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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. مايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می ن
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب ليت اماليی و انشايی نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، سئوم: نوت 

                             م٠٩/٠٦/٢٠١٠                          ايمل خان فيضی   
  

  تبصرۀ سياسی
 

  روشن زمان وامايک واقيعت تلخ  :اظهارات اخير حميد گل
 برای افغانستان

  
با حميد گل را " شپيگل" مجلۀ بيدارکنندۀ و که مصاحبۀ جالبجهان سپاس از جناب بزرگوار عطائی صاحب محترم 

اظهارات حميد گل، رئيس اسبق سازمان استخباراتی پاکستان در حقيقت بيانگر سياست خارجی . ترجمه و نشر نمودند
پاکستان ميباشد که از سالها بدينسو توسط جنراالن 

اظهارات اين . اردوی پاکستان طرح وعملی ميگردد
 سياست پاکستان در قبال ابقه دار سستاستراتيژي

 روشن زمان اما افغانستان يک واقيعت بسيار تلخ و
  .است برای افغانستان

 به اينسو، خاک افغانستان به يک ٢٠٠٥از سال 
ميدان جديد جنگ و رقابت ميان هند و پاکستان مبدل 

اسالم آباد حکومت کرزی را رسمًا . گرديده است
 های هندی اجازۀ دسترسی متهم ميسازد که به اجينت

آی اس آی . به سرحدات غربی پاکستان را داده است
پاکستان همچنان سازمان استخبارات خارجی هند  

""RAW (Research and Analysis Wing) ،را به حمايت مالی و تخنيکی شورشيان بلوچ، از طريق خاک افغانستان 
 استخبارتی پاکستان، خبر ميدهند که طی سالهای اخير بسا مالقات رسانه های پاکستان، به قول از منابع. متهم ميسازد

های مخفی ميان مسوولين بلندرتبۀ سازمان استخباراتی هند و امر اهللا صالح، رئيس تازه کنار رفتۀ رياست عمومی 
ويزيون رسانه های پاکستانی چون تل.  امنيت ملی افغانستان، در هردو کشور،  بر عليه پاکستان صورت گرفته است

چاپ الهور و غيره، متوصل به چنين ادعا ها شده اند ) ندای ملت(چاپ پشاور،  هفته نامۀ ) مشرق(، روزنامه )جيو(
که هند از خاک افغانستان به جنگ و ناامنی ها در صوبۀ بلوچستان و صوبه سرحد دامن ميزند و حکومت کرزی در 

  ...اين راستا با حکومت هند همکار است
 پاکستان را به حمايت مستقيم از جنگجويان اسالمی در کشمير و  )ISI( هند،  آی اس آی )RAW ("را"،   ازجانب ديگر

  ...ماوئيست ها در شمال شرق هند، به هدف انجام اعمال تخريبکارانه عليه هند، متهم ميسازد
زی زيربناهای افغانستان،  ميليارد دالر را، در چوکات بازسا١٫٢دولت هند بعد از سقوط رژيم طالبان، بيشتر از 

ل بزرگ دارای گنجايش ساختن يخچاو بند برق ها گرفته تا  ها  از بازسازی شاهراه ،ازطريق پروژه های مختلف
رو به  نفوذاين پاکستان از  .به مصرف رسانده است   در کندهار و دادن صد ها بورس تحصيلی، تن ميوۀ تازه٥٠٠٠
، يکی از شرط های اساسی اسالم آباد ٢٠٠١بعد از يازدهم سيپتمبر . اس است هند در افغانستان سخت در هرافزايش

برای همکاری در جنگ امريکا در افغانستان، از حکومت بوش اين بود که امريکا نبايد، به هيچ صورت، از هند 
 به امور متاسفانه اين شرط و بسا شرط ها و پيشنهاد های ديگر اسالم آباد راجع. دراين جنگ طلب همکاری شود

داخلی افغانستان، از سوی قدرت های بزرگ جهان چون امريکا و برتانيه، هميشه پذيرفته شده است که اينکار خود 
  .يک موفقيت بزرگ برای استراتيژيست های نظامی پاکستان ميباشد

معاون رئيس جمهور امريکا، و ريچارد هولبروک، سفير امريکا برای با روی کار آمدن ادارۀ اوباما، جو بايدن، 
افغانستان و پاکستان، هردو به صراحت اين نکته را به حکومت کرزی گوش زد نمودند که پاکستان برای امريکا نظر 

مهم را در عمًال خواسته است تا نقش بيشتر و "ريچارد هولبروک طی سالهای اخير . به افغانستان بيشتر اهميت دارد
با در نظرداشت چنين يک موقف سياسی قوی پاکستان و  نقش  ". شکل دهی سياست های افغانستان به پاکستان دهد

استراتيژيک آن برای امريکا، جنرال اشفاق پرويز کيانی، لوی درستيز پاکستان و ديگر استراتيژيست های نظامی 
، يعنی افغانستان بايد در محدودۀ "کستان در افغاستان بايد تحقق يابداهداف استراتيژيک پا"پاکستان به اين عقيده اند که 

پاکستان تابحال مؤفقانه توانسته است اين ادعا  .نفوذ پاکستان باشد و دراين محدوده، هند بايد هيچ نوع نقش نداشته باشد
ارد و هريک دول جهان خود را بر غرب بقبوالند، زيرا ميداند که هيچ قدرت باالتر از دولت های جهان وجود ند

  .ميتواند از طريق يک موقف قوی سياسی و نظامی، به اهداف ملی خود نايل گردد



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات
 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت

 maqalat@afghan-german.de 

چندی قبل، طی يک مصاحبۀ با تلويزيون فارسی بی بی سی، ريچارد هولبروک، با تائيد گفته های جنراالن پاکستانی، 
وی همچنان افزود که او از اين ". ن بازی نمايدآی اس آی پاکستان ميتواند نقش خود را در مذاکرات با طالبا: " گفت

  ".پاکستان در منطقه هم نفوذ دارد و هم اهداف امنيتی مشروع" کار حمايت ميکند زيرا به باور وی 
  
 چيزيکه روش ميشود اينست که هر دو کشور ، و مصاحبۀ اخير حيمد گلتوجه به ادعا های مقامات هند و پاکستان اب

ا در افغانستان دارند و به کمک اين عناصر عمليات چيريکی را عليه يکديگر سازماندهی دست نشانده گان خود ر
 .ميکنند و هر دو کشور برنامه های خاص خود را در اين جنگ مخفی عليه يکديگر از خاک افغانستان به پيش ميبرند

  های طرح سياست بابتواندضرورت دارد که تا ن به يک سياست خارجی بسيار قوی در چنين شرايط افغانستا
  .نگهداردرياليستيک و تالش های ديپلوماتيک اين حقيقت جيوپوليتيک قرن بيست و يکم را تحت کنترول 

  
  حميد گل با سياف و ديگران

 
 
 
 
 

  
 
 
 

                

              
 

 
 
 
                                                        
           

 
ل با يکتن از قوماندانان جهادی در پکتياحميد گ  

 
 حميد گل با جالالدين حقانی

 
  

 
 

 حميد گل با مجاهدين افغان


