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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ سپتمبر ٠٢
  

   پاکستان در افغانستان بعيد نيستنامکان برنده شد
  

و ھای مسلح مخالف دولت، که بعد ژی جديد امريکا در قبال جنگ و استقرار امنيت در افغانستان و سرکوب نيريسترات

ًاز تقريبا ھشت ماه کش و قوس در درون حکومت امريکا و حدس و گمان ھای زياد جھان، به خصوص مردم افغانستان 

باالخره توسط رئيس جمھور امريکا، دونالد ترمپ، اعالم شد، از نظر پاکستان، طوری که نخست وزير اين کشور بيان 

  .نستان نمی باشدداشت، راه حل بحران افغا

شنبه گذشته با  روز يک، نخست وزير پاکستان در مصاحبه ای که"شاھد آقا عباسی"قرار گزارش تعدادی از رسانه ھا 

ژی نظامی در افغانستان جواب نخواھد داد و بايد به دنبال يسترات«: داشت، گفته است" بلومبرگ"شبکۀ خبری امريکائی 

  ».يک راه حل سياسی بود

قبول شکست برای پاکستان . اران پاکستانی غير از اين سخن چيزی ديگر نمی شد و نمی توان انتظار داشتاز سياستمد

در افغانستان، بعد از بيشتر از چھار دھه تالش و تحمل دشواری ھای مختلف برای يافتن سيادت و قيادت در افغانستان، 

پيشبرد اھداف سياسی ـ اقتصادی ـ فرھنگی و نظامی جاه تأسيس دولتی با مھره ھای افغانی، که در خدمت پاکستان برای 

ًبناء تا آن جا که ممکن است، و توان . طلبانۀ اين کشور باشد، برای پاکستان امری نيست که به اين زودی به آن تن بدھد

صۀ  تبليغاتی و جنگ ھای روانی و چه درعر در قلمرودارد کوشش می کند که چه در صحنۀ سياست و ديپلوماسی، چه

نظامی و استخباراتی تا رسيدن به مقصد تالش ھای دولت افغانستان و امريکا را برای شکست طالب غيرعملی و بی 

... فايده بنماياند ـ حتی اگر دولت افغانستان و نيرو ھای حامی آن پيروزی ھای ھم در جنگ با طالب يا داعش و حقانی و

ياروئی با حريف برای خرد کردن روان جانب مقابل يا پنھان نمودن ًادعای که طبيعتا ھر حريفی در رو. داشته باشند

  !ترس خود بايد بدان متوسل می شود

واقعيت ديگر، اما اينست که، گذشته از جنگ ھای تبليغاتی و روانی و استخباراتی و اميدواری کاذب يا راستين پاکستان 

ای سياسی ـ قانونی ـ حقوقی درون امريکا و موضع گيری به ناکامی امريکا در افغانستان، وقتی به تعامالت و ويژگی ھ

ًھای بعضا متفاوت سياستمداران دو حزب قوی و تاريخ اين کشور با تأمل نگاه شود، از يک نظر نخست وزير پاکستان 

  :می تواند در اين ارزيابی خود تا حدودی حق به جانب باشد؛ چرا که

با تمام وجود و به ھر قيمتی، و تا ھر زمانی که خواسته باشند، حتی در ـ حکومت پاکستان در دست نظاميانی است، که ١

صورت مخالفت ھای احتمالی مردم اين کشور با دولت، و حتی با ناديده گرفتن قوانين کشور، برای پيروزی نھائی در 
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يرا دولت امريکا، ھر افغانستان سعی می ورزند؛ درحالی که در امريکا چنين الزام و امکانی برای دولت وجود ندارد، ز

چند توسط سرمايه داران اداره می شود و نفع سرمايه دار در توليد و فروش سالح و افروختن جنگ و تداوم بحران در 

جھان می باشد، انتخابی است و در نھايت مجری خواست مردم می باشد و ناگزير است به خواست ھای مبرم و جدی 

 حاکميت را، ولو بر روی کاغذ، از آن مردم می داند، به منصۀ اجراء بگذارد ـ مردم التفات کند و قوانينی را که حق

صرف نظر از اين که ھر حزبی برای دست يابی به رأی بيشتر مردم در انتخابات ناگزير است به خواسته ھای مردم 

  . توجه داشته باشند

 تصميمی که احزاب قشری مسلک اسالمی اين ًمردم پاکستان که اکثرا مسلمانان احساساتی و خشک انديش ھستند، از ھر

کشور که پوششی ھستند برای پيشرد و اجرای مقاصد استخباراتی ـ نظامی و توسعه طلبانۀ اين کشور، تا مرز وقف مال 

آی رھبران دينی اين کشور تعداد بيشماری از مردم . اس. و جان پشتيانی می کنند؛ چنانچه ھمين اکنون با يک اشارۀ آی

 تصميم اخير امريکا در قبال افغانستان و پاکستان به جاده هنند پاکستان را در اعتراضات خشم آلود خيابانی عليطالب ما

