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اخترمحمد یوسفی

میراث خوب؟
داکتر زلمی خلیلزاد نمایندۀ وزارت امور خارجه امریکا دریک سخنرانی ویدیویی از قطر به مخاطبانش در واشنگتن
گفته اند ":ما می خواهیم یک میراث خوب در اینجا (افغانستان) بجا بانیم .ما در پی بریدن و فرار کردن (از افغانستان)
نیستیم .ما در تالش توافق خروج نیستیم ".
سیرطبیعی پدیده های اجتماعی -سیاسی براساس قانون مندیهای خود مرتبطأ عمل مینمایند ،مسایل جنگ وصلح
افغانستان هم ازاین قاعده استثنا نمیباشند .جنگ درافغانستان را خود افغانها آغاز نکرده اند و این جنگ ،جنگ تحمیلی
بیگانگان است که نخست طی سالهای  1970میالدی در نتیجۀ رقابتهای بین المللی بین شوویها و امریکا-غرب با
تأسیس مراکز تعلیمی تروریستان در پاکستان آغاز گردیده است که این جنگ تا هنوزهم بیشتر ازپیش با شدت
وخونریری عام و تام وحشیانه آن در افغانستان جریان دارند .
بلی درست میراث خوب امریکا دیروز و امروز نیازعاجل و مبرم مردم افغانستان است .زنده ها برای میراث
خوب احتیاج دارند نه مرده های قبرستانها .میراث خوب امریکا بمثابۀ نوش دارو بعد از مرگ
سهراب ارزشی ندارد .افغانها هر روز شهدا گلکون کفن بیگناه این جنگ شوم را دفن میکنند .این جنگ
.
رقابتی شوم خارجیها پدروطن افغانها را به قبرستان خود شان تبدیل نموده است
در جنتری افغانستان هیچ روزی هم وجود که جنگ خون افراد ملکی وبیگناه افغانها را نه ریزانند .افغانها و کشور
شان بجز قربانی دراین جنگ بیگانگان هیچگونه منفعت ندارند ،بلکه افغانها بیگناه بخصوص افراد ملکی و تأسیسات
عامه کشورشان بحیث مواد سوخت این جنگ خونین تمام عیاراست .به تصاویر حقیقی این جنگ بیطرانه
کنید درنتیجه تداوم این جنگ تمام هست وبود زندگی مردم افغانستان حریق کرده است .
مثل عالیست که میگویند سال نیکو از بهارش پیدا است .آرزوها و خواسته ها اجتماعی – سیاسی امریکا-ناتو و پیاده
کردن آن آرزوها وخواسته های ایشان درعمل دو چیزی متفاوت اند که برای تحقق آن با تجارب وعملکرد گذشته،
جریانات اعمال جاری با پیشبینهای ممکن عملکرد آینده رابطۀ ذات البینی دارند .صلح در موجودیت شدت و تداوم
جنگ طوالنی وداشتن مواضع متضاد بازیگران آن امر آنی و تصادفی نیست .اسناد شواهد فراوانی وجود دارند
که بدست آوردن صلح پایدار درافغانستان با این ساده گی و آنهم با اشتراک روسیه و پاکستان بکلی ناممکن و
بعید است .

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اوأل در مورد نقش روسیه باید عرض شود که شوروی ها (روسیه امروزی) چهل سال قبل دردیسمبر  1979میالدی
تجاوز نظامی خویش درافغانستان به بهانه پیشروی امریکا وغرب درمنطقه آسیا «روسیه انرا ساحه نفوذ حفظ منافع
خود میشمارند» آغاز کردند .نقطه عطف جنگ شوروی درآنزمان موجودیت تنظیمهای «جهادی» افغان مقیم پاکستان
و ایران بودند که از حمایت مالی  -نظامی غرب بخصوص امریکا و اعراب خلیج برخوردار بودند .روسیه -شوروی
بعد از سپری نمودن بیش از ده سال حضور نظامی خویش درافغانستان درحالیکه جنگ و خونریری درافغانستان با
شدت آن ادامه داشت غیرمسوالنه و ناجوانمردانه ازمیدان جنگ فرار نمودند .در مدت سی سال اخیر روسیه درضدیت
با امریکا و ناتو بجز فروش تجارتی طیارات هلیکوپتر شان به ناتو برای قطع جنگ درافغانستان هیچگونه همکاری
نکرده اند.روسیه دراعمار مجدد افغانستان و ترمیم مخروبه های جنگ که قوای نظامی اشغالگر ایشان در جنگ
افغانستان تخریب نموده بودند کمک نکرده اند ،بلکه برعکس با تأمین روابط همکاری مخفی با پاکستان وطالبان
علیه افغانستان پرداختند که اکنون روسیه یکی از اجزای مثلث شیطانی متحد پاکستان است.
ثانیأ پاکستان در طی بیش از شش دهه با امکانات روابط ذوالجوانب اختطاپوتی وابن الوقت خویش با کشورهای متعدد
جهان ازجمله کشورهای غربی  -امریکا ،چین ،روسیه و اعراب خلیج بحیث مرکز پخش افراطیت با مهر "مذهبی
اسالمی" و تروریسم بین المللی فعالیت مکنند .پاکستانی بحیث دولت اجیر درطی سالهای  1980میالدی باکمکهای
مالی-نظامی غرب و اعراب بنام "جهاد اسالم" خارج از تصورمیدان جنگ را علیه شورویها را در افغانستان چنان
گرم گردانیده بود که دشمن اصلی شوروی-روسیه شمرده میشد ،مگر اکنون همان پاکستان ضد شوروی سالهای
 1980و  1990میالدی با  180درجه تغییر درسیاست و قیافه ازمتحدین روسیه -شوروی اند که تمرینات مشترک
نظامی را یکجا انجام میدهند .هزاران سند غیر قابل انکار وجود دارد که پاکستان هیچگاهی درامر تامین صلح پایدار
برای افغانستان صادق نبوده واکنون هم صادقانه همکاری نمیکنند .درواقعیت امر جنگ درافغانستان بحیث گاو شیری
برای پاکستان است .پاکستان بخاطر موجودیت مهاجرین افغان در نوار مرزی آنطرف خط دریورند (سرزمین غصب
شدۀ افغانها ) ازمنابع متعدد بین المللی ساالنه میلیونها دالر کمک بنام مهاجرین افغانستان بدست می آورند .به این
عکس با دقت نگاه کنید مهاجرین افغان در پاکستان با چنین وضع بد و فالکتبار زندگی میکنند که اثار ازکمک های
بشری به مهاجرین افغان دیده نمیشوند.

