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 نقش پاکستان در گسترش کشمکش ھای سمتی
  

رھبران شمال "عقيده کرده اند  که يک تعداد از اخبار و سايت ھای پاکستانی متعلق به دولت دست نشاندۀ پاکستان اظھار 

خواھد که مردم  دھد که پاکستان می اين نوع گفتار تفرقه افگنانه خود نشان می". مانع اصلی بھبود روابط با پاکستان اند

اگر رھبران شمال، جنوب، شرق و غرب کشور به . کشور ما را از ھم جدا سازد و وحدت ملی افغانستان را صدمه بزند

  . سوی بربادی سير خواھد کرده که در دام اسالم آباد بيفتند، کشور ب اکستان پی نبرند و يا اين پۀاين توطئ

ًت پاکستانی غرض ديدار به افغانستان آمده بودند و ظاھرا می خواستند که روابط دو کشور تا اندازه أچندی قبل يک ھي

ت مخرب يأاين ھ. ترويجی را سبب گرديدنداما به عوض تنش زدائی، تنش  . ای بھبود يابد و بحران کاسته شود

  .پاکستانی طوری صحبت کرد که ھدف شان فقط جنگ اندازی ميان سمت ھای مختلف افغانستان بوده است

رھبران پشتون افغانستان خواستار مذاکره با پاکستان ھستند، اما رھبران شمال که در دولت کار " پاکستانی ھا گفتند که 

اين کلمات آشکار جنگ اندازی بين مردم  شمال و جنوب کشور ". شديد تری نسبت به پاکستان دارند قفمی کنند مو

رھبران شمال " حسن نيت ھمچنان تبليغ نمود که بیت يأاين ھ. دھند است که ماھرانه پاکستانی ھا آن را گسترش می

، روابط دو کشور به آسانی بھبود نخواھد برای بھبود روابط با پاکستان جدی نيستند و نسبت نفوذ زياد شان در دولت

  ".يافت

 به وضاحت می بينيم که اين طرز کالم يک نوع تحريک پشتون ھای افغانستان عليه شمال است، بدين معنی که پشتون 

که صاحب شعور سالم   افرادی. ھای جنوب ھيچ گونه صالحيت ندارند و مردم شمال اختيار دار کل افغانستان اند

ند و به عمق تحريکات مقامات پاکستان پی نبرند، زود در دام توطئه ھای پاکستان می افتند و آتش نفاق را سياسی نباش

  .دامن می زنند

شود که ھشياری خود را از دست ندھند و به وحدت ملی کشور صدمه   ً مردم خصوصا اھل خبرۀ کشور تمنا میۀاز ھم

  . نرسانند

  

  

 

 


