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 میراث خوب؟

 

 : بانش در واشنگتن گفته استطرانی ویدیویی از قطر به مخانامریکا دریک سخخارجه  امور داکتر زلمی خلیلزاد نمایندۀ وزارت

افغانستان( نیستیم. ما در "ما می خواهیم یک میراث خوب در اینجا )افغانستان( بجا بانیم. ما در پی بریدن و فرار کردن )از 

 تالش توافق خروج نیستیم."

تان صلح افغانس ل جنگ ونمایند، مسائ عمل می أهای خود مرتبط اساس قانون مندی سیاسی بر - طبیعی پدیده های اجتماعی سیر

و این جنگ، جنگ تحمیلی بیگانگان است افغانها آغاز نکرده اند خود را افغانستان  باشند. جنگ در این قاعده استثنا نمی هم از

یمی تعل با تأسیس مراکز غرب - امریکاها و  شوویبین های بین المللی  در نتیجۀ رقابتالدی یم 1970های  نخست طی سالکه 

ر د خونریری عام و تام وحشیانه آن پیش با شدت و هم بیشتر از هنوزتا این جنگ  آغاز گردیده است کهپاکستان  تروریستان در

  جریان دارند. افغانستان

زنده ها برای میراث خوب هم است. امروز   و . بودعاجل و مبرم مردم افغانستان  دیروز نیازمیراث خوب امریکا بلی درست 

افغانها هر  .نوش دارو بعد از مرگ سهراب ارزشی نداردمثابۀ ه میراث خوب امریکا بها.  دارند نه مرده های قبرستان احتیاج 

 ستانوطن افغانها را به قبر ها پدر خارجیشوم کنند. این جنگ رقابتی  را دفن میشوم این جنگ گلکون کفن بیگناه  یشهداروز 

 .      تبدیل نموده اندشان  خود
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ها و افغاند.  انریزرا نها  افغانبیگناه  که جنگ خون افراد ملکی ونیست وجود هم روزی هیچ  در جنتری افغانستان

صوص افغانها بیگناه بخ ، بلکهندارندنداشته اند و هیچگونه منفعت  این جنگ بیگانگان در بجز قربانی کشور شان

ین اویر حقیقی ابه تص .ستامواد سوخت این جنگ خونین تمام عیارحیث شان بکشور و تأسیسات عامه افراد ملکی

  .است شدهحریق  مردم افغانستانزندگی بود  وتمام هست  جنگاین نتیجه تداوم  درکنید نظر جنگ بیطرانه 

و و نات - امریکا سیاسی –اجتماعی  یمثل عالیست که میگویند سال نیکو از بهارش پیدا است. آرزوها و خواسته ها

عملکرد  تحقق آن با تجارب وبرای که  درعمل دو چیزی متفاوت استی ایشان خواسته ها و آرزوها  آن پیاده کردن

های ممکن عملکرد آینده رابطۀ ذات البینی دارند. صلح در موجودیت ی بین اعمال جاری با پیش اتگذشته، جریان

 یفراوان شواهد اسناد امر آنی و تصادفی نیست. داشتن مواضع متضاد بازیگران آن و شدت و تداوم جنگ طوالنی

 ناممکنلی بک پاکستانروسیه و شتراک و آنهم با ا گیبا این سادافغانستان  بدست آوردن صلح پایدار در وجود دارند که

  است. و بعید

 
 میالدی  1979دیسمبر  درچهل سال قبل ( امروزی سیه )رو ها شورویدر مورد نقش روسیه باید عرض شود که اوأل 

فظ حنفوذ ساحه روسیه انرا »منطقه آسیا  غرب در افغانستان به بهانه پیشروی امریکا و دررا تجاوز نظامی خویش 

مقیم افغان « جهادی»مهای یتنظ موجودیت شوروی درآنزمانجنگ  نقطه عطف آغاز کردند. «میشمارند خودمنافع 

 ند. روسیهبرخوردار بودخلیج  و اعراب انظامی غرب بخصوص امریک -از حمایت مالی که  ندودبپاکستان و ایران 

 رد و خونریری حالیکه جنگ در افغانستان در خویش نظامی حضور ده سالسپری نمودن بیش از بعد از  شوروی -

 در مدت سی سال اخیر  .ندمیدان جنگ فرار نمود از جوانمردانه و نا النهمسؤو غیر شدت آن ادامه داشتا بافغانستان 

 فغانستانا در برای قطع جنگو ناتو بجز فروش تجارتی طیارات هلیکوپتر شان به ناتو ضدیت با امریکا  در روسیه

 اشغالگر که قوای نظامی جنگ اعمار مجدد افغانستان و ترمیم مخروبه های در روسیه .نده اهمکاری نکردهیچگونه 

 افغانستان ایشان در جنگ 

 



  
 

 

 4از 3

ه افغانستان علیطالبان  پاکستان و مخفی با بلکه برعکس با تأمین روابط همکاری، نده اکمک نکرد تخریب نموده بودند

   .پاکستان استمتحد مثلث شیطانی  اجزای از یکی سیه رو اکنون که پرداختند
 

ای کشورهبا  یشخوابن الوقت  اختطاپوتی و ذوالجوانب با امکانات روابط شش دهه بیش ازدر طی پاکستان ثانیأ 

  متعدد

مذهبی "بحیث مرکز پخش افراطیت با مهر خلیج ، چین، روسیه و اعراب امریکا - غربیکشورهای جمله  از جهان

 میالدی  با 1980های  طی سال درحیث دولت اجیر ه بپاکستان . کنندی فعالیت مم بین المللی و تروریز "اسالمی

