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 11/ 15/ 5115  احسان هللا مایار

 

 وضع آشفتٔه میهن ما و بازشدن روزنهٔ امید

مناسبت افتتاح تعمیر جدید بیانیهٔ اخیر آلای اشرف غنی رئیس جمهور درماندهٔ دولت اسالمی افغانستان را به 

 ، مطالعه نمودم.است پخش نموده 51/15/5115وزارت داخله که آژانس خبررسانی باختر به روز 

آلای غنی بیانیهٔ خودرا به عنوان یک تعداد از اعضای کابینهٔ خود، که هر کدام را با اضافات پساوند 

د حکام دست نشاندهٔ ولت که نظامیان زمان می نامید و جنرال کمپبل حکمران امریکائی را، مانن« صاحب»

با لسان ملی پشتو بیانیهٔ  می نامیدند، نامیده و« صاحب»یستم و ب 11استیالی مٔولت انگلیس ها را در اخیر لرن 

 خویش را آغاز کرد. 

وی در مورد چگونگی مهمترین و حیاتی رویداد اخیر کشور، سموط شهر لندر به دست طالبان مرکز یکی از 

 یات مهم صنعتی وزراعتی و پُرنفوس افغانستان، به حیث یک رئیس جمهور چنین اظهار نمود:وال

 یو برکته له وینې د دوی د نن چی کوم، لدرداني زخمیانو او شهیدانو هغو د پولیسو د  زه ټولو تر لومړی »

 دوه په جغرافیه سیاسی واحده زمونږ چې وه دا طرحه دښمنانو د وطن دې د. دی موجود هم ال افغانستان آزاد

 «.کړي بدله جغرافیو سیاسي

این کمینه که از سیاست و بازی های آن کمتر بهره ای دارم با وجود آن برداشت ایکه از مفهوم و محتوی این 

 «.گیج شدم»جمالت نمودم به حساب مردم عام 

 برکته له وینې د دوی ... د :»یمین دارم که خوانندگان موشکاف متوجه شده اند که رئیس جمهور با این جمله 

کدام مطلب را به مردم افغان و جهانیان گوشزد نموده است. به عمیدهٔ بنده « .دی موجود هم ال افغانستان آزاد یو

به مثابهٔ به صدا در آوردن زنگ خطر است که این بار از تهلکهٔ عدم و « داشتن افغانستان آزاد وجود هنوزهم»

اسماط آزادی یک شهر وشاید هم از یک والیت نجات یافتیم و اینکه در آینده چی پیشرو داریم، پیش بینی شده 

 نمی تواند. 

 گوید که:در تعمیب این جمله باز هم در گفتار خود خواننده و شنونده را خوب ملتفت می سازد و می 

  .«کړي بدله جغرافیو سیاسي دوه په جغرافیه سیاسی واحده زمونږ چې وه دا طرحه دښمنانو د وطن دې د »

این جمله از روایت لوماندان اعلی و سر لشکر کشور و رئیس جمهور آن متوجه می شویم که دشمنان  با اظهار

 ما در نظر داشتند تا طرح تجزیهٔ افغانستان را به دو واحد سیاسی پیاده کنند. 

بحث از تجزیهٔ افغانستان یک موضوع امروزی نیست بل یک تعداد از مجنونان در تمامیت افغانستان چهرهٔ 

نامأنوس خویش را در آئینهٔ تمام نمای میهن زیبا و واحد ما دیده نمی توانند، بل اسارت خودرا زیر سایهٔ 

 بیگانگان ترجیح داده و آرزوی شکست و ریخت آنرا در ِدل تاریک خود می پرورانند. 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_waze_ashofta_mayhan_ma_baz_shodan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_waze_ashofta_mayhan_ma_baz_shodan.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_waze_ashofta_mayhan_ma_baz_shodan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_waze_ashofta_mayhan_ma_baz_shodan.pdf
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بزرگ تغییر در تا جائیکه از اشارهٔ رئیس جمهور افغانستان استنتاج شده می تواند سموط لندز در نسخهٔ 

بوده که بعد از حمالت شدید با تمویهٔ لوای امنیتی از کابل و حمایت لوای مملکت ما و منطمه جغرافیای سیاسی 

هوائی ایاالت متحده حکومت مٔوفك گردید تا لوای حاکم طالبان را در لندز شکست داده و ُکرسی حاکمیت مرکز 

 را دوباره احیاء کند. 

