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محمد ولی آریا

رژیم پاکستان در مرداب ضد بشری
در این آوانیکه مردم جهان در آتش شیوع یک بیماری مرگزا چون برگ های خزانی بر زمین می غلتند ،رژیم های
ضد ملی و زمامداران خود پرست ملل در تالش اند تا در این تنور سوزان جهانی ،برای بقای خود و همدستان
منفعت جوی خویش ،نانی بپزند ،و در این میان زمامدارانی هستند که به این جفای نا روای ضد انسانی بسنده
نکرده و بسیار شرمناکتر ،پیشتر می روند وهمچون کرگسان الشخوار ،از مرده های متالشی ملت های خود و
سایر ملل ،دانه مردار می چینند ،که یکی از این رژیم ها ،رژیم پاکستان است ،که اگر تمام بد کرداری های تاریخی
سیاسی  ،اقتصادی  ،نظامی و اجتماعی آنرا را در خصومت با ملت افغانستان برای لحظه ای کنار بگذاریم و حتی
بمباردمان ها کنونی و قتل وحشیانۀ مردم افغانستان ،توسط رژیم پاکستان و سکوت نفرت انگیز رژیم افغانستان را
در برابر رژیم پاکستان با رنج و زجر وجدانی و ملی تحمل کنیم  ،بازهم می بینیم که رژیم پاکستان هر روز بیشتر
از پیشتر در لجن اقدامات ضد انسانی فروتر می رود .
اخیرا ً « آنتونی کلن » مدیر وبسایت خبری « کلکسن » سیندنی آسترلیا که ژورنالیست متخصص در تحقیق و
کشف اقدامات ضد قانونی و فساد بنگاه ها و کارمندان رسمی است  ،گزارش میدهد که «سازمان ساینس و
تکنالوژی دفاعی پاکستان» به امضای یک موافقت نامۀ مخفی با انستیتوت ویرالوجی ( ویروس شناسی ) شهر
ووهان چین پرداخته است که ظاهرا ً زیر نام تحقیقات امراض ساری خوانده شده است .
انستیتوت ویرالوجی ووهان که دولت چین آنرا بزرگترین بانک ویروس در آسیا می شناسد ،همان البراتواری است
که رژیم ایاالت متحده آنرا محل تولد ویروس کرونا می داند .
آنتونی کلن می گوید :این موافقت نامه حاکی از اعمار مراکز و البراتوار های سالح بیولوژیکی در پاکستان است
که کامالً توسط دولت چین تمویل می شود.
کلن می افزاید :این موافقت نامه یک برنامۀ شیطانی خطرناک است که به چین مجال می دهد ،سالح های
بیولوژیکی خود را در خارج از کشور امتحان و آزمایش کند که در صورت انتشار ویروس ها و بروز حوادث
فاجعه آمیز شبیه انتشار ویروس کرونا  ،دیگر چین در اذهان جهانی متهم و محکوم نخواهد شد ،و آنچه را پاکستان
از این معاملۀ منحوس ،بدست خواهد آورد ،یکی دسترسی به سالح بیولوژیکی خواهد بود ،و از جانبی قربت و
وابستگی هرچه بیشتر او را به چین تضمین خواهد نمود .
آنچه این موافقت نامه را بیشتر مشکوک و مظنون می سازد آنست که هیچ مرکز و شخصیت علمی ملکی در
پاکستان در آن نقش ندارد و کامالً یک بنیاد نظامی و ِسری می باشد .
هموطنان حساس! بیایید ببینیم که اگر رژیم استعمار زدۀ پاکستان براین تخم گندیده سینه بساید ،چه چوچۀ سیاه
کردار از آن بیرون خواهد شد.
یک – با شناخت ماهیت تبعیضی حاکمیت سیاسی در پاکستان در توأمیت با مالکان ارضی و سرمایۀ مالی سند و
پنجاب و ضدیت آن با ملیت های پشتون و بلوچ ،به سادگی قابل درک است که هرگاه رژیم پاکستان بخواهد این
البراتوار های سالح بیولوژیکی را در خاک پاکستان جابجا کند ،به یقین این البراتوار ها بر مقتضای خطرات
مدهش آن ،هیچگاه در مناطق سند و پنجاب که النۀ سیاسی و اقتصادی زمامداری در پاکستان است نخواهد بود؛
بلکه همه این البراتوار های خطیر را در مناطق زیست کتله های مقهور و مظلوم پشتون و بلوچ اعمار خواهد
کرد ،که این امر خصومت آشکار با ملیت های پشتون و بلوچ برادر ملت افغانستان خواهد بود.
