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ساله شد ۳۷جنگ نافرجام افغانستان   

 

بود و چه وقت آغاز موضوع چه  الی باساله افغانستان  ۳۷نگیزه آغاز جنگ  ا

                گردید؟

عالم و تحلیل شخصیت دانشمند، اکبر خیبر میر مرحومترور اصلی جنگ، انگیزه 

بحیث که بود  افغانستان گربرجسته سیاسی دررهبری حزب دموکراتیک خلق

استاد در بین اعضای حزب شهرت داشت. بخاطرموضع گیری و دفاع 

سرسختانه اش از منافع ملی و حاکمیت ملی که کودتا رارد میکرد، کودتا را در 

 ا را مغایراف حزب میدانست و کودتمغایرت با مرامنامه، خط مشی و اهد

کهکودتا مقاومت میکرد برابر ودرخواست واراده مردم ارزیابی میکرد   

کشته شد. گمنامهنگام وبه    نا 
و به مشا یعت هزاران عضوحزب،  جنازه اش ازمکروریان برداشته شد

به خاک شهدای صالحین بدرقه و درآن گورستان دوستان عالقمندان اش الی 

در آمیز رهبران جناح خلق و پرچم  تهدیدانقالبی وخطابه های  .سپرده شد

داود سردارمحمد  دولت  ،قدرت حزب نمایش دادن بامراسم تدفین مرحومی و 

به باز داشت رهبران حزب دموکراتیک  ال فاصلهب خان را به هراس انداخت که

مبا درت کرد.افغانستان خلق   

بود ازموقع  اله امین مسئول نظامی جناح خلق که تا هنوز بازداشت نشده حفیظ

استفاده کرد فرمان کودتا را از خانه اش ازطریق اعضای رابط اش با اردو 

 ۱۳۵۷ور سال ث ۷انقالبی حفیظ اله امین دردتای درافغانستان  با کوجنگ  و صادرکرد

کرد. امریکا و  ادامه پیداو سر انجام به جنگ تمام عیار جهاد و انقالب  آغاز گردید

معادله جنگ را به نفع مجاهدین  ندرا حمایت و تقویت میکرد جبهه مجاهدین  کهمتحدین 

شوروی که با افغانستان بیش ازدونیم دهه دوستی راهبردی تغیر داده بود.   

زیربناهای اقتصادی وتقویت اردوی افغانستان ملیارد ها دالر سرمایه ایجاد داشت و در

به هراس  گ در جنمجاهدین  فتیشرو پحمایت امریکا و متحدین  ازگذاری کرده بود 

موضع گیری متضاد و  .حمایت و تقویت میکردرا دولت دوست خود در کابل  ه بود.افتید

عملن جنگ افغانستان را ، جنگ داخلی افغانستاندو قطب مداخله امریکا و شوروی در 

رهبری و مدیریت عملیات های  .نمودندتبدیل به جنگ نیابتی  دو ابر قدرت جنگ سرد 

 جنگی را در پشت پرده بدست خود گرفتند.



مردم ما عمیق بین را اختالفات و خصومت هاشگاف حریک احساسات دینی و مذهبی تبا 

آن استفاده های تاکتیکی و راه بردی کردند که جنگها به نفع که از تر ساخته رفتند 

 تا امروزما و تباهی مردم و بربادی کشور و به دربدریرفت منان افغانستان تمام شده دش

  ادامه دارد.

قشورفوقانی و شئونستان، راهبردی بین اختالفات افغانستان ادامه جنگ ها درعلت دیگر

برا ی  و تنظیم جهادی یکی دوقوم د که نمیباش ومجاهداناقوام قدرت طلب  حاکمان

و میکنند  کردندمبارزه میبا هم رقابت و افغانستان در قدرت و حاکمیت مطلقرسیدن به 

علیه  جنگها  ا مشروع  بشمولنمشروع و وسیله هرازشان ف اهداکه برای رسیدن به 

،واحزاب سیاسی ملیمتباقی اقوام  ند.یدورزانتخابات دریغ ندربات لقت ویک دیگر  
درجامعه عدالت ومساوات صلح، خاطربافغانستان در اهنیروهای پیشرو و ترقی خو

 .حمایت نشدند و نمی شوند که از جانب هیچ کشور خارجیمیکردند و میکنند مبارزه 

انتخابات ائتالفها و سازش ها دردوردوم  ،خواست ها ومطالباتات، اختالفروی همین 

که به تقلبات گسترده انجامید و کشوررا به  شکل گرفت ۱۳۹۴ریاست جمهوری سال 

تقلبات تصفیه شده نتوانست شمارش دوباره آراء، با وصف  بحران شکننده مواجه ساخت.

