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 لندن اجالس پاکستان  و –افغانستان 
 

جمهور  رئیس آقای حامد کرزی)سه روزه بین افغانستان و پاکستان  اجالس( م0712)اول ماه فبروری سال جاری  ۀهفت در
 در ۀتانیحضور ديويد کمرون صدراعظم بر به وساطت و (ستانکاپ زرداری رئیس جمهورآصف علی  افغانستان و آقای

. ردیگلستان صورت میگکه بین افغانستان و پاکستان به وساطت اناست  اجالسین دور مذاکرات و ين سومیا. لندن داير شد

کابل و اينک دور  دوم در اول اين مذاکرات در نیويارک، دوردور 
 .یردگ لندن صورت می سوم در

 

ضرورت سه ها لجاين که مطرح میگردد  یهای سوالدرين راستا 

ازين  را واهد داشت و منفعت بیشترخنتايج خیر؟ چه  يا است و
يک ديگر چه  طرفین از کي خواهد برد؟ همچنان اصاًل  اجالس

  شان چقدر است؟  توان عملی میخواهند و
 بعد از سقوط حاکمیت رضاء شاه در ايرانو  1۱۹۱از سال های  بعد

و وسیله و متحد بسیار نزديک خیز  تۀتخدولت پاکستان در منطقه  و
سالهای مبارزه علیه  منطقه بوده و درين راه در در هتانیو بر امريکا

میلیارد دالر  ۸وردن ساالنه بیشتر از آنحیث متحد اساسی امريکا با بدست نظام و سیستم کمونیزم و سقوط آن پاکستان م

 .فقانه عملی کندؤيی را در منطقه مست اهداف امريکامساعدت مالی توانسته ا
 

فتند تا کابل باشد مشکالت خويش گبه سردار محمد داوود خان صدراعظم وقت افغانستان مريکايی ا 1۱۹7سال  درين میان در

برای سیاسیت های آن . را خود با افغانستان حل کند در غیر آن از کمک های امريکايی محروم خواهد شد که چنین هم شد
 .رد به جای خود ادامه داشتس گجن ۀفت و مبارزگوقت افغانستان شوروی وقت لبیک 

 

 های کمربند سبز طرح ريزی شده در تحت همین فشار ،وقت نظام کمونیستی شورویسرد  گجن ۀادام زمان و به مرور
ه های نيانی ملت افغان و مجاهدت شان، زمببا قرعمده صورت  به ،آن نیرو های دينی علیه کمونیزم بود امريکا که در

، مطرح و دارای سالح اتومی های  کشوربه حیت يکی از  منطقه  درآن  ۀدرنتیج پاکستانشوروی را مهیا کرد و  سقوط 

 .مبدل ساختامريکا  ۀمتحد اضالع ۀمتحد عمد
 

پول و پشتیبانی ه برای آن از امريکا و انگلستان دارد در پهلوی سیاسیت رسمی اهداف ک کستان با هوشیاري که داشت وپا

امريکا را مبنی به استعمال  ۀمتحد ضالعکمربند سبز ا ۀبرنامارزه علیه کمونیزم و جنگ سرد وسیع دريافت کرد و در مب

 یابنحويکه اين نیرو هارا بر . اين نسخه استادانه استفاده برد اسالمی موفقانه تطبیق کرد و ازين نیرو وو دينی  ینیروها
خويش برعلیه افغانستان استادانه به کار برد و  ستراتیژيک خويش به ضد حريف هندي خويش و اهداف ستراتیژيکاهداف 

 .برد نظامی اسالمی بکار برد و می اين احزاب و سازمان های سیاسی و ۀاين پروسه با اجازه و بدون اجاز
 

هفتاد قرن  هۀسالهای قبل از د تا(  م1۱۹0)سال قبل  ۵۹يا از زمان تأسیس خويش  و 1۱۹۱نتیجه پاکستان که از سالهای  در

و تالش میکرد در برابر مطالبات جانب افغانی مبنی بر غیر مشروع  حالت تدافعی قرار داشت  ر برابر افغانستان درگذشته د

