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 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 03/07/2019                       میر عبدالواحد سادات
 

 مقابله با پالنهاى سوپر شیطانى
 پاكستان

 

 

 و پایان دومبخش 
 

 اگر این مكتب است و این مال

 راب مى بینمـحال "كشور" خ

 

  به ارتباط معضله ابها ارشاد فرمود كه : عطامحمد نور در موعظه طوالنى  آقای

توانیم این موضوع را حل و بند برق دردریاى كنر ایجاد نماییم " مثل انكه این اقا اطالع می حساب شرعى نیز به " 

  ندارد كه :

وجود دارد و ملل متحد كنوانسیون خاص را در مورد ابهاى بین در حقوق بین الملل معاصر درین عرصه قواعد 

  المللى به تصویب رسانیده است .

  !!ز پاكستان ما چگونه مى اندیشیم !مورد یكى از عوامل اساسى تداوم تجاوفرمایند كه درمیاكنون هموطن ما قضاوت 

موجودیت پاكستان ، با لك بخشى نظر شخص و لطیف پدرام كاندید ریاست جمهورى براى اولین بار در تاریخ  آقای

  رسمیت شناختن خط تحمیلى و استعمارى دیورند در پاكستان اعالم نمود .به حزب خود را در مورد 

  این موضوع جوانب مختلف دارد كه باید جداگانه به ان پرداخته شود و مرتبط به بحث جارى باید نوشت :

یكى از عمده ترین مسایل متنازعه فیه در كشور متخاصم رئیس به است كه  در كدام كشور جهان چنین مرسوم و مجاز

یك حزب رسمى و كاندید ریاست جمهورى مخالف سیاست دولت و خالف منافع و مصالح كشوربه كشور متجاوز و 

 متخاصم باج دهد ! ! !

د ، به مفهوم ان است كه از از طرف دیگر هركسیكه در احوال جارى دلیل تداوم تجاوز پاكستان را خط دیورند بدان

ی مدرك عوامل پیچیده جیوپولوتیك منطقوى و بین المللى و دها عامل دیگر در ادامه تراژیدى خونبار افغانستان دور 

  باشد .می باشد و در غیر ان همچو طرح صاف و ساده پوپولیسم و خدمت به جیوپولوتیك پاكستان 
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 میداخلى و انحصارى مربوط افغانان  ظام و رژیم سیاسى موضوع از جانب دیگر طرح مسایل مربوط به نوعیت ن

  باشد كه طرح ان با " اولیاى امور " پاكستانى به مفهوم ان است كه :

  عمران خان " حق " دارد نسخه استعمارى " دولت موقت " را براى ما تجویز نماید .

  حكمتیار صاف و روشن درین كنفرانس بیان نموده است كه : آقای

  نماییم "می " ما در افغانستان براى بقاى پاكستان مبارزه 

حكمتیار كه درین چهل و پنج سال اخیر در خدمت اهداف پاكستان قرار دارد  آقایالبته ابراز همچو سخنان از جانب 

  باشد .می ، مایه تعجب ن

نصیراله بابر گورنر جنرال وقت رهبرى استخبارات پاكستان و تحت قیادت جنرال به موصوف چهل وچهار سال قبل 

صوبه سرحد ، گروه هاى تخریبى را اماده و نخستین تجاوز انكشور بر ضد نخستین جمهوریت افغانستان و محمد 

م ( طرح كنفدراسیون افغانستان و  1990داود فقید انجام و یكى از وسایل عمده جنگ اعالم ناشده انكشور در سال ) 

  ن پذیرفت و در دهه نود ارمان و خواب ضیاالحق كه :پاكستان را با غالم اسحق خا

  كابل باید بسوزد !

  خاطر تحققبه واقعیت مبدل ساختند . و این بار به را همراه با شركا و رقباى تنظیمى شان 

  زنند .می خون وطن به طرح عمران خان تیر هاى اخر عمر را به نعش اغشته 

منیت دولتى و یكى از كاندیدان ریاست جمهورى در مورد شركت كنندگان رحمت اله نبیل رئیس سابق ریاست ا آقای

  نمایم :می افغانستان (  نقل  -) سپوتنیك  ازسایت  آنرا" كنفرانس الهور " تبصره كوتاه دارد كه یك قسمت 

 ،سوده نموده" ... كار بعضى ها را سهل ساختند ، از تیلفونهاي محرم و دیدارهاى مخفى در كشور هاى دیگر خود را ا

  طور مستقیم دستور و شاباسى گرفتند :به این بار 

 رنگى كه خواهى جامه مى پوش به هر

 شناسم خرامت مى  رز ـط از  ن ـم
  نزد این اقایان ارزشهاى متعالى : در مجموع 

  جمهوریت - 

  حاكمیت قانون -

  و تفاوت ماهوى ان با :

