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 جنگ ديگری، در عقب جنگ افغانستان
 از احسان اهلل ستانکزی« د افغانستان د جنگ تر شا بل»ترجمۀ مقالۀ 

 

خیرو  ویوای امريکیا و نیاتو و      در رابطیه بیه   مجهیو   گیریعضی ، مواامريکی  ناکامی پالیسیی دو سیالۀ افیزايی نیرو یای ن یامی      
 ،جنیگ  جريیان کنیونی   . نبیود امنیید در تمیاش ک،یور، جنیگ جیاری در افغانسیتان را بیه پیایی کی حساسیی ک،یانی ه اسید             وسعۀت

کیه بیر    یی تیاريک  یا ه پیرد  . منبع اصلی و علد خاص آنیرا بیرمس سیاخته اسید     ،ک،ور ای منطقه و جهان جیوپولیتیکا  اف 
آينی   افغانسیتان تیا حی ود زيیاد بیه تی  یر و        . شون  ک،ی ه ش ه بود با کذشد  ر روز دور میکردنی  پنهانبرای روی اين جنگ 

کن  که نجات افغانستان و افغانها مبارز  واوعی  حقايق و وجايب کذشته و حا  حکم می . نتايج  مین جنگ پنهان وابستگی دارد
وح ت و  وشیاری در برابر دشواری  ا و ته ي   یای موجیود    نتیجۀ اکر بزرکان افغان بی ار ن،ون  و در. باش و جاوي ان می 

ايستادکی نکنن ، مصیبد ملی ما عمیق تر خوا   ش  و افغانستان در برابر ب،ريد و تاريخ مايه و مثا  تمسخر و عبرت خوا   
ديگیر از   افغانسیتان رود کیه میردش فسکید ديی        اب کنیم، امکان و امی  آن میدر عین حا ، اکر ما  مه راه بهتر را انتخ. کردي 

سیر خیود را از خیا  و     يکبیار ديگیر  وريیب الوویوت تیاريخی     بتوانن  حین ظلمید حیوادث   ريختان ن خون و اشک ر ايی يافته و
 .ه نموده و برآورده سازن زن  مج دًاخاکستر بلن  نماين  و آرزو ا و خواب  ای بی جان ملیون  ا شهی  م لوش ما را 

 

جنگ پنهانی و عوامل آن اسد که وطن و وطنی اران میا را در يیک رهیاررا ی تیاريخی       ی در موردتحلیل ۀ  ف او  اين نوشت
 .معادالت سیاسی آين   جنگ، پی،گوئی  ا و پی،نهادات در اين رابطه موضوت دوش نوشتۀ  ذا را ت،کیل می   . ورار داده اسد
دو سی  مهیم کیه اشیغا  افغانسیتان را بیه ر بیری امريکیا          بايی  در رابطیه بیه    د داخلی و خارجی بحیران افغانسیتان،  در پهلوی ابعا

 ا را با دشیواری   اين جنگ جیوپولیتیک را  رره بی،تر ناپا  تر ساخته اسد و وبل از  مه امريکايی و  موجب کردي ه اسد
 :تذکر بعمل بیاي   ای مرگ آور روبرو ساخته اسد

 ا و ديگر نیرو ای ذي خل ن امی از مردش، تاريخ و ک،یور میا و يیا  یم بیی ا میید سیاختن واوعیید          ع ش آکا ی امريکايی :او 
 . ای مذکور از جانب آنها

 .ر ک،ور ما به میان آم ن در نیرو ای خارجی وانکار از نتايج تلخ و ناکواری  ای که از بابد حض: دوش
د ی  و از جانیب ديگیر تمامیید  یای ملیی میا را در  میه          ،تار ای بی رحمانه ادامه میذکر از يک سو به کل ردو عامل فوق ا

 . عرصه  ای اجتماعی، اوتصادی، سیاسی، فر نگی واژکون ساخته ان 
ايجاد ائتسف  ای ج ي  ووا : اکنون نیز پروسۀ تکرار تجارب ناکاش که در د ۀ  ،تاد  مراه با فتنۀ روس آغاز يافد جريان دارد

 یا، طیرت توط یه  یای مخقیی و آشیکار سکتاريسیتی و         ملی،ه  ای فرماي،ی در مقابل پو  به من یور ايجیاد نقیاق مییان افغیان     و 
 .نمونه  ای آن استن  ،ک،ور سراسرسیاسی ساختن وومید و سیاسد در 

. لقاعی ه را از مییان ببیرد   که توسط آنها ايجاد کردي ه اسد نتوانستن  ري،ه  ای تروريزش و اي يالوژی ا یووای خارجی و حکومت
 یا از   باالی باش آنها يعنی پاکستان فرار کردن  و اکنون پررم  ای ، ا و القاع ه مج دًا به آشیانه و پرورشگاه خويی تروريسد

 ا و مربیان آنها در کوره  یای ال یور و راولدنی ی در حالیکیه سیست       تروريسد . ال ور تا کراری در حا  ا تزاز ورار دارن 
 یای   ن  و امريکا بجای آنکه تروريزش را از بین ببرد بیه وتیل افغیان   رکنن  در ک،د و کذا خقیقه و  قیل را با خود حمل می ای 

 . د   ادامه می" ديورن  " خط  طرف ردو 
 داننی  و غربیی  یا آنیرا     میی   یا  کرفتاری و از بین بردن اسامه بن الدن، کسی را که  نوز  م بعضی  ا وهرمان اسسش و عیرب 

 خوانن   ابد ساخد  و وطن اران سعوديی او را فرزن  نوت می کنن ،  يک عواش فريب مريض تاريخ و واتل دسته جمعی ياد می
 می   وی را کی و برای ری در يک منز  مجهز با تخنیک و وسايل کمدیوتری نگهنقر از اعضای خانواد 00و ( اسامه)او که 

در   یای کنیر   رزنی  کیه بین الدن در منیاطق پ،یتون ن،یین ماننی  ارزکیان يیا کو سیتان          و داشد؟ حاکمان پاکستان  می،ه ت کی  می
 .مخقی کردي ه اسد ولمرو افغانستان

 

 جنگ امریکا و پاکستان : جبر جغرافیه
تذکر يافد، حاال ديگر واضی  کرديی ه اسید کیه جنیگ در افغانسیتان معلیو  يیک جنیگ بیزرگ پنهیانی بیوده و              طوريکه در باال

 . جنگ بزرگ بازی  ای ابر و رت  ا برای ت وين يک جغرافیۀ ج ي  منطقوی می باش  مرکز  قل اين
 یا بیازی میی     جغرافیا  می،ه نقی يک می ان را بیرای روابید ویوت   ." جغرافیه پ ر تاريخ اسد: " بی جا نیسد ووتی می کوين 

طیی ویرن بیسیتم ابیر وی رت      . کرديی ه بیود   در ورن نزده جهان به صورت ُکل میان روسیۀ تزاری و استعمار انگلیی  تقسییم  . کن 
دراتوری کمونیستی روسیه و اضست متح   امريکا عرض ان اش نمودن ، در س   بیسد و يکم ايین روابید  یا مییان     مرون ا ی اي
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بیود مییان ابیر وی رت      ی یای افغانسیتان ديیوار    که کذشد کو ستان یطی يک ص  سال. رین و امريکا در حا  ت وين يافتن اسد
 . ا
ریین توانمنی ی   . بیی ار کرديی ه اسید    مگیر اکنیون ايین اژد یا    ." خیواب رفتیه  اسید کیه بیه     یيرین اژد یا : " ل ون باری کقته بودپنا

رود و احتمااًل در آين ه از امريکا نیز  اوتصادی جاپان را تحد شعات ورار داده و پ  از امريکا دومین اوتصاد جهان ب،مار می
 .سبقد بجوي 
ف اسید کیه  ی ف آن دسترسیی بیه منیابع طبیعیی از وبییل نقید،          ورادی خويی به روابتی بیا امريکیا مصی   اوتص توسعۀرین برای 

