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 آیا پاکستان این بار صادق خواهد بود
 

 اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان  امید واریو مذاکره با  پاکستان نظامی لوی درستیز قوای ، باجوه قمر جنرال سفر با

 برای  آغاز فصل نوی در روابط بین افغانستان و پاکستان ابراز شده است.

مرتضوی سر پرست دفتر  مطبوعاتی رئیس جمهور غنی بر اساس گفت و گو های قبلی بین  حسیناین سفر به گفتۀ شاه 

 تو معاون وزاروی پاکستان، دعات اراطال باشد که دران عالوه بر لوی درستیز پاکستان رئیس می مامورین دو کشور

 خارجۀ آن کشور نیز اشتراک دارند.

و یدی در همکاری بین دفصل جد را این سفر ت پاکستانأروز یکشنبه با هیه ب اتشردر مذاک غنیرئیس جمهور 

 وجود آمده و ابهام از بین مریکا تغییر در فضای منطقه بهاژی جدید یستراتو گفت  بعد از اعالم خواند  کشور

 .رفته است

امنیت منطقه، روابط دوجانبه کابل و اسالم آباد، صلح و ثبات، نی روی اأت پاکستجمهور افغانستان و هی رئیس

مدت افغانستان و پاکستان تبادل نظر  مدت و بلند های کوتاه نقل و تجارت، مناسبت مبارزه با تروریسم، حمل و

 .اند کرده

ما نخست با پاکستان صلح می کنیم بعد با طالبان مذاکره می » آقای غنی در اظهارات قبلی خود گفته بود که 

 « کنیم

ید که پاکستان با افغانستان در جنگ است و افغانستان باید نخست با این کشور به یک نکته چنین بر می آ از این

واقعی با پاکستان زمان گیر خواهد بود و تا آن مدت  رسیدن به صلحباید یاد یاد آور شد که اما  صلح برسد.

و جنگ و خونریزی دوام خواهد داشت چون بزرگترین حربۀ فشار  گری  خشونت و انفجار و انتحار و ویران

که بار ها  ،در افغانستان دیرینۀ این کشور جاه طلبانه و تجاوزگرانۀ  آرزوی هایبر افغانستان برای قبوالندن 

ان طالببه شمول گروه  ری از گروه های دهشت افگندران صورت استفادۀ ابزابوده است و  ،شته امدران باره نگا

یلی که پاکستان با افغانستان اما سوال اینجاست که منشأ و یا دالهم دوام خواهد کرد. و حقانی و هجده گروه دیگر 

ی نوشته به صورت مختصر به بعضچرا پاکستان باید با افغانستان در جنگ باشد؟ درین جنگ باشد چیست؟ در

و  افغانستان، نگرانی ها و منافع جهانبحران » از این دالیل اشاره خواهد شد و اخیراً در مقالۀ  تحت عنوان
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وع و نا مشروع همسایگان  به بعضی از منافع و نگرانی های مشر ،یدویب سایت نشر گرد همینکه در « منطقه 

همچنان آقای غنی در کنفرانس مشترک روز چهار شنبۀ گذشته اهد کرد. برداخته شد که ایجاب تکرار را نخو

بیست و هفتم سپتمبر با جمز متیس وزیر دفاع ایاالت  متحده و ینس ستولنبرگ منشی عمومی پیمان ناتو بعد از 

تغییراتی که در ماحول افغانستان آمده سبب می شود که در قید » مذاکرات شان در ارگ ریاست جمهوری گفت 

است مخصوصاً تغییراتی که در سی ،که برای صلح فراهم شده استفاده کنیم  یگذشته نمانیم و از فرصت های جدید

 « جهانی نسبت به منطقه پیش آمده است

قای غنی تعبیر های مختلف شده می تواند و چند کلمه و فقره ای دارد که قابل تشریح و توضیح این قسمت بیانات آ

قای غنی به تفصیل و یا اشاراتی بر نمی خوریم که بتواند هدف اصلی او را روشن سازد. آبیانیۀ است ولی درین 

