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 2102/ 5/ 2                                                                                                               کاندید اکادمیسین سیستانی   

 خطاب به نویسندگان، شخصیت های ملی،

 !احزاب سیاسی و میدیای افغانی
 

شب اول ماه می محافظان یک پوستۀ افغانی را در ز کرده وپاکستان بار دیگر دست تجاوز برحریم مقدس وطن ما افغانستان درا

وسه تن  افغان را شهید قرار داد ، یک سرباز الیت ننگرهار توسط اردوی پنجابی خود زیر حمالت توپخانه وولسوالی گوشته 

 .تن سرباز افغان را به به قتل رسانده است 02ررا مجروح نمود، این درحالی است که  هفته قبل با عین عمل خصمانه دیگ

 یز دیحم یاللبگزارش خبرگزاری بخدی، 

جرگه  یولس یداخل تیامن ونیسیکم یعضو

که  دیگو یگوشته سفر کرده م یکه به ولسوال

 وارد خاک لومتریک 55پاکستان نظامیان 

که او  دیگو یم یدزیحم. شده اند انافغانست

جمهور، وزارت  سیگزارش خود را به رئ

 .فرستد یجرگه م یامور خارجه و ولس

 !هموطنان گرامی

 دانید که، هریکی از شما  بهتر از من می

 ایـــه هـر ضربـاز زی ن ـادر وطـنجات م

 قربانی کردوطن  بخاطر حفاظت از سربازی که جان شیرینش را قاسم، محمد   

می  وطن شیرفرزندان اصیل و پاک  مردانگی و فداکاری به شجاعت و وابسته مرگبار دشمنان هستی و موجودیت افغانستان، 

ۀ ناپاک استعمار، معنی فکردن  ناموس وطن به این نطرهاعریان پاکستان، جز تسلیمی و آشکارو موشی در برابر تجاوز اخ. باشد

 .افغان باوجدان و میهن دوستی نیستو شایستۀ هیچ  دیگری ندارد

آنکه شخص  پنجابی نخواهد شد؟ مگرنظامیان در برابر تسلیم  ووجدان هیچ افغان شرافتمند، مستقل و سربلند راضی به تمکین 

ا دسترسی پیدناموسش زن و فردا بر خواهر و مادر و دختر و پاکستانی وجدان و شرافت باخته باشد که بخواهد نظامیان  عاری از

 .کنند

د، باید به دفاع از نخواه صیانت عزت و شرف و ناموس وطن را می با وجدان افغان اگر شجاع  و هوشیار، فرزندان آگاه ، پس

 خود رانفرت  وصدای اعتراض و انزجار   د ونو توپخانۀ اردوی پاکستان به هرشکل ممکن آن برخیز مردم تحت ضربات راکت 

 تأریخیدولت افغانستان را تحت فشار قرار بدهند تا  در برابر پاکستان، این دشمن بلند نمایند و  تاندر برابر تجاوز بی شرمانۀ پاکس

جامعۀ جهانی را از حرکات فاجعه بار پاکستان مطلع پلوماتیک، یهای د جدی نشان بدهد و از مجرا از خود عکس العمل افغانستان،

 از طریق دولت و تا زمانی که ما صدای خود را .پاکستان بگیرد ملی تصمیمی قاطع در برابرو نیز با مراجعه به آرای  سازد

به حریم کشور ما که اردوی پاکستان  دنگوینمایندۀ این دولت در سازمان ملل متحد و   سسات سیاسی و حقوقی آن بلند نکنیممؤ

گی ریب آبادی ها و آواروسبب تخ بیگناه ما را میگیرد انندخود جان فرز ۀسالح های ثقیل هرشب با فیر هر روز وو تجاوز نموده 

نخواهد  اخذه  قرارؤپرس و م پاکستان را برای این گستاخی هایش مورد باز( سازمان ملل متحد) مردم ما میگردد، جامعه جهانی

 .داد

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/a_sistani_khetab_ba_shakhsiat_hae_meli_wa.pdf
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و رسانه هاى هت ملی دارای وجا و شخصیت های خوشنام  نهاد های مدافع  حقوق بشر، تشکل های ملی و احزاب سیاسی و

همبستگی ملی  نمایند و از مردم بخواهند تا اتحاد وزورگوئی پاکستان روشن  تجاوز و می باید ذهنیت مردم را در برابرهمگانى،

 پارلمان افغانستان که نمایندگی از ملت غیور و  .دهن دشمن، آماده باشند خود را حفظ نموده چون مشت آهنین برای حواله کردن بر

، به فکر گذاشته چند دستگی را برسر منافع زود گذر شخصی کنار شهامت افغانستان را مینماید، باید بیدار و وادار ساخته شود تا با

نهادهاى حقوق بشر   و کشور هاى اسالمى، اتحادیۀ اروپا، امریکااز ملل متحد، سازماندفاع از تمامیت ارضی وطن باشند و 

وده آنرا توقف دهندنم محکومآشکار پاکستان را  تجاوزات  و که مداخالت ندتقاضا نمای . 

