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 فرياد ھای صلح
 و عدم ايجاد روزنه ھای اميد

  
زنه ھای اميد را اما چرا اين فرياد ھای صلح نا خوشايند است؟ رو. درين جای شک نيست که صلح خير و بھتر است

مھم ۀ گی با اين اقدام حکومت کابل برخورد ميکند؟ چند نقطکرده است؟ عامه مردم با بی عالقدر ذھنيت عامه خلق ن

  .درينجا نھفته است

ه آن ٩اول اينکه بعد از   سال حکومت کابل نتوانسته است در بين مردم اعتماد سازی کند چون ھر وعده ای که داده ب

م ءً بنا.  ھر اقدامش به ناکامی انجاميده استعمل نکرده است و ه ھ ا و ن ه وعده ھ ا، ن ه ھ ر گفت ه ب ه  مردم ن دامات ب اق

  . عملی حکومت کابل چندان باور و اعتماد دارند

ند  از جانب ديگر تشکيل دھنده شورای عالی صلح با تمام طول و عرضش افرادی ھستند که نه خواھان صلح می باش

دو نه ھم ظرفيت و استعداد ً .  آوردن صلح را دارن رای ای  عده ضمنا ه ب سانی ھستند ک از اعضای شواری صلح ک

ردم ب د و از م ده ان الھا جنگي تفاده ه حفظ منافع شخصی و گروھی شان س ادی شان اس افع م رای حفظ من حيث سپر ب

درت کده مظلومان بودند و بتل و قتال، جنگ و نابودی در ماتمخالف صلح اينھا پيام آوران ق. کردند دن در ق رای مان

دیگاھی عليه يک گروه و گاھی ھم عليه گروھی ديگر فتوا ه ، جھاد صادر ميکردن د منطق ی و پيون  از احساسات دين

ه . ضد صلح برای نابودی و ويرانی استفاده کردنده ی و سمتی مردم بئ دامات ضد صلح و ويرانگران ه اق ن ھم بعد اي

تبا ھويت جنگ طلبانه و شھرت معامله گری چ ياه و خود ۀگونه مردم ميتواند باالی اينھا باور و اعتماد کند و گذش  س

  .  شان را فراموش کنندۀخواھان

د در ی ئ ديگر اينکه حکومت کابل بزرگ نمانقطه ميکند و سعی دارد تا طرفی از قضيه افغانستان خود را معرفی کن

ردم . حاليکه اينطور نيست ا مشروعيت خود را از م وده ت حکومت کابل زاده دست اشغال است و ھر بارکه سعی نم

در بگيريد بار بار  شکست خورده است، طرف متخاصم نيرو ھای بيگانه با خواسته ھای غير اخالقی و اقتصادی و 

ه ءً بنا. جا و برخاسته از متن جامعه می باشده مقابل مقاومت مسلحانه با خواسته ھای ب  در موجوديت نيرو ھای بيگان

  . دست امريکا و ھم پيمانانش می باشده رسيدن به صلح عين اسارت پذيری و مشروعيت بخشيدن اشغال کشور مان ب
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ی مطرح می باشد صلح منتفی است بلکه اصل اسارت پذيری وۀلأ مسفعالً  رو ھای .  استقالل طلب ا ني صلح نمودن ب

ذيری است٩بيگانه بعد اين  ن عين اسارت پ ا استقالل .  سال که قدرت غرب به موجود ضعيف مبدل شده است اي ام

ستقل و نصب نمودن نظام ارزشگرای  ستان آزاد و م ه افغان ا رسيدن ب ه ت رو ھای بيگان ه ني ارزه علي ی مب طلبی يعن

ن خواستعدالت محور ری شود، اي دايت و رھب ستان می ۀ  که بر اساس اراده و خواسته ھای ملت ھ ام ملت افغان تم

  . باشد

ا ب شوند م رو ھای متجاوز از کشور خارج ن  هدليل عمده جنگ وجود نيرو ھای بيگانه در کشور است تا زمانيکه ني

غال کشور پايان نيابد به ھيچ عنوان مقاومت يعنی مقاومت در بطن اشغال زاده ميشود و تا زمانی اش. صلح نمی رسيم

د در ءً بنا. پايان نخواھد يافت ه صلح ميتوان ستری است ک ه آن ب  برای رسيدن به صلح نياز به شرايط سازی و رفتن ب

  . نظر می رسده ال بحدر فضای استبداد و وجود نيرو ھای خارجی رسيدن به صلح امر م. آن تجربه شود

  .م برای رسيدن به صلح دايمی خروج نيرو ھای بيگانه از کشور می باشدنخستين و اساسی ترين قد

  
  

 


