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 که  بگیریم یاد  باید  ها افغان ما
 

 گیرد  می صورت  صلح  برای مبارزه  طریق از صلح آوردن 
 

 چیست؟  جاری جنگ 
 

  چند   ها   ثروت این  است؛  شده  دایر   افغانستان   های  ثروت  بردن  یغما   به برای  پروژه  این  است؛ پروژه  یک  جاری  جنگ
 :هستند تا 
 

  های   گروه  سازماندهی  مصرف  به  ها   ثروت ازاین  بخشی  دالر؛  ملیارد ۲۰۰تا ۱۰۰ساالنه  دالر؛  -نارکو  های  ثروت- ۱
  افغانستان   در  جنگ  ادامهٔ  یعنی  افتند؛  نمی  کار  به  افغانستان  حوزهٔ   در  تنها   ها   ثروت  این  رسد؛  می  جنگ  تداوم  و  جنگی
 شوند؛  تمویل متعدد های پروژه که  کند می کمک

 

 ثروت  این  تا   جاری،  جنگ  پروژهٔ   شود؛   می  دالر  ملیارد  هزار  چندین  بر  بالغ  که  افغانستان  زیرزمینی  های  ثروت- ۲
  یابد؛ می ادامه اند، رفته نه یغما  به کامالً  ها 

  برای   یعنی  پروژه،  این  تطبیق  برای  دیگری  های  راه  که  این  مگر  یابد؛  می  ادامه  دیگر  دههٔ   چند تا   افغانستان  جنگ  پس
 شود؛ پیدا افغانستان زیرزمینی های ثروت کشیدن بیرون

 

  بکار   ابریشم  راه  چینایی  پروژهٔ   ساختن  متوقف  برای  میتواند  که  افغانستان  ژیوستراتژیک  موقعیت  سوم  ثروت- ۳
 شود؛ انداخته

 

 دوم 
 

  را  جنگ این که هم هایی کشور درخود است؛ بوده بحث مورد متعدد حلقات در  طوالنی مدت از  افغانستان در جنگ
 کسی  اما   شود؛  رسانیده  پایان  به  جنگ  این  که  کند  می  ایجاب  شان  داخلی  های  ضرورت  برند،  می  پیش  افغانستان  در

 بَِکنَد؛  دل افغانستان های ثروت از نیست حاضر
 دیگر چارچوب یک در افغانستان، های  ثروت کشیدن بیرون الزمی ظاهرا اصل که  است  هشد  کوشش اخیر دورهٔ  در

 این  از  که  بگیرند  وظیفه  طالبان  و  شوند؛  خریداری  طالبان   که  است  بوده  این  از  عبارت  چارچوب  این  شود؛  انداخته
  ظاهراً   بدهند؛  انجام  دادند،  می  انجام  خارجی  های  قوت  را  چه  آن  که  بگیرند  وظیفه  طالبان  یعنی  کنند؛  حراست  »منافع«

 خود طرفدار  دولت  هستند  حاضر آنان  که  قدری  تا   است،  قیمت  پر   بسیار   فیصلهٔ  یک  امر این برای  طالبان  توظیف  این
 کنند؛  قربانی آن  مقابل در را افغانستان در

 

 سوم 
 

 یک بر طرف دو هر  که اند؛ شده آورده میز پشت متقابل های طرف حیث به طرفی دو اصل در جاری مذاکرات در
  هستند؛ متکی سومی طرف

 :منظور چند به اند؟ شده ساخته ظاهر هم مقابل در طرف دو این  چرا
 شوند؛  بخشیده رسمیت  و شوند کشیده باال دولت مقابل در طالبان که این یکی
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  در   و  میشوند،  جابجا   آینده  سیاسی  درساختار  که شود  ساخته  متمایز  بخش  یک  دولت  جانب  تیم  ازمیان  که  این  دیگری
 باید  و  ندارند؛  شانسی  آینده  قدرت  در  که   شوند  می  داده  نشان  نفری  چند  یک  اخیر  در  یعنی  مانند«؛  می  »باقی  قدرت

 شوند؛ رخصت
 شده برآورده وهدف شود؛ می رسانیده طرف هردو امضای به شده تنظیم قبل از فیصلهٔ  یک اخیر در که این باالخره
 است؛ 

 

 چارم 
 

 دارد؟ جریان چی کنونا هم
 بگیرد؛  قرار کننده پرداخت کشور با  ایشان توافق باید مذاکرات اساس که دارد اصرار طالبان تیم
 بگیرد؛  قرار صلح جرگه لویه های فیصله باید مذاکرات اساس که دارد اصرار مقابل تیم

