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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ فبروری ٢٨
  

  ؟! سؤال قابل تعمقچند
  

نطقه ئی و ًتقريبا از موضع يک قدرت م" ذبيح هللا مجاھد" امروز سخنگوی طالب، : کابل-١٣٩٧ حوت ٠٨ - چھارشنبه

ين نمتحد پاکستان، به ھند ھوشدار داد که حمالتش را بر خاک پاکستان متوقف سازد چه گذشته از تأثيرت منفی چ

  .حمالتی بر پروسۀ صلح در افغانستان، عواقب زيانباری برای ھندوستان نيز به بار خواھد آورد

حمايت تمام کشور ھای جھان به خصوص مطالعۀ چنين موضعگيرئی از جانب طالب که خودش نياز به شناسائی و 

  :قدرت ھای منطقه ئی دارد تا با وزنۀ بيشتری بتواند با امريکا مذاکرات را ادامه دھد، مبين چند نکته می باشد

 حد اقل طالب در سياست خارجی اش نسبت به گذشته، ھيچ گونه تغييری ننموده، کمافی السابق دنبالچه و ادامۀ -١

  .دوست پاکستان را دوست خود می شناسد و دشمن پاکستان را دشمن خود. ی باشدسياست ھای پاکستان م

اتخاذ چنين موضعی از جانب طالب، آنھم در شرايطی که خودش نيازمند ھمکاری ھای منطقه ئی با روسھا، چين،  -٢

بۀ قدرت رقيب پيمان ناتو ايران و در نھايت ھند به مثابۀ يکی از اعضای گروه شانکھای که می تواند در آينده ھا به مثا

يا بدان معنا نيست که روند نزديکی اين نيرو با قدرت ھای منطقه ئی و جھانی رقيب آخود را تکامل دھد، می باشد، 

  .ستانۀ گسست قرار گفته استآناتو، در 

 بر پاکستان،  ھمزبانی سخنگوی طالب با وزارت خارجۀ پاکستان به ارتباط تأثير حمالت انتقامجويانۀ احتمالی ھند-٣

گذشته از اين که ھمسوئی ستراتژيک پاکستان و طالب را بازتاب می دھد، ظن ھمکاری عملی در زمينه را نيز در مغز 

  .انسان متبادر می سازد

ی اکھاحمالت تروريستی بر خ در اساس بعد از مدتھا آرامش در مناسبات بين پاکستان و ايران و ھند و پاکستان، -۴

به عبارت ديگر .  پنجمين دور مذاکرات صلح بين طالب و امريکا چه چيزی را باز گو می نمايدستانۀآدر ايران و ھند 

يا طناب و رشتۀ انجام اين اعمال در دست دولت پاکستان و باند ھای جنايتکار وابسته بدان دولت صورت گرفته است و آ

 زابدون استيذان دولت پاکستان ان نفوذ نمايد که يا اين که امپرياليسم ناتو موفق شده در درون بنيادگراھای پاکستانی چن

  . وی عمل نمايدانبج

ھرگاه اين اعمال به مشوره و نظر دولت پاکستان صورت گرفته باشد بايد پرسيد که پاکستان از انجام چنين اعمالی يعنی 

نمايد؟ آيا می ر ت زدن، چه می خواھد و چه پيامی را به کدام استقامت صادبھمزمان دو ھمسايۀ نيرومندش را ضر
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پاکستان با اين عمل قيمت صلح افغانستان را از طريق جلب حمايت جھانی به خصوص امپرياليسم امريکا در حل 

  .منازعۀ کشمير اعالم می دارد و ھمچنين مسألۀ بلوچستان

ئيل صورت يا اين که تمام اين اعمال مستقالنه از جانب ايادی امپرياليسم امريکا به خصوص عربستان سعودی و اسرا

گرفته است تا فضاء را قسمی آلوده بسازند که نه تنھا مسألۀ افغانستان به عقب رانده شود بلکه روابط ھند و ايران با 

پاکستان چنان خراب شود که ديگر نتوانند از طريق طالب، در سياست ھای منطقه ئی امپرياليسم امريکا مداخالت کار 

باط مسألۀ طالب و برنامۀ صلح امريکا با آنھا می بايد با دقت ت مسايلی اند که به ارتمام اين سؤاالت. شکنانه انجام دھند

  .مورد بررسی قرار گيرند

  !ھموطنان گرامی

رقيب که رأس مشترک ھمۀ آنھا را ضديت و دشمنی با مردم افغانستان و کشور ما می ھای  گروه یاز تمام زدوبند ھا

ی در حرکت است که دود ھمۀ آنھا فقط به چشم مردم ما خواھد رفت، سازد، بر می آيد که منطقه به طرف تشنجات جديد

لذا ھرگاه نمی خواھيم بيشتر از اين آسيب ببينيم می بايد متحدانه عليه دولت دست نشانده و بادارانش به ميدان آئيم، زيرا 

ه کشور و مردم ما عمق توطئه ھا عليمسلم است ھر لحظه و ھر ساعتی که به عمر دولت دست نشانده افزوده می گردد، 

  .دنبيشتر می ياب

  !!سرکھا ما را می طلبد

  

  


