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 ۲۰/۲۰/۰۲۰۰                          آریاقهار 

 یک نویسنده و سه مطلب

 اقدام تالفی جویانه دیگرپاکستان  -１

جون سال روان  ۰۲طوری که دیده شده درروز های اخیر حکومت پاکستان اعالن نموده است که بعد از تاریخ        

، د از صوبه پختونخواه اخراج نمایدشوهزار نفر می ۰۲۲تمامی مهاجرین قانونی و غیر قانونی افغان را که درحدود 

شدید صاحب عکس العمل گرد با  هایاین خبر موضوع مورد بحث رسانه های همگانی بوده که در مصاحبه ها و میز

. کارشناسان سیاسی این عمل پاکستان را عکس العمل آن کشور ی پارلمان کشور مواجع گردیده استنظران و اعضا

 . یدانندیژیک افغانستان با ایاالت متحده امریکا ممقابل امضای پیمان سترات در

مردم عزیز ما خوب میدانند که کشور پاکستان درطول دهه های گذشته بخصوص هنگام تهاجم اتحاد جماهیر     

شوروی سابق بخاک افغانستان این کشور مهاجرین افغان را پذیرفته و درکمپ های مهاجرین آنها را اسکان نموده است 

 . و همواره از نیکی یاد نموده اند مک پاکستان را مردم ما به دیده قدر نگریستهکه این ک

اما نکته اساسی و مهم اینست که باوجود مهمان نوازی که درطول سالیان گذشته مردم پاکستان از مهاجرین کشور     

. که اقتصادی و ... نموده است ضور مهاجرین افغان استفاده سیاسی، نظامی،ما داشته اما دولت این کشور همواره از ح

, ناگفته نباید گذاشت که ملل متحد همه ساله یاددهانی نمودمثال گرفتن ملیون ها دالر از جامعه جهانی و سازمان  بگونه  

، تجهیز و برنامه ریزی تمویلیک س شان سازمان استخباراتی آن کشور که مسئول درجه أظامیان پاکستان و در رن

ت های احزاب مجاهدین در طی دوران جهاد بود نقش بسزایئ را در حیف و میل کمک های تمام امور و فعالی

تسلیحاتی و مالی که به مجاهدین میشد داشت و پاکستان طی چهارده سال جهاد مردم افغانستان علیه تجاوز روسها 

یشرا توسعه و رشد داده و های اقتصادی خوبنااندوخته های زیادی را کسب نمود که به همین علت توانست تمامی زیر 

 . تصادی و اجتماعی و . .. دست یابدبه پیشرفت سریع اق

حاال شکوه ملت بزرگ و سربلند افغانستان که تمامی رنج و مصیبت های جنگ تجاوز شوروی سابق را کشیده و 

ها به جانب مقابل لشکرکشی روس سپرمطمئن در نگذاشتند قوای تا به دندان مسلح سرخ به خاک پاکستان برسد و

شده اینست که چرا باوجود این همه قربانی  ،پاکستان که هدف اصلی شان همانا رسیدن به آب های گرم و بحر هند بود

ن پاکستان تمام ارزش های ؛ بازهم دیده میشود که سیاست مداران نامسلماملت باغروربجای سپاس گذاری از این 

له أتوانند کارگرفته و میخواهند درمسشته و با هرحیله و نیرنگ که میبرادری و همسایه داری را زیر پا گذا اسالمی 

افغانستان به نفع خود شان بهره برداری سیاسی و اقتصادی و....نمایند که این اقدام اخیر آن کشور را درهمین راستا 

 میتوان توجیه کرد. 

این گونه حیله و نیرنگ ها استفاده را درخطر دیده و چیزی بخوردش نرسیده از  پاکستان هرگاهی که منافع خود

مهاجرین افغان را منحیث یک هدف نرم جهت تحت فشار قراردادن دولت افغانستان استعمال نموده  ابزاری نموده و

های معقول کارازاینرو از رهبران سیاسی کشور خواهانیم تا با استفاده از راه .است تا بتواند به اهداف شوم خود برسد

 . تحت فشار های روانی قراردهند ار را گرفته و نگذارند بیشتر از مردم ما استفاده پاکستانی هاء وس و مدبرانه جلو

