ و می نویسد:

دوحه،   قابل انکار، شمول هیأت طالبان دور هر میز مذاکره در بنیاد واقعیت های عینی غیر قلم و بر به باور این»

...در حال حاظر دو جهت مشخص در این معامله وجود دارد، مطلقاً نمایشی استمحل دیگر کرۀ زمین،  ماسکو، و هر

امریکا و پاکستان...طالبان یک وسیله و ابزار برای تطبیق طرحهای ستراتیجیک پاکستان علیه افغانستان و امریکا 

سهیالت تاز بدو مرحله چنین بوده؛ نقش علنی پاکستان در ایجاد، حمایت، تعلیم، تسلیح، تمویل و فراهم آوری همه  است، 

صدای پاکستان از حلقوم هیأت طالبان بر  شناخته شدۀ بین المللی است... امکانات برای طالبان، یک حقیقت روشن و و

می آید... این دو توافق مقدماتی فرسنگ ها از توقعات و انتظارات مردم افغانستان برای حصول یک صلح پایدار و 

..آقای خلیلزاد... راه مستقیم صلح خواهی را کج و معوج و .کننده نیستعادالنه فاصله داشته و یک آستانۀ امیدوار 

 «مغلق ساخت... 

مسأله تنها این نیست که پاکستان از طالبان بحیث یک وسیلهٔ تهدید علیه امریکا استفاده می کند، تا امریکا باالی 

 است طالبان را مٔوظف به تأمین تأسیسات اتومی پاکستان تعرض نکند؛ مسأله این هم است که امریکا کوشش داشته

امنیت پایگاه های خود در افغانستان بسازد! مسأله در این هم است که قرار معلوم خلیلزاد گذشت های متعددی به نفع 

پاکستان را موافقه کرده باشد؛ از جمله دربارهٔ سرنوشت پشتون و بلوچ؛ این گذشت ها چندان اهمیت داشته اند که 

رده است رهبری طالبان فوراً برای مالقات با وی حاضر شوند! عمران خان می خواهد با عمران خان توصیه ک

 آمادگی های مشخص به مالقات ترامپ برود!

بهر حال! آیا چنین است که عارف عباسی در امریکا اقامت دارد، و از واقعیت های افغانستان دور است؟ نی! چنین 

میان حلقات روشنفکری داخل کشور، هم،  بیشتر سٔوتفاهم برانگیخته است؛  نیست! متأسفانه ماموریت جناب خلیلزاد در

 گلنور بهمن، شاعر و ژورنالیست ازبیک تبار، نوشت:

 !کشی از داکتر غنی افغانستان را نابود نکنیدبرای انتقام»

 در تفاهم با یک تکتزاد االفغانی در دوحه این است که پاکستان، طالبان و خلیلمعنای ساده و روشِن مذاکرات بین

انتخاباتی لبریز از وزیران فاسد، فرماندهان و رهبرنمایان قاچاقبر و فاقد حرمت و محبوبیت اجتماعی، میخواهند 

  .ی سرنوشت سیاسی افغانستان قلمداد کنندکنندهحکومت وحدت ملی را َدور بزنند و طالبان را نیروی اصلی و تعیین
 

غیر دلخوشی پاکستان و ناکامی و بدبختی مردم افغانستان در قبال ندارد. من به عنوان  ییآلود نتیجهاین حرکت توطئه

 ملت و سرزمین تنها مانده و مظلومم، با صراحت بیان میکنم که خلیلزاد میخواهد برای یک شهرونِد نگران از آینده

 .ردکر نوین را به زیر شمشیر طالبان ببفکر و افراد دارای تفغنی، گردن هزاران روشنانتقام گرفتن از داکتر اشرف 
 

های حکومت وحدت ملی بیخی ناموافقم، معذالک این حقیقت آفتابی را هر چند من با بسیاری از رفتارها و سیاست

مداران کنم که هدف پاکستان، طالبان، زلمی خلیلزاد و یک تکت انتخاباتی لبریز از وزیران فاسد و سیاستدرک می

تان ی مردم افغانسسالهآوردهای مدنی ودموکراتیک بیست قدرت رساندن طالبان و نابود کردن دست مافیایی، فقط به

گان حکومت وحدت ملی برگزار گردد، غیاب نماینده یی را با هر نام و عنوانی که درهرمذاکره همین است وبس. برای

 «.دانمبا قاطعیت نامشروع می
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 یک حقیقت مسلم مایهٔ بلی! در افغانستان خون می جوشد؛ اما مردم بیدار شده اند و فکر سیاسی افغانان می خروشد! 

