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 ؟البته صلح اما بکدام قیمت
 

و صمیمیت به نفع کینه، کدورت و خصومت  نگ و خون ریزی و ویرانی داد، صفابه جرا جای خود  صلح ،آری
ی لقه هات و حیخکنار رفت، اتحاد به تشتت و پراگندگی مبدل گشت و اتصاالت منفصل شده زنجیر وحدت از هم گس

  پاشان شد.هر سو به  وصل شده اش مباه
 

 آری وطندار! 
ی دانیم زندگ حاال می ،و تکریمش نکردیمچون قدرش ندانستیم  کردهاز این خانه قهر  و ما گریخته آرامش از صلح و

گره خورده بود. صلحی و چه بسی ارزش های دیگر چون وقار، عزت و کرامت به آن  بزرگی بود در صلح چه نعمت
بوستان جامعۀ ش رنگارنگکه با گل های که از آن برخوردار بودیم و وحدتی که در پناه آن می زیستیم و آرامشی 

ملی  مبنای وحدت رساختار یک افغانستان قوی و پایدار ببود که  یمندحاصل تدابیر رهبران خرد بودمزین   افغانی
 .را می ساخت اندیشه های واالی شان و وطن پرستی

سوز و گداز و گریه با  نمی یابد،راهش را  دیگر ما دور شده کهچنان از  صلح و ارزش های پیوند خورده اش ولی 
خانه های ما برایش  و کوچه های ما زمین های ما ،شهرهای ما قصبات ما .«که دیگر بر نمی گردم»می سراید که 

 همه ازاست، گرچه  دیگران چه او در اسارت و تحت نظارت ،کمترین امید وجود داردبرگشتنش برای  آشنا است. نا
زند راهش را  وه و برزنی که سر میکر ه به است سرگردان خودصلح  ولیصلح اند خواهان بازگشت دل و جان 

جنگجویان  .نمایندو به بیراهه رهنمونش می تمسخرش می کنند می پرسد نشانی می خواهد و  که هر می بندند و از
جانوران و کوه  حتی و ، جوان و طفلزن، مرد، پیر، اناند آدمی صلحهمه چشم براه  ،دیروز صلح طلبان امروز شده

 و خشک سالی ها بعد از زجر تشنگی اند و همه آن آرامش از دست رفته را می خواهند،  و دشت همه تشنۀ دیدار او
هار ب باز ۀ مردم افغانستانمهراس و واه پر از  اگر بر بیابان های خشکیده و سوختۀدر انتظار اند که  ی پی در پی ها

صلح ، طراوت شادابی در گلستان آرزو های مردم به آمدن یدن گیردرباران رحمت صلح با روح بخش فرا رسیده
 و ویرانی است ، دهشتخونریزی، جنگ دوران اندوه بار . صلح که پایانبیابد دوبارهراستین و پایدار راه خود را 

  است. درد جانکاه این وطن مؤجز این یگانه داروی  و ،خواهد بود رنج های بی شمارها و  دردمداوای دیگر 
 

نادرست  برای شانکتاب الهی  رو تعلیم خطا به ایشان داده شده تفسیر و تعبی گمراه شده و فریب خوردهآنانی که اگر 
گر بخود ، اخود کشتن و خون دیگری را ریختن، دهشت برانگیختن و ویران کردن کلید درب جنت است که ،شده تفهیم

ون دیگر چون پرندۀ معصوم افسرهانیده آفرین  جنگ اناهریمنسیاه و منتر طلسم یکبار از سلطۀ  راتکان داده خویشتن 
در با ترحم و احساس انسانی  دل های خویش رادرب منشی از ددگریز با ن اعجاز گر مار های بلعنده نشده چشما
 باز دادهاز دست  عزیزو  و بیوه زن یتیم  ۀدصد ها هزار خانه ویران ش زاری ضجه و فریاد و ،سیل سرشک برابر

جه جنگند توی می گویند برای رضای او مبخطا  به حکم پروردگاری که واگر کتاب الهی را بگشوده به امر  نموده و
   .کبیره معصیتی استکنند که ریختن خون بیگناه حرام است و 

 

ان ریختن آب وافر به آسیاب بیگانگ ونه قیام ملی و نه نهضت رهایی بخش بلکه فر این نبرد بی حاصل نه جهاد است و
بخاطر هزاران سود نهان و عیان دشمنی وطن خود نه بخاطر رضای الهی بلکه  ویران کردنو سوختاندن و کشتن و 

