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 ھوادار پورتال: فرستنده

  ٢٠١١سوم دسمبر 

            

  جلسۀ بُن ونيرنگ ھای سياسی ـ دپلماتيك
  

 ١١ با استفاده ازحادثۀ. كار گرفته استه يادی بامريكا برای توجيه اشغال افغانستان نيرنگ ھای سياسی ـ دپلماتيك ز

در تداوم آن كوشيده است . ئيد تجاوزش كمائی كندأئيد سازمان ملل متحد را درتأمبر توانست حمايت بين المللی و تسپت

ين راستا از سوراخ كشيدن فراريان جھادی ااولين گام در. بزند“ قانونی” كند رنگ و روغن ھرآنچه درافغانستان می

 ئيد اين به اصطالح حكومت ـ حكومتی كه حتی يك آدرس پستی درافغانستان نمیأنام حكومت مجاھدين وگرفتن ته ب

با . توانست داشته باشد ـ وعالوتاً استفاده از آن به عنوان نيروھای پياده اش درجبھۀ جنگ كوتاه مدت با طالبان است

افغانھای مظلوم نا آگاھی را كه در گرو جھادی ھا وطالبان اين نيرنگ  ازتلفات نيروی پيادۀ امريكا جلوگيری شد و

ياد نداريد كه ه نام سرباز  اسير بودند، قربانی كردند، چه سركردگان جھادی كه پيش نرفتند، شما درھيچ جنگی به ب

ر ندانان زبدۀ شان ھم بايد دتا اخير ميمانند و از قوم“ رھبر”ھفت . يكی از سركردگان جھادی كشته شده باشد

خاطر آب ونان خود ه تلفات عمده را مردم بيچاره ای متحمل شدند كه فقط ب. اختالفات درون خودی كشته شده باشند

با اين  تاكتيك امريكائی ھا جلو سركردگان جھادی را نيزدردست خود گرفتند و از آنھا . درجبھات مزدوری كرده اند

را به خود ندھد و اال باز ھمان   اعتراض به عملكرد شانتأبه حيث چماق بر سر مردم استفاده كردند كه كسی جر

  .روزگار بر سرش خواھد آمد كه در دوران سياه حكومت جھاديھا آمده بود

اين سياست مزورانه چنان كارگرافتاده است كه اينك بعد از سه سال ھنوز مردم از آن درھراس اند و از آن ھيوالھا 

 وبرخی ھا اشغال افغانستان را به اصطالح قانونی می. دھند يت میضابه حضور اشغالگران بھتر ر)  ھاجھادی(

  ! دانند؟

است كه اين ھمه برايش سر وصدا وتبليغات راه انداخته اند و فيصله ھايش را “ جلسۀ بن”ۀ ديگر تشكيل أل    مس

د حاكم امريكائی اش درين جلسۀ پرسر و صدا امريكا كوشي. خوانند اكسير درمان جامعه ای بال كشيدۀ افغانستان می

برای تحقق اين امر نمايشی سرھم بندی كردند وگروھھای معينی را كه قبال برای . را كاله و َچپَن افغانی بپوشاند

ھمچو ھدفھائی ساخته وپرداخته بودند، با تركيب عجيبی دورھم نشاندند كه گويا به نمايندگی از مردم افغانستان 

  !  ؟ سرنوشت كشور را رقم بزنند؟



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  : گروھھای شركت كننده درجلسۀ بُن عبارت بودند از

  .ـ جريان روم منسوب به سلطنت تحت رياست ستار سيرت

  . به رياست يونس قانونی“ حكومت ربانی”تی از به اصطالح أـ ھي

ـ جريان پشاور با تركيب درھم برھمش از پاچاخان جدران تا تنظيم گيالنی وآقای انوارالحق احدی كه بعداً رئيس 

  . افغانستان بانك شدد

ـ جريان قبرس كه به ھمين منظور به اشتراك چند آدم جاه طلب به رياست ھمايون جرير يار وفادار وداماد گلبدين 

  . حكمتيار ساخته شده بود

يكی از . ھمه ای اين گروھھا به انتخاب زلمی خليل زاد مشاور ارشد رئيس جمھور امريكا به بن آورده شده بودند

تی از ھواداران خارج كشوری اش را به أ نمايندۀ ملل متحد خوشباورانه ھيوشنفكری كشور در ارتباط باگروھھای ر

