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 ۱۴/۰۳/۲۰۱۸               یدیسع نیصالح الد دوکتور
                

 ان(!)پاکست یصلح و موجود سرطان
 

 یو صداقت در دوست یدادند، در  دوست ادیز یها یقربان دند،ګیرا جن رانیګد ګکه افغانها جن دهدیتلخ نشان م تجارب
 تا حال هم نه آموختند!  یکه در موارد دهدیافراط کردند و شواهد نشان م

هم خلط  و مزج کردند و مهمان و صاحب خانه را با   یهم جا یما در عصر حاضر در موارد ونیاسیاز س عدهء
 یخود پ گریدر موارد د یافراط شدند،  هنوز هم به اشتباهات جد نیکه متوجه ا ونیاسیس نیاز یتعداد انگشت شمار

 . دارند یجبران،  تقاضا ها و توقعات بلند باال ینبرده و عوض تالش برا
با  رانیګمنافع و مصالح د نیاصل منافع است و مصالح که بخش  از استیما درک نه کردند که در س ونیاسیس نیا

 قابل قبول دارند.  ریو خاصتاً پاکستان از ما مطالبات غ رانی. امیتوانیمنافع  ما در تضاد و با بخش آن کنار آمده م
که استابلشمنت پاکستان دشمن مردم افغانستان بود، است و زمان ثابت  دهدیو منطق سخن نشان داد و نشان م شواهد
 خواهد ماند.  یخواهد کردکه دشمن باق ثابت کرده و

با تعجب  زین یو جانب افغان شودیم دهیاز حرکت طالب  که از جانب استابلشمنت پاکستان به ُرخ جهان کش روپګ
در خدمت اهداف  طیشرا لیبا تحم ایامر به خواست خود و  تینها به آن ها را دارد عمالً در یاسیتالش مذاکرهء س

 . شودیقرار داده م ایپاکستان قرار دارد و  ژیکیاسترات
 نیبه صلح و مذاکرات ب  رانیګصلح و تفاهم توقع بردن و توقع کردن که د یبرنامه ها هیکابل با ارا تیحاکم جانب
 .رددیګم رانیګستهزاء   دممد و همکار شود، موجب تمسخر و   ا یاالفغان
را در  یجهاد یمحسود ها و بن الدنها فرصت کارنامه ها ایوګدر کشور ما صلح را کمک کنند تا  نکهیا یتقاضا

 . سازدیما را ثابت م ګیساد ابند،یخود ب یاصل یکشورها
 سازد.  یرا در کشور ما منتف انیګرا  یخارج ینظام  یها اهیګپا روهاویچنان صلح و استقرار که ضرورت وجود ن نیتأم

در  کایامر یمشکل وجود مراکز نظام کایامر ینظام یها سیب هءیکردن سوال  مقدار پرداخت ساالنهء کرا مطرح
 . تواندیکشور ما را به سود متقابل حل کرده م

  یها ګرهنقاموس ها و ف سيیاز سر نو جابیقرار ندادن مصالح و منافع در روابط با کشورها  حد اقل ا اصل
 . دینمایرا م یاسیس

فعالً دست باال دارد.  یراستا برا نیمردم افغانستان در یتهایاست که پاکستان با سوء استفادهء نامردانه از مجبور مسلم
در چهل  یو فرصت ها  یو مال یقومندان و امکانات کدر ،یالنګیبه نام طالب و دهها  یها رویفکستان با داشتن ن

 افغانستان قرار دارد.  یدر موقف بهتر در خراب یجانب افغان بالقوهءامکانات  عیو بالخره با هدر دادن وس ذشتهګسال 
صلح و استقرار را به  لیکابل چرا و به چه دل اسيیس جیو داشتن کادرها در ست یها تیبرتر نیبا داشتن چن پاکستان

درست   یروش را به نفع جنراالن و استابلشمنت  پاکستان نیچن  یو مقام یبیمنطق منفعت ج چیکند؟ ه هیافغانستان هد
 را نه خواهد کرد.  یکار نیکند.  و پاکستان چن یمساع کیرصلح و استقرار. در افغانستان تش یداند که برا ینم

 افغانستان به قِوام و ثبات برسد.  ذاشتګتواند و نه خواهد  ینم دهیافغانستان مستقل، متکي به خود را د پاکستان
 خود برسد.  یمعدن و منابع بشر ل،ګافغانستان به ادارهء آب، جن ذاشتګنه خواهند  رانیا یو حت پاکستان
به خود را در تضاد منافع  یو افغانستان مستقل، متک داندیم  ریګخود را بهتر از هر کس د یایو جغراف خیتار پاکستان
 . داندیخود م

و زمان به ضد استابلشمنت پاکستان در حرکت اند اما  یاسیو س یاقتصاد یها تیبخش از واقع نکهیوجود ا با
 ینه خواهد داد و نم ریو ضد افغانستان را تغ یدشمنانهء ضد افغان استیاستابلشمنت پاکستان در قبال افغانستان س

