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 صفحه 5 از 1  ه  شمار
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 30/03/2020          اخترمحمد یوسفی 

 

 صلح میراثی وجود ندارد
 

مؤثر  ترکیب همگانی باتناسب م باید انستانغدر اف خونریزی با توقفصلح و قطع جنگ  واقعی نانمایندگترکیب 

دولت افغانستان در مذاکرات  از جانب "صلح" گاننمایندگان مذاکره کنند ید. تعویض مورثی چهره هانباشملی 

ان صلح نه بلکه در عمل پیام آور ،گردیده است انتصاب و جنایتکاران جنگی جنگساران  ۀاز ورث با طالبان "صلح"

جنگ انتخاب پاکستان با  "صلح" که در مذاکرات . صرفنظر از ترکیب نمایندگان طالبانهستند افروزجنگ  عمال

 که  داردنآنرا ت نمایندگان انتصابی مذاکره کنندگان دولت افغانستان توانایی أهیوارد مذاکره می شوند، ترکیب  افروز

   .در افغانستان تأمین نماید راو قطع جنگ صلح پایدار 

 

 از انسان خروج » : میگوید "روشنگری" مفهوم  مورد در بزرگ دانشمند و فلیسفوف "کانت"

 قانون، اهلیت فقدان و رتغاص ،خودی تحمیل تقصیر از ناشی قانون، اهلیت فقدان و صغارت

 گرفته کار دیگر، کسی کمک بدون خود، فهم از که شود، می شناخته ناتوانی و سستی یکنوع
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 نه، فهم قلت در علت عین وقتی است، قانون اهلیت فقدان و صغارت همین خودی، تقصیر نتواند.

 کس یک کمک بدون د،خو از خود برای که است، نهفته جرأت در و تصمیم در دقت در بلکه

 شعار یک چنان هم که ،یبگیر کار خود فهم از خود، برای باش، داشته جرأت گرفت... کار دیگر،

 «است. روشنگری

ه ب متوفیبازماندگان و شکل مورثی برای ورثه ه و یا مالکیت بر زمین نیست که ب هدولت امتع

ث تعلق بگیرد. دولت بر اساس قانون توسط مردم بوجود می آید و متعلق به تمام اتباع امیرشکل 

 کشور است. 

 ۀشاهی مطلقه و مورثی با اشکال منحط ارستوکراسی و اربابان خونخوار آن از کرفرتوت مدتهاست که نظامهای 

"جهادی" مورد رهبران شتراک با ا میالدی 1992 در سالکه  افغانستان زمین رخت بسته است. بقایای اربابان

 فکر نکنند، یراثمیان تهی م اتتصور با، دنکنب را  اشتباهنباید این  ،حمایت ایران و پاکستان بقدرت رسیده اند

مردم رهبری می  رأی توسط حکومات منتخب همۀ شان ، اکنونمی شنونددر مطبوعات  چند نام دولت شاهی را که

   شوند.

طرز دید کوتاه  با، ندنمی پرورا با خود ملی میهن را در سر تصور ضد منافع هنوز همتا  آنانکه افغانستاندر 

 دولت "جهادی" در افغانستان باید .است یراثیدر افغانستان مشان د که "جهاد" و دولت "جهادی" نفکر میکن نظرانه

  آن سیاسی –امور اجتماعی  در همه اشکال

دارند، هرگاه  آن بیم ی هاو پاکستان ی هااز آن روزی مانند ایران نهاآ. نمایندحفظ  خود را بودن مورثیخصوصیت  

که امتیازات نامشروع شان ایننه تنها  ، در افغانستان بوجود بیاید قوی ملی مستقل دولت پایدار وقوع صلح  ۀدر نتیج

محکمه می  داده اندکه در کشور انجام  جنایات براساسشان جرایم  در بدل رهبران "جهادی" بلکه ، قطع می شود

با "صلح" مذاکرات  درکه موضوع  اشتراک نمایندگان  شش ماه اخیر طی. درندنمی بی راخود اعمال جزای  و شوند

ت نمایندگان أخود را بخرچ دادند که فهرست هی ۀمذبوهان تنظیمهای "جهادی" تمام تالشهای ، هبودطالبان مطرح 

تالشهای  ۀنتیج ."جهادی" خارج نشود رهبران  رۀ شیطانی نمایندگانایدانتصابی مذاکره کنندگان با طالبان از 

 روشنو   صریح با طالبان"صلح" ت نمایندگان مذاکره کننده أدر ترکیب ناقص فوق فهرست هی تنظیمهای "جهادی"

