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 ملت بی صدای افغانستان
 ترسیم آخرين رهنمود توسط ديگران

 (جلسۀ پاريس) 
 

 بخش اول
  

 !هموطن عزيز 
، انکشافات و و قايع اخیر به ارتباط ، تحوالتحد معمول طوالنی تر شدبپذيريد که از از خواندن اين تحلیل معذرت مرا  قبل

است که ناديده  و پیوند خورده به يکديگر بحدی مرتبط عد از خروج قوت های نظامی خارجی شما ب آيندۀ وطن عزيز ما و
 .خواهموصله مندی شمارا میح با نهايت احترام. گرچه بسیار اختصار نموده ام. ساختگرفتن هرکدام محتوای بحث را متأثر می

 

بازی  نحو بی سابقه و کم نظیر  بازيچۀ دست اجانب قرار گرفته و با سرنوشت آن ه سو اين وطن ب چند سال بدين از سی و
دلیلی نوشتم که واقعٌا هیچ ه و کم نظیر را ب کلمۀ بی سابقه  ،گیرد مزورانه و بی باکانه صورت می ،های هراس بر انگیز

و در طرح هايی که مستقیمٌا به  کشور دنیا مثل افغانستان به اين پیمانه پامال خواسته ها، آرزو ها و منافع ديگران نشده 
، تحوالت و وقايعدر بر رسی  ًااخیر ،شدهکار داشته ملت آن مثل ملت افغان کنار رانده ن و سرنوشت حیاتی يک مملکت سر

ه و متفاوت در انجام کار بازهم ب و متعدد با عاليق خاص  ر بالقانات، علی الرغم ذيدخل بودن قوت های مختلف تغییرات د
 . صدا و ارادۀ مردمان منفصل شده تا حدی مجال شنیدن داده شد

 

  درجًامت (به استثنی بالک شرق)بعد از ختم جنگ جهانی دوم مداخالت استعمار گران در امور ممالک نو به آزادی رسیده 
با گذشت هر سال اما زمانه شرائط خاصی را باالی افغانستان تحمیل نمود که . دو جانبه بخشیدبه همکاری های را  جای خود

تا زمانی رقابت دو هیوالی مهیب چون پیل های رمیده و . نوی در افق سیاست افغانستان سمارق وار متجلی می گردد بازيگر
دو  را بازيگران  امروز جای آن پا ايستادن ندادند، ه به آن مجال ب ا پا مال و نابود ساختند وخشمگین هست و بود اين وطن ر

هیچ نهاد ، متأسفانه میکنندکه ُچرا که در کاسۀ پر از خون افغان نان منافع خود اند جويان نوی گرفته  آوران و سود و زور
ی سازمان ملل متحد تا حال در مجموع  در هر برخوردی به ، قوت های شامل و غیر شامل در معضلۀ افغانستان و حتخارجی

فکر خود راه نداده اند  ه و هرگز ب مردم افغانستان را ناديده گرفته   ًامطلق ه ایو فیصل در ايجاد هر طرح و مسائل افغانستان
درين هم ساخته نشده، بلکه زنده جانانی بنام انسان  و دريا ، دشتکه اين خطه صرف يک ساختار و پديدۀ طبیعی نبوده از کوه

را  سازند و مثل هم سیاالن خود در ديگر ممالک حق مسلم تعیین سرنوشت خودمردم اين وطن را می قلمرو زيست دارند که
تعیین  را دارا بوده و و راه و رسم زندگی خود یلوک، میزعدارند و با اصولی که امروز در جهان متداول است حق انتخاب 

بايد اين فرصت را میداشتند که  .، نظم اقتصادی و ساختار اجتماعی آن حق مسلم و غیر قابل انکار شان استسرنوشت سیاسی
 .دوست و دشمن خودرا خود شناسايی کرده اينکه باکی از در دوستی پیش آيند و با کدام از سر ستیز، خود تصمیم گیرند

 
ه ها ب م افغانستان صادقانه میسر نگرديده اين حق مسلم مدنی، شرعی و قانونی از مدتبدبختانه همین زمینه هرگز برای مرد

