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28/03/2017         صالح الدین سعیدی

   

 !لبكا حاکمیته بطرح های مشخص 
 

 ر مسایل جاریبه یك مقام ارشد پارلمان پاکستان و همراه مقیم شان در لندن داشتم بل بكه چند ماه قکنفرانسی در 

 .ت وسیع کردیمبمنطقه صح

یر مشخص عملی و بتداخاطر جستن راه حل و اخذ به  را ذیلنکات  بهسایر مطال پهلویدر 

، فرضی و غیر قانونی "دیورند الین" تحمیلیطرف خط  های آن ازین افغان یخشبدرک وضع 

  :سازم ا شما شریک میبرا به خش ازین مطالب

که  تمگفپرسیدم و  از تراژیدی شان عمدا   آگاهیوجود  ابا ایشان باز مسایل  یخشبهای تعارفی و طرح  تبعد از صحب

 به خالف پنجابرحق ما و شما نیستید و ب ۀرحق خویش و یا داعیب ۀداعی ربردا علمخویش قویا   ۀشما چرا در حص

  نمې کنید؟ بمتناس مقد عللشمنت پاکستان بای اس ای و استا)

اکستان در حاکمیت پ بشنیع آن از جانبه نو و سرکوبه تفصیل پرداخت و اضافه کرد که از قیام بعد از سکوت کوتاه ب

هانه و تحت پوشش به بانی داده ایم و میدهیم و حتی در سالهای اخیر ب۔ تا امروز درین راه هزاران قر م1۹۴7سال

ه بدر مناطق پشتون و  یگناهبقتل عام ملت افغان و افراد به استاده و ب پنجا به ارزه علیه تروریزم جهان هم در جنبم

خاطر دارم که عوض ای اس ای و نظامیان پاکستان به  ا  ت دقیقبدهند. در جریان صح لوچ و افغانستان امروز ادامه می

ان بمنص  بصاح تمثیلیعالمت به ردن از ایشان بو جنایت نظامیان پاکستان عوض نام دبه ی توضیح حالت أربه 

  .رد و از جنایات نظامیان پاکستان سخن میزدبشانه خود میبه ر پاکستان دست بمسلط 

ت شناخرد و کارت هویت )ب جیببه محلی این شخصیت مطرح سیاسی پاکستان دست خاطر دارم که همراه به  دقیقا  

  د.کارت ( پاکستانی خود را کشی

  این چیست؟ گفتممن 

کارت هویت و سند ) خاطر تمدید اینبه عد از سپری شدن هر سال بورم بفت: من مجگسیار مأیوسی با ب  بدر جوا

  د.نخواهد ش تمدید کشوراقامتم درین ورنه  رومبه سفارت پاکستان به تذکره( 

که از مشکل سفارت پاکستان رهایی  گرفتهزمینه کدام راه حل مشخص روی دست  افغانی در باضافه كرد آیا جان

  یم؟بیا

  م.ب مقنع نداشتجوا

 .این مسأله و این مشکل راه حل دارد
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شکل ه بکونومیک کوریدور را یپاکستان ا - نیپاکستان چ ان این عضو ارشد پارلمان پاکستان گفت که حاکمیتنهمچ

وادر انتقال داده و حقوق را گندر ببه های دور و دراز  و از راه  بر مناطق پنجابعی از مناطق کاشغر چین بغیر ط

 یداقتصا وسیع ۀپروژاین  پاکستانلشمنت استب ر پاکستان مسلط است. بت کرد بثا باین عمل خود پنجا ابتلف کرده و 

مان گلوچ درین عرصه موفقیت نداشت و بهای مردم پشتون و  کونومیک کوریدور ساخت. تالشیا بپنجا - ینرا چ

شود. کشور چین در واقعیت مسأله  جلوگیریتشدد خواهند زد تا از حق تلفی شان به این است که این مردم دست  رب

ین توافق کرده است و ا بپنجا ابچان لوبغیر از حضور به  با پنجاب یعنیغیر از مالک اصلی اش به وادر را گندر ب

ا کشور بل تحمل است. این شخصیت ملی افزود که حاکمیت پاکستان تالش دارد تا بلوچان و پشتونها غیر قاب یراب

به اهم شوند نیز در تف پاکستان وصل میبه از و تیل را که از راه افغانستان. گرسد تا آن پروژه های بتفاهم به چین 

به ان دخشبها از طریق مناطق  ازین کشور هلکبرسند تا از افغانستان نه، بتوافق به سیای میانه آی کشور هابه جان

  .پاکستان وصل و جریان پیدا کند
 

 ذشتنگلوچ در قسمت بایران، روسیه، سران پشتون و به ل این است تا چرا در تفاهم بحاکمیت کابه طرح مشخص من 

نامه ربه بو ایران روی دست نمی گیرد تا از جان -افغانستان - ینچ رنامه هایببه ندر گوادر را ب -پروژه های کاشغر 

ه بدشمن امنیت افغانستان به شوند و کشور های روسیه، ایران، و.... از همکاری  بافغانستان جلبه های اقتصادی 

  !یمبیا اییحرده از شرش ردارند و پاکستان هم در مضیقه قرار داده شب، دست که شده شان هم خاطر منافع اقتصادی

  .گفتی زیاد اما فعال  همین قدر

 27/03/2017 د. صالح الدین سعیدی

  و ها

ر ب ، پسمیکند بسریع را تصوی عکس العمل ۀفرقبه هزار ترفیع فوق العاده  با تصمیم خوبر زمامداران امور گا

های واپس  طور متداوم. فرمانبه های امنیتی  ارکان اداره در نظر داشت ناکامی ها و عدم توانایی های ا درباینها 

 .گیردبنیز صورت  خائنګیری ترفیعات و امتیازات افراد ناکام و 

 ۀود که این حادثبل در کار خود ناکام بستر اردو در کاب ٤00 ۀخش امنیتی شفاخانباست كه  تردیددرین چه شك و 

تواند در محکمه  ه اساس حکم اداری میبسلم که مجازات وت تأکید ماست. مبوقوع پیوسته در آن ثبه اخیر جنایت 

  !دتوان می گرفتهررسی عدلی قرار بعد از شکایت تحریری متضرر مورد ب
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