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 "توافق" صلح افغانستانصریح درتناقضات 
 بهتر استجنگ  ،از صلح بد

 

نیست که درآن مسابقه  هوار قیریزی شدهمۀ جادافغانستان  لۀچهل ساوعبور از جنگهای خونین دائمی راه صلح 

 انجام شود.  موتردوانی

گاه ، آمردمی ر به رهبران دلیرهمه اولت ازصادقانه متقابل  ، صداقت، همکاریپایدار به وقف، قربانی صلح واقعی و

همه شمول زمینۀ عملی صلح عادالنه را در میهن  اساس یک مکانیزم استوار و و وطنپرست نیاز دارد تا بتوانند بر

انند که بتواز چنین نعمات  ماملت مظلوم و بی دفاع کشور افغانستان و دربدبختانه صلح   .در سازسیجنگ زده ما م

 .  برخوردار نیستورند آح واقعی و پایدار را بوجود زمینۀ صل

 جنگ  و حکم قطعبدون حضور قربانیان واقعی وساطت پاکستان با  طالبانامریکا با "صلح "  گفتگوهای جارینحوۀ 

 دوستان میانتفاهم  وءو سبی اعتمادی  منجر دجریان دار آن خارجیجوانب توسط ابهام   تاریکهای پردۀ پس  در

 . گردیده است کابل و واشنگتندر 
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های جنگهمزمان  د مگرجریان دارنام "صلح" ه امریکا با طالبان با وساطت پاکستان بمذاکرات  ۀادامآنکه با وجود 

 دریزی خونر و جنگ ۀادام  .دپیش برده میشو  رتبیشت شوحبسیار به توسط پاکستان افغانستان  در ینخون شدید

 تیژیاترسمحراق  درهم  هنوزویرانی افغانستان که  ستخود ثبوت قطعی ا "طالبان"نام  توسط پاکستان زیر افغانستان

 نه بهتش فریب همانند یهای "صلح" رهبران پاکستان اعتماد کردن به حرف  .قراردارد پابرجاو محکم پاکستان  شوم

  ماند. سراب دشت می

 در قطر انپاکست تطاوس . طالبان که باکنند می شرکت"صلح" مذاکرات  درباجگیری پاکستان  ۀحیث وسیله طالبان ب

اوم نه تددر طی یکسال  تصمیمگیری را ندارند.  اللاز خود استق مذاکرات "صلح"  نشسته اند میز دوره ببا امریکا 

 سیاسیمستقل  یهگرو خود نشان میدهند که طالباننقیض  ضد و اطالعاتپخش  و طالبانامریکا با اکرات ذدور م

 دمان یمهای کوکی  دیگبه  در مذاکرات "صلح"  طالبان  .تصمیم بگیرند در مذاکرات ستقالنهنیستند که بتوانند م

 وند.   ش دیکته می طالبان بهمطابق ستراتیژی جنگ طلبانۀ پاکستان افغانستان "صلح" مذاکرات اساسی تصامیم 

 

وجود جنتری افغانستان  درافغانستان روزی هم  دراخیر ( سال 18باوجود حضور قوای نظامی ناتو در طی هژده )

ند چبه در یک روز مشت نمونۀ خروار بطور مثال قربانی نگیرد.  ی بیگناهاز افغانها بیگانه گان ندارند که جنگ

 نگاه کنید. افغانستان درپاکستان  استخباراتی جنگ حادثۀ
 

پوهنتون  فاکولته زبان و ادبیات رئیسنفجار یک موتر نوع کروال را هدف قرار داده که در نتیجه مسعود نیک بخت ا -1

 .زخمی شده اند وهنتونپن اخته و سه استاد دیگر ایننگرهار جان ب

سه ن آفیر نموده که از اثر های والیت کنر  را بر یکی از ولسوالی یهای در والیت کنر توپخانۀ پاکستان راکت -2

 زخمی شده اند.  دیگر کودک شهید و شش کودک
 

توانند بس آی پاکستان قرار دارند آی ا مستقیم طالبان که در گرو وجود ندارد که پاکستان ودرعمل هیچ  تضمین واقعی 

 افغانستان شوند.    در مجری صلح پایدار
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ا امریک صلح مذاکرات درنمایندگان واقعی مردم افغانستان  حضوریگانه راه حل قطع جنگ و حصول صلح پایدار  

ادل عو حکم نمایندگان واقعی مردم  حضور عملکرد .میروند شماره ب و قطع جنگ شرط اساسی صلحبحیث  با طالبان

ت که مذاکرا تشکیل میدهندرا  افغانستان درثبات و قطع جنگ ی اساس محورروزنۀ  امر در واقعیت قضات کننده و

 . جاری امریکا با طالبان موجود نیست

 عادالنه حیث بیالنس توازنه ب میتوانندافغانستان مردم  ثالث البخیرواقعی و نمایندگان  قربانیان اصلی جنگ رحضو

