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عوامل رشد طالبان
در افغانستان
محمدرضا هویدا

سیر تحول طالبان تا گروهی که حاکمیت افغانستان را برای چند
سال در اختیار داشــتند و از آن زمان تا سقوط حاکمیت شان با
حمله نیروهای ناتو و مجاهدیــن و نابودی این گروه ،و در نهایت
رشــد و تقویت دوباره این گروه در زمــان حاکمیت دولت های
انتخابی افغانستان و حضور قوی جامعه بین المللی ،تاریخی دراز
و پر از نکته دارد.
شکی در این نیست که تهدیدهای طالبان در یک سال اخیر جدی
تر شده و خطر آن در مقابل دولت و مردم افغانستان بیشتر شده
اســت .طالبان عملیات های ســنگین و قوی ای را علیه دولت و
مردم افغانستان به راه انداختند و توانستند قدرت خود را به رخ
دولتمردان و افکار عامه در جهان بکشانند .حمله بر زندان غزنی،
تصرف کندز ،حمالت انتحاری در چندین جای کابل از جمله حمله
شاه شهید ،حمله بر هلمند و درگیری های دوامدار در این والیات،
ناامنی سازی راههای مواصالتی و محاکمه های صحرایی و اعدام
ها و سنگسارها ،در بسیاری از مناطق کشور از جمله مواردی بوده
اند که طالبان توانسته اند ،در حد اقل یک سال اخیر انجام بدهند
و دولت و مردم را به چالش بکشانند.
برای درک بهتر موضوع رشــد طالبان و تبدیل شدن آنها از یک
گروه کامال شکست خورده پس از حمالت ناتو و امریکا ،به گروهی
که برای صلح با دولت ناز می کند و حاضر نیســت تن به مذاکره
و مصالحه بدهد ،و به کمتر از تســلط دولت فکر نمی کند ،باید به
چند عامل توجه کرد.
اولین عامل دولت است .دولت افغانستان با در پیش گرفتن برنامه
هایی که نه مستقیما ،بلکه به صورت غیر مستقیم ،به رشد گروه
طالبان منجر می شــد ،اقدام کرد .برنامــه هایی که تحت عنوان
حمایت از بازگشــت طالبان و  ...به صورت مستمر توسط دولت
تمویل و تجهیز می شــد ،نتیجه ای جز بازگشت طالبان به صحنه
جنگ نداشت .این برنامه ها اوال باعث شــد تا طالبان بتوانند با
خاطری آرام به افغانستان برگردند و ثانیا سنگینی حمالت نظامی
بر طالبان را کم کرد و سبب شد تا طالبان تحت عنوان بازگشت به
زندگــی صلح آمیز مصونیت الزم را پیدا کنند .دولت همین گونه،
مسئله صلح را طرح کرد .مسئله ای که برای مردم افغانستان واقعا
گران تمام شد .برنامه صلحی که از طرف دولت افغانستان طراحی
شــد ،از ابتدا تا کنون نه قاعده و قانونی داشته است و نه تعریف
و حد و حدودی .این صلح میلیون ها دالر را به کام خود کشــید و
حاصلش جز تقویت طالبان چیزی نبود .بازیگران برنامه صلح نیز
به کسی پاسخگو نبوده اند .صلح باعث شد تا شماری از طالبان از
زندان ها آزاد شوند ،به طالبان مشروعیت داده شود ،دولت برای
کشــانیدن طالبان به میز مذاکره امتیاز بدهد ،امتیازها نیز روز به
روز بیشتر شود .نتیجه این بازی صلح قدرت گیری طالبان بود.
عامل دیگر ،ناهماهنگی ها و بی برنامگی های جامعه جهانی است.
