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 Political سياسی

  
  داد نورانی

  
  

  ؛»جرگۀ مشورتی صلح«
   نشستی که به زودی فراموش می شود

  
بعد از به قدرت رسيدن بار دوم کرزی در انتخاباتی که با ھياھوی تخلف ھمراه بود و باالخره 

، به کابل آمد و با پذيرش تخلف از سوی کرزی و برگذار ئی جان کری سناتور امريکا دوستش

نشدن دور دوم انتخابات که با اشک ھای داکتر عبدهللا تحريم گشت و کرزی بعد از عبور ازين ھمه 

خم و پيچ برای پنجسال ديگر به قدرت رسيد،  از ھمان روز ھای اول دھل مذاکره با طالبان را 

اختن گرفت و اعالن کرد که گلبدين و مال عمر کجا ھستيد که پيش شما بيايم و با شما مذاکره کنم نو

اينکه اين طرح تراوش . و بعد به تمام طالب جان ھا دعوت داد که بيايند و در قدرت سھيم گردند 

طرح ذھن خود کرزی بود و يا دوستان انگليسی او اين را به ذھنش داده بودند، بسياری آنرا 

  .انگليسی دانسته، زيرا برگشتگانی ازلندن درپياده نمودن آن جان فشانی بسياری نمودند

 اين جرگه که قرار بود در ماه ثور برگذار گردد، اما موکول به رفتن کرزی به امريکا و مشوره 

 وزير خارجۀ امريکا ضمن اينکه  درين ديداربا بی ميلی به اين.  او شدئیاش با دوستان امريکا

جرگه اشاره کرد، خط ھای سرخی را مقابل آن کشيد که مصالحه کنندگان نبايد با القاعده رابطه 

داشته باشند و بايد قانون اساسی افغانستان را بپذيرند، اما کرزی باالخره توانست جواز برگذاری آن 

رای سه روز  مليون افغانی برگذار شد و ب١۴٠باالخره اين جرگه با مصرف . را از واشنگتن بگيرد

کرزی در سخنرانی  افتتاحيه اش صحبت . ادارات دولتی و مکاتب در کابل رخصت اعالن شدند

ھای را که بار ھا کرده بود، يکبار ديگر تکرار نمود، اما جملۀ را به کار برد که برای بسياری 

افغانستان مخالفان ميگويند تا زمانيکه خارجی ھا از «وی گفت که . تلقی گرديد» زدن وسط نشان«

بيرون نشوند ما به صلح حاضر نميشويم وخارجی ھا ميگويند که تا تروريستان، افغانستان را ترک 
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اين . »نکنند ما حاضر به خاتمه دادن به جنگ نيستيم، مثليکه اين دو با ھم جور آمد کرده باشند

ازد و به اين خاطر  بيان شد، باور بسياری از افغانھا را ميسئیاعتقاد کرزی که با نوعی بذله گو

 ھا ئیاکثريت مردم افغانستان به اين نتيجه رسيده اند که تا زمانی خارجی ھا، مخصوصا امريکا

صحبت ھا و تبليغات . نخواھند، برگذاری اين جلسات و جرگه ھا ھيچ گرھی را باز کرده نميتوانند

 ميشوند، اما برای در چنين مواردی خط ھای روی آبی است که چند روز بعد به فراموشی سپرده

عده ای، برگذاری چنين جلساتی به شدت سود آور بوده که با حرارت و کف بردھان از آنھا دفاع 

 بوديم و اگر امروز از آنانی که دران "جرگۀ امن منطقوی«درين ميان ما شاھد برگذاری . ميکنند

پرسيده شود که باالخره با زمان برايش گلو ميدريدند و در دفاع ازان رگ ھای گلو را می پنداندند، 

آن ھمه مصرف نتيجۀ آن چه شد، از گفتن يک جمله در مورد آن ھم بيزار بوده و کوچکترين تمايلی 

