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 مقابله با پالنهاى سوپر شیطانى
 پاكستان

 

 

 بخش اول

  م :ـیـمطرح نمایرا  د تا این سؤال اساسىـپرداختن دقیق و پاسخ درست به این موضوع ایجاب می نمای

 چرا پاكستان درین هفت دهه به استثناء بعضى مقاطع، همیشه دست باال دارد؟ بزرگترین ضعف تأریخی ما:

در شعارزدگى ما است كه مانع برخورد شعورى ما با مسائل و مصایب می گردد و البته علت تأریخی ان 

  همانا:

 نرا " كسرشان " و حتى توهین مى پنداریم.آرح كه بر حسب ذهن و عادت شرقى ط فقدان حاكمیت عقل است

  تا زمانیكه با عقالنیت سیاسى به این سؤال نپردازیم و علل ضعف و ناكامى خود را مشخص نسازیم:

ا و سیادت ه ن با كودتاآیستم ناپایدار سیاسى كه نیم عمر ، با ساین كشور تصنعى و مخلوق استعمار كماكان در برابر

 توانیم .می ن مقابله نآهاى سوپر شیطانى و طراز انگریزى  ، بازنده و با پالننظامیان سپرى گردیده

 گره خورده است . سؤالما بعد از نخستین جمهوریت و تا كنون باچگونگى پاسخ به این  تأریخیافول 

نهاى طراز اول نظامى در دهه هشتاد میمون عملكرد این كشور پاى بزرگترین قدرتهاى جهان و سازماعواقب نا

اتحادشورى و پیمان وارسا و اكنون امریكا و ناتو را در سرزمین ما كشانیده است و از عجایب روزگار كه باز هم 

  شمارى داریم و اما : در سراشیب سقوط دقیقه

  :كه هستیمخوش 

 د خود را تسكین و كتمان نماییم !!" بگوییم و درپاكستان را "دال خور!  

 ؟رمز اصلى و شاه كلید "موفقیت" پاكستان كدام است  

درین حدود نیم قرن اخیر در بحرانى ترین شرایط و منجالب كشمكش هاى كالن بین  خاصتا  كه درین هفت دهه و 

" و اوج رقابت رقباى جیوستراتیژیك جهانى با هفت رئیس ز دوران جنگ سرد و تا دور جدید "بازیهاى بزرگالمللى ا

رگ داوم با قدرت بزمثابه دوست ستراتیژیك غول اقتصادى چین در دشمنى مبه جمهور امریكا و شش سكاندار كرملین 
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حیث یك قدرت به ى ناتو " یومى اسالمى " و " شریك غیر اروپا، مالك اردوى قدرتمند و " بمب اتهندوستان رقیب

  وى مطرح است .منطق

  :یگر از كفر ابلیس معروفتر است كهدر حالیكه د

گان جهان و بزرگترین زراد خانه تولید ذهنیت تكفیرى و تروریستان است كه حتى بزرگترین پاكستان مركز شرارت پیش

  .ل قبل آقای ترامپ آنرا علنى ساختحامى انكشور امریكا نیز بدان معترف و نخستین تویت سا

دامه ن اآغاز و تا كنون با تمام ابعاد آناشده پاكستان چهل و چهار سال قبل با تجهیز و اعزام تخریبكاران  جنگ اعالم

می كشور  نآ ها افغان و افغانستان قربانى تجاوز قیمت نابودى هستى مادى و معنوى و شهادت ملیونبه دارد كه 

  .باشد

  :و هیهات افسوس و صد افسوس

می سازد و دسته حكومت  رقم میزند و براى ما باز همرا ما  تأریخیافغانستان مقدرات  خیتأریكه اكنون این دشمن 

  .به دربار پنجاب مي شتابندهاى شوم و شیطانى  خاطر همنوایى با این پالنبه ( هاى تبر )جالبان سیاسى

  :اصلى و شاه كلید موفقیت پاكستان از دید این قلم رمز

گاه ملى و قدرت بزرگ البى گرى كشور، قواى مسلح مقتدر، استخبارات نیرومند، كدر آدر تداوم مؤسسۀ دولت درین 

