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 مور همان بِه که نباشد َپرش

ما همیشه گفته ایم و باز هم میگوییم که افغانستان متأسفانه از چند دهه بدین سو، در چنبرۀ توطئه ها، دست بازیها، 
و یا بعبارۀ دیگر، زادگاِه عزیز ما طی سالهای پسین چنان لگد . و بی کسی های دردناکی گیر کرده است جفاکاریها

ماِل جنگ افروزاِن رنگارنگ، تجاوزگراِن بی آزرم، زر اندزان بی مقدار و تروریستهای خون آشام گردیده وچنان  
و هر دولِت خارجی دشمن کیش، نه تنها با بی حال ِ زار دارد که دیگر هر خس و خاشاک ، هر همسایۀ نا جوانمرد 

باکی و  بی حرمتی دربرابر آن برخورد میکند، بلکه با بیشرمی و دیده درایی تمام، به اصطالح برف ِبام ِخودشان 
  .را باالی بام ِ ساکناِن این خطۀ نگران و درمانده می افگند

اکستانی یا همان تروریستهای دست پروردۀ شبکۀ چنانکه خواننده های گرامی اطالع دارند، اخیراً طالباِن پ
استخبارات نظامی آن کشور، چون مارهای زخمی و رها شده،  باالی یک مدرسۀ متعلق به فرزنداِن افسراِن نظامی 
. درایالت پشاورحملۀ مسلحانه و تروریستی نموده به تعداد یکصد و چهل و دو نوجوان پاکستانی را به قتل رسا نیدند

اِد خونیِن مسلماً شکست و ناکامی مقام های ُملکی و نظامی پاکستان در جلوگیری ازاین حادثه را به روشنی این روید
 .                   به نمایش گذاشت و رهبراِن متکبِر آن کشور را نزِد ملت پاکستان شرمسار نمود

مارگیر، عاقبت ) ا، بروفق ضرب المثل هرچند وقوع این حمله و سایرحمالت ِتروریستی علیه جان و مال پاکستانیه
،  قابل پیشبینی بود و گَزیدِن اخیر، مسلماً آخرین گَزیدِن مارهای پاکستانی  نیز (توسط ماِر خودش گَزیده میشود

اما، مقام های سرافگندۀ نظامی پاکستان برای آنکه  رسوایی و ناکامی شان را توجهه نموده با .  نخواهد بود
تبلیغاتی قرارداده و افکاِر عمومی را از  -موقع حساس، یکباِر دیگر افغانستان را زیرفشارسیاسی  سؤاستفاده از این

اصِل موضوع منحرف سازند ، راحیل شریف رییِس ارتِش آن کشور، خودش را با عجله و بدون پیشبینی قبلی به 
یعنی رییِس ارتش ِپاکستان . نشست  کابل رسانید و با اشرف غنی رییس جمهور افغانستان بگونۀ ِسری به گفت و گو

با این سفِرعاجِل خویش به کابل، خواست این پیام را به مردم پاکستان و درعین حال به مردم جهان برساند که گویا 
 .    رشتۀ این ماجرای خونین  در دسِت دولت افغانستان بوده است 

هاراِت برخی از مقام های رسمی و غیر رسمی اگرچه متِن گفت و شنیِد دو طرف پنهان نگهداشته شد، مگراز اظ
پاکستان چنین بر می آمد که رهبراِن ضد ملی پاکستان توانسته اند تا حد زیادی خشم و خشونِت عوام را به سوی 
افغانستان کانال دهند، درحالیکه جانِب افغانستان نه تنها درحمالِت طالبان پاکستانی باالی مدرسۀ مورد نظر 

مداخله نداشته است ، بلکه خود نیز از سالیان دراز و در اثرجفاکاریها وسیاست های انحرافی  هیچگونه سهم یا
 .                                                    رهبراِن پاکستان، و نفوِذ افراد و گروه های تروریستی از آنسوی خط دیورند، درخاک و خون نشسته است 

حمید گُل، رحمن ملک، مالفضل الرحمن،  صوبه داران پشاور و دیگر دلقک های جنرال پرویزمشرف، جنرال 
پاکستانی که سخت با افغانستان و مردم آن درتعارض و تخالف قرار داشته و دارند، پس ازحمالِت اخیِرطالبان 

