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 چگونه میتوان باالی پاکستان
 یک همسایۀ نیک اعتماد کرد؟ بحیث

 
بدستم رسیده که صائب نظران سیاسی مربوط نهاد های فکری و مإسسات درین اواخر از طریق ایمیل اوراقی 

به ابتکار افغان ها ترتیب گردیده پیشنهاداتی را پیرامون در بعضی گرد همآئی هائیکه  تحقیقاتی و علمی  امریکا
بحیث پروفیسور که  Stephen Van Evera تؤمین صلح و امنیت در افغانستان ارائه نموده اند که از آن جمله پیشنهاد

) موقفش برایم معلوم  Audrey Cronin ایفای وظیفه می نماید و خانم  Ford International, MITعلوم سیاسی در
نیست( قابل توجه بیشتر است. هردو دانشمند متفقاً پیشنهاد بیطرف ساختن افغانستان را می نمایند و معتقد اند که به 

افغانستان و متوقف ساختن مداخالت گوناگون پاکستان و حمایت آن کشور منظور تؤمین صلح، آرامش و امنیت در 
از دهشت افگنان، ویران گران و آدم کشان و ایجاد فضای تفاهم، اعتماد و اطمینان بین هردو کشور،  افغانستان باید 

نماید. لذا وضع  هند و پاکستان( تجدید نظز)ح اتومی در منطقه در روش سیاسی خود در برابر دو رقیب دارندۀ سال
در قبال هردو کشور از یک روش متعادل و متوازن کار گرفته ا با پیروی از اصل سیاست بیطرفی کند تایجاب می 

بر انگیختن واهمه، شک و فزون نفوذ همه جانبۀ هند موجبات شود و نباید لمیدن بیشتر بسوی هند و توسعۀ روز ا
باالیی که در جهات مختلف دارد، برای افغانستان مشکالت جدی،  تردید برای پاکستان گردد و این کشور با دست

 مزاحمت، اذیت و آزار های متداوم را بوجود آورد.
هردو دانشمند در ارتباط این موضوع پا از گلیم فراتر نهاده و پیشنهاد انصراف افغانستان را از ادعای استرداد خاک 

 می بین مملکتین، راه حل اساسی مشکل می دانند.های جدا شده و قبولی خط دیورند را بحیث سرحد رس
به استثنی مطلب آخر که خود مبحث جداگانه و فراتر از صالحیت من و هر شخص دیگر و حتی حکومت افغانستان 
خواهد بود، می خواهم درین جا صرف به ارتباط همچو نظریات دیگران برای تغییر در سیاست افغانستان در قبال 

 البته در خور توان فهم خود بحیث نظر شخصی توضیحاتی بعرض برسانم:روابط دو همسایه، 
 

باید خاطر نشان سازم که ابراز چنین نظریات دانشمندان غیر افغان از کدام مرجع  صاحب مقصد دولتی صورت 
گسترش برای پیدا کردن راه حل بحران افغانستان و رهایی منطقه از که مظهر اندیشه های علمای بیطرف نگرفته بل

دهشت افگنی و عدم ثبات است، لذا در برابر آن نباید تعصب و سوء ظنی بار آید و چنین پیشنهادات را میتوان با 
 امکانات عملی آن صرف بحیث یک نظر مورد مطالعه قرار داد.

  

حکومت  اط  باید دو موضوع را از هم تفکیک نمود:  یکی پیروی از سیاست بیطرفی فعال و عملی توسطدراین ارتب
افغانستان در جمیع روابط بین المللی  و دیگری موضوع بیطرف ساختن کلی و غیر نظامی ساختن افغانستان 

(Neutralization ) تفکر و تعمق است و غورمثل کشور سویس که  تطبیق عملی این مفکوره واقعاً سزاواراست  ،
نستان مانند سویس ممالک متمدن و پابند به در قدم اول ایجاب شرایط خاص منطقوی را می نماید. ایکاش افغا

    guarantorیاتعهدات بین المللی را در کنار خود میداشت و ثانیاً قدرت های بزرگ جهانی بحیث تضمین کننده 
امکانات عملی آنرا طی مإافقتنامۀ بین المللی متعهد می گردیدند و برمبنای فیصله های جدی بحیث تضمین کنندگان، 

ی را از لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی برای تخلف از آن رویدست می گرفتند. در آنصورت دیگران اقدامات عمل
 زحمت قبول مصارف سنگین ایجاد پایگاه های نظامی را در افغانستان بخود نمی دادند. 

