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 به اوضاع جاری وطن چگونه بنگریم؟

 

 

 مچهار گفتار

برای ختم جنگ افغانستان، « نسخۀ امریکا» وریت خود به تبادل نظرها پیرامونمأجناب زلمی خلیلزاد در دور جدید م

 به پاکستان می رسد.روزه و فردا برای یک مهلت غیر معمول پنج  در هند، چین، و افغانستان ادامه داد؛ 

ارۀ ب طی توقف در کابل، زلمی خلیلزاد این بار در مجلس وسیع حکومت و برخی معاریف کابل حضور یافت و در

 ج چند دوره سفر ها و مذاکرات خود به گفت و شنود پرداخت. ئنتا

 گپ اصلی خلیلزاد در مجلس کابل خوددارانه تر بود:

اگر طالبان مذاکره بخواهند، مذاکره می کنیم؛ اگر طالبان جنگ بخواهند، جنگ می کنیم؛ اگر جنگ ادامه  

 هیم داشت.}امریکا{ در کنار دولت و مردم افغانستان قرار خوا بیابد، ما  

مذاکرات از جانب طالبان ناشی از کدام معذرت صرفاً فنی نبوده ن دارد از آن که تعویق چند بارۀ این بیان خلیلزاد نشا

ین ا است؛ و توافقات با طالبان، چنان که خلیلزاد و امریکا انتظار داشتند، یک چیز از قبل فیصله شده نخواهد بود. و

بارۀ خروج احتمالی نیروهای امریکایی از افغانستان، باید بیشتر از منظر  که نشرات درآن  بیان خلیلزاد نشان دارد از

 در روشنی انکشافات اخیر بیشتر برانگیخته شده و از مدیریت می گریزند.ش های منطقوی دیده شود، که اینک کشمک

نان زیگران دیگری دارد که آپشت پرده، با کم ترین معنای این وضعیت این است که پیش صحنۀ بازی با طالبان، در

کماکان در مشکالت جنگ افغانستان بپیچانند تا امتیاز بگیرند. امریکا احساس می کند که فرود  می خواهند امریکا را

آمدن به تله آسان بوده است، و اما بیرون شدن از تله تنها دشوار نیست، بل باید بسیار خوشبین بود و باور کرد که 

 اصالً ممکن است.

 ال مهم مطرح می شوند.ؤاین میان چند س در

مانورهای  اول این که آیا حقیقتاً امریکا می خواهد نیروهای خود را از افغانستان بیرون بکشد؟ و یا درعقب سؤال

 ت اوپراتیفی پنهان هستند؟ کدام مالحظات؟امریکا مالحظا
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وب این نسخه می گوید که چارچ متکی شویم؛« راند»عقب کشیدن نیروهای امریکایی می توانیم به نسخۀ  سؤالبارۀ  در

های بیرون رفتن نیروهای امریکایی از افغانستان کدام ها می تواند باشد. پس به رویت نسخۀ راند می توان برخی 

 چیز ها را حدس زد:

خود امریکا مطرح است؛ پس جناب پنس حقیقت  افغانستان، در زنخست این که مفکورۀ بیرون شدن عساکر امریکایی ا

 می گوید که بیرون شدن عساکر امریکایی از افغانستان زیر بررسی است.

ا را از ناتو جدا می دهنده بوده است، این بوده که این نسخه جای امریک دوم در نسخۀ راند مندرجۀ اصلی که تکان

را از پیمان ناتو خارج بسازد؛ نظر دارد امریکا  مپ حقیقتاً درز نوشت که ترپیش نیویورک تایم دو روزسازد؛ همین 

سیس ناتو در واشنگتن دایر شود؛ این یک جابجایی أمین سال تمناسبت هفتاده هم قرار نیست که اجالس سران ناتو بو 

و نظامی در اروپا  مپ از این نظر حمایت کرده باشد که ثبات سیاسییس جمهور ترئاین که  ر یخشن است؛ و معنا

مپ چرا می کوشد اروپا را بی ثبات، و یا بی ثبات تر، بسازد؟ دقیقاً معلوم نیست که ترحالت تعلیق در آورده شود؛ ه ب

سیار درون اروپا نیز ببارۀ بریکسیت کامالً برهنه ساخت که این ثبات از  ج جنجالی در پارلمان انگلستان درئنتا اما

 . مستقر نیست

 این که طالبان کیستند؟سؤال دوم 

طالبان از میان طیف بسیار وسیع  مهاجران افغان سربازگیری شده اند؛ و نیرو های متعددی از آسیای میانه تا قفقاز 

با آنان همراه شده اند. اینک با حرکاتی که طالبان در طی دو هفتۀ اخیر نشان داده اند، کامالً مسلم شده است که طالبان 

حاصل یک  2004 معلوم می شود که عروج مجدد طالبان پس از تاً، در اختیار پاکستان نیستند. صرفاً، و حتی عمد

علیه امریکا بوده است که تنها از عهدۀ پاکستان بر نمی آمده است. قوماندان طالبان که از ژی سنجیده شده بریسترات

و چین!! وی حتی ذکری هم از پاکستان  ایران؛ روسیه؛  زابل تسلیم دولت شد، نام سه کشور کمک کننده را گرفت: 

 نکرد.

