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  ٢٠١٢/ ١٦/٨                                                                                             کانديد اکادميسين سيستانی

  

  !از تماميت ارضی کشور بايد با سروجان  دفاع کرد

 

 ابراھيمی ، تا کنون   عبدالرووفپارلمان افغانستان تحت رياست آقای
 يادآوری انجام داده که يکی تائيد سند موافقتنامه استراتيژيک دو کار مھم وقابل

با امريکا،  با وجودسنگ اندازی ھای بيشمار کشورھای ھمسايه است، ودوم ، 
  .سلب صCحيت از وزيران دفاع و داخله 

Gدفاع رانيوز)  اسد١٥/ اگست٤روز(  افغانستانۀ جرگی ولسی کهليد 
 ی ولسندگانياز نمان است و آنچه را برخی فراوا کرد تي را سلب صCح و داخله
 و یلي ن زاده ی صادق،ی مجددی زلم،ی بارکزهي شکر،ی جعفر مھدو:مثلجرگه 
 پاکستان به ی راکتت حمC ادامه :ند،عبارت بودازر شدکذمت ی مشوانیسخ
Gني عدم تام،ی قانون اساستي عدم رعا، شور کیشرق  و جنوبی شرقیھا تيو 
 شي افزاادشده،ي راني وزکانيھا به نزد  دفاع و داخله، سپردن قراردادیھا ر، فساد در وزارت شھروندان کشوتيامن
 نيي تع،یا رهي زنجیھا  قتلی  ادامهات،ي به وGھا ی دفاع و داخله به آن، گسترش ناامنراني وزیتوجھ ی و بھا یناامن
 در وزارت یشدن مشاوران خارج دفاع، کشته به مقر وزارت ستاني تروری   قوم، گروه و سمت، حملهی مبنابرافراد 

 دفاع و داخله، یھا خانه  در وزارتی وجود فساد ادار،ی ملسيداخله، نفوذ مخالفان مسلح در صفوف ارتش و پول
 و ھا يی دارا  غصبس،ي و پولدو اربازان سرتي سردار محمد داودخان، عدم توجه به وضع  اختCس در شفاخانه

 ات انتقادني تر  وزارت از عمدهني اشدن يیاي در وزارت دفاع و مافی استخباراتیھا نفوذ شبکه وزارت دفاع، یدادھايجا
البته وزيران مذکور پاسخ ھای دادند ولی آن پاسخھا قناعت نمايندگان مردم را فراھم نکرد و . بودی وکيCنھا و پرسش

 .به سلب صCحيت شان از پست وزارتخانه ھای دفاع و داخله انجاميد

وسرکانی  دنگام واسمار یھای ولسوال براست که  سال ني دومی پاکستان برای سرحدیروھايCت توپخانه نحم
Gی واگست وجون ی وملي اپریدرماه ھا .شودي کنر تکرار متيوGخط ی از آنسو وتوپ راکتھزاران  ٢٠١٢وجو 
  ٨٥٠ک ياز شلدر اخير جون  کنر ی والیسخنگو.  استرشدهي کنرفی دنگام، اسمار و سرکانی ھای بر ولسوالورنديد

رئيس .  استدهي انجامشانيو مھاجرت پنجصد خانواده از خانه ھاتعدادی از مردم محلی که به جراحت خبردادگلوله 
 . راکت از سوی پاکستان بر وGيات شرقی کشور خبرداد٢١٠٠امنيت ملی به ولسی جرگه در روز اول اگست از فير

 کنر دست به تظاھرات تي در وGیسرکان و  دنگام واسماری ھایدم ولسوال مر٢٠١٢ سال رجوني اخۀدرھفت
 دولتمردان افغانستان وتجاوز ی تفاوتی به داخل افغانستان زدند وبربی سربازان پاکستانی ھای برضد راکت پرانعيوس
 و ممات خود اتي ح خواھان دفاع ازافغانستان خود را ابراز کردند واز دولت قي پاکستان اعتراض وانزجار عمیاردو