تحت شرایط کنونی اعتبار کردن به عهد و پیمان آخند های حقه باز ایرانی و چوهدری های مداری پیشۀ جمبوری 
ء کنند، کار بس دشوار است. همچنان اغماض علنی امریکا در امضاءلو که در حاشیۀ قرآن پاکستانی وهای انگریز 

ۀ مشارکت همکاری دو جانبه و مواد مندرج قنامفغانستان علی الرغم توافبرابر تجاوزات مکرر پاکستان بر خاک ا
 آن امیدواری را برای تحقق یافتن چنین مفکوره ضعیف می گرداند.

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abasi_a_tshiguna_metawan_bar_pakistan_etemad_kard.pdf
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در براه انداختن عملی این مفکوره نقش سازنده دارد و محو د داخلی  سطح آگاهی و دانش مردم عالوتاً در ُبع
دت ملی مستلزم برنامه ریزی همه جانبۀ جدی و کدورت های پیشین و ایجاد فضای اعتماد برای آشتی ملی  و وح

اشتن منازعات و صادقانه  از راه پخش اطالعات وسیع و تعلیم و تربیه می باشد تا اقوام افغانستان با کنار گذ
، که زادۀ دسایس بیرونی ها و گماشتگان شان می باشد، همدیگر را بپذیرند و هویت خودرا زیر کشیدگی های گذشته

 ن تمثیل نمایند.نام ملت افغا
افغانستان پس از دو دهه جنگ و بی ثباتی مجدداً بحیث کشور مستقل و  میالدی ۳551در پنجم ماه دسمبر سال 

بیطرف توسط جامعۀ جهانی شناخته شد و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن از طرف اعضای خانوادۀ ملل قابل 
 احترام و عاری از تجاوز اعالم گردید.

فعلی بحث روی روابط افغانستان و پاکستان است. حاال می نگریم که اگر سیاستمداران افغانستان در شرایط حاکم 
را در روابط خود بین دو رقیب منطقه با درنظر داشت منافع  Pragmaticسنجش واقع بینانه نموده تعادل و توازن 

افغانستان خیر و شر افغانستان را در ملی افغانستان و واقعیت های عینی دستور کار خود قرار دهند و دولتمردان 
سرمایه گذاری به کن است از سیاست های ناکام قدما که در آن بیشترین ترازوی تعقل وزن نمایند، درآنصورت مم

روی احساسات بوده و کمترین توجه به عقالنیت و درایت سیاسی که احتمالً بار آورندۀ نتایج مفید و مثمر دو جانبه 
می گردید. متؤسفانه تعقیب سیاست های خصمانه در سابق علیه پاکستان خسارات بزرگ مالی  در روابط دوهمسایه

و منفعتی بجز توسعۀ نفوذ سیاسی اب منافع شوروی و هندوستان ریخت به آسی را را بر افغانستان تحمیل و بیشتر آب
گردید، چنانکه روش سیاسی و نظامی شوروی در افغانستان و پدیده های بحران افزای بعدی نصیب افغانستان ن

شوروی زمان و هندوستان افغانستان در برابر پاکستان فاقد خواست معین و مشخص بوده و بیشتر بازیچۀ دست 
بود، به ی و نظامی . شوروی با تبانی هندوستان که طرح های آن یک ترکیبی از مسائل دینی و سیاسقرار گرفت

درت ا در پاکستان ایجاد نماید.  شوروی که خوب می دانست قروی مقاصد بسیار خاص می خواست عدم ثبات ر
و هدف از تولد این طفل نوزاد چیست و می دانست که این  کشور نو بنیاد با های سیاسی آفرینندۀ پاکستان کدام بوده 

و  را در منطقه با همکاری ایرانیک سیاسی، اقتصادی و نظامی ژت جغرافیایی خود چه نقش برازندۀ ستراتیموقعی
دیگر متحدین علیه منافع و اهداف توسعوی شان )شوروی( بازی می نماید، لذا در مختل ساختن این همبستگی 
سرمایه گذاری نمود و مإافقت هندوستان را با خود داشت و افغانستان بحیث تخته خیز این فعالیت ها مورد استفاده 

