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 صلح میراثی وجود ندارد
 

ملی  تناسب با ترکیب همگانی مؤثرواقعی صلح و قطع جنگ با توقف خونریزی در افانستان باید م ترکیب نمایندگان
باشند. تعویض مورثی چهره ها نمایندگان مذاکره کننده گان "صلح" از جانب دولت افغانستان در مذاکرات "صلح" 

ران و جنایتکاران جنگی انتصاب گردیده است، پیام آوران صلح نه بلکه در عمل عمال الجنگسا با طالبان از ورثه
ز ترکیب نمایندگان طالبان که در مذاکرات "صلح" با انتخاب پاکستان وارد مذاکره هستند. صرفنظر ا یجنگ افروز

ایدار و قطع صلح پ ئیت نمایندگان انتصابی مذاکره کنندگان دولت افغانستان توانایی آنرا ندارد کهمی شوند، ترکیب ه
  جنگ را در افغانستان تأمین نمایند.

 

 
 

خروج انسان از صغارت و فقدان : »مفهوم "روشنگری" میگویند "کانت" فلیسفوف و دانشمند بزرگ در مورد
خودی، صغارت و فقدان اهلیت قانون، یکنوع سستی و ناتوانی شناخته می  تحمیل اهلیت قانون، ناشی از تقصیر

کمک کسی دیگر، کار گرفته نتواند. تقصیر خودی، همین صغارت و فقدان اهلیت قانون شود، که از فهم خود، بدون 
است، وقتی عین علت در قلت فهم نه، بلکه در دقت در تصمیم و در جرأت نهفته است، که برای خود از خود، بدون 

چنان یک شعار  کمک یک کسی دیگر، کار گرفت... جرأت داشته باش، برای خود، از فهم خود کار بگیر، که هم
 «روشنگری است.

. میراث تعلق بگیرد دولت امتعۀ و یا مالکیت بر زمین نیست که بشکل مورثی برای ورثه و بازماندگان آن بشکل
دولت بر اساس قانون توسط مردم بوجود می آید و متعلق به تمام اتباع کشور است. مدتهاست که نظامهای فرتوت 

نحط ارستوکراسی و اربابان خونخوار آن از کره زمین رخت بسته است. بقایای شاهی مطلقه و مورثی با اشکال م
میالدی با اشتراک "جهادیها" مورد حمایت ایران و پاکستان بقدرت رسیده  1992اربابان افغانستان که در سال 

می  که در مطبوعات بکند، با تصورات میان تهی مورثی فکر نکنند، چند نام دولت شاهی را اند، نباید این اشتباه را
  شنوند، اکنون همۀ شان توسط حکومات منتخب رأی مردم رهبری می شوند.

در افغانستان آنانکه تا هنوز هم تصور ضد منافع ملی میهن را در سر با خود می پروراند، با طرز دید کوتاه نظرانه 
دولت "جهادی" در افغانستان در همه  فکر میکند که "جهاد" و دولت "جهادی" شان در افغانستان مورثی است. باید

 سیاسی آن  –اشکال امور اجتماعی 
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نها از آن روزی مانند ایرانی ها و پاکستانی ها بیم آن دارند، هرگاه آخصوصیت مورثی بودن خود را حفظ نمایند. 
وع شان متیازات نامشرنه تنها اینکه ا وقوع صلح پایدار دولت مستقل قوی ملی در افغانستان بوجود بیاید، در نتیجه

بلکه در بدل آن جرایم براساس خیانات را که در کشور انجام داده اند محکمه می شوند و باید جزای  قطع می شود،
 اشتراک نمایندگان در مذاکرات "صلح" با طالبان مطرح بوده، اعمال خود را ببیند. درطی شش ماه اخیر که موضوع

ت نمایندگان انتصابی مذاکره کنندگان مذبوهانه خود را بخرچ دادند که فهرست هیئتنظیمهای "جهادی" تمام تالشهای 
با طالبان از دایرۀ شیطانی نمایندگان تنظیمهای "جهادی" خارج نشود. نتیجه تالشهای تنظیمهای "جهادی" در ترکیب 

