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 قمر باجوا به کابل میآئید
 

کردند که جنرال قمرجاوید باجوا لوی درستیز پاکستان جهت مذاکره با سران دولت  رسانه های کابل اعالن
 ظاهرا   به بعد ۲۰۰۴افغانستان به کابل میآید. بدنبال باال گرفتن شورشگری در نقاط مختلف افغانستان از سال 

داده  و وعده همکاری ها به کابل آمدهاستخباراتی و سیاسی پاکستان بار -یدست اندر کاران نظام ،بخاطر ختم غایله
 مسلمان افغانستان نه تنهااند، اما در عمل ثابت گردیده است که این مقامات بخاطر ختم بی ثباتی کشور همسایه و 

افغانستان بیشتر از پیش کوشیده اند.  ملی در امر بی ثباتی و تخریب امنیتدر پشت پرده  همکاری نکرده اند، بلکه
اطالعات محرم استخباراتی و نظامی را  پاکستان که دست اندر کاران نظامی واستخباراتی عالیم زیادی وجود دارد

آورده اند، پیوسته در اختیار  بدست افغانی و ناتو انکه بعنوان همکاری در راه مبارزه علیه تروریزم از هم مسلک
اما نظامیان وسیاسیون دولت افغانستان باید بیدار باشند که سفر آتیه لوی  شورشیان گذاشته اند. رهغی طالبان و

داشته، پاکستان فرق کامل  استخباراتدرستیز پاکستان به کابل به تناسب سفر های گذشته لوی درستیز ها و روسای 
اکستان که در اصل حاکم اصلی دولت طرح و اولتیماتوم معین به لوی درسیتز پخواست های مشخص در زمینه 
 طی پانزده سال اخیر با خدعه، نیرنگ و کمک پاکستان توانست شود. با آنکهوحکومت پاکستان میباشد داده 

 ز و مسلحگروه نامنهاد طالبان را تجهی و را اغفال صوص ایاالت متحده امریکابخجهانیان همزمان  دپلوماسی فعال
اگر از  مورد باید گفت که . در اینگندنتا در داخل افغانستان علیه نیروهای دولت و قوتهای حمایت قاطع بج ساخت

اینکشور جهانیان  سیاست خارجیدر  یکسو سیاست فعال دپلوماسی پاکستان و بکار گیری مهره های کار آرا و نخبه
ودشمن طی  های سبکسرانه وعدم تشریح دوستاز سوی دیگر یا از طرف مقابل سیاست  ؛نمود را پیوسته اغفال

 رجه و ماشین دپلوماسی کشور با سیاستخاامور وزارت  وص در گیر نمودنبخص سیزده سال حکومت کرزی
به  زبان انگلیسی ملی و فاقد دانشفاقد احساسات ماسی، فاقد دانش دپلو و فرستادن افراد سهمیه قوم ها قومگرایانه یا

و مدیای جهانی با و جود  ها البی ،کنفرانسهادر عدم حضور یا حضور خنثی گونه یا نیترال این تعداد  سفارتها و
تعرضات و اتهامات ممتد دپلوماتان پاکستانی که گویا پاکستان قربانی جنگ و تروریزم صادرشده از خاک 

 درد کمک مضاعف نمود.علیه افغانستان دو گانه سیاست  در امر سیاست دبل گیم یا را پاکستان افغانستان میباشد؛
 ی خارج کسانی را میتوان سراغ کرددر میان دپلومات های فعلی دولت افغانستان در کشور ها آور است که بگویم

 افغانها یا ملت ند. حاال از این تعداد افراد چگونه باید توقع داشت که از منافع ملیا که حتی منکر هویت ملی افغانی
 پاکستانی ها دفاع نمایند.  ممتد های جهانی در مقابل تعرضات ها و مدیای البیها  کنفرانس افغانستان در

دبل  سیاست« آخر بدستی –گنجشک یک بار جستی، دو بار جستی »  اما بنا ضرب المثل معروف زبان دری که
ولینعمت اش یا ایاالت متحده امریکا از یکسو و از سوی دیگر تعمیل به  وخیانت تمام عیار اینکشورپاکستان  گیم

رئیس جمهور  تا اینکه ؛شد افشارسوا و  در سطح جهانیتان بالخره ظلم، کشتار وبربریت باالی ملت مسلمان افغانس
درست  کستانپا برابردر  سیاست آینده این کشور در قبال جنوب آسیا وافغانستانایاالت متحده امریکا ضمن اعالن 

ترمپ  ،نیز بوده است ساله حکومت و مردم افغانستانخواست چندین که  را نمود گیری مشخص موضع همان
سازد به  آشکار می دادن و حمایت از تروریزم پناه شواهد و دالیلی که نقش پاکستان در تمویل، ظهارداشت: ا  واضح

ی امریکا از  متحده شود که ایاالت و غیر قابل انکار است. معلوم می داشته و این امر از قبل ثابت اندازه کافی وجود
ی در قبال این کشور در پیش مؤثرتر  موخته و در نظر دارد تا سیاستخویش در تعامل با پاکستان آ  تجارب گذشته

 .گیرد
جنوب آسیا و آوردن الزم به پاکستان در امر  و قبال افغانستانژی آینده ایاالت متحده امریکا دراستراتیبعد از اعالن 

جوش بی سابقه یی  ده و با جنب وبه خود آم ران پاکستانیسیاست مدا ؛تربیه، تجهیز، تمویل و پرورش تروریزم
، دست به فعالیت گسترده در سطح جهانی زدند، که این پروسه درمورد کمافی السابق در امر بیگناهی کذایی شان

