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 !یپاکستان موجود سرطان
 

 

 .خواهد ماند یاستابلشمنت دشمن مردم افغانستان بود، است و زمان ثابت کرده که باق یپاکستان

عجب با ت زین یو جانب افغان شودمی  دهیکه از جانب استابلشمنت پاکستان به ُرخ جهان کشاز حرکت طالب  روپګ

در خدمت اهداف  طیشرا لیبا تحم ایامر به خواست خود و  تیبه آن ها را دارد عمالً در نها یاسیس ۀتالش مذاکر

  .پاکستان قرار دارد کستراتیژی

به صلح و مذاکره به  شانیو تفاهم توقع بردن و توقع کردن که ا صلح  ینامه هابر ۀـئکابل با ارا تیحاکم جانب

  .دینمامی را  یاسیس  یها ګقاموس ها و فرهن سيیاز سر نو جابیکابل حاضر خواهند شد حد اقل ا تیحاکم

و  یندان و امکانات کدراقوم ،یالنګیها  به نام طالب و ده ییهارویراستا دست باال دارد و با داشتن ن نیدر پاکستان

در موقف بهتر  یجانب افغان ۀامکانات بالقو عیالخره با هدر دادن وساو ب ذشتهګدر چهل سال  یو فرصت ها  یمال

 .قرار دارد

قرار را به صلح و است لیکابل چرا و به چه دل اسيیس جیدرها در ستو داشتن ک ییها تیبرتر نیبا داشتن چن پاکستان

 یکار نین چنداند و پاکستا ینم یپاکستانرا به نفع جنراالن و استابلشمنت روش  نیچن یمنطق چیکند؟ ه هیافغانستان هد

  .خواهد کردرا ن

 .برسد افغانستان به قوام و ثبات ذاشتګخواهد تواند و ن ینم دهیافغانستان مستقل، متکي به خود را د پاکستان

 .دـــــرســود بـخ یرـشـع بـابـنـدن و مـعـم ل،ګنـه اداره آب، جـافغانستان ب ذاشتـګد ـواهـخن پاکستان

 .داندی مبه خود را در تضاد منافع خود  یو افغانستان مستقل، متک داندمی خود را بهتر  یایو جغراف خیتار پاکستان

ا مو زمان به ضد استابلشمنت پاکستان در حرکت اند ا یاسیو س یاقتصاد یها تیاز واقع یبخش نکهیبا وجود ا

 .دــده یاد و نمخواهد دن رییو ضد افغانستان را تغ یفغانضد ا ۀدشمنان استیاستابلشمنت پاکستان در قبال افغانستان س

 یرا در داخل و خارج برا عیمشکالت وس نیدر داخل افغانستان دارد و ا ادیز یپاکستان کادر ها و اجنت ها یبل

 ند.و ایجاد می ک می تواند  کرده جادیافغانستان ا
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 3از 2

  .حق با باطل ادامه دارد و پاکستان باطل است ۀو مجادل ګحل: جن یها راه

در  یاکستانپ یها اجنت دیتجر یها استیس یرګیکار ه امکانات پاکستان در افغانستان و ب لیدر تقل کیستماتیس کار

  .افغانستان

 .است یخطر صلح منطقو دیملت افغان و تمد یتراژید دیراستا شف شف کردن با پاکستان تمد نیا در

لو با تمام صداقت، پاکستان را از صلح و یو پیشکش کردن طرح ها و تالش ها یاسیمصالحه س استیکه س نیقی به

 .توقع کردن خطاء هم است نیخواهد داشت و چنباز نصلح ضد  وافغانستان افغان و  افغان ضد استیس

 راه را پیمودن درست و ضرورت است؟  نیا آما

ط توس رګپاکستان در انظار جهان و به اصطالح اِتمام ُحجت کردن است. اما ا دیخاطر تجره و ضرورت ب درست یبل

