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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ جون ٢٢

  

  آتش بس چه چيزی را نشان داد؟

١  

 نوکران  آتش بسی که از جانب امريکا و پاکستان توافق و از طرف اجيران و: کابل- ١٣٩٧ جوزا ٣١ - پنجشنبه

ًاعالم شده بود، مسائل زيادی را از پرده بيرون انداخت، که ذيال صرف " ھيبت هللا"و مال " غنی احمدزی"فرومايۀ آنھا 

  :به چند مورد معدود اشاراتی می نمايم

 حتا تا  ھمه به ياد داريم و بار ھا وبار ھا از طريق رسانه ھا شنيده ايم که گويا بين طالبان ھم اختالف نظرات جدی -١

  دولت دست نشانده و رياست امنيت ضد ملی بر ھمين مبنا، سياست . سرحد دشمنی ھای خونين به وجود آمده است

 از طالب یرا تبليغ نموده، در پناه چنين تبليغاتی حتا از مسلح ساختن، تجھيز و تمويل بخش" طالب بد"و " طالب خوب"

" رسول آخندزاده" طرز ديد، تبليغ در مورد انشعاب خونين، بين مال نمونۀ برجستۀ اين ادعا و. خود داری نورزيده است

  .بود" ھيبت هللا آخندزاده"و مال 

مال "و " مال رسول"ھات باعالم آتش بس سه روزه و مراعات آن در تمام جبھات مربوط به طالب، بدون تفکيک بين ج

در مورد انشعاب در درون طالب و چند پارچه شدن به صراحت کامل نشان داد که برداشتھا و تبليغات دولت " ھيبت هللا

ندش غريقی او ب" مغز متعفن"آن نھاد جنايت و کشتار،  دروغ و ھوا بندان بوده، چه بسا کس و يا کسانی با درک اين که 

تا د، اين داستان مسخره و دروغين را علم کرده اند اشاکی به اميد نجات چنگ می اندازرا مانند اند که به ھر خس و خ

  .ميليونھا دالر کمائی نمايند

ب و تقابل اعختالفات جدی تا سرحد انشا" مال ھيبت هللا"و " مال رسول "ً اگر آن طور که گفتيم نباشد و واقعا بين-٢

تش بس ھر دو جانب تمکين نموده باشند، ذات اين عملکرد می رساند که آن دو ھيچ کاره آوجود داشته باشد، مگر به 

دولت دست نشانده به جای اين که وقت خود را به اميد کنار آمدن با آنھا ضايع بسازد، بھتر است از بوده، در نتيجه 

امريکا بخواھد تا با پاکستان خودش حرف بزند، زيرا تجربه نشان داده که برای پاکستان صحبت ھا و مواضع 

  .حکمداران دولت دست نشانده برابر گوز خر اھميت ندارد

 آتش بس نشان داد که طالب، به ده ھا بار منضبط تر و متشکل تر از دولت دست نشانده عمل نموده، افرادش به مانند -٣

انضباطی است که آنھا در داخل قلمرو دولت دست دليل اين امر . ر شان قرار دارندموم در چنگال رھبران جنايتکا
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ن طالب، به افرادش دستور دادند تا مسلحانه داخل مناطق تحت ادارۀ يعنی وقتی فرماندھا. نشانده از خود نشان دادند

دولت دست نشانده گردند و دست به ھيچ عملی نزنند، آنھا نه تنھا از جان خود نھراسيدند، بلکه با انضباط غير قابل 

مراعات را ت انتظار از يک نيروی دھشت افگن در آن مناطق حضور يافته، بيشتر از عمال دولت دست نشانده مقررا

به گفتۀ يکی از دوستان که خود شاھد بوده، موتر ھای طالب در اين سه روز بيشتر به قوانين ترافيکی احترام . نمودند

  .گذاشته به امر و نھی پوليس ترافيک اعتناء نموده اند تا عمال و جنگساالران مربوط به دولت

  .ار مجدد طالب به قدرت، اين بار بيشتر آمادگی گرفته انداين امر نشان می دھد که حاميان طالب، برای استقر

رھبر طالبان " مال فضل هللا" از قرار شنيدگی اخبار سرچوک، پاکستان دربدل پذيرش اين سه روز آتش بس، سر -۴

  .سته بود که وی ھم دو دسته آن را تقديم داشتاخو" غنی احمدزی"پاکستان را از 

ظر از اين که مال فضل هللا نبا اين عملش صرف " نی احمدزیغ"ان آن منتفی نيست، اگر اين آوازه درست باشد که امک

  .جام داده استنخوب بود و يا بد، دو حرکت خاينانه ھم از ديد سياسی و ھم از ديد سنتی و پشتونوالی ا

ظ جان متحدينش حرکت خاينانه اش از ديد سياسی، بی اعتبار معرفی نمودن خودش و حتا دولت دست نشانده در قبال حف

  .د کردنمن بعد ھيچ يک از متحدين دور و نزديک بروی و بر دولتش اعتماد نخواھ. می باشد

واما از لحاظ سنتی و پشتونوالی، به تيغ جالد سپردن مھمان و پناھنده در عرف و فرھنگ آنھا، قبيح تر، خاينانه تر و 

  .رذيالنه تر از سپردن ناموس فرد به بيگانه می باشد

  . داردادامه