 دران افغانستو نمایندگان واقعی مردم عدم حضور قربانیان اصلی جنگ  .را بدست آورند و پایدار صلح واقعیزمینۀ 

  .گردیده استدر کشور  مسایل صلح و جنگ در تناقضات متعدد بروز باعث مذاکرات صلح

در تان افغانسمردم  عدم حضور نمایندگان ثالث البخیرکه  ثابت نموده اندنیز گذشته  درافغانستان  تجارب جنگ در

 . جامندنمی انافغانستان  درجنگ  عادالنه قطع بهمایند ن بازینقش حکم مورد اعتماد طرفین جنگ را  کهمذاکرات صلح 

 در ه ایمثالهای زند وانند.ت زمایش برای تأمین سراسری صلح ملی شده نمیآسیم قدرت سیاسی بین مخالفین محک تق 

 2001سال  های بن )دره تصامیم و فیصلمیتوان  از آنجمله  ،وجود داردافغانستان تاریخ  موارد فراوان صلح ناکام در

است  هستوار بودا سیاسی که بر بنیاد تقسیم قدرتاخیرأ پیوستن گلبدین حکمتیار با دولت موجود افغانستان  میالدی( و

لح جنگ نمیتوانند ص های دخیل در انتقال و یا تقسیم قدرت سیاسی در بین گروپ به صلح و قطع جنگ نه انجامید.

 بوجود آورند. سراسری ملی را پایدار واقعی 

با طالبان بدون حضور نمایندگان  افغانستان در ها خارجی تحت الحمایۀ حکومت امریکا وکنونی مذاکرات هرگاه 

و یا  انتقال طرزالعمل و  بوقوع بپیوندد هم یکجانبهرت بصو حکم مورد اعتمادنبود و واقعی قربانیان اصلی جنگ 

 غانستانبرای اف راملی  پایدارواقعی و  صلحنمیتوانند  صورت بگیرند هیچگاهیطالبان نیز ابسیاسی تقسیم قدرت 

 . تإمین نمایند

و  ارندرا ند صلحتأمین برای درعمل هیچ محورمشترک  امریکا با طالبانبه بروز تناقضات مذاکره کنندگان "صلح" 

 . درحقیقت مذاکرات جاری یکجانبه است

خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی از گروه طالبان نوشت جنگ این گروه با دولت مورد : موضع طالبان   -1

حمایت آمریکا بعد از توافق صلح با آمریکا پایان نخواهد یافت و قطع حمایت آمریکا از نیروهای امنیتی افغان بخشی 

 توافق استاز 

رییس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا گفته است که در حال حاضر هیچ جدول زمانی برای خروج  : دونالد ترمپ -2

 .قوای امریکایی از افغانستان وجود ندارد

از افغانستان حضور نظامی  گوید حتی در صورت رسیدن به یک توافق صلح با طالبان، آمریکا در یک منطقهمی

  .داشتدائمی خواهد 

آقای خلیلزاد این خبر را تکذیب کرد و در صفحه رسمی توییتر خود نوشت: "گزارش رویترز به : زلمی خلیلزاد  -3

نقل از دو فرمانده طالب که نامش ذکر نشده، مبنی بر قطع حمایت آمریکا از نیروهای امنیتی افغان بعد از توافق با 

 . طالبان، حقیقت ندارد

اسی بلکه ریشۀ اسنه تنها درشکل نادرست است "صلح"  ۀ آنست که مذاکرات جاریخود نشاندهند بروز تناقضات فوق

 خود ندارند. با صلح واقعی را حکم مکه فکتورهای قطع جنگ و  میباشنددرمحتوای آن  اتاختالف
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وحکم عادل برای قضاوت سالم  افغانستاندرجنگ متضررین اصلی اصلی طرفین حضور  "صلح" درمذاکرات جاری

 یشوندپیشبرده م به ناقصیکجانبه و چنان با طالبان امریکا طرزالعمل پیشبرد مذاکرات  . از آغاز حتمی شمرده میشد

  .ندزمبدل سادلخواه خود ه تداوم جنگ آسانی مذاکرات "صلح" را ببسیارکه پاکستان میتوانند با 

مل عبا همدیگرموازی  و ندهستکه هردو شان در جنگ ذینفع ها وعمال داخلی شان خارجیدرافغانستان کردانندگان جنگ 

. امضای معاهدۀ پنج فقرۀ صلح شعار داده انددرافغانستان از تظمین صلح  حرف با درگذشته نیز هاخارجی مینمایند.

در ژنیو نیز از جانب شوروی وقت و امریکا به سرپرستی سازمان ملل متحد  1988بین افغانستان و پاکستان دراپریل 

داوم تاساسی ند که عامل دخصمانۀ خویش به پیش برواهداف شوم هر تضمین کننده مگر درعمل تضمین گردیده بود 

 است.   گردیده درافغانستان جنگ 

 پای
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