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 م  ٢٠٠٧ جوالی ٢٠ ،فرانسه             دوکتور روستار تره کی   
  

                                                              

   جرگه امن و دورنمای صلح
  برای امنيت نخواهد داشت إ دست آوردیهيچ مقاومت مسلح  بدون اشتراک   امنهګجر

  
ديروز همسايگی با هند :    افغانستان در طول تاريخ پر مد و جذر خود هميشه قربانی موقعيت جغرافيايی خود بوده است 

عصر قرار داده  ژيوپولتيست های  فاتحين وبا ذخاير تيل و گاز آسيای مرکزی، کشور را در تير رسبرتانوی و امروز نزديکی 
  .است

   جنگ عليه تروريزم از سنگر افغانستان، به تدريج از محتوای اولی خود بيرون شده و نفوذ انبوهی از فکتور های اقتصادی،
  :گری داده استسياسی و عقيدتی در سطح منطقه و جهان به آن استقامت دي

 کشور بی در و .ابه درب ذخاير طبعی آسيای مرکزی و حوزه کسپين نگاه شدثه اين معنی که به افغانستان به م  ــ اقتصادی ب
  .گرديد به آزمونگاه گلوبليزيشن در منطقه تبديل افغانستانديوار 

ازين گذشته . استفاده کردر سياسی  آزمايش ديموکراسی ، از افغانستان به عنوان البراتواتالفئ  ــ سياسی به اين مفهوم که قوآ ا
 اين طرز ديد عکس العمل ممالک همسايه و منطقه .مطرح شد  به مثابه پايگاه برتری و تفوق در برابر قوت های منطقویکشور

  .را برانگيخت 
  .   ــ عقيدتی به اين معنی که افغانستان در جنگ تمدن اسالم و مسيحيت کشانيده شد 

استفاده از ايقی که به آن اشاره شد مظهر تالش کشور های بيرون منطقه و در عين حال ذينفوذ وحاضر در منطقه در جهت   حق
  . معادله جديد قوٌا پس از پايان جنگ سرد استفورمولبندی افغانستان جهت 

 سکه عنوانيد تا از افغانستان به تالف بين المللی اين امکان را بخشئبه برخی از اعضای ا حضور قوای ناتو در افغانستان  
 که با حضور قوای خارجی بقدر کافی شد سلب حق حاکميت ملی قرينه آشکار  اين امر .تبادله در ديپلوماسی منطقوی کار بگيرد

  . صدمه ديده بود
        » سلين« قضيه  رابطه بهدرطی ارائه جواب بيک ژورناليست  ٢٠٠٧ در می وزير خارجه پيشين فرانسه» بالزی دوست  « 

دانست که عنقريب فرانسه قوای خود را ازان » اشغال شده «  و افغانستان را کشورازين هم دقيق ترشدفرانسوی ، خانم گروگان 
  .بيرون خواهد کرد

   علی الرغم  ديموکراسی نهالاز برکت همين صلح. تالف بين المللی در آغاز کار توانست صلح نسبی را تآمين کندئا 
   .  حقوق اجتماعی ملموس شد ، و انکشاف نسبی اقتصادی فراهم آمد جوانه زد، بودن زمينه رشد ،شوره زار

به نحويکه اين سوال . گرديداما بالتدريج دوام حضور قوای نظامی خارجی به عامل استمرار جنگ و نا امنی تبديل 
  از افغانستان چه ميخواهد ؟تالف نظامی   بين المللی ئ که اشدمطرح 
 بين تالف ئ ا ،ن هيچ شکی باقی نمانده است ، بگذريم وجود آکه در قوت های خارجیگاه از اجندای ژيوپولتيک   هر

  :  بايد در تالش تحقق اهداف زيرين باشد آ و رسمآالمللی ظاهر
    ــ دفاع از حکومت موجود

    ــ دفاع از ديموکراسی
    ــ مقابله با تروريزم

  اسالمی  ــ مبارزه با بنياد گرايی 
  :  بيائيد روی هر يک اين فقرات مکث کوتائی کنيم 

 موتلف با قوای  ـ ائتالف بين المللی در موضع دفاع از يک حکومت فاسد که در بخش عمده از گروه های جنگی١
  . قرار گرفته است ترکيب شده،خارجی
   در منازعه ذات البينی افغان ها در حمايت از تعدادی از گروه های جنگی و در دشمنی با گروه بين المللیائتالف

