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 ۲۵/۰۹/۲۰۱۶          کوچی مساپر

 ؟غنایم تقسیم قدرت و سر صلح یا جنگ بر

 قسمت دوم

 د؟ن: افغانها به چی نوع صلح نیاز داراولا 

ا ثانی  : صلح برای چیست و برای کیست؟ا

ا ثالث  ؟: صلح با کی و چه وقت شودا

 های خاص اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اصول، قواعد و با داشتن ساختار ،افغانستان همچوجامعه  مسایل صلح در
 .مشخصات حصول صلح خود را دارد

همه توسط حکم عادل که را در حل منازعه داشته باشند و همچنان مورد  چنین جوامع صلح پایدار واقعی نخست از در
 .اجرا میگردد ،طرف منازعه بوده باشند دو نقش کامأل اعتماد هر ثالث بالخیر

عه طرف مناز دو پایدار واقعی دربین هر تأمین کنندۀ صلح ثالث بالخیر حکم عادل مردم میتوانند بحیث عامل مؤثر
 .میباشد

ۀ واقعی جاد وضاحت ثابت ساخته اند که صلح پایداره طی پانزده سال اخیر ب صلح افغانستان در تجارب جنگ و
میل دلخواه خود مانند حکومت کنونی با حضور قوای خارجی با یا حکومت با  یکطرفه نیست، که یکطرف منازعه و

تأمین صلح سراسری میهنی به وقف و قربانی طرفین نیاز دارد. صلح  ېبلک، حمایت کامل یکطرف منازعه عملی شو
 .ایدیولوژیک شان باشد از تعلقات سیاسی، قومی، مذهبی و های ملی صرف نظر واقعی باید با اشتتراک همۀ نیرو پایدار

تواقق صلح پایدار واقعی باید همزمان با پلتفورم مشترک همرا با پالنهای کاری جامع وظیفوی خدمت برای مردم 
 .تطبیق آن توسط حکم صادق بیطرف مردم نظارت شود باشند و

الف : درجنگ چار دهه کنونی توده های وسیع مردم کسانی هستند که بیشرین خسارات جنگ را متقبل شده اند، تنها 
ینذگان واقعی عادل و با اعتبار توده های وسیع مردم میتوانند تصمیم گیرندۀ صلح واقعی پایدار باشند. حکومت نما

درجنگ افغانستان که خود شان یکی ازطرفهای متخاصم منازعه هستند، خالف « تنظیمی»کنونی وحکومات قبلی 
ی دشمن واستخدام اجیران کرایی بنام قواعد ومشخصات حصول صلح پایدار واقعی ملی بکمک شبکهای استخبارات

طرف مقابل، بیدون ، ثالث بالخیربل وحکم حضور داشت نمایندگان واقعی طرفهای مقافیصلها یکجانه « نمایندگان»
را بنفع خود صادر وعملی مینمایند که این کارنتها به صلح واقعی پایدار نمی انجامد بلکه باعث شدت جنگ و ویرانی 

شور میگردند. اگر دولتهای صادقانه بدون مداخله مغرضانه بخواهند میتوانند که شرایط مساعد را بیشتر از پیش در ک
برای فراهم آوری پروسه صلح دایمی مهیا و تسریع سازند. مگر بازهم امرحصول صلح پایدار واقعی مستلزم تعمیل 

 اشتراک توسط توده های وسیع مردم عملیقواعد ومشخصات صلح که در فوق از آن تذکر یافته اند میباشد میتوانند با 
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شود تا بتوانند به صلح پایدار واقعی که نیازمبرم مردم رنجدیدۀ افغانستان است به انجامد. حکومت کنونی وحکومات 
 .برای فریب مردم خود را حکم صلح ساخته و سنگ حکم را به سینه میکوبند« تنظیمی»قبلی 

هم خود کوزه و هم خود کوزه گرشده « نظام»کمروایان ظالم وغارتگراین : درافغانستان تمسخر بیش نیست که حب
اجرای وظایف که از اند، با شعارفریبنده صلح پلتفورم مشترک و پالنهای کاری صلح ، ثالث بالخیربدون حکم بیطرف

