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 ۴۱۱۲مبرسد ۱۵ پیکار پامیر

 

 فغانستان آبستِن حوادِث خونین تِر دیگرا

       

ند است . هرچ تر  ودهشتناکتر خونین نوع حوادثی از  ازقرینه چنین بر می آید که سرزمین اجدادی مان هنوز هم آبستن  
ع به وقو پیوسته و بی وقفه  در این آب و خاک   اجتماعی ازسه، چهار دهۀ پسین –خونین وتکان دهندۀ سیاسی  حوادث  

، تک تک  ستتتتاعت و  رشتتتتت روز با آنهمرا بر باد میدهد،  اند و آرزو هامی پیوندد و در هرقدم ازمردم ما جان می ستتتتت
ش ناشتتی ازبرنامه های خونین تر اجانب خواهد وشتتب، اشتتارت بر رویداد های خنت انت ار   عام درکشتتور دارد که مستت ما

                                                                                 بود.

 چها کنند،حالی درون پرده بسی فتنه میرود    تا آنزمان که پرده برافتد
 

ی منطقه ی اراده و برنامۀ دشمنان   خواست، با دریغ که ساکنان این سر زمین چیزی است ونیاز و انت ار   ،البته خواست
در پی  آرامی آزادی و آرامی است و آنسوی دیگر،  ص ح،و جهانی آنان چیز دیگر. یا بعبارۀ دیگر، یکسو چشم به راه 

     زدایی، اسارت فزایی وفتنه انگیزی.

سالهای اخیرچنان بوده که تو  ویی همۀ برنامه ه ضاع در شده و  بزرگ  قدرتهای  ا از قبل روی میز  سیراو جهان ترتیب 
جنگزده وماتم  شتتتعبده باز پاکستتتتانی لح ه به لح ه باالی ستتترزمین   و مزدوری حکومت مداران   ، خوشتتتخدمتیبا داللی

و اما عجالتاً میتوانیم چند دلیل  مربوط به وجود یک توطئه یا ما دالیل زیادی در این مورد داریم  ما تطبیق میشتتتتود. دیدۀ
 را یاد کنیم، بدین  ونه:   افغانستان وسرنوشت  آیندۀ تیب شده ع یه منافع م ی مردم یک برنامۀ ازقبل تر

 مردم   که عمنً دیده شد، اوالً به بهانۀ کُمک به جهاد   رنوشت م ی مردم افغانستان، آن طورس قدرت های ریدخل درامور  
ویت مالی و تب یغاتی تا آنجا حمایت و تق با تمام امکانات   را مرهبی درمنطقه اخوانیستتم و افراطیت   افغانستتتان، تا توانستتتند

                                     . مبدل شد درافغانستان و منطقه کار شان با الخره به اژدهای دهن پارۀ خون آشام کردند که مولود  

 یازاخوانیستتم و تند روی ها آشتتکار حمایت ها ی ستتیاستتی و تب یغاتی و این تقویت کردنهای مالی وتستت یحاتیباز، همین 
هزاران  ایجاد   ر به دفمندانۀ ستتتتیاستتتتی و استتتتتراتژیک، خی ی زود منجه وستتتتیع ، البته بازهم درچنبرۀ یک برنامۀمرهبی

ایجاد  روه های   ردید و موازی بدان، زمینه ستتاز   ع م و پیشتترفت و دموکراستتی درخاک پاکستتتان مدرستتۀ مرهبی ضتتد  
سی . آی. ای( ، ) آی. اس. آی( و ) میاناطنعاتی مشترک  دقیق   امن برای آنها تحت ن ارت   هایتروریستی و پناهگاه 

رستتمی، امروز به تعداد چهل  ( عربستتتان ستتعودی درق مرو پاکستتتان  ردید، تا آنجا که باستتاس آمار  ) المخابرات العامۀ 
و درق مر دود دو م یون " ط بۀ " تند روو ح هزار مدرستتتۀ مرهبی نوع دیوبندی، وهابی، ستتت فی ، تکفیری و تروریستتتتی

                                                                                                      فساد خیز پاکستان فعال اند.