 . امريکا به نوبۀ خود راه  ای رخنۀ دزدانۀ نقوذ رین را مس ود می سازد. فلزات و ذخاير منرالی می باش 
جنگ سرد "در جريان . ن امی شبا د دارد پوستۀپاکستان از ب و پی ايی خويی مانن  اسرائیل در مناطق اشغالی بی،تر به يک 

ویرار دارد کیه بیه     ای هو اکنیون در آسیتانۀ مرحلی   . اردوی پاکستان نقی ناظر منطقوی و ووای اجیر امريکا را بازی می کیرد " 
 از  مین بابد. يک پايگاه ن امی رین و در میان ايران و رین و ک،ور ای خلیج و رین به يک د لیز انتقا  انرژی مب   کردد

 .اسد که جغرافیای پاکستان اکنون به منافع حیاتی امريکا يک ته ي  ج ي  ستراتیژيک تلقی می شود
رین دو راه را به طرف افغانستان، ايران، آسییای  . به طرف پاکستان م تها وبل آغاز يافته اسد رینلغزي ن ن امی و اوتصادی 

یر به کمک بلقو  پاکستان در حا  اعمار ورار دارنی  کیه ر بیران     ردوی اين مس. میانه و به جانب بحیر  عرب باز نموده اسد
مسیر او  رین را از طريق تنگۀ واخان با افغانستان و آسیای میانه وصل می سازد؛ مسییر  . امريکا از  راس آن خواب ن ارن 

که شا رگ نقتی می رس  مز دوش از بلن ی  ای سر به فلک ک،ی   وراُورش شروت الی پ،تونستان و بلورستان و حتی تا تنگۀ  ر
ابري،م " تاريخی  و حاکمان رین اينگونه فعالید  ای خود را در افغانستان و منطقه احیای راه تجارتی. امريکا پن اشته می شود

 .می نام ، اما در حقیقد اين امر خزي ن اژد ای رین به طرف آسیای مرکزی و شرق میانه معنی می د  " 
رین افغانستان . دان  و با آن پروژه  ای عمیق اوتصادی و ن امی را روی دسد کرفته اسد خود می رین، پاکستان را اسرائیل

 .ومد طرف ار پاکستان وجود داشته باش کخوا   تا در افغانستان ح را بخ،ی از امنید ملی خود می پن ارد و می
رنیین   ریین،  رابطیه بیه روابیط پاکسیتان و    در  ايین ک،یور  ص راع م اسبق پاکستان يوسف رضا کیسنی طی سیقر اخییر خیود بیه     

دوستی رین و پاکستان بلن تر از کوه  ا، عمیق تیر از عمیق بحیر، محکمتیر از فیوالد و شییرين تیر از        : " اظهار ن ر نموده بود
 (0310فبروری  10مجلۀ اکونومیسد، . " ) شه  اسد

پیی  از . پاکسییتان، حملییه بیر رییین خوا یی  بییود داد کییه حملیه بییر  بیه امريکییا  وشیی ار   0311رییین در سییا   ۀوزارت امیور خارجیی 
رین به زودترين فرصد به مرحلۀ ابر و رتی خوا ی  رسیی ، زيیرا نیرو یای اتیومی ریین شیا رگ        " کوادر " دسترسی به بن ر 

    .امنید اوتصادی امريکا را در محاصره درخوا   آورد
رینیائی  یا   . "  مرا یی خوا ی  کیرد    بهر طرف  رین را کرد، منبع اردوی پاکستان طوريکه تاکنون برای منافع امريکا کار می

روزنامیۀ  ." )در حرکد استن  و پاکستان را در يک آغوش کرش اوتصادی و جیوپولیتیکی خوا ن  کرفید  "کوادر"به طرف بن ر 
 (0310دسمبر  0۲مورخ " ن،نل " پاکستانی 

 

در افکیار سیاسیی   . پاکسیتان دريابنی    -برای خود در محیور ریین   یگا ه زودتر جايرن عقی ه ش ه ان  که باي   رايروسها نیز به 
  ايی دو ص  سالۀ دوره  ای تزاری و کمونیستی در رابطه به دسترسی به آب  ای کرش بحر  ن  دوباره جان می مسکو خواب

حیر  عیرب، کراریی   روسیه وادر خوا   بود تا از طريق ب. براع م آسیا خوا   ش " ملکۀ " روسیه به کمک پاکستان . " کیرن 
 (0310سد کا ۸، مورخ "پراودا " روزنامۀ ." ) به بحر  ن  و متعاوبًا به تنگۀ  رمز راه ياب  "کوادر"و 

 پاکستان، تحلیلگران پنجابی و روزنامه نگاران از  مۀ اين بازی  ای پنهان و آشکار آکیا ی کامیل دارنی  و کوشیی میی     اردوی 
، "کاشغر"رین  مکاری  ای  مه جانبه نماين ، تا رین از طريق افغانستان، آسیای مرکزی،  کنن  تا برای ت اوش بقای پاکستان با

 . و وراُوروش خود را به بحر  ن  و سد  به منابع نقتی در حوز  خلیج برسان  "سینگیانگ"
را بیه مییان    یي   یاي اتحاد رین و پاکستان طويل الم ت و ستراتیژيک بوده و برای ک،ور ای منطقه و مخصوصًا افغانستان ته 

 ن  به نوبیۀ خیود بیاالی در     . به رین   يه داد" شکتگاش " ،میر را به ناش کپاکستان يکی از دره  ای 19۹0در سا  . می آورد
 .مذکور ادعای ارضی دارد

تقويید کیرده   جنرا  ايوب خان اين دره را بخاطر آن به رین داد تا اين ک،ور را از لحاظ ن امی در برابر  ن وستان و روسییه  
ب ينترتیب پاکستان برای ریین و روسییه مسییری را ک،یوده اسید کیه در سیط  بیین المللیی تیوازن را بیه ضیرر امريکیا و              . باش 

 . غرب دور می   
 

 نبوغ شیطانی نظامیان پاکستان 
بیازيگران  وشییار آن   کن  و خود يکی از  طوريکه تذکر يافد پاکستان در اين بازی بزرگ و مهم جهانی سهم مهمی را ايقا می

 .اسد
ییانی در وبیا    ک. جنرا  کیانی به مثابۀ حاکم اصلی و رت در پاکسیتان بی ينترتیب  یم بیازيگر و  یم ن یارت کیر ايین بیازی اسید          

م،یهور بیود از ضیعف سیاسیی     " شییر پنجیاب   " رنجیید سینگ کیه بیه      . را پیاده می کن  " رنجید سنگ" افغانستان ستراتیژی 
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 ا باي  مج دًا به کوه  ا ران ه  کرد که افغان و بی غیرتی شاه شجات بخوبی آکاه بود و  می،ه تکرار میامیر دوسد محم  خان 
 .نها کمک صورت بگیرد که آنها از پی،اور و سائر مناطق بگذرن آشون  و صرف ووتی به 

نهیا بیاور دارنی  کیه کییانی بیه       آکیانی نیز مثل رنجید سنگ در میان ر بران پنجابی به عنوان يک جنرا  دلیر م،هور اسد، و 
 . ا اجازه نخوا   داد تا پاکستان را پارره پارره کنن  امريکايی

در پايان اين مسوات کییانی  . با رئی  جمهور امريکا اوباما در وصر سقی  مسوات نمود 0313جنرا  کیانی در ماه اکتوبر سا  
جمیست آتیی را   " واشنگتن ُپسد " بع تر روزنامۀ . یز اوباما کذاشديادداشتی را که در رهارده صقحه ترتیب يافته بود باالی م

امريکیا وصی  دارد پاکسیتان را    . امريکا میخوا   اوت ار امور پاکستان را ب سد خود بگیرد: " از يادداشد مذکور به ن،ر رسان 
از آن اسید تیا پاکسیتان غییر      ی ف اصیلی سیتراتیژی امريکیا عبیارت      . با رنان يک بحرانی سردرار سازد که از کنتیرو  برايی   