« داکتران بدون سرحد»مان فاجعٔه بزرگی نسبت به کشتار یک تعداد از مردم و شفاخانهٔ ازاینکه در اثر بمبارد

به ولوع پیوست و انتمادات جهانی را بار آورد، مختصر اشاره ای نموده بر می گردیم باالی توضیح اصل 

 مطلب. 

در این مدت کوتاه بعد از ایراد 

بیانیهٔ آلای غنی ضمن افتتاح اداره 

وزارت داخله ای مربوط به 

داد احداث پروژهٔ  انتمال گاز رلرا

بین رهبران چهار کشور، تاپی  

هند، پاکستان، افغانستان و 

 امضاء شد.  نیز ترکمنستان

 

  دمحم نوازشریف صدراعظم پاکستان د غني، اشرف دمحم ولسمشر افغانستان د اوف، دمحم بیردي لُلي لربان                                    

 انصاري حمید ولسمشر مرستیال هند د او                             

، یکی از والیات چهار گانه بایست به خاطر داشت که از دوهفته باینطرف ولسوالی سنگین در والیت هلمند

الی تحت حمالت شدید طالبان لرار گرفته و لرار معلوم ولسو ایکه پروژهٔ انتمال گاز تاپی ازآن عبور می کند، 

است. وزارت دفاع در کابل لوای بیشتر با ساز و برگ  در آمدهو لوماندانی امنیهٔ سنگین در تصرف طالبان 

نظامی بیشتر به ولسوالی اعزام کرد و همچنان یک تعداد نامعلوم لوای امریکائی و انگلیسی در منطمه پیاده 

ی سنگین دوباره به تصرف دولت لرار گرفته شدند و تا جائیکه از طریك رسانه ها گزارش داده می شود ولسوال

 و در حال حاضر برای پاکسازی منطمه از لوای طالبان تالش دارند.

ایجاب می کند که یاددهانی نمود زمانیکه لوای انگلیس در چوکات کشورهای پیمان اطلس در هلمند مستمر بود 

نفر از آغاز جنگهای اخیر  454موع کشتهٔ لوای خودرا به جا گذاشته که در مج 116در ولسوالی  سنگین 

 م در آن ِوال کشته شده اند.  5115 -5111

در باال اشاره شد که لوای مشترک نظامی در حال تصفیهٔ ولسوالی سنگین استند، لیک خبر امروز از جبهات 

 جدید جنگ حتی در لشکرگاه مرکز والیت هلمند یاد می کنند.

و  داده ت خودرا در بارهٔ پروژه انتمال گاز از ترکمنستان به هند ادامهاین بخش را در همین جا خاتمه داده صحب

می بینیم که یک خبر خوش و در صورت اتمام این پروژه بدون از َغل و َغش به نفع افغانستان اتمام خواهد 



  

 

 

 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئمخکې پً ځیر و لولـٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

یافت. مهمترین موضوع چشمگیر در این پروژه در آن مضمراست که افغانستان بار اول در سیاست بزرگ بین 

 المللی و التصادی لدم می گزارد. 

در وضع مملو از جار و جنجال در 

شرق میانه و روز به روز لوی 

شدن مٔولف ایران در ساختار 

سیاسی منطمه و علی الخصوص 

بعد از اختتام تعزیرات چندین دهٔ 

ایران که به زودی نصیب آن 

خواهد شد، ِحرص و آز بی سرحد 

  بوده و احتمال دارد در منطمه درد

 هندوستان و پاکستان به افغانستان طریك از ترکمنستان گاز انتمال مسیرو  «تاپی»                                                 

َسر بزرگ خلك کند. البته دراین لدرت و زورنمائی ایران دستیابی در مارکیت جهانی در مواد نفتی و منابع گاز 

 در شاخص بلند اهمیت لرار می گیرد. 

از دولت آباد ترکمنستان آغاز و در فیروزپور هند که خط سیر پایپ الین گاز و  ،«تاپی»پروژهٔ انتمال گاز 

 می گزرد.  کیلومتر آن از منطمهٔ ناآرام جنوب غرب افغانستان 051خاتمه می یابد تمریباً 

تصرف م گردید که این خبر را بدون از التصادی نشرشدهٔ دویچه ویلی آلمان باعث خوشنودی بی سرحدیراخخبر

 و تبصره خدمت خوانندگان تمدیم می دارم تا دراین خوشی با بنده شریک شوند.  