با ورود قوای ناتو در سال  2001میالدی روسیه ،چین و پاکستان بحیث مثلث همکاری ازمخالفان سرسخت حضور
قوای نظامی امریکا و ناتو درافغانستان میباشند .روسیه و چین باوجود نقش علنی تروریستی پاکستان علیه
افغانستان را روزمره مشاهده میکنند مگر ازطرحهای پاکستان و طالبان در مورد خروج قوای
امریکا وناتو ازافغانستان حمایت میکنند .
با سقود پالن پنج فقرۀ صلح سازمان ملل متحد درسال  1992میالدی درافغانستان که ناشی از اثر خیانت و فرار
روسها از میدان جنگ ومداخلۀ صریح پاکستان و ایران در امور داخلی افغانستان صورت گرفت،
پاکستان بکمک غرب و اعرب خلیج دربوجودآوردن حکمروایی وحشیانه تنظیم های «جهادی »وطالبان در
افغانستان نقش اساسی داشته وتا هنوز هم دارند .پاکستان از سال  1992میالدی ببعد با تأسیس حکمروایی های حرج
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ومرج درافغانستان توانسته وضع را بنفع خویش چنان مساعد گردانید است که آزدانه مهره های خود را درتمام
ساختارهای نظام دولتی بخصوصی در نیروهای امنیتی افغانستان جابجای نمایند .مثأل امکانات خرابکارانه پاکستان
درداخل نظام دولتی افغانستان چنان وسیع اند که پاکستان میتوانند با بسیارآسانانی عملیات خرابکارانه خود
را درهرجای از افغانستان که خواسته باشند حتی به درواه های ارگ شاهی در مرکز شهر کابل انجام دهند .پاکستان
با امکانات وسیع دست داشته خویش که توسط مهره های خود درساختارنظام دولتی وگروپهای تروریستی دارند
ازکمک دوستانه هندوستان برای افغاانستان جلوگیری میکنند .با ازبین بردن حاکمیت طالبان درسال  2001میالدی و
حضور قوای نظامی امریکا – ناتو در افغانستان پاکستان توانسته اند که دیوارسیم خاردار خود را ده ها کیلو متر در
داخل خاک افغانستان اعمار نمایند .

این حقیقت اکنون به هیچ کس هم پنهان نمانده است که "طالبان" اسم مسعار جنگ پاکستان علیه افغانستان است.
پاکستان جنگ در افغانستان را دربدل ریختاندن خون هزاران افغان بیگناه با مارکهای "جهاد" و "طالب" که النه های
تربیه ،نظارت وحمایت مستقم آنان تحت نظر آی ایس أی در مدارس پاکستان است ادامه میدهند .پاکستان با وجود
آنکه امکانات وسیع باالی طالبان مزدور خود را دارند ،چند تن طالب اجیر خود را به مذاکرات "صلح" در قطر،
ماسکو ،پیکنگ میفرستند مگر در عین وخت ادامه مذاکرات "صلح" جنگ و خونریزی را درافغانستان بشدت و
حشت آن روزمره به پیش ادامه میبرند .
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مردم مظلوم و بیدفاع ملکی افغانستان با وجود حضور پر قدرترین قوای نظامی ناتو و ایساف در کشور شان همه
روزه جنازه های شهدا و فرزندان خود را به شانه شان حمل و دفن میکنند .جوانب خارجی وعمال داخلی جنگ
درعمل برای صلح پایدارمتعهد و متعقد نیستند .هریک از بازیگران خارجی بخصوص ایران و پاکستان که منافع
خویش را در تداوم جنگ افغانستان میبینند بدون در نظرداشت کوچکترین توجه به منافع ملی و حیات انسانها در
افغانستان اهداف شوم خود را دنبال میکنند .
نابود باد جنگ و جنگ افروزان در افغانستان عزیز .
به امید وحدت و همبستگی مردم افغانستان عزیز .

د پاڼو شمیره :له  4تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

