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 پاکستان را درپچال ساخته است پشتون هاقیام 
 

 مباردمانبجواب ه صراحت اعالن کردند که حمله باالی مکتب نظامی در پشاور به بمبارزین و استقالل طلبان پشتون 
انب ج باشد و گفتند تا زمانیکه این نوع حمالت از های نظامی پاکستان در وزیرستان و منطقۀ خیبر می ها و کشتار

 .الت انتقام جویانه خواهند پرداختحمه اردوی پاکستان ادامه یابد آنها نیز ب
 

بان" ام "طالبه نغانستان را منطقۀ سرحدات اف نوع حمله در هدایت شده تا هر ،تلویزیون طلوع خصوصا  میدیای افغان، 
اینها هم خود و هم ملت افغان  - " را نمی شنویدپشتون هایک از رسانۀ افغانی نام "قیام  شما از زبان هیچ - تاپه زنند

گناه نفر پشتون بی کشتار حدود دو صد بمباردمان و اخبار پاکستان هر روز از - هندمی درا از یک واقعیت مسلم گول 
ل وانند، اما آیا زنها و اطفامی خهند و مقتولین بیگناه را "تروریست" دمی  رستان خبرایجنسی و وزی در مناطق خیبر

ه خانه نویم کمی شروز در اخبار پاکستان  هر وند، اینها تروریست استند ؟می شها کشته  پشتون که درین بمباردمان
ارات پاکستان طرفدار استخب نزد ود که درمی شحقیقت خانه های مردمی تخریب  که در های تروریست ها ویران شد

 تأسیس دو از ب پشتون هااین سیاست ظالمانۀ پاکستان و کشتار دسته جمعی  - باشند استقالل و آزادی پشتونستان می
ا" ه خاطری "کشتار تروریسته ین اواخر پاکستان آنرا با ام های مختلف تطبیق شده که دربه ن پاکستان دوام داشته و

انت خی اگر حکومت افغانستان به این خدعه و –غانستان را هم جلب کند وسیله حمایت امریکا و اف نام داده تا بدین
و اردوی  ند، دست حکومتشاگردان انگلیس است های پاکستان که نوکران و حقیقت پنجابی درپاکستان لبیک بگوید، 
 ی سرحد شریک خواهد ساخت!پشتون هاکشتار  افغانستان را هم در

 

های دسته جمعی پاکستان، تصمیم گرفته اند در سه جناح  کشتار ها و مردم اسیر پشتونستان با قبول بمباردمان
ناپذیر است که  رتغیی این قیام آنقدر قوی و –کشتار پاکستان قیام کنند  مقابل ظلم وه خیبر( ب )بلوچستان، وزیرستان و

ون تگرفته، نام قیام ملی مردم پش انگلیسی کارهای چال و تکتیک  تا از حکومت و اردوی پاکستان را درپچال ساخته
 درفغانستان اتقاضا کنند که یا  ند وکابل بفرسته میان ب را شب در و لوی درستیز خود را به "تروریزم"  تبدیل کنند

 نورستان را اشغال می یا اینکه کابل را تخریب و  کنر و همدست شود و ی سرحد با ما شریک وپشتون هاکشتار 
 .کنیم

 

د ارا تمویل و تسلیح نموده ، افر آنهابلوچستان جا داده،  ورا در سند  شورای طالبان او عمر و محمد پاکستان مال
 اری بخاکحرا برای انجام حمالت انت آنهااری تربیه کرده و ححملۀ انت مکاتب خود بحیث تروریست و طالبان را در
و  منطقۀ خیبر تحت تربیت ام پیروان حقانی دربه نرا  گروه دیگر - فرستد کابل می در قندهار و هلمند وافغانستان 

ورت صگروه حقانی کابل توسط  استقالل در ۀالی لیساحمله باالی میدان والیبال در پکتیا و حمله بیل قرارداده، تمو
یکه حال وند، درمی ش ننگرهار شهید کابل و پولیس افغان در وسط پانزده نفر عسکر و طور حده ، هر روز برفتهگ

ی والگرفته، حتی ولس حمالت شدید قرارتحت گماشتگان پاکستان  والیت کنر از سه ماه است توسط گروه دیگری از
شاکی  گله مند و حکومت کابل ناراض و گرفته، مردم ولسوالی دانگام از اشغال گماشتگان پاکستان قرارتحت دانگام 

دفاع  یب گماشتگان پاکستانی نداشته، عساکر با کفایت مقابله را باشند، زیرا اردوی حکومت افغانستان قدرت و می
 لحۀ بهتراس باشند و ( می.آیتانی که همه تربیت یافتۀ )آی.اس.مقابل حمله کنندگان پاکس در افغان تلفات زیاد داده اما
حکومت  گیرد و می تحت تصرف پاکستان قرار در کامال  ولسوالی دانگام تا دو هفتۀ دیگر  - دارند، مقاومت نتوانستند