تفاده اس ،ه وجود آمدهی که برای صلح بمانیم و از فرصت های جدیده نباید در قید گذشته ب»وقتی که می گوید 

« ه می کنیمد با طالبان مذاکرنخست با پاکستان صلح میکنیم و بع» آیا هدف همانطوری که قبالً گفته بود که « کنیم

شن شدن برای رو که هدف "صلح با پاکستان" باشد، میباشد و یا هدف دیگری در قفای آن نهفته است. فرض کنیم

هم افر یاکنون زمینه برای ثبات منطقه ا» ه به تعقیب این اظهاراتش گفت تأمل می کنیمجملۀ دیگری کبر  ،بیشتر

منطقه ای شکل نهائی بگیرد. این به ما فرصتی می دهد تا زمینه های ابعاد  شده و هدف ما اینست که این ثبات

 «صلح آمیز منازعات را جست و جو کنیم

این عبارات و جمالت چنین بر می آید که افغانستان با پاکستان، یگانه کشور همسایه در منطقه که با آن  از

  .کند ا جست و جور "منازعات ابعاد صلح آمیز ، می خواهد "زمینه های"منازعاتی" دارد

دف کشاندن طالبان به میز رفته نه مفرد. اگر هات" چیست و چرا صیغۀ جمع به کار حال به بینیم این "منازع

است که باید صیغۀ مفرد به کار می رفت. ولی چنین معلوم می شود که چندین منازعه نزد آقای غنی  مذاکره

  " را جست و جو کند.تد صلح آمیز این منازعامطرح است که می خواهد "زمینه های ابعا

موضوع خط فرضی دیورند است .  ،با این کشور دارد  1947در  افغانستان منازعۀ عمده ای که از آوان تشکیل پاکستان

آقای غنی به طور ضمنی متذکر می شود که "مخصوصاً تغییراتی که در سیاست جهانی نسبت به منطقه پیش آمده است" 

شاید این تذکر آقای غنی در رابطه با جنبش های آزادی خواهی، فعالیت های جوامع مختلف و منقسم برای حق خود ارادیت، 

در نقاط مختلف جهان باشد چنانچه درین  ،میراث شوم قرون گذشته ،منطقویاعطای حق تعیین سرنوشت و حل منازعات 

کریمیا در اروپای شرقی و بعضی مناطق دیگر ، اوکراینهسپاینه،  شاهد همه پرسی کرد های عراق، کاتالونیا درروز ها 

الم آباد قراراست  کابل و اس پاکستان هم گفته شد که  بین رئیس جمهور افغانستان و هیأتت روز یکشنبه در مذاکراهستیم. 

 .تعهدات نظارت کنندهای یک تیم کاری را برای عملی سازی تعهدات دو طرف ایجاد کنند و از نحوه و چگونگی پیشرفت

تیم کاری دو جانب گام های بعدی را در سکتورهای مختلف بردارند تا چهارچوب واضح : »کهرییس جمهور غنی تأکید کرد

 «.همکاری همه جانبه بخاطر تأمین صلح و ثبات در منطقه تدوین و گام های عملی در این راستا برداشته شود

بار بزرگتر از گفت و گو با طالبان را بر دوش دارد. شاید موضوعات همه ای این تذکرات و کلمات و اشارات  

 د هم م شامل آن باشد و شایکالنتر و پیچیده تری به شمول منازعۀ افغانستان و پاکستان روی خط فرضی دیورند ه
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دو جانب از آبهای افغانستان،   اختالفات و مناقشات دو جانب در رابطه با ترانزیت اموال و انرژی، حق آبۀ

 اصی بین دو کشور را احتوا کند.ت اختصعاتجارت و سرمایه گذاری، و سایر موضو

سیا که دران نقش برازندۀ  همکاری در آاالت متحدۀ امریکا در مورد جنوب پس از اعالم ستراتیژی جدید ای

