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محمد عارف عباسی

پاکستان در انزوا یا چـــــه؟؟
قبل از رفتن به اصل مطلب کرده .من وقتی به صداقت پاکستان اعتبار می کنم که طالب آتش بس کامل را بپذیرد و یک
هیأت نظارت متشکل از هردو جانب تعیین گردد.
پاکستان در انزوا:
•

بعد از کشته شدن ذوالفقار علی بوتو ،دین تا حدی از دولت سوا بود اما در زمان ضیاءالحق همه نظام
دولت پاکستان بر محور دین می چرخید و در اردو ،قوای امنی و امور استخبارات تحت نفوذ دین قرار
گرفت .در هرم قدرت هر بخش به شمول زمام دار نظامی ،دین گرایان افراطی بودند .در این طرح ریزی،
سیاست نظر به عقیده نقش متبارز د اشت تا با تقویت و بنیاد گرایی دینی در برابر هندوستان ،اسالمستانی
بسازد و حم ایت دول اسالمی را جلب کند و سدی در برابر نفوذ کمونیزم با تفاهم با امریکا بیافریند.

•

چگونه در جریان جهاد افغانستان ،پاکستان به یک مرکز مهم دوگانۀ مبارزه علیه تروریزم و در عین زمان
برای ایجاد ،تنظیم ،تعلیم و تمویل و تقویۀ تروریزم تبدیل شد.
و برای هر دو مقصد از منابع مختلف کمک های معتنابهی به دست آورد

•

جهاد افغانستان زمینه ساز اهمیت بیش از حد پاکستان در تطبیق طرح های امریکا شد .و همین فرصتی
بود که هم با به دست آوردن بلیون ها دالر امریکا را موفقیت به نصیب ساخت و خود حاکمیت و مالکیت
را باالی افغانستان به دل و دماغ پرورانید و تا امروز در این راه جد و جهد دارد.

•

چندین دهه روابط هم پیمانی نظامی ،سیاسی و اقتصادی با امریکا و دریافت بلیون ها دالر کمک در ساحات
مختلف وهم پیمانی خاص ستراتیژیک در لشکر کشی امریکا در افغانستان و سپردن تعهدات برای فراهم
آوری تسهیالت و ا ندیوالی در جنگ امریکا با تروریزم که در آن معامله بازی دوگانه و تقلبی را دنبال
نموده با پول امریکا زعما و مدرسین دینی پاکستان را جایگاه و پایگاه تنظیم و بسیج ساختن تروریزم بیت
المللی ساخته و در افغانستان با موافقۀ حاکمیت طالبان برای القاعده تعلیمگاه های جنگ های چریکی و
تدریس عملیات تخریبی در سائر ممالک جهان فراهم نمود .اعضای جریانات تند رو دینی با عقیدۀ ایجاد
نظام های شرعی در ممالک اسالمی و مبارزه علیه استعمار پیشگان قبلی اروپا بر جهان اسالم و جهاد
افغانستان را صحنۀ آموزش عملی جنگ های تروریستی گردانید.

•

احمقی باشد که گوید "طالبان د افغان بچیان دی " و به خاطر منافع ملی و ارزش های دینی .همان طوری
که ما افغان بودن "د لینن بچیان" را انکار نتوانستیم.
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•

پاکستان حکمروایی طالب را باالی افغانستان در سال  1996مؤ فقانه انجام داد و چیزی نمانده بود که
امریکا طالبان را به رسمیت شناخته و نمایندۀ شان شامل ملل متحد شود .تکرار باقی قصه و تهاجم امریکا
بر افغانستان تکرار بی لزوم است.

•

منطق عامیانه نمی پذیرد که اسامه بن الدن به تنهایی و ابتکار عمل خویش تهاجم تروریستی  11سپتمبر
را در مغارۀ کوه افغانستان طرح کرده باشد تا از کمک های فنی و تخصصی ،وسائل و امکانات یک
دستگاه مجهز و مودرن استخباراتی بهره مند نمی بود .اما مهارت سیاسی پاکستان خسته را به پای افغانستان
شکستاند

•

پاکستان علی الرغم افشای تقلبات علنی و تخلفات از تعهدات و آگاهی کامل امریکا از تعقیب سیاست دو
گانۀ پاکستان با پناه دادن ،تربیه ،تجهیز ،تمویل و فراهم آوری همه تسهیالت و امکانات گروه طالبان آگاهی
مستند داشت .این که چرا اقدام نظامی و یا اقتصادی برای تنبیه پاکستان نکرد تا حال جزء اسرار باقی
مانده.

•

همه به وضاحت دانستیم که بازهم امریکا کلید سیاست ختم جنگ و صلح با طالب را در جیب واسکت
عمران خان سراغ نمود و در زمینه مشوره هایی که با پاکستان نموده با افغانستان نکرده و در جلسۀ اول
مذاکرات امریکا و طالبان نمایندۀ پاکستان حضور داشت و خلیل زاد به پاکستان رفت که به نمایندگی.........

•

تحول قابل مالحظه دلچسپ سفر چیرمن عبدهللا عبدهللا  ،پذیرایی مالقات ها انتباه زائدالوصف عبدهللا که
گذشته هر چه بود صلوات ......از سر نیت کنیم .دلیل تغییر موقف چیست؟

•

جلب و جذب عبدهللا به کدام ساختار با کنار بردن غنی .گفته های عبدهللا همین طور که قید حافظۀ من است
بطور سند ثبت شده گفته بود که تعدیل قانون اساسی را و تغییر نظام باید شامل مذاکرات باشد .به هیأت،
توصیۀ انعطاف پذیری ،برده باری و مصالحه را نمود.

•

اگر بیانات رهبران ملکی و نظامی پاکستان صادقانه باشد و واقعا ً تغییری در موقف سیاسی پاک رخ داده
باشد چرا و دلیل چیست؟ بیم از دست دادن موقف خاص نزد امریکا و قطع کمک هایش و قرابت بیشتر
امریکا با هند یا...

•

فشار امریکا به مناسبت همکاری های نزیک "پاک" با "چین" حتی ابزار بودن پاکستان در تطبیق سیاست
توسعوی ستراتیژیک چین به نام کمربند و راه و داالن اقتصادی چین و پاکستان(.)CPEC

•

به ارتباط سیاست جنوب آسیای امریکا با همکاری هند ،آسترالیا ،ویتنام و ممالک جنوب شرق آسیا .علیه
سیاست های توسعه طلبانۀ چین در "به جز چین و منطقه".
خدمت گار افغانستان
محمد عارف عباسی
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برای مطالب بیشتر این نویسنده ،اینجا کلیک کنید
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