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پاکستان عالج ناپذیر است، بناًء کوشش برای تداوی کردن آن را پریشانی های  

 متوقف کنید

ً واقعبینانه است. کر نوت ترجمه: نتون جورجتون با نشر این مقاله مرد هتین فیر استاد پوساین مقاله یک تحلیل عمدتا
که ح نوشته بود وی واض قالهستان قرار گفته است. در یک قسنت مفشار بزرک از طرف پاکستانی ها و طرفداران پاک

تاده شده آی ای آی است. در این مورد مقاالت و اشارات زیادی در واشنکتن موجود است، اما از سمعید یوسف فر
 ه ناشر این قسمت گفتار این پروفیسر را از اصل مقاله حذف کرده است.رترس دعوی حقوقی وغی

اشنگتن دی سی مداوم مشغول این بحث بوده اند که سال گذشته، جامعه ای سازنده سیاست ها در و 16در جریان 
در دوان ریاست   چگونه امریکا با پاکستان ،این شریک پر جنجال و پر مشکل خود، در جنگ افغانستان معامله کند.

جمهوری اوباما روز به روز بیشتر یک توافق مجموعی شکل گرفته بود که پاکستان مشکل کار است، البته در مورد 
کل پاکستان توافق نظری بدست نیامده بود. باوجود این عدم موجودیت موافقه مجموعی در مورد مشکل راه حل مش

پاکستان ، در اواخر دوره اوباما آهسته آهسته سازندگان سیاست در واشنگتن دی سی به این نتیجه گیری رسیده بودند 
از راه   م مواضع سیاست خود به مقابل پاکستانکه واشنگتن باید کمک ها را به پاکستان کم کند و در مقابل در تفهی

فشار های واضح و عینی کار بگیرد. اخیراً در مقابل این پیشنهادات تغیر سیاست امریکا بر علیه پاکستان، ستیو هدلی 
و معید یوسف در اخبار نیویارک تایمز یک مقاله نوشتند و استدالل کردند که برای موفقیت هر سیاست امریکا در 

ستان " امریکا باید پریشانی های ستراتیژیک پاکستان را درک کند و درمورد اقداماتی نماید." البته این پریشانی افغان
پاکستان استوار است و مدعی   هندوستان بوده که بر مبنای عصبی خیالی و مفت  های ستراتیژیک پاکستان معطوف به

بیاورد. هر دوی این عالیجنابان نویسنده مقاله به خوبی در این است که نباید هندوستان رول بزرگی در افغانستان بدست 
امریکا دیگر   مورد مطلع هستند. نه تنها این که این استدالل بکلی غلط است بلکه ادعای به صورت قاتالنه غلط است.

ر ضد منافع حیاتی اقدامی نماید، و اقداماتی هم که در گذشته کرده است ب پاکستانمفت در مورد این پریشانی  نمیتواند
 خود امریکا بوده است.

اوالً، این یک استدالل کهنه ای است که پاکستان از روز ایجاد شدنش توسط آن گدائی و دعوی میکند. آز همان اول 
انگلیس ها هندوستان را تقسیم کردند و پاکستان بوجود آورده شد، پاکستان غالمغال را شروع کرد  1947وقتی در سال 

یت " اکثریت مسلمان" کشمیر به پاکستان نرسیده است. دلیل آن در این بود که کشمیر یک ملک شهزاده که چرا وال
هندوستان بر آن تطبیق نمیشد. با وجود قانون فوق و با وجود آن که پاکستان با حاکم  1947نشین بود و قانون استقالل 

کشمیر با  رده بود ، بازهم پاکستان به قصد قبضهمستقل کشمیر مهاراجه هری سنگ یک قرارداد عدم مداخله امضاء ک
بر کشمیر حمله کرد. و برخالف مدعیات پاکستان که تحقیقات شجاع نواز  استفاده از قوای منظم عسکری و ملیشه ها

به وضاحت نشان میدهد که این حرکت پاکستان یک ماجراجوئی ایجاد شده توسط دولت پاکستان بوده است. در 
هری سنگ از هندوستان تقاضای کمک کرد تا به دفاع وی اقدام کند. هندوستان اعالم کرد که به کمک مهاراجه  نتیجه