  امارت -

  حاكمیت شریعت -

دان تفاوت ندارد و شناخت انان از طالبان و اهداف پیچیده تداوم دهندگان جنگ افغانستان بسیار ابتدایى و گویا با چن 

 بدهند.  ( نسخه  21واقعیت هاى قرن ) به ذهن افسرده و نا ذهین و دید قرون وسطایى 

  محقق سبكسرانه مطرح نمود كه : آقایچنانچه 

" ... پس از شوروى تروریستان در مناسبات پاكستان و افغانستان غلط فهمى ایجاد كردند و حال باید هردوكشور 

  مشتركا به رفع این غلط فهمى ها بپردازند . "
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ه قیمت مسخ ب انرا به پاكستان خواهند ، اخالص شمی بدینترتیب اقایان با باالترین ادعا ها با این پرت و پال گفتن ها 

  ، تمثیل نمایند . تأریخیحقایق 

  بى جهت كه هیچكدام از اقایان شركت كننده در كنفرانس الهور در موارد :

  جنگ اعالم ناشده پاكستان -

  تجاوز انكشور -

  كشتار اهالى ملكى و جنایات جنگى -

  ستان به انانموجودیت مراكز طالبان در پاكستان و كمك همجانبه پاك -

 حرفى به زبان نیاوردند و برخالف با تحریف حقایق افتابى :

  . پاكستان متجاوز را " قربانى " جنگ افغانستان خواندند 

  باشد كه :می همچو اظهارات خیانت اشكار به افغانستان 

  باشد .می قربانى اصلى جنگ اعالم ناشده پاكستان و اماج تروریسم سازمان یافته از انكشور 

  باشد .می افغانستان  این موضعگیرى اشكارا بى حرمتى به شهدا ، مجروحین ، معلوالن ، معیوبین و بیوه هاى

بى پاسى در برابر قواى مسلح افغانستان كه همین اكنون با فداكارى در برابر جنگ اعالم ناشده و جنایات تروریستان 

شود . همین اكنون هر كدام این اقایان را تا چند منسوب قواى می رزمند ، خیانت نا بخشودنى این اقایان پنداشته می 

  نمایند .می مسلح محافظت 

باشند و پیوسته از امتیازات می همچنان بر هیچكس پوشیده نیست كه این اقایان اجزاى شركت سهامى و دولت موجود 

  شود كه اقایان در مسكو و الهور " فاتحه " دولت را فتواى اجنبى خواندند .می مشاهده گردند و اما می ان مستفید 

تاریخ شاهد است كه پاكستان و ایران در تبانى با استخبارات بین المللى هفت گانه و هشت گانه را به مقاصد سیطره 

  ت انان ساختند .جویانه و استعمارى شان ایجاد نمودند و در نهایت افغانستان را قربانى رقاب

" ها را در  خواهند همان نسخه استعمارى را تطبیق و به اصطالح " پروژه می اكنون در مورد پروسه صلح نیز 

نمایند و بى نیاز از اثبات است كه هر اندازه قصاب زیاد گردد و رقابت می مسكو ، قطر ، الهور و ... راه اندازى 

  گردد .می شتر بازیگران بیشتر ، عواقب زیانبار ان بی

  ، " فصل نو در مناسبات پاكستان با افغانستان " و اعالم   اینكه :  تبلیغ تصنعى " فضاى نیك " ، " فرصت نیك " 

  كند و ...می " پاكستان به صلح افغانستان متعهد است " و دیگر " سیاست عمق ستراتیژیك " را تعقیب ن

  بازتاب یافت . مسعود  كه عمدتا در ارزیابى هاى اقایان اتمر و ولى

  فاعتبرو یا اواالبصار !

، خصىش ، و نوعى كمپاینظهار اخالص و ارادت به پاكستاناغیر از به ( الهور شرمفرانسبدینترتیب این كنفرانس )

  .یدر گردن كشوآتان در آستانه سفر رئیس جمهور بخانه دشمن كه باعث باالتر شدن دست پاكستنظیمى و انتخاباتى در

اقایان در مسكو و الهور به عمده ترین خواست پاكستان كه در مطالبات مكرر طالبان بازتاب دارد ، صحه گذاشتند و 

با نوعى " وقاحت زدایى " از طالبان ، عامل " مشروعیت " انان و تضعیف موقف دولت افغانستان گردیدند كه نتیجه 

  واهد گردید .خ ان ، منتج به استقرار امارت اسالمى طالبان 

  زمینه ساز مجموع این " درامه " ها :
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 باشد .می  فقدان دولت ملى مقتدر و نبود حاكمیت قانون

اظهر من الشمس است كه درین هجده سال مقاصد استعمارى باعث گردیده كه در افغانستان به عوض دولت ، شركت 

جان كیرى حاكمیت ملى ما را میان دو گروه رقیب  آقایمافیایى ایجاد گردد و اگاهانه دولت امریكا و  -سهامى جهادى 

  پیشتاز انتخابات تقسیم نمود .