  (0310جوالی  1۱روزنامۀ واشنگتن ُپسد مورخ ." ) اتومی کردد
 ؤا  جواب داد که پاکستان رگونه و با ک اش توان درکیر جنگ پنهانی اسد؟اکنون باي  به آن س

اسیسش  یاگیاه   . کیرد به  مگان روشن اسد که مقکور  ايجاد دولد پاکستان بیرای اولیین بیار در لنی ن اسیتعماری زمیان ظهیور        
  ف ايجاد پاکستان نبوده، بلکه از اسسش به مثابیۀ يیک وسییله کیار کرفتیه شی  تیا بی ينترتیب منیافع منطقیوی و سیتراتیژيک لنی ن             

 ای افغانستان به میان آورده ش  و انگلی   ا به تعقیب آن  ر نیم وار   ن وستان و خا دپاکستان با يک خط ولم . محقوظ بمانن 
را به ناش محم  علی جنیات کیه حتیی از الیف و ب اسیسش  یم بیاخبر نبیود و عسومنی  نوشیی ن شیراب و صیرف غیذای               مخبر خود

در سیا    "ریررییل  وينسیتون "درسید طوريکیه   . خو  بود موظف سیاخد تیا ايین مقکیور  انگلیسیها را بیه منصیۀ اجیرا بگیذارد         
را بیه نیاش اردن بیه مییان آورد، پاکسیتان نییز        یتی دول ،حین اوامتی در مصر  نگاش صرف رای صب  با ک،یی ن يیک خیط   1910

 . ای اشغالی بیگانه ظهور کرد مانن  اسرائیل در خا  "الرد مونتباتن"توسط آخرين وايسرای  ن  برتانوی 
 

ش ، اما امريکا برای حقی    ورد، پاکستان باي  ختم میآپ  از آنکه بنگله ديی استقس  خود را ب سد 19۹0در حقیقد در سا  
امريکا ک،تی ع یم خود را : " کقته بود ه ایطی مصاحب "رياارد نیکسن". منافع خويی پاکستان غربی را از سقوط نجات داد

من کاری خوبی کردش که حکومد .  ا  وش ار داده اسد تا  ن وستان باالی پاکستان حمله نکن  به بحر  ن  فرستاده و به روس
ايونینگ نیوز، ." ) در موجوديد پاکستان اختسف میان پاکستان و رین افزايی پی ا کرد. آباد از بربادی نجات دادشرا در اسسش 

 (، نیويور 19۹۹می،  10مورخ 
پاکستان آتی بسد يک جانبه را با  19۹1ۀ  وش ار ای امريکا، ص راع م اسبق  ن وستان ان راکان ی در دسمبر سا  در نتیج

نوود سمد وزير امور خارجۀ اضست متح   امريکا را ب وش داشد به رئیی  جمهیور   آکه در  " ری کیسینجر ن". اعسش نمود
 ."مبار  تان باد، پاکستان غربی را نجات دادي ! آوای رئی  جمهور: " نوشد "نیکسن"
 

 ای تیازی خیويی اسیتقاده     از ن امیان پاکستان به حیث سگ" جنگ سرد "  ا تا پايان  ص  ا سن  در رابطه به آنکه امريکايی
 . کردن  وجود دارد می

فضای مانور ای سیاسی را برای پاکستان وسعد بخ،ی ه و ايین ک،یور را مقتی ر سیاخته تیا بیا ابیر وی رتی ماننی            ،سه عامل مهم
قیم از اين جنگ نهايد پیای ه بیوده و بصیورت غییر مسیت    . بدردازد پنهانیامريکا به کمک رین و سائر دشمنان امريکا به جنگ 

 .شود طريق افغانستان پیی برده می
 

تسییلیحات اتییومی  مییان رییرا  . تسللحیتاا اتللومی پاکسللتان  خانللت تینیللک تسللحیتاا اتللومی پاکسللتان و  رفیلل  تولیلل   ن : اول
تسلیحات ن امی .  ا را پائین می آورد سحرآمیز ن امیان پاکستان اسد که در  ر جا و  ر وود به آنها ل،کر ای اشبات و ديو

 برای آنکه پاکستان  ر ره بی،تر اتومی. در افکار سردم اران پاکستانی ضامن اصلی حیات و بقای اين ک،ور پن اشته می شود
، اردوی پاکسییتان اکنییون بییه سییاختن  صییورت کرفتییه باشیی جلییوکیری  آن و از حملییۀ احتمییالی امريکییا بییاالی مراکییز اتییومی  شییود

اينگونه تسلیحات با سهولد و سرعد در  رجا می توانن  مورد اسیتقاده  . تسلیحات کورک و متحر  اتومی شروت نموده اسد
 (0310اکتوبر  03نیويار  تايمز، . )ورار بگیرن 

 

تشلکی    ظلامی را یز میان ق را های سیاسی و نگتغییر جغرافیای  سیای جنوبی خر تمام خنیا یکی از عناصر رقاب  بران: خوم
 . ن و ک،ور ای بیرون از اين منطقه با پاکستان  مکاری  ای  مه جانبه میکنن در عقب پرده، رین، روسیه، ايرا .می ه 

پاکستان در منطقه توانسته اسد نیروی ن امی رین را علیه  ن  و امريکیا تقويید بخ،ی  و بیرای ک،یور میذکور راه  یای بسییط         
ان دسید بیه اعمیار فابريکیه  یای متعی د       در عرصۀ ن امی رین در ولمرو پاکسیت . انتقا  انرژی و ديگر منابع را باز نموده اسد

 میین اکنیون   . نی  میان دستگاه  ای استخبارات ن امی دو ک،ور ت مین کردي ه ا نزديکتولی  تسلیحات زده اسد و روابط نهايد 
پاکسیتان  مانیان در ا یر    . پاکستان در ا ر مساع ت  ای رین توانسته اسید راکید  یای ُبعی  نزديیک و ُبعی  دور را تولیی  نمايی         

به کمک رین پاکستان تکنالوژی تولی  بم . مساع ت  ای رین کمید طیاره  ای اکت،افی و جنگی خويی را ازدياد بخ،ی ه اسد
 (0313جوالی  ۹مورخ شورای روابط بین المللی ) ای اتومی را به دسد آورد 

 

 .عم ۀ حاکم نظامی و محکی پنجابی  هوشیاری بی همتا و اتتاخ فکر و انی ححقطنبوغ شی: سوم
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بیا يیک صی ا بیرای حییات و بقیای        هپاکستان در  میه بخیی  یای علیوش اجتمیاعی و طبیعیی دارای صی  ا کی ر میی باشی  کیه  می            
 ا در وطندرستی خويی شیهرت جهیانی داشیتن ، امیا اکنیون       افغان. ک،ن  پاکستان شب و روز با ص اود تماش کار و زحمد می

 ای  پنجابی  ا به خوبی در  می کنن  که باالی خا . تازان مجربی کردي ه ان پنجابی  ا در تماش دنیا پی، ،در پاکستان دوستی
صیرف جنیرا  م،یرف،    .  نرو کنن  و در صورت سقوط دولد شان، روزی آنها نیز از بین می بیگانه حکومد استعمارانه می

کننی  کیه حکومید     یید میی  جنرا  حمی کل، عمران خان و احمی  رشیی  در يیک  قتیه در سیط  جهیانی بیرای پاکسیتان آنقی ر فعال         
 . د ن  رهار سا  انجاش می طیافغانستان، وزارت خانه  ای امور خارجه و کلتور 

 وشییاری غ ارانیۀ حاکمیان پنجیابی دوید میکینم، يیک رهیر  تیاريخی و يیک نبیو   یراس             و   ر بار که من به عنکبوت نیرنگ
. نیامم  میی . آی. اس.  ای پنجیابی و مخصوصیًا آی   جنرا  ايست ، رهره ايکه من آنرا پ ر افگن و شیطانی در برابر ر،مانم می

