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                        به  ن بمثا نستا یا بتی هند وپاکستان درافغاجنگ ن       

                                                                                 یک ساخت وسازرسانه ای                   

India- Pakistan proxy war in Afghanistan is a Media 

fabrication                                                                                                       

                                                                                   
ز به  شده است ونیاد ازطرف های درگیر منجر زیافع شمار ن به منا نستا در افغاجنگ   

ادعا کرد  که ؛ بادرنظرداشت این اصل میتوان چنین  ین اهداف درمنطقه دارد مین چند تا

 افغانستا ن   خا کی زیرزمینی کمیبا بای برای تخلیه عناصرومینرالهای  طا لبا ن بها نه

سیاه وسفید  از داد وستد مواد  ن پول  بیرون کشید وخا موش  وسیفون ویا داالن پوشیده 

قانونی  ویابنا به گفته ای بعضیها تداخل روسیه را بعنوان اوردن یک دلیل  مخدره است

نه ای  بها«  تروریزم  جنگ علیه»محضاً بخا طر فروش اسلحه چند ملیارد دالری  یا 

                                                                                                                      . چیزی دیگری نمیوان  پنداشت درافغانستانهای بیشتر ه برای ایجاد پا یگا

دی  انگیزه های زیا  ید که با  مویششیم درجنگ افغانستان درگیر برای آنکه توانسته با    

شیم ، رقا بت های منطقه ای  به اندازه  زیاد وحشتنا ک وعمیق  برای  تخریب  با  داشته

نسبت عدواتی  که   ؛ هند وپا کستا ن  به  وانهدام افغانستان چندان با لقوه به نظر نمی آید

د  واشنگتن از پاکستان  در زمان جهاد بین خود دارند  به دلیل تایید رتیشن هن از زمان پا

غرق در رقابت صورت مشخص درسرزمین افغانستان بلت ونفوذ آن کشور خا مبنی به د

هند }میباشند ؛  پس اگر ما تمام  بمبگذاری های   که نشان  دهنده  جنگ دوطرفه وسبقت 

درافغانستان میبا شد آنرا فشروه سا زیم  ممکن است  که یک بخش کوچک از { وپاکستان



                                                                                       . کسرو شکستگی را نشا ن دهد 

امیان عربستان سعودی وایران ویا ایاالت متحده میان حبه همین منوال جنگ نیابتی         

هنوزکمی درحال  تخیل وشک یک حالت کاماًل نوسا نی دارد وتا تا کنون  امریکا وایران

این خود  بیش از یک  پاره ویا خرده ای از خشونت  چیزی دیگری  وتردیدقراردارد  که

.                                                                                                                نیست 

پس دراینجا واقعاً چه چیزی ویا چه کسی این ماشین جنگی را رانندگی  میکند  ومهمتر    

ازاین شاید چیزی دربین است آنطوریکه ادعا میشود که تعدا زیاد  از افغا نها  در هریک 

                                                                                              روزچسان زند گی میکنند؟ 

بی اسا س وبی پا یه است  در افغا نستا ن  ن های هند وپا کستا ت علیه درگیری اتهاما    

واقیعت امراین است که این موضوع  بیش ازحد مورد توجه قرار داده شده است؛  وآنهم 

بمنظور گذاشتن سرپوش برسرعامل اصلی جنگ درافغانستان  اما مبارزه ای طرف های 

وضیعت پاکستا ن درمیان .یربخاطرتقویت نفوذ دربین رژیم کابل غیر قابل انکا راستدرگ

و آوردن طا لبا ن به میز مذاکره  منوط  به «  تروریزم»دیگران  بخاطر متوقف  کردن 

وآن اینکه  افغا نستا ن  باید تما م  روابط چند  گذاشتن شروطی ازسوی پاکستان شده است

هندوستان قطع نما ید،که البته طرفداران این نظر پوچ ومیان تهی  جانبه تاریخی خودرا با 

کاماًل غیر موجهه ونا معقول  بوده واینها کسا نی اند که از وجود واقیعت ها  چشم پوشی 

