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               چراپاکستان میخواهد که ایاالت متحده امریکا      

زد                                                                                        درافغانستان ببا                   
why Pakistan wants  the US  to lose in Afghanistan  

                                                                                                                           

                                                

                                                                         

 

قابل توجیهی در صد د حذ ف هرگونه نفوذ کشورهای  دی کستان باداشتن انگیزه اقتصا پا

.                                                                                                                  غربی درافغانستان میباشد

کارا بعنوان شریک استراتیژیکی بلند مد ت نه ایاالت متحده امری« چین»پاکستان تنها     

.                                                                                                                       خود می بیند 

  برابر درپاکستان همواره افغانستان رابحیث یک کشورمشتری ،یک کشورحایل امننیتی   

می بیند  ومیخواهد  تا افغانستان  را بد  دریاصره با لقوه هند   محا خودرا دراگر آنچه که

بعنوان  تخته پرشی  برای  گسترش  نفوذ اش بغرض دستیا بی به منابع غنی انرژی آسیا 

                                                                                           .مرکزی مورد استفاده قرار دهد

نفوذ   ف هرگونه حذ درپی   بل توجبهی دی قا انگیزه اقتصا  با داشتن  ن پاکستا اکنون     

                                                                                                         . شد ن  میبا نستا های غربی درافغا کشور



از کمربند  کوریدور به اسم دهلیز اقتصادی  چین وپاکستان ، معبری است که بخشی       

از آین دهلیز  اقتصادی  ا تصا ل  آسیا از ف  دربرمیگیرد  که هدوجاده بزرگتر چین را 

                                                                         .تصادی میبا شدطریق  زمینی ودریا یی  به منا طق اق

 (china- Pakistan economic corridor=CPEC)چین  –داالن  اقتصادی  پاکستان    

است  که ستون  فقرات ا تصا ل شبکه  حمل ونقل  «  زیربنایی»یک پروژه زیرساختی  

چین به بند گوادر درپاکستان وکراچی  واقع در دریای عرب را درخود احتوا مینما ید که 

این شبکه حمل  و نقل به  منا طق خا ص اقتصادی   وپروژه های  انرژی منتهی ووصل  

رژی  کمی وکمبود از مد ت ها طوالنی انرژی  پاکستان را  میگردد که این پروژه های ان

             .                                                                                                                            مرفوع  خواهد ساخت 

ده  است ، این  پروژه  زیرساختی  اشا ره  ش( Forbes) فوربیس هما نطور که توسط     

ویا پروژه ای زیربنا یی برای پا کستا ن  یک پروژه ء بسیار بزرگ وبا اهمیت تلقی شده 

میتواند ،پروژه ای که پاکستان را با برداشتن یک گام بزرگ با ایجاد یک اقتصاد  رسیده 

                                                                                                                      .                                     وبالغ  به جلو خواهد راند 

ازمسیرغرب به نفت شرق  میانه  وقاره « چین»برای چین  -پاکستان داالن اقتصادی      

اقتصا دی پاکستان وچین   سوم  غنی  افریقا راه را با ز میکند واز سوی دیگر  این داالن 

لف  متحد طبعی  مخافروخواهد نشاند وبه محاصره هند  عطش جاه طلبی های  پکن  را 

.                                                                    چین  یعنی پا کستا ن خد مت  قابل مالحظه ای  خواهد نمود 

ن نیز  پاکستا چین و  رایبن  نستا به افغا  وچین  کستان دی پا صاگسترش این داالن اقت    

دی   شامل براورد  بهره  توسعه این داالن اقتصاسودمند خواهد بود که اهداف اقتصادی  

  . دست نخورده  افغانستان میباشد  از منابع مینرال های تریلیون دالر(  3)رداری بیش ازب

  خواهدازافغانستان به چین این فرصت را  «ونا ت»ووج نظامیان ایاالت متحده امریکا خر

سازی  این کشور  جنگ زده  ض حق استخراج  معدن افغانستان به با زکه چین درعوداد 

                                                                                                                          . بپردازد 

دراینجا  آنچه که قابل تذکر است این است که  ستیزه جویی  اسالمی  از مدت های  قبل   

ست خارجی پاکستان بوده وتا هنوزهم هست همانطور که در  طوالنی  یک عنصراز سیا

توامیت واتحاد  جمیعت اسالمی مستقر درپاکستان  با اسالمیست ها (  8505)آوایل  سال 

                                                                                                                                 . ان منعقد شدویا اسالم گرایان  افغانست

یک شعبه خاصی را درداخل  «  بوتو»نخست وزیر  پاکستان   ذالفقار(  8521)درسال    

ایجاد نمود  تا اسالمیست های  فرار افغان مقیم  (  آی اس آی)استخبارات  اداره پاکستان 