 دربرابر ظلم طالبان بایستید!  -２

به گروپهای مخالف دولت  دشمنان را خورده و وءدر ده سال گذشته فریب تبلیغات س هرچند تعدادی از مردم ما     

درین اواخر دیده میشود که تعدادی زیادی از  اینبا وجود  م خود قرارگرفته  اند،اسالمی افغانستان پیوسته وعلیه مرد

، بسوی صلح تمایل ج .ا.ا میجنگنداین هم وطنان که به انواع مختلف شامل گروپهای مخالف دولت شده وعلیه نظام 
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خونریزی  از ادامه جنگ و تعداد بی شماری از این گروپها دراکثر نقاط کشور به صفوف دولت پیوسته و نشان داده و

 .ند که هم وطنان ما شاهد آن هستندبه زنده گی صلح آمیز درکشور آغاز نموده ا دست کشیده و

؛ به اساس معلومات های بدست آمده اعالن شده از جانب دولتصلح  به ادامه پیوستن گروپهای مخالف به پروسه       

اعضای فعال گروه طالبان نسبت  کشور تعداد افراد ناراضی ووالیات جنوب  از تعداد از افراد مخالف  بخصوص در

والیت  کندهار هم اکنون  اکثر والیات کشور از جمله در به  سالهای گذشته کمتر گردیده و چنانچه دیده میشود  در

ر گردیده نظام ج.ا.ا بیشت برعکس طرفداران دولت و نسبت به گذشته پشتیبانی از طالبان در مناطق مختلف انوال کمتر و

 هر روز مخالفت ها در برابر زور گویان طالب درمناطق مختلف فزونی می بخشد. و

کشورکه مردم ما از سلطه وزور  هم چنان در این اواخر دیده می شود که جنبش های مردمی نیز دربخشی از نقاط    

ر شانرا نسبت به عملکرد های ی های افراد طالبان به سطوح آمده اند درحال شکل گیری بوده ومردم عمآل تنفئگو

 .مظالم آنان استادگی مینمایند تحجر آمیز طالبان که هیچ صبغه دینی و شرعی ندارد ابراز میدارند و درمقابل

از دسایس شوم دشمنان ما  بیداری کامل برخوردارگردیده و این اواخر از هوشیاری و طوری دیده میشود مردم ما در

استبداد خویش قرار دهند وهمچنان  القاب مختلف خواسته اند مردم ما را زیر یوغ ظلم و که بصورت مداوم با نام و

بااستفاده از نام مقدس جهاد  فریب داده تا به  استفاده ناجایز گروه طالبان از نام اسالم که به این وسیله جوانان را

ن که هستند به این حقانیت پی برده اند که کنار وط حاال مردم عزیز ما درهر گوشه و صفوف انان بپیوندند زیاد شده و

با  اسالم عزیز ما که دین پذیرفته شده پانزده صد سال قبل مردم می باشند و القاعده دشمنان اصلی مردم ما و طالبان 

 .این کشور بوده اند پی برده اند از بین بردن ارزش های اسالمی در تالش بدنامی و استفاده از نام اسالم همیشه در

به این نتیجه میرسیم که حاال به فضل الهی مردم درحال یک بیداری سیاسی بوده و  شد بادرنظرداشت آنچه گفته    

تمامی هم  , از این جهت  خواهش بنده ازالی روان و اذهان مردم ما میباشددیگر تبلیغات دشمنان درحال بی اثر شدن با

با  دشمنان قرار دارند اینست که دیگر وقت آنست تا  با عزت وه های ئگرو توط وطنان ما بخصوص آنانیکه تا حاال در

در  دولتی شهامت در هرکجاکه هستند با استفاده از امکانات دست داشته خود شان وهمکاری ارگان های امنیتی و

این این حرکت خویش را طوری تنظیم نمایند تا  ستم گروه  طالبان پرداخته و ، ظلم وکشور به مبارزه علیه استبداد

یا گروه مزدور وعوامل  دیگر هیچ فرد و سراسر کشور مبدل گردیده و مخالفت های شان به  یک قیام عمومی در

به آنان ظلم  خود احساس نکند که میتواند با زور  با الی مردم باغیرت ما حکمرانی نموده و خارجی توان آنرا در

ما خوب میدانیم که هیچ گروهی بیشتر از  امر فرموده و چراکه خداوند متعال اصال جهاد را دربرابر ظالمین .دارد

