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 22/12/2015                     نعیم بارز م،
 

،ها بی باوریبه رغم   

 استمحسوس و پاکستان افغانستان بین نسبی صلح احتمال 

 

ت ش و در رقابت سالم با دولمرش نتوانسته به تناسب رشد جمعیتل عطو زای آن دردولت پاکستان بنابر خصلت بحران 

واره همامریکا  ۀو ایاالت متحد تانانگلسحمایت دولت در وضع  با این ،هماهنگ داشته باشدو اجتماعی هند رشد اقتصادی 

 الکتفبه حیات ان و لنگ لنگبه حرکت سعی نموده از طریق نظامی گری و تروریست پروری 

شانس به  ،در اثر تجاوز دولت شوروی سابق در افغانستانیکبار خود ادامه دهد. البته بار 

پاکستان یاری کرد که با استفاده از آن فرصت خود را در جامعۀ جهانی حامی مقاومت مردم 

خشی برا از زیادی کمک های مالی و تسلیحاتی  واید نممعرفی علیه تجاوز شوروی افغانستان 

و در نتیجه از  امریکا بدست آورد ۀیاالت متحدجهان و بیشتر از همه از جانب ااز دولت های 

 .بددست یانیز می سالح اتتولید توانست به و چشم پوشی امریکا طریق کمک های همه جانبه 
 

گروه های دست پرورده  از طریق  ،بعد از شکست و خروج قوای شوروی از افغانستان هرچه کوشیددولت پاکستان مگر 

موفق  ماا رار داشته باشدقش ذتحت نفوکند که مستقر دولتی را در افغانستان  ،چه طالبان وها تنظیم اش چه به اصطالح 

 ،ته بودسنگر گرف ویافته نفوذ نشد. باالخره سازمان القاعده تحت رهبری اسامه بن الدن که در رژیم طالبان در افغانستان 

یر زدولت امریکا و شرکای بین المللی اش ناگدر نیویارک به راه انداخت که اینبار را  2001سپتمبر  11 یتروریست ۀواقع

 بان دولت پاکستااین دفعه باز هم  ،ان القاعده در افغانستان گردیدندبه دخالت مستقیم نظامی علیه رژیم طالبان و سازم

 نیرویبا عملیات و مخالفت   تروریزمحمایت از در  لیو تروریزماظهار مبارزه با ادعا و پهلو یعنی  بازی سیاسی دو

 .دریافت نماید باجونیم میلیارد دالر  در حدود یکاز امریکا توانست هر سال  ،امریکا در آنطرف خط دیورندهوائی 

نه  یزمتروردر مبارزه علیه  مریز تعقیب سیاست های تاکتیکی کجدار و در جریان ده سالکه امریکا  ۀدولت ایاالت متحد

از درک  به طالبانپول فراوان زمینه و فراهم سازی نشد بلکه در اثر باج دهی به پاکستان  تروریزمتنها موفق به شکست 

ی بود که بسیار طبع ،توسط باند های مافیایی و غیرهقاچاق  و انتقال و فروش آن طور تریاکبه آن تبدیل  کشت کوکنار و

 .نمایدبیشتری شیوع  تروریستیفعالیت های 
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ستان جنگ در افغانکمر شکن مصارف که بیش از این ساالنه یکصد و ده میلیارد دالر  گردیدمتوجه دولت امریکا بالخره  

 قتا  ؤم ذالو پاسخ قناعت بخشی به افکار عمومی مردم امریکا ارائه نماید. تحمل کرده را نمیتواند  شازانبسرو تلفات جانی 

هداشتن ده هزار سرباز در افغانستان و پرداخت شش ارا در این دید که با بدست آوردن چند پایگاه نظامی و نگراه حل 

 ولت افغانستان بگذارد.مردم و درا به دوش  تروریزمجنگ با مبارزه و ساالنه مصارف هفت میلیارد دالر 

نطقه سوریه منجر به بی ثباتی م وعراق، لیبی  در افغانستان، فرجامناو اندیش  عاقبتناجنگ های طوریکه پیداست اکنون 

مجهز با  و باج و خراج، با در آمد سرشار حاصل از نفتداعش پدیده ای بنام که ه است تروریزم شد ۀسابقبی  شیوعو

معلوم واقعیت ه باخیرا   و ساخته استمواجه مرگبار همه مردم جهان را به ترس و هراس سالح های مدرن لشکر وسیع و 

سه صد ن ساختقتل و زخمی  رفته، ترارفاز افغانستان و منطقه  تروریزمجنایات  بار دیگر سپتمبر11 ۀپس از واقعشد که 

بیست و سه نفر در امریکا از سوی داعش زخمی نمودن  و کشتار چهارده نفر ودر پاریس انسان مرد و زن و طفل 

