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 13/10/2015 عارف عباسی
 

 داکتر محمد اشرف غنی 
 و پاکستان طالبان

 
 

رئیس جمهور محمد اشرف غنی را در  موقف سیاسی و مساعی صلح جویانۀ ،هموطنبرخی از مبصرین سیاسی 
ی به این بعض و حتی می دانند،و معامله گری خالف منافع ملی مورد انتقاد قرار داده  تعبیر سوء نموده برابر پاکستان

که وی یکی از مجریان طرح بزرگ غرب و در رأس امریکا در تغییر رژیم ها و ایجاد بی ثباتی در بعضی ند باور
 مناطق مهم جهان است.

 

، یکی انعکاس حدس زددر این ارتباط  توان دلیل عمده را میدو  گونه طرز دید ها قابل مکث و تأمل است،این 
یده د اواهداف نهانی در بی اعتبار ساختن و که در آن انگیزه های قوم گرایی نظریات مخالفین سیاسی اشرف غنی 

 ندهاغواه کن تظاهر تعهداتش و عدم صداقت پاکستان در مالمت نمودن و قهر بودن باالی غنی بنابرو دیگری می شود 
  گفتار با کردار فرق فاحش دارد. که استان تأمین صلح و آرامش در افغانستدر مسیر 

 

رفته به گریبان او را گ ،اشرف غنی ۀناگزیرانتدابیر  و عللامل اصلی و تحلیل واقع بینانه وبدون توجه به ع متأسفانه
 شود. می گرفتهباد انتقاد 

میدان  بهنوی تبارز نکرده و چهرۀ سیاسی  با افکار متفاوتیجوان پاکستان نسل صحنۀ سیاست همان طوری که در 
ن قوی شابا روابط  ؛شناخته شده با کهنه پیخان ار جای خود صورت متناوبه ببعد از مدتی حکومات نظامی   ،نیامد

 دمحزب مر ایا ب  ؛ار پیوند ها با بنیان گذاران اصلی آن کشورو سوابق آشک  ؛در داخل پاکستان با مالکین و ثروتمندان
ی حیث صدراعظم انتخاب مه ب نواز شریفاست که  سومین بار اینو ، هخالی کرد مسلم لیگ پاکستانحزب یا  بوتو و
تصور می کرد برای ابد افغانستان را در قبضۀ خود  کینه و خصومت دیرین با افغانستان داشته دولت مردی که .گردد

افغانستان  طبیعیبا تسلط بر منابع ری های اقتصادی بهره بردا وبا نفوذ سیاسی کشورش  تجیکاداشته و منافع ستر
غییر بدون کدام تدو حالت سیاست خارجی پاکستان در برابر افغانستان یک سان بوده  در هربهر حال  .تأمین می گردد

که  شدمی با خود یابی همان موقف از دست رفتۀو پاکستان در صدد باز ،تعقیب همان سیاست عمق ستراتیجیک است
 بر کالبد م2003لذا برای رسیدن به این هدف در سال  .داشتامارت اسالمی طالبان جهاد و مخصوصاً  دوراندر 

ویج رسم انتحاری و  مواد انفالقی کنار جاده با رو با شیوه های نو و ت اندطالبان روح تازه دم خشکیده و بی نفس
و ده ها هزار بیگناه افغان  قوت های ناتو و امریکایی که در قتل  تجهیزات عصری تر آنها را روانۀ کار زار کرد

 . دانستند بخوبی میرا و امریکا و متحدینش این موضوع  مستقیماً دست پاکستان دخیل بوده
 

آن  تا وزارت خارجۀ ستخباراتی آی اس آی تنظیم می گردداتوسط ادارۀ منظم، قوی و کار آگاه  امور افغانستان بیشتر
 انعطاف پذیری دیده نمی شود. ی اسرار آمیز این ادارهها و در سیاست کشور

 

امنیت رکن اساسی اولی دولت  عقل، منطق، تجارب و واقعیت های عینی حکم می کند که،ر دنیادزارشات مشابه گ
وۀ تواند بلکه این نح میننه تنها یک کشور برای آبادانی خود گامی برداشته  آندر نبود  داری و خدمت به ملت است و

جنگ اشباح بر روح و روان مردم که تا حال بیحد جریحه دار شده صدمات غیر قابل مداوا رسانده روابط ملت را با 
 ترین شرائط در یک کشور زندگییک مملکت را متالشی می سازد و بدکشانیده شالودۀ نظام دولت بسوی بی اعتمادی 

