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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

    ٢٠١٣/ ٥/ ٧                                                                                                  خليل هللا ھاشميانديسداکتر

  

  

  پاکستانه  بی خوش خدمتیمھا براي تنظیزعمارقابت 
 

 مجله کهيکسان. باشندي مشقدمي پیت مل درموضوعاشهي که ھممينماي صاخب سپاس وامتنان میستانيبرادر دانشمنداستادساز

 کاظم دعدهللاياحب سص، از آنجمله دانشمندمحترم داکتر ن خوانده اندآاز  وبعد١٩٨٨-٩ ی افغانستان را در سالھانهيآئ

ستان اجازه داد  بپاکمي که فJن زعشدي اخبارنشرمنيا  ودادند یم رب از پشاور خراي ملگیبخاطرخواھند داشت که افغانھا
 مومند و فJن ی اجازه داد که درکوه ھاميبداخل خاک افغانستان پوسته وتھانه بسازد و فJن زع ارنقسمت پاره چکه در

 کيمھا بقسم ي تنظی زعماني بخشش خاک بني ااي گو-  وتھانه بسازد گاهي پانواري کرد که درسرحدات شقي تشوميزع

 یربان  از خالص، خالص ازافي ساف،ي ازسیمجدد کهي بپاکستان تبارز کرده بود، بنحوی خوش خدمتیرقابت برا

 خاک ی ساخت پاکستان باYیکدام درتھانه ھا  ھرنھاي و ادهي را بخشصاحبي وطن بني خاک اشتري بارازھمهيوحکمت

  . خورده اند   ھایمھمان خودشان شبھا گذشتانده و

 جھاد کي و ی طاعت مذھبکيپاکستان  ۀنقد کارتوس وکلدار دانه تفنگ و درآنوقت بخشش خاک افغانستان دربدل چند

 تيفي و کمتي سرحد قی درحواشکه ی درمواضعنطرفي سال با٢٥پاکستان از . شدي خوانده و شمرده میاسJم
 و پوسته راتي تعم-  ساختهکاهيپا  پوسته ومھا،ي تنظی زعمای دارند نه تنھا باجازه، بلکه بخواھش وتقاضاکيژيسترات

 مھندس کياگر . نداشتند  وجود  سال قبل قطعا٢٥ ھا گاهي پاني اشود،ي کابل نشر مديجرا شان در ري امروز تصاوکهيھائ

 ني راکه اتي واقعني پاکستان اعزام شود، ای عمر پوسته ھاتي تثبی براطرفيب  کشورکي از یوکارشناس ماھر معمار

 کرد،يبپاکستان بخشش م  خاک ملت افغان راميھرتنظ. کرد  خواھدقي تصددارند، عمر سال ٢٠حدود  پوسته ھا

 یقصه خوان ببازار  راکري دبي بخشش رقی چگونگبي رقکي وطنفروشان رقابت موجود بود، ني اني دربکهيوازآنجائ

 هيرا تھ  ھای از آن بخششی اجمالابمي من فرصت بنکهي ھم-ميکردينشر م  وميشدياز آن خبرم  و ماکرديپخش م

 .کنميوتکرارنشرم

 

 خبر ھا ن بخششآ بود و ازی مجددمي عضو کوچک تنطکي خودش یکرز. یوحکومت فعل ی بوضغ فعلميحاYبرگرد

 خاطراست که نياز. رفته است  پوسته ھاني از تا  وقت، بچتدی پوپکی ھمراه با جنرالھایدارد، بلکه شخص کرز
 است، افتهيرش  گزاشي با تشومأو تو  سرحد نشری پاکستان درحواشی اخبارمربوط بپوسته ھای گاھگاھريدرپنجسال اخ

 را برخ مھاي تنظی زعمای نه تنھا خاکفروشی شده ، کرزسيتاس مھايائتJف با تنظ  دری حکومت کرزکهيئ ازآنجا اما

 چونکه زور -  دي بداخل افغانستان نگردمھاي تنظیحصر زعما و  حدی نتوانست، بلکه مانع اشغال وتصرف بدهيشان کش