 قرار گرفت.
)که در بخش بعدی توضیح میگردد( پاکستان برای احیای  ۳551تجارب گذشته و تحوالت سیاسی  بعد از سال 

مجدد موقف و نفوذ خود در افغانستان هیوالیی را آفرید که با گذشت زمان مهیب تر گردید.  در تداوم فعالیت های 
وونیت و آرامش توسط مخالفین مسلح تحت حمایه و دستور پاکستان تخریبی و به یغما بردن امنیت، مصگستردۀ 
ه افغانستان هرگز قادر به نفس کشیدن راحت نگردید  و  کلیه تالش های همه جانبه برای رفاه و آسایش ملت متؤسفان

در تحت این شرایط مواجه به ناکامی شد.  بسی از برنامه های انکشافی مجال تطبیق نیافت و تکمیل بعضی دیگر 
از لحاظ روانی تاثیرات ناگوار را در عاب دگی در تحت شرایط واهمه و ارهنوزهم درحالت تعلیق قرار دارد. زن

 افغانستان بار آورده و همآهنگی و اعتماد مردم را با دولت به پائین ترین سطح تقلیل داده است.
چون بیطرف ساختن افغانستان به تعریف اصلی آن یک تخیل است، پس در شرایط حاکم فعلی برای رهایی 

امات سط پاکستان طرح و تطبیق می گردد چه تدابیری عملی از جانب مقافغانستان از این بحران که تا حد زیاد تو
رویدست گرفته شود تا انگیزۀ یک بازنگری عمیق و جدی از جانب پاکستان در سیاست افغانی و جامعۀ بین المللی 

 اش در برابر افغانستان گردد.
د تعادل واقع بینانه در روابط با هند و صادقانه در سیاست افغانستان و ایجاپیدا می شود که آیا  تغییرات  سإال

پاکستان واقعاً انگیزۀ انعطاف پذیری در موقف پاکستان خواهد شد؟ اگر یکی از عوامل حمایت پاکستان، پناه دادن، 
تسلیح و تنظیم و بسیج ساختن مخالفین مسلح افغانستان از هراس قرابت همه جانبۀ افغانستان با هندوستان باشد، 

اگر عامل اصلی باشد( با اتخاذ چه نوع تدابیر واقع بینانۀ سیاسی این بی اعتمادی )درک این واقعیت  افغانستان با
پاکستان را به اعتماد و تفاهم مبدل ساخته می تواند؟ اگر آقای کرزی در سفری به پاکستان آغوش دوستی بگشاید و 

به هندوستان سفر نموده از آن حکومت  و حسن همجواری سخن راند، ولی هفتۀ بعد ګړوی با پاکستان از ورور
تقاضای کمک نظامی، اطالعاتی و تربیۀ اردوی افغانستان را توسط مربیون هندی نماید، از لحاظ سیاسی تؤثیرات 

یک درایت چه خواهد بود؟ آیا میتوان آنرا  این روش باالی پاکستان با درک تمام حساسیت و رقابت هردو کشور
 عقالنی سیاسی محسوب کرد؟
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بهر حال برای پایان بخشیدن به این بحران خانه ویران کن باید راه حل اساسی و بنیادی سراغ گردد ورنه تداوم این 
آیندۀ افغانستان خواهد بود. اینکه تا چه حدود این حکومت های عملیات تخریبی چون گیوتین آویزان بر گردن ملت و 

در قانۀ پاکستان است و تا چه حدی مربوط تصامیم جدی و صاد تدابیر مربوط تغییرات مثبت در سیاست افغانستان
آیندۀ قریب بعد از خروج نیرو های بین المللی فهمیده خواهد شد. اگر افغانستان ابتکار عمل را بدست گیرد و 

این تالش های عدم اعتماد پاکستان نگردد، آیا  سیاستی را در منطقه تعقیب نماید که باعث بر انگیختن هراس و
ادقانۀ افغانستان با عکس العمل مثبت پاکستان رو برو شده باعث بهبود روابط و فراهم آوری فضای اعتماد ص

گردیده انگیزۀ دست برداشتن پاکستان از حمایت مخالفین مسلح و تعقیب فعالیت های دهشت افگنی و ویرانگری می 
تر در قبال آیندۀ افغانستان داشته و آرزوی همان پاکستان طرح های وسیعاینکه این تالش ها بی ثمر بوده، گردد؟ یا 

