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 اینبار پاكستان بر باغ ها حمله برد 

 

 اصل گپ :   -۱
پاكستان كشور جالب است ، سالهاست بر افغانستان مي تازد ، با بهانه و بي بهانه مي تازد؛ از   ۱-۱

و این   ما را مي دزدد  چپ و راست ضربه وارد مي كند و سراپاي ما را خونین مي سارد ، آب  
پاكستان شدید تر از حكومت هاي نظامي برخ   حكومت هاي دموكرات  ،  ارزش را از خود مي داند 

بینظیر بوتو و بابر  افغانستان را از میان مي برد   نواز شریف اردوي صد ساله  شمشیر مي كشند   ما  
و طالبان انتقام جو را    کردند ن  مجاهدین افغانستان دوست دیرینه را تیر بارا وزیر داخله اینكشور  

ملیارد    ۱٨،٥مصرف و   ملیارد دالر    ٨٥عمران خان اردوي بازسازي شده را با  و  رساندند   یاري 
  ساخت، موكراسي و جمهوریت  ید  چندان زیبا براي   و قبر نه    د فنا داد به با  کشور ما را   دالر تجهیزات 

 .ان جشن بر پا مي كند بر قبرستان دموكراسي نوپاي افغانست پاكستان در هر حركت 
پاكستان خاموش .  ۲-۱ هاي  تازیدن  مقابل  در  ، سالهاست  است  نیز كشور جالب  مانده    افغانستان 

و خون هاي ریحته شده را تقدیر خود مي داند ؛ آنچه را كه مال هاي پاكستان براي ایشان وعظ     است 
گرسنگي و اطاعت از   ر ما را فقط كشته شدن و  خدا تقدی  همه را از جانب خدا مي دانند ؛  مي كنند 

هاي  قراراما  و   و دست دوستي دراز مي كند  د  را در مورد ما دار  ه یك كشور كه سیاست هاي كودكان
عجز پیش مي آید ، فریاد  ر  از د با پاكستان به امضا مي رساند ، از آن كشور تقاضاي همكاري دارد  

 میسازد. را در گلو خفه 
میدارند كه پاكستان حاضر  بر  ن وعده هاي بلند باال مي دهد و هیات افغانستان دهل و سرنا . پاكستا۱-٣

  مان خلق كند، رسانه ها از دوستيشد تا امتیازات ترانزیتي براي ما بدهد و تسهیالت تجاري براي  
خونین  ذات    ولي پس هر وعده و قرار ،سفید است و پاكیزه   دستان خونین حرف مي زنند ، كه حاال  

 ، خونین تر از گذشته  به نمایش گذاشته مي شود و تیغ برنده الهوري در گلوي ما میرسد 

 سبب ها:  -۲
 از جانب افغانستان: 

و از درون قدرت هاي حاكمه   از درون افغانستان   خیال من این است كه بزرگترین سبب    ۲  -۱
 . ولیت بودند و هستند مي باشد ئ پنجه هاي خونین بي مس  در برابر   افغانستان كه  

آن استراتیژي خاص در   شوراي امنیت ملي افغانستان تعریف مشخص كه بر اساس  تا هنوز   ۲  - ۲
 .پاكستان باشد ندارد  مورد 

گرفته شده    ولین بكارئنكات كهنه سیاسي و ارضي با تاكتیك كهنه و نا كارآمد از جانب مس   ۲  -٣
   .است 

 از جانب پاكستان: 
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خورشیدي به اینسو با جدیت از    ۱٣٧۱. كنفیدریشن سازي افغانستان از جانب پاكستان از سال  ۲-٤
  .جانب پاكستان تعقیب مي گردد 

 . جمهوري خلق چین و انگلستان در این راستا پاكستان را كمك جدي مي كنند  ۲  -٥
استراتیژیك    ۲-٦ افغانستان مانع هدف های  از  ایران  امریكا و  و  استراتیژیك روسیه  تعریف هاي 

