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  امريکا بارديگر افغانستان را به پاکستان فروخت
  در افغانستاناستمرار شرمندگی حاميان پيمان ستراتژيک و استقرار پايگاه ھای امريکا

  

يک عده، بازی ۀ  امريکا به پاکستان در لحظاتی صورت گرفت  که به عقيدۀسفر اخير ھلری کلنتن وزير  خارج

کاسه .  و امريکا به اجبار خاک مقدس ما را ترک خواھد گفت)  ؟(سياسی درافغانستان به پايان خود نزديک شده 

 عاليرتبۀ امريکا به پاکستان، اين کشور را وادار به تسليم خواھد تيأليسان استعمار جاھالنه معتقد بودند که سفر ھ

.  کرد و به خواھشات امريکا به ارتباط افغانستان و  گروه ھای تروريستی تحت حمايت اسالم آباد تن در خواھد داد

ان را به اسالم آباد اين امريکا بود که تسليم پاکستان شد و بار ديگر افغانست.  ين بازی، عکس آن اتفاق افتادااما در

 حال چه خاک را بر سر خويش می ريزيد؟! سيس پايگاه ھای دايمی در افغانستانأحاميان ت.  فروخت

ت امريکائی، شايعه بود که کلنتن پيغام خشنی تحويل مقامات سياسی و نظامی پاکستان خواھد داد تا يأقبل از سفر ھ

ی تند رو مانند حقانی که در شمال وزيرستان النه کرده دست به موجب آن اسالم آباد از حمايت خود از گروه ھا

در غير آن امريکا  با و يا بدون پاکستان دست به اقدامات .  مين صلح در افغانستان کمک نمايدأکشيده و در راه ت

مات شد که کلنتن به مقا ھمچنان تصور می. سوی پاکستان استه الزم خواھد زد که ھمانا بمباران و يورش نظامی ب

که اسالم آباد در روش خود تجديد  پاکستان حالی نمايد که روابط امريکا و پاکستان در خطر سقوط بوده مگر اين

چيزی قابل توجه اين بود که ديويد پتروس رئيس سی آی ای و مارتين ديمپسی لوی درستيز امريکا ھم .  نظر نمايد

امريکا اينبار کار پاکستان را "نظران ساده لوح اين بود لذا، برداشت صاحب .  کلنتن را درين سفر ھمرائی کردند

  ."تمام کرده و افغانستان را از شر اين کشور آسوده خواھد ساخت

کند   به اين عقيده بوده ام که علی رغم اختالفات ذات البينی بين امريکا و پاکستان که گاھگاھی ظھور میه  من ھميش

گردد،   روابط ميان کشور ھا در صحنۀ سياست جھانی تلقی میو چنين نشيب و فراز ھا يک امر طبيعی در

واشنگتن نه تنھا ھيچ زمانی افغانستان را بر پاکستان ترجيح نداده، بلکه اھميت پاکستان برای امريکا در ھر زمانی 

ه شمول تجاوز شوروی به از زمان خلق پاکستان و در جريان جنگ سرد ب.  بيشتر از افغانستان بوده است

با وجود تبارز تشنجات در روابط اسالم آباد .  ، پاکستان متحد امريکا وعضو  پيمان ھای سنتو و سيتو بودنستانافغا
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بارگی دست نشاندۀ خود را که مجھز به تسليحات اتمی است، رھا نمايد و  و واشنگتن، نا ممکن است امريکا به يک

ال کنونی، نيازمندی امريکا به پاکستان بيشتر از در ح.  به عوض افغانستان ناتوان را جانشين پاکستان سازد

دولت مستعمراتی .  دانند نيازمندی اسالم آباد به واشنگتن است و مقامات پاکستانی اين ضعف امريکا را خوب می

کابل با رھبری فاسد و فاقد دانش اصالً درين معادله نقشی سازنده ندارد تا بتواند از کشمکش ھای تناوبی  اسالم آباد 

