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 ؟میراث خوب
 

بانش در واشنگتن طارانی ویدیویی از قطر به مخنخامریکا دریک س خارجه رامو تداکتر زلمی خلیلزاد نمایندۀ وزار
ما می خواهیم یک میراث خوب در اینجا )افغانستان( بجا بانیم. ما در پی بریدن و فرار کردن )از افغانستان(  ":گفته اند

 ." منیستیم. ما در تالش توافق خروج نیستی
عمل مینمایند، مسایل جنگ وصلح  أطسیاسی براساس قانون مندیهای خود مرتب -سیرطبیعی پدیده های اجتماعی

و این جنگ، جنگ تحمیلی  افغانها آغاز نکرده اند خود را اعده استثنا نمیباشند. جنگ درافغانستانافغانستان هم ازاین ق
با  بغر-امریکا شوویها و بین در نتیجۀ رقابتهای بین المللی  الدییم 1970نخست طی سالهای   هک بیگانگان است
هنوزهم بیشتر ازپیش با شدت  تا  گاین جن هآغاز گردیده است ک پاکستان رتعلیمی تروریستان د زتأسیس مراک

   .جریان دارند ندر افغانستا نوخونریری عام و تام وحشیانه آ
زنده ها برای میراث  .تاس مردم افغانستان و مبرم نیازعاجل زدیروز و امرو  میراث خوب امریکا درست بلی

نوش دارو بعد از مرگ  میراث خوب امریکا بمثابۀ. اقبرستانه یها مرده نه ددارن  احتیاج خوب
این جنگ . را دفن میکنند شوم این جنگ ههر روز شهدا گلکون کفن بیگنا اافغانه. ددارن یشارز بسهرا

 .       تتبدیل نموده اس شان دخو نپدروطن افغانها را به قبرستا خارجیها شوم رقابتی
افغانها و کشور   .ندنازرا نه ری افغانها د که جنگ خون افراد ملکی وبیگناهوجو هم روزی هیچ  در جنتری افغانستان

و تأسیسات  یافغانها بیگناه بخصوص افراد ملک ه، بلکدهیچگونه منفعت ندارن ندراین جنگ بیگانگا یبجز قربان نشا
طرانه جنگ بی این ویر حقیقیاصبه ت .تسارمواد سوخت این جنگ خونین تمام عیا حیثبشان رکشو هعام
   .تاس هکرد حریق نمردم افغانستا زندگی بودو تمام هست گجن این درنتیجه تداوم کنید

و پیاده  ناتو-اامریک یسیاس – آرزوها و خواسته ها اجتماعی .مثل عالیست که میگویند سال نیکو از بهارش پیدا است
تحقق آن با تجارب وعملکرد گذشته،  برای درعمل دو چیزی متفاوت اند که ی ایشاناآرزوها وخواسته ه نآ نکرد
اعمال جاری با پیشبینهای ممکن عملکرد آینده رابطۀ ذات البینی دارند. صلح در موجودیت شدت و تداوم  تانجریا

وجود دارند  ینفراوا دشواه داسنا .امر آنی و تصادفی نیست نوداشتن مواضع متضاد بازیگران آ یجنگ طوالن
و  نناممک بکلی نپاکستا روسیه و و آنهم با اشتراک یبا این ساده گ افغانستانبدست آوردن صلح پایدار در هک

   .است دبعی
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  یالدیم 1979 سمبری( چهل سال قبل دردیامروز هیها )روس یعرض شود که شورو دیبا هیاوأل در مورد نقش روس
انرا ساحه نفوذ حفظ منافع  هیروس» ایوغرب درمنطقه آس کایامر یشرویدرافغانستان به بهانه پ شیخو یتجاوز نظام

پاکستان  میافغان مق «یجهاد» یمهایتنظ تیوددرآنزمان موج یآغاز کردند. نقطه عطف جنگ شورو «شمارندیخود م
 یشورو -هیبرخوردار بودند. روس جیو اعراب خل کایغرب بخصوص امر ینظام - یمال تیبودند که از حما رانیو ا

درافغانستان با  یریجنگ و خونر کهیدرافغانستان درحال شیخو یور نظاماز ده سال حض شینمودن ب یبعد از سپر
 تیدرضد هیروس ریسال اخ یجنگ فرار نمودند.  در مدت س دانیو ناجوانمردانه ازم رمسوالنهیشدت آن ادامه داشت غ

 یهمکار چگونهیقطع جنگ درافغانستان ه یشان به ناتو برا کوپتریهل اراتیط یو ناتو بجز فروش تجارت کایبا امر
در جنگ  شانیاشغالگر ا یامنظ یجنگ که قوا یمخروبه ها میدراعمار مجدد افغانستان و ترم هینکرده اند.روس
با پاکستان وطالبان  یمخف یروابط همکار نینموده بودند کمک نکرده اند،  بلکه برعکس با تأم بیافغانستان تخر

 متحد پاکستان است.    یطانیمثلث ش یاز اجزا یکی هید که اکنون روسافغانستان پرداختن هیعل
متعدد  یبا کشورها شیوابن الوقت خو یاز شش دهه با امکانات روابط ذوالجوانب اختطاپوت شیب یپاکستان در ط أیثان

 یبا مهر "مذهب تیمرکز پخش افراط ثیبح جیو اعراب خل هیروس ن،یچ کا،یامر - یغرب یجهان ازجمله کشورها
 یباکمکها  یالدیم 1980 یسالها یدرط ریدولت اج ثیبح  یمکنند. پاکستان تیفعال یالملل نیب سمی" و تروریاسالم

