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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢١ اپريل ٢۴
  

  !آرزو... سه کله و سه 

٢  

    : کابل- ١۴٠٠ثور  ٠٣ -  جمعه

 را در جنگی خونين بين شسياست ھای کشور نمايندۀ دولت پاکستان در اين کنفرانس، در عين حالی که کشور و -٢

ريخته باشد و با کستانی در راه آن پا شرکاء و کليت ناتو، بدون آن که حتا يک قطره خون يک سرباز ،امپرياليسم امريکا

 صرف از طريق به قربانگاه فرستادن خلق افغانستان و تحميل صد ھا ھزار کشته و پول و امکانات لوژستيک خود آنھا

در مقطع کنونی که از ديد آنھا می بايد فصل چيدن ؛ ر اوج پيروزی می بينددمند ما، رنجکشيده و دردزخمی بر مردم 

  :از جمله. ميوه ھا و حاصل کارشان باشد، با دغدغه ھای فکری متعددی در اين کنفرانس شرکت می ورزند

 تنھا دل اين که آنھا از دولت دست نشانده در تمام زمينه ھا به خصوص زمينه ھای اقتصادی، سياسی و امنيتی نه -*

ديت با منافع دولت خود می بينند و به تجربه دريافته اند که نه تنھا  حاکميت ًخوشی ندارند بلکه دوام آن را مطلقا در ض

فعلی در افغانستان از لحاظ اقتصادی در برخی موارد با دور زدن پاکستان و در برخی موارد با مانع تراشی صادراتش 

 و به ھمين سان از  جمعی اين معامالت را نظر به سالھای گذشته به نصف رسانيده استسيای ميانه ھجمآبه افغانستان و 

لحاظ سياسی سخت در تالش بوده تا پاکستان را در نظرجھانيان به مثابۀ مھد و زادگاه و محل پرورش تروريسم اسالم 

 تا بحران تالش دارد با حمايت ھند  واظ امنيتیحاز ھمه بد تر از لبلکه سياسی معرفی داشته، در جھت تجريد آن بکوشد 

؛ نبايد چنان تعبير گردد که آنھا با آمدن طالب در ھمان ساختار و نظمی که زمانی را از افغانستان به پاکستان صادر نمايد

 کرکتر و  خطر مواجه ساخت، شادی مرگک شده می خواھند طالب را با ھماناپاکستان را تا آستانۀ بمباردمان اتومی ب

  : زيرا. دوباره حاکم سازندساختار

غير قابل پيشبينی طالب و در سپردن تمام قدرت به طالب نامطمئن می سازد، ماھيت را نخستين دليلی که پاکستان  -*

 سال ٢٠يعنی پاکستان ظرف .  آن بنيان گذاشته شده استنمکدان شکنی مجموع سيستم فکری است که طالب بر مبنای

 که ھيچ پيوند و تعھدی برايش اھميت ان غرق در حفظ و بقای سلطۀ خودش است چنگذشته متوجه شده است که طالب

  . يعنی ھمين طالب که امروز سگ پاکستان است می تواند فردا به خصم جان و مال پاکستان مبدل بگرددندارد

. منطقه و جھان سطحداخل افغانستان و چه ھم در دومين دليل اين عدم اعتماد بر می گردد به عدم مقبوليت طالب چه در 

 و يعنی پاکستان متوجه شده است که مردم افغانستان، منطقه و جھان به اساس جناياتی که طالب در زمان حاکميت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

مردم سراسر  داشته چنان مورد نفرت و انزجار اناشغالگرو جنگ زرگری با نيروھای دولت دست نشانده و روياروئی 

 به تنھائی به حاکميت برساند، میپاکستان و يا ھر کشور ديگری بخواھد آنھا را دولت قرار گرفته است که اگر جھان 

  .بايد با ارتش ھای چندين ھزار نفری و صرف مصارف گزاف از آنھا حمايت نمايد

 در داخل پاکستان به نيروھای شبيه خودش در پاکستان به سومين دليل، پيوندھائيست که طلب در جريان سالھای اخير

 را  نخستين قربانی اش "ب نوع طالبانقال"و اين خطر وجود دارد که با استقرار طالب در افغانستان، وجود آورده 

  .دراکستان بيابد

 در قضيۀ  دخيل ساختن ترکيه نکتۀ ديگری که نمی تواند ذھن وزير خارجۀ پاکستان را به خود معطوف ندارد،-*

 ۶در آن  و ادامۀ ننگين ١٣۵٧ بادرنظرداشت اين که از نخستين روز ھای فاجعۀ ثور .افغانستان از جانب غرب می باشد

به رسميت " طالبيسم"و " جھاديسم"سالم به شمول چين، قيموميت دولت پاکستان را بر ، غرب و جھان ا١٣۵٨جدی 

 وقتی پاکستان بوده است، به خصوص سنی مذھبان آن، تنھا قيم نيروھای اسالم سياسی و در تمام اين سالھا شناختند

اھی ھا و عظمت طلبی علی رغم خودخورا  ترکيه اينک امپرياليسم امريکا و جھان غرب روی اھداف خاص خودشان

در عمل وارد ميدان می نمايند،  جنجال برانگيز گردد، قيبیر که می تواند برای ھر  اردوخان و نظاميان آن کشورھای

به پيمان تجاوزگر ناتو، حمايت  که با برخورداری از می خواھند پاکستان را با حريف تازه نفسی مواجه و مقابل سازند

  .ھيچ کشور ديگر حسابده نيستند

 ود رسمی ترکيه به مثابۀ نماينده و دست دراز ناتو در افغانستان و با برخورداری آن کشورپاکستان می داند که با ور

افغانستان، رقيب نيرومندی در آينده در انتظارش می  لازحمايت قاطع ناتو و ھم چنين نفوذ قومی بين ترکباران مقيم شما

  .باشد

 می  خودتصور می شود، مشغوليت ذھنی باچه  از آن  برای وزير خارجۀ پاکستان کنفرانس کنونی بيشتر از ھمين رو

  . آورد

  .ادامه دارد

  

  