دست  حالت بس ضعیف قرار داشت، برعکس قوت بگیرد و ابتکار عمل را در در( ديورند الين)بودن خط نام نهاد ديورند 
نیرو های دينی برعلیه حاکمیت کابل و بعدًا در مشوره با  جبا بسی پاکستان بعد از سالهای هفتاد قرن گذشته توانست. گرفت

به اين ترتیب ستراتیژی پاکستان در برابر افغانستان به  .جهانی روز به روز تقويه شده و قوت بیشتر يافت ۀامريکا و جامع
 .  شود یری میگيکباره بوجود نیامده بلکی به صورت سیستماتیک و تاريخي پی

واقع  ًکه تحت نام دفاع از اسالم مطرح بوده صدها بار عمالقرن گذشته تا دم حاضر  07سالهای اکستان از درين مجاهدت پ
 . اسالمی عماًل برتری گرفته استبرادر ستراتیژيک پاکستان بر منافع اخوت اسالمی و کشور های شده که منافع 
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 نیرو وعرصه  درين... لستان و گبرنامه های امريکا و انکه پاکستان بخاطر اهداف موازی خويش با ديديم  به اين ترتیب ما
يا پرچون به فروش آن  و بعد ها به صورت عمده و .، رشد و انکشاف داده استدينی و اسالمی را ايجادهای شخصیت 

 . پرچون فروشي بخاطر نگه داشتن اهمیت و مطرح بودن خويش اولويت داده استبه پرداخته و درين راستا 

امريکا از دولت پاکستان مبنی بر تسلیمی جنرال  ۀمتحد ضالعضای دولت  اوجود تقا باسالهای اخیر  که در تصادفی نیست

های پاکستان با نیرويکی از  اعضای رابط  دولت  نظاقان و »حمید رئیس استخبارات نظامی وقت پاکستان و فعاًل يکی از 

دولت  که  را بخاطر به امريکا تسلیم نداد «. . .ودر افغانستان جهانی  عۀحاکمیت کابل وضد نیرو های جام جهادی ضد

ل به امريکا گمخالفت دولت چین مبنی برعدم تسلیمی جنرال حمید علت اساسی . مخالفت کردل گتسلیمی جنرال حمید ن به ـچی
مقیم پاکستان دهها مرتبه  نايییچ انگراي اسالم با  درين بود که دولت پاکستان بخاطر اهداف خويش با جدايی طلبان اسالمی و

خادم  نوکر و ۀدولت چین کمونیستی  نیز به حمايدولت چین قرار داده که در نتیجه خیانت کرده و آنها را به گیر و دام  

 . پردازند می ، خويش جنرال حمید خاين به اخوت اسالمی و برادران اسالمی
تجارت جانب دولت پاکستانی در برابر  میدهـد که درين راستا وتمام شواهد و محاسبات عینی و قراين مستند و متعدد نشان 

را که ظاهر برای اهداف اسالمی مساعدت  یعوايد مالی کشور های اسالمی و خاصتًا منابع مالی عربستان دهها مرتبه آنهای

 . دنتسلیم کرده باشبه حق شان خیانت کرده باشد و به نیروهای امنیتی سعودی ذار داشته اند، گشت و گپاکستان  و درمیکرد 

شخصت های جهادی موجود افغانی بشمول حرکت  رهبران وآن شهادت  مسأله دستگیری، نابودی و سر به نیست کردن و

دولت سند ديگر غیر قابل انکار است که  ،کشور خويش افغانستان به صلح و تفاهم نايل شوند در ستند خوا طالب که می

برابر اهداف مالی و مقاصد در  خويش تسلیم شده وآز  حرص وبه حق بودن گذشته از برحق بودن و عدم برپاکستان 
و توان عمل هرگونه کار را  کرده و انسانی خود را وابسته احساس نبه هیچ اصل و اساس اسالمی ستراتیژيک خويش 

 . دارند که بتوانند به منابع مالی و اهداف پاکستانی نايل آيند

ما خارج خواهید شد اما  خواهید رفت و خارج يش و جهان استدالل میکند که شما از منطقههنوز هم پاکستان به متحدين خو

 اگر باز سر بلند کند و)و روسیه  علیه ايران شیعه  شما در صورت ضرورت بری تحقق اهداف بعدی و اهداف بعدی برا
نیروهای دينی افراطی ضرورت  به اين....( برعلیه چین و اسبات در موارد مطرح خواهند کرد مح حتی محیالنه قرار

