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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢١  می ١٨
  

  !و باندش" غنی احمدزی"بازی پاکستان با 

١  

ستانۀ کنفرانس آم ماه قبل، در  ھر گاه به خاطر تان مانده باشد، وقتی حدود يک و ني: کابل- ١۴٠٠ ثور ٢٧ -دوشنبه 

مسکو، به يک باره از جانب بازيگران کاخ سفيد، اسم ترکيه و استانبول به حيث محل مذاکرات آينده بين طالب و دولت 

، اين قلم در ھمين صفحات ضمن آن که اغراض و داليل طرف امريکائی را از اين تغيير محل طرح شدمدست نشانده 

ًريحا نوشتم که پاکستان با اين امر اگر رسما و علنا مخالفت ھم ننمايد از طريق طالب به جای دوحه تذکر دادم، ص ً ً

 امريکا و کارشکنی خواھد نمود و فقط زمانی به انتقال مذاکرات از دوحه به استانبول موافقت خواھد کرد، که امپرياليسم

  :شاراتی خواھيم داشت در اطراف ھمين موضوع ادر يادداشت امروز. دنسازً خواستھايش را کامال برآورده شرکاء

ًيک موضوع روشن و حتا کامال قبول شده از طرف جھانيان است که بعد از کودتای خونبار و ننگين ثور و تدوام  -١

 جدی و تجاوز مستقيم شوروی متوفا بر کشور ما، پاکستان به شرطی پذيرفت که کشورش را به ۶ور تر آن آاسارت 

 به اصطالح مجاھدين قرار دھد، که تمام جھان دو نکته را تضمين  جنگیبيت و مرکز ترعقبگاهپناھگاه، درمانگاه، 

يکی دفاع از اين کشور در صورت حملۀ احتمالی روسھا و ديگری قيموميت اين کشور را بر مجاھدين افغانستان . نمايند

 اکستانپورت گرفت، به  توافقاتی که در ھمين زمينه بين پاکستان و بقيه مخالفان پيدا و پنھان شوروی متوفا ص.پذيرفتن

و وطنفروش  يندۀ افغانستان و در نتيجه کنترول مطلق افغانستان، خائنترينآاين امکان را داد که جھت تعيين زعامت 

ترين افراد را از قشر وابسته به اسالم سياسی و بيروکراتھای وابسته به سلطنت و اخالف آنھا انتخاب نموده، در عين 

جير ھای اسارت محکمتر می بست، مخالفان اين قشر وطنفروش را در ھر کجائی که بودند حالی که خود آنھا را به زن

خودش ھموار  و وطنفروش  شخصيت اقدف به خصوص در داخل پاکستان ترور نموده راه را برای باالکشيدن افراد

  .نمايد

فرد دانشمندی بود که به کاخ سفيد راه  گرفت، از آنجائی که بعد از مدتھا تس امور کاخ سفيد را به دموقتی اوباما زما -٢

به اين درک رسيد که زمانی قادر خواھد شد تا افغانستان را در کل و نھاد ھای به اصطالح سياسی آن را پيداکرده بود، 

  .ًمطلقا امريکائی بسازد که موفق شود در گام نخست آنھا را از زير قيوميت پاکستان برھاند

ھرچند در آغاز . ی تمام  نخست بحث انتقال طالب از قطر به پاکستان را رويدست گرفتجھت انجام اين کار وی با زيرک

ان و نوچه ھايش زير تأثير کشور دگپاکستان چندان روی خوش بدين کار نشان نداد و از اين ھراس داشت که دست پرور
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ين بعدی که از زندانی ساختن و تطبيق سياست چندميزبان قرار گرفته، با پاکستان فاصله بگيرند، مگر با مرور زمان 

 مالی و تسليحاتی در پاسخ با یافراد سرشناس طالب گرفته تا گروگان گيری خانواده ھايشان و از ايجاد محدوديت ھا

؛ قادر شد به نفع خودشفاده از آنھا تو نيازمندی ھای قطر و اس گرفته تا استفاده از کارت القاعده نھاآکوچکترين سرکشی 

ھا را که می خواستند بين طالب و پاکستان فاصله ايجاد نمايند، خنثا ساخته ريسمان اسارت خود را برنامۀ امريکائی 

  .برگردن آنھا محکمتر ببندد

 و در برخی از ، درکنار وی قرار داشت بايدن به مثابۀ فردی که در تمام ھشت سال حاکميت اوباما در کاخ سفيد-٣

 با نظرات خودش را داشت، وقتی خود به قدرت رسيد ساحه، نآری اش در برمبنای سوابق کامسايل منطقۀ خاورميانه 

طرح ، چون قطر را حريف پاکستان نمی ديد، حرکت از اين نقطه که می بايد طالب را از قيموميت پاکستان بيرون سازد

  .انتقال ميدان بازی از قطر به استانبول را مطرح نمود

 دولت دست نشانده جھت تجريد  مخفی نمانده، ھمزمان با اينرکت از ديد پاکستانًھمان طور که قبال نيز نگاشته ام اين ح

که .  پيش برد از مجاری مختلفپاکستان نيز برنامه ھايش را جھت تجريد دولت دست نشانده دست به اقداماتی زد، طالب

در   نسبت به جنگساالرانبرخوردچگونگی يکی از نقاط تالقی ھر دو طرف يعنی ھم دولت دست نشانده و ھم پاکستان، 

  . افغانستان بودلسمت شما نقاط مرکزی و کل به خصوص

  ادامه دارد

 