، صدای گسترده خویش میتنگ های وسیع و و با راه اندازی تظاهراتاین احزاب با اشتراک مردم بیدار سراسر افغانستان می باید 

ار میرود این عکس العمل ها و انتظ. ندنکرا برضد تجاوز و مداخالت بی شرمانۀ پاکستان ابراز خود نفرت  واعتراض و انزجار 

شهرهای افغانستان  از سوی  احزاب سیاسی و تشکل های ملی و مترقی وغیر وابسته  همهدرابتدا از کابل و سپس مبارزات مدنی 

 .و تمام افشار جامعه ادامه یابد به محافل مدافع پاکستان، با اشتراک وسیع جوانان، محصالن، معلمان، شاگردان مکاتب

اگر از هر حزب یکصد نفر درهر صد حزب و گروه سیاسی بیشتر است،  یکتعداد احزاب سیاسی در افغانستان از همین اکنون 

تواند پشت  چنین مظاهرات می مظاهره به بیش از ده هزار نفر خواهد رسید و مظاهره اشتراک کنند، تعداد اشترک کنندگان در هر

کنند  عمل میبصورت احزاب سیل بین و ابن الوقت،  سیاسی  احزابف است که بسیاری از سجای تأ. کستان را به لرزه در آوردپا

 ۀحتی پخش یک اعالمی گونه عکس العمل و از هر مناطق سرحدی والیت شرقی کشور در مرحلۀ اول حمالت پاکستان بر و

از سوی نیروهای ت و مرمی توپ راک 611 بیش از ، سال گذشته اعتراض آمیز در قبال تجاوز پاکستان خود داری ورزیدند

وادار به ترک  بسیاری مردم را متضرر و و، کنر و ننگرهار و نورستان فیر شدت اوالی بر دهات و قصبات نظامی پاکستان 

 .مؤثر در این رابطه انجام ندادند وزارت امور داخله و پارلمان افغانستان کدام اقدام جدی و وزارت دفاع وولی  ،مساکن شان نمود

 در و خاک ما  نظامیان پاکستان به ایجاد پوسته های امنیتی خود در لی اکنون که مرحلۀ سوم تجاوزات پاکستان آغاز یافته است وو

می باید نسبت به سرنوشت مادروطن بی تفاوت نمانند و جدًا از  سوی خط دیورند شروع کرده اند،  سترتیژیک این نقاط حاکم و

 .خود عکس العمل نشان بدهند

تلویزیون طلوع با تدویر میز  کابل و البته تاکنون شبکه های اطالع رسانی همگانی افغانی از قبیل تلویزیون آریانای آقای بیات در

با طرح مسالۀ تجاوز پاکستان برحریم افغانستان، عملکرد دولت  افغانستان را مورد  های گرد و دعوت از صاحب نظران افغانی، 

 . پیش کش کرده اند و نظریات مفید و سودمندی به دولت افغانستان داده انتقادات جدی قرار

این عرصه قلم زده اند،  اما این موضوع  روزنامۀ آرمان ملی وغیره نیز در صبح و 8روزنامه های معتبر کابل منجمله روزنامه  

آگاهان  رسالت نویسندگان و یفه وو این وظ ملی در نشرات برون مرزی بخصوص انترنت بازتاب چندان قابل توجهی نداشته است 

 و خدمت آگاهی  ملی جدی تر توجه نمایند و اندیشه و تجربه وخرد سیاسی خود را در ارج  کشور است تا به این مسئلۀخ افغان در

 در سرحدی دروازه یک اعمار به اقدام پاکستان نظامیان اواخر این در  .بسیج افکارعمومی هموطنان داخل کشور بکار گیرند

  .اند کرده ننگرهار والیت گوشته ولسوالی

 موضوع کرزی، حامد ریاست به (جاری سال حمل 2۲ دوشنبه روز جلسۀ در)باالخره دوهفته قبل  افغانستان ملی امنیت شورای

 خط اطراف در امسال، حمل ماه در پاکستان که است گفته و گرفته بحث به را دیورند خط اطراف در پاکستان تأسیسات ایجاد

 .وزارت دفاع برای برداشتن آن اقدامات الزم بعمل آورد و است کرده ایجاد مرزی دروازۀ افغانستان خاک در دیورند

یکی از « فریدون مومند»منزل  شود، در خبرها گفته میای است که   پیشروی نظامیان پاکستان در خاک افغانستان به اندازه

 تاوالی مردم از بسیاری. ب تأسیسات جدید نظامیان پاکستانی قرار گرفته استکیلومتر در عق 2افغانستان،  ولسی جرگۀاعضای 

 . به داخل خاک افغانستان پیش خزیده است پیوسته گذشته، دهۀ سه جریان در پاکستان که هستند باور این به افغانستان سرحدی

