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مسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جملت درین نوشته بدوش  نویسندۀ مطلب میباشد

۲۰۲۱ تاریخ : اول می                                                                                             حفیظ ا خالد

                           

    مرا به خیر تو امید نیست شرمرسان                                  
 ( دید و بازدید های مغرضانه)                                                   

   دراین شکی نیست که بازدید مقامات دولتی و نخبگ2ان سیاس2ی و اجتم22اعی ی2ک کش2ور از کش2ور دیگرنق2ش مهم22ی در

تقویه و استحکام روابط بین دولتها و مردمان آن داشته و بر مصداق دوبیتی « پشتو مینه په تلو راتل22و زی22اتیږې » یعن22ی

دوستی و محبت با رفت و آمد ها بیشتر میگردد، ولی درسطح کش22ورها ای22ن رف22ت وآم22د ه22ا زم22انی مثمرواق22ع ش22ده س22بب

تق22ویه و اس22تحکام رواب22ط میگ22ردد ک22ه دو کش22ورهمدیگر خویش22را بحی22ث کشورمس22تقل و دارائی ح22اکمیت ش22ناخته اه22داف

۰خصمانه استعماری علیه همدیگر نداشته باشند

  این موضوع دیگرازهیچ کسی پوشیده نیست که نظامیگران پاکستانی از یکطرف ب22ا پن22اه دادن تربی22ه, تس22لیح  و,تجهی22ز

گ22روه ه22ای مخ22الف دول22ت تن22ور جن22گ و خ22ونریزی را در کش22ور م22ا گ22رم نگ22اه داش22ته و درعی22ن ح22ال ب22ا دع22وت نم22ودن

ازسران تنظیم ها وگروه های اپوزیسون داخل و تطمیع آنها،  ب22ی اعتم22ادی و نف22اق را در بی22ن ب22ازیگران ص2حنه سیاس2ی

کشورما تشدید می نمایند.

  ط22وریکه هموطن22ان عزی22ز م22ا اطلع دارن22د ط22ی م22اه ه22ای اخیرمقام22ات پاکس22تانی تع22داد زی22ادی از س22ران تنظی22م ه22ا و

سیاسیون کشورما را که بعلت دورماندن ازحلقه قدرت با ارگ میانه خوبی نداشته، از برادران  احمد شاه مس22عود گرفت22ه

ت2ا آقای2ان محق2ق، خلیل2ی، ق2انونی، پ2درام عط2ا ن2ور رئی2س ولس2ی جرگ2ه داک2تر عب22دا و تع22داد دیگ2ر ازب2ازیگران ص2حنه

سیاسی کشو ما را یکی پی دیگر به اسلم آباد دعوت وسعی نموده آنها را با پذیرائی های ف22وق الع22اده و اه22دای تحف22ه ه22ا

تطمیع نموده تا اهداف استعماری خود را در کشورما خوبتر عملی نمایند. 

   آیا تزئین جاده های آنکشور با تصاویر داکتر عبدا و آقای رحمانی هنگام مسافرت ایشان به اسلم آباد وغ22رس نه22ال

دوستی وغیره مراس2م شاندارتش2ریفاتی ب2رای ایش2ان (معم22ول همچ2و مراس2م هنگ2ام مس2افرت روئس2ای کش2ورهای دوس2ت

انجام پذیرفته ) در کشوری که عمل با دولت و مردم ما درحال جنگ اعلم ناشده قرار داشته هر روز دها انسان بیگن2اه

این سرزمین را بخاک و خون می کشاند جزمنافقت سیاسی دوروئی وایجاد نفاق وشقاق  دردولت میتواند چیزی دیگ22ری

باشد؟

جای تعجب نیست که  تعدادی ازین سیاسیون کشور بمجرد عودت بوطن با دولت سرناسازگاری را در پیش گرفته
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  زمزمه های ایجاد حکومت مؤقت را اینجا و آنجا س22رداده ک22ه اظه2ارات آق2ای گلب22دین حکمتی2ار ره22بر ح2زب اس22لمی و

آقای رحمانی رئیس ولسی جرگه  هنگام بازگشت از اسلم آب2اد مث2ال زن2ده نف22وذ آنکش2ور ب2ر ره2بران تنظیم2ی کش2ور م2ا

است.

  به سلسله این دید و بازدید ها اخیرأ محمد صدیق خان نماینده خاص پاکستان درامور افغانستان به کابل مسافرت نم22وده

وی دراین سفربرعلوه مقامات دولتی با آقای پدرام نیز ملقات نم22وده معل22وم نیس2ت آق2ای ص2دیق خ2ان چ2را از بی22ن هم22ه

رجال سیاسی کشورما به ملقات فردی شتافته  که نه تاریخ کشور م2ا را قب2ول دارد، ن2ه ن2ام و ن2ه بی2رق آن222را,به تص2ویر

ذیل توجه فرمائید آقای پدرام حتی حاضر نیست بیرق کشور را هنگام ملقات روی میزش قرار دهد

  مقامات پاکستانی درحالی که بخود حق میدهند هر فرد و مقامی کشورما را که بخواهند آزادان22ه ب22ه کش22ور ش22ان دع22وت

و در کابل نیز بیدون کوچکترین محدویدت و ح2تی هم22اهنگی ب2ا مقام22ات دول2تی ک2ه بعض2أ معم22ول ب22وده هرمق2امی را ک22ه

بخواهند از نزدیک ملقات ولی مقابل هرگ22ونه تم2اس وارتب2اط (ح2تی مج2ازی ) مقام2ات کش2ورما ب2ا ره2بران مخ2الف در