غریب  بوده   این طرز تفکر  یعنی انکار ازواقیعت خود یک برخورد عجیب و -مینما یند

وازهم   ن نستا بخا طر  بی ثبات سا ختن  افغا نوع تذویر وخصومت  تا حد زیا دیواین 

چند    پروژه ای   آیا .پا شید ن تقویه روابط  دیرینه ای دوامدار  افغا نستا ن  ازهند است 

درافغا نستا ن تنها  (داعش= اس  -آی  -اس  –آی )هور ظمیلیونی دالری  برای خیزش و

                                                           است ؟( کچا لو )نتیجه موضوع  کوچک  سیب زمینی 

وراست  که واشنگتن به پاکستان بخاطرساختن تیوری توطیه علیه  هند به این عقیده وبا   

شکار  پاکستان را  بعنوان  حتی که اگر واشنگتن  بطورمشخص وا ؛ ز دارد افغانستان نیا

زنامگذاری کند ولی ازسوی دیگراین نیمللی حامی بالقیدوشرط درمجامع ونهادهای بین ال

بپردازد؛ ودرعین به تملق وچاپلوسی واشنگتن است که ازپاکستان میخواهدکه نبا ید بیشتر

تان  وپاسخ دادن  به حال واشنگتن  برای متقاعد ساختن متحدان منطقه ای خود علیه پاکس

بیشترین اراده خودرا  به ضد تروریستی جامع  خواسته های بین المللی  بمنظور اقدامات 

است  اما   ن داده توقف  تصویب کمک ها ی نظامی وغیر نظامی  خود  به پاکستان  نشا

 ا ز  توقف به پاکستان  را اش این  وجهه ما لی وتخصیصه اکنون دیده میشود که امریکا 

                                                                                                    . حذ ف مینماید تعلق و

درمصاحبه  با خبر گذاری فرانسه  ریس جمهور اسبق پاکستا ن  جنرال پرویز مشرف    

سلطهء بیشتر هند درافغا نستا ن تهدیدی برای پاکستان است وهند میخواهد  که »  : گفت 

یر  وگذارش  ممکن  است  که افغانستان را علیه پاکستان تمهید وتحریک نماید ؛ این تفس



ذهنیت ها و د یدگاه های شما ری از دیگران را  که به دنبا ل درک  واگاهی  از اسبا ب  

وریشه های اصلی جنگ درافغانستان هستند  شکل  ویا  یک  تصور نا درست  دهد  وبا 

                                                                                                     ا ینصورت  طرف دیگر جنگ با ایتالف را که درتحت رهبری ایاالت متحده امریکا  به

                                                                                                                        
                                                                                      (یا سی از ویکی پید عکا)اسبق پاکستان پرویز مشرف ریس جمهور           

                          .                                                                                                                            زد پیش برده میشود کمرنگ سا

درحال  رزه معجزه آسا  وعجیب وغریب  توام با خشونت های کلید مباسوی دیگر از      

؛   شد ن وشرکای نظامی بین المللی او میبا نستا دولت افغاتوسعه درافغانستان  دردسترس 

تمرکز ا منیت درمرزهای  ا فغا نستا ن با پاکستا ن  بمنظور جلوگیری  از عبور ومرور 

متحده  غیرقا نونی  افراد  جنگجو وجنگ طلب  میتواند به گسترش فسا د فوری  ایاالت 

زاد اسلحه ومزدوران در سراسر  مرز پس اگر جریان آ کمک کندن درا فغا نستا امریکا 

ازپاکستا ن به ا فغا نستا ن متوقف شود درآنصورت ممکن است که درسرزمین افغانستان 

                                                                                                                              . صلح تامین  شود

نه  ینا خا رسا نه ای   از نوع   کینه جو  میا ن همسا یگا ن  اسطوره یک جنگ نیا بتی    

به پاکستان   نه ویا نا اگاهانه باشد ؛ این روند  رسا نه ای ها ست چه که اگا وخصما نه ء ا

نیا بتی با هند  شباح جنگ اغراق آمیز  درا درسا یه ها و یارا « تروریزم»کمک میکند تا