نه فداکاری هايش و نه  بپا ايستادن هايش و قیام هايش در حصول حق  ،، نه ايثارشطرف از ملت افغانستان سلب گرديده اين
ت مزدوران قدرت های پس پرده کشاند،  نقش استعمار يک قدرتی اين ملت را در اسار آزادی از تعیین زندگی کمکش کرده و

ازدياد توجه جهان اين ملت بیشتر کنار برده  باو ملی نه تنها کمرنگ گرديده بله ناپديد شده مردم افغانستان در تمثیل حاکمیت 
هم فعال  درخت خشکیدۀ  آرزوی حق تعیین امور زندگی توسط ارادۀ مردم و س . شد و برايش زعیم و وکیل و قانون ساخته شد

ها جوانه زد و  موکراسی بیشتر در دلي، اجتماعی و فرهنگی با هنگامۀ آمدن داختار های سیاسیس در موکراتیک مردم يو د
، هیهات که اين و عقب گرايی سر آمده حاال دور حکومت مردم است مردم پنداشتند که ديگر سه دور استبداد، ظلمت، اختناق 

به استثنی اولین انتخابات رياست  . همه خیال های واهی بود و خواسته هايی  که در يازده سال در سطح آرزو باقی ماند
جمهوری که تا حدی به مردم زمینۀ رأی دادن مستقیم فراهم گرديد متباقی همه انتخابات آلوده با فساد، داد و ستد و معامله گری 

 .ی بودهها با مداخلۀ علن
راه و رسم و زمانی هم پاکستان برای  ما  نوشترا دورانی طبیب مهربان و حاذق شوروی از کرملن نسخۀ رفاه و سعادت ما  

ه گاه و ياران غربی اش دستور العمل زندگی ما صادر شد و درين تجربکتابخانه های امريکا ، سپس از مسلمانی آموخت
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مکاتب خود ساخت  ستان و ديگران بی بهره نماندهو هندو ، ترکیه سعودی، ايران ، عربستانمناسب مورد اجرا قرار گرفت
 . را بر ما تحمیل و برای رقابت های منطقوی افغانستان را وسیله قرار دادند دينی و سیاسی خود ،عقیدتی
تهاجم امريکا اراکین دولت و گماشتۀ اجنبی بر ما زعیم شد و نوکران و تنخواه خوران، مزدوران و پیاده نظام زمینی  شناخته 

 .ما را ساختند
 

، امضای مؤافقتنامه ها بانتر از مادر برای ايجاد طرح هامن درينجا از يک سلسله تشبثات، ابتکارات و مداخالت دايه های مهر
 .و رسامی تصاوير صلج و رهنمود ها  بطور مختصر ياد آور می شوم 

داف ستراتیژيک امريکا و شکست رقیبش يعنی شوروی مورد معامله  قرار اولین بار رستاخیز ملی افغانستان با حصول اه
ستان تحت نظارت امريکا و شوروی پاکستان و حکومت دست نشاندۀ شوروی سر نوشت افغان 1811در اپريل سال   .گرفت

انستان درين سازش رحمانه بازی شده اصاٌل حق مشروع و مسلم افغ با خون دو ملیون افغان بیرا در ژنیو تعیین نمودند و 
 .پامال گرديد

هر آگاه و دانای سیاسی بقدر کافی در زمینه معلومات داشته و  .نیست میالدی 5111سپتمبر  11ضرورت به تکرار حوادث 
اين اسرار قرن را کشف و حقايق را برمال باشد که روزی محققین  ، را از اين واقعات دارند تعبیرات خود هر کدام حدسیات و

مجريان  .س آن امريکا بودأسط طراحان بیرونی و در رعواقب اين حادثه برای افغانستان تکوين دسیسۀ دولت سازی توسازند، 
که نمايندۀ ملل متحد و فردی ديگری  ، استفاده جوی رشوه ستان بنامعرب تبار خائناين طرح قباٌل ريخته شده و پخته شده يک 

خواص ملی را در پله های نردبان ترقی وزارت خارجۀ امريکا از دست  زمانی در گوشۀ اين وطن تولد ولی تمام ارزش ها و
دو امر بری بیش نبودند و فیصله ها در مقامات يگر تدوين و تکوين  خوب، هر . صرف بنام افغان بود عملی گرديد داده بود و
 .گرديده بود

