
 

 

با مصالحه پاکستانی وصلح چینی  "سیأ"سی  حج 

! 

   !  شدخواهان همکاری   درافغانستان کابینه تشکیل برای پاکستان از غنی رئیس    

 ! گردیم می جهان گرد ما خانه در یار                  

 پیوسته به گذشته بخش چهل و پنجم 

 

 

 محمد امین فروتن 

ها و قتی  یک سربازاز جبهه برگشته بود  نزد قوماندانش رفت و تفنگی را که از در یکی از جنگ  آورده اند

دشمن گرفته بود را به قوماندان نشان داد ، قوماندان نیز بال فاصله به سرباز مدت پنج روز رخصتی تشویقی داد 

ن فرقه در . سرباز پس از مدتی یک تفنگ دیگری را آورد و ده روز رخصتی گرفت . یک روزی که قوماندا

کرد ، از او خواست تاکتیک اش را به دیگر سربازان نیز باز میجمع سربازان و نظامیان از آن سرباز تقدیر 

نیز بالدرنگ شروع به جواب دادن کرد و گفت : قربان هر دفعه یک تانک خود ما را به دشمن گوکند ، سرباز

 میدهم و یک تفنگ را می گیرم . 



 

ی هست شیوخ عرب را نیز که ساکن عربستان اند نسبت به دیگر مزایای که از میگویند پیری را فواید

بزرگترین فائده اش موجودیت کعبه شریف است که در شهر تاریخی جغرافیای بنام حجاز کسب میکنند 

اسالم محسوب میشود واقع میباشد .  گرامی که زاد گاه حضرت محمد پیامبر یمکه یا همان ام القرأ

یکبار برای ادای حج تمتع و بصورت نامحدود برای انجام مناسک حج عمره که درحال  مسلمانان سالی

با که درکشورهای اسالمی  به شمار می آید  حاضر بهترین بهانه برای نمائیش قدرت عروسکهای

ازچندی هزینه های سرسام آوری از شیوخ حجاز بر اریکه قدرت نشانده میشوند ، که درهمین راستا 

 جوهر  در جستجوی نیز که  افغانستانما  کشورتازه به قدرت رسیده ها ی گروهی از بدینسو است 

زبــان فـــارسی قام ــعروف شعری از شاعر والمـــصداق بیت مـــبه مو تندـــهسبنام صلح گمشده ای 

نگ به " به هرسو دست می اندازند با جت  بوئی گردیم می جهان گرد ما خانه در یار:  " گفت ـــه میـــک

برای حصول صلح کاذب چادرطلب هموار ان معاصرو در آتشکده های  فرعونیان  و شدادی رفتند مکه 

 معامله کنند ، نیز  با شیطان از" ثروت" و "قدرت "درراستای ارضای غرائزشیطانی ی کردند تا 

.com/watch?v=zOmF6IoULOchttps://www.youtube 

 

 متولی جدید ارگ شریف،  !آخیرأ جاللتمآب واالحضرت محمد اشرف غنی حفظه هللا چنانچه دیدیم  

  John Kerryجان ِکری  ییاد گار تاریخی   !!"وحدت ملی افغانستان فخیمه   دولت "رئیس  و

ران اروپای شرقی محسوب ت و از مهاجیکا که از طائفه کاتولیک های ماساچوسوزیر خارجه امر

که از بازار مکاره "سیأ" سی جمع شده بودند    ینذر خواران زائران متقلب و گروهی از با میشود 

نخست ضمن سپاسگذاری از معاونت های مخلصانه خادم حرمین شریفین !!    گردید وارد عربستان 

به درباری  و انحرافی معاصر در راستای پروژه ء نهادینه سازیی فرهنگ اشرافیت  گفته میشود که 

مصرف میرسانند و ازهمین مواد بر آب زمزم شسته شده استخباراتی حین مبارزات انتخاباتی آخیری  

که  نیز شده بودند ثانیأ منتظر ماندند ریأ ست جمهوری افغانستان نصیب این گروه تازه به قدرت رسیده 

 . گیرند  را فراوظائف  دیگر استخباراتی جدیدی  برای دساتیر

https://www.youtube.com/watch?v=zOmF6IoULOc
https://www.youtube.com/watch?v=zOmF6IoULOc


 
بسوی عربستان در ترکیب هیأتی که باید رئیس غنی جاللتمآب غنی  در آخرین ساعات حرکت  چنانچه 

