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و شميره   ١تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

   م١٣/٠٧/٢٠١٠                         الرحمن غنی حبيب
 

  روابط افغانستان و پاکستان
   پاکستانۀسخنان رحمان ملک وزير داخل

 
      خود ما وطنۀقص  پاکستان به نشر رسيد که مرا به يادۀروزها خبر جالبی از قول رحمان ملک وزير داخل در اين

که از  داد که جلو افراطيونیمورد مالمت قرار  ناتو را  پاکستان مقامات افغان وۀاول بگويم که وزير داخل .نداختا
 ۀ وی بم گذاری اخير در منطق. گرفته نميتوانند،خرابکارانه دست ميزنند افغانستان وارد پاکستان شده و به عمليات

پاکستان منطقه را  وی گفت که. زخمی شدند از عمليات اين افراد دانست که در اثر آن دها نفر کشته و مهمند را مثالی
کرده بودند گفته شده که ميتوانند واپس به  را ترک صفيه کرده و به مردمی که منازل خوداز وجود خراب کاران ت

حاال بم گذاری توسط اشخاصيکه از افغانستان وارد پاکستان ميشوند  .منطقه باز گردند زيرا امنيت بر قرار است
دحامی زا روز پر.  ميشدندی نماز وارد مسجديد بود ومردم جوپه جوپه برای اداميگويند روز ع .صورت گرفته است

در بين  .تر به محل وارد گردند يا شهر پر از مردمی بود که به خاطر عيد در تالش بودند زود آن منطقه و بود و
ی نماز وارد شده بعد از نماز مانند به دوش داشت برای ادا  خريداری شده راً مردم مردی پير در حاليکه پتوئی جديد ا

 یر ا به خانه ها  تنگ عبور مبکردند تا خودً  نسبتاۀ همه مردم بايد از يک کوچً اتفاقا .دساير مردم عازم منزل گردي
به با يک چرخش  را گرفته و  پتوۀدزدی نابکار متوجه پتوئی پير مرد شد و در ازدحام زياد مردم گوش. شان برسانند

وقتی مردم متفرق شدند و  .زد پيچيدجدا و به جان د پتو از جان پير مرد. اطراف پير مرد پتو را به دور خود پيچيد
وی داد و فرياد کرده . را از جانش ربوده اند پير مرد متوجه شد که پتوئی او  وسيع انجاميدۀ تنگ به ساحۀکوچ

سنجاق کرده بود به پير  را به لباسش  پتوۀ گوشً دزد که قبال.  در اين روز عيد پتوئی مرادزديدهدزد بی حيا ميگفت که
سنجاق شده را به پير مرد نشان ميداد گفت تو  ه گفت پدر جان گناه خودت است در حاليکه پتوئیمرد نزديک شد

منابع خبری  .مثل من پتويت را به لباس سنجاق ميکردی تا کسی دزدی نميکرد نميدانی مردم چقدر فاسد اند تو هم بايد
گروهی را برای   گرد آمده و ميخواستندۀه عدگفته اند که اين بم گذاری انتحاری بوده و چون در منطق از قول طالبان

آينده نيز هر نوع اجتماعی اين چنين مورد حمله قرا ر   بم گذاری انجام شده و درۀدفاع در مقابل آنها تشکيل کنند عملي
 ند که خرابکاران درافغانستان منابع امنيتی افغان و جهان به کرات گفته ا طاليان در از هنگام سقوط. خواهد گيرفت

 مفصل  را، تو حديثدزد پتو ۀحاال از اين قص .مناطق تحت نفوذ پاکستان تقويت شده امنيت افغانستان را مختل ميکنند
ی آنطرف خط ديورند با هندوستان در موضوع پشتونها  از اين مجمل پاکستان از آوان تشکيل و جدا شدن از.بخوان

 برای حل مشکل  از خود حسن نيت نشان نداده و راهگاه برای حل اين موضوع  افغانستان اختالف سياسی دارد و هيچ
پشتون نشين  ۀتحوالت اخير در سالهائی بعد از کودتائی کمونيستی در کشور نظام گذشته را در منطق  .ارائه نکرده

اشته باشند يا اين منطقه رولی د سرحدی ديگرگون کرد و آن رهبرانی که بصورت عنعنوی ميتوانستند در تحوالت
نفوذ روز .. افغانستان و نفوذ جوانان پشتون فاقد اعتبار شدند يا با محو نظام فيودالی در نظر به کبر سن در گذشتند و

آنها  گرائی اسالمی که ميتوان آنهارا بديلی برای رهبران عنعنوی گذشته دانست و شدت عمل ی بنيادهاه افزون گرو
غانها از بعد از آن برای حمايت اف  با قبول مليونها مهاجر افغان در طول جهاد وپاکستان .بر پيچيدگی او ضاع افزود
و بدين   امنيتی پاکستان قرار داردۀادعا کرد افغانستان در محدود تا آنجا که. ی دست يافت سياستهايش به کاميابيها
 يدگی اوضاع را ميتوان بهحاال وضع از هر زمانی پيچيده تر شده است پيچ .را توجيه کرد وسيله مداخالت خود

غانستان منافع پاکستانيها در اف ما در پاکستان و. کشور افغانستان و پاکستان حل کردهمکاری و حسن نيت بين دو 
اگر توافقی .  پشتونها استۀمشکل موجود بين دو کشور مسئل  همکار ی زياد است ولیۀزمين. مشروع مشترک داريم

 ،فغانستان صورت پزيرد و طرفين به آن وفادار بوده راه بحری افغانستان مهيا گرددا برای دادن يک کوريدور به
به ديگری و گناه بی  اتهام بستن يکی. ی بعدی فراهم و مشکالت دو کشور ومنطقه حل خواهد شد همکارهاۀزمين

 راه حل واقعی نيست و کوتاه مدت مفيد باشد ولی امنيتی را به ديگری نسبت دادن ممکن است برای سياست مداران در
در اين ميان مداخالت قدرتها و تصاميم شان برای حل مشکاللت  .نميکند و حرکات هيچ دردی را دوا اين نوع حرفها

  .اوضاع افزوده و کشور پاکستان هميشه در خطر بی نظمی بيشتر قرار دارد منطقه بر پيچيدگی
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