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 42/11/4112         احمد ذکی هوشمند
 

 ترس از هند؛ منطق دخالت پاکستان در افغانستان!
 

سابق پاکستان در امریکا، در این اواخر گفته است که "منطق دخالت پاکستان در افغانستان حسین حقانی، سفیر 
 همواره به خاطر ترس از هند بوده است. 

از دستگاه های حکومت پاکستان حضور هند در افغانستان را حتی اگر نظامی یا امنیتی هم نباشد، تهدید می پندارد." 
ه حقیقت تازه ای را افشاء کرده است به نیکی بر می آید که ستراتیژیست های اسبق پاکستان کگفته های این مقام 

ء اام کشور با هم برادر و مسلمان در مالنظامی پاکستان با وجود آنکه از حسن همجواری و احترام متقابل میان دو 
ی دیگری و در حضور رسانه های جمعی منطقه یی و فرا منطقه یی حرف می زنند در نهان حرف و حدیث ها

 ۀ اسالمی نمی باشد.یک کشور و یا جامعدارند که سزاوار تفکر مقامات 
اسبق پاکستان در حالی پرده از روی بعضی واقعیت ها بر می دارد که مقامات افغان پیوسته حکومت های این مقام 

جنگ های  ولمسؤپاکستان را در گفتار و امل شان غیر صادقانه توصیف نموده و حاکمان نظامی آن کشور را 
خانمانسوز افغانستان می دانند. چنانچه حرصی که نظامیان پاکستانی به خاطر ثابت ساختن شان به انوان ژاندارم 
منطقه بودن در سر می پرورانند، آنان را واداشته است تا حتی روابط نیک دو کشور دوست افغانستان و هندوستان 

 اشته باشند. را به دیده شک نگریسته و همواره از آن ترس د
ۀ افغانستان و هندوستان حاکی از روابط خوب بین ملت های دو کشور بوده و این گونه تاریخ چندین هزار سال

روابط تا حال همچنان ادامه داشته و آن کشور دوست به منظور دستگیری ملت زجر دیده ما ساالنه تعداد بی شماری 
و معاصر به کشور خود داوت نموده و آنانرا جهت خدمتگذاری  از جوانان کشور را به منظور فراگیری الوم جدید

 به هموطنان شان آموزش و تربیت می نماید.
حسین حقانی در ضمن، یک واقعیت دیگری را نیز افشاء نموده است که "پاکستان نمی خواهد با حکومت افغانستان 

یل نماید."  این گفته نیز بیانگر این دوست باشد، بلکه در تالش است حکومت دلخواه خود را در این کشور تحم
واقعیت می باشد که دخالت نظامیان آن کشور تا زمانی ادامه خواهد یافت که حکومت مورد پسند پاکستان در کشور 

ۀ دست نشاندما پیروز گردد. اما حاکمان نظامی پاکستان این درس را از مردم افغانستان گرفته اند که حکومت 
یم طالبان که یک ه نپذیرفته و مورد قبول مردم شجاع  و غیور ما نمی باشد. چنانچه رژپاکستان را به هیچ وج

ۀ پاکستان بود، مورد قبول ملت آزاده ما قرار نگرفته و به دست همین ملت سر بلند سرنگون حکومت دست نشاند
از مداخالت پیدا و پنهان  گردید که به نظر آگاهان مسایل سیاسی درس بزرگی بوده است به نظامیان پاکستان تا دست

برداشته و بگذارند ملت های دو کشور مسلمان در کنار هم و با در نظرداشت حسن همجواری و احترام متقابل 
 زندگی مسالمت آمیز را توأم با اخوت اسالمی داشته باشند.

"گروه های  سابق پاکستان در امریکا این موضوع می باشد که گفته است:خنان سفیر ۀ قابل مکث در سنکت
تروریستی را که پاکستان برای تأمین منافع خود تربیت و تجهیز کرده بود، امروز به دشمنان خود آن کشور مبدل 
شده اند." نامبرده از لشکر طیبه به انوان مثال یاد آوری کرده و افزوده است: این لشکر که به منظور آماج قرار 

تجهیز می شد، امروز تهدید بزرگی است به منافع خود پاکستان که  دادن منافع هندوستان توسط پاکستان تربیت و
حتی نظامیان این کشور نمی توانند آنان را در کنترول خود نگهداشته و هر آن می شود بر ضد کشور حامی 

 تروریزم استعمال شود.
ر آمده هر چند حکومت ملکی در این کشور به ریاست جمهوری ممنون حسین و صدارت نواز شریف روی کا

ۀ نظامیان آن کشور در ادار ۀگسترد ۀیاد آور می شوند نفوذ و سلطاست؛ اما آنچه تحلیلگران سیاسی و نظامی از آن 
پاکستان بوده و این خود می تواند سیاست خارجی پاکستان را که همانا تضعیف و تخریب کشور های همسایه 

نظامیان و جنراالن متعااد آن کشور چرخانیده و تهدیدی باشد به )افغانستان و هندوستان( می باشد، به محور منافع 
 کشور های همسایه که بدون شک ملت های این دو کشور دوست و صمیمی هر لحظه از آن رنج می برند. با احترام
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