عین نقش سابق سوریه را که در یش در سر می پروراند و می خواهد سیادت و قیادت دور تنظیمی ها را برای هم
، اذن و ارادۀ پاکستان حد زیاد سرنوشت افغانستان بخواستلبنان بازی نموده در افغانستان مورد اجرا قرار دهد و تا 

پاکستان »رد. با نقل قول از حسین حقانی سفیرسابق پاکستان در امریکا که در کتاب اخیرش نوشته که شکل گی
 «خواهان تحمیل خواسته های خود بر افغانستان است و افغانستان چون هر کشور دیگر آنرا نمی پذیرد

حاال می پردازیم به توضیح عوامل و دالیلی که تخم مستعمره ساختن افغانستان را در مزرعۀ تخیالت سیاسی 
 پاکستان بذر نموده و برای پاکستان وقت حاصل برداری  آنرا فراهم کرده است.  

  ًنهضت مقاومت ملی مردم افغانستان علیه تجاوز شوروی در قلمرو پاکستان تهداب گذاری شد، واضحا 
امکانات و وسائل آنکشور برای تؤمین یک هدف ملی ررات مملکت میزبان و استفاده از دراین حال قوانین و مق

 مملکت دیگری مسلماً  موجب محدودیت ها در استقالل عمل میگردد.

  بنابر حدوث ناگهانی وقایع در افغانستان وعدم آمادگی ملت و نداشتن  تجربۀ به سازماندهی های منظم
ی، مقاومت های مسلحانه معموالً در داخل کشور به شکل پراگنده بدون تاکتیک های مبارزات گوریالیی مبارزات

بصورت یورش ها و یرغل های عنعنوی گروهی صورت گرفته که تلفات بسیار سنگین را بدون مإثریت الزم بار 
که شبکه های بسیار خورد در  می آورد. مقاومت های دیگر بنحو فعالیت های زیر زمینی تبلیغاتی صورت میگرفت

آن شامل بودند. تنها دو حزب اخوانی ، حزب اسالمی و جمعیت اسالمی با تشکیالت حزبی نه مبارزاتی داخل 
 پاکستان شدند که در بدو مرحله یکی بودند و بعداً انشعاب کردند. 

  هر تنظیمی که خود گرفتبتشکالت به ابتکار مطابق میل و ارادۀ پاکستان بوجود آمد و نام تنظیم ها را .
 سوابق ارتباط با آی اس آی و حلقات دینی پاکستان داشت از استقالل نسبی عمل و امتیازات خاص برخوردار بود.

   ممالک ذیدخل  ،«جهاد»خاک آن کشور برای  تنظیم امورمهاجرین افغان و استفاده از  برای پناه دادن
مبنی براداره،تنظیم، مراقبت، گرفتن و توزیع کمک های بشری و کمک دهنده را پاکستان به قبول شرایط خودش 

نظامی توسط پاکستان وادار گردانید که در نتیجه موجبات انحصار همه جانبه ای پاکستان را در جمیع موارد و 
 مخصوصاً در امور سیاسی، نظامی و اقتصادی مبارزۀ افغانستان فراهم ساخت.

  انی و حمایت از تنظیم ها تبعیض ایجاد نموده با پیروی از سیاست ، پشتی بک هاپاکستان در توزیع کم
رک مبارزه میکردند، تساند، نگذاشت بین تنظیم ها که ظاهراً برای یک هدف مشت« تفرقه انداز و باداری کن»

در میدان نبرد مسلحانه و در امور سیاسی بوجود آید و توسط نیرنگ های  تعاون، هم بستگی، تفاهم و توافق
 کانه، این درز را عمیقتر ساخته و آتش نفاق را شعله ور ساخت.زیر

  درین میان تنها آسیاب کند نبود، پاکستان بخوبی آگاه بود که امیران تنظیمی انتصابی پاکستان در افغانستان
اده و فاقد اعتبار بوده و هیچنوع مشخصات رهبری قبول شدۀ جامعه را ندارند و ایشان را چنین به فساد و سوء استف

سودا گری خون مبارزین افغان آغشته ساخت که بعضی شان از صمیم قلب آرزومند دوام این حالت بودند و  نمی 
خواستند شوروی از افغانستان خارج شود، زیرا با گذشت هر روز وماه و سال به ثروت شان افزوده می شد و 

با پاکستان سر تقسیم جور آمدند. درحالیکه بازار فروش مواد امدادی و اسلحۀ شان به اصطالح چوک بود. لذا 
فرزندان افغان جان های شیرین خودرا فدای وطن میکردند، امیران حق مشروع آل و اوالد بی پناه شان را با 

 همدستی پاکستان می دزدیدند.

