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 کچری قروت مطبوعاتی

  

  : پاکستان امريکا را احمق ساخته) اول 

 

اين موضوع را بطور مستند ومستدل ) تول افغانستان(ۀ شان منتشرۀ سايت وزين دانشمند محترم ليوال صاحب درمقال
نمی ) اتک(طرزديد ديگر اينست که امريکا ھم ملياردھا دالرخود را مفت و رايگان به دريای سند در. عنوان کرده اند

: طرح ميسازمچندی قبل به پرسش يک دوست در يک پيام خصوصی چيزھای نوشتم که آنرا در اينجا م! اندازد
درخاطرات اميردوست محمد خان درج است که وقتی دربمبئی اسير بود، درآن ھنگاميکه مجاھدين افغان مکناتن را 
کشته وسپاه انگليس را درمحاصره قرارداده بودند ، امير ازين ماجرا ھنوزخبرنداشت، يک جنرال انگليس بديدن امير 

 يک کشور مملو - ه جنرال گفت ـ نميدانم شما از افغانستان چه ميخواھيدامير ب. بمنزل او رفته او را مغزشوئی ميکرد
جنرال انگليس جواب داده بود که  ازکوه ھا ، دشت ھا وجنگ�ت و مردم غريب و فقير که نان خوردن خود را ندارند؟ 

  "...اميرصاحب، ما مردم افغانستان را کارنداريم، ما جغرافيای افغانستان راکار داريم"

س که ھندوستان راترک ميداد، ميخواست پايگاه ونفوذ دايمی درآن منطقه داشته باشد، لھذا پاکستان را تاسيس کرد، انگلي
واين ھمان وقتی بودکه بايست دولت افغانستان با وجود ناتوانائی ھايش قيام ملی را براه می انداخت، اما سلطنت کابل 

رايان افغان پاسخ منفی داد و پاکستان را بشمول سرزمين آبايی تخت و چوکی خود را قايم گرفت و به تقاضای مليگ
ھمه مسايل " جيکر"درآنوقت ھنوز پای امريکا درين منطقه دراز نشده بود و . افغانھا درخيبر وکويته، برسميت شناخت

 آن درختم جنگ جھانی دوم، انگليس با از دست دادن مستعمرات خود، و بالخصوص ھندوستان، ديگر. انگليس بود
قدرت اقتصادی سابق نبود که خط دفاعی خود را بمقابل اتحاد شوروی تامين کرده  بتواند، لھذا برای دفاع بمقابل 
شوروی پای امريکا را به اين منطقه کشاند و امريکا را که درمقابل سياست مداری انگليس يک طفل نو اموز بود، 

 امريکا اول پکت بغداد –وذ کمونزم درم نطقه به تشويش انداخت ازموجوديت افغانستان بحيث يک لقمۀ تيار شوروی و نف
و رسيدن به آبھای گرم  ازطريق ) پترکبير(را که ايران نيز شامل آن بود خط دفاعی خود قرارداد، اما انگليس وصيت 

 خط دفاعی را بمقابل اتحادشوروی بحيث) پکت سنتو(ھندوستان را درافکار امريکا تزريق کرد وھمان بود که امريکا 
  . خود انتخاب کرد

انگليس دره ھای خيبر و بو}ن را به امريکائيھا نشان داد و امريکارا مطمئن ساخت که يگانه خط دفاعی موثر بمقابل 
از آن تاريخ ببعد امريکا خط دفاعی خود را بمقابل . اتحاد شوروی  درحفاظت پاکستان ميسراست، ونه درغير آن

دولت چين درآنزمان .  تشخيص داده که تا حال عين سياست بطورمستحکم دوام دارداتحادشوروی درخاک پاکستان
ميدان امريکا " تازی"بمشک�ت داخلی خود مصروف بود و پای چين در سياست منطقۀ ما ھنوز شامل نشده بود، بلکه 

 .بود

. سياست بيطرفی خود دوام دادامريکا ازافغانستان دعوت کرد تا درپکت سنتو شامل شود، اما افغانستان نپذيرفت وبه 
يکمقدار " حفظ ماتقدم"دانسته و بحال خودش واگذاشت، ولی بمنظور " لقمۀ تيار شوروی"امريکا بعداز آن افغانستان را 