و احتمال بحران عمیق ترسیاسی و اجتماعی پیش بینی میشد که برای جلو گیری از 

فاهم نامه به مداخله و وساطت وزیر خارجه امریکا و نماینده ملل متحد به تداخلی بحران 

. اما اختالفات راه سیاسی و ایجاد دولت وحدت ملی توافق هردوکاندید رقیب کسب گردید

کرد ظهورمن ا لشمس اظهردولت وحدت ملی ماند که درباقی بردی شان دست ناخورده 

ن و قاتالن را  ترورستافعالیت های  گسترشکشور را فلج ساخته و زمینه اجرای امورکه 

بیشتر  در جنگها ی نیابتی و استخباراتی در دوره حاکمیت یکساله  دولت وحدت ملی 

مظلوم افغانستان  مردمامنیتی و دفاعی کشورو  سربازانکه کفاره آنرا  استفراهم ساخته 

می پردازند.با سر ومال شان   

و دو پهلوی   روشنوضع گیری مبهم و غیرت دیگر ادامه جنگها درافغاانستان، معل

 امریکاکه د نمیباشستان رافغانستان، پاکستان و ترودر رابطه با  و ناتو انگلستانامریکا، 

و حمایت از افغانستان و ناتو ازاجرای تعهدات شان در تجهیز نیروهای مسلح افغانستان 

حمالت تروستان برابردربموجب توافقنامه امنیتی عدول کردند وقوای مسلح افغانستان را 

خود را در افغانستان های تاس ؤت قؤامریکا ق .آسیب پذیر ساختند مداخالت پاکستان و 

گذاشته میرفت که اعتبارخودرا دربین  در پاکستاناما تخم های خود را  ه میرفت سرداد

اگرامریکا  .رفتکلی از دست داده حیث دوست ستراژیک و امنیتی به افغانستان به مردم 

در افغانستان واقعن صلح میخواست و یا بخواهد در قدم اول باید قوای زمینی و هوایی 

تا یک  بسازد یاو میساختمجهزمورد نیازعی ا با سالحهای تعرضی و دفاافغانستان ر

باالی درآن صورت مردم افغانستان  توازن بین تعرض و دفاع در جنگ به وجود میامد،

مذاکرات امریکا با پاکستان در باره صلح افغانستان اعتماد میکرد. حال که ترورستان به 

هه دفاعی جنگهای تعرضی قراردارند و افغانستان در جب موقفحمایت پاکستان در

و ترورستان بیم آن میرود که به پاکستان  .جنگدمی و تنها داردموقف ضعیف قراردر



مخالف خواست مردم افغانستان  ننگین امتیاز بیشتر داده شود و یک صلح مشروط و 

شاید صلح اصلن موضوع بحث نباشد زیرا درایجاد  .شودباالی دولت وحدت ملی تحمیل 

را از منابع  انو داعش منافع مشترک اقتصادی ش طالبان، صلح امریکا، پاکستان

 استخراج غیر قانونی معادن و قاچاق مواد مخدردرافغانستان از دست میدهند.

درنتیجه  و آرأء مردم راسیاسی کشور ما مداخله کرد درامور امریکا وقتیکه ایاالت متحده

را اش  وحدت ملی دست نشانده باید دولت  ،سیاسی تعویض کردبه توافقنامه تقلبات 

ا تشکیل و کارا روحدت ملی پایدار دولتآن  عیه معنی واقرهبربهردو  تاحمایت میکرد 

تجهیز اردوی این همه جنگها و دربدری ها نجات میدادند. عدم میدادند که افغانستان را از

