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 ۲۲/۳۰/۲۳۰۰                سعید افغانی -سعیدي صالح الدین دوکتور

                                                                                     

 پاکستان! ۀانـگعوامل سیاسیت دو
 (صالح و اتمرآقایون تلویزیونی  ۀ)درارتباط مصاحبـ

 

 رفت.گاظهار نظر کرد و بر مسایل تماس ، ه همه روزه باید نوشتنبض حوادث درکشور ومنطقه به شدت می تپد ک

رفته و  از پیشتازان جامعه انتقاد میکنیم و نواقص گر ذره بین را گدرین سلسله ضرورت جدی نیز احساس کردم که ا

یادآوری و  ایشان را نیز تقدیر، مواضع خیر و مثبت حرکات وتا برمیچنیم و در نظر اول  به ُرخ میکشیم، برماست 

به رهروان حق دست یاری دراز کنیم و به کجروان و کجروی ها مبارزه کنیم. خلص اینکه دستور  یم.یپشتیبانی نما

است)الساکت عن الحق شیطان اخرس(.  گنگفتن حق شیطان گکه ساکت از  حدیث پیامبر را نباید فراموش کرد

 ر به یکگاینکه ا و ، اما به علت طویل بودن موضوع ته باشممیخواستم درمورد عنوان فوق قبالً نوشته وبحث مستقل داش

ر قضیه را نه گجانب دی، متمرکز شوم به آن ارتباط دارد،  اوع عریض و طویل که تراژیدی ملت ماین موضجانب 

، بحث را طویل و عریض خواهم ساخت. به این ترتیب از پالیسی های نشراتی نه خواهم کردکامل ویم، ادای رسالت گ

 ردید. گامروز خواهم  گآشفته و دلتن ۀموجب نکوهش خوانندر گخش از رسانه ها بیرون خواهم شد و از جانب دیب

جا بجا خواهم شد. اما میبینم که حوصله  ،وبالخره به صورت اتومات در تقسیم بندی ها و خط کشی های قبالً کشیده شده

 .ین سطور  میپردازمه  نوشتن اا وجود تمام این فشار ها بب و کرده نتوانستم 

و جهان ناشی از  قبال افغانسان  پاکستان در ۀانــگبرخورد دوعوامل عینی که بدارم مستدل ارایه میخواهم  درین ارتباط 

. منافع استابلشمنت و ر کرده نمی تواندگدی چنین است که  پاکستاندر چوکات آن ماهیت ماهیت پاکستان است و 

تا حال در برابر مرد م، ملت، کشور ما و  ونه دو رویه عمل کند که گپاکستان همان  جنراالن پاکستان ایجاب  میکند که

 جهان کرده است.  امر صلح منطقه و

نی )تلویزیون طلوع و تلویزیون یوزنده تلویز  ۀــر درین مصاحبــمــع جناب امر هللا صالح و جناب اتاز همه موض   قبل 

پشتیبانی  وقابل ستایش  موارد،  فیصد ۰۹در ایشان بود و  انی، وطنی افغع یک موض   ،اکسپرس( با جانب پاکستانی

یرند همین مواضع و گویم که پیشتازان و غم خواران جامعه و کسانی که در دلهای مردم جای میگاند. میخواهم ب

  .داده اندقربانی  ارتباط هزاران  وشت و پوست خویش احساس میکنند وگبرخورد شان به مسایل است که مردم آنرا به 

  رآن را تأکید بدرین مواضع جنابان صالح و اتمر هست معین از مواضع که به آن موافق بوده نمی توانیم و این دید و 

ران گو روش با دیموجودیت  یعنیما کشور  تلخ و شیرین  ۀقعیت زنداو درحق دانسته و آنرا روش غیر دیموکراتیک 

چنین برداشت صالح و اتمر از مصاحبه وافاده های  آقایون موجه نمی دانیم.  طالبویا مخالفین سیاسی واز جمله حرکت 

تیج درس که صلح و استقرار پایدار دریک جامعه تا زمانی برقرار شده نمی تواند،که هنوز درک نه کرده اند میشود که 

و تقسیم غنایم، نماینده  معامله قطر ق مشروع، نه ازجامعه از طرموجود در نیروهای واقعی یک کشور  سیاسی

   ردد. گق مشروع پُرآن از طر یخال هاو ستیج سیاسی کشور ضرورت است تا داشته باشند. 