 ما می خوانیم که:

  Deutsche Welle دویچی ویلی

 5115دسمبر  -التصاد

 ایران انرژی دیپلوماسی شکست ،«تاپی» پروژه

 را طالیی فرصت طرف یک از پاکستان، و هند به افغانستان طریك از ترکمنستان گاز انتمال پروژه امضای

 .است ایران انرژی دیپلوماسی شکست دهنده نشان دیگر، سوی از و است کرده ایجاد افغانستان برای

 افغانستان نمش شدن برجسته و ایران انرژی دیپلوماسی شکست

 راستای در است گامی گذرد، می آن شدن مطرح از که دهه دو به نزدیک از بعد «تاپی» توافمنامه امضای

 افغانستان نمش شدن برجسته و پاکستان، و هند انرژی رشد به رو های مارکیت از ایران بیشتر کردن منزوی

 و امریکا برای که است مهمی اهداف از یکی ایران، بیشتر ساختن منزوی. منطمه انرژی معادالت در

 بیرون پروژه این از آمریکا حمایت مهم دلیل یک بنابراین. باشد می اهمیت دارای العاده فوق غربی کشورهای

 .باشد می پاکستان و هند انرژی بازارهای از ایران کردن
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تبصرهٔ دویچی ویلی با تفصیل آن برای هر افغان چی در داخل میهن و یا بیرون ازآن مایهٔ خرسندی است. 

افغانستان بار اول از یک مٔولف با اهمیت در بازی های سیاسی و التصادی لدم می گزارد که امید است به نفع 

 ملت افغانستان به َسر برسد. 

وژهٔ حیاتی منوط و مربوط به گسترش صلح و امنیت در این منطمه می مشکلیکه دراین تطبیك مٔوفمانه این پر

باشد که امید است دستهای بیگانه طور اخص از تخریبات ایران و پاکستان، با عالیك ایکه جهان غرب در 

 تطبیك این پروژه دارد، در امان بماند.

سبت پروژهٔ با موسپیدان و ضمن مرور از اخبار روز اظهارات داکتر اشرف غنی را در دعوتیکه به منا

 متنفذین چهار والیت جنوب غرب در ارگ کابل از نظر می گزرانیم. 

 اخبار ذیل خدمت تمدیم است:

 منبع رادیو آزادی:

 لندهار و هلمند فراه، هرات، والیات ساکنان خصوص به مردم حمایت تا دارد تالش افغانستان جمهوری ریاست

 پروژه از حمایت در ویژه های برنامه میزبان اخیر روزهای در ارگ. آورد دست به تاپی از حمایت برای را

 تالش غنی جمهور رییس و شدند دعوت ارگ به گذرد می ها آن از تاپی که والیاتی متنفذان از تن ها ده. بود تاپی

 .آورد دست به پروژه این موفمیت برای را ها آن حمایت تا کرد

 سال 511 مدت افغانستان جغرافیایی مولعیت که است گفته والیات این ساکنان به گفته غنی جمهور رییس

 یک به افغانستان جغرافیای التصادی، بزرگ های پروژه تطبیك با که است لرار اما است، بوده ساز  مشکل

 .شود تبدیل التصادی های پیشرفت برای خوب امکان

اظهارات و صحبت داکتر اشرف غنی با موسپیدان چهار والیت که پایپ الین گاز تاپی از آن عبور می کند به 

 مدت افغانستان جغرافیایی مولعیت که ...جا بوده که تردیدی در آن وجود ندارد. لیک پاراگراف دوم گفتارش : 

باعث تعجبم لرار گرفت و انتظار نداشتم که رئیس حمهور افغانستان از است، ...  بوده ساز  مشکل سال 511

امپراطوری ولت آن انتماد کند و 

 معرفی کند. « مشکل ساز»آنرا 

بنده بحیث یک افغان باالی 

 ،ساختمان جغرافیائی آن ولت

م مباهات می نمایم. 1011

ازاینکه احفاد زمان شاه درانی 

از رادمرد   ین افغانستانکه وارث

افغان احمدشاه بابای درانی 

، نتوانستند از وجود ندبود
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افغانستان بزرگ حراست کنند این مشکل افغان ها است نه اینکه انمراض به حالت و جغرافیای فعلی بنابر 

 بوده است. « مشکل ساز»اظهار داکتر غنی 

 پای

 