 .طرفین نظارت شود، مردم تشنه به صلح افغانستان را مانند سراب فریب میدهند

هم اینست که همگان درافغانستان میداند، که « تنظیمی»ملی دیگرحکومت کنونی وحکومات قبلی : یکی ازخیانتهای ج
دراین جنگ بیگانگان درطی چاردهه تمام شیرازه های ساختارملی عنعنوی اقوام شریف افغانستان بخصوص سران 

 .آنها ضربه شدید خورده وهمه ساختار ملی اقوام کشور بکلی ازهم پاشانده اند

نان داخلی و خارجی بکمک شبکه هایی استخباراتی خویش غرض بدست آوردن اهداف شوم شان، شریرترین مگردشم
افراد متعلق به شبکه های استخباراتی خود را نماینده گان اقوام شریف افغانستان ساخته اند. آنانکه درجنگ بیگانگان 

ه تمام اموال مردم و دارایهای بیت المال را غارت کرده گشتکارهای بیشماربالی مردم بیگناه ما انجام داده اند. آنها یک
 .خود را نماینده گان اقوام شریف افغانستان میدانند

این جنایتکار با مردم واقوام شریف افغانستان تنها و تنها با میله تفنک صحبت میکنند وخونین ترین جنگهای بیسابقه 
 .را در میان اقوام کشور تشدید مینمایند

اینست که با گستاخی شرم آورحمایتگران خارجی « تنظیمی»ملی دیگر زمامداران کنونی وحکومات قبلی : خیانت د
براه و رسم قوانین جنگل عمل مینمایند، طرفهای درگیرجنگ تنها و تنها تقسیم قدرت کرسیهای « صلح»شان بنام تأمین 

وحدت »خویش راه رسیدن به صلح و« مورثی»دولتی وبدست آوردن امتیازات نامشروع دارایهای ملی را همانند حق 
 .میدانند« ملی

تالشهای مذبوهانه حکومت کنونی که با حامیان خارجی شان نشان میدهد که خود یکطرف منازعه هستند با شعارهای 
 قطر، یا اسالم آباد، ویا ریاض وغیره صدا بلند مینمایند، که هر بارباعث تشدید بیشترجنگ گاهی از« صلح»کاذب بنام 

 .ویرانی درکشورما میگردد

حمایتگران خارجی ودستگاهای استخباراتی دشمنان منطقوی میهن ما درافغانستان برای تطبیق اهداف شوم خویش 
بصورت مستقیم تالش مینمایند تا به هرقمیت که باشد حکمروایی عمال دست نشاندۀ شانرا بالی مردم مظلوم و بیدفاع 

 .افغانستان بزور تحمیل نمایند

« طالبان»با « صلح »تیاترمذاکرات قبلی قطر ومذاکرات کنونی چارجانبه ) چین، امریکا، پاکستان، افغانستان :  هـ 
ویا مذاکرات با حزب اسالمی گلبدین حکتمیار جز پالنهای خصمانه بر ضد منافع ملی افغانستان و برای تشدید جنگ 

 .ویرانی درمیهن ما است وبس

نیروهای ملیگرا و وطندوست با نسل جوان کشور دریک صف واحد بحیث یک وجبه  مردم افغانستان بخصوص تمام
 ؟«حزب اسالمی»وکدام « طالب»ملی شان شجاعانه بپرسند که صلح با کدام 

آنعده رهبران طالبان که حد اقل فهم و روش انسانی دارند باحمایت دولت و با کمک خارجی در کارتۀ وزیراکبرخان 
 .ویا سایر محالت امن مجلل زندگی میکنندناحیۀ دهم شهر کابل 

مجموع اعضا و رهبران حزب اسالمی درساختار تشکیالتی درمقامهای بلند پایۀ حکومت ویا پارالمان افغانستان 
 .بشمول ارگ و قصر سپیدار حضور گسترده دارند

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 4تر 3 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 

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

 

ای اند مذاکرات صلح بر« صلح»نتایج همۀ این مذاکرات بخوبی نشان میدهند، این تیاترها همه بازیهای سیاسی به نام 
قطع جنگ و خونریزی نیست بلکه هدف آن است که پسته رسان اجیرآی ایس آی و سایرشبکهای استخباراتی باهم 

 .مینمایند« دوستانه»تبادل اطالعات 

 ،به راه و رسم میراثی« جهادی»: خیانت ملی وجفای دیگر بحق مردم افغانستان این است که غارتگران تنظمیی و و
ازترس و وحشت فراگیر شان بمنظور حفظ وبقا قدرت حکمروایی جبار خویش درافغانستان پیش از پیش پسران و 