د و باید با دفاع از مواضع و نوجود دار  ،نه ُکِل آن قعیت جامعهجزء وا مانند ، حزب اسالمی و ....افغانیحرکت طالب 

قایل شویم که بخاطر حق نیز  به شمول حرکت طالب افغانی،  افغانی ر جوانبگکه ما به آن  معتقدیم به دیینسخه ها

تحقق حتی حق مشروعیت نسخه های خویش را به شمول مثالً  ،در انتخابات آزاد ،تطبیق نسخه های خویشمشروعیت 

  امارت اسالمی، را داشته باشند.

بمعنی موافقه به  ران،گساختن  دی به صورت حتمی تالش برای بی هویت تفاهم نیک سیاسی  کاربرای صلح و صلح  و

  نیست. وتقسیم غنایم  رانگدادن مشروعیت برای  دی هم نیست و ائتالف و جبهه با ایشان ایجاد  و، ساختن رانگدی  ۀــنسخ

 ، منطق، ملت و انتخاب ملتگی سیاسی را متمدن سازیم، بجای تفنگبمعنی توافق براین است که زنداین حق قایل شدن 

 در غیاب ملت وبه هیچ چیزی اساسی  ات ابتدایی توافق براین است که توافقیرد. این گاساس قرار ن افغان مسلما ملت  و

 تلفملف را ق حمعامله این  کنفرانس های و معامالت درهای بسته توافق نکرده و به این ترتیب و در به جای ملت

 نمی کنیم.  واجحاف 

اختیار  درعالم اسباب و که انتخاب ملت  در نموده وپیشکش  به ملت توافق برین که نسخه و راه بیرون رفت خویش را 

ذاریم که ملت انتخاب گمی و ذاریمگمیان می درو سفارش انتخاب خوب، روشنی هدایت خیر و رساندن حقایق  انسان در

را حتی حرکت سیاسی که ملت آن روشنیکه  . روش شفاف وروش است که درآن ملت سخن اصلی را داشته باشد. این کند

 من و  ۀــملت نسخ و شفاف،  انتخابات آزاد که در باور داشته باشد معترف شود و  به این باور پیدا کند ،انتخاب نه کرده

  درین حالت تعبیر من را از دین نه پذیرفت.
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اید ملت افغانستان مسلمان است و مسلمان پیرو رهنمایی عالم دین واسالم است و به انتخاب ملت و اسالم ملت باکثریت 

  باور داشت. 

ران را به جنت گکه حتماً باید دی ،ما  ۀــدم وجیبـعفهم ، عقل سلیم و به کسی درعالم اسباب، رسیدن شرع و حکم الهیبلی 

 ع )انشاء هللا( درست قرار میدهد.درموضِ  ،درین بخش مارا تعمق درآن،  کهند ، مختصرات اببریم

 یرد که اکثریت حاکمیت کند و حقوق اقلیت تأمین باشد.گت و توافقات مقدماتی صور باید زمینه ایجاد کرد

ونه با  مضر و خراب کننده ۀـو نه با عجل گری، نه به ایجاد تشنج با کشور های بزرگپرخاشبه ، نه ریهگاین نه به 

ردم ز سقوط نظام ها و حاکمیت ها کمونیستی از برکت مبارزات و جهاد مبعدا رفته میتواند.گورت ویی ها صگتناقض 

ذاشتند و مردم با دیدن و گحکما و حکومتی های دست اول را درتلویزیون ها میبخش از افغانستان بیانه های و اظهارات 

واین حکمای ما و تأسف داشتند که این بود زمامداران شان ، ساعتها میخندیدند و  یشنیدن چرندیات و محدودیتهای فکر

مردم به آنها موجه بود وبران هم بودند که افاده و تحلیل های شان وارد و اما ره طرز تفکر محدود و نادرست شان.بود 

