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 02/21/0212                       عبدالرحمن فرقانی 

 

 ؟افغانستان پاکستان.. تطبیق پروژۀ داعش یا تحکیم صلح در
 

 نستان، شهر "بن" آغاز پروسه . . پروسۀ دیموکراسی در افغا
 پاکستان و روند صلح در افغانستان، حکومت وحدت ملی آغاز جدید . .

 یا تحکیم صلح در افغانستان؟پاکستان . . تطبیق پروژۀ "داعش" 
 

  آغاز پروسه .. "نب  "پروسۀ دیموکراسی در افغانستان، شهر 
 

اما از سه ده  ،ه استیددشرق گر وشاهد تهاجمات استعمار غرب  تأریخ یادرازنه همواره در ک شوریکافغانستان 
ه همه داشته های مادی و معنوی کیده است، دسوزی گر ها و جنگ های خانمان شکشمکسو دست و گریبان  نیبد

  .ندک جه نرم میپن فرا گیر دست وپی استقرار و ثبات در نهایت  و ،ستا ردهکآنرا نابود 
 

 علم ،ر عظمت افغانستانوه های پکهم پاشیده در سرخ از قشونها و خروج  ست ننگین روسکهر چند بعد از ش
ات رکنظام دیمو کافغانستان تهداب ی رنجدیدۀتا برای ملت  ،المان گرد هم آمدند "بـ ن"شهر  رراسی دکدیمو برداران

طبق اصول و  افغان هابرای  هک نظامی  .اساس گذارند ،از آن محروم اند تأریخدر طول  افغان هاه به زعم شان کرا 
 ،رامشآ ،از طرف مردم برای مردم رفاهه ک نظامی ،در  مرفه و مترقی را به ارمغان آو   راسی زندگیکهای دیمو ارزش

 جفای . اما!نماید تأمینن ساکرا بطور یاتباع زعم ایشان حقوق همه ه ب هک نظامی ،روا دارد سعادت و خوشبختی را
 قیقا  کور دذجفای م وصورت گرفت  ،نیزم نجات دادکموبربریت  ه بشریت را از وحشت وکی یافغان هادر حق  بزرگ

داران بر تحت حمایت علماساس مصلحت گرایی و امتیاز خواهی طبق نفود و قوت نظامی ه راسی بکهمانا تمثیل دیمو
 هبیذیا م و قومی ،سمتی ذو نفو نظامیزمان قوت  ه در آنک حلقاتی ،ل گرفتکشن بود که شهر ب   در موكراسیید

 شکیلت زمیدند ازر میگر در افغانستان اشغال یها ه علیه قوتك دیگرافغان هاي  ومت حضور یافتند وكداشتند در ح
 .محروم شدندهاي مختلف  اساس استدالله بنامبرده  ومتكح
 

اتوان و ر نكیپضربه دیگری بود بر  "بـ ن" ومت افغانستان دركی حگیر شکل هكبه این باور اند،  افغان ها اكثریت
 تحت شعارای هر چند برنامه  ،...!ه در راه بشریت قربانی و جان فدایی فرید را متحمل شدندكی یافغان هاضعیف 

زده یطی مدت س ،حقیقی فرسنگ ها فاصله داشت دیموكراسیاما اساسات آن با  ،در افغانستان سرازیر شدراسی كدیمو
 از طریق غیر مشروع وارد یدیموكراسیه ک، چونگردیددر افغانستان نهادینه ن مهکلواقعی  یبه معن دیموكراسیسال 

ش خوی ۀه غرب با هدیك ،بود یافتهم نلتیاها ا روسستم  و وراز ج   افغان هاهای  زخم هم زهنو ،ه بودافغانستان گردید
روریزم ت"، بعد از سپری شدن سیزده سال شواهد وارد افغانستان شد "تروریزم"حجت مبارزه با ه ب یبطور غیر قانون

افغانستان شاهد با همه دار و مدار غرب مدت سیزده سال  ،با این همه و افغانستان دریافتند سرحداترا بیرون از "
 !ثبات و استقرار نگردید

 

 و روند صلح در افغانستان، حکومت وحدت ملی آغاز جدید پاکستان .. 
 

