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 ؟عمل ادامه جنگ در حرف شعارصلح در
 

س در پ وساطت پاکستان بدون حضور افغانها"صلح" امریکا با طالبان که با  تناقضات نظری وعملی در مذاکرات
 پرده صورت ګرفته اند موانع اساسی نرسیدن به صلح واقعی وتشدید جنګهای خونین درافغانستان است. 

سازمان ملل در افغانستان که از اوضاع سیاسی و امنیتی این کشور به سرمنشی  خاص تدامیچی یاماموتو، نمایندۀ
وگوهای رو در رو میان مردم افغانستان جنگ تنها از راه گفت»داد، گفت: شورای امنیت سازمان ملل گزارش می

م است کنند. پس مهگی های جامعه افغانستان نمایندهوگوها باید فراگیر باشند و از همه الیهتواند. این گفتحل شده می
 «.های رو در رو میان جمهوری اسالمی افغانستان و طالبان به زودترین فرصت ممکن برگزار شوند وگو که گفت

 ! تدامیچی یاماموتوآقای بلی 
ند، پایدار بوده وهستصلح واقعی و  تشنۀ خسته شده اند وهمواره فغانستانادر بیگانگان جنګ مردم مظلوم و بیدفاع

بشرط أنکه عوامل خارجی جنگ و تداوم جنگ خارجیها با منابع تمویل آن که بکمک اقمار داخلی شان درافغانستان 
 به پیش برده میشوند قطع شوند.

اگر سازمان ملل متحد و کشورهای مداخله گر در امور افغانستان واقعأ صلح میخواهند ناممکن نیست. برای قطع 
 ا سازمان ملل متحد و شورای امنیتواقعی درافغانستان ضرورت عاجل وعینی شمرده میشود تجنگ و تأمین صلح 
    .ایران و حمایتگران شان علیه افغانستان جلوگیری نمایند -از توطیهای پاکستان 

 ! تدامیچی یاماموتوآقای 
شود چار دهه می میدانید بهتر شما .جنگ نفرت دارند از این جنګ جنګ افغانها نیست، افغانها مردم صلدوست هستند و

آغاز ګران جنگ وعوامل اساسی تداوم آن همرا با ایجاد ممانعات  .که افغانستان میدان جنګهای رقابتی خارجیهاست
 .جدی در راه قطع جنگهای تحمیلی بیگانه در افغانستان توسط خارجیها صورت میګیرند

*اولین مداخله گر نظامی  خارجیها آغاز گردیده است.جنګهای چهل سال درافغانستان در نتیجه مداخالت نظامی 
 تجاوز نموده اند.  1979دسامبر  27درافغانستان شورویها بودند که در 

کشور همین اکنون در افغانستان ( ۴2*دومین مداخله گر نظامی قوای ناتو در رأس امریکاست که با بیش چهل دو )
می درافغانستان عضویت سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان مداخله ګران نظا ۰عمأل حضور نظامی دارند

  .ملل متحد را نیز دارند
هر باریکه مردم بیدفاع افغانستان برای قطع جنګ تالش میکنند و زمینهای تأمین صلح پایدار و واقعی را در کشور 

داف شوم شان صلح واقعی را شان فراهم میسازند خارجیها بکمک اعمال داخلی گماشته گان خویش جهت تعمیل اه
   .درافغانستان سبوتاژ میکنند

درافغانستان پاکستان بکمک مستقیم کشورهای غربی و اعراب جنګ  1979بعد ازمداخله شورویها در زمستان 
حکومت آنوقت افغانستان برای قطع جنګ مذاکرات را باجانب پاکستان  .نااعالم ناشده برضد افغانستان آغاز کردند

 پالن پنج فقره یی صلح سازمان ملل متحد توسط مه دادند که منجر به امضای فیصلهدر ژنیو ادا 1۹۸۸الی  1۹۸۴از 
امریکا و سرپرستی سازمان ملل متحد در اپریل -پالن مذکوز با تضمین شوروی پاکستان و افغانستان ګردید بود.

 ا به پیش میبرد.  تصویب گردیده است که بیننسیوان معاون سرمنشی ملل متحد آنر 1984
-پاکستان و تضمین کنندګان معاهدة ژنیو )شوروی .قوای متجاوز شوروی در طی دوسال از افغانستان خارج شدند

الن صلح ملل متحد امریکا( به تعهدات شان عمل نکردند.  پاکستان و ایران بکمګ همپیمانان شان در روز روشن پ
و ایران بکمګ همپیمانان شان تنظیمهای "جهادی" را که بدست خود شان پاکستان  .را شبوتاژ کردند برای افغانستان

باالی مردم افغانستان بزورتحمیل نمودند. دیر نگذشته بود که پاکستان گروه طالبان  1992ساخته شده بودند در اپریل 
نمودند و حکومت  میالدی وارد افغانستان 1995را براه ادامه جنگ و ویرانی افغانستان ساختند و انها را درسال 

