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     پاکستانی اش   " برادران " کرزی و 

ِ شويم، بايد بگوييم که دردرازنای سيزده سال حکومت حامد کرزی، ِقبل ازآنکه به پايان اين فصل نزديک
ِحضورنيروھای خارجی وبيداد گريھای تروريسم درخاک افغانستان، روابط سياسی دو کشور ِ خيلی ) افغانستان و پاکستان(ِ

ِنوسانی بوده و علی رغم رفت و برگشت مکرر رؤسای جمھوری، ھيأتھای بلند رتبۀ حکومتی، ديد و وا ِ ديدھا و ِ
ِاظھارسخنان م�طفت آميزو دپلوماتيک ميان آنھا و ميانجيگريھای ديگران، تنشھا، لغزشھا، محدوديتھا و حتا برخورد  ِ

چنانکه تسلسل رويداد ھا نشان دادند،  زورگويی، بی . ھای لفظی و نظامی نيز ظرف ده سال ميان دو کشورتداوم داشت
ِحرمتی، تجاوزنظامی، اظھارات خصمانه و ِ ت�شھای افتراق آميزمختلف، ھميشه و پيوسته ازسوی حکومت مداران ِ ِ

ِولی، بالعکس، رييس جمھورافغانستان باساس ملحوظات خاصی . ِپاکستانی عليه دولت مداران افغانستان صورت گرفت ِ
ِران پاکستانی ِخواندنھای مکرردربرابرحکومت مدا" برادر" ًکه نزد خودش موجود بود، غالبا ازدر ِ مدارا، تضرع و 

ِ تا آنجا که حتا  موشک پرانی ھای آشکار چندين ماھۀ جانب پاکستان باhی قلمرو افغانستان را که ويرانی و .پيش آمد
خواند و واکنشی " افواه " ِتلفات ِجانی زيادی در قبال داشت و يک اقدام ِتجاوزی آشکارعليه تماميت ارضی کشور بود، 

ِوی فشارھای سنگين سياسی وغوغای افکارعامه، سخنی جدی عليه رھبران پاکستانی اگرگاھی ر. ازخود بروز نداد ِِ
ِگفت، روزديگر، در صدد جبران آن برآمد ِ.  

يک گفت وشنيد تلويزيونی در برابر خبرنگارپاکستانی درکابل  بيخردانه ترين پاسخی را که حامد کرزی، طی
ھرگاه امريکا بخواھد عليه پاکستان اقدام نظامی بعمل آورد، شما " ارائه نمود، اين بود که وقتی خبرنگارازوی پرسيد 

قرارخواھيد گرفت، کرزی درحاليکه ت�ش داشت پاسخ او را بگونۀ شکسته و ) امريکا يا پاکستان(درکنارکدام کشور 
  ."اد درآن صورت، درکنارپاکستان خواھيم ايست:" ُبدھد، دستش را به سينه برده گفت " اردو" ريخته به  زبان 

ِکرزی اين سخنان خ�ف فن دپلوماتيک و مغايرمنافع ملی مردم افغانستان رادرحالی ارائه ميکرد که  نظاميان 
ِپاکستانی، صوبه داران و وزرای آن، به شمول م� ھا و مفتی ھا ی آن کشور، ع�وه از تھديد ھای نظامی و تروريستی، 

ِدربسا موارد، چھارچوب اخ�ق دپلوماتيک و نزا ِکت ھای ھمسايه داری را شکستانده عليه افغانھا  و حکومت افغانستان ِ
ِدھن به طعن و لعن ھم گشودند ودرارتباط با حمايت ھای شان از تروريسم و دخالتھای آشکار و پنھان شان درامور  ِ

د که افغانستان و اينھمه درحالی بو. ِداخلی افغانستان، به دروغ پراگنی ھا واظھارات و اتھامات عجيبی متوسل شدند
ِمردمش ھنوزاز زيربار طاقت فرسای جنگھای سی ساله قد راست نکرده و ھنوز پيکر فرزندان اين کشور، ھمه روزه  ِ ِ ِ

  . درخاک و خون می غلتيد و روی اندکترين آرامش را نديده بودند

ًيافت که مث�، عمران خان که ِاين گستاخی ھا و بيھوده گويی ھای جانب پاکستان عليه افغانستان تا بدانجا گسترش 

ِچند سال را صرفا به کرکت بازی درپاکستان سپری نموده بود و پسانھا دراثرتحريک و تبليغ ِمنابع ِداخلی و انگليسی و  ً