ادر خواهر و برشان بی خبری و بیچارگی ا وسیله قرار داده و با استفاده از راین فریب خوردگان که احساسات پاک 
ان این بی خبررا بدوش  ننگین خود توطئۀ و ؤولیت این تحریکمی کشد و بی شرمانه مس آنهارا توسط  شانهموطن 

نه گردانندگان  ور اوالد بی خبر افغان استاندازند. سرمایۀ اصلی این جنگ خون، احساسات، جهالت و حماقت  می
ری و یا با ریش های حنا کرده در مدارس نشسته و حتی مصارف این جنگ اصلی این فاجعه در قرارگاه های عسک

 تمویل می نمایند.را از پطرو دالر 
 

ع ودرین اواخر پخش گردید که حکومت افغانستان بصورت مخفی مذاکرات صلح را با مخالفین در دوبی شر شایعاتی
 کی صلح نمی خواهد؟  بلی  .ه شخص کرزی درین مذاکرات سهم داشتهدنموده. بقرار اخبار تائید ناش
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 در دوام جنگ می بینند ملترا ، قاچاق بران و سود جویان که منفعت خود گماشتگان اجنبیانعالوه از مخالفین مسلح، 
 افغانستان یکسره طالب صلح و آرامش بوده آرزوی یک زندگی مطمئن، بی هراس، و با عزت و با وقار را دارند.

ب و هراس آشو ،عاملین نا امنیبا یاران اجنبی خود  مخالفین مسلحشناخته شدۀ  گروهسه  تنها ناگفته نباید گذاشت که
افگنی نیستند بلکه قوماندانان تفنگدار جهادی و پیروان شان، ملیشه های قومی با پیوند با مقامات زورمند بنام پولیس 

 عاملین جنایات زیاد، کشتن، آدم ربایی و تجاوزات جنسی اند.محلی 
 شرقی یکی از والیات شمالیکی از دوستانم تازه از وطن برگشت و ضمن صحبت تلفونی برایم گفت چند صباحی به 

 . سه دختر قد و نیم قد داشت که دروز و روزگارش خیلی قناعت بخش بود رهللارفته بود که الحمد شدیدن پسر کاکای
ابم گفت به جو ؟ا مکتب نمی روندهم پرسیدم که چرا دختر. از پسر کاکایجرأت بیرون رفتن نداشتندبوده زندانی خانه 

ه ب بدنام و مشهور بالفساد ، ایله گرد،یک عده اوباش ازاست  از مدتی پولیس محلی که متشکل ارفتند ام مکتب می
دسته های چند نفری در حوالی مکتب ایستاده باعث اذیت و با در هنگام رخصتی مکتب چهار عیب شرعی گرفتار، 

آزار دختران شده و چندین واقعۀ اختطاف و تجاوز جنسی صورت گرفته که اصالً خاموش نگهداشته شده و کدام 
اهل  ند نفرچبرایش گفتم چرا با  .دخترم را از مکتب رفتن منع نمودماقدامی صورت نگرفته بدین لحاظ من هر سه 

 ، قوماندانی امنیه و یا والیت ندادید. ه جمعی به ریاست امور زنان والیتاس نگرفته شکایت دستگذر تم
یت از واقعو کاکا بسویم دید و با تبسم درد ناک گفت برادر شما وطنداران بیرون مملکت با تبلیغات فریب خورده ایدپسر

 و و امنیه ء، دیده بان حقوق بشر و حکومت و قضاانی امور زن. این اداره هادانیدهای درد ناک این وطن چیزی نمی
ی علن با والی بودهشورای نظار  عضوقوماندان قطعۀ ملیشۀ قومی از اقارب قوماندان امنیه است که  ،فقط بنام است

ارنوال دزد و والی دزد څ. خالصه قوماندان دزد، ولسوال دزد، قاضی دزد و رسدو زور والی به او نمی دارد تالفخم
 بازی با سر خود کار آسان نبوده ایستادن برابر این اشخاص که هریک پیوندی بکابل دارددر ،است و این حال وطن است

 است.
البته این یک ذکر خیر ضمنی بود و صلح طلبی و صلح جویی اصل مطلب را می سازد. اگر کرزی برای آوردن 