کشمیر داخل جنگ خواهد شد به شرطی که کشمیر در جمله والیات هندوستان شامل بگردد. بعد از اینکه مهاراجه 
که اکنون جزء خاکش محسوب میشد کشمیر   هری سنگ این سند شمولیت را امضاء کرد هندوستان قوایش را به دفاع

 فرستاد.
بعد از ختم آن جنگ، متجاوزین پاکستانی یک بر سه خاک کشمیر را به زور قبضه کرده بودند. هندوستان موضوع را 

در این 1948شورای امنیت ملل متحد در سال  47به شورای امنیت ملل متحد ارجاع کرد که در نتیجه آن فیصله نمره 
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به اساس این فیصله سه قدم پی در پی یا متوالی برای حل این مشکل پیشنهاد شده بود. پاکستان باید  مورد صادر گردید.
قوایش را از کشمیر خارج کند. هندوستان باید قوایش را به جز یک مقدار قوای دفاعی از کشمیر خارج کند. و سوم 

د هندوستان باید زمینه یک رفرندم عمومی زیر بعد از آنکه هردو جانب قدم های متوالی درخواست شده را تکمیل کردن
نظر ملل متحد را مساعد بسازد تا مردم کشمیر در مورد رای بدهند. گرچه تا امروز مقامات پاکستانی دعوی رفرندم 
میکنند، واقعیت در این است که پاکستان هیچگاهی قدم اول را که خروج عساکرش از کشمیر بود عملی نکرده است. 

 تنهائی مسئول برگزار نشدن رفرندم است که تاامروز هم امکان دارد.پاکستان به 
ٌ هیچ حقی در مورد کشمیر نداشته است تمام نقشه ها ی امنیت ملی پاکستان بر مبنای بدست  با آنکه پاکستان قانونا

بوجود آورده  آوردن غیرقانونی کشمیر از طریق کشتار و خونریزی بنا شده است. برای تحقق این هدف، از همان آغاز
شدن پاکستان رهبران ملکی و عسکری پاکستان در مقابل امریکا عذر و زاری میکردند که پاکستان را مشمول 
تشکیالت ائتالفی خود بسازد بخاطری که قوای عسکری شکسته و ریخته پاکستان در مقایسه به قوای منظم و قوی 

انی در کتابش به بسیار روشنی و صراحت این را حسن حق هندوستان به شدت به سالح و مهمات ضرورت داشت.
منافع امریکا را تامین  واضح ساخته است که در هردوره همکاری بین امریکا و پاکستان، پاکستان وعده کرده است که

خواهد کرد اما در حقیقت پاکستان صرف از منابع و کمک های امریکا استفاده کرده تا قدرت عسکری و بعداً قدرت 
را در مقابله با هندوستان تقویت نماید. باوجود اینکه واشنگتن از این سیاست های دروغ و دوروی پاکستان  اتمی خود

به خوبی مطلع بود ، بازهم واشنگتن با پاکستان حوصله کرده است بخاطر اینکه واشنگتن فکر میکرده است که برای 
 تروریزم به اسالم آباد احتیاج دارد.مبارزه با کمونیزم در دوران جنگ سرد و بعد برای مبارزه با 

نقطه مرکزی ستراتیژی کرایه طلبی پاکستان و عذر و زاری و درخواست پاکستان از امریکا در این است که امریکا 
باید خطر حیاتی مرگ و زنده گی را درک کند که پاکستان از تهدید هندوستان احساس میکند. اما واقعیت در این است 

این ترس ها را داشته باشد اما خودش مسئول این پریشانی و ترس هادر ذهن و ستراتیزی خود است. که پاکستان شاید 
هندوستان از نظر موقعیت ارضی بکلی قانع است و هیچ عالقه به تهاجم ندارد چه رسد به این که بخواهد پاکستان را 

از طرف دیگر شاید یک تعداد از  ملیون مسلمان دیگر. 190قبضه نماید. آخرین چیزی که هندوستان میخواهد 
هندوهای افراطی غالمغال و دعوی داشته باشند که پاکستان اراضی کشمیر را که به صورت غیر قانونی تصاحب کرده 