 مرهبی درخاک پاکستتتتان،  روه متحجروقرون وستتتطایی اینهمه مدارس   که ازدرون  و هستتتتند  ان شتتتاهد بودند ، همه باز
دیگری  اهراً بنام طالبان بیرون آورده شتتتد که در واقع، همان ) فوجی( های ریشتتتدار و بی یونیفورم پاکستتتتانی بوده و 

سانی، د انضبی ن یر   تا با استفاده از خشونت   هستند. من ور  اص ی از ساخت این ) فوج  ( تفنگدار و تانک چنن این بود
وی هدت های استتتتتتراتژیک  آنها صتتتتتات کند که تا هنوزکه کاروان اربابان  وطراحان خارجی به ستتتتتجاده را برای عبور  

هنوزاستت، این تنشتهای خونین در پناه عم یات  باصتقین، انتحارهای ننگین، انفجار دادن های وحشتت آور و ترور های 
                                                                                            . امه داردبی سابقه و بیرحمانه درداخل  ق مرو افغانستان اد
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قدرت و ثروت، تا آنجا که در ن ر داشتتتند افغانستتتان یا ق ب آستتیا را تستتخیرمستت حانه کنند، با استتتفاده از پروژۀ  اربابان  
 عمیق تر و، این اشغالگری مع وم شد که طرح و برنامۀ ارباب متعاقب  موفق هم شدند. اما،  درکارخویشطالبان کردند و

                                                                                      سترده تر از آن چیزی است که بدست آورده است.

 (تانقبایل پاکست ) ستو  الجیشتی ماهرانه به مناطق  طالبی را بگونۀ بستیار  پروژۀ خون آلود دیده شتد که  دامنۀ  بنابرآن، 
ان چنانکه به مرور زم تشتتنه بخون آنها به حد کافی تکثر  کند و آشتتوب را همه  انی تر ستتازد . نیز کشتتا نیدند تا مولود  

تروریستتتتتی یکی پی  واما با شتتتتتابی خاز، از دورن پروژۀ طالبانی در خاک پاکستتتتتان،  روه های مستتتت ح وخشتتتتن تر  
یرون آورده شدند تا با استفاده ازسنح و دالر و در پناه حمایت های استخباراتی، مستی کنان بجان و مال و ص ح دیگرب

                       .  و امنیت باشنده های منطقه بتازند و هی خون بنی آدم بریزانند

ریستی ترونماند، ب که با  شایش دفاتر ومراکز  این کار روایی های شعبده بازانۀ ارباب، از ن ر ها کامنً پنهان هم باقی 
این  روه ها در شتتتهر های کویته، الهور، پشتتتاور، وزیرستتتتان ، کراچی و جا های دیگرو برخورداری از مصتتتوونیت 

ً  های ستتتیاستتتی و اطنعاتی، همه دانستتتتند که درمنطقه د و شتتتنیدند که ارباب چه میگررد ؟  بخصتتتوز که همه دیدن واقعا
ازمقام های دغ بازپاکستتتانی درقبال  آنهمه تروریستتت پروری های  ، بجای پرستتش و مجازات الزمدرتجهانی ثروت و ق

اد تا بیشتر ازپیش تقویت شوند و امکانات  تکثیر  افر سرازیرنمود ر و دینار را نیزبه کیسۀ  شاد آنهام یارد ها دال آشکار،
 ازجهان، یدیگر در بخشتتهای دیگر یستتت که ا رکدام رژیم  . این درحالو النه های تروریستتم را در اختیار داشتتته باشتتند

چنین  روه های دهشتتتتتتتت افگن را جا و پناه دهد و بخواهد منافع ارباب را ضتتتتتتتربه بزند، فوراً با خشتتتتتتتم و اعترا  و 
      تعزیزات و فشار های ن امی و اقتصادی وجهانی مواجه میشود. 

ارباب در منطقه، از این قضتتیه نیز روشتتن تر و شتتناخته تر  ستتترده تر  وجود توطئه ع یه افغانستتتان و برنامۀ عمیقتر و  
خاک افغانستتتان را بدون هید دلیل و برهان، مورد حمنت پاکستتتان،  بی آزرم   میشتتود که از چند ستتال بدینستتو، ن امیان  

 وا و بیگناه  د و ده ها انستتتتان بیننک میکن، صتتتتد ها موشتتتتک به ستتتتوی این کشتتتتورشتتتت یتوپخانه یی قرار داده و همه روزه
 دارد، از چنین حمنت   فزیکیافغانستتتتان را می کشتتتند، ولی ارباب که با تمام نیرو و توان در خاک افغانستتتتان حضتتتور

                                ن امی ا هار بی خبری میکند. ) یا ع ی العجب ( آشکار  

یندۀ مردم افغانستتتتتتتان وجود دارد و آن اینستتتتتتت که دلیل عمدۀ دیگری نیزمبنی برموجود یت یک توطئۀ خطرناکترع یه آ
دارد، نه  افغانستان حضورهمه جانبه پسین که زیر عنوان " جنگ ع یه تروریسم " در خاک   ارباب،  رت چهارده سال  

تنها ازحمنت توپخانه یی پاکستتتتان متاستتتفانه ا هار بی خبری کرد، ب که حتا نخواستتتت افغانستتتتان دارای نیروی هوایی 
       باشد.