 ی اقدامچگونهياما نه از دولت ونه  از پارلمان افغانستان ونه از وزارت دفاع افغانستان ھ.  خود شدندیوخانواده ھا
 .شد ندهي کشور دی ارضتي بردفاع ازتمامیمبن

 ی ھاتيروزنامه ھا ومجCت وسا  وونھايزي تلو،ی المللني وبی ملی ھا،رسانه طرف ني دوسال به اازبدينسان 
 وزابل کاي کنر ونورستان وننگرھار وپکتاتي پاکستان بر وGی سرحدیروھاي نی از حمCت راکتوستهي پی افغانیانترنت

 ني به باشندگان ای وخسارات مالی جانلفات مذکور از تاتي وGاني افغان ووالی ومسوGن سرحددھند،يم افغانستان خبر
Gبه کمک مردم بشتابند یتي امنی ارگانھاري دفاع وداخله وسای تا وزارتھا وانتظار دارنددھندي گزارش داده وماتيو 

 ی پاکستان از خود عکس العمل جدی ھای کشور به دفاع پردازند ودر برابر تخطی ارضتي وتمامیاسيس ميواز حر
 وبا بھانه يردصورت ميگھای  پاکستانی از سوی راکت پراکنني که ادي قبول نمابود حاضر نی جناب کرزانشان بدھند، ام
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 ی مرسوالي را زی مورد حمCت راکتتيا وGانيوال  افغان وی قوماندان سرحدی وگزارش ھااتياني گونه گون، بیھا
 .برد

 تا ديجرئت بخش  رای پاکستاناني در برابر پاکستان،  نظامیري موقف گی دولت افغانستان براسي وجبن رئترس
 نيقي  در داخل خاک کنر ونورستان بزنند، ی سرحدی احداث پوسته ھا ودست بهندي نمایشرويآنھا به داخل کشور پ
 به عنوان قوماندان ی به اطCع حامدکرزمره پاکستان به داخل افغانستان روز ی اردویشروي پنياست که گزارش ا

ر حضور مؤث بعلت اترس فطری ي به سبب اي  جبون قوماندانني بازھم ای است، ولدهي افغانستان رسی اردویاعل
 را در برابرتجاوز پاکستان ی موقف ملک ي  جرئت ابراز، در اطراف خود)ISI(  پاکستانیاستخبارات نظامجواسيس 
وساير وGيات  پاکستان بر نورستان وکنر ی سرحدی حمCت اردوۀادام . تتا کنون خود را چپ گرفته اس ندارد و
   .زدپرداب ی ملتيامن داخله و  دفاع ورانيوز به استجواب ازرا وادار ساخت تا سنا مجلس سرانجام کشور

 ی ملتي امن  داخله و معاون ادارهريکه ھمراه با وزی مي کررمحمديش ،جنرال ريدرست ی لو٢٠١٢روز اول اگست 
 افغان منتظر یتي امنیروھايگفت که ن پاکستان به مجلس سنا فراخوانده شده بود،  ی راکتیھا  حملهحيبه ھدف توض
  . پاکستان ھستندی به ھدف پاسخ ھمانند به تجاوزھای ملیو شورا جمھور سيدستور رئ

 با پرتاب سو  ني به اسال کي مدتھا قبل محسوس بوده وازخاک افغانستان از  گفت که تجاوز پاکستان بهیميکر
ز  به خاک افغانستان تجاویصورت عمل  و خوست به کاي پکتا،ي کنر، نورستان، ننگرھار، پکتیھا تيھا به وG راکت

اند و   کردههي ارایجمھور استي و ری ملتي امنی را به شورا  اين تجاوزات یھا  ھمواره گزارش بقول کريمی.کرده است
   بدھند، آنان آمادهیتي امنیروھاي افغانستان دستور عمل ھمانند را به نی ملی و شوراجمھور سيي رکه یدر صورت
 . پاکستان ھستنداني به نظامیدھ پاسخ

