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 کشور ناممکن است صلح درمین أتباکمک پاکستان 

طوری که میدانید روابط دیپلوماتیک افغانستان با کشور همسایه جنوبی پاکستان بعد از آغازین سالهای جهاد مردم 

ه از نام حمایت از جهاد افغانستان وارد مرحله جدید گردیده و آن کشور درزمان حکومت پاکستان توانست با استفاد

ستان با نقش آفرینی پاک ، مردم افغانستان و گروه های مجاهدین نقش به سزائی را درقضایای آن وقت درکشور داشت

را تامنزله طراح سیاسی و پیشوای تمام  ، تمویل و تجهیز مجاهدین افغان توانست خودسوق و اداره ،وسمت و سودهی

 .دهد ءقضایا درکشور ارتقا

ن با به قدرت ات های کشور پاکستان با درنظرداشت سابقه و پیشینه تاریخی که دردوران جهاد مردم افغانستسیاس

رسیدن طالبان درکشور بیشتر از پیش قویتر گردیده و آن کشور با استفاده از کانال های نفوذی و عمال وابسته به 

گروه های مجاهدین روابط تنگاتنگ و نفوذ ایجاد  سازمان آی اس آی که دردوران جهاد مردم افغانستان با بعضی از

 . ارد مرحله خاص و نهائی خود گردیدنموده بود و

را درسراسر افغانستان ازپا درآورده و حکومت  پاکستان به این خیال که گویا با ایجاد گروه طالبان تمامی مخالفان خود

تمام مقاصد شوم خویش در از طریق آنان به  را به عمال وابسته اش یعنی گروه افراطی طالبان خواهد سپرد و

بصورت مداوم و با آماده محیا ساختن تمامی امکانات جنگی و لوژستیکی گروه  ،افغانستان و حتی منطقه خواهد رسید

ایجاد حکومت طالبانیزم وبنیاد گرای افراطی در کشور به هدف  طالبان را حمایت همه جانبه نموده و میخواست تا با

که بدون همانا توسعه و گسترش عمق ستراتیژیک اش با هدف مقابله با دشمن دیرینه اش هند است و  اصلی خویش

از اینکه  . اما بی خبروم و ناجوانمردانه خویش نایل آیدبتواند به اهداف شروی کارآمدن حکومت تحت حمایه خویش 

با سیاست های تجاوزکارانه دولت پاکستان افغانستان اکثریت قاطع مردم ما شامل تمام گروه های قومی در کشور  در

مخالف بوده و سرسختانه تا آخرین رمق حیات و با ریختن آخرین قطرات خون خویش دربرابر توطیه های شوم آن 

 . را اجازه دست درازی نخواهند داد کشور ایستاده گی نموده و متجاوزین

اتی خویش درطی مدت بیشتر از ده سال گذشته نیز با شاهد هستیم کشورپاکستان درتبانی با سازمان استخبار کهطوری

ای مخالف تروریزم صدا وجود اینکه داد از همکاری و اشتراک خود منحیث شریک ستراتیژیک درصف کشور ه

استفاده کرده است و با ء ن سوا، اما دیده شده که این کشور از نیات نیک جامعه جهانی و دولت افغانستسرداده است

خودرا آماده هرگونه مبارزه علیه تروریزم درمنطقه وانمود میدارد ولی درحقیقت امر همین کشور  ا  ظاهروجود اینکه 

است که در خود پناه گاه های امن افراد گرائی را درخاک خویش ایجاد و باتمویل و تجهیز افراطیون و حمایت بی 

دولت افغانستان و جامعه جهانی درامر رابر در بش مشکالت یهرروز بیشتر از پ ندریغ از مخالفان دولت افغانستا

 . زه با تروریزم درمنطقه می افزایدمبار

مذاکرات رسمی و غیر رسمی که با نماینده گان جامعه جهانی و رهبری  قابل یاددهانی است که بارها این کشور در

ر وعده و تی درخاک آن کشوو النه های تروریس رابطه به محو مخفی گاه ها دولت افغانستان از نیات نیک خویش در

مین امنیت سراسری درافغانستان أن داده است که این کشور خواهان ت، اما درعمل تجربه نشاوحید های مکارانه سپرده

 . های دهشت افگن درمنطقه نمی باشد نبوده و هدف اصلی آنان نابودی گروه

یند که امکان این که ما بتوانیم به کمک از اینرو الزم است تا ملت بزرگ و شریف ما ورهبران سیاسی درک نما

تشدید ، الت پاکستان درامورداخلی کشور ما، قطع مداخمین صلح سراسری درکشورأپاکستان به اهداف خود که همانا ت

، از میان برداشتن مراکز بنیاد های مخالف بجانب دولت افغانستان پروسه صلح و زمینه سازی برای پیوستن گروه
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شور است به نتیجه مثبت داشتن روابط حسنه دیپلوماتیک و حسن همجواری با آن ک زها است وگرائی درآنسوی مر

 . دست یابیم

همت گماشته و مردم شریف خویش را برای ما الزم است تا در سمت و سو دهی وفاق و وحدت ملی در کشور  اء  بن

که باعث تضعیف صفوف ما میگردد یک چتر واحد بسیج نموده و تالش نمائیم تا ریشه های تفرقه افگنی را  ریز

و غرض آلود نسبت به دولت ء ازمیان برداریم و با ایجاد یک مشت مستحکم و آهنین افغانی به تمام کسانی که نیت سو

، چرا که تجربه نشان داده شم براه کمک پاکستان نباشیماین چو مردم ما دارند یکجا و با اتحاد عمل نموده و بیشتر از 

  . گاهی دوست نمیشود است که دشمن هیچ

 بااحترام                                                                       

 
 