اين مقس  االرض به ناش آغا حسن جان م،هور بود و در دوره  ای امیر دوسد محم  خان و شاه شجات در  ن وسیتان يکیی از   
ز  قید پ،ید   او ا. فرد مذکور در اصل نه آغا بود، نیه حسین جیان بیود و نیه  یم مسیلمان بیود        . جواسی  بلن  رتبه و نازدانه بود
موصیوف در میورد امییر دوسید محمی  خیان در پهلیوی سیائر آ یار           . بیود  "مو ن ال  ک،میری" ن و تبار بود و ناش حقیقی اش 
وصه  ای از حرش سرای امیر دوسد محم  خیان و   "مو ن ال "در يکی از فصو  اين کتاب . کتابی را در دو جل  نوشته اسد

 ...رهارده  مسر وی دارد
در  "میو ن ال  "میی نويسی  کیه من،یی     " زن کی و آ یار میو ن ال   "، نويسن    ن ی در کتاب خويی تحد عنوان "ا ريراش کوپت"

کنیی  ار کرديیی ه و بییزودی برخییی از    داخییل  1۸09در سییا   ،پییو  و نیرنییگ  ییا در ذ یین    بیسیید و پیینج سییالگی بییا بییوجی از    
وطنقروشان را مانن  حاجی خان کاکر، محم  ظا ر، عب المجی ، اُخن  زاده غسش و مسنصرو را توسیط پیو  خريی اری نمیوده و     

سییقوط يافتییه و انگلییی   ییا بسفاصییله شییاه شییجات را بییه تخیید کابییل   خییان در نتیجییۀ خیانیید نامبردکییان در کنیی  ار ادار  محییراب 
خییويی نوشیید کییه مییو ن ال  توانسیید     0310جنییوری  0۸منت،ییر   ن وسییتان در شییمار  مییورخ   "  نیی و" روزنامییۀ . ن،ییان ن 

 . ترين کودتای ورن نزد م را انجاش د  کبزر
الکسیان ر  "پیا کرديی  و منیز     لیی   یا بر  گدر کابل ویاش ملیی علییه ان   1۸۱1در کتاب مذکور  مانان آم ه اسد که در ماه نومبر 

 .ناش داشد به وتل رسانی ن  "کري "و  م برادر وی را که  "برن "ویاش کنن کان  م . درآم  تحد اشغا  "برن 
امیا وییاش کننی کان او را    . ورار داشد و بیا جه،یی از يیک کلکیین توانسید فیرار کنی         "برن "در آن مووع در منز   "مو ن ال "

کابلی  ا را فريب داده و خود را به  ، ن کلمۀ شهادتبزودی در کوره  ای کابل کرفتار کردن ، ولی اين شیطان بزرگ با خوان
 .  ن وستان رسان 

 یای   در آنزمان در میان ویاش کننی کان بیه نقیع انگلیی   یا فعالیید میکیرد و دشیمنی  یای داخلیی را در مییان افغیان             "مو ن ال "
 .  ق ه  مسر داشد که برخی از آنها افغان بودن  "مو ن ال ". زد دامن می تبار پ،تون

 

 یا را بیه وتیل     دانن  که رگونه افغان و خوب میآموزش دي ه ان  " آغا حسن جان " در م رسۀ . آی. اس. جواسی  معاصر آی
اکیر حیرف از اسیسش بیه مییان      . ن مجی  و در دسد ديگر بوتل شراب را کرفته ان آآنها در يک دسد ور. برسانن  و فريب ب  ن 

 .کنن  رجوت می" س الکقر أر" شون  و اکر سخن از المذ بی کقته شود به  می" س االسسش أر" بیاي ، آنها بی رنگ 
 

رین از ته د  میخوا   . متاذ چین  روسیه و ایران که خر عقب پاکستان مانن  خیوار کبیر چین ق  کشی ه  ایستاخه اس : سوم
خرو  آنها به میان می  و سیاسی را که باتا خسی ن امی  ،افغانستان و منطقه مغلوب کردي ه و خار  شون  در ا  تا امريکايی

 .ن آي  ُپر ک
میی باشی    کیلیومتر   ۹۲3 ای مجهز با کلوله  ای اتومی با ُبع   راکد دارای پاکستان برعسو  تسلیحات عنعنوی و ستراتیژيک،

اخته اسید کیه در   دو ريیاکتور اتیومی را فعیا  سی    " ر،یمه  " پاکسیتان در عیین حیا  در ناحییۀ      .از ریین ب سید آورده   آنهیا را  که
   .میگاوات برق تولی  خوا   کرد ۹۱3صورت تکمیل 

 رین میی " کوادر " از طريق . شود کردد بزرکترين پروژ  ستراتیژيک محسوب می رین اعمار می ککه به کم "کوادر"بن ر 
رود و  جهیان ب،یمار میی   رین پ  از امريکیا دومیین ک،یور کیرنی   نقید در       . توان  نقد و کاز را از منطقۀ خلیج ب سد بیاورد

بیه   یدر شیرايط کنیونی ریین نقید شیرق میانیه را از مسییر       . دو بیار افیزايی میی يابی      030۲حجم توري  نقد اين ک،ور تا سا  
آغیاز  " کیوادر  "  رک،ور واردات خويی را از بن  زمانیکه اين. سازد که تحد کنترو  امريکا ورار دارد خود منتقل می ولمرو

توري  نقید از طريیق پاکسیتان بیه جنیرا   یای پنجیابی         .شود کیلومتر کوتاه تر می( دو  زار) 0333قريبًا نماي  فاصلۀ مذکور ت
 (china.org.ch). میلیارد دالر خوا   آورد ۹3ساالنه 

 

  شوخ؟ خاشته می نگهپنهان چرا جنگ امریکا و پاکستان 
جنیگ خیود را اضیافه از ده سیا  مخقیی       ،يیک ابیر وی رت   شاي  اين مسی له در روابیط بیین المللیی دور از بیاور باشی  کیه رگونیه         

در  میان مکتیب و   . بازيگران  ر دو طرف افراد مسلکی بوده و از جوانب ضعیف و ووی يک يگر بخوبی آکاه اسیتن  . نگه ارد
تعلییم  جیا  که جنرا   ا و سیاستم اران امريکايی تحصیل کرده ان ، جنیرا   یا و سیاسید می اران پاکسیتانی نییز در آن       ه ایفاکولت
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ن باور استن  که در خقا نگه اشیتن ايین جنیگ الاویل در شیرايط کنیونی بیه نقیع  یردو طیرف           ايتحلیلگران امريکايی به . ان  يافته
 .دو ک،ور برای مقاص  مختلف به يک يگر ضرورت دارن  اسد، زيرا  ر

 یامی میی پردازنی  و بیا دسید بیاز بیه ک،یتار          ا در پاکستان پايگاه ن امی داشته و در آنجا بطور آشکار به عملییات ن  امريکايی
 . خاطر اوتصاد افسس ش   خويی به پو   ا و ورضه  ای  رايگان امريکا ضرورت دارده پاکستان نیز ب. د ن  ادامه می

وزيرستان جنوبی و صوات  جوش  بهاسسش آباد و سد  " در سرخ " مسج   به033۸بطور مثا  ووتیکه جنرا  م،رف در سا  
 11،۲به تعقیب آن از صن وق جهانی پو ، مبلغ . میلیارد دالر بسعوض ب سد آورد (۱)مبلغ معاد  ب   آن از امريکا  برد، در

میلییارد آن  نیوز   ( ۱)میلییارد آنیرا پرداختیه اسید و تقريبیا       ۹،۹از اين ورضه پاکستان . کرفدمیلیارد دالر را به عنوان ورضه 
 یا را نی ارد و اکنیون کوشیی  یای مذبوحانیه بیه خیر           ن توانمن ی برکردانی ن اين پو در شرايط فعلی پاکستا .باوی مان ه اسد

د   تا از بانک جهانی، صن وق جهانی پو  و بانک انک،اف آسیا کیه  میه تحید کنتیرو  امريکیا ویرار دارنی  ورضیه  یای           می
 .ج ي  را ب سد بیاورد

