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 !گجن و آتش تمدید پالیسی
 
 

 صاح  مذاکرات  به  طالبان  کردن  آماده  راه  بهترین  که  گوید  می  و  دارد  اخیراًتأکید  ناتو  عمومی  قومندان  استولتنبرګ  ینس
 . تاس افغانستان امنیتی نیروهای از پشتیباني

 سال  ۱٨  خاصتاً   و  ساله  ٤۰  تجربهء مطابق  دیگر  اساسي  تدابیر  بدون  اما  افغانها   مطلوب  جالب،  اول نظر در  تأکید  این
 بنداژ ارسال با   گاه  گاه  که  است  باروت  و  مرمی  تجارت  ادامهء  و  جنگ  ماشینری  ادامهء  و  خطاء  سیاست  یقین  به  اخیر

 انسانان از زیاد تعداد و افغان ملت تراژیدی ادامهء سبل بند نیم سیاستهای چنین است. همراه هم نیز زخمها  مرهم و
 ! تاس جهان در ګناه بی

  در  رسالت ادای و  مشارکت كه  میكنند خطاء بخاطر همه  از اولتر شان امثال و استولتنبرګ ینس آقای ناتو كل دبیر
  به  و افغان برملت احسان نحوی به  را دهشت و ترور ضد جبههء اول خط قربانیان برابر در یعنی افغان برابرملت

 . دمیکنن فکر و نموده تلقی مردم این به کمک نام
 قصرهای  و  جهان  دهشتیکه  و  ترور.  دان  ترور  ضد  مقدم  خط  در  قربانی  میلیونها   ادند  با   حق  مدافع  و  مصمم  افغان  ملت
 . هکرد مواجه خطر به نیز را شان
 شمرده  و  باشد  مشترک  منافع  درین  شان  رسالت  ادای  بلکی  نه افغانها   بر  احسان  دیدهء  به  باید  عرصه  درین  گیری  سهم
 . دشو

  دهشت   و  ترور  ء  سرچشمه  خشكاندن  بدون  كه  بدانند  باید  ساله  ۱٨  تجربهء  از اقل حد  باید  شان  امثال  و  کل  دبیر  جناب
 شودهء قبول متل اساس به خشکاند. افغانستان دهات و ها قریه بمبارد با  را شرارت و دهشت ترور، توان نمی

 . دمیكوبن آن پاالن به خر عوض   عامیانه
 !ددارن تمرکز آب پایان به سرچشمه بردن بین از و بمبارد عوض

 . دنمیکن قطع را آب جریان آب پایان به تمرکز این 
 ممکن نحوی به را خارجیان نظامی تداوم و حضور سالح، فروش رونقگیری کشی، برادر جنگ، دوام سیاست این

 . تنیس کشی برادر بدون رهایی اساسی راه عمیق تحلیل در  سیاست واین . دمیدار تمویل و تضمین دیگر
 . ددارن  و داشت وجود کار جنایت و تروریستی حلقات و سازمان دهها  دنیا  در
 . تداش خواهد  و داشت وجود شرارت و شر ، تجاوز و تخلف جنابت، و جرم بشریت تاریخ در

 .دمیخواه مؤثر و جانبه همه برخورد آن علیه مؤثر کار
 

 ؟ اند  ها کدام ما قضيهء در حل های راه و  مؤثر های کار
 

 جلو شرارت و شر آمدن بوجود از و كرد تمركز وقایه به باید است مسلح افعهءمد که فرعی تمرکز و سهم عوض
 کرد!ً ګیری
 !دمیکنن صادر و تمویل ایجاد، هم هنوز را شرارت  و شر که شد آنهای شرارت و کار مانع

 یهعل مبارزه زمان در که نیست تردید و شک بخاطر درین است. پاکستان اول مقام و  مرتبه در مرجع و محل وایت
 جنگ درین را پاکستان نقش جهان و شد استفاده جهان کمک  به ممکن وسایل تمام و وسایل ازین شوروی و کمونیزم

  و  آمریکا  وقت خارحهء وزیر کلنتون هیالری اعترافات به  یوتیوب  در است  کافی میدانند. خوبی به قاعده بدون
 به لندن در الجزیره با  مصاحبه در دورانی اسد لجنرا جمله از پاکستان ًونظامی سیاسی برجستهء رجال اعترافات

 .دبر پی قضایا  عمق
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 از  برنامه و  تمویل ها، پاکستانی از دالر رسید، قربانی را افغانها  که  شد چنان بزرگ سناریو این در سوخت چوب
 . دش  ... و امریکا  و سعودی جانب

