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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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عبدالحمید مبارز

ارادۀ تغییر پالیسي نظامي امریکا در افغانستان
عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملي ژورنالیستان افغانستان
در نزد «سیا» و نظامیان امریکایي کامالً روشن است که مشکل افغانستان ،جنگ این کشور همه از طرف
نظامیان واستخبارات پاکستان پالن شده در افغانستان تطبیق مي گردد .همه مي دانیم که نظامیان پاکستاني پالن
عمق استراتیژي را که ترتیب کرده اند هیچ گاهي تغییر نمي دهند ،یگانه وسیلۀ را که براي رسیدن به اهداف
استراتیژیک شان به دست دارند ،گروههاي تروریستي مي باشد .این گروه ها در ظرف ده سال گذشته با انجام
عملیات در پارلمان هند در هوتل هاي ممبئي ،در سفارت هند در کابل ،کشتن انجینیران هندي در هوتل صافي
لندمارک واقع در چهاراه انصاري کابل ،عملیات انتحاري و انفجاري در چهارراه زنبق ،در تکیه خانه ها ،در
مکاتب و کلوپ ورزشي در دشت برچي غرب کابل و ده ها انفجار و انتحار در جاللآباد ،قندهار ،بلخ و
سایر والیت ها و محالت افغانستان خدمت مؤثر شان را براي پاکستان ثابت ساخته اند.
هرچه مبصرین سیاسي افغانستان نوشتند و هرچه رجال سیاسي افغانستان از مداخله سیاسي ،استخباراتي و
نظامي پاکستان حکایت و شکایت کردند ،دوستان بینالمللي ما نه شنیدند حتا تا امروز براي افغانستان از دادن
طیارات جنگي خود داري کردهاند .در جریان هفده سال که امریکا در افغانستان حضور نظامي-سیاسي دارد
اولین باري که براي چارۀ اساسي فکر شد ،آن نشر استراتیژي دونالد ترامپ رییس جمهوري امریکا براي
افغانستان بود ،که با تطبیق این استراتیژي جنگ از روستا هاي افغانستان به محل هاي بود و باش تعلیم و
تربیه و تجهیز نظامي طالبان ودیگر تروریستان در داخل قلمرو تحت سلطه پاکستان انتقال ميکرد ،مگر توأم
با نشر این استراتیژي مذاکرات افغانستان با پاکستان واظهارات کاذبانه سیاستمداران پاکستان مبني بر این که
طالبان را براي صلح آماده ميسازند و تقویت این سیاست از طرف دیپلومات هاي برتانوي که در کابل تأثیر
دارند و این دیپلومات هاي برتانوي در واشنگتن نیز بي تأثیر نمي باشند وسیله شده که استراتیژي بسیار مؤثر
رئیس جمهور ترامپ در افغانستان و جنوب آسیا تطبیق نشده از نظر بیفتد.
چون قرن بیست و یکم قرن آسیاست ،در این قرن است که آسیا راه توسعه سریع مي گیرد و منابع دست
نخوردۀ آنهم به کار خواهد افتاد ،رقابت ها از نقاط دیگر جهان به این قاره انتقال کرده و مبارزات سیاسي،
اقتصادي ،نظامي در این قاره صورت خواهد گرفت.
ایاالت متحده امریکا بعد از جنگ جهاني دوم به مشوره ي انگلستان در پاکستان حضور نظامي ،سیاسي و
اقتصادي پیدا کرد ،این درحالي صورت گرفت که تا هنوز اختالف هاي سیاسي افغانستان با پاکستان روي
موضوعات خط فرضي دیورند و وضع حقوقي قبایل حل نگردیده بود و بریتانیا قصدا ً آن را به نفع پاکستان
الینحل گذاشته رفت.
چون امریکا در آن زمان بریتانیا را با تجربه ترین کشورها در این منطقه مي دانست به مشوره کشور مذکور
طر ف پاکستان را گرفت که موجب فاصله بین افغانستان و امریکا گردید ،با آن که افغانستان تالش زیاد کرد،
اعلیحضرت ظاهر شاه به امریکا و جنرال آیزنهاور رئیس جمهور امریکا به افغانستان سفر هاي کردند و
دیپلومات هاي دو کشور با تماس هاي شان نتوانستند ،این روابط را توازن ببخشند یعني رابطۀ امریکا با
پاکستان و افغانستان توازن داشته باشد که پیدا نکرد و فاقد یک توازن ماند.
امریکا که پاکستان را تحت حمایت خود داشت و جریان جنگ سرد بعد از آن که امریکا کمک نظامي را به
پاکستان ادامه داد و هرچه افغانستان کوشش کرد از دادن کمک نظامي به افغانستان خودداري کرد و حتا از
کنفرانس بن به این طرف تا امروز به افغانستان کمک نظامي مؤثري نکرده است به این عنوان که علیه
پاکستان استعمال مي شود.