پاکستان بخصوص با پشتون های آنطرف خ2ط دیورن22د ک2ه ب2ا م2ردم م2ا علی22ق دیرین22ه ت22اریخی، فرهنگ2ی و زب2انی داش2ته

فوق العاده حساس بوده در برابر آن شدیدأ عکس العمل نشان داده لطفأ به دو مثال توجه فرمائید:

  بع22د از آنک22ه مقام2ات نظ22امی پاکس22تان منظورپش22تین ره22بر جنب22ش تحف2ظ پش22تون ه22ا و فع22ال۲۰۲۰در ماه جن22وری س2ال 

حقوق مدنی را دستگیر نمود ،داکتر اشرف غنی در تویتر خویش ، بر مبنی ملحظ22ات انس22انی عم22ل پ22ولیس پاکس22تان را

نکوهش و خواهان رهائی آقای منظور پشتین گردید، وزارت خ2ارجه پاکس2تان ت22ویت رئی22س جمه2ور کش22ورما را م22داخله

در امور داخلی آنکشور دانست ، عجیب اینکه دفتراقای عب22دا مق2ام ع22الیرتبه کش22ورنیزطی اعلمی22ه  ب22اخوش خ22دمتی ب22ه

جانب پاکستان با اعلمیه وزارت امور خارجه پاکستان همن2وا گردی22د . ( ش2اید ب22ه همی22ن عل2ت ب22ود ک22ه مقام2ات پاکس22تانی

هنگام مسافرت داکترعبدا  به اسلم آباد از وی مانن22د مق2ام اول کش2ور پ2ذیرائی گ2رم نم2وده هم2ه مس2یر حرک2ت وی2را ب2ا

تصاویرایشان و عمران خان صدراعظم آنکشور مزین نموده در حالیکه ازلحاظ مقام هردو در یک سطح قرار ندارند.)
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   سال قبل در همین روز ها مرحوم عارف وزیر یک تن از مخالفین دولت پاکستان و عضو فعال جنبش تحفظ پش22تونها

چند روز بعد از بازگشت از کابل توسط افراد مسلح بقتل رسید، وی جهت اش2تراک درمراس2م تحلی2ف داک22تر غن2ی بکاب2ل

مسافرت نموده بود ، رهبران پی تی ام  مقامات نظامی پاکستان را مسئول قت2ل ع2ارف وزیردانس22ته، ج2رم ع2ارف وزی2ر

اینبود که هنگام اقامت خویش درکابل  با بیانیه شدید الحن از حقوق حقه پشتونها دفاع نموده بود.

از مثاله2ای ف2وق برم2ی آی22د ک22ه مقام2ات پاکس2تانی در ح2الیکه خ2ود تم2اس وح2تی ابرازهم2دردی  مقام2ات کش2ور م2ا را از

طریق رسانه های اجتماعی با اپوزیسیون آنکشور برداشت نه نموده آنرا مداخله در امور داخلی خود خوان22ده ول22ی بخ22ود

اجازه میدهد هر فرد سیاسی کشور ما را ک2ه لزم دانن22د ب2ه اس2لم آب2اد دع2وت وی2ا درکاب2ل ب2ا هرف2ردی ک22ه خواس2ته باش22د

دیدار نماید، هدف مقامات پاکستانی ازین دید و بازدید ها تنها ایجاد تفرق22ه در ارک2ان دول2ت درش2رایط حس22اس کن22ونی ک22ه

۰دولتمردان وسیاسیون کشورما نسبت به هر وقت دیگر به وحدت و یکپارچگی ضرورت دارد میباشد

 مقامات پاکستانی اگر واقعأ خواهان دوستی با کشور و م2ردم م2ا ب2وده بهتراس2ت بع2وض ای2ن دع2وت نم22ودن ه2ا، م2داخله

بیشرمانه خویشرا در امور داخلی کشور ما پایان دهند، به پناه دادن تسلیح، تمویل، تجهی22ز و فرس22تادن گ22روه ه22ای مس22لح

مخالف دولت خاتمه دهد،و  بیش ازین به آتش جنگ و خونریزی در کشور ما دامن نزند، ضرب المثل معروفی است «

مرا به خیر تو امید نیست شرمرسان » آری پایان شرارت آنکشورعلیه مردم ما کمک و مساعدت بزرگی خواهد بود به

مردم رنجدیده ما .

    ودر این میان آنچه مایه تأسف است اینست که در میان این همه سیاسیون و رهبران قومی ،یک مرد می22دان پی22دا نش22د

که من22افع علی2ای کش2ور و م2ردم خویش2را درنظ2ر گرفت22ه بعن22وان اع2تراض علی2ه ای22ن هم2ه م2داخلت وآت2ش اف2روزی ه2ای

آنکشوردر وطن ما که اکنون از هیچ کسی پوشیده نیست دعوت مقامات آنکشور را شرافتمندانه رد نماید، ویدوکلیب ای2ن

ملقات ها نشان میدهد که هرکدام ازین سیاسیون فروخته شده کشورما دردست بوسی وتمل2ق ب2ه مقام2ات پاکس2تانی ازه2م

دیگرگوی سبقت می ربایند،درهمه کشور ه2ای جه2ان معم22ول اس2ت ک22ه اپوزس2یون سیاس2ی عل2ی الرغ2م اختلف ب2ا دول2ت

وقتی پای منافع علیای کشور درمیان باشد همه با هم متحد بدفاع از منافع کشور در یک صف می ایستند ول22ی سیاس22یون

کشور ما فقط به منافع شخصی خویش اندیشیده منافع علیای وطن و مردم پشیزی برای شان ارزش ندارد و اینست یک22ی

از عواملی که کشور و مردم ما ازچهاردهه بدینسو چرا درآتش جنـــگ و خونریزی میسوزد.

 والسلم                                                                                   
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