  .می باشددر جهان 

، مال و تاجر و ... بدان هر پاكستانى اعم از ملكى و نظامىپاكستان تعریف دقیق و روشن از منافع ملى خود دارد كه 

هندوستان و افغانستان  موالناى پاكستان از دشمنى با ، جنرال و مبناى همین باورمندى هیچ زمامدار. بر دارند باور

  .می كشنددست ن

  ؟برخالف ما در چه موقیعت هستیم

با  و ، انارشى و سیطره مستقیم پاكستان را تجربهسیر تضعیف دولت را پیموده و سقوطدر تمام این مراحل ما م

ی محیث ناامن ترین كشور در جهان شناخته به ...  ، معتاد وبلندترین رقم مهاجر، زیادترین كشته، معلول، یتیم، بیوه

  .شویم

ن هجوم نظامى و حضور وسیع امریكا، سازمان ناتو و در هجده سال اخیر و با صرف ملیارد ها دالر در گسترده تری

لیپتوكراسى حاكم و به عوض بازار طالبى و مافیایى و ك -، شركت سهامى طراز جهادى متحدان آن به عوض دولت

  .اسد ترین دولت جهان راجستر هستیممثابه فبه بازار فساد هموار و  ،آزاد

، بحران اعتماد و افتراق ملى مصایب بزرگ كه مانع اعمال حق حاكمیت ملى و گذار به پروسه بحران مشروعیت

  .می گرددشاهراه صلح و ترقى به ملت و رفتن  -دولت 

  :پاشنه اشیل افغانستان

ملى هموار نماید تا ما تعریف روشن  باشد كه راه را به اقتدار نیرومندمی ر و عدالت گستر فقدان دولت ملى قانون محو

 نهللا موجودیت افغانستان در گرو آ قول شاه امانبه كه ) به وحدت ملى از منافع ملى داشته باشیم و با چنگ زدن 

سكتاریزم از خود محورى، تنظیم و حزب است( و مصالح علیاى كشور از آتش افتراق ملى، با نه گفتن به شهونیزم و 

  .محورى، قوم و سمت محورى گذار نماییم
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قوه جاذبه اى المركز به قوه دافعه عن به قول مرحوم مجروح به عوض "همین فقدان دولت ملى باعث گردیده تا 

ردد عد گزمینه مسا" ركز گریز و مركز گرایان بى قانونقانون ستیزان مو زر ساالر، جنگساالر، " المركز " به زور

  .به خاطر منافع شخصى شان مؤسسه دولت را دور بزنندحریص  تا در خدمت منافع جیوپولیتیك اجانب و همسایۀ

خوبى به حساب منافع خاص امریكا از سلاير صلح موج از سراب را ایجاد نموده است ما به در شش ماه اخیر كه 

از جالبان سیاسى از نام مردم افغانستان در پایتخت هاى  یگروهنماییم كه می مصداق این واقعیت تلخ را مشاهده 

  :ان سرگردان اند و ماحصل تالش شانممالك ذینفوذ بر طالب

به خاطر "دولت " از نهاد دولت و زمینه سازى به پالن پاكستان "مشروعیت زدایى "قباحت زدایى" از طالبان و  

  .می باشدانكشور " و صدور امارت اسالمى طالبان به قیمومیت موقت

سب هور پاكستان است كه ح( به شهر الخیر درین راستا سفر با عجله یك "دلگى" از سیاسیون )جالبان سیاسىتالش ا

  .گذارش "تاند" با تحقیر آنان همراه گردید

چپ افراطى و از نماد هاى سكتاریزم و  تا جالبان سیاسى و درین "جمع اضداد" از راست افراطى" درین "دلگى

وزیر خارجه پاكستان را  آقایتا سنى و ... همه از یك یخن سركشیده و با ارادت خاص لكچر  یعهم و از ششهونیز