    .و افسوس میخورند افسوس دارندتراژیک شان که قربانی صداقت خویش به ملت ووطن شدند وسرنوشت شان 

در باال آن بادر نظر داشت جوانب که  ُعمق و بُعد درنظر داشت مالحظات و فهم درست از سیاسی به  ۀلذا مصالحــ

 باید همیشه در سرخط کالم و مواضع ما قرار داشته باشد.  ،متذکر شدم

مصالحه فریب و ، سیاسی خیانت به خون شهدا وارمانهای آنها نیست ۀمصالحــسیاسی خیانت به آرمانها نیست،  ۀمصالحـ

 ران درخود هم نیست.گتالش برای جذب واضمحالل دی

تلویزیونی افغانستان و پاکستان به این جانب قضیه کمتر ویا  ۀرین بحث زندرصحبت های جناب اتمر و جناب صالح دد

خویش   ۀدست خواسته ونا خواستــ  ۀچیزیک پاکستان نمی خواهد. پاکستان نمی خواهد آلــ رفت.گاصالً توجه صورت نه 

من بریزیم. این برخورد اه، آب به آسیاب دشگرا از دست بدهد. درست نه خواهد بود ما با مواضع احساساتی نا خود آ

 تأثیر معکوس )کنترا پرودکتیف(  دارد.

، این است که جناب اتمر از جانب پاکستانی فتنی هستمگر بس مهم که درین راستا برای جناب اتمر گدیومطلب سخن 

ی برای که درجانب افغانی ارادهء سیاسی کافواظهار داشتند مطرح کنند  خویش را از جانب افغانیات خواست تا مطالب

 ویا صلح قایم شود. و....... گجانب افغانی نیز میخواهد تا جانب پاکستانی  نیز چنین کند و  برآورده شدن آن وجود دارد و 

بد نیست. اما باید دانست و بالخره حالت و آرزوی این مانند یک آرزو و خیال  میخواهم برای جناب اتمر روشن سازم که

 فتگ(  ۰۹۹۲-۰۹۹۳ای اس ای  )  ان را درابتدای این نشست جنرال دورانی رئیسپاکست ۀمطالبــ باید دانست که

به مطالبات و خواسته های پاکستان را ومن  میدانیماز افغانستان وجهان ق مطالبات پاکستان را ـمـع واظهار کرد و ما

  یرم: گاً  بخوانش میبرای شما باز تکرارنحوی 

ردد گجانب افغانی اعتراف ازرسماً  «ډیورند الین » آن  ۀیجــتدر نخواهد که: پاکستان همان صلح را در افغانستان می

جانب افغانی و جهان برای  جانب پاکستانی توقع دارد ومیخواهد که :  فتگوجنرال درانی آنرا نیز در آغاز کالم خویش 

 . د به پاکستان وعده داده بودندسر گدردوران جن همان سهم راکه  دنافغانستان حصه و سهم قایل شو  ۀپاکستان در آیند

به حضور هند در  ،خطر نه کنداحساس در افغانستان همان حاکمیت قایم شود که پاکستان از آن  پاکستان میخواهد 

از طریق پاکستان افغانستان پایان داده شود، حد اقل قسمت های پشتون  نشین افغانستان به پاکستان ملحق شوند، 

از طریق و   ۲۳اخیر قرن  ۀــنه دست باز رفت و آمد داشته باشد، افغانستان با جهان مانند سه دهبه آسیای میاافغانستان 

مانند سه دهــهء اخیر به  باشد و س چینل های پاکستانی در تماس باشد و جهان با افغانستان از طریق پاکستان درتما

 .حساب خون و سر مردم افغانستان جیب های جنراالن پاکستانی پُر شود

 درافغانستان شخصیت به قدرت نه رسد که منافع و مصالح افغانی را برمنافع خارجی و پاکستانی باالتر بداند و 

..............  