ايشان ھم نپذيرفته . محل كنفرانس فرستاد، ولی امريكائيھا ازآنھا خواستند كه پشت سريكی ازچار گروه فوق  بنشينند

  .ه مستقل راتحمل نكردحتی حضوريك گرو!) آغازدموكراسی؟(جلسۀ بن . وجلسه راترك كردند

. . . روسيه، ايران و  ی دپلماتيك ـ سياسی  امريكا، پاكستان، ت نمايندگی ھايأدرجريان جلسه ھ: واما جريان جلسه 

ھريك خواستار سھم . كنند فعاليت ھای مداخله گرانه ای داشتند، توگوئی بر سر تقسيم غنايم به عنوان فاتح جدل می

. شد ور مورد اعتمادش دركرسی ھا و مقامات قدرت در افغانستان شكست خورده  میبيشتر وگماشتن نمايندۀ مزد

  . گرفتند ھريك گروھی را ازچھار گروه متذكره زير پوشش وحمايت خود می

  . گرفت گروه پشاور، درحاشيۀ جلسه ُمَرتب زير كار و دستورات پاكستانی ھا و امريكائيھا  قرار می

گرفت و ازسوی  ا ـ ايران بود،  از يك جھت از رھنمائی ھای خليل زاد بھره میگروه قبرس كه زادۀ پالن امريك

  . كردند ديگر دپلوماتھای ايرانی تغذيۀ شان می

  . جنباند و به ِاعمال نظر امريكائی ھا مجبور بود گروه سلطنت سری با اروپائی ھا می

رغم  س امور قرار داده شده بودند، علیأ رتش ھم كه درپناه امريكا از فرار گاھھای شان دوباره درأقانونی وھي

كرد، تن به رضا داده و درنھايت از  وابستگی روسی وميل شخصی قدرت طلبانه ای شان كه گاه گاھی تبارز می

ه  فقط برای خود چوكی ھای وزارت داخله و وزارت خاجه را بكردند،  قانونی وعبدهللا دساتير خليل زاد حمايت می

  . را ناديده گرفتنددست آوردند و ربانی 

شد  وچيزی كه ھرگز درنظر گرفته نمی. كسی كه درين ميان ھيچ نمايندۀ واقعی و نقشی نداشت مردم افغانستان بودند

قت صحنه ای خنده آور ودرعين زمان درد انگيز بود كه بر سرنوشت وانتخاب رئيس دولت م. ين مردم بودمنافع ا

كردند كه ربانی رئيس جمھور   برخی ھا تصور میءابتدا. شد كشور اشغال شده وملتی سركوب شده تحميل می

اينجا بود كه . قت تعيين شودو بعد قرار شد كه فقط رئيس دولت مبماند، وجلسۀ بن صدراعظم را برگزيند، ولی

ن مخالفت خود را به بركناری اش بيان داشت، ولفياو درت. بر نقطۀ حساس برھان الدين ربانی گذاشته شدانگشت 

لمان ھرچه الخضر ابراھيمی نمايندۀ ملل متحد و يكی از كارگردانان اين نمايش به ھمراه فيشر وزير خارجۀ 

ن به ربانی اخطار داد كه ولفيشده و به تكوشيدند اورا راضی كنند، سودی نبخشيد تا اينكه آقای خليل زاد خشمگين 

گويند كه اوبه ربانی گفته  بعضی از شاھدان درمحل از زبان خليل زاد می.  بدھدءفوراً از به اصطالح مقامش استعفا

چنين جمله ای به شوخی بيشتر شبيه “ .دھی يا دستور بدھم تورا كف پائی بردارند  میءھم اكنون استعفا”است 

ربانی با لند لند و ُغُرغرھای زيرلب  يك مزدور به دستور . كند لط امريكا را درينجا باز گو میاست، ولی عمق تس

  .  دادءخليل زاد سر اطاعت گذاشت و از مقام به اصطالح رياست جمھوری اش استعفا
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 نام حامد چيز جالب ديگر اين نمايش اين بود كه آقای خليل زاد طی يك صحنه آرائی پيامی ازيك ھمكارسابق خود به

  B B Cن به سمع مجلس رساند وآنرا از طريق رسانه ھای گروھی مثل ولفيكرزی را كه درارزگان بود از طريق ت