  اين امر بيطرفی ائتالف را در جنجال های داخلی زير سوال قرار داده و مواد خام  . های ديگری واقع شده است
  .ه جنگ را فراهم ساخته است ادام
 .  که در محدوده قانون اساسی جابه جا شده بود ، صرفآ يک اسکليت باقی مانده استديموکراسی وارد شده از  ـ٢

شهر کابل به جزيره . اثرات کمرنگ ديموکراسی صرفآ در شهرها آنهم بيشتر در عرصه مطبوعات محسوس است
اين ديموکراسی ثمره رشد اقتصادی و اجتماعی .  تبديل شده استناامنیکوچک ديموکراسی در اوقيانوسی از فقر و 

  اين قوآ به عوض زمينه سازی رشد اقتصادی .  حفظ آن قوای خارجی استريشه های مردمی ندارد و ضامن. نيست
 ل به قت ذخاير سرشار پولی خود را بخش عمده وقرار ميگيرد، ماشين عظيم جنگی ديموکراسی  مبنای قوامکه خود
  . است   بکار انداخته و درهم کوبيدن ساختار های قبيلوی و ويرانی دهات و روستا های جنوبمردم
 در سطح جهان تعداد عمليات:  ـ ائتالف بين المللی در مقابله با آنچه تروريزم خوانده ميشود ، ناکام مطلق است ٣

  قربانی .  در صد بيش از سال قبل ميباشد٣٠ مورد يا حدود ٣١٨۵ واقعه رسيد که ١۴٣٣٨ به ٢٠٠۶ترورستی در 
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  . بخش عمده اين عمليات عراق و افغانستان بود 
   نفر يا۶١۶٠نفر بالغ گرديد که در مقايسه باسال قبل ٢٠۴٩٨ به ٢٠٠٧  احصاحيه کشته شدگان اين حمالت در 

                                                                 .فزايش را نشان ميدهد در صد ا۴٠،٢حدود 
 در صد نسبت به سال گذشته                         ۵٠ مورد بود که حدود ٧۴٩ ، ٢٠٠۶  در افغانستان شمار عمليات ترورستی در 

  .زياد است 
 مبارزه با  آنچهاين مورد انتقال عمليه. تالف بين المللی ضد تروريزم فقط در يک مورد موفق معلوم ميشود  ائ

  . افغانستان است از جمله خودی به سرزمين غير ، بکشور های عقب مانده اسالمی تروريزم ناميده ميشود از قلمرو
 در افغانستان    گاهیهيچ : نتيجه معکوس ببار آورده است مقابله با بنيادگرايی اسالمی مانند مبارزه با تروريزم  ـ ۴

اين افراطيت عکس العمل طبعی اعمال . اسالم سياسی به پيمانه امروز عقب گرآ و افراطی نبوده است و منطقه
  .خشونت توسط قوت های خارجی عليه گروه های اسالمی است
  :سته اشاره کرد   برای کشودن گره جنگ افغانستان بايد به چند واقعيت برج

هر تحول سياسی راديکال در سياست . افغانستان از موقعيت حساس و بی نظير ژيوپولتيک برخوردار استـ  الف 
 کشور های منطقه را متآثر ساخته و موجب عکس العمل ممالک هم جوار  ،داخلی و به خصوص خارجی افغانستان

   قلمرو تحت اداره خود مالک خود مختارکه از نظر تيوری بايد حکومت های افغانی با آن به همين دليل : گرديده است
  خاطر کشور های   استقامت سياست خارجیتثبيت در تعيين دوستان و دشمنان خارجی يعنی در  نميتوانندتلقی شوند ،

   .از نظر بياندازند  را رعايت اصل تعادلهمجوار را در نظر نگيرند و
.  تا اشتباه گذشته را مبنی بر تطبيق مدرنيزم به حمايت خارجی تکرار کندب ـ افغانستان مجبور ساخته شده است

  کمونيست شيوهحاکميت کشور ما در تاريخ معاصر خود ال اقل دو بار يکی در زمان شاه امان اله و ديگری در دوره 
  تجربه. رجام داشت نا ف بدون وابستگی خارجی پايان  ظاهرآآزمايش مرتبه اول. آزمايش کرده استرفورم از باال را 

