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 ،صلح در افغانستانو حاکمیت ملی  ،لعاده استقالا  
 !طالبان با امریکا ست به مذاکرات مستقیمصمم م

 

اکمیت ملی و تمامیت خاک خود ، حزر از استقالل ون نیست که در بدل زور آافغان وطن خواه حاضر به  اً عموم
طالبان و در عین زمان به  حکومت دناز بین بر نامریکا به اعالالع متحده ضادت قیا تحت جامع بین المللی. بگذرد
 مردم افغانستان و نسب دیموکراسی غربی گسطح زند ، ارتقایصلح و امنیت ،پیشرفت و بازسازی مجدد اراده

کمیت ملی اح دون کدام علت خاص استقالل و. از روز اول تا امروز بوارد افغانستان شدند م(2۰۰1)اوکتوبر 
ود غفال مردم بإکه هدف آن  در کابل بدبختانه با زیرکی خاص سیاسی را خود هدلخوا را سلب و حکومات فغانستانا

ز ری که اگدی یو هر افغانی مجبور ساختن گ به غالمی و برد توسط پول فراوان وهای معینگربا خرید اشخاص و 
 مواجه سرزش یا به به تبعید مجبورساخته شد یا شد خاموش ساخته یا زد حرف و نوامیس ملی حاکمیت ملی استقالل ،

  .ردیدگ تجریدیا  و شد
ن . اینطور نشدآکه  دل پول و قدرت قالبی تعویض خواهند کردببه امید اینکه همه افغانها ایمان و وجدان خود را در 

ف سبا کمی فرق با تأ  ،ددر طول تاریخ بر حریم افغانستان هجوم اورده بودنکه  مهاجمر قدرتهای گروش با روش دی
 امریکا و هم در تاریخ گجن که طویلترین و پر مصرف ترین گجن جریان دارد. و این نابسامانیها وتا امروز 
  دارد. ادامه هم ست هنوزا متحدینش

سال  1۲را برای  گر حاضر نیست که این مصرف و جنگدی ایالت متحده معلوم میشود که چنیندر این اواخر  اما
س جمهور امریکا دونالد ترمپ و سنای امریکا هر دو به این نظر یئر تیمتمویل و به پیش ببرد .  در افغانستان رگدی

دست به  گم این جنتخصلح وافغانستان پایان ندارد و امریکا باید به هر قیمت که میشود به  گنزدیک میشوند که جن
در  گجن ه پایانطا دیده میشود که روز به روز امریکا به نقکدر سیاست امری ریگدی نشانه های هم و کار شود.
  .دزنزدیک میسا و آمادهخود را  افغانستان
کدام  دونر غرب از افغانستان بگه ایم کدر هراس باشز غم ما نمرده و باید نیم که کسی اما افغانها باید بدا :تکراراً 

 گه مرضرب اً قصد ،نیست رواز عقل د در واقع که رج شونداپیمان با تدبیر به اصطالح شب در میان از افغانستان خ
  .ن نبوده باشدآملک شاهد  که ممکن تاریخ این میز به این خاک می زنندآ

 ن استآ، معلوم تجزیه های غیر مسوالنه صدا و افغانی ، انکار هویترگهر افغان با افغان دینشانه های از بی اتفاقی 
ر راه ینکه بدیلی ددون ار معیار نیست، بگدر این ملک دی بوددر افغانستان  ، وصلکه افغانیت و اسالمیت که اصل

  .باشد
قر و ف مردم را ی روزمرهگ زند قرار نشد موزون بر انتخاباتعدالت و  نمایشی در افغانستان ناکام شد ، دیموکراسی

با شدت پیدا میکند .  روز به روزریبان اند گ به آن دست و افغان میلیون 2۰ز زیادتر ا که هحتوا نمودإی گ بیچاره
ی ناتوان درنرا آ اصلی ر دوست ندارد که علتگاز دشمن دیدر منطقه غیر امروز  فوق افغانستان نکات درنظرداشت

در  ،فساد کسترده جانبین ن و موجودیتدر افغانستا و یا دخالت غیر در امور حکومتداری دهه اول سیاسی حکومات
سایه و نه به همبی معنی قوای خارجی که منفعت آن تا حال نه به افغانها نمایان شد و نه به ممالک  موجودیت وا

  مردم خودشان. ونه سیای مرکزیآمنطقه 
 و از بین بردن گه به خاطری ختم جنک است ابلک در فعلی حکومتو سیا سی ی فه ایمانی و وجدانلذا باز هم وظی
ده ،هر از خود خواهی و بلند پروازی خوداری کر دست به کار شده عاده استقالل و حاکمیتا و و فسادبی عدالتی 

 ای اینکه کی با کی در کجا به تفاهم میرسد و ینده ملک دلسوز شود.آ به را ویران وهنی فکری یک دیوار های آ
ً یمقمست  ربلکه د کنند خود را اعالن نه تنها رضایت منجر میشود گبه ختم جن در صورتیکه داخل مذاکره میشود ا

 .است مهمتر کشور به خاطری منافع علیا ه پیش رفتنند. یک قدم بک و همکاری عملی کارآن  انعقاد تشویق و

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Wahabzada_kh_hakemyat_milli_der_afg.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Wahabzada_kh_hakemyat_milli_der_afg.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یک تحسین و لبو مورد  یک ابتکار بود گجناحتمالی م خت به خاطر   تعدیل قانون اساسی خواهشهمانطوریکه قبولی 
در  اً اید فورمنجر میشود بدر افغانستان  گر به ختم جنگاامریکا مذاکرات مستقیم طالبان با  بولیرفت تفاهم و قگ قرار
  لیت جدی به خرج داد.همچو مذاکرات فعا ذاریگ بر صدد