 فشارھا بر مردم شي کشور تCش دارد با افزاني که تجاوز پاکستان صراحت دارد و اديگو یم زيدرست یلو
 افغانستان و پاکستان اني  میعنوان مرز رسم  را بهورندي سازد تا خط دزيافغانستان، پارلمان و دولت افغانستان را ناگز

 ی با پاکستان، و ھستویخي داشتن رابطه تارليلد   و ناتو بهيیکاي امریروھاي ن،یمي کر گفته به . بشناسدتيرسم  به
 . برخورد کنندیصورت جد   کشور بهني با اخواھند ی کشور، نمنيبودن ا

 پاکستان از سال اني نظامی راکتیھا که حملهگفت  یهللا محمد  داخله بسمريوزبعد از سخنرانی لوی درستيز،
 . کشور پرتاب شده استی مرزیھا تي راکت به وGزارھ کي به کي داشته و در سال روان نزدانيگذشته تاکنون جر

  سئي رمي به تصمازي پاکستان نی راکتیھا  به حملهيیپاسخگو داشت که اني مجلس سنا بی به اعضا  داخلهريوز
ر  دستو  آماده،  لهي دفاع از افغانستان را دارند و با ھر وس  افغان ارادهیتي امنیروھاي گفت ناو. و پارلمان داردجمھور

 ».دولت افغانستان ھستند

 را بر ني سنگی سCح ھای مرمري ف٢١٠٠ تاکنون ١٣٩١آغاز سال  پاکستان از ندي گوی می ملتي امنمسووGن
 ی اردویروھاي نکهدنيز تائيد کر افغانستان ی ملتي امن . کرده اندکي کنر، نورستان و ننگرھار شلی مرزی ھایولسوال

Gکرده و یشروي نطقه در داخل خاک افغانستان پني از چندايان، ننگرھار و پکت کنر، نورستی ھاتيپاکستان در و 
 در داخل لومتري ک٥ تا ٣  ازی پاکستانیروھاي نیسته ھاوپ: ی ملتي امنسيرئبقول . کرده اندجادي ایتي امنیپوسته ھا

 ی ھای از ولسوالی حمCت برخني خواھد با ای پاکستان مدي گوی افغانستان می ملتيامن. خاک افغانستان افراز شده اند
 است که ني پاکستان اگريھدف د. طالبان قرار دھداري و در اختهي در کنر و ننگرھار را از وجود ساکنان آن تخلیمرز

 اي درني بر افغانستان بقبوGند تا از حق آبه ای را به عنوان خط مرزاشغال کند وبعد آن کنریايدرخاک افغانستان را تا
 .استفاده کند

 افغانستان فشار آورده و به آنھا گفته است ی مرزی ھای پاکستان بر ساکنان ولسوالی اردو: گفتتي امنسيرئ
 مناطق از ني ايۀتخل«که ھدف پاکستان عCوه کرداو .  شان را ترک کنندی خانه ھااھمي و رندي بگی پاکستانۀ تذکرايکه 

   ». باشدی مراکز طالبان ميیسکنه و جا به جا

 کرده اني بزي نی جمھور کرزسيبه شخص رئ اين حقايق را مدتھا قبلرئيس امنيت ملی افغانستان  ديبدون ترد
 سي ونوامی ارضمتي تماز که در ھمه حال خود را به دفاع ایوجود سوگند به قرآن  وقانون اساس  بای کرزیاست، ول

  آن روز افزونیشروي وآشکار وپحي صر تجاوزني پاکستان را بخاطر اخواھدي مکلف ندانسته ونمداند،ي مکلف  میمل
 .آزرده سازد خفه واز خود ، افغانستاندر داخل خاک 
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 پارلمان افغانستان معلوم دي باکه تا کنون به نفع پاکستان تمام شده وميشود رایگرفتن کرزوچپ  خپ ني اليدل
 استيفاع و وزارت داخله و ر قرار بدھد که با وجودگرفتن اطCعات مکرر از وزارت دضاحياو را مورد است کند و
وموضوع را با پارلمان نسبت به اين مسئلۀ با اھميت  ملی بی تفاوت مانده وتصميم جدی اتخاذ ننموده  چرا ،ی ملتيامن
  نگذاشته است؟انيدر م