 دهد. 
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 یرا در داخل و خارج برا عیمشکالت وس نیان دارد و ادر داخل افغانست ادیز یپاکستان کادر ها و اجنت ها یبل
 و کرده است.  تواندیکرده م جادیافغانستان ا

 و مجادلهء حق با باطل ادامه دارد و پاکستان باطل است.  ګحل: جن یها راه
در  یپاکستان یاجنتها دیتجر یها استیس یرګیامکانات پاکستان در افغانستان و بکار  لیدر تقل کیستماتیس کار

 افغانستان. 
 است.  یخطر صلح منطقو دیملت افغان و تمد یتراژید دیراستا شف شف کردن با پاکستان تمد نیدر
صلح و لو با تمام صداقت، پاکستان را از  یو پیشکش کردن طرح ها و تالش ها یاسیمصالحه س استیکه س نیقی به
 توقع کردن خطاء هم است.  نیخواهد داشت و چن افغان ضد، افغانستان ضد و صلح ضد باز نه استیس

پاکستان در انظار جهان و به  دیدرست و ضرورت بخاطر تجر یراه را پیمودن درست و ضرورت است؟ بل نیا آما
شود، چنانچه  یپاکستان عمل تیاز ماه اهګتوسط افراد کار کشته و عدم ا رګاصطالح اِتمام ُحجت کردن است. اما ا

به خاطر  دی. بابد و باکندیکرده و م یتا حال شده، جانب پاکستان از آن جانانه به نفع خود بهره برداردر اکثر موارد 
صلح و استقرار به مفهوم وارد شدن پاکستان به امر  نیسبب  تأم یخواهانه جانب افغان ریخ یروشها نیداشت که چن

 ک،یرا پاکستان اجازه  صلح و تفاهم ن شیدست نشاندهء خو یها روهګنه خود خواهد شد و نه  ریصلح و تفاهم  خ
 داد.  دخواه

 تیبپیوندد و  منجر شود، موفق یاالفغان نیتن هم به صلح و تفاهم ب کی رګا یبا ابتکارات صلح جانب افغان رګا آما
مقابله و  جابیا یینهاو حل  یراه طوالن نیکه ا توانمیم فتهګ نیقیرسالت است و قابل استقبال. اما به  یاست و ادا

قابل انکار است.  ریغ تیواقع کیبا استابلشمنت پاکستان  یارویراه حق و مجادله رو رفتنګاهداف حق و  لیتحم
 یدوامدار خود، دولتدار تیتقو جابیما ا طیدارد. شرا شتریتعمق ب جابیبخش از مطالب در ظاهر متناقض ا هیارا

شناخت و  ،یو کشف یاستخبارات یها رویدوچندان و سه چندان ن تیتقو ،یو نظام یتیامن یها روین تیخوب،. تقو
 یو محدود ساختن امکانات آن، استخدام کادرها یجانب افغان تیو نوکر فعال دشمن در ادارهء حاکم ریاجکشف 

 یاسیس یداخل نیکار با متحد تیکاذب پاکستان، کسب و تقو تیماه یافشا عیو ادامهء کار وس یضداهداف شوم پاکستان
ساختن  قنیاش و مت نیپاکستان از متحد دیتجر ند،و از جمله با ه یضد پاکستان یروهایکار با ن تیضد پاکستان و تقو

افغان ضد و افغانستان ضد پاکستان مردم منطقه و استقرار را خطر  یها استیجهان و مردم پاکستان امروز که س
 است.  یو اساس یجد
ملت افغان، مردم پاکستان امروز  یو صدور دهشت و ترور پاکستان سبب ادامه تراژید تیترب ل،یتمو جاد،یا استیس

 است.  یصلح جهان یو خطر جد
 دیپاکستان با رګطلب و دهشت  ګجن یبا دهشت و وحشت استابلشمنت پاکستان ریدوامدار از تقابل اجتناب ناپذ ګېآماد
 یجهان یستیمنطقه و ائیتالف ضد ترور نیافغانستان و متحد یکارو همه جانبه در برنامهء  عیوس یبا برنامه ها دیو با

 باشد. 
و بالخره پاپان دادن  رانګدهشت  نیبمب اتوم از دست ا دنیکش ،یستیسازمان ترور کیمانند  یاس ا یا اضمحالل

 خطر ترور و دهشت در منطقه است.  لیخطر و تقل یحل اساس یاز راهها یکیبه نام پاکستان  یدانهء سرطان نیبه ا
برسند  شیبه حقوق حقهء خو دیمنطقه با شیاند ریمنطقه، افغانها و مردم خ نیمنطقه، پشتونها و بلوچها در نیا مردم

 . ابندی ییرها دیبه نام پاکستان با یو از شر دانه و موجود سرطان
نه رسد،  جانب  شیبشري خو یآب ، معدن و تنظیم قوا جا، تا افغانستان به ادارهء نیدر زین رانیاستفادهء  ا سوء

 مشخص را دارد  ریتداب جابیملت افغان است که ا یاز ادامهء تراژید ریګد
 وجود ندارد.  یریګد انتخاب

 انیپا یب انیپا
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