
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 مسؤولیت نوشته بدوش نویسنده میباشد
 

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 08/06/2015         میرعنایت هللا آشفته

 

 !ولی آماده پذیرش واقعیت نیستیم افغانها خواهان صلح هستیمما

 ی آورد.م وجوده ب تغییر پذیرفتن حقایق شهامت می آفریند، ،ی بدون ادعاصداقت نیاز دارد، صداقتبه  ؛بیان حقیقت

حکومت به اصطالح وحدت  انتظار ماه ۹دانم تا پس از  خود می وظیفۀ ،فرزندان وطن دوست بناًء در کنار سایر

بلند و ناامیدی ملت را از پروسه مبهم و مجهول صدای اعتراض  بار دیگر یک برای تحقق صلح و میکانیزم آن ملی!؟ 

یگر د اما یک ؛صلح را تأیید ست که هم دولت و هم مخالفان مسلح متکی به بیرون؛ا در حالیاین  نمایم.  ، ابرازصلح

 جنگ در هر دو طرفزورمندان داخلی و خارجی، پیوسته  اسیر ،گرسنه، بیکار را به رسمیت نمی شناسند. ملت

به شهادت  حکومات دست نشانده و گروه های مسلح کفر و مسلمان، تا ایندم با شعار 13۵۷از  برادر کشیقربانی داده 

 د.نرس می

  کیست!؟پیدا نمودن راه حل، شکستن بن بست وظیفه 

را گروهک های  ها مخالف میلیون ،تا دندان مسلحبا حضور سربازان  پیمان وارسا و ناتو، دولت های تحت الحمایۀ

. ندچند تالفی کرد دو یک چند و اکرامیه اعطای بهای فرزندان جوان شان را با خون ،ترورستی و نوکر بیگانه خوانده

 . نداشت در قبال نتائجی رکشوو تضعیف  بازی پشت پرده جز ناکامی، یاما حقایق
 

 و چگونه فضای اعتماد بوجود آید؟ کی باید کاری کند؟ چه باید شود؟

 د.نمستقالنه ارزیابی نماید آگاه، بیطرف، شجاع و نیک نام طرفین را جمعی از افرا قبل از هر داوری باید مواقفی

، نمایند مطرح میرا  ، حقوق بشراساسیخواهد اما شروطی؛ از جمله پذیرش قانون  دولت متکی به غرب صلح می

ه سال گذشته ن 1۴افغانستان دومین کشور ناقض قانون و فساد در جهان شناخته شده است. درکه  ستا این در حالی

قانون اساسی  باکانه؛ دولت بسیار ظالمانه و بی لکه پیوسته توسط اراکین بلند رتبۀدولت قانون را رعایت نکرده ب هانت

 .نقض گردیده کشور

 است؟  و بی نان آیا دولت آگاه است که صرف در شهر کابل چند میلیون جوان و طفل بیکار 

 ؟ون انسان در فقر و ناداری دست بگریبان اندچند میلی  

 ؟ چه تعداد به مواد مخدر آغشته است 

.  و . . زنان ، محاکم،ها زندان ، وضعستم بر زنان، تجاوز، بچه بازی، اختطاف، زورگویی، غصب زمین، قاچاق

طالبان تروریست اند، فاقد  حقوق بشری را شما دولتی ها رعایت نموده ایید؟کدام یک از این موارد قانون و در 

ابود ن نه اند، برادر مانیست، دشمن است،صالحیت اند، نوکر پاکستان و پنجابی اند، رهبری واحد ندارند، آله دست بیگا
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ستان امریکا به پاک اگر» باری هم جناب کرزی صاحب فرمود که: ،بکشندانیم خارجی باید نمی تو مقابله ، ما همگردند

 ستیم. یا می ما در کنار پاکستانحمله کند؛ 

 رزنداما ف مسلمان دولتی، منحیث انسان، افغان،ترقی پسند و صلح دوست که نه طالبم و نه  ،، عدالتخواهین قلم آزادا

پیش روی چشمان  بوده و سال حوادث خونبار 3۷ بازی های دشاه که مدیون و مقروض افغانستان واحد و یکپارچه؛

در جبهات  ارگرچه مجاهدینی ایث .هورا و هللا اکبر دید، سوخت و ساخت سل سوخته  نباز ما، ملت متضرر گذشت. 

افتخار دفاع از شرف و ناموس  ،مردانه جام شهادت نوشیدند و چه شخصیت های منور وطن دوست جنگ و زندانها

 ت نموده صاحب منصببا ملت پش کهیز انقالبیونی کاذب و مجاهد نماتعدادی ا چه به اصطالح خود بردند، وطن را با

 ند.شد و میلیونها دالر

آگاه، وطن دوست با  دوستانه و برادرانه سوال دارم؛ خواننده   ،شما دولتی های غرق در ناز و نعمت غربتعدادی از 

متحد ویکپارچه اید؟ آیا شما مستقل و  ،وحدت ملی آیا شما دولت د.ضمیر و بیطرف قاضی و منصف ما؛ جواب دهی