 .را از دست داد حربه  و نبايد اين وسیله ند و دار
افغانستان و منطقه سبب مطرح بودن پاکستان، منبع  هنوز هم پالیسی سازان اصلی پاکستان به اين معتقد اند که بی امنی در

 . جنراالن پاکستانی میشودن و منبع ُپر کردن جیب های ادرآمد پاکست

اما درين . شدبوده که آتش و سوختن افغانستان سبب ومانع سوختن و کشتن در پاکستان خواهد  پاکستان به اين معتقدهنوز هم 
  .آواخر عماًل ديدند که آنکه آتش میزند ريش اش نیز خواهد سوخت

و آنرا  خواهد به اين اهداف برسد خواهد و چطور می چه میمنطقه و از جانب افغانستان  چنین شرايط پاکستان در در

 عملی سازد؟ 
 

د و آنر عملی کند مطالب را ارايه کرديم ساز کدام وسايل میخواهد به اين  اهداف خويش بر خواهد و مورد اينکه چطور می در
 اين منافع تا کدام حد با منافع دولت انگلستان از اما حاالمشخص پاکستان چه میخواهد و کدام موانع را در برابر خويش دارند؟ 

 ع دولت امريکا از جانب ديگر و منافع پاکستان مطابقت دارد؟ يک طرف، مناف
 

دولت انگلستان لی منافع خويش را اولويت داده و دولت ها در روابط بین المل رک هم است که قابل د و درين راستا بگويم 

ست بدهد وهمین خاصتًا پاکستان به نفع هیچ کشور به شمول امريکا  از د تاريخی خويش را در منطقه و نمی خواهد حضور

است که دولت افغانستان آنرا بايد  در رابطه به روابط خويش با امريکا و انگلستان بادقت درنظر داشته  یهم  يکی از نکات

 .باشد
 

باشد تا از يک طرف برای جهان پاکستان میخواهد در افغانستان حاکمیت دست نشانده ، ضعیف و متکی به خود داشته 
منطقه  تطبیق اهداف امريکا و ديگر ابر قدرت ها را در ۀو کماکان وسیل به منطقه و افغانستان باشدکان عینک های ديد کما

 .بازی کند
 

. منطقه تهديد شود زعامت منطقوی پاکستان درطقه و افغانستان وارد شود و هدف منبخواهد تا هندوستان پاکستان نمی

امور افغانستان را چنانچه در جنگ سرد وعده داده شده بود به پاکستان  جهانی و امريکا زمام  ۀپاکستان میخواهد تا جامع
 .تحويل بدهد

 

و ( کیلو  0۵۹7)تصادفی نیست که باوجود . یر در نهايی ساختن خط نام نهاد ديورند الين استگحد توان و پی بلی پاکستان در
عبور و مرور درسرحدات افغانستان و پاکستان  معبر، محیالنه در کنفرانس حاضر لندن تأکید میکند که اکثر 2۵۹باداشتن 
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 در حالیکه اين تدبیر فريب پاکستان است و برای عبور و. توسط پاسپورت شود اين کار به امنیت طرفین مساعدت خواهد کرد
 . مرور نیرو های جهادی اصاًل مانع شده نمی تواند و نیست

ر ضرورت به عینک های پاکستاني ديگمستقیم به  افغانستان  جهانی به صورت ۀامعـجبا نزديک شدن واقعیت اين است که  

 . حال منتقی شدن است راين ضرورت د ر به عینک پاکستانی ضرورت ندارد وگديستان وجود ندارد و جهان جهت ديد به افغان
 

ديد و  شناخت خويش دولت افغانستان،  بلکی با ضعیف  ۀکشورهای جهان تاحدی مشت پاکستان را متأسفانه  نه به ابتکار ادار

صبر کشور های جهان يافتن و موجوديت بن الدن در قلب محل نظامی   ۀباز کردند و يکی از مستندات و لبريزی کاس

 .بود( ايبت آباد)پاکستان 
 

 عضوی... نشان میدهد که موالنا سعید   (0711) از محل رهايش بن الدن در ايبت آباد پاکستاناخیرًا شواهد بدست آمده 

