
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

  

 

 22/30/2310               آريا نژاد
 

 به کنر راکت ها ،مشرف به پاکستان رسید
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پراگنی  راکتبار ديگر شاهد  يک 1022در آغاز سال  یالدين افغانل عالمه سید جماريخ افغانستان أمرد تبزرگ ديار
 .گرديد (پاکستان)های مأمن تروريزم 

حمل بدين سو بر واليت کنر از 6پاکستان از روز دوشنبه  راکتیوالی کنر حمالت  فضل اهلل وحیدی ۀبه گفت
   .رفته شده استسرگ

نیز يک روز  شده است و فیری دانگام از سوی خاک پاکستان بر فراز ولسوال راکت 22شنبه  روز دو وی ۀبه گفت
م تلفات جانی در پی اما کداه رار گرفتق سرحداز آن سوی ها  راکتآماج  آن واليت نیز یپس از آن ولسوالی سرکانو

 .نداشته است
 نبوده نسبت بر افغانستان درين خصوص  کستانپا دستگاه استخباراتی و نظامیان شرارت پیشگیهرچند اين نخستین 

بر  از سوی متجاوزين یيهای گذشته نیز شاهد راکت پراگنی ها در سال مردم ما  ،زيراوعجیب به نظر نمی رسد 
و  نیم بند گی روابطمنجر به تیر کهاند متحمل شده هم مالی را  تلفات سنگین جانی و وواليت های شرقی کشور بوده 

  .ه استگرديدکشور  دو پائین و باالی
در اين راستا ه اما آنچتوقف يافته بود  شرقیت ابر والي سرحدی آن سوی راکت حمالت گذشتهسال در فصل زمستان 

گرديد  حالی دوباره آغاز واليت کنر دربر از سوی پاکستان  راکتیکه حمالت ست ا ينرسد ا نظر میه قابل تأمل ب
 ۀتا رهبری حزب مسلم لیگ شاخ گشتبه کشورش بر بارهدو که جنرال پرويز مشرف پس از چهار سال تبعید خود

 .ع پاکستان رهبری نمايدوقاعد اعظم را در انتخابات قريب الوق
خواهد چگونه  و ؟کشور ما چه گونه بوده و مردم ند که ديد اين سیاست مدار پاکستان در قبال دا ملت ما خوب می

را  اشمغرضانه  در امور داخلی کشور ما مداخله کرده و نیات بدخواهانه وبا بیشرمی تمام  ه گاهیگامشرف  ؟بود
روابط  شدن به نزديک عکس العمل برد در یقبل در حالیکه در تبعید بسر م یبگونه ای که چند ،ابراز داشته است
در افغانستان حکومت دست  ،ور گفته بود که ما حق داريمآن کشستراتیژک با امضاء پیمان  هند و میان افغانستان و

 .برانگیخت کشور راو نهاد های مدنی  اپوزيسیون  ،های دولت عکس العملکه تحت فرمان داشته باشیم  نشانده و
دست داشتن  بی توجهی وبه مرگ تهديد شده و متهم به های افراطی پاکستان ه گرو از سوی مشرف با آنکه ظاهرًا

خباراتی آنکشور پالن سازمان است و دوبرگشته تا با حمايت ارش به کشور باشد، می خانم بینظیر بوتودر ترور 
  .دگذارب اجرا ۀنصبه م نستان را طراحی ونابودی افغا
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 يکبار ديگر که  واليت کنر بر سرحدآن سوی  ازيک روز  در راکت 22 فیرشود از  بارز آن می ۀنمونبه عنوان 
  .برد نام مردم را نگران ساخته

والن خود گفته تا به استقبال ابه نظر می رسد که مشرف پیش از اين که با خانواده خود ديد بازديد نمايد به پیش قر
تا برگشته  به پاکستان دهند که مشرفهشدار  و اطالع به مردم افغانستان  ووی واليت کنر را به راکت نشانه گیرند 

 .تان آستین برخواهد زدحکومت زير فرمان پاکس تشکیلبرای  و  زا مشکل را افغانستانامنیت 
 

لت افغانستان با گروه طالبان های صلح دو گوو  تواند برای گفت ران برگشت مشرف به پاکستان میبه باور ناظ 
 وبوده در منطقه  هراس افگن بزرگ گروه های تروريستی حامیان  يکی از مدافعان ووی زيرا  آفرين باشد مشکل

و  گفت ها به میزه تا کشاندن آن گروکید داشته أت ونستان پا فشاری ها در افغاه بر آن گرو یهمواره بر امتیاز گیر
خواهند خوشبینی های  یاکنون که مشرف درکنار ياران خود قرار گرفته منستان گو با دولت جمهوری اسالمی افغا

 ذهن آناز سوی ديگر  وس و نا امیدی مبدل نمايند أبار ديگر به ي دولت افغانستان را مبنی بر مذاکره با طالبان را
ی خود مدام العمر در گرو ها راه گرو تا آن دمغرضانه  نمايپیش شرط های  بهانه جويی ها ورا مملوع از ها ه گرو

 .دسازتشنه تر  امنیت را نستان تشنه به صلح وافغاداشته و و دستگاه شیطانی خود 
 

بل از مجاری پراگنی های پاکستان را ساده نگرفته  راکت خواهد بود تا اين بارما  بزرگان کشور وبرما بنا برين 
 حراست کرده باشیم و در کنار آن خیال صداقت و از حاکمیت ملی کشور ماآنرا پی گیری نمايم تا  موثر و درست

يا  وهمکاری آرزوی امضای تفاهم نامه  وبدر سر را از خود کشور ه مردم ونسبت ب دولت پاکستان راحسن نظر 
امید  باوری و خوش دشمن قسم خورده هیچ گاهی دوست نخواهد شد وزيرا  ،همیش از ذهن برداريمای را بردوستی 

: گويند  میاست که م مردممعروف  ضرب المثل ،چون، خواهد بودوخرد دور از منطق ه ب خیر از آن بیجا و
نابودی افغانستان در سرشت سیاست مداران پاکستانی  ، حاال که  طرحی درايد در مرگ می برايديدر خوکه چیزی 

 شان بازماندگان میراث به  هد شد، زيرا آن طرح را به عنوان بدر نخوا گرفته حتی بعد از مرگ هم از ذهن شان جا
 .د گذاشتنخواه

 پايان                                                               
 
 


