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نیاز محمد"غیاث یار"

به پاسخ نوشتۀ "پاکستان از ما چه می خواهد"

جناب تره کی :قاصد مطالبات پاکستان
به اثر اشتباه نشر ،اسم اینجانب در مقالۀ قبلی دوبار نوشته شده است ،بندۀ هللا ج اینجانب "نیاز محمد غیاث یار" هستم و
یک فرد .به تشکیالت و "شبکه"و این اصطالحات بعضا ً استخباراتی نه رابطه ای دارم و نه با این لغت ها آشنا هستم،
جناب تره کی با این چنین کلمات و کار و بارش خوب بلد اند.
در این نوشتۀ اخیر شاغلی تره کی صراحت تکان دهنده ای را می توان دید ،صراحت و تکان دهنده گی « پاکستان از ما
چه می خواهد» و بعد خواسته های پاکستان را نه تنها فهرست میکند بلکه در مشروع گردانی و مشروع نمایی آن خواسته
ها تمام نوشته را سازمان میدهد ،با آنکه نوشته قیافۀ اکادمیک هم داده شده است ،حمایت از پاکستان و مطالبات دولت آن و
آی اس آی به طور عریان در آن توجیه گردیده است به این ترتیب:
 1و  –2بدون شک پاکستان در تمام مداخالت در کشور ما دست داشته است ،اما...اما پاکستان در عقب جهاد "جهادی ها"
نه بلکه در درون تنظیم های سازمان داده شدۀ خود پاکستانی ها ذیدخل بوده اند ،کدام جهاد ...جهادی که دولت افغانستان
را به امر نصرهللا بابر وزیر داخلۀ پاکستانی به صورت فزیکی از میان برد و دار و ندار نظامی و ملکی آنرا به پاکستانی
ها اهدا کرد و در شهر ها بر نسوان و پسران تجاوز نمود و بعد به چور و چپاول دارایی های شخصی و دولتی پرداخت و
ووو وطن ما این چهل سال است که مستقیما ً میدان کار و زار غارتگری و تطبیق "عمق ستراتیژی" پاکستان است ،چرا
آقای تره کی نقش پاکستان را در این وقایع چهل سال نقش دومی و حاشیوی میدهد ،پاکستانی ها با مداخله و سهم مرکزی
در آنچه جهاد نامگذاری اش کرده اند ،ماهیت ملی و آزادیخواهانۀ این جنبش را زیر سوال برده است مخصوصا ً که ثمرات
آن "جهاد "!!...کامالً خالف منافع ملی افغانستان بوده است.
 – 3آقای تره کی! شما فروخته شده ها و جواسیس آی اس آی را "مقاومت مسلح" نام می گذارید ،این عنوان را فقط دولت
پاکستان ،آی اس آی و وابستگان استخباراتی برای آدمکش های حرفه یی مورد عالقۀ شما یاد میکنند ،رابطۀ کمک گرفتن
بین پاکستان و طالب ها خیلی افادۀ پنهان کارانه است ،این گروه تمام قومانده های خود را از مقامات استخباراتی پاکستانی
دریافت میکند می گویند حتی متفکرین و حقوقدان ها خدمتگار این گروه و آی اس آی از سوی پاکستانی ها دیکته می شوند،
این ها را صرف بنام کمک دریافت کردن ،مخفی کردن چهره های سیاه جواسیس است.
آقای تره کی شما اگر برای دولت افغانستان کدام الترناتیف دیگری دارید ،پیشنهاد کنید تا از امریکا و غرب کمک نگیرد،
شما می خواهید که پشتوانۀ دفاعی دولت افغانستان حذف شود تا پاکستان به آرامی "دولت دوست" خود را به راحتی جاگزین
آن بنماید در داخل با "اصالح قوای مسلح" ( انحالل قوای مسلح) و از خارج ،خروج قوای جامعۀ جهانی و قطع کمک های
آن ...چه سناریوی قشنگی برای پاکستان ،همین است خواستۀ شما و طالبان تان آقای تره کی...؟؟
افغانستان همچو یک گروگان به پاکستان باج بدهد ،یعنی سیاست خارجی خود را از آی اس آی دستور بگیرد.
طرز تجلیل طالب ها از سالروز استقالل کشور ،راستی مبارک تان باشد که "نیرو های مسلح مقاومت" شما سالروز استرداد
استقالل کشور را با راکت باران نمودن هموطنان بی گناه ما تجلیل کردند این هم سند دیگر "ملی بودن "!!...آنها
اینکه آقای تره کی این ناسیونالیست و "وطنخواه "!!...افغان ها را ترغیب به دادن چنین امتیازاتی به پاکستان می نماید ،این
یک خدمت به افغان ها ست یا به تحقق ستراتیژی ( عمق ستراتیژیک) پاکستان...؟؟
و باز آقای تره کی از سوی دولت پاکستان و آی اس آی اش گرنتی کرده می تواند که پاکستان با دستیابی به مطالبات
مشروع ،دگرمی ایستد و از عروج و هجوم به کشور ما دست میگیرد...؟؟
 - 4اینکه پاکستان عدم قبولی خط دیورند از سوی طالب را می پذیرد اوالً کمی عجیب به نظر میرسد ولی با کمی دقت و
تحلیل متوجه این دسیسه می گردیم که پاکستان تفسیرجغرافیایی دیگری از خط دیورند دارد ،تفسیری که دریا ها و معادن
وسیع کشور ما را به آن سوی دیورند ،توجیه میکند ،تره کی این قسمت را خوب میداند ولی سکوت میکند.
