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 ؟ستبرای چی به افغانستان پاکستان لوی درستیز ،باجوانرال جسفر 
 

  
 

های دیگر افغان با  جمهوری این کشور و مقام رگ ریاست جمهوری افغانستان از دیدار محمد اشرف غنی رئیسا"
عبدهللا عبدهللا، رئیس شورای عالی مصالحه نیز از همچنین  .پاکستان خبر داد لوی درستیز نرال قمر جاوید باجوا،ج

در بیانیه ارگ آمده است که در . کندهای صلح حمایت مینرال باجوا خبر داده و گفته است پاکستان ازتالشجدیدار با 
ور های دو کش افزاید که مقامبیانیه می. این دیدار درباره روند صلح و حمایت پاکستان از این روند صحبت شده است

 ."انددر این گفتگوها بحث این که از خاک دو کشور علیه یکدیگر استفاده نشود را هم مطرح کرده
 

 برای صلح در افغانستان است؟ پاکستاناردو  لوی درستیز نرال قمر جاوید باجوا،جآیا سفر 
پاکستان در سه دهه اخیر با به قدرت رساندن بنیادگریان "اسالمی" تنظیمهای "جهادی" و طالبان اخیر تالش داشت 
 تا افغانستان رسمأ به حیث یکی از اقمار تحت کنترول مستقیم آن باشد، اکنون با توافقنامۀ ایاالت متحده امریکا و

کامل منافع پاکستان در  لت مورد هدف پاکستان زمنیه تضمینتأسیس دو ،به نام صلح نام نهاد ورود مجدد طالبان
   افغانستان بوجود آمده است.

وی ل نرال قمر جاوید باجوا،جدر مورد سفر افغانستان و جهان انتشار اخبار ضد و نقیض در مطبوعات  دگانیگیچن
اهداف  مطابقپاکستان  منافعو حصول فقط برای اطمینان سفر  برآنست که این خود گواه پاکستان یاردو درستیز

ایاالت متحده امریکا  نظامی یحضور قوأاخیر با ( نزده سال 19که در طی ) در افغانستان است ستراتیژی پاکستان
 میسر گردیده است. در افغانستان برای پاکستان و ناتو

وی ل نرال قمر جاوید باجوا،جاخیر  مقامات پاکستانی و ایرانی بشمول سفر ،سفرهای نمایندۀ ایاالت متحده امریکا
اشرف غنی و عبدهللا  ستانکنونی افغان "زمامداران" با های دوگانه و چندگانه مالقات  در پاکستاناردو  درستیز
ده نمایندۀ ایاالت متحهای  تمام این سفردر  نتیجه بوده است. کامأل بی در امر حفاظت منافع ملی افغانستانعبدهللا 
 در پاکستاناردو  لوی درستیز نرال قمر جاوید باجوا،جمقامات پاکستانی و ایرانی بشمول سفر اخیر  ،امریکا

اسناد و اعالمیه های رسمی دولتین که  افغانستان بصورت توافق با دولتآنان  سفرافغانستان اهداف و تصمامیم 
 یأته قرار نگرفته است. افغانستان بدسترس ملتامضا نشده و  ،منافع مردم افغانستان بوده باشد انعکاس دهندۀ

ه خود کسفارشات هدایات آجرای وظایف  فقط اند سفر کرده چندین باربه افغانستان  یو ایران ی، پاکستانییامریکا
 .و دوباره بازگشته اند پس پرده را به جانب افغانستان سپرده استدر پالن های خویش دارد، در 

. است موجود در افغانستان فراروانو ایران  پاکستان شومو تضمین منافع  اف ستراتیژیکحصول اهدو اسناد دالئل 
 .فقط چند نمونه زشت عملکرد پاکستان و ایران را در افغانستان ذکر میکنم 

 

 بیشتر از این دولت فاسد بدون صالحیت، هیچوقت افغانستان( دوصدو هفتادو سه سال 273در طول تاریخ بیش از )*  
 نداشته است.  لتیچنین دو
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در افغانستان عمأل مردم بیگناه افغانستان را  یهادارد، پاکستان ددر افغانستان صرف بنام وجو یامروز مزدور دولت 
 با زمامداران غیرقانی در ارگ هیأت قاتلین مردم مظلوم و بیدفاع افغانستان ، مگربنام "جهاد" و "اسالم " میکوشد

  .ه می شود رقدشاندار بمانند فاتحین چوکی  توسط اشرف غنی و عبدهللا عبدهللا بغاوتگر افغانستان جمهوری ریاست
 

  
 

 نها راآ که ایرنیان را ناچیز کارهای شاقۀسیار باتباع مجبور افغانستان را که رایگان و یا در برابر مزد  ها ایرانی
 یبزور در ابها ، دولت فاشیست اخوندی ایران، آن کارگران مظلوم و بیچارۀ افغان راانجام میدهد ننمیکند در ایرا

 آتش می سوزاند. موتر حامل شانرا به غرق میکند، و یا دریا
 

، تحده امریکاایاالت م* تمام تصمامیم و تضمین منافع پاکستان در افغانستان در غیاب نمایندگان مردم افغانستان توسط 
  .است تخاذ گردیده پاکستان و ایران

د، می کشنهر روز صلح می خواهد، پس چرا افغانهای مظلوم و بیگناه را  اگر پاکستان و ایران در افغانستان واقعأ
ر صلح د و غیره را در افغانستان ویران میکند. ، خانهامکاتیب، مساجد، تکیه خانها، درمسالها، کشتزارها، سرکها

  افغانستان افسانۀ جعلی بیش نیست.
اک خود ساخته اند و آن را با سیم خاردار دیوار کرده پاکستان در طی چند سال اخیر قسمت از افغانستان را شامل خ

 اشرف غنی و عبدهللا عبدهللا هیچ نام نهاد افغانستان، حامد کرزی، زمامداران ریاست جمهوری است، مگر از طرف
 نکرده است.  درخواست برای استرداد خاک افغانستان را از پاکستان

نفرت دارند مانند ارک، سپیدار، قانون،  دولت در افغانستان کامألفریبندۀ مردم افغانستان اکنون با کلمات و عبارات 
یگری، جمیان بزودی تکمیل می شود، پارالمان، حقوق بشر، کابینه، انتخابات، هیأت تحقیق، وزای سرپرست، کابینه

ادبیات که  وغیره ، چالش، جامعه مدنی، شفافیت، صلحتوافق سیاسی، رهبران سیاسی "جهادی"، اجماع "ملی"
 بدون عمل جعلی برای فریب مردم عبارات مسخ پنداشته شده است، مگر دولتکشور صریح در عمل از طرف مردم 

  را روزمره بکار می برد.
تیاتر های پس پرده دشمنان مردم مظلوم  مقامات پاکستانی و ایرانی سفرهای مقامات نمایندۀ ایاالت متحده امریکا،

 رد،صورت میگیفریب مردم مظلوم افغانستان برای  لحص دروغین شعار های  سرو و صدا های با که است افغانستان
ان که پایدار در افغانست صلح مقاومت نه کند. دیگر و ایران پاکستان و دسایس در برابر توطیه ها مردم افغانستان تا

  در ستراتیژی پاکستان و ایران برای یک افغانستان صلح امیز وجود ندارد. گردد در آن حفظ منافع ملی افغانستان
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