 

بدستور اجانب ترتیب و بر مردم افغانستان در  کنفرانس بن سر آغاز خفه نمودن صدای مردم افغانستان و آوردن نظامی بود که
داشت در  اين مملکت و رفاه و سعادت مردمش وجود می ۀی تحمیل شد که اگر نیت خیری برای آيندتأريخيک مقطع مهم 

سرنوشت سازان اجنبی مهلت نفس تازه  حساس شالوده و تهداب مستحکم يک نظام مردمی ريخته می شد،  همین موقع مهم و
زجر ديدن،  ،بیست و چند سال ظلم کشیدنملت افغانستان نداده حتی فرصت آنرا مساعد نساختند که مردم بعد از  کردن به
را جمع و جور نمايند و حد اقل چند نفر نمايندۀ  ، قتل و قتال و خونريزی هارا تحمل کردن خانۀ ويرانۀ خودوحشت بربريت،

نداشته باشد بحیث اراکین دولت نو بنیاد خود انتخاب نمايند و لوکه  شريف، نجیب، وطن پرست که دست آلوده به خون مردم
علی الرغم آگهی کامل امريکا به گذشته و . اين اقدام چند سالی را در بر میگرفت که در حیات سیاسی مملکتی آنقدر مهم نبود

خودرا در برابر ملت افغانستان که امتحان ه ای را هر چهر ، ناقضین مستند حقوق بشر بودن هر شخص وفساد، جنايتسوابق 
داده بود بازهم با اعطای امتیازات خاص بر اريکۀ قدرت اين کشور نصب نمودند، امريکا افغانستان را ملکیت موروثی پدر 

مزرعۀ مساعد سیاسی افغانستان توسط سیاستمداران حلقۀ جورج بوش  ، خیانت، و انواع جنايت درزرع تخم فسادپنداشته 
نفرين و لعنت . لی اين اولین تهداب يک ساختار مفسد و ضد مردمی بود که محو آن حاال دور از امکان استب . صورت گرفت

 .و گردانندگان آن باد به کنفرانس بن 
 

 :کـنـفـرانـس پــاریــس
معی مزدوران بیرونی و تجزيه طلبان را دور جبه ابتکار خود به جرمنی آمده و  يک عده اعضای پارلمان امريکا قبلسال 

خود جمع نموده بخود حق دادند که باالی چگونگی نظام سیاسی افغانستان بحث نموده تجزيۀ افغانستان را بروی خط های 
 .ت را بکار ببندنداو تجربۀ بالقان فرضی خويشتن به نفع افغانستان ديده 

ترين مملکت افريقايی، آسیايی و يا امريکای التین دستور تغییر  يکايی به غريبدر ذهن خطور می نمايد که آيا کدام امر یالسؤ
 .تواند؟ چه رسد به چین و روسیه و حتی کوريای شمالی نظام را داده می

گردد بلکه مرحلۀ  ، گرچه گفته شد درين کنفرانس روی صلح بحث نمیانعقاد يافت درين تازگی ها کنفرانسی در پاريس
و گشودن درب تفاهمی برای ديدار های آينده خواهد  گردد  ل شدن در آب و اندازه گیری عمق آن تلقی میو داخ شکستن يخ 

، نهاد های ند، بآنهم اشتراک نمايندگان کابلگرچه نمايندگان طالبان بصراحت مذاکرات صلح را با حکومت کابل رد نمود . بود
مخالفین سیاسی حکومت    زب اسالمی وحديگر، طالبان و  دو جناح، اما اشتراک حائز اهمیت خاص نیستمدنی و غیره آنقدر 

و قابل ارزيابی جدی قرار  بلکه خیلی حائز اهمیت بوده( گرچه در بازی سیاست تعجبی را راه نیست) نه تنها تعجب آور است
 .گیرد می

و دوستان  دود که اگر توسط دشمنان پارينه  طرف پائین و باال می اينه گلبدين حکمتیار درين بازی پیشقدم بوده از سه سال ب
 .فعلی موقفکی در ساختار سیاسی آيندۀ افغانستان داشته باشد

