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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را
 maqalat@afghan-german.de 

  م٠٩/٠٨/٢٠٠٨                                 پيمان
  
  
  

  گروه هشت
  
  

هشت کشور ثروتمند جهان شامل امريکا، برتانيا، فرانسه، آلمان، هالند، کانادا، جاپان و روسيه، براه انداختن صد و 
بفعاليت پنجاه پروژه در مناطق قبايل آزاد ماورای سرحد افغانستان را تجويز نموده اند تا دستگاه های صناعتی 

طبعی است که پشتونهای مناطق سرحد داخل افغانستان که ازين ثروت محروم می . پرداخته مردم آن ثروتمند گردند
مانند، به آن طرف سرحد رجوع نموده با ساکنين آن منطقه ضميمه می گردند و به اينصورت منطاق پشتون نشين دو 

گيرند که نه تنها خط تحميلی ديورند از ميان برداشته می شود کنار سرحد مدغم گرديده تحت اداره پاکستان قرار می 
اين پالنِ  است که اينگليسها در زمان که هنوز پاکستان بوجود نيامده . بلکه پشتون ها همه مربوط پاکستان می گردند

تان قرار بود در نظر داشتند و اينک پس از يکصدسال به تطبيق آن موفق می گردند و پشتونستان تحت تابعيت پاکس
  . می گيرد

پاکستان برای بقايش بر پنجابی ها اعتماد نداشته چنانچه در سه جنگی که با هند مقابل گرديد بشکست مواجه گريده 
از آن تاريخ ببعد در صدد آن بر آمد که پشتونهای دو طرف خط ديورند را . نيمی از پيکرش بنام بنگله ديش جدا شد

است که پشتونهای قبايل آزاد را سازماندهی و مسلح ساخته بغرض بی ثبات و بهمين منظور . بخود ملحق سازد
  .ساختن حکومت به افغانستان بفرستد

بطوريکه مال حظه می شود در طول هفت ساليکه گذشت نه تنها در مناطق سرحد امنيت تأمين نگرديد بلکه بی امنی 
در واليات جنوبی و مشرقی والی . شتر بقتل می رسندها در داخل افغانستان افزون شده اهالی ملکی و قوای نظامی بي

گروه های سازمان يافته در پاکستان با اطمينان خاطر وارد افغانستان . ها و صاحب منصبان اردو کشته می شوند
امريکا در عوض اينکه مراکز سازمان . گرديده عمليات و دهشت افگنی را انجام داده دوباره به پکستان بر می گردند

روه های دهشت افگن را در پاکستان نابود سازد، حکومت پاکستان را متحد ساخته برای تقويۀ مزيدش دهی گ
  .مساعدت های بيشتر در اختيارش قرار می دهد

نمايندۀ حقوق بشر اظهار می دارد که ماموريت آنها تنها در افغانستان است؛ از بين بردن مراکز تربيۀ تروريستی در 
 . ظيفۀ شان نمی باشدحاشيه سرحد پاکستان و

اخيراً  يکنفر تروريست که توسط قوای امنيتی در قندهار دستگير شده اعتراف نمود که توسط قونسلگری پاکستان در 
نمايندۀ حقوق بشر در برابر اين عمل پاکستان چه جواب . قندهار برای انجام عمليات تروريستی مؤظف گرديده است

  .ارائه خواهد نمود
تعداد مقتولين ناتو افزايش يافته رئيس جمهور امريکا اظهار داشت که درمالقات با صدر اعظم درين اواخر که 

  .پاکستان وی را تحت فشار قرار بدهد اما در نتيجۀ مالقات اعالن نمود که پاکستان متحد امريکا است
. کستان تحمل آنرا نداردهند که کشور دوست افغانستان است و برای انکشاف آن مساعدت های بی شايبه می نمايد پا

