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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ٣١
  

  !ھستنددار صلح ارتجاعی، گردانندگان جنگ ارتجاعی  کليد
، اکثر بحث "کليد صلح در کابل است: "گفت" زادخليل"از دو روز قبل بدين سو که :  کابل-١٣٩٧ دلو ١٠ - چھارشنبه

 بين سياستمداران و منورين افغانستان در اطراف اين ،ھا در رسانه ھا و قرار شنيدگی ھا در فيسبوک ھا و تويتر ھم

قبل از صدور چنين " خليلزاد"، تعدادی بدون آن که اطالع داشته باشند که "؟کليدصلح درکجاست"نکته دور می زند که 

پرداخته، حرف وی را تصديق می نمايند، عده ای نظر وی را رد نموده " خليلزاد" چه گفته بود، به جانبداری از حکمی

در يادداشت امروز ". کليدصلح در راولپندی است"حکم می نمايند که " امر صالح"و " غنی احمدزی"با تأئيد مواضع 

  :مينه بيان دارمخواھم کوشيد بسيار مختصر، نظر خود و مردم ما را در ز

از " غنی احمدزی"حين ديدار با " خليلزاد"می نمايند، " از ما بھتران" از قرار اخبار سرچوک و زمزمه ھائی که -١

وی خواسته است که برای رسيدن به صلح، بايد از مسألۀ انتخابات صرفنظر نموده، جھت تشکيل يک حکومت موقت با 

تھم موی را به جنگ افروزی " خليلزاد" با اين پيشنھاد مخالفت ورزيده، "غنی احمدزی"وقتی . طالب موافقت نمايد

را جنگ " غنی احمدزی""به صورت غير مستقيم " کليد صلح در کابل است"، در کنفرانس خبری با تذکر جملۀ کرده

  .طلب معرفی نموده است

ی پيمايند، بايد جھت رسيدن به در کجاست و چگونه ھردوطرف راه انحرافی را م" کليد صلح"ً و اما اين که واقعا -٢

زيرا تا ندانيم که جنگ را که آغاز و به . ًيک پاسخ درست ببينيم که اوال جنگ از کجا و به وسيلۀ که ھا آغاز يافته است

 به عبارت ديگر کليد صلح .، به دنبال نخود سياه دويدن است"کليد صلح"وسيلۀ که ھا ادامه می يابد، تبصره در مورد 

  .ست که جنگ را پيش می برندنزد آنھائي

 با حرکت از چنين منظری، از آنجائی که اين جنگ، جنگی نيست که مردم افغانستان خواسته باشند و آن را بر شانه -٣

ھای خويش پيش ببرند و جنگ مردم باشد، در نتيجه کليد صلح ھم در مقطع کنونی نزد ھر کسی که باشد، نزد مردم 

کرده است " غلط"از کابل، مردم افغانستان باشد، وی با اين حکمش نه تنھا " خليلزاد"نظور لذا اگر م. افغانستان نيست

 قربانی ًبلکه به يک عمل شنيعی دست يازيده است، عمل الصاق جنايات دو طرف جنگ به يخن مردم افغانستان، عمال

ه و حاکميت پوشالی ارگ باشد، باز ھرگاه منظورش از کابل دولت دست نشاند.  استه جای جنايتکار معرفی داشتنراب

ھم حکمش نادرست است، زيرا اين به اصطالح حاکميت که اجازه و صالحيت تشناب رفتنش را ندارد، نمی تواند 

  . صالحيت آوردن صلح باشدبصاح
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د که بر آن تأکيد دار" غنی احمدزی"خص و شنموده " غنی احمدزی"به نمايندگی از " امرهللا صالح"که  حکمی را -۴

ليد صلح در راولپندی است، ھم ناقص و غلط است زيرا در جنگ افغانستان، نقش ارتجاع ھمسايه را می بيند، گويا ک

 ھار مذھبی منطقه و فرا عتجاار و بدون آن که چشمان شان را باز نموده، نقش امپرياليسم، رقابت ھای امپرياليستی

ر پاکستان بخواھد صلح خواھد شد، در حالی که صدور چنين حکمی بدان معناست که اگ. منطقه را در نظر گيرند

واقعيت موقعيت ستراتژيک افغانستان نمايانگر آن است که ھيچ کشوری به تنھائی قادر نيست تا در افغانستان صلح را 

  .تأمين نمايد

  :م ھمان طوری که در آغاز نوشتم، کليد صلح نزد آنھائيست که جنگ را افروخته اند، باز ھم تکرار می نماي-۵

 سال بدين سو، به خصوص از زمانی که ارتجاع ھار مذھبی از موضع ۴٠ از آنجائی که جنگ را در افغانستان از 

نمايندگی از امپرياليسم، ادارۀ جنگ را از دست خلق افغانستان بيرون کشيد، امپرياليسم و ارتجاع ھار مذھبی به وجود 

 تنور آن را ھميشه -باندھای خلق و پرچم، جھادی ھا و طالب-تآورده و در تمام اين مدت، علی رغم تغيير مواد سوخ

  .فروزان نگھداشته اند، پس کليد صلح ھم در نزد آنھاست

 تذکر چنين حکمی نبايد بدان معنا تعبير گردد که گويا اين قلم به ارادۀ مردم افغانستان بی باور ھستم، بلکه بدان -۶

تی با مردم افغانستان ندارد، صلح آن نيز ارتجاعی بوده نمی تواند منافع معناست که جنگ ارتجاعی کنونی که ھيچ مناسب

ن آًزمانی که مردم افغانستان خود جنگ انقالبی و دورانساز شان را بياغازند مسلما در . مردم افغانستان را باز تاب دھد

  .زمان کليد صلح را نيز در دستان توانمند خويش خواھند داشت

  !ھموطنان گرامی

 فقط از ادامۀ جنگ ممکن رسيدن به صلح"و اين که " جنگ را فقط می توان با جنگ خاتمه داد: " گفته شده استاين که

به ما حکم می نمايد که اگر خواستار صلحی ھستيم که در آن کرامت انسانی ما، ھويت ما، آزادی ھا و حقوق " است

ه بتواند، نخست بايد کمر مان را برای آغاز به جنگی انسانی ما، رفاه و بھروزی زندگی شھروندان کشور ما، تضمين شد

يعنی دست يازيدن به جنگ انقالبی و با به پيروزی رساندن آن، . ببنديم که رسيدن به خواستھای ما، اھداف آن باشد

  .رسيدن به يک صلح شرافتمندانه و دوامدار

  !!سرکھا ما را می طلبد


