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 ؟در چیست خشونتفرق آتش بس با کاهش 
 

صلح واقعی و پایدار برای قطع جنگ صرفنظر از آنکه در این نوشتۀ مختصر با عمق بررسی همه جانبه مسلۀ تأمین 
میان زلمی خلیلزاد، میخواهم که فقط در دو بند فیصله نامۀ نهایی مذاکرات  پردازم، نمی و خونریزی درافغانستان

 توجه شما را جلب نمایم.  فغانستان و نمایندگان طالبان درقطرا وزارت خارجۀ امریکا برای صلح خاصنمایندۀ 
وزارت خارجۀ امریکا برای صلح افغانستان و  خاصوگوهای صلح میان زلمی خلیلزاد، نمایندۀ  ده دور گفت" 

این موارد شامل . انجام شد. سرانجام هر دو طرف بر سر چهار موضوع به تفاهم رسیدند نمایندگان طالبان در قطر
ها، استفاده نشدن از خاک افغانستان بر ضد کشور چگونگی خروج نیروهای خارجی از افغانستان، کاهش خشونت

 ."شوداالفغانی میهای بین وگو دیگری و آغاز گفت
ینی پیش بچنین و هویدا بود  با "طالبان" یکسال قبل نیز کامألحده امریکا چنانچه درآغاز مذاکرات بین ایاالت مت

خواهد در تحت نام مذاکرات بین ایاالت متحده امریکا با "طالبان" بازی دوگانۀ ی که پاکستان دوباره ممیگردید 
پاکستان  د.بگذارو نمایش به معرض اجرا  در افغانستان میالدی 1996 – 1994همانند سالهای را خویش مضحک 

 را همزمان دنبال می نمایند.خود دو هدف  هر در این نمایش
 از جانب ایاالت متحده امریکا در سال گذشته پول وعده داده شده ایاالت متحده امریکا کهبتواند پاکستان  کهینا اوأل:

 . بدست آورددوباره بود  گردیده متوقف
اینکه به بهانه مذاکرات صلح جنگ و خونریزی را در افغانستان چنان تشدید نمایند تا بتواند اجیران طالب خود  :دوم

  را در افغانستان بقدرت برساند.
یگانه الترنتیف در برابر جنگ و قطع خونریزی در افغانستان آتش بس عام و تام برای تأمین صلح واقعی و پایدار 

 است و بس. 
  :هاخشونت کاهش -1
 االفغانیوگوهای بین آغاز گفت -2

 آتش بس جنگ در پروسۀ صلح افغانسان یعنی چی؟ موجودیت کاهش خشونت ها در عدم 
 صلح واقعی و پایدار و قطع جنگ و خونریزیخشونت ها برای تأمین کاهش تشنج و  کاهشاصطالح تعین و بکار برد 
و  ،کلوخ گذاشتند بر سر آب است که بزودی در آب ذوب و نابود می شود فقط و فقط در افغانستان بیش از چهل سال

 قابل استفاده نیست.  از آب دیگر آن کلوخ برای عبور
 

  
 

 تنخس پایدار برای قطع جنگ و خونریزی در افغانستانواقعی و امر صلح  هب مطمین انو بازیگر صادق ینمصمم
اقعی صلح و برای تأمین گذارد.ب محکم استوار صلح را بدون شک و تردید های سنگ پایهد که رند پندامی ضروری 
 بجز آتش بس عام و تام وجود ندارد. یقطع جنگ و خونریزی در افغانستان هیچنوع معیار مطمین دیگر وو پایدار 
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و  دقیق اریدر اصول نمی توان پیمایشات معی صلح واقعی و پایدار و قطع جنگ و خونریزی در افغانستانبرای 
 تشخیص نمود. برای کاهش و یا افرایش تشنج مطمین را در عمل

اهداف و دیدگا های متضاد و  که علل و منابع آن بازهم جنگ و دود باروت است کههمان کاهش تشنج بازهم تداوم 
 با خود دارد.در عمل  مخالفت طرفین را