گی، سختگیری و عقیده نداشتن به مذاکره و صلح و اتخاذ موقف يک دند ،ا لجاجت، سر تمبگیه اما طالبان بعد از سال
، فرستادن شبح نمايندگان در جلسات قبلی منعقدۀ اروپا چه شد که با امريکا( قطر)ات مقدماتی دوهه انعطاف نا پذيری در مذاکر
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؟ چه انکشافات و داليل اين چرخش افراطی چیست. دندبه يکبارگی نمايندگان ذيصالح مذاکرات قطر درين جلسه اشتراک نمو
 .تحوالت باعث چنین تغییر شگفت انگیز طالبان گرديد؟ اسرار پس پرده چه روايت میدهد

، بلی جناح مهم ديگر که عبارت از نمايندگان اتحاد نام نهاد شمال است آنانی که مسؤولیت کشتار دسته جمعی احگفتیم دو جن
يک منتظر  از شنیدن نام طالب در هراس بوده هر میالدی 5112و بعد از سال  اسرای طالب را در بین کانتنر ها داشتند 

 ی انتقام جويی بوده در مواقع مناسب مرتکبین اين وحشت را ترور میسرنوشت بدی بودند و طالبان هم به ذرايع مختلف در پ
لخصوص نه تنها حلقات اتحاد شمال و با، بعد از تهاجم امريکا و بدست آوردن قدرت و احراز  پست های مهم دولت کردند

 .شتون ها را فراهم ساختندیچارگی پشورای نظار با وسايل ممکنه در پی قلع و قمع طالبان بر آمدند بلکه موجبات بربادی و ب
نام ه در تحت چنین شرائط و ذهنیت ها و مواقف متخاصمانه حاوی هراس و دلهره و بی اعتمادی کامل چه شد که اين جناح  ب

، تعجب يک تحول غیر مترقبۀ سیاسی اجالسو به يقین کامل اين  مخالفین سیاسی حکومت فعلی درين جلسه شرکت نمايند؟ 
بسیار زود است که  رسی و غور همه جانبه است، بر ز است که عوامل و انگیزه های آن نیازمند تحقیق،ال برانگیسؤ آور و

درين مرحله هنر تحلیلگری پرده های ابهام را  ، لق يک فضای نسبی اعتماد سخن راندباالی پديده های اين کنار آمدن و خ
 .در سراغ يافتن اسرار عقب پرده ها می برآيد دريده 

 

، استخباراتی و نظامی گاتنگ و توافق سازمان های مدرسویاز هر نوع توضیح بايد به صراحت گفت که همکاری تن مقدمتر
از يک جانب خصائل تفاوت داشت،  1881د از طالبان سال که تا حد زياطالب را با چهرۀ نوی خلق کرد پاکستان جنگندۀ  

از انديشه و اعمال طالب چنین پیدا  چوکات محدود طرز ديد دينی برايش تدوين گرديد، از جانبی هم  و افغانی اش زدوده شده 
بود که آزادی افغانستان و يا مقاومت برای تأمین منافع افغانستان جزء کارنامه های شان نبوده افغانستان صرف بحیث يک کار 

توان مشخصات يک مبارزۀ سیاسی را  شکل میبه م . گیرد زار برای حصول اهداف معین و مشخص مورد استفاده قرار می
توأم با اهداف خاص سیاسی و ( به استثنی قاچاقبری و سرقت) مبارزات  مسلحانه پیدا کرد،  در فعالیت های طالبان تا امروز 

نوع از اين  یجهان شواهد بیشمار تأريخدر صدر همه جلب همکاری و پشتیبانی عوام الناس قرار دارد که  يا عقیدتی بوده 
، رخوردش عاری از لطف و کرم انسانیزبان طالب زبان خشونت است و ب . مبارزات با غايه ها و با اهداف مشخص است

ويران کردن شیوۀ کارش است، هیچگاه همکاری و حمايۀ مردم را و  اعمار و ساختار راه و روش اش نبوده کشتن و بر بستن
قدرت خود را بر مردم تحمیل باروت و آتش را وسیله قرار داده نفوذ و  فنگ،از راه مسالمت آمیز بدست نیاورده بلکه میلۀ ت