ا حکومید کابیل و مخصوصیًا ائیتسف شیما  بخ،یی از  میین        رود که تسش  ای تکتیکی جاری و مغازلۀ ریین بی   احتما  آن می
 یايی را  سییم فهییم بیه پاکسیتان ضیماند      وپ  از آنکیه مارشیا    : " رسانه  ای کرو ی امريکا خبر دادن . ا  اف را ت،کیل ب   

 یای دور و پییی   زمیین  . کیه در آن ویبًس مووعیید داشید برکردانی ه شی        ه ای، سقارت پاکستان در کابل مج دًا به ناحیارائه کرد
 .مارشا  کردي ه ان  "نصیب"سقارت پاکستان  نگاش غصب و رور زمین  ای بید الما  

 

 یا بیه پاکسیتان     پائین آم ه اسد، و در صورتیکه امريکیايی میلیارد دالر  10،۲مجموعۀ ذخاير اسعاری بانک دولتی پاکستان به 
پو  و ورضه  ای بسعوض ن  ن ، کل ار پاکستان  ر ره بی،تر زمین کیر خوا   ش  و پاکستان با يک زوا  اوتصادی روبیرو  

 .می شود
يکیی  . يک سلسله دساي  شیطانی را برای دريافد پو  از امريکا طرت و تی وين خوا نی  کیرد    حاکمان پاکستانروشن اسد که 

مگیر  . دوآن اسد که اردوی پاکستان به وزيرستان شمالی  جوش ببرد و تجربۀ جنرا  م،رف تکرار شی  از احتماالت عبارت از
 یای وزيرسیتان شیمالی ن ارنی ، ولیی       بخوبی ملتقد استن  که بطور عنعنوی توان جنگی ن را با پ،یتون . آی. اس. و آی ن امیان

 ای خوش ولب و عاشق به دين و ايمان را مثیل کذشیته  یا     توانن  پ،تون در عین حا  با بکار کیری منافقد و اغواکری  ا می
و ايین   نمیوده تجیارت    م با اجساد و  م با زن ه  ای پ،تون تبار ن امیان پاکستانیطی شی د ۀ اخیر . يکبار ديگر فريب ب  ن 

 . نبازی را کمافی السابق ادامه می  
 

. کیردد يیا خییر موضیع منقیی اختییار نمیوده اسید        " طیسق  " ون ر بری سیاسی امريکیا در رابطیه بیه آنکیه آيیا پاکسیتان بايی  اکنی        
" خبرنگار روزنامۀ . نیسد، زيرا امريکا به اردوی پاکستان نیاز دارد" طسق " ر بری مذکور به آن باور اسد که حاال وود 

 یردو عاشیقان   : " وشید ن نمیود،  ا راه  ای زمینی کراری و خیبر را باز  زمانیکه پاکستان در برابر امريکايی" واشنگتن ُپسد
رس  که مرحلۀ اخیر درامیه ناپیاکتر    درامه ادامه دارد، به ن ر می. به يک جنگ ديگر میان خود پايان دادن  ،ناراضی و ديوانه

 (0310جوالی  19واشنگتن ُپسد ." )خوا   بود
 

 : ها پاکستان  کنترول افغانستان و پشتونخیوار ت افعی 
 ا و مخصوصًا از ووش پ،تون به مثابۀ آلۀ  از افغان ،دو طرف ذي خل نسد که  رآيکی از عجايب اين جنگ پنهانی عبارت از 

در حالیکیه بیرای پاکسیتان     شیود،    ا بیه ویمید از بیین رفیتن و بربیادی میا تمیاش میی         جنگ برای ما افغان. کنن  دسد استقاده می
به حیث يک وسیله کار کرفتیه شی ه اسید در افغانسیتان تیاريخ       افغان  ادر آن از  جنگی که . میز اسد باالی صرف يک بازی
میی نويسی  کیه ا یالی منیاطق افغانسیتان       " تیواريخ  " در ا ر خیويی بیه نیاش     "ت یروُد"دو نیم  زار سا  وبل  . بسیار طويل دارد

 . يگر به جنگ ان اخته ش ن امروزی از طرف حاکمان پارس مانن  داريوش و سیروس برای منافع بیگانگان با يک
د ی  کیه    صی  سیا  اخییر ک،یور میا و مخصوصیًا پی  از آنکیه اسیتعمار انگلیی  بیه  نی  رسیی  بیا وضیاحد ن،یان میی                  تاريخ دو

 یا، انگلیی     درسید ماننی  مغیو    . افغانستان برای و رت  ای بزرگ سیاسی و ن امی به يک ساحۀ ترانزيد مب   کردي ه اسد
جنگان ن  و از جانب ديگر از آنها به عنوان يک اردوی اجیر برای ت مین منافع  ن را با يک يگر می ا از يک طرف وبايل پ،تو

را  "ديورن " ی آنسوی خط  ا اردوی پاکستان کتب کهنۀ مغو  و انگلی  را بخوبی آموخته و پ،تون. کردن  خويی استقاده می
 .شود ز مرده  ای آنها برای منافع پاکستان کار کرفته میدر يک جا  شیطانی درکیر نموده ان  که  م از زن ه  ا و  م ا

 
 :ها را به چهار خسته تقسیم نموخه اس  خر ُک  اسالم  باخ پشتون

 یا کیه تعی اد آنهیا در حی ود       اين دسیتۀ پ،یتون  . که برای ارخوی پاکستان به حیث اجیر و محیشه کار می کنن  یهای پشتون -اول
ايین ل،یکر اجییر در  یر جیا      . مستقر اسید  بودهپی،اور  که مقر آن در باالحصار " سرح  " در وو  اردوی  می باش   زار ۸3

 .می جنگ  بخاطر منافع پاکستان
  کیل  فدر دستۀ مذکور افراد مولیوی نیذير و حیا   . می نامن " طالبان خوب "  نع ه از طالبان که حاکمان پاکستان  نها را  -خوم

بیرای ا ی اف   " سیرح   " نامنی ، امیا در واوعیید ماننی  ویو  اردوی       من میی میؤ ين ووی و اينها خود را مجا  . بهادر شامل  ستن 
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اردوی پاکسیتان در منطقیۀ   . جنگنی   میی . آی. اس. رسیانن  و بیه امیر آی    اردوی پاکستان برادران پ،تون تبار خود را به وتل می
فريب داده و بخاطر منافع خويی علیه استقس  طلبان  بلورستان نیز  مین کونه افراد منافق و يا جا ل را با استقاده از ناش اسسش

" و " تحق  الح ود اهلل " به نامهای . آی. اس. به اساس کذارشات رسانه  ای کرو ی مزدوران ريی دار آی . جنگان  بلو  می
 .در بلورستان فعالید می کنن " انصاراالسسش 

امريکايی در کذارشات پی در " نیوزويک " مجلۀ . ملکید خويی می ان  آنع ه از طالبان که پاکستان آنها را در افغانستان -سوم
د   که طالبان افغانی و مخصوصًا سرکرده  ای آنها از طرف پاکستان کروکان کرفته ش ه ان  و ب ون مجوز  پی خود خبر می

البان طاز وو  يک وزير اسبق خويی  0310در شمار  سوش ماه اکتوبر   مذکورمجلۀ . پاکستان نمی توانن  لب به سخن بگ،اين 
که در وطر ن،سته ان  فاو  ک اش پروکراش م،یخ  بیرای صیل  بیوده، بی ون مجیوز پاکسیتان حتیی          ی اي آنع ه از طالب" : نوشد

از  میین وبییل را    ی می،ه کذارشات و مصیاحبات " نیوزويک " سامع يوسقزی خبرنگار مجلۀ ." يک و ش  م برداشته نمی توانن 
 یا  یاگونیه ترسیی     سیازن  کیه آنهیا از امريکیايی      ا خیاطر ن،یان میی    در اين مصاحبه  ا طالب. رسان  ن،ر می  ا به با طالب