یره دست اندر انی، ژورنالستان، نویسنده گان و غادامه دارد. در این میان سیاست گذاران پاکستحاال هم با شدت 
سیاست جدید ایاالت متحده را محکوم و آنرا مقهور  ی بیشماربا نشر مقاالت و مصاحبه ها اینکشور ین سیاسکارا

 ساکن در داخل و خارج افغانستان روشنفکران و متفکران قالبی افغانبه شکست دانستند، جالب است که تعداد از 
در  نیز چاپ وآنالین سازی مقاالت، ضمن مصاحبه ها،« ایمل فیضی» تان از جمله سخنگوی سابق پدر فساد افغانس
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هرچند همه میدانیم  از سیاست دشمن خونی مردم افغانستان بیشرمانه طرفداری نموده اند.همسویی با پاکستانی ها 
افیا فساد وشرکا برهبری پدرشان حامد م -وحتی حاال المللی در افغانستان طی سیزده اولاز موجودیت سربازان بین 

طماع مانند گرگان  قاطع، همسایگان بیشترین نفع را برده اند. اما ناگفته پیداست که در نبود سربازان حمایتکرزی 
که ایندو همسایه ایننند. بخصوص تکه و پاره ک از درون و بیرون گرسنه در حال قابو اند که سرزمین مقدس ما را

، به اصطالح نخبه غماز طی سالهای اخیر مزدوران زیادی را در داخل و خارج افغانستان درسطح روشنفکران  
 محتوی مقاله ایمل فیضی تحت عنوان " که اضافه میشود به نفع شان استخدام نموده اند.قالبی در اصل  ولی

اشغال واستعمار در افغانستان مانعی برای صلح است" نیز به تشریح بیشتر عامل تداوم  استراتیژی جدید امریکا
 دارد که در آینده نزدیک به آن پرداخته خواهد شد. 

نظامیان و دست  اخیر بعمل آمد طی سالهای جنرال قمر جاوید باجوا به کابل: طوریکه در سطور باال تذکاراما سفر 
 زیادی نموده و طرف هایاندرکاران استخبارات نظامی افغانستان و پاکستان به کشور های همدیگر مسافرت

سرحد اینکشور  ن طالب وداعش در نقاطتیزه جویا ی به طرف افغانی در امر مهاروعده و وعید های زیاد یپاکستان
 یهم وقت کشی نموده اند.پ اند. اما بعدا  آنرا فراموش وبه افغانستان داده 

خوب میدانند و اگر نمیدانند باید بدانند که هر گونه آشوب، دولت افغانستان  سیاسی و نظامیامورمقامات 
خرابکاری، حمله به تاسیسات دولتی، حمله به نیروهای امنیتی، حمله به قوتهای حمایت قاطع، بمگذاری ها، حمالت 

در اسالم آباد،  استخبارات نظامی پاکستان ابتدا توسط ،ثبات در کشورانتحاری و غیره خرابکاری علیه صلح و 
 دستور و داعش مستقر در افغانستان مام جوانب آن مطالعه و بعدا  به شبکه های طالبطرح، ت کویته و پشاور

زنامه ضمن مصاحبه با رو شاهد خاقان عباسی صدراعظم مؤقت پاکستانآن صادر میگردد. چنانچه اخیرا  اجرای 
نفر  وزیر اکبر خان شهر کابل با چند –بم منفجر شده در چهار راهی زنبق  که تانکر فاینشنل تایمز اعتراف نمود

انتحاری از پاکستان روانه افغانستان شده بود. بنا  با در نظر داشت جو ایجاد شده بین المللی در امر تشهیر وانزاوی 
هور بی ثباتی افغانستان و اشارات مستقیم رئیس جم اینکشور در اشتنپاکستان در امر حمایت از تروریزم و دست د

امریکا در مورد، فرصت و موقعیت ایجاد شده را از دست نداده، بخاطر آوردن امنیت در کشور وقطع مداخالت 
 پاکستان از لوی درسیتز پاکستان بدون هرگونه تعارف درخواست های ذیل مطرح گردد.

 به انفجاری، حمله به تاسیسات دولتی،حمله به نیرو های امنیتی، حمله -اعم از انتحاری توقف هر گونه حمله  *
 در مدت حد اقل یک هفته وحد اکثر بیست روز. ها قوتهای حمایت قاطع و توقف بم گذاری در جاده

 افغانستان. ط فرضی دیورند بداخل قرأ و دهات* توقف هر گونه راکت پراگنی و فیر توپ از آنطرف خ
* باز گشت قوتهای اشغالگر پاکستان به آنطرف خط نامنهاد وفرضی دیورند از دهات وقصبات افغانی نزدیک به 

 به بهانه های مختلف اشغال گردیده است.  که طی چهل سال اخیر توسط قوتهای نظامی پاکستانسرحد 
و گوشزد  گرفته شده ز موصوف ضمانت اجراییدر صورت قبول لوی درسیتز پاکستان به درخواستهای فوق ا

 به تشهیر شرکای بین المللی درهمکاری فعال   دولت افغانستان اجرای آن الی مدت معین ارائه شده گردد که درعدم
وانزوای سیاسی پاکستان فعاالنه ادامه خواهد داد. تذکار میگردد که مذاکرات سه جانبه که از طرف وزیر خارجه 

به طرفداری بیمورد از  با در نظر داشت موقف وزیرخارجه چین طی چند هفته اخیر است چین راه اندازی گردیده
 بوضوع معلوم است که چنین مذاکرات هیچ فایده یی در امر امنیت افغانستان نخواهد داشت، جز وقت کشی پاکستان

 و ماست مالی موقف بین المللی پاکستان، که گویا پاکستان علیه تروریزم مبارره میکند. 
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