و همچنان آوردن صلح و تحکیم دموکراسی   ،مبارزه با دهشت افگنی و بر داشتن ریشه های دهشت افگنی در منطقه

داده شده، پاکستان تحت فشار سیاسی امریکا و غرب برای مبارزه به هند  ،و انکشاف اقتصادی  در افغانستان

 دفاع و یرا، هم کانگرس و هم وزرئیس جمهور ایاالت متحده الد ترمپندو .دهشت افگنی قرار گرفتجدی با 

 دهشت افگنان  در پاکستان پذیرفتنی نیست.  که موجودیت پناه گاه های امن دخارجۀ این کشور بار ها تذکر دادن

و با هشدار های قبلی که از جانب مامورین   ،پاکستان در حالیکه حتی قبل از اعالم ستراتیژی جدید امریکا

 وکرده بود که دیگر سیاستهای قبلی امریکائی و سناتوران عالی رتبۀ امریکا به این کشور داده شده بود، درک 

کار گر نخواهد افتاد و به فکر پیدا کردن متحدین جدید  برای حمایت از این کشور در  ،بازی های دیرینۀ دو گانه

در تالش اتحاد با روسیه، ایران و چین گردید اما هم ایاالت متحدۀ امریکا و  نی بر آمد وامعۀ جهاملل متحد و ج

پاکستان افزودند و حتی در راه سفر از هند به افغانستان ، به پاکستان سفر  هم پیمان ناتو بر فشار های شان بر

از این  پاکستان با درک و آگاهیر پاکستان. نکرده و آنرا  نا دیده گرفتند که این خود ضربۀ سیاسی دیگری بود ب

رت قبل از مساف ،ین بازی شطرنج سیاسی چال دیگری رفته باشددرتغییر موقف غرب و امریکا  برای اینکه 

ه ک در هفتۀ گذشته اعالم آمادگی نمود ،وزیر دفاع ایاالت متحدۀ امریکا و منشی عمومی پیمان ناتو به افغانستان

رد مالقات دونالد ترمپ با صدراعظم پاکستان، شاهد خاقان عباسی، به افغانستان سفر میکند.پاکستان لوی درستیز 

داد نشان میهم پیام دیگری بود به پاکستان که  ،در حاشیۀ  مجمع عمومی ملل متحد در دو هفته قبل در نیویارک

 در افغانستان از دست داده است. "کلید صلح"نقش خود را به حیث 

کمک ایاالت متحده را برای مبارزه با دهشت دالر اما در شانزده سال گذشته که پاکستان در حدود یک تریلیون 

 نکرده است درهیچگونه اقدام عملی برای آوردن صلح و کشاندن طالبان به میز مذاکره  ،افگنی دریافت داشته

 . میکنند البان علنی اعترافوذ پاکستان بر طفهم به نرد، و حاال سیاستمداران پاکستان بر آنها نفوذ کامل داحالی که 

 و دیگر حامیان سابقۀ این ،با فشار های که جامعۀ جهانی بر آن وارد کرده ،ولی هر چه باشد اگر این بار پاکستان

حمایت بیشتر از کشوری که النۀ دهشت افگنی گردیده و کم از کم بیست گروه از این دهشت افگنان  ور هم باکش

ار اعتب دننمی خواه، کشمیر می جنگند با هند روی قضیۀ و گروه های دیگری  ،قابل دولت افغانستاندر م تنها

امید می رود که این بار همانطوری که هیأت پاکستانی روز یکشنبه تعهد سپرد  بین المللی شان را خدشه دار کنند.

 صادقانه عمل کند وپروسۀ صلح به رهبری و مالکیت افغانستان حمایت و با آن همکاری میکند، باالخره از که 

ن به دست آید و مردم افغانستا ،که همه روزه از ملت قربانی می گیرد ،راه حلی به این جنگ ویرانگر در افغانستان

    .هم از صلح و آرامش مثل هر کشور دیگری بر خور دار گردند

 

 نیاپا