کشــورهایی که در جنگ افغانستان حاضر بوده اند نه میان خود
برنامه ای منسجمی داشــته اند ،و نه (همانند دولت افغانستان)
تعریف مشخصی از دوست و دشمن داشته اند و نه هماهنگی الزم
با دولت افغانستان .این کشورها در ناهماهنگی کامل به سر برده
اند .سیر حضور جامعه جهانی در جنگ علیه طالبان تا خروج آنها
از افغانستان این مدعا را کامال تایید می کند.
عامــل دیگر ،زمینه هــای حضور تفکر افراطــی و تندروانه در
افغانســتان و در میان بخش هایی از مردم کشور است .این تفکر
زمینه حضور هر نوع افراط گرایی را در می تواند به وجود بیاورد.
این زمینه سبب شده تا طالبان بتوانند از میان مردم سربازگیری
کنند ،بتوانند بر دولت فشــار وارد کنند و بتوانند سالها در کشور
حضور داشته باشند.
دولت افغانســتان باید برای مبارزه با طالبان به عوامل حضور و
نفوذ طالبان توجه داشــته باشد ،خود تعریف مشخصی از طالبان
داشته باشد ،برنامه هایی که طالبان را تقویت می کند را لغو کند،
با کشورهای دوســت خود هماهنگی الزم را داشته باشد و زمینه
های افراط گرایی را در سطوح مختلف از بین ببرد.

روند صلح و ســازش با طالبــان دیگر از
پوســته رمزآلودش خارج شده است .این
پوست اندازی و علنی شدن طرفین مذاکره
و از همه مهمتر خواســتهای مطرح شده،
خود بخشی از روند این کشمکش است.
تشــکیل نیروی چهارجانبه متشــکل از
نمایندگان دولت افغانســتان ،پاکســتان،
امریکا و چین برای تعیین چگونگی نشست
با طالبان و پیشبرد مذاکرات بخوبی ماهیت
سیاستهای دخیل در این جنگ طوالنی را
نمایان می کند .طالبان بعنوان یکطرف این
مذاکرات برای حضور در چنین اجالســی
پروسه ای طوالنی پیموده است.
«صلح» امــا برای هر یک از طرفین دلیل،
منفعــت و معنای خاصــی دارد .عدم این
مشابهت خود بخشــی از تداوم درگیری
اســت .اگرچه ،صلح برای هرکدام دقیقا به
معنای ادامه سیاست در زمان جنگ و پس از
برقراری آتش بس ٬تعیین خطوط و تناسب
قدرت اســت .اما در نهایت برای طالبان به
معنی بازگشــت به متصرفات پیشین تحت
پوشش مذاکرات است.
طرفیــن دعوا چه در شــکل سیاســی ـ
اجتماعی و حتی نظامی ،مطلقا مردم منطقه
و قربانیان بالفصل این خونریزی دهشتناک
چندین ساله را نمایندگی نمی کنند.
تحوالت پرشتاب جهانی و تاثیرات بالفصل
اش بر سیاســتهای منطقه ای ســرعت
محسوســی بر یافتن راه حلــی که بتواند
جنگ از «دیــدگاه طرفین مذاکرات» را به
سازش و صلح بکشاند ،داشته است.
«خودی» و «بیگانه»!
دولت افغانستان چه در قبل و چه در حال،
پیوسته بر»خودی» و «داخلی» بودن طالبان
تاکید داشته اند .پیشتر ،حامد کرزی آنها را
«برادران طالب» میخواند و اشرف غنی نیز
به تبع همین سیاست ،آنها را درمقایسه با
داعش ،نیرویــی داخلی و افغان می خواند.
بنابراین طالبان علیرغم ســابقه اش چه در
جنگها و خونریزیها ٬چه در تشکیل دولت
امارات اسالمی و به شکست کشاندن تنظیم
های جهادی و یورش وحشیانه اش به مردم
و آزادیهای اجتماعــی ،بعنوان یک جریان
فوق ارتجاعی ـ اســامی ٬کماکان داخلی
اســت .طالبان از نظر دولتهای پیشــین و
کنونی افغانســتان در مرزهای جغرافیایی
خودی گنجانده شده اند.