تصرفات  ھا و برابر دستبرد را در  خاکفروش چشم خودی زعما،ین اغماض کرزيمقابل ا در. قدرت آنرانداشت  و

 ھا ی کرزني بگري و ازجانب دھاي و کرزمھاي تنظني بکطرفي از گرفت تا امروز و  دادني پت کردند و ایبرادران کرز

  . اتحادشمال دوام داردیو زعما

  ازتوانيم  راتي واقعنيا  است ونکرده بخشش ی بکسني زمبي جرکي ی قانون اساسحي پادشاه افغانستان بعداز توش
 از دورهء سلطنت او ی جعلین پادشاه بکابل رفت، فرمانھاُاز قرارداد ب  بعدکه یاما ھنگام.  نمودتيمربوطه تثب دفاتر

 !!! بخشش شده است ني زمبي ھزارجری بموجب آن از پنجھزار تا سکه ديساخته و صادرگرد

 نطوراستي ھم-  شده است مي تقسايبستر در اره ھا وکن تپه ھا و  کوه ھا وی بود، حتی حکومتنيزم قدر رھريدرپنجش

Yداني داد وگرفتھا خبرداشت و درمني پاکستان از .اطراف کابل و بدخشان وھمچنان درشھر سرپل و  بلخ واتيدرو 

 .چور پاکستان ھم حق خود را گرفته است

 

 چارهيدرحال حاضر ب. ت اسکرده داي پیلي و تحمی عملۀ که تجاوزات پاکستان جنبی بوضع حساس کنونميحاYبرگرد

 بسم ا هللا جان یالي و خمي پھلوان قسی و دفاعی ، در امورعسکرستين  قدرت حکومکت بدست اورمانده،ي بدام گیکرز



  
 

 

  ٢از  ٢ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ه به ھمکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آن�ين شما را صميمان

 .ريد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 تي از موقف پاکستان وبرسمی موقف آنھا طرفدارکه چونستند،ي نلي ارزش قای کرزميتصم بفرمان و  ورنديگي مميتصم

 رند،يگي روز ھا ازسکوت کارمنيدارد، اگرچه در رملت افغان از موقف آنھا خب و باشدي مورندي دیليشناختن خط تحم

 عساکر ري وبسم ا هللا درمورد پوسته و دروازهء ساخت پاکستان درگوشته وتجاوز اخميکابل مشعراست که قس اخبار اما
 ی سرحدسيولپه که وزارت دفاع ب گرفتند، بلکه اجازه ندادند  کاریغرضيب  ویطرفي از بی سرحدسيپول  برنپاکستا

 به پختون و را  زمان خودنيدرع مانده و حکومت او  سال ازميکني که یکرز. معاونت برساند درگوشته کمک و

  اول ابراء ذمه کند وار بی خود، مجبور شد برای ھمکاران ائتJفیرمليدرک موقف غ  ، باداندي منسوب میپختونول

 ورندي افغانستان در سابق خط دیحکومتھا"  و بصراحت گفت که انهيو عام  عام بکلمات واضح ی در مJیبطور رسم

 ورندي نشناخته، حکومت من ھم خط دمتي خط را برسني اورنديطرف خط د  نشناخته، مردم مسکون در ھردوتيرابرسم

 کلمات و جمله در" ...شناخت  نخواھندتي خط را برسمني ازي ندرافغانستان ندهي آی و حکومتھادشناسي نمتيبرسم را

 م،يشنويم  فقره راني ای کرزیزبان آقا اول است از  وجالب است، چونکه بارارمھميبس" حکومت من  "ۀالفاظ فوق، فقر
 شامل وني ائتJفنيب  نظر دراختJف انگريب" حکومت من "ۀ فقرني و اگفت،يم" حکومت افغانستان "شهيدر گذشته ھا ھم

 .درحکومت اوست 

 کنمي مرياول عوض شف شف شفتالو گفته، استقبال و تقد  که باری کرزینند آقا مای پختونولاناتي بني من ازبنابرآن

 دي وتمجري تقدی حامدکرزی فوق آقااناتي ساختمان حکومت کابل، از بی ھاتي دانشمند بادرک واقعیوتقاضا دارم افغانھا