بتا سی از حا فظه  –تحت نظا رت  داشته  تا انها را بهتر مد یریت  نما ید درپاکستان را 

به یکی  از (  8511-8522)تاریخ باید گفت که جنرال ضیا والحق پاکستانی  درسالهای  

                           «                                                                                                                            نده شود  ند جوشانده وسوختناگرمای حرارت بلافغانستان باید در» جنرالهای خود گفت



رای حمایت کنونی پاکستان از طالبان فقط  تکرار اخیر ازیک سیاست بلند  پاکستان  ب    

نفوذ وبی ثبات ساختن  افغانستان است ، در گذشته ها  بی ثبا تی  در افغا نستا ن  تا حد 

ممکن برای پا کستا ن سود اور بوده  اما آنچه که اکنون مشا هده میشود  چنین است  که 

                        .                                       اسال می  قا یم گرفته است د مب  ببر  پا کستا ن  از

با گرفتن     ازسوی دیگر این موضوع ویا مطلب  تا هنوز روشن  نیست  که  طا لبا ن    

ایا  تمام خواسته های پاکستان را فراهم خواهند ساخت  ویا که  کنترول مجد د  افغانستان 

 اینکه طا لبا ن  یا و جامه عمل خواهد پوشید « چین»ام پالن های طرح شده بین المللی تم

ب مانند شیشه ای که اکثرًا  ظرف بشقا) یش  تری دپ   یک   ارایه  تر با گسترده   بطور

دربرا بر  بی ثبا ت سا زی   افغا نستا ن توسط  ( درالبراتور مورد استفاده قرارمیگیرد 

(  8555)چنانچه  که طالبان در طول دوره های  سال ی ایجاد خواهند کرد موانعپاکستان 

بر افغانستان حکومت  میکردند  آنها  سه مراتب  تقاضا های  پاکستان را   آنهاهنگامیکه  

ایمی  بین افغانستان و پاکستان رد  مبنی  به رسمیت شناختن  خط دیورند  بعنوان  مرز د

 .  نمودند 

                                                                                            
                                                                                                                      پتری دیش                                     

چین  به ثبات وامنیت -تحقق ویا انطباق موفقانه ای پروژه ای داالن  اقتصادی پاکستان    

ر گوادبلوچستان  یکی از ایالت های بزرگ پاکستان  تعلق  میگیرد  جایکه در آنجا بندر  

                                                                                            . موقیعت دارد کراچی و بندر 

پاکستان، شرق ایران   جنوب غربساحات یرنده گاین منطقه فراملی قومی مخلوط دربر    

وجنوب افغانستان میبا شد  که دراین سا حا ت   نفوس مردم  بلوچ  وپشتون ها  نسبت به 

   (Brahui)دیگر اقوام وملیتها بیشتر میباشد واقوام متبا قی مسکون دراینجا  براهویی ها 

.                                                                                           هزاره ها ،  سندی ها وپنجا بی ها میبا شند

لوچ های شورش ها وخیزش های  ب به اینطرف  بلوچستان  به مهد( 8511)از سال      

                                                                       .ل شده است مبد ملی گرا  علیه دولت های پاکستان وایران 

پاکستان شاید روزی  از اینکه طالبان را بعنوان  ابزار  بخاطر براورده شدن خواسته      

های  وپالیسی های بیرونی خود مورد استفاده قرار داده است پیشیمان خواهد شد  چونکه 

پیش نیاز  برای توسعه اقتصاد موفق  میباشد  وتامین ثبات ومصونیت  به ذات  ثبات  یک

نی  خود آنقدر ساده وبسیط هم نیست تا که برای توسعه یک  اقتصاد  بهتر ثبات را به آسا



                                  .                                                                                            فراهم ساخت 

وخشونت   شورش میتوانند  که با  گی میکنند  آنها  نیکه  با شورش وخشونت زند کسا    

چاه   دراین  خود  یند روزی گرها چاه حفر مینما نیکه برای د یا کسا ویا درگذرند بمیرند

                                          .ودرا به یاد خواهد  آورد ل نا پسند خ ید روزی  همچو اعما خواهند افتاد  لذا پاکستان شا
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