. قتل رساندند که بیشتر شان پشتون بودنده ند ببانی را تقبیح نمود، متنفذين قومی و علمای برجستۀ دينی را که  شیوۀ طالنموده
طالب جنگید و از زور سخن گفت و برای خالصه . به عنعنات و سنن ملی مردم بی احترامی نموده در پی محو آن برآمدند

نصب العین سیاسی نداشت و به جزء يک خواست و شرط که خارجی ها افغانستان را  . مردم جزئی ترين ارزش را قائل نشد
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شان در صورت مؤفقیت  یترک کنند از هیچ مرجع طالب راجع به طرز حکومت داری مش

 .لب يک حرکت تندرو ملیشايی بوده و به شیوه های گورياليی جنگید ولی فاقد يک داعیۀ و غايۀ ملی بودجريان طا. شنیده نشد
 

پناهندۀ خاک پاکستان و تحت حمايه و نفوذ مستقیم  و نظامی پاکستان بوده  واقعیت ها مبین آنست که طالب يک مهره سیاسی 
انه به ريختن خون هموطن و ويرانی خانه اش منافع پاکستان را تأمین سازمان های دينی و نظامی پاکستان قرار دارند، نا آگاه

می نمايند، گرچه در میدان نبرد فکر می کنند که مستقالنه عمل می نمايند ولی بحدی منتر شده اند و به اصطالح روز پروگرام 
بهشت را در جیب  تعیین و کلیدکجا سرنوشت زندگی شان را  دانند  کیها و شده اند که متوجه اسارت خود نگرديده و نمی

از پريشانی و بی سر و سامانی ملت افغانستان است که با احساسات پاکش  ه ایاين شم. گذاشته است شانواسکت انتحاری 
گردد  در اعمال و کردار طالبان نه صبغۀ ملی سراغ می. گیرد سوء استفاده قرار می بازی شده و نادانی و جهالتش چنین مورد

اسالمی و نه مشخصات يک مبارزۀ هدفمند، اينکه اين اظهارات من سبب رنجش خاطر بعضی هموطنان من و نه اصول 
گرديده بر من قهر می شوند مهم نیست مسؤولیت من در برابر خدا و مردم افغانستان باالتر از آزردگی هموطن احساساتی من  

 . بوده و بیان واقعیت است
ست يک  فرانسوی دائر گرديد بار اول توانژستراتی تحقیقات( Think Tank) اد انديشویکنفرانس پاريس که به ابتکار يک نه

 .را دور يک میز جمع نمايد قبلیگروه های متخاصم و عدوان 
 

 :حاال می پردازیم به عوامل و انگیزه های این انکشاف
 :امریکا -اول 

و احوال،  و توانمند حل  اکثريت را گمان برآنست که ابر قدرت بودن يعنی قادر به همه کار بودن و مسلط بر همه اوضاع 
جمیع مشکالت بودن است، تعبیر عامیانه چنین راوی است که در برابر زور نظامی و قدرت اقتصادی اصاٌل مشکلی نخواهد 

دسیسوی را برای دوام اگر فرضیه های  ه واقعیت اينطور نیست که می ُنمايد، بود که آسان نشود، ولی تجارب به ما آموخت ک
کنار بگذاريم بارها ابر قدرتان بیچاره و ناتوان شده اند در حاالت بسیار خاصی برای رهايی از معضلۀ تن  ه ایاين بحث لحظ

 شانرا در وضع شرائط  مطابق میل شان به  سازش و معامله گری داده اند و حتی موقف ابر قدرتی شان مجال تأمین منافع 
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ین باالی شان درين و متالشی شده و تحمیل شرائط َدم های واپس ، البته که تن دادن ابر قدرتان به زوال رفته میسر نساخته
 .بحث شامل نیست

بل تذکر نبود، منطق گیر آمدن امريکا در مرداب های بلعنده سیاست ويتنام شان و خروجی که  اصاٌل کلمۀ آبرومندانه درآن قا
و باال دستی ويتکانگ و ويتنام شمالی در تعیین شرائط صلح  در کنفرانس  حیث يک شکست پذيرفته ه سیاسی زمان آنرا ب

