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 اهداف ستراتیژیک پاکستان 
 آی اس آیتان از دیدگاه در افغانس

 
پاکستان در  تأسیسلیان متمادی و از من الشمس است و از سا انستان اظهرافغ و مداخالت پاکستان دردست اندازی ها 

 ا تغییر زمانخالت بامه داشته است. این تجاوزات و مداتا کنون اد ،توسط انگلستانپس از انقسام هند ، 1421سال 
به بعد و حتی پیش از  1411. گاهی به شکل آشکار و زمانی هم سری و نهفته ولی از سال تغییر شکل داده است

مال تر و بر و ترداخالت و دست اندازی ها آشکار این م 1414ی وقت بر افغانستان در سال وروتهاجم اتحاد ش
ود حق داند و به خ پاکستان می« یتجزایال ءجز» ت که امروز پاکستان افغانستان راسا ییانه تر گردید و تا جاحوقی
نماید که البته ناشی از ضعف حکومت افغانستان، پیروی این ادعا را ب ه ایگونه مالحظ دهد تا رسماً و بدون هیچ می

لیم سنشاندۀ آن، پیروی از پالیسی های تدست پاکستان و طالبان  مقابل درو تضرع افغانستان  عجزاز سیاست های 
  خوش خدمتی های دیگری که از مناسبات و روابططلبانه در برابر فشار های سیاسی و نظامی پاکستان و انواع 

  گیرد. می اءمختلف پاکستان در گذشته دارد منشمردان افغانستان با منابع و مراجع  گذشته دولت
یگر از نوشته هایم در همین پورتال وزین افغان جرمن آن الین در رابطه با مداخالت مستقیم پاکستان یکی د رباری د

ده بودم را نقل کرشرق زمین درد رسیده ته و حتماً فرهیخشاعر "صائب" ن این بیت آ بر افغانستان نگاشته بودم و در
 گو کنندۀ حالت موجود است:آن باز که تکرار

 

 ابلهی است هستم پیش پیشاظهار عجز 
 عـث طغیان آتش اســتاشک کباب با

 

ی جام ماشش غیر نظ آن اثر کرد که در فیرنر والیت ک پاکستان بیش از یک هزار راکت بر که گذشت ه ایدر هفت
 زخمی گردیدند. ما و بیگناه دیگر  وطن مظلوم و ده ها هم شهادت نوشیدند

  

 ستان چه بود؟ دانید عکس العمل حکومت افغان می 
  «عازم  نسیکه برای اشتراک در کنفرا پاکستان هدایت داد جنراالنیا تقبیح این عمل شورای امنیت ملی ب

 « اسالم آباد بودند، اشتراک نکنند
 

 و شرم آور.  چه خجالت آور
 

زنند که به آنها اجازه داده شود که خود از خاک شان دفاع  امیس ملی کنر داد میافع نوو مد که مردم شجاع  حالی در
گردد. اینست جوابی که حکومت افغانستان به متجاوزین  العمل آنها میدهد و مانع عکس  نمایند ولی حکومت اجازه نمی

 تواند؟  دیگری داشته می مایۀ خجالت گردد دلیل. آیا جز هراس از افشاآتی که دهد می
 

 1تــد رازـمصلحت نیست که از پرده بیرون اف
 مجلس رندان خبری نیست که نیست ورنه در

 

زید "با  «ره بیندر زیر ذ» در برنامۀ فوکس تلویزیون "سپری"ز صحبت تا که از مطلب دور نرویم اخیراً ویدیوئی ا
 و در مجموع حکومت پاکستان (آی اس آی)نشر گردید که نقاط نظر  ،مبصر سیاسی و مشاور امنیتی پاکستان، "حمید

سازد که متن صحبت او را بدون کم و کاست و تصرف ترجمه  می ءرا در مورد ستراتیژی پاکستان در افغانستان افشا
 برمال می ،که ممکن است تا کنون نزد بعضی ها آشکار نبوده باشد ،دارم تا اهداف شوم این کشور را و تقدیم می

 :سازد
 

                                                           

 1 ه گمان غالب این بیت از حضرت بیدل پدر معانی است. ولی اگر اشتباه نوشته باشم لطفاً خواننده ها اصالح ام فرمایند.
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 بر های تهاجم اتحاد شوروی سابقحتی قبل از روز  1411یک چیز را باید بدانید که پاکستان از »او میگوید: 
یتجزای جزء ال ریخیأاز نگاه تاینست که افغانستان  است.  حقیقتدر افغانستان بسیار فعال بوده  (آی اس آی)افغانستان 