منطقی و دور از  درپشاور، باِر دیگر دهِن های کثیف شان  را به یاوه گویی باز نموده  و اتهام های خصمانه، غیر
 . واقعیت را به جانب افغانستان  وارد کردند

البته این باِر اول هم نیست که سرکرده گاِن حکومتی پاکستان برضد افغانستان یاوه می سرایند و تا میتوانند به آدرِس 
افغانستان چرا کشور ما بد و رد میگویند، ولی آنچه بسیار درد آور و تأثر بار است ، اینست که حکومت مداراِن 

هدفمندانۀ سیاسی،  به دفاع از موضع برحِق مردم افغانستان بر  دربرابرآنهمه گستاخی ها و متهم کردن ها و تبلیغاتِ 
نمی خیزند و چرا بصورِت شرم آوری سکوت اختیارنموده اند؟ آیا پاکستانیها آنقدرادب، مروت واعتنا درمقابِل 

ِت  گذشت و مدارای دیرینۀ جانب افغانستان دارند؟ ظرف چندین ساِل اخیرکه مردم عزیز ما هر روز در نتیجۀ حمال
انتحاری و انفجاری، جوقه جوقه بکام مرگ میروند، آیا حکومت مداراِن بی آزرِم پاکستانی حتا یکبارهم آنهمه مرگ 
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و میر و خون ریزی را برای مردم افغانستان تسلیت گفته و یا حتا یکبار تا کنون، عملیاِت تروریستی در خاک 
                       افغانستان را محکوم کرده اند؟                    

درحالیکه مردم، حکومت، رسانه ها و تمام نهاد های رسمی و غیر رسمی افغانستان، درقباِل قتِل نوجواناِن 
         .                                           پاکستانی، بدون تعلل اظهار غمشریکی نموده این عمِل تروریستی و ضد انسانی را به کرات محکوم کردند

عالوه ازآن، برخی از گزارشها در این اواخر حاکی از آن بودند که مقام های نظامی پاکستان بعضی از مناطِق 
اینکه کدام مقام افغانی چنین اجازه را به جانب پاکستان داده  یا چه تعداد از . والیت خوست را نیزبمباران کرده اند

ودی رفتند و چه مقدار ویرانی و تباهی به بار آمده است ، هیچ منبع رسمی انسانهای بیگناه ما بازهم بکام مرگ و ناب
 . افغانستان اظهار نظری نکرد و توطئۀ سکوت را کمافی السابق در پیش گرفت

ازسخن ، خرام و کرداِر اشرف غنی چنین بر می آید که او هم تحِت تأثیِر سیاست های غلط، ناکام و ضد مردمی 
همان مسیری را میخواهد بپیماید که کرزی متأسفانه ظرف سیزده سال پیمود و یکبار هم در  حامد کرزی قرار داشته

 .  برابر مردم بجان رسیدۀ ما احساس شرمنده گی نکرد
اشرف غنی و همکاراِن دولتی اش باید بدانند که هرقدر دربرابر پاکستانیها ُکرنش و تضرع و گذشت کنند، آنها به 

اخ  تر از قبل میشوند و با عقده های آماسیدۀ قبلی که در نهاد دارند، تا میتوانند علیه خاک همان اندازه جدی تروگست
            .                                                                               افغانستان و مردم زجرکشیدۀ آن ازتعدی و تجاوز  و شیطنت های خاص ِخود شان استفاده خواهند نمود

پس بهترآنست تا بخود آیند، همت کنند، خود و مردم افغانستان  را خوب بشناسند، به ملت ِغیور و قدر شناس ما  
     (                                                 پایان. )تکیه کنند و بیشتر از این آبرو، حیثیت و منافع ملی را در معرض فنا و بر بادی قرار ندهند

 
، در برابر آنهمه گستاخی های پاکستان، بیشتر از "دولت وحدت ملی " مردم افغانستان اعتقاد دارند که اگررهبراِن 

این سکوت نمایند، در واقع شریک دسیسه سازیهای دشمنان ملت افغانستان شناخته خواهند شد و محکوم تاریخ 
 . خواهند بود

 
 .زین سیل ِ دمادَم که درین منزِل خوابست   بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود 

    