  پاکستان بجزء تنظیم های فرمانبردار خود اجازۀ ایجاد هیچنوع تشکل ملی را در خاک خود نداد و حتی
، آگاه، ر نمود. چون اکثریت فرزندان داناخصیت های ملی گرا را که در صدد پیدا نمودن راه سومی بودند، تروش

کاردان و چیز فهم افغانستان تارک وطن شده بودند، پاکستان زمینۀ رهبری امیران تنظیمی را در آینده افغانستان 
 فراهم می نمود.
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  و کمک رسانیدن به مهاجرین وزارت داخله ،مقاومت های در اداره و مراقبت امور روزمرۀ هر تنظیم
مسلحانه ادارۀ آی اس آی و سازمان های نظامی پاکستان و در امور روابط خارجی وزارت خارجه پاکستان نقش 
مستقیم و فعال داشت. امیران تنظیمی بدون استیذان پاکستان در هیچ کنفرانسی حق اشتراک نداشتند، حتی برای 

 اکستان اجازۀ حکومت پاکستان شرط بود.سفربه خارج پ

   پاکستان بر اساس پالن های مطروحۀ خود برای کشاندن افغانستان بسوی فقر و دست نگری آبادی هائیکه
از بمباردمان های شوروی در امان مانده بودند، توسط خود افغانان بیخرد و نادان بزعم اینکه همه ملکیت نظام بر 

 د.سر اقتدار است، ویران نمو

  وسایل جنگی مودرن هوائی و زمینی افغانستان بنحو اسرار آمیز توسط پاکستان و قسماً ایران با همکاری
 تنظیم ها، امراء و قوماندان های شان نا پدید شدند.

 .خالصه بعد از سقوط حکومت نجیب از افغانستان از لحاظ اقتصادی و نظامی جزء نام چیزی باقی نماند 
صورت گرفت که مخصوصاً در م و حیاتی افغانستان در دو قضیه پاکستان درامور نهایت مه آخرین تاپۀ مهر سلطۀ

حالت اولی خود نقض حق مشروع و قانونی افغانستان توسط امریکا و پاکستان است. امریکا از خون و خاک افغان 
مر حتی اجازۀ شرکت بحیث ابزار سیاسی و نظامی برای بزانو در آوردن رقیب خود استفاده نمود و در آخراال

بعد از شکست در ویتنام با  1۷۹۱. در حالی که امریکا در سال وه مقاومت را در میز مذاکره ندادنمایندگان گر
دراین ارتباط الزم است به چند موافقتنامۀ  و ریدادهای اشاره کرد  ویتنام شمالی و ویتکانگ سر میز مذاکره نشست.

 پاکستان تؤثیر مستقیم داشت:که بر آینده افغانستان تحت نظر 
 

 : Geneva Accordمؤافقتنامۀ جینوا  -الف
 

مإافقتنامۀ بین پاکستان و جمهوریت دیموکراتیک!! افغانستان زیر دیده بانی و ضمانت  1۷۱۱اپریل سال  1۱در 
، خروج رت بزرگ در امور داخلی افغانستانء رسید که بموجب آن ختم مداخالت دو قدامضاءامریکا و شوروی به 

تدریجی قوای اشغالگر شوروی از افغانستان و عودت مهاجرین شامل بود. هیچنوع منطق سیاسی و احکام قانونی 
منزوی ساختن قوت های مقاومت افغانستان علیه شوروی را درین مإافقتنامه پذیرفته نمی تواند. دو جناحی که باید 

تمام تنظیم ها و شوروی می بود و پاکستان و امریکا بحیث ناظر درین مذاکرات و توافقنامه سهم میداشتند، نمایندگان 
میکرد.  امضاءاشتراک می کردند. امریکا برای تؤمین اصول دیتانت به این ارتباط قرار داد جداگانه را با شوروی 