طالبان  «عملیات»تردیدی نیست که امریکا بر یک شاخه ای از طالبان نظارت دارد؛ تردیدی هم نیست که پاکستان در 

اختیار پاکستان  باشند؛ و صرفاً در« متجانس» و« یکدست»جای مهمی دارد؛ اما این عقیده که طالبان یک نیروی 

 کهنه شده است.باشند؛ دیگر 

کا باید با یک سیس یک اجماع منطقوی روشن تر می شود: برای اجماع منطقوی، امریأینجاست که سرنوشت تا از

های منطقوی به تفاهمات اصوالً نو برسد، که همۀ آن ها از یک دیکتات یکجانبۀ امریکا متابعت طیف نامتجانس نیرو

   نمی کنند.

 ایران را به پیش کشیده است؛ بهر حال سؤال از طالبان، سؤال از

 کشتارهایی همه اقدامات  ویرانگرانه و طریق طالبان در ایران ازامالً از پرده بیرون افتاد که همه اینک ک نخست از

 ً د برای ویران ساختن بننستان ادامه داشته، و با جنگ ها دست داشته است که از استقامت غرب تا مرکز افغا مستقیما

مناطق شیعه نشین افغانستان پیوند داده شده است؛  فاطمیون در ده و با برنامه برای تأسیس لشکرهای آبی همراه بو
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به ژی بسیار عمیق و همه جانیطالبان ایرانی است. ایران مصروف پیاده کردن یک سترات لشکر فاطمیون یک شاخه از

 در افغانستان است.

قابل  "ظریف"خارجۀ ایران، آشکارا از نام و از آدرس طالبان سخن گفت؛ اما آن چه در بیانات  ، وزیر"ظریف"بعد 

تان گفت آیندۀ افغانس و مطرح کرد موضع سلبی افغانستان را از قدرت در طالبان در، مقام "ظریف"توجه بود، این که 

ه یک حکومت کامالً طالبانی را در بدون هیچ نقشی برای طالبان نمی تواند متصور باشد؛ و گفت کشورهای منطق

 افغانستان تحمل نمی کنند. این بیانات بسیار اهمیت دارند.

باالخره معلوم شد که ایران کارت طالبان را در مقابل امریکا بازی می کند و می کوشد از طریق طالبان از امریکا 

ر دگذرد. وال ستریت ژورنال نوشت که ی امتیاز بگیرد. از تحریمات اخیر امریکا برعلیه ایران بیش از سه ماه م

امریکا، هدایت داده بود که پالن هجوم گسترده برعلیه ایران تنظیم  یس جمهورئان آغاز، بولتون، مشاور امنیتی رهم

شود. پومپیو هم به این نظر بوده است. و روزنامه نوشته بود که ماتیس، وزیر دفاع امریکا، به دلیلی با این هجوم 

بران  بناو روسیه{ قرار دارند. } ه بود که عساکر امریکایی مستقر در سوریه در معرض هجوم ایرانمخالفت کرد

عساکر امریکایی  را توضیح می کند که چرا نو این مفکوره یک راز عالوه از دالیلی که قبالً به ذکر آمده اند، اینک

نظامی در میان امریکا و ایران، امریکا می در تحت احتمال یک مقابلۀ  :از سوریه و افغانستان بیرون کشیده شوند

 کوشد که عساکر خود را از زیر ضربت احتمالی ایران بیرون بکشد. 