چيزيکه به زودی در مورد اين جرگه . به برگرداندن آن صفحه و صحبت کردن روی آن را ندارند

  . نيزشاھد آن خواھيم بود

 سرش به سنگ ميخورد، درين مورد نيز از ماه ھا به کرزی که گاه به دل خود عمل ميکند و بعد

اينسو، با برادران و عده ای ديگر به دنبال مصالحه با طالبان بود و چند بار اعالن شد که قيوم 

کرزی در عربستان سعودی با عده ای از سران طالب ديدار داشته و پادشاه عربستان بخشی از 

 و مال ضعيف را در افطار روزه مھمانی داده و سران طالب و سران تسليمی آنان چون متوکل

 رفت و از پادشاه سعودی خواست تا لگام صلح او را با طالبان در اضباالخره خود کرزی به ري

دران وقت گفته ميشد که مال برادر قومندان عمومی طالبان و فرد . دست گيرد واين کار عملی شود

ه و با کای ايده رئيس يونامای آن وقت در دوبی مورد اعتماد پاکستان درين مذاکرات شرکت داشت

 از سرگروپ ھای طالبان در پاکستان  ایزيرا مال برادر، مال طيب وعده. ديدار کرده است

 ھا از ئی ھا و عليزائی بوده و خواھان پيوستن به دولت کابل ميباشد و از سوی ديگر نورزائیپوپلزا

 در ئیاراضی بوده به اين باورند که يک پوپلزاقدرت و صالحيت مال برادر در تحريک طالبان ن

کابل و ديگری در کويته بر ھر دو جھت درگير قدرت ميرانند، لذا آی اس آی مال برادر و مال طيب 

بعد ازين دستگيری کرزی و حواريون او برگ برنده ای . را دستگير و با يک تير دو نشان را زد

رگه صلح ميناميدند و به اين خاطر نام جرگه به جرگۀ ديگری در اختيار نداشتند تا اين جرگه را ج

اما چون الترانيو سياسی ديگری برای کرزی وجود نداشت، مجبور شد . مشورتی صلح مبدل گشت

اين که ازين . که به نواختن ھمان دھل قديمی دست بزند که نتيجه اش برگذاری جرگۀ اخير بود

مطلع نبوده باشند، کسی باور کرده نميتواند و بعد ھم  ھا ئیًدستگيری ھا در پاکستان، قبال امريکا 

  .  ھا دنبال گشتئیديده شد که  اين جرگه با عطش انگليسی و بی ميلی امريکا
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ترکيبی که درين جرگه اعالن شد و شامل چند کتگوری بود، فقط چند تن گرداننده و ديگران نظاره 

اما آنانيکه در صف . ت جدی قرار داده شودگر بودند که اگر نظر و پيشنھاد ھم داشتند، نميتوانس

ياد می شدند، چه کسانی بودند؟ کسانيکه » بزرگان ملت«اول اين جرگه نشسته بودند و به عنوان 

 جز خونريزی و ويرانی ندارند و کميسيون ھای حقوق بشر جھانی آنان را ه ایمردم از انھا خاطر

ال را نزد ؤين عنوان نام ميبرند، در اولين نگاه اين سناقضان حقوق بشر ميدانند و رسما ً از آنان به ا

خود بايد حساب ھای گذشته را پس بدھند، چگونه ميتوانند که ھرکسی خلق ميکرد که ايا اينانی 

ياد دارند که اينان در ھمين کابل ه فرشته ھای صلح و آرامی در افغانستان باشند؟ مردم ھنوز ب

ه اکنون از فساد بی لگام آنان از زندگی بيزارشده و برا ی ختم ھمين ملتی ک. چگونه فرمان ميراندند

آن پايانی نمی بينند و اين بزرگترين مشکل اين جرگه بود که مطمئنا برای آقای کرزی که درين نه 

رياست اين جلسه . سال با دوستی و مغازله با اينان قدرت ميرانند ازآنان درين جرگه دست ميکشيد