 . است

ت اهیفوق فهرست  عمیقأ بنگرید، را دولت افغانستان مذاکره کنندگان ت نمایندگان انتصابیأفهرست هی* اگر  

در  آنها ۀورث و "جهادی" جنگ رهبران  بقایای چهار دهه شیرازۀ از  کامألنمایندگان انتصابی دولت افغانستان 

برای   راملی  مؤثرهیچ نوع خصوصیات مذاکره کنندگان ت نمایندگان آ. فهرست هیترتیب گردیده استافغانستان 

  .  داردن با خود  جنگ چهل سالهصلح واقعی قطع جنگ و تأمین 

و  ، "جهادی"وابسگان رهبران از ساختارهای بجز ت نمایندگان انتصابی دولت افغانستان صد در صد أ* فهرست هی

 مقاماتگذشته دردر  که عمأل هستند شرارت پیشگان چهار دهه جنگ و بقایای وابستگان نظام فاسد کنونی  ۀورث

 . وجود نداردهم کسی دیگری  میکند کار اکنون برحال ویا اند کرده پستهای بلند کار حکومتی در

تعداد از مهره های دولتی یک ت نمایندگان انتصابی خویش تالش کرده اند که أ* دولت افغانستان در فهرست هی

محسوب می  جنگ یکطرفدر همۀ شان د که  در حقیقت مای"جهادی" یکجا ن رهبرانخود را با نمایندگان به وفادار 
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 که کفایت آنرا ندارند صورتهیچ ه . این ترکیب بندمیباش افغانستانعامل تداوم جنگ در  اینها در مجموع و شوند

  اجرا کند. ار وظایف خطیر ملی " با طالبانصلح"مذاکرت  در رکشوواقعی مردم  نمایندگانبحیث 

، افغانستان مردمت نمایندگان انتصابی دولت افغانستان آثار از نمایندگان مصلح و ثالث ابالخیر أفهرست هی * در

وجود ندارد  چلیان طالببرابر ، علمای دین در چپ و راست نمایندگان واقعی قربانیان چاردهه جنگ، دگر اندیشان

 ملت قاطعانه دفاع کند.تمام از حقوق  آگاهانه که بتواند در مذاکرت صلح

عالوه افغانستان در فهرست هیئیت نمایندگان انتصابی دولت های چپ ویک نقط را باید در مورد عدم موجودیت نیر 

حکومت  طچپ در سقوطلب تنظیمهای "جهادی" با استفاده از مهره های فرصت  گذار  در مراحل اولی  .نمود

 بخصوص جنراالن و افسران حکومت داکتر نجیب هللا  طاز سقو بعد اندک .دندنموداکتر نجیب هللا استفاده عظیمی 

جزای  این کار بحقکه  ، به زباله دانی انداختند یکاغذدستمال مانند دست پاک را شان ای یدر پی دیگریکی را 

شمار شان از انگشتان دست هم دیگر که  محدود چند تن .استبوده اقدام بجای  و یباشد،روغن داغ م سرد قروت

اینها هم  روزی ،ندکسانی کار میبحیث جواسیس خبر رتنظیمهای "جهادی"  رهبران در خدمتهنوز هم  استکمتر 

و های چپ را عمال شوروی وآنکه  تنظیمهای "جهادی" و غرب نیره ب .میرسدبه جزای خود زود یا دیر به خیر

دوستان  از جمله تنظیمهای "جهادی"  رهبران از یندارد،  بخشهم شوروی دیگر وجود  می نامیدند، حاالروسیه 

رهبران تنظیمهای  هم عدۀ از هنوزمگر رده اند، را پر کبا روسیه  دوستی یخال و آناست گردیده  وفادار روسیه

دشمن آشتی بحیث های چپ را ونیر ی شانغربطرفداران پاکستان و ایران بشمول  دست ساختحاکم "جهادی" 

شهید جنرال مانند  شان و سیاسی  مدنیحقوق  فعالیتهایتمام را آگانه از نیروهای چپ    ،دنناپذیر خویش می پندار

 ند.ه امحروم ساخت ولسی جرگهدر  وکیل والیت هلمند عبدالجبار قهرمان

 

و سیاسی  مبارزه  وارد میدانمجدأ  ولسی جرگه هلمند در وکیل  مبارز شجاع الجبار قهرماندعبجنرال شهید   

 با شان "جهادی" وعمالتوسط تنظیمهای در اولین روز انتخابات  گردیده بودکاندید پارالمانی برای ولسی جرگه 

 وطندوستی خاطراتو  روحش شاد .ه می شوددیبقتل رسانخود  در دفتر حوزه انتخاباتی انفجار بم مقناطیسی

  .باد بینظرش زنده

ت نمایندگان انتصابی دولت افغانستان برای مذاکرات با طالبان ترکیب تعصب مذهبی هویدا است.  أ*  در فهرست هی 

سیک و اهل هنود افغانستان وجود   هنمایند مذاکرات "صلح" با طالبان یک تن نمایندگان انتصابیت أدر فهرست هی

کشور در صف مقدم قربانی تعصبات و خشونت مذهبی قرار دارند. چند روز قبل و اهل هنود  هاسیکندارد. 