  مليون ها افغان قربانی جزم  با ناکامی خاتمه يافت که طی آن مطرح شد ،مرتبه دوم که در وابستگی مطلق بيگانه 
  . ماجراجوی آدم خوار شدی مشتگرايی و تحجر فکری

 بيگناه ز مردمگرفتن قربانی ا: بار ديگر در اوضاع و احوال ديگر اشتباهات گذشته در حال تکرار شدن است  امروز 
  .  توسط قوای خارجی ادامه دارد  و مدرنيته دفاع از ديموکراسیبنام

  »مرکانتليست «  ج ـ ستراتژيست های ائتالف بين المللی که فکر و ذکر شان در جوامع صنعتی ماترياليست و 
 بيگانه ستيزی و جذبه ، ناسيوناليزم ،  تصوری از انگيزه های معنوی چون دينتوانستندشکل گرفته است ، به مشکل 

  ،به همين حساب پاليسی سازان ايساف و ناتو .  باشند داشته آزادی در ممالک عقب مانده اسالمیبه سرسپردگی
 و » ظلم فرنگ  اسير« بگفته مرحوم محمود طرزی يکه خود را مردم قهربرای فرو نشانيدن نا آشنا به واقعيت ها ، 

که با گماشتن قطعات نظامی به کار های  ،  به اين باور شدندياس ميکردند ، قپيش قراوالن ديموکراسیپامال تکبر 
جنگ .  تجربه ناکام شوروی تکرار شد.به مقاومت مسلح نکته پايان بگذارندبازسازی و اعمار پل و پلچک ميتوانند 

  .ادامه يافت
  هان از طريق ارسال قوای در تخفيف تشنجات ج ] م ، م ، م[  د ـ پس از ختم جنگ سرد نقش موسسه ملل متحد 

 م ، م ، م جلو اشغال عراق را گرفته  فيصله های آن در قضيه فلسطين معلق ماند وبه نحويکه  .صلح ضعيف گرديد
  .نتوانست

کال آبی ها که غالبآ با [   در افغانستان شورای امنيت بر خالف سابقه کاری م ، م ، م بعوض ارسال قوای صلح 
 بود ، به مداخله ناتو و ايساف رفتهکه در موافقتنامه بن ذکر خير آن ]  های محل شکل ميگيردترکيب منطبق با واقعيت

به همين دليل ائتالف بين . هيچگاه مجوز سقوط حکومت طالبان را صادر نکرداما « . صحه گذاشت
  لويه جرگه و . المللی پس از کانفرانس بن در مشکل توجيه حقوقی حضور نظامی خود گير ماند 

فقدان راه . قيموميت در آن حدی از صالحيت و باور نبود که راه کشای اين مشکل باشدارلمان تحت پ
  حل اين معضله حقوقی به تحرکات جنگی عليه قوای خارجی مشروعيت بخشيد و اعتبار آنرا تا 

  .»  مسلح باال برد  ملیمقاومتسرحد 
  حدت موضعگيری اولی جای خود را به اختالف خالیه ـ در ميان اعضای ائتالف درگير جنگ در افغانستان ، و 

   :کرده است
  بيانات سفير جديد انگلستان در کابل .   حکومت انگلستان در ادامه جنگ در افغانستان و عراق متردد معلوم ميشود

، دميخور جنگ روانی مصرف  بدرد در افغانستان حضور نظامی خواهد داشت بيشترالاقل سه دههدر اينکه انگلستان 
  چه همه ميداند و انگريز ها بيشتر که در مسير تاريخ اين هميشه مردم افغانستان . که با واقعيت ها سازگاری ندارد
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شور فتوای نهايی را در مورد بود يا نبود قوای خارجی در کبوده است که از مجاری مسالمت آميز ويا قهر آميز 
 حکومت. حکومت کانادا از جانب مخالفين جنگ در افغانستان تحت فشار رو به افزايش است...صادر کرده اند 

  .  ذکر کرده است٢٠٠٩قوای خود را آغاز   موجود باری خروج
  عسکر در جنوب  حاضر به فرستادن ،ائتالف بين المللیجنگنده   آلمان علی الرغم فشار های ديپلوماتيک هسته 

