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 ؟پاکستان دست خواهـد برداشتاز حمایت آیا امــریکا 
اگر ما تـأسیس مـملکتی را به نام پاکستان تحت ذره بین تحلیل قـرار بـدهــیم، آنگاه درخواهیم یافت که آیا امــریکا از 

 کمک با پاکستان دست خواهــد برداشت یا خیر. 
قلمرو سرزمین های اشغال شده توسط انگلیس، غـروب نمیکرد همانطوری که به همه معلوم است که گویـند آفتاب در 

، سعی شده در آسیا را آهسته آهسته از دست میداد ردمی روبرو شد و سرزمین های اشغالو اما زمانی که با خیزش م
ی یک ذهنیت قوی اانگلیس دارکرد تا به چه شکل نفوذش را در منطقه به خاطر اجرای پالنهای بعدی نگه دارد. 

نی در جهان است و از همینجاست که همیشه نهایت محطاطانه عمل میکند و نمیخواهد همه چیز را برای ابد از شیطا
 دست دهـد. 

انگلیس بعد از عقب نشینی از مناطق تحت اشغالش تالش ورزید تا به چنان یک نوآوریی دست بزند تا توانسته باشد 
و از همینجاست نقشه ای جدیدی را  وس همیشه در کمین است،منافعش را در طویل المدت حفظ نماید در حالی که ر

مملکلتی را زیر نام پاکستان بنا نهاد و با نهایت مهارت طرح را چنان بنا نهاد که مسلمانان خواهان طرح ریزی کرد و 
به قیمت  مملکتی بنام پاکستان بنا نهاده شد ۰۴۹۱یک ایالت جداگانه ای اسالمی اند و همان بود که در اگست سال 

با دیانت و متخلق با  خون هزاران انسان و اما از روز تأسیس الی امروز نه شریعتی دران حاکم شد و نه مسلمانی
 بر اریکه قـدرت تکیه زد.  اخالق اسالمی
دولتی را زیر نام اسرائیل بنا نهاد که این  ،ه خاطر حفظ منافعش در سرزمین عرب و با حفظ نفوذشبه همین سان ب

در حقیقت برادران یکدیگر اند که برادر بزرگش پاکستان و برادر کوچکش ت متـذکره یعنی پاکستان و اسرائیل دو دول
لد یک سال بعد از تو ، اسرائیلاسرائیل یکی از لجوجترین و شریر ترین و متکبرترین اقوام در روی زمین  است

 بدل ساخته است.و آن سرزمین را به دوزخ م زاده شدپاکستان در سرزمین آزاد فلسطین 
نجا نیز نخست بیت المقدس را سرزمین آزاد تحت اداره ملل متحد عنوان کرده بود که بعد از مدت زمانی آنرا درآ

ا ره مردم بیگناه فلسطین رتحویل اسرائیل نموده تا منازعه ای باید در بین باشد و به واسطه همان منازعه بتواند هموا
بکوبد، طوری که در بین افغانستان و پاکستان خط دیورند را ترسیم نمودند و در عین زمان بین پاکستان و هند کشمیر 
را رها نموده اند. توسط منازعات اقوام توانسته اند اقوامی که در مقابل انگلیس حساس بوده اند و در زمان اشغال 

ده اند که به یکی از اقوام باید برتری داد تا آنکه سرکشتر است همیشه در بدبختی بسر ببرد و شان به این نتیجه رسی
به پا نایستد و دیگری را خود همواره از جیب خود کمک نموده است. مشاهده میشود که فلسطین در طول تاریخ ایجاد 

ید تا یک فرد یا افرادی از فلسطین به شهادت اداره ای بنام اسرائیل، نانش را به آرامی نتوانست بخورد و نه روزی رس
نرسد. در سرزمین من، خط منحوس دیورند را ترسیم کردند و تالش نمودند تا حتی مردمی را که در بین این خط 

 بنیاد نهادند از هم متفرقجاست که اجنسی های را  زندگی مینمایند با هم در حالت خشونت نگه داشته باشند و از همین
دار بودن در بین اقوام در  نر نام همان اجنسی ها از هم متفرق باشند و همیشه در زدوبند با هم باشند. بدیتا مردم زی

