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نگارگر

م ِن بیچاره هرگز با زبان دیپلوماسی آشنایی ندارم
من بیچاره هرگز بازبان دیپلوماسی آشنایی ندارم وبه همین دلیل تا مجبور نشوم نمیخواهم در النۀ گژدم سیاست انگشت
ِ
زبان سیاست ودیپلوماسی
پ نر ُکره ندارد!" اما من به تجربه در یافته ام که
فرو ببرم زیرا
بزرگان ما می گفتند که"گ ِ
ِ
ِ
جمهور
طور مثال جناب حام ِد کرزی رئیس
وفهم آن از عهدۀ فیل نیز بر نمی آید .به
همیشه کره نی که ُکره ها دارد
ِ
ِ
ِ
ت پاکستان جیب هایش
سابق بیش از بیست باربه پاکستان سفر های حسن نیت انجام داد وهربار نیز مداری های سیاس ِ
مشهور خودپُر کردند واوهم هر باراُمیدوار برگشت ولی درعمل همان خ ََرک بود وهمان
را با همان نُقل های چوبیی
ِ
ت پاکستان نیز بر ُکنر وگوشته ادامه یافت
ت افغانستان به
کوشش پاکستان تأمین نشد که حمال ِ
َد َرک یعنی نه تنها امنی ِ
ِ
سر یاری داری
وآن بیچاره یعنی جناب کرزی به عنوان گله هم به پاکستان گفته نتوانست که همسایۀ عزیز توکه با ما ِ
دیار ما برای چیست؟
دیگراین راکت پرانی های دشمنانه به سوی ِ
ت شان عرض کردم
وقتی جناب اشرف غنی را به سوی پاکستان دعوت کردند من در یکی از یادداشت های قبلی خدم ِ
ت لهجه
ب این گرگِ باران دیده باشد وهمانن ِد سلفِ خود به وعده های خشک وخالی قانع نشود وبا صراح ِ
که مواظ ِ
ماجرای الل مسجدوآن دوبرادر یعنی مولوی عبدالعزیز ومولوی عبدالرشید ودُخترانی را که درزیرزمینی های الل
ت نظامی گرفته بودندوبر ضداردوی پاکستان ماشیندار می چالندند
ت دینی از مدرسۀ حفصه تعلیما ِ
مسجد به نام تعلیما ِ
چشم پاکستان را نیز کور می
به یاد نواز شریف بدهد وبگوید که آتشی که پاکستان درافغانستان افروخته است دودش
ِ
سازد.
تصویر اورا در کنار میا نواز شریف که فرزند
به هر صورت جناب رئیس جمهورپاکستان رفت ومن هنگامی که
ِ
ق پاکستان ضیاءالحق بود دیدم ،آن تصویر همه چیزرا پوست کنده نشان داد :آن نگا ِه نواز شریف
خواندۀ
ِ
دکتاتور ساب ِ
به سوی جناب غنی وآن لبخن ِد اوکه بی شباهت به لبخن ِد گربۀ عاب ِد مرحوم عبید زاکانی نبود همه چیز رابرایم آشکارا
رهبران افغانستان همان رابطۀ
رهبران افغانستان را جدّی نمیگیرند ورابطۀ شان با
رهبران پاکستان هنوز هم
گفت که
ِ
ِ
ِ
ب غنی از این سفر جیست؟
نوکر وبادار است وحاال ببینیم که دستاور ِد جنا ِ
ت پاکستان به او می گوید":پاکستان از رون ِد صلح به رهبری افغانها
جناب ممنون حسین رئیس
جمهور بی صالحی ِ
ِ
همیشه پُشتیبانی کرده است!" خوب اگرآن حلیۀ دیپلوماتیک را از پیکر این گفتۀ او بیرون آریم وبه اصطالح بیخ
پ نر را بدون ُکره بگوییم" این همان نُق ِل چوبی نیست که جیب جناب کرزی را نیز باان پُر کرده
پلوانیی خود"گ ِ
رهبران اصلیی افغانستان نیستید واگرامریکا اشتباه تجاوز برافغانستان را
بودند؟حرفِ دل پاکستان این است که شما
ِ
بپذیرد وبا طالبان مستقیما ً وار ِد مذاکره شود یا مثل مذاکرات ژنیو همانن ِد روسها با قیم طالبان یعنی پاکستان مذاکره
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کند تنها همین کار رون ِد صلح به رهبری افغانها خواهد بود وپاکستان از یک چنین مذاکرات پشتیبانی خواهد کرد!