مردم افغانستان ھرگز حامد كرزی را در سطح يك شخصيت رھبری حتی دريك واليت ھم . وغيره نيز پخش كرد

 به نام پدرش عبداالحد كرزی كه سناتور بود شد گاه گاھی ھم كه درسطح محافل معينی مطرح می. شناختند نمی

او درحكومت مجاھدين معين دوم . گرديد ويكی از بلی بلی گويان ظاھر شاه پادشاه سابق افغانستان، معرفی می

وزارت خارجه تعيين شده بود، كه با شكست مجاھدين از طالبان به پاكستان فرار كرد و درآنجا با طالبان ھمراھی 

 عداً به شكل مرموزی شايد از طريق خليل زاد به كمپنی ھای نفتی وابسته شد و با آنھا كار میب. وھمكاری داشت

خواست  كرد، چون می با به قدرت رسيدن بوش، خليل زاد با تحرك بيشتری به مسايل افغانستان برخورد می. كرد

  . دست بگيرده طريق افغانستان بمين امنيت را برای كشيدن پايپ لين نفت وگاز و راه ترانزيت كاالاز أابتكار ت

پلماتيك درحكومت بوش و يك عامل من درينجا نمی خواھم وارد معرفی خليل زاد كه يكی از چھره ھای نفتی ـ د

ثر مداخالت امريكا به افغانستان و منطقه است  بشوم، واما خليل زاد قبل از يورش امريكا به افغانستان دو نفررا ؤم

ندان ين دونفر قومايكی از.  جھت پيش برد سياستھايش به افغانستان فرستاد CIAكا به كمك ر وامكانات امريالبا  د

عبدالحق بود كه توسط طالبان دستگير وكشته شد  وحال بردرانش پُستی دركابينه وحاكميت واليت ننگرھار را به 

ده شد، تاجبھه ای به طرفداری نفر دوم حامد كرزی بود كه توسط ھليكوپتر امريكائی به ارزگان پيا. ميراث دارند

كرزی از طريق . ھنوز چندی از حضورش درمحل نگذشته بود كه طالبان به سروقتش رسيدند. امريكا باز كند

ن ستاليت كه امريكا دردسترسش قرار داده بود، ازارتش امريكا خواستار كمك فوری شد، ھليكوپتر ھا و بمب ولفيت

شتافتند و با بمباردمان طالبان بايك عمليۀ كوماندوئی  ديسانت، كرزی را افكن ھای امريكا به سرعت به ارزگان 

بعد ھم از طريق پخش اغراق آميز خبرھای فتوحاتش . نجات دادند ونيروی محافظ برايش درارزگان پياده كردند

  . اورا مطرح كردند

دپشتنو يو ” : طی خبری شنيدم كه   B BCنگارنده حدود يكماه قبل ازاشغال كامل افغانستان توسط امريكا ازراديوی 

امريكائيھا باز : با شنيدن اين خبر به دوستی كه دركنارم نشسته بود گفتم“ . . .نامتو رھبر حامدكرزی په ارزگان كی

كنند، حتماً زير اين كاسه  كفايت گمنام را يك رھبر نامی پشتونھا معرفی می كنند، يك آدم بی پھلوان پنبه سازی می

آن دوست بعد از مطرح شدن كرزی . شوند ت واينبار آدمك ھای مثل كرزی بازيگر صحنه برگزيده مینيم كاسه ايس

  . درجلسۀ بن، ھمين مطلب را ياد كرد

ی گيری مقدماتی كه برای گماشتن رئيس دولت موقت أدادند، در ر ن درجلسۀ بن میاقرارگزارشاتی كه ناظر

را نپذيرفته وبه ھمه شركت  ولی خليل زاد آن. برده بودی أافغانستان درجلسۀ بن صورت گرفت، كرزی دو ر

چنين بود كمدی . قت برگزينند وبعد به ھركس پستی ومقامی رسيدو قبوالند كه كرزی را رئيس دولت مدگاننكن

 دموكراسی درافغانستان  پروژۀ ھايکائیغاز پروسۀ دموكراسی و از نظر امر پرسروصدای جلسۀ بن  كه گويا آ

  . ئيد بين المللی گرفتأآن اشغال افغانستان رنگ به اصطالح قانونی وتاست، كه توسط 

                  

  آئيژ            .نوشتۀ و..." افغانستان الگوی دمکراسی امريکائی"        بر گرفته ازکتاب 

 

 

 


