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 واضح بود! کاران امرتخریبتوسط  اهکشتار گروهی افغان
 

های  مریکا در امور صلح افغانستان در یک پیام توییتری به طرفاوزارت خارجه  نمایندۀ خاصزاد، زلمی خلیل
 ".یابی به یک توافق سیاسی دوامدار نخواهد بودمذاکرات صلح افغانستان هشدار داده است که "فرصت دست

 

 
 

های زیادی کشته  رسد و او نوشته که در حال حاضر افغانزاد به وضوح تند به نظر میلحن این پیام آقای خلیل
های  مرگه ها به مثابه "پیششان از افغان ای برای رسیدن به اهداف نامشروعکاران منطقه شوند و تخریب می
 . ریزی باید متوقف شودکرده است که خونکنند. او در این پیام تاکید  ارزش" استفاده میبی

 

 جناب داکتر صاحب خلیلزاد!
غانی "صلح" بین االفکه در مرحله آغازین مذاکرات تلخی  و حقیقت مستندیست اهافغانکنونی گروهی  هایکشتاراین 

جنگ و روشن بود، هیچ سند معتبر وجود ندارد که پاکستان و ایران با عمال طالب شان برای قطع آتش ماشین 
ظهارات ا .خونریزی خویش در افغانستان برای تأمین صلح واقعی برای مذاکره داطلبانه و صادقانه حاضر شده باشند

ن مردم بیدفاع و آغشته بخو توقف نداده است. در افغانستان راپاکستانی و ایرانی جنگ اهی طرفین جنگ فدروغ ش
ۀ جنگ بیگانگان در افغانستان عوامل جنگ و خونریزی و تعریف افغانستان با این باور اند که با گذشت قریب پنج ده

دقیق این جنگ برای ایاالت متحده امریکا که خون سربازان امریکایی و کشور های ناتو هم در افغانستان ریخته اند، 
دخیل چهار دهه حمایت در جنگ و خونریزی در افغانستان طی جناب شما روشن است. ایاالت متحده امریکا در و 

 حضور نظامی دارد.  در افغانستان اخیردهۀ بخصوص در دو  بحیث بازیگر عمده  ، امریکابوده
 

دوریی و  هایسیاستاین ادامۀ  پالیسی سیاست دوریی پاکستان و ایران در برابر افغانستان چیزی نو نیست، بلکه
به گذشته های دور حوادث تاریخی و اشغال سرزمینها و آب افغانستان  بر ضد افغانستان دشمنی پاکستان و ایران

 . سالهای مدید است ادامه دارد تعلق دارد
میالدی با  1973سیاست دوریی پاکستان و ایران در قبال افغانستان با آمدن نظام جمهوری در افغانستان از سال 

 جریان دارد.  آن خونین و تا اکنون با اشکال مختلفگردیده اینطرف آغاز 
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است ستان در برابر افغانی پاکستان ئرو ذوالفقارعلی بوتو صدراعظم وقت پاکستان اساسگذار سیاست دیپلوماسی دو
سردار محمد داود خان رئیس جمهور وقت افغانستان از گذاشت. ذوالفقارعلی بوتو از یکطرف  آن را بنیاد راکه 

به استخبارات پس پرده در همزمان از جانب دیگر ، مگر میگفتدو طرف  دوست و پیشوای بزرگ اقوام بحیث
را علیه  ودخ پاکستان آی. اس. آی وظیفه سپرده بود که برضد افغانستان توسط بنیادگران "اسالمی" علمیات تخریبی

 افغانستان آغاز کنند. 
متیار" در سال "حک ی گلبدینبرهبررا پاکستان برای ویرانی افغانستان  اولین دستۀ بنیادگران "اسالمی" افراطی افغان

  .تخریبی آغاز نمود تربیتی و و اقدامات همیالدی در پاکستان جاگزین ساخت 1974
 

  
 

 گلبدین "حکمتیار" چهل وهفت سال بدستور پاکستان در ویرانی افغانستان نقش اساسی دارد.  - *
 .بودگلبدین "حکمتیار" مدتی هم در لست سیاه تروریستان سازمان ملل شامل  ـ *
   شود. خاک که افغانستان جز پاکستان هتالش نمود هاچهاردهه بار های در جنگ "حکمتیار" گلبدین - *
 تان از قدرت و امتیازات نا مشروعافغانس کنونی و حزب "اسالمی" وی که در ساختار دولتیگلبدین "حکمتیار"  - *