به چین فروخته است( اکثریت مشاهدان بیطرف و آگاه در مورد مسائل  1963) و بعدا یک قسمت را پاکستان در سال 
ندوستان حاظر است خط تقسیم فعلی بین هند و پاکستان را در کشمیر منحیث خط سرحدی منطقه اظهار میدارند که ه

بین المللی به رسمیت بشناسد. در حقیقت برای هندوستان پاکستان کدام ارزشی ندارد بجز این حقیقت که پاکستان 
پاکستان تقاضا دارد ،  تروریسست ها را منحیث وسایل سیاست خارجی خود استعمال میکند. اگر پاکستان صلح را با

بهترین راه آن اینست که عادت های جهادی خود را قطع کند و پاکستان این عادت خود را قطع کند که به صورت 
 غیرقانونی میخواهد نقشه های ارضی را با استفاده از وحشیگری و سفاکی و خونریزی تغیر بدهد.

رشوت دادن و خوشنود ساختن پاکستان ما میتوانیم درافغانستان هدلی و یوسف میخواهند که ما این را باور کنیم که با 
صلح بیاوریم. این دروغ گوئی به تمام معنی است. هردوی آنها به بسیار خوبی باخبر هستند که رئیس جمهورجورج 
دبلیو بوش کوشش کرد که این کار را بکند. در جریان هشت سال ریاست جمهوری اش،  جورج دبلیو بوش احمقانه 

و زیاده تر ازآن بکلی متعهد   ن وعده های پرویز مشرف را باور کرد که پاکستان به اهداف امریکا در افغانستانای
ً در جریان همان سال ها بود که بعد از اینکه طالبان شکست داده شده توسط امریکا با استفاده از  است. اما مشخصا

مین مشرف که به بوش وعده همکاری داده بود اما بجان آن همه به بلوچستان پاکستان فرار کردند و ه  شورای نظار
کار طالبان را حفظت کرد، تعلیم داد ، مسلح ساخت و دوباره منظم ساخت. اگر پاکستان طالبان را حمایت نمیکرد 

م امروز طالبان هیچ قدرتی محسوب نمیشدند. اگر به دست هدلی و یوسف باشد امریکا باید افغانستان را دو دسته تقدی
پاکستان کند. و یکچنان عمل دو دسته تقدیم کردن افغانستان به پاکستان بی اندازه توهین آمیز برای افغان ها است که از 

به این طرف در مقابل کوشش های پاکستان برای مداخله و اداره امور در وطن شان مقاومت کرده 1950سال های 
 اند.
 

دشمنی پاکستان را برانگیخت وبا آنکه بعداً پاکستان را به  1947افغانستان با به رسمیت نه شناختن پاکستان در سال 
رسمیت شناخت اما برای پاکستان همین کافی بود و با آنکه هیچ سندی ندارد تا امروز پاکستان ادعا دارد که افغانستان 

در وقت تقسیم کردن  1947اخته بود. در حالیکه افغانستان در سال پاکستان را به تحریک هندوستان به رسمیت نشن
اعالم کرد که مجبور نیست موافقه سرحدی  -با آنکه نظریه عمومی حقوق بین المللی مخالف آن بود –هندوستان 
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کرده  را به رسمیت بشناسد. افغانستان همچنان بر مقادیر عظیم خاک پاکستان ادعا 19موسوم به موافقه دیورند قرن 
بود و از نهضت های ملی در پشتونستان و بلوچستان دفاع کرده بود. در نتیجه پاکستان اولین سیاست "جهادی" خود را 

تنظیم کرد. در آن وقت اخوانی های افغانستان از سیاست سرکوب شدید  1974زیر نظر ذوالفقار علی بوتو در سال 
ن فرار میکردند و پاکستان آن اغخوانی ها رابرای سیاست جهادی رئیس جمهور داود خان بر ضد اخوانی ها به پاکستا

خود مورد استفاده قرار میداد. گرچه در همین وقت هم پاکستان از امریکا با عذر و زاری تقاضای همکاری در این 
منفی بعد از تجاوز شوروی در این مورد به خواهش پاکستان جواب  1979سیاست جهادی را داشت اما امریکا تا سال 