دو – هرگاه این البراتوار ها در مناطق پشتون و بلوچ که همه قریب و متصل به افغانستان است ،اعمار گردد و ما
به صراحت دیدیم ،هرگاه دولت چین ،با تمام امکانات تکنولوژیک و اقتصادی خویش نتوانست از انتشار ویروس
کرونا در جهان جلو بگیرد ،آیا رژیم حقیر پاکستان خواهد توانست از بروز حوادث شبیه کرونا جلو گیری کند و آیا
در آن موقع ملت افغانستان در نخستین قدم به فاجعه های همسان فاجعه کشندۀ کنونی جهانی مواجه نخواهد گشت؟.
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رژیم افغانستان که با جرأت می گوید؛ مگر بی جرأت عمل می کند ،باید این مسئله را بشدت تمام پیگیری نماید.
چه هرگاه چنین جنایت ضد بشری ای در حال تکوین باشد ،رژیم افغانستان باید سازمان ملل متحد و سازمان های
بررسی جنایات ضد بشری و اذهان جهانی را در برابر آن بسیج نماید.
سه – عناصر خبیر بخوبی مستشعر هستند که در جهان کنونی کمتر چیزی مخفی و ِسری باقی می ماند و همه
مراکز و دستگاه ها به گونه ای با مداخله و نفوذ تکنولوژیک و سبوتاژ های الکترونیک مواجه هستند ،که هرگاه
پاکستان به چنین اقدامی می پردازد  ،آیا مخالفان و مخاصمان نظامی و سیاسی پاکستان که از امکانات بیشتر
مداخله و نفوذ تکنولوژیک بر خوردار هستند ،این دستگاه ها و تأسیسات را مورد حمله و خرابکاری قرار نخواهند
داد که در آنصورت آیا پاکستان توانائی تحمل تلفات و خسارات ناشی از آنرا خواهد داشت ؟ ،یا آنکه خطه ای بنام
پاکستان در زیر پای هیوالی خود ساخته اش خورد و خمیر خواهد شد .
چهار – هرگاه پاکستان به چنین سالح های مدحش و ضد انسانی مجهز گردد ،همه میدانیم که ملت افغانستان بیشتر
از ملت هند به تهدید و خطر مواجه خواهد بود  .چه هند از امکانات بیشتر علمی برخوردار است که می تواند خود
را وقایه کند  ،اما ملت مظلوم و جنگ زدۀ افغانستان با توجه به خصلت و اخالق زمامداران پاکستان هر روز با
یک مرض ناشناخته و یک ویرس العالج جدید پاکستانی روبرو خواهد بود .
پنج – حکومت پاکستان به مثابۀ یک رژیم ممثل استعمار صغیر که از حوصلۀ سیاسی و نظامی الزم در بر خورد
با وقایع نامطلوب برخوردار نیست ،همچون عنصر ضعیف اما بلند پرواز ،همیشه یک عقدۀ حقارت و خشم و ترس
در وجودش انباشته است که چنین خصلتی او را در لب پرتگاه جنگ و تجاوز به دیگران نگه می دارد که با داشتن
سالح های بیولوژیکی ،چون کودکان لجوج و بی باک هر آن احتمال آن وجود دارد که این زهر های ضد انسانی
را بر روی دیگران بپاشد .
از جانبی ،ضعف شخصیت سیاسی ،عنصری چون رژیم پاکستان را در مقابل حریفان ضعیفش گستاخ نگه می دارد
که این حریف ضعیف ،رژیم افغانستان است که همیشه به تهدیدات ضد انسانی رژیم پاکستان مواجه خواهد بود .
شش – ایاالت متحدۀ امریکا که در دنباله روی از سیاست های بریتانیا در آسیا و افریقا ،همیشه رژیم پاکستان را بر
ملت افغانستان ترجیح میدهد ،اکنون با وجود آنکه از قربت اقتصادی و نظامی و سیاسی  ،پاکستان با چین خوشنود
نیست؛ مگر هیچگاه در صدد آن نشده و نخواهد شد که بررخ رژیم پاکستان پنجه بکشد  .چنانچه همین اکنون به
پاکستان ،بچشم یک فرزند بیگفت نگاه می کند؛ مگر حاضر نیست بخاطر افغانستان به پاکستان بگوید که بر روی
چشمت ابرو است ،که سکوت ایاالت متحده در تردید و تقبیح اقدامات کنونی پاکستان ،ناشی از همین پالیسی است ؛
اما از سوی دیگر چین ،مخالفت با ایاالت متحده را با ایجاد یک جنگ نیابتی در افغانستان به کمک پاکستان جلو
خواهد برد که در حقیقت ملت افغانستان ،چوب دوستی با ایاالت متحده را می خورد؛ مگر ثمر واقعی ای از این
دوستی بی بنیاد نمی برد  .که باید ملت افغانستان به روشنی بداند که جز ناخن و انگشت خودش دیگر هیچ دستی
پشت او را نخواهد خارید .
پایان
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