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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ فبروری ٢٣
  

  علل راکت پراگنی ھای پاکستان
ولۀ اطالع يافتيم که از يک ھفته بدين سو، پاکستان با فير صد ھا راکت و انداخت صدھا گجمعی از طريق رسانه ھای 

ه ساختن ارباز ھم دست به جنايت زده، ضمن ويرانی صد ھا خانه و آو" کونر"و " ننگرھار"توپ، بر دو واليت مرزی 

  .از ھم ميھنان پی پناه ما را به خاک و خون کشانيده استتن ھزاران تن از باشندگان آن مناطق، چند 

 طمطراق نموده و به پاکستان گويا اخطار داده است، ھمچنين شنيديم که به اصطالح وزارت دفاع ادارۀ مستعمراتی کابل

  .مواجه خواھد شد" جمھوری اسالمی افغانستان"بالمثل العمل تکرار آن اعمال دست بردارد، ورنه به عکس از که 

در افغانستان درب " آگاھان سياسی و نظامی"اين را ھم شنيديم که بعد از طمطراق ادارۀ مستعمراتی کابل، به اصطالح 

  ن بحث را گشودند که آيا افغانستان می تواند مقابل پاکستان بايستد و يا خير؟اي

*****  

 يک نوع مينی - "فالينگ کوچ" ميالدی، حينی که می خواستم با ١٩٨٣ و يا ١٩٨٢سالھا قبل از امروز، يعنی در سال 

فالينگ "د که برای اولين مرتبه با  شايد دليلش اين بو- از پندی به پشاور بيايم، برحسب تصادف و برای بار اولين-بس

 در کنارم يک پاکستانی نشسته بود که گذشته از ظاھرش که مرتب و منزه به نظر می رسيد، - مسافرت می نمودم" کوچ

بعد را به رخ آن افغان بکشد، از ھمين رو فقط چند دقيقه " بيکرانش"دلش می خواست با يک افغان بحث نموده، دانش 

را با من باز نموده، بعد از اين که مطمئن شد که افغان ھستم، با مخلوطی از زبانھای پشتو،  سر صحبت ،حرکتاز 

  :اردو و انگليسی پرسيد

شما روشنفکران افغانستان چه فکر می کنيد که چرا سياست ھای دولت ما اين چنين به ضرر ترقی و پيشرفت "

  "افغانستان، پيش برده می شود

می دانستم که نبايد ھيچ گاھی با افرادی از قماش وی که می توانست ھر کسی باشد به من که حساب کار دستم بود و 

چنان صحبت نمود که بتواند به استناد آن برای انسان درد سر بيافريند، با تمام فشاری غير از آن چه خود را می نماياند، 

پاکستان را که به مثابۀ چماق امپرياليزم که بر خود احساس می نمودم و می خواستم  چلوصاف رژيم ارتجاعی و وابستۀ 

و ارتجاع بر فرق مردم ما فرود می آمد و دار ندار ما را در رقابتی لگام گسيخته با سوسيال امپرياليزم شوروی به تاراج 

  : می برد از آب بيرون کشم، بر خواست خود غلبه نموده، متواضعانه و مختصر پاسخ دادم
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ا نه، لطفی است که شما در حقم می نمائيد در غير آن با چند صنفی که در مکتب خوانده اين که من روشنفکر ھستم و ي"

ام خودم می دانم که از روشنفکری بسيار دور ھستم  و اما در مورد دولت پاکستان، تا جائی که من فکر می کنم، 

 است در ناگزيرکه آن دولت اوضاع افغانستان و تجاوز شوروی بر آن، وضعيتی را بر دولت پاکستان تحميل نموده، 

به افغانستان، نظر و مواضع متحدان دور و نزديک خود را نيز در نظر بگيرد، در غير آن خودش نيز مربوط تمام امور 

  ."در مواجھه با شوروی اشغالگر تنھا خواھد ماند

ود، که چه آدم احمقی را طرف که يا متوجه شد که من نمی خواھم بيشتر از آن صحبتم را صراحت بدھم و يا ھم فکر نم

