ﭼﺮاﻏﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﭼﯿﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮد؟؟؟
اﺳﺗﺎد )ﺻﺑﺎح(

ﻛﺷﯾدﻧد از وطن ﻣﺎم وطن را
ﺑﮫ ﺧﺎك و ﺧون زدﻧد ﻧﺎم وطن را
زدﺳت ھر ﻛﮫ اﻣد ھر ﭼﮫ ﻛردﻧد
زدﻧد ﺑﺎ ﺳﻧﮓ ﻏم ﺟﺎم وطن را.
اﺷرف ﻏﻧﯽ از زﻣﺎن ادای ﺳوﮔﻧد و ﭘﯾش از ﺳﻔر ﺑﮫ اﺳﻼم آﺑﺎد ،ﺑﮫ ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی و ﭼﯾن ﺳﻔر ﮐرد و ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود در اﯾن ﺳﻔرھﺎ از دو ﺷرﯾﮏ اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﯾن ﮐﺷور ﺑﺧﺎطر ھﻣﮑﺎری ﺑﯾﺷﺗر در
روﻧد اﯾﺟﺎد ﺻﻠﺢ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﺷﺎر ﺑﯾﺎورد .ﺳﻔر دو روزه ﻏﻧﯽ و ھﯾﺋت ھﻣراه ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﺻورت
ﮔرﻓت ﮐﮫ ﭘﯾش از اﯾن ،ﮐﺎﺑل ﻣﯾزﺑﺎن دو ﻣﻘﺎم ارﺷد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑوده اﺳت .ﭼﻧدی ﭘﯾش ﺳرﺗﺎج ﻋزﯾز ﻣﺷﺎور اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ
و ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺧﺳت وزﯾر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و راﺣﯾل ﺷرﯾف ﻟوی درﺳﺗﯾز اردوی اﯾن ﮐﺷور ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺳﻔر ﮐرده و ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﮔﻔﺗﮕو ﮐرده اﻧد.
اﺷرف ﻏﻧﯽ در اﯾن ﺳﻔر از ﺣﻣﺎﯾت آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای ﻓﺷﺎر ﺑر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در زﻣﯾﻧﮫ ﻗطﻊ دﺧﺎﻟت در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑرﺧوردار ﺑود .ھﻣﭼﻧﯾن ﭼﯾن ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻗدرت ھﺎی ﭘر ﻧﻔوذ ﺑر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳت در ﺳﻔر اﺧﯾر اﺷرف ﻏﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﮑن
ﺑرای ھﻣﮑﺎری در زﻣﯾﻧﮫ واداﺷﺗن اﺳﻼم آﺑﺎد ﺑﮫ ﮐﺎھش ﺗﻧش و ھﻣﮑﺎری ﺑرای ﺻﻠﺢ ﻗول ﻣﺳﺎﻋدت داده اﺳت.
ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﻧﯾز از ﮐﺷورھﺎی اﺳت ﮐﮫ ﻧﻔوذ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﻋﻣﯾﻘﯽ ﺑر اﺳﻼم آﺑﺎد دارد و دو ﮐﺷور از ﻧظر
رواﺑط ﺣﺳﻧﮫ ﺑﺎ ﮔروه ھﺎی ﺗﻧدروی ﺗﮑﻔﯾری و ﺗرورﯾﺳﺗﯽ و ﺣﻣﺎﯾت از اﻓراط ﮔراﯾﯽ ،ﻣواﺿﻊ ھﻣﺳﺎﻧﯽ دارﻧد .ھﻣﮫ
اﯾن ﻣﺳﺎﯾل ،ﺳﻔر اﺷرف ﻏﻧﯽ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ھﻣﺳﺎﯾﮫ را ﺑﮫ روﯾدادی ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣﮭم و اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد؛ اﻣﺎ
ﺑﮫ رﻏم ﺧوش ﺑﯾﻧﯽ ھﺎی ﮐﮫ در اﯾن ﺧﺻوص در ﺳﺎﯾﮫ رﻓت و آﻣدھﺎی دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺎاﻣﻧﯽ
ھﺎی ﻣوﺟود ،ھﻧوز اﻣﯾدھﺎی ﺑﺳﯾﺎر اﻧدﮐﯽ ﺑرای دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻣﻠﻣوس و ﮐوﺗﺎه ﻣدت اﯾن ﺳﻔر وﺟود دارد.
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ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از ﺑدوﺗﺄﺳﯾﺳش ھﻣﺳﺎﯾﮫ ی ﺧوﺑﯽ ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺑوده اﺳت و ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﺎﺋل ﻋﻣده ای ﭘر ﺗﻧش ﺑﯾن دو
ﮐﺷور ﺧط ﻣرزی دﯾورﻧد اﺳت ،ﮐﮫ طﯽ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻗرن از ﺳوی ھﯾﭻ دوﻟﺗﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﻧﺷده اﺳت و اﯾن ﺧط ﺳﺑب ﺷده ﺗﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ھﻣواره دﭼﺎر ﻓراز ﻧﺷﯾب ھﺎی ﺑﺎﺷد .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ھﻣﯾﺷﮫ در ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﺧود ﺧواھﺎن ﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﺑﻊ ،ﺿﻌﯾف ،ﻣﺣﺗﺎج و ﺑﯽ ﺛﺑﺎت ﺑوده و ﺗﻼش ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ رژﯾم
ﻣزدور و واﺑﺳﺗﮫ ﻣﺎﻧﻧد طﺎﻟﺑﺎن در ﻗدرت ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﺑﻌد از ﺣوادث ﻧﯾوﯾﺎرک و واﺷﻧﮕﺗن و ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ در ﺳﯾﺎﺳت
ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘدﯾد آﻣد ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ وﺟود ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎی زﯾﺎد ،در ﻧﮭﺎﯾت ﻧﺎﭼﺎر ﺷد ﺟﺎم زھر را از دﺳت آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺎ
ﺑﻧوﺷد و در ﻣﻘﺎﺑل اﺧذ ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی داﻟر  -طﺎﻟﺑﺎن را ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﻔروﺷد .ﺳﯾﺎﺳت اﺳﻼم آﺑﺎد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر
ﻧﻔوذ در ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻣراﮐز ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﮐﺷور اﺳت و ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن طﺎﻟﺑﺎن در زﻣﺎن ﺣﮑوﻣت
ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھم در اﯾن راﺳت ،ﻗﺎﺑل ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳت .در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر ھﻣواره دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﻣﻌرض اﺗﮭﺎم
ﺣﻣﺎﯾت از طﺎﻟﺑﺎن ﺑوده اﺳت.