   ج وجود ندارد.برای افزایش تشن با موجودیت کاهش تشنج هیچ تضمین مطمین
ن ها با ای افغانستان را نمی توان با کاهش خشونت و خونریزی از چهل سال جنگمشکالت و دشواریهای جنگ بیش 

 یان گذاشت.پا های خیالی نقطۀ یضهفر
درعدم موجودیت آتش بس کاری بی با طالبان  را با "سیاسیون" مفسدمدولت کنونی ه االفغانیهای بین وگو غاز گفتآ

  نتیجه است.
حاجی دین محمد، معاون شورای عالی صلح به رادیوی آزادی گفت خوب است که توافقنامۀ صلح میان امریکا و 

شود. این توافقنامه است  ء"حال این توافقنامه به جای رسیده که باالخره باید امضا شود: ءطالبان هر چه زودتر امضا
بس را بپذیرند، خوب است، اما اگر موانع بر سر اعالم های مختلف متوقف شود. اگر طالبان آتشهانهو نباید به ب

بس برساند و نیاز است که روند صلح همین گونه به  تواند که ما را به آتشها هم میبس است، کاهش خشونتآتش
 . " پیش برود

نستان با آن که طالبان آماده مذاکره نیستند، موضع سماعیل خان افزود: "در پروسۀ صلح متاسفانه حکومت افغا
الم های خود که اعها دارند. اگر حکومت به سختگیریسختگیرانه دارد. طالبان حاال تنها کمی تمایل به کاهش خشونت

 ".رسندبست میها به بنبس است ادامه دهد و طالبان هم بر خروج کامل نیروهای امریکایی تأکید کنند، اینآتش
شی و خط م دولت کنونی همرا با "سیاسیون" خویش برای گفت و گوی موضع یکسان االفغانیوگوهای بین گفتدر 

دوباره ماهی  آب خت کردن امیخواهند بدر افغانستان بیگانگان و اجیران دشمن بقایای فاسد جنگ ندارند.  واحد
 بگیرند.

متضررین و قربانیان واقعی جنگ درافغانستان شروع  اگر براستی صلح حقیقی را میخواهید باید مذاکرات را با
مردم افغانستان قربانیان واقعی جنگ هستند که خسارات جنگ را متقبل شده اند. مذاکرات برای صلح عادالنه  نمائید.

 نه با طالبان که قاتلین مردم و قربانیان واقعی جنگ در افغانستان آغاز شود، و پایدار باید نخست با متضررین
 افغانستان هستند.

 دواننمیتامریکا قطع جنگ و صلح پایدار درافغانستان را  نه شده است. بیرون درفش صلح هیچگاه از دروازۀ قاتل
 بوجود آورد. در عقب پرده پاکستان، ایران، روسیه و اعراب قرار دارد که در مذاکرات با طالبان 

با آغاز مذاکرات دولت کنونی و حلقات فاسد سیاسی محصول جنگ تحمیل  تأمین صلح واقعی وپایدار درافغانستان
ریختن به آسیاب  آب هستند فقط قاتلین مردم مظلوم و بی گناه افغانستان که با امتیاز دادن به طالبان، بیگانگان با طالبان

 وبس. دشمن است
ران و مزارع سوخته قربانیان واقعی جنگ درفش صلح پایدار درافغانستان تنها و تنها نخست باید از کلبه های وی
متضررین حقیقی جنگ در افغانستان تامین  در افغانستان آغاز شود، صلح واقعی در افغانستان با اشتراک وسیع

  شده می تواند و بس.
 مرگ بر تعصبات و تنفر آگاهانه دشمنان مردم درافغانستان عزیز. 

 واقعی جنگ درافغانستان عزیز.به پیش در راه ایجاد و همبستگی قربانیان 
   به پیش در راه همبستگی و اتحاد صادقانۀ تمام نیروهای وطندوست افغانستان عزیز.

 
 یانپا
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