  و روشن است. ت نمایندگان مذاکره کننده "صلح" با طالبان صریحناقص فوق فهرست هیئ
 

 یئته نمایندگان انتصابی مذاکره کنندگان دولت افغانستان را عمیقأ بنگرید، فهرست فوق  هیئت * اگر فهرست 
و ورثه آنها در افغانستان  بقایای جنگ چهار دهه " جهادیها" نمایندگان انتصابی دولت افغانستان کامأل از شیرازۀ

نگ و برای قطع ج خصوصیات مذاکره کنندگان مؤثر ملی را نمایندگان هیچ نوع هیئت ترتیب گردیده است. فهرست 
   ندارد. تأمین واقعی صلح جنگ چهل ساله با خود

 

 شرارت و ورثۀ نمایندگان انتصابی دولت افغانستان صد در صد بجز از ساختارهای "جهادیها"، هیئت * فهرست 
د که عمأل در گذشته درمقامات حکومتی در پستهای پیشگان چهار دهه جنگ و بقایای وابستگان نظام فاسد کنونی هستن

 بلند کار کرده اند ویا اکنون برحال کار میکند کسی دیگری هم وجود ندارد. 
 

نمایندگان انتصابی خویش تالش کرده اند که یک تعداد از مهره های دولتی وفادار  هیئت ست* دولت افغانستان در فهر
در حقیقت همۀ شان در یکطرف جنگ محسوب می شوند  ادی" یکجا نمایند کهبه خود را با نمایندگان تنظیمهای "جه

شند. این ترکیب بهیچ صورت کفایت آنرا ندارند که بحیث و در مجموع اینها عامل تداوم جنگ در افغانستان میبا
 نمایندگان واقعی مردم کشور در مذاکرت "صلح" با طالبان وظایف خطیر ملی ر اجرا کند. 

 

 ان،بالخیر مردم افغانستنمایندگان انتصابی دولت افغانستان آثار از نمایندگان مصلح و ثالث  هیئت * در فهرست
جنگ، دگر اندیشان چپ و راست، علمای دین در چلیان طالب وجود ندارد که بتواند  نمایندگان واقعی قربانیان چاردههٔ 

 در مذاکرت صلح آگاهانه از حقوق تمام ملت قاطعانه دفاع کند.
نمایندگان انتصابی دولت افغانستان عالوه  هیئت در فهرستیک نقط را باید در مورد عدم موجودیت نیروهای چپ 

تنظیمهای "جهادی" با استفاده از مهره های فرصت طلب چپ در سقود حکومت داکتر  در مراحل اولی گذار نمود.
 بخصوص جنراالن و افسران قوای اکتر نجیب هللانجیب هللا استفاده عظیمی نمودند. اندک بعد از سقود حکومت د

 که این کار بحق جزای قروت را یکی در پی دیگر شان مانند دست پاک دستمال کاغذی به زباله دانی انداختند، مسلح
سرد روغن داغ میباشد، اقدام بجای است. چند تن محدود دیگر که شمار شان از انگشتان دست هم کمتر هستند هنوز 

 دمت تنظیمهای "جهادی" بحیث جواسیس خبر رسانی کار میکند روزی جزا شان زود یا دیرمیرسد. با آنکههم در خ
تنظیمهای "جهادی" و غرب نیروهای چپ را عمال شوروی و روسیه می نامیدند، حاال شوروی دیگر وجود هم 

وستی را پر کرده اند، مگر هنوز بخش از تنظیمهای "جهادی" اکنون از جمله دوستان وفادار روسیه خالی د ندارد،
رهبران تنظیمهای "جهادی" حاکم ساخت دست پاکستان و ایران بشمول غرب نیروهای چپ را بحیث دشمن آشتی 
ناپذیر خویش می پندارد، آنها را آگانه از تمام فعالیتهای حقوق مدنی ملی و سیاسی شان مانند شهید جنرال عبدالجبار 

 ر ولسی جرگه محروم ساخته اند.قهرمان وکیل والیت هلمند د
 

 نمایندگان انتصابی دولت افغانستان برای مذاکرات با طالبان ترکیب تعصب مذهبی هویدا است. هیئت در فهرست *
از اقلیت های مذهبی سیک و اهل  نمایندگان انتصابی مذاکرات "صلح" با طالبان یک تن نمایندۀ هیئت در فهرست