و عدم تحرک  جانب امریکا و ناتودولت وحدت ملی از الزم حمایت عدم افغانستان و

 آب را به آسیاب ترورستان و مداخله گران پاکستان امریکا و ناتو درامرصلح افغانستان 

 تعهدات و اجرای د که موجب بی اعتمادی و مأیوسی مردم افغانستان ازنیریزم و ندریخت

برای دفاع  شدندناگزیر مردم افغانستاناست. فغانستان شده ادر  حمایت امریکا و نا تو

طول تاریخ درکه یگانه قدرت شکست ناپذیرافغانستان به خیزش های مردمی مشروع از

شوند و سالح مورد نیاز افغانستان را ازسایر و میشدند متوصل است بوده افغانستان 

حامیان که میگیرد  اوج تا روز یزش های مردمی روزخ . خواهند نمودکشورها  تدارک 

که تحت بهانه ملیشه  ساخته  نگرانرا و دولت وحدت ملی جنگ ادامه و مهره های 

یند که به بی اعتباری بیشتر شان ماجلو خیزش های مردمی را سد ن تالش مینمایند سازی

زیرا خود دولت وحدت ملی هیچ کاری را تابحال به  درجامعه افغانستان منجر خواهد شد.

از دست داده اند. ین مردمبشان را درثمر نرسانیده و اعتماد منافع ملی و منافع مردم به   

وبه هیچ کسی اجازه  مردم افغانستان حال دوست و دشمن خود را خوب شناخته اند

جد و جهد افغان وطن پرستان   خیزش های مردمی را متالشی بسازند.نمیدهند که 

متحد و سازمان یافته، برابر دشمنان افغانستان دررا ی مردمی خیزش هامینمایند که 

افغانستان ا هنوزدسایس، مداخالت و جنگها درزیرا ت  ند.یمام و مدیریت نتنظییکپارچه 

ادامه دارد.خشن ترو فاجعه آمیزترهمچنان  بلفرو کش نکرده است   

 

روز تاروز وخیم تر شده ، منطقه و جهان ،  اوضاع افغانستان هموطنان عزیز و گرامی

 بهکه  رسیدهما مردم وگلوی به استخوان افغانستان  دوست نماها ودشمنانکارد  میرود،

به عملیات های  ت مختلف افغانستاناوالیهای مردم و سربازان ما درقطع سر ،کشتار

هموطنان مظلوم خود را به  نفراز ۷تبدیل شده است. بخصوص قطع سرشان عادی 

صد ها  اتتظاهردر افغانستانجانب تمام اقوام با هم برادرکه از چشمهای خود دیدیم 

به نمایش گذاشته شد  نفری تا دروازه دخولی ارگ ریاست جمهوری بدرقه گردید و هزار

پوشالی منطقوی، فرامنطقوی ترورستان را محکوم کردند و دولت  که حامیان داخلی،

و سربازان مردم  دفاع از وطن،در شهامت عدم  بهو یکفایتوحدت ملی را به سازش، بی 

منافع ملی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی به دفاع ازکه قادر ملزم ساختنددفاعی کشور

که ازمنافع ملی  نددشرهبران دولت خواستارتغیرات اساسی درعملکرد  نیستند. کشور



نباید فرصت هارا بخاطر وعده که ه از بین مردم بلند شد  فریاد هایدفاع و حمایت نمایند.

باید عمل شان را محک قضاوت قرارداد.  از دست داد.دولت وحدت ملی های توخالی 

فریب دیگربارمردم آرزو ندارند  شان تجربه کرده اند. مردم وعده های شان را با عمل

بیازمایند.            دو باره  آزموده رابخورند و  

و وحدت ملی کمترین احساس  و درک از واقعیت های تلخ جامعه دولت هردو رهبر راگ 

غضب مردم وقهر خواستهای جدی،درد ها، رنج ها، تلفات و و متوجه میداشتتاریخ 

های بی تفاوتی  بهحتمن و به مردم و وطن خود دلسوزی داشته باشند افغانستان شوند 

زیرا وحدت نطر و عمل این دو خواهند کرد. شان درمقابل وطن و جامعه تجدید نظر

وی ترین دولت انتخابی و از جمله ق درهبر صد در صد آرای شفاف مردم  را با خود دارن

قدرت  مردم به شمارمی آیند. در ادامه اختالفات و کشمکش های شان باالی تقسیم 

قانونی سقوط غیرشان آرای مردم را ازدست میدهند و به دولت برامده از تقلب و هردوی 

 رای داده بودند در تصادم انتخابات با مردم خود که برای پیروزی شان در  ومیکنند 

شانرا از نزد شان  اءرآمردم وهند گرفت که حمایت مردم را از دست خواهند داد قرارخوا

 وا پس خواهند گرفت. 