ن   وفور وطغیا بل ، سفیر هند درکا (Amar  Sinha)سینا راما به گفته ای  د افزایش ده

از یک جنگ  نیا بتی  به هد ف توجیهه  پیشتیبا نی  پا کستا ن از  داستان های رسانه ای 

اما درحال  حاضر کسی وجود دارد  که مطرح کند که چه کسی  پشت  –تروریزم ا ست 

                                                                                                       . سر حمایت از پاکستان  به افراط گرایی است 

نظر قرار داده به دقت بیشترتحت ب این جنگ را تمام جوانبلی؛ ایاالت متحده امریکا      

به سختی اجازه میدهد که ذهنیت ها ویا توجه مردم  به جوانب وعوامل این و وقرارمیدهد

ن را   نستا یی  جنگ افغا جنگ معطوف  شود  بعضی ها ولی نه همه؛ نویسندگان امریکا

باعث  جنگی که هند  ؛ بعنوان یک محصول از اختالف دردناک هند وپاکستان  نشان مید

                                                                                          . میشود تا ایاالت متحده امریکا  بتواند تمام فرایند چند وظیفه ای خودرا ادامه دهد



ویا تنها  به صفت یک ناظر  دراین ( میانجی)ایاالت متحده امریکا  محضاً یک داور اگر 

جنگ میبود پس درآنصورت  قبل از آنکه  مذاکرات با هند  برای حل مسا لمت آمیز  این 

مطلوب  نتیجه   مذاکرات آزهمچو  که  میتوانستیم زودتر   جنگ صورت میگرفت هرچه

وآن اینکه  هند  بدوًا  ویا در ابتدا  شاید  با تقریباً  صفر درجه درگیر بد ست می آوردیم  

  تروریزم دربرابر  نه ای جنگ رسادرآنصورت هد ف   پاکستا ن  وبا ز  درجنگ میشد

     است  هام افغا ن ر وقتل عا به کشتامتهم بدون شک   ن البته پاکستاکه قرار میگرفت ازاین

مرور   وباواجندای جنگ در واشنگتن قراردارد شوری که همین اکنون دردسترسی کا رک

بدور بماند  که اگر پاکستان  از حمایت واشنگتن  ید متوجه  شد بادر روند طوالنی تاریخ 

درآنصورت واشنگتن شاید به  واشنګتن خارج شود تی زیرچترحما که پاکستان  از یعنی 

                                      . عربستا ن سعودی مواجهه خواهد شد ( 7112)احتمال زیاد شبیهه  با سرنوشت سال 

                                                                               
                                                                              (عکاسی از ویکی پیدیا)داخله هند راجنیت سنگ  وزیر                 

جنگ افغانستان  محصول ویا گرچه  رسانه های داخلی وبین المللی  مدعی هستند  که      

 نتیجه  خصومت های دیرینه  هند وپاکستان است  ولی  هند  صریحاً  چنین اذعان مینماید

ن ندارد  واین همه دروغ ها ساخت   پاکستاو با دشمنی های ماطی  که این جنگ هیچ ارتبا

ن  دیگران پنهاازنظر گ راواین رسانه ها اند که سناریو اصلی این جن شد نه ها میبا رسا

 دریک نشست مطبوعا تی راجنات سنگداخله هند اقای وزیر این مطلب به ارتباطمیدارند

                                                                         .گفت چنین  نه ها  به رسا (7102)درماه می سال 

                                                                «یک سالح استفاده میکند پاکستان  از جنگ تروریستی  علیه هند  بعنوان»      

رزه ضد  مقامات ارشد هند درواقع چنین مفهومی را پیشکش مینمایند  که پاکستان از مبا  

لی  تروریستی بشکل فریبکارانه از ایاالت متحده امریکا واز کمک های که به مقامات عا

بررسی  ن هرگز به  کستا ید وپا افغانستان صورت میگرد  به نفع خود استفاده مینمارتبه 

بل  حمله متقا  دربرابر همه ای آنها  به  معامالت  هند با دولت افغانستان  نه پرداخته ویا

