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 را تخریب میکند! صلح ما پاکستان پروسه  
 

 گفت و گوافغانستان همه خواهان صلح و ثبات اند و از سالها بدینسو است که مقامات افغانستان در تالش  باشندگان
و با ایجاد شورای عالی صلح در این راستا به دست آورد  می باشندصلح با مخالفان مسلح دولت افغانستان   های

های زیاد نائیل آمده است که از جمله برگشت گروه های کوچک مخالفین مسلح داخلی که نظر به بعضی از اختالف 
با صحبت  می باشندنظر ها از دولت ناراض بودند. شورای عالی صلح که متشکل از اشخاص با نفوذ جامعه ما 

برگشت این گروهای ناراض را به خانه هایشان، پیوستن آنان با دولت و شریک  ه  زمینشان توانستند  ه  عالمانهای 
 ساختن این قوائی بشری در بازسازی افغانستان میشود یاد آور شد.

 

گرچه با مصارف هنگفت که شورای عالی صلح در راستای برقراری صلح و ثبات در کشور نموده است، 
آورد های به مراتب بهتر از این را داشته باشیم ولی متأسفانه که تعداد زیادی از قوماندانان طالبان میتوانستیم دست 

استخبارات نظامی به شمول مال عمر رهبری این گروه در النه های تروریستی خاک پاکستان و در گرو سازمان 
زندگی میکنند. شورای عالی صلح برای تامین ارتباط با این مخالفان مسلح دولت نیاز به  آی. اس. آی.پاکستان 

همکاری صادقانه پاکستان دارد. از همین لحاظ است که بارها مقامات افغانستان از پاکستان به عنوان کلید صلح یاد 
صلح به  ه  پروسهمکاری پاکستان با هم پیرامون  یانامه آورشده اند که مدت ها پیش در نشست سه جانبه لندن توافق 

امضا رسیده بود ولی متأسفانه بجای همکاری ها کار شکنی های آن کشور بیشتر گردید. دیگر مردم افغانستان از 
صلح ما به ستوه آمده اند. اینک دولت  ه  پروسپالیسی های دوگانه پاکستان و امتیاز گیری های این کشور از 

با طالبان در کشور قطر هستند که این کار شورای عالی صلح یعنی قطع نمودن  گوگفت و افغانستان در تالش 
ها پیرامون صلح با  گفت و گوو مساعد شدن زمینه  افغان هاصلح ما  سه  امتیاز گیری های پاکستان از آدرس پرو

 نمایندگان واقعی طالبان است.
 

است حاال در پی انتقام از  پاکستانی ها خوش نخورده  به مزاج افغان هایقیناً که این حرکت شورای عالی صلح ما  
دولت افغانستان بر آمده و بر خالف تمامی موازین بین المللی روزمره چندین فیر موشک را بر عالوه انتحاری ها، 

نی به داخل خاک افغانستان اعزام می نمایند که بدبختانه از اثر آن چندین فرد بیگناه به شمول کودکان و زنان قربا
 این گونه دست اندازی ها و مداخالت بیشرمانه می شوند.

 

پاکستان که خود بنیاد گذار طالبان در افغانستان و همچنان حامی و پناه دهنده خوبی برای تروریستان سر شناس  
اکنون با شدت تمام تر می خواهند که روند منتج به صلح کنونی را که دولت افغانستان در پیش  می باشدجهان 

رفته، تخریب و با تسلیح و تمویل آنعده از طالبان که ابزار های واقعی دستگاه استخباراتی آن کشور قلمداد می گ
عده طالبان مسلح  شوند و آشتی ناپذیر تلقی می گردند، سد زخیم در برابر این پروسه پدید آورند و از سوی دیگر آن

گوش نداده، از ویرانی کشور خویش دست برداشته اند  آی.آی. اس.  استخبارات نظامی پاکستان که دیگر به فرمان
صلح را نشانداده اند با به زندان انداختن و از بین بردن آنان می خواهند که این روند  ه  پروسوعالقه مندی پیوستن با 

شار قرار داده غیر مستقیم بعضی از نمایندگان طالبان را تحت ف ه  نچه در این اواخیر باز هم بگونرا عقیم سازند چنا
 پیروی نمایند.  آی. اس. آی.اند تا باز هم از 

 

جامعه جهانی و باالخصوص ایاالت متحده امریکا که اکنون برای از بین بردن تروریزم و کمک به مردم  بناءً 
ایجاد  افغانستان آمده اند و می خواهند که ثبات را در افغانستان تأمین و امنیت را در این کشور برگردانند باید با

فشار بر پاکستان، دولت مردان آن کشور را وادار نمایند تا دست از مداخالت و دست اندازی هایش در امور 
 .برسدصلح افغانستان به ثمر ه  پروسافغانستان برداشته و بگذارند که 

 
 پایان

 

 
 