این بعد از تقرب پاکستان با چین و پالن بزرگ چین که با عنوان «یک کمربند یک راه» مي رود آسیا و
اروپا و افریقا ر ا در بر بگیرد ،با احداث بندر گوادر که اولین اقدام چین در این راه بود مي رساند که پالیسي
چین و این تقرب پاکستان به چین مورد قبول امریکا نمي باشد ،امریکا تا این وقت کوشیده تا پاکستان را دوباره
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به خط سابق اش که اتحاد با امریکا بود بگرداند ،مگر وقتي امریکا از پاکستان خواست تا علیه گروه هاي
تروریست ها اقدام کند به خصوص شبکۀ حقاني را از بین ببرد ولي پاکستان این خواست امریکا را نه تنها رد
کرد بل با تندي و تهدید جواب داد ،باز هم تاحال حرکتي از امریکا دیده نشد مگر جلسه استماعیۀ که در سناي
امریکا صورت گرفت و در آن سناتوران پاکستان را چون دولت تروریستي اعالن کردند و دکتور زلمي خلیل
زاد پاکستان را با ماهیت اصلي آن معرفي کرد و وي در مصاحبه با تلویزیون جهاني آریانا گفت که پاکستان با
چند بمب آتومي که دارد نقاط ضعیفي چون بلوچستان ،پشتون ها و جامعۀ قوي مدني دارد که مي شود بر
کشور مذکور به خصوص نظامیان فشار وارد شود.
این ثابت است تا که جنگ از روستا هاي افغانستان به محل هاي زندگي طالبان ،داعش و دیگر تروریست ها
انتقال داده نشود ،تا آن که وزیرستاني هاي آزادي خواه حمایت نگردند ،تا آن که افغانستان یک سیاست ثابت و
با دوام را که موازي با اقدامات عملي امریکا باشد اتخاذ نکند ،پاکستان از این سیاست و تجاوز و توطئه هاي
خود صرف نظر نمي نماید ،بنابراین پایداري سیاسي افغانستان و هند از یک جناح و اقدامات عملي امریکا
براي حفظ تسلط به بحر هند و خلیج فارس که در قسمت اول آن فشار نظامي و اقتصادي به پاکستان و تقویت
مخالفین کشور مذکور در داخل آن صورت نگیرد نظامیان پاکستاني آن قدر مغرور اند که به چیزي کم تر از
آن تن نميدهند.
بنابراین به رهبران سیاسي و نظامي امریکا تذکر مي دهم که با افزایش چند هزار عسکر دیگر یا خصوصي
سازي این جنگ با داخل کردن پاي بلک واتر اشتباه بوده نباید تکرار شود چه این گونه اقدام و یا دادن چند
هلیکوپتر به اردوي افغانستان در این جنگ تغییري آورده نمي تواند ،مگر حاال که زلمي خلیل زاد وظیفه
گرفته تا در این باره کار کند صالحیت کامل داشته تا با شناختي که از سیاست مداران پاکستاني و منطقه دارد
و با تجربه یي که در این سي سال اخیر به دست آورده یعني این ساحه را تشخیص کرده و مي داند که تا حال
به هر تعداد فرزندان امریکایي و افغان که کشته شده اند توسط برنامه هاي ترتیب شده در پاکستان ،اشتراک
جنرال هاي متقاعد پاکستاني در عقب جبهه دیروز توسط طالبان و ترویست هاي بین المللي و امروز توسط
طالبان و د اعش به قتل رسیده اند ،این هم ثابت شده که اردوي پاکستان حاضر نیست تا رسیدن به آن اهدافي که
بریتانیا در قرن  19طرح کرده بود تا اول به هندوکش و بعدا ً به آمو دریا برسد ،از عمق استراتیژي خود
صرف نظر نمي نم اید همین که فشار به پاکستان زیاد گردید ماهرانه از صلح و آشتي ،از آوردن طالبان به میز
مذاکره حرف مي زند و افغانستان هم تحت مشوره بریتانیا باور مي کند ولي همین که فشار کم شد باز به همان
راهي که انتخاب کرده ادامه مي دهد.
من فکر مي کنم زلمي خلیل زاد که به این سیاست ها کامالً احاطه دارد مي تواند با ازدیاد فشارهاي همه جانبه
و عملي پاکستان را به راه بیاورد تا از زورگویي و ادامۀ تروریزم در منطقه خودداري نماید ،در غیر آن
امریکا را قناعت بدهد تا با یک عملیات جراحي این غدۀ سرطاني را که پاکستان نام دارد محکوم بسازد تا
منافع امریکا در منطقه مصون و سالمت و آرامي افغانستان و هند تأمین بگردد در غیر آن نظامیان پاکستاني
جسورتر شده و اهداف تروریستي خود را ادامه خواهند داد.
البته اگر امریکا این گونه عمل نتواند بهتر است اردوي افغانستان را واقعا ً تقویت نماید تا با پاکستان مقابله نماید
و دیگر این که افغانستان و هند باید یک استراتیژي ترتیب نموده هر روز تغییر موضع ندهند تا امریکا بتواند
به این دو کشور اعتماد دایمي پیدا کند و این دو کشور را به قدرتي تبدیل نماید تا تروریزم را از بین ببرند و
سنگردار صلح بگردند.
پایان
با اظهار امتنان از روزنامۀ آرمان ملی
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