ا گروابط تن و تاجر دين عضواين کمیته! موالنا؟ اين کمیته و چند دفاع پاکستان که جنرال حمید گل نیز عضو تۀکمی برحال 

کمیته دفاع  درسعید  موالناخويش  گاتنگتلويزيونی چندی قبل خويش از روابط تن ۀل در مصاحبگداشت و جنرال حمید  گتن
 .پاکستان به شدت دفاع کرد

 

آن  که در پاکستان  ۀمستندات ديگر جهان و تحلیل گران را به  اين معتقد ساخته است که  بازی های دوگان يل ودال اين همه و

 مردم بی گناه ،تراژيدی ملت افغان ۀادام ۀيکی از داليل عمدچیزی به شمول اسالم مقدس نبوده و منافع پاکستان اولويت دارند 

 .و خطر صلح جهانی است منطقه 
 

از افغانستان با گذشت بیش از يک دهه حضور و قربانی ( م071۹) 12۱2 پايان سال دارد در یجهان عۀجامن اي ۀبرعالو

 .خارج میشود و دست آورد مناسب ندارد انسانی گزاف مادی و 
 

ل افغانی انگلیس  دارد با  افغانستان روابط مستقیم و ستراتیژيک قايم میکند و نیروهای اصی به شمول امريکا و یجهان عۀجام

مق و ُبعد بازی های ـدر دست پاکستان نیز به صلح و آرامش بیشتر و بیشتر متمايل اند و روز به روز به ُع مجبور و محصور

شده و تا فرصت های ن میسازد تا ديرمجبور  واين همه پاکستان را نیز  تاحدی به اين معتقد .... پاکستان آگاه میشوند و 

جهانی و امريکا جان به سالمت ببرد و از وقت استفاده کرده  عۀتیغ تیز جام ۀمانی که بتواند از لبوجود دارد اقاًل برای مدت ز

نظر داشت واقعیت ها و تجارب گذشته ظاهرًا به  درهم به يک تجارت سیاسی ديگر و با باز ،منابع مالی نیز بدست آورد

حضور نیرو های نظامی و طرفین به شمول آقای اشفاق لندن با  الساجبا حضور در دست زند و قسمًا  يک تجارت ديگر

 و درين راستا به جهان و جهانیان ارادت نیک خويش را که گويا از دو حاضر میشوند( لوی درستیز قوای نظامی )کیانی 
ی زندانیان طالب بدون توضیح اينکه اصال اين شخصیت ها ۀرهايی يکسر .فرصت کمايی میکنند ،گی دست برداشته اندروی

  . یر شده بودند مسايل که صداقت پاکستان را مورد سوال قرار میدهدگحرکت طالب جهادی چرا دست

با شتون نشین افغانستان به پاکستان حتی برنامه های الحاق قسمت های پ و ،«ديورند الين»اما مطالبات نهايی ساختن خط 

 .زيادی محسوب است شواهد
 

و کمرنگی جهانی را علیه خويش تضعیف نمود، مانع حضور  ۀو فشار جامع گمرنبا حضور در لندن میخواهند تا ابروی ک

  . یری کندگخويش را کماکان پیستراتیژيک ، امتیازات مالی و ديگر اهداف شده حضور هندوستان در افغانستان

رد و کي ُد ببیشتر کی منفعت خواه گردهمآيیا اينکه ازين ام. شک نیستضرورت است درين هیچ  جلساتاينکه اين 

 .که جواب آنرا زمان خواهد داداند درمورد صادقانه عمل خواهد کرد سواالت 
 

 ًا درصتش در طول تاريخ موجوديت اش و  خارويه ا دهد که پاکستان بخاطر باز شدن مشت دو قراين نشان می شواهد و
نیز منفعت بیشتر  اجالسه وی درين بین المللی علیهای  نامناسب و فشاربا وجود موقف اخیر و  هۀبیشتر ازيک د

همینکه بتواند طرح پاسپورت را برمردم قبايل آزاد و دوطرف خط ديورند الين کند برای پاکستان دست آورد است که به  .ببرد
 .افغانستان چنانچه پاکستان توجیه میکند ربطی ندارد هیچ صورت به مسأله تلمین صلح  در

 

