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 صلح واقعی خواست مردم افغانستان است!
 

)بنجامین « دست می دهد. در اخیر هر دو را از امنیت را که حاصل هم کند، کسی که از آزادی صرفنظر می کند»
 فرانکلن(

انسانی است. صلح بر اساس با اوامر و فرمایش افراد و یا صلح وضعیت و یا یک حالت اجتماعی در یک جامعه 
تقاضا های یکطرف منازعه بشمول دولت و طالبان در افغانستان بوجود نمی آید. صلح پایدار که تأمین کننده عدالت 

د نواقعی در در وضع جنگی در افغانستان باشد تنها و تنها توسط نمایندگان ثالث البخیر مردم بوجود آمده می توا
در وضع جنگی افغانستان و انشقاق کنونی جامعۀ افغانی دولت و طالبان هر دو تنها می توانند تسهیل کنندکان وبس. 

ن عدالت مشکل صلح واقعی و تأمیجنگ باشد نه تصمیم گیرندۀ تأمین کننده عدالت واقعی و صلح پایدار در افغانستان. 
ظایف روشن عملی و تعریف درست از صلح افغانستان نیست.  در جنگ افغانستان تنها در عدم موجودیت اهداف و

یت وعدم موجود بلکه پروسه صلح در افغانستان درعدم موجودیت نمایندگان واقعی قربانیان جنگ در مذاکرات صلح
فضای صلح امیز و تأمین عدالت منصفانه است. موجودیت نمایندگان واقعی قربانیان جنگ و فضای واقعی صلح امیز 

  مین عدالت منصفانه هردو در بوجود آوردن صلح پایدار در افغانستان ضروری پنداشته می شود.و تأ
 

 
 

حلقات بیرونی و وابستگان داخلی شان خود عوامل تداوم جنگ در افغانستان هستند، آنها شب و روز بنام "صلح" 
غرض تأمین اهداف نا مشروع شان در افغانستان دست و پا می زنند. این حلقات حتی اهداف روشن و تعریف درست 
از صلح پایدار با تأمین عدالت در افغانستان برای تآمین منافع ملی کشور را هم با خود ندارد. دست و پا می زدن 

پایدار در افغانستان نقش سازنده داشته بوده نمی  غیر عملی و عدم صداقت طرفین هیچگاه در تأمین صلح واقعی و
توانند. حلقات بیرونی و وابستگان داخلی شان در افغانستان تنها شیوه تقسیم امتیازات دولتی را در اجندأ خویش دارند، 

وم ش تطبیق چنین اجندا نامشروع هیچگاهی به صلح پایدار و تأمین عدالت در افغانستان نمی انجامد. اهداف و منافع
اخلی بلکه اهداف حلقات بیرونی و وابستگان د حلقات بیرونی و وابستگان داخلی شان در افغانستان تغییر نکرده است،

 شان به همان شیوه نامشروع آن پا برجا است.
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هزار در زمان  1۲ی تا اواسط ماه از حدود روز، یعن 1۳۵مریکا با طالبان باید نیروهایش را ظرف ابراساس توافق 
 کاهش می داد که حاال عملی شده است.  ۸۶۰۰توافق به 

 

 
 

خارجی از افغانستان  مردم کشور یقین دارد قبل از تأمین صلح و ثبات درافغانستان کاهش و خروج قوای نظامی
 میدان جنگ را مرگبارتر می سازد. دشمنان مردم افغانستان می تواند

تالشهای رقابت کنندگان خارجیها درافغانستان برای تأمین صلح واقعی و پایدار بدون تضمینات بین المللی مؤثر 
میدهد که  نشان نیست، طرفه رفتن مؤظفین رقابت کننده تأمین کننده منافع خارجیها در افغانستان است که خود عمأل

  تن ذهنیت عامه و فریب ملت افغان و نیروهای صلح طلب در جهان است.هدف آنها مصروف ساخ
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نندۀ و پایدار که تأمین ککه از صلح واقعی  اوآل این بازیکنان مؤظفین حصول یکجانبۀ منافع رقابت خارجی هستند،
این بازیکنان و اجیران شان حق طبیعی تأمین صلح ملت  منافع ملی و عدالت اجتماعی در افغانستان باشد می ترسند.

  افغان را حق شخصی خود و بیگانگان خارجی که از طرف ایشان برای تأمین منافع شان مؤظف هستند یکی میداند.
صلح واقعی و پایدار در افغانستان توسط قربانیان جنگ و نمایندگان واقعی آنها بر مبنای  بیم انرا دارند که هرگاهاینان 

عدالت اجتماعی و منافع ملی افغانها عملی و تأمین شود، در انصورت تأمین منافع نامشروع بیگانگان و خارجیها در 
 افغانستان ناممکن است. 