شود، چنانچه در اکثر موارد تا حال شده، جانب پاکستان از آن جانانه  یپاکستان عمل تیاز ماه اهګآ ناافراد کار کشته و 

 یجانب افغان ۀخواهان ریخ یها روش نیطر داشت که چنبه خا دید و بایبا . کندمی کرده و  یبه نفع خود بهره بردار

 وهرګنه خود خواهد شد و نه  ،ریصلح و استقرار به مفهوم وارد شدن پاکستان به امر صلح و تفاهم  خ نیتأمسبب 

 .داد دخواه ک،یصلح و تفاهم نرا پاکستان اجازه  شیخو ۀدست نشاند یها

است  تیبپیوندد و  منجر شود، موفق یاالفغان نیتن هم به صلح و تفاهم ب کی یبا ابتکارات صلح جانب افغان رګا ماا

 رسالت است و قابل استقبال.  یو ادا

جادله راه حق و م رفتنګاهداف حق و  لیمقابله و تحم جابیا ییو حل نها یراه طوالن نیکه ا توانممی  فتهګ نیقیاما به 

 جابیاز مطالب در ظاهر متناقض ا یبخش ــۀئبل انکار است. اراقا ریغ تیواقع کیبا استابلشمنت پاکستان  یارویرو

 تیقوت ،یو نظام یتیامن یها روین تیخوب،. تقو یدولتدار دوامدار خود،  تیتقو جابیما ا طیشرا دارد.  شتریتعمق ب

جانب  تیحاکم ۀو نوکر فعال دشمن در ادار ریاجشناخت و کشف  ،یو کشف یاستخبارات یهارویدوچندان و سه چندان ن

 تیماه یافشا عیکار وس ۀو ادام یاهداف شوم پاکستان ضد یو محدود ساختن امکانات آن، استخدام کادرها یافغان

و از  یپاکستان ضد یروهایکار با ن تیضد پاکستان و تقو یاسیس یداخل نیکار با متحد تیکاذب پاکستان، کسب و تقو

ان بر پاکست یها استیساختن جهان و مردم پاکستان امروز که س قنیش و متنیپاکستان از متحد دیتجر ند،جمله با ه

 .است یو اساس یخطر جد مردم منطقه و استقراربرای افغانستان  ضدبر و  افغان ضد 

ز ملت افغان، مردم پاکستان امرو یو صدور دهشت و ترور پاکستان سبب ادامه تراژید تیترب ل،یتمو جاد،یا استیس 

 .است یصلح جهان یو خطر جد

 دیستان باپاک رګطلب و دهشت  ګجن یبا دهشت و وحشت استابلشمنت پاکستان ریدوامدار از تقابل اجتناب ناپذ ګېآماد

 یجهان یستیتالف ضد ترورمنطقه و ائ نیافغانستان و متحد یکار ۀو همه جانبه در برنام عیوس یبا برنامه ها دیو با

 .باشد

الخره پاپان دادن او ب رانګدهشت  نیبمب اتوم از دست ا دنیکش ،یستیسازمان ترور کیمانند  یاس ا یا اضمحالل

 .خطر ترور و دهشت در منطقه است لیخطر و تقل یحل اساس یاز راهها یکیبه نام پاکستان  یسرطان ۀدان نیبه ا
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 شیخو ۀبه حقوق حق دیمنطقه با شیاند ریها و مردم خ منطقه، افغان نیها در ها و بلوچ منطقه، پشتون نیا مردم

 .ابندی ییرهابه نام پاکستان ای  یبرسند و از شر دانه و موجود سرطان

 رګیرسد،  جانب دن شیبشري خو ی، معدن و تنظیم قواآب ۀجا، تا افغانستان به ادار نیا در زین رانیا  ۀاستفاد سوء

  .مشخص را دارد ریتداب جابیملت افغان است که ا یتراژید ۀاز ادام

 .ندارد وجود یریګد انتخاب

 انیپا یب انیپا
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