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﯽ و آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن و ﺣﺗﯽ ھﺳﺗﮫ ھﺎﯾﯽ از اﻟﻘﺎﻋده در داﺧل ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن آﻣوزش ﻣﯽ
ﺑﯾﻧﻧد و ﺗﺟﮭﯾز ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻣﺎ دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺳﺧﻧﺎن ھﻣﯾﺷﮕﯽ و ﮐﻠﯾﺷﮫ ﯾﯽ ﺑﺎ وﺟود ﻗراﯾن ﻓراوان اﯾن ﻣوﺿوع را
رد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺟﻠﮫ ﺗﺎﯾم در ﮔزارﺷﻰ ﺑﮫ ﺑررﺳﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ی دوﻟت و ﺗرورﯾﺳﺗﺎن در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﭘرداﺧﺗﮫ ،ﻣﯾﻧوﯾﺳد  :ﺑﯾت ﷲ ﻣﺣﺳود،
ﯾﻛﻰ از ﻣﺷﮭورﺗرﯾن رھﺑران اﻓراطﯽ و ﺑﻧﯾﺎدﮔر در ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﻛﮫ ﺑﮫ دﺧﺎﻟت در ﺣﻣﻼت ﻣرﮔﺑﺎر و ﺑم ﮔذارى ﻣﺗﮭم ﺑوده
و دوﻟت ﺑﺎ وی درﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﻼم آﺗش ﺑس ﻛرده اﺳت.
اﯾن آﺗش ﺑس از طرف ﻣﺣﺳود ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧزدﯾك ﺷدن ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﻌﺎھده ﺻﻠﺢ ﺑﺎ رھﺑران ﻗﺑﯾﻠﮫ اى اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺗوﺳط
دوﻟت ﺟدﯾد ھﻣراه ﺑوده اﺳت .دﯾﭘﻠﻣﺎت ھﺎى ﻏرﺑﻰ ﻧﯾز ﻧﮕران طرف ھﺎى درﮔﯾر ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت در ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ھﺳﺗﻧد .در
ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ آﻧﮭﺎ از ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن رده ﭘﺎﯾﯾن و رھﺑران ﻗﺑﯾﻠﮫ اى ﺣﻣﺎﯾت ﻣﻰ ﻛﻧﻧد وﻗﺗﻰ ﻛﮫ ﻧوﺑت ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻋده و
ﺑزرﮔﺎن ﺗرورﯾزم در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﻰ رﺳد ﻋﻘﯾده دارﻧد ﻛﮫ ﺑﺎﯾد ﺣد و ﻣرز را ﺗﺎ ﺣدودى رﻋﺎﯾت ﻛرد و ادﻋﺎ ﻣﻰ ﻛﻧﻧد
ﻛﮫ ﻟﯾﺳت اﻓرادى ﻛﮫ ﺻﻠﺢ را ﻧﻣﻰ ﭘذﯾرﻧد در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد.
زﻣﺎﻧﻰ ﻛﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺳﺗﯾزه ﺟوﯾﻰ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾت ﷲ ﻣﺣﺳود آﺗش ﺑس اﻋﻼم ﻣﻰ ﻛﻧد اﯾن ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﻰ دارد ؟ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺗرورﯾﺳت وﻣﺳوول طﺎﻟﺑﺎن ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ،ﻣﺣﺳود ﺟﻧﮕﻰ ﻧﺎﺑود ﻛﻧﻧده اى را در وزﯾرﺳﺗﺎن ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت .او طﻰ
اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎﯾﻰ ﺑﮫ زﯾردﺳﺗﺎﻧش ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ،ﻛﮫ ﺣﻣﻼت را ﺑراى آﻣﺎده ﺷدن ﺟﮭت ﮔﻔﺗﮕوھﺎى ﺻﻠﺢ ﻣﺗوﻗف ﻛﻧﻧد .اﯾن
اﻗدام وی ﺑﺧﺎطر ﺗﻘوﯾﮫ و ﺳرﺑﺎزﮔﯾری ھﺎی ﺟدﯾد ﺑوده ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑر ﻓﻌﺎﻻﻟﯾﺗﮭﺎﯾش ﺑﯾﺷﺗر از ﮔذﺷﺗﮫ اداﻣﮫ ﺑدھد. . .
ﻣﺎروﯾن وﯾن ﺑﺎم ،ﻣﺣﻘق در ﻣؤﺳﺳﮫ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ در واﺷﻧﮕﺗن ﻣﻰ ﮔوﯾد :اﮔرﺳﺗﯾزه ﺟوﯾﺎن ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻓرو ﻧﺷﺎﻧدن ﺣﻣﻼت
ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺗواﻧﻧد آن را ﺑراى اﯾن دوره زﻣﺎﻧﻰ ﻣﺗوﻗف ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﻧﺷﺎن ﻣﻰ دھﻧد ﻛﮫ ﺣﻣﻼت ﺗرورﯾﺳﺗﻰ ﺗوﺳط
ﺑﻣب ﮔذاران ﻣﺳﺗﻘل ﻧﺑوده اﺳت .اوﻣﻌﺗﻘد اﺳت :آﻧﭼﮫ ﻛﮫ اﯾن ﺳﺗﯾزه ﺟوﯾﺎن ﻣﺗوﻗف ﻛﻧﻧد ﻣﻰ ﺗواﻧﻧد دوﺑﺎره ﺑﮫ راه
ﺑﯾﺎﻧدازﻧد .ﺣﺗﻰ اﮔر ﻣﺣﺳود ﺑﺗواﻧد ﺣﻣﻼت را در وزﯾرﺳﺗﺎن ﻣﺗوﻗف ﻛﻧد ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﻰ وﺟود ﻧدارد ﻛﮫ او ﺑﺗواﻧد ﺳﺗﯾزه
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ﺟوﯾﺎن را در دﯾﮕر ﻣﻧﺎطق ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﻛﻧﺗرول ﻛﻧد . . .ھﻣﭼﻧﺎن ﻣوﻟوى ﻋﻣرظﺎھرﻣﯾﮕوﯾد  -ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﮭدﻣﺎن
ﺑرﺳرآﺗش ﺑس وﻓﺎدارﯾم.