 دوصد عضو استخباراتی خود ٢٠٠٠فرانسه در جنوری  . صرفآ به ارسال طيارات اکتشافی تورنادو اکتفا کردنشد و
را که تحت قومانده امريکا قرار داشت از ميدان جنگ بيرون ساخت و همکاری نظامی خود را صرفآ مقيد به 

  . فرستادن تيارات اکتشافی رافال و تربيه پرسونل استخباراتی حکومت کابل ساخت
                            به صراحت اعالم کرد که فرانسه قصد استقرار دوامدار نظاميان خود را دررئيس جمهور جديد فرانسه   سرکوزی 

  .افغانستان ندارد 
کشور سروی شده خواستار خروج قوای ناتو از  ۴٧  از مجموع٣٢ در مديا ذهنيت عامه منتشرهطبق احصاحيه   

حکومت های برحال نميتوانند تمايل عامه .  ترک ها و اسپانوی ها بيقراری بيشتر ميکنند ،در مورد. افغانستان اند
  .مردم را در برخورد سياست خارجی در نظر نگيرند

  :ی در ادامه جنگ ميتواند دو دليل داشته باشد   بی ميلی ائتالف بين الملل
  ــ  قوای ائتالف بين المللی به تدريج اين واقعيت را درک کردند که در جنگ افغانستان با مقاومت تاريخی مردم   

 مظهر اعتراف به اين واقعيت  ] ٢٠٠٧ جوالی٢١[ بيانات رئيس استخبارات ناتو در افغانستان. اين کشور مواجه اند
 به سياست مداران غربی حقيقت بسياری از ژورناليست های غربی طی پخش راپور های متعدد ، در درک اين  .است

کميته روابط خارجی سنای پاکستان و والی صوبه سرحد جرئت يافتند تا از به تبعيت از همين راپور ها . کمک نمودند
  .وجود مقاومت ملی در افغانستان صحبت کنند

ت مقابله با مقاومت ، انگيزه اولی جنگ را که بر منطق سرکوبی تروريزم بنا يافته بود، از ميان   بهر حال إ واقعي
  . پافشاری به جنگ در ميان ائتالف بين المللی تقويت کرده استبرابربرده و روحيه شک و ترديد را در 

  طقوی امريکا ارزيابی مناتژی  جنگ افغانستان و عراق را در محتوای ستر ، ــ بسياری از کشور های شامل ائتالف
خوآ ادامه جنگ خسارات مالی و جانی جنگی را متحمل  شوند که   کشور های هواقطاربنٌا حاضر نيستند در . ميکنند

عمليات ترورستی در قلمرو عکس العمل مخالفين مسلح افغانی يا غير افغانی در برابر آن در حد اقل خود سازماندهی 
  . باشد آينده از حکومت های برحال در جريان انتخاباترالعمل رايدهندگان سلب باوممالک درگير جنگ و عکس 

 ها در بمباردمان ها و کشيدن اجساد از خرابه  طرح معاهده ستراتژيک با افغانستان که امريکا در فضای طنين 
  دست پالن های بزرگ جنوب کشور بميان ميکشد ، جنگ را از انگيزه اولی مبارزه با تروريزم بسوی افق های دور 

 جنگ با تروريزم نزد مردم افغانستان ائتالف بين المللی را درصداقت   ؛منحرف ميسازد و ستراتژيک ژيوپولتيک
   . دوری متحدين غربی از امريکا ميشود موجبو  سوال ميبردزير 

از ميان برده و ائتالف جنگی   بنآ واقعيت مقابله با مقاومت مسلح انگيزه اولی جنگ يعنی سرکوب تروريزم را 
  .انگلوساکسون را در ميدان نبرد تنها گذاشته است

 زمينه سازی استقرار حکومتی شبيه امارت ائتالف بين المللی در ادامه جنگ قطعآ به مفهوم  اقتضائی  بی ميلی
  . جنگ  نيست پايان قوای ائتالف و عقب نشينیبعد از افغانستان درطالبان 

  ک حکومت افراطی مذهبی که پس از خروج قوای خارجی بار ديگر افغانستان را به آشيانه   احتمال ظهور ي
  .خواهد بود تروريزم بين المللی تبديل نمايد ، انگيزه همبستگی قوت های خارجی و نهايتآ ادامه بی پايان جنگ 