آقای اتمر میپرسم: آیا در جانب افغانی چنین ارادهء سیاسی برای  قبول این خواسته های پاکستان وجود دارد. ایا   از 

! و هرحاکمیت چنین کند سرنوشت اش را برآورده سازد؟ مسلماً که نه ی پاکستان ته هاجانب افغانی میتواند این خواس

خواست جناب اتمر از جانب پاکستان که از افغانستان چه پیشنهاد ولذا  به سرنوشت شاه شجاع مواجه خواهد شد.

است.  پذیرش قابل این وطن غیر اوالدصالح ود که جانب افغانی عملی کند، یک خواست برای یک افغان نمیخواه

مشروع و نامشروع کار میکند و شواهد زیادی غیر قابل انکار برای اثبات  ۀـپاکستان برای تحقق اهداف فوق به وسیل

   ومواضع پاکستان،  وجود دارد.   ، تالشهااین حقایق

زرداری و جناب ح  شواهدزیاد نشان میدهد و تصادفی نیست که  متصل نشست لندن سران افغانستان و پاکستان )جناب 

هم برسمیت   «دیورند الین  »کرزی( از منابع نزدیک به مراجع پاکستانی خبرها و  آوازه ها پخش شد که بالخره  خط 

ازین موضع که درنشست لندن مطرح شده باشد اظهار  شده بود و جانب افغانی اصالً  نه درحالیکه چنین  !شناخته شد

ان این گت نیز درارتباط چیزی وجود نداشت وجانب افغانی و اشتراک کننده اهی کردودر قطعنامه این نشسگعدم ا

 رد کردند. کامالً خبر را  نشست چنین 

نشست در شش ما آینده واز جمله از  به جانب صلح  گاما بقیه اسناد تهیه شده وقطعنامه این نشست از قدم های بزر

اد. محاسبات معین چنین نشان میدهد که جانب پاکستانی با حکومت کابل خبر مید سران حرکت طالب )شورای کویته(
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را برسمیت میشناسد و جانب  «دیورند الین»جانب افغانی خط   خویش به وساطت لندن بر  ی های قبلیگآمادمطابق 

 )شورای کویته( به جانب افغانی در شش ماه معامله میکند.  به نام مال آنرا در مقابل با پرداخت اکستانی نیز قیمت پ

هر ربانی وزیر ب خانم حنا کُ نترین دست آورداین نشست از جاگنشان داد که برز  نشست ازین  بعدانکشاف متصل 

ان و غانستافسرحدی )باردرمنجمنت کمیتی (    ۀـتشکیل  کمیت اهمان طابق سناریوی قبالً تهیه شده پاکستان م  ۀخارجـ

معبر دارد.  ۵۴۳کیلو متر خط همجوار ودارای منازعه و  ۰۴۶۹ازباوجود اینکه در حدود بیش خوانده شد و پاکستان 

درین حالت  چطور میتوان مسأله عبورو مرور با کنترول پاسپورت را دربعضی ازاین معبر ها  به مسأله امنیت ارتباط 

ترین کلمات از جانب مجامع افغانی خاصتاً  انطرف خط داد؟ این موضع و این  برخورد وتجویز، باشدیدی 

چاالکی  دست کم دانستن،  تمسخر ،ر عمل فریبکارانه، گروش یکبار دیاین  همراه با انزجار رد شد. «دیورندالین»

   طول تاریخ خویش در برابر افغانستان و جهان بکار برده است.   ی بود که در اکستانوفتنه پ

برای اهداف شوم استعماری بوجود آمد.  سال قبل  ۵۶ انهگن به صورت غیر مشروع در سرزمین بیپاکستا  مسلم اینکه 

در پاکستان نیافت وعوض تقسیم هند نیز ن خویش را ـاه دفگجایبعداً ردیدکه گنام پاکستان درلندن توسط شخص انتخاب 

به صورت یکجانبه و  به پاکستانارد، وجود د «خط دیورند»رف طنکه آم، قسمت اعظم خاک افغانستان را ۰۹۹۱درسال 

وارد کردند که خون مهلک از  و زخم  چنان کارد خونین ،افغانستان واحد  ۀبر پیکر ند وبه این ترتیب هدیه کردند ، تهدید

  ری جزء تروریزم برای صدور ندارد.گپاکستان چیزی دی آن تا حال می چکد.

