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

چرا پاكستان استقرار مجدد امارت اسالمى طالبان را نمیخواهد ؟
كسانیكه مسایل افغانستان را بدقت تعقیب مینمایند  ،باید دریافته باشند كه:
دیگر استق رار مجدد طالبان در وجود امارت اسالمى در سر خط كار دولت پاكستان قرار
ندارد !!
البته طرح این تحلیل خالف تصور عام به مفهوم ان نیست كه پاكستان از نقش و سهم بزرگ
طالبان در آی نده افغانستان صرفنظر نموده باشد  .من این تحلیل را با این پرسش ها مطرح
مینمایم كه  :پاكستان بكدام قيمت ؟ و دريافت چه امتياز ؟ بر عمده ترين خواست ايديولوژيك
طالبان و آرزوى استقرار مجدد امارت شان  ،پا ميگذارد ؟ همیشه باید بیاد داشته باشیم
كه  :پاكستان بر خالف تصور عام در بین افغانان  ،با وجودیكه مخلوق استعمار و یك كشور
تصنعى است توانسته در تمام این مدت از منافع ملى خود تعریف دقیق داشته و با وجود چهار
بار كودتا نظامى  ،تجزیه  ،جنگها با هندوستان و تجاوز و جنگ اعالم نا شده بر افغانستان
درین چهل و پ نج سال اخیر  ،تمام زمامداران اعم از ملكى و نظامى و سیاستمداران مربوط هر قوم و تبار  ،در
چوكات همان تعریف منافع ملى عمل كرده اند  .پاكستان یك بازیگر مقتدر با تعریف دقیق از منافع ملى خود در مسایل
افغانستان است كه با استخبارات قوى و دستگاه نیرومند دیپلوماسى و كدر هاى اكادیمیك و متخصص با فراست
انگریزى در مجموع این حدود نیم قرن همیشه توانسته با واقعگرایى سیاسى از منافع ملى انكشور دفاع نماید  .بدینرو
باید  :منتظر نیرنگ جدید از زرادخانه سوپر شیطانى پاكستان باشیم  .دسیسه جدید چه خواهد بود ؟ بدون شك هر
پالن بر محور منافع ملى انكشور بخاطر حد اكثر سلطه و سیطره بر افغانستان تدوین گردیده است  .باید اعتراف
نماییم كه پاكستان درین چهل و پنج ساله تداوم جنگ اعالم ناشده انكشور در افغانستان  ،بر تنظیم ها  ،گروه ها و
اشخاص زیاد سرمایه گذارى نموده است .درین دو سال آغاز سلاير صلح ما شاهد بودیم كه كم نیستند اقایانیكه حاضر
اند بنفع پاكستان بر مصالح علیاى افغانستان پا ب گذارند  ،كه جلسه یك سال قبل جالبان سیاسى كشور ما در مسکو و
اسالم اباد ثبوت آن است  .اكنون كه پاكستان در تبانى با اداره اقاى ترامپ قراردارد  ،با كمال ظرافت و بحیث دایه
م هربانتر از مادر در نقش كمك كننده " صلح " و با كتمان حقایق افتابى میخواهد  ،به ناصح و مصلح تغییر قیافه داده
و با حرافی و چرب زبانی عمران خان و وزیر خارجه آن به اغوا گری میپردازند  .بدینرو ساده ترین فورمول كه
به مذاق عجله دستگاه ترامپ برابر و باعث تضعیف افغانستان میگردد  :همانا طرح حكومت موقت عمران خان است
كه دها جالب سیاسى از افغانستان كاندید آن است و میتواند بشكل مطلوب در آینده زیادترین سیطره پاكستان را به
اشتراك پر رنگ طالبان  ،تنظیم هاى جهادى و جالبان سیاسى در حكومت موقت تامین و جنگ نیابتى را به صلح
نیابتى تبدیل نماید  .پاكستان با این تیر كه كمر افغانستان را خواهد شكست  ،چندین هدف را همزمان بدست
میاورد  .تحقق چنین فورمول « صلح » زیر نام حكومت مؤقت که با اشتراک زورگویان تنظیمی که در واقع عوامل
نفوذ و جنگ های نیابتی بازیگران منطقوی اند و طالبان که بعد از قرارداد قطر و مندرجات بخش مخفی آن در موقف
« بلک واتر » قرار دارند  ،نتیجه جز تداوم جنگ های نیابتی و تقسیم افغانستان بساحات نفوذ ندارد  .عمل مالک
صداقت است  :اگر جنراالن پاکستان که حکومت ملکی را سوق و اداره مینمایند  ،بنابر عوامل مجبره  ،چنانچه
میگویند  ،صلح و ثبات افغانستان بنفع شان است  ،باید به افغانستان بحیث کشور قربانی تجاوز و جنگ اعالم ناشده
شان راه منافع متقابل را پیش گیرند که قبل از در اقدامات آتی معنی پیدا مینماید  - :همکاری عملی و نه اعالمی
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بخاطر اتش بس سرتاسری و دایمی  -روابط متقابل دولتین بمثابه دو عضو متساوی الحقوق سازمان ملل متحد  -قطع
کمک به نظامی  ،لوژیستیکی به طالبان و برچیدن مراکز شان در پاکستان  -عدم استفاده از تروریسم بحیث ابزار
دستیابى به اهداف سیاست خارجى  -کمک به صلح واقعی و ثبات در افغانستان درین حالت جانب افغانستان منافع
مشروع پاکستان را احترام و با دید اقتصاد محور به تنظیم مناسبات دو كشور اقدامات مبتنى بر جیوپولوتیسم اقتصاد
محور قرن بیست و یك اقدامات مقتضى را مرعى نماید .