                                                                                           . متوصل نشده است ویا نه پرداخته است 



از سوی دیگر ایاالت متحده امریکا ما یل است  که پای  هند  را در جنگ ا فغا نستا ن   

سربازان   اندیشه  که  این هوبه هند را در این جنگ درگیر سازد بکشاند  ویا میخواهد ک

شوند  وبا اینصورت  ن مستقردرافغانستا(  ناتو)ونیروهای جنگی  هند در کنار  سربازان 

وبه  میزان  خصومت  بین ست که بر آ تش جنگ مواد سوخت را بیشتر سا زد ا متما یل

بیشتر بردارد   نفع   درگیری  کشورهای متخا صم  بیفزاید وبه احتمال زیاد  بتواند از این

چونکه   متمرکز کند  ت مبهم   قشا منا  درجنگ  به سمت  رش تا تمرکز را از دستورکا

این دوکشور با وجود داشتن مرزهای طوالنی بینهم  تا اکنون  هیچ نشا نه ای  در د ست 

         .                                                                                                      نیست  که بینهم  به برخورد ویا رویا روی  قابل مالحظه پرداخته باشند 

وفقیر است  که در سراسر جهان  ( پا دو)پاکستان ازنظرواشنگتن یک دولت جاکرمنش     

تروریست ها  ازتهدیدوانزوا رنج میبردوابستگی آن به واشنگتن واستفاده نمودن پاکستان از

بدور   گسترده  د ی اقتصا ستبرد به دین افغانستان  اورا ازفرصت های  د برای جنگ نما

ست  یعنی که نمیتواند از نظر اقتصادی از این جنگ  تحمیلی کما فی السابق  نفع ا ساخته

یعنی که همچوفرصت اکنون ازپاکستان ربوده شده است وهمچنان دهلیزویا رهرو  .بردارد

اقتصادی چین  که درسراسر  والیت ویا صوبه ای بلوچستان ویا که سایر  مناطق مجاور 

د  همین اکنون  با شکست مواجهه شده است  وحتی  که به والیت مذکور  گسترش می یاب

.                                                                                                          درآستا نه لغو قراردارد

وچین نسبت به اختالفاتی است « چین»عنصردیگری که در باالی  پاکستان  قراردارد    

خود راهرچه بیشتر    رابطهوا مید ا رد  تا با دولت  افغا نستا ن   هند رابا هند دارد ؛  که

با داشتن  اختال فا ت مرزی با هند  میخواست با   چین ( 0691)درسا ل   -استحکام دهد

جا نب پا کستان را  گرفت  واز   چین هند  درگیر در جنگ شود  ودرهما ن وقت بود که

هیچگونه تالش دریغ نورزید مبنی بر اینکه اگر بتواند از تنش میا ن پاکستان وافغانستان 

                           .                                                                                                                            بکاهد  

،عراق، یمن، واوکراین را میتوان برای ادامه جنگ های کشورهای همچو سوریه          

نیابتی عرصه جنگ نامیدودرعین حال میتوان  به این موضوع نیز توجه نمود وآن اینکه 

اسرایل  هیچ یک گلوله ای را درجنگ سوریه فیر ننموده با وجودیکه  به ا رتباط سوریه 

نا   های  بیشتری  هم دارد  اما آنچه که اسرایل در این زمینه  اجرا ت  نموده هما نگرانی

پول واسلحه زیادی  را  به منطقه جنگی  بخاطر ادامه جنگ  از پادشاهان  عرب منطقه  

دولت ها پروکسی وعروسکی  –ودیگرا ن بدست آورده وبه منطقه جنگ فرستاده است 

ولی ابر  مروزی باهم در توافق به  گزینه دومی نیستندیا دست نشا نده درجنگ جها نی ا

قدرت ها یک جنگ پروکسی  را  به گونه ای آغاز میکنند که سرزنش ها وجرایم جنگی  

                      .                                                               با نجا مد ویا تمام شود ( پا دو)اغلباً  باید تنها به دولت های نوکر و

  .«7600-60-60» با تقدیم احترامات -------------------------------------


