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 د؟یگو یگندمک م از معاهدٔ  یغن چرا اشرف
 

گندمک را به او تحمیل  هٔ تواند امضای سندی مثل معاهد اش گفت که هیچ قدرتی نمی اشرف غنی در آخرین سخنرانی
در کابل امضا شد. بر  ئیهند بریتانیا هٔ نمایند خان و میالدی بین امیرمحمد یعقوب ۱۸۷۹گندمک در سال  هٔ کند. معاهد

ها در سال  یئشد. بریتانیا  در سیاست خارجی پادشاه کابل صاحب حق ویتو می ئیمبنای این معاهده هند بریتانیا
ها شود.  خان پادشاه وقت سلطنت کابل، بدل به متحد روس  به این نتیجه رسیده بودند که شاید امیر شیر علی ۱۸۷۸
ها در آن  یئن کرده بود. باور بریتانیائیاش تع ی اتحاد مستحکم با امیر کابل را یکی از اهداف مهم امنیتیئتانیاهند بری

به خطر  ئیغربی و شمالی هند بریتانیا سرحداتشان حاکم نباشد، امنیت  زمان این بود که اگر در کابل متحد
ترازی دارد به کابل  هٔ خان تمایل به اتحاد با روسی علیوقتی احساس کردند که امیر شیر ۱۸۷۸افتد. آنان در سال  می

ها با ورود به کابل امیر محمدیعقوب خان پسر امیر شیرعلی خان را بر تخت سلطنت  ئیلشکرکشی کردند. بریتانیا
 جا درگذشت.  خان به مزار رفت و آن گندمک را با او امضا کردند. امیر شیرعلی هٔ کابل نشاندند و معاهد

ز این باور در میان حلقات سیاسی در کابل وجود دارد که پاکستان زمانی به پایان جنگ در افغانستان کمک از دیربا
آباد امضا کند. این موضوع را باری بارنت روبین  گندمک را با اسالم معاهدهٔ  هٔ کند که کابل سندی شبی می

 ۲۰۱۱و  ۲۰۱۰های  او در سال س نیست. شنا نیز مطرح کرد. روبین صرف افغانستان ئیشناس امریکا افغانستان
کرد و مشاور مرحوم ریچارد هالبروک بود. هالبروک در آن زمان  ایاالت متحده کار می هٔ برای وزارت خارج

 اوباما برای افغانستان و پاکستان بود. هٔ ادار خاص هٔ نمایند
جمهور وقت  سئیر آن زمان اوباما رهای بزرگ در مورد افغانستان بود. د زنی در واقع سال چانه ۲۰۱۰سال 

در افغانستان بافزاید. هدف این بود که طالبان زیر فشار نظامی  ئیامریکا تصمیم گرفت تا به شمار نیروهای امریکا
طیارت های  تر قرار بگیرند و به مذاکره راضی شوند. سیا یا سازمان استخبارات مرکزی امریکا هم به حمله بیش
کردند  ها ریچارد هالبروک و بارنت روبین تالش می نشین پاکستان افزود. در کنار این ناطق قبیلهبه م وتلپی  بی ات

وگو میان افغانستان و پاکستان را  چنان روند گفت گی از امریکا با طالبان به میز مذاکره بنشینند و هم تا به نماینده
 تسهیل کنند.

روند خروج نیروهای  ۲۰۱۱اعالم کرده بود که سر از جوالی سال  ئیافزایش نیروهای امریکااوباما در کنار 
ها بیرون  ئیاز افغانستان را آغاز خواهد کرد. در آن زمان این باور در منطقه خلق شده بود که امریکا ئیامریکا

د آشتی در افغانستان شکل ها، باید یک رون ومرج احتمالی پس از خروج آن شوند و برای جلوگیری از هرجمی
گان طالبان در آلمان و قطر  با نماینده ۲۰۱۳و  ۲۰۱۱، ۲۰۱۰بگیرد. زیردستان هالبروک موفق شدند که در سال 

وگوها نقش مهم داشت. امریکا در آن زمان درک کرده بود که  سازی این گفت مذاکره کنند. بارنت روبین در زمینه
های ایاالت متحده با طالبان را دارد، به همین دلیل بود که آنان با پاکستان هم   لوماتدیپ هٔ پاکستان توان سبوتاژ مذاکر

 آهنگی کردند. هم
ها بسیار واضح گفته بود که راولپندی در بدل  ئیعمومی وقت ارتش پاکستان، به امریکا قومندانجنرال اشفاق کیانی 

ه با طالبان و یافتن یک راه حل سیاسی در افغانستان دریافت امتیازهای کالن حاضر است که با واشنگتن در مذاکر
های پاکستان را در سه سند جداگانه  جنرال کیانی پیشنهاد« ریاست اس»استیوکول در کتاب  هٔ همکاری کند. به نوشت