ﺗواﻓﻘﺎت ﺻﻠﺢ در ﺳﺎل  ٢٠٠۶در ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑﺎ ھﺟوم ﺣﻣﻼت ﻋﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎى ﻧظﺎﻣﻰ ﻟﻐو ﺷد و ﺑﮫ اﻓراط ﮔراﯾﺎن
ﻓرﺻت داد ﻛﮫ دوﺑﺎره ﮔرد ھم ﺑﯾﺎﯾﻧد . . .ﻣﺣﺳود ازدوﻟت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﻣﻰ ﺧواھد ﻛﮫ ﻧﯾروھﺎى اردو را ازﻣﻧﺎطق
ﻗﺑﯾﻠﮫ اى ﺧﺎرج ﻛﻧد و ﺑﮫ ﺟﻧﮕش ﻋﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎى ﻧﺎﺗو در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اداﻣﮫ ﺑدھد .وى ﻣﻰ اﻓزاﯾد :ﺣﺗﻰ اﻧﺟﺎم ﯾك ﻣﻌﺎھده
ﻣوﻓق ﺗوﺳط دوﻟت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﯾك ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎزدارﻧده ﺧواھد ﺑود .ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻧظﺎﻣﻰ ﻣﻧطﻘﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﻰ ﺣﻣﻼت ﺑﯾﺷﺗرى
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
ﯾﻛﻰ ازﻣﺳووﻟﯾن ﻧﺎﺗو دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻰ ﮔوﯾد :ﺑﺎﯾد ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻓﻘدان ﺻﻼﺣﯾت اردوی ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن را ﺑراى دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺳﺎل
دﯾﮕر ﺗﺣﻣل ﻛرد ﻛﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﺷﺎن دھﻧده اﻓزاﯾش ﺗرورﯾﺳم اﺳت .رﯾﭼﺎرد ﺑوﭼر ،ﻣﻌﺎون وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ آﻣرﯾﻛﺎ
در اﻣور ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ ﻣﻰ ﮔوﯾد ﻛﮫ دوﻟت اﺳﻼم آﺑﺎد ازاﺷﺗﺑﺎھﺎت در ﻣﻌﺎھده ﺳﺎل  ٢٠٠۶درس ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .وى
ﻣﻰ اﻓزاﯾد  -درﻧﮭﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑورﯾد ﻛﮫ ازﻧﯾروھﺎى ﻧظﺎﻣﻰ ﺟﮭت ﺑﮫ اﺟرا درآوردن ﺗواﻓﻘﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﻛﻧﯾد .ﻣﺷﻛﻠﻰ ﻛﮫ
ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن ھم از آن آﮔﺎھﻧد اﯾن اﺳت ﻛﮫ آﺗش ﺑس ﻓرﺻﺗﻰ ﺑراى ﺗﺟدﯾد ﻗوا را ﻓراھم ﻣﻰ ﻛﻧد.
دوﺳﻧﺎﺗورﻣطرح اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻌد ازدﯾداراز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن وھﻧد ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺧطر ﺟدی را ﻣﺗوﺟﮫ اﻣﻧﯾت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺳﻧﺎﺗور ﮐﺎرل ،رﯾﯾس ﮐﻣﯾﺳﯾون اﻣور ﻗوای ﻣﺳﻠﺢ ﮐﺎﻧﮕرس اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد ،ﺧطری ﮐﮫ
اﻣﻧﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽﮐﻧد ،داﺧﻠﯽ ﻧﺑوده ،ﺑﻠﮑﮫ رﯾﺷﮫ ﺧﺎرﺟﯽ دارد .وی ﻣﯽﮔوﯾد اﯾن ﺧطر از ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
رﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﻟﻘﺎﻋده و طﺎﻟﺑﺎن ﺑرای آﻣوزش و ﭘﻼن ﮔذاری ﺣﻣﻼت ﻋﻠﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﭘﻧﺎھﮕﺎه ھﺎی اﻣن در
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺳﻧﺎﺗوران ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :ﺗرورﯾﺳﺗﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻣورد آﻧﮭﺎ ھﻣواره ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﯾم،
ھﻣﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ اﻧد ﮐﮫ از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﯽ آﯾﻧد .ﺗﺎ اﯾنﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﺧواھد ،ﭼﺎره دﯾﮕری ﺑرای اﯾن ﺗروﯾﺳﺗﺎن وﺟود ﻧدارد،
اﻣﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﺎ اﮐﻧون ھﯾﭻ ﮔﺎھﯽ ﻧﺧواﺳﺗﮫ اﺳت ﺟﻠو اﯾن ﺗرورﯾﺳﺗﺎن را از داﺧل ﺷدن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮕﯾرد .ﺷواھدی
زﯾﺎدی وﺟود دارد ﮐﮫ دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ . . . .ھدف ﺗﺎﻣﯾن ﺻﻠﺢ در ﻗﻠﻣرو ﺧود ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋده و طﺎﻟﺑﺎن ﺗﻔﺎھم ﻣﯽ ﮐﻧد،
اﻣﺎ اﯾن ﻣﻌﺎھده ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن و ﺗرورﯾﺳﺗﺎن ﻓرﺻت ﻣﯽ دھد ﺗﺎ آزاداﻧﮫ از ﺳرﺣد ﻋﺑور ﮐرده وﻋﻠﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺟﻧﮕﻧد.