میداد. جنرال خالد محمد عارف در مورد این سیاست جهادی پاکستان گفته است که "برای این پاکستان دست به این 
سیاست زده بود که این بهترین وسیله دفاع از منافع ملی و برای نگهداری پرنسیپ های حیاتی پاکستان ... بود که 

ارجه پاکستان با ضیا هم نظر بود و نوشته است " حتی تا کمک مخفی به مجاهدین داده شود." عبدالستار وزیر خ
یکسال بعد از تجاوز شوروی پاکستان کمک های محدود تا حد توانائی خود به مقاومت افغانستان تهیه میکرد... " ستار 

 ."دلیل کمک پاکستان را چنین نوشته است" همچنان مجاهدین برای امنیت پاکستان و استقالل پاکستان می جنگیدند
پیشنهاد هدلی و یوسف نه تنها به مردم افغانستان توهین کننده است بلکه برای ملت امریکا هم توهین کننده است، 
مخصوصا آن مامورین ملکی و عساکر و صاحب منصبان امریکائی که درافغانستان  عرق  وخون جان باخته اند. 

به پاکستان ارتباط میگیرد که شدیداً طالبان و مخصوصاً  اکثریت کشته شدن ها در افغانستان مستقیما و یا غیر مستقیم
شعبه ای کشتارگر حقانی را اداره ، حفظ وقومانده میدهد. استخبارات امریکا و دیگر استخبارات دنیا معتقد هستند که 

هستند.  طالبان و گروپ حقانی دست نشانده های مستقم  تحت کنترول استخبارات  پاکستان آی اس آی و اردوی پاکستان
هنوز هم پاکستان این سیاست دروغگوئی و  11/9بلیون دالر از امریکا بعد از حمله تروریستی  33و با وجود گرفتن 

 دو روئی را  کامال ادامه داده است.
رئیس جمهور اوباما را مجبور سیایتگذاران گرچه دولت اوباما یک اندازه درک درست تری از این موضوعات داشت، 

اضافه کند بدون آنکه یک سیاست محکم فشار بر پاکستان اتخاذ  2009دازه عساکر امریکا را در سال کردند که ان
شود. در آن وقت امریکا جنگ را در افغانستان میباخت نه به خاطر این که تعداد عسکر کم است، امریکا جنگ را 

طالبان توسط پاکستان و اوج بزرگ فساد میباخت به خاطر سیاست دوامدار و فعال پاکستان در حفظ و حمایت و اداره 
و رشوتخواری در دولت افغانستان و جامعه بین المللی موجود در کابل. در حقیقیت آن ازدیاد عساکر امریکائی سبب 

زیاده تر به پاکستان تکیه کند. آن ازدیاد عسکر در افغانستان هدف بخاطر انتقال مواد به میدان جنگ شد که امریکا 
هدف باید آن میبود که فشار شدیدی بر پاکستان وارد میشد با چنان تهدیدی بر اردوی پاکستان که اگر آن  درست نداشت:

اردوی پاکستان  آن های را حمایت کند که با عساکر امریکا در جنگ هستند زنده گی خود اردوی پاکستان با خطر 
 مواجه خواهد بود.

مردم امریکا این ذهنیترا بوجود بیاورند که دولت امریکا تا حال هیچ برخالف آنچه که هدلی و یوسف میخواهند در بین 
وقت سیاست فشار واقعی را در مورد پاکستان اتخاذ  نکرده است . یگانه فشار در این اواخر این بوده است که از جمله 

ملیون آن معطل  300یک بلیون دالر از پول های حمایت از قوت های ائتالف که باید به پاکستان داده میشد، صرف 
گذاشته شد ، آن هم به دلیل آن که پاکستان از تعقیب دشمنان امریکا در منطقه وزیرستان شمالی خودداری کرد. آیا این 

 مجازات پاکستان است که پولی به آن داده نشد که از انجام کار آن خودداری کرده است؟
سیاست غلط را در مورد پاکستان در نظر دارد. در  متاسفانه به نظر میرسد که وزیر دفاع جیمز ماتیس هم همان

جریان جواب های که به سناتوران امریکائی درجریان تصویب شدن وی به حیث وزیر دفاع ارائه کرد جیمز ماتیس هم 
همان جمله مفت هدلی و یوسف را تکرار کرد که "گذاشتن قید و شرط" بر کمک به پاکستان بی تاثیر بوده است. 