دهد مسلماً قابل ستایش است. مخفی نگهداشتن  بخرچ می یک صلح واقعی و پایه دار ابتکار را بدست گرفته و مساعی
شرط اول آغاز مذاکرات شمرده ایجاد فضای اعتماد بین جانبین است که مذاکرات و مراحل اول  ،مذاکرات عیبی ندارد

ولی مخفی نگهداشتن شرائط این صلح و تؤافقات مربوط به آن شیوۀ غیر ملی بوده خیانت  باید مخفی باشد. می شود
به جزئیات این صلح آگاهی حاصل نمایند. قضاوت پیش ملت افغانستان حق دارد که  .اعتماد مردم افغانستان است به

 شکاکیت هایی می و  است انگیزیطان لعین وسواس برب نیست. ولی شاز وقت بر اراده و نیت اصلی کرزی صوا
 می گردد: آفریند که با وجود الحول گفتن دست بردار نیست. سؤال ها چنین مطرح

 ی چنین تماس گردید؟ رچگونه کرزی در ختم دورۀ ریاست جمهوری خود مؤفق به  برقرا – 1
ۀ اصلی این مساعی حتماً، مسلماً و یقیناً از آرزومندی اصیل شخص کرزی برای آمدن صلح بدون مداخلۀ یزگان -0

 انشاءهللا. نخواهد بود.دیگران نشأت نموده عامل دیگری ذیدخل 
 ؟کستان درین تحول نقش دارد یا خیرپاآیا زعامت نو  -3
 بیگناه و گنهکار زندان بگرام و اتخاذ موقف )تر و خشک( ء نکردن توافقنامۀ امنیتی، رهایی محبوسینآیا امضا -۴

  یا خیر؟ به این مذاکرات صلح ارتباط می گیردحتی پیشنهاد خروج همگانی شان  متخاصمانه علیه امریکا و
ق ویا تظاهر عمی ؟استواراست  و قبولی شرائط آنها آیا این اقدامات بحیث اساسات کسب رضایت و اعتماد طالبان -5

 ؟ترین نفرت کرزی در برابر امریکا است
البانی جریان ط باید طالبان جنگ را متوقف واگر شرائط حکومت افغانستان تغییر نکرده و بحال خود باقی باشد  -6

دل گردانیده در صحنۀ قدرت و سیاست از راه رأی عامه بصورت برا از یک قوت مسلح جنگی به یک جریان سیاسی م
بگزارند. البته هیچ شخص و نهادی صالحیت انعطاف احترام  قانون اساسی افغانستانبه ، موکراتیک شامل شوندید

 پذیری را درین شرائط ندارد.
انتخابات ریاست جمهوری دائر شود، دور کرزی ختم و رئیس جمهور « اگر»طالبان و حامیان شان میدانند که  -1

ر د جداگانه کارر و پالیسی متغی« چهار چوب»مد زی در نوی رویکار می آید البته به گفته داکتر اشرف غنی اح
از لحاظ قانونی درین مدت بسیار کوتاه  با کرزی ، پس اعتبار هر نوع مؤافقهمورد آمدن صلح تصمیم خواهند گرفت

 که این مذاکرات به موافقت ایجاد موانع در برابر انتخابات باشد.مگر این ؟چه خواهد بود
و مخالفت با امریکا و  قوای ائتالف زمینه سازی برای خروج کامل ،ننکرد ءر ظاهر این اقدامات کرزی امضاد -8
 کنار رفتنیچند ماه بعد ازکه کرزی خودش میداند که قانوناً حالی، درطیب خاطر طالبان استنیان همه برهایی زندار
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ه یک معاملگری و خواستناخدا شود؟ نشود که خواست کرزیبا طالبان داخل مذاکره می کوتاه است، چرا درین وقت
الً اص سیع خلق نمودهامنی های وا ایحاد ناموانع جدی ب انتخابات پاکستان برای طالبان و بخشایش کمکسازشی باشد که ب

ر س بقای کرزی را برای مدتی فراهم سازد، شاید پاکستان در برابر گرفتن امتیازات با این معاملهگزار نشده زمینۀ انتخابات بر
 بحنباند.

 البته دو یا سه ماه آینده پرده از روی حقایق خواهد برداشت. تصورات صائب نباشد،شاید همۀ این 
 «الهی من نمیدانم به علم خود تو میدانی» : می سرودرا که خدا بیامرز شهید فضل احمد نینواز 
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