این اقلیت های مذهبی سیک و اهل هنود کشور در صف مقدم قربانی تعصبات و خشونت  هنود افغانستان وجود ندارد.
هبی سیک و اهل هنود در قلب شهر کابل مورد حملۀ خونین مذهبی قرار دارند. چند روز قبل عبادتگاه اقلیت های مذ

( 26تعداد )ه بطالبان توسط پاکستان در افغانستان است قرار گرفتند.  تندران مذهبی داعش که ترکیب جدید تعویضی
  تن هموطن بیگناه از اقلیت های مذهبی سیک و اهل هنود کشور در آن حادثه بشمول زنان و اطفال بقتل رسیدند.
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متعصبانه مذهبی  اقلیت های مذهبی سیک و اهل هنود افغانستان اتباع بومی افغانستان هستند که بعد از یورش
 در افغانستان اګثریت شان مجبور به میالدی با اینطرف 1۹۹۲و داریهای آنان از سال  تنظیمهای "جهادی" بر اموال

 ترک میهن آبایی خویش شدند و اکنون در خارج از کشور درمهاجرت بسر میبرند. 
یقین کامل دارم که با عالوه کردن یک تن از اقلیتهای مذهبی سیک و اهل هنود مظلوم کشور در فهرست مذاکره 

بیست ویک تن نمایندګان تنظم های "جهادی" مورثی و ( ۲1کم کردن یک تن از ) کنندگان "صلح" خیالی، با طالبان،
 صلح در کشور بخطر مواجع نمی شود. حکومتی افغانستان که کشور را ویران کرده اند،

تبلیغاتی محض است. برای اثبات آن حق  موضوع اشتراک و جنسیت زن در مذاکرات با طالبان صرف یک دروغ
افغانستان یک مثال مشت نمونه خروار را می آوریم. توجه شما را به سوانح  در تلفی زنان غیر وابسته با "جهادیها"

درخشان میرمن انارکلی هنریار مبذول میداریم. میرمن انارکلی هنریار زن وطندوست، مبارز و وکیل پارالمان 
  افغانستان از اقلیت سیک کشور، فعال حقوق زن، فعال حقوق مدنی و اجتماعی شخصیت با عزت می باشد.

 

 
 

میرمن انارکلی هنریار بمراتب از هریک پنج زن سیمبولیک انتصاب شده در فهرست نمایندگان مذاکره کننده با طالبان 
 طالبان می باشد. نماینده دانشمند و زن مستحق تر در سطح کشور برای نمایندگی در مذاکرات "صلح" با

ً واقعاگر  اشتراک زنان برجسته افغان در مذاکرات با طالبان هدف اصلی بود است، پس چرا دولت میرمن انارکلی  ا
 ؟را انتصاب نکردند هنریار این خانم فرهیخته مستحق و یا سایر شیر زنان ورزیده

اهل سیک به دایرۀ شیطانی تنظیمهای "جهادی" زیرا میرمن انارکلی هنریار این زن مبارز  روشن است، جواب کامالً 
و متعصبان مذهبی رابطه ندارد. مانند میرمن انارکلی هنریار هزاران شیر زن دانشمند مستحق و زحمتکش افغان در 
کشور ما وجود دارد. شیر زنان دانشمند و مستحق افغان مانند فاطمه گیالنی دختر مرحوم پیر سیداحمد گیالنی رهبر 

ز و فوزیه کوفی وابستگی به تنظیم های "جهادی" چور و چپاول ندارند، و یا به از دایرۀ شیطانی تنظیمهای تنظیم محا
این شیر زنان دانشمند و مستحق افغان از حقوق حقه در کشور آبایی شان  "جهادی" ارتباطات سازمانی ندارند، لذا

 محروم هستند. 
حکمرانان "جهادی" در افغانستان برای غصب حقوق تمام اتباع غیر  سه دهه متواتر است که مهر کدو میان خالی

"جهادی" در کشور بکمک اجنبی ها دوران دارد. ملت مظلوم و بیدفاع افغانستان برای اعاده حقوق شان هیچ کاری 
  را کرده نمی توانند.

 
 تشکر.
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