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 پیروز موافقتنامۀ صلح ،پاکستان
 

در  زمینۀ تأمین صلح را ،و یا می رود ،موافقتنامۀ صلح بین طالبان و ایاالت متحدۀ امریکا که انتظار می میرفت
 تافغانستان پس از چهل سال قربانی دادن و پراگنده شدن اکثریماتم زدۀ  افغانستان میسر سازد و ملت غیور و

معنی باز گوئی غمنامۀ مردم چیز به  که تکرار آن ،ول هزاران مصیبت دیگردر سراسر جهان و قب خانواده ها
، ودیعۀ الهی است طبیعی هر انسان و انسانی که حق دیگری نخواهد بود، نفس به راحتی کشیده و زندگی آرام و

 داشته باشد.
همه امید ها و آرزو ها به این توافق بسته شده بود و همه انتظار داشتند که مذاکرات برای یافتن راه حلی به جنگ 

در رأس ایاالت متحدۀ امریکا، از مذاکرات امریکا با طالبان به  ،ی آنغربو شرکای نستان افغانزده سالۀ تحمیلی 
ندۀ خواهند بود نه بر آنو بازندۀ توافق  دست آید. ولی دیده می شود که این بار نیز مردم افغانستان قربانی این

 آن. 
ثباتی  که از همان آغاز بی پیروز واقعی این جنگ و این توافق نه افغانستان است و نه امریکا بلکه پاکستان است

پاکستان استفادۀ اعظمی از  ،فتردر گ کراتیک خلقکه با کودتای حزب دمو مرج سیاسی جنگ ها و هرج و  و 
ل و استفاده تفصیل تشکبرد.  فغانستاناتحاد شوروی سابقه بر ا ن در برابر تجاوز آشکار قوایم افغانستایام مردق

ام چه به ن ،جهان به مردم افغانستانای مالی و اقتصادی کمک هسوء استفاده از  از تنظیم های مقیم پاکستان و
تا همین اکنون هم بیشترین استفاده و منفعت را پاکستان  ،حانه مردم افغانستانهای مسلپناهندگان و چه به نام قیام 

 برده است.
مداخلۀ غرب در رأس ایاالت متحدۀ امریکا افغانستان و  پس از یازدهم سپتمبر و آغاز فصل جدید جنگ ها در

است طراح و عملی نمودن گونی حکومت طالبی و سرکوب القاعده حامی این گروه که امریکا مدعی  نبرای سر 
ن وارد مرحلۀ نستاجنگ افغابر ایاالت متحده بوده است،  2001ریستی در یازدهم سپتمبر سال حمالت ترو

بالً که رژیم آنها را ق فر ار نمودند پاکستان در برابر حمالت ایاالت متحده بهدیگری گردید. طالبان با شکست 
 هم  رهبری وتا همین اکنون هم  و بود، شناخته در پهلوی عربستان سعودی و امارات متحد عرب به رسمیت

 پایگاه های شان در کشور قرار دارد.
قبل از اینکه به تکرار جریانات اخیر به پردازیم بی مناسبت نیست نظر کوتاهی داشته باشیم به یک جریان تاریخ 

 استقالل امان هللا شاهقبل از اینکه به استناد تاریخ افغانستان که پاکستان خواب تکرار آن رویداد ها را می بیند. 
و یا  داخلی ر گونه مشکلی که در امورامرای افغانستان ه ،از انگلیس ها به دست آورد 1919در  را افغانستان
 او مشکل شان در دهلی جدید مطرح میکردند و از طریق هند برتانوی  با وایسرای ،افغانستان داشتند خارجی 

 ومت برتانیه بود و تمامحکیعنی وایسرای برتانیه در هند قایم مقام رسانیدند   را بر حکومت برتانیه حل می
ا ر  خیال باطل خواب و حاال هم پاکستان آن حکومت برتانیه گرفته می شد.از طریق آن دستگاه باید با  تماسها

پشت پرده با حکومت دونالد ترمپ   امریکا در منطقه میداند که شاید هم چنین توافقیم می بیند و خود را قایم مقا
 به پاکستان حاصل شده باشد. اومکرر  و مذاکرات اه ن و سفرذاکرات خلیلزاد  با طالبادر جریان م

تشرۀ توافق و متن من که طالبان دست نشاندۀ آن نقش تعیین کنندۀ در آیندۀ افغانستان دارند پاکستان احساس میکند
امارت اسالمی » امریکا و طالبان هم اشاراتی به حکومت اسالمی بر آمده از مذاکرات بین االفغانی و تکرار 

نیز این انتباه را می دهد که در و آماده بودن امریکا برای همکاری با چنان حکومتی،  درین متن  «افغانستان
  بنا بر این خواب پاکستان هم بدون منشأ نخواهد بود. اهند داشت وافغانستان طالبان دست باالئی خو آیندۀحکومت 

 برای حل مسائل میان »است  گفتهخارجۀ پاکستان در گفت و کو با خبر نگار رویترز محمود قریشی وزیر 
افغانستان و پاکستان به دخالت آمریکا ضرورت نیست و پس از خروج نیروهای آمریکایی از کشور، افغانستان 

