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 ۲۱/۰۹/۲۰۱۶                                                 مساپر کوچی

 ؟ غنایم قدرت و تقسیم سر یا جنگ بر صلح

 قسمت اول

به آن  یهرکس دیگربیشتراز ودیگر چیزهرازاست که مردم افغانستان بیشتر عینی و ضرورتارمان مقدس صلح 
  د.نعاجل دارنیاز

که نمیتوان آنرا به  درگروی دشمنان داخلی وخارجی کشورما قرار دارد مردم افغانستانواقعی این نیازمبرم  صلح  
 .  آسانی بدست آورد

آن دراین یاداشت کوتاه  همه جانبۀ است که بررسی یوسیعبس  احثبمطرح مسایل جنگ وصلح افغانستان  
خدمت شما وفشرده مختصر هرچی  رد جنگ وصلحابرداشتهایم را دربرخی مونمیگنجد، تالش خواهم کرد تا 

 مرا عفوه کنید.    أن یت کمی وکاستیوجودمانم. آرزومندم تا ازبعرض برس
همۀ هست وبود مادی ومعنوی مردم طی چار دهه درکه است ظالمانه و ویرانگر جنگی سردر قسمت اول بحث بر

 ؟چیست  دانمییسوزخود وحشیانه  آتشدر را افغانستانبیدفاع 
 اوأل: این جنگ، جنگ کیست؟ 
 ثانیأ: این جنگ برای چیست ؟ 

 گرداننگان کیست؟این جنگ وثالثأ: وسایل 
خویش آغاز نموده و برآن سرمایه واهداف  افعند که جنگ را برای بدست آوردن منابه کسانی متعلق مالکیت جنگ 
 به آغازگر آن تعلق دارند. برد وباخت جنگ نیز. مسلۀ گذاری میکنند

نتها  نه را آغاز نکرده اند. افغانها دراین جنگآن مردم افغانستان که اکنون جریان دارد جنگ حقیقت کامأل مسلم است
  در نتیجه جنگ ویران شده است.  کشورشانبلکه گر نبوده، آغاز

 ندارند. این جنگنقش هیچ نوع در رهبری آن نیز هیچگونه منفعت نداشته، وویرانگر این جنگ رد افغانها
    .کشورشان اند ویرانی آن هویدا باختندارد و  یبردهیچ  درچوکات منافع ملی برای افغانها وافغانستان

این جنگ، جنگ بیگانگان  ، کهثابت ساخته اند غیرقابل انکارواقعیتهای جنگ  درطی چار دههبدون شک وتردید  
بوده و  گ بحیث مواد سوختدراین جن انهافغا ندارند. یتعلقنوع  هیچ افغانستانبه به افغانها و ، این جنگاست

  میسوزند.  شان داخلی وخارجی کشور اندشمن بوسیله
 بیرقها یاو شعارها انقالب و« رخس»بیرقهای  شان درهردو جبهۀ جنگ  این منهدسین بیگانه بودند که بکمک عمال

 تا بتوانند برای تطبیق اهدافگذاشتند  «جهاد»و« انقالب»واسمای شانرا  ندرا داده ا« جهاد»سبزسیاه و شعارهای 
  .        نمایندمیسرزمینۀ  شان

ازآنها بودند، آزدانه  و معنوی که متعلق به خود شان همه دستاودهای ملی تاریخی مادی توده های ملیونی کشور 
. اکنون ادنداز دست د گان جنگ بیگانهدرمگر آنرا  ،استفاده میکردندخویش بصورت صلح امیزبرای تأمین معشیت 

 انند. ونمیتکرده افتاده، توده های ملیونی افغانستان ازهیچ چیز آن استفاده  غارتگران فاسدهمه چیز به دست 
درکشورمشاهده  شما کهرا اخیرتغییرات  سایر مردم افغانستان وبکمک بنام  ونها دالریلوجود سرازیر شدن ببا  

  خطزیر در فیصد مردم  65اند که بیشتر ازوبیکارکرسنه شکم با فقیر افغان . ملیونها مینمایید ملکیت بیگانها است

 ندارند. خود  خوردن برایهم ی لقمه نانیک حتی وزندگی میکنند جنگل  اتمانند حیوانقرار دارند و فقر 

ونها دالر کمک بنام مردم افغانستان غارت یلب نمیدانند کهکشورجهان با قوای نظامی شان درافغانستان  42مگر 

حمایت  بحیت ماشین جنگی شان درافغانستان  غارگران جنایتکاربرای مردم هیچ چیزی نمیرسند، مگر از میشوند و
  مینمایند.مستقیم 

 دراوج رقابتها بین شرق وغرب میالدی 80ل سالهای یاو الی و 70مقدمات جنگ کنونی افغانستان دراویل سالها 

توپخانه خود را بیسابقه تقویت  ماشین جنگی وآتشدر همین مدت  فراهم گردید. همسایگان افغانستان پاکستان و ایران
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چانس طالی را بدست دشمنانان منطقوی مردم افغانستان داد تا توانستند بکمک درافغانستان  اقدامات برخید. گردن
ای دهه طیرا در افغانستان ،ساخته بودندطالعاتی شان ا اینظر دستگاه تحتکه در« جهادی» ساختارهای تنظیمی