 در اما  میدانند. آوردیم باال در چنانچه مشکل بنیاد و کنه آغاز، به همه از اولتر باید افغانها  و آمریکا  ناتو، جهان،
  و خود هم دارند قدرتها  ابر از عدهء شده، مبدل ګیر جزیه به دست آلهء عوض پاکستان دیګر که تراژیدی این ادامهء

 . دمیدهن فریب را ما  هم
 یعنی اساسی  مشکل و  معضله بر تمرکز عوض یعنی شرارت منبع  و  مشکل منبع  شکل، م اصل به  تمرکز عوض

 ! دان متمرکز شکلیات و فروعات به پاکستان
 نګه ګرم را جنګ تنور امر واقعیت در پاکستان در مشکل حل بدون اما  نیستند شکلیات افغانستان اردوی به کمک
  ؟نداریم خبر ما  و است برنامه همین آیا  است. داشتن

 تا یعنی اول سال ده در اقل حد کاریکه  است. و بود مشکل حل از بخشی افغانی بومی نیروهای تقویت به تمرکز بلی
 کشورهای  با   پاکستان  که  میداد  نشان  شواهد  تمام  شد. نه توجه  پاکستان  داشتن  نګه  راضی بخاطر آن  به ۲۲۰۱ سالهای
 پاکستان را هوایی نیروهای و ثقیل سالح افغانستان برای و بود متعهد پاکستان مطیع افغانستان بقای به وقت بزرګ
 . ددا نمی اجازه
 به اخیر سال ٨۱ در افغانستان در جهان ناکامی علت که نندک تمرکز این به باید افغان حاکمان و جهان ناتو،
 توان از خارج و افغانها  توان و دست در حل راه و   عوامل و است و بود مرتبط جهانی ویا  داخلی  مشکل  کدام

 .دان كدام افغانها 
 

  ؟ آن ختم يا  و جنګ  تداوم  منظور آيا ترتيب   اين به
 

 ؟چرا و اند خواهان آنرا ختم شان کدام و چرا و میخواهند فغانستانا در بحران و جنګ این تداوم نیروها  کدام
  و   تمویل راه کشی. برادر و  جنګ تشدید حل راه حل؟ راه کدام  اما  است حل راه افغانها  تقویت و  استادن پا  به یقین به

 !تنیس افغانها  ما  برای خوب انتخاب  راه این و . ګتفن و مرمی تجارت ادامهء و سالح تولید
 . تاس طویل و قربانی از پر راه نای

  تفاهیم  به و  تفاهم  خود دربین . مکنی کار متحد و  اولویت را خویش  کشور مصالح و  و منافع از دفاع باید ما  بلی
 . مبرسی  هم
 . مکنی مبارزه و کار مشترک کار خطا  و متخلف مقابل در

 

 . تاس کامیاب داخلی شرارت گونه  هر علیه افغان ملت  الهی عون به و افغان ملت  زور به  که دارم باور یقین به من
 درین اول خط در ما  و دارد خارجی و افغانی غیر معنوی  و مادی منابع دهشت و ترور ، شرارت صورتیکه در اما 

 تمویل مرجع محل، تا  است مکلف  ناتو و جهان و داریم جهان با  مبارزه این هماهنګی ضرورت ما  داریم، قرار جبهه
 صدور شرارت، فریب، سیاست به دادن پایان و سیاست تغیر به وادار را پاکستان یعنی دهشت و ورتر صدور و

  شود   نمی  زاری  و  عذر  به  این  کند.  باروت  و  تفنگ  مرمی،  صدور  و  انتحار،  ،  استحمار  ،  انفجار  بمب،   ،  ترور  دهشت 
 نیست. قبول قابل  و ندارد شدن ملیع مجال مکر و فریب سیاست دیګر که شود ساخته مجبور این به باید پاکستان و

 افغانستان مردم علیه و صلح علیه  پاکستان دشمنانهء سیاست  عمق  به جهان که شود ګفته  پاکستان به شف شف بدون
 . تاس دیده عمل در آنرا و برده پی افغانستان و

 . دش  خواهد نه و  شود نمی خیرست ،خیرست به این بلی
 ! دکن عمل آن به و درک را این باید جهان و  ناتو عمومی منشی که  دیتراژی و قضیه کنه و عمق است این

 

 !ت نيس کار  اساسی حل راه جنګ بر تمرکز 
 

 نپایا
 

 یسعید الدین صالح داکتر
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