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 16/10/2019         محمد یوسفی  اختر

 افغانستان بی سرنوشت"صلح" 

 

های دروغ همانند مجهول معمایاز نزد طالبان به یک درافغانستان " صلح"تضمین سرمنشی ناتو برای اخذ  تقاضانامۀ

      .گردیده است لیبدشوخی روز اول ماه اپریل ت

اتو ن امریکا و ،طالباننزد از"صلح" تضمین اخذ کنندگان  تقاضااینست که  در مجهولمعمای این بودن موضوع جالب 

  گم کرده اند.را  افغانستان در"صلح"  کنندگانتضمین  آدرس

تمام  در که هاجنگ. اسناد گردیده است تأریخ صورت کامل ثبت ه ب افغانستان در هچهل سال هایجنگ تمام شواهد مستند

 دهندگاننشان میدهند که سازمان وضاحت ه ب موجود است کتابخانۀ کانگریس امریکاشمول ه بجهان آرشیف های 

 شورک دو هرآدرس های  .هستند پیمانان بین المللی شان هماشتراک  با پاکستان ایران و ،افغانستان اصلی جنگ در

 نمایندگی برحالنیز سازمان ملل متحد  در وبیرق ، پایتخت، زمامدار، دولت دارای معلوم است و  )پاکستان و ایران(

 . دارندرا  دخو

 

ی مناتو گفته اگر مذاکرات صلح افغانستان از سرگرفته شود، این سازمان از آن استقبال  سرمنشیینس استولتنبرگ، "

 یکندم"عدم تعهد این گروه به صلح پایدار است و ثابت دهندۀ طالبان نشان  . او در عین حال افزوده است که رفتارکند

  " های معتبری از آنها گرفته شود. نوع توافق صلح، تضمین هر که الزم است در
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 ینس استولتنبرگ!  محترم آقای

 اقعیبرای صلح و عملیجنبۀ ان تبرای افغانس طالباننزد  از "صلح" تضمیناخذ تقاضای  باید خاطرنشان ساخت که

شما ای تقاضاین  .بیفایده است و خودارادیت هستند فاقد صالحیت که از نزد طالبان درخواستاین  طرحبلکه  ،دارندن

دون چنین تعهدات ب کههستند مطمئن  کامالا مردم افغانستان  ،میماندیخ صفحه  بروی حرفنوشتن به  فقططالبان  از

 . دنآب میشوروی یخ هم از نوشته ها  چنین بزودی پشتوانه دوام ندارند و

 بزک بزک نه میر که جو لغمان میرسد. که: میگویند دارندرین یشضربالمثل  افغانها

موضوع ]خجالت آور در اینست که چنین طرحهای بی بنیاد و غیر عملی به نام "صلح" برای افغانستان اکنون به 

معمای مسخره کردن صلح واقعی مبدل شده است.  در نتیجۀ پیشبرد روشهای نادرست قوای نظامی ناتو درافغانستان 

" بحران جنگ تشدید گردیده است و سالهاست که جنگ و خونریزی در افغانستان ادامه دارد. درافغانستان به نام "صلح

هر روز هزاران  انسان بیگناه ملکی و نظامی اعم زن و مرد، پیر و جوان کشته شده و هنوزهم کشتن افغانها به 

 صورت وحشیانه و بیرحمانه آن در جنگ بیگانگان ادامه دارد. 

مایۀ نهایت تأسف اینست که چرا مقامات بلند پایۀ ناتو و امریکا با تمام امکانات وسیع که در دسترس خویش دارند 

مکررأ روش هایی که جنبۀ عملی برای صلح درافغانستان ندارند در نظر دارند و درستیژهای بین المللی این طرحهای 

 افغانستان شعار میدهند. غیرعملی را به نام "صلح" برای مردم مظلوم و بیدفاع 

 

 ینس استولتنبرگ! اقای

شما به خوبی میدانید که راه حقیقی صلح پایدار در افغانستان روشن است، مردم عوام افغانستان علل اصلی این را  

نمی دانند که چرا ناتو و امریکا موضوع صلح در افغانستان را به یک معمای الینحل تبدیل نموده اند. روشهای  

نه و عملی صلح پایدار در افغانستان با روشهای جنگ طلبانه که توسط دشمنان خارجی و بلی گویان داخلی صادقا

 شان بخصوص پاکستان و ایران در افغانستان دیکته می شوند کامالا در تضاد عمیق باهم دیگر دارند.

را به وضاحت درک نموده اند که مردم نیازمند به صلح واقعی در افغانستان و نیروهای صلحدوست جهان این حقیقت 

شعار های غیر عملی امریکا و ناتو برای "صلح" در افغانستان هیچ کمک نمی کنند بلکه چنین شعارهای میان تهی 

 صریحأ باعث ادامۀ بیشتر جنگ و خون ریزی در افغانستان شده است. 

مکررأ  که  از طرف جناب شما  اظهار  شعارهای تکراری غیرعملی امریکا و ناتو به نام  "صلح" برای افغانستان 

گردیده است  صلح واقعی را در افغانستان تأمین نمی نماید بلکه این شعارها ادویه مسکن افکارعامۀ مردم مظلوم و 

 بیدفاع افغانستان و جهانیان است که از حقایق این جنگ تلخ و خونین آگاهی کافی ندارند. 

