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 وعده های تکراری و کذابی پاکستان و عوامل تشنجات این خاک
 

آنچه یک حقیقتی است مسلم و آن اینست که سی دهه جنگ و همه و همه جریانات سیاسی درین خاک، قتل ها و 
توان آنرا تصادف خواند بلکه در عقب هر ویرانی چه بزرگ بوده  ست که نمیا ویرانی های روز افزون، البته چیزی

 از قبل مطرح شده وجود داشته است و پروژه های ویرانی هنوز هم دوام دارد.  های و پالن دسایس ،کوچکو چه 
 

در حالی که مقامات پاکستانی تا حال موجودیت مخالفین این خاک را  گوید باور کرد،  چگونه باالی آنچه پاکستان می
وابط نزدیک هند با افغانستان، جنجال های پذیرد. موضوع نهایت پیچیدۀ خط دیورند، ر در داخل خاک پاکستان نمی

ست که تا ا تواند آنرا تشدید بخشد البته موضوعاتی روی جدایی بلوچستان از پاکستان که افغانستان سالم و توانمند می
 موضوعات تذکر یافته میکند  ایجاد می اختالفو اما آنچه  به حال از سوی پاکستان به شکل رسمی مطرح نشده 

 باشد که سبب شده تا پاکستان جبهه گیری کند. ییتواند بخشی از علت ها
 

 یسوی سرحد و همچنان برخی از سرچشمه های نآرشار در آبیاری زمین های زراعتی آبهای کنر که یکی از منابع س
رد کاسه وا نام تربیال باشد در حالی که دریای کنر به دریای سند سرازیر شده و بعدا  ه برق ب بزرگترین بند برای

 و امتعۀ اموالبرای یک بازار بسیار خوب نبود زراعت و صنعت، افغانستان را به  شود.  میبزرک بند تربیال
 توان از پاکستان توقع داشت بخشد. پس چگونه می ست که جنگ را دوام میا همه عواملی پاکستانی مبدل ساخته، این

 گوید، عمل کند؟ که فردا پاکستان به آنچه می
 

در  که آورد، درات بی ارزش ترین و بی کیفیت ترین اجناس بدست میپاکستان ساالنه میلیون ها دالر از  طریق صا
 دهد.  از صادراتش را به افغانستان از دست می یصورت افغانستان آباد مقدار زیاد

 

خوبی بیاد دارم که در اواخر حکومت بنام حکومت طالبان قاچاق ریشه درختان جلغوزه به پاکستان شروع شد، ه من ب
و اما فقط توانست هزاران درخت جلغوزه را در خوست و پکتیا  اصال ضرورتی نداشتپاکستان به ریشه درختان 

 بخشکاند، این یکی از نمونه های اعمال تخریب کارانه پاکستان درین خاک بود.
 

توان یاد کرد که یکی از عوامل دست درازی ایران به این خاک باشد.  همچنان از آبهای سرشار دریای هریرود می
های حکومت داری کرزی  دامه اعمار آن بعد از سالیان طوالنی از سر گرفته شد و اما در طول سالبند سلما که ا
ایران به شکل مستقیم دست دارد و در غیر آن بند برقی که بنام بند  ،، در بسر نرسیدن و نا امنی منطقهبسر نرسید

ن با اعمار بند سلما آب دریای هریرود ، چوهد شدخوا متوقفستان و ایران احداث گردیده برق دوستی در بین ترکمن
شد و همین علت یکی از علل اساسی تشنج  جریان آب به ایران نهایت کم خواهددر همین بند خواهد ریخت که طبعا 

 .توان آنرا متوقف نامید است که اعمار بند سلما بطی بوده و می
 

یر آن ند و در غین وطن صادر کرا به ا اجناسشتواند  میکشور ایران نیز فقط در موجودیت افغانستان فقیر و ویران 
مردم هرات شاهد اعمار فابریکه های کوچک در شهرک صنعتی  بزرگی از صادراتش را از دست خواهد داد. بخش

