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 28/02/2015                           عارف عباسی

 

 صلح باید متضمن امنیت باشد
 

اهریمن جنگ سی و هفت سال شد که براین قلمرو مسلط بوده گلوی باشندگان آن را با وحشت و بربریت دامنه دار 
سرخ خون انسان  ۀخاک را نمی یابید که نشانو بی رحمی خون بی شمار ریخته و وجبی  قساوتفشرده و با تمام 

ای برای قربانی بیگناهان شیوه ه م است وو. این فاجعۀ بی نهایت درد ناک تا حال سلسله وار در تدانباشددر آن بیگناه 
 سقف خانۀ اعتماد مردم بوده انهدام بلکه  و ویرانی است عواقب دهشتناک آن نه تنها قتل مردم .رودنوی را بکار می 

ان وه بر ریختن خون بیگناهال، عمصیبت نا فرجام نیستمعلوم و این فردای نا  هیچ فردی را توان دانستن سرنوشت
 زندگی با آرامش و آسایش را از مردم به یغما بردهاین دهشت افگنی ها  و ویرانی های جبران ناپذیر ضربات روانی

رین به بهت و دولتی دلهره و ارعاب و نداشتن اطمینان زنده بودن در فردا بد ترین و شکنجه بار ترین زندگی است.
در این بی امنی و با اراده های متین خدمت به وطن  از فساد  یپاک و عار ،فهمکار  موجودیت عناصر الیسی وپ

 . می شودر و تحول بی ثمر یگردیده تالش ها برای تغی بین ملت اعتبار گری فاقد هر نوع آشوب 
 

ه هم به استثنی یک یا دو خبر خوش  هبر حسب عادت هر روز صفحۀ مربوط اخبار وطن را می گشایم که متأسفان
ی ، کشته شدن رهگذر بمملکت قوای امنیتی در هر گوشه و کنارافراد بیگناه از کشته شدن اخبار حاوی قتل و قتال 

   همچنان اخبار تعداد و ،می باشد مواد منفلقۀ کنار جاده رمسافر در اث شامل اطفال و زنان قربانیانخبر از همه چیز  و 
که به نام یک انسان متألم می گردم که چرا این  کند که همه اوالد این وطن اندهم ذکر می  را  ن ملیشهکشته شدگا

ند و با خود هزاران دیگر را از زندگی محروم ساخته گلیم غم را می کش خود از خدا بی خبر  فریب خورده نجاهال
 خود هموار می نمایند.خانۀ را در خانۀ دیگران و 

طبیعی و یا ساخته ای دست انسان بوده که تلفات بی حد انسانی و مالی  و سانحه های  بسی حوادث یخ گواه وقوعتأر
م قرن می شود که باشندگان این بار آورده ولی عمر آن به این درازی که در وطن ما است نبوده، سیزده سال بعد نی

 ۀنی آیندپیش بیو نشسته بر گلیم ماتم  یده در خونتوطنی غلدهشت هیوالی بربریت و وحشت بوده و برای اسیر  ۀخط
 دسناک را بیداری نیست و این شب ظلمانی را سحر نوید بخشی رفارغ از این فاجعه به چشم نمی خورد. این خواب ت

 ر قبال نیست.
 

 ه ک یصلح پایدار کدام صلح ؟  بلکه حجر و شجرش صلح می گوید. دمی خواه حنه تنها زنده جان افغانستان صل
حمالت چلیکی و وحشت انتحاری بر میز مذاکره نشستن  و باالی صلح  ،تداوم جنگ در .واقعی باشد متضمن امنیت

 .کننده است. ءندارد و یک بازی اغوا یبحث کردن مفهوم
 سیاست دانلو که ی را با همه تلفات و خسارات آن ومل بی امنیتی و فعالیت های آشوب گراما همه تا حد توان عو

یم با عقل سلیم و منطق عامیانه فهمیده می توانیم که این نهر خون از کدام کوه ها سرچشمه گرفته به آسیاب کی نباش
 می ریزد.