ت عاليرتبۀ يأجريان مذاکرات مقامات امريکائی با پاکستان ثابت ساخت که سفر ھ.  و واشنگتن بھره برداری نمايد

امريکائی به اسالم آباد برای ترساندن نی بلکه برای دلجوئی و با اھميت جلوه دادن پاکستان در منطقه و باالخص به 

  .ارتباط بحران افغانستان بود

ئيد أکه امريکا محوريت نقش پاکستان را در افغانستان ت اول اين: بت داد پاکستان جواب مثتقاضای ھای کلنتن به 

تماس ھر چه که امريکا به  تقاضای پاکستان به ارتباط   دوم اين. نمود و آن را در ختم بحران افغانستان مھم دانست

سوم و . الٌ با شبکۀ حقانی داخل تماس بودندمقامات امريکائی اعتراف کردند که قب.   با شبکۀ حقانی  تن در دادبيشتر

که امريکا به نگرانی ھای پاکستان در مورد حمالت طالبان از داخل افغانستان به پاکستان گردن  اما مسسخره اين

که دولت دست نشانده  عوض اين.  ھمينجا صدق می کند" بگيريش که نگيريد"ضرب المثل قديم که می گفتند .   نھاد

کند و  کابل از تجاوزات پی در پی پاکستان شاکی باشد، اسالم آباد از مداخالت افغانستان شکايت میو مستعمراتی 

.  پس چه روسياھی ديگری برای حاميان پايگاه ھای امريکا باقی می ماند.  کلنتن ھم جانب پاکستان را می  گيرد

کارانه کوس ضد پاکستان را می نوازند، يا بايد عبدهللا عبدهللا و امرهللا صالح و ساير مزدوران شورای نظار که فريب

  . به خود لعنت بگويند و يا به باداران خويش

کلنتن ھمچنان حرکات نمايشی از خود نشان داد و حاضر گرديد که امتيازات بيشتری به پاکستان بدھد تا اين کشور 

کلنتن پا را يک قدم جلوتر گذاشته و اظھار داشت که امريکا و .   را طبق ميل امريکا به اصطالح راضی نگھدارد 

اين . چه فرخنده فضائی برای گردانندگان سياست در واشنگتن.  پاکستان مشترکاٌ با شبکۀ حقانی داخل مذاکره شده اند

ول قه قدرت اول جھانی نزد يک شبکۀ ب.  تواند در  قاموس سياسی جز شکست چيزی ديگری تلقی گردد حالت نمی

  اين شبکه ھم با غرور جواب رد می .زند و تقاضای مذاکرات صلح را می نمايد زانو می" تروريستی"خود شان 

درين جريان، نقش دولت  دست نشاندۀ کابل . دھد و روش دو پارچه ساختن طالبان توسط امريکا را خنثی می کند

  . شود به نظاره گری و ماليدن پوزش به پا ھای امريکا منوط می

کلنتن اين ادعا را که ادارۀ اوباما اخيراٌ  تھاجم زمينی امريکا را به خاک  پاکستان در نظر گرفته بود، قاطعانه رد 

گو ھای  و برعکس امريکا در صدد احيای  گفت. اين ادعا که ھرگز يک مالحظۀ جدی نبوده  است"کرده و گفت  

 درجه ئی از تھديدات چند ھفته قبل بود  که ١٨٠ برگشت اين اظھاريۀ کلنتن يک."  ستراتژيک خود با پاکستان است

کلنتن بھره برداری آی اس آی را .  اين خود افالس و ناکامی سياسی امريکا را درين قسمتی از جھان تثبيت می کند

 از شبکۀ حقانی و گروه طالبان در کويته  به ديدۀ اغماض نگريسته و آن را يک امر طبيعی فعاليت ھای استخباراتی

شبکۀ "چندی قبل جنرال مايک مولن لوی درستيز سابق امريکا اظھار داشته بود که .  ھر سازمان جاسوسی دانست