برخی عالیم بعدی هم به آمادگی برای این مقابلۀ نظامی اشاره می کنند، مثالً امریکا پایگاه ها و میدان های هوایی 

 مذاکرات پشت پرده در بارۀ پیشرفت ها در وسعه می بخشد؛ اما از جانب دیگر اخبار دربا عجله ت در خلیجرا خود 

میان امریکا و ایران نیز به رسانه ها داده شده اند؛ همین بود که امریکا، سه روز پیش، این موضع مصلحت آمیز را 

هم باید مکلف شود که عساکر سوریه خارج می سازد، ایران  مطرح کرد که در صورتی که امریکا عساکر خود را از

 سوریه بیرون بکشد. خود را از

پشت دیدار عراقچی از کابل زیر نام  تا جایی که به افغانستان مربوط می شود، این جریانات برهنه می سازند که در

ست: ا تهران از کابل نهفته بودهران با طالبان"، در اصل مطالبات بارۀ مالقات ای گزارش به کابل درمصلحت آمیز "

بارۀ مذاکرات با کابل، در دست تهران است؛ پس کابل اول باید قرارداد آب های  تهران می گوید که تصمیم طالبان در

کند، تا بعد از آن ایران طالبان را برای مذاکرات با کابل حاضر  ءهیرمند را، پیش از تدویر انتخابات، با ایران امضا

 بسازد. 

بارۀ آب هیرمند را برای انعقاد  نیدیم که حکومت افغانستان اعالم کرد معاهده درقابل پیمایش ش با یک حیرت غیر

ریخی خواهد بود که چنین معاهده ای امروز و اکنون به أقابل جبران ت آماده ساخته است. بدون تردید یک اشتباه غیر

دارد و اصوالً صالحیت سیاسی آستان انتخابات قرار  نه تنها از این نظر که حکومت کنونی در رسانیده شود؛ ءامضا

بل از این نظر که حکومت افغانستان مسألۀ آب را باید چون سالحی شکننده  منعقد ساختن چنین معاهده ای را ندارد؛ 

 برای استقرار صلح تا اخیر در دست نگهدارد: 

ارۀ ب شاید با نرمش بیشتر، در آن جانب افغانستان، ایران باید طالبان را به مذاکرات و به صلح وادار بسازد؛ تا بعد از

 مسالۀ آب با ایران وارد مذاکره بشود.
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بارۀ مذاکرات خلیلزاد با وزیرخارجۀ هند چیز زیادی نشر نه شد. تردیدی نیست که این مذاکرات بر محور مناسبات  در

 با پاکستان می چرخیده است. دو چیز مهم با توقف خلیلزاد در دهلی همزمان ساخته شد: 

د یک پاسخ خاموش بود به که هند اعالم کرد به دولت افغانستان سه ملیارد دالر کمک می کند؛ این اقدام هن یکی این

بارۀ ارزش کمک های هند به افغانستان؛ دیگری این که متصل پس از توقف خلیلزاد،  مپ دریس جمهور ترئتذکرات ر

به تقاضای دولت افغانستان از مالقات با هیأت خارجۀ ایران به دهلی رسید. دهلی اعالم کرد که بنا  ظریف وزیر

هار ایران چاب ایران باید بیافزاییم که دولت امریکا اعالم کرده بود بندر بحث از هند و طالبان صرفنظر کرده است. در

 رچابها بارۀ استفاده از بندر ایران، هند در اخیراً اجالس سه جانبۀ افغانستان، شامل تحریمات امریکا نمی شود؛ و

خاطر می دهیم که افغانستان می تواند بدون پاکستان به هند ه داکترغنی را دوباره ب سخنداشت. این  اهمیت بسیار

 برسد.

شدید حال ت سفانه درأمناسبات میان امریکا و چین مت احوال بسیار مساعدی رخ نداد. تشنج در دیدار خلیلزاد از چین در

 هشمول تایوان را بپذیرد؛ هر دو طرف بر مقابله، به جنوبی چین ب ایراست؛ امریکا حاضر نیست ادعای چین بر جز

ز سنگاپور اعالم داشت که امریکا شمول مقابلۀ نظامی، تکیه کرده اند؛ درست دوهفته پیش جناب پنس در بازدید ا

دوی یس جمهور چین با وضاحت به ارئ؛ و در مقابل ر«اگذار نخواهد کردو»مواضع خود را در بحر جنوبی چین 

 چین هدایت داد که برای جنگ آمادگی گرفته شود.

از  نظر نظامی متأسفانه این کدام بشارت خوش برای بشریت نیست. چین با وجود پیشرفت های چشمگیر، هنوز از

برگ برنده در جنگ  امریکا عقب تر است. اما معلوم است که موازنۀ نظامی برگ برنده در جنگ امروزی نیست. 

بر همه شواهد، برگ برندۀ اقتصادی در دست چین  بنا ی و به عامل تکنالوژیک مربوط می شود؛ به عامل اقتصاد

است؛ و این معلوم نیست که امریکا حقیقتاً در عرصۀ تکنولوژیک یک برتری شکننده بر چین داشته باشد. سی سال 

ادی بودند که باعث شدند شوروی در پیش شوروی و امریکا از نظر موازنۀ نظامی با هم برابر بودند، اما دالیل اقتص

 مقابل امریکا فرو ریخت.