نزد حلقات نظامی امريکا امکانات دوام اين جنگ برای ده سال ديگر موجود بود ولی  . مورد قبول واقع گرديدپاريس 
موکراتیک که يت و ضرر وزن نموده و مخالفت سرتاسری و افکار عامه و نهاد های مدنی و دسیاسیون آنرا در ترازوی منفع

 .ناديده گرفته شده نمی توانستتعیین کنندۀ سرنوشت سیاسی دو حزب رقیب بود 
 

داشت شايد نظامیون  ، اگر اقتصاد شوروی توان حمل اين بار سنگین را میزمان در تجاوز بر افغانستانموقف شوروی 
متکبر شوروی که کلمۀ شکست در قاموس نظامی شان وجود نداشت و بعد از انقالب ظفر را بهر قیمتی که بوده بدست آورده 
بودند، ولی در همان ظلمتکدۀ استبداد و زور گويی و رهبران يکه تاز و شداد حزبی و کمیتۀ مرکزی دکتاتوری و ستم پیشۀ 

فشاری درين باخت را احساسات بی لزوم پنداشته و به ضرر مملکت شورا ها که پا  ندحزبی اشخاص واقع بینی پديدار گشت
نه به ) به خواسته های رقیبی که از پاه در آورده بودش تسلیم شد. ابر قدرتی بیچاره شد . خواندند و همان بود که همان شد

 (.خواست ملت افغانستان
 

جنگ سرتاسری مبارزۀ چلیکی مخالفین با مساعدت ساختار جئو مملکت در افغانستان و  48بعد از يازده سال حضور نظامی 
توان  گرچه درين نبرد کلمۀ شکست را باالی قوای ناتو نمی. فزيکی و اراضی مثل جاگرفتن حشرۀ وزوزی در گوش فیل بود

دی از يک جهت دست آور اما يک جنگ بايد. توان سخن گفت اطالق نمود همانطوريکه از شکست مطلق طرف مقابل نمی
ه ب اين جنگ مطلقًا. خوانند اگر ُبردی در آن نبود آنرا نبرد بی حاصل و بیهوده می ،داشته باشد، نظامی، اقتصادی و يا سیاسی
دوام . نافرجام و بی ثمر خوانده اند ، خود مقامات امريکايی آنرا يک نبرد نا بردنی وطرف بی حاصلی و بیهودگی روان است

گردد و امتیازاتی که جبهۀ مخالف دارد به سوی يک نتیجۀ مشخص روان  و تطبیق می اين جنگ به شکلی که طرح شده
عصری ترين تجهیزات نظامی، بهترين وسايل مخابراتی و استخباراتی، قوت های مهیب هوايی در برابر شیوۀ يرغلی . نیست

داخل نیستند و تلفات ناشی از دير جنبیدن و و بزن و بگريز چلیکی ناتوان گرديده اکثرٌا صدمه را کسانی می بینند که در ماجرا 
از لحاظ سیالیت و سرعت حرکت قوای . در دست و پاچگی و تاريکی فیر کردن مؤفقیت سیاسی مخالفین را بار می آورد

، تا فیل بجنبد دارد مقتدر مستقر حکم  فیل خوابیده و سرعت برق آسای شبه نظامی با گروه های کوچک حکم آهوی تیز پاه را
 .و در شاخ کوه استآه

پاکستان با . ، نظارت، مراقبت و حمايه نمودخت و کدام مرجع طرح نمود و رهبریبايد ديد که اين جنگ را کی شیپور نوا
، يک خود نپذيرفتژعاليق ستراتی را از صحنۀ سیاست افغانستان و پی گیری شکست امیرات اسالمی طالب کنار رفتن خود

فدراسیون  ، ايران ورد سرش توسط رقبايی چون هندوستانپالیتیک داشت که نگذانظامی و جئو داليل زياد اقتصادی،پاکستان 
دينش ثابت بسازد که يک حو مت پاکستان توسط بازی های گوناگون ماهرانه خواست به امريکا ، روسیه زير آب برده شود