با حذف نام عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس غنی که  را همراهی میکرد تغییر بوجود آمده بود و

هیچ یکی از  یلی از اعضای رهبریی حزب وحدت اسالمی افغانستان برهبریی استاد محمد کریم خل

مسأله جلوگیری از نفوذ ایران در در آن حضور نداشت  " طائفه روافض شیعی!! "افراد 

افغانستان و پیشبرد کار سیاسی و استخباراتی   با دسته های از شیعیان که عمدتأ عوامل ایران محسوب 

الوه نمود که در تمامی میشوند شاه بیت مذاکرات میان رئیس غنی و مقامات عربستان بود البته باید ع

مذاکرات وجود مبارک  !! الحاج  محمد حنیف اتمر بازجوی معروف دوران رژیم کمونیست در 

اول ریاست دولت مبارکه وحدت ملی افغانستان حضور  نافغانستان و جنرال عبدالرشید دوستم  معاو

پایتخت چین   پکنأ به وقرار بود رئیس غنی طبق اجندای که ازقبل طرح شده بود مستقیمداشتند  ، 

میرفت اما جهت همراهی عناصری از طائفه شیعیان که هردوبال دولت وحدت ملی افغانستان ) گروه 

موسوم به تحؤل و تداؤم برهبریی اشرف غنی رئیس دولت وحدت ملی  و گروهی که برهبریی عبدهللا 

موده اند به کابل برگشت عبدهللا رئیس اجرائیوی دولت وحدت ملی  را به پیش میبرند ( تسخیر ن

با همراهیی چند تن از تاجران بزرگ  8131مطابق با هشتم عقرب  4182اکتوبر سال  81ودرصبحدم 

" طائفه روافض شیعی!! و محمد محقق  معاون دوم رئیس اجرایوی دولت افغانستان که از همان 

ایتخت چین سفرکرد و به پکن پمیباشد عبدالعلی مزاری  شهید گروه سازمان نصربرهبریی و از "

 مورد استقبال مقامات بلند رتبه جمهوری خلق چین قرار گرفت . 

 
https://www.youtube.com/watch?v=iXvzFYM6Y8g#t=16 

 ! کستانیپا مصالحه ءصلح چینی با                                     

 

https://www.youtube.com/watch?v=iXvzFYM6Y8g#t=16


 
 

ریزی شده بود و تعمدی در  ها پیش برنامه از هفته اشرف غنی رئیس حکومت کابل شده که سفر  هرچند گفته

گذرد، به جز سفر حج عمره به عربستان سعودی،  کار نبوده، اما در یک ماهی که از آغاز کار آقای غنی می

و انتخاب چین به عنوان هدف نخستین سفر اش بود، به هیچ کشور دیگری سفر نکرده  که وعده انتخاباتی

اما مهمترین موضوعی که میان هیأت افغانی و مقامات چینی به  .تواند پیام خاصی داشته باشد خارجی او، می

چین برای آوردن صلح در افغانستان بود که حیث " نقل مجلس " مطرح میگردید همانا میانجیگریی 

 رامشترک سه جانبه  نشست که دارد تالش چین ، : وشتن گزارش ترین تازه در رویترز خبرگزاری

 اختیار در اسنادی ،بود  نوشته رویترز.نماید برگزار پاکستان و افغانستان در صلح کردن فراهم برای

 اشتراک طالبان رهبران از شماری و پاکستان افغانستان، گان نمایند نشست، این در است قرار که دارد

ن گزارش که چین تالش میکند تا به منظور تحقق  صلح در افغانستان کنفرانس آگاهان با شنیدن ای .کنند

سه جانبه را تشکیل می دهد آنرا یک پروژه ای استخباراتی دانیستند که فقط میتوان آنرا از جنس 

پاکستانی دانیست ، زیرا پاکستانی ها از همان آغاز تشکیل کنفرانس بن با سقوط رژیم طالبان که آنرا 

میدانیستند بصورت عربستان و دیگر شبکه های صغیر و کبیر  -شبکه های استخباراتی پاکستان مولود 

منطقوی ساختن بحران افغانستان بر محور  با ماجراجویانه وارد کارسیاسی و نظامی گردید که همانا

ه حین ب ۰۹چین است که با مجبورساختن  اخراج نیروهای امریکائی ووعده های کاذبی مانند  دهه 