واهد نخبا جنگ های تاکتیکی و به اصطالح زرگری از بین تنها این پدیده معلوم شده که  لیاست ودامنگیر جهان شده 

  .نمایندتصفیه حساب  قاطع برخورد وشکل به  تروریزمبا دولت های حامی دولت های قدرتمند جهان مگر اینکه رفت 

ود ش و نمینیست یسر مو بحران های موجود در جهان  تروریزم لهئمسحل از طریق جنگ و فشار تنها اگر بپذیریم که 

ایجاب می کند تا در سطح آن برای ریشه کن کردن پس  برچید،همیش برای کامال  در سرتاسر جهان را بساط تروریزم 

 درصورتی ممکناین  و صورت گیردهمه جانبه و دوام دار سیاسی  فرهنگی، اقتصادی،فعال   ۀمبارزملی و بین المللی 

ونت جنگ و خشعلیه جهان نهاد های رسانه ای  یرات کیفی وارد گردد وتغیجهان در سیستم تعلیم و تربیت که خواهد بود 

دی . از لحاظ اقتصادر پیش گیرند  ه ایلح و زندگی همزیستی مسالمت آمیز میان همه مردم جهان نقش برجستصدفاع از  و

شرق و غرب را در برابر هم قرار داده درحال حاضر یک تعادل نسبی در سطح جهان بعمل آید و از شکاف عمیقی که 

   .قرار گیرد ءاجرا ۀمنصبه و خیص ، تشجوو  جستیک تجویز عادالنه و انسانی 

از جانب دولت های قدرتمند چون دولت پاکستان تروریزم حامی ولت های می باید ددر قدم نخست و  موجود درحالاما  

دست بردارند بلکه خود ، یستگروه های تروریافراد و حمایت شان از هر نوع که نه تنها از گیرند قرار مورد فشار جهان 

 رند.وبه عمل آالزم را قدام افعالیت های تروریستی نیز در مبارزه برای از بین بردن 
 

ها از داخل  اکثرا  افغانان تا جائیکه دیده و شنیده میشود در امور افغانست پاکستان ۀبیشرماندخالت مسئلۀ این ارتباط و در 

و چگونگی ادامه  ظاهرا  به مقصد روشن ساختن اذهان مردمطلوع تلویزیون کسانیکه از طریق و خارج و بخصوص 

میدی او نا  سأیسخن گفته که جز اری ریک نواخت و تک بینیبدهمواره از موضع آنها میشوند دعوت جنگ و بحران 

سانی ک ،آباد اسالم ۀدر ارتباط به کنفرانس سران کشور های قلب آسیا منعقد مثال   .چیزی از سخنان شان حاصل نمی شود

 :ستیناشان سخن شاه بیت  کهمی گویند سخن و پاکستان میان افغانستان مذاکرات صلح  در بارۀ تلویزیون طلوع  در

اظ این لحه بتوانند  ادامه داده نمیرا شان شدت و وسعت عملیات روریستی طالبان در فصل زمستان بچون گروه های ت»

 نگاه در خوش خیالی غافلرا دولت افغانستان  تا ه استدیپیش کشبا افغانستان صلح را مذاکره حکومت پاکستان زمینه 

  «شان را از سر گیرند ۀبیشتر حمالت همه جانبات تدارکوسیع تر و  در فصل بهار با امکانات وداشته 
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  زیسا اعتمادیقلب آسیا، فرصتی برای  کنفرانس
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

به ی که در میان بسبوده  دگماتیسم دنباله رویی و ۀشیوهمان ناشی از ر پردازی های سیاسی یتفسو ها استدالل اینگونه 

 ،کشوردر  حوالتتتا جائیکه  ،ت مبدل شدهدبدین سو بیک نوع عا 1344دستکم از سال های اصطالح روشنفکران افغان 

بار ها »با گفتن اینکه چنانکه بسی به اصطالح مفسرین سیاسی  شود.آنها روش تغییر عث بانتوانسته هم منطقه و جهان 

کره در تکرار مذابناء  به زعم آنها  ،مثبت در بر نداشته ۀآزموده شده و نتیجاز سوی دولت افغانستان نیت دولت پاکستان 

 «جهت صلح بیهوده است

فاع دتکیه کرد و مردم را در جهت باید ینست که به مردم امعموال  جواب شان  ؟چیستراه حل پس  وقتی پرسیده میشود که

 سازیدولت ملت  ،مردمساختن متحد از شاید منظور شان نمیگویند چگونه؟  لیو .ساختیج سمتحد و بوطن از 
 

ده یت به آن موقعاز امروز تا رسیدن رسیدن افغانستان که  صنعتی تکامل یافته باشدکشور های های ملت گونه دولت ه ب