ر گاز ایذخگاز است  از ، شبرغان مملواز زمرد استنجشیر مملو )؟( تنها لیتیوم نیست که وادی پ پاکستان بوده است
، الجورد بدخشان  و غیره گاز شبرغان را برده اندطرف  ها از سی سال به این درین منطقه بیحد زیاد است روس

لیون صورت تری هر ، یک معدن طالست که درک گنج استکه افغانستان یها لیتیوم نیست و موضوع اینست تن  .لذا
 ن نهفته است. آ ر دردال

افغانستان وجود داشته است. چرا اتحاد شوروی آنجا آمد؟ تنها تصرف همیشه تقال برای  .البته موقعیت جغرافیائی آن
. پاکستان باید سرنوشت خود را بدست خود ه همین منظور آمده استب . امریکاموضوع موقعیت جغرافیائی آن نبود

توانائی آنرا داریم که امریکا را هم شکست دهیم زیرا راه تدارکاتی از  و ما اتحاد شوروی را شکست دادیم گیرد.
چگاهی در هیاین منافع  منافع بزرگی در افغانستان دارد و پاکستانشما خوش داشته باشید یا نه   .گذرد پاکستان می

 .پاکستان نا دیده گرفته نشده است ات امنیتیتأسیس
 

یک  (آی آی اس)است که  کند یک اظهار نظر مزخرف مداخله میدر افغانستان  (آی اس آی)اینکه گفته میشود  :اول
ه ایم اس بودممنفعت ستراتیژیک در افغانستان دارد، پاکستان منفعت ستراتیژیک در افغانستان دارد و ما همیشه در ت

( هیچ نوع تماس قوی آی اس آی)کنند و طالبان پشتون هستند.  دو طرف سرحد زندگی می هر چون قبایل پشتون در
 پاکستان ریشه ندارند. رد ید هایها و هزاره ها ندارد زیرا چنان نژا بکها، از با تاجک

 منطقه واقع شده است. درین که از نگاه ستراتیژیک کنترول  ذخایر مواد سوخت  :دوم
 . هرمز، کانال سویز و امثال آن نایکنترول راه های تجارتی و بحری مثل مله کند، تنگسوم: 
 .ریب مفهوم اسالم سیاسیتخ  :چهارم

 روسیهمحاصره و بازداری  :پنجم
 باز داری چین.  :و ششم

 

 باشید. ،مرکزیسیای قلب آ ،تواند که در افغانستان نها زمانی بدست آمده میداف ستراتیژیک تـــن اهـام ایـمـت
 

 آیا طالبان خوب و بد وجود دارد؟سوال: 
 .هنگاه پاکستان بلی و از نگاه امریکا ن ازجواب: 

  

فغانستان ا که ازدر روم ایجاد گردید  (سی آی ای)از نگاه پاکستان تحریک طالبان پاکستان، گروه شورشی که از طرف 
د هستند. طالبان بشوند، از نگاه پاکستان  شوند و به پاکستان فرستاده می کند و در افغانستان تجهیز می عملیات می

 فعالیت دارند. گروه هایدر وزیرستان شمالی و جنوبی  پاکستان با آنها می جنگد واینها طالبانی هستند که اردوی 
 و مال فضل هللا.ت هللا محسود و حکمت هللا محسود بی
ه علیه د ننو امریکائی ها می جنگن قوای ناتو جناح مقاومت افغانستان هستند که علیهنگاه پاکستان طالبان خوب  از

 علیه آنها هم نمی جنگد.   کستان آنها را پشتیبانی نمی کند وپاکستان. پا
کستان کند زیرا پا ه پاکستان مقاومت میست کا جنگد و این چیزیه پاکستان علیه این طالبان هم بخواهد ک امریکا می

 فکر آیندۀ خود باشد. اتحاد شمال با ایران بسیار نزدیک است و طالبان با پاکستان بسیار نزدیک خواهند بود. ه باید ب
انی ها بسیار ناراحت برای ایرحضور هندی ها  ست کها این تهدید مشترکی که پاکستانی ها و ایرانی ها از امریکا

حو به ن  کهدر حالیپاکستان و ایران ین کشور لذا هر دوی ا  .راحت کننده استپاکستان بسیار ناولی برای کننده نیست 
واهند خ افغانستان داشته می توانیم، لذا باید امریکائی ها در حالیکه می موافقه داریم که نقش ستراتیژیک در دو جانبه

 «.پاکستان و ایران هم مذاکره کنند از افغانستان خارج شوند، نه تنها با طالبان بلکه با آبرو مندانه
 

 یث مفصل از این نمط بر خوان (()) تو خود حد
 
 

 پایان
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