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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۰/۰۵/۱۱

میر عبدالواحد سادات

"معاهده" قطر و بخش محرم آن
راه بسوى صلح؟
یا تكرار تراژیدى دهه نود؟
و قرار گرفتن افغانستان در مسیر آشوب هاى جدید؟
بخش هشتم
تذكر ضرورى:

صلح آرمان و نیاز جامعه و خواست برحق مردم و شرط بقاى افغانستان
است و اشكارا است كه صلح با طالبان بحیث گروه مخالف مسلح و متخاصم
با دولت و با سوابق جنگ و جنایت انجام میابد .
بدینرو نوشته حاضر با اذعان به این ضرورت بخاطر رفتن به صلح واقعى و پایدار
 ،بیان تشویش و نگرانى ها مندرج درین " معاهده " است  ،كه راه را به تركستان
میبرد ودر چند بخش بخدمت و در معرض نقد و نظر هموطنان عزیز تقدیم میگردد.
قدرت مانور پاكستان در برابر امريكا:
متاسفانه ما عادت نموده ایم كه با تحقیر ( دال خور و  ) ...و چند شعار ( پاكستان نوكر
امریكا و  ) ...و غیره  ،نقش عینى قدرت و ظرفیت مانور دستگاه انكشور را نادیده بگیریم و
در واقع تصور عام این است كه :
پاكستان فقط مجرى دساتیر امریكا است و این درك كه فقط گوشه از واقعیت را بازتاب میدهد
 ،ما را از قدرت دستگاه نظامى  -استخباراتى و دیپلوماسى انكشور بخاطر دفاع از منافع ملى
شان دور میسازد .
در دو سال اخیر و بویژه در بیشتر از دو ماه اخیر یكبار دیگر ثابت گردید كه :
" دال خوران " با فراست ارثى انگریزى و كدر هاى متخصص مجرب  ،شایستگى درست ،
تعریف و دفاع از منافع و مصالح علیاى پاكستان را دارند و با اعتراف به این حقیقت ما متوجه
خواهیم گشت كه با كدام دستگاه با امكانات مواجه و در مصاف قرار داریم و همزمان با كمى انصاف سر در گریبان
خود فرو ببریم كه ما :
درین دو سال و د ر بحبوحه این همه بحرانات و افات مصروف چه میباشیم و با گرفتن یخن همدیگر بخاطر تصاحب
كرسى هاى دولت " مستعجل " در واقع  ،اب به اسیاب پاكستان میریزیم .
در حالیكه پاكستان با گرفتن بیشترین امتیاز از امریكا و زیادترین " سهم " در پروژه صلح افغانستان  ،بار ها بلند
پایگان دیپلوماسى و نظامى امریكا را در اسالم اباد ،
سرگردان و حتى بخاطر رهایى یك شهروند امریكایى بیشترین باجخواهى را انجام و نوعى تحقیر را انان روا میدارد
.
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شاید بتوان سه دلیل اتى را  ،در مورد این روش پاكستان بر شمرد :
 سیاست كجدار و مریز خود  ،دولت امریكا باز نمودن ساحه وسیعتر بخاطر نقش پاكستان در بازیهاى بعدى وقوف پاكستان به مجبوریت هاى جانب امریكاپاكستان بحیث یك بازیگر " مستأجر " و با داشتن حمایه قدرتهاى بزرگ منطقوى و جهانى ( همانند چین  ،سعودى و
 ) ...بدرستى میداند كه  ،دیگر امریكا در موقعیت ممتاز یگانه ابر قدرت زمان بوش " كوچك " نمى باشد  ،كه چنانچه
جنرال مشرف در صفحه (  ) ٣۱۲كتاب خود  ( ،در خط اتش ) مینویسد :
وزیر خارجه انوقت امریكا  ،كولن پاول تیلفونى قرار صادر نمود كه :
" یا با ما باشید و یا علیه ما "
و فرداى ان  ،ارمیتاژ  ،معاون وزیر خارجه در سفر به اسالم اباد  ،اضافه نمود كه :
" هرگاه جانب تروریستان را بگیرید  ،انگاه  ،اماده چنان بمبارد باشید كه به عصر حجر بر گردید "
در ان احوال  ،كمتر از بیست و چهار ساعت كافى بود كه  ،پاكستان  ،بخاطر بمبارد  ،دوستان خود ( طالبان و
القاعده ) اماده همكارى گردد و همزمان " چال " بعدى خود را در قمار " خاینانه " فراموش ننماید .
معماى سكوت در مورد مواد مخدر  ،در " معاهده " قطر :
( قبل از پرداختن به اصل موضوع ذكر این نكته خالى از مفاد نمیباشد كه من نه از شوق نوشتن و یا از برج عاج
دنمارك  ،گویا به گفته وطنى ما " در نمد  ،موى میپالم " و به ضرورت اشد صلح واقف نمى باشم  .بدون پرداختن
به این مسایل در پروسه صلح واقعى  ،راه به " تركستان " خواهیم برد ) .
در (  ) ۲٦سال بعد از ایجاد طالبان و بویژه در دو دهه اخیر  ،از سازمان ملل متحد و مقام عالى شوراى امنیت ان
سازمان و شخص سر منشى  ،تا دستگاه دیپلوماسى  ،استخباراتى و نظامى امریكا و متحدان ان و تا كشورهاى همسایه
و درگیر با مسایل افغانستان و بشمول دولت و رسانه هاى ملى و بین المللى  ،پیوسته مواد مخدر و طالبان را دو ،
رخ یك سكه قلمداد و حتى بارى  ،اقاى جان سپكو مسوول موسسه سیگار اخطار و هشدار داد كه :
" بدون نابودى مواد مخدر  ،پیروزى در جنگ با طالبان نا ممكن میباشد "
و جنرال نیكلس قوماندان قبلى قواى امریكا در افغانستان با تذكر اظهارات مشابه  ،طرح عملیات " طوفان اهنین " را
به " هدف " نابودى مواد مخدر راه اندازى نمود و در توجیه این طوفان  ،بیان نمود كه :
" ما نقاط را هدف قرار میدهیم كه  ،بیش از هر چیز براى طالبان مهم است و ان همانا منابع اصلى مالى شان (مواد
مخدر) میباشد .
ادامه دارد

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