راه مقابله با پاكستان:
صلح و ثبات و دولت مقتدر است كه بتواند از منافع ملى و مصالح علیاى كشور دفاع نماید  .اما متاسفانه پاشنه اشیل
افغانستان فقدان دولت مقتدر ملى قانون محورى عدالت گستر است و این فقدان و حاكمیت فساد و موجودیت فساد
ساالران باعث گردیده كه فكر كالن ملى شكل نگیرد و منافع و مصالح علیاى افغانستان فداى دید تنگ نظرانه مذهبى
 ،ایدیولوژیك  ،شیونیسم عظمت طلبانه و سك تاریسم گردد و منافع بیشتر از سى ملیون شهروند افغان درگرو اقلیت
منفور تاجران دین  ،دكانداران قوم  ،تیكه داران " جهاد " قربان گردد و صلح دایمى كه ارمان تاریخى مردم مظلوم
و تشنه به صلح است بیك سراب مبدل گردد  .تجربه تاریخى مبین این واقعیت است كه در موجودیت ثبات و دولت
مقتدر در افغانستان (  ۱٩٤٧م تا  ۱٩٧٣م ) ،پاكستان راه انقراض را پیموده و طى سالهاى شروع جنگ اعالم نا
شده و تجاوز بر افغانستان ( نخستین جمهوریت و زمان محمد داود فقید ) تا زمانیكه نظام دولتى دركشور مستقر بود
(  ۱٩٩۲م )  ،جنراالن پاكستانى در ایجاد عمق ستراتیژیك خود در كشور ما ناكام ماندند و حتى اوج تجاوز شان در
جنگ معروف جالل اباد با شكست ننگین انجامید  .اکنون که افغانستان بعد یک دهه انارشی تنظیمی و استبداد قرون
وسطایی طالبان ( تسلط مستقیم پاکستان ) کشور ما درین دو دهه با تمام سنگ اندازیهای انکشور و عمالش  ،باالخره
صاحب قوای مسلح و نظام دولتی گردیده ( البته با کاستی های فراوان )  ،پاکستان بخاطر سقوط آن به دسایس الحیل
متوسل میگردد .البته قطع خونریزى  ،افغان كشى و دستیابى به صلح واقعى كه خواست اساسى مردم و شرط بقاى
كشور است باید از طریق مذاكرات مستقیم و بال قید وشرط دو طرف اصلى جنگ طالبان و دولت افغانستان بخاطر
صلح مشروط در یك مكانیزیم عملى اشتراك طالبان در پروسه سیاسى و بحث قدرت بدور ارزشهاى متعالى استقالل
 ،حاكمیت ملى  ،تمامیت ملى و اصل تجزیه ناپذیرى  ،كه زمینه اعمال حق حاكمیت ملى را متعلق بمردم است میسر
و حاكمیت قانون را كه ازادى ها و حقوق اساسى شهروندان را تضمین مي نماید  ،ممكن خواهد گردید  ،هشدار و
هوشدار  :که دو باره همان سقوط هولناک دهه نود بر ما تحميل نگردد  .البته مردم ازاده و غیور افغانستان و نیرو
هاى سیاسى متعهد به مصالح علیاى كشور باید با تعقل و تجسر متوجه خطرات خانمانسوز پالن دشمنان تاریخی
کشور باشند و با چنگ زدن به مصالح علیای افغانستان از مكانیسم عملی گذار به صلح پایدار و اعمال حق حاکمیت
ملی که بطور انحصاری متعلق بمردم می باشد و استقرار حاکمیت قانون که ستون فقرات دولت مقتدر ملی و چتر
بزرگ ملی برای احقاق حقوق و آزادی های شهروندان متساوی الحقوق کشور است  ،دفاع نمایند  .و حرف
آخر اينکه  :بياد بايد داشت که افزون بر ساير مصايب  ،ما به فقدان نيرو های سياسی اپوزيسيون مدنی و منوران
با تفکر كالن ملى و انتقاد سالم نيز مواجه هستيم .
با حرمت
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