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 1۱/۳۱/2۳1۲         یرنثاریدکتور شه
 

 فروشدیهمه جا دکان رنگ است همه رنگ م»
 «فروشدیـمه سنگ مـسوزد ه شهیه شـمن ب دل

 

 
 میسازمان ملل متحد مقکشور ما را در  ۀندیو نما ریسف قل،یمحمود ص یآقا یسخنران یوقت
 کی، دمیدر افغانستان شن تیوضع رامونیملل متحد پ تیامن یشورا ۀدر جلس ارک،یوین

 :.دست داد میبرا یدیو نا ام اسی اریاحساس بس
، ی، منطقچقدر بجا یجهان یتیامن یشورا نیکشور در مهمتر ندهینما یسخنران نکهیا در
  .وجود ندارد یبحث بود اصلا  کیلوماتپید یو برابر به اصول و مبان ،دهیسنج

را  انگانگیب ینموده و نقش و دست انداز انیب دهیرا بطور فشرده و سنج لیتمام مسا شانیا
 .به وضاحت کامل روشن ساختند

 

  : فرمودند قلیص یآقا
 

ما  را در کشور یستیترور یها تیشورا، بار ها از اقدامات پاکستان که فعال نیدر ا شیخو یقبل یها هیانیدر ب ما»
 زی. جنرال پرومینقل قول نما یپاکستان ۀتا از خود مقامات برجست دی. امروز اجازه دهمیشده ا ادآوریبخشد،  یتداوم م

 نیگارد ۀبا روزنام شیخو 2۳12سال  ۀمصاحب کیدر  ود،جمهور پاکستان ب سیمدت هشت سال رئ یمشرف که برا
آورده بود تا با اقدامات هند بر  ای( طالبان را به دنیاس آ یاستخبارات پاکستان )آ"سازمان :با افتخار اظهار داشت که
ا ب ،یمشاور صدراعظم پاکستان در امور خارج ز،یسرتاج عز ی." سال گذشته آقادیضد پاکستان مقابله نما  انیعلنا

اشرف  یرد. چند هفته قبل، آقابرند و حکومت پاکستان بر آن ها نفوذ دا یداشت که رهبران طالبان در پاکستان بسر م
ملل متحد  یخاص سرمنش ۀندیو هند و نما نیچ ه،یروس کا،یامر ۀمتحد االتیپاکستان در ا نیشیپ ریسف ،یقاض ریجهانگ

 ،یاتحاد شورو ینیپاکستان نوشت: "بعد از شکست و عقب نش اپچ (Herald) هرالد ۀعراق و سودان، در مجل یبرا
 را بر مردم ییو قرون وسطا یو طالبان وحش میرا به راه انداخت یداخل رانگریجنگ و کیناخواسته(  ایما )خواسته 

 یمسخن  تاسیس کیکه "پاکستان از  ستین تیواقع نیا دیئجز تأ یزی." سخنان او چمیکرد لیافغانستان تحم ۀچاریب
 االتیا اسبق پاکستان در یاز سفرا گرید یکی ،یحقان نیحس یدارد." آقا یگام بر م یگرید استیس ریاما در مس د،یگو

پاکستان و  یدستگاه دولت انیروابط م 2۳1۱در سال  مزیتا ارکیویمقاله در ن کی یط لنکا،یو سر کایامر ۀمتحد
ود ش یم ادآوریکند و در رابطه به مذاکرات صلح  یم یبند میمختلف، با الفاظ واضح تقس یزمان ها یطالبان را ط

 ق،یقاح فیخود به تحر شیدر گرا ایو  شیخو یدر ادعا ها یرییتغ نیآن ها کوچکتر یپاکستان انیکه "طالبان و مرب
الحال  موکشور معل کیکه هم اکنون به خوانش گرفتم، آنگونه که اکثراا از جانب  یاند." نقل قول ها و اعترافات اوردهین

 «.دیگو یخود پاکستان است که سخن م نی. استندیاتهامات" ن ی"باز ایکابل" و  یها یشود، "لفظ باف یادعا م
 

 ! اما ادامه بحث و
 

 یندککه ا ی، دل هر افغاندر سطور باال سازمان ملل تیامن یکشور ما در شورا ندهینما یشده سخنران ادیبخش  دهیباشن
 .رنجاندی، مآوردیسر در ب استیس ایداشته و از دن ینیجهان ب