ها اقلیت منفور تاجران دین ، تیكه داران " جهاد " ، دكانداران قوم و جالبان سیاسى ، اكنون در نتیجه این نقب گذارى 

  نفع جیوپولوتیك اجانب " پارو " بزنند و ممثل منافع انان باشند .به علنى 

...  و حیث كشور متخاصم زیادترین تاثیر و نفوذ را بر بخش زیاد افغانان اعم از تنظیمىبه درین راستا ، پاكستان 

                          باشد . می حتى در داخل دولت ستون پنجم شان فعال 

 داشت ، باید این اقایانمی هرگاه در افغانستان دولت مقتدر ملى و حاكمیت قانون وجود 

  به اساس احكام قانون اساسى و كود جزاى كشور مورد تعقیب عدلى قرار گرفته و محاكمه گردند .

  افسوس و درین فقدان دردناك باید :با صد 

  این جالبان سیاسى در محكمه قضاوت مردمى محكوم گردند و حد اقل باید تدابیر اتى

 در مورد شان عملى گردد :

  ممنوع الخروج اعالم و از اشتراك در جلسات بیرون كشور ممنوع گردند . —

  انان قطع گردد .بادیگارد ها و محافظان شان گرفته شود و امتیازات مادى  —

  بر اساس قانون اساسى نافذ ، جنگ و صلح از صالحیت هاى انحصارى دولت است

  خاطر انجام مكلفیت هاى خود باید :به و دولت 

  .، به قانون پناه بردفع ملى كشورخاطر منافع واقعى مردم و منابمسیر كسب وجاهت و مشروعیت اعمال خود به مردم اقتدا و در

  گردد . تواند زمینه ساز كاهش بحران اعتمادمی قط تطبیق یكسان و بالشرط قانون فقط و ف

  خواست اساسى مردم صلح واقعى و پایدار است و این مأمول در وجود یك مكانیزیم

  گردد .می واقعبینانه متحقق 

د توانمی ر ضعف داخلى نخاطبه یگانه وسیله تحقق این مكانیزیم در احوال جارى همین نهاد موجود دولتى است كه 

  به انجام وظایف خود نائل گردد .

  دریافته اند كه : تأریخیمردم در تجربه 

  عمل مالك حقیقت است ، بدینرو هرگاه نیت خدمتگذارى واقعى وجود داشته باشد ، با همنوایى اكثریت مردم :

  جوانان  -

  زنان -

  مستمندان و فقیران -

  مهاجران و بیجا شدگان -

 وطن و ...به روشنگران متعهد  -

  باشند ، را كسب نمایند .می كه در مجموع خواستار صلح واقعى 

  یاد باید داشت كه :به همیشه 
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  و تعریف كالسیك كه سیاست خارجى را بازتاب سیاست داخلى میداند ، كماكان اصل 

  .اشدط بین المللى و سیاست خارجى بدر روابع ملى تواند مدافع منافمیاصالت دارد و هیچگاهى دولت فاقد پشتیباني مردم ن

 

  تجربه تاریخ گواهى این واقعیت است كه :

 میدر احوال افتراق ملى ، بحران اعتماد و تشتت و چند دستگى ، هیچگاهى دستیابى به اهداف كالن ملى ممكن ن

  .گردد

  پس مبرمترین وظیفه ملى این است تا :

  باشد .می بحران اعتماد ملى و ایجاد روحیه قوى ملى  تمام هم و غم ما متوجه كاهش

  گونه رقم خورده است كه فقط یك اقلیت منفوربه طى این چند دهه جنگ و بحران مسایل 

در معامالت ذات البینى شان و در غیاب مردم مقدرات مردم را رقم زده اند و گویا در اشتراك شان ما " وفاق ملى " 

  انان همه چیز برهم خورده و كشور را به تباهى سوق داداه اند . داشته ایم و دركم و كسر

  اكنون دیگر جامعه تغیر یافته و نیرو هاى محرك اجتماعى جدید را باید زمینه ساز باشیم .

  نماییم كه :می چشم سر مشاهده به 

قهرمانان جوان در عرصه سپورت ، تحصیل ، موسیقى ، سازندگى و ... با استقبال خودجوش هزاران افغان مواجه 

  گردد و اما اقایان جالبان با ادعاى بزرگ در مظاهرات و جلسات به افراد كرایى ضرورت دارند .می 

  .خوردیمدست گوسپندان رقم به شت شان ما به شیران مشابهت دارد كه سرنواكثریت جوانان جسور و تاریخ ساز حالت

كسانیكه به نیرو و اراده نسل جوان شك دارند به رزم و دالورى منسوبان قواى مسلح توجه فرمایند كه چگونه در 

  رزمند .می مقابل تروریسم و تجاوز پاكستان 

  مقابله با پالنهاى سوپر شیطانى پاكستان باید دروجود یك منشور ملى انجام یابد .

