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 ۹۱/۷۰/۲۷۹۲                             جمشید آرش

 ازبکستان می خواهد رد پای پاکستان را تجربه نماید

افغانستان کشوری است با دشمنان متعدد که هر کدام خواست های جداگانه ای دارند، دشمنانی که عده ای آنها برای 
ر تا کنون گروهای را ایجاد و توظیف نموده اند تا جنگ نیابتی آنها را در افغانستان پیش برده و به نمایندگی چندمین با

از آنان اهداف و برنامه های خصمانه اش را در افغانستان تعقیب و دنبال نمایند، این دشمنان که پشت پرده نقش تمویل 
فا می نمایند، گاهاً آشکارا نیز به مداخله می پردازند و به جانب کننده و تجهیز کننده گروه های اعزامی خویش را ای

مقامات افغانستان بدور از هر گونه عرف و رفتارهای دیپلوماتیک امر و نهی می نمایند، مانند پاکستان و ایران دو 
قبیل مشترکات  همسایه در به دیوار و مسلمان و هم فرهنگ ما، آنهایکه به گفته خود شان با ما مشترکات زیادی از

دینی، مذهبی، زبانی، فرهنگی و ...دارند اما می خواهند از موقف برتر و آمرانه با دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
ارتباط قایم نمایند، چنانچه باری مقامات پاکستان از رئیس جمهور کشور ما صراحتاً خواسته بود افراد و اشخاص را 

جمهوری اسالمی افغانستان، تعیین می نمایید ابتدا با ما مشورت نمایید و در تفاهم که به پست های مهم و کلیدی دولت 
با ما به تعیین و تقرر آنها مبادرت ورزید، همچنان آقای ظهره وند سفیر جمهوری اسالمی ایران همسایه دیگر و برادر! 

د معاهده ستراتیژیک را با ایاالت دیگر ما نیز در یک اظهارات عجیب و غریب چندی قبلش ابراز داشته بود که نبای
 متحده امریکا امضاء نمایید وگر نه مهاجرین شما را اخراج  خواهیم کرد.

زمانی این کشورها گام را فراتر مانده و لجام گسیخته تر عمل نموده مناطق مسکونی را هدف حمالت راکتی خویش 
ی بر راکتباران مناطق سرحدی چون کنر، نورستان و قرار می دهند، چنانچه بارها گزارش های از ورای رسانه ها مبن

خوست به نشر رسیده اند که در مغایرت با تمامی اصول و پرنسیب های شناخته شده بین المللی استقالل سیاسی و 
تمامیت ارضی سرزمین ما صراحتاً صدمه دیده اند و از سوی دیگر سربازان سرحدی آن ها صد ها متر در عمق 

اخل گردیده اند، بطور نمونه باری نیروهای ناتو یکی از پوسته های سرحدی پاکستان که در خاک خاک افغانستان د
تن از عساکر آن کشور از پا در آمد و این امر سبب  ۲۲افغانستان اعمار گردیده بود را بمباران نمود که در اثر آن 

موساد آن کشور، روابط بین دوکشور به حالت  سردی رابطه بین طرفین شد تا اینکه با پا در میانی اسرائیل و سازمان
عادی برگشته کمک های چند صد میلیونی ایاالت متحده امریکا به پاکستان از سرگرفته شد و مسیر تدارکاتی نیروهای 

 ناتو از قلمرو پاکستان پس از چندین ماه، دوباره گشوده شد.
گری نیز برای افغانستان پیدا شده که می خواهد ثبات اکنون بر عالوه این دو کشور مداخله گرد، یک مار آستین دی 

نظامی بار بار از موجودیت حزب التحریر ازبکستان در  -افغانستان را بر هم بزند رسانه ها به نقل از آگاهان سیاسی
 مناطق وزیرستان جنوبی سخن به میان می آورد طوریکه قبالً طاهر یولداش رهبر این حزب در اثر بمباران نیروهای
امریکایی در همین مناطق کشته شد و پس از آن شخص بنام عبدالرحمن تاتار رهبری این گروه را بر عهده گرفت، این 
گروه که به نسبت تندروی و افراطی گری هایش از کشور ازبکستان بیرون رانده شده بودند و سازمان آی اس آی که 

د، آنها را در آغوش گرفته و پناهگاه های امنی در اختیار به دفاع از تروریستان و تندروان مذهبی شهره ای شهر ان
شان قرار داده اند، اکنون زمزمه های به گوش می رسد که سازمان استخباراتی پاکستان با دولت ازبکستان توافق 

اد در شمال نموده اند تا افراد مربوط به حزب التحریر را از پاکستان بیرون و در افغانستان اعزام نمایند البته این افر
افغانستان جابجا خواهند شد و این مناطق را نا امن خواهند ساخت بناًء نباید اعضای این گروه از سوی دولت ازبکستان 
مورد تعقیب قرار گرفته و مزاحمت متوجه آنها گردند متکی به توافق این دو کشور امروز نا امنی ها به شمال 

ورد احمد خان سمنگانی نماینده مردم در ولسی جرگه که یکی از چهره های افغانستان سرایت کرد، چنانچه در آخرین م
سرشناس جبهه مقاومت و معاون حزب جنبش ملی افغانستان نیز به شمار می رفت همراه با چندین تن از افراد و 

المللی اشخاص با نفوذ محلی در محفل عروسی دخترش کشته و ده ها تن دیگر زخم برداشتند همچنین نیروهای بین 
ناتو نیز از بازداشت دو تن از فرماندهان جنبش اسالمی ازبکستان که در اکثریت حمالت انتحاری و قتل ها دست 

 داشتند، در والیت کندز خبر داد.
این مسائیل نشاندهنده آن است که دولت ازبکستان نیز ریگ بزرگ را در کفش دارد و در این روز ها که استخراج  

ال افغانستان سر زبان ها جاری است، آن کشور نیز بی عالقه نخواهد بود تا موانع را فرا روی آن نفت آمو دریا و شم
ایجاد نموده و به نحوی از انحا جلو استخراج آن را بگیرند و شمال کشور را نا امن سازند. بناًء می طلبد که با دیدگان 

عرض وجود نماید و یکبار دیگر افغانستان را به لبه  باز مسائیل و موضوعات را تعقیب نماییم و نگذاریم دشمن سومی
 پرتگاه سوق دهد. 

 پایان
 


