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 برای افغانستان" کنفرانس قلب آسيا"ورد ادست
ه اسالم آباد رفت و با ب" کنفرانس قلب آسيا" رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل غرض اشتراک دراشرف غنی

اسی منطقه از  يبا در نظر داشت روش فتنه انگيز پاکستان،  اکثر از تحليل گران مسايل س.  نمودمذاکرهمقامات پاکستانی 

معلوم نيست که مقامات دولت مستعمراتی . نتيجۀ اين کنفرانس به ارتباط تأمين صلح در افغانستان خوش بين نيستند

  !ستانی ھا افتاده اند يا خيربازھم در دام فريب پاک

از آن به بعد اين کنفرانس در يکی از کشور ھای .  در ترکيه برگزار شد٢٠١١بار اول کنفرانس قلب آسيا در سال 

 دسمبر داير شد و ١٠ و ٩است که به تاريخ " قلب آسيا"اجالس اسالم آباد پنجمين دور کنفرانس . منطقه داير شده است

" سر بلند"غنی مرد شماره دو از آخر  با " آقای"از افغانستان اشغال شده . قه سھم گرفته بودندعال در آن کشور ھای ذی

ترويج صلح و رفاه " کنفرانس قلب آسيا"ھدف ظاھری . درين کنفرانس اشتراک نمود و نطق بی محتوای خود را خواند

 که محور اصلی اکثر جلسات را در اما در نھان تأمين منافع قدرت ھای بزرگ باالخص امريکاست. در منطقه است

  .سطح جھانی می چرخاند

ين اال درؤاما س. يند خواھند بوديکردند که به اصول و اھداف و نتايج اين کنفرانس پا" تعھد" کشور ھای اشتراک کننده 

شود؟   پاکستان چه است و چگونه اين تعھد تضمين میًخصوصاين تعھد از جانب کشور ھا ابندی دريجاست که معيار پا

ی دخيل باشد که ھست، نتايج ھم بايد برحسب دلخواه قدرت ھای ئاگر دست قدرت ھای بزرگ در ھمچو کنفرانس ھا

  .بزرگ رقم بخورد

ستان با دست پاک.  درين کنفرانس دو بازيگر مھم يعنی کشور ميزبان پاکستان و کشور مھمان افغانستان مورد توجه بودند

دانيم که پاکستان در فريب  ما می. باال  و افغانستان اشغال شده بدون پشتوانۀ داخلی و جھانی بر سر ميز مذاکره نشستند

آيا زعامت دست نشاندۀ کابل آنقدر مھارت سياسی و ديپلماتيک دارد که . دادن نه تنھا افغانستان، بلکه جھان يد طوال دارد

  ؟ پاکستانی برودین ھابتواند به جنگ شارالتا

که يک دولت دست نشانده شد و ھويت ملی خود را از دست داد،  وقتی.  اولين ضعف دولت کابل، اشغال افغانستان است

 دلچسپ اين. تواند طور شايسته عرض اندام نمايد و ازمنافع خويش دفاع کند نه در سطح داخلی و نه در سطح جھانی می

م به حاکميت يکديگر، تماميت ارضی، وحدت و استقالل سياسی و خودداری از تھديد و بر احترا"که اشتراک کنندگان 

ه معنی باين اعالميه ".  يا استفاده  از زور، عليه تماميت ارضی يک ديگر  طبق دساتير منشور ملل متحد تأکيد نمودند
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تان چه اتقاق می افتد و خود ما می بينيم که ھر روز در سرحدات افغانس. نوشتن بر يخ و گذاشتن در آفتاب است

  . افغانستان در کدام حالت است

باز را که افغانستان استقالل خود  تا زمانی. اين نوع کنفرانس ھا ده ھا بار تکرار شده و بار ديگر ھم تکرار خواھد شد

 . بودثير گذار نخواھد أ برای کشور طور مثبت تئی و حاکميتش تأمين نشود، نتايج چنين کنفرانس ھانستاند

 

 

 
 


