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  خلیلزاد:
 

 تدرافغانستان غیر قابل قبول اس تهاسطح خشون
  
 

برضد منافع ملی  را اهتخشون این میدانند که خشونت های چهل ساله درافغانستان وعمال که یبخوب هاینرا هم 
مردم مظلوم و بیدفاع  باال اکاران مظالم گوناگون رتجنای  .معلوم هستند اند اساس گذاشته افغانستان
   .غیرقابل قبول استرام تخشون هاند ک حواض یبل .دنموده ان تعمیلربزو نافغانستا

پنداشته  ضروری اهتخشون قعومبه  علیه خشونتگران و رفع تامکافی نیست بلکه اقدا اهتیادهانی ازخشون تنها
ه مردم مظلوم و بیدفاع افغانستان تصادفی یلع خارجی انطالب و داعش و سایر تروریستراعمال خشونت با  .دمیشون

علیه مردم مظلوم و  را دخو یجنگ تعملیا اازآنج نستایرترو هو محالت ک لتموی عنیست بلکه گردانندگان، مناب
   .روشن است دسازمان میدهن نبیدفاع افغانستا

جلوگیری  را میبلعند وبرای بیگناه ملکی نافغا و صدها جنگ تحمیلی بیگانگان روزانه حیات ده ها
به عمل  دافغانستان بیرحمانه جریان دارن  مردم مظلوم و بیدفاع هعلی هک جنگ این نبار وخونی تخشون اعمالزا

  .تاس زنیا فوری و راسخ هقاطعان
میالدی درگرما گرم حمالت القاعده ازمراکزتعلیمی پاکستان باالی  2001دریازدهم سپتمبر هزمانیک همه بخاطر دارند

گفته  یپاکستان بوش به جنرال مشرف ججورررییس جمهو  ،دبو تصورت گرف امریکا آسمان خراشهای نیویارک
یم هخوا ربه عصر حج ار نپاکستا دهمکاری نکنن بما مسبود که اگر پاکستان در مبارزه علیه تروری

کوتاه ترین مدت فقط  ابود که ب  رییس جمهورجورج بوش به جنرال مشرف پاکستانی آن اخطار درنتیجه  .دفرستا
یج اتن یمیالد 2001یازدهم سپتمبر زبعد ا .دنتبرداش ازافغانستان ار یطالب وچل تمام کلم هفته کی ظرفرد

توان مقابله  حدین آنتمو  دربرابرماشین نظامی امریکا آنان نشان داد که طالبان و چلیان واضحأ  امریکا عقاط دکرلعم
   .را ندارند

با نیروهای واقعی و وسیع  ددر برخور نخارجی درمسایل افغانستا مسهی نسهمدارا نبعد ازسقوط طالبا مگرمتاسفانه
فاسد رعناصر ب یجامعه جهان برعکس .دپشت پای زدن دارند وداشتند  اکه صالحیت و صداقت ادارۀ کشور ر ملی

 تکیه نمودند.  درنامنفعت د أمیقمست یو خونریز گعمال جنگ افروز که در تداوم جنو
هست و بود باقیماند  تمامومجددأ با حمایت جامعه جهانی بقدرت رسیدند  یجنگ نجنایتکارا زنجیر این

   .بین المللی غارت کردند سرشار بشمول کمکهای را کشوررد موجود
برای  ار یدمساع فرصت هیچ رکشو مردم و توده های وسیع واقعی مردم افغانستانجهانی به نمایندگان  هجامع

را در  نو جنگ افروزا گکلم جن مردم میتوانستند دند تارکن زمینه سازی انکشاف سالم ملی
انتخابات نمایشی ریاست جمهوری و پارالمانی با مصارف هنگفت هم  هچند بارک  ندرافغانستا .برمیچیدند افغانستان

   .روشن است وموجود  نمستندأ جعلی بوده است که نتایج آنا دان هورت گرفتص
، دمیکنن کردند ونهنظام فاسد کنونی درافغانستان توده های وسیع مردم کشور در انتخابات شرکت نچنین  با موجودیت

       .ناممکن است نافغانستا رد یتطبیق دیموکراس عوض درچنین
حکم روایی  ارگ کابلرد طی هژده سال گذشته اهیخارج فاسد اداره سفارش