استراتیژیکی را ایفا نمایند اما نقش  خود نیز برای افغان ها قدرت رساندن طالبان در افغانستان 

و اقتصادی ، فرهنگی امور امنیتی منطقه را باور بر این است که از یکسو شرائط سیاسی تحلیلگران 

بریی حامد کرزی سال گذشته و در حاکمیت رژیم مافیائی بره  ۳۱منطقه به شمول افغانستان بویژه در 

جهان و نوع  کنونی حاکم بر  نموده است و از جانبی هم در حال حاضر با توجه به فرآیندبنیادیی تغییر 

در پرتو چنین ، پارامتر های مدیریت این دهکده را نیزتغییر داده است و دهکده جهانی این زندگی در

که هیچگاه با تعریف منافع تک  کنند مدیریت منافع  کشورهای گوناگون نیز تعریف جدیدی را پیدا می

تکی از کشورها در قرون گذشته همخوانی ندارند . لهذا ساده اندیشی خواهد بود که درعصر گلوبال 

به غارت  هیچ گونه اثری را نخواهند داشتکه کنونی با بکارگیریی شیوه ها و تاکتیک های قدیم 

هان سومی و عقب نگه داشته شده نیز با . و باید گذاشت که کشورهای ج کشورهای ضعیف پرداخت 

چنانچه متصل با نوع مناسبات با تمامی کشورهای جهان را تعیین وترسیم کنند . مندی عقالنیت و خرد 

سفر رئیس غنی به چین نوازشریف صدراعظم پاکستان نیز به چین سفر کرد و در آنجا وضع همه 



یژه سربازان امریکا با مقامات چینی مورد بحث جانبه  افغانستان را پس از خروج نیروهای خارجی بو

و گفتگو قرار دادند و اطمینان حاصل نمودند که هیچگاه نه میتوانند با تنهائی و بدون کمک خارجی ها 

 -بالخصوص ایاالت متحده امریکا به وضعیت همه جانبه افغانستان در تمامی حوزه های سیاسی 

نوازشریف و هیأ ت همراه اش واقع که باعث  نا امیدیی فرهنگی رسیدگی صورت گیرد این چیزی بود 

 گردید .

 

 

؟  یک دست آورد تش افغانستان توسط آرتش پاکستان تربیت افسران ار

 ؟  آخرین بقایای فرهنگ و تمدن یک ملت پروژه انهدام  تقویت یا 
مقام بلند پایه نظامی پاکستان برای با برگشت رئیس  غنی وهمراهانش  از سفر کوه قاف چین چندین 

طی یک هفته آخیر بنام رئیس غنی به چین یافتن تپش قلب زمامداران افغان بویژه پس انجام سفر 

آمادگی برای سفررئیس غنی به شمول راحیل شریف لوی درستیزارتش پاکستان، ورضوان اختر رئیس 

که هر مقام ارتش پاکستان به کابل سفر به کابل سفر نمودند و هرباری  ISIاطالعات ارتش آنکشور 

نموده انداجندای مذاکرات وگفتگو های مقامات افغانستان با رهبران پاکستان نیزتغییر داده شده است . 

وسرانجام به چند مواد مهم توافق نمودند  تا در مذاکرات میان هیأ ت افغانی و مقامات پاکستانی مطرح 

از سوی دفتر ارتباط عامه ارتش پاکستان منتشرشده است ی که گردد . از آنجمله در یک اعالمیه ا

رؤس آخرین  اجندای گفتگوهای هیأت افغانی با مقامات پاکستانی را که حاوی محتوای عمومی میباشد 

 انتشارداده است . 
https://www.youtube.com/watch?v=52QSqkgMxCw 

 بتاریخ که نوازشریف سفر اما کند آغاز نومبر ۳۱ بتاریخ را اش مسافرت غنی آقای قراربود چند ره

 ملی وحدت دولت رئیس  غنی اشرف  سفررسمی لهذا بود شده تنظیم قبل از بریتانیا به نومبر ۳۱

 از پس  غنی سرئی آقای است قرار.  گرفت خواهند صورت روز ۳۱ مدت برای ۳۱ بتاریخ افغانستان

 قصر در است شده آوری یاد غنی اشرف همتای عنوان به  وی از که حسین ممنون با وگفتگو مالقات