 و منيت خود دفاع مينمايند افغانستان ، در واقع از ا  در از طريق عمليات جنگی کشورقوت های خارجی مستقر در
  قوانين بين المللی اند آندرين راه حتی حاضر به زير پا گذاشتن موازين شناخته شده ،بار ها ديده شده استآنطوريکه 

     . اند کرده وضع  خودکه برای تنظيم جنگ
                                                              

                                                  *   *   *           
 

  بدون اشتراک مقاومت مسلح هيچ کمکی نه به اجرای تصاميم احتمالی اخذ شده ]  ج،ا، م [   جرگه امن منطقوی
  .ونه هم توقف جنگ خواهد داشت

طالبان که به مرور دن  وسيله خوبی برای کشانيست بايگردد ، تحت سر پرستی م ، م ، م داير  بايدکه امن جرگه  
  زمان

اما مقدم به آن به قصد ايجاد فضای .  مسلح جابجا شده اند، به پروسه جديد صلح باشد ملی و مذهبیدر بستر مقاومت
  : اعتماد ، می بايد 

   در جرگه امن شرکت و دارای خواست های دقيق سياسی  ــ مقاومت مسلح به مثابه جريان مستقل مدافع منافع ملی
  رنوع وابستگی به القاعده و  يا حکومت پاکستان مذاکرات را تحت شعاع تصادم منافع بيگانگان قرار ميدهد ،ه:کند
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                                                                     ۴  
  . ميبخشد و نهايتآ بداعيه صلح صدمه ميزند  فاصله ميان طرفين مذاکره را افزايش 

                                                           . جنگی قوای ائتالف و حکومت تحت الحمايه کابل به شيوه يک جانبه قطع شود  ــ عمليات
                                                                       .ند  ــ کليه زندانيان سياسی افغانی در داخل و خارج کشور رها گرد

  ــ به اپوزيسيون مسلح اطمينان داده شود که در صورت توافق روی فقرات اساسی اجندای کانفرانس امن ، حکومت 
  . موجود کابل استعفآ خواهد داد

                             درخواست پذيرش قانون اساسی و نظام حکومتی موجود از جانب اپوزيسيون مسلح به مثابه پيش شرط مذاکره ، [ 
 . ، پوچ و بهانه يی برای بستن درب گفت و گو قبل از باز شدن آن استغير واقعبينانه

 ها و نارسايی  های دارای خآل ضد تروريست وضع شد ، ائتالف که در شرايط  ديکتاد قانون اساسی موجود
 کشور اين قانون اساسی محصول قرار داشتن . خطرناک کمی و کيفی است که امروز يا فردا بايد غم آن خورده شود

شد که اپوزيسيون مسلح قهرآ از صحنه سياسی نافذ شرايطی  و در تدوينالزامات سياست ائتالف ضد تروريزم  تحت
   .] اسلحه برداشت  و قانون اساسی آنگرديد و بر ضد نظام حاکمکشور حذف 

                                                                      : روی موضوعات ذيل توافق صورت خواهد گرفت  » م ،، اج   «  در
                                                                           . ـ کسب تعهد اوربند از جانب مقاومت مسلح ١  
  . و تحت سرپرستی آن سازمان ـ تشکيل کمسيون نظارت بر اوربند دو طرف جنگ از پرسونل نظامی  م، م، م٢  
در صورتيکه  [ . تعيين حکومت جديد انتقالی برای دوره دو ساليکه از عمر حکومت موجود باقی مانده است  ـ٣  

   کانفرانس بين المللی آيندهروی پرنسيب مربوط موافقت صورت بگيرد جزئيات تشکيل حکومت موقت ميتواند به يک
  . ]محول شودنمايندگان مقاومت نيز حضور خواهد داشت تحت سرپرستی م ، م ، م که دران 

در دوره انتقال در چوکات آن   فعاليت حکومتيل حکومت نو در ج ، ا ، م موافقت بعمل آيد ،ک روی تشاحواليکهدر  
به . تطابق بتواند معادله جديد قوآ که جرگه آنرا تمثيل مينمايد ،بخشی از قانون اساسی موجود اعمال خواهد شد که با 

  .                                                                      حاالت ديگر از طريق فرامين تقنينی رسيدگی خواهد گرديد
  .  قانون اساسی ١۴٣ ـ اعالم حالت اضطرار طبق ماده ۴  
   ديموکراسی ، حقوق بشر و  آن بخشی از دست آورد های قانون اساسی موجود در رابطه به حفظ ـ توافق به قصد۵  