پاكستان در افغانستان مي شود و براي پاكستان جز به خاك و خون نشستن افغانستان چیزي دیگري  
 . باقي نمي گذارد 

 تطبیق تیوري فقیر سازي همسایه:  -٣
 . ین مرحله پیش خزیدند د چن درن براي تطبیق این تیوري پاكستا

 بانك ها: 
خورشیدي    ۱٣٧۱فلج كردن سیستم بانكي كشور كه تكرار فلج كردن سیستم بانكي كشور در سال    -۱

بود و انتقال سرمایه هاي پولي و انتقاالت پولي افغانستان به جهان از طریق و دهلیز هاي بانكي  
ملیارد دالر انتقاالت پولي دوران تجارتي كشور از طریق    ٤در یك حركت حاال در حدود  پاكستان  

   . ایستاد  بانك ها  ، فرار سرمایه نقدي بوقوع پیوست ،پاكستان صورت میگیرد 
 جنگ رواني: 

روان جامعه را تحت فشار قرار دادند و انگیزه هاي حركت اقتصادي را   با حركت رواني منفي   -۲
به كمك گیرنده مبدل ساختند كه   در افغانستان ضربه هاي شدید وارد كردند و مردم را از تولید كننده  

شدن    زخميا وزخم برداشتن روان م  اكثر كمك ها از پاكستان خریداري و به افغانستان وارد مي شود 
 . صنعت 

فابریكه    ٥۰۰۰ضربه هاي كاري را بر صنعت وارد آوردند و در یك ضربه اقتصادي آواز تولید    -٣
كارگر را در دایره   ٥۰۰۰۰۰خاموش كردند و بیشتر از   و هزاران دستگاه هاي كوچك دیگر را  

ي رسیده بود  قلم مواد تولیدي كه افغانستان به خود كفای  ۱٣۰به این صورت    ،بیكاران افزود ساختند 
 ند.از تولیدات ساخت افغانستان تهي شد  با این ضربه بازار هاي افغانستان . ، نابود شد 

د و  شدند فیصد عاملین جي دي پي خاموش گردید و اكثرا براي سرمایه گذاري را هي پاكستان    ۲۱
،  ست فرار سرمایه از سرمایه صنعتي به سرمایه تجاري بوقوع پیو،دیگر تعداد دیگر به كشور هاي  
   . فابریكه هاي كشور شدن صدای خاموش و  به خون نشستن خانه صنعت 

 خشكیدن زراعت: -٤
فیصد عاملین زراعتي را از    ۱٣خشك سالي از یك سو و تاثیرات جنگ رواني از سوي دیگر   ٤-۱
تغذیه كننده  فیصد عامل زراعتي جي دي پي از دهات و مزارع راهي شهر ها كرد و دهات كه    ۲٣

 . اصلي شهر ها و صنعت كاران اند از عامل تولید خالي شد 
شدند و نام    خیرات گیرنده مبدل   این تولید كننده هاي زراعتي به یكباره گي از تولید كننده به    ٤-۲

جالب اینكه  ،فیصد باقیمانده تنها براي خود تولید كردند   ۱۰.  بیجا شده گان را به خود اختیار كردند 
 زراعت روي مزرعه باقي ماند  .كوپراتیف را حركت كمونیستي كه خوانده بودند تعقیب شد 

 خدمات:  -٥
  و دیگر از خدمات خدماتي را به نازل ترین آن فرو آوردند    ۰۰۰۰۰۰۰۰بانك ها ، ترانسپورت و  

فیصد    ٣٥فیصد متخصصین بیكار و    ۶۵در عرصه اقتصاد در یك سطح متوسط چیزي دیده نمي شود 
گارد   ا هم  ی به تاكسي دریور ودكاندار و  در کشور خود و خارج از کشورمتخصص  .فرار كردند 
 ند. تبدیل شد 

 باغداري:  -٦
ن روند  گدایي كشیدن آنان رسیده است ، گرچه ای  باغدار ها و به   به حاال نوبت ضربه زدن    ٦  -۱