کم کمک اقتصادی ميداد، آنھم بخاطر اينکه سفارت شان و اتباع شان درافغانستان حاضر و ناظرتحو}ت درين کشور 
امريکا که بعد ازگذشت پنجاه سال دوماه پيش متن اصلی وترجمۀ آن درپورتالھا نشرشده، يک  دراسناد سياسی -باشند

 سال قبل چيزھايی ازين ٥٠مامور بلند پايۀ سفارت امريکا درکابل بارتباط پيشنھاد تزئيد کمکھای امريکا به افغانستان، 
 بعبارت ديگر، امريکا ھيچگاه وتا -"...و اندازيمدرخانه ايکه به دشمن ما تعلق دارد، چرا فرنيچر ن": قبيل  گفته است 
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 سالۀ پاکستان که ١٣امروز بفکر حفاظت افغانستان نه بمقابل شوروی سابق وروسيه کنونی بوده، ونه بمقابل تجاوزات 
  !!! بطورتدريجی برای سقوط افغانستان کارميکند، ايستادگی کرده است

تصميم اشغال نظامی افغانستان را گرفت، از پاکستان پايگاه ھوايی  امريکا ٢٠٠٠بخاطربايد داشت که وقتی در سال 
در بلوچستان پايگاه ھوايی داد تا ازآنجا واز آنطريق افغانستان را اشغال کند، وع�وه   ياکستان برای امريکا-تقاضا کرد

وام دست وتصرف آزاد د"برملياردھا دالر نقده و اسلحه، چند تعھد سياسی ونظامی نيز از امريکا گرفت که يکی آن 
امريکا ھمه " . امريکا افغانستان رامسلح نسازد"و  ديگرش اين بودکه " پاکستان دربين قبايل مختلف  افغانستان

  .تعھدات خودرا بمقابل پاکستان تاامروز ايفاکرده است

فکرين و ستراتيژيست  ساليکه امريکا بحيث حافظ وحامی ومتعھد بپاکستان درآن کشورباقی ماند، مت٥٠درمدت بيشتراز
ھای امريکايی بارتباط نگھداشت پاکستان بحيث خط دفاعی خود، درساختمان اجتماعی وسياسی پاکستان نظرانداختند   و 

تحقيق ومطالعات . ھميشه درحال قيام بوده است) پشتون وبلوچ(ملتفت شدند که در دو جناح پاکستان دو قوم ناراض 
ستراتيژيست ھای امريکايی بخاطر . اين دو قوم موجب تجزيه پاکستان شده ميتوانندامريکائيھا باين نتيجه رسيد که 

جلوگيری از تجزيۀ احتمالی پاکستان باين فکر و پ�ن افتادند که چون افغانستان خط تحميلی ديورند را برسميت نمی 
ۀ پاکستان، لھذا به اين فکر شناسد ونھضت پشتونيزم درافغانستان رو به توسعه ميباشد که خطر بيشتريست برای تجزي

 با}ی تطبيق  اين سياست - افغانستان از پاکستان اداره شود-٢( به پاکستان ادغام شود  ويا -١(افتادند که افغانستان يا
 درينوقت اسرائيل يخن امريکا را قايم گرفت -تازما نی درپاکستان کارميشد که انفجارآزمايشی بم اتومی پاکستان رخ داد

 از آن ببعد کمکھای امريکا بپاکستان -ن کمکھای مليارد دالری و فکر ادغام افغانستان به پاکستان منصرف گرددتا ازداد
 پاکستان که درينوقت از دريافت اسلحه از امريکا بی نياز شده بود، بکمکھای اقتصادی -  فيصد تقليل يافت٥٠درحدود 

ازھميين کمکھا موسسۀ بزرگ تروريزم اس�می را در پاکستان امريکا که آنھم ده ھا مليادردالر بود اکتفا ورزيد و 
  . تاسيس نمود

انکشاف ديگری که درمنطقه رخ داد، منازعۀ ھندوستان وچين با}ی مسايل سرحدی ازيکطرف ومنازعۀ ھند وپاکستان 
ازآن پای چين با}ی مسايل سرحدی ازجانب ديگر بود، که درنتيجۀ آن پاکستان خود را به چين نزديک ساخت و بعد 

خط آھنی که چين از طريق پاکستان برای . برای بار اول درسياسيات اين منطقه رونما گرديد و بسرعت توسعه يافت
  .رسيدن به بحرھند ميسازد، ازخاک مردم پشتونستان عبورميکند