در هر کجا که این جریان تروریستی دست
به حمله زده است ٬از هجوم به تاسیسات
فوق امنیتی حکومت در پایتخت تا لشــکر
کشی به شمال و جنوب ،تا بستن مدارس و
اعمال قوانین خشن شرعی ـ اسالمی ،علیه
زنان ،همه و همه بخشی از «خودی» بودن
محسوب می شــود .قربانیان این توحش
افسارگســیخته هم آیا «خودی» محسوب
می شــوند؟! الجرم دولــت و حکومت نیز
بنابراین قاعده ،خودی محسوب می شود.
به بیانی دیگر ،جنگ و حضور طالبان و سهم
خواهی آنها بعنوان نیرویی که هرگز چشم
از تصاحب و بازگشــت به قدرت سیاسی
نپوشیده اند نیز امری «خودی» است.
این تئوری سازی و مهندسی نگاه به طالبان
هفته گذشته سیگار یا اداره بازرسی امریکا
برای بازسازی افغانســتان در گزارشی تازه
خود اعالم داشــت که گروه طالبان پس از
سقوط این رژیم در ســال  ۲۰۰۱بر مناطق
بیشتری کنترول پیدا کرده است.این اداره
در ادامه افزوده اســت که گســترش نفوذ
طالبان باعث شده است بازرسان امریکایی
و مقامات حکومت افغانستان به پروژه های
بازسازی دسترســی نداشته باشند .گزارش
این اداره که سیزدهمین گزارش سیگار است
تصریح دارد که دولت افغانســتان در حال
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صلح با طالبان
خودی و بیگانه کیست؟
سیامک بهاری

نه از سر ساده لوحی حاکمین بر افغانستان
که بخشی از استراتژی درازمدت آنهاست.
مشابهت های بی تردید ،سیاسی و طبقاتی
چنین تقارنی را ســبب می شود .نزدیکی
سیاســی و متد حکومت داری و سازش و
مماشــات با قدرتهای جهانی و منطقه ای
و بیگانگــی عمیق با منافــع مردم بنیاد و
شالوده چنین دیدگاهی است.
نیروی چهارجانبه و جنــگ «داخلی» در
افغانستان
ــ حضور پاکســتان بعنــوان پدر معنوی
طالبــان و یکی از مســببین بی تردید در
کشمکش و نابسامانی های چند دهه اخیر
در افغانستان بر سر میز مذاکره اگر طنزی
گزنده نباشد ،گویای حقیقتی آشکار است
که بدون حضور نمایندگان ارتش و دستگاه
امنیتی پاکستان ،هرگونه صلح و سازش با
طالبان اساسا شکننده و بی تامین خواهد
مانــد .چــه از منظر دولــت وحدت ملی
افغانستان و چه از منظر نیروی طالبان ،اگر
منافع بیشمار پاکستان تامین نشود ،صلح و
ســازش با طالبان اساسا غیر ممکن خواهد
بود.
نقش اساسی پاکســتان در این برهه وقت
کشــی و کش دادن پروسه مذاکرات است
تــا بتواند هر چه بیشــتر موقعیت خود را
در منطقه و در رقابت هــای پایان ناپذیر
بویژه با هندوستان مستحکم کند .فرصت
بیشتری برای طالبان ایجاد کند تا با پایان
فصل سرما ،تحرک نظامی بیشتری بیابد و
با دستاوردهای بیشــتر بتواند مذاکرات را
تحت تاثیر قدرت خود قرار دهد و ســهم
بیشتری طلب کند.