تجارب تاریخ به این حقیقت صحه میگذارد که جنگهای اقتصادی از جانب استعمار و 

دینی و مذهبی براه انداخته شده است. امپریالیسم در پوشش جنگهای صلیبی،  

امروز اسالم ناب و عقالنی به اسالم احساساتی وواهی در اذهان کوراندیشان و افراط 

گرایان اسالمی تبلیغ  وتزریق شده که به هرعمل جنایت کارانه ضد بشری و ضد اسالمی 

و در جنگهای اقتصادی از نزد شان بحیث روبات های بی شعور ورزند میمباردت 

مایند و مانند حیوانات در جنگها کشته میشوند و استفاده های تاکتیکی و راهبردی مین

 دیگران راهم وحشیانه به قتل میرسانند. 

تریلیونها  دجنگ اقتصادی است که برای دستبرهم افغانستان اصلی ادامه جنگها درعلت 

حی شده است که در مواد مخدرافغانستان طراعواید سرشاردالرذخایر معدنی افغانستان و

ما د به منابع گران بهای معادن افغانستان دست رسی پیداکنند و معادن ادامه جنگها میتوانن

فتیش و نظارت از محموله های عدم ت به یغما ببرند.و نمایندرا غیر قانونی استخراج 

 مواد موافقتنامه امنیتی افغانستان و امریکادرکه ی امریکا نقلیه زمینی و هوای وسایط

با امریکا نهایی شده بود، و از جانب اشرف  یرزآقای کتوسط که است  گنجانیده شده

افغانستان  آن بموجبکه ریاست جمهوری اش امضاء شد،  ی غنی دردومین روزکار

تفتیش  در افغانستان  را امریکایینقلیه وسایط ورودی و خروجی حموله های نمیتواند م

برای چه منظور باالی افغانستان درموافقتنامه این موضوع  .مل میباشد، قابل تأنماید

  .نداشته باشدابطه رجنگ اقتصادی های برنامه با اگر است امنیتی با امریکا تحمیل شده 

ایجاد کردند و صبغه دینی قبلن شان گروه طالبان را اقتصادی برای رسیدن به این اهداف 

دینی و نیابتی افغانستان را به جنگ و مذهبی برای شان داده شد که جنگ اقتصادی 

برمالء نشود پنهان  مذهبی رنگ آمیزی کردند تا هدف اصلی جنگ اقتصادی افغانستان

و شمال افریقا را از آن زمان به بعد جنگهای نیابتی ترورستی  شرق میانه باقی بماند. 



 که تا امروزجنگهای ه استفراگرفت که بیشترکشورهای ثروتمند منطقه را متأثرساخت

تروستان  ادامه دارد کهدرمناطق مذکور وافغانستان با شدت تمام ترنیابتی ترورستی 

ی متفاوت به جنگهای نیابتی و ترورستی شان ادامه میدهند نام هاتحت هرکشور و منطقه 

تا زمانی ادامه جنگهای اقتصادی  که از یک سر چشمه آب میخورند ورهبری میشوند.

و خالی شده باشد. رسیدهخود  پایانمعادن و منابع اقتصادی مذکوربه ذخایرد که پیدا میکنن  

عامه، رشوت، اختالس ملیارد ها دالر کمک ی فساد گسترده، چور و چپاول دارایی ها 

قرارداشت و انده دست نشکرزی رأس آن شار مواد مخدرکه درسرهای بین المللی، عواید 

بازی دیگری شان وعبداله عبداله دست نشانده اشرف غنی  ونآقایآهنگی با دارد که در هم

خط را در افغانستان براه انداخته اند که به سر نوشت مردم و کشور ما  بازی  شیر و

تعلل، ، وحدت ملی را با اعمال غیر قانونیمیکنند و حرکت دولت خطر ناکی را دنبال 

از مسیر کشورعاجل اموراجرای به عقب انداختن و   هاکمسیون سازی  ،وقت کشی ها

  میسازند.ساخته واهه سوق و به شکست مواجه بیربه  اصلی آن 

  

