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 بازديد وزير دفاع افغانستان 

   جنگ کشميرۀجبهاز
  

    پس از انتخابات اخير پاکستان پرويز مشرف متحد ستراتيژيک غرب در مقابله با تروريزم در موقعيت دشواری 
گی عليه مليشيای اسالمگرای قبايل از يک طرف فشار ذهنيت عامه و پارلمان در ترک موضع جن: قرار گرفته است 

و فشار امريکا در ادامه عمليات نظامی فوج پاکستان و يا نظاميان امريکايی در مناطق قبايلی از جانب ديگر ، رئيس 
  . جمهور را بر سر دو راهی قرار داده است

ميان امريکا و چين با مالحظه   اوضاع وقتی پيچيده جلوه ميکند که مشرف در انتخاب شرکای ستراتيژيک خود 
  .معادله جديد قوآ ناشی از حضور موقتی و اقتضايی قوای خارجی در منطقه، بايد يکی را انتخاب کند

 اپريل پرويز مشرف به چين در تالطم حوادث داغ منطقه ازجمله گرايش های جديد سياسی ناشی از ١٠مسافرت 
پرويز مشرف :  آدرس ممالک غربی درگير جنگ در افغانستان دارد انتخابات پاکستان و قضيه تبت پيغام کانکرت به

. در صدد است شکست سياسی را در داخل با دريافت امتياز تازه ساختن پيوند گذشته ستراتيژيک با چين جبران کند 
وی رهبران دوکشور چين و پاکستان در تعاطی بيانات رسمی روی پيمان ستراتيژيک تآکيد کردند و به آن ابعاد ن

  . بخشيدند 
  در وضع موجود مخرج مشترکی ظهور کرده است که مبنای واره داری برای نزديکی بيشتر دو کشور قرار گرفته 

. هردو از مداخله ممالک غربی عضو ائتالف بين المللی مستقر در افغانستان در امور داخلی خود شاکی اند : است 
آخرين آن در وزيرستان جنوبی يکی در ختم فروری و ديگری در ) (  ١( پاکستان از بمباردمان قبايل توسط امريکا 

و چين از ) اخير مارچ در ساحه ايکه حکومت پاکستان با مليشيای طالب پيمان عدم تعرض متقابل را امضآ کرده بود 
  . تحريک جذبات ملی  در تبت دلخورده و نگران است 

  : چين از چند جهت انديشه دارد   ائتالف نظامی بين المللی از نزديکی پاکستان با 
  .   ــ  تقويت موضع سياسی چين در حوادث اخير تبت 

  ــ  بيرون شدن پاکستان از حوزه نفوذ ستراتژيک امريکا و غرب که نتيجه فوری آن تضعيف پوتانسيل با آنچه 
  .مبارزه ضد تروريزم خوانده شده است ، خواهد بود 

قصد حفظ آنکشور در دايره منافع ستراتژيک و ژيوپولتيک غرب يا ال اقل باقی   برای ايجاد فشار به پاکستان به 
  .اقتصادی و سياسی : ماندن در موضع جنگی در قبايل ، دو حربه در دسترس ائتالف بين المللی قرار دارد 

ندانی به جا   ــ اقتصادی مستلزم قطع کمک های پولی و اقتصادی است که ممکن به وسيله چين جبران شود و تآثير چ
  .نگذارد

درين مورد غرب .   ــ سياسی تحريک ناسيوناليزم پشتون و بلوچ واستفاده افزاری از قضيه کشمير را احتوآ ميکند 
  . ميبايد سياست خود را با موضع هندوستان هم آهنگ بسازد و عواقب وخيم آنرا در بی ثباتی منطقه انتظار داشته باشد 

اع افغانستان به هندوستان و بازديد تحريک آميز وی از جبهه جنگ کشمير  قصد ايجاد  اپريل وزير دف١١  مسافرت 
  . فشار به پاکستان را تعقيب مينمايد که محرک آن هر چه باشد نتيجه فوری آن تشديد جنگ در جبهات افغانستان است 

قضيه پشتونستان در  دايره معادله اما اگر سايق اين مسافرت طرح .   انگيزه افغانی مسافرت وزير دفاع معلوم نيست 
جديد قوآ در منطقه باشد ، بايد ياد آور شد که به مشکل ميتوان تصور کرد که داعيه پشتونخوآ با پياده کردن سناريوی 

