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 2۰1۲۱۰1۱۰۲          وهابزاده خبیر
 

 صلح با طالبان
 

باد در نشستی چهار جانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین آم در اسالم  2۰1۲جنوری  11قرار است که بتاریخ 
طالبان که طرف اصلی جنگ و صلح در افغانستان هستند مذاکرات برای چهار چوکات صلح  بدون اشتراک

اشتراک سه  محل انعقاد و. تا در باره صلح با طالبان در مرحله اول تبادل افکار صورت کیرد ،غاز شودآافغانستان 
فغانستان و طالبان شکار میسازد که حکومت اآقدرت خارجی در این نشست سوال بر انگیز است اما در حقیت 

استقالل حکومت و مخالفین مسلح تلقی شده میتواند  ی وآزادنماینگر سلب  مراالاخر حامیان ببن المللی دارند که در
م  1۷۲۱اپریل  2۲ریخ از تا   از عقل و حوصله مندی خود کار گرفته و بدانند که افغانستان خصوصا   اگر هر دو

من نبوده با قبولی ، مستقل و ا  آزادهای خلقی و پرچمی تا امروز دیگر ست یکمونصفت  سیعنی روز کودتای منحو
ینده به حوصله و تدبیر، و با در نظرداشت آو مستقل در  آزادبه نفع صلح و ثبات یک افغانستان  این واقیعت تلخ، و

 . خر امر سبب صلح وثبات در افغانستان شودآگذشته ناهنجار راهی را در پیش گیرند که در 
است که مردم عام افغانستان از هر دو جانب دل خوش ندارند و ایشان نزد مردم عام حا ئز خوشبینی  ان هویدهمچن

در حالیکه خواسته های اصلی جانبین یعنی کابل و طالبان چیزی نو نیست . مقید در زمان معین و مکان معین هستند
یر خود توسط مخالفین مسلح حرف میزند، سال اخ 1۱های د و حکومت کابل از قبولی قانون اساسی و دستاور

که قانون اساسی یدر حال. طالبان مدعی هستند که باید اشغال خاتمه داده شود و همچنان شریعت اسالمی نافذ شود
فعلی افغانستان از متن انگریزی توسط یک فرد افغان ترجمه شده و دستاورد های مجلل نمایشی که مطابقت به جامع 

معقول  ن به نفع صلح در افغانستان کاریآن به قیمت جنگ و تغیر آکید و نگهداشت کلی ارد، تا  سنتی افغانستان ند
در ( اعتدال اسالم)ها از افغانستان و استقرار شریعت  خارج شدن نظامی خارجی است، و همچنان پایان اشغال و

یعنی بیت المال را  دارائی عامهن است که یک حکومت پایه گذاری شود که از یک طرف آافغانستان مربوط به 
 زمینه  مشروع مردم را احترام و در امان داشته باشد و  سر و مالو  از طرف دیگر عزت، عفت، تاراج نکند و

های بارد بمجنگ از پیش برد  .را به معنی شروع اقتصاد بنیادی در افغانستان تعریف کرده بتواند تلکمپیشرفت م
 . پارجه پارچه میسازد جلوگیری کند و خاتمه بدهد راو بیگناه مهلک که مردم عام 

 دو جانب در تحلیل مشروعیت خود منحیث زمام که هر می پوشدجامع عمل وقتی ما تنها و تنها مردم های  آرزو
ین تر از مردم عام یعنی مردم مجاهد و ئمسلح خود تجدید نظر نموده و خودها را پا تمخالف ،داران مقید و گوروهی

 همین است که حکومت فعلی و طالبان منحیث عاملین صلح و جنگ در واقیعت امر. افغانستان بدانندمسلمان 
نزدیک سیاسی افغانستان را طوری رقم بزنند  ینده  آرا هنوزهم دارند و می توانند،  رست آنافغانستان مطرح اند، ف  

از فساد و بردگی را به مردم نوید دهند که قابل زندگی به اتباع این کشور ماتم زده  ءکه یک افغانستان با امن و مبرا
 . باشد
نکه حامیان ایشان در افغانستان جای ایشان را به گروهی فاسد، برده، تاراجگر، و دهشت افگن آست قبل از ابهتر 

های مشروع ه استواسی که بتواند به خسی تبادله کنند دست به کار شده در صدد یک نظام شایسته    ناچار یا عمدا  
ورزیده رو  ءباا  تالفی ذلیل و بیچاره ئاز شراکت قدرت و انعقاد یک حکومت ا. مردم جواب بدهد دست به کار شوند

  .ن در تاریخ کشور کمیاب استآمردم کنند چیزی که مثال  یبه آرا
نبوده اند و نیستند باید تقسیم اوقات ترتیب چون حکومت کابل و طالبان تا حال از آرای واقعی مردمی برخوردار 

در صدد آن شوند که چه نوع و چه وقت رضایت آرای مردم را از  ید و بعدا  آآتش بس و صلح به میان  کنند که اوال  
، لک خدا داد افغانستان معمول و مروج بوده استر که تا حال در م  طریق انتخابات بدون تقلب، فریب زور و ز  

غیر نجات یابیم، وخبر استقالل  ه و از ویرانی، قتل و قتال، غریبی و بیچارگی، مادونیت و بردگی،جلوگیری نمود
با شروع پیشرفت متوازن را به مردم به ارمغان بیاورند برای  آزادو یک نظام مشروع، . را به مردم ابالغ کنند

از حامیان قسم خورده حکومت های مشروع ملی به وسایل ضرورت است که میتوان  وردن همچو آرمانآبدست 
اعد ساخته شوند که بالخره افغانها به جای پول و قدرت قبدین معنی که ایشان مت. کابل و طالبان استفاده اعظمی شود

ممکن است که ایشان هم از باداری، خود داری و  .در صدد ساختن ملک خود و یک افغانستان پیشرفته و با ثبات اند
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امروز نسبت به دیروز احساس ضروت میکنند صرف نظر نموده و متقاعد شوند که به خاطر ثبات که ایشان 
با وجودیکه برای هر  .افغانستان با امن بهتر از برده های است که امنیت ملک را گرفته نتوانند، و به مفاد همه است

 جانبین افغانی واقعا  دو جانب دشوار است که در مرحله اول مستقل عمل کنند اما اگر حامیان شان درک کنند که 
ینده یک امر آبادی ملک شان کمر بسته اند مجبور با ایشان یاری نموده و صلح و ثبات در آبرای صلح، امنیت و 

این را طالبان و حکومت کابل باید بدانند که در صورت نرسیدن به تفاهم ملی و یا اینکه منافع . حتمی خواهد بود
سال گذشته  ۷۲ک و مردم قرار بدهند، خود شان مانند حکمرانان که در طول لگروهی خود را باالتر از منافع م  

ن شک وتردید که روزی این ملت مجاهد راه نجات خود را در وریخ سپرده خواهند شد و بدشاهد آن بودیم به تا  
 . پیدا خواهد کرد« چرخ فلک»

 پایان


