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 Political   سياسی

  
   تورنتو-پيکارپامير
٠٩.٠۶.٠٩   

  
  استفاده مينمايند؟وءپاکستانيھا چگونه از اوضاع س

  
سازنده و به وجود ًمقامات پاکستان اخيرا طی يک ديدار رسمی از کاخ سفيد اعتراف کردند که آنھا 

اين اعتراف البته کدام نکتۀ جديدی را در خود نھفته ندارد ، زيرا ھم مردم .  بوده اند" طالبان"آورندۀ
 پاکستانی، –به شمول طالبان افغانی ( افغانستان و ھم مردم جھان ميدانند و ميدانستند که طالبان 

به اساس برنامه ھای . . . ) بری بن الدن و ، چچنی و تروريستھای القاعده به رھئیازبکستانی ، چينا
خاص چند کشورشناخته شده در خاک پاکستان و با دستياری نزديک و مستقيم مقامات نظامی آن کشور 

ًميالدی رسما از طريق ١٩٩۵گرد آورده شده ، تمرين ديدند، تسليح شدند و برای نخستين بار در سال 
آنچه در اعتراف .  داستان غم انگيز آن به ھمه روشن است کويته به خاک افغانستان گسيل گرديدند که 

اخير مقامات پاکستان تازگی دارد ، اينک، اعتراف رسمی و عريان است که خالف سالھای قبل و پس 
  .  از انکارھا ی مکررآنھا صورت می پذيرد

روه طالبان به ھرحال ، منظورم از تذکر اين نکته اينست که ما از ھمان وھلۀ اول سوق و ادارۀ گ
ميالدی ازخاک پاکستان به سوی افغانستان، به عمق اين پديدۀ ننگين روزگارخويش پی ١٩٩۵درسال 

  .برده  و با صراحت تمام گفته بوديم  که طالبان لشکرمزدورپاکستان ھستند
ًاکنون نيز صراحتا به عرض ميرسانيم که احياء، تقويت ، گسترش و تقابل مسلحانۀ طالبان پس از 

ميالدی در افغانستان که در سالھای اخير صورت گرفت و ٢٠٠١ونی شان درماه اکتوبر سال سرنگ
 ھمان برنامه ھای مزورانه ، ر گردانيده اند ، به غير ازدنبالۀثرا نيز متا" ديورند"  آنسوی خط ًظاھرا

ه متخصصين نظامی پاکستان ، عربستان سعودی ، انگليس وامريکا در منطقۀ خصمانه و سودجويان
ً شايد حلقاتی درکشور ھای ذکر شده وجود داشته باشند که بخواھند گروه طالبان کامال. نخواھد بود

ديگری است ۀ سرکوب و نابود ساخته شوند، واما ، سر نخ اصلی درکف حلقات توانمند و تصميم گيرند
دف ھای از قبل خاطر رسيدن به ھه و تداوم معضالت مسلحانه  را ب"  طالبان"که زنده شدن و جنگيدن 

  .  ن شده مفيد و ضروری می پندارندئيتع
قرار دارد که ) پاکستان(يم گيرنده در بناگوش افغانستان يکی از اين حلقا ت قدرتمند ، خطرناک و تصم

 ھای جنگ و ھنگامۀگی  تنگاتنگ با حلقات سايرکشور ھای دخيل در قضيه ، ميخواھند شعله درپيوست
  . رند، چنانکه تا کنون مشتعل ھم نگھداشته اندرا مشتعل نگھدا" طالبان " 

شيطانی آگاھی کامل يافت ، ی قدرتھای ھرچند مشکل است به عمق فاجعۀ ناشی ازبرنامه ھای منطقه ئ
ی که  قدرت ھائً به سير اوضاع ، منطق سياسی و خرد انسانی ميتوان گفت که احتماالء اتکاواما با
ما را اندر کف خويش ۀ ا و ازجمله ، ملت در خون تپيدی ملت ھۀ سرنوشت سياسی و جغرافيائرشت