 .فراوان برخوردار است
ا را در جنگ ه حضور مستند و انگارناپذیر پاکستانیبیشرمانه در تازه ترین سفرش به پاکستان  گلبدین "حکمتیار"

  هلمند رد نموده است.
 از پالیسی دائمی دورویی تاکتیکیهم کنونی مذاکرات بین االفغانی  رایسرشور دادن پاکستان و عمال طالب شان ب

هایی رتالشها و تاکیدات سرچشمه گرفته است. هدف پاکستان و عمال طالب شان در انستان غدر برابر افپاکستان  های
 کشتار های گروهی افغانها شن و علنیرو مذاکرات آغاز قبل ازآتش بس  شرط پنجهزار زندانی و عدم پذیرشاز بیش 

ها ر زندنهای افغانستاناز  پنجهزار قاتلین وحشی زندانی خود رااز عمال طالب شان توانستند بیش  بود. پاکستان و
 افغانها گروهی های اکنون در میدانهای نبرد در کشتارطالبان  انهمان قاتلین وحشی زندانیاز تعداد زیادی  .کند

   مصرف هستند.
 

  
 

با القاعده در توافقنامۀ قطر با امریکا، المصری معاون سازمان  قطع رابطۀ طالبانهشت ماه قبل  با وجود تعهد
 تروریستی القاعده هفتۀ گذشته در والیت غزنی توسط قوای امنیتی افغانستان کشته شده است. 

 

 مینۀزبنابر دالئل ذیل در قطر  قدام یکجانبه امضای توافقنامۀ ایاالت متحده امریکا با طالبان در ماه فبروری امسالا
  تسریع نموده است.در چنگ را ی بیگناه اهافغانوسیعتر  گروهی هایکشتار کنونی

 در افغانستان. وعدم توقف ماشین جنگ جاری از جانب پاکستان و ایران صلح نبود - *
 . ایاالت متحده امریکا با طالبان قطر امضای توافقنامۀ - *
 . از افغانستانقوای نظامی امریکا زود هنگام خروج عملی آغاز اعالن و  - *
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 .انستان پاکستان و ایرانغموجودیت اخذ تضمین عدم مداخله از گردانندگان رده اول جنگ اف نبود - *
 در افغانستان. کشتار گروهی افغانهانبود قوای دفاعی الزم برای جلوگیری از  - *
 .افغانستان در حالت جنگی و رعایت حقوق بشر حفاظت انسانهابرای نبود قوای نظارت بین المللی  - *
 .ودیت یک دولت فاسد در نوعی شرکت سهامی تجارتی در افغانستانجمو - *
 طالبان. مردم ازپشتبانی مردم از دولت بشمول عدم حمایۀ  و عدم اعتماد نبود - *
 

انها امر افغ شتار گروهیتشدید جنگ و کبنابر عوامل عینی فوق و تجارب گذشته از جنگ چهل ساله در افغانستان، 
نگ تداوم جکه صورت گرفته و بدون توقف جریان دارد. در چنین اوضاع و احوال  و اجتناب ناپذیر بوده است واضح

 .ر نمی باشدودب و کشتار گروهی افغانها از امکان
در گ نسایۀ جمذاکرات مردم بیدفاع و مظلوم افغانستان یقیین کامل دارند که فشارهای تویتیری به طرفین کنونی 

 هیچ سودی نخواهد داشت. بدون حمایت مردم دم حضورطرفین اصلی جنگعدر افغانستان
 

شما بهتر میدانید که در بین طرفین گردانندگان اصلی جنگ و وسایل جنگ، غرض توقف ماشین آتش جنگ در 
طرفین پناه دهنده،  تمویل و حمایت کننده اصلی جنگ در افغانستان پاکستان و ایران افغانستان تفاوت کلی وجود دارد. 

 است.
 

  
 

میکیاژ کردن چند طالب با کاالی تیترون سفید و لنگی ساخت مردم وطندوست افغانستان اطمینان کامل دارند که تیاتر 
ن پاکستان و ایرا در دست وسایل جنگ دستهکه هردو افغانستان  دولت فاسد هیأت مامور چند فردبا همرا ،پاکستان

ر د ی بیگناهاهافغان گروهی های کشتاربجز دوام  هستند، در افغانستان خارجی با رده های منطقوی و بین المللی
 تأمین کرده نمی توانند.افغانستان  دررا  ، به هیچ صورت صلحافغانستان

 
 ایانپ
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