 ر وود خواسته باشن  به وتل  ،برای اردوی پاکستان آنها مثل کوسقن   ای بسته استن . ن ارن ، اما از اردوی پاکستان می ترسن 
 .شود آنها را با واطعید تماش ت ئی  کرد مذکور نهايد حساس بوده و نمیالبته اتهامات . فروشن  رسانن  و يا  م می می

در رابطه به حزب اسسمی حکمتیار و کروه حقانی مطبوعات انگلیسی زبان پاکستان اتهاش می بن نی  کیه  یردوی ايین کیروه  یا       
 . و اهلل اعلم. اجیران سابقه دار اردوی پاکستان  ستن 

ذکور اکنیون ديگیر  رکونیه آجنی ای ملیی و مردمیی را از دسید داده و عمیًس کیردن بیه           حیزب می  . حزب علوامی نشلن    – چهارم
ر بران ايین حیزب اجی اد خیويی را در      ،برای دسترسی به منافع کوتاه م ت. نهاده اسد. آی. اس. غسمی ذلد بار حاکمان آی

اسیسش آبیاد    .بیرد  پییی میی  . آی. اس. ید ن  که کیروه فضیل الیرحمن بیرای آ     کورستان شرمان ن  و اکنون فعالید  ای انجاش می
از لحیاظ ا میید سیاسیی و تیاريخی حیزب عیوامی       . پنی ارد  گر حزب عوامی ن،نل را حلقۀ وابسته به خود و مزدور خود میی دي

 .ن،نل ديگر مرده اسد
بیا  . آی .اس .نیاش دارد در سیخد تیرين شیرايط بیا اردوی پاکسیتان و آی      " تحريیک طالبیان پاکسیتان   " یا کیه    کروپ ديگر پ،یتون 

ملتقید اسیتن     واينها حاکمان ن امی پاکستان را که در راولدن ی ن،سته ان  بخیوبی میی شناسین      . مردانگی و ف اکاری می جنگ 
 .که  مین  ا بی،تر از  مه دشمنان اسسش و پ،تونستان استن 

اوالد   میان مسیی  ا انی  کیه در سیا       ايین  یا   . خار کلوی اردوی پاکسیتان  سیتن    ،جنگجويان حکیم اهلل مسی  و مولوی فضل اهلل
اينهیا معتقیی  اسیتن  کیه روزی بییا راولدنی ی مصیالحه و آشییتی      . انگلییی  را بیه عقیب رانیی ه بودنی     ل،یکر  1۸9۱و سید  در  1۸۹۹

خوا ن  کرد رون جنگ آنها يک جنگ اي يالوژيکی اسد و طوريکه تجارب حزب عوامی ن،نل و حیزب کمونیسیتی افغانسیتان    
ری دينی باش  و ری  م غیر دينی از لحاظ ساختار،  ،اي يالوژی. مان  به يک حا  باوی نمی اب برای  اي يالوژی،  د   ن،ان می

 .ان اسدسيک شان ا  اف و ما ید 
 .دين  یاگاه اي يالوژی ش ه نمیتوان ، زيرا اي يالوژی يک واوعید ج ي  تاريخی اسد

 یا   ی اولین بار در شروت ورن نزده در اروپا ظهور کرد و متعاوبًا کمونیسید اي يالوژی بر بنیاد مطالعۀ علم اي يا و مقکوره برا
اي يالوژی در بطن خويی منافع سیاسی و اوتصادی داشته و  مانان شعور عمومی کاذب . از آن استقاد   ر ره بی،تری کردن 

و اي يالوژی مثل آ ن ماديید داشید، زيیرا    برای ا. لینین بسیار طرف ار اي يالوژی بود . و روابط محکم آرمانی را ايجاد می کن 
مگر ب بختانه که میا  نیوز  یم    . اي يالوژی يکی از وسايل مسخ انسان اسد. کرد در میان افراد وح ت ن ر و عمل را ايجاد می

 .بريم در زن ان اي يالوژی به سر می
 

ی برنی ، راه پی،یرفد و سیعادت را بیه     حاکمان پاکستانی يک پ،تون را توسط پ،یتون ديگیر از بیین می    طوريکه م،ا  ه می شود 
در  یا   آنها بخوبی ملتقد استن  کیه پ،یتون  . روی آنها مس ود ساخته و آنها را به صورت دسته جمعی تحد کنترو  درآورده ان 

و در د لیز ای حاکمید اتبات دسد دوش به شمار  بودهدر افغانستان نیز از حقوق طبیعی و م،روت خود بی بهره شرايط کنونی 
از دي کاه فردی آنها محروش نیستن ، رون يک تع اد پ،تون تبار یا در غیارت خزانیۀ حکومید شیريک  سیتن ، امیا از        . ی رون م

 . رس  ديگاه عمومی بخد سیاه و محرومید آنها با وضاحد تماش به ن ر می
داننی    نگی ن نمی فهمن ، مگر خوب میاينها به ج: "  ا ديگر آنهايی نیستن  که زمانی نادر اف،ار در مورد شان کقته بود پنجابی

در  پنجیابی  یا حیاال تسیلیحات اتیومی      .  ا به  مین وضیعید سیردرار کرديی ه انی      ب بختانه که اکنون پ،تون." که رگونه بمیرن 
شیته اسید کیه شیهزادکان افغیان بیه       ذديگیر آنووید  یا ک   . اختیار دارنی  و در کیوه  یای خیبیر خیود را عقیاب  یای سییاه میی نامنی           

ان اختن  و دسد باالی سینه به احتراش شیان   راولدن ی و يا  م د لی می رفتن  و پنجابی  ا حلقه  ای خ مد آنها را به کوش می
او  بیه اصیطست    . ما  نوز  م در خواب  ستیم و مصروف آن اسیتیم تیا بیر   یای خسفید را اعمیار نمیائیم       . ايستاده می بودن 

 .و به دنبا  آن به  ر سو خوا یم رفد ، ن وستان راپاکستان را اسسمی می سازيم، سد  
: اسد" وطن " کمونیسد  ا و شوروی  ا  م  مین را می کقتن  که سوسیالیزش ک اش میهن م،خ  را نمی شناس  و  مه جهان 

  " . . ..ما انقسب را به تهران سد  به اسسش آباد، به د لی و  ر سو پخی خوا یم کرد"
 یا کیار    بیرای سیعادت و وحی ت عیرب     مگر اين را باي  ب انیم که ايیوبی سلطان صست ال ين دلن،ین استن ، ترانه  ای خسفد و 

 .او از مصر تا يمن بخاطر عرب  ا زحمد می ک،ی  و دين را از وطن ج ا نساخته اسد. کرد می
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کسیکه خیود اسییر باشی  او    . ی برن  اسد که جنرا   ای  وشیار پنجابی از آن سود متبار  يکی از ضعف  ای مهم پ،تون ناي
 . توان  آزاد بسازد رطور می را ديگران
عمار انگلیی  بیاوی   تکه در اصل يک مخقف بوده و از دور  اسی   (FATA)مضحک فته   م به  مان ناش  نوز وبايل ن،ینمناطق 
ر فردا حکییم اهلل مسیی  و مولیوی فضیل     اک. دانن   ای خود را پاکستانی می سازمان ا تا  نوز  م ناش  پ،تون. ياد می شودمان ه 

را از سازمان خود دور کنن  و اعسش نماين  که مناطق تحد کنترو  آنها ديگر پاکسیتان نیسید،  میان    " پاکستان " اهلل ناش ننگین 
د و بنییا  صیرف  میین يیک اعیسش درسید ماننی  بیم اتیوش بییخ          . روز، آخرت پنجابی  ا را با ديگان خويی م،یا  ه خیوا یم نمیود   

امیا اکیر در  میین    . جنگ را تغییر خوا   داد و ديگر  یاک  حق آنرا نخوا   داشد  تا آنها را بیه نیاش تروريسید خطیاب کنی      
به اعمار کاخ  ا بدردازيم اين ب ان معنی اسد که کسی در عمق راه ن،سته باشی   "  وا " ورار داشته باشیم و در   حا  و احوا

