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طارق ارسالئی

دوحه و مشکالت سر راه صلح
بعد از ما ها جدال ،سرانجام روز گذشته نشست رو در روی میان نمایندگان حکومت کابل و هیأتی به نمایندگی از طالبان
در "دوحه" پایتخت کشور "قطر" برگذار گردید .اگر از مقدمات بگذریم و مستقیما ً بپردازیم به اینکه :آیا آنچنانی که
بعضی ها تصور میکنند نشست "دوحه" خواهد توانست تا صلح گمگشت ه را به افغانستان برگرداند؟ جهت پاسخ به این
سوال دو بُعد جنگ افغانستان را باید مورد ارزیابی قرار داد :بُعد داخلی و بُعد خارجی.
در بُعد خارجی جنگ افغانستان هیچ نشانه یی از عقب ن شینی سیاسی و توافق نظر میان کشور های دخیل در قضیۀ
افغانستان بنظر نمیرسد:
• صدراعظم پاکستان ،عمران خان ،همین چند روز قبل یکبار دیگر ترانۀ "گسترش نفوذ هندوستان در افغانستان"
را زمزمه نمود و تهدید کرد که پاکستان با تمام قوت جلو نفوذ هند را در افغانستان خواهد گرفت .از جانب
دیگر هندوستان به سرمایه گذاری خود در افغانستان ادامه میدهد و با سهم گیری در اعمار باالحصار کابل،
یکبار دیگر به ادامۀ همکاری خود با حکومت افغانستان تأکید ورزید و به اینترتیب بصورت غیر مستقیم پیام
فرستاد که :هندوستان به آسانی افغانستان را برای پاکستان واگذار نخواهد کرد.
• دولت ایران مکررا ً متهم به حمایت پس پرده از طالب ان میباشد و از جانب دیگر نمایندۀ خاص دولت ایران برای
افغانستان با اشاره به مذاکرات "دوحه" بر "حفظ ارزشهای جمهوریت و قانون اساسی " تأکید ورزید.
• هفتۀ گذشته اولین گام عملی در راهِ تشکیل ائتالف ضد ایران توسط کشور های عربی خلیج فارس و اسرائیل
برداشته شد و توقع میرود که بزودی عربستان سعودی نیز به این ائتالف بپیوندد .بعید نیست که سعودی با
استفاده از نفوذ مذهبی که باالی گروه های افراطی سُنی مذهب دارد ،افغانستان را بحیث نقطۀ فشار در برابر
ایران استفاده نکند.
• روسیه با آنکه ظاهرا ً روابط دیپلوماتیک خود را با حکومت کابل نگهداشته است ،ولی با دعوت نمایندگان
طالبان به مسکو و "اعطای جایزه به طالبان جهت کشتن عساکر امریکائی" ،عمالً در ائتالف ضد امریکا قرار
دارد.
• امریکا سیاست سردر گمی را در افغانستان آغاز نموده  ،اکنون "سر کالوه نیز مفقود است ".برایش صلح
افغانستان صرفا ً در قالب یک شعار باقی مانده است نه غایت و هدف .امریکائیان دنبال یک پارچه کاغذ با چند
دستخط استند تا آنرا منحیث وثیقه به رخ ملت امریکا و جهانیان بکشند.
• در بُعد مشترک خارجی و داخلی قضیۀ افغانستان باید اضافه نمود که  3۵000مدرسه در پاکستان ساالنه بیش
از سه ملیون و پنجصد هزار طالب تولید میکنند .این کودکان مدارس در کنار دروس مذهبی تمرینات نظامی
نیز دریافت میدارند که بعد از فراغت (دستار بندی) ضرورت به میدانهای جنگی دارند تا تئوری های فراگرفته
را عمالً تجربه نمایند .هزاران فامیل بی بضاعت از سرتاسر افغانستان نیز کودکان خودرا به مدارس پاکستانی
میفرستند که در بازگشت به وطن ،بیگانه و حتی در ضدیت با ارزشهای افغانی به بار می آیند .این کودکان
بیشتر به مدارس خود وفادار باقی میمانند تا به فامیل و همشهریان خود.
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وِاماِدرِبُِعدِداخلیِجنگِافغانستانِ:
واقعیتِمسلمِاینستِکهِجنگِکنونِ یِباالیِافغانهاِتحمیلِگردیدهِاستِ.اینِ جنگِدرِواقعیتِدرِجهتِتأمین ِ
منافعِبیگانگانِوِدرِداخلِخاکِافغانستانِبراهِانداختهِشدهِاستِ.متأسفانهِ"صالحیت"ِآغازِجنگِدرِدستِ
دیگرانِولیِقسمیکهِدیدهِمیشودِ"مسئو لیت"ِختمِآنِبدوشِافغانهاِگذاشتهِشدهِاستِتاِبازهمِآنهایِکهِجنگِرا ِ
آغازِنمودهِاندِبنحویِرفعِمسئو لیتِنمایندِ.بهِعبارتِواضحترِ:آنهایِکهِصالحیتِداشتندِازِمسئولیتِفرار ِ
میکنندِوِآنهایِکهِمسئولِاستندِصالحیتِنداشتند ِ.غالباًِکهِاینِتغییرِدرِوظایفِوِدوگانگیِدرِموقفِبر ِ
فضایِنشستِ"دوحه"ِتأثیرِگذارِخواهدِبودِِِ.