امروزی  مفهومو به در آید به صورت فردی جامعۀ ما هویت های قومی و قبیله وی که خواهد گرفت ها سال را در بر 

 ؟ هندد در زیر تیغ و آتش تروریزم تنمردم غرق در فقر و آیا تا آنوقت لی وآن به یک دولت ملت تکامل یافته تبدیل شود 

بحران از هیچ به  جنگ وصل حامصونیت بسر می برند و از  که در اندوزانقدرتمندان و ثروت برای این حالت البته 

که همین است اساسی  سؤالمگر ، استنعمت بار شده اند میلیون ها دالر و بلند منزل ها و شهرک ها و صاحب همه چیز 

 صبر اکثریت مردم هم اندازه ای دارد. آخر ؟بدیاادامه منوال  مینه به تا چه وقتمردم فالکتبار  اوضاع 

ستان که دولت پاکاست بیش از بیست بار نیت پاکستان در جهت صلح آزموده شده و معلوم شده که همچنان گفته می شود 

خواهد شد. نحاضر به صلح خط دیورند حل نشود پاکستان  لهئمسو تا به اهداف استراتیژیک خود در افغانستان دست نیابد 

 ثاین نوع بحزیرا نهایت خسته کن شده است  منطقی و عملی،این نوع موضعگیری های یک جانبه بدون کدام راه حل 

ه اگر صد بار مذاکره ب د کهسیاست صحیح این خواهد بو. استمردم هرچه بیشتر به تاریکی بردن ، ها بجای روشنگری

 .قرار داد سؤالحقانیت و منطق خود را زیر نباید  وست ببروی خود مذاکره را  ،نتیجه نرسد نباید در

ک یگیری های دولت های قدرتمند جهان  موضع در ،مسایل نگاه کنیم بعد از رویداد تروریستی پاریسبه  انهواقع بیناگر 

 سیاستادامه برای از داخل و خارج  یهایتحت فشار تغییرات جدی در مبارزه علیه تروریزم رونما گردیده است و مقدار 
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از دست داده نیز دیگر وحدت سابق خود را گروه طالبان  است. باقی نماندهدیگر جای هم های دو پهلوی دولت پاکستان 

 نبرای اولی وقرار گرفته اند میان خود جدال هم با جنگ و  با دولت وز هم پاشیده و به دسته های کوچک در جنگ ا و

یا های قلب آس در کنفرانس کشورو پاکستان هند حکومت سیاسی مقام داران  ،ذشت سال هاگبا که دیده میشود بار است 

 باهم به مذاکره می پردازند.دور یک میز با هم می نشینند و 

 

 را در tapiپروژه ترکمنستان و سر انجام دولت افغانستان، پاکستان، هندوستان تالش همچنان بعد از پانزده سال سعی و 

کستان خاک افغانستان، پااز  عبوربا ترکمنستان از صدور گاز پایپ لین خط ز طریق که ارساندند  ءامضابه ترکمنستان 

گونی گردمنطقه  درحتی  و هار کشور مذکوری چسیاسی اقتصاد روابط  بربزرگ  ۀبی تردید این پروژپس  رسد.میبه هند 

                                                               خواهد داشت. در پیرا  عمیقیهای 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 یهایشار زم از داخل و فاحتماال  پاکستان تحت فشار اقتصادی و کمبود انرژی و تهدید تروریبنابر آنچه تا اینجا گفته شد 

به کام خود فرو برد، بلکه همانگونه آسان نرم و آنرا خواهد بود که افغانستان مسکه و پنیر نیست که  دریافتهاز خارج، 

هم خواهد  چنان ازبدتر از آن، نیز پاکستان  ،هم پاشیداز ، بالعکس نتوانست آنرا به کام خود ببلعدخام خیال  اکه روسیه ب

  خود را جمع و جور نماید.یگر نتواند دپاشید که به هیچ وجه 

ست ه اتفرا می رسد و جنگی را که دولت پاکستان علیه مردم افغانستان به راه انداخ یپایان یخالصه هر جنگی را روز

سرنوشت دولت ها نیازمند به الگو های انسانی است و ساختن جامعه  تداوم وتجارب تاریخی میرساند که  استثنایی نیست،

دول و میثاق های الو تداوم نظام سیاسی قطعا  و جبرا  نیازمند مصلحت، کنار آمدن، مذاکره و مسامحه کردن و حقوق بین 

ا بین المللی رعضی معاهدات جبرا  بجهانی را محترم شمردن و با دوستان و دشمنان روابط سیاسی برقرار کردن و حتی 

 دولت ها در جهان جودیو ۀفلسف ۀپذیرفتن ولو خالف خواستهای دینی مذهبی و ایدئولوژیکی باشد، این اقتضا و الزم

 امروز است. 

 

 پایان
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