انب ج رفت وگقرار  و جامع جهانی ( طرف استقبال افغانهاتعدیل قانون اساسیقبولی همانطوریکه قدم اول حکومت )
اکرات رور به رو تشویق مذاست که قدم دوم یعنی  مسما رو ساختیقه سیاسی روبه ضمقابل یعنی طالبان را به م

ر گخواهد کرد و دی را به خود جلب و جهانیان افغانستان ایت اکثر مردمکابل رضت کومح امریکا و طالبان توسط
 مذاکرات فوق به قبولی پیشنهاد ی ماند ممکن حکومت کابل در قدم اول دردر راه رسیدن به صلح باقی نم هیچ سد

اسری که هدف اصلی را موفقیت وصلح سرتاما در صورت  نجامداببه کسر قدرت  حتی نکه ممک مشکل مواجه شود
از  دزعما و حکومات بع یرد کهگ قرار مي اهیگاولین بار در تاریخ معاصر افغانستان در جایبرای تشکیل میدهد 

 ه زورب که ،است  فعلی فقیتی است که بهتر از حکمرانیخود مؤ  این و ،شور قادر به آن نبوده اندک 1۷۲۲اپریل  2۲
 هقدرت فعلی و تبدیل ب ممکن کنار رفتن از که ران استوار باشد. در صورت صلح سرتاسریگدی و جیره بازوی و

اهی هم در تاریخ پیدا میشود و در گاین ملک سالها از آن محروم بوده است منجر و جای مردمی که حکومت واقعی
 هم دررا نآدون تقلب و سرتاسری که ب تخاباتو انبه اساس عدالت  که قابل مالحظه و ینده سازی ملک مقام واالیآ

 .به چوکی افتخار نایل خواهند شد راغ نداریمتاریخ معاصر افغانستان س
ت چه است در پاسخ رباید قدم دوم هم از طرف حکومت کابل برداشته شود و یا ضرو که چرا ممکن سوال پیدا شود

ماجرای فعلی افغانستان است  محک اصلیتان ساول افغاندهه  و حکومت دورهفت که ناکامی جامع بین المللی گ باید
ت پیشرف لی و خارجی شاهد ناکامی اعمار مجدد افغانستان واحصایه های فروان متخصصین داخ در حالیکه انتقادات

عاصر فتی که در تاریخ مگنهم در بدل پول های هنو فاقد زیربنای اقتصادی بوده و آ که زیادتر تجملی ناجیزاقتصادی
ی از گخرچ نه رسیده به کلی ناچیز و نمایند به این پیمانه به هیچ کشور جهان برای اعمار مجدد یک مملکتدر 

ً قدر این ت جیها و افغانهاخارسترده گ و فساد ناکامی   دو دهه اخیر است. ریبا
ً ب) از تقری چشم پوشی شده نمی تواند آن نه تنها از رگبه پیمانه رسیده که دی فقر  2۰میلیون افغان زیادتر از  ۳۲ ا

که  نها شرم استابلکه برای خارجیها و افغ «(منابع بين المللی» هستند خوراکی حد اقل شب و روز فاقد میلیون ان
 . در افغانستن که چندین هزار میلیارد دالر به مصرف رسیده از حکومتداری حرف زد

 ز و خوبجای ساخت و بافت ،رفتهگ قرار انگانگشدید و جبران نا پذیر بیزبان و کلتور خوب افغانی تحت حمالت »
ی ت از یک جامع انسانی بشرفساد ، ظلم و استبداد به حدی رسیده که مشکل اس ، یا از بین برده شدهو اجتماعی مختل

یشرفته جهان وارد ممالک پ از که مواد ترکیبی آن شده تاد به مواد مخدرعمیلیون افغان م 2،۵ از زیادتر ،حرف زد 
رای ب و بد اخالقی ی به حدی رسیده که فرق بین اخالقو ناشایسته اجتماع خشنو کردار اعمال  ،افغانستان میشود 

ز ه اکدانشمندی  رفته اکثراً گ به خود شییکل نماهم در بسیاری از موارد شتعلیم و تربیه  ،دشوار شده  عموم مردم
میهن یا وطن دوستی منحصر به پرداخت مزد شده و دفاع از مملکت  ،راغ میشود کم س موزون برخودار باشد دانش

  «.رفتهگ را مطلقا تحت شعاع 
 

 تشویق به و شتافت مظلوم افغانستانفقیر ومردم  به نجات می توان وق و اراده محکمف ستردهٔ گلذا به اساس ناتوانیهای 
ست ارزو و ارمان مردم عام آکه برای صلح و صفای سرتاسری که  جهان وقت آن رسیدهذیدخل  ممالک وهمکاری

به  لبان نسبت دالیل خود شاندر صورتیکه طاو از تکرار آن جلوگیری نموده ، رفتهگ دست به کار شده از تاریخ پند
قتصادی را در افغانستان در دست دون شک همه قدرت نظامی و ارسیدن به صلح به حکومت نه بلکه با امریکا که ب

ا رفعالیت ها وقت ع راسدر  ل بین امریکا و طالبان را قبول ونهاد قبولی مذاکرات صلح را در مرحله اوشیپدارند 
 نموده و حائز جایگاهی در تاریخ شوند.  آغاز
م( مجاهدین به 1۷۷2قبل از ) مثل حکومت روزی حکومت در کابل که دور نیست هم و از عقل ممکن است غیر در

می که هیچ افغان با درک آنرا نافغانستان  تباه کنندهماجرای  و تیاز قدرت کنار رفت و بدبخین ئا  دست خالی و سر پ
  یرد.گشکل ب خواهد

 
 پایان

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