فاعی خود ميشمارد واين امريکا تاامروزھم  پاکستان را خط دفاعی خود بمقابل روسيه دانسته وافغانستان را برون خط د
امريکا ملياردھا دالر به پاکستان . دکنورين درسياست امريکا تغييرنکرده که افغانستان بايد توسط پاکستان اداره شود

ميدھد وتوسط ھمين کمک امريکا تروريستھای تربيه شدۀ پاکستان روزانه درحدود دوصد نفرافغان را در سرتاسر 
 مراکز طالبھا – امريکا که ميداند طالبان را پاکستان ساخته و درتصرف خود دارد -دافغانستان شھيد و زخمی ميسازن

وتعداد طالبھا در پاکستان به امريکا معلوم است، طالبھا بداخل خاک پاکستان ميتنگھا ومجالس مشوره دايرميکنند، 
 پاکستان رھبر - يافت ميکنند  ازدولت پاکستان معاش واسلحۀ مودرن در–پاکستان را وطن و مرجع امن خود ميدانند 

  .جديد طالبھا را انتخاب ميکند و به دولت ومردم افغانستان می فھماند که ادارۀ اموربدست اوست

  چرا امريکا پاکستان را از چنين مداخ�ت واعمال نفوذ واضح متوقف نميسازد؟؟؟ بخاطريکه امريکا تاکنون پاکستان را 
 چنانچه پارسال ھمه س�ح نظامی خود را که درافغانستان داشت، ازخاک افغانستان خط دفاعی خود بمقابل روسيه ميداند،

  -بيرون ساخته ھمه را مفت و رايگان بپاکستان بخشيد، و اين اھانت بزرگ را حکومت مزدور کرزی لبيک گفت 
لھذا قبول مداخ�ت پاکستان ازجانب ديگرامريکا قب� با پاکستان قبول کرده که ادارۀ افغانستان ازپاکستان صورت بگيرد، 

  ! درافغانستان جزء تعھدات امريکا با پاکستان است

امريکا بمنظور دوام ھمين سياست خود و برای اغفال افغانستان سا}نه چھارمليارد دالر برای تنخواه عساکر افغانستان 
ت کرده فقط يگان تسليت وھمدردی می پردازد و درعين زمان بدوام مداخ�ت خونين پاکستان درافغانستان چشم خود را پ

من باور ندارم که امريکا يک مليارد دالر کمک خود را بپاکستان قطع کرده باشد، . شفاھی به افغانستان ارسال ميدارد
بلکه شرط گذاشته که اگرشبکه حقانی تحت کنترول قرار نگيرد، کمک مذکورا قطع خواھد کرد، واين فشارنيز درنتيجۀ 

  .دم وسنای امريکا ونفرت و انزجار ميديای جھانی از تروريزم پاکستان تبارز کرده استعکس العمل ھای مر
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اما اکنون بايد خاطرنشان سازم که ذھنيت مردم امريکا ومقامات کانگرس وسنای امريکا درمقابل سياست پاکستان که 
خود رامرکز توليد تروريزم جھان شمول ساخته، يک کمی فرق کرده و فعاليت افغانھای مھاجردرامريکا بضد پاکستان، 

من ازموقف جديد آقای . ن تغييرذھنيت، بسيارموثر ثابت شده استھکذا انزجارميديای بين المللی،  برای بوجود آوردن اي
 من طرفدار مراجعه وتقديم شکايت -داکتر اشرف غنی بمقابل پاکستان  حمايت و دعا ميکنم اين موقف پايدار بماند

ن طلوع را افغانستان به شورای امنيت ملل متحد ميباشم، اما چنين بنظرميرسد که حکومت بی کفايت افغانستان تلويزيو
که بپول وھدايت ايران می چرخد مرکز تبليغات خود قرارداده و بفکر تھيه و تدارک اسناد موثر و قابل قناعت شورای 
امنيت نبوده که درچنين وضع  دست خالی به شورای امنيت رفتن، معنی  دست خالی برآمدن و قبول کردن خجالت را 

ھيه ميکرد و فھرست تمام موسسات تربيه تروريستی با نام وشھرت  حکومت افغانستان بايد يک کتاب مصور ت- دارد
تربيه کنندکان وتصاويرآن موسسات ونام وموقعيت مکتبھای تروريستی در پاکستان را درين کتاب درج ميکرد وھم 