بهر حال معلوم می شود که مهمترین مسأله در مذاکرات خلیلزاد در پیکنگ باید مسألۀ پایگاه های نظامی امریکا در 

اشته اظهار دکابل به خبرنگاران  سفارت امریکا در آن چه را می دانیم این است که خلیلزاد در افغانستان بوده باشد؛

افغانستان پایگاه های دایمی نظامی داشته باشد؛ خلیلزاد نگفت که پایگاه های  ندارد که در نظر است که امریکا در

افغانستان چی وقت برچیده خواهد شد، اما گفت امریکا می خواهد که افغانستان از نظر نظامی و  کنونی امریکا در

 ا داشته باشد.اقتصادی و سیاسی همکاری نزدیک با امریک

بارۀ مذاکرات خلیلزاد در ماسکو چیزی نمی دانیم. می دانیم  قبلی از ماسکو هم دیدار داشت؛ اما در خلیلزاد در دور

 ژیک است.یکه مشغلۀ جاری در میان روسیه و امریکا، مسألۀ چند پیمان سترات

 – مزارشریفتوافقنامه در بارۀ خط ریل  لی کهاینک خلیلزاد راهی توقف پنج روزه به اسالم آباد است؛ و این در حا

ملیون دالرعاید خواهد کرد. خط تاپی شاید  500این خط ریل ساالنه  پیشاور روی میز قرار دارد. افغانستان از - کابل

ملیون دالر عاید  500مهمترین موضوع مذاکرات خلیلزاد در اسالم آباد باشد؛ افغانستان از خط تاپی هم ساالنه تا 

 د.خواهد کر
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حوزۀ تمدنی ما مبدل می شود؛ « مرکز ثقل»همسایه ها، افغانستان به « همه»علی رغم همه دستک و پایک زدن 

حوزۀ تمدنی ما یک خیال دور نیست؛ حوزۀ تمدنی ما طی همین کشمکش های جاری شاهد می شود؛ و کشمش نصیب 

 زاهد می شود.

ما، صلح در افغانستان به یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای با تبدیل افغانستان به مرکز ثقل اقتصادی حوزۀ تمدنی 

 همه همسایه ها مبدل می شود؛ و همگرایی منطقوی اساس مناسبات متقابل قرار می گیرد. 

از مصلحت هایی تأسیس می شود، که « اجماع منطقوی» .از یک اساس اقتصادی ناشی می شود« اجماع منطقوی»

ر جهان گلوبال های حوزۀ ما د، شاکلۀ حضوِر مشترک همه کشور«ویاجماع منطق»مصلحت های اصوالً نو هستند. 

از این ناشی می شود که همه قدرت های جهانی و منطقوی بپذیرند که دوران جداسازی « اجماع منطقوی»است. 

 مستعمراتی به پایان رسیده است؛  -ر پشت ناسیونالیزم های سرحدیکشور های حوزۀ ما د

 یک محصول پسا استعماری است.« حوزۀ تمدنی ما»

  

این میان با یک تعجب زایدالوصف ناظر هستیم که روشنفکری افغانستان چیز قابل توجهی برای گفتن ندارد؛ و  در

دیروزی  « رهبران»همین شب و روز  می شود، درهمین شب و روزی که سرنوشت وطن فیصله  عجب تر این که در

بارۀ این هستند که کی نام کی را از لیست اعدام حفیظ هللا امین  پنسل پاک  ا.  مصروف تبادل معلومات در خ . ح. د.

 اعدام نه شده است. « بنا بر مداخلۀ سران کشور های سوسیالیستی» زده است، و کدام نفر

 اینک رسالت سیاسی!

برای هیچ گپی، هیچ نظری و هیچ « رهبران»سال می شود که همه روزه ثابت می شود این  25گذشته بجایش! 

 ، حتی کیسه بُران هم نبوده اند!!! «رهبران»سال می شود که همه روزه ثابت می شود که این  25موضعی ندارند! 

 چوکی رفت و  ارغندی ماند!!!

 بوده است!« بیچارگان»بینوایان، و راویان نوشتند که عنوان اصلی کتاب 

 گفتارپایان این 

 

 

 تذکر: 
را مطالعه کنند، می توانند با نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که 

 رهنمائی شوند!" شان به "آرشیفنویسنده در صفحۀ مقاالت،  عکس " بری"کلیک

 

 

 
 

 (هارمچ گفتاراوضاع جاری وطن چگونه بنگریم؟ ) به
Rogh_h_ba_watan_tshikoona_bengarem_4.pdf 


