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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له را، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئلي

  

ه                       احمد سعيدی :ليکوال  ٠٥-٠١-٢٠١١  ني
 

  ت شوراي عالي صلح به پاآستان و چشم انداز صلحئسفر هي
  

  هفتۀ تقويت مورال طالبان به حساب ميايد و درين هفته عالوه بر هيئت شوراي ٢٠١١هفته جاری يا اوايل سال  
ايندگان آشور هاي غربي  از لحاظ سياسی به اين کاروان پيوسته و خواستار مذاکره با عالي صلح، بعضي از نم

اين وضعيت در حقيقت شبيه زمانيست که رژيم داکتر نجيب اهللا در آستانۀ سقوط بود،  سقوطيکه . طالبان شده اند
يس دولت مبنی بر مصالح در همين مقطع تصاميم بدون محاسبه  رئ. تصاميم سياسی او عامل عمده ان بحساب ميرفت

  . و سازش با طالبان کتله های بزرگ مردم را مائل به سازش با طالبان نموده است
از آنجائيکه طرح اين سياست صادقانه و عملي بنظر نمي رسد، بدون ترديد مردم افغانستان قربانی اين بازی های 

ت مشترک نظامی از مذاکره و صلح  با مخالفين نيز قوای ناتو و دولت افغانستان در حين عمليا. غير عملی خواهند شد
خيلی شگفت انگيز است، اگر سياست و فرهنگ طالبی و القاعده شايسته صلح و آشتی است پس به . صحبت ميکنند

عمليات و ايجاد پايگاه هاي نظامي آه امريكا در افغانستان مي خواهد  چه نياز است؟ از شعارهای دوگانۀ جامعۀ 
عالي مصالحه  و دولتمردان افغانستان فهميده ميشود که ايشان در مورد مبارزه بافرهنگ طالب و جهانی شوراي 

در يک کالم جناب رئيس جمهوری و شوراي عالي مصالحه  از جامعۀ . القاعده ستراتيژی ثابت و مشخص ندارند
ي عالي مصالحه  دل خوشی جهانی به ستوه آمده اند  و جامعه جهانی نيز از جناب رئيس  جمهور و اعضاي شورا

ندارند، هر کدام در پی يافتن بديل اند، يکی آشتی با طالبان را بهتر از معامله با غرب ميداند و ديگری هم در 
هيئت پانزده نفري شوراي صلح آه جناب پروفيسور استاد رباني را در سفر . جستجوی معامله و يافتن يک بديل است 

 قاضي محمد امين وقاد      ٣ عبدالحكيم مجاهد ٢مولوي عطا اهللا لودين ١ارت اند از به پاآستان همراهي مي آنند عب
 محمد معصوم استانكزي  و ٧ مولوي ارسال رحماني ٦ اسد اهللا وفاه  ٥ حاجي عزيز اهللا مشهور به حاجي دين محمد ٤

لق شان سابقه داران حزب شناختي آه از هيأت محترم  وجود دارد اآثريت مط. تعداد ديگري از شوراي عالي صلح
اسالمي آقاي حكمتيار  و بعضي  از اين ها عضويت هيأت رهبري تحريك طالبان را داشته،  روابط اين اشخاص و 

اين روابط .  اين افراد  با مقامات پاآستاني آنقدر حسنه و نزديك است آه پاآستان اين ها را هرگز بيگانه نمي داند
 پاآستانيان هيچ نوع تشويش و سر خورده گي را ايجاد نمي آند و از اين هيئت تنگاتنگ بخاطرآوردن مصالحه با

جهت خدشه دار شدن منافع خود پاآستاني ها تشويش ندارند اين هيئت زماني عازم پاآستان مي شود آه در داخل 
.  باز خواهد کردآشور برخی ها گمان ميکنند مذاکره و مصالحه با طالبان راه را بسوی صلح  و آشتی و امنيت کامل

ً  عملی نيست ايشان . شناختی آه از  طالبان وجود دارد  آنها مشارکت سياسی را نمی پذيرند. فرضيه يی که قطعا
اصول دموکراسی،آزادی بيان و حقوق بشر را مقوله های کفر آميز می پندارند، آنها نظام امارتی را می پذيرند، 

لذا طالبان طرفدار نظام دکتاتور قاطع زير فرمان .  دارد و بايد عملی شودامارت که فرمانش بعد از ايات قران قدسيت
گرچه عدۀ از اين هيأت گمان ميکنند با تقسيم پست ها ی دولتی، طالبان تن به صلح . يک شخص بنام اميرالمومنين اند

  .و سازش ميدهند، حرفيکه تعبير عملی ندارد
ميکنند اگر پست های وزارت دفاع  و داخله به طالبان تعلق گيرد از سوي ديگر  برخی از اعضاي اين شورا  گمان 

