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 بخش محرم آن  "معاهده"  قطر و  
 

 راه بسوى صلح؟ 
 

 یا تكرار تراژیدى دهه نود؟ 
 

 و قرار گرفتن افغانستان در مسیر آشوب هاى جدید؟
 

 بخش پنجم
 
 

 تذكر ضرورى: 
 

 خواست برحق مردم و شرط بقاى افغانستانصلح آرمان و نیاز جامعه و 
 است و اشكارا است كه صلح با طالبان بحیث گروه مخالف مسلح و متخاصم

 با دولت و با سوابق جنگ و جنایت انجام میابد .
 بدینرو نوشته حاضر با اذعان به این ضرورت بخاطر رفتن به صلح واقعى و پایدار

 " معاهده " است ، كه راه  را به تركستان، بیان تشویش و نگرانى ها مندرج درین  
 .میبرد ودر چند بخش بخدمت و در معرض نقد و نظر هموطنان عزیز تقدیم میگردد

 
 

 مسكوت بودن "معاهده" قطر درمورد نقش پاكستان: 
كلید اصلى صلح در افغانستان به صورت عام و صلح با تحریك طالبان به صورت خاص 

 در دست پاكستان قرار دارد . 
نخستین نایره جنگ در افغانستان بر ضد نخستین جمهوریت و زمان محمد داود فقید توسط 
پاكستان بر پا گردیده و اولین باند گروپهاى تخریبكار " جهادى " توسط دولت انكشور از 
وجود فراریان ضد نظام جمهورى ، ایجاد ، تربیه ، تجهیز و بخاطر اشوب سازى بداخل 

است كه مسولیت انرا سازمان اى اس اى تحت نظر مستقیم نصیراله   افغانستان صادر گردیده
بابر گورنر جنرال صوبه سرحد ، عهده دار بوده و در واقع اغاز جنگ اعالم ناشده علیه 
جمهورى افغانستان پنداشته میشود ،  و از ان تاریخ و تاكنون و درین چهل و پنج سال اخیر 

انكشور حامى  تنظیم هاى " جهادى " و طالبان و ، پاكستان بحیث مركز تروریسم و دولت  
 تروریستان بین المللى نقش افرینى نموده است:   

 گروپهاى تخریبكار   -ایجاد نخستین هستم هاى باند  -
 ایجاد تنظیم هاى " جهادى "   -
 ایجاد مراكز وسیع تربیه ، تجهیز و سازماندهى تروریستان " جهادى "  -
 ز " مداخله و تجاوز در افغانستان در زمان جنگ سرد  ایفاى نقش " تخته خی -
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میزبانى بیشتر از یكصد هزار از تروریستان شریر بین المللى در داخل پاكستان و سازماندهى ، تجهیز و صدور  -
 انان بداخل افغانستان  

 سازماندهى دسایس و حتى تنظیم پالنهاى كودتا بر ضد دولت هاى افغانستان   -
 دسیسه ناكام ساختن پالن صلح سازمان ملل متحد   سازماندهى -
 ایجاد " دولت موقت مجاهدین " در پاكستان و انهم بعد از امضاى موافقت نامه ژینو با دولت افغانستان   -
 ایجاد اداره انتقالى " جهادى " تحت نظر نواز شریف صدراعظم و جنراالن پاكستان   -
نابودى قواى مسلح افغانستان ) كه شخص نواز شریف عند المحكمه بدان  سازماندهى اشوب سازى و تطبیق پالن -

 اعتراف  و در پارلمان انكشور مباهات نمود ( و تحقق ارمان معروف جنرال ضیاالحق كه :  
 كابل باید بسوزد !  

 خنثى سازى طرح صلح سازمان ملل متحد كه توسط اقاى محمود مسترى رهبرى میگردید    -
یجاد ، تحریك اسالمى طالبان در بحبوحه " پالن صلح ملل متحد " و در اوج جنگ هاى تنظیمى در  سازماندهى ا -

 م (   ۱٩٩٤سال ) 
م ( چنانچه جنرال مشرف حاكم وقت نظامى پاكستان در كتاب خود تحت عنوان "  ۲۰۰۱بعد از یازدهم سپتامبر )  -

 ه سازى و در " سقوط " طالبان همكارى مینماید .  در خط اتش " توضیح مینماید ، با هجوم نظامى امریكا زمین
در طى این مدت دولت پاكستان با ظرافت خاص انگریزى و سود جویى از سیاست هاى كجدار و مریز امریكا ،  -

 به سازماندهى مجدد طالبان اقدام و نقش عقبه جبهه انان را ایفا مینماید  
طالبان ، سر نخ و مركز تمام گروه هاى تروریستى فعال در افغانستان  البته در تمام این حدود نزده سال  افزون بر -

 ) كه تعداد انرا تا بیست گروه خوانده اند ( در پاكستان و بدست استخبارات انكشور میباشد .  
 طنز تلخ تاریخ :  

داخله و تجاوز انكشور در تمام این مدت در برابر ادعاى برحق دولتهاى افغانستان مبنى جنگ اعالم ناشده پاكستان و م
م ( اوسامه بن   ۲۰۱۱، فقط با استفاده از حربه  " انكار "  به دروغگویى متوسل شده اند و البته زمانیكه در ماه مى )  

الدن در حومه اسالم اباد بقتل رسید ، طشت رسوایى پاكستان از بام افتید و دیگر حامیان تاریخى انگلیس ، امریكا و 
 ازین واقعیت انكار نمایند كه :  غرب نیز نتوانستند 

 .پاكستان مركز تروریسم و دولت انكشور حامى تروریستان بین المللى میباشد 
 

 ادامه دارد 
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