را در افغانستان چنان  هایشورو هیجنگ را عل دانیغرب و اعراب بنام "جهاد اسالم" خارج از تصورم ینظام-یمال
 یسالها یمگر اکنون همان پاکستان ضد شورو  شد،یشمرده م هیروس-یشورو یمن اصلبود که دش دهیگرم گردان

مشترک  ناتیاند که تمر یشورو -هیروس نیازمتحد افهیو ق استیدرس رییدرجه تغ 180با  یالدیم 1990و  1980
 داریصلح پا نیدرامر تام یچگاهیقابل انکار وجود دارد که پاکستان ه ری. هزاران سند غدهندیانجام م کجایرا   ینظام
 یریگاو ش ثیجنگ درافغانستان بح مرا تی. درواقعکنندینم یافغانستان صادق نبوده واکنون هم صادقانه همکار یبرا
غصب  نیم)سرز ورندیآنطرف خط  در یافغان در نوار مرز نیمهاجر تیپاکستان است. پاکستان بخاطر موجود یبرا
 نیآورند. به ا یافغانستان بدست م نیدالر کمک بنام مهاجر ونهایلیساالنه م یالملل نیافغانها ( ازمنابع متعدد ب ۀشد

 یکه اثار ازکمک ها کنندیم یوضع بد و فالکتبار زندگ نیافغان در پاکستان با چن نیمهاجر  دینعکس با دقت نگاه ک
 .  شوندینم دهیافغان د نیبه مهاجر یبشر

 

  
 

ازمخالفان سرسخت حضور  بحیث مثلث همکاری نو پاکستا نچی ،هروسی میالدی 2001در سال  با ورود قوای ناتو
علیه  نتروریستی پاکستا علنی ود نقشجوسیه و چین باور  .دنشمیبا نقوای نظامی امریکا و ناتو درافغانستا

در مورد خروج قوای  نپاکستان و طالبا طرحهایزا ررا روزمره مشاهده میکنند مگ نافغانستا
   .دننحمایت میک نازافغانستا وونات اامریک

میالدی درافغانستان که ناشی از اثر خیانت و فرار  1992ملل متحد درسال  سازمان صلح با سقود پالن پنج فقرۀ
، تصورت گرف نیران در امور داخلی افغانستاروسها از میدان جنگ ومداخلۀ صریح پاکستان و ا

در  نوطالبا «جهادی»تنظیم های  دربوجودآوردن حکمروایی وحشیانه خلیج اعرب غرب و بکمک نپاکستا
حرج  یها یبا تأسیس حکمروای دمیالدی ببع 1992از سال  پاکستان .ندردا متا هنوز هونقش اساسی داشته   افغانستان
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که آزدانه مهره های خود را درتمام  تسا دینادچنان مساعد گر شیوخ بنفع  را وضع هتوانست  ومرج درافغانستان
امکانات خرابکارانه پاکستان  مثأل .ندیامساختارهای نظام دولتی بخصوصی در نیروهای امنیتی افغانستان جابجای ن

عملیات خرابکارانه خود  میتوانند با بسیارآسانانی پاکستان درداخل نظام دولتی افغانستان چنان وسیع اند که
پاکستان  .حتی به درواه های ارگ شاهی در مرکز شهر کابل انجام دهند دنشافغانستان که خواسته با زا یادرهرج ار

دارند   درساختارنظام دولتی وگروپهای تروریستی دوکه توسط مهره های خ خویش با امکانات وسیع دست داشته
و  یمیالد 2001درسال  ازبین بردن حاکمیت طالبان با .ستان جلوگیری میکنندازکمک دوستانه هندوستان برای افغاان

ده ها کیلو متر در  اخود ر ردیوارسیم خاردا هک اند هتپاکستان توانس در افغانستان ناتو – نظامی امریکا یقوا رحضو
  .نمایند اعمار داخل خاک افغانستان

 

 
 

"طالبان" اسم مسعار جنگ پاکستان علیه افغانستان است.   قت اکنون به هیچ کس هم پنهان نمانده است کهاین حقی
پاکستان جنگ در افغانستان را دربدل ریختاندن خون هزاران افغان بیگناه با مارکهای "جهاد" و "طالب" که النه های 

پاکستان با وجود   رس پاکستان است ادامه میدهند.در مدا  تحت نظر آی ایس أی نانتربیه، نظارت وحمایت مستقم آ
"صلح" در قطر،   به مذاکرات  خود را راجی بطال نت چند   آنکه امکانات وسیع باالی طالبان مزدور خود را دارند،

درافغانستان بشدت و   ماسکو، پیکنگ میفرستند مگر در عین وخت ادامه مذاکرات "صلح" جنگ و خونریزی را
    .ندرمیب ادامه ه به پیشروزمر حشت آن
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مردم مظلوم و بیدفاع ملکی افغانستان با وجود حضور پر قدرترین قوای نظامی ناتو و ایساف در کشور شان همه 
جوانب خارجی وعمال داخلی جنگ   .دحمل و دفن میکنن شان روزه جنازه های شهدا و فرزندان خود را به شانه

منافع   ی بخصوص ایران و پاکستان کهجرادرعمل برای صلح پایدارمتعهد و متعقد نیستند. هریک از بازیگران خ
میبینند بدون در نظرداشت کوچکترین توجه به منافع ملی و حیات انسانها در  افغانستان خویش را در تداوم جنگ

   .خود را دنبال میکنند  شوم فافغانستان اهدا
  .جنگ و جنگ افروزان در افغانستان عزیزباد نابود 

   .انستان عزیزو همبستگی مردم افغ تبه امید وحد
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