ِنمود، در اوايل سال " تحريک ِانصاف " ِيا به منظورآنکه به اصط�ح عريضه سپيد نماند، اقدام به تأسيس حزبی بنام 
ِ درجريان کمپاين انتخاباتی اش درصوبۀ سرحد، با بی حيايی کامل گفت که م، يعنی2013 ھرکسی که در افغانستان "  ِ

ِ، يعنی به اساس سياست حاکم درحزب "می جنگد، در حقيقت جھاد ميکند } دولتی{عليه نيرو ھای خارجی و  ِ ِتحريک " ِ
است و ھيچ مانعی " جھاد " نه عليه مردم افغانستان،  ِکرکت بازپاکستانی، گويا عمل انتحاری و انفجاری قات�" انصاف 

  .  ھم نمی شناسد
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ِمنبع وزارت امورخارجۀ افغانستان، دربرابر چنين اظھارات وقيحانه، مانند ھميشه سکوت اختيار نمود و اما،  ِ ِ "

ِدرامت اس7می، مراجع معتبر ف" ِ، طی صدوراع�ميه يی تذکر داد که "شورای علمای افغانستان  توا ھا معلوم ھستند و ِ

ِھرکس و ناکس و ھر دھان و زبان، اين ص7حيت و اھليت را ندارد که در مورد قضايای مھم ِاس7می فتوا بدھند، مانند 
  . . . " بازيکنان کريکت و 

 پاکستان بسوی ِخورشيدی بود که گزارشھايی مبنی برپيشروی نظامی ارتش 1392ِتنھا درماه ھای اول سال 
ِغرب خط  ھا يا ديده بانھای سرحدی، آنھم درقلمرو افغانستان به روی رسانه ھای داخلی " پوسته " ِو تأسيس " ديورند" ِ

درنزديکی ھای " س�له " و دربلنديھايی بنام " گوشته  " ھا، گفته شد که درمنطقۀ" پوسته " يکی ازآن . درج گرديدند
 ِ موضوع نه تنھا درسطح رسانه ھا، بلکه درپارلمان و حلقات سياسیچون اين. ج�ل آباد ازسوی پاکستانيھا بنا يافته بود

ِ اجتماعی ديگرنيز با جديت مطرح گرديد، بنابرآن، حامدکرزی، پس ازتشکيل جلسۀ امنيتی درارگِ جمھوری، به –
ِوزارتخانه ھای دفاع وخارجه دستور داد تا درقسمت برداشتن  ِھای ساخت ارتش پاکستان درنواح" پوسته " ِ ی مرزی ِ

ِدرجريان اين بگومگوھا بود که رييس دفتر حامدکرزی. افغانستان، اقدام بعمل آورند ِ لب به سخن گشوده به ) کريم خرم (ِ
م دراختيارگرفته 2001 ِسرحدی را که دراوايل سالھای" پوسته " ِرسانه ھا گفت که مقام ھای ناتو، حدود ده تا دوازده 

ِاستيذان جانب افغانستان، به ارتش پاکستان سپرده اندِبودند، آنھا را پس ازمدتی، بدون  ِ ًمتعاقبا سخنگوی وزارت دفاع . ِ

روشن نشده بود " گفت وگوھا"ھنوزنتيجۀ اين . ِافغانستان گفت که دراين مورد، با مسووhن ناتوگفت و گو خواھند نمود
ِمبنی براينکه مؤظفين امنيتی افغانستان دريک م خبرھايی ازسوی منابع افغانی انتشاريافتند 2013 ِکه درھفتۀ اول ماه می

ِاقدام ِدليرانه وپس ازآنکه نيروھای ارتش پاکستان باhی موضع آنھا شليک مرمی نمودند، بسوی مواضع دشمن يورش  ِ
ِگفته شد که در اين برخورد مسلحانه، يک سرباز افغان بنام . ُبرده آنان را به عقب نشينی وادارنمودند به  "محمد قاسم " ِ

ِگزارشھا ھمچنان بيان داشتند که پاکستانيھا ھشت تن از سربازان شان را از . ِشھادت رسيده ودو تن ديگرزخمی شده اند
  .دست دادند

ھمين اکنون که اين سطور رقم زده ميشوند، وضعيت ِسياسی و امنيتی افغانستان و کشورھای منطقه نه تنھا بی 
روابط . ِنين تر درآسمان کشورھای افغانستان، ايران و پاکستان درگردش ميباشدثبات است، بلکه ابرھای تيرۀ وقايع خو

و ) ًغالبا نا مريی(ميان ايران و امريکا و حتا ايران و بريتانيا دراين اواخربه سوی بدگمانی و خصومت ورزی بيشتر
ِب و روز تعزيرات اقتصادی را ِسازمان ملل بروفق ارادۀ ابرقدرت امريکا، دراين ش. ِتقابل نظامی احتمالی سيرميکند