مردم، علت دیگر ادامه جنگها در افغانستان میباشد که زمینه وبی روزگاری فقر بیکاری،

در جامعه را وداعشیان باغیان  برادران ناراضی، مخالفین سیاسی، ساز سرباز گیری

افغانستان و متحدین امنیتی شان در برابر آن بی تفاوت مردان فراهم ساخته است که دولت

که ترورستان را از یک محل به . حتی افواهاتی شنیده میشود برخورد کرده و میکنند

و از آنها  محل دیگر و از یک منطقه به منطقه دیگر بدون بازرسی نقل و انتقال میدهند

   در افغانستان شده است.ورستان و تقویت ترجنگها دامه باعث احمایت مینمایند که 

                                                                                             

مانده است، این پرسش باقی تاریک افغانستان مبهم ونزد مردم دیگری که در موضوع

یا ادامه جنگ!ان صلح میخواهند و امریکا، انگلستان و ناتو در افغانستاست که   

که  باید جستجوکرد دولت نوبنیاد پاکستانکشوروایجاد هدف جواب این سوال را در

  .ت و ندارددولتی بنام پاکستان سابقه تاریخی نداش درجغرافیه این منطقه کشورو

رهبرآزادی عدم تشدد مهاتما گا ندی مبارزات ستقالل طلبی ونهضت آزادی خواهی و ا

استعمار آورده بود ودر استعمار کهن کارانگلیس را به لرزه پایه هایخواه هندوستان 

  .هندوستان حاکمیت کرده نمیتواندکشوربه این نتیجه رسیده بود که دیگر باالی  انگلیس

پیش گرفت. اختالفات ادیان را  برای ادامه نفوذ اش دراین منطقه بدیل دیگری را در

را بین پیروان دین اسالم و سایر هندوستان دامن زده رفت، بخصوص اختالفات شدید در

 ادیان هندوستان بیشتر دامن زده رفت که به درگیری های محلی انجامید. با وصف این در

استعمار انگلیس نتوانست جلو نهضت سراسری استقالل طلبی مردمان هند را ا گیری ه

طرح تجزیه در تبانی با حزب مسلم لیگ که خود آنرا ایجاد کرده بود انگلیسها سد نماید. 

هندوستان وکشور نو بنیاد پاکستان عملی ساختند.هندوها را از  ،هندوستان را به دوقسمت

 فراربه پاکستان هندوستان یک قسمت مسلمانان را ازفراردادند وبه هندوستان پاکستان 

ها بیش از یک ملیون انسان از هردو  شدن جایجا و ب فرار دادن ها ودادند که درچنین 



را با غربی وشرقی کشور نام نهاد پاکستان ایجاد سرانجام  کشته شدند.ه فجیعانطرف 

و دولت  تحمیل کردنددر سرزمین های اشغالی افغانستان و هندوستان  جوی های خون

را درآن حاکم ساختند که تا امروز برای شان خوش  شاندست نشانده ومیراث خور 

فات مرزی و ارضی  بین افغانستان و پاکستان ازیک طرف و  ادامه اختال خدمتی میکند.