.  ما را مدنظر داشته باشند يک تغئير و تحول منفی جغرافيائی در منطقۀ ًمحکم  گرفته اند ، نھايتا
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" کشور ھاۀ ضرورت تقسيم وتجزي" يا جھانی سازی سرمايه ، ) گلوباليزيشن(چنانکه طراحان اصلی 
  .رای رسيدن به ھدف باال را پنھان ھم نکرده اندب"   عبورازميان خون و آتش" و 

ن شده جھانی ئيتجربه نشان داده است که قدرت ھای بزرگ استعماری غرض دست يابی به ھدفھای تع
 خويش  ، تالش و تمھيد چندين ساله را مدنظرمی گيرند تا از اين طريق بتوانند اذھان عامه ئیو منطقه 

ان را آماده بسازند که دامن زدن به تند روی ھای مذھبی ، و بستر مادی  تطبيق برنامه ھا ی ش
مسايل سياسی ، پرورش مزدوران گسترانيدن خرافه ھا ، تقابل قومی و زبانی ، غامض سازی 

ی و وطنپرستی ، ايجاد کانون ھای فساد اخالقی و اداری ، بروکرات ، سرکوب احساسات ملی گرائ
 از ايجاد نظام ھای دموکراسی واقعی ، جلو گيری از کشتن غرور و وقار شخصی و ملی ، جلوگيری

 ۀاز زمر. . . و . . . صنعتی شدن کشورھا و پخش و ترويج انديشه ھای رجعت گرايانه و سد سازنده و 
  . حساب می رونده ھمين نوع تالشھا و تمھيد ھا ب

گرا ھای قسی القلب پس ، دست اندرکاران قدرتمند جھان در قدم اول، به مزدوران نوع طالبی و بنياد
فکری و مذھبی که ازکشتن ودريدن و خون ريختن و ويران کردن اندکترين شرم و باکی نداشته باشند، 

 را به آسانی ميتوانند  در ئیزيرا چنين نيرو) . مشروط بر آنکه صاحب شان را نگزند(اشد نياز  دارند،
  .کار گمارند ه ھرجا و ھر زمانی که خواسته باشند ب

نا امنی ھا ، تطبيقات نظامی نيرو ۀ تداوم جنون طالبان و موازی بدان،  ھنگامۀ عوامل عمديکی از 
خاک افغانستان و ه ی به دست اروپائی و امريکائھای خارجی و سرازير شدن ھزاران سر باز سالح ب

  . صد ھا مصيبت ديگر در ھمين نکته نھفته ميباشد 
گر تالش ھای رذيالنه و خطر آفرين سر دمداران مطالبی در ھمين اواخر به نشر رسيد که بيان

آنچه را اين . استخبارات آن کشوربودئيس شبکۀ عربستان سعودی ، به ويژه شھزاده ترکی الفيصل ر
خاطر ايجاد گروه ھای ه  ميکرد ، مصارف گزاف مليارد ھا دالری عربستان سعودی بءمطلب افشا

ور گسترش وھابيت در جھان و رسيدن به ذخايرو  است که به منظئیمذھبی ، تروريستی و بنيادگرا
پس، وقتی مقامات سعودی حاضر . منابع طبيعی کشورھا ی ديگر تا حال صورت گرفته و می گيرد

می شوند مصارف سر سام آورجنگی طالبان در افغانستان را متقبل شوند، وقتی ترکی الفيصل تنھا طی 
ر کامال جديد جاپانی و صدھا مليون دالر را در اختيار يک سفر به قندھار، به تعداد چھارصد عراده موت

قرار می دھد ، مادامکه برای عبدالرب رسول سياف چکھای سفيد عنايت نوکر آخند خودمال عمر
ميکنند و باالخره وقتی  در ھمين شب و روز، ميزبان ھمان طالبان مزدور و ھيأت بی صالحيت 

مقاصد شوم ضد تمدنی شان ميشوند، ھموطنان و حکومت کابل غرض پيوند دادن آنھا و پيشبرد 
  . ھمزبانان عزيز ما ميتوانند تا حد زيادی به کنه موضوع برسند

نظاميان و سياست مداران پاکستانی با در دست داشتن جلو طالبان و ساير   :و اما  پاکستان  
  : آتی  را انجام دھندۀ تروريستھا، ميخواھند بازيھای چندگان

