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  امداد مالی امريکا به پاکستان
  و واکنش مطبوعات آن کشور

  
مکھای ميالدی خويش مطالبی را پيرامون ک ٢٠٠٩ ماه جوالی تاريخی سومۀ چاپ تورنتو، طی سرمقال"  عوام" اردو زبان ۀ ھفته نام

امريکا به پاکستان و شرايط ارائه شده  درقبال آن نگاشته است که دارای نقاط جالبی از ديدگاه مطبوعات آن کشورمی ۀ اياالت متحد

  :مذکور تقديم می شودۀ دری سرمقالۀ اينک، ترجم. باشد

صورت می گيرد، برای مردم امريکا برای پاکستان که به منظور جنگ عليه تروريسم ۀ تحددر قبال مساعدت ھای مالی اياالت م" 

ی می دھند، اما، اکنون شنيده می شود که حکومت امريکا غرض تنظيم دخل و خرچ مساعدتھای وعده داده شده، مفتشين نويد ھائ

رجه، امريکا و پاکستان به اين فيصله رسيده اند که اساس اظھار يک منبع  وزارت امورخاه ب.  عمومی خودش را تعيين خواھد کرد

قرار .  د شدنف خواھپاکستان مؤظعمومی امريکا برای ۀ غرض تفتيش و کنترول امداد مالی منظورشده، مامورين کنترول کنند

 امريکا برای  بين المللیۀاطالعات حاصله، يکی از اين کنترول کننده ھا ازطرف  وزارت خزانه داری و دومی آن از سوی ادار

ی که ظرف ده سال گذشته از سوی امريکا برای پاکستان صورت گرفته، گفته مساعدت ھای مالي.  ين خواھند شدتوسعه و پيشرفت تعي

ھمين دليل است که اين بار،  دو تن از مفتشين  و کنترول کننده ھای ه ب. می شود که در راه ھای مورد نظر به مصرف نرسيده است 

معلوم  در راه مقاصد تعيين شده به مصرف می رسد يا نه ؟  تا ھنوزًين ميگردند تا بدانند که آيا پول ھای امدادی واقعای تعيکائامري

مبربه بعد که جنگ  سپت١١ۀی در اسالم آباد مقيم خواھند شد يا در رفت و آمد خواھند بود ؟  از حادثنيست که اين مفتشين امريکائ

و حواريون وی امداد ھای عظيمی به عمل آورده و موصوف ھم به خاطر ) پرويز مشرف( حاکم سابق آغازشده، اياالت متحده برای  

} ملکی{ اکنون که حکومت جمھوری . حصول دالر، پاکستانی ھای معصوم  را به نام تروريست به جانب امريکا تحويل می داد

. يز نشده ،  تنھاحاکم سابق از اين رھگذر توانمند گرديده است رويکار آمده، گفته می شود که امداد ھای قبلی ھرگز به حساب ملت وار

وشی پذيرفته است که به امريکا به خاطر پيشبردجنگ در سوات و مالکند و ھمچنان عمليات ضد بيت هللا محسود، به خۀ اياالت متحد

 سرازير می شود، در راه سرکوبی ستانی که از طرف امريکا به پاکخواھد مطمئن شود که مجموع پول ھائمک کند، اما می پاکستان ک

  . ثر تروريسم به کار گرفته می شودمؤ

 شرايط امريکا غرض ، ًقبال. حکومت پاکستان مجبور است  به خا طر جنگ عليه تروريسم ،  امداد امريکا  را حاصل نمايد حاال،

" مشرف " ت آشکار و مؤثر، نا توان بود، ورنه در اقداما"  مشرف " بود که حکومت کستان به اين دليل قابل پذيرش نمک برای پاک

نام جنگ ما مسما شده از سوی افغانستان ايجاد ه دليل آن اين بود که جنگی که اکنون ب. بايد شرايط امريکا را با دو ديده می پذيرفت
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ايج جنگ ده ساله برای پاکستان  نت.  يل می باشنداز ھند ، امريکا  و اسرائشده و بايد ايجاد کننده ھای آن شناخته شوند که عبارت 

ا از دوستان اتحاديه به ھمين سبب است که حکام م!)  ؟. (آنقدرزيان بار بوده که اکنون پاکستان مجبور می شود امداد خارجی را بپذيرد

ی اخير مقدار اين مليارد دالر را وعده داده و کانگرس آن کشور در روز ھا١.٩امريکا قبال پرداخت وجه  .  مک مينماينداروپا طلب ک

را برای پاکستان انجام می دھد،  ولی از سوی ديگر غرض تنظيم و " احسان عظيم " پول را به سه قسط  پذيرفت و گويا با اينکار 