آن کشنده تر از ویرانی و تأثیرات ناگوار روانی  و این و هراس استتشویش  شباروزی مردم به واهمه، ترس ، لرز،
 .نوع بامب و انفجار استهر 

 

اشرف غنی علی الرغم آگاهی به همۀ این واقعیت های تلخ و مداخلۀ علنی بدون شک و تردید پاکستان در نا امنی های 
ت بر سبیل تعامالت عصر خواسناگزیر  چلیکی و مشخصات جنگ هایافغانستان تحت رهبری، سوق و ادارۀ پاکستان 
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را ازی سیک فضای اعتماد زمینۀ روی دست گرفتن یک سلسله تدابیر مقدماتی با  فرصتی به میز مذاکره بدهد و 
و با تعلیق در آوردن بعضی از مؤافقتنامه ها با هندوستان که زمینۀ آن در دوران زمامداری  ،لق نمایدبرای پاکستان خ

قالل افغانستان با حفظ استدارای سالح اتومی که در رقابت های دو همسایه  ،داینمشده بود به پاکستان حالی  کرزی مهیا
آلۀ دست هیچ کدام قرار نمی گیرد و  ،های جهانبا همه کشور ارادۀ خود در انتخاب دوستان و داشتن روابط حسنه

 . نخواهد گرفتخاک افغانستان برای بهره برداری سیاسی و نظامی هیچ جانب در گیر قرار 
بگشود و از دوستی، برادری و همکاری  مصالحهپاکستان ظاهراً برای پذیرفتن این حسن نیت و رویۀ بالمثل درب 

 و دید و بازدید های پیهم در سطوح مختلف صورت گرفت تی سپردمجدانه در سبیل تأمین صلح در افغانستان تعهدا
دست و آستین بر زدن چین برای یک وساطت فعال در مسیر تأمین صلح   مخصوصاً  عد خارجیهمچنان عوامل در ب  

 پاکستان برای تطبیقخود در به عین منوال امنیت  و ،سرمایه گذاری های قابل مالحظه داشتدر آن  در افغانستان که
چین می تواند با روابط بسیار  «1»اهمیت خاص دارد، چندین بلیون دالری چینپروژه های مختلف با سرمایه گذاری 

 . ، اگر با مهارت های سیاسی افسونگر پاکستان اغواه نگرددبا پاکستان نقشی داشته باشد قوی و همه جانبه
خود  روی بود و امریکا هم با سیاست سر پ لوان تماس ها با مقامات عربستان سعودی برای مذاکرات صلح نوید بخش

 .را به حکومت افغانستان سپرد عملمداخالت مستقیم ابتکاراز مذاکرۀ صلح به طالبان حمایت نمود با توقف 
 شمرده می شد. افغانستانپس به روی هزار و یک دلیل تأمین صلح توأم با امنیت و ختم جنگ از اولیت های 

مشخصاتی دارد که مبارزه به آن را  بودهدر جریان است مار صد سره  ن توسط مخالفین مسلحکه در افغانستاجنگی 
 :نه تنها مشکل بلکه نا ممکن می سازد

 

 انه های بخصوص شو ن رم خاص و کدام عالئمومخالفین مسلح پایگاه و قرارگاه معین ندارند و دارای یونیف
 نیستند که از مردم عادی فرق شوند.

 اردو  طیب رغل های ناگهانی و غافلگیر کننده و سیالیت سریع در بزن و بگریز به مقایسه سوقیاتشیوه های ی
 و قوای امنیتی.

 .باز بودن سرحدات پاکستان به روی شان و پناه جویی در وقت گریز 

 .حمایت مالی نظامی و سیاسی و تبلیغاتی پاکستان در تداوم این جنگ پر مصرف 

  ار ا بکوسیله بودن و آلۀ دست بودن طالب برای اهداف خاص پاکستان و نا آگاهی این جریان به این اسارت ب
 طلسم دینی و پیچاندن طالب در پارچۀ عقیدتی.بردن ماهرانۀ پاکستان از 

   عدم استقالل اراده و تصمیم چه نظامی چه سیاسی توسط این جریان و حاکمیت پاکستان باالی همه. حتی
 منصور گماشتۀ مستقیم سازمان استخباراتی پاکستان است. محمد اختر مالشخص 