در پروسه انکشاف اجتماعی ، پشتونستان به شيوه مسالمت آميز . متحقق باشد » کاوبای « و » دارا سنگ « فلم های 
اقتصادی و فرهنگی قبايل به حمايت يک حکومت افغانی مستقل و ملی ساخته ميشود نه بامعامله گری های اقتضايی با 

  .   ديگران توسط يک حکومت وابسته
ت تآمين  بهر حال إ  مرجع خارجی دستور دهنده مسافرت وزير دفاع افغانستان در جبهه کشمير از تنظيم اين  مسافر

  : چند هدف را در نظر دارد که دران خواست طرف افغانی قطعآ مطرح نيست
  .  ــ ارسال پيام عدم رضائيت از نزديکی ستراتژيک پاکستان و هندوستان 
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  ــ قرينه سازی قرار گرفتن افغانستان و امريکا در جبهه هندوستان در صورت ظهور برخورد نظامی ميان دو کشور 
  . مير بر سر معضله کش

    ــ ايجاد فشار باالی پاکستان در ادامه عمليات نظامی در منطقه پشتونخوآ 
  :  اما پاسخ فوری ايکه پاکستان بدنبال بازديد شاغلی وردک از جبهه کشمير هند به افغانستان ارائه کرد عبارت بود از 

   تن پوليس در ولسوالی سنگين ١٢  ــ کشتن 
   افغانی کامپ جلوزی در خروج قريب الوقوع از پاکستان     ــ ايجاد فشار به مهاجرين

    ــ حمله مخالفين به شرکت جاده سازی در سپين بولدک و قتل الاقل دو تن و زخمی ساختن سه تن 
    ــ کشتار جمعی کارگران سرک سازی هندی در ولسوالی شنکی
    ــ ايجاد قيودات بيشتر در توريد مواد غذايی از طرف پاکستان، و

  .  ــ حوادث ديگری که ممکن در راه باشد  
  سوال اينست که مردم تا چه وقت کفاره وابستگی ها ، پايدوی ها ، جاه طلبی ها و ماجراجويی های حکومتی را 

  بپردازد که به حربه کشتار مردم در دست ديگران تبديل شده است ؟ 
ات ديکتاد ستراتژيست های خارجی تناسبی قايم کرد که   آيا نميشود ميان بيطرفی در منازعه هند و پاکستان و الزام

  طی آن منافع طرفين حفظ شود ؟ 
تا زمانيکه قدرت های خارجی در کشور مستقر .   واقعيت اينست که افغانستان گروگان جنگ تحميلی ديگران است 

 ائتالف نظامی بين المللی است ، حکومت ضعيف و بی کفايت نگاهداشته شده کابل نميتواند خود را از الزامات سياست
  .در منازعه هند و پاکستان بيطرف بماند و به جنگ خانمانسوز نکته پايان بگذارد . کنار بکشد

اين حکومت که در بطن آن سلول های ضد داعيه صلح هر چه بيشتر متورم ميشود و برای دوام رسالت جنگی  اش 
مت استعفآ را دارد و نه هم جرئت رويارويی مذاکره به قصد برای دوره آينده انتخابات ، آمادگی ميگيرد ، نه شها

  . صلح را  با مقاومت مسلح  
ائتالفی که بعد .   چشم اميد مردم افغانستان فقط در تغيير موضع سياست قوای ائتالف در افغانستان دوخته شده است 

با مالحظه بن بست در :  آشنا ميشود از اينهمه ريختاندن خون های ناحق ، به تدريج به واقعيت های جامعه افغانی
 ٦جنگ و قوت رو به تزايد مقاومت ، صلح بايد بوسيله جامعه بين المللی بر حکومتی که از خون مردم بيگناه طی 

  .      سال تغذيه نموده است تحميل شود 
  

  »پايان  «  
   

**************  
  
  
  
  
ات افغانستان از طرف قوای ائتالف و مخالفت حکومت اسالم بی تفاوتی حکومت کابل در بمباردمان قرآ و قصب ) ١( 

  .  آباد با بمباردمان قبايل از طرف قوت های خارجی وجهه تمايز دو حکومت را تشکيل مينمايد 
    
   

       


