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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درن آنالين افغان جرم  de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد لو مخکې په ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ٠٦                                                        جليل غنی 
         

  تجاوز آشکار پاکستان بر افغانستان
  

ده همواره آماج جهان ي ماجرا دۀن خطيم که ايابي یب افغانستان در ميپر از فراز و نش خ ي بر تاریبا نظر کوتاه
ته است  شان قرار گرفی قلمرو هاۀا توسعي و ک يژيت ستراتي به منابع و موقعی دسترسیخ برايان و آزمندان تاريگشا

ن ملت جفا ي همواره ایول. نيا استعمار نوي  بوده اند و چه استعمار گران قرن نزده ویوسطان قرون يچه لشکر کشا
گر  به هر استعماریدندان شکن و استقالل خود دفاع کرده و درس یس ملي و نوامیت ارضيده بوده است که از تماميد

 خود وفادار و یخ ثابت ساخته است که  در دوستي تارین در درازنان زمايملت افغانستان در ع. و اشغالگر داده است
و شرط را د ي شائبه و بال قی بیسته و دوستي قدر نگرۀديدراز کرده اند با د ینوائکه دست اخوت و هميبا دوستان و آنان

که بوده است پاسدار  از هر تبارر و يل و عشاي از اقوام و قبایاه مجموع ملت افغانستان . رفته استين باز پذيبا جب
ص  قرار گرفته ي حرۀگانيا تجاوز بين خطه مورد تهاجم و يکه اي خود بوده و هر زمانیت مليفرهنگ و هون يراست
ندان شکن به تجاورگران داده رانه دفاع کرده و جواب دي خود دلیت ارضي و تمامیک صف واحد از منافع مليدر 

  . نستخ  پر تالطم  گواه آيکه تاراست 
 در زمان یما حترند ي گی نمیخ درس عبرتيو تار کتاتوران از گذشت زمان يو د  تعجب است که آزمندان ی جایول
ن زمان ظهور يعکتاتوران و دريگاه  شاهد  سقوط ديو ب گاه ش هري زود گذر و کوتاه خوین زندگيش و در هميخو
خ يبه زباله دان تار ها یکتاتوري جهان دۀم که در هر قاريني بید زود گذر ميک ديفقط با  . مي هستیگريکتاتوران ديد

سر راه او قرار  گران اتفاق افتاد يکند که آنچه به ديکند و فکر مي سر بلند میگريکتاتور دي دی ولندشويسپرده م
ه بود مناطق سائرمصر و /  در سودانیيها یکتاتوريدر ما شاهد سقوط ياخ یمن دهه و سالهايدر ه.  نخواهد گرفت

 یکتاتوريد. روديکتر شده مينزدکر هر روز ي دی هایکتاتورين افول ديو بحرمن  يه و يا و سوريبيکه در ليم در حاليا
 و یاسيد است آگاهان سي که امیگري و انواع دیمذهب/ یاسيس/ ینظام:  و اقسام گونگون دارد ها هم انواع 

  . اندازندین باره روشنياست درين سيمتخصص
هم هدف تهاجم و دهد و بازي میهم قربان باز افغانستانۀديملت ستم دن نبشته که ي ایم به موضوع اساسيو اما بر گرد

ً يمستقن بار يو ا تجاوز قرار گرفته است  ت ملت  يآن از عمر اکثر یجاد مصنوعيا که عمريا هي از جانب همساما
  )ن جرئت را از کجا بدست آورده استي ناسپاس اۀي همسای ایول(. کمتر استافغانستان 

  
   عشقیسر بوالهوس بلند است به مقام دعو

  ــــده باشدي خریمگر از دکان قصاب جگر
  
  ی و منافع ملیت ارضيت در دفاع از تماميعدم قاطع/ م پاکستان بر افغانستان  ضعف ادارهي تجاوزات مستقۀل عمديدل

 ی های و روش در برابر تجاوز گریاست خارجي در رابطه با س زمامداران کابل مخصوصاً ۀم طلبانياست تسليو س
 ۀ خارجه و داخلی وزرای دادن هایوهمچنان از گواه  که نشر شده یيبر طبق گزارشها.  ه ها بوده استيهمسا

ک ير خاک افغانستان از جانب پاکستان شلش از چهار صد راکت بيب/ ري اخیدر هفته ها جرگه یافغانستان در ولس
 ی کرزین شانرا از دست داده اند و آقايري شیو کودکان افغان جان ها شامل زنان گناه يش از پنجاه افغان بيو ب شده 

 پاکستان و دوست هم یار نظاميس تام االختي رئیاني توانسته از موضوع  به اشفاق کیفقط با قرض گرفتن جگر
کرده اند که شباهت ! ی خبریکه هر دو اظهار ب کند یاد آوري اسالم آباد ۀس اداري رئیدار زریصفتش آصف عل

و گفته اند  آباد دارد بتيا پاکستان در ی نظامی اکادمیگي بن الدن در همساۀ آنها از اقامت پنج سالیخبر یببه  یاديز
  ی روی اختصاصۀمحکماز کشمکش ها با  هم بعد از آنکه پارلمان افغانستتان.  ق خواهند کرديکه موضوع را تحق

پاکستان  به تجاوز یدگيد به رسي کشی نفس براحتیل تقلب در انتخابات پارلمانيو دو عضو پارلمان بدلاخراج شصت 
 از آن ید تري عکس العمل شد رسد و انتظارین اقدام پارلمان افغانستان بسنده به نظر نميا. ح کرديپرداخت و آنرا تقب

ت يند تا با جلب حمايوارد نما بر حکومت یشتريد فشار بيندگان مردم افغانستان بايث نماي  پارلمان بحی اعضا.رفتيم
  . ن تجاوزات نشان دهدي در برابر اید تري موقف سر سختانه تر و عکس العمل شدین الملليائتالف ب