مبدل شده، نه مکتبی معیاریی اعمار شد و نه هم مدرسه که فقط دین با همان قابل افتخار  ای اجنسی ها به یک عنعنه
داشتن تبر بیسوادی و دور بودن از سیاست و بینش  معیار های زیبایش دران تدریس شود. اقوام موجود در خط با

درانجا نیز چنان یک ایدیالوژی اسالمی خیالی  مال های متنفـذسیاسی همواره ریشه های خود را خشکانده اند و بس. 
ها آنرا بنا نهاده اند که اقوام موجود را هم از قافله صنعت به دور نگهداشتند و هم از رسیدن به همان اسالم خیالی که 

به آن نظر اند. و چنین نیست که مالها نیز خود شان گویا چنان نظر دارند و یا همین مال ها با داشتن چنان یک نظر 
به آنجا رفته اند و مالی دیگری که رفاه و سعادت درس میدهد باید به کراچی برود و در پوهنتون کراچی دین اسالم 

 ی نیز در همانجا باشد ووده ای دیکته شده باید در همانجا باشد و پیرتدریس کند، بلکه بودن چنان مال با چنان عقی
 .مردم را از راه حقیقی اسالم به دور نگه دارد

مال های ما در دوران جنگ با روس، مکاتب را به آتش کشیدند، دختران و پسران را در مکاتب مسموم میکردند، 
کوچک ما فقط سه نفر معلم را به شهادت رساندند و باقی معلمین را در قریه جات به شهادت رساندند که در قریه 

فرار نمودند و همان مکتب را با دارو ندارش به آتش کشیدند و اما پسر و دختر خودش را به لندن فرستاد، و حتی به 
 چوکی های وزارت رساندند در حالی که مکتب رفتن به دیگران کفر پنداشته میشد. 
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و روس نیز مانند خرس قطبی بدون اینکه سنجشی نزدش داشته  را به اینجا کشاندند به هر حال، زمانی که پای روس
همه ساز وبرگ وارد میدان معرکه شد، بیخبر از آنکه حریفش قصد دیگری دارد. امریکا توانست از مردم  اباشد ب

 و اما: سایبیریا باز گشتاندساده و راستین افغانستان استفاده ابزاری نماید که چنان کرد و خرس را دوباره به سواحل 
چگونه خود را به اینجا برساند تا حال قصه نا تمام است، خود را از مسأله چنان دور گرفت که گویا افغانستان را  

 فراموش کرده است، و اما پالن را به پسرش پاکستان سپرده بود.
گیدند،  اردوی ملی باید از بین میرفت، هزاران جنگ تنظیم ها نه ناگهانی بود و نه هم بر سر قدرت بلکه آنها باید میجن

شهروند کابل باید کشته میشدند، کابل باید به ویرانه ای مبدل میشد، دارایی عامه باید با خاک یکسان میشد، از همه 
طیارات جنگی  که چنان شد، سالح و مهمات و تجهیزات نظامیمهمتر که باید از بین برده میشد و آن عبارت بود از 

چین تانک از دولت قبلی به جا بود، هزاران عراده موتر عسکری، راکت های مدافع هوایی بنام  ۵۲۵۵ر حدود د و
از سالح های خفیفه و سقیله بود همه را یا تخریب کردند و یا به بادار  پیچور، راکت های دوربرد سکاد و همه آنچه

ه خود بخودی صورت نگرفتتخریبکاری  ند. این همه شان پاکستان به گفته مردم به تول آیین )به وزن آهن( فروخت
 بلکه این همه از قبل پالن شده بود.

