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 ۴۲/۱۱/۴۱۱۴                     جمشید آرش

 مشرف نیات کشورش را فاش ساخت
 
  

افغانستان جبهه غربی پاکستان و کانون حساسیت و توجه ما است، پاکستان نیازمند ایجاد یک دولت تحت فرمان اسالم 

از نیات  بر زبان رانده ورئیس جمهور سابق پاکستان )جنرال پرویز مشرف( آباد در کابل است؛ این سخنان است که 

و بسیاری از واقعیت  افغانستانباشندگان نیات که چندان هم برای  آن کشور در قبال افغانستان پرده برداشته است،

اعمال و کردار مقامات پاکستان چه در گذشته و چه حال، مبیین این  بل پوشیده نبوده گراها و ریالیست های جهان

  .دیدگاه است

 فتاددر افغانستان اتفاق ا قبالا  کهبسیاری از جنگ ها و خشونت های  شعله ور سازی در دولت آن کشور ؛به این معنی

شدیداا از جنگ های داخلی رنج می  افغانستانباشندگان که  نود، دهه   به خصوص درنموده بود و  نقش بارز را ایفا

این  این کشور، ولت تحت فرماندستیابی به یک د وطالبان به منظور تسخیر افغانستان با شکل دهی پدیده بنام  بردند،

را در تبانی با  فجایع زیادیکه وارد شد،  افغانستاندر هر کجایی تحت امر آن گروه  و مداخالت به اوج خود رسید

این  که تا با این شیوه قهرآمیز بتوانند ملت افغانستان را تحت سلطه خویش در آورند مرتکب شدندنظامیان پاکستان 

 ریخ هیچ گاهی فراموش نخواهد کرد.تا ات راجنای

نماید تا ه کوشیده است که به این مداخالت آنگونه که ایجاب می کند، برخورد ناز سوی دیگر مقامات افغانستان همواره 

مبادا پاکستان و رهبران آن کشور از این امر ناراحت شوند چنانچه اندکی پس از اظهارات پرویز مشرف، صالح الدین 

با نهایت خوشبینی اظهار داشت که اراده سیاسی اسالم آباد برای تأمین صلح ی رئیس شورای عالی صلح افغانستان ربان

شورای عالی صلح برای رسیدن به یک  هنمائی هایتان رسماا از دیدگاه ها و ردر افغانستان تغییر کرده است و پاکس

در اظهارات که از سوی مقامات دو  .الن کرده استمشترک حمایت خود را اع صلح پایدار در چارچوب یک اعالمیه  

پرویز مشرف می خواهد در کابل  از یک سو تفاوت دیدگاه ها خیلی عمیق است کشور صورت گرفته نشان می دهد که

ه این مهم، گروه های افراطی چون طالبان، شبکه حقانی و حزب دولت تحت فرمان داشته باشد و برای دستیابی ب

نیز از از سوی دیگر مقامات آن کشور  آن کشور را یاری رساند، از طریق تشدید فشار ها، باید اسالمی حکمتیار

در  از برقراری صلح پایدارمعضل بزرگ خاتمه داده و تروریزم و بنیاد گرایی به شکوه آمده اند و می خواهند به این 

، کرزیکه به رئیس جمهور  از طی نامه  لیگ شاخه نوچنانچه نواز شریف رهبر حزب مسلم افغانستان حمایت نماید 

هر دو کشور از مصیبت تروریزم رنج می برند و من خودم هدف حمله تروریستی »فرستاده اظهار داشته است که 

بزرگ مشکل قرار گرفتم، از چند سال بدینسو باالی این مسئله عمیقاا فکر می کنم و درک می کنم که همه ما به یک 

ست که دانشمندان و اهل قلم گرد هم آیند و گفتگوی صادقانه و جدی را به خاطر فایق آمدن به مواجه هستیم، و نیاز ا

 «این پدیده شوم جستجو کنند.

در با توجه به تفاوت دیدگاه ها در قضیه افغانستان و اینکه مقامات پاکستان از حضور گسترده و چشمگیر هندوستان 

در افغانستان به تنگ آمده اند و می ک های اقتصادی بالعوض کم عرصه بازسازی زیر ساخت ها و زیر بناها و

و از سوی دیگر نوع  بکشندمشکل خواهند این همکاری ها و حضور پررنگ و روابط صمیمانه بین دولتین را به 

ر آن کشور نسبت به افغانستان که در گفته های اخیر پرویز مشرف به خوبی تبلو دیدگاه ارباب مآبانه و سلطه جویانه  

یک شعار پوچ و  (ورور ولی دوام لری څمونګو ) افغان دوستی زنده باد( - شعار )پاک نشان می دهد کهیافته بود، و 

واهد که می خپروازانه نسبت به افغانستان دارد و میان تهی است بل در عمل آن کشور افکار و اندیشه های بلند 

و سازان نیاز است که پالیسی  بناءا  روابط بین الملل باشد،در  ش و یک منطقه حائل یا بوفرافغانستان حیات خلوت

واقعیت های موجود، سیاست نگریسته و مطابق عمیق به دیده  جاری افغانستان نسبت به موضوعات اصحاب سیاست

ستراتیژیک با کشور های بزرگ مضای موافقتنامه های دراز مدت و طوریکه اکنون با ا های کشور را تنظیم نمایند
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