 ناتوانی ام در ادامۀ ت صحبتم را که بدون آن ھم به عل،گير آورده است، با يک نوع تبختر خاص توأم با شور دادن سر

  : گفتقطع نموده،لنگيد، پايش می يک بحث علمی وسياسی به زبان پشتو 

  "مگر من فکر می کنم که قضيه اين طور نيست"

  ، درد سری برايم به وجود نمی آيد با ابراز عالقه مندی پرسيدم، که پس چيست؟ وین گفته ھایمن که می دانستم با شنيد

  :صحبتم، بعد از يک مکث کوتاه و انداختن يک نگاه عميق به طرف من، گفتھم

 عميق آنچنان. ر، شايد خودت بدانی و يا نه که در نيم قارۀ ھند، اعتقاد به تناسخ و حلول ارواح بسيار عميق استادبر"

که چه کافر و چه مسلمان اگر به زبان ھم اقرار ننمايد در ذھن و ضميرش به اين باور است که حلول ارواح حقيقت 

چون متوجه ." ادامه می دھندرا داشته، دير يا زود ارواح گذشتگان در قالب جسم جديدی به دنيا آمده، عملکرد ھای آنھا 

  :به مثابۀ تأئيد تکان می دھم، با دلگرمی بيشتر افزودشد که من گذشته از توجه کامل سرم را نيز 

" احمد شاه درانی"و يا " سلطان محمود غزنوی"ًمعنای اين گپ اين است که حتما يک روزی روح جھانکشايانی چون "

به دولت ما .  به جانب جنوب حمله و پاکستان و ھندوستان را اشغال و تخريب خواھند کردل، از شماقالب جسمی نو يافته

زاب پشاوری چنان رويه می کند، که حينده، اکنون با افغانستان از طريق اآمنظور جلو گيری از چنان واقعه ای در 

  ."خشت باالی خشت در آن کشور، روی ھم نماند

 داشتن چنان طرز تفکری متعجب شده بودم، در ظاھر امر با امن که نزد خود به حماقت انسانی در آخر قرن بيستم ب

  .شور دادن سر چنان وانمود نمودم که گويا ھدف وی را فھميده و از دل و جان نيز پذيرفته ام

نی بود، بعد از اين که ديد من چيزی برای گفتن ندارم، در حالی که چند بار مسافر در کنارم بسيار جالب و ديدقيافۀ آن 

ت ن را پذيرفته و در دل خوش اس درک نمود که قناعت موجناتشد از ، می ش"اصل قضيه ھمين است"ود که تکرار نم

ان افغان را خر ساخته، سياست ھای رياکارانۀ دولت پاکستان را نزدش، ماھيت دفاعی داده و حقانيت الزم را که يک جو

يد که طرفش، وی را خر ساخته او ھم خوشحال در ذھنش ايجاد نموده است، او ھيچ گاھی حتا در ذھنش ھم نمی گنج

 است، پی روانشناسی اجتماعی آنھا که ترس از افغانبان يک پاکستانی به اصطالح چيز فھم، به عمق زاست که از 

  .برده است

*****  

  .بر گرديم به خبر ھای اخير

در مقابل پاکستان تا آن را دارد به نظر من وقتی مسأله بدين شکل مطرح می گردد، که آيا افغانستان توان و ظرفيت 

 در مقايسه با شوروی ديروز و امريکای -" جوجه اتومی"ايستاده، ضمن دفاع از خاک و قلمرو افغانستان، پوزۀ اين 

يست و ک را به خاک بمالد و يا خير؟ می بايد حين پاسخ دادن به اين نکته توجه نمود، که منظور از افغانستان -امروز

  چيست؟
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باشد، از قبل معلوم است که آنھا نه تنھا اين توان و " غ"و " ع"حاکميت دوسرۀ  و  ادارۀ مستعمراتی کابلاگر منظور

ظرفيت را ندارند تا به پاکستان در صورت جدی شدن قضيه بگويند که باالی چشمش ابروست، بلکه در اساس بنا بر 

