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 کنده شیوطن را هژده سال پ نیقبر ا لزادیلخ یلمځ
 

 !دفن آمده یو حاال برا

 

 

 .دیو حوصله افزاء است، لطفاً مطالعه فرموده نظر بده لیدانم طو یخواهم، م یمعذرت م

 داریها پد کاسه مین ریشناخته شد. کاسه ها از ز لیتمث نیا ۀو گردانند سندهیصحنه آمدند، نو یرو یاصل نیها باال شد و ممثل پرده

ماند ن دهیپوش گریشد، راز ها د انیو عر دیجامه در قتیحق د،ینقاب برکش ریقاصد صلح رخ از ز تیمأمور یگشت، هدف اصل

 .تکرار شد یگریهژده سال قبل تحت نام وعنوان د یها یباز یبا همگون خیو فاش شد. تأر

 ساخت چیواران خوش باور صلح را متعجب و سرگ دیام انـیراو یو قصه ها نـیوـتلخ طرح ن تیردن به واقعـب یـپ

 .شد ریسراز یچو باران یچارگیو سرشک حسرت و ب دیبه شمول خودم( دهن ها باز ماند و حلق ها خشک)

کهساران آزمون  نیسرزم گریبار د کینمود.  نیشیدار پاز بردگان وفا یادیغالمان باز  دیکهنه کار و مجرب بازار خر تاجر

 .قرار گرفت نینو رنگیگاه ن

 ۀعنوان درخشند یو حق آدم یآباد ،عمران ،یعدالت اجتماع نیثالثه، تأم یقوا جادیا ،یکراسدمو ،یآزاد ۀوعد شیسال پ هژده

از کننده بود و  دواریشعار ها بس دلکش و ام نیبود، خوب، در ظاهر ا ارید نیآمده در اسرنوشت سازان با زور نیسوغات ا

گر نه  اشغال و ها را متجاوز، استعمار گرنیصورت گرفته بود، ا خیتأر یرا که در تنگنا تجاوز نیجامعه، ا تیلحاظ اکثر نیهم

 یاهدماغ پرورانده گمان بردند که کمکدر دل و  ییایرؤ التیباور کرده و تخ ینیخوش ب تیشان با نها یپنداشتند و به وعده ها

 .و بهبود حال وطن خواهد بود شیرفاه و آسا ۀلیشان وس یمال

ستور مقام ارشد زمام امور وطن مأوا به د نیا ۀکه فرزند زاد دندیها د یواردیملت خالف همه توقعات، انتظارات و ام نیا یول

خون خوار و دزد و رهزن سپرد  ،یو دد، جان ویرا به د زیو منافقت آم یپوشال یوعده ها نیا قیسرنوشت ما و تطب نییما و تع

 چیبدون ه نبودند و شیب یشده و غالمان حلقه به گوش یداریبردگان خر ثیاش به ح ینظام یرویقدرت دالر و ن که با زور و

 .داده شدند هیقدرت تک کهیبر ار یمردم گاهیو جا تیگونه اهل

ب بازار مکت نیو مبلغ انیمجر ثیعلم و دانش به ح یهااریاز د وتریکمپ ییافغان االصل را با کف و کالر و نکتا یگرید گروه  

 یبه چپاولگران مترقها را از خس دزدان نموده آن سیرا به اربابان قدرت تدر یدزد یفنون عصر آوردند تا ختهیآزاد لجام گس

 .صاحب بردارند یب ۀخرمن انباشته شد نیا ازو بخش و سهم خود  ند،ینما لیتبد
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 3از 2

 نیو خدمت راست یمل تیحاکم ،یو اقتصاد یعدالت اجتماع ،یاز دموکراس یاثر و خبر ت،یبنا ها و ساختار ها، در واقع هیکل در

 تیهان در قابل تصور ریغ ۀبود. فساد به گون بانهیو جهان و عوام فر یو توجه به حال رقت بار مردم نبوده همه نام نهاد و تقلب

 .را در سه انتخابات مشاهده نمودند یعلن ۀمتداول شد. همه مداخل رینظ یسابقه و ب یب حوبه ن یعلن تیحما یو حت تیمصون

 .بلکه کتب است ین مستلزم نوشتن مقاالت نـوط یاسیو س یقتصادا ،یاجتماع یدگـهر بخش زن لیتحل

که عالقه به  یمملکت آنان رونیدر ب دند،یداخل وطن همه اوضاع و احوال را عمالً تجربه نموده و به چشم سر د باشندگان

زارشات از گ یو خارج یاخبار، اسناد و مدارک منابع معتبر داخل یاز ال یفنون اطالعات یداشتند از برکت پهناور قیحقا افتنیدر

 .خبر نماندند یها ب دادیو رو

 شیکه برا دیآفر یاش داد و مصائب لهیت یچاه اهیملت گذاشت و در س نیا ۀرا بر شان ینیو ننگ نیبس سنگ بار   «لزادیخل یلمځ»

 .ابدی ینمرفت  رونیزند راه ب یمجال قد آراستن نبوده هرچه دست و پا م

وطن  نیباز در ا یعیطب ۀشناس نام کیفالکت بار افغانستان توسط  یها یروز هیها و س یهمه بدبخت نیا دگاریآفر ۀکل و سر

 نی، خوش باور و زود فراموش به اباز ما مردم ساده دل انداز آمد.  یآشت یانجیبار به نام قاصد صلح و م نیگشت و ا داریپد

 .میاز آن اسقبال کرد میخواست یصلح م نیختم جنگ و تأم نو چون از دل و جا  میدل بست تشیمأمور