نی ارباب، هرآنچه ی و ع عنوه از آنهمه که  فته آمد، مردم ما شاهد هستند که جانب پاکستان در تحت حمایت های سر  
، آبرو و عزت شتتتان خوانده میشتتتود،  بی باکانه و بگونۀ شتتتیطنت آمیزی انجام میدهد و مطمئن استتتت که ع یه منافع م ی

پاکستتتتتانی با برخورداری از همین حمایت هاستتتتت که حتا در این  ن امیان    قدرتمند از او حمایت بعمل می آورد. ارباب  
نستان افغا اند، بدون آنکه اندکترین توجهی به جانب دولت   تحمی ی " دیورند " زدهاواخر، دست به خند  کاری باالی خط  

تاریخی ومورد منازعۀ دو کشتتورداشتتته  نمایند و یا ستتوای آنکه کمترین احستتاس مستتوولیت در قبال چنین یک قضتتیۀ مهم  
                                                 باشند.

حکومت پاکستان در وزیرستان شمالی، هجوم ده ها هزار پاکستانی به والیات جنوب شر   هر اه اقدامات ن امی اخیر   
  روه قدرت  یری روز تا روز   مدن ر بگیریم ونده و اما غالباً بصتتتتتورت مستتتتت حانه را افغانستتتتتتان  اهراً تحت نام پناه

انتحاری و  خونین   به اوجگیری حمنت و عم یات   درعین زمان کشتتتتتتتور را فراموش نکنیم و مخت ت   طالبان درمناطق  
 انفجاری در جغرافیای افغانستان توجه مبرول داریم، به وضوح میدانیم و درک میکنیم که حتما ً چیز خطرناکی در دیگ  

           امریکایی و نواله خوران پاکستانی آن می جوشد. قدرتمند  ارباب  
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مدتی استتتت نه ه های دیگری نیز دارد. مثنً، ازاین برنامه های ضتتتد افغانی در همینجا پایان نمی یابد، ب که ابعاد وشتتتاخ
نند، ب که نغمۀ ادغام دوباره می  یرند و موضتتتتع تهاجمی اختیار میک شتتتتکستتتتت خورده و فراری، جان   تنها  روه طالبان  

مرکزی افغانستتتتان و حتا تعیین جغرافیای خاز برای تاستتتیس امارت و حاکمیت ستتتیاستتتی و مرهبی  آنها در دولت   مجدد  
ایجاد افترا  از جانب دیگر، دستتت های نا پاک و نا مرئی، در جهت آنها در بخشتتی از کشتتور نیز به  وش ها میرستتد. 

                                               زنند.دامن می پیوسته و ماهرانه ز میان تاجیک و پشتون کار میکنند و اختنت رامیان اقوام و زبانهای مخت ت، بخصو

سیاسی، اطنعاتی و تب یغاتی   مانند دستگیری ها و زندانی  ، سازشها، تحرکات و فعل و انفعاالت  هر اه سایر تبانی ها
 روه های تروریستتتی درافغانستتتان و پاکستتتان،  مهم   و تحوی دهی ها و تحویل  یری افراد  کردنها و باز، آزاد ستتازی ها 

منطقه یی اش  و باالخره وعده و وعید های ارباب با مزدوران   سفرها و  فت و شنید های مخفی میان رهبران دو کشور
      را مدن ر بگیریم، میتوانیم شبحی را که در فضای کشور در  ردش است ، احساس نماییم.

رابطه با همستتتتتتویی و همکاری آشتتتتتتکار و پنهان امریکا و پاکستتتتتتتان به ضتتتتتد دیگرنیز در دراینجا، ده ها دلیل و برهان  
                                                                                                .افغانستان موجود است که شرح همۀ آنها سخن را به درازا میکشاند

ه باید توجاین ها که  فته آمد، بخشی ازموضوعاتی اند که باید آنها را جداً بخاطر داشته باشیم و اما، بازهم به قول شاعر
 کرد که فرمود:

 که آب چشمۀ حیوان درون تاریکی است       زکار بسته میندیش و دل شکسته مدار

ر از این غف ت زده و بی کم میکند تا بیشتتتتغنی ما افغانها حُ ستتتیاستتتی و تجارب  منطق   باید مترکر شتتتد که  ،درعین حال
 نه نماییم و منفعل و بی تفاوت باقی نمانیم. به هید جانبی نباید اتکا ی بی مورد  هوش نباشیم ،

، اجانب را خنثی و بی اثر ستتتتتتازد، همانا آ اهی ستتتتتتیاستتتتتتی، اتحاد م یمیتواند توطئه های خطرناک  به اعتقاد ما، آنچه  
، مبارزه ع یه خائنان و وطنفروشان  وبسیج عمومی در برابردشمن یا دشمنان شناخته شدۀ میهن عزیز ما همصدایی م ی

 ست و بس.

 )پایان(

mailto:maqalat@afghan-german.de