صائیۀ حاافغان ) 1۱۱5555این توافقنامه در واقعیت مقاومت چهارده سالۀ ملت افغانستان را با خون ریخته شدۀ  
و ویرانی کلی مملکت نادیده گرفت و این جراحتی است که  ۹555555( و مهاجرت دفتر حقوق بشر ملل متحد

 عالمات آن بر چهرۀ تاریخ سیاسی افغانستان برای ابد باقیست.
رإسای تنظیم ها که همه فاقد فهم و درایت سیاسی بودند، بدستور پاکستان به پیشنهاد هموطنان آگاه سیاسی خود 
برای گشایش یک جناح سیاسی که مکمل مقاومت مسلحانه باشد، تن ندادند. ورنه چنین خیانتی در مإافقتنامۀ جینوا 

 در حق ملت افغانستان صورت نمی گرفت.
 « جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی "اسوال"»مقاالت دنباله دار محترم احسان هللا مایار تحت عنوان: مراجعه شود ب

 

 : Peshawar Accordمؤافقتنامۀ پشاور  -ب
 

گرچه این موضوع یکی از دردناکترین واقعات تاریخی افغانستان بشمار رفته و سزاوار تذکر نیست، ولی چون 
بین  1۷۷۳اپریل سال  ۳۱بحیث سندی قید قلم گردیده ناگزیر از این پیمان ننگین و نا مقدس یاد آوری کرد که در 

به استثنی گلبدین حکمتیار امیر حزب اسالمی( در شهر پشاور ایالت بختونخواه پاکستان بمنظور رإسای تنظیمی)
 رسید.  امضاءتؤسیس دولت اسالمی بعد از سقوط دولت  دست نشاندۀ شوروی به 

 منظور نویسنده بیان جزئیات این عهد و پیمان که مولود نا امیدی های بیکران، ریختن خون بیشمار و ویرانی شهر
به این ارتباط صرف میخواهم نیات و مقاصد پاکستان را در انعقاد این جلسه در شهر پشاور  بلکهکابل گردید، نیست.

بعرض هموطنان عزیز برسانم. در آن وقت بسی مناطق افغانستان از سلطۀ حکومت کمونستی آزاد گردیده و زمینۀ 
ود، ولی پاکستان برای تؤکید نفوذ خود حتی بهمین جلسه تدویر این اجماع نا میمون در داخل خاک افغانستان میسر ب

صبغۀ افغانی و ملی نداد گرچه تهیه کننده و نویسندۀ این درامۀ غم انگیز عربستان و پاکستان بوده به گردانندگی 
 پاکستان صورت گرفت. 

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_Jameeat_tahkeem_wahdat_osula_18.pdf
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 ج ـ روابط ربانی و مسعود با بازیگران جدید:
 

و ز توافق با معاهدۀ پشاور سر باز زند دستور داد تا اگلب الدین حکمتیار یار وفادارش  پاکستان به متحد دیرینه و
آنرا رد نماید به امید این که اگر حزب اسالمی با قوت نظامی اراضی بیشتر را تصاحب نموده در کابل بحیث قوت 

ی پرچمی ها قایایکه تاز با کسب موقف قوی تر شرائط خود را باالی تنظیم های دیگر تحمیل نماید. اما ائتالف ب
آن( با حزب جمعیت اسالمی و شورای نظار که گردانندگان کلیدی بودند مقاومت مستحکم )مخصوصاً شاخۀ نظامی 

را بمقابل قوت های حکمتیار ایجاد نموده و در اثر جنگ های شدید و ویرانگر داخلی  قوت های حزب اسالمی 
گرچه حکمتیار بارها آنرا عمل تکتیکی خواند( دند)ترک مراکز عمدۀ قدرت مرکزی شمجبور به عقب نشینی و 

 دیگران با گرفتن امتیازات و حاکمیت های منطقوی سر توافق جنباندند.
پاکستان از استمرار و بقای نفوذ خود بر جمیع امور افغانستان کامالً مطمئن بوده و خواست ربانی برای تقرر جنرال 

یک جانب حمایت قوی پاکستان از حکمتیار ازحمید گل بحیث مشاور مستقر در ارگ بر این اطمینان فزونی بخشید. 
هندوستان و ایران از جانب دیگر دلیلی برای  و گشایش درب های جدید کمک و مشتریان ثروتمند چون روس،

