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عارف عباسی

صلح لعبت هوس رانی های قدرت طلبی!
از گزارشات کنونی و تالش های متوازی در ظاهر صلح خواهی ترسم از آن است که مبادا این تشتت ،پراگندگی،
خودسری ها و ابتکارات مرموز و پیچیده نه تنها صلح نیاورد بلکه مملکت را میدان رقابت خون باری سازد و بحرانی
بیافریند که حال سوریه و یمن را از یاد بریم.
تا هنوز قاصد صلح در رباط اول این سفر مهم خود است و تا هنوز صد ها سؤال ما مردم در بحث های مقدماتی با
طالبان و حضور نمایندۀ پاکستان در جلسات صلح دوحه الجواب مانده ،و مسیر اصلی این صلح خواهی شفاف نبوده
و نیازمند روشنی بیشتر و توضیحات مزید است.
ملت سخت زجر کشیدۀ افغانستان که در طول این هفده سال میان دو سنگ آسیاب خورد و پاشان گردیده یکی ظلم
استبداد و اسارت جانیان و ناقضین علنی حق بشر ،چپاولگران بیت المال و دارایی های عامه به حیث سنگ باالیی و
دومی که سنگ زیرین است که عبارت از جنگ تحمیلی و صادراتی گماشتگان پاکستان بر این ملت است که عواقب
بس خون بار ،ویران کننده ،تباهی و بربادی داشته و تا هنوز در تداوم است.
چون یک نور ضعیفی در اخیر این داالن تاریک و وهمناک درد ،غصه ،ماتم ،رنج و عذاب پدیدار گردیده مردم
صبور افغانستان به حرمت صلح و با آرزوی صلح باز هم صبر می کنند که اگر آرمان دیرینۀ شان برای یک افغانستان
واحد ،مستقل غیر تجزیه برخوردار از موهبت صلح تا همه باشندگان در صلح و صفاه و امنیت با اطمینان و خاطر
راحت زیست نمایند برآورده شود.
ولی با کمال تأسف و تأثر یک مشت معتاد به قدرت و نفوذ و صاحب قدرت ،آرامش خود را در ثروت های سرشار
ندیده پیهم در صدد جست و جوی فرصتی اند که زمینۀ تبارز شان و اعادۀ قدرت شان را فراهم سازد.
اگر بطور مشخص گردهم آیی این دو قطب مخالف و دو دشمن دیرینه را با خاطرات ناگوار و فراموش ناشندی از
هم دگر در ماسکو مورد بحث قرار دهیم .در مورد طالبان به صراحت و وضاحت و متکی بر تجارب ،مطالعات و
اسناد معتبر انتشار یافتۀ منابع معتبر ذیدخل در حوادث افغانستان گفته می توانیم که این گروه و اعمال و کردار شان
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به هیچ وجه صبغۀ ملی و دینی نداشته وسیله ای اند که برای تأمین امیال خاص پاکستان ایجاد ،حمایه  ،تقویه ،و تسلیح
گردیده و زمینۀ تمویل شان از حلقات خاص سعودی و ممالک خلیج و در این اواخر از ایران فراهم گردیده.
این که پاکستان روی چه دلیلی این گروه را با معاندین اسبق در ماسکو دور یک میز نشانده جزء اسرار سیاسی
پاکستان است.
ولی اشتراک این کرگس های الش خوار در جلسۀ ماسکو مبین یک واقعیت دو پهلو است یکی هراس از بقاء و دیگری
احتمال تبارز دوباره و اعادۀ قدرت.
اگر ملت واقعا ً مرجع قضاوت پنداشته شود ،چون این قماش در طول قدرتمندی خود به حدی غره به نفوذ سیاسی و
ثروت های باد آو رده و حمایت باداران خود بوده اند که به مردم ارزش پر کاه قائل نبوده برای استمرار قدرت و
راضی نگهداشتن استخدام کنندگان خود هر ظلم ،ستم ،جنایت و نا روایی که از دست شان پوره بوده در حق این ملت
مظلوم روا داشته اند.
پس هردو جناح این دور میز نشینان ماسکو در جامعۀ افغانستان و دل و دماغ مردمش جا نداشته مورد اعتماد ملت
افغانستان نیستند.
انعقاد چنین جلسات مرموز و اسرار آمیز تحت هیچ نوع شرائطی آرمان همگانی ملت افغانستان را برای راه یافتن به
یک صلح پایدار و آبرومندانه تحقق نه بخشیده و متضمن بر آورده ساختن آرزو های حقیقی ملت نیست .برعکس چنین
ابتکارات غیر ملی غیر مسؤوالنه و عاقبت نه اندیشانه به هیچ وجه صلح نیاورده بلکه مساعی صلح جویی را به
مخاطره مواجه ساخته و پای قدرت های دیگر را در ماجرا کشانیده و زمینۀ موفقیت یک توطئه گر شناخته شده را
مساعد گردانیده بحران تهلکه باری را با احتمال وقوع یک جنگ داخلی تباه کن ایجاد می کند.

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.
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