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 !«طالبان»جنِگ  عقِب جبههٔ  در خان، عمران
 

گذشته و امروز مانند رئیس « کریکت» یباز یپاکستان )عمران خان(، که ربع عمرش در میدان ها صدراعظم
 یها دانیجمهور پیشین ایاالت متحدهٔ امریکا )دونالد ترمپ( شوق سیاست بسرش زده است، هنوز خود را در م

  !فاصله دارد یخیل «سیاست»بیند و از  یبزرگترین و بهترین بازیکن در جهان بود، م یکریکت که روزگار
  :پاکستان گفته است« گوادر»خان، در تازه ترین اظهاراتش با خبرنگاران در شهر عمران

هند  رات،ییتغ نیخواهد شد و در ا یجد راتییمنطقه دچار تغ تیاز افغانستان، وضع ییکایامر یروهایخروج ن با
)عمران( به این باور است که « او»خواهد کرد.  انیز زین کایمتحدهٔ امر االتیبازنده خواهد بود و ا نیتر  بزرگ
  نیب یها رویکرده که با خروج ن یگذار   هیدارد سرما دهیچیپ تیکه وضع یدالر در افغانستان، کشور ها اردیلیهند م
 !دچار مشکل خواهد شد ،یالملل
به آدرس افغانستان و « چوچهٔ انگریز»اظهارات سبکسرانه، کینه توزانه و طعنه آمیز این از اینکه آن  قبل

 یمختصراً معلومات م« او»و افکار  یدر مورد شخصیت، زندگ یهندوستان را، اینجا سبک و سنگین سازم، کم
  :دهم

با اینکه  یو مطابقت ندارد، یعن یاز جمله آن افرادیست که اعمالش با افکارش هیچ سازش، همخوان« خان عمران»
و ورزشکار  ی( جانبداری)از جمله امارت طالب ینید ی( است، اما از حکومت های)غیر مذهب« سیکوالر» کی

 ..!تامروز غیر معمول اس یکند، آنچه در دنیا یایست که سگرت دود م یحرفو
دارد که آخرین اش در مشوره با  ، عمران خان چهار همسر«افغانستان یشبکه اصالع رسان»نقل از سایت  به

« پتنگ پاک »چهار فرزند است. این خانم، اهل منطقه  یکه دارا «یب  یبشرا ب»است به نام  یشناسان، خانم ستاره 
 یازدواج، در انتخابات پارلمان نیبا ا« خان  عمران»کرده بودند که  ینیب  شیشناسان، پ  پنجاب است. ستاره التیدر ا
  ..!خواهد شد روزیپ ۲۰۱۸سال 

برگزار شد،  انهیکه به صورت مخف «یب  یبشرا ب»با « خان  عمران» یکننده ها در مراسم عروس  از شرکت یکی
 یازدواج منتشر کرد و او سرانجام اعتراف نمود که برا نیاز ا یجنجال یها  بود که عکس« خبرنگار» کی

را برگزید، « حقه» یکه بعداً نام اسالم« جمائمه»، «خان عمران »بار ازدواج کرده است. همسران دیگر   نیچندم
 ...بوده اند ونیزییک تلو یمجر «حامیر»و خانم  ایثروتمند دن یهودیدختر یک  نیششم

 :در خصوص عواقب خروج امریکائیان در افغانستان« عمران خان»گردیم به اظهارات  یحاال بر م و
و هوادارانش به صورت مٔوجز و کوتاه خاطر « عمران خان» یخواهم این بحث را دامنه دار سازم، لذا به آقا ینم

 :سازم که ینشان م
مرگ  ی، اولین گروه ها«مجاهدین»مزدور  یکه مردم افغانستان، شامل همه اقوام شریف اش، گروه ها همانگونه
 ینکردند، چگونه حاضر خواهند بود گروه به مراتب تاریکتر، وحشآفرین پاکستان در افغانستان را قبول  یو ویران

 ، باید با تاریخ سر«انگریز»و نوکران  سبکسرانرا قبول خواهند کرد؟... این « طالبان»تر و جنایتکارتِر چون 
 ..!آشنا شوند« ما» زمین

( یبین الملل یهنگام قواایجاد شده )خروج ناب یها را که از اثر خال در روستا« طالبان» یمٔوقت یها یپیشرو
، نه «امارت»دوبارهٔ  یو پایان مسأله فکر کنند. از اینرو، برقرار یینها یها نباید پیروز یصورت گرفته، پاکستان

خواهد  زیبلکه در آتش آن تمام منطقه به شمول پاکستان ن ،آید یبه حساب م یافغانستان یک فاجعهٔ احتمال یتنها برا
  .سوخت

نتیجه بوده و نه تنها مردم افغانستان، بلکه  یها ب ینگارنده همیشه به این باور است که، این پیشرواینجاست که  از
 !را هرگز نخواهند پذیرفت« امارت»افکار عامهٔ جهان نیز، برگشت 
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ه خواهم به آن اشار یافغانستان و کشور دوست و همسایه )!( هندوستان اینجا م یاما آنچه در قبال مناسبات تاریخ و
 :کنم اینست که

ها  یتاریخ، کامیاب ترین دوست یآالیش ترین و در آزمون ها یاز پاک ترین، ب یهندوستان، یک –افغانستان  یدوست
رود و هندوستان هیچگاه در افغانستان بازنده نبوده و نخواهد بود و برعکس، این پاکستان است که  یبشمار م

 ..!دهد ییکبار دیگر از دست م یافغانستان را برا
 
 !متحد و همبسته باد مردم و اقوام شریف افغانستان -
 !هندوستان –خلل ناپذیر افغانستان  یزنده باد دوست -
 !زاده گان« انگریز»مرگ و نفرین بر نظامیان و سیاستمداران پاکستان، این  -
 !کشور یمل یخاصتاً اردو ،یقهرمان امنیت یافتخار به قوا -
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