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 گفتار پنجم
 

 

 

است؛ و با مقامات کابل و با رسانه ها صحبت کرده  دهیپس از مذاکرات چند روزه در قطر، به کابل رس لزادیجناب داکتر خل

  .به حصول آمده است «یریچشمگ یها شرفتیپ»گفت که  لزادیاست. خل

 کایکه امر نیا یبه حصول آمده است؛ معنا شرفتیو طالبان پ کایامر انیکه در مذاکرات در م دیگو یم لزادی: خلمیشو یم قیدق

 محرم بوده اند، پس ارینو بس یها فیتعر نیاند. و چون ا دهیخود رس انینو در مناسبات دو جانبه در م یها فیو طالبان به تعر

  .بسته دائر شده است یدروازه ها تمذاکرات پش نیا انیسرتا سر جر

 !مبارک است یمبارک است؟  بل نیا ایآ

 ریشمگچ یها شرفتیپ یحتماً به معنا ایو طالبان، آ کایامر انیدر مناسبات م ریچشمگ یها شرفتی: پمیشو یم قیما باز هم دق اما

 افغانان و افغانستان است؟ یبرا

 .میروشن ندار یآن ها جواب ها یکه برا میشو یمقابل م ییما به سؤال ها نجایا در

سال گذشته با گپ  18 یکار آوردن آن ها را در افغانستان در ط یرو کایکه خود امر ییکه حکومت ها ستین نیمن ا منظور

 شده اند؛«  مشروع ریغ» کبارهیبه  نکیمستدل ساخت، ا «یملت ساز»و  «یدولت ساز»بمانند  یریدلپذ یها

  :بلند سرمشق داشت اریبس تیرخ داد که اهم یواقعه ا کیدر افغانستان  شیاست که پنج سال پ نیمن ا منظور

قدرت  دولت، دیجد سیرئ کیکنار رفت و  زیدولت به طور مسالمت آم سیرئ کیمعاصر افغانستان  خیبار نخست در تأر یبرا

سرمشق داشت، بر مدار سه اصل رهنما  تیاهم میکن یقدرت، که تکرار م زیانتقال مسالمت آم نیو امور را بدست گرفت. ا

 :انجام شد

 دولت در افغانستان؛ ۀمؤسس یحفظ و تداوم و استحکام بعد اول

 ؛یاصول قانون اساس تیرعا دوم

 شود؛ یم دهینام یدموکراس کا،یکه درغرب، و در امر یاسیس ۀعنعن کی تیرعا سوم

ً قتیتعمق حق کیاست که با  نیکه در برابر ما قرار گرفته ا یا فهیوظ نیحاضر مهمتر یخیحساس تأر اریبس ۀلحظ در  یجد ا

  کند؟ یسه اصل چگونه رابطه بر قرار م نیو طالبان با ا کایامر انیدر مناسبات م «ریچشمگ شرفتیپ»که  مینشان بده
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 یو طالبان، اصوالً م کایامر انیدر مناسبات م «ریچشمگ یها شرفتیپ»که  میالزم دار یرا حتماً به خاطر یتعمق جد نیا ما

 یه خاطررا ب« ختم جنگ» نی. و ما افغانان ادیدر افغانستان را بگشا« ختم جنگ» یبتواند، فرصت ها برا دیتواند، و محتمالً با

  .میریدست بگ یدر افغانستان را رو داریصلح پا کیاستقرار  یابر یضرور یتا کارها میالزم دار

 «ختم جنگ» یو طالبان، هنوز نه به معنا کایامر انیدر مناسبات م «ریچشمگ یها شرفتیپ»است که  نیسخنان ا نیا یمعنا

سه موضوع کامالً مختلف، و اصوالً متفاوت، را باهم  نیاگر ما ا یعنیاست؛ « صلح»آمدن  یاست؛ و هنوز، اصالً نه به معنا

 .میشده ا یخیو تأر یاسیخشن س اریخبط بس کیدچار  م،یکن یکاسه خلط م کیو در  میریگ یم یکی

  سرمشق داشته اند؛ تیما اهم یکند که برا یرا عدول م ییخبط همان سه اصل رهنما نیخبط خشن است؟ چون ا کی نیا چرا

دولت متصور است، و نه از  ابینه درغ یاالفغان نیاجماع ب کیو  یوفاق مل کی سیخبط خشن است؟ چون تأس کی نیا چرا

 گذرد؛ یعقب  دولت م

و اصالً توجه  م؛یساخته ا رانیو م،یرا که در دست دار یحد اقل یصورت ما نهاد ها نیخبط خشن است؟ چون در کی نیا چرا

 م؛یاکنون در دست دار نیشوند که ما هم جادیا ییتوانند در تداوم نهاد ها یصلح فقط م یکه ساختار ها و نهاد ها مینه کرده ا

 ینهاد ها سیتأس یتا کنون موجود ما است؛ و نه لزوماً برا ینهادها لینه بد« دولت مؤقت» رایخبط خشن است؟ ز کی نیا چرا

 است؛ یکدام دولت مؤقت الزم یانتقال

 یکنون یگروه ها ست؛ین گریگروه د کیگرفتن  یگروه، و جا کیعبارت از رفتن « صلح» رایخبط خشن است؟ ز کی نیا چرا

  ندارند؛ گریاز همد یدر افغانستان تفاوت خاص

 کنند که ضمانت کنند ما دوباره از سیتأس یی یاساس یساختارها و نهاد ها دیکنند؛ افغانان با فیرا تعر« صلح» دیبا افغانان

 م؛یتوان یشده نم دهیموقف صلح به موقف جنگ لغزان

 یدگرگون م یرا طور گریکدی، بدون استثناء همه، «همه»آن ما  یاست که در ط ندهیستاتوس آ کیو « موقف» کی صلح

ف  یخیتأر تیوضع کی م؛یکن جادیاصوالً  نو را ا یخیتأر تیوضع کیتا  میساز  !ما باشد «ۀهم»اصوالً نو که ُمعَر ِّ

  !است صانهیاشتباه و حر یها یژیها و سترات استیس یسال است که قربان 40 افغانستان

 جادیو سر بکف صلح ا یو همگان رینهضت فراگ کیبه وطن برگردند و هرچه عاجل تر  ایاز همه دن دیافغان با روشنفکران

 !رندیکنند؛  و امر ختم جنگ، و امر استقرار صلح را در دستان خود بگ

 شود! ینم جهینت گرانیکه سرنوشت ما از سرگذشت د م،یبه همه هم ثابت بساز دیو ما با  م،یاموزیباالخره ب دیبا ما

 

 گفتار پنجمایان پ
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