 

دست آوردن منافع نامشروع بیگانگان و خارجیها در افغانستان فعالیت نموده اند، تا منافع سالهاست که آنها برای ب
مؤظفین رقابت منافع خارجیها باید حقایق تاریخی  نامشروع خارجیها را در افغانستان با جنگ و خونریزی تأمین کنند.

 صلح و حقوق بشر را در افغانستان در نظر داشته باشند. 
ارجیها میخواهند با شعارهای میان خالی اهداف نا مشروع خود را در افغانستان بنام "صلح" در مؤظفین رقابت خ

تداوم جنگ و خونریزی، ادامه جنایت و وحشت عملی نمایند تا ملت افغان را با جبر و ظلم وادار به قبول اهداف 
 نامشروع خارجیها وادار سازند. 

 لح" و مذاکرات در افغانستان نظر اندازی شود، بازیگران اصلی جنگهرگاه به کشمکش های چند سال اخیر بنام "ص
اگر هدف قطع جنگ و خونریزی برای تأمین صلح واقعی    فقط تیاتر فریبندۀ حرف را در صحنه نمایش داده است.

بازیگران  تند.می بود، بازیگران اصلی جنگ باید بازی با حرف را نقطه تمام می گذاش و پایدار در افغانستان صادقانۀ
اصلی جنگ و نمایندگان شان در راه تأمین صلح واقعی و پایدار در افغانستان باید گامهای عملی برای صلح واقعی 

قابل مالحظۀ قوای نظامی امریکا از افغانستان  را برمیداشتند. بعد از توافقنامۀ صلح قطر با وجود خروج و کاهش
در افغانستان شدت یافته که خود نمایانگر دور جنگ جدید در افغانستان  جنگ و خونریزی توسط طالبان بیش از پیش

  است.
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یان اصلی جنگ نمایندگان واقعی و حتی دولت تحت ندر مذاکرات قطر ایاالت متحده امریکا و طالبان با آنکه قر
قطر حضور نداشتند بلکه جوانب خارجی آغازگر جنگ پاکستان، الحمایۀ خارجی ها نیز در افغانستان در مذاکرات 

روسیه، چین و غیره نیزبحیث تظمین کنندگان قطع جنگ و خونریزی در افغانستان در توافقنامۀ قطر امضأ نکردند. 
 توافقنامۀ قطر یک توافقنامۀ یکجانبه است، نمی توانند صلح واقعی و پایدار را در افغانستان را عملی سازد.

یده خارجه افغانستان تدویر گرد مریکا نیز در نشست کنونی که از طرف وزارت امورامایندگان افغانستان، روسیه و ن
هدف قطع جنگ و خونریزی و تأمین صلح واقعی و پایدار در افغانستان است نیز هیچ نوع سند معتبر دولتین را برای 

جز همان صحنه سازی  مؤظفین سرکس رقابت خارجیهاصدور اعالمیه های میان تهی این نشست  امضأ نکردند.
تیاتر فریبندۀ حرف است که برای فریب مردم افغانستان و طرفداران صلح در جهان در صحنۀ تیاتر نمایش داده می 

 شود. این نشست مؤظفین رقابت خارجیها برای تأمین صلح در افغانستان اثرگذار نیست.
الکیت شخصی، شخص مانند امتعه مادی و یا جایداد منقول و غیر منقول نیست صلح واقعی و پابدار در افغانسنان م

که مالکیت آنرا بنام شخص و یا بنام "دولت" فاسد که خود قانونی نیست قباله شود. صحنه های فریبیده هم خود 
ه باال ی بجنایت است، مسیر طبیعی حرکت آب سر به پایانی حرکت می کند، مسیر طبیعی آب به خواست و حرف خال

  نمی رود.
تأمین صلح واقعی و پایدار در افغانسنان یک پروسه ملی است که باید توسط قربانیان جنگ و نمایندگان واقعی خود 

آنرا  اند وآنانیکه خود آتش این جنگ را افروخته  مردم عملی شود. تأمین صلح واقعی و پابدار در افغانسنان توسط
تا هنوز تمویل می کند و یا توس "دولت" فاسد تحت الحمایه شان که هیچ قانونیت هم ندارد ناممکن است. حلقات 
بنیادگرأ "اسالمی" افتراطی در جنگ افغانستان از حمایت مستقیم خارجی و تروریستان افراطی بین المللی برخودار 

خبارات دشمنان افغانستان ایران و پاکستان تعویض می شود، هستند، تنها اسمای این حلقات جنگجو توسط است
   ماهیت افراطیت جنگ طلبانه و راه خدمت شان به دشمنان مردم افغانستان در طی پنج دهه تغییر نکرده است.

 
 ایانپ
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