  . ھا کشانده اند

خصوص وقتی ميزان تلفات سربازان امريکا باال برود و سقف مصارف ه مردم امريکا، اما، اگر جنگ به درازا بکشد، ب

ھا شود، حتی اگر موضوع حيثيت امريکا ھم در ميان باشد، خالف تصاميم شان در حدی برسد که سبب ناآرامی آن 

دولت موضع می گيرند و در صورت لزوم دست به تظاھرات دامنه دار و سلب حمايت از دولت خواھند زد؛ به عکس  

طی به پاکيزگی مردم پاکستان، که از روی اعتقادات ديوانه وار دينی، دشمنی با ھند و دوستان ھند، اعتقاد خاص و افرا

ًو تقدس خاک و داشتن وظيفۀ آسمانی برای جنگيدن در راه اسالم، عميقا خود را ملزم به کمک به برادران مسلمان شان 

  .در ھر سرزمينی که باشد، می دانند؛ تا جائی که حاضر ھستند ھمۀ ھستی خود را در اين راه مقدس قربان کنند

. درست اوضاع کشور را ندارد) به قول امروزی ھا مديريت( و ظرفيت اداره ـ دولت افغانستان به دالئل متعدد توان٢

در وزارت دفاع کشور، ھمينطور در وزارت امور داخله، دو وزارتی که بار اصلی جنگ با دسته ھای چريکی افراط 

  . گرا و ترورستی را به دوش دارند، ھمکاری و ھمارايشی الزم وجود ندارد

 از اين که افکار و تعھدات تنظمی دارند، مسلکی نيستند و مراحل الزم را برای ارتقاء به اکثريت جنرال ھا صرف نظر

رتبه ھای باال و مھم طی نکرده اند و از اصول و قواعد نظامی و الزامات ضروری و اساسی جنگ و سوق و اداره بی 

ا اين که از ترس افتادن قدرت به خبر می باشند و از روحيۀ مورد نياز برای يک افسر در جنگ بی بھره ھستند و ي

  . ًاصال قصد جنگيدن و سرکوب طالب را ندارند... دست طالب يا به دليل ھمعقيده بودن با طالب و

وجود فساد در داخل بخش ھای سه گانۀ دولت، امر ديگری است، که دولت افغانستان را در ميدان سياست و مذاکره و 

نيرو ھای خارجی به ھر اندازه ای که . و گروه ھای خشن تر از طالب ناکام ساخته استجنگ و دفع يا سرکب طالب 

قوی باشند و توان رزمی و مورال جنگی شان باال باشد، ھر قدر که سالح ھای ثقيل و کشنده در اختيار داشته و با ھر 

ھند، از آن جائی که بار بنيادين جنگ و شدتی که بجنگند و بخواھند اوضاع را تحت کنترول داشته يا به نفع خود تغيير بد

بر دوش نيرو ھای بومی است، و نيرو ... آمادگی خنثی سازی برنامه ھای تخريبی اشرار طالبانی و داعشی و حقانی و

ھای بومی ھم به دليل ملوث بودن يا نداشتن کفايت و روحيۀ الزم رزمی يا يک سری از دالئل ديگر، از جمله داشتن 

فين مسلح دولت و پاکستان، نمی توانند از حمالت آن ھا، به خصوص حمالت انتحاری آن ھا و برپا کردن رابطه با مخال

ًبناء جنگ ادامه پيدا می کند، . آشوب و فتنه و رخنه کردن در درون قطعات امنيتی و نظامی و انتظامی جلوگيری کنند

 چھل کشور دنيا در جنگ به پشتيبانی امريکا، ادامه چنانچه تا امروز، کم و بيش ھفده سال، باوجود اشتراک بيشتر از

  .   پيدا کرده است
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ـ برنامه ھای استخباراتی و تالش ھای سياسی پاکستان، در امتداد برنامه ھای جنگی آن، نسبت به آنچه امريکا در ٣

جا به جا . ر می دھد پاکستان در راستای رسيدن به اھدافش خبست، از موفقيت ھای زيادافغانستان در صدد انجام آن ا

ی افراد طالب و حزب اسالمی و تعداد زيادی از احزاب ديگر در درون نظام، يکی از توطئه ھا و يکی ئکردن مرحله 

  . از اھداف شيطانی ديگر پاکستان است

 آخرين ميخی است که اين کشور بر تابوت آرزوی مردم ما برای داشتن يک حکومت ملی در "حکمتيار"فرستادن 

با وضع موجود و وجود فرھنگ . دو سال، يا کمی بيش برای انتخابات رياست جمھوری نمانده است. ستان می زندافغان

) که تابع رويداد ھا می باشد(تقلب وعطش بی پايان برای دست يافتن به قدرت به ھر قيمتی، و رسم کنار گذاشتن دشمنی 

