عبدالحی نزھت
مذاکرات با احمدی نژاد
طالبان وحزب اسالمی
قضايا وقايع کشور بال کشيده ی ما آنچنان پيچده ومبھم است که مردم افغانستان از تمام جريانات
پشت پردۀسياست افغانستان کامال بيخبر بوده ھيچگونه آگاھی از حوادث که در کشور شان در
حال تکوين است ندارند ,آقای احمدی نژاد ريس جمھورايران خالف تمام عرف وآداب
ديپلوماتيک در جلسۀوسيع از خبرنگاران سياست ھای امريکا را در قصر رياست جمھوری
افغانستان به باد انتقاد گرفته وشديداً امريکا را مورد سرزنش قرار داد ,دولت افغانستان با
امريکا پيمان مشترک استراتيژيک دارد وبا سکوت ودادن زيگنال ھای مثبت سخنان آقای
احمدی نژاد را تاييد مينمايد آقای احمدی نژاد مبارزه با تروريزم را مبارزۀمسلحانه جبھوی
ندانسته بلکه اين مبارزه را يک حرکت اطالعاتی ناميد ودستگيری آقای عبدالمالک ريگی را به
رخ ھمه گان به نمايش گذاشت ,ومتکبرانه با غرور وافتخار سخن گفت "دولت افغانستان که تمام
امکانات مادی ومعنوی موجوده جامعۀ ما مرھون کمک ھا ومساعدت ھای کشورھای غربی
است واکنش آن با سخنان ريس جمھورايران سطحی  ,با سکوت ھمراه بود ,ويا اينکه اضالع
متحدۀامريکا کدام بازی سياسی پشت پردۀ برعليه ايران طرح نموده درزمينه اقدامات روی
دست دارد.
سردار محمد داود مالقات که با بريژنيف منشی عمومی حزب کمونيست شوروی داشت با
سخنان مداخله گرانه ی بريژنيف درامورداخلی افغانستان مواجه شد بدون تعمق وتفکر
جوابھای احساساتی ارايه داشت وجلسۀ مذاکرات را ترک گفت ,در صورتيکه بريژنيف
رھبرشوروی ورود متخصيصين غربی را به شمال افغانستان تشويش آور خوانده،آن را به
سرحدات جنوبی کشور اتحاد شوروی خطرناک ميدانيست ,داود خان ميتوانيست جواب اتھامات
پريژنيف را با الفاظ منطقی ودوستانه دھد،اين برخورد نادرست داود خان عامل آغاز کودتای
ثور بود که فاجعه آن ھنوزم بطور دوام دار وھميشگی فرايند عادی زنده گی مردم ما گرديده
است .
آقای کای ايده سه روز بعدتر از سفر آقای احمدی نژاد ريس جمھور ايران طی اظھار بی سابقه
از گفتگوی پنھانی با طالبان سخن گفته دستگيری مالبرادر وچند تن ديگر از رھبران طالبان را
از طرف پاکس تان مورد انتقاد شديد قرار داد ,آقای کای ايد افشاء نمود که مدت يکسال ميشد که
باتعداد از سران طالبان مذاکرات مخفی داشته است ،اوتاکيد داشت با دستگيری مالبرادر از
طرف پاکستان ادامۀمذاکرات با ملل متحد متوقف گرديد ,وتاسف خويش را از توقيف وبازداشت
طالبان ابراز داشت .آقای کای ايده به اجازۀريس آن سازمان آقای بانکی مون مصروف اجرای
اين وظيفۀسری ومخفی بوده ,,جالب است که اين مذاکرات با ھمه کسانيکه در لست سياه
سازمان ملل بوده اند صورت گرفته ,وشورای امنيت ملل متحد ھيچگونه فيصلۀ در زمينۀ
مذاکرات باکسانکه درلست سياه شورای امنيت ملل متحد بودند به عمل نياورده ,اين عمل خود
نوع انحراف وتخطی علنی از فيصلۀ شورای امنيت ملل متحد است ,مردم افغانستان جامعۀ
مدنی وتمام روشنفکران وزنان وتمام مردم افغانستان حق دارند صدای اعتراض وانتقاد خويش
را از اين مذاکرات پشت پرده ابراز نمايند ,اين بارھم شايد وزارت خارجه افغانستان در آن
مذاکرات حضوز فعال نداشته باشد باری در اين باره درزمان تصدی آقای سپنتا دروزارت
خارجه در حصۀتماس با طالبان جناب وزير خارجه مخالفت واعتراضات تندی بعمل آورده
بود,حال آقای کای ايده پرده از روی اين درامه برداشت اين تماس ھای عقب پرده که بيش از

يکسال ميشد که ادامه داشته است کل حقايق است يا شمۀ کوچک آن!اگر مذاکرات با طالبان
وتوقيف مذاکره کننده گان طالب از طرف ای اس ای پاکستان چه پيامی به ھمراه دارد ,اين
مذاکرات بدون آگاھی پاکستان پيش برده ميشد ؟برعکس با تفاھم با استخبارات نظامی پاکستان
!در صورتيکه پاکستانی ھا از اين مذاکرات آگاھی نداشتند مامورين ملل متحد بودند که روند
مذاکرات با طالبان را افشا نموده ،باعث توقيف ودستگيری سران طالبان خاصتا مال برادر شد ه
اند ،ويا استخبارات نظامی پاکستان در جريان مذاکرات بوده با مانور جديد توقيف مال برادر چه
پالن ھای استخباراتی ديگر روی دست دارند ؟که درک آن برای دولت مردان افغانستان
ومامورين سازمان ملل متحد نامعلوم ونامکشوف است .
ولی جھانيان کامال آگاھی دارند سياست ھای دوپھلوی غرب در بحران افغانستان علل عمده
واساسی بحران موجود ميباشد ،عدم موجوديت يک سياست روشن ودرست ،اصولی برمبنای
منافع ملی افغانستان بزرگترين اشتباه غرب وناتو ميباشد سخن جالبی اينست در آخرماه حوت
واول ماه حمل سال روان ھيت بلند پايۀ آقای حکمتيار به رياست قطب الدين ھالل نيز واردکابل
گرديد مالقات ھای آنھا به رھبران جھادی از جمله با آقای ربانی عبدالرب رسول سياف
ورھبران دولت افغانستان آاغاز گرديده است ،پروسه تسريع مذاکرات طالبان با دولت ،وحزب
اسالمی با دولت افغانستان وشايد ھم مذاکرات حزب اسالمی و طالبان با امريکا وغرب ظاھرا
اميد واری جھت استقرار صلح و امنيت را درذھنيت مردم به خون خفته ما تداعی نمايد ,ولی
در عمل چگونه اين عناصر محافظه کارجھادی که در طول تاريخ جھاد نتوانسته ا ند که با
يکديگر کنارآمده و راه سازش را پيش گيرند ,چگونه با ھم داخل پيمان ھمزيستی مسالمت
آميزخواھند شد؟ اگرواق ًعاءاستخبارات نظامی پاکستان با صداقت در اين زمينه گام بردارد
وامريکا وغرب وکشور سعودی که از انھا پيشتيبانی و حمايت اقتصادی دراز مدت داشتند,
ميتوانند با ھمگامی وھمسوی با ھم ,بحران موجود افغانستان وپاکستان را تحت کنترول در
آورده به يک راه حل دايمی در منطقه فضای مساعد بوجود آورند .