نه خير، آنها ميخواهند نظام  و سيستم خود را داشته باشند و تشکيالت هم به . ايشان در کنار دولت قرار ميگيرند
سئله صلح و لذا در م. طالبان در مجموع سيستم فعلی را از بيخ و بنياد قبول ندارند. سيستم که خود شان ميخواهند

مذاکره با طالبان دادن امتيازات نسبی مطرح نيست، بلکه مسئله دادن اختيار کل آشور مطرح است و باز هرکس 
همين حاال عدۀ زياد  در . بخواهد در پهلوی طالبان قرار گيرد با قبول شرايط ميتوانند در پهلوی شان قرار گيرند

هر چند با غربی ها و امريكائي ها هم سر می جنبانند اما اهداف اصلی . درون نظام طرفدار نظام به سيستم طالبان اند
  .همان است که طالبان در جريان تمام فعاليت های آشور قرار دارند . ايشان را طالبان بر آورده ميسازند

خواهند نشان دهند آه طالبان در درون نظام کسانی هستند آه  با اشارۀ پاآستاني ها با آغاز اين درامه های مصالحه مي
  .امادۀ مذاکره اند اما دولت از موقع استفاده نميکنند

در بين حزب اسالمی شخصيت های خيلی خبير، دانشمند و با کفايت وجود دارد که همين حاال : صلح با حزب اسالمی
 ارگ ده ها تن اعضای         از کابينه شروع  تا واليات و داخل. شريان ادارۀ دولت افغانستان  را در دست دارند 

لذا مشکل با حزب اسالمی نيست و مشکل با شخص آقاي  . سرشناس حزب اسالمی در دولت ايفای وظيفه ميکنند
حکمتيار است که ميخواهد برای شخص خود امتياز بگيرد و اگر تمام اعضای حزب اسالمی در دولت باشند و جای 

به .  گاه جناب حکمتيار ناقص و غير اسالمی است و هم ده ها سوال ديگرحکمتيار خالی باشد باز هم نظام  از ديد
. باور نويسنده با شناختي آه جناب آقاي  لودين از حكمتيار دارند  مي داند آه جناب شان پديدۀ صلح و اشتی نيستند



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-fghana@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ل ادامه حيات و زندگی آقاي حكمتيار با جنگ و خشونت و خونريزی گره خورده تا زنده است به همين منوا
درست است آه  صلح و اشتی يک نياز فطری و طبعی انسانها است و هر انسان با احساس صلح را در . خواهديافت

محيط زندگی خود يک امر طبعی می پندارد اما  نبايد فراموش کرد که با بعضی موجودات روی زمين صلح ممکن 
  .نيست 

ن  به مفهوم صلح با فرهنگ انتحار انفجار، صلح با پديدۀ سر صلح بدون قيد و شرط  با طالب و القاعده و با ديگرا
صلح با فرهنگ به آتش زدن مکاتب . بريدن افراد بيگناه و گروگان گرفتن زنان و کودکان و قتل عام مردم ملکی است

مدارس و قتل علما و نماز گذاران و صلح با فرهنگ بم گذاری در محراب و مسجد و باالخره صلح با دشمنان و 
بار ها شنيده شده آه مخالفين دولت از طريق مطبوعات داوطلبانه مسئوليت قتل افراد ملکی و . انسانيت خواهد بود

دولت افغانستان و نهاد های مربوط و ملل متحد بجای . بيگناه را به عهده ميگيرند و بر اين اعمال افتخار ميکنند
حاال آه هيأت مصالحه چشم به در بار پاآستان دوخته . رندمحاکمه،  اصطالح مصالحه را در مقابل ايشان بکار ميب

  .است  حرف ديگري است
ايا افغانستان  امريکا و جامعه جهانی نميدانند که طالبان از کجا تمويل ميشوند؟ اگر از طرف دوست و متحد امريکا 

 و اگر از طرف مخالفين .يعني پاآستان  تمويل ميشوند پس بهتر است امريکا بازی موش و گربه را کنار بگذارد
امريکا تقويه ميشوند مانند ايران و بعضي آشور هاي ديگر، پس بهتر است امريکا شعار تهديد ايران و ديگران را 

وقتی امريکا و ناتو توانائی مقابله با گروه ها و افراد مورد حمايت تروريسم را بدست آورده و  سرکوب . کنار بگذارد
تا وقتيكه مخالفين دولت افغانستان و آشور هاي .   حه صاف تر و بهتر ديده خواهد شدشان کنند آنوقت جادۀ مصال

مداخله گر و حامي تروريزم به اين نتيجه نرسند آه از راه زور نمي توان قدرت را در افغانستان تصاحب آرد، هرگز 
راه رسيدن به صلح دايمي در اين است . دشمن را بايد ضعيف ساخت بعدًا مذاآره آرد. آمادۀ مصالحه نخواهند شد

  .افغانستان
  

  پايان
 

  