قلمرو  در پاکستان های  پوسته از شماری م 0282/2112سال در است، آمده ملی امنیت شورای اعالمیه در  که طور  همان

 نظامیان پاکستان مرزی های تخلف از گذشته، های  سال طول در چرا که است این اصلی السؤ. یافته است انکشاف افغانستان

 نظامیان سوست که  این به سال دو از  دهند؟ ادامه تخطی خویش در سرحدات ما به تا شد داده آنها اجازه به چرا نشد؟ جلوگیری
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  یسرئ اما زنند،  پوسته های نظامی میاعمار دست به  و شرقی، براکت می بندند والیات مردم را در های روستا دهات و پاکستانی

 .ندداد  نشان عکس العملاز خود  هفته پیش فقط دو ملی امنیت شورای و کرزی جمهور

 تجاوز برابر در تا اند ناگزیر بنابراین هستند، آب پر دهان ستان پاک نزد ما مردان دولت سیاسی میگویند که چون آگاهان از برخی

 زندان داشتن اختیار در همواره حکومت گوید، می علومی نورالحق یکی ازآگاهان نظامی افغانستان  جنرال .کنند سکوت پاکستانیها

 و کرده اشغال را ما مرزی مناطق از شماری ها پاکستانی که شود می سال ده از بیش که حالی در داند، می ملی حاکمیت را بگرام

 تا شده سبب ما مردان دولت غفلت کرد، تأکید وی .است خاموش همچنان حکومت اما اند، برده سوال زیر را ما ملی حاکمیت

 چنین به دست که است سال ده از بیش پاکستان .کند اقدام دیورند خط طریق از افغانستان بیشتر مناطق آوردن دست به برای پاکستان

 است، افغانستان استقالل و ارضی تمامیت از حفظ شان ادعای که خارجی نیروهای و افغانستان دولت اکنون، تا اما زند، می اقدماتی

 .اند نکرده پاکستان تجاوزات علیه اقدام هیچ

 صفر نقطۀ همان در حتی نیروها این اگر اما شناسند،  می رسمیت به را دیورند خط ها خارجی که هاست  سال علومی، باور به

بگفتۀ   .کنند ایجاد جا آن در را خود تأسیسات و شوند ما خاک وارد توانستند  نمی ها پاکستانی کردند،  می تمرکز هم دیورند مرزی

 خاموشی نیز ما حکومت اند، نداده انجام پاکستان عمل این برابر در اقدامی هیچ خارجی نیروهای اینکه کنار در علومی، جنرال

 آب پر دهان ما مردان دولت چون د،میگوی نظامی آگاه این .است افغانستان حکومت مسأله این در اصلی مقصر پس  کرده، اختیار

 .کند سکوت ها پاکستانی اقدمات چنین برابر در تا اند ناگزیر براین بنا هستند، پاکستان

 کشت و شب در والیت کنر سرحدی افغان را از سربازان یک پوستۀتن  02 دام تجاوزکارانه یک هفته قبل قبلپاکستان در یک اق

پس از  ولی این بار نیروهای بیدار سرحدی افغان به جواب متقابل پرداختند و دیگر دست به یک عمل خصمانه زد،  بار چهارشنبه

. آنرا نابود کنند متصرف شوند و  مواضع دشمن توانستند دروازه ساخت نظامیان پاکستان را گلوله باری بر شش ساعت مقاومت و

 .زخمی گردیده اند سه سرباز دیگر و شده  بنام قاسم شهید این برخورد یک سرباز افغان که در شود  می گفته

با تظاهرات  حق شناس ننگرهار گل باران گردید و روز پنجشنبه از سوی مردم شریف وجنازۀ این سرباز دلیر و وطن پرست، 

 . باد بدرقه شدر در شهر جالل آرخروش مردم ننگرهاپ

جا  ت از خاک وطن حیاتش را قربانی نمود،نخاطر صیاه جان برکفی بود که ب کار واز هر که بود وهرچه بود،  فزند فدااین سرب

 رااو  خانوادۀ فرزندان و آیندۀ ،دولت تکریم گردد و به اشکال مختلف تقدیر و اش شهامت وطن دوستی دارد که از این سرباز و

 .شده بتواند ستر سرحدات کشور نیروهای حافظ امنیت و تشویق سایر سربازان و تا مایۀبرای دایم تأمین کند 

باشهامت افغان که از جان خود گذشت ولی نگذاشت کسی شاهد زور گوئی یک پنجابی  این فرزند دلیر وشهید، " قاسم" افتخار به 

 :پژواکبگفتۀ مرحوم . در خاک افغان باشد

 ن پرستان راـی وطــاکـکه ذرۀ خ چنان  ی پرستان راــند مست مـم نکـُخ زارـه

 

 د وطن د الرې شهید

 

 د ژوندون له پولې واوښت چې په سره مخ 
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