این مورد چیزی گفته نمیتوانیم بخاطری که تاثیر قید و شرط وقتی معلوم میشود که گذاشته شود. به نظر  بدبختانه در
میرسد که رئیس جمهور ترمپ تصمیم گرفته است که مسئولیت جنگ افغانستان را به جنرال ماتیس داده است و او 

د که بدون موجودیت یک سیاست فشار شدید و جدی اختیار افزایش عساکر امریکائی را در افغانستان دارد. باید تذکر دا
عسکر به همان اندازه بی تاثیر خواهد بود که افزایش عظیم عساکر در سال   4000 ناچیزبر پاکستان آوازه افزایش 

 بی تاثیر بود. 2009
برای دروغگوئی و بی اعتبار بودنش جایزه داده شود. امریکا باید راهی را وقت آن گذشته است که برای پاکستان 

راست کند که از همان آغاز این جنگ به شکل بسیار قاتالنه به کجراهه برده شده است. امریکا باید به پاکستان بفهماند 
به پاکستان به وضاحت و  که به این خیالبافی پاکستان در مورد خطر هندوستان دیگر اعتباری ندارد. امریکا باید

صراحت تفهیم کند که اگر پاکستان قاطعانه و در عمل از استعمال جهادی های تروریست در هندوستان و افغانستان 
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دست نکشد ، امریکا پاکستان را منحیث یک دولت حامی تروریزم اعالن خواهد کرد. همچنان امریکا باید تعزیرات 
پاکستان ، استخبارات پاکستان و اشخاصی در مقامات ملکی پاکستان که امریکا  مشخص را بر علیه مقاماتی در اردوی

میداند که آنها در حمایت تروریست ها نقش دارند اعالم نماید. آز طرف دیگر امریکا دیگر به دعوی های مفت پاکستان 
د تمام کمک های ستراتیژیک وقعی نگذارد ورسماً خط بین المللی امروزی در کشمیر را به رسمیت بشناسد. امریکا بای

برحل مشکالت داخلی تمرکز به عوض این خیالبافی جنگ با هندوستان عسکری به پاکستان را قطع کند تا پاکستان 
به ناحق به پاکستان داده میشود به این عنوان که زیرنام کمک به همکاران بین المللی کند. امریکا باید تمام پول های که 

ای که از خاک پاکستان استفاده میکنند می جنگد، اگر پاکستان با تروریزم واقعا در داخل پاکستان با تروریست ه
سرحدات خود میجنگد این وظیفه هر دولت ملی است،پاکستان  برا ی دیگران کدام خدمت خاصی نمیکند که برایش 

داده شود که که همکاران بین  منت دارخانه جور شود و برایش پول اضافی  داده شود. تنها در صورتی به پاکستان پول
المللی تثبیت کنند که تروریست های در آنجا هستند که باید ازبین برده شوند. این یک مشکل خطر اخالقی است .  به 

در اولین عوض این که به پاکستان جایزه داده شود که به نگهداری و  ذخیره کردن این تروریست ها بپردازد وبعد 
اره برای مقاصد خود برای عملیات بفرستد، امریکا باید به پاکستان جایزه بدهد که این دوب آنها راممکن موقع 

 تروریست ها را ایجاد نکند.
دولت ترمپ تا حاال سیاست خود را در مورد افغانستان و پاکستان مشخص نکرده اند و به نظر میرسد که مثل دیگر 

ن، وزیر دفاع جیمز ماتیس ، مشاور امنیت ملی اچ آر سیاست هایی دولت ترمپ، هریک ، وزیر خارجه ریکس تلرس
مکمستر، و مشاور خاص ستیو بنون هرکدام سیاست های مختلفی را انکشاف میدهند.  آوازه های که از قصر سفید 
بیرون می آید نشان میدهد که این دولت یک پالیسی محکم تری را در قبال پاکستان اتخاذ خواهد کرد. آگر واقعاً چنان 

د این یک خبر خوش است و این همان خبری است که هدلی و یوسف برعلیه آن میخواسته اند اقدام پیشگیرانه باش
 نمایند.
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