  . حقوق زن که برای جامعه افغانی قابل هضم باشد
 خود کفائی امنيتی دست يابی بهتآمين امنيت بکمک جامعه بين المللی که هدف آن  ـ تنظيم يک ميکانيزم داخلی ۶  

  .باشد
  .  ـ تنظيم تقسيم اوقات خروج تدريجی قوای خارجی ٧  
    . از وزيرستان وامتداد خط ديورند  ـ عقب نشينی فوج پاکستان٨  
 تحت نظارت کمسيون اوربند که قبآل به  ـ برچيدن پايگاه های مخالفين دولت افغانستان از قلمرو پاکستان ٩  

                                                                         .ماموريت آن اشاره گرديد
  ح به نحويکه بيان شد، بزرگ ترين خآل موافقت نامه بن که کنار زدن قوی ترين   با تطبيق يک به يک طرح صل

  .نيروی اجتماعی تضمين کننده ثبات و سازنده نظام سياسی طی دهه اخير، از پروسه صلح باشد ، از ميان ميرود
  :  ازين گذشته 

  . تعديل ميشودجرگه و تا حدودی ملی با گذشتن از غربال  ــ موضعگيری های افراطی مقاومت مذهبی 
 سر سپردگان حمالت انتحاری ، در مجاری مسالمت آميز از جمله تآمين امنيت بکار ويرانگر و   ــ نيروی کوبنده

  .ميافتد
  .  ــ صلح و ثبات باز ميگردد 

  وسيله بيرونات ها ر    برخی از صاحب نظران سياسی ترميم حکومت موجود را در جهت دادن سهم بيشتر به تکنوک
درک درست از واقعيت های تلخ جنگ چنين حکم ميکند که دست کاری نظام حکومتی . رفت از بن بست ميدانند

  موجود 
هرگاه اين حقيقت را که از زمان سقوط حاکميت طالبان تا حال به صد ها پوليس ، عسکر و : چاره اصلی کار نيست 

 اند ، در نظر بگيريم به اين نتيجه ميرسيم که مامور حکومت کابل سر به نيست شده و حتی با قساوت حالل شده
  به چيزی کمتر از استعفای دسته جمعی نظام حکومتی موجود و تعويض آن به حکومت جديد مورد مقاومت مسلح 

  .  راضی نخواهد بود  جنگ طرفينتوافق
 را در دستور کار قرار گه امن به نا امنی در جنوب رسيدگی کند ميبايد استعفای حکومتر  بنآ اگر قرار باشد که ج

  .بدهد
  نميتواند انگيزه يی برای پايان خصومت و جنگ باشد ، الاقل  درجه يک آن  در اينکه ترميم حکومت با حفظ متصدی 

  : مترتب است دو دليل
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از جانب مقاومت به ] » اشغالگر « بگفته اپوزيسيون مسلح [  يک ـ اتهامات سنگين وابستگی به قوت های خارجی 
تجويز شورای امنيت در رابطه به حضور قوت های ائتالف در افغانستان برای .  موجود ، وارد ميشودحکومت

قبيلوی تعبير مذهبی و وطنی خود را از ارزش های اجتماعی روحانيت .  قابل درک نيست ـ ملیروحانيت قبيلوی
 بی  ادای اين قربانی وبرای دفاع ازان در پهنه تاريخ قربانی های بيشماری داده است و هيچ دليلی برای توقفکه دارد 
                                                                  . جود ندارد  و ناميده ميشود»شهادت  « تاريخیآنچه وجيبه  پايان 

مد گپ اين نکته را بايد عالوه کنيم که مقاومت مسلح وابستگی خود را بکشور ميزبان پاکستان تکتيکی و   به حساب آ
   .و تبعيت حکومت کابل را از ديکتاد ائتالف خارجی ستراتژيک و دائمی تصور مينمايدموقتی 

 قرار گرفت و علی رجی  تحت تآثير کمک اخالقی و سياسی قوت های خا، دو ـ رآس دولت در همان آغاز احراز مقام
در برابر قوای » حيای حضور « ـ الرغم ظهور زمينه های مساعد داخلی بعدی اتخاذ موضعگيری ملی ، در الک 