 .ا سنگ بزن برا  نو آسما
. به سر می برنی   آنرا ن ارن  که در کجا درسد تحلیلگران روس تبار باری کقته بود که پ،تون  ای مقیم پاکستان در يکی از 

 ا و   ا، امروز با امريکايی ديروز از روس. تا زمانیکه ما غرور ملی و دينی را متح  نسازيم،  رک  بر سر ما خوا   کوبی 
 .ا حتمًا  مراه شان خوا ن  بود باي  آمادکی بگیريمفردا حتمًا برای جنگ با رین که پنجابی  

 

 پیشگویی ها و پیت بینی ها
در افغانسییتان تحیید تییا یر  مییین جنییگ ع یییم، پنهییان و جیوپولیتیییک  جییاریتصییوير جنییگ  ،در روشیینايی عوامییل و اسییناد زنیی ه

کننی    خوبی در  میی ه  ا ب امريکايی. بود و آين   افغانستان نیز وابسته به نتايج  مین مضیقۀ داخلی خوا   جهانی ورار داشته 
اين يازده سا  در افغانستان يک حکومید میورد عسویۀ خیود      یکه در نتیجۀ عملیات  ای بزرگ ن امی و بازی  ای سیاسی ط

صیرف ن یر از ناکیامی  یا در افغانسیتان       تیا میی ارد   مین امنید منطقوی و جبیر جغرافییا آنهیا را وا    توانن ،  را ايجاد کرده نمی
به  مین دلیل اسد که امريکا پسن ج ي  کا ی نیرو ای ن امی خود را طرت ريزی نموده تا نقیوذ  . جنگ پنهان را ادامه ب  ن 

  .ن امی آن باوی بمان  و حضور جنگی و سیاسی آن تا ح  امکان نامحسوس کردد
: ی جغرافییايی و ب،یری تقسییم نمودنی      یا عیراق را بیه سیه بخی      امريکیايی . پالیسی مذکور بی،یتر بیه پالیسیی عیراق شیبا د دارد     

 بیا ن امییان امريکیايی در ُکردسیتان بیا يونیقیورش عسیکری و در بقییه ولمیرو عیراق          . کردستان، منطقۀ شیعه  ا و منطقۀ ُسنی  یا 
رسیانن  کیه سیقارت امريکیا در بغی اد مت،یکل از بیسید  یزار پرسیونل بیوده و            کذارشات رسانه  ا میی . لباس ُملکی باوی مان ن 

 .در ک،ور  مسايه کويد و ساير نواحی  مجوار مستقر استن   کذا میان اينک،ورن ا
 ای   زار ن امی را برای عملیات خاص و ووت( 03)نها در ح ود آکه   مسؤولین ن امی امريکا اکنون خاطر ن،ان می سازن

کمک  ای ن امی امريکا . سازن  می پايگاه از جمله در کابل، خوسد، جس  آباد، کن  ار و ديگر مناطق جابجای در شی ي وا
 ا اوضات را تحد  ب ين وسیله امريکايی. از طريق فضا جريان خوا   داشد ولی  ک،ورپبه نیرو ای افغان و  031۱پ  از 

 یا بیا آن روبیرو کرديی       کنترو  خوا نی  داشید و از بیروز وضیعیتی کیه يیک زمیانی حکومید نجییب اهلل پی  از خیرو  روس           
 .  آم جلوکیری بعمل خوا 

 

حمیست رريکیی بیاالی    . تکرار پالیسی عراق در افغانستان وابل تطبیق نیسد، زيرا ما می دانیم که تقسیم افغانستان امکان ن ارد
رود کیه در نتیجیۀ ايین  میه رنیان يیک اوضیات سیاسیی و          می يابن  و احتما  آن می توسعهپايگاه  ای ن امی و ساير ت سیسات 

 .ی و مالی وارد کرددم ا ص مات زياد ن ا که به امريکايین امی بر ک،ور مسلط کردد 
 ا در بی،تر مناطق افغانستان به طور بی سابقه افزايی می يابن  و تماش منیاطق سیتراتیژيک ک،یور     مناطق تحد کنترو  طالب

ز حکومید خیود را   البته اين  یم روشین اسید کیه طالبیان نیی      . می کیرن به شمو  واليات وردگ و لوکر زير نقوذ طالبان  ورار 
را برای آنها به میان می آورد، رون حريم فضايی افغانستان در  یساحۀ وسیع درد سر اي يک نمی توانن  و تصرف ايجاد کرده

.  نی   کذاشید تمرکیز بیاب  طالبان را نخوا  ،برتری مهم ن امیاين ، خوا   داشد، بنابريندارد و ورار  ا ورار  اختیار امريکايی
در عقییب افغانسییتان جنییگ پنهییان بییین المللییی در جريییان اسیید و  ییی  يییک از     ،خییاطر ن،ییان کرديیی  از جانییب ديگییر، طوريکییه  

 .  ا در افغانستان باوی بمانن  ک،ور ای منطقه نمی خوا   تا امريکايی
 

. کرديی  در آنجا نخسد به شیعه  ا و رت زياد داده ش  و کردستان از عراق عمیًس جی ا   . در عراق اوضات شکلی ديگری داشد
از جانیب ديگیر رژيیم ايیران صیرف ن یر از فرياد یای ضی          . مل مذکور بخیی ُسینی میذ ب عیراق را نهايید ضیعیف سیاخد       ع
 یا يیک حکومید     کن  تا در آنجا در میان عرب ، به حکومد مستقر در بغ اد کمک  ای  مه جانبۀ ن امی و سیاسی میمريکاا

تان وجود ن ارد و به  مین دلیل اسد که کا ی حضور ن امی  ماون يک امکان در افغانس. افراطی شیعه مذ ب استحکاش ياب 
کیه امريکیا را در منطقیه نمیی خوا نی  پاکسیتان        یدر رأس ممالک. امريکا بسفاصله م اخست رین و روسیه را ازدياد می بخ، 

 .ورار دارد م 
و جنیگ در اينجیا بیرای امريکیا و ریین      تر و بین المللی تر می باش   ب ينترتیب جیوپولیتیک در افغانستان نسبد به عراق عمیق

 .حیثید مرگ و زن کی را دارد
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يسد  ای پالیسی بین المللی بعضًا خاطر ن،ان می سیازن  کیه شیاي  امريکیا     ژو تحلیلگران امور ن امی و ستراتی صائب ن ران 
با آنکه  . اين ناحیه را تر  بگوي  يعنی در افغانستان و در منطقه ناکامی وطعی خود را بدذيرد و تجربۀ ويتناش را تکرار نماي ، 

 ا نتايج مانن  ويتناش را در اينجا نخوا نی  پیذيرفد، زيیرا در ايین صیورت آنهیا        رنین عاوبتی دور از احتما  نیسد اما امريکايی
 . در شرق میانه و در ناحیۀ خلیج در  مجواری منابع نقد به بازی بزک،ی با رین خوا ن  پرداخد

 

ش ن  و به الووس و کمدوریا حمله کردن  تا مگر از ايین طريیق در   در ويتناش ناامی   19۹0 -19۹۲ ای   ا طی سا  امريکايی
اما نتیجه طوری ش  که در ک،ور ای ويتناش، الووس و کمدوریا کمونیسد  ای طرف ار روسیه . جنگ ويتناش به کامیابی برسن 

اوضات رنیان بیه وخامید کرائیی  کیه      . تماش ويتناش را تر  کقتن   ا با افتضات و رین به پیروزی رسی ن  و امريکايی( شوروی)
  .امريکا و طرف اران بومی اش توسط  یلیکوپتر ا از طريق باش سقارت امريکا مجبور به فرار ش ن 

 

که اسیسش آبیاد در نیرنیگ  یای شییطانی و       می رودکمتر احتما   .وضاحد ن ارد 031۱ستراتیژی ن امی پاکستان پ  از سا  
احتمیا  ديگیر عبیارت از آن اسید کیه      . فقد  ای خود بتوان  خود را از امريکا ر ا نماي  و به بسی افغانستان سیردرار شیود  منا