 .خود ساخته اند« قدرت»اقارب مردها و زنده های نابالغ خویش را جانشین 

گویا  حق تلفی شده است. آنان مدعی اند که« مجاهدین»چنین تمثیل مینمایند که در سهمیه « جهادی»غارتگران 
لوپن خودی شان کسی دیگری نمینوانند ویا « شهزادگان»درکشور بیش از سی ملیونی قحط الرجال انسان آمده و بجز

 .هم حق ندارند که زمام امورکشور را به پیشببرند

لوپن که دررأس ادارات دولتی اند مانند جنایات بیشمارشان کم نیست و اکنون تعداد آنان « شهزادگان»تعداد این 
 :حساب بیرون گشته اند، در زیر من فقط چند مثال آنها را بگونۀ مشت نمونه خروار ذکر مینمایماز

ازماها با اینطرف پسرگلبدین حکتمیار با مکتوب تقرر امضا شدۀ آی ایس آی درهوتل انترکانتنینتال شهرکابل  ــ ۱
 .تبدیل نموده است« اسالمی» منتظراشغال کرسی اش میباشد و هوتل مذکور را به مقر و قرارگاه نظامی حزب

 .وزارت خارجه به قباله پسر برهان الدین ربانی صالح الدین بشمول قصرر ستور قید گردیده است ــ ۲

فهیم متوفا، یونس قانونی تیؤریسن مرقد سازی « مارشال»ریاست امنیت ملی و شورای امنیت ملی از پسران  ــ۳
استاد برهان الدین ربانی ، عطامحمد « شهید»یک ویکی ازدامادان حبیب اله کلکانی، احمد ضیا مسعود مشاورنمره 
 .نور حکمران خودمختارشمال وغیره پرشده است

اجی حاعم از رسول سیاف، ورثۀ « جهادی رهبران»دست وپای عریض و طویل پسران ودامادان همۀ وابستگان  ــ۴
تورن اسماعیل درهرات و همۀ « امیر»رداران اربکیها مسلح درشرق افغانستان، علم ب عبدالقدیر با تمام چوبکهای

مریدان اخالصمند پیر و حضرت وغیره درتمام کرسیهای مقامات بلند پایه ادرات دولتی مرکز و ولیات کشورالی 
ن و لوپ« شهزادگان»نمایندگیهای افغانستان در خارج حضور بیشماردارند که دیگر درهیچ جای کرسی خالی برای 

 .ردبیسواد شان وجود ندا

 «رییس جمهور دایمی»از طالع بد مشکل تخنیکی ماشینهای چاپ تذکره الکترونیکی یگانه پسرحامد کرزی  ــ۵
شهزاده میرویس جان و پسراحمدشاه مسعود فقیدهنوزهم در صف اول انتظار اخذ تذکره الکترونیکی شان هستند تا در 

 .تقرر ایشان با تذکره های الکترونیکی اشتباه صورت نگیرند

ردم افغانستان وتمام نیروهای ملیگرا ووطندوست کشور بخصوص جوانان دلیرافغانستان باید باهوشیاری که دارند م
 .دیگر فریب این تیاترها و توطیهای دشمنان مردم افغانستان را نخورند

گ نمردم افغانستان وتمام نیروهای ملیگرا ووطندوست کشور بخصوص نسل جوان کشور دیگرتماشاچیان تداوم ج
 .دشمنان مردم افغانستان و نابودی تمام هستی مردم خود نباشند

بوضاحت نشان میدهند که « جهادی»بدون شک و تردید موجودیت حقایق فوق با تالشهای مذبوهانه مکرر تنظمیهای 
 .وحامیان خارجی شان نیست« جهادی»امر تأمین صلح پایدار واقعی ملی دردستورکارگردانندگان تنظمیهای 

 .لهای نمایشی تیاترکنونی نیزصرف برای فریب مردم افغانستان وتداوم تشدید جنگ است وبسسریا
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 :در خاتمه

 .بردشمنان مردم رنجدیده افغانستان ګمر

 .مشعل شهدأی صدیق افغانستانباد زنده و جاوید 

 .مستحکم باد وحدت و یکپارچگی همۀ نیروهای وطندوست افغان
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