 

تحوالت تازه روزنۀ کوچک امید به صلح را باز نموده. آمد و رفت اراکین نظامی و استخباراتی پاکستان به کابل و 
در ظاهر مبین یک تغییر در موقف و طرز دید پاکستان در قبال تأمین امنیت در افغانستان  آن کشوراظهارات سیاسیون 

 است.
ن انگلستان داشت، اینکه برداشت ما از پرویز مشرف یپرویز مشرف در این اواخر مصاحبه ای با روزنامۀ گاردی

جداگانه است، ولی در این  ات وعموض از او چه شناخت داریم و بدبینی ما در مورد او به چه پیمانه است چیست و 
رون از عاقبت اندیشانه و بیاتخاذ سیاست های نا در  از دیدگاه پاکستان  حقایقی نهفته که میتوان توجیه آن رامصاحبه 

لنی روش ع»پرویز مشرف گفت  ا کرد.ددورۀ اول ریاست جمهوری حامد کرزی پیو فراست سیاسی  رعقالنیت، تدبی
علیه پاکستان و تحت فشار قرار دادن پشتون ها ما را واداشت که طالبان را دوباره بسیج متخاصمانۀ حکومت کابل 

  «نموده و برای حفظ منافع خود اقدامات الزم را روی دست گیریم.
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 مثیلیتموقف  نحوی قالب بندی شده بود که کرزی رئیس جمهور نام نهاد با یکه شرائط ب در افغانستان در این دوران
دفاع، داخله، خارجه و امور قدرت واقعی در اختیار اراکین شورای نظار قرار داشت. وزارت های کلیدی چون  بوده

مخصوصاً سیاست خارجی متکی بر احساس امنیتی توسط اعضای شورای نظار اداره می شد. انگیزۀ اتخاذ تصامیم و 
نش . اشخاص بدون داکشور بر مبنای منافع ملی ای عینیانتقام جویی بوده نه درک واقع بینانۀ شرائط و نیازمندی ه

ال اعمباز شدن صفحۀ نوی را در کلیه امور افغانستان درست تشخیص نه نموده مرتکب  اهمیتو تجربۀ سیاسی 
 عمده ذکر می نمایم: عمل قصدی که بطور مختصر از دو  عمدی و قصدی شدند که نمی توان آن را اشتباه گفت

 
  -اول

و حسن همجواری صحبت می شد ولی  و توافقات متعدد  پاکستان، گر چه در ظاهر از دوستی، برادریدر روابط با 
 خاطرات تلخ حمایت پاکستان از طالبان نزد اراکین بر سر اقتدار حکومت وجود داشته دیپلوماسیخالف همه اصول 

کردار و  در  ست معقول خارجی موازین و اصول یک سیا همه  خالف انتقام جویی آغشته با احساسو با سینه های 
 .ه و عقالنیت و درایت دپلوماتیک را پامال کرده بودعمالً تبارز نمودها ه و این عقده کشایی رخنه نمود اعمال شان 

نزدش  حامد کرزی یا این که فهم و دانش عواقب چنین اقدامات سبک سرانه را نداشت و یا توان جلوگیری از آن
مشاورین هندوستانی در وزارت خارجه راه یافته و در تدوین سیاست ها و تربیۀ پرسونل  تعداد کثیر .موجود نبود

کمک نموده مشوره می دادند. اگر گروه های تروریستی پاکستانی آشوب گری هایی در هندوستان و کشمیر میکردند 
 یم مظاهرات به مدیریتبه حریق کشیدن سفارت پاکستان و تنظ عکس العمل آن در افغانستان به مشاهده می رسید.

 ،امرهللا صالح
 یژیکستراتکمک های چشمگیر و قابل مالحظۀ دوستانۀ هندوستان معقولیت نگهداشت توازن روابط را بین دو رقیب 

 نزد سیاسیون بی خبر از سیاست آن زمان از بین برده بود.
 

  -دوم
 

نام  اتحادور بود. که زورمندان ه آتش انتقام جویی بین گردانندگان چرخ سیاسی داخلی و خارجی به حدی شعل -الف 
داد که آباء و اج باش قانونی شان از محالت بود وبه هزاران پشتون را با پیروی از سیاست تصفیۀ قومی نهاد شمال 

نه های شان را آتش زدند و اراضی شان را غصب بیرون رانده خا شان در آن زیسته و اسناد قانونی ملکیت داشتند
 نموده و رئیس جمهور پشتون در برابر فریاد های شان به گوش های خود پخته ماند و این فاجعه را نا دیده گرفت.