ستم  اداری هند ویک هم خط اداری هند وجود داشت. درسی «دیورندالین »مطابق به وضع آنزمان یک خط فرضی

که بعد از  ،دیره جات و پیشاور شامل بودمناطق به صورت غیر مشروع صرف بخش از هم برتانوی درآن وقت و آن 

شد، نه مناطق جز پاکستان بودن مطرح میمناطق داخل سیستم اداری هند میتوانست  تقسیم هند، درصورت تقسیم هند

لیس برای هند برتانوی دریادداشت های خویش که به نشر گان   ۀــاین سرتیمار دیورند، وزیر خارج  ۀبرعالو ن. افغانستا

را جزء قلمرو هند برتانوی نمی دانست. صرف آنرا خط فرضی و حد  «دیورندالین»، جانب شرقی خط فرضی هرسانید

به ات نظامی میکند، ر جانب امیر افغانی درآن عملیگالیس  وامیر افغانی میدانست. مناطقیکه گنفوذ ان  ۀــفاصل ساح

 ر عملیات میکنند به جانب افغانی خبر دهند. گلیس اگلیس و جانب انگجانب ان

که تمام اسناد آن   بوده، خط فرضی ذاشته واز خود نمی دانند،گکه افغانها حتی نام آنرا خارجی  «ډیورندالین»خط دیورند 

یا امضاء ویا هم نیرو  :فته شدگذاشته شد و گ به طور با التیماتوم نزد امیر ها تهیه شده و  سلیگلیسی، توسط انگبا متن ان

قیام  . علیه شما آغاز خواهندکرد گهای نظامی ما به صورت فزیکی در هرات و جانب شرقی حضور یافته اند و به جن

اژیک امیر شیر علی خان و امیر دوست نیز علیه امیر سازمان دهی شد و امیر که سرنوشت تر لیس گازجانب ان های

ضمیمه  ( ۀـنقش)که یسند  . (م ۰۹۹۰نوامبر ۰۲) مجبور ساخته شده ،یک چیز مجهولقبول به  ،محمد خان را میدانست

فرضی   ۀــامیر درموارد زیادی اعتراض داشت که این همان نقش . م( نیز نهایی نه شد۰۹۹۱آن حتی درسه سال بعد ) تا

این تفاهمنامه برعالوهء کم وکاستی های  .نشان داده شده بود در ابتداء  از جانب سرتیمار دیورند نیست که برای وی

مبدیی پروسیجری از طرف پارلمان های افغانی نه تنها که تصویب )راتیفیکشن( نه شده بلکی در شورای هفتم این سند با 

بود که بر تابوت این تفاهمنامه های کوبیده و باطل  ر آن کامالً ملغی وفسخ پنداشته شد. این آخرین میخ گسه سند دی

  و ..... شناخته شد. 

دیفکتو )درواقعیت(  ودیوره )از لحاظ حقوقی (  «دیورند الین »که خط دیورند  این همه را میداند ومیداند پاکستان 

  مشروعیت ندارد.

میت ملی درافغانستان و استقرار در منطقه پاکستان میداند که در محاکم و مراجع بین المللی درصورت موجودیت حاک

الزم  وضع به آرامش پاکستان میداند که درصورت صلح و   توان مقابله  به غیر مشروع بودن خط مذکور را ندارد .

 شت. گضد وی باز خواهد 

   افغانستان ازخود اردو وقوای امنیتی ملی نداشته باشد.  پاکستان تصادفی تالش ندارد تا

 باشد.  پاکستان  ۀحکومت افغانی باید دست نشاند چرا باید  داند کهپاکستان می

 تسیاسی ۀــر نه خواهد شد. فریب، و ادامگدرهمچوشرایط پاکستان همان میکند وهمان خواهد کرد که تاحال کرده و دی

  انه.گوحاکمیت سیاسیت دو دورویه و تفرقه

ت که در افغانستان حقوق فگپشتون های آنطرف سرحد وجهان می ذشته اوالً بهگتصادفی نیست که پاکستان در یازده سال 

ه های قومی در قاستخباراتی و تمولی دارد وبه تفر گاتنگروابط بس تن افغانی  رگتلف است و حاال به اقوام دی پشتون ها

رفته اند. گنی قرار اهداف پاکستامزدور و معذور افغانی نیز درین راستا قربانی و در خدمت  ۀافغانستان دامن میزند و عد

 چیزیکه جناب امرهللا صالح نیز آنرا دقیقاً ارزیابی کردند.