 .ستم به مردم روا نداشته است القاعده ظلم و طالبان و

بخصوص هم وطنان ما هیچ رحمی ندارد یک  کشتن مسلمانان و بناً جهاد علیه تمامی آنانیکه  بنام طالب و..... در    

بربریت این نوکران پاکستانی رهایی  آنان ما را از ظلم و ضروری پنداشته شده و قیام مردم ما علیه امرالزمی و

 . رسول کرامی پذیرفتنی نیست برابر طالبان نزد خداوند و از این بیشتر خاموشی در خواهند بخشید و

 

 مداخالت ایران همچنان ادامه دارد -３

امریکا  ن با ایاالت متحده  دیده میشود که بعد از تصویب موافقتنامه همکاری های دراز مدت دولت افغانستا       

 آشکار با آن مخالفت نموده و به ایجاد تنش و ایران بطور علنی و همسایه های کشور ما یعنی دولت های پاکستان و

 .کامی سیاسی خویش را تالفی نمایندبحران سازی می پردازند تا از این طریق نا

زان پولیس سرحدی کشور و سربازان ایرانی بمدت طبق گزارشات رسانه های همگانی طی روز های اخیر سربا      

، گفته میشود که درگیری متذکره بخاطری صورت والیت نمیروز درگیر گردیده استسرحدی منطقه  دوساعت در

پولیس فیر ، اما سربازان ایرانی به اثر نمایندذریعه  پمپ استفاده از آب دریا گرفته که سربازان ایرانی میخواستند 

؛ به گفته مقام های والیت نیمروز سربازان ایرانی میخواهند بجانب ن مجبور به عقب نشینی شده اندتاسرحدی افغانس

 . شده استانداخته از جانب آنان بخاک افغانستان راکت نیز  خاک افغانستان پیشروی نمایند و

همسایه های کشور ما  ترین ایران که بدبختانه نزدیک طوری که هموطنان ما بار ها شاهد هستند کشور های پاکستان و

 ناتوانی دولت های افغانستان در قلمرو ، همواره در طول تا ریخ کهن ما خواسته اند تا با استفاده از ضعف ومیباشند

پرورش دهنده تمام دهشت افگنان درخاک  . کشور پاکستان که حامی ترورزم جهانی واین سرزمین  تجاوز نمایند
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اسناد معتبر زیادی در رابطه به پشتبیانی ان کشور از مخالفین مسلح  وان شنیده وخویش بوده از ان سخن های فرا

 .نیرنگ های آنان واقف اند دولت ج.ا.ا به دست نشر سپرده شده که مردم ما از تمامی حیله و

م در دپلوماسی های عوا ما روی همسایه غربی ما یعنی ایران اسالمی است که میکوشد در ظاهر و ثاما مک      

واقع امر این کشور مانند یک سکه دوروی با  حامی مردم افغانستان جلوه بدهد اما در فریبانه خویش خود را دوست و

همکار نزدیک مخالفین دولت  مردم  افغانستان عمل نموده و چنانچه در ادوار مختلف حکام این کشورحامی و دولت و

 نها وآفرما باشد که نمونه حمالت اخیر  نابسامانی حکم جنگ وافغانستان بوده همواره خواهان آنست تا در کشور ما 

 .الیت نیمروز گواه این مدعای ماستتجاوز شان در خاک و

، اما از مهاجرین ما بوده اند ممنون هستیمبا وجود اینکه ما از مهمان نوازی کشور ایران که سالیان متمادی پذیرای 

 خارجی همانند دولت ما که هیچگونه  دخالتی درامور های داخلی و آنان میخواهیم تا منحیث یک همسایه در سیاست

 .وقع همین برخورد را داشته وداریمداخلی و سیاست های خارجی آنها نداریم برعکس از انان نیز ت

باید خاطر نشان ساخت که حکومت افغانستان به هیچ صورتی نخواهد گذاشت تا از خاک افغانستان باالی همسایه ها 

همسایه بخصوص کشور ایران برعکس مردم ما همواره با دولت های  شور ایران تجاوز صورت گیرد وبخصوص ک

 . حفظ تمامی حقوق بوده و خواهد بود، نژادی و....داریم خواهان روابط حسنه با ک مختلف لسانیاشتربا آڼ اکه 
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