 سي که رئیفي وظاانيدر مو جمھور پرداخته سي رئفي ھا و وظاتي کشور به صCحی قانون اساس٦٤ماده
 و حفظ استقCل کشور و اعCن ی ارضتي Gزم در دفاع از تماممياتخاذ تصم : شده استاجرای آنمکلف به جمھور 

  . باشدی م،ی ملی شورادييبه تا واعCن حالت اضطرارحرب و متارکه 

 ی ارضتي دفاع از تمامی Gزم را برامي دارد تا تصامفهي جمھور وظسي رئ،ی ماده از قانون اساسني انادي ببر
 در داخل لومتري ک پنج پيشروی نظاميان پاکستانی تا عمق پاکستان برخاک کشور،یحمCت راکت. دينماکشور اتخاذ 
 ی ارضتيتمامتجاوز بر آشکار وارد در داخل خاک افغانستان ھمه مسرحدی ی پوسته ھاتاسيس وGيت کنر و

 مسلح ی قوای اعCادتي قی اساسیقانون٦٤ ماده ادي که بر بنی تا حامد کرز وھستافغانستان بوده و Gزم بود
 . گرفتی دست می پاکستان را روهي علی ، اقدام جدافغانستان را  بردوش دارد

 تي به حفظ تمامی وی توجھی بی پاکستان به معنی ھای به راکت پراکنی جمھور حامد کرزسي رئی توجھیب
 خود ديد و باو شیمشمرده  ی حامد کرزیفوي از موارد آشکار غفلت وظیکي که خود استکشور واستقCل  یارض
 خود را در مقابله با راکت تيبارمسئولزرنگی  با یکرزمگر. وزير يا قوماندان ديگریباشد نه پاسخگو جمھور سيرئ

 کرد تي جرکه سلب صCحی داخله ودفاع انداخت وآنھا را توسط ولسی پاکستان برافغانستان بردوش وزاریپراکن
 ی مدالھاني تری عالی برکنار شده با اھدای از وزرا بيجایدي وتمجفيوباتعر جرگه را به استھزا گرفت یوسپس ولس
 ی پاسخگودي است که بای کرزنيادر حقيقت . گرفتيه  جرگه را به سخری ولس قانونی اقدامی، هللا غازانافتخار شاه ام
 مسلح است ی قوایوماندان اعلً او قانونا قراي دفاع وداخله ،زی پاکستان باشد، نه وزاری به حمCت راکتیعدم جوابگوئ

 .ند که به جواب پاکستان بپردازدادي متيداخله ھدا  دفاع وراني او به وزديوبا

 خود در پاکستان ی ھای از سخنرانیکي با ھند، در کيژي سند استرتی  بعد از امضایکرزفراموش نبايد کرد که 
   ايگفته بود که اگر ھند و

 را ني ای کرزی پاکستان قرار خواھد گرفت ولیعني خود یتان در کنار برادر تن برپاکستان حمله کند، افغانسکايامر
 موقف خود ی کرزدي خواھد گرفت؟ اکنون باینگفت که اگر پاکستان برافغانستان حمله کند، در برابر پاکستان چه موقف

  ؟زدي خیو برم به مقابله با ااي و کندي از تجاوزپاکستان برافغانستان استقبال مايرا روشن کند که آ

 تفاوت ی شما در برابر تجاوز او بی شما تعرض کند ولۀچطور ممکن است که دشمن برجان و مال و خان
راکت پراکنی و فيرتوپ وھاوان  تا دست از دارديوامبه ترحم  بودن دولتمردان ما دشمن را چپخپ و ني ااي آد؟نيامب

