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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          
   ۲۰/۰۴/۲۰۲۰                 تمیر عبدالواحد سادا

            

        

 نآ "  قطر وبخش محرممعاهده" 
 

  ؟راه بسوى صلح
 

 ؟ یا تكرار تراژیدى دهه نود 
 

 ؟ شوب هاى جدید آ و قرار گرفتن افغانستان در مسیر 
 

 م بخش شش
 
 

   :تذكر ضرورى
 

 نرمان و نیاز جامعه و خواست برحق مردم و شرط بقاى افغانستاآ صلح
 ماست و اشكارا است كه صلح با طالبان بحیث گروه مخالف مسلح و متخاص

 . دبا دولت و با سوابق جنگ و جنایت انجام میاب
 ران به این ضرورت بخاطر رفتن به صلح واقعى و پایداعذبدینرو نوشته حاضر با ا

 ن" معاهده " است ، كه راه  را به تركستا  نیش و نگرانى ها مندرج دری، بیان تشو
 دمیبرد ودر چند بخش بخدمت و در معرض نقد و نظر هموطنان عزیز تقدیم میگرد

 

 

  :نیر برخورد امریكا با پاكستایغمظاهر ت
 

باد ،  كه مشت نظامیان و استخبارات پاكستان را باز نمود آ قتل اسامه بن الدن در اسالم
نانرا در موقعیت بسیار دشوار قرار داد و ورق " بازى " چنان رقم خورد كه دیگر حامیان آ ،

   .دو شركاى بین المللى نمیتوانستند به صورت علنى در دفاع از انكشور صدا بلند نماین
 

لى " با استخبارات پاكستان به تنهایى به قتل رهبر رهبر  اطالع قب ن” بدو اینكه بارك اوباما " 
القاعده در ابیت اباد ، در چند كیلو مترى اسالم اباد و در چند صد مترى پایگاه مهم نظامى 
و اموزشى پاكستان موفقانه دست زد ، نظامیان پاكستانى را در برابر معماى حل ناشدنى 

و   - I s I - نهبر استخبارات نظامى پاكستانخست از همه شجاع الدین پاشى ر .داد قرار
همچنان جنرال اشفاق پرویز كیانى ، رهبر نظامى انكشور نمى توانستند اعتراف كنند كه از  

حضور اوسامه بن الدن درین منطقه مطلع بودند . به این ترتیب " حیثیت دستگاه استخباراتى ان كشور كه یكى از  
مطابق به معیار هاى قبول شده   ( ٥ب مى شود ، خدشه دار گردید " ) سازمانهاى موثر و بزرگ جاسوسى محسو

مطابق احکام فصل  (united nations sancations) لحقوق بین المللى و بر اساس اصول منشور م. م. م اص 
هفتم منشور ملل متحد و بر اساس اصل » تهدید صلح ، نقض صلح وعمل تجاوز « در مورد پاکستان قابل بررسی  

یق بود )  و میباشد (  تا پاکستان بحیث مرکز تروریسم بین المللى و دولت آنکشور بمثابه حامی تروریسم برطبق و تطب
مورد تعزیرات بین المللی قرار گیرد . این تعزیرات باید شامل قطع کمکهای  (Legal Settlement Sancation) لاص
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و تحقق اصول و پرنسیپ های جهانی و قبول شده یی  نظامی و مشروط ساختن مجموع کمکها به نابودی تروریستان  
  . دحقوق بین المللی میگردی

 

اقاى اوباما در دور دوم كارزار انتخاباتى ریاست جمهورى خود تالش گسترده انجام داد تا از " شكار " اوسامه بن  
لمللى تبصره هاى مطرح گردید  الدن بنفع تغیر ذهنیت عامه امریكا استفاده ابزارى نماید و البته در مطبوعات بین ا 

   .دكه این قتل هدفمند را بحیث یك بازى انتخاباتى قلمداد میخواندن
 

(  م ۲۰١٨به هر حال از همان حاده به بعد مظاهر تغیر دولت امریكا در قبال پاكستان به مشاهده رسید كه تا اواخر )  
در تمام این هفت سال اقدام اساسى كه بتواند  ، پاكستان    به اشكال مختلف و اما كجدار و مریز تعقیب گردید و متاسفانه

  . ترا مجبور برعایت موازین حقوق بین المللى و منشور سازمان ملل متحد بسازد ، انجام نیاف
دررابطه دالیل زیاد را میتوان بر شمرد و اما فقدان دولت مقتدر ملى در افغانستان كه ممثل واقعى منافع ملى و پاسدار  

علیاى كشور باشد و میتوانست ازین فرصت استثنایى به نفع كشور صداى اعتراض خود را در دهلیز هاى  مصالح 
( ) پاكستان  ملل متحد و مراجع ذیربط بین المللى برساند ، یكى از عوامل اساسى دور شدن طناب از گردن مجرم

  . دمیباش
 

پاكستان در برابر تمام اقدامات تهدید امریكا كه از قتل بیست و چهار نظامى پاكستان در نزدیكى خط دیورند و تا 
محدود ساختن كمك هاى نظامى و محروم ساختن انكشور از حصول سالح و طیارات بزرگ بم افگن و تصویب 

ه ارامى و فراست خاص انگریزى از تحریم شوراى امنیت و داخل ساختن تعداد از مجرمان در فهرست سیاه و ... ب
جلسه بن دوم اغاز و به تهدید علیه كاروانهاى نظامى امریكا و تداوم كار گسترده بر طالبان بحیث بزرگترین ابزار 

   .دفشار و " معامله " مبادرت ورزید و همزمان به البى در امریكا اقدام نمودن
 

جالب است كه درین دوره هفت ساله اقاى خلیلزاد یكى از البى هاى فعال علیه پاكستان بود و پیوسته انكشور بحیث 
  .دمینمو مركز تروریسم و دولت انكشور را بمثابه حامى تروریسم قلمداد

 

م ( متبارز  ۲۰١٨اوج مظاهر تغیر امریكا در قبال پاكستان در اولین تویت معروف اقاى ترامپ در اول جنورى ) 
   .دگردید كه اولین اعتراف یكى از بزرگترین حامىان تاریخى  پاكستان پنداشته میشو

 

  :رط" قمعاهدهمعماى كتمان نقش پاكستان در " 
 

 د ادامه دار
  
  
  

mailto:maqalat@afghan-german.de