 و متعهد یاده و صادق به منافع مل با ارۀک ادارين برهه به يدارد و در  خود قرارخيتار حساس ۀافغانستان در مرحل
 چون تجاوزات یو آشکار م يمورد تهاجم مستقکه افغانستان ي هر زمان. از داردي افغانستان  نیت ارضيبه دفاع از تمام

 خود یت ارضي تماممنافع و ملت افغانستان  بپا خاسته و از / رفته است يا خطر تجاوز مي گرفته و قرارر پاکستان ياخ



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ست که مثال بارز آن امر  ملت را با خود داشته ایو وفادار که اعتماد ی ملیت و رهبرياست البته  به هدادفاع کرده 
  .محمد داود بودد يشه در زمان صدارت ی شمسیهجر١٣٢٨ سال یسفر بر

کند يه ميل و تربيتمو/ زيک جانب طالبان را تجهيپاکستان  از . تواندي هم داشته میگري دليدلتجاوزات آشکار پاکستان 
 مصالحه وارد ی در مذکرات برایازاتي کسب امتی براین المللين بي بر حکومت کابل و متحدیشتري بیتا فشار نظام

  یکر تالش دارد مانع امضاي دهد و از جانب دیجانده ي افغانستان در آیستگاه ادارد و دست نشاندگانش را در دينما
 دست پاکستان کوتاه خواهد شد یمانين پيرا با امضا و انفاذ چنيده گردد زاالت متحين افغانستان و ايک بيژيمان ستراتيپ

ن يک بيژيمان ستراتيپ یامضا. نده بر آورده  سازديدر آافغاستان  ال آزمندانه اش را دريگر نخواهد توانست اميو د
بر اساس  . را طرح کرداالحق آني است که جنرال ضیکي عمق ستراتژیسير پالياالت متحده همچنان مغايو ا افغانستان 

 حکومت  که یتوسط رهبران جهاد/ ب ي افغانستان پس از سقوط حکومت نجیک بود که اردويژين عمق ستراتيهم
 یستان فاقد اردو و قواک افغاني . منحل ساخته شد/ ل داد و بکابل فرستاديف صدراعظم پاکستان تشکيشانرا  نواز شر

 ی از انحا چشم طمع بسویکه به نحويگان افغانستان و آناني همساسائرلکه از  نه تنها به نفع پاکستان بمؤثر یتيامن
  .ک آن دارند خواهد بوديژيت ستراتيافغانستان نظر به موقع

ه دهشت ي ائتالف مبارزه علیث اعضايکه امروز بحيبشمول آنان یگريچ کشور دي هیمانين پيت چنيدبا عدم موجو
 به یکه هم در مقابل تجاوز خارج احساس نخواهند کرد ی و اخالقیت قانونيمکلف/  دارند در افغانستان حضوریافگن

رود که بر پاکستان فشار ين انتظار از آنها مياما ا/ کابل در نبرد باشندن حکومت يجنگند و هم با دهشت افگنان و مخالف
 یگري دۀو باز کردن جبه شنج د تيو از تشد م افغانستان برداشته يآورند که دست از مداخالت مسلحانه و تجاوز بر حر

  .امتناع ورزد
توانست /  در کابلیميمت تنظ در زمان حکوی قدرت طلبی داخلی ها و جنگ های نظمیپاکستان که  با استفاده از ب

ست  يد ژورناليد رشبه قدرت برساند و بقول احم و آنرا در کابل د يل نمايز و تمويتجه/ ليطالبان را تشکجنبش 
آورد که حکومت طالبان  فشار ی امارات عربۀي و اتحادیبر عربستان سعود"  در هرج و مرجوط سق" در یپاکستان
 یش گرفت و بجايد در پي را بایگريو راه د"  نماندیآن قدح بشکست و آن ساق"کند که  يدرک م/ بشناسندت يرا برسم

بر وارد کردن  / وندد ين سوز به پ خانمای بالنيارد و با ي قرار بگیبا دهشت افگنآنکه صادقانه در صف مبارزه 
 یجه بسويگرفته است و در نتش يتوسل جسته و راه ترکستان را در پان يب گران و شورشيق تخري و تشوینظام فشار
 در پاکستان ی انتحارۀ و حملیه از انفجار بمست کي نیگران حفر کرده بود و روزي دیرهسپار است که برا یچاه
 خود ۀ دستگاه حاکمۀشاني نا عاقبت اندی های پالن گزاریار هستند که قربانيگناه آن دي بهم مردمم که بازي نشنویخبر

. کنندي که مردم افغانستان آنرا با پوست و استخوان احساس میدرد/  آن ملتیگردند که چه درد آور است برايشان م
ر يک افغانستان نا آرام و در گينه ک افغانستان با صلح و ثبات است يگان افغانستان در ي همساۀنفع پاکستان و هم

ن ي اتصال بۀک حلقيث يک افغانستان که بحيژيت ستراتيموقعتوانند با استفاده از ي کشورها منيا . ی ثباتیجنگ و ب
ک مثال کوچک از تجارت پاکستان با ي ببرند فقط ی وافریاسي و سیانه است نفع اقتصادي میايو آس ا يجنوب آس
تجارت پاکستان با / طالبان/  خودشۀان حکومت دست نشانديدر جر . دي مطلب را افاده نما است کهیکافافغانستان 

به ران که ساالنه صادرات آن ين از ايرسد همچنيارد دالر ميون دالر بود حاال به سه مليک مليافغانستان ساالنه 
  .رسديارد دالر ميافغانستان به سه مل

  انيپا
 