 شرائط خاص اراضی کوه های صعب العبور و جنگالت برای مساعد ساختن زمینۀ سطر و اخفاء 

 .پشتی بانی مردم ناراض در داخل افغانستان 
 

از سار سپاه و عصری ترین و ثقیل ترین و پنجاه هز بود که امریکا و متحدینش با پیاده کردن یک صد ه ایو این نتیج
از این جنگ بدست آورده با بعد از سیزده سال مصرف بلیون ها دالر و قربانی پنج هزار تبعۀ خود  و برگ نظامی و

 بینی خمیری ساخته شال ها تکاندند و رفتند.ت دادند و تعدیالت خود فریبانه سیاسی ه خود را قناعبیانات ک
 ؟اه برای اشرف غنی باقی مانده بودطی کدام ردر تحت چنین شرائ

 

ه شک و تردید قوی ببه نشر رسیده که گرچه در همین پورتال به ده ها مضمون توسط ارباب قلم و مبصرین سیاسی 
 .ارائه گردیدهروی دالئل موجه و تجارب گذشته مبنی بر عدم صداقت پاکستان در راه صلح جویی 

در سری النکا که توسط قدرت نظامی به شکست  Tamil Tiger در جهان با استثنی نهضت جدایی طلبان تامیل تایگر 
و مذاکرات دور  ماسیتب و فلسفۀ که بوده از طریق دپلومواجه شد دیگر شورش های مسلحانه به پیروی هر راه مک

 .میز راه حل یافته
خردمندانۀ سیاسی در آزمون قرار داد و با عمق نظر سیاسی پیشنهاد  حیث یک تدبیره اشرف غنی این طریق را ب

می باشد واقع بینانه در نظر نصلح و مذاکره نمود و پرورانیدن این اندیشه که وی باالی منافع علیای ملی معامله کرده 
 .آید

رهبری نو طالب عدم  ، والیت بدخشان و باآلخره کندز با روی کار آمدن)کارتۀ نو( حوادث بعدی در شهر کابل
 در تعهداتش در راه تأمین صلح به وضاحت نشان داد. صداقت پاکستان را 
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 ندگی سیاسی اش باشد چونحیله، تزویر و خدعه راه و رسم زکشوری که اساس و بنیادش به منافقت مانده شده باشد، 
ین سال در زیر ریش رئیس جمهور الدن را برای چند دفرزنکه از هیچ کار ناجائز شرم نداشته اسامه  ه ایحرام زاد

خدا نکند!  من!گفت  چون زنان بدکاره خود پنهان نموده با کمال پر رویی و دیده درایی در مقابل جهان ایستاده شده
برحریم قلمرو هوایی من تجاوز صورت گرفته و با سوء استفاده از مجبوریت های بادران خود برای سه ماه راه 

 .و مقدار کمک ها را باال برد ترانزیت را بست
 

. اگر جنگ رویاروی می بود با وصف چنین مملکتی چگونه معامله می کردپس اشرف غنی چه چاره داشت و با 
های  محدودیت بنام فرزندان افغان کمبودی ها ملت افغان باز آمادۀ قربانی بودند ولی جنگ با اشباح مخلوق پاکستان

 خود را دارد.
مهره ایست جابجا شده توسط غرب و امریکا که در نمائیم که اشرف غنی  توجهمحترم رسول پویان به فرمودۀ  اگر

در همکاری با داعش  خاص آن ها تطبیق طرح های وسیع شان برای تغییر نظام ها و ایجاد بی تباتی بر اساس اهداف
مأخذ و منبع ثقه چنین  بدون سند، یقیناً محترم پویان صاحب ،سندی نزد من موجود نیست و طالب ممد واقع می شود

 من از آن بی اطالع استم. البته که ادعایی نمی کنند
 

باید توضیح کرد که این مالحظات باالی همین موضوع مشخص ابراز گردید و نباید به هیچوجه جانب داری از اشرف 
 رف غنی که ایجاد یک غنی پنداشته شود. مانند ملیون ها افغان امیدواری ها، توقعات و انتظارات من از ش

 حکومت صالح و خدمتگار واقعی مردم می بود به خاک یک سان شد.
 

امضای ننگین ترین مقاوله به نام توافقنامۀ سیاسی با عبدهللا عبدهللا جایی برای بسر رسانیدن آرزوی بهبود وطن و 
 مه زمامدار ناکام است.. اشرف غنی با مصلحت گرایی های جبونانه اش یک نیدحال رقت بار مردمش باقی نمان

  
 پایان

 
 بابلیون دالر را در بخش سروی و استخراج معادن  1۹قرار داد  China Kingho Groupکمپنی  2011در سال « 1»

 .بر موانع امنیتی فسخ نمود پاکستان بنا
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