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 ۹۰/۲۰/۸۱۰۲         یاحسان هللا آرین ز

 خلیلی در مورد جنگ جاری میرک دمحم سخنان استاد

وارد چهلمین سال جنگی میشود که با بزودی مردم افغانستان 
وجود تلفات عظیم جانی و مالی، جنگ منافع دگران بوده و هنوز 

 هم بهمان منوال جریان دارد.

در شروع این جنگ دولت خلقی و پرچمی با مجاهدین مصاف 
داد. دولت از اتحاد شوروی و بالک سوسیالیستی کمک دریافت 
میکرد و مجاهدین از پاکستان، ایران، عربستان سعودی ، مصر، 
چین و ایاالت متحده امریکا و چندین کشور کفری دگر کمک 

ضد کفر وطنی  پولی، تسلیحاتی و تبلیغاتی دریافت میکرد تا بر
 بجنگند!

تنظیم های جهادی بجان هم افتادند و از ، در مرحله دوم جنگ
ف شدند، با حمالت اخالف یکشته های همدگر و خلق هللا پشته ها ساختند. وقتیکه تنظیم ها در جنگهای داخلی بسیار ضع

 صار رهبری میشدند!خود )طالبان( مواجه و خورد و خمیر شدند. طالبان نیز مانند مجاهدین از کشور ان

هم سپتمبر قوای ایاالت متحده امریکا و بعد ها ناتو و ائتالف وارد افغانستان شدند. کمی بعدتر دازیبعد از حمالت 
بان شکست خورده و فراری، دوباره جان گرفته و باز جنگی آغاز شود که در آخر لسناریو قسمی شکل گرفت که طا

 قیمت خون و گوشت مردم افغانستان تضمین نماید.روز منافع استراتیژیک امریکا را به 

یکطرف نیروهای دولت جمهوری اسالمی افغانستان، امریکا و متحدین قرار دارد و در در درین جنگ شانزده ساله 
 طرف مقابل طالبان و حلقات و کشور های حامی و جنگجویان بین المللی صف آرایی نموده اند!

علیه تروریزم بین المللی تعریف میکند. از نظر امریکا هر کسیکه به منافع نبرد  ایاالت متحده امریکا این جنگ را
 ت داخلی آنکشور صدمه وارد کند و یا در فکر چنین صدماتی باشد، تروریست است و باید کشته شود!امنیجهانی و 

خود قرار داده و جنگ دولت افغانستان که فقط با کمک امریکا و شرکا نفس میکشد، تعریف فوق را در سرلوحه کار 
 جاری در افغانستان را جنگ علیه تروریزم بین المللی میداند!

باینطرف میدان جنگهای نیابتی چندین کشور، طرزتفکر ا کارشناسان سیاسی عقیده دارند که افغانستان متاسفانه از ساله
 الیف و مصایب روبرو شده میروند.و منافع متضاد بزرگ جهانی شده و از همینرو مردم هر روز با انواع و اقسام تک

هند و پاکستان که سه بار با هم روبرو جنگیده اند، حاال در افغانستان دست و پنجه نرم میکنند، ایران شیعه با عربستان 
سعودی وهابی درینجا می جنگند، ایران به طالبان اسلحه و امکانات فراهم میکند تا امریکا را در افغانستان ضربه 

ه با تعزیرات امریکا روبروست و میخواهد انتقام شکست خود در افغانستان را از امریکا در افغانستان بزند، روسی
بگیرد و با طالبان روابطی دارد، روسیه با ناتو نیز مشکل دارد، امریکا و چین مشکالتی دارند که هر نوع تیره گی 

 افغانستان تاثیر بد بجا مگیزارد.  روابط آنها بر اوضاع
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ف دگر جنگ سنت و مدرنیته در کشور ادامه دارد، جنگی که از وقت اعلیحضرت غازی امیر امان هللا خان از طر
میتازد، جنگ تاریکی و  آغاز شده و تا حال به پایان نه رسیده و لشکر سیاهی و تاریکی هنوز هم بر شمع و قلم و کتاب

مدرینته، تمدن، شگوفایی، زنده گی مدنی و هر  تر شده میرود، کوردالن هر روز بر ضد روشنی نیز هر روز مشتعل
گونه انکشاف اقتصادی، اجتماعی شمشیر کین میکشند و باالخره اینکه در مکاتب و مدارس ما جوانانی تربیت مشوند 
که فردا باز هم در مقابل هم قرار میگیرند، یکی ان دگری را عقب مانده و مرتجع میداند و آن دگر بر اولی تاپه کفر 

 د و باز جنگی جدیدی آغاز میشود!میزن

از طرف دگر از سالیان سال است که عدالت درین کشور بخاک سپرده شده، چور، غضب، حق تلفی، 
قلدری، چاقوکشی، بدماشی، رشوت، فساد اداری و اخالقی، ظلم و احجاف و مافیاییزم بیداد میکند و یکعده  زورگویی،

 آورند! مردم مجبور ساخته شده اند که به تفنگ رو

اکنون سوال میشود که جنگی که اینقدر بازیگر فعال دارد، چطور در یک تعریف کوچک می گنجد! اگر این تعریف 
و هر روز این وطن بیچاره از گوشت تن خود قربانی داده یافته درست میبود، تا حال حتماً یک راه حل می یافت که ن

 میرود.