 

یکایی اتکاء به اطالعات استخباراتی حکومت رمی بر افغانستان مخصوصاً قوای امدر بدو مرحلۀ تهاجم نظا -ب
پرورانیدن این مفکوره در کله های خود که همه پشتون  ودند و این دستگاه به روی عقده های پارینه افغانستان می کر

با ارائۀ اطالعات  و یا این که نقش پشتون ها را در جامعه توسط قوت نظامی امریکا ضعیف بسازند. ها طالب اند
 سبب کشتن و ویرانین مسیر بخشیده و در مناطق پشتون نشی را دمان های کور کورانۀ امریکاغلط حمالت و بمبار

 هزاران پشتون بیگناه را تعقیب و محبوس می ساختند.زیاد شده 
موجه پشتون ها برای مخالفین  مسلح محیط  ضائیتیرفراهم ساخته و نا  ستان را بیشتراین عوامل زمینۀ مداخالت پاک

 بخشید. مساعد سرعت عمل و مؤفقیت بار آورده و به چاقوی بران پاکستان دسته
تجارب گذشته و مطالعات و آگاهی به مسائل به صداقت نیات پاکستان  استناد اکثر مبصرین سیاسی و صاحبان نظر به

 ه ایبینند. به ارتباط این طرز دید قصمشکوک بوده آنرا با نا باوری دیده و جزء منتر های کهنه ای چودری ها می 
گویند مرد روستایی سخت بد کردار و بد عمل بوده معایب بیشمار داشت و شخص نا مطلوب در دهکده » به یادم آمد

باالی گلیم فاتحۀ پدر نشست. اهل قریه به فاتحه آمده  دبود. از قضا در اثر زیاده روی مواد مخدره در گذشت فرزن
ه زیر شمردن اعمال ناپسند پدر سر پائین انداختپسر با بر « لی پالر د و بخشیاهللا تع» ضمن ابراز تسلیت می گفتند 

 «.آمین اما گمان نه کوم» زبان می گفت
 حاال باورمندی ما بر نیات پاکستان دشوار است و از کاسه ای زیر نیم کاسه هراس داریم.

فراموش نباید کرد که عوامل مختلف دست به دست هم داده موجب تغییر در موقف سیاسی یک کشور می گردد. 
 ،مات توقف ترافیکی در هر چهار راه وجود دارد و به معنی آن نیست که یک راننده برای ابد در آن توقف کندعال

اگر چنین کرد مانع جریان ترافیک شده و خود به منزل مقصود نمی رسد و تدبیر همان است که به چپ و راست نگاه 
اتخاذ بعضی روش های متخاصمانه توسط  ودهکرده محتاطانه از چار راهی بگذرد این مثال در سیاست صدق نم

پیروی از یک طرز دید منحط و تنها به منافع خود  ،مللی استلنشانۀ توقف ابدی در چهار راه بین ا بعضی ممالک
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بالی  با ایجاد طالبان برای خود پاکستان  اندیشیدن معقولیت سیاسی را با خود نداشته زور گویی و سر تمبگی است.
و منظم تر خلق نمود که جامعۀ پاکستان هر روز متحمل خسارات بزرگ جانی و مالی می گردد.  قوی تر مجهز تر

 :در موقف پاکستان شده باشد  عطافنگمان می رود عوامل آتی باعث ا
 

  هندوستان از روسیه. مالی  از هندوستان و با کمک توسط افغانستان  قرار داد خرید اسلحه عملی شدن -１
 .این همکاری را به ضرر خود دیده و احتماالً روی عواقب آن تعمق نموده پاکستان  -２
  دران پاکستانی  و جنگ با جبهاتااوضاع داخلی پاکستان، نا امنی ها و امکانات پیوستن طالبان افغانی با بر -３

 وزیرستان.         
 فین مسلحاوضاع اقتصادی پاکستان و تحمل مصارف کمر شکن جنگ داخلی و برنامه های حمایوی از مخال -４

 افغانستان.         
 طقوی . من ۀافغانستان و تأثیرات همه جانبدر تأمین امنیت در افقت امریکا( وپا در میانی و ابتکار  چین) با م -５