که در يک نمايش مضحک به ربانی داده شد و مجددی با پيشانی ترشی آن را اعالن کرد و به 

زودی با بوسه زدن کرزی بر دستانش تا حدی خوشنود گشت، اما ربانی نيز گفت که چند شب 

ر فشار برخی اما اينکه اين نارام خوابی آقای ربانی به خاط. نخوابيده که اين تصميم را گرفته است

الی است و نه ؤاز يارانش بوده و يا چانۀ امتيازات او را نارام ساخته برای مردم افغانستان  نه س

 شود تا راه آشتی با ه ایھيچ فرق ميکند، چون وقتی او به آسانی اين را می پذيرد که رئيس جرگ

گرگھای «اين رھبران . قاتالن قومندانش مسعود را پيدا کند، ديگر مسايل خود به خود حل ميگردد

ُکه يکشبه ميتوانند به ھرچه پشت کنند و به ھرچه رخ بنمايانند و بعد نامش را » باران ديده ای ھستند

خود دارند، » رھبران«و » بزرگان«ازين نظر مردم با شناختی که ازين . بگذارند» منافع ملی«

  . ال و مشکلی ندارندؤھيچ س

 افتتاحيه آمادگی امنيت گرفته ميشد، اما ھنوز کرزی چند جملۀ برای برگذاری اين جرگه از روز ھا

خير است ما اين چيز ھا را بسيار «اش را بيان نکرده بود که راکت و ھاوان باران شد و فقط گفت 

دن چای از گلو نشده بودند که انتحارکنندگان با رو شرکت کنندگان جرگه شروع به فرو ب» ديده ايم

 جرگه آتشباری کردند و بعد از يکساعت که دو حمله آور کشته شدند و گلوله و نارنجک به سوی

با ر ديگر جرگه )  دقيقه تفريح داده شده بود١۵چون (مردم فکر ميکرد که کار جرگه پايان يافت

آغاز شد و اين بار آقای ربانی بی ھيچ خط سرخی صحبت ھايش را کرد که ھمه تکرار مکررات 

  . بود و حرف نوی نداشت

 ماده ای که ١۶ گروپ کاری که از قبل تقسيم شده بودند، جا گرفتند و بعد ٢٨ کنندگان در شرکت

گفته می شود از قبل تھيه شده بود، از نظر شرکت کنندگان گذشت و باالخره توحيد گشت و در 

درين قطعنامه نيز ھيچ حرف نو و جديدی به چشم نميخورد ، تا . اختيار مطبوعات قرار داده شد
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بيشتر ماده ھای اين قطعنامه  به . راه حل و راھکاری در مورد صلح دران آمده باشداينکه 

طالبان زندانی بايد . ی از خارجی ھای حاضر در افغانستان اختصاص يا فته استئدرخواست ھا

رھا شوند، تالشی ھای سرخود صورت نگيرد، نام سران طالب از ليست سياه حذف گردد، اردوی 

مليات نظامی را به عھده گيرند، نيرو ھای امنيتی افغانستان تقويت شوند، اين افغانستان رھبری ع

چيز ھای که تا حال بار ھا  اين درخواست ھا . پيشنھادات در کنفرانس کابل نيز ارائه گردند و غيره

از سوی کرزی عنوان شده که درين چند ماه بخشی از آنان از سوی مک کريستال و اوباما قابل 

  . و پذيرفته شده استقبول بوده 

اين را ھر آدم عادی  اکنون در افغانستان می داند که جنگ در افغانستان با اين نشست ھا و جرگه 

ھا حل نميشود و دولت افغانستان قادر نيست با اين ھمه مصرف پول و خون خارجی ھا و حضور 

دل خودش ميخواھد، اين گسترده نيرو ھای نظامی آنان در افغانستان، فقط با در نظر داشت آنچه 

 استخباراتی در ی حاضر در افغانستان که از نظر ارزيابی ھایخارجی ھا. مشکل را حل بسازد