مقام ھای جمھوری اس�می ايران نيزگھگاھی . عليه رژيم جمھوری ايران وضع کرده و اين اقدامات، ھنوزھم دوام دارد
ِ، موشک باران قرارگاه ھای نيروھای )درصورت لزوم(در خليچ فارس ويا " تنگۀ ھرمز " ِسخن ازانسداد نظامی

ِيعنی ميخواھند بگويند که شاھرگِ حياتی امريکا در ارتباط به انتقال نفت ازخاور . يزنندِامريکايی درغرب افغانستان م ِ
اين . ِميانه به سوی امريکا را قطع خواھند کرد ويا با نيرو ھای مسلح امريکايی درخاک افغانستان درتقابل خواھد افتاد

ِرييس جمھور اسبق اياhت متحده چنين " جمی کارتر" ِن ِاولتيماتوم ھا درحالی بجانب امريکا تحويل داده ميشدند که دکتري ِ
ِھرت7شی توسط  يک نيروی خارجی در جھت ِکسب کنترول ِمنطقه : " ِصراحت داشته و ھنوز ھم بحال خودش باقيست 

ِشامل تنگه ی ھرمز، باب المندب و بنادر پاکستان وبحرھند{  گشته بعنوان ِتھاجم عليه منافع حياتی امريکا محسوب  }  ِ
  . " ًو طبعا به ھر وسيله ی ضروری  از جمله نيروی نظامی دفع خواھد گشت 

ِپس، اگرجمھوری اس�می ايران واقعا روزی بخواھد  تنگۀ ھرمز را به روی کشتی ھای نفت کش امريکايی  ً

ھد آمد ؟ و يا ِببندد، خواننده ميتواند حدس بزند که چه مصيبت بزرگ و مھار نشدنی درمنطقۀ خليج فارس بوجود خوا
ِدرصورت موشک باران مناطق غربی افغانستان توسط جمھوری اس�می ايران، چه قيامتی باhی مردم اين سرزمين  ِ ِ

  برپا خواھد نمود؟

از دست ) hاقل درحال حاضر(روابط ِعادی و دوستانۀ دراز مدت پاکستان با امريکا نيزآن گرمی ھای قبلی را 
ِداده و بحالت تشنج نسبی، ل ِج بازی وانتقام کشی درآمده است، اسراييل آماده گی می گيرد تا بمجرد رسيدن ِ ِ ََ

ِلحظات ِموعود و طبعا با ھمکاری و موافقت ضمنی ِيا مستقيم  ابرقدرت امريکا و انگليس باhی تأسيسات نظامی وھسته  ً ِ ِ
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ِحضور درازمدت ِابرقدرت امريکا درخاک چين، ايران و روسيه از. ِيی ايران حم�ت تند و ويرانگرانۀ ھوايی انجام دھد ِ
ِافغانستان که باساس امضای پيمان استراتژيک صورت خواھد گرفت، سخت نگران اند وبھمين اساس، درفشرده سازی 

ِھندوستان بعنوان کشور پھناورآسيا و رو به رشد سريع اقتصادی، در تقابل نسبی . ِصفوف خويش قدم به قدم می افزايند ِ ِ ِ ِ
ِخيزشھای مسلحانۀ کشورھای عربی و اعتراضات داخلی که ازسرزمين تونس . زبا چين و پاکستان قرارداردرقابت آمي ِ

ِآغازيافت و تا کنون که اين سطور نگاشته ميشوند، ادامه دارند، رژيم رجعت گرای عربستان سعودی را سخت دست و 
ِ مردم ِعربستان سعودی عليه رژيم مستبد آن ِچنانکه، دامنۀ اعتراضھا و مخالفت ھا و تظاھرات. پاچه ساخته بود ِ

مقام ھای سعودی نيز بخاطرآنکه ازيکطرف افکارعامۀ آن . کشوردرھمين سالھا و ماه ھا مشھود ترازپيش گرديده است
کشوررا ازمخالفتھای سياسی عليه خودشان منحرف سازند و ازسوی ديگر، کشورھای خاورميانه را البته با ھمسويی 

ِ وحاميان بزرگِ آن به خون و آتش بکشند، بصورت جنون آميزی دست بدامان گروه ھای تروريستی تحت مخفی اسراييل ِ ِ
حمايت خويش گرديده با مصرف مليونھا دالرو دينار، آنھا را مسلح نموده به لبنان، سوريه، يمن، قطر، چچن، افغانستان، 