است كه جریان دارد ولي در شرایط امروز نشان داد كه این كشور همان پاكستان   زیادي   سالهاي  
وهیچ تفاوت ندارد  قرار داشت   است كه در برابر دولت محمد داود و جمهوریت داكتر نجیب هللا  
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زمان بدون    سیاست به ضعف كشیدن افغانستان و رقابت قاتالن در برابر كاال هاي افغانستان در هر
 .خموشي ما گناه ماست ،در نظر داشت نظام حاكم از جانب این كشور تطبیق مي شود 

بلند بردن تعرفه هاي   توقف دادن كامیون هاي میوه هاي افغانستان در سرحدات اینكشور و    ٦  - ۲
ري فقیر سازي  گمركي در چوكات تیو اساس سیاست هاي حمایوی از طریق تعرفه های  بر  گمركي

 . كه یك امر غیر طبیعي بشمار نمي رود  همسایه است  
بلند بردن تعرفه گمركي به منظور افزایش قیمت میوه هاي افغانستان در بازار هاي پاكستان    ٦  -٣
 .رقابت این محصوالت در برابر محصوالت مشابه پاكستاني است  كاهش قدرت   و  
این حركت باعث مي شود تا باغداران كشور كه حاال یگانه وارث اقتصاد كشور اند به زانو    ٦-٤
 . و زچار ضرر هاي فراوان گردند  آیند  در 
هاي پاكستان صورت مي   میوه هاي افغانستان بعد از فروش مناسب میوه   باز شدن راه بروي    ٦  -٥

همان زمان أست كه بازار ها به اندازه كافي مشبوع شده ، قیمت ها فروكش نموده   این زمان  گیرد  
زمان ورود این كاال ها به بازار هاي   دستیاب شدني نیست، زیرا این بازار ها در   و درآمدي بزرگ  
  عیار سازد تغیر شكل مي دهد و فروشنده بایدبا قیمت خواست تقاضا كننده خود را    تقاضا كننده ها

 . باغدار گدا مي شود ، ضرر درب فروشنده ها را دق الباب مي كند 

 چه باید كرد:  -٧
واند  عامل سیاسي در این امر مي ت،  دشوار است ولي مشكل نیست ،  را با عمل پاسخ داد  عمل    ٧-۱

   .خموشي عامل سیاسي گناه است . بسیار موثر باشد 
ولو   و متعهد به كانوانسیون تجارت آزاد شد   داراي ثبات بیشتر   باید در پي بازار هاي جدید    ٧-   ۲

 . با قیمت هاي نازل تر شد 
مهوریت نیز محراق نظر قرار گرفته  و كشور هاي عربي كه در زمان ج هند ، چین ، عربستان    ٧-٣

   . باشند  تحریم ها نیز مي توانند امید وار كننده   این كشور ها حتا دور از دایره  .بودند نشاني شود 

 آخر:  گپ 
كند  تحقیر مي  را  افغانستان  با حركاتش هرچندگاهي  بستن  .  پاكستان  بروي مردم،  بستن سرحدات 

د بروي كاال هاي صادراتي مطابق موافقتنامه هاي تجاري دو كشور، و صد هاي دیگر تحقیر  سرح
 .است 

 پیشنهاد 
بگذارید كه مردم در برابر همه كاال هاي  حداقل    ارائه نمي توانید  اگر بروي این تحقیر ها پاسخ    -۱

 . پاكستان نه بگویند 
ترین   از این شرمگین  .  پول خود این كشوریم با   ما بزرگترین و حیاتي ترین بازار این كشور  - ۲
دیگر را   له  ئبشمار میرود و نمي توان مس  له در طول زمان در دایره مناسبات خارجي و داخلي  ئمس

 . سراغ كرد  چنین تحقیر آمیز 
 استاد مسعود 

 ٤:٣٨ساعت: خورشیدي  ۱٤۰۱سنبله   ۲۰شنبه  ، واشنگتن ستیت 
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