ــ امریــکا بعنوان نیــروی «خارجی» با
بیرون بردن بخش اعظــم نیروهای نظامی
و تاسیســات لجســتیکی اش اساسا نمی
تواند مانند ســابق درمقابل طالبان به ابزار
نظامی دست ببرد .بنابراین تنها راه حضور
در مذاکرات و رســیدن به توافقی پایدار با
طالبان و البته با تایید پاکستان است .بازی
چند وجهــی امریکا چه به لحاظ موقعیتش
در منطقه و رقابت سرسختانه با روسیه در
بسیاری از زمینه ها ،شکست سیاستهایش
در کل منطقه الجرم مجبورش می سازد در
چندین نقش مختلف ظاهر شــود .مطمئن
کــردن مافیای قدرت سیاســی ـ نظامی
پاکستان در حمایت های استراتژیک ،سرپا
نگهداشتن دولت وحدت ملی و سیاستهای
قومی ـ قبیله ای اش که اساسا با پا درمیانی
و وساطت امریکا شکل گرفته و هموار کردن
راهی برای سازشی پایدار با طالبان ازطریق
ادغام بخشــی از آن در قدرت سیاسی در
افغانســتان و کوتاه کردن دست جمهوری
اسالمی ایران در آتش بیاریهای تروریستی

و تقویت وحمایت لجستیکی طالبان توسط
آن.
ــ چین اگرچه ظاهــرا بعنوان میانجی و
ناظری قدرتمند در اجــاس چهارجانبه
شرکت دارد ،اما چه در زمانی که مذاکرات
نمایندگان دولت افغانســتان و بخشی از
طالبان ،مخفیانه و محرمانه در (اورومچی)
چین ادامه داشت و حال که دیگر مذاکرات
پوســته رمز آلودش را شکســته است و
علنا برگزار می شــود ،همــواره یک پای
همه مذاکرات برای تامین تناســب قوا در
منازعات محسوب می شده است .به خطر
افتادن منافع چین ،در رقابتهای منطقه ای
و نیز مرزهای طوالنی اش با طرفین دعوا و
چگونگی دســت به دست شدن قدرت در
بغل گوشــش همواره موضوع مهمی بوده
است .پیوستن افغانستان به پروژه کمربند
اقتصــادی جاده ابریشــم بخش دیگری
از حضور چین بعنــوان حامی میانجی و
تسهیلکننده گفتگوها خواهد بود».
طالبان و پیش شرطها
روند صلــح اما برای طالبــان متفاوت
است .تحوالت منطقه ای و تغییر رویکرد
پاکستان سبب شده است پشت جبهه ها
و مناطق امنی که تاریخا در اختیار طالبان
بود به مرور کمتر شود .رانده شدن طالبان
به داخل خاک افغانســتان ســبب توجه
طالبان به مناطقی امن که این نیرو بتواند
هم بعنوان پایگاه و هم بعنوان یک قلمرو از
آن استفاده کند روز به روز تعیین کننده
تر میشود .تشدید حمالت اخیر طالبان و
تالش برای تصرف مناطق بیشــتر ،هم از
نظر تامین پایگاههایی برای تمرکز نیرو و
هم تغییر موازنه و تناســب قدرت بر سر
میز مذاکره و هم بعنوان چســب داخلی
برای متحد کردن صفوف پراکنده طالبان

از هر زمان دیگر مهمتــر و نوعا یک نیاز
استراتژیک است.
طالبان اساســا مذاکره با دولت افغانستان
را بی وقفه تکذیب کرده است .در اشکال
مختلف ٬اعالم کرده است ،کسانی که پای
میز مذاکره نشســته اند نماینده طالبان
نیســتند .حتی زمانی که دفتر سیاســی
طالبان ،مستقر در قطر پای مذاکره نشست
نیز چنین کردنــد .اما علیرغم این طالبان
صریحا خواســتهای خود را چنین فرموله
کرده بود« :تغییر قانون اساسی افغانستان،
ایجاد نظام اسالمی ،خارج شدن نام اعضای
این گروه از لیست ســیاه سازمان ملل و
آمریکا ،پایان عملیــات نظامی نیروهای
خارجی ،پایان اشــغال افغانستان توسط
نیروهای خارجی ،را بعنوان پیش شــرط
مذاکره با دولت افغانســتان اعالم کرده
بودند.
