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 تا به لجام گسیختگی اش خاتمه دهد آیا پاکستان متقاعد خواهد شد

ترکیه کشوری که از دیر زمان در کنار افغانستان حضور خود را به اثبات رسانیده و در مواقع دشوار افغانستان، 

ها و مشکالت به خرچ داده است در ادامۀ تالش هایش، در این تالش های خود را به منظور رهایی از بحران 

اواخر برای دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان  و متقاعد نمودن پاکستان به منظور قطع کمک هایش از بنیاد 

 فعالیت می نمایند و امنیت منطقه و جهان را به بحران می کشند،. آی. اس. گرایان و تروریستان که زیر چتر آی

اقدامات را روی دست گرفته است که از آن جمله می توان به کنفرانس سه جانبه ای که اکنون در انقره برگزار 

 .گردیده، اشاره نمود

کنفرانس انقره به منظور میانجی گری میان افغانستان و پاکستان از سوی ترکیه برگزار گردیده و قرار است برای 

فرانس سه جانبه رؤسای هر سه کشور و هیأت های همراه شان با همدیگر در این کن.  مدت دو روز دوام نماید

مباحثه و کنکاش می کنند تا شاید بتوانند قناعت پاکستان را فراهم نمایند تا دست از حمایت تروریزم بردارد و به 

پیش از آن که اما چند روز .  عنوان عضو صادق جامعۀ بین المللی در روابط بین الملل خود را به اثبات برساند

قرار بود این کنفرانس برگزار گردد و اسدهللا خالد رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان نیز در آن اشتراک ورزد 

سوء قصد نافرجام به جان وی صورت گرفت که از اثر آن وی مجروح و قادر نگردید در این کنفرانس اشتراک 

وء قصد صورت گیرد، شاید یکی از  عمده ترین دالیل این اینکه چه عامل و یا عوامل باعث شد که این س.  ورزد

باشد که پاکستان از حضور وی در کنفرانس انقره هراس داشت، چون موصوف به عنوان عالیترین مقام امنیتی 

افغانستان، از راز های پشت پرده و نیات دولت پاکستان به خوبی واقف بود و می دانست که پاکستان و نظامیان آن 

به همین دلیل برآن شد تا به هر .  بازی های خطرناکی را با کدام مهره ها، در افغانستان به پیش می برند کشور چه

نحو ممکن از حضور موصوف در کنفرانس انقره جلوگیری نماید تا مبادا در این کنفرانس تمام حقایق و راز های 

ان پاسخ دهی گردد، لهذا با جابجایی مواد پشت پرده را روی میز بگذارد و از مقامات پاکستان در مورد خواه

 .منفجره در مقعد سفیر صلح خویش، او را فرستاد تا سوء قصد به جان آقای خالد را انجام دهد

از سویی دیگر، هر بار که زمزمۀ صلح  در افغانستان بلند می شود و مجرا و منفذ برای دستیابی به آن گشوده می 

وان سد را در برابر آن ایجاد می نماید چنانچه سال پار در همین موقع و وضعیت شود، پاکستان با تمام نیرو و ت

مشابه، که امید ها برای دستیابی به صلح باال گرفته بود، زمینه های شکل گیری بستر مناسب برای تأمین صلح 

ان گذاشته و همه فراهم می گردید و مردم افغانستان انتظار آن را می کشیدند تا به خشونت های جاری نقطه پای

باشندگان وطن زندگی باهمی را در کمال آرامش تجربه نمایند، پاکستان با جابجایی مواد منفجره در دستار سفیر 

صلح خویش، رئیس شورای عالی صلح را به شهادت رساند و سد زخیم در برابر گفتگوهای صلح ایجاد نمود و 

افغانستان ربوده و دوباره فضای وحشت و دهشت را حاکم  برای مدت های طوالنی فرصت تأمین ثبات را از مردم

ساخت و بر اثر آن ترور ها ده ها چهره سرشناس و شخصیت های سیاسی و جهادی افغانستان بود که در این مدت 

 .به شکل بیرحمانه شهید شدند

جمع شده بودند  پیش از آن هنگامی که سران بیش از شصت کشور و نهاد های بین المللی در شیکاگو دور هم 

یکبار دیگر تعهد خود را در مورد کمک نمودن به حکومتداری خوب، تأمین امنیت و ثبات سراسری، حمایت از 

اوضاع کودکان در افغانستان، حفظ و تقویت دستاوردهای ده ساله نظام جمهوری اسالمی افغانستان در تبانی با 
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ور و مجهز نمودن آنها با وسایل و امکانات مدرن نظامی، جامعۀ جهانی، تقویت کمی و کیفی نیروهای امنیتی کش

کمک های اقتصادی و پولی، حمایت از فکتور های چون حقوق بشر، آزادی، برابری، تأمین عدالت، دیموکراسی،  

 به دولت و ملت افغانستان سپردند و وعده دادند که آنها هیچ گاهی افغانستان را در برابر تهدیدات الشخوران. . . و 

و تروریستان که از سوی تعدادی از همسایه های نا مهربان ما حمایت و تمویل می شوند،  تنها نگذاشته بل با تمام 

نیز پاکستان با فرستادن افراد انتحاری و دهشت افگن به توان از موقف دولت و ملت افغانستان حمایت می نمایند،  

اکن در افغانستان، حوادثی را در روز عاشورا در کابل،  مزار منظور ایجاد تفرقۀ مذهبی میان مذاهب باهم برادر س

 .شریف و قندهار رقم زد که حاصل آن شهادت بیش از هفتاد تن هموطنان ما اعم از زن و مرد و طفل بود

این حوادث که همه از سوی دولت پاکستان سوق و اداره  می شد کالً به منظور ایجاد نفاق، شقاق، تفرقه و دشمنی 

باشندگان افغانستان به وقوع پیوست و نشان داد که آن کشور در بازی سیاسی خویش هیچ گونه محدودیتی را  میان

نمی پذیرد لباس دوست و برادر هر روز با استفاده از شیوه های گوناگون چون پوشانیدن لباس زنانه، جاسازی مواد 

جوان معصوم شویی شده، برای ما انتحاری و  در قوطی های روغن و بوری های آرد و برنج و اکنون در مقعد یک

انفجاری می فرستد و دایماً در تالش حذف یکی از چهره های سرشناس و برجستۀ کشور ما است، مهار نماید و 

وادارش سازد تا دست از لجاجت و سفاکی برداشته، بگذارد افغانستان و مردم آن به رؤیای شان که همانا برقراری 

 .منازعه و جنگ است، دست یابد، گذشت زمان به اثبات خواهد رساندثبات سراسری و ختم 
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