 رااز ی موقفنينداشت چن و است و حکومت پاکستان که قطعا آرزده گفته شیگفتن  نااتي چونکه اکنون از لحاظ رسمکنند،

مظاھرات طبقات مختلف ملت افغان، خصوصا نسل .  را باخته استاستي سداني بشنود، بنظر من می کرزیزبان آقا

 فراوان دادن رشوه  پاکستان بای زعماراي زده،ي بدھن پاکستان کوبیگري مشت محکم دزيملت، ن جوان ازھمه اقشار

که ملت از   مظاھرات مردم نشان دادی ساخته اند، وللي خود متمایارستعم از موقف ایبطرفدار  اتحادشمال رایمازع
 . نخواھد کردتيوطنفروشان حما

 مناقشهء یعني(  موضوع تجاوز پاکستان دي نکته شدم که حکومت افغانستان باکي ھموطنان محترم متوجه شنھاداتيپ در

افغانستان . شومي مھم ماري خطربسکي کارمتوجه نيمن در.  محول سازدتي امنی شوراايرا بموسسه ملل متحد ) یسرحد

 باره از جانب ني ھم دری پاکستان که جنبشی رسمسيس قبل از تایکي:  ستاندیباز م دوچانس داشت که حق خود را

 بنگله یدوم ھنگام جنگ ھند وپاکستان باY  بار،آمده بود  افغان درکابل و مردم ھردو طرف سرحدات بوجودانيگرايمل

  .چانس راازدست داده است  و ھردو -شيد

 ملل متحد في در آرشزي نستان شناختن پاکستان ازجانب افغانتي نشناختن پاکستان و بعدا برسممتي موضوع برس
 - دي آی ماني درمورندي کند، موضوع خط دتي شکاتي امنی بشورای افغانستان از نزاع سرحدنکهيموجوداست، ھم

 پاکستان وھم قي عبور عساکر ومھمات خود از طری که براکاي است و امر وموسس پاکستانورندي خط دی که بانسيانگل

 بمنظورحل ه،ي و روسني چی ، حتيی اروپایکشورھا  دارد، و ھم اکثرشي تشواکستان درپنياز لحاظ نفوذ روز افزون چ

 دي، و شا بشناسدتيبرسم را ورندي خط ددي که افغانستان باکننديم شنھاديکشور، ھمه پ  دوني منازعه بیميفصل دا و

 در حکومت شمال اتحاد اگر.  در تصرف پاکستان خواھد بودشهي شوند که آنھم ھملي افغانستان قای برایزي ناچازاتيامت

 ني و باديگوي مکي متحد لبملل شنھادي به پزي داشته باشد، حکومت افغانستان نی افغانستان مثل امروز باز دست قوندهيآ

 - متشنج است زي که اوضاع بداخل پاکستان نشد مستشعر ديبا. شودي می خنثانگيرا  افغانستان مفت وی ملهي داعبيترت
 ماه گذشته کي ني که درھمنستيرد،ايبگ  کارتواندي کارنگرفت، و ھم نمی که پاکستان درگوشته ازقدرت نظامیلي دلکي

 ، شوندي ممي حتما سھ مردم پختونخواهرد،ي دربگی اگرجنگ. شده استدي تزئزي پختونخواه نانيلگراي از جانب مامھايق

 ليتبد)  و پختونخواهوچستانبل( جنگ دراز مدت در دوجناح پاکستانکي بی سرحدۀ منازعکي جنگ از نيدرآنصورت ا

 . که پاکستان از آن ھراس دارد-خواھد شد 

 ني ازکه ما افغانھا  توقع کرددينبا  ، بنفع ماست وی کرزري اخاناتي واستقبال از بتي وضع ، خصوصا تقوني ھمدوام
  .مي باشھاي درانتظار قربانديبا!!! ري نخم،يشوي مروني ب" وھم سJمت بخانهدي ھم شھ،یھم غاز" معرکه 

  اني هللا ھاشملي خلدي س- ٢٠١٣ ی ماه م٧ - قيو من هللا التوف

   از سيستانینآن!يوترتيب 


