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 ود؟شیخالص م یوسخنگو میهمه ق نیافغانستان چه وقت ازشر ِّ ا میتی
 

 شده است «طرفیب»حکومت کیافغانستان خواستار  پاکستان در صدراعظم
خود بشناسد و هنوز تا یجهان یمقامِّ رسم چیه یول  هودهیب به او نگفته است که حدِّ

 .نسازد گرید کشورِّ  کی در حکومت لِّ یرا مگسِّ دوغِّ تشک خود
درجهان به ابتذال امروز استحاله نکرده بود  استیبود که کارِّ س یروزگار

 گریامورِّ د ازمداخله در ان روزگار نِّ یصاحب تمک و نیسنگ استمدارانِّ یوس
آنروزگارسه  یالملل نیب یاستهایس در . جنگِّ سردکردندیم یها خوددار کشور
 :محسوس وملموس را مشخص کرده بود لیتما

وگاه درارد شیبود که رقبا کایامر یسرکردگ به یغرب یاردوگاه کشورها نُُخست
اُردوگاه ُصلح »را خود یول خواندندیم «زمیالیاردوگاه امپر»مخالف آنرا

 .دندینام یم «زمیالیوسوس
 لیاوا اواخردههٔ پنجاه و ها در که بعد زمیالیواردوگاه سوس زمیالیامپر اردوگاهِّ 

 نیا دیدیمائو م یها شهیاند نکیجهان را ازع یتهایواقع که هنوز نیدههٔ شست چ
ه پس ک داده بود لقب«زمیالیامپر الیسوس»را اُردوگاه زمیالیاردوگاه صلح وسوس

 صل متبارزِّ را ا کایبا امر یدوست و دیدست کش یانقالب یانهایهذ از زیمائوتسه تونگ ن نینکسن به چ یخیتار سفر از
 نیچندان بد یول کندینم یدست دراز ها کشور گرید یامورداخل در نیکه چ بود یمدع ساخت و خود یخارج استِّ یس

ن الرحما بیمج خیبا ش نگرفت و نظــر مردم را در یطلب یآزاد لیُ تما شیبنگله د یهنگامِّ ازاد و نماند اصل وفادار
به اردوگاه  ها کشور از یمشخص بود برخ صف ها آن روزگار به هرصورت در مخالفت نمود. اکستانبه نفع پ

راهِّ »اکه به اصطالحِّ روسه منی و ر؛حبشهیالجزا در یچپ یها ودتاک یبرخ رشتهٔ ارتباط ُمحکم کرده بودند و زمیالیامپر
 یها هم به نام کشور یبرخ بود. و دهیبرگز را یدولت یدار هیسرما راهِّ ُرشد امر قتِّ یحق در و«یدار هیرسرمایُرشدغ

 یدولت یدار هیبودند. سرما فیرد نیهم هند در و ایزیداده بودند که افغانستان؛ اندون لیصفِّ جداگانه تشک متعهد ریغ
ود ب یهمان فساد ادار نیافگند و ا را ازپا ها دولت نیپرورده بود ا فاسد و بطنِّ خود دفترساالرانِّ رشوه خوار که در

 یاَبَرقدرتِّ ب گانهی کابهیچترامر رِّ یز ردوگاه غرب را وا با سقوط روبه رو کرد باالخره زین را یکه نظام شورو
 گریکه د یورد.متحدانِّ سابقِّ شوروآ بَوجود یهانج استِّ یس در تازه را یهایصف بند ینوع بــــدل کرد و بیرق

 ناتو و کایرام یپر به اردو کهیپر کهیبه وجود آورده بودند  یمستقل مل یدولتها جسته و رونیب یاستعمار ازحلقهٔ 
روسِّ به خ یجهان استِّ یس در و دیقرارگرفته بود درالکِّ خود خز هیکه درخطر تجز هیروس فی.دولت فدراتوستندیپ

قدرتِّ  کیبه  ائوپنگیاز دن س که بعد زین نینداشته باش.چ توهم بامن کار من باتو کارندارم و یعنیاخته بدل شد 
 .دیچشیم را قایافر و ایآس درتازه مزهٔ نفوذ خپ وُچپ  و بدل شده بود یبزرگِّ اقتصاد

باط انض که نظم و ها میتنظ یبدون هرگونه رقابت به مقام رهبر رانیا پاکستان و در کهیبا رهبران مغرور یافغانها
 ـوهٔ یگرفتند که م میدو کشور تصمهر ــنیا و شدند رانیا پاکستـــان و شکارِّ  ینداشتند پس ازسقوطِّ شورو یحزب
اکستان پ افغانستــــان بدل کردند و ــمیتی ینگوسخ و ــمیرا به ق خود و ندیچنگِّ افغانها بربا را از یشورو بر یروزیپ

 عیدرفش دفاع ازتش زین ــــرانیا ندارند و یقدرت سهم رشد کــه قدرت به دست تاجک ها افتاده وپشتونها د یمــــدع
 تیقـــدرت به حساب قوم رفت و انیم از یقـــدرتِّ دولت در تیکفا و تیموضوع صالح بیترت نیبد برافراشت و را

تان کامالً افغانس استِّ یس را در یطرفیاصل ب و دیپاکستان با نظامِّ طالبان کامالً به مقصود خود رس .دش میومذهب تقس
هند  خود بِّ یرق با افغانستان را یاسیس رابطهٔ  و داندیذ خود منفو یعیافغانستان را حوزهٔ طب نیبنابرا و بُرد نیب از

 .صدمه زده است
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رساند ب یالملل نیب مجامع که دادِّ افغانستان را به ندارد انیخارج نفوذ وفارغ از رومندیخارجهٔ ن ریوز کی افغانستان
 هردو آزاد رانیا نفوذ پاکستان و زنــــــدان از افغانستان را ندوبرحال ک همه را با یدوست یعنعنو یطرفیآن ب و

 استمدارانیس.دهدیرخ م یخیفاجعهٔ تار نیافغانستان بزرگتر یبرا فتدیحال اگر قدرت به دستِّ طالبان ب نیدرچن سازد.
 یمذهب و یقوم استِّ یکار افغانستان را از خطِّ س هر قبل از و رندیبگ نظـــــــر موضوع را در نیا تِّ یجوان حساس

ملت به  نیکه ا ندیوانما هیروس و رانیا ،پاکستان ،کایبه امر و حاکم سازند را تیکفا و تیاهل پِّ یپرنس و آرند رونیب
 فروشد. ینم کشور چیبه ه و متیق چیبه ه را خود یمل تِّ یثیغرور وح یمدت محتاج است ول دراز یحساب جنگها
 یاختالس شدهٔ خارج یدرجهٔ نخست همه کمک ها در است و یاسیوس یاقتصاد یاصالحات فور ازمندِّ یافغانستان ن

م مرد افتهٔ یخلل  به محاکمه بکشاند که اعتمادِّ  اشخاص مسؤول را و بدهد نجات دیبا یانفراد یرا ازچنگال غصبها
  شود. اءیاح

 االبصار یاول ایفاعتبروا 
 نگارگربرمنگهم 2۰1۹ آگست۴
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