 کنترول امداد مذکور، مفتش و کنترول کننده تعيين نموده بدين گونه، عدم اعتماد شان در برابرحکومت پاکستان را به نمايش می

، حاکمان گذشته  و  آنمی نگرند، ولی خالف مشروط خارجی را به نظر مساعد نمردم پاکستان ھيچگاه   حصول قرضه ھای. گذارند

آنھا در قبال اين قرضه ھا ھيچ .  زيرا پول قرضه  به جيب ھای شان می رود.  موجوده چنين قرضه ھا را با خوشی می پذيرند

درچنين وقتی که امريکا در برابر تروريسم داخل نبرد .  سود آنرا مردم پاکستان می پردازندوليتی احساس نه ميکنند، چونکه مسؤ

ذ قرضه، ھيچگاه از ملت پرسيده ی خواھند بود؟  ھنگام اخگان  درحقيقت مصروف چه کار ھائ معلوم نيست که اين کنترول کنند،است

لھا به کجا می رود؟  پس از ھفت سال حکومت آمرانه و احيای نظم ميشود که چرا اينقدر قرضه را حاصل می کنند و اين پونشده و ن

جديد، مردم منتظر بودند که شايد حاال حاکمان کشور به ھوش آمده و مطابق به تقاضای عوام اجراآت خواھندنمود، مگر افسوس که 

کند ھرگزخواست مردم نبوده است ، در عمليات نظامی در سوات، وزيرستان و مال.  ھنوز ھم کاسه ليسی در برابر امريکا وجود دارد

ی برای پاکستان نه تنھا مغاير وقار و ئامريکاۀ انتصاب ماموران کنترول کنند.  حاليکه بايد در چنين حاالت رضايت مردم حاصل گردد

رول ن نبايد انتصاب کنتآ قابل اعتماد نيستند، بنابرًاين نکته نيز است که حکام پاکستان اصالۀ استحکام کشور می باشد، بلکه ثابت کنند

ی ھا فھمانده شود که امداد آنھا ميسر باشد يا نه، چنين شرايط را قبول تان پذيرفته شود، بايد به امريکائی در پاکسکننده ھای امريکائ

زنده ی غرض نظارت و کنترول، خالف امور داخلی ما بوده و ھمان طرح کمپنی ھند شرقی را زيراتعيين مامورين امريکائ. ندارند

  .ن، حکومت نبايد آنرا بپذيردابرآبن.  می سازد

ازيکطرف ميگويند . چنانکه خوانند ه ھای عزيزمالحظه می فرمايند، پاکستانی ھا ھم به ميخ می زنند و ھم به نعل:  يادداشت مترجم 

 و جھان نياز دارند و از طرف امريکا) آنھم امداد مليارد دالری( از وضعيت بد اقتصادی در کشور شان رنج می برند و به امداد 

آنھا . در امور داخلی پاکستان می انگارند" مداخله "صرف آنرا ھم نمی پذيرند و آنرا ديگر،  حتا ھيچ گونه کنترول باالی نوع م

ل دخل قبلی به جيب حکام پاکستانی رفته است و از طرفی، تنظيم مصارف و کنتروۀ ھمچنان اعتراف مينمايند که پول ھای پرداخته شد

مضحک تر از ھمه اينکه برخی ازپاکستانی ھا متأ سفانه  ، .  کشور شان می دانند" مداخله در امور داخلی " و خرچ آنرا در آينده  

ی از جانب افغانستان وانمود می کنند، درحاليکه ھمه گونه  ۀ بيشرمانه اجنگ کنونی درپاکستان و موجوديت نا آرامی ھا را به گون

.  ازخاک پاکستان نشأت کرده و به سوی افغانستان فرستاده شده است ً خونريزی پس از تجاوزنظامی روسيه ، عمدتاجنگ ، بازی و 

ھای متعدد اسالمی متعصب در دوران جھاد، به راه اندازی جنگھای وحشت ناک در شھر کابل،  ايجاد گروه خونريز " تنظيم " ايجاد 

ناشی از سياست ھای غلط . . . نی و يرورش و مسلح سازی عناصر تروريست عربی  و چچو نيز جلب ، پ"  طالبان " نام ه ديگری ب

 ، ًايس جمھور پاکستان اخيررئ" داریرز"ی با قدرت ھای استعماری ديگر بوده است ، چنانکه خصمانۀ حکام پاکستانی در ھمسوئو 

پس ، بايد در قبال گفتار . طالبان نقش عمده داشته است  اعتراف کرد که حکومت پاکستان در ايجاد ًطی مسافرتی به واشنگتن ، رسما

                           )پايان.  (ھا ، تحليل ھا ، حرکات و سياست ھای جانب پاکستان ھشيار بود 
  