اﯾن دو ﺳﻧﺎﺗور ﺧواﺳﺗﺎر ﻣﺷروط ﺳﺎﺧﺗن ﮐﻣﮏ ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺷدﻧد ،ﭼون ﺑﮫ ﻗول آﻧﮭﺎ اردوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از
اﯾن ﭘول ھﺎ ﺑرای ھدف اﺻﻠﯽ اش ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺗن ﺑرای ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ھﻧد اﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.
رس ﻓﯾن ﮔوﻟد ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ ،اطﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﺟﻠس ﺳﻧﺎی اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﭼﻧدی ﻗﺑل در اﺳﻼم آﺑﺎد
اﻋﺗراف ﮐرد ،اﻋﺗﻣﺎد واﺷﻧﮕﺗن ﺑﮫ ﻣﺷرف در ﮔذﺷﺗﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺑوده اﺳت .وی از ﺑوش ﺧواﺳت ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت از اﺣزاب
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺷﺗﺑﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود را ﺟﺑران ﮐﻧد .اﯾن ﺳﻧﺎﺗور اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣدﻋﯽ ﺷد ،اﻣرﯾﮑﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﻓﻘط رواﺑط ﺧود را
ﺑﺎ رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﺣﮑﯾم ﺑﺧﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش رواﺑط ﺑﺎ اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗدرت ﻣﺎﻧور ﺧود را در اﯾن
ﮐﺷور اﻓزاﯾش دھد .ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﯾﻣﺎن ﺣﮑوﻣت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن آﻧﮑﺷور ﺗﺷﻧﺞ را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻓزاﯾش داده و اﻣﻧﯾت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑر ﮐﺷورھﺎى ھﻣﺳﺎﯾﮫ ارﺗﺑﺎط دارد.
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ﺟﻧرال دان ک .ﻣﮑﻧﯾل ) (DAN K. MCNEILLﻗوﻣﺎﻧدان ﻋﻣوﻣﻰ ﻧﯾروھﺎى آﯾﺳﺎف ﮔﻔﺗﮫ ﺑود -ھر زﻣﺎﻧﻰ ﮐﮫ ﯾﮏ
ﭘﯾﻣﺎن ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و طﺎﻟﺑﺎن آﻧﮑﺷورﻋﻘد ﻣﯾﮕردد ،ﺗﺷﻧﺞ وﻧﺎ آراﻣﻰ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻓزاﯾش ﭘﯾدا ﻣﯾﮑﻧد .اﯾن
ﻧﮕراﻧﻰ ﺑﻌد از آن اﻧﻌﮑﺎس ﻣﻰ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و طﺎﻟﺑﺎن ﻣﺣﻠﻰ ﻣﻌﺎھده را اﻣﺿﺎء ﻧﻣودﻧد .طﺎﻟﺑﺎن ﺑراى
ﻣوﻓﻘﯾت ﻣﻌﺎھده ،ﺳﻔﯾر اﺧﺗطﺎف ﺷده ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﻘﯾم ﮐﺎﺑل و ھﺟده ﻋﺳﮑر اردوى ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را رھﺎ ﻧﻣودﻧد و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
در ﻣﻘﺎﺑل ،ﭘﻧﺟﺎه وﭘﻧﺞ طﺎﻟب و ﯾﮑﻰ ازﻗوﻣﺎﻧداﻧﮭﺎى ﻣﮭم آﻧﮭﺎ را آزاد ﮐرده اﺳت .دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣواره ﮔﻔﺗﮫ اﺳت
ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن در ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﻰ وزﯾرﺳﺗﺎن ﺗرﺑﯾﮫ ﺷده و ﺑﮫ ھدف اﻧﺟﺎم اﻋﻣﺎل ﺗﺧرﯾﺑﻰ وﺣﻣﻼت اﻧﺗﺣﺎرى ،وارد
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾﺷوﻧد .ﻗوﻣﺎﻧدان آﯾﺳﺎف ﻣﯾﮕوﯾد ،ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﮫ ﻣﺧﻔﯾﮕﺎه ھﺎ و ﻣﺣل آﻣوزش ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ،از ﺑﯾن ﻧرود
اﻣﮑﺎن از ﺑﯾن ﺑردن آﻧﮭﺎ وﺟود ﻧﺧواھد داﺷت.
ﺑﮫ ﻧظرﻣن ازھﻣﮫ اوﻟﺗراﺳﺗراﺗﯾژى ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن را از ﺑﯾن ﺑﺑرﯾم و ﻧﮕذارﯾم ﮐﮫ ﻣردم ﺑﮫ طرف آﻧﮭﺎ ﺑروﻧد .دان ﻣﮑﻧﯾل
ﮔﻔت ﮐﮫ اﻣﻧﯾت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺿرورى اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﮐﺷور ھﺎى ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻧﯾز ،ﺗﺎﺛﯾر زﯾﺎدى دارد .آرزوى ﻣﺎ
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﺷور ھﺎى ھﻣﺳﺎﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣطﺎﺑق ﮔﻔﺗﺎر ﺷﺎن ﺑﺎﺷد .ﺗﺎ اﻣﻧﯾت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮭﺑود ﯾﺎﺑد ،ﭼون
اﻣﻧﯾت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن راﺑطﮫ ﻣﯾﮕﯾرد .ﻧظر ﺑﮫ ﻧﻔوس و ﻣﺳﺎﺣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺎﯾد ﺗﻌداد ﻧﯾروھﺎى
ﺧﺎرﺟﻰ ﮐﮫ اﻣﻧﯾت را ﺗﺎﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد  ٤٠٠ھزار ﺗن ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ اﯾن رﻗم اﻣﮑﺎن ﻧدارد ﭼرا ﮐﮫ ﻧﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﻰ ﻣﯾﺗواﻧد
اﯾن ﺗﻌداد را ﺑﻔرﺳﺗد و ﻧﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗواﻧﺎﯾﻰ ﭘرداﺧت ﻣﻌﺎش آﻧﮭﺎ را دارد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺗرﮐﺎ ً ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎى
داﺧﻠﯽ اﯾن ﻣﺑﺎرزه را ﭘﯾش ﺑﺑرﻧد و اﯾن ﺑﮫ زﻣﺎن زﯾﺎدى ﺿرورت دارد.
درﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﮐرزی ﺑﺎرھﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﻣﺗﮭم ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ازطﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده ﺑرای ﻧﺎاﻣن ﮐردن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﻣﺎﯾت
ﻣﯽ ﮐﻧد و دراﯾن ﻣﯾﺎن رواﺑط دو ﮐﺷور درﻣﻘﺎطﻌﯽ ﻣﺗﺷﻧﺞ ﺷده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن درﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯾر ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود
ﺧوﻧﯾن ﺗرﯾن ﺳﺎل در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘس ازﻓروﭘﺎﺷﯽ طﺎﻟﺑﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑرﺧﯽ ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ھﻣﯾن
طورﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﻧﯾز ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرارداده اﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﮭدات ﺧود درﻗﺑﺎل ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻣﻧﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑﺎﺷﻧد.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣدﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ درﯾﮏ دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﺳﮫ ﮔروه ﻋﻣده دراﯾن ﮐﺷور ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑوده اﻧد .طﺎﻟﺑﺎن ،ﺣزب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻠﺑدﯾن ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر و ﺷﺑﮑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯽ .ﺣزب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻣﺗﯾﺎرﻧﯾزدرﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﻣﺳﺗﻘر اﺳت .دردوره ی ﮐﮫ ﺟﮭﺎد ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺷوروی وﺟود داﺷت ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ازھﻔت ﮔروه ﺟﮭﺎدی ﻓﻌﺎل درﭘﯾﺷﺎور
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐرد .دردوره ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ھم ازﺣﮑﻣﺗﯾﺎرﺣﻣﺎﯾت ﮐردﻧد و ﺑﻌد ھم زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دوﻟت رﺑﺎﻧﯽ از طﺎﻟﺑﺎن
ﺷﮑﺳت ﺧورد ،اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻣﻌﺗﻘدﻧد اﯾن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن را دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن روی ﮐﺎر آورد.
ﺑﻌد ھم ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ وارد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷد ،طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﺷد و ﺑﺎزھم ﻣردم ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ دﺧﺎﻟت ھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﮐﻣﺎﮐﺎن اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑرھﻣﯾن اﺳﺎس ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ رﯾﺷﮫ ھﺎی اﻓراط ﮔراﯾﯽ ﻣذھﺑﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷوروی دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺿورداﺷت ،ﭘول وﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ وﻋرﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﮭﺎد ﺑﺎ ﺷوروی ﺑﮫ ﭘﯾﺷﺎوررﻓت ودرﺗﻌﻠﯾم وﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮔروه ھﺎی ﺟﮭﺎدی
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ﻣﺻروف ﺷدﻧد .ھﻣﯾن ﮔروه ھﺎ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﻘﺎﻋده ﺑرھﻣﯾن اﺳﺎس ﺗﺷﮑﯾل ﺷد و طﺎﻟﺑﺎن و ﺷﺑﮑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯽ
ﻧﯾزﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋده در ارﺗﺑﺎط ﺑودﻧد وزﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی آن ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾﻧد .درواﻗﻊ درآن ﻣﻘطﻊ زﻣﺎﻧﯽ ھم ﮐﺷورھﺎی
ﻋرﺑﯽ – اﺳﻼﻣﯽ و ھم ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل ﮔﯾری اﯾن ﺟرﯾﺎن ﮐﻣﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐردﻧد.
اﺳﻼم آﺑﺎد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗدرت را دردﺳت داﺷت ،دوﻟت طﺎﻟﺑﺎن را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧت .ھﻣﭼﻧﯾن،
رھﺑران طﺎﻟﺑﺎن ﭘس از ﺗﮭﺎﺟم آﻣرﯾﮑﺎ درﺳﺎل دوھزاروﯾﮏ ﻣﻔ ّری ﺑﮭﺗرازﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﭘﯾدا ﻧﮑردﻧد .ازآن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻧون،
اﻋﺿﺎی طﺎﻟﺑﺎن ودﯾﮕر ﮔروه ھﺎی ﺷورﺷﯽ ازﻣﻧﺎطق ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑرای ﺣﻣﻼت ﺧود ﻋﻠﯾﮫ
ﻧﯾروھﺎی داﺧﻠﯽ و ﻧﺎﺗو اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﻧد .دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺣﻣﺎﯾت ازطﺎﻟﺑﺎن را اﻟﺑﺗﮫ ﺗﮑذﯾب ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎری
ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺷور از ﺷﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎن اﻓراط ﮔرا ﺑرای اﻗداﻣﺎت ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﺧود ﻋﻠﯾﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﺷرف ﻏﻧﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﻣﺎه ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺑﮫ ﻋﻧوان رﯾﯾس ﺟﻣﮭورﺟدﯾد ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﮐرد ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای ازﭼﺎﻟش ھﺎ را از
دوﻟت ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ ارث ﺑرد .ازﺟﻣﻠﮫ اﯾن ﭼﺎﻟش ھﺎ و ﻣﻌﺿﻼت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﺿﻌﯾف وﺗﺣﻠﯾل رﻓﺗﮫ ،ﻓﺳﺎد ھﻣﮫ ﮔﯾر
واﺳﺗﻣرار ﺣﻣﻼت ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧروج ﻗﺳﻣﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻧﺎﺗو وآﻣرﯾﮑﺎ ازاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺷﺎره ﮐرد.
