دﮐﺘﻮر ﻟﻌﻞ زاد
 ٩ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ٢٠٢١
ﻟﻮی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺰرگ و ﯾﺎ ﮔﺰﯾﻨﮫ ﺳﻮم !؟
===================================
از ﻣﺪت  ٧٠ﺳﺎل ﺑﺪﯾﻦﺳﻮ ﺣﺎﮐﻤﺎن اوﻏﺎن در ﮐﺎﺑﻞ ،ﻣﺮز ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﯾﻮرﻧﺪ را ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ
ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،آن را ﺧﻂ ﻓﺮﺿﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﻋﻼن رود ﺳﻨﺪ )ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺮز( و اﯾﺠﺎد
»ﻟﻮی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ،ادﻋﺎی ارﺿﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﻢ ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن داﺷﺘﻨﺪ؛
ﺳﺎل ھﺎ ﺑﺮ طﺒﻞ »دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن« ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ُدھﻞ »دا ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن زﻣﻮﻧﮋ« ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ؛
ﺷﻌﺎرھﺎی »ﻟﺮوﺑﺮ ﯾﻮ دی« ﺳﺮ دادﻧﺪ؛ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن »ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻨﺠﮭﺰار ﺳﺎﻟﮫ« ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ھﺎ را »ﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺦ« و »داﻟﺨﻮر« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ؛
ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم اﺷﻐﺎل ﺷﻮروی ﺧﻮاب ھﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﮫ آب ھﺎی ﮔﺮم را ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم
اﺷﻐﺎل اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮﺑﯽھﺎ را ﺑﺮ ﺿﺪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ؛
از ﮐﺮزی ﺗﺎ اﺣﻤﺪزی و ﺻﺎﻟﺢ و ﺳﺎﯾﺮ وزرای ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻘﻮط ،ﺑﯽ
ﺛﺒﺎﺗﯽ و اﻧﺰوا ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﭘﺸﺎور را »ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ« ﺧﻮد اﻋﻼن ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛
+++
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ھﻤﺎن »داﻟﺨﻮران ﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻨﺰوی« ﮐﮫ در ﺣﺎل »ﺳﻘﻮط و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ« ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎن »ﻟﻮی اوﻏﺎﻧﺴﺘﺎن« ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺰدوران ﺳﯿﺎه
ﺧﻮد در ﮐﺎﺑﻞ» ،ﻟﺮوﺑﺮ« را ﯾﮑﺠﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮز دﯾﻮرﻧﺪ را ﺑﮫ رود آﻣﻮ ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ و ﻋﻤﻼ
»ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺰرگ« را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ )در ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﮫ »ﻏﻨﯽ ﺑﺎﺑﺎ« ﺑﺎ ﻓﺮار ﺧﻮد »ﻏﯿﺮت
اوﻏﺎﻧﯽ« را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و روی ﻧﺠﯿﺐ ﷲ و ﺳﺎﯾﺮ »ﺑﺎﺑﺎ«ھﺎ را ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮد(!
+++

ﺣﺎل »ﻓﺮزﻧﺪان اﺻﯿﻞ و ﻣﻘﺎوﻣﺖﮔﺮ ﺧﺮاﺳﺎن« در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری ﻗﺮار دارﻧﺪ :
آﯾﺎ از ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﺎی ﺗﻠﺦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﮐﻤﺎن اوﻏﺎن در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ ﭘﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،درس ﻋﺒﺮت
ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﻻﺑﯿﮕﺮی و ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن« ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺮای آزادی »ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی »اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ«
ﺑﮫ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺷﻌﺎرھﺎی ﮐﮭﻨﮫ »وﺣﺪت ﻣﻠﯽ اوﻏﺎﻧﯽ« ،آﻟﮫ دﺳﺖ »ﺣﺎﮐﻤﺎن ھﻨﺪ«
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺮز دﯾﻮرﻧﺪ را ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺑﺮ ُدھﻞ »ﭘﺎﮐﺴﺘﺎنﺳﺘﯿﺰی« ﻣﯽ ﮐﻮﺑﻨﺪ و
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد »ﻟﻮی اوﻏﺎﻧﺴﺘﺎن« ﻗﯿﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ طﺎﻟﺒﺎن ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻏﯿﺮﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ،ﺑﺪوی ،ﻣﻠﯿﺸﮫ/ﻣﺰدور ،دوﻟﺖﺑﺮاﻧﺪاز
و در زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ؛ ﻧﮫ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﮔﺮوه دوﻟﺖﺳﺎز ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
درازﻣﺪت در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی آﻧﮭﺎ و اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ )زﯾﺮا ،ﺧﻮد
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻓﺪراﻟﯽ اﺳﺖ ،از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ آﮔﺎه اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎھﺎت
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﻮد ﻗﺴﻤﺎ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده اﺳﺖ(!