 .حال و آيندۀ افغانستان خواهد بوداساسی در  بازيگر عمده و
امريکا برای تغییر موقف و طرز ديد پاکستان از هر وسیلۀ ممکنه استفاده نمود ولی هر کدام از خود پس لگدی داشته به 

از لحاظ سیاست منطقه رخسار خون آلود هندوستان را با دستمال ترحم اقتصادی و سیاسی پاک  . ناچاری های امريکا افزود
وعبور شان از سرحد اقدامات نظامی نمود، مذاکرات مهم بین اراکین های مخالف  علنی پاکستان از قوتنمود، در برابر حمايۀ 

، کمک های اقتصادی و نظامی متوقف گرديد اسالم آباد و واشنگتن صورت گرفت عالی رتبۀ پاکستان و امريکا بطور جدی در
گاه مخفی ُاسامه کرد که کشف پناهامريکا تصور . تماس ها بر قرار شدو حتی با گروه های تند رو مخالف حکومت پاکستان 

بن الدن و کشتن وی برای پاکستان يک آبرو ريزی جهانی بوده اين خجلت و افشای جمیع دروغ های پاکستان احتمااٌل در طرز 
ديد و اعمال پاکستان تغییری وارد نمايد ولی بر عکس پاکستان صفحه را گشتانده آنرا تجاوز بر حريم کشورش و ناديده گرفتن 

کمیت ملی و تمامیت ارضی پاکستان وانمود کرده در نتیجه تدابیری را اتخاذ نمود که فشار مصارف گزاف اقتصادی و حا
 . محدوديت های ديگر را باالی ناتو در مجموع و باالخص امريکا وارد نمود

تعهداتی سپرد ولی با استفاده  در مذاکرات سیاسی پاکستان همواره از مبارزه علیه تروريزم و دهشت افگنی پشتی بانی نموده و
 .بخشید توسعهنظامی خودرا در قبايل پشتون از کمک های امريکا در پی قلع قمع مخالفین مسلح خود بر آمده و ساحۀ نفوذ 

نوع توافق پاکستان در جنگ علیه تروريزم حمالت طالبان را در داخل افغانستان تقلیل نبخشیده بلکه بنحو قابل مالحظه  هیچ
در مأمون ترين مناطق تمثیل  چندين حملۀ مسلحانه در مرکز شهر کابل و. فته و بیشتر منسجم، منظم و همآهنگ شدشدت يا

گردد که حقانی جريان  از جريان حقانی بحیث بال گردان تذکر رفته چنین وانمود می نفوذ و حاکمیت پاکستان بر اوضاع بود و
است در حالی که هر حمله به امر و رهبری و تنظیم و مراقبت و نظارت  مستقل بوده و اين عملیات به ابتکار عمل حقانی

 . عملی می شود .آی .اس .مستقیم آی
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از بین  در هلمند و( Leatherneck) ی در مصؤون ترين پايگاه امريکايیآخرين حملۀ مخالفین مسلح با يونیفورم امريکاي
دوصد ملیون دالر برای مقامات نظامی امريکا نهايت تکان دهنده بود و بردن چند طیارۀ جت بال ثابت بقیمت هر کدام بیش از 

 .عملیات را وانمود می ساخت خود نشانۀ عصری شدن و همآهنگ شدن اين
 

نويسنده، با اظهار عجز در ندانستن کلیه اسرار پس پرده های ضخیم سیاسی و راه نداشتن در انديشه های متفکرين و دور 
، قرائن و انکشافات و تحوالت جاری سیاسی و مطالعات نهاد های نیاد اين تحلیل را بر پايۀ شواهدبانديشان جهان سیاست،  

معتبر تحقیقاتی و خبرگان امور سیاسی گذاشته اظهار نظر می نمايم و آنچه در دسترسی قرار دارد حاکی از آنست که پاکستان 
ۀ مخالفین مسلح بوده حتی با نهايت رندی و مهارت بدهان رئیس عامل اصلی تحمیل جنگ در افغانستان و ايجاد، تقويه و حماي