 استفاده ازگروه طالبان وساير تروريست ھا  برضد منافع افغانستان و جلو گيری از تأمين صلح ) الف
  " جھاد عليه کفار" و امنيت و دوباره سازی کشور ظاھرا تحت عنوان 

با "  کشمير تحت نام جنگ ۀاستفاده ازگروه ھای طالبی و تروريستی عليه ھندوستان روی قضي)  ب 
  .ود متقبل زيان جانی و مالی شوندبدون آنکه خ" ھندو ھا 

 ئیگی و تاکتيکی درجھت سود جوبان و زد و خورد ھای غالبا ساختاستفاده از موجوديت طال)  ج 
  .مادی ازاياالت متحده و کشور ھای جھان

استفاده ھای عظيم مالی وسياسی در قبال جھاد خونين مردم افغانستان ، حتا از پاکستان، عالوه از سوء
" ھمکاری"خاطر ه يالدی تاکنون بيشتراز دوازده مليارد دالر به عناوين مختلف و ظاھرا بم٢٠٠١سال 

  .دست آورده است ه ب" طالبان " و " تروريسم " در سرکوب 
س جمھوری امريکا، پنج اعشاريه پنج مليارد ئياساس ستراتژی جديد باراک اوباما ره  ھم ، بًو اخيرا

دست خواھد ه از جاپان و ساير کشور ھای گيتی تا پنج سال آينده بدالراز امريکا و به ھمان اندازه 
  . ی ديگر، به اصطالح جنگ با طالبان الاقل تا پنج سال آينده نيز تداوم خواھد داشتا به معن.آورد
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تا اينجا چنين استنباط می شود که پاکستان با ايجاد طالبان وپرورش گله ھای تروريست در خاک 
دست آورده و شايد پس ازپنج سال ھم تاکتيک ه ھای بزرگ مادی و سياسی بخويش تا کنون منفعت 

اينھمه بازيھا و ۀ در بحبوح. کار گيرد که برايش سود آور باشده ھای جديدی را اندرين راستا ب
 یمساعدتھای پر سر وصدای مالي.   تنھا جانب ملت افغانستان است که پيوسته متضرر ميگردد،سازشھا

سسات خارجی ، نمايندگی ھای ۀ مؤ به کيسًخير به افغانستان صورت گرفته، کالکه در چند سال ا
مربوط به  دونرھا يا  ھمان مساعدت کننده ھا ، شخصيت ھای جھادی و تنظيمی ، بورو کراتھای 
دولتی و متنفذين داخلی و خارجی سرازيرگرديده نه به جيب اکثريت فقير، محروم ومظلوم ملت 

 دليل است که روز تا روز درد بيکاری و بی روزگاری روح و تن مردم عزيز ما ھمينه افغانستان و ب
  . را عذاب ميدھد
 تاکنون موفق ئیخود مشغول داشته اينست که چرا مقامات امريکاه منطقه و جھان را بۀ آنچه افکار عام

   مقامات پاکستانی را درک  کنند؟ ۀ نشده اند تاکتيکھا و بازيھای دپلوماتيک و فريبند
قبال در افغانستان به حاکميت  ، مادامکه ثابت گرديده است  طالبان را پاکستانی ھا ايجاد کرده و ًمثال
ً نيدند تا باخون ريزی ھای وحشيانه کليه حقوق بشر ، موازين دموکراسی و حيثيت ملی را صريحارسا

ستان  در قندھار، کابل، زيرپا گذارند، وقتی ثابت شد صد ھا تن از جنراالن ، سربازان و مخبران پاک
قندوز، جالل آباد و ساير نقاط افغانستان در کنار طالبان قرار داشته و قبل از بمباران اين شھر ھا 

 ،  با استفاده از تاريکی شب  توسط ھليکوپتر ھا نجات داده شدند، وقتی ئیتوسط طياره ھای امريکا
اريھای گسترده درافغانستان سھيم بوده اند، مقامات پاکستان در آنھمه جنايات ، آدمکشی ھا و خرابک