ِه دشمن تشنه بخون وخاک مارا دليرتر س و جبن  افغان ھا نمود دGلت بر ترنکهي ااي و برحريم مقدس کشور ما بردارد
.  دال برترس و جبن ما خواھد بود و بر جرئت دشمن خواھد افزودی؟ واضح است که خموشوجری تر خواھد نمود

دشمن مطابق استراتيژی نظامی خود بزودی وGيات کنر ونورستان را اشغال وافغانستان را با سرنوشت بدتر از خط 
پس تا به چنين بدبختی ديگری مواجه نشده ايم بايد پارلمان شخص کرزی را مورد  .رند روبرو خواھد نمودديو

استيضاح قرار بدھد و راز اين بی اعتنائی وبی توجھی وی را نسبت به اين مسئلۀ مھم ملی معلوم کنند ودرصورتی که 
 را به  موضوع ون اساسی کشور از وی سلب اعتماد وقان٦٩قناعت نمايندگان افغانستان را فراھم نکند، مطابق مادۀ  

  .لويه جرگه محول کنند

 افزايش را پاکستان راکتی حمCت دولت توجھی بی « عنوان تحت) ٢٠١٢/ ٢٥/٧(صبح ٨با اعتبار روزنامۀ
 Cتحم ی ادامه به دولت توجھی بی به نسبت مدنی نھادھای شبکه«:نوشت افغانستان مدنی قول نھادھای از»است داده
  ادامه که گويند می کرده اعتراض کشور، مرکزی وGيات مسير در ھا ناامنی گسترش و مرزی مناطق به پاکستان راکتی
 نگران شديدا را مردم مرکزی، وGيات مسير در ھا ناامنی  گسترش و کنر وGيت به پاکستانی نظاميان راکتی حمCت
 وGيات به پاکستانی نظاميان راکتی حمCت نتيجه در اخير سال  يک طی که گويند می نھاد اين مسووGن.است ساخته
 در ھا ناامنی گسترش که افزايند می آنان چنين ھم. اند شده کشته وGيت اين باشندگان از تن ھفتاد از بيش کشور، شرقی
  .گيرد می قربانی مردم از روزه ھمه نيز مرکزی وGيات مسير



  
 

 

  ٤تر ٤  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابولين افغان جرمن آن�ي

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 افغانستان دولت که گفت خبری نشست يک در گذشته روز مدنی، نھادھای شبکه سخنگوی موسوی، سيدناصر
 اين که است شده باعث دولت تفاوتی بی و نداده نشان جدی واکنشی خود از پاکستان راکتی حمCت قبال در تاکنون
 سو اين به سال يک از افغانستان شرقی ھای وGيت باGی پاکستان کشور از راکتی حمCت«: افزود وی. يابد ادامه حمCت
 تا گذشته سال آغاز از ايم، کرده تحقيق که طوری. است شده افغانستان مدنی نھادھای شديد نگرانی باعث که داشته دوام
 نبوده جدی حمCت اين قبال در کرد می ايجاب که طور آن افغانستان دولت موضع متاسفانه. است شده کشته نفر٦٨ حال
 سرحدی مناطق به پاکستان راکتی حمCت کردن متوقف برای که است تهخواس دولت از مدنی نھادھای شبکه ».است
 نيز امريکا متحده اياGت که افزايد می نھاد اين چنين ھم. کند شکايت متحد ملل سازمان به رسمی نامه طی کشور،
  ».کند دفاع افغانستان ارضی تماميت از تا دارد مسووليت استراتژيک نامه موافقت براساس

ًدولتش حتما مرکب در مقابله با پاکستان ھيچ اقدامی نخواھد کرد و زمانی که  کرزی برسرکار باشد،تابدبختانه 

   .وابسته به استخبارات کشورھای منطقه خواھد بودفاسد  از ھمين عناصر

  ٢٠١٢/ ٨/ ١٦پايان 

  

  

  


