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 ماسی دولت اجیر پاکستانیپلود
 

 !قای مژدهآ
 ندارد.  کیتباز ربطیکیتباز وغیر کربه کر لوماسییپد اینباید عرض شود که مؤفقیت و شکست  مژدهخدمت جناب 

یم و چافغانستان می پی اطراف قضایای جنگ در هم بر هنوز ما در تعریف نظام است، بدبختانهما  مشکل اساسی اولً 
 نمی گویم.در مورد آن اصل حقیقت را 

 

افغانستان مولود رقابتهای بین المللی و منطقوی بوده و پاکستان بحیث یک دولت اجیر وسیله پیشبرد اهداف  جنگ در
  خارجیها است.

 

 این حالت بر حکمروای تحت الحمایۀ خارجی فرق کلی وجود دارد.یک  زعامت ملی وو نقش یک  دربین عملببیند 
صدق  ستا که بحیث وسیله دست پاکستان افغانستان بشول طالبان - حکمروایان تحت الحمایۀ خارجی پاکستان تمامی

 ایهبه سمبول پلوماسییدمؤفقیت وشکست  درصورت داشتن حکمروا تحت الحمایۀ خارجی در یک کشورمیکنند. 
 . ه ملتن آنرا رهبری میکنندتیاتر  انحمایتگردر اصل  و تعلق ندارد مانند پاکستان حت الحمایۀ خارجیت یانحکمروا

 

 درمحروم ساخته اند. نظامیهای موجود مدبرافغانستان، کشور را از داشتن زعامت ملی  وضع جنگی چهل ساله در
ومطابق هدایات حمایتگران خویش عمل گردیده  انتصاب ها یبدستور خارج کهحکمروایان اند و پاکستان افغانستان 

 . میکنند
 

شکست  یپلوماسیرا دردس پاکستان انگلیسها مؤس توانستد زعامت ملی داشتند از خود افغانهاکه هنگام صد سال پیش 
    آزادی افغانستان را در لندن به اهتزاز آوردند.  ند و بیرقبده

 

ً ثانی قربانی قط فنها صلحدوست این جنگ را آغاز نکرده اند. افغانها افغا ، جنگ بیگانه گان است وافغانستان در جنگ ا
با موجودیت چنین وضع مردم افغانستان در تأمین  د.نبکار برده میشو صرف بحیث مواد سوخت و جنگ بیگانه است

 ندارد.  یصلح و قطع جنگ نقش
 

میالدی از  2001در نوامبر  عدهآن ،باور ندارندافغانها  وال برخالف تصورات بزدلنه عدۀ که به نیروی وهمت ملی
گویا با موجودیت قوای امریکا و ناتو در کشور  انستان با خوشی استقبال کردند کهورود قوای امریکا و ناتو در افغ

ستان ت پاکمگر برعکس در طول تاریخ حیا امان میباشند، در امور داخلی افغانستان درو طالبان از مداخله پاکستان 
برای پاکستان میسر نبوده است. پاکستان در موجودیت قوای  اعد مداخله و تصرف خاک افغانستانت مسصچنین فر

در داخل خاک افغانستان با سیم خادار اعمار با افغانستان خوئ امریکا و ناتو با اطمینان خاطر سرحد دلخوا خود را 
      نمودند.

 تشکر. 
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