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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۸/۰۹

میر عبدالواحد سادات

گره زدن معضله كشمیر با " پروژه " صلح افغانستان
بازیهاى نو از زرادخانه سوپر شیطانى پاكستان
وجه المصالح ساختن " پروژه صلح " افغانستان
گشایش صفحات خونین دیگر در تراژیدى خونبار افغانان
یكى از ابعاد بسیار پیچیده جنگ افغانستان و تداوم آن درین بیشتر از چهار دهه  ،جنگهاى نیابتى میان قدرتهاى رقیب
منطقوى است كه كشور و مردم ما سالهاست قربانى این كشمكش ها میباشند .
پاكستان با فراست فاقد صداقت انگریزى كه دارد  ،با نیرنگ سوپر شیطانى مصروف باجگیرى از خالقان و حامیان
اساسى خود میباشد تا " پروژه صلح " افغانستان را " وجه المصالحه " ساخته و از معضله كشمیر امتیازگیرى
نماید و به همین منظور عمران خان در مالقات با آقاى ترامپ از طرح هوایى او بخاطر میانجىگرى در معضله
كشمیر استقبال نمود .
هندوستان بر اساس سوابق تاریخى و مصوبه سال (  1994م ) پارلمان آنكشور مجموع كشمیر را شامل تمامیت
ارضى خود میداند وصدراعظم هندكه در فراست و موقع شناسى شهره است در مقابله با نقش ضعیف آنكشور در
پروسه صلح افغانستان و مقابله با گسترش سیطره و پالن پاكستان موانع قانونى در برابر انفاذ قانون فدرال در كشمیر
را ملغى ساخت كه زمینه ساز حاكمیت هند بر تمام ساحه كشمیر میباشد  ( .این اقدام هندى ها در واقع حاوى پیام
روشن به امریكا و سایر بازیگران ذیدخل در " پروژه صلح " افغانستان میباشد ) .
شهباز شریف رهبراپوزیسیون در پارلمان پاكستان دیروز گفت :
" عمران خان در مالقات با رئیس جمهور امریكا  ،كشمیر را در مقابل صلح در افغانستان معامله كرده است  .این
چگونه معامله  ،چگونه انص اف و چگونه اندیشه است كه براى تأمین صلح در افغانستان محفل با شكوه ترتیب داده
شود و در كشمیر خونریزى باشد ".
(قهر و غضب این آقا كه یك بخش مصرف داخلى نیز دارد  ،مبین این واقعیت است كه  ،پنجابى ها حتى با نام صلح
در افغانستان حساسیت دارند ) .
بدینترتیب و با چنین اظهارات در راستاى " گره زدن " معضله كشمیر با موضوع افغانستان  ،یكبار دیگر پاكستان
با پالنهاى سوپر شیطانى میخواهد كه زیر نام " پروژه صلح " بخاطر تثبیت سیطره خود در افغانستان  ،جنگها
را در كشور ما  ،تشدید و حمالت انتحارى را زیاد ساخته و همزمان از معضله كشمیر امتیازات " خاص " بدست
آورند .
در چنین احوال ناهنجار و ابعاد بسیار پیچیده جنگ و صلح افغانستان  ،مردم مظلوم ما  ،قربانى اصلى این بازیهاى
شیطانى میباشند  .معضله كشمیر براى تمام گروه هاى تكفیرى و تروریستى و منجمله طالبان بمثابه یك " داعیه اسالمى
" پنداشته میشود .

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

مقابله با این بازیهاى سوپر شیطانى پاكستان چنانچه بار ها عرض نموده ام  ،در پرتو فكر كالن ملى و تعریف دقیق
از منافع و مصالح افغانستان ممكن خواهد گردید.
پاشنه اشیل افغانستان فقدان دولت ملی مقتدر قانون ساالر و عدالت گستر و موجودیت یک اقلیت منفور تاجران دین
 ،تیکه داران جهاد  ،دکانداران قوم و جالبان سیاسی است که در خدمت جیوپولوتیک اجانب قرار دارند و با منافع و
مصالح کشور بیگانه اند .
چنگ زدن به منافع و مصالح علیاى افغانستان و نه خزیدن در چنبره جیوپولوتیك اجانب  ،ما را آماده میسازد تا مدافع
مردم و وطن خود باشیم  .پایان

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

