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 قهرمانان صلح در منطقه
 

است که پاکستان نقش اصلی را در روند صلح افغانستان بازی ثور، گفته  ۷، یکشنبهمحمود قریشی روز  شاه
کرده و ایاالت متحده امریکا بارها این نقش پاکستان را تصدیق کرده است. وزیر امور خارجه پاکستان با تأکید 

حل بحران افغانستان از راه  طرفدارابتدا  ادعا کرده که از« پاکستان قهرمان صلح در منطقه است»که  بر این
 .است)افق(گو بوده  و گفت

ای در وزارت  آمیز پاکستان با ایجاد شعبه های به اصطالح صلحپنج سال است که تالش و بلی، بیش از چهل
های  به نام افغانستان تحت اداره نصیرهللا بابر، آغاز شده است. این تالش 1۹۷۳خارجه آن کشور در سال 

عمالً آغاز شد. بعد از به قدرت  1۳۵2سرطان  2۶آمیز پاکستان بعد از کودتای  به اصطالح صلح ۀخصمان
های  داوود، پاکستان یک تعداد جوانان ناراضی افغان را تسلیح، تجهیز و برای انجام فعالیت رسیدن سردار محمد

یر و کنر اعزام کرد که در اثر آن تلفات تخریبی برای تحت فشار قرار دادن داوود خان به والیات لغمان، پنجش
نه تنها به « آمیز صلح»ها های خصمانه به اصطالح آن و ضایعات جانی و مالی به کشور وارد شد. این تالش

شد، بلکه با مسدود کردن بندر کراچی در عرصه تجارت و با  اعزام افراد مسلح ناراضی افغان خالصه نمی
 .در عرصه جنگ روانی نیز ادامه داشت« جان کاکا»پخش و نشر تبلیغات رادیویی 

گو بعد از انقالب  و های به اصطالح کشور دوست و برادر برای آوردن صلح در افغانستان از راه گفت تالش
ها و سایر تاسیسات  ها، پل و پلچک ها، سرک سابقه تشدید شد. مکاتب، مراکز تعلیمی، شفاخانهبی1۳۵۷ثور 
لح پاکستانی در تضاد بودند، تخریب و ویران شدند، به خصوص اردوی ملی افغانستان المنفعه که با آوردن صعام

که از نگاه تسلیحات و تجهیزات، به شمول پاکستان نظیر آن در منطقه نبود و مانع صلح پاکستانی در منطقه بود 
تخریب و سالح  پارچه، متالشی، کرد، پارچه و از لقب قهرمانی آوردن صلح آن کشور در منطقه جلوگیری می

 .و تجهیزات آن به کشور دوست و برادر، پاکستان، منتقل شد
هللا و به قدرت رسیدن مجاهدین ادامه پیدا کرد. تمام نهادهایی که ها بعد از سقوط حکومت داکتر نجیب این تالش

 د.شدن دبو نا« کشور دوست و برادر»به کمک توانستند از افغانستان دفاع کنند،  به شکلی از اشکال می
بس میان حزب اسالمی و جمعیت اسالمی برای انتقال آخرین بقایای  های پاکستانی برای آتش روزه هیأت همه

ی زیربناهای ا کردند. وقتی همه آمد می و نظامی کشور و آوردن به اصطالح صلح، رفت تجهیزات نظامی و غیر
به کلتور و فرهنگ ما تجاوز کردند. این اقتصادی افغانستان را نابود کردند، برای آوردن به اصطالح صلح 

 :ها ادامه دارد و در آینده نیز ادامه خواهد داشت؛ اما کشور به اصطالح دوست و برادر بداند تالش
ی مردم افغانستان، عام و  کرد، امروز همه اگر در سابق اردوی مجهز داشتیم و از کشور ما دفاع می .1

دانند که پاکستان دشمن افغانستان است. حتا وقتی در یک روز بارانی در سال  خاص، مجاهد و طالب، می
خان  سوار راجع به وضعیت بد سرک قلعه زمان ، گزارشگر تلویزیون طلوع از یک فرد عادی بایسکل2012

ها در افغانستان  ختیب ی بدهمه لمسئووپاکستان » سوار جواب جالب داد است، بایسکل لمسئووپرسید که کی 
ها فارغ مکتب، صدها هزار لیسانس و اگر در سابق تانک، توپ، طیاره و اسکاد داشتیم، امروز میلیون« است

هزارها ماستر و داکتر علوم داریم. اگر در سابق تنها بندر کراچی را داشتیم، امروز راه ابریشم، چابهار و 
 خطوط هوایی را داریم. 

ـ سالحی کشنده را با افغانستان در سال تان صادرات و واردات کشورمیز مهمتراز همه  تر  های اخیر مقایسه کن 
 .از نظامی

المللی در مورد نیات شوم پاکستان برای آوردن صلح در قریشی صاحب، فکر نکن که امریکا و جامعه بین .2
 دانند.  گو نمی و افغانستان از راه گفت
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کردند، در پاکستان بود؟  ها را تمویل می شان آن های مجاهدین که خود اهدانند که زمانی پایگها نمی آیا آن .۳
دانند که  ها نمی المللی، هیچ هستند؟ آیا آندانند که ناراضیان یک کشور بدون حمایت بین ها نمی آیا آن

زات دانند که سالح و تجهی ها نمی شوند؟ آیا آن شان به کمک مستقیم شما در افغانستان کشته می فرزندان
دانی که وزیر خارجه سابق ایاالت متحده امریکا،  کند؟ آیا خودت نمی آماده می ISI ناراضیان افغانستان را

 نیروهای امریکایی، در سپتامبر لوی درستیز های مشترک کمیتۀنتون و مایک مولن، رییس سابق هیالری کلی
کنند، از  الیت میهایی که در وزیرستان فع در مجلس سنای امریکا اظهار کردند که یک تعداد گروه 2011

ولت خالف دهای م شهادت داد که بعضی شبکه اوکه  شوند؟ آیا نمی جانب سازمان استخبارات پاکستان تمویل می
، در عقب حمالت باالی سفارت امریکا و هوتل کانتیننتال کابل در جون و سپتامبر ISI عیار تمام افغانستان، سالح

مستقیم در کشتار سربازان  به طور غیر ISI دانی که مایک مولن اظهار کرده بود که داشتند؟ آیا نمیدست  2011
 .کی در پی به دست آوردن اهداف خود است دانند، هر امریکایی دست دارد؟ همه می

 
 پایان

 با تشکر از روزنامۀ هشت صبح 
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