 داشته باشد  ھکذا بايد نماينده ای- تصاوير تلفات جانی ومالی  وفزيکی درافغانستان را درج ميکرد که تا حال نکرده است 
با صدای موثر و بسيار مسلط بزبان انگليسی تا داکومنت خود را ورق بورق به اعضای شورای امنيت نشان داده بتواند 

اگرچه پرچمی   ظاھرطنين– وزيرخارجۀ فعلی اين کفايت راندارد -وبسوا}ت آنھا جوابھای قناعت بخش ارائه بتواند
 شناخت بی کفايتی وزيرخارجۀ کابل از وظيفۀ خود مستعقفی و بماموريت ملل بود، ولی اين کفايت را داشت، اما او با

  .متحد شامل شده است

 اين پيشگويی مرا درنظرداشته باشيد که امريکا طرفدار مراجعۀ افغانستان بشورای امنيت نيست واز تمام قدرت ونفوذ 
بل را به انصراف ازتصميم شکايت بشورای  امريکا حکومت دو قطبی کا- خود برای جلوگيری از آن اقدام خواھد کرد

امنيت متقاعد خواھد ساخت و آقای کيری با طرح يک فورمول جديد وعده خواھد داد که خودش معضله راحل خواھد 
خداکند پيشگويی من غلط ثابت شود وحکومت کابل اين جرات را پيداکند که شکايت مردم افغانستان را با وجود . ساخت

و من هللا . شورای امنيت تقديم کند که اگر اينکار صورت بگيرد، تاثيرفوق العاده مثبت خواھد داشتمخالفت امريکا به 
    التوفيق

 تبليغات شديد تلويزيون طلوع برای چاپ تذکرۀ تابعيت) دوم 

ُدر چھارروزگذشته تلويزيون طلوع ھر روز درھربرنامه خود يک نفر پـرکرده را برای مصاحبه پيرامون تقاضای  
 اشخاص دعوت شده که قب� مغز آرائی شده اند، از اول تا اخر صحبت - سرعت برای طبع تذکره تابعيت دعوت ميکند

بسوا}ت آراسته شدۀ نطاق طلوع جواب مثبت ميدھند و بدون توضيح مشکلی که در زمينه پديد آمده، اصرارميورزند که 
 ما ھم طرفدار چاپ و توزيع سريع تذکره ھای -يع شوندتذکره ھای الکترونيکی بايد فوری و بدون وقفه چاپ و توز

ًالکترونيکی استيم، اما ھدف از چاپ تذکره ھا بايد توزيع آن به مردم باشد، نه اينکه تذکره ھا بمصرف گزاف چاپ وبعدا 

ر ميکنند،  فيصد نفوس کشو٥٠درکدامھا پوسيده شوند، زيرا تاکنون مردم و}يات مختلف کشور که نمايندگی از بيشتر از 
درآن وجود ندارد، ديگر ) افغان(اع�م کرده اند که به دو علت تذکره ھای الکترونيکی را نميگيرند، يکی اينکه کلمۀ 

تصادفا دوست . در تذکره وجود ندارد" اس�م"از تذکره برداشته شده وامکان نوشتن نام مبارک " دين"اينکه ستون 
ب توضيحات شد وھمان توضيحاتی را که بحضور آن دوست تقديم کردم، با محترمی دو روز قبل درين باره از من طال

   :اغتنام فرصت درين مقاله نيز درج ميکنم

 

نام افغانستان ازلحاظ ساختمان لغوی متشکل از دو جزء .  را تشکيل ميدھدجزء مھم نام نامی افغانستان) افغان(کلمۀ ) ١
بمعنی و}يت که يک کلمه قديم زبان فارسی واسم ) ستان(يگری که اسم خاص و معرفه است، د) افغان(يکی : است 

 –مث� ھندوستان، افغانستان، انگلستان، عربستان وغيره (مکان است وبا نام کشورھا بحيث پسوند مکان استعمال ميشود
ه معرفه است، از نام ک) افغان( لھذا ھرگاه نام و کلمۀ -) سال قبل از نام افغانستان وجودداشته است٥٠٠نام ھندوستان اق� 

ع�وه برين ھمه اقوام افغانستان ازقرنھا . است بمعنی و}يت/  ستان-/ برداشته شود، آنچه باقی ميماند پسوند) افغانستان(
بنابرين اکثريت مردم افغانستان تقاضا . را بحيث معرفه استعمال کرده وخود را افغان خوانده اند) افغان(باينطرف نام 
 .بايد درتذکرۀ تابعيت افغانستان درج وشامل باشد) افغان(م دارند کلمه ونا