 نندکیشان م یاستخبارات یها دالر را صرف شبکه ها اردیکه مل یجهان یقدرت ها ه خصوصب ایکه دن تیبه واقع ایآ
 آورند ؟ یسر در نم یطالبان زمیپاکستان از ترور میمستق تیسال از حما 1۱بعد از  یعنیتا حاال که حاال است 

خاص خود را  یها رتمنتپایها و د تیریهر کشور مد یکه برا یبزرگ جهان یقدرت ها یاستخبارت یشبکه ها ایآ
و روزانه چشمان طالبان را  زنندیشم شان مچدانند که در طول شانزده سال پاکستان خاک در  یدارند هنوز هم نم
 ؟فرستدیکشتن کودک و زن و مرد افغان م یسرمه کرده برا
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ا بعد از ر زیگفتار مشرف و سرتاج عز شانیبرا دیما با نده  یاستند که نما فیوضع خبریآنقدر ب یجهان یقدرت ها ایآ
 ؟ترجمه و بازگو کند 2۳1۲در سال  زمیترور لیو تمو زیسال ها سال تجه

 .سازندیم وسیسوال اند که هر انسان با احساس ما نیهم یبل
 انگیهمسا ریاز هر حرکت و قدم پاکستان و سا یجهان یک قدرت هایک یکه  دیشک و ترد جیو بدون ه نیتضم با
  .قرار دارند لیمسا انیاز ما و دولتمردان ما دانسته و در جر شتریباخبر بوده و صد ها مرتبه ب ما
 یکمک و همکار یو از طرف سرمان را به وعده ها کنندیم یهستند که با سرنوشت ما باز یرونیب یقدرت ها نیا

 کیژیاسترات یبرنامه ها گانیبا همسا گریو از طرف د سازندیو آنجا گرم م نجایصلح در ا یو بلخره با گفتگو ها
 .سازندیمشترک م

معاصر آنهم با همه وحشت اش در  خیکور تار یها ویتوسط د انهیرحمانه و وحش یشاهد خبر کشتار ب روزید نکهیهم
اثر و مت وسیاندازه ما یب گناه را کشتند یمعصوم و ب مریضان یکه باعث درد و رنج هموطنان ما حت میبود شفاخانه

  .شدم
قدرت  کیژیاسترات گاهیافغانستان پا کهیرا دارد و تا زمان هیهمسا یخلوت کشور ها اطیح تیثیافغانستان ح کهیروز تا
  .نخواهد بود شیب الیبه صلح و آرامش خ یدواریو منطقه است ام یبزرگ جهان یها

 شده . و یزیبه شمول پاکستان طرح ر یجهان یاز قدرت ها یجنگ افغانستان با در نظر داشت منافع بعض پروژه
 .و تا بدست آوردن منافع شرکا ادامه خواهد داشت رید یها ریروژه تا دپ نیا

 یو زبان یو سمت یقوم لیهمه ملت افغانستان با کنار گذاشتن مسا یامروز یها تیدارد که با در نظر داشت واقع جا
  .میینما تیو از دولت و نظام خود حما دهیرسان انیمبارزه خود را به گوش جهان ادیدست بدست هم داده فر

 بر یو مبتن یاصول یها استیس یزی، با طرح رگانیو شکوه از همسا هیگل یجا دارد دولت ما بجا گریطرف د از
 یاسیس یهاستراتیژیساخته و با بدست گرفتن  تیاپد ایخود را مطابق به روز  یاسیس نیدکتر یامروز یها عتیواق

مردم  شیرفا و آسا تیبرداشته در آوردن امن گانهدو  یباز که دست از را وادار بسازد یجهان یقدرت ها مبتکرانه
 .ندینما یما با ما همکار

مردم افغانستان است که روزانه  نی، امیمبارزه ننما کبارچهیآخر کلم اگر دولت و ملت ما دست بدست هم نداده و 
 .میچهارصد بستر منتظر نوبت خود باش یمانند شهدا دیبا کیخواهند شد. و ما هر  یرونیب یپروژه ها آتش زمیه
 

 پایان
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