دود سسفانه مأگردید، مت هرات اند که در آن انواع سامان آالت برق، پایپ های آب و انواع مختلف لوازم خانه تولید می
شدیدی باالی فابریکه های کوچک و نونهاد شهر  ۀیمت نازل در بازار توانست ضرباجناس ایرانی به ق گردید. ورود

شهر نیز یکی از دالیل دیگری در گان و سرمایه داران این و حتی اختطاف بعضی از تجارت پیشهرات وارد کند 
 ریزی شده بود. در خاک ایران طرحدود ساختن دروازه های شهرک صنعتی شهر هرات بود که از آنسوی سرحد سم

ن یاد کرد، افغانستان فقیر بازار خوبی است برای همسایه های ما و آبهای آ است که باید از  همه واقعیت های بلی این
ن تواند به ای سرشار این وطن، مرمر و جنگالت و سنگ های قیمتی که در صورت یک افغانستان نا امن و فقیر می
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شیار و وطنپرست این وص قاچاق شود که در صورت افغانستان آباد و با داشتن زعیم هدو مملکت ماجراجو و حری
 کار دیگر ممکن نخواهد بود، پس چگونه آنها از اعمال خود دست بردار شوند؟

 

نام هیرویین در هلمند، یکی از عوامل ه و قاچاق مواد مخدر و تولید خطرناک ترین مواد مخدر بخشخاش کشت 
 داند که طالبان ولسوالی های سنگین و موسی کال )موسی قلعه( و اال هر کس میست بالخصوص در ا اساسی جنگی

ت مرکزی باشد چون سنگین و موسی قلعه مد به حکونتوان با بدست گرفتن ولسوالی های متذکره چه تهدیدی می
رکزی مباشد به حکومت دود سازد و یا تهدیدی دیگری سراه حلقوی بین کابل و هرات را م نیستند که یولسوالی های

ون نیز د که همین اکننکند قطع نمای تواند جریان برق را که از طریق ولسوالی سنگین عبور می بلکه فقط و فقط می
 همین جنگ طوالنی در ولسوالی سنگین علت قطع برق است به شهر لشکرگاه و والیت قندهار.

 

تالفی زیر نام حکومت وحدت ئا خره سبب ایجاد حکومتبود که باآلای آنچه در باال ذکر شد، یکی از عوامل اساسی 
جنجال ها در راه ناکامی یک حکومت مستقل و سالم به مصرف رسید تا پول های زیادی به خاطر ایجاد  ملی شد.

 بینیم.  کابینه میه نفع اجنبی ها کار کند، چیزی که هم اکنون ما در ایجاد بتواند در طویل المدت ب
 

شود همانا موجودیت مهاجرین در آن دو مملکت  ین استفاده مآ ملت ازبالی بزرگ دیگری که بر ضد این خاک و این 
تواند مهاجرین را وادار سازد تا با گروهی بپیوندند و بر ضد خاک خود شان بایستند. اکثریت  است. فقر و بیکاری می

ایی ها علیه وطن آبمانند پاکستانی ها و ایرانی ن با افکار و نظریات ضد افغانی ههای مهاجر در پاکستان و ایرا افغان
 . کنند شان مبارزه می

 

خشکاند، موجودیت دست های درونی با قیافه  ما را می ،ساید و از درون آنچه در وجود ما مغز استخوان ما را می
سیاه و تاریک  ۀرا پا پرد ا به عهده دارند و ضمیر شانست که در حقیقت مزدوری بیگانگان را ظاهری افغانی

 با دستان خود شان تشدید بخشند.را  ویرانی خاک خود ک ننمایند ودرپوشانیده اند تا حقیقت را 
 

 های شان وجود ندارد، نمیهیچ فکر و اندیشه وحدت ملی در سر گرچه ازین حکومت تحت نام وحدت ملی که اصال  
 ده آنها بیاموزتوان امید آینده نیک و آینده درخشان را داشت و اما باز هم از رب جلیل خواهانیم تا اندیشه وحدت را ب

ه ب  بختی و تفرقه و نفاق نجات بخشند.ملت را از رنج بی وطنی، فقر و بدو توفیق عنایت فرماید تا این خاک و این 
 امید فردای نیک.
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