، با ھمه "حکمتيار"شاھد آن بوديم، بسيار احتمال می رود که با يک ديگر و نقض عھد، آنچه در گذشته بار ھا و بار ھا 

 و حکومت قبل از آن، حتی "غنی" او وجود داد، در اثر زد و بند با اجزای تشکيل دھندۀ حکومت همخالفت ھائی که علي

  .  و امثالھم، برندۀ انتخابات اعالم شود"محسنی" و "سياف" و "مسعود" و "ربانی" و "عبدهللا" و "نور"با 

چنين  امری مشکل پاکستان را در روياروئی با امريکا، شخصيت ھای ملی کشور و انسان ھای مخالف سياست ھای 

توسعه طلبانۀ پاکستان و ايادی آن تا حدودی زيادی کاھش می دھد؛ زيرا وارد کردن ضربه به نيرو ھای افغانی از 

بسيار کاری تر است، نسبت به وارد )  ھا و متحدينشھمين طور به امريکائی(طريق يک حکومت دست نشاندۀ پاکستان 

کردن ضربه در جبھات جنگ؛ علی الخصوص وقتی چنين حکومتی بنابر وظيفه ای که از سوی پاکستان گرفته است، 

 ھمين اکنون به اشاعۀ آن "حکمتيار"ملت را به نام قوم و مذھب و زبان و فرھنگ و سمت به جان ھم بيندازد؛ چيزی که 

ًدولت رسما از نيروھای . ومتی بر سر قدرت روابط با ھند به سردی می گرايدکبا آمدن چنين ح.  وده استآغاز نم

با چنين تقاضائی از نظر حقوق بين الملل برای نيروھای خارجی دست . خارجی تقاضا می کند تا افغانستان را ترک کنند

ر اين که توسط نيرو ھای طرفدار خود دست به کودتائی مگ(آويزی برای ماندن و جنگيدن در افغانستان باقی نمی ماند 

ن مسلح دولت موجود ابرای راضی ساختن نيرو ھای خارجی تمام مخالف). بزند و شرايط را به نفع خود برگرداند

افغانستان به وسيلۀ پاکستان فرا خوانده شده به استراحت کوتاه مدت فرستاده می شوند و يا به جبھۀ کشمير اعزام می 

ن پاکستانی به افغانستان سرازير می ا مشاور"ربانی ـ مسعود"ن غربی، مانند ايام اوليۀ حاکميت ابه جای مشاور. دندگر

نيرو ھای افراطی دو باره ظھور می : و بعد از اين که آب ھا از آسياب افتاد، خليفه دو باره وارد بغداد می گردد. شوند

 ھم زدن اوضاع آرام کشور ھای هتۀ خيز به کشورھای آسيای ميانه و برای بکنند، ولی اين بار افغانستان تنھا برای تخ

اين منطقه و تنگ ساختن حلقه بر روسيه و چين و ايران مورد استفاده قرار می گيرد؛ کاری که فقط پاکستان نظر به 

 وسيع با جنگ موقعيت جغرافيائی و نظر به امکانات فکری ـ سياسی و عالئق مالی و تجاری و اقتصادی و روابط

جويان بنيادگرای مذھبی از عھدۀ آن بر می آيد و کشور ھای مانند امريکا و عربستان سعودی ھم از دو يا سه جھت 

  !مخالف آن نيست

بررسی وضعيت فعلی افغانستان، افکار و نيات پيدا و پنھان پاکستان، تجربه ھائی که ازعدم پايداری امريکا در برخی 

ست و يک سری مطالب ديگر، که قسمتی از آن در باال ياد شد، به ما اجازه می دھد که سخنان از جنگ ھا ديده شده ا

نخست وزير پاکستان را سر سری نگيريم؛ مگر اين که حکومت ھای غربی و متحدين شان که به نام سرکوب دھشت 

 نيرو ھای ددمنش وحشت افگن، به افغانستان آمده اند، عالوه به سرکوب) و نابود ساختن مزارع کشت کوکنار(افگنان 

پاکستان را بيشتر از راه تعزيرات اقتصادی، جريمه ھا، تحريم ھای مؤثر و پی گير و گسترده و فشار ھای سياسی وادار 

  . به دست کشيدن از حمايت و تمويل و تجھيز نيرو ھای افراط گرا و جانی و بی فرھنگ کنند
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 صداقت در کار امريکا ديده نمی شود، ھفده سال جنگ مؤيد اين حقيقت چون چنين قصد و اھتمام و پايداری، ھمينطور

است، بنابراين گمان من نوعی اين است، که احتمال آن وجود دارد که روزی اين خواب نخست وزير پاکستان با جھانی 

يايد؛ نمايشی از غم و اندوه و دريغ و افسوس به حقيقت بپيوندد و نمايش ديگری از بدبختی ھای ما بر روی صحنه ب

  !خيلی خونبارتر؛ نمايشی از حالتی که سگ صاحبش را نيابد
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