قابت و مسعود و ربانی باقی نماند که با دوستی ها و هم پیمانی های کهنه و ارزان وفادار مانده با گرم بودن بازار ر
با هم  افغانستان اضالع این مثلث جدید در صحنۀ سیاست کسب منافع فزونتر طالق را با دوام این وصلت ترجیح دادند، متدرجاً 

 بر برچیدن گردید. وسعه و دامن نفوذ پاکستان مقروندرحال ت ایران، روس و هندوستان در افغانستان اتصال یافته نفوذ
تا این که سیاست مداران پاکسانی با یاری سعودی و بخشایش امریکا  سقف بشگافتند و طرح نو ریختند و  بنیاد 

 طالب نهادند. باقی داستان تکرار بی ثمر است.
 

 د ـ سیاست های ناموزون در این چندسال اخیر:
 

اتحاد نام نهاد شمال و در رأس آن جمعیت اسالمی و شورای نظار و مإتلف پرچمی آن در دولت نو تؤسیس 
و دور اول انتخابات مواقف کلیدی داشتند و سه وزارت مهم افغانستان دفاع ملی، داخله و  ۳551افغانستان در سال 

می شد که بنام قوای مقاومت علیه طالب لی توسط اعضای شورای نظار اداره خارجه و ریاست مستقل امنیت م
 نامیده شده و در برابر پاکستان موقف متخاصم داشتند.

رفت که نه تنها طبابت را از یاد برده بود، بلکه از پس کوچۀ سیاست و در رأس وزارت خارجه شخصی قرار گ
دپلوماسی گذر نکرده خالف همه اصول متداولۀ دپلوماتیک براساس احساسات انتقام جویی و اینکه پاکستان طالبان 

صم را را حمایت و تقویت نموده بود بدون در نظر داشت عواقب ناگوار چنین روش ها سیاست علنی ضدیت و تخا
علیه پاکستان پیشه نموده حتی با تبانی با هندوستان  مداخالت مستقیم را در بلوچستان رویدست گرفتند و مظاهره و 
حمله بر سفارت پاکستان را در کابل تنظیم نمودند. مترادف با چنین روش فاقد درایت و فراست سیاسی ادارۀ 

ان  به اختیار نظامیان رادر مورد اقوام پشتون افغانست  استخباراتی بگردانندگی شورای نظار اطالعات نا درست
قرار میدادند که باعث بر انگیختن نا رضایتی پشتون ها شده و ایشان را آماده برای پیوستن با طالبان امریکایی 

 پاکستان اژدهای هفت سری را ۳55۲گردانید و در نتیجه زمینۀ مداخله و نفوذ پاکستان را مهیا ساخته و در سال 
 بنام طالبان با تربیت مجدد و مرمت شده با تکتیک های نوو ترویج عمل انتحاری وارد کار زار افغانستان گردانید. 

افغانستان تا امروز در اسارت این سیاست پاکستان قرار داشته برای رهایی از آن  باید تدابیر اساسی بسویۀ بین 
حلقات نظامی، استخباراتی و مدرسه واال هایش به این واقعیت المللی اتخاذ گردد. این که چه وقت پاکستان بشمول 

ئرملل جهان حق تعین سر نوشت ملت افغانستان مانند سا تن میدهند که افغانستان مملکت آزاد و خود مختار بوده 
به  سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خودرا فارغ از مداخالت دیگران دارد. پاکستان باید صلح و ثبات را در افغانستان

نفع خود و منطقه دانسته به عوض مداخالت و عملیات تخریبی باید زمینۀ همکاری های بیشتر اقتصادی دو جانبه  
را فراهم سازد. باید پاکستان پس لگد ایجاد جریان طالبان را در افغانستان فراموش نکند که بالیی که برای افغانستان 

ر آن گیر آمده،  حمایت و تقویۀ تروریزم خالق تروریزم قوی تر آفرید فعالً خودش در چنگال قوی تر و دهشتناکت
 میگردد که در آتش آن نه تنها افغانستان و پاکستان خواهد سوخت بلکه دامنۀ آن سراسر منطقه را فرا خواهد گرفت.

چ وجه افغانستان حق دارد با هر کشور جهان روابط حسنه و همکاری های اقتصادی و سیاسی داشته باشد اما به هی
 این هم پیمانی ها به ضرر کشور دیگر تمام نشده منافع آنرا پامال نسازد.

 
 پایان