امیدواری است: افغانان در این هیاهوی گوش کر ُکن، کم کم  به آنطرف دیوار هایی می نگرند که در میان شان باال 

 روشن می گیرند: کشیده اند! افغانان حقایق را در می یابند! و مواضع
 

پاکستان. روغ{ برای افغان ها مشروعیت ملی  غنی}در نقد داکتر » آصف خرمی، آگاه سیاسی تاجک تبار، نوشت:

اصل خدشه ناپذیر" ِتعین و تغیر زعامت در  .... دارد! او در نقش یک منتقد متخصص و سازنده ظاهر شد و درخشید

  «، سرخط هرگونه توافق از جمله با طالبان، باید باشد " کشور، فقط از طریق انتخابات آزاد و شفاف

به باور من منصفانه نیست که جوانب سازنده را در روند سیاسی افغانستان نادیده »و داکتر ملک ستیز نوشت: 

 «!بگیریم
 

خوب با اینهمه سروصدایی که دربارهٔ حکومت غنی بلند ساخته شده است؛ یکبار هم نگاهی بیفگنیم که آگاهان امور، 

 در منطقهٔ ما، از دورهٔ کاری داکتر اشرف غنی چی ارزیابی داشته اند؟ 

 آقای حمید رضا فوالدگر، عضو مجلس نمایندگان ایران، گفته بود:

د. آنقدر غرق سرور و شادمانى برجام شدیم كه تهدید بنا گوش خود مان را فراموش برجام ما را مدهوش ساخته بو »

 كردیم. این آقا را دست كم گرفتیم و در  مهار اش تعلل ورزیدیم . ایشان شبیه وطن پرستان دو آتشه نازى است. او

 اشرف بانك جهانى، طرح هاى دست وپاگیر براى كشورهاى همسایه دارد. با سالها تجربه كار در

غنى چالش ها و ضعف هاى كشورهاى همسایه افغانستان را درك نموده و با تمام قوت بر نقاط ضعف همسایه ها 

  .فشار وارد مى كند
 

 حال چه باید كرد؟
 

بنظر بنده ایجاد تنش در داخل خاك افغانستان یكى از راه های جلوگیرى از زیاده خواهى ریاست جمهورى افغانستان 

ن وپاكستان است تا تنور جنگ را در افغانستان گرم نگهدارند تا از لجام گسیختگى وطرح هاى است . بر ایرا

بلندپروازانه اشرف غنى كاسته شود. جنگ در افغانستان این مرد را به زانو در مي اورد و انتقاد مخالفین سیاسى اش 

  .او را مجبور به تسلیمى مى نماید
 

ید در افغانستان تقویت شوند تا بر طبل مخالفت با اشرف غنى بكوبند و نگذارند او مهره ها و جریانات متعهد به ما با

 «فرصت خلق و ابتكار طرح هاى توسعوى را پیدا کند
 

هموطن گرامی! این چند سطر گفته های آقای فوالدگر، عضو مجلس نمایندگان ایران، را بدقت دوباره بخوانیم، و همه 

 دوباره زیر نظر بیاوریم! رویداد های چندین سال اخیر را 

 چی می بینیم؟؟!

 

 در این میان بیانات  عالیجنابان ترامپ و پمپیو و جان بس، بسی بیشتر درخشش داشتند؛

 "آزمایشگاه تروریست ها" تبدیل میافغانستان به ما می خواهیم از افغانستان خارج شویم...اما »ترامپ گفته است که 

 «.من آن را هاروارد تروریست ها می نامم .شود

 «افغانان سزاوار ختم اقدامات خشونت آمیز بی معنا، مانند حادثهٔ اخیر کابل، می باشند» پمپیو گفته است :
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حل بحران افغانستان به عهده امریکا نیست. افغانان برای حل مشکالت جاری در کشور شان با » جان بس گفته است:

 «ها باید آماده پذیرش یکدیگر بوده و برای مصالحه با طالبان آماده شوندبرسند...افغانیکدیگر به تفاهم 
 

 

 سخن گفته است؛ و به جناب جان بس،« سزاوار»ما کامالً تأیید می کنیم که جناب پمپیو با سرتاپای معنای کلمه، از

 می کنیم!« ملت سازی» و« سازیدولت »افغانستان ما  شد در سال پیش گفته می این سخن بس که همین چند

 و حامد کرزی به سخنان پریزیدنت ترامپ پاسخ داده است؛ وی گفت:

افغانستان قربانی هراس افگنی ای است که پیوسته با کمک مالی و سیاست های مبهم امریکا رشد و تقویت می شود. »

غانستان گواه آشکار این مطلب است. ظهور گروه داعش، در حضور وسیع سیاسی، نظامی و استخباراتی امریکا در اف

افزایش جنگ و خشونت در افغانستان راه حل معضل کشور ما نبوده بلکه با تاکید بر امر صلح و تقویت فعالیت های 

 «صلح طلبانه و افغانی ساختن این پروسه است که می توان به این جنگ طوالنی و خانمانسوز پایان داد.