خبرگزاری رویتــرز ،اخیرا اعالم کرد که
گروه طالبان شــرایط تازهای در نشست
دو روزهای که بــه میزبانی نهاد تحقیقاتی
«پگــواش» در دوحه ،پایتخت قطر برگزار
شــد ،به منظور آغاز گفتگوهای صلح با
دولت افغانســتان اعالم کرده است« :به
رسمیت شناختن دفتر سیاسی این گروه
در قطر ،خارج کردن نام رهبران این گروه
از لیست تحریمهای سازمان ملل و حذف
جوایز تعیین شده برای بازداشت یا از بین
بردن آنهــا ،آزادی زندانیان طالب و پایان
دادن به تبلیغات منفی علیه این گروه ،از
جمله این شــرایط است .طالبان همچنین
گفته اند ،تصمیمگیرنــده اصلی در روند
صلح آمریکا اســت و گفتگو با حکومت
وحدت ملی افغانستان سودی ندارد.
آنچه در باال ذکر شد ،بخوبی موضع طالبان
را در مقابل ضعف و زبونی و ناتوانی دولت

آیا طالبان دوباره بر می گردند؟
شکور
حاضر به  ۷۱.۷درصد از مناطق افغانســتان
کنترول دارد .یعنی این که  30در صد خاک
کشور تحت کنترل مخالفین و طالبان قرار
دارد .در این گزارش از اینکه طالبان توانسته
اند به مناطق بیشتری نفوذ خود را گسترش
دهند ،اظهار نگرانی شده است.
البته نگرانی از وخیم شدن اوضاع و گسترش
ناامنی محدود به گزارش اداره ســیگار نمی
شــود .زیرا قبل از آن نیز گزارش ها و اظهار
نظرهایی از ســوی مقام هــا و منابع مطلع
وجود داشت و به نشــر رسید مبنی بر این
که نشــانه های از وخامت بیشــتر اوضاع
امنیتی و سیاســی در حال مشاهده است.
چنانچه معاون دوم رئیس اجرایی حکومت
وحدت ملی در یکی از اظهار نظرهای جدی
خود بیان داشــت که سال آینده برای مردم
افغانستان سال سختی خواهد بود .وی افزود
بر بنیاد اطالعات بدســت آمده اقدام ها و
تدارکات ســنگینی برای یک جنگ خونین
و سختی چیده شــده است .دقیقا چند روز
بعد از آن جنرال کمپــل فرمانده نیروهای
ناتو در افغانســتان نیز در اظهار نظری به
خبرگزاری اسوشــیتد پرس گفت که گروه
موسوم به دولت اسالمی (داعش) در تالش
آن است تا شماری از جنگجویان خود را از
سوریه و عراق خواسته و به شهر جالل آباد
مستقر سازد .وی در ادامه افزود که تا هنوز
چندین تــن از جنگنجویان خارجی داعش
در شرق افغانســتان با این گروه یک جای
شده و با جنگجویان افغان متعهد شده اند.
کمپل در اظهارات خود تاکید ورزیده است
که گزارش های وجود دارد که حامیان داعش
در ننگرهار در صدد تحکیم روابط خود با این
گروه تروریستی در سوریه و عراق هستند.
