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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول
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 انستانافغ یمل تیامن یشوار
 ""صلح یجار یهایگفتگو و

 

 هٔ یاعالم پخش صلح کشور و رامونیمردم افغانستان وجهان پ بیفر یبرا بانهیدرقالب عوامفر یکتاب یحرفها گفتن
صلح  نیتأم یاقدامات قاطع برا کار ساده و آسان است، مگر ۀقیمتعدد سل یها تهیکاذب، انتصاب کم یدر پ یپ ییها

دشوار  یبس یکشور را صادقانه بوجود آورند کار ردمم یبتوانند منافع مل قتیدر افغانستان که حق داریو پا یواقع
 . و صداقت شجاعانه است یاست واجب خودگذر

 نیمتخاصم و یالملل نیب ابرقدرت یرقبا شرمانهیمداخالت ب تیبا موجود افغانستان در داریبه صلح پا یدسترس مشکل
 تیان با ماهدشمنان لهیوس ثیافغانستان که بح یدولت" کنون" نیمفسد یاسیموجود س یاه ما با ساختار کشور یمننطقو

  .وحسر وجود دارد ناممکن است حدیب یوعملکرد ضد مل
! دیوگ یم یۀاعالم یرا هم ندارند ط شیخو گار واریچار د تیامن نیتأم ییافغانستان که خود توانا یمل تیامن یشورا

 یبرا ینیگزیو جا گردد یم ها و "رهبران منتخب" برافغانستان به خود افغان ندهیآ دربارهٔ  یریگ میتصم تیصالح»
  «دولت منتخب وجود ندارد کی

 .گانهیربیاج طالبان ای ودولت فاسد  نینه ا جنگ تباه کن هستند، نیا یواقع نیومتضرر یاصل انیافغانستان قربان مردم
 چگونهیمگر متأسفانه مردم افغانستان ه کشند،یم ادیفغان و فر قطع جنگ یغانستان هرلحظه برااف گناهیمردم مظلوم و ب

  .قطع جنگ و صلح کشور خود را ندارند یهایمگریتصم نقش در
 دید نیکه ابل ستین یمئصلح دا نیتأم قطع جنگ و یافغانستان برا صلح در رامونیپ یها جار گفتکو دیجد دور شدت

( و یغرب یو اروپا کایبا امر نی/چهی) روس یالملل نیب یرقبا یرقابت یتالشها جهینت در یدر پ یها پ دیبازد و
 نانکیباز از کیاست. هر دهیران( آغاز گردیهند و ا، یعربستان سعود ،پاکستانافغانستان ) یمنطقو نیمتخاصم

ً د. مسلمخود را بپذن یروغن یتنور گرم جنگ نانها در خواهندیجنگ گرم افغانستان م دانیم  کنانیمنافع متضاد باز ا
  .انجامند یکشور نم در یمئبه صلح دا چصورتیبه ه یخارج

مردم خون  یجار یهایجو ازرا عامه اذهان که  خواهندیمکه است  طانیش رهیدا درحرکت مانند فقط تالشها  نیا
  .نگهدارنددور افغانستان  گناهیب

 یاسیس یهارقابت تیمارک عنوان را در نی. پاکستان ارندیگیبکارم شیخو یریگاوش ثیعنوان "طالب" را بح پاکستان
آنها معامله  پاکستان بپردازند با یرا برا یشتریب ازیوامت متیو فروش گذاشته اند، هرجانب که ق دیخر یبرا یالملل نیب
 .فروشندیم نیوچ هیهم آنرا به روس یوغرب و گاه کایامر بارا  یریگاو ش نی"طالب" ا ی. پاکستان گاهندینمایم

  .است یآ سیا یبدست پاکستان و آ یینها یریمگیتصم اند مگر لهیوس ثی"طالب" بح
 یدوب رد یطالبان" بشمول پاکستان وعربستان سعودت "یو هئ کایامر ۀندینما انینشست سه روزه مذاکرات م چنانچه