 . باشدت بیشر ازپپش آن ادامه داردجنگ که تا هنوزهم  ویران کردند «حهاد»انقالب و بنام   میالدی 90 و 80

 دههنتیجه چارمردم افغانستان در  ،صلح نیاز مبرم مردم افغانستان است ز راجع بهنی در قسمت دوم بحث کوتاه
 . را متحمل شده اند گوناگون جنگ انواع خسارات

 به کیها وارد ساخته اند؟ ویرانگر چگونه خسارات راجنگ  اینببینید که 
 ؟ دارد صلح نیاز افغانها به چی نوع اوأل:

 ؟و برای کیست ثانیأ: صلح برای چیست
 ؟ شود ثالثأ: صلح با کی و چه وقت

 

ژینو صلح بین حکومت وخت افغانستان و پاکستان تحت سرپرستی ملل میالدی مذاکرات  1980درنیمه اول سالهای 

معاهدۀ پنج فقرۀ صلح  1988ژینو آغاز شد. بالاخره دراپریل  متحد بحضورداشت شورویها و امریکاها در شهر

 بین افغانستان و پاکستان به امضا رسید. ژینو

 90اوایل سالهای و 80درنیمه دوم سالهای  بالک شرقفروریزی  وبا ختم جنگ سرد و سقوط اتحاد جماهیرشوروی 

  بود.افغانستان رونما گردیده پایداردرفرصت مساعدی تر برای مذاکرات بین االفغانی وتأمین صلح  میالدی
 با پالن صلح امر ظاهردر بشمول کشورهای اروپای غربی و امریکا شوروی، پاکستان، ایران و عربستان سعودی 

تظمین  بابود خود یکی ازطرفهای امضاکنندۀ معاهدۀ صلح ژینو که پاکستان مگر   .علنی نکردند مخالفت ژینو
 .  را آگاهانه عملی نکردندژینو تعهدات امضا شده صلح  ( امریکاو شوروی)کنندگان آن 

را  ومهمات ای مختلف ارسال اسلحهه به بهانه  ) شوروی وامریکا(معاهدۀ صلح ژینو وانب تضمین گنندۀج
 بصورت افغانستاندرجنگ را  تضمین گنندۀند و هر دو طرف قطع نکرددرافغانستان  جنگربطرفهای درگی

 . ادامه دادندغیرمسوالنه 
معاهدۀ امضاشده صلح ژینو  درخفا  خالف اصولیک روبای مکار شوروی در نقشآنوقت میخائل گرباچوف رهبر

پرده پس در رشوه با اخذ چندملیارد دالر و ایرو  ی وامریکاغربکشورهای اروپای  بابحیث یکطرف تضمین گنندۀ 
  .کردسازش سیاه برضد پالن صلح افغانستان قبأل 

خاطر صلح ژینو تطبیق مفردات معاهدۀ راسبق افغانستان با دروغ  ازداکتر نجیب اله رییس جمهو ظاهر بامگر در
 میدادند.خود را  میان خیالی هایجمعی

از  ،شاندرهنگام خروج قوای متجاور در برابر افغانستان وخت رهبران شوروی خاینانه و دوریی نقشازیکطرف  
پاکستان، ایران و  مستقیم حمایت مداخله وبا  تشنۀ قدرت« جهادی»تنظیماهای خصمانه ضد ملی  موقف جانب دیگر

 .نددکشانناکام  به را آگاهانه معاهدۀ صلح ژینو یهابشمول غرب عربستان سعودی
با وجود داشتن میان خالی دلبسته بودند،  حکومت وقت افغانستان به امیدهای خوشبینانۀ صلحداکترنجیب اله و 

  ، متاسفأنه نتوانستند ازخالی قدرت درافغانستان جلوگیری نمایند.    شدندلگیروآبدیده  غافجنگی قوایمسلح منظم 
ان بیرونی دردرون نظام با تبانی دشمن و جنراالن مخالفینازعده درآغاز سروصداهای تطبیق معاهدۀ صلح ژینو 

نقش خود را « جهادی»آوردن تنظیماهای  وسقوط حکومت داکتر نجیب اله بخصوص شورویها  در مردم افغانستان
 ایفا کردند.

عربستان  پاکستان، ایران،مستقیم تشنۀ قدرت با حمایت « جهادی»اهای تنظیممیالدی  1992اپریل سال  28در 

خاک داخل در بمجرد داخل شدن « جهادی»تنظیماهای  شدند.افغانستان پایتخت کابل  دوار وغربیها سعودی
طی نیمه اول سالهای در. دست بکارشدند چوروچپاول، غارت وکسب غنایم  های ذات البینی،جنگبه  افغانستان
  . ساختند خاک یکسانبه  را افغانستان شهر کابل پایتخت میالدی 1990

مستقیم غرب و حمایت بخصوص القاعده باتان سعودی عربسپاکستان، ایران بکمک ساخت ، «جهادی»تنظیماهای  
شورویها با فرار  .از بین بردند ن االفغانی وتأمین صلح پایدار رامساعد برای مذاکرات بی هایفرصت تمام ،شورویها

درمعاهدۀ صلح  مندرج المللیبین  تعهداتتمام و ،ز ازافغانستان بیرون کردندنظامی متجاو تنها قوای ناجوانمردانه
  .عملی نکردنددرقبال افغانستان  را ژینو

  ادامه دارد.......
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