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سبحان امیری

جنرال پاکستانی در افغانستان چه میکرد؟
طالبان مسلح به عنوان یک گروه جنگجو در افغانستان از آغاز فعالیت شان تا کنون به نیابت از کشورهای بیرونی می جنگجند
و همیشه از سوی نظامیان کشورهای بیرونی به خصوص پاکستان به جنگ دیکته و حمایت می شوند .در این اواخر گزارش
هایی به نشر رسیده است که یک جنرال متقاعد پاکستانی در والیت قندز در نتیجه درگیری با نیروهای افغان کشته شده است.
شاید این نخستین باری باشد که کشته شدن یک جنرال پاکستانی در جنگ افغانستان به حمایت از طالبان مسلح خبر ساز می شود.
طالبان مسلح و گروه های جنگجوی دیگر در افغانستان بدون شک که حمایت آموزشی و تسلیحاتی کشورهای همسایه را با خود
دارند و این چیزی است که همواره حکومت های افغانستان استناد به واقعیت ها بر آن تأکید کرده است و حتی در سازمان های
مهم بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل در این مورد گزارش ها و اسناد معتبر را پیشکش کرده است.
حضور یک جنرال پاکستانی در میان جنگجویان افغانستان که داد از اسالم و جهاد می زنند اینرا واضح بیان می کند که گروه
طالبان یک بخش از اردوی پاکستان هستند که به منافع آن کشور در افغانستان می جنگند و منافع اسالم آباد را در افغانستان با
استفاده از جنگ تأمین می کنند.
گزارش هایی وجود دارد که "شاهد عزیز" این نظامی بلند رتبۀ پاکستان در والیت قندز کشته شده است .حضور نظامیان پاکستانی
و همچنان جنگجویان پاکستانی در صفوف جنگجویان طالبان از سالیان متمادی قابل بحث بوده است و بدون شک که در درگیری
های بزرگ که منجر به سقوط والیت ها و یا هم ولسوالی ها می انجامد در عقب پرده نظامیان و مقام های بلند رتبه کشورهای
همسایۀ افغانستان دخیل هستند.
طالبان هرگز به عنوان یک گروهی که در مناطق دور دست کشور هستند از تاکتیک های پیشرفته نظامی آگاهی نداشته اند مگر
اینکه آموزش های نظامی را از سوی کسانی که هم در اراضی و هم تکتیک های پیشرفته نظامی را بلدیت داشته باشند آموخته
باشند .در این جای شک نیست که پاکستان هم به طالبان پناه داده است و همچنان زمینه تربیه و تعلیم نظامی و انتحاری را به
آنان مهیا ساخته است اما چیزی که باید بر آن تمرکز صورت بگیرد این است که باید جامعۀ جهانی پاکستان را به عنوان یک
کشور حامی تروریزم به رسمیت بشناسد زیرا این کشور از تمامی امکانات نظامی و سیاسی خود بر ضد افغانستان استفاده کرده
است و اکنون نیز استفاده می کند  .پیش از این نیز نظامیان پاکستانی در جنگ افغانستان سهم گرفته اند که از آن جمله می توان
به تجمع اعضای شورای کویته در والیت قندز نظر انداخت که در میان مردم عام خود را پنهان کرده بودند که توسط نیروهای
هوایی افغانستان هدف قرار گرفتند و در نتیجه آن به افراد ملکی نیز تلفات وارد شد.
شورای کویته؛ شورای پیشاور؛ لشکر جنگجوی ،گروه داعش این همه گروه های جنگجو در خاک پاکستان مراکز امن دارند و
تحت نظر مستقیم سازمان استخباراتی پاکستان فعالیت می کنند .رهبری جنگ افغانستان بدون شک که به دوش میجر ها و
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جنراالن پاکستانی است و طالبان مسلح همه دستور خود را از آنان می گیرند و پاکستان تالش می کند که با این کار در جایی
که منافع پاکستان از خاک افغانستان تأمین نشود آنجا را نا امن ساخته و برای گروه های تروریستی زمینه سازی می کند.
در جنگ ها کشورها بدون شک که به دنبال منافع خود هستند و تالش می کنند که از هر طریق منافع خود را در کشورهای
دیگر تأمین کنند چه آن از راه مذاکرات باشد و یا هم نظامی چیزی که باید مردم افغانستان بر آن پی ببرند اینست که جنگ
افغانستان جنگ بیرونی و تحمیلی از سوی کشورهای دیگر است که همه روزه از مردم افغانستان قربانی می گیرند .باید طالبان
مسلح بیشتر از این انتظار نداشته باشند که باید شواهد بزرگتر از این برای آنان آورده شود بلکه حضور یک جنرال پاکستانی
آن هم در صفوف آنان اینرا واضح می سازد که پاکستان از طالبان مسلح به عنوان یک ابزار استفاده می کند و آنان را در جنگ
نیابتی خود استفاده می نماید.
جنگ افغانستان جنگ داخلی نیست بلکه جنگ بیرونی است که باالی مردم افغانستان تحمیل شده است و هر کشور به عنوان
های مختلف جنگ افغانستان را شعله ور ساخته اند.
پاکستانی باید اینرا درک کند که هیچ گاهی از طریق جنگ نمی تواند در افغانستان به منافع خود دست یابد زیرا جنگ هم منافع
افغانستان و هم منافع پاکستان را در خطر می اندازد بناء بهترین انتخاب این است که پاکستان دست از حمایت گروه های
تروریستی برداشته و به عنوان یک کشور صلح دوست مانند افغانستان با کابل همکاری کند تا منافع هر دو کشور با برقراری
صلح در افغانستان تأمین شود.
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