نشینی از افغانستان را دارد و ما همواره همسایه  امریکا قصد عقب. باید مستقیما با پاکستان وارد مذاکره شود
 «خواهیم ماند.
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که به سمت آمریکا  افغانستان به جای آن:» همچنان گفته است  نپاكستاوزیر خارجۀ   یکسپوتن شگزاربه 
 «.ه وجود دارد، مطرح کندآباد هر مشکلی را ک تواند از طریق اسالم کارهایی وجود دارد که می و بچرخد، ساز

مۀ که لق، بیندانستان را می خواب قیمومیت افغ نپاکستااز این اظهارات محمود قریشی به خوبی بر می آید که 
گلوی ابر قدرت ها را پاره کرده و جاغور پاکستان بسیار کوچکتر از آن است که بتواند چنین لقمه  آن  بلعیدن

ای را به بلعد. از جانب دیگر پاکستان هم خود را حق به جانب می بیند و هم از موضع قدرت حرافی دارد. 
تا  توطن شدند ونجا مآ امارت شان به پاکستان پناه برده و در شکستکه گفتیم گروه طالبان پس از  همانطوری

خمی اه داده و زیز و پنهسال گذشته آنها را تربیه، تج نجا بسر می برند. پاکستان در طول نزدهآهمین اکنون هم در
دست گیری ده ها  است.  ودهنم رهبریبرابر مردم افغانستان  را درها و مریضان شان را تداوی و جنگ شان 

 وسطت (آی اس آی)بارات نظامی شان استخ دستگاهتا مامورین  منصبان نظامی از صاحب  یو صد ها پاکستان
گروه  از یک مائی شده وبزرگ نکه گروه طالبان  منیتی افغانستان گواه بال منازعه و انکار نا پذیر است.قوای ا

بدون رهبری و حمایت و  ،نام گذاری شده برای حصول اهداف سیاسی  یدهشت افگن  به یک جریان سیاس
وزیر ه انچنهدایت پاکستان نه صالحیت نشستن به میز مذاکره را داشت و دارد و نه هم صالحیت تصمیم گیری چ

انستان را در روند صلح افغکننده  اگر پاکستان نقش تسهیلخارجۀ پاکستان در صحبت خود با رویترز می گوید 
 .رسیدالبان و امریکا به امضا نمیداشت، توافق دوحه میان طنمی

رین اموطالبان در قطر برای مشوره با م در جریان هجده ماه مذاکرات خلیلزاد با این گروه در هر مرحله هیات
می رفت و بعد از اخذ هدایت و تصمیم آنها به میز مذاکره بر می گشت به این بهانه که  آن کشورپاکستان به 

ان این گروه به پاکستان رفته است. اگر ادعا شود که این گروه استقالل فکر و عمل دارد ربرای مشوره با رهب
زی مرک ،تان را در تصرف دارندافغانسخاک  صد چرا در گوشه ای از افغانستان که طالبان ادعا دارند شصت در

به  گاهیوجی و دخولی ستند. با کدام پاسپورت و ویزۀ خرند که یا در وزیرستان و یا در کویته مستقر هندار
پاکستان با سرمایه سویدن و جرمنی و ...  و جاپانتا ناروی و  هم به غربکشور های عربی هستند و گاهی 

یده است و شاید هم چنین رس اکه حاال زمان بهره بر داری آن فر دبان نموده فکر میکنگروه طال گذاری که بر
 اغ سبزی به آن داده شده باشد.چر

ه سرنوشت ارتباط مستقیم ب ولی سوال کلی این است که آیا تبریک گفتن و شادی نمودن از امضای چنین توافقی که
و قبل از آن که از دو ضمیمۀ محرمانۀ  ؟جای دارد ،امضا شده است در غیاب افغانستان یک ملت سلحشور دارد و

ی ضابلکه احتماالً اع ههمه آن هم ن ،یر خارجۀ امریکا تنها اعضای کانگرساین توافق که به قول پومپیئو وز
شکی  .، شلیک شادیانه قبل از وقت نیست؟کمیته های روابط خارجی و استخباراتی  کانگرس، آنها را خواهند دید

نیست که مردم افغانستان همه صلح می خواهند ولی صلحی که آزادی های مدنی و حقوق انسانی شان را پایمال 
ت تمامیت ارضی، استقالل و حاکمیحراست از بزرگترین وثیقۀ ملی، قانون اساسی افغانستان، متضمن نکرده و 

ملی افغانستان باشد و بتوانند ثمرۀ قربانی های بیشمار و مصیبت های بی پایانی را بدست آورند که برای آزادی 
 حلقۀ اطاعت غالمیو  بان ورود شان به جهان باشد تان دروازهپاکسو زندگی با افتخار متقبل شده اند نه اینکه 

 .جهانی متقبل شوندبا جامعۀ و آبرو مندانه  کاری و همزیستی مستقالنه را به جای هم
 

 پایان
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