کشور، مردم از بیکفایتی و ستم شما به  ۴۹با وجود حمایت میلیارد ها دالر و حضوراستید؟  کامل صاحب صالحیت

رد و عملکاین بدان معنی نیست که مردم از اجراات  چرا مردم به محاکم طالبان مراجعه مینمایند؟ ستوه نیامده اند؟

ت. کارد به استخوان زورمندان اس ی ند. در یک کالم واقعاً ملت مظلوم اسیرمخالفان مسلح راضی و خشنود هست

ون، مخالفان متکی به بیر !ن میطلبدصلح را از پاکستا غرق در فساد و درگیر اختالفات ذات البینی،دولت  .رسیده

 عباره دیگر وارثین و فرزندان این خاک یک دیگر را نفی. به صلح را از غرب و در رآس از امریکا میخواهد

است. با انکار ناپذیر کشور مبدترین و تلخترین حقیقت این ند. نخود را مستقل و طرف دیگر را وابسته میدا ؛مینمایند

 اند! این خاک وارث و ، برادر هممسلمان افغان، حالیست که هر دو طرفاین در !خارجی اعتماد داریم ولی با خود نه

 .دیدار داشتند ناروی، کشور طالبان در ی از خانمها باهیئت واینبار رسمی یا غیر رسمی دیدار نهمین رار مسموعق

 را بنمایش میگذارد، گرچه این و ضرورت تأریخی ما بلوغ سیاسی طرفین درگیر، شعور سطح رشد این خوشبختانه

 منحیث یک نقیصه معترف شدند اما حضور خویش در افغانستان مدت کوتا پس از رورت را طراحان کنفرانس بنض

 سیاسیون منطقه و جهان مطرح گردید، حلقات سیاسی کشور، در سطح انگیزبحث بر موضوع مذاکره  200۴از سال 

تا نقش منجی یا آخرین حرف را داشته و رقیب هندی خویشرا به انزوا  ندکشور پاکستان از همان آغاز تالش داشت

 و صداقت الزم و توجه ای معقولعدم  ، منافع و سلیقه های متفاوت؛اما به دالیلی عدیده  داخلی و خارجی .دنبکشان

مایک مولن یکی از طرفداران مفکوره  ،مذاکرهی طرف دار در کنار سایرشخصیت ها فت.صورت نگر مطلوب

ره بود. ریچارد هالبروک و . . . طرفدار مذاکمذاکره با طلبان بود. جنرال پتریوس پس از تضعیف نظامی طالبان 

اما، اوبهرکدام به نوبه خود خواهان مذاکره بودند ولی مخالفین در کابینه و نبود حمایت الزم در برابر مشاوران آقای 

نافع با وجود م ،طاقت فرسا و کثیرالجوانب معضله از ماست و قربانی این بازی. بهرحال تصمیمی الزم گرفته نشد

 سازد. می از پیش برجسته را بیشتر ما وطن دوست سیاسیون ، وظایف و مسؤولیتو منطقه کشور نیروهای غربی در

 !طلب صلح نجیب و سالم دولت، شخصیت های سالم طالبان و ملتبه شخصیت های برادرانه،  پیشنهاد
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دیدارهای غیر میباشد. ملت حمایت و اطمینان خاطر داشتن مردمی و مؤفق؛  و حاکمیت دولت داریاز اساسات  یکی

. بهتر خواهد بود با تمام کمبود و اما کافی نه برای ذهنیت سازی خوب است طالبان با دولتی ها رسمی و تبادل افکار

واهد خ ، با ارزش تر و از اعتبار باالیی برخوردارزود رستر ،، بهتر، مؤثرترگذشته ضعف های سازمان ملل متحد در

سازمان به را ؛ میزبانی و مرکزیت همه تالشها به صلح ذیعالقهور های بود که در کنار نهاد های خصوصی و کش

 ازمان بهترمیتواندملل متحد که ضمانت اجرایی اش را شورای امنیت آن سازمان عهده دار می باشد؛ تبدیل نمود. این س

 ،طالبان نام زیر تشویش و ذهنیت سازی جعلی که گویا را ضمانت نماید. صلح کشور های رقیب و مخالف که حساسیت

د طالب افغان که فاق گردد. یکی دانستنیگری را تعقیب مینمایند، خنثی میای همسایه آجندا های دداعش به کشور ه

 در برابر ملت ستدیگری و جفای ترفند ؛بگمان تعدادی از تحلیل گران ،مجهواللحویه داعش آجندای جهانیست با

قابل هضم به  هان نیک میداند که افغانستانجما، منطقه و جهان نیست.  ادامه جنگ بنفع افغان. آزادیخواه مسلمان و

 !  ستراتیژی ما نیستو منطقه  هیچ قدرتی نیست، بناًء ایجاد تشنج با همسایگان

 ناتو( با میزبانی سازمان ملل متحد! -مسلح، امریکا مخالفان)دولت،  صادقانه  سه جانبه   به امید برگزاری مذاکرات

 بازنده باد دشمنان داخلی و خارجی صلح در افغانستان و منطقه!ناکام و 

 13۹۴جواز       پاینده و جاوید باد افغانستان متحد و با ثبات در منطقه!
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