 جدید عش که ترکیبعبادتگاه مذهبی سیک و اهل هنود در قلب شهر کابل مورد حملۀ خونین تندران مذهبی دا
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( تن هموطن بیگناه سیک و اهل هنود 26) بتعداد .ندپاکستان در افغانستان است قرار گرفت توسط تعویضی  طالبان

 بقتل رسیدند.   زنان و اطفال شامل در آن حادثهکشور 

 

هستند که بعد از یورش  متعصبانه مذهبی  افغانستاناقلیت های مذهبی سیک و اهل هنود افغانستان اتباع بومی 

در افغانستان اګثریت شان  اینطرف  هب میالدی 1۹۹2های آنان از سال  تنظیمهای "جهادی" بر اموال  و داری

 . ندبرمی بسردرمهاجرت  از کشور در خارج و اکنون مجبور به  ترک میهن آبایی خویش شدند

 در فهرست مذاکره کنندگان "صلح" سیک و اهل هنود مظلوم کشور  با عالوه کردن یک تن از که یقین کامل دارم 

و " جهادی"تنظم های  مورثی رهبران  ( بیست ویک تن نمایندګان21)جملۀ کم کردن یک تن از   ،با طالبان خیالی،

 .ودخطر مواجع نمی شه ب صلح در کشور ، را ویران کرده اند که کشور افغانستان حکومتی

حق آن . برای اثبات ستادروغ  تبلیغاتی محض صرف یک  زن در مذاکرات با طالبان جنسیت اشتراک و موضوع

سوانح به  می آوریم. توجه شما رارا مشت نمونه خروار  مثال یک در افغانستان  تلفی زنان غیر وابسته با "جهادیها"

میرمن انارکلی هنریار زن وطندوست، مبارز و وکیل پارالمان . مبذول میداریمدرخشان میرمن انارکلی هنریار 

   .می باشدبا عزت  شخصیت سیک کشور، فعال حقوق زن، فعال حقوق مدنی و اجتماعی اهل افغانستان از

 

سیمبولیک انتصاب شده در فهرست نمایندگان مذاکره کننده با  پنج زن هریک مراتب ازه میرمن انارکلی هنریار ب

 می باشد.در مذاکرات "صلح" با طالبان  برای نمایندگی مستحق تر در سطح کشور زن دانشمند و ۀنمایندطالبان 

میرمن انارکلی  دولتپس چرا  است، هدر مذاکرات با طالبان هدف اصلی بود افغان ۀستجاشتراک زنان بر أاگر واقع

  ؟ ندانتصاب نکرد راافغان ر شیر زنان ورزیده  ئو یا سامستحق این خانم فرهیخته  هنریار
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رهبران  به دایرۀ شیطانی اهل سیک این زن مبارزمیرمن انارکلی هنریار زیرا  ، است روشن کامأل  جواب

مستحق دانشمند زن  شیر هزاران میرمن انارکلی هنریارمانند  .مذهبی رابطه ندارد انمتعصب وتنظیمهای "جهادی" 

مرحوم مانند فاطمه گیالنی دختر ، دانشمند و مستحق افغان انزنشیر  .دنداروجود ما  کشور افغان در و زحمتکش

 به  ،نده ادکرچور و چپاول ن"جهادی" به تنظیم های  گیوابست و فوزیه کوفی رهبر تنظیم محاز گیالنی سیداحمدپیر 

از  افغان دانشمند و مستحق اناین شیر زن  ، لذاندندار سازمانیارتباطات  تنظیمهای "جهادی"رهبران  دایرۀ شیطانی

  هستند. محروم خویشآبایی  در کشورشان  حقه حقوق

 صب حقوق تمام اتباع غیر "جهادیغبرای در افغانستان "جهادی"  رهبران جهالتمتواتر است که مهر  ۀ( سه ده3)

در  ملت مظلوم و بیدفاع افغانستان برای اعاده حقوق شان هیچ کاری د.می کننوران د " در کشور بکمک اجنبی ها

       ند.بگیررا  توان شان نیست که حلو حق تلفی رهبران "جهادی"

 تشکر.

 

 

        

 

 