افغانستان مسلط ساختن میخواهد که بعداً را در ؟! روه ها، احزاب و شخصیت هایگتصادفی نیست که پاکستان میخواهد 

 یرند.گدرخدمت پاکستان قرار 

مال کشور مساعدت کرد ومیکند که بتوانند سیاسیت تفرقه روه های متعصب را در شگتصادفی نیست که پاکستان همان 

بانداز و حکومت کن را موفقانه عملی کند. اندیشه های ایجاد خراسان، فدرالی، زمینه سازی برای تقسیم بعدی افغانستان 

   اه قربانی سیاسیت شوم میشوند.گنجد وعدهء از هموطنان ما ناخود آگهمه و همه در برنامه های پاکستانی می



 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهپه درښت تاسو همکارۍ ته افغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

وسیاسیت فتنه و فریب و دوکانه پاکستان منطق خویش را دارد و پاکستان  ده کجا ودرختان به کجا  تأکید لذا  به نحوی  

  ۰۹/۰/۲۳۰۰مؤرخ  )ده به کجا ودرختان به کجا؟(تحت عنوان ۀ خیرخواهانــ ۀزمانیکه نوشتـای یزه هگدالیل و ان

بر تفسیر بیت بوزینه  از موالنا ابوالمعانی عبدالقادر بیدل  )هیچ  ۀـبرادر محترم محمد اکبر خوشبین را درمورد نوشت

آدمی پیش  از آن کادم شود بوزینه بود ( از نظر میگذراندم وخواندم، به نوشتن  –شکل بی هیوالقابل صورت نه شد 

 سطور ذیل وادارشدم.
ینی است و پاکستان چنین خواهد کرد که تا عوامل برخورد پاکستانی چنداردتا در قبال جهان و افغانستان صادق نباشد و

 حال میکند. 

 وقایم  را مسلط گفتیم تصور پیدا میشود که دولت پاکستان قادر است در افغانستان صلح ویا جنگوحال که این را 

 ؟سازد

خود چاق  پاکستان تنها حرکات خراب کاری خویش را کم کرد میتواند اما آنرا نیز بخاطر اینکه پرابلم نه چنین نیست!

وید تا امتیاز به دست آرد گمیشود کرده نمی تواند و نه خواهد کرد. لذا پاکستان از توانایی ودرست باز خویش سخن می

 اما در عمل ناتوان است. 
ی دارند. گحاکمیت پاکستان زندمعین درپاکستان نیروهای جهادی موجود اند که درشرایط معین تحت تسلط و امکانات 

امروز اند،  افغانستان  ۀـحیط اکثریت شان از مناطق پاکستان امروز اند وتعداد ممکن ربع آن از افغانان که این نیرو ها

دارند. پاکستان با ایشان معامله میکند و  همان قسمیکه درتقویت اولی شان برای اهداف  نیز مجبوریت های خویش را

 د. ـان پول میخواههاز جنیز ان حاالل به فروش پرچون ویا عمدهء ش ،رفتگمعیین از جهان پول 

از  کنترو ل خارج شده اند و رهبری افق این  این نیروها شده که قسماً مشکل فروش عمده برای پاکستان حاال بخاطر 

این حرکات جهادی ایدیولوژی و دساتیر  .به مفهوم حزب وسازمان متابعت ندارند ،حرکات جهانی از رهبری عمودی

 کنند.  می  یرند. منابع تیوریک را خودنیز دارندکه به آن عملگر سطح افقی تقریباً مستقل میخویش را به صورت عمده د