از طرف باالی کشمیرهندوستان و پاکستان بین و آغاز سه جنگ تشدید اختالفات ارضی 

دراین منطقه راامریکا و انگلستان  نفوذخصومت ها بین این سه کشور تداوم تداوم و دیگر

لستان به شمارمی آید که از اهداف ستراتژیک امریکا و انگتضمین میکند که ازجهان 

جانب پاکستان عملی میشود. استقرارصلح و ثبات بین افغانستان، پاکستان و هندوستان 

تفی منی سرشارازمعادن و نفت وگاز نقش و نفوذ امریکا و انگلستان را دراین منطقه 

 بهاین سه کشور همسایه داد که به پاکستان اجازه نخواهند  میسازد که به احتمال قوی

ب امریکا وانگلستان یقدرت های رقمگر اینکه  شوند.نایل بین شان صلح و ثبات دوامدار 

رمایه گذاری و میانجی گری نمایند و جلو پیشروی نظم منطقه ساین امرصلح و ثبات د ر

 نوین قدرت های غربی را سد نمایند و همکاریهای منطقوی را عادالنه و صادقانه پی

که به نفع همه کشورهای منطقه تمام میشود. زیرا تجارت منطقوی و نقل و  ریزی نمایند

در  سایه کمترین قیمت وکمترین وقت رابین کشورهای هماموال تجارتی  انتقاالت 

.همه کشورها ی منطقه ازآن منفعت میبرندکه  میگیردبر  

ونه نه صلح دراین منطقه جهان تأمین میشود منطقوی های و همکاری بدون اجماع 

همکاری های دوجانبه و چند جانبه  اقتصادی، تجارتی وترانزیتی رونق پیدا میکند که از 

  .کشورهای این منطقه بشمارمی آیدو مشترک نیازهای  اولی 

 جنوب آسیا و آسیای اجماع و همکاریهای منطقوی خوب میدانند که درامریکا و پاکستان  

اجماع منطقوی برگذارشود و افغانستان نقش فعال را درآن  قبل از انکهمیانه جا ندارند.  

و ن ملکی و نظامی پاکستان با دولت امریکا آغاز شد بازی نماید، دید و بازدید های رهبرا

راحل شریف آخرین رهبرنظامی و استخباراتی پاکستان بود که با مقامات  عالی رتبه 

که قابل تأمل  افغانستان تصمیم گرفتند. امریکا مالقات کرد و در باره افغانستان و درغیاب

   میباشد. 

بعد از باز گشت راحل شریف ازامریکا، باعجله مذاکرات همکاریهای اقتصادی، 

ید که از دکی و دیگر مطالب بین افغانستان و پاکستان آغازگرتعرفه های گمر ترانزیتی 

آیا واقعن باعث خوشی جانب دولت وحدت ملی و جانب پاکستان با خوشی استقبال گردید. 

 است و یا زیر کاسه نیم کاسه ها ی وجود دارد.                                          .

واقعیت این است که پاکستان بخاطر حمایت از تروریزم و امریکا به خاطر اینکه کشور 

 این منطقه  نیست در اجماع و همکاری های کالن منطقوی جا ندارند.

بسته  ندر یک زوالنه مشترک با پای پاکستادولت وحدت ملی را پای  که بیم آن میرود

از خود استقالل عمل نداشته  بگیرد وقرارقیمومت پاکستان درنمایند و افغانستان جبرن 

. مردم افغانستان، اشتراک نمایدطقوی ناجماع و همکاریهای اقتصادی مدر  باشد که

ن موضوع را تحت نظر و دقت جدی قرار بدهند پارلمان و جامعه مدنی افغانستان باید ای



و خوش دومین اشتباه بزرگ خودرا به خاطر امتیاز دادن  و نگذارند که دولت وحدت ملی

پاکستان مرتکب شوند. خدمتی به  

نیت و ثبات این منطقه را به ظهور داعش در پاکستان و افغانستان تهدید دیگریست که ام

مواجه ساخته است که هیچ کشوراین منطقه به تنهایی در برابر این خطربزرگ ه مخاطر

مقاومت کرده نمیتواند. الزمی و ضروری است که همه کشورهای این منطقه بدون ضیاع 

وقت، یک جبهه متحد و مشترک دفاعی را علیه نفوذ داعش، سایر ترورستان وحامیان 

بع طبیعی کشورهای این منطقه مشترکن وازسرزمین ها و مناشان سازمان دهی نمایند 

تا زماینکه ما به اجماع  وجود ندارد.این ازبدیل دیگری مطمئن تر دفاع و حراست نمایند.  

منطقوی نایل گردیم باید کارهای خا نگی خود را با درایت و شهامت دراتحاد و همستگی 

مردم   ،اندهمردم و قوای امنیتی خود انجام بدهیم. هیچکس بشمول دولتهای دست نش

کمک نمی کنند که مردم افغانستان به پای خود ایستاده شوند.تا آن سرحد افغانستان را   

ا بردند و سال اخیر مردم مارا تشنه لبان به ساحل دری ۱۴به خاطر دارید که در مدت 

.جان کردند تشنه لبان واپس آوردند و سرانجام  آب را خود شان نوش  

  

ما قرار دارد.کدام کار ها دراولویت های در کارهای خانگی   

دسایس د و افسیی، افغانستان در کام استعمار، امپریالیزم، تروریزم، شئونیزم، بنیاد گرا

به منافع ستون پنجم و مافیا ها فرورفته که درحاکمیت رهبران دست نشانده هیچ کاری 

حال شکل  جهان در . تغیرات شگرفی در افغانستان، منطقه ونمیتوانیم کردهی خود مل

مردمی درافغانستان بر ضد جنگ و مداخالت خارجی ها اوج  خیزشهای  گرفتن است.

