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 نتوافق" صلح افغانستا"رصریح د تناقضات
 

 تبهتر اس جنگ از صلح بد
 

وار قیریزی شدۀ نیست که درآن مسابقه مه ۀدجا افغانستان هلچهل سا  وعبور از جنگهای خونین دائمی راه صلح
   .انجام شود یموتردوان

، آگاه و یمردم رر به رهبران دلیتازهمه اول صادقانه متقابل ی، صداقت، همکاریصلح واقعی وپایدار به وقف، قربان
ا بتوانند براساس یک مکانیزم استوار وهمه شمول زمینۀ عملی صلح عادالنه را در میهن جنگ وطنپرست نیاز دارد ت

که بتوانند زمینۀ  از چنین نعمات امرافغانستان وملت مظلوم و بی دفاع کشورد بدبختانه صلح .دزده ما مسیر سازن
    .دتبرخوردار نیس صلح واقعی و پایدار را بوجود اورند

و حکم  بدون حضور قربانیان واقعی نوساطت پاکستا طالبان با امریکا با " حصل" یگفتگوهای جار
بی اعتمادی  رمنج دجریان دارن نآ یخارج جوانب  توسط  ابهام کتاری های پردۀ پسرد نافغانستارد جنگ قطع

   .تگردیده اس نمیان کابل و واشنگت
 

  
 

های گجن همزمانرجریان دارند مگ "امریکا با طالبان با وساطت پاکستان بنام "صلح ادامه مذاکرات آنکه با وجود
توسط پاکستان  ندرافغانستا وخونریزی گادامه جن .دبه پیش برده میشون توسط پاکستان درافغانستان نینخو دشدی

 ویرانی  که تساخود ثبوت قطعی  "نطالبا" زیرنام
اعتماد کردن به حرفهای "صلح"  .دقراردار یپابرجا و محکم پاکستان مشو یتیژارست درمحراق هنوزهم افغانستان

   .سراب دشت میماند هتشنه ب بفری دهمانن رهبران پاکستان
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با  ردر قط هک  در مذاکرات شرکت میکنند و توسط پاکستان طالبان بحیث وسیله باجگیری پاکستان
طالبان خود نشان میدهند که  امریکا با اکراتذمتداوم نه دور  .دنشسته ان  مذاکرات "صلح" زمی ردوب امریکا
دیکته  نطالبا هتوسط پاکستان ب مذاکرات اساسی  ندارند، تصامیم تاستقاللی "صلح" میمگری مذاکراتصت رد  طالبان
     .میشوند

  .یک روز نگاه کنید رتوسط پاکستان د ندرافغانستا گازجن ۀنچند نمو فقط

 پوهنتون اتی فاکولته زبان و ادبسیبخت رئ کیمسعود ن جهیموتر نوع کروال را هدف قرار داده که در نت کیانفجار  -1
 شده اند.  یدانشگاه زخم نیا گریننگرهار جان باخته و سه استاد د

 شده اند.  یو شش کودک زخم دینموده که از اثر سه کودک شه ریف یپاکستان راکتها ۀکنر توپخان تیدر وال -2
 

آی ایس آی پاکستان قرار دارند مجری صلح  ممستقی وتضمین واقعی وجود ندارد که پاکستان وطالبان که در گر  هیچ
     .پایداردرافغانستان شوند

و قطع  حشرط اساسی صل نامریکا با طالبا حصل تدرمذاکرا نمایندگان واقعی مردم افغانستانرحضو  
ثبات و قطع  یراساس محورام تدر واقعی  و حکم حضورنمایندگان واقعی مردم دعملکر  .دبشمارمیرون گجن

   .دتشکیل میدهن را ندرافغانستا  جنگ
را  رو پایدا یصلح واقع زمینۀ میتوانند افغانستان مردم رثالث البخی واقعی نمایندگان و گقربانیان اصلی جن روحض

افغانستان  مذاکرات صلحرد و نمایندگان واقعی مردم ضور قربانیان اصلی جنگعدم ح .دبدست آورن
   .تگردیده اس گمسایل صلح و جنرد دمتعد  تناقضات زبرو ثباع

که  مردم ردرصورت عدم حضور نمایندگان ثالث البخی که ثابت نموده اند نیز درگذشته تجارب جنگ درافغانستان
مثالهای   .دنمی انجامن وقطع جنگ درافغانستان واقعی صلح به تضمین میمایند نقش حکم مورد اعتماد طرفین جنگ را

میالدی( واخیرأ پیوستن گلبدین حکمتیار با دولت موجود  2001تصامیم و فیصلهای بن )درسال   زندۀ وجود دارد،
کا وحکومت تحت مذاکرات امری .که بر بنیاد تقسیم قدرت استوار بود به صلح و قطع جنگ نه انجامید افغانستان

حکم مورد  نبود و با طالبان بدون حضور نمایندگان واقعی و قربانیان اصلی جنگ نخارجی درافغانستا کنونی الحمایۀ
همرا  سیاسی انتقال و یا تقسیم قدرت هایلطرزالعم و  دبوقوع بپیوند مه هیکجانب اگر  اعتماد

   .دتإمین نماین نستابرای افغان ار ملی رپایدا واقعی و حصل نمیتوانند دباشن
 

خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی از گروه طالبان نوشت جنگ این گروه با دولت مورد  : موضع طالبان  ــ ۱
حمایت آمریکا بعد از توافق صلح با آمریکا پایان نخواهد یافت و قطع حمایت آمریکا از نیروهای امنیتی افغان بخشی 

 تاز توافق اس
 

رییس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا گفته است که در حال حاضر هیچ جدول زمانی برای :  پدونالد ترم ــ  ۲

 .  دخروج قوای امریکایی از افغانستان وجود ندار
 

آقای خلیلزاد این خبر را تکذیب کرد و در صفحه رسمی توییتر خود نوشت: "گزارش رویترز  : زلمی خلیلزاد3- 

به نقل از دو فرمانده طالب که نامش ذکر نشده، مبنی بر قطع حمایت آمریکا از نیروهای امنیتی افغان بعد از توافق 
  . دبا طالبان، حقیقت ندار

بلکه ریشۀ اساسی  نه تنها درشکل نادرست است" صلح "یات جارۀ آنست که مذاکردخود نشاندهن قبروز تناقضات فو
 .  خود ندارند با که فکتورهای قطع جنگ و صلح واقعی را دمیباشن درمحتوای آن تافاختال

وحکم عادل برای قضاوت سالم وجود   نافغانستارد جنگ متضررین اصلی اصلی نطرفی" صلح "یدرمذاکرات جار
آسانی مذاکرات ربیسیا که پاکستان میتوانند با دپیشبرده میشون هب صناق چنان کراتطرزالعمل پیشبرد مذا.  ندارد

که موازی  دنتها و عمال داخلی شان هسیخارج درافغانستان کردانندگان جنگ. دنزاه تداوم جنگ مبدل سب"صلح" را 
خصمانۀ و اهداف شوماز تظمین صلح شعار داده اند مگر درعمل  فحر اب زدر گذشته نی اهیخارج. عمل مینمایند

 .    است در افغانستان تداوم جنگ اساسی ند که عاملاده رخویش به پیش ب
 

 .یانپا
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