  .ان تنبل مكاتب ابتدایى گوش دادندهمچون شاگرد

اصطالح كنفرانس الهور حضور  قطر پالن گردیده و در اجنداى كار به ته دیگر دور هفتم اجالسدر حالیكه تا یك هف

سه نیم كا گردد كه چه اهداف پنهانى و كداممی ایجاد  سؤال، ا احزاب سیاسى پاكستان مطرح نبودطالبان و یا مالقات ب

 .در زیر كاسه وجود دارد

وجه تر پروسه صلح مورد " با طالبان در مسكو اشتراك و نقش دولت افغانستان دم "سیاسیونبعد از ناكامى جلسه دو

  .قرار گرفت

 مخصوصا  اتحاد اروپا  بزرگ اعضاى دایمى شوراى امنیت )امریكا، چین و روسیه(، نشست هاى سه قدرت

  .رتر جنرال ناتو بر این اشاره و تأكید داشته اندلمان و سكآ

وز بعد ر" براى تضعیف موقف دولت افغانستان و تاثیر گذارى بر سفر چند "كنفرانس الهور ست كه آشكاربدینرو 

  .ر به پاكستان و مطرح ساختن طرح "حكومت مؤقت" سازماندهى گردیده استرئیس جمهو

  .ده اندكید نمویز بر اهداف پشت پرده در زمینه تأاز مبصرین و مطبوعات پاكستان ن یتعدادچنانچه 

ان و را بین خودشان، این اشخاص نظرات شحزاب سیاسى پاكستان حضور نداشتندكنفرانس طالبان و ادر حالیكه در "

  .بیان نمودند " پاكستانى شانالبته در محضر "اولیاى امور

واند آنان می تپاكستان با تدویر كنفرانس به جانب افغانستان حالى ساخت كه بر مخالفان مختلف دولت اشراف دارد و 

  .را در پنجاب جمع نماید

 ، جنگ و صلح كه هستموارد مربوط به زندگى مردم ترین " پیرامون اساسىصحبت هاى انجام یافته درین "كنفرانس

  :غانستان در گرو چگونگى حل و فصل آن استو بود اف

 بسیار عام و هوائى  

 تقلیل گرایانه و ساده انگارانه  

 فاقد پالن و برنامه  
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 فاقد ارزش محورى 

  پوپولیستى  

"كنفرانس شركت داشت، در فیسبوك خود نوشته پایه گان جمعیت اسالمى كه درین محمد اكرم اندیشمند از بلند  آقای 

 :است

در مری پاکستان صحبت می کنند مانند امامان و واعظان مساجد ان افغانستان که در کنفرانس صلح این گویا رهبر"

نه  نافغانستا نمی دانند. با این ها ه نمی کنند. این ها واقعا  می گویند. این ها هیچ طرح مشخص برای صلح ارائ سخن

  " جایی می رسد و نه به صلحیبه 

قایان بوده و گویا اطالع ندارند كه همین كشور اسالمى و ر بر اسالمى بودن دو كشور شاید "كشف خالق" آكید مكرتأ

اند و افغانستان قربانى جنگ روزگار مردم ما بیرون نموده  دهه دمار از ن درین بیشتر از چهارهاى خبیث آ موالنا

  .می باشدجمهورى اسالمى پاكستان  نا شده و تجاوز اعالن

  یاد داشته باشند كه :به قایان خوب است آ

نماید و طرح هاى ایدیولوژیك و دینى منجمله اخوت می ها را منافع ملى شان تعریف اهداف سیاست خارجى كشور

 .می گیردخاطر كتمان اعمال ضد انسانى شان مورد سوء استفاده قرار به اسالمى 

  :ندید ریاست جمهورى نشان میدهد كههاى بزرگ و حتى كابخش هاى از صحبت آقایان با ادعامكثى كوتاه بر 

 

 اگر این مكتب است و این مال

 راب مى بینمـحال "كشور" خ

 

 ادامه دارد

 

 

مطالعه کنند، می را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن تذکر:

 رهنمائی شوند!" شان به "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس " بریتوانند با "کلیک
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