 شد؛  خواهد فیصله طالبان نفع به مناقشه این باالخره که رسد می بنظر
 

 پنجم 
 

 این  به  حواله  با   که  است  این  ایران  ومنظور  است؛  شده  مناقشه  این  وارد  وجعفری  حنفی  فقه  مسایل  طرح  با   ایران
 است؛ کرده حفظ  طالبان باالی را خود نفوذ ایران که  است معلوم کند؛ ممانعت مذاکرات رسیدن نتیجه به از مباحث
  و  ایران تاثیر تحت در کامال دیگر طرف از اما  اند؛  کرده مضا ا توافقنامه کننده پرداخت کشور با   یکطرف از طالبان

 متواتراً   کننده  پرداخت  کشور  های  مصلحت  با   پاکستان  و  ایران  های  مصلحت  که  دانیم  می  ما   و  اند؛  مانده  باقی  پاکستان
 است؛ افتاده تکر در

 هنوز  بدهد،  قرار  نو  چارچوب  کی  در  را   طالبان  با   منطقه  های  کشور  روابط   جمله   از   که  منطقوی  حل  یک  معلوم  قرار
 نیست؛  دست در
 عنوان  به  تا   شود؛  رسانیده  نتیجه  به  تر  زود  چه  هر  مذاکرات  این  که  دارد  وجود  اصرار  طرف  یک  از  ترتیب  این  به

 طرف  از  اما   شود؛  ساخته  منعکس   کننده  پرداخت  کشور  داخلی  جریانات  در  و  شود  گرفته  جشن  کالن  موفقیت  یک
  در   عاجل  یا   و  زود  فیصلهٔ   کدام  از  که  شد  خواهند  باعث  جداگانه،  های  فورمول  با   هرکدام،  منطقه  های  کشور  دیگر

  کننده  پرداخت کشور داخلی جریانات در آن نتایج از تا  شود انداخته تعویق به حداقل یا  و شود، ممانعت مذاکرات این
 .تواند نه شده استفاده

 شد   هدخوا مواجه مشکالت  به مذاکرات  که است این ما  نظر
 

 ششم 
 

 هر  مقابل  در  بدهیم؛  قرار  خود  سیاسی  جستجوی  و  فکر   کانون  در  را  دوحه  جریانات  باید  کشور  خارج  در  افغانان  ما 
 کنیم؛ نمی کار آن  برای اصال و نداریم؛ بدیل مدل یک هنوز ما  بتواند، رسیده آن به مذاکرات این که نتایجی گونه
 کنیم؟  می پیشنهاد اینده  برای سیاسی نظام برای مدل کدام -الف
 توانیم؟  می کرده پیشنهاد افغانستان  با  متخاصم منطقوی جریانات ساختن متوقف برای مدل کدام -ب
  را   نهضت  این  ارادهٔ   و  خواست  تا   نداریم  صلح   آوردن  و  جنگ ختم  برای  فراگیر  نهضت  یک  وطن   داخل  در  افغانان   ما 
 شوند؛ تحمیل ما  باالی بیرون از شود می تالش که بدهیم قرار  هایی فیصله مقابل در

 

 بینیم؛  می را  شرقی تیمور مثال
 

 !!آزادی باد زنده گفتند و کردند؛ جدا اندنیزیا  از  را شرقی تیمور -اول
 

 مدل آخرین و کردند تحریک جنگ  به بودند، زیسته هم کنار در سال هزاران  که را شرقی تیمور عنعنوی قابلی -دوم
 دادند؛  قرار  شان اختیار در را ها  سالح های

 

  کشیدن  بیرون کار جنگ،به پوشش تحت در بزرگ،  های شرکت  داشت؛  مس  و طال بزرگ معادن تیمورشرقی - سوم
 بودند؛  مصروف ثروت این

 شد؛ تخلیه ها  ثروت این تمام تا  یافت ادامه جنگ
 شنود؛  نمی چیزی تیمور از کسی دیگر امروز و رسید؛ پایان به هم جنگ بعد
 چامسکی؛ نوام زبانشاسی: بزرگ نابغهٔ  توسط شد افشا 

 !شود اورده  باید صلح و بیابد خاتمه باید جنگ
 !گیرد می صورت صلح برای  مبارزه طریق از صلح اوردن که بگیریم یاد باید ما  اما 
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