 .جمهور ما داد که اين جنگ برادران ناراض ما است
 

برباد رفته و بی سرنوشت افغان را قرار داده به جنگ شان صبغۀ افغانی داد  ،ويران شدهپاکستان در روی صحنه اوالد خانه 
را  مضمر بوده بازهم به خون افغان و ويرانی وطنش پاکستان حقانیت سهم خودولی در عقب پرده منافع سنجیده شدۀ پاکستان 

 .رسانید در ادارۀ امور آيندۀ افغانستان برای امريکا به اثبات می
ندت های پاکستانی بیچاره ساخت و دست و پاه بسته در کنجی نشاند، شايد بش امريکا را با تمام قدرت نظامی و اقتصادی ا

برای امريکا يک امکان  . برای بسی خوانندگان محترم مضحک و عجیب بنمايد ولی واقعیت همین استاظهار چنین نظری 
کرد، ولی آنچه در اختیار  اين کار را نمی و زمینی بر پاکستان بود که ابدًا و آن عبارت از حمله هوايی، بحری باقی مانده بود 

 .داشت از آن استفاده نمود
عودی و قطر به ناکامی مواجه را مبنی به مذاکرات مستقیم با طالبان به وساطت عربستان سپاکستان ابتکار عمل امريکا 

 .، پاکستان با فرستادن دکاندار کويته بنام مال منصور بدربار کرزی به ريش امريکا و جرگۀ عالی صلح کابل خنديدساخت
يک قباٌل  خوب درک ژزير نام همکاری ستراتیاکستان را بعضی از نظامی ها و سیاستمدار های امريکا اين عدم صداقت پ

کرده کرده و به دولت پیشنهاد نموده بودند که در جريان جنگ با مخالفین بايد به سفارش های پاکستان توجه صورت گرفته و 
 .بعد از خروج برای پاکستان امتیازات و نقش قیادتی داده شود

قیادت پاکستان در آيندۀ سیاسی افغانستان  ج از افغانستان به سیادت وامريکا باآلخره برای رفع تشويش های خود بعد از خرو
 .قناعت نموده و تا حدی ابتکار عمل را به حکومت کرزی و حکومت پاکستان سپرده

 :نگرانی های موجه امريکا را بعد از خروج نیرو هايش از افغانستان میتوان چنین خالصه نمود
 

 1-  واقعیت ساختار اردو و قوای امنیتی از لحاظ تقسیمات قومی و وفاداری وقوع جنگ داخلی مخصوصٌا با درک
 .کدر های رهبری و سائر سپاهیان به ارباب منطقوی و قومی نسبت به منافع ملی

 5- خطر  متالشی شدن نظام دولتی و ايجاد انارشی توسط تضاد عاليق حلقات زورمند داخلی و سود جويان بیرونی. 
 2- توسط اعمال تندگرايی و افراطی( قالبی)ی محدود يازده سال دموکراسینابودی دست آورد ها. 
 4- برگرداندن افغانستان به تعلیمگاه و پناه گاه تروريزم بین المللی و حلقات آتش نفس اسالمی. 
 5- نبودن شرائط مساعد قانونی و امنیتی و ادارۀ سالم برای ادامۀ کمک های بشری و انکشافی. 

 

به امريکا در برابر چنین تضمین ها را  د با تجديد نظر در پالیسی ها، مداخالت و نفوذ خود در افغانستانپاکستان تا حد زيا
 .تواند گرفتن امتیازات خاص داده می

دترين، ، مساعکار ساده نبوده، ارزانترين انتقال بلیون ها دالر تجهیزات، لوازمات و وسايط محاربوی هنگام خروج عالوتًا
 . راه پاکستان است که بدون همکاری پاکستان امکان پذير نیستطمئن ترين کوتاه ترين و م

امريکا امروز مصروفیت های مقدمتر و مهمتر در جنوب و جنوب شرق آسیا دارد، بروز اختالفات ملکیت های بحری و 
ار های وسیعتر فروش اسلحه امريکا و گشايش باز جزائر متنازع الفیه بین چین و ممالک همجوار احتمااٌل نیازمند توجه بیشتر

 . ضريب صفر شايد واقعیت پیدا نمايدباشد، که خروج مطلق از افغانستان و فرضیۀ 
 

 پاکستان: دوم
 

 پايان بخش اول
 

 ادامه دارد

 

 