اين عقب نشينی خجالت بار امريکا در مورد پاکستان، ما افغان ھا را ." حقانی بازوی واقعی آی اس آی پاکستان است

 سری بين امريکا و پاکستان در حال تکوين  است و امريکا  ھایهبه اين انديشه می اندازد که باالی افغانستان معامل

کلنتن خاضعانه از آی اس ای خواھش نمود که از نفوذ .  بار ديگر افغانستان را به اسالم آباد به فروش خواھد رساند

افع با اين فعاليت ھای ضد من.  خود برای وادار ساختن شبکۀ حقانی برای مذاکرات صلح و آتش بس استفاده نمايد
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الت افغانستان، فرومايگان تاريخ چطور ادعا می کنند که موجوديت دايمی پايگاه ھای امريکا، افغانستان را از مداخ

  دارد؟ ون نگه میو تعرضات احتمالی پاکستان مص

شايد ادارۀ اوباما درک کرده باشد که .  ين جاست که چرا امريکا از ستراتژی قبلی خود رو گشتانده استاال درؤس

 آن بن  امريکا نخواھد رفت که يکی از نتايجکستان با سماجت بر موقف خود پافشاری کرده  و زير بار تھديداتپا

لذا، به دلجوئی . نداردرا  کنونی توانائی  پذيرش آن بود که امريکا در زمانبست در روابط اين دو کشور خواھد 

داند که امريکا ھنوز ھم به پاکستان   ھمچنان میپاکستان.  پاکستان پرداخت و به عقب نشينی ستراتژيک دست زد

پاکستان ھمچنان با . تواند محتاج است  و کاری بدون موافقت اسالم آباد به ارتباط بحران افغانستان انجام داده نمی

درک ضعف سياسی و بحران اقتصادی امريکا، ناخن افگار اين کشور را کماکان می فشارد و واشنگتن ھم درد آن 

  .  کند، الکن دندان روی دندان گذاشته و فرياد نمی کشد س میرا احسا

پاکستان يک کشور اتمی است و ھرگز مانند افغانستان "اشفق کيانی لوی درستيز پاکستان با تکبر و خودخواھی گفت 

ٌ که در زبان ديپلماسی اين يک اخطار است که پاکستان در صورت ضرورت برای ."  و عراق نخواھد شد واضحا

امريکا در آغازمعتقد بود که تھديدات، اسالم آباد را به عقب نشينی .  ی خود از اسلحۀ اتمی استفاده خواھد کردبقا

ئی جدی در شرايط فعلی رووادار خواھد ساخت، اما سرسختی پاکستان امريکا را به آن داشت که از برخورد و رويا

ان در آن داخل نباشد، خودداری ورزد و در عوض با پاکستان دوری جويد و از حل بحران افغانستان که پاکست

اين ديپلماسی امريکا برای ما افغانھا چه معنی دارد؟ فروش .  انگيزه ھای تشويق کننده را به پاکستان عرضه نمايد

دھد نه  پس بارديگر مالحظه می کنيم که امريکا پاکستان را به افغانستان ترجيح می. دوبارۀ افغانستان به پاکستان

  .تواند درس عبرت ديگری  برای ميھن فروشان بی وجدان و لوده ھای سياسی بی سر و پا باشد اين می.   آنعکس

تواند امريکا و پاکستان را به مبارزه بطلبد، زيرا خود دست نشانده و  رھبری ضد ملی در کابل ھرگز نمی

افراد احمق و فاقد شعور و .  نبی استھر نظام ضد ملی و مزدور ناگزير به پيروی از اوامر اج.  مستعمراتی است

تواند از تضاد و کشمکش بين امريکا و پاکستان مستفيد  افغانستان می"تشخيص سالم اظھار عقيده می کنند که 

تواند به حقيقت نزديک گردد که يک دولت مستقل، ملی و مردمی در کابل مستقر شود و  اين نظر وقتی می."  گردد

  .  راه ديگری وجود ندارد.  يا گرددحاکميت ملی افغانستان اح

             

   

  

 

  