که گویا طالبان را مالئکه کمک میکند و چنین است  آوازه کردند، طالب را ساختند و درامه ای را جهت تغییر صحنه
سامه مان بود که حو چنان، بعد رفیق و دوست قدیمی اشرا نیز فراخواندند تا دامی باشد برای حضور یافتن امریکا و ه

 نیز حضور یافت و درامه ای یازدهم سپتامبر بنا یافت تا پای امریکا به اینجا رسید..........
، اینهمه ممکن این همه را امریکا و انگلیس به واسطه کی انجام داد؟ آیا اگر اداره ای انگلیسیی درین منطقه نمیبود

 بود؟ 
موضوع به بحث میپردازند که گویا امریکا موقـفشرا در قبال پاکستان باید آنهای که به شکل خیالی بدون درک اصل 

میکند اصال از موضوع بیخبرند، و یا اینکه امریکا از موجودیت  د و یا هم بعضی ها میگویند که عوضعوض کن
 کند.... عوضکشتن مال منصور شاید نظر امریکا را در مورد پاکستان  هطالبان در داخل پاکستان بیخبر است و اینک

چنین گمان ها خود را فریب دادن است و بس، مجاهد و طالب هر دو نماینده گان امریکا اند که به واسطه امریکا در 
اکستان پ زندگی کنند، پاکستان باید از آنها حمایت کند، پاکستان باید در تربیه و تجهیز آنها سعی کند و بایدخاک پاکستان 

 امریکا میپردازد. مخارج اش را مرگز امن  برای تخریبکاران شده است  که  بهترین
پاکستان کدام مملکت مستقلی نیست که همه این زدوبند ها را خود به تنهایی به پیش ببرد، بلکه همه آنچه دیده میشود، 

باید اجرا شود. فراخواندن امریکا در به انزوا کشیدن پالن هاییست که از طرف امریکا به پاکستان داده میشود که 
ه همه اعمال انجام شده را ب خود پاکستان نه بلکه امریکاست که پاکستان فریب دادن خود و ضیاع وقت است چون این

انجام میدهـد. اینکه امریکا بعضی اوقات چیز های در مورد پاکستان میگوید، آن فقط و فقط اغفال ها پنجابی  واسطۀ
 جهانیان است و بس.

تی برای تا حال نتایجی مثب باید دانست که پاکستان یکی از شعبات استخباراتی انگلیس و امریکا در منطقه است که
امریکا و انگلیس داشته است و اگر چنین مملکتی وجود نمیداشت، چه فکر میکنید که وی میتوانست از طریق هند به 

 اقدام کند؟مال پروری و مجاهد پروری 
اشتن د با ددر پاکستان اطالع ندار یکا گویا از موجودیت و پرورش طالبآیا این ساده لوحی نیست که گفته شود، امر

ون وی چهمه امکانات موجوده. اگر کسی در یکی از والیات دور دست افغانستان چنین فکرکند، چیزی عجیبی نیست 
امریکا را نیز با همان عینکی میبیند که وی قریه اشرا با همان عینک میبیند و اما اگر شخصی با داشتن بصیرت 

 که خود و مردمش را فریب میدهد. سیاسی چنین حرفی را به زبان میآورد، گمان میکنم
، باید گفت که نه. تروریزم یک پدیده ای خود جوشی نیست پس اینکه امریکا از حمایت پاکستان دست خواهـد کشید

آنرا مسدود ساخت، بلکه همه گروه ها و تنظیم های که در خرابکاری های که بتوان راه ها و امکانات اقتصادی 
به دوزخ مبدل ساخته اند، همه ساخته دست امریکا جهت نفوذش در منطقه است، اگر  امروزه دست دارند و دنیا را

مالنماهای من و مال نماهای پاکستانی و دموکرات نماهای عراق نمیبود، امریکا به کدام بهانه باید این سرزمین و آن 
 یکسان میکرد.  را با خاک سرزمین کهن  سرزمین که هر دو مهـد مدنیت بود اشغال میکرد و همه دارو ندار این دو

خروج از این لجنزار کنونی که امریکا و نماینده اش در منطقه )پاکستان( آنرا تهیه دیده است به درایت سیاسی ملت 
ی تظر مانـدن به روزنـدوست تعـلق دارد و اال منـیو به درایت سیاسی شخصیت های متـنـفـذ و سیاسیون ملیگرا و ود

 اش اقـدامی نیکی کند محال است و جز خیال پردازی چیزی بیش نیست. که گویا امریکا و نماینده ای سیاسی
  به امید فرارسیدن روزی که ملتم اشک نریزد و در قافله ای تمدن از همه پیشگام باشد.
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