فرمانده ناتو در ادامه گفته است که بسیاری
از طالبان ناراضی که از بدنه طالبان جدا شده
اند و با داعش اعالم وفاداری کرده اند .الزم
به یادآوری که پیش از این اظهارات شماری
از نمایندگان از جمله معــاون اول مجلس
نمایندگان گفتــه بودند که برخی مقامات با
داعش همکاری دارند .در تازه ترین گزارش
ها آمده اســت که جنرال جان نیکلسون،
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فرمانده پیشــنهادی نیروهای امریکایی
و بینالمللی در افغانســتان ،معتقد است
که اوضاع امنیتی در افغانســتان در آینده
«رو به وخامت» خواهد گذاشت .جان مک
کین ،رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای
امریکا که باید ماموریت جنرال نیکلسون را
تایید کند  ،در آغاز جلسه مورد نظر اظهار
داشته است با توجه به پیروزیهای طالبان
در چند ماه اخیر و ظهور گروه موســوم به
دولت اســامی در افغانســتان ،بسیاری
معتقدند وضعیت امنیتی در افغانستان رو
به وخامت نهاده اســت و نه بهبودی .قابل
یاد آوری است که جان «میک» نیکلسون
به عنوان فرمانده بعدی نیروهای بینالمللی
در افغانستان معرفی شــد ه است .وی در
حال حاضر فرمانده نیروهای زمینی ناتو می
باشد .او قبال هم در افغانستان ماموریتهایی
ت ناتو در
داشته و زمانی رئیس ستاد عملیا 
افغانستان بوده است.
در مجموع گزارش ها و اظهار نظرهای اخیر
مقام های سیاسی و امنیتی کشور و اعضای
ناتو و جامعه بین المللــی درباره وضعیت
امنیتی و سیاسی کشور نگران کننده می
باشد .نگرانی های یاد شده ارتباط می گیرد
به این مسئله که افغانستان هنوز از بحران
های گذشــته رهایی نیافته اند که اینک
بایســتی بحران تازه ای دیگری را متحمل
شوند .درست است که مقام های حکومتی
هشدار های الزم را می دهند  ،اما باید به این
پرسش نیز پاسخ دهند که در طی این مدت
مســئولیت آنان در ارتباط با تامین امنیت
و ایجاد نیروهای دفاعی و امنیتی چه بوده
است؟ همینطور اعضای ائتالف بین المللی
و نیروهای ناتو باید پاســخ بگویند شما که
از آدرس مردم افغانستان این همه هزینه
نمودید و مدعی موفقیت مبارزه با تروریزم
بوده اید ،نتیجه این مبارزه شما چیست؟ آیا
نتیجه همین است که سرانجام اعالم دارید
که مردم افغانستان این بار به تیغ جالدان
داعش ســپرده خواهند شد؟ پاسخ هرچه
باشد باید مسئوالنه و شفاف باشد .با توجه
به عالیم و نشــانه های موجود در کشور

و نیــز اظهار نظرهای صــورت گرفته این
نگرانی جدی تر شده می رود که آیا مردم
افغانستان بایستی منتظر به قدرت رسیدن
دوباره طالبان بصورت تدریجی باشــند؟
آیا پانزده ســال مبارزه بر ضد تروریسم و
متمرکز ساختن تمام توان نظامی و سیاسی
جهان و کشور برای سرنگونی طالبان همین
خواهد بود که پس از چندی آنان دوباره به
افغانستان برگردند و به حیث قدرت تعیین
کننده بدل شوند؟
داســتان هرچه هســت اما آنچه اکنون
مردم ما با بعنــوان یک واقعیت تلخ روبرو
می باشند این اســت که درشرایط کنونی
وضعیت کشور هر روز بیشتر روبه وخامت
می رود .میزان ناامنی هــا و نگرانی ها از
وضعیت امنیتی افزوده می شــود .اندک
نگاهی گذرا به مجموع رویدادها و حوادث
ناگواری که در گوشــه و کنار کشور روی
میدهد بخوبی نشان میدهد که این نگرانی
ها وناامنی ها صوری وتوهم وبدور ازواقعیت
نیستند .تشکیل دولت وحدت ملی در آغاز
با امیدها خوشبینیهای فراوانی همراه بود.
