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 .سنای امریکا قانون نظارت بر مصالحۀ افغانستان را پیشنهاد کرد

خواهد  حیتالدو عضو مجلس سنای امریکا طرح قانونی را بە این مجلس پیشنهاد کرده اند کە بە کانگرس امریکا ص" 

 ." امریکا و طالبان نظارت کند داد تا بر هر گونە توافق صلح میان

 ست.عملی نیساختار غیرقانونی طالبان ا ایاالت متحده امریکا ب یسناقانون نظارت 

ستقرار ابرای  روشن است.کامأل افغانستان  درنندگان و قربانیان اصلی جنگ ابا گرد بیگاگان عوامل جنگ چهل سالە

شرط  انستانافغ نمایندگان قانونی و واقعی قربانیان اصلی جنگ درباالفعل  افغانستان حضور پایدار در واقعی وصلح 

 ی ازه اعد با حامیان طالبان پاکستان، ایران، روسیە ونە با طالبان بلکە  ایاالت متحده امریکا است، مذاکرات صلح

ت. ناکسستنی اس مرتبط و ۀمجموع یک پروس درافغانستان هستند  در کە گردانندگان اساسی جنگ ربیع کشورهای

 اینکە جانب ایاالت متحده امریکا مذاکرات "صلح" را یک جانبە با یک گروه تروریستی طالبان ادامە میدهند کامأل

نە تنها اینکە بە صلح واقعی نمی انجامد بلکە جنگ و  نام "صلح"ە ب قانونی است. پیشبرد چنین طرزالعمل غیر

 ۀبرای قطع در طی چارده جویانە های صلح تالشتجارب نمایند.   تشدید میچە بیشتر هرافغانستان  خونریزی را در

 قطع جنگ درگیرنده برای تصمیم  مذاکرات صلح در هرگاه کە وضاحت نشان داده است ە ب برای افغانستان اخیر

 تبرهای مع فیصلە ها با تضمین ،نداشتە باشند فعال همزمان حضورافغانستان جنگ  در های دخیل افغانستان دولت

قطع  ، صورت نگیرد مبنای صداقت و نظارت حکمان بی طرف ملی و بین المللی برجنگ  در خیلد یها دولت

 تضمین از طالبان هیچ گرفتن ها برای برای قطع جنگ تالش است. افغانستان ناممکن درو تأمین صلح خونریزی 

 . صلح پایدار میسر نمی گرددتأمین نان برای یاطم و نوعی پشتیوانە معتبر ندارد

تحده ایاالت ممردم  صلح واقعی و پایدار را برای مردم مظلوم افغانستان و افغانستان یل در جنگطرفهای دخاگر واقعأ 

  د.ینعملی نماو د باید نقاط ذیل را در طرزالعمل مذاکرات صلح در نظر گرفتە نمیخواهو جهانیان امریکا 

ادقانە صافغانستان  دربیگانگان  ۀاز روی حقایق جنگ تحمیلی چهل سالپردۀ های سیاه جعلی استخباراتی اوأل باید  -*

 . ە شودبرداشت
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 .زودتر قطع شود چەمخفی با طالبان هر یا مستقیم و مذاکراتهرنوع باید   -*

ایاالت  ،تانافغانسقربانیان اصلی جنگ  و واقعی قانونیبین نمایندگان درگیر جنگ طرفین مستقیم زمینۀ مذاکرات  -*

 . شود رسیم پاکستان، ایران، روسیە و اعراب جنگعی قگردانندگان وا وامریکا  متحده

تضمین های معتبر دولتهای دخیل درجنگ و تعهد عدم مداخلە از نزد پاکستان، ایران، روسیە و اعراب گرفتە شود  -*

   باشد.  هکە با نظارت ملی و بین المللی همرا

می بە رهبری مولوی از ترکیب تنظیم "جهادی" حرکت انقالب اسال 1994گروه تروریستی هستند کە در یک طالبان 

های "جهادی" توسط نظامیگران پاکستان برای تحقق ویرانی افغانستان  ایجاد گریده است.  ر گروپئمحمد نبی و سا

     د.  وشایران، روسیە و اعراب کار گرفتە می ویرانی جنگ دشمنان مردم افغانستان مانند پاکستان، ۀحیث وسیلطالبان ب از

کشورهای  ی ازه اپاکستان، ایران، روسیە و عد م بین المللی مانند القاعده ارتباط مستقیم دارند و توسط زبا تروری طالبان

روه گ تروریستی ەاجیرانهای عملکرد د. شو می مالی افغانستان هستند حمایت کە گردانندگان اساسی جنگ در عربی

و  مصالحەقانونی واجد شرایط  طالبان ندارد. تطابقده امریکا محایاالت متمذاکرات  کنونیهای  با طرزالعملن طالبا

 نیستند. ملی مستقل یها مذاکره با دولت

 ها در دولت تحت الحمایۀ خارجی شعارهای دروغین طرزالعمل پیشبرد مذاکرات کنونی ایاالت متحده امریکا و

ی ، بدون تدویر محاکم علنی بافغانستان جنگواقعی با گروهی مانند طالبان بدون حضور داشت قربانیان  افغانستان

وضاحت نشان داده ە گذشتە نیز ب درسە دهە تجارب نە تنها کە غیرقانونی است بلکە طرف و مجازات مجرمین جنگ 

 و ، تأمین عدالتمحاکم علنی بی طرفبدون حضور داشت قربانیان واقعی جنگ افغانستان، بدون تدویر کە  ستا

 . می باشند عملی و بی نتیجە غیرمجازات مجرمین جنگ 

 پای.
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 تذکر: 

مطالعە کنند، می توانند با را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشتە هادگان محترم متمایل باشند کە هرگاه خوانن
 رهنمائی شوند!" شان بە فهرست "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس اجرای "کلیک" بر
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