 ینس استولتنبرگ! اقای

ن از شما مقامات ناتو و امریکا آرزو دارند که باید درمطابقت کامل با قوانین منشور سازمان ملل متحد مردم افغانستا

و اعادۀ حقوق بشر در افغانستان که حقوق حقۀ مردم افغانستان است صادقانه عمل نمایند.  مردم افغانستان آرزومند 

 به نام "صلح" به پشت نخود سیاه روان کرد. مردم رنجدیدۀ  هستند که دیگر این مردم رنجدیدۀ افغانستان را نباید به نام

افغانستان با صبور و شکیبایی فداکارانۀ شان شعارهای سراب گونۀ فراونی را تجربه کرده اند مگر این مردمان تشنۀ 

 صلح حقیقی هستند. 
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اید به این سؤاالت حیاتی مردم اگر ناتو و امریکا واقعأ هم صلح واقعی و پاپدار عملی را در افغانستان می خواهند ب

 افغانستان و جهان جوابات واضح و صادقانه بدهند. 

همه افغانها و جهانیان از این موضوع به خوبی آگاهی دارند که طالبان کدام دولتی بر حال و یا کدام نیروی سیاسی 

ن نامۀ و ندارند تا بتوانند تضمی مستقل ملی نیستند.  طالبان بدون پاکستان و ایرن وجود حقیقی برای خود را نداشته

 صلح مطمئن افغانستان را بدست شما بدهند.
 

 در این بازی ماتم سرای افغانستان مردم بیگناه کشور هر روز جنازه های پرخون شهدای خود را دفن میکنند.  

( سال با قوای نظامی مجهز تان 18افغان ها با چشمان پر از اشک از شما مقامات ناتو و امریکا که در طی هژده )

در افغانستان حضور دارید فریاد میکشند و می پرسند که باید شما به آنها حقایق صادقانه را بگویند که تضمین صلح 

 در افغانستان را شما از کی میخواهید؟ 

ینید ناتو و امریکا چرا تضمین صلح در افغانستان را از طالبانی می خواهند که نه دولتی دارند و نه گروۀ صادقانه بب

سیاسی مستقل ملی هستند، طالبان فقط و فقط ترویستان و قاتلین حرفوی هستند که توسط دستگاه های استخباراتی " 

شوند. میبرای جنگ و خونریزی در افغانستان فرستاده آی. اس. آی" پاکستان و آخند های ایران تربیه یافته و مجهز 

 پاکستان و ایران نمیخواهند ؟  ،افغانستان را از کشورهای حامی طالبان صلح در تضمین

 

 

افغانستان هستند،  ( دهه است که عمأل مجری جنگها و جنایات مستند ضد بشری در4چار) پاکستان و ایران  بیشتر از

یران در ا مداخالت پاکستان و از افغانستان با پاکستان و ایران صورت بگیرند و صلح در باید مذاکرات امریکا برای

 . شودافغانستان قاطعانه جلوگیری 

 ینس استولتنبرگ! اقای 

( بار به مذاکرات بی نتیجه امریکا با 9نه )  2019مذاکرات "صلح" امریکا با طالبان در طی سال جاری  نتائج  با

 طالبانی که توسط پاکستان به قطر فرستاده شده بودند دقت نمائید. 

ا کپیش گرفتن شیوه مذاکرات امری افغانستان را ندارند. در طالبان خود بدون هدایت پاکستان صالحیت توقف جنگ در

افغانستان هیچ سودی در راه تأمین صلح ندارند.  ادامۀ مذاکرات صلح امریکا با طالبان  "صلح" در به نامبا طالبان 

 فقط روان کردن افغانها به گورستان است وبس. 
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به این عکس فوق درست نگاه کنید فقط دوهفته قبل عاصم عمر یک تن از رهبران القاعده تبعه پاکستان در والیت 

 جنگ با قوای بین المللی ایساف کشته شده است.       افغانستان در هلمند

 برای اثبات ادعاهای دروغین پاکستان به این حقایق مستند نیز توجه نمائید:

لکه ب اند، نه خیر تیروریزم* رهبران پاکستانی برای فریب جهانیان ادعا کرده بودند که پاکستان خود قربانی 

 .می نمایدیستان را مانند امتعه تجارتی صادر پاکستان افراطیترین ترور

 ند،  برارتباط ندار طالبان مزدور آن بارها مدعی شده بودند که با تروریستان بین المللی و القاعده دیگر * پاکستان و 

شاخداری ثابت شده است. تروریستان  وطالبان مذور شان کامأل دروغ محض  این ادعای پاکستان و ،اساس اسناد

تی تمام دستهای تروریس طالبان در دوشادوشتروریستان بین المللی   سائرشمول ه القاعده، افسران پاکستان ب

 تخریبی در افغانستان حضورفعال دارند.

* سالهاست که این حقایق انکارناپذیر با اسنادهویدا گردیده 

 است که پاکستان و ایران طرفدار جنگ و خونریزی در

 افغانستان است. 

افغانستان  اکستان و ایران جنگ و خونریزی را در* پ

مظلوم و بیدفاع  افغان هایبیشرمانه ادامه میدهند. 

 اساس دسایس پاکستان و دراین جنگ رقابتی بیگانگان بر

 ایران قربانی میشوند.

تروریستان دهشت افگن وسیله پیشبرد  سائرطالبان و  

 شند.اهداف شوم  پاکستان و ایران در افغانستان میبا

 

 ******** **** 
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