ت سرنوش گری( بار دکای)امر یتلخ است که و تیواقع کی نیبه وضاحت مب لزادیخل یخواسته ها لیو تحم ریتحوالت اخ اما

 فیضع یروشن ه بود واستخدام نمود 2001سپارد که در سال  یشده را به دست همان مزدوران خود م ریوطن تسخ نیا

 .رود یم یبه خموش بود دوباره رو دهآم دیو کنار بردن شان پد فیتضع یکه برا ییها یواردیام

 کارش به درب نیزاد در آغازلیصفحه نوشتم که چرا خل نیکه در هم دیگرائ قتیمدان به حق چیه یمن تیگمان و شکاک حدس،

به  دینوشتم که شا یخوش باور ینمود. من از رو ریو تشه غیتبل ادیز یخود را با کرز داریو چرا د دیجنگ ساالران کوب نیا

خالف به آن ها تعهد بر تیاشتباه کردم، در واقع ینکنند، ول جادیاش موانع ا یپالصلح  ریآن ها اخطار داده باشد که در مس

 .)نکرده( و شما را فراموش نکرده ام ستی( نامرد نکایسپرد که من )امر

 تاریز یو متول ننیچهل نفر زوار مقام مقدس ل نیوطن پرستان برخاست که ا ویغر ماسکو ریاخ زیاسرار آم ۀقبال جلس رد

به دعوت کدام مرجع با طالبان خود فروخته مالقات نمودند. مقاالت نوشتند و اشعار  و ل،یکدام دل یرو نیپوت یعنیکرملن 

 نیدهد. اصالً ا یجواب م ییگرد همآ نیقبل از ا هیزاد به روسلیسفر خل جلسه را نیاسرار ا یسرودند و احتجاج کردند ول

و نه  یاسیو استقالل س تیدارند و نه صالح یانجمن هینه افغان ها در روس د،یمنعقد گرد هیجلسه به ابتکار عمل حکومت روس

 .یتوان مال

 یاسیس رنگین کیماسکو که خود  ۀجینت یو ب( ننیتمثال ل ری)ز یو نماز خوان یسخن ران ،یعکس بردار ،یشینما دارید در

 طالبان تذکر رفت یدر داخل افغانستان برا یدفتر شیگشا گرید و یمشورت ۀجرگ هیبود، چند موضوع و از جمله انعقاد لو

 .صلح یبرا یبه کدام توافق دنیبدون رس

 .طالب قبول نمود یدفتر را برا جادیجرگه را اعالم کرد و هم ا هی"به سرچشم" هم لو دو شرط را قبول و گفت هر یغن اشرف

 رییلح تغص أتیه بیدر ترک دیلحاف است، تو با ریکالن ز یبچه، گفت که صبر کن هنوز گپ ها میتی ،یبه اشرف غن لزادیخل

 یحکومت ات حق اشتراک داده نم ۀندیبه نما یماسکو تکرار شده و مثل مذاکرات ابو داب ۀنه جلسات مثل جلس ور یوارد کن

 .شود

 ست؟یصلح چ أتیه بیدر ترک رییاز تغ ورمنظ

از ماسکو رفتگان به  یمنتخب حکومت، شمول عده ا ییدو تا یکیعالوه بر  لزادیصلح مطابق طرح خل أتیه بیدر ترک 

 یخان و فرزندان مجدد لیشده که مسلماً در آن شمول عطاء محمد نور، محمد محقق، اسمع ینیب شیپ یحامد کرز یرهبر

 .ستیشود معلوم ن یاز چهل نفر به آن اضافه م یگریکه چه تعداد د نیصاجب در نظر است، ا یالنیصاحب و گ
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 .شود یمورد دو مالحظه معقول و مرتبط دانسته م نیا در

ت مخالف به وضاح نیاگر شرط طالبان باشد ا لزاد،یخل ریتدب ایو  شرط طالبان است؟  دیجد بیترک نیچن شنهادیپ ایکه آ یکی

 یمعن نیعام و تام مذاکره کننده است بد تیمذاکره از صالح یدو طرف معامله است. انتخاب اعضا نیتعامل هرنوع مذاکرات ب

 یمذاکرات جانب شما پسر مال محمد عمر، مال برادر و مولو أتیدر ه دیکه با دیبگو نکه حکومت افغانستان حق ندارد به طالبا

 .خود ندارند لیکومت را مطابق محمذاکره  یاعضا نییعبدالمنان شامل باشد و طالبان هم حق تع

و  یاست که ارمغان آن جز تباه لزادیو دانش خل ریتدب ۀ( زادریفراگ أتیه کیمحمد محقق ) ۀبگفت ،یشنهادیپ بیترک نیا یدوم

 .ودــد بـواهـخن سریمندانه مروـآب و   دارـیشرائط صلح پا نیتحت چن نداشته در یگرید یافغانستان ثمر یبرباد

جداً مورد سؤال بوده توقع هرنوع بهبود و  لزادیخل نیشیپ ارانی یحقوق تیو اهل یمردم گاهیو پا گاهیاعمال، کردار، جا سوابق،

 .ستین شیب یبیبه صلح خود فر لین ای

سوء و  تیرسانم که من از اعماق قلبم صلح توأم با کرامت، عزت و حقوق مشروع ملت خواسته، ن یبه عرض م صادقانه

 ندارمرا  لزادیکار خل بیو تخر تیضد ۀاراد

 
 

 
 

 تذکر: 
 

را مطالعه کنند، می توانند با نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که 
 .رهنمائی شوند" شان به "آرشیفنویسنده در صفحۀ مقاالت،  عکس " بری"کلیک
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