آنهايکه از جانب پاکستان در لندن حضور به هم رسانیدن و تعهدات سپردند و  يا پاکستان وآ مطرح باقی است که  سوالباز هم 
 يا واقعًا باز هم رول بازی میکنند و صادق نیستند؟  های داشتند، میخواهند ويا مجبوربه تعهدات شده اند و تقاضا
 . دزمان خواهد دا جواب را  ۀدانیم اما بخش عمد میجواب بخش از چیزی است که اين 

 : شود اين است کهتحلیل آن  نتیجه گیری می محاسبات از وضع و در  هک ، نتايجیهک چیزی اما
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ق استعمال کننده های دين به حیث وسیله  ويا هم مبارزين صادياهم   و رومعذ مجبور و يا هم  اکثريت نیرو های معینی دينی،
به آن  ذارند گاهند، قسمًا چشم شان باز شده  و يا نمی خو نمی وطن ديگر مردم  وخادم به  وخادم به کلمه اهلل و خادم دين 

که محیط  به نحوی  در پاکستان پاکستان به بخش ازين نیرو هادولت . بهره برداری کند هاپاکستان میخواهد، ازآندولت نحويکه 
است ازين معامله وداد و  معامله کرده و توانستهاين نیرو ها  اساسی ی میکنند تأثیر دارد اما با بخش عمده و گپاکستان زند

 .جهانی جزيه بگیرد ۀــاز جامعبه اين ترتیب را مطرح کند و   گرفت منفعت ببرد وخود
 

و  دارد پاکستان برآن تأثیر بیشتربه صورت عمده دريک معامله دقیقًا تمام محاسبات نشان میدهد که تعداد نیرو های طالب که 
 . ندپردازند در مقابل نیروهای طالب و جهادی افغانی به مراتب کمتر ا میظامی ناکثر آنها در افغانستان و هند به عملیات 

به بقا و عدم بقای شان وال سمطرح بودن  موارد در وجهادی افغانی  بر مجبوريت های طالب و بناپاکستان توانسته 

 ه دولت پاکستان خود را دربصورت عمده اين معامله چیست ک. دننحوی معامله به نفع طرفین موجوديت خويش را مطرح کن
 آن نفع میبرد؟  زاه و مبان مطرح کرد

 

و مبارزه خويش را بدون ممانعت  شما میتوانید جهاد ،شما نیرو های جهادی و مبارزين هستید: ويدگمی پاکستان مطرح میکند و

نیروهای پاکستانی  وو ايجاد مشکل و يا با مسامحه از جانب نیروهای پاکستانی به شرطی به پیش ببريد که علیه دولت 
گری را ربیند و در موارد که برای فريب جهانی ضروری است، بايد جنگهای زنشما را نمی بینیم و شما ما را ما . جنگیدن

 .نیز براه اندازيم
 

که ذارد گن وافغانستان  و پاکستان بجنگند  طالب در به ضد نیرو های جهادی واگر پاکستان بخواهد که واقعًا  درين حالت 

 آنها به خود پاکستان و دولت پاکستان  درين صورت. دنکن افغانستان جهاد در و و مبارزهآنها به افغانستان سرازير شوند 
 درين صورت تمام . بدهدقربانی  خواهد کرد با آنها مواجه و مقابل شوند و خود خواهند و پاکستان اين کار را ن جهموا

خواهد  ریت و نسخه های مشابه از اساس تغیاينکه جهاد افغانستان نجات پاکستان اسبرنامه های و نسخه های جنگ سرد و 

 . کاری که ماهیت پاکستان توان آنرا ندارد. کرد

توانايی های پاکستان  اهیت ونظر داشت م کاری که پاکستان با در. پردازد عین بازيگر به بازی ديگر میدرين صورت 

 . به نا ممکن قريب خواند در موارد میتوان آنرا فعلی بس مشکل و

شود تغییر سیاسیت امی پاکستان تغییر اساسی وارد نساختار رهبری نظ زمانیکه در رهبری و تمام شواهد نشان میدهد که تا

 . نمی شودکار عملی ديده  ، متفاوت از سابق پاکستان و

 انعطاف ودر برابر افغانستان ظاهرًا که  وضع نشان میدهد که اين هم نوعی از بازی با زمان و بازی جديد پاکستان است
 . نرمش معلوم میشود