ت حرک نیطرف ضینق ضد و هایریصورت گرفت مطالب مطروحه شرکت کنندگان بوضاحت نشان داد که موضعگ
  .ستیصلح درافغانستان ن نیمأ بطرف قطع جنگ و ت

طر قدفتر  درکه اند  یخارج یجاسوس یها دستگا سیجواسهستند، صفحه  در "طالب"بنام پوش  اهیس ریاج یهاچهره 
 نیا. کنندیسفرم یدوب درهم  یگاهو آباد اسالم در  یگاه نگ،یکیپ در یگاه ماسکو، در یگاهآنها  هستنند.مهمانان 

  .شوندیمبرده بکار  تانافغانس درجنگ آتش تداوم  کطرفی لهیوس ثیبح "طالب"  رانیاج
لمان آبن  درآن اساس که است افغانستان  یکنونفاسد  "دولت"همانا افغانستان  درجنگ آتش تداوم  یگرید لهیوس

  .استشده گذاشته  یالدیم 2۰۰1درسال 
"دولت" ) . هردو جانب آنخورندیب مآسرچشمه  کی دو شان از هر اند و سکه کی یرو جنگ افزار دو لهیدو وس نیا
  .سعادت مردم افغانستان هستند صلح و یمانع اساس "طالب"( -
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 مذاکره صلح در کشور یاصل کطرفیکه خود را نزد خود  یافغانستان با تمام الف و پتاق و اعالنات قبل دولت
دولت  أتیمگره خود را فرستاده بودند. أتیه یبه نشست دوب اوضاع قیدق یو بررس یبدون توافق قبل دانستندیم

متعدد  یها نامه چند خبر گذشته با انتشار چند روز "طالبان" در نشدند. رفتهیپذ یمذاکرات سه روزه دوب افغانستان در
  .نندیبنش زمذاکرهیم یدولت افغانستان رو تأ یبا ه ستندیکردند که حاضر ن دیتاک

 :گفت که توانیم میافغانستان را برشمار مخصترأ بطور نمونه چند درس بدست آمده جنگ در میاگربخواه
 قتیرحقمگ خواهندیم یجنگ شوم هستند صلح واقع نیا یقیحق نیمتضرر و یاصل انی: مردم افغانستان که قرباناول

اند قطع جنگ آن هم بدست افغانها آغاز نکرده  المدت تباه کن افغانستان را خود لیجنگ طو نیکه ا تسا نیامر ا
  .باشند یسرنمیخود افغانها م

 2۰۰1 قدرت در سال میمانند تقس رجنگیدرگ یمتخاصم داخل یگروپها نیب یدولت تیقدرت حاکم می: فورمول تقسدوم
نمونه  .توانندیساختن "طالبان" هم شده نم میو دوباره با سهشده نتوانست  داریدولت مستحکم و پا جادیدر بن باعث ا

امربه  تینها آن تشکالت در بوده است و جهینت یب اً مکرر انافغانست در داریناپا متزلزل و یدولتها نیتشکل چن یها
 .ندیگرایم یوخصومت قوم ینفاق مل

 نییمردم تع انیم که از نیرا گردانندگان مورد اعتماد طرفمرحله گذار به صلح  دولت مؤقت در جادی: اساس اسوم
 نیمنازعات طرف نها نه تنها درآدولت مؤقت باشند  بیدر ترک دیمنازعه نبا نیاست. طرف یعملشده باشند مؤثر و 

ن است آ باشند. نقش مؤثردولت مؤقت در یطرفیب مبولرا داشته باشد و س ریشرکت نکرده باشند بلکه نقش ثالث باالخ
  .مؤقت شرکت نکنند ۀدور اختتام بعد از یانتخابات یاول رقابتها در دور دیکه گردانندگان دولت مؤقت نبا

         درافغانستان.  یواقعصلح  دیام به
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