ِنی، متأسفانه افغانستان که متحمل ضربات کاری ناشی ِدرچنين يک وضعيت بحرا. ِپاکستان وسايرنقاط ِجھان ميفرستند ِ
ًمث�، . ازآن ھمه رقابت ھا، خصومت ورزيھا و آشفته گی ھا ميشود، زيانھای جبران نا پذيری را نصيب خواھد شد

ِعربستان سعودی، ع�وه ازآنکه ازناحيۀ اقتصادی درمنطقه وبخصوص درافغانستان اھداف و مقاصد خاص خودش را  ِ
ِدارد، از رھگذر مذھبی نيز، سخت درصدد ترويج و گسترش وھابيت دراين سرزمين ميباشد که تبلورآن، بگونۀ داشت و ِِ ِ

ِعاجل و آشکار، ايجاد و تمويل مالی گروه ھا و سازمان ھای متعدد وھابی  سلفی خونريز و ستيزه جو است تا – ِ
بست دھد وازسوی ديگر، بتواند با . . .  يانه و عراق و ِازيکطرف مذھب وھابيت را از پاکستان تا افغانستان و آسيای م

ِاستفادۀ ابزاری ازگروه ھای وھابی تروريستی، مانع نفوذ انق�ب نوع جمھوری اس�می ايران به قلمرو سعودی گردد و  ِ
ِدرعين حال، با ضربه زدن به ھستی و حيات اھل تشيع درنقاط ِمختلف دنيا، به جمھوری اس�می ضرب شستی ن ِ شان ِ

ِچه درسالھای جھاد ضد ِقشون روسی، چه دوران امارت ) ايران و عربستان سعودی(چنانکه  جنگ ھردو کشور . دھد ِ ِ
ِاس�می گروه طالبان و چه در سيزده سال پس ازسقوط گروه مذکور، ھمواره درخاک افغانستان صورت گرفته و  ِ

ِجنگِ ھولناک و خونين افشار کابل درسالھای پس . (ميگيرد ِم، محاصرۀ اقتصادی باميان، قتل عام ِھزاره ھای 1992از ِ
ِمقيم يکاولنگ، قتل نه تن ازدپلوماتھای ايران درمزار، کشتار ھای گسترده و بيرحمانه در مزار و اينک، انفجار خونين  ُ ِ

ُدرميان عزاداران ِاھل تشيع در روزعاشورا درشھرھای کابل، مزار، قندھار و کنرو بد ترازھمه، درم ِ ساجد وتکايای اھل ِ
ِھمچنان، اثرات منفی جنگِ رقابتی ميان ) ِتشيع، ميتواند نمونه ھايی ازاين جنگِ مذھبی دو کشور درخاک افغانستان باشد

ِھند و پاکستان که متأسفانه درخاک افغانستان انجام داده ميشود، مسلما جان شھروندان کشورما درميان دود وآتش آن  ِ ِ ً ِ
تا  1979 ِدرميدان افغانستان ازسالھای) امريکا و شوروی(ھمانطوريکه  جنگِ دو ابرقدرت . شدقربانی شده و خواھد 

ِم جان دومليون انسان اين سرزمين را گرفت و کليه دار و ندار مملکت ما را به نا بودی کشانيد1989 ِ اگرامريکا پايگاه . ِ
ِازمدت دراين کشورباقی بماند، بدون ترديد، دود ِھای نظامی دايمی اش درخاک افغانستان را ايجاد کند و بصورت در

، فعاليتھای اط�عاتی و تخريبی جمھوری اس�می "سازمان ھمکاريھای شانکھای" ِناشی از رقابت ھای آشکار و پنھان 
ِايران دربرابر حريف قدرتمند جھانی شان  ِ، دشمنی ھا و کين توزيھای مقام ھای پاکستانی و طبعا اقدامات )امريکا(ِ ً

ِاط�عاتی و ماجرا جويانۀ امريکا عليه کشورھای متذکره، يکبار ديگر ديده و دماغ ِاھالی سر زمين افغانستان را مکدر  ِ
  . خواھد کرد

ِاستفادۀ ابزاری و سود جويانۀ مقام ھای پاکستانی از وجود گروه ھای مذھبی افراطی و طالبان و فرستادن آنان به  ِ
تازه گی نداشت ؛ زيرا قبل ازآن نيزپاکستانی ھا افراد و گروه ) با دستور ِمقام ھای امريکايیًغالبا با موافقت و يا (سوريه 

ِو جنگجويان ِمسلح افغانی و غيرافغانی را پس ازآموزش ھای تروريستی، ازخاک پاکستان به اقصی " مجاھد  " ھای ِ ِ
  .نقاط ِجھان فرستاده اند

ادامه دارد ( )  

  