 . پاکستان است ۀروي جديد از عین بازی دو ۀدهد که اين يک مرحل تمام شواهد نشان می
 

زمان اين . خواهد گذاشترسد، نيجاد و زمانیکه به اهداف خويش نپاکستان در سرزمین بیگانه به صورت غیر مشروع  ا

 . ت خواهد کردنتیجه را ثاب
 

بین بردن نیروهای قومی و وطنخواه ملی پښتون و بلوچ استفاده  پاکستان توانسته  نیرو های جهادی را برای تضعیف و از
 . ببرد و بضد اهداف هندي در داخل افغانستان و هند استعمال کند

 ی ضد نیروهای موجوديشات تیاترنظامی کور و کر خويش صرف برای نمانمايش توانسته از توانمندی های  پاکستان با
 . استفاده ببرد و از جهان جزيه بگیرد ناه پشتون و بلوچ گپاکستان، زجر و آزا مردم بی  ملی در

استخبارتی نیرو ها،   شواهد و منطق سخن نشان میدهد که پاکستان توانسته درسطح جهانی با سابقه و شناخت کاری
رشد شان را  یۀنارت با مشکالت مواجه ساخته و زمباراتی جهان با مههای استخ ملی را توسط خود نیروشخصیت های 

و نزديک پاکستان سازگاری ای شود که به نحوی با اهداف دور و گروه ه ساز رشد و انکشاف شخصیت هاو زمنیه گرفته 

اما دست پاکستان . ان میکنندساير نیروهای استخاراتی جه ،قابل فهم ايرانی وی که نیروها و حلقات استخباراتی کار. دارند

 .بخاطر بلديت به بازی های طويل المدت به مراجع استخباراتی جهانی و تجارب کاری عماًل بلندتر وباالتر است
 

ای ملی افغانی با داخل کردن شان شواهد نشان میدهد که درين راستا بخاطر پیگرد و به مشکل کشاندن افراد و شخصیت ه
 .،  بحث است قابل توجه و مستقلی و ايجاد مشکالت مختلف برای شماوغیر رسمدر لست های سیاه رسمی 

 

لندن با قیمومیت و اشراف حکومت انگلستان  اينک در ه که دور سوم آنبجان دو اجالس با شناخت،  گذشته و حال پاکستان در

 . قه و جهان استمنط رفت، تالشهای جديد پاکستان برای تحقق اهداف خويش درگصورت در ابتدای ماه حاضر 
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قرار معلومات دست دوم جانب . دادافغانی به جانب مورد خط نام نهاد ديورندالين  دروعده های کرد و وعید های پاکستان 
شواهد  پاکستانی تالش کرد که جانب افغانی را از مقاربت و بازکردن  مسأله خط ديورند الين هوشدار دهد که به گمان اغلب و

 . خواهد دادمندی نشان نقبه آن اصاًل عالو ی نیز اين مسأله را موضوع روز نمی داند قراين جانب افغان و

مراجع  ارشد امريکا و نظامیان دست اول پاکستان ومالقات سطوح بلند از ديپلوماتان که به حضور يا  جلسهدرين 

 ۀامعج امريکا و ۀه حضور يازده سالکه ب استخباراتی  دست اول پاکستان و افغانستان حضور به هم رسانیده بودند تالش است
 .خويش يک پايان آبرومند بیابند جهانی برای ختم نحوی فعلی مأموريت نیروهای

 

دولت افغانستان در شش ماه آينده با  حرکت طالب و مصالحه با ۀمسأل اجالساين  ۀنتیج اينکه درمسلمًا اين حالت و خاصتًا 

بوده و حرکت طالب به نحوی خويش پاکستان درين قضیه طرف اصلی  ، کهستند اين استاين اطمینان سخن گفته میشود گواه م
 .وسیله ساخته شده است

 

عمل خويش صادق است و آنچه وعده داده در عمل نیز توانانی ه اين سوال که پاکستان در قول و از جانب ديگر پاسخ ب

امريکا عملی خواهد شد،  سواالت  مأمورديت نیرو های ناتو و ۀرحلـيا عدم آبرومنداين م يا خیرو اينکه پايان آبرومند و دارد و
 . درستر آنرا زمان خواهد داد اند که   جواب دقیق و

                     
 پايان

 
 

 