ه ای دایر نموده بود که در آن رییس جمهور داکتر اشرف غنی نیز روز قبل شوری عالی صلح افغانستان جلسچند 
درین جلسه نشان میدهد که تعریف امریکایی جنگ جاری در ، استاد خلیلی، حضور داشت. سخنان رییس شوری صلح

 افغانستان درست نمیباشد و این جنگ عوامل دگری نیز دارد که باید بدان پرداخته شود.

از صحبت های خود گفت که در بحث صلح با مخالفین طبعاً عوامل مختلفی وجود دارد که  استاد خلیلی در یک قسمت
 چطور آنها گاهی به صلح نزدیک میشوند و گاهی از صلح دور میروند.

وی گفت که یک سلسله مسایل داخلی است که ما را کمک میکند. مثالً اصالحات در درون حکومت به صلح کمک 
 میرساند.

استاد خلیلی خطاب به رییس جمهور گفت که در وقت حکومت قبلی وقتیکه موضوع مارجه حل شد، من آنجا رفتم. سه 
چهارصد بزرگ مارجه در اول بحدی بدبین بودند که نمیخواستند با من صحبت کنند. ما روی زمین پهلوی شان نشستیم 

 و گفتیم بگویین دردهای خوده....

گفت که مردم یک یک استاد شدند و گفتند که ما بعلت نارسایی های اداره شما طالب شده ایم. استاد خلیلی ادامه داد و 
ما از ظلم قوماندانان شما به طالبان رو آورده ایم. ما هم از نگاه ملک و جا و ناموس از هر جهت بی عزت شدیم و 

 ناگزیر شدیم بریم به جاییکه حد اقل جان خوده حفظ کنیم!!!

یکی بلند شد گریه کرد، ریش کالن داشت، من هم گریه کردم، دومی و سومی نیز گریستند. خالصه که استاد گفت که 
تمام صحبت ها همینطور بود. متوجه شدیم یکی از عللی که مردم بسوی طالب و به سوی مخالفین مسلح رو می آورند 

 !نارسایی های اداره و حکومت است

، گفت که حاال نیز که ما در جریان هستیم، علمای ما، جامعه مدنی، خواهران ما استاد خلیلی بعد از یاد گذشته های دور
که از سراسر کشور آمده اند، یک دلیل که مردم بسوی مخالفین مسلح رو پناه میبرند، نارسایی های است که در اداره 

 ما وجود دارد!

ح تقاضا میکنیم که اصالحات آغاز شده استاد خلیلی در اخیر خطاب به رییس جمهور گفت که ما از آدرس شوری صل
 را جدی بیگیرید. اصالحات یک برگ برنده است و امکانات سربازگیری مخالفین را محدود خواهد ساخت.
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چه و ده گفت که چه در قوای امنیتی ما که مسایل بسیار زیاد است واستاد خلیلی بعد به یک موضوع مشخص اشاره نم
ف ما در وقت لی بخشها دعوای مردم شش ماه طول میکشد، درحالیکه طرف مخادر محاکم عدلی و قضایی، در خیل

خیلی کم این مشکالت را حل میکند و در نتیجه مردم دلزده میشود و فاصله بین مردم و حکومت زیاد میشود. برعکس 
 ساحه سرباز گیری مخالفین وسیعتر میگردد.

ب ما شجاعت و ایستادگی شما را میخواهیم که با حکومتداری سخنان پایانی استاد خلیلی جالب بود که گفت رییس صاح
 خوب جلو سربازگیری مخالفین را بگیرید!

طوریکه دیده میشود، صحبت های استاد خلیلی یک رخ جنگ جاری در افغانستان را به نمایش میگذارد که باید 
 .جدی گرفته شود حتمی بصورت

فقط مطابق تعریف امریکایی، جنگ علیه تروریزم می پندارند تا  در پایان به آن های خطاب میشود که این جنگ را
یکی از پیچیده ترین و که منافع شخصی، گروهی، سمتی و تنظیمی خود را یقینی کرده باشد، در غیر آن این جنگ 

به   بصورت قطع ،طوالنی ترین جنگهای تاریخ معاصر است که ابعاد، عوامل و بازیگران مختلف و اکثراً متضاد دارد
منفعت افغانستان و مردم آن نیست و باید با ادامه آن مخالفت شود و راه های جستجو شود تا این جنگ خونین و بیگانه 

 به زودی به پایان رسیده و مردم نفس راحت بکشند! 

                                                                                                                                        

پایان    
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