را ها  علیه شوروی را میدان جنگ خارج از تصورنام "جهاد اسالم" ه نظامی غرب و اعراب ب - های مالی کمک

د همان پاکستان ض اکنون مگر  ،میشد روسیه شمرده - شورویاصلی که دشمن  گردانیده بودگرم  چنان در افغانستان

شوروی  - سیه متحدین رو زاای  سیاست و قیافه در یریدرجه تغ 180با میالدی  1990و  1980سالهای شوروی 

  انجام میدهند.یکجا که تمرینات مشترک نظامی  را  ندا

نبوده  صادقبرای افغانستان مین صلح پایدار امر تأ پاکستان هیچگاهی دروجود دارد که غیر قابل انکار هزاران سند 

 حیث گاو شیری برای پاکستان است.بافغانستان  جنگ درواقعیت امر  کنند. دراکنون هم صادقانه همکاری نمی و

د منابع متعد از( )سرزمین غصب شدۀ افغانها یورنددر نوار مرزی آنطرف خط  دافغان  پاکستان بخاطر موجودیت مهاجرین

بدست می آورند. به این عکس با دقت نگاه کنید  مهاجرین نام مهاجرین افغانستان ه بها دالر کمک  ساالنه میلیونالمللی بین 

 .وندش ازکمک های بشری به مهاجرین افغان دیده نمی یرکه اث با چنین وضع بد و فالکتبار زندگی میکننددر پاکستان افغان 

مخالفان سرسخت حضور قوای  ازبحیث مثلث همکاری  و پاکستان چین ،سیه رومیالدی  2001در سال با ورود قوای ناتو 

ا روزمره ر علیه افغانستان تروریستی پاکستانعلنی ود نقش جسیه و چین باوو. رندباش می افغانستان نظامی امریکا و ناتو در

  .ندکن حمایت می افغانستان از ناتو و در مورد خروج قوای امریکا پاکستان و طالبانهای  طرحاز مشاهده میکنند مگر

میالدی درافغانستان که ناشی از اثر خیانت و فرار روسها از  1992سال  با سقود پالن پنج فقرۀ صلح سازمان ملل متحد در

لیج خب ابکمک غرب و اعر، پاکستان صورت گرفتمداخلۀ صریح پاکستان و ایران در امور داخلی افغانستان  میدان جنگ و

 دارند.  تا هنوز هم نقش اساسی داشته ودر افغانستان  طالبان و« جهادی»آوردن حکمروایی وحشیانه تنظیم های  بوجود در
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چنان مساعد  یشخونفع ه برا وضع توانسته افغانستان  مرج در حرج و های ببعد با تأسیس حکمروایی1992سال ازپاکستان 

 افغانستان جابجاخصوصی در نیروهای امنیتی های نظام دولتی و تمام ساختار دانه مهره های خود را دراکه آز ستا هیدانگرد

آسانانی  یارند با بسمیتواپاکستان که  ستام دولتی افغانستان چنان وسیع داخل نظ امکانات خرابکارانه پاکستان در مثأل ند.اینم

 ارگ شاهی در مرکز شهر کابل انجام دهند. حتی به درواه افغانستان که خواسته باشد  از ییدرهرجا عملیات خرابکارانه خود را

 

های تروریستی  دارند  گروپ نظام دولتی و ساختار در دکه توسط مهره های خوخویش پاکستان با امکانات وسیع دست داشته 

 و حضور میالدی 2001سال  دربین بردن حاکمیت طالبان  ازبا  کمک دوستانه هندوستان برای افغاانستان جلوگیری میکنند. از

ده ها کیلو متر در داخل خاک  خود را سیم خاردار دیوار کهاند  هپاکستان توانستدر افغانستان ناتو  –نظامی امریکا  قوای

 نمایند.اعمار افغانستان 
 

 جنگ پاکستان علیه افغانستان است. پاکستان جنگعار تاین حقیقت اکنون به هیچ کس هم پنهان نمانده است که  "طالبان" اسم مس

 های "جهاد" و "طالب" که النه های تربیه، نظارت و بدل ریختاندن خون هزاران افغان بیگناه با مارک در افغانستان را در

ی وسیع باالدر مدارس پاکستان است ادامه میدهند.  پاکستان با وجود آنکه امکانات س أی تحت نظر آی ا انم آنیحمایت مستق

ن عیر، ماسکو، پیکنگ میفرستند مگر در"صلح" در قط به مذاکراتخود را  اجیر طالب تنچند طالبان مزدور خود را دارند، 

 ند.  برمی روزمره به پیش حشت آن و وشدت ه افغانستان ب درمذاکرات "صلح" جنگ و خونریزی را وخت ادامه 
 

با وجود حضور پر قدرترین قوای نظامی ناتو و ایساف در کشور شان همه روزه جنازه  مردم مظلوم و بیدفاع ملکی افغانستان

 عمل برای صلح پایدار جوانب خارجی وعمال داخلی جنگ در  .کنند حمل و دفن میشان های شهدا و فرزندان خود را به شانه 

ستان افغانی بخصوص ایران و پاکستان که  منافع خویش را در تداوم جنگ جیک از بازیگران خار متعهد و متعقد نیستند. هر

  نند.ک خود را دنبال می شوم  ها در افغانستان اهداف انسان یبینند بدون در نظرداشت کوچکترین توجه به منافع ملی و حیات می

 

 نابود جنگ و جنگ افروزان در افغانستان عزیز.
 نستان عزیز.و همبستگی مردم افغا به امید وحدت
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