ين اجازه را نيز ندارند تا به جانب پاکستان باال نگاه وابستگی و مزدور منشی ھای مطلق شان به امپرياليزم و ارتجاع، ا

  .نمايند

تاريخ نشان داده که در طوری که ھمان : واما اگر منظور از افغانستان، مردم افغانستان باشد، به جرأت می توان گفت

 است، و به ھمان سانی  و اوايل قرن بيست، باداران حاکميت کنونی پاکستان را مردم ما تا ناکجا آباد دوانده١٩تمام قرن 

 جرأت نداشت وی را به مثابۀ متجاوز معرفی یکه در اواخر قرن بيست بزرگترين قدرت اتومی آن زمان را که کس

بدارد، چنان خونين و زخمين نمود که با وجود فرار مفتضحانه قادر نشد، بقايش را تضمين نمايد و به ھمان سانی که 

 و" حزب"اعم از " اسالم سياسی" ا و جنايات دست پروردگانش يعنی داعياناينک با وجود کارشکنی ھا، خيانت ھ

و امثال آنھا، امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء موفق نشده " حرکت"و " وحدت"، "داعش"و " طالب"، "جمعيت"

يچ راھی به جز تسليم و اند تا مقاومت مردم را درھم شکنند، به يقين پاکستان نيز در مقابل ارادۀ ظفر نمون مردم ما، ھ

 .چه بسا پايان حيات نخواھد داشت

 صد  ازبمرکارتش شان  آنھا باشد، بلکه اپيشش پيدر" دشاه درانیماح"و يا " سلطان محمود غزنوی"مردمی که نه يک 

 که تئوری حلول ارواح خواب خوش زمامداران ھمانو احمد شاه درانی باشد، يعنی ھا ھزار و ميليونھا سلطان غزنه 

  .کنونی پاکستان را به کابوس ھولناکی مبدل ساخته است

و اما اين که چگونه می توان افغانستان دومی را در تقابل با پاکستان قرار داد، بحثی است جداگانه که در آينده بدان 

  .خواھم پرداخت

*****  

" آگاھان سياسی و نظامی"طالح به اصبا کمال تأسف، چيزی که در آشفته بازار رسانه ھای کنونی افغانستان، از جانب 

رانه ای از جانب پاکستان عليه مردم مظلوم ما می اًاصال مطرح نمی شود، علت و يا علل اتخاذ چنين سياست جنايتک

  :به نظر من پاکستان اين دور جديد جناياتش را روی داليل آتی آغاز نموده است. باشد

اخ سفيد به وجود آمده، می خواھد با دست يازيدن به چنين سياستی  پاکستان با بھره برداری از فضای جديدی که در ک-١

مشاکلی را که  و تضييقات م نمائی ھای چندی که گويا آن کشور قربانی تروريزم است نه پرورنده و بانی آن،وو مظل

  . برداردهادارۀ اوباما در اواخر دوران حکمروائی جنايتکارانه اش برای پاکستان به وجود آورده بود، از سر را

که به " غ"و " ع"سرۀ  در رابطه با ادارۀ مستعمراتی دو  با استفاده از فضای مبھمی که در سياست خارجی امريکا-٢

 چنان بچه ترسانک نمايد که در آينده، کری ھا و  کلنگک می نمودند، را ،ستانکپازور کری و اوباما، گاھگاھی عليه 

  .نيز نتواند آنھا را از جايشان عليه پاکستان بر خيزانداوباما ھا که جای خودش باشد حتا نوشادر 

 در يک تبانی آشکار با امپرياليزم جنايتگستر امريکا، به منظور ازدياد عساکر آن کشور و ناتو در افغانستان، فضاء -٣

 نيروھای که ھر لحظه اميدوار خروجرا دوران آنھا در قدرت، مردم افغانستان زرا قسمی نمايش دھد، که گذشته از م

ور بد تر به حض در چنان حالتی قرار دھد، که جھت دفع بد خارجی از افغانستان و صاحب خاک خود شدن ھستند،

  .راضی بگردند

۴-....   

  

 