 سوی از که شامی ضیافت در سپس و داد خواهند انجام گفتگو و مالقات پاکستان جمهوری ریاست

https://www.youtube.com/watch?v=52QSqkgMxCw


 رئیس چنانهم.  کرد خواهند اشتراک گردیده ترتیب جمهوری ریاست قصر در پاکستان جمهور رئیس

 کنفرانس یک در و گفتگو پاکستان صدراعظم نوازشریف با صدارت قصر در نومبر ۳۱ بتاریخ غنی

 با غنی رئیس های مالقات تمامی در که است ذکر قابل. یافت خواهند  حضور  مطبوعاتی مشترک

 اولیه و عمده مسائل ازجمله افغانستان با پاکستان های کمک نوع و امنیتی مسائل پاکستان سران

 نظر در نیز ضیافت یک پاکستان صدراعظم نوازشریف سوی از که شده گفته.  شد خواهند محسوب

 .گردید خواهد انجام دوکشور نظامی و ملکی رهبران اشتراک به که است شده گرفته

https://www.youtube.com/watch?v=Qcw6IlVLcEQ 

اما مطبوعات پاکستان از قول منابع امنیتی که در مذاکرات رئیس غنی و مقامات عالیرتبه پاکستان 

حضور داشتند گزارش دادند و آنچه راکه در مذاکرات میان رئیس غنی و مقامات پاکستانی مورد بحث 

 قرار گرفته بود اینگونه افشأ نمودند .

 
پ کراچی تحلیل کوتاه مگر مؤجزی را بقلم سیف هللا خالد  روزنامه  شبه اسالم گرای امت چا

عضوهیأت تحریریه امت و تکبیر  بر نخستین سفر رسمی رئیس جمهور افغانستان آقای اشرف غنی  

درشماره روزیکشنبه خود نگاشته است که سفر آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان   سبب گردید 

نستان و منطقه را یکبار دیگر مورد ارزیابی قرار دهد اینکه در تا پاکستان نقش محوری خود در افغا

راه پیدا کردن سلطه  بر تمامی قدرت در افغانستان آقای اشرف غنی با چه مشکالتی مواجه است و 

پاکستان بویژه آرتش این کشور تا چه اندازه در مسائل منطقوی نقش دارد مسأله اصلی ی میباشد که در 

 هویدا گردید .پرتو انجام این سفر

https://www.youtube.com/watch?v=Qcw6IlVLcEQ


 

سفر اشرف غنی به پاکستان  آنگاه که از آغازاین سفر  با مذاکرات و  ، از نظر تمامی آگاهان امور

گفتگو با جنرال راحل شریف رئیس ستاد ارتش پاکستان آغازگردید برای پاکستان از اهمیت ویژه ای 

که پاکستان میتواند با ادامه همان برخوردار است . روزنامه از قول منابع نامعلوم امنیتی نگاشته است 

استراتیژیی صحیح در باره افغانستان در وجود تیم متخصص در امور اقتصادی و سیاسی برهبریی 

اشرف غنی بحیث یک شریک مساوی در قضیه افغانستان با دنیای دیگر مقابله کند .پاکستان بصورت 

ب پاکستان باور دارد که یک افغانستان روشن استراتیژیی خود را بر سر میز اشرف غنی گذاشت و جان

آرام و صلح دوست برای تحقق استراتیژیی پاکستان از اهداف مهمی بشمار می رود . اما درعین 

نگرانی های که از آنسوی سرحد به پاکستان متوجه است نیز نه میتواند نادیده بگیرد که در این سفر 

پاکستان داد که موجب اطمینان و تسلی جانب  آخیراشرف غنی  بصورت واضیح  قول و قرار های  به

پاکستان گردید . البته اکنون حل چنین مسائل مربوط به شخص رئیس جمهور غنی میباشد ما با 

 وضاحت و صراحت به گوش مقامات افغانی چه در کابل و چه در اسالم آباد رساندیم که :

یت و ثبات پاکستان را به نرت میگیرد امبا حمالت پی درپی که از افغانستان بر خاک پاکستان صو : ۱

چنانچه بسیاری شبکه های جاسوسی منطقه با استفاده از خاک افغانستان علیه مخاطره انداخته است .

 پاکستان عملیات انجام میدهند برای پاکستان به هیچ صورت قابل تحمل نیست .

