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 ش کشور و قریشی بر نگاهی نیم
 
 

  نظامی  سیاسی  وضعیت  پیرامون  نیوز  طلوع  با  اختصاصی  مصاحبه  در  پاکستان خارجه  وزیر  قریشی  محمود  شاه
  از   مستقیم  غیر  حمایت  و  گوی  گزاف  آن   از  فراتر  حتی  و  دیپلماتیک  عرف   طبق  آن  به  مربوط  مسائل  و  افغانستان

 مقامات  از  یکی   که  تنیس   عجیبی  چیز  این  و  نمود  حیایی  بی  و  دارایی  دیده  با  عریان  حقایق  از  پوشی  چشم  و  طالبان
 اش  ایجاد  زمان  از  است  پرور  تروریست  حکومت  زمامداران  بمرگ  عادت  بلکه  شده  متصل  آن  به  پاکستانی  پایه  بلند

  یعنی   شرقی  پاکستان  که  شد   باعث  دیگران  امور  در  شان  مداخالت  و  شیطانت  که  بوده  ساز  مشکل  منطقه  در  تاکنون
  جنگ   و  درگیری  باعث  بار  چندین  همچنان  و   نماید  جدا  شد  هم  خونین  جنگ  با  ولو  ایشان  از  را  خود  راه  بنگالدیش

  باش  آماده  حال  در  شان  مرزی  قطعات  هم  هنوز  و  گذشتاندن  سر  پشت  را  تلفات   پر  جنگ  دو  که  شد  هند  با  شدید  های
 .دنماین می مداخله یگراند امور در عادت حسب بر   وسیسجا سازمان که آنست  بخاطر اینهمه است نظامی

 
 مداخله  زمینه  باعث  افغانستان  سرخ  ارتش  تجاوز  و  دارد  مداخله  افغانستان  داخلی  امور  در  که  است  سال  چهل  از  بیش

 میان  از رهبرانی خود میل به که شد آغاز مهاجرین دادن  جای و مجاهدین تمویل بوسیله ها پاکستانی اندازی دست و
 ارام   پاکستانیها  افغانستان  در  ســـرخ  ارتش  شکست  از  بعد  که  کشید  بجای  کار  رفته  رفته  که  نمود  انتخاب  مجامــــدین

 هم  آنطریق  از  و  شد  ما  کشور  در  جنگی  تنظیم  باعث  که  بسازد  حکومت  آنجا  در  خود  بمیل  خواست  می  و  نشتند  نه
 مال  ،  حکمتیار  بجای کردن   عوض   را   ها   گروه  و   ها  مهره  نیافتن  دست  خود  استراتیژیک  اهداف  عمق  به   ها  پاکستانی

  که   ساختند  افغانستان  بر   شان  کاملتر  تسلط  و  بیشتر  بربادی  برای  را   اسالمی  تحریک  اسالمی   حزب  عوض   به   و  عمر
  خارجی   قوای  امدن  با  چند  هر  شدن  نصیب   افغانستان  در  سیاسی  قدرت  غصب  سرحد  تا   را  مثبتی  نتایج  اخیر  گروی  از
  ترانزیتی   راه  با  بوده  مقطعی  ولی  بودن  خزیده  هایشان  خانه  گوشه  در  ترس  از  کوتاهی  مدت  برای  پاکستانیها  جای  تا

  دیگر   بار  پاکستانیها  برای  شرارت  و  نزدیکی  زمینه  پاکستان  طریق  از  افغانستان  در  مستقر  خارجی  قوتهای  اکماالتی
 افسونگری  با  را   طالبان  گروه  شده   خوانده  جنازه  دیگر  بار   توانست  موقعیت  ازاین  استفاده  با      آی  اس  آی   گردید  مساعد
 . دبزن اتش انها توسط را آبادیها و بسازد افغانستان مردم قاتل و مزاحم و نماید زنده دوباره

 
 در  تروریستان  جنایت  و  کرد  پنهان  انگشت  دو  با  را  آفتاب  شود  نمی  که  کند  حقایق  کتمان  است  مجبور  قریشی  اما

  حقانی  و طالبان  رهبری پشاور و کویته نهاد نام  شورای رهبران امن  مقر و اجراآتی دفاتر و تربیتی مراکز افغانستان
 تعلیم  های   بخش  در  آنجا  در   طالبان  برای  که  خدماتی  و  دارند   را  گروگان  حیثیت  که  شان  فامیلهای  موجودیت  و  آنجا  در
  صورت  آنها  نظامی  مقامات  توسط   و   آنگرو  مستقیم  رهبری  حتی  و  ایشان  از  سیاسی  حمایت  و  اکماالت   تداوی تربیه  و

 دروغ   شان  منافع  بخاطر  اند  ناگزیر  باشند  سطحی  هر   به  که   شان  سخنگویان  اما  تواند  نمی  دهش  انکار  گاهی  هیچ  میگیرد
  ما   ملت  این  خداوند  زودتر   چه   هر  تا  میکنیم  دعا  اخیر  در  دیپلماسی  و  سیاست  بگذارند  را  نامش  و  ببندند  افترا  و  بگویند

 .نخورند  را وطن دین دشمنان فریب تا بسارد هوشیار و بیدار را
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