الً تاریخ را نمی دانیم؛ بلی ما اصالً به این فیشن نرسیده ایم! اما بیاد می آوریم که در و ما افغانان، مالومدار که اص

 هنگامی که انگریز می باید هند را ترک می کرد، چرچیل به گاندی گفته بود:

 «آیا شما نمی دانید که اگر انگلیس های متمدن از هند خارج شوند، هندی ها یگدیگر را خواهند درید؟»

 اسخ گفته بود:و گاندی پ

 «شاید چنین شود! اما این پرابلم شما نیست! این پرابلم ما است!»
 

 

 

 کیم دروکثیرات بسیار دور داشته است؛ أمعلوم ت که افغانان به آن متهم می شوند، قرار« چاقو کشی»از این گذشته 

 :است رده ک ارزیابی چنین  را ترامپکه به لندن فرستاده، وضعیت ادارهٔ  واشنگتن، طی گزارشی سفیر بریتانیا در

ختالل که کمتر ا یشود؛ به طور لیتبد یعاد یکه دولت دونالد ترامپ اساساً بتواند به دولت میکن یما واقعاً فکر نم»

کمتر  یپلماسید ۀنیدر زم ایداشته باشد و  یباشد، تزلزل و شکاف کمتر ینیب شیقابل پ ریعملکرد داشته باشد، کمتر غ

 توصیف کرده است!!« چاقوکشی»در قصرسفید را به مثابهٔ  و مناقشهٔ داخلی؛«منطق و نا کارآمد باشد یب

، دو متحد آرمانی، چنین فضایی مسلط شده است؛ طی مالقات های جب است که در میان واشنگتن ولندنخوب! ع

 پریزیدنت ترامپ خود داری کرد!اخیر در اوساکا هم خانم تریزا می دوبار از دست دادن متعارف با 

 اما خود خانم  تریزا می  چی می کند؟

است و ملیون ها کودک را به « بزرگترین فاجعه انسانی غیرقابل جلوگیری» ملل متحد اعالن کرد که فاجعهٔ یمن:

 خطر مرگ مواجه ساخته است؛ در چنین فاجعه ای انگلستان در کجا ایستاده است؟

ملیارد پوند ستیرلینگ سالح  ۴،۶کارگر انگلستان انتقاد می کند که دولت تریزا می معادل جرمی کوربین رییس حزب 

 به عربستان سعودی فروخته است!!

« نزیرزمی» یا در و است؟  ساختن چند جانبهٔ بازارفروش تسلیحات بوده آیا در سرزمین افغانستان گپ برسر گرم

 شده اند؟« پنهان»افغانستان هم تروریست ها

  
 

 انداخت؛ موالنا قصه ای می آورد:« موالنا پالی»کنونی ما را به « صلح پالی»این 
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عابری خرسوار به َدم خانقاهی رسید؛ ُدم خر خود را بدست خادم خانقاه داد، تا خر ازخطر در حذر باشد؛ و کاه خر 

 پر از زغر باشد! 

نقاه بیرون آمدند و خِر این عابر را به شاطر دادند تا و عابر رفت به خانقاه تا بامی به مقامی بگشاید! چند تایی از خا

 با خاطِرعاطر بفروشد و برای خانقاهیان شیرینی بیاورد؛ 

 گوش صاحِب خِر پالسیده گفت: خادم هراسیده به درون آمد؛ و به 

 آغا خر رفت! خر رفت!

 خواندند:خانقاهیان گپ خادم را شنیدند، و تا راز شان مخفی بماند به آواز بلند 

 آغا خر رفت! خر رفت!

صاحب خر چنین پنداشت که اینان عجب ذکر خیری خریده اند؛ گفت به جد تان برکت؛ و خودش با وجد بحرکت آمد 

 و بلند تر از خانقاهیان خواند:

 آغا خر رفت! خر رفت!

 بیرون که خرامید،  دید خر رفته است!

 د؟بر خادم  خرناسی از خشم برکشید: خِر فاخرم چی ش

 خادم گفت؛ آغا من آمدم و گفتم خر رفت! 

 شما رخ به آسمان داشتید؛ من پنداشتم رضا دادید که خر به آسمان برود!!!

  

 روشنفکران وطن، بنام وطن در سخنانی بیاندیشید که باالی زبان شما گذاشته می شوند!

همه کاندیدان آگاه، از همه احزاب و سازمان ها تقاضا داریم تا در این لحظات سرنوشت  از همه روشنفکران وطن، از

 ساز تاریخ مواضع درست را دریابند و از بقای غنی حمایت کنند! 

 افغان رسانیده شده است!! بلعنده ای به یک قدمی هر سیاهی هولناک و کنید: روشنفکران وطن، چشمان تان را باز

 

 

 
 

 
 

 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!

 
 
 

 
 

 (۲6گفتار ) به اوضاع جاری وطن چگونه بنگریم؟
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