اﺷرف ﻏﻧﯽ ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾن ﭼﺎﻟش ھﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ را اﻋﻼم ﮐرده اﺳت .اوﻗﺻد دارد ﺑﮫ ﻣوازات ﭘﯾﮕﯾری و
اﺣﯾﺎی ﻣذاﮐرات ﺻﻠﺢ ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎ ھدف ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﺣﻣﻼت ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن طرح ﺑﻠﻧدﭘروازاﻧﮫ ای را ﻧﯾز ﺑرای اﯾﺟﺎد
ﯾﮏ ھﻣﮑﺎری ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ای دﻧﺑﺎل ﮐﻧد .ﻧﺎرﻧدرا ﻣودی ،ﻧﺧﺳت وزﯾر ھﻧد ﮐﮫ ﺧود ﯾﮑﯽ ازﻣﻧﺗﻘدان ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
اﺳت ،ﻣﯽ ﮔوﯾد دوﻟت اﺳﻼم آﺑﺎد از اﻓراط ﮔراﯾﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺧود را از اﯾن طرح اﺷرف
ﻏﻧﯽ اﻋﻼم ﮐرده اﺳت.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﺗﺷدﯾد ﻧﺎاﻣﻧﯽ ھﺎ ،ﻋدم ﺗوﻗف ﺣﻣﻼت راﮐﺗﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ وﻻﯾﺎت ﺷرﻗﯽ ﮐﺷور وھﻣﭼﻧﯾن ﺳوء ﺳﺎﺑﻘﮫ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن درﻧﻘض ﻣﮑررﺗﻌﮭدات ﺧود ﺑﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺧﺻوﺻﺎ طﯽ  ١٣ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ اﯾن ﺑدﺑﯾﻧﯽ
ھﺎﺳت.
اﺷرفﻏﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻘوﯾت رواﺑط ﺑﺎ اﺳﻼمآﺑﺎد ﮐﮫ درزﻣﺎن ﺣﺎﮐﻣﯾت دوﻟت ﮐرزی ﺑﮫ ﺷدت ﺧراب ﺷده ﺑودو ﻏﻧﯽ،
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷش ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾده ﺑود ،ﺑرﻗراری رواﺑط ﺑﮭﺗرﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن وﺟﺳتوﺟوی راهھﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور
آﻏﺎز ﮔﻔتوﮔوھﺎی ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ،ﮐﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎدی ازآنھﺎ ﺑﮫ داﺧل ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﭘﻧﺎه ﺑردهاﻧد را در ﺟﻣﻠﮫ اوﻟوﯾتھﺎی
ﺧود ﻗرار داده اﺳت .اﯾنﮐﮫ آﯾﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﻏﻧﯽ درراﺳﺗﺎی ﺗﺄﻣﯾن ﺻﻠﺢ ﻋﮑساﻟﻌﻣل ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﯾﺎ
ﺧﯾر ،ﺷراﯾطﯽ را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ درآن ﺗرورﯾﺳم اﺳﻼمﮔرا درﺳﺎلھﺎی آﯾﻧده ﻣﻧطﻘﮫ را ﻗورت ﺧواھد داد.
آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯽﺗواﻧد دوطرف را در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﻘوﯾت ارﺗﺑﺎطﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺑﺎ ھدف ﮐﺎھش ﺣرﮐﺎت ﺗرورﯾﺳتھﺎ دراﻣﺗداد
ﻣرزھﺎ ،ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار دھد وھﻣﮑﺎریھﺎی ﻧزدﯾﮏﺗر اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗﺟﺎری ﺑﮫ ﻋﻧوان راھﯽ ﺑرای اﻋﺗﻣﺎدﺳﺎزی ﻣﯾﺎن
دوﮐﺷور را ﺗﺳﮭﯾل ﮐﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دوطرف اﯾن ﻓرﺻت ﺑﮭﺑود ھﻣﮑﺎریھﺎ را از دﺳت ﺑدھﻧد ،زﻣﯾﻧﮫ ﺑرای
ﺗرورﯾﺳت اﺳﻼمﮔرا ﻓراھم ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﻣﻼتﺷﺎن دردو ﮐﺷور اداﻣﮫ ﺑدھﻧد؛ ﻣﺎﻧﻧد ﺣﻣﻠﮫ وﯾراﻧﮕراﺧﯾر در ﻧﻘطﮫی
ﻣرزی »وﻗﺎ« ﮐﮫ ﺣداﻗل ﺟﺎن ﭘﻧﺟﺎه وﭘﻧﺞ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ را ﮔرﻓت.
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در زﻣﺎن رﯾﺎﺳتﺟﻣﮭوری ﮐرزی ،رواﺑط ﻣﯾﺎن اﺳﻼمآﺑﺎد وﮐﺎﺑل ﻓراز و ﻧﺷﯾب زﯾﺎدی را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرد .ﮐرزی ﺑﺎ
»آﺻف ﻋﻠﯽ زرداری« رﺋﯾسﺟﻣﮭور ﭘﯾﺷﯾن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،رواﺑط ﺷﺧﺻﯽ ﺧوﺑﯽ داﺷت وﭼﻧدﯾن ﺑﺎرازﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دﯾدار
ﮐرد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﭘس از ﺗرور »ﺑرھﺎناﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ« ،رواﺑط ﮐﺎﺑل ﺑﺎ اﺳﻼمآﺑﺎد ﺗﯾره ﺷد و ﮐرزی ﺑﮫ ﺷﮑل
روزاﻓزوﻧﯽ ﺑﮫ ھﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ھﻣﮑﺎر ﻣﻧطﻘﮫای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درآﯾﻧده ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐرد .ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ ﭘس ازﺗرور رﺑﺎﻧﯽ،
ﮐرزی ازدھﻠﯽﻧو دﯾدار ﮐرد و ﺑﺎ ھﻧد ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﮫ ھﻣﮑﺎریھﺎی اﺳﺗراﺗژﯾﮏ اﻣﺿﺎ ﮐرد ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن دﯾﮕر ﻣﺳﺎﺋل،
آﻣوزش و ﺗﺟﮭﯾز ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ھﻧد را ﺷﺎﻣل ﻣﯽﺷد .اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﮐﺎھش دﯾدارھﺎی دوﺟﺎﻧﺑﮫ ﻣﻘﺎمھﺎی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اﻓزاﯾش ﺗﺑﺎدل اﺗﮭﺎﻣﺎت درﻣورد ﺣﻣﻼت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ دردو ﺳوی ﻣرزو اﻓزاﯾش در روﯾدادھﺎی
ﺗﺑﺎدل آﺗش دردو ﺳوی ﻣرز ﻣﻧﺟر ﺷد.
