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وقتی اجل مورچه فرا رسد بال می
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ازقدیم الیام هرکدام ما این ضرب المثل معروف را از بزرگان خانواده خویش شنیده ایم که ” وقتی اجل مورچه فرا
رسد بال می کشد “ ،حوادث و رویداد های چند دهه اخیرجهان پختگی این ضرب المثل را نشان داده است،بارها اتفاق
افتاده وقتی کشوری دست به ماجراجوئی واشغال سرزمین های بیگانه زده ،یا به اصطلح وطنی ما بال کشیده دیر یا
زودعواقب آنراچشیده است ،اگر مروری به حوادث و رویداد های یک قرن اخیرمنطقه وجهان نمائیم میتوانیم مثالهای
زیادی ازهمچو کشورها را درجهان بیابیم ،بطورمثال کشورالمان قبل ازجنگ عمومی دوم با غصب کشورهای همسایه
به اصطلح بال کشید ،اتحاد جماهیر شوروی نیزدردهه هشتاد قرن گذشته درهمین راه قدم گذاشت،نتیجه بال کشیدن هر
دوکشوربجزپارچه شدن آن دو کشورچیزی دیگری نبود " هرچند هردو کشوربا داشتن رهبران دلسوز برای کشورش
.توانستند بزودی درجهان دوباره قد راست نماید
حرص وشوق کشورگشائی باری صدام حسین را نیز واداشت که نخست به ایران و بعدأ به همسایه کوچک ولی
ثروتمند خویش کویت حمله نماید،این تجاوز ویا "بال کشیدن" باعث شد عراق مورد حمله امریکا و ائتلف بین المللی
که در پی بهانه برای حمله به آنکشوربود قرار گیرد ) جنگ دوم خلیج فارس  (۱۹۹۱-تعزیرات بین المللی که در
نتیجه حمله عراق برکویت براینکشور تحمیل گردید صحنه را آنقدر به عراق تنگترساخت که آنکشورحتی اجازه فروش
تیل خود را نداشت و فضای آن بحیث منطقه ممنوعه اعلم وطیارات آن اجازه پرواز را درقلمروفضائی خود ازدست
داده ،دراین رابطه میتوان مثالهای دیگری نیز ارائه کرد که بال کشیدن یک کشوردراکثرموارد سبب بربادی آن گردیده
البته مثالهای نیز وجود دارد که درآن کشورمتجاوزهنوزهم اراضی همسایه خویشرا دراختیار دارد اسرائیل یکی ازین
کشورهای متجاوز بوده که امید است روزی ثمره تجاوزخویشرا بچشد
اکنون می پردازیم به بال کشیدن یکی از کشورهای که درهمسایگی کشورما قراردارد ،آری پاکستان کشوری که در
بال کشیدن آن اکنون هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد ،پاکستان برای تسلط برمنطقه بخصوص کشورما همه
نورمها ی حقوق بی الدول در مورد احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها را نقض و ازهیچگونه مداخله
در امور کشور ما دریغ نورزیده است ،حاکمان نظامی پاکستان صدای هرگونه مخالفت با سیاست های استعماری
آنکشور را د ر داخل و خارج بشدت سرکوب نموده ،طی دو سال اخیر صدها تن ازمخالفین واعضای جنبش تحفظ
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پشتونها توسط دستگاه استخباراتی پاکستان کشته و یا زندانی گردیده است ،عارف وزیر ،ارمان لونی ،عثمان کاکر
نقیب مسید و دها مخالف سیاست های استعماری آنکشور بوسیله نظامیان پاکستانی بطورظالمانه بقتل رسیده اند ،دستگاه
جهنمی آی ایس آیس مخالفین آنکشور را نه تنها درداخل بلکه درخارج قلمروآنکشورنیزتعقیت و ترورمی نماید ،خانم
کریمه بلوچ یک تن از فعالن حقوق زن عضو جنبش آزادیبخش بلوچستان درماه دسامبر سال  ۲۰۲۰در تورنتوی
کانادا و سجاد حسین ژورنالیست آزاد و یک تن از مخالفین سیاستهای استعماری پاکستان در ماه اپریل همان سال
درکشورسویدن بقتل رسید ،انگشت اتهام درهردو مورد قتل بطرف سازمان استخباراتی پاکستان )آی ایس آی( بوده،
مقامات پاکستانی همچنان برمسافرت رهبران جنبش تحفظ پشتونها قیود وضع نموده وعلی وزیر یک تن از رهبران
.شناخته شده جنبش تحفظ پشتونها را ازیکسال بدینسوبطورغیرقانونی در بند نگاه داشته است
جنایات نظامیگران پاکستانی درکشورما هیچگونه حد وحصری نمی شناسد درسالهای اخیردرعقب اکثرترورها و قتل
افرادی مانند داکتر ناکامورا  ،جنرال عبدالرازق ،مولوی ریحان ،خانم انگیزه شینواری ،خانم ملله میوندی و دها
شخصیت ملی فرهنگی وعالم دینی کشوردست سازمان استخباراتی پاکستان بوده ،نظامیگران پاکستانی برای نفوذ
وتسلط خویش برمنطقه پابند هیچگونه نورمهای انسانی ،اخلقی وحقوقی نبوده برای پیشبرد اهداف استعماری خویش
.ازهیچ نوع جنایتی روگردان نیستند
آیا این همه مداخلت ،وجنایات نظامیگران پاکستانی درداخل وخارج علمه و نشاندهنده بال کشیدن اینکشورنیست ؟
به نظر میرسد که “مورچگک پنجابی” که تنها یک نسل بیشترعمرندارد ،هوائی تسلط برمنطقه را درسرداشته و مانند
مارزخمی به هرسوحمله مینماید ،با توجه به شدت گرفتن مبارزات جنبش تحفظ پشتونها )پی تی ام ( مبارزات مسلحانه
آزادیخواهان بلوچ و تحریک طالبان پاکستان )تی تی پی( که بعد از بقدرت رسیدن طالب ها درکابل نیرو و قوت
بیشترگرفته ،کم نیستند ناظرانیکه معتقد اند پاکستان به شکل و جغرافیه کنونی آن درسالهای پسین عمرخویش قرار
دارد ،اینکه منطقه و جهان چه وقت ازشر این مرکزفتنه و توطئه درمنطقه وجهان ،نجات خواهد یافت پرسشی است که
.سالهای آینده خود به آن پاسخ خواهد داد
والسلم
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