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

          
 ۸۲/۰۴/۲۰۲۰                 تمیر عبدالواحد سادا

  
  

  

 ن آ "  قطر وبخش محرممعاهده" 
 

 ؟راه بسوى صلح
  

 ؟ یا تكرار تراژیدى دهه نود 
 

 ؟ شوب هاى جدید آ و قرار گرفتن افغانستان در مسیر 
 

  م تهف  بخش
 

 

   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

 

 

   معماى كتمان نقش پاكستان در " معاهده " قطر :
  

   در " معاهده " قطر كه در مطبوعات نشر گردیده است ، هیچ ذكر از نقش قبلى و بعدى
پاكستان  در قبال افغانستان وجود ندارد و سكوت و تجاهل عارفانه در مورد صورت گرفته  

   است .
،  در حالیكه نقش پاكستان در تنظیم مذاكرات قطر و حتى تسوید سند ، اظهر من الشمس است

   :در واقع مبین معمایى شدن موضوع میباشد و این سوال را مطرح مینماید كهاین سكوت 
انچه علنى در  " معاهده " تذكار نیافته ، در بخش مخفى ان مسجل گردیده است و درین 

   :ارتباط نیز سوال مجدد مطرح میگردد كه
انكشور ، اماده    اجرت و سهم پاكستان از ایفاى نقش در تنظیم مذاكرات و بقول دولتمردان  -

   ساختن طالبان بخاطر مذاكرات و  " پیروزى " پروسه از چه قرار است ؟
توضیح این نكته بسیار ضرور است كه ، طرح  انگیزه طرح این سواالت خزیدن در دام تیورى توطهه نبوده ، بل از  

  .حقایق تاریخى ناشى و تعقیب دقیق رویداد ها ناشى میگردد
یمه دوم دهه هفتاد قرن گذشته كه در راستاى ستراتیژى " كمر بند سبز " بدور اتحادشورى وقت  از قرار معلوم از ن

م ( اولین    ١٩٧٩كه پاكستان میزبان گروه هاى تخریبكار بر ضد نخستین جمهوریت افغانستان میگردد و در جوالى )  
در واقع   اد میگردد ، جنرال ضیا الحقمراكز تربیه گروه هاى دهشت افگن به اشتراك مستقیم امریكا در پاكستان ایج
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جنگ افغانستان را " تیكه " مینماید و به كشور خود نقش بقول ژورنالیست سرشناس و فقید رحیم رفعت  " تخته خیز 
" مداخله امریكا و متحدان ان در افغانستان را میدهد و متاسفانه كشور ما بمثابه قربانى مداخالت و تجاوزات اجنبى 

   جنگ سرد را پیدا مینماید . نقش " نطع " 
ات جانب امریكا در سفر " تاریخى " طراح اصلى این سناریو ، برژینسكى این " تیكه " دارى پاكستان با قبول تعهد

   م (  ١٩۸۰مشاور امنیت ملى جیمى كارتر ، در اوایل )  
مشخص میگردد و در زمینه مطالعه توضیحات ادمیرال ستانفورد رئیس انوقت سى اي اى در  افشاى كم و كیف  

   جالب میباشد .
   اب به تهدید رئیس جمهور امریكا ، وزیر خارجه پاكستان خاطر نشان نمود كه :م ( در خط ۲۰١٩در اوایل سال ) 

   " كشورش دیگر نیروى اجاره یى امریكاى ها نیستند " 
  .این اعتراف در واقع صحه گذارى بر استداالل ما در نقش "  تیكه " دارى انكشور میباشد 

   نوشته حاضر متكى بر :درین ارتباط اسناد و كتابهاى زیاد بنشر رسیده است و 
تلك خرس و حقایق پشت پرده جهاد در افغانستان نوشته دگروال یوسف و مارك ادكین كه درین اواخر مجدد    -كتاب    -

    توسط محمد قاسم اسمایى به درى برگردان شده است .
   جلد اول نوشته پیكار پامیر -نقش پاكستان در تراژیدى خونین افغانستان  -كتاب  -
   اب چك سفید از تم وینركت -

   مى باشد كه بخاطر عطف توجه بیشتر خواننده درینجا و نه در پاورقى تذكار یافت .
   بدینترتیب از بو العجبى تاریخ كه " تیكه " دار جنگ هاى خونین ، اكنون " صلح " ما را

   نیز " تیكه " نموده است .
م ( بهبود روابط با پاكستان را مشروط به نقش انكشور به پایان جنگ افغانستان   ۲۰١٩رئیس جمهور ترامپ در سال )  

    نمود . در همان زمان عمران خان افشا نمود كه :
   " از ما ایفاى نقش خواسته اند و بخاطر اینكه از سیاست جدید صحبت نموده باشد ، اعتراف كرد كه :

   است عمق ستراتیژیك را كه زبانهاى زیاد به ما زده است ، تعقیب نه مینماییم " " ما دیگر سی
   به تعقیب ان رئیس جمهور ترامپ طى نامه از عمران خان خواست كه در مذاكره با طالبان ما را كمك نمایید .

واسته هاى پاكستان صحبت البته عمران خان بعد از مالقات با رئیس جمهور ترامپ از وادار ساختن امریكا به قبول خ
   نمود .

بدینترتیب اولین مرحله كار بخاطر مذاكرات قطر ، از سفر وزیر خارجه امریكا به اسالم اباد اغاز گردید ، درین  
سفر اقاى خلیل زاد كه فقط یك روز قبل بحیث نماینده خاص وزارت امور خارجه امریكا در امور صلح افغانستان 

   نامبرده را همرایى میكرد . منتصب گردیده بود نیز ،
البته در تمام مدت مذاكرات عمران خان و وزیر خارجه پاكستان بار ها از نقش شان در اماده ساختن طالبان بخاطر  

   مذاكرات با امریكا یادهانى نموده اند .
ت خاص پیدا مینماید اكنون كه سهم پاكستان در مذاكرات قطر و تسوید و امضاى ان اشكارا گردید ، این سوال مبرمی

   :كه
   ؟" كردن " صلح " افغانستان كدام است و نقش انكشور در آتیه كشور ما از چه قرار میباشدتیكه" اجرت پاكستان از

   سواالت در بخش مخفى " معاهده " كه در دسترس ما قرار ندارد ، وضاحت داده شده است . این  به
ش پاكستان باعث تشدید رقابت ، رقباى جیوپولوتیك منطقه و شدت جنگ عواقب این كتمان كارى و سكوت از نق

نیابتى هندوستان با انكشور در افغانستان میباشد ،  كه كفاره انرا مردم به قیمت خون خود وبا  ناكامى ارمان تاریخى  
    شان در جهت صلح میبردازند .

   ادامه دارد
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