اﺷرفﻏﻧﯽ ﻣﯽﺧواھد وﺿﻌﯾت را ﺑﮫ ﺷﮑل ﭼﺷمﮔﯾری ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷد ودراﯾن ﮐﺎرﺗﻧد ﺣرﮐت ﮐرده اﺳت ،دﻋوت
»ﻣﻣﻧون ﺣﺳﯾن« رﺋﯾسﺟﻣﮭور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن درﻣراﺳم ﺗﺣﻠﯾف ﺧود ﭘذﯾرﻓﺗن دﻋوت دﯾداراز ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اﻋﻼم اﯾنﮐﮫ ﻓﺻل
ﺟدﯾدی از رواﺑط آﻏﺎز ﺧواھد ﺷد و دﻋوت ﺑﮫ رواﺑط ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﺑﮭﺗر و ﺗﺑﺎدل دوﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﯾﺷﺗر.
ﺑراﺳﺎس ﮔزارشھﺎ ،اﺷرفﻏﻧﯽ از ﻣﺷﺎوران ﮐﻠﯾدی ﺧود ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺑرای ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﻣﻔﺻل ﺑرای ﺑﮭﺑود
رواﺑط اﺑﺗﮑﺎرﻋﻣل ﺑﮫ ﺧرج دھﻧد .اﯾن اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣلھﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻ اﻗداﻣﺎت درراﺳﺗﺎی ﺑﮭﺑود ﺗﻌﺎﻣل ﺗﺟﺎرﺗﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و
رواﺑط ﻣردﻣﯽ ﺧواھد ﺑود .ﺑﮫطور ﻣﺛﺎل ،دوطرف ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﭘﻧﺎھﻧده ﺛﺑتﻧﺷده اﻓﻐﺎن ﮐﮫ ھﻧوزدر
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،راهﺣﻠﯽ ﺑﯾﺎﺑﻧد .آنھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد ﺗواﻓقﻧﺎﻣﮫ ﺗراﻧزﯾت ﺗﺟﺎرﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  -ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﮐﮫ
در ﺳﺎل دوھزارده ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻓزاﯾش ﺗﺟﺎرت دوﺟﺎﻧﺑﮫ و ﺗﻘوﯾت ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﻧطﻘﮫای اﻣﺿﺎ ﺷد ،ﻣرور ﮐﻧﻧد.
ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ،آنھﺎ ﺑﺎ اﻣﺿﺎی ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﮫ درﻣورد ﻗﯾﻣتﮔذاری ﺗراﻧزﯾت ﺑرای ﯾﮏ ﭘروژه ﺑزرگ ﺑرق ،ﮐﮫ ھدف آن
اﻧﺗﻘﺎل ﺑرق از آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی و ازطرﯾق ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳت ،در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﻘوﯾت ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﻧطﻘﮫای ﺑﮫ
ﭘﯾﺷرﻓتھﺎﯾﯽ ﻧﺎﺋل آﻣدﻧد .راﺣل ﺷرﯾف ،ﻟوی درﺳﺗﯾزاردوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن درﺷش ﻧواﻣﺑر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺳﻔر ﮐرد؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
وی ﺑﺎ اﺷرفﻏﻧﯽ دﯾدار ﮐرد و اﯾن ﺣس را ﮐﮫ ھردو طرف ﺧواھﺎن ﮔﺷودن ﺻﻔﺣﮫ ﺟدﯾدی از رواﺑط ھﺳﺗﻧد،
ﺗﻘوﯾت ﮐرد .ﺷرﯾف ،در ﺟرﯾﺎن دﯾدارھﺎﯾش ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دﯾرﯾﻧﮫ ﺗﻌﻠﯾم وﺗرﺑﯾﮫ ﺳرﺑﺎزان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﮑرار ﮐرد.
رھﺑران ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ از ﯾﮏ رﺋﯾسﺟﻣﮭور ﺑﺎﺛﺑﺎتﺗر و ﻗﺎﺑل ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽﺗردر رأس ﻗدرت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺧواھﻧد
ﮐرد .اﻣﺿﺎی ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﮫ دوﺟﺎﻧﺑﮫ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ ﺗوﺳط اﺷرفﻏﻧﯽ ،اﻧدﮐﯽ ﭘس از ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدﻧش ،ﻧﺷﺎن
ی ﺗﻧد وﻏﯾرﻗﺎﺑل ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ،اﺣﺗﻣﺎﻻ اودر روﯾﮑرد ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رواﺑط ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ
ﻣﯽدھد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﮐرز ِ
ﻗﺎطﻊﺗرﺑوده و ﮐﻣﺗر ھﺟوﻣﯽ ﻋﻣل ﺧواھد ﮐرد .اﻣﺿﺎی ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﮫ دوﺟﺎﻧﺑﮫ اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﻧطﻘﮫ اﯾن
دﻻﻟت را دارد ﮐﮫ ﮐﺎﺑل و واﺷﻧﮕﺗن ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری ازﺧروج ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎھم ھﻣﮑﺎری ﺧواھﻧد
ﮐرد .ﻧﺎظران ﻧﮕران ﺑودهاﻧد ﮐﮫ ﺷﮑﺳت در ﺗﮑﻣﯾل ﮐردن ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﮫ دوﺟﺎﻧﺑﮫ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﺧروج ﮐﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺎ اواﺧر ﺳﺎل ﺟﺎری از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﺟر ﺧواھد ﺷد ،ﺷﺑﯾﮫ ﭼﯾزی ﮐﮫ دراواﺧر ﺳﺎل دوھزاروﯾﺎزده در
ﻋراق اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد.