در سدد ایجاد موانع در راه   هندکشوررئیس غنی نیز بر این باور است که در برخی زمینه ها  : ۲

غانستان هند در اف و نفوذ  مناسبات افغانستان و پاکستان می باشد . لهذا وی با جدیت در سدد کاهش نقش

 آقای غنی درمالقاتی که با رئیس ستاد ارتش جنرال راحیل شریف داشتهمین منابع گفتند که  است  .



 

با مخالفین پاکستان عمل نموده و از نقش و نفوذ هند در با الفاظ واضیح به پاکستان اطمینان داد که  

افغانستان کاسته خواهد شد . مسره آمیز ترین تحلیلی که در  روزنامه امت که سخنگوی ارتش بویژه 

پاکستان آنجا و آنگاه به نظر می آید که نظام و تشکیالت سیاسی  ISIسازمان اطالعات نظامی 

و سیاسی تقسیم میکند و به باور نویسنده یادداشت منتشره در  افغانستان  را نیز با نهاد نظامی

روزیکشنبه روزنامه  امت چاپ کراچی ازاینکه هیأ تی که آقای غنی را همراهی میکند در آن نمائنده 

 گان تمامی نهاد ها اعم از ملکی و نظامی حضور دارند و این سبب اطمینان بیشترپاکستان میگردد ،

 

با  رئیس جمهور در باره برخی مسائل موافقه صورت میگرفت در بسیاری مواقع  زیرا در گذشته اگر 

در مخالفت با حلقه های نظامی قرار میگرفت و این کار سبب معطل شدن برخی فیصله می گردید . از 

حضور هردونهاد ملکی و نظامی در هیأت همراه رئیس غنی این انتباه بعمل می آید که فیصله های که 

نی صورت می گیرد مورد قبول هردو بخش ارتش و بخش ملکی نیز میباشد .به قول با رئیس غ

یادداشت نویس که وی نیز نقل قولهای آگاهان امور نظامی را نگاشته است حضور جنرال بسم هللا خان 

نگر این حقیقت است که اوزیر دفاع و جنرال شیرمحمد کریمی لوی درستیز قوای مسلح افغانستان نمای

ای رئیس غنی از حمایت ارتش افغانستان نیز برخوردار است .این روزنامه نوشته است که فیصله ه



خروج نیروهای امریکائی  از افغانستان بزرگترین آزمون رئیس غنی محسوب میشود البته برای اینکه 

از آزمون بخوبی بیرون آید نخستین سفرش را از عربستان و چین آغازکرد و باالخیره  به پاکستان 

رسید و رئیس غنی کوشش نمود تا در هرسه کشور طی مالقات های که با مقامات این کشور ها داشت 

نقش هند را بصورت واضیح منتفی بدانند . از سوی دیگر وقتی رئیس غنی تنها  توانیسته است با 

مشاوران دیگری را روز از مراسم تحلیف  در نخستین فرصت مشاور امنیت ملی و برخی  ۱۱گذشت 

مشاجرات برسر انتخاب رئیس امنیت ملی ووزارتهای امنیتی تا هنوز ادامه دارد نصوب کردند اما م

لهذا از پاکستان خواستار همکاری شد و به استدالل رئیس غنی امریکا نه میتواند در حوزه تعیین کابینه 

همچنان روزنامه و دیگرامور با ما همکاری نمایند همکاریی دوستان پاکستانی الزمی این امر است . 

امت تبصره جنرال متقاعد حمید گل از معماران پروژه انهدام افغانستان بر سفر رئیس غنی را نقل کرده 

است که وی گفته است سفر رئیس غنی از اهمیت زیادی برخوردار است و تقاضای  رئیس غنی برای 

ا نهایت بیشتر میسازد . به تربیت افسران ارتش ملی افغانستان توسط پاکستان اهمیت  این مسافرت ر

قول جنرال حمید گل اگر پاکستان در تربیت افسران نظامی نقشی را ایفا نمایند بدون شک از نفوذ کشور 

هند کاسته خواهد شد اما این را نیز نباید فراموش کرد که با تربیت افسران نظامی ارتش افغا نستان ما 

ن کار ما را مؤظف میسازد تا برای کمک با هرجانب عمأل با مخالفین طالبان کمک نموده ایم که ای

منازعه اهداف جانب دیگری را نیز فراموش نکنیم . زیرا این جنگ ، جنگ ایدیولوژی ها ست و برای 

 حاکمان پاکستان نهایت احتیاطی در کار است . 

 ادامه دارد 
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