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 22/60/2613                           پیر محمد بابر
 

 ندگیردرس بگذشته باید  سال11از حوادثها افغان
 

بار خواندم و همه هموطنان را  نویسنده و تحلیلگر بادرایت و هوشیار افغان شاغلی محترم نعیم بارز را دو نوشتۀ
من در  .حوادث کشور را به شکل نهایت عالی بیان داشته اند کنم. ایشان واقعیت های به مطالعه آن دعوت می

 :خواهم نکات ذیل را احترامانه به عرض برسانم ایشان موافق ام می ۀکه با تمام نوشت حالی
که فقط در  گیریمگذشته باید یک درس ب کنیم از حوادث یازده سال خود را با نام مقدس افغان یاد می همۀ ما که

ی ما و دشمنان و مغرضین را اجازه ندهیم از بی اتفاق  آئیم فایق مشکالت توانیم بر صورت اتحاد و همبستگی می
 .را عملی کنند استفاده کرده مقاصد شوم شان وءسو پراگندگی ما 

 

در  دولتی و قوای سه گانه ، های سیاسی و اجتماعی موقع جناب محترم کرزی، جریان و به جااگر عکس العمل ب
موقف شان در ارتباط با دفتر  درشدند  کنم امریکایی ها حاضر می بود من فکر نمی نمی مردم افغانستان ،کل

  .کرات با آنها تغییر وارد کنندطالبان و مذا
 

 یک «دوحه»افتتاح آن دفتر در  چگونگی
بار دیگر حقانیت موضع رئیس جمهور 

سو  هشت سال بدین تقریبا   کرزی را که از
و  ءدر قرا تروریستان که فریاد میزند

سوی  بلکه در آن ،نه ها قصبات افغان
سرحد تحمیلی دیورند و تحت حمایت و 

 .اس .ی آیتروریست کنترول کامل سازمان
و اینکه از نام طالب برای مقاصد  است .آی

، گیرد استفاده صورت می پنهان و عریان
 .ثابت کرد
کرد و  در این یازده سال حتی گریه کرزی

مردم بیگناه  از قوای امریکا خواست تا
 شهادت ترسانند افغان را به نام تروریست به

 دفتر طالبان در دوحه قطرافتتاح       

 
، مراکز و کمپ های تروریستان را بیرون پناهگاه ها د پسعلیه تروریزم صادق انبه امر مبارزه بر و اگر واقعا  

  .افغانستان مورد هدف قرار دهند از سرحدات کنونی
امارت اسالمی دفتر »طالبان زیر نام در مورد چگونگی افتتاح دفتر  عکس العمل به موقع و هوشیارانه او

 گیرانه وقف سختانصافی در این یازده سال او را در رابط با مبی با  مخالفان او چنان نشان داد که هم «طالبان
 .مورد انتقاد های شدید قرار داده اند در قبال به اصطالح متحدین غربی ما

 مدت و ملی وطن و مردم گذشته انجام داده در راستای منافع دراز که امریکا در یازده سال یهیچ عمل زیرا
 هکه بتواند از وطن دفاع کند مجهز نگردید یبه شکل طوریکه محترم بارز فرموده اند اردو .گرفته استنصورت 

آنها به  وسیله قوای شان نشان داد کهه اخیر ب ۀش میلیارد ها دالر در این دو هفتارز و نابودی تجهیزات امریکا به
 .آنها را نابود سازند دهند تا با آن تجهیزات مجهز کنند ترجیع می جای آنکه قوای افغان را

 

ها به شمول بنده از آن  کرد و اکثریت افغان ءامضامریکا دولت ابا  ستانه دولت افغانقرارداد ستراتیژیک را ک
امریکا  نظامیان پنجابی پاکستان ثابت کرد که ۀت حمالت راکتی و مداخالت بیشرمانداش استقبال کردیم با در نظر

  .اردگذ دارد احترام نمی معاهده بر اساس آن ولیت را کهؤداد هم اهمیت قایل نیست و هیچ مسبه آن قرار
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، سرمایه گذاری در قسمت استخراج منابع طبیعی کشور، احداث ها دراز مدت از جمله فابریکه ۀهیچ پروژ
احتیاج به کشور های  به افغانستان منابع پولی آماده کرده ما را از نستتوا که می و غیره آبیاریو  برق بندهای