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ﭘﯾﺷرﻓتھﺎی اﺧﯾر داﻋش ،ﻓﺷﺎرھﺎ روی ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد را اﻓزاﯾش دادهاﻧد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺷﺗﺎبزده
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗرک ﻧﺧواھد ﮐرد .ﻧﮕراﻧﯽھﺎ درﻣورد ظﮭور داﻋش و اﯾنﮐﮫ اﯾن اﻣر ﺑرای ﮔراﯾﺷﺎت ﺗرورﯾﺳم در
ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ ﭼﮫ ﻣﻔﮭوﻣﯽ دارد ،ﻧﯾز رھﺑران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺗﺷوﯾق ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫدﻧﺑﺎل ﺗﻘوﯾت
ھﻣﮑﺎریھﺎیﺷﺎن ﺑﺎﺷﻧد.
اﯾﻣن اﻟظواھری رھﺑر اﻟﻘﺎﻋده ،در وﯾدﯾوﯾﯽ ﮐﮫ درﻣﺎه ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ،ﻣوﺟودﯾت ﺷﺎﺧﮫ ﺟدﯾد اﻟﻘﺎﻋده در ﺟﻧوب
آﺳﯾﺎ را اﻋﻼم ﮐرد .اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻧﮕراﻧﯽھﺎ در ﻣورد رﻗﺎﺑت ﺑرﺳرﺳرﺑﺎزﮔﯾری و ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ داﻋش و ھﻣﭼﻧﯾن اﯾنﮐﮫ
اﻟظواھری ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﭘﯾوﻧد اﻟﻘﺎﻋده ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن ھﻧوز زﻧده اﺳت ،ﺑﺎﻋث ﺷده ﺑﺎﺷﻧد اﻟظواھری اﯾن
اﻋﻼﻣﯾﮫ را ﺻﺎدر ﮐﻧد .ﺑرﺧﯽ از ﮔروهھﺎی ﺗﺣرﯾﮏ طﺎﻟﺑﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﮐﮫ آﻣﺎج ﻋﻣﻠﯾﺎتھﺎی اردوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در
ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﯾﻠﮫ ی ﺑودهاﻧد ،اﺧﯾرا ﺑﮫ )ﮔروه ﺗرورﯾﺳﺗﯽ داﻋش( اﻋﻼم وﻓﺎداری ﮐردﻧد.
ﻣﮭﺎرﺗﮭدﯾد ﺑﻧﯾﺎدﮔراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ درﻣﻧطﻘﮫ ،ﺑﮫ ﺑﮭﺑود رواﺑط و ﺑﮭﺗرﺳﺎزی ھﻣﮑﺎریھﺎ ﻣﯾﺎن ﺣﮑوﻣتھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﯾﺎزدارد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ روی ﮐﺎرآﻣدن ﺣﮑوﻣت ﺟدﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺑود رواﺑط ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮫھﺎ ﻣﺗﻌﮭد اﺳت و ﮐﻣﮏ
ﺣﻣﻼت اردوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ رﯾﺷﮫﮐن ﺳﺎﺧﺗن ﭘﻧﺎھﮕﺎهھﺎی ﺗرورﯾﺳتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دردوﺳوی ﻣرز ﻓﻌﺎﻟﯾت دارﻧد ،زﻣﺎن آن
ﻓرارﺳﯾده اﺳت ﺗﺎ روی طﯾف وﺳﯾﻌﯽ ازﻣﺳﺎﺋل ھﻣﮑﺎری ﺷود .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺑﮭﺑود رواﺑط اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗﺟﺎرﺗﯽ
و ﺗﻘوﯾت ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﻧطﻘﮫای زﻣﯾﻧﮫ وﺟود دارد ،اردو ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد در زﻣﯾﻧﮫ ازﺑﯾن ﺑردن ﭘﻧﺎھﮕﺎهھﺎی طﺎﻟﺑﺎن در
داﺧل ﻣرزھﺎﯾش ﺗﻣﺎﯾل ﻗویﺗر ﻧﺷﺎن ﺑدھد .ﺗﺣرﯾﮏ طﺎﻟﺑﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ دﯾﮕر ﮔروهھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
)وھﻧد( ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ازﺟﻣﻠﮫ اﻟﻘﺎﻋده ،ارﺗﺑﺎط دارد و ازﺳﯾﺎﺳتھﺎی آﺳﺎنﮔﯾر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن درﻗﺑﺎل ﮔروهھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ
دﯾﮕر ﺑﮭره ﺟﺳﺗﮫ و ﺣﻣﻼت ﺿدﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺧودﺷﺎن را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺣﻔظ ﯾﮏ روﯾﮑرد اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ در
ھدف ﻗراردادن ﺗرورﯾﺳتھﺎ ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻼشھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺑﮭﺑود رواﺑط ﻣﻧطﻘﮫای را ﺑﮫ ﻣﺧﺎطره ﻣﯽاﻧدازد ،ﺑﻠﮑﮫ
اﻣﻧﯾت داﺧﻠﯽ اﯾن ﮐﺷور را ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧطر اﻧداﺧﺗﮫ و ﺑﮫ ﺣﻣﻼﺗﯽ ﻣﺛل آن ﯾﮑﯽ ﮐﮫ در وﻗﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ،ﻣﻧﺟر ﻣﯽﺷود.
اﺳﺗﻔﺎده از ﮔزارش آﺳوﺷﯾﺗد ﭘرس در ﺑﺎره ﺳﻔر اﺷرف ﻏﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن.
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