 دلخواه خود با ادامه جنگ ایجاد کردند. 
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باالی آسمان خراشهای شهر نیویارک  2001( فرد حمله کنندۀ سازمان القاعده در یازدهم سپتمبر19تمامی نزده )
امریکا تابعیت کشورهای عربی داشته بودند که در پاکستان تعلیمات تروریستی آموخته بودند. حمله کنندگان شامل 

 یک تبعه مصری یک هم لبنانی بودند.  سعودی، دو تن تبعه امارات عربی ،( تبعه عربستان 15پانزده )
را ازبین  پناگای تروریستانمگر امریکا و ناتو درعوض آنکه به مراکز تربیت تروریستان در پاکستان حمله کنند، تا 

 کلبه های کلی ویران جنگ درافغانستان را بمبار کردند.   ببرند
بعد سقوط حکومت طالبان در کنفرانس بن خارجیها با شرکت الخدار ابراهمی بودند که حکومت جنایتکاران جنگی 

 را باالی مردم افغانستان تحمیل کردند که در نوعی خود ازجمله فاسدترین حکومت درجهان است. 
غانستان اف افغانستان مستقیمأ مداخله میکنند. پاکستان اسم جنگ وجنایات خود را برضدپاکستان و ایران در جنگ 

سوال اساسی دراینجاست که امریکا چرا با پاکستان مذاکره نمیکنند که طالبان وسایل جنگ  طالب نام گذاشته اند.
 پاکستان است در قصر مجلل در پس پرده  مذاکره میکنند؟.           

ژنیو برای افغانستان و سایر مداخالت  هٔ هیچګاهی مسایل سبوتاژ صلح معاهد متحد  و شورای امنیت آن سازمان ملل
  .خارجیها را در امور افغانستان مورد بازپرس قرار نداند

خارجیها جنګ را در افغانستان تمویل مینمایند وجنګ آوران وحشی را تربیه و تجهز مینمایند و برای جنگ و ویرانی 
در افغانستان به پیش میبرند که منجر تأمین صلح واقعی اند که سناریو جنگ را  خارجیها نستان میفرستند.به افغا

  .نمیشوند حاالنکه عامالن جنگ و تداوم آن معلوم است
از نمونه های مداخله صریح خارجیها درافغانستان توسط یکی ازسیاستمداران امریکایی جوبایدن که درګذشته  یکی

در وقت حکمروایی اش ازمدافعان سرسخت پاکستان بوده وبخاطر دفاع از پاکستان حتی از سردسترخوان وی نیز 
 نان افغانها نان ناخورده برخاسته بود ببنید که اکنون چه جفنگ میگوید.       

ً مریکا در مناظره انتخاباتی حزب دموکرات با رقبای خود تلویحاجو بایدن، داوطلب نامزدی حزب دموکرات  راه  ا
افغانستان  الیتوآقای بایدن درباره افغانستان گفت "وقتی که پاکستان سه  .حل فدرالیسم را برای افغانستان پیشنهاد کرد

مریکایی از افغانستان ا " .توانیم درست کنیم. درست شدنی نیستکنند. افغانستان را نمیرا در شرق کشور کنترل می
ری مریکا بگذارد تا واشنگتن بتواند به "جلوگیآپایگاهی برای این سربازان در اختیار خارج شوند و در عوض پاکستان 

ز مریکایی می توانند با پرواز اآآقای بایدن گفت نیروهای  .مریکا" ادامه بدهدااز حمالت تروریستی از افغانستان به 
 ۰ها "عملیات ضدتروریستی" خود را در افغانستان ادامه دهنداین پایگاه

 اب بایدن !جن
ناتو در افغانستان هیچگاهی چنین جرعت -آوان تأسیس خویش تا قبل از مداخالت نظامی شورویها و امریکا پاکستان از

هرگاه گاهی هم دزدانه در شبهای تاریک تعرض  خاک مقدس افغانستان تعرض نمایند.را نمیکردند که مستقیمأ در
کا و امری -کرده اند. به اطالع شما برسانیم که فقط با مداخله نظامی ناتونموده باشند افغانها مردانه وار از خود دفاع 

جابجا ساختن حکومات فاسد اجیر پاکستان درافغانستان است، که پاکستان بخود این جرعت را داده اند که دهها کیلو 
 متر در داخل خاک افغانستان دیوار سیمخاردار را برای خود اعمار نمایند. 

با وجود اینکه امریکا قرداد ستراتیژیک دوستی و دفاع ازافغانستان را امضا نموده اند مگر این جای تأسف است 
ناتو در امر تصرف -اظهارات فوق شما خود نشان دهنده تخطی صریح است که در موجودیت قوای نظامی امریکا

 خاک افغانستان توسط پاکستان موافقت داشته است. 
 ز بر حریم تمامیت ارضی افغانستان است.  تعرضات پاکستان نمایانگر تجاو

 
 پای
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