جريان وضعيت کامل افغانستان قرار دارند و اکثريت افراد شرکت کننده درين جلسه را ميشناسند و 

» دوستان«امن اين از روی اين قطعنامه نيز واضح ميشود که جرگه برای آوردن صلح دست به د

در افغانستان ، منطقه و جھان ايجاب کند، اين » دوستان«ميشود، لذا تا زمانيکه سياست ھای اين 

 را ھر وقت خواھند شنيد، اما اينکه چه وقت اقدام ئیوضعيت ادامه خواھد داشت و چنين پيشنھاد ھا

برخی از صاحب نظرانی . يستًخواھند کرد تا واقعا به اين وضعيت پايان دھند، برای کسی معلوم ن

ًکه اوضاع افغانستان را درين چند سال دقيقا زير نظر دارند به اين باورند که تا ھنوز زمان چنان 

در صورتيکه ناتو از افغانستان بيرون شود، ادامۀ کار مشترک اعضای اين . تصميمی نرسيده است

الکان ماموريت داشتند و با ختم آن ال ميرود، چون قبل از آمدن به افغانستان در بؤپيمان زير س

وظيفه، در افغانستان مصروف جنگ شدند، اينکه اگر از افغانستان بر آيند اين چنين ماموريتی در 

روابط امريکا و يا تسلط اين کشور به عنوان . کجا پيدا خواھد شد تا حال کسی پيشبينی نکرده است

ده و اگر چنين پيمانی وجود نداشته باشد، برادر بزرگ بر اروپا از طريق ھمين پيمان تثبيت ش

ًمطمئنا که برای اياالت متحده گران تمام خواھد شد، اين مسايلی است که  ارزيابی آن به اندازه يک 

اينکه ايا اياالت متحده خواھد خواست تا به . جمع يک آسان ميباشد و برای بسياری روشن است

، مطمئنا که چنان نخواھد شد و لذا جنگ افغانستان از خاطر افغانستان چنان منافعی را از دست بدھد

 ھا ئی  ميگذرد و ھنوز امريکا٢٠١٠حال که شش ماه ازسال .  بسيار طوالنی تر خواھد بود٢٠١١

جا نکرده و معلوم نيست که نيرو ھای ديگری ه  ھزار نفری شان  را در افغانستان جا ب٣٠نيروی 

 به فکاھی شباھت ٢٠١١ن تارگت خروج اين نيرو ھا در ئيرا ھم وارد افغانستان خواھد کرد، تع
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با ختم جنگ در افغانستان اکثر اعضای اين پيمان بار و بنه خواھند بست و افغانستان را به . دارد

  . تا مدتھا چنين تصميمی گرفته نميتوانند ھائیاما امريکا. لقايش خواھند سپرد

فغانستان گرفته ميشود ، نه در کابل که در امريکا ستراتيژی ھای که از چند سال به اينسو در مورد ا

و اروپا اتخاذ ميگردد، اما برگذاری چنين جرگه ھای که دپلومات ھای اين کشور ھا چون مھمان 

دران شرکت ميکنند وجز سوژه برای رسانه ھای داخلی و خارجی ازان چيزی به دست نمی آيد و 

 نتيجۀ در پی ندارد، چيزی که بيان آن برای عده چند روزی مردم سرگرم نگھداشته می شوند، ھيچ 

ميدانند و از نظر آنان تجمعات ملی ھمان است که » غيرملی«ای بسيار ناخوشايند معلوم شده و آنرا 

چون ھمين ھا درين . با کرزی آشتی کند و در جرگه شرکت نمايد» اپوزيسيون«مثال يکی از سران 

 دارند و چون اينان غايله آفرين بوده ئیفه ھای آنان خوب آشناسی سال باال نشين بوده  و مردم با قيا

  . نه غايله حل کن ، لذا اين بار نيز به ھمان راھی خواھند رفت که سالھا رفته اند

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