 عالوه شدن مخالفین مسلمان ترکستان شرقی به مشکل فعلی سیاسی ادغام تبت با چین.از نگاه چین 
ا ر تغییر است بسی سیاست های سخت گیرانه و زور گویانه جای خودسیاست ها با تحوالت روز مرۀ جهان در حال 

فت، خصومت، وضع قیودات و لجاه سال مخانبعد از پ اها و تمایالت صلح جویی داده. امریک و نرمش  متیالبه م
یرات ی. تغدر پیش گرفت با کوبا امریکا راه مذاکره راواقع بینی ها و شرائط زمان باآلخره تعزیرات باالی کوبا ، 

در برابر غرب و امریکا مشهود است  توسط حکومت فعلی ایران علنی در موقف سخت گیرانۀ حکومت احمدی نژاد
 و بالمقابل نرمش در سیاست امریکا در برابر ایران پیداست.

 

 پاکستان از این امر مستثنی بوده نمی تواند.
 در اقدامات ذیل تمثیل شده می تواند: افغانستان در صداقت نیت و تعهدات پاکستان برای ایجاد صلح و آوردن امنیت

 ار گاه های مخالفین مسلح در خاک پاکستان.رمسدود ساختن دفاتر و ق -1
 .فغانستانا توقف هر نوع کمک نظامی، مالی و تعلیمی به مخالفین مسلح -2
 در خاک پاکستان بعد از حمالت دهشت افگنی در داخل خاک افغانستان مخالفین مسلح ممانعت ورود  -3
 اعمال نفوذ بر مؤسسات مدرسوی به منظور توقف جدی تعلیم و تدریس جوانان افغان و اخراج شاگردان افغانی  -4

 از این مدارس.         
 دو کشور. در هرخباراتی در مبارزه علیه تروریزم تتداوم همکاری های نظامی و اس -5
 

ت گذشته  باهاتا استفادۀ اعظمی از این فرصت با حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی کشور با آموختن از اشافغانستان ب
 برای آمدن صلح و ثبات که متضمن امنیت باشد با پاکستان و مخالفین مسلح باب مذاکره را بکشاید. حقایق راوی آن

کن بوده حضور نمایندگان طالب نمایشی و ست که تصامیم پاکستان و نظریات آن در میز مذاکره قاطع و فیصله ا
 تمثیلی خواهد بود.

که خواهان کسب تضمین از جانب پاکستان اند، در این مرحلۀ حساس سیاسی  که  ه ایسیاسیون افغانستان بهمان پیمان
 نامیده می شود باید:   Confidence Building اعتماد سازی یا

 رقابت پاکستان و هندوستان موقف بیطرفی اتخاذ نموده و خود به پاکستان اطمینان خلق کند که افغانستان در -1
 سازد. یمه هیچ یک ن ستراتیژیکوسیلۀ تأمین اهداف و منافع  ار

 ایدنمو آشوب گری  کردهخاک آن علیه کشور دیگر استفاده دهد که از افغانستان به هیچ کشوری اجازه نمی  -2
 خاذ سیاست های معقول و مدبرانه رفع نماید.افغانستان باید شکاکیت و سوء ظن پاکستان را با ات -3
 ذ نماید( به مخالفین مسلح پاکستان در خاک خود پناه نداده و اجازۀ ااگر پاکستان اتخ) افغانستان با رویۀ بالمثل -4

 عملیات تروریستی ندهد.         
 مک هایکرا با هندوستان تحکیم بخشیده از  ددوستانۀ خو مناسباتان با حفظ توازن در روابط سیاسی تافغانس -5

 قید و شرط آن کشور در امر باز سازی استفاده نماید و استقالل انتخاب دوست را برای خود حفظ نماید.بدون 
 و تحمیل دی ها، خصومت ها و مداخالت علنیبی اعتما سیاه و تیره و تار تا باشد که آفتاب صلح از پشت ابر های

ت سخت عذاب کشیده، مضطرب و نا آرام از نعمت آرامش طلوع نموده این ملخواسته توسط خون ریزی و ویرانی 
 صلح پایدار متضمن امنیت سرتاسری گردد. و نیت جسمی و روانی بهره مند گردد وو مصو

 
 پایان
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