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محمد عارف عباسی

مذاکرات «بین االفغانی»
یک اصطالح اغواه گرانۀ سیاسی
آیا کار برد کلمۀ مذاکرات «بین االفغانی» یک اصطالح سنحیده شده مبتکارانه اغواه گرانۀ سیاسی نیست؟
که در اول محتوا و مفهوم آن به ارتباط صلح افغانستان کم تر جلب توجه نمود .ولی مفهوم واقعی آن در بستر
سازی دو جلسۀ آزمایشی و نمایشی ماسکو متجلی گردید ،مصلحت ها ،سازش ها و توافقات سری بعضی
شرکت کنندگان جلسۀ ماسکو (نه کل) با پادوی روزمرۀ حامد کرزی مفهوم واقعی (بین االفغانی) مورد
آزمایش قرار گرفت ،در محتوا و مفهوم "مذاکرات بین االفغانی» جامۀ عملی به تن کرده بهره برداران از
این جلسات به درجۀ اول روسیه برای حصول مقاصد خاص سیاسی خود ،پاکستان برای اعطای موقف قوی
به طالبان به حیث ابزار سیاسی در بازار عرضه و تقاضا ،و سران تنظیم ها که اندر خیال اعادۀ و تداوم
قدرت اند و خوشه چین واقعی طالبان است که شرائط و خواسته های خود را باالی گروه تشنه به قدرت در
رأس حامد کرزی قبوالنده می تواند.
چون در متن موافقتنامۀ امریکا با طالبان صریحا ً تذکر نرفته که طالبان روی موضوعات مختلفۀ صلح با
حکومت بر حال افغانستان ،که یگانه مرجع قانونی و با صالحیت است (که خودم ساخته و حمایت کرده ام)
صورت گیرد که متأسفانه چنین شرطی تذکر نرفته .موضوعات مورد بحث باید شامل نکات آتی می بود:






آتش بس آنی ،قطعی و عملی و بال وقفه.
شمول  ۴۰۰۰۰طالب در جامعه.
به رسمیت شناختن قانون اساسی افغانستان.
چگونگی شمول رهبری طالبان در حکومت افغانستان.
تضمین احترام و مراعات حقوق مشروع و مدنی مردم.
اما در ذکر کلمۀ مذاکرات "بین االفغانی" که ابتکار عمل سیاسی شخص خلیل زاد است هدف اصلی کنار
بردن و حتی سقوط حکومت فعلی و باالخص شخص "اشرف غنی" و دار و دسته اش است.
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مذاکرات بین االفغانی درب مذاکرات طالبان را به چهار کاله ،نمبر بدل ،سه تنگه قرضدار آخ پدر و مادر که
کتاب قطور زندگی نامۀ شان به نام «چوتاران ،داره ماران آدم کشان کاله برداراران دزدان داره یی قرن
۲۱افغانستان در مطبعۀ بازار قصه خوانی پاکستان در حال نشر است»
ما بر بنیاد واقعیت ها بطور مستند گزارشات را زیر و رو کرده و رویداد های تحمیلی را بر شمرده در
حیطۀ فهم ،عقل و دانش و تجارب خود تشخیص نموده بر می شمریم البته با اعتراف در نا آگاهی اسرار
عقب پرده های اسرار آمیز بازی های پنهان .
با مد نظر داشت این جنگ نزده ساله که جنگ در خاک کدام کشور صورت گرفت و بیشترین قربانیان این
جنگ از مردم کدام کشور بود و تا حال استند .و کدام کشور صدمات این جنگ را متحمل شده .اگر هدف
تأمین صلح و ایجاد ثبات و امنیت در افغانستان از طریق مذاکرات می بود جوانب ذیدخل که باید بنا بر
عرف مروج سیاسی در این مذاکرات شرکت می کردند هیأت امریکایی تحت ریاست وزیر خارجۀ امریکا،
هیأت پیمان ناتو به رهبری سرمنشی پیمان و نمایندگان هر سه ارگان دولت به ریاست رئیس شورای عالی
صلح افغانستان و هیأت طالبان می بود.
دستور طالبان برای مذاکره با اشخاص و افراد معلوم الحال و شمول حکومت به حیث یک جهت هیچ گونه
توجیه و منطق سیاسی ندارد و این زور گویی به زانو در آوردن این ملت بوده به معنی تسلیمی بدون قید
و شرط افغانستان به پاکستان است.
مال هیبت هللا غالم! اگر این حکومت گوداگی است شما از کدام استقالل برخوردارید ،از کجا می جنگید و
به کجا فرار کرده پناه می برید زنجیر غالمی پاکستان دور گردن هر کدام تان آویزان است .اگر صلح می
خواهید راه و اصول صلح معلوم است.
بگو که تا همین روز شما به چه تعداد بندگان خدا را به شمول زنان ،اطفال و جوانان و پیر مردان مسلمان
کشتید شما کپچه مارانی اید که می گزید و به غار پاکستان می خزید لعنت به دین داری شما و تف بر
افغانیت شما.
شما در این مدت کدام مسجد ،مدرسه ،شفاخانه و دارالمساکین ساخته هستید بلکه شما جبرا از سفرۀ عرب
ها تناول کرده به ملیون ه دالر پول حرام تریک در اختیار دارید.

صلح شما جنگ است شما به قربان خر این چه نیرنگ است.
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