                                                                                                                                ائتالف
  . ناکام شد» قومانده ملی «  قدرت های خارجی تحت  و غير جنکیاند ودر قرار دادن عمليات جنگیاسير م

  که خواست بنيادی و اصلی مقاومت مسلح به حاکميت ملی وقتی تبديل ميتواندموجود را حاکميت  ،  ترميم حکومت
اعضای  ميشه از يک يکرآس حکومت کابل که ه.  شود در نظرگرفتهيعنی خروج قوت های خارجی از کشور 

 ، چگونه ميتواند نموده است  و سرکوبی مخالفينبا تضرع درخواست افزايش قوآ را به قصد حمايت از نظام ائتالف
 شخص مورد  و نهايتآرا مطرح کند آنهادرخواست خروج نيرو های  با قوای خارجی مقابله جرئت کند از موضع

  ؟اعتماد مخالفين مسلح و پيام آور صلح باشد 
  بنآ راه واقعبينانه، منصفانه و معقول پايان جنگ استعفای کليه اراکين حکومتی است ، نه چسپاندن پينه به بدنه  

                                                                          .حکومت
                              از قراين بر می آيد که امريکا دير يا زود خود را از شر جنگ عراق فارغ و توجه را بيشتر متمرکز به ادامه نبرد

 در دوام ظواهر، علی الرغم حفظ اين در حالی است که بسياری از متحدين غربی. در افغانستان خواهد ساخت
اما در اينکه افغانستان مجددآ النه .  متردد معلوم ميشوند  ضد مقاومت ملی جنگبه قصد ادامههمکاری مشترک 

  .تروريزم بين المللی قرار نگيرد ، متحد و مصمم اند 
   خود ظامیو بيک کلمه دشمنان رنگارنگ غرب ، کليه ساز و برگ ن  در جهت مقابل شبکه های القاعده ، اسالمستان 

   داد و به مثابه قوت الظهر مقاومت افغانی در ادامه جنگ فرساينده اثر ندافغانستان انتقال خواه» جهاد  « رابه جبهات
  . خواهد گذاشت 

 هردوطرف متخاصم منجر به ويرانی بيشتر ، افزايش تلفات انسانی و طوالنی شدن جنگ  جنگی  تقويت مواضع
  . خواهد شد

 د، به تعداد دشمنان خود در افغانستان و منطقهني بدوام جنگ اصرار نما و متحدينيکه امريکا  به هر پيمانه ا
و گذاره خود را در ند ن صدمه ميزکشور های عضو ائتالف  مردمان داعيه دوستی ميان مردم افغانستان وبهميافزايند،

ز دشمنان رو به افزايش غرب که بدنبال رقبای منطقوی ائتالف ا ازين گذشته .منطقه دشوار چه که ناممکن ميسازند 
  .ينمايند را در افغانستان و منطقه فراهم مخود زمينه توسعه جويی  ميکنند ،سر بلنددوام جنگ 

تعادل قوآ و » ترازوی « چنين موقعيت .  استساحه جغرافيايی خود  افغانستان دارای موقعيت حساس ژيوپولتيک در 
  .افغانستان ميگذاردپرچم صلح را در منطقه در اختيار 

  در افغانستان بار اول در زمان اشغال شوروی و بار دوم با حضور نيرو های ائتالف بين المللی ، موازنه قوآ در 
  معروض به سوال قرار گرفته ، حساسيت های ممالک همجوار منطقه برهم خورده ، بيطرفی تاريخی و سنتی کشور 

  .گ و بی ثباتی را فراهم آورده است  شده و اين همه زمينه جنتحريکو منطقه 
دسترسی به صلح و ثبات در کشور و منطقه صرفآ با خروج قوای خارجی و بيرون ساختن کشور از منازعات 

، امکان پذير است که بايد زمينه استقرار و خود کفآ امنيتی دارای حق حاکميت منطقوی از جانب يک حکومت ملی
 .  فراهم کند مم ، م ، آنرا حکومت موجود کابل و 

هسته     با حلقه ستيزه جوی حکومت کابل اتحاد ضمنی  تحت تآثير چانس صلح جرگه امن منطقوی درنبايد گذاشت که
    .  به رايگان از دست برود   ،قوت های خارجی گویزورکوچک 

                                      
  »پايان  «   

                                                                                                     
                                                                                                                

          
   