درين اواخر رهبران پنج کشور جنوب شرق آسيا بشمول پاکستان برای مبارزه با تروريزم در کنفرانس منطقوی 
رئيس جمهور کرزی حاشيه سرحد پاکستان را منحيث النۀ تروريزم وانمود . کولمبو مرکز سريالنکا اجتماع نمودند
  .بو ضاحت اظهار داشتکرده مدا خلۀ پاکستان را در افغانستان 

پاکستان را در عمليات انتحاری در برابر سفارت هند ) آی ِاس آی(صدر اعظم هند سرويس استخبارات نظامی 
ن را منحيث انکار نموده پاکستا) آی ِاس آی(درکابل مقصر دانست؟ اما صدر اعظم پاکستان مثل هميشه از دخالت 

  . » چه دالور است دزدی که بکف چراغ دارد« . کشور مبارز در برابر تروريزم خواند
  :بی مناسبت نمی دانم از حکايتی در زمينه ياد آوری نمايم

در سالهای قبل که بوره از خارج وارد می گرديد حکومت يک مقدار آنرا برای پشتونستان ارسال می نمود و ازين 
مشتری ها که در برابر دکان بوره فروشی واقع چهار راهی صدارت تجمع .  بوره احساس می شدرو درکابل کمبود

راهگذری پول را از دست يکی از مشتری . کرده بودند در حاليکه پول در دست داشتند بر يک ديگر سبقت می جستند
  : از عقبش دويده صدا ميکردند اهالی راهگذربرای گرفتاری وی . ها گرفته بطرف کوه ده افغانان به دويدن پرداخت

بگيريدش که دزد است «: دزد هم که در حال گريز بود از خوف گرفتار شدن صدا ميکرد. » بگيريدش که دزد است« 
  .»ميگريزد
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ً  به اين روی داد دارد در حاليکه تروريست ها را سازمان دهی کرده به افغانستان . پاليسی حکومت پاکستان عينا
  . کند که با تروريزم مبارزه مينمايدميفرستد، ادعا می

در طول مدت بيش از سی سال جنگ که در افغانستان جريان دارد در اثر بمباردمان ها و راکت پرانی ها، انفجارها 
. وعمليات انتحاری چه توسط شوروی ها و چه جنگساالر ها و عمال پاکستانی و چه ناتو مواد زهراگين پاشيده شده

  .ت سال بمباردمان در حدود چها صد مليارد تن مواد منفجره را در افغانستان فرو ريختندشوروی ها در مدت هش
زن های حامله . بريتانيا اعالن کرد که راکتهای که در افغانستان استعمال می کنند اجزای بدن انسان را تجزيه می کند

  .ند که در تاريخ بشر ديده نشده استبا تنفس هوای آلوده با مواد زهراگين اطفال عجيب الخلقه به دينا می آور
پاکستان . عمال پاکستانی و القاعده چادری پوشيده در بين اجتماعات داخل گرديده عمليات انتحاری را انجام می دهند

دشمن آشتی ناپذير افغانستان است، مو جوديت يک افغانستان آزاد و مترقی در همسايگی آن برايش غير قابل تحمل  
آی ِاس آی پاکستان در .  اين موجود ناپاک پا به عرصۀ وجود نهاده افغانستان نفس براحت نکشيدهاز روزيکه. است

  .دورۀ طالبان عالوه بر جفاهای ديگر غنای موزيم های افغانستان را به يغما برد
ی خود موزيم نصراهللا بابر وزير داخله و بينظير بوتو صدر اعظم پاکستان از آثار تاريخی منحصر بفرد افغانستان برا

  .ها در پشاور و کراچی ساختند تا بقيمت گزاف بفروشند
افغانستان قربانی . مردم افغانستان کشور شوراها را که جهان را تهديد می کرد بزانو نشاند که از هم متالشی گرديد

  .داد اما ثمرۀ آن را پاکستان برداشت
  

   از فتنه و شرمی بينمهمه آفاق ُپر    اين چه شوری است که در دور قمر می بينم 
  طوق زرين در گردن خر می بينم    اسپ تــــازی شــــده مجـــروح بزير پـــاالن

  
  پايان

 