با بهانه های مختلف عمق جنگی  شد، خود ا در مبارزه با تروریزم قلمداد میکامری که از متحدین درجه یکستان کپا
 يمسرنوشت مردم افغانستان بازی  نمود، همواره با ميدر افغانستان تعقیب ل فجیع کش بهخویش را  کستراتیژیو 
ا ر ستانکومت پاکح تا  اعتماد ،رر را روی دست گرفتکومت افغانستان تالش های مکح در مدت سیزده سال .ردک

و  ،انجام اعتراف نمودی خویش سر ، اما ناتوان و عاجز به ناتوانسب نمایدکسری در افغانستان صلح سرتا تأمیندر 
 ستان بدست آورده نتوانست.کا و پاکاز دست امریرا لید صلح ک
لح ص تأمینراسی و بعد کحیح روند دیموبعد تص ؛ده از محللین سیاسی در هر دو بعدع کنچه وضعیت را به باور یآ

رای تغییر ب ینرا فرصتآ ثریت مردم افغانستانکه اک ،ومت جدید بودکحل کتشتوانست  ر داده مییدر افغانستان تغی
مردم  یسهمگیره کنداشتند. از همین جا بود ی پام صلح در افغانستان مکو استح تأمینو  یراسکحقیقی در روند دیمو
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انتخابات پروسۀ  زن در نظیر بود همه اعم از مرد و در پروسه انتخابات اخیر ریاست جمهوری در افغانستان بی
ل گرفته کراسی در افغانستان شکبرای تمثیل دیموآلمان  "بـ ن" شهردر را که باور بودند تا آنچه  نت جستند و به ایکشر
 دارانبر علمو گران بزرگ یباز افغان هادرین مورد هم باز با سرنوشت ه کاما بدبختانه  ،نندکترمیم  اصالح و ،بود
ارج  اافغان ه ۀجسوران یراآبه  ،رقم زدند ردند و طبق میل خویش سرنوشت سیاسی افغانستان راکراسی بازی کدیمو

 نبار ساختند.اراسی زیکمورد دیمو در بار دیگر کمردم را ی اشتند، اعتمادذگن
تفاهم  کتحت نام وحدت ملی در افغانستان باالثر ی یومتکراسی حکها و اصول دیمو صورت خالف ارزشهر به 

مد آماده آیرفتن هرچه پیش آمد خوش ی را برای پذافغانهنیت جامعه ذچون فشار های متعددی  ،سیاسی به میان آمد
 ،سیاسی رکود شور از جمود وك تا باشد ،یرفتندپذ ،شتن سابقه ندااه در جهكومت را كرده بود مردم این نوع حک

داری تصور قبلی و  ومتكومت وحدت ملی از قبل برای این نوع حكه دو تیم حك، چونبدر آیدو اجتماعی اقتصاد 
ل کرفته تا تشگسیم قدرت و صالحیت قت نند ازك پنجه نرم می الت فراون دست وكنون با مشكنداشتند تا اروشن 

 ین صلح.متأو ابینه...ک
راسی ایجاد کی دیموصلح سرتاسری و احیا تأمیندر مورد  افغان ها نزدومت جدید امید های جدید کمیان آمدن حبه با 
 ریاذگتاثیرهای  صلح قدم تأمین یر راستانوبه خویش طبق وعده های خود دومت هم به کحه کیرند، ذپ همه می و شد

 ، طورییس جمهور و استگاهای سفر های وی درین مورد نهایت دقیق و قابل ارزش بودئسفر های ر ،را برداشت
قیقی است حین بستر ا ، اما واقعا  هم شده استایم صلح در افغانستان فركهنیت و باور است بستر منطقوی برای تحذه ك

  ؟برای بربادی افغانستان به راه انداخته شده استخطیری دیگری از طرف پاکستان  یا اینکه بازی
 

 در افغانستان  پاکستان.. تطبیق پروژۀ داعش یا تحکیم صلح 
  

اضر حگونۀ صادقانه درین اواخر به د، نك یم صلح افغانستان را یاری صادقانه نمیكها است در تح ه از مدتكستان كپا
ستان همواره كسسات نظامي و استخبارتی پامؤا درین مورد راه اندازی نماید، و اقدامات ملموس ر ها شده است تا قدم

رین مورد ه دك الیسؤد. اما كنری اافغانستان را ی ،یم صلحكتح یتا در راستا ،سپارد به نظام جدید افغانستان تعهد می
به مطالب  ،شد ه هیچ وقت حاضر نمیك ستانیكتا پا ،باعث شده استه چه چیزی ك ،اینستکند  هن خطور میذبه 

ات غییرتبدون به میان آمدن   ؟ندكحقیقی را دراز اری كدست هم ،ایدر تسلیم خم نمسصلح  تأمین یراستا افغانستان در
 ؟!ویدگب كاین روند لبیبا نهایت عالقمندی به ستان که پاکملموس چطور شد 