  
 

 

  ٤تر ٤  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درن جرمن آن�ين افغا

  ئپه ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 

وجودداشت که مالک تذکره نام دين خود را ) دين( درتذکره ھای سابق يک ستون بنام :ستون دين ونام مبارک اس�م )٢
 سال اخير ١٣ اما در -) ما دواقليت مذھبی درافغانستان داشتيم وھنوزھم داريم–اس�م، ھندو، يھودی (درآن مينوشت 

درنتيجۀ اشغال افغانستان، کليساھای مسيحی در اروپا و امريکا نمايندگان خود را به افغانستان فرستادند که درنتيجۀ آن 
چند کشورمسيحی بشمول امريکا که در پروژۀ تذکرۀ . اکنون شايد درحدود ده ھزارافغان مسيحی درافغانستان داشته باشيم

تقاضا کردند تا ) بشمول طرفداران خود درمجالس شورا وسنا(، از دولت افغانستانالکترونيکی کمک مالی کرده اند
درتذکره باشد، افغان مسيحی بايد ) دين( آنھا استد}ل کردند که ھرگاه کلمۀ - از تذکرۀ افغانستان برداشته شود) دين(ستون 

ارميگيرد، واگر دروغ بگويد دين خود را که مسيحيت است درتذکره داخل کند ودرينصورت حيات او مورد خطرقر
 مسيحيان بسيار پول -معرفی کند، درنزد ھمکيشان وکليسای خود دروغگوو خاين معرفی ميشود) اس�م(ودين خود را 

اکنون مردم افغانستان که . را جنبه شخصی داده تقاضا کردند تا ستون دين از تذکره برداشته شود) دين(مصرف کردند و
ان استند به اھميت ستون دين درتذکره متوجه شده وتقاضا دارند تاستون دين درتذکره تابعيت  فيصد الحمد� مسلم٩٩.٩

داخل شودتا انھا نام مبارک اس�م را با افتخاردرتذکرۀ خود درج کنند، والبته اقليت ھندو واقليت مسيحی نيز ميتوانند 
حيان افغان وجود داشته باشد، درصورتيکه  مردم ميگويند چرا خطری برای مسي-خود  را درتذکره درج کنند) دين(

ھندوان افغان آزادانه درافغانستان زيست کرده و با فرھنگ افغانستان انطباق کرده اند؛ چنانچه يک نمايندۀ ھندو، يک 
. خانم دانشمند وخيرخواه بحيث سناتور درسناداريم واميداست نمايندکان ھندو در ولسی جرگۀ افغانستان نيز راه يابند

را تغييردادن، مثل آنست    ھزار مسيحی درافغانستان ماھيت تاريخی تذکرۀ افغانستان١٠م ميگويند بخاطر موجوديت مرد
اميداست مورد توجه دولتمندان   اين بود تفصيل وتوضيحات اين موضوع که" . بخاطر يک شبش پوستين را دردھند" که

 درغير آن تذکره که بايد بمردم توزيع شود، اگر تذکره بھمين -افغان قرارگيرد و به تقاضای معقول مردم گوش وتن دھند
 فيصد مردم بدون تذکره ميمانند و تذکره ٦٠ فيصد مردم افغانستان اين تذکره را قبول کنند، اما ٤٠شکل طبع شود، شايد 

 . ھا درگدامھا پوسيده خواھد شد وشايد درآينده تذکرۀ جديدی بقيمت گزاف دوباره ساخته شود

 

"   قروت"و مادۀ دوم را " کچری"اميدوارم مادۀ اول را : گذاشتم" کچری قروت مطبوعاتی"وان اين مقاله را من عن
  .با عرض احترام. بسپاريد" مطبوعات"پنداشته، متباقی را به 

 

 ٢٠١٥ آگست ٢٤ –سيدخليل هللا ھاشميان 

  تا امروز١٩٨٨مديرمسئول مجله آئينه افغانستان از 

 

وجوددارد، اما پاليدن ودستياب کردن آنھا يکھفته را ) آئينه افغانستان( اول ھمه در آرشيف مجله ماخذ مادۀ: ماخذ 
 .شالودۀ ھمه مسايل فوق دردماغ من وجود داشته واکثروقايع متذکره اززيرچشم من گذشته اند. دربرميگيرد

 

 

 