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آقای تره کی از یک مستحیل که هیچگاهی نشانه ای از آن دیده نه شده است ،قصه پردازی می نماید « ،برخالف احساسات
وطنی و ملی آنها (طالبان) را در فاصله دور از مقاصد هژمونستی پاکستان قرار میدهد ».کدام احساسات وطنی و ملی...؟؟
طالبان تاحال هر آنچه که در ساحۀ "وطنی و ملی" تعلق میگرفته است ،آنها را ویران و یا از تیغ کشیده اند ،مکاتب را،
مساجد را ،تأسیسات اساسی اقتصادی را و حتی تهددید به تخریب بند های بزرگ تولید برق و آبگردان را نموده اند که
دولت بار ها حمالت شان را به این تأسیسات دفع کرده است ،شاغلی تره کی یک نمونه حرکت وطنی و ملی این مزدوران
آی اس آی را حساب بدهد...
 – 5آقای تره کی در ظاهر با آمدن "امارت اسالمی" موافقت نشان نمی دهد اما نظام جمهوریت و ناسیونالیزم را به دورانی
که حاکمیت "دوستان پاکستانی" برقرار باشد ،وعده میدهد.
کسی طالب ها را زیر فشار قرار نداده بوده که حتما ً در موضوع کشمیر ،موضع گیری خویش را اعالم کنند ،این اعالم
موقف ،یک بار دیگر ثبوت غیر قابل انکار است که پاکستان از طریق تریبون مزدوران طالب خود ،هند را تهدید می کند
تا منتظر حمالت ،مانند حمله در مومبای ،باشند.
 – 6باالخره آقای تره کی برای توجیه مطالبات پاکستان و مشروعیت بخشیدن به آن یک بار دیگر تهدیداتی را که پاکستان
در اختیار دارد ،تکرار میکند و حتی پیشروی و اشغال پاکستانی ها در خاک وطن ما را رشوتی نام میگذارد که سران
افغانستان به پاکستانی ها داده اند.
جمع بندی :شاغلی تره کی می نویسد که مطابات پاکستان موجه و مشروع است و این مطالبات باید در نظر گرفته شود:
"دولت دوست پاکستان" ( یعنی طالبان) برقرار گردد ،سیاست خارجی طبق منافع ملی پاکستان عیار ساخته شود "کشمیر
جز خاک پاکستان محسوب گردد و قوای خارجی از افغانستان برون برود وووو
در امور داخلی افغانستان "نیرو های امنیتی اصالح شده" افغانستان را زیر پوشش بگیرد ،یعنی قوای مسلح افغانستان منحل
گردد و "طالبان آزادیبخش  "!!...اصالحات را در قوای مسلح به اجرا بگذارند.
و "حکومت مؤقت" بر خروج نیرو های خارجی نظارت کند.
کشور افغانستان و مردم ستمدیدۀ آن چه نگون بخت است که یک شخص که سال هاست با لحن اکادمیک خود را توجیه
نموده ،وادعای وطنخواهی و ناسیونالیزم دارد ،باالخره سر از گریبان پاکستان برون میکند و تمام توجه و دانش او همین
است تا ادعا های پاکستان را که متوجه وطن ما است مؤجه و واقعی نشان بدهد ،وطنش را مثل گروگان نزد پاکستان وانمود
کند و افغانستان را هوشدار بدهد که به مطالبات پاکستان ترتیب اثر بدهد ،در مقابل برای افغانستان چه پیامی دارد:
دولت دوست پاکستان را اجازۀ تأسیس بدهید ،تعبیر خط دیورند را برای پاکستان بگذارید ،اردوی تان را بگذارید منحل کنند
و از همه مهمتر که "حکومت مؤقت" را بپذیرید ،یعنی قانون اساسی یا وثیقۀ ملی که سند حاکمیت مردم افغانستان بر تمامیت
ارضی کشور می باشد ،بگذارید آنرا باطل اعالم کنند ،تأسیس حکومت مؤقت افادۀ ابطال قانون اساسی را دارد زیرا
حکومت مؤقت مبنای قانونی ندارد.
خوانندۀ گرامی ،هموطن عزیز!
لطفا ً به سر و صورت نوشته های اکادمیک که حقایق را پوشیده و خپکی به نفع دشمنان تیر میکند ،فریب نه خورید ،این
آقا برای پاکستان ،آی اس آی و طالبان وابسته به آنها تبلیغ میکند و حاال برای بیان نیاتش ساده نویسی را پیشه کرده است.
کسی نیازی ندارد که نوشته های تره کی را "کامالً معکوس از آنچه است" تعبیر نماید ،نوشتۀ اخیر و قبلی تره کی کامالً
صریح و روشن است و تعبیر غیر آن ممکن نمی باشد.
درست است که مردم افغانستان توقعات مشروع پاکستان و دیگران را باید در نظر بگیرند ،ولی آقای تره کی تمام خواسته
ها و مطالبات غیر مشروع ،استعماری و آزمندانۀ پاکستانی ها را توجیه و حمایه میکند خواسته های که اجرایی شدن شان
افغانستان را به یک مستعمرۀ پاکستان مبدل می سازد و صریحا ً بر ضد منافع ملی وطن ماست.
هر کسی که خواهان تأسیس یک دولت دست نشانده در کشور باشد ،هرکسی که خواهان اطاعت در اتخاذ سیاست های ضد
ملی از دولت دیگری دستور بگیرد ،هرکسی که خواهان انحالل قوای مسلح کشور ما باشد و هر کسی که خواهان باطل
کردن وثیقۀ ملی افغانستان باشد .بر ضد منافع ملی وطن بوده و لذا خائن ملی خواهد بود.
پایان
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