شورای طالبان از کویته و حکومت کابل از داخل ارگ ماشین جنگی را هدایت و رهبری مینمایند و خود را از
آفت جنگ بدور نگه داشته اند .جوانان فقیر و بیکار افغان معاش ناچیز را با قیمت جان حاصل و جهت امرار
حیات ناچار خود را در استخدام یکی از این دو جناح قرار میدهند و این ماشین جنگی را بر شانه های خود
حمل مینمایند.
طالب تا هنوز شالق بر زمین نگذاشته و هنوز هم سخن از تشکیل "امارت" و لغو "قوای امنیتی" میزند .در
جهت مقابل حکومت و افراد وابسته به نظام هر نوع تغییر در ساختار نظام را رد میکنند.
حکومت کابل در ماهیت خود ائتالفی است متشکل از افراد و گروه های غیر متجانس با دیدگاه های متفاوت
در قبال مذاکره و صلح با طالبان .هیأت مذاکره کنندۀ حکومت کابل حتی قبل از حرکت دچار چند دستگی
گردید .گذشته از آن حکومت کابل هر نوع توافق را مشروط به تأئید لویه جرگه نموده است .گروه طالبان نیز
با وجود آنکه بشکل یک پارچه در این نشست حضور دارند ولی گروه های زیادی در کمین نشسته اند که طالبان
ناراضی و طالبان متعهد به جهاد را بزودی به خود جذب خواهند نمود.
جنگهای چهار دهه جامعۀ افغانی را شدیدا ً از هم متالشی گردانیده است :جای منافع ملی را منافع شخصی و
گروهی احتوا نموده و اکثرا ً دیده میشود که منافع یک گروه و یک سمت با منافع گروه و سمت دیگر در تضاد
قرار دارد .در همچو حالتی که تعریف مشخصی از "منافع مشترک" موجود نباشد ،صلحی که مورد تأئید یک
گروه باشد واضحا ً که با مخالفت گروه دیگر مواجه خواهد گردید و در این میان کم نیستند افرادی که منافع
خودرا در تداوم جنگ خواهند دید .گذشته از آن منافع فردی چنان با تار های قومی و سمتی باهم وصل گردیده
اند که هر اوباش و جنایتکار روی سرک همچون اژدهای هزار سر ،از گریبان زورمندان و جنگساالران سر
بدر می آورد .زورمندان در طول هژده سال گذشته عادت کرده اند که از این قوۀ اوباش شهری جهت باجگیری
استفاده نمایند .افرادی نیز که حالوت امتیازات کانفرانس "بٌن" هنوز در دهن شان باقی است ،یکبار دیگر به
"دوحه" نیز به دید امتیاز طلبی مینگرند.
بعضی از افراد و گروه ها موجودیت حالت فعلی را در جهت تبارز عقده های "دوصد ساله" و بعضی ها در
راهِ ابقای افتخارات صدسالۀ خود بکار میگیرند .صلح در قدم اول مستلزم گذشت است ،در افغانستان همه
آرزوی صلح میکنند ولی هیچکس حاضر به گذشت نیست.
یکی از تأثیرات منفی جنگ افزایش میزان خشونت (خشونت های جرمی) در کشور میباشد .افغانستان هر روز
شاهد ان واع خشونتهای است که نه تنها در تاریخ کشور بیسابقه بوده است بلکه اینهمه اشکال خشونت تمام آن
ارزش ها و اعتقادات افغانی را که "بافت اجتماعی" جامعه را تشکیل میدهند ،یکسره بی ارزش ساخته است.
در این میان چهره های خشونتبار ،داعیان صلح میشوند و آنهای که کمترین ارزش به کرامت انسانی (خصوصا ً
کرامت زن) قایل نی ستند ،سخن از صلح میزنند حال آنکه تهداب هرنوع صلح ابتدا در داخل خانه گذاشته میشود.
صلحِدرِکنارِآنکهِنیازِوِآرزویِهرِانسانِاستِ،کلمۀِپاکِوِمقدسیِاستِکهِهیچِفردیِنمیخواهدِاسمشِدر ِ
ضدیتِباِاینِکلمهِذکرِگرددِ.اماِصلح ِزمانیِتحققِمیابدِکهِدوِ جانبِصادقِوِمتعهدِبهِصلحِباشندِ.اگر ِ
حکومتِکابلِوِگروه ِطالبانِصرفاًِجهتِکسبِرضایتِحامیانِخارجیِوِاقناعِپیروانِداخلیِخودِدرِاین ِ
نشستِاشتراکِنمودهِباشندِ،اینِنشستِواضحاًِراهِبهِجاییِنخواهدِبردِ.هرِصلحیِدرِقدمِاولِمستلزمِگذشت ِ
استِ.نشستِ" دوحه"ِزمانیِ راهِراِ بسویِصلحِپایدارِدرِکشورِبازِ خواهدِنمودِکهِافغانهاِبهِاینِنشست ِ
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منحیثِیکِ"فرصت"ِبنگرندِنهِ"امتیازِطلبی"ِ.صلحِزمانیِتحققِخواهدِیافتِکهِخواستهایِشخصیِوِگروهی ِ
جایِخودراِبهِمنافعِمشترکِملیِواگذارِکنندِ ِ.
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برای مطالب دیگر این نویسنده  ،اینجا کلیک نمائید.
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