رضاء و رغبت خود ه ام را بمردم دانگ ، خاک ووعده داده مردم دانگامه تعهدات و تسهیالت کافی ب پاکستان پول و
 کرد.  تسخیر خواهد آنها
تان استخبارات پاکس و آمر سفارش لوی درستیزه اشرف غنی ب چقدر درست است که آقای داکتر انم این خبرمی دمن ن

منطقۀ سرحدات عملیات  " پاکستان درهد که همراه با اردوی "مسلمان کشپولیس افغان اجازه بد تن داده تا به اردو و
   !؟کنند ی را اجرانظاممشترک 
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  ن قیام نشاند فرو و پشتون هادسته جمعی  رسیاست پاکستان که هدفش کشتا اشرف غنی  از داکتر آقایآیا
   باشد، خبر دارد یا خیر؟ آزادی خواهی مردم پشتونستان می

 وافقت م پشتون هاکشتار دسته جمعی  دارد و با وقوف کامل در اشتراک با اگر ازین سیاست پاکستان خبر
  !مردم افغانستان انداخته است گردن خود وه یک طوق لعنت تاریخی را ب یقینا  کرده، پس 

  
تان داخل خاک افغانسه بستی یامروز در هیچ نوع اعمال ترورحکومت افغانستان باید بداند که مردم پشتونستان تا  

لیس توانسته انگ ن شاگرداین خبر حقیقت داشته باشد که پاکستا خواه افغانستان نبوده اند، اما اگربد اشتراک نداشته و
استخدام کرده است، در آن صورت  در سرحدات( پشتون هابرای عملیات مشترک )کشتار که اردوی افغانستان را 

     خاک خود باشد! در پشتون هاحکومت افغانستان باید متوقع عملیات انتقام جویانۀ 
کابل کسی خبر ندارد، اما  درستیز پاکستان درلوی  استخبارات و از مذاکرات سری بین داکتر اشرف غنی و آمر

 سرحدات کرده باشند، چرا داکتر در ها تقاضای عملیات مشترک را ها متعجب شدند که اگر پاکستانی افغان بسیار
 :بوت صداقت پاکستان تقاضا نکرد کهمنظور ثه اشرف غنی ب

 

 1- ا ی افغانستان بسپارد و شورای کویته را از خاک خود برون ساخته یا به عمر و محمد پاکستان باید مال
 .ترکیه یا عربستان سعودی( منتقل سازد مثال  اینکه بیک کشور سوم اسالمی )

 1- ک کشور یه یا اینکه ب خاک خود برون ساخته یا به افغانستان بسپارد و پاکستان باید گروه حقانی را از
 ستان سعودی( منتقل سازد.بترکیه یا عر سوم اسالمی )مثال  

 3- سسۀ )آی. اس. آی( پاکستان بعد ازین هیچ گروه را ؤمت افغانستان تضمین بدهد که محکوه پاکستان ب
  خاک افغانستان تربیه و تمویل نخواهد کرد.ه برای اعمال تروریستی ب

 !ه تقاضای باال موافقه نخواهد کردیک از س هیچه پاکستان ب

 2- صرار ا تقاضا و اثره ب نیده و اخیرا  کشا آنجا ان پای امریکا را هم درتکه پاکس قطر مذاکرات با طالبان در
حکومت کابل سپرده، این ه ب ساخته و زندان گوانتانامو رها از طالب را امریکا چهاراشرف غنی  داکتر

ماه  ا ششت دست پاکستان است وه ب ، کلید کارگرفته" شباهت داشته به قصۀ  "گنجشک نادر قطر مذاکرات 
 یرز واهد یک حکومت طالبی تربیه یافته ومی خپاکستان  رسد، زیرا دیگر هم این مذاکرات به نتیجه نمی

 ک درقسم اشتراه عمر هرگز ب محمد گروه مال طالبان افغان شامل در - کند کابل مقرره را ب دست خود
 مشارکته ب حاضر عده طالبانی را که پاکستان یا امریکا یک –کرد  )وحدت ملی( موافقه نخواهندحکومت 

 با گجنن آ بر انب، نخواهند بود آمد کار ذ وتواند، آنها اشخاص ذینفوبحکومت )وحدت ملی( ساخته  در
 ادامه خواهد یافت. طالبان 

 

دوباره  1/12ماه بعد در اخیر ماه جوالی  کنم اگر من زنده نباشم این مقاله را شش من از رسانه ها تقاضا می
رورت وقت ضه پاکستان از مذاکرات قطر ب ها برسانند. افغانه و ناکامی و بیهودگی مذاکرات قطر را ب کنند نشر
 همین مدت مطالبات خود را باالی حکومت کابل بقبوالند. در کند تا وقت کمایی می ودارد 