ِ
گذشت بیش ازیک سال از ایجاد دولت
اما با
وحدت ملی ،تقریب ًا تمام امیـــدها به یأس
ِ
وضعیت خطرناکی
انجامیده و کشــور در
قرار گرفته اســت .حکومت جدید نه تنها
تغییر و تحوالت وعده داده شده را برآورده
نساخت بلکه در حفظ آنچه موجود بود نیز
ناکام ماند .زمامداران کنونی متاســفانه نه
تنها قادر نگردیدند که مناسبات سیاسی و
اجتماعی را بیش از پیش مستحکم سازند و
آن را گسترش دهند بلکه به د امنه تفرقه
و بدگمانی و از بین بــردن اعتماد عمومی
افزودن و حتــا از درون خود حکومت آن
ِ
عمیق گردیدند که
اختالفــات
چنان دچار
ِ
گذاشــتن یک گام موفقیت آمیز دیگر نیز
ِ
برایشان مقدور نشــده است.شاید برخی
از تحلیلگران بدین باور باشند که بازگشت
مطلق طالبان بــه اریکه قدرت غیرممکن
خواهد بود .زیرا نه مردم افغانســتان این
اجازه و فرصت را بــه آنان خواهد داد و نه
جامعه بین المللی دیگر تحمل قدرت یابی

وحدت ملی از یکطــرف و نیازهای جدی
و اســتراتژیک طالبان را برای بازگشــت
پیروزمندانه به قدرت سیاســی ،نشــان
میدهد.
دولت وحدت ملی بصورت نمادین و نمایشی
اعالم کرده اســت که با پیش شــرط پای
میزمذاکره نخواهد رفت .اما همزمان با ادامه
گفتگو با مقامات ارشــد نظامی و امنیتی
پاکســتان از جمله «راحیل شریف» رئیس
ستاد مشترک ارتش پاکستان در حال چانه
زنی است.
منافع مردم افغانســتان خودی اســت با
بیگانه؟
مردم افغانســتان بعنوان قربانیان بالفصل
بیش از ســه دهه جنگ و خونریزی با از
دست دادن هست و نیست خود ،با مصیبتی
بی پایان دست و پنجه نرم می کنند .عمال
شــیرازه جامعه از هم گسسته است .دولت
وحدت ملی برای مردم افغانســتان ،دولتی
بیگانه اســت که سرگرم سر و سامان دادن
به منافع خود اســت .بدون اجازه قدرتهای
منطقه ای و بویژه امریکا توان هیچ حرکت
مســتقلی ندارد .بخشی از مافیای قدرت و
اعمال تحمیل ریاضــت اقتصادی بر مردم
است .بی ربطی دولت وحدت ملی به منافع
مردم ،از هر زمان دیگری عیان تر است.
مقایســه تالش حکومت برای حل و فصل
مناقشات با طالبان و تامین رفاهیات عموم
جامعه و بهبــود وضعیت اقتصادی ٬بخوبی
رویکرد سیاسی ـ اجتماعی دولت وحدت
ملی را نشان میدهد .بازگرداندن «برادران
طالب» به قدرت دولتی و سهیم کردن آنها
در اداره کشور بخشــی از استراتژی روند
صلح از منظر دولت وحدت ملی است.
از منظــر منافع مردم امــا جنگ و صلح
وطرفین مذاکره اساسا تعریف دیگری دارد.
جنگ فقط با لشکر کشی نظامی تعریف نمی
شود .سیاست جنگی هم صرفا قشون کشی
نیست .صلح نیز به همین تبع.
خاتمه کشــمکش نظامی و یورش طالبان
اگر قرار اســت که با بقدرت رسیدن مجدد
آنان و تامین پیش شــرط هایشان برقرار
گردد ،چیزی بجز ادامه همین جنگ نفرت
انگیز نخواهد بود .صلح با طالبان برای مردم
اساسا بی معنی است .این جنگ با وسعتی
به مراتب بیش از گذشته و این بار با توافق
نیروهــای چهارجانبه به اضافــه طالبان و
مافیای حکومتی و تنظیم های جهادی علیه
مردم ،آزادیهای سیاسی و رفاه آنان ادامه
خواهد یافت.