در   ،دسازن رفع را افغانستان نیازمندیهای عاجل مردم دو نمیتوانن دنتنتوانس دنتهس دفسا در غرق دخو دارند
افغانستان  گجن شما میداند که .تاس هگردیدروسیعت بیشتر هرچهردر کشو دامنه خشونت فساد دولت کنونی هنتیج
باید  دبنظر میرسن ناممکن بکاربر طرزالعملهای موجود وسایل و تداوی آن با که دبدل گشته انه زخم ناسورمب ناکنو

   .دعوض شون
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ازبین رفته  کامأل قدرت سیاسی شان یمیالد 2001در سال  هک یو چل بطال نآ هک اینست روشن اکنون سوال
مال  هبآنک  ؟دها حمایت و حفاظت شدنیتوسط ک  ؟ددنوبرفته  کجاب حاکمیت بربری شان بعد ازسقوظ  ،دبو
بنام مرده پیامها   درعقب پرده نافغانستا گجن اصلی گردانندگان رمگ دطالبان سالها قبل مرده بو نام نهادررهب رعم

با سرکشیدن ازاستراحتگاه های  هدوبار زنده شدند و چگونه مرده نطالبا .درا کی صادر میکردن ی متعدداو خطبه ه
   ؟دناه دقدم علم نمو افغانستان یبرا یبحیث بدلیل قدرت سیاس  وکشورهای حوزۀ خلیج نپاکستا یس آآی ای

این حقایق در مورد طالبان نتایج به اثبات میرسانند که طالبان وسیله دست بیگانه هستند و نیروی مستقل سیاسی و 
ماهیت خوشنونت  که دنشان میدهنرا  ختل یاواقعیته این نفراوا کاسناد و مدار .ملی شمرده نمیشوند

میز مذاکره "  دورب بآنکه طالبان درقطر و ماسکو .دطالبان هیچگونه تغییر نکرده ان وعلم ستیزی  ستیزی نز ربا
و   مکاتب پی در پی و سوختاندن  مردم بیگناه ملکی لبه قتل و قتا کشور درداخل مگر  ،دان صلح" نشسته

   .ده میدهنادام بیرحمانه افغانستانرد سمدار
گی  جانب امریکا اعالن آمادهزا هبجزاینک ،تبا طالبان گذشته اس اامریک شش دورمذاکرات درطی چندین ماه اخیر

شش  نشست بدون تامریکا میتوانس ااینکار ر و  ،نموده اند تکرارأ اعالم افغانستان از را شا قوای نظامی جخرو
مندرح  یو خونریز گمهم قطع جن سه مواردرمگر د  ،دکنن نبا طالبان اعال یریود

   .است هصورت نگرفت ۀقابل مالحظ تپیشرف هیچگونه اشم ادراجند
در تداوم  بحیث وسیله بیگانه ن، طالبادنرندا ار حجنگ و صل یتصمیم گیر تخود استقاللیزا طالبان بهمگان معلوم که

رقیب  یدولتها  ،تنشان دهنده آنس واضحأ توسط طالبان خود  "حصل" عدم پذیرش مکرر اجندا .عمل میکنند جنگ
تصمیمگیرنده  حعدم پذیرش اجندا صلرد دهستن ارتباطرد ندرعقب پرده با طالبا که و روسیه بخصوص پاکستان

کمک  صلح به تأمین امر بنأ صلح با تدویرچنین نشستها برمورال دشمن می افزایند ونمیتوانند .هستند نه طالبان
       .دنماین

گویا ازخاک افغانستان فعالیتهای تخریبی علیه دیگر کشورها  که دمیگوین نمورد اماده گی طالبارد هباید عالوه نمود ک
وجود ندارند که با احیای  هم هیچ منطق قابل قبول وتظمین واقعی .صورت نمیگیرند صرف حرف میان خالی اند

و روسیه نتوانند ازخاک افغانستان برضد کشورهای غربی پاکستان   ،ندرافغانستا نمجدد قدرت سیاسی طالبا
   .استفاده نکنند وهندوستان  بخصوص امریکا
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