به صورت مکتوب تنظیم کرد و به امریکا سپرد. کول به نقل از مرحوم هالبروک نوشته است که پاکستان خواستار 
ای هند و  های هسته همکاری هٔ نام آباد، شبیه موافقت ای میان واشنگتن و اسالم های هسته همکاری هٔ ی یک معاهدامضا

چنان از امریکا  آباد هم های هند و امریکا در زمان بوش پسر امضا شد. اسالم همکاری هٔ نام امریکا بود. موافقت
مالیه نگیرد و به ارتش پاکستان حق دسترسی به نظام دفاعی خواسته بود که از صادرات پاکستان به ایاالت متحده 

ها در آن زمان به  ها توازن نظامی در جنوب آسیا ایجاد شود. پاکستانی پاکستانی هٔ ایاالت متحده را بدهد تا به گفت
د. کشمیر، گری کن کشمیر نیز میان هند و پاکستان میانجی هٔ ها گفته بودند، ایاالت متحده باید در قضی ئیامریکا

گیری جنوب آسیای فاقد نفوذ  ای و شکل ، تقویت توان هسته«نفوذ هند»دسترسی به منابع آب، افغانستان عاری از 
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آباد  ستراتژیک اسالمهای امنیتی و   ، موضوعاتی بود که پاکستان آن را برای امریکا اولویت«هژمونیک هند»
 معرفی کرده بود.

خواست، به حامد کرزی هم مراجعه کرده بود و از او  از امریکا امتیاز می ۲۰۱۰پاکستان عالوه بر این که در سال 
، انحصار چین بر منابع طبیعی افغانستان و آموزش بخشی از نیروهای «پایان نفوذ هند»خواسته بود که در بدل 

. در سال های ارگ برای صلح حمایت کند امنیتی افغانستان توسط افسران پاکستانی، حاضر است که از تالش
عمومی وقت ارتش آن کشور،  قومندانرضا گیالنی نخست وزیر وقت پاکستان و جنرال کیانی  یوسف ۲۰۱۰

های پاکستان را به صورت مکتوب و خیلی مفصل در اختیار حامد کرزی در ارگ قرار دادند. جالب این  خواست
غانستان را به صورت مکتوب و خیلی هایش از امریکا و اف ارتش پاکستان فهرست خواست ۲۰۱۰بود که در سال 

رضا  های جنرال کیانی و یوسف مفصل به صورت جداگانه به هر دو کشور تحویل داده بود. در مورد خواست
 اند.  گیالنی از حامد کرزی، داکتر رنگین دادفرسپنتا و امرهللا صالح به تفصیل نوشته

است. پاکستان بدون دریافت امتیاز با امریکا ها مطرح  رسد که امروز هم به نحوی همان خواست به نظر می
کرد که مستقل از پاکستان با امریکا مذاکره کند، اما  گی طالبان در قطر تالش می همکاری نخواهد کرد. هیأت نماینده

آن  هٔ دهند ها هم در مذاکرات اخیر قطر حضور داشتند و هم در مذاکرات امارات. این امر نشان دیده شد که پاکستانی
رسد که پاکستان هم بدون  ها منزوی کند. به نظر نمی وگو ست که امریکا نخواسته است پاکستان را در این گفتا

ها  های پاکستانی پیوسته در رسانه داشت و دریافت امتیاز از امریکا با واشنگتن همکاری کرده باشد. مقام چشم
زنی میان امریکا و پاکستان حتماً  اند. در چانه کا آوردهگویند که آنان رهبران طالبان را روی میز مذاکره با امری می

 از ایاالت متحده طلب کرده است. ئیآباد امتیازها اسالم
را امضا کنند، « میثاق وفاق ملی و صلح»ها با افغانستان به هر نحوی به یک توافق پایان جنگ برسند و  اگر طالب

های آشتی ملی در  کستان حتماً در بدل امتناع از سبوتاژ تالشنیاز است تا پاکستان حد اقل آن را تخریب نکند. پا
خواهند که جنرال  افغانستان خواستار یک سری امتیازها از افغانستان نیز است. شاید آنان همان امتیازهای را می

بود. گندمک تشبیه کرده  هٔ های کیانی از کابل را به معاهد خواست. بارنت روبین خواست می ۲۰۱۰کیانی در سال 
 –آباد  های اسالم اند تا خواست  آید که احتماالً پاکستان یا کشورهای دیگر تقاضا کرده های اشرف غنی بر می  از گفته

را مورد غور قرار دهد. احتمال آن وجود دارد که پاکستان در بدل حمایت از روند  -۲۰۱۰های سال  همان خواست
اه بیاندازند، از افغانستان هم امتیاز بخواهد یا شاید خواسته باشد. خواهند ر ها می ئیآشتی در افغانستان که امریکا

بهتر است که صنف سیاسی افغانستان روی این مسایل بحث کنند. حکومت هم باید در این مورد به مردم افغانستان 
 بسنده نکند. ئیگو معلومات مفصل بدهد و به کلی

 
 پای
 
 

 صبح۸تشکر از روز نامهٔ با 

mailto:maqalat@afghan-german.de