گاهی سیاسی مردم ما نمایندگی میکند. مردم منطقه به این  عوروآگرفته میرود که از ش

منطقه را باوررسیده اند که تروربزم، داعش و حامیان شان صلح و امنیت افغانستان و 

ساخته است. کشورهای منطقه به تنهایی نمیتوانند ازخود مستقالنه دفاع  خاطره مواجهمب

ورستان، داعش و حامیان نمایند. اجماع منطقوی و دفاع مشترک را نیاز اولی درمقابل تر

. درسطح جهان هم نظم نوین وجهان یک قطبی شکست خورده است. درعمل یدانندشان م

برای افغانستان این امکان بوجود آمده  دارند.موضع گیری وجهان به دوقطب تقسیم شده 

که موضوع تروریزم و صلح افغانستان را دراجماع منطقوی مطرح بسازد تا به  است

خودها را  موقف  یک صلح عادالنه و آبرومندانه نایل شویم. پاکستان و امریکا که

افغانستان، کش مذاکرات مجدد بین ند تالش دارند با پیش ندراجماع منطقوی ضعیف می بی

الی دولت وحدت ملی را بامشروط و نیم بند طالبان و پاکستان را آغازنمایند تا یک صلح 

قبل از عهد نامه صلح دولت وحدت ملی حاضر شده باشد  دیگرتحمیل نمایند.به احتمال 

های فرعی آب، اعمار بند های برق، امور ترانزیتی و انتقاالتی، تعرفه  دایمی در قرارداد

و دیکر موارد به پاکستان امتیازبدهد و موضوع صلح و مداخالت  ، تجارتکیهای گمر

را درعقب پرده ابهام پاکستان در امور داخلی افغانستان و اعزام ترورستان به افغانستان 

ن به مراجع حقوق مسوده ا ،قرارداد وچانه زنی نماید. باید قبل از امضاء هر موافقتننامه 

ستان جهت مطالعه و مشوره راجع شود و مشوره شان در زمینه دانان و جامعه مدنی افغان



دچارنشود بین افغانستان و پاکستان گرفته شود که به سرنوشت موافقتنامه استخاباراتی 

 واحتمال سوء استفاده و فساد هم رفع و برطرف شود.

که  است نهفته ا اتحاد، وحدت و همبستگی خود مردم ما در یگانه راه نجات مردم ما 

براه اندازی با  . یمیرهبری نما را سازما ندهی، مدیریت وخود خیزش های مردم 

ای خود را باید به خواسته ما،صلح آمیزمسالمت آمیزو راضات مدنی و تظاهرات تاع

نهضت صلح آمیز مردم افغانستان همه جهانیان دفاع و حمایت رسانیم . ازبگوش جهانیان 

زی وکامیابی و پیر ترورستی و گوریالیی احتمال  ،دینیاتهام زنی ضد  مینمایند. درجنگ

 جنگ عادالنه ما هم حمایت نخواهند کرد.از ما بعید به نظر میرسد. مردم جهان حتی

زیرا کلمه جنگ خون ووحشت را دراذهان جهانیان منعکس میسازد که جهانیان با کلمه 

 جنگ نفرت دارند.

به افغانستان صلح را درجهان منطقه وو سازمانهای صلح خواه بدون حمایت مردم ما 

مردم سازمانهای صلح خواه وما باید از هر طریق ممکن با  آورده نمیتوانیم.تنهایی خود 

پیدا کنیم، خواستهای مشروع و انسانی خودرا با آنها محکم منطقه و جهان  تماس وارتباط 

جنگ سنگین تر  در این صورت پله صلح در مقابل پلهشریک بسازیم.  و درمیان گذاشته

  و فاصله صلح کوتاه تر میشود و مردم ما به آینده صلح  امید وار میشوند.میشود 

من هللا توفیق جهان.  منطقه وافغانستان و سراسرباد صلح در و پاینده پیروز  

۱۵۲۰نوامبر  ۲۴                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