وقتی مخفيگاه ھای اصلی تروريسم و حمايتگران پر و پا قرص آنان بازھم در خاک پاکستان وجود 
 در اثربم ئیويژه امريکاه داشته و دارد و باالخره وقتی روزانه ده ھا تن از نيرو ھای خارجی و ب

کام مر گ می روند ، چه دليلی دارد که ه ی وغيره بگذاری و شليک تفنگ و خمپاره  و عمل انتحار
جای بازخواست و مجازات ، وجه بيشتر از دوازده مليارد دالر اضافی را به ه بازھم دولت امريکا ب

حکومت مداران پاکستانی می ريزد؟  باز،  اين چه اسراری  است که امريکا، جاپان و ساير ۀ کيس
لدين تروريسم  تا پنج سال رد دالر ديگر را برای ھمان مؤيا وعده پرداخت ده ملئیکشور ھای اروپا

آينده ميدھند؟ آيا اين اقدامات و اين  سخاوتھا ی دريا دالنه يکبار ديگر برای دولت پاکستان اين شانس 
 به اجازه و فتوای دولت ءرا ميسر نه می سازد  تا برای نخستين بارظرف شصت سال اخير،  با اتکا

نام جنگ عليه  طالبان، ه  بً و انگليسی اش و ظاھرائی  حاميان  بزرگ امريکائیسوافغانستان و در ھم
را منکوب نمايد؟ عملی که ھرگاه در سالھای قبل صورت می " ديورند " قبايل آنطراف خط تحميلی 
آيا اين حرکات و اين . جانب افغانی ميشد!) وا برادران  پشتون و بلوچ ( گرفت موجب فرياد ھای 

به نفع " ايالت پختونخواه " يا يک  " پشتونستان "  درمناطق قبايلی عاقبت، باعث ايجاد يک  اقدامات
"  و گلبدين بنيادگرا که گفته بودند، جنايتکارجانب پاکستان نخواھد شد؟  آيا زمزمه ھای قبلی مالعمر 

گ منصرف اگر حکومت افغانستان ده ايالت پشتون نشين جنوب را در اختيار شان  بگذارد، ازجن
مقدمات چنين يک طرح خطرناک به نفع پاکستان را تشکيل نخواھد داد ؟ آيا طالبان " خواھند شد 
، ند؟  آيا مساعدت ھای مالی امريکاھمين منظور و مقصد خاص مسلح و مستعد نشده اه پاکستانی ب

 آيا در قبال عربستان سعودی ، بريتانيا و جاپان در ھمين راه به مصرف نخواھد رسيد ؟ و باالخره
   دپلوماتيک ، جانب افغانی که سخت ضعيف و نا توان گرديده– نظامی –چنين بازيھای فريبنده سياسی 

است ، بازنده ی اصلی نخواھد بود؟ آيا منطقی خواھد که امريکا به افغانستان سربازتفنگدار سرازير 
ميکند ، بلکه   پياده نک تفنگدارمی کند ، ولی درپاکستان که مھد پرورش تروريسم ھم است ، نه تنھا ي

 از دالر و دينار را ھم جاری ميسازد؟  درافغانستان برای برگشت کنندگان  بی سرپناه افغان حتا ئیدريا
ۀ پاکستانی  به سرعت ، ھزاران خيم" بيجا شدگان " خيمه و خوراکی تھيه نه ميکنند ، مگر برای 

 و کليه وسايل مورد ضرورت انسانی يک شب در  آب آشاميدنی ، مواد خوراکی ، خدمات صحی،منظم
رغم حصول مليارد ھا دالراضافی ، ھنوز ھم از مقامات پاکستانی ، علی . می شودميان  فراھم آورده 

عمل می آورند و تا آنجا در تقاضا و غدر و ه ب" بيجا شدگان " جھان تقاضای مساعدت فوری برای 
 خواسته اند تا طياره ھای بی پيلوت که از زمره ئیات امريکا از مقامًفريبکاری پيش می روند که اخيرا
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حساب می رود، در اختيار ارتش آن کشور ه  نظامی جھان بئیپيشرفته ترين امکانات کشف و شناسا
  !واعجبا . قرار داده شود

  )پايان!! (ببين تفاوت ره از کجاست  تا به کجا 
    
   
  


