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 واهی های پردازی تصویر و پاکستان
 

خویش، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اظهار داشت   شاه محمود قریشی وزیر خارجۀ پاکستان در سخنرانی
ها زیان  ها میان این قدرت جهانی قدرت ، اشتباهای راهبردی و اختالف که افغانستان همراه با پاکستان از بازیگران

 های فراوان دیده اند.
 

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که به تازه گی گزارش هایی در مورد ادامۀ بازی های دو گانۀ پاکستان به 
 نشر رسیده است.

 
در یک گزارش منتشر شده از سوی رسانه ها و تصاویر تازه ای که از آموزش های نظامی برای کودکان و 

 نوجوانان مهاجر افغان از سوی ارتش پاکستان را نشان می دهد.
 

در شرایطی که حکومت و ارتش پاکستان جوانان مهاجر افغان را در مراکز نظامی خویش آموزش های تروریستی 
دهند ، وزیر خارجۀ پاکستان حرف از دریافت راه حل سیاسی برای افغانستان و اشتباهات راهبردی و انتحاری می 

 قدرت های جهان میزند.
 

مسلماً باید پذیرفت که امریکا و همکاران راهبردی خالی از اشتباهات در مسئله ئ افغانستان نبوده اند اما این 
سال های دور تا اکنون یکی از عوامل عمدۀ نا امنی ها در  موضوع نیز به سان آفتاب روشن است که پاکستان از

این کشور می باشد و از گذشته تا حال حکومت های پاکستان به گونه های مختلف در راستای بر آورده شدن اهداف 
 قربانی گرفته است.  خویش از مردم افغانستان

 
نمی توان حتا اظهارات واقع بینانۀ سیاستگران این  با توجه به گذشتۀ تاریک دولتمردان پاکستانی در قبال افغانستان 

 کشور را جدی گرفت ، زیرا همواره نیم کاسه ای زیر کاسه وجود می داشته باشد.
 

اینبار پاکستان می خواهد با پیش کشیدن مسئله ئ اشتباهات راهبردی قدرت های جهان توجه دولتمردان افغانستان و 
 اده و با استفاده از موقع به فعالیت های تروریزم پروری خویش ادامه دهد.جامعۀ جهانی را به سمت دیگری سوق د

با در نظر داشت رابطۀ دیرینۀ تروریزم و تندروی با حکومت پاکستان دولتمردان کشور نباید فریب حرف های 
ری جلب چرب و نرم سیاستگران این کشور را خورده و اجازه دهند تا یکبار دیگر توجه جهانیان را به سمت دیگ

 نماید.
 

بناًء ایجاب می کند دولت افغانستان و جامعۀ جهانی ، روابط پاکستان را با افراطگرایی جدی گرفته و نگذارند بودن 
پناهگاه های امن تروریستان در خاک پاکستان از خاطره ها فراموش شود زیرا هنوز هم کارخانه های تولید 

 د.تندروی در این کشور به سرعت در گردش می باش
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