آنچه به وضوح مشخص اســت ،آینده ای
بشــدت تاریکتر و فالکت بارتر برای مردم
مصیت دیده افغانستان در حال تکوین است.
نیروی واقعی در رونــد هرگونه گفتگویی
اعمال اراده خود مردم اســت که هیچ کجا
و در هیچ گفتگوی آشکار و نهانی نماینده
ای نداشته اند و طبعا نمایندگی نشده اند.
راه مردم و تامیــن منافع آنها نه از مذاکره
صلح با طالب گذشــته است و نه میتواند با
اجالس چهار جانبه از نیروهایی که اساســا
مسبب و عامل اصلی سه دهه آتش افروزی
در افغانستان بوده اند بگذرد.
آنان را دارد .در پاسخ باید چه کسی تصور
می کرد که پس از پانزده ســال مبارزه با
تروریــزم ادعا گردد کــه  30فیصد خاک
افغانستان تحت کنترل مخالفین و طالبان
قرار دارد؟ چه کسی گمان می برد که ادعا
گردد که وضعیت امنیتی افغانستان روز بروز
وخیم تر خواهد شــد؟ و ....همانطور که آن
تصورات و گمانه ها باطل و غیرقابل تحقق
پنداشته می شد اما واقعیت یافتند؛ اینک
نیز نمی توان مطمئن بود که روزی طالب یا
گروه های افراطی دوباره اریکه قدرت را در
دست خود بگیرند.
حال در این راســتا سخن اصلی بر سراین
اســت که در قدم اول مسئولیت سنگین
دولتمردان است که باید روند روبه گسترش
فاجعه و بحران و ناامنی را بگیرند .نگذارند
که خــون مردم بیگناه بیــش از به زمین
بریزد .تامیــن امنیت سراســری و همه
جانبه مسئولیت نخستین وجدی حکومت
است .افغانستان نباید باردیگر تجربه تلخ
حاکمیت طالبان و یا فرمانروایی گروه های
افراطی را تجربه نمایند .البته در این راستا
جامعه بین المللی نیز مســئولیت دارند.
آنــان همانطور که از وخیم شــدن اوضاع
هشــدار می دهند باید در مهار اوضاع و
تامین امنیت افغانستان را یاری رسانند .اگر
وضعیت در افغانستان دگرگون شود بگونه
ای که دست آوردهای نظام جدید همراه با
ساختار با تهدید و نابودی روبرو شود  ،در
آینده جامعه بین المللی نیز از این تهدید
در امان نخواهند ماند .زیرا تروریســتان
و گــروه های افراطی ســعی خواهند کرد
باردگر افغانســتان النه و مرکز و خوابگاه
خویش بســازند .یکی از اساسی ترین راه
هــای تامین امنیت این اســت که اعتماد
ملی احیاء گردد .تمام نیروهای سیاســی و
اجتماعی و حکومت در صف واحد و بخاطر
دفاع از نظام سیاسی قرار گیرند .نکته دیگر
توان و ظرفیت نیروهای امنیتی باید بیش
از پیش افزایــش یابد .هم چنین در زمینه
اداره و حکومتداری خوب نیز بایستی اقدام
های جدی و قاطع صورت گیرد؛ و نیز تالش
صورت گیرد که چرخ اقتصاد کشور از حالت
رکود و ورشکستگی بیرون گردد و از دامن
زدن به شکاف ها و اختالف های سیاسی و
اجتماعی پرهیز گردد .و سخن نهایی این که
به هر میزان که در این مسیر و هدف های یاد
شده موفق گردیم به همان اندازه از سقوط
کشور در کام بحران جلوگیری نموده ایم.
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