دو و پرسونل آنرا خود آماده جهیز و معاش ارت بتوانیم خود کفا شده و 2614خارجی نجات دهد و بعد از سال 
، ها و جاده ها تمام پروژه های امریکایی نمایشی بوده که اکثر آنها از جمله سرک ، روی دست گرفته نشدهکنیم

کمک های دراز مدت به افغانستان  واقعا   که در این یازده سال یهمین حاال به ویرانه مبدل شده اند. یگانه کشور
شروع احداث بند های برق نمونه های روش آن است ولی  ، مکاتب وه شفاخانه هانموده کشور برادر هند است ک

 د نگرفتهخواست تکمیل کن را که کشور دوست و برادر هند می یامنیت پروژه های امریکا بر خالف وعده
 .برعکس به شکل مرموز امنیت آن مناطق بر هم خورده است

 

همان چیزی است که  ازده سال گذشته انجام داده غیر مستقیماین است که تمام آنچه امریکا در ی نتیجه گیری
یعنی یک اردوی ضعیف،  کنون آرزو دارند.  تا نظامیان پنجابی پاکستان از روی ایجاد کشور مصنوعی شان

، یک کشور مشابه به دوران ملوک الطوایفی که وجوۀ کشور های خارجی یک اقتصاد وابسته به پاکستان و
 .، سمتی و گروهی باشد، قومیلسانیجنجال های  مشخصه آن

 

افتتاح دفتر  خواهند به چشمان مردم خاک مالیده و خود را در رابطه با چگونگی حاال هم می ها چند امریکاییهر
اند هم قطر هم کشور  که بارز صاحب بیان کرده بیطرف نشان دهند ولی باز هم طوریدر قطر « دوحه»

 .ها این کار را کرده باشند امریکایی ۀمشوره و اجاز ه بدوننیستند ک یمصنوعی پاکستان و هم طالبان در موقف
 علیه تروریزمبر ، جنگها زیر نام دیموکراسی باید بدانیم که اگر متحدانه عمل نکنیم امریکایی رو ما همه از این

که ای با استفاده از کشور مصنوعی حقوق بشر برای یازده سال دیگر با سرنوشت کشور و مردم ماو دفاع از و 
 .، بازی خواهند کردها ایجاد کرده اند هندی ها و افغانهای سال قبل بر سر خاک  خود شان شصت

امریکا  پرستانه در مقابل دفتر امارت شیطانی طالبان باید از مانند عکس العمل وطن رو با یک صدا از این
، نیرومند، یک افغانستان مستقل خواهان بخواهیم که اگر به امر مبارزه بر علیه تروریزم صادق است و واقعا  

تمویل تجهیز و ، کمپ ها و ، مراکزموضع اش را در مقابل پناهگاه ها پس ،باشد دیموکراتیک و متحد امریکا می
 .اس .تروریستی آی سوی خط تحمیلی دیورند واضع سازد و سازمان ها در آن تروریزیم و تروریست کنندگان

 .های تروریستی شامل کند را در لیست سیاه سازمان .آی
 

داد که اگر متحدانه عمل  کنم که عکس العمل ما در برابر چگونگی افتتاح دفتر طالبان نشان هم تکرار می باز
  وسالم .با ما است و الی همه خواهیم باخت و ظفر  کنیم برد

 

سلیم آزاد افتید و خواستم  م به پیام محترم بارز به شاغلی محترمخیر این نوشته رسیده بودم که نظردر ا: نوت
تواند  می ثبات محابس پاکستانی فقط زمانی به پروسۀ صلح و زندانیان طالب در اضافه کنم که رهاییقدر  همین

صورت  یا آنها را در .آی .اس .جانب افغان سپرده شوند در غیر آن سازمان تروریستی آی کمک کند که آنها به
را مقصر حمایه از  ستانولت افغانآنها د هم با آزاد سازید برد یابه بهانه های مختلف از بین خواه عدم همکاری

 .خواهند دانست طالبان
 

 پایان
  