برای پاکستان انتخابات واین چیزها دیگر درافغانستان معنی ندارد.
واما جالب این است که تروریسم را هر دو کشور "دشمن" مشترکِ خود میخوانند واین تروریسم لعنتی آن شبح نا
ب غنی نمی پُرسدکه آیا بم گذاری های انتحاری
مرئی است که برای هیچ کدام قیافۀ مشخص وملموس ندارد .جنا ِ
وسوختاندن مکاتب وتخریب تأسیسات اقتصادی در چوب خط تروریسم به حساب می آید یا نه؟ وآیا تحمی ِل
درافغانستان
ِ
ارادۀ خود با زور بر یک ملت را می توان تروریسم خواند یا خیر؟ وباز چه عوامل وجود دارد که این دو کشور با
دشمن مشترک غلبه نمی کنند.؟مالله یوسفزی برای ما
ارادۀ محکمی که درمبارزه بر ض ِد تروریسم دارند بر این
ِ
شاهدی می دهد که اردوی پاکستان مال فضل هللا رهبر طالبان سوات را مجبور می سازد که از سوات به ُکنر فرار
ب مالله یوسفزی) وقتی
شر او مصون گردند (.مراجعه شود به کتا ِ
کند ولی دستگیرش نمی کند تا هردو کشور از ِ
موالنا فضل الرحمان به جناب غنی می گویدکه "تا وقتی نیروهای خارجی درافغانستان وجود دارند ما از مقاومت در
سیاستمدار
برابر خارجی ها حمایت می کنیم "اصل مقصو ِد پاکستان را برایش می گوید ولی جناب غنی به عنوان یک
ِ
ِ
ت نواز شریف را به گردن فضل الرحمان بیندازد واز این موالنای رشوه ستان که از بینظیر ،مشرف
ُخبره نمیتواند دس ِ
قیام طالبان پاکستانی نیز
وباالخره امریکا به شهادت مطبوعا ِ
ت پاکستان دالر وزمین گرفته است نمی پُرسد که آیا از ِ
ت هر دو کشور
ب دستاور ِد این سفر این است که
میزان تجار ِ
ت پاکستان حمایت می کند ؟ واما قسم ِ
برض ِد دول ِ
ت جال ِ
ِ
ت ما به
من کند ذهن بفهماند که صادرا ِ
از دو ونیم ملیارد دالربه پنج ملیارد دالر باال خواهد رفت .حاال کیست به ِ
ت پاکستانی بی نیاز خواهد ساخت یا بازهم این روبا ِه مکار آنجا
پاکستان افزایش خواهد یافت ومارا تا حدی از تولیدا ِ
ت پاکستان افزایش خواهد یافت وبدین ترتیب سیاست اقتصاد ملی که جناب
نخواهد خفت که اورا آب ببرد بلکه صادرا ِ
ت دیگران در
غنی
مبلغ آن است به دست پاکستان دود خواهد شد وبه هوا خواهد رفت .مسأله این نیست که صادرا ِ
ِ
ت خود بازارهای خارجی پیدا کنیم واما اینکه اردوی افغانستان
کشور ما افزایش یابد بلکه این است که مابرای تولیدا ِ
ِ
را پاکستان تربیه کند من فقط همین قدر می گویم که:
زخیر تو امید نیست شر مرسان!" وهللا اعلم بالصواب  15نومبر  2014برمنگهـــم نگارگر
"مرا
ِ
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