منشوریكه باید محصول فكر كالن ملى ، فراقومى ، سمتى و مذهبى در بحث و گفتمان وسیع همگانى باشد و بتواند 

  تعریف دقیق منافع ملى و مصالح افغانستان را تسجیل نماید .

نگ هاى ج درین منشور ملى باید شناخت از منافع " مشروع " پاكستان و سایر همسایه داشته باشیم ، تا بتوانیم از شر

  دور باشیم .به نیابتى رقباى جیوپولوتیك منطقوى 

  مقابله با پالنهاى سوپر شیطانى پاكستان در دور " جدید بازیهاى بزرك " و در شرایط

ا ، با هم در م تأریخیباید انجام یابد كه رقباى جیوپولوتیك بین المللى ) امریكا ، روسیه و چین ( براى تعین مقدرات 

 میمنطقوى و جهانى درگیر در مسایل و مصایب افغانستان ن باشند و بدون شك مجموع قدرتهاى ی محشر و نشر 

  خواهند ، نظاره گر عادى باشند .

در چنین اوضاع و احوال بسیار بغرنج احتمال وقوع خطرات زیاد وجود دارد ، سیاست هاى كجدار و مریز امریكا 

خ خاطر قطع شابه و در تمام مدت ریشه ترور را در پاكستان ابیارى و دست دارد به كه همیشه سر نخ تروریستان را 

  باشد .می نمایند ، همیشه یك تهدید جدى می هاى ان مردم بیگناه ما را قربان 

  خاطر داشت كه :به همیشه باید تجربه دهشتبار تاریخ را 

كه هردو به اساس محاسبه منافع ملى   نه تنها لشكر كشى قدرتهاى بزرگ زیانبار است ، بل رفتن غیر مسوالنه شان

  مراتب فالكتبار براى افغانستان و حتى منطقه دارد .به گیرد ، عواقب می صورت 
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سازد كه بیشترینه می ضرورت طرح منشور ملى مسولیت جدى را متوجه روشنفكران و روشنگران متعهد به مردم 

مقابله با سیر قهقرایى و ذهنیت تكفیرى كه افغانستان را اماج باشند تا اشتراك مساعى شانرا در می مخاطب این قلم 

  قرار داده اند ، معطوف و كار گسترده روشنگرانه در جهت افشاى نیم كاسه هاى زیر كاسه " پروژه " صلح نمایند .

  مطرح كرد كه : باید اگاهانه شعار دفاع از ارزشهاى واال و جهانشول را 

  مارتخواهیم و نه امی جمهوریت  —

  خواهیم و نه حاكمیت شریعت خود ساخته طالبانمی حاكمیت قانون  —

ما  یتأریخالبته از كفر ابلیس معروفتر است كه همچو ارزشها براى منادیان دروغین حقوق بشر و امریكا كه مقدرات 

ا ) حزب  معامله با سرنوشت جمهوریت دوم و حزب د خ تأریخیزنند ، ارزش خاص ندارد و تجربه می را رقم 

  وطن ( با تنظیم هاى جهادى نیز در ذهن ما وجود دارد .

نماید و كشور ما طوالنى ترین جنگ را متحمل و از مردم می افغانستان روز هاى دشوار و سرنوشت ساز را سپرى 

  ما قربانى بزرگ گرفته است ، حق دارند كه :

 شاهراه صلح پایدار گذار نمایند .به 

منافع و ه بالب " امید و در پرتو حاكمیت عقل با تجسر و تكیه بر عقیالنیت سیاسى و چنگ زدن با پاسدارى از " انق

خون مادر وطن داد و در برابر پالنهاى سوپر شیطانى به مصالح افغانستان باید پاسخ شایسته به صداى نعش اغشته 

  یث حسن ختام :و منح .از هست و بود وطن مشترك دفاع كردپاكستان و لطائف الحیل اجنبى 

 تیت مي مه بوله غورحنگ را باندى مه كره

 مــی  گرنگ  وىـكي ل  ادگيـتـاف  دي  هـپ  زه
 

 

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 " بریبا "کلیک توانند

 
 

 (2)بخش  پاكستان مقابله با پالنهاى سوپر شیطانى
Sadat_a_w_68_planhay_shaitaani_pakistan_2.pdf 

 
 
 
 
 
 

اول این مطلب را با فشار بر لینک آتی مطالعه فرمائید:بخش   
 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sadat_a_w_68_planhay_shaitaani_pakistan_1.pdf 
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