 

نون کاما ا ،ستان بطور روشن دریابیمکپا کیژیستراترا در پالیسي  تغییرتوانستیم مبررات این  ار نمیکدر آغاز 
  :به میان می آورد هستهآهسته آ بعضی از جریانات شواهد این تغییر را

طور به ناطق افغانستان از طریق مطبوعات در بعضی از م "داعش"درین اواخر اخبار از حضور  ،ر متوجه شویمگا
 ید مییأتغربی نیز این امر را  عالی رتبۀولین مسؤبا آن تصریحات از  مأتوو  درسمی نشر غیر مستند به  مستند و

 ند. ک
 ۀپروژ هکثریت به این باور بودند، کا ءدر ابتدا ،یا دولت اسالمی تحلیالت مختلف وجود دارد "داعش"یری گل کدر ش

جهت نیل اهداف خویش تی آنرا احلقات مختلف استخبار و ،ۀ منطقوی بخصوص شرق میانه استپروژ کی "داعش"
پروژۀ فراگیر برای همه عالم اسالم  کی "داعش"ه کینا بر ،شود نون این باور دارد عوض میکاما ا نند،ک حمایت می

 اصال  بخشد. به هر صورت ما درین مقاله  ستان این باور را حقیقت میکدر افغانستان و پا "داعش"است و حضور 
ه داشت یاشاراتخواهیم  مییم، هر چند ما ئنندگان آنرا بررسی نماکویل و تم "داعش"این نیستیم تا اهداف در صدد 

 یری در راستااکدلیل همه سو ب کرا در افغانستان تطبیق نماید از ی "داعش"ستان پروژۀ کمبادا پا ینکها باشیم مبنی بر
باالثر  نها راآستان تنگ نماید و کومت افغانستان در پاکمخالفین حیم صلح در افغانستان حلقه را باالی طالبان و کتح
ت یک تیر سیاسستان که مبادا پاکرود  بیم آن می ،تبدیل شوند "داعش"نماید تا در داخل افغانستان به ناگزیر   ین اقداما

د به امضاء رسانیده باشباری و استعماری کاست یها را با قوت "داعش"پروژۀ اخته را تطبیق نماید از یک سو فو دو 
یم صلح در افغانستان سرزمین خویش را از طالبان و مخالفین مسلح دولت افغانستان کبه بهانۀ تح از سوی دیگر و
ستان کومت افغانستان اقدامات پاکو ح تبدیل شوند "داعش" سپاهدر داخل افغانستان به ناگزیر نها آسازی نموده و کپا

 و یم صلح در افغانستان تلقی نماید،کدر رابطه به تح ۀ حقانیکتندرو دیگر همانند شب را در مورد طالبان و جریانات
ده در افغانستان تفاهمنامه به امضاء رسانی "داعش"برای توطین  ستانکپا ،اما در حقیقت پس پرده در اغفال به سر برد. 

ز تصرفات مبهم این اداره در سه برخاسته استان کو گمان در مورد ادارۀ استخبارتی و نظامی پا کالبته این شباشد! 
 تواند. اخیر با افغانستان شده می هۀد
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ت موریمأها خارجی مستقر در افغانستان  است، اگر قوت افغان هاگردد، سرنوشت خود  می بر افغان هاخوب آنچه به 
مر سرانجام به جنگ میان مبدل ساخته است و این ا موریت تربیویمأبه  اده وجنگی خویش را در افغانستان خاتمه د

ها میان خود دست  که در عراق بعد از خروج  عساکر امریکا اتفاق افتاد و عراقی طوریگردد،  منتج می افغان ها
رده و ابزار جنگ بیگانگان نگردیده، کجو و  است تا دالیل جنگ میان خود را جست افغان هاپس بر به جنگ زدند 

اقوام ه ک ،د نجات یابندنبتوان شور هاکایس استخبارتی استعماری معاصر دس ازد، شاید دهنخاتمه  بین االفغانیبه جنگ 
 شور خود مصدر خدمت گردند. کبه  ،ردهک کدرآن چون یک ملت واحد با هم متحد و مصالح خود را 

ان غانستافاستقرار پایدار را به  ایس مبهم و پیچیده معاصر نجات دهد و صلح وریم افغانستان را از دسخداوند ک
 . آمین یا رب العالمینارزانی فرماید

 
 پایان
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