درمعامله و کنار آمدن با نیروهای  جهادی  حاکمیت اصلی پاکستان )استابلشمنت، ای اس ای، اردو، ایجنسی پاکستان(

( هزار نیروی نظامی پاکستان ۰۵۳الی۰۹۳موجود درپاکستان ومنطقه مطرح کرده ومیکند. ما نیروهای کافی نظامی ) 

یرشویم هم برای شما مشکل است وهم برای گر ما بین هم درگداریم. ا درمناطق سرحدی بین افغانستان وپاکستان موجود

ما. شما جها میخواهید. بروید جهاد کنید. در افغانستان و بر ضد هند. ما شما را نمی بینم و شما مارا. درصورتیکه کاری 

ا انجام دهید و یا انفجاری بر ضد سفارت هند و یا اهداف هندی در افغانستان اجرا کنید برای مهمات و لوژیستک برای م

نیز تهیه میداریم و بخش از دوستان شما را از زندان ها نیز خارج میسازیم. فرار زندان ها را نیز برای شما مهیا 

 در امن هم هستیم. و میدان کارزار جهادی وجود دارد و  رد. جهادگمیسازیم و ...... درین صورت توافق صورت می

ر پاکستان درین راستا چنانچه در نشست سران کشور های افغانستان وپاکستان وعده شد که در ظرف شش ماه به گاما ا

یرد. حالت خواهد شد که جهادی های افغانی و پاکستان گنشست صلح با شورای کویته و .... اقدامات عملی صورت می

ریبان با آنها شود. این گدر پاکستان دست از معاملهء اولی با حکومت پاکستان خارج شوند و اردوی پاکستان دست به 

حالت نیست که پاکستان خواهان آن باشد و این را پاکستان موفقانه کرده نمی تواند و درد سر برای پاکستان ایجاد میکند. 

نهایی نه شود. لذا پاکستان کماکان به سیاسیت دو رویه و  «الیندیورند »آن هم در شرایط که هدف تاریخی پاکستان و 

 سرطانی وجود ندارد.  ۀر از ین غدگفتنه ادامه خواهد داد و توقع دی

افراد مطرح افغانستان را که در دورهء جهاد تهیه  پاکستان امکانات وسیع کدری و دوسیه ای کامل اپراتیفی استخباراتی

خواسته باشد به طروق مختلف بدنام وحتی  با مهارت  که  ارد و همین حاال میتواند هرکس رادر درست د کرده است،

یجاد لست های سیاه علنی و سری مراجع استخباراتی غربی کند و برای شان  وامکانات چندین دهه ایکه دارد شامل 

. شواهد و تأثیرات ن سخت محتاط اندبا پاکستا در افاده های بخش از سیاسیت مداران ما تصادفی نیست که مشکل کند. 

  آنرا حتی در اظهارات جناب اتمر درین نشست تلویزیونی به مشام میرسد.  

رئیس حزب مسلم لیک آقای شیخ ....درین نشست تلویزیونی افغانستان وپاکستان سازمان داده شده توسط  ۀـافاده و جمل

خون زیادی خواهد  ،ر آنرا افشا کنندگد که اناز رازهای خبر دار طلوع نیوز و تلویزیون اکسپر پاکستان مبنی براینکه که

د و تصادفی نیست که بخش از سیاسیت نویگکه از قوت وامکانات پاکستان سخن میند نال های اگمطالب و سن....ریخت

قسمت پاکستان سکوت و احتیاط تام در افغانستان با  و عقب ستیج سیاسی مداران روی صحنه و در عقب صحنه

سقم وحت بیشتر درافغانستان خواهدشد؟ صاند که پاش کردن آن سبب خون ریزی  چه  این چه راز ویا راز ها .پردازندیم

 ر همراه میشوند. گه جواب آن با سواالت دیاند کرا کی ثابت کرده خواهد توانست؟ سواالت این رازها 

 فریب کار معامله شدند. الهی به حال این ملت رحم کنم. چاالک و و حکام مردم ما قربانی زیاد دادند و همیشه توسط افراد 

 

   -  بالغ المبینالوماعلینا اال

 پایان
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