 

 ابل خبرک چگونگی مذاکرات و توافقات سری بین داکتر اشرف غنی و نمایندگان پاکستان در ردم افغانستان ازم
دیم و یک موضوع دا منحیث احتماالت منطقی در باال مطرح قرارمختلف این موضوع را  ندارند، و ما جنبه های

 پاکستان را درپچال ساخته و ،پشتون هاخواهی  قیام و مبارزۀ آزادیکه  کنیم می حیث یک واقعیت تکراره را ب
بیت تر ها شیطان صفت و استمداد جوید، ولی پنجابی پاکستان مجبور گردیده هم از امریکا و هم از افغانستان

د واقعی بیانگر یک رویدا گیرند. می یاد کارهای ز نیرنگ برای نجات خود از چال و و یافتۀ انگلیس استند
 :کنم می ینجا ذکرا بازی پنجابی ها را در چال شیطنت و
ت عالیرتبه را أ، حکومت وقت تصمیم گرفت یک هیخان داود محمد رصدارت سردا در دورۀ 1926در سال 

دم که  نآود تا خ تأسیس پاکستان بفرستد، زیرا حکومت پاکستان از بدوه بروی موضوع پشتونستان  برای مذاکره
ن اول صدارت خان معاو عبدالظاهر مرحوم داکتر پیوسته سرپیچی نموده بود. تعهدات خود گذشت، از میسال  9

ر نف ت افغانی تعیین شدند. این دوأحیث هیه خارجه ب عمومی سیاسی وزارت عبدالرحمن پژواک مدیر و مرحوم
. خارجه رفتند امور نعیم خان وزیر محمد دفتر سرداره ب برای کسب هدایت و وداع حرکت قبل ازروز  یک

ه ها تربیت یافت که پنجابی کرد سفارش می تکراره ب پرداخت و تقریره نعیم خان حسب عادت ب محمد سردار
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 همین نکته را وعده های میان تهی بازی ندهند، وه ب را چاالک استند، کوشش کنید شما انگلیس و مردم زرنگ و
 بین سخن درآمده گفت:  کرد. مرحوم پژواک در تکرار بار چند

نفر استیم،  1/1نفر است، ولی ما  87پاکستان  ۀخارج مورین وزارتأعمومی م همین اکنون تعدادواالحضرت، 
 بازی بدهند.  را توانند ما نمی آنها

 واالحضرت متعجب شده گفت: 
 نفهمیدم؟  نفر 1/1پژواک مقصد شما را از  آقای

 –پغمانی = یک لغمامی  //1شنیده خواهند بود که  حتما   ت این ضرب المثل عامیانه راپژواک گفت: واالحضر
باشم، جمعا  شان می من که همرای رود و می نفر //1حساب ه این حساب داکتر صاحب عبدالظاهر خان به ب

باز اگر ضرورتی واقع شود  توانند، و را بازی داده نمی ها ما ویم، شما مطمئن باشید که پنجابیمی ش نفر 1/1
   گیریم.... ضور شما هدایت میح از

 . ت وداع کردأهی با خندید و خارجه بسیار واالحضرت وزیر
های افغانستان انجام  حکومت سال آینده با /2مدت  که در در مذاکرات دیگری آن مذاکرات و ها در پنجابی

 "ادعای پوچرا ونستان ها موضوع پشت پنجابی – به الحاق پشتونستان دوام دادند دادند، پیهم دروغ گفتند و
را  ن هاپشتوعده  ها یک البته پنجابی - وانندمی خافغانستان" اما موضوع اشغال کشمیر را "حق مسلم پاکستان" 

باشد،  ملیون می /2که بیشتر از جذب کرده اند، اما اکثریت نفوس پشتونستان  معاشات خوب داده و ها و چوکی
  اقتصاد پاکستان را خراب ساخته اند. ی وآئینه وضع داخل هر بیشتر قربانی بدهند و حاضر شده انداکنون 
وی پهل فشار در تر ساخته از راه تهدید و مجبور واهند افغانستان رامی خها با درک این حقایق اکنون  پنجابی
گذرانی و ضیاع وقت باید تصمیم بگیرد  قطبی )وحدت ملی( عوض روز حکومت ضعیف و دودهند.  قرار خود
ن م ظربه ن - سازند مردم غیرت افغانی را بیدار ، در افکارده اندپژمرده ش خفه و مردم افغانستان که روحا  ه و ب

را اعالن کند و از طریق قدرت ملی  بری" "سفر خان بکار است تا داود محمد یک تصمیم شجاعانه مانند سردار
  .فاعتبروا یا اولی االبصار  -را تثبیت نماید  خود حاکمیت ملی خود

 
 خلیل هللا هاشمیان سید –افغانستان  خدمتگار
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