.  ا حمله ور شون   ا ب ون  رکونه تقاوتی به شمو  سنگر ای کروه حقانی باالی  مه طالب اردوی پاکستان يکجا با امريکايی
رنیین يیک حملیۀ تیا آخیر در عقیب آنهیا         شیروت کن  کیه حاضیر اسید در صیورت        را میواشنگتن  می،ه به اسسش آباد اين تعه

در ايین صیورت پاکسیتان بیرای اولیین      . تقبل شود و پو  بی،مار به جانب پاکسیتان ب  ی   مبايستن  و تماش مصارف مالی جنگ را 
زيیرا در   مانی ه اسید   و پ،یک  میوش  زیدرکیر بیا مورد پاکستان در اين . شود بار باالی تماش مناطق اشغالی پ،تون  ا حاکم می

 ا برخوا ن  خاسد و استقس  خود را از   ا مانن  بلو   ا به اين حملۀ م،تر  متوصل شون ،  مۀ پ،تون صورتیکه پاکستانی
اکمان پاکستان از آن ح. کردد اکر از حمله اجتناب شود اوتصاد پاکستان با افسس وطعی مواجه می. پاکستان ب سد خوا ن  آورد
 . ا بی ار شون  و به جای اي يالوژی به فکر نجات خويی بیافتن  روز  راس دارن  که پ،تون

تحلیلگران پاکستانی و حاکمان پنجابی فرياد بر می آورن  کیه حملیه بیاالی وزيرسیتان شیمالی بیرای پاکسیتان معنیی خودک،یی را          
پ،یتون  یا بیرای  می،یه بیه بیمیاری       کننی  تیا    کوشیی میی  . آی. اس. ان و آیبه  مین دلیل اسد کیه اردوی پاکسیت  . خوا   داشد

 .باوی بمانن و مبتس ( ځنری رن)العس  
در مییان ارزش  یای   . راه صل  و آشتی اسید  -  ا اسد  ا و  م خیر امريکايی يکی از راه  ای بهتر که در آن  م خیر افغان

 یا واوعیًا صیادق باشین  و      در صیورتیکه امريکیايی  . ر یايی باشی    می توان  بیرای  میه يیک راه   ( نننواتی) ا  دينی و سنتی افغان
.  ای پ،تون تبیار صیل  و آشیتی نماينی       ا و مخصوصًا با افغان خوا ن  از منطقه پیروزمن انه خار  شون ، باي  با افغانب عمًس

 .مستقیم آغاز يابن  ا و طالبان مذاکرات آشکار و  يگانه راه اين صل  و آشتی واوعی آنسد تا میان امريکايی
 مییان  یر   دموازی با شروت مج د فعالید پروسۀ صل  وطر باي  يکی از واليات افغانستان به ناش صل  اعسش کیردد و آتیی بسی   

اينکار طالبان را از انزوای سیاسی ب ر خوا   کرد و دسد ان ازی  ای اردوی پاکستان خاتمیه  . دو طرف متخاصم اعسن شود
. اس. شود تا به  مه جهانیان  ابد بسیازن  کیه آيیا آنهیا واوعیًا بیه آی        ا زمینۀ آن مساع  می حا  به طالبدر عین . خوا   يافد

  ا و  م افغان ريکايیماين آخرين روزنه ای اسد که  م ا ؟ می باشن وابسته استن  يا برعک  يک نیروی مستقل و افغانی . آی
 . ا را از يک د ه جنگ می توان  نجات ب   

  ف من آن امنید ملی نیسد که حاکمان کنونی ک،ور و ) ا با م نید غرب ک اش خصومتی ن ارن ، امنید ملی افغانستان  افغان
( امنید ملی به مقهوش وسیع آن عبارت اسد از امنید افغانستان و تمامیید ارضیی آن  . سردم اران کمونیستی به آن باور داشتن 

بنابرين افغانسیتان مسیتقل   .  ا با رین کمونیستی ناممکن اسد و دوستی افغان ه  ا تحد ته ي  ورار داشت  می،ه از طرف روس
 .و ووی برای غرب و برای منافع جیوپولیتیکی آن يک ديوار فوالدين اسد

 

 سین  خر 
او  اينکیه اضیست متحی      : سیازد  جنگ پنهان که در اين نوشته کوشی ش  مورد تحلییل ویرار بگییرد، دو واوعیید را بیرمس میی      

 .خوا   کنترو  کامل خود را باالی منابع طبیعی جهان حق  نماي  امريکا می
اسد " جیوپولیتیک " اين  مان راز نهان،  مان . و دوش اينکه آرزو دارد تا به مثابۀ يگانه ابر و رت در سرتاسر دنیا باوی بمان 

خوا ی  بیه آنهیا برسی   یر         فی که امريکیا میی   که امريکا را با روابد با رین مصروف ساخته اسد، زيرا رین در مسیر اين و
 . کردد ره بی،تر به يک ته ي  مب   می

البته جنگ در افغانسیتان يیک منطیق افغیانی  یم دارد و آن طوريکیه       . مرکز  قل اين روابد  ا آسیای جنوبی و شرق میانه اسد
 تجاوزات خارجی اسد که مايۀ پیی روی جنگ مید   عبارت اسد از مووف خ شه ناپذير دينی و ملی علیه  تاريخ ن،ان می

 . شود
 

در روشینايی ايین  میه عوامیل اکنیون رسیالد       . اختسفات درونی سیاسیی کرديی ه اسید    کیردر افغانستان بی،تر از  ر وود ديگر
داشیته  میا شیاي  آرزو یای زيیادی     .  اسد که رگونه افغانستان را از ته يی ات میرگ آور نجیات د نی      بزرگ تاريخی  مه افغان
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باشیم، ریز ای زيادی را بخوا یم، اما اکر در عقب افکار ما نیروی بلقو  ملی و ن امی وجود ن اشته باش ، تمیاش آرزو یای میا    
 . شود افغانستان را نجات داد صرف يک فلسقه خوا   بود و به کمک فلسقه و آرزو نمی

بیازی  یای نیرو یای سیاسیی و ن یامی در افغانسیتان و        تبیارز اردوی پاکستان که در حقیقد مقهیوش اصیلی ايین ک،یور اسید از      
 منطقه بخوبی آکا ی دارد و به  مین دلیل اسد که کنترو  افغانستان و ووش پ،یتون را يگانیه وسییلۀ میؤ ر بیرای دفیات خیود میی        

بر باشییم و بجیای   تاريخی زمانی می توانیم ب ر آئیم که از بازی  ای پنهان و آشکار در ک،ور باخ بن بسد  ایما از اين . دان 
 . رمان  ای بیگانگان را برآورده بسازيم و برای اي يالوژی  ای بیگانه کار کنیم باي  بخاطر نجات افغانستان بکوشیمآآنکه 

با وجود  مه نا امی ی  ا، ما وادر استیم از روابد میان ابر و رت  ا و از نقاط ضعف پاکستان برای وطن و برای آين   خويی 
از پاکستان و ر ايی  "ديورن  " ی آنسوی خط  ا استقس  پ،تون ،نجات ما  ای يکی از شاخ . ماش استقاده کنیمبا  وشیاری ت

ورده شیون  کیه در وی ش او  نیرو یای خیارجی در نتیجیۀ       آ یا زمیانی میی تواننی  بیر      اين  مه آرمیان . آنها از استعمار پنجاب اسد
 .شتی ک،ور ما را تر  بگوين آصل  و 

 
 (ختم) 

 
 

ن پ،توی اين مقاله را به کمک لینک ذيل میتوانی  مطالعه فرمائی  و يا در صقحۀ تحلیست پورتا  افغان جرمن آنسين که اين مت
 .ن،ر ش ه اسد، مراجعه فرمائی  0310جنوری  1۸مقالۀ عالی و تحقیقی بتارخ 
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